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МОЖАЦЕ
КУРЫЦЬ.
ТОЛЬКІ
НЕ ТУТ...
У гэтым годзе першага ве-

ÀÊÖÝÍÒÛ
× Û Ð Â Î Í À ß ÇÌÅÍÀ

Ёсць тэорыя, што першыя халяўшчыкі
з'явіліся ўжо ў неаліце.
Людзі, якія не ўдзельнічалі ў паляванні,
падчас абеду імкнуліся адарваць
кавалак патлусцей. Сёння метады
халяўшчыкаў становяцца больш
вытанчанымі. Варта толькі забіць
у пашукавік слова «халява», і сістэма
выдасць вам 8,8 млн (!) спасылак
(прычым толькі рускамоўных).
Тут ёсць парады, якім чынам пад'есці
на хаўтурах, як зрабіць вяселле
без грошай і г.д.
Усё гэта падаецца нерэальным,
пакуль такія людзі не пачынаюць
сустракацца ў жыцці.

Этыкеткі па ўзмаху
чароўнай палачкі
Маці Галіна Міхайлаўна і дачка Каця — вялікія тусоўшчыцы. Нечым падобныя да гераінь фільма «Сэрцаедкі». Ёй за 40, дачцэ каля
20. Выглядаюць як добрыя сяброўкі. Ніколі не
скажаш, што маці і дачка. Сям'я досыць забяспечаная, прынамсі пакінуць у рэстарацыі за
вечар 200-300 тыс. для іх не праблема. Зразумела, што і сукенкі яны купляюць у элітных
крамах. Аднак дзіўная асаблівасць: ніводная
рэч ім не падыходзіць.
Любая дарагая сукенка праз колькі дзён (не
больш за 14, згодна з законам) кладзецца на
прылавак крамы з кіслай мінай. Нягледзячы
на тое, што ўчора яны з усмешкай прымалі
кампліменты наконт шыкоўнага выгляду ад
клубных мачо.
Пасля адной-дзвюх клубных вечарын этыкеткі нібы па ўзмаху чароўнай палачкі вяртаюцца на сваё месца. Перад прылаўкам буціка
Галіна Міхайлаўна і Каця апранаюць на твар
маску расчаравання. І ніводзін прадавец не
здольны пераўпэўніць ні маці, ні дачку. Сукенка вяртаецца на былое месца, а грошы — у
кішэню прадпрымальных жанчын.

Грошы з паветра
Бабуля Зіна гандлюе ў пераходзе на станцыі метро «Каменная горка» даўно. Яна ведае
ўсіх участковых міліцыянераў, суседак з кветкамі і п'яных бамжоў.
У скрыначцы з таварам бабы Зіны заўжды па ра дак. Шам пу ні ў пра вым ку точ ку
каштуюць 500 рублёў за штуку. Маскі для
твару ў левым яна аддае за тысячу. А горка бальзамаў для цела «заважыць» па 300
рублёў пакецік. Калі прыгледзецца да тавару бабулі, то са здзіўленнем вы заўважыце
пар фу мер ныя ўзо ры. Па ке ці кі шам пу няў,
крэмаў, ласьёнаў ад вядомых брэндаў Зінаіда Паўлаўна назбірала, наведаўшы розныя крамы, дзе праводзілі акцыі, з вялікім
поліэтыленавым пакетам. Адным з тых, што
яна паспела схапіць на бясплатнай акцыі ў
суседнім універсаме.

На кафедру за ежай
Пра тое, што ў кагосьці будзе юбілей ці
свята, Уладзіміру Алегавічу звычайна не ка-

ЖЫЦЦЁ НА ХАЛЯВУ
за лі. За 10 год сі вы вы клад чык ні колі не
ўдзельнічаў, калі скідваліся на падарункі,
не даваў грошы і на пасядзелкі падчас святаў на кафедры. Па словах лабарантак, яго
вельмі высокія навуковыя ступені не дазвалялі.
Тактыка Уладзіміра Алегавіча была простая. Як толькі на кафедры папахвала смачненькім, ён «выпадкова» праходзіў міма.
— Ой, дзяўчаты, а што тут у вас так пахне?
— пытаўся ён. — А можна мне кавалачак?
Адмаўляць у свята не прынята. І мужчына
ладна пад'ядаў святочны стол. Пасля гэтага
выкладчык раскланьваўся і адпраўляўся на
іншыя кафедры. «Лавіць» святы там.

Абутак задарма
Галя і Лёша не маюць у шафе старога абутку. Яны не выкінулі яго на сметнік, не раздалі дзецям-сіротам ці людзям у нястачы. У
іх кватэры старых затаптаных ботаў проста
не знойдзеш. Яны купляюць абутак толькі ў
айчынных крамах. Носяць яго роўна два месяцы па гарантыі, а пасля абменьваюць на
іншы. Новы абутак пара ізноў выбірае з невялікім дэфектам, які абсалютна не ўплывае
на якасць носкі. Аднак дае гарантыю абмену.
І так пастаянна. Толькі аднойчы сямейны бізнэс ледзь не загубіла капрызлівая жонка. Яна
папрасіла мужа купіць боцікі на шпільцы, якія
прывезла сяброўка з Германіі.
— На твае тоўстыя ногі яны не падыдуць,—
груба адказаў ён, пасля гадзіны ўгавораў ускіпеў: — Ты што з глузду з'ехала! Мы на абутак

PRО І КОНТРА
Сваімі поглядамі на халяву дзеляцца
студэнткі БДУ Адар'я ГУШТЫН і Галіна
ВЫБАДОЎСКАЯ.
Галіна:
— Я стаўлюся
да ха ля вы цалкам дадатна. Калі
ёсць магчымасць,
то па трэб на яе
выкарыстоўваць.
А чаму і не? Доўга раз ва жаць,
правільна ці не,
звычайна няма часу. Таму, калі халява ёсць,
то патрэбна яе схапіць і адразу бегчы далей.
Я б яшчэ адрозніла халяву, напрыклад, у выглядзе 100 долараў на асфальце ад гэтых жа
грошай на стале ў суседа. У апошнім выпадку
гэта не халява.

Адар'я:
— Я лі чу, што
халява разбэшчвае
людзей. Таму што
сэнс халявы ў тым,
што вось я нічога не
вучу і на экзамене
атрымліваю дзясятку, ці ляжу «на печы»
і на мяне звальваецца кватэра. Чалавек
перастае разумець
той просты факт, што, каб хоць што-небудзь
атрымаць, трэба і нешта ўкласці. Пошукі халявы потым адлюстроўваюцца ў недаплатах
падаткаў, няякасна выкананых працах і г.д.
Можа, у межах аднаго чалавечага жыцця гэта
і не так страшна. А ў маштабах дзяржавы?
Гэта велізарныя страты рэсурсаў.

столькі грошай у жыцці не трацім! Лепей мы
гэтыя 100 еўра ў рэстарацыі праядзім.

Халява за чужы кошт
З адной халяўшчыцай мне давялося сутыкнуцца ўшчыльную. Аднойчы са сваёй суседкай па інтэрнаце Аленай (імя змененае па
этычных прычынах. — Заўв. аўт.) мы паехалі
наведаць дзіцячы дом — даўно сябравалі інтэрнатамі.
— Давай, ты заплаціш зараз за дваіх, а я
на зваротным шляху заплачу, — прапанавала яна мне.
Я пагадзілася. На зваротным шляху мы
ўселіся каля вадзіцеля. Маршрутка ад'ехала.
Прайшло каля 15 хвілін. Алена не спяшалася
даставаць грошы.
— Дзяўчаты, вы што на халяву праехаць
хочаце? — з усмешкай запытаўся вадзіцель.
— Зараз толькі рукі адагрэем, — адказала Алена.
Праз пяць хвілін, не вытрымаўшы маўклівага напружання, я штурханула суседку ў бок.
«Што ты парышся, я палову Беларусі аўтастопам аб'ехала. Не хвалюйся, мы на халяву
даедзем», — прашаптала Алена.
Яшчэ праз пяць хвілін я дастала кашалёк,
каб заплаціць, бо вадзіцель ужо глядзеў на
нас падазрона. Аднак там было толькі дзве
тысячы. Мне не хапала нават для сябе.
— Алена, ты можаш вярнуць мне мае грошы? — звярнулася я да дзяўчыны. — Не хочаш плаціць? Дазволь, я заплачу за сябе.
У гэты момант вадзіцель спыніўся і на ўсю
маршрутку злосна сказаў:
— Дзяўчаты, не паедзем, пакуль вы не заплаціце!
— Наце ўжо. Якія вы ўсё ж... — сказала
Алена, працягваючы дзясятку.
Мне было так сорамна, што хацелася выскачыць.

Каментар спецыяліста:
Алена ЛУКІНА, псіхолаг:
Насамрэч матыў нічога не рабіць і жыць
добра — старажытны і сыходзіць у глыбокую
даўніну. Імкненне атрымаць усё на халяву сведчыць пра інфантыльнасць і няспеласць асобы.
У чым праяўляецца інфантыльнасць? Чалавек
пазбягае адказнасці, не ўмее будаваць здаровыя ўзаемаадносіны, шмат маніпулюе. З такімі
людзьмі складана будаваць сям'ю.
На працы ў іх часта ўзнікаюць праблемы,
канфліктныя сітуацыі, ім складана ўжыцца ў
новым калектыве. Такія людзі часта пераходзяць з аднаго месца працы на іншае.
Настасся ЗАНЬКО.

расня, акрамя заняткаў, ва ўсіх
навучальных установах Беларусі пачалася законная барацьба
з курэннем. Міністэрства адукацыі загадам № 516 ад 27 ліпеня
2010 года забараніла курыць у
навучальных карпусах, на іх
ганку і на прылеглай тэрыторыі. Прайшоў месяц. Ці змяніў
штосьці гэты загад?
Зразумела, што ў школах і раней вельмі жорстка сачылі за тым,
каб вучні не курылі. У ВНУ гэта
рабіць цяжэй: там на заняткі ходзяць ужо дарослыя людзі, якіх не
паганяеш і тым больш не паклічаш
бацькоў да рэктара. Таму звычайна прыбіральні ці ганкі факультэтаў на перапынках пераўтвараюцца ў стыхійную курыльню.
Давайце наведаем некаторыя
ўніверсітэты.
Сярод студэнтаў БДУ асабліва
«вядомы» філалагічны факультэт.
Там ёсць курыльня, якую навучэнцы даволі часта наведваюць.
Зайшоў туды і я.
«Я нічога не чуў наконт гэтага,
— сказаў Сяргей, студэнт 4 курса,
калі я расказаў яму пра забарону.
— Вунь у нас ёсць ахоўнікі, але
ж яны нас не ганяюць. Я ўвогуле
лічу, што трэба, каб месцы для
курэння былі». А вось што думае
аб гэтым Сяргей Важнік, намеснік дэкана па вучэбна-выхаваўчай
працы і сацыяльных пытаннях:
«Аб'явы ў нас вісяць. Проста ніхто
не хоча гэтага ведаць. А курыльня
патрэбная, каб не хадзілі на ганак курыць. Але ж бавяць час там,
хутчэй за ўсё, тыя, хто мае шмат
«хвастоў». Не наведваюць заняткі,
а потым па некалькі гадзін да мяне
ў чэргах стаяць».
Цікавая палітыка ў дачыненні
да курыльшчыкаў практыкуецца ў
БНТУ. Там ужо даўно ідзе барацьба за здаровы лад жыцця. Той, хто
хоць раз быў на тэрыторыі ўніверсітэта, напэўна, заўважыў шыльдачкі «Курэнне забаронена», якія там
«насаджаныя» вельмі густа. «Мы
яшчэ да гэтага загаду забаранілі
«дыміць» на тэрыторыі ўстановы.
Гэта нават прапісана ў правілах
унутранага распарадку. За выкананнем сочаць самі студэнты, —
расказвае Алег Гусеў, прарэктар
па вучэбнай рабоце, сацыяльных
пытаннях, фізічнай культуры і спорце. — Але ў нас ёсць і спецыяльна
абсталяваныя месцы для курэння,
каб ніхто не бегаў на праспект. Увогуле, у нашым універсітэце становіцца модна не курыць». Студэнты
першага курса Ілья і Павел маюць
сваё меркаванне: «Мы самі не курым, але бачым, што адбываецца.
Тыя, хто спрабуе збегаць на перапынку з цыгарэтай да курыльні,
часцей за ўсё спазняюцца потым
на заняткі. Таму часта кураць у
прыбіральнях».
А мая знаёмая з БДУІРа расказала, як з курэннем змагаюцца
ў яе ўніверсітэце. «У нас ёсць моладзевая ахова і добраахвотная
дру жына. І тыя, і другія маюць
права рабіць заўвагі курыльшчыкам. Зразумела, што за руку не
хапаюць і не вядуць да дэкана,
але могуць папрасіць адысці на
пэўную адлегласць ад установы
ці проста затушыць цыгарэту. А
пра новы загад міністэрства ўсім
студэнтам казалі на куратарскіх
гадзінах», — паведаміла Ганна,
студэнтка 2 курса.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

КАЛІ БЕЛАРУСКІЯ СТУДЭНТЫ
«МЁРТВЫ КЛАС»
БУДУЦЬ ЖЫЦЬ У ІНТЭРНАЦЕ? У ЧЫРВОНЫМ БЕРАЗЕ
Пра тое,
што ўразіла

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.«ЧЗ».)
— Колькі каштуе жыллё ў
інтэрнаце для замежных і беларускіх студэнтаў?
— Для бе ла ру саў гэ та фіксаваная цана — сорак пяць адсот каў ба за вай ве лі чы ні, што
складае 15 750 рублёў у месяц.
Замежныя студэнты аплачваюць
фактычны расход, які залежыць
ад сезона, ужывання электраэнергіі і вады. Калі ўвесь інтэрнат
напаліў святла звыш нормы, плацяць замежнікі. Гэтыя працэдуры
вызначаныя Саўмінам. Замежнікам трэба аплачваць таксама
абмен бялізны. За пражыванне
ў летні перыяд яны плацяць у сярэднім 40-50 тысяч рублёў, зімой
— 70-80 тысяч рублёў у месяц.
Такім чынам, замежны студэнт
аддае за жыллё ў тры-чатыры
разы больш, чым беларус. Але
гэ та ні я кім чы нам не за ро бак
для ўніверсітэта. Атрымоўваецца, што студэнт проста аплачвае
тое, што спажывае. Свайго роду
камунальныя плацяжы. Рэнтабельнасць нулявая.
Трэба помніць, што ў інтэрнаце працуюць прыбіральнікі, сацыяльныя педагогі, дзяжурныя.
І за гэта ніхто не плаціць — усё
за кошт дзяржавы. Напрыклад, у
кватэры няма вогнетушыцеля, а ў
інтэрнаце ёсць, і не адзін, а гэта
патрабуе канкрэтных расходаў.
Шмат робіцца таксама і за пазабюд жэтныя грошы: купляюцца
трэнажоры, праводзіцца лакальная сетка.
— Па дамове студэнту забараняецца карыстацца некаторай бытавой тэхнікай...
— Га лоў ная пры чы на ў тым,
што інтэрнат не разлічаны на такія на груз кі. За меж ні кі жы вуць
на та кіх жа ўмо вах, што і бела ру сы. Бы та вой тэх ні кі ста новіц ца ўсё больш, а маг чы мас ці

не дазваляюць выкарыс тоўваць
мікрахвалёўкі і іншыя рэчы. Але
для зруч нас ці мы зра бі лі ў інтэр на тах на кух нях ра зет кі пад
элект рачай ні кі, у не ка то рых
ёсць на ват праль ныя ма шы ны,
дзе за сімвалічную плату можна
ёй ска рыс тац ца. Што ты чыц ца
камп'ютараў, то тут мы ідзём на
ўступкі: сучасныя мадэлі не спажы ва юць шмат элект ра энер гіі,
та му за пе ра груз кі мож на не
хва ля вац ца.
— Калі ў БДУ будзе вырашаная праблема з засяленнем
студэнтаў?
— Працэнт засялення вырас
ужо ў гэтым годзе. Гэта звязана
з адкрыццём новага будынка інтэрната. У наступным годзе ён будзе вышэй, таму што адкрыецца
пасля рамонту яшчэ адзін. Наша
мара — забяспечыць жыллём усіх
студэнтаў. І яна можа быць вырашаная ў перспектыве, у сілу таго, што падала нараджальнасць.
Пасля пабудовы студэнцкай вёскі
будзе заселена каля васьмідзесяці адсоткаў студэнтаў. Адукацыйны бум відавочны, таму будаваць
будуць.
Але працэс будаўніцтва працяг ва ец ца не ме сяц і не два.
Паўгода — гэта толькі праектаванне. А яшчэ год будаўніцтва.
Нават калі ёсць грошы, пройдзе
не менш за два гады. Безумоўна, ёсць прагнозныя паказчыкі,
але пабудаваць інтэрнат — заба ва ня тан ная. Но вы буды нак
абышоўся ў 45 мільярдаў рублёў. Атрымоўваецца, што адно
месца каштуе 15 тысяч долараў!
Уявіце: 1 квадратны метр — 2500
долараў! Але гэта з улікам мэблі, тэхнікі, сталовым абсталяваннем, медпунк там. Акрамя таго,
на кожным паверсе ёсць чытальныя залы, пакоі для самападрыхтоўкі, камп'ютарны клас, спартыўныя пакоі.

РЭГIСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ №12
ад 19 лютага 2009 года выдадзена
Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь.
Заснавальнiкi газеты — установа «Рэдакцыя газеты
«Звязда»; грамадскае аб'яднанне «Беларускi рэспублiканскi саюз моладзi».

Для таго каб універсітэты маглі
будаваць жыллё за свае грошы,
патрэбна дасягнуць высокай рэнтабельнасці. Нават у кошце навучання выгады для ВНУ амаль няма. Грошай з бюджэту на аднаго
«бюджэтніка» мы атрымоўваем
больш, чым плаціць «платнік» за
сваю вучобу. Калі б кошт навучання быў на ўзроўні 5-10 тысяч
долараў, то, магчыма, са сваіх
сродкаў універсітэты і будавалі
б жыллё.
Нядаўна калегі былі ў Англіі.
У іх усе жадаючыя забяспечаны
жыллём на сто працэнтаў. Пры
гэтым колькасць месцаў усяго
пятнаццаць адсоткаў агульнай
колькасці студэнтаў. Чаму? Таму што інтэрнат каштуе даражэй,чым здымаць кватэру. Калі
б нашыя інтэрнаты каштавалі даражэй за кватэру, то мы б змаглі
за гэтыя грошы будаваць новыя
будынкі. Пакуль дзяржава падтрымлівае студэнтаў — ВНУ не
могуць эканоміць шмат грошай.
Але гэта і добра. Калі б студэнтаў паставілі перад фактам плаціць за інтэрнат, як за кватэру,
то паўстала б пытанне, ці шмат
маладых людзей маглі б увогуле
дазволіць сабе вышэйшую адукацыю.
— На ваш погляд, плату за
жыллё ў інтэрнаце патрэбна
падымаць?
— Я лічу, што не. Інтэрнат —
вя лі кая са цы яль ная ка рысць.
Заробкі нашых грамадзян несумяшчальныя з еўрапейскімі. Гэта
добра, што камунальныя плацяжы ў нас не такія высокія, як у
іншых краінах. Напрыклад, тыя
ж 50 тысяч рублёў за жыллё —
гэта толькі камунальныя паслугі,
але было б падманам браць са
студэнтаў такую плату, таму што
астатнія грамадзяне аплачваюць
па льготных тарыфах.
Уладзіслаў КУЗЬМІН.
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УСІМ нядаўна я пабывала на Жлобіншчыне і наведала мемарыял «Дзецям — ахвярам фашызму», які знаходзіцца ў Чырвоным
Беразе. Мемарыял зрабіў на мяне моцнае ўражанне. Помнік адкрывае скульптура дзяўчынкі-падлетка з узнятымі ўгору рукамі.
Пазней я даведалася, што такім чынам фашысты бралі кроў у
беларускіх дзяцей для сваіх параненых салдат і афіцэраў.
У цэнтры мемарыяла знаходзіцца сонца, ад якога разыходзяцца промні да яблыневага сада. Адзін з промняў афарбаваны ў чорны колер. На ім
размешчаны «Мёртвы клас», выгляд якога мяне літаральна шакіраваў,
бо ён пусты, а на школьнай дошцы перадсмяротны ліст пятнаццацігадовай дзяўчынкі Каці Сусанінай свайму бацьку, што ваяваў на фронце. У
лісце напісана: «Дарагі тата! Пішу табе пісьмо з нямецкай катаргі. Калі
ты, тата, будзеш чытаць гэтае пісьмо, мяне ў жывых ужо не будзе...». Я
доўга блукала па пустым класе, з непадробным жахам разглядала навокал усё, плакала, чытаючы перадсмяротнае пісьмо Каці.
Але гэта далёка не ўсё, што мяне ўразіла. На «Плошчы Сонца» —
вітражы, пры стварэнні якіх былі выкарыстаныя малюнкі вучняў студыі
выяўленчага мастацтва Мінскага палаца піянераў. Яны датаваны 1946
годам. У малюнках — дзіцячыя мары, сутнасць жыцця з пункта гледжання
зусім яшчэ маленькіх людзей. Мяне ахоплівала самота і крыўда за хлопчыкаў і дзяўчынак, якія так хацелі жыць, чакалі светлай будучыні, верылі ў
перамогу. На вялікі жаль, праз жорсткасць і бесчалавечнасць фашыстаў
іх мары і жаданні не здзейсніліся. А недалёка ад мальбертаў з малюнкамі
змешчаны «Белы паруснік» — сімвал дзіцячых мар і надзей.
Думаю, што наведванне помніка ў Чырвоным Беразе, створаным у памяць дзяцей, што загінулі ў фашысцкім пекле, нікога не пакіне абыякавым.
Бо гэты мемарыял расказвае пра лёсы маленькіх людзей, якія былі паламаныя жахлівымі падзеямі вайны. Вялікая Айчынная пакінула глыбокі след у
сэрцах людзей нашай краіны. Помнікі і мемарыялы ва ўсіх кутках Беларусі
не дазваляюць нам забыць той час, заклікаюць нас да вечнай памяці аб
людзях, што загінулі ў барацьбе з нямецка-фашысцкімі акупантамі.
Настасся КАПІЧЫНА,
вучаніца 11 класа лінгвістычнай гімназіі-каледжа № 24 г. Мінска.

НОВЫЯ ЗВЕСТКІ ПРА ЧАЛАВЕКА
ЎДАЛОСЯ АТРЫМАЦЬ
НА «ТЭАТРАЛЬНЫМ КУФРЫ-2010»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.«ЧЗ».)

БЫКАЎ ПАД ПАДЭШВАЙ
ЧАРАВІКА
Ведаеце, людзі аднолькавыя ва ўсім свеце.
Безумоўна, ёсць нейкія этнічныя асаблівасці, адрозненні ў менталітэце і г. д. Але ў агульначалавечым, філасофскім сэнсе афрыканец мае абсалютна такі ж набор пачуццяў і эмоцый, як і француз,
амерыканец, паляк альбо беларус. Паглядзеўшы
спектаклі замежных тэатраў, я лішні раз у гэтым
пераканалася.
Камерная пастаноўка «Пад падэшвай чаравіка»
Тэатра новага мастацтва з Польшчы аказалася сёлета
сярод самых выбітных. Нездарма Матэвуш Мікалайчык атрымаў прыз за найлепшую мужчынскую ролю.
Два чалавекі — мужчына і жанчына — аказаліся на
мяжы (альбо па-за мяжой?) нервовага зрыву. Яны не
ведаюць самі, чаго хочуць ад жыцця, і сітуацыя, якая
разгортваецца на сцэне, — гэта класічная экзістэнцыйная сітуацыя. Жыццё і смерць, роспач і надзея,
страх і ўзнёсласць. «Пад падэшвай чаравіка» — з разраду гэткіх «балталагічных» спектакляў, калі дыялогі
актыўна працуюць на тое, каб найбольш ахарактарызаваць персанажаў, іх унутраны стан. «Пад падэшвай чаравіка» — гэта спектакль, які сыгралі, можна
сказаць, лежачы на падлозе. Ніякіх дэкарацый, зручная побытавая вопратка, мінімалістычнае музычнае
афармленне — вось і ўсё, што патрэбна для таго, каб
бліскуча разыграць блізкую нам, беларусам, амаль
быкаўскую «памежную» гісторыю двух людзей.
Крыўдна, але пастаноўкі беларускіх моладзевых
тэатраў не вытрымлівалі канкурэнцыі з замежнымі...
Наша моладзь, выхаваная на творах Васіля Быкава,
аказалася не здольная пранікнуцца ні яго экзістэнцыйнай філасофіяй, ні нейкай іншай філасофіяй. Яна
быццам перастала адчуваць глыбіню... У тэатра «На
балконе» Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў пастаноўцы «Эмігрантаў» паводле Славаміра Мрожака
філасофскія разважанні не атрымалася ўзняць да
сур'ёзнага ўзроўню. Стрымана і ненатуральна гучалі
развагі аб сутнасці жыцця і смерці, чужыны і радзімы.
Магчыма, з-за легкаважнага максімалісцкага ўзросту
артыстам не ўдалося як след ужыцца ў ролі? Можа,
справа ў менталітэце — страху спасцігнуць нешта
забароненае, таямнічае? Можа, ім не хапае нейкай
унутранай разняволенасці?.. Дзіўна... Моладзь заўжды
лічыцца найбольш чуйнай да розных разваг, найбольш
актыўнай у сэнсе рэфлексіі і аналізу. А выканаўцы галоўных роляў у «Эмігрантах» проста не прапусцілі ўсю
філасофію польскага драматурга праз сябе.
Паўстае пытанне: чаму ж іх замежным аднагодкам гэта ўдаецца?.. Спектакль «Восем японскіх кіягенаў» тэатра «TUT» Тартускага ўніверсітэта (Эстонія), напрыклад, быў працяты тонкай філасофіяй,
якая ў выкананні студэнтаў-акцёраў набывала толькі
дадатковую магічнасць і натуральнасць. Кіягены
— гэта кароткія сатырычныя вершы пераважна ў
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Наименование техники

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 2, 6-й этаж, в 11.00 10 ноября 2010 г.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и
физические лица, оплатившие задаток и подавшие
заявление на участие в аукционе, учредительские и
другие необходимые документы до 17.00 8 ноября
2010 года.
Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи 10 ноября
2010 г.

На жаль, мастацтва сёння страціла тую значнасць, якую мела раней. Дакладней, не так. Мастацтва мае такую ж значнасць, трагедыя ў тым,
што людзі перасталі яе разумець і адчуваць... Вось,
напрыклад, тэатр. Функцыі, якія ён некалі выконваў,
сёння паспяхова выконвае тэлебачанне. Глядзіце,
калі раней людзі імкнуліся ў тэатр дзеля так званага захаплення, дзеля таго, каб пабачыць трагедыю,
камедыю, драму, наогул нейкае відовішча, каб потым усё гэта абмеркаваць, то сёння тое ж самае
адбываецца з тэлебачаннем, хоць і яно ўжо саступае
пазіцыю інтэрнэт-навінам і відэа на уоutubе.соm.
Тэлебачанне забяспечвае людзей пэўным наборам
праграм, якія выклікаюць адпаведны набор эмоцый.
Яны неабходныя для таго, каб людзі адчувалі сябе
людзьмі, груба кажучы. Тэлебачанне, дзякуючы таму, што змагло пранікнуць у кожны дом чыста тэхнічна, хутка змясціла тэатр на перыферыю. Тэатр
стаў элітарным, інтэлектуальным, інтэлігенцкім. Але
не менш глыбокім, не менш чалавечым, не менш
пра чалавека. Гучыць, магчыма, вельмі пафасна,
але хочацца засцерагчы тых людзей, якія не лічаць
мастацтва неабходным для развіцця чалавецтва.
Без мастацтва жыццё рызыкуе пераўтварыцца ў механічную аперацыю, паслядоўнасць машынальных
дзеянняў. І ніякае тэлебачанне і інтэрнэт не ўратуюць
такое жыццё. А тэатр — гэта жывая камунікацыя,
якая прымушае чалавека думаць самастойна менавіта дзякуючы сваёй умоўнасці. Тэатр пакідае прастору для творчасці кожнага гледача. У адрозненне
ад таго ж тэлебачання, дзе ўсё спрошчана і танна,
усё дадумана за вас, калі вам застаецца толькі бессэнсоўна паглынаць нейкі прадукт. Арганізатары
«Тэатральнага куфра-2010» усё гэта разумеюць.
І падтрымліваюць высакародныя памкненні моладзі ствараць тэатральныя пастаноўкі. Менавіта са
студэнцкіх тэатраў пачынаецца сур'ёзны, дарослы
тэатр. Менавіта тут з'яўляюцца маладыя таленты,
якія падаюць надзеі і часам вырастаюць у «зорак».
Менавіта студэнцкі тэатр мае больш свабоды творчасці, яму ахвотна даруюць няўдачы і вітаюць там
самыя радыкальныя эксперыменты.
Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ.

Уласнае імя:
беларускае і не вельмі...
Аліса, Джульета, Паўлінка — гераіні казак, фільмаў, тэатральных
пастаноў. Іх імёны не пераблытаеш. Яны адразу выклікаюць сотні асацыяцый. Могуць змяняцца
малюнкі ў кніжках, актрысы, дэкарацыі, але самі імёны дзяўчат
падкажуць нам, якімі ўяўляць іх
вобразы. А сённяшнія імёны, не
гераічныя, не гістарычныя... Чаму
менавіта іх выбраў час, і мы?
ЗАГС г.Маладзечна паведамляе, што сярод нованароджаных дзяўчынак сёння найбольш
папулярныя імёны Мілана, Лізавета, Кацярына, Марыя. Зноў
пазіцыю лідара вярнула імя Любоў. Радзей сустракаецца Таіра.
Хлопчыкаў найбольш часта называюць Кірыл, Мацвей, Цімафей, Уладзіслаў, Аляксандр. «На
кругі свая» вярнуўся Іван. Больш
рэдкія імёны — Рувім, Эмір.
Калі таго жадаюць бацькі дзіцяці, супрацоўнікі ЗАГСа павінны
зарэгістраваць любое імя, якім бы
вычварэнскім яно ні было. Нядаўна
маці захацела назваць дзяўчынку
Наомі. Ніякіх праблем не было. Жанчына напісала заяву, і супрацоўнікі
ЗАГСа зарэгістравалі маленькую
паслядоўніцу знакамітай мадэлі. Я
запыталася, ці бываюць бацькі, што
жадаюць запісаць у пасведчанні аб
нараджэнні беларускі варыянт імені,
напрыклад, не Дмітрый, а Зміцер?
Мне адказалі, што такое здараецца
рэдка. Быў нядаўна адзін такі, што
прынцыпова хацеў назваць сваю
дачку Ганнай. Жанчыны-працаўнікі
цярпліва тлумачылі яму, што ёсць
«нармальнае рускае імя Анна», паказвалі менавіта гэтае імя ў слоўніку.
Ды дзівак упёрся на сваім, і пераканаць яго так і не ўдалося.
Часам бацькі прыходзяць рэгістраваць немаўля, яшчэ не выбраўшы
для яго імя, і просяць дапамагчы вызначыцца. У такім выпадку ў Маладзечанскім ЗАГСе ім прапануюць
зазірнуць у царкоўны каляндар і выбраць імя святога, які значыцца за
днём нараджэння малога. Тады гэты
святы ўсё жыццё будзе ахоўнікам
дзіцяці. Многія бацькі так і робяць.
Я ж задумалася, хто можа даць
найлепшую параду наконт імёнаў
нам, маладым і шчаслівым. І атрымала адказ: мёртвыя тыя, што
сышлі ў нябыт (папулярна патлумачу крыху ніжэй).

Пробег в км,
Начальная
Местонахождение
Год
наработка в м/ч цена продажи
объекта
выпуска
(износ)
(руб.)
3
4
5
6

2
Топливозаправщик ТЗ-22М (без тележки)
в составе: с/о А862194 с дв. ГАЗ-52-04 н.п. Михано100 № 044487 на п/пр ЧМЗАП-5524П ш. 14837;
вичи,
тягач КрАЗ-258Б1 ш. 560398, дв. 993269, в/ч 52188Ф
4 кат.
Топливозаправщик ТЗ-22 в составе: с/о
н.п. МиханоА803409 с дв. ГАЗ-52-04 № 141235-80 на
101
вичи,
п/пр ЧМЗАП-5524П ш. 10248; тягач КрАЗв/ч 52188Ф
258Б1 ш. 388871, дв. 651716, 4 кат.

ТЭАТР ДЛЯ ЛЮДЗЕЙ

Этнаскарбонка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
РУП «Белспецконтракт» 10 ноября 2010 года проводит 15-й открытый аукцион
по продаже имущества республиканской собственности
Лот

выглядзе дыялогаў паміж гаспадаром і служкам,
мужчынам і жанчынай, у якіх высмейваюцца чалавечыя недахопы: наіўнасць, глупства, сквапнасць і
г. д. Гэта досыць сур'ёзны матэрыял для непрафесійных акцёраў. Тым не менш эстонцы паспяхова з ім
справіліся, і прыз за найлепшую мужчынскую ролю
другога плана атрымаў якраз акцёр гэтага тэатра.
Я падумала: аддавайце сваіх дзяцей з маленства
ў тэатральныя гурткі і аматарскія тэатры, у будучым
гэта зробіць маленькіх беларусаў больш камунікабельнымі і верне ім страчанае на працягу гісторыі
пачуццё ўласнай годнасці і свабоды. А беларускі
тэатр стане больш канкурэнтаздольным.

Сумма
задатка
(руб.)
7

1986

39817
780 м/ч

29 000 000

2 900 000

1980

1393
26,5 м/ч

37 000 000

3 700 000

2. Произвести оплату стоимости движимого
имущества разовым платежом в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора куплипродажи.
Задаток и денежные средства победителем лота
перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012008660018, код 357 в Октябрьском
отд. ОАО «БПС-Банк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1,
УНП 101099370. Без НДС. Справки по тел.: (017)
278 06 97, факс 224 20 01. Наш адрес в интернете:
www.belspeckontrakt.by.

Для таго, каб упэўнена ісці па
жыцці, чалавеку патрэбен «падмурак». Псіхалагічна ён павінен
абавязкова на нешта апірацца, ведаць, з чым сябе атаясамліваць.
Такім падмуркам можа быць рэлігія, усведамленне нацыянальнасці.
Чалавек разумее, што ён дзіця Бога, — значыць, ведае, адкуль узяўся і для чаго прызначаны. Выдатны
філосаф Умбэрта Эка пісаў, што
веруючым людзям лягчэй і жыць,
і грашыць. Памылкі і хібы бязбожнік нясе сам, праз усё жыццё. Яго
дакарае сумленне, адчуванне ўласнай недасканаласці. Вернік можа
дыхаць вальней: ён ведае, што яго
грахі, нават будучыя, могуць быць
дараваныя Богам.
Другі «фундамент», як згадвалася вышэй, — гэта нацыянальнасць. Калі дакладна ведаеш, да
якой нацыі адносішся, хто жыў на
гэтай зямлі да цябе, чыім нашчадкам з'яўляешся, — ты не адзінокі.
Можна параўнаць з травінкамі,
першая вырасла ў пустыні, а другая — у зялёным полі. Якая з іх
больш упэўненая ў заўтрашнім дні,
у сваім існаванні?
Савецкія часы былі накіраваныя
на тое, каб разбурыць і першы, і
другі «фундамент». Кажуць, сувязь
са сваёй мінуўшчынай губляецца
праз тры пакаленні. 1917...2010 —
лічыце самі. Можа, таму Беларусь,
па апошніх звестках СМІ, уваходзіць у першы дзясятак краін свету
і па п'янстве, і па бязбожнасці, і па
суіцыдах сярод моладзі...
Вернемся, тым часам, да тых
«мёртвых», якіх я абяцалася патлумачыць. Знайсці беларускія
самабытныя імёны, прапанаваць
іх вам — вось якую мэту я ставіла
перад сабой, ідучы сонечным восеньскім днём на могілкі. Мая цікавасць была накіраваная на помнікі, а дакладней, на імёны, якія на іх
напісаны. Гэтыя назовы не могуць
быць ні выдумкай аўтара літаратурнага твора, ні пераблытанымі
ўспамінамі сталага чалавека. Гэта
факты. Так звалі прабабуль, прадзядуль, прапрадзядуль, «прапрапра...траюрадных» цётак...
Най мад ней шыя та гачас ныя
мужчынскія імёны нашых продкаў — гэта Якаў, Марк і Іосіф. Згадзіцеся, у іх быў нядрэнны густ.
Таксама даволі часта сустракаліся

Дзям'ян, Ларыён, Вікенцій, Франц,
Устын, Марцін, Пракоп, Апанас,
Ануфрый, Кандрат, Цімафей, Тарас. Самыя папулярныя старадаўнія імёны слабой паловы прасачыць больш складана, бо яны не
значацца на помніках іх дзяцей, як
мужчынскія імёны па бацьку. Тым
не менш жанчын у той час звалі
Варвара, Клаўдзія, Праскоўя, Лукер'я, Леакадзія, Агрыпіна, Ванда,
Васюта, Паўліна, Анэля, Пелагея.
Цікава бачыць на помніках такія ж імёны, якія мелі пэўныя гістарычныя асобы: Вячаслаў (князь
Вячка), Генрых (першы выбраны
кароль Рэчы Паспалітай), Ядвіга (польска-літоўская каралева).
Прызнацца, знайсці двух Адольфаў было не так прыемна.
Нашы продкі-мужчыны мелі
шмат біблейскіх імёнаў: Фама —
апостал, Лука — евангеліст, Захар
— прарок, Варфаламей — адзін з
вучняў Хрыста, Серафім — анёльская шасцікрылая істота. Аказваецца, самыя папулярныя мужчынскія імёны таго часу таксама біблейскія: Якаў — прабацька, Марк
— евангеліст, Іосіф — прабацька,
муж Марыі — маці Хрыста. Дзіўна,
але тэорыя пра «два фундаменты»
аказваецца яшчэ больш дзейснай,
чым здаецца на першы погляд.
Прынамсі, ніводных Каці, Тані,
Светы, Олі, Сашы, Сяргея на старых могілках я не знайшла.
Некаторыя звыклыя нам імёны
былі і раней, але мелі зусім іншую
форму. Напрыклад, Іра — Ярыня,
Ганна — Нюша, Антаніна — Тося.
Найбольш многа розных формаў
мае Антон — гэта і Анцік, і Антук,
і Антось, і Антонік. Жонак часта
называлі па імёнах іх мужоў — Антучыха, Іваніха, Кароля (мужчына,
як-ніяк, галава ў доме!). Часта клікалі па прозвішчах — Карпучыха
(Карпук), Ляўковічыха (Ляўковіч);
па прафесіях — Манька-паштальёнка; па знешнасці і манерах паводзін — Цыганка.
Час дыктуе свае правілы і моду. Аднак прыярытэты кожны мае
ўласныя. Не саромцеся імёны для
сваіх маленькіх падглядаць у продкаў. Яны даўжэй на свеце паспелі
пажыць, былі мудрэйшымі. Няхай
будзе дзецям за што зачапіцца,
калі вас не стане...
Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.

ДАПАМАГЧЫ ПТУШКАМ
ЖЫЦЬ У ЧЫСЦІНІ

Дзеці супраць
смецця

Біялагічны заказнік «Тураўскі луг» прыбралі ад адходаў пластыка.
Смецце ў заказніку збіралі валанцёры-эколагі. Больш паўсотні
школьнікаў і жыхароў Турава, супрацоўнікі замежнага прадпрыемства
«Кока-Кола Беврыджыс Беларусь», грамадскай арганізацыі «Ахова
птушак Бацькаўшчыны» ачысцілі два кіламетры берагавой лініі Прыпяці
ад пластыкавых адходаў. Іх, дарэчы, здалі на перапрацоўку.
Сёлета ў гэтым сацыяльным праекце ўдзельнічала і група экспертаў-эколагаў з Галандыі.
— Такія акцыі, акрамя практычнай карысці, маюць яшчэ і моцны
адукацыйны эфект, — адзначыў карэспандэнту «Звязды» дырэктар
ГА «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Віктар Пінчук. — Тураўскія дзеці
даведаліся аб унікальнай каштоўнасці іх родных месцаў, на свае
вочы ўбачылі занесеных у Чырвоную кнігу Беларусі птушак.

Даведка «Звязды»:
«Тураўскі луг» — біялагічны заказнік, які быў заснаваны ў 2008 годзе
для аховы эксклюзіўнай экасістэмы вялікіх заліўных лугоў на беразе Прыпяці. Ён мае міжнародны статус «Тэрыторыі, важныя для птушак». Гэта
адно з буйнейшых у Еўропе месцаў для гнездавання і спынення па шляху
міграцый водна-балотных птушак. Менавіта ў гэтым заказніку знаходзіцца
самае буйное ў Беларусі стабільнае гнездаванне занесенага ў Чырвоную
кнігу краіны куліка-марадункі, у гонар якога летась у Тураве быў адкрыты
адзіны ў свеце помнік. Тураўскі луг з'яўляецца першай у Беларусі тэрыторыяй, якая перададзеная грамадскай арганізацыі «Ахова птушак Бацькаўшчыны» ў арэнду для прыродаахоўных мерапрыемстваў.
Сяргей КУРКАЧ.

