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Паважаныя чы-
тачы, рэдакцыя 

газеты «Востраў ЮФ» 
прадстаўляе Вашай 

увазе апошні ў гэтым 
навучальным годзе нумар. 

Фінальны выпуск, як і заўсёды, 
выпраменьвае сонца і цяпло. 

Наперадзе спякотнае лета, незабыўныя 
эмоцыі, доўгачаканы адпачынак. Мы ж у 

сваю чаргу прапануем Вам напрыканцы акунуцца 
ў шэраг самых яркіх вяснова-летніх Юрфакаўскіх падзей.

Ліпеньскі нумар рады пазнаёміць Вас з творчасцю 
студэнтаў нашага факультэта. Рэдакцыя газеты «Востраў 

Ад Рэдакцыі
ЮФ» дзякуе кожнага, хто прымаў удзел у стварэнні 
нумароў. Гэта і крэатыўныя журналісты, і яркія 
фатографы, і крапатлівыя рэдактары, і многія-многія 
іншыя, чыя праца ўвасабляецца ў чарговых нумарах 
газеты Юрыдычнага факультэта.

Не можам мы не ўспомніць і аб яшчэ адной 
важнай падзеі. Юрыдычны факультэт 

паспяхова скончыла Крысціна Асрян, галоўны 
рэдактар газеты «Востраў ЮФ» 2011-2013 гадоў. 
Дзякуючы яе працы наша выданне дамаглося 
шматлікіх вышынь. Мы жадаем Крысціне ўсяго 
самага добрага, яркага і светлага. Хай на жыццёвым 
шляху гэтай выдатнай і творчай дзяўчыны заўсёды 
сустракаюцца годныя, надзейныя людзі.

Рэдакцыя газеты «Востраў ЮФ» жадае ўсім 
выдатнага адпачынку. І спадзяецца, што ў 

наступным годзе рады чытачоў толькі папоўняцца. 
Няхай гэтае лета падорыць Вам мноства эмоцый. 
Дзякуй Вам за тое, што Вы з намі!

ЮрФакты

НЕМНОГО ИНТЕРЕСНЫХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ 

ИЗ ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА США:

Соединенные Штаты 
Америки считаются 

средоточием нелепых законов. 
Там даже действуют несколько 
десятков организаций, которые 
борются за отмену dumb laws 
("тупых законов"), как их принято 
здесь называть.

Как-то в Техасе был принят 
закон, в соответствии с 

которым, если Вы захотите 
совершить преступление, 
Вы должны письменно или 
устно предупредить жертву о 
предстоящем преступлении 
не менее чем за 24 часа 
до его совершения. Кроме 
того, в предупреждении 
следует описать готовящееся 
преступление.

ВКларендоне запрещено 
вытирать пыль с 

общественных зданий с 
помощью щеток, сделанных из 

перьев.

Во Флориде, если Вы 
незамужняя женщина, 

Вы не сможете прыгать с 
парашютом по воскресеньям. 
Также Вы не сможете ездить 
на скейтборде без номерных 
знаков и не сможете разбить 
более трех тарелок в день.

В городе Пенсакола, если 
Вы погибли (!) в результате 

неосторожного использования 
электроприборов в ванной, 

Вы должны быть подвергнуты 
штрафу $ 100.

В Майами вы не 
сможете проехать на 

велосипедах, не оборудованных 
звуковым сигналом, однако 
использование звуковых 
сигналов велосипедистами 
запрещено.

Арканзас. В этом штате 
запрещено "кому бы то 

ни было и под каким бы то ни 
было предлогом приближаться к 
окнам и дверям избирательного 

участка ближе, чем на 15 
метров" в день выборов и во 
время подсчета голосов, что 
делает преступниками всех 

избирателей штата.

В Форт-Медисоне (штат 
Айова) пожарные 

обязаны провести 15-минутную 
тренировку перед каждым 

выездом на пожар.

В городе Кармел (штат Нью-
Йорк) если вы мужчина, 

и наденете брюки и пиджак 
разного цвета, вас могут 
оштрафовать на $ 500, а в 
округе Ногалес (штат Аризона) 
вам запретят пользоваться 
подтяжками.

В Небраске парикмахеры не 
могут есть чеснок или лук 

с 7.00 до 19.00.

В Нью-Джерси аресту могут 
подвергнуть любого, кто 

чавкает в ресторане.

Однако не только Америка 
может похвастаться 

изобилием законов со 
странностями. Во Франции, 

например, строжайше 
запрещено звать свинью 

“Наполеоном”.



і Вашкевіч 
Ксенія Сяргееўна – 

старэйшыя выкладчыкі кафедры 
фізічнага выхавання і спорта, Вярэніч 
Кацярына – Багіня Феміда – 2013, 
Дзмітрынок Дзяніс 
Іванавіч – старэйшы 
выкладчык кафедры 
крыміналістыкі, Па-
ляшчук Дзмітрый 
– Містар юрфак – 
2013, Стоцкі Алег – 
выпуснік юрыдычнага 
факультэта.

Пасля выступаў 
удзельнікаў жу-

ры доўга вызначала 
пераможцу, якім 
стаў Навіцкі Нікіта! 
Ён адрозніўся 
сваімі спартыўнымі 
заслугамі, мужным 
выступам і шчырай 
усмешкай. Уся 
група падтрымкі 
яго падкідала 
да столі. Але ж і 
іншыя ўдзельнікі не 
аказаліся па-за ўвагай членаў журы і 
гледачоў. Быў абвешчаны пераможца 
смс-галасавання – Левін Арцём. 
Гэта намінацыя стала навінкай, бо 

замяніла “Містара On-Line”. Тытул 
«Містар Харызматычнасць» атрымаў 
Аннамухамедаў Бахрам! Ганаровае 
званне  «Містар Арыгінальнасць»  
заслужыў Кар-пекін Антон! Іван 

Дабуцько, па 
меркаванні журы, 
заслужыў «Міс-
тар Мужнасць»! 
У намінацыі 
«Містар Зна-
ходлівасць» упэў-
неную перамогу 
атрымаў Калачоў 
Уладзіслаў!

Наогул пас-
ля вечара 

можна было 
пачуць шмат 
каментарыяў  з 
нагоды акту-
альнасці “Мі-
стара”. У 
параўнанні з 
іншымі гадамі, 
гледачы не былі 
аднадушны да 
п р а в я д з е н н я 

алімпіяды. Адны лічылі, што 
ўзровень свята цудоўны, а некаторыя 
“мацёрыя” студэнты ківалі на 
нязменнасць сцэнару (дэфіле – 
візітоўка – дамашка) і на недахоп 
навінак. Колькасць   тых, хто вырашыў 
застацца ў клубе пасля цэрымоніі,  
была не на ўзроўні “дастаткова”, 
бо адных не пусцілі з-за ўзросту, 
хаця арганізатары папярэджвалі 
аб узроставым цензе, іншыя пасля 
ўручэння заслужаных прызаў паехалі 
дахаты. Але большасць засталася, каб 
пазнаёміцца бліжэй з манекенам (які 
напалохаў многіх людзей) і патанчыць 
у клубе, каб паказаць, як юрфак умее 
адпачываць!

Якія б меркаванні ні былі, 
вядома адно: свята адбылося, 

атрымалася! Няхай кожны год юрфак 
дае стымул маладым людзям! 

Тэкст: Андрэй Емельяновіч
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МЕНАВІТА ТАКІ ЛОЗУНГ 
БЫЎ АБРАНЫ ДЛЯ 
ДАЎГАЧАКАНАЙ 

ПАДЗЕІ ПАЧАТКУ ВЯСНЫ – 
МІСТАР ЮРФАК-2014. ГЭТА 
СВЯТА КОЖНЫ ГОД ШУКАЕ 
ТАЛЕНАВІТЫХ НЕАРДЫНАРНЫХ 
АСОБ СЯРОД СТУДЭНТАЎ 
ЮРЫДЫЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА 
І, ЯК ПРАВІЛА, ЗАЎЖДЫ 
ЗНАХОДЗІЦЬ. БО ЮРФАК 
З’ЯЎЛЯЕЦЦА НЕВЫЧАРПАЛЬНАЙ 
КРЫНІЦАЙ МУЖНАСЦІ, 
ВЫСАКАРОДНАСЦІ, 
ЧЫСЦІНІ. 

10 с а к а в і к а 
н а ч н ы 

клуб “Тытан” аб’яднаў удзельнікаў, 
гледачоў, арганізатараў свята. 
Апошнія добра арганізавалі рэкламу 
свята, бо людзей было больш чым 
дастаткова. Але крыху ім не хапіла 
пунктуальнасці, бо ўсё пачалося а 
дванаццатай гадзіне ночы, замест 
абяцанага 23.00. Змагацца за тытул 
“Містар юрфак – 2014” вырашылі: 
Калачоў Уладзіслаў, Дабуцько Іван, 
Левін Арцём, Аннамухамедаў Бахрам, 
Карпекін Антон і Навіцкі Нікіта. Конкурс 
складаўся з некалькіх этапаў: 

- вітальнае дэфіле;
- конкурс «Візітоўка»,
- творчае хатняе заданне, якое 

складалася ва ўяўленні ўдзельнікамі 
розных мужчынскіх прафесій;

- завяршальнае фінальнае дэфіле.

Перад удзельнікамі стаяла 
задача паказаць сябе ва ўсёй 

красе ў рамках заданай тэмы, і ім гэта 
атрымалася. На сцэне было ўсё і нават 
больш. Напрыклад: абіранне салдатам 
бульбы і лётанне ў аблоках пажарніка. 
Кожны імкнуўся і жадаў перамагчы. 
Гэту задачу ўзяліся рашаць члены 
журы: Атрош-чанка Анжэла Пятроўна 

МІСТАР ЮРФАК - 2014!

 Усе прафесіі патрэбныя, усе прафесіі важныя.
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Хвалюючыя радкі, якія выйшлі 
шмат стагоддзяў назад з-пад 

пяра вялікага паэта, прымушаюць 
успомніць пра вясну і ўсмешлівым 
вясновым Сонцы, калі кожная 
дзяўчына расквітае яшчэ больш, 
падобна далікатным вясновым 
кветкам, і імкнецца паказаць сябе ва 
ўсёй красе. А дзе ж яшчэ, акрамя як не 
на конкурсе, прадэманстраваць гэта?

 8 красавіка 2014 года ў Madi-
son Royal Club адбылося 

сапраўднае свята, імпрэза Вясны 
і Прыгажосці, імя якому - "Багіня 
Феміда - 2014"! Строгаму, але, 
безумоўна, справядліваму журы было 
вельмі нялёгка: патрэбна было абраць 
самую таленавітую, яркую і чароўную 
дзяўчыну юрыдычнага факультэта 
БДУ. 

Не сакрэт, што  ўдзельніцы конкурсу 
моцна хваляваліся кожны раз 

перад выйсцем на сцэну. Аднак за 
асляпляльнымі ўсмешкамі гледачы не 
ўбачылі ні кроплі хвалявання. Вядома, 
гэтаму паспрыялі і групы падтрымак: 
сваёй актыўнай дзейнасцю яны 
надавалі шумнай атмасферы яшчэ 
больш пазітыву, а канкурсанткам - 
упэўненасці. Удзельніцы выклаліся на 
ўсе сто адсоткаў, дэманструючы сябе 
і свае таленты зачараванай публіцы. 
Пасля кожнага нумара абавязкова 
былі аглушальныя апладысменты. А 
як жа інакш рэагаваць на такія моцныя, 
парой нават хвалюючыя выступы?

Сваімі ўражаннямі дзеляцца 
гледачы, якія прыйшлі ў Madison 

Royal Club  нацешыцца грандыёзным 

шоў і падтрымаць удзельніц конкурсу:
"Было вельмі весела! Выступленні  

канкурсантак не проста моцна ўразілі, 
але і падпіхнулі на думку пра ўдзел 
у конкурсе ў наступным годзе!", - 
Чарнаокая Марына, 1 курс.

"Выдатна атрымалася! Было 
відаць, як дзяўчаты імкнуліся, як 
гарэлі жаданнем перамагчы. Сама 
зарадзілася ад іх баявым настроем. 
А нумары - проста нешта! Удзельніцы 
– сапраўдныя разумніцы!" - Вярба 
Валянціна, 2 курс.

Зразумела, толькі такімі 
эмоцыямі аповяды гледачоў не 

абмяжоўваюцца - у каго ні спытай, 
кожны падзеліцца сваім уласным 
меркаваннем наконт "Феміды". Сярод 
шматлікіх хвалебных водгукаў можна 
пачуць і трохі крытыкі. Напрыклад, 
адзначаюць, што было складана 
зразумець задуму нумара, таму 
што гледачы не ведалі, якую багіню 

ўяўляе тая ці іншая канкурсантка. 
Аднак у адным усе аднадушныя: 
падобнае мерапрыемства абавязкова 
варта праводзіць на юрыдычным 
факультэце, бо, па словах шматлікіх 
гледачоў, яно не толькі раскрывае 
дзяўчын з зусім нечаканага, але, 
безумоўна, прыемнага боку, але і 
дазваляе яшчэ больш умацаваць 
сяброўскія сувязі паміж студэнтамі, 
завесці новыя знаёмствы і нават 
набыць мару. Якую ж мару, спытаеце 
вы? Перамагчы ў наступным годзе! 

Ужо цяпер натхнёныя конкурсам 
дзяўчыны па сакрэце дзеляцца сваімі 
планамі пра ўдзел у "Багіні Фемідзе 
- 2015". Сярод прычын, па якіх яны 
жадаюць гэта зрабіць, часцей за ўсё 
выказваюць жаданні выявіць сябе ў 
зусім новым амплуа, паказаць свае 
таленты. 

Вось такой яркай і незабыўнай  
атрымалася ноч 8 красавіка 

ў Madison Royal Club. Узмоцненая 
падрыхтоўка, перажыванні, 
прадконкурсная напруга  - усё 
гэта ў выніку стала найцікавым 
і поўным неспадзевак падзеяй, 
якая, несумненна, каштавала ўсіх 
выдаткаваных высілкаў.

Мы яшчэ раз віншуем пераможцаў 
і жадаем заставацца такімі ж 

па-вясноваму чароўнымі і выдатнымі!

І памятайце, што кожная з вас - 
Багіня!

Тэкст: Аляксандра Оліхвер

ФЕМІДА -          
2014

«…У лилий - белизна твоей руки,
Твой темный локон - в почках майорана,

У белой розы - цвет твоей щеки,
У красной розы - твой огонь румяный.

У третьей розы - белой, точно снег,
И красной, как заря, - твое дыханье…

Каких цветов в саду весеннем нет!
И все крадут твой запах или цвет» 

Уільям Шэкспір, 99 санет.
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Паступаючыя ва 
ўніверсітэт наслыханы 

пра гэта, з’яўляючыся 
студэнтамі, кожны марыць 
прасякнуцца гэтым, пакідаючы 
сцены ўніверсітэта, многія 
ўспамінаюць пра гэта з 
трапятаннем.  Што ж ГЭТА 
такое? Гэта дух студэнцтва. 
Перадаць яго словамі 
немагчыма, яго 
можна толькі 
адчуць. Але 
дзе ж можна 
так шчыра 
прасякнуцца 
адчуваннем 
студэнцкага 
братэрства, як 
ні ў спартыўна-
аздараўленчым 
комплексе 
"Брыганціна"?  

Кожны год гэта 
месца збірае і 

з цяплом прымае 
ахвотнікаў актыўна 
правесці час у 
кампаніі студэнтаў 
і выкладчыкаў 
Юрфака. Такое 
свята студэнцтва прысвячаецца 
ўгодкам Перамогі ў Вялікай 
Айчыннай вайне. 

Неймаверны зарад энергіі, яркія 
ўражанні і невычэрпная энергія 

- вось што можна было ўбачыць 17 
траўня 2014 года на Брыганціне. 
Сёлета тут прысутнічалі 3 каманды 
студэнцкага актыву: 

каманда Прафбюро на чале з 
Ганнай Шэўчык, 

каманда Старастата і іх лідар 
Дзмітрый Крышталь, 

аб'яднаная каманда СКО і БРСМ 
з капітанамі  Ганнай Коваль і 
Аляксандрам Якуцэнем. 

З боку выкладчыкаў прысутнічалі 
Андрэй Віктаравіч Шыдлоўскі, 

Сяргей Артуравіч Калінін, Таццяна 

Анатольеўна Чарвякова, Вольга 
Валер'еўна Лазаранкова, Юрый 
Леанідавіч Шаўцоў, Віталь Юр'евіч 
Вячорка, Наталля Анатольеўна 
Макеева, Анжэла Пятроўна 
Атрощчанка.  Выкладчыцкі склад 
не толькі аказваў падтрымку 
студэнтам і з'яўляўся незалежным 
арбітрам, але і сам не адмаўляўся 
ад удзелу ў іх. 

На працягу 
ўсяго дня 

мы назіралі 
за апантанай 
барацьбой на 
ф у т б о л ь н ы м 
полі, інтэ-
лектуальнымі 
і фізічнымі 
здольнасцямі 
с т у д э н т а ў 
у гульні 
"Сутычка", за 
н а п р у ж а н ы м і 
гульнямі ў 
валейбол, пе-
р а ц я г в а н н е м 
каната, ад-
ц і с к а н н я м і , 
армрэслінгам і 
нават скачкамі 
на скакалцы. 

Барацьба разгарэлася неабыякая,  
і кожная каманда прагна рвала 
перамогу з рук суперніка. Аднак 
выніковая табліца выглядала 
менавіта так:

Каманда СКО і БРСМ дамагліся 
першага выніку 

ў гульні "Сутычка", у 
перацягванні каната яны 
сталі трэцімі, увогуле 
заліку каманда заняла 
трэцяе месца.

Вялікіх поспехаў 
дасягнула каманда 

Старастата. Яна 
заваявала трэцяе месца 
ў гульні "Сутычка" і 
першае ў перацягванні 
каната, у футболе 

БРЫГАНЦІНА, 
                        СУСТРАКАЙ!

Старастат дамогся другога месца, а ў 
валейболе - трэцяга. У выніку ў агульным 
заліку каманда вырвалася на другую 
пазіцыю.

І пераможцамі спа-
борніцтваў стала 

каманда Прафбюро, 
заваяваўшы другое 
месца ў гульні 

"Сутычка" і перацягванні каната, 
паказаўшы першы і другі вынік у валейболе 
і ўзяўшы залаты і бронзавы медаль па 
выніках гульні ў футбол.

Была магчымасць дамагчыся і вынікаў 
у асабістым першынстве. Такую не 

выпусцілі:
Ілля Краўчук і Анастасія Гарадзецкая, 

атрымаўшы перамогу ў спаборніцтвах 
па армрэслінгу сярод мужчын і жанчын 
адпаведна.

Дзмітрый Крышталь, паказаўшы лепшы 
вынік сярод скакуноў на скакалцы.

Павел Гарбацэнка, падцягнуўшыся 
большую колькасць разоў.

Віталь Вабішчэвіч, апярэдзіўшы супернікаў 
у адцісканнях на адной руцэ.

Таксама былі ўручаны ўзнагароды 
ў намінацыі "Лепшы спартовец 

Брыганціны". Імі сёлета заслужана 
сталі Віталь Юр'евіч Вячорка, Анастасія 
Гарадзецкая, Уладзіслаў Пяхота.

Усе пераможцы заваявалі выдатныя 
падарункі. Дзякуючы спонсарскай 

падтрымцы Юрфак узнагародзіў удзельнікаў 
коннымі і веласіпеднымі шпацырамі, 
заездамі на картынгу і гульнёй у пейнтбол. 

Аднак Брыганціна - гэта не толькі 
спаборніцтвы. Брыганціна - гэта 

незабыўны адпачынак на свежым паветры, 
новыя знаёмствы, і самы смачны шашлык. 
Брыганціна аб'ядноўвае зусім розных 
людзей, зусім розныя пакаленні, яна 
з’ядноўвае студэнтаў і выкладчыкаў.

Мы выказваем падзяку арганізатарам 
такога мерапрыемства. Спадзяемся, 

што, як і сёлета, у будучыні для Брыганціны, 
як па замове, будзе свяціць сонца і 
расступяцца самыя чорныя хмары. 

Тэкст: Улада Пырх
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Многие молодые искусствоведы 
расценивают его граффити как 

новый вид искусства, а сами работы 
знаменитого инкогнито желанны на 
Нью-Йоркских арт-аукционах. В этот 
раз на пресловутой двери Бэнкси 
изобразил влюбленных мужчину 
и женщину, которые, несмотря на 
обьятия, смотрят в экраны своих 
мобильных телефонов за спинами 
друг друга. Лица героев подсвечены 
экранами их гаджетов. На своем сайте 
художник дал название граффити – 
«Мобильные любовники».

Поразительно, как просто и 
тонко, без всяких 

комментариев загадочный 
англичанин изобразил 
цифровую проблему 21 
века – зависимость 
от социальных сетей. 
С появлением интернета 
стало так просто всего в 
пару кликов найти почти 
любую интересующую нас 
информацию, связаться с 
людьми, находящимися в 
любой точке земного шара, 
и в режиме онлайн увидеть 
места, в которых и не мечтал 
побывать. Это прекрасно, 
и ценность всемирной 
паутины невозможно 
оспорить, да и не нужно. Но 
нельзя игнорировать и то, 
что интернет и социальные 
сети, которые сами по себе 
ничего плохо не несут, 
стали слишком много места 
занимать в нашей жизни.  А 
зачастую, и просто вытеснять ее.

Вконтакте, Facebook, Twitter, Insta-
gram, Ask.fm – вот минимальный 

обязательный набор молодого 
жителя мегаполиса. Приложения, 
с помощью которых мы фиксируем 
моменты своей жизни и делимся ими 
со своими подписчиками. Теперь миру 
очень просто узнать, что ты ел на 
завтрак, где провел выходные, с кем 
встречался и т.д. Личная информация 
давно перестала быть личной и 
стала общедоступной. И для многих 
из нас стало естественным начинать 

утро не с зарядки или 
утренней пробежки, а с просмотра 
свежих фотографий у друзей в Ins-
tagram и чтения их утренних твитов. 
Один мой друг как-то признался, 
что чувствует себя неуютно 
весь день, если не начнет его с 
чашки кофе и просмотра ленты 
новостей вконтакте – для него 
это стало ежедневным ритуалом, без 
которого утро не удалось. Получается 
такой современный аристократизм, 
только вместо свежей газеты новые 
посты интересных тебе людей и 
пабликов. Что ж, по такой логике 

выходит, что в каждом втором из моих 
сверстников течет голубая 
кровь.

Было бы забавно под-
считать, сколько времени в день 

каждый из нас теряет в виртуальной 
реальности. Когда мы ждем закипания 
воды в чайнике, едем утром в метро на 
пары, сидим на скучной лекции, стоим 
в очереди к банкомату… Такой уход в 
социальные сети несложно встретить 
даже на молодежных вечеринках. Это 
уже стало своеобразным негласным 

правилом – 
на любой вечеринке 
обязательно найдется человек, почти 
все время просидевший, уткнувшись в 
свой смартфон или планшет. 

Социальные сети стали 
проблемой многих молодых пар. 

Не приходиться говорить, что для 
многих влюбленных легче протянуть 
руку к клавиатуре, чем собраться и 
приехать к своей половинке. То, что 
интернет стал частью наших 
личных отношений давно вошло 

в норму, и не вызывает 
никакого удивления. 
Но есть моменты, которые 
заставляют посмотреть 
на это с другой стороны. 
Так, для многих гораздо 
проще написать о своих 
чувствах, чем собраться 
с духом, подойти и лично 
признаться в этом. Через 
социальную сеть легче 
делать комплименты, вести 
задушевные разговоры 
и задавать неловкие 
вопросы. Легче – потому 
что не видишь реакции, 
которую произвели твои 
слова на собеседника. 
Но не обиднее ли? 
Интернет не сможет 
передать дрожание 
ресниц, участившееся 
дыхания, румянец на 
щеках. Признавшись 
в своих чувствах через 

интернет, ты не сможешь 
потом обнять дорогого тебе 
человека, поцеловать его. Все, что 
у тебя будет – мерцающий экран 
монитора или дисплея, собственная 
фантазия и дикое смущение, когда 
на следующий день ты увидишься 
с этим человеком в жизни. Почему 
такие важные и очень личные события 
нашей жизни мы стали переносить в 
виртуальную реальность? Неужели 
мы недостаточно смелые для них?

14 АПРЕЛЯ БЭНКСИ (ИЗВЕСТНЫЙ ВО ВСЕМ МИРЕ 

УЛИЧНЫЙ ХУДОЖНИК, ЛИЧНОСТЬ КОТОРОГО ДО СИХ 

ПОР НЕИЗВЕСТНА) ОСТАВИЛ НА ВХОДНОЙ ДВЕРИ ОДНОГО 

ИЗ БРИСТОЛЬСКИХ КЛУБОВ ГРАФФИТИ, ВСКОЛЫХНУВШЕЕ 

МИРОВУЮ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, ЖУРНАЛИСТОВ И ИНТЕРНЕТ-

БЛОГГЕРОВ. НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ТАКИМ НЕЗАКОННЫМ 

СПОСОБОМ БЭНКСИ ЛЮБИТ ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ОСТРОСОЦИАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ. 

СЕТЬ МЕЖДУ НАМИ
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“Более 
странное и загадочное существо,

                                             чем Женщина – трудно себе представить.
                                             По-моему, раскрыть тайну Бермудского

                                             треугольника легче, 
чем понять Женщину”.
                                                                                     Зміцер Фралоў

Давайце 
п а г л я -

дзім вакол і звернем ўвагу на 
незнаёмых нам мінакоў. На іх жэсты, міміку, рухі. Ніхто так не вылучаецца 
з натоўпу, як жанчына. Сапраўдная жанчына. Тая, пра якую я жадаю 
распавесці.

Якая ж яна, жанчына 21-га стагоддзя? Ці так яна адрозніваецца ад дам, 
якія жылі 1000 гадоў таму? "Ужо час не той. Ужо не такія жанчыны 

пайшлі, - раз-пораз чуецца з усіх бакоў". А што, калі я скажу, што часу не 
існуе, што няма мяжы. Што мы ёсць толькі тут і цяпер. Мы самі будуем 

бар'еры, шаблоны, межы. Адкуль жа гэтыя 
стандарты і абмежаванні? "Я недастаткова 

добрая, разумная, жаноцкая…" Але 
недастаткова да чаго? Да ідэалу? Які ён і ці 
патрэбен наогул?

Я адкажу так: кожны з нас нараджаецца 
ў гэтым свеце з вызначанай мэтай, 

кожны з'яўляецца яго неад'емнай часткай, 
і ўсе мы заслугоўваем таго, каб адчуваць 

сябе патрэбнымі ў ім. Уявім наш свет 
велізарнай машынай з няўяўным мноствам 

дэталяў-чалавечкаў. Гэты механізм працуе па сваіх 
законах і графіках. Хай і не заўсёды спраўна. Ці можам мы, ствараючы 
ідэальныя выявы "дэталек", выключыць тую ці іншую за яе неадпаведнасць. 
Што ж застанецца ў механізме, ці зможа ён жыць далей?

На такіх жанчынах трымаецца свет

Может, все дело в том, что 
социальные сети помогают 

нам чувствовать себя не такими 
одинокими? Ведь наличие твоих 
друзей онлайн в какой-либо 
социальной сети создает иллюзию их 
присутствия рядом с тобой. 

Эта проблема уже давно то там, 
то здесь возникает в литературе 

и кинематографе. Удивительный 
сюжет мы наблюдаем в картине 
“Она“ - недавнем  обладателе 
премии «Оскар». Красивая и 
философская история о молодом 
писателе, влюбившемся в 
свою операционную систему, 
обладающую искусственным 
интеллектом, очаровала кинокритиков 
Американской киноакадемии. Нельзя 
не вспомнить и нашумевший в 
свое время роман «Одиночество в 
сети», польского писателя Януша 
Вишневского, - поразительно чуткая 
и откровенная история знакомства, 

любви и переживаний главных героев, 
показанная через их переписку в 
интернете.

Посредством социальных 
сетей очень быстро и легко 

можно стать лучше, смелее, 
красивее. Ведь мы сами выбираем 
фотографии и информацию, 
которую увидят наши подписчики 
– так чем же плохо подобное 
«самосовершенствование»? 
Что плохого в том, чтобы 
скоротать скучные минуты 
в каком-нибудь остроумном 
популярном паблике?

А ничего. Но только в том случае, 
если мы остаемся собой 

на своих аккаунтах и умеем 
правильно проводить границу 
между реальным и виртуальным. 
Если не придаём социальным сетям 
излишнего значения, и предпочитаем 
получить живые ощущения и эмоции. 
Если проводим 

время с друзьями и любимыми, 
когда это вполне реально, вместо 
того, чтобы зависать с ними в 
многочисленных чатах и диалогах.

Каждый сам вправе определить 
свое отношение к интернету. И 

если эта статья кого-нибудь убедит 
чаще закрывать приложения и  
встречаться с друзьями, любимыми 
или просто знакомыми, значит, 
замысел удался. В настоящем, я 
считаю, нам важно сделать один 
основополагающий вывод из  той 
самой нашумевшей истории, с которой 
была начата статья: лучше принять 
проблему, чем игнорировать ее, 
как решают поступить многие 
из нас. Ведь уже спустя пару часов 
после того, как ВВС дало новость о 
новой работе Бэнкси, ДВЕРЬ БЫЛА 
ДЕМОНТИРОВАНА…

 Текст: Карина Друян

Такім чынам, казаць трэба зусім пра 
іншае. Не пра тое, якой павінна быць 

жанчына 21 стагоддзя для кагосьці, для 
стандарту. А пра тое, якой яна павінна 
стаць для сябе, каб ёй было лёгка і ўтульна 
ў гэтым складаным глабальным механізме. 
Якой павінна быць яна, жанчына, на якой 
трымаецца гэта "машына"?

Мне здаецца, для гэтага трэба 
зусім трохі. Для гэтага трэба быць 

шчаслівай. І не важна, якога колеру валасы, 
і не важна, якога памеру сукенка. Жанчына 
жыве ўсярэдзіне.

Я адчуваю сябе 
такой толькі 

ў хвіліны шчасця. 
І не проста 
шчасця, а 
"шчасця проста 
так". Нездарма 
Зміцер Фралоў 
пісаў, што "ў 
жаночай усмешцы 
проста так - вялікая 
Таямніца. У жаночай усмешцы проста так 
выяўляецца жаночая Сіла".

Бывае ж, што ад усмешкі вам 
становіцца так добра і цяпло, што 

вы, перапаўняючыся ёю, аддаяце нешта 
большае. Гэта святло ўсярэдзіне вас 
заўважае кожны. Я выпрабоўваю яго, 
калі танцую. У такія моманты я адчуваю 
сябе жанчынай. Той самай: далікатнай, 
чароўнай, загадкавай, лёгкай, апантанай і 
фатальнай. І здаецца, быццам увесь свет 
магу пранесці на гэтых далікатных плячах. 
І здаецца, нібы кожны, прачытаючы гэта ў 
маіх вачах, убачыць яе, жанчыну.
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  а таксама адміністрацыі сайта юрыдычнага 
факультэта БДУ (www.law.bsu.by).  

У чым жа сакрэт гэтага пераўвасаблення? Мне здаецца, сакрэт толькі 
адзін: жанчыны павінны быць мяккімі. У гэтай мяккасці і бязважкасці 

ўся наша сіла. Нават будучы Снежнай Каралевай, захоўвайце ў сабе 
кашачую муркаючую натуру. Тварыце! Танцуйце і спявайце, малюйце і  
будуйце. Рабіце тое, што прымушае вас адчуваць гэту бязважкасць, тое, 
што прымушае знаходзіць крылы. У такія моманты вы адчуеце гэта. Вы 
адчуеце сябе асаблівай, чароўнай, вытанчанай. Але галоўнае - патрэбнай і 
карыснай і сваёй.

Побач з такой заўсёды будзе моцны мужчына. Нездарма гавораць, 
што сапраўдная жанчына тое, што ёй трэба, робіць вылючна рукамі 

мужчын. Вакол такой жанчыны заўсёды пануе гармонія. Святло такой 
жанчыны азарае ўсё навокал. Менавіта яна робіць гэты свет ярчэйшым, 
гарманічным, мякчэйшым, утульным. Менавіта яна падтрымлівае раўнавагу. 
Менавіта на яе далікатных плячах трымаецца гэты строгі, магутны і такі 
мужчынскі свет.

Напрыканцы я скажу толькі адно: дарагія і цудоўныя, знаходзьце ў 
кожным дне штосьці дзіўнае, ці хоця б прыемнае. І вы заўважыце, як 

ваша жыццё і жыццё ўсіх навакольных робіцца ярчэйшым, святлейшым і 
цікавейшым.

Тэкст: Крысціна Качэня


