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Міхал АНДРАСЮКè3

Ніл ГІЛЕВІЧè8

Больш за два гады спатрэбі
лася, каб беларускаму на
цыянальнаму герою ўста

ляваць помнік на яго радзіме. 
У Мастаўлянах, што ў Гарадоц
кай гміне, адбылося ўрачыстае 
адкрыццё помніка кіраўніку Сту
дзеньскага паўстання на Белару
сі і Літве — Кастусю Каліноўска
му. Гэтая гістарычная падзея, 
мабыць, паўплывае на шырэй
шае спазнанне постаці героя не 
толькі сярод мясцовага насель
ніцтва, але сярод нас усіх.

Вёска Мастаўляны ажыла 2 кастрыч
ніка. Маленькая прыгранічная мясцо
васць, забытая і апусцелая ўжо даўно, 
не бачыла так шмат народу. Мясцовае 
насельніцтва, якое пра Каліноўскага не 
ведае замнога, таксама прысутнічала ва 
ўрачыстасці.

— Пэўна, што быў такі ў нас. Старэй
шыя гаварылі, што нарадзіўся там недалё
ка, на прыгорачку меў хатку. Але помнік 
прыгожы. Кожны, хто бачыць, захапляецца.

Задума ўсталяваць помнік Кастусю Ка
ліноўскаму ўзнікла ў час 150х угодкаў ад 

сялян. Першнаперш перад ягоным проз
вішчам мусіла гучаць слова «рэвалюцыя
нер». У 60я гады ХХ стагоддзя гміннаму 
асяродку культуры ў Гарадку было прыс
воена імя Кастуся Каліноўскага. А ў Бела
стоку адна з важнейшых вуліц таксама но
сіць яго імя. Аднак нацыянальны аспект, 
а таксама рэлігійны ідэі Каліноўскага не
як замоўчваліся. Толькі пасля 1990 года 
беларускія патрыятычныя колы штораз 
часцей пачалі спасылацца да Каліноўска
га як да нацыянальнага героя. У Беларусі 
існуе Фонд Кастуся Каліноўскага, па якім 
студэнты могуць вучыцца за мяжой. Пры 
кожнай дэманстрацыі Плошчу Перамогі 
ў Менску пераймяноўваюць у Плошчу Ка
ліноўскага.

Як падкрэсліваюць гісторыкі, паўстан
не 1863 года ў тых умовах не мела шан
цаў на перамогу. Аднак вельмі важным 

з’яўляецца тое, што дзякуючы паўстанню 
маглі праявіцца мужнасць, рашучасць 
і самаахвярнасць многіх беларусаў у зма
ганні за волю і лепшую долю народа. Вя
дома, сярод іх, як сапраўдны нацыяналь
ны герой, вылучыўся Кастусь Каліноўскі. 
Дзякуючы яго нацыянальнакультурнай 
дзейнасці, якая перайшла ў палітычны 
рух, стала магчымай барацьба за дзяр
жаўнасць Беларусі. Паўстанне 1863 
года было адным з цэнтральных звёнаў 
палітычнага і духоўнага адраджэння бе
ларускага народа: без яго, відавочна, 
не адбылося б паскоранае развіццё 
нацыянальнай культуры ў пачатку XX ста
годдзя

«Памяці Кастуся Каліноўскага, ура
джэнца Мастаўлянаў, у 150 угодкі Сту
дзеньскага паўстання 1863 года, нашчад
кі». Такі беларускі надпіс лацінскімі літа

Кастусь — Жыве Беларусь!
рамі віднее на мемарыяльнай дошцы ля 
помніка. Дарэчы, лацінкай Кастусь пісаў 
сваю «Мужыцкую праўду». Аўтара праек
та помніка не трэба было доўга шукаць. 
Вядомы скульптар, уласнік майстэрні мэ
талапластыкі ў Беластоку Януш Талуць 
з ахвотай узяўся выканаць такую задачу. 
Дарэчы, сам Януш Талуць, родам з неда
лёкіх ад Мастаўлян Зуброў.

— Я вельмі хацеў, каб гэты помнік 
паўстаў. Стараўся зрабіць яго як най
лепш, каб не трэба было яго саромецца. 
Таксама як нельга саромецца Кастуся 
Каліноўскага. Каб нарэшце гэты чалавек, 
які нарадзіўся на гэтай зямлі, дачакаўся 
такога гонару. Дошкі мала. Помнік можа 
будзе ўздзейнічаць на нас, можа пачнем 
ганарыцца такім чалавекам.

Месцазнаходжанне і апошні псеўданім 
рэвалюцыянера былі выдадзены здрад
нікам, арыштаваным у Мінску. У турме 
ў кляштары дамініканцаў Кастусь Каліноў
скі знайшоў у сабе сілы, каб звярнуцца 
да беларускага народа. Ён здолеў напі
саць і перадаць на волю развітальныя 
„Пісьмы зпад шыбеніцы” з апошнім за
паветам свайму народу. Каліноўскі быў 
павешаны ва ўзросце 26 гадоў у Вільні на 
Лукішскай плошчы.

— «Калі людзі забываюць, пачынаюць 

Помнік Кастусю Каліноўскаму з’явіўся ў Мастаўлянах
n Злева: Януш Талуць і Веслаў Кулеша

уздыму паўстання 18631864 гадоў. Тады, 
на месцы, дзе сёння стаіць помнік, была 
асвечана мемарыяльная дошка ў гонар 
Кастусю Каліноўскаму.

— Гэта наша супольная ініцыятыва, 
— кажа войт Гарадоцкай гміны Веслаў 
Кулеша. — Тады, калі мы рыхтаваліся 
да ваяводскіх мерапрыемстваў у гонар 
Студзеньскага паўстання, падумалі, што 
варта ўшанаваць месца, з якім звязаны 
кіраўнік паўстання.

На ўрачыстым адкрыцці помніка пры
сутнічалі прадстаўнікі памежнай варты, 
гмінныя ўлады, школьная моладзь з Га
радка, мясцовыя рымскакаталіцкі і пра
васлаўны святары ды жыхары Мастаўлян 
і аколіц.

Кастусь Каліноўскі першы абгрунтаваў 
праграму барацьбы за палітычнае і ду
хоўнае вызваленне беларускага народа 
і спрабаваў рэалізаваць свае ідэі ства
рэння дэмакратычнага ладу (у Беларусі 
і Літве). Паўстанне ён разглядаў не як са
мамэту, а толькі як адзіна магчымы і таму 
непазбежны ў тагачасных умовах сродак 
дасягнення свабоды і незалежнасці Бе
ларусі. Аднак, як падкрэслівае гісторык, 
праф. Лена Глагоўская, Каліноўскі цягам 
дзесяцігоддзяў быў зусім забытым геро
ем: «Можна сказаць, што ніхто не займаў
ся Кастусём Каліноўскім. Першы ўвёў яго 
ў беларускую нацыянальную свядомасць 
гісторык родам з Беласточчыны Усевалад 
Ігнатоўскі. Ён упершыню напісаў пра тако
га героя. Нават на думку ксяндза Адама 
Станкевіча, даваеннага беларускага свя
тара, БНР магла здзейсніцца дзякуючы 
таксама Кастусю Каліноўскаму».

Нават у беларускай савецкай гістары
яграфіі лічылі яго героем. Больш, беручы 
пад увагу сацыяльны, а не нацыянальны 
аспект. А фрагменты «Мужыцкай праў
ды» прыводзілі як маніфест роўнасці 

гаварыць камяні» — гэта можна аднес
ці да той антычнай думкі. Думаю, што 
зараз мала хто ведае кім быў Кастусь 
Каліноўскі, — падвяла прафесар Лена 
Глагоўская. І на жаль так ёсць. Нават 
яго аднавяскоўцы мала што ведаюць пра 
свайго славутага земляка, а ёсць і такія, 
якія ставяцца варожа, маўляў, не паважаў 
ён праваслаўнай веры. Мо і таму не здзіў
ляе факт, што помнік не быў асвечаны, 
хаця, трэба падкрэсліць, што святары, 
так рымскакаталіцкі як і праваслаўны, на 
адкрыцці помніка былі прысутныя. Помнік 
стаіць на раздарожжы — 50 метраў ад 
мясцовай царквы.

Самая ўрачыстасць адкрыцця помніка 
мела вельмі сціплы характар. Так бы мо
віць, мерапрыемства гміннага ўзроўню. 
Дзеткі з гімназіі ў Гарадку падрыхтавалі 
слоўнапаэтычны мантаж прысвечаны 
герою. Частка гурту «Хутар» з Гарадка 
праспявала некалькі песень, у тым ліку 
песню Сяргея СокалаваВоюша «Мана
лог паўстанцкага каня», менавіта прысве
чаную студзеньскім паўстанцам.

Ва ўрачыстасці не хапала беларускіх 
акцэнтаў. Не было белчырвонабелых 
сцягоў, палымяных прамоў ці натоўпу 
маладых беларусаў, для якіх Каліноўскі 
з’яўляецца нацыянальным героем. Але 
нягледзячы на гэта ў рэшце рэшт кіраў
нік Студзеньскага паўстання на Беларусі 
дачакаўся свайго помніка. Як заўважае 
дырэктар Гміннага цэнтра культуры ў Га
радку Юры Астапчук, помнік гэты будзе 
нагадваць пра славутага змагара. Што 
гэта не нейкі герой Студзеньскага паў
стання, а наш герой — сын нашай зямлі.

Вельмі кранальнымі былі словы Янкі 
Карповіча з гурта „Хутар”, які перад сваім 
выступам сказаў: «Кастусь — Жыве Бе
ларусь».

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ
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Бяспамяцтва

Спрэчная біяграфія
амбасадара

Вачыма еўрапейца

Чаму 
цяпер?

Шэраг пытанняў у польскіх палітычных 
колах выклікала кандыдатура юрыста і дып
ламата, амбасадара ў Ірландыі (19972002) 
і Літве (20052013) Януша Скалімоўскага, 
рэкамендаванага Міністэрствам замежных 
спраў у Варшаве на новага амбасадара 
ў Мінску. Была яна вылучана яшчэ падчас 
прэзідэнцтва Браніслава Камароўскага 
і прынятая ім, а нядаўна зацверджана пар
ламенцкай камісіяй па замежных справах 
(пры супраціве ПіС). Спрэчку выклікае асаб
ліва тая частка яго біяграфіі з ПНРаўскага 
перыяду: у 1980 годзе скончыў Дыплама
тычную акадэмію Міністэрства замежных 
спраў СССР у Маскве, у 19731977 гадах 
быў супрацоўнікам Цэнтральнага камітэта 
ПАРП і ў той жа час выкладаў у Акадэміі 
ўнутраных спраў, у 1977 годзе пачаў праца
ваць у дыпламатычнай службе на пасадзе 
першага сакратара пасольства Польскай 
Народнай Рэспублікі ў Маскве, і ў 1981

1985 гадах быў дарадцам і дырэктарам кон
сульскага аддзела пасольства ў Лівіі. Са
мы вялікі ажыятаж выклікае факт, што, як 
генеральны консул у польскім пасольстве 
ў Лондане (19881991) быў сакрэтным і свя
домым супрацоўнікам спецслужбаў ПНР. 
Рапартаваў ён службам аб сітуацыі ў бры
танскай Палёніі. Перад сеймавай камісіяй 
па замежных справах (з 2013 года з’яўля
ецца ён старшынёй праўлення фонду «Po
moc Polakom na Wschodzie») растлумачыў: 
«Сапраўды, я свядома супрацоўнічаў з ва
енным аташэ ў Лондане. Я не саромеюся 
гэтага. Я думаю, што трэба было прыняць 
гэтае супрацоўніцтва. Я быў кіраўніком кон
сульскай установы. У той час было іншае 
заканадаўства. Частка інфармацыі не пра
ходзіла так проста ва ўстанове, як сёння. 
У цяперашні час у нас ёсць новы Консуль
скі кодэкс. Тады ўсё было сакрэтным, а не
каторыя візавыя інфармацыі трэба было 
дастаўляць. Гэта было важным з пункту 
гледжання інтарэсаў Польшчы».

Намеснік дзяржсакратара ў Міністэрстве 

замежных спраў Конрад Паўлік, які захваль
ваў яго кандыдатуру, абараняў яго: «Для 
нас самым важным крытэрыем для назна
чэння на такую важную ўстанову, адну з са
мых складаных, гэта кампетэнцыі (...). Калі 
справа ў біяграфіі, спадар амбасадар сум
ленна аддаўся люстрацыйнаму абавязку. Ні 
адна ўстанова ў Польшчы не аспрэчвае яго 
заяву».

У сваім выступе перад парламенцкай 
камісіяй па замежных справах Януш Ска
лімоўскі, гаварыўшы пра свае планы як 
амбасадара ў Мінску, адзначыў: «Нашых 
адносін з Беларуссю не трэба разглядаць 
выключна праз прызму сітуацыі ў рэгіёне 
і адносін з Расіяй. Гэта было б аб’ектыва
цыяй нашага партнёра».

Адзначыў прыярытэты, якія мелі б супра
ваджаць яго магчымую працу амбасадара 
ў Мінску, у тым ліку працяг супрацоўніцтва 
з непрызнаным беларускімі ўладамі Саю
зам палякаў у Беларусі, дапамогу ў рас
працоўцы новага пагаднення аб прававых 
адносінах на мяжы, у галіне транспарту 
і адукацыі, будаўніцтва сядзібы польскага 
пасольства ў Мінску, запуск так званага ві
завага аўтсорсінгу, павелічэнне колькасці 
польскіх консулаў, увядзенне ў сілу пагад
нення аб малым памежным руху. Успомніў 
таксама, сярод іншага, пра дапамогу ў рас
следаванні «аўгустаўскай аблавы», праве
дзеным ІНП, і аб намаганнях, якія будзе ра
біць, каб атрымаць адабрэнне для пачатку 
разведачных прац над эксгумацыяй магіл 

у Курапатах, дзе маглі быць пахаваны афі
цэры з г.зв. беларускага катынскага спі
ска.

Падчас нядаўняга знаходжання ў Бела
стоку ўрада, я спытаў у міністра замежных 
спраў Гжэгажа Схетыны пра меркаванне 
на тэму сумненняў адносна біяграфіі Яну
ша Скалімоўскага:

— Гэта кандыдатура з пачатку года і пра
цягваем падтрымліваць яе. Гэта чалавек 
з вялікім вопытам працы. Ён быў амбасада
рам у Літве ў цяжкі час, калі былі будаваны 
Мажэйкі, і ў агульным энергетычнае супра
цоўніцтва паміж Польшчай і Літвой. Падчас 
яго старшынства добра развіваўся фонд 
«Pomoc Polakom na Wschodzie». Гэта бы
лі асноўныя пункты нашай рэкамендацыі 
гэтай кандыдатуры. У Беларусі патрэбны 
пасол, асоба, якая ў добрым сэнсе ажыцця
віць тое, што не атрымалася за апошнія ча
тыры гады, а менавіта будаўніцтва будынка 
пасольства Польшчы ў Мінску, а таксама 
стварыць умовы для польскай прысутнасці 
ў Беларусі. Я ведаю, што яго мінулае выклі
кае эмоцыі, і гэта рызыкоўнае рашэнне, 
але я думаю, што яно апраўданае. Калі бу
дзе для яе адабрэнне прэзідэнта Анджэя 
Дуды, я думаю, будзе ён добрым амбасада
рам у Беларусі.

— А калі не будзе гэтага адабрэння? 
— пацікавіўся я ў міністра Схетыны і пачуў:

— Тады не будзе ў Беларусі польскага 
пасла.

vМацей ХАЛАДОЎСКІ

Ці трапятанне крылаў матылька, пера
палоханага ў трапічных лясах Амазоніі, 
можа прывесці да катастрафічных змен 
ва ўсім свеце? Верагоднасць гэтага роў
ная таму, што Сонца выпаліцца да апош
няга атама вадароду і свет скончыцца. 
І што гэта будзе вынікам выпалення, то 
пэўнае як двойчы два чатыры. Ну, нехта 
скажа, але ж працэс памірання зорак зай
мае дзясяткі ці нават сотні мільёнаў гадоў. 
Сонца — нестарое. Ну, я адкажу, але што 
гэта значыць «старое» ў дачыненні да на
шай зоркі, чыё жыццё вызначаецца, пры
намсі, на паўтара мільярда гадоў? А можа 
мільёны гадоў, што звянчалі яе смерць, 
толькі што прайшлі?

Факт, што нехта ці нешта вельмі знер
вавала амазонскага матыля. Злачынца 
невядомы. Няясна таксама, калі здарыў
ся гэты скандальны інцыдэнт. А здарыў
ся ён, бо бачым гэта навочна і, так бы 
мовіць, наскурна. Трапятанне яго крылаў 
ужо прыводзіць да змен у клімаце Зямлі. 
Азію пераследуюць нечуваныя ў гэтую 
пару года паводкі. І гэта па біблейскім 
маштабе. Еўропа зза структурнай за
сухі памаленьку муміфікуецца. Таксама 
ў сэнсе ментальным. Нягледзячы на тое, 
Германія з яе адкрытасцю да бежанцаў 
з Сірыі і краін Афрыкі паказвае, што да
лёка ёй да еўрапейскай трухлявасці. На 
жаль, у Польшчы наступае яна хутчэй, 
чым больш камянее яе палітычны клас. 
Аматары Гары Потэра ведаюць, у чым 
справа. А хто не ведае, хай паслухае 
польскіх палітыкаў. Папулісцкія лозунгі, 
у якія строяцца многія з іх, як магічныя 
загаворы, выгравіраваныя на каменнай 
надмагільнай пліце. Чытаем на іх, што 
ісламскія ўцекачы ўяўляюць пагрозу 
для еўрапейскай культуры. Зброяй у яе 
абарону робяць нават хрысціянскія каш
тоўнасці. Адной з іх з’яўляецца міласэр
насць, якой ніяк не магу дашукацца ў вы
казваннях пана Качынскага ці пана Бру
дзінскага. Гэтая трывожная з’ява, якая 
мае сваю сумную гістарычную спасылку. 
У 538 годзе, у крытычны момант аблогі 
Рыма ордамі готаў, яго абаронцы пачалі 
кідаць са сцен на галовы варвараў гало

вамі мармуровых статуй багоў і імперата
раў, якія вынеслі з маўзалея Адрыяна. 
Варта прызнаць, што гэта мела сімваліч
ны аспект. Каб справіцца з варварскімі 
ворагамі, пераследаваныя не справіліся 
з уласнай культурай і ў выніку самі сталі 
варварамі. Дарэчы, праз некалькі гадоў, 
у 546 годзе Рым і так паддаўся готам, 
якія яго зусім зруйнавалі. Гэта факт, а не 
гістарычная ілюзія.

Папраўдзе чытачы Джоан Кэтлін Роў
лінг з’яўляюцца ў асноўным маладымі 
людзьмі, таму, натуральна, яны ва ўзрос
це схільным да ілюзій, аднак гэта не аба
значае, што яны не могуць адрозніць 
палітычнага штукарства ад сапраўднай 
магіі, якой на самой справе з’яўляецца 
палітыка. У любым выпадку, сучасны свет 
зачараваны ёю. На шчасце, што аповеды 
аб майстру Потэры чытаюць таксама (ну 
і што, што сарамліва і крадком) дарослыя 
людзі. Патэнцыйныя выбаршчыкі. Я не 
сумняваюся, што начытанасць па гэтым 
пытанні дапаможа ім адрозніць у паліты
цы чорную магію ад белай. Веру, што ма
ючыеся адбыцца парламенцкія выбары 
пакажуць гэта як найбольш выразна.

Паколькі Натура заўсёды імкнецца да 
збалансавання, у адрозненне ад глабаль
нага пацяплення, сіметрычна астыў па
літычны клімат ва ўсім свеце. З ніадкуль 
з’явіўся дзіўны палітычны аб’ект, званы 
Ісламскай дзяржавай. Гэтае тварэнне 
з’яўляецца часовым, не маючым урада 
і грамадзян. Тым не менш, паводле зако
ну таго ж самага прынцыпу сіметрычнага 
выраўноўвання, гэтая дзяржава без эт
нічнай ідэнтычнасці і выразна нанесеных 
меж будзе імкнуцца да тэрытарыяльнага 
пашырэння на ўвесь зямны шар. Выка
жам здагадку, што гэты працэс працягнец
ца на сотні гадоў. У аналагічным працэсе 
развівалася хрысціянства. Гэта таксама 
факт. Але я не думаю, што гэта правіль
ная прычына, каб кідаць сімвалам крыжа 
ў галаву кожнага мусульманіна. Мы павін
ны адрозніваць, ці абараняем Рым, ці ча
лавечыя каштоўнасці — не толькі хрысці
янскія. І чаму менавіта цяпер?

vМіраслаў ГРЫКА

Дзіўная чалавечая памяць. Як хутка яна 
забываецца пра кепскае мінулае. Вось, 
прыкладам, настальгію па былым савецкім 
жыцці адчуваюць, аказваецца, не толькі гра
мадзяне СНД, дзе стрэсавасць і нявызнача
насць жыцця натуральным чынам масава 
ўводзіць жыхароў у дэпрэсію ды абстракт
ны пошук чагонебудзь лепшага, хаця б у мі
нулым. Але, як сцвярджаюць сацыяльныя 
даследаванні, гэтая савецкая настальгія 
ўласцівая нават многім жыхарам краін, якія 
ўжо патрапілі ў Еўрасаюз і наладзілі так ці 
неяк сваё жыццё, маюць сваю справу і жы
вуць даволі нябедна і дастаткова годна.

Мажліва гэта такая абарончая рэакцыя 
забывацца тое, што прыносіць балючыя 
ўспаміны. Так лягчэй пазбавіцца ад думкі, 
што жыццё прайшло бяздарна і бессэн
соўна.

Вось для таго грамадству і патрэбныя 
эліты, якія на грамадскім ды дзяржаўным 
узроўні не даюць забывацца пра мінулыя 
праблемы ды няшчасці. Толькі як эліты пе
растаюць выконваць сваю місію, тады ўсё 
ідзе па новым коле, дзе мінулыя памылкі 
паўтараюцца з асаблівым цынізмам і здзе
кам.

Вось, здаецца, яшчэ зусім нядаўна еў
рапейскія ды амерыканскія палітычныя 
эліты заяўлялі, што ніякіх саступак Расія 
не атрымае, пакуль не верне Крым. І вось 
ужо адбываецца чарговы, унікальны па 
маштабе і характары правядзення ды 
найбуйнейшы за апошняе дзесяцігоддзе 
саміт ААН. І што вы думаеце, галоўная яго 
тэма Крым? Дзе там! Тэма Крыма ўвогуле 
зараз пачынае многіх раздражняць. Не да 
яго, маўляў. Пра яго забыліся хутчэй, чым 
грамадзяне паслясавецкіх тэрыторый пра 
дэфіцыт, блат, бясконцыя чэргі за ўсім, 
кумаўство, несправядлівасць і іншыя нега
тывы савецкага мінулага. Галоўная тэма 
і чаканая сенсацыя на саміце — гэта што 
скажа кіраўнік Расіі Уладзімір Пуцін. Так
так, той сам Пуцін, якога нядаўна нібыта 
ніхто і слухаць не хацеў пакуль не выканае 
патрабаванняў Еўропы і Амерыкі.

Але што можна было чакаць ад гэтага 
выступу? Ну, адкрыта Уладзімір Уладзіміра
віч трэцюю сусветную вайну не абвясціў. 

Ужо добра. Ну дык і першыя дзве адкрыта 
ніхто не абвяшчаў. Важнейшым хіба з’яўля
ецца тое, што робіцца ў дзеяннях. І што ад
разу пасля саміту авіяцыя Расіі ўпершыню 
пасля заснавання таго ААН, не хаваючыся 
як некалі за міфічных в’етнамцаў ці паўноч
ных карэйцаў, пачала адкрыта бамбіць 
тыя тэрыторыі, на якіх вядуць баявыя дзе
янні войскі ЗША і Еўропы. Паміж авіяцыяй 
Расіі і НАТА наўпрост сутычак пакуль што 
няма. Наадварот. Усе напалохана пачына
юць шукаць там агульнага і для Расіі, і для 
НАТА ворага. Хоць усе добра разумеюць, 
хто там каму сапраўды ворагі. І што рана ці 
позна гэтыя ворагі ўчэпяцца адзін другому 
ў горла.

Але вернемся да выступаў Пуціна. Па вя
лікім рахунку можна было ўжо і не слухаць 
пасля выступу начальніка беларускай 
дзяржавы Аляксандра Лукашэнкі. Той, 
сваёй прамовай геніяльна падрыхтаваў 
глебу для аргументаў расійскага калегі. 
Пуцін толькі коратка, у больш лаканічнай 
форме паўтарыў выступ Лукашэнкі. Склад
валася такое ўражанне, што Уладзімір Ула
дзіміравіч або запісваў выступ Аляксандра 
Рыгоравіча, а пасля яго бяздарна паўта
рыў, або прымусіў беларускага начальніка 
гэты выступ зазубрыць, каб ён прагучаў 
двойчы. Бо Пуцін хіба што іншых лічыць 
настолькі тупымі, што ім з першага разу 
можа і не дайсці.

Не ведаю ці дайшло б заходнім элітам 
тое з першага разу, але з другога дайшло 
дакладна. І вось ужо Абама цісне руку Пу
ціну, а іншыя еўрапейскія эліты, якія нібыта 
мусяць памятаць чым гэта скончыцца, але 
не памятаюць, запрашаюць расійскага ліда
ра на бясконцыя размовы і перамовы. Ну, 
а авіяцыя Расіі пачала адкрыта мачыць, так
так, менавіта мачыць, некага там у Сірыі.

Ну, хопіць пра саміт. Пра яго ой як 
доўга будуць гаварыць пазней. Пасля за
канчэння трэцяй сусветнай вайны. Лепш 
узгадаць, што ў гэты ж дзень адбыліся 
яшчэ дзве знакавыя падзеі. Над Расіяй, 
Еўропай і Амерыкай, як сімвал хуткай тра
гедыі, праплыў крывавы Месяц. А яшчэ на
вукоўцы аб’явілі, што на Марсе цякуць рэкі 
з вадой. Як сімвал таго, што чалавечая цы
вілізацыя мае шанц уратавацца і існаваць 
далей. Хаця б на Марсе.

vВіктар САЗОНАЎ

эліт
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Першая прэзентацыя нядаўна выдадзе
най кніжкі Міхала Андрасюка «Крыжык» 
адбылася 23 верасня ў Гарадской публіч
най бібліятэцы імя Тадэвуша Ракавецкага 
ў Гайнаўцы. У пачатку спаткання ў Гарад
ской бібліятэцы яе дырэктарка Ала Грыц 
прывітала ўдзельнікаў сустрэчы, у тым 
ліку гайнаўскага старасту Міраслава 
Раманюка і гарадскога раднага, прадстаў

А так я ўсё дзяцінства і юнацтва правёў 
у Войнаўцы. Спачатку я пачаў пісаць вер
шы, але пасля спыніў пісанне. Першыя 
вершы былі надрукаваны ў «Ніве». Пас
ля доўгага перапынку да пісання мяне 
заахвоціў Сакрат Яновіч і я стаў пісаць 
прозай, бо не адчуваю сябе добра ў па
эзіі. Пісаў пабеларуску, а ўжо другая 
мая кніжка выдадзена на польскай мове. 

ваецца пад маскай прыстойнасці. Аднак 
ён далёкі ад крытыкі і адназначнай ацэн
кі, якую пакідае сваім чытачам. Мясцовы 
клімат — разбуджаны здагадкамі чый 
партрэт прадставіў у «Крыжыку» Міхал 
Андрасюк. Аўтар адлюстроўвае ўсё тое, 
што з’яўляецца сутнасцю нашай менталь
нанацыянальнай адметнасці, — лічыць 
Іаанна Кісялевіч, мадэратар Дыскусійнага 
клуба кніжкі ў Гарадской публічнай біблія
тэцы ў Гайнаўцы.

— Стыль прозы Міхала Андрасюка 

падЧаС выБараў
Міхал Андрасюк — вядомы на Гайнаўшчыне беларускі пісь
меннік і самаўрадавы дзеяч. Працаваў ён настаўнікам, выкон
ваў намагільныя помнікі, cупрацоўнічае з Беларускім радыё 
«Рацыя». Старшынстваваў ён Беларускаму самаўрадаваму 
форуму ў Рэчы Паспалітай Польскай, які гуртаваў беларусаў 
з Беласточчыны, а якога офіс знаходзіўся ў Гайнаўцы. Быў Мі
хал Андрасюк адным з заснавальнікаў Беларусканароднага 
выбарчага камітэта на Гайнаўшчыне, радным Рады Гайнаўска
га павета, а пасля спыніў самаўрадавую актыўнасць. Белару
скае літаратурнае аб’яднанне «Белавежа» выдала тры кніжкі 
Міхала Андрасюка на беларускай мове: «Фірма», «Мясцовая 
гравітацыя» і «Белы конь». Цэнтр грамадзянскай адукацыі 
ПольшчаБеларусь выдаў тры ягоныя кніжкі на польскай мо
ве: «Biały koń», «Wagon drugiej klasy» і «Krzyżyk». Міхал Анд
расюк за беларускую прозу быў у Рэспубліцы Беларусь узна
гароджаны «Залатым апострафам», атрымаў узнагароду імя 
Веслава Казанэцкага за кніжку «Белы конь». і дабавіў, што няма ў кніжцы герояў, якія 

адлюстроўвалі б канкрэтных людзей у рэ
чаіснасці. — Выбары адбываюцца час ад 
часу, а мне важна было паказаць спосаб 
думання і эмоцыі нашых людзей. Я ста
раюся даць адказ, чым з’яўляецца ўлада 
для звычайнага чалавека, які штодзень 
палітыкай не займаецца, і відаць, што 
чалавек любіць быць добра ацэненым 
уладай. Мае знаёмыя з Седльцаў, прачы
таўшы кніжку, заявілі, што ў іх такое, як 
я прадставіў у «Крыжыку», таксама маг

ніка магістрата Славаміра Куліка. Сярод 
сабраных былі былы бургамістр Гайнаўкі 
Анатоль Ахрыцюк, дырэктар Асяродка 
спорту і рэкрэацыі ў Гайнаўцы Міраслаў 
Аўксянцюк, былы старшыня Беларускага 
дэмакратычнага аб’яднання Яўген Янчук, 
старшыня фонду «Яны, гэта мы» Натал
ля Герасімюк, кіраўнік Гміннай публічнай 
бібліятэкі ў ДубічахЦаркоўных Міраслава 
СемянюкМараўская і старшыня Цэнтра 
грамадзянскай адукацыі ПольшчаБе
ларусь Марцін Рэмбач, выдавец кніжкі 
«Крыжык». Марцін Рэмбач сказаў, што 
першую прэзентацыю кніжкі рашыліся 
разам з аўтарам правесці ў Гарадской 
бібліятэцы ў Гайнаўцы, паколькі яе ды
рэктарка Ала Грыц першая запрасіла на 
прэзентацыю новага выдання. Міхал Анд
расюк быў рады, што спатыкаецца з жы
харамі горада, у якім жыве здаўна.

— Міхал Андрасюк, так як і Віктар Ка
бац, важная асоба для Гайнаўкі. Таму мы 
рашыліся арганізаваць прамоцыю нова
выдадзенай кніжкі «Крыжык» у нашай 
бібліятэцы. Міхал Андрасюк прызвычаіў 
нас да высокага ўзроўню сваёй творчас
ці. Мы рады, што сёння можам паразмаў
ляць з аўтарам, — сказала дырэктарка 
бібліятэкі Ала Грыц, якая вяла спатканне.

— У Гайнаўцы я нарадзіўся (у 1959 
годзе — А.М.) толькі таму, што ў маёй 
вёсцы не было радзільнага аддзялення. 

Я доўга жыву ў Гайнаўцы, а зараз многа 
часу праводжу ў Войнаўцы, дзе саджу 
дрэўцы, расліннасць і многа калупаюся 
ў зямлі, у сваім агародзе, — заявіў Мі
хал Андрасюк і дабавіў, што ўзнагароду 
«Залаты апостраф» атрымаў як адзіны 
беларус, выхаваны і пражываючы паза 
межамі Беларусі.

Кніжка «Крыжык» выйшла ў серыі 
«Бібліятэка Беларускага радыё Рацыя». 
Падзеі ў выданні адбывюцца ў малой пуш
чанскай вёсцы ў дзень самаўрадавых вы
бараў, перш за ўсё ў бары «Капрыё». Тут 
вырашаецца на каго і за што паставіць 
крыжык на выбарчым бюлетэні. Паяўля
ецца новы контркандыдат на пасаду вой
та, які прадвяшчае вялікія змены. Побач 
рэальных падзей паяўляюцца таксама 
духі, якія адных перасцерагаюць, а іншым 
пагражаюць. У канцы даносяць на выбар
чы ўчастак найстарэйшую жыхарку вёскі, 
каб на бюлетэні паставіла яна крыжык 
каля паказанага ёй прозвішча. Пасля 
выбараў застаецца расчараванне... У вы
данні «Крыжык» аўтар выкарыстаў матыў 
выбараў, каб паказаць менталітэт часткі 
нашых вясковых жыхароў.

— Кніжку Міхала Андрасюка, з асаблі
вымі іроніяй і гумарам, чытаецца вельмі 
прыемна, а стыль і мова аўтара, як заў
сёды, захапляюць. Аўтар адкрывае куткі 
людской душы, раскрывае тое, што скры

— адметны, своеасаблівы. Калі б я не ве
дала аўтара кніжкі і стала чытаць прозу 
Андрасюка, то яе пазнала б. Калі цяпер 
пачала чытаць кніжку «Крыжык», то 
адразу звярнула ўвагу на стыль прозы 
Міхала Андрасюка, якому характэрныя 
паэтычнасць, меладычнасць, дасціпнасць 
і жарты. Аднак адначасна яго стыль эле
гантны, без грубасці, — сказала чытачка, 
якая да сустрэчы паспела прачытаць вялі
кую частку кніжкі «Крыжык».

Міхал Андрасюк сказаў, што яго героі 
адлюстроўваюць працэсы, узятыя з роз
ных нашых вясковых гмін. Чытачы звяр
талі ўвагу на цікавыя мастацкія прыёмы 
ў кніжцы. Наталля Герасімюк лічыць, што 
стыль Андрасюковай прозы падобны на 
стыль беларускага перакладу «Лялькі» 
Баляслава Пруса.

— Я раней пісаў вершы і можа ад іх за
сталася паэтычнасць, а пра падабенства 
маёй прозы да беларускага перакладу 
«Лялькі» Баляслава Пруса чую першы 
раз. Я ў сваёй прозе закранаю тэмы, якія 
лічу важнымі, асаблівымі і не ўяўляю сабе 
пісаць пад канкрэтнага чытача. Падзеі, 
якія я апісаў у кніжцы «Крыжык», і паво
дзіны герояў — інспіраваныя рэальнымі 
здарэннямі з нашых гмін, рысы герояў 
узятыя ад рэальных людзей, а свет ду
хаў гэта ўжо фантастыка, інспіраваная 
забабонамі, — заявіў Міхал Андрасюк 

ло б адбыцца. У Варшаве сказалі б, што 
«Крыжык» — гатовы сцэнарый для філь
ма, а чалавек з Познані скажа, што немаг
чымае, каб такое магло здарыцца.

Міхалу Андрасюку паставілі пытанне, 
чаму чарговую кніжку напісаў на поль
скай мове, паколькі ранейшыя былі напі
саны пабеларуску.

— Я пішу на дзвюх мовах. Беларусам 
з’яўляюся штодзень, а пісьменнікам бы
ваю час ад часу, — заявіў Міхал Андра
сюк. — Я рады, што першая прэзентацыя 
кніжкі адбываецца ў Гайнаўцы, у маім род
ным горадзе. Тут ёсць многа людзей, якія 
цікавяцца літаратурай і мне прыемна, што 
цікавяцца таксама маімі кніжкамі.

Міхал Андрасюк прачытаў фрагмент 
сваёй новай кніжкі і заявіў, што чарговую 
кніжку азагаловіць «Рускі квадрат» і за
вядзе ў ёй чытача на акраіну Гайнаўкі, 
адкуль выязджаецца ў Белавежу.

— Нагадаю, што рускі квадрат, гэта 
шэсцьдзесят сантыметраў на дзевяноста 
сантыметраў. Мяне вучылі, што пры дапа
мозе рускага квадрата найлягчэй вінкель 
вывесці. Я так яго выводзіў, калі намагіль
ныя помнікі выконваў, — заявіў Міхась 
Андрасюк.

Пры выездзе з Гайнаўкі ў Белавежу 
распаложаны тры могільнікі з мноствам 
помнікаў.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

паставіць крыжык
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II Усходні 
эканамічны кангрэс (ч. ІІ)

М
ногія ўдзельнікі дыскусій II 
Усходняга эканамічнага кан
грэса ў Беластоку не хавалі, 
што да апошняга крызісу 
адносіны з краінамі былога 

Савецкага Саюза пакідалі жадаць лепша
га. Усе, аднак, пагадзіліся, што неабход
на штораз больш цеснае супрацоўніцтва 
з імі, асабліва з размешчанымі недалёка 
ад мяжы з Польшчай і такім чынам з Еўра
пейскім Саюзам, асабліва з Беларуссю. 
Была згода на тое, што Польшча, і асаб
ліва Беласточчына, можа адыграць ролю 
моста паміж ЕС і альтэрнатыўным для яго 
Еўразійскім эканамічным саюзам, які быў 
заснаваны ў канцы мая 2014 года Расіяй, 
Беларуссю і Казахстанам, а затым далу
чыліся да яго Арменія і Кыргызстан.

— Гэта, што польскія кампаніі аднос
на лёгка прайшлі праз турбуленцыі на 
ўсходніх рынках, можа сведчыць пра 
тое, што Усход не быў для польскай эка
номікі такім важным. Яшчэ да вайны ва 
Украіне і эмбарга на пастаўкі, гандаль 
з Расіяй складаў 67 адсоткаў нашага та
варазвароту. Гэта смешна мала, калі ўлі
чыць патэнцыял абедзвюх краін, — ска
заў у час Кангрэса Славамір Майман, 

рагі, даражэйшы, чым, напрыклад, у Шве
цыі. Трэба зрабіць высновы з рашэння 
аб будаўніцтве другой лініі газаправода 
«Nord Stream». Мы не павінны чакаць ін
шых, таго, што нешта адбудзецца ў Бру
селе, толькі самі павінны прыняць меры, 
накіраваныя на дыверсіфікацыю, — ска
заў эксміністр, і прывёў на прыклад 
плаваючага газавага тэрмінала. — Гэта 
была дарагая інвестыцыя, таму што бяс
пека каштуе шмат грошай, але я ўпэўне
ны, што гэта гаспадарцы акупіцца.

Катажына Кацпэрчык, намеснік мі
ністра замежных спраў, падкрэсліла:

— Вялікія надзеі ўскладаем на супра
цоўніцтва з Беларуссю і Казахстанам. 
На гэтых рынках можам выкарыстоўваць 
вопыт, назапашаны ў Расіі і Украіне.

У размове з «Нівай» звярнула ўвагу 
на спрыяльныя інвестыцыйныя магчымас
ці ў Беларусі:

— У цяперашні час у асноўным уся 
тэрыторыя Беларусі ўяўляе сабою раз
народныя прэферэнцыйныя рэжымы 
для вядзення бізнесу ў залежнасці ад 
таго якога роду бізнес. Адным з самых 
буйных праектаў у цяперашні час з’яўля
ецца будаўніцтва кітайскабеларускага 
індустрыяльнага парку «Вялікі Камень» 
(25 км ад Мінска, на плошчы 80 квад
ратных кіламетраў — М. Х.), які будзе 
аграмаднай тэрыторыяй, размешчанай 
уздоўж маршруту Берлін — Масква, не
далёка ад нацыянальнага аэрапорта. 
Гэта будзе цэлы прамысловы горад з цэ
лай інфраструктурай. Яго рэзідэнтамі 

Вялікая перспектыва развіцця ўзнікае на 
сутыкненні ЕС і Еўразійскага эканамічна
га саюза. А самую важную ролю могуць 
адыграць Польшча і Беларусь. Абедзве 
нашы краіны могуць быць карысныя не 
толькі для сябе, але і для гэтых аб’яднан
няў. Польшча можа дапамагчы нам адап
тавацца ў сумесных праграмах, суполь
ных інвестыцыях, у адукацыйнай прасто
ры. Мы можам сумесна рабіць стаўку на 
веды людзей, на моладзь, на сучасныя 
інфармацыйныя тэхналогіі. Польшча 
і Беларусь у гэтым моцныя. Акрамя та
го, прыватны бізнес у Беларусі здольны 
стаць удзельнікам міжнародных праек
таў. Мае ўжо канкрэтны капітал не толькі 
інтэлектуальны, але і рэальны, фінанса
вы. Гэта нашы гандлёвыя і гатэльныя сет
кі, больш за дзве тысячы турыстычных 
гаспадарак, якія ўзніклі па прыкладзе 
польскіх, і турбізнес у цэлым, а таксама 
івенттурызм, каб не толькі прыехаць і па
глядзець. Мы павінны адаптаваць, несум
ненна, установы, ідзем па шляху развіц
ця кластараў і інавацый, разнастайных 
альтэрнатыўных відаў энергетыкі, таму 
што сапраўды хочам быць энергетычна 
незалежнымі. Імпарт з Расіі газу і нафты 

Беларускія прэферэнцыі
Як мы ўжо згадвалі ў «Ніве» на міну

лым тыдні, сёлета на Усходні эканамічны 
кангрэс у Беласток з Беларусі прыехала 
група амаль у пяцьдзясят чалавек, у ас
ноўным прадстаўнікоў малога і сярэдня
га бізнесу, у тым ліку Наталля Нікандра
ва, дырэктар Нацыянальнага агенцтва 
інвестыцый і прыватызацыі і Уладзімір 
Карагін, старшыня Рэспубліканскай 
федэрацыі развіцця прадпрымальніцтва 
ў Беларусі. Дырэктар Нікандрава пера
конвала ўдзельнікаў кангрэсу аб жадан
ні ўлады яе краіны да ўмацавання экана
мічных кантактаў з Польшчай і іншымі 
еўрапейскімі краінамі:

— Наша ўлада ў цяперашні час 
забяспечвае абарону для замежных 
інвестыцый. Гэта стварае спрыяльныя 
ўмовы для гэтага, і забяспечвае шырокі 
спектр паслуг для працы ў нас бізнесу. 
Складаная сітуацыя ў атачэнні нашай 
краіны схіліла наш урад да правядзення 
рэформ: скарачэнне крэдытавання дзяр
жаўных праграм, павелічэнне прыватна
га сектара. Адным з нашых прыярытэтаў 
з’яўляецца таксама заахвочванне да 
замежных інвестыцый. Наш урад у цяпе
рашні час гарантуе абарону замежных ін
вестыцый і дае вялікія прэферэнцыі для 
вядзення бізнесу. Мы можам выступаць 
у якасці моста паміж дзвюма найбуйней
шымі эканомікамі рэгіёна — Еўрапейскім 
Саюзам і Еўразійскім эканамічным саю
зам.

Падкрэсліла:
— На сённяшні дзень нашы адносіны 

з Польшчай у эканамічным плане маюць 
велізарны патэнцыял. Польшча з’яў
ляецца дзясятым партнёрам Беларусі 
ў нашым тавараабароце, а прытым мы 
бліжэйшыя суседзі, у нас агульная гісто
рыя і культура.

змогуць быць кампаніі, якія схочуць зрэ
алізаваць свае індустрыяльныя праекты 
ў вобласці вытворчасці тавараў з новымі 
тэхналогіямі і г.д. На сённяшні дзень за
рэгістравана трыццаць рэзідэнтаў гэтага 
парку. І хоць найбольш важны ўдзел 
маюць кітайцы, запрашаем сюды ўсіх 
з усяго свету. На працягу дзесяці гадоў 
рэзідэнты поўнасцю вызваляюцца ад па
даткаў, а на працягу наступных дзесяці 
— да пяцідзесяці працэнтаў. Акрамя та
го, наша дзяржава забяспечвае значнае 
палягчэнне вядзення бізнесу, звязанага 
з развіццём малых і сярэдніх гарадоў. 
У нас ёсць спецыяльнае заканадаўства 
па развіцці Магілёўскай вобласці, пры
леглай да Расійскай Федэрацыі, і ў шас
ці нашых эканамічных зонах, якія маюць 
у распараджэнні многія льготы для 
інвестараў. Акрамя таго, праз прыват
ных буйнейшых беларускіх інвестараў 
працягваецца ініцыятыва, у рамках якой 
у Мінску будзе пабудаваны велізарны 
комплекс «МінскМір». Выдзелена ўжо 
тэрыторыя на былым аэрапорце ў цэнт
ры Мінска. Плануецца тут стварэнне сус
ветнага фінансавага цэнтра і сусветнага 
гандлёвага цэнтра.

Беларусы з капіталам
У сваю чаргу, старшыня Карагін ска

заў:
— Ужо на першым кангрэсе мы прый

шлі да высновы, што яго формула і мес
ца, дзе ён праводзіцца, супалі вельмі ўда
ла. Беларусь знаходзіцца на мяжы ЕС, 
а Беласток з’яўляецца яе такой візітнай 
карткай з другога боку нашай мяжы. Ка
лі хочам стаць цэнтрам дзелавой актыў
насці, лепш даведацца пра партнёраў, 
часцей сустракацца і лепш зразумець 
еўрапейскую палітыку і польскую эка
намічную палітыку ў гэтым кантэксце. 

вельмі нас прывязвае да гэтага рынку, 
а ён вельмі няўстойлівы. Патрэбна і нам, 
так як і вам, дыверсіфікацыя. Зразумелі 
ўжо і нашы палітыкі, што сапраўдная 
незалежнасць нашай краіны і свабода 
прадпрымальніцтва звязана з тым, што 
не павінна быць дамінанты толькі адной 
краіны, адной сталіцы.

Некалькі разоў падчас дэбатаў Кан
грэса вярталася тэма сітуацыі на поль
скабеларускай мяжы і да гэтага часу 
заблакаванай беларускім бокам дамовы 
аб малым памежным руху. Аб гэтых 
пытаннях размаўлялі ў асноўным пад
час сесіі «Памежжа і прыгранічны рух 
— эканамічныя і грамадскія аспекты». 
У яе ходзе начальнік Мытнай службы, 
намеснік міністра фінансаў Яцэк Капіца 
пераконваў:

— Мы хочам выкарыстаць перыяд 
палітычных турбуленцый, у выніку якіх па
меншаў рух на мяжы, на мадэрнізацыю 
і развіццё памежнай інфраструктуры.

Адзначыў, што з 2014 года, пасля 
ўвядзення ўзаемных санкцый, бачыцца 
відавочны спад у гандлі таварамі з Расі
яй і Беларуссю — на каля 15 адсоткаў, 
а з Украінай — на 20 адсоткаў:

— На палітычным узроўні адносіны 
астылі, але на практычным узроўні ста
раемся падтрымліваць добрыя адносіны. 
У мяне вельмі добрыя кантакты з кіраў
нікамі мытных службаў Расіі, Беларусі 
і Украіны.

Закрываючы сёлетні Усходні эканаміч
ны кангрэс, Войцех Кусьпік, старшыня 
Польскай асацыяцыі па садзейнічанню 
прадпрымальніцтву, задумшчык кангрэ
са і яго галоўны арганізатар, сказаў, што 
ўсё паказвае на тое, што ў наступным го
дзе зноў пройдзе ён у Беластоку.

vТэкст і фота 
Мацея ХАЛАДОЎСКАГА

старшыня Польскага агенцтва інфарма
цыі і замежных інвестыцый.

Ідэі ажыццяўляюцца
— Крызіс, аднак, заўсёды з’яўляецца 

магчымасцю і інспірацыяй, каб шукаць 
новыя рашэнні. На самой справе, гэта 
ўжо адбываецца, — сказаў у сваю чар
гу Роберт Тышкевіч, дэпутат, старшы
ня парламенцкай камісіі па замежных 
справах, мадэратар дыскусіі «Усходняя 
Еўропа — эканоміка, супрацоўніцтва, бу
дучыня».

Дэпутат Тышкевіч нагадаў, што ў фа
зу рэалізацыі ўвайшоў адзін з пастула
таў леташняга Усходняга эканамічнага 
кангрэса, тобок, дарога S19 (паміж 
КузніцайБеластоцкай і да мяжы са Сла
вакіяй). Гэтак жа, як і намеснік прэм’ер
міністра і міністр эканомікі Януш Пехацін
скi, згадваў пра пашырэнне Сувальскай 
эканамічнай зоны на чатырнаццаць гмін. 
Урад накіраваў гэтую задуму да міжве
дамаснага разгляду. Пасля пашырэння, 
СЭЗ будзе ахопліваць, сярод іншага, 
БельскПадляшскі, Гайнаўку, Нараўку, 
Сямятычы і Заблудаў.

Яраслаў Невяровіч, былы міністр 
энергетыкі Літвы і старшыня Польска
літоўскай гандлёвапрамысловай пала
ты, нагадаў, што вядзецца пашырэнне 
энергетычнага моста паміж Польшчай 
і Літвой, што будзе мець у бліжэйшыя 
гады фундаментальнае значэнне для 
энергетычнай бяспекі ў рэгіёне. Гэта 
азначае, сярод іншага, для Польшчы ды
версіфікацыю. Балтыйскія краіны, якія 
надалей удзельнічаюць у постсавецкай 
энергетычнай сістэме, выйграюць на бяс
пецы, але таксама здабудуць — дзякую
чы большай канкурэнцыі — эканамічныя 
карысці:

— Сёння электраток у нас вельмі да
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Ідзе восень і набліжаецца канец сезона 
збірання лекавых зёлак. Летам была суша, 
але, як мне расказвалі на пунктах скупкі, зё
лак было ўдоваль. Вынікла нават праблема 
— няма таго ранейшага збыту на зёлкавыя 
сумесі. Зёлкі ўсё ж купляюць, хаця за некато
рыя з іх менш плацяць.

Зараз суполка „Руно” ў Гайнаўцы плаціць 
за кілагарам сушанага лісця брусніцы 12 зло
тых, ажыны — 5 зл., падбелу — 8 зл. (летам 
плацілі 10 зл.), крапівы, дзьмухаўца і трыпутні
ку (babki) — па 7 зл. ды вярбы і ясеня — па 
3,50 зл.

За зелле святаянніку (dziurawca) плацяць 
3 зл., ясноткі (глухой крапівы) — 7,50 зл., па
лыну — 3 зл., адуванчыка — 4 зл., крываўніка 
— 4,50 зл. і жывакосту — 2 зл. (летам плацілі 
4 зл.), чабору (macierzanki) — 10 зл. і крапі
вы — 2,50 зл. за кілаграм.

За кілаграм сушанага карэння дуброўкі (pię
ciornika) можна зарабіць 15 злотых, конскага 
шчаўя (kobylaka) — 7 зл., крапівы — 5 зл., лопу
ху — 10 зл., адуванчыка — 12 зл., жывакосту 
— 6 зл. (тут былі цэны такія як і ўлетку).

Купляюць таксама кару дуба ды вярбы 
і плацяць 1 зл. за кілаграм, каліны — 12 зл., 
ясеня — 3 зл. і крушыны — 3,50 зл.      (яц)

Калі чытаю ў «Ніве» пра шматлікія фэсты, 
фестывалі, трыялогі, або што «І ў Вульцы жы
вуць людзі ...», не гаворачы пра пастаянны 
рэпартаж «У палескай глыбінцы», сэрца ра
дуецца, што прынамсі летам актывізуецца 
беларуская культура ў РП.

А ў верасні, нягледзячы на летняе над
вор’е, наглядаецца як быццам восень: «Сотая 
гадавіна Бельскай бітвы і бежанства», «Магіч
ны цэнтр свету» ці «Моўная русіфікацыя Бе
ларусі» (гл. http://spring96.org) — сур’ёзныя 
тэмы, бо сягаюць проста праблемы існа
вання беларусаў як нацыі (гаворка ідзе пра 
Беларусь). Нягледзячы на «Закон аб мовах», 
татальная русіфікацыя кожнай галіны жыцця 
падлягае пастаяннаму прагрэсу, перад усім 
у адукацыі, культуры, навуцы, адміністрацыі, 
справаводстве. Дзве часткі артыкула «Моў
ная русіфікацыя Беларусі» («Ніва» ад 20 і 27 
верасня г.г.) уражваюць тым, як таталітарная 
дзяржаўная сістэма можа не толькі ліквіда
ваць сябе, але і народ як нацыю. І толькі таму, 
што некалі, дзякуючы маладой дэмакратыі 
і наіўнасці колішніх палітыкаў, да ўлады дахо
дзяць асобы, якім улада гэта мэта жыцця. А ка
лі беларусаў як нацыі не стане на тым свеце, 
дык і дзяржава непатрэбная, з яе чыноўніка
мі, уладай, прэзідэнцкай адміністрацыяй — 
самыя затраты. Тым болей, што прэзідэнцкая 
адміністрацыя ўжо існуе ў імперыі.

Але пакуль што, не толькі ў Рэчы Паспалі
тай, але і ў Беларусі настаў перадвыбарчы 
час. Грамадзяне Беларусі будуць выбіраць 
прэзідэнта. Уладзімір Хільмановіч аднак кан
тэстуе ці напэўна, паколькі «беларускі элек
тарат (прабачце і за гэтае замежнае слова) 
паранейшаму жыве сваім жыццём і слаба 
цікавіцца, што адбываецца навокал. І ніхто 
не ведае як дастукацца да сэрца і душы гэта
га народа. І ці ёсць яны ўвогуле» («Ніва» ад 
6 верасня г.г). Значыць, ці сэрца і душа ёсць 
у народзе? І калі «электарат жыве сваім жыц
цём», значыць гэта, што яго жыццё ні ў якім 
выпадку не залежыць ад улады прэзідэнта.

Чытаючы філасофскія фельетоны Мірас
лава Грыкі, я думаў, што яго ўжо нішто не 
здзіўляе, але «вось праваслаўны беларус або 
каталіцкі паляк заяўляе, што пераходзіць на 
чужы яму ў культурным плане іслам» і «ці мож
на гэтаму здзіўляцца?» — пытае знакаміты ніў
скі фельетаніст — «можна, а нават трэба». 
Не быў бы Міраслаў Грыка філосафам, каб 
не сканстатаваў, што ад здзіўлення «бяруцца 
фундаментальныя пытанні», якія з’яўляюцца 
асновай «гомо сапіенс». Бо толькі чалавек 
свядома сябе адчувае, толькі яму характэр
ная мудрасць, толькі чалавек можа здабыць 
нейкую мудрасць. А калі нейкія асобені жы
вуць сваім жыццём, і калі іх хата з краю?

Пакуль што, без здзіўлення, чытач «Нівы» 
прачытае парафіласофскую карэспандэн
цыю знад мора.

Міхась КУПТЭЛЬ

Адкуль бяруцца 
фундаментальныя 
пытанні

Канчаецца сезон

У
 ціхую бязветраную вераснёвую 
яшчэ суботу ў прыпушчанскай 
вёсцы ў Нараўчанскай гміне шы
кавалася сакрэтная сустрэча. 
Не зусім таямнічая, бо інфарма

цыі паказаліся і на каляровых афішах, 
і ў інтэрнэце ды на радыё, але вестка 
аб тым, што імпрэза будзе адмысловая, 
з яе нагоды, гераіня свята даведалася 
апошняй. А імпрэзу шыкавалі як на якое 
вяселле — у цёплай святліцы, куды зап
рашае ўсіх Згуртаванне «Сторчык» («Ят
рышнік»), запахацела, як вельмі часта 
ў гэтым файным будыначку, смачнымі 
стравамі. На пляцы перад святліцай 
сабралася аўтамашын сапраўды як на 
якісь фэст. Прыехалі нават улады гміны, 
самаўрадаўцы. І калегі па пяры Веры 
Радзіванюк, у тым ліку нядаўні дэбютант 
сярод аматараў пісьменства з Нараўчан
скай гміны, яе сын Аляксандр. Прыехалі 
сябрыпаэты і з іншых вёсак — Янка 
і Кастусь Целушэцкія, на Кастусёвым са
маходзе. Цяпер сюды, у Нараўчанскую 
гміну, або на сваіх дваіх, альбо на ровары 
— бо ніяк не даедзеш: у Ляўкова, Лешукі 
ці Міхнаўку — ані разу! — ні ўвечары, ні 
ранкам, з такога Беластока, аўтобусам 
ПКСу. А ў самую Нараўку раз пасля абе

ду, і раненька, праз Семяноўку. Зноў абмі
наючы той ляўскоўскі закутак. Войт гатоў 
заплаціць вялікія грошы ПКСу, але ўла
дам фірмы гэты грошы непатрэбныя, як 
непатрэбныя пасажыры, асабліва такія, 
у гадах Веры Радзіванюк. Проста, пажы
лыя, слабенькія. Старажылы як старыя 
дрэвы ў пушчы — як такі ляжа, дык і не 
ўстане, пэўна, няма чаго яго чапаць... Але 
на літаратурны конкурс беларускай паэзіі 
і прозы «Дэбют» дабяруцца — з гэтай гмі
ны найбольш удзельнікаў з усёй краіны! 
І старых, і малых. Даедуць на ўрачысты 
фінал усе разам, у паўнюткім аўтобусе, 
на якім праезд у Беласток зафундуе сва
ім «візітным картачкам» войт Мікалай 
Павільч. А з кожнай сустрэчай, якую арга
нізуе спадарыня ГаленаМарыёля Рэент, 
дырэктарка Гміннага асяродка культуры 
ў Нараўцы, заснавальніца «Ятрышніка» 
разам з паняй Альжбетай Кунцэвіч, па
яўляюцца новыя дэбютанты. Не толькі, 
бачыце, адно песня і танцы вабяць шмат
лікую публіку па вёсках у Нараўчанскай 
гміне на такія беларускія сустрэчы. Людзі 
чакаюць, слухаюць, захапляюцца, смяюц
ца, хвалююцца...

Бабіна лета ў Міхнаўцы

„Сяло Міхнаўка, — пісаў Эдуард Вай
сковіч у „Ніве” ў 1976 годзе, — што ў На
раўчанскай гміне, гранічыць з Лешукамі, 
а ад поўначы прылягае да ракі Нарвы. 
Яшчэ пры старой Польшчы сяло было 
разбіта на калоніі і кожны пабудаваўся на 
сваёй сялібе. Гаспадарскія сялібы тут аб
гароджаны, з садамі. Сярэднія гаспадаркі 
ад 5 да 10 га. Хоць зямля IV і V класаў, лю
дзі дабіліся тут добрых ураджаяў”. Цяпер 
ад гэтых гаспадарак няма амаль следу, 
але жывуць яшчэ людзі, якія натруджа
нымі рукамі абраблялі гэтую зямельку, 
вырошчвалі, гадавалі на ёй жывіну, выхоў
валі дзяцей і адправілі іх у свет. І ў сваім 
нялёгкім, часам трагічным, паміж драма
тычнымі падзеямі, якія краналі не толькі 
іх, жыцці, — бачылі і бачаць прыгожае. 
І тую красу выпраменьваюць з сябе — ці 
то ў вершы, ці ў карціне ці вышыванцы, ці 
проста ў ціхім, але актыўным жыцці. Так
сама збіраючымся ў светлым месцы — на 
тое і яна — святліца. Тут, у Міхнаўцы, пры
гожая яна звонку і ўнутры, утульная і са 
святочным ды свойскім кліматам.

Спадарыня Вера Радзіванюк, як і ўсе 
сябры «Ятрышніка», на такія сустрэчы, 
якія для ўсіх з’яўляюцца нейкім святам, 
гожа апранутая, у сціплай прычосцы, 
якая так ідзе для яе шляхетнага твару. 
Але хіба здзівілася, калі для яе зза ста
лоў паднеслі спецыяльнае крэсла перад 
аўдыторыяй, а пасля і пані Марыёля, 
і сябры з Гміннай рады схіліліся перад 
ёю з падарункамі — спецыяльным кашом 
з усялякім дабром ды пачкай са святоч
най стужкай. Тут у пачцы — яе першая кні
га «Бабіна Лета», паэтычны кніжны дэбют 
у яе восемдзесят два гады! Чытае ціхім го
ласам вершы з новага зборніка і новага 
сшытка, дзе няўпэўненай рукой вывела 
моцныя радкі, як бы вышыла іх каляровай 
ніткай: Восень наступіла, апусцела поле. 
Птушкі паляцелі ў далёкі вырай. Толькі 
над багном жураўлі курлычуць, збіраюцца 
разам развітацца з летам. Дрэвы пажаў
целі, стаяць з вялым лісцем, сыплецца на 
землю дыван залацісты... Быццам тое і ба
чым за чыстымі вокнамі святліцы, і ў вачах 
душ — стаяць хвоі ў задуме і шумяць пад 
ветрам. Што ім шэпча вецер, што прынёс 
здалёку? А за той палянай гай расце зялё
ны, а ў гэтым гаю пташачкі спяваюць... Гэ
та наш любімы край, родная старонка... 

Вельмі рады асабліва сябры з «Ятрыш
ніка» — згуртавання вёсак Міхнаўка, Ле
шукі, Ляўкова... і іншых, таму што згурта
ванне адкрытае, і на праекты, задуманыя 
сяброўкамі (усё ж іх больш, чым мужчын), 
налягаюць, падтрымліваюць у іх рэаліза
цыі дзяўчаты з іншых вёсак, як радная 
Барбара Бірыцкая з Семяноўкі. І кожны 
сочыць за кожным радком спадарыні 
Веры: Калі дзень пахмурны, неспакойна 
часам, думка думку гоніць нібы вецер хма
ры. Седзячы ў хаце, вельмі многа думак, 
пра ўсё пражытое, як даўней жылося. За 
пражыты годы, што перажыць прыйшло
ся, напісаць бы кніжку можа прыдалося 
б... Пэўна, з неаднаго жыцця нават тут 
прысутных на сустрэчы магла б скласці
ся кніжка. Бо тут усе яны, так сказаць, 
неардынарныя, калі б па чарзе глядзець 
— і Лёня Хлябіч з Семяноўскага вадасхо
вішча, экстрасенс і палітык, які штогод 
дорыць камп’ютар найлепшаму вучню, 
канчаючаму Нараўчанскую гімназію 
імя Тамары Саланевіч (сёлета паэтэсе 
з Тарнопаля Наталлі Васько), і сам войт 
Мікалай Павільч, які з выбару ўладарыць 
гмінай не першы тэрмін і вельмі дбае пра 
развой тут культуры, і ГаленаМарыёля 
Рэент, добры дух тае культуры... І ары
ентуюцца ўсе, хто тут ціхі працаўнік тае 
культуры, і як можна было б яго неяк 
узнагародзіць за тую цагліначку, якую руп
ліва і не за воплескі дакладвае да нашага 
беларускага дому. Як непрысутны тут на 
імпрэзе Мікалай Варанецкі, шмат у чым 
падобны да гэтых цудоўных «дзівакоў», 
якія не пнуцца да тэлевізійнага шкельца, 
а робяць сваю гожую працу. І гэта цудоў
на, што тая праца бачыцца далей — вось 
«Ятрышнік» дастаў узнагароду ў ІІ вы
данні Алімпіяды вясковай актыўнасці за 
дзеянні, накіраваныя для некалькіх вёсак 
і гмін. І дзякуючы, між іншым, гэтаму вылу
чэнню змаглі прафінансаваць кніжачку 
сваёй найстарэйшай сяброўцы.

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ

n Вера Радзіванюк (справа) 
і Галена-Марыёля Рэент
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ЗАГАДКІ ДЛЯ ДЗЯЎЧАТ
(кіргізская каз ка)

У
 ад ным цар стве жыў спра вяд лі вы хан. У яго не бы ло дзя цей. Пе-
рад смер цю ён пак лі каў на род:

— Ка лі пам ру я, мой бе лы со кал не бу дзе ес ці і піць тры дні. 
На чац вёр ты дзень дай це яму ес ці і ад пус ці це на во лю. І та ды гля-
дзі це на знак. На чыю га ла ву ся дзе бе лы со кал, той ста не ва шым 

ха нам...
Пас ля не каль кіх дзён хан па мёр. Лю дзі зра бі лі як пра сіў, вы пус ці лі бе ла-

га со ка ла. Ён доў га кру жыў у вы сі ды пры сеў на га ла ву ма ла до га па сту ха 
Ба лот бе ка.

Та ды лю дзі аб вяс ці лі:
— Хай гэ ты хла пец ста не на шым ха нам!
І стаў Ба лот бек муд рым, спра вяд лі вым ца ром. Ад ной чы на ве да лі яго ста-

рыя і па ча лі пра сіць, каб хан ажа ніў ся. Ба лот бек ад ка заў:
— Доб ра, пак ліч це ў мой двор усіх дзяў чат на шай кра і ны!
Як за га да лі, так і зра бі лі. Прый шлі ўсе ба га тыя дзяў ча ты. Вый шаў да іх 

Ба лот бек і ка жа:
— Тая, каторая ад га дае мае тры за гад кі, ста не ца ры цай.
Пры га жу ні ла ві лі кож нае сло ва, усе ха це лі пай с ці за муж за доб ра га, спра-

вяд лі ва га ха на. Яны па куль не ду ма лі як раз га даць за гад кі. А за гад кі та кія:
1. Якая ад лег ласць між ус хо дам і за ха дам?
2. Якая ад лег ласць між не бам і зям лёй?
3. Якая ад лег ласць між праў дай і хлус нёй?
На раз га дан не за га дак хан прыз на чыў тры дні. Ду ма лі дзяў ча ты, ду ма лі, ні-

чо га не пры ду ма лі. У да ро зе ў двор яны па ба чы лі ма ла дзень кую служ ку. Яна 
спы та ла: «А ча му ба га тыя дзяў чат кі сум ныя?». Тыя ўсё ра ска за лі. Служ ка выс-
лу ха ла за гад кі і ру шы ла іх сле дам. Ка лі яны з’я ві лі ся ў два ры, хан узяў го лас:

— Ну, хто ад га даў мае за гад кі?
Усе маў ча лі. Та ды адаз ва ла ся ма ла дзень кая служ ка. Яна ска за ла:
1. Між ус хо дам і за ха дам адзін дзень да ро гі. Та му што сон ца ра ні цай па чы-

нае сваю ван д роў ку на ўсхо дзе, а ве ча рам кан чае на за ха дзе.
2. Па між не бам і зям лёй ад лег ласць не вя лі кая. Па ды меш во чы ўверх, ба-

чыш не ба. Гля неш уніз, ба чыш зям лю.
3. Ад лег ласць між праў дай і хлус нёй — ча ты ры паль цы. Столь кі скла дае 

ад лег ласць па між ва чы ма і ву хам. Ву ха чуе хлус ню, а во чы заў сё ды ба чаць 
праў ду.

Ад ка зы спа да ба лі ся ха ну і ён узяў за жон ку про стую дзяў чы ну. Жы лі яны 
доў га і шчас лі ва. А вам спа да ба лі ся ад ка зы дзяў чы ны?

(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны КАН Д РА ЦЮК) 

Г э та бы лі чы стая ра дасць 
і за хап лен не. Най ма лод-
шыя на ву чэн цы бе ла ру-
скай мо вы і іх на стаў ні ца 
Ан джа лі на Ма саль ская 

гуч ным хо ры кам пра спя ва лі пе сень-
ку «Мы — пер шак лас ні кі». Пас ля 
грым ну ла «Пры ві тан ка» і вер шы кі. 
Дзет кі па зна ёмі лі ся з «Зор кай» і за-
сы па лі нас муд ры мі пы тан ня мі.

— У якім кла се вы на ву чы лі ся бе-
ла ру скай мо ве? — спы та лі яны мя не.

Га ва рыць па-бе ла ру ску я на ву чы-
ла ся ў дзя цін стве, ад сва іх баць коў. 
Так са ма ўсе дзе ці, з які мі я гу ля ла 
ў роз ныя гуль ні і за ба вы, га ва ры лі 
па-бе ла ру ску. Толь кі ў шко ле мы па-
ча лі вы ву чаць поль скую мо ву. Та ды 
бы ло ўсё на ад ва рот, чым ця пер. Бе-
ла ру ская мо ва бы ла мо вай, на якой 
дзе ці раз маў ля лі з ма май і та там, 
з сяб ра мі на пе ра пын ках, на ву лі цы, 
у ма га зі не.

Бе ла веж скія дзе ці ўсё зра зу ме лі:
— A mój dzia dek i bab cia cza sem ro-

ma wia ją po bia ło ru sku, — пах ва ліў ся 
адзін пер шак лас нік, — a pra bab cia 
to ca ły czas roz ma wia po bia ło ru sku...

— A mój dzia dek i bab cia, — пе ра-
бі ла сяб роў ка, — to na wet się kłó cą 
po bia ło ru sku...

З гэ тай раз мо вы ат ры ма ла ся ад-
на выс но ва. Дзе ці ра зу ме лі, што каб 
раз маў ляць па-бе ла ру ску, не трэ ба 
жыць у Бе ла ру сі. Яны ве да лі, што так 
мо гуць раз маў ляць іх сва я кі, лю дзі 
з су сед ства. Яны так са ма ве да лі, што 
ёсць бе ла ру скія пісь мен ні кі і кніж кі. 
Як раз у той са мы дзень у шко ле рых-
та ва лі ся да бе ла ру скай ве ча ры ны. 
У шко лу за пра сі лі пісь мен ні ка Мі ха-
ся Ан д ра сю ка з Гай наў кі. Каб пры-
го жа пры ві таць гос ця, дзет кі з гур та 
«Су ніч ка» пры ду ма лі му зыч ны па да-
ру нак. А каб су стрэ ча яш чэ больш 
«пас ма ка вала», школь ныя ку хар кі 
рых та ва лі для ўсіх па ча сту нак. У шко-
ле па на ваў на строй свя та і ці ка вай 
пры го ды.

Бра ва, спа да ры ня Ан джа лі на!
(Больш пра бе ла ру скія ве ча ры ны 

і на шых сяб роў з Бе ла ве жы, чы тай-
це ў на ступ ных ну ма рах “Зор кі”.)

Тэкст і фо та Ган ны КАН Д РА ЦЮК

Мудрыя дзет кі з Бе ла ве жы

Ур шу ля МАР ЧУК
  Гім на зія ў На раў цы 

 Лаў ка
На ву лі цы ста я ла лаў ка,
а на лаў цы ся дзеў ча ла век.
Ён быў вель мі мар кот ны і 
ду маў пра тое, 

што бу дзе з ім
праз не каль кі га доў.
Ду маў пра сваё жыц цё,
пра ся бе,
ха ця ён не эга іст.
Ду маў пра ся бе,
бо ён сам,
як ка лок у пло це.

Юлія ЛЯ СО ТА
  ПШ у На раў цы

Ве цер
Ве цер вее, лі сточ кі зры вае
І жыц цё так пра бя гае.
Го дзі кі пра хо дзяць.
Мы што год ста рэй шыя
Пе ра хо дзім з кла са ў клас.
І ўсё муд рэй шы мі 

ста но вім ся як раз.
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Ар ля не ар хі ву юць спад чы ну
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, 
з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу 
трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка-
выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 37: 
Міф, са га, трон, кі но, кі сель, бот, ма ла ко. Міг, кот, 

міс, не ба, стол, ар, гоп, аніх то. Уз на га ро ды, за піс ныя 
кгіж кі, вый г ра лі Са ра Скаў рон ская, На тал ля Ма-
тыль ка, Ра фал Ак се ця юк. Він шу ем!

Аляк сан д ра СА ЛА ВЯ НЮК
 ПШ імя Кі ры лы 
 і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку

Лi сток
Клён пра цяг нуў 

да мя не ру ку i ска заў:
— Хо чаш, уну ку, 

маю ру ку?
I я сар ва ла асен нi 

ка ля ро вы лi сток.

Вершы Віктара 

Шведа

Бу дуць 
ка ні ку лы
На стаў нік пак лі каў
Да ад ка зу Да не ля:
— Якая ў множ ным лі ку
Фор ма сло ва «ня дзе ля»?

Вуч ню ас ця рож на
Пад каз вае Лі да:
— Па-мой му ў лі ку множ ным
«Ка ні ку лы» бу дуць!

Ён ві на ва ты
Вуч няў на стаў ні ца пы тае:
— Ча му на бі лі Мі ка лая?
— Ён па мыл ко ва, не ста ран на
Вы ка наў хат няе за дан не.

— Ча му ж на бі лі, мне ці ка ва?
Гэ та ж яго вы ключ на спра ва!
— Ды ўсе мы ад яго спі са лі,
Та му ў нас вель мі мно га жа лю.

Шко ла ў Ор лі — гэ та банк 
ідэй. Тут, пад во кам на стаў-
ні каў і пра цаў ні коў куль-

тур ных уста ноў, выс пя ва юць каш-
тоў ныя пра ек ты. Яны за ся ро джа ны 
на мяс цо вай тра ды цыі. Да ска на лым 
пры кла дам тут Ліч ба вы ар хіў ла-
каль най тра ды цыі. Мо ладзь, пад кі-
рун кам да рос лых, збі рае ўспа мі ны 
і здым кі ў мяс цо вых лю дзей, пас ля 
іх ап ра цоў вае, аліч боў вае і ска нуе. 
Яны ўжо са бра лі ма тэ ры я лы ў Тап-
чы ка лах, Спіч ках, Кры вя ты чах, Ор лі. 
Са мыя каш тоў ныя кры ні цы тра пяць 
на сайт www.or la.ar chi wa.org.

Ін шай каш тоў най пра па но вай 
з’яў ля ец ца рэ кан ст рук цыя да ва ен-
най Ор лі. У шко ле бу ду юць глі ня ны 
ма кет сва ёй мяс ці ны, ка лісь вя до ма-
га наў к руг мя стэч ка.

— У гэ тым пра ек це мо гуць пры-
няць удзел усе ах вот ныя вуч ні, 
— па яс няе ды рэк тар Ма рыя Там чук. 
— Тут за да чы для вуч няў кож на га 
ўзро сту. Ад ны лю бяць ля піць неш-
та з глі ны, ін шыя шу ка юць ін фар ма-
цыю пра ко ліш ні вы гляд мя стэч ка. 
Ужо са мо па раў нан не на зваў ву ліц 
пры но сіць шмат ве даў і роз ду маў. 

Ма кет дае маг чы масць па на зі раць, 
як ця гам апош ня га ста год дзя мя ня-
ла ся мяс цо васць.

— Ду ма ем, так са ма пра па ста ноў-
ку, — да дае спа дар Дар’ юш Га ра дэц-
кі. — Та кі спек такль вы дат на ажы-
віць ма кет.

У шко ле га на рац ца так са ма апош-
нім пос пе хам у Агуль на поль скім 
кон кур се «Паз най баць каў ш чы ну», 
які пра хо дзіў у Ка лі шы. Іх фільм да-
ты чыў сім во лі кі квет кі ў на род най 
тра ды цыі... На су стрэ чы з на ву чэн-
ца мі бе ла ру скай мо вы га ва ры лі пра 
кон курс «Род нае сло ва» і «Паз най 
Бе ла русь». У апош нім кон кур се най-
больш бы ло ма люн каў.

У шко ле так са ма ад зна чы лі 
90-год дзе па э та Вік та ра Шве да. Як 
вя до ма, слаў ны юбі ляр праз ней кі 
час ву чыў ся ў Ар лян скай шко ле. 
Тут па чаў пі саць свае вер шы...

А што но ва га ў жыц ці шко лы? Ад 
ве рас ня па чаў пра ца ваць элек т рон-
ны жур нал, клас ныя ка бі не ты па поў-
ні лі ся муль ты ме дый най і аў ды ё тэх-
ні кай, з’я ві ла ся но вая мэб ля і аб ста-
ля ван не ў прад ш коль ных ад дзе лах, 
у якіх пры стой ны лік дзе так.

За раз у шко ле 213 вуч няў з 14 
мяс цо вас цей. Прыб ліз на па ло ву 
да во зяць на школь ных аў то бу сах 
з роз ных вё сак. Больш за 60 ад сот-
каў вуч няў хо дзіць на ўро кі бе ла ру-
скай мо вы. Гэ ты прад мет на ву ча юць 
тры спа да ры ні Ма рыі: Ма рыя Са е віч, 
Ма рыя Ле меш і ды рэк тар Ма рыя Там-
чук.

Зор ка
фо та Ган ны КАН Д РА ЦЮК 

Jak

Sroka

Plon
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Адам Завальня: — Ніл Сымонавіч, Вы 
напісалі свой першы верш „Клятва” ў 15 
гадоў, і ўжо тады першай тэматыкай 
была не прырода, не каханне, не нешта 
іншае, а мова. Адкуль у Вас было такое 
памкненне?

Ніл Гілевіч: — Я думаю, што памаглі мне 
выбраць для верша гэту тэму вялікія мае 
паэтычныя настаўнікі. Па тым часе гэта 
перш за ўсё Францішак Багушэвіч і Янка 
Купала, услед за імі — Максім Багдановіч. 
Гэта па меры таго, як я знаёміўся з гэтымі 
вялікімі імёнамі, з творчасцю гэтых вола
таў. Што датычыць самога пачуцця любові, 
захаплення мовай, то гэта ад калыскі, 
ад маці. Жыў у гэтай стыхіі моўнай, з пер
шых дзён. Цяжка растлумачыць, як гэта 
складваецца. Так атрымалася, што вель
мі дорага мне было слухаць, як гучыць 
беларуская песня. Менавіта беларуская 
народная. Песень гучалі дзясяткі, сотні, 
і з кінафільмаў яны ўсе былі на рускай 
мове. А вось нашы песні, якія пелі ў нас 
у застоллі... У нас кожныя два гады з’яўляў
ся ў сям’і новы жыхар, спраўляліся хрэсь
біны, склікалася радня, суседзі, сябры. Як 
я бывала слухаў, як нашы вясковыя жанчы
ны пяюць народныя старыя песні. Затым 
мне ўсё маладое жыццё, пакуль я не стаў 
сам на ногі, не набыў сваіх эстэтычных 
крылаў, мне дапамагалі класікі нашай 
літаратуры. Страшэнна любіў чытаць і ву
чыць на памяць вершы паэтаў. І тых, якіх 
я назваў, і дадам сюды Якуба Коласа, а та
ды ж і Аркадзь Куляшоў, Максім Танк, якія 
былі для мяне жывымі класікамі. І па кнігах 
прозы: памятаю, якое незвычайна моц
нае ўражанне зрабіла на мяне знаёмства 
з прозай Кузьмы Чорнага. Многа далі мне 
ў маладыя гады Янка Брыль, трохі пазней 
— Міхась Лынькоў, Іван Мележ ды іншыя. 
Пасля прыйшло цвёрдае перакананне, 
што такое мова ў лёсе народа, і што такое 
мова для пісьменніка, для паэта. Яшчэ 
ў тыя гады пачуў: „Ёсць мова — ёсць пісь
меннік, няма мовы — няма пісьменніка”. 
Я ўжо ўсё чытаў так пільна, каб калі якое 
вельмі яркае каларытнае слоўца напаткаў, 
я яго браў у свой моўны арсенал. У мяне 
ёсць тры тоўстыя нататнікіслоўнікі, якія 
пачаў сабе запісваць яшчэ нават у педа
гагічным вучылішчы. На добры лад варта 
было б з імі пазнаёміць і чытачоў, як я ўзба
гачаўся скарбамі роднай мовы. Калі б мне 
хапіла сілаў яшчэ пратрымацца, можа б 
я і абнародаваў іх для філолагаў і моладзі, 
каб пацікавіліся, як паэт „узбройваўся” жы
вінкамі роднай мовы.

— Ваш першы верш быў напісаны 
ў 1947 годзе, мінула ўсяго 3 гады пасля 
нямецкай акупацыі. Вы вучыліся пры 
немцах у школе?

— Мне не так пашанцавала, як нека
торым маім равеснікам. Мой аднагодка 
Алег Лойка, вядомы літаратар, прафесар, 
калега па працы, усе тры гады акупацыі ву
чыўся ў беларускай школе, бо ён жыў у го
радзе, у Слоніме, там партызаншчыны не 
было. Мне пашанцавала менш, я вучыўся 
ўсяго адзін год — з 1941 па 1942. Тобок, 
да вайны скончыў 3 класы, пад немцамі 
— чацвёрты клас. Тады школы, паколькі 
лічыліся калабаранцкімі, што не ў тым духу 
выхоўвалі, то іх пазакрывалі. У Гайне, у су
седняй вёсцы, я месяца не пахадзіў: новы 

вялізны будынак партызаны спалілі, каб 
немцы не маглі гарнізон паставіць. Гэта 
было звышнеразумна. І тры будынкі ў ма
ёй вёсцы партызаны разабралі. Гэта было 
дзіка. Мне заставалася займацца самааду
кацыяй, чытаць кнігі. Прыйшлі немцы, а біб
ліятэкі ж засталіся. Людзі іх разабралі. 
Цёмныя мужыкі — на курыва, на цыгарэты 
— паперы ж не было. Але старшакласнікі 
і большменш пісьменныя людзі трымалі 
гэтыя кнігі. Можна сказаць, што наступ
ныя два гады да вызвалення я чытаў кнігі, 
шмат чытаў кніг. Трапляў у рукі часопіс „Бе
ларуская школа”, які выдаваўся пад немца
мі ў Менску. Там друкаваліся педагагічныя 
матэрыялы, дыдактычныя і мастацкія тво
ры. У адным з нумароў я ўпершыню прачы
таў геніяльны верш нашага вялікага паэта 
Алеся Гаруна: „Ты, мой брат, каго зваць 
беларусам, роднай мовы сваёй не цурай
ся, як не зрокся яе пад прымусам, так 
і вольны цяпер — не зракайся!”. Гэта імя 
было тады забаронена ў савецкай бела
рускай літаратуры. Калі яго і ўзгадвалі, то 
толькі як ворага савецкай улады, як „нац
дэма”. А гэта наш вялікі паэт, адзін з са
мых выдатных. Так што год вучобы ў той 
школе ды два гады самаадукацыі мне далі 
нямала. У „Беларускай школе” я прачытаў 
раздзелы „Новай зямлі” Коласа. Як зараз 
бачу гэтыя часопісы з малюнкамі, раздзел 
„Раніца ў нядзельку” я на памяць вывучыў. 
Я ж любіў беларускае слова, беларускую 
мову, таму, як пачну чытаць, яно запаміна
лася само. Я ўвесь раздзел ведаў на па
мяць. Так што ў мяне не начыста прапалі 
тыя тры гады.

— Пасля таго, як зноў усталявалася 
савецкая ўлада, усё больш і больш уці-
скалася беларуская мова. Гэты боль 
заўважны ў Вашых творах. Вы ўвесь час 
выступалі ў абарону беларускай мовы 
падчас „застою”, у тым ліку на Плену-
мах ЦК КПБ. Пазней, як ужо пачалася 
„перабудова”, Вас абралі народным дэ-
путатам у Вярхоўны Савет і Вы распраца-
валі праект Закона „Аб мовах”. Як тады 
ўдалося прапіхнуць закон аб адзінай 
дзяржаўнай беларускай мове?

— Да пачатку „перабудовы” я добрыя 
два дзясяткі гадоў ва ўсю змагаўся за 
беларускую мову ў Беларусі, у Маскве, 
на пісьменніцкіх з’ездах, сходах, у друку, 
у артыкулах. Я быў дэпутатам Вярхоўнага 
Савета і ХІ, і ХІІ скліканняў. Закон аб мовах 
быў прыняты яшчэ ХІ скліканнем Вярхоўна
га Савета. Я прымаў удзел у выпрацоўцы 
гэтага закона, яго складанні. Я быў стар
шынёй камісіі па выпрацоўцы Закона „Аб 
мовах”. Калі я стаў дэпутатам ХІІ склікання, 

быў вельмі засмучаны, бо вельмі мала дэ
путатаў былі маімі аднадумцамі, паплечніка
мі, якія цалкам стаялі на такіх жа пазіцыях 
у дачыненні да мовы, да нашай культуры, 
да гісторыі. Пераважная большасць былі 
або чыноўнікі, савецкія, партыйныя, або 
„гаспадарнікі” — старшыні калгасаў ды 
іншыя. Сярод такіх быў сённяшні кіраўнік 
дзяржавы Лукашэнка. Яны мяне не пад
трымлівалі, а наадварот — па магчымасці 
пярэчылі, іншы раз нават іранічна стара
ліся ўкалоць. Я сцвярджаў адно: „Дарагія 
мае, нічога. Пройдзе нейкі час, і Вы ўсе 
зразумееце, што Вы памыляецеся. І калі 
Вы хочаце, каб Беларусь заставалася 
Беларуссю, каб беларускі народ быў бе
ларускім народам, Вы прыйдзеце да ўсве
дамлення гэтай ісціны, і самі станеце на 
гэту верную дарогу”. Дарэчы, мне вядома, 
што некаторыя з тых дэпутатаў, якія былі 
разам са мной у Вярхоўным Савеце, зразу
мелі. Але, тым часам, нарастала моладзь. 
Сярод той нязначнай часткі дэпутатаў, 
з якімі вельмі актыўна працавалі ў Вярхоў
ным Савеце, перш за ўсё, канешне, на
заву кіраўніка апазіцыйнай групы Зянона 
Пазьняка, але і пры ім многа хлопцаў бы
ло, якія стаялі на такіх пазіцыях, як стаяў 
Ваш пакорны слуга.

— Так здарылася, што ў 1994 годзе кі-
раўніком краіны стаў чалавек, які раней 
выступаў супраць адзінай дзяржаўнай 
беларускай мовы. Урэшце, потым ён 
і зрабіў расейскую мову дзяржаўнай, па-
чаўся заняпад нацыянальнай культуры. 
Беларусь атрымала шанц незалежнасці, 
але да ўлады прыйшоў чалавек, які быў 
супраць гэтай незалежнасці.

— Гэты чалавек быў выбраны белару
скім народам. Ва ўсялякім разе, больш за 
палову беларускага народа былі вясковыя 
людзі, палітыкай не жылі, не цікавіліся. Ім 
спадабалася, што да кіраўніцтва краіны, 
на змену партыйнасавецкім бюракратам, 
прыйдзе чалавек з народа, які быў стар
шынёй калгаса, працаваў, так бы мовіць, 
з мужыкамі на зямлі, гэта ім вельмі імпана
вала. Яны ўсе аддалі яму голас, таму што 
канкурэнтам быў старшыня Савета Мініст
раў Вячаслаў Кебіч. Ды ніколі вясковыя лю
дзі, рабочы народ, армейцы ды іншыя не 
маглі прагаласаваць за нейкага чыноўнага 
бюракрата! А хто тады з народных масаў 
ведаў, чым хто дыхае? Якой любоўю ці ня
навісцю да мовы, нацыянальнай культуры, 
гісторыі? Ведалі адзінкі ў Вярхоўным Са
веце. І пачало тады адкрывацца, што нам 
не пашанцавала. Да ўлады прыйшоў ча
лавек, які не толькі не падтрымаў тых, хто 
змагаўся за родную мову, не далучыўся да 

таго змагання, якое было вельмі пільнае 
— трэба было выпраўляць становішча, 
якое склалася за дзясяткі гадоў, калі мова 
душылася, душылася, душылася. Ён не 
толькі не падтрымаў, а пачаў ініцыяваць 
рэферэндумы, адмяніў Закон „Аб мовах”. 
Я яшчэ тады быў член Прэзідыума Вярхоў
нага Савета, як я голас зрываў, прасіў, 
крычаў, заклінаў дэпутатаў, не рабіце гэта
га глупства, ніякага роўнага двухмоўя не 
будзе, убачыце, што ўсё зноў скоціцца да 
адной мовы. Так і стала: літаральна праз 
месяцы пачалі закрывацца беларускія 
школы, беларускія газеты. І стала тое, 
што мы маем сёння. Звялі на нішто бела
рускую мову ў дзяржаўных установах, 
газеты лічаныя засталіся, і тыя — прыват
ныя. Колькасць дзяржаўных кніг — адзінкі. 
Тыя, што выходзяць на беларускай мове, 
гэта недзяржаўныя, гэта насуперак дзяр
жаўнай палітыцы. Тое, што ў нас яшчэ тры
маецца тамсям мова, гэта не дзякуючы 
дзяржаве, якая абавязана спрыяць развіц
цю мовы свайго народа, а насуперак ёй. 
Нідзе ў свеце такога няма! Каб сябры род
най мовы змагаліся за яе са сваёй жа род

Ніл Гілевіч — народны 
паэт Беларусі, сатырык, 
празаік, нязломны ба
рацьбіт за беларускую 
мову, дэпутат Вярхоў
нага Савета ды засна
вальнік Таварыства 
беларускай мовы. 30 ве
расня Нілу Сымонавічу 
споўнілася 84 гады. Пра
пануем вашай увазе ін
тэрв’ю з Юбілярам, якое 
для Радыё Рацыя ўзяў 
Адам Завальня.

беларуская Беларусь!!!
Мне трэба 

най дзяржавай! На жаль, яна на сённяшні 
дзень пакуль што няродная.

— Ужо 2 гады, як у нашым рэгіёне, 
ва Усходняй Еўропе вострая сітуацыя. 
Лунаюць думкі, што беларусам цяпер не 
варта змагацца з уладай, што Лукашэн-
ка можа абараніць незалежнасць, што 
ён, так бы мовіць, „гарант беларускай не-
залежнасці”. Вы яго добра ведаеце, калі 
ён яшчэ быў у Вярхоўным Савеце. Што б 
Вы маглі сказаць людзям, якія пашыра-
юць гэтыя меркаванні? 

— А я пра гэта сказаў нядаўна. Адзін ар
тыкул мой заканчваўся: „Вам трэба неза
лежная Беларусь, і мне трэба незалежная 
Беларусь. Вам якая трэба незалежная Бе
ларусь, беларуская ці руская Беларусь?”. 
І апошнія словы ў гэтым артыкуле: „Мне 
небеларуская Беларусь непатрэбна! Мне 
трэба беларуская Беларусь! Свабодная, 
незалежная, гэта ўсё добра, але мне трэ
ба беларуская Беларусь!”. Што з таго, 
што Беларусь будзе незалежнай, але яна 
ўжо не будзе Беларуссю! Гэта будзе та
кая частка Расеі. Якая краіна незалежная 
без сваёй мовы? Прычым, каб мы яе не 
мелі, а то тысячу гадоў мелі сваю мову! 
Канешне, правадыры будуць мець уладу, 
і што? Гаварыць са сваім народам як і сён
ня? Ні адзін міністр на мове народа не гаво
рыць з народам. Гэта страшная дзікасць. 
Дзе ў свеце ёсць, каб кіраўнік дзяржавы 
не гаварыў з насельніцтвам на мове гэтага 
народа.

— Якое Вы бачыце выйсце для на-
шага народа, каб змяніць, палепшыць 
сітуацыю?

— Паколькі я не прыхільнік вайны, 
я супраць крыві, не хачу, каб кроў пра
лівалася. Я вялікія надзеі ўскладаю на 
асветніцкапрапагандысцкую работу. Кож
ны малады чалавек мог вырасці ў нашых 
умовах зусім з іншай свядомасцю, магло б 
не быць гэтай любові да Бацькаўшчыны, 
да роднай мовы, як няма ў тысячаў і тыся
чаў маладых людзей. Але ж у тысячаў і ты
сячаў ёсць гэта любоў. Дзякуючы чаму? 
Дарослыя свядомыя патрыёты памаглі. Як 
некалі мне ў дзяцінстве памаглі Багушэвіч, 
Купала, Багдановіч, так і сёння памагаюць 
і паэты, і пісьменнікі, і навукоўцы, і грамад
скія дзеячы, якія легальнымі спосабамі зма
гаюцца, пратэстуюць супраць становішча, 
у якім апынулася мова наша, культура. 
Праводзяць пікеты, мітынгі, сходы, утвара
юць дзясяткі арганізацый, у якія запраша
юць маладых людзей, каб гэтыя маладыя 
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25 верасня ў падбеластоцкіх Ігнатках
Аседлі адбылася ХХІ Міжнародная на
вуковая канферэнцыя з цыкла „Шлях 
да ўзаемнасці”, ладжаная Галоўным 
праўленнем Беларускага грамадска
культурнага таварыства і Кафедрай 
беларускай філалогіі Беластоцкага 
ўніверсітэта ў супрацоўніцтве з Гро
дзенскім дзяржаўным універсітэтам 
імя Янкі Купалы (ГрДУ) ды тамашнім 
аблвыканкамам. У першай, агульнай 
частцы канферэнцыі, даклады зачы
талі Збігнеў Анташэўскі з Універсітэта 
імя Яна Каханоўскага ў Кельцах, Ала 
Баранава з мінскага Дзяржлінгвунівер
сітэта, Дзмітрый Караў ды Святлана 
Марозава — абое з ГрДУ і Тадэвуш 
Стружэцкі з Беларускага фонду культу
ры ў Мінску.

зіцый праваслаўя, падарваных з аднаго бо
ку палітыкай бальшавікоў і польскіх улад 
з другога боку. Да таго ж Царква і Касцёл 
успрымаліся суб’ектамі русіфікацыі і пала
нізацыі. У XVI ст. кальвінізм успрымаўся бе
ларускай шляхтай як сродак змяншэння 
залежнасці ад дамінуючага духавенства 
і каралеўскай улады. Падобнае адбывала
ся і ў міжваенны перыяд, на прыкладзе Га
льяша Леўчыка. Ролю істотнага штуршка 
адыграла місія амерыканскіх метадыстаў, 
якая, хаця згортвала сваю дзейнасць, ад
нак аставаліся верніцкія суполкі. Даволі 
цікавым феноменам таго часу была пры

належнасць да пратэстанцкіх суполак кі
раўніцтва Грамады ўключна з Браніславам 
Тарашкевічам, якое, паралельна, прымы
кала і да камуністычнай плыні. Метадысты, 
у сваю чаргу, дапамагалі беларускім гімна
зіям, напрыклад, у Клецку. Паводле Алега 
Латышонка, гэтае супрацоўніцтва мела 
меркантыльны характар, калі беларускія 
нацыянальныя дзеячы супрацоўнічалі з ад
нымі і другімі, разлічваючы на грашовыя 
ўзносы з абедзвюх старон. У савецкі час 
пратэстанты змагаліся за выжыванне. 
У постсавецкі час пратэстанцкія абшчы
ны актыўна развіваюцца і іх колькасць 
зараз абганяе колькасць зарэгістраваных 
каталіцкіх абшчын, хаця саступаюць па 
колькасці вернікаў. Зараз у Беларусі так 
Царква, як і Касцёл, перасталі быць інстру
ментамі паланізацыі ці русіфікацыі, а нават 
становяцца фактарамі беларусізацыі, чаго 
нельга сказаць пра пратэстантаў — яны 
заўсёды падстройваюцца пад паству.

Святлана Сілава, таксама з ГрДУ, раска
зала пра духоўнае акармленне турэмных 
вязняў праваслаўным духавенствам у Гро
дзенскай губерні ў пачатку ХХ стагоддзя. 
У той час была ўжо сфармавана сістэма 
такога акармлення. У маі 1831 года была 
сфармулявана ўрадам турэмная інструк
цыя, якая змяшчала раздзел аб царкве 
і рэгламентавала ўсе аспекты турэмнага 
акармлення. Узрастае роля святароў 
у выхаваўчым уздзеянні на зняволеных. 
Пачынаецца будаўніцтва або прыстасоў
ванне памяшканняў на турэмныя цэрквы 
і капліцы. Духавенства ўваходзіць у склад 
турэмнай адміністрацыі. У 1880я гады з’явіў
ся ў Расійскай імперыі самастойны інстытут 
турэмнага духавенства, які падпарадкоўваў
ся мясцоваму епіскапату. Прыхаджанамі 
турэмных цэркваў былі не толькі зняволе
ныя, але і турэмны персанал. У пачатку 
ХХ стагоддзя ў Імперыі былі 273 турэмныя 
царквы і 77 прытурэмных цэркваў, дзе 
служыла больш трохсот сарака святароў. 
У папраўчых арыштанцкіх аддзяленнях 
мелася яшчэ сорак цэркваў. 17 красавіка 
1905 года выйшаў указ аб верацярпімасці 
і праваслаўныя святары сталі вельмі актыў
на прыцягвацца для тлумачэння паліцыян
там і іншым чынам асаблівасцей розных 
веравызнанняў, бо менавіта паліцэйскія 
чыны былі адказныя за правядзенні наба
жэнстваў у розных іншаверных храмах. 
Галоўнай умовай такіх дазволаў было тое, 
што вернікі не належаць да арганізацый 
праследаваных законам. У Гродзенскай 
губерні было восем турэмных замкаў — ва 
ўсіх павятовых гарадах апрача Саколкі, 
дзе такі замак быў ліквідаваны ў 1884 го
дзе. Большасць вязняў была ва ўзросце 
2150 гадоў, але градацыя вязняў паводле 
ўзросту пачыналася ўжо з дзесяці гадоў; 
такія вязні, да пятнаццаці гадоў, таксама 
знаходзіліся ў турмах Гродзенскай губерні. 
Большасць вязняў складалі сяляне: у 1900 
годзе ў турмах губерні былі 641 мужчына 
і 137 жанчын, з іх ліку 431 мужчына і 96 жан
чын былі з сялянскага саслоўя. Найбольш 
распаўсюджанымі злачынствамі былі 
дзеянні супраць грамадскага парадку ды 
супраць здароўя, жыцця, гонару і свабоды 
прыватных асоб. Па веравызнанні значна 
пераважалі праваслаўныя. У іншым ракур
се: сярод зняволеных пераважалі пісьмен
ныя мужчыны, бывалі, аднак, гады, калі пе
раважалі непісьменныя. Гэта патрабавала 
асаблівых форм працы з гэтымі людзьмі 
і ўлічвання ўсіх фактараў, бо гэтыя людзі 
знаходзіліся ў турэмных установах доўгі 
час. У гродзенскім турэмным замку быў 
асобны храм; іншыя турмы асобных храмаў 
не мелі. У гродзенскі храм маглі заходзіць 
гараджане на літургію, а зняволеныя высту
палі як пеўчыя. Праваслаўнае духавенства 
апекавала не толькі праваслаўных, але і ка
толікаў, напрыклад, паміналі адных і другіх 
на службах без ніякага ўзнагароджвання. 
У вялікія святы ў гродзенскай царкве чытан
ні чыталі зняволеныя, царкоўная прыслуга 
была таксама са зняволеных. У Беластоку 
ў 1906 годзе, у сувязі з непрыстойнымі 
паводзінамі вязняў, асабліва палітычных, на
бажэнствы служыліся толькі ў Каляды і Вя
лікдзень. Праваслаўныя вернікі пасцілі, хто 
жадаў, у апошні тыдзень Вялікага посту. 
Праваслаўнае святарства спавядала не 
толькі праваслаўных, але і каталікоў; ката
лікоў спавядалі ў асобных пакоях — у 1906 
годзе ў гродзенскай турме спавядалася 90 

католікаў: 77 мужчын і 13 жанчын; усе яны 
былі дапушчаны да прычасця. Былі адзінка
выя выпадкі, калі зняволеныя адмаўляліся 
ад споведзі; выпадкаў раскайвання злачын
цаў не зафіксавана. Паколькі сярод вязняў 
было шмат непісьменных, то духоўнае 
святарства навучала іх таксама грамаце, 
напрыклад, у Гродне. Пісьменным зняволе
ным выдавалі кнігі, за якія адказваў святар, 
які вёў турэмную бібліятэку. Кнігі ў гэтыя 
бібліятэкі купляліся за выдзеленыя з казны 
грошы, або былі ахвяраваны ў выніку даб
рачынных грамадскіх акцый. Акрамя гэтага 
ўсе турмы атрымлівалі часопісы „Русский 
паломник” і „Воскресение”, а ў слонімскай 
турме да таго былі часопісы „Кормчий”, 
„Дружеские речи” ды „Прогрессивное са
доводство и огородничество” — шмат жа 
сядзела сялян... У дыскусіі ксёндз Гузевіч 
падаў пад сумненне прыведзеныя статы
стыкі, сыходзячы са сваёй касцельнай 
практыкі, дзе не вядзецца спавядальнае 
справаводства; ён выказаў меркаванне, 
што турэмныя святары падавалі фіктыўныя 
інфармацыі наконт сваёй службовай дзей
насці.

Чарговы даклад быў таксама насыча
ны статыстыкамі; Эдмунд Ярмусік з ГрДУ 
меў расказаць пра рэлігійнасць польска
беларускага памежжа, але па сутнасці 
наштрыхаваў ён канфесійную панараму 
сучаснай Беларусі. Вялікі ўплыў на гэтую 
карціну мела дзяржаўная канфесійная палі
тыка ды міграцыі, напрыклад, зараз пасля 
апошняй вайны з Гродзенскай вобласці 
выехала звыш шасцідзесяці сямі тысяч 
насельніцтва. Дамінуючымі на Гродзенш
чыне канфесіямі з’яўляюцца праваслаўе, 
каталіцызм і пратэстантызм; гэтая апошняя 
намінацыя асабліва дынамічна ўплывае на 
рэлігійнасць насельніцтва цягам апошніх 
дзесяцігоддзяў. Іудаізм і іслам нешматлікія. 
Апошнім часам праваслаўныя ці католікі, 
якія выходзяць замуж за асоб „каўказскай” 
нацыянальнасці, становяцца мусульманамі 
і колькасць апошніх у Гродзенскай воблас
ці расце. У выпадку праваслаўя і каталіцтва 
канфесійная ідэнтыфікацыя супадае з на
цыянальнай і культурнай традыцыяй, чаго 
не назіраецца ў пратэстантаў. У Беларусі 
паводле апытанняў амаль палова насельні
цтва лічыць сябе веруючымі, з іх 80% скла
даюць праваслаўныя, 15% — рымакатолікі 
і 23% — пратэстанты розных намінацый. 
Паводле іншага апытання шчыра веруючы
мі назвала сябе толькі 20% насельніцтва 
Беларусі, з якіх каля 57% склалі праваслаў
ныя, а 34% — католікі. Па Гродзенскай 
вобласці 72,3% рэспандэнтаў палічылі 
сябе веруючымі. Але тут з’яўляецца і новы 
тып рэлігійнага чалавека — секулярнага 
веруючага, які высока цэніць ролю рэлігіі 
ў грамадстве, але не жыве царкоўным жыц
цём; гэта, паводле даследчыкаў, найбольш 
характэрнае праваслаўнаму насельніцтву. 
Дарэчы, праваслаўныя адносна мала бы
ваюць на набажэнствах, значна больш 
католікі і амаль поўнасцю пратэстанты. 
У іншым ракурсе: найбольш рэлігійнае 
насельніцтва ў Брэсцкай і Гродзенскай аб
ласцях... У арганізацыйным: шмат дзяржаў
ных ведамстваў РБ падпісала дамовы аб 
супрацоўніцтве з Праваслаўнай царквой; 
вынікае гэта з прарасійскага вектара дзяр
жаўнай палітыкі... Зараз у Беларусі ўзво
дзіцца каля ста пяцідзесяці цэркваў і звыш 
трыццаці касцёлаў. Адносна мовы можна 
заявіць, што Каталіцкі касцёл перастаў 
быць касцёлам польскім — ён становіцца 
беларускім. На інаўгурацыі навучальнага 
года ў Гродзенскай вышэйшай духоўнай 
семінарыі ксёндз біскуп Аляксандр Кашке
віч пачаў інаўгурацыйную імшу выключна 
пабеларуску, усе інаўгурацыйныя лекцыі 
таксама чыталіся пабеларуску. У дыскусіі 
ксёндз Гузевіч спытаў, з чаго вынікае дыс
прапорцыя ў колькасці будаваных цэркваў 
і касцёлаў. На гэта пытанне адказала Свят
лана Сілава, што ў розныя гістарычныя пе
рыяды, напрыклад у XVII і XVIII стагоддзях, 
касцёлаў было больш чым цэркваў і зараз 
касцёлаў не будуецца многа, таму што яны 
былі пабудаваны намнога раней, затое пра
васлаўных цэркваў не хапае, таму зараз 
яны і будуюцца ў большай колькасці...

Даклады прачыталі таксама Сяргей 
Амелька, Аляксандр Горны, Сяргей Піва
варчык (усе з ГрДУ) і Агнешка Маслінская 
з Варшаўскага ўніверсітэта.
vТэкст і фота Аляксандра ВЯРБІЦКАГА

Шлях 
да ўзаемнасці

Цікавым было выступленне спадара 
Анташэўскага наконт польскай усходняй 
палітыкі. Дакладчык крытычна паставіўся 
да некаторых бягучых аспектаў гэтай палі
тыкі. Напрыклад, аўтар палічыў няўдалымі 
аргументы за зносам помніка генералу 
Чарняхоўскаму, якога польскія ініцыятары 
таго зносу абвінавачваюць у ліквідацыі 
акаўскіх фарміраванняў на Віленшчыне. 
Выступоўца сцвердзіў, што ўсюды франта
вая армія, а менавіта ёю камандаваў Чар
няхоўскі, ставіць у падпарадкаванне зброй
ныя фармацыі ў яе зоне дзеяння, а калі 
тыя ёй не падпарадкоўваюцца, яна іх 
папросту ліквідуе; гэта не толькі савецкая 
прагматыка, але ж і амерыканцы гэтак жа 
сама забяспечвалі сабе тылы, напрыклад, 
у Бельгіі. Адносна адмовы беларускімі ўла
дамі прызнання тамашнім акаўцам статуса 
ваенных ветэранаў, дакладчык паінфар
маваў, што каля паловы асабовага складу 
тых фарміраванняў састаўлялі ўцекачы 
ад прызыву ці то ў Савецкую Армію, ці то 
ў Польскае Войска. Да таго ж шмат якія ат
рады не далі бою фашыстам, затое займа
ліся звычайным марадзёрствам. І на тэму 
Усходняга партнёрства аўтар выказаў мер
каванне, якое адсутнічае ў нашых сродках 
масавай інфармацыі, менавіта тое Парт
нёрства было зладжана Польшчай дзеля 
падкопвання расійскіх інтарэсаў, таму, 
напрыклад, удзел Польшчы стаў непры
мальным у міжнародных размовах наконт 
мірнай развязкі ўкраінскага канфлікту.

Ала Баранава гаварыла пра польска
беларускія адукацыйныя сувязі, а Дзміт
рый Караў — пра беларусазнаўства 
ў Польшчы. Абодва выступленні можна 
рэзюмаваць сцвярджэннем, што ў гэтых 
галінах можна чакаць большага. Святлана 
Марозава вельмі займальна і змястоўна 
падвяла гістарыяграфічнае асэнсаванне 
ролі Супрасльскага манастыра ў інтэлек
туальным жыцці Вялікага Княства Літоўска
га. Тадэвуш Стружэцкі таксама панаракаў 
на актуальны стан польскабеларускага 
культурнага супрацоўніцтва; напрыклад, 
апошнія Дні культуры Беларусі ў Польшчы 
адбыліся дваццаць гадоў таму, польска
беларускія пагадненні наконт культурных 
ініцыятыў падпісваюцца, але не ажыццяў
ляюцца, напрыклад, узвядзенне помніка 
Янку Купалу і Якубу Коласу ў Варшаве ці 
супольнае ўнясенне Аўгустоўскага канала 
ў спісак сусветнай спадчыны ЮНЕСКА.

Гэта столькі наконт агульнай, уводнай 
часткі канферэнцыі. Далейшыя даклады 
адбываліся ў пяці паралельных секцыях: 
дзвюх мовазнаўчых, літаратурнай, куль
турнай і гістарычнай. Мне найцікавейшай 
падалася апошняя, таму і рашыў я прыслу
хоўвацца яе ходу.

Ксёндз Войцех Гузевіч з філіі Вармін
скаМазурскага ўніверсітэта ў Элку, га
ворачы пра этнічнакультурныя працэсы 
ў раёне Сапоцкіна, адзначыў, што най
большыя змены ў гэтай сферы адбыліся 
там у часы царскага і савецкага панаван
няў, аднак яго даследаванні былі зведзены 
толькі да гэтага перыяду, абмяжоўваючы
ся да канстатацыі, што ў эпоху Першай 
Рэчы Паспалітай розныя людзі жылі там 
у згодзе.

Аляксей Загідулін з ГрДУ гаварыў пра 
пратэстантызм у Беларусі і карэляцыю 
яго вернікаў з нацыянальнай свядомасцю. 
Асноўную масу неафітаў гэтай плыні скла
далі ў міжваенны перыяд праваслаўныя 
беларусы, расчараваныя менавіта правас
лаўем. Наогул былі гэта маладыя людзі, 
якіх, магчыма, прыцягнула аслабленне па

n Кс. Войцех Гузевіч

n Аляксей Загідулін

n Святлана Сілава

n Эдмунд Ярмусік
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Славутаму кампазітару —чвэрць тысячагоддзя

Міхала Клеафаса Агінскагаhttp://elections2015.spring96.org
250 гадоў з дня нараджэння

У мінулым нумары „Нівы” мы пісалі аб 
тым, што Беларусь зараз знаходзіцца ў ча
се так званых „прэзідэнцкіх выбараў”, якія 
насамрэч выбарамі не з’яўляюцца, а толькі 
мерапрыемствам па працягненню паўнамо
цтваў цяперашняга яе правіцеля — Аляк
сандра Лукашэнкі. Сённяшняе беларускае 
палітычнае жыццё ўвогуле мала сведчыць 
аб тым, што ў краіне праходзіць нейкае 
спаборніцтва ідэй, поглядаў, меркаванняў 
на існаванне грамадства падчас глыбока
га крызісу. І хоць ён ахапіў усе бакі жыцця 
падлукашэнкаўскіх беларусаў, запатраба
ванасці ў беларускіх людзей на якіяколь
вечы змены няма і нават не праглядаецца. 
Таму і электаральная кампанія праходзіць 
у такой цішы, што разумееш — акрамя дзе
ючай улады, гэтыя „выбары” ўвогуле мала 
каму патрэбны. З гэтай нагоды і вызвален
не напрыканцы жніўня шасцёх палітвязняў 
бачыцца выключна спробай пасля выбараў 
пралезці, як кажуць у народзе, са свіным 
рылам у калачны рад — тобок займець маг
чымасць для цяперашняга неўязнога ў еў
рапейскія краіны беларускага прэзідэнта 
пасядзець перад тэлекамерамі ў сталіцах 
заходніх дзяржаў.

Паколькі палітычнае поле ў Беларусі 
практычна вынішчана і палітычныя партыі 
не адыгрываюць аніякай ролі, то ў першых 
шэрагах у даказванні абсурду беларускіх 
„выбараў” апынуліся праваабаронцы. Ме
навіта яны распачалі большменш вядомую 
ў беларускім грамадстве кампанію па назі
ранні за гэтымі „выбарамі”. Асноўнай мэтай 
яе, як распавядаецца на адмыслова ство
раным сайце „Праваабаронцы за свабод
ныя выбары” па адрасе http://elections2015.
spring96.org, ёсць „ацэнка выбарчага працэ
су з пункту гледжання беларускага выбар
чага заканадаўства і міжнародных стандар

таў свабодных і дэмакратычных выбараў, 
інфармаванне беларускай грамадскасці 
і міжнароднай супольнасці аб ходзе выбар
чай кампаніі і выніках маніторынгу”. Хаця 
насамрэч праваабаронцы ставяць мэту, су
гучную з мэтай часткі апазіцыі, якая яшчэ 
здолела захавацца: добрасумленна падлі
чыць колькасць выбаршчыкаў, якія прый
дуць галасаваць. Ну, а паколькі, зыходзячы 
з досведу ўсіх мінулых выбараў, белару
скія ўлады дасягнулі вялікага майстэрства 
ў фальсіфікацыі вынікаў галасавання, то 
пасапраўднаму падлічаныя галасы мусяць 
у чарговы раз даказаць усяму свету, што, як 
калісьці пісаў дацкі казачнік Ханс Крысціян 
Андэрсен, „кароль голы”, тобок параней
шаму нелегітымны.

Пакуль галасаванне яшчэ не пачалося, 
то праваабаронцы размясцілі на сваім сай
це карту паведамленняў пра падзеі элек
таральнай кампаніі ў гарадах Беларусі. 
Большасць з іх з’яўляецца своеасаблівымі 
„весткамі з палёў” — распавядаюць, дзе 
прайшлі сустрэчы з выбаршчыкамі, дзе 
быў наладжаны перадвыбарчы пікет і гэтак 
далей. У той жа час ёсць там ужо і паведам
ленні пра парушэнні, як лічаць праваабарон
цы, выбарчага беларускага заканадаўства. 
Яны таксама месцяцца і ў стужцы навін сай
та, якая размешчана пасярэдзіне цэлага 
выяўлення.

„Праваабаронцы за свабодныя выбары” 
сабралі і разнастайныя афіцыйныя паперы, 
датычныя „выбараў”, а таксама формы па 
фіксацыі парушэнняў, і размясцілі гэта ўсё 
на старонцы „Дакументы”.

Ну, а каб пра ўсе парушэнні як мага хут
чэй даведаліся як у Беларусі, так і за яе ме
жамі, сайт мае тры моўныя версіі — белару
скую, рускую і англійскую.

vУладзімір ЛАПЦЭВІЧ

Выдатны кампазі
тар, аўтар славутага 
паланэза „Развітан
не з радзімай”, дзяр

жаўны дзеяч Вялікага Княства Літоўскага 
і Рэчы Паспалітай Міхал Клеафас Агінскі на
радзіўся 7 кастрычніка 1765 г. у мясцовасці 
Гузаў пад Варшавай. Паходзіў са старэй
шай княскай лініі роду Агінскіх, сын Андрэя 
і Паўлы з Шэмбекаў. Ад бацькі ўспадкаваў 
тытул графа. Атрымаў добрую хатнюю аду
кацыю, меў выдатныя здольнасці да музыкі 
і замежных моў. Уплыў і ўражанні ад музыкі 
атрымаў пасля наведвання Слоніма, дзе яго 
сваяк Міхал Казімір Агінскі трымаў тэатр еў
рапейскага роўню.

У 1786 г. Агінскі абраны паслом сойма Рэ
чы Паспалітай, быў камісарам Скарбовай 
камісіі ВКЛ, потым займаў пасаду мечніка вя
лікага літоўскага, быў амбасадарам у Галан
дыі, выконваў дыпламатычную місію ў Лон
дане. Была ў біяграфіі і старонка сораму, ка
лі Агінскі ў 1791 г. дзеля захавання маёнткаў 
ва ўсходняй частцы Беларусі прысягнуў ра
сійскай царыцы Кацярыне ІІ. У 28гадовым 
узросце ў 1793 г. займаў пасаду падскарбія 
ВКЛ, абіраўся паслом на Гарадзенскі сойм. 
У час касцюшкаўскага паўстання 1794 г. 
Агінскі далучыўся да віленскіх паўстанцаў, 
уваходзіў у Найвышэйшую літоўскую раду. 
Ахвяраваў на патрэбы паўстання 188 тысяч 
злотых, кіраваў 480 стральцамі. У чэрвені 
1794 г. двойчы з аддзелам стралкоў і 200 
коннікамі спрабаваў прабіцца ў тагачаснае 
Менскае ваяводства, каб узняць і там паў
станне. У жніўні зрабіў рэйд да Дынабурга 
(Дзвінска), змагаўся супраць прускіх вой
скаў. Пасля захопу Вільні расійцамі праз 
Галіцыю выехаў у Аўстрыю. За ўдзел у кас
цюшкаўскім паўстанні маскоўскія ўлады кан
фіскавалі яго маёнткі.

Жыў у Вене, Венецыі, Стамбуле, Пары

жы. Калі ў Расійскай імперыі змянілася 
ўлада, атрымаў магчымасць вярнуцца на 
радзіму. Пасля прысягі новаму імператару 
Аляксандру І, як і іншыя выгнаннікі, атрымаў 
назад свае маёнткі. Пасяліўся на стала ў ро
давым маёнтку Залессе, што непадалёк 
Смаргоні. Жыў у Залессі ў 18021806 гг., 
ажаніўся, збудаваў новы палац, парк у анг
лійскім стылі, аранжарэі, звярынец. Сабраў 
багатую бібліятэку. Менавіта тут, у Залессі, 
і быў напісаны славуты паланэз.

У 1810 г. Агінскі атрымаў пасаду сената
ра і чын тайнага саветніка, а таксама шэраг 
узнагарод. Неаднаразова сустракаўся з ім
ператарам Аляксандрам, распрацаваў і па
даў яму план аднаўлення Вялікага Княства 
Літоўскага ў складзе Расійскай імперыі, ад
нак маскоўскі цар адхіліў гэты праект.

У чэрвені 1812 г., калі пачалася вайна, 
Міхал Клеафас з’ехаў на ўсход разам з ра
сійскім войскам, жыў у Пецярбургу. Пасля 
вайны з Напалеонам вярнуўся ў Залессе, 
дзе заставаўся да 1822 г., патроху адыхо
дзіў ад палітычных спраў. У 1923 г. выехаў 
разам з сям’ёй у Італію, жыў у Фларэнцыі, пі
саў музыку і літаратурныя творы. Стаўся вя
домым як аўтар папулярных паланэзаў для 
фартэпіяна, якія вызначаюцца лірызмам, ме
ладычнасцю, звязаных з народнапесенны
мі традыцыямі. Пісаў таксама маршы (у тым 
ліку «Марш паўстанцаў 1794»), вальсы, ма
зуркі, менуэты, рамансы. Аўтар оперы «Зэ
ліс і Валькур, або Банапарт у Каіры».

Памёр Міхал Клеафас Агінскі 15 кастрыч
ніка 1833 г., быў пахаваны на кляштарных 
могілках пры касцёле Санта Марыя Навэля, 
пазней перапахаваны ў пантэон Санта Кро
чэ. У Беларусі Агінскі дастаткова ўшанава
ны. Яго імем названыя вуліцы, выпушчана 
памятная манета, а нядаўна расчыніў дзве
ры адноўлены палацмузей у Залессі.
vПадрыхтаваў Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

На дзвярах крынскай школы вялікая 
афіша — некалькі архіўных здым

каў у колеры сэпія і таямнічы загаловак 
«З дэпартацыі па рэпатрыяцыю». Ці будзе 
нешта пра бежанства, а можа пра паслява
енную рухомую польскабеларускую мяжу, 
а можа пра пасляваенныя памежныя пера
сяленні жыхароў Гродзеншчыны.

Дата мерапрыемства — 17 верасня, зна
чыць 76 гадавіна паслядоўнасцей пакта Мо
латаваРыбентропа.

Удзел у ім прынялі вучні старэйшых кла
саў і настаўнікі мясцовай школы. Прыйшлі 
таксама бургамістр Крынак Іаланта Гуда
леўская, прадстаўнікі пагранічнікаў, царк
вы і касцёла.

«З дэпартацыі па рэпатрыяцыю»
— гэта некалькі здымкаў з гісторыі і су

часнасці палякаў на Усходзе, ахвяр савец
кіх рэпрэсій, і іх патомкаў. Здымкі з’яўляюц
ца часткай праекта пад загалоўкам «Віва 
Падляшша», да ўдзелу ў якім запрошаны 
таксама крынскія школьнікі. Арганізатарам 
мерапрыемства, а заадно аўтарам праекта 
з’яўляецца варшаўскі фонд «Мультызбера
ганне».

— Савецкія дэпартацыі пачаліся ў лю
тым 1940 года. Быдлячымі вагонамі везлі 
ў Сібір, на Камчатку і ў сярэднеазіяцкія стэ
пы. Паўтара мільёна палякаў запынілася 
на нялюдскай зямлі, — звярнулася да саб
раных адна з заснавальніц фонду, вядучая 
мерапрыемства Іаанна Сэрачынская.

Яе «нялюдскай зямлі» супярэчылі сло
вы ганаровага госця мерапрыемства, жы
вога сведкі падзей Наталлі Маліцкай, дачкі 
дэпартаваных. Наталля нарадзілася і пра
жыла большасць свайго жыцця ў Казах

стане. Там яна прысвяціла сябе дзейнасці 
ў карысць польскай меншасці. У Польшчу 
прыехала пяць гадоў таму, дасягнуўшы 
ўжо пенсіённага ўзросту. Папрасіўшы пра
бачэння за не самае лепшае авалоданне 
польскай мовай, сказала, што тамтэйшыя 
палякі вельмі ўдзячныя казахам за дапамо
гу, якую аказалі ім у самых цяжкіх хвілінах.

— Быў пачатак каляндарнай вясны, але 
ў паўночным Казахстане гэта яшчэ зіма, — 
пачала свой аповед спадарыня Наталля. 
— Таварныя вагоны запыніліся ў шчырым 
полі. Савецкі жаўнер забіў кол у зямлю 
і сказаў: «Тут будзе вёска».

З сабой не мелі амаль нічога, таму што 

збіраліся толькі пятнаццаць мінут. Што ж 
можна ўзяць у так кароткім часе — толькі 
сямейныя памяткі і польскія кніжкі. Казахі 
падзяліліся з імі апошняй лустай хлеба.

Наталля — польская рэпатрыянтка — 
у Польшчы адчувае сябе добра. Асабліва 
захапляецца ласкавым надвор’ем і надта 
здзіўляецца, калі кожны дзень па радыё 
чуе: «На жаль, сёння цёпла; на жаль, сён
ня дождж; на жаль...; на жаль...». А казахі 
цешацца кожным днём і надта не клапоцяц
ца пра заўтрашняе. Яны надта гасцінныя 
і сяброўскія. Вельмі па іх тужыць.

Некалькі разоў выказаная ў час мера
прыемства фраза «нялюдская зямля» клад
кі да ўзаемаразумення і міжкультурнага 
дыялога не пабудуе, не дапаможа таксама 
ў выхаванні моладзі ў духу талерантнасці. 
А менавіта пабудову дыялога паміж культу
рамі і веравызнаннямі запісаў у сваім у ста
туце варшаўскі фонд.

Адным з членаў гэтага фонду з’яўляецца 
маладая рэпатрыянтка з Грузіі Лілі Завад
ская. Яна падрыхтавала сабраным цікавую 
мультымедйную прэзентацыю пра жыццё 
палякаў у Грузіі, у тым ліку пра дзейнасць 
польскай нядзельнай школы ў Тібілісі.
Фонд «Мультызбераганне» ў Крынках.

Як сцвердзіла Іаанна Сэрачынская, 
у Крынкі папалі зусім выпадкова. Але, зда
ецца, выпадкова паявілася тут толькі Іаан
на. Для Дароты Пажымес — другой з зас
навальніц фонду, было гэта зусім свядомае 
рашэнне. Шматкультурнасці і поліканфе
сійнасці, якімі захапляецца штодзень, шука
ла па ўсёй Польшчы. Выбрала толькі Крын
кі. Закахалася і ў само месца, і ў мясцовага 
мужчыну. Для яе гэта таксама сентымен

тальнае падарожжа — менавіта з падляш
скага Драгічына паходзіць яе бацька.

— У 2013 годзе стварылі мы праект 
курсаў для пагранічнікаў, — кажа Іаанна. 
— Адной з умоў быў выбар мясцовасці 
з царквой, касцёлам і мячэццю. Усё гэта 
можна знайсці толькі ў Крынках. У выніку 
атрымалася спалучэнне захапленняў Даро
ты з практычнымі ўмовамі праекта.

Супрацоўніцтва с крынскай школай
— Трэба адзначыць, што праходзіць яно 

выдатна. Дырэкцыя вельмі пазітыўна ста
віцца да нашых прапаноў. У чэрвені бягуча
га года вучні падрыхтавалі 8 прац на наш 
конкурс «Сямейныя ваенныя гісторыі». Ва 
ўзбагачаных архіўнымі здымкамі працах 
пісалі пра прымусовыя работы ў Германіі, 
перасяленні ў СССР і пасляваеннае пера
соўванне беларускапольскай мяжы.

Бліжэйшыя планы
— Неўзабаве стане вядома ці атрыма

ем датацыю на вялікую справу, а менавіта 
адкрыццё ў Крынках шматкультурнага цэн
тра. Шматкультурнага значыць і беларуска
га. Плануем правядзенне, між іншым, дас
ледаванняў мясцовай гаворкі. Падрыхтоўкі 
да гэтага ў сэнсе знаёмства з адпаведнай 
літаратурай не прадбачваем. Нам ідзе пра 
стварэнне слоўніка. Ствараць яго, значыць 
збіраць інфармацыю ад мясцовых дзядуляў 
і бабуль, будуць вучні. Што зробім з гэтым 
далей — не вядома.

Затое вядома, што ёсць ужо грошы 
з Міністэрства культуры і нацыянальнай 
спадчыны на тры культурныя выхадныя 
крынскіх вучняў у Варшаве. У планах, між 
іншым, палацы, музеі і тэатры.

vТэкст і фота Іаанны ЧАБАН

«МУльтызБерАгАнне» 

n Іаанна Сэрачынская
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11.10 — 17.10

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

(22.03. — 20.04.) Да 14.10. многа выпадко
вых памылак, слухай уважліва што табе гавораць 
людзі; хтосьці з наваколля схоча цябе падмануць. 
Сямейныя справы могуць паблытацца, зваротны 
пункт — 13.10., які заінспіруе цябе да новых дзе
янняў. У кастрычніку будзеш лекаўстойлівы, таму 
ў выпадку мігрэні, боляў пазваночніка ці суставаў 
карыстайся натуратэрапіяй. 1418.10. варта дзей
нічаць хутка, бо тады дасягнеш тое, на чым табе 
залежыць. Час поспехаў і прыбыткаў, асабліва 
ў прафесійных справах. 16, 17.10. атрымаеш ціка
вую прапанову. З 15.10. (да 19.10.) старайся не 
аддавацца ўспамінам былога.

(21.04. — 21.05.) 1014.10. дасягнеш тое, аб 
чым марыш, і ўдасца гэта меншым коштам, чым 
табе здавалася б. 13.10. відаць трэба будзе табе 
адмовіцца ад некаторых спраў; не інвестуй у су
вязь, перад якой няма будучыні. З 15 (да 19.10.) 
можаш страціць здольнасць аб’ектыўнай ацэнкі сі
туацыі, можа цябе ашукаць хтосьці, каго ты лічыў 
прыяцелем.

(22.05. — 22.06.) Да 13.10. кепскавата са зда
роўем і настроем; пасля паправіцца. 1014.10. 
у тваёй пары можа прытрапіцца крызіс і трэба 
будзе ўсё абмеркаваць. 1115.10. сумленная пра
ца прынясе знакамітыя вынікі. З 15.10. можаш па
знаёміцца з вельмі цікавай асобай, з якой можаш 
адкрыцца на свет. Але можа паявіцца чалавек, які 
будзе старацца намяшаць у тваіх асабістых спра
вах. Калі ты тоўсты, некаларыйная дыета прынясе 
вельмі добры вынік.

(23.06. — 23.07.) 1013.10. завіравані ў зда
роўі і кампаніі; лепш адмоўся ад вялікіх планаў. Не 
натужвайся, адпачывай, пакінь справы, якія цябе 
моцна турбуюць. З усёй сілы асцерагайся зайзд
расці. Расчаруюць цябе кантакты са сваякамі, не 
дай сябе ўцягнуць у нейкі канфлікт, зза якога не 
будзеш спаць па начах. 1115.10. нейкія змены на 
працы, прымеш удзел у новых мерапрыемствах.

(24.07. — 23.08.) Форма някепская. Цяжкава
та — 1014.10. нават найлепшыя задумы могуць 
сустрэцца з непрабойным муром. Але не падда
вайся! І пачне папраўляцца ў пары. А самотнаму 
Льву заляціць у вока цікавы аб’ект. Задбай аб 
свой страўнік.

(24.08. — 23.09.) 1115.10. ідэальны час на 
распланаванне сямейнага бюджэту і пошукі но
вых крыніц прыбыткаў. Тваё рашэнне будзе трап
нае і ўмацуешся ў сваіх выбарах. 1014.10. ка
ханне дасць табе крылы. (1519.10. трэба будзе 
рашаць аб будучыні). Для сям’і будзеш на першы 
кліч. Вельмі дбай аб адносіны са сваякамі, але не 
дай залазіць табе на галаву.

(24.09. — 23.10.) Ты цяпер у выдатнай форме. 
Дасі рады стрэсу, нервам і мноству справам для 
афармлення. Найлепшы час на цяжкія і фізічныя 
працы — пасля 14.10. можаш увесці новы метад 
лячэння. 1013.10. хтосьці можа цябе расчара
ваць. З 15.10. (да 19.10.) не зачаруйся кімсьці, 
хто таго не варты.

(24.10. — 22.11.) 1014.10. шэф накіне на 
цябе дадатковыя абавязкі, з якімі будзе табе цяж
ка справіцца. Але 1418.10. хопіць табе энергіі 
і ініцыятывы, добра зрэалізуеш заданні, у важнай 
справе станеш першым. Калі цяпер з кімнебудзь 
звяжашся, дык шчасце доўга будзе паміж вамі. 
Але не дай сябе сасватаць! У палове месяца маг
чымыя нейкія нечаканыя і нярэдка кепскія весткі; 
могуць вынікнуць нейкія нядобрыя справы з дзець
мі. Можаш змадыфікаваць сваю дыету.

(23.11. — 22.12.) 1014.10. пашчасціцца табе 
ў фінансах, добры момант таксама на прафесійны 
развой. Дазволь плысці свайму жыццю па плыні 
і чакай адпаведнага моманту. 1115.10. не ляпні 
якогась глупства аб чымсьці, на чым не знаешся. 
Але ж будуць цябе мучыць болькі, звязаныя з нер
вамі і стрававальным шляхам, ідзі адразу да лека
ра, парабі абследаванні.

(23.12. — 20.01.) 1014.10. упарадкуеш ста
рыя справы, зверыфікуеш свае імкненні. Варта 
папрасіць дапамогі ў эксперта і дагаварыцца з да
веранай асобай наконт бізнесавых прыёмаў. 10
13.10. магчымыя цяжкасці зза чыёйсьці кепскай 
волі. 13.10. магчымыя праблемы ў пачуццях. 11
15.10. пастаў на ўласную кар’еру. Маеш вакол ся
бе зайздросных ворагаў — 313.10. яны могуць 
аказацца мацнейшымі і зашкодзіць табе.

(21.01. — 19.02.) Настрой ненайлепшы, не нап
ружвайся. Выказвай мацнейшыя сігналы наконт 
сваіх пачуццяў. 1014.10. нервовая сітуацыя можа 
скончыцца страшным скандалам і працяглым канф
ліктам. 1115.10. можаш падпісаць дамову, якая на 
нейкі час забяспечыць табе бяспеку і стабільнасць. 
Не бойся інвеставаць. Бо хаця крыху заціснеш пап
ругу, пасля будзеш мець вялікія прыбыткі.

(20.02. — 21.03.) 1013.10. рассакрэцяцца 
справы, аб якіх ты не ведаў, і інакш глянеш на пар
тнёра. З 15.10. (да 19.10.) спадзявайся прыкрага 
расчаравання. 1617.10. набярэш смеласці, каб 
парваць нядобрыя сувязі. Новая асоба зменіць 
цябе і твае погляды на жыццё. Рабі сваё, не перай
майся, што мала што цябе не пахваляць, але і зга
няць. Гэта зайздроснікі! 1014.10. будзь вельмі 
асцярожным і не вер у залатыя горы.

Агата АРЛЯНСКАЯ

людзі вырасталі патрыётамі. Я пры гэтым 
часта нагадваю адзін зусім блізкі нашай 
гісторыі прыклад. Некалі Расея, загрэб
шы беларускія землі, загрэбла і палову 
Польшчы разам з Варшавай. Больш за 
сто гадоў гэтая палова Польшчы была 
ў складзе Расеі, і ў Варшаве працаваў ру
скі ўніверсітэт. Што рабіла інтэлігенцыя? 
Ну, два разы паспрабавалі падняць паў
станне — захлынулася ў крыві. Маю на 
ўвазе 1831 год, затым — 18631864 гг. Але 
паміж гэтымі датамі і ўвесь час што рабілі? 

Вучылі моладзь у польскіх школах, яны 
дазваляліся, на шчасце, выдавалі польскія 
газеты, стваралі польскія гурткі ўсемагчы
мыя, выхоўвалі ў патрыятычным духу. І калі 
толькі наступіў момант спрыяльны — 1918 
год — у адно імгненне Польшча стала не
залежнай дзяржавай, скінула гэта ярмо 
царскае, і так ідэйна, духоўна, маральна 
народ быў падрыхтаваны, што праз год 
са зброяй пайшоў на Савецкую Расею. 
Канешне, Еўропа дапамагла. Ну дык пра
вільна. Але ж праз год! Год назад былі 
калоніяй Расеі! Дык вось, калі мы ўсе, хто 
гэта разумее, будзем выхоўваць моладзь 
ад калыскі, ад дзіцячых садкоў, ад школы 

выхоўваць патрыётамі Беларусі, і перш за 
ўсё — патрыётамі роднага слова, як было 
ў Польшчы, мы не загінем. Наступіць і для 
нас 1918 год. На гэта мае спадзяванні. Ва 
ўсялякім разе, не сядзець рукі склаўшы. Я, 
на жаль, не выходжу на людзі шмат гадоў, 
але чытаю, колькі ў нас такіх добрых арга
нізацый, гурткоў, школ, дзе вывучаецца 
беларуская мова. Брава, гэта выдатна. 
Добрыя людзі ўсё яшчэ спадзяюцца, спа
дзяюцца, ну і я ў тым ліку з гэтымі людзьмі 
спадзяюся і веру, што час наступіць. Не 
загінем!

vГутарыў Адам Завальня, 
Беларускае Радыё Рацыя

Шыфраграма
Літары адгаданых слоў, перанесеныя згодна з іх парадкавымі нумарамі 

ў клеткі роспісу, складуць рашэнне — беларускую пагаворку.
1. вялікае лісцевае дрэва ў... сувязі = 35 _ 22 _ 31 _;
2. рака і горад між Полацкам і Міёрамі = 25 _ 26 _ 27 _ 34 _ 28 _ 24 _;
3. муж дачкі = 11 _ 6 _ 7 _ 8 _;
4. неакультуранае на адзін сезон поле = 3 _ 33 _ 32 _ 30 _ 29 _;
5. буйны драпежнік сямейства кашэчых, які водзіцца ў Амерыцы = 5 _ 14 

_ 15 _ 16 _;
6. напрыклад Дон Кіхот = 17 _ 18 _ 19 _ 10 _9 _;
7. маці царэвіча = 40 _ 41 _ 37 _ 38 _ 39 _ 36 _;
8. носьбіт душы = 20 _ 2 _ 1 _ 21 _;
9. далікатная пража, якою быў калісь „вымашчаны” шлях з Кітая ў Еўропу 

= 4 _ 12 _ 13 _ 23 _.
(ш)

Сярод чытачоў, якія на працягу месяца дашлюць у рэдакцыю правільныя 
адказы, будуць разыграны кніжныя ўзнагароды.

Адказ на адгаданку з 38 нумара
Гульня, кнот, моладзь, клей, каляндар, мы, кемалізм, управа, грымаса, цюк.

Рашэнне: Няма той крамы, дзе купляюць мамы.

Кніжныя ўзнагароды высылаем Казіміру Радошку  
са Свебадзіцаў і Лявону Федаруку з Рыбал.

8 Fпрацяг

У вясковай святліцы сяла 
Чаромха 3 кастрычніка 
мясцовы гурток пенсіяне

раў арганізаваў Дзень сеніёра. 
Гэтае цыклічнае мерапрыемства 
чарамшане арганізуюць штогод. 
Сёлета ўдзельнічала ў ім больш 
сарака пяці асоб, у тым ліку 
войт гміны Міхал Врублеўскі, настаяцель Чаромхаўскага прыхода а. Юры Пліс з матуш
кай, а. Мікалай Беламызы, затым група пенсіянераў з Раённага аддзялення Польскага 
саюза пенсіянераў і інвалідаў у Чаромсе на чале са старшынёю Мікалаем Янчуком. 
Падрыхтоўкай пачастунку займаліся мясцовыя гаспадыні: Надзея Унучка, Анна Боцюк, 
Яўгенія Кердалевіч і Валянціна Дудэль. Гэта ініцыятыўныя жанчыны. Першыя тры актыў
на ўдзельнічаюць у фолькавай вакальнай групе. Сёлета іх калектыў атрымаў шыкарныя 
ўборы, за якія пахадайнічала настаўніца Ірэна Вішанка. Мерапрыемства пачалося су
польнай малітвай, якую ініцыяваў а. Юры Пліс. Затым пачаўся пачастунак. Не абышлося 
без тостаў і пажаданняў для юбіляраў. А былі імі Ніна Шаўцоў са станцыі Чаромха, На
дзея Унучка і Барыс Кердалевіч. Жанчыны адзначалі дзень нараджэння: Ніна Шаўцоў 
— 3 кастрычніка, Надзея Унучка — 4 кастрычніка. Барыс Кердалевіч сёлета адзначае 
90годдзе. У знак прызнання ўдзельнікі мерапрыемства праспявалі ім „Многае лета”.

Усяго было ўдосталь. Ды і кампанія сабралася не абыякая — вясёлая, як у прымаўцы 
гаворыцца: здатная да... выпіўкі і спеву. Песні не сціхалі ні на мінуту — тутэйшыя, з народ
най скарбніцы, якія захавалі ў памяці пасівелыя бабулькі — Надзея Шатыловіч, Марыя 
Кердалевіч, Яўгенія Салінская, Лідзія Кердалевіч, Марыя Унучка. Не заставаліся ззаду 
Надзея Унучка (важак пенсіянераў), Анна Дудэль, а таксама астатнія. Уперамешку блыта
ліся рускія, беларускія, украінскія і польскія напевы: „Скакал казак чэрэз даліну”, „Тонкая 
рабіна”, „Байкал”, „Посылала мэнэ маты”, „Касіў Ясь канюшыну”, „Ой ляцелі гусі з броду” 
ці даўнейшы польскія гіты шасцідзясятых гадоў: „Марына”, „Як шыбко плыне жыце” ды 
іншыя. Зала гучала ад музыкі і спеву. Гасцей весяліў Мікалай Вашчук — свой музыкант, 
з сям’і пенсіянераў. З мужчын дасканалым спеваком аказаўся Грыша Боцюк, сардэчны 
калега і жартаўнік на пенсіянерскіх мерапрыемствах. А Мікалай не ленаваўся і акампаніра
ваў пявунням на гармоніку. Хутка сцякаў час у вясёлай кампаніі, бо пенсіянеры з сяла Ча
ромха — гэта сапраўды дружны калектыў, якога ініцыятыўнасць рэкамендую пераймаць 
не толькі сеніёрам Чаромхаўскай гміны, але і няўрадавым арганізацыям на Падляшшы. 
Доказам гэтаму могуць быць шматлікія ганаровыя граматы і фотаздымкі з культурных імп
рэзаў, якія ў мясцовай святліцы экспануюцца ў зашклёнай шафцы.

Я пакідаў кампанію ў поўным разгары забавы. Клікалі гаспадарскія абавязкі ды і зда
роўе пакрысе падводзіць. Затым каму ў дарогу, таму час.

vТэкст і фота Уладзіміра СІДАРУКА

Сёлета ў верасні ў Новым Ляўкове ў На
раўчанскаай гміне беларускі штотыд
нёвік „Ніва” чыталі Галіна і Аляксандр 
Скепкі, Эва Дзеніс, Крыстына і Ян Грэсік, 
Лідзія і Юрый Трусевічы, Зіна Сахарчук, 
Анна і Ян Целушэцкія, Раман Марчук, 
Яраслаў Ігнацюк, Лідзія Галубоўская, 
Ніна Галубоўская, Андрэй Пучынскі, 
Люба Скепка, Іаланта Стыпулкоўская, 
Альжбета і Уладзімір Красноўскія, Марыя 
і Сяргей Саевічы, Лідзія Казлоўская, Ма
рыя Крышань ды Валянціна і Аляксандр 
Ігнацюкі. У вёсцы Плянта родны часопіс 
чыталі Уладзімір Клімюк, Валянціна Са
мойлік, Галіна Бірыцкая ды Марыя і Ян 
Янелі. Вышэйзгаданыя чытачы купілі 20 
экземпляраў „Нівы” № 36, 37 і 38.

Апошні вераснёўскі 39 нумар роднага 
часопіса атрымалі ад солтыса Новага 
Ляўкова Міхал Бароўскі, жыхар Свіна
рояў (ён працуе сакратаром у Гміннай 
управе ў Нараўцы і зацікаўлены, аб чым 
пішуць у нашай беларускай газеце), 
Віктар Кабац з Гайнаўкі (ён пабываў на 
мастацкім пленэры ў Нараўцы і вельмі 
ўцешыўся, калі ўбачыў вялікі артыкул пра 
сябе пад загалоўкам „80 гадоў жыцця 
і 60 гадоў творчай працы” са здымкам на 
першай старонцы), Валянціна Самойлік 
з Плянты (яна непарыўна звязаная з „Ні
вай”), а таксама Вольга і Вітальд Скепкі, 
Галіна і Аляксандр Скепкі, Эва Дзеніс, 
Ірына Казлоўская ды Людміла і Барыс 
Казлоўскія (пра якіх „Ніва” часта пісала) 
— яны жывуць на калёніі Новага Ляўкова 
(ва ўрочышчах Лісіныя Норы і Лазовае). 
Усе восем экземпляраў „Нівы” купілі 
ў краме ГСу ў Нараўцы 24 верасня гэта
га года.                                                    (яц)

Мне трэба беларуская 
Беларусь!!!

У дружным 
калектыве

Яны чытаюць 

„Ніву”
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n Рака Cлуч

У па ле скай 
глы бін цы (17)

р
а ні цай на чы гу нач ным вак за ле 
ў Сар нах па на ваў аг рэ сіў ны ха ос, 
як пе рад ства рэн нем све ту. У пер
шы мо мант я ад чу ла ся бе як спу

та ны конь. Ніх то пра ніш то не ве даў. На 
пы тан не, ці бу дзе цяг нік у Га рынь, толь кі 
па ці ска лі пля чы ма. Ніх то не ве даў га дзі ны 
ад’ ез ду. Ці споз ніц ца ён на га дзі ну, дзве 
— па ба чым, бу дзе від на! Гэ та быў адзін 
ад каз. Ад на ча со ва ніх то не хва ля ваў ся, не 
брыд кас ло віў.

— Трэ ба ча каць! — паў та ра лі.
Цяг нік, які меў іс ці аж но ў Бе ла русь, 

да клад на ў Га рынь, што не па да лёк Сто лі
на, па куль не вяр нуў ся з тра сы. Па чуц цё 
аб сур ду пад бі ва ла ад на ака ліч насць. 
Я тры ма ла ў ру ках на бы ты ра ней у ка се 
бі лет на цяг нікздань, за які мне за раз не 
ха це лі вяр нуць гро шай. Ад но, што маг ло 
су це шыць і су па ко іць, гэ та жа лез ная цяр п
лі васць на тоў пу.

Вак зал на па мі наў за няд ба ны люд скі 
му раш нік з ха рак тэр ным для пра він цы яль
ных пуб ліч ных уста ноў у са вец кія ча сы 
дзі какіс лым па хам. У во чы кі да ла ся га рот
насць і стом ле насць па са жы раў. Амаль 
сто ад сот каў скла да лі жан чы ны з зак ла
по ча ны мі, стом ле ны мі тва ра мі. Спа чат ку 
я па лі чы ла іх мяс цо вы мі ся лян ка мі, якія 
пры е ха лі на ган даль са сва і мі сы ра мі і смя
та най, і за раз, рас п ра даў шы ўсё даб ро, 
вяр та лі ся з га рад скі мі па куп ка мі да моў. 
Хоць не, тут не пах ла кіс лым ма ла ком, зям
лёй і ка ро вай. Тое, што тва ры ла ся на вак
за ле, зда ва ла ся не маг чы мым, ад чай ным 
і ад на ча со ва зма гар скім.

* * *
— А дзе ва шы му жы кі? — спы та ла 

я ў кру той Ве ры. Жан чы на ўвесь час пе
ра па коў ва ла свой аг ра мад ны ба гаж, які 
скла да лі па ла са тыя тор бы, вян кі ту а лет
най па пе ры, па ке ты з каў ба сой, ба на на мі, 
ша ка ла да мі. Наў к руг яе, быц цам жы вая 
ага ро джа, вы стой ва лі ба буль кі ў хуст ках, 
чуй на на зі ра ю чы па ба ках. І дур ны зда га
даў ся б, што гэ тая гру па жан чын скла дае 
асоб ны кан т ра бан дыс ц кі клан, у якім Ве ра 
— га ла ва і мозг. Ві даць, я спе цы яль на не 
вы лу ча ла ся ў на тоў пе, бо ніх то ў кру гу 
Ве ры не звяр таў на мя не ўва гі і го лас на ра
і лі ся дзе сха ваць «сні керс», га рэл ку ў літ
ро вых пляш ках, су ша ныя вуг ры, ша ка лад. 
Сні керс — гэ та, зра зу ме ла, не ба то нік 
«сні керс», а сві ное са ла аб лі тае ша ка лад
най гла зу рай. Як раз на гэ ты да лі ка тэс най
больш бы лі ла сыя мыт ні кі, ся род якіх рэй 
вёў ней кі «Ге бельс». Яго ба я лі ся як чорт 
кры жа. Жан чы ны ў эмо цы ях га да лі, ка лі 
ў «Ге бель са» дзя жур ства.

— Ка жу вам, — су па кой ва ла ўсіх Ве ра, 
— сён ня на мя жы бу дзе «Шы мон»!

Як не ці ка ва, тут уме лі на ад лег ласць 
прад ба чыць, хто бу дзе пра вя раць іх сум кі 
на мя жы. Як гэ та маг чы ма? Праг ноз ста ві лі 
па прык ме тах. На вак за ле, не каль кі мет
раў да лей, вы стой ва ла ней кая Ва ля з па ке
та мі «сні кер са».

— Яна ўсё ве дае — па яс ні ла мне Ве ра. 
— Як на мя жы ста іць «Ге бельс», дык яна 
ні ко лі «сні кер са» не пе ра во зіць...

Па коль кі ся род кан т ра бан ды стаў пе
ра ва жа лі ста рэнь кія ба буль кі, я спа дзя ва
ла ся больш ма гіч на га ад ка зу. Іх па жы лы 
ўзрост і стом ле ны, га рот ны вы гляд вык
лі ка лі спа чу ван не. Ча му, за мест ся дзець 
у цяп ле, ля тэ ле ві за раў, яны — пен сі я нер кі 
— ру шы лі кан т ра бан дыс ц кім шля хам, наш
пі га ва ным эк с цэ са мі і аг рэ сі яй?

Тут так са ма быў адзін, ба наль ны ад каз. 
Усе ха це лі да па маг чы дзе цям і ўну кам.

А пы тан не пра му жы коў толь кі ўзбу да
ра жы ла Ве ру. Яе круг лы, пры го жы твар 
рап тоў на па доў жыў ся і скры віў ся.

— На шы му жы кі або п’я ныя або вель мі 
ра зум ныя, — ад ка за ла яна са злос цю. — 
Яны ў та кую да ро гу, дзе нер вы і пры ні жэн
не, не па е дуць. Ім ад ра зу «BMW» да вай!

* * *
Наш цяг нік у рэш це рэшт пры ва лок ся. 

Тая, да ня даў на за сты лая, цяр п лі вая, уюч
ная па ла са ты мі сум ка мі і мяш ка мі гра ма да, 
быц цам дзі кі ве цер за ві ра ва ла на пе ро не. 
Кож ны ха цеў пер шым да стац ца ў ся рэ дзі
ну. Чар го выя пяць хві лін тры ваў аг рэ сіў ны 
штурм цяг ні ка. Ней кая ба бу ля ўпа ла на 
зям лю. Зда ва ла ся, за топ чуць ды за таў
куць мяш ка мі. Ад нак ста рэ ча во кам г нен на 
па дар ва ла ся на но гі і жва ва да лу чы ла да 

штур ма ві коў, штур ха ю чы сяб ро вак лок цем 
ды па сы ла ю чы ў іх ад рас ап ля ву ху...

Энер гія ба я ві тай ба буль кі зда ва ла ся 
сла вян скай за гад кай. Ме на ві та та кіх ба я ві
тых жан чы нак сла вяць за на шай ус ход няй 
мя жой, як і на на шым Пад ляш шы, у ча сту
шкахдрын душ ках, дзе го лая гру басць, 
чу ласць і без на дзея...

Тым ча сам Ве ра ўжо даб ра ла ся ў ся рэ
дзі ну цяг ні ка. За раз яна раз дзя лі ла свой 
спа жы вец кі та вар у па а соб ныя ру кі. Коль
касць вы да дзе на га та ва ру яна за піс ва ла 
на кар тач цы, якую пас ля сха вае ў сваю 

вып ха ную гра шы ма са шэба нан ку, пе ра па
я са ную це раз зда ро выя сцёг ны.

Па між кан т ра бан дыс ц кі мі кла на мі 
я прык ме ці ла дух су пра цоў ні цтва і пад
трым кі. У на ступ ным ва го не па доб ная на 
Ве ру жан чы на, так са ма з са шэба нан кай 
на сцёг нах, раз дзя ля ла ў па а соб ныя ру кі 
ба буль кі тай скія ап ра на хі. Ап ра ча «сні кер
саў» і каў бас ба бу лі гру зі лі ў свае па ке ты 
баль ныя су кен кі, фут бол кі і спар то выя кам
п лек ты, джын сы, ба са нож кі.

Я пры се ла па між ба бай Ган най, ба бай 
То няй і ба бай Воль гай, Усе яны пра ца ва лі 

ў гру пе Ве ры. Жан чы ны ў ці шы ча ка лі за га
даў сва ёй кру той шэ фі хі.

— Яна — наш анёл, — па ча ла ба ба 
То ня. — Усіх ах вот ных на ра бо ту пры мае, 
на ват та кую Нас цю, якая ўсё ўжо за бы вае 
і раз ад да ла та вар не та му што трэ ба...

— Бо ж і ў яе ста рэнь кая ма ма, — па х ва
лі ла шэ фі ху ба ба Ган на. — Яна ве дае як 
цяж ка пра жыць пен сі я не рам...

— Мне гэ тая кан т ра бан да не пат рэб
ная, але дач цэ му со ва да па маг чы, — ук
лю чы ла ся ў раз мо ву ба ба Воль га. — Яна 
— біб лі я тэ кар ка. Што яна там у біб лі я тэ цы 
за ро біць? Смех адзін і пры ні жэн не. Яе зар
пла та яш чэ мен шая за маю пен сію, уся го 
трыц цаць во сем до ла раў. А ў сям’і двое 
дзя цей. Му жык сла ба за раб ляе, вы піць 
так са ма лю біць. Але гэ та нар маль на. Най
горш, што дач ка аж но ў Днеп ра пят роўск 
з’е ха ла і на трэ цім па вер се ў блё ку жы ве. 
Каб хоць ка ва лак зям лі яна ме ла! А так 
без ага ро да за та кія гро шы не пра жы
веш...

Пы таю іх, коль кі змо гуць пад за ра біць за 
ад ну па ез д ку з кан т ра бан дай.

— За адзін курс, ка лі ўсё доб ра, аж но 
дзе сяць до ла раў. Гэ та не жар ты! Дзя ка
ваць Бо гу, што Ве ра та кая для іх доб рая, 
на ра бо ту бя рэ...

Пы таю ў ста рэч, ці не ба яц ца зай мац ца 
не ле галь най дзей нас цю.

— Я вай ну пе ра жы ла, — ка жа ба ба То
ня, — то для мя не гэ тая ўся кан т ра бан да 
як раз рыў ка якая.

* * *
Тым ча сам за ак ном усё мяня лі ся кра

я ві ды. На шаў ко вых, бя скон цых лу гах, 
пе рат ка ных ле сам, ха дзі лі стат кі ка роў. За 
ся лом Стра лец мы пе ра сек лі гі ста рыч ную 
мя жу Пін скаТу раў ска га кня ства. За Дуб
ро ві цай ча ка ла не ба наль нае ві до віш ча. Як
раз тут злі ва лі ся ў ад но дзве ма гут ныя рэ кі 
Случ і Га рынь. З Ве рай і яе ба буль ка мічаў
на ка мі я раз ві та ла ся ў па ле скай мяс ці не 
Мі ліч. Ніх то з ма іх су бя сед ніц не зда га даў
ся, што я пры е ха ла з ней кай Поль ш чы. На
ад ва рот, ба ба То ня спы та ла пра ней ка га 
Ко лю, у яко га яе па кой ны му жык ка лісь 
ку піў «ко ня».

— Як ву он жы вэ, — пы та ла мя не ба ба 
То ня, — як, ву он бі эд ны го руе?

Я ўжо ха це ла ад ка заць «бай кі», але 
ў апош ні мо мант апа мя та ла ся. У на ва кол лі 
Дуб ро ві цы сло ва «бай кі» зна чыць неш та 
ін шае, чым на Пад ляш шы. Да клад на, «бай
ка» — гэ та не ба наль ная вы дум ка, у якую 
ўсе ах вот на па ве раць...

Мне са мой не ха це ла ся ве рыць, што 
я яш чэ ва Ук ра і не. Гэ тае Па лес се бы ло 
кры ху ін шае ад азёр на га Па лес ся на поў
на чы Ва лы ні. У моў ным сэн се вы гля да ла 
гэ та так, быц цам з Ча ром хі я пры е ха ла 
ў Нар ву.

(пра цяг бу дзе)
vТэкст і фота Ганны КАНДРАЦЮК


