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27 лістапада — Дзень Герояў è3

Мултыкульты ў Гарадкуè8

У
 чацвер вечарам, 26 лістапада, у Беласто
ку будуць аб’яўлены вынікі ІІІ Агульнаполь
скага конкурсу Інстытута нацыянальнай па
мяці «Гістарычная перадача года». Дзень 

уручэння прэміі прымеркаваны да дня нараджэн
ня Рышарда Качароўскага — апошняга прэзідэн
та Польшчы ў выгнанні, трагічна загінулага ў сма
ленскай  катастрофе,  ураджэнца  Беластока. 
Конкурс праводзіцца ў трох катэгорыях: падзеі, 
лёсы, рэгіянальная гісторыя. У склад незалежна
га журы ўваходзяць вядомыя журналісты і гісто
рыкі. У гэтым годзе Беларускае Радыё Рацыя па
слала на конкурс рэпартажы сваіх журналістаў 
у кожнай катэгорыі. Пры канцы кастрычніка быў 
аб’яўлены  кароткі  спісак  вылучаных  і намінава
ных да ўзнагарод. У катэгорыі лакальнай  гісто
рыі менавіта быў заўважаны  і дацэнены рэпар
таж Валі Лаеўскай «Я іх бачу» (рэпартаж можна 
адслухаць  у інтэрнэце  пад  адрасам  http://www.
racyja.com/repartazrr/yaikhbachurepartazh
valyantsinylaeus/), прысвечаны трагедыі белару
скай вёскі Залешаны каля Кляшчэляў, спаленай 
у канцы студзеня 1946 г. атрадам Рамуальда Рай
са «Бурага». Гісторыя менавіта нашай, беларускай, нацыя
нальнай памяці на Беласточчыне паказвае, як складанымі 
з’яўляюцца  тут  польскабеларускія  дачыненні  ў паслява

Гісторыя нацыянальнай памяці

Dr hab. Oleg Łatyszonek
Prezes Białoruskiego
Towarzystwa Historycznego
Białystok, 17 listopada 2015 r.

OświADczenie 
w sprawie publikacji krytykujących no

minowanie Walentyny Łojewskiej, dzien
nikarki Białoruskiego Radia Racja w III 
edycji ogólnopolskiego konkursu Instytutu 
Pamięci Narodowej na Audycję Historycz
ną Roku za audycję radiową pt. „Wciąż 
ich widzę”

O historii warto dyskutować, lecz o fak
tach dżentelmeni nie dyskutują. Można 
czyjeś zbrodnie usprawiedliwiać, a nawet 
wychwalać, lecz przez to zbrodniami być 
nie przestają. Rodziny mają prawo kochać 
i szanować swoich ojców i dziadów, od 
czego ich czyny nie ulatują w niepamięć. 
Dokumentowanie zbrodni jest prawem 
i obowiązkiem każdego prawdziwego 
historyka i dziennikarza. Nasza koleżan
ka Walentyna Łojewska jest sumiennym 
zbieraczem wspomnień o prześladowa
niu Białorusinów przez polskie zbrojne po
dziemie niepodległościowe w pierwszych 
latach powojennych.

W naszym przekonaniu walka o wol
ność Polski nie usprawiedliwia mordowa
nia i palenia żywcem niewinnych męż
czyzn, kobiet i dzieci, gwałcenia, rabo
wania i wypędzania ludzi z ich własnych 
domów. Waszą publikację uważamy za 
próbę zamknięcia ust wszystkich, którym 
droga jest prawda historyczna. I chociaż 
podajecie w wątpliwość prawo Walenty
ny Łojewskiej, a przez to każdego dzien
nikarza i historyka, do samodzielnego 
badania przeszłości, załączamy skrypt 
reportażu naszej koleżanki z równoleg
łym przekładem na język polski. Audycję 
w białoruskim oryginale można odsłuchać 
na stronie Białoruskiego Radia Racja: 
http://www.racyja.com/repartaz-rr/ya-
ikh-bachu-repartazh-valyantsiny-lae-
us/. Na stronie tej można zapoznać się 
także ze wspomnianym skryptem.

Jeśli nie boicie się prawdy, pozwólcie 
ją poznać swoim czytelnikom.

Białystok, dnia 19.11.2015
SPROSTOwAnie
Niniejszym, na podstawie art. 31a ust.1 ustawy z dnia 28 

stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U. 1985 r. nr 5 poz. 24 
z późn. zm.), wzywam redaktora naczelnego portalu prawy.
pl do niezwłocznego zamieszczenia na portalu prawy.pl spros
towania nieścisłych i nieprawdziwych wiadomości, zawartych 
w tekście autorstwa Roberta wita wyrostkiewicza znajdu-
jącym  się  pod  linkiem  http://www.prawy.pl/z-kraju/11155-
rodziny-lupaszki-i-burego-oburzone-nominacja-ipn o nas-
tępującej treści: 

„W dniu 31 października 2015 r. na portalu prawy.pl opubli
kowany został artykuł pod tytułem „Rodziny Łupaszki i Burego 
oburzone nominacją IPN!”, w którym znalazły się nieścisłe i nie
prawdziwe informacje na temat Walentyny Łojewskiej. Nie jest 
prawdą, iż Walentyna Łojewska, nominowana do nagrody IPN 
w konkursie na Audycję Historyczną Roku, propaguje w swojej 
działalności zawodowej i prywatnej treści komunistyczne. Nie są 
również prawdziwe stwierdzenia, że Walentyna Łojewska szka
luje imię Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” oraz Romualda 
Rajsa „Burego” i w związku z tym nie powinna być brana pod 
uwagę przy tego typu nominacjach. Walentyna Łojewska jest 
dziennikarką i reportażystką Białoruskiego Radia Racja, która 
sumiennie i rzetelnie, zgodnie z etyką zawodową, dokumentuje 
wspomnienia Białorusinów zamieszkujących ziemie polskie. Re
portaż pod tytułem „Wciąż ich widzę” nominowany do nagrody 
IPN w kategorii „Historia lokalna”, został zrealizowany zgodnie 
ze sztuką montażu tego typu produkcji, nie zawiera jej osobis
tych przekonań jako autorki, a jedynie przekazuje ustami boha
terów ich wspomnienia, oceny i odczucia, związane z prześlado
waniami Białorusinów w latach powojennych. Odmienne zdanie 
redakcji prawy.pl na temat wydarzeń historycznych, do których 
dochodziło po zakończeniu II wojny światowej na ziemiach 
wschodnich, nie daje redakcji prawa do personalnego ataku na 
autorów publikacji przedstawiających te wydarzenia w innym 
świetle. Nie może stać się także podstawą do podawania w wąt
pliwość prawa innych dziennikarzy i historyków do samodzielne
go badania przeszłości i zakazu opisywania uzyskanych przez 
nich w trakcie prac badawczych wyników. Przypisywanie Walen
tynie Łojewskiej, jako autorce reportażu, określonych intencji 
i cech oraz oskarżanie jej o propagowanie komunizmu na pods
tawie tematyki jej publikacji, jest naruszającym jej dobra osobis
te nadużyciem, za które redakcja portalu prawy.pl przeprasza”.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo Prasowe, niniejsze 
sprostowanie powinno zostać zamieszczone — bez skrótów 
i zmian — na stronach internetowych portalu prawy.pl w termi
nie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprostowania.

eugeniusz wAPPA 
Redaktor Naczelny Białoruskiego Radia Racja

еннай рэчаіснасці. І менавіта тая складаная праўда з’яўля
ецца неўспрымальнай для польскіх ультраправых медыяў 
і дзеячаў.  Раптам  пачалося  абсалютна  неўспрымальнае 
ганенне, не мыліць з дыскусіяй, на асобу журналісткі Ва

лянціны Лаеўскай. Распачаў яго польскі жур
наліст Роберт Віт Вырасткевіч (размову Зміце
ра Косціна з  Радыё Рацыя з ім прапануем для 
азнаямлення на 2 старонцы «Нівы»). Супраць 
такога  грамадскага  абвінавачання  і спробы 
закрыць рот для нявыгаднай праўды запратэ
ставала Беларускае гістарычнае таварыства, 
прапануючы публікацыю рэпартажу тым ата
куючым польскім медыям на  іхніх  старонках. 
Беларускае Радыё Рацыя выступіла з патраба
ваннем абвяржэння напісанай хлусні. Валянці
на Лаеўская выступіла  таксама з прыватным 
абвінавачаннем у адрас тых рэдакцый, якія па
рушылі яе асабістыя і прыватныя правы.

Рэдакцыя  «Нівы»  поўнасцю  салідарная 
з Валянцінай Лаеўскай. Гэта наш журналісц
кі і нацыянальны абавязак, як кожнага наро
да, займацца сваім мінулым, тым трагічным, 
і тым светлым.Таму нагадайма, што менавіта 
на  старонках  нашага  тыднёвіка  на  пачатку 
1990х гадоў мінулага стагоддзя з’явіліся пер
шыя, поўнасцю апісаныя, трагічныя гісторыі 
пасляваенных  лёсаў  беларусаў  Беласточ

чыны.  І нам, журналістам, выпадае роля быць надалей 
ахоўнікамі нацыянальнай памяці.

vЯўген ВАПА

Białystok, dnia 19.11.2015
SPROSTOwAnie
Niniejszym, na podstawie art. 31a ust.1 ustawy z dnia 28 stycznia 1984 r. pra

wo prasowe (Dz.U. 1985 r. nr 5 poz. 24 z późn. zm.), wzywam redaktora na
czelnego Warszawskiej Gazety do niezwłocznego zamieszczenia na portalu war
szawskagazeta.pl oraz w najbliższym wydaniu Warszawskiej Gazety sprostowa
nia nieścisłych i nieprawdziwych wiadomości, zawartych w tekście autorstwa 
Roberta wita wyrostkiewicza znajdującego się pod linkiem http://www.war-
szawskagazeta.pl/kraj/item/2749-tylko-u-nas-skandaliczna-nominacja-ipn-
za-donos-na-zolnierzy-wykletych opublikowanym dnia 6 listopada 2015 r. 
oraz w artykule pod tytułem „Ostatnia kompromitacja iPn”, o następującej 
treści:

„W dniu 6 listopada 2015 r. na stronach internetowych www.warszawskaga-
zeta.pl oraz w wydaniu Warszawskiej Gazety z 612 listopada 2015 r. opubliko
wane zostały artykuły pod tytułem „Tylko u nas! Skandaliczna nominacja IPN za 
donos na żołnierzy wyklętych” oraz „Ostatnia kompromitacja IPN”, w których zna
lazły się nieścisłe i nieprawdziwe informacje na temat Walentyny Łojewskiej. Nie 
jest prawdą, iż Walentyna Łojewska, nominowana do nagrody IPN w konkursie 
na Audycję Historyczną Roku, propaguje w swojej działalności zawodowej i pry
watnej treści komunistyczne oraz że jest jej „bliżej do ideałów Komunistycznej 
Partii Zachodniej Białorusi, niż do idei suwerennej Polski, wolnej od bolszewic
kich morderców”. Nie są również prawdziwe stwierdzenia, że Walentyna Łojew
ska „niemal etatowo zajmuje się opluwaniem Żołnierzy Wyklętych”, szkaluje imię 
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” oraz Romualda Rajsa „Burego” i w związku 
z tym nie powinna być brana pod uwagę przy tego typu nominacjach. Walenty
na Łojewska jest dziennikarką i reportażystką Białoruskiego Radia Racja, która 
sumiennie i rzetelnie, zgodnie z etyką zawodową, dokumentuje wspomnienia 
Białorusinów zamieszkujących ziemie polskie. Reportaż pod tytułem „Wciąż ich 
widzę” nominowany do nagrody IPN w kategorii „Historia lokalna”, został zrealizo
wany zgodnie ze sztuką montażu tego typu produkcji, nie zawiera jej osobistych 
przekonań jako autorki, a jedynie przekazuje ustami bohaterów ich wspomnienia, 
oceny i odczucia, związane z prześladowaniami Białorusinów w latach powojen
nych. Odmienne zdanie redakcji Warszawskiej Gazety na temat wydarzeń histo
rycznych, do których dochodziło po zakończeniu II wojny światowej na ziemiach 
wschodnich nie daje redakcji prawa do personalnego ataku na autorów publikacji 
przedstawiających te wydarzenia w innym świetle. Nie może stać się także pod
stawą do podawania w wątpliwość prawa innych dziennikarzy i historyków do 
samodzielnego badania przeszłości i zakazu opisywania uzyskanych przez nich 
w trakcie prac badawczych wyników. Przypisywanie Walentynie Łojewskiej, jako 
autorce reportażu, określonych intencji i cech oraz oskarżanie jej o propagowa
nie komunizmu na podstawie tematyki jej publikacji, jest naruszającym jej dobra 
osobiste nadużyciem, za które redakcja Warszawskiej Gazety przeprasza”.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo Prasowe, niniejsze sprostowanie powin
no zostać zamieszczone — bez skrótów i zmian — na stronach internetowych 
Warszawskiej Gazety w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprostowa
nia, zaś w wersji drukowanej — w najbliższym przygotowanym do druku nume
rze.

eugeniusz wAPPA 
Redaktor Naczelny Białoruskiego Radia Racja
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Адзіная

Камісіі
Вачыма еўрапейца

Сфармаваліся пастаянныя парла
менцкія камісіі, у тым ліку нацыянальных 
і этнічных меншасцей. У яе складзе з сям
наццаці чалавек у дзень выбару, тобок,16 
лістапада, апынуліся Анна Ціхольска (ПіС), 
Тамаш Цімашэвіч (ГП)), Антоні Дуда (ПіС), 
Рышард Галля (незалежны), Шыман Гі
жынскі (ПіС), Малгажата Галінская (ПіС), 
Станіслаў Гускоўскі (ГП), Павел Кабылінскі 
(Кукіз’15), Лех Калакоўскі (ПіС), Мажэна 
Міхалэк (ПіС), Данута Петрушэўская (ГП), 
Тамаш Тамчыкевіч (ГП), Роберт Тышкевіч 
(ГП), Пётр Урускі (ПіС), Тэрэса Варгоцка 
(ПіС), Малгажата Выпых (ПіС), Вітальд Зэм
бачынскі (Сучасная). Такім чынам, маючае 
большасць у Сейме ПіС, у гэтай камісіі мае 
дзевяць дэпутатаў, што дае яму перавагу 
ў будучых галасаваннях па рэкамендацыях 
да законапраектаў або рэзалюцый і фарму
ляванні пазіцый ці падрыхтоўцы прапаноў. 
Пераважная большасць дэпутатаў засядае 
ў камісіі ўпершыню, у тым ліку падляшскія 

дэпутаты — вопытны ў сеймавых працах Ро
берт Тышкевіч і парламенцкія пачаткоўцы 
Тамаш Цімашэвіч і Лех Калакоўскі.

У час выбару прэзідыума (17 лістапа
да), у адпаведнасці з партыйнаклубнымі 
парытэтамі старшынёй Камісіі меншасцей 
абраны дэпутат з Сілезіі Тамаш Тамчыке
віч. Яго намеснікамі сталі Шыман Гіжынскі 
і Станіслаў Гускоўскі, у мінулым тэрміне на
меснік міністра адміністрацыі і лічбавізацыі; 
у гэтым міністэрстве курыраваў нацыяналь
ныя і этнічныя меншасці. За такім складам 
прэзідыума прагаласавалі ўсе прысутныя 
ў ходзе галасавання — дзевяць дэпутатаў. 
Цалкам магчыма, што да прэзідыума будзе 
далучаны дэпутат Рышард Галля (нямецкая 
меншасць).

Тым часам, кіраўніцтва камісіяй па за
межных справах парламента, якой раней 
старшынстваваў дэпутат з Падляшша Ро
берт Тышкевіч, яе члены даверылі Гжэгажу 
Схетыну (ГП), ва ўрадзе Евы Копач міністру 

замежных спраў. Віцэстаршынямі абраны 
Роберт Тышкевіч, Марэк Савіцкі (ПСЛ), 
Малгажата Гасеўская (ПіС) і адно месца 
ў прэзідыуме пакінута вакантным да наступ
нага пасяджэння камісіі і захавана яно для 
прадстаўніка ПіС. У агульнай складанасці 
на 28 яе членаў 14 — з клуба ПіС, 2 — з Ку
кіз’15, 2 з Сучаснай, адзін з ПСЛ, а астатнія 
— з Грамадзянскай платформы (9).

Найбольш падляшскіх дэпутатаў трапіла 
ў камісію па сувязях з палякамі за мяжой: 
Мечыслаў Башко (ПСЛ), Адам Андрушкевіч 
(Кукіз’15), Тамаш Цімашэвіч, Яцак Жалек 
(ПіС). Нягледзячы на тое, што Мечыслаў 
Башко паабяцаў, што ў Сейме будзе клапа
ціцца пра інтарэсы падляшскай сельскай 
гаспадаркі, у камісіі па сельскай гаспа
дарцы яго няма. Засядае ў ёй падляшскі 
дэпутат ад ПіС Казімеж Гвяздоўскі. Быў на 
пачатку дэпутат Яцак Багуцкі, але давялося 
яму адмовіцца, таму што стаў намеснікам 
міністра сельскай гаспадаркі (у ведамстве, 
узначаленым Кшыштафам Юргелем). Дарэ
чы, іншы падляшскі дэпутат ад ПіС — Ярас
лаў Зялінскі ў цяперашнім урадзе стаў 
намеснікам міністра ўнутраных спраў і адмі
ністрацыі. Дэпутат Башко ўключыўся яшчэ 
ў камісію па фізічнай культуры, спорце і ту
рызме. Працуе ў іншых, чым планаваў, так, 
як напрыклад дэпутат Тамаш Цімашэвіч, 
які згадваў у ходзе выбарчай кампаніі пра 
сваё жаданне працаваць у камісіі інфраст
руктуры.

Між тым, 18 лістапада, пасля экспазе 

прэм’ерміністр Беаты Шыдла, першыя 
падляшскія дэпутаты загаварылі з сей
мавай трыбуны ў ходзе пленарнага пася
джэння — Адам Андрушкевіч, Кшыштаф 
Трускаляскі (Сучасная) і Мечыслаў Башко, 
які пытаўся ў прэм’ерміністр, ці ў наступ
ным годзе будзе пушчаны ў рух бязвізавы 
пагранпераход у межах Аўгустоўскага 
канала, калі нарэшце пачнецца малы па
межны рух і калі пачнецца будаўніцтва да
рожнай магістралі, так званай Via Carpatia. 
Адказы будуць дадзены пазней у пісьмо
вым выглядзе.

У сваю чаргу дэпутат Анджэй Галіцкі 
(ГП), былы міністр адміністрацыі і лічбаві
зацыі ў дэбатах пасля экспазе прэм’ермі
ністр паабяцаў прадставіць на наступны 
дзень парламенцкі праект папраўкі да за
кона аб меншасцях, на які нядаўна наклаў 
вета прэзідэнт Анджэй Дуда. 19 лістапада 
на самой справе трапіў да маршалка пра
ект папраўкі да гэтага закона, і маршалак 
парламента адправіў яго да першага чы
тання. Аднак іншы праект — грамадзянскі, 
з ліпеня мінулага года, назначаючы сілез
цам статус этнічнай меншасці, затрымаўся 
ў заканадаўчай рабоце сейма мінулага 
тэрміну. Я хацеў спытацца ў клубнага калегі 
дэпутута Галіцкага і члена парламенцкай 
камісіі па меншасцях дэпутата Тышкевіча, 
у чым справа. Я пачуў выказанае здзіўле
ным голасам пытанне: «А што, Галіцкі яго 
не накіраваў?».

vМацей ХАЛАДОЎСКІ

ўкамплектаваны

У зале Абласнога суда старадаўняй 
Гародні прагучаў чарговы ў Беларусі смя
ротны прысуд. Грымнуў як пярун. І хоць 
усе чакалі такога выраку, ён усё адно стаў 
нечаканым. Выключная мера... Смяротнае 
пакаранне... Расстрэл... Гучыць жахліва, жу
дасна і незразумела.

Суддзя амаль паўтары гадзіны зачытвае 
прысуд. Ён вельмі падрабязна распавядае 
пра ход следства, пра характар злачын
стваў зробленых падсудным, пра вынікі экс
пертызы і паказанні сведкаў. Кроў застывае 
ў жылах, калі агучваюцца падрабязнасці 
забойстваў і даецца ім ацэнка. Шматлікія ўда
ры трубой і сякерай, з поўным разуменнем 
таго, што злачынца прыносіць сваім ахвя
рам невыносныя пакуты. І ўсё гэта дзеля не
калькіх бутэлек гарэлкі, закускі, цыгарэтаў 
ды грашовай выручкі... Чалавечая існасць 
патрабуе справядлівай расплаты...

Але міжволі ўспамінаеш пра тое, што 
і на іншых судах, дзе было пазней выяўле
на, што адбылася жудасная судовая па
мылка, якая загубіла нявіннае жыццё, усё 
было гэтак жа. І матэрыялы следства, якія 
не выклікаюць сумневу, і паказанні свед
каў, якім няма падстаў не давяраць, і вынікі 
экспертызы, якая карысталася апошнімі да
сягненнямі навукі і тэхнікі ў гэтай галіне, і на
яўнасць маці ўсіх доказаў для такіх судовых 
сістэм як наша — прызнанне самога абві
навачваемага ва ўчыненых злачынствах... 
Што яшчэ трэба?

А пасля высвятлялася, што адбыўся 
незразумелы збег акалічнасцей, што след
ства памылкова пайшло не тым кірункам, 
што сведкі таксама людзі і маглі памыліцца, 
што навейшыя метады навукі і тэхнікі ў судо
вай экспертызе не ёсць дасканалыя, а са
мога падсуднага ўсё гэта ўжо так дастала, 
што смерць ён свядома выбраў для сябе як 
збаўленне ад пакут і абавязку штодзённа 
сустракацца з сабе падобнымі прадстаўні
камі чалавечага роду, толькі надзеленымі 
пэўнай уладай над яго лёсам і жыццём.

Пасля аказвалася, што чалавека расст
ралялі памылкова. Можна было нават пака
раць следчых, але на практыцы такое не 
здараецца, можна было распачаць справу 
за ілжывае сведчанне, можна нават зняць 

— аж жах падумаць — пракурора з паса
ды! Нельга зрабіць толькі аднаго — вяр
нуць жыццё забітага ад імя грамадства 
і дзяржавы чалавека.

Застаецца толькі з жахам уявіць, што 
гэты ні ў чым не вінаваты чалавек перацяр
пеў, пакуль прыняў рашэнне абгаварыць 
сябе і ўзяць чужую віну. Колькі ён адпакута
ваў, колькі даказваў сваю невінаватасць, 
колькі прасіў, не, не прасіў, а маліў след
ства паверыць яму... Усе яго надзеі і мары 
на будучыню рассыпаліся. А сам ён разу
меў, што ён хутка не проста адыдзе на той 
свет, але яшчэ і пакіне на зямлі пра сябе па
мяць як пра жудаснага злачынцу. І што яго 
родныя і блізкія, асабліва дзеці, усё жыццё 
будуць жыць з кляймом родных крывавага 
забойцы...

А што адчуваў гэты чалавек, як у зале 
суда пачуў слова «расстрэл»? Пра што ён 
думаў у апошнія хвіліны свайго жыцця? Ці 
разважае пра гэта грамадства, у якім прак
тыкуецца смяротнае пакаранне? І ўвогуле, 
чаму ўсё, што звязана з гэтым важным ма
ральнаэтычным пытаннем і выбарам для 
грамадства, у нашай краіне выглядае як 
дзяржаўная таямніца?

Пытанне смяротнай кары ў Беларусі 
выносілася на рэферэндум. Але шырокіх 
дыскусій, якія абавязковыя перад кожным 
рэферэндумам, не было. Людзі ішлі галаса
ваць не адказаўшы на галоўнае пытанне 
— што для іх больш важна, пакараць усіх 
вінаватых, нават калі ў іх шэрагі выпадко
ва патрапіць невінаваты, ці не дапусціць 
памылковага забойства хоць бы аднаго 
невінаватага, змякчыўшы кару для злачын
цаў? Ды і як яны маглі адказаць на гэтае 
пытанне, калі яго ніхто перад імі не ставіў? 
Многія з іх нават ніколі не чулі тэрміну «су
довая памылка».

У кожнай судовай сістэме кожнай кра
іны здараюцца судовыя памылкі. Гэта 
даказана. Асабіста для мяне судовая па
мылка не з’яўляецца асноўным аргументам 
супраць смяротнага пакарання. Багата 
і іншых. Але нават каб гэта быў адзіны аргу
мент, то і яго было б дастаткова.

І бяда не ў тым, што Беларусь не адзіная 
краіна на свеце, дзе можа адбыцца судо
вая памылка. Бяда ў тым, што Беларусь 
— адзіная краіна Еўропы, дзе практыкуец
ца смяротнае пакаранне.

vВіктар САЗОНАЎ

ў Еўропе

Радыё Рацыя: — Мы звязаліся з аўтарам першапачатковага артыкула, поль
скім журналістам Робертам Вітам Вырасткевічам: 

— Я лічу, што спадарыня Валянціна Лаеўская,  як аўтар,  які шмат  гадоў займаецца 
тэмай выклятых жаўнераў, увогуле не павінна брацца Інстытутам нацыянальнай памяці 
ў катэгорыю намінацый. Наадварот, Інстытут павінен заклеймаваць яе. Не за рэпартаж, 
пра які ідзе гаворка, а за сукупнасць працы. Намінацыя Інстытута нацыянальнай памяці 
— гэта ганаровая адзнака для аўтара і заўсёды ўспрымаецца, як пэўнае ўганараванне 
асобы за сукупнасць ейнай працы. А спадарыня Лаеўская, асабліва ў часопісе «Przeg
ląd Prawosławny», называла выклятых жаўнераў, як „Бурага”, яе „ўлюбёнага” героя, так 
і жаўнераў „Лупашкі”, рабаўнікамі, бандытамі, забойцамі, не даючы ў сваіх рэпартажах 
выказванняў іншага боку. Інстытут павінен прыняць гэта пад увагу і ніколі не прымаць спа
дарыню Лаеўскую, нават як магчымага намінанта ў такім ганаровым конкурсе.

РР: — Але намінуецца рэпартаж, а не спадарыня Валянціна Лаеўская. Рэпар
таж, які гучаў у эфіры нашага Радыё. На нашым сайце ёсць пераклад на поль
скую мову выказванняў жыхароў вёскі Залешаны, з якіх пераважна і складаецца 
рэпартаж. Там таксама ёсць „голас” Беластоцкага аддзела Інстытута нацыяналь
най памяці.

— Так, але што тычыцца пацыфікацыі вёскі Залешаны, калі нехта цікавіўся гэтай 
тэмай, дык можа знайсці выказванні палякаў з тых мясцовасцей, якія кажуць, што па
цыфікацыя аддзелам „Бурага” была актам, ад якога пацярпелі шмат пабочных асоб. 
Ёсць гісторыкі, якія аналітычна апісваюць тыя трагічныя падзеі, схіляючыся над такімі 
дэталямі, як тое, што па загадзе „Бурага” ўся вёска спярша пакінула вёску.

РР: — Уся вёска апынулася ў адным будынку, які меў быць спалены. Ёсць ра
шэнне Інстытута нацыянальнай памяці пра спыненне гэтай справы, і там ясна на
пісана, што сталася. 

— Паводле мяне, Інстытут нацыянальнай памяці — гэта арганізацыя, якая апошнім ча
сам запрасіла на канферэнцыю спадара Томаша Гроса, падчас якой былі абвешчаныя 
планы ўзяць удзел у розных мерапрыемствах у той час, калі Валынская разня да сёння 
не называецца генацыдам, а пацыфікацыя вёскі Залешаны, у дакуменце ІНП, фігуруе ме
навіта са словам генацыд. З гэтым я абсалютна нязгодны. Беластоцкі аддзел ІНП не раз 
кампраметаваў сябе. Такое маё меркаванне. Я хачу толькі дадаць, што тое, пра што ў сва
ім рэпартажы кажа спадарыня Валянціна Лаеўская і голас, якія яна дае людзям, сведкам 
гісторыі, для мяне вельмі важна. У сваім артыкуле я падкрэсліў, што справа не ў тым, што 
пацыфікацыі не было: што не было крыўды і не загінулі нявінныя асобы. Вы кажаце, што 
гэта намінацыя канкрэтнага рэпартажу, добрага рэпартажу, і не трэба казаць пра тое, 
што пісала Лаеўская да гэтага і пасля гэтага. А я лічу, што трэба казаць. Калі вы пачытае
це кнігі Гітлера, дык у іх таксама можна знайсці шмат прыгожых слоў, але нельга даваць 
ім узнагароды толькі  за  гэтыя словы, не беручы пад увагу ўсёй сукупнасці  творчасці. 
Я выдатна памятаю, што напісала Лаеўская ў часопісе «Przegląd Prawosławny», дзе на
зывала жаўнераў „Бурага” і „Лупашкі” — бандытамі і гвалтаўнікамі, не напісаўшы пра іх 
аніводнага добрага слова, і пакідаючы маладому чытачу толькі адзін вобраз гэтых асоб, 
вобраз забойцаў, гвалтаўнікоў і людзей, якім не было больш чаго рабіць, і якія не ўмелі 
больш нічога рабіць апроч рабавання палякаў. У гэтым выпадку я хацеў бы, каб спадары
ня Валянціна хоць раз дала голас сотням сведак гісторыі з тых мясцовасцей, палякам, 
якія вельмі часта лічылі беларусаў калабарантамі НКВД, што  і Інстытут Нацыянальнай 
памяці вельмі часта пацвярджае...

падрабязнасці на: 
http://www.racyja.com/hramadstva/polskiya-ultrapravyya-smi-atakuyuts-b/
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Існуе на паўднёвы захад ад 
Крынак хутар Азёрскія. Гэта 
недалёка тракту Крынкі — Гу
раны і менш за кіламетр ад 
Паўднёвага Вострава. А паў
сталі Азёрскія з выселак вёскі 
Азяраны яшчэ ў ХІХ ст. Боль
шая частка гэтых азярчан 
насілі прозвішча Семяняка 
(Семяняко). Адсюль паходзіць 
бацька слыннага беларускага 
кампазітара Юрыя Семянякі 
(19251990), Уладзімір Івана
віч. Цікава, што да азёрскіх Се
мянякаў належыць яшчэ адзін 
раней невядомы актывіст бе
ларускага нацыянальнага ру
ху, прафесійны вайсковец, які 
прайшоў Першую сусветную 
вайну, стаяў ля вытокаў аргані
зацыі беларускага нацыяналь
нага войска ў 1920 г. і які з’яў
ляўся адным з камандзіраў 1й 
Слуцкай брыгады БНР падчас 
антысавецкага збройнага чы
ну на Случчыне ў лістападзе
снежні 1920 г.

У фондзе Часовага Беларускага на
цыянальнага камітэту Нацыянальнага 
архіва Рэспублікі Беларусь намі выяўле
ны жыццяпіс былога капітана ўкраінскай 
арміі Аляксандра Лаўрэнцьевіча Семяня
кі. Дзеля важнасці крыніцы падаем гэты 
дакумент цалкам:

Да Беларускага Нацыянальнага Камі
тэта ў Менску

Жыхара места Барысава Александра 
Лаўрэнцьева Семеняко, 

часова пражываючага ў Менску па 
Грыгорэўскай вуліцы, № 26, кв. 3,

ЗАЯВА
Згодна з абвесткай у часопісі «Бела

русь» аб патрэбнасьці Камітэту асоб дзе
ля культурнанацыянальнай працы гэтым 
маю гонар прасіць аб назначэньні мяне 
на пасаду інструктара.

Сurriculumvitae: я лічусь сталым меш
канцам вёскі Азерскі Крынскае воласьці 
Горадзенскага павету і губ. Радзіўся 4 
сьнежня 1887 г. (32 лет), праваслаўны, 
жанаты, беларус. Адукацыю атрымаў 
у Панявежскай вучыцельскай сэмінарыі 
ў 1907 г., быў народным вучыцелям да 
1914 г. на Літве, па мабілізацыі забран 
быў на вайну, калі скончыў Віленскае 
вайсковае вучылішчэ і служыў афіцэрам 
у рускай і ўкраінскай арміі. За часоў аку
пацыі нямецкай, бальшавіцкай ці поль
скай служыў начальнікам міліцыі ў м. 
Барысаве і яго павеці. З пачаткам фор
маваньня нацыянальнага войска залічан 
да рэзэрву афіцэраў.

Уладаю мовамі: беларускай, рускай, 
польскай, літоўскай, латышскай і часьці
най нямецкай. Знаком з беларускім нацы
янальным рухам, літэратурай, гісторыяй 
і географіяй. Курсы беларусазнаўства 
мной праслуханы ў прошлым гаду.

С арганізацыйнай працай знаём, бо 
сам дужа працаваў у гуртках беларускіх, 
быў кіраўніком беларускай рады ў 1 укра
інскай дывізіі. Цяпер маю жаданьне пра
цаваць на карысьць Бацькаўшчыны.

Рэкомэндацыю аб маей асобе могуць 
даць беларускія дзеячы п.п. Грыб, Дзя
куцьМалей, Медзіолко, Бараноў і інш.

18/IV1920 г. А. Семеняко

Як мы бачым, з сваіх 37 гадоў Аляк
сандр Семяняка 7 гадоў аддаў настаў
ніцкай працы, пазней стаў прафесійным 
вайскоўцам, закончыў элітную Віленскую 
вайсковую вучэльню. Падчас Першай 
сусветнай вайны і пачатку савецкаўкра
інскай вайны (19141918 гг.) паспеў пава
яваць і на расейскім ПаўднёваУсходнім 
фронце і ў складзе 1й Украінскай дыві
зіі Войскаў УНР супраць бальшавікоў. 
Вядома, што адзначанае вайсковае 
фармаванне была ўтворана ў жніўні 
1917 г. у складзе ўкраінізаванага 34га 
армейскага корпусу ПаўднёваЗаходня
га фронту пад камандаваннем Якуба Ган
дзюка. Пасля бальшавіцкага перавароту 
ў Петраградзе ў кастрычніку 1917 г. дыві
зія была перакінута ў Кіеў, каб не дазво
ліць мясцовым бальшавікам узяць уладу 

ў свае рукі. Часткі дывізіі ў ноч з 29 на 
30 лістапада 1917 г. раззброілі прабаль
шавіцка настроеныя аддзелы мясцовага 
гарнізона, якія падтрымлівалі бальшаві
коў і ўзялі горад пад свой кантроль. Гэ
тыя ж часткі баранілі ўкраінскую сталіцу 
ад савецкіх войск у студзені 1918 г.

Верагодна, што А. Семяняка вярнуўся 
ў Беларусь пасля падпісання Берасцей
скага міру ў сакавіку 1918 г. (у Сurriculum 
vitae не пададзена, што яго аўтар трапіў 
у Барысаў яшчэ пры немцах). Таксама 
мы можам сцвярджаць, што А. Семяняка 
паспеў пабываць таксама і на сваёй ма
лой радзіме. Пра гэта кажа яго блізкае 
знаёмства з беларускімі дзеячамі, што 
з пачатку 1919 г. працавалі ў Горадні 
і ў Крынках: Тамашам Грыбам, Паўлінай 
Мядзёлкай, Сяргеем Баранам і Лукашам 
ДзекуцьМалеем.

Рэакцыя на заяву А. Семянякі з боку кі
раўніцтва ЧБНК была даволі стрыманай. 
На заяве маецца рэзалюцыя Кузьмы Ця
рэшчанкі: Запытаць Вайсковую Камісію, 
ці патрэбны ён там. К.Т. 21.ІV.20. Кіраўнік 
ЧБНК стараўся прызначаць на адказныя 
пасады «правераных» асоб і пераважна 
левай палітычнай арыентацыі: эсэраў 
ці нацыяналкамуністаў. Семяняка ж 
з гэтага пункту гледжання не выклікаў аб
салютнага даверу. Да таго ж, К. Цярэш
чанка пасля снежня 1919 г. знаходзіўся 
ў жорсткай канфрантацыі з эсэрамі на 
чале з Т. Грыбам, а апошні быў назва

ны А. Семянякам у якасці паручыцеля. 
Магчыма Цярэшчанку насцярожыў факт 
службы капітана ва ўкраінскіх вайсковых 
фармацыях пад загадам гетмана Паўла 
Скарападскага. Тым не менш кіраўніцтва 
Беларускай вайсковай камісіі ўзяло на 
сваё забеспячэнне новага афіцэра.

У гістарычнай літаратуры склалася 
пэўная блытаніна: факты, звязаныя 
з чыннасцю Аляксандра Семянякі, пры
пісваюць іншаму чалавеку — «белару
скаму бацьку Махно» — халопеніцкаму 
атаману Лукашу Семенюку, які «партыза
ніў» у 19181920 гг. у Барысаўскім паве
це. Відаць па ўсім, гэтую блытаніну ства
рыла блізкасць прозвішчаў, а таксама 
брак біяграфічных звестак пра абодвух 
вайскоўцаў. Нават з’явіўся гібрыд з двух 
прозвішчаў — Сяменік. Недахоп інфар
мацыі парадзіў легенду аб тым, што зелё
надубаўскі атаман Л. Семянюк (Сяменік) 
не толькі змагаўся з бальшавікамі на Ба
рысаўшчыне, але прымаў актыўны ўдзел 
у Слуцкім збройным чыне ў канцы 1920 г. 
і нават у пазнейшай антысавецкай пар
тызанцы, падчас якой яго быццам забіва
юць у 1922 г.

Падрабязна разгледзім гэтае пытан
не.

1. Адносна ўдзелу «СемянюкаСемя
някі» ў Слуцкім збройным чыне ў ліста
падзеснежні 1920 г. У сваіх успамінах ці 
сведчаннях «зза кратаў» адны сведкі (Т. 
Данілюк, В. Русак, А. СокалКутылоўскі, 
Ю. Харытончык) называюць удзельнікам 
капітана Семенюка (без пазначэння 
яго імені). І толькі Уладзімір Пракулевіч 
у сваіх падрабязных следчых паказаннях 
указвае іншае прозвішча: капітан Семя
няка.

2. Адносна ваеннай пасады, займае
май у камандным складзе 1й Слуцкай 
брыгады. Амаль усе ўказалі, што «Семя
нюкСемяняка» прыбыў у Слуцк з Горад
ні ў складзе групы афіцэраў Беларускай 
вайсковай камісіі і ўзначаліў пазней 2гі 
Грозаўскі полк паўстанцаў. І толькі А. Со
калКутылоўскі сцвярджае: Быў створа
ны 1ы Слуцкі полк пад камандаваннем 
капітана Анцыповіча, а пасля — капітана 
Семенюка. Праз колькі дзён зайшла па
трэба стварыць другі — Грозаўскі полк, 
пад камандаваннем палкоўніка Гаўрыло
віча.

Першым гэтую блытаніну заўважыў 
гісторык Алесь [Васільевіч] Пашкевіч. 
Робячы навуковыя каментарыі да новага 
выдання кнігі Юркі Віцьбіча «Антысавец
кія паўстанні і партызанская барацьба 
на Беларусі»: Аднак звесткі, якія падае 
Ю. Віцьбіч пра партызанскага атамана 

Лукаша Семенюка ў адмысловым артыку
ле, выклікаюць сумнеў, ці зяўляецца Се
мянюк — партызан і Семянюк — слуцкі 
паўстанец адной і той жа асобай».

Выяўлены дакумент з Сurriculum vitae 
Аляксандра Семянякі здымае гэтае пы
танне і размяжоўвае жыццёвыя шляхі 
гэтых асоб. Хаця, зусім верагодна, што 
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яны маглі перасякацца адзін з другім 
у рэальным жыцці ці ведаць адзін адна
го. Атаман Лукаш Семянюк, спачатку аб
ласканы савецкай уладай, а потым стаў
шы яе злейшым ворагам, дзейнічаў са 
сваім аддзелам у Халопеніцкай воласці. 
Прыкладна ў гэты ж час капітан А. Семя
няка ўзначальвае барысаўскую міліцыю, 
якая змагалася з бандытызмам у павеце.

Папершае, цяпер вядомы іх месцы 
нараджэння. Лукаш Семянюк паходзіць 
з в. Селішча Красналуцкай воласці Бары
саўскага павета, а Аляксандр Семяняка 
— зпад Крынак Гарадзенскага павета. 
Падругое, Л. Семянюк спачатку ўзна
чальваў Халопеніцкі валасны рэўкам, 
а пазней выступіў супраць савецкай ула
ды і сышоў у партызанку. А. Семяняка 
з канца 1918 г. і, хутчэй за ўсё да пры
ходу палякаў у жніўні 1919 г., узначаль
ваў барысаўскую гарадскую міліцыю. 
Патрэццяе, Л. Семянюк наўрад ці меў 
вайсковае званне вышэй за паручніка 
(не меў належнага адукацыйнага цэн
зу), у той час, як А. Семяняка закончыў 
элітную Віленскую вайсковую вучэльню 
і даслужыўся да капітана. Пачацвёртае, 
ёсць усе падставы лічыць, што атаман 
Л. Семянюк не дажыў да Слуцкага паў
стання і быў забіты чырвонымі яшчэ 
летам 1920 г. Пра гэта сведчыць у сваіх 
успамінах вельмі дакладны і зачэпісты ча
лавек з добрай памяццю — прафесійны 
разведчык і таемны агент ГПУ Станіслаў 
Ваўпшасаў: Во время наступления на За
падном фронте в 1920 г. красные войска 
добили Семенюка.

Такім чынам, мы можам упэўнена заяў
ляць, хто быў у шэрагах слуцкіх паўстан
цаў і камандаваў 2м Грозаўскім палком 
1й Слуцкай брыгады БНР. Гэта быў 
ураджэнец хутара Азёрскія Крынскай 
воласці Гарадзенскай губерні Аляксандр 
Лаўрэнцьеў Семяняка. У траўні 1920 г. 
у Менску ён трапіў у склад Беларускай 
вайсковай камісіі. Застаецца прабел 
у яго біяграфіі з ліпеня па кастрычнік 
1920 г. У лістападзе з Горадні разам 
з яшчэ 20 афіцэрамі БВК ён накіроўваец
ца на Случчыну ў падтрымку беларускіх 
паўстанцаў. Пасля ліквідацыі паўстання 
са студзеня 1920 г. яго сляды губляюц
ца. Сярод інтэрнаваных случакоў у Да
рагуску ён не значыўся. Таксама няма 
сведчанняў, што ён застаўся ў памеж
ным пасе для працягу антысавецкай пар
тызанкі. Верагодней за ўсё А. Семяняка 
вярнуўся да сваёй хаты ў Азёрскія. По
стаць, безумоўна, вельмі цікавая, а сама 
тэма патрабуе далейшага даследавання.

vУладзімір ЛЯХОЎСКІ, Мінск

СлУЦКІ змАГАР 
 Аляксандр з роду Семянякаў з вёскі Азёрскія
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ХІ Мастацкія сустрэчы школьнікаў 15 
лістапада традыцыйна адбыліся ў Музеі 
і асяродку беларускай культуры ў Гай-
наўцы. Іх галоўны арганізатар, настаўнік 
беларускай мовы ў Комплексе школ 
з дадатковым навучаннем беларускай 
мовы ў Гайнаўцы Янка Карчэўскі ўдала 
павёў мерапрыемства, падчас якога 
запрэзентаваліся дашкольнікі, вучні 
падставовых школ, гімназій і белліцэя. 
Юныя акцёры паказалі свае мастацкія 
здольнасці і ўмеласці. За выступамі 
ўважліва сачылі бацькі, бабулі і дзядулі 
ды гайнавяне, якім цікавыя выступы па-
беларуску. Падчас сёлетняга выпуску 
Мастацкіх сустрэч школьнікаў можна 
было паглядзець жартоўныя выступлен-
ні вучняў.

Мерапрыемства адкрыў настаўнік Янка 
Карчэўскі. Прывітаў ён сабраных, сярод 
якіх былі сакратар Гарадской управы 
ў Гайнаўцы Яраслаў Грыгарук, дырэктары 
гайнаўскіх адукацыйных устаноў: Ірэна Га
пунік з Прадшколля № 1, Галіна Пустэльнік 
з Падставовай школы № 3, Бажэна Марке
віч з Комплексу школ № 3, Юры Алексяюк 
— старшыня ўправы Прадпрыемства во
даправодаў і каналізацыі ў Гайнаўцы і Та
маш Ціханюк — дырэктар Музея і асяродка 
беларускай культуры ў Гайнаўцы. Белму
зей і аб’яднанне «Наша школа», што дзей
нічае пры Комплексе школ з дадатковым 
навучаннем беларускай мовы ў Гайнаўцы, 
былі суарганізатарамі Мастацкіх сустрэч 
школьнікаў.

— Сёння выступаюць вучні амаль з усіх 
пачатковых гайнаўскіх школ, гімназісты 
і дзеткі з Белавежы. Паказваюць яны раз
народную праграму на беларускай мове 
— гавэнду, вершы, песні і прадстаўленне. 
Вучні глядзяць на выступленні іншых і вучац
ца, як паіншаму можна запрэзентавацца 
з беларускім словам. Я рады, што сабрала
ся так многа публікі, у тым ліку бацькі. Гэта 
падбадзёрвае да арганізавання Мастацкіх 
сустрэч школьнікаў, бо бачу, што яны па
трэбныя. Думаю, што варта працягваць ме
рапрыемства ў будучыні, — сказаў настаў
нік беларускай мовы Янка Карчэўскі.

Задума, каб шляхам выступленняў 
з беларускім словам заахвочваць дзетак 
і моладзь да творчай актыўнасці, спраўдзі
лася. Частка выступаючых прэзентуецца 
ў Мастацкіх сустрэчах школьнікаў, будучы 
спачатку ў падставовай школе, а пасля 
ў гімназіі.

Першымі, у касцюмах стылізаваных 
на старадаўнюю вопратку з мінулага, 
запрэзентаваліся дашкольнікі Самаўрада
вага садка № 1 у Гайнаўцы, якія адважна 
выказваліся на беларускай літаратурнай 
мове і на мясцовай гаворцы. Яны спявалі 
і гаварылі вершыкі. Іх выступленне ў пера
важнай большасці фатаграфавалі бацькі. 
Апекунамі дзетак, якія запрэзентаваліся 
ў дашкольным калектыве «Калыска», былі 
настаўніцы Міраслава Ніканчук і Ала Суп
рун. У гэтым школьным годзе ў Самаўра
давым прадшколлі № 1 у Гайнаўцы была 
арганізавана група з дадатковым навучан
нем беларускай мовы ў рамках праграмнай 
падставы навучання.

— У мяне ёсць адпаведная падрыхтоўка 
і я кожны тыдзень вяду заняткі на белару
скай літаратурнай мове і на гаворцы, дзеля 
захавання беларускай мовы, культуры 
і мясцовых традыцый. Мы спяваем і гуляем. 
Дзеткам цікава гаварыць пабеларуску і па
свойму. Плануем арганізаваць сустрэчы 
з народнымі творцамі і цікавымі людзьмі, 
якія раскажуць нам пра нашы традыцыі і бе
ларускую культуру, — сказала настаўніца 
Міраслава Ніканчук.

— Дашкольнікі прэзентуюцца шчыра, не 
скрываючы сваіх эмоцый. Калі дзеткам спа
дабаецца выступаць у дашкольным узрос
це, то пасля схочуць выступаць будучы вуч
нямі, — сказала другая апякунка калектыву 
«Калыска» Ала Супрун, якая ў сваёй групе 
дашкольнікаў сабрала 12 дзетак, ахвотных 
вучыцца беларускай культуры і нашым тра
дыцыям падчас дадатковых заняткаў.

Вучні Комплексу школ № 3 у Гайнаўцы 
прыбылі ў белмузей з праграмай, падрых
таванай настаўніцамі беларускай мовы Бе
атай Кендысь і Людмілай Грыгарук. Вучні 
другога класа гімназіі пад акампанемент 
трэцякласніка Тамаша Дружбы, які іграў на 
акардэоне, праспявалі песні «Толькі з та
бою» і «Дарма Ясю ходзіш». Гімназісткі Габ
рыся Карбоўская і Оля Масальская з Комп
лексу школ № 3 цешыліся, што спяваючы 
могуць запрэзентавацца перад публікай.

— Да выступаў мы рыхтаваліся на ўро
ках беларускай мовы і пазаўрочнных за
нятках. Вучні ахвотна вучацца беларускай 
мове, новым песням, хочуць выступаць на 
сцэне. Гэта для іх прэстыжна, — заявіла на
стаўніца Беата Кендысь.

Яе вучань Барташ Яканюк, пастаянны 
ўдзельнік і лаўрэат «Беларускай гавэнды» 
і дэкламатарскага конкурсу «Роднае сло
ва», цікава запрэзентаваўся з гавэндай 
«Не кажы гоп, пакуль не пераскочыш». 
Прадстаўленне «Восеньскі мішмаш» зап
рэзентавалі вучні Пачатковай школы № 6, 
якіх падрыхтавала настаўніца беларускай 
мовы Людміла Грыгарук.

— «Восеньскі мішмаш» — гэта песні, 
вершыкі і прадстаўленне аб восені, што су
падае з цяперашняй парой года. Дзеткам 
цікава вучыцца беларускай мове шляхам 
актыўнасці на сцэне. Яны любяць гаварыць 
вершыкі, спяваць і паказваць свае акцёр
скія здольнасці. У ходзе мерапрыемства 
адбываецца інтэграцыя з іншымі вучнямі, 
— сказала настаўніца Людміла Грыгарук.

Зося Марчук, якая іграла Восень, Мац
вей Кендысь, Карнелія Піваварская і Ма
тыльда Себясюк гаварылі, што цешацца 
з выступаў перад публікай. Іншая вучаніца 
Людмілы Грыгарук, гімназістка Уля Падгаец

кая, выступіла з двума вершамі, у тым ліку 
з адным свайго аўтарства.

— Я паспрабавала пісаць вершы на 
польскай і беларускай мовах. Сёння буду 
дэкламаваць верш напісаны падчас Су
стрэч «Зоркі» і апублікаваны ў «Ніве», — за
явіла Уля Падгаецкая.

Вучні Комплексу школ № 2 у Гайнаўцы 
запрэзентаваліся ў некалькіх інсцэніроў
ках. Шасцікласнікі цікава выступілі ў прад
стаўленні «Як курачка пеўніка ратавала». 
Разам з апякункай, настаўніцай белару
скай мовы Эвай Анішчук, мусілі напраца
вацца, бо падрыхтавалі прыгожыя і раз
народныя касцюмы ды прывезлі з сабой 
рэквізіты. Стараліся яны захапіць публіку, 
а тая горача ім апладзіравала.

— Нашы школьныя акцёры, якія ахвотна 
выступаюць з пастаноўкамі, умеюць весці 
сябе на сцэне. Рознымі формамі актыўнас
ці стараюся заахвоціць вучняў вывучаць 
родную мову. Ім падабаюцца дэкламацыя 
вершаў і пастаноўкі. Цікава ім сёння высту
піць перад жыхарамі Гайнаўкі, — сказала 
настаўніца Эва Анішчук.

— Я ўжо другі раз выступаю ў белару
скай інсцэніроўцы і такая гульня мне пада
баецца. Паказваючы жартоўныя сцэнкі, мы 
развесяляем публіку і самі добра гуляем, 
— заявіла вучаніца шостага класа Вікторыя 
Васько.

Цікава інсцэніроўкі да песень «Касіў 
Ясь канюшыну» і «Ой ляцелі гусі з броду» 
запрэзентавалі вучні ІІІ а класа, якіх падрых
тавала настаўніца беларускай мовы Аліна 
Якімюк. Вучні самі падрыхтавалі вопратку 
і рэквізіты.

— Мне падабаюцца інсцэніроўкі да пе
сень. Мы з сябрамі тут добра гуляем. Я люб
лю таксама дэкламаваць пабеларуску. 

У гэтым годзе я заняў першае месца на 
раённым аглядзе конкурсу «Роднае слова» 
і трэцяе месца на цэнтральным аглядзе гэ
тага конкурсу, — сказаў Павел Алексяюк.

— Павел гэта наш дэкламатар і акцёр. 
Сёння іграе Яся, які косіць канюшыну. Суп
раваджаюць яго іншыя нашы акцёры — Лу
каш, Оля і Дамініка, — сказала настаўніца 
Аліна Якімюк і пахваліла выступоўцаў за 
ангажаванасць падчас падрыхтоўкі жартоў
ных сцэнак.

Вучні Пачатковай школы № 3 часта вы
ступалі ў музеі падчас сустрэч з гумарам. 
У гэтым годзе запрэзентаваліся яны з жар
тоўнай інсцэніроўкай да песні «Як кавалер 
да Марысі хадзіў» і праспявалі песні «Буль
ба», «Абяцаная» і «Засіяла зорка».

— Нашы вучні любяць выступаць на 
сцэне ў жартоўных сцэнках. Касцюмы за
сталіся ад папярэдніх вучняў, а рэквізіты 
падрыхтавалі вучні з бацькамі, — заявіла 
настаўніца беларускай мовы ў Пачатковай 
школе № 3 Марыя Крук.

Вучаніца ПШ № 3 Паўліна Дзмітрук, якая 
ў інсцэніроўцы да песні «Як кавалер да Ма
рысі хадзіў» іграла кавалера, сказала, што 
пабеларуску выступае ў белмузеі чарговы 
раз, а ёй і яе сябрам сустрэчы школьнікаў 
падабаюцца зза творчай атмасферы.

Большасць вучняў запрэзентавалася 
ў музеі адважна і з верай у свае магчы
масці. Школьнікаў запрашалі яшчэ на 
пачастунак, куды за наймалодшымі дзет
камі прыходзілі іх бацькі. Старэйшыя вучні 
заставаліся ў белмузеі, каб паглядзець вы
ступленні сяброў. Гайнаўская белліцэістка 
Наталля Васько цікава выступіла з гавэн
дай, з якой заняла першае месца ў конкур
се «Беларуская гавэнда», арганізаваным 
у Гайнаўскім белліцэі. Распавядала яна, як 
бландзінка збіраецца пайсці ў армію. У раз
мове са мной заявіла, што з нецярплівас
цю чакае чарговага выпуску «Беларускай 
гавэнды». Вучні калектыву «Сунічкі» са 
Школьнадашкольнага комплексу ў Бела
вежы цікава запрэзентавалі беларускія 
песні. Акампанемент удала састаўляў ім 
Марк Зубрыцкі.

— У «Сунічках» выступае 16 асоб. Ма
лодшыя дзеткі, якіх я вучу беларускай мо
ве, таксама хочуць выступаць з беларускім 
рэпертуарам, таму хачу заснаваць новы 
калектыў для малодшых вучняў. Дзякуючы 
нашай беларускай культурнай актыўнасці, 
бацькі рашаюцца запісваць сваіх дзетак 
на ўрокі беларускай мовы. Я цешуся, што 
ў Белавежы большае колькасць навучэн
цаў беларускай мовы. Зараз адукацыя па
беларуску адбываецца ў чатырох групах, 
— сказала настаўніца беларускай мовы 
ў белавежскай школе і апякунка беларуска
га калектыву «Сунічкі» Анджаліна Масаль
ская.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

Беларускае слова, музыка і танцы 
падчас мастацкіх сустрэч школьнікаў
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Дзесяць гадоў 
не надта плённага знаёмства
„Наша сустрэча мусіць насіць выніковы 

характар пазнавальнага парадку. Мы ха
целі б, каб нашы польскія партнёры, якія 
ў такой вялікай колькасці прыбылі да нас 
у Магілёў, азнаёміліся з вытворчым патэн
цыялам, месцам, геаграфіяй нашай воб
ласці і вызначылі б для сябе агульныя па
дыходы. Традыцыйна Рэспубліка Польшча 
з’яўляецца адным з асноўных эканамічных 
партнёраў Магілёўскай вобласці”, — заявіў 
журналістам старшыня Магілёўскага аб
ласнога выканаўчага камітэта Уладзімір 
Даманеўскі.

Сувязі паміж Магілёўшчынай і Куяўска
Паморскім ваяводствам былі наладжаны 
дзесяць гадоў таму. У снежні 2005 года 
дэлегацыя з гэтага ваяводства ўжо падпіс
вала з Магілёўскім аблвыканкамам пагад
ненне аб супрацоўніцтве. Згодна распаўсю
джанай магілёўскімі ўладамі інфармацыі, 
у межах гэтага пагаднення ажыццяўляецца 

чальнымі ўстановамі. „У частцы супрацоўні
цтва моладзевых арганізацый, студэнцкіх 
калектываў мы маглі б сёння завязваць 
адносіны і не толькі партнёрскаэканаміч
ныя, камерцыйныя, але і сяброўскія, якія 
пасля сталі б платформай і асновай для 
развіцця эканамічных адносін ужо маладо
га пакалення”, — сказаў старшыня аблвы
канкама.

„Нас бы тут не было, калі б не прадпры
мальнікі, якія зацікаўлены ўсходнім накірун
кам. Я маю надзею, што гэта толькі першы 
крок у нашым супрацоўніцтве паміж Куяў
скаПаморскім ваяводствам і Магілёўскай 
вобласцю. У нас ёсць і праекты, і грошы 
для інвеставання, і мы будзем развіваць на
шы адносіны”, — заявіў намеснік маршал
ка КуяўскаПаморскага ваяводства Слава-
мір Копысь. Па яго сцвярджэнні, цешаць 
словы Уладзіміра Даманеўскага пра важ
насць супрацоўніцтва ў галіне інавацыйных 
тэхналогій, абмену студэнтамі, развіцці кан
тактаў моладзевых арганізацый. Думаю, 

га Саюза, за студзеньверасень 2015 года 
склала 14,5%. За ўвесь мінулы год гэты 
паказчык быў на ўзроўні 9,2%, заявіў на 
пленарным пасяджэнні форуму Уладзімір 
Даманеўскі.

Паводле яго, і ў мінулым годзе, і сёлета 
сальда знешнеэканамічнай дзейнасці па
між Магілёўскай вобласцю і Рэспублікай 
Польшча адмоўнае. „І гэта нас абсалютна 
не турбуе, таму што мы бачым, што спа
жыўцы нашай вобласці зацікаўлены ў па
стаўках прадукцыі, якая вырабляецца на 
тэрыторыі Рэспублікі Польшча, і гэта кажа 
пра тое, што нам ёсць што абмяркоўваць 
і ў якім кірунку рухацца”, — адзначыў кіраў
нік абласной улады, якая прызначаецца 
беларускім прэзідэнтам.

Паводле прадстаўленых аблвыканка
мам дадзеных, знешнегандлёвы абарот 
Магілёўскай вобласці з Польшчай за 
дзевяць месяцаў 2015 г. склаў 85,1 млн. 
долараў, экспарт — 31,3 млн. долараў 
(109% да студзеняверасня 2014), імпарт 
53,7 млн. долараў (94,4%).

Уладзімір Даманеўскі выказаў надзею, 
што даны рэгіянальны форум будзе сімва
лізаваць павелічэнне тавараабароту паміж 
Магілёўскай вобласцю і КуяўскаПамор
скім ваяводствам Польшчы.

Нягледзячы на рост тавараабароту 
паміж Магілёўскай вобласцю і Польшчай, 
у цэлым беларускапольскі тавараабарот 
памяншаецца. Пра гэта заявіў журналі
стам часовы павераны ў справах Польш
чы ў Рэспубліцы Беларусь Міхал Хабрас, 
не паведаміўшы, аднак, канкрэтных ліч
баў. „На жаль, па тавараабароце лічбы 
трохі памяншаюцца, але я б сказаў, што 
гэта ў першую чаргу пытанне знешніх 
фактараў, агульнага эканамічнага стану 
ў больш шырокім маштабе. І пытанне сан
кцый”, — адзначыў дыпламат.

Ён выказаў упэўненасць, што цяпе
рашні спад эканамічнага ўзаемадзеяння 
зменіцца ростам, паколькі прадпрыемствы 
змогуць хутка адаптавацца да існуючых 
умоў.

Што тычыцца перспектыў палітычнага 
супрацоўніцтва Польшчы і Беларусі пасля 
выбараў, якія прайшлі ў абедзвюх краінах, 
то Міхал Хабрас адмовіўся адказваць на 
гэтае пытанне. „Пакінем гэтае пытанне на 
той момант, калі будзе сфарміраваны но
вы ўрад Польшчы”, — сказаў ён.

Вечарам у кіно, 
раніцай — у школы
У рамках форуму ў Магілёве прайшлі 

і Дні польскага кіно. Ад 12 да 15 лістапада 
ў кінатэатры „Радзіма” былі прадэманстра
ваны чатыры фільмы рэжысёра Кшышта
фа Краўзэ — „Папуша” (2013), „Плошча 
Збаўцы” (2010), „Мой Нікіфар” (2004) 
і „Доўг” (1999).

„Кіно — гэта тое, што звязвае. І хацела
ся б, каб польскага кіно ў Беларусі было 
больш. У тым ліку сучаснага. Вельмі многія 
ведаюць фільмы 7080х гадоў. Яскравы 
прыклад таму — „Знахар”. А такіх прыкла
даў фільмаў, якія зняты за апошнія гадоў 
дзесяць, не так ужо шмат. Дзякуючы Поль
скаму інстытуту ў Мінску ў нас сёння ёсць 
магчымасць паглядзець карціны выдат
нага рэжысёра, якога ўжо няма ў жывых 
— Кшыштафа Краўзэ. Гэта карціны, якія 
прымушаюць падумаць пра нешта глыбо
кае”, — заявіў журналістам у кінатэатры 
Міхал Хабрас.

Раніцай 13 лістапада госці завіталі 
ў сярэднюю школу № 2, дзе ў некаторых 
класах вывучаецца польская мова. На
прыклад, у 9 „в” класе гэтай школы, дзе 
навучаюцца 15гадовыя падлеткі, на поль
скую мову і польскую літаратуру паасоб
ку даецца па адной гадзіне на тыдзень, 
столькі ж, колькі, таксама паасобку, на 
беларускую мову і беларускую літарату
ру. Пры гэтым польская — замежная, 
а беларуская — родная. На рускую мову 
і рускую літаратуру там вызначана па 
дзве гадзіны. Англійскай мовай гэтыя вуч
ні займаюцца тройчы на тыдзень. Выкла
данне, зразумела, вядзецца паруску, бо 
беларускіх школ у Магілёве няма. Таму, 
пры магчымым усталяванні моладзевых 
кантактаў, да якіх прагнуць улады абод
вух рэгіёнаў, польскай моладзі не варта 
здзіўляцца, чаму іх беларускія равеснікі 
не размаўляюць пабеларуску.
vТэкст і фота Уладзіміра ЛАПЦЭВІЧА

ПольшчаБеларусь: 
чарговая спроба рэгіянальнага 
супрацоўніцтва
Прадстаўнікі больш за 20 фірм з Куяўска-Паморскага ваявод-
ства прынялі ўдзел 12-13 лістапада ў прайшоўшым у белару-
скім Магілёве Беларуска-Польскім рэгіянальным эканамічным 
форуме „Гандаль, перапрацоўка, інвестыцыі”.

абмен дэлегацыямі рэгіёнаў, творчымі ка
лектывамі, спартовымі камандамі. Праўда, 
канкрэтных прыкладаў не прыводзіцца, 
таму напрошваецца выснова, што дзесяці
гадовае знаёмства і „абмен дэлегацыямі рэ
гіёнаў” не далі значнага плёну, калі нават 
галава магілёўскай выканаўчай улады ўсё 
яшчэ кажа пра азнаямляльны характар 
візіту. Галава польскай дэлегацыі ў сваім 
выступе перад журналістамі потым пацвер
дзіў такую выснову.

Кіраўніцтва Магілёўскай вобласці такса
ма заявіла пра зацікаўленасць у развіцці 
супрацоўніцтва з КуяўскаПаморскім вая
водствам у дрэваапрацоўчай вытворчасці, 
у перапрацоўцы і захоўванні агародніны 
і садавіны. „Трэцяе пытанне, якое нас 
цікавіць, гэта супрацоўніцтва ў сферы раз
віцця фермерства. У нас сёння працуюць 
сур’ёзныя фермерскія гаспадаркі. І мы пра
пануем развядзенне такой жыўнасці, якой 
раней не займаліся або займаліся ў малых 
колькасцях — гэта авечкагадоўля, трусага
доўля, вытворчасць мяса індыка”, — адзна
чыў Даманеўскі.

Таксама важным лічыць кіраўнік аблас
ной улады наладжванне супрацоўніцтва 
паміж моладзевымі арганізацыямі і наву

гэта таксама будзе дапамагаць развіццю 
эканамічнага супрацоўніцтва, — адзначыў 
Копысь.

У ходзе пленарнага пасяджэння фору
му прайшла прэзентацыя эканамічнага 
патэнцыялу абодвух рэгіёнаў. А роўнасці 
паміж рэгіёнамі няма, аб чым сведчыць 
нават колькасць насельніцтва. Яго на Ма
гілёўшчыне ў два разы меней за Куяўска
Паморскае — мільён чалавек супраць двух 
мільёнаў. Да таго ж Магілёўская вобласць 
сёння самая адсталая правінцыя Беларусі, 
а Торунь і Быдгашч — гэта Польшча „А”. 
Ці можа тут узнікнуць рэальны ўзаемны 
інтарэс, што прынясе карысць абодвум 
бакам? Пажывем — пабачым гадкоў так 
дзесяць, але сумнеў вялікі.

У першы дзень форуму польскія госці 
пазнаёміліся з магчымасцямі свабоднай 
эканамічнай зоны „Магілёў”, наведалі шэ
раг магілёўскіх прадпрыемстваў.

Польшча змяншае 
з Беларуссю, але павялічвае 
з магілёўшчынай
Доля Польшчы ў знешнегандлёвай дзей

насці Магілёўскай вобласці без уліку краін 
СНД — дзесяці рэспублік былога Савецка

n Злева Міхал Хабрас, намеснік старшыні камітэта эканомікі Магілёўскага аблвыканкама Віктар Красоўскі, Уладзімір Даманеўскі

Сеніёры загулялі 
ў Ляўкове
Вечарам 15 лістапада гэтага года 

звонкая музыка плыла са святліцы на 
вуліцу ў Старым Ляўкове. Сюды пры
ехалі пенсіянеры з 15 вёсак і прысёл
каў Нараўчанскай гміны. Яны святкава
лі Дзень сеніёра.

Закупка пажарнага 
аснашчэння
У рамках дамовы паміж Праўлен

нем Падляшскага ваяводства і Кляшчэ
леўскай гмінай ад 6 ліпеня 2015 года 
пажарнікі гэтай гміны атрымалі дата
цыю ў памеры 2 500 зл. на закупку 
аснашчэння і спецвопраткі для пажар
ных каманд. На гэтую мэту Міністэр
ства ўнутраных спраў дакінула яшчэ  
3 480 зл., а 2 435 зл. выдаткаваў гмін
ны бюджэт. У агульным падліку на за
купку пажарнага аснашчэння прызна
чана 8 415 зл. У выніку Добраахвотная 
пажарная каманда ў Дашах атрымала  
4 пары спецыяльных ахоўных скура
ных ботаў Brandbull 005 і 4 камплекты 
падшлемнікаў 4/WUS. Каманда ў Даб
рывадзе папоўніла сваю спецтэхніку на 
брандспойт FLASH 400 з насадкай 52 
(400 л./мін.) і шаравы размеркавальнік 
K-75/52-75-52. Каманда ў Палічнай 
узбагацілася на чатыры камплекты бая
вой вопраткі RIP-STOP і тры пары абут
ку Brandbull 005. Пажарнай камандзе 
ў Саках дасталіся брандспойт FLASH 
400 з насадкай 52 і 4 пары ботаў Bran-
dbull 005.

(ус)

Мерапрыемства арганізавала Раён
нае праўленне Польскага саюза пен
сіянераў (ПСП) у Нараўцы. Вечарыну 
вяла старшыня РП ПСП Ядвіга Карпюк. 
Яна арганізавала конкурсы, між ін
шым, такія, у якіх трэба было праявіць 
сваю спрытнасць або заспяваць сваю 
любімую песню. Самай спрытнай ака
залася Іаланта Садоўская. У песенным 
конкурсе найлепш сябе зарэкаменда
валі Юрый Равінскі, Мікалай Варанец
кі, Зося Сачко, Валянціна Галабурда, 
Ядвіга Карпюк і Зіна Пацэвіч. Спявалі 
яны прыгожыя беларускія, рускія, ук
раінскія і польскія песні. У перапынках 
паміж танцамі свае кінафільмы прадэ
манстраваў Юрый Равінскі.

У той вечар у прасторным зале па
навала прыемная і сардэчная атмасфе
ра. Іграў аркестр і хто хацеў, той ішоў 
танцаваць. Усім было весела, спявалі. 
Хутка прайшоў вечар і прыйшла пара 
развітацца. Вечарыну яе ўдзельнікі бу
дуць доўга памятаць.

Тэкст і фота Янкі ЦЕЛУШЭЦКАГА
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Ра ні цай 24 каст рыч ні ка 
2015 г. гру па вуч няў з на-
шай шко лы ад п ра ві ла ся 
ў па да рож жа ў Бе ла русь. 
На мя жы мы ху цень ка па ка-
за лі паш пар ты і про пу скі. 
З мя жы мы ад п ра ві лі ся на 
аў то бу се. Па да ро зе мы за-
хап ля лі ся ка зач най, за ла-
той во сен ню ў Бе ла веж скай 
пуш чы. На шы пер шыя кро-
кі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
вя лі ў „кан тор”, каб аб мя-
няць ва лю ту. Ака за ла ся, 
што мы ста лі „мі лья не ра-
мі”, па коль кі адзін поль скі 
зло ты вар ты 4500 бе ла ру-
скіх руб лёў. Пры поў ных 
кашальках мы ад  пра ві лі ся 
ў му зей пры ро ды, дзе па ба-
чы лі чу ча лы пуш чан скіх 
жы вёл. Гід вель мі ці ка ва 
ра ска за ла нам (на ру скай 
мо ве) пра му зей. По тым мы 
за хап ля лі ся жы вы мі зуб ра-
мі, мядз ве дзя мі, дзі ка мі, ла ся мі, 
лі са мі і рыс сю.

Най больш ці ка вым мо ман там 
па ез д кі бы ло па мес це Дзе да Ма-
ро за ў Ka ме ню ках. Мы апы ну лі-
ся ў ка зач ным све це. Уся го сце-
раг лі ры ца ры Дуб Ду бо віч і Вяз 
Вя за віч. За імі ві та лі нас Ка ра-
леў на і сем гно маў. По ста ці бы лі 
прад стаў ле ны драў ля най разь-
бой. І, на рэш це — ужо са праўд-
ны Дзед Ма роз на пры ступ ках 
не вя лі ка га, драў ля на га до мі ка 

лі ка ля двац ца тай га дзіны 
ве ча ра. Мы бы лі пры ем на 
здзіў ле ны бе ла ру скай гас-
цін нас цю. Ака за ла ся, што 
мы бы лі пер шы мі гас ця мі 
ў гэ тай гас ці ні цы, усё ў ёй 
пах ла све жас цю.

Дру гі дзень па чаў ся сне-
дан нем. Апош нім эта пам на-
шай па ез д кі бы ло на ве дан-
не шко лы на Бе ла ру сі. Яна 
за ха пі ла ўсіх школь ным 
му зе ем — ляс ным і фаль-
к лор ным. Усіх най больш 
пры цяг ва лі дзі ця чыя лож кі 
для да школь ні каў, як для 
эль фаў. На жаль, час ху цень-
ка бя жыць і нам трэ ба бы ло 
вяр тац ца да моў. У ня дзе лю 
мы пе ра сек лі мя жу Поль ш-
чы і вяр ну лі ся ў доб рым гу-
ма ры да моў.

Мы ўжо ча ка ем дру гой 
па ез д кі ў Бе ла русь. За на-
шае па да рож жа дзя ку ем 

ды рэк та ру шко лы і на ша му апе-
ку ну ў час па ез д кі спа да ру Ян ку 
Лук шу (гэ та ён з’яў ля ец ца аў та-
рам эк скур сіі) і ар га ні за тар кам 
Эмі ліі Гры ко і Іа ан не Ве рэ мя юк. 
Шчы рая па дзя ка на ле жыц ца 
так са ма спа да ры ні Маг да ле не 
Юр чук, якая на ве да ла з на мі Бе-
ла русь. Ра зам мы шмат па ба чы лі 
і пе ра жы лі.

Клаў дыя СІ КОР СКАЯ 
і Да мі ні ка СІ КО РА 
Шко ла ў Мі ха ло ве

Ся род ка зач ных пер са на жаў
(эк скур сія мі ха лоў скіх вуч няў у Бе ла русь)

з пры го жым ган кам і вок на мі, 
усё аз доб ле нае 40 ты ся ча мі лям-
па чак. Ма гіч ны шлях, на якім 
поў на ка зач ных пер са на жаў — 
гно маў, пеў няў, прын цэс, за ча ра-
ва ных жаб, мядз ве дзяў — уцяг-
нуў нас у ін шы свет. На су сед нім 
уз гор ку кож ны меў маг чы масць 
ез дзіць на сан ках Дзе да Ма ро-
за. У кан цы шля ху 150-га до выя 
хвоі, са рака мет ро выя дрэ вы ззя-
лі ад 5000 лям па чак. Каб быць 
шчас лі вымі, мы прай ш лі ся па 
мос це жа дан няў. Гід нам ска заў, 

што коль кі кро каў кож ны з нас 
зро біць на мос це, столь кі здзей с-
ніц ца ма раў... Мно гія з нас, бе зу-
моў на, жа да лі за стац ца ў гэ тым 
ка зач ным све це. Кож ны ат ры-
маў у па да ру нак пер нік у фор ме 
ка ляд най ёл кі і дып лом.

Пас ля так ці ка вых хві лін мы 
па е ха лі ў ха ту Гра фа Тыш ке ві-
ча на вя чэ ру. Вы свет лі ла ся, што 
тут свя та не толь кі для це ла, але 
і для ду шы. Тан цам і пес ням ка-
ра о ке не бы ло кан ца. На нач лег 
да Вой та ва га Мо ста мы да е ха-

У
 су бо ту, 21 лі ста па-
да, у Га ра доц кім 
цэн т ры куль ту ры 
свят ка ваў дзе ся-

ці год дзе дзі ця чы гурт «Каз-
ка», які вя дуць спа да ры ні 
Ма рыя Аб ра мо віч і Ка ця ры-
на Ко кець.

На юбі лей з’я ві ла ся мно га 
гас цей. Спя ва лі дзет кі з сён-
няш няй «Каз кі» і мо ладзь, 
якая за кон чы ла ўжо шко лу 
і за раз ста ла сту дэн та мі. Бы-
лі па дар кі, сло вы па жа дан-
няў, торт ды фільм.

Мы так са ма да лу ча ем ся 
да па жа дан няў і зы чым Вам 
твор чых па лё таў, ра дас ці ад 
су поль на га спе ву і пос пе хаў 
на сцэ не. Мно гія ле ты!

З-ка

Га ра доц кай «Каз цы» 
- дзе сяць! 
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ІГРУША
На галінах старой ігрушы
Іграе вецер у полі.
Кажуць «дзічка» на яе,
Бо расце на волі.
Цягне каравыя рукі
Да людзей, да неба.
І звяры плады скаштуюць,
Смаку ў іх што трэба.
Паіграла б у садочку,
З сартовымі сёстрамі,
Але лёс такі ў яе –
Жыць на ветры вострым,
Частаваць гасцей пладамі
Салодкімі восенню,
Коранем смактаць ваду,
Напівацца росамі
З неба роднага й зямлі,
З драўлянымі лёсамі.
 Міра ЛУКША
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 42-15

Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” 
да 7 снежня 2015 г., 
най лепш па элек т роннай 
пош це. 
Тут ра зыг ра ем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Вершы Віктара 

Шведа

Narew

Kula

Makaron

Orsza

Ekonom

Rak Komar

Ada

Adam Sąd

Ara

Jer

ParobekJedzenieŻona
Dar

Uszy

Deszcz

Krowa
Ranga

Jedna
rzecz

Mąka
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 № 44: 
Звон, ста па, яр, клас, свя та, Ас, Адам, ка сы, хор, ча ра па ха. Ява, скетч, квас, 

сля ды, та та, ра са ма ха, ха ба не ра.
Уз на га ро ды, куб кі для гар ба ты з бе ла ру скі мі ўзо ра мі, вый г ра лі Іза бе ла 

Гель ман, Пат ры цыя Са ка лоў ская з Мі ха ло ва, Аня Ру шук, Ру жа Мар чук 
з Но ва га Кор ні на, Марцэль Такаюк, Тамаш Галёнка з КШ н-р 3 у Гайнаўцы, 
Кацярына Лаўрашку з Бельска-Падляшскага,  Са ра Скаў рон скя з Бе ла сто-
ка, Ра фал Но вік з На раў кі. Він шу ем!

Не пак рыў джу 
тыг раў
Та та ў воль ныя хві лі ны
У за а парк заб раў сы на.
Упер шы ню хай яго воч кі
Уба чаць роз ныя звя роч кі.

Та та ска заў: — Мі лы дзет ка,
Не пад ходзь так бліз ка клет кі.
Ад ка заў на гэ та Ігар:
— Не пак рыў джу 

ў клет цы тыг раў.

Ле кар 
у прад ш кол лі
— Сён ня ў на шым прад ш кол лі
Ле кар быў, ка жа Оля.
За пы та ла ся ма ма:
— Што ра біў ле кар з ва мі?

— Раз маў ляў ён з усі мі,
Пы таў ча сам пра імя.
Слу хаў, як ад ды ха ем,
Ад ка за ла ма лая.

Адказ на за гад кі 
№ 42-15: лі ска, авеч ка.

Уз на га ро ды, ку бач кі для 
гар ба ты з ла га ты пам Ра-
дыё Ра цыя, вый г ра лі Ан-
та ні на Ва рань чук і Дам’ян 

Авяр чук з Арэш ка ва. 
Він шу ем!

Яна пры хо дзіць да нас 
пад звон кі пту шы ны спеў,
ка лі гас нуць на не бе зо ры
і трэ ба збі рац ца ў шко лу.
Р.....

* * * 
Ба ра ба ніць дзень і ноч,
Б’е па пло це, па ку стах,
Па ра бі на вых цвя тах.
А як сто міц ца ска каць,
У лу жы ну йдзе пас паць.
Д....

Ка лі ў кла се ня ма сур’ ёз ных вы-
клі каў, та ды ня ма раз мо вы! Вуч няў 
ніш то ап ра ча яды не ці ка віць. Яны 
ся дзяць на ўро ку быц цам за ка ру 
і ча ка юць зван ка. Пас ля ўро каў 
— а як жа — тая са мая пес ня. На ват 
гля дзець у эк ран не ці ка ва. Што та-
ды ра біць? Як не згу біць сва іх шан-
цаў і здоль нас цей? У ад каз мо жа пас-
лу жыць пры клад гім на зі стаў з бель-
скай «трой кі». Не ад сён ня вя до ма, 
што энер гію для дзе ян ня і пос пе хаў 
дае нам доб рае сяб роў ства.

Нам ха пі ла не каль кі хві лін, каб 
зра зу мець, што пер шы «б» клас 
чэр пае сваю сі лу, ме на ві та, з сяб-
роў ства. Пра іх на стаў ні кі ка жуць: 
«спа кой ны» клас. Гэ та вя лі кі кам-
п лі мент! Ды зна чыць неш та та кое 

— яны за ся ро джа ныя, ра зу ме юць 
пра што іх пы та еш. Ра зу ме юць, якія 
ў іх вык лі кі. На вош та яны ім па трэб-
ны! Су час ныя гім на зі сты доб ра ра зу-
ме юць свае не да хо пы. Асаб лі ва, ка лі 
ідзе пра бе ла ру скую мо ву. Для мно-
гіх яна важ ная і род ная (на ват та ды, 
ка лі на ёй не га во раць ужо ў ха це). 
Мо ладзь ра зу мее, што не ха пае ім ве-
даў. У гэ тай спра ве шмат да па ма гае 
пад рых тоў ка да прад мет ных кон кур-
саў. Вось і ў пер шым «б» кла се аж но 
шэсць асоб рых ту ец ца да кон кур су 
па бе ла ру скай мо ве. Гэ та Эмі лія Са-
ха рэ віч, Аляк сан д ра Па га жэль ская, 
Ві я ле та Він ская, На тал ля Ста сюк, Ка-
ця ры на Лаў ра шук, Ксе нія Лу ка шук. 
Дзяў ча ты пры хо дзяць на да дат ко-
выя па заў роч ныя за нят кі.

ХО ЧАМ ПА ШЫ РЫЦЬ СВАЕ ВЕ ДЫ!

— Якая ў вас ма ты ва цыя? — пы та ем.
— Хо чам па шы рыць свае ве ды, 

— ка жуць.
Дзяў ча ты, хоць ве да юць, што 

прый дзец ца ім на ла дзіць між са бой 
кан ку рэн цыю, да цэнь ва юць су-
поль ную пра цу. Яны ве да юць, што 
сап раў д ныя сяб ры не бу дуць зай з д-
рос ціць, а толь кі адаб раць пос пе хі 
ін шых, якія па трэб ныя ўсім, шко ле. 
Сяб роў ская ан га жа ва насць пе ра да-
ец ца цэ ла му кла су. Вось у пер шым 
«б» кла се мы ра зам пры га да лі асо бу 
Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча, пат ро на шко-
лы. Ён не шка да ваў сіл і срод каў, 
каб пры цяг нуць як най боль шую 
коль касць на ву чэн цаў бе ла ру скай 
мо вы. Ве даў, на коль кі ў раз віц ці ма-
ла до га ча ла ве ка важ ная то ес насць. 

Вар та да даць, што ў кла се ўме юць 
чы таць і мно гія вуч ні пад піс ва юц ца 
на «Ні ву». А бе ла ру скую мо ву вя дзе 
тут на стаў ні ца Мі рас ла ва Мар ке віч.

ЗОР КА, фо та Ган ны КАН Д РА ЦЮК

Dąb
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Прадстаўнікі ўкраінцаў, армянаў, 
казахаў, татараў, палякаў і іранцаў 
выступілі ў Варшаве, Гарадку і Бель-
ску-Падляшскім падчас канцэртаў 
«Мультыкультурная Беларусь». Такія 
гастролі аматарскіх, народных арты-
стаў сцэны, родам з этнічных меншас-
цей па некаторых польскіх гарадах сар-
ганізаваў Культурны цэнтры Беларусі 
пры Пасольстве РБ у польскай сталіцы. 
Канцэрты суправаджала прэзентацыя 
беларускіх народных касцюмаў, пад-
рыхтаваных Цэнтрам народных про-
мыслаў і рамёстваў «Скарбніца» з Мін-
ска, адзінай такой буйнамаштабнай 
мануфактурай і школай традыцыйнага 
дызайну ў Беларусі.

«Ніва» прыняла ўдзел у канцэрце 
ў Гмінным цэнтры культуры ў Гарадку (15 
лістапада), які пачаўся з хвіліны маўчання 
ў памяць аб ахвярах тэрактаў у Парыжы, 
якія мелі месца 13 лістапада.

Hачальнік аддзела па справах нацы
янальнасцей і прававой працы апарату 
Упаўнаважанага па справах рэлігій і на
цыянальнасцей Аляксандр Сасновіч, у па
чатку 1990х настаўнік ігры на акардэоне 
і баяне ў школах у Орлі і ў Гайнаўцы (яго 
жонка выкладала там ігру на беларускіх 
цымбалах), які прызнаецца да беларускай 
нацыянальнасці, пры нагодзе гарадоцкага 
канцэрту ў размове з «Нівай» сказаў:

— Польшча з’яўляецца ўжо восьмай 
краінай, якую наведваем з гэтым незвычай
ным калектывам. Мы былі, сярод іншага, 
у Аўстрыі, Фінляндыі і Славеніі. Усе высту
паючыя групы прадстаўляюць багацце 
сваёй нацыянальнай культуры і паказва
юць усё багацце нацыянальнасцей усёй 
Беларусі.

Паводле яго слоў, «стабільная сітуа
цыя этнічных і нацыянальных меншасцей 
у Беларусі тлумачыцца, галоўным чынам, 
дасканалай заканадаўчай базай» у гэтай 
галіне:

— Пры Упаўнаважаным дзейнічае кан
сультацыйная этнічная рада, якая ўключае 
ў сябе кіраўнікоў нацыянальных аб’яднан
няў, афіцыйна зарэгістраваных на тэры
торыі Рэспублікі Беларусь Міністэрствам 
юстыцыі. Маем закон аб нацыянальных 
меншасцях, які быў прыняты ў 1992 годзе 
з пазнейшымі дапаўненнямі. Няма ў ім 
так, як у Законе аб нацыянальных і этніч
ных меншасцях у Польшчы запісу, што 
меншасць гэта тая, што жыве ў краіне, па 
меншай меры сто гадоў. На самой спра
ве, мы не выкарыстоўваем у афіцыйнай 
мове тэрміна «меншасць». Мы кажам пра 
«нацыянальныя суполкі». Мы не хочам, 
каб быў падзел на нейкую вялікую нацыю 
і іншыя нейкія меншыя. У Беларусі наліч
ваецца больш за 140 нацыянальнасцей. 

Ёсць нават такія, якія прадстаўлены ў асо
бе аднаго чалавека. Паводле апошняга 
перапісу насельніцтва ў 2009 годзе най
больш шматлікай нацыянальнасцю пасля 
беларусаў па парадку з’яўляюцца расіяне, 
якіх налічваецца каля 800 тысяч, украінцы 
і палякі ў колькасці больш чым 270 тысяч. 
Найменшыя нацыянальнасці налічваюць 
прыкладна 10 тысяч і менш людзей.

Ён паказаў, спасылаючыся на свае назі
ранні за ўмовамі, у якіх жывуць беларусы 
ў Польшчы:

— Калі я падарожнічаю па розных 
краінах, прыходжу да высновы, што бела
русам у Польшчы не жывецца горш, чым 
у іншых месцах. Але ў мяне няма арыента
цыі адносна таго як жывецца беларусам 
у Польшчы ў параўнанні з палякамі. Бела
русы ў Польшчы нарадзіліся і тут іх зямля, 
незалежна ад таго, якія былі гістарычныя 
лёсы гэтай зямлі. Іх продкі жылі тут, і гэта 
адрознівае іх ад большасці беларусаў 
у іншых краінах. Ёсць спробы параўнаць, 
як жывецца палякам у Беларусі і белару
сам у Польшчы. Мне здаецца, што гэта 
не вельмі карэктна. Але фактычна ў нас 
ёсць школы з польскай мовай навучання: 
у Гродне і ў Ваўкавыску, дзе прадметы 
выкладаюцца на польскай мове, а ў Поль
шчы такіх няма.

Спасылаючыся пры нагодзе на тэрары
стычныя акты ў сталіцы Францыі, сказаў:

— Тое, што адбылося ў Парыжы, для 
ўсіх членаў нашага калектыву, гэтых роз
ных нацыянальнасцей, сярод якіх ёсць 
таксама мусульмане, было шокам. Мы 
даведаліся пра гэта, будучы ўжо ў Польш
чы. І гэтымі нашымі выступленнямі яшчэ 
больш важным ёсць паказаць, як жывуць 
гэтыя шматлікія нацыянальнасці ў Белару
сі разам, што можна, незалежна ад нацы
янальнасці і веравызнання, жыць у згодзе 
і міры. Перш за ўсё павінна быць жаданне 
з абодвух бакоў: тых, хто з’яўляецца гас
падаром краіны і мігрантаў, каб жыць з імі 
ў міры.

Канцэрт складаўся з песень і танцаў 
меншасцей, але ў яго пачатку і ў канцы 
праспявалі песні на беларускай мове, а ар
тысты прадставілі сябе не толькі ў сваіх на
цыянальных касцюмах, але і ў беларускіх, 
вырабленых у навуковавытворчым рэс
публіканскім унітарным прадпрыемстве 
беларускіх народных рамёстваў, што пра
цуе ў Мінску ад сарака гадоў. Аляксандр 
Сасновіч:

— «Скарбніца» з’яўляецца ўнікальным 
праектам у Беларусі, які ў асноўным зай
маецца вырабам нацыянальных белару
скіх касцюмаў. Шые іх для нашых самых 
важных калектываў, такіх як «Харошкі», 
Дзяржаўны ансамбль танца, «Песняры». 
Таксама заўсёды гатова шыць касцюмы 

для калектываў іншых чым беларуская на
цыянальнасцей.

Прадстаўляючая кіраўніцтва «Скарб
ніцы» Ірына Сініца, якой маці беларуска 
родам са Слуцкага раёна, а бацька — на
роджаны ў Мінску татарын, расказала 
«Ніве» зза прылаўка з вырабамі гэтай 
кампаніі, што стаяў у фае ГЦК:

— «Скарбніца» за сорак гадоў свайго 
існавання ў асноўным займаецца тра
дыцыйным ручным ткацтвам, галоўным 
чынам вопраткі, але і саломапляценнем, 
роспісам тканіны, драўніны і шкла. Мы ез
дзім на навуковадаследчыя экспедыцыі 
па тэрыторыі Беларусі, а затым на аснове 
вопыту, назапашанага там, рэканструю
ем касцюмы з розных рэгіёнаў, у тым ліку 
тых, з якіх каманды пасля выступаюць на 
сцэне або паказваюцца як частка нашай 
этнакалекцыі. У «Скарбніцы» працуе мае 
каля шасцідзесяці чалавек. У нас ёсць спе
цыяльны ўчастак ткацтва, дзе працуюць 
на сапраўдных кроснах, ці ўчастак вышыў
кі, як ручной, так і з дапамогай машыны. 
Мы такая адзіная фірма ў Мінску. Падоб
ныя ёсць у Баранавічах, Гомелі і Мазыры, 
але мы адзіная ў Беларусі, якая працуе 
на аснове даследаванняў і аналізу. Такім 
чынам мы вывучаем, рэканструюем і рас
паўсюджваем традыцыйную беларускую 
народную культуру.

Рэнат Хакімаў, прадстаўнік татарскай 
меншасці, з’явіўся на сцэне ў адзіночку. 
Ён выканаў татарскую песню «Я вернусь» 
з фрагментамі ў рускім перакладзе. Шка
даваў, што не на польскай мове. У размо
ве з «Нівай» сказаў:

— Татарам у Беларусі жывецца вельмі 
спакойна. Калі можна адчуць нейкую варо
жасць, дык толькі тады, калі гэта звязана 
з тым, што адбываецца ў цяперашні час 
у свеце ў сувязі з асацыяцыяй, на жаль, 
з усімі мусульманамі і з гэтымі злымі па
дзеямі, якія адбываюцца. Па ўсёй Еўропе 
ў цяперашні час можна адчуваць асцярож
насць у дачыненні да нас, мусульман. Тым 
не менш, нас не прыніжаюць у Беларусі, 
няма там нейкіх ганенняў на нас.

Польская меншасць была прадстаўле
на ансамблем «Івеньчанка», які працуе 
ў Польскім доме ў Івянцы. Яе спявачка Ак
сана Шчэцкая запэўнівала нас:

— У Беларусі ёсць шмат польскіх на
родных калектываў і маюцца яны вельмі 
добра. У рэпертуары ў нас ёсць, перш за 
ўсё, песні народныя і патрыятычныя, але 
і з попмузыкі. Беларуская дзяржава фінан
суе нам касцюмы, інструменты, забяспеч
вае памяшканні для рэпетыцый, і агулам 
усе віды дзейнасці.

Алія Гуцава, чый бацька з’яўляецца ка
захам, а маці беларускай, прадстаўніца 
казахскай арганізацыі «Атамікен» (у пе

ракладзе «Родны край»), салістка групы 
«Салтанат», яшчэ перад выступам на гара
доцкай сцэне згадвала нашай газеце:

— Арганізацыя нашай нацыянальнасці 
займаецца мастацкай дзейнасцю. Мы не 
толькі выступаем на сцэне, але і шырэй 
прадстаўляем нашу культуру, напрыклад 
шляхам арганізацыі выстаў і ўдзелу ў шмат
лікіх конкурсах і фестывалях. Стараемся 
расказваць, дзе можам, пра культуру Ка
захстана, якая вельмі слаба вядомая ў Бе
ларусі. У Гарадку я выступаю першы раз 
і хацела б перадаць як мага больш увесь 
наш вельмі насычаны каларыт нашай куль
туры праз мастацтва жэсту і руху, і прыга
жосць нашай мовы, якую асабліва можна 
пачуць у песнях. Я сама выхоўвалася на 
стыку дзвюх нацыянальнасцей і рэлігій, 
дзвюх ментальнасцей. Мабыць, менавіта 
таму ў мяне ёсць асаблівая павага да куль
туры кожнага народа, што таксама адчу
ваю ў Беларусі.

Яна таксама спаслалася на падзеі ў Па
рыжы:

— Намі, казахамі, усё тое, што адбы
лося ў Парыжы, і ў цэлым адбываецца 
ў Еўропе і ў свеце, асабліва прыкра ўспры
маецца. Мы гэта вельмі перажываем. Гэта 
цяжка зразумець. Уся наша група, якая вы
ступае тут, у Гарадку, тое што адбылося 
ў Парыжы прыняла з вялікім хваляваннем, 
але і з недаверам. Можа, такія канцэр
ты, як гэты наш, праз спазнанне іншых 
культур, так ці інакш дапаможа злучыць 
людзей, каб жылі яны ў міры. Выратуе нас 
толькі дабрыня.

26гадовая Алена Пак з танцавальнай 
групы, якая прадстаўляе традыцыйную ка
рэйскую культуру «Арыранг»:

— Не толькі танцуем, але і іграем на 
сцэне на бубнах. Акрамя таго, мы паказва
ем сваю культуру праз карэйскія касцюмы 
з багатым арнаментам. Нас, карэйцаў, 
шмат ва ўсёй постсавецкай прасторы, 
у тым ліку ў Беларусі, не толькі ў Мінску. 
Я сама нарадзілася ў Мінску. Мой бацька 
прыехаў сюды, калі яму было шаснаццаць 
гадоў. Ён вучыўся тут. Маму сустрэў у Ка
захстане, дзе карэйцаў шмат.

Публіка, якая да краёў запоўніла гля
дзельную залу ГЦК, таксама захаплялася 
танцамі армянскай групы «Эрэбуні» і пес
нямі гурта ўкраінскай меншасці «Краяны». 
Дырэктар ГЦК у Гарадку Юры Астапчук:

— Такія канцэрты, у час якіх прадстаў
лена культура многіх народаў, вельмі 
патрэбныя. Вельмі вялікая цікавасць да 
іх, як з намі тут, у Гарадку, даказвае, што 
мы з’яўляемся талерантным грамадствам, 
якое любіць кожную культуру ў свеце, 
і што мы цікавімся іншымі культурамі. Усё, 
што новае — цікавае.
vТэкст і фота Мацея ХАЛАДОЎСКАГА

Мультыкультуралізм 
на гарадоцкай сцэне

n Рэнат Хакімаў n Аксана Шчэцкая
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Войцех Сляшынскі, дэкан Гістарычна
сацыялагічнага аддзялення Беластоцкага 
ўніверсітэта, адкрываючы канферэнцыю, 
спрабаваў задумацца, ці не пара ўжо спра
баваць вызначыць месцы супольнай памя
ці. Магчыма, што ў ходзе роздумаў атры
маюцца нейкія разыходжанні, але ж яны 
ўсётакі набліжаць узаемныя навуковыя 
пункты гледжання. Трэба прызнацца, што 
тэма бежанства з’яўляецца адной з най
менш у нас вывучаных. Я займаюся, — га
варыў выступоўца, — галоўным чынам, 
даследаваннем міжваеннага дваццацігод
дзя і бачу, што бежанства пакінула вельмі 
глыбокі след у свядомасці праваслаўнага 
грамадства, у яго бачанні Другой Рэчы 
Паспалітай. Гэтае грамадства, вырванае 
са свайго каранішча, вяртаецца на цаліну, 
дзе ўсё трэба пачынаць з нуля. І тая Дру
гая Рэч Паспалітая цягам некалькіх наступ
ных гадоў не можа станоўча асацыявацца. 
Як царская Расія асацыюецца з дастатнім 
домам, а тут трэба пачынаць з зямлян
кі. І так сапраўды, нам тут, у Беластоку, 
трэба пакаяцца, што мы так позна сталі 
займацца гэтай тэмай. Бо ні ў міжваенны 
перыяд, ні пасля 1945 года, па палітычных 
прычынах, ніхто не займаўся вывучэннем 
тых асоб, якія былі ў бежанстве, а гэта тая 
крыніца, якая ўжо прамінула.

Алег Латышонак, старшыня БГТ: 
— Важнае, каб бежанства даследаваць, 
каб пашыраць пра яго веды ў грамадстве. 
Гэта істотнае беларусам, асабліва ж бела
русам Падляшша, бо яно нас найбольш 
закранула, гэта тэма вельмі важная. Мне 
калісь здавалася, што бежанства было 
такой вялікай падзеяй, пра якую памяць 
не прападзе, але цягам гадоў назіраю, як 
гэтая памяць згасае. Нам трэба прыкласці 
намаганні, каб тую памяць захаваць. На 
жаль, у Беларусі не відаць ніякага зруху 
ў тым напрамку, каб гэтая тэма стала на
цыянальнай справай, а гэта ж, на справе, 
тычыцца паловы насельніцтва Беларусі. 
У Беларусі гэтая тэма была і не была; 
часам выпадкова згадвалася ў працах 
прысвечаных іншым падзеям. На жаль, 
не відаць там адзначання сотых угодкаў 
тае падзеі, хаця яна мела для Беларусі 
аграмаднае значэнне. Мы тут, як можам, 
стараемся. Асабліва хачу адзначыць іні
цыятыву Яўгена Чыквіна, які памяць пра 
гэтую падзею прывёў у польскі парламент, 
дзякуючы выстаўцы пра бежанства. Цяпер 
гэтую выстаўку можна будзе глядзець у на
шым універсітэце.

Рыгор Лазько з Гомеля зачытаў да
клад пра Усерасійскі з’езд бежанцаў з Бе
ларусі ўлетку 1918 года. Бежанства было 
тым завяршальным фактарам, які сфар
маваў беларускі менталітэт, якога рысы 
праяўляюцца і сёння, м.інш. у палітычных 
паводзінах, у тым ліку і на апошніх выба
рах. Гэтае стаўленне відавочнае і выража
ецца ў даўно вынашанай светапогляднай 
ісціне, якую можна выразіць у словах: 
бульба ёсць, дах не цячэ, абы вайны не бы

ло. Апошнім фактарам, які сфармуляваў 
светапоглядную ідэю нашага народа, бы
ла якраз Першая сусветная вайна, у тым 
ліку і бежанства. Дакладчык нагадаў пра 
адносіны паміж Беларускім нацыянальным 
камісарыятам — аддзелам бальшавіцкага 
наркама па справах нацыянальнасцей 
— і ўдзельнікамі ўсерасійскага бежанска
га з’езда ў 1918 годзе. Гэты з’езд не быў 
першым, але першым у рамках савецкай 
улады. Тут маем суб’ект у выглядзе Белнац
кама і аб’ект у выглядзе бежанцаў, якія ў лі
пені 1918 года з’явіліся на гэты з’езд. БНК 
на той момант знаходзіўся ў вельмі скла
данай сітуацыі. Ён тады стараўся павысіць 
свой сціплы статус з культурнай установы 
да палітычнага цэнтра будучай белару
скай савецкай дзяржаўнасці. Дзеля гэтага 
ён з вясны 1918 года выкарыстоўваў фак
тар утварэння БНР. У першай справазда
чы ў наркамат нацыянальнасцей ад 19 
красавіка 1918 года, імкнучыся звярнуць 
на сябе ўвагу як на барацьбіта з БНР, 
кіраўнікі БНК асмеліліся выказаць свой по
гляд на пазіцыю вышэйшай інстанцыі, на 
задачы, якія трэба было рэалізаваць у на
цыянальнай палітыцы, у палітыцы адносна 
Беларусі. Тут быў завуаліраваны і папрок 
за падпісанне савецкім урадам брэсцкага 
пагаднення, і падказка ахоўваць кожную 
нацыянальнасць ад замаху з любога боку, 
і патрабаванне матэрыяльнай і духовай 
падтрымкі бежанцам з заходніх рэгіёнаў 
Расіі. Выкананне гэтых задач кіраўнікі БНК 
бачылі неабходнай умовай вяртання ў Ра
сію страчаных тэрыторый. Рэакцыя баль
шавіцкага наркамата на гэтую дзёрзкасць 
і палітычную наіўнасць была амаль імг
неннай і суровай: 28 красавіка 1918 года 
кіраўнікі БНК былі выкліканы на пасяджэн
не калегіі наркамата. У выніку ініцыятары 
гэтага нізавога погляду былі паступова 
адхілены ад бальшавіцкіх уладных струк
тур, а самому БНК былі пастаўлены чыста 
палітычныя задачы, зводзячы падтрымку 
бежанцам прапагандаваннем сярод іх 
бальшавіцкіх ідэй адмыслова падрыхтава
нымі агітатарамі. А наконт згаданага ўсе
расійскага з’езда бежанцаў з ліпеня 1918 
года: сітуацыя склалася так, што дэлегаты 
з усёй Расіі патрабавалі нейкага арганізу
ючага іх цэнтра, які б прадстаўляў іх інтарэ
сы перад савецкімі ўладамі. Дзеячы БНК 
прынялі ўдзел у падрыхтоўцы з’езда. З’езд 
пачаўся ў Маскве 17 ліпеня, прыехала ка
ля шасціста дэлегатаў. У парадак дня былі 
пастаўлены не толькі бытавыя справы бе
жанцаў, але і тэзісы палітычнага характа
ру; апошняй справе супрацівілася частка 
дэлегатаў, якая не жадала ўваходзіць у па
літыку, толькі заняцца самой дапамогай 
бежанцам і арганізацыяй іх рээвакуацыі. 
Усё ж такі прадстаўнікі БНК дамагліся раз
гляду з’ездам справы будучыні Беларусі. 
Пазіцыя большасці дэлегатаў з’езда была 

тыповай для беларусаў: дуля ў кішэні. Усе 
дэлегаты аднадушна падкрэслівалі стра
шэннае становішча бежанцаў, што стаў
ленне да іх з боку мясцовага насельніцтва 
і мясцовай савецкай улады варожае, што 
на бежанцаў глядзяць як на тых, хто адбі
рае мясцовым працу, хто адбірае ім кава
лак хлеба. Амаль усе выступоўцы крытыка
валі мясцовыя савецкія ўлады, адначасна 
звяртаючыся ў бок цэнтра за дапамогай. 
У заключнай рэзалюцыі дэлегаты з’езда 
патрабавалі ад савецкага ўрада, каб той 
патрабаваў ад германскіх улад прыняць 
назад бежанцаў з усім іх інвентаром, да
зволіць ствараць на месцах саветы, якія б 
арганізавалі жыццё бежанцаў, адвесці на 
будучай мірнай канферэнцыі месца прад
стаўнікам беларускага народа ды ўстанаў
лення аўтаноміі Беларусі ў рамках будучай 
федэратыўнай дзяржавы.

Эрыкс Екабсонс з Рыгі гаварыў пра 
перамяшчэнне бежанцаў у пачатку Пер
шай сусветнай вайны па тэрыторыі Латвіі. 
Прамоўца зазначыў, што латвійскія гісто
рыкі даследуюць гістарычныя працэсы, 
якія адбываліся ў межах сённяшняй Латвіі, 
тадышняй Ліфляндскай губерні, але трэба 
ўлічваць, што падобныя падзеі адбывалі
ся таксама ў Літве, Эстоніі і на тэрыторыі 
Беларусі. У 1915 годзе вайна завітала на 
тэрыторыю Латвіі і там лінія фронту запыні
лася на тры гады, дзелячы краіну на дзве 
часці. Там сітуацыя склалася інакш чым 
у Літве, якая была поўнасцю занята нем
цамі, і ў Эстоніі, да якой фронт не дайшоў 
зусім., але была падобная да сітуацыі Бела
русі. З заходняй часткі Латвіі, з Курляндыі, 
у бежанства ў Расію падалося каля вась
місот тысяч людзей, г.зн. звыш паловы 
латышоў, якіх тады было паўтара мільёна 
— больш чым сёння. А вярнулася іх на ра
дзіму каля дзвюх трацін, ну, не больш чым 
трох чвэрцяў. У ліку бежанцаў было недзе 
пад дзвесце тысяч іншапляменнікаў, якія 

ўжо да вайны складалі значны адсотак 
насельніцтва Латвіі. У ліку бежанцаў было 
шмат людзей, якія працавалі ў заводах, 
якія былі эвакуіраваны ў глыб Расіі. У Кур
ляндыі асталося каля дзвюхсот тысяч 
насельніцтва. Варта тут адзначыць, што 
вялікі адсотак насельніцтва Курляндыі, 
асабліва верхніх слаёў грамадства, скла
далі балцкія немцы. І пад нямецкай акупа
цыяй былі спробы германізацыі Курляндыі. 
У нас, прадаўжаў дакладчык, склалася 
такая сітуацыя, што ў школах навучаецца 
больш пра адлеглыя краіны, а пра сусе
дзяў ведаем шмат менш, чым пра вялікія 
замежныя дзяржавы. І здараецца, што 
спараджае гэта даволі кур’ёзныя падзеі, 
калі мы, суседзі, мала пра сябе ведаем. 
Напрыклад, некалькі гадоў таму на месцы 
бітвы пад Кірхгольмам з 1605 года палякі 
паставілі помнік пра падзею; нядаўна па
добны помнік сталі стаўляць літоўцы... Ла
тышскія гісторыкі даследуюць бежанства 
з Латвіі, сваё бежанства, якое пачалося 
ў 1915 годзе, але менш увагі звяртаюць на 
тое бежанства, якое праходзіла па тэры
торыі Латвіі ўжо з 1914 года з тэрыторыі 
Літвы і, магчыма, з Беласточчыны такса
ма. Бежанцы перамяшчаліся цераз Рыгу 
і Дзвінск; іх лік у некаторых мясцовасцях 
у некалькі разоў перавышаў лік мясцовага 
насельніцтва.

Станіслаў Чэрэп з Беластока расказаў 
пра бежанства з Каралеўства Польскага 
і Беласточчыны ў напрамку Петраграда. 
Даследчык адзначыў, што ў нас амаль 
няма архіўных матэрыялаў пра гэтую па

Бежанства ў беларускім космасе (1)
У днях 12-13 лістапада ў беластоцкім Цэнтры праваслаўнай культуры прайшла на-
вуковая канферэнцыя пад лозунгам „Бежанства 1915 года ў гісторыі і традыцыі бе-
ларусаў Падляшша”, ладжаная Беларускім гістарычным таварыствам. У канферэн-
цыі прынялі ўдзел даследчыкі мінуўшчыны з Расіі, Латвіі, Беларусі і Польшчы

дзею, затое мноства тых архіваліяў, і то 
каштоўных, у маскоўскіх і пецярбургскіх 
фондах. У 1916 годзе ў Петраградзе было 
каля ста тысяч бежанцаў: спачатку най
больш было латышоў, палякі былі другой 
па колькасці нацыянальнай групай і скла
далі каля чвэрці ад усяго ліку ўцекачоў. Са
мо бежанства пачалося яшчэ ўлетку 1914 
года, толькі не ў так масавым маштабе, як 
годам пазней. У 1914 годзе эвакуіраваліся 
чыноўнікі з сем’ямі, адукаваныя рабочыя 
заводаў, чыгуначнікі ды таксама цывіль
нае насельніцтва. Бежанства закранула 
розныя нацыянальныя групы, напрыклад, 
у лістападзе 1914 года з ГродзіскаМа
завецкага і Скернявіцаў былі выселены 
яўрэі, але недалёка, толькі ў Варшаву; 
пасля некалькіх дзён варшаўскі губерна
тар дазволіў ім вярнуцца. 3 жніўня выйшаў 
загад камандуючага ПаўднёваЗаходнім 
фронтам, генерала Мікалая Іванова, пра 
высяленне ў глыб Расіі мужчын у прызыў
ным узросце з 17 да 45 гадоў разам з сем’
ямі. Затым быў загад начальніка штаба 
расійскай арміі генерала Мікалая Януш
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К л а с і к  н а  ў с ю  б е л а р у с к у ю  г і с т о р ы ю

Уладзіміра Караткевічаhttp://shukaj.by
85 гадоў  з  дня  нараджэння

Інтэрнэт  з рознымі  магчымасцямі  пры
нёс,  зразумела,  і новыя  забавы.  Цяпер 
ужо мала каго можна здзівіць разнастай
нымі  камп’ютарнымі  стралялкамі,  шмат
лікімі  гульнямі  з пераходам  з узроўню  на 
ўзровень альбо World of Tanks. Узнікаюць 
гульні, якім патрэбны не толькі экран ма
нітора з яго віртуальнай рэчаіснасцю, але 
і звычайная рэальнасць. Адным з прыкла
даў гэтага з’яўляюцца так званыя прыгод
ніцкія гульні „квэсты”. Паколькі яны аднос
на нядаўна ўвайшлі ў жыццё, то тлумачэн
ня, што такое „квэст” немагчыма знайсці 
нават у беларускай Вікіпедыі.

„Квэст (англ. quest) альбо прыгодніцкая 
гульня — адзін з асноўных жанраў камп’ю
тарных гульняў, які ўяўляе інтэрактыўную 
гісторыю  з галоўным  героем,  кіруемым 
гульцом. Найважнейшымі элементамі гуль
ні  ў жанры квэсту ёсць  уласна расповед 
і даследаванне  свету,  а ключавую  ролю 
ў працэсе гульні граюць развязванні гала
валомак і задач, якія патрабуюць ад гуль
ца разумовых намаганняў. Такія характэр
ныя для іншых жанраў камп’ютарных гуль
няў  элементы  як  баі,  эканамічнае  плана
ванне і задачы, што патрабуюць ад гульца 
хуткасці рэакцыі і хуткіх дзеянняў у адказ, 
у квэстах зведзеныя да мінімуму ці ўвогуле 
адсутнічаюць.  Гульні,  якія  аб’ядноўваюць 
у сабе  прыкметы  квэстаў  і жанру  action, 
выдзяляюць  у асобны жанр — actionad
venture”, — распавядаецца ў Вольнай эн
цыклапедыі на іншых мовах.

Паколькі для беларусаў даныя квэсты 
з’ява даволі новая, то нельга абысці ўва
гай хіба не адзіны сайт з квэстамі пабела
руску. Месціцца ён у інтэрнэце па адрасе 
http://shukaj.by і з’яўляецца камерцыйным 
праектам.  „Shukaj.by —  хто мы? Малады 

і амбітны  беларускі  праект  турыстычных 
анлайн  квэстаў  для  актыўнага  і інтэлек
туальнага  адпачынку”,  —  распавядаюць 
уладальнікі сайта на старонцы „Што такое 
квэст?”.

Тэмы прыгодніцкіх гульняў, якія прапа
нуюцца  на  сайце,  датычныя  ў асноўным 
турыстычных вандровак па Мінску. „Квэст 
—  гэта  ўнікальная  і захапляльная  магчы
масць адкрыць для сябе горад! Ланцужок 
цікавых  загадак  і адметных  славутасцей 
правядуць вас праз гісторыю, падрыхтава
ную для вас аўтарамі. Даведайцеся пра го
рад гуляючы!” — заклікаюць патэнцыяль
ных кліентаў распрацоўшчыкі гульняў.

Тыя, хто ўсё ж такі вырашыць пагуляць 
у квэст на найбольш цікавую для сябе тэ
му, мусяць заплаціць. Да гонару камерсан
таў,  не  ўсе  гульні,  якія  яны  прапануюць, 
платныя.  Але  і ў тым,  і ў другім  выпадку 
трэба разам са сваім дэвайсам накіравац
ца  да  ўказанага  на  сайце  месца  старту. 
„Націскайце  кнопку  «Панеслася» —  і вы 
атрымаеце першае заданне. Ад гэтага мо
манту вы ў гульні. Рашайце загадкі, уводзь
це слушныя адказы ў адпаведнае поле, пе
раходзьце на наступны ўзровень. У любы 
момант,  калі  ў вас  з’явіліся  складанасці 
з заданнем, вы можаце скарыстацца пад
казкай. Ваша мэта — паспяхова выканаць 
усе заданні!” — кажуць камерсанты.

Варта адзначыць, што на даны момант 
на сайце прапануецца не надта многа квэ
стаў.  Бясплатна  можна  пагуляць  толькі 
ў Мінскім  метрапалітэне  і ў Літаратурным 
музеі Петруся Броўкі. Астатнія гульні, да
тычныя  гісторыі  БНР,  рамантычных  мес
цаў Мінска, атракцыёнаў беларускай ста
ліцы каштуюць каля васьмі еўра.

vУладзімір ЛАПЦЭВІЧ

Класік беларускай літаратуры, першы бе
ларускі пісьменнік, які звярнуўся да жанру 
гістарычнага дэтэктыву, Уладзімір Каратке
віч нарадзіўся 26 лістапада 1930 г. у Оршы. 
Продкі Караткевіча былі са шляхты  і пахо
дзілі  з беларускага  Падняпроўя,  з Рагачо
ва,  Мсціслава,  Магілёва  і іншых  гарадоў. 
Адзін  са сваякоў пісьменніка  па матчынай 
лініі, паводле сямейнай легенды — Тамаш 
Грыневіч браў удзел у паўстанні 1863 г. Паў
станцы пад яго камандаваннем былі разбі
ты,  а яго  самога  расстралялі  ў Рагачове. 
Гэтую гісторыю Караткевіч апісаў у пралогу 
рамана «Нельга забыць». Бацька — Сямён 
Караткевіч — працаваў у казначэйстве, слу
жыў у царскай арміі пісарам, пасля праца
ваў  інспектарам  па  бюджэце  ў Аршанскім 
раённым фінансавым аддзеле. Маці — На
дзея  з роду  Грынкевічаў —  некаторы  час 
працавала  настаўніцай  у сельскай  школе 
пад Рагачовам,  пасля выхаду  замуж заня
лася хатняй гаспадаркай. Маці добра веда
ла сусветную літаратуру. У сям’і было трое 
дзяцей. Уладзімір навучыўся чытаць вельмі 
рана, у тры з паловай года. У дзяцінстве не 
толькі любіў слухаць казкі і розныя гісторыі, 
якія яму чыталі старэйшыя, але імкнуўся да
думваць развіццё сюжэтаў. З самага рання
га дзяцінства цікавіўся гісторыяй, асабліва гі
сторыяй Беларусі. У 1938 г. пайшоў у школу 
ў Оршы. Да пачатку вайны паспеў скончыць 
3 класы. Вайна застала ў Маскве, куды пас
ля  заканчэння  школы  паехаў  да  сястры. 
Трапіў у эвакуацыю ў Разанскую вобласць, 
потым на Урал у Пермскую вобласць. Рабіў 
спробы  ўцячы  на фронт.  Праз  пэўны  час 
высветлілася, што бацькі змаглі эвакуявац
ца  і жылі  ў горадзе  Чкалаве  (Арэнбургу). 
Туды ж  дабралася  і сястра.  Толькі  ў жніўні 
1943 г.  яна  змагла  прывезці  Валодзю  да 

бацькоў у Арэнбург, дзе ён скончыў 6 кла
саў. У кастрычніку 1941 г. на фронце загінуў 
старэйшы брат Валерый. Летам 1944 г. ра
зам з маці на некаторы час пераехаў у выз
валены Кіеў, дзе жылі сваякі. Восенню сям’я 
вярнулася ў Оршу.

У пасляваенныя гады Караткевіч, аршан
скі школьнік, змясціў на старонках рукапіс
нага  часопіса  «Званочак»  некалькі  сваіх 
вершаў,  а таксама  першую  сваю  прыгод
ніцкую  аповесць  «Загадка  Неферціці». 
У 1949 г.  закончыў школу  і паступіў  на  ру
скае аддзяленне філфака Кіеўскага ўнівер
сітэта  імя  Шаўчэнкі,  які  скончыў  у 1954 г. 
Пасля  працаваў  настаўнікам  рускай  мовы 
і літаратуры ў школе вёскі Лесаўшчына Кі
еўскай  вобласці.  У 19561958 гг.  працаваў 
настаўнікам у Оршы. Пазней вучыўся на Вы
шэйшых  літаратурных,  сцэнарных  курсах 
у Інстытуце  кінематаграфіі  ў Маскве  і стаў 
прафесійным пісьменнікам. У другой пало
ве  1970 г.  Караткевіч  пачаў  працаваць  на 
Беларускім  тэлебачанні,  дзе  вёў  праграму 
«Спадчына», прысвечаную гісторыі і культу
ры беларускай зямлі.

Найбольш  вядомыя  творы  Караткеві
ча  —  аповесці  «Дзікае  паляванне  караля 
Стаха», «Сівая легенда», раманы «Каласы 
пад  сярпом  тваім»,  «Хрыстос  прызямліўся 
ў Гародні», «Чорны замак Альшанскі», эсэ 
«Зямля пад белымі крыламі», легенда «Лад
дзя роспачы».

Апошнія  дні  лютага  1983 г.  былі  вельмі 
трагічнымі для пісьменніка — у адзін дзень 
памерлі яго жонка і родная цётка па матчы
най лініі. Паводле слоў пісьменніка, ён у тыя 
дні «адчуваў сябе на мяжы нервовага надло
му». У шлюбе з жонкай ён пражыў 12 гадоў, 
але  дзяцей  у іх  не  было.  Памёр  Уладзімір 
Караткевіч 25 ліпеня 1984 г. у Мінску, паха
ваны на Усходніх могілках.
vПадрыхтаваў Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

Ад пачатку года знялі цыкл з дваццаці 
фільмаў, дзе героямі з’яўляюцца людзі 
з нашага рэгіёна. Вучылі як падрыхта-
ваць дамашнія стравы, характэрныя 
для беларускай кухні. Гэта не толькі дра-
нікі, бульбяная кішка ці славуты гайнаў-
скі марцінак, але шмат іншых, якія што-
дзень паяўляюцца на нашых сталах. 
Праект «Беларускія смакі Падляшша» 
даказаў, што беларуская кухня — адна 
з самых разнастайных на кантыненце. 
Яна падобная да рускай, літоўскай, ук-
раінскай, польскай, яўрэйскай, але па-
свойму ўнікальная, надзвычай сытая 
і смачная.

— Мы ўжо раней рабілі такі сайт www.
kuchnia.cerkiew.pl. Там знаходзяцца рэцэп
ты  падляшскіх  страў,  толькі  яны  выходзілі 
на польскай мове, — кажа каардынатарка 
праекта Анна Мароз. — Мы атрымалі шмат 
паведамленняў, каб рабіць гэта пасвойму, 
пабеларуску. Думалі ці людзі будуць гэтае 
аглядаць,  ці  будуць  хацелі  выступаць,  але 
аказалася, што яны самі давалі заяўкі, каб 
прымаць удзел у нашай праграме.

Як падкрэсліваюць  ініцыятары «Белару
скіх смакаў Падляшша», гэта не толькі цыкл 
фільмаў пра кулінарную спадчыну нашага 
рэгіёна, але штосьці значна важнейшае. Па
казваючы дадзеныя стравы, гледачы маглі 
адначасна пазнаёміцца з цікавымі людзьмі, 
пазнаць іхнія страсці ды прыслухацца роз
ным дыялектам беларускай мовы.

— Гэта не толькі праект, які гаворыць пра 
падляшскія  смакі,  але  таксама  праект,  які 
тычыцца культуры. Культуры яды і культуры 
ў шырэйшым  значэнні, —  кажа  старшыня 
таварыства  «orthnet”  Аляксандр  Васылюк. 

— Таму, што ў некаторых фільмах выступа
юць людзі, якія ў нейкай ступені паказваюць 
свае  зацікаўленні.  Гэта  паэты,  мастакі  ці 
скульптары.  Пры  нагодзе  здымання  філь
маў мы хацелі паказаць, якія цікавыя людзі 
жывуць у нашым рэгіёне, і як цікавыя рэчы 
яны ствараюць.

Поспех цыкла фільмаў «Беларускія сма
кі Падляшша», якія былі высветлены нават 
больш за 75 тысяч разоў, гэта таксама за
слуга адной з вядучых— Барбары Галёнка. 
Сваёй харызмай ды сапраўдным веданнем 
тэмы падляшскай кухні стала адной з зорак 
праграмы. Яе жывое зацікаўленне кулінар
най спадчынай Падляшша прыцягнула шы
рокую аўдыторыю.

— Праект мне вельмі спадабаўся. Бабу
ля не пакінула мне кулінарных рэцэптаў. Та
му мяне цікавіла як спячы хлеб ды як рыхта
ваць іншыя стравы, — кажа вядучая прагра
му «Беларускія смакі Падляшша» Барбара 
Галёнка. — Для мяне кулінарная спадчына 
была  вельмі  цікавай,  можна  сказаць,  што 
стала маёй страсцю. Гэта традыцыя маіх ба

буль. Мы павінны аб гэтым памятаць.
На  падвядзенні  праекта,  які  прайшоў 

у Супрасльскай  акадэміі  20  лістапада,  не 
магло не хапаць самых  герояў паасобных 
серый цыкла. З’явіліся таксама ўлады гмін, 
у якіх здымалі фільмы пра характэрную бе
ларускаму насельніцтву яду.

— Мне вельмі прыемна, што якраз мая гмі
на, — сказала Раіса Раецкая з БельскаПад
ляшскага, — магла прымаць удзел у адной 
серыі.  „Згодныя макі”  з Райска  гэта  гонар 
гміны.  Думаю,  што  гурт  даказаў  таксама, 
што ўмее так добра варыць, як і спяваць.

«Згодныя макі» выступілі ў Супрасльскай 
акадэміі з канцэртам. Сваімі песнямі закрану
лі яны трагічны лёс вёсачкі перыяду Другой 
сусветнай  вайны,  але  таксама развесялілі 
народнымі песенькамі. «Згодныя макі» з’яў
ляюцца адным з герояў цыкла фільмаў пра 
«Беларускія  смакі Падляшша».  Тая  серыя 
была  прысвечана  страве  з бульбы,  якую 
ў народзе называюць «другім хлебам». Яна 
з’яўляецца абавязковым атрыбутам белару
скага  нацыянальнага  стала.  З яе  гатуюць 

бульбянiкi,  дранікі,  камы, запяканкі,  клёцкі, 
бульбяную  бабку.  Гэтым  разам  гледачы 
маглі ад гурта з Райска навучыцца рабіць ад
мысловыя аладкі, званыя картафлянікамі.

Пасля эмісіі праграмы «Беларускія смакі 
Падляшша» на сайце www.cerkiew.pl з’яві
лася шмат каментарыяў ды карэспандэнцыі 
людзей з розных куткоў свету. Людзі жыва 
рэагавалі на паасобныя серыі фільмаў, якія 
краналі сваёй прастатой і свойскасцю.

—  Найбольшай  вартасцю  «Беларускіх 
смакаў  Падляшша»  з’яўляецца  тое,  што 
праграма рэалізавана была на беларускай 
мове. Паказвае не толькі кухню нашага рэ
гіёна,  але  і беларускую  спадчыну. Жывем 
на тэрыторыі, дзе сутыкаецца пяць культур 
і вельмі  важнае  тое,  каб  якраз  паказваць 
сваю,  каб паказаць, што  яна  існуе  і будзе 
існаваць. У канцы мы суправаджалі кожную 
серыю ўсёй сям’ёй. Гэта праграма вартас
ная, асабліва калі чалавек знаходзіцца так 
далёка ад родных старонак, — піша глядач
ка з Чыкага.

Усе фільмы можам паглядзець на старон
цы www.cerkiew.pl. Гэтыя адрэзкі сведчаць 
не толькі пра багацце кулінарнай спадчыны, 
але  таксама духоўнае багацце нашых лю
дзей. Пра тое, што не забываем сваёй мо
вы.  Мерапрыемства  падвядзення  праекта 
«Беларускія смакі Падляшша» закончыла
ся вячэрай, на якой можна было паспраба
ваць страў прэзентаваных на фільмах.

Усе фанаты праграмы могуць ужо чакаць 
далейшага.  Як  запэўнівае  каардынатарка 
праекта Анна Мароз, папулярная праграма 
«Беларускія смакі Падляшша» будзе мела 
свой працяг.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

Беларускія смакі Падляшша
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29.11 — 05.12

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

Агата АРЛЯНСКАЯ

(22.03. — 20.04.) Будзе ў цябе мноства 
планаў: адправіцца ў падарожжа, атрымаць 
павышэнне па службе, здзейсніць нейкую да
рагую куплю. Найбольш спрыяльны перыяд 
для ажыццяўлення жаданняў — першы тыдзень 
снежня. Перспектыўна ў плане замежнага су
працоўніцтва. Зоркі раяць заключаць здзелкі 
і падпісваць важныя кантракты, інакш будзеш 
вымушаны доўга займацца бюракратычнымі 
затрымкамі.

(21.04. — 21.05.) Снежань абяцае стаць па
сапраўднаму чароўным. З’явіцца шанц на ўлас
ным вопыце пераканацца, што мары спраўдж
ваюцца, калі гэтага вельмі захацець. Галоўнае, 
не выпусціць сваю фартуну. Але нягледзячы 
на ўсе свае магчымасці, снежань будзе вельмі 
напружаным, паколькі часта прыйдзецца браць 
усю адказнасць на сябе.

(22.05. — 22.06.) Снежань стане месяцам 
эмацыйнай і псіхалагічнай нестабільнасці. Бу
дзеш жыць як на вулкане. Захоўвай спакой 
і не мітусіся дарма, так будзе лягчэй справіцца 
з навалай праблем. Самы складаны перыяд на
ступіць у апошнюю дэкаду года; старайся быць 
максімальна пільным і акуратным.

(23.06. — 23.07.) Не варта забываць, што, 
увязваючыся ў рызыкоўную авантуру, сам ня
сеш адказнасць за прынятае рашэнне і далей
шыя наступствы. Таму вінаваціць кагосьці інша
га ў выпадку няўдачы не варта. Зараз проста 
атрымлівай асалоду ад бягучых момантаў і не 
псуй сабе настрою беспадстаўнымі здагадкамі 
і падазрэннямі. Разлічваць на выйгрыш няма сэн
су, асабліва з больш дасведчанымі прэтэндэнта
мі. Атрымаць нейкую ўзнагароду можаш толькі 
за сваю якасную, карпатлівую працу.

(24.07. — 23.08.) Снежань будзе дваістым 
месяцам. Перыяды павышанай актыўнасці бу
дуць змяняцца перыядамі спаду і тармажэння. 
Паклапаціся аб тым, каб выглядаць бездакорна 
і ў любой справе захоўваць аптымізм і творчы 
пачатак. Некаторыя цяжкасці могуць паўстаць 
у партнёрскіх узаемаадносінах. Людзі могуць 
перад табой утаіць нейкую інфармацыю. Ідзі на 
кампраміс. Дзякуючы добрай інтуіцыі зробіш 
таемнае відавочным.

(24.08. — 23.09.) Уладкуеш свой побыт. 
Добрая база будзе гарантыяй сацыяльнага пос
пеху. Пазбаўся ад непатрэбных рэчаў, заадно 
ў думках раскладзі па палічках і свае планы. Не 
ўвязвайся ва ўсякія рызыкоўныя авантуры і не 
ідзі насуперак лёсу. У прыкрых сітуацыях пас
прабуй не губляць стрыманасці і пачуцця гума
ру. А ў канцы снежня прыйдзецца вырашаць 
усе незавершаныя справы.

(24.09. — 23.10.) Пачні з творчай адзіноты 
і самапазнання. Акалічнасці не вельмі спрыя
юць праявам актыўнасці. Паспрабуй ацаніць, 
што табе ўжо атрымалася дасягнуць у асобас
ным плане, і што яшчэ хацелася б зрабіць. Калі 
ты зарэкамендаваў сябе як адказны работнік, 
у поўнай меры зможаш зараз скарыстацца пла
дамі сваіх старанняў і сур’ёзна наблізіцца да ўва
саблення ў жыццё сваіх мэт.

(24.10. — 22.11.) Дамагчыся поспеху дапа
могуць уплывовыя знаёмыя. На працы праяві ся
бе з лепшага боку, маеш шанц атрымаць больш 
перспектыўную пасаду. Больш рэалістычна 
глядзі на жыццё і не марнуй свайго часу на бес
сэнсоўныя размовы і дурныя летуценні. Абапі
райся на парады дасведчаных людзей і на свой 
жыццёвы вопыт. Кантралюй эмоцыі і выказван
ні. Да сярэдзіны снежня здолееш мабілізавацца 
і вырашыць за кароткі час адразу некалькі важ
ных праблем.

(23.11. — 22.12.) Варта завяршыць тыя спра
вы, якія ты адкладаў у доўгую скрыню. Удзель
нічаць у працы над калектыўнымі праектамі 
цяпер табе не рэкамендуецца. Варта таксама 
пазбягаць кантактаў з высокапастаўленымі 
асобамі. Лепш займіся рашэннем бытавых пы
танняў. Зоркі не раяць зараз удзельнічаць у ры
зыкоўных мерапрыемствах. Трэба крыху адпа
чыць, каб набрацца сіл.

(23.12. — 20.01.) Нічога асаблівага. Навядзі 
парадак у сваіх планах і падвядзі некаторыя вы
нікі. Зносіны з навакольнымі лепш скараціць, 
каб не марнаваць энергіі. Паспрабуй не пера
тамляцца і аддавай сабе больш часу. Бліжэй 
да канца снежня аптымізм і мэтанакіраванасць 
зноў вернуцца. Новыя знаёмствы ўнясуць раз
настайнасць у жыццё.

(21.01. — 19.02.) Вельмі пазітыўны час. 
У жыццё ўварвецца вецер перамен. Чакаюць 
прыемныя навіны, новыя планы і знаёмствы. 
Гуртуй вакол сябе надзейных аднадумцаў. Мо
жаш без боязі брацца нават за самыя адказныя 
справы. Поспех будзе на тваім баку.

(20.02. — 21.03.) Цяпер важна ўтрымаць 
сваё месца пад сонцам, захаваць тое, што табе 
атрымалася дамагчыся на дадзены момант. Пас
прабуй прывесці свае жаданні ў адпаведнасць 
з магчымасцямі. Калі табе гэта ўдасца, справы 
пойдуць як па масле. У перыяд зацьмення Ме
сяца не плануй важных спраў. А канец снежня 
можа стаць для Рыб цалкам чароўным: прыем
ныя сюрпрызы, здольныя многае перавярнуць 
у тваім жыцці.

1. невялікі ўзгорак у... грудзях, 2. тоўстая 
моцная вяроўка, 3. горад на Нарве між Нар
вай  і Тыкоцінам,  4.  літаратурнае  прозвішча 
Аляксандра Баршчэўскага,  5.  без  яго  дыму 
не бывае, 6. абласны расійскі горад на рэч
цы Суры,  7.  агонь  бачны  над  вогнішчам,  8. 
дыверсійны рух вайсковага падраздзялення 
ў тыл ворага, 9. шахматны пехацінец.

Адгаданыя  словы  запісаць  у вызначаныя 
дарожкі, пачынаючы ад поля з лічбай. У свет
лых палях атрымаецца рашэнне — белару
ская пагаворка.             (ш)

Сярод чытачоў, якія на працягу месяца да
шлюць у рэдакцыю правільныя рашэнні, бу
дуць разыграны кніжныя ўзнагароды.

Адказ на адгаданку з 45 нумара

Багдад, буран, быт, мера, нерат, табу.
Рашэнне: Багаты брат беднаму брату 
не рад.
Кніжныя ўзнагароды высылаем Мартыне 

Лукшы  з  Нараўкі  і  Казіміру Радошку  са 
Свебадзіцаў.

кевіча пра эвакуацыю ўсяго насельніцтва 
разам з рухомай маёмасцю. Гэтыя рашэн
ні былі прыняты быццам на аснове чутак, 
што праціўнік будзе прызываць мужчын 
з занятых тэрыторый у сваю армію. З тэ
рыторыі Каралеўства было вывезена 71 
прамысловае прадпрыемства. Пераважна 
эвакуіравалі тыя заводы, якіх вытворчасць 
магла мець мілітарнае прымяненне. Ну і ра
сійская армія прымяняла кутузаўскую так
тыку спаленай зямлі — каб нічога не пакі
нуць праціўніку. У Петраградзе найбольш 
бежанцаў было з Варшаўскай губерні 
— 5,6 тысяч, з іншых губерняў было знач
на менш, але ўсё ж такі шмат, напрыклад, 
з Калішскай звыш 400 тысяч, з Плоцкай 
каля 240 тысяч.

Уладзімір Ляхоўскі з Мінска расказаў 
пра новыя архіўныя дакументы з жыццяпі
самі ўдзельнікаў беларускага нацыяналь
нага руху, якія выводзіліся з Беласточ
чыны. Першая сусветная вайна стала 
моцным каталізатарам этнапалітычных 
і этнакультурных працэсаў у нашай част
цы Еўропы. Да вайны выходзілі беларускія 
газеты, але яны не стваралі такой грамад

скай актыўнасці, якая выбухла ў ходзе 
сусветнай вайны. Галоўным ферментам 
гэтых працэсаў было бежанства і войска. 
Змітрок Бядуля заўважыў: „Беларускі ад
раджэнскі рух не здолеў зрабіць таго, што 
зрабіла імперыялістычная вайна на пра
цягу двух гадоў. Найлепшым агітатарам 
у справе абуджэння ад сну беларускіх ся
лянскіх мас было само жыццё, ненармаль
нае, выбіўшае іх з адвечнай каляі ў часе 
вайсковых падзей на Беларусі. Тут было 

тады праўдзівае перасяленне народаў: 
тысячныя грамады ўцекачоў з беларускіх 
вёсак у глыб Расіі, наплыў к нам розных 
народнасцей у вайсковых атрадах на 
фронце, у вайсковагаспадарчых арганіза
цыях па нашых гарадах і вёсках. І гэты бур
ны час быў найлепшай жывой агітацыйнай 
кнігай для беларускіх сялянскіх мас”. Гэта 
значна паскорыла працэс нацыянальнай 
кансалідацыі беларусаў, да якога далучы
лася шмат ураджэнцаў нашых Бельскага, 
Беластоцкага і Сакольскага паветаў. Тут 
немцы стваралі моўны калідор, арганізую
чы беларускае школьніцтва, каб нейтралі
заваць польскія ўплывы ў заходняй частцы 
Беларусі. Далей дакладчык засяродзіўся 
на дэталях біяграфій некаторых з іх. Мне 
падаецца, што на гэтыя біяграфіі мелі 
ўплыў і згаданыя дакладчыкам рэлігійныя 
абставіны, калі не стала вартавых дасю
лешняга парадку. З Віленскай епархіі 
з’ехала больш за шэсцьсот святароў і на 
ўсёй яе тэрыторыі асталося толькі шасця
рых праваслаўных святароў. Сямейныя па
дзеі — народзіны, шлюбы і паховіны — не 
былі ацаркоўліваны. Не было праваслаў
нага духавенства і здараліся такія выпадкі, 
калі нямецкі капелан апранаў царкоўнае 
аблачэнне і так адпраўляў запатрабава
ныя абрады; такія хрэсьбіны здарыліся 
ў Беластоку, дзе ў 1916 годзе аставалася 
каля тысячы праваслаўных вернікаў.

(працяг будзе)
vТэкст і фота Аляксандра ВЯРБІЦКАГА
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n  Уладзімір Ляхоўскі

Канферэнцыя пра 

«Бежанства 
1915 года»

У сучаснай рэчаіснасці не ўяўляю 
жыцця без доступу да інтэрнэту. Гэта ак
но ў свет. Асабліва ў маім выпадку, калі 
намагаюся працягваць супрацоўніцтва 
з «Нівай» як шматгадо
вы карэспандэнт. Для 
мяне зараз інтэрнэт гэ
та неабмежаваная кры
ніца ведаў і магчымасць 
наладжвання сяброўскіх 
кантактаў праз пасрэд
ніцтва скайпа (натабена, атрыманага ў па
дарунку ад «Нівы»), і фейсбука. Праз пас
рэдніцтва інтэрнэту рэалізую дамашнія 
рахункі. Дзякуючы дабрадзейнасці новых 
тэхналогій маю магчымасць пасылаць 
электроннай поштай тэксты і фотаздымкі 
ў рэдакцыю, таксама весці неабмежава
ную карэспандэнцыю з цэлым светам. 
А самае асноўнае для інтэрнаўта гэта 
свабодны доступ да інфармацыі, таксама 
магчымасць выказвання сваіх поглядаў 
і думак на фейсбуку.

Аб пачатках праўлення пераможнай 
групоўкі старшыні ПіС Яраслава Качын

скага, у тым ліку прэзідэнта РП Анджэя 
Дуды лепш не гаварыць. Аж бурліць 
у сродках масавай інфармацыі: адмова 
навелізацыі закону аб нацыянальных і эт
нічных меншасцях, спрэчкі з прэзідэнтам 
за трох суддзяў Канстытуцыйнага трыбу
нала , выбраных парламентам мінулага 
склікання, памілаванне Марыюша Камін
скага, затым адмена закону аб Кансты
туцыйным трыбунале выклікае закалот 
у грамадстве, а перш за ўсё ў коле вядо

мых юрыстаў. Найбольш супярэчлівыя 
дзве апошнія справы: памілаванне каар
дынатара па справах спецслужбаў і ад
мена закону аб Канстытуцыйным трыбу
нале. Адмоўна рашэнні прэзідэнта ацэнь
ваюць такія аўтарытэты як выконваючы 
абавязкі старшыні КТ Анджэй Жэплінскі, 
былы старшыня КТ Анджэй Цоль і суддзя 
ў Трыбунале справядлівасці еўрапейскай 
супольнасці ў Люксембургу Марэк Саф’
ян. Думка згаданых юрыстаў адназначная 
— прэзідэнт парушыў канстытуцыйны 
лад і парадак, таму што прэзідэнт з’яўля
ецца адно выканаўчым органам, а зака

надаўчым у гэтай справе з’яўляецца пар
ламент і незалежны суд. Такім чынам, па 
думцы юрыстаў, прэзідэнт увайшоў у кам
петэнцыю незалежнага суда (у справе М. 
Камінскага), затым не выканаў рашэння 
парламента ў справе назначэння ў КТ 
трох суддзяў. Але прэзідэнту, як і ўпраўля
ючай партыі пэўна ўсё вада на млын, бо 
ўлада... гэта яны!

— Такое было маё рашэнне (у справе 
Марыюша Камінскага — У. С.), — так 

канстатаваў прэзідэнт Ан
джэй Дуда ў час сустрэчы 
з журналістамі перад іна
гурацыйным пасяджэан
нем парламента VIII склі
кання, — і за гэта нясу 
асабіста адказнасць.

Пытаю затым: перад кім нясе адказ
насць? Перад лідарам ПіС?

Некалькі дзён таму на адным з парта
лаў прачытаў я, што «калі злачынца пахо
дзіць з верхняга эшалону ўлады і ведае 
каго трэба, можа спаць спакойна». Аўтар
ка прыпомніла яшчэ, што «ў нармальнай 
краіне ўсе людзі роўныя перад законам, 
а за яго парушэнне нясуць адказнасць 
— незалежна ад таго ці будзе гэта чорна
рабочы, ці міністр».На маю думку, нічога 
тут прыбавіць, нічога адкінуць... Сумнае, 
але праўдзівае.

vУладзімір СІДАРУК

мой 
погляд
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У па ле скай 
глы бін цы (23)

n Са спевачкай ля яе белаблакітнай хаткі

Н
а дзея Яў со віч ужо вы гля да ла 
мя не пе рад сва ёй бе лай хат
кай, у глы бі по ля. Я па кі ну ла 
ма шы ну ля кры жа, пры аз доб ле
на га ка ля ро вы мі стуж ка мі і руч

ні ком. Да лей трэ ба бы ло іс ці пяш ком. 
Ра ней тут быў ка нец ся ла, які ў Пе раб ро
дах за вуць Ад рын кі.

— Вы са бе пос піл куй тэ ся, а я заг ля ну 
да ма ці, — ска заў Юры.

У пе ра кла дзе гэ та зна чы ла, каб мы са
бе спа кой на па раз маў ля лі. На Па лес сі ўсё 
зда ва ла ся больш за па во ле ным і ад да ле
ным. На ват да ро га, якая вя ла да хат кі спя
вач кі, па доў жы ла ся ў дватры ра зы. Маг
чы ма, так спра ца ва ла ўзру ша насць, якая 
ахі ну ла мя не ад га ла вы да ног. На дзея Яў
со віч яві ла ся мне са мым да ска на лым ува
саб лен нем па ле скай пес ні, на сы ча най ма
гі яй, бо лем, сэр цам і сі лай. Паў пу стын ны 
кра я від, які рас пас ці раў ся наў к руг хат кі, 
толь кі ўзбуйняў гэ тае па чуц цё. Я іш ла ся
род пяс ча ных уз гор каў, зрэд ку аб рос лых 
бя рэ зі най, і паў та ра ла як ман т ру сло вы 
пе раб род скіх жан чын, якія га ва ры лі, што 
пес ня скла да ец ца з го ра... Пяс ча ныя, ма
лас п ры яль ныя для гас па дар кі дзю ны пад
каз ва лі, што го ра тут заў сё ды бы ло пад 
да стат кам, ды на ват нам но га больш, чым 
трэ ба для паў нак роў най пес ні.

* * *
Спа чат ку мы пры се лі на ла вач цы ля 

ха ты, каб па га ва рыць пра жыц цё і над
вор’е. З пер с пек ты вы Пе раб ро даў вай на 
зда ва ла ся ад лег лай і не рэ аль най. На ват 
той факт, ка лі ўдвая па ні зі лі пен сію, які 
бу да ра жыў га рад скіх пен сі я не раў, тут 
зда ваў ся быць на дру гім пла не. Га лоў
нае, каб вай ны не бы ло. На ла вач цы пад 
бе лай хат кай, за якой па чы на ла ся Руд ніц
ке ба ло та, я за бы ла ся, што зна хо джу ся 
ва Ук ра і не.

— У нас ці хень ка, спа кой на, — па ча ла 
спя вач ка, — ня ма ні я кай па гро зы. Лю дзі 
сва ёй ра бо тай за ня ты. Хто ў по лі, хто 
ў ле се пра цуе.

Ёй са мой, 74га до вай пен сі я нер цы 
пры хо дзіц ца га да ваць сві ней, ку рэй ды 
ха дзіць у лес за гры ба мі, яга да мі і жу ра ві
на мі. Бо як без ра бо ты ся дзець! Ча ла век 
столь кі вар ты, коль кі дру го му здо лее 
штось даць, да па маг чы. У спа да ры ні На
дзеі ёсць ка му да па ма гаць. У ся ле жы ве 
сын з ся мей кай, у іх двое дзе так. Най
ма лод шая ўнуч ка ў са дзік пай ш ла. Ёсць 
свае доч кі і ін шыя ўну кі...

Ад па чу та га ў мя не з’я ві ла ся ад чу ван
не, што за мі наю ў што дзён най ра бо це. 
На дзея Яў со віч, якая пры больш спры
яль ных умо вах маг ла б стаць па ле скай 
Се за ры яй Эво рай, не бы ла за ці каў ле на 
ме дый най сла вай. На ват не пе ра ап ра
ну ла ся на на шу суст рэ чу ў свя точ ны 
строй. Так са ма не ці ка ві лі яе ўжо па ез д кі 
і вы ступ лен ні.

— Ня даў на, адзін пры яз джаў і зап ра
шаў ехаць спя ваць у Маск ву. Але я не 
сха це ла. Ча му? Бо ня ма ўжо з кім мне 
спя ваць. Тыя лю дзі, з які мі я лю бі ла 
спя ваць, па ўмі ра лі. Ды і са мой хо чац ца 
ўжо да іх. Пас ля та го як я вяр ну ла ся са 
шпі та ля, жыц цё яш чэ больш ста ла абы я
ка вым. Па гор шыў ся зрок, ціск пад няў ся. 
Усё ба ліць. Вось ля гу спаць і пра ніш то 
ўжо не ду маю, — прыз на ец ца спа да ры ня 
На дзея. — А ка лісь, бы ва ла, ля жаш і ду
ма еш ку ды зап ро сяць на вы ступ лен ні. Як 
бу дзе ў да лё кай кра і не? Як ус п ры муць 
на шы пес ні чу жыя лю дзі?

Ра сказ рап тоў на аб ры ва ец ца. Спа да
ры ня На дзея гля дзіць на мя не з не да ве
рам і зноў пы тае :

— Вы са праў ды з Поль ш чы да мя не 
еха лі?

* * *
— У ма ёй сям’і ўсе няб ла га спя ва лі, 

— ка жа На дзея Яў со віч. — Да вай ны 
баць ка быў свяш чэн ні кам, слу жыў у цар
к ве. Ма ці так са ма спя ва ла.

Пас ля, за са вец кіх га доў, баць ка стаў 
на стаў ні кам. Вёў ма ла дзё вы хор у свят лі
цы. Па мя тае як ра зам ез дзі лі вы сту паць 
у Дуб ро ві цу, у су сед нія сё лы. Але гэ та не 
тое... Пес ні, якія прый шлі пас ля вай ны, 
не над та ёй па да ба лі ся:

— Яны не кра на лі за сэр ца, — ка жа, 
— на ват ка лі там бы лі шчым лі выя сло вы. 
Усё та кое тра ліва лі.

Больш за хап ля лі яе га ла сы род най цёт
кі. Яна бы ла тая, якая за пя ва ла. Зна чыць, 
па чы на ла і вя ла да апош няй зва рот кі пес
ню вер х нім го ла сам. Ін шыя спе ва кі пад к лю
ча лі ся па да ро зе, быц цам пры то кі да ра кі. 

Ра зам ства ра лі гар мо нію, ад якой дры жа лі 
ўсе кры він кі ў це ле і мац ней бі ла ся сэр ца. 
Пес ня ад ры ва ла ад зям лі, нес ла ся панад 
га ло ва мі, быц цам не на ле жа ла да лю дзей, 
толь кі да ін ша га вы мя рэн ня.

— Я тыя га ла сы цёт кі ўсе ве да ла, — ка
жа.

* * *
На дзея Яў со віч спа чат ку ім к ну ла ся пе

ра няць сло вы, ме ло дыя са ма заст ра га ла 
ў це ле. Бы ва ла, не маг ла за снуць, па куль 
не вы ву чыць пес ні да кан ца на па мяць. 
Ве да ла, што нель га пе рай на чыць хоць 
бы ад но сло ва. Та ды пес ня губ ляе свой 
ге а мет рыч ны ўзор, штось унут ры раз ры ва
ец ца. Па доб нае за хап лен не пес няй меў яе 
два ю рад ны брат, яко га клі ка лі Бон дар ко. 
Бу ду чы ма лы мі дзець мі, ра зам ся да лі ля 
сто га се на і спя ва лі на га ла сы. Іх твор чы 
ду эт пе рат ры ваў цэ лае жыц цё.

— Хоць у ма ім жыц ці не заў сё ды да пес
ні бы ло, — ка жа жан чы на.

* * *
На ра дзі ла ся на пя рэ дад ні Ай чы ннай 

вай ны, у 1941 го дзе. Гэ та быў са мы каш
мар ны час у жыц ці ся ла. Ра зам з ува хо дам 
ня мец кай ар міі ўсіх жы ха роў ра шы лі пе
ра ся ліць, каб не да па ма га лі пар ты за нам. 
Лю дзей з Пе раб ро даў на кі ра ва лі да ро гай 
на Сто лін, маг чы ма там ха це лі іх па ся ліць 
на ча со вае жы хар ства. Ад нак у па ло ве 
да ро гі, у ле се, іх за пы ні лі «лю дзі з ле су» 

ды за га да лі ўця каць. Хто яны? — На дзея 
Яў со віч не ве дае. Мо жа пар ты за ны, мо жа 
ін шыя. Га ва ры лі, што іх вя дуць на рас ст
рэл да Сто лі на. Тыя, што ўспе лі, раз бег лі
ся па ле се, аца ле лі, пе ра жы лі. Ся род іх, на 
ру ках у баць коў, бы ла ма лень кая На дзея. 
Да кан ца вай ны шмат на ро ду жы ло ў зям
лян ках, пяцьсем кі ла мет раў ад ся ла.

— Ад на на ша цёт ка пе па спе ла саб рац
ца, як усе, у да ро гу. Яе з сям’ ёй сха пі лі 
нем цы, за пы ні лі ў ста до ле і ўсіх спа лі лі. 
Ра зам з му жам і чац вёр кай дзя цей. Ка лі за
га рэ ла ся, баць кі нак ры лі сва і мі це ла мі дзя
цей. Ма ці ўзя ла пад ся бе дзве дзяў чын кі, 
баць ка двух хлоп цаў. Пас ля, ка лі іх ха ва лі, 
лю дзі знай ш лі ў двух мес цах па ча ты ры ру
ча нят кі. Та кая ў нас бы ла вай на.

Пра тра гіч ныя па дзеі ве дае ад баць коў 
і лю дзей. Яна са ма ў той час бы ла не маў лят
кам на ру ках. Баць кі шчас лі ва пе ра жы лі...

Пас ля вай ны, не каль кі га доў за пар, па
на ва ла за су ха. Пяс ча ная зя мель ка да ва ла 
мі зэр ны плён. Іх усіх заг на лі ў кал гас, за
бра лі ва зы і ва лоў.

За пра ца дзень пла ці лі 800 грам жы та. 
За гэ та трэ ба бы ло пра кар міць сям’ю:

— Лю дзі га ла да лі дзесь ці да 1955 го да.
Ужо та ды нас «пе ра вя лі» на Ук ра і ну. І кож
ны, хто мог, з’яз джаў на Кі ра ваг рад чы ну, 
Мі ка ла еў ш чы ну. Там бы ла яда, шанц вы
жыць.

* * *
На дзея Яў со віч, ма ці пя ця рых дзя цей, 

пай ш ла на пен сію ў пяць дзя сят га доў. 
Пяць га доў да та го па мёр яе муж. Га рэл ка 
з’е ла. Яна пра ца ва ла ў кал га се. Жы ха ры 
Пе раб ро даў ап ра цоў ва лі лён, які пры во зі лі 
ім з ра ё на, з Дуб ро ві цы.

На глі ня най пя чы, дзе га та ва ла ся стра
ва для сям’і і корм жы вё лі не, трэ ба яш чэ 
бы ло су шыць кал гас ны лён. Пас ля яго 
выс ці ла лі на па на двор ку, тра па лі ў тра па
ках. Праў да, цяж кая пра ца не бы ла тут 
на ві ной. Най горш, што не бы ло пры быт ку 
і дзе ці па раз’ яз джа лі ся па све це. Адзін 
сын не вяр нуў ся з вой ска, Па сён няш ні 
дзець ніх то з сям’і не ве дае пра ака ліч нас
ці смер ці. Слу жыў у спец с луж бах дзесь ці 
пад Маск вой... Столь кі ўся го на ка пі ла ся 
на ад ну га ла ву!

Апош ні ўспа мін зам к нуў раз мо ву.
Дзесь ці па між ска за ным бы лі тыя ўсе па

ле скія га ла сы, якія ўме ла выс пя ваць у Пе
раб ро дах ад на цу доў ная На дзея Яў со віч.

— Гэ та бы ла мая адзі ная ра дасць 
у жыц ці, — ка жа спя вач ка. — Та ды ўсе 
сум ныя спра вы дзесь ці ад п лы ва лі.

Жыццё вярталася на кругі свае. 
(пра цяг бу дзе)
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