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Каб каляднікі нашых хат не абміналі!
Са Святам Ражджаства!

Пернікі на ёлкуè5

«Нарадзіўся для вас 
сёння ў горадзе 
Давідавым Збавіцель, 
Які ёсць Хрыстос 
Гасподзь. І вось вам знак: 
вы знойдзеце Дзіцятка 
спавітае, што ляжыць 
у яслях» (Лк. 2, 11-12).

ў небе спявалі песню: «Слава ў вышніх 
Богу і на зямлі мір, у людзях добрая воля» 
(Лк. 2, 14).

А мы ўсе я-к б-у-дз-е-м, як х-т-о з і-х у-с-і-
х?.. Ці паспяшаем, пойдзем да я-с-л-я-ў? 
І як жа нам да іх даехаць, дайсці, даля-
цець?.. Палесціна ж так далёка!.. А — можа 
гэтак вось, проста і лёгка: няхай нашы  
с-э-р-ц-ы стануць Божымі яслямі?!. Давай-
це, Людзі Добрыя, перанясемся т-у-д-ы 
д-а-л-ё-к-а ў нашых думках, як спяваем 
у калядцы: «Я умом хадзіла ў горад Віфле-
ем, і была ў вярцепе і відала ў нём, што Хры-
стос Спасіцель, Цар, Тварэц і Бог радзіўся 
ад Дзевы і ляжыць убог!»...

І мы не багаты, скажаце!.. Праўда, няма 
ў нас залежаў нафты, газу, алмазаў ці сап-
фіраў, няма банкаў, але ў нас ёсць веліч 
наша цудоўная: д-у-ш-а н-а-ш-а п-р-а-в-а-
с-л-а-ў-н-а-я! Ёсць с-э-р-ц-а наша, с-к-а-р-б 
наш найбольшы!.. Мы можам з і-х з-р-а-
б-і-ц-ь — захацець толькі трэба! — я-с-л-і 
Г-а-с-п-о-д-н-і, калі там б-у-дз-е любоў, зыч-
лівасць, усмешка і радасць, спачуванне да 
чужой бяды, да гора людскога! Для нашых 
б-л-і-з-к-і-х, для ўсіх і-н-ш-ы-х!..

І Хрыстос прыйдзе тады — н-а-п-э-ў-н-а! 
— да нас, і галаву Сваю ў н-а-с прыклоніць, 

сагрэецца, бо т-а-д-ы, у Ноч Нараджэння 
Ён НЕ МЕЎ ні калысачкі, ні падушачкі, ні 
коўдрачкі. Ён ляжаў на акраюшцы, адрабі-
начцы халоднага сена, у пялёначках бед-
ненькіх...

Паверма, будзьма ўпэўнены! — Іісус сядзе 
н-я-в-і-дз-і-м-а і за Стол наш Калядны, пра-
будзе з намі, далей пойдзе, да іншага до-
му... Мы ж і ў гэты раз п-а-с-т-а-в-і-м і Я-м-у 
талерачку, як заўсёды дагэтуль... І Госпаду 
б-у-дз-е міла з намі, бо мы будзем сардэч-
ны! Бо Ён узрадуецца ад цяпла нашага, 
а мы, ва ўнутрах нашых, узбагацеем, расцві-
цем (хоць і зіма ў нас, і мо, дзе ў каго, снег-
мяцеліца наляціць!), бо ў сэрцах нашых 
настане В-я-с-н-а Х-р-ы-с-т-о-в-а!..

Вось, сядайма за Стол наш з сенам пад 
сурвэтаю бялюсенькай, што напомніць нам 
т-о-е сенца, з ясляў. І пялёнкі т-ы-я бедныя, 
Хрыстовыя... Заспявайма радасна, са сля-
зінкай: «Неба і зямля ныне таржаствуюць», 
бо сярод нас «Хрыстос Раждаецца — слаў-
це!», «Хрыстос з неба — спатыкайце!», 
«Хрыстос на зямлі — узносьцеся (да неба)», 
«Спявайце Госпадзеві ўся зямля і з радасцю 
заспявайце людзі, бо Ён праславіўся!»...

І ўсе мы а-д-ч-у-е-м, што Збаўца Гасподзь 
— ва ўнутры н-а-с!.. Мы ж н-я-р-а-з дагэ-

туль заўважылі, што ў гэты Святы Вечар, 
у Ноч Калядную ў-с-е мы становімся нейкімі 
цішэйшымі, радаснейшымі, дабрэйшымі, 
л-е-п-ш-ы-м-і!.. Бо Віфлеем, Святы Горад 
з’явіўся ў н-а-с, бо мы с-а-м-і с-т-а-л-і В-і-ф-
л-е-е-м-а-м, я-с-л-я-м-і!..

А ў першы Дзень Ражджаства пойдзем са 
звяздой ад хаты да хаты: «Новая Радасць 
стала, яка не бывала, над вярцепам звязда 
ясна светам вазсіяла»...

Дай, Хрысце Божа, У-с-і-м н-а-м шчасліва 
святкаваць, здаровымі быці! Дай Зямлі 
нашай Роднай і Усяму Свету, дзе цяпер вой-
ны, пажары і слёзы — С-в-а-й-г-о М-і-р-у! 
Дамоўствам і Сем’ям нашым дай, Іісусе Віф-
леемскі, радасць і шчасце, на кожную хвілі-
ну і дзень кожны!.. Хай з намі будзе Дзіўная 
Твая Віфлеемская Навіна!..

Са Святам Нараджэння Божага, Доб
рыя Людзі! Святкуй і Ты, «Ніва» наша 
Дарагая! І Табе, восьвось, споўніцца 
ўжо 60 гадоў! Як Ты вырасла, як 
узмужала сярод нас!.. Шчасця 
Табе!..

+ Сіман, 
Праваслаўны Архіепіскап

 Лодзінскі і Познаньскі, 
 Ражджаство Гасподне 2016 г.

З ДЗІЎНАЙ БожАЙ 
Віфлеемскай Навіной!

Дзе ж быў гэты горад? Геаграфічна — та-
ды і цяпер — ён у Палесціне, ублізі — ня-
цэлых 10 кіламетраў — ад Святога Горада 
Іерусаліма. І яслі там былі, у хляўку-пячоры, 
у скале, куды на начлег пастухі загналі 
свой статак, «бо не было Божаму Дзіцяці 
месца ў гасцініцы» (Лк. 2, 7)... І зорка вялі-
кая свяціла над месцам, дзе быў Збавіцель, 
але жыхары Віфлеема і Іерусаліма яе НЕ 
прыкмецілі, занятыя сустрэчамі са сваяка-
мі, якія прыйшлі, прыехалі (па ўказе кесара 
Аўгуста) «запісацца, кожны ў свой горад» 
(Лк. 2, 3), і толькі яе пабачылі, і ішлі за ёю, 
з далёкіх краёў, тры цары-вандроўнікі, і, 
прыйшоўшы, упалі на калені і пакланіліся 
Госпаду, і расклалі перад Ім «дары: золата, 
ладан і смірну» (Мтф. 2, 11)... Віфлеемцаў 
і іерусалімян тут НЕ было... Былі толькі па-
лявыя пастухі ды іх скаціна, і Анёлы, што 
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Вяртанне 
прынцыпу 
сіметрыі?

Вачыма еўрапейца

Метамарфозы каўбасы 
або 

Святы вось-вось
Падарунак

Акурат перад самымі святамі захацела-
ся мне напісаць пра падарункі, якія даста-
нуць беларускія дзеці на Новы год і Каля-
ды. Тэма мне падавалася вельмі цікавай, 
бо мела на мэце параўнаць мінулагоднія 
сюрпрызы з прэзентамі гэтага года. Я быў 
амаль перакананы, што падарункі гэтым 
разам будуць значна больш сціплыя, чым 
тыя, якія атрымлівалі дзеткі яшчэ ў той Бела-
русі, у якой беспрацоўныя не мелі абавязку 
плаціць дзяржаве грошы, якія яны невядо-
ма дзе мусяць узяць. Ну і адпаведна, маглі 
нешта выдаткаваць са зберажэнняў яшчэ 
больш позняй эпохі, калі яшчэ мелі сталы 
заробак і адкладвалі на чорны дзень.

Ды і бізнесоўцы ў той Беларусі яшчэ не 
збіраліся кідаць працу адразу па заканчэн-
ні каляндарнага года. І працоўныя яшчэ не 
пераводзіліся на скарочаныя графікі, хоць 
усё пакрысе да гэтага і сунулася. І пенсі-
янеры яшчэ не размаўлялі пра мажлівае 
падаўжэнне ўзросту для атрымання той 
пенсіі. Адным словам, зараз у мяне былі 
ўсе падставы меркаваць, што цяперашнія 
мажлівасці насельніцтва сталі, мякка кажу-
чы, крыху сціплейшыя.

Хоць узніклі і сумненні амаль адразу, як 
я стаў апытваць знаёмых. Мой сябра мне 
так і заявіў, што не важна якія ў сям’і дахо-
ды. Дзеці — самыя важныя і бацькі будуць 
лезці ў пазыкі, абы толькі свята атрымала-
ся не горш, чым мінулы раз. Чаго толькі не 
зробіш для сваіх дзетак.

— Ну, а што канкрэтна падорыш сваім 
дзецям ты? — спытаў я яго.

— Ды я яшчэ не думаў пра гэта, — паціс-
нуў ён плячамі. — Часу не было нават паду-
маць. Ну нешта ж набуду.

Адказ мяне заінтрыгаваў. Я памятаю 
яшчэ тую, з давён-даўна ўсталяваную тра-
дыцыю, калі задоўга да свята бацькі сядалі 
разам з дзецьмі, каб напісаць ліст святому 
Міколу або Дзеду Марозу, што зрэшты 
азначала адзін і той персанаж. Мы, белару-
сы, і ў гэтым унікальныя людзі. Гэта ў еўра-
пейцаў адзін святы Мікола. У рускіх адзін 
Дзед Мароз. У нас жа двое Каляд, два Но-
выя гады, па юліянскім і па грыгарыянскім 
календарах, і два персанажы, якія ўсядно 
азначаюць аднаго. Таго, хто носіць падарун-

кі на святы і кладзе іх то ў шкарпэткі, то пад 
ёлку, а то і пад падушку.

Задаю гэтае ж пытанне яшчэ некалькім 
сваім знаёмым, і дзевяць з дзесяці адказ-
ваюць гэтак жа. Бракавала часу нават 
падумаць пра тое, які набыць падарунак. 
Не тое, што напісаць ліст, паслаць яго, 
штодзённа размаўляць з дзецьмі пра тое, 
ці атрымаў яго адрасат, ці набудзе ён тое, 
што яго прасілі. Пагаварыць пра тое, што 
падарункі набываюцца старанным дзеткам, 
якія слухаюць бацькоў, выхавацеляў і на-
стаўнікаў. І штодзённа павышаць узровень 
адчування свята, якое абавязкова прыйдзе 
і абавязкова будзе той самы падарунак, які 
пад ненавязлівымі тлумачэннямі бацькоў 
дзіцяня выбрала само. Гэта будзе той самы 
падарунак, які яму больш за ўсё патрэбны, 
які ён больш усяго чакаў, без якога свята 
быць не можа.

Гэта будзе эмоцыя, якая запомніцца на 
ўсё жыццё, якая прымусіць некалі потым, 
калі сённяшняе дзіця само стане татам або 
мамай, перадаць гэтую эмоцыю сваім дзе-
цям. Далей. Туды. У будучыню, якая заха-
вае адчуванне цуду хаця б для маленькіх...

Але ўсё змянілася. Хіба той чорны дзень, 
якога так баяліся і на які адкладвалі, нады-
шоў. У людзей для казкі бракуе галоўнага 
— часу.

Справа нават не ў грашах, бо і за невя-
лікія сродкі можна яшчэ сарганізаваць вялі-
кае цуда. Не хапае галоўнага ў жыцці рэсур-
су — не хапае часу, які і ёсць жыццём.

Беларусы сёння носяцца як вясковыя 
дзеркачы, каб зберагчы апошняе. З касы 
ў абменнік, бо рубель абясцэньваецца на 
вачах. З абменніка ў краму, бо рэчы падара-
жаюць. Як ёсць віза, то ў Польшчу, каб неш-
та набыць, і зноў на працу, каб не згубіць... 
І на ўсё бракуе часу...

Падарункі будуць амаль у кожнага дзі-
цяці. Нашы людзі для дзяцей зробяць усё, 
што могуць. Толькі ці будуць гэтыя падарун-
кі святочнымі? Ці прынясуць яны ў хату той 
доўгачаканы цуд? Ці толькі мітусню нашага 
сённяшняга жыцця...

А вось адзін адказ на маё пытанне мне 
спадабаўся. Да гэтага то я пытаў усё ў да-
рослых. А тут вырашыў спытаць у дзіцяці:

— Што ты папросіш на святы?
— Я папрашу снегу, — сумна адказаў 

ён, — бо мінулым годам мне падарылі сан-
кі, а я так ні разу на іх не пакатаўся.

vВіктар САЗОНАЎ

Падчас апошняга ў 2015 годзе пася-
джэння парламенцкай камісіі нацыяналь-
ных і этнічных меншасцей паўторна на 
гэты тэрмін абіраўся яе старшыня. Гэта 
адбылося таму, што неўзабаве пасля 
выбараў 17 лістапада памёр — новааб-
раны на гэту функцыю — дэпутат Тамаш 
Тамчыкевіч. Па парытэце, абавязваючым 
у прэзідыумах камісіі ў гэтым тэрміне, фун-
кцыя шэфа тае — у цяперашні час з ча-
тырнаццаці чалавек — камісіі належыць 
прадстаўніку Грамадзянскай платформы. 
Падчас апошняга пасяджэння старшы-
нёй стала дэпутатка ад гэтай партыі, на-
стаўніца, выпускніца польскай філалогіі 
з Катавіц Данута Петрашэўская, якая 
засядае ў Сейме ўжо трэці тэрмін і мае 
вопыт у працах камісіі. Камісія мае права 
абіраць трох віцэ-старшынь. У лістападзе 
сталі імі Станіслаў Гускоўскі з ГП (Легні-

ца), у час папярэдняга ўрада намеснік 
міністра адміністрацыі і лічбавізацыі, ад-
казны за праблемы меншасцей, і Шыман 
Гіжынскі з Права і справядлівасці (Чанста-
хова), дэпутат які мае мандат у чацвёрты 
раз. На апошнім пасяджэнні камісіі стала 
пытанне выбару трэцяга віцэ-старшыні. 
Дэпутат Гускоўскі прапанаваў Рышарда 
Галлю, адзінага прадстаўніка меншасцей 
(нямецкай; дэпутат беспартыйны) у гэтым 
скліканні Сейма і члена камісіі меншас-
цей ад двух тэрмінаў, то ёсць столькі, 
колькі засядае ў ніжняй палаце парламен-
та. Абгрунтоўваў:

— У прэзідыуме нашай Камісіі, у адпа-
веднасці з традыцыяй, заўсёды былі прад-
стаўнікі нацыянальных меншасцей, бадай 
усіх прысутных у Камісіі (...). Спадар дэпу-
тат Рышард Галля вядомы ўсім, хто з’яўля-
ецца членам Камісіі або шматгадовым дэ-

путатам, са свайго надзвычай спакойнага, 
прымірэнчага характару.

Прыемную атмасферу, якая суправа-
джала выбары трэцяга віцэ-старшыні, па-
рушыла выказванне дэпутата Гіжынскага:

— Трохі збянтэжыла мяне гэтая рэка-
мендацыя ў плане прадстаўніцтва нямец-
кай меншасці, таму што адносна прабле-
мы асяроддзяў вядома, што кожны кагось-
ці прадстаўляе, і гэта цалкам відавочна. 
У той час як афіцыйная спасылка на такую 
сітуацыю (што дэпутат Галля прадстаўляе 
нямецкую меншасць — М. Х.) неадкладна 
выклікае пытанне прынцыпу сіметрыі ў між-
народных адносінах, у адносінах паміж 
дзяржавамі, дзе такой сіметрыі на гэтым 
узроўні, вядома, няма. Таму я лічу, што тут 
ёсць нейкая метадалагічная праблема. Вя-
дома, я не маю нічога супраць чалавека. 
Я супраць прынцыпу, які быў тут прымене-
ны. (...) Вось чаму — з-за прынцыпу, а не 
з-за чалавека — устрымаюся ад голасу, 
падзяліўшы свой голас на палову.

Канчаткова за кандыдатурай дэпута-
та Галлі выказаліся трох членаў ГП і па 
адным з ПіС, Сучаснай і клуба Кукіз-15. 
Ніхто не быў супраць і двое ўстрымаліся 
ад голасу (акрамя дэпутата Гіжынскага, 
сам кандыдат). Пасля абрання новы, трэці 
віцэ-старшыня сказаў, спасылаючыся на 
заяву дэпутата Гіжынскага: «Я быў абра-
ны ў польскі парламент і станаўлюся, спа-
дар старшыня, свайго роду закладнікам. 
Я лічу, што з’яўляюся паўнавартасным 
грамадзянінам Польшчы, хачу ёй служыць 

і ўпэўнены, што буду гэта рабіць, таму 
хацеў бы дачакацца часу, калі б не выка-
рыстоўвалася такіх элементаў, а хутчэй 
абагачалася гэтым, што ўяўляе сабой ня-
мецкая меншасць у Польшчы».

Дэпутат Шыман Гіжынскі (ПіС) тлума-
чыў: «Я свайго меркавання не змяню, 
таму што гэты голас падзяліў напалову, 
праўда? Гэтая палова стрыманая, наконт 
адмаўлення прынцыпу, а другая палова 
— пазітыўная, была пры вашай асобе, як 
выраз даверу да палітыка і надзейнага, ад-
казнага чалавека. Такім чынам выказваю 
сваю думку цалкам публічна, без якога-не-
будзь апартунізму, згодную са сваімі пера-
кананнямі і гэта ўсё што я меў сказаць».

На мой погляд, дэпутат Гіжынскі паслаў 
трывожны сігнал. Прынцып «сіметрыі 
ў міжнародных адносінах», то-бок, прыпа-
дабненне сітуацыі м.інш. прававой да 
становішча польскай меншасці за мяжой, 
нельга перакладваць на стаўленне поль-
скай дзяржавы да сваіх нацыянальных 
меншасцей. Вопыт апошніх 25 гадоў пака-
заў, што такая палітыка вядзе ў нікуды і на 
шкоду саміх меншасцей — карэнных гра-
мадзян Польшчы, без адрознення, якой 
тычыцца меншасці. Таксама ўзмацняе 
дрэнную сітуацыю польскай меншасці за 
мяжой. У мінулыя больш чым два дзесяці-
годдзі пазбягалі яе, хоць былі галасы, што 
яна неабходная, у першую чаргу, якраз 
у сувязі з нямецкай меншасцю. Ці гэты го-
лас цяпер будзе актывізавацца?

vМацей ХАЛАДОЎСКІ

Закончыўся сезон падрыхтоўкі святоч-
ных каўбас. Дарэчы, гэта сімптаматычна, 
што самаробныя каўбасы сёння круцяць. 
Круцяць іх у гарадах, круцяць у вёсках. 
Калісь яны мелі нешта з рамеснага май-
стэрства. Саланінкава-мясная начынка, 
пасыпаная адпаведным складам спецый, 
не дай Божа, не молатая, а нарэзаная 
і карпатліва сціснутая пальцамі ў кішцы. 
Гэта былі сапраўдныя творы чалавечых 
рук. І смакам, і выглядам прыгадвалі ўні-
кальны, асобны, непаўторны арт-аб’ект, 
адзначаны тэмпераментам і адмысловай 
характаралогіяй яго стваральніка. Адва-
жуся параўнаць яго з шэдэўрамі сусвет-
най культурнай спадчыны, такімі, як знака-
мітая «Мона Ліза» Леанарда да Вінчы або 
мармуровая статуя «Давід» Мікеланджэ-
ла. «Пальцоўкі» вешалі пад столлю каля 
печкі і то на бачным месцы, але не толькі 
для таго, каб іх дасушыць, але і для эстэ-
тычнага прадстаўлення. Колцы каўбас, 
прыгожа скручаныя на калку, сведчылі 
пра багацце гаспадароў, а таксама пра іх 
мастацкія схільнасці. І, сапраўды, зіхацелі 
яны так прыгожа тлушчыкам, як рэнесан-
сныя карціны лакам. А іх структура, што 
прасвечвалася праз кішку, насіла мета-
фізічны адбітак. Сапраўды, сельскія хаты 
ў перадкалядны перыяд нагадвалі мастац-
кую галерэю. Анджэй Асэнка, паважаны 
мастацтвазнаўца, які сваіх назіранняў 
не адносіў адно да метамарфоз каўбас, 
сцвярджаў, што паняцце культурнай 
спадчыны вёскі складаецца з творчага пе-
раймання і індывідуальнага эстэтычнага 
пачуцця, якое неабавязкова выяўляецца 
схільнасцю да серыйнай мазні — ланд-
шафтаў з выявай равучых аленяў у час го-
ну. Як справядліва адзначыў у той жа час, 
мода на алеадрукі, серыйна адбіваную 
мазню, сфармавалася найперш у гарад-
скім асяроддзі ды ў вясковыя хаты ўварва-
лася ўсур’ёз у сярэдзіне дзевятнаццатага 
стагоддзя, калі прадукты рамёстваў пачалі 
выціскацца серыйнымі завадскімі рэпра-
дукцыямі. Іншымі словамі, арыгінальную 
эстэтыку вёскі сапсаваў горад. Сапраўды 
гэтак жа горад, які з’яўляецца рухавіком 
прагрэсу цывілізацыі, у адрозненне ад вё-

скі, якая да нядаўняга часу была апорай 
традыцыі і кансерватыўнага ўпадабання гу-
стаў, сапсаваў таксама каўбасу. Эх, памя-
таю той трагічны год, калі мая бабуля купі-
ла мясарубку і частавала мяне «кручанай» 
каўбасой. Святочнай каўбасой! Я прызна-
юся, што нават дзікі алень з ландшафту, 
завешаны над яе ложкам, зароў сапраўды 
чалавечым голасам: гора нам, гора! Толькі 
што ўсё і так з трэскам правалілася. Бабу-
лі так спадабалася кручэнне каўбас, што 
так і засталася ў сваім цывілізацыйным 
зачараванні паслядоўнай да сваёй смерці. 
Таму што, як казала, штучнымі сківіцамі 
лягчэй укусіць кручаную каўбасу. Ну так, 
пратэзы таксама прыблыталіся ў вёску 
з гарадской модай!

Але вярнуся да каўбас... Католікі свае 
накруцілі. Але ў маёй вёсцы і ў суседніх, 
дзе праваслаўных і католікаў напалову, 
хіба нават і ў роўных прапорцыях, усё-та-
кі ў непасвараных адносінах, прыхатнія 
вяндлярні ўсё яшчэ дымяць. Паміж хатамі 
сцелецца тоўсты пах каўбас, вяндлін, 
бачкоў, кіндзюкоў і саланінак, змяшаны 
з водарам паленых іголак ядлоўцу і асіна-
вай драўніны. Некаторыя замест асінавай 
аддаюць перавагу яблыневай драўніне. Ін-
шыя маюць схільнасць да драўніны грушы 
або і вішні. Але ёсць і тыя, хто змешваюць 
розныя тыпы драўніны, як мастакі-імпрэсі-
яністы фарбы на палітры. Аб’яднаўшы яб-
лыню з асінай і дадаўшы некалькі галінак 
ядлоўцу, а часам і некалькі прыгаршчаў 
шалфею ці мяты, дасягаюць у галіне вода-
ру каўбас эфект, супастаўны з працамі 
Манэ або Сезана. Можна сказаць, што 
творчая свабода ў гэтым пытанні з’яўляец-
ца экспанентнай для мастацкай спадчыны 
вёскі. У бедных у дровы гарадах гэтае 
мастацтва немагчыма падрабіць. І ў гэтых 
адносінах вёска можа быць творчай ма-
дэллю для горада. Хоць у гэтым. Толькі 
што тут і там, што ж зробіш, лепш грызці 
кручаную каўбасу. Не рэзаную. Ну, што 
ж, можам толькі аблізацца. А шкадаванне 
ў гэтым пытанні даўно выказаў алень з ба-
булінага ландшафту. Толькі дзе падзелася 
тая мазня?! Адзін Бог ведае.

vМіраслаў ГРЫКА



3РЭПАРТАЖ, РАЗМОВА, ДОСЛЕД03.01.2016              № 01

Завяршыўся чарговы — XVIІІ — агуль-
напольскі конкурс беларускай паэзіі і про-
зы, сарганізаваны „Нівай” і Беларускім 
саюзам у Польшчы. На працягу конкурсу 
(пачаўся ў 1996 годзе) прыняло ў ім удзел 
689 асоб. Сёлета 49 удзельнікаў даслала 
51 камплект прац, разгляданых у дзвюх уз-
роставых катэгорыях: І група — дзеці і мо-
ладзь пачатковых школ і гімназій і ІІ — вуч-
ні сярэдніх школ і дарослыя. У апошнім вы-
пуску прыняло ўдзел 18 творцаў з першай 
групы і 31 з другой, у тым ліку 15 дэбютан-
таў; адпаведна з першай — 10, з другой 
— 5. У чарговы раз прыслалі свае літара-
турныя спробы вучні з Міхалова, у якім 
аднавілася навучанне беларускай мовы; 
з Міхалоўскай гміны прыйшлі працы ад 17 
вучаніц з Пачатковай школы ў Міхалове 
— з горада і вёсак, адкуль прыязджаюць 
у гмінную школу вучні — у тым ліку ад трох 
сясцёр з Саколя — Габрыелі, Наталлі 
і Вікторыі Госцік (вершы дэбютанткі Вік-
торыі вылучаны), а паэтка з Новай Волі Да
мініка Сікора, таксама дэбютантка ў кон-
курсе, са сваёй падборкай вершаў апыну-
лася на першым месцы сярод удзельнікаў 
наймалодшай групы (яе вершы друкуюцца 
ў сённяшняй «Зорцы»). Другі прыз узяла 
таксама вучаніца з Міхалова Клаўдзія Сі
корская. Падштурхнула сваіх падапечных 
да калектыўнага ўдзелу ў прэстыжным 
літаратурным конкурсе настаўніца белару-
скай мовы Эмілія Грыка, родам з Новага 
Ляўкова Нараўчанскай гміны. Сярод да-
рослых аматараў роднага слова з Міхалоў-
скай гміны заўважны быў почырк празаіка 
з Сушчы — селяніна Аляксандра Анхіма, 
які першы раз адважыўся паказаць сваю 
паэтычную прозу і ягоныя спробы былі 
ацэнены журы (Надзея Артымовіч, Юры 
Плютовіч, Янка Трацяк) на другое месца 
ў другой катэгорыі. Трэба адзначыць гэ-
тыя дзве гміны — Міхалоўскую і традыцый-
на ўжо Нараўчанскую, з якой удзельнікі 
— вучні пачатковай школы і гімназіі, якіх 
заахвочваюць да пісання настаўніцы Анна 
Кандрацюк і Ліля Тарасэвіч, і надзейныя 
аўтары другой узроставай катэгорыі, 
дэбютуючыя нават і ў гадах, склалі адну 
трэць усіх удзельнікаў сёлетняга выпуску 
«Дэбюту». І амаль усе, хаця без перамож-
цы трэцяга месца гімназісткі Магдаліны 
Бяляўскай ды Галіны Бірыцкай з Плянты 
(якая трапіла ў бальніцу), дабраліся на 
ўрачыстае завяршэнне конкурсу 20 снеж-
ня на школьным аўтобусе, які збіраў па 
ўсіх вёсках Нараўчанскай гміны свойскіх 
пісьменнікаў — тут словы падзякі войту Мі-
калаю Павільчу, які дацаняе шчыры ўдзел 
у прапаведаванні роднага слова — «візіт-
най карткі» Нараўчанскай гміны. Родам 
з гэтай гміны (вёска Пасекі пад Семяноў-
кай) таксама паэтычны пераможца конкур-
су Мартына Ева Леанеўская, маладая 
ветэрынарка, якая ў момант завяршэння 
конкурсу апынулася сапраўды далёка ад 

роднага краю — працуе яна цяпер валан-
цёркай аж у Тайландзе. Прымае яна ўдзел 
у «Дэбюце» ад пачатковай школы. Так-
сама не абмінаюць удзелу і прысылаюць 
свае тэксты з напісанага (бо пішуць не 
толькі «пад конкурс») людзі самай рознай 
прафесіі і іх творчасць прыносіць плён — 
Ірэна Лукша з Гайнаўкі — другое месца 
ў паэзіі, працуе ў бальніцы), Вера Масайла 
з Гайнаўкі — трэцяе месца ў паэзіі, настаў-
ніца і аніматарка культуры, і Валянціна 
Мядзведзь з Беластока — вылучэнне за 
вершы, рабочая-пенсіянерка, і сялянка 
з Міхнаўкі Вера Радзіванюк — вылучэнне 
за прозу. Гаспадараць на раллі Ала Ясвіло-
віч з Семяноўкі і Анна Садоўская з Новага 
Двара Гарадоцкай гміны, рукадзельніча-
юць Кастусь Целушэцкі з Новага Ляўкова 
і Галіна Бірыцкая з Плянты. Студэнтам 
гісторыі і ўсходазнаўства, а неўзабаве 
таксама беларускай філалогіі, з’яўляецца 
пераможца конкурсу, дэбютант родам 
з Саколкі Эдуард Гарштынскі. Ягонае 
апавяданне «Край дзіцячых гадоў» задзіві-
ла аднаго з членаў журы, які спадзяваўся 
пажылога, дасведчанага жыццёва, сівога 
аўтара, а ўбачыў маладога, з адмысловай 
сучаснай прычоскай юнака, які вельмі 
ўсхвалявана чытаў радкі: Калі твая душа, 
будучы ў Шэоле, вякі будзе чакаць Месію 

і вечнага збаўлення, частка тваёй душы 
далей будзе тут, у Саколцы. Але гэта не 
ўсё, праўда, Давідку? Шукаеш сваіх кара
нёў. Ты не запусціў новых у Ізраілі і нідзе 
ў іншых месцах. Хочаш адшукаць іх там, 
дзе ты выпусціў свае першыя парасткі. 
Тэкст маладога аўтара вельмі прадуманы, 
спелы, і напрацаваўся над ім ён, з вялікім 
узрушэннем аддаючы на ацэнку чытачам 
свае першыя спробы на беларускай лі-
таратурнай мове, якую шчыра вывучае, 
далучыўшыся поўнасцю да беларушчыны 
і культуры ды спадчыны Вялікага Княства 
Літоўскага (падпісаўся Ліцьвіном). Сярод 
твораў, у якіх пераважала жыццёвае — за-
хапленне родным краем, прыродай, разва-
гі пра бытаванне ў цяперашняй сітуацыі, 
былі таксама вельмі патрыятычныя, адухоў-
леныя творы такіх аўтараў, як Веранікі Кар-
дзюкевіч з Грабаўкі Супрасльскай гміны, 
вучаніцы Гімназіі свсв. Кірылы і Мяфодзія 
ў Беластоку (Радасць мая/ Любоў мая/ 
Айчына любімая.../ Мой усход сонца/ Мой 
захад/ Мая мова), Наталлі Васько з Тар-
нопаля, гайнаўскай белліцэісткі (Гэта мы 
— абаронцы мовы!/ Мы будзем гаварыць,/ 
будзем апавядаць,/ пісаць і чытаць.// Бу
дзем Цябе бараніць,/ будзем вучыць дзя
цей,/ будзем ствараць творы,/ будзем толь
кі для Цябе!). «Верніца» з Нарвы, адзіная 

прадстаўніца сваёй малой айчыны — Вера 
Русіновіч родам з Катлоўкі, даклала сваю, 
хай і маленькую, цаглінку да гмаху сло-
ва на роднай гаворцы — Побывала я на 
агульнапольскім конкурсе прозы і паэзіі 
беларускай./ У сэрцы маём появілася ра
досьць,/ Як кветкі весну выглядаці пошлі./ 
І дзякую я нэ сказала. /Застрагло ўсё во 
мне. /Я ўзаўтра ешчэ раз успомінала,/ З ра
досьцю сэрцу сказала,/ Што родная мова 
тут зацьвіла./ Бо бацькі як жылі, усё гово
рылі,/ Што Бог нам поможэ прожыць/ Уся
кое нэшчасце і беды, і горэ./ Нэ пропадэ 
і нэ згінэ роднэ слово. На роднай гаворцы 
— гарадоцкай — выказаўся таксама лаў-
рэат спецыяльнай узнагароды за дэбют 
— Віктар Лукашэвіч, па прафесіі будаўнік, 
родам з Зубкоў. Ягоная шчырая паэзія, на 
жаль, не дапоўніцца новымі словамі — па-
мёр ён пару тыдняў пасля таго, як прынёс 
у «Ніву» свае творы, эпічныя вершы пра 
мінулае. Сярод ягоных вершаў — таксама 
«Астатняя споведзь», быццам прадчуваў 
немінучае, хаця планаваў пабудову нова-
га дома, цешыўся праўнукамі і меў яшчэ 
шмат месца на новыя вершы ў сваіх бага-
та запісаных вялікіх сшытках. Шкода, што 
не адважыўся раней далучыцца да нашых 
тутэйшых пісьменнікаў і разам засесці 
ў роднай кампаніі і малых, і старэйшых ара-
тых на беларускай ніве. І дай Бог, каб яны 
яшчэ, дэбютанты, у нас паяўляліся, і неслі 
на старонкі «Нівы» свае свойскія словы.

— Самы цяжкі шлях — працаваць у літа-
ратуры, — гаварыла  два тыдні раней  
у час працы камісіі старшыня журы Надзея 
Артымовіч. — Гэта значыць настойлівая 
самастойная праца, быццё ў культуры, 
і чытанне, чытанне, чытанне. Конкурс дае 
нагоду сканцэнтраваць свае сілы, дае маг-
чымасць канфрантацыі. Гэта ёсць таксама 
і вялікая набілітацыя — сам друк твораў 
у „Ніве” з’яўляецца вялікай узнагародай. 
Чакае вас праца, чытанне, праца над сваім 
беларускім словам. 

Сваімі ўражаннямі ад прачытанага 
непасрэдна перад сабранымі выказаўся 
сябра журы — літаратуразнаўца — Янка 
Трацяк з Гродна.

Прыемна адзначыць што на 
падсумаванні конкурсу прысутнічалі: 
прафесар Ян Чыквін — старшыня 
Літаратурнага аб’яднання “Белавежа”, 
дэлегацыя Саюза беларускіх пісьменнікаў 
са старшынёй Барысам Пятровічам 
Сачанкам, Уладзімірам Арловым, 
Валянцінай Аксак, Алесем Пашкевічам, 
Усеваладам Сцебуракам, Алай Петруш-
кевіч і музыкам Аляксандрам Памідоравым, 
які дзеткам праспяваў класныя калядныя 
песні ў бардаўскай апрацоўцы.

Конкурс „Дэбют” падтрымалі Мі-
ністр унутраных спраў і адміністрацыі, 
Маршалкоўская ўправа Падляшскага 
ваяводства, Беларускае Радыё Рацыя.

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ

Васямнаццаты „Дэбют”: Родная мова тут зацвіла

nЗлева: Барыс Пятровіч Сачанка, Ян Чыквін і члены журы — Янка Трацяк і Ежы Плютовіч.

n Удзельнікі са школы ў Нараўцы з Ліляй Тарасэвіч (другая злева)
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П
адчас апошняга ў 2015 годзе па-
сяджэння Сумеснай камісіі ўрада 
і нацыянальных і этнічных меншас-
цей (СКУіНіЭМ) прагучалі горкія 

словы на чыноўнікаў, якія размяркоўваюць 
датацыі ў Міністэрстве ўнутраных спраў і ад-
міністрацыі (МУСіА), а якія перайшлі туды 
ў рамках рэарганізацыі ведамстваў пасля 
змены ўрада разам з аддзелам меншасцей 
Міністэрства адміністрацыі і лічбавізацыі. 
Крыўдаванне выказвалі галоўным чынам 
прадстаўнікі ромскай меншасці, але габрэі 
і беларусы, якія засядаюць у Камісіі, такса-
ма нараканняў не хавалі.

Тыдзень таму ў сувязі з нарадай Камісіі 
мы нагадалі, між іншым, першыя заявы аб 
праблемах меншасцей новага намесніка 
міністра ўнутраных спраў і адміністрацыі, 
адказнага за супрацоўніцтва з меншаснымі 
арганізацыямі, яе сустрашыні Себастыяна 
Хвалка. Нагадаем, што ў склад Сумеснай 
камісіі з 35 чалавек, кансультатыўнага орга-
на пры прэм’ер-міністры, уваходзяць прад-
стаўнікі міністэрстваў і іншых цэнтральных 
устаноў ды прадстаўнікі (па адным або па 
двух) ад дзевяці нацыянальных і чатырох 
этнічных меншасцей ды кашубскай суполь-
насці, якая выкарыстоўвае рэгіянальную 
мову. Гэтыя меншасці пералічваюцца ў За-
коне аб меншасцях, прынятым парламен-
там дзесяць гадоў таму. Беларусаў прад-
стаўляюць зараз Ян Сычэўскі — старшыня 
Галоўнага праўлення Беларускага грамад-
ска-культурнага таварыства ды Славамір 
Іванюк — намеснік старшыні Беларускага 
саюза ў Польшчы.

Вета паказала кірунак?
У кулуарах апошняга пасяджэння стар-

шыня Сычэўскі, спасылаючыся на свае апа-
скі ў дачыненні да палітычных змен таксама 
ў кіраўніцтве новага міністэрства, якое пас-
ля некалькіх гадоў зноў курыруе меншасці, 
паведаміў журналістам:

— Я баюся, што пры цяперашнім палі-
тычным ладзе, калі мы будзем выступаць 
у Міністэрства па розных пытаннях, вынік 
можа для нас быць адмоўны. Так было ра-
ней, калі ўладарыла ПіС, якое, як правіла, 
да меншасцей ставілася дрэнна. Што ты-
чыцца майго вопыту як старшыні БГКТ, на-
ват вельмі дрэнна, бо адзін з прадстаўнікоў 
гэтай улады хацеў нас татальна знішчыць. 
Я перакананы, што меншасці не будуць 
мець ніякага ўплыву на сваё становішча і іх 
голас не будзе істотна прымацца пад увагу. 
Гледзячы на тое, што адбываецца ў грамад-
стве, голас значнай яго часткі не мае ніяка-
га ўплыву. Тым больш голас нацыянальных 
меншасцей які можа мець уплыў?

Сычэўскі таксама спаслаўся на размер-
каванне грантаў на наступны год для пад-
трымкі дзейнасці арганізацый нацыяналь-
ных меншасцей. Як мы пісалі на мінулым 
тыдні, сума грошай, прызначаных для ўсіх 
арганізацый нацыянальных меншасцей 
у 2016 годзе складае больш за 15,5 мільё-
на злотых:

— Ужо некалькі гадоў у гэтых адносінах 
няма змен, а калі, дык яны мінімальныя, 
у сімвалічным выглядзе. Гледзячы на дафі-
нансаванне мерапрыемстваў, якія арганізу-
юцца БГКТ, дык, дзякуй Богу, у агульным 
фінансаванне застаецца на тым жа ўзроў-
ні, як у мінулым годзе. На працягу многіх 
гадоў, ад уступлення ў сілу Закона аб на-
цыянальных і этнічных меншасцях, у нас 

было шмат заўваг наконт недастатковага 
фінансавання важных культурных падзей 
беларускай меншасці, і не толькі, дарэчы, 
яе. З гэтых заўваг, нашых просьбаў нічо-
га не атрымалася. Я маю на ўвазе такія 
мерапрыемствы як Міжнародная навуко-
вая канферэнцыя «Шлях да ўзаемнасці», 
польска-беларускі міжнародны фестываль 
«Беласток-Гродна», некаторыя фэсты 
народнай культуры, фестываль нацыяналь-
ных меншасцей «Музычныя дыялогі над Бу-
гам». Тым не менш, трэба зрабіць усё, каб 
не было яшчэ горш.

З іншага боку, Славамір Іванюк у размо-
ве з «Нівай», ацэньваючы міністэрскае раз-
меркаванне датацый, сказаў:

— У цэлым, змен у параўнанні з мінулым 
годам — няма. Відаць стэрэатыпны ўжо 
падыход да праблемы. Большасць ініцыя-
тыў, арганізаваных на працягу многіх гадоў 
шэрагам арганізацый нацыянальных мен-
шасцей, была падтрымана. У цэлым, гэтых 
сродкаў недастаткова, і з гэтага пункту гле-
джання няма ніякага прагрэсу.

Іванюк падзяліўся з намі першымі ўра-
жаннямі ад выступлення новага намесніка 
міністра, адказнага ў МУСіА за справы мен-
шасцей:

— Такога невысокага рангу, у якім 
знаходзіцца цяперашні намеснік міністра 
адказны за меншасці, яшчэ не было. Мне 
здаецца, што ў цэлым ужо пазнаёміўся 
з праблемамі меншасцей, хоць і коратка 
знаходзіцца на гэтай пасадзе. Ён мала-
ды і камунікабельны, не настаўлены ўжо 
першапачаткова на нейкую барацьбу або 
спрэчкі. Ён зрабіў некалькі цікавых заяў, 
хоць яшчэ яны не абавязваюць. Тут ставіц-
ца ўмова: як дазволяць бюджэтныя рэсур-
сы. Толькі тады мы пройдзем у рамках Су-
меснай камісіі да дэталяў (гэта адбудзецца 
ўжо на наступным пасяджэнні 17 студзеня 
— М. Х.) і акажацца, якое на самой справе 
стаўленне цяперашняй улады да меншас-
цей. Генеральна, нейкі кірунак цяперашняй 
улады ў адносінах да меншасцей паказала 
вета прэзідэнта адносна ўнясення змен 
у закон аб меншасцях. Я не хацеў бы, каб 
гэта быў той напрамак.

Ромскія скаргі
У ходзе сустрэчы з жорсткай пазіцыяй 

наконт спосабу размеркавання датацый 
выступілі прадстаўнікі ромскай меншасці. 
Багдан Траянак, старшыня Каралеўства 
фонду ромаў і Тадэвуш «Босман» Кшыжа-
ноўскі, старшыня адной з ромскіх суполак 
з абурэннем заявілі, што адпаведная камі-
сія, складзеная з прадстаўнікоў СКУіНіЭМ 
(па трох з кожнага боку), непасрэдна раз-
глядаючая заявы на гранты, не кансультава-
ла сваіх рашэнняў з ромскім асяроддзем:

— Абвінавачваю спосаб ацэнкі нашых 
заяў. Камісія па іх ацэнцы адкінула боль-
шасць з іх, не ведаючы гісторыі ромаў.

Яны ўспомнілі аб 130 пададзеных зая-
вах, з якіх 40 былі разгледжаны станоўча:

— На этапе ацэнкі заяў з боку атэста-
цыйнай камісіі было нулявое супрацоўні-
цтва з намі.

Дабеслаў Жэмянеўскі, кіраўнік аддзела 
нацыянальных і этнічных меншасцей дэпар-
тамента рэлігійных канфесій і нацыяналь-
ных і этнічных меншасцей МУСіА, а раней 
МАіЛ, спасылаючыся на гэтую сітуацыю, 
сказаў:

— Члены Сумеснай камісіі ў наступным 

годзе будуць мець поўны ан-лайн доступ да 
ўсіх заяў і карэспандэнцыі заяўнікаў.

Адназначна дадаў:
— Сродкаў на цяперашні час не будзе 

больш.
Ян Сычэўскі ў гутарцы з журналістамі:
— Выступленні з боку ромаў я ўспры-

маю як вялікую небяспеку. Калі міністэр-
ства будзе ўступаць і прымаць пад увагу 
тое, аб чым яны крычаць, прадстаўляючы 
130 праектаў на фінансаванне з фонду ўсіх 
меншасцей, а мы дваццаць пару і не атрым-
ліваем дафінансавання на ўсе, а маюць 
яны ж дадатковыя 10 млн. злотых на цыган-
скую праграму, дык якія могуць быць гэтага 
вынікі? Я вельмі баюся, што міністэрства 
сур’ёзна паставіцца да іх прэтэнзій, пры-
тым коштам фінансавання праектаў іншых 
меншасцей, у тым ліку беларускай.

Перспектыва некалькіх гадоў
Камісія заслухала і абмеркавала так-

сама інфармацыю Зянона Буткевіча, 
дырэктара дэпартамента нацыянальных 
культурных устаноў Міністэрства культуры 
і нацыянальнай спадчыны, якая тычыцца 
ўстаноў нацыянальных і этнічных меншас-
цей. Ён нагадаў, што ў гэтым ведамстве 
ёсць сродкі, якімі могуць пакарыстацца ар-
ганізацыі меншасцей. Заахвочваў творцаў 
ад меншасных асяроддзяў карыстацца сты-
пендыяльнай праграмай гэтага аддзела. Су-
старшыня камісіі Рафал Бартэк (нямецкая 
меншасць) у гэтым пункце падкрэсліў:

— Не атрымалася стварыць такі інстру-
мент, каб узніклі культурныя ўстановы мен-
шасцей. Ні адна такая ўстанова не ўзнікла.

Старшыня Сычэўскі выказаў перака-
нанне, што ўзніканне культурных устаноў 
меншасцей, многіх або толькі адной, будзе 
мець сэнс, калі знойдуцца на яе дадатко-
выя грошы.

Намеснік міністра Хвалэк:
— Гэта пытанне таксама аб фарміраван-

ні ў Польшчы ў апошнія гады ўсіх устаноў 
культуры. Стварэнне такога цэнтра адной 
меншасці прывядзе да пытання, што з ін-
шымі. Цяжка сабе ўявіць, каб узнікла такая 
адна для ўсіх. Вялікіх дэкларацый у сувязі 
з гэтым не магу падаць. Сістэма ўшчыльнен-
ня дзяржаўных фінансаў у бліжэйшыя гады 
паўплывае таксама на рост сродкаў для на-
цыянальных меншасцей. Ці гэта наступіць 
праз год-два, я не магу сказаць. Тым не 
менш, у бліжэйшыя некалькі гадоў, па мен-
шай меры, адзін такі цэнтр можа ўзнікнуць.

Праграма залежная ад волі
Рафал Бартэк прадбачыў, нарэшце, пра-

цы на ўзроўні Сумеснай камісіі па падрых-
тоўцы шматгадовай «Праграмы ў карысць 
нацыянальных і этнічных меншасцей і рэгія-
нальнай мовы», першапачаткова распраца-
ванай яшчэ ў 2012 годзе.

— Ідэя заключаецца ў тым, каб была 
такая цэнтральная, урадавая праграма, 
якая інспіруе дзеянні органаў мясцовага 
самакіравання ў карысць меншасцей. З яе 
дапамогай спрацавалі б механізмы для 
паўсюднай рэалізацыі ведаў аб меншас-
цях і інструментах рэгіянальнай падтрымкі 
меншасцей, таму што без іх немагчыма на 
практыцы рэалізаваць закон аб меншас-
цях. Рэалізацыя гэтай праграмы залежыць 
ад палітычнай волі ўрада. Рэалізацыя пра-
грамы мела б каштаваць 20 мільёнаў зло-
тых. Па палове фінансавалі б яе бюджэты 
дзяржавы і самаўрадаў

Кароткая дыскусія датычыла, сярод 
іншага, ацэнкі працы ўпаўнаважаных вая-
водаў па справах меншасцей. У мінулым 
годзе па ўсёй краіне такія ўпаўнаважаныя 
атрымалі дванаццаць сігналаў канфліктных 
сітуацый датычных меншасцей, з якіх чаты-
ры не пацвердзіліся.

— Таксама фінансавая дапамога для вы-
рашэння такіх канфліктаў спатрэбілася б, 
— падкрэслівалі прадстаўнікі меншаснага 
боку.

Была звернута ўвага на неабходнасць 
«рэгіяналізавання дзеянняў упаўнаважа-
ных» і іх больш актыўнага ўдзелу ў пера-
конванні самаўрадаў да ўвядзення назваў 
мясцовасцей на мовах меншасцей на тэры-
торыі гмін, якія маюць такую законную магчы-
масць, як і да выкарыстання мовы меншасці 
ў якасці дапаможнай у гмінных установах. 
Пра ўпаўнаважанага падляшскага ваяводы 
Багдана Пашкоўскага — праз тыдзень.
vТэкст і фота Мацея ХАЛАДОЎСКАГА

 

Калядны вечар 
у Пасольстве
18 снежня 2015 года ў Варшаве 

ў Беларускай зале Пасольства адбыў
ся традыцыйны вечар з нагоды нады
ходзячых Каляд і Новага года. Удзел 
у мерапрыемстве прынялі намеснік 
міністра замежных спраў Польшчы 
Конрад Паўлік, кіраўнікі шэрагу дып
ламатычных місій, акрэдытаваных 
у Польшчы, прадстаўнікі праваслаў
нага духавенства, польскага бізне
су, грамадскіх арганізацый, устаноў 
культуры, аб’яднанняў беларускай 
нацыянальнай меншасці, СМІ.

Падчас афіцыйнай часткі мера
прыемства ва ўрачыстай абстаноўцы 
адбылося ўручэнне дзяржаўных уз
нагарод Рэспублікі Беларусь дзеячам 
культуры Польшчы: ордэнаў Францы
ска Скарыны — Аляксандру Баршчэў
скаму, прафесару, літаратуразнаўцы, 
грамадскаму дзеячу, а таксама Вікта
ру Шведу, паэту, перакладчыку, гра
мадскаму дзеячу.

Госці вечара азнаёміліся са спецы
яльнай выставай, падрыхтаванай Дзяр
жаўным музеем гісторыі тэатральнай 
і музычнай культуры Рэспублікі Бела
русь да 250годдзя з дня нараджэння 
Міхала Клеафаса Агінскага, юбілей 
якога ўнесены ў спіс памятных дат 
ЮНЭСКА на 2015 год.

Музычным упрыгожваннем вечара 
стала выступленне струннага квартэта 
Акадэміі музыкі Рэспублікі Беларусь, 
у выкананні якога прагучалі творы 
Агінскага, Манюшкі, іншых кампазіта
раў, у тым ліку сучасных беларускіх.

Беларускі вечар у Пасольстве прай
шоў у вельмі цёплай святочнай ат
масферы. Госці вечара далі высокую 
ацэнку мерапрыемству, падкрэслілі 
важнасць арганізацыі падобных су
стрэч, якія спрыяюць развіццю між
культурнага дыялогу, добрасуседскіх 
беларускапольскіх адносін.        

poland.mfa.gov.bу

Узнагароджваецца Аляксандр Баршчэўскі

Узнагароджваецца Віктар Швед
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 Комплексе школ у Дубінах перад 
Ражджаством Хрыстовым арганізу-
юць супольную Куццю. Калі я пры-
быў у школу, у вялікім калідоры, які 

адначасна выконвае ролю актавай залы, 
якраз адбывалася рэпетыцыя — вучні спя-
валі праваслаўную калядку. Пасля рыхта-
валіся яны да выступаў з прадстаўленнем, 
якое мелі паказаць праз некалькі дзён 
падчас Куцці. Ужо красавалася часткова 
аздобленая велізарная ёлка, на якую вучні 
мелі яшчэ павесіць пернікі. У дзень майго 
прыбыцця навучэнцы беларускай мовы 
з класаў І-ІІІ і іх сябры, якія не ходзяць на 
заняткі беларускай мовы, прымалі ўдзел 
у беларускіх майстар-класах, падчас якіх 
вучыліся выпякаць пернікі паводле бабулі-
най рэцэптуры.

Вучні былі рады сустрэчы з Барбарай 
Галёнка, якую бачылі па тэлебачанні або 
на відэароліках у інтэрнэце. Вяла яна пра-
граму ў рамках праекта «Беларускія смакі 
Падляшша», наведваючы родныя частцы 
вучняў Ліпіны, суседнюю Гайнаўку і іншыя 
мясцовасці Гайнаўшчыны. Там разам 
з мясцовымі жанчынамі знаёміла з рэцэп-
турамі і спосабамі выканання беларускіх 
страў.

— У Гімназіі ў Дубінах колькасць наву-
чэнцаў беларускай мовы, у параўнанні да 
агульнага ліку гімназістаў, вялікая. У Пад-
ставовай школе ў Дубінах дзеткі ахвотна 
вучацца беларускай мове. Аднак мы хаце-
лі б, каб іх колькасць пабольшала. Дзеля 
гэтага я запрапанавала арганізаваць су-
польныя заняткі для тых вучняў, якія вучац-
ца беларускай мове і для тых дзетак, якія 
не ходзяць на заняткі роднай мовы. Можа 
астатнія дзеткі зацікавяцца беларускай мо-
вай і схочуць у наступным годзе вучыцца 
беларускай мове. Пернікі, выкананыя па-
водле мясцовай рэцэптуры, гэта вяртанне 
да нашых традыцый, — сказала войт Гай-
наўскай гміны Люцына Смактуновіч, якая 
прысутнічала ў беларускіх майстар-класах 
разам з дырэктарам школы Алінай Гіншт, 
настаўніцай беларускай мовы Евай Герасі-
мюк і школьным кухарам Грыгорыем.

— Барбару Галёнка мы бачылі як вяла 
тэлепраграмы аб беларускіх стравах. Мы 
запрапанавалі ёй правядзенне майстар-
класаў па падрыхтоўцы пернікаў. Яна ахвот-
на прыняла прапанову і сёння нашы вучні 
ахвотна тут займаюцца. Бацькі тых дзетак, 
якія не ходзяць на ўрокі беларускай мовы, 
давалі пісьмовую згоду на ўдзел у суполь-
ных занятках па беларускай мове. Прынялі 
ўдзел амаль усе вучні класаў І-ІІІ. Дзеткам 
важна, што яны працуюць самастойна, 
а ўсе іх пернікі ацэньваюцца. Відаць, што 
вучням спадабаліся сённяшнія майстар-кла-
сы, — сказала дырэктар Аліна Гіншт.

Перад працай Барбара Галёнка за-
прэзентавала кароткія фільмы аб падрых-
тоўцы беларускіх страў, знятыя ў рамках 
праекта «Беларускія смакі Падляшша». 
Вучні нават распазналі людзей з наваколля 
Дубін, якія прымалі ўдзел у праекце. Дзеткі 

пазнаёміліся з назвамі некаторых страў па-
беларуску і на мясцовым дыялекце. Спада-
рыня Барбара паказала таксама невялікую 
разьбу Уладзіміра Наумюка і саломапляцен-
не Пятра Леанюка, расказвала як разма-
лёўваюцца велікодныя яйкі.

— Дзеткі такім чынам вучацца нашым 
традыцыям. Павінны яны ведаць сваё мі-
нулае, дазнацца аб жыцці продкаў. Бачу, 
што дзеткі разумеюць па-свойму, нека-
торыя прабуюць гаварыць на сваім дыя-
лекце. Частка дзетак, якія прымалі ўдзел 
у майстар-класах, вучыцца беларускай мо-
ве і ўмеюць ужо крыху гаварыць на літара-
турнай мове, — заявіла Барбара Галёнка 
з Дубіч-Асочных, выпускніца Гайнаўскага 
белліцэя. — Калі я даведалася, што шука-
юцца асобы да праекта «Беларускія смакі 
Падляшша», паехала на размову і мне за-
прапанавалі весці праграмы. Сам праект 
«Беларускія смакі Падляшша» мне спада-
баўся і я была вядучай 11 відэасюжэтаў. 
Пабывала я ў навакольных мясцовасцях 
і ў больш аддаленых ад Дубін вёсках. Спат-
кала цікавых людзей, сярод якіх быў на-
родны разьбяр Уладзімір Наумюк, ці Пётр 
Леанюк, які займаецца саломапляценнем. 
Ад жанчын навучылася я рыхтаваць нашы 
беларускія стравы. У школе таксама ціка-
ва было выконваць святочныя пернікі, якія 
пасля вучні цудоўна аздобілі. Я рада, што 
дзеткам спадабаліся мае аповеды аб пра-
екце «Беларускія смакі Падляшша» і відэа-
сюжэты, якія я ім паказвала. Вучням цікава 
таксама паглядзець каробачкі спадара 
Леанюка, дакрануцца да саломы, якой не-
каторыя нават у руках не трымалі.

Дзеткі і дарослыя спачатку рыхтавалі 
цеста, затым вырэзвалі з яго постаці анёл-
каў і людзей, а пасля пяклі пернікі. Кожны 
вучань аздабляў пернікі паводле свайго ўяў-
лення. Аздобы ацэньваліся камісіяй.

— Відаць, што ў нашых дзетак цікавыя 
задумы, што бачна па ўпрыгожаннях пер-
нікаў усіх вучняў з трох класаў. Дзеткі пер-
шага класа вельмі добра справіліся з зада-
чай і таксама вельмі прыгожа аздобілі пер-
нікі, — заявіла войт Люцына Смактуновіч.

Войт дабавіла, што ў іншых мясцовас-
цях арганізуюцца майстар-класы для 
дарослых. Апошнім часам праходзілі яны 
ў Старым Беразове, Хітрай і Новым Бе-
разове. У Ліпінах аб’яднанне «Крыніца» 
ладзіць заняткі ў гміннай святліцы. У Нава-
садах з прыцягненнем вонкавых сродкаў 
у гэтым годзе была збудавана прыгожая 
дзіцячая пляцоўка, пра якую паклапаціўся 
Фонд «Падляшша» са Звадзецкага. У Гмін-
ным цэнтры культуры ў Дубінах з выкары-
станнем вонкавых сродкаў багата была 
абсталявана адрамантаваная зала. Прад-
бачваецца ажыццявіць праект па гісторыі 
Дубін.

— Гэтыя пернікі мы павесім на нашай 
ёлцы. Будуць там красавацца падчас су-
польнай школьнай Куцці. Сёння яшчэ ад-
бываліся рэпетыцыі, вучні спявалі калядкі 
і рыхтавалі апошнія элементы дэкарацыі 

актавай залы перад сустрэчай, — сказала 
дырэктар Аліна Гіншт.

Майстар-класам асабліва рады былі 
дзеткі, якія абменьваліся ўражаннямі ад су-
польных заняткаў.

— Былі цікавыя заняткі. Нам дазволілі 
выконваць пернікі, мы аздаблялі іх. На 
фільме мы бачылі паню Басю, якая пасля 
цікава расказвала нам пра розныя стравы 
і з намі працавала, — заявілі вучні трэцяга 
класа.

— Я думаю, што нашым вучням спада-
баліся сённяшнія заняткі. На закрытых 
занятках беларускай мовы наша моладзь 
вучылася пячы бліны, дранікі. Раней мы на 
ўрокі беларускай мовы запрасілі спадары-
ню Веру Масайла, якая вядзе тэатральны 
гурток «Званкі» ў Гайнаўскім доме культуры. 
Яна расказвала нам пра тэатральную ак-
тыўнасць яе вучняў і пакінула нам сцэнарыі 
прадстаўленняў на беларускай мове. Нашы 
вучні выступалі на беларускай мове падчас 
школьнага мерапрыемства ў мінулым годзе. 
Сёлета таксама хочам падрыхтаваць бела-
рускую пастаноўку, — расказвала настаўні-
ца беларускай мовы Ева Герасімюк. — Пад-
час заняткаў беларускай мовы мы пры 
дапамозе інтэрнэту знаёмімся з беларускай 
культурай і гісторыяй. У нашай школьнай 
беларускай ізбе ёсць беларуская экспазі-
цыя — з ручнікамі, вышыванымі карцінамі, 
гаршкамі і прыладамі працы. Нашы вучні 
знаёміліся з экспазіцыямі ў Беларускім музеі 
ў Гайнаўцы, хочам наведаць Студзіводскі 
музей і пазнаёміць дзетак і моладзь з фальк-
ларыстам і гісторыкам Дарафеем Фіёнікам. 
Прадбачваем яшчэ арганізаваць спатканне 
з народным творцам. Вучні будуць рыхтавац-
ца да дэкламатарскага конкурсу «Роднае 
слова». У мінулым школьным годзе на гэтым 
конкурсе наша вучаніца Віялета Трашчотка 
атрымала вылучэнне. «Ніву» і «Зорку» я пры-
ношу вучням на ўрокі і мы чытаем выбраныя 
тэксты. У наступным школьным годзе бу-
дзем рыхтавацца да прадметнага конкурсу 
па беларускай мове.

Нядаўна вучні Комплексу школ у Дубінах 
прынялі ўдзел у музычных майстар-класах 
у Цэнтры адукацыі і прамоцыі беларускай 
культуры «Шчыты».

— Музычныя майстар-класы вяла Ілона 
Карпюк-Дамброўская з беларускага гурта 
«ILO&Friends». Заняткі нашым вучням вель-
мі спадабаліся. Са Шчытоў наша моладзь 
вярнулася з падарункамі. Прадбачваем 
прадаўжаць супрацу з Цэнтрам «Шчыты». 
У нашай школе ў рамках праекта было на-
ладжана абучэнне па кіназдымцы і з гэтага 
часу ад школьных мерапрыемстваў заста-
юцца фільмавыя сюжэты, якія запісвае мо-
ладзь. Нашы вучні ўзнагароджваліся ў кон-
курсе «Пазнай Беларусь». З дапамогай 
Культурнага цэнтра Беларусі ў Варшаве 
мы арганізавалі паездку да Памесця Дзеда 
Мароза і ў Камянец. Можа ўдасца аргані-
заваць яшчэ паездку ў Мінск, — сказала 
дырэктар Аліна Гіншт.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

Пернікі на святочную ёлку

n Частка ўдзельнікаў 
беларускіх майстар-кла-
саў з пернікамі. На другім 
плане справа: Барбара 
Галёнка, дырэктар Аліна 
Гіншт, войт Люцына Смак-
туновіч і настаўніца Ева 
Герасімюк

Супольнае 
калядаванне
20 снежня ў святліцы ў вёсцы Ча

ромсе адбылося супольнае калядаван
не. Ініцыятарам мерапрыемства была 
мясцовая вакальная група пявунняў 
і жанчыны з царкоўнага хору. Да ўдзе
лу ў імпрэзе запрасілі яны мастацкія 
калектывы „Родына” з Дубяжына, „Гі
лачку” з ЧаромхіСтанцыі і таксама 
жыхароў вёскі.

— Гэта цыклічная імпрэза, якую ла
дзім ад некалькіх гадоў, — гаварыла 
солтыс Яўгенія Кердалевіч, заадно іні
цыятарка і арганізатарка імпрэзы. — 
З „Родынай” і „Гілачкай” ладзім сяброў
скія кантакты, арганізуем супольныя 
канцэрты. У мінулым годзе, напрыклад, 
самадзейнікі з Дубяжына запрасілі нас 
на „Пячэнне бульбы”, сёлета гасцюем 
іх на „Супольным калядаванні”.

На сустрэчы, якая пачалася ў 15 га
дзін, сабралася група калядоўшчыкаў. 
Мерапрыемства ўдастоілі святары а.а. 
Юры Пліс, Мікалай Беламызы і Аляк
сандр Юрчук з ЧаромхіСтанцыі. Знач
нае зацікаўленне калядаваннем праяві
лі мясцовыя жыхары. Канцэрт пачаўся 
пры шматлюднай публіцы і доўжыўся 
больш за гадзіну часу. Кожны з гуртоў 
прэзентаваў па тры калядкі. Першым 
выступіў калектыў з Дубяжына з васям
наццаці чалавек пад кіраўніцтвам Аль
жбеты Томчук. Праспявалі яны калядкі 
„Нова радасць стала”, „Радуйтеся” і „У 
Выфліеме новына”. Пявунні з вёскі Ча
ромхі выканалі „У місты Выфліеме”, 
„Там высоко ў сынім нэбу” і „Нова 
радасць стала”, а „Гілочка” ў сваю чар
гу — ”Зіронька ясна”, „Добрый вэчір 
Тобі” і „Сыдыт Мыкола”. Варта адзна
чыць, што большасць прэзентаваных 
калядак пачуў я ўпершыню. З маёй ма
ладосці помніцца адно калядка „Нова 
радасць стала”. Пасля выступу „Гілач
кі” на сцэну зайшлі калядоўшчыкі ў на
родных касцюмах і з гвяздай выканалі 
некалькі мясцовых калядак. Мерапры
емства закончылася традыцыйнымі 
віншаваннямі на „многае лета”. Святоч
ныя і навагоднія віншаванні пераказалі 
таксама госці з Дубяжына і „Гілочка”.

Арганізатары запрасілі прысутных 
на другую частку сустрэчы — суполь
ны пачастунак пры шведскім стале. 
Варта адзначыць, што на гэтую мэту 
фінансавыя сродкі арганізатары атры
малі ад Гміннага асяродка культуры 
ў Чаромсе і з добраахвотнай склад
чыны жыхароў вёскі. Смакавітыя пос
ныя стравы падрыхтавалі арганізатаркі 
— Яўгенія Кердалевіч, Надзея Унучка, 
Анна Боцюк, Надзея Дудэль, Надзея 
Шатыловіч і Валянціна Дудэль. Усяго 
было ўдосталь. Сталы, проста, угіналі
ся ад яды і напіткаў. Ды і атмасфера ме
рапрыемства была сімпатычная, сяб
роўская, праходзіла ў святочным наст
роі. Адчувалася, што восьвось Божае 
Нараджэнне. І за гэтую сімпатычную 
сустрэчу належыцца арганізатарам 
шчырая падзяка!

Уладзімір СІДАРУК

Гурт „Родына” з Дубяжына
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 01-16

Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” 
да 17 студзеня 2016 г., 
най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зыг ра ем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Выг ля дам — як ме сяц ма ла дзік,
но сік мае, ні бы цвік.
Па не бе цём нень кім гу ляе
Раз клі ча хмар кі,
ін шы раз ра дас на ўзды хае.
(ад га дай це якая гэ та лі тар ка) 

Адказ на за гад кі № 49-15: ко цік, сня жын ка.
Уз на га ро ды, куб кі з ла га ты пам Ра дыё Ра цыя, 
вый г ра лі Та маш Ваў жэ нюк з Нар вы, Мар ле на 

Ла ба ноў ская з Бель ска-Пад ляш ска га, На тал ля Ні-
кі цюк і Ан та ні на Ва ран чук з Арэш ка ва; а на столь-

ныя гуль ні Су валь ска га лан д шаф т на га пар ку 
— Ігар Кар даш з Нар вы і Іа ан на Ні кі цюк з Бель-

ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Пер шая лаў рэ ат ка Да мі ні ка Сі-
ко ра пра чы та ла свой верш «Вай-
на» на ўра чы стым пад вя дзен ні 
вы ні каў ХVIII Агуль на поль ска га 
кон кур су бе ла ру скай па э зіі і про-
зы, якое ад бы ло ся 21 снеж ня г.г. 
у Бе ла сто ку.

— Ад куль дум ка, — пы та ем 
у Да мі ні кі, — каб вы ка зац ца на 
тэ му вай ны?

— Гля джу ў тэ ле ба чан ні на 
тое, што ад бы ва ец ца ў све це, і ба-
ю ся... — ка жа Да мі ні ка. — Усё гэ-
та быц цам на блі жа ец ца да нас...

— Што Ця бе па ло хае?
— Што ўсё доб рае мо жа скон-

чыц ца, знік нуць. Тое, што хо дзім 
у шко лу, су стра ка ем ся з сяб ра мі, 
што мо жам мець свае пла ны і за-
хап лен ні.

Да мі ні ка ні ко лі не ду ма ла, што 
пе ра мо жа ў кон кур се, ды ні ко лі 
не ду ма ла, што мо жа быць та кой 
здоль най па эт кай. Пос пех быў 
для яе поў най не ча ка нас цю.

Тво ры крох кіх, чул лі вых сэр цаў

— Ма ру, каб у да рос лым жыц-
ці стаць ле ка рам ве тэ ры на рыі. 
Ха чу ле ка ваць жы вёл, якія жы-
вуць по бач з на мі, а так са ма ляс-
ных звя роў.

Да мі ні ка жы ве ў ся ле Но вая Во-
ля. Ад трох га доў вы ву чае бе ла ру-
скую мо ву ў шко ле ў Мі ха ло ве. Там 
зна ё міц ца з ас но ва мі пісь мен нас ці 
і фаль к ло рам. Апош нім ча сам за ха-
пі ла яе эк скур сія ў Бе ла русь. Пра 
гэ та яна пі са ла ра зам з сяб роў кай 
Клаў дзі яй Сі кор скай у „Зор цы”.

 Да мі ні ка СІ КО РА
 Но вая Во ля, ПШ у Мі ха ло ве

Гуль ня
Жыц цё гэ та гуль ня, рас па ча тая на шым пер шым кры кам,
Толь кі ад ця бе за ле жыць як бу дзеш гу ляць.
Жыц цё гэ та ня стом ная ба раць ба са сва ім сэр цам,
Са сва ім сэр цам... дзя ку ю чы яко му жы веш,
Са сва ім сэр цам.... крох кім і чул лі вым,
Са сва ім сэр цам.... якое ін шыя ра няць.
Жыць хо чаш доў га, але гэ та не вя до мае,
Гу ля еш па куль не бу дзе кан ца.
Гэ та гуль ня, трэ ба гу ляць.
Жыц цё гэ та па го ня за ўця ка ю чы мі ма ра мі.
Пе раш ко ды суст ра ка юць,
Аб пач вар ро гі па ты ка еш ся,
Ха ця цер піш па ра жэн не,
Гуль ня да лей ідзе,
На зад нель га пай с ці.
Ін ст рук цыю шу ка еш?
Сяб роў на бы вай, во ра гаў раз га няй,
Шчас лі ва бу дуй свой дом,
Мей мэ ту жыц ця,
Але не за бы вай ні ко лі, 
      што шчас ця ў жыц ці да во лі.

Вай на
Ці ты ве да еш моц вай ны,
Ці ты ве да еш што яна ня се?
Толь кі страх, сум і боль.
Але суст рэ неш яе ў све це.
Хо дзіць па зям лі,
Па га ра дах і вё сках,
Паг ро зу, за бой ства ня се,
Усім све там тра се,
Ніш чыць да мы і лё сы.

— Мая ма ма з Бе ла ру сі, — да-
дае гім на зіст ка, — та му гэ тая 
ўзна га ро да мя не це шыць да дат ко-
ва, яна для мя не вель мі важ ная.

Дас ла ныя на кон курс тво ры 
ацэнь ва ла ка мі сія ў скла дзе: па э-
ты На дзея Ар ты мо віч і Юры Плю-
то віч ды лі та ра ту разнаўца Ян ка 
Тра цяк. У гэ тым го дзе не ча ка на 
пер шыя мес цы ўзя лі вуч ні з Мі-
ха ло ва. Нас ура зі ла па э тыч ная 
кам па нія з На раў кі, але пра гэ та 
ў на ступ ных ну ма рах „Зор кі”.

А вось вы ні кі сё лет ня га кон кур-
су:

Пер шае мес ца ў па э зіі ат ры-
ма ла Да мі ні ка Сі ко ра, дру гое 
— Клаў дзія Сі кор ская з Но вай 
Во лі. На трэ цім мес цы апы ну ла ся 
Маг да ле на Бя ляў ская з На раў кі. 
Вы лу чэн не ат ры ма лі Вік то рыя 
Гос цік з Мі ха ло ва і Кар не лія Ба-
рэч ка з На раў кі. Він шу ем!

ЗОР КА, 
фо та Ган ны КАН Д РА ЦЮК

ДОБ РЫ ДЗЕНЬ, ЗОР КА!
Я ха чу не каль кі слоў на пі саць пра ся бе.
Мя не за вуць Оля Ча бай. Дзя вя та га снеж ня мне споў ні ла ся два-

нац цаць га доў. Жы ву ў вёс цы Но вае Бе ра зо ва. Мне па да ба юц ца 
ўро кі бе ла ру скай мо вы і ін фар ма ты кі. Я люб лю лю дзей доб рых, 
мі лых і вя сё лых. Люб лю ха дзіць у су кен ках. У ха це да па ма гаю 
ма ме рых та ваць стра вы. Люб лю слу хаць му зы ку, спя ваць і гу ляць 
у кам п’ ю тар ныя гуль ні. Я ву чу ся ў шо стым кла се Па чат ко вай шко-
лы ў Но вым Кор ні не. Вы піс ваю «Ні ву». Чы та ем яе ў ха це.

Но вае Бе ра зо ва, 14 снеж ня 2015 г.
АД РЭ ДАК ЦЫІ: Оля, дзя ку ем за твой цёп лы, пры го жы ліст. Ра-

дасць пад вой ная, даў но ўжо не пі са лі вуч ні з Твае шко лы. Він шу-
ем так са ма Ця бе з Днём на ро дзі наў і ча ка ем на ступ ных до пі саў.

Вучні з Міхалова з настаўніцай Эмілай ГрыкаДомініка Сікора
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, 
з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу 
трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка-
выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 49: 
Па ром, ко ла, та бун, ка ру сель, ку ку ру за, сок, Ка-

ся, стра ва. Пік, куст, да кор, тур, па су да, бэз, ку лак, 
конь, Ас, таў с цяк.

Уз на га ро ды, эк ск лю зіў ныя аль бо мы Лан д шаф т-
на га Су валь ска га пар ку «Ры бы» і «Птуш кі», вый г ра-
лі Са ра Скаў рон ская з Бе ла сто ка, Ігар Кар даш 
з Нар вы, Іаан на Ру та з КШ № 3 у Гай наў цы, Зу зан-
на Асі няк, Аня Ру шук з Но ва га Кор ні на. Він шу ем!

ЦІ ЁСЦЬ ПРАЎДА У СВЕЦЕ?
(беларуская каз ка, пачатак у № 51)

— Ча кай! — ска заў ча ла век. — Са ба ка су дзіць не па праў дзе — ён сам па-
крыў джа ны. А та кі суд дзя нес п ра вяд лі вы. Пой дзем да лей, па пы та ем ся яш чэ 
ў ка го-не будзь.

— Доб ра, — зга дзіў ся воўк, ну, пой дзем. Толь кі, хут чэй! Мне ня ма ка лі з та-
бою су дзіц ца. Я га лод ны, што кіш кі мар ша іг ра юць!

Пай ш лі да лей. Суст ра ка юць лі сі цу.
— Рас су дзі нас лі січ ка, — про сіць ча ла век.
— А што ў вас за суд?
— Дык вось, спра ва якая. Ка паў я кар чы на лу чы ну ў ле се. Ба чу — бя жыць 

воўк. «Ра туй мя не ад страль цоў, — про сіц ца. — Я та бе за гэ та лі сі цу на каў нер 
пры цяг ну». Я вы ра та ваў яго — у мя шок сха ваў. А як мі ну ла бя да, дык воўк мя-
не з’ес ці хо ча. Ска жы са ма, ці ж гэ та па за ко не? Хі ба ня ма праў ды на све це?

Па ду ма ла лі сі ца і ка жа:
— Не ма гу я вас рас су дзіць, не ўба чыў шы як яно ўсё бы ло. Трэ ба на мес цы 

даз нан не зра біць.
— Доб ра, ра бі сваё даз нан не, — зга дзіў ся воўк. — Толь кі хут чэй! М не ня ма 

ка лі доў га ча каць. Вар’ я цею ад го ла ду!
(пра цяг бу дзе) 

Па це шы ла
Сы нок у гроз ным ві дзе,
Па гра жае ад чай:
— Ка лі ўрэш це пры йдзе
Свя ты Мі ка лай?

Аз ва ла ся мат ка:
— Мі лы сын ку мой,
Ка лі толь кі тат ка
Вер нец ца з піў ной.

Свя точ ная 
вя чэ ра
Сям’я ча кае зор кі
Пе рад свя точ най вя чэ рай.
Нех та ста іць на пад вор ку,
За сту каў ён рап там у дзве ры.

— Я змо ра ны пра хо жы,
Ма е це мне мес ца мо жа?
Па чуў ён неш та та кое:
— Па він на быць мес ца пу стое.

Ня ма
Ня ма се кунд...
На ма мі нут...
Ня ма га дзін...
Ня ма даж джу без хма раў
і зя лё най тра вы без сон ца.
Ня ма ўсмеш кі без ус меш кі
і слёз без слёз.
Ня ма жыц ця без жыц ця.
А мя не ня ма без ця бе.
Ёсць толь кі свет,
у якім зам к ну тае „ня ма”.

Маг да лі на БЯ ЛЯЎ СКАЯ
Гім на зія ў На раў цы

У шко ле ў Га рад ку — но вая ва-
лан цёр ка з Бе ла ру сі, спа да ры ня 
Ве ра ні ка. Усе спа дзя юц ца на доб-
рае су пра цоў ні цтва і сяб роў ства. 
Шлях для ва лан цё раў з Бе ла ру сі 
пра цер ла Іна ЗУ Е ВА, з якой мы 
моц на па сяб ра ва лі і зжы лі ся. За-
раз з да па мо гай ін тэр нэ ту мы 
пра вя лі з ёй раз мо ву.

Вуч ні з Га рад ка: — Ці год пра цы 
ў Га рад ку не як паў п лы ваў на зме ны 
ў Тва ім жыц ці?

Іна Зу е ва: — У Га рад ку я па зна ёмі-
ла ся са сва і мі маг чы мас ця мі. На гэ та 
паў п лы ва лі га ра доц кія лю дзі — ад -
кры тыя і ду шэў ныя. А тое, што зда ры-
ла ся са мной пас ля май го вяр тан ня 
на Ра дзі му, бы ло ла гіч ным вы ні кам 
дзей нас ці ў Га рад ку.

В: — Дзе ця пер пра цу еш?
ІЗ: — Так зда ры ла ся, што я па па ла 

на пра цу ў На цы я наль ны му зей ма-
ста цтва, да клад на ў яго фі лі ял, у Дом-
му зей Вань ко ві чаў. Сам му зей, у пер-
шую чар гу, пры све ча ны бе ла ру ска му 

ма ста ку пер шай па ло вы XIX ста год дзя 
і ся дзіб на му ін тэр’ е ру та го ча су. Ака-
за ла ся, што дзей насць прад стаў ні коў 
ро ду Вань ко ві чаў цес на звя за на з Поль-
ш чай. Та му я пра цяг ваю „поль скую 
пры го ду”, і ка лі мож на так ска заць, 
ці каў лю ся пра ні кан нем поль скай і бе-
ла ру скай куль тур.

В: — Ці ча сам пра нас ду ма еш, ус па-
мі на еш?

ІЗ: — Мне не ха пае тых дзя цей і на-
стаў ні каў, з які мі на пра ця гу цэ ла га го-
да мы ра зам пра ца ва лі. Не ха пае ат мас-
фе ры школь най пра цы, раз на стай ных 
ме ра пры ем стваў, а асаб лі ва дзі ця чай 
твор час ці, якая да ва ла мне штур шок 
для ўлас най дзей нас ці.

В: — Ці да лей спя ва еш і ма лю еш?
ІЗ: — Па куль што не, бо не ха пае 

мне ча су. Спра ба ва ла спя ваць у хо ры, 
але па коль кі пра цую ад ран ку да ве ча-
ра, трэ ба бы ло вы бі раць. Пра цяг ваю 
вы ву чаць поль скую мо ву, з ча го так са-
ма вель мі за да во ле на.

В: — Ча го Табе найбольш не ха пае?
ІЗ: — Лю дзей, пры ро ды і асаб лі вай 

ат мас фе ры. І, вя до ма, До ма куль ту ры, 
ку ды я заў сё ды маг ла прый с ці і штось-
ці зра біць са спа да ры няй Ма ры сяй.
Гэ та быў адзін з най леп шых і яр кіх пе-
ры я даў у ма ім жыц ці. Наш су поль на 
пра ве дзе ны час заў сё ды бу ду ўспа мі-
наць з цеп лы нёй у сэр цы. УСІХ ЦА-
ЛУЮ і АБ ДЫ МАЮ!!!!

Мне не ха пае дзі ця чай твор час ці
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На памяць УСІМ замучаным, расстраляным, спаленым, вывезеным у час вайны — на 70-годдзе яе пераможнага заканчэння. 

GRANDE VALSE BRILLANTE
Марыя САШКА

частка IІ

П
раваслаўны айцец Хрыста-
фор — задзівіў усіх!.. Мес-
насць і ўладу!... Без слова 
пакінуў царкву, не прыйшоў 
у нядзельку на Службу, клю-

чы аддаў званару Канстанціну!.. Дзесь 
праз тыдзень — загудзела навінай 
звестка (праўдай — няпраўдай?): ба-
цюшка падаўся быў у Белавежу, да ней-
кага начальства, за новай — нецаркоў-
най работай, дзе сівы палкоўнік сказаў 
яму: — Мы тут всего два месяца — за 
какое время ты н-а-с продашь, отче 
святой, если ты полжизни прослужил 
во храме и тут же, что-ты учуял такого? 
Бросил своё святое дело служения? 
Пошёл прочь, и-у-д-а! Серебрянников 
ищешь?!.

Айцец Хрыстафор спакаваўся, па-
даўся да сястры ў Ціхаволю, за Масе-
вам...

Уладыка Гродзенскі паспешна назна-
чыў сюды новага настаяцеля, Андрэя, 
які пасяліўся за рэчкай у Янове, бо пля-
банія, тым часам, стала ўжо «красным 
уголком», дзе гаспадарылі цяпер, як 
у святліцы, Васіль і Пракоп з сынамі... 
Гэта былі вядомыя ўсім «палітыканы», 
увесь час сідзячыя, дасюль, у якіхсь-
ці «камітэтах»; яны «гулялі» ў нейкія 
грамадскія «кружкі», арганізавалі 
сустрэчы, танцы, вечарыны. Няраз іх 
«запрашалі» на паліцыю, няраз саджа-
лі ў арышт, а яны ўсё навучалі-спявалі: 
«Весь мир насилия мы разрушим до 
основания, а затем мы наш, мы новый 
мир построим: кто был ничем, тот ста-
нет всем»... Самі яны мелі гаспадаркі, 
кароў ды коней, чым займаліся іх жонкі 
і сыны, бо «сацыялісты» былі калі не 
ў казематцы — то на сходах-з’ездах-
згрупаваннях у Беластоку, Гродне, 
Брэсце, Баранавічах, Пінску... Гатовіла-
ся ім і Картуз-Бяроза, ды вайна прагры-
мела...

З-пад царквы і касцёла, з рэпрадук-
тараў гудзелі-грымелі-звінелі-разносілі-
ся песні пра Кацюшу з крутога берага; 
што ўжо «утро красит нежным светом 
стены древнего Кремля»; што «мы свет-
лый путь куём народу, свободный путь 
для всех куём», што «нет нам преград 
ни в море, ни на суше, нам не страшны 
ни льды, ни облака; пламя души сво-
ей, знамя страны своей мы пронесём 
через миры и века»; што цяпер „в де-
ревне и веселье и краса, и завидуют 
деревне небеса»; «орлёнок, орлёнок, 
идут эшалоны, победа борьбой реше-
на, у власти орлиной орлят миллионы, 
и нами гордится страна...»

Вось табе — цэлая гордасць і слава! 
— так-так — стаяць ужо і тут эшалоны! 
На ўсход!.. Павозкі Васіля і Пракопа па-
цягнулі на станцыю надляснічага з Броў-
ска пад Грушкамі, нейкім цудам-Ласкай 
Божай! — пакінуўшы яго маці-старуш-
ку, як тут гаварылася: «Нашу Паню», 
якую ўсе тут вельмі паважалі і шана-
валі, дародную шляхцянку велічнага 
росту і целазлажэння, а з ёю — другі 
Цуд Хрыстоў! — дзве яе ўнучкі!.. Як цы-
ганскі табар, «сацыялісты» павалаклі 
таксама і гаёвага, з цэлым вывадкам ча-
тырох дзяцей-боблехаў, з цяжарнай Сі-
маніхай, якая, ужо ў Карагандзе, новую 
сваю двайню потым закапала... Сіману 
— гаёваму — сказалі: «Что же ты, бе-
логвардеец окаянный, польским панам 
служил?!. — А я ж такі самы польскі 
пан, ды толькі праваслаўны! Нас тут 
такіх, наўкругі, сотні ды сотні! Тысячы! 
Нашы продкі тут ад вякоў! Мы тут Вялі-
кае Княжаства Літоўскае, са сталіцай 
у Вільні!.. — Теперь тут, задрыпанец, 
ты панский, холуй польский! — запом-
ни! Здесь теперь Великое Княжество-
Царство-Господство С-о-в-е-т-с-к-о-е!.. 
И иному — другому — НЕ бывать!..

Праз некалькі дзён, калі «Нашу 
Паню» перасялілі ў прышкольны буды-
начак, у надлясніцтва пераехалі, з жон-
камі, Васіль і Пракоп, гаспадаркі свае 
пакінуўшы сваім сынам. Жонкі пярэчы-
лі, плакалі: «На чужое, сваё маючы? Як 
зладзеі-канакрады? Пакарае Гасподзь 
за Сімана з дзяцьмі-гарохамі» — За 
«Нашу Паню» — душу святую!..» Му-
жыкі не слухалі! Падзялілі паміж сабой 
«панскую» мэблю, другое ўсё хатняе, 
у хлявах — коней, кароў, свіней, аве-
чак, курэй, гусей, качак, сабак нават...

З Дворнага Грудка павезлі ўсіх ад 
пана Сакалоўскага, знакамітага ў акру-
зе і паважанага інжынера-агранома. Ад 
доктара Крыньскага забралі паўхаты... 
Мястэчка, мірны прыпушчанскі гарадок 
анямела — хто будзе наступны ў даль-
нюю дарогу?.. Ці гэта толькі Васіль 
і Пракоп аб усім «дакладваюць»? А-д-к-
у-ль усе гэткія звесткі, падрабязнасці?..

Гудзелі радыё-точкі, завешаныя 
нават на дрэвах, празваныя адразу 
«калхознікамі», крычалі песні і мар-
шы — «Вперёд, за Власть Советов!» 
У хатах пачаліся сваркі, бойкі, сыны 
гразіліся на бацькоў, за баркі браліся... 
Колік Сцяпанаў кінуў бацьку аб парог-
падлогу, калі той загарадзіў яму дарогу 
ў клуб на танцы!.. — Новае жыццё, 
бацька, настала, ты што, дурань бяз-
мозглы? — крычаў сын.

«Красный уголок» выбіраў моладзь 
— дэлегатаў на з’езд у Мінск. Гавары-
лася з радасцю, што адтуль у Беласток 
прыязджалі: Янка Купала, Кандрат Кра-
піва, Змітрок Бядуля. А адкуль радасць 
і чаму, чаго яны тут, у канцы, хацелі, 
Васіль і Пракоп не гаварылі... Сказалі 
толькі, што гэта былі паэты, вершы пры-
гожыя пішуць, і што яны тут прыязджалі 
да беларускага народу, як пасланнікі 
новага жыцця, а хто тут — гэты «на-
род» — да канца не вытлумачылі...

Зранку дэлегаты (сярод іх былі абод-
ва сыны, Васілёвы і Пракопавы), гэтак 
чалавек сем, адзелі свае вышываныя 
кашулі, элегантныя паўшубкі, бліскучыя 
боты-афіцэркі, шапкі цёплыя бараніцы 
нахлабушчылі, з гармоней адправілі-
ся на станцыю, у поезд на Ваўкавыск 
— Мінск уладкаваліся, у спальным ва-
гоне...

Праз дзень другі-трэці, яны зноў 
ішлі, цяпер вярталіся па вуліцы Ляўкоў-
скай — што вядзе пачатак ад станцыі, 
але перабіраліся нейк ціха, тайком, за 
хлявы-клуні наровячы, маўклівыя, пера-
ляканыя, напалоханыя, трывожныя... 
Калі іх хто пытаў — яны моўчкі з-н-і-к-
а-л-і!.. Потым раз’ехаліся (шапталіся су-
седзі), кудысь у свет; на станцыі білеты 
бралі на поезд хто ў Бельск, хто ў Ча-
ромуху ці Баранавічы, а нават у Ліду, 
Вільна і Пінск!.. Цішком хадзілі, сланялі-
ся як цені іх бацькі, не ўдаваліся з нікім 
у размову, відавочна чагось баяліся 
— трывожна аглядваліся... І грохнула, 
шаптаная паміж сваімі, звестка...

У Мінску спаткалі іх, на шчасце, 
старэйшыя людзі. Глянулі — а перад 
імі: польскія, як лялькі разадзетыя «па-
мешчыкі», у бліскучых — як у царскіх, 
калісь, генералаў — ботах-афіцэрках, 
нагавіцах-галіфэ, кашулях, гальшту-
ках, шапках аўчынных, капелюшах!.. 
— «Хлопчыкі, а ну — у н-о-г-і! Дамоў, 
назад! Гайда! — пакуль вас не пасадзі-
лі-арыштавалі!.. Тут жа мае быць з’езд 
моладзі рабочых і сялян, дзеткі! — ска-
заў нейкі стары парцеец. — Ну-й што-
што спалучэнне Заходняй Беларусі? 
Вы ж як паны польскія-шляхта! Дахаты 

б-я-г-о-м! Па дарозе мяліцеся!.. Што 
нібы вы беларусы? Вы б-е-л-а-р-у-с-ы? 
З якіх пор? Нацыя? Тут у нас і-н-т-э-р-н-
а-ц-ы-я! Сынкі вы мае-дуралеі! Тут усё 
— «о-б-щ-е-е»! Савецкае!.. Вы ж нават 
не ў камсамоле, галубяты вы мае! Пту-
шаняты бяспёрыя! Ніводнага калхоза 
ў сябе не маеце!..»

На з’езд зляцеліся — гасцінцаў на-
везлі валізкамі, бачу ж — саланіна, 
каўбаса, кумпякі, кашанка, самагонкі 
бутэлькі!.. Д-а х-а-т-ы, моладзь дур-
наватая! Няўжо ніхто вам і не сказаў, 
што мы тут — ад вякоў! — гэтага ўсяго 
і не нюхалі!..

Вось, вашы пасведчанні! Вазьміце!.. 
Ноч, слава Богу, на станцыю — марш! 
Поезд начны ідзе ў Беласток — Грод-
на, грошы — рублі маеце? Б-я-г-о-м! 
У поезд сядзьце не гурбой, па розных 
вагонах! Пасведчанні — што мы вас к-і-
р-у-е-м сёння на працу камсамольскую 
з моладдзю на Беласточчыне! З пяча-
цямі!.. У дарогу! Бяжыце, шалёныя вы 
галовы!.. Шкада вас, абармотаў нес-
мышлёных!..Мы тут якась будзем, не да-
ехалі — скажам — чакаем!... Усю гэту 
яду — н-а-з-а-д! Каб паху НЕ было!..

А леткам чэрвеньскім 41, у нядзель-
ку 22, раніцай-раніцай! — ад Буга 
— Драгічына — Сямятыч с-м-е-р-ць 
папаўзла!.. Людзі збіраліся ў царкву, 
у касцёл... Малітвы перарваў страшэн-
ны гул!.. Ад Гайнаўкі — праз Пушчу, ад 
Ляўкова — Сушчы — Міхалова ехалі... 
н-е-м-ц-ы-! Стаяла аграмаднейшая сця-
на пылу, бо адусюль грукаталі танкі. 
Самаходы, матацыклы!.. Савецкія пас-
пешна пакідалі мястэчка і свае лясныя 
лагеры... Кідаліся на самаходах, пяш-
ком, у бок Тушамлі — Ціхаволі, праз 
пушчу на Ваўкавыск, але там, усюды, 
былі ўжо немцы!.. Дзесь далёка-далё-
ка, аказалася — у Белавежы — ляцелі 
бомбы!..

Было чутна, як у лесе адстрэльвалі-
ся рускія, ды колькі ў іх было вінтовак?.. 
Ні танкаў жа тут, ні гранатаў вялікіх, 
толькі хлопцы з пяхоты!.. Немцы ганялі 
іх па масеўскай і альхоўскай дарогах, 
касілі-мялі танкамі!.. Запалоненым пры-
казалі капаць равы-ямы, амаль рукамі, 
хаваць забітых!..

Жывых і раненых пагналі ў мястэчка, 
на плошчу ля стадніны, дзе ўсё яшчэ 
стаялі коні, недалёка ад школы. Прыка-
залі ад вуліц і поля адгарадзіцца калю-
чым дротам... Вязні сядзелі на пяску, 
на траве, без ежы і вады, у гарачыні на 
сонцапёку!.. Дзень адзін, другі, без вет-
ру, без хмары!..

Ноч прывяла вялікія грымоты, бліска-
віцы, адкрылася вадзяное неба-акіян!.. 
Здавалася — бура ніколі тут не заціхне, 
нікуды не адыдзе, яна павісла навекі 
над Пушчай!.. Растварылася неба, ад 
бесперапыннага гуку звінелі вокны, за 
якімі стаяла велічэзная сцяна-скала 
бесперарыўнага дажджу-вады-наваль-
ніцы...

Надзюша выбегла ў агарод прынес-
ці цыбулі і радыскі. Часцей за ўсё яе, 
наўкругі, называлі тут «Н-а-дз-і-н», бо 
гэтак, даўным-даўно, у пісьме з Пары-
жа прапісала была аб ёй іх цёця Вера-
ніка, дзедава сястра.. Ну, «N-a-d-i-n-e” 
— «Надзін» — спадабалася, зраслося 
з гэтай высокай бялесай, з касой, з не-
паслухмянымі на галаве кучарашкамі, 

дзяўчынай... Гэтак было для сваіх і чу-
жых...

У разоры, пад агародняй грушай, 
хтось застагнаў: — «Сестрычка, в-о-д-
ы!»... Голас быў мужчынскі, балючы... 
Надзін глянула — т-а-м ляжаў савецкі 
баец, яна ж пазнала — г-і-м-н-а-с-ц-ё-р-
к-а!.. Салдат моцна, унізе, абтуляў свой 
жывот, на якім было відна запекшуюся 
кроў... М-н-о-г-а крыві!..

— Пачакайце хвіліну, я — з-а-р-а-з!. 
— яна ўбегла ў кухню... — Мама, добра 
што дзедка няма, у краму пайшоў!.. Ма-
муля! Салдат рускі ў агародзе! У нас! 
Вады просіць!..

— Пабеглі!... Паказвай, дзе! Вады 
ў канку вазьмі!.. Божа ж ты мой! Што 
пачаць?!.

Ён ляжаў, белы як палатно...
— Вада, вось, папіце! Паволі... Шчэ 

прынясем! Ш-т-о вам?..
— Кони, лошади, п-о-ш-л-и на нас! 

На меня! Через колючую проволоку!..
Жанчыны не разумелі яго!.. Якія ко-

ні?!. Які дрот?!. Якая агароджа?!. Пэўна 
з гарачкі г-а-в-о-р-ы-ць!..

Рукі яго былі ў крыві... — Ж-и-в-о-т 
б-о-л-и-т! О-ч-е-нь-!.. Я через огорожу, 
через проволоку, к-о-н-и!..

— Пакажыце!.. — У-у-у! — застагнаў 
ён, калі маці Верка даткнулася да яго і, 
разам з донькай, пералажыла яго з бо-
ку на спіну... Яго нагавіцы былі таксама 
ў крыві, у балоце!.. Далоні така ж!.. — 
Хлопча, б-у-дз-е балець! Якась вас да-
цягнем! У свіронак!.. Не, лепей, Надзін, 
у хлявок, там за дрывамі — дзедкаў ло-
жак стаіць!.. Ну, давайма!.. Цяжкі вы!.. 
П-а-в-о-л-і! Трымайцуе аберуч рану!.. 
Мусіць балець! Бач, абамлеў!.. Надзін 
— вадой на твар, вось гэтак!.. Ачнуўся, 
Божа ж Ты наш!.. А цяпер ш-т-о?..

Калі яны былі на месцы, маці сказа-
ла:

— Надзін, прынясі ручнікі, тыя мяк-
кія, ільняныя!. Раздзявайма, абмыем, ён 
цэлы ў пяску, у балоце!.. Ну, сцягвай, 
асцярожна, нагавіцы... Надзін, зусім!.. 
Ну-ну, г-э-т-а-к, доньку, выглядае муж-
чына! Знаю, што ты першы раз такога 
бачыш, а знаць жа будзе трэба, ка-
лісь!.. Гэта іх — тожа! Бачыш? — яно 
ў мужчыны т-а-к-с-а-м-а прыгожае! 
Чаго хавацца? — гэта чалавечнае!.. Тут 
у яго — дароднае, маладзецкае!.. Ды 
і ты, жаўнер-ваяка, не саромся, вачэй 
не закрывай — што жанчыны агляда-
юць! Дарастаць жа трэба — хоць і на 
вайне!..

Надзін паглядзела... — Як у нашага 
Антошкі!.. Рукі, грудзі, ногі — аброс-
лыя, чорненькім лёгкім і прыгожым пуш-
ком, відаць мяккім-цёплым! Наш, Тосік, 
толькі чарнейшы!.. Божанька, а дзе ж 
ён цяпер у гэтай яго Варшаве? Маў-
чыць усё!..

— Прыгожыя абодва! І гэты вялікі! 
Як глыба! Ледзь дацягнулі-давалаклі!.. 
І цыцачкі гэткія, малюсенькія, як Ан-
тошкавыя, я ж бачыла няраз! І — вось 
т-о-е, хлапцоўскае, як у брата, дано за 
двох-трох! Я, калісь было, падгледзела, 
над рэчкай; прыгожыя яны, хлопцы, 
што скажаш?.. — усміхнулася дзяўчы-
на...

— Мамуля, а з дзедкам — як будзе?.. 
— Укруцім я-к-а-сь!.. Ён жа ў нас ча-
лавечны, накрычыць, бывае, а праз 
хвіліну — прыйдзе, пацалуе, па твары 
пагладзіць ды скажа: — Ну, ты, гэтага!.. 
— І бацька наш, сёння-заўтра вернец-
ца. Абсудзім, куды ж нам — гэтага бе-
далагу?.. Хоць бы не ўмер!.. і чаму ён 
гэтак дзіўна казаў — „кони пошли»? На 
стадніне? Як? Яны ж у хляве!.. Пакор-
мім яго!..

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk(працяг будзе)
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У Бахуры выбраўся я 19 снежня, на 
Мікалая паводле юліянскага календара. 
У царкоўным партале прачытаў я менаві-
та, што святкаванне ў гонар гэтага свяці-
целя ў гэты дзень адбываецца менавіта 
ў Бахурах. У пачатку вёскі стаіць царкоў-
ка-капліца, але нейкай пазнакі чаканага 
святкавання я там не заўважыў. Мабыць 
здарыўся там цуд. Бо ж цуды, здаецца, 
здараюцца не толькі тады, калі наступае 
нешта неверагоднае, нечаканае, але 
— так мне здаецца — і тады, калі амаль 
пэўнае чаканае не збываецца. Пасля 
высветлілася, што ў Бахурах сапраўды 
адзначаецца свята ў гонар свяціцеля Мі-
калая, але адбываецца гэта 22 мая.

Вёску Бахуры наведаў трыццаць восем 
гадоў таму Мікалай Гайдук. І вось так ён 
тады цікава апісаў гэтую мясцовасць: „Не 
здзіўляйцеся, ёсць на Беласточчыне вё-
сачка з такою правакуючай назвай, і то 
зусім прыстойная вёска. Ва ўсім вінавата 
гісторыя мовы, а дакладней няспынны 
працэс: адміранне адных значэнняў 
якога-небудзь слова і ўзмацненне або 
паяўленне новых яго значэнняў. Гэтаму 
прыклад якраз слова „бахур”, якое раней 
абазначала ў беларускай і ўкраінскай мо-
вах „залётнік, валацуга, любоўнік, пухаты, 
таўстун, кныр, малое дзіця, няшлюбнае 
дзіця”. З бегам часу па розных прычынах 
усе іншыя значэнні слова „бахур” забы-
ліся, захавалася і ўмацавалася толькі 
апошняе — „няшлюбнае дзіця”. Назву ж 
„Бахуроўскі” займеў кавалак колішняй 
Ялоўскай пушчы вельмі даўно, бо ў піса-
ных дакументах ён сустракаецца ўжо ў па-
лавіне XVIII стагоддзя. Гэта быў „абруб”, 
або інакш тая частка лесу, якая лічылася 
за адным асочнікам ці па-сённяшняму га-

ёвым і ён быў адказны за яе стан. Ці той 
першы гаёвы-ляснік быў надта залётны 
ці вельмі пузаты, сёння цяжка сказаць, 
але вядома тое, што яшчэ да 1921 года 
гэтая мясцовасць у розных афіцыяльных 
дакументах называлася Бахуроўшчына, 
але потым перамагла народная назва 
Бахуры”. І сапраўды, Геаграфічны слоў-
нік Каралеўства Польскага з канца ХІХ 
стагоддзя так апісваў гэтую вёску: „Ba
churowszczyzna, wieś, pow. wołkowyski, 
gm. Juszków, 49 wiorst od Wołkowyska, 334 
dziesięciny włościańskie”.

У апісанні Бахуроў Мікалай Гайдук 
згадваў пра дзве каплічкі ў гэтай вёсцы: 
каталіцкую і праваслаўную. У той час бы-
лі гэта дзве невялічкія будынінкі, чыста 

przemawia pewna paralela. Otóż wyraz bę
ben przypuszczalnie był najpierw pogardliwą 
nazwą brzucha kobiety ciężarnej, a dopiero 
później nabrał znaczenia — bękart’.” У Сеці-
ве таксама згадваецца, што ў больш паўд-
нёвых славян слова „бахор” таксама аба-
значае жывот; цікава, ці ў анатамічным 
сэнсе, ці ў акушэрскім. Мяне наведала 
грэшная думка, што чэшская зёлкавая га-
рэлка „Becherovka” з прысмакам палыну 
з’яўляецца менавіта гаючым сродкам на 
нястраўнасці страўніка менавіта...

Але даволі шляцца па экзатычных эты-
малогіях, пара вярнуцца ў самі Бахуры. Ву-
ліца тут паралельная да згаданых раней 
шашы з Міхалова ў Ялоўку і рачулкі Луп-
лянкі. З дарогі, што прывяла мяне на гэ-

У невялікай аддаленасці ад вясковай 
вуліцы, перад іншым адгалінаваннем 
рачулкі Луплянкі некалькі дачных хат. 
Перад першай з іх бегае брахлівы саба-
ка-інвалід без задняй лапы. Брахаць на 
выпадковых прахожых дапамагае яму 
электронная брахалка, а калі прахожых 
няма, то і брахаць няма на каго. І доля 
таго сабакі — сапраўды сабачая. Іду даро-
гай, якая раней выконвала ролю загумен-
най вулкі — яшчэ яна цалкам не зарасла, 
разглядаюся за байцоўскім помнікам... 
Але помніка не відаць, затое на градзе 
ўздоўж рачулкі ямы, дзе калісь людзі зіма-
валі бульбу. Вяртаюся назад. Мой знаёмы 
інфармуе, што мо выгадней той помнік 
знайсці з другога боку, ад жвіроўкі...

Ну то іду ў напрамку другога боку вё-
скі, выходжу на жвіроўку, што раней, ма-
быць, вяла ў напрамку Будаў, Боўтрык, 
Рудні, Гарбароў, Рыбакоў, Бандароў... 
Паварочваю на загуменную дарожку 
і ў адлегласці каля ста метраў паказва-
ецца акуратна памаляваны помнік-нама-
гільнік з чырвонай зоркай. На ім і пустое 
месца для інфармацыйнай таблічкі...

Вяртаюся ў вёску. У восеньскую, якую 
цяпер маем заміж зімовай, пары, людзей 
на вуліцы не відаць, але ж перад адной 
з паветак паказаўся мужчына з выгляду 
гадоў пад шэсцьдзясят; спытаў я яго пра 
тую сімвалічную байцоўскую магілку. Ат-
рымаўся даволі сумны аповед:

— На фронт пайшлі два сыны і баць-
ка, і ніводзін не вярнуўся. Адрас пры ім 
быў, яму быў 21 год, Коля называўся. 
Нямецкі снайпер сядзеў тамака на елцы, 
дзе цяпер басейн, і яго зняў. І тут яго па-
хавалі. То я рабіў фундаменцік, а агаро-
джу ў кулку ў Багнюках зрабілі. Там мес-
ца для таблічкі ёсць, але ніякай таблічкі 
там не было. У нас жанчына ляснічым, 
а яе дзядзька, Каліноўскі, лістаношам 
быў у Юшкавым Грудзе. І мы напісалі, 
але куды напісаць. Паслалі той ліст да 
начальніка пашпартоў. Дайшло тое пісь-
мо да Масквы і за паўгода прыйшоў ад-
каз, такі вялікі пакет. І 22 мая бацюшка 
туды хадзіў і высвенчвалі там. Асталіся 
тады ў яго тры сястры і маці, 600 кіламет-
раў за Масквою; яны напісалі, што не 
змогуць прыехаць, бо ж тады і магчымас-
цей не было, бо пашпарты і ўсё такое, 
а можа і грошай у іх не было на такую 
дарогу. Яго пасля перапахавалі. І каля 
Рудні такая ж агароджа стаіць. Тут была 
вялікая партызанка і яны хацелі ў Белаве-
жу. Аднаго называлі Паўтара-Івана, такі 
высокі быў...

Пра больш мой суразмоўца параіў мне 
распытацца ў старэйшых людзей, якія па-
вінны быць у другім канцы вёскі. А я звяр-
нуў увагу на кучу друзу, што ляжала на 
суседнім, зарослым прыродай пляцы.

— Тут калісь раміза стаяла, купіў яе 
прыватнік, раскідаў, толькі не было ку-
ды таго друзу вывезці і ён так астаўся. 
І ляжыць, бо той уласнік, ходзяць чуткі, 
памёр...

Пісаў калісь Мікалай Гайдук пра тую 
рамізу: „З думкай пра ажыўленне ў вёс-
цы грамадскага і культурнага жыцця чле-
ны падставовай партыйнай арганізацыі 
ПАРП і проціпажарнай каманды заініцыя-
валі пабудову рамізы-святліцы. Будынак 
расце, але паволі. Патрэбна большае 
зацікаўленне і дапамога ў паскарэнні бу-
довы з боку гмінных уладаў у Міхалове”. 
Было тое зацікаўленне, ці не было, а вы-
нік надта сумны...

З другога боку вёскі паказалася мабіль-
ная крама. Падышоў я туды, да групкі муж-
чын. Найстарэйшы, з выгляду, з іх дадаў 
да раней пачутага, што баец называўся 
Мікалай Быкоў, а жанчына, у якой былі і ве-
ды, і нават дакументы па ягонай справе, 
памерла тры гады таму. А пра магілу дбае 
тут у нас жанчына, што ляснічым, то хіба 
яна і паставіла лампадкі, дбае пра магілу. 
І сястра суразмоўцы хадзіла ўпярод, дба-
ла, бацюшко хадзіў, асвячаў тую магілу.

А сама вёска выглядае агульна так, 
быццам там наступіў нейкі канец свету, 
быццам у нейкі момант загудзелі анёль-
скія трубы і людзі кінулі свае панадворкі 
ў ходзе нейкага парадкавання, так і не 
дакончыўшы яго пабеглі на Страшны 
Суд, пакідаючы крыху арыгінальных дой-
лідскіх памятак...
vТэкст і фота Аляксандра ВЯРБІЦКАГА

Бахуры
Ад шашы, што з Міхало

ва вядзе ў Ялоўку, да Ба
хуроў каля паўкіламетра. 
Па абодвух яе баках нешы
рокія лапікі абраблянага 
поля. Дарога абсаджана 
„стрыжанымі” ўжо верба
мі, якіх маладыя „чубы” 
горда страляюць у шэрае 
неба, „уцякаючы” ад шмат 
старэйшых ствалоў — рых
тык як наша тутэйшая 
дэмаграфія. Ёсць і крыху 
бяроз, якіх „прычоскі” па
корліва захіляюць свае 
ствалы. І вольхі... Гэтыя 
дрэвы распрануліся з лі
стоўя, быццам пацыенты, 
чакаючыя лекаркі ў бе
лым халаце — зімы, якая 
падлечыла б іх крыятэра
піяй ад розных ласых на 
драўніну караедаў. Ды 
апошнія зімы разгультаілі
ся, працаваць не хочуць, 
махнуць толькі кароцень
кім халацікам і толькі іх ба
чыш...

сімвалічнай велічыні, якія не датрывалі 
да нашых дзён. На месцы каталіцкай 
каплічкі высіцца зараз высокі крыж-каль-
варыя, а на месцы праваслаўнай — зга-
даная раней капліца-царкоўка. Каля 
апошняй ролю звана выконвае кавалак 
рэйкі, а званіцай там — вольха, што рас-
це побач царкоўкі на беразе акаймляю-
чай вёску рачулкі-канавы Луплянкі.

Варта яшчэ вярнуцца да слова „ба-
хур”, ад якога па ўсёй верагоднасці і пры-
нялася назва вёскі. Мікалай Гайдук абме-
жаваўся ў сваіх разважаннях да „патры-
ятычных” вытокаў гэтага слова, я ж хачу 
глянуць крыху больш „касмапалітычна”. 
Этымалагічны слоўнік Брукнера: bachor, 
bachur, ’dzieciak’, ’bęben’, z hebrajskiego ba
chur, ’młodzieniec’. З Сеціва: „Za możliwoś
cią jakiejś rodzimej etymologii tego wyrazu, 
który miałby pierwotnie oznaczać brzuch’, 
a następnie zmienić znaczenie na dziecko’, 

тую вуліцу, паварочваю налева. Хаты тут 
даўняй забудовы, часткова абноўленыя 
на сучасны лад. З вуліцы відаць павільён-
чык, які даўней выконваў ролю крамы-бу-
фета — зараз ён сведчыць адно пра тое, 
што гандлёвая дзейнасць адбывалася 
ў ім вельмі даўно. Далей паветка з ржаве-
ючай тэхнікай для ўборкі ўраджаю.

На самім канцы вёскі сустракаю 
мужчыну на калясцы, які выехаў палю-
бавацца свежым вясковым водарам. Бо 
і сапраўды, водар тут свежы, не „забру-
джаны” ніякімі прыпахамі ад сельскагас-
падарчай дзейнасці. Толькі двух сялян 
абрабляюць крыху зямелькі. На зіму 
астаецца ў вёсцы нямнога людзей, коль-
кі — прыблізна нават невядома. Цікаўлю-
ся нейкімі мясцовымі помнікамі і мой су-
бяседнік паведамляе мне, што за вёскай 
ёсць помнік байцу. Расказаў ён мне як 
да яго дайсці і я падаўся ў пошукі.
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А д р а д ж а н е ц  н е з а л е ж н а й  п р э с ы

Ігара Гермянчукаhttp://intgulni.blogspot.com.by
55 гадоў з дня нараджэння

Беларускую мову, як у прынцыпе і кож-
ную іншую мову, можна вывучаць па-роз-
наму. Зразумела, што найлепшым споса-
бам з’яўляецца пагружэнне ў моўны асяро-
дак, дзе няма аніякай іншай мовы, акрамя 
той, якую вывучаеш. У адносінах да бела-
рускай мовы гэты спосаб даволі склада-
ны, бо нават прыезд у Беларусь яшчэ не 
абазначае, што чалавек апынецца сярод 
выключна беларускамоўных людзей.

Таму,  пэўна,  найбольш  прыдатным  тут 
застаецца спосаб традыцыйнага вывучэн-
ня  і ўдасканалення  —  з кніжкай,  асадкай 
і сшыткам.  Праўда,  сучасныя  тэхналогіі 
дазваляюць  выкарыстоўваць  інтэрнэт,  які 
можа стаць выдатным падсобным сродкам 
для  набыцця новых  ведаў  і спраўджвання 
замацаванага матэрыялу. У якасці прыкла-
ду можна прывесці сайт http://intgulni.blog
spot.com.by, які не толькі вучыць правіль-
на  пісаць  па-беларуску,  але  і робіць  гэта 
праз гульню.

Калі  цікаўны  карыстальнік  зазірне  на 
даны  сайт-блог,  то  ён  убачыць  даволі 
просценькае, але цалкам зразумелае вы-
яўленне. З правага боку пад выйсцямі да 
рубрык месцяцца цэтлікі — гіперспасылкі, 
якія дазваляюць выбраць тую ці іншую тэ-
му для вывучэння. Антонімы, арфаграфія, 
біяграфія, бяззлучнікавы сказ, вершы, ге-
ральдыка, гісторыя, графіка, дзеепрымет-
нік, дзеепрыслоўе, дзеяслоў, загадкі, зай-
меннік,  зваротак,  злучнік,  краязнаўства, 
крыжаванка — гэта невялікі пералік тэм, 
што прысутнічаюць на сайце і на якія па-
дзелены цэлы яго змест.

У рубрыцы „Як працаваць з блогам” да-
юцца  даведкі  і парады  як  трэба  выбіраць 
навучальныя інтэрактыўныя гульні і выкон-
ваць  заданні.  Згодна  з пададзенай  там 

інфармацыяй, на сайце існуюць два вары-
янты гульняў-пазлаў і адзін варыянт, дзе вы-
карыстоўваюцца карткі, на адным баку якіх 
месціцца пытанне, а на другім — адказ.

Хоць самавывучэнне мовы — найлепшы 
спосаб набыцця  і засвойвання ведаў, да-
ны  сайт-блог  прадугледжвае  і наяўнасць 
настаўніка, які б кіраваў гэтым працэсам. 
Асобная рубрыка „Падказкі для настаўні-
каў” распавядае, якім чынам ствараюцца 
даныя гульні па беларускай мове і літара-
туры, прычым кожная назва рэсурсу — гэ-
та  таксама  і спасылка  на  яго.  Адсюль, 
дарэчы, можна даведацца, што сайт-блог 
належыць  жанчыне.  Па  ўсім  відаць,  што 
яна надта сціплая і таму інфармацыю пра 
яе знайсці не так лёгка — толькі ў самым 
нізе цэлага выяўлення можна прачытаць, 
што яна мае імя Алена — настаўніца бела-
рускай  мовы  і літаратуры.  Яна  сумленна 
прызнае, што яе сайт мае недахоп. „Адзі-
ны недахоп сайта — адсутнічае беларуска-
моўны інтэрфейс. Аднак магу парадаваць: 
я звязалася  з распрацоўшчыкамі  сайта 
і пачала перакладаць яго на нашу мову”, 
— піша Алена ў „настаўніцкай” рубрыцы. 
Там жа месцяцца станоўчыя водгукі на яе 
працу ў інтэрнэце ад калег.

Найбольш папулярнымі гульнямі на да-
ным сайце з’яўляюцца „Прыказкі пра Радзі-
му”, „Н і НН у прыметніках 2”, „Дапасаван-
не, кіраванне, прымыканне”, „Складаназа-
лежныя сказы з некалькімі відамі даданых 
частак”. Пра гэта распавядаецца ў адмыс-
ловай рубрыцы з левага боку выяўлення.

Сярод  выйсцяў,  пазначаных  зверху, 
знаходзяцца  выйсці  на  рубрыкі  „Белару-
скія  загадкі”  і „Беларускія  прыказкі”,  якія 
з’яўляюцца асобнымі сайтамі-блогамі.

vУладзімір ЛАПЦЭВІЧ

Беларускі  журналіст  і грамадскі  дзеяч, 
дэпутат  легендарнага  Вярхоўнага  Савета 
ХІІ  склікання  Ігар  Гермянчук  нарадзіўся  1 
студзеня 1961 г. у вёсцы Стракавічы Свет-
лагорскага  раёна,  што  на  Гомельшчыне. 
Вучыўся  ў сярэдняй  школе-інтэрнаце 
ў Светлагорску. Пасля скончыў факультэт 
журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўні-
версітэта.  Быў  удзельнікам  легендарнай 
грамадскай  арганізацыі  „Майстроўня”, 
удзельнікам незалежніцкага руху,  які  паў-
стаў у час гарбачоўскай перабудовы. Яш-
чэ  студэнтам  браў  удзел  у фальклорных 
святах, якія ладзіла „Майстроўня”, на іспы-
тах  адказваў  выкладчыкам  па-беларуску. 
Працаваў на Паліграфічным камбінаце імя 
Якуба  Коласа,  выносіў  адтуль  наборныя 
літары  для  нелегальнай  друкарні,  якую 
марыў стварыць разам з сябрамі-аднадум-
цамі. Калі ж утварыўся Беларускі народны 
фронт, Гермянчук стаў яго актыўным сяб-
рам.

У 1990 годзе, калі яму было толькі 29 га-
доў, выбраны дэпутатам Вярхоўнага Саве-
та тады яшчэ БССР. 11 красавіка 1995 г. 
Ігар Гермянчук разам з іншымі дэпутатамі 
парламенцкай апазіцыі БНФ абвясціў гала-
доўку  супраць  ініцыяванага  Лукашэнкам 
рэферэндуму  пра  змену  статусу  адзіна-
дзяржаўнай беларускай мовы і змену дзяр-
жаўнай  сімволікі.  Як  вядома,  у ноч  на  12 
красавіка  дэпутаты  былі  жорстка  збітыя 
атрадам  міліцыі  асаблівага  прызначэння 
і невядомым  падраздзяленнем  у масках. 
Парламентарыяў  выкінулі  з будынка.  Так 
у Беларусі  адбыўся  антыканстытуцыйны 
дзяржаўны пераварот.

Калі Гермянчуку было 30 гадоў, ён стаў 
галоўным  рэдактарам  газеты  „Свабода”. 
Газета  пры  ім  зрабілася  найбуйнейшым 
і найпапулярнейшым апазіцыйным выдан-

нем  краіны.  У ёй  працавалі  таленавітыя 
і смелыя журналісты. За праўдзівыя і вост-
рыя публікацыі,  якія  вызначылі  як  антып-
рэзідэнцкія,  пракуратура  чатыры  разы 
пачынала  на  Гермянчука  крымінальныя 
справы. Гермянчук быў асобай-рухавіком 
усёй рэдакцыі, асновай выдання, укладаў 
у гэта ўсё сваё майстэрства, усе свае сі-
лы, і на гэтай працы проста гарэў. Урэшце 
ў канцы 1997 г. няўгодная ўладзе „Свабо-
да” была забаронена, але ўжо ў студзені 
1998 г. Ігар Гермянчук здолеў яе адрадзіць 
пад новай назвай — „Навіны”. Пазней ён 
заснаваў часопіс „Кур’ер” і быў яго галоў-
ным рэдактарам. Гермянчуку неаднаразо-
ва  пагражалі,  невядомыя  нават  стралялі 
па вокнах ягонага дома.

Пісьменнік Уладзімір Арлоў так характа-
рызуе  Ігара Гермянчука:  „Ён, магчыма, як 
ніхто іншы з рэдактараў, разумеў магутную 
стваральную сілу нацыянальнай памяці. Да-
ведаўшыся, што  дзяржаўныя  выдавецтвы 
адмовіліся  друкаваць  нашы  з Генадзем 
Сагановічам  „Дзесяць  вякоў  беларускай 
гісторыі”,  Гермянчук  прапанаваў  цалкам 
апублікаваць  кнігу  на  старонках  „Свабо-
ды”. Тая публікацыя выклікала вялізны інта-
рэс чытачоў. Зянон Пазьняк, успамінаючы 
Гермянчука,  падкрэслівае  ў час  дзеяння 
парламенцкай  апазіцыі  таксама  палітыч-
ную сталасць і цвёрдасць Гермянчука: „Ён 
быў і вельмі здольным палітыкам, удзельні-
чаў у распрацоўцы ўсіх нашых законапра-
ектаў.  Ён  меў  талент  аратара,  мог  добра 
аналізаваць, добра выступаць”.

Памёр Ігар Гермянчук заўчасна ад цяж-
кай формы анкалогічнай хваробы ў Мінску 
29 красавіка 2002 г. Яму быў толькі 41 год. 
Пахаваны адраджэнец беларускай прэсы 
на сталічных Усходніх могілках.
vПадрыхтаваў Уладзімір ХІЛьМАНОВІЧ

Стары дуб у вёсцы Дубяжын 
ссеклі 26 лютага 2014 года та-
му, што ён, удараны маланкай, 
пачаў распалавіньвацца і стаў 
небяспекай для навакольных 
хат. Ася і Ірыней Вышкоўскія, 
уладальнікі дуба, рашылі ад-
даць дрэва ў рукі Дарафея 
Фіёніка. На здзіўленне ўсім, вер-
хняя частка дуба не дазволіла 
сябе падняць і засталася ў Ду-
бяжыне.

Летам у Дубяжыне быў сарганізаваны 
пленэр, у рамках якога рэалізавана была 
адукацыйная праграма «Памяць бежан-
ства», якую ад пачатку ажыццяўляе Музей 
малой айчыны ў Студзіводах. У рамках пра-
грамы праводзіліся гістарычныя заняткі 
ў бельскім Беларускім ліцэі. Арганізаваны 
былі пазаўрочныя заняткі ў розных мясцо-
васцях Падляшша, адбыўся моладзевы 
летнік на тэрыторыі прыхода ў Пухлах, 
у час якога былі сабраны ўспаміны дзя-
цей бежанцаў 1915 года. Вынікам летніка 
стала «Бежанская газета». А пленэр у Ду-
бяжыне запачаткаваў праграму «Памяць 
бежанства». Ад пачатку ў рэалізацыю 
задумы актыўна ўключыўся солтыс ся-
ла Мікалай Сцепанюк. Усе дзеянні былі 
адобраны Салэцкай радай і войтам гміны 
Бельск-Падляшскі Раісай Раецкай. Пле-
нэр праходзіў пад кіраўніцтвам Анатоля 
Туркова з Камянца, які ад 2009 года з’яўля-
ецца камісарам усіх скульптурных пленэ-
раў у Студзіводах. Другім разьбяром быў 
вядомы беларускі майстар Мікалай Скляр 
з Гродна. Дапамагалі ім тры вучні політэх-

нічнага каледжа з Кобрына. Тэхнічную 
дапамогу аказалі жыхары Дубяжына Юрка 
Тамчук, спадар Бандарук і іншыя. Пленэр 
і іншыя задумы, звязаныя з праграмай «Па-
мяць бежанства» былі рэалізаваны пры 
фінансавай падтрымцы Міністэрства адмі-
ністрацыі і лічбавізацыі Польшчы.

10 верасня 2015 г. усе мы былі запро-
шаны Дарафеем Фіёнікам на асвячэнне 
разных прац, якія былі размешчаны на 
падворку вясковай святліцы. Усё мерапры-
емства мела ўвекавечыць сотую гадавіну 
бежанства. Убачылі мы цудоўную каплічку, 
на якой была разьба іконы Праабражэння 
Гасподняга і іншая, прадстаўляючая «Бе-

жанства 1915-1922». Нашы святары Міра-
слаў Чурак і Марк Якімюк асвяцілі скульп-
туры з адмысловай малітвай. Калі ў бляску 
заходзячага сонца, якое сваімі прамянямі 
асвятляла новаствораную ікону і вялікую 
памятку з дубу, пад якім я вырастала, на 
маіх вачах выступілі гарачыя слёзы шчас-
ця. Сон маёй мамы здзейсніўся. Ёсць цуд 
на свеце — як гаварыў мой бацька. Сабра-
ліся людзі, не толькі з Дубяжына, але і з су-
седніх вёсак: Мокрага, Казлоў, Кошак 
і іншых мясцовасцей. Прыехалі паломнікі 
— дзеці з пачатковай школы з прыхода 
святога Яна Лесвічніка на Волі ў Варшаве. 
Добра, што вялікі дуб не паддаўся і застаў-

ся ў родным сяле, дзе ўсе людзі заўсёды 
змогуць прыйсці сюды памаліцца. А можа 
і гэты дуб, як адзіны з сяла, памятае гісто-
рыю бежанства, усіх здарэнняў, выезду 
і вяртання жыхароў роднай вёскі.

Пасля супольнай малітвы арганізатары 
запрасілі ўсіх сабраных паглядзець фільм 
Юркі Каліны пра Першую сусветную вай-
ну. Сабраныя ўдзельнікі глядзелі фільм 
у вялікім задуменні, з іх твараў можна было 
вычытаць тое, што ўспамінаюць сабе сло-
вы расказаў сваіх прадзедаў, дзядоў, баць-
коў. Напэўна кожны з нас шкадаваў, што 
не ўмелі мы выслухаць усяго, што яны ха-
целі нам пераказаць. У фільме старэнькія 
людзі расказвалі пра тое, як у 1915 годзе 
ўцякалі ў Расію, як праходзіла іх дарога, 
якое там было жыццё і як вярталіся. Альж-
бета Фіёнік, якой бацька таксама з’яўляец-
ца жыхаром Дубяжына, выступіла са сваёй 
тэатральнй групай «Антракт» з Бельскага 
дома культуры. Цудоўна прагучалі мело-
дыі ў выкананні цымбалісткі Аліны Шацько 
з Мінска. Выступілі калектыў «Жэмэрва» 
пад кіраўніцтвам Анны Фіёнік і калектыў 
з Дубяжына «Родына» пад кіраўніцтвам 
Альжбеты Рыжык. Вечар закончыўся су-
польнымі цудоўнымі песнямі і танцамі, якія 
выігрывалі нам Дарафей Фіёнік і яго сыны 
Ілья і Максімка. Падлога гучала пад нашы-
мі нагамі быццам і яна была дубовая!

Цешыць мяне тое, што гісторыя пра 
наш дуб ніколі не загіне, што далей ён бу-
дзе сімвалам нашага сяла і не толькі яго, 
таму што ніжняя ягоная частка будзе ста-
яць у Бельску-Падляшскім. Але пра гэта 
яшчэ пачуем...

vТэкст і фота Лідзіі МАЛІНОЎСКАЙ

Дубяжынcкі дуб (2)
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03.01 — 09.01

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

(22.03. — 20.04.) У студзені пакажы сваё 
акцёрскае майстэрства. Зайграй у жыцці, на 
працы і ў асабістых адносінах. Але ты павінен 
дзейнічаць натуральна і не ставіць на незвы
чайнае для цябе, будзь самім сабой. На працы 
пакажыся актыўным і мэтанакіраваным, рэалі
зуй праекты і новыя планы. Клапаціся пра дом 
і сям’ю. Добры дзень: 5.01.

(21.04. — 21.05.) Ідэальныя ўмовы для запу
ску новых прадпрыемстваў. Твой здаровы ро
зум і рэалізм дапамогуць табе ў распрацоўцы 
твайго грамадскага жыцця. Больш часу і энергіі 
на пытанні прафесіі. Калі знаходзішся ў адно
сінах, у тваім жыцці будуць мір і гармонія. Не 
расказвай пра сябе і сваё асабістае жыццё. 
У студзені будзеш акружаны зайздроснікамі 
і крытыкамі. Нечаканая вестка — дома або ад 
далёкіх сваякоў. Пры негатыўных сітуацыях для 
працы справішся з імі цярпеннем і разважлівас
цю. Будзь асцярожны 6.01.

(22.05. — 22.06.) У пары не іграй слязамі 
і мухамі — многія пары распадаюцца зза гэтых 
«гульняў», а партнёр не схоча цярпець штуч
ных эмоцый і выбараў. Змяні сваю стратэгію, 
калі шануеш адносіны. Атрымаеш нечаканае 
ўзнагароджанне. Купі адзенне, тэхніку і іншыя 
неабходныя прадметы. Будзь асцярожны 7.01.

(23.06. — 23.07.) Усміхайся, жартуй — сту
дзень падносіць табе сюрпрызы і падарункі. Па
казвай іншым, што ты задаволены жыццём і ўсё 
ў цябе ідзе добра. Чакаюць важныя падзеі на 
працоўным месцы; будзь нейтральным! Выдат
нае здароўе. Будзеш проста выпраменьваць 
здаровую энергію. Для падтрымкі добрага ста
ну прымяняй кантрасны душ адзін раз у дзень 
і пі свежавыціснутыя сокі. Важныя дні для жыц
ця і ініцыятыў: 3 і 7.01., будзь асцярожны 8.01.

(24.07. — 23.08.) Студзень прынясе з сабой 
моцную патрэбу ў аднаўленчых праектах і ўка
раненні новых, невядомых элементаў. Схочац
ца табе зрабіць нейкія радыкальныя рашэнні, 
асабліва ў адносінах з іншымі, у гутарках і нао
гул зносінах. Звярні ўвагу на аксесуары, купі 
новы гадзіннік, ювелірныя ўпрыгажэнні і яркі 
абутак. Час на ідэальны шлюб, нават у снежную 
буру. Асабліва важны дзень для пачуццяў і біз
несу: 9.01.

(24.08. — 23.09.) Час на працяг твайго бізне
су, асабліва пачатага ў чэрвені ці ліпені мінулага 
года. Дадатак энергіі для твайго інтэлекту. Нека
торым людзям не будзе ў нагу з тваім вобразам 
мыслення! У будучыні не бойся браць на сябе 
ініцыятыву. Не шкадуй лёгкага, несур’ёзнага 
флірту, і не надзімайся, бо не прыцягнеш да ся
бе прыхільнікаў. А можаш сустрэць кагосьці ці
кавага. Важны дзень: 2.01.

(24.09. — 23.10.) Будзеш паводзіць сябе 
крыху як самаўлюбёны паўлін. Для гэтай «чыст
кі пёраў» наведай цырульню або касметолага, 
купі новую вопратку ці аксесуары. На працягу 
студзеня паводзь сябе з годнасцю, як кароль 
птушак. Паклапаціся пра сваё здароўе: практы
куйся, пі вітаміны, еж карысныя і натуральныя 
прадукты. Асабліва спрыяльныя дні: 2 і 6.01., 
будзь асцярожны 4.01.

(24.10. — 22.11.) Часам не трэба хаваць 
негатыўных эмоцый. Хтось цябе выведзе з раў
навагі, угневіць, сапсуе настрой. Калі ты пры
вык праяўляць стрыманасць і падтрымліваць 
мірныя паводзіны, выяві свой гнеў. Крычы, 
пабі талерку, пазаймайся каратэ або боксам, 
вылі эмоцыі на фізічным узроўні. Гэта дапамо
жа табе пазбавіцца ад назапашанага негатыву. 
Пі гарбату з лімонам, мёдам і цытрусавымі, ап
ранайся цёпла, звяртаючы асаблівую ўвагу на 
ногі. Асабліва спрыяльны дзень: 3.01., будзь 
асцярожны 2.01.

(23.11. — 22.12.) Пара падумаць аб стварэн
ні сям’і, калі ў цябе яе няма і дагэтуль не хацеў 
мець. Калі ты самотны, выйдзі са сваёй шкарлу
піны і актыўна шукай вакол. Шпацыруй, схадзі 
ў непрацоўны час у кафэ ці рэстаран, можаш 
сустрэць там пасланцоў лёсу. Асабліва спры
яльны дзень: 3.01.

(23.12. — 20.01.) У студзені можаш пазбыц
ца кепскіх звычак, нават калі гэта толькі бяс
крыўднае абгрызанне пазногцяў або позняе 
ляганне спаць. Студзень асабліва карысны, каб 
пазбавіцца ад таго, што перашкаджае табе паў
навартасна жыць. Вельмі прадуктыўна ў твор
цаў і рукадзельнікаў — гэта будзе карысна для 
ўнутранага свету і чэрпання энергіі з космасу. 
Асабліва спрыяльны дзень: 6.01, горшы: 2.01.

(21.01. — 19.02.) Паслабся, выспіся, пра
водзь час дома ва ўтульных абдымках каханай 
асобы — абновіш сябе. Не турбуйся нічым, ма
еш права на крыху ляноты! Нават калі крыху 
прапусціш у інтарэсах. Асабліва спрыяльны 
дзень: 8.01.

(20.02. — 21.03.) Старайся нічога не марна
ваць. Захавай, калі гэта магчыма, грошы — пры
дадуцца ў найбліжэйшай будучыні. Можа прыт
рапіцца табе незвычайны занятак — сыграць 
у рэкламе або фільме, удзел у конкурсе. Не 
толькі атрымаеш матэрыяльныя выгады, але і за
давальненне ад працэсу. Будзеш падабацца, 
цікава праводзіць час. Не бойся паказаць сваю 
любоў і задзейнічаць першым. На працы — но
выя абавязацельствы, але без росту зарплаты. 
Асабліва спрыяльны дзень: 2.01.

Агата АРЛЯНСКАЯ

Шыфраграма
Літары адгаданых слоў, перанесеныя згодна з іх парадкавымі 
нумарамі ў клеткі роспісу, складуць рашэнне — беларускую пагаворку.
1. соціна гектара = 17 _ 20 _;
2. Уладзімір Ульянаў = 3 _ 15 _ 14 _ 13 _ 16 _;
3. харчовая туша жывёл = 12 _ 11 _ 1 _ 2 _;
4. пінская рака = 7 _ 22 _ 10 _ 4 _;
5. орган размнажэння ў... Семяноўцы = 9 _ 8 _ 21 _ 6 _;
6. ніткі ад шаўкапрада = 23 _ 19 _ 5 _ 18 _.

(ш)
Сярод чытачоў, якія на працягу месяца дашлюць у рэдакцыю 
правільныя адказы, будуць разыграны кніжныя ўзнагароды.
Адказ на адгаданку з 50 нумара
Поўнач, Швецыя, інгаляцыя, Гобі, бярэмя, камень, цукар, лявоніха.

Рашэнне: Бог не цяля, бачыць круцяля.
Кніжную ўзнагароду высылаем Лявону Федаруку з Рыбал.

Экуменічная сустрэча

22 снежня ў Гмінным асяродку культуры ў Чаромсе адбылася экуменічная сустрэ-
ча, арганізаваная Гмінным асяродкам сацыяльнай дапамогі. У сустрэчы ўдзельнічалі 
кіраўнікі гміннага самаўрада — войт Міхал Врублеўскі і старшыня Рады гміны Сяргей 
Смык, святары Праваслаўнай царквы і Каталіцкага касцёла, між іншым, а.а. Юры 
Пліс, Мікалай Беламызы з Чаромхі, Рыгор Наўмовіч з Кузавы і кс. Генрык Каліноўскі 
з Чаромхі, ды шматлікае кола сеніёраў з Вулькі-Тэрахоўскай, Чаромхі-Сяла, Чаромхі, 
Баброўкі, Кузавы і Ставішчаў, у агульным ліку каля васьмідзесяці асоб. Сустрэча па-
чалася ў 15 гадзін з прамовы войта Міхала Врублеўскага, які прывітаў гасцей, затым 
спаслаўся на традыцыю святкавання Божага Нараджэння. У мастацкай частцы высту-
пілі школьныя дзеткі, якія чыталі адмысловыя святочныя вершы і выконвалі калядкі на 
польскай, беларускай і ўкраінскай мовах.

Пакуль сесці да куцці, святары згаварылі малітву і блаславілі стравы. На адмысло-
ва прыбраных сталах, упрыгожаных піхтавымі галінкамі і каляровымі свечкамі, краса-
валіся дванаццаць страў ды аплатка, якой падзяліліся паміж сабою ўдзельнікі сустрэ-
чы — католікі і праваслаўныя — ды павіншавалі сябе ўзаемна. Сустрэча праходзіла 
ў сардэчнай атмасферы. Пры застоллі не абышлося без супольнага калядавання. 
Гучалі ўперамешку польскія і праваслаўныя калядкі. Як сказаў ва ўступнай прамове 
войт Міхал Врублеўскі, экуменічную сустрэчу сёлета арганізавалі ўпершыню, затым 
мерапрыемства — апрача навагодняй сільвестравай забавы перад гмінай — будзе 
занесена ў каляндар штогадовых культурных мерапрыемстваў.

vУладзімір СІДАРУК

Дзе найбольш 
чытачоў „Нівы”
У салэцтве Новае Ляўкова (у ім ёсць 

пасяленне  Лазовае)  у Нараўчанскай 
гміне  „Ніву” № 48-50 купілі 28  і чыталі 
42 жыхары Найбольш яны купілі пяці-
дзясятага  нумара  роднага  тыднёвіка 
ад  13  снежня  2015  года.  Чытала  яго 
дваццаць адна асоба.

Асабліва  зацікавілі  іх  допісы м.інш. 
пра  сеніёраў  у Нараўчанскай  гміне 
(„Ніва” № 48) пра дэмаграфію Нараў-
чанскай  гміны,  святкаванне  Міхайла 
ў Старым Ляўкове і літаратурную веча-
рыну нараўчанскіх  літаратараў  у Орлі 
(„Ніва”  № 49)  ды  асабліва  крануў  іх 
допіс новаляўкоўскага раднага і солты-
са пра вялікія клопаты ляўкоўцаў, калі 
трэба ім даехаць у Беласток ды ў Міха-
лова („Ніва” № 50).

У Новым Ляўкове  беларускі  тыднё-
вік пастаянна чытаюць тры сям’і Скеп-
каў, Эва Дзеніс, Людміла і Барыс Каз-
лоўскія,  Ірына  Казлоўская,  Альжбета 
і Уладзіслаў  Красноўскія  ды  Марыя 
і Сяргей Саевічы  (усе  яны жывуць  на 
калёніі,  воддаль  ад  сярэдзіны  вёскі), 
Марыя  і Канстанцін  Целушэцкія,  Ніна 
Галубоўская,  Лідзія  Галубоўская,  Мі-
хал  Болбат,  Міхал  і Ніна  Целушэцкія, 
Валянціна і Аляксандр Ігнацюкі, Марыя 
Крышань,  Андрэй  Пучынскі,  Галіна 
і Юрка Казлоўскія ды Раіса Баканач.

Варта  дадаць,  што  зараз —  да  17 
снежня гэтага года — жыхары Новага 
Ляўкова,  Старога  Ляўкова,  Ахрымоў, 
Лешукоў, Падляўкова і Плянты папра-
сілі  новаляўкоўскага  солтыса,  каб  ён 
паклапаціўся  і прывёз  ім  сама  менш 
50-60 экземпляраў „Нівы” з беларускім 
календаром на 2016  год. Солтыс ужо 
мае спісак ахвотных пакупнікоў на 52 
нумар  беларускага  штотыднёвіка.  Ён 
прывязе  іх больш. Мае досвед з рас-
паўсюджваннем  газеты  з беларускім 
календаром з мінулых гадоў. Ездзіў та-
ды яшчэ раз у рэдакцыю ў Беласток.

vЯнка ЦЕЛУШЭЦКІ

Дзмітры ШАТЫЛОВІЧ

БЕЛАРУСКАЯ 
МОВА Ў БЕЛАРУСі
Кожная дзяржава моваю дзяржаўнай
Вызначае мову родную бацькоў,
І яе ў народзе песціць, робіць слаўнай,
Гэту мову ўводзіць да ўсіх устаноў.

Ужывае мову родную штодзённа
Прэзідэнт дзяржавы і прэм’ер-міністр,
І міністры ўрада, служба ўся ў пагонах:
Генерал, палкоўнік і артылерыст.

Вучаць роднай мове ўсіх дзяцей у школах,
Мусіць добра знаць яе на ВНУ студэнт,
Словы роднай мовы чуюцца наўкола,
Пішуць на роднай мове кожны дакумент.

І ў фальшывым рэферэндуме на Беларусі,
Выбралі чужую мову для сябе,
Бо сусед з Усходу да таго прымусіў,
Разагнаць парламент ён памог у барацьбе.

Адракліся беларусы ад Пагоні
І ад сцяга гістарычнага свайго,
Сцяг чужы з савецкім гербам стаў законным,
Лунае ў іх ўжо амаль дваццаць год.

І гучыць чужая мова ў Беларусі
У парламенце, на вуліцы, ў дамах,
Да сваёй цяпер ніхто іх не спакусіць,
Да яе не заахвоціць іх турма.

На роднай мове гавораць патрыёты,
Выслухоўваючы пры гэтым многа кпін,
Ды насмешнікі для іх, то ідыёты,
Апусціўшыя нядаўна каранцін.



12  РЭПАРТАЖ 03.01.2016              № 0103.01.2016              № 01

У па ле скай глы бін цы (28)
У

 ма ла дым бя рэз ні ку поў ным 
хо дам пра ца ва ла мо та пом па. 
Пра ніз лі вы, ста ма та ла гіч ны гук 
пра ці наў па вет ра, маз гі і зям лю. 
Я іш ла сле дам Ва сі, як ця ля на 

вя роў цы. Мой гід ака заў ся яш чэ і па ле-
скім джэн т ль ме нам. Ён вай ско вы мі ча ра-
ві ка мі вы топ т ваў для мя не да ро гу ся род 
ссох лай, ня ско ша най тра вы.

— Каб хоць па ні Ган на туф лі каў не 
за пэц ка ла!

Мы іш лі на суст рач бры га дзе, якая 
з да па мо гай мо та пом пы не ле галь на 
«ка па ла» бур ш тын. Ча ла век звык ся, 
што «не ле галь ная» дзей насць заў сё ды 
сха ва ная і за сак рэ ча ная. Тут, на дуб ро-
віц кім клан дай ку, усё бы ло агу ча нае на 
кі ла метр і бес цы ры мон на ад к ры тае. Наш 
ві зіт не вык лі каў спа ло ху. На ад ва рот, 
кож ны ха цеў аб мя няц ца на ві на мі.

Ля мо та пом пы, пры чэп ле най да пры мі-
тыў най кан ст рук цыі з ма то рам, пра ца ва-
лі ча ты ры ма ла дзё ны. Усе, як адзін муж, 
бы лі ап ра ну ты ад га ла вы да ног у ка муф-
ляж ную воп рат ку. Пра ца ва лі на зме ну. 
Трох ін шых хлоп цаў ад па чы ва ла. Яны ля-
жа лі на тра ве ды ўзі ра лі ся ў бе лыя хмар-
кі на бла кіт ным не бе. Адзін з іх пе ра жоў-
ваў у зу бах ссох лую сцяб лін ку тра вы.

Ва ся па ві таў ся, ціс ну чы ка па чам 
кож на му па а соб ку ру ку. Кру ты Ар цём 
ады шоў на бок ад мо та пом пы, каб па га-
ва рыць з на мі „ў ці шы”.

— Ці штось вя до ма на конт лі цэн зіі? 
— спы таў ён.

— Неш та яны маў чаць, — мах нуў ру-
кой Ва ся.

Тэ ма лі цэн зіі ўзнік ла пас ля апош няй 
бой кі з па лі цы яй, якая не ча ка на з’я ві ла-
ся кан фі ска ваць мо та пом пы. Сур’ ёз ныя 
ка па чы, то-бок тыя, якія ка па юць на 
глы бі ні больш за дзе сяць мет раў і якія 
пат ра ці лі вя лі кія гро шы на «ін ве сты цыі», 
у якіх свае бры га ды, за пат ра ба ва лі ад 
улад раз вяз кі ў ме жах за ко ну. Яны бы лі 
га то вы вы ку піць свой уча стак і ле галь на 
пра ца ваць.

— Мы па га дзі лі ся пла ціць за адзін уча-
стак 1000 до ла раў у ме сяц, — ка жа Ва ся, 
— ад нак з бо ку ўлад ня ма ні я ка га ад ка зу. 
Час ідзе, а яны маў чаць. Ві даць, ім па ды-
хо дзіць, каб усё за ста ло ся па-ста ро му.

* * *
— Най горш бы ло за Яну ко ві ча, — ка-

жа Ар цём. — Усё на ха ба рах і ка руп цыі 
тры ма ла ся. На шы дуб ро віц кія мян ты па-
ла цы са бе ў Кі е ве па ста ві лі. Ка руп цыя іш-
ла дзень і ноч, на хаб на, бес цы ры мон на, 
на ва чах у бе лы дзень. Пры е дуць та кія 
са збро яй на по ле, дзе гу дзе мо та пом па, 
і наз на ча юць штраф на 500 до ла раў. 
Пла ці ім ад ру кі, без ні я кіх кві тан цый, рас-

пі сак. Ад мо віш ся, дык ха на. Усю апа ра ту-
ру скан фі ску юць, або раз бу раць.

— А тут не ма лыя гро шы, — ук лю ча ец-
ца ў раз мо ву Ва ся. — Каб на быць не аб-
ход ныя пры ла ды, трэ ба мець най менш 
10 000 до ла раў. Ад на мо та пом па каш туе 
6 000 до ла раў, да гэ та га да хо дзіць ма тор 
ад „Мер се дэ са” за 1 000 до ла раў і ўсю-
ды ход най тан ней за 3 000 до ла раў.

Ка лі за е дуць мян ты, не па кі неш аб ста-
ля ван ня, бо яны яго зніш чаць, або за бя-
руць з са бой.

Ча ла век вы му ша ны пла ціць, хоць сам 
яш чэ ні чо га не знай шоў, увесь страт ны 
і ў даў гах.

— Ра ска жы це, — пра шу сва іх бур ш-
ты на вых бон заў, — яш чэ пра дра ку з па-
лі цы яй.

— Ка лі на стаў Па ра шэн ка, — па чаў 
Ар цём, — то ўсе па ве ры лі, што ў нас 
ужо не бу дзе ка руп цыі. Мно гія хлоп цы, 

што за раз тут ка па юць, на Май да не ста-
я лі. І вось, ка лі з’я ві лі ся па ха бар мян ты, 
і аб ра лі са бе ах вя ру, то ўсе, што ка па лі 
на по лі, як на па жар збег лі ся. З ла па та-
мі, з ка ла мі. Ма ла бра ка ва ла, каб яны 
пай ш лі ў рух. Мян ты не бы лі пад рых та ва-
ны на та кое. Яны так са ма не маг лі пры-
мя ніць вост рую зброю, бо ж па Май да не 
стра ляць да лю дзей ры зы коў на. Ім не 
да зво лі лі б спа кой на жыць ва Ук ра і не. 
Та ды пры е ха ла на чаль ства ды з на ша га 
бо ку пай ш лі пра па но вы, каб па за ко не 
вы ра шыць праб ле му.

— На якім эта пе за раз ва шы пе ра мо-
вы? — пы таю ў дуб ро віц кіх „ра бін зо наў”.

— На та кім, што ніх то пра ніш то не ве-
дае, — Ва ся без да па мож на раз вёў ру кі. 
— Ад нак ад та го ча су мян ты пе ра ста лі 
пры яз джаць на по ле за ха ба рам. Што 
з гэ та ат ры ма ец ца, бу дзе від но. Мо жа гэ-
та ці шы ня пе рад вя лі кай бу рай!

* * *
На Па лес сі, як ні дзе ў све це, „ве да-

юць” больш, чым ве да юць. Вось у час на-
шай про стай і дзе ла вой гу тар кі на бур ш-
ты на вым по лі бы ло вы ка за нае пра ро цтва 
на конт не паз беж най бу ры. Яна ад бы ла ся 
ў га ра чы дзень, 29 лі пе ня, у цэн т ры Дуб-
ро ві цы. Спа чат ку ўсё вы гля да ла ня він на. 
Як раз у гэ ты дзень па лі цэй скія з Роў на га 
ра бі лі ру цін ную пра вер ку. Ахоў ні кі па рад-
ку ез дзі лі па бур ш ты на вых мес цах і пра вя-
ра лі, ці пра цу юць там ка па чы з мо та пом па-
мі. Па коль кі пра аб’ езд ве да лі за ра нёў, на 
мес цы пад рых та ва лі ся, сха ва лі ўсе пры-
ла ды і до ка зы зла чын на га про мыс лу. Сам 
кан ф лікт ні бы та пра ва ка ва лі мяс цо выя, 
якія ра шы лі ехаць сле дам па лі цэй скай ка-
ло ны. Та ко га на хаб ства ўкра ін скі па лі цай 
не да руе! Ху цень ка пе ра га ра дзі лі да ро гу, 
арыш та ва лі не каль кі асоб ды аб ст ра ля лі 
ма шы ну ка па чоў.

Вест ка пра раз бой на про стай да ро зе 
ма лан ка ва, то-бок ма біль ным шля хам, 
аб ля це ла ўсю Дуб ро ві цу. У мя стэч ку за-
кі пе ла ад злос ці. Мяс цо вы на род і пры ез-
джыя з ра ё на ся ля не шчыль на аб сту пі лі 
па лі цэй скі па ста ру нак. Яны пат ра ба ва лі 
вы пус ціць на во лю арыш та ва ных.

Па лі цаі пай ш лі на хіт ры кі. Яны пе ра-
кон ва лі на тоўп, што ні бы та скан фі ска ва-
лі ў ле се мо та пом пы і арыш та ва лі ка па-
чоў, злоў ле ных па га ра чых сля дах. Ніх то 
не па ве рыў у та кія бай кі.

— Па ка жы це та ды тыя мо та пом пы! 
— кры чаў і сві стаў на род.

Не пры кмет на ў мя стэч ку з’я ві ла ся нац-
г вар дыя. І без па пя рэ джан ня ста лі стра-
ляць у на тоўп гу мо вы мі ку ля мі з ад лег лас ці 
са ра ка мет раў. Ка лі гра ма да кі ну ла ся 
раз бя гац ца па ву лач ках і пар ку, страль цы 
ца ля лі ў вы пад ко вых мі на коў. У цэ лым 
за ка ло це пад ст рэ лі лі жан чы ну ў на гу. У на-
тоўп кі да лі так са ма шу ма выя гра на ты. Але 
раз’ ю ша ны на род не да зво ліў узяць ся бе 
ў каль цо, вяр нуў ся пад бу ды нак па лі цыі 
і штур ма ваў яго да та го ча су, па куль арыш-
та ва ных на да ро зе не ад пус ці лі на во лю.

Пас ля цэ лай дра кі шмат на зі раль ні каў 
жа да ла неш та зра зу мець з та го, што 
ад бы ва ла ся ў Дуб ро ві цы. Гэ тую па дзею 
ў на ро дзе ўжо на зы ва юць «паў стан нем».

— На род крыў дуе на на чаль ства і па-
лі цыю не за тое, што яны за стаў ля юць 
пла ціць ха бар, — паў та ра лі на зі раль ні-
кам на ву лі цы жы ха ры мя стэч ка. — а за 
тое, што на чаль ства не даз ва ляе лю дзям 
за раб ляць гро шы.

У паз баў ле ным пра мыс ло вас ці ра ё не 
не ле галь ная зда бы ча бур ш ты ну гэ та ча-
ста адзі ная кры ні ца за роб ку.

(пра цяг бу дзе)
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