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Мінск у Гайнаўцыè3

Новае выданне «Нівы»è8

Нагадаем, што сёлета мінула 70 гадоў 
з дня пацыфікацыі беларускіх вёсак узбро
еным атрадам Нацыянальнага вайсковага 
задзіночання пад камандаваннем капітана 
Рамуальда Райса «Бурага». 12 лютага са 
сцэны беластоцкага драмтэатра акцёры 
прачыталі фрагменты інфармацыі аб кан
чатковых выніках расследавання, праве
дзенага Інстытутам нацыянальнай памяці 
ў справе забойства 79 жыхароў Бельскага 
павета, учыненага ў перыяд з 29 студзеня 
па 2 лютага 1946 года, і ўспамінаў жыха
роў пацыфікаваных вёсак. Хвалюючыя ра
сказы відавочцаў гэтых трагічных падзей, 
якія выкарыстоўваліся ў час чытання, былі 
запісаны ў пачатку 1990х гадоў журналі
стамі «Нівы»: Янам Максімюком, Міколам 
Ваўранюком і Ганнай КандрацюкСвяруб
скай. Быў таксама зачытаны фрагмент 
успамінаў Мікалая Кучынскага са Шпакоў, 
запісаны ў кнізе «Ой даўно, даўно», які 
выкарыстоўваўся раней у вядомым пад
ляшскай аўдыторыі спектаклі пад аднай
меннай назвай, які ставіла беластоцкая 
моладзь, вывучаючая беларускую мову, 
і падрыхтаваным пад кіраўніцтвам Аліны 
Ваўранюк. Успаміны акцёры прыводзілі на 
гаворцы, змешанай для прэзентацыі з не
калькіх дыялектаў, якімі гаварылі героі. Не
задоўга да прэм’ернага, амаль гадзіннага 
чытання Іаанна Троц прызналася «Ніве»:

— Пытанне пацыфікацыі вёсак да гэтага 
часу жывое ў нашым асяроддзі, функцыя
нуе як незагойная рана. Я хацела зрабіць 
чытанне, каб трагічныя падзеі нагадаць 
у нейкі ўпарадкаваны спосаб, і каб з’явіла
ся магчымасць для публічнага абмеркаван
ня гэтай тэмы. Чытанне пабудавана такім 
чынам, каб было як найбольш фактаў без 
якіхнебудзь каментарыяў і ацэнак. Пабу
давана яно на кантрасце сухіх, халодных 
афіцыйных фактаў і ўспамінаў сучасных 
сведак гісторыі, таго, што перажылі тыя 
людзі і што гэта вельмі суб’ектыўнае і звяза
нае з моцнымі эмоцыямі. Я хацела тэму па
цыфікацыі ўзяць на «варштат», але не веда
ла, як гэта зрабіць, каб гэта было годным. 
Мне здаецца, што гэта яшчэ свежая тэма, 
каб зрабіць з яе спектакль у поўным сэнсе 
гэтага слова, таму што спектакль гэта аса
бістая інтэрпрэтацыя, скрывае каментарый 
да расказванай гісторыі. Перфарматыўнае 
чытанне ўяўляе сабой простую форму, 
самі словы перадаюць шмат эмоцый, без 
лішніх тэатральных метафар. Я ўзяла гэтую 
тэму таму, што я ідэнтыфікуюся з гісторыяй 
пацярпелых людзей. Гэта не проста траге
дыя нейкай колькасці праваслаўных, бела
рускіх сем’яў нявінных ахвяр, але гісторыя 
ўсіх беларусаў Падляшша. Гэта датычыцца 

ўсіх нас, і мы ўсе павінны аб гэтым страш
ным злачынстве памятаць.

Пасля прэзентацыі, падчас дыскусіі (вёў 
яе журналіст Мікола Ваўранюк) Славамір 
Іванюк прыпомніў як «Буры» з Віленшчы
ны трапіў яшчэ ў 1944 г. на Беласточчыну, 
як звязаўся з Нацыянальным вайсковым 
звязам — палітычнай арганізацыяй, звяза
най з Нацыянальнай дэмакратыяй, самай 
крайняй нацыяналістычнай палітычнай 
групоўкай — і як ён пачаў ствараць свой 
атрад «Pogotowie Akcji Specjalnej» для «пад
трымання парадку» на тэрыторыі Беласточ
чыны.

Прафесар Латышонак сказаў:
— «Буры» меў загад пацыфікаваць вё

скі, паколькі яго камандзір «Котвіч» лічыў, 
што насельніцтва — як ён называў «ру
скае» — гэтай тэрыторыі (без называння 
вёсак і людзей) падтрымлівае будаўніцтва 
структур камуністычнай дзяржавы. «Бу
ры» зрабіў пацыфікацыю паводле свайго 
меркавання. Я не магу адчуць яго наме
раў, чаму ён так жорстка зрабіў, і верагод
на, гэта застанецца для нас загадкай.

Славамір Іванюк спаслаўся на кнігу 
Ежы Кулака «Rozstrzelany oddział», у якой 
дакладна апісана большасць членаў атра
да «Бурага» па імені і прозвішчы:

— Большасць з іх паходзіла з Беласточ
чыны, з ВысокаМазавецкага, цяперашня
га Ломжынскага, Замбраўскага паветаў. 
Яны часта былі суседзямі, раней удзельні
чалі ў іншых рэйдах, напрыклад, так зва
ных правіянцкіх на беларускія, праваслаў
ныя вёскі. Толькі частка была з віленскага 
перыяду «Бурага», і ў асноўным складала 
кіраўніцтва атрада.

Прафесар Латышонак:
— Рэйды «Бурага», аб якім было чы

танне, гэта лінза, у якой канцэнтруецца 
тагачасная сітуацыя. Дробныя рэйды вы

конвалі дробныя групы на тэрыторыі ўсёй 
Беласточчыны ад Сакольшчыны да Буга. 
Так загінула шмат людзей, а больш за дзе
сяць тысяч былі вымушаны бегчы ў Савец
кі Саюз. Гэта не быў добраахвотны выезд 
па дамове аб рэпатрыяцыі.

Славамір Іванюк:
— ІНП, калі заняўся вазакамі і пяццю 

спаленымі вёскамі, павінен заняцца такса
ма і іншымі падобнымі тагачаснымі падзе
ямі. Мы ўсё яшчэ чакаем, каб ІНП заняўся 
прысудам датычным «Рэкіна» і «Бурага» 
ад 1995 г., асабліва цяпер, калі зноў пады
маюцца галасы, што аб «Бурым» нельга 
гаварыць дрэнна, таму што ён рашэннем 
суда РП рэабілітаваны. Трэба памятаць, 
што трагічныя падзеі ад 29 студзеня па 
2 лютага 1946 года ў рашэнні пракурора 
ІНП ацэнены адназначна: гэта не была 
дзейнасць у карысць суверэнітэту РП.

Прафесар Латышонак:
— Трэба падкрэсліць: гэта не была 

рэабілітацыя, толькі адмена судовага пры
суду над «Бурым». Трэба правесці новы 
працэс. Павінна гэтым заняцца нейкая 
дзяржаўная ўстанова, і, вядома, не прыват
ныя асобы.

Славамір Іванюк:
— ІНП мае пракурораў для такіх мэт.
Прафесар Латышонак:
— Я ў дэпрэсіі, таму што дажыў такіх 

часоў, а ніколі не спадзяваўся таго, што 
«Буры» для кагонебудзь будзе героем. 
Тыя, для каго ён герой, не зацікаўленыя 
ў фактах. Культ «праклятых салдат» нара
дзіўся проста на нашых вачах і зацямніў 
ужо барацьбу палякаў за незалежнасць 
падчас Другой сусветнай вайны з Герма
ніяй. Для той часткі маладога пакалення, 
якое цікавіцца гісторыяй, у адносінах да 
таго часу існуюць ужо толькі яны. Яны ве
раць, што гэта чыстыя рыцары, а тыя крэ

савыя — неаспрэчны аўтарытэт.
Славамір Іванюк:
— Я не ведаю, чаму ІНП не можа за

няцца сапраўднымі падзеямі, гэтым бан
дытызмам, які прыпісваў сабе толькі арла 
ў кароне на шапцы або прысабечыў назву 
АК. Такіх самазваных мясцовых груп пас
ля вайны ўзнікла шмат. Гэта высветліла б 
шматлікія непаразуменні.

У ходзе абмеркавання былы дэпутат 
парламента Яўген Чыквін, галоўны рэдак
тар штомесячніка «Przegląd Prawosławny» 
сярод іншага выказаў перакананне, што 
ў справе пацыфікацыі беларускіх вёсак 
у пасляваенны перыяд павінны ўзяць го
лас прадстаўнікі Цэркваў — праваслаўнай 
і асабліва каталіцкай на Беласточчыне.

Яраслаў Іванюк з Радыё Беласток ры
тарычна пытаўся:

— Чаму ніхто, нават дэпутаты з нашага 
беларускага асяроддзя, не заняўся гэтымі 
людзьмі (нашчадкамі закатаваных атра
дам «Бурага» — М. Х.), не дапамог аб’яд
наць у адно, каб іх намаганні за кампенса
цыю павесці ў арганізаваным парадку?

Пасля ледзь не гадзіннага чытання 
амаль усе слухачы засталіся на дэбатах. 
На тварах як старэйшых, так і маладзей
шых асоб можна было ўбачыць хваляван
не. Андрэй Сцепанюк, дырэктар Бельска
га белліцэя імя Браніслава Тарашкевіча 
ў БельскуПадляшскім сказаў:

— Мне здавалася, што я прачытаў ужо 
шмат на гэтую тэму. Аднак я ўражаны. Ме
навіта тым, як было гэта паказана парай 
двух маладых акцёраў, як яны паказалі 
кавалак праўды.

Чытанне «Попел і памяць. 1946» будзе 
паўторана ў найбліжэйшы час у Бельскім 
доме культуры (19 лютага) і Цэнтры права
слаўнай культуры ў Варшаве (21 лютага).
vТэкст і фота Мацея ХАЛАДОЎСКАГА

Попел і памяць

Гэта не проста тра
гедыя нейкай коль
касці праваслаўных, 

беларускіх сем’яў нявінных 
ахвяр, але гісторыя ўсіх бе
ларусаў Падляшша. Гэта да
тычыцца ўсіх нас, і мы ўсе 
павінны аб гэтым страшным 
злачынстве памятаць...

n Іаанна Троц і Тамаш Таранта«Попел і памяць. 1946» — пад 
такой назвай на вялікай сцэне Дра
матычнага тэатра імя Аляксандра 
Вянгеркі ў Беластоку адбылося 
перфарматыўнае чытанне, прысве
чанае памяці жыхароў вёсак Бель
скага павета, забітых атрадам Ра
муальд Райса «Бурага» — аднаго 
з так званых праклятых жаўнераў 
— на зломе студзеня і лютага 
1946 года. Мерапрыемства было 
падрыхтавана тэатрам «Чрэво»: 
Іааннай Троц і Тамашам Тарантам. 
У амаль абсалютнай цішыні чытан
ні слухала больш за сто гледачоў, 
якія пасля чытання прынялі ўдзел 
у размове з удзелам беларускіх гі
сторыкаў Славаміра Іванюка і пра
фесара Алега Латышонка.
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Новы пасол 
у Мінску
Вачыма еўрапейца

Пастулат

Стэфана
Пе ра даю за «Вы бар чай га зе тай» аб т ра

па ную з пы лу ін фар ма цыю: у Бе ла ру сі ад к
ры лі дзяр жаў ны за вод... са ма гон кі. Яе ма са
вая вы твор часць і про даж мае за ці ка віць не 
толь кі бе ла ру скіх, але і за меж ных ама та раў 
вы са каг ра дус ных на по яў. Па мен шай ме
ры, на дзею на тое вы каз ва юць ды рэк та ры 
га рэ лач ных за во даў, што за ста юц ца на 
дзяр жаў най зар п ла це. Лі цэн зію на вы твор
часць гэ та га на пою ат ры ма ла Сло нім ская 
фаб ры ка він, раз мяш ча ю чы яе вы твор
часць у ад ноў ле най з ну ля са ма го на вар ні 
ў вёс цы Ай цо ва, у 7 км ад поль скай мя жы. 
Ка жуць, у про да ж ужо з’я ві лі ся пер шыя пра
дук ты: «Пер ша чок тра ды цый ны» на 42 гра
ду сы і «Пер ша чок лю ты» на 47. Ці ка ва, якія 
яны на смак? Сум ня ва ю ся, што за ха ва юць 
яны свае пер ша быт ныя каш тоў нас ці, як тая 
са ма гон ка, якую го няць з ду шой на пля чы, 
што да дае асаб лі ва га ха рак та ру не ле галь
ным ды сты ля там.

Для ма ла дых лю дзей адур ма не ных абы
якім пі віш чам, важ ны на па мін: «бім бэр» ці 
са ма гон ка інакш «księ ży ców ka» або аль тэр
на тыў на «krza ków ka», гэ та вы са каг ра дус ны 
ал ка голь ны на пой, які тра ды цый на вы раб
ля юць у хат ніх умо вах, як пра ві ла, са збож
жа, буль бы або бу ра коў, шля хам пе ра гон кі. 
Аса бі ста я па каш та ваў са ма гон кі з бруч кі 
— агід ная! Аб «цук роў цы» лепш не згад
ваць. Але сяб ры з Ук ра і ны прыс ла лі мне ад
ной чы ра дас ную бу тэ леч ку са ма гон кі з гар
бу за — поў най со неч на га сма ку. Ра сей цы, 
спе цы я лі сты па гэ тай тэ ме ка жуць, што 
най гор шая са ма гон ка леп шая ад буй нап ра
мыс ло вай га рэл кі. Як пры зна ла ся Люд мі ла 
Пет ры чэн ка, жы хар ка Ека ця рын бур га 
— што паў та раю за «Фак та мі» — пас ля яе 
спа жыц ця «га ла ва не ба ліць і ня ма якіхне
будзь не га тыў ных на ступ стваў».

Ад нак за дэ гу ста цый нае суп раць ста
ян не з жы хар кай Ека ця рын бур га, якое 
эм пі рыч на па ка за ла б пе ра ва гу на ша га 
ды сты ля ту над ра сій скім, аў тар гэ тых слоў 
за ніш то не ўзяў ся б. У прын цы пе, ма ю чы 
на ўва зе пе чань, якая ста ла да лі кат най ад 
пуш чан скіх зё лак, і зда ро вы лад жыц ця. 
Але так са ма зза нес п ра вяд лі ва га ад роз
нен ня ў аб’ ё ме ра сій ска га і пуш чан ска га 
łbaчэ ра па. Для нез на ё мых з гэ тай кан цэп
цы яй тлу ма чу, што гэ та адзін ка цвя ро зас ці, 
не ахоп ле ная між на род най кла сі фі ка цы яй 
вы мя рэн ня, па доб на як у ця пе раш ні час 

за бы тыя «лут», «са жань» ці «ка рэц». Ма
гут насць га ла вы тра ды цый на вы мя ра ец ца 
коль кас цю вы пі тай га рэл кі. Пры ўсёй па ва
зе да Люд мі лы з Ека ця рын бур га, але «łeb 
mu si mieć ona jak sklep», зна чыць, як кра ма. 
Ра сій ская кра ма — вя лі кая і пу стая ад ча су 
ўвя дзен ня эм бар га на пра дук ты хар ча
ван ня з кра ін Еў ра пей ска га Са ю за. І ча го 
ме рац ца з ім, ска жам, та ко му пуш чан ска му 
ло бі ку, не боль ша му ад аб’ яз ной крам кі?!.

Хто не ве дае, хай да ве да ец ца, што 
ез дзяць та кія па пад ляш скіх вё сках: з хле
бам, ма ла ком, вян д лі на мі, піль на ча ка ныя 
ня мог лы мі па жы лы мі людзь мі. Ка лі іх не 
ста не, тыя, ве ра год на, ку саць бу дуць ка мя
ні. А пра па дуць, та му што гэ та сла бень кі 
ін та рэс для ган д ля роў. Аж дзіў бя рэ, што 
дзяр жа ва, асаб лі ва ця пе раш няя, пе ра ня
тая вы ма рач ным пра вам Ярас ла вам Ка чын
скім, які дэк ла руе вя лі кі кло пат пра кож на га 
гра ма дзя ні на па а соб ку, на ват не пра мар мы
ча аб па дат ко вых іль го тах для пе ра соў на га 
ган д лю. Аб ста рэ чах з пад ляш скіх вё сак ніх
то не па ду мае і ўжо ня важ на ці бу дзе гэ та 
дзяр жа ва, урад, ПіС ці Ярас лаў Ка чын скі.

Ад но мож на ска заць на пэў на, што пры
са бе чан не са ма го на ва рэн ня дзяр жа вай 
з’яў ля ец ца не толь кі бе ла ру скай асаб лі вас
цю. Ра ней узя лі ся за гэ та ў Ра сіі. Вы раб 
ал ка го лю для аса бі ста га ка ры стан ня з’яў
ля ец ца за кон ным там на пра ця гу больш 
дзя сят ка га доў. Но вы за кон, які ня даў на 
ўсту піў у сі лу, да зво ліць так са ма на яго про
даж, вя до ма, пры ўмо ве пе ра да чы знач най 
ак цыз най да ні ны дзяр жа ве. Та кім чы нам 
— ад па вед на пры каз цы — і Па ну Бо гу свеч
ка, і д’яб лу ага рак — і са ма гон ш чык га рэл кі 
за кон на пап’е, і нец вя ро зы мах не ру кой на 
дзяр жа ву, якая за яго ак цыз ную смя тан ку 
злі жа. Та му што, ба чы це, не для ся бе злі жа, 
а для сва іх гра ма дзян. І гэ тую дум ку кі рую 
да ўлад ных: ле га лі зуй це са ма го на ва рэн не, 
каб бы ло чым рас п ла ціц ца за ва шы вы бар
чыя абя цан ні. А мо жа штось ці кап не ў вы
г ля дзе льго ты і аб’ яз ным крам кам? Мне, 
на пры клад, да ста цы я нар най кра мы трэ ба 
іс ці 7 кі ла мет раў ле сам. Але для мя не гэ та 
не праб ле ма. У гор шай сі ту а цыі мой су сед 
Стэ фан, якія хо дзіць на мы лі цах.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Но вым пас лом Поль ш чы ў Бе ла ру сі бу
дзе эка на міст і дып ла мат Кон рад Паў лік 
(1976 го да на ра джэн ня), пад час праў лен ня 
ГППСЛ на мес нік мі ніст ра за меж ных спраў, 
бы лы ды рэк тар ус ход ня га дэ пар та мен та 
Мі ні стэр ства за меж ных спраў (з 2014 го да) 
і прад стаў нік мі ніст ра за меж ных спраў па 
Ус ход нім пар т нёр стве. У 20062007 га дах 
пра ца ваў у Кан цы ля рыі прэ зі дэн та Ле ха 
Ка чын ска га, ад куль пе рай шоў у МЗС. Ат
ры маў ён аг рэ ман (зго ду на пры няц це но ва
га пас ла кра і най, у якой мае зна хо дзіц ца) 
ма лан ка ва — на пра ця гу ад на го дня пас ля 
ад п раў кі яго ўла дам у Мін ску. Мі ністр МЗС 
Ві тальд Ваш чы коў скі, прад стаў ля ю чы яго 
кан ды да ту ру 10 лю та га дэ пу та там сей ма
вай ка мі сіі па за меж ных спра вах для адаб
рэн ня, ад зна чыў: «На пра ця гу не каль кіх 
га доў ён так са ма зай ма ец ца бе ла ру скі мі 
праб ле ма мі. З’яў ля ец ца аў та рам праг рэ су
ю чай на пра ця гу трох га доў па воль най нар
ма лі за цыі ад но сін па між на шы мі кра і на мі. 

Та кім чы нам за ва я ваў да вер улад у Мін ску. 
Да вёў да вы ра шэн ня трох пы тан няў важ
ных для двух ба ко вых ад но сін: ча ка ю чых ця
пер пад пі сан ня аду ка цый ных па гад нен няў, 
якія рэ гу лю юць ста тус на стаў ні каў поль
скай мо вы ў Бе ла ру сі, ат ры маў адаб рэн не 
ўлад у Мін ску на аў т сор сін га выя ві зы (спра
ва ў вы да чы віз так са ма за ме жа мі кон суль
ства — М. Х.), што дасць маг чы масць раз 
гру зіць на шы кон суль ствы, і ў кан чат ко вым 
вы ні ку да вёў да ўзгад нен няў з бе ла ру скім 
бо кам у спра ве па бу до вы но ва га поль ска
га па соль ства РП у Мін ску».

Пас ля ад зна чыў, у спа сыл цы на поль
скабе ла ру скія ад но сі ны: «Мы ха це лі б 
мець на дру гім ба ку мя жы пар т нё ра не за
леж на га, су ве рэн на га, ста біль на га, які ў да
да так — гэ та бы ла б ма ра — кі ра ваў ся б 
за ко на мі пра ва вой дзяр жа вы».

Сам кан ды дат на па са ду пас ла ў Мін
ску пад к рэс ліў: «Двух ба ко выя ад но сі ны 
з Мін скам з’яў ляц ца каш тоў нас цю са мой 

па са бе і пры ўсіх цяж кас цях трэ ба па спра
ба ваць іх склас ці ра зум на». Да даў: «Мы 
не бу дзем зак ры ваць ва чэй на па ру шэн ні 
ў Бе ла ру сі фун да мен таль ных каш тоў нас
цей». Ус па мі на ю чы аб на да лей скла да най 
сі ту а цыі па ля каў у Бе ла ру сі, заў ва жыў: 
«Поль ская мен шасць у Бе ла ру сі і бе ла ру
ская ў Поль ш чы гэ та вя лі кі па тэн цы ял, які 
па ві нен быць ба гац цем і мо стам для на ша
га су пра цоў ні цтва».

Ся род за дач, пе рад які мі ста не, пе ра лі
чыў м.інш. ут ры ман не і па ве лі чэн не ро лі 
Поль ш чы ў пра цэ се фар му ля ван ня па лі ты
кі ЕС у да чы нен ні да Бе ла ру сі, у тым лі ку 
праз ін ст ру мен ты Ус ход ня га пар т нёр ства. 
Хо ча ім к нуц ца да па ве лі чэн ня коль кас ці 
поль скіх кон су лаў і ад к рыц ця ў гэ тай кра і
не ў блі жэй шыя ме ся цы да вась мі ві за вых 
цэн т раў: «Маг чы ма і важ на і з поль скай 
пер с пек ты вы ажыц ця віць яш чэ не па ра фі
ра ва нае па гад нен не аб спраш чэн ні ві за
ва га рэ жы му. Знач на зні зіць яно кошт віз 
для гра ма дзян Бе ла ру сі з 60 еў ра да 35. 
Ак ра мя та го, рэ гу люе ка тэ го рыі асоб, якія 
ма юць пра ва на ат ры ман не бяс п лат най ві
зы».

Ад ным з яго га лоў ных пры я ры тэ таў бу
дзе, вя до ма, пад т ры ман не поль скай мен
шас ці ў Бе ла ру сі — асаб лі ва прыз на ва на
га Поль ш чай Са ю за па ля каў у Бе ла ру сі, 
у тым лі ку ўрэ гу ля ван не яе фі нан са ва га 
ста но віш ча. Вель мі важ ным пы тан нем з’яў
ля ец ца — на яго дум ку — ад наў лен не гі ста
рыч на га ды я ло гу, і за тым да вя дзен не да та
го, каб знай с ці бе ла ру скі ка тын скі спіс, ат

ры ман не зго ды на эк с гу ма цый ныя пра цы, 
звя за ныя з ка тын скі мі зла чын ства мі і за на
леж ныя ўве ка ве чан ні ах вяр — як ад зна чыў 
— не толь кі ў Бе ла ру сі, але і бе ла ру скіх 
у Поль ш чы. Важ ным у яго дзей нас ці мае 
быць пы тан не ўвя дзен ня ма ло га па меж на
га ру ху, але ра ней ума ца ван не па гра ніч най 
да га вор напра ва вой ба зы. Звяр нуў ува гу 
на не аб ход насць су пра цоў ні цтва з ула да
мі ў Мін ску ў пы тан нях эка но мі кі і бяс пе кі 
ў рэ гі ё не і — у рам ках двух век тар най па лі
ты кі — вы кон ван ня Бе ла рус сю пра воў ча
ла ве ка і ства рэн ня леп шых умоў і боль шых 
маг чы мас цей для дзей нас ці ар га ні за цый 
ад к ры та га гра мад ства: «Поль скабе ла ру
скія ад но сі ны склад ва лі ся ў апош нія га ды 
пароз на му, не бы лі лёг кі мі, але, не сум нен
на, скры ва ец ца ў іх ня вы ка ры ста ны па тэн
цы ял. Я пе ра ка на ны, што ўдум лі вы мі і ма
лень кі мі кро ка мі мож на яго за пус ціць на 
ка рысць абедз вюх дзяр жаў».

Кон рад Паў лік ат ры маў ад на душ ную 
ста ноў чую ацэн ку пар ла мен ц кай ка мі сіі за
меж ных спраў. Яго пер шай за да чай у якас
ці пас ла ў Бе ла ру сі бу дзе пад рых тоў ка 
ві зі ту мі ніст ра Ваш чы коў ска га ў Бе ла русь, 
зап ла на ва на га на блі жэй шыя тыд ні. Гэ та 
бу дзе пер шы афі цый ны ві зіт на пра ця гу 
мно гіх га доў у гэ тай кра і не поль ска га кі раў
ні ка знеш не па лі тыч на га ве дам ства. Дэ та лі 
ві зі ту па куль не вя до мыя, але як гэ та ак рэс
ліў Кон рад Паў лік, ма юць аб мяр коў вац ца 
ас ноў ныя праб ле мы поль скабе ла ру скіх 
ад но сін.

 vМа цей ХА ЛА ДОЎ СКІ

Праг ля да ю чы за га лоў кі сён няш ніх 
ін фар ма цый ных сай таў пра вай ско выя 
ву чэн ні ра сій скай ар міі па маж лі вым пры
мя нен ні ядзер най зброі, прый ш ла мне на 
па мяць ад на даў няя раз мо ва. Ад бы ла ся 
яна на тэ ры то рыі та га час най Чэ хас ла ва кіі 
ў ад ной з сак рэт ных вай ско вых ча стак 
СССР. У гэ тай ба я вой адзін цы мне да вя ло
ся не як пас лу жыць.

— Мы жы вём у век ядзер най зброі, 
— па чаў сваю лек цыю зам па літ. — Та му 
вай ско вая част ка дзе мы слу жым, ёсць 
ад ным з са мых га лоў ных пад раз дзя лен няў 
не толь кі Цэн т раль най гру пы войск СССР 
у Еў ро пе, але і ва ўсёй сі стэ ме ўзбро е ных 
сіл. Бо мы — ды вер сан ты, якія ў вы пад ку 
вай ны бу дуць вы яў ляць і зніш чаць не толь
кі роз ныя стра тэ гіч ныя аб’ ек ты во ра га, 
але і ра ке ты ся рэд няй даль нас ці з ядзер
ны мі бо е за ра да мі так са ма.

— Мож на пы тан не? — не без іро ніі ў го
ла се пад няў ру ку адзін над та сар ка стыч ны 
яф рэй тар. — Пра тое як зніш чаць ядзер
ны бо е за рад нас ужо доб ра на ву чы лі на 
прак тыч ных за нят ках. Толь кі вось ча мусь ці 
за бы лі ся ска заць, як нам пас ля гэ та га вы
жыць. Усе мы ве да ем, што ахо ва ра кет ных 
ком п лек саў та кая, што як ты толь кі ся бе 
вы я віш, то мо жаш ад ра зу лез ці ў тру ну. 
А ка лі ты ра ке ту з ядзер ным бо е за ра дам 
зніш чыш, узар ваў шы яе тра ты ла вым 
бо е за ра дам па вы ша най ма гут нас ці, то 
спа дзя вац ца, што за ста неш ся не заў ва
жа ным не як не пры хо дзіц ца. Але і не гэ та 
са мае страш нае. Ка лі мы ўсё ж зніш чым 
ядзер ную бо е га лоў ку, то рас сы па ны ўран 
ства рае та кі ра ды я цый ны фон на во кал, 
што лепш хай ця бе прыст рэ ліць ахо ва, 
чым ба чыць як з ця бе вы валь ва юц ца са мі 
па са бе ўнут ра ныя ор га ны, а так са ма ва
ла сы, кіп цю ры, ву шы, ску ра і ўсё астат няе 
ў ад воль ным па рад ку, пры гэ тым ані як не 
рэ а гу ю чы на твой істэ рыч ны пра тэст су
праць гэ та га пра цэ су.

Зам па літ ус міх нуў ся.
— Я ба чу, што ў нас ін тэ лек ту а лы за вя

лі ся, — па ры ра ваў ён. — Ад куль яны толь
кі бя руц ца ў на шай вай ско вай сі стэ ме? 
Не дап ра цоў ка! Ну, але ка лі вы та кі ра зум
ны, то па він ны доб ра са бе ўсве дам ляць, 

што да ядзер най вай ны ні ко лі не дой дзе. 
Ядзер ная вай на не маж лі вая ў прын цы пе. 
Яна маг ла б быць толь кі та ды, ка лі б ядзер
ную зброю меў толь кі адзін бок. А ка лі яго 
ма юць абод ва ба кі, то кож ны ба іц ца ядзер
най пом сты. Та му ядзер ная зброя ёсць 
эле мен там стрым лі ван ня не толь кі ядзер
най, але і ўся ля кай вай ны. І на яў насць 
на шых ды вер сій ных груп па зніш чэн ню 
та кой зброі ёсць про ста га ран там, што во
раг не ад ва жыц ца яе на ват пад цяг ваць да 
лі ніі фрон ту. Та му не хва люй це ся за свой 
лёс. І за пом ні це раз і на заў сё ды — ядзер
най вай ны не бу дзе ні ко лі. Бо ча ла ве цтва 
яш чэ не здур не ла кан чат ко ва.

І са праў ды. Та ды ядзер най вай ны не 
ад бы ло ся, бо кож ны зам па літ, ге не рал, 
жаў нер, про сты гра ма дзя нін і кі раў нік кра і
ны са ве таў ду ма лі ме на ві та так. І не толь кі 
ў Са ю зе. Так ду ма лі і ге не рал Пен та го на, 
і жаў нер НА ТА, і прэ зі дэнт ЗША і гра ма дзя
нін еў ра пей скай кра і ны. І ані я ка га больш 
стрым лі ва ю ча га фак та ру не трэ ба бы ло. 
Мыш лен не лю дзей, іх ус п ры ман не све ту 
і ёсць га лоў ным фак та рам тых ці ін шых 
пра цэ саў, якія ад бы ва юц ца ў све це.

А што мы ба чым за раз?! Га лоў ны вя ду
чы ра сій ска га дзяр жаў на га тэ ле ба чан ня 
Кі ся лёў з бла кіт ных эк ра наў тэ ле ві за раў 
за вя рае ўсіх ру ска моў ных гле да чоў на све
це, што Ра сія мо жа пе рат ва рыць Аме ры ку 
ў ядзер ны по пел. Дэ пу тат дзяр жаў най 
ду мы Ра сіі Жы ры ноў скі па ло хае ядзер най 
збро яй увесь свет. Кі раў нік Ра сій скай Фе
дэ ра цыі і яе га лоў на ка ман ду ю чы ад дае 
за гад на пра вя дзен не вай ско вых ву чэн няў 
па пры мя нен ню ядзер най зброі... І на ват 
звы чай ныя гра ма дзя не Ра сіі, пад уп лы вам 
гэ тай пра па ган ды, па ча лі да пу скаць маж лі
васць ядзер най вай ны...

Ну, а ка лі та кое да пу ска ец ца ў прын цы
пе, то ве ра год насць та го, што гэ та мо жа 
зда рыц ца, уз ра стае ў ра зы. Та му аба вяз ко
ва трэ ба зноў усім ім на гад ваць сло вы та го 
сар ка стыч на га яф рэй та ра, які сцвяр джаў, 
што рас сы па ны ўран ства рае та кі ра ды я
цый ны фон на во кал, што лепш хай ця бе 
прыст рэ ліць ахо ва, чым ба чыць як з ця бе 
вы валь ва юц ца са мі па са бе ўнут ра ныя ор
га ны, а так са ма ва ла сы, кіп цю ры, ву шы, 
ску ра і ўсё астат няе ў ад воль ным па рад ку, 
пры гэ тым ані як не рэ а гу ю чы на твой істэ
рыч ны пра тэст су праць гэ та га пра цэ су.

vВік тар СА ЗО НАЎ
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У гэ ты дзень Гай наў ку і БельскПад
ляш скі на ве да лі па сол РБ у Поль ш чы 
Аляк сандр Авяр’ я наў, ге не раль ны 
кон сул РБ у Бе ла сто ку Ала Фё да ра ва, 
ды рэк тар Куль тур на га цэн т ра Бе ла ру сі 
ў Вар ш аве Эду ард Швай ко і яго на мес
нік Юлія Ру бі на. У Гай наў скім бел му зеі 
ад к ры лі яны вы ста ву «Наш чад кі аван
гар да», а ў Бель скім до ме куль ту ры ўру
чы лі ме даль Фран цы ска Ска ры ны па э ту 
і стар шы ні Бе ла ру ска га лі та ра тур на га 
аб’ яд нан ня «Бе ла ве жа» пра фе са ру Яну 
Чык ві ну. На ад к рыц ці вы ста вы ў Гай наў
цы пры сут ні ча лі кі раў ні кі са маў ра даў, 
згур та ва ных у Аб’ яд нан ні са маў ра даў Еў
ра рэ гі ё на «Бе ла веж ская пуш ча».

— Ужо тра ды цы яй ста ла, што ў па чат
ку го да ў суп ра цоў ні цтве з Куль тур ным 
цэн т рам Бе ла ру сі ар га ні зу ем вы ста вы 
ў на шым му зеі, на якія пры бы ва юць дып
ла ма ты Рэс пуб лі кі Бе ла русь, — за я віў 
ві та ю чы гас цей ды рэк тар Гай наў ска га 
бел му зея Та маш Ці ха нюк.

Ад каз ная ў бел му зеі за ма стац кую 
дзей насць Аг неш ка Ці ха нюк удак лад ні
ла, што вы ста ва «Наш чад кі аван гар да» 
гэ та ад люст ра ван не по шу каў, эк с пе ры
мен таў, да сяг нен няў па ка лен няў ма ста
коў, якіх мож на наз ваць спад ка ем ца мі 
кла січ на га аван гар да.

— Бе ла ру скі аван гард гэ та з’я ва су
час ная, але вы во дзіц ца ён ад Мар ка 
Ша га ла і Ка зі мі ра Ма ле ві ча, на шых бе
ла ру скіх жы ва піс цаў, су ства раль ні каў 
еў ра пей ска га аван гар да. Сён ня мо жам 
па гля дзець пра цы на шых леп шых ма ста
коў. Мы ра ды, што ў нас скла да ец ца доб
рае су пра цоў ні цтва з Бе ла ру скім му зе ем 
у Гай наў цы, што мяс цо выя са маў ра ды 
пад т рым лі ва юць дзей насць му зея ў Гай
наў цы, — за я віў па сол РБ у Поль ш чы 
Аляк сандр Авяр’ я наў.

Ге не раль ны кон сул РБ у Бе ла сто ку 
Ала Фё да ра ва пра па на ва ла пра даў жаць 
су пра цоў ні цтва з прыг ра ніч ны мі ра ё на мі 
Бе ла ру сі. Гэ тым зай ма юц ца на шы са маў
ра ды, згур та ва ныя ў Аб’ яд нан ні са маў ра
даў Еў ра рэ гі ё на «Бе ла веж ская пуш ча». 
Ды рэк тар бю ро Аб’ яд нан ня са маў ра даў 
Еў ра рэ гі ё на «Бе ла веж ская пуш ча» Ян 
Хом чук удак лад ніў, што ў рам ках еў ра
рэ гі ё на вя дзец ца суп ра ца з Ка мя нец кім, 
Свіс лац кім і Пру жан скім ра ё на мі, якія 
так са ма на ле жаць да тран с г ра ніч на га еў
ра рэ гі ё на «Бе ла веж ская пуш ча». Апош
нім буй ным рэ зуль та там су пра цоў ні цтва 
бы лі да ра гія і ба га та аб ста ля ва ныя па
жар ныя ма шы ны, якія ат ры ма лі дзяр жаў
ная і доб ра ах вот ныя па жар ныя ка ман ды 
з Гай наў кі і на ва коль ных гмін, куп ле ныя 
за еў ра са юз ныя срод кі. У мі ну лых га дах 
у суп ра цы з прыг ра ніч ным ра ё нам у Бе
ла ру сі ма дэр ні за ва ла ся ачыш чаль ня 
сцё каў у Гай наў цы і па доб ная ін ве сты
цыя пра во дзі ла ся ў Рэс пуб лі цы Бе ла
русь з вы ка ры стан нем еў ра са юз ных 
срод каў. За раз са маў ра даў цы так са ма 
раз ліч ва юць на ат ры ман не еў ра са юз ных 
срод каў на тран с г ра ніч ныя ін ве сты цыі 
і куль тур нае су пра цоў ні цтва. Му зыч ныя 
ка лек ты вы з Рэс пуб лі кі Бе ла русь ча ста 
пры яз джа лі апош ні мі га да мі на му зыч ныя 
ме ра пры ем ствы ў Гай наў цы, Кляш чэ лях 
і ін шых гмі нах Гай наў ска га па ве та.

Ад імя са маў ра даў цаў Гай наў ш чы ны 
пе рад ад к рыц цём вы ста вы вы сту піў 
бур га містр Гай наў кі Ежы Сі рак, які па
дзя ка ваў бе ла ру скім дып ла ма там за су
пра цоў ні цтва і іні цы я ты вы, рэ а лі за ва ныя 
апош нім ча сам Му зе ем і ася род кам бе ла
ру скай куль ту ры ў Гай наў цы.

— Для Гай наў кі вя лі кі прэ стыж, ка лі 
ў на шым го ра дзе прэ зен ту юц ца кар ці ны 
вя до мых у Бе ла ру сі і Еў ро пе ма ста коў. 
Та кія пра цы па каз ва юц ца ў га ле рэ ях вя
лі кіх га ра доў, а тут на шы жы ха ры мо гуць 
па гля дзець іх на мес цы. У Бе ла ве жу пры
яз джае мно га ту ры стаў, якія па да ро зе 
зат рым лі ва юц ца ў Гай наў цы. Ім ці ка ва бу
дзе па гля дзець у на шым го ра дзе пра цы 
леп шых ма ста коў Бе ла ру сі, спад ка ем цаў 
іко ны аван гар да Мар ка Ша га ла — ска
заў бур га містр Гай наў кі Ежы Сі рак.

— Апош ні мі га да мі му зей у Гай наў цы 
пра цуе вель мі плён на і на ша суп ра ца 
раз гор т ва ец ца, — за я віў ды рэк тар 
Куль тур на га цэн т ра Бе ла ру сі Эду ард 
Швай ко, спас лаў шы ся на шмат га до вую 
суп ра цу Му зея і ася род ка бе ла ру скай 
куль ту ры з Му зе ем су час на га ма стац ва 
ў Мін ску.

— У мі ну лым го дзе наш му зей ар га ні
за ваў ка ля ста куль тур ных ме ра пры ем
стваў, ка лі па лі чыць усе фэ сты, вы ста вы, 
су стрэ чы ў на шых бу дын ках і ў на шых 
вё сках. Важ ная для нас су пра цоў ні цтва 
з Рэс пуб лі кай Бе ла русь, у рам ках яко га 
ар га ні зу ем куль тур ныя ім п рэ зы, на пры

клад, вы ста вы. Гэ та ад бы ва ец ца ў суп
ра цы з Куль тур ным цэн т рам Бе ла ру сі 
ў Вар ша ве. Ра ней мы су поль на ла дзі лі 
вы ста вы прац, пры ве зе ных з Бе ла ру сі, 
ці ар хе а ла гіч ных эк с па на таў з Грод на. 
Раз ліч ва ем, што сён няш нюю вы ста ву 
бу дуць на вед ваць жы ха ры го ра да і ту ры
сты, — га ва рыў ды рэк тар Гай наў ска га 
бел му зея Та маш Ці ха нюк.

— На вы ста ве прэ зен ту юц ца вель мі 
ці ка выя пра цы, якія вый ш лі зпад пэн
дз ля вя до мых бе ла ру скіх жы ва піс цаў, 
прад стаў ні коў бе ла ру ска га аван гар да. 
Кож ны мо жа знай с ці неш та зай маль нае 
для ся бе, а мне спа да ба лі ся свет лыя 
кар ці ны з ці ка вы мі ма ты ва мі, — ска заў 
ста ра ста Гай наў ска га па ве та Мі ра слаў 
Ра ма нюк. — Раз ліч ва ем на су пра цоў ні
цтва з Бе ла рус сю ў бу ду чы ні.

— Дзя ку ю чы та му, што жы вуць тут 
бе ла ру сы, ла дзіц ца су пра цоў ні цтва з Бе
ла рус сю і рэ а лі зу юц ца куль тур ныя ме ра
пры ем ствы і тран с г ра ніч ныя ін ве сты цыі. 
Мы зап ра ша лі ка лек ты вы з Бе ла ру сі 
на на шы ме ра пры ем ствы. Раз ліч ва ем 
так са ма на су поль ныя тран с г ра ніч ныя 
пра ек ты з пры цяг нен нем еў ра са юз ных 
срод каў. Сён ня ба чым ста ноў чы пры
клад та кой суп ра цы, за хап ля ю чы ся ці ка
вы мі кар ці на мі леп шых бе ла ру скіх жы ва
піс цаў, — за я віў бур га містр Кляш чэ ляў 
Аляк сандр Ся ліц кі.

На ад к рыц цё вы ста вы пры быў так са
ма ды рэк тар Ком п лек су школ з да дат

ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо вы 
ў Гай наў цы Яў ген Сач ко, яко га ўста но ва 
здаў на су пра цоў ні чае з дып ла ма та мі РБ.

На ад к ры тай у бел му зеі вы ста ве 
«Наш чад кі аван гар да» прэ зен ту юц ца 43 
пра цы 24 бе ла ру скіх жы ва піс цаў.

— Ра ней у Мін ску дзей ні ча лі Му зей 
су час на га ма ста цтва, у яко га ка лек цыі 
бы лі кар ці ны тут прэ зен та ва ныя, і Цэнтр 
су час на га ма ста цтва. У мі ну лым го дзе 
абедз ве ўста но вы аб’ яд на лі ся ў Рэс пуб
лі кан скі цэнтр су час на га ма ста цтва, які 
са стаў ля юць май стэр ні і вы ста вач ныя 
за лы. Пра цы, якія тут ба чым, на ле жаць 
ця пер Рэс пуб лі кан ска му цэн т ру су час
на га ма ста цтва, — ска за ла на мес нік 
ды рэк та ра Куль тур на га цэн т ра Бе ла ру сі 
ў Вар ша ве Юлія Ру бі на. — У Бе ла ру сі 
аван гард у па чат ку ХХ ста год дзя фар мі
ра ваў ся ві цеб скі мі эк с пе ры мен таль ны мі 
ма ста ка мі Ка зі мі рам Ма ле ві чам і Мар кам 
Ша га лам, за раз доб ра вя до мы мі ў Еў ро
пе. Тут прэ зен ту юц ца ці ка выя пра цы жы
ва піс цаў, прад стаў ні коў аван гар да, між 
ін шым кар ці ны ма ста коў, якія ня даў на 
па мер лі, Ге ор гія Скрып ні чэн кі і Аляк сея 
Жда на ва. Ці ка выя так са ма кар ці ны Сяр
гея Ці мо ха ва.

Гай наў скія зна та кі жы ва пі су звярну лі 
ўва гу на кар ці ны «По зірк у дру гі бок» Ге ор
гія Скрып ні чэн кі, «Га рад скі пей заж» Аляк
сея Жда на ва і «Ме ды та цыя дзень і ноч, ці 
заць мен не» Аляк сан д ра За баў чы ка.

— На вы стаў цы прэ зен ту юц ца кар ці
ны роз ных плы няў аван гар да. Уз ро вень 
кар цін вель мі вы со кі. Ба чым тут ра бо ты 
ад сюр рэ а ліз му аж но да аб ст рак т нас ці. 
Бе ла ру скі аван гард вя до мы ў Еў ро пе 
і го нар нам прэ зен та ваць яго ў на шым 
бел му зеі, — га ва ры ла ад каз ная ў бел му
зеі за ар га ні за ван не ма стац кіх вы стаў 
Аг неш ка Ці ха нюк.

Ды рэк тар Гай наў ска га до ма куль ту
ры Рас ціс лаў Кун цэ віч звяр нуў ува гу на 
больш рэ а лі стыч ныя пра цы.

— Аван гард браў па ча так, між ін шым, 
ад бе ла ру ска га жы ва піс ца Мар ка Ша га
ла. Та му ці ка ва па гля дзець пра цы бе ла
ру скіх прад стаў ні коў аван гар да. Не ка то
рыя кар ці ны вель мі ці ка выя. Доб ра, што 
ў на шым го ра дзе ёсць маг чы масць па гля
дзець та кія ра бо ты, — за я віў гай наў скі 
жы ва пі сец Да нель Гра мац кі.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

«Наш чад кі аван гар да»

У Му зеі і ася род ку бе ла ру-
скай куль ту ры ў Гай наў цы 
5 лю та га ад бы ло ся ад  крыц-
цё эк с па зі цыі «Наш чад кі 
аван гар да», якую скла да-
юць пра цы прад стаў ні коў 
бе ла ру ска га аван гар да 
з ка лек цыі Му зея су час-
на га ма ста цтва ў Мін ску. 
Іні цы я та рам і су ар га ні за та-
рам вы ста вы з’яў ля ец ца 
Куль тур ны цэнтр Бе ла ру сі 
ў Вар ша ве, які ўжо чар го-
вы раз пра па на ваў Гай наў-
ска му бел му зею вы ста ву 
бе ла ру ска га ма ста цтва.

n Па сол РБ у Поль ш чы Аляк сандр Авяр’ я наў (трэ ці спра
ва), ге не раль ны кон сул РБ у Бе ла сто ку Ала Фё да ра ва 
(чац вёр тая спра ва), ды рэк тар Куль тур на га цэн т ра Бе ла ру сі 
ў Вар ша ве Эду ард Швай ко (пер шы спра ва), ды рэк тар Бел
му зея Та маш Ці ха нюк (другі справа), са маў ра даў цы Гай наў
ш чы ны, прад стаў ні кі ўста ноў куль ту ры і аду ка цыі ад к ры лі 
вы ста ву «Наш чад кі аван гар да»
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На пра ця гу не каль кіх га доў Аса цы я цыя 
прак ты каў куль ту ры з Вар ша вы па да рож
ні чае па мяс цо вас цях, рас па ло жа ных 
уз доўж ус ход няй мя жы Поль ш чы, вя ду чы 
ў іх май стэр ні для мяс цо вай мо ла дзі. «Ні
ва» ўспа мі на ла аб тым рэ гу ляр на пры 
на го дзе іх ра ней шых дзе ян няў у Крын ках 
і Мі ха ло ве. Дзе я чы Аса цы я цыі раз маў ля
юць з ма ла ды мі людзь мі пра жыц цё ў муль
ты куль тур ным гра мад стве, аб па ва зе да 
ін шас ці і гі сто рыі. Ства ра юць філь мы, 
гуль ні і на вед ва юць ва ко лі цы з но ва га 
пун к ту гле джан ня — на ха ду лях. Пад час 
ня даў ніх ка ні кул у рам ках пра ек та «Па меж
ныя ў дзе ян ні» су мес на з ма ла ды мі сяб
ра мі з Крын как, Мі ха ло ва і Даў га бы ча ва 
на Люб лін ш чы не слу ха лі даў ніх гі сто рый. 
Раз маў ля лі з прад стаў ні ка мі роз ных па ка
лен няў, збі ра лі ўспа мі ны, пес ні, анек до ты. 
Пы та лі ся аб даў нія звы чаі, су се дзяў, муль
ты куль ту ра лізм. Саб ра ныя гі сто рыі пе
рат ва ры лі ў ма біль ную, муль ты ме дый ную 
вы ста ву, якую мож на на ве даць у прыг ра
ніч ных мяс цо вас цях да са ка ві ка.

Уз ні ка ю чыя ў гі сто ры ях тэ мы бы лі ар га
ні за ва ны ў шас ці артін ста ля цы ях да тыч
ных тэ ма тыч ных аб ша раў, звя за ных, у пры
ват нас ці, з хра ма мі роз ных кан фе сій, ці 
два ра мі, дзе мож на бы ло па чуць роз ныя 
мо вы. Гле да чы маг лі пры ме раць кас цю мы 
з эпо хі і па слу хаць праз на вуш ні кі ра ска
зы, за пі са ныя ма ла ды мі людзь мі іх улас ны
мі сло ва мі пры сто лі ках з раск ла дзе ны мі 
на іх ары гі наль ны мі аса бі сты мі ар хіў ны мі 
фа таг ра фі я мі, прад ме та мі ці прык ла да мі 
ку лі нар ных вы ра баў, та кіх як ма ца ці па гля
дзець ві дэа з прэ зен та цы яй ку лі нар ных рэ
цэп таў. Артін ста ля цыі ілюст ру юць роз ныя 
воб лас ці жыц ця лю дзей да ва ен на га пе ры
я ду. Яны па каз ва юць муль ты куль тур ныя 
су поль нас ці, іх што дзён ныя пе ра жы ван ні, 
ма ры, ра дас ці. Ра сказ ва ныя гі сто рыі аха
пі лі 19181939 га ды. На ад ным з ві дэ а за пі
саў мо ладзь з Кры нак ува со бі ла ся ў мяс
цо вых да ва ен ных габ рэ яў (імё ны ўзя тыя 
з мяс цо вых над ма гіл ляў), і па каз ва ла ся 
ў та кіх ува саб лен нях як быц цам не бы ло 
ні я ка га Ха ла ко сту, прад стаў ля ю чы вы ду
ма ныя гі сто рыі іх бу ду ча га жыц ця. Ган на 
Чы жэў ская з Аса цы я цыі прак ты каў куль ту
ры ў час ад к рыц ця вы ста вы ў Га рад ку (9 
лю та га) ра сказ ва ла:

— У хо дзе пра ек та ў рам ках май стэр
няў мо ла дзе выя гру пы дзе сяць дзён га ва
ры лі са ста рэй шы мі жы ха ра мі не толь кі 
з тых мяс цо вас цей, ад куль ма ла дыя лю дзі 
вы во дзяц ца, але і з су сед ніх. Вы ста ву 
ма ла дыя лю дзі пад рых та ва лі ў хо дзе су
мес най тыд нё вай па ез д кі. Па каз ва ем яе 
ў не каль кіх мес цах. Пе рад пры ез дам у Га
ра док бы ла яна ў Бе ла ве жы, Даў га бы ча ве, 
Гру бе ша ве, бу дзе ў Крын ках, Мі ха ло ве 
і Вла да ве.

Ус па мі на ю чы аб мэ тах пра ек та звяр ну
ла ўва гу:

— Мы ха це лі па ка заць, што раз на стай
насць з’яў ля ец ца каш тоў нас цю: раз ві вае, 
уз ба га чае, пры цяг вае, ро біць лю дзей, якія 
жы вуць тут, вык люч ны мі. З ад на го бо ку, 
мы ха це лі аз на ё міць удзель ні каў і ўдзель
ніц пра ек та з тым, што з’яў ля ец ца па мяц
цю, мі ну лым, як лю дзі ра зу ме юць гі сто рыю 
з улас на га, ін ды ві ду аль на га пун к ту гле
джан ня. З ін ша га бо ку, мы ха це лі па ка заць 
доб рае агуль нае су сед ства, той доб ры 
во пыт і прак ты ку. Усе мяс цо вас ці, якія мы 
на ве да лі — муль ты куль тур ныя, у якіх лю дзі 
жы вуць пароз на му: яны ма юць роз ныя 
рэ лі гіі, га во раць на роз ных мо вах, ма юць 
роз ныя ку лі нар ныя тра ды цыі..., але перш 
за ўсё, пароз на му выз на ча юц ца ў эт ніч
ным пла не і жы вуць ад па ка лен няў ра зам. 
У нас скла ла ся ўра жан не, што роз ныя 
куль ту ры, якія тут, у не пас рэд най бліз кас ці 
ад Кры нак, Мі ха ло ва і Га рад ка, жы вуць 
ра зам у по шу ках роз ных да рог. Цяж кая 
су поль ная гі сто рыя і нап ру жа нас ці, звя за
ныя з апо ве да мі па жы лых лю дзей, вя до ма, 
вяр та лі ся. Мы прый шлі да выс но вы, што 
кан ф лік ты, ча сам жор ст кія, з’яў ля юц ца вы

ні кам та го, што ся род кож най су поль нас ці 
жы вуць дрэн ныя лю дзі. Мы звяр ну лі ўва гу 
на доб рых лю дзей, якія ў хо дзе на ват са
мых тра гіч ных па дзей, панад куль тур ны мі 
па дзе ла мі маг лі прый с ці да па ра зу мен ня 
і да па ма га юць адзін ад на му. Так што на 
вы ста ве мож на знай с ці прык ла ды ў ас
ноў ным доб ра га во пы ту паў ся дзён на га 
жыц ця, зям но га, без злых, эк ст рэ маль ных 
сі ту а цый, аб якіх най больш ча ста чу ец ца 

ў пуб ліч най пра сто ры. На пры клад, як ка та
ліц кія дзе ці каш та ва лі габ рэй скія стравы 
або як ма цігаб рэй ка пап ра сі ла су сед ку
ка та ліч ку, каб, пад рых тоў ва ю чу ежу, якой 
ча ста ваў ся яе сын, га та ва ла так са ма ка
шэр нае, каб і яе сын мог з’ес ці стра ву.

Аг неш ка За жын ская так са ма з Аса цы я
цыі прак ты каў куль ту ры:

— Пра ект за вер ша ны вы ста вай 
фак тыч на пра цяг ва ец ца ўжо два га ды. 
Спа чат ку мы ар га ні за ва лі яго з наз вай 
«Прыг ра ніч ныя». Зна ё мі лі ся з ма ла ды мі 
людзь мі, якія скла лі ас ноў ную част ку 
гэ та га вы пу ску. Та ды не бы ло та кой кан
к рэт най мэ ты, як ця пер. Перш за ўсё 
мы пад рых та ва лі се мі нар па куль тур най 
раз на стай нас ці: за піс ва лі філь мы, спя ва
лі пес ні. Аб ла каль нас ці спра ба ва лі га ва
рыць адзін з ад ным пароз на му. Ця пер, 
асаб лі ва да па жы лых лю дзей, якія з на мі 
дзе ляц ца ўспа мі на мі, мы трап ля лі вы пад
ко ва. Мы суст ра ка лі іх на ву лі цы, гру ка лі 
ў дзве ры. Ёсць два на ра ты вы, з які мі мы 
су ты ка лі ся. Пер шы — афі цый ны, які мож
на бы ло па чуць пад час ін тэр в’ю, ка лі нам 
ра сказ ва лі, як доб ра жы ло ся ра зам, як су
поль на пра во дзі лі час і мы па спра ба ва лі 
па ка заць гэ та на вы ста ве. Бы лі, ад нак, на
шмат скла да ней шыя апо вес ці, ка лі мож
на бы ло прык ме ціць па дзе лы і ака за ла ся, 
што ад но сі ны не заў сё ды бы лі сяб роў скі
мі. Гэ та знай ш ло сваё ад люст ра ван не 
на ват у цы та ва ных, ад моў ных фор мах 
най мен ня ін шых груп: ка цап у ад но сі нах 
да бе ла ру саў, пра ва слаў ных ці вы маў лен
ні сло ва «жыд». Аб поль скабе ла ру скіх 
кан ф лік тах лю дзі ра сказ ва лі не ах вот на, 
час цей ужо пра тыя з мяс цо вы мі габ рэ
я мі. Ка лі ўжо пра поль скабе ла ру скія, 
пра вас лаў нака та ліц кія то па прын цы пе 
«хтось, дзесь, ад ка гось ці чуў», а не з пра
мо га кан так ту.

Ад на з ма ла дзей шых удзель ніц пра ек
та, мі ха лоў ская гмі на зіст ка Паў лі на Ста
шэў ская:

— Я тра пі ла ў пра ект год та му. Мы ха дзі
лі да лю дзей і про ста раз маў ля лі аб іх ус па
мі нах. На пры клад, мы прый шлі да па ні Ні
ны Гор бач, па гля дзе лі яе фа та гра фіі і пас
лу ха лі яе апо вед пра тое, што яна ра бі ла, 
ка лі бы ла ма лая, як гу ля ла, пра яе сям’ю. 
Вы ста ву рых та ва лі мы на су мес ным вы ез
дзе — «кан г рэ се». Пры ня ла ў ім удзел мо

ладзь, якая ра ней збі ра ла ўспа мі ны, з трох 
мяс цо вас цей. Мы ха це лі ве даць, як бы ло 
ка лісь, як ла дзі ла ся па між су се дзя мі, ці 
лю дзі жы лі ў гар мо ніі, ці ка лісь па ля кі і бе
ла ру сы ла дзі лі па між са бою кож ны дзень. 
Ну і якое бы ло стаў лен не да габ рэ яў. Для 
гэ тай вы ста вы я пад рых та ва ла па чу тыя рэ
цэп ты, у тым лі ку на цы мус, на спе цы яль на 
пад с ма жа ную буль бу і зак ва ску. З больш 
чым дзя сят кам ча ла век з Мі ха ло ва, якія 

ўдзель ні ча лі ў пра ек це, на да лей су стра ка
ем ся.

Да ро та Суль жык з ГЦК у Га рад ку, га лоў
ная рэ дак тар «Га ра доц кіх на він»:

— Вель мі важ на, што вы ста ву ме лі маг
чы масць па ба чыць гру пы дзя цей і пад лет
каў з Га рад ка і ва ко ліц, каб уба чаць, што 
ёсць лю дзі, якія пры яз джа юць з Вар ша вы 
і ці ка вяц ца тым, як ёсць у нас.

На стаў ні ца Ком п лек су школ у Га рад ку 
Ірэ на Ма ты сюк:

— Вы ста ва вель мі ці ка вая, та му што 
яна ўздзей ні чае на шмат па чуц цяў: і зро ку, 
і слы ху, і ню ху. Сты му люе ўсе па чуц ці, каб 
ду маць пра мі ну лае. Гэ та асаб лі ва ці ка ва 
для дзя цей. Так, як ці ка ва гэ та для іх як 
вы гля даў, на пры клад, па ка за ны мя чык 
з ану чак. Вель мі важ на, што ра ска зы пра 
тое, як гэ та бы ло ра ней, выс лу ха лі ма ла
дыя лю дзі і што ме на ві та яны дзе ляц ца 
па чу тым з на мі. Трэ ба па мя таць, што аб 
тым, як бы ло ка лісь, асаб лі ва ў Га рад ку, 
што раз менш і менш лю дзей га во рыць па
бе ла ру ску, пасвой му, як і я, і яш чэ менш 
па мя тае, што пе рад вай ной бы ло тут так 
шмат габ рэ яў, што сён ня га ра доц кі габ рэй
скі мо гіль нік ад га доў за ра стае ле сам. Ка лі 
мы хо чам, каб не бы ло ня на віс ці, не толь кі 
па він ны ве даць сваю куль ту ру доб ра, але 
і ін шыя. Мы па він ны ра зу мець, што мес ца, 
у якім мы жы вем, не толь кі «маё», але і «на
ша» — су поль нае. Вось ча му па да ба ец ца 
мне гэ тая вы ста ва.

Да ну та Гар коў ская, на мес ні ца ды рэк та
ра шко лы:

— Ма ла дыя лю дзі сён ня лю бяць муль
ты ме дыя, так што з вы ста вы вы хо дзяць 
за ці каў ле ныя. Лю бая фор ма пе ра да чы аб 
тым, што бы ло ў мяс цо вай су поль нас ці, 
так як у Га рад ку муль ты куль тур най, мае 
важ нае зна чэн не. І та му вы ста ва вель мі 
важ ная.

Ды рэк тар га ра доц ка га ГЦК Юры Астап
чук:

— Ча ста ёсць так, што мы про ста не 
ма ем ча су, каб ус лу хац ца ў тое, аб чым 
раз маў ля ем адзін з ад ным, і як мы праз 
гэ та ства ра ем на шу агуль ную гі сто рыю. 
Вы ста ва схі ляе да та го. Мне вель мі па да ба
ец ца ідэя, якая яе суп ра ва джае. Па доб ныя 
па па сы ле вы ста вы бу дзем ста рац ца ар га
ні за ваць час цей.
vТэкст і фо та Ма цея ХА ЛА ДОЎ СКА ГА 

У доб рым су сед стве

У Гмін ным цэн т ры куль ту ры ў Га рад ку не каль кі дзён за пар мо жна бы ло пры маць удзел у муль-
ты ме дый най эк с па зі цыі «Што лю дзі ска за лі», пад рых та ва най мо лад дзю пад кі раў ні цтвам ані-
ма та рак з Аса цы я цыі прак ты каў куль ту ры. З да па мо гай роз ных форм прад стаў лен ня (здым кі, 
гу ка за пі сы і філь мы, ку лі на рыя і г.д.) ста ра лі ся ўспом ніць гі сто рыі між ва ен на га пе ры я ду, пры-
ве дзе ныя мяс цо вы мі жы ха ра мі, ся род ін ша га з ва ко ліц Мі ха ло ва і Кры нак.

Зні зіць вы со кі ціск
Як хут ка зні зіць вы со кі ціск у хат ніх 

умо вах?
Ар тэ ры яль ная гі пер та нія — ад но 

з най больш ча ста ды яг на за ва ных зах-
вор ван няў сар дэч на-са су дзі стай сі стэ-
мы. Да дзе ная па та ло гія ха рак та ры зу-
ец ца хра ніч на вы со кі мі па каз чы ка мі 
ар тэ ры яль на га ці ску. Як са ма стой нае 
зах вор ван не гі пер та нія су стра ка ец ца 
вель мі рэд ка. Час цей за ўсё, па та ло гія 
з’яў ля ец ца ад ным з уск лад нен няў ін ша-
га сур’ ёз на га зах вор ван ня. Гі пер та нія 
здоль ная вык лі каць збоі ў пра цы прак-
тыч на ўсіх сі стэм ар га ніз ма ча ла ве ка, 
але са мым сур’ ёз ным з усіх уск лад-
нен няў з’яў ля ец ца гі пер та ніч ны крыз. 
Гэ та най больш скла да ны стан, здоль-
ны спра ва ка ваць раз віц цё ін фар к ту 
аль бо ін суль ту. Як зні зіць ар тэ ры яль ны 
ціск хут ка? Вось ча ты ры про стыя, але 
вель мі эфек тыў ныя спо са бы зні жэн ня 
вы со ка га ці ску без таб ле так.

Ма саж. Плаў ны мі па воль ны мі ру-
ха мі ма са жуй шыю, ро бя чы ак цэнт 
на па ты ліч най воб лас ці.

Во цат ны кам п рэс. Вазь мі 2 ка ва лач-
кі тка ні ны і на ма чы іх у яб лыч ным або 
звы чай ным ста ло вым во ца це. Прык ла-
дзі да пят і тры май 5-7 мін. Праз 20-
30 мін. вы ме рай ціск. Ка лі па ляп шэн ня 
не на сту пі ла, паў та ры яш чэ раз.

Жу ра ві на вы сок. Раз вя дзі ў 100 
мл со ку та кую ж коль касць мё ду. Пры-
маць трэ ба трой чы ў дзень па ма лень-
кай лыж цы. Па ды хо дзіць для лю дзей 
з хра ніч най гі пер та ні яй.

Аку пун к тур ныя пун к ты. Уз дзей-
ні ча еш на лі нію, якая раз мяш ча ец ца 
ад паг лыб лен ня пад моч кай ву ха і да 
клю чы цы. Прык ла дзі па ка заль ны па-
лец у паг лыб лен не пад моч кай ву ха, 
на ціс ні і пра вя дзі па лі ніі да ся рэ дзі ны 
клю чы цы. Уяў ная лі нія па він на быць 
прак тыч на вер ты каль най. Ціс нуць 
моц на не трэ ба, да стат ко ва паг ладж-
ваць ску ру паль цам. Пра вя дзі па 8-10 
ра зоў з кож на га бо ку га ла вы. Вы нік 
за фік суй, вы ме раў шы ціск да ма са жу 
і ад ра зу пас ля яго. Пас п ра буй!

Ясюк СТРУК

У Бе ла сто ку з кож ным го дам пры-
бы вае ве ла сі пед ных сце жак. За раз 
ма ем іх ка ля ста кі ла мет раў. Не ка то-
рыя з іх шмат кі ла мет ро выя, ас фаль-
та выя. Гэ та, між ін шым, па бу да ва ная 
па ру га доў та му ве ла сі пед ная сця жын-
ка по бач ву лі цы 42 Пя хот на га пал ка 
(ра ней яна на зы ва ла ся 27 Лі пе ня).

Ця пер з па сёл ка Вы го да ў цэнтр 
го ра да да е дзем 2-кі ла мет ро вай ве-
ла сі пед най сця жын кай ад алеі Піл суд-
ска га да ву лі цы ген. Ан дэр са. Каб бы-
ло больш бяс печ на ехаць па бу да ва лі 
да рож кі пад дву ма ма ста мі ўздоўж 
алеі Піл суд ска га да ву лі цы Па ла цо вай 
у цэн т ры го ра да.

Ідуць на ма ган ні, каб сцеж кі час цей 
спа лу ча лі ся. Ве ла сі пе ды стаў ужо не 
за да валь ня юць толь кі ка вал кі да ро-
жак. Ча ста ж ёсць так: едзеш-едзеш, 
а да лей сцеж ка ўры ва ец ца. Пры хо-
дзіц ца ехаць па тра ту а ры або па ма-
ста вой. Ну, вя до ма, не ўсю ды ёсць 
тэх ніч ныя маг чы мас ці па бу до вы ве ла-
сі пед ных да ро жак. Вось, для прык ла-
ду, на ву лі цы Сян ке ві ча на ад рэз ку ад 
алеі Піл суд ска га да Рын ку Кас цюш кі.

Сё ле та ма гіст рат хо ча па бу да ваць ве-
ла сі пед ную сця жын ку ўздоўж ву лі цы 
Цы ял коў ска га ды ве ла сі пед ны пе ра езд 
це раз алею Са лі дар нас ці. Гэ тыя ін ве-
сты цыі ма юць быць зроб ле ны да кан ца 
лі пе ня гэ та га го да.

Сет ка ве ла сі пед ных 
сця жы нак 

(яц)
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Ад но з пы тан няў эко ла гаў най больш іх тур бу ю чых: ці 
вы ве да е це, што ў Бе ла веж скай пуш чы, дзе вя дзец ца 
ляс ная гас па дар ка, у ча ты ры раз менш дзят лаў трох паль
цых? Гэ та та му, што дзят лы лю бяць ра біць дуп лы ў мёр т
вых ел ках, лю бяць так са ма хар ча вац ца ка ра е да мі. Да рос
лы дзя цел мо жа з’ес ці 670 ты сяч ка ра е даў у год! Зніш чым 
хво рыя ел кі, дзе бы ту юць ка ра е ды, пра па дзе дзя цел, 
пра па дзе і ўся пуш ча!

Дрэ ва стой без гас па дар ча га біз не су мае ў Бе ла веж
скай пуш чы плош чу 22 838 га, што скла дае 46% ад плош
чы ля соў над ляс ні цтва Бе ла ве жа. Зна чыць, 54% па вер х ні 
Пуш чы зна хо дзіц ца паза ўплы вам вя дзен ня ляс ной гас па
дар кі, зна хо дзіц ца пад «па сіў най аба ро най», зна чыц ца — 
«там ні чо га не ро біц ца»! Гру пы, якія лі чаць ся бе «аба рон
ца мі ле су», што пад піс ва юц ца як эка ла гіч ныя, уво дзяць 
у зман гра мад скую дум ку, сцвяр джа ю чы, што толь кі 30% 
пуш чы аба ра ня ец ца. У вы ні ку пра цяг ва ю чай ся гра да цыі 
ка ра е даў і ад сут нас ці гас па дар чай дзей нас ці рас пад і дэ
зын тэг ра цыя дрэ ва стою Пуш чы па ско ры лі ся і ска ра ці лі ся 
з ве ку да дзе ся ці год дзя. У са праўд нас ці лес ні кам у іх дзей
нас ці не за ле жыць на вы сеч цы дрэў, зда бы ван ні драў ні
ны, а на зат ры ман ні і па ла го джан ні гэ та га пра цэ су.

Ненасытныя караеды

Яло вы ка ра ед-дру кар Ips ty pog rap hus (L.) ад но сіц ца 
да ат ра да жу коў ся мей ства ка ра е даў. Гэ та не вя лі кае 
(ка ля. 4,5 мм у даў жы ню), ка рыч не вае на ся ко мае з ха
рак тэр ным для ўсіх ка ра е даў цы лін д рыч ным кор пу сам 
і мем б ра на вы мі кры ла мі, сха ва нымі пад хі ці на вы мі веч
ка мі. Да рос лыя вы дат на ля та юць — мо гуць па ка рыць 
ад лег ласць да не каль кіх кі ла мет раў. Лі чын кі жы вуць пад 
ка рой, бе лыя і ра стуць да па ме ру ры са ва га зер ня. Ку кал
кі так са ма бе лыя, па ме ру жу ка. Вяс ной, ка лі да стат ко ва 
цёп ла, зі му ю чыя ў іг лі цы або пад ка рой елі жу кі ка ра е да
дру ка ра па чы на юць па лёт. Яны ім к нуц ца знай с ці мес ца 
для вы вя дзен ня па том ства, зна чыць, елак пры дат ных 
для жы ру. Ка ра ед за ся ляе ў пер шую чар гу зва ле ныя 
і зла ма ныя дрэ вы (але толь кі са све жым лы кам), а за
тым — ас лаб ле ныя роз ны мі фак та ра мі ста я чыя дрэ вы. 
Вы бар та кіх дрэў ро бяць сам цы, зва ныя ка ра е да міпі я
не ра мі. Яны ва ло да юць здоль нас цю рас паз на ваць (на 
ас но ве хі міч ных рэ чы ваў) дрэ вы пры дат ныя для за ся лен
ня. Пі я нер скія жу кі вы лу ча юць рэ чы вы, якія змяш ча юць 
ін фар ма цыю аб хі міч най пры на дзе для ін шых жу коў 
та го ж або суп раць лег ла га по лу. Гэ та так зва ныя аг рэ га
тыў ныя фе ра мо ны (пры ваб лі ва ю чыя абод ва па лы) або 
па ла выя (пры ваб лі ва ю чыя са мак). Сам цы ры юць у ка ры 
дрэў ка мор кі спар ван ня, у якія зваб лі ва юць са мак ад ад
ной да трох (на ват ча ты рох). Тыя ў сваю чар гу ка па юць 
пра хо ды ўздоўж сцяб ла ва лак на дрэў, дзе ад к лад ва юць 
яй кі. Вык лява ны я з іх лі чын кі, жы ру ю чы пер пен ды ку ляр
на ўздоўж ка лі до раў, ры юць лі чын ка выя ход ні кі, за вер
ша ныя ку кал ка вы мі ка лы ска мі. Та кім чы нам ро біц ца 
ад мет ны ры су нак жы ра ван ня яло ва га ка ра е дадру ка ра. 
Пас ля вы ха ду з ку ка лак вы ля та юць жу кі чар го ва га па ка
лен ня і цыкл паў та ра ец ца. Гэ та мо жа ад бы вац ца ў тым 
жа або ў на ступ ным ве ге та цый ным пе ры я дзе. Ка ра ед 
зі муе на ўсіх эта пах раз віц ця, але ў боль шас ці ста дыі жу
ка, на жы ро віш чах або ў ляс ным под с ці ле.

Тэм пы раз віц ця ка ра е да пад ка рой за ле жаць ад 
над вор’я, асаб лі ва тэм пе ра ту ры. Ад гэ та га за ле жыць 
коль касць па ка лен няў, якія ка ра ед мо жа вы вес ці на пра
ця гу ве ге та цый на га пе ры я ду. Ка ра е дадру ка ра суп ра ва
джа юць — на тых жа дрэ вах — ін шыя, сва яц кія з ім ві ды 
ка ра е даў, най больш рас паў сю джа ныя з якіх — ка ра ед
дру кар чык Ips ami ti nus Eich hof, і дру кар пас па лі ты Pi ty o-
ge nes chal cog rap hus L. Гэ тыя ку зур кі, асаб лі ва дру кар 
пас па лі ты, мен шыя ад дру ка ра. Яны на ся ля юць вер х нія 
част кі ства лоў дрэў і га лін у кро не, у той час як яло вы ка
ра ед — у ас ноў ным ся рэд нія і ніж нія част кі. Ка ра ед з’яў
ля ец ца пры чы най смер ці елі, якую яму ўда ло ся за ся ліць. 
Жы ра ван не жу коў і лі чы нак у ка ры заў сё ды пры во дзіць 
да ад мі ран ня дрэ ва ў вы ні ку ме ха ніч на га паш ко джан ня 
лы ка і хі міч ных змя нен няў, якія ад бы ва юц ца ў ім, так 
пад уп лы вам паш ко джан няў і грыб ко вых ін фек цый, што 
пе ра да юц ца ад жу коў. Не кож нае дрэ ва ад на па ду ка ра
е да па мірае. Мно гія з гэ тых ві даў аба ра ня юц ца су праць 
на па ду, ча ста па спя хо ва. З пун к ту гле джан ня эка ла гіч
на га ба лан су па між па пу ля цы яй ка ра е даў і па пу ля цый 
елі, для ка ла ні за цыі вы бі ра юц ца сла бей шыя дрэ вы, зна
чыць, ка ра ед слу жыць для вы ба рач на га вы да лен ня дрэў 
без бу ду чы ні і ства рэн ня пра сто ры для пад ра ста ю ча га 
па ка лен ня. Ад нак, ка лі дой дзе да хі стан няў у ды на міч най 
раў на ва зе, па вя ліч ва ец ца аг рэ сіў насць яло вых ка ра е
даў. Гэ та ад бы ва ец ца пры па ве лі чэн ні коль кас ці на сель
ні цтва ва ўмо вах ба гац ця пле мян ной ба зы (на пры клад, 
пры мно стве па ла ма ных ялін) або пас лаб лен ня дрэў, 
якія не мо гуць эфек тыў на аба ра няц ца ад на ля та ю чых 
жу коў. Гэ та пры во дзіць да ад мі ран ня груп дрэў, пры тым 
па спя хо ва ка ла ні зу юц ца дрэ вы ў што раз леп шым ста не. 
На зы ва ец ца гэ та гра да цы яй — ма са вым з’яў лен нем ка
ра е да.

Эколагі — пажывем пабачым

Эка ла гіч ныя ар га ні за цыі ча ка юць і бя руц ца за дзе ян ні, 
каб уся плош ча Бе ла веж скай пуш чы ат ры ма ла ста тус 
на цы я наль на га пар ку. Зда ец ца, ад нак, што гэ тыя ар га ні
за цыі, ап ра ча спроб вык лі каць гра мад скую пад трым ку 

так гра да цыі, якую мож на сво е ча со ва за тар ма зіць. На ват 
ка лі ка ра ед за кон чыць сваю спра ву, на што раз ліч ва юць 
«эка ла гіч ныя ар га ні за цыі», но выя эка сі стэ мы на да лей не 
бу дуць раз ві вац ца ў «на ту раль ным ася род дзі», та му што 
гэ та на да лей бу дзе пад да вац ца фак та рам вы ні ка ю чым 
з ча ла ве чай дзей нас ці. Мо жа, гэ тым ар га ні за цы ям, якія пад
ма цоў ва юц ца дум ка мі роз ных аў та ры тэ таў з уся го све ту, 
про ста ці ка ва, што бу дзе да лей? Што зро біць ка ра ед, ка лі 
спу сто шыць усе елі? Мо жа, хо піць па гля дзець «ме ся чы 
кра я від» у Ба вар скіх ля сах і паў та рыць гэ ты дос вед? Пас
ля спу ста шэн няў, якія ро біць ка ра еддру кар, не вя до ма, ці 
лес уво гу ле ад бу ду ец ца. Ніх то ў ця пе раш ні час няз доль ны 
прад ка заць, ці бу дзе маг чы ма і як ад на віць эка сі стэ му, ка лі 
з’я віц ца ве лі зар ная коль касць су ха стою, якая вык лі ча па
жа ры, і ці не па я вяц ца яш чэ ін шыя фак та ры па шля ху, якія 
бу дуць па спя хо ва тар ма зіць ад наў лен не ляс ных струк тур. 
Зра зу ме ла, мёр т выя елі фар му юць бі я раз на стай насць, 
але толь кі та ды, ка лі не ма ем спра вы з ма са вым іх вы мі ран
нем. У вы пад ку ма са ва га вы мі ран ня елі на сту піць поў нае 
змя нен не эка сі стэ мы, з якой не ка то рыя ві ды вы цяс ня юц ца 
і на іх мес цы па яў ля юц ца ін шыя. Як та ды вар та ра зу мець 
бі я раз на стай насць? Ба гац цем лі ку ві даў у эка сі стэ ме, ці 
мо жа па ве лі чэн нем пры сут нас ці ві даў у зме не най эка сі стэ
ме? Мно гія бі ё ла гі лі чаць, што гра да цыя да па ма гае ад на
віць раў на ва гу. У рэш це рэшт, ка лі ка ра ед не бу дзе больш 
ма са ва па ся ляц ца, гра да цыя спы ніц ца і на ва коль нае ася
род дзе пач не ад наў ляць сваю раў на ва гу. Про ста ці ка ва 
для на зі раль ні каў і но вых док тар скіх прац на эка ла гіч ныя 
гран ты? Ці гэ та на ву ко ва? 

Хто важ ней шы 
— ка ра ед, дзя цел, 
ел ка ці ча ла век?

для сва ёй ідэі, вык лі каў шы ад на ча со вае не жа дан не да 
лес ні коў, вы ка ры стоў ваць так ты ку так зва ных ма лых кро
каў. Што гэ та та кое? Спра ва ў гра да цыі яло вых ка ра е даў, 
ата ку ю чых елі ў Бе ла веж скай пуш чы. У Бе ла веж скім на
цы я наль ным пар ку (ка ля 30% Бе ла веж скай пуш чы) гэ тая 
гра да цыя раз ві ва ец ца без пе раш код. Гра да цыя, гэ та 
зна чыць, да во джан не да ад мі ран ня зда ро вых да рос лых 
ялін і цэ лых ель ні каў. Дзяр жаў ныя ля сы ў ад па вед нас ці 
з за ка на даў ствам ма юць аба вя зак зма гац ца за тое, каб 
спы ніць гра да цыю, і тым са мым вы ра та ваць рэш ту ель ні
каў, якія кан т ра лю юц ца і кі ру юц ца Дзяр жаў ны мі ля са мі. 
Та му та кую ба раць бу вя дуць так са ма ў Бе ла веж скай 
пуш чы. Уся паў ноч наўсход няя Поль ш ча, так са ма плош ча 
Бе ла веж скай пуш чы, з’яў ля ец ца пры род най паў ноч най 
мя жой арэ а лу ел кі ў Поль ш чы. Ель у Бе ла веж скай пуш чы 
з’яў ля ец ца на ту раль най з’я вай.

Што па він на ахоп лі ваць аба ро на? Дзей насць яло ва га ка
ра е да, які зніш чае ел кі, ці, хут чэй, на ту раль ныя ель ні кі? Гра
да цыя яло вых ка ра е даў, ма са вае па яў лен не ка ра е дадру
ка ра пры во дзіць да хут ка га ро сту коль кас ці на сель ні цтва 
і ка ла ні за цыі елі, якая вя дзе да іх смер ці. Ка ра еддру кар 
у зба лан са ва най эка сі стэ ме не бу дзе на па даць на дрэ вы 
цал кам зда ро выя, гэ та зна чыць, мо жа спра ба ваць, але 
толь кі ад на му або не каль кім на ся ко мым з боль шай гру пы 
ўдас ца за ся ліць та кое дрэ ва. Ін шыя бу дуць за лі ты жы ві
цай. Не інакш ста не з боль шас цю яек ці лі чы нак. Та кое 
за ся лен не строй най зда ро вай ел кі ка ра е дамдру ка ром не 
па гра жае жыц цю дрэ ва. Бя гу чая гра да цыя яло вых ка ра
е даў не з’яў ля ец ца на ту раль най з’я вай. На ад ва рот. Гэ та 
выт вор ная ан т ра па ген ных фак та раў, гэ та зна чыць усіх тых 
ві даў дзей нас ці ча ла ве ка, якія ўнес лі свой ук лад у стан пас
лаб лен ня елак у Бе ла веж скай пуш чы, і гэ та яны да лі па ча

Леснікі 
— выразаць драўніну

Ці лес ні кі ма юць ад мо віц ца 
ад прац на кі ра ва ных на зні
жэн не па пу ля цыі ка ра е дадру
ка ра? Лес ні кі аба ра ня юц ца: 
«Сцвяр джэн не, што Дзяр жаў
ныя ля сы не спраў дзі лі ся як 
ме не джа р гэ тай уні каль най 
ва ўсім све це ляс ной эка сі
стэ мы, якая кі ру ец ца спан тан
ны мі эка ла гіч ны мі пра цэ са мі» 
су пя рэч лі вае. Няў ра да выя 
ар га ні за цыі ве да юць, што 
лес ні кі ма юць кі ра ваць ля са
мі ахоў ва ю чы іх, вы кон ва ю чы 
свае за да чы ў ад па вед нас ці 
з лі та рай за ко на. Ды яны вы
кон ван не аба вяз каў лес ні коў 
лі чаць сім п то мам «неп ра ве
ра нас ці», пат ра бу ю чы ад іх 
ад маў лен ня лю бой дзей нас ці 
ў Бе ла веж скай пуш чы, аб ме

жа ван ня са ні тар ных вы ра зак і да зво лу на да лей шыя 
гра да цыі ка ра е да». Лес ні кі ад зна ча юць, што ве лі зар
ная гра да цыя яло ва га ка ра е да па гра жае да лей ша му іс
на ван ню ель ні каў (у Бе ла веж скай пуш чы ялі на зай мае 
32% плош чы ля соў.). Больш за тое, рас пад елі дасць 
доў га тэр мі но вы эфект на мяс цо вую эка сі стэ му (ві да вая 
і па ка лен ная струк ту ра дрэ ва стою, вод ныя ад но сі ны, 
мік рак лі мат), паг ра жа ю чы іс на ван ню каш тоў ных мес
цап ра жы ван няў і ві даў, якія ахоў ва юц ца ў ад па вед нас ці 
з пра гра май „Na tu ra 2000”. За су ха паг лыб ляе кры зіс, 
да дат ко ва пас лаб ля ю чы дрэ вы і ро біць іх яш чэ больш 
ураж лі вы мі для на па даў ка ра е даў (па вод ле Ге не раль на
га ды рэк та ра та Дзяр жаў ных ля соў).

Адзі ны спо саб скла да ец ца ў вы да лен ні за се ле ных 
дрэў і пад т ры ман ні ба раць бы вык лад ван нем фе ра мон
ных па стак. Яло вы ка ра ед ма са ва на па дае не толь кі 
на ас лаб ле ныя дрэ вы, але і зда ро выя. Зда ро вае дрэ ва 
спа чат ку аба ро ніц ца. Па ка лен не «сяст ры нае» (сам кі 
ад к ла да юць яй кі ў дру гі раз) праз не каль кі тыд няў апа
нуе зда ро вае дрэ ва, да во дзя чы да яго смер ці. Ка ра ед 
у спры яль ных умо вах (га ра чае, су хое ле та, на ступ нае 
па ка лен не «сяст ры нае») мо жа вы даць і трэ цяе па ка лен
не, што мо жа доў жыц ца да во се ні. З гэ тай над звы чай эк
с пан сіў най ку зур кай прак тыч на адзі ны спо саб ба раць бы 
— вы да ліць на се ле ныя дрэ вы.

Ба раць ба з ка ра е дам зму шае да па ве лі чэн не вы раз кі 
драў ні ны, бо за ста ец ца толь кі два ва ры ян ты — аль бо ў на
ступ ным се зо не трэ ба бу дзе вы ра заць іх яш чэ больш, 
бо гра да цыя раз ві нец ца — або строй ныя елі за сох нуць. 
Ін шай аль тэр на ты вы не іс нуе.

А пуш чан скія лю дзі ча ка юць, хто вым ра пер шы?
vМі ра ЛУК ША
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 8-16
Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” 
да 28 лютага 2016 г., 
най лепш па элек т роннай 
пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Адказ на за гад кі № 4-16: 
дождж, не ба, ме сяц, зор кі.

Уз на га ро ды, за піс ныя 
кніж кі, вый г ра лі Кар не лія 

Ба рэч ка з На раў кі, Мар ле на 
Ла ба ноў ская, Вік то рыя Гаць 

з Бель ска-Пад ляш ска га, 
Мі хась Та паля н скі з Нар вы. 

Він шу ем!

Той мае — хто чытае!

Чор ная га лоў ка,
чыр во ныя крыль цы,
на шый цы і спін цы
чор ныя кра пін кі.
Б.... к......

* * * 
Лёг кі, але не пад няць.
Сце лец ца, ды не ра го жа...
Бе раг,
лу жок
ста жок —
кож ны сха вац ца ў ім мо жа.
Т....

    Мі ра ЛУК ША

Лі па
З па ва гай, ні бы свац ця,
ста іць лі па пры ха це,
так пі саў аб ёй Ку па ла.
Га доў ча ты рох сот да ся га ла.
Мет раў со рак у па вет ра,
ды я мет рам да двух мет раў,
Ме да нос ная і па ло вая
пчол ста лоў ка ліп нё вая,
даб ра быт ная і ба га та
і для гас цей кры ла тых.
Усе мы ад ліп кі,
як у каз цы пра Пі ліп ку:
дзед з па лен ца вы ця саў,
у ка лы ску баб цы пак лаў,
ста ла ба ба ка лы хаць
ды сы ноч ка га да ваць.
Лі па-ма ці ка лы ша,
па эт пад ёй вер шы пі ша,
ме ды туе мя до выя ду мы,
і ка зач ныя, і неп ры ду ма ныя,
зум ка юць пес ню пчо лы
пра род ба га ты, вя сё лы,
пра мяк кае бе лае дрэ ва,
пра цень, і пра мень, і на пе вы.

Прад мет ныя кон кур сы і алім пі-
я ды — тэ ма ме ся ца. Пе рад на мі 
фі нал.

Як не ці ка ва, усе сё лет нія прад-
мет ныя кон кур сы па бе ла ру скай 
мо ве зак ра ну лі тэ му «Ні вы» 
і «Зор кі». Не вы пад ко ва, цягам бя-
гу чага го да наш тыд нё вік ад зна-
чае 60-год дзе.

Вось, ас ноў ная тэ ма ў гім на зіі 

(на ра ён ным эта пе) да ты чы ла 
«Зор кі». Гім на зі сты ат ры ма лі за 
за да чу на пі саць са чы нен не пра 
на шу ста рон ку. Як пас ля ака за-
ла ся, гэ та быў са мы пры ем ны 
вык лік для на шай мо ла дзі. Тыя, 
што ве да юць «Зор ку» ад най ма-
лод шых га доў, сваё са чы нен не 
па поў ні лі аса бі сты мі пры го да мі 
з га зе тай. Пра тое як на дру ка ва лі 
свой верш, пра ра дасць ад уз на-
га род за ра шэн не за га дак і кры-
жа ва нак, пра ўдзел у Су стрэ чах 
«Зор кі»...

Вы ні кі ра ён на га кон кур су 
па ка за лі дзіў ную за леж насць. 
Най больш фі на лі стаў у тых шко-
лах, дзе най боль шая пад пі ска на 
«Ні ву».

Ад ной з та кіх школ з’яў ля ец-
ца бе ла стоц кая пра ва слаў ная 

шко ла. Хоць тут жмень ка гім-
на зі стаў, аж но 11 пе рай ш ло да 
цэн т раль на га эта пу (усіх фі на лі-
стаў — 63). Ка лі да ба віць яш чэ 
фі на лі стаў з па чат ко вай шко лы, 
дык ат ры ма ец ца рэ кор д ная коль-
касць, бо аж но 20 асоб... Усё гэ та 
ў шко ле, якая толь кі раз гор т вае 
сваю дзей насць! Ад нак ад са ма га 
па чат ку на стаў ні кі пры ру ча юць 
дзя цей сяб ра ваць з бе ла ру скай 
га зе тай.

Так са ма ў пра ва слаў най шко-

ле трэ ці год за пар у рам ках Дзён 
на цы я наль ных моў ар га ні зу юць 
«Бе ла ру скую дык тоў ку». Сё ле та 
ад бу дзец ца яна 19 лю та га.

У к лю чыц ца ў бе ла ру скую ін-
тэ лек ту аль ную пры го ду за я ві лі 
ах во ту Гім на зія № 7 у Бе ла сто-
ку і шко ла ў Нар ве. Яш чэ ў той 
са мы дзень на ла дзяць «Кон курс 
страль бы» ды па ка жуць бе ла ру-
скія спек так лі і пес ні.

На ша га зе та тра ды цый на бу-
дзе тры маць га на ро вы пат ра нат. 
Так са ма пе ра мож цы «Бе ла ру-
скай дык тоў кі» ў якас ці ўзна га ро-
ды ат ры ма юць га да выя пад пі скі 
на «Ні ву».

Зор ка, фо та ГК

У во сем ра ні цы мы за ві та лі ў Ком п лекс школ № 2 у Гай наў цы. Не вы пад ко ва. Уро кі 
бе ла ру скай мо вы ад бы ва юц ца тут з са мой ра ні цы або пад ка нец пра цоў на га дня.

У пра стор ным бу дын ку мы ад шу ка лі на ву чэн цаў бе ла ру скай мо вы. Жмень ка вуч-
няў пад во кам на стаў ні цы Евы Аніш чук прак ты ка ва ла ся ў гра ма ты цы. Як не ці ка ва, 
прак ты ка ван ні цал кам за ха пі лі ўва гу дзя цей. Яны па во дзі лі ся бе так, быц цам на ва-
коль ны свет не іс на ваў.

Вуч ні па ста ві лі са бе кан к рэт ную мэ ту. Ужо з пер шых уро каў яны рых та ва лі ся да 
прад мет на га кон кур су па бе ла ру скай мо ве.

У гэ тым го дзе ў шко-
ле за па на ваў «зрух» па 
пры чы не пер шак лас ні-
каў. З усіх ча ты рох пер-
шых кла саў наз бі ра ла ся 
аж но 23 ах вот ных вы ву-
чаць бе ла ру скую мо ву. 
Ці здо ле юць за ха ваць 
па зі тыў ны на строй да 
кан ца шко лы? З гэ тым 
бы вае па-роз на му. Вось 
у пер шы клас гім на зіі 
прый шлі толь кі ча ты ры 
асо бы. На гэ та паў п лы-
ва лі дзве спра вы. Мно-

гія вы пуск ні кі пай ш лі ву чыц ца ў бел гім на зію. Ін шыя паз бя га юць уро каў, бо яны на 
сё май або вось май га дзі не. Як ска за лі на шы сяб ры, та ды ў га ла ву пры хо дзяць дум кі 
пра ад па чы нак і яду. А ім зда ец ца, што тры ма юць іх у шко ле за ка ру...

Так ці інакш, гэ тая жмень ка пра ца ві тых дзя цей, якая з са мой ра ні цы зуб ры ла гра-
маты ку, па кі ну ла не за быў нае ўра жан не.

Зор ка, фо та Г. Кан д ра цюк

Г р а  м а  т ы  к а  з  р а  н і  ц ы
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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 № 4: 
Сук, шанс, ро вар, ко ле ры, ма дам, дуб, Ян, ма ра. Яда, ромб, ко ла, ве ды, Шча-

ра, Рым, яр, цаг лі на.
Уз на га ро ды, ка ля ро выя алоў кі, вый г ра лі Аляк сан д ра Куп тэль з Арэш ка ва, Ты-

мэк Пет ру чук, Мі хал Та па лян скі, Юля Шкля жэў ская з Нар вы, Са ра Скаў рон-
ская з Бе ла сто ка, Паў лі на Лян ке віч, Алі цыя Кост ра з Шу дзя ла ва. Він шу ем!

Ась ка ўвай ш ла ў клас. Бы ло гуч-
на, ад нак лас ні кі го лас на га ва ры лі. 
Мо ладзь без на стаў ні ка рас па вя да ла 
аб сва іх спра вах. Дзяў чын ка за ня ла 
сваё мес ца і пад рых та ва ла сшыт кі. 
Ніх то не звяр нуў ува гі на яе, на ват 
ці хень кі Ма рак. Ася вель мі ад ста ва-
ла ад кла са. Яе не ці ка ві ла мод нае 
адзен не, но вая му зы ка, ін тэр нэт. 
Ёй ці ка вы мі бы лі кніж кі і ву чо ба. 
Адзен не Ась кі бы ло заў сё ды про стае, 
без ні я кіх аз доб і за вуш ніц да зям лі, 
як у ін шых бы ва ла. За мест вя лі ка га 
смар т фо на з мно ствам гуль няў у яе 
быў нар маль ны со та вы тэ ле фон 
з кноп ка мі. Для дзяў чы ны гэ та нар-
маль нае, але не для кла са...

— Ну, ты, ру дая! — крык ну ла Эль-
ка і па дыш ла ды на міч на да Ась кі. 

Ха чу 
слу жыць...
Мой брат — 
хла пец ге рой скі,
і за яго я рад:
у бе ла ру скім вой ску
пай шоў слу жыць мой брат.

Пра Грун вальд і пра Вор шу
мне брат мой рас па вёў.
— Хі ба, —
ка заў, — 
я гор шы
за прод каў-ва я роў?

Учо ра
на па ра дзе — 
пры го жы быў па рад! — 
у са мым пер шым ра дзе
ішоў мой род ны брат.

Я бра там га на ру ся,
бо з гэт кі мі, як ён,
ні ко лі
Бе ла ру сі
не тра піць у па лон.
А вам ска жу па-свой ску:
хай час хут чэй бя жыць,
бо ў бе ла ру скім вой ску
і я
ха чу слу жыць.

Ар тур Воль скі

Сто я чы ў бяс печ най ад лег лас ці двух 
мет раў, спы та ла ся: — Па е дзеш?

Ну, про ста яна за бы ла ся. Яе клас 
едзе на эк скур сію на мо ра на тры 
дні. Дзяў чын цы не па да ро зе та кія 
па да рож жы, але доб ра ве да ла, — усе 
едуць, бы ло б цал кам со рам на ёй 
ад ной не па е хаць. Ася праг лы ну ла 
слі ну і ад чы ні ла кніж ку. Ха це ла не 
звяр таць ува гі на сяб роў ку, але тая 
ўсё ж ча ка ла ад ка зу. Не да ча ка ла ся, 
стук ну ла аб ца са мі і крык ну ла:

— Па слу хай це!
Усе за моў к лі і звяр ну лі ўва гу на 

пры го жую Элю.
— На ша Ась ка не па е дзе з на мі 

ў па да рож жа!
— Уу у у у у уу! — уз выў клас.
Пры га жу ні бы ло яш чэ ма ла. Па-

дыш ла да Асі і ні бы та за пы та ла:
— О! Што мы тут ма ем? Га ры По-

тэр!? Гэ та каз ка для ма ле чаў.
Усе пры сут ныя гуч на раз ра га та лі-

ся. Ася, спус ціў шы га ла ву, ні чо га не 
ска за ла.

— На ша мы шач ка не хо ча з на мі 
га ва рыць?! — да ла пы тан не Эль ка.

— І доб ра, што не хо ча! — адаз ваў-
ся хтось ці.

Да лей не бы ло лепш, увесь дзень 
Ася су ма ва ла. Яна толь кі пра хо дзі ла 
з кла са ў клас і як што дзень ду ма ла, 
ча му так тут цяж ка жыць.

На дру гі дзень увесь клас І б ста яў 
пад бу дын кам шко лы. Усіх аша ра-
шы ла Ась ка. Га нар лі ва, як ні ко лі, па-
дыш ла да кла са. Усе вуч ні не ве ры лі! 
Гэ тая са мая дзяў чы на, якая ўчо ра 
ў шэ рым трэ ні ро вач ным кас цю ме чы-
та ла кніж ку, сён ня бы ла леп шай за 
клас ную пры га жу ню! Яе доў гія ва ла-
сы, якія яны заў сё ды звяз ва ла ў хвос-

цік, сён ня сва бод на плы лі па яе 
спі не і ака ля лі пры го жы твар.

На но се Ась кі бліш чэ лі со неч-
ныя аку ля ры, у ру цэ тры ма ла 
ча ма дан чык. Ап ра ну тая ў чыр во-
ную су кен ку дзяў чы на пры цяг ва-
ла зрок усіх ад нак лас ні каў.

— Дай, па ма гу! — ска заў Адам, 
хло пец Эль кі.

— Дзя кую! — ска за ла сва бод на 
Ася.

Ка ра лі на ПА ГА ЖЭЛЬ СКАЯ
ПШ у Мі ха ло ве

— Эй! — толь кі крык ну ла Эля, але 
ніх то не звяр таў на яе ўва гі. Рап там 
усе па ча лі лю біць кніж кі...

   Алівія КУЗЬМА
   Гімназія ў Нараўцы

Мой дом
Я жыву на Падляшшы.
Тут мая Айчына.
Я жыву ў вёсцы.
Я яшчэ маладая.
Я люблю маю Айчыну.
Калі  тут назаўжды 

не застануся,
Думкамі заўжды 

буду вяртацца да
Маёй Айчыны,
Маёй хаты.

Навучэнцы беларускай 
мовы ў Нарве 
з настаўніцай
Нінай Абрамюк

No

Ściek
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Слу хаць і чы таць Вік та ра Са зо на ва 
— гэ та ў сто ра зоў ці ка вей, чым про ста з ім 
вы піць лі тар ві скі. Ха ця, ка лі п’ец ца ві скі, то 
пад час рас пі ван ня, ён ра ска жа столь кі гі
сто рый, што ха пі ла б на пяць кні жак кштал
ту „Су сед скіх бы лей”, што ле тась вый ш лі 
з дру ку ў Бе ла сто ку, дзя ку ю чы Праг рам най 
Ра дзе тыд нё ві ка „Ні ва”. На о гул, Вік тар Са
зо наў — ча ла век уні каль ны і вель мі здоль
ны. У ім даў но губ ля ец ца та лент тэ ат раль на
га дра ма тур га, кі нас цэ на ры ста, а так са ма 
вя ду ча га яко гане будзь гу ма ры стыч на га 
шоу на Бе ла ру скім тэ ле ба чан ні. Але та кіх 
шоу у Бе ла ру сі ня ма, бо бе ла ру сам за ба
ра ня юць смя яц ца, жар та ваць і... ап ла дзі ра
ваць. Та му Вік тар Са зо наў, ча ка ю чы свай го 
зор на га ча су, у воль ную хві лі ну па ці ху пі ша 
„Су сед скія бы лі”. Зда ец ца, ён іх не пі ша, 
а про ста рас па вя дае, а нех та не пры кмет на 
іх за на тоў вае. Ду жа глад ка і фай на ў яго 
яны ат рым лі ва юц ца. Ну ўсё, як па мас ле: 
лёг ка, та ле на ві та і смеш на!

На Га ра дзен ш чы не я ве даю два іх пра за
і каў, якія пі шуць смеш ныя гу ма рэ скі. Ап роч 
іх ніх то так пі саць не ўмее. Гэ та Ле а нар да 
Юр гі ле віч з Дзят ла ва і Вік тар Са зо наў з Га
род ні. Ле а нар ду Юр гі ле віч ле тась пры ня лі 
ў Са юз бе ла ру скіх пісь мен ні каў. Не ка лі 
з траў ня 1957 го да пры ча со пі се „Во жык” 
вы да ва ла ся „Біб лі я тэ ка «Во жы ка»”. Яна 
адыг ра ла ад мет ную ро лю ў раз віц ці са
ты рыч нагу ма ры стыч най плы ні на шай 
лі та ра ту ры. У гэ тай „Біб лі я тэ цы” вы хо дзі лі 
кні гі Пі ме на Пан чан кі, Мак сі ма Тан ка, Ян кі 
Бры ля, Ні ла Гі ле ві ча, Ры го ра Ба ра ду лі на, 
Ян кі Сі па ко ва і мно гіх ін шых лі та ра та раў. 
Ка лі рэ дак та рам „Во жы ка” быў Ва лян цін 
Бла кіт (19382007), а ўзна чаль ваў ён ча со
піс у 19872000 га дах, з дру ку ў 2000 го дзе 
вый ш ла кні га гу ма рэ сак „Грэш ная ду ша” 
Ле а нар ды Юр гі ле віч. Гу ма рэ скі Ле а нар
ды Юр гі ле віч і Вік та ра Са зо на ва чым сь ці 
па доб ныя, бо аў та ры глы бо ка ве да юць 
вя ско вы, ме стач ко вы по быт, а та лент выс
ве ціць істот нае, важ нае, ці ка вае, смеш нае 
ў псі ха ло гіі і па во дзі нах іх ге ро яў. Та му мно
гія іх тво ры сён ня з’яў ля юц ца жам чу жы на мі, 
іх пры ем на чы таць, іх ах вот на дру ку юць. 
Праў да, дзяр жаў ныя вы дан ні ў Бе ла ру сі да 
іх гу ма ру маг чы ма не да рас лі ці про ста яго 
ба яц ца.

І ў Ле а нар ды Юр гі ле віч, і ў Вік та ра Са

зо на ва ў ас ноў ным усе па дзеі і пры го ды 
ад бы ва юц ца ва кол га рэл кі: аль бо іх ге роі 
п’я ныя, аль бо шу ка юць, дзе вы піць, аль бо 
пас ля пах мел ля ці жа да юць моц на пах мя
ліц ца, аль бо ча ка юць, хто на лье сто гра маў 
ча ра дзей ных ле каў. Роз ніць гэ тых двух 
га ра дзен скіх гу ма ры стаў толь кі тое, што 
ў Ле а нар ды Юр гі ле віч больш ды я ло гу ў гу
ма рэ сках, ней ка га ча ла ве ча га шка да ван ня, 
а ў Вік та ра Са зо на ва — менш ды я ло гаў, 
больш аў тар ска га ра ска зу, і больш ро га ту 
і пры год. Ду маю, каб жыў цу доў ны рэ дак
тарга ра дзе нец Ва лян цін Бла кіт, ён аба вяз
ко ва ў „Біб лі я тэ цы «Во жы ка»” вы пус ціў бы 
кні гу Вік та ра Са зо на ва, а мо жа на ват і не 
ад ну, як не ка лі Ніл Гі ле віч, Ры гор Ба ра ду лін 
ці Па вел Місь ко.

У апа вя дан нях Вік та ра Са зо на ва, якія 
скла лі кніж ку, вы я ві лі ся ры сы, якія ста лі 
ха рак тэр най асаб лі вас цю яго ма не ры: 
вост рае па чуц цё су час нас ці, ак ту аль насць 
тэ ма ты кі, ак тыў нае ўмя шан не ў гра мад
скія пра цэ сы, яс насць ідэй най па зі цыі і, 
што не менш важ на, схіль насць да ка ме
дый наса ты рыч на га па ка зу рэ ча іс нас ці, 
умен не спа лу чаць па фас ад маў лен ня зла 
з па фа сам сцвяр джэн ня даб ра. У ас но ву 
яго тво раў, як пра ві ла, кла дуц ца гра мад ска 

знач ныя праб ле мы і ка лі зіі. І што ці ка ва, гэ
тыя праб ле мы гу чаць так ак ту аль на сён ня, 
як і ўчо ра і па заў чо ра. Най перш, бы та выя 
праб ле мы, ся мей ныя. Але іх так яр ка аў тар 
па каз вае, што зда ец ца, што яны ак ту аль
ныя ў маш та бах су све ту. На пры клад, ге роі 
гу ма рэ скі спя ша лі ся па він ша ваць сва іх жо
нак з Вось мым са ка ві ка або Між на род ным 
жа но чым днём і ўру чыць ім цюль па ны, што 
ака за ла ся спаз ні лі ся, бо ўжо бы ла ра ні ца  
9 са ка ві ка. Ці прый шоў ча ла век к дан ты сту, 
каб выр ваць зуб муд рас ці. Да лі яму нар коз. 
Ака за ла ся — ён суп раць па ка за ны. Ста ла 
спы няц ца сэр ца. Па ча лі ра біць штуч нае 
ды хан не. Зла ма лі тры раб ры ны. По тым 
— ру ку, по тым — пя рэд нія зу бы. Але зуб 
муд рас ці за стаў ся на мес цы: цэ лы і на ват 
не паш ко джа ны. Вось як!

Вік тар Са зо наў вель мі схіль ны да гу ма ру 
і са ты ры, ён умее прык мя чаць са мае смеш
нае і не да рэч нае ў жыц ці і на да ваць гэ та му 
ўлас нае ма стац кае асэн са ван не. А коль кі 
ў тво рах аў та ра роз ных па раў нан няў. Гэ та 
на ват не па раў нан ні, а вя зан кі гу ма ру, бо 
ка лі іх саб раць і склас ці — то ат ры ма ец ца 
ары гі наль ная кні га па раў нан няўус ме шак. 
Вось не ка то рыя з іх: абедз ве дзвер кі ад ва
лі лі ся ад ма шы ны ў роз ныя ба кі, як га рох 

ад сця ны; за гад ка ва прыж му рыў шы ле вае 
во ка, ні бы цэ ліў ся з гар ма ты па ве раб’ ях; 
і ста лі ню хаць адзін ад на го, як па ро дзі стыя 
са ба кі; квет кі ця га еш з са бой, як са ба ка 
кост ку; і пры бі раль ня больш пры ваб на 
вы гля дае, чым ты за раз; уз ду ла не ба ра ку, 
як ка ро ву, якая цвік праг лы ну ла; та пі лі эн кэ
вэ ды стаў у ба ло це, як сля пых ка ця нят і г.д. 
А гу ма рэ ска „Ана маль ныя з’я вы” па чы на ец
ца з ад ных па раў нан няў, якія ў пер шых ска
зах ства ра юць воб ра зы ге ро яў: „У Сця па на 
Ку лі ка ўжо з ра ні цы ба ле ла га ла ва. Траш
ча ла, як спе лы гар буз, які на га ра дзен скім 
рын ку за га рэ лы азер бай джа нец, у вя лі кай, 
як аэ рад ром кеп цы...” і г.д. На да юць ка ме
дый насць мно гім тво рам аў та ра і роз ныя 
прак лё ны, ну, на пры клад, та кія: каб гэ тая 
вё ска знік ла ку ды; каб яе пя рун зніш чыў!; 
каб яе даж джом у Нё ман змы ла!; каб яна 
пад зям лю пра ва лі ла ся!..

Вель мі лю біць аў тар роз ных хат ніх 
жы вёл. Але най боль шы ім пэт у яго вык
лі ка юць свін ні і пар сю кі. Гэ тыя жы выя 
істо ты праз мно гія бы лі Вік та ра Са зо на ва 
пра хо дзяць як ас ноў ныя ге роі. Аў тар іх так 
смач на апіс вае, так да ска на ла, з та кім за
да валь нен нем, што ча сам іх ро біць на ват 
ра зум ней шых за лю дзей. Ды і смеш ныя 
пры го ды ў вё сках вель мі ча ста ад бы ва юц
ца зза сві ней і пар сю коў. Ге роі ад на го 
з іх на ват тра пі лі на вок лад ку кні гі. Сту пе ні, 
гра ні, ад цен ні са ты рыч на га і ка ме дый на
га ў тво рах аў та ра ду жа раз на стай ныя. 
Чы та ю чы кні гу „Су сед скія бы лі” — смех 
уз ні кае не толь кі та ды, ка лі ёсць з ча го 
смя яц ца, але на ват не ка то рыя за га лоў кі 
наст рой ва юць чы та чоў на неш та смеш нае 
і не звы чай нае: „Вя ско вы Фа бер жэ”, „Вы
бар жа на та га аў та а ма та ра”, „За ча ра ва ныя 
ін ды кі”. „Сві ня чая гі сто рыя”, „Лям пач ка пра
пар ш чы ка”.

У прад мо ве да кні гі Яў ген Ва па пад к рэс
ліў, што „ге роі ра ска заў Са зо на ва — гэ та 
лю дзі, якія пасвой му ім к нуц ца даг наць уця
ка ю чыя пе рад імі ма ры пра іх няе шчас це”. 
Са праў ды, які мі ге роі Вік та ра Са зо на ва не 
бы лі, усе яны жа да юць быць шчас лі вы мі: ад
ны — больш, ін шыя — менш, але шчас лі вы
мі. Так, як і ў рэ аль ным жыц ці, мы ўсе хо чам 
быць шчас лі вы мі. І шчас лі вы мі хо чуць быць 
ге роі Вік та ра Са зо на ва — Пят ро Мі сю ке віч, 
Іван Пра коп чык, Ге надзь Гур’ ян, Да ні ла 
Суп рун, Мі ко ла Міх нюк, Сця пан Зан ка вец, 
Ва цюк Ляш коў скі і дзя сят кі ін шых ге ро яў. 
А ка лі мы ўсе ра зам жы вем на гэ тай зям лі 
— дык бу дзем смя яц ца, про ста смя яц ца 
адзін з ад на го, бо на гэ та ёсць аб’ ек тыў ныя 
і суб’ ек тыў ныя пры чы ны, якія на ра джа лі 
і на ра джа юць роз ных смеш ных ты паў. Пра 
іх і на пі саў доб рую, і што важ на, не сум ную 
кні гу Вік тар Са зо наў.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

Ча ра дзей ныя кро пель кі 
свя до ма га бе ла ру са

Но вае вы дан не Пра но вую кні гу про зы Вік та ра Са зо на ва „Су сед скія бы лі”

У
 Лю до вым до ме ў Са ко лі Мі ха лоў
скай гмі ны 30 сту дзе ня прай ш ла 
па э тыч ная ве ча ры на «Зла віць 
ма ры» з удзе лам бе ла ста чан кі 

Эвы Да ну ты Ступ ке віч і Ста ніс ла ва Дам б
роў ска га з Са фі по ля Га ра доц кай гмі ны. 
Бы ла яш чэ зап ро ша на Бар ба ра Ля хо віч, 
але зза хва ро бы не змаг ла паз на ё міць 
нас са сва ёй твор час цю. Ар га ні за та рам 
су стрэ чы бы ло Та ва ры ства сяб роў Са ко
ля са зна ка мі тай сва ёй стар шы нёй Бар ба
рай Па холь скай, якая з ад да нас цю і ўме
лас цю ар га ні зуе ме ра пры ем ствы ра зам 
з ак тыў ны мі жы ха ра мі са лэ цтва Са ко ле, 
што заў сё ды дае ў вы ні ку ім п рэ зы ці ка выя 
і з цёп лай ся мей най ат мас фе рай.

Гас цей і пры быў шых слу ха чоў стар шы
ня пры ві та ла на пі са ным са бою лі ме ры
кам. Як пер шую ся род ту тэй шых май ст
роў сло ва і пэн дз ля прад ста ві ла бе ла ста
чан ку. Эва Да ну та Ступ ке віч на ра дзі ла ся 
ў 1962 г., з’яў ля ец ца вы пуск ні цай май стэр ні гра фі кі 
фа куль тэ та ма стац ка га вы ха ван ня Люб лін ска га ўні вер
сі тэ та і дып ла ма ва най на стаў ні цай у дзі ця чым сад ку. 
Мно га пуб лі ка ва ла ў ка лек тыў ных збор ні ках, вы да ла 
кніж ку для дзя цей «Kra i na tę czą ma lo wa na» (ад зна чы
ла, што най ця жэй пі саць для дзя цей) і тры па э тыч ныя 
збор ні кі. Пры ма ла ўдзел у ка лек тыў ных і пер са наль ных 
вы ста вах, з’яў ля ец ца аў тар кай ры сун каў, па стэ ляў, 
алей ных кар цін, фа та гра фіі і гра фі кі ды ілюст ра цый. Як 
аў тар ка ма лых лі та ра тур ных форм і прац для дзя цей 
су пра цоў ні ча ла з кра каў скім вы да ве цтвам «Ім пульс». 

З’яў ля ец ца сяб роў кай На стаў ніц ка га лі та ра тур на га 
клу ба ў Бе ла сто ку і Кан ф ра тэр ні па э таў у Кра ка ве. 
Ве да юць яе як аў тар ку ме ра пры ем стваў і праг рам, рэ а
лі за ва ных у дзі ця чых сад ках і ін шых ася род ках ас ве ты 
і куль ту ры род на га го ра да. За за слу гі на ні ве ас ве ты бы
ла ўга на ра ва на Ме да лём на цы я наль най аду ка цыі. На 
ве ча ры не аў тар ка чы та ла свае вер шы і па каз ва ла свае 
фо таз дым кі і ма стац кія пра цы. Да На стаў ніц ка га лі та ра
тур нага клу ба на ле жыць так са ма Ста ніс лаў Дам б роў скі 
з Са фі по ля, які сам не з’яў ля ец ца пе да го гам, але мае 
фір му, якая ла дзіць да хі. Ста ніс лаў Дам б роў скі, ро дам 

Зла віць ма ры ў Са ко лі так са ма з Мі ха лоў скай гмі ны (з Шы мак), па ру га доў 
та му стаў лаў рэ а там (І мес ца за па э зію) у Агуль на поль
скім кон кур се бе ла ру скай па э зіі і про зы «Дэ бют»). Так
са ма ма люе, ства рае мэб лю, змацаваную драў ля нымі 
цві камі. Ства рае без ней ка га пра ек та. Пер шы верш 
на пі саў у 1989 го дзе, «Ра ска жы мне, ча рэш ня». Ак рэс
ліў ся бе як «на тур ш чы ка, на зі раль ні ка рэ не сан су»: 
«Рап там на хо дзяць на мя не ней кая ці каў насць, спан тан
ныя дум кі». Пі ша пра лю дзей і пра «цу ды», якія вы яў ля
юц ца ў ча ла ве ку. У вер шы «Ні кі фо ры — ма ла ко і соль» 
ба чыць та го, ка го лю дзі лі чаць «дур ным Ва лодзь кам», 
а гэ та ра зум ны, вык люч ны, ураж лі вы на свой спо саб 
ча ла век, які праз па лі зан не язы ком кар ці ны чуе ко лер. 
Ста ніс лаў Дам б роў скі пра чы таў свае вер шы «Тры сяст
ры цы — ад’ ю ста цыі», «Тэк то ні ка», «Ка лі яна ла год ная», 
«Бар ба ры ян», «Арыя», «А ча му не дрэ ва». У сва ім Са фі
по лі аў тар ад чу вае сва бо ду, не лю біць го ра да, які для 
яго штуч ны і няш чы ры. Шка дуе, што яго ка ха ная жон ка 
не зу сім ра зу мее яго працы, якія зра зу ме лыя для ін
шых. Жы хар ка Са ко ля Ма рыя Грэсь, якая на суст рэ чу 
прый ш ла з дач кой, заў ва жы ла, што ка лі слу ха еш вер
шы ў вы ка нан ні аў та ра, зра зу мен не пры хо дзіць хут чэй, 
бо аў тар у тво рах па каз вае і ся бе. Кож ны са слу ха чоў 
пас ля за вяр шэн ня су стрэ чы з аў та ра мі за хап ляў ся так
са ма іх ні мі ма стац кі мі пра ца мі, але най больш жы выя 
і шчы рыя раз мо вы бы лі пры ка ве і ба га та за стаў ле ным 
ста ле з са лат ка мі, бу тэр б ро да мі і ін шым сма коц цем, 
якое пад рых та ва лі жы ха ры, згур та ва ныя ў Та ва ры стве 
сяб роў Са ко ля. Сап раў д ная бя се да для ду шы і це ла! 
Ніх то не па кі нуў ме ра пры ем ства, якое вык лі ка ла вя лі кую 
за ці каў ле насць. Су стрэ ча пра цяг ва ла ся пры му зы цы, 
па даб ра най для гэ тай на го ды Ан д рэ ем Кас пя ро ві чам, 
яко му па дзя ка ва лі за трап ны вы бар. Па дзя кам, то стам 
і су поль ным пес ням зда ва ла ся, не бу дзе кан ца. Ім п рэ за 
пры му зы цы і тан цах за вяр шы ла ся аж пас ля 23 га дзі ны!

vАляк сандр АН ХІМ
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*
Но вая cку ра на ва чах
но вая ску ра на гу бах
я не толь кі не ста рая
я но ва на ро джа ная

*
чор ныя злыя
псеў да сяб ры
да не па ба чэн ня
смут ку дэ ма ны!
Я вам за даю дэ токс
хві лі най бо лю
чыс ці нёю
вы кі даю ў смет нік
ва шы мёр т выя сло вы

*
во ра гі ўжо не пах нуць
во ра гі ўжо мя не не пры цяг ва юць
хоць у ску ры ко ці каў яны ап ра ну тыя
яны смяр дзяць
я ўця каю
ды хаць
па вет рам

я ўжо во ра гаў не зап ра шаю
я ўжо на во ра гаў не дзіў лю ся
я ўжо во ра гаў не ем
ха пае бом баў
і пі ста ле таў
да маў чан ня — вай ны — за бы ван ня

*
ха ця ў кры ві
то нуць хлус ні
плы вуць па то кі
бі я чыс ці ні

*
Чы та еш маю пры га жосць
я ўжо не пры го жая больш
штось ці паш ко дзі ла ма ёй ску ры.
Маё жыц цё па тра буе асэн са ван ня,
не ча ка на га.
А ты ча ка еш
і не ча ка нае асэн са ван не пе ра да мной
не ты ад к ры ва еш.
Ад к ры ва юць яго тыя
што чы та юць мае вер шы,
а ты чы та еш маю пры га жосць.

*
па ста ян на няз лу ча ныя
не ра зу ме ем мя жы
па між ка хан ня пра ве ран нем
а ў ка хан не па ве ран нем

*
ха чу за быць твае во чы
гле дзя чы та бе ў во чы
прык ла да ю ся да гэ тай ву чо бы
але ж здрад лі вае сэр ца чуе твае сло вы
але ж здрад лі вае сэр ца ад чу вае боль
та му што ты кор міш мя не хлус нёю
та му што хлус ня заў сё ды ба ліць
і ўсе зла ма ныя сэр цы гэ та пад ман
а зай з д расць — адзі ная праў да

Ліст 
сі стэ ма стра ху пе рад ка хан нем
сі стэ ма стра ху пе рад не ка хан нем
гэ та не я
я ця бе ка хаю

Ка ця ры на СЯН КЕ ВІЧ

30 жніў ня 1861 го да у ад ным з фаль вар-
каў по бач з ма ён т кам Ану сін Бель ска га 
ўез да ад бы ла ся не вя лі кая раз мо ва па між 
мяс цо вы мі ся ля на мі і эка но мам. Змест 
яе стаў вя до мы ў са мой Віль ні і вык лі каў 
за кла по ча насць улад Ра сій скай ім пе рыі, 
за ход нія тэ ры то рыі якой бы лі ахоп ле ны ма-
ні фе ста цый ным і ся лян скім ру хам.

Пе ра да пош ні дзень ле та. Чац вё ра 
ся лян ма ён т ка Ану сін Кар ні ла Кіч ко, То
дар Кан д ра цюк, Ры гор Ак сен цюк і Ан тон 
Са лос цік вы ра шы лі тро хі ад па чыць ад 
цяж кай пра цы, ка лі да іх за ві таў Ула дзі мір 
Гу пэ. Свай го эка но ма ся ля не па бой ва лі ся 
за за паль чы вы ха рак тар і бы лі здзіў ле ны, 
уба чыў шы, што ён пры сеў по бач і за вёў 
гу тар ку. Між ін шым за пы таў ся, што за 
свя та свят ку ец ца ў гэ ты дзень. І ў ад каз 
ад Кіч ко па чуў: „Аляк сан д ра Неў ска га”, 
да ча го се ля нін да даў ка мен тар, што та го 
за ўні я цтвам не бы ло. Гу пэ ад чуў у го ла се 
су раз моў цы пэў ную не за да во ле насць, 
вык лі ка ную ўспа мі на мі пра ко ліш нюю „дзе
даў скую ве ру”, лік ві да ва ную ў 1839 го дзе 
ў вы ні ку да лу чэн ня Уні яц кай цар к вы да Пра
ва слаў най.

„Час ця пер на ды шоў лі хі, і ка лі б ся ля не 
бы лі доб ры мі людзь мі і пас лу ха лі б па ля
каў, то мож на бы ло б вяр нуць Поль ш чу”. 
На пы тан не ся лян, як гэ та мож на зра біць, 
Гу пэ ад ка заў: „Спа чат ку пат рэб на за біць 
дзе сяць сал дат і, за ва ло даў шы іх збро яй, 
за біць яш чэ дзе ся цёх і так да лей, па куль 
не бу дзе зніш ча на цэ лая ро та. А та ды са 
збро яй цэ лай ро ты мож на раз біць полк, і, 
пра цяг ва ю чы дзей ні чаць, та кім чы нам мож
на бы ло б выз ва ліц ца ад ру ска га ўра да і ад
на віць Поль ш чу”.

Па вяр тан ні да ха ты ся ля не рас па вя лі 
пра раз мо ву з эка но мам ад на вя скоў цам. 
І па сту по ва чут кі пра зак лі кі да раз ні ра сій
скіх сал дат рас паў сю дзі лі ся па ва ко лі цы 
і дай шлі да се ля ні на Іва на Чы рын ды з вё скі 
Сло хіВя лі кія і Пят ра Гай ка лы з вё скі Ба ра
ты нецРу скі. У якім кан тэк с це яны па ве да
мі лі тыя звест кі шэ ра го вым сал да там 9й 
ро ты Вя лі ка луц ка га пал ка, раск ва та ра ва на
га ў ма ён т ку Ану сін, Аляк сан д ру Вя руц ка му 
і Ан то ну Ду ман ска му, след чая спра ва не 
даз ва ляе да клад на вы зна чыць. Але з яе 
вы ні кае, што Аляк сандр Вя руц кі вы ра шыў 
па ве да міць пра па чу тае свай му вай ско
ва му кі раў ні цтву, раз ліч ва ю чы на пэў ную 
ўзна га ро ду. І каб мець до ка зы, здо леў 
пе ра ка наць се ля ні на Ак сен цю ка да мо віц
ца са сва і мі сяб ра мі Кан д ра цю ком, Кіч ко 
і Са лос ці кам пац вер дзіць да нос сал да та. 
Тым больш па гро за арыш ту Да мок ла вым 
мя чом ця пер ві се ла і над імі. Аса бі ста ж 
Ак сен цю ку, „ка лі той бу дзе на след стве ка
заць праў ду” Вя руц кі па а бя цаў 15 руб лёў 
срэб рам.

Вест ка пра паг ро зу пад няць вы ступ лен
не ў не вя ліч кім ма ён т ку эка но мам, які за клі
каў ся лян за бі ваць ру скіх сал дат ко са мі ды 
ся ке ра мі, заб раць зброю і рас паў сю дзіць 
ба раць бу ў пад трым ку вар шаў скіх вы ступ
лен няў бы лі дур ным зна кам, асаб лі ва на 
фо не ро сту ся лян ска га ру ху ў Ім пе рыі, дзе 
19 лю та га 1861 го да бы ла аб веш ча на гра
беж ніц кая аг рар ная рэ фор ма.

Гу пэ быў па па хо джан ні па ля кам, ура
джэн цам вё скі Ра дзі мі на Плоц кай гу бер ні 
Цар ства Поль ска га, сы нам ад стаў но га 
ма ё ра дру го га пя хот на га пал ка бы ло га 

Гер цаг ства Вар шаў ска га. У 1861 го дзе 
пе ра ся ліў ся на ра дзі му жон кі шлях цян кі 
Юлья ны Фё да раў ны з Хра мін скіх у Бель скі 
ўезд, дзе ўлад ка ваў ся на пра цу эка но мам 
у ся мя тыц кіх ма ён т ках па меш чы ка Кар ла 
Фен шаў.

З па чат кам раз бі раль ні цтва Гу пэ за я віў, 
што яго аб ві на ва ці лі бес пад стаў на, па на
мо ве ся лян на ча ле з Кіч ко, бо ў Краі „на зі
ра ец ца ўсплёск ад моў ных па чуц цяў ся лян 
да па меш чы каў”, і іх злосць так са ма па дае 
на тых, хто ня се ад каз насць за наг ляд за 
ма ё мас цю зем леў ла даль ні каў. Спра ва 
пат ра пі ла ў ва ен нае ве дам ства Ві лен ска га 
гу бер на та ра, які за пат ра ба ваў не ад клад на 
ра заб рац ца ў тым, ці ад па вя да юць чут кі 
рэ ча іс нас ці.

У па цвяр джэн не на мо вы ся лян Гу пэ ад
зна чыў, што тыя бы лі ў мя стэч ку Ся мя ты
чы ў шын ку габ рэя Зэль ма на Ра зен та ля. 
Ме на ві та тут яны да мо ві лі ся за гу біць эка
но ма, „та му што ён з лі ку тых лю дзей, якія 
ліш нія для іх ня га бра та”. Пра гэ та Гу пэ 
па ве да міў ва лас ны пі сар чук шлях ціч Пётр 
Бя ляў скі, які ра зам з мяш ча ні нам Іо сі фам 
Чай коў скім і суп ра цоў ні ка мі ма ён т ка Ану
сін ка ва лём Лей зе рам Бля хам і раз ні ком 
Аб ра мам Ма ты со ві чам ста лі свед ка мі той 
раз мо вы. Пры чы наю ж та ко га ім к нен ня 
бы ло тое, што Гу пэ зла віў Кіч ку на кра
дзя жы жа ле за, хле ба і се на ў пан скім 
ма ён т ку.

Да выс вят лен ня аб ста він Гу пэ арыш та
ва лі і змяс ці лі ў Бель скі га рад скі аст рог. 
Ві лен скі гу бер на тар за га даў пе ра даць 
спра ву ва ен на му су ду Вя лікалуц ка га пя хот
на га пал ка, пры раз г ля дзе якой за га да на 
кі ра вац ца пра ві ла мі ва ен накры мі наль на га 
су да вод ства. На ступ ствы для Гу пэ па гра
жа лі быць вель мі жор ст кі мі.

Але пад час след ства ўзнік ла шмат пы
тан няў у ад но сі нах па ка зан няў свед каў 
з абод вух ба коў. Папер шае, адзін з ча ты
рох ся лян — То дар Кан д ра цюк — ад мо
віў ся пац вяр джаць сло вы пра пад бух тор
ван не эка но мам да раз ні ру скіх сал дат. 
Падру гое, ся ля не вы ра шы лі па ве да міць 
пра суп раць п раў ныя дзе ян ні Гу пэ толь кі 
пас ля та го, як гэ та ім на стой лі ва рэ ка мен
да ваў (больш на ват па ды хо дзіць сло ва 
— пры му сіў) зра біць сал дат Вя руц кі, пры 
чым Ры го ру Ак сен цю ку ён па а бя цаў гро
шы; патрэ цяе, Вя руц кі спа чат ку ад маў ляў 
удзел у спра ве, але пад час воч най стаў кі 
пры знаў ся ў тым, што абя цаў се ля ні ну Ак
сен цю ку. Ад каз насць у па ру шэн ні з сал да
та зняў аса бі ста ва ен ны кі раў нік Бель ска га 
ўез да та му, што той дзей ні чаў „па ня ву цтве 
і ня ве дан ні ад каз нас ці”, а так са ма ўліч ва
ю чы, што Вя руц кі пер шым па ве да міў пра 
сло вы Гу пэ.

Гу пэ не ве даў, хто не пас рэд на да нёс на 
яго, та му вы ра шыў за ся ро дзіць сваю ўва гу 
на асо бе се ля ні на Кіч ко, яко га аб ві на ва ціў 
у кра дзя жах. Але ў гэ тай спра ве не ча ка на 
на бок се ля ні на стаў уп раў ля ю чы ма ён
т кам Ану сін Дам б роў скі, які за я віў, што 
няз нач ныя кра дзя жы здзяй с няў ня поў на
га до вы сын, а не сам Кар ні ла Кіч ко. І што 
хлоп чык быў злоў ле ны толь кі ад ной чы, 
ка лі на ка сіў не вя ліч кую вя зан ку тра вы на 
пан скай па шы. Ні ко лі Кіч ко ні чо га ў ма ён
т ку не краў, у тым лі ку і хлеба, але ён мае 
ад но сі ны з два ра вою служ кай Кар ні лі наю, 
якая час ад ча су пе ра да ва ла яму ежу з пан

ска га ма ён т ка. Пры чым да дзе ныя 
аб ста ві ны, па заў ва зе Дам б роў ска га, 
Гу пэ выс вет ліў ужо пас ля та го, як 
быў зроб ле ны да нос і яму прад’ я ві лі 
аб ві на ва чан ні. Да та го ж уп раў ля ю чы 
пад к рэс ліў, што эка ном вы лу ча ец ца 
жор ст кім ха рак та рам і ча сам даз
ва ляе са бе біць ся лян. Пра Кіч ко, 
Ак сен цю ка і Са лос ці ка Дам б роў скі 
ска заў толь кі доб рыя сло вы, і на ват 
пра ве дзе ны пе рат рус не знай шоў у іх 
ні чо га суп ра цьу ра да ва га.

У па ка зан нях свед каў з бо ку Гу пэ 
так са ма не бы ло адзін ства. Толь кі 
пі сар чук Бя ляў скі на зы ваў проз віш чы 
ўсіх трох удзель ні каў „змо вы”. Бля ха 
з Ма ты со ві чам наз ва лі толь кі Кіч ко, 
а мяш ча нін Чап ко віч хоць і ска заў, 
што чуў па доб ную раз мо ву па між ся
ля на мі, але не змог ска заць, хто гэ та 
быў да клад на. Да та го ж Чап ко віч ад
зна чыў, што ўзга да ная Гу пэ „змо ва” 
ад бы ва ла ся ўжо пас ля яго арыш ту. 
Пя ты свед ка, ула даль нік шын ка Ра
зен таль пад пры ся гаю ска заў, што 
ўво гу ле ні чо га та ко га не чуў, і што 
з уз га да ных ся лян ве дае толь кі Кіч ко, 
а Ак сен цю ка і Са лос ці ка ні ко лі не ба
чыў ва ўлас най кар ч ме.

На да па мо гу Гу пэ па спра ба ваў 
прый с ці гу мен ны Гу бо віч, які ад не паў
на га до ва га Ман ту ра да ве даў ся, як 
Кіч ко хва ліў ся, што па са дзіў эка но ма, 
і ця пер чар га за дру гім пан скім пас лу
га чом. Але пад час след ства хлоп чык 
ад зна чыў, што ні ко лі та ко га пра Кіч ко 
не ка заў.

След ства паў ста ла пе рад ды ле
маю вы ня сен ня пры су ду, па коль кі 
бы лі ві да воч ныя фак ты мах ляр ства, 
якое вы ка ры стоў ваў як Гуп пэ, так 
і яго аб ві на ваў цы. У вы ні ку ва ен ны 
кі раў нік г. Бель ска з уез дам, ка ман
дзір Вя лі ка луц ка га пя хот на га пал ка 
пал коў нік Ня лі даў, зза не да стат ко
вас ці до ка заў у ад но сі нах Гу пэ лі чыў 
па трэб ным выс лаць эка но ма ў гмі ну 
Пру шын Люб лін скай гу бер ні, дзе ён 
зна хо дзіў ся на пя рэ дад ні, пад па лі цэй
скі наг ляд.

Але ажыц цяў лен не пры су ду за цяг
ну ла ся. Та му 2 каст рыч ні ка 1862 го да 
жон ка Гу пэ, Юлья на, звяр ну ла ся да 
Гро дзен ска га гу бер на та ра фон Га
ле ра з прось баю вы зна чыць дак лад
насць ві ны яе му жа, які ўжо 8 ме ся цаў 
ут рым лі ва ец ца за кра та мі ў Бель ску, 
у той час як яна ра зам з пяц цю ма лы
мі дзець мі не мае срод каў на жыц цё 
і га ла дае.

Праз ме сяц, 3 лі ста па да, спра ва 
бы ла скон ча на і Гу пэ з сям’ ёю вы се
лі лі ў Цар ства Поль скае. У гэ тым яму 
не чу ва на па шан ца ва ла. Будзь гэ тая 
спра ва раз г ле джа на не каль кі мі ме ся
ца мі паз ней, ка лі на тэ ры то рыі бы лой 
Рэ чы Пас па лі тай у сту дзе ні 1863 го да 
ўспых ну ла паў стан не, пры суд мог 
быць не па раў наль на больш жор ст
кім. Кар пат лі васць ра сей скіх след чых 
у спра ве до ка заў згу ля ла сваю ро лю. 
Але ўжо праз не каль кі ме ся цаў до ка
зы пе ра ста лі гу ляць вы ра шаль ную 
ро лю.

vВа сіль ГЕ РА СІМ ЧЫК

„Ка лі б ся ля не бы лі доб ры мі людзь мі”
(на пя рэ дад ні паў стан ня 1863 го да)
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Сяр гей Бу сел — бе ла ру скі на цы я наль
ны дзе яч пер шай па ло вы ХХ ста год дзя, 
адзін з ак тыў ных удзель ні каў ан ты баль ша
віц ка га Слуц ка га зброй на га чы ну. На ра дзіў
ся ён 19 лю та га 1901 г. у вёс цы Су хоў чы цы 
(ця пер Ка пыль скі ра ён) на Мін ш чы не. Па хо
дзіў з сям’і се ля ні на Ні чы па ра Бус ла. Ву чыў
ся ў Ра ма наў скай вы шэй шай па чат ко вай 
ву чэль ні, якую скон чыў у 1916 г. У жніў ні 
1917 г. па сту піў у Слуц кую агуль ную зем
скую бе ла ру скую гім на зію. Быў ад ным 
з лі да раў та ва ры ства „Па па рацьКвет ка”, 
браў ак тыў ны ўдзел у бе ла ру скім на цы я
наль ным ру ху. З 1918 г. у скла дзе Бе ла ру
скай пар тыі са цы я лі стаўрэ ва лю цы я не раў 
(БПСР), ува хо дзіў у склад яе Слуц ка га па
вя то ва га ка мі тэ та. У час поль скаса вец кай 
вай ны ак тыў на ўдзель ні чаў у ан ты поль скім 
пад поль ным ру ху. Сяр гей Бу сел быў ак тыў
ным удзель ні кам пар тый ных з’ез даў БПСР 
у са ка ві ку і каст рыч ні ку 1920 г., якія прай ш
лі ў Сма лен ску і Мін ску.

Бу сел быў ад ным з ар га ні за та раў Бе ла
ру ска га з’ез ду Случ чы ны 1415 лі ста па да 
1920 г. Ка лі па чаў ся Слуц кі зброй ны чын, 
па да ру чэн ні стар шы ні Бе ла ру скай Ра ды 
Случ чы ны Ула дзі мі ра Пра ку ле ві ча зай маў
ся ар га ні за цы яй і фар ма ван нем Пер шай 
Слуц кай бры га ды вой скаў БНР у мя стэч ку 
Се ме жа ва. Пас ля па даў лен ня Слуц ка га 
паў стан ня Бу сел быў у скла дзе ад на го з ад
дзе лаў Бе ла ру скай вай ско вай ка мі сіі (БВК), 
пад прык рыц цём ман да та рэ ві дэн та БВК 
па куль тур наас вет ных спра вах пра во дзіў 
эсэ раў скую пра па ган ду ся род бе ла ру скіх 
ся лян Га ра дзен ш чы ны і жаў не раў бе ла ру
ска га ба та льё на ў поль скай Ло дзі.

Пас ля ска са ван ня па ля ка мі БВК у 1921 г. 
пе ра е хаў у Віль ню, дзе вы кон ваў да ру чэн
ні За меж на га бю ро БПСР. Каб паз бег нуць 

арыш ту, пе ра е хаў у Коў на, дзе ней кі час 
пра ца ваў у прад стаў ні цтве БНР і Мі ні стэр
стве бе ла ру скіх спраў. У 1922 г., па вод ле 
рэ ка мен да цыі Ура да БНР і аса бі ста Вац ла
ва Ла стоў ска га, па ехаў ву чыц ца ў Пра гу, 
дзе па сту піў у Вы шэй шую тэх ніч ную шко лу. 
У час на ву чан ня на аг ра на міч ным фа куль тэ
це ак тыў на ўдзель ні чаў у жыц ці бе ла ру скай 
эміг ра цыі: бліз ка зы шоў ся з Язэ пам Ма монь
кам, Та ма шам Гры бам, Па лу тай Ба ду но вай, 
Мі ко лам Чар нец кім, ува хо дзіў у Заг ра ніч нае 
бю ро БПСР, пра ца ваў у эсэ раў скай сту дэн
ц кай ар га ні за цыі „Воль ная гра ма да”. У 1929 
го дзе скон чыў на ву чан не і ат ры маў дып лом 
аг ра но ма. Пас ля гэ та га вяр нуў ся ў Віль ню, 
дзе ім к нуў ся ажы віць мяс цо вую су пол ку бе
ла ру скіх эсэ раў. Не ка то ры час су пра цоў ні
чаў з Цэн т ра бел са ю зам Ан то на Луц ке ві ча 
і Ра дас ла ва Аст роў ска га, пас ля пе ра пы ніў 
кан так ты з гэ тай гру поў кай. Зай маў усё 
больш рэз кую па зі цыю ў да чы нен ні да па лі
ты кі та га час ных поль скіх улад, у пры ват нас
ці да пры хіль ні каў па лі тыч на га рэ жы му Юза
фа Піл суд ска га.

Удзель ні чаў у пра цы Бе ла ру ска га на цы
я наль на га ка мі тэ та ў Віль ні, су пра цоў ні чаў 
з за ход не бе ла ру скім ча со пі сам „Зо лак”, які 
меў са цы я лі стыч ны кі ру нак і які вы да ва лі Яў
ген Анісь ка і Мі ка лай Чар нец кі (уся го вый ш
ла 7 ну ма роў гэ та га ча со пі са).

У каст рыч ні ку 1939 г., ка лі ра сій ская 
Чыр во ная Ар мія аку па ва ла За ход нюю Бе
ла русь, Сяр гей Бу сел быў арыш та ва ны спе
цы яль най гру пай НКВД БССР і вы ве зе ны 
ў Мінск. У лю тым 1940 г. яго пры га ва ры лі 
да 15 га доў зня во лен ня ў са вец кім кан цэн т
ра цый ным ла ге ры. Ка лі і дзе быў за бі ты ці 
па мёр гэ ты бе ла ру скі дзе яч — не вя до ма. 
Дак лад ных бі яг ра фіч ных зве стак пра гэ та 
па куль ня ма.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Кан ф лікт на Ук ра і не не аб мі нуў Бе
ла русі, хоць ні я кіх ва ен ных дзе ян няў на 
бе ла ру скай тэ ры то рыі не бы ло. Па дзеі 
ў су сед няй кра і не ад гук ну лі ся ў сэр цах 
мно гіх бе ла ру саў, якія праг нуць сва бо ды 
і дэ ма кра тыі ў сва ім до ме. І ка лі нап ры кан
цы 2013 го да па чаў ся Май дан, на ім апы ну
лі ся і бе ла ру сы, якія да па ма га лі ўкра ін цам 
зда бы ваць год нае жыц цё. На шы су ро дзі
чы лі чы лі і да гэ туль лі чаць, што іх зма ган
не за дэ мак ра тыч ную Ук ра і ну пас п ры яе 
дэ ма кра тыі і вяр шэн ству пра воў ча ла ве ка 
ў Бе ла ру сі.

Рэд ка якое зма ган не абы хо дзіц ца без 
ах вяр. Май дан і Дан бас не ста лі вык лю чэн
нем, пры чым і там, і там гі ну лі бе ла ру сы. 
Праў да, на ўсхо дзе Ук ра і ны бе ла ру сы гі
нуць з абод вух ба коў кан ф лік ту і пад роз
ны мі сця га мі. Тыя, хто за Ук ра і ну, ва ю юць 
пад белчыр во набе лым, а тыя, хто за пра
ра сій скіх ба е ві коў — пад дзяр жаў ным чыр
во назя лё ным.

У Бе ла ру сі, зра зу ме ла, ве да юць і пра 
пер шых, і пра дру гіх. Але ўспа мі на юць 
з боль ша га як ге ро яў ча мусь ці тых, хто пай
шоў доб ра ах вот ні кам ва ўкра ін скія фар ма
ван ні. І пац вер джан нем гэ та га з’яў ля ец ца 
пры све ча ны ім сайт, які не так даў но з’я віў
ся ў ін тэр нэ це — http://rip.mfront.net.

Да ны сайт быў ство ра ны пад эгі дай бе
ла ру скай ар га ні за цыі Ма ла ды фронт, якая 
за рэ гіст ра ва ная ў Чэ хіі, бо ў Бе ла ру сі не 
мае маг чы мас ці гэ та га зра біць. Гэ та, да
рэ чы, заў важ на па ад ра се сай та. Што ж 
ты чыц ца яго зме сту, то ён не над та вя лі кі 
і рас па вя дае пра трох хлоп цаў, якія за гі ну лі 
на Ук ра і не.

„Ге роі не па мі ра юць!” — та кая наз ва 
сай таме ма ры я ла. Яна мес ціц ца ўвер се цэ
ла га вы яў лен ня. З ле ва га бо ку аб рам ле ны 

чор най стуж кай белчыр во набе лы сцяг 
і над піс: „Тым, што пай ш лі па мі раць, каб 
жы ла Баць каў ш чы на”.

З пра ва га бо ку зна хо дзіц ца не вя лі кая 
прад мо варас по вед пра сайт і тых, ка му ён 
пры све ча ны. „Ге роі жы вуць столь кі, коль
кі іх па мя та юць. Вы зай ш лі на бе ла ру скі 
сайтме ма ры ял, пры све ча ны на шым паб
ра ці мам, што за гі ну лі ця гам «Рэ ва лю цыі 
Год нас ці» ва Ук ра і не ды вай ны на Дан ба
се. Гі сто рыя кож на га на ро ду пі шац ца кры
вёю яго най леп шых сы ноў і да чок. Зро бім 
жа ўсё ад нас за леж нае, каб подз віг гэ тых 
лю дзей не стаў ся мар ным, а па мяць пра іх 
не сыш ла ў ня быт. На ша га ле рэя па мя ці 
ство ра ная без якойколь век спон сар скай 
пад трым кі, не пра соў вае пар тый ных або 
па лі тыч ных «ін та рэ саў», не зай ма ец ца пі я
рам”, — рас па вя да юць ства раль ні кі сай та.

На сай це ў ця пе раш ні мо мант прад стаў
ле ны фо таз дым кі і рас по ве ды пра тра іх 
хлоп цаў. Гэ та Мі хась Жыз неў скі, які за гі нуў 
на Май да не, а так са ма за гі нуў шыя на Дан
ба се Алесь Чар ка шын і Ві таль Це ля жэн ка. 
Кож на му з іх прыс ве ча на па ста рон цы, дзе 
мес цяц ца фо таз дым кі хлоп цаў на Май да не 
ці ў зо не кан ф лік ту. Здым каў да во лі мно га, 
каб зай мець уяў лен не аб за гі нуў шых.

Ак ра мя та го, на ста рон цы Чар ка шы на 
раз меш ча ны пя ціх ві лін ны ві дэ ак ліп, пры све
ча ны хлоп цу, дзе дэ ман ст ру юц ца мяс ці ны 
ба ёў, раз бі тыя бу дын кі і аў та ма бі лі, ук ра ін
скія аба рон цы, а ра зам з імі бе ла ру скія доб
ра ах вот ні кі. Кліп суп ра ва джа ец ца сум най 
пес няй „Не зда вай ся”, якую на пі саў улас на 
Чар ка шын. Прэ зен та цыя му зыч на га тво ра 
ад бы ла ся 8 ве рас ня 2015 го да — у Дзень 
бе ла ру скай вай ско вай сла вы, ка лі ад смер
ці аў та ра мі ну ла роў на дзе вяць дзён.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Не хо чац ца крын скім дзе цям вяр тац ца 
з зі мо вых ка ні кул у шко лу. Не толь кі ў шко
лу, але на ват да ўлас най ха ты. Уся му ві на
ва та ды рэк тар Крын ска га ася род ка куль ту
ры Аль ж бе та Ча рэм ха. Дзя ку ю чы яе, дом 
куль ту ры стаў дру гім до мам для шмат лі кіх 
мяс цо вых дзя цей і мо ла дзі. Праў ду ка жу
чы, ця гам апош ніх двух зі мо вых тыд няў 
ва ўлас ных ха тах яны толь кі на ча ва лі. 
Аль ж бе та аказ вае дзе цям глы бо кі да вер 
і яны ад п лач ва юць ёй тым жа са мым. Ха ця 
іх там столь кі, коль кі ін ду саў у Каль ку це 
— ва ўся кім уз рос це, пры тым хлоп цаў не 
менш, чым дзяў чат. Уз ро вень са ма дыс цып
лі ны ў іх са праў ды вы со кі. Ні я кіх праб лем 
з па во дзі на мі, ні я кіх кан ф лік таў. А бы вае 
і так, што ста рэй шыя апя ку юц ца ма лод шы
мі, да па ма га ю чы, між ін шым, у пра вя дзен ні 
дзі ця чых гуль няў ці вя дзен ні фа таг ра фіч
най да ку мен та цыі.

Спа да ры ня Эля — крын ская Мэ ры 
По пінс — жан чы на з дзі ця чай ду шой. Яе 
шмат га до вы спрак ты ка ва ны дэ віз: гу ляць 
з дзяць мі падзі ця ча му. Адзі ная праб ле ма, 
як са ма сцвяр джае, што сіл і зда роўя ў яе 
што раз менш.

І так мі на юць чар го выя ша лё ныя два 
зі мо выя тыд ні, на поў не ныя ма стац кі мі, 
тэ ат раль ны мі, спар тыў ны мі і ку лі нар ны мі 
за нят ка мі.

Сап раў д ныя цу ды па вы хо дзі лі зпад дзі
ця чых рук пад яе кі раў ні цтвам: ка зач ныя 
ку ры з пап’ема шэ, цу доў ныя пад с веч ні кі, 
аз доб ныя пры ла ды для кух ні і па кой чы каў, 
ка ля ро выя ляль кі.

Не ка то рыя ста лыя ўдзель ні кі та кіх за нят
каў у час лет ніх ме ра пры ем стваў на сва іх 
ру ка дзель ных вы ра бах за раб ля юць цал кам 
пры стой ныя кі шэн ныя гро шы.

Ат мас фе ра за нят каў спры яе эма цы я
наль на му і фі зіч на му раз віц цю дзя цей. Тут 
не ідзе толь кі пра спар тыў ныя кон кур сы, 
якіх са праў ды шмат, але і пра хар ча ван не. 
Кап рыз ні кі па чы на юць ес ці! На ку лі нар

ных май старкла сах ра зам з ва лан цё ра мі 
— спа дар ствам Гра жы най і Ма ры я нам Ба
ра ноў скі мі мож на бы ло зва рыць і на ес ці ся 
ўдо сталь, між ін шым, пі цы ці свой скіх ма ка
ро наў з мя сам. Але, ма быць, ку лі нар ным 
хі там гэ тых ка ні кул стаў ку гель. Гэ та жы
доў ская стра ва, у склад якой ува хо дзяць 
за пе ча ныя ў печ цы ма ка ро ны з тва ра гом, 
яй кам, цук рам, ра зын ка мі і цы на мо нам. 
Дзет кі так рас с ма ка ва лі ся ў жы доў скім да
лі ка тэ се, што, вяр нуў шы ся да ха ты, ва ры лі 
та кі ж ку гель, на паў ня лі ім бан кі ці ка роб кі 
зпад ма ро зі ва і бра лі з са бой на чар го выя 
за нят кі. У абе дзен ны пе ра пы нак ніх то не 
ішоў на абед да ма мы — жаль бы ло па кі
даць вя сё лую кам па нію. Ас ноў нае, што 
бан кі і ка роб кі кап рыз ні каў на зад вяр та лі ся 
пу сты мі.

Ку гель гэ та стра ва дзя цін
ства спа да ры ні Ба ра ноў скай. 
На ста ле па яў ляў ся ён кож ную 
пят ні цу. Спа чат ку ва ры ла яго 
ба бу ля, пас ля ма ці. Рэ цэпт куг
ля ба бу ля спа да ры ні Гра жы ны 
пад г ле дзе ла ў крын скіх жы доў, 
у якіх пра ца ва ла. І так стра ва 
ў няз ме не ным ва ры ян це дат ры
ва ла да на ша га ча су. Смач на, 
тра ды цый на і са праў ды па
крын ску.

Не за быў ным ака заў ся так са
ма ві зіт удзель ні каў зі мо вых ка
ні кул у крын скіх паг ра ніч ні каў. 
Дзя цей пры ві та ла, між ін шым, 
плю та но вая Ма жэ на Шы га ло
віч, ра да ві тая крын чан ка. Яна 
так са ма вы ха ван ка спа да ры ні 
Аль ж бе ты. Ма быць, зі мо выя 

су стрэ чы з па гра ніч ні ка мі яе дзя цін ства да
па маг лі ў паз ней шым вы ба ры пра фе сіі. Вы
я ві ла ся, што крын скія па гра ніч ні кі, як і ўсё 
астат няе ў Крын ках, нез вы чай ныя. Лю бяць 
і ці ка вяц ца гі сто ры яй і пры ро дай сва ёй 
мяс цо вас ці, а ўся кія праб ле мы ра ша юць 
ад каз на і ра зум на. Яны — са праўд ны го нар 
мяс ці ны, аб чым мож на бы ло пе ра ка нац ца, 
паг ля дзеў шы іх аў тар скія філь мы. Адзін з іх 
— за піс ва ен на га шоу, якое зап рэ зен та ва
лі ў час мі ну ла год ніх Дзён Кры нак. Дру гі 
з філь маў паў стаў у Вен г рыі, дзе прый ш
ло ся ім да па ма гаць і пад трым лі ваць Вы
шаг рад скую гру пу пад час эміг ра цый на га 
кры зі су. Пад трым ку крын скія ге роі аказ ва лі 
так са ма ў Сла ве ніі, а неў за ба ве па е дуць 
у Ма ке до нію.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Зі мо выя 
ка ні ку лы 
з крын скай 
Мэ ры По пінс 
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21.02 — 27.02

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

(22.03. — 20.04.) Уда чы ў ка хан ні — га ран-
та ва ныя аж да кан ца ме ся ца. Пры мер вай ся 
да но ва га пра ек та. Асаб лі ва не на ля гай на 
спорт і прак ты ка ван ні. 26-27.02. вель мі піль-
нуй ся, каб не ат ры маць кан ту зіі.

(21.04. — 21.05.) Увесь час бу дзеш ба я ві ты 
і суст ра каць так са ма аг рэ сіў ных асоб, ці то сва-
яч ку, ці то су се да — мо жа не бу дзе ата ка ваць 
у твар, але ду шу раз’ есць. Неп тун пад ма цоў вае 
твор чую ўя ву. Ты нап ра ца ваў ся на сваю пра-
фе сій ную па зі цыю — і ця пер кар’ е ра мо жа хут-
ка прыс пе шыць! Не раск лей вай ся, не ана лі зуй 
свай го асаб лі ва эма цый на га жыц ця.

(22.05. — 22.06.) Да сі ра ды вык лі кам лё-
су! Твая ззя ю чая ін тэ лі ген т насць пад ка жа, 
што кеп скі час най лепш пе ра ча каць, за ха-
ваць спа кой. Вар та ма ды фі ка ваць ра ней шыя 
пла ны. Най лепш ад ча каць сур’ ёз ную раз мо-
ву. Пра фе сій ныя спра вы ўклад ва юц ца няб ла-
га, ба га тае кам па ней скае жыц цё, ча сам на ват 
ліш не ця бе тур бу ю чае.

(23.06. — 23.07.) 22.02. мо жаш дас вед-
чыць нез вы чай ных і на ват мі стыч ных пе ра жы-
ван няў! 26.02. бу дзеш на стаў ле ны ба я ві та 
і схо чаш вы ра шыць штось ці важ нае. Твор чы 
на строй у ма ста коў. Важ нае на пра цы, мо-
жаш знай с ці но вую.

(24.07. — 23.08.) Псі хіч ная тры ва ласць 
і фі зіч ная ма ца та. Спра віш ся і з ава ры яй до-
ма, і пра я ва мі СДУГ (сін д ром дэ фі цы ту ўва гі 
і гі пе рак тыў нас ці) у дзя цей. Па цяп ле юць ад-
но сі ны з кім сь ці з ся мей ні каў. Вель мі піль нуй-
ся на да ро зе. 27.02. спа дзя вай ся га ра чых 
лю боў ных прыз нан няў!

(24.08. — 23.09.) Кры ху бу дзе зда вац ца, 
што зор кі та бе ску пяць жыц цё вых пры ем нас-
цей або не спя ша юц ца з гэ тым. Але да ча ка-
еш ся! Ка хан не так са ма мо жа прыт ра піц ца, 
але і пар ван не су вя зей. Ка лі шэф пап ро сіць 
ця бе за сту піць яго, спра віш ся пры пя ва ю-
чы, але па я вяц ца зай з д рос ні кі. У сям’і бу дзе 
праб ле ма для аб мер ка ван ня.

(24.09. — 23.10.) Тое, што ад бы ваец ца 
ця пер, бу дзе на поў не на ма ра мі аб бу ду чы ні 
і вяр тан ня мі да да лё ка га мі ну ла га. Па ха вай 
ілю зіі. Зор кі та бе спры я юць, пад т рым лі ва-
юць. А ка лі на ват Уран пат ра се, усё ж не пак-
рыў дзіць. Ка лі пат ра бу еш больш мес ца для 
жыц ця, зой муць ця бе пла ны па бу до вы до ма, 
куп лі ўчаст ка, за ме ны ква тэ ры... На пра цы 
будзь сум лен ным і пун к ту аль ным, змо жаш 
знай с ці так са ма штось ці леп шае да ра бо ты. 
За фун дуй са бе ме та мар фо зу.

(24.10. — 22.11.) Зор кі та бе спры я юць! 
Не спра чай ся до ма, бо мо жа за кон чыц ца 
гэ та вя лі кім скан да лам. Сме ла рэ а лі зуй свае 
за ду мы. Ра бі важ нае для ця бе. Пры цяг неш 
лю дзей да ся бе, так са ма бу ду чых су поль ні-
каў. Твая асо ба пры цяг не і вык лі ча за ці каў-
ле насць. Пра ца, якую шу ка еш, са ма тра піць 
у твае ру кі. Пе раш ко ды ў пра фе сіі знік нуць, 
а твае пра ек ты ака жуц ца ге ні яль ны мі. Мо-
жаш на ват пай с ці на сваё!

(23.11. — 22.12.) Ня ма пад стаў для на ра-
кан ня. Твой ра цы я наль ны ро зум пад каз вае 
та бе най леп шыя вы ра шэн ні. Ка лі ной дзе на 
ця бе сум на ва ты на строй, па шу кай ка гось-
ці, з кім па раз маў ля еш. Схо чаш, каб та бою 
за хап ля лі ся — і бу дзеш! Але твае да сяг нен ні 
не ка то рыя бу дуць ста рац ца па мен шыць, на-
п лят ка ваць на ця бе. Піль нуй ся, каб твае та ям-
ні цы не рас сак рэ ці лі ся. Не раз ліч вай на тое, 
што не рас п ля туць пра тое, што ты ра біў на 
вы яз ной ім п рэ зе.

(23.12. — 20.01.) Ча кае ця бе шмат па дзей 
і мі лых здзіў лен няў. Ча кай ра дас най вест кі 
22.02. аб па ве лі чэн ні сям’і. Не ці ка віш ся роз-
ны мі ва рож ба мі, але штось ці ў гэ тым зме ніц-
ца, схі ліць да за ці каў ле нас ці ін шы мі аб ша ра мі 
жыц ця. Ка лі ты ма стак, спа дзя вай ся ат рак цы ё-
наў. Не паз бы вай ся аш чад нас цей, неў за ба ве 
пры да дуц ца.

(21.01. — 19.02.) 23.02. маг чы мыя на па ды 
зай з д рас ці пар т нё ра. Сон ца і зор кі пад ма цоў-
ва юць ця бе і адаб ра юць твае ра шэн ні і вы ба-
ры. Ары гі наль ныя за ду мы. Марс зма бі лі зуе ця-
бе да хут ка га дзе ян ня і моц на пап х не ўпе рад. 
Спа дзя вай ся трап ных пад ка зак ін ту і цыі. Га ра-
чэй у па чуц цях, мо жа па я віц ца так са ма но вае 
ка хан не. Неў за ба ве прый дуць гро шы.

(20.02. — 21.03.) З 22.02. уда лыя ран дэ-
ву. Але і ду хоў ныя пе ра жы ван ні ін ша га ві ду. 
Над па рай са скла да ны мі па чуц ця мі збі ра юц-
ца цём ныя хма ры — Са турн не дасць ця бе 
больш крыў дзіць і зне ва жаць. Раз ві вай свой 
та лент, трэ ні руй, не зне ах воч вай ся. І не да-
вя рай ін шым — хіт ру ны схо чуць ця бе зма ні-
пу ля ваць. Зор кі пад ма цу юць ця бе — бу дуць 
ці ка выя за нят кі, кан так ты з фай ны мі людзь мі, 
мо жа сы па нуц ца гро шы...

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. ме ра даў жы ні па між рас цяг ну ты
мі край ні мі паль ца мі ру кі, 2. ан то нім 
бед ня ка, 3. пач ва ра, стра шыд ла, 4. 
кры ву ля над ха му том, 5. пя кель ны 
монстр, 6. між ка ра лём і ва ле там, 7. 
без яго на скрып цы не зай г ра еш, 8. 
ва каль ны ан самбль, 9. ад ту лі на для 
зброі ў бор це суд на або са ма лё та, 10. 
па ход ны рух войск, 11. аў ст рый ская 
за ла тоў ка да ўвя дзен ня еў ра, 12. ця чэ 
це раз Хо цімск, 13. зна ток ча ла ве ча га 
ду шэў на га скла ду.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча

Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме
ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя 
ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя 
ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 5 ну ма ра
Ас, Ві дзы, гад, пры зыў, ца ца, чуц цё.

Ра шэн не: Ву чыц ца заў сё ды пры-
га дзіц ца.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем 
Казіміру Радошку са Свебадзіцаў і Лявону 
Федаруку з Рыбал.

ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. 
У свет лых па лях ат ры ма ец ца ра шэн не — 
яў рэй ская па га вор ка.                             (ш)

З цык ла: Раз мо вы аб...
Тра ге дыі 1946 го да: За ле ша ны, За ні, Шпа кі і...

ра сказ вае жур на ліст ка беларускага радыё «Рацыя»
ВА ЛЯН ЦІ НА ЛА ЕЎ СКАЯ

аў тар ка рэ пар та жу „Я БА ЧУ ІХ”

19.02.2016 г. (пят ні ца), гадз. 1700

Цэнтр пра мо цыі рэ гі ё на „Чар лён ка”
вул. Т. Са ла не віч, 2 у Гай наў цы

ЗАП РА ША ЕМ

У па ня дзе лак 8 лю та га 2016 го да тэ ат раль ныя гру пы пад 
кі раў ні цтвам Аль ж бе ты Фі ё нік з Бель ска га до ма куль ту ры 
зап рэ зен та ва лі пра гра му тэ ат раль ных за пу стаў. Ме ра пры
ем ства са праў ды бы ло вель мі ці ка вым для гле да чоў. Бур га
містр го ра да БельскПад ляш скі Ярас лаў Ба роў скі і стар шы
ня Га рад ской ра ды Ігар Лу ка шук з вя лі кай ува гай гля дзе лі 
прад стаў лен ні як ма ла дых, так і да рос лых удзель ні каў. Пра
гра ма па ча ла ся дэк ла ма цы яй лаў рэ а таў кон кур саў «Па э
тыч нае трох га лос се», «Род нае сло ва» і «Сцэ ніч нае сло ва», 
Кон кур су рэ лі гій най па э зіі ў Гай наў цы, Пас халь най па э зіі 
ў Бель скуПад ляш скім, па вя то вых і ва я вод скіх элі мі на цый 
Агуль на поль ска га дэ кла ма тар ска га кон кур су, між на род на
га кон кур су «Мес ца на верш» у Лом жы. Вы сту пі лі Маг ло ся 
Скшы няж, Мар ты на Ге зер, Лаў ра Ан хі мюк, Тац ця на Са хар
чук. У на ступ най част цы пра гра мы най ма лод шыя ар ты сты 
прад ста ві лі спек такль «Два ка ра леў ствы» і так са ма дэк ла
ма ва лі: Іл ля Фі ё нік, Ве ра ні ка Фе да рук, Мак сім Фі ё нік, Аляк
сан д ра Зін ке віч, Па вел Ку чын скі — сты пен ды ят мар шал ка 
Пад ляш ска га ва я вод ства на 2016 год. Аб рад ную пра гра му 
«Хрыс ці ны ў Аў гу сто ві ро ку Бо жо го 1813» прад ста віў ка лек
тыў «Ан т ракт+» і дэк ла ма ва лі Рэ на та Каў нац кая, Ка ра лі на 
Каз лоў ская і Юсты на Мар чук. Пра гра му «Ла вач ка» на ас
но ве вер ша Ан ны За ян ч коў скай прад ста ві ла Гру па ста ла га 
ча ла ве ка «Рэт ра», якая дзей ні чае пры БДК дру гі год у скла
дзе: Ан на Бя лец кая, Га лі на Са він, Ва ло дзя Ве ся лоў скі і Ян 
Анісь ке віч. Так са ма дэк ла ма ва лі Мар та Зін ке віч, Пат ры цыя 
Бур ке віч, Ні на Бя лец кая, Ян Анісь ке віч, Га лі на Са він і Ула
дзі мір Ве ся лоў скі. Ста рэй шая гру па «Ан т ракт» па ка за ла 
пры го жы спек такль «Дзе ці і бе жан ства». Пас ля вы ступ лен
няў бур га містр го ра да і стар шы ня Га рад ской ра ды ўру чы лі 
дып ло мы і па да рун кі ўсім удзель ні кам ме ра пры ем ства з вя
лі кай па дзя кай. Ды рэк тар До ма куль ту ры Мал га жа та Біль
Яру зель ская па дзя ка ва ла ін ст рук та ру Аль ж бе це Фі ё нік за 
вы со кі ўзро вень прад стаў ле ных спек так ляў. Са праў ды тое, 
што мы ўба чы лі на сцэ не Бель ска га до ма куль ту ры, мож на 
наз ваць вя лі кім ма ста цтвам, а ўдзель ні каў — ак цё ра мі, як 
най ма лод шых, так і най ста рэй шых. Ад свай го імя жа даю ім 
да лей шых пос пе хаў не толь кі на бель скай сцэ не.

vЛі дзія МА ЛІ НОЎ СКАЯ

Га рад ская біб лі я тэ ка ў Кляш чэ лях у лі ста па дзе мі ну
ла га го да па да ла за я ву ў рам ках пра гра мы «Кра шэў скі. 
Кам п’ ю та ры для біб лі я тэк — 2015». Мэ тай пра гра мы бы
ло па ляп шэн не стан дар ту гра мад скіх біб лі я тэк шля хам 
аб ста ля ван ня су час най кам п’ ю тар най тэх ні кай дзе ля 
та го, каб ка ры сталь ні кам даць до ступ да сі стэ мы біб лі
я тэч ных ліч ба вых рэ сур саў, а біб лі я тэ ка рам — ка та ла гі
за ваць за па сы ў рэ жы ме ан лайн. За ява бы ла адоб ра на. 
Дзя ку ю чы та му біб лі я тэ ка ўзба га ці ла ся на два кам п’ ю
тар ныя на бо ры і прын тар вар тыя 7159 зл. За куп ка бы ла 
здзей с не на на срод кі Ін сты ту та кніж кі.                      (ус)

Кам п’ ю та ры для біб лі я тэ кі

Тэатральныя запусты ў БДК

29 сту дзе ня гэ та га го да Ма
цей Ка на пац кі ад зна чыў 90га
до вы юбі лей. З гэ тай на го ды 
сяб ры «Хат кі» па він ша ва лі Юбі
ля ра, перш за ўсё жа да лі яму 
доб ра га зда роўя.

Юбі лей 
90-год дзя 
Ма цея 
Ка на пац ка га

Пра жыц цё Юбі ля ра, яго су вязь з бе ла ру са мі і агуль на ка жу чы з бе
ла ру скас цю мож на пі саць мно га, а больш змя стоў на мож на да ве дац ца 
з кніж кі «Увесь свет Ма цея Ка на пац ка га», вы да дзе най Праг рам най ра дай 
«Ні вы» ў 2011 го дзе. На пы тан не Ле ны Гла гоў скай («Ніў скі сле да пыт — ін
тэр в’ю Ле ны Гла гоў скай з Ма це ем Ка на пац кім — ко ліш нім жур на лі стам 
«Ні вы» — «Ні ва» № 39, 25.09.1994): «Ра ска жы це, ка лі ла ска, як гэ та ста ла
ся, што вы, ві лен скі та та рын, апы ну лі ся ў пэў ны мо мант у цэн т ры бе ла ру
ска га ру ху ў Поль ш чы?» Ма цей Ка на пац кі ад ка заў: «Мая ней кая ця га да 
бе ла ру скас ці мае свае кры ні цы яш чэ ў дзя цін стве і юна цтве, якія прай ш лі 
ў Віль ні». Пры га даю, што Ма цей Ка на пац кі ву чыў ся ў Ві лен скай бе ла ру
скай гім на зіі.

За раз Ма цей Ка на пац кі жы ве ў До ме для са ста рэ лых у Со па це, дзе 
мае поў ную апе ку як ін ва лід. Мае на дзею, ча го і мы яму жа да ем, што яш чэ 
вер нец ца ў сваю ква тэ ру, а перш за ўсё на сва бо ду, да жыц ця як даў ней.

vМі хась КУП ТЭЛЬ

n Ма цей Ка на пац кі з сяб ра мі «Хат кі». Стяць зле ва: Аляк сандр Юзэ фо віч, Цэ лі на Гла гоў ская, Га ле на 
Гла гоў ская, Ан на Са бэц кая, Мі хась Куп тэль, Чэс лаў Ме кін, Ан на Ме кін, Ула дыс лаў Стра шэ віч
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— З ча го па ча ло ся Ва ша ма дэ ля ван-
не? Ка лі за ці ка ві лі ся? Што бы ло на 
па ча так? Мо жа га то выя ма дэ лі спяр-
ша склей ва лі? Ці Вы ін шым шля хам 
дайшлі да та ко га вы со ка га май стэр-
ства?..

— Да гэ та га ўся го пры му сі ла мя не хва
ро ба. Пас ля шы ро ка га ін фар к ту — не 
ха пі ла двац ца ці мі нут, каб спы ні ла ся сэр
ца. І яш чэ лёг кі інсульт. Я быў амаль спа
ра лі за ва ны. Я ў клі ні цы ля жаў амаль два 
тыд ні пад апа ра ту рай і як мя не пры вез лі 
да ха ты, я быў амаль бе зу лад ны.

— Даў но гэ та бы ло?

— У 2008 го дзе, у ве рас ні. Як мя не пры
вез лі, то па кой ная ма ма му сі ла мне да
па ма гаць. За га да ла мне пад дац ца рэ а бі
лі та цыі. Яна спяр ша пін цэ таў ад ле ка ра 
пры нес ла і я тыя пін цэ ты ў ру ках ста раў
ся ава ло даць. Гэ тыя прак ты ка ван ні з пін
цэ та мі доў жы лі ся мо жа з паў го да. І я ўжо 
мог тыя пін цэ ты тры маць у ру ках. Ма ма та
ды ка жа: „То ты вазь мі з за пал ка мі ця пер 
прак ты куй ся”. Вазь му за пал ку, а мне ру
ка дры жыць. Ма ма ка жа: „На бі рай па вет
ра і стрым лі вай ды хан не”. І я так пак ры се 
па чаў пры хо дзіць да ся бе. Пер шыя до мі кі 
па ча лі ся з за па лак. Як ужо стаў ха дзіць, 
зай шоў у кра му і па ба чыў там скрын кі 
зпад апель сі наў; ду маю: па кам бі ную 
неш та з ты мі скрын ка мі. І я з тых ліш т ваў, 
з якіх спле це ны зга да ныя скрын кі, па чаў 
ра біць до мі кі; яны бы лі тут ра ней, у Га ле
рэі, ця пер яны ў Бел му зеі ў Гай наў цы. Так 
па ча ло ся і я ак ры яў, толь кі яш чэ з мо ваю 
ў мя не цяж ка. І ін шыя хва ро бы пры ча пі лі
ся, у тым лі ку ды я бет. Але пры маю ля кар
ствы і так тры ма ю ся. Скон чыў я гэ ты цар
скі па лац і рас па чаў на шу цар к ву.

— А я ду маў, што па лац з’яў ля ец ца 
Ва шым апош нім, най больш спе лым 
да сяг нен нем, што менш скла да ныя ма-
дэ лі Вы ра бі лі ра ней.

— Ра ней то я вы ка наў ма дэль на раў чан
ска га кас цё ла, які быў зга рэў 5 лі пе ня 
1965 го да, два дні пе рад пра вас лаў ным 
Янам. У на шай па ні Ядзі Кар пюк, стар шы
ні пен сі я нер скай ар га ні за цыі, сын, Пётр, 
які пры хо дзіў да мя не і прыг ля даў ся як 
я пра цую. І ка лі ўжо кан чаў ма дэль кас
цё ла, то ён пад кі нуў мне дум ку, каб так 
зра біць ма дэль бе ла веж ска га па ла ца. 
Я маў чу, не адзы ва ю ся. А ён на стой вае: 
„То як, зро біш ці не — гэ та ж пры го жы 
бу ды нак. Але ка лі ты маў чыш, зна чыць 
ты яго не зро біш”. Ка лі ён так ска заў, то 
мя не па няс ло. І так па ча ло ся. Гэ тая пра
ца доў жы ла ся два га ды і ме сяц, роў ны 
ме сяц. Ка лі б я доб ра ся бе ад чу ваў, то 
я мо жа з паў го да ра ней яго па бу да ваў 
бы. У між ча се па чаў на шу цар к ву — ужо 
маю не ка то рыя сце ны зроб ле ны, фун да
мент, ува ход у цар к ву, ус ход кі. Ха чу яе за
кон чыць — ка лі ўдас ца — на 7 лі пе ня, на 
пры хад ское свя та Яна.

— Ра ней шы кас цёл у На раў цы быў 
драў ля ны, па лац быў му ра ва ны, але 
Вы яго так пры го жа аб ра бі лі, што вы-
гля дае быц цам аша ля ва ны быў. Вы 
згад ва лі пра за пал кі, але па лац хі ба не 
з за па лак?..

— Не, па лац са зга да ных скры нак. Мы 
ў кра ме куп ля ем апель сі ны, а яны тыя 
скрын кі вы кі да юць. То я зай ду ў кра му 
і пра шу пра да ва чак, каб яны мне тыя 
пры га жэй шыя скрын кі ад к ла да лі. І ка лі 
я за хо дзіў у кра му, то яны мя не ін фар ма
ва лі: „Ужо ёсць скрын кі, па не Ра ма не”. 
То я та ды вазь му тыя скрын кі, рас п ля ту 
іх і ўжо маю ма тэ ры ял для ра бо ты. На па
лац пай ш ло шмат та кіх скры нак, мо жа 
са сто. І мож на са бе ўя віць, коль кі на дах 
пай ш ло лу сок ад шы шак — а пай ш ло іх 
звыш двац ца ці ты сяч. А на ад ной лус цы 
трэ ба вы ка наць пяць пра цэ дур. Гэ та лу
скі яло выя, яны за раз то нень кія. Але ка лі 
я та кую ад рэ жу ад шыш кі, то яна не то
нень кая, яна мае звер ху горб. То трэ ба 
той горб спі ла ваць, узяць нож ніч кі і роў
нень ка зак руг ліць, бо яны ў прын цы пе ня
роў ныя. Я іх клаў у наф ту — па ру дзён па
ля жыць у наф це, пас ля шмат каю чыс ціў 
лу скі, та ды наж дач най па пе рай іх ад спо
ду пра ці раў, бо на іх та кая там нас лой ка, 
што на ват клей не пры стае, і ка лі пра цер
ці, то та ды толь кі возь ме клей. Зраб лю іх 

не каль кі пар тый, та ды бя ру іх між дош кі 
і за ці скаю ў ці скі на не каль кі пры нам сі га
дзін, каб яны не ад хо дзі лі. А да лей на ступ
ныя пар тыі і так па ма лень ку, па ма лень ку, 
каб вып ра ста лі ся. Та ды прат ра вай (бэй
цай) за ця гаю, паз ней на но шу на іх та кі су
час ны эка ла гіч ны лак. Гэ та дае эстэ ты ку 
і бляск.

— Каб заб рац ца за та кую ра бо ту трэ ба 
мець тую ві зію, той план цэ лай кан ст-
рук цыі ў га ла ве. Я ў за хап лен ні ад та-
го, што Вы так хут ка гэ тую ві зію пры-
вя лі ў рэ а лі за цыю. Вы за ня лі ся гэ тай 
спра вай уся го шэсць га доў та му, а ўжо 
та кая вы тан ча ная аг ра мад ная бу доў ля 
ат ры ма ла ся ў Вас. То ж тут пай ш ло 
мно ства ра бо ты, бо ж не толь кі трэ ба 
гэ та ўсё стро га тры маць у га ла ве, але 
і лі та раль на нап ра ца вац ца.

— Я ра ней не меў уяў лен ня пра гэ ты цар
скі па лац, але мне гай наў скі ві цэста ра
ста па да рыў аль бом. Да та го ча су бы лі 
ў мя не здым кі па ла ца з ін тэр нэ ту ад д ру ка
ва ныя на па пе ры фар ма ту А4. Гэ та бы
лі ар хіў ныя здым кі, але на іх не ўсё бы ло 
да клад на бач нае. Я ўжо ра біў пер шы па
верх, ка лі ат ры маў той аль бом. У той кні
зе ёсць ужо дэ та лі: дзве аў тар кі, ра сі ян ка 
і нем ка знай ш лі ў ма скоў скіх ар хі вах дак
лад ныя па ра мет ры бе ла веж ска га цар ска
га па ла ца. Яны знай ш лі ў нас спон са раў 
ды вы да лі ў 2010 го дзе ад мыс ло вы той 
аль бом. І ў тым аль бо ме я ўба чыў усе ар
хі тэк тур ныя дэ та лі па ла ца. Прыг ля даў ся 

я тым дэ та лям з лу пай у ру цэ. Мая ма дэль 
па ла ца бы ла спла на ва на ў маш та бе 1:22. 
Та кая ў мя не бы ла фа нер ная плі та. Ка лі б 
узяў маш таб 1:25, то па лац ат ры маў ся б 
ма ла ва ты, а ка лі б узяў маш таб 1:20, то 
не змяс ці ла ся б на ім най б лі жэй шае на ва
кол ле па ла ца, на пры клад пад’ ез ды. І так 
я мер ка ваў, мер ка ваў і ат ры маў ся ў мя не 
ап ты маль ны маш таб 1:22. А вы шы ня па ла
ца, ад яго най вы шэй ша га пун к та да зям лі 
ме ла 11 мет раў, а ў ма ёй ма дэ лі па вод ле 
пры ня та га маш та бу ат ры ма ла ся ня цэ лых 
52 сан ты мет ры. І я ўвесь час тры маў ся 
пры ня та га маш та бу. І ўсё ра біў са штан
ге нін ст ру мен там (suw miar ka) у ру ках.

— А коль кі га дзін у сут кі зай ма ла Вам 
гэ тая ра бо та?

— Бо жа мой ка ха ны! Аж страх га ва рыць: 
са ма менш 1618 га дзін.

— То Вы ад но спа лі і ра бі лі, спа лі і ра-
бі лі?..

— Так уцяг нуў ся ў тую ра бо ту, што спаць 
не мог. Бу дзіў ся ў дзве га дзі ны но чы, ся
даў і ра біў. То кры ху пе ра ку сіў, пры няў 
ля кар ствы і зноў. Ля гаў спаць у адзі нац
цаць но чы. Мо жа це ўя віць, коль кі ў мя не 
бы ло сну. Але доб ра ся бе ад чу ваў.

— Вы зра бі лі ма кет ра ней ша га на раў-
чан ска га кас цё ла, бе ла веж ска га па ла-
ца, ця пер у Вас на ра бо чым ста ле на-
раў чан ская цар к ва. А мо жа ў Ва шых 
дум ках ужо да лей шыя пла ны?

— Пла ны ёсць, бо ста лі зва ніць мне з цэ
лай Поль ш чы. На пры клад быў тэ ле фон 
з Кра ка ва, каб вы ка наць ней кую та маш
нюю кап ліч ку.

— Пра гэ ты па лац вя до ма ў нас, на Бе-
ла сточ чы не. А ў больш шы ро кім маш-
та бе вя до мая гэ тая Ва ша пра ца? Вя до-
мая яна ў ін шых рэ гі ё нах Поль ш чы?

— Вя до мая, і то не толь кі ў Поль ш чы. Ве
да юць пра яе ў Швей ца рыі, Іта ліі, Маск
ве.

— А ад куль яны да ве да лі ся пра Ваш 
па лац?

— Пры яз джа лі ў На раў ку эк скур сіі са 
Швей ца рыі. А да ве да лі ся яны ад Ка сі Бя
ляў скай. Яна пра цуе ў Гмін ным ася род ку 
куль ту ры. Сю ды ста лі заг ля даць роз ныя 
лю дзі. На пры клад, ар хі тэк та ры з Бе ла сто
ка аг ля да лі гэ ты па лац, тры ма ю чы штан
ге нін ст ру мен ты і здым кі па ла ца ў ру ках. 
І адзін та кі пы та ец ца: „А якую ты шко лу 
скон чыў?”. То я ад каз ваю, што ака дэ мію 
пры го жых ма ста цтваў; мне ўжо аб рыд лі 
та кія пы тан ні. То ён пы тае: „А дзе?”. А я ад
каз ваю: „На Міц ке ві ча”. А ён дзі ву ец ца: 
„Дзе на Міц ке ві ча? У Бе ла сто ку на Міц ке
ві ча ня ма ака дэ міі пры го жых ма ста цтваў”. 
А я ад каз ваю: „А ідзем у зак лад? Я вас за
вя ду і па ка жу тую ака дэ мію. Ве да е це дзе 
цар к ва і дзе быў у На раў цы ста ры банк? 
Дзе Га ле рэя Та ма ры Са ла не віч? Там мая 
ака дэ мія пры го жых ма ста цтваў”.

— Вам мо жа і тур бо та, што да Вас та-
кім на ва лам ва ліць уся ля кі на род?

— Не, яны мя не пад ба дзёр ва юць, я інакш 
ся бе ад чу ваю, мне гэ та да дае ра дас ці, 
што я ма гу неш та вы ду маць і зра біць.

— Па ра мет ры для ма ке та бе ла веж ска-
га па ла ца Вы ўзя лі са здым каў і з кні гі. 
А ад куль бра лі Вы па ра мет ры на раў-
чан ска га кас цё ла?

— Са здым каў. Я мог па зна ёміц ца з ар хіў
ны мі здым ка мі кас цё ла, ка ля яко га ста яць 
яш чэ цар скія сал да ты. Да та го ж ксёндз 
па ка заў мне свае кас цель ныя ар хі вы са 
здым ка мі і пла на мі віт ра жоў. І я зра біў 
так, як бы ло ў са праўд нас ці.

— Дзя кую Вам за Ва шу пра цу ў ка-
рысць ма ца ван ня па мя ці пра на шы 
мяс цо выя гі ста рыч ныя аб’ ек ты. І жа-
даю Вам уся го доб ра га, а га лоў ным 
чы нам — моц на га зда роўя.

vГу та рыў Аляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Цар скі па лац

Раз мо ва з Ра ма нам МА ЛІ НОЎ СКІМ, 
аў та рам ма ке та ко ліш ня га цар ска га 
па ла ца ў Бе ла ве жы.

Бе ла веж ская пуш ча бы ла мес цам па ля ван ня на буй ную звя ры ну ба дай з не за па мят на га ча су. Асаб-
лі ва па лю бі лі гэ тую мяс цо васць чар го выя ма нар хі, спяр ша вя лі кія кня зі лі тоў скія, пас ля поль скія 
ка ра лі, пас ля ра сій скія ім пе ра та ры, поль скія прэ зі дэн ты, са вец кія ген се кі... Для та кіх зна ка мі тых 
гас цей бу да ва лі ся ад мыс ло выя рэ зі дэн цыі. Ужо ў эпо ху ро ду Яге ло наў у Бе ла ве жы быў па лац, 
дзе спы ня лі ся ка ра лі. У 1658 го дзе ў час ма скоў ска га на шэс ця па лац зга рэў. Чар го вы ка ра леў скі 
па лац, ад бу да ва ны ў на ступ ным ста год дзі, зга рэў у час Лі ста па даў ска га паў стан ня ў 1831 го дзе. 
У 1889 го дзе цар Аляк сандр ІІІ за га даў па бу да ваць чар го вы па лац, цар скі, які быў уз ве дзе ны ця-
гам чар го вых пя ці га доў. Ві кі пе дыя: „Дво рец стал из люб лен ным ме стом охо ты и от ды ха цар ству-
ю щей сем ьи, сво е об раз ным угол ком ци ви ли за ции пос ре ди пу щан ско го ле са, а са ма Бе ло ве жа 
прев ра ти лась в осен нюю ре зи ден цию рос сий ско го им пе ра то ра. Кир пич ное дву хэ таж ное зда ние 
двор ца, до пол нен ное под валь ны ми по ме ще ни я ми и ман сар да ми, бы ло пост ро е но в ду хе сред не-
ве ко во го зам ка, име ло две вы со кие баш ни с круг лы ми ост ро ко неч ны ми кры ша ми на за пад ном 
и во сточ ном уг лах. В от дел ке и меб ли ров ке двор ца пред став ле ны бы ли все по ро ды де рев ьев, 
ко то ры ми изо би лу ет пу ща: сос на, ель, дуб, граб, бе ре за, клен, оль ха и оси на. Все пар ке ты бы-
ли уло же ны по тон ко му слою су хо го пе ска, что бы умень шить гул кость ша гов. Каж дая ком на та, 
в том чис ле для сви ты, име ла свою от дел ку, ко то рая не пов то ря лась в дру гих ком на тах. В од ной 
из свит ских ком нат сте ны бы ли ок ле е ны ста ры ми поч то вы ми мар ка ми со все го ми ра. Дру гая 
ком на та бы ла от де ла на, вплоть до ме бе ли, иг раль ны ми кар та ми...”. У па ло ве лі пе ня 1944 го да 
ў хо дзе ва ен ных дзе ян няў па лац част ко ва зга рэў. У 1961 го дзе рэш т кі цар ска га па ла ца бы лі зне се-
ны, а на іх мес цы па бу да ва на гас ці ні ца для ін шых, чым бла кіт нак роў ныя, гас цей.


