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Беларуская мова ў садкуè3

Ласінянская вайнаè5

Аб 
планах урада, датычных змя
ненняў у сродках масавай ін
фармацыі і ў сферы адукацыі 
ў адносінах да нацыянальных 

і этнічных меншасцей, а таксама крытэры
яў размеркавання будучых субсідый вяліся 
дэбаты падчас апошняга пасяджэння Су
меснай камісіі ўрада і нацыянальных і эт
нічных меншасцей (СКУіНіМ). Насуперак 
ранейшым заявам, урадавы бок не прад
ставіў прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі 
ў адносінах да меншасцей і меншасці не 
паспелі з падрыхтоўкай балансу адкрыцця, 
значыць, не прадставілі сваіх спадзяванняў 
ад новага ўрада. Хваляванні членаў камісіі 
выклікала заява Яна Сычэўскага, старшы
ні Беларускага грамадскакультурнага 
таварыства, які спаслаўся на I Гайнаўскі 
марш салдатаў выклятых, арганізаваны 
крайне нацыяналістычнымі групоўкамі.

Як было вырашана на папярэднім па
сяджэнні Камісіі ў снежні мінулага года, 
адказны за меншасці ў Польшчы намеснік 
міністра ўнутраных спраў і адміністрацыі 
Себастыян Хвалэк меў прадставіць (17 лю
тага) прыярытэты цяперашняга ўрада ў ад
носінах да меншасцей. Тым часам перадаў 
ён голас Дабеславу Жэмянеўскаму, на
чальніку аддзела нацыянальных і этнічных 
меншасцей дэпартамента веравызнанняў 
і нацыянальных і этнічных меншасцей, які 
пералічыў — як пазней акрэслілі прадстаў
нікі меншасцей — толькі тэхнічныя змены, 
датычныя адносін ведамства і меншасных 
арганізацый. Гаварыў, між іншым, пра 
магчымасць разгляду заявак на субсідыі 
ў электроннай форме, забеспячэнні бес
перабойнай работы рэгістра гмін, у якіх 
можа быць выкарыстана мова меншасці 
як дапаможная і могуць быць устаноўлены 
двухмоўныя назвы населеных пунктаў, 
і ўпарадкаванне працэдур адбору кандыда
таў у склад СКУіНіМ (правілы павінны быць 
распрацаваны яшчэ раз і павінны быць 
«празрыстымі і даступнымі»), а таксама 
аб тым, што МУСіА залежыць, каб упаў
наважаныя ваяводаў па меншасцях былі 
больш актыўнымі. Паводле яго заявы, мае 
наступіць абнаўленне запісаў у стратэгіях 
развіцця адукацыі меншасцей. МУСіА так
сама мае падтрымліваць этнафілалогіі ва 
ўніверсітэтах.

Ці наступіЦь змена?
— Мы чулі пра тэхнічныя прынцыпы, 

а не пра прынцыпы дзяржаўнай палітыкі 
ў адносінах да меншасцей. Ці будзе зме
на? — спрабаваў пытацца ў начальніка 
Жэмянеўскага прадстаўнік лэмкаў Стэфан 
Дудра.

Намеснік міністра Хвалэк:
— Мы чакаем прапаноў з вашага боку. 

Пакуль абмяркуем цяперашнюю сітуацыю, 
мы адкрытыя на прапановы і спадзяемся 
з вашага боку абвешчанага балансу. За
тым выпрацуем змены, задавальняючыя, 
думаю, усіх.

Рафал Бартэк, сустаршыня камісіі, ня
мецкая меншасць:

— Такі баланс адкрыцця наш меншас
ны бок прыняў, але наша рабочая група 
паранейшаму працуе над некалькімі рэ

дакцыйнымі папраўкамі. Спадзяюся, што 
на працягу двух тыдняў атрымаеце [МУСіА 
— М. Х.] гэты дакумент.

Рыгор Купрыяновіч, старшыня Украін
скага таварыства цікавіўся:

— Што нас чакае цяпер? У якой ступені 
можам зараз гаварыць аб працягу дзяр
жаўнай палітыкі ў адносінах да меншас
цей, і ў якой ступені могуць адбыцца ў гэ
тых адносінах змяненні, звязаныя з новай 
дзяржаўнай палітыкай? Мы здзіўлены, што 
выступленне начальніка тычылася толькі 
тэхнічных пытанняў, аб якіх на працягу мно
гіх гадоў гаворым.

Намеснік міністра паўтарыў:
— Мы хацелі б мець сабраны ад вас ма

тэрыял, датычны вашых чаканняў. Тады мы 
зможам звярнуцца да іх.

Людамір Маліторыс, прадстаўнік славац
кай меншасці ў Камісіі спытаўся проста, 
ці будзе павелічэнне сродкаў, якія пера
даюцца з бюджэту МУСіА на дзейнасць 
меншасцей.

Намеснік міністра Хвалэк
— Дзяржаўны бюджэт не гумовы. Мы 

чакаем ад вас зразумення: кожнае поле 
грамадскага жыцця ў Польшчы патрабуе 
значных сродкаў, паляпшэння сітуацыі. Гэ
та датычыць не толькі фінансавання нацыя
нальных і этнічных меншасцей.

падстава: баланс адкрыЦЦя
Таксама Славамір Іванюк, адзін з двух 

прадстаўнікоў беларускай меншасці (Бе
ларускі саюз у Польшчы) у СКУіНіМ у ку
луарах пасяджэння ў размове з «Нівай» 
сказаў адносна выступлення начальніка 
Жэмянеўскага:

— Нельга гэта назваць прыярытэтамі 
дзяржаўнай палітыкі ў адносінах да мен
шасцей, бо гэта было вылічэнне пытанняў, 
якія разглядаюцца міністэрствам на праця
гу дзесяці гадоў у сувязі з ажыццяўленнем 
палажэнняў Закона аб меншасцях. Не 
ўводзіць гэта ніякіх ведаў аб палітыцы, якая 
будзе ажыццяўляцца ўрадам.

Спасылаючыся на баланс адкрыцця, які 
дапрацоўвае меншасны бок, адкрыў нам:

— Адзін з напрамкаў тычыцца адука
цыі: яе фінансавання і рэфармавання. 
Ніхто нам дасюль не жадаў сказаць, у якім 
кірунку будуць тут змены. Яшчэ адзін аб

шар гэта ўвогуле фінансаванне культуры, 
суб’ектаў меншасцей. Гэтыя сродкі, якія 
ў цяперашні час вылучаюцца з рэсурсаў 
МУС, з’яўляюцца мінімумам, кропельніцай, 
калі гаворка ідзе аб захаванні меншасцей 
у Польшчы. Мы прыйшлі да высновы, што 
гэты выдатак неабходна павялічыць з дзяр
жаўнага бюджэту. Тым больш, што на бю
джэты самаўрадаў не можам спадзявацца 
канкрэтна, гэта яшчэ меншая кропельніца. 
Мы кранулі праблему культурных цэнтраў 
меншасцей, інакш устаноў, даючых шансы 
роўных магчымасцей развіцця з агульна
польскай культурай. Шмат заўваг таксама 
маем да функцыянавання самой Сумеснай 
камісіі, скажам, датычных непразрыстага 
адбору яе членаў, прадстаўляючых мен
шасці і недахопу юрыдычнакансульта
тыўнай базы меншаснага боку, якую мае 
дзяржаўны бок. Звяртаем таксама ўвагу 
на несправядлівую долю меншаснай праб
лематыкі ў сродках масавай інфармацыі 
і кіраванне ў іх сродкаў на гэтую тэматыку 
няслушна (пра гэты матыў і пра адукацыю 
напішам праз тыдзень — М. Х.).

З іншага боку, Ян Сычэўскі (другі прад
стаўнік беларускай меншасці ў Камісіі), 
выказаў меркаванне:

— Палітычныя змены ставяць перад мен
шасцямі сур’ёзнае пытанне: што далей? 
Новыя ўлады, якія прадстаўляюць ПіС, 
прасоўваюць тэндэнцыі, якія ідуць у бок 
адабрэння таго, што з’яўляецца польскім 
патрыятызмам і ліквідавання таго, што не 
спрыяе гэтым польскім патрыятычным ідэа
лам. Гэта супярэчнасці паміж каштоўнасця
мі патрыятызму ў прыёме нацменшасцей 
і польскай дзяржавы кіраванай пановаму.

Рафал Бартэк прызнаўся ў гутарцы 
з журналістамі:

— У выбарчай праграме, здаецца, 
любой буйнай партыі ў Польшчы не па
яўляюцца элементы, датычныя палітыкі 
ў адносінах да нацыянальных і этнічных мен
шасцей. З нашага боку было спадзяванне, 
што будзе прадстаўлены нам дакумент, які 
будзе спасылацца на тое, як новае кіраўні
цтва Польскай Рэчы Паспалітай, новы ўрад 
бачыць гэтую палітыку, тое месца для мен
шаснай супольнасці, якая з’яўляецца ўзба
гачаючым элементам, ды напэўна не з’яў
ляецца адным з найважнейшых элементаў 

польскага пейзажу, гледзячы на статысты
ку, і нават прымаючы больш абгрунтаваныя 
дадзеныя, на якія спасылаюцца меншасці, 
гэта значыць 1,52 працэнты польскага 
грамадства. Мы гэтага не пачулі, а толькі 
прагучалі бюракратычныя і тэхнічныя інфар
мацыі. Такім чынам, мы будзем базавацца 
на нашым пачатковым балансе.

небяспечны напрамак
У пункце, у якім павінны былі быць прад

стаўлены прыярытэты дзяржавы ў адносі
нах да меншасцей, у дыскусію ўключыўся 
старшыня БГКТ Ян Сычэўскі, спасылаючы
ся на 70 гадавіну пацыфікацыі беларускіх 
праваслаўных вёсак на Беласточчыне 
атрадам Рамуальда Райса «Бурага» і прад
стаўляння вінаватых у бандытызме як на
цыянальных герояў на маючымся адбыцца 
I Гайнаўскім маршы салдатаў выклятых, 

арганізаваным Нацыянальнарадыкальным 
лагерам:

— Гэтая справа мае сур’ёзныя каната
цыі, калі гаворка ідзе пра бяспеку і роўнае 
трактаванне нацыянальных меншасцей 
у нашай краіне (...). Калі такія падзеі [марш 
ОНР у Гайнаўцы — М. Х.] будуць разгля
дацца як маргінальныя, сітуацыя будзе раз
вівацца ў напрамку агульнай непавагі да 
правоў меншасцей, у напрамку парушэння 
маральных законаў і маральнага камфорту 
меншасці ў якасці ніжэйшай катэгорыі. Кур’
ёзнай справай з’яўляецца той факт, што 
сям’я «Бурага» атрымала кампенсацыю, 
у той час як сем’і ахвяр яго злачынстваў 
не могуць дачакацца кампенсацый і ніяк 
немагчыма было выпрасіць згоды, каб пабу
даваць помнік нявінным ахвярам.

Намеснік міністра Хвалэк запэўніваў 
у гэтым кантэксце:

— У рамках дзеянняў МУСіА кожнае гэта
га тыпу незаконнае дзеянне кантралюецца 
і ёсць рэакцыя паліцыі, праваахоўных орга
наў. Што тычыцца кампенсацыі, прызнае іх 
незалежны суд. Немагчыма чакаць, што Мі
ністэрства ўнутраных спраў у гэтым выпад
ку запатрабуе змяненняў рашэння суда.

Голас тут узяў упаўнаважаны ўрада па 
справах адкрытага грамадства і роўнага 
трактавання Войцех Качмарчык:

— Жаль, што парушаюцца правы мен
шасцей. Дзяржава зза гэтага пакутуе 
таксама. У гэтым кантэксце пазіцыя прэзі
дэнта аб адмове ўзяць патранаж над мар
шам у Гайнаўцы па маральных сумненнях 
з’яўляецца адназначным і паказвае стано
вішча дзяржавы. Але мы жывем у дэмакра
тычнай краіне і ўсе арганізацыі ў рамках 
закона могуць выяўляць сваю пазіцыю, 
таксама ў арганізаваным парадку. Тут я ба
чу магчымасці для адукацыйных дзеянняў. 
Гэтыя абшары, якія з’яўляюцца прадметам 
нашай агульнай і часта балючай гісторыі, 
павінны дачакацца, таксама ў мясцовых 
супольнасцях, пазітыўных дзеянняў адука
цыйнага характару. Каб моладзь не толькі 
ў школах, але і праз самакіраванне, публіч
ныя органы магла быць належным чынам 
праінфармавана пра тое, як гісторыя на 
самой справе выглядала, і каб такога роду 
падзеі ў будучыні не мелі месца.
vТэкст і фота Мацея ХАЛАДОЎСКАГА

Няздзейсненае чаканне
n Злева: Юзэф Ружаньскі, Себастыян Хвалэк, Рафал Бартэк і Дабеслаў Жэмянеўскі
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Хамства

Скандал
Вачыма еўрапейца

Колеры
прэзідэнта

Ця пе раш ня га Прэ зі дэн та РП цяж ка ад
на знач на вы зна чыць. Не та кі ён дрэн ны 
прэ зі дэнт, ані няд рэн ны. Ані асаб лі ва чор
ны ён, ані асаб лі ва бе лы. От, прэ зі дэнт на 
ме ру ча су. І ка лі ён ані та кі, ані які, дык які? 
Ну, бу ры. Ін шая спра ва, што бу ры не заў
сё ды аз на чае ні я кі, без асаб лі вас цей. Быў 
адзін «Бу ры» — «сал дат вык ля ты». Фі гу ра 
гэ так па зі тыў ная, як і ад моў ная, і яш чэ пры
тым вель мі вы раз ная. Але пра яго кры ху 
ні жэй.

Усё ж та кі ні чым не ха рак та ра ла гіч ны 
ко лер прэ зі дэн та, як гэ та ні па ра дак саль
на, з’яў ля ец ца яго моц най каш тоў нас цю, 
ва лё рам. У на шай рэ аль нас ці хут кай па
ля ры за цыі ідэ а ло гій і све та пог ля даў, яго 
ня выз на ча насць мо жа мець вы ра шаль нае 
зна чэн не пад час па лі тыч ных тар гоў. Мо жа 
быць, але не а ба вяз ко ва. Па ля ры за цый ная 
тэн дэн цыя, якая, да рэ чы, уз мац ня ец ца 
не толь кі ў Поль ш чы, паў та ра ец ца ў гі сто
рыі. Яна заў сё ды пры во дзіць да рэз кіх 
па дзе лаў і, та кім чы нам да ма гут ных кан ф
лік таў. Пры чым па ля ры за цыя су поль нас ці 
вы му шае на адзін цы дэк ла ра тыў насць, 
якая ад куль іс нуе свет заў сё ды зву жа ла 
не ста біль ную, бо ўраж лі вую па сва ёй на
ту ры пра сто ру гра мад скай та ле ран т нас ці 
і ўза ем най па ва гі. У гэ тай но вай сі ту а цыі 
мець сваё мер ка ван не аб чым сь ці гэ та 
ма ла. Трэ ба яш чэ за я віць, аб вяс ціць усім 
і ста ць за кім сь ці ці чым сь ці або на су пе рак 
ча гось ці ці ка гось ці. Ужо не да стат ко ва про
ста быць. У но вых рэ а лі ях ты або «з на мі» 
або «су праць нас».

На сай це Прэ зі дэн та РП ёсць зак лад ка 
«Вык ля тыя сал да ты» з ін фар ма цы яй аб 
асоб ных ме ра пры ем ствах па свят ка ван ні 
Дня па мя ці сал дат вык ля тых і фор май за
явы на На цы я наль ны пат ра наж. Гэ ты пат
ра наж — чы та ем на сай це — з’яў ля ец ца 
«вы ра зам па дзя кі і прыз нан ня прэ зі дэн та 
Поль ш чы для ўсіх тых, хто ро біць унё сак 
у ад наў лен не гі ста рыч най праў ды і раз ві
вае па мяць ге ро яў дру гой кан с пі ра цыі». 
За я ву па да лі так са ма ар га ні за та ры Пер
ша га Гай наў ска га мар шу па мя ці вык ля тых 
жаў не раў — На цы я наль нара ды каль ны 
ла гер, ар га ні за цыя «На цы я наль ная Гай наў
ка» і Гі ста рыч нае та ва ры ства імя Да ну ты 
Се дзі куў ны «Ін кі».

Ад ным з «ге ро яў дру гой кан с пі ра цыі», 
зна чыць тых што з’яў ля лі ся жаў не ра мі АК 
і ін шых ва ен ных ар га ні за цый, якія пас ля 
па ра жэн ня Трэ ця га Рэй ха не спы ні лі ба
раць бы з «са вец кі мі выз ва лі це ля мі» быў 
Ра му альд Райс «Бу ры» — ка му ні стыч най 
пра па ган дай вык ля ты, Пі Саў скай — пры
га да ны ў пат ры я тыч най пе рак ліч цы. 
Райс з’яў ля ец ца пер са на жам най вы шэй 
не ад наз нач ным. Сал дат Ар міі Кра ё вай, 
вя до мы пе ра мож ны мі ва ен ны мі дзе ян ня мі 
су праць на цы стаў на Ві лен ш чы не і Пад
ляш шы, па лы мя ны пат ры ёт зас лу жа ны 
ў ба раць бе за сва бо ду Поль ш чы, на ка
нец пак рыў ся гань бай ге на цы ду су праць 
цы віль ных асоб. Гэ ты факт пац вер джа ны 
да ку мен та мі, якія зна хо дзяц ца ў рас па ра
джэн ні Ін сты ту та на цы я наль най па мя ці. 
Яны па каз ва юць ад на знач на, што «Бу ры» 
ў 1946 го дзе вы даў аса бі ста за гад за бой
ства шля хам рас ст рэ лу або спа лен ня 79 
гра ма дзян скіх асоб з па ве та БельскПад
ляш скі. Па ка зан ні свед каў, змеш ча ныя 
ў ак тах спра вы, па ра жа юць жор ст кас цю 
апі са на га зла чын ства. За бі ты бы лі да рос
лыя і дзе ці, ук лю ча ю чы не маў лят, жы ха ры 
За ле шан, За няў, Шпа коў і Кан ца віз ны. 
З гэ тых вё сак па хо дзі лі так са ма ва за кі, 
якія бы лі вы му ша ны слу жыць пад во да мі 
сал да там ат ра да «Бу ра га». Яны бы лі рас
ст ра ля ны, ка лі ста лі не пат рэб ны мі. І ні 
аб ста ві ны, ані па сіў нае стаў лен не бу ду
чых ах вяр не вы му ша ла пры мя няць та кія 
ра ды каль ныя не ча ла ве чыя дзе ян ні. Гэ тую 
пра я ву бан ды тыз му мож на раст лу ма чыць 
толь кі наг руз ка мі пра цяг лай вай ны і звя за
най з ёю дэ гу ма ні за цы яй і, на рэш це, поў
най рас пу стай пар ты зан, якія на зы ва лі ся
бе сал да та мі АК. Але як «раст лу ма чыць», 
і гэ та ме та дам тан на га псі ха ла гіз му, тое 
дзіў нае пе рат ва рэн не ге роя ў звы чай на га 
ка та.

З афі цый на га пла ка та, па ка за на га на 
сай це ар га ні за та раў Пер ша га Гай наў ска
га мар шу па мя ці сал дат вык ля тых вы яў ля
ец ца яс ны твар «Бу ра га». Сал да та вык ля
та га ці прак ля та га? Прэ зі дэнт РП ад мо віў
ся ўзяць пат ра нат над зга да ным мар шам.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Спек такль «Сонь ка» па вод ле ра ма на Іг
на та Кар по ві ча, па стаў ле ны Дра ма тыч ным 
тэ ат рам імя Аляк сан д ра Вян гер кі ў рэ жы
су ры ды рэк тар кі тэ ат ра Аг неш кі Ка рыт коў
скайМа зур вык лі каў скан дал у Ін дыі. Бы ла 
спро ба пад даць гэ тае прад стаў лен не цэн зу
ры, да ча го пе ра кон ва лі твор цаў прад стаў
лен ня так са ма ра бот ні кі та маш ня га Поль
ска га ін сты ту та. Сло вы абу рэн ня вы ка заў 
мі ністр куль ту ры шта ту Ары са, у ста лі цы 
яко га па каз ва лі спек такль, і част ка та маш
ніх ар та дак саль ных ася род дзяў. Ка жуць, 
рэ а га ваў так са ма нер во ва ста яў шы на 
ча ле поль скай эка на міч най мі сіі, пра бы ва
ю чай у той жа час што і бе ла стоц кі тэ атр 
у Ін дыі, на мес нік прэм’ ермі ніст ра і мі ністр 
куль ту ры Пётр Глін скі. Але па чар зе.

Бе ла стоц кі дра ма тыч ны тэ атр гас ця
ваў у Ін дыі на ва сям нац ца тым вы пу ску 
най буй ней ша га та маш ня га тэ ат раль на га 
фе сты ва лю. Спек так лі прад стаў ля ла там 
65 ін дый скіх і 15 за меж ных тэ ат раль ных 

ка лек ты ваў. Бе ла ста ча не па ка за лі «Сонь
ку» (з удзе лам бе ла ру скіх ак цё раў), ві до
віш ча — ка жу чы агуль на — пра ка хан не 
па між про стай бе ла ру скай дзяў чы най 
і афі цэ рам СС. Фе сты валь ар га ні за ва ны 
быў прэ стыж най На цы я наль най шко лай 
дра мы ў НьюДэ лі. За про ша ныя спек так
лі бы лі прад стаў ле ны не толь кі ў ста лі цы 
Ін дыі, але і ў ста лі цы шта та Ары са — го ра
дзе Бху ба неш вар. А гэ та пас ля спек так ля 
га зе та «Ін ды ян эк с п рэс», спа сы ла ю чы ся 
на сло вы мі ніст ра куль ту ры шта та Ашо кі 
Пан ды на пі са ла: «Та кія спек так лі су праць 
на шай куль ту ры. І та кія вуль гар ныя сцэ ны 
не бу дуць да пу скац ца».

Дай ш ло да зры ван ня пла ка таў спек так
ля і раз бу рэн няў у ся дзі бе фе сты ва лю.

Абу рэн не вык лі ка ла сцэн ка ў амаль 
дзе вяць се кунд, ка лі з Сонь кі, ро лю якой 
вы кон вае Ка ця ры на Сер гей, жор ст ка зры
ва юць адзен не.

Аг неш ка Ка рыт коў скяМа зур, ка мен ту ю
чы гэ тыя рэ ак цыі, тлу ма чыц ца:

— Ар га ні за та ры вы пус ці лі афі цый ную 
за я ву, у якой га во рыц ца, што сцэ на га ліз ны 
ад бы ла ся вы пад ко ва. Пад час афі цый най 
су стрэ чы мы му сі лі абя цаць, што ні ад на 
са сцэн, па ру ша ю чая па чуц ці гле да чоў, не 
бу дзе па ка за на ў на ступ ным прад стаў лен
ні. Як ма ста кі, мы вы ра шы лі не вы кід ваць 
сцэ ны га ліз ны, якая абу ры ла аў ды то рыю 
ў Бху ба неш вар, а даць ёй ка рэк цыю без 
на ня сен ня шко ды цэ лас нас ці і па сы лу спек
так лю (як вы гля да ла тая сцэ на пад час спек
так ля рас па вёў адзін з ак цё раў — М. Х.). 
У гэ тай сцэ не быў так са ма пат лу ма ча ны 
сім вал сва сты кі. Раст лу ма ча на бы ла так са
ма важ насць гэ тай сцэ ны, ад бі ва ю чы ата ку 
ад ной з га зет, якой жур на ліст ска заў, што 
«на цы сты згвал та ва лі жан чы ну». Та кое сцэ
ны ня ма ў на шым спек так лі. Мы вы ра шы лі, 
што важ насць апош няй сцэ ны з ка ро вай 
у кан тэк с це ін ду іс ц ка а га куль тур на га кру га 
ска зіць сэнс гэ тай сцэ ны. Ша ну ю чы мяс цо
вых гле да чоў, мы ад мо ві лі ся ад звяз ван ня 
і збіц ця ка ро вы.

Да да ла:
— Спек такль быў за яў ле ны да ўдзе лу 

ў фе сты ва лі ра зам з 500 спек так ля мі з уся
го све ту, у тым лі ку з не каль кі мі ін шы мі 
поль скі мі спек так ля мі. За пі са ная вер сія 
«Сонь кі» бы ла ідэн тыч ная з прэм’ ер най 
вер сі яй і як та кая бы ла пры ня та ар га ні за та
ра мі, ацэ не на 33 спе цы я лі ста мі і ў кан чат
ко вым вы ні ку зап ро ша на ў Ін дыю.

Да бе ла стоц кіх твор цаў спек так ля пас
ля пра тэ стаў пап лы ло шмат цёп лых слоў 
па дзя кі за спек такль і га ла соў са лі дар нас

ці з бо ку ін ду іс ц ка га ма стац ка га ася род
дзя, і на ват наз ва лі яго да ска на лым. Ён 
быў пры ня ты з ава цы яй.

— Мы ве да ем пра тое, які куль тур ны 
код аба вяз вае ў Ін дыі. Мы свя до мы та го, 
што мо жа быць пры маль ным, а што не. На
шым на ме рам не бы ло пра ва ка ваць або 
па ру шаць код. Нам па ве да мі лі, што гэ ты 
фе сты валь рэ гу лю ец ца пра ві ла мі аб ме ну 
ін шы мі пун к та мі гле джан ня, — пад к рэс лі ла 
пас ля вяр тан ня на прэскан фе рэн цыі ды
рэк тар Ка рыт коў скаяМа зур.

Сло вы са лі дар нас ці з бе ла стоц кім 
ка лек ты вам, які пад да дзе ны быў спро бе 
цэн зу ры, у ад кры тым ліс це вы ка за лі прад
стаў ні кі поль скай куль ту ры і ма ста цтва. 
Яны пі са лі м.інш.: «На шы ка ле гі з Бе ла сто
ка бы лі паз баў ле ны пад трым кі ў гэ тай ба
раць бе з бо ку поль скіх улад, пад вяр га лі ся 
прэ сін гу з бо ку ар га ні за та раў фе сты ва лю, 
якія вы бра лі спек такль, не па ве дам ля ю чы 
пра не аб ход насць па пя рэд ніх ка рэк ці ро
вак». На маю дум ку, у гэ тай сі ту а цыі, якая 
ад бы ла ся, у пер шую чар гу не спраў дзіў ся 
пер са нал Поль ска га ін сты ту та, які па ві
нен стаць у аба ро ну бе ла стоц ка га тэ ат ра 
— які на фе сты ва лі прад стаў ляў ге не раль
на поль скую куль ту ру, пры тым у вы пад ку 
«Сонь кі» ўпіс ва ну ю ў так ак цэн та ва ную 
ця пер гі ста рыч ную па лі ты ку на шай кра і ны. 
Пры на го дзе скан да лу, у та кім вы пад ку, 
ста іць пы тан не пра ро лю, якую ў цэ лым 
ма юць вы кон ваць Поль скія ін сты ту ты за 
мя жой.

vМа цей ХА ЛА ДОЎ СКІ

у Індыі

Кож ны дзень у по бы це па не каль кі ра
зоў су ты ка ем ся з ча ла ве чым хам ствам. 
Са ма про стае — ты ві та еш ся ў пад’ ез дзе 
з ча ла ве кам, а ён та бе не ад каз вае. На ват 
ка лі вы ў ад ным до ме жы вя це і ты ве да еш, 
што ні чо га яму кеп ска га не зра біў і не мог 
зра біць на ват тэ а рэ тыч на. Школь ні кі не са
сту па юць мес цаў у гра мад скім тран с пар це 
са ста рэ лым асо бам. На пры пын ку чар га 
на аў то бус ную мар ш рут ку, пад’ яз джае 
мік ра аў то бус і тут зза пля чэй вы скок вае 
па ра ма ла дых дзеў чын і, не звяр та ю чы ні
я кай ува гі на ра ней прый шоў шых, ім к лі ва 
шмы га юць у са ма ход. Вось у шмат люд ным 
пуб ліч ным мес цы нех та па чы нае гуч на раз
маў ляць праз ма біль нік, пры чым не про ста 
ад каз вае на зва нок, а га во рыць доў га і на 
ўсю за лу.

Ад на з са мых хам скіх ка тэ го рый бе ла ру
ска га гра мад ства — гэ та так зва ныя са бач
ні кі, ці паін ша му гас па да ры са бак. Ма ла 
та го, што мно гія з іх даз ва ля юць са бе 
вы во дзіць на ву лі цу сва іх га да ван цаў без 
на мор д ні каў, дык час ця ком яш чэ і без по ва
даў. Вы во дзіць вяр зі ла свай го аг ром ні ста га 
са ба ку на тра ву, якой і так няш мат па між 
га рад скі мі да ма мі, на пля цоў ку, дзе гу ля
юць дзе ці, а дур ная жы вё лі на ж со ра му не 
мае — га дзіць, дзе па па ла. Гас па дар жа 
і не па ду мае прыб раць за сва ім са ба кам 
— хай па ску дзіць. Гэ та ж не Аме ры ка, ці 
Еў ро па, дзе ўсе са бач ні кі хо дзяць ус лед за 
ча ты рох но гі мі сяб ра мі з па ке ці ка мі. І вось 
што ці ка ва, але аб са лют на за ка на мер на 
— на ша мі лі цыя, якая так ак тыў на вы лоў лі
вае і штра фуе роз на га кштал ту па ру шаль
ні каў і зу сім не ві на ва тых, не звяр тае ўва гі 
на „са ба чыя” па ру шэн ні за ка на даў ства 
ні я кай ува гі. Ані вод на га ра зу не ба чыў іх рэ
ак цыі на гэ та.

Хам ства ін ша га роў ню — гэ та пы ха, фа
на бэ рыя і зня ва га з бо ку роз на га кштал ту 
дзяр жаў ных чы ноў ні каў, служ боў цаў, прад
стаў ні коў раз на стай ных струк тур. Для іх 
— на ха міць „про ста му” ча ла ве ку — іс насць 
і сут насць пра фе сіі, аль фа і аме га па са ды. 
У Бе ла ру сі сі стэ ма ўжо дай ш ла да свай го 
апа гею. Жы вы пры клад — ад мыс ло вая 
эк с пер ты за прый ш ла да выс но вы, што мі
лі цы янт, які ла яў ся на гра ма дзя ні на ма там 

(а факт за фік са ва ны!), ні ко га та кім чы нам 
не аб ра жаў. З ад на го бо ку, для іх гэ та са
праў ды ас ноў ная пра цоў ная мо ва і псі ха ло
гія тут зра зу ме лая. З ін ша га — гра ма дзян, 
асаб лі ва ін ша дум цаў, яны ад ра зу ва ла куць 
у па ста ру нак, пры кла дам за пат ры я тыч нае 
„Жы ве Бе ла русь!”. Гэ та аб ра за і для „пра
віль ных” гра ма дзян, і для мі лі цыі, і для вы
кан ка маў цаў, і для су да. У на шай дзяр жа ве 
хам ства звы чай на пе ра да ец ца хва ляй праз 
улад ную вер ты каль — звер ху ўніз. Толь кі 
што гэ ты чы ноў нік ся дзеў, ні бы наш ко дзіў
шы пер шак лас нік, уціс нуў шы га ла ву ў пле
чы, чыр ва неў і за на тоў ваў кож нае сло ва 
вяр хоў на га Зеў са, які сы паў ма лан ка мі. 
А вось ужо вый шаў з вы шэй шай на ра ды 
і кры чыць на сва іх пад на ча ле ных. І так да 
са ма га ні зу. Бы вае і на ад ва рот. Зу сім ня
даў на мі ні стар ка пра цы зня важ лі ва вы ка за
ла ся ў да чы нен ні да спар тоў цаў і трэ не раў, 
мі ністр спор ту пуб ліч на пе ра біў і ад чы таў 
ад на го са спар то вых ды рэк та раў, а ўжо 
дня мі сам стар шы ня на цы я наль на га алім
пій ска га ка мі тэ та, ён жа кі раў нік дзяр жа вы, 
ад к ры та аб ра зіў ад на го з са мых зас лу жа
ных сі ва ва ло сых трэ не раў кра і ны. Яны 
на ват не ўсве дам ля юць свай го хам ства, бо 
яно ўжо даў но для іх „нор ма жиз ни”.

Ну і на рэш це — вы шэй шая ста дыя 
хам ства — гэ та хам ства ў між на род най 
па лі ты цы. Гэ ты род хам ства мае сут нас цю 
асаб лі вы цы нізм і пад вой ныя стан дар ты. 
Вось не як за я ві ла вы со кая еў ра пей ская 
чы ноў ні ца — як доб ра ў на шай сі ня во кай 
Бе ла ру сі ёй бы ло на наг ля даль най па са
дзе — маў ляў, за пе ра вы шэн не хут кас ці на 
да ро гах, да іш ні кі не штра фа ва лі, а толь кі 
ўсмі ха лі ся і вет лі ва па пя рэдж ва лі. Але гэ та 
дро бязь. На мі ну лым тыд ні ў Бру се лі за ба
ра ні лі пі кет бе ла ру скіх эміг ран таў су праць 
ад ме ны Еў ра са ю зам сан к цый у да чы нен ні 
да ўлад на га рэ жы му Бе ла ру сі. Вось яна 
— ста лі ца еў ра пей скай дэ ма кра тыі! Як 
яны хут ка ву чац ца ў сва іх мен скіх пар т нё
раў! Узяць і не да зво ліць звы чай ны пі кет, 
які су пя рэ чыць іх няй сён няш няй рэ алпа лі
тык і за ган на му ба чан ню праб ле мы. Гэ тая 
рэ алпа лі тык вы шэй і прын цы паў, і сум лен
ня, і ўсёй дэ ма кра тыі. Але кож ны ча ла век, 
на ват вы со кі і ўлад ны, му сіць па мя таць 
— кож нае хам ства, ня важ на ма лень кае ці 
вя лі кае — няз мен на вяр та ец ца і ўрэш це 
вер нец ца та му, хто яго здзей с ніў.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

і па лі ты ка
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У
 Са маў ра да вым прад ш кол лі 
№ 1 у Гай наў цы з ве рас ня мі
ну ла га го да ў дзвюх гру пах вя
дзец ца на ву чан не бе ла ру скай 
мо ве пад час ас ноў ных за нят каў 

у рам ках праг рам най пад ста вы на ву чан
ня. Апя кун кі абедз вюх груп Мі рас ла ва 
Ні кан чук і Ала Суп рун ужо з 2003 го да 
ар га ні за ва лі дзет кам да дат ко выя за нят кі, 
пад час якіх дзет кі зна ё мі лі ся з мяс цо вы мі 
тра ды цы я мі, бе ла ру скай мо вай і куль ту
рай. На кон кур сах і ме ра пры ем ствах да
школь ні кі вы сту па лі з вер ша мі і пес ня мі 
на бе ла ру скай мо ве. Пры клад узя лі яны 
з на стаў ніц Прад ш кол ля № 14 у Бе ла
сто ку і на ла дзі лі цес нае су пра цоў ні цтва 
з Аб’ яд нан нем «АББА». Мі рас ла ва Ні
кан чук і Ала Суп рун за раз ву чаць сва іх 
дзе так раз маў ляць на бе ла ру скай лі та
ра тур най мо ве і на мяс цо вым ды я лек це, 
ву чаць да школь ні каў на шым тра ды цы ям 
і бе ла ру скай куль ту ры. Дзет кі спя ва юць 
бе ла ру скія пес ні, га во раць вер шы кі 
і пры маў кі на сва ёй мо ве, во дзяць ка ра
го ды і тан цу юць. На ву чэн цы бе ла ру скай 
мо вы ў гэ тым школь ным го дзе пры ма лі 
ўдзел у эк скур сі ях, зап рэ зен та ва лі ся 

бім пры го жыя сур вэт кі. Ра бі лі пры го жыя 
ляль кі, вы ці нан кі і лан цу жок на ёл ку, — 
ска за лі Га ня Ці ха нюк, Мар ты на Саў чук, 
Бар так Ваш ко вяк, Оля Ку лік, Амэль ка 
Паў лоў ская і Ана ста сія Скаль ская.

Ка лі акар дэ он у ру кі ўзя ла на стаў ні ца 
Ала Суп р ун, дзет кі ўжо ве да лі, што бу
дуць ва дзіць ка ра год і доб ра гу ляць. 
Да школь ні кі ра зам з на стаў ні цай Мі рас
ла вай Ні кан чук ста лі па вя лі кім кру зе тан
ца ваць да пес ні «Ой за га ём, га ём». Усе 
дзет кі ах вот ныя бы лі зра біць су поль ны 
зды мак са сва і мі на стаў ні ца мі.

На стаў ні ца Мі рас ла ва Ні кан чук:

— Усё па ча ло ся ў 2003 го дзе з пер ша га 
пра ек та «У бок то ес нас ці. Крок пер шы 
— прад ш кол ле». Срод кі мы ат ры ма лі ад 
Цэн т ра гра ма дзян скай аду ка цыі Поль ш
чаБе ла русь у Бе ла сто ку. Та ды ап ра ча 
су стрэч на кі ра ва ных на зна ём ства з на
шы мі тра ды цы я мі, на на шым па на двор ку 
паў ста лі не вя лі кая драў ля ная хат ка, 
вят рак, ка ло дзеж і ўсё гэ та бы ло ага ро
джа на. Хат кай ка ры ста юц ца на шы дзет кі 
па сён няш ні час і ву чац ца, якая бы ла ў мі
ну лым у нас за бу до ва. Дру гім пра ек там 
бы ло «Прад ш кол ле з тра ды цы яй». Мы та
ды зап ра ша лі Зою Май ст ро віч з Ру ду таў, 
якая ву чы ла са ло мап ля цен ню і зна ё мі ла 
дзе так са сва ёй па э зі яй. За нят кі вя лі так
са ма спа да ры ні Ра і са з Ду бічЦар коў ных 
і Воль га з Ляў ко ва. Вель мі ці ка вы мі бы лі 
за нят кі з Ан най Фі ё нік і Да ра фе ем Фі ё ні
кам, якія ву чы лі дзе так на род ным пес ням 
і тан цам, ва дзі лі ка ра го ды, а Та маш Сце
па нюк па ды гры ваў на акар дэ о не. У на

шым сад ку рэ а лі за ва лі ся так са ма ін шыя 
пра ек ты. Мы з Алай Суп р ун ста лі вес ці 
му зыч ны ка лек тыў, які пас ля ат ры маў 
наз ву «Ка лы ска» і для яго бы лі па шы ты 
на род ныя ўбо ры.

Ды рэк тар Ірэ на Га пу нік удак лад ні ла, што 
по бач Цэн т ра гра ма дзян скай аду ка цыі 
Поль ш чаБе ла русь у Бе ла сто ку, срод кі 
на рэ а лі за ван не пра ек таў прад ш кол ле 
ат рым лі ва ла ад бур га міст ра Гай наў кі.

Ка лек тыў «Ка лы ска» вы сту паў з бе ла ру скі
мі тво ра мі пад час кон кур су «Бе лару ская 
пес ня». Да школь ні кі дэк ла ма ва лі вер шы кі 
пад час кон кур су «Род нае сло ва» і спя ва
лі ка ляд кі на «Су стрэ чах з пра ва слаў най 
ка ляд кай». Мі рас ла ве Ні кан чук і яе па да
печ ным вель мі спа да баў ся «Фе сты валь дзі
ця чай пес ні на цы я наль ных мен шас цей». 
Апош нім ча сам «Ка лы ска» вы сту па ла 
ў Гай наў скім бел му зеі пад час «Ма стац кіх 
су стрэч школь ні каў» і ў Гай наў скім бел лі
цэі ў час ме ра пры ем ства «Пік нік з бе ла
ру сам». Ра ней дзет кі Прад ш кол ля № 1 
у Гай наў цы вы сту па лі з тэ ат раль най па ста
ноў кай пад час бе ла ру ска га аг ля ду. У пла
нах ка лек ты ву «Ка лы ска» — тэ ат раль ная 
па ста ноў ка на бе ла ру скай мо ве.

— Іні цы я та ра мі за нят каў па бе ла ру скай 
мо ве ў на шым прад ш кол лі бы лі баць кі. 
Да на ву чан ня пабе ла ру ску ста ноў ча 
ста віц ца на ша ды рэк тар Ірэ на Га пу нік. 
Ды рэк тар Прад ш кол ля № 14 у Бе ла сто
ку Лу цыя Не мя ро віч, на стаў ні цы і дзе я чы 
аб’ яд нан ня «АББА» да па маг лі нам пад
рых та ваць пра гра му на ву чан ня і за раз 
аду ка цыя пабе ла ру ску ад бы ва ец ца 

ў нас у рам ках праг рам най пад ста вы на
ву чан ня. Мы, на стаў ні цы, пры ма лі ўдзел 
у май старкла сах, ар га ні за ва ных аб’ яд
нан нем «АББА», ка ры ста ем ся іх ны мі 
ма тэ ры я ла мі. Я раз маў ляю з даш коль ні
ка мі на бе ла ру скай лі та ра тур най мо ве 
і на на шым ды я лек це. Ба чу, што дзет кі 
ра зу ме юць тое, што я га ва ру пасвой му, 
а ка лі ней кае сло ва ім нез ра зу ме лае, то 
да пыт ва юц ца, што яно аба зна чае. Не ка
то рыя з іх чу юць гу тар ко вую мо ву до ма 
ад баць коў, а боль шасць ад сва іх ба буль 
і дзя ду ляў. Дзет кам асаб лі ва па да ба юц
ца гуль ні, ско ра га вор кі, вер шы кі, ка лі 
мы га во рым на на шым ды я лек це. Нам 
вель мі па да ба ец ца кніж ка «Як вы ско чыў 
во ро бей», вы да дзе ная Сту дзі вод скім му
зе ем, якой мы ча ста ка ры ста ем ся. Ка лі 
мы раз вуч ва ем пес ні і тан цы, зай ма юц ца 
су поль на мае дзет кі і да школь ні кі Алы 
Суп рун. Яна іг рае на акар дэ о не, а я ву чу 
тан цам, — ска за ла Мі рас ла ва Ні кан чук.

— Мы ро бім стаў ку на му зыч ную аду
ка цыю. Я іг раю на акар дэ о не, а дзет кі 
спя ва юць або тан цу юць. Хо чам ра зам 
з Мі рас ла вай на ву чыць дзе так тан ца
ваць «Ля во ні ху». Ці ка вы мі бы лі ма стац кія 
за нят кі з На тал ляй Ге ра сі мюк. Зна ё мі ла 
яна дзе так з тра ды цый ным руч ні ком. Да
школь ні кі вы кон ва лі ўзо ры для руч ні ка, 
па пя ро выя вы ці нан кі і ляль кі. Прад бач ва
ем ма ля ван не ўзо раў з руч ні коў на па лот
нах. Ця пер дзет кі бу дуць вы кон ваць пра
цы на ма стац кі кон курс «Вяс на ма ла дых 
та лен таў», які ар га ні зуе Гай наў скі дом 
куль ту ры. Пад час за нят каў бе ла ру скай 
мо вы мы ро бім тое, што лю бім і бу дзем 
пра даў жаць аду ка цыю на бе ла ру скай мо
ве, — ска за ла на стаў ні ца Ала Суп рун.

Мі рас ла ва Ні кан чук і Ала Суп рун ар га ні за
ва лі эк скур сію ў Ду бі чыЦар коў ныя, дзе 
ў Із бе куль ту ры і тра ды цыі Мі рас ла ва Іва
нюк зна ё мі ла дзе так з даў ні мі пры ла да мі 
пра цы. Да школь ні кі па спра ба ва лі зра біць 
сур вэ ты са стужак, па ба чы лі як у тра ды
цый най пе чы вы пя ка лі ся бу лач кі, якія пас
ля мож на бы ло з’ес ці. Дзет кі з Прад ш кол
ля № 1 ха дзі лі ў Бе ла ру скі му зей у Гай наў
цы, дзе гля дзе лі вы ступ лен ні вуч няў, з які мі 
зай ма ец ца Іа ан на Стэль ма шукТроц. На 
май старкла сы на стаў ні цы хо чуць за пра
сіць у са док ма ста ка Вік та ра Ка ба ца.

Апош нім ча сам дзет кі вы сту пі лі пе рад 
сва і мі ся мей ні ка мі пад час «Куц ці» і «Дня 
ба бу лі і дзя ду лі» з ад мыс ло вай пра гра
май, пад рых та ва най на за нят ках бе ла ру
скай мо вы.

— На шы дзет кі вель мі ах вот ныя ву чыц
ца пабе ла ру ску і лю бяць на шы за нят кі, 
— за я ві лі на стаў ні цы Мі рас ла ва Ні кан чук 
і Ала Суп рун.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Бе ла ру ская мо ва ў сад ку
ў Гай наў скім бел му зеі пад час «Ма стац
кіх су стрэч школь ні каў» і за ня лі дру гое 
мес ца ў аг ля дзе «Су стрэ чы з пра ва слаў
най ка ляд кай».

— Суп ра цу з Прад ш кол лем № 14 у Бе ла
сто ку мы на ла дзі лі, ка лі там яш чэ ву чы лі ся 
дзе ці Бар ба ры Пя кар скай і Юрыя Ка лі ны. 
Ра ней мы рэ а лі за ва лі пра ек ты з ухі лам 
на на ву чан не тра ды цы ям і бе ла ру скай 
куль ту ры. Вя лі кую гра мад скую пра цу 
вы ка на лі на стаў ні цы Мі рас ла ва Ні кан чук 
і Ала Суп рун, якія мно га ча су пра во дзі лі 
ў сад ку паза сва і мі ас ноў ны мі га дзі на мі 
пра цы і ла дзі лі эк скур сіі. З пра па но вай ар
га ні за ваць у сад ку за нят кі па бе ла ру скай 
мо ве вы сту пі лі баць кі. У гру пе з 25 дзе так, 
з якой зай ма ец ца Мі рас ла ва Ні кан чук, усе 
баць кі пад т ры ма лі пра па но ву ар га ні за ваць 
на ву чан не бе ла ру скай мо ве. У дру гой гру
пе, якой зай ма ец ца Ала Суп рун, ву чыц ца 
бе ла ру скай мо ве за пі са ла ся больш за 
па ло ву дзе так. На за нят кі бе ла ру скай мо
вы пры хо дзяць так са ма ма лод шыя дзет кі, 
якіх баць кі хо чуць, каб іх ма ле чы ву чы лі ся 
пабе ла ру ску. На ша пе да га гіч ная ра да 
пад т ры ма ла прось бу баць коў і звяр ну ла
ся да бур га міст ра Гай наў кі па да звол на 
ву чо бу дзе так бе ла ру скай мо ве ў рам ках 
праг рам най пад ста вы на ву чан ня. Да звол 
мы ат ры ма лі. Му зе ем і ася род кам бе ла ру
скай куль ту ры ў Гай наў цы бы ла ство ра на 
ка мі сія, якая аца ні ла, што на шы на стаў ні
цы Мі рас ла ва Ні кан чук і Ала Суп рун ве да
юць бе ла ру скую мо ву і мо гуць на ву чаць яе 
дзе так, — ска за ла ды рэк тар Прад ш кол ля 
№ 1 у Гай наў цы Ірэ на Га пу нік. — На за нят
кі зап ра ша ем гас цей, якія ро бяць за нят кі 
больш раз на род ны мі і ці ка вы мі. На шы 
дзет кі вы сту па юць з бе ла ру скі мі пес ня мі, 
ка ляд ка мі, дэк ла му юць вер шы. Бу дзем 
пра даў жаць ву чо бу бе ла ру скай мо ве і ў на
ступ ных га дах.

Ка лі я пры хо джу на за нят кі да школь ні
каў, яны гу ля юць. Пас ля збі ра юц ца ў ад
ным мес цы і ах вот на раз маў ля юць аб 
за нят ках бе ла ру скай мо вы.

— Нам вель мі па да ба юц ца тан цы і гуль
ні з пры го жай му зы кай, — за я ві лі Ле на 
Па на сюк, Вік тар Мар ке віч, Зу зя Міш чук, 
Адась Шу мар скі, Зу зя Мін ко, Вік тар Рэй 
і Бар тэк Ку чэў скі.

— Мы лю бім спя ваць пабе ла ру ску ра
зам з на шы мі на стаў ні ца мі і па да ба юц ца 
нам гуль ні, ка лі мы раз маў ля ем, — ска
за лі Габ ры ся Пры сту пюк, Ка ся Кі ры люк, 
Мая Мі ха ляк і Маг да Ла бу зін ская.

— Мы лю бім га ва рыць вер шы кі пабе ла
ру ску, — ска за лі Ясь Лі соў скі і Зу зя Мін
ко. На стаў ні ца Мі рас ла ва Ні кан чук да ба
ві ла, што Ясь Лі соў скі — леп шы ў сад ку 
дэ кла ма тар.

— Мы вы кон ва ем ці ка выя ма люн кі і ро

n Ка лі акар дэ он у ру кі ўзя ла Ала Суп рун, дзет кі ра зам з Мі рас ла вай Ні кан чук (на здым ку) ста лі па вя лі кім кру зе тан ца ваць 
да пес ні «Ой за га ём, га ём»

n Дзеткі са сваімі настаўніцамі 
Міраславай Ніканчук (справа) і Алай Супрун
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Сён ня бе ла ру ская лі та ра тур ная 
гра мад скасць свят куе 70-год дзе 

сла ву тай па эт кі На дзеі Ар ты мо віч. Так 
ста ла ся, што мы жы вем у роз ных кра-
і нах, але ў ад ным ча се і ад ной мо ве. 
І мо ва бе ла ру ская ўдзяч ная ча су за 
іс на ван не вы со кай пла сты кі і глы бі ні, 
рэ а лі за ва най у вер шах па ні На дзеі.

Коль касць на пі са на га ні ко лі не 
бы ла для На дзеі Ар ты мо віч пры-

я ры тэ там. Важ наю бы ла ду хоў ная 
дак лад насць вер ша, дзе спля та ла ся 
бе ла ру ская пе сен ная лі ры ка, „бе лыя 
пей за жы” род на га Бель ска, ін тэ лек ту-
аль ная тра ды цыя вер ліб ра поль скай 
па э зіі ХХ ста год дзя. Ме на ві та та му 
ня ча ста вы хо дзяць яе па э тыч ныя кні-
гі і ме на ві та та му яны ста но вяц ца біб-
лі яг ра фіч най рэд кас цю, са праўд ным 
па да рун кам для ама та раў лі ры кі.

Бе ла сточ чы на да кан ца 1980-х 
зна хо дзі ла ся за куль тур най зас-

ло най, вы ве ша най са вец кай ула дай. 
І хоць не бы ла тая зас ло на ў поў най 
сту пе ні жа лез най, тво ры На дзеі Ар-
ты мо віч на поў ні цу ад к ры лі ся бе ла ру-
скай гра мад скас ці толь кі з па чат кам 
пе ра бу до вы. Вер шы яе прый ш лі ся 
як раз да рэ чы ў ча сы паў ста ван ня но-
вай ін тэ лек ту аль най ге не ра цыі лі та-
ра та раў, аб’ яд на ных у та ва ры ства „Ту-
тэй шыя” і ТВЛ, якія шу ка лі аб наў лен ня 
па э тыч най тра ды цыі праз еў ра пей скі 
дос вед. Па э зія На дзеі Ар ты мо віч тра-
пі ла як раз у нерв ча су. Пэў ным па да-
гуль нен нем чы тан ня Ар ты мо віч у Бе-
ла ру сі і сы хо джан нем двух па чат каў 
ста ла ся кні га „Дзве ры”, у якой вер шы 
па эт кі з Бель ска ка мен та ваў фі ла соф-
скі мі зно ма мі лі дар ін тэ лек ту аль най 
ге не ра цыі Алесь Ра за наў.

Па ні На дзея, гра мад скае аб’ яд -
нанне „Са юз бе ла ру скіх пісь мен-

ні каў” шчы ра він шуе Вас з днём на ра-
джэн ня! Мы ўдзяч ныя лё су, што Вы 
з на мі по бач, што твор часць Ва шая, 
ацэ не ная і прыз на ная ўсім па э тыч-
ным цэ хам, пра цяг ва ец ца. Зы чым Вам 
моц на га зда роўя, і каб ні ко лі не зна-
ходзі лі ся „дак лад ныя ад ра сы”.

Ад імя Ра ды і Сак ра та ры я та 
ГА „Са юз бе ла ру скіх пісь мен ні каў” 

— Ба рыс ПЯТ РО ВІЧ (СА ЧАН КА).

На дзеі 
Ар ты мо віч 

—70!

Свя точ ныя сло вы
На дзеі Ар ты мо віч
І хоць так мно га пра жы ло ся,
Га доч каў проць ма за пля чы ма,
Хоць аха пі ла жыц ця во сень,
Жыць без На дзеі не маг чы ма.

Жы ву яш чэ, ду шой хва рэю,
Жыў лю ся дум каю сар дэч най,
Што ёсць яш чэ ад нак На дзея
І жыць Яна па він на веч на!

Вік тар Швед
Бе ла сток, 18 лю та га 2016 го да

у 1857 го дзе пас ля за кан чэн ня 
ляс но га ін сты ту та ў пе цяр бур-
гу ў са кол ку пры бы вае ва лер 
уруб леў скі, каб рас па чаць тут 
свой шлях ге роя паў стан ня 
1863-1864 га доў, ге не ра ла па-
рыж скай ка му ны.

20га до вы пра пар ш чык ат ры млі вае 
пры зна чэн не ін с пек та рам у но ва ство ра
нае пі сар скаегер скае ву чы ліш ча, ар га
ні за ва нае не па да лёк ад Бе ла веж скай 
пуш чы. З яго пры ез дам Са кол ка пе ра
т ва ра ец ца ў адзін з га лоў ных цэн т раў 
ства ра е май Гро дзен скай рэ ва лю цый най 
ар га ні за цыі, якая рых та ва ла ўзбро е нае 
вы ступ лен не су праць ра сій ска га ца рыз
му.

Ва лер Уруб леў скі на ра дзіў ся 27 (15 
па ст.ст.) снеж ня 1836 го да ў мя стэч ку 
Жа лу док Лід ска га па ве та. Ву чыў ся ў Ві
лен скай гім на зіі ра зам з Ці там і Кан стан
ці нам Да леў скі мі, Зыг мун там Мі ней кам 
і Фран ціш кам Ба гу шэ ві чам. Па яе за кан
чэн ні ў 1853 го дзе па сту піў у Ляс ны ін
сты тут у Пе цяр бур гу. Удзель нік та ем ных 
та ва ры стваў Ярас ла ва Дам б роў ска га 
і Зыг мун та Се ра коў ска га, якія гар та ва лі 
кад ры для бу ду ча га паў стан ня з мэ таю 
ад наў лен ня Рэ чы Пас па лі тай, лік ві да цыі 
сас лоў най ня роў нас ці і выз ва лен ня ся
лян. Тут Ва лер зна ё міц ца з бра та мі Вік
та рам і Ка сту сём Ка лі ноў скі мі, су мес на 
з які мі вы ра шае рас па чаць ства рэн не 
пад поль най ар га ні за цыі на Ра дзі ме.

са кОл ка

Ка лі Уруб леў скі пры быў у Са кол ку, 
яна ўяў ля ла са бой не вя лі кі го рад з коль
кас цю жы ха роў 3412 ча ла век (на 1858 
год), цэнтр уез да Гро дзен скай гу бер ні, 
праз які яш чэ на ват не бы ла прак ла
дзе на чы гун ка. Са кол ка скла да ла ся 
фак тыч на з дзвюх вя ліз ных ву ліц — Гро
дзен скай і Бе ла стоц кай: „Па між гэ ты мі 
ву лі ца мі і па ся рэ дзі не го ра да шы ро кая 
плош ча, за бу да ва ная не вя лі кі мі му ра
ва ны мі і част ко ва драў ля ны мі до мі ка мі; 
у цэн т ры плош чы, за чы гун най ага ро
джай, ста іць да во лі пры го жая му ра ва ная 
пра ва слаў ная цар к ва. Ін шыя шэсць ву ліц 
вель мі няз нач ныя, так што ўвесь го рад 
як бы скла да ец ца з ад ной доў гай ша сі ра
ва най ву лі цы, па ба ках якой, на ад лег лас
ці да 50 саж няў, па ра скі да ныя не вя лі кія 
драў ля ныя хат кі, дзені дзе пры ха ва ныя 
са да мі. Ак ра мя пра ва слаў най цар к вы 
ма ец ца ка та ліц кі кас цёл, сі на го га і дзве 
габ рэй скія шко лы”.

Са кол ка бы ла амаль цал кам з драў ля
ных хат. З пра мыс ло вых аб’ ек таў ме лі ся 
толь кі млын і пі ва вар ня Ар лоў ска га. 
Што ты дзень па па ня дзел ках ла дзіў ся 
ган даль, а кір маш ад бы ваў ся толь кі 29 
ве рас ня на св. Мі ха і ла. Го рад быў ці хім: 
за 11 га доў на пя рэ дад ні паў стан ня ў ім 
зда ры ла ся толь кі 1 за бой ства, 1 са ма губ
ства і бы лі зной дзе ны 2 мёр т выя не маў
ля ці.

ву чы ліШ ча

У 1847 го дзе ў Са кол цы бы ло зас на ва
на егер скае ву чы ліш ча, для яко га на на
ступ ны год ад к ры лі пад рых тоў чы клас на 
20 ча ла век і па ча лі зак лад ку бу дын каў, 
за вер ша ных у 1852 го дзе. У 1853 го дзе 
з да зво лу мі ніст ра дзяр жаў ных ма ё мас
цей ад бы ло ся ад к рыц цё Са коль ска га 
пі сар скаегер ска га ву чы ліш ча, склад 
яко га вы зна чы лі ў 100 вуч няў. У ім у ас
ноў ным рых та ва лі ляс ных аб’ ез д чы каў 
і еге раў з лі ку сы ноў дзяр жаў ных (неп ры
гон ных) ся лян з Бе ла ру сі і Літ вы.

Уруб леў скі быў у ася род ку вуч няў 

са праўд ным аў та ры тэ там, вы дзя ляў ся 
сва і мі здоль нас ця мі ў страль бе, фех та
ван ні і ары ен та ван ні на мяс цо вас ці, што 
ён у да лей шым ска ры стаў — пад час паў
стан ня. Ме на ві та пад яго ўплы вам мно гія 
з вы пуск ні коў Са коль ска га ву чы ліш ча 
да лу чы лі ся да ат ра даў у 1863 го дзе.

У Са кол цы Уруб леў скі пра жы ваў у до
ме пры ву чы ліш чы. Ра зам з ім у ад ным 
бу дын ку жы ла сям’я Гу тоў скіх, сва я коў 
Апа лі на Гаф мей ста ра, сас ла на га ў 1848 
го дзе ў глыб Ра сій скай ім пе рыі за ўдзел 
у та ем най ар га ні за цыі, бу ду ча га ак тыў
на га ўдзель ні ка паў стан ня 18631864 
га доў. Яны зна ё мяц ца ў 1857 го дзе. Гаф
мей стар ус па мі наў пра Уруб леў ска га, 
што той „лю біў усё пал ка, страс на, пры 
гэ тым за хап ляў ся му зы кай, кож най кар ці
най, і та му на зы ваю яго эн ту зі я стам”.

Нап ры кан цы 1850х га доў праз Са
кол ку пра хо дзіць Вар шаў скаПе цяр бур
г ская чы гун ка. Яе бу даў ні цтвам зай ма
лі ся вы хад цы з бы лой Рэ чы Пас па лі тай 
з фран цуз скі мі паш пар та мі, у боль шас ці 
эміг ран ты — сы ны паў стан цаў 18301831 
га доў. Яны мер ка ва лі вы ка ры стаць маг
чы мас ці чы гун кі для чар го ва га рых ту е ма
га паў стан ня, каб злу чыць ёю на се ле ныя 
пун к ты, раз меш ча ныя па ся род ля соў, 
бу ду чых баз пар ты зан скай ба раць бы 
— у Са кол цы, Ла пах і Па рэч чы.

На бу даў ні цтве ўдзель ні чае ін жы нер 
Бра ніс лаў Швар цэ, які ў 1861 го дзе ар га
ні зоў вае Бе ла стоц кае ко ла. Ён не каль кі 
ра зоў на вед вае Уруб леў ска га ў Са кол
цы, да яко га ў 1861 го дзе пры яз джа юць 
так са ма Ка стусь Ка лі ноў скі, чы ноў нік 
Эразм Заб лоц кі, пі цей наак цыз ны на гля
даль нік Ста ніс лаў Сан гін і ксёндз з Бе
ра ста ві цы Каз лоў скі. Заб лоц кі ад зна чыў 
у сва іх па ка зан нях: „Раз мо ва іш ла пра 
вар шаў скія па дзеі; Кан стан цін Ка лі ноў скі 
і Уруб леў скі ска за лі мне, што склад ва ец
ца ар га ні за цыя на род на га поль ска га ўра
да, якая хут ка па він на сфар мі ра вац ца па 
ўсёй Літ ве, і пра па на ва лі мне пры няць 
у ёй удзел”.

„му ЖыЦ кая праЎ да”

У кра са ві ку 1861 го да Уруб леў скі ат ры
млі вае чар го вы во ін скі чын — пад па руч
нік, а са сту дзе ня 1862 го да зай мае па са
ду за гад чы ка Са коль скай ляс ной шко лы. 
І гэ та ў той час, ка лі ў па ве це ак тыў на 
рас паў сюдж ва ец ца „Му жыц кая праў да”. 

У лі ку яе аў та раў 
Ва ле р Уруб леў скі, 
Ка стусь Ка лі ноў скі 
і Фе лікс Ра жан скі.

У Са коль кім уез
дзе га зе та рас паў
сюдж ва ец ца вель мі 
ак тыў на. Днём Уруб
леў скі ўзна чаль вае 
шко лу, а на ча мі ез
дзіць на ка ні і ра скід
вае ну ма ры га зе ты 
по бач з вё ска мі, на 
скры жа ван нях да
рог, ка ля ма стоў, ды 
і про ста на ся лян скіх 
па лет ках. Да па ма гаў 
яму ў гэ тым і фель
чар ву чы ліш ча Сян
ке віч. На пры клад, 
у ве рас ні 1862 го да 
ча ты ры эк зем п ля ры 
пер ша га ну ма ра 
„Му жыц кай праў ды”, 
якія ля жа лі на пла ці
не ка ля мя стэч ка Сід
ра знай шоў се ля нін 
Ан тон Ча ра пуш ка.

Нап ры кан цы 1862 
го да спе цы яль ная 
след чая ка мі сія 

ў Адэль ску, за не па ко е ная маш та ба мі 
ахо пу „Му жыц кай праў дай” навакольных 
ся лян, выс вет лі ла, што да рас паў сюдж
ван ня га зе ты мае да чы нен не Сян ке віч. 
Та му звяр ну ла ся да Уруб леў ска га як 
за гад чы ка ву чы ліш ча, каб ён на кі ра ваў 
свай го фель ча ра ў Адэльск. Але 29 
сту дзе ня 1863 го да Ва ле р па ве дам ляў: 
Сян ке віч „учо ра” вы е хаў у Грод на па ся
мей ных спра вах.

На ча ле з Уруб леў скім ідзе пад рых
тоў ка кад раў, якія рас пач нуць ба раць бу 
вяс ною 1863 го да. Ад п ра цоў ва юц ца 
ме ра пры ем ствы па дзе ян ні су праць пе
ра кід ван ня ра сій скіх вой скаў чы гун каю. 
Так, 30 ве рас ня на рэй ках па між стан цы
я мі Са кол ка і Чор ная Весь быў зной дзе
ны вя ліз ны ка мень, вы дзеў ба ны та кім 
чы нам, каб цал кам пры ста ваў да рэ ек. 
Ад на ча со ва та кія ж ак цыі бы лі пра ве дзе
ны по бач з Бе ла сто кам, пры чым яны паў
та ра лі ся 2 і 3 каст рыч ні ка ў ад ным і тым 
жа мес цы.

У сту дзе ні 1863 го да ў Поль ш чы па
ча ло ся паў стан не. Уруб леў скі ча кае, па
коль кі ў яго пры ха ва ным ля жыць ман дат 
на чаль ні ка Гро дзен ска га ва я вод ства, пад
пі са ны Ка сту сём Ка лі ноў скім. Але ў кан
цы лю та га „бе лыя” на ча ле з Яку бам Гей
ш та рам ажыц цяў ля юць у Бе ла ру сі і Літ ве 
пе ра ва рот. Усе прыз на чэн ні, зроб ле ныя 
Ка лі ноў скім, ска соў ва юц ца. У вы ні ку, так 
і не пры сту піў шы да вы ка нан ня аба вяз
каў, ад хі ля ец ца і Уруб леў скі. На яго мес
ца пры бы вае ста ры эміг рант, удзель нік 
паў стан ня 1831 г. пал коў нік Ануф рый 
Ду хін скі. Ага тон Гі лер пра яго за пі саў: „Рэ
гу ляр ны сал дат ака заў ся няз доль ным вес
ці ляс ную вай ну”. Аскар Авей дэ на зы вае 
та го „паў ней шая няз дат насць”.

Але цал кам без „чыр во ных” Гей ш тар 
абыс ці ся не мог. Ка лі ноў скі на ма га ец ца 
пай с ці на кам п ра міс дзе ля вы ра та ван ня 
паў стан ц кай спра вы і пры мае ман дат 
паў стан ц ка га ка мі са ра Гро дзен скай гу
бер ні. Уруб леў скі прыз на ча ец ца на чаль
ні кам шта ба да ва я во ды Ду хін ска га.

Нап ры кан цы са ка ві ка 1863 го да Уруб
леў скі ад’ яз джае з Са кол кі ў Бе ла сток, 
дзе яго ўжо ча ка лі Ка лі ноў скі і Ду хін скі, 
каб за вяр шыць пад рых тоў ку да вы ступ
лен ня і раз гар нуць шы ро кую ба раць бу 
ў Краі.

Уруб леў скі ад’ яз джаў з Са кол кі на заў
сё ды, каб упі саць сваё імя ў гі сто рыю.

vВа сіль ГЕ РА СІМ ЧЫК

ВА ЛЕР УРУБ ЛЕЎ СКІ 

Ў СА КОЛ ЦЫ
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Ра ды са лэ цтваў Да шы, Даб ры ва-
да, Са кі і Та пар кі ў суп ра цоў ні цтве 
з Га рад скім ася род кам куль ту ры, 
спор ту і ад па чын ку ў Кляш чэ лях 
удзель ні ча лі ў кон кур се, аб’ яў ле-
ным Фон дам у ка рысць раз віц ця вё-
скі „Поль ская вё ска 2000” імя Ма-
цея Ра тая і ат ры ма лі мік ра да та цыю 
на рэ а лі за цыю сва іх пра ек таў:

Да шы — пра ект Рэ ві та лі за цыя 
куль тур на-гі ста рыч на га мес ца 
ся ла Да шы, які прад бач вае ад наў-
лен не пры да рож ных кры жоў у цэн-
т ры вё скі, ра монт ага ро джы ва кол 
пом ні каў, доб раў па рад ка ван не 
на ва коль най тэ ры то рыі шля хам па-
сад кі дрэў, збу да ван не дзвюх ла вак 
для ся дзен ня і ін фар ма цый най таб-
лі цы з гі сто ры яй ся ла. Кошт пра ек-
та: 7 549 зл. — да та цыя: 6 469 зл.

Даб ры ва да — пра ект Ка ра вай 
— ад наў лен не даў ней ша га вя сель-
на га аб ра ду. У рам ках пра ек та 
пра дуг ле джа ны май стар-кла сы па 
вы ра бе ка ра вая з удзе лам дзе так, 
мо ла дзі і да рос лых, дэ ман ст ра цыя 
пад рых тоў кі це ста, вы пе ку здоб на-
га бо ха на, за тым уп ры го жан не яго 
квет ка мі, а так са ма на ву чан не ка ра-
вай ным пры пеў кам. Жы ха ры вё скі 
лі чаць, што аб ра да вае пя чэн не — 
ка ра вай — па він на быць пра дук там 
вя ско вай су поль нас ці. Кошт пра ек-
та: 6 503 зл. — да та цыя: 5 369 зл.

Са кі — пра ект Бус ла ва ла па, які 
ты чыц ца даў ней ша га аб ра ду суст-
ра кан ня вяс ны. У рам ках пра ек та 
ад бу дзец ца су поль нае пя чэн не 
бус ла вай ла пы, г.зн. пос ных бу ла-
чак у выг ля дзе бус лі най ла пы. Кошт 
пра ек та: 4 375 зл. — да та цыя: 
4 284 зл.

Та пар кі — пра ект Пе ра пя лі ца, 
які зво дзіц ца да рэ кан ст рук цыі даў-
ней ша га аб ра ду за вяр шэн ня жні ва. 
Пра ект праб дач вае ар га ні за ван не 
май стар-кла саў, дэ ман ст ра цыю вы-
ка нан ня пе ра пя лі цы, на ву чан не аб-
ра да вым пры пеў кам. Кошт пра ек-
та: 5108 зл. — да та цыя: 4 319 зл.

Мэ та пра ек таў — ажыў лен не 
дзей нас ці жы ха роў вё сак, ак ты ві-
за цыя мяс цо вай су поль нас ці па за-
ха ван ні сва іх тра ды цый і аб ра даў, 
а так са ма ства рэн не сель ска га пра-
дук ту дзе ля вы ка ры стан ня яго для 
ту ры стыч ных мэт.

Вы шэй з га да ныя пра ек ты скла-
да юць ра зам су поль ны пра ект пад 
наз вай Эт на гра фіч ны ве ла сі пед-
ны шлях гмі ны Кляш чэ лі. Іні цы я-
тыў ныя сё лы бу дуць пры пын ка мі 
на гэ тым шля ху. Су поль ны пра ект 
прад бач вае за піс вы ка нан ня пра-
ек таў у па а соб ных вё сках, афар м-
лен не гра фіч ных зна каў ха рак тэр-
ных вы лу ча ным пры пын кам, уста-
наў лен не ін фар ма цый ных таб ліц 
на ро ва ра вым шля ху, а так са ма 
ап ра ца ван не ад мыс ло вай ін тэр-
нэт-ста рон кі і вы пуск рэк лам ных 
лі сто вак. Кошт су мес ных пра ек таў 
скла дае су му 23 868 зл, у тым лі-
ку 20 441 зл. гэ та мік ра да та цыі. 
Рэ а лі за цыя пра ек таў па чы на ец ца 
з па чат кам са ка ві ка і за вер шыц ца 
ў ве рас ні г.г.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Іні цы я тыў ныя 
сё лы

Ла сі нян ская вай на

— Увай шоў шы ў ха ту, пар ты зан про сіць 
ес ці, а ка лі шта ны аль бо бо ты яму зніш чы лі
ся, за бі рае гас па дар скія, але толь кі та ды, 
ка лі яму па ды хо дзяць па раз ме ры. Са ла нін
ні кі бя руць усё, што ў ру кі ім па па дае, на ват 
баб скія су кен кі.

— Яй кі ха ва лі пад сен ні чок у ка лы ску, 
— да дае спа да ры ня Бя ган ская, — па куль 
са ла нін ні кі не за ры ен та ва лі ся і не па ча лі 
вы кі даць дзі ця ці з той жа ка лы скі, каб яй кі 
па за бі раць. По тым кла лі іх у печ ку, але і там 
увесь по пел пе ра кі ну лі.

Спа дар Ры гор пом ніць як у 1939 го дзе 
праз вё ску су ну лі ру скія тан кі. Дзень і ноч, 
без пе ра пын ку. Усе ка за лі: „Во дзе сі ла, 
во дзе сі ла”. А не мец быў хіт рэй шы, са ма
лё таў на ра біў, та кіх двух мес ных ку ку руз
ні каў, якія, ні зень ка спус ціў шы ся, бам бі лі 
ку ку ру зу аль бо жы та. Уця ка ю чым на зад 
праз вё ску ру скім тан кі га рэ лі на ха ду. На
ля ціць са ма лёт і па ўсім. Сал да ты прый шлі 
ў ха ту, ска за лі: „Бой бу дзем ад кры ваць”. 
Ла сі нян цаў паг на лі на вы ган, у чы стае по
ле. А ў 1941 го дзе ку ку руз ні кі ўсё па гэ тым 
жы це. Стра ля лі толь кі да сал дат, цы ві ляў не 
ча па лі. Гры шы бы ло та ды шэсць га доў.

Яго баць ку Аляк сан д ра ў 1939 го дзе 
зма бі лі за ва лі ў поль скае вой ска. Прый шоў 
за гад і трэ ба бы ло яго вы ка наць. Мно га 
муж чын та ды па за бі ра лі. На ла сі нян скай 
га ры, пася рэ дзі не вё скі ста іць кап ліч ка. 
Па бу да ва лі яе, ма быць, яш чэ пры ца ры для 
раз ві тан ня з ня бож чы ка мі. З муж чы на мі, 
якія ад п раў ля лі ся на вай ну, так са ма раз віт
ва лі ся пад той жа кап ліч кай. Ад во дзі лі іх 
ту ды цэ лы мі сем’ я мі. На кан цы ішоў му зы
кантгар ма ніст. Іг раў і пла каў. Усе пла ка лі. 
Гры шу да кап ліч кі баць ка нёс на ру ках. 
Узяў шы тор бы з су ха ра мі, па ван д ра ва лі 
праз Га лын ку, дзе зна хо дзі лі ся іх нія мо гіл кі, 
на чы гу нач ную стан цыю ў Бе ра ста ві цы.

Аляк сандр Бя ган скі слу
жыў у лёг кай ар ты ле рыі. 
Пад Вар ша вай ак ру жы лі іх 
нем цы. З дзе ся ці ўла наў, 
якія на ка нях ра шы лі суп
раць ста яць уз б ро е на му 
па зу бы во ра гу, пра жы ло 
толь кі двое. Па ля кі пад ня лі 
бе лы сцяг. Зня во ле ных 
паг на лі ў Пру сію да па ма
гаць ня мец кім гас па да рам, 
за сту паць ма ла дых, ва ю
ю чых на фрон це нем цаў. 
Аляк сандр за ста ваў ся там 
да 1941 го да.

У тым жа ча се дзядзь ку 
спа да ра Гры шы, Гры шу 
Ра ма ні ка, поль ска га ўла на з Су валь ска га 
пал ка зня во лі лі ру скія. Ка мен дант, да ве
даў шы ся, што дзядзь ка — пра ва слаў ны 
бе ла рус, ад пус ціў яго да ха ты. Вяр нуў ся 
ў поў най вай ско вай фор ме, са шпо ра мі 
і шаб ляй.

Аляк сандр уця каў з ня мец кай ня во лі 
ў ня мец кія Ла сі ня ны. Ішоў, ары ен ту ю чы ся 
на ўсход сон ца, па ля мі, да лё ка ад да рог, 
з ва ліз кай нап ха най цэг ла мі. Бы ло іх трох 
уце ка чоў. Па між імі — жы хар Ваў ка вы ска, 
яко му так са ма па шан ца ва ла вяр нуц ца 
да ха ты. Па гу бі лі ся ўна чы, уця ка ю чы ад 
еду ча га на ро ва ры ня мец ка га сал да та. 
Баць ка за стаў ся сам. Най горш бы ло на 
ня мец кай мя жы. Нех та яму пад ка заў, што 
трэ ба па ча каць да зме ны вар таў ні коў. 
Пад каз ака заў ся ка рыс ным. Пе рай шоў на 
дру гі бок у ка рот кім пе ра пын ку пад час зме
ны вар таў ні коў. Ха ваў ся ў ле се, але трэ ба 
бы ло і да лю дзей вый с ці, ес ці па пра сіць, 
па мыц ца, ад па чыць. Пай шоў у лес. Па ля кі 
пры ма лі яго вель мі доб ра, кар мі лі, хтось ці 
даў граб лі, быц цам для зем ля ро ба, які ідзе 
ў по ле. Ён жа за Поль ш чу ва я ваў. Ча сам 
пе раш ка джаў яго бе ла ру скі ак цэнт, але ж 
Поль ш ча бы ла та ды ад мо ра да мо ра. „Не, 
то ва жы шу”, — ска заў адзін поль скі гас

па дар. „Я не естэм то ва жы шэм, я естэм 
па нэм”, — ад ка заў яму Аляк сандр. Па да
ро зе су стрэў ган д ля роў, якія пра па на ва лі 
ехаць з імі ў Вар ша ву, абя ца лі да па маг чы 
з афар м лен нем не аб ход ных да ку мен таў. 
Пла ны пак ры жа ваў ня мец кі са ба ка, як знай
шоў іх пры то е ных у аў се. Аляк сандр ледзь 
вы ра та ваў ся. Дак лад ней, вы ра та ваў яго 
са ба ка з не па да лё ка га па над вор ка. Са ба кі 
кі ну лі ся на ся бе, а Аляк сандр — у лес. З ле
су ў збож жа, са збож жа ў лес. Тут рап там 
ба чыць, не мец ся дзіць і ро вар ра ман туе. 
Упаў у збож жа і ча кае, па куль той знік не. 
І зноў са збож жа ў лес, з ле су ў збож жа. 
Ідзе з він тоў кай ляс нік. Уця каць не маг чы
ма. Раз га ва ры лі ся. Ака за ла ся, што ляс нік 
— зям ляк ро дам з пад к рын скіх Гу ра наў. 
Па ча ста ваў Аляк сан д ра ма хор кай, па ка заў 
да ро гу. Ру скім па лон ным па ля кі, да лі кат на 
ка жу чы, не па ма га лі. Аляк сандр не прыз
на ваў ся, што ён пра ва слаў ны бе ла рус. Не 
бы ло та кой пат рэ бы, каб прыз на вац ца ні 
пе рад чу жы мі, ні тым больш пе рад сва і мі. 
Праў ду ка жу чы, з гэ ты мі апош ні мі спра ва 
вы гля да ла най больш не ці ка ва.

— Баць ка ка заў, — га во рыць спа дар Ры
гор, — што ка лі б прый ш ло ся ўця каць ад 
нем цаў бе ла ру скі мі вё ска мі, ён ні ко лі да ха
ты не вяр нуў ся б.

Свае лю дзі не пу ска лі яго ў ха ту, не дзя
лі лі ся хле бам. У пад га ра доц кай Пі ла тоў ш
чы не нех та рап там зак ры чаў: „Хут чэй ка ня 
зап ра гай!”. Мо жа ха це лі яго прыб раць, 
а мо жа і не ха це лі, але Аляк сандр спа ло хаў
ся ўсур’ ёз. Да бег праз Юзэ фо ва на кру шы
нян скае по ле, ня цэ лых дзе сяць кі ла мет раў 
ад род най ха ты. Нех та гля дзеў праз бі нок лі 
ў кру шы нян скі бок, мо жа пар ты зан, а мо жа 
са ла нін нік. Пра ча каў шы хві лі ну ў ку стах, 
на кі ра ваў ся на скраб ляц кі гас ці нец, зва ны 
так са ма на па ле о наў скім.

Вяр нуў ся ў чу жую ха ту. Яго ўлас ная зга
рэ ла пе рад вай ной. Жон ка На дзя, дзет кі 
Гры ша і Ге ня знай ш лі пры ту ліш ча ў ха це 
баць коў На дзі — Ра ма ні каў.

— Мы ўжо спаць па ля га лі, — ка жа Ры
гор.Тра ціць го лас. Слё зы ціс нуц ца на во чы.

— І так заў сё ды, — пац вяр джае яго жон
ка, — пла ча, гу тар ку зай мае.

— Прый ш ла ба бу ля, — вяр та ец ца 
го лас спа да ру Ры го ру. — Ге ня, Гры ша, 
уста вай це, да вас з Не па рож няў цаў сва як 
прый шоў. Мне ў 1942 го дзе споў ні ла ся ўжо 
сем га доў, а ся стры Ге ні — пяць. Ся дзеў 
ён на кух ні, за пы таў: „Ге ня, Гры ша, як вы 
жы вя це”. Я ка жу: „Пап ка!” — так ка лісь 
на зы ва лі. А Ге ня так і па ду ма ла, што гэ та 
нех та з Не па рож няў цаў аль бо які па лон ны 
сал дат. У вёс цы бы ло іх та ды шмат.

Неў за ба ве ла сі нян скі сол тыс ад п ра віў
ся ў Бе ра ста ві цу афар м ляць Аляк сан д ру 
да ку мен ты. Узяў з са бою са ма гон ку, якую 
дзядзь кі Ра ма ні кі гна лі бе зу пын на. Та кім 
чы нам баць ка ўлад ка ваў ся ў сва ёй род най 
вёс цы, па куль не за бра лі яго са ве ты. Гэ та 
бы ло ў 1944 го дзе. Здат ных да вой ска бра
лі на вай ну, астат ніх на пра цу ў кал га сах. 
Дзядзь кі Ра ма ні кі так са ма ту ды пай ш лі. 
Спяр ша за бра лі іх у за пас ны полк у Мінск. 
Дзядзь ка Сяр гей быў ва ен ным краў цом, 
шта ны лей тэ нан там цы ра ваў, але ка лі род
на га бра та па сы ла лі на фронт, па ехаў ра
зам з ім. У Вен г рыі на е ха лі аў та ма бі лем на 
мі ну. На шчас це вы ра та ва лі ся і па мар шы ра
ва лі на Бер лін.

Та кіх як Аляк сандр, нест ра я вых, 1906 го
да на ра джэн ня, з па ра не ны мі на га мі бра лі 
ў кал га сы. Яму як раз па шан ца ва ла. Ад да лі 
яго ў По лацк у ва ен ную кух ню за пас но га 
пал ка. Штод ня ха дзіў на чы гу нач ную стан
цыю раз г ру жаць мяш кі з му кой і кру па мі. 
Ад ной чы па ба чыў хлоп чы ка. „Дзя дзя, дай
це ку со чак хле ба, — па чуў. — Мы з ма май 
пры е ха лі на за пад ную та му, што там ня ма 
ча го ес ці. Жы вем у зям лян цы, а баць ка на 
вай не”. Аляк сандр ад даў дзі ця ці апош нюю 
лу сту, а яго са вец кі су пра цоў нік на ват ува гі 
на хлоп чы ка не звяр нуў. У ва го нах ча сам 
мя шок пар вец ца, неш та вы сып лец ца. Звы
чай на лей тэ нант згра баў гэ та на га рэл ку. 
Баць ка паз бі раў му ку і ад даў ма ці хлоп чы
ка. Прый ш ла ў вай ско вай гім нас цёр цы, 
ін шай воп рат кі не бы ло.

Ка нец вай ны Аляк сандр су стрэў у По
лац ку.

vІа ан на ЧА БАН

У Ла сі ня нах, што пад 
Крын ка мі, Дру гая су-
свет ная вай на ў поў-
ным раз га ры. Па вёс цы 
бу шу юць мяс цо выя са-
ла нін ні кі і пар ты за ны. 
Чым ад мет ныя гэ тыя 
гру поў кі? Гры ша Бя ган-
скі, крын ча нін, ура джэ-
нец Ла сі нян, аб’ яс няе:

n На дзея Бя ган ска я з дзяць мі Ге няй і Аляк сан д рам. Зды мак 
зня ты ў Бе ра ста ві цы для баць кі, які та ды зна хо дзіў ся ў па ло-
не. Воп рат ка дзя цей па зы ча на ад ба га цей шых сва я коў.

n  Гры ша Ра ма нік. Пар т рэт зня ты ў атэ лье Fo tog raf ja „Mo-
dern” J. Ber n sz tejn, Su wał ki, Koś ciusz ki Nr 66.

n  Сяр гей Ра ма нік (зле ва) у са вец кай ар міі. Под піс на ад ва ро це 
здым ка па-ра сей ску: „На па мятъ Сест ри це На ди от Се ро жи 
6-4-46 го да”.

n  Аляк сандр Бя ган скі (зле ва).
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 9-16

Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” да 6 сакавіка 
2016 г., най лепш па элек т-
роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

З ча ла ве кам ён сяб руе,
Ноч чу двор яго вар туе,
Слу жыць шчы ра не ба ра ка,
Хоць і ка жуць
Злы с.....

Два ра гі, бы два су кі,
Цём на-бу рыя ба кі.
Не ад пра цы цяж кай, не
тоў сты горб
у іх на спі не.
З....

 Паў лі на КАЗ БЭ РУК
 ПШ у Мі ха ло ве 

Гуль ня
Каб у зго дзе жыць,
Трэ ба ра зам 

на па ля ван не ха дзіць.
Па ля ван не гэ та доб рая спра ва,
І мыш і тыгр 

сяб ру юць гэ так уда ла.

Адказ на за гад кі № 5-16: 
авеч ка, ма роз. Уз на га ро ду, 

за піс ную кніж ку, вый г раў 
Ігар Кар даш з Нар вы. 

Він шу ем!

    Мі ра ЛУК ША

Яд ло вец
Яд ло вец па ху чы аб рос
су хі па жаў це лы ад кос,
як цём на-зя лё ныя све чы
пад няў ка лю чыя пле чы.
Ягад гар ка вы рой
тры мае ён пад па лой.
І на яло вай зям лі
строй на га дуе кам лі.
Учэ піц ца ко ра нем ён
у су хі пяс ча ны ад хон.
А хто та кі там жы ве,
пад яд лоў цам жар ты чаў пе?
Ка жуць, ча сам прый дзе ля сун
і па чэ ша зя лё ны каў тун,
буб ку з’есць і пас піць у ім хах.
І жук там жы ве, і му рах.
Ачыш чае па вет ра ў ба рах
зда ро вы яд лоў ца вы пах.
Яд ло вец вазь мі пры ту лі,
шча ку са бе не ска лі.
Пяш чо ту яд лоў цу да ры,
што рас це на пяс ча най га ры.

Бе ла ру ская дык тоў ка і школь ны тэ атр

— Мае вуч ні ўжо ў ве рас ні да пыт-
ва юц ца пра дык тоў ку, — ка жа на-
стаў ні ца Іа ан на Мар ко, — та му мы 
ро бім усё, каб гэ ты кон курс быў важ-
ны і не за быў ны.

З ран ня, 19 лю та га, у не пуб ліч ную 
шко лу свя тых Кі ры лы і Мя фо дзія 
па ча лі з’яз джац ца гос ці. Пры е ха лі 
вуч ні з Нар вы, з’я ві ла ся мо ладзь з бе-
ла стоц кай гім на зіі № 7. Праў да, гос ці 
з вя лі кай няс ме лас цю пры сту пі лі да 
дык тоў кі, ад ка ман дзі ра ваў шы сва іх 
«гра ма це яў». Гас па да ры, як заў сё ды, 
па поў най пра гра ме пад ня лі вык лік. 
Пі са лі амаль усе. Без нер ваў, стра ху, 
у лёг кай, няз му ша най ат мас фе ры 
свя та. На стаў ні ца Іа ан на Мар ко зра-
бі ла пры го жы жэст у бок на шай га зе-
ты. У су вя зі з 60-год дзем тыд нё ві ка 

ўдзель ні кі пі са лі дык тоў ку па тэк-
стах з кні жак, вы да дзе ных «Ні вай». 
Гім на зі сты ме лі за за да чу на пі саць 
фраг мент з „Бе жан ства 1915 го да”, 
а вуч ні па чат ко вых школ — фраг мент 
ус па мі наў Вік та ра Шве да „З Мо ра 
ў го рад”. Тэкст пра чы таў Улад Гры-
неў скі, жур на ліст Ра дыё Ра цыя.

Ра зам з бе ла ру скай дык тоў кай 
у шко ле пра хо дзі лі ма стац кія вы-
ступ лен ні. Нар ва пры е ха ла з тэ ат-
раль ны мі сцэн ка мі «Кір маш», «Ка-
пан не буль бы» і «Ла вач ка» ды га вэн-
дай Кры сты я на Па скор б кі.

— «Ка пан не буль бы» мы па ка за лі 
ўжо пяць ра зоў, — ка жа на стаў ні ца 
Ні на Аб ра мюк. — Сцэн ка ра сказ вае 
пра тое, як на шы пра баб кі вя ско вай 
су пол кай ка па лі буль бу. Пра тое, якія 
ў іх бы лі раз мо вы, што ад бы ва ла ся 
ў вёс цы. Усё гэ та на ас но ве ўспа мі наў 
з на шых вё сак. Маг чы ма та му лю дзі 
зап ра ша юць. За раз ду ма ем «Ка пан-
не буль бы» па ка заць у Трас цян цы.

Па ра лель на ў бе ла стоц кай гім на зіі 
№ 7 ад бы ваў ся між гім на зіч ны кон-
курс страль бы.

Мы, у сваю чар гу, не прый шлі 

з пу сты мі ру ка мі. Для ўдзель ні каў 
кон кур су мы пад рых та ва лі кніж ныя 
па да рун кі і муль ты ме дый ную прэ-
зен та цыю пра Су стрэ чы «Зор кі».

А за раз най важ ней шае! Сё лет-
нюю бе ла ру скую дык тоў ку ў ка тэ го-
рыі  па чат ко вых школ най лепш на пі-
са лі Але ся Бут ке віч — пе р шае мес-
ца, Іван Кар сун скі — дру гое, Эмі лія 
Ка лод ка — трэ цяе; вы лу чэн ні — Зу-
зан на Ба кер і Воль га Фе дар чук. Усе 
яны з пра ва слаў най шко лы. Пра вы ні-
кі ў гім на зіі на пі шам праз ты дзень.

Зор ка, 
фо та Ган ны КАН Д РА ЮЦК
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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 № 5: 
Ас, бро вы, іг ра, Ас, грант, янот, наш, яр кі, лыж ка. Ян, сіг нал, грош, брат, кран, 

як, то ра, Ява, ры со піс.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Ку ба Аніш чук, Кін га Леў ша, Ка ра лі на Кан-

д рат з На раў кі, Зу зан на Міш чук, Ма рыя Ва ран чук з Арэш ка ва, Ігар Кар даш 
з Нар вы, Са ра Скаў рон ская з Бе ла сто ка, Вік то рыя Гаць, На тал ля Мар ке віч, 
Іа ан на Ні кі цюк з Бель ска-Пад ляш ска га, Наталля Ляўчук, Анна Парфянюк 
з Новага Корніна. Він шу ем!

Ка рыс ная 
гуль ня
— У за а парк згу ля ем,
Мой бра це Мі ка лаю.
— А што ра біць мы бу дзем?
Мі кол ка стаў ма ру дзіць.

— Я мал пі шо нам бу ду, —
Ска за ла ся стра Лю да.
— А ты мне не ча ка на
Пры ня сеш ба на наў.

Усё ў мя не 
чу жое
— Ты, мі лы Ада ме,
Ма еш но сік ма мы,
Та ты ва ла соч кі,
Ба бу лі ны воч кі.

— Бо ты ся стры Улі,
Бра ці ка ка шу лю,
Маю ўся го мно га,
Улас на га ні чо га.

Ка жуць, бе ла ру сы — ці хі, па мяр-
коў ны на род. А вось, ка лі прый ш-
ло ся стра ляць, цяж ка бы ло ўтай-
ма ваць эмо цыі. — На рэш це якісь 
фай ны кон курс! Што ад па вед нае да 
су час на га наст рою! — ка мен та ва лі 
на фей с бу ку гім на зі сты. Тыя, якія 
не тра пі лі на спа бор ні цтвы, моц на 
шка да ва лі і на ват пак рыў дзі лі ся, 
што іх не за пра сі лі. Мо ва пра ІІ Між-
гім на зіч ны кон курс страль бы, які 
ад быў ся 19 лю та га ў Бе ла сто ку. Кон-
курс быў пры мер ка ва ны да Дня род-
най мо вы. Част ка страль цоў пі са ла 
ў гэ ты дзень бе ла ру скую дык тоў ку.

Спа бор ні ча ла шэсць гім на зій: 
Не пуб ліч ная Гім на зія свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія з Бе ла сто ка, Гім на зія 
№ 3 з Бель ска-Пад ляш ска га, Гім-
на зія з ДНБМ з Гай наў кі, Гім на зія 
з Кляш чэ ляў, Гім на зія імя ар хі е пі-
ска па, ге не ра ла ды ві зіі Мі ро на Ха-
да коў ска га з Нар вы і ар га ні за та ры 
— Гім на зія № 7 з Бе ла сто ка.

Ся род пе ра мож цаў апы ну лі ся:
І мес ца — Ма тэ вуш Бу ра чэў скі 

(99 на 100 ба лаў) — НГ свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія.

ІІ мес ца — Мі хал Па до лец (96 на 
100 ба лаў) — Гім на зія № 3 у Бель-
ску-Пад ляш скім.

ІІІ мес ца — Паў лі на Вэр ш ко (95 
на 100 ба лаў) — Гім на зія з ДНБМ 
у Гай наў цы.

Най леп шыя ка ман ды:
І мес ца — Гім на зія № 3 у Бель-

ску-Пад ляш скім.

Стра ля лі ў дзень Род най мо вы

 Эмі лія КАЗ ЛОЎ СКАЯ
 Ге ра ні мо ва, ПШ у Мі ха ло ве

Шко ла
Сён на ў шко ле 

дзве клас ныя ра бо ты,
Мы сур’ ёз на бя рэм ся да ра бо ты,
Ад на па ан г лій скай мо ве,
Дру гая па бе ла ру скай мо ве,
Гэ та ўсім на зда роўе!

ІІ мес ца — НГ свсв. Кі ры лы і Мя-
фо дзія.

ІІІ мес ца — ПГ № 7 у Бе ла сто ку.
Год та му кон курс страль бы пры-

ду ма ла на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы 
Аль ж бе та Руд коў ская. На гэ та паў-
п лы ва ла ад на ака ліч насць. Ся род 
яе най ста рэй шых на ву чэн цаў бы лі 
амаль ад ны хлоп цы. Кон курс з хо ду 
ат ры маў эн ту зі я стыч ныя рэ цэн зіі 
гім на зі стаў. За раз ака за ла ся, што 
да страль бы не менш ім к нуц ца 
дзяў ча ты. Ра ней гэ ты від спор ту 
рас с ла ві ла вы пуск ні ца гім на зіі Ка ся 
Біль ке віч. Нам спа да баў ся дух сяб-
роў ства гэ та га кон кур су. І за ду ма, 
каб спа лу чыць яго з бе ла ру скай дык-
тоў кай.

Ма тэ вуш Бу ра чэў скі

Міхал Падолец, Ма тэ вуш Бу ра чэў скі, Паўліна Вэршка Пераможная каманда, разам з Альжбетай Рудкоўскай і дырэктар Уршуляй Штабэльскай-Копа

Bo

Chrom

Kot
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Лаў рэ ат ка 58 лі та ра тур ных кон кур саў, 
аў тар ка тэк стаў пе сень, якія вый ш лі на 
кам пактды ску і ў маг ні та фон най вер сіі п.з. 
«Па яд нан не». Пе ра кла дае на поль скую 
мо ву пес ні з бе ла ру скай і ру скай моў. 
Свае тво ры пуб лі ка ва ла ў Поль скім ра дыё 
Бе ла сток, пе ра да чы «Ле та з ра ды ёп ры ём
ні кам» І Пра гра мы Поль ска га ра дыё ў Вар
ша ве і Ра дыё Па лё нія ў Чы ка га. Дру ка ва
ла ся, між ін шым, у ча со пі сах: «Twór czość 
Ro bot ni ków», «Ni ke», «Bez przys ło ny», 
«Włas nym gło sem», «Ga ze ta Współ czes na», 
«Pog ło sy», «Wprost», «Dy skus ja», «Pło my-
czek», «Miś», «Mar ty ria», «Ku rier Pod la ski», 
«Głos Wyb rze ża». Ан д рэй Па ін та пе рак лад
ваў яе тво ры на ня мец кую мо ву...

У Клу бе «Зе ніт» у мік ра ра ё не Пя ста ар
га ні за ва ла Клуб се ні ё ра. Ра ней дзей ні ча ла 
на Ан та ню ку. Усю ды пры цяг ва ла тлу мы 
лю дзей. І ў «Зе ні це» ар га ні за ва ла ста рэй
шым жы ха рам (і не толь кі ім) су стрэ чы 
з ма ста ка мі, пісь мен ні ка мі, разь бя ра мі Пад
ляш скай зям лі. Ве ча ры ны на Пя ста збі ра лі 
не толь кі се ні ё раў. У апош ніх сва іх клуб
ных пла нах (за пі са ных у маі два га ды та му) 
ме ла зап ла на ва ную на ве ра сень суст рэ чу 
сва іх ба я ві тых се ні ё раў з аў та ра мі з на
цы я наль ных мен шас цей Бе ла сточ чы ны. 
У ве рас ні да ве да ла ся, што не бу дзе мець 
ужо до сту пу да клуб ных за лаў ра зам са 
сва і мі ба га ты мі суст рэ ча мі, хі ба што раз 
у ме сяц на паў га дзін кі для ста рэ чаў, бо 
гро шай для яе не бу дзе, а і пра гра ма бы ла 
не та кая як трэ ба, бо наш то ка му тыя «мен
шас ці». Але на мес ца Ан ны Ра ма но віч 
бы лі пры ня ты дзве асо бы — ін ст рук та ры 
па «зум бе» і «сам бе». Як заў ва жы ла Ан на 
Ра ма но віч, стар шы ня Ра ды жы ха роў мік
ра ра ё на Пя ста, вы мер ла част ка шчы рых 
на вед валь ні каў яе ме ра пры ем стваў, для 
якіх су стрэ чы ў клу бе бы лі на го дай для та
го, каб «ад б ла ка вац ца» — уво гу ле вый с ці 
з «блё ку», па ве ся ліц ца, па ба чыць лю дзей, 
ажыць і за быц ца пра ўлас ную ня мог ласць 
і ста расць. А вель мі ча ста бы лі гэ та про ста 
тан цы, ка лі па дыг ры ва лі бе ла ру скія гур ты, 
і бы ла на го да кры ху рас п ра стаць не ма
ла дыя кос ці. Зу зан на Кру коў ская, ад на 
з тых, хто су муе па ра дас ных куль тур ных 
ме ра пры ем ствах у клу бе «Зе ніт», з го рыч
чу ўспа мі нае, як но вая кі раў ніч ка клу ба 
выр ва ла зпад яе ру кі стол, ка лі пен сі я нер
кі рых та ва лі ме ра пры ем ства, па ма га ю чы 
Ан не Ра ма ноў скай:

— Про ста праг на ла нас, бо ста рыя 
не да рэ кі па він ны ся дзець до ма. Ска за ла, 
што мы смеш ныя з гэ ты мі за баў ка мі і ня ма 
для нас тут мес ца. Бо мы сваё ўжо ад гу
ля лі. Пак рыў дзі ла і нас, а най больш Аню, 
бо ж яна ўсё жыц цё пры 

куль ту ры і пры лю дзях.
— Ты не на ша, — ска за ла ад ной чы сяб

роў ка па тан цах ма ла дзень кай Ані.
Як не на ша? Ру ска. Без свай го мес ца 

— з баць кі Аляк сан д ра з Крас на яр ска, 
з ма ці Ан ны з На ва сад ка ля Ялоў кі (на
ро джа най у Бе ла сто ку). Пап раў дзе ад 
ба бу лі з На ва сад, Олі Па вільч, і пра баб кі 
Суп ру нян кі. Ужо баць кі не па чу ва лі ся да 
сва ёй на цы я наль нас ці, не ду ма лі, кім яны 
ёсць. Бы лі ўжо «з ме ста». Яш чэ да лё ка 
пе рад пер шай вай ной Ані ны дзя ды, па том
ныя вык ш тал цо ныя ін тэ лі ген тыін жы не ры 
пры е ха лі з Крас на яр ска ў Лодзь, і бы лі 
пер шы мі, ка го паг на лі на зад у бе жан ства, 
ужо з дзець мі на ро джа ны мі і вы ха ва ны мі 
ў Ло дзі. Зноў у неў за ба ве рэ ва лю цый ны 
Крас на ярск, у ся рэд ні клас з ве рай у аду
ка цыю і куль тур нае вы ха ван не. Пра жыц
цё свай го баць кі, які ў час дру гой вай ны 
да лу чыў ся да ар міі як юнак, Ан на ха це ла б 
на пі саць кні гу — «Аг ні Ені сея». «Кру той 
па рень» не каль кі ра зоў вы ры ваў ся смер
ці, на ву чыў ся вы жы ваць у най больш нес
п ры яль ных умо вах, і пас ля не да ваў са бе 

ра ды ў мір ным жыц ці. За вяр нуў у га ла ве 
сям нац ца ці га до вай пры га жу ні, ка лі апы нуў
ся ў шмат на цы я наль ным Бе ла сто ку. І Ані
ны і Лё не вы баць кі жы лі як уме лі, ма ла дыя 
і пры го жыя, поў ныя пра гай на це шыц ца 
жыц цём, з дзець мі, якім зда ва ла ся, што 
яны ста рэй шыя за іх. За пі са лі бы лі Аню 
спа чат ку на проз віш ча дзя доў, Астра по
ві чаў. Пап раў дзе не вя до ма бы ло, ці пад 
са праўд ным проз віш чам за пі саў ся баць ка 
з ма ці. Ака за ла ся, ён Сер ге ев. Ру скі. І Аня 
з гэ тым проз віш чамназ на чэн нем урэш це 
ўвай ш ла ў спе лае жыц цё. «Ру ская». І з ру
скім бра там Ля во нам Сяр ге е вым. Ме лі 
па кой пры Ку пец кай ву лі цы (Маль ме да), 
у ка мя ні цы дзе жы лі лю дзі роз ных на цы я
наль нас цей. Баць коў веч на не бы ло до ма. 
«Зай ду да Кла ры, жы доў кі, пой дзем на 
Сен ны ры нак, ку пім ку ры цу, пап ро сім, каб 
нам яе за бі лі, бо ж мы, дзяў чат кі, гэ та га 
не зро бім, вер нем ся да ха ты, зва рым яе. 
Кла ра на ву чы ла мя не доб ра га та ваць. 
І я на ем ся, бо ж баць кі па сва іх спра вах 
не дзе ў го ра дзе. Та ту так са ма на сі ла ў роз
ныя мес цы, ча сам трэ ба бы ло скры вац ца. 
Ад но толь кі баць ка ве даў — дзі ця па він на 
ву чыц ца, ха дзіць на ба лет, на спе вы, на ра
яль — так як у іх няй рад ні, ад па ка лен няў 
куль тур най, з доб рай гра мад скай сфе ры. 
І кан чат ко ва му сіў вы я віц ца як гра ма дзя нін 
СССР. Пас ля Аня як 18га до вая дзяў чы на 
му сі ла ехаць у са вец кае па соль ства і вы
ра шыць, якое гра ма дзян ства выб раць. 
За раз пас ля з’е ха ла ма ці, якая на ка нец 
апы ну ла ся ў Шве цыі. Па да ро зе, ка лі Аня 
пра ві ні ла ся ў баць коў у ней кай дра бя зе, 
выг на лі яе з до му — ма ту ру зда ва ла жы
ву чы ў сяб роў кі ў Ва сіль ка ве, аж ма ці пры
га да ла яе, ка лі су се дзі ста лі пы тац ца дзе 
іх дач ка. «Ну жы ве там не дзе!» — бе стур
бот на ўхмыль ну ла ся ма ла дзі ца, якой бы ло 
ледзь за трыц цаць. Аж дзіў бя рэ, што 
ў та кіх бе стур бот ных, не сур’ ёз ных, ча сам 
ін фан тыль ных баць коў вы ха ва лі ся дзе ці 
— Аня і брат — сур’ ёз ныя, аба вяз ко выя, 
піль ныя, уваж лі выя да ін шых, поў ныя даб
ры ні і спа га ды, шчод рыя і ад каз ныя.

— З ма лен ства да 10 га доў апе ка ва ла
ся я ма лод шым бра там, ра бі ла па рад кі 
до ма. Ад 4 да 13 го да ха дзі ла на ба лет 
да па ні Бе ке ро вай. Ад 10 да 20 га доў зай
ма ла ся я ў Поль скім чыр во ным кры жы, 
пра ца ва ла ў ам бу ла то рыі па ву лі цы Фар
наль скай як рэ гіст ра тар ка. Ад 15 го да 
не пра пу ска ла тэ ат раль ных спек так ляў 
у Бе ла сто ку і Вар ша ве. Да 17 го да жыц ця 
зай ма ла ся я ба ле там, вы сту па ла ў Бе ла
ру скім і Ру скім та ва ры ствах. У 16 га доў 
ву чы ла ся і пра ца ва ла ў ПЦК, са ма вя ла 
ла ге ры з мо лад дзю. У 16 га доў пай ш ла на 
дзю до ў клуб «Яге ло нія», а ад 17 — два га
ды зай ма ла ся ва лей бо лам. У 20 га доў пай
ш ла за муж, у 24 га ды на ра дзі ла сы на. Да 
36 га доў пе ра жы ва ла про ста пек ла. Ад 
36 да 40 га доў зас ноў ва ла но вае жыц цё. 
І ўсё кру ці ла ся, каб за ра біць на ўтры ман
не дзя цей — ме ла «рэ па са цыю» пан чох, 
па зы чаль ню кар на валь ных стро яў, шы ла 
і ва зі ла свае вы ра бы ў Вен г рыю. Зас на ва
ла но вы дом, пра ца ва ла на ўчаст ку і ў лі
та ра ту ры...

Ан на Ра ма но віч з’яў ля ец ца ад ной з най
больш плён ных і ўзна га ро джа ных у кра і не 
пісь мен ні каў, пра што ма ла хто ве дае 
ў Бе ла сто ку... Ад 1995 г., пе ра мо жа ная хва
ро бай, пай ш ла на пен сію па ін ва лід нас ці. 
І тут не ўсе дзе ла — пра ца ва ла ў клу бах, 
з се ні ё ра мі, з дзець мі, з’ез дзі ла ў ЗША 
на па ру га доў, дзе так са ма не склад ва ла 
рук. Но вая ква тэ ра, вы ха ван не ўну каў. 
У 1996 г. смерць баць кі (які ўсё ж яш чэ 
з’ез дзіў, з бо яз зю, у Крас на ярск), у 2009 г. 
— смерць ма ці на чу жы не. Смерць ня вест
кі. Дэп рэ сія — ча ты ры га ды: ад 60ці да 64
ці га доў. У 2013 го дзе ка нец лю бі май пра
цы ў клу бе. І той рак шчы та від кі. Ды ў 66 
га доў — но вая, чар го вая кні га, «Арэ ол», 
уз наў лен ні ін шых. Дзя сят кі за га лоў каў.

— Ад куль па мя таю — заў сё ды ве ры ла 
я ў Бо га. Ка лі я бы ла ма лень кім дзі цём, ма
ці вя ла мя не ў цар к ву

 свя то га мі ка лая
па ву лі цы Лі па вай у Бе ла сто ку. Там 

мя не ах рыс ці лі. Ма быць, ад туль так са ма 

вы ве дуць мя не на апош нюю да ро гу, — уз
ды хае Ан на, якая пе ра жы ла ў жыц ці здра
ду ма ці і свай го му жа, ня лёг кае са мот нае 
вы ха ван не дзя цей і рак. — Па мя таю, як ба
цюш ка па чы наў аб кадж ваць ка дзі лам, я за
чы на ла каш ляць. Дым дзёр мне, аст ма тыч
цы, гор ла. Ма ма вы га ня ла мя не з цар к вы, 
за гад ва ла на пад вор ку ча каць кан ца ба га
служ бы. Я ся дзе ла на драў ля най ла вач цы 
і гжэч на ча ка ла ма му. У цар к ву мы ха дзі лі 
пе рад свя та мі, у свя ты і пас ля свят. У буд
нія дні пра ца ва лі і не ме лі ча су ха дзіць 
у храм. Ка лі я пад рас ла і пай ш ла ў пер шы 
клас Па чат ко вай шко лы № 4 па ву лі цы 
Чан ста хоў скай, 6, я ча ста ў буд ні дзень бе
га ла ў цар к ву. Каб па гля дзець на іко ну свя
ці це ля Мі ка лая. Ма ма ка за ла, што ён адзін 
са свя тых і адзі ны, які мо жа здзяй с няць ма
ры. Толь кі ён адзін мо жа па пра сіць у Гос
па да ла скі і да ра ван ня. Трэ ба толь кі да яго 
шчы ра ма ліц ца. Іко на свя ці це ля Мі ка лая 
бы ла для мя не свя ты няй. Ка лі я пад рас ла 
і па ча ла ра зу мець сэнс ве ры, на сі ла ікон
ку з са бою і як толь кі на сі ла ней кі ця жар 
у ду шы і тры во гу ў сэр цы — ма лі ла ся 
шчы ра, за ся ро джа ная, з ве рай, што заў
т ра бу дзе лепш. Пас ля ма літ вы заў сё ды 
дак ра нуў ся да мя не па лец Бо жы і да лонь 
свя то га Мі ка лая. Доб ры лёс пры но сіў тое, 
што я заў сё ды зна хо дзі ла вы хад з ка ба лы 
і цяж кай жыц цё вай сі ту а цыі. На ву чы ла ся 
на ап тэч ных ша лях уз важ ваць даб ро і зло, 
— ус мі ха ец ца па э тэ са, якая вы да ла так са
ма збор нік апа вя дан няў «Арэ ол» пра тое, 
кім для яе з’яў ля ец ца свя ці цель Мі ка лай. 
Пі ша ўруч ную і на ма шын цы, ба ра ні Бо жа 
кам п’ ю тар — бо яна мае ду шу.

— Я га то ва на ады ход. Та ста мент 
скла ла. Уста ві ла дзя цей на ады ход. Яш чэ 
за ста ло ся кон чыць тое, што зап ла на ва ла 
— эро ты кі, вер шы, апа вя дан ні, бі яг ра фію 
баць кі. Ці пас пею? Ха це ла б.

І не ў са мо це Ан на, быц цам бы чу жая, 
і са сва і мі доб ры мі людзь мі, і з арэ о лам 
па ку ты і бо лю, ды ўсё ж свет лым, мі ка ла
еў скім.

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

Ан на ад се ні ё раў і свя то га Мі ка лая

Ан на РА МА НО ВІЧ (1949 г. нар.) — бе ла ста чан ка, на стаў ні ца. Ад 1964 го да пі ша вер шы і про зу для дзя цей, мо ла дзі і да рос лых. 
Бы ла стар шы нёй На стаў ніц ка га лі та ра тур на га клу ба ў Бе ла сто ку. Вя ла дзі ця чыя тэ ат ры і ка ба рэ для да рос лых, пі са ла для іх 
тэк сты. Як па э тэ са больш вя до мая ў Поль ш чы чым у род ным го ра дзе. Па ва жае сяб роў ства, ка хае лю дзей, му зы ку Ша пэ на, 
Вяр цін ска га і ста рыя ра сій скія ра ман сы. Цэ ніць ма ста цтва Дзю рэ ра і Хэл мон ска га. Ка хае жы выя квет кі і ча ла ве чую муд расць. 
Збі рае ма не ты, мар кі і фар фор. Ці ка віц ца фа таг ра фі яй. Ле там вы рош ч вае рас лі ны на сва ім участ ку. Во сен ню ства рае па э зію. 
А зі мой рых туе ў кух ні са праў ды па э тыч ныя ка ра леў скія стра вы. Ма ці Га лі ны і Пшэ мыс ла ва. Ба бу ля Ур шу лі, Лю і зы і Ма ры кі. 
Ця пер Ан на Ра ма но віч — на зас лу жа най пен сіі. На да лей ка хае тое, што пры го жае і ра зум нае (пры ро ду і лю дзей).
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Е
ду чы по ез дам у на прам ку Ча ром хі 
і да лей па да ец ца, што та маш няя 
чы гу нач ная ін ф раст рук ту ра пі кі руе 
ў на прам ку цал ка ві тай ад сут нас ці. 
Паз ні ка лі шмат лі кія бы лыя па ча

каль ні, а тыя, што аста лі ся, гі бер ну юць са 
шчыль на за бі ты мі вок на мі, а ка лі яны яш чэ 
праз ры стыя, то ма ла ўжо ка му тая праз ры
стасць пат рэб ная. У Страб лі, кі пу чай ка лісь 
на ро дам стан цыі, бу ды нак па ча каль ні ста
іць не ві ду чым і зда ва ла ся б, што там гас па
да рыць ад но час, ка лі па са жы ры чы гун кі 
па да лі ся ад туль у ней кае бе жан ства. Ад нак 
ёсць там і не ча ка насць. Вы лез шы з цяг ні ка 
ў Страб лі заў ва жаю з не даў мен нем но вы 
пе рон да клад на пры мер ка ва ны да ак ту аль
ных рэй ка бу саў.

Са Страб лі кі ру ю ся ў за ход нім на прам
ку, па паў ноч най тэ ры то рыі Выш каў скай 
гмі ны. Мар ш рут да во лі 
пра цяг лы бе ру чы пад ува
гу што раз мен шую пры
сут насць там пуб ліч на га 
тран с пар ту, у вы ні ку ча го 
ад лег лас ці між пры пын
ка мі над та ўзбуй ня юц ца. 
З гмін ных Вы шак яш чэ 
не над та даў но быў у пас
ля а бед ні час аў то бус 
у Бельск, ця пер жа яго 
ня ма на ват у ган д лё вы 
ў Бель ску чац вер. Раз ліч
ваю на па сад ку ў аў то бус 
толь кі ў Пет ка ве, якое 
ўжо ў бы лым Лап скім па
ве це...

Па коль кі ту паю па зга
да най Выш каў скай гмі не, 
слоў па ру з яе пар та ла: 
„Na prze ło mie XIV i XV 
wie ku Wiel kie Księ stwo 
Li tew skie za war ło so jusz 
z Kró le stwem Pol skim i Księ stwem Ma zo wiec-
kim. W tym cza sie Pod la sie na le ża ło jesz cze 
do Lit wy, ale ob szar ten był sła bo za lud nio ny, 
is t nia ło tu nie wie le wsi ksią żę cych za miesz-
ka łych przez bia ło ru skich chło pów wyz na nia 
pra wos ław ne go. Wszys t kie grun ty na le ża ły 
do księ cia li tew skie go, któ ry chciał je za lud nić. 
W pier w szej po ło wie XV wie ku z Ma zow sza 
i Kró le stwa Pol skie go, na zap ro sze nie księ cia, 
przy by ło tu licz ne gro no ry ce rzy, któ rzy ot rzy-
my wa li hoj ne na da nia ziem skie na Pod la siu. 
W tam tych cza sach pow s ta ła więk szość miej-
s co woś ci ry cer skich w tych stro nach. Przy 
pra wie niez mie nio nych naz wach is t nie ją do 
dziś. Dziś trud no uwie rzyć, ale pra wie wszys-
t kie miej s co woś ci w gmi nie Wysz ki ma ją po 
600 lat, w wie lu miesz ka ją 
po tom ko wie ry ce rzy, któ rzy 
ot rzy ma li tu zie mię jesz cze 
w XV wie ku”. А па том кі ры
ца раў гэ та ж шлях та, не 
толь кі ў зна чэн ні гра мад ска
га сас лоўя.

Пер шай вё скай па мар
ш ру це з’яў ля юц ца Са мул кі, 
рас па ло жа ныя над са мою 
Нар вай. Гмін ны пар тал 
па ве дам ляе, што мяс цо
васць гэ тая ўпер шы ню 
згад ва ец ца ў XVIII ста год дзі 
пад наз вай Смуль кі; не 
ад важ ва ю ся зда гад вац ца, 
з ча го гэ ты та по нім узяў ся. 
А ай цец Ры гор і ма туш ка 
Ан та ні на Сос ны пі са лі так: 
„Zna ny ar che o log Ka miń ski 
tak pi sze o Su ra żu: ... gród 
su ra ski zos tał zbu do wa ny 
przez któ re goś z ksią żąt ru-
skich pod ko niec XI w. ja ko przed moś cie Ru si 
na le wym brze gu po łud nio we go bie gu Nar wi. 
Wład cy rus cy, a póź niej li tew s cy, aby umoc nić 
swe pa no wa nie na tych zie miach, osa dza li 
pod gro da mi i na szla kach głów nych dróg 
i rzek pew ną ilość wsi bo ja rów, zo bo wią za nych 
do służ by wo jen nej i zam ko wej. Pow s ta ły tak-
że wsie chłop skie, jak Sa muł ki Ma łe — daw na 
naz wa Siół ko (na le żą ce do pro bo stwa biel skie-
go)...”. А гмін ны пар тал сваё: па ве дам ляе, 
што кры ху больш за сто га доў та му мяс цо
васць Са мул кі быц цам раз’ яд ноў ва ец ца, бо 
згад ва юц ца ўжо дзве вё скі: ад на „вя лі кая”, 
а дру гая „ма лая”. У ня даў нюю „атэ і стыч
ную” эпо ху ў Са мул ках раз гар ну ла ся сак
раль нае бу даў ні цтва: у 1952 го дзе бы ла кан
сек ра ва на кап лі ца, зне се ная со рак га доў 
паз ней. А да та го ча су, у 1984 го дзе бы ла 
зда дзе на ў ка ры стан не чар го вая... Гмін ны 

пар тал: „W 1921 ro ku w tej wsi no to wa no (Sa-
muł ki Wiel kie) 31 do mów i 175 miesz kań ców, 
w tym 1 pra wos ław ny i 6 Ży dów”. Гмін ны пар
тал ні чо га не згад вае пра больш су час ную 
дэ маг ра фію вё скі, за тое пра тую дэ маг ра
фію кра са моў на свед чыць аб ра ста ю чы 
ма ла ды мі сос на мі бу ды нак з паз баў ле ны мі 
ўся ля кай ста ляр кі акон ны мі і дзвяр ны мі пра
ё ма мі — бу ды нак ты по вы для школь на га 
бу даў ні цтва...

Ад Страб лі ў Са мул кі вя ла ляс ная ас
фаль тоў ка, але да лей, у на прам ку Фі лі паў 
— звы чай ная жві роў ка. Ужо зда лёк па каз
ва ец ца ве жа та маш няй кап лі цы. Ка лі я ву

чыў ся рэ лі гіі ў па чат ко вай шко ле, та дыш ні 
ляў коў скі ба цюш ка Ра фа іл Чы стоў скі 
на ву чаў, што хра мы ма юць кшталт каў чэ га 
ці ка раб ля, што гэ ты кшталт сім ва лі зуе бяс
печ нае пла ван не па жыц цё вым мо ры. Кап лі
ца ў Фі лі пах зда лёк на гад вае ях ту з вя лі кім 
вет ра зем. Пар тал Тап чэў скай па ра фіі па ве
дам ляе, што ў Фі лі пах бы ла ка лісь кап лі ца, 
якая бы ла зне се на пас ля Сту дзень ска га 
паў стан ня. Ця пе раш няя кап лі ца па бу да ва
на ў 1970х га дах і яна, як каў чэг на Ара ра
це, ста іць на ўзгор ку па ся род вё скі. У гэ тым 
ма дэр ным хра ме і ма дэр ныя кры жы: у іх га
ры зан таль ныя кан цы не сі мет рыч ныя; гэ та 
мне кры ху на гад вае пра ва слаў ную сім во лі
ку, дзе сто ра ны кры жа так са ма не сі мет рыч

ныя... Мо жа гэ та та кая эку ме нія з аг ляд кай 
на мі ну лае; гмін ны пар тал: „W 1921 ro ku 
by ła to już jed na z naj więk szych wsi w gmi nie 
Top cze wo. Li czy ła w 1921 ro ku 64 do my i 318 
miesz kań ców, w tym 2 pra wos ław nych, jed nak 
wszys cy po da li na ro do wość pol ską”.

Зноў па ка ры ста ю ся кра са моў ным гмін
ным пар та лам: „Wsie drob nosz la chec kie 
zaw sze ce cho wa ły się roz rzu co nym bu dow nic-
t wem. W ten spo sób sta ra no od róż niać się od 
chło pów, któ rzy miesz ka li w zwar tym bu dow nic-
t wie. No wy dwór z da la od głów nej sie dzi by da-
wał na mias t kę „pań skoś ci”. Wo kół pier w sze go 
osad ni ka — Fi li pa pow s ta ły za bu do wa nia je go 
po tom ków i no we osied le zwa no już Fi li pa mi. 
Właś nie pod ta ką naz wą wys tę pu je w 1528 
ro ku. W XVI wie ku naz wę wsi za pi sy wa no ja ko 
Fi li pi Fal ki, Fal ki Phi pii, Phal ki Phi li pi”.

У кан цы вё скі ста іць ста ры драў ля ны 
бу ды нак, які на пэў на не быў жы лым до мам. 

Гэ та, як і ў ін шых вё сках, бу ды нак бы лой 
шко лы. Ад Фі лі паў у Фаль кі бру ка ван ка. 
Гмін ны пар тал: „Miej s co wość Fal ki ma jed ną 
z naj le piej udo ku men to wa nych his to rii. Wio ska 
pow s ta ła w pier w szych la tach XV wie ku, za ło-
ży li ją ry ce rze po cho dzą cy z zie mi łę czyc kiej 
pie czę tu ją cy się her bem Go dziem ba. Po cho-
dzi li ze wsi Wy so kie. To właś nie dla tych ry ce-
rzy w 1424 ro ku ich krew ni z zie mi łę czyc kiej 
wys ta wi li spec jal ny do ku ment pot wier dza ją cy 
ich stan ry cer ski. Do ku ment był ad re so wa ny 
do wiel kie go księ cia Wi tol da i w 1569 ro ku zos-
tał za pi sa ny (ob la to wa ny) w gro dzie su ra skim 
przez po tom ków wy żej wy mie nio nych. Dzię ki 

te mu za cho wał się do na szych 
cza sów i sta no wi naj s tar szy do-
ku ment do ty czą cy osad nic t wa 
w tej oko li cy. W tym do ku men-
cie wy mie nia się miej s co wość 
Fal ki”.

Вель мі доб ра, што за ха
ваў ся та кі да ку мент. Толь кі 
вось ні чо га тут не згад ва
ец ца з ча го наз ва ме на ві та 
Фаль кі... Я пас п ра бую па
свой му да ка пац ца да кры ніц 
гэ та га та по ні ма. І зай му ся 
гэ тай наз вай з пер шай яе 
лі та ры... Лі та ра „ф” мае да
во лі скла да ную агуль ную гі
сто рыю. У на шы сла вян скія 
мо вы пры ван д ра ва ла яна ве
ра год на з Бліз ка га Ус
хо ду і вы сту пае яна 
толь кі ў сло вах за
меж на га па хо джан ня 
— з грэ ча скай, ла цін

скай або ня мец кай моў. У „граж дан
цы” яна то з’яў ля ла ся, то ха ва ла ся, 
гэ так жа як і ў ла ці не, дзе пры ма ла 
вы гляд „ph”. Мне па га ла ве хо дзіць 
сло ва „хва ля”, якое паполь ску пі
шац ца „fa la”. І так па даз ра ваю, што 
і ў раз г ля да ным та по ні ме та кая ж ра
кі роў ка, што з пры быц цём ры ца раў 
іх мяс цо васць аў тах тон нае на сель ні
цтва на зва ла Хваль ка мі. Бо ж но ва
па ся лен цы не бы лі абыкім — яны 
бы лі па том ка мі ры ца раў, шлях тай. 
А пра шлях ці чаў Вац лаў Свян т коў скі 
пі саў так: „Za wszel ką ce nę mu si mieć 
wspa nial szą zag ro dę, dwo rek, brycz kę 
naj ty czan kę, sza rą suk ma nę od któ rej 

zwie się tak że szlach ci cem 
sza racz ko wym, kur t kę lub 
sur dut z sa mo dzia łu w krat-
kę, bu ty z pod ków ka mi, 
żo na i cór ka rę ka wicz ki, 
ka pe lusz, pa ra sol kę, sa lo-
pę, koł nierz fut rza ny. Na jar-
mark i do koś cio ła idzie naj częś ciej 
pie szo i bo so, obu wie wkła da pod 
mu ra mi świą ty ni”. Ці ж не наз ваць 
та кіх хваль ка мі?.. Гмін ны пар тал: 
„W 1921 ro ku li czy ły (Fal ki Sta re) 
43 do my i 253 miesz kań ców, 
wśród nich 11 pra wos ław nych”.

Чар го вая мяс цо васць на ма ім 
мар ш ру це гэ та Га дзем бы. Гэ
тая наз ва ўжо бы ла ра ней, гэ та 
шля хец кі герб. Зыг мунт Гло гер: 
„Go dziem ba, herb pol ski sta ry, 
przed s ta wia ją cy zie lo ną sos nę 
o trzech wie chach i pię ciu ko rzon-
kach w po lu żół tem. Na da ny miał 

być już nie wia do mo przez któ re go z pa nu ją-
cych do by pias tow skiej ry ce rzo wi, któ ry poz ba-
wio ny ko nia i orę ża na po bo jo wi sku po ko nał 
na cie ra ją ce go jeź dź ca wyr wa ną z zie mi mło dą 
sos ną...”. Гэ тае апі сан не яш чэ больш ма цуе 
маё пе ра ка нан не, што ка лі но ва па ся лен цы 
ста лі апа вя даць пра подз віг свай го прод ка, 
то хі ба му жыц кія аў тах то ны не маг лі наз
ваць іх інакш як толь кі хваль ка мі... Гмін ны 
пар тал пра вё ску: „Spis pow szech ny z 1921 
ro ku na zy wa ją Fal ki Go dziem by lub Go dziem-
by, li czy ła w tym cza sie 29 do mów i 171 miesz-
kań ców, wszys cy po da li na ro do wość pol ską 
i wia rę ka to lic ką”.

За Га дзем ба мі яш чэ ад на вё ска — Асоў
ка. Наз ва вё скі не су па дае з ра ней шы мі, да 
яе не чап ля ец ца наз ва Фаль кі, яна та го ж 
вы ва ду, што і Ці соў ка, Ялоў ка, Яся нёў ка ці 
Бя ро заў ка. І пад каз вае, з які мі дрэ ва мі зма
га лі ся яе зас на валь ні кі, вы ся ка ю чы мес ца 

ў паў сюд ных та ды ля сах. Гмін ны пар тал 
па дае, што мяс цо васць упер шы ню згад ва
ец ца ў 1664 го дзе, што не бы ла яна вё скай 
шля хец кай. Да рэ чы, гэ та да во лі рэ гу ляр
ная ву лі цоў ка, ка лі пра за бу до ву ра ней
шых, шля хец кіх вё сак гэ та га не ўда ец ца 
ска заць. Але ва ўсіх іх драў ля ных ха тах ня
ма пад ш чыт ні каў, якія паў сюд ныя ў рас па
ло жа ных да лей на ўсход на шых му жыц кіх 
вё сках. У Асоў цы яш чэ ад на асаб лі васць 
— ве ліч ны дуб на кан цы вё скі; пар тал: „Dąb 
szy puł ko wy o ob wo dzie pnia 580 cm i wy so-
koś ci 25 m ros ną cy na te re nie miej s co woś ci 
Osów ka”.

Ап ра ча гэ та га ду ба на тэ ры то рыі Выш
каў скай гмі ны яш чэ тры ва лу ны — пом ні кі 
пры ро ды: два ка ля Га дзем баў (11,0 і 11,6 м 
у аб х ва це) ды ў Фаль ках (7,5 м у аб х ва це). 
І ва ўсіх вё сках пах вя лі ка та вар ных гас па
да рак.

Іду ў на прам ку Пет ка ва ў алё са вым ан ту
ра жы. Гэ ты лес, у між рэч чы Нар вы і Лі зы, 
на поў не ны ці шы нёй. У па ло ве лю та га на ват 
усю ды іс ныя птуш кі не па да юць тут свай го 
го ла су. Хто ве дае, мо жа дзе ец ца так та му, 
што не ві даць там ча ла ве ча га ўмя шаль ні
цтва і пту шы ныя эко ла гі не ўзні ма юць ля
ман ту ад яго не бяс печ най пры сут нас ці.

Пет ка ва рас па ло жа на над ра кою Лі
зай, якая ка лісь бы ла ме жа вой між Ка ра
леў ствам Поль скім і Ра сій скай Ім пе ры яй. 
На рэч цы ця пер там не вя лі кае ва дас хо

віш ча. Ка лісь быў там ма ён так, гэ так жа 
як і ў зга да най ра ней Страб лі. Пар тал 
Пас вен т ніц кай гмі ны: „Już w koń cu lat 
20-tych Piet ko wo po sia da ło elek t rycz ność. 
Prąd wyt wa rza ny był przez sil nik spa li no wy 
i gro ma dzo ny w aku mu la to rach. Dwór przez 
ca łą do bę po sia dał oś wiet le nie, a zak ła dy 
i in s ty tuc je po kil ka go dzin dzien nie. W tym 
sa mym cza sie by ły już in s ta lo wa ne te le fo ny. 
Dru gie ob li cze piet kow skie go ma jąt ku to 
prze ra ża ją ca bie da wie lu je go miesz kań ców. 
Co naj dziw niej sze nie dos ta tek do ty kał lu dzi 
znaj du ją cych zat rud nie nie przy ob s łu dze 
dwo ru. Wie lo dziet ne ro dzi ny za miesz ku ją ce 
w tzw. czwo ra kach, w wa run kach uw ła cza-
ją cych ludz kiej god noś ci to częs ty ob raz 
wspom nień naj s tar szych miesz kań ców Piet-
ko wa, Tur ka i Gab ry si na”. Так бы ло ка лісь.

Пет ка ва зна хо дзіц ца на шля ху па між 
Брань скам і Су ра жам. На гэ тым жа шля ху 
рас па ло жа на і Да ні ло ва. Ка лі б у апош нюю 
мяс цо васць быў у свой час за ві таў наш 
Мі ко ла Гай дук, ён на пэў на зга даў бы, што 
наз ва вё скі пай ш ла ад ка ра на ва на га ў Дра
гі чы не ка ра ля Да ні лы Ра ма на ві ча, які ту дою 
ха дзіў на яц вя гаў; Да ні ло ва пры на ле жа ла 
ка лісь Су ра жу. Пар тал Лап скай гмі ны: „Wie-
my, że gród w Su ra żu pow s tał w ok re sie XI-XIII 
w. i był to gród ru ski. Ob szar wsi Da ni ło wo też 
za pew ne na le żał do Ru si”. А ця пер у Да ні ло
ве і „пер шая Поль ш ча”, і „дру гая Поль ш ча”, 
і „дру гая Япо нія” — бу дын кі з гэ тых роз ных 
эпох. І паў сюд ны пах вя лі ка та вар ных га да
валь няў.
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

пад сас но вым гер бам
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Беларускі музыказнаўца італьянскага паходжання

Паўла Карузыhttp://yakubkolas.ru
110 га доў з дня нараджэння

Бе ла ру скі фаль к ла рыст, эт на му зы ко
лаг, кам па зі тар, гра мад скапа лі тыч ны дзе
яч Па вал Ка ру за на ра дзіў ся 25 лю та га 
1906 г. у вёс цы з мі ла гуч най наз вай Ваў ка
лат ка ў Дзі сен скім па ве це (гэ та не па да лёк 
сён няш ня га ра ён на га цэн т ра Глы бо кае). 
Не звы чай нае для на шай пра сто ры іта льян
скае проз віш ча тлу ма чыц ца тым, што па вод
ле не ка то рых зве стак род Ка ру заў пе ра ся
ліў ся ў Бе ла русь ме на ві та з Апе ні наў яш чэ 
ў XVII ста год дзі. Дзей насць бе ла ру ска га Ка
ру зы бы ла так са ма звя за на з му зы кай. Яго 
лёс склаў ся нам но га тра гіч ней, чым жыц цё 
зна ка мі та га іта льян ска га спе ва ка Эн ры ка 
Ка ру зы. Ад нак пра жыў наш Ка ру за нам но
га больш, чым бы ло ад ме ра на сла ву та му за
меж на му тэ на ру. На ра дзіў ся Па вал у сям’і 
ся лянзям ля ро баў. Сям’я Ка ру заў яш чэ 
з ХІХ ста год дзя бы ла па рад нё ная з сям’ ёй 
гра мад скапа лі тыч ных дзе я чаў Ду шэў скіх 
з Глы бо ка га.

У 1920 гг. Па вал Ка ру за ак тыў на ўлу чыў
ся ў бе ла ру скі рух. У 1924 г. скон чыў шко
лу ў Брас ла ве, у 1928 г. — Ві лен скую кан
сер ва то рыю па кла се тэ о рыі і кам па зі цыі. 
У 19241926 гг. — воль ны слу хач Ві лен ска га 
ўні вер сі тэ та. З 1925 г. — удзель нік гра мад
скапа лі тыч на га і куль тур на га жыц ця ў За
ход няй Бе ла ру сі. У 1927 г. стар шы ня ЦК Бе
ла ру скай хрыс ці ян скадэ ма кра тыч най пар
тыі (БХД) і га лоў ны рэ дак тар пе ры я дыч на га 
ор га на БХД га зе ты «Bie ła ru ska ja Kry ni ca». 
Як рэ дак тар га зе ты не ад на ра зо ва пры цяг
ваў ся поль скай ад мі ніст ра цы яй да су до вай 
ад каз нас ці.

Вя лі кі ўплыў на Ка ру зу зра біў збі раль нік 
і па пу ля ры за тар бе ла ру ска га му зыч на га 
фаль к ло ру Ан тон Гры не віч, які ад ра джаў 
і за ма цоў ваў на цы я наль ныя і ду хоў ныя на
быт кі про стых лю дзей. Ка ру за так са ма па
чаў збі раць бе ла ру скі фаль к лор, ап ра цоў кі 
яко га плён на вы ка ры стоў ваў у вы ка нан ні як 

кі раў нік хо ру Бе ла ру ска га ін сты ту та гас па
дар кі і куль ту ры.

У 1928 г. ад БХД і Бе ла ру ска га ся лян
ска га са ю за Ка ру за аб ра ны вы бар ш чы ка
мі Свян цян ска га па ве та ў сейм Поль ш чы. 
Пас ля раз го ну сей ма Юза фам Піл суд скім 
ле там 1930 г. за стаў ся без пра цы і за нят
ку. У 1934 г. праз абя цан ні на дру ка ва ць 
яго аў тар скія тво ры і фаль к лор ныя збо ры 
ў Са вец кім Са ю зе пад ман ным шля хам вы ве
зе ны праз Гды ню ў Мінск. Там гра мад ска га 
дзе я ча арыш та ваў НКВД, яго за су дзі лі і выс
ла лі ў кан ц ла гер на Са ла вец кія аст ра вы. 
Вяр нуў ся ў Бе ла русь толь кі ў 1947 г. пас ля 
13га до ва га зня во лен ня. Пра ца ваў як ха
ра вы кі раў нік і кам па зі тар у Дзяр жаў ным 
ан сам б лі поль скае пес ні і тан ца Лі тоў скае 
ССР. Су пра цоў ні чаў з фаль к ла ры ста мі АН 
БССР, дру ка ваў ся ў ча со пі се „Ма ста цтва 
Бе ла ру сі”, га зе це „Лі та ра ту ра і ма ста цтва”. 
У 19471948 гг. пра ца ваў у До ме твор час ці 
ў Ма ла дзеч не. Але ста лін ская ан ты ча ла ве
чая сі стэ ма не маг ла па кі нуць яго на во лі. 
У 1949 г. Па вал Ка ру за паў тор на арыш та ва
ны і выс ла ны ў На рыльск. Выз ва ле ны толь
кі ў 1955 г., рэ а бі лі та ва ны ў 1957 г. Вяр нуў ся 
ў Віль ню, дзе жыў да кан ца жыц ця. Браў 
ак тыў ны ўдзел у ад ра джэн ні бе ла ру ска га 
ру ху на Ві лен ш чы не. Па кі нуў пас ля ся бе 
знач ную твор чую пра цу. Пад рых та ваў да вы
дан ня му зыч ныя за пі сы бе ла ру ска га фаль к
ло ру Ан то на Гры не ві ча. На пі саў «Ка меp ную 
сім фо нію», па бу да ва ную на бе ла ру скім ме
ла се, пес ні на тэк сты Ян кі Ку па лы, Яку ба 
Ко ла са, Ні ла Гі ле ві ча, Ла ры сы Ге ні юш, Мак
сі ма Баг да но ві ча і ін шых бе ла ру скіх па э таў. 
Не за доў га да смер ці фаль к ла рыст прыс лаў 
на суд кам па зі та ру Ана то лю Ба га ты ро ву 
сваю ка мер ную сім фо нію.

Па мёр Па вал Ка ру за 20 лю та га 1988 г. 
у Віль ні.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Сё ле та спаў ня ец ца роў на 60 га доў з дня 
смер ці ад на го з най больш вя до мых бе ла ру
скіх лі та ра та раў ХХ ста год дзя Яку ба Ко ла
са. Кла сік і за сна валь нік бе ла ру скай лі та
ра ту ры пра жыў 74 га ды, якія бы лі цал кам 
пры све ча ны аду ка цыі і куль ту ры на ша га 
на ро да. Сён ня без імя Яку ба Ко ла са, якое 
на сам рэч з’яў ля ец ца псеў да ні мам Кан стан
ці на Міц ке ві ча, цяж ка ўя віць бе ла ру скую 
лі та ра ту ру. Та му лі та ра тар вар ты та го, каб 
аб ім па мя та лі ўдзяч ныя наш чад кі.

Па мяць да па ма га юць пад трым лі ваць 
і сай ты ў ін тэр нэ це, якія пры све ча ны Яку
бу Ко ла су. Пра не ка то рыя з іх „Ні ва” пі са
ла ра ней, але пра сайт, які но сіць наз ву 
з імя вя до ма га пісь мен ні ка, на ста рон ках 
га зе ты яш чэ мы не пі са лі.

Ка лі ці ка вы ка ры сталь нік на бя рэ на сва
ім кам п’ ю та ры ад рас http://ya kub ko las.ru, 
то пе рад яго ва чы ма ад к ры ец ца вы яў лен
не, не звы чай нае па сва ёй ка ля ро вай га ме. 
У цэн т ры раз меш ча на вы я ва ар ку ша ні бы та 
ста ро га сшыт ка, які аж но па ка рыч ня веў ад 
даў нас ці. Па а ба пал яго — чор ныя па лі, якія 
ўзмац ня юць уяў лен не аб ста ра даў нас ці.

„Ві та ем Вас на сай це кля сы ка бе ла ру
скай лі та ра ту ры, па э та, дра ма тур га і пуб
лі цы ста Яку ба Ко ла са (Кан стан ці на Мі хай
ла ві ча Міц ке ві ча)! Якуб Ко лас — кля сык 
бе ла ру скае лі та ра ту ры, гра мадз кі дзе яч, 
пе рак лад чык, пэ да гог, адзін з зас на валь
ні каў су час нае бе ла ру скае лі та ра ту ры 
й бе ла ру скае лі та ра тур нае мо вы. На гэ
тым сай це Вы мо жа це знай с ці бі яг ра фію 
Яку ба Ко ла са, па зна ёміц ца з яго тво ра мі, 
за зір нуць у фо та га ле рэю, а так са ма знай
с ці шмат ін шай ка рыс най ін фар ма цыі”, 
— рас па вя да юць ства раль ні кі сай та, якія 
пад к рэс лі ва юць, што ін тэр нэтба чы на з’я
ві ла ся ў ме жах так зва на га На цы я наль на
га па э тыч на га пар та ла, пра які „Ні ва” пі са
ла ў № 18 ад 2 мая 2010 го да.

Га лоў ная ста рон ка сай та па дзе ле на на 
дзве част кі. У боль шай, што мес ціц ца спра
ва, ак ра мя яго прэ зен та цыі, зна хо дзіц ца 
адзін з вер шаў Яку ба Ко ла са. А ў мен шай, 
ле вай, — пе ра лік вый с цяў на ін шыя руб ры
кі. Руб рык там шмат. Яны па дзе ле ныя па 
роз ных кры тэ ры ях, ся род якіх га ды твор
час ці, тэ ма ты ка тво раў, жан ры.

Вель мі пад ра бяз ны рас по вед пра жыц
цё і дзей насць Яку ба Ко ла са мы зной дзем 
у руб ры цы „Жыц ця піс”, які ста іць са мым 
пер шым. Праў да, ня гле дзя чы на пад ра
бяз насць бі яг ра фіч ных зве стак, па ба чыць 
ін фар ма цыю пра апош ні год жыц ця лі та ра
та ра не ўдас ца — ства раль ні кі сай та ча
мусь ці не ўзгад ва юць пра яго ні чо га.

Для лі та ра ту раз наў цаў бу дзе ка рыс най 
руб ры ка „Біб лі я гра фія”, дзе пе ра лі ча ны 
наз вы збор ні каў тво раў Ко ла са, най мен ні 
асоб ных тво раў з ука зан нем га доў пуб лі ка
цыі. Не ліш нім для тых жа лі та ра ту раз наў
цаў і дас лед чы каў твор час ці па э та і пра за
і ка бу дзе на вед ван не руб рык „Сло вы пра 
Ко ла са” і „Рэ цэн зіі і ана ліз”. У пер шай пра 
лі та ра та ра ўзнёс лыя сло вы ка жуць яго ка
ле гі, а ў дру гой мес ціц ца лі та ра тур ная кры
ты ка твор час ці Ко ла са і не ка то рых яго 
па эм. Праў да, ча мусь ці ўла даль ні кі сай та 
не па ру пі лі ся паз на чыць імё н і проз віш чаў 
тых, чые тэк сты яны на дру ка ва лі.

Вар та ад зна чыць, што сайт мае зва рот
ную су вязь з на вед валь ні ка мі, і не ка то рыя 
з іх ёю ка ры ста юц ца, хоць і не над та ча ста, 
каб па кі нуць свой вод гук як улас на на сайт, 
так і на твор часць Яку ба Ко ла са. „Мне па
да ба юц ца тво ры, якія на пі саў Якуб Ко лас. 
Але не ўсе чы та юць іх. Мно гім па да ба юц ца 
вер шы, якія на пі саў ён. Мы па мя та ем іх. І ву
чым іх, каб яны за ста лі ся ў па мя ці і ў на шых 
сэр цах. Про ста ма гу ска заць дзя куй”, — ка
жа адзін з на вед валь ні каў сай та.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

У
 Мі ха ло ве ста ла ўжо тра ды цы яй, што ў мяс цо вым «За
ез дзе Гас по да» аг рар ні кі суст ра ка юц ца на Ба лі се ля
ні на. У апош нюю су бо ту кар на ва лу ме ра пры ем ства 
саб ра ла ра зам лю дзей звя за ных бліз ка з сель скай 

гас па дар кай і аг ра фір ма мі (сён ня яны бы лі спон са ра мі) — 
з Мі ха лоў скай і су сед ніх гмін — Га ра доц кай, Заб лу даў скай, 
Нар ваў скай і На раў чан скай. Баль ар га ні зу ец ца трэ ці раз 
за пар ся ля на мі Іа лан тай і Янам Мо на ха мі з Ка бы лян кі ды 
Ан най і Юзі кам Бай коў скі мі з Ка зі мя ро ва. Пад час пер
ша га вы пу ску ба лю ў 2014 г. му зы ку да тан ца іг раў 
ды джэй Ка за но ва, а гу ля ла 114 асоб. У 2015 г. іг раў 
ся мей ны ан самбль «Сак рэт» пад кі раў ні цтвам Сла ві
ка Лук шы, і зай граў ён так са ма 6 лю та га 2016 г. для 
125 ча ла век, а тры афі цы ян т кі дба лі аб усіх і, ап ра ча 
ха лод ных за ку сак, не каль кі раз да но сі лі га ра чыя 
стра вы. У кож ны вы пуск ім п рэ зы ды джэя і ка лек тыў 
спан са ра ва ла фір ма «Фар м паш» з Ма каў кі.

Па ра, якая пер шая вый ш ла на пар кет, гэ та 
Мал га жа та і Кшыш таф Кук лін скія з Мі ха ло ва, як 
і па ра, якой пар т нёр пер шы пад няў сваю пар т нёр ку 
на пля чо, а і ўдзель ні ца ба лю з за лё ны мі ва чы ма, 
што з’я ві ла ся пер шая — усе ат ры ма лі аба не мент 
на га дзін ны рольма саж у Са ло не кра сы На тал лі 
Шы ман скай у Мі ха ло ве. Кон кур сам і па да рун кам 
па між тан ца мі не бы ло кан ца. І так як 6 лю та га бы лі 
імя ні ны Да ро ты, дык тры Да ро ты, якія з’я ві лі ся пер
шы мі, ат ры ма лі тры аба не мен ты на стрыж ку ва лос 
у цы руль ніц кім са ло не Бэ а ты Маг ну шэў скай у Мі ха
ло ве. Адзі ны за про ша ны госць ба лю бур га містр Мі ха ло ва 
Ула дзі мір Ка нан чук з жон кай аса ла дзіў ве чар аг ра мад ным 
смач ным тор там, яко га ха пі ла ўсім удзель ні кам ба лю. Ку ды 
ні глянь — усю ды зна ё мыя ся ля не. Ба чу Юр ку з Іван коў 
з жон кай (ка сіў я ў яго збож жа кам бай нам), а нап ро ціў мя
не — хло пец, які па ма гаў мне пры ку ку ру зе, а да лей — хло
пец з Бін дзю гі... Гу ля лі!

На ступ ны кон курсвік та ры на на тэ му сель скай гас па
дар кі, дзе трэ ба бы ло выб раць пра віль ны ад каз з ча ты
рох пад ка зак, а ў на ступ ным — шэсць тан цу ю чых му сі ла 

да бег чы да пя ці крэ сел, і трэ ба бы ло пры нес ці роз ныя 
прад ме ты з за лы. Дзяў ча ты, якія вый г ра лі, ат ры ма лі па 
ад ной па сяў ной адзін цы ку ку ру зы кош там 350 зл. ад фір
мы «Эль мар про КВС». Да лей па ры тан ца ва лі з фі гу ра мі. 
Па ры, якія вый г ра лі, ат ры ма лі ца цач ны трак тар і 2 літ ры 
ма шын на га алею для трак та ра, а спон са рам бы ла фір ма 
«Аг ро Роль нік» са Сня до ва. У на ступ ным кон кур се трэ ба 
бы ло ў ко шы ку рас паз наць до ты кам які гэ та прад мет, і тры 

асо бы ўга да лі ды ат ры ма лі па паў та рач цы доб ра га ал ка го
лю — спон сар не жа даў вы я віц ца. Ін шыя спон са ры ўру ча лі 
па да рун ка выя та ло ны і аба не мен ты на рольма саж. Дзве 
па ры ў той дзень свят ка ва лі га да ві ну шлю бу — Іа лан та і Ян 
Мо на хі ды Мал га жа та і Вла дак Ку нец — яны ат ры ма лі він
ша ван ні ад гур та і ўсіх удзель ні каў ба лю. Вя лі кім здзіў лен
нем для не ка то рых удзель ні каў бы ло вы яў лен не ан сам б
лем та го, што я, Аляк сандр Ан хім з Суш чы, стаў ту тэй шым 
«се леб ры ці» — пры ня лі мя не ў трэ ці вы пуск тэ леп раг ра мы 
«Rol nik szu ka żo ny». Не ка то рыя па ды хо дзі лі да Сла ві ка Лук

шы і пы та лі ся, ці гэ та не жарт тое, што ён аб вяс ціў. Вя до
ма, праў да. Ся ля не він ша ва лі мя не з ад ва гай і дэк ла ра ва лі 
пад трым ку і на ват ра бі лі здым кі са свой скім «се леб ры ці». 
Ад на ча со ва пад мо ві лі ся да спон са раў, заў ва жа ю чы, што 
гэ та зна ка мі тая рэк ла ма для гмі ны і Пад ляш ша, што мо жа 
быць пад хоп ле нае і ў ін шых ме дыях.

Па між удзель ні ка мі кі ну лі жа раб’ ёў ку і ра зыг ра лі 20 літ
раў ма шын на га мас ла і ад ну фоль гу ў 70 см для аб ві ван ня 

сі ла са (спон сар «Аг ро Роль нік» са Сня до ва), а з фір
мы «Ад лер Бе ла сток» ра зыг ра лі тор бы, ра бо чае 
і ахоў нае адзен не, га джэ ты, шап кі, на га ві цы, блю зы, 
ка шу лі і срод кі ахо вы рас лін — па 20 літ раў «Хва сток
су», які мож на ўзяць у гас па дар цы Яна Мо на ха, а з ка
бі не та Бэ а ты Маг ну шэў скай — ча ты ры аба не мен ты 
на стрыж ку ва лос і адзін на са ля рый. А што — се ля нін 
так са ма не су праць пры го жа вы гля даць!

Баль ад бы ваў ся ў мі лай ся мей най ат мас фе ры, што 
бы ло ві даць па ра дас ці ўдзель ні каў. Се ля нін з Та па лян 
Та дэ вуш Лю ты пры быў з сям’ ёй у во сем асоб! Ся ля не 
бы лі та кія за да во ле ныя з іг ран ня гур та «Сак рэт», што 
спе ва кі пра цяг ну лі вы ступ лен не на ад ну га дзі ну даў
жэй і за ба ва кон чы ла ся аж у 5 га дзін ра ні цы. Я да ве
даў ся ад ар га ні за та раў, што па ру ся лян з Га ра доц кай 
гмі ны шка да ва лі та го, што не пры е ха лі на наш баль, 
бо ў га ра доц кай шко ле ад бы ва ла ся «ёлач ка». Пра сі
лі, каб на дру гі раз та кія ме ра пры ем ствы зве рыць па 
ча се, каб не ад бы ва лі ся ў адзін дзень, як зра бі лі ар
га ні за та ры ба лю з Ялоў кі, які пра вя лі ра ней. Се ля нін 

з Га ра доц кай гмі ны Мі ра слаў Віль до віч з жон кай Да ро тай 
ска за лі мне, што гу ля юць вель мі доб ра, шка да толь кі, што 
ўсё ж над та ко рат ка.

Трэ ба ад зна чыць, што ў даў нія ча сы ка ра лёў і пра ро каў 
вы бі ра лі з лі ку па сту хоў. Сён ня гэ та ся ля не, і ха ця яны лі
чац ца не вы со ка ў ця пе раш нім гра мад стве, то яны ў Бо га 
важ ныя — кор мяць люд ства ды вы кон ва юць за па ве дзі, 
апя ку юц ца звя ра мі і дба юць аб зям лю ды ро бяць гэ та з ра
дас цю і мо гуць гэ тым га на рыц ца!

vАляк сандр АН ХІМ
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29.02 — 05.03

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

(22.03. — 20.04.) Да кан ца лю та га вя лі кая 
па пу ляр насць. «Доб рае над вор’е» до ма. Бу дзе 
шчы ра ха цец ца вяр нуц ца пас ля пра цоў на га дня 
ў свае пе на ты, дзе бу дуць з не цяр пен нем ча каць 
род ныя. Ка лі жы веш у адзі но це, то са мы час ад ве-
даць баць коў ці ін шых бліз кіх лю дзей. Усе бу дуць 
шчы ра та бе ра ды, суст ра каць бу дуць хле бам-
сол лю і ча ста ваць як са ма га вы со ка га гос ця.

(21.04. — 21.05.) Па куль уст ры май ся ад па-
ез дак за ме жы го ра да. Ка лі ж паш люць ця бе ў ка-
ман дзі роў ку па служ бе, знай дзі пры чы ну, каб 
не ехаць або пе ра нес ці па ез д ку на бу ду чы ню. 
Лю быя па да рож жы ў са ка ві ку мо гуць абяр нуц ца 
та бе стра та мі ма тэ ры яль ных рэ чаў. Мо гуць ця бе 
пад ма нуць, хіт рас цю вы ма ніць гро шы, аль бо сам 
мо жаш па бе зу важ лі вас ці неш та стра ціць.

(22.05. — 22.06.) Пры ем ныя ўзру шэн ні. Гэ та 
мо гуць быць аша лам ляль ныя на ві ны ад сва я коў 
або бліз кіх лю дзей, да ра гія і не ча ка ныя па да рун-
кі, пры ем ныя і нез вы чай ныя су стрэ чы. Рэ ка мен-
ду ец ца быць на па га то ве Бліз ня там-адзі ноч кам, 
так як ёсць вя лі кая ве ра год насць та го, што ме на-
ві та ў са ка ві ку вы паз на ё мі це ся з ча ла ве кам, бліз-
кім вам па ду ху. Ад нак ве дай це, што не заў сё ды 
лю дзі, прыз на ча ныя нам лё сам, па доб ныя на ге-
ро яў на шых мар. Ка лі ў ма рах з’яў ля ец ца вы со кі 
бла кіт на во кі блан дзін, гэ та зу сім не зна чыць, што 
з’я віц ца ён та бе і ў рэ аль ным жыц ці. З ша тэ нам 
ся рэд ня га ро сту так са ма бу дзе доб ра.

(23.06. — 23.07.) Менш ся дзі до ма! Са ка вік 
— са мы час для вы ву чэн ня зай маль на га све ту ва-
кол. Аб за вя дзі ся ро ва рам і дас ле дуй на ва кол ле, 
на вед вай вы ста вы і кі на тэ ат ры. Вель мі ўда лы мі 
бу дуць па ез д кі за мя жу, так што мо жаш сме ла ад-
п раў ляц ца ў па да рож жа. На пра цы рэ ка мен ду-
ец ца ўзяць ад па чы нак або ха ця б не каль кі дзён 
для ад па чын ку. Пад к рад ва ец ца сто ма. Ра кі-жан-
чы ны — не бя ры це гро шай у доўг.

(24.07. — 23.08.) На ладж вай ад но сі ны з бліз-
кі мі людзь мі. Ка лі вы ў мі ну лым пас ва ры лі ся, зра-
бі пер шым крок на суст рэ чу. Ад пус ці ў дум ках 
усе праб ле мы, якія ця бе тур бу юць. Не за бі вай 
ад мыс ло ва са бе га ла ву цяж кас ця мі і вір ту аль най 
бяз ла дзі цай. У блі жэй шы час ні чо га дрэн на га ад-
бы вац ца ў ця бе не бу дзе, не тур буй ся дар ма. 
На дай у са ка ві ку тро хі ўва гі свай му зда роўю.

(24.08. — 23.09.) Вар та быць больш ад кры-
тым з на ва коль ны мі і сме ла вы каз ваць свае 
па чуц ці. Ус лых хва лі лю дзей за доб рыя ўчын кі 
і пры ня тыя ра шэн ні. Гэ тым за ах во ціш іх да яш чэ 
больш вы со кіх здзяй с нен няў. Не бой ся так са ма 
вы каз ваць свайго абу рэн ня тым лю дзям, чые 
дзе ян ні зда юц ца та бе няп ра віль ны мі. Ча сам 
злыд ні дзей ні ча юць толь кі та му, што іх ніх то не 
спы няе. Сме ла ўста вай на аба ро ну нес п ра вяд-
лі ва пак рыў джа на га. Гра мад скасць пад т ры мае 
ця бе, а ві на ва та му бу дзе со рам на.

(24.09. — 23.10.) Са мы час за ду мац ца пра 
пра цяг ро ду! Са ка вік вель мі спры яль ны для пла-
на ван ня і за чац ця дзі ця ці. Ка лі ж ты даў но пра цу-
еш над гэ тым, зор кі абя ца юць та бе ра дас ныя 
на ві ны. На пра цы ча ка юць пры ем ныя вест кі. 
Маг чы ма, пра ект, над якім ты пра ца ваў, на рэш-
це бу дзе зац вер джа ны, спра ваз да чы пры ня ты 
і адоб ра ны. Ус пом ні пра ся мей ныя свя ты і дні 
на ра джэн ня бліз кіх.

(24.10. — 22.11.) Ус пом ні пра бліз кіх та бе 
лю дзей, з які мі ты стра ціў су вязь. Гэ та мо гуць 
быць бы лыя ка ле гі, сяб ры, якія жы вуць да лё ка. 
Зу сім ня ліш нім бу дзе па тэ ле фа на ваць ім, пры-
зна чыць суст рэ чу. Скар пі ё ны, якія зай ма юц ца 
ўлас най спра вай, будзь це ас ця рож ны мі! Ёсць 
не ка то рая ве ра год насць та го, што спра буе пад-
ма нуць твой пад на ча ле ны. Спра ва мо жа ты чыц-
ца пад ма ну з-за гро шай або «злі ву» ін фар ма цыі 
кан ку рэн там.

(23.11. — 22.12.) Бе ра жы ся вы пад ко вых су-
вя зей! У са ка ві ку яны мо гуць пры вес ці да вель мі 
неп ры ем ных на ступ стваў. Мо гуць спра ба ваць 
шан та жа ваць ця бе або вы ка ры стоў ваць су-
праць ін фар ма цыю. Паг ля дзі ін шым пог ля дам на 
ся бе. Ці ўсё ця бе за да валь няе? Мо жа са мы час 
неш та змя ніць? Вып ра ві ся ў цы руль ню да нез на-
ё ма га май ст ра, змя ні гар дэ роб ці ма кі яж.

(23.12. — 20.01.) Будзь са бой! Мо жа ты на-
дзеў на ся бе ма ску ін ша га ча ла ве ка. На ват ка лі 
ро ля прый ш ла ся та бе па гус це, не за бы вай, што 
са мае леп шая якасць — на ту раль насць. Па мя тай, 
што не маг чы ма ўсім па да бац ца, а ка лі хтось ці не-
за да во ле ны та бою, гэ та яго праб ле ма.

(21.01. — 19.02.) 29.02. у твой ка ша лёк вер-
нуц ца не ча ка ныя гро шы. Не ся дзі до ма! За ак-
ном до ма або офі са ча кае ця бе вы дат ны свет! 
Ап ра най ся цёп ла і спя шай ся на суст рач пры год! 
Бу дуць фай ныя су стрэ чы з сяб ра мі. Не злоў жы-
вай смач най, але шкод най ежай.

(20.02. — 21.03.) Ка лі ў жыц ці з’я віў ся любы 
ча ла век, то па ра яго прад ста віць баць кам і бліз-
кім. Не ха вай шчас ця, дзя лі ся ра дас ны мі на ві-
на мі! Не за бы вай пра свае аба вяз кі на пра цы, 
вы кон вай усё доб ра сум лен на і тэр мі но ва, бо 
бу дуць неп ры ем нас ці з кі раў ні цтвам. Ка лі ў ця-
бе свой біз нес, то піль нуй яго, бо пад на ча ле ныя 
бу дуць ле на вац ца і спра вы не зла дзяц ца.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя 

згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет
кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру
скую па га вор ку.

1. пе ра пон ча так ры лае на ся ко мае 
з джа лам = 18 _ 10 _ 20 _;

2. муж ба бы = 34 _ 35 _ 36 _ 17 _;
3. ка лі яны ма лыя — ма лы кло пат = 7 

_ 8 _ 9 _ 3 _ 4 _;
4. даў ней шае вер х няе муж чын скае 

адзен не з ка ля ро ва га сук на, якое меў... 
пан? = 21 _ 41 _ 37 _ 39 _ 5 _;

5. „прэ зі дэнт” на бе ла ру скай ад на руб лёў
цы = 27 _ 28 _ 26 _ 42 _;

6. бу дый скі ма нах = 31 _ 16 _ 11 _ 6 _;
7. клоўн, бла зен = 29 _ 30 _ 12 _ 15 _;

8. пер шае жыт ло Ада ма і Евы = 19 _ 2 _ 
23 _;

9. част ка фаб ры кі = 33 _ 22 _ 1 _;

10. тон кая лёг кая тка ні на ў... цюль па
не = 14 _ 13 _ 38 _ 43 _;

11. круг лая па су дзі на для ві на = 40 _ 
32 _ 24 _ 25 _.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме

ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя 
ад ка зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна
га ро ды.

ад каз на ад га дан ку з 6 ну ма ра
Сто ма, ад па чы нак, тхор, агонь, меч, 

апо лак, се да ла, хві лі на, тра ек то рыя.
Ра шэн не: Хто мно га па чы нае, ма ла кан-

чае.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем міхалу бай-

ко з Беластока і яну міхалюку з Чыжоў.

час на добрую чыгунку
Цэнтр ураў на ва жа на га тран с пар ту (ЦУТ) у рам ках пра ек та 

«Ko lej na dob rą Ko lej» рас п ра ца ваў план па ляп шэн ня чы гу нач
ных пе ра во заў на Пад ляш шы. Прад бач вае ён па ве лі чэн не лі ку 
рэ гі я наль ных цяг ні коў на 90,5% пры рос це са маў ра да вай да та
цыі ўся го на 8% (1,5 мі льё на зл.). Як гэ та маг чы ма?

— На шы ана лі зы сцвяр джа юць маг чы масць знач на га па ве
лі чэн ня эфек тыў нас ці пе ра во заў, — кан ста туе Ста ніс лаў Бе га 
з ЦУТ. — За раз цяг ні кі ў час 12га дзін най зме ны вы кон ва юць 
23 кур сы, а боль шасць ча су ста яць. Ня вы ка ры ста ная так са ма 
аб с лу га. На ша пра па но ва гэ та па пе ра мен ны рух з ра ні цы да 
ве ча ра праз цэ лы дзень. Зва жыў шы на гэ та, што кошт пла ты 
як і ўтры ман ня чы гу нач на га са ста ву за бяс пе ча ны, няш мат трэ
ба да кі нуць, каб увес ці ў ход да дат ко вае кур сі ра ван не цяг ні коў. 
Гэ ты кошт поў нас цю пак ры юць ка са выя па ступ лен ні ад но вых 
па са жы раў.

А гэ тыя з’я вяц ца пас ля па ве лі чэн ня коль кас ці кур саў. За раз, 
між ін шым, дзя ку ю чы пра мо цыі «Спа лу чэн не ў доб рай ца не» на 
лі ніі Бе ла сток — БельскПад ляш скі цэ ны чы гу нач ных бі ле таў 
амаль раў ня юц ца з аў то бус ны мі, пры тым пра па ну юц ца іль гот
ныя бі ле ты для школь най мо ла дзі і сту дэн таў. Час па да рож жа 
так са ма не гор шы — з Бель скаПад ляш ска га ў Бе ла сток час 
пра ез ду на цяг ні ку і на аў то бу се амаль ад ноль ка вы, а на ад
рэз ку ў Ча ром ху ска ра ча ец ца на больш чым 20 мі нут. Вар та 
ад зна чыць, што ў блі жэй шым ча се на зга да ных лі ні ях, дзя ку ю
чы ма дэр ні за цый ным ра бо там, час пра ез ду знач на пап ра віц ца. 
Адзі най за га най у гэ тай спра ве з’яў ля ец ца ча стот насць ру ху 
цяг ні коў.

Ад ной з лі ній, якая най больш па ка ры ста ла ся б змя нен ня мі, 
бы ла б лі нія Бе ла сток — Бельск — Ча ром ха, дзе лік кур саў па
боль шаў бы ўтрая.

— Гэ та ней кае не да ра зу мен не, каб на лі ніі, дзе зна хо дзяц ца 
так важ ныя на се ле ныя пун к ты, кур сі ра ва лі ад но тры па са жыр
скія цяг ні кі ў дзень, — раз ва жае Кшыш таф Ры тэль, стар шы ня 
ЦУТ. — У Чэ хіі ці на Вен г рыі на па доб ных мар ш ру тах цяг ні кі 
кур сі ру юць пры нам сі што га дзі ну. Трэ ба так са ма па мя таць аб 
Гай наў цы і ту ры стыч ным ру ху ў на прам ку Бе ла веж скай пуш чы. 
План ЦУТ пра дуг ледж вае пры баў ку кур саў да так важ на га го
ра да з 4 да 5,5 пар, пры тым не пас рэд нае спа лу чэн не з Гай наў
кі ў Бе ла сток. Па да рож жа цяг ні ком у тым вы пад ку не скла дзе, 
што праў да, кан ку рэн цыі для аў то бус на га тран с пар ту (час яз ды 
па доў жыц ца на 3040 мі нут), але за бяс пе чыць аб с лу гу мар ш ру
ту Ча ром ха — Гай наў ка, БельскПад ляш скі — Ча ром ха і... да
езд з Поль ш чы праз Бе ла сток у Бе ла веж скую пуш чу шмат лі кім 
ту ры стам на пра ця гу цэ ла га го да, што за раз з’яў ля ец ца не маг
чы мым.

За раз з Ча ром хі ад’ яз джа юць два цяг ні кі: у 5:44 і 15:26. План 
ЦУТ пра дуг ледж вае 6 па са жыр скіх цяг ні коў, якія ад’ яз джа лі б: 
у 5:43 (у Бе ла сто ку 7:17), 7:58 (9:32), 9:48 (11:22),13:45 (15:19), 
15:09 (16:43) і 18:28 (20:01). У зва рот ным на прам ку Бе ла сток 
— Ча ром ха ад’ ез ды: 7:37, 10:41, 13:24, 15:28, 16:45 і 20:20.

Пад та кім пра ек там пад піс ва ю ся абедз вю ма ру ка мі. А і ла
каль ная гра мад скасць дае та кой іні цы я ты ве ста ноў чую ацэн ку. 
Усё бу дзе за ле жаць ад хо ду пе ра га во раў Цэн т ра ўраў на ва жа
на га тран с пар ту з Мар шал коў скай уп ра вай, якія за раз вя дуц
ца. Для гэ тай мэ ты ЦУТ ап ра ца ва ла пе ты цыю да ва я вод ска га 
са маў ра да і ха дай ні чае за под пі сы мяс цо ва га гра мад ства. Ідэя 
вар тая пад трым кі. Час на доб рую чы гун ку на Пад ляш шы!

vУла дзі мір СІ ДА РУК
PS. У апош нім дзе ся ці год дзі ў Пад ляш скім ва я вод стве ад мя ні

лі больш за па ло ву чы гу нач ных спа лу чэн няў — гэ та най боль шы 
рэг рэс у маш та бе кра і ны.

лукашэнка адзначыў некаторых 
беларусаў падляшша

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзна га ро дзіў ор дэ нам Фран цы ска Ска
ры ны трох прад стаў ні коў бе ла ру скай на цы я наль най мен шас ці 
ў Поль ш чы. Гэ та стар шы ня Га лоў на га праў лен ня Бе ла ру ска га 
гра мад скакуль тур на га та ва ры ства ў Поль ш чы Ян Сы чэў скі і сак
ра тар ГП гэ тай ар га ні за цыі Ва лян ці на Ла ске віч, а так са ма ма стац
кі кі раў нік ан сам б ля бе ла ру скай пес ні «Пры ма кі» Юры Астап чук. 
Як га во рыц ца ў прэ зі дэн ц кім ука зе, гэ тыя лю дзі ўга на ра ва ныя 
за знач ны ўнё сак у па пу ля ры за цыю бе ла ру скай спад чы ны за мя
жой, і ўма ца ван не доб рых ста сун каў па між Поль ш чай і Бе ла рус
сю. Юр ка Астап чук да ве даў ся пра ўзна га ро ду ад на ша га Ра дыё:

— Гэ та свед чыць пра тое, што пра ца, якую ро біць ча ла век, 
ка мусь ці пат рэб ная. Мы ж не ад ной чы ез дзі лі ў Бе ла русь, шмат 
ра зоў вы сту па лі з кан цэр та мі і заў сё ды пры яз джа ем з Бе ла ру сі 
за да во ле ныя кан цэр та мі. Нас вель мі доб ра пры ма лі і ўла ды, і мяс
цо выя ўла ды так са ма доб ра нас пры ма лі. І ду маю та му гэ та ста ла 
заў важ ным. 

Сё ле та ў кан цы лі пе ня па пу ляр ны на Бе ла сточ чы не гурт «Пры
ма кі» бу дзе ад зна чаць 20год дзе свай го іс на ван ня. Спа дар Юр ка 
па ве да міў, што да юбі лею гурт рых туе но выя за пі сы.

vКа стусь БАН ДА РУК, Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя

Аб’яднанне АБ-БА сардэчна 
запрашае на 
Дыскусійны клуб АБ-Бы 

Сё ле та ў лі ста па дзе пры ву лі цы Ка мі сіі на цы я наль най аду ка
цыі на па сёл ку Ба цеч кі ў Бе ла сто ку зда дуць у ка ры стан не жыл
лё вы блок і ў ім 69 ква тэр першна перш для ма ла дых сем’ яў. 
Бу дуе яго Ка му наль нае та ва ры ства гра мад ска га бу даў ні цтва 
(КТГБ). У бу дын ку бу дуць 2 і 3па ка ё выя ква тэ ры ды мен шыя 
і боль шыя па плош чы — на 38 і на 65 квад рат ных мет раў.

Гэ та не ка нец зап ла на ва ных КТГБ ін ве сты цый на бе ла стоц
кіх Ба цеч ках. Тут у 20182019 га дах па ста вяць яш чэ два мен шыя 
бло кі: адзін жыл лё вы бу ды нак на 24 ква тэ ры і во сем га ра жоў ды 
дру гі на 38 ква тэр і гэ так са ма з вась мю га ра жа мі.

(яц)

кватэры для маладых

ЗАПРАШЭННЕ

“пагаворым пра трагічны 1946...” 

і сустрэчу з журналісткай Радыё Рацыя 
валянцінай лаеЎскаЙ 
26.02.2016 (пятніца) 17.00 

Склеп з культурай Аб’яднання АБ-БА 
вул.Чэнстахоўская 6а, Беласток.
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У па ле скай 
глы бін цы (33)

І
м г лі стай ра ні цай ад п ра ві ла ся я ў Ма
роч на. У За рэч нян скі ра ён. Жан чы
ны ў ад мі ніст ра цыі гас ці ні цы «Друж
ба» гля дзе лі на мя не з ма ця рын скай 

зак ла по ча нас цю.
— На вош та ту ды ехаць, — уз ды ха лі 

сар дэч на і кру ці лі га лоў ка мі, — там жа 
ад ны ка ма ры і ба ло та!

Хоць ся ло зна хо дзі ла ся яш чэ ў ме
жах Ук ра і ны, на кар це вы гля да ла яно 
«тры кро кі» ад Пін ска. Там ме на ві та зна
хо дзі лі ся ле ген дар ныя ба ло ты, якія ва бі
лі ўся кіх ка лум баў і пі я не раў фа та гра фіі 
ў па чат ку ХХ ст. Яш чэ больш ха це ла ся 
гля нуць на Пры пяць, якая ў на ва кол лі 
Ма роч на пе ра ся кае мя жу з Бе ла рус сю 
і плы ве на поў нач.

Ін шай і, ма быць, са май га лоў най пры
чы най бы ла су стрэ ча са свяш чэн ні кам 
Паў лам Ду бян цом. Ба цюш ка слу жыў на 
па ра фіі ў ся ле Ма роч на. Я не ве да ла 
ці ад рас, які пад ка за лі мне ў Бе ла ру сі, 
быў яш чэ ак ту аль ны і ці знай ду ча ла ве
ка. Та му трэ ба бы ло за вез ці ся бе ў За
рэч нян скі ра ён, на кар міць мяс цо вых 
ка ма роў і ўсё пра ве рыць.

* * *
Пер шы ад рэ зак да ро гі — гэ та бы ла 

ша ша РО5 — ішоў па ра лель на да ра кі 
Га рынь. Ён спа лу чаў Дуб ро ві цу са ста
ра жыт ным Да выдГа рад ком, як ко ліш ні 
ва дзя ны шлях.

Гэ та бы ла ас фаль та ва ная, глад кая 
ша ша, амаль як у Лу ка шэн кі. Не ка му 
моц на за ле жа ла, каб ган даль між Бе ла
рус сю і Ук ра і най прац ві таў, што, да рэ
чы, і ад бы ва ла ся. Ма шы ны з бе ла ру скі
мі ну ма ра мі ка ці лі бес пе ра пын на ту ды 
і на зад. Мне да шчас ця ха пі ла па гля
дзець на да рож ныя ўка заль ні кі. Усю ды, 
дзе ні глянь, від неў Сто лін! З кож ным кі
ла мет рам ад лег ласць мен ша ла. Ха це ла
ся вый с ці з ма шы ны і іс ці ў той бок. Але 
мар ш рут ка з’е ха ла з эле ган т най да ро гі 
і па ка ці ла ся, ся род ля соў, у паў ноч на
за ход нім на прам ку. Ад ра зу па мен шы
ла ся ў два ра зы хут касць. Праў да, гэ та 
яш чэ бы ла пры стой ная яз да, не дзе со
рак кі ла мет раў на га дзі ну.

У сва ёй на іў нас ці я праз ак но вы гля
да ла ляс ной звя ры ны. Дзе ля гэ та га за
ах воч ва лі таб лі цы з вы я вай це це ру ка. 
Та кі ма лю нак пры аз даб ляў ука заль нік 
да ся ла Сква ры цэ ві чы. „Тут штось ці не 
так”, — па ду ма ла я. Ра ней, ка лі я пы та
ла пра па ле скую эт наг ра фію, доб рыя 
лю дзі кі ра ва лі мя не як раз у Сква ры цэ ві
чы. Там за ха ваў ся аб рад ку ста. Ры ту ал 
у не чым на па мі нае на шае ка ля да ван не, 
толь кі за мест зор кі гра ма да хо дзіць 
з дзеў кай, пры а дзе тай у ліст кі і га лін кі 
ды раз на ко лер ныя стуж кі. Спе ва кі сла
вяць гас па да роў і іх прод каў, за што 
іх ча сту юць ядой і вы піў кай. Аб рад, які 
стаў сво е а саб лі вым брэн дам, пры пі са
ны да вяс но ва га свят ка ван ня Трой цы. 
За раз бы лі га то вы па ка заць «куст» па 
жа дан ні, на ват у Пі лі паў ку! Я не ве да ла, 
што ду маць пра та кія на род ныя аб ра
ды, але пах ла па ка зу хай.

І на вош та той це ця рук, за мест пры го
жай дзеў кі пе ра ап ра ну тай за куст?

— А да ка го так едзем? — спы та ла 
мя не цёт ка па доб ная на вядзь мар ку, 
ую ча ная па ке та мі з рас лі на мі і квет ка мі 
для па сад кі...

— Да ад на го свя та ра, — ад ка за ла я.
— Ён з пра ва слаў ных, — вядзь мар ка 

заг ля ну ла ў мае дум кі — ці мо жа з ня ве-
ру ю чых?

Апош няе слоў ца зда ло ся зна ё мым, 
толь кі злос на пе ра вер ну тым. На коль кі 
мяс цо выя пра тэ стан ты са мі ся бе на зы
ва лі «ве ру ю чы мі», рэ лі гій ная кан ку рэн
цыя зра бі ла з іх неш та ад ва рот нае. Ці 
гэ та бы ла па ле ская пры дзір лі васць, 
— я за хо дзі ла ў га ла ву, — ці про ста 
ўжо наб лі жа ла ся ма ро ка...

* * *
— А што та кое ма ро ка? — спы та ла 

я на мес цы.
— Гэ та ту ман, гэ та ба ло та, гэ та ка

ма ры, гэ та чэр ці, што зво дзяць з да ро гі 
ды ўсё та кое, — пе ра ліч вае ай цец Па
вел з ін тэ лі ген т най ус меш кай, — гэ та 
і бу дзе ма ро ка...

Пра наз ву ся ла Ма роч на іс нуе ле
ген да. Ка лісь па да ро зе, ці дак лад ней 

сты хію. Ён за га даў, каб у гэ тым мес цы 
збу да ваць па се ліш ча. Ад туль Ма роч на. 
На род ах вот на па ся ліў ся на пяс ча ным 
гру дзе ся род ба га тых на дзі кую звя ры
ну ба лот і рыб ных рэк і азё раў.

Па вод ле пісь мо вых кры ніц, Ма роч на 
іс на ва ла ўжо ў 1511 го дзе. У ся ле ста
іць таб лі ца і крыж у па мяць слаў на га 
пя ці сот год дзя.

Су час ны па да рож нік не мае ні я ка га 
шан цу на кан ф ран та цыю з ма ро кай.

Дзесь ці за За рэ ча на мі па чы на ец ца 
тракт з бі та га ка ме ню. Праў да, па ім 
зруч ней пус ціць танк чым су час ны аў та
ма біль. Апош нія кі ла мет ры мы цяг ну лі ся 
ў ча ра па шым тэм пе, дзе сяцьпят нац
цаць кі ла мет раў на га дзі ну. На шу мар
ш рут ку што і раз аб мі на лі са сві стам 
са ма роб ныя ма шы ны дзі вос най кан
ст рук цыі. Най лепш спраў ля лі ся з бру
ка ван кай пры чэп кі з ма ят ні кам, пад
ма ца ва ныя ма то рам ад „Мер се дэ са”. 
Над та ша лё ны мі зда ва лі ся мі ні я цюр ныя 
трак та ры з пад чэп ле ным ваз ком для пе
ра воз кі лю дзей і жы вё лы. Тыя, што ся
дзе лі ў са ло не мар ш рут кі, не пас пя ва лі 
дзі вавац ца вы на ход лі вас ці ту зем цаў.

* * *
У Ма роч ным пры ві таў мя не крыж, 

пры аз доб ле ны раз на ко лер ны мі стуж
ка мі. Зда лёк на па мі наў асо бу, пры а дзе
тую ў да стой ную сук ню. Спа чат ку я па
да ла ся на ры на чак. Са мым па пу ляр ным 
та ва рам тут бы лі аз доб ныя рас лі ны.

Ма роч на скры вае ў са бе ці хую 
да стой насць, на па мі нае мя стэч ка. 
Знач ную част ку за бу до вы скла да юць 
драў ля ныя бу дын кі. Ужо сам вы гляд 
за бу до вы рас чу ліў мя не, нак лі каў 
ана ло гіі. Каб хто абу дзіў мя не ноч чу 
і спы таў, дзе я зна хо джу ся, мой сон ны 
ад каз пра гу чаў бы так: „На Пін ш чы не”. 
Боль шасць драў ля ных да моў тут па ма
ля ва ная на арэ ха вы або зя лё нажоў ты 
ко лер. Шчыт пры аз даб ляе са ляр ны 
знак — па ган скі сім вал сон ца. На кож
ным па на двор ку ста яць два або і больш 
ста гі се на, аба ро гі з са ло май.

Як не смеш на, у ка рысць бе ла ру ска
га ана ла гу пра маў ля лі яш чэ на він кі. Як 
і за мя жой, тут так са ма па на ва ла мо да 
на бе тон ныя пла ты, па ма ля ва ныя на 
бла кіт ны, сма раг да вы ці ру жо вы ко ле
ры. У пры да мо вых ага род чы ках кра са
ва ла ся мо ра раз на ко лер ных кве так, 
усю ды рас лі віш ні, ча рэш ні, па рэч кі, 
усю ды ад чу ва ла ся дбай ная, пра ца ві тая 
ру ка.

Зда ва ла ся, вай на і эка на міч ны кры
зіс ней кім цу дам аб мі нуў гэ ты азёр на
ляс ны ку то чак на зям лі...

(пра цяг бу дзе)
vТэкст і фота Ганны КАНДРАЦЮК

па без да рож жах, ехаў па нок. Ехаў ён, 
ехаў і ні куды не мог да е хаць. Па вер
не ў адзін бок, там ба ло та. Па вер не 
ў дру гі, там гру док і ку сок пяс ча на га 

по ля. Ужо зда ец ца ўсё доб ра, ёсць на
пра мак. Дык не. Зноў пат рап ляе ў тое 
мес ца. Зноў тое ба ло та. Зноў той пяс
ча ны гру док. Ра шыў па нок аб ла ска віць 


