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БГКТ — 60 гадоў è 3

Ніве — 60 гадоў

працягF10

У
 канцы жніўня 2010 года ў гайнаў
скім касцёле святых Кірылы і Мя
фодзія, у суправаджэнні сцяганос
цаў была адкрыта мемарыяльная 
дошка ў гонар маёра Зыгмунта 

Шындзеляжа «Лупашкі», камандзіра V Ві
ленскай брыгады АК і яго падначаленых 
і Салдат выклятых, родам з Гайнаўскай зям
лі, змагаючыхся за свабодную Польшчу. На
пісана на ёй: «Aby widzieć, padając w ataku, 
Polskę wolną i czystą jak łza». Напярэдадні 
тадышніх урачыстасцей паявіліся плакаты 
«Kościół katolicki stawia pomniki mordercom 
prawosławnych», «Łupaszko — morderca!».
У канцы лютага 2016 года прайшоў па 
вуліцах Гайнаўкі Марш памяці салдат прак
лятых. Ён меў быць у першую чаргу ў гонар 
капітана Рамуальда Райса «Бурага». Нягле
дзячы на аб’яву, імшы з гэтай нагоды не 
было.
Больш чым за месяц да суботы 27 люта

га ў сацыяльных сетках Нацыянальнарады
кальнага лагера, Нацыянальнай Гайнаўкі 
і Гістарычнага таварыства імя Дануты Се
дзікуўны «Інкі» з’яўляецца аб’ява: «Лёгка 
маніфеставаць у гарадах, дзе ўлады і тыя ж 
мясцовыя жыхары ў асноўным спрыяльныя 
тэматыцы Салдат праклятых. Лёгка дзейні
чаць у глыбінцы, дзе супольнасць досыць 
адукаваная ў гэтай тэме. Пакланенне памя
ці Нязломных у месцах, дзе камуністычная 
прапаганда працуе далей, патрабуе харак
тару і адвагі, менавіта таму мы заклікаем 
усіх прыйсці на I Гайнаўскі марш памяці 
Салдат праклятых! Сваю прысутнасць на 
дэманстрацыі абвясцілі шматлікія дэлега
цыі заўзятарсканацыянальнага асяроддзя 
з усёй Польшчы. Таму мы, аб’яднаныя ра
зам, давайце пакажамся ў Гайнаўцы, каб 
вярнуць належную памяць Праклятым». За 
тыдзень да параду ОНР выпускае дзясяткі 
ўлётак, якія заклікаюць да ўдзелу і хваліцца 
імі ў інтэрнэце. На ўлётках здымак «Бура
га» ў форме побач з выючым ваўком. Та
маш Суліма, аўтар вэбстаронкі «Капітан 
Рамуальд Райс «Буры» — не мой герой» 
у адной з сацыяльных сетак выклікае гара
чыя дэбаты. Аднойчы ён піша: «Прэзідэнт 
Анджэй Дуда адмовіўся ад патранату зза 
вобразу «Бурага» ў атачэнні іншых Прак
лятых, затым арганізатары прыбралі з улё
так... усю рэшту праклятай кампаніі».
За некалькі дзён да маршу, 15 лютага, 

на сайце Канцылярыя прэзідэнта Дуды 
з’яўляецца запіс: «У сувязі з паведамлен
нямі сродкаў масавай інфармацыі пра 
тэму нібыта патранату Прэзідэнта РП над 
І Гайнаўскім маршам салдат праклятых, мы 
хацелі б паведаміць Вам пра тое, што Прэ
зідэнт РП не ўзяў патранату над гэтымі ўра
чыстасцямі. Заяву на патранат у дадзеным 
выпадку арганізатары падалі 8 лютага. Сён
ня Канцылярыя Прэзідэнта Польскай Рэчы 
Паспалітай вырашыла адмовіцца ўзяць 
патранат кіраўніка дзяржавы над маршам 
у Гайнаўцы». Пад гэтай заявай на адной са 
старонак Канцылярыі некалькі дзён вісіць 
аб’ява Гайнаўскага маршу сярод больш за 
сто праектаў у краіне ў памяць салдат прак
лятых. Яшчэ даўжэй на адной з закладак 
сайта Канцылярыі спасылаліся на словы 
прэзідэнта з верасня мінулага года ў лісце 
на пахавальныя ўрачыстасці ахвяр каму
ністычнага тэрору, выяўленых у кватэры 
«Ł» на вайсковых могілках на Павонзках 
у Варшаве: «Польская дзяржава павінна 
шанаваць сваіх сапраўдных герояў: тых, 
якія былі паддадзены самаму складанаму 
выпрабаванню, але не склалі зброі, ды да 
канца доблесна аказвалі супраціў вора
гам Айчыны, не вагаючыся аддаць за яе 
сваё жыццё. Праўда аб подзвігу і трагедыі 

антыкамуністычнага падполля на самой 
справе з’яўляецца асновай суверэннай 
Рэчы Паспалітай». Прэзідэнт Інстытута на
цыянальнай памяці Лукаш Камінскі лічыць 
рашэнне прэзідэнта аб адмове ўзяць на ся
бе патранат над маршам слушным:
— Райс не сімвалізуе Салдат праклятых.
Пробашч гайнаўскай парафіі св. Кірылы 

і Мяфодзія кс. Зыгмунт Браніцкі тры дні 
да маршу:
— Я не хачу каментаваць гэтай тэмы, мы 

не арганізатары. Але арганізатары маршу 
на гэты раз перабольшылі. У справе таблі
цы «Лупашкі» ў нашым касцёле было так, 
што гадоў пяць таму прыйшлі людзі прасіць 
Бога аб дапамозе, таму што хацелі ўвекаве
чыць яго, дык proszę bardzo. Так, як proszę 
bardzo іншым, якія хацелі ўвекавечыць сібі
ракоў з малітвай да Госпада Бога.
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16 лютага два члены ОНР перад прэзідэн

цкім палацам даюць заяву:
— Выказваем свой моцны супраціў ад

носна адмаўлення ад патранату Прэзідэнта 
Польскай Рэчы Паспалітай Анджэя Дуды 
над I Гайнаўскім маршам Салдат пракля
тых. Ацэньваем вышэйшы жэст як форму 
фальсіфікацыі гістарычнай памяці, заў
важаем таксама ўплыў сродкаў масавай 
інфармацыі, якія не хаваюць свайго антага
ністычнага стаўлення да больш шырокага 
нацыянальнага руху. Мы лічым, што гэта 
ўдар па прынцыпах дэмакратычнай права
вой дзяржавы, у якой абавязвае прынцып 
роўнасці грамадзян перад законам (...). 
Дзіўным з’яўляецца той факт, што прэзі
дэнт Анджэй Дуда, які выводзіцца з партыі 
Права і справядлівасць, вызначаючай сябе 
як патрыятычная і нават нацыяналістычная, 
гістарычныя ахвяры памяці прыносіць на ал
тар, каб дагадзіць левым колам.
Адзін з самых вядомых правых аглядаль

нікаў Цэзары Гмыз на сацыяльных сетках 
піша: «Хворы гэты розум, які вырашыў вы
карыстоўваць патранат Прэзідэнта Рэчы 
Паспалітай, каб садзейнічаць «Бураму», 
што здзейсніў злачынствы ў дачыненні да 

дзяцей», а вядомая з ПіСаўскіх сімпатый, 
кіраўнік тэлекампаніі «Белсат» Агнешка Ра
машэўскаяГузы пад гэтым запісам дадае: 
«Марш ОНР з фотаздымкамі «Бурага» па 
праваслаўнай у значнай ступені Гайнаўцы 
— гэта чыстая правакацыя». Ад яе аўтары
заваных слоў пачынаецца некалькі дзён 
раней справаздача ў дадатку «Вялікі фар
мат» да «Выбарчай газеты», прысвечаным 
пацыфікацыям Рамуальда Райса «Бурага»: 
«Буры» быў адважным салдатам, які здзей

сніў цяжкае злачынства. Можна шкадаваць 
аб гэтым, але нельга пярэчыць». Абмерка
ванне працягваецца ў інтэрнэце на многіх 
сайтах. На фейсбуку створана падзея 
«Марш? Не, даруйце». Яго творцы закліка
юць: «Давайце не паддавацца правакацыі 
СМІ. Чым менш старонніх асоб, тым меншы 
бляск. Я не прымаю ўслаўлення Рамуальда 
Райса «Бурага», якога здымак паказаны 
на інфармацыйным лістку аб Маршы, які 
ў гэтую суботу пройдзе па вуліцах Гайнаўкі. 
Я прашу Вас, каб нашу нязгоду для такой 
дзейнасці выявілі, не звяртаючы ўвагі на па
дзею». Інтэрнэткарыстальнікі пішуць пад 
сподам: «Нельга паддацца правакацыі». За 
тыдзень да паходу на слупах, аўтобусных 
прыпынкаў і будынках у цэнтры Гайнаўкі з’я
віцца апавяшчэнне аб контрманіфестацыі 
на скверы пад управамі горада, гміны і паве
та — у той жа самы час, што і марш: «Мы 
ўшануем ахвяр «Бурага» і запратэстуем су
праць маршу нацыяналістаў». Без подпісу. 
На трох прыпынках у напрамку Бельска
Падляшскага хтосьці спрэем вымалёўвае: 
«Bury morderca!», «Poleszuk k...». Narodowa 
Hajnówka публікуе фатаграфіі ў інтэрнэце 
з паметкай: «Гэта называецца лявацкая ды
скусія і логіка». ОНР Беласток прадае фут
болкі з выявай капітана Райса на грудзях. 
Цана 50 злотых. Сабраныя грошы будуць 
выкарыстаны для далейшых пасля гайнаў
скага маршу акцый «odkłamujących fałszy
wy obraz jednego z najdzielniejszych Żołnierzy 
Wyklętych», значыць, «Бурага».
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28 студзеня Рада Гайнаўскага павета 

апавяшчае заяву ў памяць забітых. Радныя 
заяўляюць: «У цяперашні час мы назіраем 
дзеянні арганізаваныя нацыяналістычнымі 
асяроддзямі, накіраваныя на прадстаўлен
не, нягледзячы на відавочныя гістарычныя 
факты, злачынцаў як герояў польскага 
незалежніцкага падполля. Прыманне такіх 
дзеянняў абражае памяць нявінных ахвяр, 
і не праслаўляе ўсіх гэтых «праклятых сал
дат», якія не прымянялі актаў генацыду. Мы 
гаворым адкрыта: «Буры» — не наш герой! 
Апраўдванне дзеянняў, якія ў дадзеным вы
падку не могуць быць апраўданымі, гэта не 
што іншае, як праслаўленне злачынства».
З прапановай аб прыняцці заявы высту

пае выразна лева настроеная 69гадовая 
былая гайнаўская войт Вольга Рыгаровіч 
з камітэта Гайнаўская зямля. У пачатку 
снежня 2014 года прайграе яна выбары 
на пасаду старшыні павятовай рады з 68
гадовым Лехам Янам Міхалякам, адзіным 
у гэтай радзе прадстаўніком ПіС, якога 
падтрымала ПСЛ. За прыняццем заявы 
галасавала 15 членаў рады, двое ўстры
маліся, адзін быў супраць — старшыня. 1 
лютага накіроўвае ён у беластоцкі аддзел 
ІНП свой запыт. Ён хоча, каб інстытут 
падрыхтаваў гістарычнае абмеркаванне 
датычнае заявы. Кіраўнік беластоцкага ІНП 
Барбара БаярынКазбэрук, спасылаючыся 
на інфармацыю Варшаўскага вайсковага 
акружнага суда ад 15 верасня 1995 года 
аб адмене смяротнага прысуду, выдадзе
нага ў 1949 годзе на Рамуальда Райса і яго 
намесніка Казіміра Хмялеўскага «Рэкіна» 
і факт іх рэабілітацыі, таму што «дзейнічалі 
ў стане вышэйшай неабходнасці», і на ін
шае меркаванне пракурора ІНП, адказвае, 
што «забойства вазакоў і пацыфікацыі вё
сак у студзені і лютым 1946 года не можна 
атаясамліваць з барацьбой за незалежнае 
існаванне дзяржавы, паколькі гэта нясе 
ў сабе прыкметы генацыду». Абапіраючы
ся на меркаванне гісторыкаў, сцвярджае: 
«Падстава пацыфікацыі беларускіх вёсак 
войскамі падначаленымі капітану Рамуаль
ду Райсу «Бураму» было палітычным, а не 
этнічным ці рэлігійным», і дадае: «Гэта па
цвярджаецца тым фактам, што некаторыя 
супрацоўнікі ІІІ Віленскай брыгады НЗВ 
былі праваслаўнымі (Мікалай Курачкін і Ула
дзімір Курасаў). Аб правядзенні супакаення 
беластоцкіх вёсак рашала перакананне 
«Бурага» пра варожасць іх жыхароў да не
залежніцкіх арганізацый і іх спрыянне каму
ністычнаму рэжыму. Другасным пытаннем 
у дадзеным выпадку з’яўляецца тое, ці яго 
меркаванне было правільным ці не. Бяссп
рэчным фактам з’яўляецца тое, што рашэн
не аб уціхамірванні беларускіх вёсак было 
вялікай памылкай і прынесла трагічныя 
наступствы ў выглядзе смерці цывільных 
асоб, у тым ліку жанчын і дзяцей».
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Лех Ян Міхаляк, які нарадзіўся ў Гайнаў

цы (маці была з Валоміна, а нарадзілася 
ў Свіслачы, сям’я бацькі — з Лодзі), прыця
рушаны сівізной, але паранейшаму вельмі 
энергічны, сцвярджае:
— Я папрасіў у ІНП думкі наконт заявы, та

му што я ведаў адказ на аналагічную заяву 
з БельскаПадляшскага, і бачыў, што праў
да выглядае інакш, чым тое, што напісана 
ў згаданых заявах. Я згодны з дырэктар 
беластоцкага аддзела: супакаенне белару
скіх вёсак мела толькі палітычную глебу, 
вядома, не этнічную ці рэлігійную. Дрэнна 
здарылася, што забівалі жанчын і дзяцей. 
Тым не менш, не ўсе яны там памерлі. Тых, 
каму «Буры» і яго салдаты давяралі, што іх 
не здадуць, выпусцілі на волю.
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Агульны

Перад
Вачыма еўрапейца

У розе яка

vВік тар СА ЗО НАЎ

У сне мож на сва бод на тран с фар ма
ваць усе суб’ ек ты і аб’ ек ты, — ка жуць 
бу дый скія май ст ры ёгі. Рас цяг ваць або 
скруч ваць пра сто ру. Сто рэ чаў змя ніць 
у ад ну, і ад ну пам но жыць сто ра зоў. Ін шы
мі сло ва мі: ра біць цу ды, якія ў снах яс ныя, 
як ва да ў во зе ры. Гэ та ўся го толь кі пы тан
не прак ты кі і прак ты ка ван няў. Ці маг чы ма 
гэ та на яве? Ча ла ве чы ро зум з’яў ля ец ца 
над звы чай гнут кім і, ве ра год на, да кан ца 
іс на ван ня на ша га ві ду не раск ры юц ца 
ўсе яго маг чы мас ці. Возь мем, да прык ла
ду, па лі ты каў ця пе раш няй ула ды. Гнут
касць іх ро зу маў зда ец ца быць не аб ме жа
ва най. Што ім нас ніц ца, так і ста но віц ца. 
Яны ма ры лі пра Поль ш чу ў ру і нах, і ка лі 
ла ска, прач ну лі ся, і — Кан сты ту цый ны 
суд раз ва ле ны, дзяр ж с луж ба раз ва ле на, 
гра мад скі па ра дак раз ва ле ны. Маг чы ма, 
та кі ж лёс ча кае Вяр хоў ны суд. Пра хо
дзя чы за іх ры то ры кай, у ад па вед нас ці 
з якой іс ці на ўяў ляе са бой най ніз кую 
сту пень най п раў дзі вай іс ці ны, мож на 
ча каць прыз на чэн ня но ва га су да — Най
вяр хоў ней ша га. У яго кам пе тэн цыі бу дуць 
і Кан сты ту цыя, і за ка на даў чыя па ла жэн ні. 
Ці ка ва, па якой ву лі цы бу дзе яго ся дзі ба? 
Я стаў лю на На ваг род скую.

У бу дый скай тра ды цыі ўсё жы вая гі сто
рыю пра Мі ла рэ пу, ты бец ка га ма на ха, 
які жыў у Х ста год дзі і ўмеў на яве ат
рым лі ваць бя скон цыя фор мы да дзе на га 
суб’ ек та. Да каз ваў ён, што як сон, так 
і яву мож на сва бод на фар ма ваць, што 
ў іх тая ж са мая пры ро да. І так Мі ла рэ па 
з’я віў ся ад ной чы ўнут ры ро га яка. І ні 
ён, ні рог не змя ні лі свай го па ме ру, што 
па каз вае на тое, на коль кі май стар Мі ла
рэ па апа на ваў свой ро зум. Я не пя рэ чу, 
пе ра ход ты бец кай уя вы на поль скую мо
жа быць ня лёг кім. Як жа раст лу ма чыць бу
дый скую ве ру ў тое, што це ла да рос ла га 
ча ла ве ка змяс ці ла ся ў пу стым ро зе яка? 
Ну, змаг ло, і ба ста! Возь мем, на пры клад, 
абя цан не «доб рых пе ра мен», якое ця пе
раш ні ўрад абя цаў гра мад скас ці, ка лі ім 
не быў. І вось, ка лі ла ска, ёсць пе ра ме на, 
але ці толь кі доб рая? Ну, але змя нен не 
з’яў ля ец ца змя нен нем. Мож на ўба чыць 
яго про стым во кам, рэ аль нае, як пры сут
насць Мі ла рэ пы ў ро зе. Ня даў на оп там 
зволь ні лі 300 кі роў цаў у дзяр жаў ных сель
ска гас па дар чых аген цтвах. Не кі раў ні коў! 
Для раў на ва гі ў той час па кі ну лі ў спа коі 

кі роў цаў двух 
дзяр жаў ных 
кон скіх за во
даў з су свет
най рэ пу та цы яй: у Мі ха ло ве і Яна веПад
ляш скім, але вы ва лі лі на брук ды рэк та раў 
— абод вух між на род най вя до мас ці з трыц
ца ці га до вым ста жам з ве да мі і се лек
цый ны мі да сяг нен ня мі. Быц цам бы яны 
стра ці лі да вер ця пе раш няй ула ды, якая, 
ад нак, не кла по ціц ца пра стра ту да ве ру 
між на род най су поль нас ці. Сён ня да вер 
зна чыць ёй столь кі, коль кі для Паў ноч най 
Ка рэі. Ну, але ж Ка рэя мае ядзер ную 
бом бу, што па ды мае су свет ную па ва гу 
да яе. А што мае Поль ш ча? Ну, Поль ш ча 
мае ця пе раш нюю ўла ду, якая не вя до ма 
ці пра цуе ў дрэн ным сне, ці на яве, і, ак
ра мя та го мае так са ма тэ ры ко ны неп ра
да дзе на га ву га лю, са бе кошт пра дук цыі 
яко га, дзя ку ю чы пры ві ле ям шах цё раў, 
уд вая пе ра вы шае рын ка вую ца ну — так 
большменш. І не ма лыя на су свет ным 
рын ку рэ сур сы ме дзі і срэб ра. З гэ ты мі 
ме та ла мі, не аб ход ны мі ў вы твор час ці пе
ра да вой элек т ро ні кі, Поль ш ча маг ла б 
вый г раць шмат для ся бе ў якас ці сус вет
на га па стаў ш чы ка. Так як Ра сія вый г ра
вае «свае» наф ту і газ. Толь кі што ца на 
гэ тых ме та лаў пі куе рэз ка ўніз, лоб у лоб 
з наф тай і га зам, што кла дзе на ла пат кі 
мроі ця пе раш ня га ўра да аб Поль ш чы ад 
мо ра да мо ра, і ра сій скія мроі даг наць 
эка на міч ную моц ЗША і Кі тая. На га даю, 
што Ра сія збу да ва ла на наф це ім пер скую 
і ад ноль ка ва плаў ную ма гут насць. Як вы
свет лі ла ся, кур чыц ца яна пра пар цы я наль
на да «ба рэль най» ца ны гэ тай сы ра ві ны. 
Ма быць, яе пры клад асту дзіць ім пер скі 
кап рыз поль скіх ле ту цен ні каў, якія, меў
шы не да хоп між на род на га по пы ту, ужо 
па ча лі вы коў ваць мед ныя мя чы пак ры тыя 
для ва ен на га шы ку срэб рам. І гэ та ў дзя
сят ках мі льё наў штук. Знач на больш, чым 
Поль ш ча на ліч вае гра ма дзян. Ні чо га, што 
ця пе раш няй ула дзе нас ні ла ся пра гра ма 
500+. Хоць аб дзя рэ яна дзяр ж бю джэт 
з гро шай, але за тое на ша кра і на ста не... 
дэ маг ра фіч най ім пе ры яй. І на ват ка лі не, 
дык мя чы лёг ка пра да дуц ца на сус вет ных 
рын ках па ца не ме та ла ло му. Заў сё ды ж 
бу дзе ней кія пры бы так. Толь кі для ка го 
стра та?

vМі ра слаў ГРЫ КА

Бе ла стоц кі ася ро дак куль ту ры (БОК) 
ар га ні зуе ад кры ты кон курс пра па ноў 
на сё лет ні чац вёр ты вы пуск Фе сты ва лю 
„Ус ход куль ту ры/Ін шае вы мя рэн не”, які 
ў гэ тым го дзе бу дзе пра хо дзіць у ста лі цы 
Пад ляш ша ад 2 да 4 ве рас ня. Для ўдзе лу 
ў ім за пра ша юц ца ўста но вы, няў ра да выя 
ар га ні за цыі і ма ста кі з Бе ла сто ка. Тэ май 
сё лет ня га фе сты ва лю бу дзе Ук ра і на і га
да ві на па дзей на Май да не. Ар га ні за та ры, 
ад нак, за пэў ні ва юць: «На гэ ты раз не 
бы ла аб ра на ад на гра мад скасць, якой 
бу дзем на да ваць асаб лі вую ўва гу — мы 
ад к ры тыя для пра па ноў, на ды хо дзя чых 
ад роз ных на цы я наль нас цей, звя за ных 
з гі сто ры яй на ша га го ра да».

Мэ тай кон кур су з’яў ля ец ца вы бар 
пра па ноў, якія ахоп лі ва юць роз ныя ма
стац кія дыс цып лі ны: му зы ку, вы яў лен чае 
ма ста цтва, тэ атр, тан цы, пер фар ма тыў
ныя дзе ян ні, іні цы я ты вы ў га рад ской 
пра сто ры і да т.п. Пра ек ты па він ны быць 

ад п раў ле ны да 11 са ка ві ка 2016 го да па 
на ступ ным ад ра се: in ny.wy miar@bok.bia lys
tok.pl. За яў ка па він на ўклю чаць апі сан не 
кан цэп цыі пра ек та, дэ та лі яго рэ а лі за цыі 
і пад ра бяз ную рас цэн ку ўсёй за да чы. 
На бор на кі ра ва ны на вы лу чэн не ар га ні за
та раў ме ра пры ем стваў у рам ках фе сты
ва лю, а не толь кі вы ка наў цаў. Бе ла стоц кі 
куль тур ны цэнтр, як ка ар ды на тар фе сты
ва лю „Ус ход куль ту ры/Ін шае вы мя рэн не” 
зро біць пер ша па чат ко вы вы бар з лі ку ад п
раў ле ных пра па ноў да 25 са ка ві ка.

„Ус ход куль ту ры”, як мы шмат ра зоў 
пі са лі пад час па пя рэд ніх вы пу скаў, гэ
та куль тур ны пра ект, які аб’ яд ноў вае 
ма стац кія ася род дзі га ра доў Ус ход няй 
Поль ш чы (Бе ла сток, Люб лін і Жэ шаў) 
і ма ста коў кра ін Ус ход ня га пар т нёр ства 
(Ар ме нія, Азер бай джан, Бе ла русь, Гру
зія, Мал до ва і Ук ра і на), ажыц цяў ля ец ца 
На цы я наль ным цэн т рам куль ту ры (НЦК) 
і тры ма поль скі мі га ра да міўдзель ні ка мі. 

Як паў та ра юць ар га ні за та ры з БОК яш чэ 
да сё лет ня га вы пу ску, «ідэ яй пра ек та 
з’яў ля ец ца су поль нае ад к ры ван не та го, 
што з’яў ля ец ца ўні каль ным у кож най 
куль ту ры, а так са ма аб мен ма стац кім 
во пы там». Ідэя на ра дзі ла ся пас ля рэ а лі
за цыі пра ек та Еў ра пей ска га ста ды ё на 
куль ту ры ў Жэ ша ве (20112012) і ў Люб
лі не (2012). На сай тах НЦК мож на пра чы
таць: «Ус ход куль ту ры з’яў ля ец ца най буй
ней шым ме рап ры ем ствам та ко га ро ду 
ў Поль ш чы дзе ля ўма ца ван ня дзей нас ці 
трох га ра доў у ка ге рэн т ным пра ек це, які 
спа лу чае пе ра ду мо ва — куль тур нае су
пра цоў ні цтва ў мно гіх га лі нах па між твор
чы мі поль скі мі су поль нас ця мі і кра і на мі 
Ус ход ня га пар т нёр ства».

Я па пра сіў у ня даў на пры зна ча на га 
мі ніст ра куль ту ры і на цы я наль най спад
чы ны Пят ра Глін ска га і ды рэк та ра НЦК 
Мар ка Му то ра аца ніць ідэю фе сты ва лю, 
вы ка зац ца, якую ро лю па ві нен ён вы ка
наць, у якім кі рун ку па ві нен раз ві вац ца 
(ка лі па ві нен) і коль кі фі нан са ван ня бу дзе 
прыз на чаць НЦК, які фе сты ва лі „Ус ход 
куль ту ры” нап ра мую фі нан суе. На жаль, 
прэссак ра тар, на чые ру кі я на кі ра ваў гэ
тыя пы тан ні, не мог звя зац ца са сва ім шэ
фам, тобок ды рэк та рам Му то рам (пра цу
юць у тым жа бу дын ку). Зва ніў я яму яш чэ 
пе рад зак рыц цём гэ та га ну ма ра «Ні вы»: 
«Я ўжо пад рых та ваў ад каз, але не ма гу 
даб рац ца да на ша га ды рэк та ра, а без яго 
зго ды не ма гу ад п ра віць вам ад ка зу. Спа
дар ды рэк тар Му тор з’яў ля ец ца на віч ком 

на па са дзе і мае шэ раг спраў, з які мі аз
на ям ля ец ца і да гэ та га ча су ён за ня ты».

Што ж, па ду маў я, пра ве ру, што да гэ
та га ча су ска жа но вы ды рэк тар НЦК (на
ро джа ны ў 1979 г., вы пуск нік фа куль тэ та 
па ла ні сты кі Вроц лаў ска га ўні вер сі тэ та), 
які быў пер шым кі раў ні ком НЦК пас ля 
ад дзя лен ня Цэн т ра ад Ін сты ту та Ада ма 
Міц ке ві ча ў 2006 го дзе і кі ра ваў ім да 2007 г., 
і за гэ ты час ства рыў не каль кі праг рам 
у га лі не куль ту ры і на цы я наль най спад чы
ны, у тым лі ку „Пат ры я тызм заў т раш ня га 
дня” і „Свед кі Гі сто рыі”. На гэ ты раз аб
вяш чае аб рэ а лі за цыі трох праг рам ных лі
ній. Пер шай з іх з’яў ля ец ца «Не пад лег лая 
2018», да ста год дзя з дня не за леж нас ці 
Поль ш чы, дру гая — „Твор чая Поль ш ча”, 
мэ тай якой з’яў ля ец ца па вы шэн не ці ка
вас ці да ама тар скай ма стац кай твор час
ці, ства рэн не ўмоў для мяс цо вых су по лак 
і груп, з тым каб яны маг лі рэ а лі за ваць 
ся бе твор ча. Трэ цяя — „Сі ла куль ту ры”, 
якая па він на быць свай го ро ду пад трым
кай для ані ма та раў куль ту ры, якія кож ны 
дзень ма юць спра ву з яе рас паў сюдж
ван нем. Што ты чыц ца прад ба чан няў на
конт „Ус хо ду куль ту ры”, на пі шу пра іх на 
на ступ ным тыд ні, ка лі на рэш це ат ры маю 
ад каз. І ма быць, зма гу так са ма пры на го
дзе да ве дац ца, ці бе ла ру ская куль ту ра 
і ў цэ лым мен шас ная ў Поль ш чы ў рам ках 
гэ тых пра ек таў так са ма не як змес ціц ца. 
У рэш це рэшт, яна так са ма на ле жыць да 
куль тур най спад чы ны Рэ чы Пас па лі тай.

vМа цей ХА ЛА ДОЎ СКІ
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Ну вось 
і з’я ві ла ся ў Бе
ла ру сі све жая 

на ві на, якая кар ды наль ным чы нам вы па дае 
з агуль на га кан тэк сту сус вет ных на він 
пра эміг ран таў у Еў ро пу, пра па ру шэн не 
ўмоў спы нен ня аг ню ў Сі рыі, пра тэ рак ты 
і ба раць бу з Іс лам скай Дзяр жа вай, пра 
ўсё, што звя за нае з До наль дам Трам пам 
і аме ры кан скі мі вы ба ра мі. Усё гэ та для 
бе ла ру ска га ву ха ста ла дру гас ным у па раў
нан ні з тым, што пад час ві зі ту ў Бе ла русь 
ра сій скай дэ ле га цыі Аляк сандр Ры го ра віч 
на зваў Ула дзі мі ра Ула дзі мі ра ві ча Дзміт ры
ем Ана то лье ві чам! Ну ста мі лі ся мы ад кеп
скіх на він, ад тры вож ных прад чу ван няў і ад 
поў най ад сут нас ці хоць якіхне будзь пер с
пек тыў... А тут хоць кры ху гу ма ру. Смех, як 
га во рыц ца, па даў жае жыц цё. На ват ка лі 
яно са праў ды бес пер с пек тыў нае.

Зда ва ла ся б, звы чай ная ага вор ка. І хоць 
у вы шэй шых па лі тыч ных ко лах не пры ня
та злоў жы ваць та кі мі аб мыл ка мі, з вус наў 
бе ла ру ска га кі раў ні ка гэ та гу ча ла цал кам 
пры маль на для яго ра сій скіх су раз моў цаў. 
Пры нам сі, кі раў ні кі Ра сіі, і той што за раз, 
і той які быў да яго, зра бі лі вы гляд, што не 
пак рыў дзі лі ся. Як не ка лі не пак рыў дзі лі ся 
і на тое, што на чаль нік бе ла ру скай дзяр жа
вы, зноў жа вы пад ко ва, пры ме раў да ся бе 
іх па са ду.

Хоць я не ве ру ў та кія па мыл кі да стат ко
ва дас вед ча ных у пуб ліч ным бал ба тан ні 
пе рад тэ ле ві зій ны мі ка ме ра мі па лі ты каў. 
Хут чэй га то вы па ве рыць у доб ра спла на ва
ны спек такль. Ды і тое, што бе ла ру скае, 
цал кам за леж нае ад та таль най цэн зу ры тэ
ле ба чан не не вы ра за ла гэ тых ня ём кіх кад
раў, а са сма кам паў та ра ла іх, пац вяр джае 
мае сум не вы.

Я ўво гу ле апош нім ча сам не ве ру ў вы
пад ко вас ці вы шэй ша га роў ню. Хут чэй 
схі ля ю ся да маж лі вас ці іс на ван ня ўся ля кіх 
там тэ о рый сус вет ных і не сус вет ных змоў, 
якія і мя ня юць аб ліч ча пла не ты. А хто з па лі
ты каў не пры мае ў іх не пас рэд на га ўдзе лу, 
той про ста ства рае агуль ны фон ні бы та іс
ну ю ча га ў све це па рад ку. Не больш та го.

Вось, пры кла дам, бе ла ру ская апа зі цыя. 
Яна не толь кі ні ў якіх змо вах не заў ва жа
ная, але на ват і ў тры ва лых да мо вах па між 
са мі мі са бой так са ма. Та му лёс іх кра і ны вы
ра ша ец ца без іх не пас рэд на га ўдзе лу. Вы

ра ша ец ца па між кі раў ні цтвам сён няш няй 
Бе ла ру сі і Ра сіі, па між кі раў ні цтвам Бе ла ру
сі і За ха ду, бы вае што толь кі ця пе раш нім 
кі раў ні цтвам Бе ла ру сі без вон ка ва га ўдзе
лу, але заў сё ды без улі ку дум кі бе ла ру скай 
апа зі цыі ўсі мі ба ка мі гэ та га пра цэ су. Хоць 
для агуль на га фо ну бе ла ру скія апа зі цы я не
ры вель мі па трэб ныя. Ну як жа без агуль на
га фо ну?!

Га лоў ную ро лю ў ства рэн ні агуль на га 
фо ну на дум ку кі раў ні коў па ві нен адыг ры
ваць ка неш не ж на род. Ён з гэ тай мі сі яй 
з боль ша га спраў ля ец ца. У бы лым Са вец
кім Са ю зе са вец кі на род ства раў та кі цу доў
ны фон для дзей нас ці свай го кі раў ні цтва, 
што мож на яго раз г ля даць як эта лон. Да 
гэ та га эта ло на ім к нуц ца за раз кі раў ні кі кра
ін на боль шай част цы пас ля са вец кай пра
сто ры. І га лоў нае для іх ёсць не паў та рыць 
па мы лак са вец ка га кі раў ні цтва, якія яны да
ска наль на вы ву чы лі. А га лоў ная па мыл ка, 
гэ та на яў насць та кой апа зі цыі, якая вы бі ва
ец ца за ме жы фо ну. А зна чыць, за ме жы на
ро ду. Не ідзе з на ро дам, не дзе ў ся рэ дзі не, 
а вя дзе на род на пе ра дзе.

У ме жах фо ну, то хай са бе бу дзе, і на ват 
лепш, ка лі бу дзе апа зі цыя. Гэ та да пуш чаль
на і па жа да на. Не бяс печ най з’яў ля ец ца 
толь кі тая апа зі цыя, якая вя дзе на род за 
сва ёй ідэ а ло гі яй. А дзе ля гэ та га трэ ба мець 
яе, тую тры ва лую і няз мен ную ідэ а ло гію. 
Апа зі цыя ж якая ідзе за на ро дам, гэ та леп
шы па да ру нак кож най та та лі тар най ула дзе. 
Гэ та і ёсць той са мы сла ву ты фон, які ства
рае ўра жан не, што ў кра і не ні бы та неш та 
ру ха ец ца, што ёсць ужо, або бу дзе ў пер с
пек ты ве гра мад скае жыц цё, што ёсць на
дзеі на эва лю цый ныя пе ра ме ны...

А дзе ля пад няц ця наст рою ў гра мад стве 
на зы ва ем Ула дзі мі ра Ула дзі мі ра ві ча якне
будзь паін ша му і ўсе ўжо па чы на юць за бы
вац ца пра га лоў нае. Пра тое, што прэ са вы 
сак ра тар та го ж Ула дзі мі ра Ула дзі мі ра ві ча 
за я віў, што і ра сій скі прэ зі дэнт, і прэм’ ер, 
не па ру шы лі кан сты ту цыю РФ па кі нуў шы 
тэ ры то рыю Ра сіі ўдвух ад ра зу, бо па е ха лі 
яны ў сваю адзі ную са юз ную дзяр жа ву. 
Тэ ры то рыю сва ёй кра і ны, маў ляў, яны, пры
е хаў шы ў Бе ла русь, не па кі да лі.

А гэ та, між ін шым, быў кан к рэт ны па лі
тыч ны па сыл з бо ку Ра сіі ўся му астат ня му 
све ту.
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27 лю та га ад быў ся ўра чы сты пле нум 
Га лоў на га праў лен ня Бе ла ру ска га 
гра мад ска-куль тур на га та ва ры ства, 
пры мер ка ва ны да шас ці дзе ся ці год дзя 
пра цы Та ва ры ства; ме ра пры ем ства 
ад бы ло ся ў ся дзі бе ГП БГКТ па ву лі цы 
Вар шаў скай у Бе ла сто ку. Пле нум быў 
на го дай для пад вя дзен ня шмат га до вай 
пра цы Та ва ры ства і ўзна га ро джан ня 
яго ак ты ві стаў.

Пле нум ад крыў стар шы ня ГП БГКТ Ян 
Сы чэў скі. Рэф лек сіў на ад зна чыў ён, што 
лё сы Та ва ры ства пе рап ля та лі ся даб ром 
і злом, пе ра мо га мі і па ра жэн ня мі. Най важ
ней шым, ад нак, з’яў ля ец ца фі нал лё су 
ар га ні за цыі і яе свя до май ак тыў нас ці — пе
ра мож ны і плён ны. Усе ра зам у аг ром най 
бе ла ру скай гра ма дзе пе ра ма га лі ўсе цяж
кас ці дзе ля бу да ван ня моц на га бе ла ру ска
га эт на су ў Поль ш чы, бу да ван ня го на ру 
і пат ры я тыз му бе ла ру саў. Га во рыц ца, што 
на род, які не ша нуе прош ла га, за бы вае 
сваё мі ну лае, не мае бу ду чы ні. Ма быць 
та му трэ ба сён ня ўспом ніць пра на шы 
па чат кі — пер шыя пас ля ва ен ныя га ды, 
ка лі бе ла ру сы па ча лі ўста ваць з ка ле няў 
і па ча лі ўсве дам ляць сваю на цы я наль ную 
то ес насць і ша на ваць усё тое, што звя за
нае з ду хоў нас цю кож на га на ро да. Пра моў
ца пры га даў так са ма тры вож ныя для нас 
па дзеі, ла джа ныя аку рат у той дзень у Гай
наў цы ў го нар зла чын цаў на бе ла ру скім 
на сель ні цтве Бе ла сточ чы ны.

Да лей Ян Сы чэў скі пры ві таў га на ро вых 
гас цей пле ну ма: пад ляш ска га ва я во ду 
Баг да на Паш коў ска га, пас ла Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у Поль ш чы Аляк сан д ра Авяр’ я на
ва, ге не раль на га кон су ла РБ у Бе ла сто ку 
Алу Фё да ра ву, да сю леш ня га ды рэк та ра 
Куль тур на га цэн т ра Бе ла ру сі ў Поль ш чы 
Эду ар да Швай ко, прад стаў ні ка МУ СіА Ярас
ла ва Ма лэц ка га, ды рэк та ра дэ пар та мен та 
куль ту ры Мар шал коў скай уп ра вы Ана то ля 
Ва па, ма стац ка га кі раў ні ка Бе ла ру ска га 
на род на га хо ру імя Ці то ві ча Мі ха ла Дры неў
ска га, за гад чы ка Бе ла ру ска га фон ду куль
ту ры Та дэ ву ша Стру жэц ка га і но ва га ды рэк
та ра КЦБ у Поль ш чы Мі ха ла Ры ба ко ва.

Да лей Ян Сы чэў скі за чы таў па ста но ву 
Прэ зі дэн та РП: Брон за вы крыж за слу гі 
ат ры ма лі Ала Ка мен ская, Ва сіль Се гень 
і Гра жы на Вал ка выц каяТа ма шук. Да лей 
— ра шэн нем мі ніст ра куль ту ры Рэ чы 
Пас па лі тай БГКТ ат ры ма ла адз на ку Зас
лу жа ны для куль ту ры „Glo ria Ar tis”. Мі ністр 
куль ту ры ад зна кай Зас лу жа ны для поль
скай куль ту ры вы лу чыў на ступ ныя асо бы: 
Ма ры юш Ха ру жы, Лі дзія Мар ты нюк, Юры 
Астап чук; уз на га ро джа ных ад зна чыў ва я во
да Баг дан Паш коў скі.

Аляк сандр Авяр’ я наў вы ка заў ра дасць 
ад па быў кі на Бе ла сточ чы не, якая на гад
вае яму мо вай і доб ры мі людзь мі яго ную 
Ма лую ра дзі му ка ля Го ме ля і пры па мі нае 
яго нае дзя цін ства. Да лей ён па жа даў пос
пе хаў Бе ла ру ска му гра мад скакуль тур на
му та ва ры ству. Эду ард Швай ко за чы таў 
указ Прэ зі дэн та РБ аб уз на га ро джан ні 
Ор дэ нам Фран цы ска Ска ры ны Яна Сы
чэў ска га і Ва лян ці ны Ла ске віч, а Ме да лём 
Фран цы ска Ска ры ны — Юрыя Астап чу ка. 
Уз на га ро ды ўру чыў Аляк сандр Авяр’ я наў. 
Бы лі за чы та ны він ша ван ні ад прэм’ ермі
ніст ра Бе ла ру сі Ан д рэя Ка бя ко ва. Шэ раг 
на стаў ні каў бе ла ру скай мо вы бы ло ўзна га
ро джа ных гра ма та мі мі ніст ра аду ка цыі РБ, 
м.інш. Ні на Аб ра мюк, Іа лан та Гры га рук, 
Юры Ба е на. Бы лі гра ма ты ад мі ніст ра куль
ту ры РБ. Бы лі так са дып ло мы ад Куль тур на
га цэн т ра Бе ла ру сі.

Ян Сы чэў скі па дзя ка ваў за ўзна га ро ды 
і прыз на чыў ад мыс ло выя дып ло мы Та ва
ры ства. Пер шы мі ат ры ма лі іх Аляк сандр 
Авяр’ я наў, Эду ард Швай ко, Мі хал Дры неў
скі, Та дэ вуш Стру жэц кі. Да лей та кія ж дып
ло мы ат ры ма лі дзе я чы БГКТ.

Ва я во да Баг дан Паш коў скі ад зна чыў, 
што шас ці дзе ся ці га до вы да ро бак БГКТ 
упі саў ся ў гі сто рыю Бе ла сточ чы ны і па дзя
ка ваў ак ты ву за да сю леш нюю дзей насць 
і па жа даў даб ра ў бу ду чы ні.

Та дэ вуш Стру жэц кі ніз ка пак ла ніў ся 
ўсім бе ла ру сам Бе ла сточ чы ны за тое, што 
за ха ва лі тра ды цыю і год нае імя бе ла ру саў. 
За гэ та іх па ва жа юць мно гія ты ся чы бе ла
ру саў з Бе ла ру сі. Да та го ж БГКТ пра вя ло 
вя лі кую па пу ля ры за цыю бе ла ру скай куль
ту ры ў Поль ш чы, дзе па бы ва ла ка ля паў ты
ся чы ма стац кіх ка лек ты ваў з Бе ла ру сі, якія 
тут ат ры моў ва лі ста ноў чыя сты му лы для 

сва ёй да лей шай пра цы. Пра моў ца ад зна
чыў па пу ляр ную ў Бе ла ру сі фра зу: „Ка лі хо
чаш ад чуць сваю бе ла ру скасць, пры едзь 
ха ця раз на фе сты валь бе ла ру скай пес ні 
ў Бе ла сто ку”.

Ярас лаў Ма лэц кі за чы таў ліст ад мі ніст
ра ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі з він ша
ван ня мі і сло ва мі прыз нан ня за да сю леш
нюю дзей насць Та ва ры ства, за руп лі васць 
яго чле наў па за ха ван ні куль ту ры прод каў. 
Бы лі па жа дан ні да лей шых пос пе хаў і за
пэў ні ван ні ў да лей шай пад т рым цы з бо ку 
мі ні стэр ства.

Да клад ГП БГКТ аб дзей нас ці Та ва ры
ства за чы таў на мес нік стар шы ні Ва сіль 
Се гень. На па ча так пры га даў ён га лоў ныя 
ве хі бе ла ру скай куль тур най дзей нас ці. 26 
лю та га 1956 го да ад бы ла ся па дзея, якая 
выз на чы ла лёс бе ла ру ска га на сель ні цтва 
Бе ла сточ чы ны на мно гія дзе ся ці год дзі. Той 
дзень даў па ча так уні каль най гі ста рыч най 
з’я ве. З удзе лам ча ты рох сот дэ ле га таў 
і гас цей ад быў ся зас на валь ніц кі з’езд 
Бе ла ру ска га гра мад скакуль тур на га та ва
ры ства. З’яў лен не гэ тай ар га ні за цыі да ло 
моц ны штур шок для раз віц ця на цы я наль
на га жыц ця. За раз жа яго ак тыў на ве даў 
102 бе ла ру скія вё скі ін фар му ю чы лю дзей 
пра паў стан не но вай ар га ні за цыі і яе за да
чы. Бы ла неў за ба ве ство ра на струк ту ра 
для ак тыў най дзей нас ці ў ка рысць бе ла
ру скас ці. У пік ак тыў нас ці БГКТ у яго рас
па ра джэн ні бы ло трыц цаць шта таў, якія 
поў нас цю ап лач ва лі ся ўла да мі на шай кра
і ны. 4 са ка ві ка 1956 го да вый шаў пер шы 
ну мар „Ні вы”, якая шмат ба ко ва па пу ля ры
за ва ла род ную мо ву і куль ту ру. 1 чэр ве ня 

та го ж го да ар га ні за ваў ся хор БГКТ са ста 
асоб. Ён што год на вед ваў ка ля са ра ка 
мяс цо вас цей, вы сту па ю чы, м.інш. у Вар
ша ве і Грод не. Та кі буй ны ка лек тыў не 
мог вы сту паць на ма лых вя ско вых сцэ нах, 
та му з’я ві ла ся па трэ ба зла дзіць не вя лі кі 
пра фе сій ны ка лек тыў; так уз нік ла з вась мі 
асоб эст рад ная гру па „Ля во ні ха”; пер шы 
кан цэрт ад быў ся 13 лі ста па да 1960 го да, 
у 1961 го дзе „Ля во ні ха” да ла аж но тры ста 
кан цэр таў. 19 са ка ві ка 1965 го да ад быў ся 
яе ты сяч ны кан цэрт. Вя лі кім уда рам па 
бе ла ру скай куль ту ры бы ла яе лік ві да цыя 
ў 1973 го дзе; за час сва ёй дзей нас ці „Ля
во ні ха” да ла звыш дзвюх ты сяч кан цэр таў 
— бы ла яна не паў тор най з’я вай у бе ла
ру скай куль ту ры так па коль кас ных, як 
і якас ных па каз чы ках. У лю тым 1957 го да 
вый шаў пер шы „Бе ла ру скі ка лян дар”. 30 
са ка ві ка 1958 го да бы ла ство ра на Эка на
міч ная ка мі сія, якая паз ней пе раў т ва ры ла
ся ў пра мыс ло вагас па дар чае прад пры ем
ства „Бэ тэ ска”, яко га фі нан са выя срод кі 
пад ма цоў ва лі дзей насць БГКТ; 1 лю та га 
1963 го да па за га дзе ўлад „Бэ тэ ска” спы
ні ла сваю дзей насць. 8 чэр ве ня 1958 го да 
ад бы ла ся ар га ні за цый ная су стрэ ча Бе ла
ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня, наз ва на
га „Бе ла ве жай”. У сту дзе ні 1960 го да БГКТ 
ат ры ма ла па мяш кан не па ву лі цы Вар шаў
скай 11... Да лей да клад чык ра ска заў пра 
ды на мі ку бе ла ру ска га школь ні цтва на 
Бе ла сточ чы не ды ця пе раш ні стан бе ла ру
скай ма стац кай са ма дзей нас ці.

Да лей бы лі ін ды ві ду аль ныя він ша ван ні 
і па дзя кі. Мі ха лу Дры неў ска му 12 лю та га 
споў ні ла ся 75 га доў — бы лі він ша ван ні 

Юбі лей ны пле нум

і „Мно гая ле та”. І Эду ар ду Швай ко па дзя ка 
і „Мно гая ле та”. І га лоў на му юбі ля ру — Бе
ла ру ска му гра мад скакуль тур на му та ва
ры ству так са ма бы лі він ша ван ні і „Мно гая 
ле та”... Бы лі він ша ван ні ад ка лек ты ваў і ін
ды ві ду аль ных асоб. Бы лі за чы та ны він ша
валь ныя лі сты ад лі таб’ яд нан ня „Бе ла ве жа” 
і ад Ін сты ту та ўсход нес ла вян скіх фі ла ло гій 
Бе ла стоц ка га ўні вер сі тэ та. Бы лі так са ма 
ін ды ві ду аль ныя рэф лек сіі на больш шы ро
кія тэ мы.

Да во лі не ча ка ным бы ло для мя не вы
ступ лен не надз вы чай на га і паў на моц на га 
пас ла Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Поль ш чы 
Аляк сан д ра Авяр’ я на ва. На поў не ны эн ту
зі яз мам ад аду хоў ле най су стрэ чы ён за чы
таў свой улас ны верш пра Ра дзі му:

Што аба зна чае для мя не Ра дзі ма?
Чым леп шая Яна ад дру гіх кра ін?
Яна як Ма ці ў мя не пе рад ва чы ма
І спа віў ся я ў Яе ва чах як сын.
І я шчас лі вы, што жы ву на Бе ла ру сі,
І я шчас лі вы, што Яе гра ма дзя нін,
І гэ тым са праў ды я га на ру ся,
І бе зу моў на гэ та ад чу ваю не адзін.
І бе зу моў на не адзін я ў Бе ла русь ўлю бё ны
Да клад на па лі чыць усіх не маг чы ма
Нас у Ра дзі мы — мі льё ны,
Мы Яе дзе ці, а Яна — Ма ці, Ра дзі ма.
Гэ ты цу доў ны верш бе ла ру ска га дып

ла ма та мог бы быць фі наль ным акор дам 
вель мі цёп ла га і аду хоў ле на га ме ра пры ем
ства. Але бы ло больш. Сва і мі ва каль ны мі 
ўме лас ця мі па ра да ва лі саб ра ную пуб лі ку 
ка лек ты вы „Сві та нак”, „АртПро нар” і „Ка
лін ка”.
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

 Гос ці юбі лею (спра ва на ле ва): Баг дан Паш коў скі, Аляк сандр Авяр’ я наў, Ала Фё да ра ва, Эду ард Швай ко, Мі хал Ры ба коў, Ана толь Вап

 Прэ зі ды ум пле ну ма (зле ва нап ра ва): Ва лян ці на Ла ске віч, Сяр гей Шчы гал, Ян Сы чэў скі, Ва сіль Се гень
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Аку рат 
шэс ць дзе сят

Яў ге ну Ва пу
і яго Су пра цоў ні кам

Мая па дзя ка для Ня бёс,
Што сён ня са праў ды шчас лі вы,
Ка лі я спа лу чыў свой лёс
З бе ла ру скай род най „Ні вай”.

Мне „Ні ва” заў ж ды па ду шы,
І да ра гая, і свя тая.
Сэр ца пад каз вае: пі шы,
Пі шу, пі шу я, не змаў каю.

„Ні ва” ўжо шэс ць дзе сят га доў
Ва ўмо вах поль скас ці тры вае
І сва іх вер ных чы та чоў
Род ным сло вам уз ба га чае.

А да сва іх апош ніх дзён
Вал ка выц кі, Гай дук, Яно віч,
У „Ні ве” спе лі лі свой плён,
Вя лі кі ўклад усе ба ко вы.

А сён ня „Ні ва” у ру ках
Ма ла до га па ка лен ня.
Ня хай жа плён ным бу дзе шлях,
Квіт нее твор чае нат х нен не!

Вік тар ШВЕД
Бе ла сток, 4 са ка ві ка 2016 го да

Мая „Ніва”
Хоць час нес па кой на-ім к лі вы
Бя жыць, не уг нац ца за ім...
З ма ёй бе ла ру скаю „Ні вай”
Ні ко лі не бу ду чу жым.

Яе паз наю па ста рон ках,
Па аў та рах і па рад ках.
Яна, ні бы пес няю звон кай,
Заў сё ды на на шых шля хах.

Я толь кі з та бою шчас лі вы
Іду, не спы няю ха ду.
Мая бе ла стоц кая „Ні ва” —
Больш род най, чым ты, не знай ду.

Та му я чы таю заў сё ды
Пра на шых лю дзей і зям лю.
І шчы ра ця бе з кож ным го дам
Яш чэ больш ша ную, люб лю.

Ця бе юбі лей не са ста рыць
І гэ тай вяс но вай па рой,
Бо з „Ні вай” ім к лі вая ста расць
Ні ко лі не бу дзе ста рой.

Бо з ёю мы ўсе ма ла дзе ем,
Хоць „Ні ве” ужо — 60!
Мы род нае сло ва з ёй се ем,
З на дзе яй гля дзім ў да ляг ляд!

Хай час нес па кой на-ім к лі вы
Бя жыць і бя жыць нап раст кі...
З ма ёй бе ла ру скаю „Ні вай”
Жы ве Бе ла русь, сяб ру кі!

Сяр гей ЧЫГ РЫН

vvv 

— У на шу шко лу прый ш ло мно га лі стоў 
з зак лі кам ад мя ніць да сю леш ня га пат ро
на. Мы ў гэ тай спра ве ат ры ма лі мно га 
мей лаў, бы ло мно га тэ ле фо наў. Апош нім 
ча сам на ціск на шко лу, каб Аляк сандр 
Вал ка выц кі пе ра стаў быць пат ро нам, быў 
яш чэ боль шы. На ці скі звон ку пе ра рас лі 
нас і я ду маю, што шчас лі выя тыя шко лы, 
у якіх ня ма пат ро наў. Мы, на стаў ні кі, су
поль на з вой там гмі ны ра шы лі ся пра вес ці 
апы тан не ў спра ве пат ро на і да ве дац ца, 
што ду ма юць баць кі і на стаў ні кі. На пад ста
ве апы тан ня паў стаў пра ект па ста но вы, 
каб шко ла бы ла без пат ро на. Пра ект 
бу дзе прад стаў ле ны сён ня на се сіі, — ска
за ла яш чэ пе рад га ла са ван нем ды рэк тар 
Пад ста во вай шко лы імя Аляк сан д ра Вал
ка выц ка га і Пуб ліч най гім на зіі імя Та ма ры 
Са ла не віч у На раў цы Ма рыя Леў ша.

Аляк сандр Вал ка выц кі пас ля вай ны 
быў кі раў ні ком Пад ста во вай шко лы ў На
раў цы, а ў кан цы 1944 го да ўсту піў у ра ды 
Поль скай ра бо чай пар тыі. На пад ста ве 
пры су ду вай ско ва га су да Ар міі Кра ё вай 
быў рас ст ра ля ны ў па чат ку 1945 го да.

— Я аса бі ста су праць ад хі лен ня Вал ка
выц ка га ў якас ці пат ро на шко лы. Ад нак 
роз ныя ася род дзі на ці ска лі на нас, каб мы 
змя ні лі пат ро на і та му мы зра бі лі апы тан не 
і пад рых та ва лі пра ект па ста но вы на се сію. 
Ка лі рад ныя пад т ры ма юць пра па но ву, 
пад ста во вая шко ла ў На раў цы бу дзе без 
пат ро на, — за я віў у час пе ра пын ку пе рад 
га ла са ван нем стар шы ня Ра ды На раў чан
скай гмі ны Ан джэй Недзь ведзь.

На се сіі пе рад рад ны мі вы сту піў войт 
На раў чан скай гмі ны Мі ко ла Па вільч, які аб
вяс ціў вы ні кі апы тан ня.

— Мно га ча су га во рыц ца ў нас на конт 
пат ро на шко лы Аляк сан д ра Вал ка выц ка
га. У кан цы мі ну ла га го да бы лі пра ве дзе
ны кан суль та цыі. 12 на стаў ні каў бы ло за 
пат ро нам Аляк сан д рам Вал ка выц кім, 13 
на стаў ні каў пра га ла са ва ла, каб шко ла 
дзей ні ча ла без пат ро на, а 4 на стаў ні каў 
стры ма лі ся ад вы каз ван ня ў гэ тай спра ве. 
За тое 59 баць коў бы ло за тым, каб пат ро
нам на шай шко лы за стаў ся Аляк сандр 
Вал ка выц кі, 25 баць коў ха це ла, каб пад
ста во вая шко ла дзей ні ча ла без пат ро на, 
а 28 баць коў ад мо ві лі ся вы каз вац ца ў гэ
тай спра ве. Мы пра вя лі так са ма апы тан не 
ся род жы ха роў На раў кі, якія жы вуць па 
ву лі цы Аляк сан д ра Вал ка выц ка га. Усе жы
ха ры гэ тай ву лі цы ха це лі, каб па кі нуць наз
ву Аляк сан д ра Вал ка выц ка га. Тут меў зна
чэн не фі нан са вы бок спра вы, бо жы ха ры 

му сі лі б вы дат ка ваць гро шы, мя ня ю чы ўсе 
да ку мен ты. Му сі лі б яны так са ма па мя няць 
свае да ныя ва ўсіх уста но вах. Па гэ тай 
ву лі цы за рэ гіст ра ва ныя прад пры ем ствы, 
якія му сі лі б пе ра рэ гі ста ра вац ца. Ня даў на 
з сей ма ва га «ма ра зіль ні ка» быў вы ня ты 
пра ект дэ ка му ні за цый на га за ко ну, які 
прад бач вае, што ва я во да бу дзе мог ад мя
ніць пат ро наў з ка му ні стыч ным ра да во дам 
і ка лі гэ тая па ста но ва ўсту піць у сі лу, та ды 
ва я во да бу дзе вы ра шаць та кія спра вы, як 
на ша. За раз паў стаў пра ект па ста но вы, 
каб Пад ста во вая шко ла ў На раў цы з 1 ве
рас ня 2016 го да дзей ні ча ла без пат ро на, 
— ска заў на се сіі, войт На раў чан скай гмі
ны Мі ко ла Па вільч.

— Мы са мі па він ны вы ра шаць, што 
зра біць з пат ро нам, а не слу хаць, што нам 
га во раць звон ку. Па він ны па кі нуць наз ву 
шко лы та кой, якая яна ёсць ця пер, — за
я віў пе рад га ла са ван нем сол тыс На раў кі 
Ме чыс лаў Грыц, стар шы ня Ра ды На раў
чан скай гмі ны па пя рэд ня га склі кан ня. 
Пас ля се сіі да ба віў: — Вы бар пат ро наў 
для школ ці ін шых уста ноў не яд нае гра
мад ства, а яго дзе ліць. Я за тым, каб та кіх 
пат ро наў не вы бі раць. Ад ным гэ ты пат рон 
па да ба ец ца, а дру гім ён не па ды хо дзіць, 
з ча сам па яў ля юц ца ін шыя пра ціў ні кі та го 
ці ін ша га пат ро на. Ге роі пас ля ней ка га 
ча су мо гуць быць кры ты ка ва ныя і мо гуць 
з’я віц ца пат ра ба ван ні ад мя ніць пат ро наў. 
Ка лі я ў па пя рэд нім склі кан ні быў стар шы
нёй Ра ды гмі ны, пы тан не ад мя ніць пат ро на 
шко лы па яў ля ла ся, але нам з Ін сты ту та на
цы я наль най па мя ці не дас ла лі до ка заў на 
ві ноў насць Аляк сан д ра Вал ка выц ка га.

Рад ны Мі ра слаў Крас на поль скі за я віў, 
што для та го, каб па мя няць пат ро на шко
лы па трэб ныя до ка зы на суп ра цу Аляк
сан д ра Вал ка выц ка га ха ця б са служ бай 
бяс пе кі, але та кіх рад ным не прад ста ві лі. 
Пе рад га ла са ван нем рад ны Ля вон Хля біч 
вы сту піў з фар маль най пра па но вай тай на
га га ла са ван ня ў спра ве пат ро на шко лы 
і рад ныя яго ідэю ад на га лос на пад т ры ма лі.

— Ёсць прэ сія звон ку, каб мы ад хі лі лі 
пат ро на Аляк сан д ра Вал ка выц ка га. Ня ма 
до ка заў у Ін сты ту це на цы я наль най па мя ці, 
што ён ка муне будзь зра біў крыў ду. Быў 
ён доб рым ча ла ве кам, а адзі ная да ка за
ная яго ві ноў насць, гэ та яго пры на леж
насць да Поль скай ра бо чай пар тыі. Быў 
ён бе ла ру сам, ву чыў бе ла ру скай мо ве і па
ві нен за стац ца пат ро нам шко лы, — ска заў 
рад ны Ля вон Хля біч. Яш чэ ра ней за я віў 
ён жур на лі стам, што бу дзе га ла са ваць 

су праць пра ек та аб ад ме не пат ро на шко
лы, бо лі чыць Аляк сан д ра Вал ка выц ка га 
чэс ным ча ла ве кам, які зма гаў ся за бе ла ру
скае школь ні цтва. У На раў цы, з якой быў 
ён выб ра ны рад ным, зна хо дзіц ца ву лі ца 
Аляк сан д ра Вал ка выц ка га, якой наз ву так
са ма пра па на ваў па кі нуць.

Ніх то з рад ных і пры сут ных на се сіі 
асоб не вы каз ваў ся кры тыч на на конт пат
ро на Вал ка выц ка га. Пад час тай на га га ла
са ван ня па пы тан ні паз баў лен ня шко лы 
пат ро на Аляк сан д ра Вал ка выц ка га 
6 рад ных вы ка за ла ся за, 7 рад ных бы ло 
су праць. Адзін рад ны стры маў ся ад га
ла са ван ня і адзін рад ны вый шаў з за лы 
пе рад га ла са ван нем і не па спеў вяр нуц
ца. Та кім чы нам пра ект па ста но вы быў 
ад хі ле ны і Пад ста во вая шко ла ў На раў цы 
на да лей бу дзе на сіць імя Аляк сан д ра Вал
ка выц ка га.

— Сён няш няе га ла са ван не рад ных кан
чае этап кан суль та цый і Пад ста во вая шко
ла ў На раў цы за ста ец ца з імем Аляк сан
д ра Вал ка выц ка га. Ад нак пэў на спра ва 
на гэ тым не за кон чыц ца. Пэў на на да лей 
бу дзе ста віц ца гэ тае пы тан не, — ска заў 
пас ля се сіі войт Мі ко ла Па вільч.

— Мы ша ну ем ра шэн не Ра ды гмі ны 
і вы нік кан суль та цый з баць ка мі. Па ба чым, 
што пры ня се нам час, як па са дзей ні чае 
ўсё гэ та на вы бар на шай шко лы баць ка мі 
і вуч ня мі, як па са дзей ні чае гэ та на асоб, 
якія вель мі дрэн на га ва ры лі пра на шу 
шко лу і на ша га пат ро на, — ска за ла пас ля 
га ла са ван ня ды рэк тар Ком п лек су школ 
у На раў цы Ма рыя Леў ша.

— Я не ба чу ні чо га дрэн на га ў асо бе 
Аляк сан д ра Вал ка выц ка га. Ін сты тут на цы я
наль най па мя ці не знай шоў до ка заў на яго 
су пра цоў ні цтва з нем ца мі. Ён быў доб ра
сум лен ны ча ла век, кі ра ваў на шай шко лай 
у пас ля ва ен ны час. Па ста но ва, каб зняць 
яго з пат ро на шко лы па я ві ла ся та му, каб 
па кі ну лі нас у спа коі ў су вя зі з на ці ска мі 
звон ку, — ска заў наш ніў скі ка рэс пан дэнт 
і рад ны Ян ка Це лу шэц кі. — У спра ве ву лі
цы імя Аляк сан д ра Вал ка выц ка га так са ма 
іш ла ды ску сія ў На раў цы і па я ві ла ся на ват 
пра па но ва, каб гэ тую ву лі цу наз ваць Заб
лоц кай, та му што яна вя дзе ў Заб лоч чы ну, 
але гэ тае пы тан не ця пер не раз г ля да ец ца.

— Мае баць кі ўспа мі на лі Аляк сан д ра 
Вал ка выц ка га як ча ла ве ка, які з вя лі кай 
ан га жа ва нас цю ар га ні за ваў у На раў цы 
школь ні цтва, — ска за ла мяс цо вая на стаў
ні ца бе ла ру скай мо вы Ан на Кан д ра цюк.

vТэкст і фо та Аляк сей МА РО З

Шко ла ў На раў цы 
Пад час ХІІ се сіі Ра ды 
На раў чан скай гмі ны, 

якая прай ш ла 23 лю та га, 
ад бы ло ся тай нае га ла-

са ван не па пы тан ні пра-
ек та па ста но вы, каб з 1 
ве рас ня 2016 го да Пад-

ста во вую шко лу ў На раў-
цы паз ба віць пат ра на жу 

Аляк сан д ра Вал ка выц-
ка га. Та кую па ста но ву 
пад т ры ма ла 6 рад ных, 

7 рад ных бы ло су праць, 
1 рад ны стры маў ся ад 

га ла са ван ня, а 1 рад ны 
вый шаў з за лы па ся джэн-

ня пе рад га ла са ван нем 
і не па спеў на яго вяр нуц-

ца. Та кім чы нам пра ект 
па ста но вы быў ад хі ле ны 

і Пад ста во вая шко ла ў На-
раў цы на да лей бу дзе на-
сіць імя Аляк сан д ра Вал-

ка выц ка га.

з  п а т  р о  н а м 
Аляк сан д рам 
Вал ка выц кім

 Рад ныя На раў чан скай гмі ны 
ад на га лос на пры ня лі ра шэн не аб 
тай ным га ла са ван ні па пы тан ні 
пат ро на шко лы
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Аб 
пра ек та ва ных зме нах 
у так зва ны вя лі кі за кон аб 
СМІ і ў аду ка цыю ў кан тэк
с це пра ва вых ра шэн няў, 
якія ты чац ца мен шас цей, 

вя ла ся гу тар ка пад час апош ня га па ся джэн
ня Су мес най ка мі сіі ўра да і на цы я наль ных 
і эт ніч ных мен шас цей. Мен шас ны бок ука
заў на не аб ход насць пры ман ня Ка мі сі яй 
афі цый най па зі цыі па пы тан нях важ ных для 
мен шас цей, асаб лі ва ў да чы нен ні да пра яў 
усіх ві даў дыск ры мі на цыі, ксе на фо біі і нес п
ра вяд лі вас ці.

У хо дзе ды ску сіі, якую іні цы я ваў стар шы
ня Бе ла ру ска га гра мад ска гакуль тур на га 
та ва ры ства Ян Сы чэў скі са спа сыл кай на 
I Гай наў скі марш сал да таў прак ля тых і апа
сен няў, якія на конт та го мае бе ла ру ская 
пра ва слаў ная мен шасць у Поль ш чы (пі са лі 
мы аб тым у па пя рэд нім ну ма ры «Ні вы»), 
прад стаў нік лэм каў скай мен шас ці Стэ фан 
Дуд ра па тра ба ваў:

— Мы па він ны вып ра ца ваць агуль ную 
па зі цыю, каб у та кіх пы тан нях быў чут ны го
лас на шай Су мес най ка мі сіі. Да гэ та га ча су 
мы бы лі і ёсць ор га нам, які не мо жа пра біц
ца да пуб ліч най дум кі, та му што не бя рэм 
го ла су ў вель мі важ ных пы тан нях, істот ных 
для на цы я наль ных і эт ніч ных мен шас цей.

ПА ТРЭ БА Ў СУ ПОЛЬ НЫХ ПА ЗІ ЦЫ ЯХ
Пят ро Ты ма, стар шы ня Са ю за ўкра ін цаў 

у Поль ш чы:
— Мы ў апош нія не каль кі га доў ма ем 

спра ву з на ра стан нем та кой з’я вы як мо ва 
ня на віс ці, вер баль ная аг рэ сія, на кі ра ва ная 
су праць мен шас цей. Гэ та пры мае роз ныя 
фор мы. Ме лі мы ў мі ну лым го дзе хва лю раз
бу рэн ня пом ні каў і ме ма ры я лаў на ўкра ін
скім паў д нё вым ус хо дзе Поль ш чы. Дзе ян ні 
дзяр жаў ных ор га наў: па лі цыі, пра ку ра ту ры, 
але і Ра ды па за ха ван ні пом ні каў ба раць бы 
і па кут ні цтва па кі да юць жа даць леп ша га.

Да даў:
— Мы ра зу ме ем, што дэ ман ст ра цыя 

роз ных ар га ні за цый змяш ча ец ца ў ме жах 
уста ноў ле ных за ко нам, але пра па ган да ло
зун гаў, якія пра ва ку юць гвалт і ня на вісць, 
вы хо дзіць за гэ тыя ме жы. Шмат ра зоў 
пад час су стрэ чы гру пы па мо ве ня на віс ці 
ве дам ства МУС прад стаў ле ны бы лі фа та
гра фіі, да ку мен ты, якія свед чаць аб тым, 
што ар га ні за та ры кан к рэт ных ме ра пры ем
стваў, у тым лі ку ар га ні за цыя, якая ста іць 
за мар шам у Гай наў цы, да пу ска юц ца 
не ад на ра зо ва па не каль кіх па раг ра фах 
па ру шэн няў за ко ну, што не пры во дзіць да 
дзе ян няў з бо ку дзяр жаў ных ор га наў. Ці 
гэ тыя пы тан ні бу дуць змяш чац ца ў рам ках 
па ла жэн няў пры я ры тэ таў МУ СіА ў да чы нен
ні да мен шас цей?

На мес нік мі ніст ра ўнут ра ных спраў і ад
мі ніст ра цыі, сустра шы ня Су мес най ка мі сіі 
Се ба сты ян Хва лэк:

— На ват ня ма ды ску сіі: мы асу джа ем та
кія дзе ян ні і па во дзі ны.

Ра фал Бар тэк, суст ра шы ня Камі сіі ад 
мен шас на га бо ку (ня мец кая мен шасць) 
у раз мо ве з жур на лі ста мі спас лаў ся на не
аб ход насць пры няц ця па зі цыі Ка мі сі яй па 
пы тан нях, якія ты чац ца мен шас цей:

— Ці ўдас ца вып ра ца ваць ней кую агуль
ную па зі цыю ў спра ве, якую аб мяр коў ва ем 
не ад на ра зо ва — суп раць дзе ян ня дыск ры
мі на цыі ў да чы нен ні да мен шас цей, якая 
час ця ком з’яў ля ец ца вы ні кам не да хо пу ве
даў і аду ка цыі, цяж ка ска заць. Бу ду, ад нак, 
па дах воч ваць, каб мы рас па чы на лі та кія 
іні цы я ты вы. Па доб на як у кан тэк с це та го, 
аб чым га ва рыў спа дар Сы чэў скі. Па зі цыя 
па гэ тых пы тан нях па він на быць пры ня та 
Ка мі сі яй і рас паў сю джа ная. Мы ды ску та
ва лі на па ся джэн ні ў рам ках мен шас на га 
бо ку аб па лі тыч ных пра вах мен шас цей. 
Выс пе ла ў нас ідэя, што ў кан тэк с це пра цяг
ва ю чых ся прац па вы бар чым за ко не, не аб
ход на па даць за я ву аб уня сен ні змя нен няў 
у ка рысць удзе лу мен шас цей у поль скім 
пар ла мен це. Мы мо жам ча каць ад дзяр жа
вы, якая аба вя за ла ся аба ра няць пра вы 
мен шас цей, каб у ін шай ма дэ лі, чым ра ней, 
га ран та ва ла яна мен шас цям маг чы мас ці 
ўдзе лу ў па лі тыч ным жыц ці.

НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫЯ СМІ
Аб зме нах, якія ча ка юць дзяр жаў ныя 

срод кі ма са вай ін фар ма цыі, рас па вя даў 
Кон рад Шчэ бёт (па па хо джан ні бе ла ста
ча нін), ды рэк тар Дэ пар та мен та на цы я
наль ных уста ноў куль ту ры Мі ні стэр ства 

куль ту ры і на цы я наль най спад чы ны. Згод на 
з пра ек там, дзяр жаў ныя срод кі ма са вай 
ін фар ма цыі па він ны быць пе рат во ра ныя 
ў на цы я наль ныя СМІ, зна чыць, трак та ва
ныя з фар маль наюры дыч на га пун к ту гле
джан ня як ін шыя на цы я наль ныя ін сты ту ты 
(на пры клад, тэ ат ры і на цы я наль ныя му зеі). 
Ды рэк тар Шчэ бёт:

— Та му бу дуць прад ме там ана ла гіч ных 
пра ві лаў і мець ад ноль ка вую струк ту ру і, вя
до ма, з не ка то ры мі зме на мі, якія вы ні ка юць 
з іх спе цы фі кі.

Ві цэмі ністр куль ту ры і на цы я наль най 
спад чы ны Кшыш таф Ча бан скі (не пас рэд
на ад каз вае за пе рат ва рэн не дзяр жаў ных 
срод каў ма са вай ін фар ма цыі) у ліс це, на
кі ра ва ным Су мес най ка мі сіі ін фар ма ваў: 
«На цы я наль ныя срод кі ма са вай ін фар ма
цыі, ха ця ў прын цы пе ка ры стац ца бу дуць 
поль скай мо вай, у вы пад ку, ка лі гэ та бу дзе 
ап раў да на ін фар ма цый ны мі, аду ка цый ны
мі або ма стац кі мі пад ста ва мі, пат рэ ба мі 
на цы я наль ных або эт ніч ных мен шас цей, 
бу дуць мець маг чы масць вы ка ры стоў ваць 
ін шую мо ву. Ак ра мя та го, мяр ку ец ца, што 
асаб лі вую ро лю ў на цы я наль ных срод ках 
ма са вай ін фар ма цыі бу дуць мець гра мад
скія праг рам ныя ра ды. Іх за да чай бу дзе 
ін с пі ра ван не дзе ян няў, звя за ных з рэ а лі
за цы яй гра мад скай мі сіі і ацэнь ван не на
цы я наль ных СМІ і мер ка ван ні пра іх пла ны 
і ра шэн ні. Мяр ку ец ца, што кан ды да таў да 
ўдзе лу ў праг рам ных ра дах на цы я наль ных 
СМІ рэ гі я наль ных ра ды ё стан цый і мяс цо
вых ад дзя лен няў Поль ска га тэ ле ба чан ня, 
якія ства ра юць і рас паў сюдж ва юць пра
гра мы для на цы я наль ных або эт ніч ных 
мен шас цей, мо гуць за яў ляць так са ма 
ар га ні за цыі гэ тых мен шас цей». Фра за 
«мо гуць за яў ляць» у ад но сі нах да бу ду чых 
рад вык лі ка ла няў пэў не насць не ка то рых 
чле наў. Яны сцвер дзі лі, што та кое «ад к ры
тае» па ла жэн не за ко на мо жа аз на чаць, 
што прад стаў ні кі мен шас цей у гэ тыя ра ды 
не ўвой дуць, бо, як пра ві ла, бы ло так ра
ней у вы пад ку праг рам ных рад. На мес нік 
мі ніст ра УСіА су стар шы ня Су мес най ка мі сіі 
Се ба сты ян Хва лэк за пэў ні ваў, што да за
ко ну аб на цы я наль ных срод ках ма са вай 
ін фар ма цыі бу дзе апуб лі ка ва нае рэ гу ля ван
не, якое бу дзе ак рэс лі ваць пат рэ бу ў та кіх 
прыз на чэн нях. Ві цэмі ністр Ча бан скі ў сва
ім ліс це да даў: «У пра цах над зме най сі стэ
мы фун к цы я на ван ня СМІ і пе раў т ва рэн нем 
іх у на цы я наль ныя СМІ ўліч ва ец ца шэ раг 
маг чы мых ра шэн няў», а ды рэк тар Шчэ бёт 
па ве да міў, што ў су вя зі са зме на мі ў за кон 
аб СМІ бу дуць ажыц цяў ляц ца пуб ліч ныя 
кан суль та цыі, а ў за пі се аб удзе ле ў на цы я
наль ных срод ках ма са вай ін фар ма цыі мен
шас ці з’яў ля юц ца ад ной з апор за ко на. Ды
рэк тар Шчэ бёт як пас рэд нік Мі ні стэр ства 
куль ту ры і Су мес най ка мі сіі за ах воч ваў да 
кан так таў як раз з ім, ка лі га вор ка ідзе аб 
пы тан нях мен шас цей у срод ках ма са вай 
ін фар ма цыі, у тым лі ку маг чы мых праб лем 
з прыз на чэн нем прад стаў ні коў мен шас цей 
у бу ду чыя гра мад скія праг рам ныя ра ды. Ён 
за я віў так са ма аб да па мо зе, ка лі спра ва 
дой дзе да пры цяг нен ня для пра ек таў мен
шас цей срод каў з бю джэ ту мі ні стэр ства 
куль ту ры:

— Мы ад к ры тыя для ін тэн сі фі ка цыі 
су пра цоў ні цтва. Ад ным з пры я ры тэ таў Мі ні
стэр ства куль ту ры і на цы я наль най спад чы
ны з’яў ля ец ца ўма ца ван не куль ту ры, якая 
мае быць блі жэй шай да лю дзей.

Стэ фан Дуд ра, прад стаў нік лэм каў скай 
мен шас ці, па ці ка віў ся выз на чэн нем на цы я

наль ных срод каў ма са вай ін фар ма цыі і спо
са бам ад бо ру чле наў гра мад скіх праг рам
ных рад, у тым лі ку вы во дзя чых ся з су по лак 
мен шас цей. Кон рад Шчэ бёт ска заў:

— Ня ма ў ця пе раш ні час кан к рэт ных 
мер. Усе заў ва гі бу дуць улі ча ны.

Ён да даў, са спа сыл кай на ад но з вы
ступ лен няў, што ён пас п ра буе пе ра ка наць 
кі раў ні цтва Поль ска га тэ ле ба чан ня, каб 
пра гра ма аб на цы я наль ных і эт ніч ных мен
шас цях тран с ля ва ла ся ад ным агуль на поль
скім ка на лам у доб рым ча се.

ЗМЕ НЫ Ў АДУ КА ЦЫІ
Пла ны змен у сфе ры аду ка цыі, у сваю 

чар гу, прад ста віў на мес нік мі ніст ра аду
ка цыі Ма цей Ко пэць. Яго вы ступ лен не, 
ад нак, за ся ро джа на бы ло перш за ўсё на 
пла нах ура да ў гэ тай га лі не. Ус пом ніў пра 
пад рых тоў ку да ўма ца ван ня ро лі ку ра та
раў, якія, як мяр ку ец ца, ма юць ат ры маць 
боль шыя кам пе тэн цыі ў ад но сі нах да школ 
з вык ла дан нем на мо вах мен шас цей, а так
са ма ў да чы нен ні да эк за ме наў на мо ве 
мен шас ці. Ён па ве да міў, што яго ве дам ства 
ў блі жэй шы час пра вя дзе дэ ба ты аб зме не 
ў сі стэ ме аду ка цыі ва ўсіх ва я вод ствах. Сяб
ры ка мі сіі з бо ку мен шас цей пы та лі ся:

— Ці пла ну юц ца зме ны ў фі нан са ван ні 
мен шас най аду ка цыі?

Паз бя га ю чы ад наз нач на га ад ка зу, на
мес нік мі ніст ра Ко пэць ска заў, што як раз 
ва я вод скія аб мер ка ван ні бу дуць вы дат най 
маг чы мас цю пад няць гэ тае і ін шыя пы тан ні, 
звя за ныя з аду ка цы яй мен шас цей. Пры 
на го дзе, быц цам бы са спа сыл кай на адзін 
з пры я ры тэ таў ура да — вя дзен не гі ста рыч
най па лі ты кі, ука заў на не аб ход насць ума
ца ван ня вык ла дан ня гі сто рыі ў шко лах, дзе 
коль касць га дзін у апош нія га ды зні зі ла ся 
на сто ад сот каў. Ней кім чы нам у гэ тае ўпі са
ла ся вы каз ван не Пят ра Ты мы, які звяр нуў 
ува гу на ад сут насць удзе лу прад стаў ні коў 
на цы я наль ных і эт ніч ных мен шас цей у гі ста
рыч най ды ску сіі, іні цы я ва най прэ зі дэн там 
Ан джэ ем Ду дам. Га вор ка ідзе пра дэ ба ты 
на тэ му «Гі ста рыч ная па лі ты ка: кан тэк сты, 
ідэі, пра ек ты» ў рам ках На цы я наль най ра
ды па раз віц ці, якая пра хо дзі ла ў прэ зі дэн
ц кім па ла цы 16 лю та га. Удзель ні кі дэ ба таў 
ат ры ма лі за піс су стрэ чы ад к ры ва ю чай пра
цу па ства рэн ні Стра тэ гіі поль скай гі ста рыч
най па лі ты кі, якая ад бы ла ся 17 лі ста па да 
2015 го да ў Бель ве дэ ры, у якой так са ма не 
пры ма лі ўдзе лу прад стаў ні кі мен шас цей. 
На мес нік мі ніст ра Хва лэк: «Я не ма гу вы каз
вац ца за прэ зі дэн та».

Ра ней ды рэк тар Дэ пар та мен та на цы я
наль ных і эт ніч ных мен шас цей ды ве ра выз
нан няў і на цы я наль ных і эт ніч ных мен шас
цей МУ СіА Да бес лаў Жэ мя неў скі, ус па мі
на ю чы пра не аб ход насць ма дэр ні за ван ня 
стра тэ гіі раз віц ця аду ка цыі на цы я наль ных 
мен шас цей, у тым лі ку бе ла ру скай, за пэў
ні ваў, што для гэ тай мэ ты бу дзе вес ці ся 
ды ску сія ды ма юць быць уне се ны ад па вед
ныя пра ва выя па ла жэн ні на конт та го, якія 
за да чы ў гэ тых ад но сі нах па він ны быць 
рэ а лі за ва ны мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды 
і шко ла мі.

— Ня ма пра па на ва ных сі стэм ных змен, 
— так ды рэк тар Жэ мя неў скі вы ка заў ся аб 
праб ле ме пад руч ні каў і да па мож ных кніг 
для вы ву чэн ня моў мен шас цей, да даў шы, 
што ў гэ тых ад но сі нах так са ма па він ны 
быць пры ня ты дзе ян ні.

На ступ нае па ся джэн не СКУ і Ні ЭM — аж 
у па ло ве чэр ве ня.
vТэкст і фо та Ма цея ХА ЛА ДОЎ СКА ГА

Няз дзей с не нае ча кан не (2)

За раз у Мі ха лоў скай гмі не Бе ла-
стоц ка га па ве та пра жы ва юць 6 792 
ча ла ве кі ў 69 мяс цо вас цях. Ад на 
мяс цо васць — Ка літ нік — пяць га доў 
та му адыш ла ў ня быт. Аста ла ся ад яе 
толь кі таб лі ца з наз вай. На па мяць.

У 2010 го дзе ў гмі не пра жы ва лі 
7 154 ча ла ве кі, у 2011 — 7 088, 
у 2012 — 6 975, у 2013 — 6 886, 
у 2014 — 6 775 і ў 2015 го дзе — 
6 792 (!). Як ба чым жы ха роў з кож-
ным го дам бы ло ўсё менш і менш. 
Прый шоў 2015 год і лік жы ха роў 
па вя лі чыў ся на сям нац цаць ча ла век.

У го ра дзе Мі ха ло ва пра жы ва юць 
3 153 ча ла ве кі. Най боль шы мі вё ска мі 
ў гэ тай гмі не з’яў ля юц ца Но вая Во ля 
— 292 жы ха ры, Ялоў ка — 247, Бан-
да ры — 235, Шым кі — 200, Са ко ле 
— 188, На ва са ды — 157, Ка зі ме ро-
ва — 152, Та па ля ны — 145, Жэд ня 
— 135, Ге ра ні мо ва — 130, Юш каў 
Груд — 126, Ка бы лян ка — 118, Ці соў-
ка — 84, Пянь кі — 72, Ма стаў ля ны-
Ка лё нія — 70, Леў шы — 66, Мас ці ска 
— 65, Ба ху ры — 64, Па то ка — 58, 
Азяб лы — 57, Бар ш чэ ва — 54, Ці ва-
ню кі — 53, Тыль ві ца — 51.

На пра ця гу трох апош ніх га доў ад-
бы лі ся не ма лыя дэ маг ра фіч ныя зме-
ны. У Са ко лі лік жы ха роў па боль шаў 
аж но на 56 ча ла век (!), у Ка ва лё вым 
Гру дзе і ў Юш ка вым Гру дзе — у кож-
най з гэ тых вё сак на 5, у Ге ра ні мо ве 
і Май да не — там і там на 4, у Ба ху-
рах, Тыль ві цы і ў Па то цы — у гэ тых 
трох сё лах у кож ным з іх на 3, у Ці ва-
ню ках — на 2, у Ка бы лян цы і ў Мас-
ці сках — там і там на 1.

Мі ха ло ва па мен ша ла на 83 асо бы 
(!). У Бан да рах лік жы ха роў па мен-
шаў на 21 ча ла ве ка, у Ялоў цы — на 
18 ча ла век, у На ва са дах — на 14, 
у Ка зі ме ро ве і ў Но вай Во лі — на 12, 
у За ле ша нах і ў Шым ках — у абедз-
вюх вё сках на 10, у Ля во на ві чах — на 
8, у Ці соў цы і ў Та па ля нах — там і там 
на 7, у Бар ш чэ ве — на 6, у Гозь най 
і ў Леў шах — у кож най з гэ тых вё сак 
асоб на на 5, у Азяб лах на 4, у Ма стаў-
ля нах-Ка лё ніі — на 3, у Пянь ках — на 
2 і ў Баг ню ках — на 1.

Ця пер уся го ад на асо ба жы ве 
ў Та ка роў ш чы не ды па дзве асо бы 
жы вуць у Бу дах, Бя рэ зі не і ў Но вых 
Кух мах, па тры — у Ган ча рах, Ку ры-
лах і Поль ку, ча ты ры — у Са хар ках, 
па пяць — у Кру коў ш чы не, Ра ма на ве 
і ў Ста рых Кух мах, шэсць — у Зай ме, 
сем — у Гар ба чах, во сем — у Ка ляс-
ным, дзе сяць — у Юльян цы, па два-
нац цаць — у Дуб ля нах, у Кух мах-Ко-
цах і ў Кух мах-Пет ру ках, на тры нац-
цаць — у Май да не і ў Суп ру нах, ча-
тыр нац цаць — у Тыль ві цы-Ка лё ніі, 
пят нац цаць — у Ка ва лё вым Гру дзе, 
па дзе вят нац цаць — у Баг ню ках. Ка-
мен ным Бро дзе і ў Ма цей ка вай Га-
ры, па двац цаць — у Гозь най і ў Тай-
ні цы-Доль най ды ў Тай ні цы-Гур най 
жы ве 21 ча ла век. Жы вуць пе ра важ-
на ста рэй шыя лю дзі, у тым лі ку ўдаў-
цы і ўдо вы ды ста рыя ка ва ле ры.

У гэ тых ма лых вё сках ня ма вя-
сел ляў і хрэсь бі наў. Па хо ві ны бы ва-
юць ча ста. Та ды па ха ваць баць коў 
пры яз джа юць дзе ці з го ра да, а то 
і з за меж ных кра ін. На так зва най Ус-
ход няй сця не вё скі ці ха па мі ра юць. 
Толь кі ў Са ко лі на пра ця гу трох га-
доў пры бы лі 53 асо бы! Як чы ры ка-
юць ве раб’і, там у ляс ной ва ко лі цы 
(тут Кны шын ская пуш ча) ад к ры лі 
дом для са ста рэ лых лю дзей.

(яц)

Мі ха лоў ская 
дэ маг ра фія
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС! № 10-16
Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” 
да 13 сакавіка 2016 г., 
най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зыг ра ем ці-
ка выя ўзна га ро ды.

Агуль на ш коль ную дык-
тоў ку, якая прай ш ла 
19 лю та га з на го ды 
Між на род на га дня род-
най мо вы, пі са ла ка ля 

50 вуч няў. Тра ды цый на ар га ні за ва ла 
яе Не пуб ліч ная па чат ко вая шко ла імя 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе ла сто ка. 
Лю бы жа да ю чы ву чань мог пры няць 
у ёй удзел. Пе ра мож цы ат ры ма лі ад 
«Ні вы» ад мыс ло выя пры зы.

Ся род вуч няў па чат ко вай шко лы 
пе ра маг ла Але ся Бут ке віч. Ха ця Але-
ся ча ка ла доб ра га вы ні ку, пе ра мо гі 
яна не спа дзя ва ла ся. Тым больш што 
ма лая ге ра і ня з’яў ля ец ца ву ча ні цай 
чац вёр та га кла са.

— Вы пі са лі дык тоў ку па вод ле 
кніж кі «З Мо ра ў го рад» бе ла ру ска га 
паэта Вік та ра Шве да. Ці бы лі цяж-
кас ці, пра віль на на пі саць, ці не? 

— Я люб лю дык тоў кі. Для мя не 
тэкст быў ад нос на лёг кі, та му што 
я да стат ко ва доб ра ва ло даю пісь мо-
вай бе ла ру скай мо вай. Тэкст быў для 

Адказ на за гад кі № 6-16: ара бі на. 
Уз на га ро ды, кніж ку Вік та ра Са зо на ва 

«Су сед скія бы лі» вый г ра лі Мар ле на Ла ба-
ноў ская з КШ № 3 у Бель ску-Пад ляш скім 

і Уля Мар чук з На раў кі. Він шу ем!

Прый ш ла яна,
Іль ды зла ма ла,
Па ско ры ла кры ні чак бег
І вель мі хут ка паз ды ма ла
Ка жу хі бе лыя са стрэх!
В....

мя не аб са лют на не вя до мы, я яго ні 
ра зу не ба чы ла. Ад нак з ра дас цю яе 
на пі са ла і пры на го дзе пат рэ ні ра ва ла-
ся ў гра ма ты цы.

— Мне зда ец ца, што дык тоў ка 
з на го ды Дня род най мо вы гэ та 
вель мі істот ная па дзея ў жыц ці ва-
шай шко лы. Ці Ты раз ліч ва ла на 
та кі пос пех?

— Шчы ра га во ра чы, я не ча ка ла 
та ко га вы ні ку. Спа дзя ва ла ся, што бу-
ду трэ цяй або дру гой ся род усіх вуч-
няў, якія пі са лі дык тоў ку. З вя лі кім 
здзіў лен нем су стрэ ла гэ тую на ві ну. 
Я шчас лі вая.

— Твой пос пех свед чыць пра вы-
со кі ўзро вень ве дан ня бе ла ру скай 
мо вы, гра ма ты кі. Асаб лі ва ўваж лі-
ва па ды хо дзіш да за нят каў па бе ла-
ру скай мо ве?

— Ні ко лі я не ме ла праб лем з бе ла-
ру скай мо вай і та му вель мі ах вот на 
і ак тыў на ўдзель ні чаю ў за нят ках. 
Я ўжо ў трэ цім кла се пры ня ла ўдзел 
у дык тоў цы. Та ды так са ма за ня ла 
пер шае мес ца. Ап ра ча та го я ро дам 
з Бе ла ру сі. Ма ю чы шэсць го дзі каў 
мы з баць ка мі пры е ха лі ў Поль ш чу.

— Як ча ста ця пер на вед ва е це Бе-
ла русь?

    Мі ра ЛУК ША

Граб
Се раб ры ста-шэ ры
ствол зай г рае,
ус пом ніў шы спя ван не
тое ў гаю,
ка лі зроб ле ны
з яго ў даў ні ну,
быц цам з не жы вой
ужо драў ні ны,
ін ст ру мент,
хоць цал кам ён з кры ву лі,
адаз вец ца ку кан нем зя зю лі
ці мяк кім
бе рас цян кі цвір ка тан нем.
Драў ні на цвёр дая,
устой лі вая на сці ран не.
Ствол раб ры сты ма ла ды,
а ў трэш чы нах ста ры,
на па бу до ву до ма
яго ты не бя ры.
Па раст кі й ліс це
па я дуць звя ры,
а жоў ты ко лер
ат ры ма е це з ка ры.
Пар кет, ін ст ру мент,
ру ка ят ка, шпон —
гра бо вая драў ні на —
чы сты звон.
А ка лі хо чаш
ма лень кі мець бан сай,
гра бок са дзі ў гар ш чок
і доб ра дбай.

— Не каль кі ра зоў у год ез дзім у род-
ную Га род ню. Мне па да ба ец ца на 
Бе ла ру сі. Ка лі я ўжо там, най больш 
люб лю ха дзіць на ра ку Нё ман. Мне 
зда ец ца, што яна та кая ма гут ная.

— З сябра мі, з сям’ёй на Бе ла ру сі 
раз маў ля еш па-бе ла ру ску?

— Ка лі я бы ла ма лая, ду ма ла, што 
на Бе ла ру сі ўсе га во раць на бе ла ру-
скай мо ве. Але ўжо ця пер я крыш ку 
вы рас ла і зра зу ме ла так са ма, што 
гэ та няп раў да. Боль шасць раз маў ляе 
на ра сій скай мо ве.

— А до ма на якой мо ве раз маў ля-
е це?

— У ха це пе ра важ на раз маў ля ем 
на ра сей скай мо ве. Але я шмат га ва-
ру сва ім баць кам пра шко лу. Апа вя-
даю, што ад бы ва ла ся ця гам цэ ла га 
дня, ча го но ва га да ве да ла ся. І так са-
ма, ка лі я ска за ла, што бу ду пры маць 
удзел у бе ла ру скай дык тоў цы, яны 
зра зу па ча лі мне да па ма гаць. Ву чы лі 
бе ла ру скіх слоў, прак ты ка ва лі так са-
ма ў іх пі сан ні. Гэ та да ло мне та кую 
ўпэў не насць, што ўдас ца доб ра на пі-
саць дык тоў ку і гэ тым ра зам.

— Баць кі на пэў на бу дуць га на-
рыц ца Тва ім пос пе хам?

— На пэў на ска жуць, што я вель мі 
та ле на ві тая дзяў чын ка. Заў сё ды так мя-
не ўша ноў ва юць за пос пе хі ў на ву цы.

— Він шую так са ма!
Ур шу ля ШУБ З ДА

Ма лая 
ге ра і ня 
цяж кай 
дык тоў кі

Іза бе ла БА РОЎ СКАЯ
Гім на зія ў На раў цы

Не ба
Бла кіт нае не ба, 

ка лі све ціць сон ца,
шэ рае не ба, 

ка лі ідзе дождж.
А мы ў ха це.
З ак на выг ля да ем 

усе по ры го да.
Бо з та го па чы на ец ца
 наш пры го жы дзень.

Фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ
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Вершы Віктара 
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Antena

Samostojny
Rak

Era

Rój

Marzec

Jar Zupa

Sen

Strona
internetowa

Sęk

Parnas

Klik

Lupa

Dekret Rosa

Rejon

OrazZa

Kara

Akt

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 № 6: 
Яку ція, мі, воск, мэр, кас міт, ад лі га, зрок, рэ, нар коз. Ве чар, яно, сказ, 

кадр, ці, слон, мі ка, міг, мэ та, мір.
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Ка ра лі на Кон д рат, Мар ты на Лук-

ша з На раў кі, Воль га Міш чук, На тал ля Ні ка нюк з Арэш ка ва, Іа ан на 
Ні кі цюк з Бель ска-Пад ляш ска га, Зу зан на Асі няк, Оля Ча бай з Но ва га 
Кор ні на, Іа ан на Ру та, Кац пэр Кэ чын скі, Рак са на Іва цік з КШ № 3 у Гай-
наў цы. Він шу ем!

У які ку ток?
Сы нок — ма ла лет ка
Пры е хаў да дзед кі.
— На шу меў ты тут,
Дык пой дзеш у кут.

Ад ка заў сы нок:
— А ў які ку ток?
Тут кут коў без лі ку
У до ме вя лі кім.

Пе рас лед нік
Баць ка пад час сне дан ня
Сын ка свай го пы тае:
— Ці на стаў нік ве дае,
Што я да па ма гаю?

— Не ве даю, ці ве дае,
Ад нак ён што раз злей шы.
Заў ж ды мя не прас ле дуе,
Што з кож ным днём дур ней шы.

Усё па ча ло ся ў звы чай ны чэр-
вень скі ве чар.

Яна — дзяў чы на, ні чым не вы-
лу ча ла ся ся род ма ла дых лю дзей. 
Ну, мо жа толь кі тым, што лю бі-
ла іг раць у фут бол і пра бы ваць 
у кам па ніі хлоп цаў. Не лю бі ла ся-
дзець з дзяў ча та мі і аб га вор ваць 
ін шых.

Яна бы ла над звы чай пры го жая. 
Ку ча ра выя ва ла сы звя за ныя заў-
сё ды ў хвос цік, да лі кат ны ма кі яж 
і не каль кі ліш ніх кі ла гра маў да да-
ва лі ёй толь кі ча роў нас ці.

У адзін з лет ніх ве ча роў сяб ры 
зноў суст рэ лі ся і пай ш лі гу ляць 
у мяч. Дзяў чы на рап тоў на заў-
ва жы ла нез на ё ма га хлоп ца, які 
ста яў не да лё ка і з ці каў нас цю ёй 
прыг ля даў ся. Доў га не ду ма ю чы, 
яна па дыш ла да яго, за га ва ры ла 
і за пра сі ла да су поль най гуль ні.

Не зна ё мы іг раў клас на і гэ тым 
ім па на ваў дзяў чы не. Ап ра ча та го 

быў ней кі ін шы чым яе сяб ры. Да 
ўсіх ста віў ся з па ша най, а ап ра ча 
та го быў над звы чай вет лі вы.

Пас ля мат ча хло пец за пра сіў 
яе на шпа цыр. Ма ла дыя раз маў-
ля лі з са бой так, як раз маў ля юць 
доб рыя, ста рыя сяб ры, якія ве-
да юць адзін ад на го доў гія га ды. 
Яны ра сказ ва лі аб са бе, аб сва ім 
жыц ці. Ад нак дзяў чы не трэ ба бы-
ло вяр тац ца да до му. Яны аб мя ня-
лі ся ну ма ра мі тэ ле фо наў і да мо ві-
лі ся су стрэц ца заў т ра.

Чар го вы дзень яны пра вя лі на 
пля жы. Абое ад чу ва лі, што між 
імі на ра джа ец ца па чуц цё.

Боль шую част ку ка ні ку лаў 
яны пра вя лі ра зам. Пляж, шпа цы-
ры, су поль ная гуль ня ў фут бол, 
доў гія раз мо вы. Мі на лі ра ні цы, 
дні, ве ча ры, а іх па чуц цё раз ві ва-
ла ся, аж поў нас цю зак віт не ла. 
Хло пец пры знаў ся дзяў чы не 
ў ка хан ні і ска заў, што хо ча быць 

Жыц цё

толь кі з ёю. Дзяў чы на так са ма 
ка ха ла хлоп ца. На ват іх нія баць кі 
з са бой па сяб ра ва лі і па ча лі ча ста 
суст ра кац ца.

*  *  *
Ве ра сень, пят ні ца.
Ма ла дыя, так як заў сё ды, 

пай ш лі на шпа цыр. Ішоў дождж 
і наг рэ тая за дзень зям ля моц на 
ды ха ла, зак ры ва ю чы свет гу стым 
ту ма нам.

Іх не заў ва жыў ша фёр, які 
гнаў ся не дзе на сва ёй ма шы не. 
Абое па па лі пад ко лы смер та нос-
най ма шы ны. Не ме лі шан цу. За гі-
ну лі на мес цы.

Аль ж бе та ХАР КЕ ВІЧ
Гім на зія ў На раў цы

Ва ле рыя ЛЮ ЛЯК
ПШ у Мі ха ло ве

Фан та зія
Ка лі за вок на мі дождж,
Ка лі ве цер гу дзе,
Ка лі ўсё шэ рае і ха лод нае,

Я ха ва ю ся пад пле дам,
П’ю цёп лую гар ба ту,
Чы таю кніж ку, —
Я та ды ў ін шай кра і не,
Кра і не фан та зіі аў та ра,
Мне мож на ўсё,
Я ма гу быць са бой!

Дзяўчаты з Нарвы на сцэне 

Гімназісты з Нараўкі

Jod

Rzepak
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— Ці лю дзі ра зу ме юць, што ва шае прад ш кол ле мо жа ад мя ніць жыц цё дзі ця ці з аў
тыз мам?

— Праб ле ма ў тым, што баць кам цяж ка змі рыц ца, што іх дзі ця хво рае, па тра буе да па
мо гі спе цы я лі стаў. Тым больш, што аў тызм не бач ны про стым во кам, — ка жа Аг неш ка 
Каз лоў ская, ві цэды рэк тар прад ш кол ля «Вя сёл ка вы пра мень чык». — Мно гія ду ма юць, 
што тыя не да ма ган ні ча со выя, што дзі ця іх пе ра рас це. А так не бы вае. Праз та кі па ды ход 
дзе ці з аў тыз мам не ма юць шан цаў знай с ці сваё мес ца ў нар маль най шко ле.

У сад ку «Вя сёл ка вы пра мень чык» ве да юць на сва іх прык ла дах, што аў тызм мож на 
ў пэў най сту пе ні па ка рыць, даст ро іць дзі ця да так зва най ма са вай гру пы.

— З ве рас ня наш вы пуск нік пай шоў у звы чай ную шко лу, — ад зна чае спа да ры ня ды
рэк тар. — Мы ўсе пе ра жы ва лі. Гэ та быў жы вы до каз, што ўсе гэ тыя прак ты ка ван ні і цяж
кая пра ца пры нес лі вы нік.

У прад ш кол лі  11  дзе так  і тры  гру пы.  На  кож ную  гру пу  пры па дае  двух  на стаў ні каў. 
У хо дзе дня пра во дзяц ца тэ ра пія па пя рэд няй да па мо гі, за нят кі з ла га пе дам, з пе да го гам, 
ін ды ві ду аль ныя за нят кі. Ад на ча со ва тут тры ма юц ца праг рам най пад ста вы, ар га ні зу юць 
школь ныя свят ка ван ні як ёл ка ці Дзень ма ці. Каб ас во іць дзя цей з жыц цём гра мад ства, 
ча ста ар га ні зу юць ім вы ха ды на пош ту, да фа тог ра фа, ці ў блі жэй шы ма га зін. Дзе ці з бе
ла ру скіх і пра ва слаў ных сем’ яў мо гуць раз ліч ваць на кан такт з мо вай прод каў, па коль кі 
ў прад ш кол лі два пе да го гіспе цы я лі сты, вы пуск ні цы бель ска га бе ла ру ска га лі цэя.

Прад ш кол ле «Вя сёл ка вы пра мень чык» пра цуе ў га дзі нах 7.3016.00. Зна хо дзіц ца яно 
ва ўтуль ным па мяш кан ні па ву лі цы Ку яў скай у Бе ла сто ку, у квар та ле Ска ру пы. Па коль кі 
ёсць яш чэ сва бод ныя мес цы, на стаў ні кі зап ра ша юць за піс ваць дзя цей у іх аду ка цый ную 
ўста но ву. Больш ін фар ма цыі зной дзе це на сай це «www.te czo wy-pro myk.pl»

vТэкст і фота Ган ны КАН Д РА ЦЮК

          Прад ш кол ле 
для дзя цей з аў тыз мам

На шу ме лая кніж ка Мар ці на Кон ц ка га 
«Бе ла сток. Бе лая сі ла, чор ная па мяць» 
вык лі ка ла шмат су пя рэч нас ці, мно га 
ды ску сіі, спрэ чак. Для не ка то рых гэ та 
зня ва га го ра да і яго жы ха роў. Дру гім, 
скры ва ная га да мі праў да пра го рад 
і нас са міх. Та му ні чо га дзіў на га, што так 
у пры ват ных раз мо вах, як і пуб ліч ных 
ды ску сі ях, шмат га во рыц ца пра кніж ку. 
Бы ла яна пры чы най цык ла кан фе рэн цый 
на Уні вер сі тэ це ў Бе ла сто ку, з удзе лам 
на ву ко вых і па лі тыч ных эліт го ра да.

Ур шу ля Шуб з да: — Ча му Вы вы ра шы-
лі на пі саць кніж ку ме на ві та пра Бе ла-
сток? Чым гэ ты го рад вы лу ча ец ца 
з лі ку ін шых га ра доў Поль ш чы?

Мар цін Кон ц кі: — Гэ та вы пад ко васць. 
Вы да ве цтва «Чор нае» звяр ну ла ся да мя
не з та кой пра па но вай. Мы ўсе за дум ва
лі ся, што ад бы ва ец ца ў гэ тым рэ гі ё не, і ці 
так вы гля дае го рад, ці вось ме на ві та так 
сі ту а цыя прад стаў ля ец ца ў маш та бе цэ
лай кра і ны. Я не меў уяў лен ня як раз гор
нуц ца па лі тыч ная аб ста ві ны, як гэ та ўсё 
бу дзе наб ры няць, гэ тая ня на вісць, якую 
сён ня ба чым. Так па шчы рас ці, я пры е хаў 
у Бе ла сток не пе ра ка на ны. Не бы ло ў мя
не ідэі на гэ тую кніж ку. Мне зда ва ла ся, 
што тая гі сто рыя не як пе ра мо ла тая ме ды
я мі: што тут пад паль ва лі, што тут жы вуць 
фа шы сты...Але ім глы бей я ўва хо дзіў у рэ
ча іс насць, я зра зу меў, што гэ та не мо жа 
быць толь кі гі сто рыя пра ня на вісць, але 
так са ма пра па мяць. У на шай па мя ці, ка лі 
ёсць штось ці глы бо ка сха ва нае, не пра га
во ра нае, не пры мі ра нае, не пра ба ча нае 
та ды ня на вісць з’яў ля ец ца толь кі кан чат
ко вым вы ні кам не да хо пу па мя ці. І гэ та 
для мя не бы ло са мае важ нае ў той час. 
Я сцвер дзіў, што гэ та са праў ды па мяць 
і пра яе му шу пі саць. Я пі шу пра яе ча сам 
про ста ў во чы, а ча сам ускос на, сім ва ліч
на. Да прык ла ду пра ўла ду, якая не за ці
каў ле ная пад т рым лі ван нем па мя ці. Хі ба, 
што гэ та ўла да, якая жы віц ца ня на віс цю, 
спрэч ка мі, кан ф лік та мі.

— Пас ля пра чы тан ня Ва шай кніж кі 
ў мя не скла ла ся ўра жан не, што Бе ла-
сток мае праб ле му са сва ёй то ес нас-
цю. Што пас ля Дру гой су свет най вай-
ны го рад прыс во іў са бе но вую, ін шую 
гі сто рыю.

— Гэ та на о гул праб ле ма цэн т раль на
ўсход няй Еў ро пы пас ля Дру гой су свет най 
вай ны. Гэ та вы нік шмат лі кіх пе ра ся лен няў 
лю дзей, змен ме жаў, ха ла ко сту, у якім габ
рэі амаль уш чэнт бы лі вы ніш ча ныя. Ра зам 
з імі пакры се бы ла пе ра роб ле ная, за цёр
тая гі ста рыч ная свя до масць та го, чым быў 
го рад. Хто ў ім адыг ры ваў куль ту рат вор
чую ро лю? Хто зай маў ся ган д лем? Хто быў 
бу даў ні ком? Я ат рым лі ваю шмат лі стоў пас
ля вы дан ня гэ тай кніж кі, якія мя не шчы ра 
па ру ша юць. Да прык ла ду, ад на жан чы на 
пі ша, што жы ве ўжо 50 га доў у Бе ла сто ку 
не па да лёк кру га вой раз вяз кі пры Уні вер
сі тэ це. Ме на ві та з кніж кі да ве да ла ся, што 
мес ца, дзе заў сё ды хо дзіць на пра гул ку, 
бы ло ка лісь ці яў рэй скім мо гіль ні кам. І зноў 
вяр та ем ся да па мя ці. Рап там лю дзі, бе ла
ста ча не, па чы на юць на на ва ад кры ваць 
гі сто рыю свай го го ра да. І яны заў ва жа юць 

ад на ча со ва, што яна пры го жая, нез вы чай
ная. Ін шая асо ба на пі са ла мне, што ця пер 
па чу ла ду шу гэ та га го ра да. Пі ша да мя не 
так са ма вель мі мно га пра ва слаў ных, бе
ла ру саў. Ад на дзяў чы на па ве да мі ла, што 
з ма ёй кніж кі да ве да ла ся пра свай го дзя ду
лю, які за гі нуў з рук «вык ля тых жаў не раў» 
Бу ра га. І апош ні сказ яе лі ста мя не асаб лі
ва па ру шыў. Пі ша: «Я не ду ма ла, што пра 
тыя па дзеі пра чы таю ў поль скай кніж цы». 
Гэ ты вод гук ус вя до міў мне, што гэ та не 
толь кі праб ле ма не да стат ко вай па мя ці, 
але так са ма не да хо пу ды ску сіі, раз моў, 
ра зу мен ня гі сто рыі. Як гэ та маг чы мае, што 
жы хар ка го ра да ба іц ца ўго лас га ва рыць 
пра сваё па хо джан не? Але гэ та не толь кі 
страх, гэ та звы чай ная не да га во ра насць. 
Не ка то рыя ду ма юць: не бу ду адзы вац ца, 
ап ра ну «чор ную са роч ку», як га во рыць 
ад на з ге ра інь рэ пар та жу, бо не ха чу 
праб лем на пра цы. Гэ та пры го жы рэ гі ён, 
цу доў ны, нез вы чай ныя лю дзі — не ка то рыя 
аб ра зі лі ся за гэ тую кніж ку. Я іх на ват ра зу
мею — пры яз джае нех та звон ку і кі дае та кі 
за га ло вак з вок лад кай, якая аса цы ю ец ца 
ад на знач на. Та му не ка то рыя пы та юц ца: 
„Што з гэ тым ра біць?”. Ад каз ваю: „Ні чо га. 
Ка лі не хо ча це, не ра бі це. Гэ та не так, што 
хтось ці звер ху дасць за гад і ма е це яму пад
па рад ка вац ца. Ка лі лі чы це, што жы вя це 
ў го ра дзе поў ным лю бо ві і зго ды, та ды не 
ра бі це ні чо га. У рэш це рэшт Бе ла сток гэ
та го рад мі ла сэр нас ці”.

— Сва ёй кніж кай Вы на вяз ва е це чы-
та чу воб раз Бе ла сто ка як го ра да без 
па мя ці, але і без та ле ран т нас ці. Ці са-
праў ды так ёсць на са мой спра ве?

— Пап раў дзе кож ны ў гэ тай кніж цы вы чы
тае тое, што хо ча. Тое, што яму на ба ле ла 

— маю та кое ўра жан не. Не ка то рыя, раз
маў ля ю чы са мной, звяр та юць ува гу на 
свае ад чу ван ні — а я на ват не па ду маў, 
што гэ та ў та кі спо саб мо жа быць ус п ры ня
тае. А мо яны ма юць ра цыю? Толь кі, ка лі 
пі шац ца та кую кніж ку, ства ра ец ца та кі апо
вед. Ад на ча со ва не маг чы ма быць ты ся чу 
чы та ча мі і ўяў ляць са бе, а як тое, ці ін шае 
мо жа быць ус п ры ня тае. Не ка то рыя за кі да
юць: ну гля дзі! Як жа мы мо жам быць не та
ле ран т ны мі, ка лі мы та кія гас цін ныя і цу доў
ныя. Але сён ня ўжо ві даць, што гэ та кніж
ка не толь кі пра Бе ла сток, пра Пад ляш ша, 
пра ад на го ці не каль кіх ге ро яў, гэ та кніж ка 
пра нас са міх. Пра тое, як мы ўсе мо жам 
стаць не та ле ран т ны мі, ка лі дзе ля гэ та га 
бу дуць ад па вед ныя аб ста ві ны. Бе ла сток 
і Пад ляш ша ма юць тое няш час це, што 
гі сто рыя над гэ тым рэ гі ё нам наз дзе ка ва ла
ся. Ён быў пад да дзе ны вып ра ба ван ню на 
ча ла веч насць. Ад ны гэ ты тэст пе ра а до ле
лі, дру гія не. Я ўсё ж та кі пе сі міст. Тое, што 
дзе ец ца за раз у Еў ро пе, на па мі нае жах лі
вае мі ну лае, а ве да ем якія бы лі вы ні кі. Але 
не мая ро ля, каб на вяз ваць лю дзям, што 
ім ра біць. Уво гу ле не ха чу ап раў д вац ца за 
гэ тую кніж ку. Хтось ці га во рыць, што я аб ві
на вач ваю (бе ла ста чан) у не та ле ран т нас ці. 
Я ад каз ваю: „Ка лі ты так зра зу меў, о’к ей! 
Мо жаш гэ та пра іг на ра ваць, а мо жаш з гэ
тым неш та зра біць”.

— Вы ў сва ёй кніж кай пра ва ку е це 
бе ла ста чан, мяс цо выя элі ты, якія на 
са мой спра ве так са ма кры ты ку е це 
ў сва іх рэ пар та жах. Ці та кая бы ла Ва-
ша мэ та? 

— Рэ пар таж, гэ та гі сто рыя пра лю дзей. 
Ад наз нач ныя пер са на жы, якія вы сту па юць 
у гэ тай кніж цы, мо гуць быць ус п ры ма ны як 

ней кая пра ва ка цыя. Нех та па ду мае: „Так, 
я быў спра ва ка ва ны, та му ця пер маю пра
ва ўзяць го лас і ад ка заць аў та ру, што ду
маю падру го му”. Гэ та, з май го бо ку, перш 
за ўсё ін тэ лек ту аль ная пра ва ка цыя. Да хо
дзяць да мя не чут кі, што тут ней кія дэ ба ты 
ла дзяц ца, лю дзі ды ску ту юць над кніж кай, 
ёсць свар кі, эмо цыі. Ад ны аб ві на вач ва юць 
мя не, дру гія дзя ку юць — гэ та са праў ды 
мож на лі чыць пра ва ка цы яй, ін тэ лек ту аль
най пра ва ка цы яй, мож на гэ та ад кі нуць, 
мож на па га дзіц ца з гэ тым і ў рэш це рэшт 
неш та змя ніць.

— У кніж цы мож на пра чы таць, што 
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя ства ра юць 
ама та ры. Ці Вы на столь кі па ста ян ны 
слу хач, што мо жа це гэ та ад на знач на 
сцвер дзіць?

— Хтось ці мне ска заў, што слу хаў гэ та е 
ра дыё і вы ву чаў на яго пе ра да чах бе ла ру
скую мо ву і ня гле дзя чы на тое, што гэ та 
паў п ра фе сій ная стан цыя, мае ці ка выя 
пе ра да чы. Я гэ та на пі саў. Гэ та мая па мыл
ка. Ця пер ве даю, што Ра цыю ства ра юць 
лю дзі за ан га жа ва ныя, якія ве раць у тое, 
што ро бяць.

Дзя кую за раз мо ву.

vУр шу ля ШУБ З ДА

Мар цін Кон ц кі — аў тар кніж кі «Бе ла сток. Бе лая 
сі ла, чор ная па мяць», вы да дзе най у 2015 го дзе 
вы да ве цтвам «Чор нае», жур на ліст што дзён кі «Ga-
ze ta Wy bor cza”, рэ пар цёр «Вя лі ка га фар ма ту». 
Зай ма ец ца гра мад скай і гі ста рыч най жур на лі сты-
кай. Уз на га ро джа ны прэ мі яй Жур на лі ста го да 
ў кон кур се Grand Press (2007), дзвюма ўз на га-
родамі «Wa ter ga te», пры су джа нымі Аса цы я цы яй 
поль скіх жур на лі стаў (2007), уз на га ро дай Grand 
Press у жан ры «Жур на лі сты ка след чая» (2007).

Шмат куль тур насць 
Бе ла сто ка - фа сад?

 Мар цін Кон ц кі (трэці злева) у рэдакцыі Радыё Рацыя



9... ГІСТОРЫЯ, КУЛЬТУРА, АСВЕТА06.03.2016              № 1006.03.2016              № 10

Ня даў на вый ш ла 
з дру ку кніж ка Да ра-
фея Фі ё ні ка «Бе жэн-
ство. До ро га і по во ро-
ты 1915-1922», трэ цяе 
вы дан не з се рыі «Гі-
сто рыя і куль ту ра пад-
ляш скіх бе ла ру саў», 
якую вы дае Аб’ яд нан-
не «Му зей ма лой ай-
чы ны ў Сту дзі во дах». 
Яго стар шы ня Да ра-
фей Фі ё нік па чаў збі-
раць ма тэ ры я лы да 
кніж кі пра бе жан ства 
20 га доў на зад. Кніж-
ка «Бе жэн ство. До ро-
га і по во ро ты 1915-
1922» — шы кар нае 
аль бом нае вы дан не 
з вя лі кай коль кас цю 
гі ста рыч ных ка мен та-
ры яў, ус па мі наў, фа-
таг ра фій, да ку мен таў 
і кам пакт-ды скам, на 
якім апо ве ды бе жан-
цаў пе рап ле це ны пес-
ня мі пе ры я ду Пер шай 
су свет най вай ны.

біб лей скае бе жан ства із ра іль ска га на ро
да, які вый шаў са сва ёй зям лі і вяр нуў ся 
пас ля са ра ка га доў. Не ка то рыя бе жан цы 
ўсхва ля лі сваю па быў ку да лё ка ад до ма. 
На пры клад, Іван Нэ стэ рук з Са коў, бу ду
чы дзе ся ці га до вым хлоп цам, за па мя таў 
ман ну ня бес ную ка ля До на. Ка лі яго да
пыт ва лі ся, якая гэ та бы ла ман на, ён га ва
рыў, што сма ка ва ла як тру скал кі. За тое 
Тац ця на Аста шэ віч з Ягуш то ва па раў на ла 
сваё бе жан ства з су свет най тра ге ды яй. 
Ка лі там, дзе яна бы ла, лю дзі хва рэ лі на 
тыф і ха ле ру, яна га ва ры ла, што ніх то та
ды не ду маў, што лю дзі яш чэ за ста нуц ца 
жыць на све це, — ра сказ ваў пра сваю 
кніж ку Да ра фей Фі ё нік, яко га я на ве даў 
у Сту дзі во дах. — Я ў кніж цы даю гі ста рыч
ныя ка мен та рыі да ўспа мі наў бе жан цаў, 
па паў няю іх фа таг ра фі я мі і да ку мен та мі 
пе ры я ду Пер шай су свет най вай ны і пас
ля ва ен на га ча су. Вы дан не про стае да 
чы тан ня, але кніж ка бы ла скла да ная да 
на пі сан ня. Ус па мі ны бе жан цаў трэ ба бы
ло дзя ліць і прыз на чаць да па а соб ных 
раз дзе лаў кніж кі. Са мо на пі сан не кніж кі 
не бы ло доў гім, але доў жы ла ся збі ран не 
ма тэ ры я лаў. У каст рыч ні ку мі ну ла га го да 
я ў пэў ны мо мант дай шоў да вы ва ду, што 
ма гу не пас пець на пі саць кніж ку. Пас ля 
пе ра а до леў цяж кас ці і ра бо та пай ш ла 
поў ным хо дам. Ка лі быў ужо ду хоў ны 
ўздым, пі са ла ся доб ра і я ста раў ся пас
пець вы даць кніж ку, на якую мы ат ры ма лі 
срод кі ад Мі ні стэр ства ад мі ніст ра цыі і ліч
ба ві за цыі ды спон са раў. Бы ло мно га ма тэ
ры я лаў і кніж ка ат ры ма ла ся буйнейшай, 
чым пла на ваў я ра ней. Вы дан не да па ма га
ла мне пад рых та ваць гру па асоб, ся род 
якіх быў мой сын Мак сім. Пад рых та ваў ён 
кам пактдыск з ра ска за мі бе жан цаў і пес
ня мі пе ры я ду Пер шай су свет най вай ны, 
якія бы лі за пі са ны, між ін шым, ад муж чын 
з вё скі Ма ле шы ў кан цы 1960х га доў 
і ад квар тэ ту «Ра да» з Мін ска. Слу ха ю чы 
спеў ма ле шаў скіх муж чын, ад чу ва ец ца ат
мас фе ра па чат ку ХХ ста год дзя.

У кніж цы «Бе жэн ство. До ро га і по во
ро ты 19151922» Да ра фей Фі ё нік рас па
вя дае пра жыц цё на Пад ляш шы пе рад 
бе жан ствам, па ве дам ляе, як са стаў ля лі ся 
во пі сы ма ё мас ці жы ха роў пе рад вы ез дам 
і рас па вя дае пра Бель скую біт ву. У вы дан
ні апі са на жыц цё ў час ня мец кай аку па
цыі і пад час да ро гі ў глыб Ра сіі. У кніж цы 
змеш ча ны ста ты стыч ныя да ныя і апі са на 
да па мо га бе жан цам. Рас па вя да ец ца пра 
лё сы свя та роў, эва ку а цыю і вяр тан не 
цар коў най ма ё мас ці. Больш дэ та лё ва 
апі са ны Кле ні кі пе рад і ў час бе жан ства, 
бе жан цы зпад Нар вы, пуб лі ку юц ца 
ўспа мі ны жы ха роў вё сак Ру ду ты, Шар ні 
і Та пар кі. Рас па вя да ец ца пра бе жан ства 
жы ха роў Шчы тоў ска га пры хо да, ра сказ

ва ец ца пра Не ста ра Пе ра воя і Бе ла ру
скую на род ную гра ма ду, якія да па ма га лі 
бе жан цам. Змеш ча ны ў кніж цы раз дзел 
«Бе жан ства ў апі сан ні Суп ру на Ка вэр ды 
з Кат лоў» і апіс ва ец ца вяр тан не бе жан
цаў на ра дзі му. У но вым вы дан ні змеш ча
ны так са ма здым кі, якія бы лі зроб ле ны 
ле там мі ну ла га го да ў Сту дзі во дах пад час 
рэ кан ст рук цый «Бе жан ства» і «Бель ская 
біт ва».

— Бе жан ства бы ло вель мі вя лі кай тра ге
ды яй на ша га на сель ні цтва, на ват нам но га 
боль шай ад тра ге дыі Дру гой су свет най 
вай ны на на шай тэ ры то рыі. Ка лі ў ней
кай сям’і ў час апош няй су свет най вай ны 
за гі ну ла част ка асоб, то апош нія ся мей
ні кі за ста ва лі ся. Ка лі нем цы спа лі лі дом 
і гас па дар чыя бу дын кі, мож на бы ло жыць 
у сва я коў, аб раб ляць по ле і ад бу доў вац ца. 
Пад час бе жан ства лю дзі жы лі да лё ка ад 
род на га до ма і там не бы ло ў іх ні зям лі, ні 
ма ё мас ці. Пас ля вяр тан ня ча ста ба чы лі за
рос лае са ма се ем по ле і спа ле ныя бу дын
кі, — рас па вя даў Да ра фей Фі ё нік.

Умо вы пад час да ро гі ў глыб Ра сіі бы лі 
вель мі дрэн ныя. Бы ва ла, што чар га фур ма
нак з бе жан ца мі цяг ну ла ся на 40 кі ла мет
раў. На ва го нах ад п раў ля лі ся з па а соб ных 
чы гу нач ных вуз лоў сот ні ты сяч бе жан цаў. 
У бе жан ства па да ло ся 3 мі льё ны 200 ты
сяч лю дзей, ся род якіх бе ла ру сы, ра сі я не 
і ўкра ін цы са стаў ля лі 54% ад агуль най 
коль кас ці ўсіх уце ка чоў, па ля кі са стаў ля лі 
16%, ла ты шы — 9%, а жы ды — 6%.

— Пас ля рэ ва лю цыі ў Ра сіі за па на ва ла 
бяз лад дзе. Бе жан цы ста лі вя лі кім ця жа рам 
для мяс цо ва га на сель ні цтва, якое са мо га
ла да ла. Доб ра, што на шы ар га ні за цыі вы
пат ра ба ва лі зго ду ў са вец кіх улад на вяр
тан не на шых лю дзей да моў, якое бы ло яш
чэ больш скла да ным, чым да ро га ў глыб 
Ра сіі. Бы ва ла, што эн ка вэ ды сты або ін шыя 
служ боў цы за бі ра лі на шым лю дзям на ват 
тое, што тыя за ра бі лі, пра цу ю чы на ней кай 
фаб ры цы да лё ка ад до му, — га ва рыў Да
ра фей Фі ё нік.

— На ву ко вапа пу ляр нае вы дан не бе ла
ру ска га гі сто ры ка і кра яз наў цы Да ра фея 
Фі ё ні ка «Бе жан ства. Шлях і вяр тан не 
19151922», якое пад рых та ва на для вы ха
ду ў свет пад эгі даю Му зея ма лой ай чы ны 
ў Сту дзі во дах — уні каль ны пры клад грун
тоў най і ад на ча со ва пры ваб най ас ве ты 
пра ве ка пом ныя па дзеі бе жан ства Пер
шай су свет най вай ны. (...) Кні га Да ра фея 
Фі ё ні ка — свед чан не та го, што тэ ма 
бе жан ства ўжо наз бі ра ла пэў ны эм пі рыч
ны ма тэ ры ял і пэў ную ана лі ты ку, якія ўжо 
да юць пад ста ву для скла дан ня на ву ко ва
па пу ляр на га і ас вет ніц ка га апа вя дан ня. 
Ак цэн ты зроб ле ныя аў та рам і ас пек ты 
гі сто рыі бе жан ства, на якія на кі ра ваў ён 
ува гу чы та ча, бу дуць мець уп лыў на да

лей шую спра ву вы ву чэн ня і вык ла дан ня 
гэ тай ста рон кі гі сто рыі Бе ла ру сі і Поль ш
чы, — на пі саў гі сто рык Ві таль Кар ня люк 
з Грод на аб сту дзі вод скім вы дан ні.

Кніж ку «Бе жэн ство. До ро га і по во ро ты 
19151922» Да ра фей Фі ё нік прыс вя ціў 
па мя ці ай ца Ры го ра Сас ны, ад яко га ву чыў
ся пі саць гі ста рыч ныя кніж кі і з якім доў га 
су пра цоў ні чаў. У мяш чан скім до ме Му зея 
ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах Да ра фей Фі
ё нік пла нуе ад крыць біб лі я тэ ку, чы таль ню 
і на ву ко вую ла ба ра то рыю імя ай ца Ры го ра 
Сас ны. Мо жа яна стаць пра вас лаў ным, 
бе ла ру скім цэн т рам пад пат ра на там міт ра
фор на га про та і е рэя Ры го ра Сас ны, які па
ко іц ца на мо гіль ні ку ў Бель скуПад ляш скім. 
Да ра фей Фі ё нік удак лад ніў, што вя лі кая 
част ка біб лі я тэ кі ай ца Ры го ра пе ра да дзе на 
ў Сту дзі вод скі му зей, дзе ёсць так са ма ўсе 
ну ма ры на ша га тыд нё ві ка «Ні ва», якія збі
раў ай цец Ры гор. У гэ тай біб лі я тэ цы бы лі б 
так са ма кніж кі з біб лі я тэ кі Ярас ла ва Ка сты
цэ ві ча і ай ца Кан стан ці на Бай ко.

— Чар го вай кніж кай, якую пла ную 
вы даць у гэ тым го дзе ў се рыі «Гі сто рыя 
і куль ту ра пад ляш скіх бе ла ру саў», бу дзе 
вы дан не пра ай ца Кан стан ці на Бай ко. Да 
кніж кі саб ра на ўжо мно га ма тэ ры я лаў, але 
пла ную яш чэ за пі саць вы каз ван ні лю дзей, 
якія ве да лі ай ца Кан стан ці на. Да гэ туль 
кніж кі з се рыі «Гі сто рыя і куль ту ра пад ляш
скіх бе ла ру саў» бы лі на пі са ны мною і Ге на
дзем Се мен чу ком з Грод на. Мне ха це ла ся 
б, каб аў та ра мі вы дан няў гэ та га цык ла 
бы лі так са ма ін шыя асо бы. Ха чу зап ра па
на ваць вы дан не кніж кі пра ар хе а ло гію Пад
ляш ша ін шай асо бе. Усе вы дан ні зга да най 
се рыі дру ку юц ца па вод ле прын цы пу 80% 
зме сту на пад ляш скай мо ве і бе ла ру скай 
лі та ра тур най мо ве, а 20% — на поль скай 
мо ве, — ска заў Да ра фей Фі ё нік.

Пра мо цыя кніж кі «Бе-
жэн ство. До ро га і по-
во ро ты 1915-1922» ад-
бу дзец ца 6 са ка ві ка 
ў пят нац цаць га дзін 
у Га рад ской пуб-
ліч най біб лі я тэ цы 
ў Бель ску-Пад ляш-
скім. Вар та яе прыд-
баць, каб ве даць, як 
на шы прод кі пе ра жы лі 
сваю вя лі кую тра ге-
дыю — бе жан ства.

vАляк сей МА РОЗ

«Бе жэн ство. До ро га і по во ро ты 1915-1922»

— Кніж ка «Бе жэн ство. До ро га і по во
ро ты 19151922» гэ та да ку мен таль ная 
апо весць, якая сва ёй па бу до вай роз ніц
ца ад ін шых вы дан няў пра бе жан ства. 
У ёй у па а соб ных раз дзе лах хра на ла гіч
на рас па вя да ец ца аб пад рых тоў цы да 
бе жан ства, вы ез дзе ў Ра сію і чар го вых 
эта пах бе жан ства, аж но да вяр тан ня на 
баць каў ш чы ну. Част ка за га лоў ка «До ро
га і по во ро ты» па каз вае сут насць бе жан
ства. Бе жан цы цэ лы час бы лі ў да ро зе 
і ха ця ча ста па не каль кі га доў пра жы ва лі 
ў ад ным мес цы ў Ра сіі, то не ме лі там сва
ёй зям лі, пра бы ва лі ча со ва, як у да ро зе. 
На шы лю дзі па да лі ся ў бе жан ства, каб 
вяр нуц ца да моў пас ля ся мі га доў скла да
най да ро гі. На ша бе жан ства на па мі нае 
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Кандрата  Крап і выhttp://chicagobelaruskids.wix.com

1Fпрацяг

120 га доў з дня нараджэння

Бе ла ру скі пісь мен нік, па эт, 
дра ма тург,  са ты рык,  лі та ра
ту раз на вец  Кан д рат  Кра пі ва 
(сап раў д нае проз віш ча Ат ра
хо віч)  на ра дзіў ся  5  са ка ві ка 
1895 г.  у вёс цы  Ні зок  (ця пе
раш ні Уз дзен скі ра ён). Па хо
дзіў з ся лян скай сям’і. Ву чыў
ся  ў цар коў нап ры ход скай 
шко ле ў сва ёй вёс цы, по тым 
ва  ўздзен скім  на род ным  ву
чы ліш чы,  ча ты рох к лас ным 
га рад скім  ву чы ліш чы  ў Стоў
п цах,  ад куль  пе ра вёў ся  ў та
кое ж ву чы ліш ча ў Кой да на ва 
(ця пе раш ні Дзяр жынск). Пас ля за кан чэн ня 
ву чо бы  ў 1913 г.  эк стэр нам  здаў  эк за мен 
на  на род на га  на стаў ні ка.  Уво сень  1914 г. 
ат ры маў мес ца на стаў ні ка ў па чат ко вай зем
скай шко ле ў вёс цы Мні ша ны на Мін ш чы не. 
Пас ля та го, як ад п ра ца ваў год, быў ма бі лі
за ва ны ў вой ска — як раз іш ла Пер шая су
свет ная  вай на.  У са ка ві ку  1916 г.  скон чыў 
Гат чын скую шко лу пра пар ш чы каў. Удзель
ні чаў у ба ях на ру мын скім фрон це. Быў дэ
ма бі лі за ва ны ў 1918 г. На стаў ні чаў у вёс цы 
Ка мен ка  на  Уз дзен ш чы не.  У 19201923 гг. 
быў у Чыр во най Ар міі. По тым зноў пра ца ваў 
на стаў ні кам у род ных мяс ці нах — у мя стэч
ку Аст ра вок.

У 1925 г.  Кан д рат  Ат ра хо віч  пе ра е хаў 
у Мінск. Быў сяб рам лі та ра тур на га аб’ яд нан
ня „Ма лад няк”, пас ля — „Уз выш ша”. Скон
чыў  лі та ра тур налін г ві стыч нае  ад дзя лен не 
пе да га гіч на га  фа куль тэ та  БДУ  ў 1930 г. 
Пра ца ваў  ін ст рук та рам  Цэн т раль на га  бю
ро кра яз наў ства пры Ін бел куль це, за гад чы
кам  ад дзе ла  ў ча со пі се  „По лы мя  рэ ва лю
цыі”. Удзель ні чаў у па хо дзе Чыр во най Ар міі 
ў За ход нюю  Бе ла русь,  у са вец кафін скай 
вай не.  У Дру гую  су свет ную  вай ну  пра ца

ваў у роз ных са вец кіх фран
та вых  га зе тах,  рэ да га ваў 
са ты рыч ную  га зе тупла кат 
„Раз да вім фа шыс ц кую га дзі
ну”.  Пас ля  вай ны  тры  га ды 
быў  рэ дак та рам  па пу ляр на
га  ча со пі са  „Во жык”.  Пас ля 
пра ца ваў за гад чы кам сек та
ра  мо ваз наў ства  Ін сты ту та 
мо вы  і лі та ра ту ры АН БССР, 
ды рэк та рам Ін сты ту та мо ваз
наў ства.

Кан д рат Ат ра хо віч зай маў 
у БССР так са ма вы со кія дзяр
жаў ныя па са ды, удзель ні чаў 

у пра цы  І се сіі Ге не раль най асам б леі ААН, 
з 1956 г. і аж но па 1982 г. — ві цэпрэ зі дэнт 
АН БССР, ака дэ мік, не ад на ра зо ва абі раў ся 
дэ пу та там  Вяр хоў на га  Са ве та  БССР,  быў 
яго  стар шы нёй.  Але  ў на ро дзе  Кан д ра та 
Кра пі ву  лю бі лі  зу сім не  за  гэ та,  а за  вост
рае дас ціп нае сло ва. Па чаў ён дру ка вац ца 
яш чэ  ў 1922 г.  Най больш  вя до мыя  тво ры 
—  бай кі,  якія  ра зыш лі ся  на  цы та ты,  п’е са 
„Хто смя ец ца апош нім”. Тва рыў пісь мен нік 
да глы бо кай ста рас ці — так ме лад ра ма „На 
васт рыі” бы ла  ім на пі са на ў ве ку 86 га доў. 
Тво ры пісь мен ні ка пе рак ла дзе ны на мно гія 
мо вы све ту. Уся го ў Бе ла ру сі вый ш ла ка ля 
25 роз ных вы дан няў яго тво раў.

Па мёр Кан д рат Кра пі ва 7 сту дзе ня 1991 
г.,  па ха ва ны  на  мін скіх  Ус ход ніх  мо гіл ках. 
Імем пісь мен ні ка наз ва ны ву лі цы ў бе ла ру
скай ста лі цы і ра ён ным цэн т ры Уз да, у Мін
ску  на  до ме  па  прас пек це  Не за леж нас ці, 
дзе  ён  жыў,  уста ля ва на  ме ма ры яль ная 
шыль да. У го нар Кра пі вы наз ва ны Ін сты тут 
ма ста цтваз наў ства, эт на гра фіі і фаль к ло ру. 
А ў 1996 г. Бел пош та вы пус ці ла да юбі лею 
пісь мен ні ка ад мыс ло вую мар ку.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Шмат рас се я ных па све це на ро даў тры
маец ца  сва ёй  то ес нас ці,  ста ра ец ца  не 
толь кі за ха ваць мо ву і куль ту ру, але і пе ра
даць гэ тую спад чы ну сва ім дзе цям. Бе ла
ру сы ў гэ тым пла не лю дзі сво е а саб лі выя. 
Не над та кла по ця чы ся аб за ха ван ні род
най мо вы і тра ды цый на ўлас най зям лі, не 
шчы ру юць яны дзе ля гэ та га і ў за меж жы. 
Гэ та як пра ві ла, але ў кож ным пра ві лы ма
юць мес ца і вык лю чэн ні, у да ным вы пад ку, 
пры ем ныя.  Ад ным  з та кіх  вык лю чэн няў 
з’яў ля ец ца  бе ла ру ская  су пол ка  ў аме ры
кан скім  Чы ка га,  якая  нап ры кан цы  2014 
го да ства ры ла дзі ця чы гур ток бе ла ру скай 
мо вы і куль ту ры.

«Мы  збі ра ем ся,  каб  ра зам  зна ё міц ца 
з бе ла ру скай  куль ту рай  і мо вай,  чы таць 
каз кі і гі сто рыі, ма ля ваць, май ст ра ваць, гу
ляць, спя ваць, тан ца ваць, свят ка ваць свя
ты, і про ста сяб ра ваць!» — га во рыц ца на 
га лоў най ста рон цы сай та дзі ця ча га гур т ка 
«Ча роў ная стуж ка», які мес ціц ца ў ін тэр нэ
це  па  ад ра се  http://chі ca go be la ru skіds.
wіx.com.

Улас на сайт гур т ка, як мае быць, афор
м ле ны  ў яск ра вых  ко ле рах,  з пад к рэс ле
на  на цы я наль ным  бе ла ру скім  зме стам. 
Фо нам  яго  з’яў ля ец ца  неш та  нак ш талт 
пле це на га  ко шы ка,  у якім  ля жаць  стуж кі 
з на шым ар на мен там. Усе вый с ці на руб
ры кі мес цяц ца ўвер се цэ ла га вы яў лен ня, 
а ні жэй за прэ зен та цыю гур т ка па да ец ца 
кры ху  больш  пад ра бяз ная  ін фар ма цыя 
— пра тое, што за нят кі ў ім пра хо дзяць па 
су бо тах  два  ра зы  на  ме сяц.  «Пра гра ма 
для дзя цей роз на га ўзро сту. У нас ра зам 
зай ма юц ца дзет кі ад 3 да 13 га доў. Ка лі вы 
не раз маў ля е це пабе ла ру ску — у нас усе 
доб ра раз маў ля юць і ра зу ме юць пару ску. 
Да лу чай це ся!» — зак лі ка юць ства раль ні кі 
гур т ка, адз на ча ю чы, што ўва ход для дзя
цей плат ны. Так, за ад но дзі ця трэ ба зап
ла ціць 10 до ла раў, а 15 — за два іх.

Да  та ко га  прэй ску ран та  цяж ка  па ста
віц ца ад на знач на, бо з ад на го бо ку лю дзі 
ро бяць  бе ла ру скую  спра ву  і,  зда ва ла ся, 
аб ней кай ма не ты за цыі мо вы быць не мо
жа, але з дру го га — яны ж вы дат коў ва юць 
свой час і, пэў на, срод кі на дзей насць гур т
ка, та му гэ тая пра ца му сіць быць не як ап ла
ча на. Праў да, як тут не ўзга даць са вец кую 
пра па ган дыс ц кую стра шыл ку пра «звя ры
ны аскал аме ры кан скай рэ ча іс нас ці».

Так са ма на га лоў най ста рон цы мы зной
дзем тых, хто ўзяў ся пе ра да ваць свае ве
ды  бе ла ру скім  дзе цям  за  акі я нам.  Гэ та 
Ма ры на Мі куль ская, Тац ця на Зі мі на і Аляк
сандр  По ла заў.  Па коль кі  фі ло ла гам  там 
ёсць  толь кі  ад на Ма ры на Мі куль ская,  то 
ме на ві та  ёй  вар та  бы ло б  пак ла па ціц ца, 
каб у тэк стах сай та вы ка ры стоў ва ла ся лі
та ра «ў», а та кія вы ра зыру сіз мы, як «два 
сы на» не ме лі там мес ца. Асаб лі ва, ка лі за 
сваю  гра мад скую пра цу на стаў ні кі  вы ра
шы лі браць гро шы.

Пер шы  за ня так  гур т ка,  як  свед чыць 
руб ры ка  «Га ле рэя»,  ад быў ся  11  лі ста
па да 2014 го да. По тым, ка лі ве рыць раз
меш ча ным на сай це фо таз дым кам, бы ло 
не каль кі  на ступ ных  су стрэч  на стаў ні каў 
з дзець мі  і іх  баць ка мі.  Але  ча мусь ці  ўсё 
за кан ч ва ец ца  мі ну ла год ні мі  Ка ля да мі.  На 
сум ныя дум кі аб спы нен ні за нят каў на во
дзяць  ка мен та рыі  ў руб ры цы  «Баць кам», 
дзе пер шая і апош няя па дзя ка бы ла вы ка
за на ар га ні за та рам гур т ка год та му, а так
са ма  ад сут насць  ін фар ма цыі  ў руб ры цы 
«Раск лад за нят каў».

Ня гле дзя чы  на  тое, што,  маг чы ма,  за
нят кі  ў «Ча роў най  стуж цы»  скон чы лі ся, 
сайт гур т ка не пе ра стае вы кон ваць сваю 
фун к цыю. І, між ін шым, зза та го, што на ім 
мес цяц ца спа сыл кі на ка рыс ныя рэ сур сы 
для тых, хто хо ча пе ра даць сва ім дзе цям 
бе ла ру скую мо ву і куль ту ру.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Праз не ка то ры час, гле дзя чы ў ак но, змя
няе тэ му:
— Мой дзед быў вы да дзе ны ў 1940 го дзе 

пра вас лаў ным бе ла ру сам і рас ст ра ля ны. 
Ён быў да рож ным на зі раль ні кам, на ма лой 
стан цыі Няз на ны Бор, «Няз най цы». На яго 
да нёс ка ле га, што мой дзед да па ма гае 
пар ты за нам, што іх кор міць. За бра лі яго 
ў Бе ла сток. Ка лі ту ды па е ха ла мая ма ма, 
у той час 14га до вая, каб за нес ці ней кую 
ежу і воп рат ку, ра сі я нін ска заў толь кі: «Ему 
ни че го уже не на до». Не вя до ма, што з ім 
зда ры ла ся. Ма ма ра сказ ва ла жу дас ныя 
рэ чы, якія з ёю і з сям’ ёй вы раб ля лі ра сі я не 
ў той час. Дзя ду ля быў піл суд чы кам. І ў гэ
тым ду ху я быў вы ха ва ны ў ха це.
За тым пе ра ліч вае:
— У 2013 го дзе 3 мая пра ва слаў ныя ме лі 

Страс ную пят ні цу. На шы ка та ліц кія свя та
ры ад к лі ка лі та ды марш, які ў гэ ты дзень 
так са ма мы ар га ні за ва лі з на го ды свя та 
Кан сты ту цыі. Мы ха це лі зра біць мар шы на 
Бо га яў лен не («Трох ка ра лёў»). Як Ка та ліц
кая ак цыя мы ме лі на ват вяр б лю ды і кас
цю мы з тэ ат ра. Гай наў скія ксян дзы ў кан
чат ко вым ра хун ку не зга дзі лі ся та му, што 
ў той час пра ва слаў ная куц ця. У апош нюю 
су бо ту апош ня га кар на ва лу, як не каль кі 
га доў, Ак цыя зра бі ла ка та ліц кі даб ра чын ны 
баль. У гэ тым го дзе ад но з пра ва слаў ных 
бра цтваў рап там у той жа дзень так са ма 
та кі баль сар га ні за ва ла. Гэ та га не мо жа 
быць. Ка нец та ко му ўсту пан ню.

25 лю та га Ра да Гай наў ска га па ве та па 
прось бе стар шы ні Мі ха ля ка пра па нуе ўша
на ваць хві лі най маў чан ня па мяць сал дат 
прак ля тых з на го ды іх свя та, уста ноў ле на га 
пар ла мен там 1 са ка ві ка. Член ра ды Воль-
га Ры га ро віч пы та ец ца:
— Ка пі тана Рай са і яго ат ра да так са ма?
Стар шы ня пац вер дзіў і не да пус ціў ужо 

рад най да го ла су. Ус х ва ля ва ная з не каль кі
мі ін шы мі рад ны мі тая па кі дае за лу:
— Я схі ляю га ла ву пе рад прак ля ты мі жаў

не ра мі, але я не бу ду пак ла няц ца ка ту. На 
на ступ най се сіі я бу ду пра сіць вы нес ці во тум 
не да ве ру стар шы ні Мі ха ля ку. Я член ра ды, 
ле галь на аб ра ная жы ха ра мі. Ніх то не мае 
пра ва аб мя жоў ваць мя не ў га ла са ван ні як 
рад най, вы сту па ю чай ад імя вы бар ш чы каў.
Астаў шы е ся ў за ле рад ныя ўша на ва лі 

кан чат ко ва прак ля тых сал дат. Усіх.
v v v

Га рад ская ра да Гай наў кі за явы ад нос
на ўша на ван ня за ка та ва ных жы ха роў 
вё сак Гай наў ска га і Бель ска га па ве таў, 
якія па мер лі ў 1946 го дзе з рук сал дат 
«Бу ра га», не пры мае. 14 лю та га, па пра
па но ве сям нац ца ці рад ных (з агуль на га 
лі ку 21) ад Ка мі тэ та Гай наў ская зям ля 
і ПСЛ, уша ноў вае па мяць ах вяр хві лі най 
маў чан ня. Рад ны ад Пра ва і спра вяд лі
вас ці, ка та ліц кі ка тэ хет з На раў кі, 48га
до вы Ба гус лаў Ла бэн дз кі, які ўзна чаль
вае Гі ста рыч ную аса цы я цыю імя Да ну ты 
Се дзі куў ны «Ін кі», пад час уша на вань ня 

ах вяр «Бу ра га» вы хо дзіць з за лы па ся
джэн ня.
Адзін з ак тыў ных гай наў скіх гра мад скіх 

дзе я чаў (пра сіў аб ана нім нас ці):
— Ла бэн дз кі ста іць у ця ні, але то ён кі руе 

гай наў скі мі на цы я на лі ста мі. Ча ла век це ню. 
Ста іць за ку лі са мі, але на са мой спра ве ён 
з’яў ля ец ца лі да рам край ніх пра вых у Гай
наў цы.
За ты дзень да па чат ку мар шу, Тэ ле ба чан

не Пад ляс се па каз вае га дзін ныя дэ ба ты 
пра марш і «Бу ра га». Удзел пры мае Ба гус-
лаў Ла бэн з д кі:
— Я з ра дас цю ві таю той факт, што 

ся род ма ла дых лю дзей у Гай наў цы, якія 
ўклю чы лі ся бе ў ар га ні за цыю мар шу, з’яў ля
ец ца вель мі вы со кі ад со так пра ва слаў най 
мо ла дзі. Пра ва слаў ная мо ладзь ся род Сал
дат прак ля тых шу кае ўзо раў для ся бе (...). 
Я б не вы ка ры стоў ваў тут тэр міну ге на цыд, 
та му што не бы ло гэ та да ка за на, у да дзе
ным вы пад ку, гэ та толь кі тэ зіс пра ку ро ра 
Аль шэў ска га з ІНП з аб ві на ваў ча га зак лю
чэн ня, якое не бы ло прад стаў ле на ў суд 
(...). Там ня ма ні я ка га ап раў дан ня ў агуль
на ча ла ве чым ра зу мен ні, але гэ та суп ра ва
джа ла ся не ка то рым кан тэк стам (...). Ма ем 
рэ а бі лі та цый ны пры суд «Бу ра му» і трэ ба 
гэ та га тры мац ца.
Бур га містр Гай наў кі Ежы Сі рак. 59 га доў 

га доў. Па лякка то лік. Заў сё ды без да кор
на ап ра ну ты. Жон ка пра ва слаў ная. Дзе ці 
хрыш ча ныя ў пра ва слаў най цар к ве. Аб ра
ны з ле ва га ка мі тэ та Гай наў ская зям ля:
— Усе кро кі бы лі зроб ле ны ў ад па вед нас

ці з за ко нам, ка лі га вор ка ідзе пра ар га ні за
цыю мар шу. Мя не тур буе тое, што ў Гай наў
цы жы вуць лю дзі, у якіх ёсць та кія ідэі і рэ а

лі зу юць та кія пра ек ты. Для мя не аса бі ста 
гэ та ві да воч ная пра ва ка цыя, на кі ра ва ная на 
пра ва слаў ныя бе ла ру скія су пол кі на ша га 
го ра да. Ня ма ні я кіх сум нен няў у тым, што ка
пі тан Райс з’яў ля ец ца спрэч ным ча ла ве кам 
і дзе ян ні яго вой ска на сі лі прык ме ты ге на цы
ду, і ён, як ка ман дзір, ня се ад каз насць. Гэ та 
аба вя зак усіх гра ма дзян Гай наў кі і не пас
рэд на яго ах вяр — па мяць пра іх. Асаб лі ва 
раз д раж няе тое, што гэ тыя дзе ян ні зра бі лі 
лю дзі ў мун дзі рах сал дат поль скай ар міі. Ка
лі ка заць у ка тэ го ры ях, ці «Бу ры» з’яў ля ец ца 
зла чын цам або ге ро ем, у ма ім ра зу мен ні 
све ту, лю дзей і гі сто рыі, ён не ге рой, ха ця 
гэ та тра гіч ная асо ба. Я не сум ня ва ю ся, што 
ў пер шым пе ры я дзе ён зма гаў ся за воль ную 
Поль ш чу, але тое, што ён зра біў тут, руй нуе 
ўсе яго да сяг нен ні. Ён не мо жа быць пры раў
на ны да ін шых прак ля тых сал дат, бо гэ тым 
са мым ня се шко ду са праўд ным ге ро ям. 
Так са ма цяж ка для мя не, каб у гэ тую гру пу 
ге ро яў пры лі чыць «Лу паш ку».

Стар шы ня Мі ха ляк, які што дзень пра
цуе ў бю ро на тым жа па вер се, што і бур га
містр — у ад дзе ле жыл лё вака му наль най 
гас па дар кі і на ва коль на га ася род дзя:
— «Бу ры» па ві нен быць трак та ва ны на 

ад ным уз роў ні з ін шы мі прак ля ты мі сал да та
мі, та му што ён рэ а бі лі та ва ны су дом. Ка лі 
пра ку рор ІНП ду мае інакш, па ві нен ства
рыць но вы па зоў. Та кім чы нам, у ад па вед
нас ці з ра шэн нем су да — ён ге рой. Не аб
ход на прыт рым лі вац ца за ко ну. «Бу ры» не 
з’яў ля ец ца га лоў ным ге ро ем мар шу. Гэ ты 
марш па мя ці ўсіх сал дат прак ля тых, як і ва 
ўсёй кра і не, але ў Гай наў цы ат ры ма ла ся 
так, як ат ры ма ла ся...

(заканчэнне праз тыдзень)
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Адгаданка Адгаданка Адгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Маг чы мыя знач ныя па ляп-
шэн ні фі нан са ва га ста но віш ча. Каб па вя лі чыць 
ка пі та лы, аб ма тай мед ную ма не ту або па пя ро-
вую ку пю ру зя лё най ніт кай так, каб ат ры маў ся 
ся рэд ніх па ме раў клу бок. Ума цуй яго, каб не мог 
раз ма тац ца, за тым кап ні на яго тры кроп лі эў ка ліп-
та ва га або бер га мо та ва га алею і пад весь яго на 
воль ным кан цы ніт кі над ува ход ны мі дзвя ры ма. 
Усе, хто прой дзе праз дзве ры, бу дзе ім к нуц ца 
пры но сіць у твой дом гро шы і па да рун кі. Змаз-
вай клу бок эфір ным мас лам кож ную се ра ду.

(21.04. — 21.05.) Маг чы мая не бяс пе ка, звя-
за ная з аг нём, ма лан кай і элек т рыч нас цю. Для 
аба ро ны сва ёй ха ты збя ры кры ху по пе лу з пе-
чы і на чы тай на яго за мо ву: «Тое, што раз аг ню 
ад да дзе на бы ло, дру гі раз у агонь не пой дзе». 
Раз вей гэ ты по пел над да хам до ма, пра маў ля ю-
чы: «Агонь ня бес ны ў ня бё сах за ста ец ца, агонь 
зям ны ў зям лі пры рас це, уся му свой час, уся му 
сваё мес ца, уся му свая чар га». Ка лі ў ця бе ня ма 
пе чы, абы дзі ва кол дом, тры ма ю чы ў ру ках га-
лін ку кра пі вы, а пас ля гэ та га вы мый кра піў ным 
на сто ем пад ло гі ва ўсіх па ко ях. У час на валь ні цы 
па стаў мят лу ў брам цы пру та мі ўверх і пра моў: 
«Аба ро не на гэ тае мес ца ад стрэл ня бес ных, 
ад вят роў ура ган ных праз сло ва, праз спра ву, 
праз дум ку маю».

(22.05. — 22.06.) Будзь ас ця рож ны і не пры-
май па да рун каў ад ма лаз на ё мых і тым больш ад 
доб ра вя до мых лю дзей, бо кру цяць. Па маг чы-
мас ці паз бя гай мес цаў вя лі кай коль кас ці лю дзей 
і ма са вых ме ра пры ем стваў, пе ра ня сі на ін шы 
час па ход у кі но ці ў тэ атр.

(23.06. — 23.07.) Доб ры час для ат ры ман ня 
но вых ве даў і на быц ця но ва га во пы ту, на вед ван-
ня кур саў і се мі на раў. Ве ра год ныя эма цый ныя 
праб ле мы ў ад но сі нах з лю бі мым ча ла ве кам. Ка-
лі ты на пра ця гу не ка то ра га ча су паз бя гаў та го, 
з кім ра ней меў лю боў ныя ад но сі ны, то ця пер 
ён не са мым леп шым чы нам на га дае та бе пра 
сваё іс на ван не.

(24.07. — 23.08.) Вы дат ны час для зме ны ці 
да паў нен ня гар дэ ро ба. Толь кі не куп ляй тан ных 
рэ чаў: за іх тан насць да вя дзец ца та бе рас п лач-
вац ца ў са мы блі жэй шы час. Будзь га то вы да 
пры хо ду ня про ша ных гас цей; гэ та мо гуць быць 
якія-не будзь ку зур кі — пру са кі, блаш чы цы або 
му ра шы!

(24.08. — 23.09.) У тва ім жыц ці ад бу дзец ца 
неш та но вае і не звы чай нае. Тваё мі ну лае, ней кія 
даў но за бы тыя па дзеі зноў на га да юць пра ся бе. 
Маг чы мыя су стрэ чы з даў ні мі зна ё мы мі. Не грэ-
буй сва і мі аба вяз ка мі: тое, што ты абя цаў, вы ка-
най. Не аб ход на зра біць не ка то рыя аб наў лен ні 
хат ня га ін тэр’ е ру.

(24.09. — 23.10.) Пер шыя дні тыд ня мо жа 
ця бе прас ле да ваць бяз ла дзі ца, звя за ная як з ня-
важ ным са ма ад чу ван нем, так і з маг чы мы мі роз-
на га лос ся мі па між та бой і ін шы мі людзь мі. У дру-
гой па ло ве тыд ня суп раць лег лы пол бу дзе пра-
яў ляць па вы ша ную ці ка васць да тва ёй пер со ны, 
і вар та гэ тым ска ры стац ца!

(24.10. — 22.11.) Час для ка хан ня ці яго по-
шу каў. За су шы квет кі ру жы або яз мі ну. Ка лі та бе 
за хо чац ца пры цяг нуць да ся бе ўва гу ўпа да ба на-
га ча ла ве ка, пак ла дзі гэ тыя су хія квет кі ў не вя лі кі 
ку ба чак, спыр с ні іх спір там і пад па лі. Ка лі агонь 
да га рыць і пой дзе дым, на шап чы: «Як гэ ты дым 
га рыць і ра стае, так га рыць і ра стае сэр ца і ду-
ша ў ра ба Бо жа га ... (імя) па мне, ра бе Бо жай 
... (імя)». Ка лі ад ла ма ла ся або зу сім зла ма ла ся 
нож ка крэс ла, на якім ты ся дзеў, гэ та аз на чае 
сур’ ёз ны кан ф лікт са сва я ка мі жон кі ці му жа. Каб 
паз бег нуць прад ка за на га раз ла ду, трэ ба на сіць 
у кі шэ ні лаў ро вы ліст.

(23.11. — 22.12.) Ча ка юць ця бе эма цый ныя 
праб ле мы з лю бі мым ча ла ве кам. На га дае пра 
сваё іс на ван не бы лое ка хан не. Ка лі ўпус ціш за-
ру чаль ны пяр с цё нак і ён бу дзе доў га ка ціц ца па 
пад ло зе, гэ та знак нет ры ва ла га су жон ства. Ка лі ж 
коль ца ад ра зу ўпа дзе на бок і спы ніц ца, гэ та аз на-
чае маг чы масць за ха ван ня шлюб ных ад но сін.

(23.12. — 20.01.) Пра я вы не спры яль най 
энер ге ты кі мо гуць вык лі каць у тва ім жыц ці ха ос 
і нап ру жан не. Ад мя ні пла ны і на дай больш ува гі 
свай му зда роўю. Для аба ро ны ад маг чы май псу-
ты і су ро каў за га ва ры буй ную соль: «Кож на му 
псую і су роч ні ку со лі ў во чы, пя ску га ра ча га, аг-
ню пя ку ча га!». На сі не каль кі дро бак гэ тай со лі 
ў кі шэ ні свай го адзен ня.

(21.01. — 19.02.) Чым бы ты ні зай маў ся, 
твае ста ран ні не пра па дуць дар ма. Ры зы ка бу-
дзе мець ста ноў чы вы нік і за бяс пе чыць та бе 
спры яль ную бу ду чы ню. Вы гад ны мі бу дуць 
здзел кі з не ру хо мас цю. Твае леп шыя да рад цы 
— ін ту і цыя і ўяў лен не. Толь кі не пля ці: за над та 
шмат ва кол ця бе ці каў ных ву шэй.

(20.02. — 21.03.) Ча кае ця бе знач нае па ве лі-
чэн не пры быт ку і ін шыя пры ем ныя не ча ка нас ці 
на пра цы, у спра вах і ў біз не се. На о гул мо жаш 
ні чо га не ра біць і ўсё роў на мець пос пех ва ўсіх 
сфе рах. Ад нак будзь ас ця рож ны з но вай ін фар-
ма цы яй і не пры май не аб ду ма ных ра шэн няў. 
У кан цы тыд ня аб мяр куй свае ад но сі ны з ка ха-
най асо бай.

1.  іль дзі на на ра цэ, 2. аў та ма тыч нае пры ста са ван не для вы кід ван ня 
з са ма лё та лёт чы каў, 3. пан скі кон ны экі паж на ры со рах, 4. не пац вер
джа ная вест ка, 5. дол, 6. ма ла дое па ка лен не, 7. ка рэн ны жы хар, на пры
клад, Аў ст ра ліі, 8. сцяб лі на, 9. вё ска, 10. ба коў ка ў вя ско вай ха це.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля 
з ліч бай. У свет лых па лях ат ры ма ец ца ра шэн не — бе ла ру ская па га вор ка.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль

ныя ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 7 ну ма ра
Ве цер, во чы, гаць, зо на, ом, Русь, Чы та, ша ша, Шы рын.
Ра шэн не: Ча го не вы ра шыць наш ро зум, тое вы ра шыць час.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Уладзіміру Цілюльку з Саколкі і Лявону Федаруку з Рыбал.

Су жон ства Мі рас ла ва і Мі хал Зі не ві чы 
— чы гу нач ныя пен сі я не ры. Мі хал па даў
ся на пен сію ў 2010 го дзе пас ля са ра
ка га до ва га ста жу пра цы. Пра фе сій ны 
шлях па чы наў з ра мес ні ка, за тым пра ца
ваў май ст рам, стар шым май ст рам, кі раў
ні кам ра мон т най май стэр ні ды на мес ні
ком на чаль ні ка па ра воз на га дэ по. Пас ля 

чы гу нач най рэст рук ту ры за цыі да ве ры лі 
яму па са ду стар ша га май ст ра Прад пры
ем ства чы гу нач на га ру хо ма га са ста ву. 
З гэ та кім зван нем вый шаў на пен сію.

Спа да ры ня Мі рас ла ва адзі нац цаць 
га доў пра ца ва ла ў па ра воз ным дэ по 
за гад чы цай ра бо чай ста ло вай. Праз 
два лет нія се зо ны ў 19951996 га дах 

вы кон ва ла аба вяз кі кі раў ні ка Ася род ка 
чы гу нач на га ад па чын ку ў Фра на ло ве над 
Бу гам. За раз су жон ства Зі не ві чы зай ма
юц ца аг ра ту рыз мам. Аг ра гас па дар ку 
наз ва лі «Він ні цай». Гэ та шы кар нае мес
ца для ад па чын ку. Асоб ны до мік мя жуе 
з двух па вяр хо вым бу дын кам гас па да роў 
на су поль най ся дзі бе. Дзве асоб ныя ве
ран ды даз ва ля юць гас цям на сва бод ны 
ад па чы нак. Во сем нач леж ных мес цаў 
раз меш ча ны ў трох спаль нях. Шы кар на 
аб ста ля ва на кух ня. Маг чы масць рых та
ван ня га ра чых страў (мож на так са ма 
па ка ры стац ца гас па дар скі мі смач ны мі 
стра ва мі). На па на двор ку зна хо дзіц ца 
мес ца для вог ніш ча, а ў ку точ ку ага род
чы ка ка мін пры ста са ва ны для гры ля. 
Не па да лёк пра дук то вая кра ма ба га та 
за бяс пе ча на ча ром хаў скім прад п ры маль
ні кам Яну шам Лі пін скім. Ама та раў ве ла
сі пед ных ван д ро вак ча ка юць ча ты ры 
ро ва ры для пра гу лак. А са мае ас ноў нае 
— саў на. Вар та ад зна чыць, што даб ры
вад скія ля сы ба га тыя ў яга ды і гры бы. Гэ
тыя вабяць га рад скіх грыб ні коў не толь кі 
з на ва кол ля Гай наў кі, але і ад да ле ных 
на сто кі ла мет раў Сед ль цаў. Аг ра ту ры
стыч ная ква тэ ра Зі не ві чаў па ча ла гас па
дар чую дзей насць з 2002 го да. Вя дзец ца 
тут сво е а саб лі вая хро ні ка. Пер шы мі 7 
чэр ве ня 2002 го да ўпі са лі ся чле ны гур та 
«HEP PY EM B RY”, якія ўдзель ні ча лі ў ча
ром хаў скім фолькфе сты ва лі «З вя ско ва
га па над вор ка».

Асаб лі вас цю для ку рор т ні каў з’яў ля юц
ца смач ныя на піт кі да маш ня га вы ра бу. 
Ня даў на мне прый ш ло ся па гас ця ваць 
у «Він ні цы» ды па каш та ваць «сма коц
ці». А ёсць чым пах ва ліц ца: смач нае 
ві наг рад нае ві но — пер шая ўзна га ро да 
на ку лі нар ным кон кур се «Спад чы на 
Пад ляш ша» ў 2013 го дзе; цём нае ві но 
«Яб лыч ная ро скаш», бе лае ві но «Ан ты
пу ці наў ка», вост рая ві наг рад ная на ліў ка 
«Ду шаг рэй ка» (лі мон, мёд, пе рац, чы лі), 
пры дат ная пры пра сту дзе і хво рым страў
ні ку. Для гэ та га на піт ку гас па дар пры ду
маў сво е а саб лі вае шас ці рад коўе:

Prze zię bie nie Cię do pad nie,
nies t raw noś ci masz w żo łąd ku.
Łyk niesz trun ku kie li sze czek
i już czu jesz się w po rząd ku.
Lecz pa mię taj Ty cym ba le, 
jeś li je dziesz — nie pij wca le.
На піт кі да маш ня га вы ра бу Зі не ві чаў 

уз на га ро джа ны шмат лі кі мі прэстыж ны мі 
гра ма та мі і вы лу чэн ня мі. Не каль кі год та
му ў «Він ні цы» мы суст рэ лі ся з Мі ха сём 
Куп тэ лем, шмат га до вым ніў скім ка рэс пан
дэн там з Уз бя рэж жа. У на ро дзе ка жуць: 
«Га ра з га рою не схо дзяц ца, а ча ла век 
з ча ла ве кам заў сё ды». Так бы ло з на мі. 
Дык лі чу, што Уся выш ні да зво ліць нам 
яш чэ не раз су стрэц ца ў даб ры вад скай 
«Він ні цы» і па каш та ваць смач ныя на піт кі 
да маш ня га вы ра бу спа дар ства Зі не ві чаў.

vТэкст і фота Ула дзі міра СІ ДА РУКА

Даб рыв ад ская «Він ні ца»

 Мі хал Зі не віч са сва і мі на піт ка мі

За раз у Бе ла веж скай і Кны шын скай пуш
чах жы ве 578 зуб роў. Сем дзе сят пяць прый
ш ло на свет у 2015 го дзе. У па пя рэд нія га
ды на ра джа ла ся  іх 5060. Гэ тыя ма гут ныя 
ка пыт ныя  жы вё лы  жы вуць  на  тэ ры то рыі 
ча ты рох над ляс ні цтваў: Бе ла ве жа, Броўск, 
Гай наў ка і Жэд ня. Двац цаць зуб роў вы вез
лі для раз м на жэн ня ў да лё кую Іс па нію.

У апош нія  га ды  ўсім  ляс ным  звя рам, 
у тым лі ку і зуб рам, ляг чэй прат ры ваць зі
му, па коль кі зі мы бы лі без боль шых ма ра

зоў ды вя лі кіх снеж ных апад
каў. Снег ля жаў раздру гі  па 

не каль кі  дзён.  Дні  на о гул  ста я лі  да во лі 
цёп лыя,  а пры ма раз кі  бы лі  ноч чу.  Та кія 
зі мы да зво лі лі пра жыць ха ла ды на ват сла
бым зуб ра ня там.

Бе ла веж скія зуб ры зай ма юць 200 ты
сяч гек та раў ляс ной плош чы. Усё ж вы хо
дзяць яны — 250 штук — паза ляс ны ма
сіў да вё сак ды на ся лян скія сель ска гас
па дар чыя па лет кі і ро бяць шко ду ў збож
жа вых і ка ра няп лод ных куль ту рах.

(яц)

Зуб роў усё больш і больш

Бе ла сток, са ка вік 2016 го да
Да 60-х угод каў „НІ ВЫ”

Па ва жа ны га лоў ны рэ дак тар!
Ша ноў ныя суп ра цоў ні кі „Ні вы”!
Сар дэч на  він шу ем Вас з 60га до вым Юбі ле ем  тыд нё ві ка бе ла ру саў  у Поль ш чы 

і зы чым „Ні ве” і яе руп лі ва му ка лек ты ву жур на лі стаў даў га лец ця ды да лей ша га плён
на га слу жэн ня на ша му бе ла ру ска му на сель ні цтву.

За Ва мі — вы дат ная, ба га тая гі сто рыя „Ні вы”, а пе рад Ва мі — усё рас хі ну тая пры
го жая  пер с пек ты ва  іні цы я ван ня  шмат лі кіх  куль тур наас вет ніц кіх  ме ра пры ем стваў, 
пра нік лі ва га апо ве ду пра што дзён ныя кло па ты і ра дас ці про стых лю дзей, ад люст ра
ван ня праб лем бе ла ру ска га школь ні цтва, бе ла ру скіх гра мад скіх ар га ні за цый, а так
са ма поль скабе ла ру ска га су пра цоў ні цтва на ўсіх уз роў нях уза е ма да чы нен няў...

Будзь це!
Уп ра ва Бе ла ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня „Бе ла ве жа”
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У па ле скай 
глы бін цы (34)

Вы 
хоць не фа таг ра фуй це 
мя не ў гэ тым адзен ні, а то 
яш чэ па ду ма юць, што ба
цюш ка — „бан дэ ра вец”!

— Не па ду ма юць, у нас не раз бі ра юц ца 
ў та кіх дэ та лях, — ка жу, каб су па ко іць гас
па да ра. — Хут чэй бу дуць пра ці раць во чы, 
хва ліць і яш чэ ў пры клад вас ста віць.

— А за што ж мя не хва ліць? — здзіў ля
ец ца свя тар.

— За тое, што лю бі це пра ца ваць у по лі. 
У нас та ко га не суст рэ неш...

— Та ды зды май це, — па га джа ец ца 
з ус меш кай ай цец Паў ло Ду бя нец, на ста я
цель пры хо да ў Ма роч ным, — ня хай бу дзе 
праў дзі ва.

На пля ба нію я за ві та ла без ра ней ша га 
па пя рэ джан ня, про ста з ву лі цы. Ба цюш ка 
як раз збі раў ся ў по ле. Ён быў ап ра ну ты 
ў ра бо чыя ап ра на хі, тобок, вай ско выя 
ка муф ляж ныя шта ны, ту жу рак „по ляр” 
і пласт ма са выя лап ці. Мож на ска заць, 
што ён пры а дзеў са мы су час ны на род ны 
па ле скі муж чын скі строй. Ды не толь кі 
па ле скі! У ка муф ляж ныя ап ра на хі адзя ва
юц ца ўсе му жы кі Ук ра і ны — ад прэ зі дэн та 
па кал гас ні ка. Крам лёў ская пра па ган да 
мі гам ад рэ а га ва ла на ўкра ін скую мо ду. 
Здым кі муж чын у ка муф ля жы, ня важ на 
хто ён — па стух ці ба ец, без раз бо ру ста
віць у якас ці жы вых прык ла даў су час ных 
„бан дэ раў цаў”. Смеш на і страш на! Ніх то 
не ка жа, што ка муф ляж ныя ап ра на хі — са
мыя тан ныя і да ступ ныя на рын ку. Той, хто 
ап ра нае іх на це ла, не ду мае, што ска ры
ста юць яго імідж у ва ро жай пра па ган дзе.

Ай цец Паў ло — нат х нё ны свя тар, дас
лед чык гі сто рыі хрыс ці ян ства і два ран ства 
на Па лес сі, прыз на ны кра яз на вец і жур на
ліст — як адзін з ням но гіх сфа таг ра фа ва
ных мною лю дзей ве даў і ра зу меў хіт ры кі 
су час на га све ту. Вось, яго бу дзён ны 
строй з ней кім под лым ка мен та ры ем мог 
бы на ра біць шмат ба ло та ў бед ных га лоў
ках, на ве яць ва ро жасць. Ды і ка му ці ка ва, 
што ў сва ім „бан дэ раў скім” ка муф ля жы ён 
не збі ра ец ца на вай ско вы па рад, а толь кі 
на свае за го ны са дзіць буль бу. Та кое не 
змяш ча ец ца ў су час най, зат ка най пра па
ган дай, га ла веш цы.

* * *
Ме на ві та, пра асаб лі васць Па лес ся 

і мяс цо вых лю дзей ду ма ем най перш праз 
прыз му фа та гра фій з па чат ку ХХ ста год
дзя. Тут на пер шым мес цы пер ша быт ныя 
па бу до вы, бо сыя лю дзі ў іль ня ных світ ках 
з каў ту ном на га ла ве, мі зэр ныя па се вы на 
ляс ных па лет ках, ху дая жы вё ла на пад мок
лых лу гах. Са мы ад ста лы, бес п рас вет ны 
за ку так Еў ро пы. Кра і на ба ло та, цем ра
шаль ства, ча раў. Сім вал пры гон ш чы ны 
і прыг нё ту...

Зу сім іна чай свой род ны ку ток ба чаць 
ту зем цы. Яны лю бяць сваё мес ца і дзі ка су
му юць па ле се, ка лі лёс кі не іх на чу жы ну. 
Іх ад чу ван не і ра зу мен не све ту най больш 
трап на і эм па тыч на пе ра даў у фа та гра фіі 
бе ла ру скі эт ног раф Ісак Сер баў. Зна ка мі
ты ву чо ны ў сва ёй ван д роў цы па Па лес сі 
ў 19111912 гг. на ве даў Ма роч нае. У той 
час ся ло пры на ле жа ла Мін скай гу бер ні 
і Пін ска му па ве ту. Ад мі ніст ра цый ная пры
на леж насць тут раў наз нач ная на цы я наль
нас ці, дас лед чык лі чыць мяс цо вых лю дзей 
па ле шу ка мібе ла ру са мі, яны ад нак не 
„са ку ны”, па га вор цы і па выг ля дзе яны 
хут чэй па доб ныя на вя лі ка ру саў. У яго фо
та ка лек цыі зна хо дзім зды мак мяс цо вых 
жан чын з паз на ча ным ро стам: Эва Вай то-
віч, 20 га доў, 2 ар шы ны і 3 вяр ш кі. Ул ля на 
Баг но (Аме ры кан ка) 32 га ды, 2 ар шы ны 
і 4 вяр ш кі. Пар т рэт ма ра чан скіх жан чын 
са мы да стой ны ў цэ лай па ле скай ка лек цыі 
Сер ба ва. Ста рэй шая Ул ля на гэ та асо ба 
дас вед ча ная, з кры тыч ным пог ля дам і ды
стан цы яй да све ту. Яна свя до мая сва ёй 
жа но чай сі лы і маг чы мас цей. Яе моц ныя, 
спра ца ва ныя да ло ні за яў ля юць пра спрыт 
ру ка дзель ні цы. Слуш ную жа но чую фі гу ру 
аз даб ляе іль ня ная вы шы ва ная ка шу ля, 
доў гі фар тух, пры аз доб ле ны ўзо ра мі і да лі
кат ны мі гаф та мі, тка ная спад ні ца да зям лі. 
Яе про сты строй ззяе свя точ най чыс ці нёй. 
Ул ля на — дбай ная гас па ды ня, муд рая ка
бе та, строй ная ма ла дзі ца, з ба га тай сям’і. 
Ма лод шая Эва ап ра ну тая ў па доб ную 
вы шы ван ку, яе доў гі са ян пры аз доб ле ны 
ка рун кай уні зе. Гэ тая дроб ная дэ таль 
пад бі вае эле ган т насць і лёг касць цэ ла

га строю. Злі тая з апош ні мі эле мен та мі 
хуст ка быц цам неп рык мет ная на га ла ве. 
По зірк Эвы яш чэ не згу біў дзя во чых ма
раў і ле ту цен няў. Ува гу пры цяг ва юць ру кі 
спраў най ру ка дзель ні цы. Эва па доб ная 
на Ул ля ну, яна мо жа быць яе ма лод шай 
сяст рой. За дзе сяць га доў жан чы ны яш чэ 
больш наб лі зяц ца да ся бе выг ля дам і мен
таль нас цю, праб’ ец ца на па вер х ню іх су
поль ны ра да вод і сва я цтва, ха рак тэр ныя 
па ле ска му све ту.

Шка да, што эт ног раф не апі саў ку лі
саў уз нік нен ня гэ та га здым ка. Ці вы шу каў 
ён жан чын ся род гра ма ды? Мо жа зра біў 
гэ ты зды мак у час цар коў на га фэ сту? Ці 
мо жа яны пе ра ап ра ну лі ся спе цы яль на да 
фа та гра фіі? Та кія пы тан ні вык лі кае па кі

ну тая Сер ба вым за на тоў ка пра мяс цо вае 
на сель ні цтва. Ха рак та ры сты ка, як не дзіў
на, доб ра пры стае да су час ных жы ха роў 
ся ла.

... Мяс цо выя па ле шу кі — на род пра мыс-
ло вы, жы вы. Ак ра мя сель скай гас па дар кі 
і жы вё ла га доў лі, яны зай ма юц ца ляс ным 
і ады ход ным про мыс ла мі. Шмат якія даў но 
жы вуць у Аме ры цы, пра цу юць на за во дах 
і вы сы ла юць ад туль сва ім сем’ ям вя лі кія 
гро шы. Та му на род ны по быт у гэ тым ра ё-
не ўжо ад хі ліў ся ў бок га рад ско га жыц ця. 
Ста ра жыт ныя па бу до вы, бе лая світ ка 
і на міт ка суст ра ка юц ца тут як вя лі кая рэд-
касць, — чы та ем у за пі сках „По ез д ки по 
По ле сью 1911 и 1912 гг.”, вы да дзе ных 
у Віль ні ў 1914 го дзе.

* * *
Ай цец Паў ло без сло ва ага вор кі за вяр

нуў з по ля, каб прыс лу жыц ца мне сва і мі 
ве да мі і ін фар ма цы яй. Сам ён на ра дзіў ся 
ў не да лё кім мя стэч ку Но бель. Яго ма туш ка 
Свят ла на пры е ха ла з Бе ла ру сі.

— Яна ро дам з Бя роз на, гэ та сем кі ла
мет раў ад Гру ша ва, та го са ма га, дзе жы ла 
поль ская пісь мен ні ца Ма рыя Ро дзе віч, 
— удак лад няе свя тар, — пад Коб ры нам.

— А як вы па зна ёмі лі ся? — пы таю. 
— Па між Ма роч ным і Коб ры нам шмат не
п ра ход ных ба лот і раз лі ваў, больш за сто 
кі ла мет раў ды яш чэ дзяр жаў ная мя жа.

— Мы ву чы лі ся ў ад ным ча се ў Пін ску 
і як раз та ды па зна ёмі лі ся. Мы не ве да лі, 
што Ма роч нае, так са ма на ле жа ла Ген ры
ху Ро дзе ві чу, баць ку Ма рыі Ро дзе віч.

Для ай ца Паў ло, дас лед чы ка мяс цо вых 
два ран скіх ро даў, гэ та бы ла пры ем ная не
ча ка насць. Штось, што за стаў ляе ду маць 
пра на ка на ван не.

За раз у сям’і пя цё ра дзя цей, най ста рэй
шы сын ужо сту дэнт. Ра зам з ся мей кай 
жы ве ба ба Лі да, цеш ча свя та ра.

— Мы за бра лі яе да ся бе, — ка жа ай
цец Паў ло, — каб яна не жы ла ад на.

Ба бу ля, ня гле дзя чы на га ды, быц цам 
пчол ка, бе зу пын на не чым за ня та. Яна па
ка за ла мне но выя ход ні кі, якія толь кі што 
сат ка ла на крос нах. На пло це сох ла яе зя
лё нажоў тая ра дзюж ка ў ар ха іч ныя ўзо ры.

— Выт ку ад ну тка ні ну і ўжо ду маю пра 
на ступ ную, — прыз на ец ца ба ба Лі да. 
— Сён ня так са ма бу ду пе ра раб ляць не па
трэб нае адзен не і ану чы, каб з іх сат каць 
пры го жы ход нік. Хай бу дзе ўну кам на па
мят ку!

— А тэ ле се ры я лы вы лю бі це гля дзець 
па тэ ле ба чан ні? — пы таю.

— А ну іх! — ка тэ га рыч на пя рэ чыць 
ба буль ка з кі ёч кам. — Яны толь кі кра дуць 
час. У мя не ра бо ты поў на. Трэ ба ўсе тыя 
ўзо ры з ма ла дос ці пры га даць і выт каць. 
Ка лі я гэ та га не зраб лю, дык ніх то гэ та га 
не зро біць. Усё пра па дзе. Ма ла дыя ўжо не 
ўме юць ду маць ко ліш ні мі ўзо ра мі.

Ба ба Лі да час ад ча су вя дзе май стар
кла сы па тка цтве для мо ла дзі. Дзя ку ю чы 
гэ тай пры род най ткал лі, ця гам ка рот ка га 
ча су я па ча ла ад чу ваць пры сут насць вы
тан ча на га ста ра жыт на га ўзо ру ў са мых 
не ча ка ных і гру ба ва тых на во ка прад ме тах 
і кан ст рук цы ях.

Па коль кі ўсім па да ба ла ся фа таг ра
фа ван не, мы ра шы лі ўве ка ве чыць на шу 
— што тут га ва рыць — гі ста рыч ную суст
рэ чу. На ёй апы ну лі ся трое прад стаў ні коў 
поль ска га, бе ла ру ска га і ўкра ін ска га Па
лес ся. У га ла ве ві ра ва ла жоў тазя лё ная 
ра дзюж ка ба бы Лі ды ў ар ха іч ныя ўзо ры 
і род ная, вя ско вая хат ка зпад пуш чы.

(пра цяг бу дзе)
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