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Эдуард Швайкоè3

Маршè8-9

Можна хадзіць на дэманстра
цыі, сустрэчы, прысвечаныя 

роднай культуры і гісторыі, па
казвацца ў вышыванцы, у кан

цы самому дзейнічаць дзеля 
захавання тоеснасці. Аднак 

некаторыя любоў да роднага 
праяўляюць у штодзённасці. Па

дыходу да жыцця спадарства 
Цацэркаў з Баброўнікаў не па

мянялі бурлівыя для прыграніч

на хітрасць, жыхары не даваліся. У вёсцы 
рабілі барыкады, а машыны, якія па іх пры
язджалі, сустракалі з сякерамі.

— Тут была вайна, — успамінае Міша 
Цацэрка. — У вёсцы трымалі дзяжурства. 
Калі на мосце паявіліся саветы, сігналілі 
ў звон і ўсе людзі збягаліся з кіямі, з сяке
рамі і не дапускалі.

Пад канец чэрвеня 1948 года Баброўні
кі перайшлі пад польскую адміністрацыю. 
Мяжа ўсталявалася на рацэ Свіслачы. 
Аднак граніца падзяліла не толькі людзей 
тае самае культуры — і тут, і там жылі 
беларусы — але таксама прыход і могіль
нік. Баброўнікі да 1948 года належалі да 
прыхода ў Цецяроўцы. Таксама блізкія 
жыхароў вёскі спачывалі на могілках за 
рэчкаю.

Нягледзячы на тое, што людзі засталіся 
па гэтым баку мяжы, не парвалі са сваёй 
беларускасцю. Наадварот, прыйшлося ім 
надалей адстойваць сваё.

— Тут у Польшчы на нас крыва глядзе
лі, — кажа Міша Цацэрка. — Пагранічні

кі, калі пачулі беларускую мову, здзека
валіся над намі.

З Баброўнікаў у горад
Сярэднюю адукацыю Сафія і Міша атры

малі ў горадзе Лодзь. Закончылі тэкстыль
ны тэхнікум. Там таксама выявіўся вакаль
ны талент Сафіі. Хаця далёка ад родных 
Баброўнікаў, у Лодзі не парывалі са сваёй 
беларускасцю. Сафія з падляшскімі сяброў
камі спявалі ў беларускім калектыве.

— Я не саромелася сваёй мовы, — кажа 
Сафія Цэцэрка. — Нас там ніхто не чапаў, 
бо ў школе, дзе я вучылася, было шмат на
цыянальнасцей: яўрэйкі, немкі, беларускі... 
А вось калі пачалі працаваць у Замбраве, 
на кожным кроку „кацапілі”, калі мы загава
рылі пасвойму.

У канцы Сафія і Міша вярнуліся на Пад
ляшша. Тут пачалі працу на тэкстыльным 
заводзе ў Фастах. Адначасова Сафія спя
вала ў славутым калектыве „Лявоніха”, які 
дзейнічаў пры БГКТ. Сёння Сафія з гордас
цю паказвае „Ніву” са здымкам калектыву.

Верныя «Ніве». 
Сафія і Міша з Баброўнік

— Гэта семдзесят другі год, — успамі
нае Сафія Цацэрка, гледзячы на фатагра
фію, — выступ у Гародні. Памятаю таксама 
канцэрт у Варшаве. Тады не хацелі пусціць 
нас са сцэны. Многа мы разам з’ездзілі. На
ват калі перастаў дзейнічаць калектыў, мы 
ўтрымлівалі кантакты між сабою.

Сорак гадоў з „Нівай”
— Ведаем з газеты амаль кожнага 

журналіста, які пачынаў працу дзясяткі га
доў таму, і тых, якія працуюць ад нядаўна, 
— дэкларуе пастаянны чытач „Нівы” Міша 
Цацэрка.

З 1970х гадоў выпісваюць „Ніву”. 
У іхняй хаце можна знайсці „Беларускія 
календары” ды старыя выданні тыднёвіка. 
З гордасцю Сафія кладзе на стол пажаў
целыя старонкі газеты, паказваючы свае 
любімыя тэксты.

— Я не магу жыць без „Нівы”. Ад „а” да 
„я” — усё чытаем, — кажа Сафія Цацэрка. 
— Нам заўсёды ў пятніцу лістаноша прыно
сіць. Усё чытаю, усё мяне цікавіць.

най вёскі пасляваенныя падзеі, 
камунізм ці сучасныя абставі
ны. Іхні свет застаўся нязмен

ны — гэта прывязанасць да ся
бе, родных Баброўнік і штотыд
нёвай „Нівы”, якую выпісваюць 

амаль ад сарака гадоў.

Паза межамі Беларусі
Нарадзіліся яшчэ ў даваеннай Польш

чы. Абое, хаця ў розных канцах вёскі, жы
лі ў даволі шматлюдных у той час Баброў
ніках. Як і ў большасці тадышніх мясцін, 
яўрэйскае насельніцтва было тут таксама 
прысутнае. Для ўласніцы крамы Гайчы, 
калі не было грошай, плацілі яйкамі.

— Мы мірыліся з жыдамі, — кажа Са
фія Цацэрка. — Не было так, каб адны 
другіх ненавідзелі, абзывалі. Між сабою 
яны размаўлялі паіхняму, але да нас 
звярталіся пабеларуску. Мы заходзілі да 
дзяцей Гайчы і разам гулялі. Хаця яны між 
сабой размаўлялі на сваёй мове, але наш 
сябар усё нам перакладаў на беларускую 
мову. Нават адна яўрэйка з Баброўнікаў 
выйшла замуж за беларуса. Вянчаліся 
яны ў царкве ў Гарадку. Толькі таму ўда
лося ёй перажыць халакост. Усіх апошніх 
баброўніцкіх яўрэяў немцы вывезлі.

Нават пасля гібелі яўрэяў вёска нада
лей была шматлюднай.

— Пасля вайны тут жыло больш за 
пяцьсот жыхароў. Цяпер каля дваццаці, 
— кажа Міша Цацэрка.— Пару сем’яў 
у пасляваенны час перасялілася ў Бела
русь. Баброўнікі, як і дванаццаць іншых 
вёсак ад 1944 да 1948 года знаходзіліся 
ў межах БССР. Потым, калі выпраўлялі гра
ніцу, тыя ж вёскі апынуліся ў Польшчы.

Нягледзячы на савецкую прапаганду, 
а нават прымус, каб перасяляцца ў Бе
ларусь, людзі засталіся на сваім. Яны не 
ўяўлялі сабе, што могуць быць пазбаўле
ны роднай зямлі. Нават калі саветы бралі 

Пра беларускі тыднёвік Цацэркі даведа
ліся ад Міхася Хмялеўскага, шматгадовага 
журналіста газеты. Ужо наступнага дня яны 
падпісаліся на „Ніву” на пошце ў Гарадку. 
З таго часу кожны нумар яны выглядаюць 
і чытаюць на адным дыханні ад пачатку да 
канца.

Чаго жадаюць „Ніве” з нагоды юбілею? 
Таго, каб 60 гадоў было не толькі магчы
масцю падвядзення працы, але і нейкім 
пачаткам. Не хочуць, каб „Ніва” толькі існа
вала, але каб перш за ўсё развівалася.

Хлопчык і „разрабячка”
Сужонства Сафіі і Мішы Цацэркаў бы

ло быццам бы наканаванае лёсам. Нара
дзіліся ў адной вёсцы, хадзілі ў адну шко
лу, узрасталі ў той жа самай культуры. 
Калі запытаць пра пачатак іхняй любві, Мі
ша з усмешкай адкажа, што была з сама
га спачатку. Ужо ў школьныя гады насіў 
ранец Сафіі. Сустракаліся таксама ў час 
навукі ў Лодзі. Натуральнай паслядоўнас
цю быў шлюб у царкве ў Мастаўлянах. 
Пачуццё Мішы і Сафіі гэта не такія адно
сіны, да якіх мы прывыклі. Рамантычныя, 
шалёныя, якія не звяртаюць увагі ні на 
што. Яно даволі спакойнае, пяшчотнае, 
ненадакучлівае. Ён называе яе „разрабяч
кай”, сябе — хлопчыкам, нягледзячы на 
пражытыя 80 гадоў. Іх сужонства ў ста
рым стылі. Яны ў прысутнасці незнаёмых 
людзей не паказваюць сваіх пачуццяў, 
але паміж імі адчуваецца вялікая пашана 
і ўважлівасць. Відаць гэта ў тым, як яны 
могуць маўчаць разам. Калі яна расказ
вае пра нешта, ён не перапыняе, і наад
варот. Мінулае аб’ядноўвае іх, спалучае 
і адрознівае ад іншых. Яны дакладна веда
юць сваю прошласць, прыгадваюць сабе 
ўзаемна прозвішчы, назвы мясцовасцей 
ды ўсе іншыя дэталі. Папаўняюцца. Гэта 
так, нібыта яны распрацоўвалі код узаем
нага мінулага, які прыводзіць іх да кропкі, 
дзе яны знаходзяцца ў цяперашні час.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ
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Палярызацыя

Вачыма еўрапейца

Працэнты
Па ля кі лі та раль на кур чац ца ад бо лю. 

У пра цэн т ных ад но сі нах больш, чым нем
цы ці бе ла ру сы. У той жа час ад к ры та 
прыз на ец ца да гэ та га толь кі 36% апы та
ных лю дзей. Як з гэ та га ві даць, дух па ку ты 
моў ч кі і ў па ко ры пара ней ша му чэр пае 
моц са сва іх ра ман тыч ных і сен ты мен
таль ных кры ніц. Гэ та не мя няе фак ту, 
што ся род еў ра пей скіх кра ін, ме на ві та 
ў Поль ш чы фік су ец ца са мы вы со кі ўзро
вень ус п ры ман ня бо лю. Ён ахоп лі вае аж 
93% рэс пан дэн таў. І ка лі вы згод ны з пат
ры я тыч нана цы я наль ным выз на чэн нем 
ка рэн на га жы ха ра над віс лян скай кра іны 
як па ля кака то лі ка — дык боль за ха піў 
поль скае на сель ні цтва амаль на 100%, 
та му што пра ва слаў ныя і лю тэ ра не, бе
ла ру сы, ук ра ін цы, лі тоў цы і г.д., ка ра цей 
ка жу чы, мен шас ці, у та кім выз на чэн ні ні як 
не змяш ча юц ца. Тэ а рэ тыч на, зна чыць, 
поль скае ўзмац нен не ад чу валь нас ці бо лю 
іх не кра нае. Але гэ тая тэ о рыя згод ная 
з ад ным выз на чэн нем. Іс нуе дру гое, згод
на з якім па ляк гэ та той, хто «з’яў ля ец ца 
поль скім гра ма дзя ні нам»! Ці ка ва, што ад
со так лю дзей, выз на ча ю чых поль скасць 
як гра ма дзян скасць, а не рэ лі гій ную або 
на цы я наль ную ад роз насць, у пе ры я дзе 
20052015 гг. вы рас на не каль кі ад сот каў. 
У той жа час тра ды цый на рэ лі гій ная прык
ме та, каб «па ляк быў ка то лі кам» — упа ла 
з 14 да 7 ад сот каў! Та кім чы нам, у кру зе 
дру го га выз на чэн ня боль кра нае спра вяд
лі ва кож на га гра ма дзя ні на, не за леж на ад 
яго рэ лі гіі або па хо джан ня.

Боль з’яў ля ец ца гра ма дзя ні нам све ту, 
што пац вяр джа юць вы ні кі дас ле да ван ня 
ад ной з са мых буй ных фар ма цэў тыч ных 
фірм, у рам ках яко га пра ве дзе ны бы лі раз
мо вы з 7 тыс. лю дзей у 14 кра і нах на ча ты
рох кан ты нен тах. Па яго вы ні ках Поль ш ча 
апы ну ла ся ў пе ра да ві ках. Дас ле да ван ні ты
чы лі ся толь кі ўспры ман ня фі зіч на га бо лю. 
Ка лі ўлі чыць і ду хоў ны боль, на ша кра і на, 
зап раў ле ная ра ман тыч най тра ды цы яй, апы
ну ла ся б на пер шым мес цы. А ма юць па ля
кі над чым «ба лець» і то не толь кі тыя, што 
апі са ны «пер шым выз на чэн нем па ля ка». 
Даз воль це, што на гэ ты раз я не бу ду спа
сы лац ца на ця пе раш нюю па лі тыч ную сі ту а
цыю ў кра і не. Як ёсць, кож ны гэ та ба чыць. 
Але не ўсе, хто з’яў ля ец ца пас ля доў ні кам 
«пер ша га выз на чэн ня», ба чаць яе доб ра. 
Гэ та не аз на чае так са ма, што ўсе, хто 
ба чаць яе кеп ска, зна хо дзяц ца ў «дру гім 

выз на чэн ні». 
Гэ та пы тан не 
ін ды ві ду аль на
га тол ку. Ін шая 
спра ва, што 
звы чай на га ро зу му ў на шай кра і не з го ду 
ў год усё менш і менш. Пры кла дам ня хай 
бу дзе за ка на даў чая пе ра выт вор часць, што 
ў мя не аса бі ста вык лі кае страш ны фі зіч ны 
і ў той жа час ду хоў ны боль. Ха чу ад зна
чыць, што гэ та не ін цы дэн т ны боль у су вя зі 
з кі ру ю чай ула дай. Гэ та хра ніч ны боль. 
У 20122014 гг. у на шай кра і не ўсту пі ла ў сі
лу аж у 56 ра зоў (!) больш но вых або аб ноў
ле ных пра ві лаў, чым у Шве цыі. «Ні ад на кра
і на ў Еў ра пей скім Са ю зе — як сцвяр джае 
эк с перт па па дат ках праф. Ро берт Гвяз доў
скі ў ін тэр в’ю для Wprost.pl, — не вы раб ляе 
столь кі за ко наў, як Поль ш ча». Так што 
ня ма ча го зваль ваць ві ну на пат ра ба ван ні 
ЕС! Гэ та чы ста поль ская праб ле ма. Толь кі 
ў 2015 г. лі та ры но ва га за ко на пак ры лі 29,8 
тыс. стан дар т ных ад д ру ка ва ных ста ро нак. 
Гэ та знач на менш, чым агуль ны аб’ ём вы
пуш ча ных у гэ тым жа го дзе ў Поль ш чы 
кніг з жан ру па пу ляр най лі та ра ту ры. Ка лі, 
ад нак, вы лу чыць з іх па пу ляр ныя дэ тэк ты
вы, то хто ве дае, ці гэ тыя лі кі не бы лі б су па
стаў ны мі. На жаль, гэ так жа як не маг чы ма 
пра чы таць кож ную сё ле та вы да дзе ную 
кні гу, так ня ма та ко га юры стацва ні ка, які 
пра біў ся б праз за ка на даў чы гуш чар ча ста 
су пя рэч ва ю чых адзін ад на му або ад м яня
ю чых адзін ад на го па ста ноў, за ко наў, нар
ма тыў ных ак таў. А што ўжо аб сур д на, не 
раз бя рэц ца ў гэ тым на ват за ка на да вец, то 
ёсць пра ца ві тая гра мад ка поль скіх дэ пу та
таў і се на та раў, якія ў імя за ко на гэ ты за кон 
на пра ця гу мно гіх га доў раз бур ва юць, быц
цам бы ўсім вя до мыя шкод ні кі Бе ла веж скай 
пуш чы ка ра е дыдру ка ры. У вы пад ку ўвар
ван ня гэ тых пас па лі тых на ся ко мых хтось ці 
пры ду маў блі ску чую кан цэп цыю вы ра зан ня 
ў пень на ту раль ных ля соў, дзе яны бе скан
т роль на раз м на жа юц ца. Ідэя з’яў ля ец ца 
ра ды каль най і хто ве дае, ці яна не бы ла б 
эфек тыў най. Ці ка ва, ці пы тан не, каб вы ра
заць у пень ася род дзе, дзе праз мер на мно
жац ца дэ пу та тыдру ка ры, глы бо ка не пат
ры я тыч нае? Ад ка заць на гэ та не ад ва жу ся. 
Ня гле дзя чы на хра ніч ны боль боль шас ці па
ля каў, больш за 60% з іх за да во ле ны сва ім 
жыц цём, гра мад скай і па лі тыч най сі ту а цы яй 
у кра і не. Эх, гэ тыя пра цэн ты...

vМі ра слаў ГРЫ КА

Адзі ны рад ны Фо ру му мен шас цей Пад
ляш ша ў гэ тым склі кан ні Га рад ской ра ды 
г. Бе ла сто ка Сла ва мір На за рук не вык лю
чае вы ха ду з клу ба Гра ма дзян скай плат
фор мы, яко га ФМП з’яў ля ец ца пар т нё рам 
па ка а лі цыі. Спра ва ў тым, што 29 лю та га 
рад ны ад ГП Та маш Ян чы ла ў апош ні мо
мант пе рад се сі яй за пра па на ваў унес ці 
ў па ра дак дня за я ву аб уша на ван ні па мя ці 
Прак ля тых сал дат. Ра ней рад ны На за рук 
не ве даў ні зме сту за явы, ні пла наў уня сен
ня яе ў па ра дак дня. Да рэ чы, не толь кі ён, 
але і ін шыя чле ны ра ды ад ГП, а на ват, 
ка жуць, што і сам стар шы ня клу ба Збіг неў 
Ні кі та ро віч, не ве да лі.

У рэ за лю цыі Та ма ша Ян чы лы мо жа пра
чы таць: «Ра да го ра да Бе ла сто ка ад дае 
на леж ную па ша ну ге ро ям ан ты ка му ні стыч
на га пад пол ля, якія ў аба ро не не за леж най 
поль скай дзяр жа вы, у ба раць бе за пра ва 
на са ма выз на чэн не і рэ а лі за цыю дэ ма
кра тыч ных пам к нен няў поль ска га на ро да 

вы сту пі лі су праць са вец кай аг рэ сіі і на вя за
на га ка му ні стыч на га рэ жы му». У хо дзе се сіі 
здзіў ле ны рад ны На за рук спы таў ся пра 
стаў лен не мяс цо вых улад да «Бу ра га» ды 
ска заў, што ён пад т ры мае за я ву, ка лі яна 
ўша нуе па мяць не толь кі Прак ля тых сал
дат, але і іх ах вя ры. Ха цеў, каб у за яве за пі
саць, што па цы фі ка цыі ў сту дзе ні і па чат ку 
лю та га 1946 го да, якія ад бы лі ся дзя ку ю чы 
«Бу ра му» ка ля Бель скаПад ляш ска га, «не 
ўпіс ва юц ца ў дзе ян ні Прак ля тых сал дат, 
якія зма га лі ся су праць на вя за най сі стэ мы». 
У вы ні ку раз га рэ ла ся амаль га дзін ная ды
ску сія. Рад ны Ма рэк Хай ноў скі пра па на ваў 
да даць фра зу, якая ка за ла б аб гэ тых Прак
ля тых сал да тах, якія «ў ба раць бе за сва
бод ную Поль ш чу не стра ці лі ча ла ве цтва». 
Без вы ні ко ва.

— Не се лек цы я на ваць Прак ля тых сал
дат. Трэ ба ад даць на леж нае ўсім. Га рад
ская ра да гэ та не мес ца для та кой ды ску сіі. 
Гэ та тэ ма для гі сто ры каў і юры стаў. Тэ ма 
скла да ная. Не трэ ба зво дзіць ды ску сіі да 
гі сто рыі асоб ных фак таў. Ад но ва ен нае зла
чын ства не мо жа быць прыз май, праз якую 
сён ня спра бу ец ца бу да ваць па мяць аб дзя

сят ках ці сот нях ты сяч ге ро яў, — га ва ры лі 
рад ныя ад ПіС, якія ма юць боль шасць у бе
ла стоц кай Га рад ской ра дзе.

Ся род вы каз ва ю чых та кія дум кі быў 
рад ны Па вел Мыш коў скі, які 27 лю та га 
ўдзель ні чаў у гай наў скім Мар шы Прак ля
тых сал дат. Марш ар га ні за ва лі ўльтрап ра
выя ася род дзі, якія пак ла ня юц ца «Бу ра му». 
Кон рад Зе ля нец кі з ПіС у сваю чар гу спас
лаў ся на вы ні кі дас ле да ван ня ІНП у спра ве 
па цы фі ка цый: «Не пры ліч ваю «Бу ра га» 
да Прак ля тых сал дат і ра шу ча не ўша ную 
гэ тай асо бы. Але трэ ба ад даць на леж нае 
ўсім не па хіс ным сал да там, якія зма га лі ся 
су праць ка му ні стыч на га рэ жы му ў гэ тыя 
цяж кія ча сы».

Кан чат ко ва, у Га рад ской ра дзе з двац
ца ці вась мі дэ пу та таў за за я вай пра га ла са
ва ла 20 рад ных, ніх то не быў су праць і 2 
стры ма лі ся ад га ла са ван ня.

У раз мо ве са мной пас ля се сіі рад ны На
за рук ска заў: «Я не пры маў удзе лу ў га ла
са ван ні па гэ тай за яве. Я не за да во ле ны яе 
зме стам. Гэ ты пад кі дыш рад на га Ян чы лы 
да вёў да вель мі ня ём кай сі ту а цыі, асаб лі ва 
для мя не — прад стаў ні ка пра ва слаў на га 
ася род дзя. Ка лі б гэ тая за ява бы ла пра
кан суль та ва на мы маг лі б да даць да яе 
сфар му ля ва нні большменш та кія, як пра
гу ча лі ў па ве дам лен ні Мар ка Хай ноў ска га. 
У та кой сі ту а цыі я раз ва жаю вы хад з клу ба 
Гра ма дзян скай плат фор мы. У блі жэй шы 
час у нас су стрэ чы — і клуб ныя, і з ула да мі 
мяс цо вай ГП. Мы паг ля дзім, якія а ргу мен ты 
пра гу чаць з іх ня га бо ку.

На фей с бу ку рад ны Ян чы ла на пі саў: 
«За ява су гуч ная з за ко нам да тыч ным Дня 
Па мя ці Прак ля тых сал дат, пры ня тым Сей
мам у 2012 го дзе га ла са мі, між ін шым, дэ пу
та таў ад ГП. Я не заў ва жыў, каб пад ляш скія 
дэ пу та ты та ды звяр та лі ўва гу на ней кія 
ін шыя сфе ры. Кон рад Зе ля нец кі заў ва жыў: 
«Бу ры гэ та не Прак ля ты сал дат». Ці ней кі 
мац ней шы вод га лас па трэб ны?».

У раз мо ве са мной Ян чы ла ска заў да во лі 
за гад ка ва: «Бу ры» гэ та бан дыт. Як мож на 
пры ўша ноў ван ні Прак ля тых сал дат су па
стаў ляць на пры клад «Бу ра га» з рот міст рам 
Пі лец кім ці пра ба ваць за піс ваць, што ўша
ноў ва ем Прак ля тых сал дат вык лю чыў шы... 
Та ды мы прыз на ва лі б, што «Бу ры» быў 
Прак ля тым сал да там. Я не ве даў, што та кая 
ла ка ніч ная за ява, у боль шай част цы спі са
ная з пар ла мен ц ка га за ко на, мо жа быць 
за чат кам та кой ды ску сіі, якая во ляйня во ляй 
звя ла ся да «Бу ра га». Пры знаў ся так са ма: 
«Так мя не неш та кра ну ла пас ля гай наў ска
га мар шу, і я на пі саў гэ тую за я ву. Гэ та бы ла 
іні цы я ты ва рад на га, а не клу ба».

Вар та на га даць, што во сен ню 2014 г. 
бе ла стоц кая Га рад ская ра да па пя рэд ня га 
склі кан ня прыс во і ла імя Прак ля тых сал дат 
ад на му з но вых кру га вых скры жа ван няў 
у го ра дзе. Та ды, пас ля эма цы я наль най 
ды ску сіі ў аб г рун та ван ні па ста но вы бы ла 
зроб ле на ага вор ка: «Га рад ская ра да Бе ла
стока сцвяр джае, што па ста но ва не пад т
рым лі вае зла чын ных дзе ян няў, учы не ных 
част кай сал дат уз б ро е на га пад пол ля».

vМа цей ХА ЛА ДОЎ СКІ

Рэзалюцыя
раднага Янчылы

У тэх ніч ных 
на ву ках шы ро
ка рас паў сю
джа ны тэр мін 
„па ля ры за
цыя”. Ка лі не 
ўда вац ца ў дэ

та лі, то гэ тая з’я ва агуль на аз на чае пра
цэ сы і ста ны, звя за ныя з па дзе лам якіх
коль век аб’ ек таў, пе ра важ на ў пра сто ры. 
Тэх ніч ныя на ву кі на пэў на пай ш лі да лей 
і глы бей гу ма ні тар ных і мо гуць да клад на 
і пад ра бяз на раск лас ці ўсё, як ка жуць, па 
па ліч ках і шуф ля дах. А вось як ад бы ва ец
ца па ля ры за цыя све та пог ля даў лю дзей 
— за гад ка яш чэ тая. У наш час гэ ты 
па дзел яш чэ больш ра ды ка лі за ваў ся, па
г лы біў ся і ча ста на бы вае край нія фор мы. 
У звы чай ным по бы це гэ та аз на чае тое, 
што мно гія лю дзі, якія ву чы лі ся ў ад ной 
шко ле, жы лі ў су сед ніх пад’ ез дах, сяб ра ва
лі дзе ся ці год дзя мі — сён ня не мо гуць па ра
зу мец ца ў ас ноў ных пог ля дах на пра цэ сы, 
якія ад бы ва юц ца наў ко ла. Не ка то рыя 
мае зна ё мыя па вы да ля лі свае акаў н ты 
ў па пу ляр най на пост са вец кай пра сто ры 
са цы яль най сет цы „Од нок лас с ни ки”, не 
выт ры ваў шы шква лу аг рэ сіў на га ін ша дум
ства ад сва іх сяб роў і зна ё мых. Не як адзін 
мой пры я цель пры знаў ся, што больш не 
ез дзіць на тра ды цый ныя лю таў скія су стрэ
чы ад нак лас ні каў у шко лах: „Ра зу ме еш, 
— ні бы ап раў д ва ю чы ся, ка заў ён, — мне 
про ста ня ма пра што з імі раз маў ляць!”. 
Ды што там ад нак лас ні кі, ці сту дэн ц кія сяб
ры. У мно гіх сем’ ях на гле бе ацэ ны па дзей 
су час нас ці да хо дзіць ад не па ра зу мен ня да 
сап раў д най ня на віс ці.

Вель мі ча ста па дзел ідзе па вод ле ацэ
ны той ці ін шай гі ста рыч най по ста ці. Пры
га да ла ся мне, як больш двац ца ці га доў та
му пра ца ваў я ў му зеі гі сто рыі рэ лі гіі. Прый
шоў не як на эк скур сію па эк с па зі цыі ка
ла рыт ны дзядзь ка, як вы я ві ла ся пры е хаў 
зда лёк, дзесь ці з Го мель ш чы ны. Пры вёў 
на ас ве ту свай го сы нашколь ні ка. Як раз 
та ды для ўсіх ад к ры ва ла ся ба га та гі ста
рыч най праў ды. Я са сва ім, амаль юнац кім 
мак сі ма ліз мам, ім пэт на па чаў вык ла даць 
усё, што мог. Ад нак, на тва рах ма іх слу ха
чоў на ра ста ла не па ра зу мен не. Асаб лі ва 
сум ным стаў той дзядзь ка, ка лі я апа вя даў 
гі ста рыч ную праў ду пра тое, як ра сей скі 
цар Пётр Пер шы здзей с ніў жу дас нае зла
чын ства ў По лац кім са фій скім са бо ры. 
Той на вед нік быў жор ст ка рас ча ра ва ны. 
Ні чо га ён не ска заў, але бы ло ві даць, што 

пап ро сту не па ве рыў у гэ ты факт, а мая ас
вет ніц кая эк скур сія пай ш ла пы лам. Але не 
мар на для мя не аса бі ста — на пэў на та ды 
я зра зу меў, што ві да воч ныя і бяс с п рэч ныя 
фак ты лю дзі мо гуць ба чыць зу сім пароз
на му, аль бо ўво гу ле не ве рыць у іх.

Ужо зда ва ла ся б, якія мо гуць быць роз
нас ці ў ра зу мен ні гі ста рыч най ро лі та го ж 
Ста лі на. Для нас ві да воч на, што гэ та ства
раль нік жах лі вай ан ты ча ла ве чай сі стэ мы, 
якая зніш чы ла мі льё ны лю дзей, ска ле чы ла 
фі зіч на і ду хоў на не каль кі па ка лен няў. 
А вось ледзь не па ло ва сён няш ніх жы ха
роў Ра сеі ста ноў ча ацэнь ва ю яго ро лю 
ў гі сто рыі дзяр жа вы. А ў Бе ла ру сі гэ ты 
культ так са ма па шы ра ец ца на су час насць 
— ства рэн нем уся ля кіх фаль шы вых і псеў
да гі ста рыч ных „лі ній Ста лі на”. Ну тых, хто 
кі руе та кі мі дзяр жа ва мі зра зу мець про ста 
— яны бу ду юць сваю ўла ду ме на ві та па вод
ле ле нін скаста лін скай ма дэ лі. Але як зра
зу мець тыя мі льё ны, якіх са вец кая сі стэ ма 
пе раў т ва ры ла ў веч ных ра боў, лю дзей, 
паз баў ле ных эле мен тар на га — ду маць 
сва ёй га ла вой. Тут трап на не ка лі ска за ла 
на ша га ра дзен ская па эт ка Да ну та Бі чэль: 
„Ні чо га вы ім не да вя дзе це і не раст лу ма
чы це, яны ж на ра дзі лі ся сля пы мі і глу хі мі”. 
Ні то ге ны та кія, ні то ней кія „чак ры” не 
раск ры ва юц ца, ні то неш та зу сім ін шае.

А ка лі на ба ку гі ста рыч най хлус ні дзяр
жаў ная пра па ган да, ра скол у гра мад стве 
бу дзе толь кі паг лыб ляц ца, а ня на вісць 
рас ці. Па ля ры за цыю па лі ні ях „ста лі ні сты” 
— „во ра гі на ро ду”, „лу ка шы сты” — „пя тая 
ка ло на”, „ма скоў скія ха ло пы” — „аме ры
кан скія прыс луж ні кі”, „Бе ла русь у Еў ро пу” 
— „рус ский мир” спы ніць за раз над звы чай 
цяж ка. Двац цаць га доў мы іш лі, ці нас цяг
ну лі, гвал там у бок рэ ін кар на цыі змроч на
га, зда ва ла ся б нез ва рот на мі ну ла га...

Але што ра біць пры су тык нен нях све та
пог ля даў, пры спрэч ках зна ё мых і бліз кіх 
лю дзей. Ал га рытм тут, мне зда ец ца, зу сім 
про сты. Ка лі пе рад ва мі „клі ніч ны” вы па дак, 
„сця на” — не трэ ба ра скід вац ца ду хоў ны мі 
сі ла мі. Як ска за на ў Біб ліі — „ад вяр ні ся і ідзі 
сва ёй да ро гай”. Ка лі ж ёсць маг чы масць 
хоць у не чым пе ра ка наць су раз моў цу, трэ
ба раз маў ляць, раз маў ляць, раз маў ляць. 
Пры во дзіць про стыя прык ла ды, тлу ма чыць 
„на паль цах”. Бо кроп ля то чыць і ка мень. 
Але га лоў нае — не ад каз ваць на злосць 
— злос цю, на хлус ню — няп раў дай, на аг
рэ сію — ня на віс цю. Ад кож на га ча ла ве ка 
так са ма неш та за ле жыць...

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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— Вест ка пра Ваш ады ход з Поль ш чы 
на вя ла на мя не сум. Ва ша доб ра зыч-
лі вая ўсмеш ка пры му шала ба чыць 
у Вас вель мі бліз кую ду шу, амаль сар-
дэч на га ся мей ні ка. І ха це ла ся б да ве-
дац ца пра Вас больш... На па ча так пы-
тан не пра Вас, каб Вы ска за лі кры ху 
пра ся бе, як Вы прый шлі да нас?

— Ро дам я з Ган цаў ш чы ны, гэ та ка ля Ба
ра на віч, у Брэс ц кай воб лас ці. Мне вель
мі бліз кая вя ско вая куль ту ра, та му што 
я вы хоў ваў ся на вёс цы. Апы нуў ся я на 
Бе ла сточ чы не ў 2008 го дзе, ка лі паў ста
ла ідэя ства рэн ня Куль тур на га цэн т ра 
Бе ла ру сі. У той час вы ра ша на бы ло ства
рыць яго ме на ві та ў Бе ла сто ку. Мне вы
паў го нар і аба вя зак за няц ца та ды ар га ні
за цый ны мі пы тан ня мі, да тыч ны мі арэн ды 
бу дын ка і пад рых та ван ня яго да дзей нас
ці ў якас ці Куль тур на га цэн т ра Бе ла ру сі. 
І рас па чы наць дзей насць гэ та га цэн т ра, 
ла дзіць ме ра пры ем ствы. Пра ца па ля га ла 
так са ма на тым, каб ла дзіць ме ра пры ем
ствы так са ма і ў суп ра цоў ні цтве з гра мад
скі мі аб’ яд нан ня мі бе ла ру скай мен шас ці 
ў Поль ш чы...

— За раз-за раз — то Вас так узя лі ад-
ра зу з Ган ца віч і ў Бе ла сток?

— Я пра ца ваў у Брэс ц кім аб л вы кан ка ме, 
по тым у Мі ні стэр стве за меж ных спраў, 
кон су лам у Вар ша ве. Пас ля гэ та га ўжо 
апы нуў ся ў Бе ла сто ку. Да та го ў аб л вы
кан ка ме, па чы на ю чы ад сак ра та ры я та 
еў ра рэ гі ё на „Буг” зай маў ся пы тан ня мі 
прыг ра ніч на га су пра цоў ні цтва Бе ла ру сі 
і Поль ш чы, кан так та мі ў га лі не куль ту ры 
і аду ка цыі, пра ек та мі тран с па меж на га су
пра цоў ні цтва, якія рэ а лі зоў ва лі ся ў рам
ках еў ра рэ гі ёг на „Буг” — пра гра мы Еў
ра са ю за „Поль ш чаБе ла русьУк ра ї на”, 
на пры клад, ства рэн нем ін фар ма цый на га 
тран с па меж на га цэн т ра ў Брэс це. Чар
го вым пра ек там бы ло пры цяг нен не еў ра
пей скіх ін ве сты цый у па меж ныя рэ гі ё ны 
кра ін СНД, сва бод ную эка на міч ную зо ну 
„Брэст”, і інш.

— Вы наб ра лі ся та кім чы нам кры ху 
поль ска га ду ху...

— Ву чыў ся ў Брэс це, дзе ма ёй дру гой 
за меж най мо вай бы ла поль ская мо ва. 
Брэст, як па меж ны го рад, быў бліз ка 
скан так та ва ны з Поль ш чай, ту ды да хо
дзі ла поль скае тэ ле ба чан не, ра дыё, 
га зе ты, та му з поль скай мо вай бы ло ў мя
не да во лі зруч на, што паў п лы ва ла і на 
тое, што я стаў на пра цу ў Мі ні стэр стве 
за меж ных спраў, бо там па трэб ны бы лі 
спе цы я лі сты з ве дан нем поль скай мо вы 
і зна ё мас цю спе цы фі кі су пра цоў ні цтва 
з Поль ш чай.

— Вы па чы на лі пра цу ў Поль ш чы 
ў Бе ла сто ку, але пас ля трэ ба бы ло пе-
ра ба зі ра вац ца ў Вар ша ву. Гэ та бы ло 
ра шэн не вяр хоў?..

— Поль скі бок па ста віў та кія ўмо вы, што 
ўсе куль тур ныя цэн т ры за меж ных кра ін 
па він ны быць у ста лі цы, без вык лю чэн
няў. Та му мы, вы кон ва ю чы во лю поль ска
га бо ку, пе ра нес лі наш куль тур ны цэнтр 
у Вар ша ву.

— І Вам зноў да вя ло ся яго як бы на на-
ва ар га нізоў ваць...

— Фак тыч на так, тым больш, што куль
тур ны цэнтр пра цуе па ўсёй Поль ш чы, 
мы суп ра цоў ні ча ем прак тыч на з усі мі ва
я вод ства мі. За гэ ты час мы на бы лі шмат 
пар т нё раў, дзя ку ю чы якім ад бы ва юц ца 
на шы ме ра пры ем ствы ў Поль ш чы.

— Вы ба чай це, што я ўвай ду Вам у сло-
ва, але на пэў на неш та па мя ня ла ся 
ў пра цы цэн т ра ў су вя зі з яго пе ра вя-
дзен нем з Бе ла сто ка ў Вар ша ву.

— Мне пра гэ та скла да на га ва рыць. Мо
жа бе ла ру сы на Пад ляш шы гэ та больш 
ад чу ва юць, бо ж бы ло шмат за пы тан няў 
да нас, ча му мы пе ра но сім ся. Але ўсё ж 
та кі мы ста ра ем ся, каб на шы кан так ты 
не сла бе лі. Су час ныя ка му ні ка цый ныя 
маг чы мас ці даз ва ля юць не пас рэд на кан
так та вац ца, та му мак сі маль на ста ра ем ся 
быць на Пад ляш шы. Це шым ся з та го, 
што бе ла ру ская мен шасць пра цяг вае 
зай мац ца за ха ван нем сва ёй куль ту ры, 
тра ды цыі...

— Я зноў увай ду Вам у сло ва: дзей-
насць Куль тур на га цэн т ра Бе ла ру сі 
хі ба не скі ра ва ная на на шу мен шасць, 
але на боль шасць, на поль скае гра-
мад ства, каб зна ё міць яго ме на ві та 
з куль ту рай Бе ла ру сі. Ці не па мы ля ю-
ся?

— Дзей насць куль тур на га цэн т ра раз на
стай ная. Га лоў ная мэ та — гэ та прэ зен
та цыя бе ла ру скай куль ту ры ў Поль ш чы, 
па шы рэн не ве даў пра Бе ла русь, пра 
бе ла ру скую куль ту ру, тра ды цыі, мо ву, 
пра су час ную Бе ла русь. Тут фор мы дзей
нас ці мо гуць быць са мыя роз ныя. У нас 
бы ва юць прык ла ды рэ а лі за цыі як мі ні
пра ек таў, так і буй ных ме ра пры ем стваў. 
Так, пры хо дзі ла са школ цэн т раль най 
Поль ш чы, з Мін скаМа за вец ка га, з Ло дзі 
ці ін шых мяс цо вас цей ін фар ма цыя, што 
там хо чуць на ла дзіць дні на цы я наль ных 
куль тур і па зна ёміц ца ме на ві та з бе ла
ру скай куль ту рай. І мы да па ма га лі, на кі
роў ва лі ма тэ ры я лы, філь мы — ма стац кія 
і дзі ця чыя, да па ма га лі ар га ні за ваць фо
та вы ста вы пра Бе ла русь і г.д. Як дру гі 
пры клад — мы ар га ні за ва лі Дні Бе ла ру сі 
ў Пад кар пац кім ва я вод стве — гэ та пад
трым ка на ўзроў ні мяс цо ва га са маў ра
да...

— Ці бы ло ад туль, з Пад кар пац ка га 
ва я вод ства, та кое за пат ра ба ван не, ці 
гэ та бы ла ва ша іні цы я ты ва?

— Гэ та бы ла іні цы я ты ва Аб’ яд нан ня Поль
ш чаУс ход, іх ад дзе ла ў Пад кар пац кім 
ва я вод стве пры на шай ак тыў най да па мо
зе. Ар га ні за ва лі там пры езд ка лек ты ваў, 
прэ зен та цыю філь маў, бы ла су стрэ ча 
пас ла Бе ла ру сі ў Поль ш чы са сту дэн та мі 

і вык лад чы ка мі мяс цо ва га ўні вер сі тэ та. 
Ка ры ста ем ся са мы мі роз ны мі фор ма мі 
су пра цоў ні цтва, спры я ем раз віц цю кан
так таў між куль тур ны мі і аду ка цый ны мі 
ўста но ва мі дзвюх кра ін, та му што гэ та 
са праў ды моц ны пад му рак да лей ша га 
раз віц ця кан так таў і ды я ло гу па між Бе
ла рус сю і Поль ш чай. Доб рым, да рэ чы, 
пры кла дам, з’яў ля ец ца су пра цоў ні цтва 
на ша з зам кам Ксёнж, што да зво лі ла 
сар га ні за ваць у мі ну лым го дзе вы ста ву 
прац Мар ка Ша га ла. Бы ло пад пі са на 
па гад нен не аб суп ра цоў ні цтве гэ тай уста
но вы з Няс віж скім па ла цам; шмат ужо 
пла ну ец ца ў гэ тым на кі рун ку.

У 2013 го дзе ўпер шы ню за апош нія 17 
га доў па на шай іні цы я ты ве ў Поль ш чы 
бы лі пра ве дзе ны Дні куль ту ры Бе ла ру сі, 
пад час якіх ар га ні за ва ны шэ раг ме ра
пры ем стваў з удзе лам вя ду чых ма стац кіх 
ка лек ты ваў з на шай кра і ны, а так са ма 
вы стаў кі, прэ зен та цыі і г.д. У тым лі ку 
ў рам ках Дзён куль ту ры бы лі за дзей ні ча
ны і аб’ яд нан ні бе ла ру скай на цы я наль
най мен шас ці ў Поль ш чы.

У мі ну лым го дзе пры на шым удзе ле бы ло 
пад пі са на па гад нен не па між Пад ляш скім 
му зе ем і На цы я наль ным ма стац кім му зе
ем Рэс пуб лі кі Бе ла русь — ад бы лі ся дзве 
вы ста вы Нё ман ска га шкло за во да ў бе ла
стоц кай ра ту шы і вы ста ва ары гі наль ных 
фа таг ра фій ста га до вай даў нас ці эт ног ра
фа бе ла ру ска га Па лес ся Іса ка Сер ба ва 
з фон даў На цы я наль на га гі ста рыч на га 
му зея Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Та кія вось прык ла ды і мы спа дзя ем ся, 
што кан так ты па між уста но ва мі куль ту
ры бу дуць пра цяг вац ца, не зва жа ю чы 
на ро лю ці ўдзел Цэн т ра, бо гэ та дру га
рад нае. Але мы це шым ся з та го, што 
ёсць су пра цоў ні цтва, у тым і нап ра мую. 
Са свай го бо ку бу дзем ра ды пры маць 
вы ста вы, на пры клад, з Пад ляш ска га 
му зея ў Ма стац кім му зеі ў Мін ску. Та му 
гэ ты ды я лог у двух на кі рун ках: ёсць кан
так ты па між уні вер сі тэ та мі, эк с пер т ны мі 
ася род дзя мі. У лі ку доб рых прык ла даў 
та ко га су пра цоў ні цтва мож на пры вес ці 
кан фе рэн цыю, якую сар га ні за ва лі ў мі
ну лым го дзе ў Вар шаў скім уні вер сі тэ це 
на тэ му „Поль ш ча і Бе ла русь у су час най 

Еў ро пе” — бы лі за про ша ны па лі то ла гі, 
эка на мі сты, куль ту ро ла гі, якія аб мяр коў
ва лі ак ту аль ныя пы тан ні су час ных двух
ба ко вых поль скабе ла ру скіх ад но сін. 
Сё ле та бу дзе пра цяг гэ тай кан фе рэн цыі, 
яе дру гі вы пуск у ме ся цы маі.

— Вы зга да лі імя Ша га ла. Якая част ка 
яго най спад чы ны за хоў ва ец ца ў Бе ла-
ру сі?

— Ма юць пра цы ў сва іх ка лек цы ях Дом
Му зей Ша га ла ў Ві цеб ску, На цы я наль ны 
ма стац кі му зей Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Мы, 
да рэ чы, на 2017 год рых ту ем вы ста ву і бу
дзем спа дзя вац ца яе сар га ні за ваць, якая 
да ты чыць ма ста коў „Па рыж скай шко лы”, 
у Вар ша ве ў суп ра цоў ні цтве з Му зе ем гі
сто рыі яў рэ яў Поль ш чы. Пла ну ец ца, што 
вы ста ва бу дзе між на род най, дзе бу дуць 
прад стаў ле ны ма ста кі, якія на ра дзі лі ся 
ў Поль ш чы, Бе ла ру сі, ін шых кра і нах.

— Ці та кія ўста но вы, як Куль тур ны 
цэнтр Бе ла ру сі, пра цу юць у ін шых, 
чым Поль ш ча, кра і нах?

— Дзя ку ю чы та му, што я па чы наў пра ца
ваць ме на ві та тут як кон сул, і зай маў ся 
прак тыч ны мі пы тан ня мі ства рэн ня Куль
тур на га цэн т ра Бе ла ру сі, раз віц цём яго 
дзей нас ці, па шы рэн нем кан так таў па між 
куль тур ны мі ўста но ва мі Бе ла ру сі і Поль
ш чы, у свой час бы лы па сол Бе ла ру сі 
ў Поль ш чы спа дар Па вел Ла туш ка за пра
сіў мя не пра ца ваць у Мі ні стэр ства куль ту
ры, дзе я зай маў ся, між ін шым, і пы тан ня
мі ства рэн ня ін шых куль тур ных цэн т раў 
за ме жа мі Бе ла ру сі. У пла нах за ста ец ца 
ства рэн не яш чэ не каль кіх куль тур ных 
цэн т раў — Віль ня, Бер лін, Па рыж, Маск
ва, Кі еў. Ну, жыц цё ўно сіць ка рэк ты вы 
ў гэ тыя пла ны. На гэ ты час ад к ры та 
Куль тур надзе ла вы цэнтр у Маск ве, ён 
пра цуе паў на вар тас на. Спа дар Па вел 
Ла туш ка, за раз па сол Бе ла ру сі ў Фран
цыі, ства рыў куль тур ны цэнтр у Па ры жы, 
які на гэ ты час пра цуе на гра мад скіх 
па чат ках. Бу дзем спа дзя вац ца да лей раз
ві ваць гэ тую пра цу — каб ства раць та кія 
куль тур ныя цэн т ры ў ін шых кра і нах.

Во пыт на ша га куль тур на га цэн т ра 
ў Поль ш чы, я пе ра ка на ны, па каз вае, 
што са праў ды шмат уда ло ся зра біць 
дзе ля па шы рэн ня двух ба ко ва га ды я ло гу, 
не толь кі ў га лі не куль ту ры, але так са ма 
і ў спра ве бе ла ру скай мен шас ці, яе пад
трым кі. І тут я ха чу пад к рэс ліць што не 
ўсё мо жа ўда ло ся зрэ а лі за ваць. Ма ёй 
ма рай бы ло, каб са праў ды на та кіх ме ра
пры ем ствах мен шас цей, так бе ла ру скай 
у Поль ш чы, як і поль скай у Бе ла ру сі, 
маг лі су стрэц ца кі раў ні кі дзяр жаў, прэм’
ермі ніст ры, мі ніст ры куль ту ры, аду ка цыі 
і г.д. Каб мы са праў ды маг лі це шыц ца 
з та го, што пад т ры моў ва ец ца куль ту ра 
мен шас цей, бо гэ та не ад’ ем ная част ка 
на шай су поль най гі сто рыі, гэ та тое, што 
нас па він на лу чыць.

— Са ска за на га мне ба чыц ца, што 
Куль тур ны цэнтр Бе ла ру сі ў Поль ш чы 
з’яў ля ец ца флаг ма нам бе ла ру скай 
куль ту ры ў за меж жы...

— Мы, з ад на го бо ку, мо жам ся бе лі чыць 
пі я не ра мі ў гэ тым сэн се, та му спа дзя
ем ся, што гэ ты во пыт бу дзе ка рыс ны 
і для ін шых куль тур ных пра ек таў. Я бу ду 
га то вы з за да валь нен нем да па ма гаць, 
пад каз ваць, што не аб ход на, на што звяр
таць ува гу.

— Вы за раз ады хо дзі це ў Бе ла русь, 
у мі ні стэр ства. А так больш кан к рэт на 
мо жа це ска заць пра на пра мак Ва шай 
бу ду чай дзей нас ці?

— Бу ду зай мац ца больш ган д лё ваэка
на міч ны мі пы тан ня мі, тран с г ра ніч ным па
меж ным суп ра цоў ні цтвам у Мі ні стэр стве 
за меж ных спраў.

— Дзя кую Вам сар дэч на за Ва шу 
дзей насць, бо ж Вы не толь кі служ-
бо ва, але і аса бі сты мі якас ця мі бы лі 
вы дат ным прад стаў ні ком бе ла ру скай 
куль ту ры. Жа даю Вам да лей шых пос-
пе хаў.

vРаз маў ляў Аляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Флаг ман 
бе ла ру скай 
куль ту ры

Раз мо ва са шмат га-
до вым ды рэк та рам 
Куль тур на га цэн т ра 
Бе ла ру сі ў Поль ш чы 
Эду ар дам ШВАЙ КО.

Ф
от

а 
М

ір
ы

 Л
УК

Ш
Ы



4  САМАКІРАВАННЕ, САМАФІНАНСАВАННЕ... 13.03.2016              № 1113.03.2016              № 11

Пад час ХVІІ Кон кур су бе ла ру скай га вэн-
ды „Га йнаў ка-2016”, які ад быў ся 26 лю-
та га ў Ком п лек се школ з да дат ко вым 
на ву чан нем бе ла ру скай мо вы ў Гай наў-
цы, вы сту пі ла больш вы ка наў цаў чым 
у мі ну лых га дах. Уз ро вень ра ска заў 
быў пры стой ны, а са мыя леп шыя ра-
сказ чы кі зап рэ зен та ва лі ся на вель мі 
вы со кім уз роў ні і за ха пі лі пуб лі ку сва і-
мі ак цёр скі мі ўме лас ця мі. Вуч ні Гім на зіі 
ў На раў цы і Пад ста во вай шко лы ў Но-
вым Кор ні не зап рэ зен та ва лі ча ты ры 
сцэн кі з ра ска за мі і ды я ло га мі.

Ха ця не быў гэ та юбі лей ны вы пуск кон
кур су, на ме ра пры ем ства пры бы ло мно га 
гас цей, якіх пры ві таў яго га лоў ны ар га ні за
тар Ян Кар чэў скі. Ад Куль тур на га цэн т ра 
Бе ла ру сі ў Вар ша ве, ад на го з га лоў ных 
спон са раў кон кур су, пры бы лі ды рэк тар 
Эду ард Швай ко, яко га мі сія кон чы ла ся 29 
лю та га, і Мі ха іл Ры ба коў, які з 1 са ка ві ка 
меў усту піць на па са ду ды рэк та ра КЦБ. 
Гай наў скі ста ра ста Мі ра слаў Ра ма нюк 
пры ві таў саб ра ных ад імя Гай наў ска га 
ста ра ства, якое з’яў ля ец ца вя ду чым ор га
нам для Ком п лек су школ з да дат ко вым 
на ву чан нем бе ла ру скай мо вы ў Гай наў цы 
— ар га ні за та ра кон кур су бе ла ру скай га
вэн ды. Спон са рам кон кур су ра сказ чы каў 
з’яў ля ец ца так са ма Га рад ская ўпра ва. 
Гай наў кі, ад імя якой саб ра ных пры ві таў 
сак ра тар га рад ской уп ра вы Ярас лаў Гры
га рук. Ад імя Му зея і ася род ка бе ла ру скай 
куль ту ры на ме ра пры ем ства пры бы лі 
ды рэк тар Та маш Ці ха нюк і му зей ная біб
лі я тэ кар ка Ан джа лі на Ма саль ская, якая 
пра ца ва ла ў кон кур с най ка мі сіі ра зам з яе 
стар шы нёй Іа лан тай Гры га рук і на стаў ні
цайбіб лі я тэ кар кай Ірэ най Іг на то віч. Гэ тыя 
асо бы ра зам з ды рэк та рам бел лі цэя і бел
гім на зіі Яў ге нам Сач ко і яго на мес ні цай 
Ні най Лу ка сік са чы лі за вы сту па мі вуч няў. 
Ме ра пры ем ства ўда ла вя ла ву ча ні ца Ан на 
Бя ляў ская. Пуб лі ку са ста ві лі так са ма вуч ні 
бел лі цэя і бел гім на зіі, на стаў ні кі і баць кі ра
сказ чы каў.

Мно гія вуч ні зап рэ зен та ва лі ся пад час 
кон ку ру су га вэн ды чар го вы раз і ве да лі 
як пра хо дзіць кон курс і на што трэ ба звяр
таць ува гу, каб да біц ца пос пе ху. Част ка 
ра сказ чы каў вы сту пі ла пер шы раз і не ка
то рыя з іх ад ра зу да бі лі ся пе ра мо гі. Ся род 
вуч няў пад ста во вых школ пер шыя мес цы 
за ня лі Ні на Мар ці но віч з На раў кі, Мал га жа
та Га лён ка з Арэш ка ва і Юльян Ра ма нюк 
з ПШ № 6 у Гай наў цы.

— Я не ба яў ся ра сказ ваць і не хва ля ваў
ся пе рад вы сту пам, — за я віў ся мі га до вы 
Юльян Ра ма нюк.

Яго на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы Бе а та 
Кен дысь ска за ла, што Юльян па чаў ву чыц
ца бе ла ру скай мо ве толь кі з ве рас ня мі ну
ла га го да, але вель мі хут ка за свой вае бе
ла ру скія сло вы і ўмее ці ка ва ра сказ ваць.

— Я вы сту паю дру гі раз. Доб ра мне 
ат ры маў ся ра сказ пе рад пуб лі кай. Я ста
ра ла ся зап рэ зен та вац ца як най лепш і ўлі
чы ла заў ва гі ма ёй на стаў ні цы, — ска за ла 
Мал га жа та Га лён ка з Арэш ка ва.

На стаў ні ца Ірэ на Ге ра сі мюк за я ві ла, 
што ко зы ры Мал га жа ты гэ та яе ак цёр
скія здоль нас ці, во пыт вы сту паць пе рад 
вя лі кай пуб лі кай, які зда бы ла пад час дэк
ла ма тар скіх кон кур саў «Род нае сло ва», 
і ўмен не слу хаць заў ва гі на стаў ні ка пад час 
рэ пе ты цый. На стаў ні кі бе ла ру скай мо вы 
ве да юць маг чы мас ці сва іх вуч няў і да па
ма га юць ім па даб раць тэ мы для ра ска заў 
або са мі пі шуць ім апо ве ды. Ча ста ў ра ска
зах па яў ля ец ца гу мар, што ро біць га вэн ду 
вя сё лай. На стаў ні кі ста ра лі ся так рых та
ваць вуч няў, каб па ка заць як ма га най
больш ко зы раў юных вы сту поў цаў. Ад нак 
кан чат ко вы рэ зуль тат вы сту паў за ле жаў 
у вя лі кай сту пе ні ад ак цёр скіх здоль нас
цей ма ла дых лю дзей.

— Тут вель мі доб рая ат мас фе ра і мне 
доб ра ра сказ ва ла ся, — за я ві ла — Ні на 
Мар ці но віч са шко лы ў На раў цы, з якой 
вы сту пі ла аж но 10 вуч няў. Хлоп цы з На раў
кі Ра фал Мар чук і Ра фал Но вік ска за лі, 
што ім па да ба юц ца вя сё лыя ра ска зы, але 
яны са мі пад рых та ва лі больш сур’ ёз ныя 
апо ве ды.

— Апош нім ча сам што раз больш на
шых вуч няў хо ча пры маць удзел у „Бе ла
ру скай га вэн дзе”. Не ўсе та кія ад важ ныя, 
каб вы сту паць у адзі ноч ку, та му част ка 
на шых ву ча ніц вы сту пі ла ў па рах. Важ ныя 
ад ва га вуч няў і ці ка выя тэк сты, — ска за ла 

на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў шко ле ў На
раў цы Ан на Кан д ра цюк.

Дру гія мес цы ў ка тэ го рыі вуч няў пад
ста во вых школ за ня лі Та маш Хар ке віч 
з На раў кі, Кар не лія По рац з Нар вы і Юлі та 
Бар му та з Бе ла ве жы. На трэ ціх мес цах 
апы ну лі ся Ан на Ру шук і Воль га Сі да рук 
з Но ва га Кор ні на, Мар та Хі лец кая з Бе ла
ве жы, Мар ты на Бе ла ве жац і Юлія Ах ры
мюк з Чы жоў.

— Я вы бра ла ад ну з тэм, якія зап ра па на
ва ла на стаў ні ца і перш за ўсё ста ра ла ся 
за ці ка віць пуб лі ку, — за я ві ла Кар не лія По
рац з Нар вы.

— У кон кур се га вэн ды вы сту па лі мае 
вуч ні са шко лы ў Ду бі нах. У гэ тым школь
ным го дзе я вяр ну ла ся на пра цу ў шко ле 
ў Но вым Кор ні не, дзе пра ца ва ла ра ней 
на стаў ні цай бе ла ру скай мо вы і пры вез ла 
дзве ву ча ні цы на кон курс. У шко ле ў Кор ні
не амаль усе дзет кі ву чац ца пабе ла ру ску 

і пра ца го ла сам, — га ва рыў Кры сты ян 
Паск роб ка.

— Наш Кры сты ян — са праўд ны ак цёр. 
Ён на ват за дум ва ец ца, ці ў бу ду чы ні не па
сту піць у тэ ат раль ную шко лу. Пе ра ма гаў 
у га вэн давым і дэ кла ма тар скім кон кур сах, 
іг рае ў тэ ат раль ных прад стаў лен нях, якія 
мы рых ту ем у шко ле. Ён заў сё ды вы сту
пае пасвой му, на рэ пе ты цы ях інакш, а на 
кон кур се інакш, і гэ та ў яго доб ра ат рым лі
ва ец ца, — ска за ла на стаў ні ца бе ла ру скай 
мо вы з Нар вы Ні на Аб ра мюк.

— Я дэк ла мую і рас па вя даю ад мно гіх 
га доў. Сён ня я ста ра ла ся ра сказ ваць як 
ма га най больш пе ра ка наў ча і за ці ка віць 
саб ра ных ма ім апо ве дам, — ска за ла 
Дар’я Мі ся юк.

— Тут ін шая ат мас фе ра, чым на дэ кла
ма тар скім кон кур се, але мне па да ба ец ца, 
— ска за ла Маг да ле на Міш чук з Арэш ка
ва.

Бе ла ру ская 

і толь кі двух вуч няў не хо дзяць на за нят кі 
бе ла ру скай мо вы, адзін — зза хва ро бы 
і ад на ву ча ні ца, якая пры е ха ла да нас з Ук
ра і ны, — ска за ла на стаў ні ца Ні на Куп тэль.

— Кон курс га вэн ды нам па да ба ец ца. 
Пры ма ем так са ма ўдзел у дэ кла ма тар скім 
кон кур се, — ска за лі Мар ты на Бе ла ве жац 
і Юлія Ах ры мюк з Чы жоў.

На стаў ні ца бе ла ру скай мо вы са шко
лы ў Чы жах Ан на Ла еў ская ска за ла, што 
лаў рэ а таў сё лет няй га вэн ды з іх шко лы да 
вы сту паў пад рых та ва ла на стаў ні ца Ва лян
ці на Ан д ра сюк.

У ка тэ го рыі вуч няў гім на зіч ных школ 
пер шыя мес цы за ня лі Кры сты ян Паск
роб ка з Нар вы і Дар’я Мі ся юк з Гай наў кі. 
Дру гое мес ца за ня лі Ка ця ры на Муч ко 
і Паў лі на Лаў ні чук з На раў кі. Трэ ція мес
цы за ня лі Аль ж бе та Хар ке віч і Кар не лія 
Ба рэч ка з На раў кі ды Маг да ле на Міш чук 
з Гай наў кі.

— Я пе ра ма гаў ужо ў кон кур сах „Бе
ла ру ская га вэн да” і „Род нае сло ва”. Мая 
на стаў ні ца пад бі рае мне не каль кі ма тэ ры
я лаў да ра ска заў і я вы бі раю з іх адзін, які 
мне най больш па ды хо дзіць. Ста ра ю ся так 
ра сказ ваць, каб за ці ка віць пуб лі ку і мець 
з ёю зро ка вы кан такт. Мне важ на быць 
пе ра ка наль ным, ча му да па ма га юць жэ сты 

Ан не Нес ця рук з Гай наў ска га бел лі цэя 
ка мі сія прыз на чы ла дру гое мес ца ў ка тэ
го рыі звыш гім на зіч ных школ. Стар шы ня 
кон кур с най ка мі сіі Іа лан та Гры га рук ска
за ла, што сё лет ні ўзро вень вы сту паў на ву
чэн цаў бе ла ру скай мо вы быў вы со кі і вуч ні 
зап рэ зен та ва лі ці ка выя апо ве ды. Бы ло 
ві даць, што боль шасць з іх мно га ча су рых
та ва ла ся, каб уда ла зап рэ зен та вац ца пе
рад ка мі сі яй, якая ацэнь ва ла ра сказ чы каў, 
звяр та ю чы ўва гу на пад бор ку рэ пер ту а ру, 
ін тэр п рэ та цыю і аду ка цый ныя вар тас ці 
апо ве даў, куль ту ру сло ва і пра віль нае 
вы маў лен не. Вуч ні ве да юць, што важ ныя 
так са ма спан тан насць вы сту паў, жэ сты 
і шчырасць вы каз ван няў і звяр та юць на 
гэ та ўва гу, рых ту ю чы ся да кон кур су. Боль
шасць ра сказ чы каў вы сту пі ла ў сва ёй воп
рат цы, але част ка вуч няў бы ла ап ра ну та 
ў строі, ха рак тэр ныя пер са на жам, у якія 
яны ўва саб ля лі ся. Тыя, што ха це лі раз ве ся
ліць пуб лі ку, па каз ва лі, між ін шым, за га ны 
лю дзей.

— Са мае важ нае ў „Бе ла ру скай га вэн
дзе” — пры ві ваць лю боў да бе ла ру ска га 
сло ва і ўся го бе ла ру ска га. Ка лі па боль
ша ла коль касць удзель ні каў кон кур су 
ў па раў нан ні з мі ну лы мі га да мі, гэ та нас 
це шыць. Не ка то рыя вуч ні вы сту па юць 
з мі ніскет ча мі. Ра дуе так са ма, што ўзро
вень сё лет ніх вы сту паў вы со кі і што вуч ні 
пат ра пі лі за ці ка віць пуб лі ку і тры маць з ёю 
кан такт, — пад вёў вы ні кі вы сту паў Ян ка 
Кар чэў скі, які сям нац ца ты раз ар га ні за ваў 
„Бе ла ру скую га вэн ду”.

У ХVІІ Кон кур се бе ла ру скай га вэн ды 
„Га йнаў ка2016” пры ня лі ўдзел вуч ні пад ста
во вых школ і гім на зій з Гай наў кі, На раў кі, 
Нар вы, Чы жоў, Бе ла ве жы, Арэш ка ва і Но
ва га Кор ні на ды гай наў ская бел лі цэ іст ка. 
Усе ўдзель ні кі га вэн ды па а бе да лі ў бел лі
цэй скай ста ло вай і ат ры ма лі кніж ныя па да
рун кі. Пе ра мож цы бе ла ру ска га кон кур су 
ат ры ма лі дып ло мы і вар тас ныя ўзна га ро ды. 
Пе рад саб ра ны мі ў ак та вай за ле з не вя лі
кім кан цэр там з бе ла ру скім рэ пер ту а рам 
вы сту піў бел лі цэй скі ка лек тыў „Зніч ка”, 
з якім зай ма ец ца Ба жэ на Він цо нак.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

га вэн да 

У гай наў скім 
шпі та лі

Збі раль ні кі 
ле ка вых рас лін 
ша нуй це пры ро ду!
Вяс на не за га ра мі. І неў за ба ве пач нец-

ца се зон збі ран ня ле ка вых зё лак. Ужо 
ця пер яны збі ра юць, між ін шым, ліс це 
брус ніц, яга ды яд лоў цу, ка ру кру шы ны 
і вяр бы, шыш кі воль хі ды ка рэн не кра пі вы 
і дуб роў кі (пя цёр ні ку).

За раз су пол ка «Ру но» ў Гай наў цы за 
кі ла грам вы су ша на га ліс ця брус ні цы пла-
ціць 12 зло тых, за яга ды яд лоў цу — 10 зл., 
за шыш кі воль хі — 4,50 зл., за ка ру кру шы-
ны — 4,50 зл. і ка ру вяр бы — 1 зл., за ка-
рэн не дуб роў кі (пя цёр ні ку) — 15 зл. і за 
ка рэн не кра пі вы — 5 зл. Ужо ця пер мож-
на за няц ца збі раль ні цтвам. Ка лі прыг рэе 
сон ца і пач нуць шпар ка рас ці ма ла дыя са-
сон кі, та ды мож на бу дзе збі раць па раст кі 
сас ны, кі ла грам якіх каш туе 10 зло тых.

Збі раль ні кі бы ва юць роз ныя. Каб аб лег-
чыць са бе пра цу, не ка то рыя з іх (а та кіх 
шмат) не аб ры ва юць ліс ця брус ні цы ў ле-
се, а вы ры ва юць цэ лыя кус ці кі з ка рэн нем 
або ся куць га лін кі з ліс цем ды кла дуць іх 
у мя хі. Та кім чы нам паз баў ля юць лес ягад-
ні ку і тут не бу дзе больш ягад! Та кія збі-
раль ні кі ле ка вых рас лін гэ та вар ва ры. Імі 
па він на за няц ца ляс ная страж.

Ужо ця пер псеў даз бі раль ні кі да вя лі 
да та го, што ў сас но вых ля сах На раў чан-
скай гмі ны рэд ка дзе зной дзе це па доб ны 
на шэ ры мох лі шай нік іс лан д скі. А ён жа 
быў да гэ туль і на да лей ёсць пад ахо вай! 
Дой дзе яш чэ і да та го, што ў «ма ім» ле се 
Плян та дар ма бу дзе шу каць ягад брус ні-
цы.                                                                  (яц)

Апош нім ча сам зда роўе па ча ло пад во-
дзіць. Ат ры маў я на кі ра ван не на шпі та лі-
за цыю ў Гай наў ку. Апош няе ля чэн не ў гэ-
тай ме дыч най уста но ве пра хо дзіў я га доў 
во сем та му на хі рур гіч ным ад дзя лен ні. 
За раз пак ла лі мя не на ін тэр ну. Гаст ро-
лаг рэ ка мен да ваў зра біць ка ла на ско пію. 
Та кі від аб с ле да ван ня не аб ход на бы ло 
ўзгод ніць з ар ды на та рам. У мя не та кой да-
моў ле нас ці не бы ло. І вы нік лі праб ле мы 
ў па ла це пры ё му. Ле кар-дзя жур ны за я віў, 
што та кое аб с ле да ван не мо гуць вы ка наць 
у ма ім вы пад ку 8 са ка ві ка. Тра піў я ад нак 
на спа гад лі ва га ча ла ве ка. Дзя жур ны, зва-
жыў шы на мой уз рост і не най леп шы стан 
зда роўя, вы ра шыў пры няць у шпі таль. Па-
коль кі я вы я віў, што маю праб ле мы з сэр-
цам і ці скам кры ві, пак ла лі на кар ды я ло-
гію. З пер ша га дня па ча лі ся аб с ле да ван ні. 
Зра бі лі элек т ра кар ды яг ра му. На на ступ ны 
дзень вы ка на лі ўльтра гу ка вое аб с ле да ван-
не страў ні ка і ма ча во га пу зы ра. За ча ты ры 
дні прас вят лі лі мя не з ног да га ла вы, у гэ-
тым лі ку зра бі лі так са ма ка ла на ско пію.

А са мае важ нае, што ў час пя ці дзён най 
шпі та лі за цыі я не ад чу ваў ся бе адзі но кім. 
На ла дзіў я зна ём ства з ка ле га мі па няш-
час ці: з 78-гад о вым Гры шам Пет ру чу ком 
з Гра баў ца, ма ла дзень кім Мір кам Бож кам 
са Ста ро га Кор ні на ды Юр кам Куп ры я но-
ві чам з Кле нік. У час раз мо вы знай ш лі мы 
су поль ных зна ё мых. Ажы ва лі ўспа мі ны 
мі ну лых дзён, ка лі я ў шас ці дзя ся тыя га ды 
ван д ра ваў з кі на пе ра соў кай па Гай наў ш-
чы не і Бель ш чы не. Ла дзі лі ся сім па тыч ныя 
су ад но сі ны хво рых з мед пер са на лам, па-
чаў шы ад ле ка раў, а кон чыў шы на са ні тар-
ках. Гай наў скім ме ды кам і да па мож на му 
пер са на лу на ле жыц ца зас лу жа ная па ша-
на — за іх нюю вет лі васць і спа гад лі васць 
да па цы ен таў, на леж ны дог ляд за ін ва лі да-
мі і няз доль ны мі да са ма стой на га іс на ван-
ня ста рэ ча мі пас ля апап лек січ на га ўда ру. 
А та кія ля жа лі ў су сед няй па ла це. Вар та 
зга даць і аб бы та вых умо вах у гай наў скай 
баль ні цы. Шы кар на ад ноў ле ныя па ла ты 
хво рых, звон ку ўцеп ле ныя і па ма ля ва ныя. 
У кож най па ла це ту а лет з умы валь ні кам. 
Ды і на хар ча ван не нель га на ра каць. Смач-
ныя стра вы да баў ля юць сі лы па цы ен там. 
А гэ та за слу га ўся го кі раў ні цтва на ча ле 
з ды рэк та рам Ры го рам Та ма шу ком. І ў яго 
ад рас шлю шпі таль на му ка лек ты ву сар дэч-
ную па дзя ку.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

 Кры сты ян Паск роб ка

 Мал га жа та Га лён ка Юльян Ра ма нюк



5... СУМЕЖЖА, ДОПІСЫ13.03.2016              № 1113.03.2016              № 11

Лі та ра тур ная прэ мія прэ зі дэн та го ра да 
Бе ла сто ка імя Вес ла ва Ка за нэц ка га за най
леп шую кні гу го да пры су джа ец ца пісь мен
ні кам, якія звя за ны з лі та ра тур ны мі ко ла мі 
Бе ла сто ка і рэ гі ё на або на ра дзі лі ся тут ці 
тут жы вуць, ці чыя пра ца па каз вае су вязь 
з го ра дам і рэ гі ё нам або чые кні гі бы лі вы да
дзе ны ў Бе ла сто ку. Прэ мія пры су джа ец ца 
аў та рам леп шых кніг усіх жан раў. З удзе лу 
вык лю ча ны ан та ло гіі, дас ле да ван ні і на ву ко
выя пуб лі ка цыі. Уз на га ро да пры су джа ец ца 
за кні гі, вы да дзе ныя ў пе ры яд з 1 сту дзе ня 
па 31 снеж ня ка лян дар на га го да, які па пя
рэд ні чае го ду прэ міі, так са ма ў элек т рон
най фор ме (элек т рон ныя кні гі), не ўклю ча
ны ру ка пі сы кніг.

Пе ра мож ца мі прэ міі бы лі ў не каль кі 
раз Ян Ле ан чук, Ан на Мар ко ва, Аль ж бе та 
Каз лоў скаяСвян т коў ская, Яні на Ко зак
Пай керт, Іг нат Кар по віч і Юры Плю то віч. 
Са спі ска кніг за яў ле ных да ўзна га ро ды на 
год юбі лей на га вы пу ску ў рэ кор д най коль
кас ці — 32! — поў ны Ка пі тул прэ міі — Га
лі на Ка за нэц кая (жон ка па э та), Ярас лаў 
Кляй ноц кі, Ма рэк Ка ха ноў скі, Ка та жы на 
Са віц каяМя жын ская (стар шы ня), Юсты на 
Са ба леў ская, Да ну та За вадз кая, Ка та жы на 
Эва Зда но віч на мі на ва лі ча ты ры най леп
шыя: Ан ны Ка мін скай (бі яг ра фіч ная кні га 
«Si mo na. Opo wieść o niez wy czaj nym ży ciu 
Si mony Kos sak»), Мі ха ла Ксён ж ка (рэ пар
таж «Dro ga 816», які з’яў ля ец ца па э тыч ным 
і фі ла соф скім апі сан нем па хо ду ўздоўж 
ус ход няй мя жы Поль ш чы), Юры Плю то
ві ча (на мі на цыя за жыц цё выя да сяг нен ні 
і збор нік «Je sień 2014») і Яну ша Та ра нен кі 
(на мі на ва ны збор нік па э зіі «Przesz łoś ci»). 
Цы ры мо нія ўзна га ро джан ня пе ра мож цаў 
ад бы ла ся 4 са ка ві ка ў Цэн т ры імя Люд ві ка 
За мен го фа ў Бе ла сто ку, па пя рэ джа ная ды
ску сі яй з на мі на ва ны мі аў та ра мі.

Юбі лей стаў на го дай для ды ску сіі аб лі
та ра ту ры звя за най з Бе ла сто кам, але і пра 
са мую ўзна га ро ду. Ула дам Бе ла сто ка за ле
жыць на тым, каб ста ла яна вя до май і прэ
стыж най ва ўсёй кра і не. Аў та ры ат ры ма лі 
прэ мію ў па ме ры 17 ты сяч зло тых (бру та).

Пе ра мож ца мі сё лет няй XXV уз на га ро ды 

прэ зі дэн та го ра да Бе ла сто ка імя Вес ла ва 
Ка за нэц ка га ста лі Юры Плю то віч і Мі хал 
Ксён жэк. Па эт быў уда сто е ны ўзна га ро
ды за жыц цё выя да сяг нен ні з асаб лі вым 
ак цэн там на кні зе вер шаў «Je sień 2014». 
Мі хал Ксён жэк за «па да рож ны рэ пар таж» 
— па э тыч нада ку мен таль ную кні гу «Dro ga 
816»; ацэ не ны быў яго на ва тар скі па ды ход 
да кан вен цыі па да рож жаў і па каз шмат мер
най кар ці ны Ус хо ду — ван д роў ка ўздоўж 
поль скай ус ход няй мя жы. За га ло вач ная да
ро га № 816 у кні зе Кснёж ка, зва ная так са
ма «Над бу жан кай», пра хо дзіць з поў на чы 
на поў дзень, уз доўж поль скабе ла ру скай 
і поль скаўкра ін скай ме жаў. «Гэ та тэ ры то
рыя з пры го жы мі пей за жа мі і асаб лі вая зза 
сва ёй гі сто рыі. Хто не быў там, на пэў на 
штось ці стра ціць», — ска заў аў тар пас ля 
ат ры ман ня ўзна га ро ды. Ён пры знаў ся, што 
па да рож жа на дае вы са ка род насць, асаб лі
ва пе шыя па хо ды. Ка та жы на Са віц каяМя
жын ская, стар шы ня Ка пі ту ла ўзна га ро ды, 
пад к рэс лі ла, што кні гу «Dro ga 816» не маг
чы ма скла сі фі ка ваць на ўзроў ні жан ру:

— Аў тар прыг ледж ва ец ца лю дзям, рас
лі нам, птуш кам, але больш за ўсё са мо му 
са бе, — заў ва жы ла. — Пы та ец ца: кім мы 
ёсць у да ро зе?

Мі хал Ксён жак збі ра ец ца па ся ліц ца 
ў Крын ках. Сам ён ро дам з Ара чэ ва пад 
Се ра дзам. Ён ляс нік і куль ту раз наў ца, быў 
так сам гі дам па Сі бі ры. Не каль кі га доў 
пра вёў у Яку ціі. У 2013 го дзе ён вы пус ціў 
сваю пер шую кні гу «Якуцк. Слоў нік мес ца», 
а ў 2014 го дзе свой дэ бют ны том па э зіі «Na
u ka o pta kach» (на мі на ва ны да ўз на га ро ды 
«Ні ке», лаў рэ ат уз на га ро ды «Сі ле зі ю са». 
Дру гі лаў рэ ат сё лет няй прэ міі імя В. Ка за
нэц ка га — Юры Плю то віч. Яго ўга на ра ва лі 
за ўсю твор часць, з асаб лі вым ак цэн там на 
то ме «Je sień 2014», вы да дзе ным у 50год
дзе вы ха ду дэ бют на га то му па э зіі. На пра ця
гу мно гіх га доў Юры Плю то віч бу дуе свой 
не пад роб ны па э тыч ны свет, на за леж на ад 
мод, плы няў і кан’ юн к тур.

— Гэ та мая не пер шая ўзна га ро да Ка за
нэц ка га, але эмо цыі заў сё ды та кія са мыя, 
— пры знаў ся ўсхва ля ва ны Плю то віч, пры

ма ю чы ста ту эт ку ад прэ зі дэн та Та дэ ву ша 
Тру ска ля ска га. — Па э зія гэ та ні ша вае по ле 
і я спа дзя ю ся, што дзя ку ю чы гэ тай уз на га
ро дзе зда бу дзе яна чы та чоў.

Ка та жы на Са віц каяМя жын ская да да ла, 
што Юры Плю то віч, які ад га доў бу дуе свой 
па э тыч ны свет, не хо ча быць «су час ным па
э там». Аў тар ад зна чае, што паз бя гае шу му 
і жы ве ўда ле чы ні ад лі та ра тур най су поль
нас ці. Юры Плю то віч па эт і эсэ іст. Ён на ра
дзіў ся ў 1947 го дзе ў Бель скуПад ляш скім. 
Скон чыў ру скую фі ла ло гію ў Вар шаў скім 
уні вер сі тэ це. Дэ бю та ваў у 1967 го дзе ў ча
со пі се «Współ czes ność». За тым яго вер шы 
бы лі апуб лі ка ва ны, ся род ін ша га, у ча со пі
сах «Po ez ja», «Twór czość», «Kul tu ra», што
ме сяч ні ку «Cha rak te ry». Пер шы том яго вер
шаў «Nieg dyś to zna czy nig dy» быў вы пуш ча
ны ў 1975 г. Гэ та ўжо яго чац вёр тая ўзна га
ро да імя Ка за нэц ка га. Прэ мія ў 2006 го дзе 
бы ла для «Nag le, w świe cie» — за збор 
фі ла соф скіх эсэ, які ўяў ляў са бой вя лі кае 
чы тан не, ахоп лі ва ю чае шы ро кі круг ін тэ лек
ту аль ных, фі ла соф скіх, кры тыч налі та ра
тур ных пы тан няў. Плю то віч быў лаў рэ а там 
прэ міі В. Ка за нэц ка га ў 2002 го дзе за том 
«Za pom nia na woj na. Eu ro pa po desz czu», 
а ў 1998 го дзе за том «Kot li na» (вы да дзе ны 
«Кар т ка мі»). Жы ве ў Бе ла сто ку, але вель мі 
ча ста бы вае ў сва ім род ным Бель ску, дзе 
апя ку ец ца ма ту ляй. Ка жа: «Я сцвяр джаю, 
што адзі ным сяб рам пісь мен ні ка за стаў ся 
чы тач — шчы ры ама тар пры го жа га сло ва. 
Гэ та не аз на чае, што пісь мен нік па ві нен яго 
за доб рыць, пі саць «пад пуб ліч ку» — пад 
ней кі ні бы та ўні вер саль ны дрэн ны густ. Ка
лі ліс лі віць — гэ та не друж ба. Сяб роў ства 
бу дзе та ды, ка лі на сту піць устой лі вы ды я
лог пісь мен ні ка з чы та чом. Няп ро ста зас лу
жыць са бе та кі ды я лог».

Ад но з пы тан няў ды ску сіі: лепш твор цы 
ла дзяць з жы вё ла мі, ці з людзь мі? Са мі яны 
з «дзіў на га пле мя», вы лу ча юц ца на ват выг
ля дам, па во дзі на мі. Як Януш Та ра нен ка, 
які не ра зу мее, што та кое «гіп стэр», хоць 
ін шыя яго лі чаць та кім ад вя коў. Ча сам яны 
«на ва лач», якая пра буе ад чуць ся бе сва ім 
ся род тых, дзе па ся ліў ся (ці не так бу дзе 
з Ксён ж кам у Крын ках?). Так як і ге роі кніг 
— як Сі мо на Ко сак з Кра ка ва, жы хар ка Бе
ла веж жа.

— Сі мо на Ко сак — для мя не мі фіч ная 
фі гу ра, амаль лі та ра тур ная, — заў ва жыў М. 
Ксён жэк. — Але я ду маю, што я з’яў ля ю ся 
чле нам пле мя, з яко га яна па хо дзіць. Нам 
па трэб ныя та кія лю дзі, якія на гад ва юць нам 
аб ад чу валь нас ці.

Юры Плю то віч: — Я ба ю ся элек т рон ных 
пры лад. Не ка ры ста ю ся імі. Пі шу руч кай. 
Ня гле дзя чы на тое, зма гу ад п ра віць элек
т рон ную пош ту. Ста ра ю ся пі саць про ста. 
Тое, што мя не ці ка віць, гэ та кан к рэт насць, 
не агуль насць. Тыя лю дзі, хто раз ва жа лі 
пра нас, гэ та мо ладзь, я — се ні ёр. Маю 
час на одум, па да гуль нен ні. Мо жа быць, мы 
тро хі да лё кія адзін ад ад на го. Мя не больш 
ці ка віць ця пер па да гуль нен не, раз ві тан не 
вель мі сур’ ёз нае, але не а ба вяз ко ва. З гэ
тай апы тан кі ся род ма ла дых быц цам бы 
вы ні кае, што па эт з’яў ля ец ца ча ла ве кам 
хут чэй за ліш нім?

Ся род 32 кні жак бы лі адз на ча ны ці ка
выя кні гі: «Oku lar nik» Ка ця ры ны Бон ды, 
«Krzy żyk» Мі ха ся Ан д ра сю ка (вы да дзе ны 
Цэн т рам гра ма дзян скай аду ка цыі Поль ш
чаБе ла русь), «Ci sza nad Bia łą» Ула дзі мі ра 
Саў чу ка (мі ну ла год ня га сты пен ды я та мар
шал ка Пад ляш ска га ва я вод ства), «Dro ga 
do do mu» нар вян кі Эвы Алі моў скай і яе сы
на Да ві да. Трэ ба прык ме ціць так са ма «доб
рую ру ку» вы да ве цтва «Są sie dzi» (Ан д рэй 
Ка лі ноў скі і Пят ро Бры сач), якія вы да лі дзве 
пе ра мож ныя кні гі, а так сам на шу меў шыя 
ў Поль ш чы «Jut ro spad ną gro my» Бар то ша 
Яст шэм б ска га, Ен джэя Ма ра вец ка га і Ма
цея Ска він ска га (якой па пу ляр най ста но
віц ца пад ляш ская эк за тыч наэза тэ рыч ная 
глы бін ка!), збор нік вер шаў «Za sto do łą» 
па э тэ сы са Зла то рыі Аль ж бе ты Мі халь c кай 
па доб най шмат у чым да на шай На дзеі Ар
ты мо віч. Па я ві ла ся так са ма шмат но вых, 
ма ла дых аў та раў, на якіх доб ра бы ло б 
спа дзя вац ца, што іх нія імё ны пра гу чаць не 
толь кі ў Бе ла сто ку і пры на го дзе юбі ле яў 
і ўзна га род. І ту тэй шых, а не «на ва ла чы» 
(ус меш ка), якая на пра ця гу па ру тыд няў апі
ша чор ную ці бе лую ду шу бе ла ста ча ні на, 
як Мар цін Кон ц кі («Bia łys tok. Bia ła si ła, czar-
na pa mięć»).

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

Юбі лей ная ХХV прэ мія Ка за нэц ка га

Плю то віч: 
«ці па эт — за ліш ні ча ла век?»

 Юры Плю то віч і Мі хал Ксён жак Ход ка нём
Мой аса бі сты Чы тач Мі хась Куп тэль 

усё больш за хап ляе мя не. Вось аб на ро-
да ваў ён, што пра чы таў маю раз мо ву 
з Ана то лем Ах ры цю ком. («Новы дух», 
Ніва н-р 6) І то як пра чы таў — па-на ва-
тар ску, хо дам шах мат на га ка ня! Ней кі 
ка ва лак пра чы таў, ней кі ка ва лак тэк сту 
пе ра ско чыў, а на ка нец і зу сім вы ска-
чыў за ме жы тэк сту.

Бо ча го ж аб мя жоў вац ца ней кі мі 
чу жы мі ну до та мі, ка лі мож на ўнес ці 
свой све жы по дых! І мой аса бі сты Чы-
тач той по дых уно сіць, аб на род ва ю чы 
з вя до мых толь кі са бе кры ніц та кія ад-
к рыц ці аба мне, якіх я і сам не ве даў. 
Праў ду га ва ры лі ста ра жыт ныя грэ ча-
скія фі ло са фы, што спяр ша трэ ба паз-
наць са мо га ся бе. А я да гэ тай іс ці ны 
ста віў ся да гэ туль няд бай ным бо кам... 
Дзя кую та ды вель мі май му аса бі ста му 
Чы та чу за та кую кар пат лі вую пра мя-
не дбай насць. Спа дар Мі хась Куп тэль 
у мя не — як анёл-ахоў нік.

Якую ж та кую ве ка пом ную якасць 
вык рыў у мя не мой Аса бі сты? А гэ та ж 
маю най сак рэт ней шую ма ру, каб Бе-
ла веж скую пуш чу вы се чы да пня! Не 
бу ду ас п рэч ваць вы каз ван ня свай го 
Ку мі ра... І ва кол гэ та га свай го ад к рыц-
ця мой Аса бі сты зак ру ціў ся да лей 
быц цам кот ва кол свай го хва ста. Гэ та 
вель мі пах валь нае, бо ж кот ця пер на-
бы вае што раз больш га на ро вы ранг 
і цал кам маг чы ма, што ў не да лё кай бу-
ду чы ні ста не ён на шай гер ба вай фаў-
най за між да сю леш ня га ар ла; у мяс цо-
вым маш та бе мо жа гэ та абаз на чаць, 
на пры клад, што ўпра ву гмі ны да вя дзец-
ца пе ра нес ці з Ор лі ў Кош кі...

Бе ла веж ская пуш ча гэ та не рай, гэ-
та та кі лес як і ўсе ін шыя, толь кі з буй-
ней шай гі ста рыч най ле ген дай і з ба га-
цей шым пры род ным зме стам. З гэ тай 
уся ля кай ёмі стас цю, не толь кі рас лін-
наю, але і з жы вёль наю, гэ та та кая 
скрын ка Пан до ры, толь кі ні чым не зак-
ры тая. Мо жа гэ та га не ві даць з пун к ту 
гле джан ня шчы рых эко ла гаў, якія бяс-
печ на ся дзяць у га рад скіх ква тэ рах, 
але гэ та кры ху лепш ві даць з пун к ту 
гле джан ня лю дзей, якія ў аб ся гу Пуш-
чы жы вуць. У ад роз нен не ад май го ша-
ноў на га Аса бі ста га, я не над та ве даю, 
што пес ціц ца ў ду шах най ш чы рэй шых 
эко ла гаў, так як мой Аса бі сты пра зор-
лі ва ба чыць ува мне. Але не як мне так 
зда ец ца — маг чы ма, што па мы ля ю ся 
— што гэ тыя руп ліў цы ах вот ныя бы-
лі б адаг наць ад Пуш чы ўсіх тых, у ка го 
ін шае пры ро да а хоў нае мер ка ван не, 
на пры клад, пра вес ці ней кую ак цыю, 
якую мож на бы ло б наз ваць крып та-
ні мам „Віс ла-Б”. Та кія руп ліў цы, якія 
лі чаць ся бе муд ра ге лі сты мі вы ра шаць 
ад лег лыя чу жыя лё сы, ад чу ва юць ся бе 
вель мі шчас лі вы мі, доб ра ім. І не так 
ма ла іх, і не ўсе, як мой Аса бі сты, з-за 
тры дзе вя ці зя мель...

Мне зда ец ца, што най больш ад-
да ныя эко ла гі ба чаць ад но тое, што 
хо чуць уба чыць, гэ так жа як і мой Аса-
бі сты пра чы таў са зга да на га ра ней 
тэк сту толь кі тое, што яму ха це ла ся 
пра чы таць, ды яш чэ і да пі саў да та го 
свае твор чыя каш тоў нас ці. Я та кіх руп-
ліў цаў тут на за ву не псеў да э ко ла га мі, 
як гэ та ро біць мой Аса бі сты, але най-
ш чы рэй шы мі эко ла га мі пер ша га сор-
ту; мяр кую, што мой вель мі да лі кат ны 
аса бі сты Чы тач на гэ та не аб ра зіц ца. 
Я ся бе ў гэ тым пла не сціп ла пры лі чу 
да дру го га сор ту...

Дон Кі хот з на бож нас цю ста віў ся 
да Дуль сі неі Та бо скай, Паў лік Ма ро-
заў з на бож нас цю ста віў ся да Свет лай 
Бу ду чы ні, Мі хась Куп тэль з на бож нас-
цю ста віц ца да Бе ла веж скай пуш чы. 
Жа даю май му Аса бі ста му за пі сац ца 
ў гі сто рыю не менш слаў на, чым зга-
да ныя тут сла ву тыя па пя рэд ні кі. Бо ж 
хі ба не так тоў нас цю бы ла б пад каз ка, 
каб грос май стар, які ве ліч на гу ляе шах-
мат ным ка нём, браў ся за пра за іч ныя 
пеш кі.

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 11-16

Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” 
да 20 сакавіка 2016 г., 
най лепш па элек т роннай 
пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Адказ на за гад кі 
№ 7-16: 

цы бу ля, час нок. 
Уз на га ро ды, кам пакт-

ды скі з бе ла ру скімі пес ня-
мі, вый г ра лі На тал ля Ні-
ка нюк, Габ ры е ля Крась-

ко з Арэш ка ва, Якуб 
На ву мюк з НШ свсв. КіМ, 
Вік то рыя Гаць з ПШ № 3 

у Бель ску-Пад ляш скім, 
Кар нэ лія Ба рэч ка 

з На раў кі. Він шу ем!

    Мі ра ЛУК ША

Вяз
Із-пад дуба, із-пад вяза
крынічанька выплывала.
А на вязе даўгавекім
ў лістку кветка расквітала.
Вецер кветку запыляў,
пчолка мядок брала.
Вешчы сон цянёк даваў,
лаза вінная сплятала.
«Ільм» і «бераст» так шумяць,
цень густы ў заслоне,
не прапусціць кроплі ліст,
на Дэкарта сон вучоны.
І славянскі храм з крыжом
на пні выразаным
вострым праведным нажом,
хрысціць і вянчае...
А калі той вяз памрэ,
мостам у паветры стане,
ці ў падземнай ён трубе
воды чыстыя качае.
У кароне душаў дом,
невідочных вокам.
Цёмным вокам-ядром
ў памяці глыбокай.
Вяжа з векам стары вяз
братоў усіх дрэваў – нас.

Шу міць вяс на,
сня гі зга няе.
Пя юн,
адзеў шы чор ны фрак,
ад ра зу пес ню вы ці нае, 
Ка неш не, дзе ці — 
гэ та ш...

Бе ла сток вя дзе рэй, глы бін ка — страт ная 
У шко лах, дзе пос пе хі па прад-

мет ных кон кур сах — там рэ аль нае 
на ву чан не бе ла ру скай мо ве. На лік 
пе ра мож цаў уп лы вае боль шая або 
мен шая коль касць здоль ных дзя цей. 
Усё ад нак за ле жыць ад на стаў ні каў. 
На ват у край ніх умо вах та ле на ві ты 
на стаў нік здоль ны пад рых та ваць 
лаў рэ а таў. У пры клад тут трэ ба па-
ста віць ма лень кую шко лу ў Но вым 
Кор ні не. Пас ля вяр тан ня ў шко лу на-
стаў ні цы Ні ны Куп тэль бе ла ру ская 
мо ва ад ра дзі ла ся. Тут ма ем не толь кі 
лаў рэ а та, але і пад піс чы каў ды ка рэс-
пан дэн таў «Зор кі». Яш чэ два-тры 
га ды на зад штось та кое зда ва ла ся 
не маг чы мым!

За раз пра па ну ем аг ляд лаў рэ а таў 
і фі на лі стаў з на шых па чат ко вых 
школ. Як не ці ка ва, ві да воч ны рэй 
у кон кур се вя дзе Бе ла сток. На пер-
шым мес цы апы ну ла ся Не пуб ліч ная 
шко ла свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія з дзе-
вяц цю лаў рэ а та мі (Зу зан на Ба кер, 
Але ся Бут ке віч, Эмі лія Ка лод ка, 
Іван Кар сун скі, Іа ан на Му сюк, Аляк-

сан д ра Паў лю чук, Сяр гей Ра ма нюк, 
Ма рыя Са віц кая, Мі лаш Тэ ля шэў-
скі). Усе яны — вуч ні на стаў ні цы Іан-
ны Мар ко.

Два дру гія мес цы з вась мю лаў рэ а-
та мі зай ма юць бе ла стоц кая «чац вёр-
ка» (Дам’ ян Ха ма нюк, Ка ця ры на 
Іва нюк, Ксе ня Клі мюк, Кан д рат 
Кос цін, Ка стусь Лу ка шэ віч, Вік то-
рыя Пя кар ская, Мі ко ла Здрай коў-
скі, Мар та Зуб рыц кая). Усе яны 
вый ш лі з-пад ру кі Алі ны Ваў ра нюк. 
Та кую ж коль касць лаў рэ а таў (пры 
знач на боль шай коль кас ці дзя цей 
і пры не каль кіх на стаў ні ках) наб ра ла 
бель ская «трой ка» (Дам’ ян Бус ло-
віч, Ілья Фі ё нік, Ган на Га дзін ская, 
Юлія Ка лен да, Іа ан на Ні кі цюк, Нэ-
ля Паў лю чук, Вік то рыя Ра еў ская, 
Ігар Зі ноў чык). Доб ры вы нік, бо аж 
ча ты рох лаў рэ а таў, да сяг ну ла гай наў-
ская «шас цёр ка» (Ан д рэй Ба бу ле віч, 
Іа ан на Хам чук, Эва Іва нюк, Дам’ ян 
Іва нюк). Пры стой ны лік мае так са ма 
На раў ка (Дар’ юш Яс ві ло віч, Ан на Ра-
дзі вон чык, Эмі лія Скеп ка). Па доб на 
ат ры ма ла ся ў Чы жах, там двое лаў-
рэ а таў (Бар ба ра Паў лю чук і Пят ро 
Юр чук). У Но вым Кор ні не пос пех 
за ва яў Якуб Ка зі ме рук, а ў Ду бі чах-
Цар коў ных — Ні ка Які мюк. 

Без лаў рэ а таў і фі на лі стаў па бе ла-
ру скай мо ве за ста лі ся па чат ко выя 
шко лы ў Аў гу сто ве, Арэш ка ве, Ба бі-
ках, Бе ла ве жы, Ча ром се, Ду бі нах, Га-
рад ку, Гай наў цы — шко лы № 2 і № 3, 
Кляш чэ лях, Мі ха ло ве, Нар ве, Ор лі, 
Шу дзя ла ве, За лу ках.

На жаль, сум на вя до мы спі сак у вы-
пад ку боль шас ці наз ва ных школ паў-
та ра ец ца ўжо ад га доў.

На гэ тым най больш страт ныя вуч-
ні.Добры вынік заваявалі вучні 

гайнаўскай шасцёркі

Міколка Здрайкоўскі (4 клас)

набраў максімальную колькасць балаў
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Вершы Віктара 

ШведаШведаШведа

Wyspa

Szal

Ar Ho!

Noga

Krew

Link

Las

Pole

Oda

Ewa

Passat

Burza
ObuwieŻaba

Bocian

Żuraw

Tata Skarb

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 № 7:
Міг, луг, сам, га лін ка, ка-

лі на, на каз, квіт, цу кар. Міт, 
моц, га нак, са ла, ша лік, мі нак, наз ва, гра ма та.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Зу зан на Са віц кая, Аляк сан д ра Юзэ фо віч, 
Бар тэк Мі ся юк з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Ві я ле та Сма люк з Арэш ка-
ва, Іа ан на Ні кі цюк, Вік то рыя Гаць з КШ № 3 у Бель ску-Пад ляш скім, Аляк сан д ра Аста-
шэў ская з КШ № 3 у Гай наў цы, Са ра Скаў рон ская з ПШ № 4 у Бе ла сто ку, Ка ся Амі льян-
чык з Шу дзя ла ва, Ка раль Гел да з Ба бік. Він шу ем!

№ 11-16

Заг роб нае 
жыц цё
Спы таў на стаў нік з па чуц цём:
— Ска жы ты мне, Ва ле рык,
У заг роб нае жыц цё
Ве рыш ты, ці не ве рыш?

Ня даў на ты дзень воль ны браў
На дзед кі па ха ван не,
А сён ня ба чыў, як ста яў
Пад шко лай твой дзед Ва ня.

Па гро за
— Ма ту ля да ра гая,
Пы та ец ца Ся ро жа, —
Ска жы, ці сён ня ма ем
Мы дзя нёк пры го жы?

Матуля - дабрадзейка
Ка жа: — Я без на дзеі.
У дзень пры го жы ней кі
Праз цябе я звар’ я цею.

19 лю та га, на пя рэ дад ні Між на-
род на га дня род най мо вы, Не пуб ліч-
ная пра ва слаў ная па чат ко вая шко-
ла імя Кі ры лы і Мя фо дзія зла дзі ла 
ІV Бе ла ру скую дык тоў ку, удзел 
у якой пры ня лі больш за 50 вуч няў.

Сё ле та для дык тоў кі быў выб-
ра ны тэкст з кні гі «Бе жан ства 
1915 го да». Вік то рыя Кар дзю ке віч 
з І кла са гім на зіі вы дат на спра ві ла-
ся з пра па на ва ным ёй за дан нем.

— Гэ та ўжо Твая трэ цяя пе ра-
мо га ў школь най дык тоў цы. Ад-
нак сё ле та Та бе, най ма лод шай 
гім на зіст цы, уда ло ся чар го вы 
раз най лепш яе на пі саць!

— Так. Я вель мі га на ру ся пер-
шым мес цам. Бе ла ру ская мо ва 
— гэ та мая род ная мо ва і заў сё ды 
пры маю ўдзел у роз ных кон кур-
сах, якія ар га ні зуе на ша на стаў ні-
ца Іа ан на Мар ко.

— Дык тоў ка ўсё ж та кі скла да ны 
кон курс. Не кож ны мае ад ва гу, каб 
пра ве рыць свае ве ды па гра ма ты цы 
бе ла ру скай мо вы. Ты не хвалява ла ся 
крыш ку пе рад пі сан нем?

— Тэкст для дык тоў кі быў выб-
ра ны з кні гі «Бе жан ства 1915 го-
да». Я гэ тую кні гу маю ў ха це і кры-
ху яе чы та ла. Ка лі да ве да ла ся, 
што пі шам фраг мент з гэ та га збор-
ні ка, бы ла пас па кай не ла. Ад нак 
я ве да ла, што ёсць шмат вуч няў, 
якія доб ра ве да юць бе ла ру скую 
мо ву. Та му не ча ка ла та ко га пос пе-
ху, але пе ра ма гаць вель мі фай на!

— Ра зу мею, што гра ма ты ка 
з’яў ля ец ца Тва ім моц ным бо кам?

— Так (смех). У кож на га ёсць 
штось ці та кое, ча го ня ма ў дру гой 
асо бы. Та му ней кія здоль нас ці трэ-
ба раз ві ваць. Так ду маю.

— Зна чыць, стаць мац ней шым 
мож на толь кі та ды, ка лі па ста-
ян на трэ ні ру еш ся. А як Ты раз-
ві ва еш свае ве ды, ка лі ідзе пра бе-
ла ру скую мо ву? Гэ та перш за ўсё 
за нят кі ў шко ле?

— Для мя не ўро кі бе ла ру скай 
мо вы гэ та са мыя леп шыя ўро кі. 
Я вель мі люб лю гэ ты прад мет. 
Слу хаю бе ла ру скія пес ні, чы таю 
вер шы. Ап ра ча та го раз маў ляю 
з баць кам і дзя ду ля мі па-бе ла ру-
ску. Ха ця гэ та дзя ку ю чы за нят-

кам у шко ле я ад ва жы ла ся пі саць 
вер шы.

— На пэў на баць ка, з якім раз-
маў ля еш па-бе ла ру ску, бу дзе га-
на рыц ца тва ім пос пе хам?

— О! Баць кі вель мі це шац ца. 
Так са ма мая ба бу ля. Ка лі ска жу 

ёй пра маю пе ра мо гу, на пэў на за-
раз цэ лая вё ска бу дзе ве даць. Гэ-
та фай на.

— Звяз ва еш сваю бу ду чы ню 
з пра цай на бе ла ру скай ні ве?

— Так. Я ха чу стаць пісь мен ні-
цай або жур на ліст кай. Яш чэ ду-
маю. Маю час.

— Шчы ра він шу ем Вік то рыю 
з вы дат ным вы ні кам і зы чым да-
лей шых пос пе хаў у вы ву чэн ні бе-
ла ру скай мо вы!

Уршуля ШУБ З ДА

Бу ду пісьмен ні цай 
або жур на ліст кай

Кар нэ лія БА РЭЧ КА, Гім на зія ў На раў цы

Мой цу доў ны па кой
Мой цу доў ны па кой!
Ча му?
У ма ім па коі ста іць ло жак.
Ёсць там так са ма вя лі кі пісь мо вы стол,
на ім лям па, лі сток па пе ры і даў га піс.
Каль ку ля тар там так са ма ад па чы вае,
ча кае, ка лі пач ну ім ка ры стац ца.
Ша фа з адзен нем вып ха ная
як бы за ву шы шар па ная.

На па лі цах ста яць аль бо мы,
а ў іх мае здым кі.
Жоў тую смет ні цу...
так са ма кар м лю кож ны дзень.
Яна вель мі лю біць фан ці кі.
Так са бе ду маю:
Гэ та мой па кой,
Мно га ча су тут пра во джу,
люб лю яго ўсім сэр цам.
Столь кі ко зы раў мае мой па кой.
Вось і та му ён цу доў ны.

Ка ця ры на ХАР КЕ ВІЧ
Ма цей ка ва Га ра, 
ПШ у Мі ха ло ве

 Ка хан не 
Ка лі ка хан не гру кае ў дзве ры,
Я не ве даю што ра біць!
Та ды ду маю і ду маю,
Мо жа тро хі і доў га...
Але ні чо га!
Ка лі са праў ды ка хае,
Та ды мя не па ча кае!
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(за кан чэн не)

За 
не каль кі дзён да І Гай
наў ска га мар шу па мя ці 
сал дат прак ля тых ста лі 
ак тыў ны мі па лі ты кі Пар
тыі Ра зам і СЛД. Ак ра мя 

та го ак ты ві за ва ла ся Гра ма дзян ская плат
фор ма: пад ляш скі стар шы ня яе струк тур 
дэ пу тат Сей ма Ро берт Тыш ке віч і Адам 
Му сюк з Фо ру му мен шас цей Пад ляш ша 
— вы бар чай пры стаў кі да тае пар тыі. Дэ пу
тат Тыш ке віч:

— Ат ра ды ка пі та на Бу ра га ўчы ні лі зла
чын ства ге на цы ду на тэ ры то рыі на ша га 
ва я вод ства, у кан цы сту дзе ня і ў лю тым 
1946 г. І гэ та гі ста рыч ная праў да ў гэ тым 
вы пад ку, і аб гэ тай праў дзе трэ ба га ва
рыць. Праў да не ў ся рэ дзі не, але — як 
ка жа кла сік — іс ці на ля жыць па ся рэ дзі не. 
Не вы ка ры стоў вай це тра гіч ных ста ро нак 
на шай гі сто рыі, каб дзя ліць лю дзей, і абу
дзіць гра мад скія стра хі.

Адам Му сюк:
— Лю дзей го на ру, для якіх сло ва «ра

дзі ма» бы ло са мым важ ным, няз лом ных 
сал дат ста віц ца ў адзін рад з людзь мі, якія 
не зас лу гоў ва юць та кой па ва гі.

На сай тах па каз ва ец ца ад кры ты ліст 
прэ зі дэн ту РП і поль ска му пры ма су: «(...) 
Ар га ні за цыю мар шу ў та кой фор ме мы 
лі чым пра ва ка цы яй і дэ ман ст ра цы яй ва ро
жас ці. Гэ та спро ба пе рас ва рыць на шае 
эт ніч на і рэ лі гій на зме ша на е гра мад ства, 
а для пра жы ва ю чых у Гай наў цы сем’ яў за гі
нуў шых ах вяр «Бу ра га» гэ та ба лю чы ўдар. 
Па сло вах ар га ні за та раў мар шу, мае ён 
ад п ра віц ца зпад кас цё ла Уз ві жан ня Кры
жа Гас под ня га ў Гай наў цы, а скон чыц ца ім
шой у кас цё ле свя тых Кі ры лы і Мя фо дзія. 
Ці аз на чае гэ та зго ду Кас цё ла на пра па
ган да ван не пат ры я тыз му з вы я вай ка пі та
на Ра му аль да Рай са «Бу ра га», які пад час 
свай го кры ва ва га рэй ду за бі ваў жан чын 
і дзя цей? Мы за не па ко е ныя зго дай улад 
Рым скака та ліц ка га кас цё ла для та ко
га ро ду дзе ян няў і пад трым кі пра ек таў, 
якія не слу жаць су іс на ван ню ка та ліц кай 
і пра ва слаў най аб ш чын». І ў за кан чэн ні: 
«Мы вы каз ва ем наш цвёр ды су пра ціў для 
ар га ні за ван ня та ко га ро ду мар шаў у Гай
наў цы. Эк с па на ван не асо бы, ад каз най за 
зла чын ствы су праць эт ніч ных і рэ лі гій ных 
мен шас цей, чые дзе ян ні нат х нё ны ідэ яй 
«Поль ш чы для па ля каў», вык лі кае на шу за
не па ко е насць. Для пад пі сан ня лі ста зап ра
ша ем асо бы, якім бліз ка ўза ем ная па ва га, 
ра зу мен не ў ду ху цяр пі мас ці і су іс на ван ня, 
год най шмат на цы я наль най тра ды цыі Рэ чы 
Пас па лі тай». Под піс: Жы ха ры Гай наў кі 
і яе ва ко ліц. Ліст пе рад мар шам пад піс вае 
ка ля ты ся чы ча ла век, у тым лі ку асо бы 
зпаза Гай наў кі.

49га до вы гай наў скі жур на ліст, не ха ва
ю чы ле вых по гля даў Ар кадзь Па на сюк:

— Гэ та спро ба та кой ду хоў най вай ны: 
аль бо мы, аль бо яны. Аль бо гэ та цы нізм 
і фа на тызм ар га ні за та раў мар шу, аль бо 
яны — мэ та вая гру па, ін с пі ра ва ная не ка то
ры мі служ ба мі.

Гай наў скі бур га містр Ежы Сі рак:
— По гля ды, якія ўяў ля юць ар га ні за та ры 

мар шу, спа дзя ю ся, ада соб ле ныя, у Гай
наў цы — мар гі наль ныя. Та му іх зак лік да 
пры ез ду ад на дум цаў з усёй Поль ш чы. Для 
іх ня ма роз ні цы па між на цы я на ліз мам і ша
ві ніз мам ды пат ры я тыз мам.

v v v
Су бо та, 27 лю та га. Гад зі на 10.40. Да ро

га з Бе ла сто ка. За Заб лу да вам пяць па лі
цэй скіх ма шын мар кі «Мер се дэс» з зак
ра та ва ны мі вок на мі, з мі гал ка мі на да хах, 
ня суц ца ў Гай наў ку. Хо лад на. За ак ном 
аў то бу са ПКС на дрэ вах і па лях шэ рань. 
Жан чы на ста ла га ве ку, цёп ла за ху та ная, 
да ва дзі це ля аў то бу са, па ба чыў шы па лі
цэй скія ма шы ны:

— А што та кое, вай на, му сі, зноў бу дзе?
Прэсас пі ран т ка гай наў скай ка мен да ту

ры па лі цыі Ірэ на Куп тэль:
— У нас ёсць да стат ко ва сіл, каб аба

ра ніць бяс пе ку і па ра дак пад час мар шу. 
Вы ка ры стоў ва ем пад ма цоў ку па лі цэй скіх 
пад раз дзя лен няў зпаза Гай наў кі, да па ма
га юць нам бе ла стоц кая пра фі лак ты ка і ан
ты тэ ра ры сты. Ад каз насць за ход мар шу 
ўскла да ец ца на ар га ні за та раў.

Га дзі на 11.50. На плош чы пе рад гай наў
скі мі ўпра ва мі го ра да, па ве та і гміны ста
яць па лі цэй скія «Мер се дэ сы». Па жы лыя 
муж чы ны ды ску ту юць по бач:

— Бур га містр па ві нен за ба ра ніць па
рад, але, хі ба, не мо жа.

Па лі цэй скія «Мер се дэ сы» збі ра юц ца 
на пер шы пат руль.

Га дзі на 12.40. «Ляс ны дво рык», рэ ста
ран пад Бе ла ру скім му зе ем і цэн т рам бе ла
ру скай куль ту ры. На зад нім пла не жы выя, 
ча сам сен ты мен таль ныя пес ні... ру скай 
эст ра ды. Ча стым гос цем тут Да від Па ле-
шук, яко га га зе ты на зы ва юць «czo ło wym 
haj now skim ki bo lem-za dy mia rzem». Доб ра 
скла дзе ны, ся рэд ня га ро сту, 25го дак ста
іць на ча ле На цы я наль най Гай наў кі. У дзе
ян нях пад т рым лі вае яго ся стра Бар ба ра. 
Збі ра ец ца ва кол яго ка ля пя ці дзе ся ці ма
ла дых лю дзей. Бра ты, сё стры Па ле шу каў 
з Тэ рэ мі сак. Вы ха ва ны ў ка та ліц кай сям’і. 
Да від пра цуе ў Гай наў цы ў пры ват най фір

ме. Мае вя лі кую су до вапа лі цэй скую кар та
тэ ку. Асу джа ны ў тым лі ку за вы ка ры стоў
ван не мо вы ня на віс ці. Уз ды маў вок лі чы: 
«Pol ska dla Po la ków! My ich za łat wi my, jak 
nie, to pow ró ci Hit ler ju gend i oni to zro bią!». 
Гэ та бы ло пас ля гай наў скіх ура чы стас цей 
з на го ды 3 мая 2012 го да. У хо дзе ме ра
пры ем ства з ка ле га мі пу скаў фе ер вер кі 
і кры чаў на мэ ра і ін шых служ бо вых асоб 
пры сут ных на цы ры мо ніі: «Raz sier pem, raz 
mło tem czer wo ną ho ło tę!».

На суст рэ чу пе рад мар шам пры хо дзіць 
у «Ляс ны дво рык» у спар тыў най кур т цы. 
Пад ёю цём ная блу за з фо та пар т рэ там 
Сал дат прак ля тых з фрон ту і з абод вух ба
коў ло зун гам «Śmierć wro gom oj czyz ny»:

— Пат ры я тызм гэ та вер насць на цыі 
і кра і не, свят ка ван не на цы я наль ных 

свя таў, па ва га да сця га і гер ба. Гэ та вы
яў ля ец ца ў го на ры і свя до мас ці, што ты 
— па ляк, і трэ ба га на рыц ца гэ тым. У ма ёй 
кан цэп цыі пат ры я тыз му ёсць мес ца і для 
ін шых на ро даў і рэ лі гій, якія зна хо дзяц ца 
ў Поль ш чы. Не мо жа быць так, ад нак, што 
мен шасць на вяз вае пра вы боль шас ці.

Афі цы ян т ка пры но сіць на стол па ху чую 
фрук то вую гар ба ту.

— Прык ра мне, што бы лі ня він ныя ах вя
ры «Бу ра га», але я ве даю, што быў адзін 
ча ла век, які зна хо дзіц ца на пом ні ку ў За ле
ша нах, і ён не з’яў ля ец ца ня він най ах вя рай 
— гэ та Аляк сандр Зя лін ка, які, па вод ле 
да ку мен таў ІНП, быў ка му ні стам з Чыр во
най Ар міі. Для сем’ яў за гі нуў шых жан чын 
і дзя цей мож на толь кі пас па чу ваць. Тым 
не менш, гэ та бы ло не за бой ства па рэ лі

гій най або на цы я наль най прык ме це. Я б 
па ста віў свеч ку і ўсклаў квет кі для жан чын 
і дзя цей, та му што гэ та вы пад ко выя ах вя
ры ўзбро е най ба раць бы. На ша шэс це 
— не пра ва ка цыя. Мы ма ем пра ва на 
свят ка ван не Прак ля тых сал дат. Ка лі б ме
ра пры ем ства ар га ні за ва ла гай наў ская га
рад ская ўпра ва, ні я кай праб ле мы не бы ло 
б. Ра зам мы пай ш лі б у ад ным мар шы, але 
ўпра ва не ха це ла та кіх свя таў. Ла га тып 
з «Бу рым» ра бі лі не мы (толь кі ОНР — На
цы я наль нара ды каль ны ла гер — М. Х.), 
але эк с па ну ец ца ўсі мі тры ма ар га ні за та ра
мі як ла га тып мар шу. Улёт кі з яго здым ка мі 
не раз да ва лі ся ў Гай наў цы. Не маг чы ма, ад
нак, га ва рыў шы аб Прак ля тых сал да тах, 
за бы вац ца пра «Бу ра га», але па мя та ю чы 
і га во ра чы, ад нак, што бы лі і вы пад ко выя 

ах вя ры, але і пра тое, як бе ла ру сы ста ві лі
ся да на род най ула ды. Гай наў ка з’яў ля ец
ца ідэ аль ным мес цам, каб ад на віць па мяць 
аб Прак ля тых сал да тах. На гэ тай тэ ры то
рыі дзей ні ча лі яны, а «Бу ры» тут ха ваў ся.

Да пі вае гар ба ту:
— Тут, у Гай наў цы, ня ма па дзе лаў ты пу 

я ка то лік, ты пра ва слаў ны. У мя не ёсць 
пра ва слаў ная на ра чо ная і ў гэ тым го дзе 
мы хо чам па вян чац ца ў цар к ве. Па лі тыч
ныя ла ге ры ства ра юць гэ тыя кан ф лік ты.

Вы кон ва ю чы аба вяз кі ды рэк та ра гай
наў ска га му зея і ася род ка бе ла ру скай 
куль ту ры 37га до вы Та маш Ці ха нюк:

— Два га ды та му ў цэн т ры Гай наў кі мы 
ча ста ба чы лі та кія гру пы ў па ру дзя сят каў 
асоб, та кіх заў зя та раў«кі бо ляў». Ця пер 
яны не як менш прык мет ныя. Ве ра год на, 

гэ та мае ад но сі ны з зат ры ман нем у апош
ні час дзя сят каў іх па лі цы ян та мі, як раз 
з Гай наў кі. Не ка то рыя кры ху су па ко і лі ся, 
не ка то рыя, як я ве даю, ад сюль збег лі. 
З Па ле шу кам мы ве да ем адзін ад на го, хто 
мы ёсць, але не ві та ем ся.

v v v
Га дзі на 12.30. На плош чы пе рад уп

ра ва мі го ра да, гмі ны і па ве та больш за 
дзя ся так ча ла век. Не каль кі гай наў скабе
ла стоц кіх ак ты ві стаў СЛД раз ві вае два 
ба не ры На ад ным: «Веч ная па мяць ах вя
рам «Бу ра га»». Ха це лі нес ці яго пад час 
мар шу, Па лі цыя не да зво лі ла. Кшыш таф 
Біль-Яру зель скі, стар шы ня пад ляш ска га 
Са ю за ле вых:

— Асо ба «Бу ра га» не най лепш аса цы
ю ец ца на гэ тай тэ ры то рыі. Мы лі чым, што 

Марш! 
(ч. 2)
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пра вя дзен не мар шу — пра ва ка цыя.
Га дзі на 13.30. Пад кас цё лам Уз

ві жан ня Свя то га Кры жа збі ра юц ца 
пер шыя ўдзель ні кі мар шу. Да від Па
ле шук, як ка ар ды на тар ак цыі, па ве да
міў пра ўдзел 400 ча ла век. Пер шыя 
па яў ля юц ца па жы лыя ак ты ві сты бе
ла стоц ка га клу ба «Поль скай га зе ты» 
і трой ка крэп ка га це ласк ла ду муж
чын ся рэд ня га ўзро сту ў мун дзі рах 
пе ры я ду Дру гой су свет най вай ны 
— пры е ха лі з Бы та ма. Ся род іх на
чаль нік зме ны ў ву галь най шах це 
«Бель ша ві цы» Пётр Ры бар скі:

— Пра мёр т вых не га во раць дрэн
на, асаб лі ва ка лі сі ту а цыя ў да чы нен
ні да іх не ад наз нач ная. Мёр т выя не 
мо гуць ся бе аба ра ніць. Спра ва «су
па ка ен ня» бе ла ру скіх вё сак у Бе ла
стоц кім ва я вод стве ня выс вет ле на да 
кан ца. Га вор ка на гэ тым эта пе, што 
«Бу ры» з’яў ля ец ца за бой цам ці ства
рыў ге на цыд, гэ та ап лёў ван не ня бож
чы ка. Як ка то лік, я не ма гу па га дзіц ца 
з гэ тым. Вось ча му я тут.

Ста яў шая по бач 70га до вая Яні на 
Кар зін ская, стар шы ня клу ба «Поль
скай га зе ты» ў Бе ла сто ку:

— Мы па він ны, на рэш це, пе ра стаць 
жэр ці ся і спра чац ца! Да куль гэ та бу дзе, 
што бу дуць на нас ве раш чаць ней кія за
меж ні кі, чорт вазь мі?!.

Дэ ман ст ран ты ўтва ры лі ка ло ну. У пя
рэд няй част цы, ак ру жа най з трох ба коў 
ба не ра мі, му ску лі стыя, на ка ча ныя ОН Раў
цы, доў гі ў не каль кі мет раў шэ ры ба нер
зды мак з вы я вай ся мі Прак ля тых сал дат, 
у тым лі ку «Лу паш кі», «Ін кі» і вы лу ча на га 
«Бу ра га» і над пі сы ўвер се: «Го нар і сла ва 
ге ро ям». Збо ку яш чэ даў жэй шы, з гэ тым 
жа ло зун гам у чыр во ных і бе лых та нах. 
Раз гор т ва ец ца так са ма ка ман да бе ла ру
ска га офі са пер ша га ка на ла ра сій ска га 
дзяр жаў на га тэ ле ба чан ня. Яго жур на ліст 
Аляк сей Кру чы нін:

— Гэ та па дзея ці ка вая і для бе ла ру
скай, і ра сій скай пуб лі кі, та му што ёсць 
кан ф лікт ін та рэ саў тых, хто на зы вае ся бе 
пат ры ё та мі, якія пак ла ня юц ца пер со не 
не ад наз нач най у ацэн цы для на шай агуль
най гі сто рыі і наш чад каў бе ла ру саў, якія 
жы вуць тут, якія па мя та юць страш ныя 
па дзеі 40х га доў, да ча го пры вя лі ка пі тан 
Райс «Бу ры» і яго сал да ты, якія бы лі ва ен
ны мі зла чын ца мі. Ці ка ва да ве дац ца мер
ка ван не тых, хто пак ла ня ец ца тым, у ка го 
на ру ках кроў ня він ных ах вяр ін ша га ве
ра выз нан ня і на цы я наль нас ці. Я ха цеў бы 
ве даць ма ты ва цыю та го і ін ша га бо ку. Я ха
чу зра біць спра ваз да чу аб тым, на коль кі 
па дзя ля ец ца па гэ тай пры чы не поль скае 
гра мад ства. Пы тан ні па гэ тай тэ ме так са
ма ста вяц ца да вы шэй ша га кі раў ні цтва 
ва шай дзяр жа вы.

Жур на лі сты пы та юц ца ў Ба гус ла ва 
Ла бэн дз ка га — су ар га ні за та ра мар шу, лі
да ра Гі ста рыч на га та ва ры ства імя Да ну ты 
Се дзі куў ны «Ін кі». Яш чэ ў «Ляс ным дво ры
ку» Да від Па ле шук ка заў пра яго:

— Пан Ла бэн дз кі мае шмат гі ста рыч
ных ве даў і для гэ та га яго вар та па ва жаць. 
Мы суп ра цоў ні ча ем на ўзроў ні на цы я наль
на га ру ху. Я не пры хіль нік ПіС, ад яко га ён 
з’яў ля ец ца га рад скім рад ным, ані якойне
будзь ін шай пар тыі.

Ба гус лаў Ла бэн дз кі:
— Сён ня мы ўша ноў ва ем усіх сал дат 

прак ля тых, а не толь кі Ра му аль да Рай са, 
у тым лі ку тых, што бы лі пра ва слаў ны мі, 
яны слу жы лі ў бе ла ру скіх ка ман дах, так са
ма ў V Ві лен скай бры га дзе. Ах вя ры з лі ку 
мір на га на сель ні цтва, як і ў час ін шых па
цы фі ка цый у той час у рэ гі ё не Пад ляш ша, 
бы лі вы пад ко вы мі. Мы па він ны пры нес ці 
свае пра ба чэн ні за гэ та адзін ад на му. Кам
пен са цыя ня він ным ах вя рам з’яў ля ец ца 
прад ме там цы віль на га пра ва, а ма раль ная 
па він на быць та кой жа, як і за дэ пар та цыі 
поль скіх гра ма дзян у Сі бір і ін шым ах вя
рам Дру гой су свет най вай ны.

v v v
На плош чы ка ля Кры жаў з ві жан ска га 

кас цё ла дэ ле га цыі ўдзель ні каў шэс ця 
ўскла да юць квет кі да пом ні ка ў па мяць Сту
дзень ска га паў стан ня. Не каль кі га до вая 
Мая ра зам з на тоў пам пра маў ляе «Ка тэ хі
зім поль ска га дзі ця ці» ад 1912 го да. Дзяў
чын ка: — Kto ty jes teś? На тоўп: — Po lak 
ma ły... Марш ру шае ўпе рад. У пя рэд няй 
част цы тры ча ла ве кі дэ ле га цыі Бе ла стоц

ка га клу ба зня во ле ных, ін тэр на ва ных, рэп
рэ са ва ных са сва ім сця гам. У дру гім ра дзе 
пяць гар цэ раў з белчыр во ны мі сця га мі 
і ба ра бан. На тоўп скан дзі руе: «Na-ro do wa, 
na-ro do wa Haj-nó-wka!», «Cześć wa szej 
pa mię ci żoł nie rze wyk lę ci!», «Ar mio Wyk lę ta, 
Haj nów ka o was pa mię ta!», «Ar mia Kra jo wa, 
niech ży je Ar mia Kra jo wa!», «Bóg, ho nor i oj-
czyz na!». Блі жэй скве ру ка ля ўста ноў мяс
цо вай ад мі ніст ра цыі: «Raz sier pem, raz mło-
tem czer wo ną ho ło tę!», «Precz z ko mu ną!», 
«A na drze wach za miast liś ci bę dą wi sieć 
ko mu niś ci». На шля ху з гру пы гле да чоў гу
чыць у іх бок:

— Фа шы сты!
— Бу ры за бой ца!

нап ру жан ня. На тоўп вык рык вае тое, што 
не гу ча ла ра ней: «To my, to my, Polacy!», 
«Bu ry, Bu ry nasz bo ha ter!». Ужо ця пер мы 
ве да ем на пэў на — ра ней аб веш ча най ар
га ні за та ра мі ім шы не бу дзе. Па ра фі яль ны 
свя тар, ксёндз Збіг неў Бра ніц кі не ат ры
маў на яе адаб рэн ня ад свай го на чаль
ства, хоць у пры ват ным па рад ку ду хоў нік 
марш пад т рым лі вае. З ін ша га бо ку кас цё
ла груп ка пра ва слаў ных з вы я вай Хры ста 
і За ле шан скай іко най Ба га ро дзі цы. Ачоль
вае яе брат Мар цін Пя кар скі з грэц ка га 
ма на сты ра свя тых Кіп ры я на і Юс ці ны 
ў Афі нах. Ён ро дам з Гай наў кі. Кон чыў тут 
лі цэй з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня. У ця
пе раш ні час слу жыць у Грэ цыі. Тры мае 

— А ча му вы, па ні, у 1945 го дзе не з’е ха
лі на Ус ход?

— А мы ж тут у ся бе до ма! Я пра ва слаў
ная, але га на ру ся Поль ш чай і па ва жаю, 
але ў Поль ш чы я бы ла з ма ёй сям’ ёй пак
рыў джа на.

— Мы бы лі тут ад заў ж ды. Ад дзя доў, 
пра дзе даў!

v v v
Яш чэ пе рад Уз ві жан скім кас цё лам 

Ар тур За ві ша з заў сёд ны мі чор ны мі ву
сі ка мі ах вот на фа таг ра фу ец ца на фо не 
ОН Раў ска га ба не ра з «Бу рым». Гэ ты 
адзін з лі да раў На цы я наль на га ру ху 
і Хрыс ці ян скана цы я наль на га згур та ван
ня за ты дзень да мар шу пуб лі куе «зва рот 
у аба ро ну па мя ці і го на ру Ра му альд Рай
са «Бу ра га»»: «Дзе ян ні ка пі та на «Бу ра га» 
бы лі ў ме жах ка но наў эты кі, пры ве дзе ных 
на пры клад, у пра цы «De vir tu te mi li ta ri. 
Вай ско вая эты ка» ма на ха, эты ка і сал
да та праф. Юзэ фаМа рыі Ба хен ска га. 
Вя до ма, мы па він ны шка да ваць лю быя ня
він ныя ах вяры ба я вых дзе ян няў у за бу да
ва ных драў ля ны мі да ма мі ра ё нах, якія па
цяр пе лі смерць без на ме ру і дзе ян няў ка
ман да ван ня ў вы ні ку гвал тоў най ды на мі кі 
на по лі бою (...). У да дзе ным кан к рэт ным 
вы пад ку, пад ста вай для аб ві на вач ван ня 
з’яў ля юц ца па ка зан ні све дак, які мі ў ас
ноў ным з’яў ля юц ца паб ра ці мы, наш чад кі 
і пры хіль ні кі лю дзей, якія стра ці лі свае 
жыц ці ў вы ні ку ва ен ных дзе ян няў III Ві
лен скай бры га ды НЗВ. Мы па він ны быць 
вель мі ас ця рож ны мі, каб ака заць да вер 
па ка зан ням гэ тых све дак, і на ват кры тыч
на вы ка заць зда гад ку, што яны за га дзя 
не спры яль ныя для «Бу ра га», раз г ля да
на га як гі ста рыч ны і па лі тыч ны пра ціў нік 
пра ка му ні стыч на га ася род дзя ў рэ гі ё не 
Пад ляш ша, асаб лі ва ся род бе ла ру ска га 
на сель ні цтва». Пад зак лі кам від нее под
піс Ба гус ла ва Ла бэн дз ка га. Гэ ты тэкст Ар
ту ра За ві шы чы тае ра ней пад га рад скі мі 
ўста но ва мі, прыз на ю чы ся да пра ва слаўя, 
член ОНР Па вел Ге ла жын.

Ды ску сія на ТБ Пад ляс се яш чэ да ступ
ная на ка на ле Yo u t u be. Адзін з яе гас цей 
Сяр гей Ні чы па рук, ге рой філь ма Юрыя 
Ка лі ны «Ся ро жа», чые чле ны сям’і ў 1946 
го дзе бы лі спа ле ны ат ра дам «Бу ра га» 
ў За ле ша нах, у тым лі ку не паў на лет нія 
бра ты:

— Мы жы вем у го ра дзе (Гай наў цы) 
муль ты куль тур ным, шмат кан фе сій ным, 
у якім лю дзі ўсту па юць у шлюб адзін 
з ад ным, ня гле дзя чы на ад роз нен ні, ства
ра ю чы су мес ныя сем’і, хо дзяць адзін да 
ад на го ў гос ці, ві та юць адзін ад на го на ву лі
цы. І я ду маю, нель га ра біць ча гось ці, што 
маг ло б сап са ваць гэ тыя ад но сі ны, і мы па
він ны зра біць усё, каб гэ тыя ад но сі ны нар
ма лі за ва лі ся з кож ным днём. Мы па він ны 
сцяр пець ра ны, якія ўжо за гой ва юц ца (...). 
У кож на га з нас ёсць ро зум і сум лен не. 
Да вай це вы ка ры стоў ваць гэ та най леп шым 
чы нам.

Ас пі рант Ірэ на Куп тэль лі чыць, што 
ў мар шы пры ня лі ўдзел ка ля 200 ча ла век:

— Шэс це пра хо дзі ла мір на і бяс печ на. 
Без ін цы дэн таў.
vТэкст і фо та Ма цея ХА ЛА ДОЎ СКА ГА

Мы жы вем у го ра дзе (Гай наў-
цы) муль ты куль тур ным, шмат-
кан фе сій ным, у якім лю дзі ўсту-
па юць у шлюб адзін з ад ным, 

ня гле дзя чы на ад роз нен ні, ства ра ю-
чы су мес ныя сем’і, хо дзяць адзін да 
ад на го ў гос ці, ві та юць адзін ад на го 
на ву лі цы. І я ду маю, нель га ра біць ча-
гось ці, што маг ло б сап са ваць гэ тыя 
ад но сі ны, і мы па він ны зра біць усё, 
каб гэ тыя ад но сі ны нар ма лі за ва лі ся 
з кож ным днём. Мы па він ны сцяр пець 
ра ны, якія ўжо за гой ва юц ца (...).

Шэс це спы ня ец ца на плош чы пе рад 
ад мі ніст ра цый ны мі ўста но ва мі. Пра маў ляе 
дзяў чы на з чор ны мі доў гі мі ва ла са мі, ап ра
ну тая ў цём ныя ко ле ры, двац ца ці па ру га до
вая Бар ба ра Па ле шук, ся стра Да ві да. Яна 
на стой лі ва зак лі кае дзень па мі нан ня сал
дат прак ля тых увес ці ў ка лян дар афі цый
ных свя таў, якія ад зна ча юц ца ў Гай наў цы:

— Мы не згод ны так са ма на ан та га ні за
ван не жы ха роў Гай наў кі і Гай наў ска га па
ве та і аб вяш чан не так са ма аб рэ лі гій ных 
ад роз нен нях. Мы лі чым, што ў ат ра дах 
не за леж ніц ка га пад пол ля бы ло мес ца 
і для лю дзей роз ных ве ра выз нан няў і на
цы я наль нас цей. Па ва га для іх усіх не з’яў
ля ец ца вы ні кам па лі тыч на га ра хун ку, але 
лю бо ві да Ра дзі мы, якая на пра ця гу мно гіх 
ста год дзяў бы ла Рэч чу Пас па лі тай для пас
ля доў ні каў шмат лі кіх рэ лі гій.

За мік ра фон бя рэц ца двац ца ці га до вы 
Па вел Ге ла жын, аст ры жа ны ко рат ка, 
у джын сах, член бе ла стоц ка га ОНР. Ён 
пра фе сій ны ку хар і, як шмат асоб тут, пра
ва слаў ны, і гэ тым га на рыц ца:

— Для нас, па ля каў, гэ та важ ная да та, 
асаб лі ва тут, у Гай наў цы. Ся род нас шмат 
лю дзей пра ва слаў ных, і я вель мі га на ру ся 
гэ тым. Мне со рам на за тых, хто выс мей
ваў нас, а пад час на цы я наль на га гім на на
ват не зняў шап кі.

Шэс це ру ха ец ца да лей.
v v v

 Ка ло на на блі жа ец ца да кас цё ла свя
тых Кі ры лы і Мя фо дзія. Ад чу ва ец ца спад 

дзве ко піі фо таз дым каў пра ва слаў ных 
бе ла ру саў, за бі тых «Бу рым» і кар т ку: 
«Ух ва лян не та кіх як «Бу ры» з’яў ля ец ца 
дур но тай або пра ва ка цы яй, руй ну ю чай на
цы я наль нае адзін ства». Пад спо дам арол 
у ка ро не:

— Мы прый шлі, каб па ка заць, што мы 
няз год ныя з гэ тай ма ні фе ста цы яй, і мы 
спа дзя ем ся, што ў блі жэй шыя не каль кі 
га доў яе не бу дзе. Яны толь кі руй ну юць на
ша адзін ства ў Поль ш чы. Тра ге дыя, якая 
ад бы ла ся зза «Бу ра га» і яго сал дат, дзе
ліць на ша гра мад ства сён ня. Вык лі ка ныя 
ра ны не за жы лі да сён ня. Мы шка ду ем аб 
тым, што тут у Гай наў цы ёсць не вя лі кія гру
пы, якія бу дуць і да лей дзя ліць нас. «Бу ры» 
і яго сал да ты згань ба ва лі го нар поль скіх 
жаў не раў.

Дэ ле га цыя ўсклад вае ў прыт во ры кас
цё ла бу ке ты кве так да па мят най дош кі 
ў го нар «Лу паш кі» і «Ін кі»”. Не ча ка на брат 
Пя кар скі ўру чае Ба гус ла ву Ла бэн дз ка му 
іко ну За ле шан скай Ба га ро дзі цы. Абод ва 
не вык лю ча юць, што мо жа прый с ці да су
поль най ма літ вы за па ля каў і бе ла ру саў, 
ка то лі каў і пра ва слаў ных, над ма гі лай 
сал дат Зыг мун та Бла жа е ві ча «Зыг мун та» 
з V Ві лен скай бры га ды Ар міі Кра ё вай, якія 
за гі ну лі ў су тыч цы з НКВД у Та пі ле.

Га дзі на 15. Марш рас пу ска ец ца. На суп
раць кас цё ла свя тых Кі ры лы і Мя фо дзія 
пра цяг ва ец ца ды ску сія не ка то рых мяс цо
вых удзель ні каў мар шу:

— Тут га вор ка аб звы чай ным за бой цы!
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

К і р а в а ў с я  Б о ж ы м  ш л я х а м

Льва Гарошкіwww.skaryna.org.uk
105 га доў з дня нараджэння

Леў Га рош ка — імя на сён ня вя до мае да
лё ка не кож на му на ват аду ка ва на му бе ла ру
су. А між тым гэ та вы дат ны бе ла ру скі рэ лі гій
ны і гра мад скі дзе яч, грэ кака та ліц кі свя тар, 
ар хі ман д рыт, дас лед чык гі сто рыі рэ лі гіі ў Бе
ла ру сі, куль ту ро лаг, лі та ра тар, аў тар мно гіх 
ар ты ку лаў, кніг. На ра дзіў ся ён 11 са ка ві ка 
1911 г. у вёс цы Траш чы чы на На ваг рад чы
не (мяс цо васць у Ка рэ ліц кім ра ё не). Па хо
дзіў з вель мі бед най сям’і пра ва слаў ных бе
ла ру саў з уні яц кі мі тра ды цы я мі.

Ву чыў ся Леў Га рош ка ў На ваг рад скай 
бе ла ру скай гім на зіі (у 19231931 гг.). Пры пад
т рым цы і пра тэк цыі ды рэк та ра Яна Це ха ноў
ска га і ды рэк та ра бе ла ру ска га му зея ў Віль ні 
Ан то на Луц ке ві ча па сту піў у Львоў скую грэ
кака та ліц кую ба гас лоў скую ака дэ мію, дзе 
на ву чаў ся ў 19311936 гг. Пас ля за кан чэн ня 
Ака дэ міі на кі ра ва ны для да лей ша га на ву чан
ня ў аў ст рый скі Ін с б рук. У 19361937 гг. на ву
чаў ся там у ка та ліц кім Ба гас лоў скім ін сты ту це 
як сты пен ды ят львоў ска га грэ кака та ліц ка га 
міт ра па лі та Ан д рэя Шап тыц ка га. 17 каст рыч
ні ка 1937 г. з блас ла вен ня гэ та га міт ра па лі та 
Га рош ка быў выс ве ча ны на свя та ра ўкра ін
скім бі ску пам Мі кі там Буд кам у пры ват най кап
лі цы міт ра па лі та ў Льво ве. Пер шую Бо скую 
лі тур гію на Баць каў ш чы не свя тар ад с лу жыў 
ва ўні яц кай па ра фіі Дзя ля ці чы на На ваг рад
чы не. Са ма стой ную душ па стыр скую пра цу 
па чаў на Па лес сі ў Пін скай рым скака та ліц
кай ды я цэ зіі. Слу жыў у па ра фі ях Уг ры ні чы, 
Га рад ная (Сто лін скі ра ён), Стоў п цы, Збу раж 
(Ма ла рыц кі ра ён). Пе рас ле да ваў ся за сваю 
душ па стыр скую і ас вет ніц кую дзей насць та
га час ны мі поль скі мі ўла да мі, цэ лы час зна хо
дзіў ся пад наг ля дам па лі цыі.

Пас ля ства рэн ня ў ве рас ні 1939 г. Бе
ла ру ска га эк зар ха та ГКЦ і прыз на чэн ня 
ў 1940 г. пер шым бе ла ру скім эк зар хам 
у ХХ ста год дзі Ан то на Не ман цэ ві ча, ай цец 

Леў быў аб ра ны ў Ра ду эк зар ха та і стаў яго 
на мес ні кам. У час Дру гой су свет най вай
ны Га рош ка жыў у Ба ра на ві чах, пра ца ваў 
на стаў ні кам бе ла ру скай і ла цін скай моў 
у ган д лё вай і ме дыч най шко лах, рэ дак цы ях 
бе ла ру скіх га зет. Браў удзел у Дру гім Усе бе
ла ру скім кан г рэ се ў Мін ску. У кан цы вай ны 
ра зам з хва ляй эміг ра цыі апы нуў ся на За ха
дзе: спяр ша ў Бер лі не, а пас ля ў Мюн хе не, 
дзе ар га ні зоў ваў бе ла ру скі хрыс ці ян скі рух. 
З во се ні 1945 г. жыў у Ры ме, дзе ра зам з ай
ца мі Чэс ла вам Сі по ві чам і Пёт рам Та та ры но
ві чам шмат да па ма гаў бе ла ру скім вай скоў
цам, якія апы ну лі ся ў Іта ліі ў скла дзе Дру го
га Кор пу са поль скай ар міі.

У 1946 г. вы даў бе ла ру скі ма лі тоў нік 
«Бо жым шля хам», ак тыў на збі раў срод кі 
і вы да ваў «Бе ла ру скія на ві ны» (вы да ва лі ся 
ў Па ры жы шмат ты сяч ным нак ла дам і рас сы
ла лі ся бе ла ру сам па ўсім све це — ад Скан
ды на віі да Аф ры кі і Аме ры кі. Дзя ку ю чы яму 
наз ва Бе ла русь па ча ла зай маць на леж нае 
мес ца ў да ку мен тах Ка та ліц кай цар к вы.

У Па ры жы а. Леў Га рош ка ў 1947
1957 гг. рэ да га ваў і вы да ваў бе ла ру скі рэ лі
гій награ мад скі ча со піс «Бо жым шля хам». 
За тым вы е хаў у Рым, дзе ўсту піў у на ві цы ят 
ай цоўма ры я наў. У 1960 г. бі ску пам Сі по
ві чам на кі ра ва ны ў Лон дан, пры зна ча ны 
рэк та рам Бе ла ру скай ка та ліц кай мі сіі. Быў 
ігу ме нам ма на ска га до му ай цоўма ры я наў. 
У 1965 г. стаў ар хі ман д ры там. Браў ак тыў ны 
ўдзел у рэ лі гій ным і куль тур ным жыц ці бе ла
ру ска га за меж жа, быў сяб рам Згур та ван ня 
бе ла ру саў Вя лі каб ры та ніі. У 19701977 гг. 
а. Леў кі ра ваў Бе ла ру скай служ бай Ра дыё 
Ва ты кан і быў рэк та рам Бе ла ру скай ка та ліц
кай мі сіі ў Фран цыі.

Па мёр ар хі ман д рыт Леў Га рош ка ў шпі та
лі ў Па ры жы 28 лі пе ня 1977 г. Па ха ва ны на 
мо гіл ках св. Пан к ра та ў Лон да не.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ад ным з цэн т раў бе ла ру скас ці за мя жой 
з’яў ля ец ца Лон дан. Па чы на ю чы ад за кан
чэн ня Дру гой су свет най вай ны, там ася да лі 
бе ла ру сы, якія па роз ных пры чы нах маг лі 
ас це ра гац ца за сваё жыц цё пад ула дай ка
му ні стаў. Пэў на, па вет ра ад ной з най больш 
раз ві тых кра ін Еў ро пы зра бі ла іх дбай ны мі 
за ха валь ні ка мі бе ла ру скай куль ту ры ў за
меж жы. Пры кла дам гэ та му з’яў ля ец ца Бе
ла ру ская біб лі я тэ ка і му зей імя Фран ціш ка 
Ска ры ны ў Лон да не, ці паін ша му — „Ска ры
наў ка”.

Сайт „Ска ры наў кі” мес ціц ца ў ін тэр нэ це 
па ад ра се http://www.ska ry na.org.uk і, ство
ра ны на плат фор ме Wor d P ress, вы гля дае 
да во лі сціп ла, але ў той жа час пры ваб на. 
По зірк на ім за ся ро дзяць тыя, ка му бу дзе 
за ле жаць на зна ём стве з ін тэ лек ту аль най 
спад чы най лон дан скіх бе ла ру саў. Праў да, 
зна ём ства з фон да мі біб лі я тэ кі бу дзе да
во лі па вяр хоў ным па куль не на ве да еш яе 
ў рэ аль нас ці, бо па гар таць ста рон кі тых кніг 
вір ту аль на не ат ры ма ец ца. І пра гэ та рас па
вя да ец ца на га лоў най ста рон цы ў прэ зен та
цыі ўста но вы.

„Як част ка бе ла ру скай су поль нас ці ў Злу
ча ным Ка ра леў стве, біб лі я тэ ка за хоў вае 
куль тур ную спад чы ну бе ла ру саў, ума цоў вае 
жыц цё гэ тай су поль нас ці праз до ступ да 
куль тур ных ар тэ фак таў у роз ных фор мах, 
са дзей ні чае і па пу ля ры зуе ака дэ міч нае бе
ла ру саз наў ства, і за ах воч вае за ці каў лен не 
Бе ла рус сю ся род бры тан ска га гра мад ства. 
Біб лі я тэ ку мож на на ве даць для ка ры стан
ня ей ны мі збо ра мі за дар ма. На да дзе ны 
мо мант, усе ма тэ ры я лы да ступ ныя для ка
ры стан ня толь кі ў чы таль най за лі”, — рас па
вя да юць за ха валь ні кі кніж на га скар бу, пер
шым збі раль ні кам яко га стаў уні яц кі свя тар 
ай цец Аляк сандр Над сан. Па вод ле сай та 

куль тур ніц кай кам па ніі „Будзь ма бе ла ру са мі” 
Над сан па чаў збі раць яго ў 1971 го дзе. „Ён 
са чыў за кніж ны мі аў к цы ё на мі, пад трым лі ваў 
су вя зі з бу кі ні ста мі і бе ла ру скі мі ды яс па ра мі, 
каб на бы ваць кні гі, кар ты, ар хі вы, каш тоў ныя 
рэ чы, звя за ныя з Бе ла рус сю. У фон дзе біб лі
я тэ кі больш за 40 000 вы дан няў”, — рас па вя
да ец ца там.

Ай цец Над сан па мёр у кра са ві ку мі ну ла га 
го да, але на сай це „Ска ры наў кі” мож на па ба
чыць ві дэа, зроб ле нае Ра дыё Сва бо да, дзе 
ён ка жа пра шмат якія кні гі біб лі я тэ кі, раск ры
вае іх ка рысць. Ві дэа змеш ча на на ста рон цы 
„Пра нас”. Там так са ма па да ец ца пе ра лік 
асоб — сяб роў „Біб лі я тэч най ра ды”, якія ця
пер шчы ру юць на бе ла ру скай біб лі я тэч най 
ні ве ў Лон да не.

Сво е а саб лі вая стуж ка на він на сай це біб лі
я тэ кі мес ціц ца на ста рон цы „Блог”. Яна па чы
на ец ца з мая 2015 го да, аку рат пас ля та го, як 
не ста ла Над са на. З та го ча су аб наў ля ец ца 
да во лі ча ста і змяш чае ці ка выя і ка рыс ныя 
ар ты ку лы. Ад туль мож на да ве дац ца, што пра 
„Ска ры наў ку” пі ша на ват ча со піс адзі най бе
ла ру скай аві я кам па ніі „Бе ла вія”, які чы та юць 
пад час па лё таў яе па са жы ры.

Улас на пра вы дан ні, якія зна хо дзяц ца 
ў біб лі я тэ цы, вір ту аль ны на вед валь нік мо жа 
да ве дац ца, ка лі за зір не на ста рон ку „Ear chi
ve”. Праў да, па куль там мес ціц ца шэ раг ну ма
роў ча со пі саў „Зніч” (19501974 гг.) і „Бо жым 
шля хам” (19471980 гг.). Элек т рон ныя вер сіі 
ін шых ча со пісаў і вы дан няў, як сцвяр джа ец ца 
ў „Ear chi ve”, пла ну юц ца да ства рэн ня.

Ін фар ма цыя пра но выя па ступ лен ні ў біб
лі я тэ ку зна хо дзіц ца на ад най мен най ста рон
цы. Да рэ чы, за год „Ска ры наў ка” па поў ні ла
ся шас цю дзя сят ка мі но вых кніг і пе ры я дыч
ных вы дан няў.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

В
а я вод скія элі мі на цыі Прад мет на га 
кон кур су па бе ла ру скай мо ве для 
вуч няў пад ста во вых школ ад бы лі ся 
24 лю та га ў Ком п лек се школ з да

дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо вы 
імя Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча ў Бель скуПад
ляш скім. Пры ня лі ў іх удзел 35 вуч няў. 
Ад бо рач ныя зма ган ні за вяр шы лі пра вер ку 
ве даў і ўме лас цей па бе ла ру скай мо ве, 
якія ра ней ад бы ва лі ся на ўзроў ні школ і ра
ё наў. Да ва я вод ска га эта пу кон кур су дай
шлі леп шыя на ву чэн цы бе ла ру скай мо вы 
Бе ла сточ чы ны, якія на о гул доб ра спра ві лі
ся з за да ча мі кон кур с на га тэ ста.

Ха ця кон курс афі цый на ад бы ваў ся 
ў бель скай «трой цы», то са мо пі сан не тэ
стаў пра хо дзі ла ў спар тыў най за ле лі цэя 
з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня, якая спа лу
чае абедз ве шко лы. Вуч ні, якія да тэр мі но
ва спра ві лі ся з тэ стам, га ва ры лі, што тэст 
не быў скла да ным, але не ка то рыя пы тан ні 
маг лі вык лі каць цяж кас ці.

Пе ра мож ца мі кон кур су звы чай на ста но
вяц ца вуч ні, якія мно га ча су рых ту юц ца на 
ўро ках і па заў роч ных за нят ках пад наг ля
дам на стаў ні каў бе ла ру скай мо вы. Пе да го
гі ве да юць ад мет нас ці прад мет на га кон кур
су па род най мо ве і аб’ ём ма тэ ры я лу, які 
ахоп лі ва юць кон кур с ныя пы тан ні.

— Тэст не быў цяж кім, але і не быў 
лёг кім. Мы не ве да ем, ці не ча га не пе раб
лы та лі, ка лі ста ві лі пы тан ні да тэк сту. Спра
ві лі ся мы з за да ча мі на конт тво раў, але не 
ве да ем, ці не зра бі лі там ней кіх па мы лак. 
Хва лю ем ся так са ма, ці ня ма па мы лак па 

гра ма тыч ных пы тан нях. Мы рых та ва лі ся 
да кон кур су на ўро ках бе ла ру скай мо вы, 
пас ля за нят каў і до ма, — за я ві лі ву ча ні цы 
Аня Ра дзі вон чык, Дар’ юш Яс ві ло віч і Эмі лія 
Скеп ка з На раў кі, дзе бе ла ру скай мо ве ву
чаць Лі ля Та ра се віч і Ан на Кан д ра цюк.

— За да чы ў ас ноў ным бы лі про сты мі. 
Больш скла да най бы ла гра ма ты ка, — ска
за лі Ксе нія Клі мюк, Мар та Зуб рыц кая 
і Дам’ ян Ха ма нюк з ПШ № 4 у Бе ла сто ку, 

якіх да кон ку р су рых та ва ла Алі на Ваў ра
нюк. Вуч ні ўдак лад ні лі, што ў тэс це трэ ба 
бы ло ў вер шы ўста віць у ад па вед най фор
ме пры мет ні кі, вы ка наць за да чу з акан нем, 
уста віць лі та ры «у» і «ў». Да тэк сту «У ста
рых ду бах» трэ ба бы ло са ста віць план зда
рэн няў і ад ка заць на пы тан ні па ге аг ра фіі 
Бе ла ру сі, пе ра лі чыць кра і ны, якія мя жу юць 
з Рэс пуб лі кай Бе ла русь, наз ваць яе ста
лі цу і рэ кі. У вер шы «Люб лю наш край» 

трэ ба бы ло ўста віць не аз на чаль ныя зай
мен ні кі.

— Больш скла да на бы ло пра ца ваць па 
гра ма ты цы, дзе трэ ба бы ло, між ін шым, па
даб раць ад па вед ныя пры мет ні кі. Апош нім 
ча сам мы мно га рых та ва лі ся, — ска за лі 
Але ся Бут ке віч, Эмі лія Ка лод ка і Аляк сан
д ра Паў лю чук са шко лы свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, якіх да кон кур су 
рых та ва ла Іа ан на Мар ко. Бе ла стоц кіх дзе
так пры вез ла Юлі та Сушч, якая так са ма 
ву чыць бе ла ру скай мо ве ў Кі ры лаМя фо
дзі еў скай шко ле.

— Нам най больш скла да на бы ло 
пад рых та ваць план зда рэн няў да тэк сту 
«У ста рых ду бах». Ве да лі мы рэ кі, азё ры 
і ста лі цу Бе ла ру сі, а так са ма су се дзяў Рэс
пуб лі кі Бе ла русь, — за я ві лі Іа ан на Хам чук, 
Ан д рэй Ба бу ле віч, Эва Іва нюк і Дам’ ян Іва
нюк з ПШ № 6 у Гай наў цы.

— Ан д рэй Ба бу ле віч наб раў мак сі мум 
ба лаў маг чы мых да зда быц ця пад час ра ён
ных элі мі на цый. Ін шыя вуч ні з на шай шко
лы так са ма ўда ла спра ві лі ся з па пя рэд нім 
тэ стам. Як бы ло сён ня, ака жац ца пас ля 
пра вер кі тэ стаў з ва я вод скіх элі мі на цый. 
Мы пра ца ва лі па ўсім ма тэ ры я ле, па вод ле 
яко га са стаў ля лі ся пы тан ні да сён няш ня
га тэ ста. Ад нак вуч ні хва лю юц ца пад час 
кон кур саў і та му мо жа ат ры мац ца пароз
на му, — ска за ла на стаў ні ца Люд мі ла Гры
га рук з ПШ № 6 у Гай наў цы.

— У гэ тым го дзе амаль па ло ву ўдзель ні
каў ва я вод скіх элі мі на цый са ста ві лі вуч ні 

Пра вер ка ве даў і ўме лас цей па бе ла ру скай мо ве 

 Удзель ні кі ва я вод скіх элі мі на цый Прад мет на га кон кур су па бе ла ру скай мо ве
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13.03 — 19.03

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

(22.03. — 20.04.) Не бу дзе для ця бе не-
маг чы ма га. Да сі ра ды з усім, на ват з нес па-
дзя ва ны мі пе раш ко да мі. У за ка ха ных гай дан-
ка па дзей і па чуц цяў. Сон ца рас п ра ме ніць 
ця бе і тва іх сяб роў, да зво ліць саб раць сі лы 
на зме ны. Тры май ся зда ро вай ды е ты, больш 
ва ру шы ся, сха дзі да ле ка ра.

(21.04. — 21.05.) Як най хут чэй афар м ляй 
не ад к лад ныя спра вы. Сон ца бу дзе пад трым-
лі ваць усе твае за ду мы. 14.03. не да маў ляй ся 
на лю боў ныя су стрэ чы, ка лі ду ма еш кі даць. 
15.03. да маў ляй ся з шэ фам пра па вы шэн не, 
або па ду май аб тым, каб сыс ці з гэ тай ра бо-
ты. 17.03. мо гуць прый с ці пра па но вы пра цы, 
аб якой ма рыш; шчас це па ста віць на тва ёй 
да ро зе ўплы во вую асо бу!

(22.05. — 22.06.) 14.03. ма еш га ран та ва-
ны лю боў ны эк стаз! Што раз лепш са зда роў-
ем. Па ру зна ё мых бу дзе рас ча ра ва ных, што 
не дзей ні ча еш у кам па ніі. Але вер нец ца твой 
доб ры на строй і па чуц цё гу ма ру. На ват зрок 
та бе пап ра віц ца, бо ўба чыш ка гось ці, хто 
ўгля да ец ца ў ця бе як у кар цін ку!

(23.06. — 23.07.) Зор кі ця бе раз ва ру-
шаць. Мо жа, схо чуць пра ве рыць, з чым ты 
да сі ра ды і фун да нуць та бе шмат вык лі каў. 
Не ся дзі ў цём ным ку це і не ма рудзь, і не спа-
ты кай ся з па ну ры мі людзь мі. Пас ля 17.03. 
паз на ё міш ся з кім сь ці, хто ад ме ніць тваё жыц-
цё! Мо жа хтось ці стаць та бе лю бай асо бай, 
мо жа па цяг нуць ця бе да лю дзей і па дзей. 
17.03. на бя рэш са маў пэў не нас ці і ад ва гі ды 
не па ба іш ся ры зык нуць. Дбай аб зда роўе; 
па рай ся ў ле ка ра асаб лі ва на конт сва ёй шчы-
та від кі — мо жа з-за яе таў с це еш?

(24.07. — 23.08.) Час спа кой ны, ха ця не 
паз баў ле ны ці ка вых зда рэн няў. Пос пе хі, якіх 
не спа дзя еш ся, пры меш з за да валь нен нем 
і год нас цю. Зда бы ван не даб ра і прыз нан ня 
бу дзе ця пер для ця бе ляг чэй шым. Мо жаш 
да біц ца кі раў ні цтва! 15.03. мо гуць прый с ці 
но выя вест кі і па вы шэн ні.

(24.08. — 23.09.) Па вер, свет без твай го 
кан т ро лю зу сім не заб лу ка ец ца! А бліз кія, якім 
даз во ліш жыць па-свой му, бу дуць ка хаць ця бе 
яш чэ больш. Больш «лю зу»! І зай мі ся ця пер 
са бою. Ка лі ты жан чы на, за хо піш больш, ка лі 
бу дзеш поў ная сек са пі лю, а не бу дзеш «цвёр-
дай ба бай», якая з усім спра віц ца ад на. 17.03. 
па ве рыш урэш це ў сваю ваб насць і пач неш 
больш дбаць аб ся бе! І мо жа прыт ра піц ца та-
бе да дат ко вы грош.

(24.09. — 23.10.) Най лепш да сі ра ды 
з усім, ка лі прыс пе шыш. Злазь з кля чы, пе ра-
сядзь ся на аг ні ста га ар га ма ка! Тваё жыц цё 
ру шыць у ча ка ным на прам ку. А кам фор т на 
ад чу еш ся бе, ка лі ўпа дуць про ста з не ба 
боль шыя гро шы кі. Але ж маг чы мыя ня лёг кія 
раз мо вы і рас ста ван ні (най лепш спраў ся з гэ-
тым ця пер, да 25.03.).

(24.10. — 22.11.) Тро хі бу дзе дзе яц ца! 
У тва ім жыц ці ні ко лі не бы вае нуд на, але па-
ста рай ся не фун да ваць са бе заш мат эмо цый 
ад ра зу. Пас ля ня лёг кіх ра шэн няў на ле жыц ца 
та бе «свя ты спа кой». А ма еш мно га энер гіі 
і ім пэ ту. На пра цы піль нуй, каб та бе на леж на 
пла ці лі, але не спра чай ся з шэ фам, бо мо жаш 
на ра біць скан да лу па-за ме жа мі фір мы. У ка-
хан ні мо жа быць няў да ча, ка лі ты ін ве ста ваў 
у па чуц ці без шан цаў. З 16.03. твая кра са 
про ста раск віт нее. Але 17.03. піль нуй ся, мо-
жаш быць ліш не ім пуль сіў ным. Доб ра вы сы-
пай ся, дбай аб свае на са выя па зу хі (за то кі).

(23.11. — 22.12.) Пра ца ві ты, але і эма-
цый ны час. Не ўсё пой дзе так, як ха це ла ся б, 
але не ад маў ляй ся ад ра ман тыч ных пры год. 
14.03. ма еш га ран та ва ную ра ман тыч ную 
суст рэ чу са сва ім ідэ а лам! Ка лі ты са мот ны 
— ак тыў на шу кай сва ёй па ла він кі. Мо жаш 
за ка хац ца з пер ша га паг ля ду! Піль нуй свай-
го бю джэ ту — заў т ра не абан к ру ціш ся, але 
раз важ на ін ве стуй. Не бя ры ў са ка ві ку ні я кіх 
па зык, на ват не вя лі кіх! Сха дзі да аку лі ста.

(23.12. — 20.01.) Бу дзе пад го рач ку, ін-
шыя не да лі б са бе ра ды, але для ця бе не бу-
дзе спраў не маг чы мых. Не пе ра там ляй ся на 
пра цы — пра ца ві тасць вар тая пах ва лы, але не 
пра ца га лізм (асаб лі ва 15.03.)! Го ра ча ў па-
чуц цях 11 і 12.03.! Су па ко іш ся і сці шыш ся 
12.03. 14.03. ад дай ся жар с ным па чуц цям.

(21.01. — 19.02.) Ты да лей удач лі вы, зор кі 
спры я юць, хоць мо гуць і зво дзіць. Ка лі за гу біш-
ся, дык толь кі ў лю боў ным пы ле. Мо жаш з 11.03. 
па чаць ся мей ныя ме ды я цыі, пе ра ка наць сва іх 
сва я коў, каб не зваль ва лі ся, на пры клад, баць-
кам на га ла ву. 17.03. не дай ся бе вы вес ці з раў-
на ва гі (пы тан не: хто тут най важ ней шы?!).

(20.02. — 21.03.) Шан цы на пос пех, ад-
нак трэ ба бу дзе па ста рац ца, каб на піц ца 
шам пан ска га. 12, 13 і 14.03. дай са бе час на 
га ра чыя гуль ні. 14.03. вель мі піль нуй ся, каб 
не стра ціць гро шай і каш тоў нас цей; гэ та мо-
жа пры вес ці да дэп рэ сіў ных наст ро яў. Будзь 
ас ця рож ны з вост ры мі прад ме та мі!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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

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

1. лі чыль ная дош ка ў ста ра жыт ных грэ каў 
і рым лян = 20 _ 24 _ 6 _ 29 _;

2. су сед ка Еў ро пы = 25 _ 28 _ 30 _ 31 _;
3. го рад Мо цар та, Фрэй да і Ме тэр ні ха = 7 

_ 23 _ 22 _ 8 _;
4. пад на вуш ні ка мі = 26 _ 27 _ 13 _ 14 _;
5. го рад з Хрэш ча ты кам = 17 _ 18 _ 3 _ 21 _;
6. на зой лі выя су хія час цін кі, якія мож на... пу

скаць у во чы = 2 _ 12 _ 5 _;
7. го рад Пры а ма, Гек та ра і Па ры са = 11 _ 

9 _ 10 _ 19 _;

8. ву чэб ная га дзі на = 1 _ 15 _ 16 _ 4 _.
(ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 8 ну ма ра
Пя дзя, ба га цей, монстр, ду га, чорт, да ма, 

смык, хор, люк, марш, шы лінг, Бе седзь, псі хо
лаг.

Ра шэн не: Дзя цей стра шым чор там, а да-
рос лых людзь мі.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Ганне Дэм’-
я нюк з БельскаПадляшскага.

з Бе ла сто ка — з ПШ № 4 і з Кі ры лаМя
фо дзі еў скай шко лы (пры е ха лі па 8 вуч няў 
з кож най шко лы — А. М.). Па вя ліч ва ец ца 
ў нас коль касць на ву чэн цаў бе ла ру скай 
мо вы, дзет кі ах вот на пры сту па юць да кон
кур су па бе ла ру скай мо ве. Я паў та раю вуч
ням, каб не вы хо дзі лі з кон кур су пе рад ча
сам ад ве дзе ным для пі сан ня, каб уваж лі ва 
пра вя ра лі на пі са нае, вып раў ля лі па мыл кі, 
— ска за ла на стаў ні ца ПШ № 4 у Бе ла сто
ку Алі на Ваў ра нюк.

— За да чы не бы лі скла да ны мі і мы спра
ві лі ся з імі. Больш трэ ба бы ло за ду мац ца 
над за да ча мі па гра ма ты цы, каб не зра біць 
па мы лак. Ад каз ваць на пы тан ні да тэк стаў 
бы ло ляг чэй, — за я ві лі Мі ко ла Здрай коў
скі, Іван Кар сун скі і Кан д рат Кос цін з ПШ 
№ 4 ў Бе ла сто ку.

Якуб Ка зі мі рук са шко лы ў Но вым Кор
ні не, яко га да кон кур су рых та ва ла на стаў
ні ца Ні на Куп тэль, так са ма ска заў, што 
кон курс не быў скла да ным. Яго баць ка, 
на ста я цель пра ва слаў на га пры хо да ў Но
вым Бе ра зо ве про та і е рэй Іа ан Ка зі мі рук 
ска заў, што Якуб так са ма дэ кла ма тар 
і ўдзель ні чае ў кон кур се «Род нае сло ва», 
а ста рэй шы сын Ад ры ян Ка зі мі рук, за раз 
сту дэнт, быў лаў рэ а там алім пі яд па бе ла ру
скай мо ве і ін шых прад ме тах.

Цэ лы час, ад ве дзе ны для на пі сан ня кон
кур с на га тэ ста, вы ка ры ста лі, між ін шым, 
не каль кі вуч няў бель скай «трой кі». Яны 
ска за лі, што пра вя ра лі на пі са нае, каб не 
зра біць па мы лак.

— Трэ ба бы ло ўваж лі ва ад каз ваць на 
пы тан ні да тэк стаў і за ду мац ца на конт гра
ма ты кі. Мы раз ва жа лі, як пра віль на па даб
раць пры мет ні кі і ду ма лі, як пра віль на ўста
віць лі та ры. Мы рых та ва лі ся да кон кур су 
на ўро ках бе ла ру скай мо вы з на стаў ні кам 
Ан д рэ ем Ма ро зам і на па заў роч ных за нят
ках. Нам па да ба юц ца за нят кі бе ла ру скай 
мо вы, — га ва ры лі Вік то рыя Ра еў ская, Нэ
ля Паў лю чук, Юлія Ка лен да і Ігар Зі ноў чык 
з бель скай «трой кі».

Ілья Фі ё нік, яко га да кон кур су рых та ваў 
на стаў нік Ярас лаў Па до лец, з тэ стам спра
віў ся да тэр мі но ва. Ска заў ён, што ра ды 
свай му ўдзе лу ў бе ла ру скім кон кур се і ах
вот на ву чыц ца бе ла ру скай мо ве.

Ві цэстар шы ня кон кур с най ка мі сіі Мі рас
ла ва Мар ке віч пас ля за вяр шэн ня пі сан ня 
тэ стаў за я ві ла, што ха ця ўсе пы тан ні вы
ні ка лі з ма тэ ры я лу, на ас но ве яко га вуч ні 
рых та ва лі ся да кон кур су, то за да чы не бы лі 
лёг кі мі. Трэ ба бы ло ўваж лі ва вы каз вац ца 
на конт тэк стаў і паз бя гаць па мы лак у прак
ты ка ван нях па гра ма ты цы. Ча ста вуч ням 
спа чат ку зда ец ца, што пы тан ні лёг кія, а пас
ля аказ ва ец ца, што ат ры ма лі ся па мыл кі.

Ка лі пі шу гэ ты ар ты кул, аб веш ча на ўжо 
коль кі ба лаў зда бы лі па а соб ныя ўдзель ні кі 
ва я вод скіх элі мі на цый кон кур су і мож на 
наз ваць проз віш чы кан кур сан таў, якія 
наб ра лі най больш ба лаў. Паз ней афі цый
на бу дуць наз ва ны фі на лі сты і лаў рэ а ты 
кон кур су.

Мак сі маль ную коль касць, 60 ба лаў, 
наб раў Мі ко ла Здрай коў скі з ПШ № 4 у Бе

ла сто ку. На дру гім мес цы з 59 ба ла мі апы
ну лі ся Дам’ ян Бус ло віч, Ан на Га дзін ская, 
абое з бель скай «трой кі» і Якуб Ка зі мі рук 
з ПШ у Но вым Кор ні не. На трэ цім мес цы 
з 58 ба ла мі бы лі Іа ан на Хам чук з ПШ № 3 
у Гай наў цы і Ан на Ра дзі вон чык з ПШ у На
раў цы. Чац вёр тае мес ца з 57 ба ла мі за ня
лі Эва Іва нюк з ПШ № 3 у Гай наў цы, Аляк
сан д ра Паў лю чук з НПШ свсв. Кі ры лы і Мя
фо дзія ў Бе ла сто ку і Бар ба ра Паў лю чук 
з ПШ у Чы жах. Наб ра лі 56 ба лаў і за ня лі 
пя тае мес ца Ма рыя Са віц кая з НПШ свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Ан д рэй Ба
бу ле віч з ПШ № 6 у Гай наў цы і Кан стан цін 
Лу ка шэ віч з ПШ № 4 у Бе ла сто ку.

На стаў ні кі бе ла ру скай мо вы ву чаць на 
ўро ках род най бе ла ру скай мо ве і на шым 
тра ды цы ям, зна ё мяць дзе так і мо ладзь 
з бе ла ру скай лі та ра ту рай і куль ту рай. Усё 
гэ та ў боль шай або мен шай сту пе ні спры
чы ня ец ца да фар ма ван ня бе ла ру скай 
на цы я наль най свя до мас ці вуч няў. Ёсць на
стаў ні кі бе ла ру скай мо вы, якіх вуч ні што год 
або амаль што год ста но вяц ца лаў рэ а та мі 
або фі на лі ста мі прад мет на га кон кур су па 
бе ла ру скай мо ве і гэ та за ах воч вае вуч няў 
да ак тыў нас ці ў вы ву чэн ні род най мо вы. 
На о гул вуч ні не вя ліч кіх вя ско вых школ зрэд
ку ста но вяц ца лаў рэ а та мі або фі на лі ста мі 
прад мет ных кон кур саў. Ад нак пры клад 
Яку ба Ка зі мі ру ка з Но ва га Кор ні на, які наб
раў 59 ба лаў, па каз вае, што вуч ні не вя лі кіх 
школ мо гуць пе ра ма гаць ка лег з га рад скіх 
школ.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

10 працяг

«Ні ве» — 60!
Каб хто з вас ве даў, як я рад!
Ад но з дру гім су па ла...
Лю бі май «Ні ве» — 60!
Не так ужо і ма ла...
Як ды я мент у сто ка рат,
што грэе сэр ца Бо га —
Лю бі май «Ні ве» — 60!
Ды хі ба гэ та мно га?
Ці дождж, ці суш, ці сне га пад —
жы ве і не ста рэе...
Лю бі май «Ні ве» — 60!
Він шую з Юбі ле ем!

6.03.2016 г., Бе ла сток

Эду ард АКУ ЛІН

Руп ліў цам з «Ні вы»
Вам — няз лом ле ным Ду хам,
Вам — пуш чан скім Зуб рам!
Вам — адо леў шым Скру ху,
Вам — бра там і сяб рам
Я ка жу, як умею,
Так, як Бог за га даў:
— «Ні ву» й Вас з Юбі ле ем!
Не зда вац ца га дам!

7.03.2016

60 га доў та му, 4 са ка ві ка 1956 г., у Бе ла сто ку вый шаў пер шы ну мар тыд нё ві ка бе
ла ру саў Поль ш чы „Ні ва”.

Згур та ван не бе ла ру саў све ту „Баць каў ш чы на” він шуе ка лек тыў рэ дак цыі і ўсіх чы
та чоў га зе ты „Ні ва” з юбі ле ем.

60 — не ма лы шлях для ча ла ве ка, тым больш для пе ры я дыч на га вы дан ня. Ве да ем, 
што гэ ты шлях быў для „Ні вы” няп ро стым. Га зе та заз на ла і за ба ро ну рас паў сю ду ў Бе
ла ру сі, і су до вы пра цэс су праць сяб раў Праг рам най ра ды тыд нё ві ка, і фі нан са выя 
ды ін шыя скла да нас ці... Тым не менш, ня гле дзя чы на ўсе цяж кас ці, га зе та здо ле ла 
за ха вац ца. Дзя ку ю чы ад да най пра цы рэ дак та раў і су пра цоў ні каў яна пра цяг вае жыць 
і раз ві вац ца, і, што вель мі важ на, ра да ваць сва іх чы та чоў і пад піс чы каў ці ка вы мі ма тэ
ры я ла мі!

„Ні ва” з’яў ля ец ца зна ка вай пля цоў кай для мно гіх жур на лі стаў і пісь мен ні каў, ак ту аль
най кры ні цай ін фар ма цыі пра бе ла ру скае жыц цё ў Поль ш чы не толь кі для са міх бе ла ру
саў Поль ш чы і Бе ла ру сі, але і для дас лед чы каў жыц ця бе ла ру скай на цы я наль най мен
шас ці. Га зе та вы ка ры стоў ва ец ца ў якас ці да па мож ні ка ў шко лах Бе ла сточ чы ны з вы
ву чэн нем бе ла ру скай мо вы і, та кім чы нам, мае над звы чай важ нае зна чэн не ў спра ве 
да лу чэн ня ма ла до га па ка лен ня да бе ла ру скай куль ту ры, і га лоў нае — „Ні ва” ёсць тым 
срод кам ка му ні ка цыі, які лу чыць бе ла ру саў Поль ш чы ў адзі ную су поль насць.

Яш чэ раз він шу ем „Ні ву” з юбі ле ем і жа да ем су пра цоў ні кам рэ дак цыі і га лоў на му 
рэ дак та ру Яў ге ну Ва пу доб ра га зда роўя, твор ча га нат х нен ня ў пра цы, па зі тыў ных на
ві наў, па шы рэн ня ко ла чы та чоў, да лей шых пос пе хаў у спра ве па пу ля ры за цыі бе ла ру
скай куль ту ры ў Поль ш чы. Уп ра ва МГА „ЗБС «Баць каў ш чы на»”

Га зе це бе ла ру саў Поль ш чы 
„Ні ва” — 60!
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 Шлюб Алёны і Аляксандра

Дзе сяць хві лін да шлю бу ка ля ма ро
чнян скай цар к вы ра дас на за сіг на лі лі 
клак са ны са ма хо даў. Гул аб вяш чаў 

ве ка пом ную па дзею, но вы па ча так. Сам 
шум і ка ла рыт шлюб на га шэс ця быў хут
чэй да ні най у бок тра ды цыі. На ву лі цы па
ра ней ша му па на ва ла бяз люд дзе і ці шы ня. 
Ніх то з мяс цо вых не пры пёр ся па гля дзець 
на ма ла дых, асу дзіць іх вы гляд і па во дзі ны 
ды па прык ме тах прад ка заць ім бу ду чы ню. 
Дзе пра па ла пры род ная ці ка васць ся лян? 
Яш чэ ад нос на ня даў на вя ско выя вя сел лі 
ўзбу джа лі вя лі кі зрух і спа дзя ван ні. Вы пад
ко вы ўдзель нік мог раз ліч ваць не толь кі на 
дар мо вы па ча сту нак і доб рую за ба ву. Ён 
мог яш чэ пад к лю чыц ца да аван ту ры ці ін
шай пры го ды. За раз па дзея ці ка ві ла толь кі 
за про ша ных гас цей.

На вя сел лі Але ны і Аляк сан д ра са стаў 
гас цей не быў вы пад ко вы. З’я ві лі ся род
ныя, хрос ныя баць кі, сва я кі, блі жэй шыя 
сяб ры. Ма ла дыя пры е ха лі ў цар к ву на 
ад ной, пры аз доб ле най зя лё ны мі ша ры
ка мі ма шы не. Яны ад нак не спя ша лі ся 
пер шы мі па кі нуць аў та ма біль. Ды і апош нія 
ўдзель ні кі ве да лі, ка лі і ў якой чар го вас ці 
трэ ба ім па дац ца ў цар к ву. Усе ча ка лі ў ма
шы нах. Спех, які на па чат ку зда ваў ся прыз
на кам су час нас ці, за раз на быў раз лез лы 
рытм і ста ры па ра дак...

Урэш це вя сел ле ру шы ла з мес ца. На 
ча ле шэс ця кро чы лі мар ша лак і сва ты, усе 
пе ра вя за ныя вы шы ва ны мі руч ні ка мі. Кож
ны з іх нёс ка ра вай на пад но се пры аз доб
ле ным руч ні ком. За імі, з іко най Бо жай Ма
ці, у суп ра ва джэн ні строй ных сва тоў, іш ла 
ма ла дая. Да лей вя лі ма ла до га. Яго эскорт 
скла да лі стар шыя друж кі, абедз ве ап ра
ну тыя ў бе лыя ка шу лі і зя лё ныя спад ні цы. 
Ма ла ды ў ру ках ту ліў іко ну Ісу са Хры ста, 
якая так са ма бы ла за гор ну тая ў вы шы ва
ны руч нік. Усе рэк ві зі ты — руч ні кі і ка ра ваі, 
вы яў ля лі «вя сель ныя» ўзо ры агуль ныя 
для цэ лай Ук ра і ны. Іх коль касць знач на 
пад бі ва ла кошт вя сел ля. Ад нак ніх то не на
ра каў. На ад ва рот, вя лі кая коль касць руч ні
коў, хай са бе і пра мыс ло вай вы твор час ці, 
пра маў ля ла ў ка рысць ма ла дой як та ле на
ві тай ру ка дзель ні цы. І хут чэй за ўсё гэ та 
быў пак лон у бок мяс цо вай тра ды цыі.

* * *
Кра яз на вец Ры гор Яцу та, на прык ла дзе 

род на га За луж жа, што на Дуб ро віч чы не, 
апі саў тра ды цый нае па ле скае вя сел ле. Не
ка то рыя аб ра ды прак ты ка ва лі яш чэ ў 80я 
га ды ХХ ста год дзя. Па чат кам вя сель ных 
пад рых то вак, — ад зна чае Яцу та, — быў 
вы бар ад па вед най дзяў чы ны. Гэ тым зай ма
лі ся баць кі хлоп ца, яны да маў ля лі ся з баць
ка мі ма ла дой і не заў сё ды бра лі пад ува гу 
жа дан не сы на. Ка лі баць кі ма ла дой бы лі 
за ці каў ле ныя за муж жам, да іх па сы ла лі 
сва тоў. У сва ты ха дзі лі ў се ра ду або ў пят
ні цу. У гэ тай кам па ніі аба вяз ко ва пры сут ні
чаў хрос ны баць ка хлоп ца. Ка лі сва ты зна
хо дзі лі па ра зу мен не з баць ка мі дзяў чы ны, 
у знак зго ды аб мень ва лі ся хле бам. Пас ля 
гэ та га ла дзі лі за по і ны. У ме ра пры ем стве 
пры ма ла ўдзел ужо боль шая коль касць 
сва я коў. Та ды як раз ма ла дая ўпер шы
ню да ра ва ла ру ка дзел ле бу ду чай рад ні 
— муж чы нам руч ні кі, а жан чы нам хуст кі. 
Са мым бліз кім ка бе там па жа да на бы ло па
да ра ваць на міт ку (доў гі скру так вуз ка га па
лат на, аз доб ле на га пры кан цах ва ўзо ры; 
убор жан чы ны за ві ва лі на га ла ву ў свя та, 
або ка лі іш лі ў цар к ву). У час за по ін сем’і 
дэ та лё ва аб мяр коў ва лі коль касць па са гу, 
які ўня се ма ла дая. Звы чай на, гэ та бы ла 
зям ля і ка ро ва.

Вя сел ле ад бы ва ла ся ў ня дзе лю або 
ў свя ты. Пра па дзею трой чы аб вяш ча лі 
ў цар к ве.

Дзень да шлю бу здзяй с ня ла ся аб ра да
вая пад рых тоў ка ка ра вая. Ка ра вай рых та
ва лі ў се м’ях ма ла дой і ма ла до га. Дзе ля 
гэ та га ў ха ту клі ка лі дру жак і ма ла дзіцка
ра вай ніц. Ча сам ка ра вай вы пя ка лі з жыт
нё вай му кі. Яго аз даб ля лі два нац цац цю 
шыш ка мі. Шыш кі фар ма ва лі з бя ро за вых 
га лі нак і аб ві ва лі це стам. Ужо спе ча ны, 
га то вы ка ра вай трэ ба бы ло пры аз до біць 
бар вен кам і ве ра сам. Пе чы ва, нес лі ў цар
к ву, каб яно ас вя ча ла ся ра зам са шлю бам 
ма ла дых. Ка ра вай дзя лі лі між гас цей на 
за кан чэн не вя сел ля, ад ной шыш кай заў сё
ды аб да роў ва лі баць коў. У лі ку га на ро вых 
гас цей быў му зы кант, яко му так са ма да ва
лі шыш ку.

Су час ныя ка ра ваі бы лі пры аз доб ле ны 
са лод кай гла зу рай ды цук ро вы мі ма ка мі 
і ра мон ка мі. А торт «ча ты рох па вяр хо вік» 
— друж най па рай ле бе дзяў, па вер ну тых 
да ся бе дзюб ка мі. За мест на вя сель ны 
стол іх ха це ла ся па ста віць у ага род чы ку 
ля штуч на га азяр ца са штуч ным бус лом.

* * *
Двое ма ла дзень кіх прыс луж ні каў спус ці

ла ўніз ста рую, ма сіў ную жы ран доль і за па
лі ла на ёй ва ско выя свеч кі. Ма ро чнян ская 
цар к ва па бу да ва ная ў 1815 го дзе. Звон ку 
і ўся рэ дзі не яна за хоў вае ры сы сак раль най 
ар хі тэк ту ры ўні яц ка га пе ры я ду. У зад няй 
част цы цар к вы ад ве дзе нае мес ца для ар га
наў. Част ка ікон у ха рак тэр ных аб к ла дах. 
На сце нах раз меш ча ны да ра валь ныя іко
ны, усе пры аз доб ле ныя вы шы ва ны мі руч
ні ка мі. Ад нак най боль шы сюр прыз ча каў 

гу. Што гэ та зна чыць на Па лес сі? Ён дбае 
пра за воз та ва раў у мяс цо выя ма га зі ны.

— А дзе пас ля шлю бу бу дуць жыць ма
ла дыя? — спы та ла я.

— Як дзе? — маё пы тан не пра гу ча ла не
да рэч на. — У ся ле, на мес цы.

Сён ня, ка лі кра і най уска лых нуў эка на
міч ны і па лі тыч ны кры зіс, па ле скае ся ло 
явіц ца мес цам даб ра бы ту. Гэ та перш за 
ўсё та му, што лю дзі не ад ву чы лі ся кор
пац ца ў зям лі і пра ца ваць на гас па дар цы. 
Пра фе сій ная пра ца гэ та вя лі кі прэ стыж 
і да дат ко вы пры бы так, спо саб на да ста так 
і доб рае куль тур нае жыц цё. Толь кі ду рань 
ір вец ца ў го рад!

Пас ля вян ца ма ла дыя і гос ці па е ха лі гас
ця ваць у рэ ста ран. Вя сел ле за вяр шы ла ся 
пад поў нач. У ся ле па на ва ла ці шы ня, быц
цам ні чо га тут і не зда ры ла ся.

* * *
А яш чэ со рак га доў та му ў За луж жы 

Ры го ра Яцу ты та кі ра цы я наль ны і эка на
міч ны план вя сел ля зда ваў ся аб ра зай тра
ды цыі. У яго ся ле зап ра ша лі на вя сел ле 
зран ку ў ня дзе лю. Ма ла дая ў вян ку з мір
ту, у вя сель ны м строі, ра зам з друж ка мі 
іш ла ра ні цай да сва я коў. Ад іме ні баць коў 
і са мой ся бе яна пра сі ла ўсіх на вя сел ле. 
Ка лі па да ро зе су стрэ ла да рос лых ад на
вя скоў цаў, па ды хо дзі ла да іх, кла ня ла ся 
ў но гі і так са ма зап ра ша ла на свя та. Лю
дзі ві та лі яе пе ра да дзе ным з па ка лен ня 
ў па ка лен не звы ча ем. Яны бра лі ў ру кі 
ак рай чык ніж ня га адзен ня і дак ра на лі ся 
яе вя сель на га вян ка. У знак тра ды цыі яш
чэ сён ня дзені дзе друж бан ты адзя ва юць 
бе лыя паль чат кі на да ло ні. Вя сель ныя 
гос ці схо дзі лі ся на зап ро ша ную га дзі ну 
ды пас ля ра ніш ня га за стол ля з ма ла дой 
ці ма ла дым — суп ра ва джа лі іх пад вя нец 
у цар к ву. Ка лі цар к ва зна хо дзі ла ся ў ін
шым ся ле, або да лё ка ад ха ты, еха лі фур
ман ка мі. Пе рад вы ез дам вя сель ную фур
ман ку трой чы абы хо дзіў баць ка і аб сы паў 
жы там на шчас це.

Ры гор Яцу та ад зна чае яш чэ адзін ар
ха іч ны аб рад з руч ні ка мі. Ме на ві та па 
коль кас ці пры ве зе ных у скры ні руч ні коў 
ацэнь ва лі па саг но вай гас па ды ні. Жан
чы ны раз веш ва лі ўсе руч ні кі на сце нах. 
Ад на жан чы на з сям’і хлоп ца спе цы яль на 
чап ля ла на ка лок ля печ кі ста ры руч нік 
для вы ці ран ня рук. Яго мі гам пад мя ня ла 
свяк роў і ве ша ла на ка лок но вы руч нік. 
У вя сель ным аб ра да вым са ста ве не маг ло 
абыс ці ся без пра вер кі дзя во цтва ма ла дой. 
На дру гі дзень пас ля шлюб най но чы на 
плот вы веш ва лі рад но з ад зна кай дэф ла
ра цыі — кроў на па лат не свед чы ла пра 
цнат лі васць ма ла дой.

Ка лі я ў Ма роч ным спы та ла пра апош ні 
звы чай, вя скоў цы іра ніч на ўсмі ха лі ся і па ці
ска лі пля чы ма:

— А я нэ знаю! — га ва ры лі. — У нас, ві
даць, та ко га рэжыму не бы ло...

(пра цяг бу дзе)
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мя не на хо рах. Сён ня скла да лі яго толь кі 
дзве жан чы ны, ды скант і альт. Ад нак іх га ла
сы на поў ні лі ўвесь бу ды нак. Жан чы ны спя
ва лі на ар ха іч ны ма нер, ад яко га ха це ла ся 
пла каць. Хоць сам вя нец тры ваў 45 хві лін, 
зда ва ла ся, ён рас цяг нуў ся па ча сы ся рэд
не вя коўя. Ура чы стасць мо ман ту пад бі ла 
кра наль ная мо ва ба цюш кі Паў ло Ду бян ца. 
Ён га ва рыў пра змен насць лё су і хрыс ці ян
скую па кор лі васць. Сло вы пра ні ка лі ду шу, 
усе ста рэй шыя жан чы ны ўці ра лі слё зы. На 
ка нец ма ла ды пры аз до біў но вым руч ні ком 
іко ну Па ча еў скай Бо жай Ма ці.

Алён ка і Аляк сандр — ро дам з Ма ро
чнян скай па ра фіі, на якую скла да юц ца 
дзве вё скі: Ма роч нае і Мут ві ца. Ра зам, ты ся
ча сто душ (трэ цюю част ку жы ха роў скла
да юць пра тэ стан ты). Алён ка яш чэ сту дэн т
ка пед ву чы ліш ча, Аляк сандр за кон чыў ужо 
ву чо бу і стаў пра ца ваць у га лі не мар ке тын

У па ле скай 
глы бін цы
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