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Клопат пра пушчуè3

Янка Былінаè8

Амаль тры з паловай гадзіны ў перапоў
ненай зале Падляшскай оперы і філар
моніі працягваўся галаканцэрт сёлетня
га XXIII Агульнапольскага фестывалю 
«Беларуская песня», арганізаванага Бе
ларускім грамадскакультурным тавары
ствам, святкуючым сёлета сваё 60год
дзе. Як госці з Беларусі выступілі фальк
лорны ансамбль «Харошкі» і бойзбенд 
з пяці музыкаў, Артгрупа «Беларусы». 
Былі дэбютанты фестывалю, але ў боль
шасці выканаўцы дасведчаныя ў кон
курсных змаганнях. На сцэне з’явілася 
шмат маладых выканаўцаў.

радаваць беларускую традыцыю таксама 
праз удзел у фестывалі беларускай песні. 
У Беларускім ліцэі ў Бельску-Падляшскім 
кожны год да яго рыхтуемся. У нас ад гэта-
га вялікая радасць, а першае месца, якое 
мы ўзялі, яно вельмі важнае не толькі для 
моладзі, але і для дырэктара нашай школы 
і яе настаўнікаў.

Многія з пераможцаў сёлетняга выпуску 
фестывалю спяваюць у асноўным у цэр-
квах, так як некаторыя члены «Загадкі» 
з Супрасля — хору, які налічвае амаль 
дваццаць спевакоў. Для фестывальнай 
прэзентацыі харыстаў рыхтуюць матушка 
Міраслава і дыякан Дзмітрый Ціханюкі. 
Айцец Дзмітрый прызнаўся «Ніве»:

— Фестываль, як і любая магчымасць 
выказаць свой талент і пачуцці — патрэбны. 
Людзі мала сустракаюцца адны з аднымі, 
мала ў іх магчымасцей паспяваць разам. Ка-
лісь усё было больш стыхійным, чым цяпер, 
калі трэба нейкім чынам заахвочваць да спе-
ву. Мы прымаем удзел у фестывалі з песняй 
«Толькі з табою» для ўзбагачэння майстэр-
ства, асабліва ў той частцы нашай групы, 
якая спявае ў прыманастырскім хары.

«Загадка» ўзяла ў катэгорыі «сучасная 
песня — хары» першае месца разам з бе-
ластоцкім калектывам «Каласкі».

Упершыню на сцэне гала-канцэрта фе-
стывалю з’явіўся квінтэт «Доўгі вечар» (два 
хлопцы і тры дзяўчыны) з Гайнаўкі пад кіраў-
ніцтвам маладога Каміля Васілюка. Сяброў-
ка групы Юстына Харкевіч не хавала гона-
ру ад першага месца ў іх катэгорыі — той 
самай, што і бельская «Спадчына»:

— Мы стварылі наш ансамбль для па-
трэб кінафестывалю расійскіх фільмаў 
«Спутнік», на працягу якога ў мінулым го-
дзе афіцыйна ўпершыню заспявалі. Адна 
з нашых дзяўчат працуе ў памежнай ахове, 
другая ў гімназіі. Я заканчваю вывучаць 
фізіятэрапію. Адзін з хлопцаў ліцэіст, другі 
вучыцца ў музычнай школе. У рэпертуары 
маем беларускія народныя песні, але на га-
ла-канцэрце спяваем «Колькі ў небе зор». 
Выконваем тое, што спявалі нашы бабулі, 
што ведаем з дамоў і тое, што нам блізкае, 
што ведаем, напрыклад, са школы, зна-
чыць, з белліцэя. Раней мы сустракаліся 
і спявалі ў сваіх дамах, а спяваем у хоры 

Свята-Троіцкага сабора, дзе мы пазнаёмі-
ліся.

Прысутны на гала-канцэрце ўпраўляю-
чы Беластоцка-Гданьскай епархіяй архіепі
скап Іакаў у размове з намі сказаў, звярта-
ючыся да ідэі фестывалю:

— Фестываль вельмі важны, калі гавор-
ка ідзе аб захаванні нацыянальнай белару-
скай культуры. Важны таксама і той факт, 
што вялікая частка спяваючых тут таксама 
спявае ў царкоўных харах.

У сваю чаргу, пасол Рэспублікі Беларусь 
у Польшчы Аляксандр Авяр’янаў сказаў 
нам:

— Гэтае свята з’яўляецца нашым блізкім 
і родным, сведчыць аб павазе для белару-
скай мовы. Мы ганарымся тым, што ёсць 
у Польшчы беларусы, якія спрыяюць па-
ляпшэнню адносін паміж нашымі дзвюма 
краінамі.

Падчас гала-канцэрта пасол прачытаў 
адзін са сваіх апошніх вершаў, у якім ён, ся-
род іншага, выказаў жаданне, каб «добра 
жылося беларусам нягледзячы на глабаль-
ныя крызісы» і «паважалі незалежнасць Бе-
ларусі, да якой яна так доўга ішла». Раней 
адзначыў:

— Рэспубліка Беларусь вельмі ганарыц-
ца дасягненнямі беларусаў у Польшчы, іх 
любоўю да беларускай песні. Рэспубліка 
Беларусь заўсёды падтрымлівала і заўсёды 
будзе падтрымліваць суайчыннікаў дзе б 
яны не былі, бо вы, суайчыннікі, з’яўляеце-
ся часткай агульнай нацыі беларусаў і трэ-
ба гэтым ганарыцца.

Паміж выступленнямі лаўрэатаў некалькі 
раз на сцэне з танцамі паяўляліся танцоры 
Беларускага дзяржаўнага заслужанага 
харэаграфічнага ансамбля «Харошкі» 
з Мінска. Назва групы паходзіць ад назвы 
адной беларускай вёскі. На беластоцкім 
фестывалі яны не першы раз. Валянціна 
Гехт, кіраўнік трупы, сказала ў размове 
з «Нівай»:

— Наш ансамбль быў сфарміраваны 
ў студзені 1974 г. На гэты раз мы прыехалі 
без аркестра і спевакоў, як раней, а толькі 
з пятнаццаццю парамі танцораў. Прадстаў-
ляем крыху іншы рэпертуар, чым летась, да 
прыкладу, мы пашырылі яго на танец з Го-
мельшчыны. Наша традыцыйная «Лявоніха» 

таксама распрацавана на свой лад. Танец 
«Субота» з’яўляецца ўнікальным, так як тан-
цоры танцуюць і іграюць на гармоніках. На-
шы касцюмы і харэаграфія цалкам адрозні-
ваюцца ад іншых падобных груп у Беларусі. 
Вядома, нашы танцы крыху стылізаваныя, 
таму што ў рэшце рэшт мы не можам тан-
цаваць дакладна так як нашы бабулі. У кож-
ным нашым танцы ёсць нейкі сэнс, тэма.

Павел Жураўлёў, дырэктар ансамбля, 
падкрэсліў:

— Наша каманда з’яўляецца адзінай 
у Беларусі, якая выконвае выключна песні 
і танцы традыцыйна беларускія, з шаснац-
цатага стагоддзя да нашых дзён. Наш ма-
стацкі кіраўнік Валянціна Гаявая, складваю-
чы танцы, кіруецца ўласнай адчувальнасцю 
і бачаннем свету, але і выдатным веданнем 
гісторыі Беларусі ды гісторыі мастацтва.

Сярод гледачоў пераважная большасць 
бывала на фестывалі шмат разоў, як спа-
дар Міхал Грыгарук, цяпер жыхар Бела-
стока, ураджэнец Трасцянкі, які на працягу 
27 гадоў працаваў у Рыбалах на гаспадар-
цы. З сябрамі, у тым ліку з Гацькоў, прый-
шоў ужо гадзіну да канцэрта:

— Я прыходжу на гала-канцэрт кожны 
год. Сёлета таксама быў на двух адборач-
ных слуханнях. Я тут таму, што вельмі люб-
лю беларускую песню і файна тут яе спява-
юць, і сам я беларус.

Васіль Сегень, віцэ-старшыня БГКТ, 
у кулуарах фестывалю сказаў «Ніве»:

— Калі прыгледзецца фестывалю на 
працягу апошніх гадоў, відаць змены: 
выразна ён маладзее, паяўляецца шмат 
вельмі таленавітых маладых людзей. Яны 
вельмі добра падрыхтаваныя, часта на 
высокім прафесійным узроўні. Гэта новы 
дух фестывалю. Старэйшае пакаленне 
таксама працягвае павышаць свой узро-
вень майстэрства. Гледзячы на маладых, 
раўняецца ўвысь. Фестываль па-ранейша-
му карыстаецца вялікай цікавасцю аўды-
торыі, пра што сведчыць зала запоўненая 
не толькі падчас гала-канцэрта, але і ў час 
адборачных слуханняў. Фестываль патрэб-
ны не толькі для гледачоў, але і для саміх 
выканаўцаў, якія часта рыхтуюцца спецы-
яльна для фестывалю. Усё гэта азначае, 
што ён прэстыжны.

Гала-канцэрт 
малады духам

vТэкст і фота Мацея ХАЛАДОЎСКАГА

Гала-канцэрт 11 сакавіка вялі як год на-
зад Паўліна Паўлючук-Коська, якая калісьці 
пісала ў ніўскую «Зорку» і дэбютуючы ў гэ-
тай ролі на фестывалі журналіст Радыё Ра-
цыя і вядучы праграму «Беларускі тыдзень» 
на Беластоцкім тэлебачанні Радаслаў 
Дамброўскі. Звычайна шэраг узнагарод на 
фестывалі пасля раённых і цэнтральных 
адбораў прысуджаецца ў наступных катэго-
рыях: аўтэнтычная народная песня, апраца-
ваная ды сучасная. Ацанілі салістаў, дуэты, 
трыо, квартэты, вакальныя, вакальныя 
і інструментальныя, эстрадныя ансамблі 
і хары. Пераможцы прайшлі раённыя адбо-
ры ў Гайнаўцы, Бельску-Падляшскім, Дуб-
рове-Беластоцкай, Сямятычах і Беластоку. 
Не першы раз у якасці лаўрэата выступіў 
беластоцкі хор «Крыніца» (другое месца 
ў намінацыі «сучасная песня»). Кіраўнік хо-
ру Гражына ВалкавыцкаяТамашук:

— Змены ў фестывалі можна ўбачыць, 
хаця б з-за росту ліку маладых людзей, 
якія тут выступаюць. Яго ранг падымае 
той факт, што на працягу некаторага часу 
адбываецца ён у прэстыжным будынку Пад-
ляшскай оперы і філармоніі. Мы падрых-
тавалі сёлета песню «Родная мова». Гэта 
выдатная песня з цудоўнымі словамі. Удзел 
у фестывалі з’яўляецца матывацыяй для да-
лейшай працы нашых калектываў і хароў, 
нягледзячы на месца, якое займаем.

Не першы раз на фестывалі выступіла 
Марыя Врублеўская з Гарадка, узбуджаю-
чы і на гэты раз хвалюючым выступленнем 
захапленне гледачоў, а раней журы, якое 
прысудзіла ёй першае месца ў катэгорыі 
«сучасная песня — салісты» — разам з Маг-
даленай Маліш з Белліцэя ў Бельску-Пад-
ляшскім, Мартай Маліноўскай з Бельска-
Падляшскага і Марленай Бяглюк з Гайнаў-
скага дома культуры. Марыя Врублеўская:

— Я падрыхтавала ў гэтым годзе свой 
верш «Зашумела вярба над ракою» ў сва-
ёй музычнай апрацоўцы без якой-небудзь 
музычнай падтрымкі. Я спяваю свае вершы 
ад пяці гадоў, хоць пішу іх значна даўжэй. 
А гэты якраз падышоў мне пад душу, дык 
і заспявала. Нот не запісваю. Прыходзіць 
мне ў галаву нейкая мелодыя, я запамят-
ваю яе і так на словы верша яе спяваю. 
Я такі самавук.

У сваю чаргу моладзь з Аульнаадукацый-
нага ліцэя з беларускай мовай навучання 
ў Бельску-Падляшскім — калектыў «Спад-
чына» з песняй «Беларускае Палессе» за-
няла першае месца ў намінацыі «сучасная 
песня — вакальныя ансамблі» (разам з дзя-
вочай групай хору «Каласкі» з Беластока, 
квінтэтам «Доўгі вечар» з Гайнаўкі і «Амор-
фасам» з Сямятыч). Апякунка калектыву 
настаўніца Іаанна Хількевіч:

— Для мяне асабіста фестываль з’яўля-
ецца вялікім культурным святам. Мабыць 
таму, што шмат гадоў назад я на ім спява-
ла. Лічу, што маладым людзям трэба пе-
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Мэта, 
задача і вынік

Здымак
дэпутата
Вачыма еўрапейца

Мудрасць
пры канчыне

Уве ча ры 27 лю та га на ад ной з са цы яль-
ных се так стар шы ня Уся поль скай мо ла дзі, 
пад ляш скі дэ пу тат клу ба «Ку кіз-15» Адам 
Ан д руш ке віч (на вы ба рах пад т ры ма ла яго 
больш чым 15 600 ча ла век), апуб лі ка ваў 
фа таг ра фію, на якой ён з ус меш кай, у ску-
ра ной кур т цы і бач най з-пад яе ка шуль кай 
з ар лом у ка ро не ста іць пе рад драў ля-
ным до мам скан сэ на Ся ло Бу ды. Пе рад 
до мам Сяр гея Ні чы па ру ка, яко га част ку 
сям’і за ка та ваў ат рад ка пі та на Ра му аль да 
Рай са «Бу ра га» ў 1946 г. Дэ пу тат змяс ціў 
фа таг ра фію на таб лі цы на сва ім пар та ле: 
«Адам Ан д руш ке віч — пуб лі цы сты ка і ка-
мен та рыі», і па ста віў под піс: «Клі ма ты Пад-
ляш ша, на зва рот ным шля ху з пер ша га 
Гай наў ска га мар шу па мя ці Сал дат прак ля-
тых», да даў шы ў кан цы смай лік «пад мір-
г нуць» і кліч нік. Пуб лі ка цыю да пер шых 
дзён са ка ві ка пе ра па ста ва лі пяць дзя сят 
ра зоў, а амаль ча ты ры ста па ста ві лі знак 
«па да ба ец ца». Фо та вык лі ка ла шмат ка-

мен та ры яў, у тым лі ку шмат хто ў пер шую 
чар гу вы каз ваў абу рэн не, м.інш.: «У мя не 
ня ма слоў, і толь кі ду маю, якім трэ ба быць 
вы рад кам, каб зра біць неш та па доб нае», 
«Трэ ба на зы ваць рэ чы сва і мі імё на мі — на-
цы я на лі стыч ная чэрнь сцвер дзі ла, што ўсё 
даз во ле на», «Гэ та ўжо вы хо дзіць за ме жы 
лю бой пры стой нас ці», «Мы збян тэ жа ны». 
Пар та лу «Ga ze ta.pl» дэ пу тат Ан д руш ке віч, 
26-га до вы ўра джэ нец Гра е ва, тлу ма чыў:

— Я лі чу, што бян тэ жаць та кія ка мен та-
рыі та му, што ў гэ тым здым ку я ні чо га не 
на мя каў. На ад ва рот, я яс на на пі саў, што 
я ха цеў бы пад к рэс ліць пры га жосць Пад-
ляш ша. Не бы ло тут зло га на ме ру з май го 
бо ку. За над та шмат тут яду і ад моў ных 
эмо цый. Ка лі б я на пі саў неш та пра ва-
ка цый нае, то я мог бы зра зу мець та кія 
рэ ак цыі, але там вы раз на на пі са на, што 
ад зна чаю клі ма ты Пад ляш ша. Та кія вы я-
вы ра біў я ўжо да ступ ны мі не пер шы раз, 
на пры клад, з пры ві тан нем вы бар ш чы кам. 

Я пар ла мен та рый і не гу ляю ў тан ныя пра-
ва ка цыі. Але я ра зу мею, што ін тэр нэт мае 
свае пра вы, і гэ та ўсё.

Пуб лі ка цыя фа та гра фіі, а пас ля пра ка-
ціў ша я ся на пра ця гу не каль кіх дзён хва ля 
ка мен та ры яў су па ла (?) з за пі сам сей ма-
ва га «шэ фа» аў та ра фа та гра фіі дэ пу та та 
Паў ла Ку кі за, лі да ра клу ба «Ку кіз-15» 
(4 са ка ві ка). На сва ёй ста рон цы та го ж 
вэб-пар та ла што і дэ пу тат Ан д руш ке віч 
змяс ціў ён на сва ім пос це фраг мен ты ар-
ты ку ла з «Га зе ты су час най», апіс ва ю ча га 
зла чын ствы «Бу ра га» і на пі саў так: «Ка лі 
тое, што ў спа сыл цы гэ та праў да, ка лі за-
чы ня лі лю дзей, каб іх жы вы мі спа ліць, ка лі 
за бі ва лі жан чын і дзя цей... Я ду маю, што 
ІНП па ві нен ста ран на вы ву чыць по ста ці 
не ка то рых прак ля тых. Та му што ка лі тое, 
што ў спа сыл цы гэ та праў да, то ка лі збі ра-
ем ся па ста віць у адзін рад «Ін ку» і зла чын-
цу, не мо жам ві на ва ціць тых, што ша ну юць 
Бан дэ ру. Ка лі тое, што ў спа сыл цы гэ та 
праў да, мы па він ны са мі пе рад са бой выс-
па ве дац ца. Каб за ха ваць сум лен не і доб-
рае імя ге ро яў, якія зма га лі ся за Поль ш чу 
згод на з го на рам Поль ска га Сал да та». 
На на ступ ны дзень пас ля пуб лі ка цыі за піс 
пе ра па ста ва ны быў больш чым 270 ра зоў, 
1,7 тыс. у аб са лют най боль шас ці ад зна чы-
лі яго лай кам «па да ба ец ца».

Мо жа здзіў ляць не да хоп ве даў дэ пу та-
та Ку кі за, але гэ та лепш, што ён па чаў 
на бі раць іх поз на, чым ні ко лі, як ска заў 
у сва ёй за яве Та маш Су лі ма, ап роч уся го 
ін ша га, адзін з вя ду чых пра моў та раў ве-

даў аб зла чын ствах ка пі та на Рай са. У той 
жа час зды мак дэ пу та та Ан д руш ке ві ча, 
не за леж на ад та го, як сваю пуб лі ка цыю 
сам ён аб г рун тоў вае, не маг чы ма не звя-
заць з асаб лі вай, на хаб най пра ва ка цы яй, 
тым больш, што сам яе ад пра віў у кан тэк-
с це гай наў ска га мар шу, яко га га лоў ным 
ге ро ем быў «Бу ры», ві на ва ты ў за бой стве 
так са ма сям’і спа да ра Сяр гея Ні чы па-
ру ка, ня гле дзя чы на тое, што ў ад ной 
з га зет сам Сяр гей Ні чы па рук га ва рыў 
мір ным і дып ла ма тыч ным то нам: «Пан 
Адам Ан д руш ке віч пры е хаў са зна ё мы мі. 
Ён быў у нас у гас цях, з’еў абед, за які 
зап ла ціў. Мы не за ба ра ня ем ні ко му фа-
таг ра фа ваць. Я ра ды, што на шым гас цям 
па да ба ец ца на ша гас па дар ка. Мы на вед-
валь ні каў не па дзя ля ем па іх па лі тыч ных 
пог ля дах».

На мой по гляд, спра вай па він на за няц-
ца пар ла мен ц кая ка мі сія па эты цы дэ пу-
та таў, а па зі цыю за няць ка мі сія па на цы я-
наль ных і эт ніч ных мен шас цях. Так са ма 
сам стар шы ня Ку кіз па ві нен звяр нуц ца 
не пас рэд на да — як лі чу — гэ тай пра ва-
ка цыі «свай го» дэ пу та та. Асаб лі ва та му, 
што мо жа ён мець маг чы масць па ка ры-
стац ца зап ра шэн нем бур га міст ра го ра да 
Бель ска-Пад ляш ска га Ярас ла ва Ба роў-
ска га, апуб лі ка ва ным пад яго ан лайн-за-
пі сам: «... ін тэр нэт гэ та ін тэр нэт, а рэ аль-
нае — рэ аль нае. Я сар дэч на зап ра шаю 
Вас, па раз маў ля ем, паз на ё мі це ся з пун к-
там гле джан ня мяс цо вай су поль нас ці».

vМа цей ХА ЛА ДОЎ СКІ

Як гэ та пас ля свят ка ван ня — толь кі пах-
мел ле і па чуц цё стом ле нас ці! Не ка то ры 
час та му мы пам пез на свят ка ва лі Дзень 
род най мо вы. Толь кі адзін дзень — у Поль-
ш чы. У Бе ла ру сі свя та на цы я наль най мо вы 
спраў ля лі ты дзень. У абедз вюх кра і нах гэ та 
бы ла... СМІ-па дзея.Так зва ныя што тыд нё ві кі 
гра мад скай дум кі апуб лі ка ва лі на сва іх ста-
рон ках ар ты ку лы ўзды ма ю чыя пры га жосць 
род най мо вы. Не ка то рыя з не па ко ем пі са лі 
пра вар ва ры за цыю мо вы, звяр та ю чы ўва гу 
пра знач нае па ве лі чэн не ма цер ных слоў на 
«б» ці на «х», пры па да ю чых на адзін ста ты-
стыч ны сказ з най п ро стай гра ма ты кай, на 
якой най час цей кан так ту юць адзін з ад ным 
су ай чын ні кі. Вя до ма, не маг ло абыс ці ся без 
ура чы стых ве ча рын, на ву ко вых се мі на раў 
і лек цый. У іх пры ня лі ўдзел агу лам, ма быць, 
не каль кі со цень ча ла век, пры тым у абедз-
вюх кра і нах. Ці астат няя част ка поль скай 
або бе ла ру скай су поль нас ці мае нап ля ва-
цель скія ад но сі ны да іх улас най мо вы?

Ня ма ча го кры віць ду шой, су час ная мо ва 
па ля каў і бе ла ру саў глу хая на тон кую фра зу 
Міц ке ві ча аль бо Ку па лы. Ма ла хто так са ма 
ўмее пра чы таць і ра зу мець скла да ную фра-
зу, у якой яны за піс ва лі свае па чуц ці і дум кі. 
Міц ке ві ча ва мо ва, каб не ся гаць яш чэ глы-
бей, для су час най паль ш чыз ны амаль чу-
жая, так як і Ку па ла ва мо ва для бе ла ру саў. 
Толь кі што ў Бе ла ру сі амаль усе ду ма юць 
па-бе ла ру ску, але га во раць па-ру ску, што 
мя не на ват не здзіў ляе, ка лі ўлі чыць, што 
слоў нік ру скай мо вы фік суе, ка лі не па мы-
ля ю ся, не каль кі дзя сят каў слоў для, э-э... 
неп ры стой най жан чы ны, а бе ла ру ская, 
абы хо дзя чы ра сій скія нап ла ста ван ні, толь кі 
не каль кі. Ап ра ча та го трэ ба мець на ўва зе, 
што так зва ная гу тар ко вая мо ва вы ка ры стоў-
вае не больш за 100-150 слоў, з якіх ка ля 
чвэр ці з’яў ля ец ца ін век тыў ны мі фра за мі, 
ад па вя да ю чы мі эма цый на му наст рою абод-
вух на ро даў. Але бы ва юць і та кія па зы кі, якія 
ў поль скім ан ту ра жы да сяг ну лі вык люч ную 
пры га жосць над ка рэн най се ман ты кай. На-
пры клад, ан г лій скае сло ва «sіm p le ton», грэб-
лі ва абаз на ча ю чае прас ця ка, не аб ча са на га 
ча ла ве ка, пры ня ло ў дзе вят нац ца тым ста-
год дзі ў поль скай мо ве мі лую фор му «сым п-
ляч ка» — пра стач ка, не аб ча сан чы ка. Сым п-
ляч ком, ва ўся кім ра зе, на зы ваю свай го са-
бач ку ў мо мант ка рот ках ві лін на га гне ву, ка лі 
лю біць ён пыр с нуць на ко лы аў та ма бі ляў, 

пры яз джа ю чых 
на ве даць мя не 
сяб роў. Я прыз-
наю, ад нак, што та ко га ро ду ан г лій ш чы ну 
пры маю і на ват ух ва ляю. Я пра пу скаю тут 
бяз дум на спа ла ні за ва ную ін тэр нэт ную аг н-
лій ш чы ну, якая ўлі ва ец ца па вод кай у вуч нёў-
скія, сту дэн ц кія і кар па ра тыў ныя раз мо вы.

Ка жуць, мо ва з’яў ля ец ца лю стэр кам ча-
су. Сён ня ўста лёў вае яе стан дарт 180-зна-
ка вай эсэ мэ скі, якая не мае ні я кай па ва гі 
да вя лі кіх за га лоў ных лі тар, па чы на ю чых 
фра зу, ані для пун к ту а цыі, або ад па вед ных 
ёй і зве дзе ных да мі ні му му вы ра заў на тві-
та ры. Звы чай на гэ ты мі ні мум зво дзіц ца да 
ін век тыў. На жаль. Тві тар асаб лі ва лю бяць 
поль скія па лі ты кі. Нез дар ма ж, боль шасць 
поль скіх гра ма дзян ду мае, што ка ры ста ец-
ца чы ста поль скай мо вай, але раз маў ляе 
на спрош ча най мо ве па лі тыч ных пры то наў. 
Пры то наў, а не эліт! Пры клад ідзе звер ху. 
Ра ней лі чы ла ся, што па лі тыч ныя элі ты, 
ка лі яны бы лі на са мой спра ве элі та мі, выз-
на ча лі стан дар ты моў най і — праз мо ву 
— ма раль най ка рэк т нас ці; сён ня, ка лі яны 
зыш лі ў пар тый ныя пры то ны, дзе ды ску сія 
вя дзец ца вуль гар ны мі сло ва мі, га лоў ным 
чы нам пра тое, як заш ко дзіць ідэ а ла гіч ным 
пра ціў ні кам — выз на ча юць стан дар ты за-
ва ную пош ласць. Ва ўся кім вы пад ку, гру-
басць мо вы поль скіх па лі ты каў з’яў ля ец ца 
част кай гла баль най тэн дэн цыі. У апош ні 
час у ЗША пад час пуб ліч ных дэ ба таў трох 
рэс пуб лі кан скіх кан ды да таў у прэ зі дэн ты 
кож на га з іх больш зай ма ла тое, што ў ка го 
ёсць у рас пор ку, чым са цы яль ныя і між на-
род ныя праб ле мы.

Ад на го дня ці на ват тыд ня ўва гі, ад ве-
дзе на га род най мо ве, не да стат ко ва, каб 
вяр нуць ёй год насць пап са ва ную іг на ра ван-
нем або ня ве дан нем. Усё роў на ці га во рым 
пра поль скую, бе ла ру скую ці лю бую ін шую 
мо ву, нель га за бы ваць, што ў кож най з іх 
ут рым лі ва ец ца мно га па ка лен ная муд расць. 
Бы ло б па-дур но му змар на ваць яе. Ка лі 
за ці ра ец ца свя до масць род най мо вы, ка лі 
за няд боў ва ец ца кло пат пра яе, нез ва рот-
на раст рач ва ец ца ка лек тыў ная муд расць 
прод каў. Яна пе ра да ец ца на ступ ным па ка-
лен ням, але ча ста толь кі на род най мо ве. 
Без улас най мо вы кож ны на род дур нее і, як 
яго род ная мо ва, асу джа ны на знік нен не.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Пра суд над ук ра ін скай лёт чы цай На дзе-
яй Саў чан кай апош нім ча сам на пі са на ба-
га та ма тэ ры я лаў — і ін фар ма цый ных, і ана-
лі тыч ных, і пра тэс тных, і пра яе муж ныя па-
во дзі ны, і пра сут насць ра сій скай су до вай 
сі стэ мы. З боль ша га на ўсё па стаў ле ныя 
пы тан ні — і пра На дзею, і пра суд — зна хо-
дзяц ца больш-менш ла гіч ныя ад ка зы. Ну 
што нам, лю дзям, якія на ра дзі лі ся ў Са вец-
кім Са ю зе, мож на рас па вес ці но ва га пра 
„пра ва вую” спад чы ну, якая да ста ла ся на-
шым на ро дам ад той сі стэ мы, якая за гу бі ла 
без ліч лю дзей толь кі за іх са цы яль нае па хо-
джан не або кла са вую пры на леж насць?

Усе мы па мя та ем та кія тэр мі ны як „са-
цы я лі стыч ная за кон насць”, які мі нас шпі-
га ва лі і ў шко ле, і з эк ра наў тэ ле ві за раў, 
і з га зет ных ста ро нак. І шпі га ва лі так ак тыў-
на, што пас ля та ко га пра мы ван ня маз гоў 
на ват сту дэн там юры дыч ных фа куль тэ таў 
не бы лі зра зу ме лы мі аба вяз ко выя для вы-
ву чэн ня нор мы рым ска га пра ва. І гэ тыя 
нор мы так і не змаг лі пе ра мя ніць іх са цы я-
лі стыч на га мен та лі тэ ту. А „са цы я лі стыч ная 
за кон насць” ад нар маль най за кон нас ці 
про ста ад роз ні ва ла ся ўся го толь кі на яў-
нас цю ў ёй ідэ а ло гіі, ма на по лію на якую 
тры ма ла ўла да. І вось гэ тая ідэ а ло гія і бы-
ла пер шас най, а не са ма за кон насць.

Та му так лёг ка суд дзі ка ра юць ня мых 
удзель ні каў ма са вых ак цый за гуч нае вык-
рык ван не імі ан ты дзяр жаў ных ло зун гаў, 
ка ра юць бяз ру ка га за пля скан не ў да ло ні, 
ка ра юць бе ла ру ска моў на га ак ты ві ста за 
ру ска моў ную ла ян ку. Усё про ста. Хто не 
пад па дае пад ідэ а ло гію, той паз баў ля ец ца 
ўся ля кіх пра воў. Ён во раг ужо па са мым 
фак це свай го іс на ван ня. І да яго пры мя-
ня ец ца ме на ві та „са цы я лі стыч ная за кон-
насць”. І клю ча вое сло ва ў гэ тай фра зе 
гэ та сло ва „са цы я лі стыч ная”.

За раз то гэ та га сло ва па зра зу ме лых 
пры чы нах не агуч ва юць, але сут насць та-
кіх су доў ад гэ та га не мя ня ец ца.

Зра зу ме ла, што та кія ад мі ніст ра тыў ныя 
па ка ран ні як за пля скан не ў да ло ні ўся го 
толь кі дро бяз ныя пры су ды ў па раў нан ні 
з ін шы мі, знач на больш жор ст кі мі, якіх ужо 
так са ма ба га та на лі чы ла ся. Але ж усё па-
чы на ла ся з ма ло га, па куль псі ха ла гіч на не 

пры вык лі да гэ та га аб сур ду і вы ка наў цы, 
і гра мад ства. І ка лі цэ лая ку ча ўдзель ні каў 
пра цэ су пра цяг вае на стой ваць на тым, што 
бяз ру кі пля скаў у да ло ні, і сцвяр джа юць 
гэ та і мі лі цы ян ты, што скла да лі пра та кол, 
і свед кі, якія вы сту па юць у су дзе ў пры сут-
нас ці пра ку ро ра, і па га джа ец ца з імі і сам 
суд дзя, які ба чыць пе рад са бой та го са ма га 
пля ску на без ру кі, то мож на сме ла сцвяр-
джаць, што гэ та толь кі кве тач кі. Усіх іх рых-
ту юць да знач на больш сур’ ёз ных пра цэ-
саў, да та кіх, як над На дзе яй Саў чан кай.

Вель мі шмат лю дзей за да юць за раз 
пы тан не: на вош та ра сій скай ула дзе быў 
па трэб ны гэ ты аб сурд? Што яна ад яго 
вый г ра ла? Зда ва ла ся б на ад ва рот, пе рас-
ва ры ла ся з усі мі кан чат ко ва! Але ж не. 
Яна дзе іць згод на са сва ім ба чан нем. І за-
раз, як і не ад ной чы ўжо бы ло, яна про ста 
па вя за ла ўсіх удзель ні каў гэ та га пра цэ су 
і вя лі кую част ку ра сій ска га гра мад ства 
сва ім вы ра кам. Гэ та і бы ла га лоў ная мэ та, 
і за да ча, і вы нік. Як пры Ста лі не, ка лі пра-
во дзі лі ся ма са выя схо ды з пат ра ба ван ня мі 
смер ці во ра гам на ро да. Гэ та быў пра цэс 
не толь кі над ук ра ін скай лёт чы цай, але 
і над ра сій скім гра мад ствам, якое ў вы ні ку 
па він на бы ло кан чат ко ва ска рыц ца ўся ля-
ка му ра шэн ню сва ёй ула ды.

Ска ры лі ся не ўсе. Мно ства жур на лі стаў, 
ана лі ты каў, ак цё раў, на ву коў цаў, па лі ты каў 
і ін шых вя до мых ра сі ян вы ка за лі свае не га-
тыў ныя ад но сі ны да та го, што ад бы ва ла ся 
на су дзе над ук ра ін кай. І ў ад роз нен ні ад 
ула ды доб ра ар гу мен та ва лі свае до ва ды. 
На жаль, іх мо цы па куль што не ха пі ла, каб 
паў п лы ваць на вы нік, хоць свой го нар, і не 
толь кі свой, яны па спра ба ва лі ад ста яць.

Для ін шых жа, хто не ад ва жыў ся вы ка-
зац ца, ужо ні чо га не зме ніц ца. Са му На-
дзею Саў чан ку мо гуць і па мя няць на ка го, 
як гэ та пры ня та ў су свет най дып ла ма тыі. 
Мо гуць зган д ля ваць за ад ме ну сан к цый. 
Мо гуць на ват і про ста ад пус ціць, хоць гэ та 
ма ла ве ра год на. Хут чэй на ад ва рот. Але 
на ват каб і ап раў да лі, то гэ та ўжо ні чо га не 
зме ніць для тых, хто не па спеў вы ка заць 
сва ёй па зі цыі. І вось гэ та і ёсць са мае 
страш нае, бо ме на ві та та кое маў чан не 
і нат х няе ўла ду на но выя чар го выя аван ту-
ры. Хут ка мы пра іх да ве да ем ся.

vВік тар СА ЗО НАЎ
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У
 апош нія дні жы ха ры Поль ш чы 
ат рым лі ва лі су пя рэч лі вую ін фар-
ма цыю, да тыч ную да зво лу на 
вал ку дрэў і змя нен няў, уне се ных 
у «план кі ра ван ня ле сам» для Пуш-

чы, — ад зна чыў Ка раль Вы соц кі з Пар тыі 
Ра зам, якая ў пят ні цу 26 лю та га пра вя ла 
кан фе рэн цыю пра бу ду чы ню Бе ла веж-
скай пуш чы. — Спа чат ку Рэ гі я наль ная 
ды рэк цыя па ахо ве ася род дзя ста ноў ча 
ад к лі ка ла ся на вы сеч ку 188 тыс. ку біч ных 
мет раў дрэў у пуш чы. У апош ні час Мі ні-
стэр ства ахо вы ася род дзя аб’ я ві ла, што 
ў пуш чы ад бу дзец ца па рад ка ван не і бу дзе 
пра во дзіц ца яно да та го ча су, па куль не 
бу дзе за вер ша ны ві зіт прад стаў нікоў ЮНЕ-
СКА, тая вы сеч ка не бу дзе па ча та. Ця пер 
аказ ва ец ца, што ўсе ра шэн ні ў ча кан ні, 
па куль не пры бу дзе дэ ле га цыя ЮНЕ СКА, 
якая пры е дзе ў ся рэ дзі не са ка ві ка. Як бы ло 
адз на ча на прад стаў ні ка мі Пар тыі Ра зам, 
ад сут насць яс нас ці пе ра да чы і ін фар ма цый-
ны шум ва кол тэ мы вы се чак спры чы ня ец ца 
да та го, што ў на шым рэ гі ё не яш чэ не бы ло 
пра ве дзе на грун тоў нае аб мер ка ван не па 
пы тан ні аб аба ро не агуль на га даб ра, якім 
з’яў ля ец ца Бе ла веж ская пуш ча. Мож на 
па гля дзець на вок лі чы. РДАА: «У Бе ла веж-
скай пуш чы мож на рэ заць». Эко ла гі: «Гэ та 
чор ны сцэ на рый!». Па гэ тай пры чы не мы 
за пра сі лі ўсіх да ды ску сіі аб бя гу чай сі ту а-
цыі, а звя за най з пра па но ва мі мі ніст ра ахо-
вы ася род дзя. Мы за пра сі лі ўсіх, хто мае 
ў сэр цы ка рысць пуш чы. Хо чам па чуць мер-
ка ван ні на ву коў цаў, ак ты ві стаў-эко ла гаў, 
а так са ма лес ні коў, мяс цо вых ор га наў ула-
ды і жы ха роў Гай наў ш чы ны. Пры ня лі за пра-
шэн не прад стаў ні кі Рэ гі я наль най ды рэк цыі 
ахо вы ася род дзя, Рэ гі я наль най ды рэк цыі 
дзяр жаў ных ля соў (на жаль, у апош ні мо-
мант ад мо ві лі ся) і эко ла гаў.

Бе ла веж ская пуш ча рас па ло жа на 
ў ні зін най уме ра най зо не на паў ноч ным 
паў шар’і. Ахоў ва ла ся як цэ ласць лі тоў скі-
мі кня зя мі, поль скі мі ка ра ля мі і ра сій скі мі 
ца ра мі, пе ра жы ла прак тыч на без змен аж 
да Пер шай су свет най вай ны, ка лі ня мец кія 
аку па цый ныя ўла ды па ча лі вы сеч ку. Сён ня 
мно гія част кі ле су стра ці лі свой на ту раль-
ны ха рак тар. Тым не менш, на ват па-за ме-
жа мі ахоў ных тэ ры то рый, мож на ўба чыць 
тут фраг мен ты ле су, які шмат ста год дзяў 
та му пак ры ваў быў Еў ро пу. Боль шасць 
з іх, вя до ма, там, дзе пуш ча пад ахо вай.

Лепш за ўсё за ха ваў ся фраг мент раз-
меш ча ны ў ме жах стро га га за па вед ні ка, 
на ліч ва ю ча га 50 квад рат ных кі ла мет раў, 
які з’яў ля ец ца цэн т раль най част кай Бе ла-
веж ска га на цы я наль на га пар ку і лі чыц ца 
пер шым поль скім на цы я наль ным пар кам. 
Ён быў ство ра ны ў 1921 го дзе як ляс ні цтва 
«Рэ зер ват». У ця пе раш ні час на цы я наль-
ны парк ахоплівае ка ля 100 км2, што скла-
дае ка ля 1/5 поль скай част кі Бе ла веж скай 
пуш чы (520 км2). Увесь ком п лекс ра зам 
з бе ла ру скай част кай Пуш чы (якая пад 
ахо вай у цэ лас ці) зай мае ка ля 1500 км2. 
На пра ця гу мно гіх га доў ідзе ба раць ба за 
ахап лен не ўсёй поль скай част кі пуш чы та-
кой ахо вай. Дзя ку ю чы дзе ян ням Gre en pe-
a ce ўда ло ся ска ра ціць на 60% коль касць 
ссе ча ных дрэў у пуш чы і ат ры маць дэк ла-
ра цыю аб спы нен ні вы се чак больш чым 
100-га до ва га дрэ ва стою.

Бе ла веж ская пуш ча з’яў ля ец ца най буй-
ней шым пры род ным ляс ным ком п лек сам 
у Еў ро пе, схо віш чам для мно гіх рэд кіх 
і зні ка ю чых ві даў жы вёл і рас лін. Уве дзе на 
яна ЮНЕ СКА ў спіс су свет най куль тур най 
і пры род най спад чы ны, з’яў ля ец ца ад ной 
з ахоў ных тэ ры то рый Na tu ra 2000. Бе ла-
веж скі на цы я наль ны парк ахоп лі вае толь кі 
не вя лі кую част ку пуш чы. Астат няй поль-
скай част кай пуш чы ад мі ніст ру юць тры 
над ляс ні цтвы: Бе ла веж скае, Гай наў скае 
і Броўск (з ся дзі бай у Груш ках).

Бе ла веж ская пуш ча з’яў ля ец ца не толь-
кі на цы я наль ным скар бам, але і мес цам, 
дзе жы ве і пра цуе шмат лю дзей. У са мой 
Бе ла ве жы жы ве ка ля 2200 ча ла век, з якіх 
боль шая част ка пра цуе ў ляс ной гас па-
дар цы, ляс ной пра мыс ло вас ці, але яш чэ 
больш — у ту рыз ме (БНП на вед вае ка ля 
120 000 ту ры стаў у год).

Па мер ка ван нях са цы ё ла гаў, стаў лен не 
да ахо вы пры ро ды з’яў ля ец ца ад ной з ас-

ноў ных раз дзя ляль ных лі ній па між жы ха ра-
мі гмі ны. Не ка то рыя лі чаць, што гэ ты кан-
ф лікт у знач най сту пе ні ві да воч на штуч на 
раз дзь муха ны па па лі тыч ных пры чы нах. 
Абод вум ба кам, па сут нас ці, за ле жыць 
перш за ўсё на ўні каль най пры ро дзе і за-
ха ван ні бі я раз на стай нас ці пуш чы.

У маі 2014 го да кан т роль Най вы шэй-
шай кан т роль най па ла ты па ка заў, што 
гас па дар ка ве дзе ная на тэ ры то рыі над ляс-
ні цтваў Бе ла ве жа, Гай наў ка і Броўск не за-
бяс печ вае да стат ко вай ахо вы каш тоў на га 
дрэ ва стою. Між тым, пас ля ня даў ніх пар ла-
мен ц кіх вы ба раў над ляс ні цтва Бе ла ве жа 
пра па на ва ла пя цік рат нае па ве лі чэн не 
лі мі ту вы сеч кі ле су. Ды рэк цыя дзяр жаў ных 
ля соў аб г ру н тоў вае сваё ра шэн не тым, 
што вы сеч ка па він на быць па вя лі ча на з-за 
паш ко джан няў, вык лі ка ных за ся ля ю чым 
пуш чу яло вым ка ра е дам-дру ка ром. Эко-
ла гі лі чаць, што па гро за пе ра боль ша ная 
(ел ка склад вае толь кі 30% ад усіх ляс-
ных на са джэн няў Бе ла веж скай пуш чы), 
і трэ ба да зво ліць, каб пуш чу фар ма ва лі 
пры род ныя пра цэ сы, так як ад бы ва ла ся 
да гэ та га ча су. Гра да цыя ка ра е даў трап-
ля ла ся ў пуш чы не ад на ра зо ва і лес сам 
ад наў ляў ся. Па цяп лен не клі ма ту вык лі кае 
ад ступ лен не ялі ны на поў на чы, та му яе 
до ля ў дрэ ва стою Бе ла веж жа і так бу дзе 
змян шац ца. Яе за ме на на ін шы дрэ ва стой 
мае мець ста ноў чае ўздзе ян не на бі я раз на-
стай насць.

Удзель ні кі ды ску сіі мер ка ва лі, што пра па-
но ва над ляс ні цтва зда ец ца быць ма ты ва ва-
най не столь кі жа дан нем ахоў ваць Бе ла веж-
скую пуш чу, як жа дан нем па ве лі чэн ня зда-
бы чы драў ні ны. Мэ ту дзе ян няў Дзяр жаў ных 
ля соў выз на чае за кон ад 28 ве рас ня 1991 
го да аб ля сах. Пер шай з гэ тых за дач з’яў ля-
ец ца за ха ван не ля соў; дру гой — ахоў ван не 
ля соў, асаб лі ва каш тоў ных. Ра цы я наль нае 
вя дзен не зда бы чы драў ні ны згад ва ец ца 
толь кі на пя тым мес цы. Пар тыя Ра зам лі-
чыць дзе ян ні над ляс ні цтва кар ды наль на 
су пя рэч лі вы мі з пер шы мі мэ та мі. На іх дум-
ку, не мае гэ та так са ма ні чо га су поль на га 
з ра цы я наль ным гас па да ран нем. Зме на 
не пры ня се боль шай эка на міч най ка рыс ці 
ані жы ха рам гмін Бе ла веж жа, ані кра і не, 
а ўплыў па ве лі чэн ня вы сеч кі на кош ты 
абаг ра ван ня ці ма тэ ры я лаў для драў нін най 
пра мыс ло вас ці бу дзе мі ні маль ным. Пар тыя 
Ра зам ра шу ча па тра буе ад ды рэк цыі Дзяр-
жаў ных ля соў і Мі ні стэр ства ахо вы ад маў-
лен ня ад гэ тай за ду мы. Лі чыць, што гэ тая 
тэ ма, та кая важ ная для на ша га рэ гі ё на, па-
він на стаць прад ме там сур’ ёз най ды ску сіі, 
якая вый дзе за ме жы вуз ка га ко ла спе цы я-
лі стаў і не спы ніц ца ў мо мант не паз беж на га 
сці шэн ня ме дый на га шу му.

— Бе ла веж ская пуш ча з’яў ля ец ца 
най буй ней шым у Еў ро пе на ту раль ным 
ляс ным ком п лек сам і са праў ды ўні каль най 
эка сі стэ май. Гэ та част ка на ша га на цы я-
наль на га зда быт ку, які не мо жа быць пад-
вер г ну ты ло гі цы пры быт ку і вы се ча ны. Мы 
звяр та ем ся да прэм’ ер-мі ністр Бе а ты Шыд-

ла, мі ніст ра ахо вы ася род дзя Яна Шыш кі 
і Уп раў лен ня дзяр жаў ных ля соў ад мо віц ца 
ад ідэі па ве лі чэн ня лі мі ту па на рых тоў цы 
драў ні ны ў Бе ла веж скай пуш чы, — ка жа 
Юсты на Рэм бі шэў ская з Пар тыі Ра зам.

Да тра ды цый на га па ло хан ня гніл лю 
і ка ра е дам да хо дзіць но вае — па жа ры. 
Та кія пла ны Мі ні стэр ства на ва коль на га 
ася род дзя і Дзяр жаў ных ля соў — вы се чы 
і вы вез ці су хую ялі ну. Гэ та ра ды каль нае 
змя нен не ў па раў нан ні з мі ну лы мі га да-
мі. Чар го выя мі ніст ры ася род дзя ўра даў 
ГП-ПСЛ пры вя лі да знач на га ска ра чэн ня 
вы се чак. Гэ тыя дрэ ва стоі, якія ме лі больш 
за сто га доў, бы лі аба ро не ны, а зда бы ча 
драў ні ны ўпа ла з 100-150 ты сяч ку біч ных 
мет раў у год да 48 ты сяч — столь кі прад-
бач ваў зац вер джа ны «план кі ра ван ня 
ле сам» на пе ры яд 2012-2021 га доў. Гэ та 
бы ла кам п ра міс ная рас п ра цоў ка, якую 
зра бі ла гру па па спра вах пуш чы пры прэ-
зі дэн це Ле ху Ка чын скім. Дзя ку ю чы гэ тым 
дзе ян ням бе ла веж скі лес па чаў ад наў ляць 
свой на ту раль ны ха рак тар, Еў ра пей ская 
ка мі сія пры пы ні ла спра ву су праць Поль-
ш чы за па ру шэн не ды рэк ты вы па ахо ве 
пры ро ды, і ўся пуш ча бы ла ўга на ра ва на 
зван нем су свет най спад чы ны ЮНЕ СКА.

Усё па ча ло змя няц ца, ка лі ве ра год-
насць пе ра мо гі на вы ба рах ПіС ста ла 
рэ аль най. Вяс ной 2015 го да, без пра вя-
дзен ня кан суль та цый з няў ра да вы мі ар га ні-
за цы я мі, та га час ны ды рэк тар Дзяр жаў ных 
ля соў Адам Ва сяк па вя лі чыў ўзро вень 
вы сеч кі на 35 тыс. ку біч ных мет раў. Та ды 
лес ні кі хут ка па ча лі рых та ваць пап раў кі 
ў «Пла не кі ра ван ня ле сам», каб быў ад па-
вед ны з по гля да мі бу ду ча га мі ніст ра ася-
род дзя.

Ян Шыш ка яш чэ ў ся рэ дзі не 2014 г. 
ка заў, што пуш ча гніе і трэ ба ў ёй вы рэз-
ваць 200 ты сяч куба мет раў драў ні ны ў год. 
Неў за ба ве пас ля ўступ лен ня на па са ду ён 
на ве даў бе ла веж скія над ляс ні цтвы. Пас ля 
гэ та га ві зі ту над ляс ні цтва Бе ла ве жа пуб ліч-
на аб’ я ві ла да да так да «Пла на кі ра ван ня 
ле сам», які пра дуг ледж вае вы сеч ку ў па ме-
ры да 52 тыс. м3 у год. Гэ та ў во сем ра зоў 
больш чым ра ней, та му што па пя рэд ні 
«план» для над ляс ні цтва Бе ла ве жа пра дуг-
ле джваў 6 ты сяч м3. Ак ра мя та го, пад ся-
ке рай ма юць лег чы дрэ вы, якім больш за 
сто га доў. Па доб на ў ін шых над ляс ні цтвах. 
Лес ні кі тлу ма чаць пла ны вы сеч кі не аб ход-
нас цю па мян шэн ня ве лі зар най гра да цыі 
яло ва га ка ра е да, які ў апош нія тры га ды 
за біў ел кі аб’ ё мам ка ля 500 тыс. ку біч ных 
мет раў на прыб ліз на 4-х ты ся чах гек та раў. 
Яны не да да юць, ад нак, што ўжо бы лі боль-
шыя гра да цыі, але зай мае гэ та менш чым 
10 ад сот каў па вер х ні пуш чы, а ўся ялі на 
ў пуш чы мае ма су 5 мі льё наў ку біч ных мет-
раў. Не ка жуць так са ма, што па мі ра ю чая 
ялі на дае мес ца жыц ця для мно гіх рэд кіх 
ві даў, а так са ма пра тое, што лес у та кіх 
мес цах дае ра ды аб на віц ца на ту раль ным 
шля хам. І не ўспа мі на юць, што 30 пра цэн-
таў пла на ва най вы сеч кі, зна чыць, гэ та 

дзя сят кі ты сяч дрэў, з які мі ка ра ед не мае 
ні чо га су поль на га (ха ця бы вае, што яло вы 
ка ра ед за ча пае так са ма і хва і ну).

Бе ла веж ская пуш ча мае ў агуль най 
скла да нас ці 60 ты сяч гек та раў. Яе са мая 
каш тоў ная пры род ная част ка за хоў ва ец-
ца ў пар ку (9 000 га) і рэ зер ва тах у трох 
пры лег лых да пуш чы над ляс ні цтвах (ра зам 
за па вед ні кі скла да юць 12 000 га). Там ні-
чо га не вы ся ка ец ца на о гул. Астат ні гэ та 
звы чай ны лес, дзе вя дзец ца гас па дар ка 
з пры мя нен нем спе цы яль ных ахоў ных умоў 
(Na tu ra 2000). Па гэ тай пры чы не на пра ця гу 
апош ніх не каль кіх га доў ле са руб ныя ра бо-
ты бы лі вель мі аб ме жа ва ны мі. Кож нае над-
ляс ні цтва рэ за ла 1/10 та го, што ся рэд няе 
над ляс ні цтва ў Поль ш чы. У вы ні ку гэ та га 
рас паў сю дзіў ся той яло вы ка ра ед — ку зур-
ка, якая нам на жа ец ца на тры па ка лен ні 
ў год. Ён ата куе зда ро выя ялі ны і на ват 
ін шыя ві ды іг ліч ных дрэў. Адзі ны спо саб, 
каб вы да ліць гра да цый ныя ўспыш кі, гэ та 
вы сеч ка за се ле ных дрэў і вы ваз іх з ле су, 
перш чым ка ра е ды вы ле цяць на вы вя дзен-
не на ступ на га па ка лен ня на ся ко мых.

Вы ні кам з’яў ля ец ца тое, што трэ ба анек-
са ваць вы сеч ку і ад туль тыя пла ны вы сеч кі 
ў па ме ры 52 000 ку біч ных мет раў у год 
(+/- столь кі ж, коль кі на пры клад у Не па ла мі-
цах). Мо жа ад туль крык эко ла гаў? На ват ка-
лі пры няць «ка таст ра фіч ны» сцэ на рый для 
трох над ляс ні цтваў, зда бы ча драў ні ны на лі-
чыць 3 х 50, зна чыць, 150 ты сяч кубамет раў 
драў ні ны ў год. Мяр ку ю чы, што ў ся рэд нім 
гэ та 250 мет раў драў ні ны на гек тар, ахо піць 
гэ та ка ля 600 га з 60 ты сяч гек та раў агуль-
най плош чы: 1% ад агуль най су мы. Там лес 
бу дзе за ме не ны но вым па ка лен нем. Гэ та 
па-за пар кам і за па вед ні кам, дзе ка ра ед 
мо жа жэр ці са бе ўво лю, а ялі ны — вы ва роч-
вац ца і па рах нець.

Прад ка зан не ве лі зар на га пры быт ку ад 
пла на ва най вы сеч кі — ці гэ та не ма ні пу ля-
цыя? Драў ні на з ка лі до ра мі ку зу рак з’яў ля-
ец ца гор шым кла сам сы ра ві ны. Пра да ец-
ца яе ка ля 90 зло тых за метр, на ват у 10 
ра зоў тан ней чым сы рыя пі ла ма тэ ры я лы. 
Ідзе яна на дро вы, па пе ру або ін шы пе ра-
мол. Па ве лі чэн не зда бы чы на 50 ты сяч 
ку біч ных мет раў на над ляс ні цтва скла дзе 
пры бы так 13,5 мі льё на зло тых. Гэ та не да-
ход, не пры бы так, бо ад вы сеч кі і вы ваз кі 
сы ра ві ны і на са джэн ня ма ла дых дрэў цаў 
трэ ба вы лі чыць амаль 12 мі льё наў. За ста-
ец ца 1,5 мі льё на зло тых у год. Для кож на-
га над ляс ні цтва ад но 500 ты сяч зло тых.

Эко ла гі лі чаць, што Бе ла веж ская пуш ча 
па він на быць «у цэ лас ці ахоп ле на спе цы-
яль най ахо вай, якой яна зас лу гоў вае».

Апошняе рашэнне міністра Яна Шы шыкі 
з 13 сакавіка: адна трэць загаспадараных 
надлясніцтваў застанецца ў стане без 
умяш ання чалавека, а ў апошняй будуць 
кіра вацца да таго, каб прытармазіць 
працэс дэструкцыі і ахоўваць віды. 
Мае яна па д да вацца «дзеянням  галіны 
экалагічнай інжынерыі».

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ

Ра зам пра Пуш чу 
— су поль нае даб ро

 Га лоў ныя ды ску тан ты-эко ла гі — Мі ра слаў Стэ па нюк (бы лы ды рэк тар БНП), Кшыш таф Шмідт, Зя нон Кру чын скі, Адам Бог дан
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Да ра фей Фі ё нік, стар шы ня Аб’ яд нан ня 
„Му зей ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах” 
з’яў ля ец ца са ства раль ні кам на род на га 
ка лек ты ву „Жэ мэр ва” і на род най ка пэ
лы пры Сту дзі вод скім му зеі, якія ў суп
ра цоў ні цтве з на род ны мі ка лек ты ва мі 
з Пад ляш ша і Па лес ся пра па ган ду юць 
бе ла ру скі фаль к лор на Бе ла сточ чы не. 
Ка лі трап ляю ў Сту дзі во ды, мяс цо выя 
са ма дзей ні кі зап ра ша юць на ве даць 
май старкла сы па на род ных бе ла ру скіх 
пес нях і тан цах, якія ў Гай наў скім до ме 
куль ту ры ар га ні зуе гай наў скае ад дзя
лен не Пра ва слаў на га бра цтва свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія, што дзей ні чае пры 
Свя таТро іц кім са бо ры ў Гай наў цы. Абу
чэн не вя дуць ме на ві та чле ны „Жэ мэр
вы” і сту дзі вод скай ка пэ лы.

— Гэ та ўжо чар го выя май стар-кла сы, пад-
час якіх ву чым гай на вян на род ным пес ням 
і тан цам. Як па пя рэд нія, так і ця пе раш нія 
май стар-кла сы за кон чац ца прак тыч ным 
вы ка ры стан нем та го, ча му на ву чы лі ся, 
у час на род ных за пу стаў, якія ад бу дуц ца 
ў Гай наў скім до ме куль ту ры. Зап ра ша ем 
на іх доб ра вя до мы на шай пуб лі цы ка лек-
тыў „Хме леў скія ва ла цу гі”, які мно га ра зоў 
ва дзіў ка ра го ды па на шых вё сках пад час 
на род ных ме ра пры ем стваў, — ка жа Да ра-
фей Фі ё нік, кі раў нік Сту дзі вод ска га му зея, 
ад ной з мэт яко га з’яў ля ец ца пра ган да ван-
не на род ных пе сень і тан цаў.

Ан на Фі ё нік, му зыч ны і ар га ні за цый ны 
кі раў нік „Жэ мэр вы” ўдак лад ні ла, што па-
доб ныя май стар-кла сы „Жэ мэр ва” ар га ні-
за ва ла ў Ся мя ты чах і Бе ла ве жы.

Ка лі 28 лю та га за хо джу ў Гай наў скі дом 
куль ту ры, ах вот ныя абу чац ца на род ным 
пес ням і тан цам ужо саб ра лі ся. Стар шы-
ня гай наў ска га ад дзя лен ня Пра ва слаў-
на га бра цтва свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
Лю цы на Ру шук ка жа, што ты дзень ра ней 
саб ра ла ся больш ах вот ных ву чыц ца 
тра ды цый на му спе ву і тан цам. На гэ ты 
раз грып пры му сіў част ку ўдзель ні каў 
май стар-кла саў ля жаць у лож ках. За нят кі 
спа чат ку па чы на юц ца за рад кай, якая мае 
да па маг чы леп ша му спя ван ню.

— Я з на род ны мі пес ня мі вы сту па ла ўжо 
ў дзі ця чым ка лек ты ве „Жэў жы кі” Ком п лек-
су школ з да дат ко вым на ву чан нем бе ла-
ру скай мо вы ў Бель ску-Пад ляш скім. Спа-
да баў ся мне на род ны рэ пер ту ар і я ра шы-
ла ся спя ваць з ка лек ты вам „Жэ мэр ва”. 
На род ныя тан цы так са ма ці ка выя, — ска-
за ла Дар’я Мар ты но віч з „Жэ мэр вы”.

Кі раў нік „Жэ мэр вы” Ан на Фі ё нік кі ра ва ла 
хо дам май стар-кла саў. Ра зам з ёю за нят-
кі па на род нах спе вах і тан цах вя лі Дар’я 
Мар ты но віч, Ві я ле та Бо цюк і Мал га жа та 
Мац ке віч. Сту дзі вод скую ка пэ лу са стаў-
ля юць Да ра фей Фі ё нік, два яго сы ны 
Мак сім і Ілья ды дзве скры пач кі Ві я ле та 
Бо цюк і Ні ка Юр чук.

— Мы ву чым на род ным пес ням з Пад ляш-
ша і Па лес ся. За раз рас паў сюдж ва ец ца 
мо да на вяр тан не да сва іх тра ды цый. 
Удзель ні кі май стар-кла саў ву чац ца спя-
ваць даў нія пес ні і тан ца ваць па-на род на-
му. Ка лек тыў „Жэ мэр ва” дзей ні чае з 2003 
го да і праз яго прай ш ло ка ля 50 асоб. 
Спа чат ку бы лі гэ та вуч ні, якія ўдзель ні ча лі 
ў лет ніх май стар-кла сах, ар га ні за ва ных 
Сту дзі вод скім му зе ем, пас ля да лу чы лі ся 

Абу ча лі ся 
на род ным 
пес ням 
і тан цам

ін шыя асо бы. У пэў ны мо мант у „Жэ мэр-
ве” вы сту па ла ка ля 20 ча ла век. По бач 
спе ву і тан цаў мы па каз ва лі на род ныя 
аб ра ды. Ба чым, што на ша пра ца, якую 
мы па ча лі два нац цаць га доў та му, не пра-
па ла, што па яў ля юц ца но выя пры хіль ні кі 
аў тэн тыч на га фаль к ло ру. Спе вы і тан цы 
— част ка на ша га фаль к ло ру. На шы прод-
кі раз дзя ля лі час згод на з цар коў ным 
ка лен да ром і пры род ны мі на зі ран ня мі. 
Ця пер рых ту ем ся да за пу стаў, якія гай-
наў скае бра цтва хо ча пра вес ці згод на 
з цар коў ны мі тра ды цы я мі і з ухі лам на 
бе ла ру скі фаль к лор, — ска за ла Ан на Фі ё-
нік, кі раў нік „Жэ мэр вы”.

Май стар-кла сы ар га ні за ва ла Лю цы на 
Ру шук, якая з во се ні мі ну ла га го да стар-
шы нюе гай наў ска му ад дзя лен ню Кі ры ла-
Мя фо дзі еў ска га бра цтва.

— Я ра да, што мы ву чым ся спя ваць пес-
ню, за пі са ную ў Ла сін цы, ад куль я ро дам 
і дзе пра ца ва ла на стаў ні цай. З дзя цін ства 
па мя таю, што на ша вё ска бы ла рас с пя-
ва най. Мо ладзь збі ра ла ся на ла вач ках 
і ах вот на спя ва ла ў свя точ ны час. Лю дзі 
спя ва лі на вя сел лях, хрыс ці нах і ін шых 
ся мей ных ме ра пры ем ствах. Пас ля спеў 
па чаў зні каць з вя ско вай пра сто ры, за 
вык лю чэн нем ся мей ных ме ра пры ем стваў. 
На ват мае вуч ні, якія не пра па да лі за спе-
вам у шко ле, па каз ва лі сваю пя ву часць на 
вя сел лях. Важ на, што на ша мо ладзь хо ча 
спя ваць на род най мо ве, — ска за ла стар-
шы ня бра цтва Лю цы на Ру шук, якой пры 
май стар-к ла сах да па ма га юць скар б нік гай-
наў ска га бра цтва Нэ ля Шчу ка і сак ра тар 
Юры Ры га ро віч. — Мы ра шы лі ся ад на віць 
даў нія тра ды цыі, на ла дзі лі су пра цоў ні-
цтва з Да ра фе ем Фі ё ні кам і ка лек ты вам 
„Жэ мэр ва”. Спа чат ку з да па мо гай Сту дзі-
вод ска га му зея ар га ні за ва лі „ёл ку” для 
дзе так, пас ля бы лі май стар-кла сы, якія 
за вяр шы лі ся за пу ста мі з пес ня мі і тан ца мі. 
За раз паў та ра ем гэ та яш чэ раз. На на шы 
за пу сты за ах воч ва ем прый с ці ў вы шы тых 
на даў нюю мо ду ка шу лях і блуз ках. На 
за пу стах бу дзем спя ваць даў нія пес ні і тан-
ца ваць даў нія тан цы („па дыс пан”, „лы сы”, 
„кра ка вяк” — А. М.). Га лоў ным ат рак цы ё-
нам за пу стаў мае быць вы ступ ка лек ты ву 
„Хме леў скія ва ла цу гі”, мае вы сту піць яш чэ 
ка лек тыў Гай наў ска га до ма куль ту ры.

Пад час пер шых май стар-кла саў у на-
род най ка пэ ле вы сту паў Мак сім Фі ё нік, 
а пад час дру гіх, ка лі саб ра ныя ву чы лі ся 
на род ным тан цам, буб ніў Ілья Фі ё нік. 
Удзель ні цам за нят каў па да ба юц ца та кія 
ары гі наль ныя май стар-кла сы.

— Вы вуч ван не даў ніх пе сень і тан цаў для 
нас но вае, але ці ка вае. Мы лю бі лі спя-

ваць і тан ца ваць у мо ла дас ці. Тут ву чым ся 
пес ням і тан цам, якія раз вуч ва лі на шы 
ба бу лі або на ват пра ба бу лі, — за я ві лі жан-
чы ны ся рэд ня га ўзро сту.

Спа да ры ня Лю цы на ўдак лад ні ла, што 
ты дзень ра ней у май стар-кла сах пры ня лі 
ўдзел дзет кі, мо ладзь і на ват жан чы ны 
пен сі ён на га ўзро сту.

— Гай наў скае ад дзя лен не Пра ва слаў на га 
бра цтва свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія зай ма-
ец ца перш за ўсё ас вет най хрыс ці ян скай 
дзей нас цю і пра цай у ка рысць пра ва слаў-
ных жы ха роў Гай наў кі. На ша мі сія — іс ці 
ра зам з Цар к вой. Мы вый ш лі з пра па но-
вай ар га ні за ваць пры Свя та-Тро іц кім са бо-
ры ў Гай наў цы, пры якім мы дзей ні ча ем, 
біб лі я тэ ку. Мы ат ры ма лі кры ху вы дан няў 
ад гай наў ска га пра ва слаў на га вы да ве цтва 
„Брат чык”, а за саб ра ныя срод кі ку пі лі 
ду хоў ную лі та ра ту ру ў Па ча еў скай лаў ры. 
На ста я цель на ша га пры хо да ай цец Мі ха іл 
Не гя рэ віч пе ра даў у біб лі я тэ ку даў но та му 
вы да дзе ныя кніж кі, уні ку мы, які мі мож на 
бу дзе па ка ры стац ца на мес цы. Спа дзя ем-
ся на ін шых ах вя ра валь ні каў няз ніш ча ных 
кні жак з ду хоў ным зме стам, які не су пя рэ-
чыць пра вас лаў на му на ву чан ню. Срод кі 
на біб лі я тэ ку і ін шыя на шы іні цы я ты вы 
мы збі ра лі пад час даб ра чын на га ба лю, 
які ар га ні за ва лі зі мой, і бу дзем збі раць 
у час за пу ста вых гуль няў. Пла ну ем на-
вед ваць адзі но кіх ста рэнь кіх лю дзей, каб 
пад ба дзё рыць іх пе ра ма гаць жыц цё выя 
скла да нас ці і да па маг чы ім у кан к рэт ных 
спра вах. На ша бра цтва ар га ні за ва ла 
фэ сты зда роўя і тры пе ша ход ныя па лом-
ні цтвы ў Па ча еў скую лаў ру. Гэ тым ле там 
дай ш ло на мес ца аж но ка ля 900 ча ла век, 
бо па да ро зе да лу ча лі ся да нас па лом ні кі 
з Бе ла ру сі і Ук ра і ны. Збі ра ем срод кі на на-
шу дзей насць, бо толь кі ў гэ тым го дзе на 
ар га ні за цыю „ёл кі” і па да рун кі для дзе так 
вы дат ка ва лі 8 ты сяч зло тых, — ра сказ ва-
ла Лю цы на Ру шук.

Гай наў скае бра цтва, ду хоў ным апе ку ном 
яко га з’яў ля ец ца ай цец Марк Юр чук са 
Свя та-Тро іц ка га са бо ра, апош нім ча сам 
ад зна чы ла 100 га да ві ну бе жан ства, між ін-
шым ад бы лі ся прэ зен та цыя кніж кі „Бе жан-
ства 1915 го да”, вы да дзе най Праг рам най 
ра дай тыд нё ві ка „Ні ва”, і спек такль „Бе-
жан цы”, па стаў ле ны тэ ат раль най гру пай 
Гай наў ска га бел му зея, якую вя дзе Іа ан на 
Стэль ма шук-Троц. Ня даў на бра цтва на ла-
дзі ла дэ ман ст ра цыю філь ма Юрыя Ка лі ны 
„Ся ро жа”.

— Ёсць мно га пла наў і та му зап ра ша ем 
да на ша га бра цтва лю дзей ах вот ных пра-
ца ваць у ка рысць на ша га ася род дзя.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Удзель ні кі май стар-кла саў па даў ніх пес нях і тан цах спя ва юць у люст ра най за ле 
ГДК; на пер шым пла не спра ва — стар шы ня гай наў ска га бра цтва Лю цы на Ру шук

 На род ным пес ням і тан цам ву чы ла сту дзі вод ская „Жэ мэр ва”; спра ва — кі раў нік ка лек ты ву Ан на Фі ё нік 
і стар шы ня сту дзі вод ска га аб’ яд нан ня Да ра фей Фі ё нікВы нік апы тан ня 

НФЗ
У лі ста па дзе мі ну ла га го да На цы я-

наль ны фонд зда роўя пра вёў апы тан не 
ся род па цы ен таў на тэ му ўзроў ню за да-
валь нен ня з ат ры ма ных пас луг у ас ноў-
най ме ды цын скай апе цы (ПОЗ)

І так: па цы ен ты ста ноў ча аца ні лі да-
ступ насць да тэ ле фон най рэ гіст ра цыі 
(лёг ка даз ва ніц ца). 60 пра цэн таў рэс-
пан дэн таў па зі тыў на аца ні ла да ступ-
насць да аб с ле да ван няў, да ру ча ных 
ся мей ным ле ка рам, 2/3 апы та ных ад-
ка за ла, што ў пун к тах ПОЗ мож на па-
ка ры стац ца ін фар ма цы яй аб пра вах 
па цы ен та, а 3/4 што пра вы гэ тыя ўша-
ноў ва юц ца, 80% ад ка за ла, што ат ры-
ма ная ін фар ма цыя аб ста не зда роўя 
бы ла зра зу ме лая, а 2/3 кан ста та ва ла, 
што ў ПОЗ бес п раб лем на мож на па-
ка ры стац ца ін фар ма цы яй на тэ му пра-
фі лак тыч ных праг рам, фі нан са ва ных 
НФЗ. І ў за вяр шэн ні апы тан няў уз ро-
вень за да валь нен ня ад ат ры ма ных пас-
луг у рам ках ПОЗ 40% рэс пан дэн таў 
аца ні ла вель мі доб ра, 25% — ста ноў-
ча, 7% — да ло са мую ніз кую ацэн ку.

Апы тан не пра во дзі ла ся ў лі ста па дзе 
2015 г. ся род 35 ты сяч па цы ен таў, якія 
па ка ры ста лі ся пас лу га мі НФЗ у пе ры я-
дзе апош ніх два нац ца ці ме ся цаў.    (ус)

За няд ба ная плош ча 
Жыл лё вы па сё лак Ляс ная Да лі на 

— адзін са шмат лі кіх па сёл каў у Бе ла-
сто ку. Ён вя лі кі і аб жы ты. Ад цэн т ра го-
ра да мож на да яго да е хаць аў то бу са-
мі га рад ской ка му ні ка цыі № 12 і 20. 
Мож на імі да е хаць і ў Ста ра сель цы. 
На пра езд трэ ба пат ра ціць кры ху ча-
су, ха ця ез дзяць яны да во лі ча ста.

Па між шмат ся мей ны мі бло ка мі 
пры ву лі цах Ша рых Шэ рэ гаў і Ар міі 
Кра ё вай зна хо дзіц ца да во лі аб шыр-
ная не за бу да ва ная плош ча. Яна штось-
ці як за няд ба ны мі ні-парк. Тут ра стуць 
пе ра важ на лі ста выя дрэ вы і ку стар ні-
кі. Ёсць спар тыў ная пля цоў ка з ва ро та-
мі ды пя соч ні ца для дзі ця чых гуль няў. 
Блі жэй жы лых шмат ся мей ных бу дын-
каў ста яць кан тэй не ры для смец ця.

Ка лі ёсць воль ная плош ча, та ды 
жы ха ры ста лі пра топ т ваць са бе сця-
жын кі нап раст кі і наў ск рыж. Там, дзе 
най больш іх хо дзіць, па ча лі прак лад ку 
тра ту а ра ды не за кон чы лі, па кі ну лі дый 
го дзе. За раз спя ша еш да аў то бу са нап-
раст кі і рап там тра ту ар аб ры ва ец ца... 
Да лей пя сок ды ра скі ну тыя на ба кі тра-
ту ар ныя плі ты. За раз, ка лі ра стаў снег, 
тут ба ло та і ста яць лу жы. Каб на вес ці 
па ра дак на між б ло ка вай пля цоў цы, 
як да гэ туль у па сял ко вай «Wspól no cie 
Miesz ka nio wej» ніх то не па ду маў. Не ві-
даць тут ру кі доб ра га гас па да ра.   (яц)

Бу дзе больш 
ка му наль ных 
ква тэр
У 2012 го дзе ў Бе ла сто ку зда лі 

ў ка ры стан не 83 ка му наль ныя ква тэ-
ры ў бло ках па ву лі цы Бар су чай на 
па сёл ку Дай лі ды. У 2014 го дзе тут 
у чар го вым но вым бло ку па ся ля лі ся 
37 сем’ яў. Па бу да ва ла іх гмі на.

Сё ле та Праў лен не ка му наль най 
ма ё мас ці (ПКМ) у Бе ла сто ку пач не 
пры ву лі цы Бар су чай па бу до ву бло-
ка на 32 жы лыя ква тэ ры. Ін ве сты-
цыю за кон чаць у пер шай па ло ве 
2017 го да.

Бе ла стоц кае ПКМ бу дуе так са ма 
шмат жы лых бло каў па ву лі цы Бэ ма. 
У сту дзе ні гэ та га го да на гэ тым па сёл-
ку ў но вым бло ку ат ры ма лі ква тэ ры 
70 сем’ яў. 101 ква тэ ру тут зда дуць 
у ка ры стан не ў кан цы 2016 го да.

Ка му наль ныя ква тэ ры ў Бе ла сто ку 
за пат ра ба ва ныя. На г.зв. са цы яль ныя 
ква тэ ры (яны ў за ні жа ным стан дар це) 
ча кае больш двух сот ча ла век.      (яц)
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Пра ка ра е да, 
дзят ла і ел кі

Мі ра Лук ша — перш за ўсё па э тэ са. 
А вя до ма, каб пі саць вер шы, трэ ба крыш-
ку адар вац ца ад зям лі, пры нам сі на вяр-
шы ню дрэў, а най лепш дзесь ці ў хма ры, 
каб па гля дзець на рэ ча іс насць не ска жо-
ную па лі ты кай. Бо па лі ты ка не з’яў ля ец-
ца кры ні цай па э тыч на га нат х нен ня.

Не, Мі ры Лук шы за ха це ла ся быць пуб-
лі цыст кай (?). Пы тае: «Хто важ ней шы 
— ка ра ед, дзя цел, ел ка ці ча ла век?». Ка-
лі б так спы таў слаў ны ван д роў нік па Бе-
ла сточ чы не, ніў скі жур на ліст, то я мог бы 
яш чэ зра зу мець, але па эт!? Пэў на, мож на 
ў твор чай хві лі не нат х нен ня па раў наць 
ча ла ве ка да «ка рыч не ва га на ся ко ма га» 
ў выг ля дзе «цы лін д рыч на га кор пу са», ка-
ра е да; мож на на ват па раў наць ча ла ве ка 
да дзят ла, які дзяў бе; ча ла век, не дзя цел, 
дзяў бе што дзён нае жыц цё, каб не як пра-
жыць яго на тым све це. Мож на па раў наць 
ча ла ве ка і да строй най ел кі, ча му не, якой 
зад ры па ны ка ра ед гэ та про ста толь кі ка-
ра ед, на яко га шка да і кро пель кі жы ві цы.

Але на пы тан не: «Хто важ ней шы — ка-
ра ед, дзя цел, ел ка ці ча ла век?» на о гул кож-
ны ад ка жа што ча ла век, бо не кож ны ве дае 
кан тэкст гэ та га пы тан ня. А Мі ра Лук ша 
гэ ты кан тэкст знае, змя стоў на яго апіс вае 
ў ар ты ку ле «Хто важ ней шы — ка ра ед, дзя-
цел, ел ка ці ча ла век?» («Ні ва» № 8/2016), 
але ўсё ж та кі пы тае, хоць зу сім ін шай 
з’яў ля ец ца «важ насць» ка ра е да, дзят ла ці 
ел кі, а чым ін шым «важ насць» ча ла ве ка. 
Для Бе ла веж скай пуш чы, «skar bu na tu ry 
na ska lę świa to wą» («Ча со піс» № 1/2016: 
Ewa Zwie rzyń ska, «Eko lo gia pod na po rem 
ide o lo gii. Pusz czań ski po li gon») важ ны мі 
з’яў ля юц ца ка ра ед, дзя цел, ел ка і ча ла век, 
яко га свя до масць не даз ва ляе зніш чаць 
скарб, тым бо лей су свет ны скарб на ту ры. 
Ну, але свя до масць не мо жа быць ска жо-
ная ідэ а ло гі яй.

За ці каў ле ным праб ле май вы ся кан ня 
Пуш чы, і не толь кі, рэ ка мен дую ін тэр в’ю 
Ба жэ ны Ак са міт з Зя но нам Кру чын скім 
пад за га лоў кам «Nie na wiść w Pusz czy» 
(«Du ży For mat» do da tek do «Ga ze ty Wy bor-
czej» z 4 lu te go 2016 r. — Roz mo wa o za bi ja-
niu i wy ci na niu).

Быў я раз губ ле ны: пі саць яш чэ раз 
пра Пуш чу, і яш чэ раз, бо і так ні якія ар-
гу мен ты, каб яе не кра наць, не да хо дзяць 
да кі ру ю чых ко лаў. Але ня хай бу дзе, на пі-
саў яш чэ раз. Мо жа ад нак Мі ра зра зу мее, 
што гэ та зна чыць мець та кі на ту раль ны 
скарб, з усі мі ка ра е да мі, дзят ла мі і ел ка мі. 
Ад нак пры тым па ду маў, што бу дзе лепш, 
ка лі даш лю «Du ży For mat» рэ дак цыі «Ні-
вы», каб Мі ра Лук ша, і мо жа не толь кі 
яна, пра чы та ла ін тэр в’ю Ба жэ ны Ак са міт 
са зра зу мен нем. Ін тэр в’ю змя стоў нае, 
мно га ў ім ар гу мен таў, якія ас п рэч ва юць 
вы ва ды Мі ры Лук шы. Не да сы лаў бы, але 
аў тар ка ар ты ку ла, ка лі пы тае: «Што зро-
біць ка ра ед, ка лі спу сто шыць усе елі?», ды 
пі ша пра Ба вар скі лес: «мо жа хо піць па-
гля дзець «ме сяч ны кра я від» у Ба вар скіх 
ля сах і паў та рыць гэ ты дос вед? Пас ля спу-
ста шэн няў, якія ро біць ка ра ед-дру кар, не-
вя до ма ці лес уво гу ле ад бу ду ец ца». Вя до-
ма, «Ба вар скі лес» па двац ца ці га дах ад бу-
да ваў ся, але той з ня мец кай ста ра ны, бо 
нем цы, ні чо га з ім не ра бі лі ў ад роз нен ні 
ад чэ хаў, якія па гра да цыі ле су ка ра е дам 
вы сек лі яго і вы вез лі. А на цы я наль ны 
парк Шу ма ва за раз вы гля дае так, быц цам 
ка ра ед-дру кар пе рад хві лі най пе ра стаў 
дру ка ваць (за фраг мен там ін тэр в’ю Ба-
жэ ны Ак са міт з Зя но нам Кру чын скім). 
Спа дар Кру чын скі здзіў ля ец ца, што на-
шы лю дзі ве раць лес ні кам, а не ве раць 
«na u kow com, par kow com, soc jo lo gom, eko-
no mis tom śro do wi ska, GUS-owi, or ga ni zac-
jom tu rys tycz nym, po li tycz nym i przy rod ni-
czym gło som z Unii Eu ro pej skiej i ze świa ta» 
(цы та та з ін тэр в’ю).

А так пры на го дзе, Мі ра аб’ я ві ла ся спе-
цы я ліст кай па ка ра е дах, дзят лах і ел ках. 
На пен сіі яна ўжо, ці як? А што з вер ша мі, 
якія ча ка юць яе та лен ту? Пра ка ра е даў, як 
ба чым, кож ны мо жа пі саць, а нат х нен ня 
ад Уся выш ня га не кож ны да стой ны.

Мі хась КУП ТЭЛЬ

Ра ней іко ны мы ата я-
сам лі ва лі ў пер шую чар-
гу з ус ход нім хрыс ці ян-
ствам, дзе яны ўша ноў-
ва лі ся ў цэр к вах і ма на-
сты рах. Толь кі ў апош ні 
час мы на зі ра ем рост ці-
ка вас ці да гэ тай фор мы 
сак раль на га ма ста цтва 
як у Ка та ліц кім кас цё-
ле, так і ў Поль ш чы. Усё 
час цей і час цей яны з’яў-
ля юц ца ў на шых хра мах 
і да мах. Ірэ на Ген с цін-
ская ўзра ста ла ў мес-
цы, дзе не бы ло ні я ка га 
су тык нен ня з пра вас-
лаў ем, а іко на пі сан нем 
за ха пі ла ся дзя ку ю чы ма-
наш цы з жа но ча га ма-
на сты ра ў Бель гіі. Іко ну 
яна лі чыць не про стай 
кар ці най, а ак ном у Не-
ба, якое наб лі жае да 
sac rum.

мыя вя до мыя іко ны: Хры ста, Ба га ро дзі цы, 
свя тых, ад нак лі чу, што на пі са ныя мною 
іко ны так са ма не паў тор ныя. Яны ад люст-
роў ва юць мой стан ду ха, нат х нен не.

Ірэ на Ген с цін ская на ра дзі ла ся і ўзра ста-
ла ў не вя лі кім га рад ку на Люб лін ш чы не. 
У тых ва ко лі цах не бы ло ні вод най цар к-
вы, а з пра вас лаў ем су тык ну ла ся толь кі 
та ды, ка лі асе ла ў пад са коль скай Лі пі не. 
Пер шай пра ва слаў най цар к вою, якую 
на ве да ла, быў храм у Са кол цы. Са мым 
іко на пі сан нем за ха пі ла ся ў Бель гіі. Там яна 
да па ма га ла ў жа но чым ка та ліц кім ма на сты-
ры. Ад на з ма на шак пі са ла іко ны. Ся стра 
ма ля ва ла ў сва бод ны ад ін шых ма на стыр-
скіх аба вяз каў час.

— У яе не бы ло май стэр ні ці ад мыс ло ва-
га па кой чы ка. Яна не ма ля ва ла на про даж. 
Мож на ска заць, што яе іко ны ства ра лі ся 
з пат рэ бы сэр ца, знут ры, — ус па мі нае Ірэ-
на. — Там, у яе па кой чы ку, я спаз на ла руп-
лі вую пра цу над іко най. З гэ тай хві лі ны ўва 
мне ўзнік  запал. Ад нак доў гі час я не ме ла 
сме лас ці, каб са мой за няц ца іка на пі сам.

Ма наш ка-бе не дык тын ка раск ры ла 
пе рад Ірэ най сваю ду шу, па дзя лі ла ся во-
пы там.

— Яна на ву чы ла мя не не толь кі пі саць 
іко ны, але так са ма ад мыс ло вай фор мы 
ма літ вы, — ка жа Ірэ на. — На пі сан не іко-
ны з’яў ля ец ца доў гім і цяж кім пра цэ сам. 
У іко не — ды хан не Ус хо ду, а там не лі чы лі 
ча су, толь кі ма ля ва лі Бо гу. На пі саць іко ну 
мож на толь кі та ды, ка лі ма ем час і не ча ка-
ем хут кіх вы ні каў. Іко на ства ра ец ца на пра-
ця гу мно гіх ме ся цаў, — да дае Ірэ на.

Яш чэ бу ду чы ў Бель гіі Ірэ на ку пі ла 
пер шую кні гу пра іко ны Пра ва слаў най 
цар к вы. Для яе гэ та быў сво е а саб лі вы 
пад руч нік, па якім пра цяг ва ла вы ву чэн не 
гэ тай фор мы ма ста цтва. Та ды Ірэ на на пі-
са ла сваю пер шую іко ну. Ка лі ха це ла раз-
ві ваць свае здоль нас ці, Ірэ на да ве да ла ся, 
што хва рэе на ра ка. Та ды вы ра шы ла, што 
зма гац ца з хва ро бай бу дзе на ра дзі ме. Су-
поль на з му жам, які сам ро дам з Са кол кі, 
па ся лі лі ся ў Лі пі не. Тут яна знай ш ла спа-
кой і час так па трэб ны пры гэ тым жан ры 

ма ста цтва. Іко на пі сан не ста ла для Ірэ ны 
свай го ро ду тэ ра пі яй, якая да ва ла ёй сі лы 
ў зма ган ні з хва ро бай.

— Пра ца над іко най з’яў ля ец ца вель мі 
аб на дзей ва ю чай. Ма літ ва, спа кой, пра ца 
ад каз ва юць на пэў ныя ча ла ве чыя жа дан ні 
і пат рэ бы, — ка жа Ірэ на. — Іко на пі сан не 
даз ва ляе ад крыць сваю ве ру, каб зра зу-
мець не ка то рыя яе іс ці ны. Та кія лю дзі як я, 
якія ні ко лі іка на пі сам не зай ма лі ся, рап там 
ад к ры ва юць вя лі кую ра дасць, вя лі кія каш-
тоў нас ці і на ват мі сій насць. Яны хо чуць аб-
дор ваць іко на мі сва іх сяб роў або чле наў 
сям’і.

Ірэ на прыз на ец ца, што на Пад ляш шы 
суст рэ ла ся са шмат куль тур нас цю. Зве-
да ла га рад кі і вё сач кі, у якіх по бач ста яць 
цэр к вы, мя чэ ці ці сі на го гі. Са ма ця пер жы-
ве ў вё сач цы, якую на ся ля юць як ка то лі кі, 
так і пра ва слаў ныя. Ад нак тут так са ма пер-
шы раз су тык ну ла ся з пог ля дам, што іко на-
пі сан не на ле жыць гэ тым дру гім. Па вод ле 
яе нель га аб мя жоў ваць дру го га ча ла ве ка 
толь кі па пры чы не яго ве ра выз нан ня.

— Я ха це ла б ад зна чыць, што іко ны 
па хо дзяць ад тра ды цыі адзі на га Кас цё ла, 
не па дзе ле на га на ка та ліц кі За хад і пра ва-
слаў ны Ус ход, — тлу ма чыць Ірэ на. — Гэ-

Ікона пі сан не. 
Урок па ко ры.

та су поль ная спад чы на як пер шых, так 
і дру гіх, і, бе зу моў на, мо жа аб’ яд ноў ваць 
усіх хрыс ці ян. Для мя не вель мі пры го жае, 
што на мо мант пі сан ня іко ны мы мо жам 
не як аб’ яд нац ца з асо бай, вы я ву якой мы 
ства ра ем праз іко ну, ма ліц ца да яе і на ват 
звяр нуц ца з прось бай аб да па мо гу пад час 
гэ тай пра цы.

Са ма Ірэ на не толь кі спаз на ла ты ся ча-
га до вую тра ды цыю, дзя ку ю чы ка та ліц кай 
ма наш цы, але так са ма раз ві ва ла свае 
здоль нас ці на май стар-кла сах, ла джа ных 
ай ца мі езу і та мі з Вар ша вы.

— Я ду маю, што наш Кас цёл — так 
вер ні кі, як і свя та ры — усё час цей прыз-
на юць сур’ ёз насць іко ны, яе пры га жосць 
і важ насць зме сту, які са бой уяў ляе, — тлу-
ма чыць Ірэ на. — Я ве даю, што яна не да сяг-
ну ла та кой па пу ляр нас ці, якую мы мо жам 
на зі раць у пра вас лаўі, але на пэў на яны 
бу дуць з’яў ляц ца ў на шых кас цё лах і да мах 
усё час цей. На пэў на гэ та звя за на з ад на го 
бо ку з вяр тан нем да ка ра нёў хрыс ці ян ства, 
а з дру го га бо ку, усё больш і больш па пу-
ляр ным ады хо дам ад су час на га, ма дэр ніс ц-
ка га сак раль на га ма ста цтва, ча ста не а хай-
на га, якое не ня се ні вод най глы бі ні.

Ня даў на са коль ская біб лі я тэ ка зла дзі-
ла пер шую вы стаў ку прац Ірэ ны Ген с цін-
скай, якую мож на аг ля даць яш чэ да кан ца 
сакавіка. Ра ней ма стач ка ні ко лі не па каз ва-
ла сва іх ікон боль шай аў ды то рыі. Так са ма 
ні ко лі не пра да ла ні вод най сва ёй пра цы. 
Най час цей аб дор вае імі сваю сям’ю і сяб-
роў. Кож ная но вая іко на, гэ та для Ірэ ны 
вык лік і ад к ры ван не но вых, яш чэ не спаз-
на ных ёю та ям ніц іко на пі сан ня.

— Ду маю, што кож ны іка на пі сец ву чыц-
ца цэ лае жыц цё, — ка жа Ірэ на. — Ёсць 
шмат школ, якія ад роз ні ва юц ца ў дэ та лях 
пра цы. У іх ёсць свае сак рэ ты, які мі час 
ад ча су аб мень ва юц ца. Я ду маю, што ка лі 
хтось ці са праў ды та ле на ві ты, мае эстэ тыч-
ныя па чуц ці і ад па вед ныя ве ды, па ві нен 
пра цяг ваць пра цу над іко на мі. Пас ля на-
пі сан ня ад ной я са праў ды зра зу ха це ла 
ўзяц ца за на ступ ную, ужо ін шую.

vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

Іко ны пе ра важ на аса цы ю юц ца з пра-
цай вык люч на га ха рак та ру. На са мой спра-
ве пра маў ля юць яны да нас мо вай зна каў 
і сім ва лаў. Да пят нац ца та га ста год дзя 
пі сан не ікон раз ві ва ла ся на тэ ры то ры ях, 
якія бы лі пад уп лы вам ві зан тый скай куль ту-
ры. Іко ны пі са лі ся па вод ле роз най тэх ні кі, 
між ін шым, ма за і кай, у рэ лье фе, эмал лю, 
ад нак най час цей пі са лі іх на дош ках яеч-
най тэм пе рай.

— Тэм пе ру на ват ця пер маю зроб ле-
ную і тры маю яе ў ха ла дзіль ні ку, — ка жа 
Ірэ на Ген с цін ская. — Каб ма ля ваць та кім 
сты лем іко ну, па трэб ныя су хія піг мен ты, 
жаў ток яй ка, ва да, і вя до ма — пэн дз лі кі. 
Да дам, што гэ ты ме тад ідэ аль на па ды хо-
дзіць для ўсіх ві даў жы ва пі су.

Іко ны, якія па каз ва юц ца ў му зе ях 
або пры ват ных ка лек цы ях, не сум нен на, 
з’яў ля юц ца больш зра зу ме лы мі для гле-
да ча, які збліз ку мо жа ім прыг ле дзец ца. 
Не ас лаб ная ці ка васць да ікон, маг чы ма, 
вы ні кае з іх фар маль ных і іка наг ра фіч ных 
раз на стай нас цей, ад на ча со ва спры яе 
глы бей ша му ра зу мен ню і ацэн цы гэ тай 
спад чы ны. Маг чы ма, ме на ві та та му су час-
ныя іка на піс цы твор ча ста вяц ца да гэ та га 
жан ру ма ста цтва, ства ра ю чы воб ра зы 
нат х нё ныя іко на мі або ка пі ра ва ныя з іх лю-
бі мых вы яў.

— Я най час цей ці ка вую для мя не іко ну 
ка пі рую на ад мыс ло ва пад рых та ва най 
дош цы, — ка жа Ірэ на Ген с цін ская. — Ме-
на ві та рых туе іх для мя не мяс цо вы ста ляр 
з-пад Са кол кі. Вя до ма, ха ця ка пі рую са-
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 12-16
Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” 
да 27 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 № 8-16: 
бо жая ка роў ка, ту ман.

Уз на га ро ды, куб кі з ла га ты-
пам Ра дыё Ра цыя, вый г ра лі 

Ан на Са віц кая, Зу зан на Ба кер 
з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 

ў Бе ла сто ку, кніж ку В. Са зо на ва 
«Су сед скія бы лі» — Вік то рыя 

Ба рэч ка з На раў кі. Він шу ем!

Бу дуе дом 
На дрэ ве ўлет ку,
У чыр во ных
Хо дзіць бо тах.
Сла віць клё ка там па лет кі,
Ежу ён ня се з ба ло та
Лю бым
Род ным 
Дзет кам.
Б.... 
 (М. Бусь ко)

Ур шу ля Шуб з да: — Він шую 
з вы ні кам! Ве даю, што баць кі і на-
стаў ні ца вель мі це шац ца Тва ім 
бліскучым пос пе хам у прад мет-
ным кон кур се па бе ла ру скай мо-
ве. Што Ты ад чу ва еш?

Мі ко ла Здрай коў скі: — Мне ра-
дас на. Я вель мі ўце шыў ся, ка лі 
аб вяс ці лі вы ні кі.

— Пры чы на пос пе ху пэў на кры-
ец ца, перш за ўсё, у гэ тым, што 
вы ву ча еш бе ла ру скую мо ву і ка-
ры ста еш ся ёю ў што дзён ным 
жыц ці?

— Пэў на так. Ка лі я да ве даў ся, 
што ма гу пры маць удзел у кон-
кур се, па ду маў са бе: „Ча му не?!”. 
Пай шоў я да ма ёй на стаў ні цы 
спа да ры ні Алі ны Ваў ра нюк на 
пад рых тоў ку. З та го ча су па чаў 
больш піль на ву чыц ца. Спа да ры-
ня Алі на да ла нам шмат ма тэ ры я-
лаў, якія трэ ба бы ло ап ра цоў ваць 
так са ма ў ха це. Кры ху ма тэ ры я-
лу мы пе ра раб ля лі на за нят ках, 
але так са ма бы лі да дат ко выя су-
стрэ чы, якія бы лі ўжо ла джа ны 
ад мыс ло ва пад кон курс.

— Якія эмо цыі Ты ад чу ваў пе рад 
кон кур сам?

— Крыш ку нер ва ваў ся. І сум ня-
ваў ся, што не ўдас ца доб ра на пі-
саць.

— Коль кі асоб з Твай го кла са ад-
ва жы ла ся пра ве рыць свае ве ды 
ў прад мет ным кон кур се па бе ла-
ру скай мо ве?

— У ва я вод скіх ад бо рах бы ло нас 

Мак сі маль ны 
пос пех 
Мі ко лы 

Здрай коў ска га!

трое. Мае сяб ры так са ма ста лі 
лаў рэ а та мі, але ім не ўда ло ся наб-
раць усіх ба лаў.

— Вель мі рэд ка ка му-не будзь 
гэ та ўда ец ца. Ты не зра біў ні вод-
най па мыл кі!

— Так. Я ат ры маў шэс ць дзя сят 
ба лаў на шэс ць дзя сят маг чы мых.

— А што да клад на Та бе трэ ба бы-
ло зра біць у рам ках пад рых тоў кі 
да кон кур су?

— Мне трэ ба бы ло вы ву чыць пра-
ві лы пра ва пі су „ў” неск ла до ва га, 
акан ня... Так са ма пра чы таў адзі-
нац цаць тэк стаў. На іх ас но ве трэ-
ба бы ло ад ка заць на пы тан ні. Гэ-

та бы лі апа вя дан ні пра лю боў да 
род на га, пра тое, каб не па во дзіць 
ся бе дрэн на ў жыц ці, але так са ма 
бы лі вер шы.

— Якіх аў та раў?

— На пры клад, Ян кі Ку па лы 
і Яку ба Ко ла са, Кан стан цыі Буй-
лы і Вік та ра Шве да.

— Лю біш вер шы Вік та ра Шве-
да?

— Так. Яны ча сам смеш ныя, а не-
ка то рыя сур’ ёз ныя.

— Ці сам кон курс і ін тэн сіў ная 
пад рых тоў ка да яго да па маг ла 
Та бе ў раз віц ці Тва іх за ці каў лен-
няў?

— Ду маю, што з та го ча су больш 
для мя не спа да ба ла ся паз на ван-
не моў.

— А якія яш чэ мо вы вы ву ча-
еш?

— Ра сей скую, ан г лій скаю і ня-
мец кую. Ан г лій скую мо ву па чаў 
вы ву чаць яш чэ ў сад ку. Ня мец-
кую кры ху ўжо ве даю, та му што 
мае сямейнікі жы вуць у Гер ма ніі 
і яны мя не кры ху ву чаць.

— А ма еш та кія пла ны, каб 
у на ступ ным го дзе пры маць 
удзел у кон кур сах па ін шых мо-
вах?

— Ду маю, што пас п ра бую пры-
няць удзел у кон кур се па ня мец-
кай мо ве.

— Што мо жаш па ра іць вуч-
ням, якія ў прыш лым го дзе схо-
чуць пры няць удзел у прад мет-
ным кон кур се?

— На пэў на за ах воч ваю. У гэ-
тым ня ма ні чо га страш на га. Бу-
дзе це мець вель мі мно га ча су, каб 
на пі саць усё — аж паў та ры га дзі-
ны. Але трэ ба ву чыц ца.

— Дзя кую за раз мо ву!
Гу та ры ла Ур шу ля ШУБ З ДА

Сіль вія ГРЫ КА, ПШ у Мі ха ло ве

Верш пра вяс ну
Хо дзіць вяс на па све це,
Топ ча сця жы нак мно га.
Тры мае ко шык,
Ня се зе лень...
Хо дзіць вяс на па ля сах,
Дрэ вы ві тае,
На вус нах ус меш ку ня се,
Ра дасць лю дзям дае.
Хо дзіць вяс на па па лях,
Сон ны час раз га няе,
Сяб роў спа ты кае.
Ус мі ха юц ца лю дзі,
Ра ду юц ца звя ры:
Ка нец гэ тай зі мы!

Ф
о та Улі Ш

УБЗДЫ
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    Мі ра ЛУК ША

Вер ба лоз
Ве даю не ад ну вяр бу лаў ро вую,

ка ра вую, дуп лі стую, су ро вую,

што з кож най вяс ною ко ці кі пу скае,

блі ску ча-зя лё ны ліст ра ней рас пу скае.

Той лі сток шэ ра-бла кіт ны спад с по ду,

вер ба лоз мае вось та кую пры ро ду.

За ла тыя ко ці кі поз няю вяс ною

ва бяць к са бе пчо лак у вя сё лым роі.

Чыр во на-ка рыч не вы пя нёк ма ла ды,

а цём на-шэ ры, ка лі ўва хо дзіць у га ды.

Ка лі сцяць га лі ну, больш не ад ра стае,

і на пні вяр бо вым бу ла ва ўзні кае.

Ой ты, на ба ло це вер ба лоз са мот ны...

Вер бач ка лаў ро ва на баг не дры мот най...

У дуп ле глы бо кім сха ва ла ся лі ха,

дрэм ле, ро біць псо ту і ска вы ча ці ха.

Ве цер зас пя вае ў тва ёй чуп ры не,

та ем ная твая сла ва ў пес нях і бы лі не.

№ 12-16
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, з нак ле е ным кан т роль-
ным та ло нам, на пра ця гу трох тыд няў даш лі це ў «Зор ку». Тут ра зыг ра ем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 8: 
Кос мас, ка фэ, сцёк, эк с па зэ, эк с пе ры мент, жанр, ніц, на, но та, Львоў. 

Ікс, эк ран, спорт, спех, цар, слё зы, ке міць, ар, но, во ста раў.
Уз на га ро ды, аў та руч кі-«цен ка пі сы», вый г ра лі Мал га жа та Га лён ка 

з Арэш ка ва, Вік то рыя Гаць з Бель ска-Пад ляш ска га, Габ ры е ла Кар боў-
ская, Рак са на Іва цік, Оля Бус лоў ская з КШ № 3 у Гай наў цы, Мі хал Та-
па лян скі з Нар вы, Аг неш ка Зда ноў ская, Якуб На ву мюк, Та маш Фе-
да рук, Мі лаш Тэ ля шэў скі з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку. 
Він шу ем!

Вершы Віктара 

ШведаШведаШведа

Шас ці го дак
Спы таў ся ў мамы Кос цік
У шас ці га до вым уз рос це:
— Ча му вы сы ла eш у шко лу
Без на ша га тат кі да зво лу?

— Ха чу каб маё дзі цят ка
Хут чэй скон чы ла за нят кі
І маг ло та ды ста рац ца
Зда быць за меж ную пра цу.

Як най менш 
ву чу ся
— Ці ве да еш ты, мой сы нок,
Коль кі каш туе на ву ка?
Пла чу за кож ны твой урок
Твая на ву ка — му ка.

— Ця бе я, тат ка, зра зу меў,
Вель мі аш чад на ву чу ся,
За быў ся тое, што ўмеў,
А ве даў но вых ба ю ся.

Дзень ад кры тых дзвя рэй 
у бе ла стоц кай Гім на зіі 
№ 7 ат ры маў ся ў раз-

гар мас ле ні цы, 9 са ка ві ка. 
На ву чэн цы бе ла ру скай мо вы 
і на стаў ні ца Аль ж бе та Руд коў-
ская ве да лі як зва біць на вед-
валь ні каў. З іх пра ма цый на га 
пры лаў ка лу на лі па хі мас ле ніч-
ных блі ноў, ала дак і «хру стаў» 
ды дух мя най гар бат кі з са ма ва-
ра. Ра зам з гэ тым на шы сяб ры 
прэ зен та ва лі свае бе ла ру скія 
кон кур сы, ме ра пры ем ствы 
і да сяг нен ні. Дзе ля гэ та га пас-
лу жы ла хро ні ка, якую з гэ та га 
го да ста лі вес ці пер шак лас ні кі. 
Част ка здым каў бы ла ўклю ча-
на ў муль ты ме дый ную прэ зен-
та цыю. Па коль кі пе ра каз быў 
ка ла рыт ны і смач ны, шмат 
мо ла дзі па зна ёмі ла ся з пра па-
но вай. Праў да, вы пуск ні коў 
з бе ла стоц кай «чац вёр кі» не 
трэ ба спе цы яль на на маў ляць, 
каб за пі са лі ся ў Гім на зію № 7. 
Част ка з іх жа дае да лей вы ву-
чаць род ную бе ла ру скую мо ву.

Бе ла ру ская прэ зен та цыя 
па поў ні ла ся пад бор кай на род-
ных узо раў у вы шы ван ках 
і тка цтве.

Бе ла ру скія 
ўзо ры 
і гар бат ка 
з са ма ва ра



8  БЫЛІ, ЁСЦЬ, БУДЗЕМ... 20.03.2016              № 1220.03.2016              № 12

З
 ра дас цю су стрэ ла я ў „Ні ве” (№ 7, 
ад 14.02.2016 г., c. 10-11) ар ты кул 
Ур шу лі Шуб з ды пра „но вы пом нік” 
кс. Яну Се маш ке ві чу на Са коль ш чы-

не. З ці ка вас цю яго пра чы та ла, асаб лі ва як 
пер шы дас лед чык яго жыц ця і дзей нас ці 
на Бе ла сточ чы не. Двац цаць га доў та му 
на зад я ад к ры ва ла бе ла ру сам апош нія га-
ды жыц ця па э та Ян кі Бы лі ны, як пад пі саў 
свае тво ры кс. Ян Се маш ке віч. На по шу кі 
нат х ні лі мя не та ды па мыл ко выя ін фар ма цыі 
ў бі я біб лі яг ра фіч ным слоў ні ку „Бе ла ру скія 
пісь мен ні кі” (т. 1, Мінск 1992, с. 444-445). 
Яны мя не про ста аша ла мі лі, бо па вод ле іх 
кс. Ян Се маш ке віч па мёр у бліз кім май му 
сэр цу Мі ха ло ве-Няз буд ным у 1955 г. 17 
лю та га 1996 г. пад час „Су стрэч „Зор кі”” на 
эк скур сіі ў Ялоў цы пад кас цё лам ра сказ ва-
ла я дзе цям, што ў ім пе рад вай ной (у 1937-
1939 гг.) слу жыў бе ла ру скі па эт Ян ка Бы лі-
на, які пі саў бай кі і вер шы, пад піс ва ю чы іх 
псеў да ні мам Ян ка Яла вец. Та ды я яш чэ не 
ве да ла, што ра сказ ва ла гэ та дзень пе рад 
40-й га да ві най яго смер ці.

Як я ўжо ўспом ні ла, на по шу кі сля доў кс. 
Яна Се маш ке ві ча пад ш тур х ну ла мя не Мі-
ха ло ва. Там лю дзі пом ні лі, што та кі ксёндз 
у іх не сум нен на быў пад час вай ны, і „за 
са ве та мі”, і „за нем ца мі”, але хут ка пас ля 
вай ны вы е хаў. Ку ды — не ве да лі, пры нам сі 
тыя, якіх я пы та ла. І тут да па мог наш вя до-
мы гі сто рык Юр ка Ту ро нак, які ска заў, што 
па мёр ён не дзе пад Са кол кай. Пе раг ля нуў-
шы свой ар хіў, па ве да міў мне, што Ян ка 
Бы лі на па мёр у Бом б лі. Знай ш ла я та кую 
мяс ці ну на кар це і ад ной жні вень скай ра-
ні цай па е ха ла ту ды на аў то бу се. Вый ш ла 
я на пры пын ку ў вёс цы, але ака за ла ся, што 
кас цёл зна хо дзіц ца на гор цы па між дзвю ма 
вё ска мі — Бом б ляй і Пшэс лаў кай. Ура зіў 
ён мя не су час най бе тон най ар хі тэк ту рай. 
Пе рад кас цё лам я па ба чы ла ма гі лу кс. Яна 
Се маш ке ві ча з ка мен ным кры жам і таб лі-
цай. Зай ш ла на пля ба нію, якая зна хо дзі-
ла ся по бач кас цё ла. За ста ла ксян дза, які 
па ка заў мне гі сто рыю па ра фіі Мар’ я но ва, 
на пі са ную Га ле най Трыз най („His to ria pa ra fi i 
Ma ria no wo, de ka nat ko ry ciń ski, od za ło że nia 
do ro ku 1987”). З яе спеш на ра бі ла за на тоў-
кі, бо ксёндз не дзе збі раў ся ехаць. Пас ля 
раз маў ля ла з людзь мі з Пшэс лаў кі, дзе кс. 
Ян Се маш ке віч жыў, па куль не па бу да ва лі 
пля ба ніі. Усе з за хап лен нем ра сказ ва лі 
пра свай го свя та ра, ка жу чы: „U nas po tem 
ta kie go księ dza już nie by ło i nie bę dzie, jak był 
ksiądz Jan”. Гі сто рыя па ра фіі мя не па ва лі ла 
на ка ле ні. Ве да ю чы рэ а ліі па ва ен най рэ ча іс-
нас ці, мя не вель мі здзі ві ла, як мож на бы ло 
па бу да ваць кас цёл без зго ды кас цель ных 
і свец кіх улад. Мае раз моў цы ка за лі: „Pa ni, 
ja ka wła dza lu do wa? Tu nie by ło żad nej wła-
dzy — a we wsi sa mi cieś le, las do o ko ła, więc 
pos ta wi li koś ciół i ty le”. А пас ля яго ле га лі за-
ва лі. 5 сту дзе ня 1946 г. на ас но ве дэк рэ та 
ар цы бі ску па Ра му аль да Ял б жы коў ска га кс. 
Ян Се маш ке віч стаў рэк та рам но вай па ра-
фіі, а 2 лю та га ад пра віў пер шае на ба жэн-
ства. Кас цёл Без за ган на га Сэр ца Ма рыі 
быў выс вен ча ны 29 ве рас ня 1946 г. кс. прэ-
ла там Ада мам Аб ра мо ві чам з бе ла стоц ка га 
кас цё ла св. Ро ха.

Сваю па ез д ку апі са ла я ў ар ты ку ле 
ў што ме сяч ні ку „Cza so pis” (1996, nr 11, s. 
26-27, „Za pom nia ny po e ta”). Юр ка Ту ро нак 
дас лаў здым кі, м.інш. з ка лек цыі Мар’ я на 
Пе цю ке ві ча. Гэ ты бе ла ру скі эт ног раф 
сяб ра ваў з кс. Янам Се маш ке ві чам яш чэ 
з 20-х га доў ХХ ст. На ад ва ро це здым ка 
Ян кі Бы лі ны ёсць за піс: „Pa miat ka ad ks. J. 
Sie maškie wiča M. Pie ciu kie wiču. Ła wa ryški 
13 VII 25 h.”. Ся род ко пій здым каў дас ла-
ных мне Юр кам Ту рон кам бы лі так са ма 
фа та гра фіі М. Пе цю ке ві ча з 1960 г., на 
якіх прад стаў ле ны кас цёл і ма гі ла кс. Яна 
Се маш ке ві ча. Ві даць, та ды Мар’ ян Пе цю-
ке віч ад ве даў Мар’ я но ва, ці гэ та бы ло 
вы пад ко ва, ці мэ та на кі ра ва на — цяж ка 
ад на знач на ска заць. Маг чы ма ве даў ён 
ад не ка га (маг чы ма ад са мо га ксян дза), 
што тра піў ён на Са коль ш чы ну. Мар’ ян 
Пе цю ке віч у 1949 г. па паў з Ві лен ш чы ны 
на ссыл ку, ад куль вяр нуў ся толь кі ў са ка-
ві ку 1957 г. Кс. Яна Се маш ке ві ча не бы ло 
ўжо ў жы вых ад го да. A Mар’ ян Пе цю ке віч, 
пра цу ю чы ў Эт наг ра фіч ным му зеі ў То ру-
ні, дас ле да ваў ма тэ ры яль ную куль ту ру 
Са коль ш чы ны ды звя заў ся з Бе ла ру скім 

гра мад ска-кул тур ным та ва ры ствам і рэ дак-
цы яй „Ні вы” ў Бе ла сто ку.

Свой ар ты кул з „Cza so pi sа” па сла ла 
я ў па ра фію Мар’ я но ва. По тым — у 2003 г. 
— сля да мі кс. Яна Се маш ке ві ча пра е-
ха ла ся д-р Гра жы на Ха ры та нюк-Мі хей. 
Ус па мі ны пра яго апуб лі ка ва ла ў „Cza-
so pi sіе” (2003, № 12, с. 28-31, „Ksiądz, 
le karz, budowniczy. Jan Siemaszkiewicz we 
wspo mnieniach parafi an”). У тым жа 2003 г., 
у жніў ні, на ра дзі ме кс. Яна Се маш ке ві ча 
ў Лак ця нах ад бы ла ся кан фе рэн цыя і ма-
стац кі пле нэр яму пры све ча ныя з на го ды 
яго 120 угод каў ад на ра джэн ня. Гу стоў на 
і шы коў на ўсё гэ та сар га ні за ва лі аст ра вец-
кія кра яз наў цы Ган на Ча кур і Алесь Юр-
койць. Угод кі бы лі так ура чы стыя і ба га тыя 
на па дзеі, што і за раз, быц цам гэ та бы ло 
ўчо ра, усё ста іць пе рад ва чы ма. Як там бы-
ло, чы та чы „Ні вы” маг лі да ве дац ца з май го 
ар ты ку ла Як Ян ку Бы лі ну па мі на лі („Ні ва”, 
№ 37, ад 14.09.2003 г., с. 8). У Клюш ча нах 
пе рад кас цё лам быў па стаў ле ны аг ром ні-
сты ва лун у го нар ксян дза і па э та, бы ла ім-
ша, на вед ван не ма гіл баць коў і род ных Ян кі 
Бы лі ны, а на па на двор ку яго род на га до му 
ў Лак ця нах чы та лі ся яго вер шы, на стаў ні ца 
з Вар ня наў — Люд мі ла Ку ха рэ віч спя ва ла 
пес ні на сло вы па э та, мяс цо выя жы ха ры 
ўспа мі на лі. Та ды нех та ска заў, што па пу ляр-
ная пес ня „Ба ба Еў ка, дзед Та маш” зу сім 
не на род ная, толь кі на пі саў яе Ян ка Бы лі на 
на ас но ве сап раў д на га зда рэн ня.

На пра ця гу га доў наз бі ра ла ся да во лі 
ма тэ ры я лаў, каб на іх ас но ве на пі саць дас-
лед чыц кія тэк сты пра дзей насць кс. Ян кі 
Се маш ке ві ча на Бе ла сточ чы не, якія бы лі 
апуб лі ка ва ныя ў 2007 г. у Мін ску (Ксёндз 
Ян Се маш ке віч (Ян ка Бы лі на) на Бе ла-
сточ чы не (1933-1956) у кні зе Беларусь і 
бе ла ру сы ў пра сто ры і ча се, пад рэд. С. 
Зап руд ска га, А. Фя ду ты, З. Шы бе кі, Мінск 
2007, с. 426-433) і ў 2012 г. у Бе ла сто ку 
(Dzia łal ność dusz pas ter ska i li te rac ka księ dza 
Ja na Sie masz kie wi cza (Jan ki By li ny) na Bia łos-
toc czyź nie w la tach 1933-1956, „Bia ło ru skie 
Ze szy ty His to rycz ne” 2012, z. 37, s. 108-122). 
17 снеж ня 2011 г. у Мі ха ло ве ў рам ках „Між-
куль тур на га ды я ло гу: Бе ла сток — Грод на, 
Мі ха ло ва — Ваў ка выск” я прад ста ві ла твор-
часць кс. Яна Се маш ке ві ча — про баш ча 
ка та ліц кіх па ра фій у Ялоў цы і Мі ха ло ве і бе-
ла ру ска га па э та, прэ зен ту ю чы не вя до мыя 
ра ней здым кі ксян дза з аль бо ма Ян кі Пазь-
ня ка, які за хоў ва ец ца ў яго ўну ка Та ма ша 
ў Вар ша ве. Адзін з іх вель мі ці ка вы — прад-
стаў ляе кс. Яна Се маш ке ві ча з бе ла ру скі мі 
пас ла мі Сой ма: з Пят ром Мят лой, Сы мо нам 
Рак-Мі хай лоў скім, Фа бі я нам Ярэ мі чам і з Ян-
кам Пазь ня ком. Дру гія — гэ та пар т рэ ты 
ксян дза, па да ра ва ныя Ян ку Пазь ня ку, які 
быў ар га ні стам у кас цё ле ў Ла ва рыш ках 
на Ві лен ш чы не, дзе да 1928 г. про баш чам 
быў Ян Се маш ке віч. Да гэ туль яны ні дзе не 
пуб лі ка ва лі ся.

Яш чэ ўсё зна хо дзяц ца но выя звест кі 
з жыц ця і твор час ці Ян кі Бы лі ны. Ужо агу-
чы ла я яго не вя до мы ра ней псеў да нім „Ян-
ка Яла вец”. За раз ма гу так са ма ска заць 
з упэў не нас цю, што „Jan ka Swoj mir” ці 
„Jan ka Lo kaj” („Bie ła rus” 1913-1914), ці „Ян ка 
Не вук” („Да злу чэн ня”) — гэ та той жа кс. Ян 
Се маш ке віч. Да лей за ста ец ца ак ту аль ным 
пы тан не на конт сла ву та га „Шэр ш ня”. Ці 
мог ім быць кс. Ян Се маш ке віч? Шмат што 
пра маў ляе на яго ка рысць. У су вя зі з дзей-

нас цю кс. Яна Се маш ке ві ча на бе ла ру скай 
ні ве і па дзе я мі на Бе ла сточ чы не ў пас ля ва-
ен ны пе ры яд, так са ма дзей нас ці поль ска га 
пад поль на га на цы я на лі стыч на га ру ху ў на-
ва кол лі Мі ха ло ва, за раз зра зу ме лым ста но-
віц ца яго ах во та з’е хаць ад туль.

З но вых зной дзе ных ве стак вар та 
зга даць так са ма, што пад час Пер шай су-
свет най вай ны кс. Ян Се маш ке віч слу жыў 
у Віль ні ў кас цё ле св. Стэ фа на (не да лё ка 
вак за ла). Та ды так са ма су пра цоў ні чаў 
з га зе тай „Го ман”, пуб лі ку ю чы там свае 
вер шы і бай кі як Ян ка Бы лі на. Там у ве рас ні 
1916 г. за сна ваў спа жы вец кае та ва ры ства 
„Та ва рыш”, якое і ўзна ча ліў. Там так са ма 
ў 1918 г. вы даў свой пер шы збор нік вер-
шаў „На прызь бе”, да поў не ны і пе ра вы да-
дзе ны Бе ла ру скім вы да вец кім та ва ры ствам 
у 1924 г. З 6 каст рыч ні ка 1920 г. кс. Ян 
Се маш ке віч слу жыў у Ла ва рыш ках, род най 
па ра фіі Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча. У 1928 г. 
ду хоў ныя ўла ды за бе ла ру скую за ан га жа-
ва насць ад п ра ві лі яго ў Дук ш ты-Пі яр скія, 
ад куль у 1933 г. па ўлас най прось бе пе ра-
е хаў у Янаў Са коль ска га пав. (не ў Янаў-
Пад ляш скі, як пі ша Ур шу ля Шуб з да). Ле там 
1937 г. яго пе ра вя лі ў Ялоў ку, а ўво сень 
1939 г. у Мі ха ло ва. Увесь між ва ен ны час не 
па ры ваў су вя зі з бе ла ру скім на цы я наль ным 
ру хам, асаб лі ва з ві лен скі мі бе ла ру скі мі вы-
дан ня мі, у якіх пуб лі ка ваў свае тво ры. Я б 
не ска за ла, што твор чая спад чы на па э та 
„не вель мі вя лі кая”. Яна про ста не вя до мая 
на шым лю дзям. Але яна ёсць, на шчас це 
за хоў ва ец ца ў біб лі я тэ ках, ра скі да ная ў бе-
ла ру скай пе ры ё ды цы між ва ен на га ча су. 
Аж про сіц ца, каб саб раць яе пад ад ну вок-
лад ку, так як гэ та зроб ле на са спад чы най 
Ка зі мі ра Сва я ка, Ада ма Стан ке ві ча ці Він цу-
ка Ад важ на га. Мо жа „Ні ва” маг ла б спа ку-
сіц ца на вы дан не та ко га збор ні ка? Мно гае 
з яго твор час ці з 1933 г. паў ста ва ла ў кан-
цы на Бе ла сточ чы не. Дзя ку ю чы яму так са-
ма на Бе ла сточ чы ну да хо дзі лі бе ла ру скія ві-
лен скія вы дан ні. Там у Віль ні ў Бе ла ру скай 
дру кар ні імя Ф. Ска ры ны вый ш лі дру кам 
яго тра гі ка ме дыя „Wy ba ry staršyni” (1926), 
збор нік „Na po ku ci. Baj ki i roz ny ja wieršy” 
(1934), „Ma ciej” (193?). Пе ра кла даў і пі саў 
рэ лі гій ныя тво ры, вы да дзе ныя так са ма 
ў Віль ні: „Ružaniec da Naj ś wia ciejšaje Dzie wy 
Ma ryi” (1929), „Pieś ni žal by abo na božny ja raz-
wažań ni ab mu kach i śmier ci Zbaúcy Je zu sa 
Chrys ta” (1929), „Da ro ha kryža” (1930). Зда-
ец ца ўсё гэ та не так і ма ла. А яш чэ роз ныя 
ра скі да ныя тво ры па „Го ма не”, „Кры ні цы”, 
„Бе ла ру скай Кры ні цы”, „Авад ні”, „Ма лан-
цы”, „Хрысь ці ян скай Дум цы”, „Шля ху Мо ла-
дзі”, „Но вай Да ро зе”...

Да шу ка ла ся я так са ма ве стак, што за 
са вец кім ча сам кс. Ян Се маш ке віч з кра са-
ві ка 1940 г. па чэр вень 1941 г. раз у ме сяц 
слу жыў у кас цё ле ў Га рад ку, да яз джа ю чы 
ту ды з Мі ха ло ва.

Кс. Ян Се маш ке віч са праў ды по стаць 
год ная па мя ці бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны, 
ды не толь кі Бе ла сточ чы ны, і на пэў на зас лу-
жыў са бе пом нік у Мар’ я но ве, дзе за кон чыў 
свой жыц цё вы шлях. Ці ка ва, што ха ця ня ма 
та кой мяс цо вас ці на кар це, але та кая наз-
ва ўпі са ная ў пас вед чан ні аб смер ці (od pis 
skró co ny ak tu zgo nu), як мес ца пра жы ван ня 
ксян дза і яго смер ці. У тым жа да ку мен це 
ўпі са на так са ма да та на ра джэн ня — 20 
каст рыч ні ка (не 30 кра са ві ка!) 1883 г. у Лак-
ця нах, Клюш чан скай па ра фіі, Свян цян ска-

BAĆ KAŬSZCZY NA
„Zrze kam się kwia tów, cho ciaż wier szyk rzu cę,
Uwień cz cie in nych, nie bę dę miał ża lu:
Dla jed nej tyl ko swe pio sen ki nu cę,
a tej je dy nej nie ma na tym ba lu”.
Or-Ot.

Cha cia ja na bied na i choć tak niasz czas na,
Na pe ŭnie dru hoj ja ta koj nie spat ka ju, —
Ja na mnie u myś lach, jak zo rań ka jas na!
Jej tol ki ad nej swa je pieś ni śpia wa ju.

Ja z joj koż ny wie czar ha wa ru ŭ sak re cie,
I ŭ śnie mnie mih nieć, jak anio ła czak z ra ju;
Du szu jej i ŭsio ja ad daŭby na świe cie.
Jej tol ki ad nej swa je pieś ni śpia wa ju!

Ja na tak, jak z baj ki zak la ta kra leŭna,
Czy z sio ha, czy z to ha świe ta? — nia zna ju. —
Ja je da ma hi ły lu bić bu du wier na!
Jej tol ki ad nej swa je pieś ni śpia wa ju.

Ja na choć za he ta nia daść mnie ni czo ha,
Bo skar baŭ nia ma je ŭ swa im bied nym kra ju, —
Ad na mnie da śmier ci jość da na ad Bo ha!
Jej tol ki ad nej swa je pieś ni śpia wa ju.

(Jan ka By li na, „Na pryź bie”, Wil nia 1924, s. 33-34)

По стаць год ная па мя ці бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны
га па ве та. Гэ тая да та так са ма ўпі са на ў да-
ку мен ты ра ней ша га ча су (па чат ку 20-х гг.), 
якія за хоў ва юц ца ў Лі тоў скім дзяр жаў ным 
гі ста рыч ным ар хі ве ў Віль ні і ад но сяц ца да 
яго служ бы ў Ла ва рыш ках. Да рэ чы, вы раз-
на ў іх па да ец ца бе ла ру ская на цы я наль-
насць кс. Яна Се маш ке ві ча. І да та пас вя чэн-
ня ў ксян дзы — 20 траў ня 1907 г. у Віль ні.

Ка лі ўжо ста віць пом нік, дык — ду маю 
— вар та вы праў ляць па мыл кі і зна ё міц ца 
з твор час цю Ян кі Бы лі ны, якой дар ма шу-
каць у пад руч ні ках па бе ла ру скай мо ве на 
Бе ла сточ чы не. Яна ары гі наль ная перш за 
ўсё тым, што пі са ная ла цін кай, што для мо-
ваз наў цаў па він на быць штур ш ком дзе ля 
дас ле да ван ня гі сто рыі бе ла ру скай мо вы, 
так са ма ў яе ла цін скім ва ры ян це.

vЛе на ГЛА ГОЎ СКАЯ

DA RO HI NAŠAJE AJČYNY...
Da ro hi našaje ajčyny!
Ka li, ŭ ja ki ja wy časi ny
Lah li iz hi bis taj pa ło skaj,
Złučyli sio ły, wio sku z wio skaj,
Cie raz ba ry i imšary,
Z ja koj, py ta ju sia, pa ry
Idzie cie wy ku dyś da lo ka,
Na’t prost praz rečki ŭ brod hły bo ki?
Was chto wy wo dziŭ? Chto was mie ryŭ,
Dla was chto siek ba ry sia kie raj?
Chto pieršy je chaŭ śle dam he tym?
Ku dy, pa što, z ja ko ju me taj?
Ech, wy da rožki wie ka wy ja,
Ci-ž wy by li uś ciaž kry wy ja?
Wy šmat čaho mah li-b ska zać —
Na was taj nic lažyć piačać!
Ad nu da rožku tol ki zna ju —
Swaj ho žyć cia. Ka liś pu ci na
Wia ła ad rod nej ajčyny.
Błu kaŭsia doŭha ŭ swa im kra ju...
Ška da, ška da mnie he tych let!
O, što-b ja daŭ, kab he ny śled
Ŭ maz hoh za cior ci na zaŭsio dy!

J. By li na. („Chryś ci jan ska ja Dum ka” 1937, nr 5, s. 4)

WIE RA, NA DZIE JA, MI ŁAŚĆ
*

Ja wie ru ju ŭ Bo ha
U Troj cy świa to ha.
I wie ru ju ŭ ty ja
Taj ni cy świa ty ja,
Što Boh nam ad k ryŭ
I sam na wučyŭ —
A Božaje sło wa
Nie ab mył ko wa:
Za praŭdu tych słoŭ
Žyć cio ad dać ja ha toŭ.

*
Na dzie jaj sah re ty,
Iz he ta ha świe tu
Ja ŭsio spa dzia ju sia,
Što ŭ nie bie znaj du sia.
Twa ja ła ska, Pa nie,
Hra chi ŭsie daz wań nia
Z dušy ma je zmy je
I tam, hdzie świa ty ja,
Znaj du sia ja moža.
Kra pi mnie na dzie jaj o, Boža.

*
Choć dob ra nia zna ju —
Ja Bo ha ka cha ju.
I z he taj pryčyny
O, Boža Adzi ny!
Złym bliź nim, što ma ju,
Usim wy bačaju.
Žale ju o, Boža!
Što hre cham ništožyŭ
Ja su wiaź z Ta bo ju.
O, daj mnie lu bić ŭsiej dušoju.

J. By li na. („Chryś ci jan ska ja Dum ka” 1937, nr 2, s. 2)

 Злева: Пят ро Мят ла, Сы мо н Рак-Мі хай лоў скі, Фа бі я н Ярэ мі ч, кс. Ян Се маш ке ві ч, Ян ка Пазь ня к
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Бы ла ка лісь та кая каз-
ка: „Жы лі-бы лі дзед 
ды баб ка. Бы ла ў іх 
ку рач ка-раб ка. Знес-
ла ку рач ка яеч ка, ды 
не абы-якое, а за ла-
тое. Дзед біў-біў — не 
раз біў. Ба ба бі ла-бі ла 
— не раз бі ла. Мыш-
ка бег ла, хвос ці кам 
мах ну ла, яеч ка ўпа ла 
і раз бі ла ся. Дзед пла-
ча, ба ба пла ча, а ку-
рач ка ку дах ча: — Не 
плач, дзед, не плач, 
ба ба: зня су вам яеч-
ка дру гое — про стае, 
а не за ла тое”.
Бы ла ка лісь та кая каз ка, бы ла. Але ці яна 
сён ня так са ма яш чэ ды хае? Не вя до ма. 
Бо ж ка лісь то і ку рач кі бе га лі па кож ным 
па на двор ку, і яеч кі нес лі, праў да — не 
за ла тыя, але про стыя, звы чай ныя, без ін-
фар ма цый ных пя ча так, у якіх умо вах тое 
яеч ка зне се на. Та дыш няя гас па дынь ка не 
стаў ля ла пя ча так з, на пры клад, трой кай, ін-
фар му ю чай, што яеч ка зне се на не дзе ў се-
не ці са ло ме для паз ней ша га са ма туж на га 
вы седж ван ня, ка лі іні цы я тыў ная ку ры ца 
бра ла спра ву ў свае кіп цю ры. Ці з двой кай 
— згуб ле нае ў ней кай за гу мен най кра пі ве, 
ці з адзін кай, зне се нае ў па чэп ле ным у кур-
ні ку ко шы ку з мяк кай выс ціл кай. За дзень 
кож ная ку рач ка нес ла ад но яеч ка ў ней-
кае гняз дзеч ка. А што ця пер? Як ця пер 
выг ля да юць на шы па над вор кі, ці на да лей 
бе га юць па іх ку рач кі і спя ва юць-ку ка рэ ка-
юць пеў ні? Бы вае, што дзе-ні дзе гэ ты гас-
па дар скі спек такль, ку ры ны аб рад, яш чэ 
за ха ваў ся, а дзе-ні дзе то і зу сім ужо звёў-
ся. За ві та еш ця пер у вё ску і не над та спа-
дзя еш ся, што па чу еш ку ка рэ кан не пеў няў, 
ку дах тан не ці са ка тан не ку рыц, квак тан не 
квак тух, ціў кан не ку ра нят, ір жан не ко ней, 
бля ян не аве чак, га га тан не гу сей, сы кан не 
гу са коў, рох кан не ці квік сві ней, піск мы-
шэй, мяў кан не ка тоў, мы чан не ці ры кан не 
ка роў, бал ба тан не ін ды коў, бра хан не ці 
ска вы тан не са бак... Ды і звы чай ны люд скі 
го лас так са ма ста но віц ца ра ры тэ там, не 
толь кі па вё сках, але і ў га ра дах. За між 
яго да бы ва юц ца ў пра сто ру зу сім но выя 
гу ка выя сіг на лы, штуч на ге не ра ва ныя 
тэх ніч най апа ра ту рай, ча ста вя лі кай ма-
гут нас ці, а што раз рад чэй шы на ту раль ны 
люд скі го лас што раз час цей пра яў ля ец ца 
кры кам ба е ві коў. Усё ж та кі зда ец ца мне, 
што каз ка пра ку рач ку-раб ку аста ец ца нес-
мя рот най, ад но толь кі змя ня юц ца ў ёй суб’-
ек ты і аб’ ек ты, а са ма сут насць пра даў жае 
жыць у ін шай іпа ста сі.

Бо ці ж пат рэб ная мыш ка з ей ным хвос ці-
кам, каб неш та скі нуць і раз біць? І ці му сіць 
гэ та быць аку рат яеч ка? Ну, ка лісь то ча-
ла век, ма ла ды ча ла век, ха дзіў спаць па ра-
лель на з со ва мі, але час змя ніў ся і ця пер 
той жа са мы, толь кі менш ма ла ды ча ла век 
ад па чы вае па ра лель на з ку ра мі. І ўстае 
яш чэ да пер шых пеў няў, з бо я зі, што ма-
за лі на ба ках ад ля жан ня вы ра стуць. Сам 
як той пе вень з бі я ла гіч ным га дзін ні кам — 
устае і ін шым спаць не дае, як той са ба ка 
са да во да. Або як тая мыш ка, пры на го дзе 
скі да ю чы ней кую каш тоў насць, мо на ват 
да ра жэй шую за за ла тое яеч ка.

Вось так на дос віт ку зва лок ся са сну і я. 
А ўзім ку-нап рад вес ні яш чэ цём на. Ну і за-
чэ піш ся за ней кі да лі кат ны прад мет, з якім 
трэ ба абы хо дзіц ца як з яй кам — ру кою, 
бо ж рук у кі шэ ню не сха ва еш, бо і кі шэ-
няў у спаль ным кас цю ме ня ма. Каб у тыя 
кі шэ ні ча го не нак лас ці, га ро шын якіх, 
быц цам у каз цы Ан дэр се на пра да лі кат ную 
прын цэ су, бла кіт нак роў ную. Бо і на вош та 
тыя га ро шы ны, ка лі кож ны ча ла век, ка лі 
яму шчы ра прыг ля нуц ца — бла кіт нак роў-
ны. Якім жа ко ле рам све цяц ца яго ве ны, 
паў нак роў ныя? Бла кіт ным! Толь кі ча мусь ці 
той ча ла век, асаб лі ва жа но ча га по лу, тую 

сваю бла кіт нак роў насць ста ра ец ца пры-
ха ваць, быц цам у свет ві за жу ўвар ва лі ся 
Ле нін са Ста лі ным са сва і мі пра ле тар скі мі 
за па ве дзя мі. І най больш мод ныя па ню сі, за-
між па каз ваць ся бе гра фі ня мі, ба ра не са мі 
ці прын цэ са мі, ру жо вяць свае ўсмеш кі ўся-
ля кі мі ва ры я цы я мі пра ле тар ска га ко ле ру...

І вось так зва лок ся я спра сон ку і за ма хаў 
упо цем кі ру ка мі быц цам тая ка зач ная мыш-
ка хвос ці кам. Бо ж ча ла век не ля ту чая 
мыш, што пом ніць усю сваю пра сто ру, 
толь кі ўсё му сіць ма цаць, асаб лі ва ўна чы, 
ма ха ю чы менш ці больш раз ма шы ста ру ка-
мі. Ну і за ча піў, і скі нуў. Не яеч ка ж, вя до ма, 
бо ця пер усе дзя ды і ба бы тры ма юць яеч кі 

доб ны на на шу сла ву тую Пуш чу: яго ўвесь 
час з’я да юць ней кія ві ру сы ці бак тэ рыі, 
як Пуш чу ка ра е ды. Роз ні ца толь кі ў тым, 
што Пуш чу, па вод ле яе най руп ліў шых аба-
рон цаў, трэ ба па кі нуць на во лю лё су, ка лі 
ча ла ве ка мож на, а на ват трэ ба ўвесь час 
шпры ца ваць ней кі мі ма цу ю чы мі хі мі ка та мі 
ды пра во дзіць са ні тар ныя рас чыст кі, як гэ-
та зда ра ец ца, на пры клад, з апен дык сам ці 
жоў це вым пу зы ром, так як мае гэ та за раз 
быць з пуш чан скай ляс ной пра ка ра е дзе-
най драў нін най ма сай. І тыя ві ру сы ці бак-
тэ рыі асаб лі ва ка вар ныя, бо ж з’я да юць 
ме на ві та фла ры стыч ныя кам па нен ты ча ла-
ве ча га па ху, па кі да ю чы па са бе эле мен ты 
фаў ні стыч ныя. Быц цам мет ры ку, ін фар му ю-

да мі не толь кі абя ца ныя фар ма цэў тыч ныя 
пад ма цоў кі, але ж так са ма і па куль што 
цал кам рэ аль ныя ме да лі за паў вя коўе. Як 
жа мож на змах нуць са бе з-пад но са той 
ме даль? Як мыш ка хвос ці кам? Або пад ста-
віць пад ме даль пе ры гей пля чэй? Ка лі ме-
даль ад са мо га Прэ зі дэн та? І то вось-вось. 
Тры мац ца трэ ба, бо ж мо жа і тут спра ва 
па мя няц ца. Ця пер усе ста ра юц ца да бі вац-
ца пос пе хаў на ва лам абя ца ю чы ўся ля кія 
не толь кі доб рыя, але на ват яш чэ леп шыя 
зме ны. І ці ча сам нех та не пры ду мае, мо жа 
на ват сам Прэ зі дэнт, каб той ме даль прыз-
на ваць за ін шую коль касць га доў, як гэ та 
за раз ма ец ца з пен сій ным цэн зам, каб тую 
ліч бу так са ма змя ніць. Па куль ме даль у по-
лі зро ку, трэ ба яго, як пу ця вод най зор кі, 
тры мац ца. Ён жа ж ад са мо га Прэ зі дэн та, 
гэ та не ха хань кі-хі хань кі. Му со ва ся дзець 
ці ха і не шу каць ней ка га ад лег ла га Ара ра-
ту. А то ж мо жа ака зац ца, што той ме даль 
за шмат га до вае пла ван не ў ся мей ным 
каў чэ зе ад да ліў ся ў да лё кую пер с пек ты-
ву ў штор ма вым ця пер жыц цё вым мо ры, 
або ўжо яго тэр мін астаў ся да лё ка зза ду. 
Трэ ба піль на на ві га ваць каб не сес ці на 
ней кім ры фе, за між на ме да ле нос ным Ара-
ра це.

Мож на бы ло б шу каць та ко га вы ха ду, 
які зда рыў ся ў каз цы, зна чыць кам пен са-
ваць той фла кон так, як ку ры ца раз бі тае 
мыш кай яеч ка. Толь кі ку ры ца ў той каз цы 
нес ла яеч кі бяс п лат на, на ват за ла тыя, не 
пат ра бу ю чы за іх за ла то вак. А ў на шай 
зу сім не ка зач най рэ аль нас ці ўсё жыц цё 
кру ціц ца ва кол фран каў, за ла то вак ці ін-
шых еў ра са юз ных да та цый і аб лі га цый, як 
на ша Зя мель ка ва кол за ла ці ста га Со ней-
ка. Гэ та па вод ле Ка пер ні ка, бо па вод ле 
ін шых мер ка ван няў за ла ці стае Со ней ка 
вер ціц ца ва кол на шай Пра ха нос най: там, 
у кас ма ло гіі, усё за ле жыць ад пры ня та га 
пун к ту гле джан ня. А ў жыц ці, як не кру ці 
— ад уся ля кіх ка пе ек, а мо жа і ка пей кі 
ад яго. І вось тая кам пен са цыя фла ко на 
ў да сю леш ніх умо вах кры ху за ла тоў ка ём-
кая. Да та го ж лю дзі так рас пус ці лі ся, што 
цяж ка раз га даць іх нія ўся ля кія, як гэ та ця-
пер га во рыц ца, прэ фе рэн цыі. На пры клад 
— яко га ра да во ду мае быць той адэ ка лон, 
якой фір мы, яко га фла ры стыч на га га тун-
ку. Ці мае ён быць з ла ван да вай мет ры кай, 
ці з лан ды ша вай, ці з кіп р скай бер га мот-
на-сан даль на-ла да на вай, ці яш чэ ней кай 
ін шай. Ну, апа рож ніш кі шэ ні з за ла то вак, 
каб пры нес ці да ха ты той фла кон, а ён ака-
жац ца не той, і та ды мо жа зда рыц ца чар-
го вы Но еў каў чэ га кан цэрт. А ка лі б гэ тыя 
да ры ча ла ве ча га вы на ход ства бы лі ў сі лу 
ўлад ных абя цан няў без за ла то вач ныя, то 
пры нёс бы ча ла век да ха ты мя шок роз ных 
фла ко наў і ня хай бы тая аса бі стая па ні... 
за во дзі ла чар го вы свой рэ чы та тыў.

Мо жа я за над та за чэ пі ста ду маю, мо жа 
ўсё-ткі спра вы з бяс п лат ны мі адэ ка ло на-
мі вы гля да лі б нам но га больш га ю чы мі, 
су ці шаль ны мі. Ві кі пе дыя: „В СССР оде ко-
лон мар ки „Шипр” вы пу скал ся фаб ри кой 
„Но вая за ря” и был ко пи ей мар ки Chyp re 
Co ty. По ГО СТу 1971 го да „Шипр” вхо дил 
в груп пу оде ко ло нов клас са „Эк ст ра” 
с со дер жа ни ем мас со вой до ли эти ло во го 
спир та не ме нее 70%. По этой при чи не 
ча сто упот реб лял ся ал ко го ли ка ми в ка-
че стве креп ко го на пит ка”. Да вед нік не 
па дае, як той „Шыпр”, з кіп р скай бер га мот-
на-сан даль на-ла да на вай мет ры кай, раз-
мяр коў ваў ся: ці паў на цэн на, ці з ней кі мі 
льго та мі, ці мо на ват зу сім бяс п лат на. Як 
ля кар ства хво рым. А той жа СССР ад нас 
не за га ра мі, ён жа як тут, у на шых ду шах. 
Коль кі ж на ро ду за ім за раз цёп ла дум на ту-
жыць. Цал кам маг чы ма, што ме на ві та бе ру-
чы пад ува гу за кла по ча насць та маш ня га 
та дыш ня га дзяр жаў на га кі раў ні цтва за бес-
пя чэн нем у най больш не аб ход ныя та ва ры 
— у тым лі ку і вад кас ця мі „в ка че стве креп-
ко го на пит ка” — най шы рэй шых кру гоў 
на сель ні цтва. Мог бы хто ду маць, што там 
дба лі толь кі пра пра цоў ных ста ха наў цаў 
ці пра ма скоў скіх пра ва ды роў, але ж пры-
клад „Шып ра” па каз вае, што цэ лае та дыш-
няе на сель ні цтва ка ры ста ла ся эга лі тар най 
пад трым кай кар пат лі вай са вец кай ула ды. 
Каб гэ так жа і ця пе раш няя на ша...

Пад Вя лік дзень. Каб яеч ка. І да яеч ка. І ба-
бам, і дзя дам...

v(івар)

ў ха ла дзіль ні ку або ў ад мыс ло вых кар дон-
ках, з якіх цяж ка тое яеч ка вы цяг нуць, 
так цяж ка, што тое яеч ка ча сам на ват не 
ў сі лах ут ры мац ца ў ру ках і шлё пае на 
пад ло гу, быц цам ка зач нае за ла тое яно бы-
ло. За ча піў ся я за фла кон з адэ ка ло нам. 
А ён жа шкля ны. Зда ры ла ся мне та кое 
і фла кон, як тое ка зач нае яй ка, зва ліў ся на 
пад ло гу і раз біў ся. А да лей ужо па дзея наб-
ра ла амаль шэк с пі раў ска га дра ма тыз му. 
Бо яй ка то шлёп не ад нос на ці хань ка, яго 
выт рэш і кан цы ў ва ду. Так, ма быць, бы ло 
і ў каз цы, дзе дзед з ба бай на мыш ку не 
паг не ва лі ся; па ста ві лі ся да яе спа гад лі ва, 
бо ж не сум нен на ве да лі, што мыш ка за ча пі-
ла тое яеч ка зу сім вы пад ко ва, што і ёй, як 
і ча ла ве ку, зда ра юц ца ней кія няў да чы.

Толь кі з адэ ка ло нам спра ва нам но га сур’-
ёз ней шая. Зна чыць з фла ко нам, бо ён 
са шкла. І раз бі ва ец ца ён кры ху на па да-
бен ства ба я вой гра на ты. Кры ху гру ка ту, 
але да яго мно ства аскол каў, шмат з іх 
дроб нень кіх і да та го ж не бяс печ на вост-
рых. Ды і каш тоў нае змес ці ва ра за льец ца. 
А яго вель мі шка да. Бо ж ча ла век, ка лі 
яш чэ на ча ваў ся па ра лель на з со ва мі, на сіў 
з са бою ней кую до лю аса бі ста га фла ры-
стыч на га па ху, а з га да мі, пры няў шы ка-
зач ныя зван ні дзе да ці ба бы, той аса бі сты 
пах стаў, каб не як кеп ска не ска заць, та кім 
больш спе лым, больш фаў ні стыч ным. І ча-
ла век з ча сам стае пе рад не аб ход нас цю 
да да ваць са бе вон ка выя фла ры стыч ныя 
па хі, гэ так жа як ля кар ствы ў ды е ту. І па вод-
ле май го над та суб’ ек тыў на га мер ка ван ня, 
адэ ка лон, гэ так жа як і ля кар ствы, па ві нен 
быць ад па вед ны мі ўра да вы мі абя цан ня-
мі пра піс ва ны се ні ё рам, зна чыць ба бам 
і дзя дам, бяс п лат на. Бо ён ім не аб ход ны 
як маг ній, ка лій, каль цый ці ўся ля кія ін шыя 
вы на ход ствы фар ма цэў тыч най пра мыс-
ло вас ці ці га ю чай ба та ні кі. Ча ла век жа па-

чую на ва кол ле пра агуль ную бі яг ра фію яе 
нось бі та.

Вось тыя ка ра е ды — ка лі б сла ву ты най ш-
чы рэй шы пры ро да а хоў нік Ной не за браў 
іх, зна чыць ка ра е даў, у свой каў чэг і не 
пры зям ліў на Ара ра це, то ж не на сту па лі б 
яны ад туль на Пуш чу, як якая са ран ча, 
і рас ла б у ёй са мая якас ная драў ні на, спа-
кой нень ка, ні я кі мі шкод ні ка мі не тры во жа-
ная, на ра дасць або драў нін най пра мыс ло-
вас ці, або спа жыў цам кіс ла ро ду. А ка лі б 
яш чэ не за браў ку рэй і мы шэй, то ж не бы-
ло б і зна ка мі та га ка зач на га сю жэ та. А ка-
лі б яш чэ не за браў ві ру саў і бак тэ рый...

Зва ліў я той фла кон яш чэ пе рад дос віт кам, 
і то не бяс шум на. Да та го ўся го трэ ба бы-
ло ўклю чыць свят ло, каб прыб раць шкля-
ныя аскол кі, якія раз ма шы ста раз ля це лі ся 
па пад ло зе. І ўсё гэ та раз бу дзі ла маю 
аса бі стую ба бу. І яна, без ні я кай спа га ды, 
ус ча ла мне та кое сап ра на ба со віш ча, яко га 
хі ба яш чэ не бы ва ла не толь кі на ту тэй шых 
ся мей ных і эст рад ных сцэ нах ці на вя ско-
вых фаў ні стыч ных па над вор ках, але хі ба 
та ко га не бы ло на ват на Но е вым каў чэ зе. 
І ні я ка га Ара ра ту, за якім мож на бы ло б сха-
вац ца ад аку стыч на га па то пу, у на ва кол лі 
аса бі стай ба бы не зной дзеш. Тут бы лі не 
толь кі пе ра лі ча ныя ра ней раз на від нас ці па-
над во ка ва га дэ цы бель на га ба гац ця, але, 
як мне зда ло ся, і еры хон скія тру бы з уся ля-
кі мі да іх ву фе ра мі.

Тут мог бы хто па ду маць: а ча го ж тры мац-
ца та кой сап ра ні стай ба бы? Ці не раз г ля-
нуц ца за ней кай ін шай зям лёй абя ца най, 
з ма ла ком і мё дам, і ці хень кай быц цам Ра-
бін зо наў вост раў. І сі га нуць ту ды ў ней кае 
бе жан ства — хі ба ж ней кі ата візм астаў ся 
ад на шых прод каў. Але гэ та не так про-
стая спра ва, асаб лі ва ж дзе ду з яго ным се-
ні ёр скім ара ма там. Бо пе рад ба ба мі і дзя-

Пад
Вя лік дзень

Фота Адама Паўлоўскага
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

В я р т а ў  Б е л а р у с і  і м ё н ы  г е р о я ў

Генадзя Кісялёваhttp://pсholy.by
85 га доў з дня нараджэння

Вы дат ны бе ла-
ру скі гі сто рык лі-
та ра ту раз на вец, 

пісь мен нік і ар хе ог раф Ге надзь Кі ся лёў 
на ра дзіў ся 19 са ка ві ка 1931 г. у пад ма-
скоў ным го ра дзе Ка лом на. Што ці ка ва, 
яго ны баць ка быў спец с луж боў цам, а ма-
ці па хо дзі ла з Ві цеб ш чы ны. З Пад ма скоўя 
сям’я пе ра е ха ла ў Бе ла русь. Ву чыў ся Ге-
надзь у ся рэд няй шко ле ў Ві цеб ску, якую 
скон чыў у 1948 г. Ужо ў той час за ха піў ся 
гі сто ры яй. У 1953 г. скон чыў Ма скоў скі гі-
ста рыч на-ар хіў ны ін сты тут. Да лей пра ца-
ваў у ар хіў ных уста но вах Лі тоў скай ССР. 
У 1956-1959 гг. ву чыў ся ў ас пі ран ту ры пры 
тым жа Ма скоў скім гі ста рыч на-ар хіў ным 
ін сты ту це. Да лей ця гам 1960-1971 гг. быў 
на ву ко вым су пра цоў ні кам Цэн т раль на га 
дзяр жаў на га гі ста рыч на га ар хі ва Лі тоў-
скай ССР. У 1971 г. пе ра е хаў у Бе ла русь 
і стаў на ву ко вым су пра цоў ні кам Ін сты ту та 
лі та ра ту ры імя Ян кі Ку па лы Ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі. Быў сяб рам Са ю за пісь мен ні каў. 
Ства рыў сям’ю, меў дзвюх да чок.

У дру ку Ге надзь Кі ся лёў дэ бю та ваў 
у 1958 г. Аў тар збор ні каў гі ста рыч на-лі-
та ра тур ных на ры саў „Сей бі ты веч на га” 
(1963), „З ду май пра Бе ла русь” (1966), „Ге-
роі і му зы” (1982), дас ле да ван няў „За гад-
ка бе ла ру скай «Эне і ды»” (1971), „По шу кі 
імя” (1978), „Спас ці га ю чы Ду ні на-Мар цін-
ке ві ча” (1988), лі та ра ту раз наў чай ды ло гіі 
„Ра зы ски ва ет ся клас сик...” (1989), гі ста-
рыч ных на ры саў „Пап леч нік Ка лі ноў ска-
га” (1976), „На пе ра ло ме дзвюх эпох: Паў-
стан не 1863 го да на Мін ш чы не” (1990). 
Аў тар збор ні каў гі ста рыч на-лі та ра тур ных 
ма тэ ры я лаў „Па чы наль ні кі” (1977), „Пу ця-
ві на мі Ян кі Ку па лы” (1981), „З жыц ця пі су 

Яку ба Ко ла са” (1982), „Шля хам га доў” 
(1990). Адзін са скла даль ні каў збор ні каў 
да ку мен таў „Рэ ва лю цый ны ўздым у Літ ве 
і Бе ла ру сі 1861-1862 гг.” (1964), „Паў стан-
не ў Літ ве і Бе ла ру сі 1863-1864” (1965).

Кі ся лёў дас ле да ваў бе ла ру скую лі та-
ра ту ру і на цы я наль ны рух ХІХ ста год дзя, 
жыц цё і твор часць Ка сту ся Ка лі ноў ска га, 
Він цэн та Ду ні на-Мар цін ке ві ча, Фран ціш ка 
Ба гу шэ ві ча, Ар цё ма Вя ры гі-Да рэў ска га, 
Паў ла Шпі леў ска га, Яку ба Ко ла са, Ян кі 
Ку па лы. Ме на ві та ён да клад на ўста на віў 
аў тар ства ўні каль ных тво раў на шай лі та-
ра ту ры — па эм „Эне і да на вы ва рат” і „Та-
рас на Пар на се”. Так са ма пра ца ваў над 
ска ры наз наў чы мі тэ ма мі.

Па сло вах Ула дзі мі ра Ар ло ва „са ста ро-
нак Кі ся лё ва да нас пры хо дзі лі рэ аль ныя 
ге роі — з ад ра са мі, імё на мі, мя нуш ка мі. Іх 
пар т рэ ты ха це ла ся па ве сіць над сва ім лож-
кам у ін тэр нац кім па коі”. Ар хі віст і гі сто рык 
Ге надзь Кі ся лёў ра шу ча ба ра ніў імя на цы-
я наль на га ге роя Ка сту ся Ка лі ноў ска га, 
ме на ві та най перш дзя ку ю чы яго вы сіл кам 
у се рыі „Бе ла ру ска га кні газ бо ру” у 1999 г. 
вый шаў то мік „За на шую воль насць”, пры-
све ча ны кі раў ні ку выз воль на га паў стан ня. 
Дзя ку ю чы на ву коў цу бе ла ру сам вяр ну лі ся 
імё ны дзя сят каў ін шых вы дат ных асоб з ча-
су да лё ка га 1863 го да. Та ко га знаў цы лё-
саў гі сто рыі Бе ла ру сі эпо хі паў стан ня ў Бе-
ла ру сі не бы ло ні да, ні пас ля Кі ся лё ва.

Па мёр Ге надзь Кі ся лёў 14 лі ста па да 
2008 г. у Мен ску пас ля цяж кай хва ро бы. 
Па ха ва ны на ста ліч ных Каль ва рый скіх 
мо гіл ках. Ужо пас ля смер ці дас лед чы ка 
з дру ку вый ш ла кніж ка яго тво раў „Смак 
бе ла руш чы ны”.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Пча ляр ства ў бе ла ру саў заў сё ды лі чы ла-
ся ша на ва ным за нят кам. Пча ля ра на вёс цы 
мож на ў не чым па раў наць з ця пе раш ні мі 
ІТ-шні ка мі, то-бок кам п’ ю тар ш чы ка мі-праг-
ра мі ста мі, якія не кож на му зра зу ме лай пра-
цай ства ра юць неш та вель мі важ нае ў жыц-
ці. Так і пча ля ры — неш та там з пчо ла мі 
ці ха ро бяць, зна хо дзя чы ў іх па ра зу мен не, 
а по тым ат рым лі ва юць вель мі ка рыс ны пра-
дукт — мёд, а ак ра мя та го — пра по ліс, пяр-
гу, ма тач нае ма ла ко і ін шыя дзіў ныя і за гад-
ка выя па сва ім па хо джан ні рэ чы вы, якія ж 
ад на ча со ва з’яў ля юц ца вель мі ка рыс ны мі.

Нап ры кан цы зі мы ў су свет ным па ву цін-
ні з’я віў ся бе ла ру ска моў ны сайт, цал кам 
пры све ча ны пча ля рам і іх пчо лам. Ён но-
сіць наз ву «Доб рыя пчо лы» і раз меш ча ны 
ў ін тэр нэ це па ад ра се http://pcho ly.by. 
Ка ля ро вая га ма сай та ства рае ўра жан не 
зна хо джан ня на вёс цы спя кот ным ле там, 
дзе го ра ча све ціць сон ца і гу дуць пчо лы. 
Ме на ві та та кім чы нам уп лы ва юць на свя до-
масць здым кі з жоў ты мі па ля мі, мё дам, со-
та мі і сон цам.

«Ра ды ві таць Вас, да ра гія сяб ры, на ста-
рон ках гэ та га пра ек ту! Пра што бу ду пі саць? 
Пра са мы лю бі мы за ня так на све це — пра 
пча ляр ства!» — пі ша на ста рон цы «Пра пча-
ляр ства» не вя до мы ства раль нік і ўла даль нік 
«Доб рых пчол». Па вод ле яго, пча ляр ства 
— гэ та не про ста за хап лен не, а хва ро ба 
з эле мен та мі лёг ка га «вар’ я цтва».

Не вя до мы аў тар не толь кі пуб лі куе ар-
ты ку лы і фо таз дым кі пра пчол і мёд. Ён 
так са ма па-фі ла соф ску па ды хо дзіць да 
пча лі на га ла ду жыц ця. «Унут ры пча лі на га 
гра мад ства ня ма за бой стваў, ня ма дар ма-
е даў, у до ме цёп ла і чы ста, удо сталь ежы. 
У іх ня ма аса бі стых жа дан няў, усё па-буй-
но му, усё гла баль на. У іх ня ма сяб роў ства, 

і ня ма здра ды. Ня ма дроб ных жа дан няў і ні-
я кіх пры хіль нас цяў. А зна чыць ня ма страт. 
На пчо лах мож на бя скон ца пра вя раць за-
кон на ту раль на га ад бо ру. Ка лі член іх гра-
мад ства не пры но сіць ка рыс ці, яны яго ў ву-
лей не пус цяць. Не па до раць ежу і пры ту-
лак за чу жы кошт. Кож ны член ка лек ты ву 
— па трэб ны він цік у вя лі кім ме ха ніз ме, але 
пры гэ тым уні каль ных, не за мен ных чле наў 
гра мад ства ня ма. Пра цоў ныя пчо лы са мі 
з на ра джэн ня ве да юць усе свае аба вяз кі, 
і кі ра ваць імі ўво гу ле не трэ ба. Мо жа быць, 
пча лі ная сям’я — гэ та ма дэль ідэ аль на га 
пас пя хо ва га гра мад ства?» — спра буе аў-
тар ас ця рож на, але зу сім не адэк ват на, па-
раў наць пчол і лю дзей.

У прак тыч ным пры мя нен ні сайт мо жа 
вык лі каць за ці каў лен не ў тых, хто па чы нае 
зай мац ца пча ляр скай спра вай. Ад па вед-
ныя ар ты ку лы мес цяц ца ў руб ры цы «Пчо-
лы і пчо ла га доў ля». Па куль іх там не над та 
мно га, што зра зу ме ла — сайт з’я віў ся не 
так даў но. Так са ма прак тыч на-паз на валь-
нае пры зна чэн не мае руб ры ка «Пра дук-
ты пча ляр ства», дзе рас па вя да ец ца пра 
вы шэй з га да ныя мёд, пра по ліс, пяр гу, ма-
тач нае ма ла ко, а так са ма апы лок, воск, 
пад мор, заб рус і пча лі ны яд. А руб ры ка 
«Рэ цэп ты» змяш чае ін фар ма цыю пра маг-
чы масць ля чыць роз ныя хва ро бы, у пер-
шую чар гу пра студ ныя, з да па мо гай мё ду 
і ін шых пра дук таў пчо ла га доў лі.

Рас по вед пра жыц цё пчол, па ча ты ў пер-
шай руб ры цы, пра цяг ва ец ца на ста рон цы 
«Ці ка вост кі». Так са ма там мож на да ве дац-
ца пра эты ма ло гію сло ва «пча ла», аба рон-
чую так ты ку япон скіх ме да нос ных пчол. 
Пры ем на, што прак тыч на ўсе ар ты ку лы аз-
доб ле ны фо таз дым ка мі.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Л
іт ра тур ная твор часць На дзеі Ар ты мо віч для май го па ка лен ня бы ла до ка зам нар маль-
нас ці. Вя до ма, мо ва тут не пра шэ рую што дзён насць і прак тыч ныя ма ры. Ідзе пра 
да чы нен ні да эк зі стэн цы я ліз му, мод на га ў 70-я га ды ХХ ста год дзя. Ка ра цей ка жу чы, 
па э тэ са з бе ла ру скім сном пад па ве кай дас ле дуе сэнс і тра гізм адзін кі, пі ша як 

па э ты-ад на дум цы ў Поль ш чы і Еў ро пе. Та га час ны бе ла ру скі чы тач ад чу вае го нар. Ён не па-
тра буе ідэ аль ных рад коў, дур но га су ця шэн ня. Ён, хоць цьмя на, ад чу вае ўжо но вы да ляг ляд 
з пе ра ту соў кай каш тоў нас цей. Ён чы тае, ве рыць...

На дзея Ар ты мо віч ужо ў ся мі дзя ся тыя га ды ба чыць пе ра ту соў ку каш тоў нас цей на пад ляш-
скім не бе. На ша па мі ран не пры пес нях і ско ках. Дэг ра да цыю і пра ек ты, якія не пра ек ту-

юць. Гра мад ства ў ста дыі гі пе рэ га із му. Пу стыя сло вы і штуч ныя за хап лен ні. І абы я ка васць да 
бе ла ру ска га жы во га сло ва і яго твор цаў.

Та му ка лі бе ла ру скі па эт свя ту куе 70-год дзе — гэ та свя та, яко му трэ ба пры ду маць но вае, 
асоб нае сло ва. Яно па він на мець уся рэ дзі не па дзя ку, што так доў га выт ры маў з на мі...

У пят ні цу, 11 са ка ві ка, рэ дак цыя «Ні вы» па е ха ла ў Бельск, каб прас пя ваць На дзеі Ар ты мо-
віч «Мно гія ле ты!». Не, мы не споз ні лі ся — мы про ста так да мо ві лі ся. Юбі лей і ру жы, як 

ка жуць, ак ту аль ныя цэ лы год.

Многія леты 
На дзі Ар ты мо віч!

vГан на КАН Д РА ЦЮК
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20.03 — 26.03

Адгаданка Адгаданка Адгаданка
1. Лі да, Са фія або Мсціс лаў, 2. на ву чэ нец кур саў, 3. вы дан не рэк лам-

на га ха рак та ру ў выг ля дзе не вя лі кай ілюст ра ва най кніж кі, 4. час ці на мо-
вы, якая аба зна чае дзе ян не, 5. пад раз дзя лен не ба та льё на, 6. раз дзел 
фі зі кі, які вы ву чае свой ствы лін заў і прыз маў, 7. лод ка з вет ра зем, 8. 
адзін з не каль кіх па ка заў філь ма ў кі на тэ ат ры, 9. па то мак баць коў бе лай 
і чыр во най рас, 10. ба ра бан.

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

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

ныя ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 9 ну ма ра
Аса, дзед, дзе ці, жу пан, за яц, ла ма, па яц, рай, цэх, цюль пан, ча ша.
Ра шэн не: Ха ці на дзе смя юц ца, да ра жэй шая за па лац дзе пла чуць.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Уладзіміру Цілюльку з Саколкі 
і Лявону Федаруку з Рыбал.

(22.03. — 20.04.) Пач неш ажыц цяў ляць усе 
ка рыс ныя зме ны, якія пла ну еш — пра фе сій ныя, 
фі нан са выя, кам па ней скія... Мо жаш на ват пап-
ра ба ваць змя ніць свой імідж. У па чуц цях ад 
да лі кат ных ача ра ван няў да ша лу, але не пе ра-
ско чыш 25.03., ка лі, на пры клад, на да ро зе да 
вян ца па я вяц ца пе раш ко ды. Усё ж кон чыц ца 
хе пі-эн дам. Не ад к лад вай апе ра цыі — усё пой-
дзе доб ра.

(21.04. — 21.05.) Рэ а лі зуй свае ма ры. Твая 
пра фе сій ная сі ту а цыя ра ды каль на ад ме ніц ца. 
Усё бу дзе доб ра, па куль ця бе бла куе моц ны 
стрэс. А ка лі ты ня даў на на но вай пра цы, па мя-
тай, што за та бой на зі ра юць; ка лі па чу еш кры тыч-
ныя заў ва гі, не трак туй іх як вы мо ву, а як ін ст рук-
цыі і каш тоў ныя пад каз кі. Ка лі твая пра ца ві тасць 
не да цэнь ва ец ца, раз г лянь ся за ін шым за нят кам. 
Бык-сінгл — пад дай ся наст ро ям, не паш ка ду еш.

(22.05. — 22.06.) Сон ца рас п ра ме ніць ця бе 
і свет ва кол ця бе. Але будзь піль ным, не ад лу-
чай ся ад рэ аль нас ці! На пра цы не ад да вай іні-
цы я ты вы ка мусь, хто зда ец ца быць скром ным 
це нем ця бе — гэ та хіт ры іг рок, вы ла віць усе твае 
сла бей шыя ба кі. Ка лі ста ра еш ся зда быць но-
вую пра цу, не ад кід вай пра па но вы, якая здас ца 
та бе спа чат ку не па ды хо дзя чай для тва іх ве даў 
ці ква лі фі ка цый — пас ля абу чэн няў ста неш там 
зор кай. І на ват ка лі трэ ба бу дзе да яз джаць на 
ра бо ту, бу дзе ўда ла і ка рыс на.

(23.06. — 23.07.) 20-21.03. за ча ру еш ка го 
толь кі за хо чаш! Зор кі бу дуць ста рац ца ця бе раз-
ва ру шыць. Не ха вай ся па кут ках! Да га во рыш ся 
з Бліз ню ком, а Ка зя рог вы ра туе ця бе з ня лёг-
кай сі ту а цыі. Аба вяз ко ва зай г рай у ла та рэю! 
Мо жаш здаць пра вы на ма шы ну і пра е хац ца ку-
ды-не будзь, на ват у сак рэт нае па да рож жа (най-
лепш 21.03.). Цал ка ві тая пры том насць ро зу му 
вер нец ца та бе 23.03.; зай мі ся но вым пра ек там, 
за да чай, вы сту пі ў ро лі эк с пер та, мо жа бу дзеш 
свед кай. Энер гію вы ка ры стай у больш твор чых 
за дан нях.

(24.07. — 23.08.) Што дзіў нае, мо жа та бе за-
ха цец ца па быць у ця ні, але бу дзеш тра ды цый на 
мець усё на во ку і ў сва іх ру ках. Маг чы мая вя лі-
кая ся мей ная ўра чы стасць. Ка лі бу дзеш пры бі-
раць до ма, не вы кід вай важ ных па пак, ся мей ных 
па мя так. Ула да дзей ні чае на ця бе як аф ра ды зі як. 
Мо жаш да біц ца кі раў ні чай па са ды, але вель мі 
піль нуй ся ме жаў, якія схо чаш вы зна чыць.

(24.08. — 23.09.) Ка лі бу дзеш ар га ні за ваць 
час і спра вы ў сям’і, не ра бі гэ та га адзін, па рай-
ся асаб лі ва ў ста рэй шых ся мей ні каў. За ста лом 
лепш аб мі най па лі тыч ныя тэ мы. Бу дзеш ад чу ваць 
до пінг зо рак, схо чаш ззяць у кам па ніі, па ка зац-
ца на ра бо це, зда быць ку бак. Мо гуць рап там 
па я віц ца нес па дзя ва ныя гро шы. 25.03. мо жа 
зак рас ці ся ха ос, дзень мо жа быць поў ным нап-
ру жан ня, ха ця без дра маў.

(24.09. — 23.10.) З усім спра віш ся пры пя ва-
ю чы, толь кі што трэ ба бу дзе ўсё прыс пе шыць. 
А кам фор т на ад чу еш ся бе, ка лі рап там амаль 
як з не ба спа дуць боль шыя гро шы. Ка лі трэ-
ба за чы ніць ста ры раз дзел, зра бі гэ та. Ва кол 
ця бе ра зум ныя і сар дэч ныя лю дзі, якія та бе па-
мо гуць. Сін г лу на да ро зе ста не вель мі ці ка вая 
асо ба.

(24.10. — 22.11.) Дзей ні ча еш з ім пэ там і мэ та-
на кі ра ва на. Ка лі на пра цы ідзе доб ра і доб ра та-
бе пла цяць, ні чо га не зме ніц ца. Але ка лі бу дзеш 
спра чац ца, мо жа гэ та кон чыц ца на ват і ў су дзе; 
не на маў ляй ка лег, каб свед чы лі — бу дуць ба яц-
ца стра ціць пра цу. 20.03. суст рэ неш ка хан не 
сва іх ма раў! Або па го дзіш ся з пар т нё рам і бу-
дзе бо ска! На ся мей най ім п рэ зе мо жаш па зна-
ёміц ца з фан та стыч най асо бай. 25.03. пры тар-
ма зі, важ ныя спра вы афар м ляй спа кой на.

(23.11. — 22.12.) Мі лая вест ка пра тое, што 
твае сва я кі, да ра біў шы ся за мя жой, вер нуц ца 
і сар га ні зу юць ся мей ную фір му і бу дуць раз-
ліч ваць на тваю пад трым ку. Мо жаш за ка хац ца 
з пер ша га паг ля ду! Ка лі ма еш доб рую па зі цыю 
ў сва ёй фір ме, ня хай ніх то ця бе не зло віць на 
абя цан ні за ла тых гор. Не пе рай май ся, ка лі ты 
баць ка сё лет ня га «ма ту ры ста», не га ні яго да 
ра бо ты. 25.03. ка лі Са турн пач не іс ці на зад, пры-
тар ма зі і ты.

(23.12. — 20.01.) Схо чац ца выр вац ца з тлу му. 
Будзь цяр п лі вым у скла да най сі ту а цыі, ка лі на ват 
ад чу еш без да па мож насць — зор кі па мо гуць. Ця-
пер ад пус ціць тое што тры ма ла за гор ла, усё бу-
дзе выс вет ле на. Не бе гай у бок, ка лі ты ў па ста ян-
най па ры. Вазь мі вод пуск ха ця б на два дні. 25.03. 
рэт раг ра да цыя Са тур на па мо жа та бе заб ла ка-
ваць крыў дзя чыя ця бе чы ноў ніц кія пра цэ ду ры.

(21.01. — 19.02.) Наз бі ра ец ца кры ху тур бот-
ных што дзён ных спраў, пат ра бу ю чых хут ка га 
афар м лен ня. Вы ка най ся мей ную мі сію — вы нік 
бу дзе ім па зан т ны. Скар пі ён лю біць ця бе больш, 
чым ты ду ма еш.

(20.02. — 21.03.) Не ра скід вай ся гра шы ма 
— стра ціў шы над імі кан т роль, мо жаш так са ма 
стра ціць кры ні цу пры быт каў! Не вы кід вай ні чо-
га, што яш чэ мож на па ла дзіць. За ха вай вя лі кую 
ас ця рож насць пры зна ём ствах — бу дуць да ця-
бе ліп нуць па даз ро ныя лю дзі — ад на му пра цяг-
неш ру ку, а ку ча ін шых па цяг не ця бе на дно! Але 
ме сяц мо жа кон чыц ца з пры ту пам — бу дзеш пе-
ра мож цам! Трэ ні руй па зі тыў нае мыш лен не, гор-
шы на строй не пап раў ляй па раш ка мі!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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

ЗАПРАШЭННЕ

“Пагаворым пра тое, 
чаму Беларусь захапілі марсіяне” 

СПАЧУВАННІ
Шчырыя словы спачування нашай 

рэдакцыйнай сяброўцы 
Галіне Рамашка і Яе сям’і з прычыны 
напаткаўшага Яе гора – смерці маці.

рэдакцыя Нівы

Гур ток № 12 Поль ска га са ю за пен сі я не раў і ін ва лі даў (ПСПіІ) у Бе-
ла сто ку на ліч вае больш за сто ча ла век і на да лей пры цяг вае но вых 
чле наў, на ват з-па-за свай го ра ё на. Пры чы най гэ та му з’яў ля ец ца ак-
тыў насць уп ра вы гур т ка ў асо бах Зі на і ды Алек сяй чук (стар шы ні), Га-
лі ны Сце па нюк, Ва сі ля Шым чу ка, Ля во на Ста лён чы ка і Ні ны Ва ку лы.

Дзя ку ю чы іні цы я ты ве і ак тыў нас ці ўпра вы ў 2015 го дзе рэ гу ляр-
на кож ны ме сяц ад бы ва лі ся ар га ні за цый ныя схо ды чле наў гур т ка 
і куль тур ныя ме ра пры ем ствы, та кія як дні жан чын, ма ці, се ні ё ра, 
„ан джэй кі”, куц ця з ап лат кай — у апош няй су стрэ чы пры ня лі ўдзел 
ка та ліц кі і пра ва слаў ны свя та ры. Пен сі я не ры гур т ка № 12 ез дзі лі на 
кра яз наў чыя эк скур сіі ў Ба го ні кі, Гай наў ку, Га ра док і Кру шы ня ны, 
а так са ма ў Ру ця нэ-Ні ду і Мі ка лай кі ды пла ва лі па азё рах на суд не, 
вы яз джа лі на пры ро ду пя чы буль бу.

Дзей насць уп ра вы гур т ка не аб мя жоў ва ла ся толь кі да ар га ні за-
цый ных і куль тур ных спраў. У па ра зу мен ні з Ак ру го вай уп ра вай ПСПіІ 
ў Бе ла сто ку двой чы ўсе чле ны гур т ка ат ры ма лі яб лы кі і ага род ні ну.

За за слу гі пе рад пен сі я нер скім ася род дзем Ак ру го вая ўпра ва 
ПСПіІ за ла тым зна кам уз на га ро дзі ла Зі на і ду Аляк сяй чук і Ні ну Ва ку-
лу, а га на ро вы мі гра ма та мі — Ва сі ля Шым чу ка і Ва лян ці ну Іва но віч.

Пра ца ва ўпра ве гур т ка скла да ная. Чле нам уп ра вы пры хо дзіц ца 
раз ліч ваць толь кі на ся бе. Кож нае ме ра пры ем ства па тра буе ста ран-
няў, пра цы і ча су, ча ста кош там сям’і, пры тым трэ ба яго так пла на-
ваць, каб змес ціц ца ў не вя лі кіх кош тах. Ча сам на куль тур ных ме ра-
пры ем ствах па дыг ры вае бяс п лат на гурт „Ко шы кі”.

Ня раз адзы ва юц ца лю дзі, якім тое ці і ін шае не па да ба ец ца. Не 
ве даю ад ча го тое бя рэц ца: ці ад пры ро джа най ня на віс ці, ці ад ін-
шых пры чын. Але я ад імя за да во ле ных чле наў вы каз ваю ўсёй уп-
ра ве гур т ка сар дэч ную па дзя ку і зак лі каю: не зва жай це на ны ці каў, 
дзей ні чай це так, як да гэ тай па ры!

vКан стан цін МА САЛЬ СКІ

Пенсіянеры ў дзеянні

8 са ка ві ка ў Гмін ным ася род ку куль ту ры 
ў Ча ром се пра хо дзі ла свя точ ная су стрэ ча 
з на го ды Між на род на га дня жан чын. Ар-
га ні за та ра мі ме ра пры ем ства бы лі Гмін ны 
ася ро дак куль ту ры і Ра ён нае ад дзя лен не 
Поль ска га са ю за пен сі я не раў і ін ва лі даў 
у Ча ром се. Зап ра шэн ні на ім п рэ зу бы лі 
змеш ча ны на сай це ГАК і ад мыс ло вых аб-
вест ках у па а соб ных са лэ цтвах. У су стрэ-
чы, якая па ча ла ся ў 13 га дзін, удзель ні ча лі 
войт гмі ны Мі хал Вруб леў скі, стар шы ня Ра-
ды гмі ны Сяр гей Смык, на ста я цель Ча ром-
хаў ска га пры хо да а. Юры Пліс, стар шы ня  
аддзялення ПСПіІ Мі ка лай Ян чук ды шы ро-
кае ко ла жан чын (з суп ра ва джаль ны мі асо-
ба мі). У афі цый най част цы па жа дан ні пе ра-
ка за лі войт Мі хал Вруб леў скі і стар шы ня 
Мі ка лай Ян чук. За тым войт уру чыў бу ке ты 
кве так прад стаў ні цам гур т коў пен сі я не раў 
— Воль зе Ра ман чук з Ку за вы, На дзеі Унуч-
ка з Ча ром хі-Ся ла і Га лі не Ан д ра сюк з Ча-
ром хі-Стан цыі. У ма стац кай част цы вы сту-
пі лі дзет кі з ПШ у Ча ром се, гурт „Гі лоч ка” 
і ма ла дзёж ная му зыч ная гру па ду ха вых ін ст-
ру мен таў пад кі раў ні цтвам ка пель май ст ра 
Мі ка лая Га рад ке ві ча. За стол ле пра хо дзі ла 
пры ба га та за стаў ле ных ста лах, а пра па ча-
сту нак пак ла па ці лі ся ар га ні за та ры ды са мі 

ўдзель ні кі су стрэ-
чы, узяў шы з са бою 
„ўлас ны ко шы чак” 

з да маш ні мі стра ва мі ды на піт ка мі. Ма стац-
кая част ка доў жы ла ся больш за га дзі ну. 
Вы кон ва лі ся вер шы і пес ні, пры све ча ныя 
жан чы нам, гу ча лі па пу ляр ныя эст рад ныя 
пес ні. Му зыч ны бок ме ра пры ем ства (му зы-
ку ды ска-по ла ў вы ка нан ні поль скіх, бе ла-
ру скіх і ўкра ін скіх гур тоў) пад рых та ваў і за-
тым на гля даў за хо дам тан ца валь най част кі 
Здзіс лаў Зак шэў скі. Гі том за ба вы ака заў ся 
„Па ла нез Агін ска га”, пад гу кі яко га тан ца ва-
ла шмат пар. Ме ра пры ем ства пра хо дзі ла 
ў сар дэч най, свой скай ат мас фе ры. Гэ та 
за слу га як ар га ні за та раў, так і ўдзель ні каў 
су стрэ чы.

У 8 ну ма ры «Ні вы» ад 21 лю та га дру ка-
ваў ся тэкст Мі ха ся Куп тэ ля «Юбі лей 90-
год дзя Ма цея Ка на пац ка га». З Ма це ем Ка-
на пац кім я па зна ёміў ся ў па чат ках свай го 
су пра цоў ні цтва з «Ні вай» у па ло ве 1958 
го да. Пра ца ваў ён та ды штат ным жур на-
лі стам. Не вя лі ка га ро сту, ху дзень кі, з пры-
ча са ны мі на бок чор ны мі ва ла са мі, заў ж-
ды, ка лі я за хо дзіў у яго ны ка бі нет, ві таў 
вя сё лай ус меш кай. Гэ тая ўсмеш ка ні ко лі 

не зні ка ла з тва ру гэ та га жыц ця ра дас на га 
ча ла ве ка. З пер шых дзён зна ём ства пры-
па лі мы са бе да сэр ца, ста лі сяб ра мі па 
ду шы. Ды штось ці ін шае яш чэ нас аб’ яд-
ноў ва ла — яго імя Ма цей Ка на пац кі і мой 
ніў скі псеў да нім «Ма цей ка», якім я пад піс-
ваў свае до пі сы. Пры па мі наю ад но гу ма ры-
стыч нае зда рэн не. Ка лі я чар го вы раз на-
ве даў рэ дак цыю, дык Ма цей з-за па ро га 
пры ві таў мя не сло ва мі:

— Твой, Ва лодзь ка, га на рар мне пры пі-
са лі...

І ра ска заў як гэ та ста ла ся.
— У час рас цэн кі тэк стаў га лоў ны 

рэ дак тар Ге ор гій Вал ка выц кі гля нуў на 
под піс «Ма цей ка» і, не за дум ва ю чы ся, 
га на рар за пі саў у руб ры ку «Ма цей Ка на-
пац кі». Та кім чы нам я па ба га цеў на твой 
га на рар. Ка лі я па мыл ку вы я віў шэ фу, дык 
вы нік ла ку ча сме ху, —  за вяр шыў свой гу-
ма ры стыч ны апо вед ста рэй шы ка ле га.

Я не ад ной чы ўспа мі наў сім па тыч на га 
бе ла стоц ка га та та ры на. Ка лі пі шу гэ ты 
тэкст, дык пе рад ва чы ма ры су ец ца жы вое 
аб ліч ча вя сё ла га, спа гад лі ва га і сар дэч на-
га пры я це ля. Та кі воб раз за ха ва ец ца ў мя-
не да апош ніх дзён май го жыц ця.

З вы пад ку 90-га до ва га юбі лею, шлю 
Ма цею Ка на пац ка му са мыя леп шыя він ша-
ван ні і жа даю моц на га-моц на га зда роўя!

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Ушанавалі  Дзень жанчын

Віншую Юбіляра!

і сустрэчу з паэтам, празаікам і выдаўцом 
Алесем АРКУШАМ

17.03.2016 (пятніца) 17.00 

Склеп з культурай Аб’яднання АБ-БА 
вул.Чэнстахоўская 6а, Беласток.
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У
 той час, ка лі ў Віль ні толь кі іш ло гар-
та ван не рэ ва лю цый най ар га ні за цыі, 
у Бе ла сто ку пра ца ўжо ак тыў на кі пе-
ла. У 1861-1862 га дах ме на ві та Бе ла-

сток з’яў ляў ся фак тыч на дру гім пас ля Вар-
ша вы цэн т рам па пад рых тоў цы паў стан ня, 
якое ўспых ну ла ў 1863 го дзе. Важ ней шым 
дзе я чам мяс цо ва га ко ла быў Бра ніс лаў 
Швар цэ, які, па заў ва зе гі сто ры ка Ан д рэя 
Кіш ты ма ва, „быў пер шы, хто па ста віў пад-
поль ную ра бо ту на ўстой лі выя чы гу нач ныя 
рэй кі”. А ў ча сы ссыл кі стаў ду хоў ным на-
стаў ні кам Юза фа Піл суд ска га.

Чы гу нач нік, сын паў стан ца
Бра ніс лаў на ра дзіў ся 8 каст рыч ні ка 

1834 го да ў фран цуз скай Брэ та ні. Яго баць-
ка, Юзаф Швар цэ, удзель ні чаў у паў стан ні 
1830-1831 га доў і вы му ша ны быў вып ра віц-
ца ў эміг ра цыю. Бун тоў ны ха рак тар баць кі 
пе ра даў ся сы ну, які ў 1848 го дзе ўдзель-
ні чае ў еў ра пей скай „вяс не на ро даў”: 14-
га до вы хло пец зма га ец ца на ба ры ка дах 
Па ры жа су праць ка ра ля Луі Фі лі па ў імя 
Рэс пуб лі кі. І пер шы раз аказ ва ец ца за кра-
та мі.

У 1852 го дзе Бра ніс лаў па за кан чэн-
ні Па рыж скай вы шэй шай па лі тэх ніч най 
шко лы ат ры маў спе цы яль насць ін жы не ра 
і пе ра е хаў у Ве ну, дзе пра вёў два га ды, бу-
ду ю чы аў ст рый скую чы гун ку. У 1859 го дзе 
ён у Вар ша ве, а ўжо ў кра са ві ку 1860 го да 
ўлад ка ваў ся ў фран цуз скую кам па нію, якая 
бу да ва ла чы гун ку Санкт-Пе цяр бург — Вар-
ша ва. Бра ніс лаў за няў па са ду па моч ні ка 
бу даў ні ка на стан цыі Бе ла сток.

Пе ра важ ную боль шасць ін жы не раў 
і бу даў ні коў на чы гун цы скла да лі да лё ка не 
фран цу зы або бель гій цы. Перш за ўсё гэ та 
бы лі ко ліш нія эміг ран ты і іх дзе ці з за меж-
ны мі паш пар та мі ды бы лыя ссыль ныя паў-
стан цы 1830-1831 га доў, якія ў 1856 го дзе 
ат ры ма лі ам ні стыю ад но ва га ім пе ра та ра 
Аляк сан д ра ІІ. Яны не ад мо ві лі ся ад ідэ а лаў 
сва ёй ма ла дос ці і рас па ча лі дзей насць па 
ства рэн ні кан с пі ра тыў ных ар га ні за цый. 
У да лей шым яны ўсе пры ня лі ўдзел ва 
ўзбро е ным вы ступ лен ні, як, на пры клад, ін-
жы нер з Грод на Ка роль Фры чэ, паў стан ц кі 
ка ман дзір, за гі нуў шы ге ра іч най смер цю.

Бе ла стоц кае ко ла
Ад ну са шмат лі кіх раз’ яд на ных ар га ні за-

цый, са мую ма са вую ў краі — Бе ла стоц кае 
ко ла ўзна ча ліў якраз Бра ніс лаў Швар цэ. Ён 
афі цый на меў маг чы масць вы ка ры стоў ваць 
чы гун ку для шмат лі кіх раз’ ез даў, пад час 
якіх зак ла даў ар га ні за цыю і, як ад зна чае 
поль скі гі сто рык Стэ фан Ке не віч, пе рат ва-
рыў Бе ла стоц кую ар га ні за цыю ў „звя но па-
між Вар ша вай і Віль няй, ася ро дак рэ ва лю-
цый най пра па ган ды на бе ла ру скай мо ве”.

27 (15) лю та га 1861 го да ў Вар ша ве ад-
быў ся рас ст рэл дэ ман ст ра цыі га ра джан, 
у вы ні ку ча го пяць ча ла век бы ло за бі та. 
Ужо на на ступ ны дзень Бра ніс лаў Швар цэ 
на кі роў ва ец ца ў ста лі цу Ка ра леў ства Поль-
ска га, дзе пры мае ўдзел у з’ез дзе мо ла дзі. 
Ён пры зы вае рых та вац ца да ўзбро е най 
ба раць бы, але, аб’ яў ле ны вар’ я там, вы му-
ша ны ад п ра віц ца на зад у Бе ла сток. Крыў-
да пас лу жы ла штур ш ком да гар та ван ня 
са ма стой най ар га ні за цыі. Ужо ў хут кім ча се 
яна скла да ла ся з больш сот ні ўдзель ні каў, 
па ло ва з якіх — чы гу нач ні кі.

Бра ніс лаў аса бі ста браў удзел ва ўсіх 
ма ні фе ста цы ях, як кас цель ных, так і звы-
чай ных вы ступ лен нях, на якіх вы каз ваў 
дум ку пра не аб ход насць збі ран ня гро шай 
і зброі для бу ду ча га паў стан ня. Ме на ві та 
ко лам Швар цэ бы ла ар га ні за ва на буй ней-
шая ма ні фе ста цыя ў Бе ла сто ку — пра цэ сія 
да Ты ко ці на з мэ таю бра тан ня з жы ха ра мі 
Ка ра леў ства.

8 кра са ві ка ў Вар ша ве па ча ла ся чар-
го вая ма ні фе ста цыя. Пас ля ат ры ман ня 
тэ лег ра мы пра яе па ча так кі раў нік ру ху 
ў Бе ла сто ку Ле а польд Плу цін скі вы ра шыў 
на кі ра ваць ту ды цяг нік з сяб ра мі ко ла. Толь-
кі дру гая тэ лег ра ма з па ве дам лен нем пра 
за ду шэн не вы ступ лен ня, у якім ра сій скі мі 
вой ска мі бы ло за бі та больш ста ча ла век, 
пры му сі ла ўсё ад мя ніць.

„Гу тар ка ста ро га дзе да”
Во сен ню 1861 го да па чы на юць ак тыў на 

ўтва рац ца ко лы „чыр во ных”, якія ім к ну лі ся 

Кі раў нік Бе ла стоц ка га ко ла Бра ніс лаў Швар цэ
(з гі сто рыі паў стан ня 1863-1864 гг.)

ра ды каль ным, уз б ро е ным шля хам ад ра-
дзіць бы лую Рэч Пас па лі тую і раз ліч ва лі на 
да па мо гу ў гэ тай спра ве шы ро кіх ко лаў ся-
лян ска га на сель ні цтва. Са мае ак тыў нае з іх 
дзей ні ча ла ме на ві та ў Бе ла сто ку. У Вар ша ве 
спра ва іш ла скла да ней, та му што там бы лі 
моц ныя па зі цыі „бе лых”, якія раз ліч ва лі на за-
меж ную да па мо гу ў да сяг нен ні сва іх мэт.

24 ве рас ня Бра ніс лаў Швар цэ пі саў за 
мя жу ге не ра лу Люд ві ку Ме рас лаў ска му 
пра скла да нае ста но віш ча па пад рых тоў цы 
паў стан ня, на прык ла дзе Бе ла сточ чы ны. 
Ён апіс ваў, як мяс цо вы вя ско вы люд па куль 
да ба раць бы не пад рых та ва ны, але з кож-
ным днём сі ту а цыя па ляп ша ец ца. Ад на 
з важ ней шых пе ра ду моў — гэ та „гвал тоў-
ны пе ра вод пры Мі ка лаю І лі тоў скіх уні я таў 
на пра ва слаў ных, рэ лі гій ны ры чаг мож на 
на Лі тоў скай Ру сі най э фек тыў ней па ру-
шыць, асаб лі ва пры глы бо кай ня на віс ці 
да ма ска лёў”. Але на гэ тым шля ху ўзнік ла 
не ча ка ная пе раш ко да: „Ка та ліц кае ду ха вен-
ства абяз з б ро е нае па боль шай част цы ады-
хо дзіць ад нас, (...) да та кой сту пе ні, што 
са мі ў ма скоў скім ду ху ся лян су праць нас 
пад бух тор ва юць”.

Ня гле дзя чы на скла да нас ці, Швар цэ 
меў пе ра ка нан не, што част ку ся лян мож на 
да лу чыць да паў стан ня ў вы ні ку пра па-
ган ды. З гэ тай мэ тай з Ук ра і ны, дзе бы ла 
моц ная „чыр во ная” ар га ні за цыя на ча ле 
з ук ра ін скім па э там Апо ла Ка жа нёў скім, 
ка лі ша нін Ба ляс лаў Дэ нель пры вёз у Бе ла-
сток шрыфт, якім Швар цэ ра зам з Іг на там 
Гры ня віц кім і Адоль фам Бе ла ко зам у до ме 
пры хад ско га ксян дза дру ка ваў „па-бе ла-
ру ску ла цін скі мі лі та ра мі” рэ ва лю цый ную 
на род ную „Гу тар ку ста ро га дзе да”. Яна 
па він на бы ла пе ра ка наць ся лян, што толь кі 
ад ад ро джа най Рэ чы Пас па лі тай яны ат ры-
ма юць „зям лю і во лю”:

Ka li sta niem z Pa la ka mi,
Bu dziem roúny mi z pa na mi,
Usim szczaś cie Boh nam daść,
I pra pa dzie Ma skoúska úłaść!
На пя рэ дад ні паў стан ня „Гу тар ка” бы ла 

вель мі па пу ляр ная ў Бе ла ру сі і Літ ве. Яе 
чы та лі і пе ра піс ва лі. Ула ды фік са ва лі яе 
рас паў сюдж ван не як на Бе ла сточ чы не, 
так і да лё ка на ўсход — на По лач чы не і Ма-
зыр ш чы не. М. Акя лай ціс пе ра клаў яе на 
лі тоў скую мо ву пад наз вай „Pa sa ka se ne lio” 
(„Гу тар ка ста ро га”). У Ме ме лі яна бы ла над-
ру ка ва на ў 1864 го дзе вя ліз ным ты ра жом 
у 10 ты сяч эк зэм п ля раў, але пру скія ўла ды 

кан фі ска ва лі вы дан не. За рас паў сюдж-
ван не „Гу тар кі” вып раў ля лі на ка тар гу, як, 
на пры клад, се ля ні на Троц ка га па ве та Ха ма 
Бут ке ві ча.

Кан ф лікт Швар цэ з Ка лі ноў скім
Блі жэй шым пап леч ні кам Бра ніс ла ва быў 

яго ся бар па па рыж скай шко ле Ге ра нім 
Ке не віч — ін жы нер пры Ніж не га род скай 
чы гун цы. Дзя ку ю чы яму Бе ла стоц кае ко ла 
на ла дзі ла ад но сі ны з ма скоў скай су пол кай 
„Зям ля і во ля”. Паз ней Ке не віч быў рас ст ра-
ля ны за так зва ны „Ка зан скі бунт”. Пры яго 
пас рэд ні цтве вяс ною 1862 го да Швар цэ 
вы яз джаў, як ён сам ад зна чае, „для па ра зу-
мен ня” з Ві лен скім ка мі тэ там, які на стой лі ва 
пра во дзіў лі нію на са ма стой нае ад Вар-
ша вы паў стан не ў Бе ла ру сі і Літ ве. У тым 
ак тыў ную ро лю па чаў адыг ры ваць адзін са 
ства раль ні каў Гро дзен скай рэ ва лю цый най 
ар га ні за цыі Ка стусь Ка лі ноў скі.

У ся рэ дзі не 1862 го да роз насць у пог ля-
дах у на кі рун ках бу ду ча га паў стан ня пе ра-
рас ла ў ад кры ты кан ф лікт па між лі да ра мі 
Бе ла стоц кай і Гро дзен скай ар га ні за цый 
— Бра ніс ла вам Швар цэ і Ка сту сём Ка лі ноў-
скім, апош ні з якіх меў шы ро кую пад трым ку 
з бо ку „чыр во ных” Віль ні. На ват Ва ле рый 
Уруб леў скі, яко га Швар цэ аса бі ста пры вёў 
да пры ся гі ў Са кол цы, па заў ва зе Бра ніс ла-
ва „пе ра стаў слу хаць Вар ша ву”.

За чэп каю да кан ф лік ту пас лу жы ла ім-
к нен не Швар цэ да рэарганізацыі чыгункі. 
Ар гу мен там для та го з’яў ля ла ся важ нае зна-
чэн не чы гун кі для лё су ўся го паў стан ня.

Гэ та наст ро і ла су праць Швар цэ мно гіх 
удзель ні каў Бе ла стоц ка га ко ла. У вы ні ку 
ў маі-чэр ве ні 1862 го да ён зай маў ся тым, 
што „ра тую сваю чы гу нач ную ар га ні за цыю 
ад Ві лен ска га ка мі тэ та”, па коль кі Ка лі ноў скі 
вы ра шыў ска ры стац ца зруч ным мо ман там 
і да лу чыць кад ры Бе ла стоц ка га ко ла да сва-
ёй струк ту ры.

У гэ ты час Бра ніс лаў Швар цэ жыў і пра-
ца ваў на чы гу нач най стан цыі Ла пы, май-
стэр ні якой вы ка ры стоў ва лі ся для вы ра бу 
і за хоў ван ня зброі для бу ду ча га паў стан ня.

Адзін з кі раў ні коў На цы я наль на га 
ка мі тэ та

Ча стыя раз’ ез ды Швар цэ ў Грод на, 
Віль ню і Вар ша ву вык лі ка лі па даз рэн не 
ў жан да раў, якія на па чат ку чэр ве ня вы ра-
шы лі яго арыш та ваць. Швар цэ ўжо ча ка лі 
на пра цы і ў мес цы яго ква та ра ван ня, ка лі 
на ву лі цы яго за пы ні ла ка пі тан ская жон ка 
і па пя рэ дзі ла пра паг ро зу. Бра ніс лаў сеў на 
та вар ны цяг нік і даб раў ся да Вар ша вы, дзе 
ха ваў ся сем ме ся цаў. За яго га ла ву бы ло 
абя ца на 5000 руб лёў. Ад ной чы вы пад ко ва 
на ву лі цы ён су стрэў ся з кі раў ні ком Бе ла-
стоц кай ды стан цыі чы гун кі Алё хі ным, але 
той так і не па ве да міў ула дам пра мес цаз на-
хо джан не Бра ніс ла ва.

Швар цэ па пры ез дзе ў ста лі цу Ка ра леў-
ства ад ра зу апы нуў ся ў ві ху ры па дзей. Ён 
быў уве дзе ны ў Цэн т раль ны ка мі тэт, але 
яго не дас вед ча насць у вар шаў скіх спра-
вах ста ла пры чы наю шэ ра гу аса бі стых 
праб лем і па мы лак. Да та го ж вы ха ва ны 
ў Фран цыі, ён не мог ус вя до міць сап раў д на-
га ста ну рэ чаў, які па на ваў у бы лой Рэ чы 
Пас па лі тай. Ён сам ся бе на зы ваў дзі ва ком 
і па раў ноў ваў сваё ста но віш ча ў Вар ша ве 
па ха рак та ры з тым, у якім апы нуў ся ў да-
лей шым дык та тар паў стан ня Люд вік Ме рас-
лаў скі.

Швар цэ вып раў ля ец ца ў Кра каў, каб 
пад рых та ваць мяс цо вую паў стан ц кую ар-
га ні за цыю Га лі цыі на вы па дак паў стан ня. 
І амаль ад ра зу пас ля вяр тан ня ў Вар ша ву, 
23 (11) снеж ня 1862 го да быў арыш та ва ны 
ра сій скі мі ўла да мі, ака заў шы ўзбро е нае су-
пра ціў лен не.

Вя зень Шлі сель бур г скай крэ пас ці
Паў го да доў жы ла ся след ства, у час яко-

га ён ут ры моў ваў ся ў Х па ві льё не Вар шаў-
скай крэ пас ці, дзе 13 мая 1863 го да быў 
асу джа ны на смерць.

Пас ля арыш ту Швац рэ жы ха ры го ра да 
Дзі нан у Брэ та ні, з яко га ён быў ро дам, 
звяр ну лі ся з пе ты цы яй да фран цуз скай ім-
пе рат ры цы Яў ге ніі, каб яна за сту пі ла ся за 
Бра ніс ла ва пе рад ра сій скім ім пе ра та рам 
Аляк сан д рам ІІ. Гэ тае ўмя шан не ў вы ні ку 
і вы ра та ва ла жыц цё Швац рэ. Смя рот ны 
пры суд быў за ме не ны па жыц цё вым ту рэм-
ным зня во лен нем.

Няз лом ны вя зень Швар цэ ні ко лі ні ко га 
не вы даў. Ка лі ра сій скія ўла ды га то выя бы-
лі яго як за меж на га пад да на га вы пус ціць 
пад сло ва го на ру, што больш не бу дзе 
вы сту паць су праць Ра сій скай ім пе рыі, ён 
ад ка заў про ста: „Сло ва даць не ма гу”. У вы-
ні ку апы нуў ся ў Шлі сель бургскай крэ пас ці, 
у ка ме ры, дзе да яго ся дзеў ра сій скі анар-
хіст Мі ха іл Ба ку нін.

Тут Бра ніс лаў пра вёў сем га доў у поў най 
іза ля цыі. Каб не з’е хаць з глуз ду, ён, у якас-
ці ра зу мо ва га прак ты ка ван ня, па чаў скла-
даць вер шы, якія пер ша па чат ко ва тры маў 
ва ўлас най па мя ці. І толь кі ў рэд кіх вы пад-
ках, ка лі меў до ступ да аб па ле ных за па лак 
і ка вал ка па пе ры, за піс ваў іх.

Ся бар Швар цэ, Стэ фан Юш чын скі, 
ус па мі наў: „У крэ пас ці ён меў толь кі кні гі 
ге аг ра фіч на га і фі ла ла гіч на га зме сту, у вы-
ні ку стаў вя лі кім ге ог ра фам і па ліг ло там. Не 
бы ло, зда ец ца на све це та кой ма лой рэч кі 
або мяс ці ны, пра якую ён не ве даў, і ве даў 
мно ства моў. Але 7 га доў адзі но ты і ад но-
сін толь кі з кніж ка мі па кі ну ла сля ды ў яго 
псі хі цы. Зай маў ся аст ра ло гі яй і вы ні кі сва іх 
аст ра ла гіч ных дас ле да ван няў пе ра нёс на, 
па-выч ва рэн ску па бу да ва ныя, кар ты, на 
якіх бы лі па бу да ва ны не іс ну ю чыя мо ры, го-
ры, рэ кі і так да лей, у спа лу чэн ні з зор ка мі. 
Карт тых ён ні ко му не па каз ваў — „Як скон-
чу, то ўвесь свет па ба чыць і бу дзе здзіў ле-
ны” — ад каз ваў на маю прось бу пат лу ма-
чыць зна чэн не карт, пры якіх вы пад ко ва 
яго за стаў за пра цай. Ак ра мя гэ та га ён быў 
нар маль ным ча ла ве кам вя лі кай эру ды цыі 
ва ўсіх га лі нах ве даў”.

Сем га доў у Шлі сель бур гу, за тым па 
ста не зда роўя ён быў на кі ра ва ны на пяць 
га доў у форт Вер ны (сён ня Ал ма-Ата, Ка-
зах стан), дзе ў яго ме ла ся маг чы масць 
пад трым лі ваць ад но сі ны з ін шы мі вяз ня мі. 
По тым амаль 7 га доў Швар цэ пра жыў 
у Том ску, па куль нап ры кан цы 1881 го да не 
быў арыш та ва ны, у су вя зі з яго дзей нас цю 
ў та ем най ар га ні за цыі „Чыр во на га кры жа 
На род най во лі”. По тым быў год след ства, 
за тым год вяз ні цы ў Том ску, да лей ссыл ка 
ў вё ску Тун ка, па-за Ір куц кам, дзе Швар цэ 
пра вёў яш чэ 7 га доў. Тут ён ажа ніў ся з сі бі-
рач кай. Жон ка ра на па мер ла, па кі нуў шы 
яму ў якас ці да рун ка трое дзя цей.

На стаў нік Юза фа Піл суд ска га
Ме на ві та ў вё ску Тун ка ў 1889 го дзе пры-

быў на ссыл ку 21-га до вы Юзаф Піл суд скі, 
які ў асо бе Бра ніс ла ва Швар цэ знай шоў 
ад да на га на стаў ні ка, паз ней ус па мі на ю чы: 
„Ста ры мой пры я цель, Швар цэ, рас па вя-
даў мне пра хві лі ны свай го арыш ту пе рад 
паў стан нем”. Сам жа Швар цэ ў асо бе Піл-
суд ска га ўгад ваў ся бе ма ла до га, няз лом на-
га ду хам, паў стан ца, які пат ра піў да ня во лі. 
Гэ та быў знак та го, што спра ва яго жыц ця 
пра цяг ва ец ца.

Увесь час зна хо джан ня Швар цэ за 
кра та мі і ў ссыл цы яго сям’я ў Фран цыі не 
губ ля ла на дзеі вы зва ліць Бра ніс ла ва, прык-
лад ва ла ўсе для гэ та га на ма ган ні, ро бя чы 
на ціск на тое, што ён з’яў ля ец ца фран цуз-
скім пад да ным. Спра ва яго дай ш ла да са мо-
га ім пе ра та ра, у вы ні ку той у 1889 го дзе даў 
да звол Бра ніс ла ву і яго дзе цям вы ехаць за 
ме жы Ім пе рыі. Але толь кі ў 1891 го дзе гэ та-
му бы ло на ка на ва на здзей с ніц ца.

Па кі да ю чы Тун ку, Швар цэ пе ра даў Піл-
суд ска му сваё доб ра ап лоч ва е мае пра цоў-
нае мес ца, ура та ваў шы та кім чы нам ма ла-
до га ча ла ве ка ад ма тэ ры яль най га ле чы.

Швар цэ пе ра яз джае спа чат ку ў Кра каў, 
пра цуе жур на лі стам, і ўрэш це пе ра бі ра ец-
ца ў Львоў, дзе ат ры маў не вя лі кую па са ду 
чы ноў ні ка. Ён шмат пі ша, пе ра кла дае ра-
сій скіх па э таў на поль скую мо ву. Пас ля 
выз ва лен ня з ссыл кі яго на вед вае Юзаф 
Піл суд скі, які пад ш тур хоў вае свай го на стаў-
ні ка да на пі сан ня ўспа мі наў пра пад рых тоў-
ку сту дзень ска га паў стан ня. У сваю чар гу 
Бра ніс лаў на ра джае ў Юза фе ім к нен не да 
дас ле да ван ня сту дзень ска га паў стан ня. 
У 1893 го дзе Швар цэ вы дае кні гу „Сем га-
доў у Шлі се льбур гу”. У 1906 го дзе яна бы ла 
пе рак ла дзе на на ру скую мо ву, але яе нак-
лад быў цал кам зніш ча ны.

Бра ніс лаў Швар цэ па мёр 18 лю та га 
1904 го да. Піл суд скі пры яз джаў у Львоў, 
каб да па маг чы ў ар га ні за цыі яго па ха ван ня. 
На ма гі лу Швар цэ на Лы ча коў скіх мо гіл ках 
бу ду чы пер шы кі раў нік ад ро джа най поль-
скай дзяр жа вы ўсклаў вя нок са сло ва мі 
„Пры я це лю і рэ ва лю цы я не ру”.
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