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Беларускія гімназістыè3

Карцінкі з глыбінкіè9

У
 гэтым годзе Дзень Волі, які ад
значаецца 25 сакавіка, выпаў 
якраз у час велікоднага пера
пынку ў працы школ. У Агульна

адукацыйным ліцэі з беларускай мовай 
навучання імя Браніслава Тарашкевіча 
ў БельскуПадляшскім святкаванні Дня 
Незалежнасці адбыліся 21 сакавіка, калі 
ў іншых бельскіх школах моладзь адзна
чала першы дзень вясны. У школьным 
мерапрыемстве прынялі ўдзел вучні 
ўсіх класаў і настаўнікі. Першакласнікам 
быў арганізаваны «Беларускі турнір», 
другакласнікі выступілі з прэзентацыя
мі «Мая малая айчына», а белліцэісты 
з трэціх класаў паглядзелі фільм Юрыя 
Каліны «Сярожа», зняты для тэлекана
ла «Белсат».

— 25 Сакавіка беларусы рашыліся 
сказаць свету, што хочуць быць народам. 
Мы павінны ганарыцца сваёй гісторыяй 
і памятаць пра сваё мінулае. Сёння адзнача
ецца першы дзень вясны, а для беларусаў 
вясной было абвяшчэнне незалежнасці 
Беларусі і сёння мы адзначаем угодкі Дня 
Волі ў нашай школе. Я захоплены выступ
леннямі нашых ліцэістаў з першых і другіх 
класаў, якія салідна падрыхтаваліся да тур
ніру і прэзентацый. Удалося ім арыгінальна 
і цікава запрэзентавацца пабеларуску 
і ўмела спалучыць беларускую традыцыю 
і сучаснасць, — сказаў дырэктар белліцэя 
Андрэй Сцепанюк.

На калідорах і ў спартыўнай зале краса
валіся плакаты на тэму «Беларусь у маіх 
вачах», выкананыя ў мінулых гадах вучнямі 
першых класаў у рамках «Беларускага 
турніру». Плакаты змяшчалі выявы белчыр
вонабелых сцягоў, герба «Пагоня» і вуч
нёўскія ўяўленні пра Рэспубліку Беларусь. 
Святкаванне Дня Волі пачалося з прэзен
тацый на тэму «Мая малая айчына», з якімі 
выступілі вучні трох другіх класаў. Пры да
памозе мультымедыйнай тэхнікі ліцэісты ці
кава распавялі пра гісторыю і цяперашняе 
жыццё ў БельскуПадляшскім і наваколь
ных вёсках, адкуль яны самі выводзяцца. 
Моцна захапілі публіку вучні класа «ІІ Б», 
якія паказалі самыя вялікія каштоўнасці сва
ёй малой айчыны на практыцы. Станцавалі 
яны славуты беларускі танец «Лявоніха», 
праспявалі дзве песні, больш даўнюю і су
часную, і наладзілі прэзентацыю моды, 
у якой традыцыйныя народныя матывы спа
лучылі з сучаснасцю.

— Я прыйшла на святкаванне ў бела
рускай кашулі з традыцыйнымі ўзорамі. 
Такую вопратку мы выкарыстоўвалі падчас 
прэзентацыі моды. Цікавым атрымаўся 
танец «Лявоніха» ў выкананні сяброў. 
Развучылі яны танец пад кірункам спада
рыні Святланы, якая прыязджала да нас 
у Бельск з Беларусі. Турнірны спосаб свят
кавання Дня Незалежнасці Беларусі мне 
падабаецца. Мы слаўна гуляем. Традыцыі 
нашага рэгіёна гэта частка агульнабелару
скай культуры. Мы выступаем пабелару
ску і ўдасканальваем валоданне роднай 
мовай. Мы, беларусы, павінны памятаць аб 
нашай гісторыі і славутых яе перыядах і та
му варта адзначаць Дзень Незалежнасці, 
— сказала Дар’я Маліш з «ІІ Б» класа.

Другакласнікі падрыхтавалі таксама 
мясцовыя посныя стравы, якімі пачаставалі 
конкурсную камісію і настаўнікаў.

— Мы падрыхтавалі квас, бульбяную кіш
ку, традыцыйны вясковы хлеб і піражкі з ка
пустай. Мы стараемся як мага найбольш 
цікава запрэзентаваць нашы традыцыі 
і культуру. Адчуваем сувязь з беларускас
цю, а прэзентацыя нашай малой айчыны 
і турнір першакласнікаў толькі ўзмацняюць 

нашу беларускасць, — сказалі вучаніцы  
«ІІ Б» класа Караліна Юрчук, Юліта Дзміт
рук і Вольга Матысяк.

— Мы — беларусы. Сённяшняе Свята 
Незалежнасці Беларусі нам важнае, — зая
вілі Наталля Бабжыцкая і Дар’я Іванюк  
з «ІІ А» класа.

— Вучні другіх класаў раней прэзента
валі беларускую кухню. У мінулым годзе 
мы адышлі ад гэтай формулы і нашы дру
гакласнікі ў сакавіку ездзілі ў адукацыйны 
асяродак «Шчыты». Сёлета запрапанавалі 
мы вучням другіх класаў падрыхтаваць прэ
зентацыі аб сваім рэгіёне, што вучням атры
малася. На ўроках вучні знаёмяцца з гісто
рыяй абвяшчэння незалежнасці Беларусі 
ў 1918 годзе. Падчас святкавання ведаюць 
яны ўжо пра гэтае свята. Сённяшняя гуль
ня гэта добры спосаб адзначыць важную 
гістарычную падзею, — сказаў настаўнік 
гісторыі Уладзімір Вавульскі.

У «Беларускім турніры» прынялі ўдзел 
вучні трох першых класаў. Вучні прэзента
валі свой клас, спявалі пабеларуску і рас
павядалі пра плакаты на тэму «Беларусь 
у маіх вачах», на якіх часта паяўляліся выя
вы белчырвонабелага сцяга і герба «Паго

ня». Белліцэісты бачаць будучыню Беларусі 
станоўча, аб чым сведчаць радасныя маты
вы на плакатах.

— Я пад вялікім уражаннем ад выступлен
няў вучняў першых і другіх класаў. Мы на 
ўроках беларускай мовы гаворым пра нашу 
гісторыю. Вучні знаёмяцца з падзеямі амаль 
стогадовай даўнасці, калі абвяшчалася не
залежнасць Беларусі. Сёння нашы ліцэісты 
стараліся выступіць як найлепш пабела
руску. Сярод першакласнікаў многа ёсць 
асоб, якія беларускай мове сталі вучыцца 
толькі паўгода назад, — сказала настаўніца 
беларускай мовы Яўгенія Таранта.

Цікавымі былі прэзентацыі беларускіх 
казак — пра спячую прынцэсу, рабую 
курачку і іншых жывёл. Перш за ўсё стара
ліся, каб іх выступы былі смешнымі, што ім 
удалося.

— Святкаванне Дня Волі патрэбнае, каб 
мы памяталі пра гісторыю Беларусі. У ліцэі 
мы святкуем у форме прэзентацый і турні
ру. Прэзентацыі малой айчыны і «Беларускі 
турнір» цікавыя, вучні слаўна гуляюць, раз
маўляючы пабеларуску. Я была членам жу
ры турніру першакласнікаў і магу сказаць, 
што выступленні нашых малодшых сяброў 

ў Бельскім белліцэі
былі мне цікавымі, — сказала старшыня 
школьнага самаўрада Дамініка Навіцкая 
з «ІІ Д» класа.

Удакладніла яна, што пасля ацэнкі прэ
зентацый вучняў другіх класаў, камісія 
першыя месцы прызначыла «ІІ Б» і «ІІ Ц» 
класам, а другія месцы занялі вучні «ІІ Д» 
і «ІІ А» класаў. Падчас «Беларускага турні
ру» першакласнікаў першае месца занялі 
белліцэісты класа «І А, Ц», які дзейнічае 
ў школе як адзін клас, другое месца заняў 
клас «І Д», а трэцяе — «І Б».

— Калі мы вучыліся ў суседняй «трой
цы», настаўнікі беларускай мовы расказ
валі нам пра Дзень Незалежнасці і падзеі, 
якія давялі да стварэння незалежнай 
дзяржавы Беларусь. Там з настаўнікамі бе
ларускай мовы арганізавалі мы ўрачыстыя 
лінейкі, падчас якіх вучні дэкламавалі патры
ятычныя вершы, спявалі патрыятычныя пес
ні і расказвалі пра абвяшчэнне незалежнай 
дзяржавы Беларусь. У ліцэі, дзякуючы пес
ням, прадстаўленням і прэзентацыям з до
зай гумару, больш свабодная атмасфера 
святкавання Дня Незалежнасці і гэта нам 
падабаецца, — сказалі Наталля, Магда і Іа
анна з «І Д» класа. Вікторыя з «І Б» класа 
і Сара з «І А, Ц» класа таксама былі рады 
выступам і добрай гульні.

— Наш клас падрыхтаваў плакат, на 
якім двое маладых людзей, трымаючыся за 
рукі, нясуць два сцягі: гістарычны — бел
чырвонабелы і афіцыйны — сённяшняй 
Рэспублікі Беларусь. Мы адзначаем угодкі 
абвяшчэння незалежнай Беларусі і гэтым 
плакатам выяўляем надзею на добрую бу
дучыню Беларусі, — сказала Магдалена 
Маліш з «І Б» класа.

Белліцэісты трэціх класаў і частка 
настаўнікаў паглядзелі фільм Юрыя Калі
ны «Сярожа», спаткаліся з рэжысёрам 
дакументальнай стужкі і з Яраславам 
Іванюком, журналістам, які ў фільме вы
ступіў у ролі суразмоўніка галоўнага героя 
— Сяргея Нічыпарука. Дырэктар Андрэй 
Сцепанюк прадставіў абодвух гасцей як вы
пускнікоў Бельскага белліцэя. На прэзента
цыі фільма прысутнічаў таксама беларускі 
пісьменнік Алесь Аркуш, які 21 сакавіка 
наведаў Бельскі белліцэй.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

Дзень Незалежнасці

n Белліцэісткі другога 
класа побач плаката 
«Беларусь у маіх вачах»
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Дзе і калі

Культурная 
палітыка

Вачыма еўрапейца

Абяцанне
Ці ма ла дым па трэб ныя ста рыя? На 

дум ку мно гіх з іх, ста рэ чы, ле а пёр ды, скле
ро ты кі да ні чо га неп ры дат ныя. Бо або на да
куч ва юць, пат ра бу юць, на стаў ля юць, або 
па чы на юць адзін з ад ным ідэ а ла гіч ную вай
ну — ад ным сло вам руй ну юць свет. Уя вім 
та кую гі па тэ тыч ную сі ту а цыю, што ў Поль
ш чы з дня ў дзень па мі ра юць усе, якім 
больш за 30 га доў (вы шэй за гэ ты ўзрост 
фар му лю юц ца по гля ды, дас пя ва юць жыц
цё выя стра тэ гіі, а за імі па лі тыч ныя вы ба ры 
і вы ні ка ю чыя з іх па дзе лы). Дык ня хай уз ро
ста выя па дзе лы на рэш це пра па дуць! І што 
ад бы ва ец ца? У ад но ім г нен не вы жыў шую 
кам па нію ахоп лі вае даб раш час ны спа кой. 
Спы ня юц ца ідэ а ла гіч ныя спрэч кі. Гэ та ства
рае якас на но вую цы ві лі за цыю... ма ляў ні
чых ма тыль коў, якія прыт рым лі ва юц ца сво е
а саб лі вай фі ла со фіі «ла ві мо мант». За мест 
без вы ні ко вых сва ра к ма ла дыя вы бі ра юць 
жыц цё «тут і ця пер». Яны ад да юць пе ра ва
гу ту соў кам, сек су без аба вя за цель стваў, 
бе стур бот ным па да рож жам, гуль ням з элек
т рон ны мі цац ка мі, про ста вы ка ры стоў ваць 
жыц цё, за мест за да вац ца пы тан нем, што 
бу дзе заў т ра. Та му што бу ду чы ні для іх 
ня ма. Ня ма яш чэ: ні хва роб, ні дзя цей, ні 
баць коў, за ка рэ лых у сва іх мер ка ван нях 
і за гар та ва ных у сва іх ра цы ях, аб якіх вам 
трэ ба кла па ціц ца, і ў той жа час з імі спра
чац ца, і да каз ваць, што па мы ля юц ца, не 
ра зу ме юць гэ та га све ту.

Ін шая спра ва, што кож ны — ня хай гэ та 
бу дзе ма ла ды або ста ры — з’яў ля ец ца па
лі тыч ным бы там, уцяг ну тым у па лі тыч ныя 
пра цэ сы. Ас ця рож на ка жу чы, не маг чы ма 
быць у адзі но це ў ку чы. А ку чай кі руе па лі
ты ка. На ват ку чай... ма ла дых. На ват ад маў
ля ю чы ся ад яе, на пры клад, ад ра ка ю чы ся 
ад вы бар ча га пра ва, выз на ча еш сва ёй па
сіў нас цю па лі тыч ныя пра цэ сы, якія, у сваю 
чар гу, уп лы ва юць на жыц цё кож най, каж
нют кай адзін кі. Яс на гэ та па ка за лі апош нія 
пар ла мен ц кія вы ба ры, ка лі 30% вы бар ш
чы каў на вя за ла ідэ а ла гіч ны дык тат прад
стаў ні чай для сва іх по гля даў пар тыі ўся му 
гра мад ству. На ват ня гле дзя чы на той факт, 
што амаль 30% вы бар ш чы каў бы ло гэ тай 
пар тыі ка тэ га рыч на су праць, а чар го выя 
30% тых, хто сцвяр джаў, што ім на па лі ты ку 
нап ля ваць, ця пер па ста ян на плю юц ца. Ад 
па лі ты кі не маг чы ма ўця чы.

Ка жуць, ма ла дыя, як пра ві ла, апа лі тыч
ныя. Толь кі апа лі тыч ныя больш нап ра ва, 
ці на ле ва? Як па ка за лі ня даў нія са цы я ла гіч
ныя дас ле да ван ні, ма ла дыя лю дзі ў Поль ш

чы моц на ад ско чы лі нап ра ва. Ці ка ва, што 
гэ тая тэн дэн цыя ахоп лі вае ўзро ста вую 
гру пу, якая гі па тэ тыч на па він на зак лас ці 
ас но вы но вай цы ві лі за цыі, зна чыць, лю
дзей ва ўзрос це ад 17 да 29 га доў. Гэ тыя 
са мыя дас ле да ван ні па каз ва юць што, 
у па раў нан ні з гру пай лю дзей ва ўзрос це 
3049 га доў, пер шая гру па лепш аду ка
ва ная, больш зна ё мая са све там, лепш 
аб сар буе но выя тэх на ло гіі і адап ту ец ца да 
змен у ла дзе жыц ця. Та кім чы нам, мож на 
бы ло б па ду маць, што свет, які яны бу дуць 
ства раць, паз баў ле ны ба ла сту за кам п лек
са ва ных па даг ры каў, да сяг не ўзро вень 
ута піч най Ар ка дыі. Вя до ма, Ар ка дыі на 
іх ме ру, якую выз на чае бе стур бот насць 
уз ро сту, ад сут насць рэф лек сіі, нек ры тыч
нае пад па рад ка ван не мо дзе, схіль насць 
да бра ва ды і эк ст рэ маль ных ад но сін. 
Але! Аказ ва ец ца, што тая са мая, ця пер 
пра ва ба ко вая мо ладзь у сва іх уяў лен нях 
на столь кі неп рад ка заль ная, як кап рыз ная 
і няў стой лі вая. Сён ня схіль ная да пра ва га 
ба чан ня све ту, а што бу дзе заў т ра, пас
ля заў т ра? Мо жа зро біць на ёй ура жан не 
ген дар ная ідэ а ло гія, мо жа на цы я наль ны 
фа шызм... Ма быць, па лі чыць сва ім іда лам 
Чэ Ге ва ру або Пол По та... Да рэ чы, адзін 
ма ла ды і вель мі аду ка ва ны ча ла век (два 
фа куль тэ ты) са све та пог ля дам па сут нас ці 
на цы я на лі стыч на пра вым, не вель мі ве даў, 
хто гэ тыя гі ста рыч ныя ўжо по ста ці. „Гэ та 
ней кія ра ман ты кі?” — спы таў ён да во лі 
сур’ ёз на. Я, ста ры грыб, раст лу ма чыў яму, 
кім бы лі тыя пра сяк ну тыя юнац кай ідэ а
ло гі яй джэн т ль ме ны. Як жа здзі віў ся мой 
су раз моў ца, што пер шы, са цы я па тыч ны 
рэ ва лю цы я нер стаў іко най куль тур на га 
бун ту ма ла дых аме ры кан цаў у 19601970х 
га дах, а дру гі, вы во дзіў шы свой ідэ а лізм 
з па доб на га куль та ва га стаў лен ня бун ту, 
ад каз вае ў тыя ж га ды за за бой ства мі льё
наў су ай чын ні каў у Кам бо джы. „Але мы 
не бун ту ем ся”, — сціп ла ад ка заў ма ла ды 
ча ла век. І ў мя не ру кі апус ці лі ся. Але не
на доў га. Я па а бя цаў са бе жыць як ма га 
даў жэй. Не па кі ну ж ма ла дых са мім са бе. 
Ну, не ма гу.

vМі ра слаў ГРЫ КА

У тое, што чар го вы тэ ракт ра на ці поз
на грым не ў Еў ро пе, зда ец ца ўжо пас ля 
па рыж скай тра ге дыі больш не сум ня ваў
ся ніх то. Пы тан не не ста я ла ці ад бу дзец
ца ён ці не. Пы тан не бы ло толь кі ў тым, 
дзе і ка лі гэ та зда рыц ца. Не ха це лі ў гэ та 
ве рыць хі ба толь кі тыя, што ані як не маг
лі прыз наць сва іх аса бі стых па мы лак 
у пра вя дзен ні міг ра цый най па лі ты кі. Але, 
як ка заў не ка лі Ста ніс лаў Ежы Лец, хто 
жы ве ў све це ілю зій, той заў сё ды ат рым
лі вае ўдар ад рэ аль нас ці.

Удар ака заў ся зноў у тым мес цы, дзе 
яго не ча ка лі. Яш чэ зу сім ня даў на з Бру
се ля гу чаў моц ны і бе скам п ра міс ны го
лас, які жор ст ка асу джаў тых чаль цоў Еў
ра са ю за, якія не пад трым лі ва лі агуль най 
міг ра цый най па лі ты кі. Ця пер у Бру се лі 
му сі лі аб’ я віць жа ло бу па дзя сят ках за
гі нуўшых і сот нях па ра не ных. Чы ноў ні кі 
і па лі ты кі на рэш це за га ва ры лі пра не дап
ра цоў кі ў міг ра цый най па лі ты цы Еў ра са
ю за і ўжо ад к ры та за яў ля юць, што на ват 
пры тэр мі но вым пры няц ці не аб ход ных 
мер, пара ней ша му не вя до ма якіх, еў ра
пей цам яш чэ доў гі час прый дзец ца жыць 
са што дзён най тэ ра ры стыч най паг ро
зай. Ка лі на ват там, дзе пра цу юць офі сы 
Еў ра пар ла мен та і Ра ды Еў ро пы, якія зна
хо дзяц ца пад уз моц не най ахо вай, ад бы
ва юц ца та кія тра ге дыі, то гэ та па каз вае, 
што еў ра пей цы больш ні дзе на гэ тай пла
не це не мо гуць ад чу ваць ся бе бяс печ на.

А ў са мой Еў ро пе сён ня ўжо за гі нуць 
ад бом бы шан цаў, зда ец ца, не менш, 
чым у тых кра і нах, ад куль у Еў ро пу пра
цяг ва юць пры яз джаць уце ка чы. Спец
с луж бы і па лі цыя не мо гуць зра біць 
ні чо га, каб пра ду хі ліць тэ ра ры стыч ную 
паг ро зу, якая ўвесь час толь кі ўзра стае. 
Іх не рых та ва лі да гэ та га. Іх ву чы лі не 
крыў дзіць іміг ран таў і ста рац ца ўнік нуць 
у іх ня лёг кую сі ту а цыю. А вось якім еў ра
пей скім каш тоў нас цям іх на ву чыць, каб 
тыя змаг лі хут чэй уліц ца ў еў ра пей скае 
гра мад ства, ніх то над тым не пра ца ваў.

Толь кі за раз усе не ча ка на для ся бе 
ні бы та ўба чы лі, што іміг ран ты не ўпіс ва
юц ца ў еў ра пей скую куль ту ру. Ні бы та ра
ней еў ра пей скія чы ноў ні кі не ве да лі пра 

цэ лыя эміг ран ц кія ра ё ны, ку ды не толь кі 
ка рэн ны еў ра пе ец зай с ці не мо жа, але 
на ват і па лі цы янт без ры зы кі для жыц
ця там не ў ста не па ка зац ца. Ну, а ка лі 
га ва рыць пра куль ту ру, то ці кож ны аду
ка ва ны еў ра пе ец мо жа раст лу ма чыць, 
якая куль ту ра да мі нуе сён ня ў Еў ро пе? 
Якую куль ту ру еў ра пей цы пра па ноў ва
юць міг ран там? І гэ та так, каб тыя змаг лі 
аца ніць яе ве ліч і зра зу мець, што яны 
пат ра пі лі ў ася ро дак вя лі кай цы ві лі за цыі. 
Дзе па чы таць пра ба за выя пун к ты гэ тай 
цы ві лі за цый най дак т ры ны? Яс на, што 
ёсць на пі са ныя цэ лыя та мы, якіх ніх то не 
чы тае. Але вось так каб ко ра цень ка... Па 
пун к тах 1, 2, 3... Каб хут ка і зра зу ме ла.

Ці хтось ці з пры хіль ні каў бе скан т роль
най міг ра цыі мо жа раст лу ма чыць пра ва
вер на му му суль ма ні ну, ча му муж чы ну 
ажа ніц ца з дзвю ма жан чы на мі нель га, 
а з дру гім муж чы нам мож на? Ці мо жа 
дэ зер ці ру, які па кі нуў па мі раць у пек ле 
вай ны сва іх су ай чын ні каў, змо жа раст лу
ма чыць, ча му нель га гвал та ваць ня мец
кіх жан чын? Ці хтось ці мо жа прад ста віць 
эміг ран ту большменш яс ны пра ект 
бу ду чы ні Еў ро пы? Ка лі так, то хай прад
ста віць яго спа чат ку са мім еў ра пей цам, 
бо ба га та ма ла дых еў ра пей цаў, якія так 
і не змаг лі раз г ле дзець воб ра зу бу ду ча
га ў ся бе на ра дзі ме, едуць шу каць яго 
ў ін шыя ася род дзі. І там ужо са збро яй 
у ру ках вы сту па юць су праць сва іх бы лых 
су ай чын ні каў.

Мо жа аку рат праб ле ма Еў ро пы ў тым, 
што са мі еў ра пей цы па ча лі за над та хут
ка за бы вац ца пра свае тра ды цый ныя 
еў ра пей скія каш тоў нас ці. Ну, то ка го 
яны мо гуць пры ва біць, тыя каш тоў нас ці, 
якіх іміг ран таў мо гуць за ці ка віць і за ах во
ціць да еў ра пей ска га ла ду жыц ця, ка лі 
са мі еў ра пей цы іх зра ка юц ца. Ха ва юц ца 
за сло вы кштал ту муль ты куль ту ра лізм. 
Але ж муль ты куль ту ра лізм пра дуг ледж
вае іс на ван не роз ных куль тур по бач 
з тра ды цый най еў ра пей скай, а не ад мо
ву ад сва ёй куль ту ры на ка рысць той, 
пра якую еў ра пей цы, як ака за ла ся, ма
юць толь кі па вяр хоў ныя ўяў лен ні.

І за раз трэ ба сур’ ёз на раз ва жаць і шу
каць шля хі вы ха ду. Толь кі вось губ ляць 
час на пу стыя раз мо вы, асаб лі ва еў ра
пей скім па лі ты кам, ужо не да пуш чаль на, 
бо жы ха роў Еў ро пы за раз увесь час не 
па кі дае дум ка: дзе і ка лі.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Вя дзец ца пра ца па рас п ра цоў цы пра ек
та «Пра гра мы па лі ты кі ў га лі не куль ту ры 
Бе ла сто ка на 20162020 га ды плюс». Не
каль кі га доў та му я так са ма ў «Ні ве» за клі
каў да рас п ра цоў кі та кой пра гра мы, спа
сы ла ю чы ся на ана ла гіч ны люб лін скі да ку
мент, які за бяс печ вае та маш няй куль ту ры 
год нае мес ца і пад к рэс лі вае важ ную ро лю 
ў гэ тым ас пек це мяс цо вай куль ту ры на цы
я наль ных і эт ніч ных мен шас цей. У су вя зі 
з рас п ра цоў кай бе ла стоц кай пра гра мы 
ў апош ні час вя дуц ца кан суль та цыі з роз
ны мі ася род дзя мі. Як ад зна чыў бе ла стоц кі 
ві цэпрэ зі дэнт па спра вах куль ту ры Ра фал 
Руд ніц кі, мэ та кан суль та цый — выз на чэн
не кан цэп цыі і мі сіі куль тур на га раз віц ця 
Бе ла сто ка і ак рэс лен не шэ ра гу стра тэ гіч
ных пры я ры тэ таў у гэ тай га лі не. Ад п раў
ной кроп кай для аб мер ка ван ня з’яў ля ец ца 
«Стра тэ гія раз віц ця го ра да Бе ла сто ка 
на 20112020 га ды плюс», «Пра гра ма па 
пра ду хі лен ні ра са вай дыск ры мі на цыі, ксе

на фо біі і звя за най з імі не та ле ран т нас ці 
на 20142017 га ды „Бе ла сток для та ле ран
т нас ці”», дас ле да ван ні Фон ду ла ба ра тор
ных дас ле да ван няў і са цы яль ных дзе ян няў 
«Soc lab» і яго рэ ка мен да цыі, змеш ча ныя 
ў ра пар це «Пра гул ка па прак ла дзе ных 
сцеж ках».

У са мой стра тэ гіі па ды ход да пры я ры тэ
таў да тыч ных куль ту ры вель мі па вяр хоў ны, 
а куль ту ра трак ту ец ца на роў ні са спор там 
і ту рыз мам. Куль ту ра мен шас цей, якія 
пра жы ва юць у Бе ла сто ку, іг на ра ва ная. 
У сваю чар гу ў да ку мен це «Бе ла сток для 
та ле ран т нас ці» ў га лі не куль ту ры за пі са на 
не аб ход насць «па вы шэн ня ўзроў ню ве даў 
аб куль ту ры, рэ лі гіі, тра ды цый і гі сто рыі 
на цы я наль ных мен шас цей і за меж ні каў, 
што бу дзе вес ці да шы ро ка га рас паў сю ду 
ўста но вак та ле ран т нас ці», а ў апе ра тыў
ных мэ тах — «ар га ні за ван не куль тур ных 
і спар тыў ных ме ра пры ем стваў, якія бу дуць 
вес ці да аз на ям лен ня з куль ту рай, рэ лі гі яй 
і тра ды цы яй роз ных на ро даў», «вя дзен не 
су мес ных на ма ган няў па пад т рым цы тра

ды цыі і пе ра ем нас ці куль ту ры на цы я наль
ных і эт ніч ных мен шас цей». За тое ся род 
прак тыч ных рэ ка мен да цый, змеш ча ных 
у ра пар це «Пра гул ка па прак ла дзе ных 
сцеж ках», пад к рэс лі ва ец ца не аб ход насць 
«па шы рэн ня тэр мі на „шмат куль тур насць”, 
пры сут на га ў куль тур най па лі ты цы, на но
выя сэн сы, якія ты чац ца раз на стай нас ці 
ла доў жыц ця».

У апош ні час (22 са ка ві ка) я тра піў на 
дру гую кан суль та тыў ную суст рэ чу. Пас ля 
пе ра моў па гэ тым пы тан ні з прад стаў ні ка
мі га рад скіх куль тур ных уста ноў, на гэ ты 
раз бы лі за про ша ны прад стаў ні кі няў ра да
вых ар га ні за цый. За пра шэн не бы ло на кі
ра ва на да больш за сто та кіх ар га ні за цый, 
у тым лі ку бе ла ру скіх, а па ка ры ста ла ся 
ім пад двац цаць су по лак (у тым лі ку згур
та ван не АББА і Бе ла ру скае гі ста рыч нае 
та ва ры ства). Пры клад на паў та ры га дзі ны 
гу тар кі звя ло ся га лоў ным чы нам да вы каз
ван ня зап ро ша ным бо кам на ра кан няў. 
Прад стаў ні кі няў ра да вых ар га ні за цый 
скар дзі лі ся, у пры ват нас ці, на не да хоп 
офіс ных па мяш кан няў, аб’ ём суб сі дый 
і спо саб фі нан са ван ня іх ніх пра ек таў, вы
но сі лі пы тан ні да ступ нас ці да куль ту ры. 
Яш чэ ў па чат ку су стрэ чы ды рэк тар дэ пар
та мен та куль ту ры, пра мо цыі і спор ту Эды
та Ма зыр ская пас п ра ба ва ла за ах во ціць 
яе ўдзель ні каў ад нес ці ся да пры я ры тэ таў, 
рас п ра ца ва ных на су стрэ чы з прад стаў ні
ка мі ўста ноў куль ту ры і, ма быць, іх па поў
ніць. Усіх пры я ры тэ таў сем: куль тур ная 
аду ка цыя, раз віц цё і да ступ насць куль тур

най пра па но вы ў бе ла стоц кіх мік ра ра ё нах, 
раз віц цё куль тур ных уста ноў і іх ін ф раст
рук ту ры, пра соў ван не мяс цо вых куль
тур ных ме ра пры ем стваў, ма ста коў і ані
ма та раў куль тур на га жыц ця, прыдбан не 
ат ры бу та ў выг ля дзе «куль тур най ві зіт най 
кар т кі» го ра да і яго ха рак та ру, гі ста рыч
ная па лі ты ка го ра да, ідэн тыч насць го ра да.

Я ад ва жыў ся зап ра па на ваць, каб ся
род пры я ры тэ таў га рад ской куль тур най 
па лі ты кі апы нуў ся (і то на вы со кай па зі цыі) 
за піс аб ака зан ні спе цы яль най пад трым кі 
з бо ку га рад скіх улад пра ек там на цы я
наль ных і эт ніч ных мен шас цей Бе ла сто ка, 
звя за ных з пад трым кай і раз віц цём гэ тай 
част кі агуль най куль ту ры ды дэк ла ра цыя 
ад к рыц ця куль тур най пра па но вы го ра да 
на пат рэ бы ўсіх жы ха роў Бе ла сто ка, якія 
ідэн ты фі ку юць ся бе з на цы я наль ны мі, 
эт ніч ны мі і рэ лі гій ны мі мен шас ця мі, а так
са ма каб па няц це шмат куль тур нас ці Бе ла
сто ка бы ло ўдак лад не на. На мой по гляд, 
та кое ўдак лад нен не па він на быць так са ма 
ў пры я ры тэ тах ужо рас п ра ца ва ных, асаб
лі ва ў пун к тах да тыч ных ідэн тыч нас ці го ра
да, яго гі ста рыч най па лі ты кі, і ад мет нас цей 
у выг ля дзе «куль тур най ві зіт най кар т кі» Бе
ла сто ка. Ды рэк тар Ма зыр ская, як і ін шыя 
служ бо выя асо бы па куль ту ры, якія ўдзель
ні ча лі ў су стрэ чы, зда ец ца, мае пра па но вы 
пры ня лі да ве да ма. Як мае пра па но вы 
паў п лы ва юць на за пі сы ў кан чат ко вай 
фор ме рых та ва на га да ку мен та — уба чым 
у блі жэй шыя ме ся цы.

vМа цей ХА ЛА ДОЎ СКІ



3РЭПАРТАЖ, РАЗМОВА, ДОСЛЕД03.04.2016              № 1403.04.2016              № 14

Тра ды цы яй ужо ста ла, што прад мет
ныя кон кур сы па бе ла ру скай мо ве для 
вуч няў пад ста во вых школ і гім на зій 
пра хо дзі лі ў Ком п лек се школ з да дат
ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо вы 
ў Бель скуПад ляш скім. І так бы ло сё ле
та з кон кур сам для вуч няў па чат ко вых 
школ. Ад нак ва я вод скія элі мі на цыі 
Ва я вод ска га прад мет на га кон кур су па 
бе ла ру скай мо ве для вуч няў гім на зіч
ных школ ад бы лі ся 17 са ка ві ка ў Ком п
лек се школ з да дат ко вым на ву чан нем 
бе ла ру скай мо вы ў Гай наў цы. Вуч ні 
ма са ва пры сту пі лі да кон кур су па род
най мо ве і аж но 52 гім на зі сты спа бор
ні ча лі ў Гай наў цы за зван не лаў рэ а та 
або фі на лі ста.

На стаў ні кі бе ла ру скай мо вы ча ста паў та
ра юць сва ім вуч ням, каб, ад ка заў шы на 
кон кур с ныя за да чы, па не каль кі раз пра вя
ра лі на пі са нае і не спя ша лі ся. Ад нак ска
за нае ча ста за ста ец ца толь кі тэ а рэ тыч най 
па ра дай.

— Мы пі шам тое, што ве да ем, спраў дж
ва ем на пі са нае і вы хо дзім, — тлу ма чаць 
гім на зі сты.

У гэ тым го дзе на кон курс пры е ха ла мно га 
на ву чэн цаў бе ла ру скай мо вы з Бе ла сто
ка — з Гім на зіі свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
і Гім на зіі № 7. Вуч ні абедз вюх школ, якія 
хо чуць па сту піць у прэ стыж ныя лі цэі ў Бе
ла сто ку, асаб лі ва на ма га юц ца, каб стаць 
лаў рэ а тамі прад мет на га кон кур су па бе ла
ру скай мо ве, бо та кое зван не дае маг чы
масць па сту піць у выб ра ную звыш гім на зіч
ную шко лу паза кон кур сам.

— Мно гія за да чы ў тэс це бы лі про сты мі 
для вы ка нан ня, але мы апа са ем ся, што 
маг лі зра біць па мыл кі, — га ва ры лі Ве ра
ні ка Кар дзю ке віч, Аг неш ка Зда ноў ская 
і Якуб Го лец з Кі ры лаМя фо дзі еў скай гім
на зіі ў Бе ла сто ку.

— Я і Іа ан на Мар ко ву чым у Гім на зіі свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку. Я пры
вез ла вуч няў на кон курс, а Іа ан на пра цуе 
ў ка мі сіі. У на шай гім на зіі дзей ні ча юць ужо 
пер шы, дру гі і трэ ці кла сы. Ле там гэ та га 
го да па я вяц ца пер шыя вы пуск ні кі на шай 
гім на зіі, — ска за ла на стаў ні ца бе ла ру скай 
мо вы Юлі та Сушч.

— У гэ тым го дзе ў тэс це мно гія за да чы 
бы лі ад к ры ты мі. Каб мож на бы ло доб ра 
спра віц ца з імі, пат рэб нае бы ло доб рае ве
дан не лек сі кі бе ла ру скай лі та ра тур най мо
вы. Вуч ням, якія лепш уме юць раз маў ляць 
на лі та ра тур най бе ла ру скай мо ве, ляг чэй 
бы ло спра віц ца, на пры клад, з на пі сан нем 
зап ра шэн ня на Су стрэ чы «Зор кі». Для 
ана лі зу тво раў, ці для ад ка зу на ін шыя ад
к ры тыя пы тан ні, так са ма пат рэб нае бы ло 
ве дан не бе ла ру скай лек сі кі. Ад нак вуч ням, 
якія ў пад ста во вай шко ле і ў гім на зіі пра ца
ва лі са лід на і зас вой ва лі но вую лек сі ку, ад
к ры тыя за да чы ў тэс це не бы лі страш ны мі, 
— ска за ла на стаў ні ца Ан на Кан д ра цюк.

Да гім на зіч на га кон кур су вуч ні рых та ва
лі ся ра зам са сва і мі на стаў ні ка мі пад час 
уро каў і па заў роч ных за нят каў. У шко лах 
уз нік лі на ват круж кі бе ла ру скай мо вы, 
якія рых ту юць гім на зі стаў да прад мет на га 
кон кур су па бе ла ру скай мо ве, да дэ кла
ма тар ска га кон кур су «Род нае сло ва», 
а ў вы пад ку вуч няў з Гай наў ска га па ве та, 
так са ма да кон кур су «Бе ла ру ская га вэн
да». Най больш ча су трэ ба, каб пад рых та
вац ца да прад мет на га кон кур су. На стаў ні

кі па чы на юць зай мац ца з вуч ня мі ўжо ад 
па чат ку школь на га го да.

— Каб да біц ца пос пе хаў і ат ры маць зван
не лаў рэ а та гім на зіч на га прад мет на га 
кон кур су, трэ ба ўваж лі ва ву чыц ца бе ла
ру скай мо ве ўжо ў пад ста во вай шко ле. 
Ча ста тыя вуч ні, што пе ра ма га юць у прад
мет ным кон кур се ў па чат ко вай шко ле, 
пас ля ста но вяц ца лаў рэ а та мі і ў гім на зіч
ным кон кур се па бе ла ру скай мо ве. Пас ля 
пад рых тоў ка да прад мет на га кон кур су 
па чы на ец ца ўжо з пер ша га кла са гім на
зіі, ка лі вуч ні зай ма юц ца ў ад па вед нас ці 
з пра гра май на ву чан ня. Цэ лы час мы 
пра цу ем з гім на зі ста мі па гра ма ты цы, 
а зда бы тыя па ёй ве ды вуч ні вы ка ры стоў
ва юць пад час ра шан ня гра ма тыч ных за
дач у тэс це і ў час ана лі заў тэк стаў, каб 
зра біць як най менш па мы лак. Паз ней мы 
пра цу ем ужо па вод ле пры мер ка ва ных да 
кан к рэт на га прад мет на га кон кур су пат ра
ба ван няў, — пат лу ма чы лі на стаў ні кі, якія 
пры бы лі на гім на зіч ны кон курс.

— У тэс це бы ло пы тан не, да яко га ня ма 
ў нас пе ра ка нан ня, што мы з ім па спя хо
ва спра ві лі ся. Там трэ ба бы ло на пі саць 
кім не быў наш па эт Вік тар Швед. Да вы
ба ру бы ло мно га ад ка заў і мы ра шы лі ся 
на пі саць, што не быў ён на стаў ні кам. Мы 
ве да лі, што ён пісь мен нік, пе рак лад чык. 
Ін шыя ад ка зы так са ма да яго па ды хо дзі
лі, то за ста ва ла ся на пі саць, што не быў 
на стаў ні кам, — ска за лі вуч ні бель скай 
«трой кі».

— Нам трэ ба бы ло на пі саць ха рак та ры
сты ку ге роя тво ра «Ве лі код ныя яй кі». 
Тут маг лі мы вы ка ры стаць уме лас ці, якім 
на ву чы лі ся пра во дзя чы ана лі зы тво раў на 
ўро ках бе ла ру скай мо вы, — за я ві лі ву ча
ні цы Ур шу ля Мар чук, Кар не лія Ба рэч ка 
і Маг да Бя ляў ская з Гім на зіі ў На раў цы.

— Трэ ба бы ло вы каз вац ца па тво рах На
тал лі Ар сен не вай «Тваё імя» і «Вя чэр няя 
мі стэ рыя», якія нам па да ба юц ца. Мы, 
рых ту ю чы ся да кон кур су, ву чы лі ся пра 
жыц цё, пра цу і дзей насць Ар сен не вай, 
але не ве да ем, ці пра віль на на пі са лі, дзе 
яна жы ла і пра ца ва ла ў кан к рэт ным ча се, 
— ска за лі Со ня Суль жык з Гім на зіі ў Га
рад ку і вуч ні бель скай «трой кі».

Пас ля пра вер кі прац кон кур с ная ка мі сія 
аца ні ла, што ўзро вень пад рых тоў кі гім на
зі стаў да кон кур су быў доб ры. Па вод ле 
жу ры ха па ла гім на зі стам ча су, каб за ду
мац ца, пра віль на ад ка заць на пы тан ні 
ў тэс це і пра ве рыць свае ра бо ты. Зда ра
лі ся па мыл кі, асаб лі ва ў тых мес цах, дзе 
вуч ні даў жэй ад каз ва лі на пат ра ба ван ні 
ў за да чах. З Бель скай бел гім на зіі, дзе най

больш гім на зі стаў ву чыц ца бе ла ру скай 
мо ве ў маш та бе Бе ла сточ чы ны, пры е ха ла 
аж но 15 асоб і мно гія з іх ста лі лаў рэ а та
мі. З Гай наў скай бел гім на зіі, Гім на зіі № 2 
у Гай наў цы так са ма мно га асоб пры ма ла 
ўдзел у кон кур се і мно гія з іх да бі ла ся 
зван ня лаў рэ а та.

Па 58 ба лаў наб ра лі і за ня лі дру гое мес
ца Аляк сан д ра Бус лоў ская з Гім на зіі № 2 
у Гай наў цы і Аляк сан д ра Пэт каў з Бель
скай бел гім на зіі. Па 57 ба лаў зда бы лі і за
ня лі трэ цяе мес ца Пат ры цыя Ла пін ская, 
Эмі лія Ма саль ская і Ка ра лі на Па лі ка тус, 
усе з Гай наў скай бел гім на зіі і Ур шу ля 
Мар чук з Гім на зіі ў На раў цы.

— Больш скла да на бы ло вы кон ваць во піс
ныя за да чы. Ад нак бе ла ру скай мо ве я ву
чы ла ся ад па чат ку ў Пад ста во вай шко ле 
ў Но вым Кор ні не і ду маю, што спра ві ла ся 
з за да ча мі, — за я ві ла Ка ра лі на Па лі ка тус 
з Гай наў скай бел гім на зіі.

— Ве лі код ныя він ша ван ні для ба бу лі ці 
ха рак та ры сты ка ге роя тво ра «Ве лі код ныя 
яй кі» не бы лі скла да ны мі, але маг лі мы зра
біць па мыл кі. Па да ба юц ца нам вер шы На
тал лі Ар сен не вай, ве да лі мы пра яе жыц цё 
і твор часць і тут ужо бы лі кан к рэт ныя ад
ка зы, — ска за лі Пат ры цыя Ла пін ская і яе 
сяб роў кі з Гай наў скай бел гім на зіі.

— А нам па да ба лі ся за да чы, дзе трэ ба бы
ло вы каз вац ца ад ся бе, дзе мы маг лі па ка
ры стац ца лек сі кай, якую ра ней зас во і лі 
і вы я віць свае дум кі. Па гра ма ты цы заў сё
ды ця жэй вы каз вац ца, але ў сён няш нім 
тэс це бы ло толь кі ад но пы тан не па гра ма
ты цы, — га ва ры лі ву ча ні цы Гім на зіі № 7 
у Бе ла сто ку Бар ба ра Лук’ я нюк, Ан на Кар
ні люк, На тал ля Са віц кая і Зо ся Ко нюх.

— Мы з на шай на стаў ні цай па вод ле кон
кур с ных пат ра ба ван няў мно га ча су рых та
ва лі ся да на пі сан ня гэ та га тэ ста і ду ма ем, 
што доб ра спра ві лі ся з кон кур с ны мі за да
ча мі, — ска за лі Аг неш ка Пет ру чук і Якуб 
Ваў жэ нюк з Гім на зіі ў Нар ве.

Па 56 ба лаў зда бы лі і за ня лі чац вёр тае 
мес ца Аг неш ка Саў чук з Гім на зіі № 2 
у Гай наў цы, Адам Сце па нюк з Бель скай 
бел гім на зіі, Со ня Суль жык з Гім на зіі ў Га
рад ку і Якуб Ваў жэ нюк з Гім на зіі ў Нар ве.

Па 55 ба лаў наб ра лі і за ня лі пя тае мес ца 
Габ ры е ля Кар боў ская і Ра дас лаў Са ко віч 
з Гім на зіі № 2 у Гай наў цы, Ве ра ні ка Кар
дзю ке віч з Кі ры лаМя фо дзі еў скай гім на зіі 
ў Бе ла сто ку, Ве ра ні ка Ку бай і Ве ра ні ка 
Се мя нюк з Бель скай бел гім на зіі, Бар ба ра 
Лук’ я нюк з Гім на зіі № 7 у Бе ла сто ку і Аг
неш ка Пет ру чук з Гім на зіі ў Нар ве.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Гім на зічныя спа бор ніцтвы па бе ла ру скай мо ве

На на пі сан не кон кур с на га тэ ста ад ве дзе
на бы ло паў та ры га дзі ны, але пер шыя 
гім на зі сты па ча лі ад да ваць свае пра цы 
ка мі сіі і вы хо дзіць з ак та вай за лы шко лы 
не пап ра ца ваў шы з тэ стам на ват і га дзі
ны. Толь кі кры ху звыш га дзі ны зай маў ся 
з тэ стам Мак сім Фі ё нік з Ком п лек су школ 
з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо
вы ў Бель скуПад ляш скім. Пас ля пра вер кі 
прац ака за ла ся, што ме на ві та Мак сім 
Фі ё нік і ву ча ні цы Гім на зіі з да дат ко вым 
на ву чан нем бе ла ру скай мо вы ў Гай наў цы 
Маг да ле на Міш чук і Юлія Ко баць наб ра лі 
аж но па 59 ба лаў, най больш ба лаў з лі ку 
ўсіх кан кур сан таў.

— Тэст быў лёг кім і на ўсе за да чы мож на 
бы ло ад ка заць. Мы ў шко ле пра ца ва лі 
па ма тэ ры я ле прад ба ча ным на сё лет ні 
кон курс. На пад ста ве гэ та га ма тэ ры я лу 
са стаў ля лі ся кон кур с ныя за да чы, — за я віў 
Мак сім Фі ё нік з бель скай «трой кі» пас ля 
вы ха ду з за лы. Вуч няў з бель скай «трой кі» 
на ва я вод скія элі мі на цыі пры е ха ла мно га, 
а апе ка ва ла ся імі на стаў ні ца бе ла ру скай 
мо вы Мі рас ла ва Мар ке віч.

— Вуч ні не ве да юць, якія зра бі лі па мыл кі 
і не зна юць, як іх ад к ры тыя ад ка зы ацэ ніць 
кон кур с ная ка мі сія. Та му ад ра зу мно гім 
зда ец ца, што доб ра спра ві лі ся з тэ стам, 
а пас ля аказ ва ец ца інакш, — пе рас це ра га
ла на стаў ні ца Мі рас ла ва Мар ке віч.

— Вуч ні пад час прад мет ных кон кур саў 
па бе ла ру скай мо ве ча ста вы хо дзяць нам
но га ра ней, чым прад ба ча на. Я ві зі та та ру 
з Ку ра то рыі ў Бе ла сто ку, які пры е хаў на 
наш кон курс ска за ла, што бе ла ру скай мо
ве на шы вуч ні па чы на лі ву чыц ца з дру го га 
кла са па чат ко вай шко лы, ве да юць яе і хут
чэй мо гуць спра віц ца з тэ стам, — ска за ла 
пас ля за вяр шэн ня кон кур су на стаў ні ца 
бе ла ру скай мо вы ў Ком п лек се школ у На
раў цы Ан на Кан д ра цюк, якая пра ца ва ла 
ў кон кур с най ка мі сіі.
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П
ер шы раз па я віў ся я на 
су стрэ чы Клу ба ак тыў ных 
жы ха роў Мі ха лоў скай гмі ны 
і го ра да Мі ха ло ва 3 са ка ві
ка. Іні цы я тар кай зас на ван ня 

клу ба, замест даў ня га Гур т ка вя ско вых 
гас па дынь (што гу чыць паста ра даў ня
му, а трэ ба іс ці з ду хам ча су) з’яў ля ец
ца радная Свят ла на Лук ша. Свят ла на 
ра зам з му жам Сла ві кам вя дуць кра му, 
а да дат ко ва Сла вік з двой кай дзя цей вя
дзе ся мей ны ка лек тыў «Сак рэт», раз ве
ся ля ю чы гас цей на вя сел лях і бе ла ру скіх 
ім п рэ зах. У кра ме Лук шаў мож на ку піць 
ар ты ку лы для лоў лі рыб, на поі, ла сун кі, 
кас ме ты ку, прэ су, кніж кі, бо ты, адзен не, 
і на ват зра біць ксе ра ко піі. Не ад на ра зо ва 
куп ляю я ў кра ме Лук шаў, і пра шу па ню 
Свят ла ну, каб мя не гу стоў на ап ра ну ла 
на роз ныя ім п рэ зы. Ад чу ваю ся бе ў выб
ра най ёю ап рат цы зна ка мі та! 
Свят ла на тлу ма чыць, што клуб 
пад ля гае пад Фонд Аг неш кі 
Штан дарШтан дэр скай, якая 
з’яў ля ец ца стар шы нёю Поль
ска га фон ду раз вою вя ско вых 
аб ша раў. Па зна ёміў ся я з Аг
неш кай, ка лі бу да ваў на яе 
пад вор ку са ла мя наглі ня ны 
дом — бы ла яна іні цы я тар кай 
май старкла са па па бу до ве 
да моў з са ло мы і глі ны. Ра зам 
з му жам і па рай дзя цей вя дзе 
аг ра ту ры стыч ную гас па дар ку 
і ста так ко ней у вёс цы Кап цы 
ў Мі ха лоў скай гмі не. Як раз 
ка лі мы на вед ва лі Аг неш ку 
ра зам з ма ёй сяст рой Эляй, 
шваг рам Кшысь кам і іх сы на мі 
Кан д ра там і Мі ло шам, шас ці га
до вы Мі лош пер шы раз ад ва жыў ся сес ці 
і пра е хац ца на ка ні. Ме на ві та та ды пра гу
ча ла пра па но ва, каб і я за пі саў ся ў клуб 
ак тыў ных мі ха лаў чан, бо за піс ва юць 
і муж чын. А я ха чу пра ма ваць на шу гмі ну 
і Пад ляш ша так са ма праз за я ву ўдзе лу 
ў пра гра ме «Се ля нін шу кае жон ку»... Ва 
ўпра ве фон ду (зда ец ца, яна там най ма
ла дзей шая) — Іа ан на Дам б роў ская, рэ
дак тар ка «Ga ze ty Mi cha ło wa», пры До ме 
куль ту ры ў Мі ха ло ве, якая апіс вае па дзеі 
і пра муе ак тыў ных жы ха роў гмі ны.

Сён ня на су стрэ чы ча тыр нац цаць асоб, 
на агуль ны лік 27, у тым лі ку 5 муж чын. 
Тэ май за нят каў з’яў ля ец ца «пя чэн не 
буль бя ных пон чы каў». Рэ цэпт пра па нуе 
Ге ня Яхі мо віч, і яна рас па чы нае цэ лы 
пра цэс: пе ра ся вае му ку, каб бы ла яна 
пу шы стая а не збі тая, дрож джы рас ці
рае з цук рам, мя шае з яй ка мі і ва ніль
ным цук рам, да дае му ку, і буль бу ра ней 
зва ра ную са скур кай, ужо аб луп ле ную, 
пра ціс ну тую праз руч ную бульбамялку, 
і вы раб ляе гнут кае це ста. З це ста фар
муе га луш кі, на чы няе іх джэ мам і ад стаў
ляе на 20 хві лін, каб вы рас лі. По бач 
мя не ся дзіць па ні Аня ро дам з Ці ва нюк, 
якая ця пер з му жам і сям’ ёй жы ве ў Мі

ха ло ве. Прыз на ец ца, што вель мі лю біць 
смя яц ца, што ві даць па яе пра мя ні стай 
ус меш цы і б’ю чай з яе фан та нам жыц
ця ра дас нас ці. Усе тут та кія! На суп раць 
нас ся дзіць ма ла дая пры га жу ня, якую 
я ка лісь ці пус ціў пе рад са бою ў чар гу 
ў Ася род ку зда роўя... Столь кі бы ло тэм, 
якія мы кра на лі — пра хар ча ван не і пры
га тоў ван не зда ро вай і смач най ежы! 
Свят ла на пра па нуе нам, каб мы саб ра лі
ся праз ты дзень, у чац вер у па жар ным 
дэ по ў Мі ха ло ве — на ву чыц ца ра біць 
ру ле ці кі, якія хут ка ро біц ца і фай на выг
ля да юць на та лер цы, і хут кую стра ву з лу
ста чак ла со ся або шын кай, аз доб ле ную 
как тэй льны мі па мі дор чы ка мі, ка лі рап там 
не спа дзя ва на на ве да юць нас гос ці. На 
па пя рэд ніх су стрэ чах на ву чы лі ся ра біць 
аран жа вую на ліў ку і са лат з тун ца. А бу
дзем мы ця пер ра біць лі мон ную на ліў ку... 

Гу чаць пра па но вы на на ступ ныя су стрэ
чы: ру лет — які мож на зра біць хут ка, 
пры го жа і смач на — з сы рам, шпі на там, 
ла со сем, а на верх да даць ку ры ную гру
дзін ку, пе рак лас ці цёр тым сы рам, а пас
ля мо ла тым мя сам, і зноў цёр тым сы рам, 
а пас ля ўсё за пя чы ў гарачатрывалым 
по су дзе ў печ цы... Му сяць гас па ды ні зап
ла на ваць стра вы на ча ты ры су стрэ чы, 
та му што пад ка нец са ка ві ка мае быць 
га то вы ўвесь пра ект. Ро бяць здым кі 
з усіх су стрэч, да лу ча юць да хро ні кі. 
Заў ва жы лі, што ма ла дыя га ту юць усё 
зда ра вей шыя стра вы, менш у іх тлуш чу, 
больш зе ля ні ны, га род ні ны, са да ві ны. Па
ні Ма тэй чык пра па нуе на ву чыц ца пя чы 
штось ці свя точ нае. Зноў вяр та ец ца тэ ма 
куп лі по су ду. Мі ра ка жа, што мае сяб роў 
у ап то вай кра ме ў Бе ла сто ку, дзе мож на 
ку піць спе цы яль ныя бляш кі для «мар цін
ка» (хут ка пя чэц ца!) і ін шы по суд. У маі 
ў Мі ха ло ве бу дзем ад зна чаць Дзень 
па жар ні ка, і ў за мен за на ём за лы ад дзя
чым ся пад рых тоў кай страў. Толь кі ёсць 
фі нан са вая праб ле ма — трэ ба ку піць по
суд. Бур га містр не хо ча нас пад тры маць, 
вы сту піць на шым спон са рам. А мы ж ма
ем пад рых та ваць стол на вы ста ву, пра ма
ваць гмі ну. Клуб не за леж ны, а пра бу юць 

пад ча піць яго да Май стэр ні фа та гра фіі 
і філь ма, якой кі руе Та маш Вісь неў скі. 
Свят ла на яш чэ раз чы тае ліст бур га міст
ру, на які ат ры ма ла вус ны ад каз аб тым, 
што ён ад маў ля ец ца пад тры маць куп лю 
по су ду для клу ба. Ці ма ем свя ціць ва
чы ма на ім п рэ зах? Штось ці там абя цае 
Ле шак Грыц. Га вор ка толь кі пра 1 300 
зло тых, але ка лі ат ры ма ем 200, так са ма 
бу дзе няб ла га. Мы ж ар га ні за цыя няў ра
да вая, ма ем пры маць удзел у су сед скай 
ім п рэ зе. Ра зас ла лі мы ўжо ўлёт кі па 
ап то вых кра мах, па фір мах. Ка лі ат ры
ма ем ней кія гро шы, ужо бу дзе пос пех. 
Са бра лі 28 зло тых на склад ні кі для страў 
на на ступ ныя су стрэ чы... А сён ня на пяк
лі пон чы каў хоць ад баў ляй — да ста ла ся 
яш чэ сяб рам на да ро гу і на па чост ку до
ма. А якія пу шы стыя і смач ныя бы лі тыя 
пон чы кі — ні дзе я не еў леп шых! Гэ та га 

най леп ша га сма ку да да ла ва
ра ная буль ба!

Жан чы ны шу мяць:

— Ча му мы ма ем іс ці да іх? 
Ня хай яны ідуць да нас у дэ по. 
Ась ка, ты ж ма еш зна ё мую 
спе цы я ліст ку па ды е тах, ня
хай зро біць нам да клад па 
па ху дзен ні. Ну, ця пер час пон
чы каў, сма жан ня іх, вя до ма, 
на тлуш чы, а ёсць зна ка мі тыя 
спо са бы, каб не пра сяк лі яны 
тлуш чам — мож на да даць 
у алей па чыш ча ную буль бі ну 
або да даць у це ста кі лі шак 
спір ту. Са мі яны аба роч ва юц
ца ў тлуш чы, а пра ве рыць ці 
яны га то выя мож на ўткнуў шы 
ў пон чык драў ля ную палачку, 

вы няў шы іх на па пя ро вы руч нік, каб сцёк 
алей... А ка лі па сы паць іх цук ровай пуд
рай, ужо га то выя...

Я спа чат ку не ду маў быў за піс вац ца 
ў гэ ты клуб, але та кая мі лая, ся мей ная 
ат мас фе ра за ах во ці ла мя не ўклю чыц ца 
ў та кую фай ную кам па нію. Бо дзе ж не 
ад чу еш ся бе так хо ра ша, як па між цу
доў ны мі, дас вед ча ны мі жан чы на мі, якія 
з та кі мі ўме лас ця мі мо гуць быць ма і мі 
на стаў ні ца мі. Бо ж толь кі ад най леп шых 
гас па дынь ма гу на ву чыц ца га та ваць, каб 
пас ля да га дзіць жан чы не май го жыц ця, 
праў да? Мае но выя сяб роў кі сцвер дзі лі, 
што тут не трэ ба асаб лі вай вы шэй шай 
аду ка цыі, быць ма гіст рам, пра фе са рам... 
па лі цы ян там... пра ку ро рам, суд дзёй ці 
пар ла мен та ры ем... Трэ ба быць са бою, 
бо кож ны ж звы чай ны ча ла век, толь кі 
ча сам гэ та га не ба чыць за сва ёй га нар лі
вас цю...

Да та кіх мі лых су стрэч і ўра жан няў кож
ны заў сё ды ах вот на вяр та ец ца, та му лі чу 
што на на ступ ныя су стрэ чы гур т ка ак тыў
ных не толь кі гас па дынь зы дзец ца шмат 
асоб, ня гле дзя чы на тое, што ў жан чын 
най больш аба вяз каў до ма.

Буль бя ныя пон чы кі 
Ге ні Яхі мо віч

1 кг му кі, ва ніль ны цу кар, 1 кг буль бы зва ра най у мун дзі рах 
(пе рак ру нуць на ма шын цы ці пра ціс нуць праз бульбамялку), 
120 г драж джэй, паў мар га ры на (ра ста піць), 1 лыж ка цук ру да 
рош чы ны, 2 цэ лыя яй кі, 1 кі лі шак спір ту, 1 шклян ка ма ла ка.

Му ку пра ці ра ем, дрож джы рас ці ра ем з цук рам, мя ша ем 
з яй ка мі і ва ніль ным цук рам, да да ем му ку, буль бу і вы раб-

ля ем це ста.
З це ста фар му ем пон чы кі, ад стаў ля ем на 20 хві лін, каб вы-
рас лі. Сма жым у глы бо кім алеі. Асуш ва ем ад тлуш чу, аб ця-

руш ва ем цук ровай пуд рай.

•

•

•

Клуб ак тыў ных Мі ха лоў скай гмі ны
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Су хія дрэвы
Я, сол тыс Но ва га Ляў ко ва і рад ны На раў-

чан скай гмі ны ўжо трэ ці год да ма га ю ся, каб 
Праў лен не па вя то вых да рог (ППД) у Гай наў-
цы ссек ла су хія дрэ вы па а ба пал па вя то вай 
да ро гі ў Но вым Ляў ко ве. Гэ тая да ро га пра ля-
гае праз вё ску ў Ста рое Ляў ко ва. Пры да ро-
зе ста яць су хія та по лі, лі пы і ясе ні. Іх аг ле дзе-
лі дзве ка мі сіі і паз на чы лі чыр во най і сі няй 
фар ба мі. Праз га ды дождж і сон ца зра бі лі 
сваё. Фар ба змы ла ся. Ці зноў бу дуць па-
трэб ны ка мі сіі?

У гай наў скае ППД бы лі на кі ра ва ныя ў гэ-
тай спра ве шмат лі кія пісь мы з Гмін най уп-
ра вы. Апош няе ня даў на, 11 са ка ві ка гэ та га 
го да. Кі раў ніч ка ППД да гэ туль толь кі пі ша 
ды пі ша, а як жа, ад ка зы то праз ме сяц, то 
праз два, з якіх ні чо га не ат рым лі ва ец ца, ня-
ма ні я ка га зру ху. За ці каў ле ных во дзіць — як 
ка жуць — за нос. Вось ча сы на ста лі.

Я і тэ ле фа на ваў у ППД, і га ва рыў пад час 
се сій Гмін най ра ды, на якія двой чы пры яз-
джа ла кі раў ніч ка (яна да ва ла абя цан ні) ды 
два ра зы ін фар ма ваў пра пат рэ бу сся чы су-
хія дрэ вы ста ра сту Гай наў ска га па ве та. Ды 
ні чо га — як да гэ туль — не ат рым лі ва ец ца, 
ні адзін крок на пе рад. Ба чу ў гэ тым і ві ну гай-
наў ска га ста ра сты, яко му пад па рад ка ва нае 
ППД. Ча ка ем, ча ка ем, а тут і ат ры ма ем — як 
бы ло і да гэ туль — ад каз, што ўжо прый шоў 
кра са вік і дрэў нель га ся чы, бо на дыш ла па-
ра пту шы на га гнез да ван ня і па ча кай це да во-
се ні. У ма ім вы пад ку ўжо да трэ цяй во се ні!

Мо жа гэ ты мой до піс у „Ні ву” пе рак лас ці 
на поль скую мо ву і рэ дак цыя выш ле ў ППД? 
Ка лі я пра ца ваў у рэ дак цыі „Ні вы” і быў, між 
ін шым, ад каз ным рэ дак та рам за кры ты ку 
і меў пя чат ку „Od po wie dzial ny za kry ty kę red. 
Jan Cie łu szec ki”, мы гэ так ра бі лі (пі са лі пісь мо 
на поль скай мо ве на фір мен ным блан ку ды 
прык ла да лі вы раз ку ар ты ку ла з га зе ты і пе-
рак ла дзе ны яго змест на поль скую мо ву) 
і... бы лі за да валь ня ю чыя вы ні кі. Амаль у кож-
ным ну ма ры на шай род най га зе ты да ва лі па 
не каль кі ад ка заў роз ных уста ноў на на шу ніў-
скую кры ты ку. Мы пра вя ра лі іх вы ка нан не. 
Ез дзі лі ў раз вед ку па сіг на лах чы та чоў. Мы 
шмат ка му да па ма га лі. Ме лі та ды мно га чы та-
чоў бе ла ру ска га што тыд нё ві ка. 

Вы бо і ны на да ро зе
За раз у ас фаль та вай ма ста вой ва я вод скай 

да ро гі № 687 у па чат ку вё скі Но вае Ляў ко ва 
На раў чан скай гмі ны (Гай наў скі па вет) глы бо-
кія вы бо і ны. На гэ тым 250-мет ро вым ка вал-
ку да ро гі не бяс печ на ехаць. Ло мяц ца амар-
ты за та ры ды ры со ры. Но ва ляў коў цы гэ та га 
свед ка мі. Аў та ма шы ны ез дзяць ся рэ дзі най 
да ро гі або пе ра яз джа юць з ад на го бо ку на 
дру гі — дзе менш „дзі рак”. Якая гэ та яз да!

Ста ры лом кі ас фальт на ма ста вой хут ка 
раст руш ч ва юць гру за ві кі, якія во зяць, між ін-
шым, цэг лу са ста ра ляў коў скай ке ра міч най 
фаб ры кі або якія во зяць бяр вен ні з ле су. Ра-
монт гэ та га ад рэз ка да ро гі не за кон чы лі два 
га ды та му. Ра ман та ва лі, ра ман та ва лі ды па кі-
ну лі той ра монт у ся рэ дзі не ле та. Ня даў на 
г.зв. дэст рукт пак ла лі на чы гу нач ным пе ра ез-
дзе ў Плян це. І тут ужо бес пяч ней ехаць.

Да рож ная служ ба, за ла тай вы бо і ны ў ас-
фаль це на рух лі вай ар тэ рыі ў Но вым Ляў ко-
ве!

Бруд ныя прыст рэш кі
У Гай наў цы на не ка то рых ву лі цах ёсць 

больш, а на не ка то рых менш прыст рэш-
каў на пры пын ках аў то бу саў га рад ской 
ка му ні ка цыі. Ёсць пры пын кі і без прыст-
рэш каў. У апош ніх га дах бу ду юць іх з жа-
лез ных ра маў ды з плек сіг ла су. Яны пры-
го жыя, лёг кія, праз ры стыя. Най больш іх 
у цэн т ры го ра да па ву лі цы 3 Мая і па ву лі-
цы Стэ фа на Ба то рыя. Ня даў на адзін та кі 
но вы прыст рэ шак па ста ві лі пры ву лі цы 
Лі па вай і адзін по бач баль ні цы.

За раз най больш бруд ныя ды за пы ле-
ныя прыст рэш кі-даш кі па ву лі цы 3 Мая. 
Мі ну лым ле там іх па мы лі ўся го адзін раз. 
Ды рэк цыя Прад пры ем ства га рад ской ка-
му ні ка цыі (ПГК) у Гай наў цы па він на і ця-
пер — яш чэ пе рад Ве лі код ны мі свя та мі 
— на вес ці па ра дак ды па мыць не ка то рыя 
прыст рэш кі, у пер шую чар гу ў цэн т ры го-
ра да ды асаб лі ва два з іх, якія зна хо дзяц ца 
паб лі зу кас цё ла. Тут прыт рым лі ва юц ца 
аў то бу сы ПГК, ПКС і пры ват на га па са жыр-
ска га аў тат ран с пар ту. (Янка ЦЕЛУШЭЦКІ)

vАляк сандр АН ХІМ
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Два нац ца ці га до вая Зі на Буд нік 
ра зам з сяб роў ка мі збі ра ла 
каш та ны, па трэб ныя на школь-
ныя за нят кі. На стаў нік абя цаў, 
што заў т ра бу дуць ра біць каш-
та на вых ча ла веч каў. Най вя лік-
шыя каш та на выя дрэ вы рас лі 
за вё скай. Там Зі на ўпер шы ню 
ўба чы ла нем цаў, якія ўяз джа лі 
на ма та цык лах у Ма стаў ля ны.

Спа да ры ні Зі не па мяць апош нім ча сам 
знач на па гор шы ла ся. Па дзеі больш чым 
ся мі дзе ся ці пя ці га до вай даў нас
ці вяр та юц ца да яе дроб ны мі 
эпі зо да мі, жмень ка мі кан к рэт
ных эмо цый і пе ра жы ван няў.

— За вы ла вя ско вая точ ка: 
22 чэр ве ня, у ча ты ры ча са 
Кі еў бам бі лі, нам аб’ я ві лі што 
па ча ла ся вай на, — паў та рае 
быц цам школь ны вер шык.

Не хо ча га ва рыць пра вай
ну. Ба іц ца, каб сва і мі ўспа мі
на мі, быц цам ду хаў на Дзя ды, 
яе не вык лі каць. Праў ну чак 
спа да ры ні Зі ны Ві шэй кі з до му 
Буд нік — Якуб Та му ле віч — та
ле на ві ты крын скі гім на зіст. 
У сва ёй пра цы пад мі ла гуч ным 
за га лоў кам „І ка лісь цві лі не за
буд кі” пі ша:

„Най гор шым у цэ лай вай не 
з’яў ля ец ца страх, — ус па мі нае 
пра ба бу ля. — Ні ко лі не ве да
еш, што заў т ра ця бе ча кае. 
Спа чат ку нем цы вя лі ся бе 
ка рэк т на. За клі ка лі жы ха роў 
вё скі за ха ваць спа кой, абя ца ю чы ад на ча
со ва, што з іх бо ку ня ма ні я кай па гро зы. 
Усёта кі бы лі гэ та пу стыя сло вы. Мо
ладзь па вы во зі лі на пры му со выя ра бо ты, 
у кан ц ла ге ры. Лю дзі зні ка лі рап тоў на, 
па на ваў го лад і бя да”. (Ja kub To mu le wicz, 
„Daw niej też kwit ły nie za po mi naj ki...”, s. 3, 
Fun dac ja Mul tiO ca le nie — kon kurs Pod la-
skie His to rie Ro dzin ne z II woj ną w tle.)

У гас цін ным па коі Буд ні каў па ся лі лі ся 
два ня мец кія афі цэ ры. Ма ці на нач за
чы ня ла най ста рэй шую дач ку На дзю на 
га рыш чы. Вы пу ска ла толь кі ўдзень у час 
ад сут нас ці афі цэ раў. Ба я ла ся, каб яе 
сек су аль на не вы ка ры ста лі, так як ін шых 
вя ско вых дзяў чат. Нем цам спа да ба лі ся 
доч кі мяс цо ва га ба цюш кі. Спа да ры ня 
Зі на пом ніць двух жаў не раў зпад зна ка 
мёр т вай га ла вы, якія рэ гу ляр на на вед ва
лі ба цюш ка вых дзяў чат. Мо жа са праў ды 
за ка ха лі ся. Не вы вез лі так са ма Улад ка, 
ста рэй ша га бра та спа да ры ні Зі ны. Ён 

пра ца ваў у мяс цо вым млы не, а дак лад
ней вы кон ваў усе за га ды адзі на га сы на 
ня мец ка га млы на ра з Мі ха ло ва — Эд
мун да. А яш чэ ра зам з баць кам Фі лі пам 
піль на ваў не да лё кай чы гун кі. Днём на 
стан цыі Ва лі лы ся дзе лі па ра не ныя ў час 
фран та вых дзе ян няў ня мец кія жаў не ры. 
Ноч чу па а соб ных пра меж каў сце раг лі 
мяс цо выя. Зі мой грэ лі ся пры вог ніш чах 
ва ўлас на руч на вы ка па ных зям лян ках.

Ру скі сал дат без язы ка так са ма на заў
сё ды за стаў ся ў па мя ці спа да ры ні Зі ны. 
Асаб лі ва яго по зірк, якім пра сіў ва ды. 
Быў ад ным з цэ ла га тран с пар ту па ра не

ных на фрон це, якіх вез лі праз Ма стаў ля
ны ў Са вец кі Са юз. Ма ма спа да ры ні Зі ны 
га то ва бы ла па дзя ліц ца апош няй лу стай 
хле ба з па цяр пе лы мі, але са вец кая са ні
тар ка ад ка за ла ёй: „Спа си бо, хо зя юш ка, 
мы обес пе че ны”.

Са вец кая ўла да так са ма па кі ну ла па 
са бе кеп скія ўспа мі ны. Так іх ві та лі, так 
це шы лі ся, што на ста не абя ца ная імі бяс
п лат ная аду ка цыя, роў насць, во ля. Спа
да ры ня Зі на не мо жа зра зу мець, ча му 
столь кі лю дзей на Сі бір па вы во зі лі. „За 
што?” — пы тае.

— У на шай вёс цы сол тыс та кі доб ры 
быў, — ус па мі нае. — Чац вё ра дзя цей 
меў. Цэ лую сям’ю вы вез лі. Жы лі ў го ла
дзе і хо ла дзе. Яго сын, год ста рэй шы за 
мя не, пай шоў з Ан дэр сам. Па вы во зі лі 
і ка то лі каў з ху та ра за Ма стаў ля на мі.

Зі на не пом ніць, каб нех та з ма стаў
лян скіх муж чын ва я ваў на фрон це. 
У Чыр во ную Ар мію за бра лі яе бу ду ча га 

му жа Аляк сан д ра Ві шэй ку з не да лё кай 
Яры лаў кі. За раз пас ля вай ны Зі на за
ка ха ла ся ў Пят ра На лі вай ку, яко га яе 
баць ка ву чыў кра ве цтву. Але не як у 1948 
го дзе на вя ско вай за ба ве з на го ды Дня 
пе ра мо гі па ды шоў да яе Шур ка. За пра
сіў да тан ца і ўжо з ім за ста ла ся. Шур ку 
спа чат ку зма бі лі за ва лі ў пад рых то вач ны 
полк у Баб руйск. Там на фіз за рад цы спя
ва лі „Вста вай, стра на ог ром ная,/ Вста
вай на смер т ный бой/ С фа шист ской 
си лой тем ною,/ С прок ля тою ор дой!”. Па
паў у бро не тан ка вую част ку. Фар сі ра ваў 
Од ру, зда бы ваў Бер лін. Да кан ца жыц ця 

быў сур’ ёз ным, ад каз ным муж
чы нам, ад да ным сям’і і гра мад
ству. Зі на па сён ня збе ра гае 
яго ва ен ныя ўзна га ро ды, ста
лін скія пах валь ныя лі сты.

А ма стаў лян цам прый ш ло ся 
ча каць кан ца вай ны ў мок рых, 
звер ху прык ры тых гал лём зям
лян ках. У лі пе ні пад вё ску па ды
хо дзіў фронт. Нем цы, уця ка ю чы 
ад са ве таў, пра вя лі аб ла ву 
і ўчы ні лі спу ста шэн не. Ха це лі ад
пом с ціць. Зга рэ лі ха ты, зга рэў 
ва дзя ны млын. Лю дзей заг на лі 
ка паць ако пы. Зі на так са ма іх 
ка па ла. Ка лі ў ка го за стаў ся 
ку сок мя са ў цэб рах, ха ва лі яго 
ў зям лю. За вя заў шы вя роў ку на 
шыю ка ня ці ро гі адзі най ка роў
кі, іш лі на па поў скае ба ло та, за 
вы ган. Пад аль шы най вы ка па лі 
зям лян кі жан чы нам, дзе цям і ста
рым. Муж чы ны па ха ва лі ся ў ле
се. Хар ча ва лі ся су пам з бруч кі 
і не ле галь на саб ра ны мі ляс ны мі 

яга да мі. Ра зам з Зі най ся дзе ла так са ма яе 
ку ма з ма лень кім дзі цят кам, якое пла ка ла 
ад го ла ду і хо ла ду. Іх зям лян ка ста я ла най
б лі жэй да ро гі. Зі на ба чы ла по лы мя і дым 
да га ра ю ча га ся ла. Ве да ла, што да га ра лі 
там так са ма ста рэнь кія Да ні ла і Боў т рук 
Се вя ры ны. За ста лі ся зза кеп ска га зда
роўя, не ха пі ла ім сіл, каб уця каць. Іх ха ты 
ста я лі на суп раць.

Да рож кай з бо ку Свіс ла чан на чыр во
ных ко ні ках пры е ха лі са вец кія раз вед
чы кі. І зноў на ста ла вя лі кая ра дасць, 
вя лі кая су стрэ ча. Пе ра маг лі нем цаў, але 
ва ен ны каш мар пра цяг ваў ся, лю дзі на да
лей гі ну лі ад го ла ду, хва роб і бан дыц кіх 
рук. Ма лод шая ся стра Зі ны, Воль га, па
мер ла ў 1944 го дзе, а брат Ула дэк за раз 
пас ля выз ва лен ня.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН
PS. Асаб лі вая па дзя ка Ку бу Та му ле

ві чу за маг чы масць па ка ры стац ца яго 
пра цай.

У Не пуб ліч ным прад ш кол лі № 1 імя 
св. Дзі цят кі Гаў ры і ла ў Бель скуПад ляш
скім 4 са ка ві ка ад бы ло ся ме ра пры ем ства 
«Ба га тая ве ча ры на». Тры, ча ты ры, пя ці 
і шас ці год кі вы сту пі лі пе рад вя лі кай пуб лі
кай са сва і мі пес ня мі і тан ца мі. У пра гра
ме бы лі та нец «Ве ся лу
ха», пес ня «Чы кібры кі», 
лыж ка вама ра ка са вы 
ар кестр, та нец дры ва се
каў, та нец «Ехаў Ясь на 
ка ні», пес ня «Жу ра він
ка», та нец «Ля во ні ха», 
вы ступ лен не дзе так пер
ша га кла са Не пуб ліч най 
шко лы № 1 ды поль ка 
«Ян ка», якую стан ца
ва лі ўсе дзет кі ра зам. 
Да школь ні кі, ап ра ну тыя 
ў на род ныя спад ніч кі, 
ка шу лі з бе ла ру скі мі 
ма ты ва мі і ў ху стач ках 
на га лоў ках тан ца ва лі, 
спя ва лі, іг ра лі, а ўсё 
пад кі раў ні цтвам Мар ты 
Зін ке віч, Іа ан ны Хіль ке
віч і ін шых на стаў ніц. 
Ад усіх на стаў ніц па ла лі энер гія, цяп ло 
і даб ры ня, якія пе ра лі ва лі яны на сва іх па
да печ ных ма ле чаў. На ба га тую ве ча ры ну 
пры бы лі так са ма гос ці — ар хі ман д рыт 
ай цец Гаў ры іл з Ад ры нок, ай цец Сла ва

мір Яра цэ віч, стар шы ня Бра цтва свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія Ва сіль Піў нік ды на мес
нік стар шы ні Аляк сей Кар дзю ке віч, бур га
містр го ра да БельскПад ляш скі Ярас лаў 
Ба роў скі, войт вя ско вай гмі ны Бельск
Пад ляш скі Ра і са Ра ец кая ды ды рэк та ры 

школ — Яў ге нія Ва сі люк, Ан на Ві хоў ская, 
Яў ге нія Гал ка і Мі ра слаў Ха ма нюк, кі раў
нік Бель ска га му зея Алі на Дэм боў ская, 
а так са ма баць кі, дзя ду лі, ба бу лі, доб рыя 
су се дзі і ін шыя, якія ці ка вяц ца бе ла ру

скай куль ту рай. Ся род пуб лі кі зна хо дзі лі
ся так са ма гле да чы з Бель гіі. Ме дый ную 
аб с лу гу ве ча ры ны за бяс пе чы ла зды мач
ная бры га да Тэ ле ба чан ня Бе ла сток на 
ча ле з Да ві дам Гай ко.

Пуб лі ка не ля ні вая, як доб ра ма лыя 
ар ты сты вы сту па лі, так і доб ра іх уз на
га родж ва ла ап ла дыс мен та мі. Пра гу ча лі 
дзве пес ні ў вы ка нан ні ўсіх удзель ні каў 
і пуб лі кі: «Ка сіў Ясь ка ню шы ну» і «Там 
у по лі два ду боч кі». На стаў ні цыпры га жу ні 

стан ца ва лі два тан цы «Та нец 
з хуст кай», «Ой я жы та ды 
не се я ла». На за кан чэн не 
пра мо ві лі Ва лян ці на Мель нік
Ні ка ла юк і стар шы ня бра цтва 
Ва сіль Піў нік. Яны га на рац ца 
сва і мі дзет ка мі і цёп ла душ
ны мі на стаў ні ца мі, якія мно га 
пра цу юць, каб прыш ча піць 
най ма лод шым лю боў да род
на га сло ва і пес ні.

Ма ле чы ат ры ма лі са лод кія 
ўзна га ро ды, а гос ці льня ныя 
мі ніруч ніч кі. Са док ат ры маў 
пры го жы вы шы ва ны руч нік 
ад Бель ска га му зея. Усё вы
ступ лен не вель мі пад ба дзё
ры ла ўсіх гле да чоў. «Я так 
пад ма ца ваў ся на ду шы!» 
— ска заў ай цец Сла ва мір 
Яра цэ віч. І са праў ды, гэ тыя 

дзе ці з’яў ля юц ца лепшы мі зяр нят ка мі 
на шай бу ду чы ні... Ка лі та кі мі зяр нят ка мі 
за се ем зям лю, мо жам ча каць ба га та га 
ўра джаю.
vТэкст і фо та Лі дзіі МА ЛІ НОЎ СКАЙ

Ба га тая ве ча ры на ма ле чаў

Ту ры стыч ны 
праход
У су бо ту 12 са ка ві ка Та ва ры ства 

„Аме га” ў Ча ром се, уша ноў ва ю чы 
Між на род ны дзень жан чын, ар га ні за-
ва ла пе шы рэйд па ак ра і нах Ча ром-
хі. Шэсце па ча лося ў 11 га дзін з-пад 
Гмін на га ася род ка куль ту ры і пра хо-
дзі ло па мар ш ру це ву лі ца Та па лё ва, 
за тым гра вій кай праз уро чыш ча Ажа-
ро ва, ся ло Ку за ву, а кан чат ко вай мэ-
тай ста ла ва дас хо віш ча ў Рэп чы чах. 
Там удзель ні кі рас па лі лі вог ніш ча ля 
ва да ё ма і ла са ва лі ся пя чо ны мі каў ба-
ска мі. Удзель ні ча ла ў ім п рэ зе больш 
дзе ся ці чле наў і сім па ты каў та ва ры-
ства з Ча ром хі-Стан цыі, Гай наў кі, 
а на ват Ку за вы і Вуль кі-Тэ ра хоў скай. 
Як кан ста та ва лі ўдзель ні кі рэй ду, гэ та 
доб ры па ча так нап рад вес ні для ад па-
чын ку на ўлон ні на ту ры. Іні цы я та ра мі 
ме ра пры ем ства бы лі ва жа кі та ва ры-
ства Ур шу ля Са віц кая і Мо ні ка Яр му-
ло віч, а пад трым ку ака за лі астат нія 
чле ны „Аме гі”. Па-мой му, ідэя вар тая 
пе рай ман ня. Па він ны ёю за ці ка віц ца 
няў ра да выя ар га ні за цыі, якія пра па ган-
ду юць зда ро вы лад жыц ця.

Ус па маг лі 
пен сі я не раў
Аб сё лет няй пе ра а цэн цы пен сій 

лепш не га ва рыць. Ат ры маў я ра шэн-
не ЗУС у гэ тай спра ве. Пра чы таў шы 
служ бо вую пі суль ку, я да ве даў ся, 
што пас ля пры мя нен ня ка э фі цы ен та 
100,24% і ўлі чыў шы 208,67 зл. да-
дат ку за даг ляд па І гру пе ін ва лід нас-
ці мая пен сія вы рас це з 1573,21 зл. 
на 1576,99 зл. У вы ні ку арыф ме тыч-
най га ла ва лом кі мне што ме сяч на да 
пен сіі бу дзе пры баў ле на... 3,78 зл. 
Та кой пе ра а цэн кі ў пе ры я дзе двац ца-
ці га до ва га пен сій на га ста жу з 1995 
го да я не ат ры маў. Ці ад на ра зо ва га 
да дат ку 50 зл., які ў са ка ві ку пры зна-
чы лі, хо піць на ля кар ства хва ра ві та-
му пен сі я не ру на цэ лы год? Аб тым 
не га во рыц ца. На па мі на ец ца ад но 
аб што ме сяч ных ад лі чэн нях з пен сіі. 
І хто ска жа, што пен сі я не ру-ін ва лі ду 
ня здоль на му да са ма стой на га іс на ван-
ня дрэн на жы вец ца?

Ар фаг ра фіч ны 
кон курс
У Кляш чэ леў сай гім на зіі ад быў ся 

V Ар фаг ра фіч ны кон курс, мэ тай яко-
га бы ло за ах воч ван не да зас ва ен ня 
прын цы паў ар фаг ра фіі поль скай мо-
вы і чы таль ні цтва. Дык тоў ка па ча ла ся 
ска зам: «Гля дзі, каб не згань ба ваць 
свай го доб ра га іме ні». У кон кур се 
ўдзель ні ча ла пят нац цаць гім на зі стаў. 
Лаў рэ а та мі ста лі На тал ля Шым чак 
(пер шае мес ца), за тым ад па вед на Ма-
тэ уш Шым чак і Ан на Ні кі цюк.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

СПАЧУВАННІ
Словы спачування 

нашаму сябру 
Анатолю Вапу 

Яго родным і блізкім 
з прычыны 

напаткаўшага 
іх гора – смерці бацькі.

Сябры,
рэдакцыя Нівы
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА КОНКУРС!

№ 14-16
Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі-
це ў „Зор ку” да 10 красавіка 2016 г., 
най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад кі 
№ 10-16: вяс на.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж-
кі, вый г ра лі Вік то рыя Гаць 

з Бель ска-Пад ляш ска га, Са ра 
Скаў рон ская з Бе ла сто ка, Ігар 

Кар даш з Нар вы, Наталля 
Стакоўская, Алеся Буткевіч 
з НШ свсв. КіМ у Беластоку. 

Він шу ем!

За бег у муль ці кі і гу ляе...
А воўк ім чыц ца наў з да гон — 
Яго ні як не да га няе...
Ця пер ска жы, хто ён?
З...
(Ю. Свір ка)

Вершы Віктара 

Шведа

Ад мыс ло вы 
па дзел
На стаў нік за пы таў Зо сю:
— Ска жы мне ад мыс ло ва,
Коль кі бу дзе ка лі во сем
Раз дзе ліш па па ло ве?

Ад каз вае Зо ся бой ка:
— Ка лі ўздоўж — дзве трой кі.
А ў па пя рок ка лі —
Дык бу дуць два ну лі.

Га лод ны слон
Ды рэк тар за а пар ка
Скар дзіц ца ўжо штод ня.
— Лі хая гас па дар ка,
А наш слон га лод ны.

А лар коў, дзі во та,
З фрук та мі шмат но вых...
— Вы пус ці яго ты,
Хто ж сла ну ад мо віць?

Абя ца лі мы, што апуб лі-

ку ем поў ны спі сак пе-

ра мож цаў „Бе ла ру скай 

дык тоў кі — 2016” ся род гім на зі-

стаў. Як мы ўжо пі са лі, дык тоў ку 

най лепш на пі са ла Ві ка Кар дзю-

ке віч з Бе ла сто ка. Ад нак чар го-

выя мес цы — поў ны сюр прыз. 

На дру гім мес цы апы ну ла ся 

Аг неш ка Петру чук, а на трэ цім 

— Ку ба Ваў ра нюк з Нар вы. Яны 

ўпер шы ню пры ня лі ўдзел у дык-

тоў цы. Вы лу чэн ні ат ры ма лі Ма-

тэ вуш Бу ра чэў скі і Зу зя Кар дзю-

ке віч.

Нам пры ем на ад зна чыць, 

што ўсе гэ тыя асо бы звя за ныя 

з Суст рэ ча мі „Зор кі”.    (гак)

Нар ва ся род пе ра мож цаў

Дзень Во лі гэ та не толь кі сур’ ёз ныя лі ней кі і гі ста-
рыч ныя дак ла ды. Усё за ле жыць ад вы на ход лі вас ці 
і ад та го, як ан га жу юц ца ў спра ву вуч ні і мо ладзь. Год 
та му ў Бе ла сто ку пры вя лі кай за ці каў лен асці мо ла дзі 
вы сту піў з кан цэр там Vin cent. Бель скія лі цэ і сты свят-
ка ван ні 25 Са ка ві ка па паў ня юць бе ла ру скі мі гуль ня-
мі і рэ гі я наль ны мі сма коц ця мі...

Вуч ні пер ша га кла са бе ла стоц кай Гім на зіі № 7 так-
са ма пры ду ма лі ары гі наль ны спо саб свят ка ван ня. На-
стаў ні ца Аль ж бе та Руд коў ская пра па на ва ла ім вы ка-
наць за да чу пад за га лоў кам «Мая Па го ня». У вы ні ку 
па я ві ла ся кар ці на на па лат не, ма люн кі і на ват ка шуль-
кі. На ад ной за мест ка ня быў ро вар. За да ча вык лі ка ла 
шмат жы вых ду мак пра бе ла ру скія сім ва лы.

Па го ня 
на ро ва ры!
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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 № 10: 
Яр, суп, лу па, са ка вік, рой, ка ра, ан тэ на, за, рак, 

ёд, са ма стой ны. Рапс, сон, сайт, сук, эра, Пар нас, 
акт, клік, указ, ра ён, ра са, ды.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Ган на Пар фя-
нюк з Но ва га Кор ні на, Габ ры е ла Кі яш ка, Мар цін 
Лян ке віч з Шу дзя ла ва, Мар ты на Ба рэ віч з Ба бік, 
Маль ві на Мар ке віч з Бель ска-Пад ляш ска га, Юлія 
Грыц з Мі ха ло ва, Ма рыя Ці ха нюк з КШ № 3 у Гай-
наў цы, Іван Кар сун скі, Фа ма Ва сі люк з НШ свсв. 
КіМ, Са ра Скаў рон ская з Бе ла сто ка. Він шу ем!

Спі сак лаў рэ а таў па бе ла ру скай 
мо ве ў гім на зіі ад люст роў вае зва рот 
у бок нар маль нас ці, хоць ёсць тут 
сюр п ры зы.

Па ра да ва ла нас бель ская «трой-
ка». На коль кі ў па чат ко вай шко ле 
там ат ры ма лі ся мі зэр ныя вы ні кі, 
на столь кі доб ра зап рэ зен та ва лі ся гім-
на зі сты. Ці мо жа быць іна чай?!

У «трой цы» са мая вя лі кая коль-
касць гім на зі стаў і на стаў ні каў 
бе ла ру скай мо вы. Гэ тая шко ла «ад 
заў сё ды» бы ла лі да рам бе ла ру скіх 
кон кур саў.

Вя лі кім сюр пры зам трэ ба наз ваць 
пос пех бе ла стоц кай пра ва слаў най гім-
на зіі з ад нос на не вя лі кай коль кас цю 
вуч няў. Іх на стаў ні ца Іа ан на Мар ко, 
ка лі да даць яш чэ вуч няў ПШ, ад на 
пад рых та ва ла аж но 16 лаў рэ а таў! 
Прыб ліз ны плён ат ры маў ся ў спа да ры-
ні Мі рас ла вы Мар ке віч з Бель ска, якая 
пад рых та ва ла най больш гім на зі стаў.

На ві ной у сё лет нім кон кур се 
з’яў ля ец ца пры сут насць вуч няў з бе-
ла стоц кіх гім на зій (Гім на зія № 32 
і Ком п лекс му зыч ных школ), дзе 
не вя дзец ца на ву чан не бе ла ру скай 
мо ве. Аказ ва ец ца — усё мож на! Іх 
пос пех па він ны ўзяць пад ува гу ў Ду-
бі нах, Кляш чэ лях, Аў гу сто ве, Ор лі ці 
Мі ха ло ве, дзе ча ста ад мно гіх га доў 
ня ма ні вод на га лаў рэ а та.

Нам пры ем на ад зна чыць, што 
дык тоў ку най лепш на пі са лі Юлія 
Ко баць і Маг да ле на Міш чук з Гай-
наў скай бел гім наз зі ды Мак сім Фі ё-
нік з Бель ска. Усе яны наб ра лі па 59 
ба лаў.

А вось рэй тынг школ і поў ны спі-
сак лаў рэ а таў:

На пер шым мес цы апы ну ла ся 
Бель ская „трой ка” з 14 гім на зі ста мі 
са зван нем лаў рэ а та па бе ла ру скай 
мо ве. Гэ та: Мак сім Фі ё нік (59 ба лаў), 
Аляк сан д ра Пэт каў (58), Адам Сце-
па нюк (56), Ве ра ні ка Ку бай (55), 
Ве ра ні ка Се мя нюк (55), Ур шу ля Ам б-
ра жэ віч (54), Ве ра ні ка Кар дзю ке віч 
(54), Маг да ле на Аме лья но віч (54), 
Эмі лія Ра ман чук (53), Юлія Скар бі-
ло віч (53), Аляк сан д ра Ва ло сік (52), 
Юлія Бань коў ская (51), Клаў дзія 
Яка нюк (49), Эмі лія Са ха рэ віч (49).

Дру гое мес ца за ва я ва ла не вя ліч-
кая Гім на зія пры НШ свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку. Тут аж но 
во сем лаў рэ а таў: Ве ра ні ка Кар дзю-

ке віч (55), Аляк сан д ра Са ла вя нюк 
(54), Зу зан на Кар дзю ке віч (53), Аг-
неш ка Зда ноў ская (52), Аляк сан д ра 
Лаш чэў ская (51), Мі хал Са хар чук 
(50), Ага та Ус ці но віч (51), Ма тэ-
вуш Бу ра чэў скі (48).

Сем лаў рэ а таў і трэ цяе мес ца на ле-
жыць Гім на зіі з ДНБМ у Гай наў цы. 
Тут мо жам га ва рыць пра якас ную 
пе ра мо гу: дзве гім на зіст кі наб ра лі 

Як на пі са лі прад мет ны кон курс у гім на зіі?

    Мі ра ЛУК ША

Бэз 
Бэз – брат аліўкі,
з прасторы Аркадыі,
увасабленне наяды Сірынгі,
якую Пан замяніў спачатку
ў трасцінку, 
або ў куст духмяны маем,
што яе носіць імя,
з якога дудку скрунеш
і зайграеш.
Персідскія, падышахскія,
бялейшыя ад снегу,
сіняватыя як незабудкі,
маджэнтавыя, пурпурныя,
ружовыя...
З суквеццем простым
і махровым...
Сірынга, бэз, сірэнь, ліляк,
сінель...
Фіялет, сінь, руж  і бель...
З Канстанцінопаля ў Вену
стагоддзі таму, 
прывезлі куст адмысловы,
бэз персідскі-паўднёвы.
А цяпер яго
дзве тысячы трыста сартоў.
Арамат вясновы
заверне ў сэрцах, галовах.
Ох, ты бэзе,
бэзе вясновы...
Фіялетавы, белы, ружовы...

аж но па 59 ба лаў і тры па 57 ба лаў. 
Гэ та Юлія Ко баць (59), Маг да ле на 
Міш чук (59), Пат ры цыя Ла пін ская 
(57), Эмі лія Ан на Ма саль ская (57), 
Ка ра лі на Па лі ка тус (57), Юлія Іва-
нюк (54), Бар ба ра Міш чук (50).

Доб ры вы нік і чац вёр тае мес ца 
з пяц цю лаў рэ а та мі ат ры ма ла Гім на-
зія № 2 у Гай наў цы: Аляк сан д ра Бус-
лоў ская (58), Аг неш ка Саў чук (56), 
Габ ры е ла Кар боў ская (55), Ра дас лаў 
Са ко віч (55), Ур шу ля Пад га ец кая 
(54).

Па трох лаў рэ а таў ма юць гім на зіі 
ў На раў цы: Ур шу ля Мар чук (57), 
Маг да ле на Бя ляў ская (53), Кар не-
лія Ба рэч ка (50) ды Гім на зія № 7 
у Бе ла сто ку: Бар ба ра Лук’ я нюк (55), 
На тал ля Са віц кая (55), Зо ся Ко нюх 
(54).

На шо стым мес цы апы ну лі ся 
Гім на зія ў Га рад ку: Со ня Ні на Суль-
жык (56), Аляк сан д ра Яроц кая (52), 
ды Гім на зія ў Нар ве: Якуб Ваў жэ-
нюк (56) і Аг неш ка Пет ру чук (55).

Па ад ным лаў рэ а це ма юць Гім на-
зія ў Ду бі чах-Цар коў ных: Гра жы на 
Фірс (50), Пуб ліч ная гім на зія № 32 
у Бе ла сто ку: Мі ле на Воль га Блаж ка 
(49) ды Агуль на а ду ка цый ная му зыч-
ная шко ла ІІ сту пе ні імя Ві таль да 
Лю тас лаў ска га ў Ком п лек се Му зыч-
ных школ імя Іг на цы Па да рэў ска га 
ў Бе ла сто ку: Юлія Іва нюк (51).

Трэ ба ад зна чыць што да школь-
на га эта пу кон кур су пры сту пі лі 
173 гім на зі сты, з якіх 65 пе рай ш ло 
да ра ён на га эта пу. Да ва я вод ска га 
кон кур су ква лі фі ка ва лі ся 53 асо бы, 
з якіх 47 ат ры ма лі зван не лаў рэ а та. 
Ка лі мы гар та лі спі скі, пры кме ці лі, 
што боль шасць проз віш чаў нам доб-
ра зна ё мая, што гэ та ча ста на шы ка-
рэс пан дэн ты і па э ты. Мно гія вуч ні 
ня раз гас ці лі на ста рон ках „Зор кі” 
як ге роі або ўдзель ні кі кон кур саў. 
Ся род лаў рэ а таў аж но 16 гім на зі стаў, 
якія па бы ва лі на Су стрэ чах „Зор кі”. 
Та му ваш пос пех це шыць нас уд вая 
або і больш. Він шу ем!

ЗОР КА, Фота Г. Кандрацюк

Мак сім Фі ё нік

Мі хал Са хар чук і Агнешка Петручук
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Свой па э тыч ны збор нік па эт ка з Бе ла
сточ чы ны Жэ ня Мар ты нюк на з ва ла „Пту
шы ны пе ра лёт”. Вы дан не па ба чы ла свет 
у біб лі я тэ цы Бе ла ру ска га лі та ра тур на га аб’
яд нан ня „Бе ла ве жа” ле тась пад рэ дак цы яй 
Га лі ны Тва ра но віч.

Пры го жы і сціп лы збор ні чак з рэп ра дук
цы яй кар ці ны „З ве рай і спа дзя ван нем” 
Мі ко лы Буш чы ка на вок лад цы, пры ем на 
ўзяць у ру кі і па чы таць. У па чат ку збор ні
ка па эт ка рас па вя дае пра ся бе, дзе яна 
па раў ноў вае ся бе з по ды хам вет ру і сме
ла за яў ляе, што „я — пту шы ны пе ра лёт 
у жыц ці ін шых”. А яш чэ па эт ка ба іц ца, каб 

не „збіц ца б з да ро гі!”, та му што яна ўсё ж 
— „пту шы ны пе ра лёт”. Ра зу мею, што 
ў жыц ці ха пае ўся го: роз ных да рог і тры вог, 
а вось у лі та ра ту ры, і гэ та ад чу ва ец ца па 
пер шых вер шах збор ні ка, Жэ ня Мар ты нюк 
да во лі ня дрэн на сяб руе з па э зі яй, з яе ад
к рыц ця мі, да ска на ла ва ло дае рэ льеф нас
цю, да ска на лай вы раз нас цю і аб’ ём нас цю 
воб ра заў. Трэ ба ўсё ж быць па э там, каб 
на пі саць та кія рад кі: „Ка жуць, ча ла век, як 
ка мень. Дык ча му без пла чу жыць ён мо
жа?”. Гэ ты верш на во дзіць на роз дум. Вя до
ма ж, ча ла век — істо та моц ная і тры ва лая, 
муж ная і за гад ка вая. І крэп кая, як ка мень... 
Але ж ка мень — не пла ча, а ча ла век без 
слёз жыць не мо жа... Пра чы таў гэ ты верш 
Жэ ні Мар ты нюк, і пры га да ла ся мне са
вец кая па пу ляр ная не ка лі пес ня на сло вы 
Ро бер та Раж дзе ствен ска га, му зы ка Іга ра 
Лу чан ка, а вы кон ваў пес ню са вец кі спя вак 
Эду ард Хіль. Яна бы ла прыс ве ча на аба рон
цам Брэс ц кай крэ пас ці. Пер шая стра фа 
гу ча ла так:

Ес ли б кам ни мог ли го во рить
Под ле тя щи ми вдаль об ла ка ми,
Рас ска за ли б о му же стве кам ни,
Ес ли б кам ни мог ли го во рить...
На о гул, пра ка мен ні — ге а ла гіч ныя 

пом ні кі пры ро ды, шмат на пі са на, саб ра на 
роз ных ле ген даў і па дан няў (на пры клад, 
як у ка мен ні пе рат ва ра лі ся жы выя істо ты, 
пра чор та выя ка мя ні, пра ка мя ніва лу ны на 
па вер х ні якіх ёсць ад біт кі ў выг ля дзе на гі ці 
паль цаў ча ла ве ка, ці ў фор ме сля доў жы
вёл і г.д.), але ка мень, ка мен ні — ма быць 
на заў сё ды за ста нуц ца для ча ла ве цтва вя лі
кай за гад кай.

Чы та ю чы мно гія вер шы Жэ ні Мар ты нюк, 
ра ду еш ся све жас цю яе па чуц цяў, аў тар
ска му ад к рыц цю. Асаб лі ва, ка лі чы та еш 
тыя вер шы, якія, як сне гам, аб сы па ныя эпі
тэ та мі — ма стац кім ак рэс лен нем істот най 
пры ме ты яко гане будзь прад ме та ці з’я вы. 

У па эт кі гэ та най час цей вы ра жа ец ца пры
мет ні кам, пры тым вель мі ўда ла, пры го жа 
і яр ка. Бо знай с ці ўда лы па э тыч ны эпі тэт — 
спра ва ня лёг кая. Ча сам па э ту да во дзіц ца 
заб ра ка ваць мно ства ва ры ян таў у по шу ках 
са ма га ап ты маль на га, адзі на не аб ход на га. 
У па эт кі Жэ ні Мар ты нюк эпі тэ ты — ад ны 
з са мых дзей с ных і шы ро ка рас паў сю джа
ных па э тыч ных тро паў: ма лоч ная сця на 
мя це лі цы, апель сі на вае сон ца, каш та на выя 
во чы, жа лу до вая шап ка, іта льян скае сон ца, 
снеж набе лы пар каль, цюль па на вая су кен
ка і ін шыя.

Па эт ка вель мі лю біць сон ца. Яно пры
сут ні чае ў мно гіх вер шах збор ні ка. Сон ца 
грэе вер шы аў тар кі, сон ца на дае ім цеп
лы ні і свет лас ці, даб ра і чыс ці ні. У вер шах, 
дзе ёсць сон ца, ад чу ва ец ца, што па эт ка 
вы яў ляе сваю здоль насць быць бліз кай 
ся род сва іх лю дзей, пры лу чыц ца да свай
го і не ча га кло па ту, доб ра пас па га даць, 
па дзя ліць з людзь мі сму так і ра дасць. 
Вер шы яе вель мі да вер лі выя, ле ту цен ныя 
і ра зам з сон цам ці праз воб раз сон ца па
эт ка ра дас на гля дзіць на гэ ты свет. Сон ца 
нель га вы кі нуць з яе вер шаў. Бо вер шы 
апус це юць, па цям не юць, як ноч, ста нуць 
туж лі вы мі і пра па дзе ў іх па э тыч ная за ся
ро джа насць у тым ці ін шым апі сан ні. Але 
сон ца ёсць, мо жа на ват яго і заш мат, але 
гэ тае сло ва ў збор ні ку не да ку чае: „ся гон
ня сон ца даб рат лі вым ззян нем у на шае 
ак но заг ля дае”, „выб’ юц ца сон цу на суст
рач...”, „у ва чах ма мы бля скам мі ну ла га ад
бі ва юц ца за ха ды сон ца”, „сон ца зям лі пак
ла ні ла ся ніз ка”, „па во дах Мар ма ры плы ве 
со неч ны дах”, „на суст рач сон цу ля цім”, 
„у іта льян скім сон цы зі ха цяць ма кі...” і г.д.

Ка лі чы таў верш „Пра мі нан не” на вось
май ста рон цы, ча мусь ці пры га даў ся мне 
па э тыч ны збор нік Мі ха ся Ша хо ві ча „Пра
мі нан не” (1978). У Ша хо ві ча — жыц цё вае 
пра мі нан не, у Мар ты нюк — пры род нае 
пра мі нан не. Па эт ка і пы та ец ца ў чы та чоў: 
да куль пра мі нан не?

Няз мен ны эле мент вер шаў Жэ ні Мар ты

нюк — сю жэт насць, ня хай хоць не вя лі кая, 
але сю жэт насць. І яна ўздзей ні чае на пісь
мо па эт кі, асаб лі ва на па э зію, прыс ве ча
ную пры ро дзе, жыц цю, ма лен ству. Адзін 
з та кіх вер шаў — „Ус па мі ны”, та кі кан к рэт
ны і та кі лі рыч напра чу лы, уз нёс лы, та кі 
няст рым ны ў жа дан ні зра зу мець па эт ку, 
яе ду шу і са мо ту па род ным ху та ры, заг ля
нуць у „пра мен нае дзя цін ства”, дзе мож на 
бы ло „сха піць хле ба лу сту, толь кі што вы
пе ча на га ма май, і па лу жы нах бег чы ба са
нож”. Тым не менш, па эт ка не за мы ка ец ца 
ў ко ле кан к рэт на га, так, як гэ та зда ра ец ца 
з не ка то ры мі ма ла дзей шы мі аў та ра мі. Яна 
ім к нец ца ўзняць кан к рэт нае на вы со кі 
ўзро вень сап раў д най па э тыч нас ці, пры му
сіць яго пра ца ваць на вы со кія ідэі не на вяз
лі ва, так тоў на, але над звы чай мэ та на кі ра
ва на. Та кая мэ та на кі ра ва насць по шу каў 
сін тэ зу кан к рэт на га і агуль на га пры вя лі 
яе да ства рэн ня мі ніцык лаў вер шаў пра 
зям лю, пры ро ду, вяс ну, сяб роў. Гэ тыя цык
лы ў збор ні ку спе цы яль на не вы дзе ле ныя, 
але яны ад чу ва юц ца пад час зна ём ства 
з па э тыч ны мі рад ка мі аў тар кі. У вер шах 
па эт кі ад чу ва ец ца пе рак ры жа ван не свай
го род на га, на цы я наль на га, бе ла ру ска га 
з агуль на ча ла ве чым: то вось яны Гу са кі 
— ма мі на ка лы ска, то вось ма ма з бу ке там 
сі ніх ва ло шак, то во чы ззя юць пад бе лым 
квец цем ча ром хі...

Вер шы Жэ ні Мар ты нюк вель мі да лі кат
ныя, ас ця рож ныя, на ват са рам лі выя. Па
эт ка зда ец ца ба іц ца ў стро фах і воб ра зах 
паха ро ша му пак рыў дзіць не толь кі ся бе, 
сяб роў, род ных, але і пры ро ду. Фі ла соф скі 
тэ зіс, глы бі ня дум кі ў тво рах уда ла спа лу ча
юц ца з раз моў най ін та на цы яй, звы чай най, 
про стай рыф моў кай ці без рыф моў кі. І пер
шае, што заў сё ды кі да ец ца ў во чы, гэ та не
пас рэд нае, дак лад нае, ла гіч нае раск рыц цё 
дум кі: яна ні бы та ля жыць на па вер х ні... Ад
ным сло вам, „Пту шы ны пе ра лёт” прай шоў 
па спя хо ва. Толь кі вель мі не ха пае ў па доб
ных па э тыч ных збор ніч ках ка рот кай бі яг ра
фіі аў тар кі.

Ка лі б я на ват і не ці ка віў ся па э зі яй, то 
ўсе роў на звяр нуў бы ўва гу на гэ ту кні жач
ку з пры го жай вок лад кай. На ёй ад люст ра
ва на кар ці на май го зем ля ка і сяб ра са Сло
нім ш чы ны Мі ко лы Буш чы ка „За гад ка выя 
воб ла кі”. Мне зда ец ца вель мі ўда ла ўпі са лі
ся „За гад ка выя воб ла кі” ма ста ка ў па э тыч
ны збор нік Юр кі Буй ню ка „Не паў тор насць 
хві лін”, які вый шаў з дру ку ле тась у біб лі я тэ
цы Бе ла ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня 
„Бе ла ве жа” пад рэ дак цы яй Яна Чык ві на.

Жы ва піс для Мі ко лы Буш чы ка, як і па
э зія для Юр кі Буй ню ка — гэ та спо саб 
па фі ла соф ства ваць. Ка лі ма стак свае мер
ка ван ні пра на ва коль ны свет пе ра но сіць на 
па лат но, то ма ла ды па эт — у вер шы. І ка лі 
ма стак ка ры ста ец ца про сты мі і да ступ ны
мі ма стац кі мі срод ка мі: ко ле рам, лі ні яй, 
пло скас цю, то па эт — воб ра за мі, па раў
нан ня мі і ад к рыц ця мі. І ка лі я доў га гля джу 
на вок лад ку збор ні ка вер шаў, на воб ла кі, 
на ма ля ва ныя Буш чы кам, то мне па да ец ца, 
што твор ма ста ка папа э тыч на му цу доў на 

апі саў аў тар у сва іх 40 вер шах, якія і скла лі 
збор нік. Ат ры ма ла ся сап раў д ная не паў тор
насць хві лін. Яна вяр тае аў та ра і ў род ную 
вё ску, і ў ма лен ства, і да баць коў, і да ка ха
най, і да род най пры ро ды. Усё ў кні зе пра
фе сій на зроб ле на, спла на ва на, на пі са на 
і ад то ча на.

Па э зія — не аб ме жа ва ная і бя скон цая 
твор часць. Гэ та да каз ва юць і вер шы Юр кі 
Буй ню ка. Па эт не ад маў ля ец ца ад на ту раль
нас ці, ад тра ды цый най па э зіі, але ён спра
буе іс ці да лей у сва іх воб ра зах і ў сва ім 
пе ра а сэн са ван ні рэ ча іс нас ці. Ён, хоць і ас
ця рож ны, але ад чу ва ец ца, што з ця гам ча
су ў яго бу дзе шмат па э тыч ных ад к рыц цяў 
і эк с пе ры мен таў. Яго твор час ці ўлас ці ва 
не толь кі фі ла соф ская раз важ лі васць, але 
і ад на ча со ва эма цы я наль ная ўзру ша насць. 
Гэ та ўзру ша насць ба га та на ўва саб лен ні 
і эпі тэ ты. Па гля дзі це, як аў тар сме ла і хо ра
ша на дае ўлас ці вас ці жы вых істот рэ чам, 
прад ме там, з’я вам пры ро ды: ве церконь, 
ду шаква тэ ра, даж джыбар ды, ма ціха ты 
і г.д. Та кая „жы ва і стот насць” ці „ача ла веч
ван не” на ва коль най рэ ча іс нас ці бы ла ўлас
ці ва лю дзям ста ра жыт нас ці, на па чат ко вых 
ста ды ях іх раз віц ця. Гэ та знай ш ло ад люст
ра ван не і ў фаль к лор ных тво рах — каз ках, 
ле ген дах, бай ках. Ну і, вя до ма ж, у па э зіі. 
Як, на пры клад, у Юр кі Буй ню ка:

Я шу каў ця бе
У ме ло ды ях са лод кіх пе сень,
Адзі но кіх кроп ляў ве рас нё вых даж джоў-

бар даў...
* * *

Як вят ры-ко ні ня суць уда леч
Ча кан не шчас ця — цяр пен не...

* * *
Ду ша-ква тэ ра, ад к ры тая дзвя ры ма 
на іў най ве ры...
Эпі тэ таў і па раў нан няў у па э зіі аў та ра 

ду жа шмат. Яны роз ныя, яны ары гі наль ныя 
і дзей с ныя: ка ро выба бу лі, ша ка ладка ва, 
ку рыцма туль...

Са ма наз ва кні гі ін т ры гуе, ча сам — аб
ман вае, за стаў ляе па ду маць. Па ду маць пра 
ча ла ве ка, пра яго жыц цё і твор часць. Лі рыч
ны ге рой збор ні ка зу сім не а ба вяз ко ва з’яў
ля ец ца яго ўлас ным al ter ego — на суп раць, 
ён пі ша і пра ся бе, і пра роз ных лю дзей, 
ства ра ю чы збор ны воб раз па э та:

Із ноў я ў Бель ску.
У Мі хай лаў скай цар к ве

Зат ры маў ся час у ма літ ве.
Ад на шых прод каў
Яс нае свят ло све чак
Су па ко ем на паў няе храм...
І да лей... аў тар зноў вяр та ец ца да ся бе, 

але гэ та да ты чыць усіх нас: быц цам мы 
вяр та ем ся да ся бе, да моў, да ма лень кай ра
дзі мы. Апош ні мі рад ка мі па эт ро біць верш 
про ста кла січ ным:

У Бель ску амаль як до ма —
Па вет ра пах не род най мо вай.
Праў да, цяж ка ска заць і ад чуць на сам

рэч, як гэ та па вет ра „пах не род най мо вай”, 
але тым, хто лю біць па э зію, і нам, бе ла ру
сам, гэ та зра зу ме ла і бу дзем лі чыць пра
віль на.

Пер шы раз дзел збор ні ка аў тар на зваў 
„Ка хан не”. Ка хан не — вель мі га ю чае сло
ва ў лі рыч ным све це гэ та га збор ні ка. Яго 
нат х няль ная сі ла: да ве рыц ца і да вя раць, 
шу каць і зна хо дзіць. Зна хо дзіць у „ме ло ды
ях са лод кіх пе сень”, у „по лы мі па яд нан ня 
дзвюх душ”, у „сне вяс ны ка хан ня” і шмат 
дзе яш чэ. Але ў па э та не па мі рае ве ра ў па
э тыч ных рад ках у вы са ка род насць па чуц
ця. Яна пры го жа і свет ла апе та.

І ўсё ж са май за па вет най тэ май у „Не
паў тор нас ці хві лін” — гэ та тэ ма вё скі, род
най ха ты і ма ці. Тэ ма, якая вы ма гае са май 
без да кор най дак лад нас ці і пра ста ты слоў. 
І Юр ку Буй ню ку гэ тая дак лад насць і пра ста
та да юц ца на ту раль на, няз му ша на:

Ві та ю ся з вя ско вы мі ха та мі,
З род ным тва рам ма ці-ха ты,
Шчас лі вы, што ба чу,
Што чую
Род ныя пяш чот ныя сло вы ў дзвя рах...
А як шчы ра па эт апя вае ха ту, про стую 

вя ско вую, род ную ха ту. І гэ та га апі сан ня 
на па чат ку ХХI ста год дзя па эт не цу ра ец ца, 
не са ро ме ец ца. Ён, апіс ва ю чы ха ту, про ста 
ак ры ле ны жы вы мі ча ла ве чы мі па чуц ця мі. 
Ха та для па э та — гэ та ўсё, яна пры гад ва ец
ца ў мно гіх вер шах аў та ра:

І зноў я ў род най ха це
Пад бля скам Па ча еў скай іко ны...

* * *
А тут гі сто рыя пі шац ца
Кож ным пром нем ус па мі наў,
Так бліз кіх. Як ду ша ха ты.

* * *
А мне доб ра ля та ты і ма мы —
Вя чэ ра, во сень і на ша ста рая ха та.

* * *
Пад вок на мі ха таў плы ло
Мо ра са лод ка-сі ня га бэ зу.

* * *
На яб лы ні ля ха ты ста рой
Усё пе рац ві ло-пра мі ну ла і г.д.
Ёсць у збор ні ку і яш чэ два вель мі про

стыя вер шы, але яны зас лу гоў ва юць най вя
лік шай ацэн кі. На о гул, ма стац кая пра ста та 
не ка то рых вер шаў па э та — гэ та звык лы 
сі но нім для аз на чэн ня па э тарэ а лі ста. Не 
ўсю ды аў тар кні гі рэ а ліст, але пры апі сан ні 
ўсё той жа ха ты, вяр тан ня да ха ты, ба чыш, 
які памай стэр ску ад ш лі фа ва ны верш, 
аз доб ле ны ён па раў нан ня мі, воб ра за мі, пе
рыф ра за мі. Па гля дзі це, коль кі іх у ма лень кім 
вер шы „Да ха ты”: „воз двац цаць пер ша га 
ста год дзя”, „па да рун кі ра дас ці сва ёй”, „стол 
баць коў ска га да ве ру”, „аб рус мат чы най спа
га ды”, „хлеб дзе да вай спад чы ны”. Вось з та
кіх рад коў і ства ра ец ца са праўд ны верш.

Не ка лі лі тоў скі па эт Эду ард Ме жэ лай ціс 
ска заў, што „чым больш эма цы я наль ны 
верш, тым мац ней ён ураж вае...”. Верш 
Юр кі Буй ню ка „Сне жань скі за хад сон ца” са
праў ды ўраж вае. Ён так са ма пра ха ту, пра 
вё ску, але аў тар праз ма лень кую ра дзі му 
і праз тое, што сэр цу вель мі бліз кае, шчым
лі ва і ары гі наль на па ка заў воб раз зі мы. 
Я ду маю, што кож ны з гэ тым па го дзіц ца. 
Вось як гу чыць гэ ты верш:

Ста ры дом ў вёс цы ма ёй —
га дзін нік б’е трэ цюю га дзі ну,
я чы таю кні гу дзя цін ства,
на два ры бе лы-бе лы снег,
се раб ры сты ма роз.
Ха ты вя ско вых да хаў
ку па юц ца ў сне жань скім за ха дзе сон ца.
Пад на га мі хрум с ціць снег.
Ста рая яб лы ня спіць зі мо вым сном.
На да ху хля ва срэб ныя ле дзя шы,
якія п’е шэ ры плот-су сед.
У пром нях зі мо ва га сон ца
га раць го лыя дрэ вы са ду.
А я, шчас лі вы бя скон ца,
ня су бя рэ мя дроў у ха ту.
Па э тыч ны збор нік „Не паў тор насць хві

лін” Юр кі Буй ню ка ат ры маў ся. Га лоў нае, 
каб і на да лей на „аб ру се мат чы най спа га
ды” ён упэў не на змог „знай с ці ся бе... у цяж
кім ча се”. Та му па жа да ем яму но вых па э тыч
ных зна хо дак і ад к рыц цяў.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

Рэцэнзіі Сяргея Чыгрына

Пту шы ны пе ра лёт у кра се вяс ны
Пра збор нік вер шаў Жэ ні Мар ты нюк 

„Пту шы ны пе ра лёт”

Аб рус мат чы най спа га ды
Пра збор нік вер шаў Юр кі Буй ню ка 

„Не паў тор насць хві лін”
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Р
а ней шая чы гу нач ная стан цыя Ры го
раў цы вы гля дае ця пер амаль так, 
як і менш важ ныя даў ней пры пын кі. 
Гэ та з пун к ту гле джан ня па са жы

раў — ня ма ўжо тут ні я кай па ча каль ні 
толь кі го лыя пе ро ны. Да рэ чы, так як і на 
ін шых пры пын ках бы лой Бе рас цей ска
Гра еў скай лі ніі. Пер ша па чат ко выя па ча
каль ні паз мя та лі ад сюль су свет ныя вой ны, 
а кво лыя чар го выя змя ла міг ра цыя на сель
ні цтва. З пун к ту гле джан ня чы гу нач на га 
ру ху Ры го раў цы кры ху вы лу ча юц ца — тут 
не каль кі ве так, стрэл кі і двух па вяр хо вы 
му ра ва ны пункт кі ра ван ня імі; рух ад бы ва
ец ца, у прын цы пе, толь кі па ад ным пу ці. 
Зна чыць — гэ та ўсё ж та кі не звы чай ны 
пры пы нак, толь кі стан цыя.

З сён няш ня га па са жыр ска га пун к ту 
гле джан ня стан цыя Ры го раў цы зда ец ца 
ня вар тай ува гі. Але яна прас ла ві ла ся сто 
трыц цаць га доў та му. Пе цяр бур г скі поль ска
моў ны тыд нё вік „Kraj” у ве рас ні 1887 го да 
па ве дам ляў: „Przez dłu gi sze reg lat na jar mar-
kach i ko le jach ope ro wa ła szaj ka zło dziei i szu-
le rów, zło żo na z 5 osób: kup ca gro dzień skie go 
Her sza Lwo wa, je go bra ta Szai i sy na Pe re ca 
oraz Lej by Gol d ber ga z War sza wy i Osze ra 
Nej mar ka z Wil na. By li to ży dzi, któ rzy za mie ni li 
cha łat na ele gan c ki strój eu ro pej ski, aby łat wiej 
ko rzys tać z nie os t roż noś ci osób, złu dzo nych 
przyz wo i tą ich po wierz chow noś cią. Ko go mog-
li, og ry wa li, uży wa jąc kart fał szy wych, in nym 
pop ros tu krad li pie nią dze lub pod róż ne tło mo ki. 
Po mi mo te go, że zna no ich w Grod nie, że kon-
duk to rzy i żan dar mi mie li ich ciąg le na oku, dłu-
go im się uda wa ło bro ić bez kar nie, a z ca łe go 
sze re gu pro ce sów zaw sze umie li zręcz nie się 
wyp lą tać. W lu tym r. 1885 szaj ka, zna laz ł szy się 
w po cią gu, idą cym z Brześ cia do Bia łe gos to ku, 
upat rzy ła w są sied nim wa go nie mło de go agen-
ta han d lo we go Wo lę i Hersz Lwow na wią zał 
z nim roz mo wę i przyp ro wa dził do swych to wa-
rzy szy; za czę ła się gra, do któ rej przy łą czył się 
Wo la i wkrót ce przeg rał 100 rub li. Do myś liw szy 
się, że gra z szu le ra mi, za wez wał na czel ni ka 
sta cyi Gry go row cy, któ ry poz naw szy oszus tów, 
od dał ich w rę ce po li cyi biel skiej. Ener gicz ny 
miej s co wy spraw nik Ko by lec ki, któ re go chcia no 
pod ku pić, a po tem przes t ra szyć groź bą zem s ty, 
przyt rzy mał wszys t kich, na tych miast za rzą dził 
re wi zyę i zna lazł trzy tal je kart zna czo nych. Na 
tej pod s ta wie roz po czę to śledz t wo, któ re do-
wiod ło wi ny oskar żo nych; z tych Hersz Lwow 
zmarł w wię zie niu, po zos ta li zaś 15 b.m. zos ta li 
ska za ni: Sza ja i Pe rec na osied le nie w Sy be ryi, 
a ich to wa rzy sze do rot aresz tan c kich”. Ка лісь 
жыц цё на чы гун цы бы ло больш ці ка
вае чым за раз...

З чы гу нач най стан цыі вы хо джу 
на жві роў ку, што з Гра да лёў вя дзе 
ў Ры го раў цы ме на ві та. У су бот нюю 
ра ні цу рух там мі зэр ны. Не да лё ка 
ад да ро гі вя ско выя мо гіл кі, дзе жы
ха ры Ры го раў цаў ха ва юць сва іх 
па кой ні каў. Над ма гі ла мі да стой на 
па хі ля юц ца маж ныя сос ны, як 
скуль п тур ныя жа лоб ні цы ў больш 
ба га тых нек ра по лі ях.

Неў за ба ве па каз ва юц ца і ма каў кі 
ма лін ніц кай цар коў кі, якая так са ма 
на мо гіл ках. Па коль кі пра меж ка вай 
мэ тай май го па да рож жа з’яў ля юц ца 
аку рат Ма лін ні кі, та му вы бі раю ту ды 
да ро гу нап раст кі, це раз по ле, бо па 
да ро зе це раз Ры го раў цы трэ ба бы
ло б абыс ці не ма лы круг, а дак лад
ней, улі чыў шы кшталт да рож на га 
мар ш ру та — крук. Пры няць ра шэн
не да па ма гае мне над вор’е — ну ля
вая тэм пе ра ту ра.

Ван д роў ка па за мер з лым по лі 
з’яў ля ец ца неб ла гім трэ кін гам, 
а ка лі мар ш рут пра хо дзіць па ўза
ра ным дзё ра не гэ та на ват свай го 
ро ду мі ніаль пі нізм. Ад „вя лі ка га” 
аль пі ніз му ён роз ніц ца тым, што не
пат рэб ныя тут да ра гія ска ла лаз ныя 
пры бо ры і маг чы мы ўпа дак больш 
бяс печ ны. Ад нак і тут трэ ба доб ра 
на ма хац ца на га мі дзе ля пе ра а доль ван ня 
чар го вых без да рож ных вык лі каў. Ды пры 
на го дзе за хап ляе не толь кі фак ту ра грун
ту, але так са ма і кра я ві ды, якія з да ро гі не 
заў сё ды заў важ ныя. На пры клад за га ра ды. 
Яны на па шах па між Ры го раў ца мі і Ма лін ні
ка мі роз ныя: і з ка лю ча га дро ту, і з ма ляў ні
чых менш або больш шэ рых ды пароз на
му гу стых жэр дак...

Але ж ча ка ла мя не і ін шая не ча ка насць 
— мі раж, зро ка вы па да ру нак ад пры ро

ды. Уба чыў я на або чы не па шы адзі но кае 
гон кае дрэ ва, якое зда лёк па да ло ся мне 
вы ні кам ней кай дзі вос най прыш чэп кі, 
дзе ніж няя част ка кро ны зда ла ся быц цам 
з шы пуль ка вых га лін, а вер х няя — з ліс це
вых, быц цам вян ча ю чая рас лі ну квет ка. Ка
лі па ды шоў блі жэй, мі раж раз ве яў ся і дрэ
ва ака за ла ся ад на род най гон кай сас ной. 
Да во лі дзіў най у та кім мес цы, бо адзі но кія 
сос ны ра стуць да во лі ма руд на, а гэ тая ж 
стра лой па ім ча ла ся ў не ба. Ка лі я зноў ад 
яе ад да ліў ся на дзве сот кі мет раў, мі раж 
вяр нуў ся і зноў па ка за ла ся мне веч на зя лё
ная квет ка...

Чар го вая не ча ка насць зда ры ла ся мне 
ў па чат ку Ма лін нік. На пер шым па на двор
ку па жы лы муж чы на ка лоў дро вы; зай шоў 
я зад няй брам кай на яго ны па на дво рак 
рас пы таць пра пат рэб ную мне да ро гу. Ат
ры маў шы ін фар ма цыю, па даў ся я ў па ка
за ным на прам ку, але ўжо да ін шай фор т кі. 
З ха ты вый ш ла жан чы на і не як над та ўваж
на мне прыг ля да ла ся. Мя не гэ та асаб лі ва 

не здзі ві ла, бо ж на ей ным па на двор ку 
з’я віў ся зу сім не ча ка ны чу жак. Ка лі я наб лі
зіў ся да яе на раз моў ную ад лег ласць, спы
та ла яна мя не, ці мы ча сам не зна ё мыя. Не 
спа дзя ваў ся я там су стрэць ка го зна ё ма
га, але за жар та ваў, што зна ё мыя. І та ды 
толь кі я зво чыў, што з гэ тай жан чы най час 
ад ча су мі на ем ся ў ма ім пад’ ез дзе — яна 
ака за ла ся сяст рой ма ёй су сед кі. Га ра з га
рою не зы дуц ца, а лю дзі ўся ляк...

Зай шоў я ў ма лін ніц кую кра му, якая сціп

лень ка пры се ла на або чы не вё скі. А ў кра
ме, на шай вя ско вай кра ме, на шай ту тэй
шай вя ско вай кра ме — як у цар коў цы або 
кас цёл ку. Толь кі кры ху на ад ва рот. У хра
ме за ка фед рай у нас муж чы на, а ў кра ме 
— жан чы на. А на род — на ад ва рот...

Пры сё лак Ма лін нік Ба ра ноў цы ад дзе ле
ны ад вё скі рэч кай Бе лай, та кой жа бе лай, 
як і аб ні ма ю чы яе Бельск. „Ге аг ра фіч ны 
слоў нік Ка ра леў ства Поль ска га”, той жа 
даў нас ці, што і зга да нае зда рэн не на чы
гун цы: „Ba ra now ce, fol wark, pow. biel ski gub. 
gro dzień skiej, gm. Or la, 8 wiorst od Biel ska, 
427 dzie się cin na le ży do dóbr Or la, daw niej 
ks. Wit t gen s te i na”.

Ад Ба ра ноў цаў у Та пар кі грун та вая 
да ро га ў ад нос на ма ла дым ле се. Зноў 
„Слоў нік”: „To por ki, wieś, pow. biel ski gub. 
gro dzień skiej, gm. Or la, o 17 wiorst od Biel-
ska, u źró deł rze ki Bia łej, dop ły wu Or lan ki 
(dopł. Nar wi)”.

За Та пар ка мі, дзе ады хо дзіць да ро га 
ў бок Гра баў ца, бы лі ка лісь доб ра бач ныя 

з тае да ро гі мо гіл кі. А ця пер я кры
ху раз гу біў ся, бо мо гі лак не бы ло 
ві даць — там, дзе я спа дзя ваў ся іх 
уба чыць, рас ла шпар кая бя рэ зі на. 
Ка лі я па даў ся ка ля трыц ца ці мет
раў да рож кай у тую бя рэ зі ну, толь
кі та ды па ка за ла ся та пар коў ская 
нек ра по лія. Мес цы даў ніх па ха ван
няў на шых да лё кіх прод каў час 
зраў няў з зя мель кай, яны знік лі 
з кра я ві ду, за мя ніў шы ўсё сваё ра
ней шае ў прах. І вось гэ тыя та пар
коў скія мо гіл кі зда лі ся мне быць 
у па чат ко вай ста дыі не мі ну ча га 
шэс ця ў веч ную па мяць за сва і мі 
пра ха нос ны мі па пя рэд ні ка мі...

Ка ля пер шай ха ты Гра баў ца 
пры ві та лі мя не са ба кі: адзін на 
пры вя зі, а два на сва бо дзе. І тыя 
два вель мі на стой лі ва ха це лі па зна
ёміц ца са мною, як най б лі жэй, не
пас рэд на, кра наль на. Прый ш ло ся 
браць у ру кі аба рон чыя пры бо ры. 
Але са бач кі пра я ві лі сваю руп лі
васць толь кі на суп раць свай го па
над вор ка — ка лі я мі нуў яго, жы він
кі з та маш няй глы бін кі ад ра зу стра
ці лі да мя не ці ка васць. Быц цам якія 
над та ле га лі стыч ныя служ боў цы, 
пра цу ю чыя толь кі ў ад ве дзе ных ім 
тэ ры та ры яль ных ме жах...

У цэн т ры Гра баў ца ста іць ін
фар ма цый ны стэнд пра вё ску. 

Ін фар муе ён, што даў няя наз ва Гра баў ца 
— Абы ход нік, вы во дзіц ца ад ахі на ю ча га 
мяс цо васць згі бу ра кі або да ро гі. Але, 
маг чы ма, у гэ тай наз вы ін шая эты ма ло гія; 
слоў нік Да ля: „Оби ход ник, за бот ли вый 
хо зя ин”... На стэн дзе мяс цо васць апі са на 
на дзвюх мо вах: на поль скай і ан г лій скай. 
Вер сія для чу жа зем цаў паў та рае поль скі 
змест, а да та го ж да дае бо нус, яко га 
ў поль скім тэк с це ня ма. „Бо нус” ін фар муе, 
што па коль кі Гра ба вец з’яў ля ец ца най люд

ней шай вё скай у Ду біц кай гмі не, яе, вё ску, 
жар таў лі ва на зы ва юць Кі та ем, а жы ха роў 
— кі тай ца мі. Шка да, што ня ма больш моў
ных вер сій аб Гра баў цы, бо ж на пэў на 
знай ш лі ся б і для іх ней кія вя сё лыя ці ка він
кі аб ту тэй шых.

З Гра баў ца ду маў я па дац ца ў Ду бі чы
Цар коў ныя, мяр ку ю чы, што і там ста іць 
кра яз наў чы стэнд з роз ны мі моў ны мі вер
сі я мі і па доб ны мі як у Гра баў цы бо ну са мі. 
Ад нак га дзін нік, а дак лад ней па ра пра ез
ду аў то бу са ў Бе ла сток, пры му сі ла мя не 
па дац ца на ду біц кі аў то бус ны пры пы нак 
ад ноў ле наю гай наў скакляш чэ леў скай 
ша шою. Мо жа яна ў агуль нас ці па дац ца 
ма на тон най, па якой ад но час ад ча су ім
чаць ма шы ны. І так пэў на бы ло б, ка лі б не 
ве ла сі пед ная да рож ка, што пра ля гае па ра
лель на з нас ці лам для аў та ма бі ляў. І ка лі б 
не ра ка Ар лян ка ня су чая свае не над та аб’
ё мі стыя мяс цо выя во ды ў на прам ку да лё
ка га мо ра і яе ма ста вое скры жа ван не з ма
дэр най ас фаль тоў кай. Вось аў та ма біль ны 
нас ціл пра ля тае над Ар лян кай пра ма лі ней
на, за тое ве ла сі пед ны пра лёг там рэз кім 
га ры зан таль ным збо ем. Не ве даю, дзе ля 
ча го да рож ныя бу даў ні кі так ра шу ча скры
ві лі ве ла сі пед ную да рож ку — маг чы ма, та
кі ў нас стан дарт. Толь кі тая кры ву ля зу сім 
не за бяс пе ча ная ха ця б ней кі мі зас це ра
галь ны мі зна ка мі і да стат ко вай ага ро джай. 
Лю дзі, у іх лі ку і за дум ні кі но вых ка му ні ка
цый, якія га нар лі ва за се лі ў са ма хо ды, пе
ра ста лі ду маць пра ка ры сталь ні каў ін шых 
срод каў пе ра мяш чэн ня... Ка лі ка ля Ду біч, 
пе рад Ар лян кай, ве ла сі пе дыст на бя рэ раз
го ну і кры ху за ва ро ніц ца, і не заў ва жыць 
рэз кай зме ны на прам ку сва ёй да рож кі, мо
жа на поў най сва ёй ско рас ці грым нуц ца 
ў руп лі ва вык ла дзе ны ка мя ня мі бе раг. Як 
аль пі ніст, ка лі абар вец ца з гра ні...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Кар цін кі 
з на шай глы бін кі
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Аўтар беларускага нацыянальнага сцяга

Клаўдзія Дуж-Душэўскагаhttp://antoni.na.by
125 га доў з дня нараджэння

Белчыр во на
бе лы сцяг вы па ку
та ва ны ста год дзя
мі зма ган ня бе ла
ру саў і іх прод каў 
за не за леж насць 
і воль насць сва ёй 

зям лі. Ад нак кож ная гі ста рыч ная сім во
лі ка мае і сва іх аў та раў, якія ў пэў ны час 
афар м ля юць тра ды цыю ў кан к рэт ныя вы я
вы. У на шай гі сто рыі та кую ро лю вы ка наў 
бе ла ру скі ар хі тэк тар, вы да вец, жур на ліст 
і гра мад скі дзе яч з рэд кім імем і нез вы чай
ным проз віш чам — Клаў дзій ДужДу шэў
скі. Ме на ві та ён лі чыц ца ства раль ні кам 
сця га БНР, сця га, які ўжо амаль сто га доў 
бе ла ру сы лі чаць сва ім на цы я наль ным.

Клаў дзій ДужДу шэў скі на ра дзіў ся 27 
са ка ві ка 1891 г. (па вод ле ін шых зве стак 
26 кра са ві ка) у Глы бо кім. Скон чыў Ві лен
скую рэ аль ную ву чэль ню. Та ды ж за хап
ляў ся са ма дзей нас цю. Іг раў ро лю Кры ніц
ка га ў па ста ноў цы ку па лаў скай „Паў лін кі”. 
У 19121917 гг. ву чыў ся ў Пе цяр бур г скім 
гор ным ін сты ту це. Браў удзел у вы дан ні 
ча со пі са „Ра ні ца”. Рас п ра цоў ваў тэ му вы
ву чэн ня ста ра жыт ных гі ста рыч ных пом
ні каў і ахо вы даў ні ны. Па вод ле ўлас на га 
сцвяр джэн ня прыб ліз на ў гэ ты час і ства
рыў эскіз бе ла ру ска га на цы я наль на га 
сця га. У 1917 г. стаў сяб рам Бе ла ру скай 
са цы я лі стыч най Гра ма ды (БСГ), у чэр ве
нікаст рыч ні ку та го ж го да — сяб ра яе ЦК 
і прэ зі ды у ма. Удзель нік З’ез ду бе ла ру скіх 
на цы я наль ных ар га ні за цый (са ка вік 1917 г., 
Менск), Усе ра сей скай дэ ма кра тыч най 
на ра ды (ве ра сень 1917 г., Пет раг рад) 
і ін шых. У 1918 г. пра ца ваў за гад чы кам 
бе жан ска га ад дзе ла Бе ла ру ска га на цы
я наль на га ка мі тэ та. Пас ля рас па ду БСГ 
ле там 1918 г. быў у Бе ла ру скай пар тыі са
цы я лі стаўрэ ва лю цы я не раў. З кра са ві ка 
1919 г. у Віль ні, сяб ра Бел нац ка ма, стар

шы ня Цэн т раль най бе ла ру скай ра ды Ві лен
ш чы ны і Га ра дзен ш чы ны (тра веньлі пень 
1919 г.). У гэ ты час уз на чаль ваў ка мі тэт 
Бе ла ру ска га та ва ры ства да па мо гі па цяр пе
лым ад вай ны. Адзін з іні цы я та раў ства рэн
ня Бе ла ру скай вай ско вай ка мі сіі. Ак тыў на 
вы сту паў за не за леж насць Бе ла ру сі. Уво
сень 1919 г. — дып ла ма тыч ны прад стаў нік 
ура да БНР у дзяр жа вах Бал тыі, дзяр жаў ны 
сак ра тар ва ўра дзе Вац ла ва Ла стоў ска га. 
Вык ла даў у Ві лен скай бе ла ру скай гім на зіі 
на бе ла ру скіх на стаў ніц кіх кур сах.

У па чат ку 1921 г. го ду Клаў дзій Дуж
Ду шэў скі арыш та ва ны поль скі мі ўла да мі. 
Выз ва ле ны 7 лю та га 1921 г. Пас ля гэ та га 
з’е хаў у Коў на. У 19201930я га ды пра ца
ваў у мі ні стэр ствах бе ла ру скіх спраў, за
меж ных спраў, су вя зі Літ вы, адзін з кі раў
ні коў Бе ла ру ска га цэн т ра ў Літ ве, Лі тоў
ска гаБе ла ру ска га та ва ры ства. У 1927 г. 
скон чыў Лі тоў скі ўні вер сі тэт у Коў не. Пас
ля да лу чэн ня Літ вы да СССР ДужДу шэў
скі тра піў у са вец кую тур му. У час ня мец
кай аку па цыі да па ма гаў габ рэ ям, за што 
быў арыш та ва ны гіт ле раў ца мі і кі ну ты ў на
цыс ц кі кан ц ла гер. Быў у кан ц ла ге ры ка ля 
мя стэч ка Пра вя ніш кі. Ад туль здо леў вый
с ці жы вым. У 19441946 гг. пра ца ваў да
цэн там Ко вен ска га ўні вер сі тэ та. У 1946 г. 
чар го вы раз арыш та ва ны са ве та мі. У лю
тым 1952 г. зноў арыш та ва ны як „ак тыў ны 
бе ла ру скі на цы я на ліст”, за су джа ны да 25 
га доў зня во лен ня ў са вец кім кан ц ла ге ры. 
Выз ва ле ны ў кра са ві ку 1955 г. Рэш ту жыц
ця пра ца ваў у ін сты ту це „Літ буд п ра ект”. 
ДужДу шэў скі — аў тарар хі тэк тар дзя сят
каў бу дын каў у Коў не, Па ня ве жы, Клай
пе дзе, Шаў лях. Быў рэ дак та рам ча со пі са 
„Бе ла ру скі ася ро дак”.

Па мёр Клаў дзій ДужДу шэў скі 25 лю та
га 1959 г. у Віль ні (па вод ле ін шых зве стак 
у Коў не). Па ха ва ны ў Коў не.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Вер шы про стых лю дзей, якія не з’яў ля
юц ца пра фе сій ны мі лі та ра та ра мі, ма юць 
па мен шай ме ры два ба кі — яны мо гуць 
быць і смеш ны мі, і вель мі кра наль ны мі ад
на ча со ва. Ну а па коль кі кож на му па э ту 
пат ра бу ец ца ацэн ка ін шых лю дзей, то та
кія вер шы час ад ча су трап ля юць у Сус вет
нае па ву цін не аль бо праз раз мяш чэн не на 
раз на стай ных па э тыч ных сай тах, аль бо 
на ўлас ных вэбста рон ках. Ад ным з прык
ла даў та ко га сай та з’яў ля ец ца вір ту аль нае 
прад стаў ні цтва па эт кіама тар кі з вё скі Му
ля раў ка, што ка ля го ра да Пет ры ка ва на 
Го мель ш чы не, Ан та ні ны Ры бал кі.

Мес ціц ца да ны сайт, які на зы ва ец ца „Бе
ла ру скія вер шы”, па ад ра се http://an to ni.
na.by, мае вель мі про стую бу до ву і на ім 
прак тыч на ад сут ні ча юць якіяколь век аз даб
лен ні. Адзі ныя вы я вы — два здым кі па эт кі, 
што раз меш ча ны ў дзвюх з трох руб рык 
сай та.

„Ра да ві таць вас на ста рон цы ма іх вер
шаў. Я пі шу пра тое, што ба чу ва кол ся бе, 
што на гад ва юць мне мае ўспа мі ны, што 
кра нае маё сэр ца, што пры цяг вае мой по
гляд. Пі шу на бе ла ру скай і ру скай мо вах, 
але я са ма бе ла ру ска, я пі шу пра Бе ла русь 
і бе ла ру саў, та му на зы ваю свае вер шы бе
ла ру скі мі. Бу ду ра да, ка лі вам спа да ба ец ца 
чы таць мае тво ры”, — пі ша па эт ка на га лоў
най ста рон цы ўлас на га сай та.

Ад мет на, што сло вы „Бе ла ру скія вер
шы” на пі са ны ў ка ля ро вай га ме ця пе раш
ня га дзяр жаў на га сця га Рэс пуб лі кі Бе ла
русь, а твор „Пе реп ра ва”, які пад час пад
рых тоў кі да на га ар ты ку ла быў раз меш ча
ны на га лоў най ста рон цы, ад люст роў вае 
тэ ма ты ку апош няй вай ны. Гэ та сво е а саб
лі вы па каз нік све та пог ля ду і за ці каў лен
няў Ан та ні ны Ры бал кі, якія цал кам пра яў
ля юц ца праз яе тво ры, раз меш ча ныя на 
ста рон цы „Вер шы”.

Ня гле дзя чы на тое, што па эт ка пі ша 
пабе ла ру ску і пару ску, мо ва яе сай та 
вы ключ на бе ла ру ская, праў да, дзені дзе 
рас по вед зас меч вае тра сян ка. „Ся бе лі
чу щас лі вай жан чы най!” — пі ша Ры бал ка 
ў руб ры цы „Ста рон ка аў та ра”. Там жа мес
ціц ца аў та бі яг ра фіч ны тэкст пра яе жыц цё, 
пра цу і твор часць.

„Тэ ма ты ка ма іх вер шаў шмат п ла на вая, 
раз на стай ная. Яны пі шуц ца та ды, ка лі ду
ша па жа дае. Пра ма ту лі ну ра дзі му, род
ную вё ску, апош ня га ве тэ ра на... Дру ка
ва лі ся ў га зе тах «Аст ра вец кая праў да», 
«Ся бар пен сі я не ра». За ня так па э зі яй 
стаў для мя не не аб ход нас цю. Тэ мы для 
твор час ці бя ру з жыц ця. Су вязь з людзь
мі на паў няе маю ду шу ра дас цю, вык лі кае 
боль шае жа дан не ўба ча нае і па чу тае ад
люст роў ваць у вер шах”, — уз ра да ва на пі
ша жан чы на. Па вод ле па эт кі, тэк сты тво
раў ста на ві лі ся сло ва мі пе сень ан сам б ля 
„Ча раў ні цы”.

Рад кі сва іх вер шаў яна па раў ноў вае з па
цер ка мі, на якія на ні за ны сло вы. „Пер шы 
верш склаў ся спан тан на — трэ ба бы ло дач
цы вы ка наць за дан не. Тая ў слё зы — «не 
ма гу!» Ну, хто да па мо жа дзі ця ці, як не ма ма. 
Ат ры ма ла ся ня дрэн на”, — рас па вя дае Ан та
ні на Ры бал ка.

Ну а на коль кі ня дрэн на вы хо дзяць вер
шы па эт кі кож ны мо жа да ве дац ца, за зір нуў
шы зноў на ад най мен ную ста рон ку. Праў
да, да вес ці сваю ацэн ку тво раў да аў та ра 
да во лі скла да на, бо на сай це раз меш ча ны 
толь кі ну мар яе ста цы я нар на га тэ ле фо на. 
Маг чы масць вы ключ на та ко га кан так ту Ан
та ні на Ры бал ка тлу ма чыць не вы ка ры стан
нем ёю ін тэр нэ ту. Ад ка зу на ад ра зу ўзнік
лае пы тан не, чым жа та ды ёсць ства рэн не 
сай та, у „Бе ла ру скіх вер шах” знай с ці не 
ўда ло ся.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Ан д рэй Бе ра за вец на ра дзіў ся ў 1937 
го дзе ў вёс цы Ла пу хоў ка, рас па ло жа
най пад Бе ла веж скай пуш чай. Быў ён 
ад ным з па чы наль ні каў бе ла ру ска га 
лі та ра тур на га ру ху ў пас ля ва ен най Поль
ш чы. Ра зам з бра там Ян кам пры сут ні чаў 
у пер шым ар га ні за цый ным з’ез дзе Бе ла
ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня, які ад
быў ся 8 чэр ве ня 1958 го да ў Бе ла сто ку. 
Дэ бю та ваў год паз ней у „Ні ве” вер шам 
„Жа ніць ба”. Пі саў вер шы і сцэ ніч ныя 
тво ры, якія дру ка ваў у „Ні ве” і бе ла ру скіх 
ка лен да рах, пры маў удзел у лі та ра тур
ных се мі на рах і аў тар скіх су стрэ чах. Тры 
га ды пра ца ваў у Гай наў скім ад дзе ле 
Бе ла ру ска га гра мад скакуль тур на га та
ва ры ства. Ла дзіў схо ды, фэ сты, ар га ні за
ваў кан цэр ты „Ля во ні хі”.

Ан д рэй Бе ра за вец ву чыў ся ў Пра ва
слаў най се мі на рыі і Хрыс ці ян скай тэ а ла гіч
най ака дэ міі ў Вар ша ве. Вуч ні се мі на рыі 
і сту дэн ты ХТА пры ма лі дзей с ны ўдзел 
у пра цы Вар шаў ска га ад дзе ла БГКТ. Ка ля 
двац ца ці пя ці ма ла дых муж чын з доб ры мі 
га ла са мі спя ва лі ў хо ры ад дзе ла.

Пас вя ціў Ан д рэя Бе ра заў ца ў свя та ры 
Пра ва слаў най цар к вы міт ра па літ вар шаў
скі і ўсяе Поль ш чы Сця пан 28 лю та га 
1966 го да.

Слу жыў ён у пры хо дах Бра не ва, Гу

ная лі ра. Пі ша ён на трох мо вах: бе ла ру скай, 
поль скай і ру скай. Вый ш ла да гэ туль сем яго 
па э тыч ных кні жак.

У паў ста год дзе служ бы ў Пра ва слаў най 
цар к ве Ан д рэя Бе ра заў ца 28 лю та га 2016 
го да ў цар к ве Свя то га Ду ха ў Бе ла сто ку ад
бы ла ся свя тая лі тур гія. Удзел у на ба жэн стве 
пры няў міт ра па літ вар шаў скі і ўсяе Поль ш чы 
Са ва, ар хі е пі скап бе ла стоц кі і гдань скі Іа каў 
і епі скап суп рас ль скі Гры го рый, з які мі слу
жы ла яш чэ 16 ду хоў ных асоб. Цар к ва бы ла 
за поў не на як ні ко лі вер ні ка мі. Вель мі пры
го жа спя ваў хор пад ды ры жор ствам Іры нея 
Лаў ра шу ка.

За паў ве ка вую служ бу свя та ру Ан д рэю па
дзя ка ваў міт ра па літ Са ва і ўру чыў яму ўзна га
ро ду — крыж з аз до ба мі, а ар хі е пі скап Іакаў 
уру чыў ор дэн ня бес ных апе ку ноў епар хіі 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія. Він ша валь ны дып
лом з уз на га ро дай прыс лаў так са ма прэ зі
дэнт го ра да Бе ла сто ка Та дэ вуш Тру ска ля скі. 
Гэ ты дып лом за чы таў ар хі е пі скап Іа каў.

Пас ля на ба жэн ства ў вя лі кай чар зе выст
ра і лі ся вер ні кі, каб па він ша ваць Юбі ля ра. 
Усе нес лі квет кі і су ве ні ры, а так са ма сло вы 
па дзя кі за паў ве ка вую служ бу ў Цар к ве.

Вель мі сар дэч ную па дзя ку за служ бу 
ў пры хо дзе Свя то га Ду ха пе ра ка заў на ста
я цель цар к вы Ге ор гій Ба рэч ка і ад уся го ду
ха вен ства па да рыў міт ру — са мую вы со кую 
ўзна га ро ду, якую прыз на чае зас лу жа ным 
ду хоў ным Сі нод цар к вы ў на шай кра і не.

Пас ля служ бы ў цар к ве па ча ла ся не а фі
цый ная част ка, у хо дзе якой пад су ма ва лі пя
ці дзе ся ці га до вую цар коў ную пра цу Юбі ля ра: 
міт ра па літ Са ва, ар хі е пі скап Іа каў, ды рэк тар 
Ра дыё „Or t ho do xia” а. Ян Кой ла, а. Ана толь 
Кі рык і мно гія ін шыя.             vВіктар ШВЕД

Да ра го му Ай цу
Ан д рэю Бе ра заў цу
у паў ста год дзе служ бы Бо гу

Мой Дру жа, Да ра гі Ан д рэй,
Та бе па ша ны вель мі мно га.
Свят ку ем мы Твой Юбі лей —
Паў ве ку вер най служ бы Бо гу.

А ба га служ бы тут з Та бой
У цар к ве Свя то га Ду ха,
З чул лі вым сэр цам і ду шой
Вер ні кі ідуць па слу хаць.

Ты сло ва Бо жа га ма стак
Бо Ты па э там без сум нен ня.
І аду ку еш плён на так
Ма ла дыя па ка лен ні.

І на да лей Ты на ву чай
Вер ні каў аба вяз ко ва,
І як да гэ туль ус х ва ляй
Бо га па э тыч ным сло вам!

Мы з ла скі Бо жае жы вем
Як доў га — гэ тае сак рэ там.
А сён ня мы Та бе спя ем:
„Мно гае, мно гае ле та!”

Бе ла сток, 28 лю та га 2016 го да
Вік тар ШВЕД

ро ваІла вэц кае, Паў ноч ны Вост раў, 
Заб лу даў, а ў Бе ла сто ку — на Вы го дзе, 
у Ста ра сель цах. Год быў у НьюЙор ку. 
Ад 1990 го да слу жыць у цар к ве Свя то га 
Ду ха на Ан то ню ку.

Ай цец Ан д рэй Бе ра за вец з’яў ля ец ца 
тым свя та ром, яко га не за гас ла па э тыч

Юбі лей паў ве ка вой пра цы 
ў Цар к ве
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Са маў ра даў цы з Ва сіль ка ва ў На раў чан скай гмі не

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Хут ка над го ніш «хва сты» 
на пра цы. Не ба ўжо даў жэй шы час шле та бе 
пе раш ко ды, але ўрэш це ска жаш: «Хо піць!». 
Не бу дзеш да па соў вац ца да ака ліч нас цей, 
пач неш сам іх ства раць. Пас лу хай го ла су 
сэр ца. 6-8.04. урэш це за ка пай ва ен ны та-
пор. На пра цы шу кай но вых вы ра шэн няў; ка-
ле гі ста нуць за та бой му ром. Ад 6.04. мно га 
на год для доб ра га за роб ку. Пас ля 7.04. мо-
жаш знай с ці доб рую пра цу — гэ та твой вя лі кі 
шанц! Вель мі дбай аб ся бе ўвесь ме сяц — мо-
гуць прыт ра піц ца ава рыі і кан ту зіі.

(21.04. — 21.05.) Фан та стыч на пой дуць 
увесь ме сяц твае пра фе сій ныя спра вы (асаб-
лі вы мі аб ран ні ка мі зо рак бу дуць на ро джа-
ныя ў дру гой дэ ка дзе зна ку). Стаў на ін ту і-
цыю. Ва ўсім бу дзеш мець шчас це. 2-5.04. 
мо жа та бе не ха піць са маў пэў не нас ці — не 
ад кінь ка рыс най пра па но вы. 8.04. ча кае ця-
бе фан та стыч ная су стрэ ча.

(22.05. — 22.06.) Бу дзеш вы ра шаць важ-
ныя для ця бе спра вы. Раз ліч вай на сваю ін ту-
і цыю. 8.04. ня лёг кія ад но сі ны з пар т нё рам. 
Бу дзе та бе зда вац ца, што ад на ча со ва на ці-
ска еш на пе даль га зу і тар ма зы — будзь цяр п-
лі вым. У па чуц цях куй жа ле за па куль га ра чае. 
Будзь ад кры ты на ін шы пункт гле джан ня. На 
не да хоп гро шай не бу дзеш скар дзіц ца, але 
на пра цы ча кае ця бе шмат аба вяз каў. Доб ра 
зро біць та бе фі зіч ны вы сі лак.

(23.06. — 23.07.) Гро шы, сяб роў ства, уда-
чы ў кам па ніі — толь кі пра цяг нуць ру ку. Вяс-
на на ле жыць та бе! Ідзі ўпе рад! Ма еш шан цы 
заз зяць. Мо жаш су стрэць свой ідэ ал! Лю дзі 
бу дуць про ста ліп нуць да ця бе. Да па ма жы 
сва я ку па ра дай, у па дзя цы ат ры ма еш штось-
ці важ нае, што да зво ліць та бе раз гар нуць 
кры лы, або ся мей ную па мят ку. 6-8.04. удас-
ца та бе вы ра шыць скла да ныя праб ле мы. 
У пер шай па ло ве кра са ві ка сядзь на ды е ту.

(24.07. — 23.08.) 2-7.04. на ла дзіш вель мі 
ка рыс ныя зна ём ствы. У кра са ві ку ат ры ма еш 
мно ства зна каў, якія па мо гуць та бе даць ад каз 
на ня лёг кія пы тан ні. Аж да 20.04. спры яе та бе 
тры гон Сон ца — пры ня се ён па пу ляр насць, 
пры хіль насць ін шых (так са ма су пра цоў ні каў), 
энер гію і за пал да пра цы. Пас ля 6.04. да маў ляй-
ся на су стрэ чы. Ад 6.04. аж да 29.04. па ка жаш 
усе свае ко зы ры! Спа дзя вай ся пос пе хаў.

(24.08. — 23.09.) Па вер у свае маг чы мас-
ці, не бой ся нес па дзя ва нак. У гэ ты раз пой-
дуць та бе яны к даб ру і ду хоў на ўзба га цяць. 
Даў нія не па лад кі пе ра ста нуць та бе да ку чаць. 
У па чуц цях дзей ні чай так тоў на і ас ця рож на. 
На пра цы доб ра пла нуй.

(24.09. — 23.10.) У кра са ві ку ты аб ран нік 
лё су! Зда бу дзеш упэў не насць, ча го хо чаш 
і ку ды кі ру еш ся. Але не пад мя тай ста рых 
праб лем пад ды ван, ад важ на стань ім твар 
у твар. Хо піць зра біць пер шы крок, па мо гуць 
так са ма сяб ры. Ве не ра спры яе лю боў ным за-
ва ё вам. Ідзі ту ды, дзе смех і шум. Пас ля 6.04. 
мо жаш фай на за а ран жа ваць сваё жыл лё. На 
пра цы прык ла дзі ся да ра бо ты. А мо жаш раз г-
ля нуц ца за ін шай — да 8.04. мо жаш мець вест-
кі аб доб рым воль ным мес цы.

(24.10. — 22.11.) Усё ў кра са ві ку бу дзе 
та бе ла дзіц ца як па за ка зе. А пе раш ко ды, якія 
хут ка пе ра мо жаш, бу дуць толь кі ма лой ці ка він-
кай. Але піль нуй ся 5-9.04. — каб твае ам бі цыі 
не пай ш лі не ў той бок. Бу дзеш спа кай ней шы, 
менш пры дзір лі вы; будзь асаб лі ва спа кой ным 
6.04., бо твае пра ціў ні кі схо чуць узяць ця бе 
на пры цэл, не ідзі на ад к ры тую кан ф ран та цыю 
з імі. Не ад маў ляй ся ад зап ра шэн няў. Твае пра-
па но вы, хоць зда дуц ца не сур’ ёз ны мі, бу дуць 
пры ня ты. Дбай аб свой ма ча вы пу хір.

(23.11. — 22.12.) 3-7.04. пе ра мо жаш кан-
ку рэн цыю і пап ра віш свой рэй тынг у шэ фа. 
Вы ры соў ва юц ца пе рад та бой но выя пер-
с пек ты вы. Свет пры га жэй шы, лю дзі пры яз-
ныя. Зма бі лі зу еш ся да цяж кай пра цы. Гро шы 
бу дуць лю біць ця бе ў кра са ві ку так, што бу-
дзеш зна хо дзіць іх на ват на ву лі цы. Зай г рай 
у ла та рэю, па шу кай да дат ко ва га за роб ку.

(23.12. — 20.01.) Зда ец ца та бе, што ўсе сі-
лы ста лі су праць ця бе? Су па кой ся. Ха ця на зма-
ган не мо жа не ха піць та бе сі лы. Але пра цуй, бо 
мо гуць прый с ці ця пер ці ка выя пра фе сій ныя за-
дан ні. Са мот ны Ка зя рог: ад к рый во чы і ча кай, 
ты ця пер улю бё нец Ве не ры! До ма не будзь 
эга і стам. Вель мі піль нуй свае кос ці і су ста вы. 
2-6.04. бу дзеш кем лі вы, усё ўдас ца. 2-9.04. 
— не па зы чай гро шай, бо та бе іх не вер нуць.

(21.01. — 19.02.) Не за чы няй ся ў сва ёй 
пу стэль ні, не ад маў ляй ся ад лю дзей — яны мо-
гуць та бе шмат зап ра па на ваць. Не ба аж да 
19.04. га ран туе та бе зна ка мі ты на строй. У па-
чуц цях даз воль дзей ні чаць на ка на ван ню. Не 
вер абя цан ням у су вя зі з пра цай; мо гуць ця бе 
аб ма нуць. Так са ма не вер ва ўсім су пра цоў ні-
кам. Пры ліш ку энер гіі зай мі ся спор там.

(20.02. — 21.03.) Пап ра вяц ца твае ад но сі-
ны з бліз кі мі. Трэ ні руй га ва рэн не «не!». 5.04. 
не зра бі па мыл кі, якая мо жа мець сур’ ёз ныя 
пас ля доў нас ці. На пра цы вы рас цеш на лі да-
ра, але не раз ліч вай на ўзна га ро ды ад шэ фа. 
З на ступ на га тыд ня гро шы бу дуць лез ці са мі 
ў твой ка ша лёк! Але пра вер уз ро вень жа ле-
за ў кры ві.

1. жы хар Вар ша вы, 2. ра ка са Швей ца рыі 
ў Між зем нае мо ра, 3. су сед чы лій ца, 4. са
ма ход ны апа рат для глы ба ка вод ных дас ле
да ван няў, 5. дзяр жаў ная або гра мад ская сі
стэ ма, 6. ча тыр нац ца тая лі та ра грэ ча ска га 
ал фа ві та, 7. аў ст рый скі ланд з Ін с б ру кам, 
8. друг, 9. „вя сёл ка” па вы.
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 11 ну ма ра
Абак, Азія, Ве на, ву шы, 

Кі еў, пыл, Троя, урок.

Ра шэн не: У пек ла ва
ро ты шы ро кія,  а ў не ба 
вуз кія.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анатолю 
Мірану з Саколкі.

20 лю та га гэ та га го да гру па са маў ра
даў цаў з Ва сіль каў скай гмі ны Бе ла стоц
ка га па ве та пры е ха ла з ві зі там у На раў
чан скую гмі ну Гай наў ска га па ве та. Ім 
бы ло ці ка ва, як тут пра цу юць Гмін ны ася
ро дак куль ту ры і вя ско выя свят лі цы, што 
яны ро бяць у га лі не куль ту ры, спор ту 
і ад па чын ку, а так са ма ў га лі не за ха ван
ня на род ных звы ча яў і тра ды цыі ды як 
тут раз ві ва ец ца аг ра ту рызм.

Гос ці най даў жэй зат ры ма лі ся ў Аг ра
ту ры стыч най гас па дар цы «Бо раЗдруй» 
Ба ры са і Люд мі лы Каз лоў скіх у Но вым 
Ляў ко ве. Тут яны суст рэ лі ся, між ін шым, 
з вой там На раў чан скай гмі ны Мі ка ла ем 
Па віль чам, ды рэк тар кай Гмін на га ася

род ка куль ту ры Га ле най Рэ ент, рад ны мі 
На раў чан скай гмі ны, стар шы ня мі няў
ра да вых ар га ні за цый (дзей ні ча юць тут 
Та ва ры ства сяб роў На раў чан скай гмі ны, 
Та ва ры ства «Ят рыш нік» і Згур та ван не 
аг ра ту ры стыч ных ква тэр). Ва сіль каў скіх 
са маў ра даў цаў усё ці ка ві ла, усё ха це лі 
па ба чыць, уваж лі ва прыс лу хоў ва лі ся да 
ра ска заў вой та і ды рэк тар кі ГАК.

Ці ка вым раз моў цам для іх быў Ба рыс 
Каз лоў скі. Ён ва дзіў са маў ра даў цаў на 
эк скур сію па сва ёй аг ра ту ры стыч най 
гас па дар цы, за вёў, між ін шым, у свой 
пры ват ны скан сэн з сель ска гас па дар чы
мі пры ла да мі ды ў му зей з фо таз дым ка
мі ўсіх цэр к ваў на тэ ры то рыі Поль ш чы 

і іко на мі, у «Ляс ную га ле рэю» і па ра вую 
лаз ню.

У па мяш кан нях спа дар ства Каз лоў
скіх жан чы ны з Ле шу коў, Заб лот чы ны 
і з Но ва га Ляў ко ва спяк лі ар жа ны хлеб 
ды бул кі, а так са ма буль бя ную баб ку. 
Ар га ні за ва лі і ін шыя за нят кі, у тым лі ку 
што і як мож на зля піць з глі ны ды ву чы лі 
ры са ваць на драў ля най дош цы з вы ка ры
стан нем пі раг ра фіі.

Пас ля поў д ня ва сіль каў скія гос ці па е
ха лі яш чэ ў На раў ку. Там на ве да лі Га ле
рэю імя Та ма ры Са ла не віч (па гля дзе лі 
вя лі кі ма кет ко ліш ня га цар ска га па ла ца 
ў Бе ла ве жы, які зра біў Ра ман Ма лі ноў скі 
з На раў кі, а так са ма вы стаў ку кар цін 
і разь бы за меж ных і ай чын ных ма ста коў) 
ды но вую свят лі цу по бач ГАК.
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4 са ка ві ка ў Гмін ным ася род ку куль ту
ры ў Ча ром се ад к ры ла ся вы ста ва прац 
гай наў ска га ма ста капей за жы ста Да не
ля Гра мац ка га. Удзель ні кам вер ні са жу 
ма стак прад ста віў двац цаць шэсць алей
ных кар цін, у ас ноў ным кра я ві даў.

Ма стак на ра дзіў ся і пра жы вае ў Гай
наў цы. Тут мае атэ лье і зай ма ец ца жы
ва пі сам, гра фі кай, іка на пі сам, кан сер
ва тар скай спра вай і па за лот ным май
стэр ствам. З’яў ля ец ца ён вы пуск ні ком 
Гу ма ні стыч нама стац ка га ад дзя лен ня 
Люб лін ска га ўні вер сі тэ та імя Ма рыі Скла
доў скайКю ры і Люб лін скай шко лы ма
ста цтва і пра ек та ван ня па тэх ні цы жы ва
пі су і пра ек та ван ня. Удзель ні чаў у ай чын
ных ды між на род ных ма стац кіх пле нэ рах. 
Свае пра цы дэ ман ст ра ваў у Поль ш чы, 
Бе ла ру сі і на Лат віі.

Вы стаў ка бы ла да ступ най за ці каў ле
ным у гля дзель най за ле ГАК і ў ка фей цы 
два тыд ні і ка ры ста ла ся па мяр коў ным за
ці каў лен нем. (ус)

В е р  н і  с а ж 
Да не ля Гра мац ка га У Чы жоў скай гмі не 21 мяс цо васць, 

у тым лі ку ва сям нац цаць са лэц кіх. За раз 
яна на ліч вае 2 195 жы ха роў (двац цаць га
доў та му бы ло 3 500 і ў 2000 го дзе 3 040 
ча ла век). У ёй ёсць шэсць вя лі кіх вё сак: 
Кле ні кі (404 жы ха ры), Чы жы (351), Ку ра
ша ва (286), Збуч (169), Мо ра (157) і Кой лы 
(146). Больш 50 жы ха роў на ліч ва юць Асоў
ка (88), Пад рэ ча ны (81), Ша ста ко ва (75), 
Ля не ва (73), Ра ка ві чы (67) і Гу ка ві чы (62).

У Чы жоў скай гмі не не вя лі кія вё скі гэ
та: Ка мень — у ёй 48 жы ха роў, Ля ды 
— 44, Луш чы — 36, Ляш чы ны — 35, Са па
ва — 31 і Мак сі моў ш чы на — 18. Най мен
н шыя тут тры вё сач кі Ве жан ка, Вуль ка 
і Пад ве жан ка. Кож ная з іх мае ўся го па 
во сем жы ха роў.

Най боль шая вё ска Кле ні кі па дзе ле на 
на два са лэ цтвы. Да са лэ цтва Вуль ка на
ле жаць Ве жан ка, Пад ве жан ка і Мак сі моў
ш чы на ды ў са лэ цтве Гу ка ві чы зна хо дзіц
ца так са ма вё ска Ляш чы ны. У гмі не на
ліч ва ец ца ка ля пяць сот ін ва лі даў. Трэ цяя 
част ка ўсіх жы ха роў гмі ны — па жы лыя 
лю дзі.                (яц)

Чы жоў ская дэ маг ра фія

18 са ка ві ка гэ та га го да ў свят лі цы ў Ста
рым Ляў ко ве На раў чан скай гмі ны на род ная 
ўмель ш чы ца Ма рыя Рэ ент ву чы ла ма ля ван
ню ве лі код ных яек, а Кры сты на Паск роб ка 
па каз ва ла як уп ры го жыць вер бач кі для ас
вяш чэн ня іх у Вер б ную ня дзе лю. У Ляў ко ве 
гэ тая тра ды цыя не згі не.

Ма ля ван ню яек ву чы лі ся дзе ці, мо ладзь ды 
ста рэй шыя жы ха ры Но ва га Ляў ко ва і Ста ро
га Ляў ко ва. На пра ця гу трох га дзін удзель ні кі 
ве лі код ных май старкла саў па ма ля ва лі мно га 
яек у са мыя роз ныя ўзо ры ды ко ле ры. Ме ра
пры ем ства ар га ні за а ва ла кі раў ніч ка ста ра ляў
коў скай свят лі цы Кры сты на Паск роб ка.
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Як памаляваць яйкі
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У па ле скай 
глы бін цы (37)

У
 Ма роч ным не ча ка на для мя не 
ад к ры лі ся чар го выя дзве ры. 
Як раз вы па лі вы хад ныя і ўсе 
дзяр жаў ныя ўста но вы на во кал 
бы лі шчыль на за чы не ны. Ад нак 

ба цюш ка паз ва ніў ды рэк тар цы шко лы 
і ад ра зу да мо віў ся на суст рэ чу. Мы 
сха дзі лі ў шко лу па гля дзець но вы кра
яз наў чы му зей, не сум нен ны го нар ся ла 
і ўся го ра ё на.

Ды рэк тар Ма рыя Мі ка ла еў на Тыш
ка вец пры ві та ла нас з ко шы кам дзьму
хаў цоў у ру ках. Як раз збі ра ла дух мя ныя 
квет кі, каб зга та ваць з іх мод ны ў апош
ні се зон мёд. На аг ром ні стым школь ным 
пля цы — два бу дын кі. Адзі нац ца ці год ка 
пра цуе ў но вым двух па вяр хо вым бе тон
ным бу дын ку, зза ду від нее драў ля ны 
бу ды нак ко ліш няй шко лы. За раз у ім му
зыч ная шко ла.

— Ва шы дзе ці ма юць маг чы масць вы
ву чаць іг ру на пі я ні на? — пы таю.

— Ну, так, — сцвяр джае спа да ры ня 
Ма рыя, — ды і на ін шых ін ст ру мен тах 
так са ма...

Шко ле па шан ца ва ла на ары гі наль
нае ма стац кае афар м лен не. Ка лі мы 
аг ля да лі ка лі до ры і ды дак тыч ныя за лы, 
мя не ўра зі лі нас цен ныя ма люн кі. На іх 
«шу ме лі» ве ка пом ныя дуб ро вы, ста ры 
бор, цём ны алёс. Су вязь ча ла ве ка і дрэ
ва гэ та най пер шы ма тыў у твор час ці 
мяс цо вых на род ных па э таў. Для па ле шу
ка лес гэ та больш чым лес. Школь ныя 
«ляс ныя» па мяш кан ні слу жаць дзе ля 
ўзвы шэн ня ду ху. У іх ад бы ва юц ца ўра чы
стыя лі ней кі і ма стац кія ме ра пры ем ствы. 
Як не ці ка ва, ляс ную га ле рэю на ма ля
ваў на род ны ма стак, у пры ват нас ці 
школь ны сто раж.

За раз у ма роч нян скай адзі нац ца ці
год цы ка ля 150 вуч няў. Пы таю ці гэ та 
па ста ян ны лік школь ні каў на пра ця гу 
апош ніх га доў. Аказ ва ец ца — не, двац
цаць га доў та му школь ні каў бы ло ўдвая 
больш. Дэ маг ра фіч ныя тэн дэн цыі, хоць 
не над та прык мет ныя про стым во кам, 
па каз ва юць ці хае зні кан не па ле скай цы
ві лі за цыі.

* * *
— Ці па ле скія га вор кі і эт на гра фіч

ная спе цы фі ка ма юць шанц за ха вац ца 
ў су час ным све це? — пы таю ў ба цюш кі 
Паў ло Ду бян ца.

— Па куль бу дзе ся ло, да туль гэ та ўсё 
бу дзе, — чую ў ад каз.

Школь ны му зей у Ма роч ным, як ад
зна чае ды рэк тар Ма рыя Тыш ка вец, гэ та 
за ду ма і вя лі кая на ву ко вая да па мо га 
ба цюш кі. Свяш чэн нік шмат га доў су пра
цоў ні чаў з ра ён ным му зе ем у За рэч ным. 
Пра фе сій ны дос вед пас лу жыў для якас
най пад бор кі і ап ра цоў кі эк с па на таў. 
Ураж вае яго гі ста рыч ная пер с пек ты ва. 
Па ча так мяс цо вай гі сто рыі ся гае ча соў 
ме за лі ту, пра што свед чаць крэ мя нё выя 
пры ла ды пра цы пер ша быт на га ча ла ве
ка. Да лей ба чым гі сто рыю мяс цо вых 
два ран скіх ро даў Ро дзе ві чаў, Тар лец кіх, 
Паш ке ві чаў. Два пер шыя ро ды адыг ры
ва лі гас па дар чую і куль тур ную ро лю да 
паў стан ня 1863 го да. Ген рык Ро дзе віч, 
у пры ват нас ці баць ка пісь мен ні цы Ма
рыі Ро дзе віч, быў рэп рэ са ва ны і сас ла
ны ў Сі бір. Яго ма ён так на быў Паш ке віч, 
які ў дру гой па ло ве ХІХ ст. ар га ні за ваў 
у Ма роч ным пра мыс ло васць. У ма ён т ку 
пра ца ва лі ца гель ня, па ра вы млын, фаб
ры ка якас ных па нэ ляў.

Стэн ды, пры све ча ныя два ран ству, ма
юць рэ гі я наль ны ха рак тар. Гэ та не сум
нен на вя лі кая на ві на на Па лес сі.

— На шы лю дзі, ка лі га ва рыць пра 
шы ро кае гра мад ства, зу сім не ке мяць, 
што ад бы ва ла ся да рэ ва лю цыі. Дзе вят
нац ца тае ста год дзе і па меш чы кі — для 
іх поў ная эк зо ты ка.Так са ма паў стан ні 
1830 і 1863 га доў не іс ну юць у свя до мас
ці мяс цо вых лю дзей, бо гэ та «поль ская» 
гі сто рыя. Ад нак, ка лі гля нуць на ўсё 
праз да ку мен ты, тыя ж па меш чы кі бы лі 
ас но вай гас па дар ча га і цы ві лі за цый на
га раз віц ця. На пры клад, да рэ ва лю цыі 

на шы лю дзі ўжо бу да ва лі ха ты на дзве 
па ла ві ны, а ў між ва ен ны час гэ та бы ло 
нор май. У да ва ен ны час пра ца ва ла поль
ская паў шэх ная шко ла. На чар го вых 
стэн дах ба чым пад руч ні кі па вы ву чэн ні 
поль скай мо вы, пры ро ды і ге аг ра фіі. 
Ёсць так са ма фі гур ка, уца ле лая са спа
ле на га ў час ай чы ннай вай ны кас цё ла. 
Кас цёл быў выс ве ча ны ў 1933 го дзе 
і слу жыў пры ез джым чы ноў ні кам і на
стаў ні кам. У між ва ен ны час у Ма роч ным 
бы ло во сем поль скіх сем’ яў. На ад ной 
фа та гра фіі ба чым ма роч нян скіх школь ні
каў на эк скур сіі ў Вар ша ве.

— Мая пра баб ка, — да дае спа да ры ня 
Тыш ка вец, — так са ма бы ла з па ля каў...

Сён ня ў Ма роч ным ніх то не ўмее пра
чы таць са зра зу мен нем ха ця б ад на го 
ска за на поль скай мо ве, а са ма Поль ш
ча явіц ца да лё кай і эк за тыч най кра і най. 
Ма ю чы ў га ла ве са цы я ла гіч ныя пуб лі ка
цыі Юзэ фа Аб рэм б ска га, я бы ла ўдвая 
ша кі ра ва на. У да ва ен ны час поль скі ву
чо ны ад зна чыў, што па ле ская мо ладзь 
у вя лі кай сту пе ні ўжо ад чу вае ся бе па ля
ка мі. Асаб лі ва тыя, якія па бы ва лі ў вой
ску або пра ца ва лі ў Поль ш чы...

Як во кам г нен на ўсё гэ та раз ве я ла ся, 
пра па ла!

Пад уп лы вам па ле скаўкра ін скай сты
хіі, якая моц на за ка ра ні ла ся ў кож най 
га лі не жыц ця мяс цо вых лю дзей, стэн ды 
«поль ска га ча су» за раз зда ва лі ся сном.

Праў да, поль скі пе ры яд не за цям ніў 
кі ры ліч най пісь мен нас ці. Ся род шкля
ных стэн даў — най больш цар коў най 
лі та ра ту ры. Тут прэ зен та ва лі ся пер шыя 
тлу ма чэн ні на ўкра ін скую мо ву.

Му зей ныя эк с па зі цыі вы дат на па паў
ня юць вы шы ван кі, ры бац кія снас ці, по
суд што дзён на га ка ры стан ня.

Мне най больш за па мя таў ся асоб ны 
ку то чак, ад ве дзе ны Іва ну Крэп ка му. 
У му зеі за хоў ва ец ца яго сто лак. Гэ ты 
два ра нін па па хо джан ні пра сла віў ся 
як на род ны ас вет нік, які пры но сіў у му
жыц кія ха ты кніж кі, а пас ля пе ра пыт ваў 
з пра чы та на га. Ён так са ма быў ка рэс
пан дэн там «Па ле скай праў ды», заў зя
тым шах ма ты стам і лі та ра та рам. Крэп кі 
па кі нуў у спад чы ну дзён нік, у якім з дак
лад нас цю бух гал та ра ідзе крок у крок 
з пры го жай лі ры кай. Ся род за пі сак 
зна хо дзім за мет кі ты пу Про гу лял ся по 
се ле, су стрэў Іва на з Мак сі мам, вы пі лі 
бу ты лоч ку ві на, за іх кошт...

vФо та і тэкст Ган ны КАН Д РА ЦЮК

n Ды рэк тар Ма рыя Мі ка ла еў на Тыш ка вец


