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Дзень Волі ў Гайнаўцыè3

У гонар Алеся Барскагаè8

З гімна «Магутны Божа» пача
лося сёлетняе беластоцкае 
святкаванне Дня волі, зна
чыць, 98годдзя з дня абвяш
чэння незалежнай Беларускай 
Народнай Рэспублікі. У гэтым 
годзе, у выключным выпад
ку, ён не быў арганізаваны 
25 сакавіка. Гэта адбылося 
зза супадзення ў той дзень 
каталіцкай Страснай пятніцы 
і жадання паважаць арганіза
тарамі беларусаў каталіцкага 
веравызнання, якім блізка 
таксама ідэя свята белару
скай незалежнасці. На сцэне 
выступілі дзеці і моладзь, якія 
вывучаюць беларускую мову 
і паказаны былі фільмы, пры
свечаныя Нілу Гілевічу, адна
му з найвялікшых сучасных 
беларускіх паэтаў, палітыку, 
звязанаму з БНФ і грамадска
му дзеячу, які памёр 29 сакаві
ка. Прагучала адна з апошніх 
размоў, якую Радыё Рацыя 
правяла з апошнім народным 
паэтам Беларусі.

Арганізатарамі сёлетняга свята ў клу
бекавярні «Змена клімату» (31 сакавіка) 
былі Беларускі саюз у Польшчы, тыднё
вік «Ніва», Беларускае Радыё Рацыя, 
Аб’яднанне ў карысць дзяцей і моладзі 
якія вывучаюць беларускую мову «АБ
БА», Беларускае аб’яднанне студэнтаў 
і Беларускае гістарычнае таварыства. Вя
дучы ўрачыстасць праграмны дырэктар 
Радыё Рацыя Юры Ляшчынскі зачытаў 
пасланне з нагоды сёлетняга Дня Волі 
Івонкі Сурвілы, прэзідэнта Рады Бела
рускай Народнай Рэспублікi, якой на 
апошняй сесіі Рады ў НьюЙорку зноў да
ручылі гэтую функцыю. З пасланнем да 
каля сотні сабраных у «Змене клімату» 
выступіў таксама старшыня Беларускага 
саюза ў Польшчы і Радыё Рацыя, галоў
ны рэдактар «Нівы» Яўген Вапа (тэкст 
публікуецца на 10 стар.). Традыцыйна 
ў час беластоцкай урачыстасці былі пе
рададзены белчырвонабелыя букеты 
кветак асобам, якія вызначыліся ў працы 
ў карысць беларускай справы. Сёлета 
з рук Яўгена Вапы атрымалі іх журналіст
ка Радыё Рацыя Валянціна Лаеўская, 
настаўніца з непублічнай школы свсв. 
Кірылы і Мяфодзія Іаанна Марко і намес
нік галоўнага рэдактара «Нівы» Віталь 
Луба.

Іаанна Марко была ўзнагароджана за 
садзейнічанне пашырэнню навучання бе
ларускай мовы ў Беластоку і выдатную 
крэатыўную працу з дзецьмі і моладдзю 
ды замацаванне і развіццё штогадовых 
беларускіх дыктовак. Пазней у гутарцы 
з журналістамі прызналася:

— Для настаўніка беларускай мовы гэ
тая ўзнагарода вельмі важная. Яна паказ
вае, што наша праца вельмі патрэбная, 
і мы надалей мусім працаваць, вучыць 
дзяцей, расказваць пра нашу гісторыю, 
традыцыі, абрады, знаёміць іх з бела
рускай мовай і працаваць для будучых 
пакаленняў беларусаў. У нашай школе 
традыцыя вельмі важная. Нашы дзеці па
чуццё сваёй беларускасці выносяць не 
толькі з дому, але таксама і са школы.

Валянціну Лаеўскую ўшанавалі, 
у сваю чаргу, за шматгадовае запісван
не на Беларускім Радыё Рацыя гістарыч
най і сацыяльнай мінуўшчыны Беласточ
чыны, з асаблівай увагай да трагічных 
польскабеларускіх суадносін у паслява
еннай рэчаіснасці. Дзякавала са сцэны:

— Я рада, што і мне ўдалося дакласці 
сваю маленькую цаглінку да вялікай бе
ларускай справы тут, на Беласточчыне. 
Я думаю, што беларускасць не загіне 
і выжыве дзякуючы нам, нашым дзецям 
і будучым пакаленням беларусаў.

У кулуарах яна дадала:
— Заўсёды прыемна, калі праца, якая 

выконваецца, цэніцца. Гэтыя сімвалічныя 
кветкі яшчэ адзін доказ таго, што варта 
працаваць, у маім выпадку распрацоўваць 
журналісцкія тэмы, мабыць, не заўжды 
лёгкія. Вельмі прыемна, што я іх атрыма
ла ў Дзень Волі за свой унёсак у белару
скасць, якая ёсць тут, на Беласточчыне.

Віталь Луба атрымаў букет кветак за 
шматгадовую працу дзеля беларускай 
справы і мовы, за адданасць працы, бу
дучы сакратаром Галоўнага праўлення 
Беларускага грамадскакультурнага 

таварыства, за жыццёвае прысвячэнне 
рэдакцыі тыднёвіка «Ніва» і як галоўны 
рэдактар тыднёвіка, і як рэдактар шмат
лікіх кніжных выданняў, а таксама як 
выдатны мовазнаўца безупынна выпраў
ляючы нашы памылкі. Пры атрыманні 
букета сказаў ён коратка:

— Я, як прадстаўнік калектыву «Нівы» 
лічу, што гэтая ўзнагарода не толькі для 
мяне, а для ўсяго калектыву «Нівы», для 
ўсіх тых, хто працаваў у рэдакцыі на пра
цягу мінулых 60 гадоў і якія ў цяперашні 
час там працуюць.

На Беласточчыне Дзень Волі святкуец
ца ад трыццаці двух гадоў. Большасць да
рослых удзельнікаў святкавання ў гэтым 
годзе беластоцкага Дня Волі прымала 
ўдзел у ім не першы раз. Сярод іх быў Яў
ген Янчук, суарганізатар сёлетняга Дня 
Волі ў Гайнаўцы (чытай — старонка 3).

— Для кожнага беларуса факт узнік
нення першай незалежнай дзяржавы пас
ля Першай сусветнай вайны, пасля мно
гіх гадоў царскага прыгнёту — вялікае 
свята. Гэта вяртанне да лепшых трады
цый нашага народа. Сёлета ў Гайнаўцы 
мы таксама вярнуліся да гэтай традыцыі.

Дзень Волі ў Беластоку
Быў таксама, сярод іншых, пісьменнік 

Міхась Андрасюк:
— Дзень Волі гэта сімвал. Гэта дзень, 

у якім беларусы ўпершыню сказалі пра ся
бе, што мы нацыя і хочам сваёй дзяржавы. 
Да 1990х гадоў не было традыцыі святка
вання гэтай гістарычнай падзеі. Паявілася 
толькі тады, калі людзі шырока даведаліся 
аб ёй. Раней яго адзначалі некаторыя асо
бы, тыя, хто сядзеў глыбей у гісторыі. Гэ
тае свята з’яўляецца таксама магчымасцю 
сустрэцца з сябрамі, якія думаюць гэтак 
жа пра лёс Беларусі. Мы рады, што з кож
ным годам усё больш і больш паяўляецца 
людзей на ўрачыстасцях у Беластоку, што 
прыходзіць усё больш і больш маладых 
і старэйшых людзей, якіх не ведаем. Гэта 
азначае, што святкаванне выходзіць за 
рамкі толькі саміх актывістаў.

На сцэне выступіла група беластоцкай 
моладзі, якая вывучае беларускую мову 
і выступае ў гурце «Баламуты» і дзеці з гру
пы «Баламуткі» (гэта яны праспявалі «Ма
гутны Божа»), якімі апякуецца Аб’яднанне 
«АББА». Вікторыя, сяброўка «Баламутаў»:

— Мая мама расказала мне, якое гэта 
свята і на ўроках беларускай мовы мы га
варылі пра яго. Да нашага выступлення 
мы рыхтаваліся папраўдзе ад пачатку на
вучальнага года. Песні, сярод іншых, гур
тоў «Уліс», «Крамбамбуля» Лявона Воль
скага рыхтаваў з намі Павел Азябла.

На жаль, не выступіў раней абвешча
ны Эдуард Акулін, паэт і бард, рэдактар 
часопіса «Верасень». Ён прымаў удзел 
у пахаванні Ніла Гілевіча ў Мінску, яко
га словы асабліва прагучалі падчас 
беластоцкага Дня Волі, дзякуючы прас
луханай размове з Радыё Рацыя: «Мне 
патрэбна беларуская Беларусь, а не 
расійская». Падобна як цытаваныя ў ёй 
вершы паэта «Першая клятва» з 1947 го
да, з якога, — як сказаў паэт, — пачаўся 
ягоны творчы шлях:
«Як ты дорага мне, мая родная мова!
Мілагучнае, звонкае, роднае слова!

Ты калісьці з калыскі мяне падымала
І вучыла ў бацькоў на руках гаварыць.
У жыцці маім слова найпершае «мама»
І цяпер для мяне сама міла гучыць.

Я па літарах родных вучыўся чытаць,
І буквар для мяне быў жыцця палавінай.
Быў шчаслівы я роднаю мовай сказаць
Першы раз: «Беларусь, мая Маці-краіна»!

І цяпер для мяне ты за ўсё прыгажэй,
Хоць, я ведаю, моваў на свеце нямала,
І з усіх песняроў мне мілей і бліжэй
Роднай мовы пясняр — неўміручы Купала.

А задумае вораг з чужога далёкага краю
Адабраць у мяне, знішчыць родную мову маю —
Не дазволю.
   Не дам.
  Не прадам.
   Не змяняю.
І да смерці за волю яе пастаю!»

За некалькі дзён да святкавання сёлет
няга Дня Волі ў Беластоку ў царкве Агія Са
фія малебен за беларускі народ адслужыў 
айцец Кастусь Бандарук, на завяршэнне 
якога таксама праспявалі гімн «Магутны 
Божа».
vТэкст і фота Мацея ХАЛАДОЎСКАГА

n Злева: Валянціна Лаеўская, Іаанна Марко, Віталь Луба, Юрка Ляшчынскі
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У вечны 
вырай

Рада 
для ліквідацыі

Вачыма еўрапейца

Урад мае на мер лік ві да ваць Ра ду па 
па пя рэ джан 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, якая бы ла ство ра на ўка зам стар
шы ні Ра ды Мі ніст раў у лю тым 2013 го да, 
зна чыць, бы ла ра шэн нем па пя рэд няй 
прэм’ ермі ністр Евы Ко пач. Па вод ле яе, 
да за дач Ра ды ўва хо дзі лі: ма ні то рынг 
і ана ліз аб ша раў, у якіх вы сту па лі з’я вы 
ра са вай дыск ры мі на цыі, ксе на фо біі і звя
за най з імі не цяр пі мас ці ў гра мад скім 
жыц ці, прад стаў лян не Ра дзе Мі ніст раў 
пла ну дзе ян няў ор га наў прад стаў ле ных 
у Ра дзе ў аб ся гу пра ду хі лен ня і ба раць бы 
з ра са вай дыск ры мі на цы яй, ксе на фо бі яй 
і звя за най з імі не та ле ран т нас цю, рэ ка
мен да ван не тэм ана лі заў або эк с пер тыз 
не аб ход ных для рэ а лі за цыі за дач Ра ды 
і пра вя дзен не рэк лам ных ме ра пры ем
стваў у ба раць бе су праць 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. Стар шы нёй Ра ды быў 
мі ністр ад мі ніст ра цыі і ліч ба ві за цыі або 
выз на ча ны ім дзяр ж сак ра тар або на мес
нік дзяр ж сак ра та ра. Яна ўклю ча ла ў ся бе 
мі ніст раў роз ных ве дам стваў і эк с пер таў. 
Іні цы я та рам яе ства рэн ня быў та га час ны 
кі раў нік ве дам ства ліч ба ві за цыі Мі хал Бо
ні (гэ тае мі ні стэр ства ця пер рэст рук ту ры
за ва на). Афі цый най пры чы най лік ві да цыі 
Ра ды з’яў ля ец ца «рэ фор ма кам пе тэн цый 
ура да». Я не ду маю, што гэ та доб ры ход. 
Так са ма ка лі га вор ка ідзе аб дзей нас ці 
Ра ды ў кан тэк с це за ха ван ня пра воў на цы
я наль ных і эт ніч ных мен шас цей у Поль ш
чы, асаб лі ва ў да чы нен ні да да хо дзя чых 
час ад ча су пуб ліч ных ак таў ксе на фоб
скай не цяр пі мас ці, пра яў не та ле ран т нас
ці ў ад но сі нах да іх так са ма, хоць і ў знач
на мен шай сту пе ні ў ад но сі нах да бе ла ру
скай. Най больш ураз лі вы мі на іх з’яў ля юц
ца ро мы, габ рэі і нем цы. Гэ так вы ні кае, 

ся род ін шых, з ра пар та, які 25 лю та га 
прад ста віў пар ла мен ц кай ка мі сіі па на цы я
наль ных і эт ніч ных мен шас цях ам буд с мен 
Адам Бод нар. Да ку мент ты чыц ца аба ро
ны пра воў на цы я наль ных і эт ніч ных мен
шас цей у Поль ш чы ў 20132015 га дах. 
У гэ ты пе ры яд у ад рас Упаў на ва жа на га 
па сту пі ла 133 скаргі, у якіх — як ак рэс ліў 
ам буд с мен — сіг на лі за ва лі ся па ру шэн ні 
пра воў на цы я наль ных і эт ніч ных мен шас
цей. Ён ад зна чыў, што «ся род за яў ні каў 
пе ра ва жа лі гра мад скакуль тур ныя або 
няў ра да выя ар га ні за цыі, якія зай ма юц ца 
пы тан ня мі ра сіз му, дыск ры мі на цыі і ксе
на фо біі. Няш мат скар гаў ат ры ма на ад 
асоб, якія на ле жаць да мен шас цей. Боль
шасць спраў, звя за ных з аб мяр коў ва ным 
пы тан нем, звя за на бы ло са ста но віш чам 
ром скай мен шас ці (...). Знач ная част ка 
вы пад каў да ты чы ла ін цы дэн таў на ксе
на фоб скай гле бе або на па даў асаб лі ва 
аг рэ сіў ных, або ван да ліз му ма ты ва ва на
га ксе на фо бі яй, або ра сіс ц кіх по гля даў 
(бы лі вы пад кі на па даў на цы ган скія сем’і 
ў Ло дзі або зніш чэн не двух моў ных поль
скалі тоў скіх шыль даў з наз ва мі на се ле
ных пун к таў». Ён прый шоў да выс но вы: 
«Тры во гу ам буд с ме на вык лі ка юць устой лі
выя ў гра мад скай свя до мас ці стэ рэ а ты пы 
ў да чы нен ні да роз ных груп мен шас цей, 
што ча сам пры во дзіць да пра я вы не га тыў
на га стаў лен ня да лю дзей з ня поль скім 
па хо джан нем або на цы я наль нас цю. Гэ та 
зна хо дзіць сваё ад люст ра ван не ў хо дзе 
пуб ліч най ды ску сіі, асаб лі ва ў ін тэр нэ це, 

але і ўсё боль шай коль кас ці зла чын стваў 
ма ты ва ва ных пра ду зя тас ця мі». Ся род 
ча ты рох «ас ноў ных праб лем у га лі не 
аба ро ны пра воў на цы я наль ных і эт ніч
ных мен шас цей і асоб, якія на ле жаць 
да гэ тых мен шас цей» упаў на ва жа ны па 
пра вах ча ла ве ка ад зна чыў не аб ход насць 
«ак ты ві за ван ня на ма ган няў дзе ля суп ра
ці ву па ве лі чэн ню ў апош нія га ды хва лі 
ксе на фо біі ці на ват ня на віс ці ў ад но сі нах 
да лю дзей роз ных па на цы я наль нас ці або 
эт ніч ным па хо джан ні. Гра мад скі да звол 
і ад сут насць сво е ча со ва га і адэк ват на га 
рэ а га ван ня з бо ку кам пе тэн т ных дзяр жаў
ных ор га наў на ін цы дэн ты на гле бе ня на
віс ці спры я юць на рош ч ван ню ва ро жа га 
стаў лен ня, за ма ца ван ню не га тыў ных 
стэ рэ а ты паў і пра ду зя тас цей». Як раз да 
сі стэм ных по шу каў, ха ця б і ча со вых ра
шэн няў у гэ тай га лі не, слу жы ла Ра да па 
па пя рэ джан 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. Яе ўдзель ні кі так са ма ме лі маг чы масць 
не пас рэд най «сен сі бі лі за цыі» па гэ тым 
пы тан ні (на тры вож ныя ін цы дэн ты і з’я вы) 
па лі цыі, пра ку ра ту ры і су доў і ўплы ваць 
у гэ тых ад но сі нах на на ву чаль ны пра цэс. 
На маю дум ку, з пун к ту гле джан ня на цы
я наль ных і эт ніч ных мен шас цей, важ нае 
бы ло яе фун к цы я на ван не тым больш, 
што Су мес ная ка мі сія ўра да і на цы я наль
ных і эт ніч ных мен шас цей не як да гэ та га 
ча су не да ва ла ра ды «пра біц ца» ў гэ тых 
ад но сі нах.

vМа цей ХА ЛА ДОЎ СКІ

Бы каў, Брыль, Ба ра ду лін, Бу раў кін. 
Гі ле віч ні бы та ча каў сва ёй чар гі ў ал фа
віт ным па рад ку і ады шоў ся род кла сі каў 
сва ёй эпо хі апош нім. На пэў на ёсць і ней
кая сім ва ліч насць у тым, што па э ты ста лі 
па кі даць гэ ты свет ме на ві та вяс ной. Ры
гор Ба ра ду лін па мёр у са ка ві ку 2014 г., 
Ге надзь Бу раў кін — у траў ні та го ж го да, 
за раз вось у са ка ві ку — Ніл Гі ле віч. Вяс
ной жыц цё пры ро ды ад ра джа ец ца, а па
э ты так са ма пе ра хо дзяць у ін шы стан, іх 
ду шы ад ля та юць у веч ны вы рай.

Бі яг ра фія ў Ні ла Гі ле ві ча і са мая 
про стая і нез вы чай ная ад на час на. Пры
га да ем яе ас ноў ныя ве хі і пун к ты. На ра
дзіў ся ён, як і пе ра важ ная баль шы ня 
лі та ра та раў той эпо хі, у вёс цы. Па эт з’я
віў ся на свет 30 ве рас ня 1931 г. у вёс цы 
Сла ба да на Ла гой ш чы не, што не да лё ка 
ад Мін ска. Па хо дзіў з ся лян скай сям’і, 
у якой бы ло аж но дзе сяць дзя цей. Ка ла
рыт най фі гу рай у сям’і быў дзед па ма ці 
— Мі ка лай Руль ке віч — слын ны му зы
кант, са доў нік, квет ка вод, які так са ма 
раз во дзіў га лу боў і ва ра жыў на кар тах. 
Лі та ра та рам стаў і ма лод шы брат Гі ле ві
ча — вя до мы пра за ік і жур на ліст Мі ко ла 
Гіль. Га да ваў ся Ніл Гі ле віч на пры ро дзе 
і пры вол лі. У 1938 г. стаў ву чыц ца ў вя
ско вай ся мі га до вай шко ле і да вай ны па
спеў скон чыць тры кла сы. Пас ля вай ны 
пай шоў у пя ты клас у су сед нюю вё ску 
Гай на, ад на час на пра ца ваў вя ско вым 
паш та льё нам. По тым яго ча каў Мінск, 
у якім прай ш ла боль шая част ка жыц ця. 
У 1951 г. Гі ле віч скон чыў мін скую пе да га
гіч ную ву чэль ню імя Круп скай, у 1956 г. 
— фі ла ла гіч ны фа куль тэт Бе ла ру ска га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, паз ней ас
пі ран ту ру пры ім. Ак тыў на ўдзель ні чаў 
у сту дэн ц кім лі та ра тур ным ру ху. З 1960 г. 
стаў вык лад чы кам ка фед ры бе ла ру скай 
лі та ра ту ры БДУ. Ад на час на пра ца ваў 
так са ма лі та ра тур ным кан суль тан там га
зе ты „Звяз да”. З 1980 г. ця гам дзе вя ці га
доў быў пер шым сак ра та ром праў лен ня 
Са ю за бе ла ру скіх пісь мен ні каў.

У са мы ці ка вы і доб ры час най ноў шай 
гі сто рыі Гі ле віч уз на ча ліў ство ра нае 

ак тыў ным бе ла ру скім гра мад ствам Та
ва ры ства бе ла ру скай мо вы імя Фран
ціш ка Ска ры ны, быў так са ма пер шым 
рэ дак та рам га зе ты ар га ні за цыі „На ша 
сло ва”. Шы ро кую вя до масць як гра мад
скапа лі тыч ны дзе яч Ніл Гі ле віч прыд баў 
у час дэ пу та цтва ў Вяр хоў ным Са ве це 
Бе ла ру сі ле ген дар на га два нац ца та га 
склі кан ня. Там ён уз на чаль ваў ка мі сію 
па аду ка цыі, куль ту ры і за ха ван ні гі ста
рыч най спад чы ны. Та ды, ка лі на ста рых 
пад мур ках БНР уз во дзі лі ся сце ны ад ноў
ле най бе ла ру скай дзяр жаў нас ці, гэ тай 
ка мі сі яй і аса бі ста Ні лам Гі ле ві чам бы ла 
здзей с не на ве лі зар ная пра ца. Го лас Гі
ле ві ча заў сё ды гу чаў вы раз на і да мес ца, 
а яго гра ма дзян ская і па лі тыч ная па зі цыя 
бы ла прын цы по вай і сум лен най.

Сам Гі ле віч, які меў шмат уз на га род, 
па чэс ных па сад, і ка неш не ты тул На
род на га пісь мен ні ка, вы сту паў су праць 
гэ та га афі цый на га чы ну, але быў са праў
ды шы ро ка вя до мым, па пу ляр ным, а зна
чыць пасап раў д на му на род ным. Яго 
вер шы лёг ка ву чы лі ся на па мяць, а пес ні 
спя ва лі ся з ра дас цю. Твор чая па э тыч ная 
спад чы на Гі ле ві ча аг ром ні стая, маг чы ма 
ў бе ла ру скай лі та ра ту ры ў гэ тым сэн се 
з ім не мо жа па раў няц ца ніх то. Па вод ле 
воб раз ных вы каз ван няў Ла ры сы Ге ні юш 
і Мі ха ся Скоб лы, ён быў са праў ды тым 
вя ліз ным паў на вод ным Ні лам, які жы віць 
вя ліз ную пра сто ру, вяр тае да жыц ця пе
ра сох лыя люд скія ду шы. Усё сваё жыц цё 
Гі ле віч ад да на і ах вяр на слу жыў лю бі май 
Бе ла ру сі і род на му сло ву. Зям ля, якая на
ра джае та кіх во ла таў па э зіі, про ста па він
на жыць і на бі раць моц. „І ўсё ж мы дой
дзем, дой дзем мы да Бе ла ру сі!..” — та кі 
праг нозза па вет па кі нуў нам ён.

Пра вя лі ў апош ні шлях і па ха ва лі Ні ла 
Гі ле ві ча вель мі год на. Яго апош ні спа чын 
— на Каль ва рый скіх мо гіл ках бе ла ру
скай ста лі цы. У Бе ла сто ку ў яго го нар 
бы ло прыс ве ча на свят ка ван не Дня Во лі, 
у Га род ні ў па мяць па э та пра вя лі бе ла ру
скую дык тоў ку, у пра вас лаў ным са бо ры 
ад с лу жы лі па ні хі ду. Па мі на лі На род на га 
Па э та і ў ін шых га ра дах Бе ла ру сі.

Свет лая па мяць...
vУладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

Данос
на Дзяржаву

Вось уда рыў мя не сар дэч ны пры ступ! 
У ма ім вы пад ку быў ён, на шчас це, нег лы
бо кі, што зу сім не аз на чае, што ля чэн не 
мо жа быць па кі ну тым. Сэр ца па тра буе 
спе цы я лі за ва най і да ра гой ме ды цын скай 
апе кі. Па коль кі я не быў заст ра ха ва ны, ля
чыц ца ў дзяр жаў ных ме ды цын скіх уста но
вах не маю пра ва. Я пра ца ваў больш за 34 
га ды, у тым лі ку больш за 20 на дзяр жаў
ных па са дах на поў ную стаў ку. На жаль, 
у мі ну лыя, цяж кія, бо ху дыя га ды, я быў 
за ня ты ў роз ных рэ дак цы ях, але толь кі 
па кан т рак це. Та кія па гад нен ні выз ва ля
юць пра ца даў цаў ад аба вяз ку стра ха ваць 
ра бот ні ка. На са маст ра ха ван не я не мог 
са бе да зво ліць. Ця пе раш нія жур на ліс ц кія 
га на ра ры даз ва ля юць ап ла ціць толь кі элек
т ра э нер гію, па дат кі і мар ны харч. Та му не 
да зво ліў я ад вез ці ся бе ў баль ні цу, ба ю чы
ся жах лі вых вы дат каў на ля чэн не. Ін фаркт 
не як пе ра жыў. Прый шоў я ў ся бе толь кі 
з да па мо гай доб ра га док та ра... з на ва воль
ска га гос пі су, які аб с ле да ваў мя не, даў ле
кі, рэ ка мен ду ю чы не ад клад на па дац ца на 
спе цы я лі за ва нае аб с ле да ван не. Пай шоў 
я ва Уп раў лен не па за ня тас ці ў Гай наў цы 
для рэ гіст ра цыі ў якас ці бес п ра цоў на га, 
каб у та кі спо саб ат ры маць ста тус заст ра
ха ва най асо бы. Ва ўста но ве, для ся мі дам, 
якія ста ран на паск рэб ва лі паз ног ця мі па 
пісь мо вых ста лах, ка лі я ўвай шоў у па кой, 
быў я адзі ным пра сі це лем. Ня гле дзя чы на 
гэ та, я па ві нен быў гуч на ака зац ца, па ве
дам ля ю чы ім аб ма ёй спра ве. Я за поў ніў 
апы таль ні кі, вяр нуў ся з імі да кі раў ніч кі. 
Крэс ла для прось бі та ста я ла по бач яе 
ста ла, але не за пра сі лі мя не сес ці, хоць 
ан ке та пат ра ба ва ла скру пу лёз ных і пра
ца ём кіх за на то вак. Ня гле дзя чы на гэ та, 
я са ма воль на сеў, што не а ба вяз ко ва спа
да ба ла ся да ме. Ад ра зу ж ста ла пе рад на мі 
не вы ра шаль ная праб ле ма — я не меў пац
вяр джэн няў за ня тас ці з па пя рэд ніх і амаль 
за бы тых га доў. Бо ж ад куль мне ве даць, 
што пры рэ гіст ра цыі ёсць та кое пат ра ба
ван не? Рэ гіст ра цыя з’яў ля ец ца рэ гіст ра цы
яй. Ін шая спра ва, што ўсе мае жыц цё выя 
да ку мен ты да ве рыў я сва ёй ся стры, якая 
жы ве ў Поз на ні. Та му я пат лу ма чыў чы ноў
ні цы, што да ку мен ты да стаў лю на пра ця гу 
не каль кіх дзён, а мне не аб ход на тэр мі

но ва за рэ гіст ра вац ца ў якас ці та го, хто 
шу кае пра цу, каб ат ры маць стра хоў ку, каб 
я мог вы ка наць не аб ход ныя аб с ле да ван ні 
ЭКГ, а за тым па чаць ля чыц ца і... пра ца
ваць. І тут я зра біў кар ды наль ную па мыл
ку. Я пры знаў ся, што пра цую і за раб ляю 
са бе на жыц цё, і, на са мой спра ве, я маю 
на ўва зе толь кі стра ха ван не. Да ма аб вяс ці
ла не да ступ ным то нам, што без пас вед чан
няў яна не мо жа мя не за рэ гіст ра ваць...

У той жа дзень я па даў ся ў Гмін ны цэнтр 
са цы яль на га за бес пя чэн ня ў Нар ве. Да ве
даў ся я, што кож ны жы хар гмі ны, бед ны ці 
ба га ты, пра цу ю чы ці не, мае пра ва па даць 
за я ву на ча со вае стра ха ван не, ка лі та ко га 
не мае. Толь кі што я не з’яў ля ю ся ні асаб лі
ва бед ным або бес п ра цоў ным, а толь кі сур’
ёз на па тап та ным хва ро біш чам. Раз дум ваў, 
якую стра тэ гію пры няць у гмі не. Ці лгаць 
у жы выя во чы? Не без стра ху я вы браў ва
ры янт праў ды. І якое бы ло маё здзіў лен не, 
ка лі чы ноў ні цы ў гмі не па ста ві лі ся да мя не 
з асаб лі вай дбай нас цю, куль ту рай і па ва
гай. З кло па там за ня лі ся ча ла ве кам і яго 
праб ле май, якую сам ён не мог вы ра шыць. 
На пра ця гу трох дзён у мя не бы ло ўжо ча со
вае стра ха ван не, якое да ло мне пра ва на 
бяс п лат нае ме ды цын скае ля чэн не ў дзяр
жаў ных уста но вах ахо вы зда роўя. Так вось 
і ля чу ся. Праў да, за кошт Нар ваў скай гмі
ны, зна чыць, гмін на га са ма кі ра ван ня, якое 
мя не ла ска ва заст ра ха вала, а не за кошт 
Уп раў лен ня па за ня тас ці — па вя то вай уста
но вы поль скай дзяр жа вы, якой з’яў ля ю ся 
гра ма дзя ні нам, як вы свет лі ла ся, дру гой ка
тэ го рыі, ня гле дзя чы на той факт, што я на 
пра ця гу больш за трыц цаць га доў не хва
рэў, не быў у баль ні цы, не ат рым лі ваў якой
не будзь са цы яль най да па мо гі. Я дзе ся ці год
дзя мі пе ра да ваў дзяр жа ве знач ную част ку 
май го да хо ду ў выг ля дзе ме ды цын ска га 
стра ха ван ня. А ўжо аб па дат ках і ін шых да
ні нах не згад ваю. Але гэ та не пра мя не тут 
га вор ка ідзе, але... пра ўсіх гра ма дзян. Тых 
яш чэ зда ро вых, па куль ня бед ных у фі нан
са вых ад но сі нах, пра ца ві тых, за ко на пас лух
мя ных, сум лен ных. На ват не ве да е це, ка лі 
ста не це гра ма дзя на мі дру го га га тун ку.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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25 
са ка ві ка, у 98-ю га да ві ну 
аб вяш чэн ня Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі, 
у Му зеі і ася род ку бе ла-

ру скай куль ту ры ў Гай наў цы саб ра лі-
ся бе ла ру сы Гай наў ш чы ны, Бель ш чы-
ны і Бе ла сто ка, каб свят ка ваць Дзень 
Во лі. Пра бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны, 
якія пры ма лі ўдзел у ства рэн ні Бе ла-
ру скай На род най Рэс пуб лі кі і зма га лі-
ся за яе са ма стой насць, ра ска заў пра-
фе сар Алег Ла ты шо нак з Уні вер сі тэ та 
ў Бе ла сто ку, стар шы ня Бе ла ру ска га 
гі ста рыч на га та ва ры ства. На су стрэ-
чы дэ ман ст ра ваў ся фільм Ра дас ла ва 
Дам б роў ска га «Воль ны», пра на ша га 
вы дат на га бе ла ру са Юрыя Ту рон ка. 
Удзель ні кі свят ка ван ня ча ста ва лі ся 
бус ла вы мі ла па мі, якія пры вез лі гос ці 
з Бе ла сто ка. На за кан чэн не спат кан ня 
вы сту піў бард Алег Каб зар.

Свят ка ван не Дня Во лі ў Гай наў цы рас па
ча ло ся і за кон чы ла ся дву ма гім на мі — «Мы 
вый дзем шчыль ны мі ра да мі...» і «Ма гут ны 
Бо жа». Саб ра ныя ў кі на за ле бел му зея 
на сі лі прыш пі ле ныя да воп рат кі белчыр во
набе лыя стуж кі, а ўся су стрэ ча прай ш ла 
пад белчыр во набе лым сця гам і гер бам 
«Па го ня». Ура чы стасць у пат ры я тыч ным 
ду ху вёў гай на вя нін Яў ген Ян чук. Пер шым 
пе рад саб ра ны мі вы сту піў пра фе сар Алег 
Ла ты шо нак.

— Я ра ды, што ў Гай наў цы ад бы ва ец ца 
свят ка ван не Дня Во лі, бо кож нае та кое 
пат ры я тыч нае ме ра пры ем ства, пад час 
яко га ўспа мі на ец ца сла ву тае мі ну лае Бе
ла ру сі і ства рэн не БНР, пад ба дзёр вае 
і дае нам нат х нен не і да дат ко выя сі лы для 
да лей шай пра цы ў бе ла ру скай спра ве. 
У Бе ла сто ку што год ад бы ва юц ца свят ка
ван ні Дня Не за леж нас ці, але па трэб ныя 
так са ма свя точ ныя су стрэ чы ў рэ гі ё нах. 
З Гай наў ш чы ны вы во дзі лі ся бе ла ру сы, 
якія зма га лі ся за Не за леж ную Бе ла русь 
і мы тут ма ем маг чы масць ад даць ім го нар. 
У мі ну лым го дзе мы пад час свят ка ван ня 
Дня Во лі ў Бе ла сто ку ча ста ва лі яго ўдзель
ні каў бус ла вы мі ла па мі. Ця пер мы спяк лі 
ў Бе ла сто ку бус ла выя ла пы і бу дзем ча ста
ваць імі саб ра ных тут лю дзей. Гэ та на ша 
бе ла ру ская пра ва слаў ная тра ды цыя, якая 
ра ней бы ла жы вая ў на шых вё сках, ка лі 
на шы ба бу лі пяк лі бус ла выя ла пы і ча
ста ва лі імі ся мей ні каў на Бла га веш чан не 
Прас вя той Ба га ро дзі цы. За раз мы тра ды
цыю, пры мер ка ва ную да па чат ку вяс ны, 
ста лі ад наў ляць, — ска заў пра фе сар Алег 
Ла ты шо нак, які пас ля свай го вы ступ лен ня 
па ча ста ваў саб ра ных бус ла вы мі ла па мі.

— Ужо пя ты або шо сты раз пуб ліч на 
ла дзіц ца Дзень Во лі ў Гай наў цы, паза гай
наў скі мі бел лі цэ ем і бел гім на зі яй, а трэ ці 
раз адз на ча ем Дзень Не за леж нас ці ў бел
му зеі. Два ра зы ла дзіў ся ён у му зей ных 
па мяш кан нях, якія на ле жа лі да рэ ста ра на 
«Ляс ны дво рык», а за раз свят ка ван не ад
бы ва ец ца ў кі на за ле бел му зея. Сён няш няе 
ме ра пры ем ства мы на ла дзі лі як пры ват ныя 
асо бы, а гай наў скі бел му зей, які з’яў ля ец
ца цэн т рам бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў
цы, ёсць доб рым мес цам на свят ка ван не 
Дня Во лі. Ме дый ны пат ра нат тры ма юць 
сён ня ВА І І ІА НІ ВА — пер шая бе ла ру ская га
зе та не на па пе ры, тыд нё вік «Ні ва» і Ра дыё 
Ра цыя. 25 Са ка ві ка — свя та, ка лі мы ад чу
ва ем су вязь з усі мі бе ла ру са мі ў све це. Па
ша на да гі сто рыі, да на шых прод каў вель мі 
важ ная для за ха ван ня на шай на цы я наль
най свя до мас ці, — ска заў су ар га ні за тар 
свят ка ван ня Яў ген Ян чук з Гай наў кі.

— Гэ та мая іні цы я ты ва, каб із ноў ад зна
чыць Дзень Во лі ў Гай наў цы. Па тэ ле фа на
ваў я Яў ге ну, Лу ка шу і рас па ча лі мы пад
рых тоў ку да свят ка ван ня. Штур ш ком быў 
Марш па мя ці вык ля тых жаў не раў у Гай наў
цы, ка лі мы не пра яў ля лі сва ёй ак тыў нас ці. 
Ця пер паў ста ла ідэя свят ка ван ня Дня Во лі, 
пры на го дзе якой мо жам за я віць аб пры
сут нас ці нас, бе ла ру саў, у Гай наў цы. Вяр
та ем ся да свят ка ван ня Дня Не за леж нас ці 
ў на шым го ра дзе. Ві даць, што іні цы я ты ва 
ап раў да ла ся, бо саб ра лі ся не толь кі гай
на вя не. Пры е ха лі бе ла ру сы з Бе ла сто ка, 
Бель скаПад ляш ска га. Вар та бы ло б за 
год пра цяг ваць свят ка ван не Дня Не за леж
нас ці ў Гай наў цы, — ска заў Хры ста фор 
Ан гель чык з Гай наў кі.

— Па тэ ле фа на ваў мне Хры ста фор і за
пра па на ваў на ла дзіць Дзень Не за леж нас ці 

ў Гай наў цы, а я ска заў яму — ча му не. Свят
ка ван не Дня Во лі ў Гай наў цы, гэ та па трэ ба 
сэр ца, — за я віў Лу каш Пле ва з Гай наў кі, 
су ар га ні за тар свят ка ван ня.

Пра фе сар Алег Ла ты шо нак ра ска заў 
саб ра ным пра бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны, 
якія пры ма лі ўдзел у ства рэн ні Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі і зма га лі ся за яе са ма
стой насць.

— Ка лі ства ра ла ся Бе ла ру ская На род
ная Рэс пуб лі ка ў 1918 го дзе, жы ха ры Бе ла
сточ чы ны бы лі ў бе жан стве. Ка лі б на шы 
лю дзі за ста лі ся до ма, на пэў на нам но га 
больш іх пры ня ло б удзел у зма ган нях за 
не за леж насць Бе ла ру сі. Вя до май асо бай 

з Бе ла сточ чы ны, якая ўзна чаль ва ла ўрад 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі, быў 
Язэп Ва рон ка з Куз ні цыБе ла стоц кай. За 
Бе ла ру скую На род ную Рэс пуб лі ку зма
гаў ся ат рад Мі ко лы Дзя мі да ва з Га рад ка, 
у якім ва я ва ла 400 ча ла век з Бе ла сточ чы
ны. Бы лі там Ка сты цэ віч, хут чэй за ўсё 
Ярас лаў Ка сты цэ віч, паз ней шы ар га ні за
тар бе ла ру ска га школь ні цтва ў Бель ску
Пад ляш скім, а з ім бы лі Аляк сандр Се мя ня
ка і Ула дзіс лаў Каз лоў скі, — рас па вя даў 
Алег Ла ты шо нак пад час дак ла да. На зваў 
ён так са ма проз віш чы ін шых ге ро яў з Бе
ла сточ чы ны, якія зма га лі ся за воль ную Бе
ла русь, та кіх як па эт і пуб лі цыст Сця пан Пя

Дзень Во лі 
ў Гай наў цы

тэль скі з Га рад ка, бе ла ру скі дзе яч, на стаў
нік і ды рэк тар пер шай бе ла ру скай шко лы 
ў Грод не Аляк сандр Гры коў скі з Кор ні на 
(род Гры коў скіх жы ве ў Но вым Кор ні не 
— А. М.), Ян ка Ча ра пук з Но ва га Два ра, які 
дзей ні чаў у струк ту рах БНР, ці Усе ва лад 
Іг на тоў скі, ура джэ нец Та ка роў, пер шы прэ
зі дэнт Бе ла ру скай ака дэ міі на вук.

У ці шы ні і з ува гай саб ра ныя па гля дзе лі 
фільм Ра дас ла ва Дам б роў ска га «Воль ны», 
пра на ша га бе ла ру ска га дзе я ча і гі сто ры ка 
Юрыя Ту рон ка. Асо бы, якія вы каз ва лі ся 
ў стуж цы «Воль ны», ад зна ча лі сум лен
насць, ах вяр насць і ад да насць Юрыя Ту
рон ка бе ла ру скай спра ве, звяр та лі ўва гу 
на яго аў та ры тэт у ася род дзі бе ла ру скай 
мо ла дзі на Бе ла сточ чы не на зло ме вась
мі дзя ся тых і дзе вя но стых га доў. Вы сту па
ю чы пас ля прэ зен та цыі стуж кі Ра дас лаў 
Дам б роў скі ўспом ніў пра ін шых бе ла ру саў 
Бе ла сточ чы ны — ге ро яў філь маў з цык ла 
«Нось бі ты куль ту ры»

— У рам ках пра ек та «Нось бі ты куль ту
ры» вы да дзе ны дзве кру жэл кі, на якіх за
пі са ны па два філь мы на кож най. На іх ап
ра ча Юрыя Ту рон ка па ка за ны па эт Вік тар 
Швед, на ву ко вы су пра цоў нік пра фе сар 
Мі хал Кан д ра цюк і куль тур ны дзе яч Мі ко ла 
Буш ко. У гэ тым го дзе пла ную ства рыць 
два філь мы пра Мі ха ла Ан д ра сю ка і Вік та
ра Ка ба ца, але мож на бу дзе іх па гля дзець 
не ра ней як во сен ню, — за я віў аў тар філь
маў з цык ла «Нось бі ты куль ту ры» Ра дас
лаў Дам б роў скі.

Пес ні ў вы ка нан ні Але га Каб за ра 
ўзмац ні лі пат ры я тыч ны на строй су стрэ чы. 
Удзель ні кі ўра чы стас ці маг лі так са ма па гля
дзець кар ці ны Але га Каб за ра, якія прэ зен
та ва лі ся на вя лі кім эк ра не.

— Важ на, што лю дзі саб ра лі ся свят ка
ваць Дзень Во лі. Пра гра ма змяш чае ўсё, 
што ха рак тэр нае пат ры я тыч на му ме рап ры
ем ству. Ёсць ін фар ма цыя пра аб вяш чэн не 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі і пра лю
дзей з Бе ла сточ чы ны, якія пры ма лі ўдзел 
у гі ста рыч ных па дзе ях гэ та га пе ры я ду. 
Ці ка вым быў фільм «Воль ны», пры све ча
ны гі сто ры ку Юрыю Ту рон ку. Зай маль на 
вы сту піў наш бард Алег Каб зар, — за я віў 
ды рэк тар Гай наў ска га бел му зея Та маш 
Ці ха нюк.

У свят ка ван ні пры няў удзел на стаў нік 
бе ла ру скай мо вы Ком п лек су школ з да дат
ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо вы ў Гай
наў цы і му зей ны дзе яч Ян Кар чэў скі.

— Доб ра, што тут, у бел му зеі, ад бы ва ец
ца ўра чы стасць у го нар Ак ту 25 Са ка ві ка, 
бо не ўсе ў змо зе да е хаць на свят ка ван ні 
ў Бе ла сток. Ма ем маг чы масць на мес цы 
ў пат ры я тыч ным ду ху свят ка ваць угод кі 
ства рэн ня Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі
кі, — за я віў на стаў нік Ян Кар чэў скі. Два дні 
ра ней у Ком п лек се школ з да дат ко вым на
ву чан нем бе ла ру скай мо вы ў Гай наў цы Ян  
Кар чэў скі ра зам з на стаў ні цай бе ла ру скай 
мо вы Іа лан тай Гры га рук і вуч ня мі ар га ні за
ва лі школь нае свят ка ван не Дня Во лі, якое 
ў шко ле ла дзіц ца што год.

— Мы ў лі цэі і гім на зіі таксама ад зна ча лі 
Дзень Во лі. Бел лі цэ і сты выс лу ха лі, сто я чы 
на зва жай, бе ла ру скі гімн, а я на пом ніў 
ім пра ства рэн не Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі ў 1918 го дзе. Вуч ні па гля дзе лі 
фільм «Ся ро жа», яко га рэ жы сёр Юры 
Ка лі на быў пры сут ны на су стрэ чы з лі цэ і
ста мі. Так як год на зад я ар га ні за ваў бел
гім на зі стам тур нір «Юны бе ла ру са вед». 
Пры ня лі ў ім удзел прад стаў ні кі ўсіх пя ці 
кла саў гім на зіі. Вуч ні ад каз ва лі на пы тан ні 
па бе ла ру скай лі та ра ту ры, гі сто рыі, у тым 
лі ку пра Акт 25 Са ка ві ка. Трэ ба бы ло бел
гім на зі стам ве даць аб жыц ці бе ла ру саў 
у на шым рэ гі ё не і пра бе ла ру скія срод кі 
ма са вай ін фар ма цыі. Ра ней вуч ні не ве да
лі тэм, па якіх я бу ду іх пы таць і я быў за да
во ле ны, што мо ладзь уме ла наз ваць па
бе ла ру ску пту шак, чу ю чы толь кі іх спеў. 
Пер шае мес ца ў тур ні ры за няў клас «І Б», 
на дру гім мес цы апы нуў ся клас «ІІІ А», 
а трэ цяе мес ца за няў клас «І А». Я па ра іў 
сяб роў цы Іа лан це Гры га рук ар га ні за ваць 
агуль наш коль нае чы тан не пабе ла ру ску 
фраг мен таў «Но вай зям лі» Яку ба Ко ла са. 
У ім пры ня лі ўдзел гім на зі сты і на стаў ні кі 
з ды рэк та рам Яў ге нам Сач ко і на мес ні цай 
ды рэк та ра Ні най Лу ка сік, — рас па вёў пра 
па дзеі ў сва ёй шко ле на стаў нік Ян Кар чэў
скі пад час свят ка ван ня Дня Во лі ў Гай наў
скім бел му зеі.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА.

n Пра фе сар Алег Ла ты шо нак

n Су ар га ні за тар свят ка ван ня Яў ген Ян чук n Алег Каб зар пад час кан цэр та ў бел му зеі
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Яго ныя Крын кі — пры га жэй шыяДэ маг ра фія 
Ду біц кай гмі ны
Нап ры кан цы мі ну ла га ста год дзя 

ў Ду біц кай гмі не пра жы ва лі 2 524 
ча ла ве кі, у тым лі ку 1 275 муж чын 
і 1 249 жан чын. Да най боль шых вё-
сак на ле жа лі Гра ба вец (402 жы ха-
ры), Ду бі чы-Цар коў ныя (268), Ста ры 
Кор нін (214), Та фі лаў цы (203) і Ягад-
ні кі (190). Шчыль насць на ся лен ня 
— 18 жы ха роў на адзін квад рат ны кі-
ла метр. У Ду біц кай гмі не 17 са лэц кіх 
вё сак (усіх мяс цо вас цей 28).

У 2014 го дзе Ду біц кая гмі на на ліч-
ва ла 1 602 асо бы (807 жан чын і 795 
муж чын) ды ме ла шчыль насць на сель-
ні цтва 11 ча ла век на 1 квад рат ны кі ла-
метр. У 2014 го дзе па мер лі 43 асо-
бы, а на ра дзі ла ся 9 дзя цей. У 2002-
2015 га дах лік жы ха роў па мен шаў 
на 21,5%. За раз 14% жы ха роў гэ та 
ўдаў цы і ўдо вы. На 100 муж чын пры-
па да юць 102 жан чы ны. Жан чы ны жы-
вуць у ся рэд нім 55 га доў, а муж чы ны 
— 50 га доў. Ця пер у гэ тай гмі не ўдоў 
пяць ра зоў больш чым сь ці ўдаў цоў.

У 2015 го дзе ў Ду біц кай гмі не пра-
жы ва лі 1 633 ча ла ве кі, на ра дзі ла ся 
7 дзя цей ды па мер лі 52 асо бы. Дзе-
сяць пар свят ка ва ла 50-год дзе шлюб-
на га су жыц ця. Да най боль шых вё сак 
на ле жаць Гра ба вец (249 жы ха роў), 
Ду бі чы-Цар коў ныя (247), Ягад ні кі 
(154), Та фі лаў цы (129) і Ста ры Кор-
нін (124). Ад 50 да 100 жы ха роў на-
ліч ва юць Ка ры ці скі — 97, Істок — 88, 
Ча хі-Ар лян скія — 86, Ві та ва — 76, 
Вэр сток — 62 і Елян ка — 52.

Ма лень кіх па се лішч у Ду біц кай гмі-
не шэсць: За ба го не (9 жы ха роў), Круг-
лэ (5), Вы ган і Ні кі фа роў ш чы на (па 3), 
Кля ка ва (2) і Яку бо ва (1 жы хар). Ад 10 
да 30 жы ха роў ма юць вё сач кі Кра с-
коўш чы на — 11, Па сеч ні кі-Ма лыя і Пя-
скі — па 14, Ся мі ва ло кі — 16, Бо бін ка 
— 17, Гур ны Груд — 18, Ста ры на — 20, 
Ві лю кі — 23 і Доў гі Брод — 25.

Зя лё ны се зон 
па чы на ец ца
Ужо ў Бе ла сто ку па чаў ся г.зв. зя-

лё ны се зон. Най перш па ча лі са дзіць 
дрэў цы вяр бы ў пар ку Ан то нюк. Пла-
ну юць сё ле та па са дзіць у го ра дзе 
207 дрэў цаў, 5,5 тыс. ку стоў і 4 ты ся-
чы бы лін — за 93 ты ся чы зло тых.

У пар ку Плян ты па са дзяць 250 дэ-
ка ра тыў ных ку стар ні каў і 600 бы лін. 
Ты ся чу штук бы лін зак ра суе вяс ной 
у бе ла стоц кім Цэн т раль ным пар ку, 
500 у пар ку імя Я. Дзя кон скай, па 300 
на скве ры ку пры ву лі цы Маль ме да і на 
ву лі цы Лі па вай (по бач на ву ко ва-тэх ніч-
най кні гар ні) ды 500 бы лін на пля цы 
імя М. Са поць кі (тут па са дзяць яш чэ 
і 80 ку стоў).

Вар та да даць, што ўжо на скры жа-
ван ні з кру га вой раз вяз кай А. Лю сы 
це шаць зрок пер шыя ве сту ны вяс ны 
— жоў тыя шаф ра ны. 

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

СПАЧУВАННІ
З вя лі кім смут кам па ве дам-
ля ем, што 25 са ка ві ка 2016 
го да на 83 го дзе жыц ця па-
мер ла на ша шмат га до вая 

на бор ш чы ца
ВЕ РА ПА ПО ВА

Сы ну Іга ру, сям’і і бліз кім 
Па кой ні цы сло вы шчы ра га 

спа чу ван ня вы каз вае 
ка лек тыў «Ні вы».

— Як Ты пра цу еш над фо таз дым ка мі, 
што на іх та кія фан та стыч ныя ко ле-
ры, кан т ра сты? Ча ста выг ля да юць 
так, быц цам бы яны вый ш лі з рук ге ні-
яль на га ма ста ка...

— Так, не ка то рыя лю дзі на ват ка жуць, 
што зай ма ю ся «паш товачнай» фа таг ра
фі яй (смех). Але гэ ты тэр мін, хоць і смеш
ны, не мае да чы нен ня да та го, чым я зай
ма ю ся. Маю твор часць мож на ўпі саць 
у жанр фа та гра фіі кра я ві ду. Вель мі важ
ны ў лан д шаф це, ка лі не са мы важ ны, гэ
та ко лер. Тым не менш, я не ат рым лі ваю 
яго ней кім асаб лі вым чы нам. Гэ та ўсё 
на ту раль ныя ко ле ры пры ро ды, свят ло. 
Вось цэ лы 
сак рэт.

— Якія трэ-
ба мець 
здоль нас ці, 
каб зра біць 
доб рую фа-
таг ра фію 
кра я ві ду?

— Перш 
за ўсё трэ
ба быць 
цяр п лі вым, 
але і ўмець 
ад чу ваць 
над вор’е і кі
ра вац ца сва
ёй ін ту і цы яй. 
Ча сам ад чу
ваю, што я па ві нен зай с ці кудыне будзь, 
або мі наць не ка то рыя мес цы. Гэ та ча ста 
па чуц цё амаль мі стыч нае, мац ней шае 
за мя не. Ра ні цай — свет пры га жэй шы. 
Мяк кае свят ло, а ча сам ту ман ро бяць 
на ша род нае ася род дзе не так пас па лі
тым. Мне па да ба юц ца вуз кія кад ры і мі ні
ма лізм. Ка лі мы га во рым аб пей заж най 
фа та гра фіі, вя до ма, пер шая дум ка гэ та 
нач ныя пра гул кі на ро ва ры. З ін ша га бо
ку, гэ та мой спо саб ад па чыць ад пра цоў
на га тыд ня. Да гэ та га я раб лю тое, што 
мне па да ба ец ца і я заў сё ды ат рым лі ваю 
аса ло ду ад нез вы чай ных кра я ві даў.

— Вы хо дзя чы з апа ра там на го рад, 
Ты заў сё ды ве да еш, што бу дзеш фа-
таг ра фа ваць?

— Маю та кія мес цы, якія мя не за ча ра ва лі 
і я вяр та ю ся ту ды. Ста ра ю ся за га дзя пла
на ваць дзе я ха чу быць, у якую па ру го да, 
дня, а так са ма тое, што мае апы нуц ца на 
ма іх здым ках. Хоць ча сам над вор’е мя няе 
мае пла ны, ад нак я заў сё ды па кор лі ва 
гэ та пры маю. Ідэі на ра джа юц ца ўжо пад
час се сій — бу ду чы ўпер шы ню ў пэў ным 
мес цы, я ні ко лі не маю ней кіх ак рэс ле ных 
пла наў на «гэ ты адзі ны кадр». Ча сам ін т
ры гоўныя эфек ты ўзні ка юць вы пад ко ва, 
у най менш ча ка ны мо мант.

— На сва іх фо таз дым ках бу ду еш свет 
паз баў ле ны за хап ляль ных па дзей. Ус-
лаў ля еш звы чай насць, паў ся дзён нае 
жыц цё Кры нак і на ва кол ля ...

— Я на ра дзіў ся ў Крын ках, пра цую тут 
і не ра зу мею, ка лі хтось ці ба чыць наш га
ра док як бес пер с пек тыў нае мес ца, з яко
га трэ ба ўця чы. Мне па да ба ец ца спа кой, 
і вя до ма, ад мет ная, не паў тор ная гі сто
рыя. На вед ва ю чы тыя ж са мыя мес цы, 
за кож ным ра зам ус п ры ма еш яго інакш. 
Мя не Крын кі ўвесь час ураж ва юць.

— І гэ та ці ка ва, та му што боль шасць 
фа тог ра фаў ро біць здым кі для не ча-
га, што з’яў ля ец ца ўні каль ным, а Ты 
пас ля доў на бу ду еш свет са звы чай-
ных дзе ян няў і па дзей.

— Ча ста ез джу па Крын ках і на ва кол лі на 
ро ва ры. Гэ та най леп шы спо саб, каб уваж

лі ва прыг ля дац ца мес цам. Заў ва жаю, 
што боль шасць лю дзей толь кі пра яз джае 
праз Крын кі, на кі роў ва ю чы ся ў Кру шы
ня ны. Ма ёй няс ціп лай ма рай з’яў ля ец ца 

тое, каб дзя ку ю чы ма ім здым кам лю дзі ха
це лі і тут зат ры мац ца. Ста ра ю ся па ка заць 
пры га жосць га рад ка, якую я ба чу.

— Ці ад чу ва еш ся бе ама та рам ці пра-
фе сі я на лам?

— Я ду маю, што ў мя не ёсць да во лі па пу
ляр нае хо бі. Фа таг ра фія ў ма ім вы пад ку 
ўні каль ная ад ін шых ма іх за хап лен няў, та

му што гэ та адзі ная жарсць, якой эфек
ты мя не це шаць. Я ма гу ба чыць як я раз
ві ва ю ся і ў мя не ёсць вя ліз нае жа дан не 
да лей і хут чэй раз ві вац ца. На жаль, вы ву
чэн не не ка то рых рэ чаў па тра буе ча су. 
Са мых хрэстаматыйных пра ві лаў мож на 
на ву чыц ца вель мі хут ка, але больш важ
ным з’яў ля ец ца тое, каб зра зу мець, ча му 
іс ну юць та кія пра ві лы.

— Сён ня ўсе фа таг ра фу юць на ват пры 
да па мо зе ма біль ні каў, а паз ней ста-
вяць здым кі ў ін тэр нэт. Ці фа таг ра фія, 
якая з’яў ля ец ца га лі най ма ста цтва, сён-
ня не стра ці ла свай го зна чэн ня? 

— Гэ та, што ўсю ды пуб лі ку юц ца «пстры
кі» не аба зна чае, што гэ та фо таз ды мак 
праз вя лі кае Ф. Я пе ра ка на ны, што фа
таг ра фія не стра ці ла сва ёй вар тас ці. Да
вай це за бя рэм з са бою ў гэ тыя ж Крын кі 
трое ча ла век з фо та а па ра та мі. Кож ны 
з іх бу дзе мець тыя ж са мыя ўмо вы, але 
ці пра ца кож на га з іх бу дзе вар тая вы ста
вы? Хут чэй за ўсё — не.

Фа тог раф, вя до ма, ча ла век, які ро біць 
здым кі. Я не ка жу тут пра лю дзей, якія 
куп ля юць са бе доб рае аб ста ля ван не 
і яны ду ма юць, што тое ро біць іх пра фе
сій ны мі фа тог ра фа мі. Я ду маю, што гэ та 
перш за ўсё ча ла век здоль ны ства раць 
здым кі, якія ма юць ней кі пе ра каз, эмо цыі 
і ха рак тар. Гэ та вель мі цяж ка да сяг нуць, 
па коль кі та кі пра цэс не з’яў ля ец ца пы
тан нем не каль кіх тыд няў, толь кі дзя сят
каў га доў, на ас но ве во пы ту і ста лай 
прак ты кі. І, вя до ма ж, за ле жыць ад та го, 
яко га ро ду фа таг ра фію хтось ці ро біць, 
та му што ка лі ты рэ пар цёр — ты па ві нен 

па мя таць пра 
аб’ ек тыў насць, 
а ка лі ты фа
тог рафма стак 
— па ві нен звяр
таць боль шую 
ўва гу на эмо
цыі. Які я фа тог
раф? Цяж ка вы
зна чыць ся бе... 
Лепш за ўсё 
ўба чыць мае 
фа та гра фіі, 
а за тым са мо му 
сфар му ля ваць 
сваё ўлас нае 
мер ка ван не.

Дзя кую за раз-
мо ву.

Мар цін Бель-
скі на ра дзіў ся 
ў Крын ках. 

За кон чыў фа куль тэт ад мі ніст ра цыі 
Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку. Пра цуе 
ў Спар то вым клу бе пры Га рад ской 
уп ра ве ў Крын ках. Яго пер са наль ныя 
вы стаў кі бы лі ла джа ны, між ін шым, 
у Крын ках. Боль шасць яго прац мож-
на па гля дзець у ін тэр нэ це.

vУр шу ля ШУБ З ДА 

МАР ЦІН БЕЛЬ СКІ ў по шу ках най п ры га
жэй ша га кад ра і свят ла ні ко лі не за бы
вае, што фа таг ра фія гэ та перш за ўсё 
эмо цыі, клі мат і нет ра ды цый нае све та ба
чан не. На яго здым ках свет спы ня ец ца, 
ад чу ва ец ца ці шы ня, а гі сто рыю ра сказ
ва юць кра я ві ды. «Ні ве» ра сказ вае пра 
свае фа таг ра фіч ныя па да рож жы, тэх ні
ку, аб ста ля ван не і лю бі мыя Крын кі.
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РЭС ПУБ ЛІ КАН СКІ 
ІН СТЫ ТУТ ВЫ ШЭЙ ШАЙ 

ШКО ЛЫ І БЕ ЛА РУ СКІ 
ДЗЯР ЖАЎ НЫ 
ЎНІ ВЕР СІ ТЭТ

зап ра ша юць сту дэн таў, ма гіст ран
таў, су пра цоў ні каў на ву чаль ных 
і на ву ко вых уста ноў, пе ра клад чы
каў і ін шых асоб, якія хо чуць уда
ска наль вац ца ў бе ла ру скай мо ве 

і бе ла ру саз наў стве
на лет ні се мі нар

МІЖ НА РОД НАЯ ЛЕТ НЯЯ 
ШКО ЛА БЕ ЛА РУ СІ СТЫ КІ 
з 30 чэр ве ня па 15 лі пе ня 

2016 го да

АДУ КА ЦЫЙ НАЯ ПРА ГРА МА 
ўклю чае:

iн тэн сіў ны прак тыч ны курс 
бе ла ру скай мо вы для па чат
ко ва га і ся рэд ня га ўзроў
няў (48 га дзiн);
лек цыі па ак ту аль ных пы тан
нях бе ла ру ска га мо ваз наў
ства, лі та ра ту раз наў ства, 
гi сто рыi Бе ла ру сi, эт на ло гіі, 
лін г ва куль ту ра ло гіі;
 па за яў цы на ву чэн цаў — ін
ды ві ду аль ныя кан суль та цыі 
з аў та ры тэт ны мі бе ла ру скі
мі на ву коў ца мі;
iн тэ рак тыў ныя ме ра пры ем
ствы, май старкла сы, круг
лыя ста лы.

КУЛЬ ТУР НАЯ ПРА ГРА МА 
ўклю чае:

эк скур сіі па гі ста рыч ных 
мяс ці нах Мін ска і Бе ла ру сі;
на вед ван не му зе яў, вы стаў, 
бiб лiя тэк і ін шых куль тур
ных уста ноў го ра да і кра і
ны;
су стрэ чы з дзе я ча мі бе ла ру
скай куль ту ры, ма ста цтва 
і на ву кі.

АП ЛА ТА
На ву чан не, куль тур ная пра гра

ма — за кошт пры ма ю ча га бо ку.
Пра езд, хар ча ван не і пра жы ван

не (гас ці ні ца РІВШ: 15 еў ра — па
кой на ад на го ча ла ве ка, 10 еў ра 
— на 2х ча ла век, 5 еў ра — на 3х 
ча ла век) — за кошт удзель ні каў се
мі на ра.

ПРЫ ЁМ УДЗЕЛЬ НІ КАЎ. 
За яў кі на ўдзел у се мі на ры да

сы лай це да 2 мая 2016 го да з ука
зан нем свай го поў на га імя, кра і ны, 
аду ка цыі, мес ца пра цы ці на ву чан
ня, кан так т най ін фар ма цыі (фор
ма за яў кi прык ла да ец ца), уз роў ню 
моў ных кур саў; для трэ ця га ўзроў
ню — прык лад най тэ ма ты кi ін ды ві
ду аль ных кан суль та цый.

КАН ТАК ТЫ:
Дзяр жаў ная ўста но ва аду ка цыі 

„Рэс пуб лі кан скі ін сты тут 
вы шэй шай шко лы”

вул. Ма скоў ская, 15, каб. 321
220007, г. Мінск, 

Рэс пуб лі ка Бе ла русь
Сайт: http://ni he.bsu.by/

тэл./факс (017)3963075,
тэл. (017)2560840

ema il: kmpni he@ma il.ru

Ка ар ды на тар: 
Ма коў чык Свят ла на Мі ка ла еў на

•

•

•

•

•

•

•

Гэ та сап раў д ная гі сто рыя з ча соў 
Дру гой су свет най вай ны. Не сап раў д ныя 
толь кі імё ны і проз віш чы яе ге ро яў.

Ула дзя бы ла ў ма мы адзі най дач кой, 
адзі ным бліз кім ча ла ве кам. Вель мі яны 
ка ха лі ся, жыц ця без ся бе не ўяў ля лі. 
Ка лі нем цы за бі ра лі ма му Люд ві ку на 
пры му со вую пра цу ў Ня меч чы ну Ула дзі 
споў ні ла ся ўся го два нац цаць га доў. 
Прый шлі ўна чы. Дзяў чын ка не вя лі кая 
і дроб нень кая як на свае два нац цаць га
доў на заў сё ды за па мя та ла пле дзік, якім 
аб ві ва ла яе ма ці ў гэ тую страш ную, доў
гую, ха лод ную ноч. Ма ці ўзя ла яе на ру кі 
і пай ш ла да сол ты са. Там нем цы выр ва лі 
Ула дзю з ма мі ных аб дым каў і ад да лі 
сол ты су. Люд ві ку па са дзі лі ў аў та ма біль 
і па вез лі ў су сед нюю вё ску, у якой зна хо
дзіў ся збор ны пункт усёй на ва коль най 
пра цаз доль най мо ла дзі, прыз на ча най на 
пры му со вую пра цу ў Ня меч чы не. Ула дзю 
ўзя лі да ся бе ста рыя Зе лян ке ві чы. Жы лі 
яны ў ад ной ха це з да рос лай, але яш чэ 
не за муж няй дач кой Юзяй, сы нам і яго 
жон кай. Ула дзя вель мі пе ра жы ва ла раз
лу ку з ма май. Не ела, не пі ла, не спа ла. 
Дзень і ноч пра сі ла доб ра га Бо га, каб 
вяр нуў яе ма му.

У збор ным пун к це па я віў ся зна ё мы 
ляс нік. За сту піў ся за Люд ві кай — са май 
леп шай яго пра цаў ні цай. Нем цы пас лу ха
лі, ад пус ці лі яе да ха ты.

Ула дзя ўба чы ла вяр та ю чу ю ся ў вё ску 
ма му. Як жа яна це шы ла ся, як дзя ка ва ла 
мі ла сэр на му Бо гу.

Так скла ла ся, што ме сяц пас ля шчас
лі ва га вяр тан ня ў сям’і Зе лян ке ві чаў 
зда ры ла ся сап раў д ная тра ге дыя. Гэ тую 
су бо ту Ула дзя пом ніць быц цам сён няш ні 
дзень. Сын Зе лян ке ві чаў за біў сва іх баць

коў. Праў да па доб на ўдзел у зла чын стве 
ме ла так са ма яго жон ка. Усё бы ло зап ла
на ва на. Ця жар ная жон ка ў той жа жу дас
ны дзень ад п ра ві ла ся да сва іх баць коў. 
А ён уна чы ся ке рай ад рэ заў га ло вы ўсім 
за стаў шым ся ў ха це: род ным баць кам, 
род най ся стры Юзі. Сце ны ха ты пак ры
лі ся пыр ска мі маз гоў за бі тых. А на па на
двор ку — пе рад ве лі код ная, свя точ ная 
чыс ці ня. Ад пло та да ха ты — сця жын ка, 
якую Юзя ўлас на руч на вы сы па ла жоў
тым пя соч кам.

Якое ж шчас це што Ула дзя бы ла ўжо 
ў сва ёй ма мы.

А там цэ лая сям’я за бі тая.
Мар нат раў ны сын, каб не бы ло заў

важ на, па рэ заў са бе брыт вай гру дзі 
і пя ры ну.

Нем цаў ужо не бы ло ў вёс цы. За па
рад кам са чы ла ўжо ка му ні стыч ная бяс
пе ка.

Сол тыс хут ка за няў ся спра вай, звя заў
ся з ад па вед ны мі ор га на мі той жа бяс пе
кі. Мар нат раў ны сын не прыз на ваў ся да 
свай го зла чын ства. Ва ўсім ві на ва ціў паў
сюль пры сут ных, над звы чай ак тыў ных 
у той час на ва коль ных пар ты зан. Пры кід
ваў ся ён ах вя рай, якой быц цам у апош
нюю хві лі ну ўда ло ся збе раг чы сваю ску
ру. Не па ве ры лі. За бра лі ў вяз ні цу.

Са праўд ны жах. Не дзіў на, што з прак
ля тай ха ты на ўсю вё ску раз да ваў ся 
жу дас ны стогн за бі тых. Страх бы ло ту ды 
заг ля даць.

Сям’я Зе лян ке ві чаў бы ла да стат ко ва 
ба га тай. Іх гас па дар ку ра зам з конь мі, 
ка ро ва мі і свін ня мі кан фі ска ва ла дзяр жа
ва. Да па маг чы ў пра вя дзен ні кан фі ска
цыі арыш та ва ны па пра сіў Люд ві ку. Спяр
ша па е ха ла яна ў вяз ні цу. Тры ма лі яго ў 

скле пе. На суст рэ чу пры вя лі ска ва на га 
цяж кі мі лан цу га мі.

Зра зу па пра сіў па пя ро су і шклян ку 
ва ды. Усё трэ ба бы ло па даць яму ў гу бы, 
та му што ру кі бы лі звя за ны.

— Што ста ла ся? — за пы та ла Люд ві ка.
— Я та бе ўсё ра ска жу, — ра ска яў ся 

зня во ле ны. — Мы ж ра зам уз ра ста лі, ра
зам у шко лу ха дзі лі. Гэ та я за біў баць коў 
і сяст ру. Так, я. Ця пер ра бі це са мной, 
што хо ча це.

У ра ён най вяз ні цы над та яму да ку ча лі 
не толь кі вар таў ні кі, але і ін шыя зня во ле
ныя. Зне ва жа лі, не да ва лі ні ес ці, ні піць. 
По тым вы вез лі яго не вя до ма ку ды.

У ха це Зе лян ке ві чаў за ста ла ся ця
жар ная ня вест ка. Над та ёй бы ло там 
страш на адзі но кай. Бе зу пын на клі ка ла 
су се дзяў.

Прай ш ло не каль кі ме ся цаў. Ула дзя 
гу ля ла на ву лі цы ра зам з ін шы мі дзяць
мі. Рап там уся кам па нія раз бег ла ся па 
ха тах, а яна ста я ла быц цам нех та яе там 
пры вя заў. З па над вор ка Зе лян ке ві чаў 
вы хо дзі лі, быц цам жы выя, баць кі і дач ка. 
Спяр ша Юзя, за тым ма ці, а на кан цы 
ішоў баць ка. Пе ра сек лі ву лі цу, і ад п ра
ві лі ся ў лес, у на прам ку вё скі, у якую 
не каль кі га доў паз ней Ула дзя вый ш ла за
муж. Усе ў бе лым, доў гім адзен ні. Ула дзя 
ста я ла не каль кі мет раў ад іх пло та. Ба чы
ла як з’я вы пе ра хо дзі лі це раз той плот, 
як пе ра кі да лі но гі.

Вяр ну ла ся яна да ха ты блед ная быц
цам сця на, дры жа ла ад хва ля ван ня. 
Ма ма спяр ша не па ве ры ла яе апо ве дам, 
але по тым сцвер дзі ла што, ма быць, 
ёсць у гэ тым про мы сел Бо жы. Доб ра ве
да ла, што Юзя і яе баць кі вель мі лю бі лі 
і сце раг лі Ула дзю. Не ха це лі заб раць яе 
з са бой.

Яна ж так са ма маг ла іс ці ў той жа лес 
у бе лым адзен ні.

vІа ан на ЧА БАН

Аб ра зок з вай ны

Пра ва слаў ныя вер ні кі пры
хо да На ра джэн ня свя то га 
Іа а на Хрыс ці це ля і яго на ста я
цель про та і е рэй Яў ген Сушч 
з вё скі Па сын кі Бель ска га па
ве та на ве да лі вё ску Сын ко ві чы 
Зэль вен ска га ра ё на, Сло нім 
і Жы ро ві чы. Гэ та іх дру гі ві зіт 
за апош нія тры га ды. У вёс цы 
Сын ко ві чы гос ці на ве да лі сла
ву тую Сын ко віц кую цар к ву, 
суст рэ лі ся і па гу та ры лі з яе 
на ста я це лем ай цом Ар се нем 
Анан кам. Пас ля Сын ко ві чаў 
гос ці з Бе ла сточ чы ны па е ха лі 
ў Сло нім, дзе яны на ве да лі 
са цы яль напе да га гіч ны цэнтр 
Сло нім ска га ра ё на і пры вез лі 
гу ма ні тар ную да па мо гу для яе 
вы ха ван цаў. Пад час су стрэ чы 
ай цец Яў ген Сушч ска заў, што 
„мы пры вез лі лю боў да дзя
цей, та му хо чац ца, каб мы ўсе 
ра зам жы лі ў друж бе і зго дзе, 
каб на шы дзет кі і ў Бе ла ру сі, 
і ў Поль ш чы бы лі заў сё ды 
шчас лі выя”.

Са Сло ні ма шлях пра ва слаў
ных вер ні каў пры хо да На ра
джэн ня свя то га Іа а на Хрыс ці це
ля з вё скі Па сын кі ля жаў у Жы
ро ві чы. Жы ро віц кі ма на стыр 
так са ма ат ры маў да па мо гу ад 
гас цей і пры ту ліў іх да ра ні цы 
ў сва іх сце нах.

vБа рыс Баль, 
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя, 

Сло нім скі ра ён

Про та і е рэй 
Яў ген Сушч 
і вер ні кі 
з Бе ла сточ
чы ны не 
за бы ва юць 
Сло нім ш чы
ну
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 15-16

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” 
да 17 красавіка 2016 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Адказ на за гад кі № 11-16: 
шпак.

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

Шы ман Іва но віч, Якуб Го лец, 
Іг на цы Ра ма нюк з НШ свсв. 

Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто-
ку. Він шу ем!

Жы ве, дзе віль гаць 
і тра ва,
Але і там, дзе су ха.
Ба ло та хва ліць:
«Ква-ква-ква!»
Ад важ ная к......

(Ю. Свір ка)

    Мі ра ЛУК ША

Ча ром ха
Са слі ваў ро ду,
ся мей ства ру жак вет ных,
вяс но вай па го дай
пах свой за па вет ны
у чэр ве ні і маі
дух мя нае дрэ ва
шчы ра рас пу скае.
Пяш чот ныя квет кі
у вет ру па ве вах.
Ру жо вая, бе лая
га ла ву дур ма ніць.
Пчо лак ап’ я не лых
нек та рам за ма ніць.
Ін шыя ж ка зяў кі —
ка мар, сляп няк, мош ка —
гэ тым па хам даў кім
аджа не з да рож кі.
Як ня ве ста бе лая
ў ле та ўсту пае.
Ягад кі ж дас пе лыя
шчы ра ра скі дае:
смак іх не пад роб ны,
ка ра ж, ліс це, вец це —
дар ча ром хі доб ры,
дзеў кі ў бе лым квец ці.

Уля і Маг да: — Мы ве да ем, што 
Ты пры ма еш удзел у роз ных кон кур-
сах. Ад куль у Ця бе та кія за ці каў-
лен ні?

Нін ка: — За ці каў лен ні з’я ві лі ся 
ў дру гім кла се па чат ко вай шко лы. 
Я ста ла ву чыц ца бе ла ру скай мо ве 
і так гэ та па ча ло ся. На стаў ні ца пра-
па на ва ла вер шы тым, якія ха це лі 
ўдзель ні чаць у кон кур се. Я ах вот на 
ўзя ла вер шык і так мне дэк ла ма ван-
не спа да ба ла ся, што я бра ла на ступ-
ныя.

У. і М.: — Хто Та бе да па ма гае ў пад-
рых тоў цы да кон кур саў?

Н.: — Мне да па ма га юць ма ма і на-
стаў ні ца Анна Кандрацюк.

У. і М.: — Як вы гля дае іх да па мо га?

Н.: — Верш або про зу пад бі рае 
для мя не на стаў ні ца, ча сам бы вае 
не каль кі тэк стаў і трэ ба па ста віць 
у тэк с це на ці скі. У ха це ма ма мне іх 
чы тае і мы ра зам вы бі ра ем. По тым 
я яго ву чу ся, а ма ма пра вя рае. Ка лі 
я дрэн на га ва ру, яна мя не вып раў ляе 
і ка жа, як трэ ба га ва рыць, дзе ці ха, 
дзе го лас на. У шко ле я га ва ру тэкст 
на стаў ні цы і яна мне пад каз вае як 
мож на яго пры го жа ска заць.

У. і М.: — Коль кі ча су пат ра бу еш, 
каб зас во іць верш ці тэкст на «Га-
вэн ду»?

Н.: — Мне гэ та зай мае два тыд ні, 
але верш ма гу вы ву чыць у адзін 
дзень.

У. і М.: — Ці Ты хва лю еш ся пе рад 
вы ступ лен нем?

Н.: — На са мым па чат ку, ка лі я бы ла 
ў дру гім і трэ цім кла сах, я хва ля ва-
ла ся. По тым гэ та адыш ло.

У. і М.: — Ці пом ніш, якія мес цы 
Ты за йма ла ў кон кур сах на пра ця гу 
га доў?

Н.: — Пер шы раз я за ня ла дру гое 
мес ца ў кон кур се „Род нае сло ва” 
ў дру гім кла се. У гэ тым го дзе за ня ла 
пер шае мес ца ў кон кур се „Бе ла ру-
ская га вэн да” і трэ цяе ў ра ён ным аг-
ля дзе „Род нае сло ва”.

У. і М.: — Кім хо чаш быць у бу ду чы-
ні? Мо жа Ты хо чаш вы сту паць на 
сцэ не?

Н.: — Я вель мі ха чу стаць ак цёр кай, 
ар хе о ла гам або ма дэ льер кай воп рат-
кі, але най больш ак цёр кай.

У. і М.: — Ці Ты ўдзель ні ча еш 

у якіх-не будзь па заў роч ных круж-
ках? Ці са ма іх вы бі ра еш?

Н.: — Я ха джу на за нят кі му зы кі і тэ-
ат раль ны гур ток. На тэ ат раль ных за-
нят ках мы рых ту ем сур’ ёз ную п’е су, 
якую па ка жам у шко ле.

У. і М.: — Што Ты ад чу ва еш, ка лі 
пе ра ма га еш у кон кур се? Ка му пер-
ша му пра гэ та га во рыш?

Н.: — Ка лі я вый г раю, га ва ру аб гэ-
тым сва ёй сям’і.

У. і М.: — Што Ця бе за ах во ці ла, 
каб ву чыц ца бе ла ру скай мо ве?

Н.: — Пас ля за кан чэн ня пер ша га 
кла са я да ве да ла ся, што ў нас у шко-
ле вя дуц ца ўро кі бе ла ру скай мо вы. 
Ма ма мя не на маў ля ла, каб за пі сац-
ца. Яна мне так са ма ска за ла, што 
мая ба бу ля і баць кі га во раць у ха це 
на бе ла ру скай мо ве і доб ра бы ло б, 
каб я так са ма ра зу ме ла і га ва ры ла.

У. і М.: — Ці вер шы і га вэн ды неш-
та мя ня юць у Тва ім жыц ці?

Н.: — Я са ма ха це ла пра ве рыць свае 
маг чы мас ці і гэ та вель мі мне спа да-
ба ла ся, ха ця я ля ні вая.

У. і М.: — Чым зай ма еш ся ў воль-
ным ча се?

Н.: — Я вель мі люб лю чы таць кніж-
кі, а так са ма гу ляю з са ба кам, кош-
кай і тру сі кам.

У. і М.: — Мы ве да ем, што ў Тва ім 
кла се ёсць не каль кі та кіх та ле на-
ві тых вуч няў. Якія ў Ця бе ад но сі-
ны да іх?

Н.: — Ёсць у мя не ся бар То мэк Хар-
ке віч, з якім мы заў сё ды ез дзім на 
кон кур сы і ча ста са бе жар ту ем, хто 
з нас зой ме гэ ты раз леп шае мес ца.

У. і М.: — Дзя ку ем за раз мо ву і жа-
да ем пос пе хаў у кон кур сах. Ма ем 
на дзею, што здзей с няц ца ўсе Твае 
ма ры. 

З Нін кай Мар ці но віч, 
лаў рэ ат кай І мес ца 
ў кон кур се «Бе ла ру-
ская га вэн да», са май 
леп шай ву ча ні цай пя-
та га кла са Па чат ко вай 
шко лы ў На раў цы, 
шмат га до вай удзель ні-
цай і лаў рэ аткай «Род-
на га сло ва» гу та раць 
Уля Мар чук і Маг да 
Бя ляў ская.

Баць кі ха це лі, каб я 
га ва ры ла па-бе ла ру ску!

Гу та ры лі Уля Мар чук 
і Маг да Бя ляў ская — ву ча ні цы 

ІІ кла са Гім на зіі ў На раў цы.
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Jak

Jawor

Apteka

La

Pigwa

Chór

Chłodnica

Wika

Dziwak

Dzień

Jar

Dziura

Dzieci

Dzik

As

Szpak

Panna
Ojciec

Wiedeń

Burza

Dwa
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 № 11: 
Жа ба, ода, бу сел, лес, жу ра вель, та та, на га, 

скарб, кроў. Абу так, бу ра, па сат, Ева, по ле, лінк, 
шаль, ар, го, во ста раў.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Ка ра лі на Ла за-
рэ віч з Шу дзя ла ва, Вік то рыя Гаць з Бель ска-Пад-
ляш ска га, Да мі ні ка Сі ко ра з Мі ха ло ва, Іван Кар-
сун скі, Да від Ясюк, Якуб Ма ты шэк з НШ свсв. 
КіМ, Ева Ан джэй чык, Мі хал Та па лян скі з Нар вы, 
Ма ры юш Крась ко з Арэш ка ва. Він шу ем!

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?

Вуч ні па чат ко вых школ на ша га рэ гі ё на не 
бяз дзей ныя. Ап ра ча доб рых ацэ нак, якія ат-
рым лі ва юць на за нят ках, ах вот на пры ма юць 
удзел у прад мет ных кон кур сах. Рэ кар д с ме ны 
спа бор ні ча лі між са бою на ват у шас ці прад ме-
тах. У па ня дзе лак 21 са ка ві ка леп шых вуч няў 
уз на га ро дзіў пад ляш скі ку ра тар ас ве ты.

Спа бор ні цтвы, якія ла дзіць Пад ляш ская 
ку ра то рыя ас ве ты, гэ та ад ны з са мых прэ стыж-
ных кон кур саў, у якіх ма юць маг чы масць пры-
маць удзел вуч ні па чат ко вых школ. Вя лі кая 
коль касць лаў рэ а таў гэ та так са ма гор дасць для 
ды рэк та раў і на стаў ні каў.

У час ура чы стай цы ры мо ніі ку ра тар ас ве ты 
ў Бе ла сто ку Яд ві га Шчы пінь на зва ла шко лы, 
у якіх бы ло най больш лаў рэ а таў прад мет ных 
кон кур саў. Ся род іх апы нуў ся Ком п лекс школ 
імя свя тых Кі ры лы і Мя фо дзія, а так са ма 
Па чат ко вая шко ла № 4 у Бе ла сто ку. Абедз ве 
ас вет ныя ўста но вы вя до мыя тым, што вя дуць 
на ву чан не бе ла ру скай мо вы. Сё ле та як у „чац-
вёр цы” так і ў „пра ва слаў най шко ле” зван не 
лаў рэ а таў ат ры ма лі во сем вуч няў.

Лаў рэ а ты 

Ад нак лаў рэ а таў ме лі так-
са ма са мыя ма лень кія шко-
лы на Пад ляш шы, у тым 
лі ку ў Но вым Кор ні не, дзе 
за нят кі па бе ла ру скай мо ве 
ба га тыя ў ці ка вую па за пад-
руч ні ка вую пра гра му. На-

стаў ні ца Ні на Куп тэль пад к рэс лі вае, 
што шко ла зра бі ла шэ раг кро каў на-
суст рач пат ра ба ван ням вуч няў, якія 
з яш чэ боль шай пры ем нас цю ўдзель-
ні ча юць у за нят ках род най мо вы. 
З гэ тай мэ тай на ла дзі ла су пра цоў ні-

прад мет ных кон кур саў 
уз на га ро джа ны ку ра та рам

цтва з рэ дак цы яй „Зор кі”.
Сё ле та зван не лаў рэ а та прад мет-

на га кон кур су па бе ла ру скай мо ве ат-
ры ма ла аж 30 вуч няў з уся го Пад ляш-
ша. Гэ та вя лі кі пос пех, тым больш, 
што па сло вах стар шы ні ва я вод скай 
ка мі сіі бе ла ру скай мо вы Ярас ла ва 
Па доль ца, уз ро вень кон кур су з го ду 
ў год па вы ша ец ца. І гэ та бач на, та му 
што лаў рэ а ты не толь кі вы ка за лі-
ся ве дан нем бе ла ру скай гра ма ты кі 
і мо вы, але перш за ўсё яны ма юць 
моц нае па чуц цё ўлас най то ес нас ці. 

Ева Іва нюк, ву ча ні ца гай наў скай па-
чат ко вай шко лы, бе ла ру скую мо ву 
лі чыць лю бі мым прад ме там. За нят кі 
ін с пі ру юць яе да паз на ван ня куль ту-
ры Бе ла ру сі, а так са ма дас ле да ван ня 
мі нуў ш чы ны род ных ста ро нак. На 
яе прык ла дзе мож на ска заць, што 
зван не лаў рэ а та прад мет на га кон кур-
су па бе ла ру скай мо ве гэ та до каз не 
толь кі та лен ту, ва ло дан ня сло вам, 
шы ро кіх ве даў, але так са ма пат рэ бы 
фар ма ван ня ўлас най то ес нас ці.

Тэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

9 са ка ві ка 2016 го да ў Па чат-
ко вай шко ле ў Но вым Кор ні не ад-
бы лі ся школь ныя элі мі на-
цыі кон кур су „Род нае сло-
ва”. Пры ня лі ў іх удзел 
вуч ні IV-VI кла саў: Ася 
Ада мюк, На тал ля Ляў чук, 
Аня Ру шук, Оля Сі да рук, 
Да мі ні ка Шварц, Зу зя Асі-
няк, Аня Пар фя нюк, Да мі-
нік Чы жэў скі, Ру жа Мар-
чук і Якуб Ка зі мі рук.
Мы дэк ла ма ва лі вер-

шы бе ла ру скіх аў та раў, 
якія вы бра лі са мі ся род 
тво раў зап ра па на ва ных 
на стаў ні цай. У час кон-
кур су мы вель мі хва ля ва лі ся. 
Кож ны ха цеў стаць пе ра мож цам 

і па е хаць на ра ён ны аг ляд.
Нас ацэнь ва ла ка мі сія, якая 

скла да ла ся з трох на стаў ніц. 
Яны вы бра лі най леп шых дэк ла ма-

та раў. Ста лі імі:
— Якуб Ка зі мі рук з 6 кла са, 

які га ва рыў верш Мак сі ма Тан-
ка „Пак лон хле бу”;
— Да мі нік Чы жэў скі з 5 кла-

са, які га ва рыў верш Вік та ра 
Шве да „Я на ра дзіў ся бе ла ру-
сам”;
— Оля Сі да рук з 4 кла са, 

якая га ва ры ла верш Ла ры сы 
Ге ні юш „Кош чы ны імя ні ны”.
Кон курс пра хо дзіў у гім-

на стыч най за ле, гле да ча мі 
бы лі ўсе вуч ні шко лы і на-
стаў ні кі. Пас ля ўра чы стас-
ці ўсе дэк ла ма та ры ат ры ма-
лі ўзна га ро ды.
 Вуч ні 6 кла са:
 Да від Ада мюк
 Оля Ча бай
 Якуб Ка зі мі рук
 Ру жа Мар чук

 Вік то рыя Аніш чук

Доб ры дзень, 
«Зор ка»!

Dwór

Szlak



8  БЫЛІ, ЁСЦЬ, БУДЗЕМ... 10.04.2016              № 1510.04.2016              № 15

«Жыц цё вы і твор чы шлях АЛЕ СЯ БАР СКА ГА» — вя ду чая тэ ма 
ХХІІ Алім пі я ды па бе ла ру скай мо ве ў Поль ш чы, якой цэн т раль-
ныя спа бор ні цтвы ад бы лі ся 17 са ка ві ка ў Агуль на а ду ка цый ным 
лі цэі з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня імя Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча 
ў Бель ску-Пад ляш скім. Пра фе сар Аляк сандр Бар ш чэў скі (па э тыч-
ны псеў да нім Алесь Бар скі), гэ та вя до мы наш бе ла ру скі лі та ра-
тар, шмат га до вы кі раў нік Ка фед ры бе ла ру скай фі ла ло гіі Вар шаў-
ска га ўні вер сі тэ та, якая паз ней пе рай ме на ва ла ся ў Ка фед ру бе ла-
ру сі сты кі, ра ней стар шы ня Бе ла ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня 
«Бе ла ве жа» і Бе ла ру ска га гра мад ска-куль тур на га та ва ры ства. 
У мі ну лым го дзе ад зна чыў ён 85-год дзе з дня на ра джэн ня і гэ та 
ста ла пры чы най, каб вя ду чай тэ май сё лет няй алім пі я ды, які па ча-
ла ся ў снеж ні мі ну ла га го да, стаў яго жыц цё вы і твор чы шлях.

— Гэ та вель мі доб ра, што вя ду чай 
тэ май Алім пі я ды бе ла ру скай мо вы, якую 
Вы ства ры лі і на да лей ёй стар шын ству е
це, — звяр нуў ся да Аляк сан д ра Бар ш чэў
ска га бы лы на стаў нік бе ла ру скай мо вы 
Гай наў ска га бел лі цэя Ва сіль Са коў скі, 
які пра ца ваў у ка мі сіі алім пі я ды, — ёсць 
тэ ма на конт Ва шай твор час ці і Ва ша га 
жыц ця. Ва шы вер шы ах вот на чы та юць 
бел лі цэ і сты, яны ім па да ба юц ца. Доб ра 
так са ма, ка лі вуч ні ўспом няць Ва шу вя лі
кую пра цу ў ка рысць бе ла ру скас ці. Вы 
пра вя лі мно га аў тар скіх су стрэч з чы та
ча мі на Бе ла сточ чы не, а за раз спаты ка е
це ся з лі цэ і ста мі, якія ма юць маг чы масць 
вы ка зац ца на тэ му Ва шай твор час ці.

— Част ку сва ёй твор час ці я прыс вя
ціў род ным мне Бан да рам і да ра гой мне 
Бе ла сточ чы не. У сва іх вер шах я за клі каў 
лю біць сваё, бе ла ру скае і да ра жыць Бе

ла сточ чы най. Бе ла ру ская алім пі я да гэ та 
так са ма маг чы масць за ці ка віць лі цэ і стаў 
бе ла ру скай лі та ра ту рай, мо вай і жыц цём 
бе ла ру саў тут, на Бе ла сточ чы не, — га ва
рыў пра фе сар Аляк сандр Бар ш чэў скі. 
— Вуч ні, якія пры ма юць удзел у цэн т
раль ных спа бор ні цтвах і пе рай ш лі пад
вой ны ад бор, пат ра пяць раз маў ляць пра 
бе ла ру скую лі та ра ту ру.

Спа чат ку 16 удзель ні каў алім пі я ды 
(10 гай наў скіх бел лі цэ і стаў, 5 бель скіх 
і ад на вуча ні ца ІІІ Агуль на а ду ка цый на га 
лі цэя ў Бе ла сто ку) пі са лі са чы нен не на 
ад ну з трох пра па на ва ных да вы ба ру 
тэм: 1. «Мы ву ды ў ра дасць за кі нем»: ін
тым ная лі ры ка Але ся Бар ска га. 2. «Мая 
па э зія — мой аба вя зак»: воб раз па э та 
ў твор час ці Але ся Бар ска га і «бе ла веж
цаў». 3. «Ка лі б з ду шы праг на лі рэ не га
цтва ...»: «бе ла веж цы» пра праб ле мы 
бе ла ру ска га на цы я наль на га жыц ця на 
Бе ла сточ чы не.

Жыц цё вы і твор чы  «Зор кі», а яе до пі сы дру ку юц ца ў «Ні ве».
— Мне асаб лі ва па да ба ец ца лі ры ка 

Але ся Бар ска га. Ці ка выя яго вер шы пра 
род ныя яму Бан да ры і на ва кол ле. Бан да
ры зна хо дзяц ца не па да лёк ад ма ёй род
най вё скі Тар но паль, — ска за ла На тал ля 
Вась ко, якая лю біць удзель ні чаць у бе ла
ру скіх ме ра пры ем ствах.

— Сэр цам я бе ла ру ска і та му мне 
бліз кая бе ла ру ская лі та ра ту ра, куль ту ра 
і алім пі я да, — ска за ла бель ская бел лі цэ
іст ка Юсты на Мар чук.

— Тэ мы са чы нен няў не бы лі скла да ны
мі. Ка лі мы ве да лі, што вя ду чая тэ ма алім
пі я ды ты чыц ца па э зіі Але ся Бар ска га, то 
рых та ва лі ся да гэ тай част кі пісь мо вай 
пра цы перш за ўсё па яго твор час ці. Ана
лі за ва лі мы яго вер шы і зна ё мі лі ся з яго 
бі яг ра фі яй. Вы бі ра лі най час цей пер шую 
або дру гую тэ му для са чы нен ня, — ска
за лі гай наў скія бел лі цэ і сты, ка лі рых та ва
лі ся ўжо да вус ных ад ка заў, а раз маў ляў 
я, між ін шым, з На тал ляй Вась ко, Ган най 
Хом чук, Ан най Бя ляў скай, Пат ры цы яй 
Зян ке віч, Аляк сан д рай Іва нюк і Лу ка шам 
Мар чу ком, адзі ным алім пій цам у жа но чай 
кам па ніі. Пер шыя дзве тэ мы най час цей 
вы бі ра лі так са ма бель скія бел лі цэ іст кі.

Пас ля на пі сан ня са чы нен няў і гра ма
тыч на га тэ ста быў аб’ яў ле ны пе ра пы нак 
на абед. Пас ля вяр тан ня ў шко лу вуч няў 
ча ка лі вус ныя ад ка зы. Пра ца ва лі дзве 

шлях Але ся Бар ска га

— Ка лі я да ве даў ся, што ёсць пра па
но ва вя ду чую тэ му алім пі я ды пры свя ціць 
ма ёй асо бе, я не зга джаў ся. Ка лі ў Га
лоў ным ка мі тэ це пра га ла са ва лі мя не і ра
шы лі ся даць пы тан ні па ма ёй твор час ці, 
я та ды за пра па на ваў, каб у ад ной з тэм 
для са чы нен ня вуч ні маг лі на пі саць, што 
ім па да ба ец ца, а што не па да ба ец ца 
ў ма ёй твор час ці. Ад нак абедз ве мае 
па зі цыі не бы лі ўлі ча ны, — ска заў пра фе
сар Аляк сандр Бар ш чэў скі, стар шы ня 
Га лоў на га ка мі тэ та Алім пі я ды па бе ла
ру скай мо ве ў Поль ш чы, ар га ні за та рам 
якой з’яў ля ец ца Ка фед ра бе ла ру сі сты кі 
Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та. Ня гле дзя чы 
на праб ле мы са зда роў ем, пра фе сар 
Аляк сандр Бар ш чэў скі пры быў у Бельск
Пад ляш скі і ак тыў на пра ца ваў у ад ной 
з ка мі сій, якая ацэнь ва ла вус ныя вы каз
ван ні ўдзель ні каў алім пі я ды.

Вуч ні вы кон ва лі так са ма за да чы па 
гра ма ты цы бе ла ру скай мо вы. Лі цэ і
стам трэ ба бы ло ўста віць ад па вед ныя 
сло вы ў ска зы, склас ці сло ваз лу чэн ні, 
ут ва рыць дзе яс ло вы, пе рак лас ці тэкст 
«Гі ста рыч ны По лацк» з поль скай мо вы 
на бе ла ру скую, пры мя ніць прын цы пы 
пра ва пі су вя лі кай і ма лой лі тар. Пас ля 
пра вер кі ў Вар ша ве са чы нен няў і гра ма
тыч на га тэ ста і пад вя дзен ня вы ні каў вус
най і пісь мо вай ча стак алім пі я ды ака за ла
ся, што лаў рэ ат ка мі ста лі тры лі цэ іст кі: 
пер шае мес ца за ня ла Ур шу ля Сліў ко 
з Бель ска, дру гое — На тал ля Вась ко 
з Гай наў кі, а трэ цяе — Аляк сан д ра Бе-
ла ка зо віч з Бель ска. Астат нія 13 удзель
ні каў цэн т раль на га эта пу алім пі я ды ста лі 
яе фі на лі ста мі. Ур шу ля Сліў ко ра ней ста
ла лаў рэ ат кай алім пі я ды ра сій скай мо вы 
і да бі ла ся доб рых рэ зуль та таў у ге аг ра
фіч най алім пі я дзе.

— Я ра ней асаб лі ва не ці ка ві ла ся 
твор час цю Але ся Бар ска га. Ад нак ка лі 
ста ла рых та вац ца да алім пі я ды, мне вель
мі спа да ба лі ся не ка то рыя яго вер шы, 
асаб лі ва жыц цё выя на зі ран ні па э та, якія 
прэ зен туе ў не ка то рых тво рах, — за я ві
ла Ур шу ля Сліў ко. — Тэ ма ка хан ня, ці 
не ка то рыя на зі ран ні на конт жыц ця паза
ча са выя. Па эт пат ра піў пры го жа вы я віць 
свае дум кі і эмо цыі.

На тал ля Вась ко — шмат ра зо вая 
ўдзель ні ца і пе ра мож ца кон кур саў «Род
нае сло ва» і «Бе ла ру ская га вэн да». Пос
пе хаў да бі ва ла ся бу ду чы яш чэ ву ча ні цай 
Ком п лек су школ у На раў цы. За раз яна 
ву чыц ца ў Гай наў скім бел лі цэі і пла нуе 
вы сту піць у кон кур се «Сцэ ніч нае сло ва». 
На тал ля — ак тыў ная ўдзель ні ца Су стрэч 

ка мі сіі, пе рад які мі вуч ні прэ зен та ва лі 
свае ве ды па твор час ці і жыц ці бе ла ру
скіх пісь мен ні каў. Бы лі так са ма пы тан ні 
да тыч ныя куль тур на га жыц ця бе ла ру саў 
Бе ла сточ чы ны, бе ла ру скіх мас ме дыяў 
і тра ды цый мяс цо вых бе ла ру саў.

— Скла да ным быў пе ра клад з поль
скай мо вы на бе ла ру скую. Па мыл кі маг лі 
мы зра біць так са ма ў гра ма тыч ным тэс
це, — га ва ры лі ўдзель ні цы алім пі я ды.

— Бе ла ру скую лі та ра ту ру і бе ла ру
скую куль ту ру мы лі чым на шы мі, род ны
мі. Рых ту ю чы ся да алім пі я ды, мы зна ё мім
ся з імі, — ска за лі ву ча ні цы Маг да ле на 
Мі ха ле віч і Аляк сан д ра Бе ла ка зо віч.

— Мы пры сту пі лі да алім пі я ды, каб 
пас па бор ні чаць з ін шы мі вуч ня мі, пра
ве рыць свае ве ды і ўме лас ці па бе ла
ру скай лі та ра ту ры і мо ве. Важ нае для 
нас стаць ха ця б фі на лі ста мі, бо та ды 
не трэ ба бу дзе нам пры сту паць да ма ту
раль на га эк за ме ну па бе ла ру скай мо ве 
і ат ры ма ем па гэ тым эк за ме не мак сі маль
ную коль касць ба лаў, — га ва ры лі бел лі
цэ і сты.

Част ка ўдзель ні каў алім пі я ды бу дзе 
па сту паць у вы шэй шыя ўста но вы на 
гу ма ні тар ныя ад дзя лен ні. Ву ча ні ца ІІІ 
Агуль на а ду ка цый на га лі цэя ў Бе ла сто ку 
Юлі та Ты ма шэ віч за я ві ла, што ха це ла б 
пра цяг ваць ву чо бу на ра сій скай або бе
ла ру скай фі ла ло гіі ў Вар шаў скім уні вер
сі тэ це. Асаб лі ва ў Вар шаў скім уні вер сі тэ
це ёсць мно га пра па ноў для лаў рэ а таў 
і фі на лі стаў бе ла ру скай алім пі я ды. Ва 
Уні вер сі тэ це ў Бе ла сто ку паў стае спе
цы яль насць бе ла ру ская эт на фі ла ло гія, 
якая так са ма зап ра шае бел лі цэ і стаў.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

n Чле ны ка мі сіі
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Эк зо ты ка (гр. ek so ti kos = да лё кі, чу жа-
зем ны) — су куп насць ха рак тэр ных прад-
ме таў, з’яў, рыс, улас ці вых да лё кім кра і-
нам, ра ё нам (напр. нез вы чай ная пры ро-
да, звы чаі, ма ста цтва паў д нё вых кра ін 
з пун к ту гле джан ня жы ха роў поў на чы) 
— так тлу ма чыць „Слоў нік ін ша моў ных 
слоў”. За эк зо ты кай лю дзі ча ста ад п-
раў ля юц ца ў да лё кія кра і ны, але бы вае, 
што эк зо ты ка са ма за віт вае да нас...

Цэ лі на і Баг дан Ка лі ты жы вуць у са мым 
цэн т ры Гай наў кі. Цэ лі на — гэ та мір ское 
поль скае імя. А я ці каў лю ся ары гі наль ным 
імем ура джэн кі да лё кай Ман го ліі...

— Цэ цэг — ад каз вае гас па ды ня.

—  Баг дан па-поль ску, гэ та „да ны Бо-
гам”, а што па-ман голь ску аба зна чае 
Цэ цэг? — пы таю.

— Квет ка. А паполь ску най б лі жэй шае па 
гу чан ню імя Цэ лі на.

— А якім чы нам Вы тра пі лі ў Гай наў ку?

— Я пра ца ва ла на дрэ ва ап ра цо вач ным 
за во дзе. Быў та ды та кі аб мен, што мы пры
яз джа лі ў Поль ш чу, а з Поль ш чы еха лі да 
нас. Та ды з Ман го ліі пры е ха ла ў Поль ш чу 
ба дай двац цаць пяць асоб, якіх у Вар ша ве 
раз мер ка ва лі па роз ных поль скіх за во дах. 
Я і два мае ка ле гі тра пі лі ў Гай наў ку.

— Мне да вя ло ся стаць апе ку ном гэ тай 
груп кі. Я та ды пра ца ваў у До ме куль ту ры 
ін ст рук та рам і ма ёй за да чай ста ла аз на
ям лен не гас цей з куль тур най пра па но вай 
Гай наў кі. Ну і так я аз на ё міў...

— Доў га Вы та ды бы лі ў Гай наў цы?

— Пры е ха лі ў лі ста па дзе, а вы е ха лі пас ля 
пра ва слаў ных Ка ляд. Згу ля лі ра зам Сіль
вест ра ў „Лес ні ку”. А пас ля ўсе прак ты
кан ты з’е ха лі ся ў Вар ша ву і ра зам па е ха лі 
ў Ман го лію.

— Вы пры яз джа лі по ез дам. Коль кі трэ-
ба ехаць з Ман го ліі ў Поль ш чу?

— З Вар ша вы ў Маск ву паў та ры су так, 
а з Маск вы ва УланБа тар пяць з па ло вай 
су так.

— Зна чыць — сем су так, цэ лы ты-
дзень. Але вы тут па зна ёмі лі ся і гэ тае 
зна ём ства ме ла свой пра цяг...

— Мы пі са лі са бе лі сты і пас ля я за пра сі
ла Баг да на ў Ман го лію, каб там афор міць 
шлюб.

— Дзе Вы жы лі ў Ман го ліі?

— У ста лі цы.

— І там быў дрэ ва ап ра цо вач ны за вод?

— Так. Там пра ца ва лі па ля кі...

— Па ля кі?..

— Так; за вод па бу да ва лі поль скія спе цы
я лі сты. Ён вы раб ляў вок ны, дзве ры, быў 
так са ма мэб ле вы цэх.

— Я па ці каў лю ся кры ху ін шым бо кам 
ман голь ска га жыц ця. У за меж ных 
ме ды ях я чы таў, што з ува хо дам у Ман-
го лію ры нач най эка но мі кі жы ха ры кра-
і ны ста лі па-сур’ ёз на му ці ка віц ца пры-
быт кам. Ра ней вя лі кая част ка вя ско вай 
ма ё мас ці бы ла су поль най улас нас цю 
аб ш чын, быц цам у кал га се.

— Так бы ло, дзе част ка да быт ку бы ла су
поль най, але па а соб ныя сем’і ме лі і свае 
ўлас ныя стат кі жы вёл: авеч кі, ко зы, ка ро
вы, ко ні, на пу сты ні Го бі свае вяр б лю ды. 
І дзяр жа ва куп ля ла сель ска гас па дар чыя 
вы ра бы. Ад нак з дзе вя но стых га доў мі ну
ла га ста год дзя раз мер ка ван нем сва ёй 
вы твор час ці за ня лі ся са мі жы вё ла во ды. 
Ла дзяц ца кірмашы. Гэ та, вя до ма, спа ра дзі
ла ды фе рэн цы я цыю на сель ні цтва, не ўсе 
ад ноль ка ва спра ві лі ся з кан ку рэн т нас цю.

— У мя не скла ла ся — на ас но ве роз-
ных ін фар ма цый — ура жан не, што 
жы ха ры Ман го ліі з’яў ля юц ца шчы ры мі 
і доб ра зыч лі вы мі людзь мі. Ці ўва ход 
ры нач най эка но мі кі не сап са ваў іх ніх та-
кіх ста ноў чых пры мет?

— Вя до ма, што гэ тая з’я ва ад моў на па
дзей ні ча ла на ўза е ма ад но сі ны па між 
людзь мі.

— Вы са мі жы лі ва Улан-Ба тар. А ці 

Ва ша сям’я так са ма жы ла ў ста лі цы, ці 
пры е ха ла ту ды з пра він цыі?

— Мы жы лі ва УланБа тар, мой та та пра ца
ваў ма шы ні стам на чы гун цы.

— І да лё ка ез дзіў?

— У прын цы пе толь кі ў ме жах кра і ны. Але 
ў Ра сію так са ма ез дзіў. А ра ней баць ка 
пра ца ваў на шкло за во дзе, які так са ма 
па бу да ва лі поль скія спе цы я лі сты. І та ды 
так са ма пры яз джаў у Поль ш чу.

— Мя не гэ та ра дуе, што поль скія спе цы-
я лі сты ўнес лі шмат у раз віц цё ман голь-
скай эка но мі кі. Я ду маў што там бу да ва-
лі толь кі са ве ты.

— Яны там тры ма лі га лоў ным чы нам толь кі 
вой ска, — ук лю ча ец ца пан Баг дан.

— Так як і ў нас. Я яш чэ спы таю пра 
ман голь скую вё ску, бо ў тэ ле ба чан ні, 
ка лі па каз ва юць неш та з Ман го ліі, гэ-
та най час цей кон ныя спа бор ні цтвы. 
Гэ та ж на ко нях ко ліш нія ман голь скія 
за ва ёў ні кі пры е ха лі ў Еў ро пу. Ці ў Ман-
го ліі раз во дзяць мно га ко ней?

— Так. І гэ та па ро дзі стыя ко ні, на якія 
по пыт у за меж жы, на пры клад у Ка на дзе. 
У на цы я наль нае свя та ла дзяц ца кон ныя 
спа бор ні цтвы ў ста лі цы і ў ін шых цэн т рах; 
так са ма спа бор ні цтвы па ду жан ню, кан
цэр ты. Пры яз джа юць ту ры сты.

— Ад куль ту ры сты?

— Мно га з Гер ма ніі.

— А не з Япо ніі?

— І з Япо ніі, шмат пры яз джае з Ка рэі.

— А ці ёсць у Ман го ліі цэн т ры зім ніх 
спор таў. Бо ж Улан-Ба тар з’яў ля ец ца 
ба дай най ха лод ней шай з усіх ста ліц.

— Ёсць, з лыж ны мі ля бёд ка мі.

— А ці да лё ка яны ад ста лі цы?

— Не, не да лё ка.

— А не дзе ў Ал таі?

— Ту ды трэ ба бы ло б ля таць са ма лё там, 
там ка за хі жы вуць.

— Ка за хі і уй гу ры. Ці яны ад мет ныя ад 
ман го лаў?

— Не, не над та. На пры клад ка за хі п’юць 
гар ба ту з сол лю, мы со лім кры ху менш.

— Я ця пер крыш ку спы таю пра ал фа-
віт. Ця пер ман голь ская мо ва ка ры ста ец-
ца кі ры лі цай. Але ра ней ман го лы ме лі 
вель мі ці ка вы і ары гі наль ны ал фа віт 
і даў нія ман голь скія тэк сты вы гля да лі 
быц цам ка ло ны строй ных ёла чак. Ці 
ў шко лах вя дзец ца на ву чан не даў ня му 
ман голь ска му ал фа ві ту?

— Бы лі спро бы, але яны не пры ня лі ся.

— Ко ліш ні ман голь скі ал фа віт вып ра ца-
ва лі ве ра год на ма на хі, бу дый скія ла мы. 
Як вы гля дае рэ лі гій насць у Ман го ліі?

— У час ма ёй ма ла дос ці рэ лі гій насць бы ла 
пры ха ва ная. Мая цёт ка бы ла ве ру ю чай 
і яна кан с пі ра ва ла ся са сва ёй рэ лі гій нас
цю. Мы ха дзі лі ў хра мы, але як у му зей. Ця
пер рэ лі гій нае жыц цё ад наў ля ец ца, па яў ля
юц ца так са ма но выя кан фе сіі, на пры клад 
бап ты сты.

— Ка лісь Улан-Ба тар, які та ды на зы ваў-
ся Ур га, быў буй ным ма на скім цэн т рам. 
Ці ў ста лі цы за ха ва лі ся даў нія хра мы, 
па га ды?

— Так, яны аб ноў ле ны, па бу да ва ны так са
ма но выя хра мы.

— Ка лі я ву чыў ся ў ляў коў скай па чат-
ко вай шко ле, яе за гад чык Ры гор Ка-
роль ка ра сказ ваў нам, што та дыш ні 
пер шы сак ра тар Пар тыі Ула дыс лаў 
Га мул ка, ка лі за ехаў у Ман го лію і на вед-
ваў та маш нюю па га ду, пе рад ува хо дам 
у храм раз буў ся. Гэ та ста ві ла ся нам 
у пры клад куль тур ных па во дзін і па ша-
ны да на род най спад чы ны...

— Але та ко га звы чаю ў па га дах ня ма. Мож
на зняць абу так, але не а ба вяз ко ва.

— Мо жа на пад ло зе ля жа лі ды ва ны...

— Так, у па га дах ля жаць ды ва ны, але 
абут ку мож на не скі даць. Ла мы мо ляц ца 
се дзя чы на во кал у лаў ках, і мож на ту ды 
за хо дзіць, за па ліць лам пад ку, за ка заць ма
літ ву, ах вя ра ваць гро шы...

— Я яш чэ вяр ну ся да Ва шых па чат каў. 
Ці скла да на бы ло ўзяць Вам шлюб?

— У Ман го ліі бы ло звы чай на, па трэб ныя 
бы лі толь кі пе рак ла дзе ныя поль скія да ку
мен ты. Больш скла да на бы ло ў Поль ш чы, 
бо наш шлюб быў ба дай дру гім ман голь
скаполь скім у маш та бе кра і ны, а пер шым 
у ва я вод стве і чы ноў ні кі бы лі кры ху аза да
ча ны. Спяр ша жы лі мы ў Ман го ліі. Ра зам 
у Поль ш чу пры е ха лі ў маі 1987 го да, ужо 
з дач кою, якая на ра дзі ла ся го дам ра ней.

— З та го ча су коль кі ра зоў бы лі Вы на 
сва ёй Ра дзі ме?

— Скла да на па да рож ні чаць з ма лы мі 
дзець мі. Ка лі па мёр та та ў 1989 го дзе, я па
е ха ла з най ста рэй шай дач кою.

— А ма лод шыя дзе ці яш чэ ў Ман го ліі 
не бы лі?

— Яш чэ не. І яш чэ раз са ма ез дзі ла. А пас
ля з му жам у 2011 го дзе.

— А Ва шы ся мей ні кі на вед ва лі Вас тут?

— Так; ма ма з та там бы лі двой чы, ма ма бы

ла яш чэ раз, як сын на ра дзіў ся. Ну і брат 
з жон кай так са ма бы лі тут.

Спа дар Баг дан вы ка наў аль бом з вы ка на
ны мі ў Ман го ліі здым ка мі. Заў ва жаю юр ты:

— Ці ў ста лі цы ёсць юр ты?

— Ёсць, ёсць. На ват прэ зі дэнт мае сваю 
юр ту, у якой пры мае афі цый ных гас цей. 
Лю дзі, якія ў вы ні ку эка на міч ных і дэ маг ра
фіч ных пра цэ саў пе раб ра лі ся ў ста лі цу, 
пры вез лі за са бою і юр ты. У пры га ра дах 
УланБа та ра толь кі юр ты.

— У Ман го ліі, ве ра год на, вель мі су ро-
выя зі мы...

— Ма ра зы там сцю дзё ныя, але гэ та га так 
не ад чу ва ец ца як у нас, та му што там су хі 
клі мат. Але гла баль нае па цяп лен не ад чу
ва ец ца і ў Ман го ліі. Шмат там ця пер ка ма
роў, па яў ля юц ца кляш чы, якіх там ра ней 
не бы ло.

— Зна чыць — Ман го лія не та кая ўжо 
і эк за тыч ная... А я дзя кую Вам за раз мо-
ву і жа даю ўся го доб ра га.

Раз маў ляў і сфа таг ра фа ваў 
vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

*  *  *
Вар та да даць, што вя лі кі ўклад у аз на ям лен-
не еў ра пей цаў з Ман го лі яй унёс наш зям ляк 
Іо сіф Ка ва леў скі, на ро джа ны ў 1800 го дзе 
ў Вя лі кай Бе ра ста ві цы, што ка ля дзе ся ці 
кі ла мет раў за Крын ка мі. Ву чыў ся спяр ша 
ў Свіс лац кай гім на зіі, а пас ля па сту піў на 
гі сто ры ка-фі ла ла гіч ны фа куль тэт Ві лен ска-
га ўні вер сі тэ та. Там ён узяў ся за вы ву чэн не 
ста ра жыт ных моў і кла січ най лі та ра ту ры. 
У 1817 го дзе па рэ ка мен да цыі Ада ма Міц ке-
ві ча Іо сіф Ка ва леў скі ўсту пае ў Та ва ры ства 
фі ла ма таў, дзе зна ё міц ца з Та ма шам За нам 
і Янам Ча чо там. У 1824 го дзе Ка ва леў ска га 
ссы ла юць у Ка зан скі ўні вер сі тэт, афі цый на 
дзе ля вы ву чэн ня ўсход ніх моў. Там ён склаў 
та тар ска-ру скі слоў нік, стаў вы ву чаць араб-
скую і пер сід скую мо вы. У 1828 го дзе наш 
зям ляк вы яз джае ў Ір куцк, ад куль ла дзіць 
на ву ко выя эк с пе ды цыі ў За бай кал ле, Ман-
го лію, Кі тай, вы ву ча ю чы шы ро кі бы та вы 
і куль тур ны ды я па зон жыц ця та маш ня га на-
сель ні цтва. Саб раў там амаль сто дзе вя но-
ста ман голь скіх і ты бец кіх кніг, якія ад пра віў 
у Ка зань. Вяр нуў шы ся ў 1833 го дзе ў Ка зань, 
Іо сіф Ка ва леў скі за сна ваў там ка фед ру 
ман голь скай мо вы ды на пі саў пад руч ні кі 
для сва іх сту дэн таў. У 1835 го дзе ён вы даў 
„Ка рот кую гра ма ты ку ман голь скай мо вы”, 
а ў на ступ ным „Ман голь скую хрэ ста ма тыю”. 
У 1837 го дзе на пі саў „Бу дый скую кас ма ло-
гію”. Пас ля ён склаў трох том ны „Ман го ла-
ру ска-фран цуз скі слоў нік”, апуб лі ка ва ны 
ў дру гой па ло ве 1840-х га доў. Гэ та бы лі фун-
да мен таль ныя пра цы не толь кі лін г ві стыч на-
га ха рак та ру і Ка ва леў ска га з хо дам ча су 
вы бі ра юць у чле ны на ву ко вых та ва ры стваў 
Маск вы, Па ры жа і Лон да на. Па мёр Іо сіф Ка-
ва леў скі ў 1878 го дзе ў Вар ша ве.

Квет ка 
з Ман го ліі
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Б е л а р у с к і  з м а г а р  і  м е ц э н а т

Васіля Русакаhttp://panchanka.ru
120 га доў з дня нараджэння

Нап ры кан цы са ка ві ка не ста ла апош
ня га На род на га па э та Бе ла ру сі Ні ла Гі ле
ві ча. Для мно гіх, у тым лі ку аў та ра гэ та га 
ар ты ку ла, яго імя сім ва лі за ва ла пле я ду вы
дат ных бе ла ру скіх па э таў са вец ка га ча су, 
якія з на быц цём не за леж нас ці Бе ла ру сі 
ар га ніч на ўпі са лі ся ў но выя рэ а ліі. Та кі на
ту раль ны пе ра ход ад быў ся та му, што яны 
ста я лі на па зі цы ях бе ла руш чы ны, бы лі зак
ла по ча ныя ста нам бе ла ру скай мо вы, суп
ра ціў ля лі ся ду хоў на му за ня па ду свай го на
ро да. І хоць за са вец кім ча сам бы ло шмат 
іл жы і хлус ні, зван не На род на га па э та для 
та кіх як Ніл Гі ле віч цал кам ад па вя да ла іх 
ве лі чэз на му ўкла ду ў куль ту ру бе ла ру саў.

Роў на 21 год та му, 2 кра са ві ка 1995 го да, 
пай шоў з жыц ця яш чэ адзін На род ны па эт 
Бе ла ру сі — Пі мен Пан чан ка. Яго вер шы 
ўва хо дзяць у пра гра му на ву чан ня школь ні
каў, але знач на ці ка вей чы таць іх лю дзям 
да рос лым, якія, дзя ку ю чы жыц цё ва му дос
ве ду, больш ра зу ме юць іх глы бо кі сэнс.

У ме жах пра ек та „На цы я наль ны па э тыч
ны пар тал” не каль кі га доў та му ў су свет
ным па ву цін ні з’я віў ся сайт, пры све ча ны 
жыц цю і дзей нас ці Пі ме на Пан чан кі. Ён 
мес ціц ца па ад ра се http://pan chan ka.ru 
і ўяў ляе да во лі спа кой нае, але ў той жа 
час пры ваб нае чор набе лае вы яў лен не, 
у не чым па доб нае на ме ма ры яль ны ком п
лекс. Увер се раз меш ча ны зды мак ней ка
га во зе ра ці рэч кі з дрэ ва мі і хмыз ня ком 
на кру тых бе ра гах. Ні жэй пар т рэт па э та, 
вы ка на ны ў выг ля дзе гра вю ры, сло вы 
ві тан ня і верш Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча, 
пры све ча ны Пан чан ку. „Якая ве ліч, сі ла 
і... жур бо та!/ Як доб ра, ўзьняў шы дым ны, 
зор ны сьмерч,/ У ім г нень не най вы шэй ша
га ўзьлё ту/ У лі ка вань ні рап там стрэ нуць 
сьмерць”, — пі саў Ка рат ке віч, які па мёр 
на 11 га доў ра ней за свай го сяб ра.

Але не толь кі аб сум ным хо дзіць на сай

це. Ка лі, на пры клад, за зір нуць у руб ры ку 
„Жыц ця піс”, то мож на здзі віц ца, якім ці ка
вым бы ло жыц цё па э та. Так, Пі мен Пан чан
ка на ра дзіў ся ў 1917 го дзе ў Эсто ніі, ку ды 
бед ная сям’я вы еха ла ў по шу ках леп шай 
до лі. Праў да, праз тры га ды яны вяр ну лі ся 
ў Са вец кую Бе ла русь. По тым у бу ду ча га 
На род на га па э та бы ла на стаў ніц кая і жур
на ліс ц кая дзей насць. У ча сы апош няй вай
ны ён пра ца ваў у фран та вых га зе тах, по
тым абі раў ся дэ пу та там Вяр хоў на га Са ве
та Бе ла ру сі. У 1973 го дзе ат ры маў зван не 
На род на га па э та, а ў 1989 — стаў сяб рам 
Бе ла ру ска га ПЭНцэн т ра.

Зай маў ся Пі мен Пан чан ка і пе рак лад
чыц кай дзей нас цю — пе ра клаў на бе ла ру
скую мо ву, у пры ват нас ці, тво ры поль скіх, 
ла тыш скіх, ру скіх лі та ра та раў. Але ў гі сто
рыю бе ла ру скай лі та ра ту ры ён увай шоў 
ме на ві та як па эт.

З вя лі кім пе ра лі кам вер шаў Пан чан кі 
мож на па зна ёміц ца ў руб ры цы „Вер шы”. 
Кож ная наз ва тво ра ад на ча со ва з’яў ля ец
ца гі пер с па сыл кай на яго. Уся го ж та кіх 
гі пер с па сы лак не каль кі со цень. Раз меш
ча ны яны ў ал фа віт ным па рад ку, праў да, 
пер шай ча мусь ці ідзе лі та ра „І”.

Руб ры ка „Біб лі я гра фія” змяш чае наз вы 
збор ні каў, вы да дзе ных пры жыц ці Пі ме на 
Пан чан кі. Там жа па да юц ца га ды іх вы дан
ня, і рас па вя да ец ца, што мно гія яго вер
шы пак ла дзе ны на му зы ку.

Па зна ёміц ца з лі та ра тур най кры ты кай 
тво раў па э та мож на ў руб ры цы „Рэ цэн зіі 
і ана ліз”. Яна ідзе апош няй і змяш чае ча
ты ры ар ты ку лы на да ную тэ му. Апош ні ад
люст роў вае не а бы я ка вае стаў лен не Пан
чан кі да ма раль на га ста ну мо ла дзі кан ца 
80х — па чат ку 90х га доў мі ну ла га ста год
дзя, якую ён на зы вае дзець мі, не даг ле джа
ны мі Бо гам, баць ка мі і ўлас на ім.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Бе ла ру скі на цы я наль ны дзе яч, вы да вец, 
прад п ры маль нік, удзель нік Слуц ка га зброй
на га чы ну Ва сіль Ру сак на ра дзіў ся 4 кра
са ві ка 1896 г. у вёс цы Яча ва (ця пер Слуц кі 
ра ён). Удзель ні чаў у Пер шай су свет най 
вай не ў чы не пра пар ш чы ка на Паў ноч ным 
фрон це. У 1917 г. увай шоў у Бе ла ру скую са
цы я лі стыч ную гра ма ду, быў ад ным з лі да раў 
Бе ла ру скай ра ды бе ла ру саўвай скоў цаў 
Паў ноч на га фрон ту, удзель нік Бе ла ру ска га 
вай ско ва га з’ез да ў Ві цеб ску, Усе бе ла ру
ска га кан г рэ са ў Мен ску. У па чат ку 1918 г. 
пра ца ваў у Бе ла ру скім ка мі тэ це Вор шы, 
паз ней вяр та ец ца на Случ чы ну, ук лю ча ец ца 
ў дзей насць куль тур ніц кай ар га ні за цыі „Па
па рацьквет ка”. З траў ня 1918 г. у Бе ла ру
скай пар тыі са цы я лі стаўрэ ва лю цы я не раў, 
ува хо дзіў у ЦК. Уво сень та го ж го да арыш
та ва ны нем ца мі, пас ля выз ва лен ня ў снеж ні 
— адзін з ар га ні за та раў „Са ю за аба ро ны 
краю”. З пры хо дам баль ша ві коў пра ца ваў 
у ва лас ных ды вя ско вых уста но вах па ве та 
як выб ра ны ад ся лян ства, ад на час на зай
маў ся на цы я наль накуль тур най пра цай.

У са ка ві ку 1919 г. Ру сак арыш та ва ны 
баль ша ві ка мі, але праз ме сяц без вы стаў
лен ня аб ві на ва чан ня вы пуш ча ны пад зак
лад 3 тыс. руб лёў, якія са бра лі мяс цо выя 
ся ля не. Усё ле та ха ваў ся ад ЧК у ся лян скіх 
ха тах. У час поль скаса вец кае вай ны ак тыў
ны ўдзель нік ан ты поль ска га пад поль на га ру
ху, сяб ра Слуц ка га Бе ла ру ска га на цы я наль
на га ка мі тэ та, кі ра ваў бе ла ру скім хо рам 
„Па па рацьквет кі”, ра зам з яе дра ма тыч най 
дру жы най ез дзіў па па ве це са спек так ля мі, 
у якіх браў удзел як ар тыст пад псеў да ні мам 
Ба зыль Ка русь.

У лі пе ні 1920 г., з вяр тан нем са вец кае 
ўла ды, ма бі лі за ва ны ў Чыр во ную Ар мію, ад
бы ваў служ бу ў Слуц ку. У лі ста па дзе 1920 г., 
у час з’ез да Случ чы ны, аб ра ны яго ным стар

шы нёй, увай шоў у склад прэ зі ды у ма Ра ды 
Случ чы ны. У час Слуц ка га паў стан ня — ка
ман дзір 2га Гро заў ска га пал ка. У 1921 г. 
— ін ст рук тар Бе ла ру скай вай ско вай ка мі сіі, 
не ле галь на вёў эсэ раў скую агі та цыю ся род 
бе ла ру ска га ба та льё на БВК і бе ла ру ска га 
ся лян ства Ба ра на віц ка га па ве та.

Ра ту ю чы ся ад поль скае дэ фен зі вы, 
у траў ні 1922 г. у Коў не зай маў ся ар га ні за
цы яй пар ты зан скіх ат ра даў на Ві лен ш чы не 
су праць па ля каў, быў звя за ны з лі тоў скі мі 
стра лец кі мі ар га ні за цы я мі. У кан цы та го ж 
го да па рэ ка мен да цыі прад стаў ні цтва БНР 
у Коў не вы е хаў на ву чо бу ў Чэ хас ла вач чы
ну, уво сень 1923 г. па сту піў у Праж скую вы
шэй шую тэх ніч ную шко лу на аг ра на міч ны 
фа куль тэт. Ак тыў на ўдзель ні чаў у жыц ці бе
ла ру скае эміг ра цыі, адзін з кі раў ні коў Аб’ яд
нан ня бе ла ру скіх сту дэн ц кіх ар га ні за цый за 
мя жой. Пра ца ваў у Бе ла ру скім (Кры віц кім) 
куль тур наас вет ным та ва ры стве імя Ска ры
ны, су пра цоў ні чаў з ча со пі сам „Пе ра вяс ла”. 
Пас ля за стаў ся жыць у Пра зе. Ажа ніў ся 
з чэш кай, стаў прад п ры маль ні кам. У 1931 г. 
уз на ча ліў Праж скі Бе ла ру скі на цы я наль ны 
ка мі тэт. Быў фун да та рам роз ных вы дан няў 
і куль тур ніц кіх фэ стаў. Ле там 1939 г. вы даў 
паня мец ку бра шу ру „Bie la rusWe is s rut he
nien” з эт на гра фіч най кар тай Бе ла ру сі. З да
па мо гай А. Жу ка вы даў паш тоў кі з гер бам 
Па го ня. У час на цыс ц кай аку па цыі Пра гі ха
ваў у ся бе дзве габ рэй скія сям’і, да па мог ім 
ат ры маць пас вед чан ні, што яны бе ла ру сы.

Ле там 1945 г. арыш та ва ны ў Пра зе са
вец кай кон т р вы вед кай за „ан ты са вец кую 
дзей насць у эміг ра цыі”. 2 чэр ве ня 1946 г. Ва
ен ным тры бу на лам войск Мі ні стэр ства ўнут
ра ных спраў Бе ла ру скай вай ско вае ак ру гі 
за су джа ны да 10 га доў кан ц ла ге ра. Па мёр 
у зня во лен ні 23 жніў ня 1954 г.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ша ноў нае Спа дар ства
Сар дэч на ві таю ўсіх на ўра чы стых свят

ка ван нях дзе вя но ста вось май га да ві ны 
аб вяш чэн ня Бе ла ру скай На род най Рэс
пуб лі кі. Су стра ка ем ся ў вель мі тры вож ным 
і нес па кой ным пе ры я дзе для ўся го ча ла
ве цтва ва ўсіх сфе рах на ша га жыц ця, як 
у яго гра мад скапа лі тыч наэка на міч ным 
вы мя рэн ні, так і ў ма раль наду хоў ным ас
пек це. На зі ра ю чы за ты мі ўсі мі па дзе я мі, 
уз ні кае што раз больш пы тан няў на конт 
да лей шай бу ду чы ні па а соб ных на ро даў, 
дзяр жаў, ве ра выз нан няў, вай ны і мі ру. І як 
нам, бе ла ру сам, у гэ тым хіст кім све це не 
зня ве рыц ца ў сваё і на да лей цвёр да ад
стой ваць бе ла ру скія спра вы — са мыя важ
ныя для нас і на ступ ных па ка лен няў.

Каб пад ма ца вац ца ў на цы я наль най 
не па хіс нас ці, уз га дай ма той час і тыя аб
ста ві ны, у якіх на ра джа ла ся Бе ла ру ская 
На род ная Рэс пуб лі ка ў па чат ках двац ца
та га ста год дзя. Смерць і го лад заг ля ну лі 
ў во чы мі льё нам лю дзей у пе ры яд Пер шай 
су свет най вай ны і баль ша віц ка га пе ра ва
ро ту. Усе гэ тыя цяр пен ні спас ціг лі і нас, 
бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны — ах вяр вы му
ша на га бе жан ства 1915 го да. Ад нак ня гле
дзя чы на гэ тыя аб са лют на не спры яль ныя 
ўмо вы, на шы прод кі ме лі ад ва гу і сі лу 
ду ху кі нуць вык лік ім пер скім пам к нен ням 
на шых су се дзяў з ус хо ду і за ха ду. І ха ця 

та ды не за леж ная бе
ла ру ская дзяр жа ва 
не прат ры ва ла, але 
яна пе ра а ры ен та ва
ла мыш лен не на шых 
прод каў і на ступ ных 
па ка лен няў з эт наг ра
фіч нафаль к лор ных 
ка тэ го рый да па лі
тыч надзяр жаў на га 
са ма выз на чэн ня. Ме
на ві та Акт 25 са ка ві ка 
1918 го да на заў сё ды 
па ся ліў у бе ла ру скіх 
ду шах і пам к нен нях 
пра гу і пра ва на сва
бо ду і не за леж насць. 
У гэ тым мы перш за ўсё аба вя за ны на
шым прод кам, іх нім та дыш нім па лі тыч ным 
за па ве там. Праз два га ды бу дзем свят ка
ваць со тую га да ві ну аб вяш чэн ня не за леж
нас ці Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі. 
Ужо за раз Поль ш ча і ін шыя не за леж ныя 
дзяр жа вы цэн т раль наўсход няй Еў ро пы 
рас па ча лі маш таб ную пад рых тоў ку да ўра
чы стых свят ка ван няў ад ра джэн ня сва іх 
кра ін ста год дзе та му на зад. Нам за ста ец
ца спа дзя вац ца і ве рыць, што па лі тыч ная 
даль на бач насць пры му сіць на ват ця пе раш
нія ўла ды прыз наць Акт 25 са ка ві ка 1918 
го да ас но вай для па бу до вы бе ла ру скай 

дзяр жаў нас ці і не за леж
нас ці ў двац ца тым і на ступ
ным ста год дзях. Ме на ві та 
гэ тая да та па він на быць 
пад мур кам на цы я наль най 
зго ды і ед нас ці. Ка лі кі
ру ю чым не хо піць гэ та га 
ўяў лен ня і ад каз нас ці, 
то ра ху нак вы стаў ле ны 
гі сто ры яй за та кі па ды ход 
мо жа пры нес ці на ша му на
ро ду чар го выя здзе кі і па
ку ты. За раз ёсць доб рая 
на го да, каб кі раў ні цтву Бе
ла ру сі ад к лік нуц ца да по
вя зі ча соў і ста год дзяў. Аб
вяш чэн не двац цаць пяць 

га доў та му на зад, у 1991 го дзе, ак ту су ве
рэ ні тэ ту і не за леж нас ці сён няш няй Рэс пуб
лі кі Бе ла русь дае шмат маг чы мас цей, каб 
прыз наць ідэі БНР і ей ную сім во лі ку, а лю
дзей, якія вы хо дзяць на ву лі цы зма гац ца 
за іх, па лі чыць пат ры ё та мі Баць каў ш чы ны, 
а не во ра га мі, якім ня ма мес ца ў сва ёй кра
і не, пры га во ра ны мі на па ка ран не і эміг ра
цыю. Без гэ та га за ста нец ца толь кі зван не 
хам скай і ан ты бе ла ру скай ула ды, бо, на 
жаль, у на шай па мя ці і пе рад ва чы ма ста
яць зда рэн ні двац ца ці га до вай даў нас ці, ка
лі вяс ною 1996 го да ў Мен ску ме лі мес ца 
жор ст кае, звер скае збі ван не і ка та ван не 

сот няў мір ных дэ ман ст ран таў у час ак цый 
з на го ды Дня Во лі і Чар но быль ска га шля
ху. Двац цаць га доў та му на зад Аляк сандр 
Лу ка шэн ка вы ра шыў вы ка ра ніць кво лыя 
па раст кі бе ла ру скай дэ ма кра тыі, а пры на
го дзе ра ска лоць, па дзя ліць на род. Раз гон 
дзе сяць га доў та му Плош чы 2006 го да і пе
рас лед перш за ўсё яе ма ла дых удзель ні
каў быў пас ля доў нас цю і за ка на мер нас цю 
ра ней шых ра шэн няў.

У 2016 го дзе пры па дае шмат ін шых зна
мя наль ных дат і па дзей для бе ла ру скай 
спра вы ў Бе ла ру сі і Поль ш чы. Усіх тут не 
мес ца пе ра ліч ваць. Ха чу ўзга даць толь кі 
ад ну. Ме на ві та неў за ба ве, у кра са ві ку, 
бу дзем мець да чы нен не да са ра ка вой га
да ві ны чар но быль скай ка таст ро фы, якая 
пак ла ла свой ад бі так не толь кі на на шай 
гі сто рыі, але і на ме дыч наге не ты тыч най 
фор ме ўсёй на цыі. Маш таб гэ тай тра ге дыі 
і яе пас ля доў нас ці так пасап раў д на му да 
кан ца не рас с ле да ва ны і кла дуц ца вя лі кай 
не вя до мас цю на бу ду чы ні. Зва ны Чар но бы
ля зво няць на да лей і ас це ра га юць пе рад 
не ад каз най гуль нёю ў атам ныя элек т ра
стан цыі.

За тое зва ны ў хра мах на гад ва юць нам 
пра крох касць і ка рот ка ча со васць на ша га 
жыц ця, і пра раз ві тан ні з на шы мі бліз кі мі, 
сяб ра мі, пап леч ні ка мі. Па заў чо ра на веч
ны спа чын ады шоў ад нас Ніл Гі ле віч — 

Акт 25 Сакавіка — палітычна-дзяржаўнае самавызначэнне.
Выступленне старшыні Беларускага Саюза ў Польшчы з нагоды 98 га да ві ны аб вяш чэн ня 

Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі ў час святкаванняў у Беластоку 31 сакавіка 2016 года. 



11ДОПІСЫ, КРЫЖАВАНКА, ГАРАСКОП10.04.2016              № 1510.04.2016              № 15

PL ISSN 0546-1960
NR INDEKSU 366714

Вы да вец: Праг рам ная ра да тыд нё ві ка „Ні ва”.
Стар шы ня: Яў ген Ва па.
Ад рас рэ дак цыі: 15-959 Białys tok 2, 
ul. Za men ho fa 27, skr. poczt. 84.
Тэл./факс: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.bialystok.pl/
E-ma il: redakcja@niva.bialystok.pl
Zre a li zo wa no dzięki dotacji Mi nis tra Spraw 
Wewnętrznych i Ad mi ni stra cji.
Га лоў ны рэ дак тар: Яўген Ва па.
На мес нік гал. рэ дак та ра: Віталь Луба.
Тэхнічны рэ дак тар: Адам Паўлоўскі.
Рэ дак тар „Зор кі”: Ган на Кан д ра цюк-Свя руб ская. 
Пуб лі цы сты: Мі ко ла Ваў ра нюк, Аляк сандр Вяр біц кі, 
Ган на Кан д ра цюк-Свя руб ская, Уршуля Шубзда, Мі-

ра с ла ва Лук ша, Іаанна Чабан, Аляк сей Ма роз, Мацей 
Халадоўскі, Віктар Сазонаў, Уладзімір Хільмановіч, 
Юрка Ляшчынскі, Янка Целушэцкі.
Кан цы ля рыя: Га лі на Ра маш ка.
Дру кар ня: „Or t h d ruk”, Bia łys tok.
Tek s tów nie za mó wio nych re dak c ja nie zwra ca. Zas t rze ga 
so bie rów nież pra wo skra ca nia i op ra co wa nia re dak cyj ne-
go tek s tów nie za mó wio nych. Za treść og ło szeń re dak c ja 
nie po no si od po wie dzial noś ci.
Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą: kioski 
i punkty sprzedaży „RUCH” na terenie woj. podlaskiego oraz 
w War szawie (odbiór należy zgłosić u sprzedawcy wybranego 
kiosku lub punktu sprzedaży „RUCH”), placówki pocztowe 
i listonosze w woj. podlaskim, kioski i punkty sprzedaży 
„KOLPORTERA” oraz „GARMOND PRESS”, siedziba 
redakcji „Niwy”.
Pre nu me ra ta krajowa 
„POCZTA POLSKA”, „KOLPORTER”, „RUCH” — kwar-

talna 32,50 zł., półroczna 65 zł., roczna 130 zł. 
Redakcja „Niwy” — kwartalna 50 zł., półroczna 100 zł., 
roczna 200 zł. 
Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie 
województwa podlaskiego oraz oddziały „KOLPORTER” 
na terenie całego kraju.
Zamówienia na prenumeratę realizowaną przez 
RUCH S.A. można składać bezpośrednio na stronie 
www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: 
prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Te le fo-
nicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 
803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 700 – 1800. 

Wpła ty na wysyłkę z redakcji  przyj mu je: 
Ra da Prog ra mo wa Ty god ni ka „Ni wa”, 

BANK PEKAO S.A. O/Bia łys tok 
38  1240  5211  1111  0000  4929  0945

Nakład: 1 300 egz. 

Ру шыў ХІ ІІ вы пуск ін тэр
нэтпле біс цы ту «Вір ту аль ныя 
гус лі». Га ла са ван не на най

леп шую фольккру жэл ку 2015 го да па ча ло ся 18 са ка ві ка і за кон чыц ца 30 кра са ві ка 
апоў на чы. Ін тэр наў ты і слу ха чы ма юць маг чы масць выб раць з вась мі дзе ся ці аль бо маў 
фолькму зы кі най п ры га жэй шы, на сваю дум ку, кам пактдыск, а так са ма вок лад ку плас
цін кі. Пе ра мож цы пле біс цы ту не ўзна га родж ва юц ца каш тоў ны мі рэ ча вы мі ўзна га ро да
мі, ад но лаў рэ ат што год ат рым лі вае га на ро вую сім ва ліч ную ста ту эт ку гус ляў. Вар та 
пры тым ад зна чыць, што лаў рэ а там пер ша га вы пу ску пле біс цы ту ў 2003 го дзе бы ла... 
«Ча рам шы на», а пе ра маг ла за кру жэл ку «Hu laj, pó ki czas». Cя род удзель ні каў пле біс цы
ту ў вы ні ку жа раб’ ёў кі бу дуць раз мер ка ва ны ўзна га ро ды. За тым вар та пас пя шац ца.

Га ла са ваць мож на на сай це htp:// www.ges le.folk.pl
А пры на го дзе ха чу па ін фар ма ваць, што сё лет ні ХХІ Фолькфе сты валь шмат лі кіх куль

тур і на ро даў «З вя ско ва га па над вор ка» ў Ча ром се ад бу дзец ца 2224 лі пе ня 2016 г. на 
пля цоў цы по бач Гмін на га ася род ка куль ту ры. Сар дэч на зап ра ша ем лю бі це ляў фоль ка
вай му зы кі. vУла дзі мір СІ ДА РУК

10.04 — 16.00

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

ХІ ІІ Вір ту аль ныя гус лі

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі 
ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. на род ны ся рэд не а зі яц кі пяс няр = 10 _ 27 _ 26 _ 19 _;
2. муч ны вы раб з рэд ка га це ста спе ча ны на па тэль ні = 13 _ 14 _ 1 _ 2 _;
3. жы хар РыодэЖа ней ра = 24 _ 7 _ 6 _ 28 _ 20 _ 25 _ 34 _ 35 _;
4. га ра док між Брас ла вам і Іг на лі нам = 9 _ 17 _ 5 _ 4 _ 22 _;
5. рэ мень, па яс ная пап ру га = 32 _ 33 _ 23 _ 18 _ 3 _;
6. аве чы нут ра ны тлушч = 21 _ 8 _ 11 _;
7. на род = 16 _ 37 _ 36 _ 15 _ 12 _;
8. пры ча ліў да Ара ра та = 29 _ 30 _ 31 _.

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

ад ка зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 12 ну ма ра
Го рад, кур сант, бук лет, дзе яс лоў, ро та, оп ты ка, ях та, се анс, ме тыс, бу бен.

Ра шэн не: Та ды бу дзе пост, як не ста не хле ба.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бель

скаПадляшскага і Міхалу Байко з Беластока.

апош ні з вя лі кіх пісь мен ні каў са зван нем 
на род на га. Ра ней адыш лі Ва сіль Бы каў, 
Янка Брыль, Ры гор Ба ра ду лін, Ге надзь 
Бу раў кін, а за раз — Ніл Гі ле віч. Яны — сім
ва лы і апі рыш чы бе ла ру скас ці, а так са ма 
аў та ры тэ ты і нам, бе ла ру сам Бе ла сточ чы
ны, і на шы за ступ ні кі. Усе яны бы лі вель мі 
доб ра аз на ём ле ны з на шы мі спра ва мі 
і асо ба мі — з не ка то ры мі аса бі ста, з не ка
то ры мі за воч на.

Зна ём ства і сяб ра ван не ад бы ва ла ся 
най перш дзя ку ю чы „Ні ве”, якая ўжо шэс ць
дзя сят га доў тры мае зван не бе ла ру ска га 
тыд нё ві ка. Ме на ві та „Ні ва” і яе рэ дак цыя, ка
рэс пан дэн ты, суп ра цоў ні кі ста ра лі ся і ста
ра юц ца сва ёй пра цай даць нам, бе ла ру сам 
Бе ла сточ чы ны, па чуц цё на цы я наль най 
ад мет нас ці і год нас ці, пе ра ка заць са мую 
важ ную ў та кім вы пад ку зброю — ве ды, 
мо ву і па чуц цё агуль на бе ла ру скай ед нас ці. 
Ге ор гі Вал ка выц кі, Ві таль Лу ба, Яў ген Мі ра
но віч як га лоў ныя рэ дак та ры са сва і мі жур
на лі ста мі па ме ры фі нан са вых і ар га ні за
цый ных маг чы мас цей не толь кі пас ля доў на 
апіс ва лі на шу бе ла ру скую на цы я наль ную 
мен шасць, але ста ра лі ся ін с пі ра ваць яе са
ма ар га ні за цыю. Па дзя ка, па ша на і па ва га 
ўсім лю дзям „Ні вы” на пра ця гу гэ тых 60ці 
га доў — яе пра цаў ні кам і чы та чам.

Не вы пад ко ва на ста рон ках гэ тай га зе
ты дру ка ва лі ся ўспа мі ны бе ла ру саў Бе ла
сточ чы ны аб бур лі вых па дзе ях двац ца та га 
ста год дзя. Тра гіч ныя поль скабе ла ру скія 
да чы нен ні пас ля Дру гой су свет най вай ны 
ўпер шы ню бы лі за пі са ны ме на ві та жур на лі
ста мі „Ні вы”. У гэ тым го дзе адз на ча ем сум
ную, ся мі дзя ся тую, га да ві ну па цы фі ка цыі 
бе ла ру скіх вё сак Пад ляш ша. Дзя ку ю чы 
ся мей най па мя ці, за пі сам жур на лі стаў, 
ра дыё і тэ ле рэ пар та жам, пра цам гі сто ры
каў, гра мад скім іні цы я ты вам, за ха ван не 
і ўша на ван не па мя ці пра тыя па дзеі на бы
ло агуль наг ра мад скі і агуль на бе ла ру скі 
ха рак тар. Ха ця сён ня не ка то рыя поль скія 
сі лы на да лей хо чуць ад мя ніць гі ста рыч ную 
праў ду пра тыя па дзеі і зняс ла віць наш 
бе ла ру скі пункт гле джан ня, то зроб ле нае 
за раз на мі на заў сё ды за ста ец ца ў спад чы
ну на ступ ным па ка лен ням.

На шым і на ступ ным па ка лен ням на пэў
на бу дзе слу жыць пла на ва нае ў гэ тым 
го дзе, дзя ку ю чы іні цы я ты ве аб’ яд нан ня 
„АББА”, а на пі са нае сяб ра мі Бе ла ру ска га 
гі ста рыч на га та ва ры ства, вы дан не пад
руч ні ка па гі сто рыі бе ла ру саў Пад ляш ша. 
На пэў на ў гэ тай пра цы зной дуц ца і рад кі, 
пры све ча ныя ўдзе лу бе ла ру саў Бе ла сточ
чы ны ў час аб вяш чэн ня Ак ту 25 са ка ві ка 
1918 го да і зма ган ня за яго ажыц цяў лен не.

Та му хо чац ца спа дзя вац ца, што праз 
два га ды ста год дзе аб вяш чэн ня Бе ла ру
скай На род най Рэс пуб лі кі бу дзем ад зна
чаць як агуль на дзяр жаў нае свя та.

Жы ве Бе ла русь!

(22.03. — 20.04.) Усе не га цы я цыі пой дуць 
па-твой му. Вык лі чаш ура жан не так са ма на кі-
раў ні цтве, і на кім сь ці яш чэ. Бу дзеш сам вы ра-
шаць аб сі ту а цы ях. Вя лі кае шчас це Ба ра ноў 
у ста рых па рах. Да 13.04. мо жаш ат ры маць 
не ча ка ную пра па но ву ці ка ва га за нят ку. І па бу-
шуй у кра мах — доб рая па куп ка бу дзе слу жыць 
та бе доў гія га ды. Ці ку юць вы пад кі і кан ту зіі, ды 
ўсё мо жа кон чыц ца толь кі на ца ра пі нах ці сі ня-
ках. Доб ра сіл куй ся.

(21.04. — 21.05.) Ша лё ны вір па дзей, мож-
на ад чуць ся бе раз губ ле ным. Прыз най ся да 
сва ёй па мыл кі, пап ра віш ад но сі ны ў па ры. 
Са мот ны Бык мо жа за ка хац ца, але абя цан ні, 
якія па чуе — гэ та сло вы на ве цер. Пра водзь як 
най больш ча су з бліз кі мі. Вя лі кае шчас це — бу-
дзеш у ад па вед ным ча се і ў ад па вед ным мес-
цы. За тое не най леп шая фор ма; не паш ка дуй 
па ру дзён на ад па чы нак.

(22.05. — 22.06.) 10-15.04. не за леж на ад 
не да хо пу ін фар ма цыі твае ра шэн ні бу дуць 
трап ныя, ін ту і цыя так са ма не пад вя дзе. Спаз-
нен ні пой дуць у ка рысць. За ду май ся над нап-
рам кам, ад дзя лі важ ныя спра вы ад не і стот ных. 
11-15.04. уз рас це твой апе тыт на лю боў ныя 
гуль ні ў па ры. Ка лі на ра дзіў ся ты ў дру гой дэ ка-
дзе, мо гуць неў за ба ве зай граць та бе вян чаль-
ныя зва ны. Хат нія не па лад кі, не кам фор т ная 
сі ту а цыя до ма 11-15.04. З 12.04. (да 18.04.) 
піль на са чы за аб’ я ва мі аб пра цы.

(23.06. — 23.07.) Гро шы, сяб роў ства, па-
пу ляр насць. 11-17.04. пры ліў па чуц цяў, на ват 
у ста рой па ры. Пе ра лом ныя ра шэн ні, якія за-
вя дуць ця бе да стан цыі «Пос пех». У па чуц цях 
мо жаш сяг нуць па свой ідэ ал. Шанц на ўдзел 
у но вым пра ек це. 13.04.-17.04. най лепш па-
чаць та бе ўлас ную дзей насць.

(24.07. — 23.08.) Вя лі кая па пу ляр насць 
і пры хіль насць ін шых. Зор кі да да дуць та бе 
кры лаў! Па шы бу еш да пра фе сій ных пос пе-
хаў. Да 13.04. най больш уда лыя ран дэ ву. 
Са мот ныя Львы ня хай па раз г ля да юц ца ся-
род сва іх су пра цоў ні каў або зна ё мых сва іх 
сяб роў — мо жа ся род іх ёсць хтось ці вар ты 
асаб лі вай ува гі. Бу дзеш зап ра ца ва ны, але за-
да во ле ны, у вы дат най фор ме. Але пры піль нуй 
свой ка шылё к.

(24.08. — 23.09.) 11-14.04. удас ца та бе ўця-
чы з за стаў ле ных на ця бе па стак. З 15.05 (да 
19.04.) пой дзеш як бу ра — кан ку рэн цыя па дзе 
ніц ма! Ін ве стуй у ся бе са мо га; не сум лен ную 
кан ку рэн цыю пра го ніць квад ра ту ра Мар са. 
Но вая пра ца не бу дзе ця бе доў га ча каць — зак-
ру ці ся ва кол яе па між 12 і 18.04.

 (24.09. — 23.10.) Ця пер ты аб ран нік лё су 
— бу дзеш мець упэў не насць у шля ху ку ды іс ці. 
Доб ры на строй і зда роўе. З 13.04. (да 18.04.) 
ляг чэй шыя бу дуць кан так ты з людзь мі, мо жаш 
вы свет ліць не па ра зу мен ні і за кон чыць спрэч кі. 
Уда лыя ся мей ныя су стрэ чы, толь кі не ды ску туй-
це пра па лі ты ку і вы хоў ван не дзя цей! 11-15.04. 
мо жа хо ра ша за іск рыц ца ў па ры.

(24.10. — 22.11.) Усё склад ва ец ца доб ра. 
Паз бя гай ад к ры тай кан ку рэн цыі. Ха дзі на ўсе 
ме ра пры ем ствы. Мо жаш па шу каць ці ка вей ша-
га і лепш плат на га за нят ку. З 15.04. (да 20.04.) 
пач неш урэш це па жы наць пла ды сва ёй пра цы. 
З 16.04. (да 21.04.) шан цы на вый г рыш і да дат-
ко вы за ро бак. За мест ас пі ры ну ўжы вай алей 
з ме лі сы, не пра сту дзі ма ча во га пу хі ра.

(23.11. — 22.12.) Ад ця бе за ле жыць, ці па-
ка ры ста еш ся свет лым, ці цём ным бо кам мо цы. 
З 13.04. (да 18.04.) мо жа ўдац ца та бе ней кі са-
ма ві ты біз нес, бу дуць час цей па яў ляц ца гос ці 
ў тва ім до ме. Змабі лі зу еш ся да цяж кай пра цы, 
бу дуць сур’ ёз ныя раз мо вы і выз на чэн ні. Зра бі 
па ра дак на кам п’ ю та ры і ў па пе рах. Ключ да 
пос пе ху — сі стэ ма тыч насць і аку рат насць.

(23.12. — 20.01.) Не кан т ра люй ся бе, ідзі 
за эмо цы я мі, не змар нуй на го ды. Са мот ны Ка-
зя рог — не ха вай ся ў ча ты рох сце нах, ты ця пер 
улю бё нец Ве не ры, якая здзей с ніць усе твае 
жа дан ні, лю дзі бу дуць ах вот на і з пры ем нас цю 
з та бою кан так та вац ца. Ка лі ду ма еш пра пра цу 
на свой ра ху нак — мо жаш хо ра ша ўвай с ці на 
ры нак, а твая на ват не вя ліч кая фір ма вы ка сіць 
ма на па лі ста!

(21.01. — 19.02.) Да ска на лы на строй і ўпа-
рад ка ван не фі нан са вых спраў. 9-14.04. — мо-
жаш за ка хац ца з пер ша га паг ля ду! 11-15.04. 
бу дзеш мець нос да ін та рэ саў! Даз воль у па чуц-
цях дзей ні чаць на ка на ван ню. На пра цы вель мі 
піль на прыг ля дай ся пра па но вам.

(20.02. — 21.03.) Да бя рэш ся да бяс печ на га 
пор та. Але зме ны бу дуць кра наль ныя і вель мі 
ці ка выя. У рад ні і кам па ніі па стаў на вет лі васць 
і сва бо ду. На пра цы вый дзеш на лі да ра, але 
не раз ліч вай на пах ва лы, хут чэй на штур хан цы 
для прык ла ду, каб заш мат не ду маў. 11-14.04. 
мо жа прык ме ціць ця бе вель мі ўплы во вая асо-
ба, якая ах вот на бу дзе ця бе пад трым лі ваць. 
Гро шы ця бе лю бяць і жва ва на поў няць твой 
ка ша лёк. Пап раў сваю ды е ту, бо па гра жае та-
бе ане мія.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Ула ды На раў чан скай гмі ны Гай наў ска
га па ве та дба юць пра да ро гі. 30 са ка ві ка 
гэ та га го да ехаў я ро ва рам з Но ва га Ляў ко
ва ў Нар ву це раз Бяр над скі Мост (у ма ёй 
вёс цы на зы ва юць яе Бэр надз кім Мо стам, 
а та маш нюю ва ко лі цу — Бэр над чы най) 
і да лей ка ля вё скі Пад ба ра ві ска. Гэ тай 
да ро гай ехаў я два га ды та му. За раз яна 
вель мі змя ні ла ся. За Пад ляў ко вам па вяр
нуў я ў на прам ку вё скі Бяр над скі Мост. На 
скры жа ван ні да рог уба чыў я ўка заль нік 
з над пі сам „Ber nac ki Most 5”.

Кры ху да лей еду ўжо ле сам і ба чу, 
што гра вій ка не та кая як бы ла ра ней. 
Ма ста вая да во лі шы ро кая ды роў ная, 
глад кая і... не шэ рааран жа вая, а цём
нашэ рая быц цам ас фальт. Як гэ та? І пад 
ко ла мі яна не шур шыць. Не ві даць дроб
ных ка мень чы каў. А мо жа гэ та і са праў ды 
ас фальт, па ду маў я і, каб лепш аг ле дзець, 
са ско чыў з ро ва ра. Штур х нуў я па ма ста
вой кі ёч кам. Яна цвёр дая, не пад да ец ца, 
але ўсё ж не та кая цвёр дая як ас фаль та
вае па лат но. Ця пер ехаць па гэ тай пуш чан
скай да ро зе ў Бяр над скі Мост лю ба та!

За Бяр над скім Мо стам па вяр нуў я ў бок 
Кры ні цы. Гэ тая вё ска на ле жыць да На раў
чан скай гмі ны. Увесь час да ро га та кая ж 
роў ная ды моц на ўбі тая. Раз г ля да ю ся на 
ба кі. Сямтам га лоў ную да ро гу пе ра ся ка
юць ін шыя да ро гі. Да рож ных ука заль ні каў 
ня ма, а я па мя таю, што ра ней — бы ло 
гэ та ў мі ну лым ста год дзі і я та ды ез дзіў на 
ро ва ры ў нар ваў скую шко лу, у якой ву чыў 
дзя цей. А вя до ма ж, у ле се ка го спы та еш, 
ку ды вя дзе тая ці ін шая да ро га. Ехаў я на 
10кі ла мет ро вым ад рэз к ку да ро гі це раз 
лес і ні ко га не су стрэў. Ка ля Пад ба ра ві ска 
па ім чаў ся на ма та цык ле толь кі адзін ма ла
ды муж чы на.

За Кры ні цай (яе ві даць вод даль ад да
ро гі) — вё сач ка Пад ба ра ві ска. Тут На раў
чан ская гмі на мя жуе з Нар ваў скай. І ехаць 
ста ла яш чэ лепш, бо... па са праўд ным 

ас фаль це! Я ўзра да ваў ся. Ра дасць 
мая бы ла ка рот кая. Та го ас фаль ту... 
250 мет раў. Еду ў на прам ку Крыў ца 

ўжо па жві ры стай да ро зе і кру ціць пе да лі 
ку ды ця жэй. У Крыў цы і ад вё скі да ша шы 
ас фальт. Да лей ва я вод скай да ро гай да бі
ра ю ся ў Нар ву.

На дру гі дзень, 31 са ка ві ка г.г. спы таў 
я чы ноў ні каў Гмін най уп ра вы ў На раў цы 
пра но вую гра вій ку з Пад ляў ко ва ў Кры
ні цу. Ска за лі мне, што тут змя ша лі жвір 
з глі най. Вось та кую большменш су месь 
пры мя ні лі. І, як ака за ла ся, з та ко га спа лу
чэн ня ат ры ма ла ся тры ва лая, глад кая як 
стол, ма ста вая.

За раз у пе ры яд пад рых тоў кі да ве лі
код ных свя таў у На раў чан скай гмі не ар
га ні за ва лі май старкла сы ма ля ван ня ды 
ін шых спо са баў уп ры гож ван ня яек у вя
ско вых свят лі цах у На раў цы, Ста рым Ляў
ко ве і ў Се мя ноў цы. За нят кі для дзя цей, 
мо ла дзі і ста рэй шых вя лі Ма рыя Рэ ент, 
Нэ ля Хар ке віч і Кры сты на Паск роб ка.

У Се мя ноў цы на за нят кі прый ш ло трыц
цаць асоб. І тут удзель ні кам май старкла
саў спат рэ бі лі ся больш за тры га дзі ны. 
Усе ах вот на шмат пап ра ца ва лі і шмат ча му 
на ву чы лі ся. Бы ло ці ка ва. Ме ра пры ем ства 
ар га ні за ва ла Га лі на Пан коў ская. У Се мя
ноў цы быў ніў скі фо та ка рэс пан дэнт.
vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГA

Дарога цераз лес
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У па ле скай 
глы бін цы (38)

А
 ва шы лю дзі, ка лі пры яз джа юць 
у Дуб ро ві цу, то там га во раць па
свой му ці на ўкра ін скай мо ве? 
— спы та ла я ў ба цюш кі Паў ло 
Ду бян ца.

— Лю дзі га во раць так, як у сва ім ся ле. 
Ня ма та кой звыч кі і пат рэ бы, каб там пе
ра хо дзіць на лі та ра тур ную мо ву. Ад нак 
ка лі хто едзе ў Кі еў, дык там ён вы му ша
ны раз маў ляць паўкра ін ску, бо пана ша
му не кож ны зра зу мее...

Я са ма моц на васт ры ла ву шы і мозг, 
каб прыс во іць сэнс па чу та га на мяс цо
вай га вор цы. Ту тэй шая мо ва, за мест на 
поў нач ці ўсход, ад сы ла ла мя не на да лё
кі поў дзень, дзесь ці аж но на Бал ка ны.

Не дар ма Адам Міц ке віч лі чыў гэ ты 
п ры пяц кі ба лот ны ку ток ка лы скай Сла
вян ш чы ны, мі фіч най пра ай чы най сла вян. 
Ад сюль ме лі вый с ці ў свет усе ад га лі на
ван ні сла вян, каб раз рас ці ся ў па а соб
ныя на ро ды і кра і ны. Гэ тая тэ о рыя, ка лі 
ўзяць пад ува гу пла да ві тасць ту зем цаў, 
ме ла свой сэнс. Мае ге роі з Пе раб ро
даў, Ту ра, Мі ля чы ці Ма роч на га га на ры
лі ся шмат дзет нас цю. Праў да, пя цё ра 
дзе так тут не ра бі ла вя лі ка га ўра жан ня, 
хут чэй пра маў ля ла як нор ма. Ну, хі ба 
што гу тар ка вя ла ся толь кі і вы ключ на 
пра пяць сы ноў...

* * *
Пры вя за насць да мяс цо ва га ды я лек ту 

не аба зна ча ла яш чэ на цы я наль най ідэн
ты фі ка цыі. Жы ха ры па ле скіх вё сак з ук
ра ін ска га бо ку лі чы лі сва іх сва я коў, якія 
з’е ха лі на па ста ян нае жы хар ства ў Пінск 
ці Мінск, бе ла ру са мі. Тут, як у да ва ен ны 
час, на цы я наль насць выз на ча лі ад мі ніст
ра цый ныя ме жы. Па коль кі зна хо дзі лі ся 
мы ў па меж най зо не, здзіў ля ла мя не поў
ная ад сут насць на ву чан ня бе ла ру скай 
мо вы. Тым ча сам праз прыз му эт на гра
фіі, кра я ві ду, ды я лек таў ці ку лі на рыі тут 
ба чыў ся на ту раль ны пра цяг Пін шчы ны, 
Сто лін ш чы ны ці Брэст чы ны.

На моў ную іза ля цыю, як пат лу ма чыў 
на сва ім прык ла дзе ма роч нян скі на ста я
цель, шмат у чым спра ца ва ла аду ка цыя. 
Сам ён на ра дзіў ся ў мя стэч ку Но бель 
у дру гой па ло ве ХХ ст. Боль шасць прад
ме таў вык ла да ла ся на ру скай мо ве.

— У нас бы лі тры ўро кі па ру скай лі
та ра ту ры і два па ўкра ін скай, так што 
боль шую ўва гу ад да ва лі ру скай. Хоць 
сам свя тар ву чыў ся ў Пін ску, ён не меў 
шан цаў, каб вы ву чаць лі та ра тур ную бе
ла ру скую мо ву.

— Ка лі мы з сяб ра мі да яз джа лі да бе
ла ру скай мя жы, ад ра зу пе ра хо дзі лі на 
ру скую мо ву. Вось трох сяб роў з ад ной 
мяс цо вас ці ста яць на вак за ле ў Пін ску 
і вя дуць та кую раз мо ву:

— Ку да едем?
— К ста ри кам, в де рев ню. На до по-

мочь в по ли. А ты ку да, то же в дер е в ню?
— Да, то же к стрикам в де рев ню, на-

до по мочь...
Пас ля пе ра ся чэн ня бе ла ру скаўкра

ін скай мя жы, ад ра зу ўсе пе ра хо дзі лі на 
свой мяс цо вы ды я лект. Та ды на ша раз
мо ва гу ча ла прыб ліз на так:

— Здо ров! Ты ку ды едэш?
— До бат ь ков в сэ ло. Трэ ба по мог чы 

в по лі. А ты дэ?
— Як дэ! То ж до бат ь ков, по мог чы 

трэ ба...
Ча му ў Пін ску не ра шы лі ся адаз вац

ца пасвой му? Дзей ні чаў псі ха ла гіч ны 
бар’ ер. Ба я лі ся, што іх пры ні жаць, пра іг
на ру юць, аб за вуць дзе ра вен ш чы най... 
На ват у тых вё сках па бе ла ру скім ба ку, 
дзе га ва ры лі цью цель ка ў цю цель ку як 
у іх Но бе лі: у Не вя лі, Хой не, Мест ка ві чах, 
Вуль цы...

— Дык ча му ад вас еха лі ву чыц ца 
ў Пінск, а не ў Кі еў ці Роў на?

— У Пінск ішоў пра мы аў то бус і бі лет 
каш та ваў менш, чым у Кі еў. Для мя не 
бы ло зруч на яш чэ і па той пры чы не, што 
ў Пін ску жы лі бліз кія сва я кі, — ка жа ай
цец Паў ло.

* * *
На доб рую спра ву праб ле ма моў най 

іза ля ва нас ці ва ўкра ін скабе ла ру скай 
па меж най зо не зда ва ла ся ча со вай і па
лі тыч най. Гэ та му пя рэ чы ла ад к ры тасць 
і звыш та ле ран т насць па ле шу коў, а ўжо 
най больш гэ тыя ме жы пе ра ся ка ла асо ба 

шлюб ны пяр с цё нак з выг ра ві ра ва най да
тай. На ім быў па зна ча ны 1829 год. Гэ та, 
быў кан к рэт ны до каз, што ма гі ла маг ла 
да ты чыць паў стан цаў 1831 го да. Ай цец 
Паў ло на ла дзіў хрыс ці ян скае па ха ван не 
і па ста віў над ма гі лай пяць кры жоў...

Ча му так паз на чыў мес ца?
Гэ та быў хрыс ці ян скі аба вя зак і свя до

масць, што ў ма гі ле ля жаць кос ці мяс цо
вых па меш чы каў і мяш чан, якія ва я ва лі 
за гэ тую зям лю.

Я слу ха ла і не ве ры ла сва ім ву шам. 
Усё гэ та апа вя даў мне пра ва слаў ны ба
цюш ка УПЦ Ма скоў ска га пат рыяр ха ту.

(пра цяг бу дзе)
vТэкст і фота Ганны КАНДРАЦЮК

ай ца Паў ло. У сва ёй пра цы дас лед чы ка 
кра яз наў цы кан так ты з бе ла ру скі мі ка ле
га мі лі чыў не аб ход ны мі і бяс цэн ны мі. Дзя
ку ю чы да па мо зе бе ла ру скіх гі сто ры каў, 
здзей с ніў ве ка пом нае ад к рыц цё.

— Гэ тае мес ца зна хо дзіц ца 15 кі ла мет
раў ад Ма роч на га, — па чаў свя тар, — ля 
са мой Пры пя ці.

У на ро дзе за цер ла ся па мяць пра на
цы я наль навыз ва лен чыя паў стан ні. Мяс
цо выя лю дзі ча сам згад ва лі пра «Цар скія 
мо гіл кі», ін шы раз пра «Ба яр скія мо гіл
кі». Але што да ча го — ніх то не ве даў. 
Мес ца ў ле се бы ло па кі ну тае са мо са бе. 

Пас ля прый шлі ван да лы і ра скоп ва лі 
ўзго рак. Ве цер вы меў пя сок і на па вер
х ні па ка за лі ся люд скія кост кі, рэб ры. 
Ба цюш ка на няў ра бо ча га і ра зам з ім ра
шыў упа рад ка ваць мес ца, саб раць част
кі паз ва ноч ні ка, чэ ра пы. Зной дзе ныя 
кос ці пе ра па ха ва лі яш чэ раз у ма гі лу. 
Бе ла ру скія гі сто ры кі з Пін ска пад каз ва
лі, што там па він на зна хо дзіц ца ма гі ла 
паў стан цаў 1831 го да. Ат рад пад ка ман
да ван нем Пус лоў ска га быў пры пёр ты 
цар скі мі вой ска мі да бе ра гоў Пры пя ці, 
ад куль ужо не меў шан цаў ад сту піць.

На ад ным паль цы ба цюш ка знай шоў 


