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Дэкамунізацыяè3

Краязнавец з Рыгораўцаўè10

Гаворка надалей для некаторых асацыю
ецца з невуцтвам і сорамам. І гэтае аба
гульненне найбольш крыўднае. Жыхары 
Дуброўшчыны штораз больш выразна 
дэманструюць сваю прывязанасць да моў
най спадчыны сваіх дзядоў. Дзякуючы ёй, 
акрэсліваюць сваю тоеснасць і робяць кро
кі ў тым напрамку, каб аддаць ёй належную 
пашану. Доказам на тое з’яўляецца новая 
кніга аб дуброўскай гаворцы. Здаецца, што 
гаворка нанава стала фактарам, дзякую
чы якому ідэнтыфікуем сябе з рэгіёнам. 
Вяртаемся да таго, што мясцовае. Пра 
мову жыхароў Дуброўшчыны размаўляем 
з сакольскім віцэстарастам, дырэктарам 
Комплексу школ у ДубровеБеластоцкай 
ды мовазнаўцам Юрым Беламызым.

— Услухоўваецеся ў голас 
жыхароў Дуброўшчыны?

— Вядома, што чалавек размаўляе, со
чыць за тым, што гавораць людзі, чаго 
чакаюць. Мне здаецца, што толькі тады 
можам выходзіць насустрач патрабаван
ням людзей.

— Таксама Ваша кніга 
з’яўляецца адказам на 
турбуючыя пытанні зем
лякоў? 

— Спадзяюся, што якраз іх мая кніга за
цікавіць. Сапраўды маю такое ўражанне, 
што людзі сёння патрабуюць шырэйшых 
ведаў аб сваёй сям’і, культуры, гісторыі, 
каб пазнаць сваю ідэнтычнасць. На маю 
думку сёння менавіта гаворка гэта той 
фактар, які наймацней ідэнтыфікуе нас 
з рэгіёнам. Вяртанне да таго, што мясцо
вае, значыцца найбліжэйшае чалавеку, 
паскорыла і ўмацавала глабалізацыя, 
якая дабіраецца да нас з усіх бакоў.

— Але захоўваеце асця
рожнасць пры акрэслен
ні мясцовай гаворкі «бе
ларускай».

— У маёй кнізе такі тэзіс будзе пастаў
лены.

— Аднак магчымасць увя
дзення беларускай мовы 
ў дуброўскія школы на
далей здаецца быць для 
Вас нечым абстрактным!

— Думаю, што так. Немагчыма ўсё адра
зу зрабіць. Трэба такія рэчы перадумаць, 
паразмаўляць з людзьмі, даведацца чаго 
яны хочуць. Магчыма варта было б зрабіць 
нейкую разведку, каб даведацца, колькі лю
дзей сапраўды было б гэтым зацікаўленых.

— Але з другога боку, ці 
гэта не феномен, што мо
ва, якую дзесяцігоддзямі 
выцяснялі, усё ж такі па 
сёння жыве і становіцца, 
можа не паўсюднай, але 
штораз больш папуляр
най?

— Хтосьці сказаў калісьці, што ператры
вае тое, што сапраўды патрэбнае. Відавоч
на гутарковая мова была патрэбная, перш 

за ўсё людзям, якія ў іншы спосаб не былі 
ў змозе выказваць сваіх думак і выяўляць 
сябе. Таму яна яшчэ гучыць. Але ці за двац
цацьтрыццаць гадоў яна яшчэ будзе існа
вала? Мова проста зменьваецца, як усё 
апошняе. У якой форме яна ператрывае 
— я гэтага не ведаю.

— Скуль увогуле ўзялася 
патрэба даследаваць род
ную гаворку, а вынікі пра
цы апублікаваць у кнізе?

— Я, як чалавек, які займаецца мовай 
(Юры Беламызы — выпускнік факуль
тэта паланістыкі, абараніў доктарскую 
дысертацыю ў Варшаўскім універсітэце), 
проста зацікаўлены гэтай моўнай з’явай 
нашага рэгіёна. Сам нарадзіўся ў вёсцы, 
дзе ўсе гаварылі папросту. Таксама маю 
такую свядомасць, што за некалькі гадоў 
нашай мовы будзе яшчэ менш чуваць 
чым цяпер. Паводле мяне, якраз сёння, 
мы можам яшчэ штосьці зрабіць, каб за
хаваць яе для будучых пакаленняў.

— Што ўвогуле будзе 
змяшчацца ў публікацыі? 
Хто працаваў, працуе 
над кнігай аб дуброўскай 
мове? 

— Напэўна будзе можна ў ёй знайсці на

вуковыя даследаванні нашай гаворкі. Ма
тэрыялы для кніжкі памагалі мне збіраць 
настаўніцы са школы ў Дуброве. Будзе 
змешчаны гістарычны нарыс, напісаны 
мясцовым краязнаўцам. Пра гісторыю 
каталіцкай парафіі ў Дуброве напісаў 
каталіцкі святар, аб праваслаўнай — ба
цюшка. У кнізе будуць надрукаваны вы
казванні цяперашніх уладароў стараства 
і бургамістр Саколкі. Апрача таго ў кнізе 
знойдзецца польска«просты» слоўнік.

— Калі плануеце выдан
не чаканай многімі кнігі? 
Вы, як аўтар, напэўна ча
каеце нейкага водгуку. 
На што спадзеяцеся? 

— Кніжка выйдзе пад канец красавіка. 
Хачу, каб яна была своеасаблівым до
казам пашаны для нашых дзядоў. Мае 
даказаць, што варта прысвяціць нашай 
мове кнігу. Нават не адну. Магчыма, 
погляд на гаворку калінебудзь памяня
ецца — ужо мяняецца, і больш не будзе 
асацыявацца з невуцтвам і адсталасцю. 
Для гэтага, аднак, нам патрэбны людзі, 
прызнаныя, якія будуць рабіць нешта 
добрае ў публічнай прасторы і пацягнуць 
за сабой другіх. Усё дзеля таго, каб ін
шыя пабачылі, што калі той канкрэтны 
чалавек родам з таго рэгіёна і ў яго мове 
тое чуваць, гэта абазначае, што гэта з’яў
ляецца пазітыўнай рысай.

— Вы, апрача таго, што 
самі займаецеся даследа
ваннем мясцовай гаворкі, 
таксама стараецеся заці
кавіць ёю гімназічную мо
ладзь. У мінулым годзе Ва
ша школа прымала ўдзел 
у праекце «Дыялог па
каленняў», дзе вучні раз
маўлялі са старэйшымі 
людзьмі і запісвалі словы 
ды словазлучэнні на мове 
жыхароў Дуброўшчыны.

— Так, праект з моладдзю нарадзіўся 
з мовазнаўчых лагераў. Ад нейкага часу 
я ў іх удзельнічаю, і падумаў, што варта 
было б заняцца гаворкай нашых ваколіц. 
У праекце «Дыялог пакаленняў» дзеці 
размаўлялі са старэйшымі жыхарамі 
Дубровы і навакольных вёсак, запісвалі 
словы, стваралі архіў. Цяпер з маімі вуч
нямі другога класа рэалізуем праект, мэ
тай якога з’яўляецца не толькі пазнанне 
лексікі, але таксама традыцыі і культуры 
мясцовых людзей. Я бачу, што вучні ве
даюць яшчэ гэтую мову. Калі не бацькі 

і дзяды, то суседзі на ёй размаўляюць. 
Рэалізуючы такія праекты, стараюся 
паказаць маладым людзям, што няма 
горшай і лепшай мовы. Каб ведалі, што 
згэтуль іхнія карані. І ў канцы, каб бачы
лі ў Дуброўшчыне сваю малую радзіму 
і маглі ёю ганарыцца.

— Ці не думаеце, што Вы 
— асоба, якая мае ўплыў 
на рашэнні ў сакольскім 
павеце, мала робіце для 
захавання мясцовай га
воркі ды ўвогуле для пад
трымкі мясцовай белару
скай культуры?

— Не ведаю каму не хапае гэтай працы. 
Я думаю, што раблю вельмі многа. Зай
маюся мовай, і так як ужо сказаў, кніжка, 
якая выйдзе пад канец красавіка, гэта 
форма падзякі ўсім, якія яшчэ ёю кары
стаюцца. Таксама маем у планах другую 
публікацыю, у якой будзем даследаваць 
гаворку Сакольскага павета. Але яшчэ 
патрабуем крыху часу. На маю думку 
дзве кніжкі —ці гэта мала, ці многа? Пэў
на мала, але робім што можам!

— Дзякую за размову і ча
каем кнігі!

vУршуля ШУБЗДА

Гаворка — беларуская, 
нацыянальнасць — ???

Гутарка з Юрым Беламызым пра беларускую 
тоеснасць, пачуццё прыналежнасці і мову.
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Чорным 
шляхам...

З уцечкі  
сцэнарыя

Вачыма еўрапейца

Ці амарант дурны? 

Як ужо шы ро ка вя до ма па ўсёй Поль
ш чы, бе ла стоц кія рад ныя, а дак лад ней 
— стар шы ня ка мі сіі куль ту ры і пра соў
ван ня го ра да Кшыш таф Стаў ніц кі (клуб 
ПіС), пры гуч най пад т рым цы клуб на га 
сяб ры Паў ла Мыш коў ска га і рад на га ад 
ка мі тэ та Тру ска ля ска га Мар ці на Шчуд
лы, вы ка заў жа дан не заб ла ка ваць спек
такль бе ла стоц ка га Дра ма тыч на га тэ
ат ра, ін с пі ра ва ны кніж ным рэ пар та жам 
«Бе ла сток. Бе лая сі ла, чор ная па мяць» 
Мар ці на Кон ц ка га. Прэм’ е ра прад стаў
лен ня зап ла на ва на на 16 кра са ві ка. 
У кан цы апош няй се сіі Га рад ской ра ды 
рад ны Стаў ніц кі пры знаў ся, што ў яго ру
кі тра піў сцэ на рый п’е сы.

— Вя лі кія гро шы, якія мы тра цім на 
пра соў ван не го ра да, бу дуць вы кі ну ты 
ў гразь пас ля гэ та га спек так ля. Гэ та 
про ста неп ры маль нае, што та кая рэч фі
нан су ец ца за кошт дзяр жаў ных срод каў, 
— ска заў Стаў ніц кі, да даў шы, што пас ля 

чы тан ня кні гі Кон ц ка га ад чу ваў, як быц
цам хтось ці плю нуў яму ў твар.

Ён звяр нуў ся да прэ зі дэн та го ра да 
і рад ных ГП, каб устаць на аба ро ну доб
ра га імя Бе ла сто ка і пра сі лі ўмя шац ца 
ў спра ву ві цэмар шал ка ва я вод ства, які 
на зі рае за тэ ат рам: «Ніх то не мае пат рэ
бы ў та кой п’е се, аб якой бу дзе гуч на ва 
ўсёй кра і не, і ўся кра і на бу дзе ду маць аб 
Бе ла сто ку, што гэ та ксе на фоб скі го рад, 
што тут — пра шу пра ба чэн ня ў дву кос сі 
— б’юць нег раў і ін шых. Гэ та не так (...). 
Гэ та так са ма вя лі кі зак лік, каб якне
будзь бла ка ваць спек такль».

Рад ны Мар цін Шчуд ла да каз ваў: «Ка
лі мы за гро шы па дат кап ла цель ш чы каў 
фі нан су ем неш та, што ад моў на ўплы вае 
на імідж і го ра да, і ва я вод ства, якія пра
соў ва юц ца як шмат куль тур ныя, на та кое 
не мо жа быць зго ды. Гэ та не цэн зу ра 
ма ста цтва, толь кі ад мо ва фі нан са ваць 
та ко га ро ду пра ек ты. Ёсць роз ні ца. Ка лі 

хтоне будзь хо ча, а ёсць не за леж ныя тэ
ат ры, хай зной дзе са бе гро шы, хай зной
дзе на гэ та спон са раў. Ка лі я да ве даў ся, 
што штось ці та кое мае ўзнік нуць, я ад чуў 
ся бе зня ва жа ным».

Ад каз ны за куль ту ру на Пад ляш шы 
ві цэмар ша лак Ма цей Жыў на, ка мен ту ю
чы ў СМІ вы ступ лен не га рад скіх рад ных, 
ска заў пас ля раз мо вы самна сам з ды
рэк тар кай тэ ат ра: «Я не ве даю, які бу дзе 
спек такль у Дра ма тыч ным тэ ат ры, але 
ах вот на пай ду і ўба чу. Хто не хо ча гля
дзець спек такль, у тэ атр іс ці не му сіць. 
Рад ныя, вя до ма, ма юць свя тое пра ва на 
свае за явы, але ўвесь гэ ты шум, ад нак, 
зу сім не па трэб ны. Дрэн на зда ры ла ся, 
што сцэ на рый, ці, дак лад ней, яго проб
ны эк зем п ляр, пра са чыў ся з тэ ат ра, што 
пры вя ло да не пат рэб ных эмо цый».

Прэ зі дэнт Та дэ вуш Тру ска ля скі, у яко
га мы спы та лі ся, ці вы сту піць да мар
шал ка, каб той спы ніў прэм’ е ру, ска заў, 
у сваю чар гу, што не мае та ко га на ме ру.

Аб гэ тай спро бе — бо на ват так наз ва
лі — за ма ху на спек такль зра бі ла ся гуч
на па ўсёй кра і не. У аба ро ну ві до віш ча 
і су праць прэ вен тыў най цэн зу ры афі цый
на вы сту пі лі па лі ты кі ГП і «Су час най», 
а прад стаў нік гэ тай пар тыі — Кшыш таф 
Мяш коў скі, ды рэк тар Поль ска га тэ ат ра 
ў Вроц ла ве на ват на пі саў ад кры ты ліст.

Мне так са ма «пат ра піў» у ру кі сцэ на
рый спек так ля ў рэ жы су ры вя до ма га 
ў тэ ат раль ным све це поль ска га рэ жы сё
ра Пят ра Ра тай ча ка. Яго аў тар Пётр Ра

віц кі за аў та рам кні гі (Мар цін Кон ц кі быў 
кан суль тан там сцэ на рыя) па каз вае за ку
ліс ны бок ула ды ў Бе ла сто ку, яе су вя зі 
з ася род дзем ба лель ш чы каў і Ка та ліц ка
га кас цё ла, але і Пра ва слаў най цар к вы, 
пра буе дай с ці да вы то каў ня на віс ці на 
на цы я наль най, рэ лі гій най ці га ма фоб най 
гле бе. Вы цяг вае ўсё тое, што Бе ла сток 
спра буе сха ваць пад сук но: га неб нае за
моў ч ван не, не вы ра шан не праб ле мы. Га
лоў ных ге ро яў там не каль кі: Прэ зі дэнт, 
Біз нес мен, Ар цы бі скуп, Гра мад скі Дзе яч, 
Дэ пу татНа цы я на ліст, Ба лель ш чык, Па ні 
Пра фе сар. Без імё наў, хоць у мно гіх вы
пад ках мож на ўга даць кан к рэт на га ча ла
ве ка з жыц ця Бе ла сто ка (Пра ку рор ці Дэ
пу татНа цы я на ліст), але, ве ра год на, яны 
маг лі быць узя ты з жыц ця ін шых га ра доў. 
Шмат сцэн — як ка жуць ма ла дыя лю дзі 
— моц ных. Ся род, не сум нен на, вык лі ка
ю чых вель мі моц ныя эмо цыі, сцэ на, кра
на ю чая дэ ба таў ва кол асо бы ка пі та на 
Ра му аль да Рай са «Бу ра га» і спа лен ня 
яго ат ра дам пра ва слаў ных вё сак на Бе
ла сточ чы не на зло ме сту дзе ня і лю та га 
1946 г. Не каль кі тэ ат раль ных ма на ло гаў, 
ды я ло гаў і вы каз ван няў моц на рэ за ні руе, 
як тое пры пі са нае Прэ зі дэн ту: «Да вай
ны мы пе ра но сі лі ін шых. І ця пер, ха ця мы 
за ста лі ся ад ны, пара ней ша му іх пе ра но
сім, хоць ін шыя ад нас знач на да лей».

Столь кі ад уцеч кі сцэ на рыя, астат няе 
па ба чы це са мі на сцэ не бе ла стоц ка га 
Дра ма тыч на га тэ ат ра.

vМа цей ХА ЛА ДОЎ СКІ

Вай на без аб вяш чэн ня вай ны вя дзец ца 
ў Поль ш чы на ўсю ка туш ку. Яна ні ад к ры
тая, ні гіб рыд ная, ні за кі раў ні цтва над ду ша
мі, ні за па лі тыч ную ўла ду. Хто з кім ва юе, 
і за што? Да клад на не вя до ма. Яш чэ ніх то 
не пра лі вае кры ві. Не наз ва ны яш чэ во раг. 
Ці са праў ды гэ та за ціш ша пе рад бу рай?

Шмат у апош ні час га во рыц ца пра на
род, ра дзі му — най час цей з ВЯ ЛІ КАЙ ЛІ ТА
РЫ. Пра пат ры я тызм так са ма. І пра тра ды
цыю, і сям’ю. І пра пра ва, і спра вяд лі васць. 
І ўсе яны пра сяк ну ты га ра чым праз мер на 
эма цый ным эле мен там. Усё на зва жай. 
У дру гім шэ ра гу — сён ня на «воль на» 
— ста яць та кія па няц ці, як дзяр жа ва, гра ма
дзя не, вяр шэн ства за ко на, гра мад скі па ра
дак, дэ ма кра тыя, плю ра лізм ва ўсіх яго пра
я вах. Абод ва шэ ра гі каш тоў нас цей ма юць 
шмат агуль на га. У іх, бе зу моў на, ёсць адзін 
агуль ны на зоў нік: агуль нае даб ро. Але 
спра ва ў ін тэр п рэ та цыі і ў ахоп лі ва ю чых яе 
кан тэк стах. Ці з’яў ля ец ца боль шасць ужо 
шы ро кай гра мад скас цю? Ці шы ро кая гра
мад скасць гэ та поў ная цэ ласць у яе ін ды ві
ду а лі за ва най у эт ніч ным, куль тур ным і ідэ а
ла гіч ным пла не раз на стай нас ці? Або яш чэ 
інакш: ці трэ ба ад роз ні ваць ся род поль скіх 
па ля каў асоб ныя ка тэ го рыі: па ля каў іл жы
вых або праў дзі вых?

Сут нас цю ча ла ве ча га ўспры ман ня з’яў
ля ец ца на па ло ву свя до мая зда гад ка, што 
неш та мо жа быць са праўд ным або іл жы
вым. Та кім чы нам, зна чэн не, якое мы да ем 
сло вам, як гэ та ні па ра дак саль на, за ле
жыць ад та го... якое вя лі кае зна чэн не на да
ём для іх. Са мі сло вы, на су пе рак слоў ні ка
вым выз на чэн ням, ні чо га не зна чаць. Вось 
ча му іх рэ зан незгі нан не та кое про стае. 
І тым ляг чэй ма ні пу ля ваць імі. Я маю на ўва
зе тут псі ха ло гію ча ла ве ча га ўспры ман ня. 
Возь мем у якас ці прык ла ду ко лер. Хай гэ та 
бу дзе ама рант. Аказ ва ец ца, што для кож на
га з нас са праўд ны ама рант — пур пур ны 
ко лер... мае ін шае ад цен не. Ама рант як раз 
у поль скай тра ды цыі мае вель мі вы раз нае 
пат ры я тыч нае ад цен не. У дзе вят нац ца тым 
ста год дзі ён з’я віў ся на лац ка нах поль скіх 
мун дзі раў і на ват стаў сі но ні мам улан ска га 
мун дзі ра ў жаў нер скай пес ні. Для мно гіх 
поль скіх пат ры ё таў ама рант стаў свя тас цю. 
Ці хтоне будзь сён ня ад ва жыў ся б ска заць, 
як ка лісь ці ма стакэстэт, што пажы ва піс на
му ама рант — дур ны?

Ці ка ва, што ска за ла б дзі ця, ка лі б яму 
пат лу ма чыць, што яго ны плю ша вы міш ка 
гэ та ад но мя шок з пі ла він нем? Хто б ад ва
жыў ся так жор ст ка ўвар вац ца ў яго нае 

вель мі ўраж лі
вае цар ства 
ўяў лен ня, якое 
выз на чае це ці
ва мат чы на га 
да ве ру? Гэ ты 
да вер мае, для 
мя не, элек т ра маг ніт ную энер гію і з’яў ля ец
ца па ста ян ным нось бі там пат ры я тыз му, 
лю бо ві да Ра дзі мы і го на ру ад сва ёй ідэн
тыч нас ці, не а ба вяз ко ва паз на ча най толь кі 
поль скас цю. Ад нак ад роз ні ваю са мыя сло
вы і тое, як іх ад чу ваю. Толь кі што гэ та мая 
аса бі стая, ін тым ная сфе ра і прэч ад гэ та га 
ўсе, хто хо ча мя не на ву чыць пат ры я тыз му. 
Та му што я ад роз ні ваю пат ры я тызм на бі ты 
пі ла він нем ад шчы рай лю бо ві да Ра дзі мы, 
пра якую Ша таб ры ян так пры го жа на пі саў 
у «Дзён ні ках», што ён на ра джа ец ца ад 
шчы ра га смак тан ня мат чы на га ма ла ка 
і ме ло дыі дзі ця чых ка лы ха нак. І яе ўлон нем 
з’яў ля ец ца род ная мо ва.

Пат ры я тызм гэ та спра ва не гор ла, 
а сэр ца. Я прыс лу хоў ваў ся ды ску сіі пра 
пат ры я тызм вель мі аду ка ва ных лю дзей, 
якія са сва ёй эру ды цыі зра бі лі цы та та
ла гіч ную зброю. Лі та раль на аб кід ва лі ся 
за ву ча ны мі цы та та мі, фраг мен та мі тво раў 
аў та ры тэ таў на ву кі. Гэ та бы ло ці ка вае, але 
ўся ды ску сія зак ры ла ся... у дву кос сі, та му 
што ні чо га яны не ўнес лі свай го. А я ча каў 
ад іх муд рас ці.

А знай шоў яе ў дзіў ных ака ліч нас цях. 
Вось, шу ка ю чы ме та фі зіч ных ад к рыц цяў, 
я на вед ваў хра мы роз ных кан фе сій. Зай
шоў так са ма ў вар шаў скую сі на го гу са 
зна ё мым габ рэ ем. Не ве да ю чы габ рэй
скай мо вы, я ка лы ваў ся ся род ма лель цаў 
як глу хі і ня мы. Аду сюль чуў рэ лі гій ныя 
спаз мы, стог ны і на ват ры дан не. Ча каў 
ней кіх гуч ных слоў, спа дзя ваў ся су стрэ чы 
з Бо гам. Кра нуў зна ё ма га за ло каць: «Пе
рак ла дзі мне про па ведзь!». А ён шэп ча 
мне на ву ха: «Той, хто ня чы сты, асу джа ны. 
Та му, што асу джа на ня чы стасць. Паз бя гай 
ня чы стас ці, паз бя гай жан чын у мен ст ру
аль ны пе ры яд. Паз бя гай сваю жон ку ў час 
мен ст ру а цыі...».

Хтось ці спы тае мя не, што тут бы ло 
па ву чаль ным? Ну, ні чо га. Або ўсё. Та ды 
я вый шаў з сі на го гі та кім жа не ра зум ным, 
як і ас ве ча ным ча ла ве чай праў дай. Хоць 
ад но бы ло пэў ным для мя не — муд расць 
на ра джа ец ца ад ча кан ня, ад сэр ца. Не 
з вус наў яна. Та му ня важ на, ці ама рант 
дур ны, ці не. Ама рант ёсць.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Трыц цаць год та му я, ма ла ды га ра дзе
нец, па чуў пра ней кую да лё кую ад нас ава
рыю, якая зда ры ла ся на ад ной з атам ных 
стан цый СССР. Што там ад бы ло ся да ве дац
ца бы ло цяж ка. Лю дзі ў той час ужо не ве
ры лі ні афі цый ным вер сі ям, ні дзяр жаў най 
прэ се. Больш да вя ра лі чут кам і „Го ла су 
Аме ры кі”. А звест кі з гэ тых абедз вюх кры
ніц не аб на дзей ва лі.

У пер шыя ж дні ста ла зра зу ме лым, што 
ад бы ла ся вя лі кая тра ге дыя. Ужо на пер
ша май скіх дэ ман ст ра цы ях тэ мы раз моў 
удзель ні каў у свя точ ных шэс цях бы лі зу сім 
нес вя точ ныя. Я заў ва жыў, што амаль па
ло ва з тых, хто па ды мае кі лі шак гор кай, 
па чы на юць да баў ляць у шклян кі ёд. Паз ней 
вы свет лі ла ся, што пра віль на ра бі лі. Толь кі 
та ды ніх то не раст лу ма чыў лю дзям, што трэ
ба ра біць, каб бы ло пра віль на.

У заб ру джа ную зо ну па ча лі за бі раць пер
шых лік ві да та раў. Ад туль ста лі пры яз джаць 
пер шыя пе ра ся лен цы. Ды і лік ві да та ры па
вяр та лі ся хут ка. Доў га там быць бы ло нель
га. І пры вез лі яны вель мі ня доб рыя звест кі.

Хтось ці рас па вя даў, як вя лі кія ма скоў
скія на чаль ні кі аса бі ста пры яз джа лі ту ды, 
каб сва ім з’яў лен нем аб вер г нуць чут кі пра 
ра ды я цыю і тым са мым аб ду рыць лю дзей. 
Яны на ват вы сту па лі пе рад лік ві да та ра мі. 
Толь кі вось пас ля вы сту пу ку ляй ля це лі да 
са ма лё та і пе рад па сад кай пра ма на аэ ра
дро ме па кі да лі сваё ста рое адзен не і абу
так з чар но быль скім пы лам, мы лі ся ад мыс
ло вы мі вад кас ця мі і ап ра на лі све жае.

Ін шыя пры во зі лі гі сто рыі пра тое, як 
мяс цо выя на чаль ні кі ра та ва лі сва іх бліз кіх, 
ду ра чы ін шых, ні бы та ні чо га не зда ры ла ся. 
І пра тое, як да ва лі лік ві да та рамдоб ра ах
вот ні кам у па да ру нак дэ фі цыт ную та ды лег
ка вуш ку за зго ду ўся го толь кі дзве га дзі ны 
пап ра ца ваць у ней кім не бяс печ ным мес цы. 
І што тыя ах вот ні кі не да жы лі да пер ша га ж 
дроб на га ра мон ту сва ёй ма шы ны. І пра 
тое, што ця пер у вя лі кай част кі лік ві да та раў 
увесь час ба ліць га ла ва. І яш чэ пра тое, 
што мно гія з іх ужо ні ко лі не бу дуць мець 
дзя цей.

Але асаб лі ва абу ра ла лю дзей чут ка, 
што чар но быль скія хма ры ве цер нёс у бок 
Маск вы. Ці да нёс бы — не вя до ма. Ды і па

куль да нёс бы, то яны бы лі б ужо не та кой 
не бяс печ най кан цэн т ра цыі. Але кі раў ні цтва 
пры ня ло ра шэн не па са дзіць смя рот ныя 
воб ла кі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі...

А адзін пал коў нік у ад стаў цы, які, па яго 
сло вах, не пас рэд на пра ца ваў з сак рэт ны мі 
да ку мен та мі ў ад ным не менш сак рэт ным 
шта бе, аса бі ста мне рас па вя даў, што Чар
но быль ская АЭС і ма ю чыя па бу да вац ца 
яш чэ не каль кі атам ных стан цый ужо ў Бе ла
ру сі, ап ра ча ін ша га ма юць вя лі кае ва ен нае 
зна чэн не. Маў ляў, па ад ным з ба я вых пла
наў, ка лі рап там за ход нія гру поў кі са вец кіх 
вой скаў бу дуць раз бі тыя, як у 1941 го дзе, 
то тыя стан цыі вы бух нуць. Іх па дар вуць, 
каб заб ру дзіць ра ды я цы яй тэ ры то рыю 
Бе ла ру сі і во раг праз яе ўжо не прой дзе 
да Маск вы. А на мае сло вы, што тут жа жы
вуць свае лю дзі, якія ўсе за гі нуць так са ма, 
ён толь кі раз вёў ру ка мі, кры ва ўсміх нуў ся 
і ска заў:

— Маз гі мець трэ ба. Хай гэ тыя свае за
раз ду ма юць. А то пас ля поз на бу дзе.

Прай ш ло трыц цаць год. Ад ны чут кі пац
вер дзі лі ся, ін шыя ча ка юць сва ёй ле га лі за
цыі або аб вяр жэн ня... Ужо тыя дзе ці, што 
на ра дзі лі ся пас ля Чар но бы ля, ма юць сва іх 
дзя цей. І ў ге нах кож на га бе ла ру са ёсць па
мяць пра Чар но быль...

Аса бі ста я не ма гу за быц ца пра апош нія 
дні свай го сяб ра, лік ві да та ра, ма ла до га 
му жа і баць кі. Не за доў га да смер ці да яго 
прый шлі сяб ры, каб пад тры маць не як...

— Хлоп цы, як я ха чу быць з ва мі, як я ха
чу жыць, — пла каў ён.

Атам ных стан цый пас ля чар но быль скай 
тра ге дыі са ве ты ў Бе ла ру сі бу да ваць не ста
лі. Яны то доб ра ве да лі, коль кі аса бі стых 
тра ге дый, і якую вя лі кую на цы я наль ную 
бя ду пе ра жыў бе ла ру скі на род. Хоць і за
сак рэ ці лі кан к рэт ныя звест кі, хоць і не асаб
лі ва яны не па ко і лі ся пра лёс бе ла ру саў, 
але па ме ры тра ге дыі ака за лі ся на столь кі 
вя лі кія, што на ват у та кім за сак рэ ча ным 
выг ля дзе ад мах нуц ца ад іх бы ло цяж ка. Не 
ад ва жы лі ся.

За мест атам ных стан цый у Бе ла ру сі па
ста ві лі цеп ла выя. Ка жуць, пра цу юць ня кеп
ска. Атам ную ж стан цыю ў Бе ла ру сі па ча лі 
бу да ваць зу сім ня даў на. Па ра сій скіх тэх на
ло гі ях. Сцвяр джа юць, што хут ка зап ра цуе...

vВік тар СА ЗО НАЎ
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Сейм 1 кра са ві ка пры няў за кон 
аб за ба ро не пра па ган ды ка му
ніз му або лю бо га ін ша га та та
лі тар на га рэ жы му ў выг ля дзе 
на зваў бу дын каў і аб’ ек таў гра
мад ска га прыз на чэн ня, у тым 
лі ку ву ліц, ма стоў і плош чаў. 
Прад стаў ні кі пад ляш скіх са маў
ра даў паў д нё ваўсход няй Бе ла
сточ чы ны, з які мі мы га ва ры лі, 
у пе ра важ най боль шас ці са мі 
хо чуць пе райменаваць іх, не 
ма юць на ме ру ча каць, па куль 
новыя назвы бу дуць ім на вя за
ны ва я во дам. Мяс цо выя гмін
ныя са маў ра даў цы, як пра ві ла, 
вы каз ва юц ца за пры род ную 
на мен к ла ту ру або вяр тан не да 
па пя рэд ніх на зваў.

За кон сцвяр джае, што «наз вы бу дын каў 
і аб’ ек таў гра мад ска га прыз на чэн ня, у тым 
лі ку да рог, ву ліц, ма стоў і плош чаў, прыс
вое ныя адзін ка мі мяс цо ва га са ма кі ра ван ня 
не мо гуць уша ноў ваць па мя ці лю дзей, ар га
ні за цый, па дзей або дат, якія сім ва лі зу юць 
ка му нізм або лю бую ін шую та та лі тар ную 
сі стэ му ці ін шым чы нам пра па ган да ваць 
та кую сі стэ му». У ім га во рыц ца: «За са дзей
ні ча ю чыя ка му ніз му так са ма лі чац ца наз вы, 
якія ад но сяц ца да лю дзей, ар га ні за цый, 
па дзей або дат, якія сім ва лі зу юць рэп рэ сіў
ную, аў та ры тар ную і не су ве рэн ную сі стэ
му ўла ды ў Поль ш чы ў 19441989 га дах». 
Сцвяр джэн не ва я во дам не сап раў д нас ці 
па ста но вы аб прыс ва ен ні наз вы бу дын ку 
або аб’ ек ту гра мад ска га прыз на чэн ня, 
няз год най з но вым за ко нам, бу дзе пат ра ба
ваць кан суль та цыі Ін сты ту та на цы я наль най 
па мя ці — Ка мі сіі расследавання зла чын
стваў су праць поль ска га на ро да, якая пац
вер дзіць гэ тую не ад па вед насць. Ва я во да 
мо жа так са ма кан суль та вац ца з Ра дай 
ахо вы па мя ці ба раць бы і па кут ні цтва. Важ
на ад зна чыць, што ка лі на пра ця гу трох 
ме ся цаў з дня ўступ лен ня ў за кон ную сі лу 
на зі раль на га ра шэн ня, зна чыць, ра шэн ня 
аб не аб ход нас ці змя ніць іс ну ю чую наз ву, 
не бу дзе прыс во е ная но вая, ва я во да вы
не се за мен нае ра шэн не, тобок, гэ та ён 
бу дзе вы ра шаць аб но вай наз ве. Вар та да
даць, што вы ня сен не за мен на га ра шэн ня 
ў спра ве пе ра йменаван ня ўнут ра най да ро гі 
па тра буе пісь мо вай зго ды ўла даль ні каў зям
лі, праз якую яна пра ля гае.

Ан на Ідзь коў ская, прэссак ра тар пад
ляш ска га ва я во ды Баг да на Паш коў ска га:

— Ва я во да не вя дзе яко гане будзь спі
су або рэ ест ру на зваў бу дын каў, аб’ ек таў, 
ву ліц. Ве ра год на, та кі су куп ны рэ естр уво
гу ле не вя дзец ца. Та кую ін фар ма цыю мо
гуць мець толь кі мяс цо выя ор га ны ўла ды, 
якія лепш за ўсіх са ры ен та ва ныя ў пы тан ні 
на зваў ву ліц або бу дын каў, раз меш ча ных 
на іх тэ ры то рыі. Аба вя зак зме ны на зваў 
па ві нен быць вы ка на ны мяс цо вы мі ор га на
мі ўла ды на пра ця гу два нац ца ці ме ся цаў 
з дня ўступ лен ня ў сі лу гэ та га за ко на. Толь
кі пас ля гэ та га тэр мі ну ва я во ды мо гуць 
умеш вац ца, вы да ваць за мен ныя ра шэн ні.

Бе ла сток 
пад рых та ва ны
Па вод ле да дзе ных ІНП ва ўсёй Поль ш

чы ка ля паў та ры ты ся чы ву ліц і плош чаў 
наз ва ны імё на мі дзе я чаў, звя за ных з Поль
скай На род най Рэс пуб лі кай. З не а фі цый
ных да дзе ных вы ні кае, што, на пры клад, 
у Поль ш чы ву ліц Ка ра ля Свяр чэў ска га 
па мен шай ме ры 55, 22 Лі пе ня — 19, Ян
ка Кра сіц ка га — 18, га да він уз нік нен ня 
ПНР — 15, Ган кі Са віц кай — 12, Мі ха ла 
Жы мер ска га — 7, Лю до вай Гвар дыі — 9, 
Ар міі Лю до вай — 8, Зыг мун та Бер лін га 
— 8, Са ю за ба раць бы ма ла дых, Чыр во най 
Ар міі, Мар цэ лі На вот кі, ПКНВ — па дзве. 
У ста лі цы Пад ляш ша з 1989 го да дэ ка му
ні за ва лі ка ля трыц ца ці на зваў ву ліц, у тым 
лі ку ву лі цы Дзяр жын ска га, Га га ры на, Га
мул кі ці Ле ні на, у 2013 го дзе — 27 Лі пе ня. 
Па вод ле га рад скіх чы ноў ні каў за ста ло ся 
змя ніць наз вы вась мі ву ліц, у ас ноў ным 
ма лых у мік ра ра ё не Пят ра шы. У агуль най 
скла да нас ці гэ та ву лі цы Аляк сан д ра Гар
ба та ва, Ар міі Лю до вай, Эве лі ны Са віц кай, 
ге не ра ла Зыг мун та Бер лін га, Юлья на 
Лень ска га, Ян ка Кра сіц ка га, Зыг мун та Кас
цін ска га і Юзэ фа Зюл коў ска га. Най больш 

эмо цый вык лі кае наз ва ву лі цы ге не ра ла 
Бер лін га, ка ман ду ю ча га 1й Поль скай 
Ар мі яй, па коль кі гэ тая ву лі ца зна хо дзіц ца 
ў скла дзе га лоў на га тран с пар т на га шля ху 
ў мік ра ра ё не Дзе ся ці ны. Прэссак ра тар 
бе ла стоц ка га ад дзе ла ІНП Та маш Да ні лец
кі прыз на ец ца:

— Ге не рал Бер лінг быў про ста вы ка наў
цам са вец кіх за га даў. Ён быў ка ман дзі рам 
Лю до ва га Вой ска Поль ска га, ство ра на га 
для та го, каб ажыц цяў ляць ды рэк ты вы 
Маск вы.

Ад дзел ге а дэ зіі ўпра вы го ра да Бе ла сто
ка пад рых та ваў спіс асоб зас лу жа ных для 
го ра да, які рас п ра цоў ва ец ца на ас но ве 
пра па ноў жы ха роў і рад ных, і якія мо гуць 
за мя ніць  да сю леш ніх ка му ні стыч ных пат
ро наў (гэ так зва ны банк пат ро наў). Ма ры-
юш Гром ка (ПіС, клуб гэ тай пар тыі мае 
боль шасць у га рад ской ра дзе), стар шы ня 
Га рад ской ра ды Бе ла сто ка ў раз мо ве 
з «Ні вай» за пэў ніў:

— На пэў на ў гэ тым го дзе ўсе зме ны 
зро бім. Па ча ка ем, ад нак, ра шэн ня ва я во
ды аб тым, якія наз вы па він ны быць зме не
ны. Бы ло б доб ра, каб са мі жы ха ры вы ка
за лі ся, якія но выя наз вы ім па ды хо дзяць, 
не а ба вяз ко ва з бан ка пат ро наў, маг лі б 
прад ста віць ін шыя пра па но вы.

На пра ця гу апош ніх не каль кіх ме ся цаў 
Га рад ская ра да Бе ла сто ка, не ча ка ю чы 
за ко на ад 1 кра са ві ка, пе рай ме на ва ла ву
лі цы Тэ а до ра Ду ра ча і Дзміт рыя Га ске ві ча 
ў мік ра ра ё не Пят ра шы. Пер ша га пат ро на 
— ад ва ка та ка му ні стаў — за мя ні ла Да ну та 
Се дзі куў на «Ін ка», а дру го га — ка му ні ста, 
за бі та га пас ля вай ны не за леж ніц кім пад
пол лем — Лу каш Цяп лін скі, прад стаў нік 
та го ж пад пол ля, на якім ка му ні сты здзей с
ні лі су до вае за бой ства. На бу ду чыя зме ны 
ў сё лет нім га рад скім бю джэ це ўжо вы дзе
ле ны ад па ве д ныя срод кі, а ўжо ча ты ры 
га ды та му Дзяр жаў ны ар хіў у Бе ла сто ку 
пад рых та ваў пуб лі ка цыю з бі яг ра фі я мі пат
ро наў бе ла стоц кіх ву ліц, якая мо жа быць 
да па мо гай у рэ а лі за цыі но ва га дэ ка му ні за
цый на га за ко на.

Не хо чуць за га ду
У асоб ных мяс цо вас цях паў д нё ваўсход

няй част кі Бе ла сточ чы ны яш чэ дзені дзе 
мо жна су тык нуц ца з наз ва мі, якія згод на 
з пер шак ра са віц кім за ко нам не аб ход на 
пе рай ме на ваць. У Ор лі, на пры клад, гэ та 
ву лі ца Ар міі Чыр во най. Стар шы ня Гмін най 
ра ды Ор лі Аляк сандр Клін:

— Мы па ча ка ем ра шэн ня ва я во ды, 
за гад ва ю ча га нам змя ніць наз ву. Мо жа 
вер нем ся да тае, што бы ла ра ней — ву лі

цы Пас вен т най. Па трэб ныя кан суль та цыі 
з гра мад скас цю па гэ тым пы тан ні. Бы ла 
ўжо пры мер ка да гэ тай зме ны, але не 
бы ло гра мад ска га прыз нан ня. Лю дзі не 
хо чуць важ дац ца са зме най пас вед чан няў 
асо бы і ін шых да ку мен таў, пла ціць вы ні ка
ю чыя з гэ та га збо ры.

У Кляш чэ лях і ў Нур цыСтан цыі мож на 
пра гу ляц ца па ву лі цы ка му ні стыч на га дзе
я ча, ге не ра ла Свяр чэў ска га«Валь тэ ра». 
Стар шы ня Га рад ской ра ды Кляш чэ ляў 
Кшыш таф Лян ге:

— Мы не хо чам ча каць за га ду ва я во ды. 
Наз вы ву ліц у Кляш чэ лях хо чам упа рад
ка ваць ком п лек с на пас ля кан суль та цый 
з гра мад скас цю. Пры на го дзе пла ну ем 
змя ніць і наз ву ву лі цы Свяр чэў ска га. Мо 
трэ ба бу дзе па ду маць і пра ву лі цу 1 Мая, 
та му што аса цы ю ец ца з ПНР, але ў рэш це 
рэшт гэ та свя та ўсіх ра бо чых і вы ду ма лі 
яго аме ры кан скія жан чы ны ў кан цы дзе вят
нац ца та га ста год дзя, так што, ве ра год на, 
не бу дзем мя няць. І ча му ме на ві та ў нас 
ёсць ву лі ца Пуш кі на? Я ве даю, што ён вя лі
кі па эт і, у прын цы пе, ні ко му не мя шае, але 
мо жа вар та, каб ву лі ца на сі ла імя ка го
не будзь з ту тэй шых, на пры клад, на ша га 
пра ва слаў на га свя та ра з дзе вят нац ца та га 
ста год дзя Ан то нія Сас ноў ска га.

Гмін ная ра да Нур цаСтан цыі пры мер ва
ла ся да зме ны наз вы ву лі цы Свяр чэў ска
га. Ад нак, гэ тая ідэя не ат ры ма ла адаб рэн
ня жы ха роў, па гэ тых жа пры чы нах, што 
і ў Ор лі.

Най больш шы ро ка но вы за кон ты чыц ца 
Гай наў кі. Там да гэ та га ча су не бы лі зме не
ны ву лі цы ка му ні стыч ных ак ты ві стаў, та кіх 
як Янэк Кра сіц кі, Ген рык Рут коў скі, Ула дзіс
лаў Кнеў скі, Ула дзіс лаў Гіб нер, Мал га жа та 
Фар наль ская, Па вел Фін дэр. Стар шы ня Га
рад ской ра ды Гай наў кі Якуб Астап чук:

— У агуль най скла да нас ці гэ тых ву ліц 
ня ма на ват дзе ся ці. Мы па ча ка ем са зме
на мі да апош ня га мо ман ту (пас ля сцвяр
джэн ня ва я во дам не сап раў д нас ці на зваў 
— М. Х.). Ніх то не лю біць та го, ка лі та бе 
за гад ва юць. Як ра да, мы бу дзем ста рац ца 
ўвес ці свае наз вы. Я — ра бот нік драў нін
най пра мыс ло вас ці і ду маю, што доб ра 
бы ло б, каб за мест спрэч най наз вы бы ла, 
на пры клад, Ду бо вая. Мы да гэ та га ча су 
не ма ем ву лі цы Зуб ра, а та кая ёсць на ват 
у вар шаў скім мік ра ра ё не Мла ці ны. Я пра
кан суль тую та кія пра па но вы з бур га міст
рам і прад ста вім іх рад ным.

Усё па каз вае на тое, што ра шэн нем ва
я во ды бу дзе па лі ча на не сап раў д най — су
праць во лі мяс цо ва га на сель ні цтва — па
ста но ва аб прыс ва ен ні ву лі цы ў На раў цы 
імя Аляк сан д ра Вал ка выц ка га, да ад ме ны 

якой здаў на зак лі кае ІНП, аб ві на ва ціў шы 
гэ та га пат ро на ў ка му ні стыч най дзей нас
ці. Па доб ны лёс у кан чат ко вым ра хун ку 
ча кае яго як і пат ро на мяс цо вай шко лы. 
Стар шы ня Гмін най ра ды На раў кі Ан д рэй 
Мядз ведзь:

— Мы не па він ны дзей ні чаць пас пеш лі
ва. Мы не бу дзем апя рэдж ваць па ста но ву 
ва я во ды і па ча ка ем маг чы ма га ра шэн ня, 
якое бу дзе пат ра ба ваць ад нас зме ны. 
Ка лі б гэ та ад бы ло ся, то мы не бу дзем 
ча каць, па куль хтось ці паза на мі пры ме 
ра шэн не аб но вай наз ве. Памой му, ня ма 
ні я кіх пад стаў, каб Аляк сандр Вал ка выц кі 
пад ля гаў пад гэ ты за кон.

У мно гіх мяс цо вас цях так са ма ў паў д
нё ваўсход няй част цы Пад ляш ша яш чэ 
ў апош нія га ды змя ні лі наз вы. На пры клад, 
Янэк Кра сіц кі, стар шы ня ка му ні стыч на га 
Са ю за ба раць бы ма ла дых, пе ра стаў быць 
пат ро нам ад ной з ву ліц у Са кол цы са сту
дзе ня 2010 го да. Ця пер ву лі ца но сіць імя 
Іг на цы Кра сіц ка га. Праб лем з та кі мі імё
на мі, зда ец ца, не мае БельскПад ляш скі. 
Стар шы ня мяс цо вай Га рад ской ра ды Ігар 
Лу ка шук:

— Я не су стрэў ся ў нас з па лі ты за ва ны
мі імё на мі ў гэ тым кан тэк с це.

Што з мо гіль ні ка мі?
Прэссак ра тар ва я во ды Ан на Ідзь коў-

ская:
— Уліч ва ю чы, што за кон усту піць у сі лу 

праз тры ме ся цы з дня апуб лі ка ван ня (пас
ля пе ра хо ду яш чэ праз Се нат, пас ля маг чы
ма га вяр тан ня ў Сейм, ка лі бу дуць пап раў кі, 
і пас ля пад пі сан ня яго прэ зі дэн там — М. 
Х.), ва я во да мае пят нац цаць ме ся цаў з да
ты яго апуб лі ка ван ня ў афі цый ным збор ні
ку па ста ноў і за ко наў на пад рых та ван не 
тэх ніч ных мер, на пры няц це вы ра шэн няў 
ад нос на згод нас ці на зваў з за ко нам, на 
ацэн ку коль кас ці бу дын каў і аб’ ек таў гра
мад ска га прыз на чэн ня, якія пад ля га юць 
за ко ну, а якія ў гэ ты пе ры яд не бу дуць пе
райменава ны адзін ка мі мяс цо ва га са ма кі ра
ван ня і г.д. Сам за кон не ўтрым лі вае ні я кіх 
вы ра шэн няў у гэ тым аб ся гу.

Так што не вя до ма, па вод ле якіх кры тэ
ры яў ва я во да меў бы прыс вой ваць но вае 
імя, ка лі гэ та га не зро бяць гмін ныя ра ды. 
За кон не ўдак лад няе, ці бу дзе ён ахоп лі
ваць бу даў ні чыя аб’ ек ты, та кія як ста туі, 
абе лі скі, бю сты і ме ма ры яль ныя дош кі, 
а так са ма аб’ ек ты на мо гіл ках са вец кіх 
сал дат. Аб удак лад нен не за ко на звяр нуў
ся да за ко нат вор цаў стар шы ня ІНП Лу каш 
Ка мін скі. Мож на спа дзя вац ца, што ўдак
лад нен ні бу дуць. У гэ тым вы пад ку так са ма 
ва я во да бу дзе ра шаць пра знос та кіх аб’
ек таў, а ка лі ў іх змеш ча ны ма гі лы, мо жа 
за га даць эк с гу ма цыю па рэш т каў у ін шае 
мес ца.

Стар шы ня Астап чук:
— Мы зро бім усё маг чы мае, каб на гай

наў скім мо гіль ні ку во і наў Са вец кай Ар міі 
ні чо га не ча паць, не мя няць.

За пры няц це за ко ну ад 1 кра са ві ка пра
га ла са ва ла 438 дэ пу та таў, су праць — ані
во дзін, ад на асо ба ўстры ма ла ся. Пас вед
чан ні асо бы тых, хто пра жы вае пры «ста
рых» ву лі цах, за ха ва юць сап раў д насць да 
кан ца іх тэр мі ну. Гра ма дзя не бу дуць нес ці 
вы дат кі, звя за ныя са зме най да ку мен таў 
з паз на ча ным ад ра сам, на пры клад кош ты 
фа та гра фіі, пра ез ду, шыль даў, ві зіт ных 
кар так, фір мен ных блан каў і г.д., са стра
тай да хо ду за час афар м лен ня да ку мен
таў. Мяс цо выя са маў ра ды бу дуць нес ці 
вы дат кі, звя за ныя са зме на мі ў да ку мен тах 
і на таб лі цах. За кон так са ма спа ра джае 
вы дат кі ў спра вах па сцвяр джэн ні не сап
раў д нас ці па ста но вы і за мен ным рас па ра
джэн ні. ІНП аца ніў іх у 1 мі льён 200 ты сяч 
зло тых, у тым лі ку 300 тыс. зл. на но выя 
пра цоў ныя мес цы. Та маш Да ні лец кі за
пэў ніў, што ад дзел ІНП у Бе ла сто ку не 
вя дзе рэ ест ру на зваў бу дын каў і аб’ ек таў, 
зга да ных у за ко не ад 1 кра са ві ка, але, па 
сут нас ці, га то вы вы ка заць сваё мер ка ван
не па пра па но ве ва я во ды. Па кож най з іх 
па а соб ку.
vТэкст і фота Ма цея ХА ЛА ДОЎСКАГА

З А  В Я Р  Ш Э Н  Н Е  Д Э  К А  М У  Н І  З А  Ц Ы І
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— Пер шыя ма стац кія за нят кі ў му зеі 
вёў Вік тар Ка бац. Пас ля я стаў вес ці 
Май стэр ню ма стац кіх тэх нік. Ужо дзя
сят кі асоб зай ма лі ся ў май стэр ні. Ад ны 
ба чы лі, што не ат рым лі ва ец ца ў іх ма
ля ван не, і ады хо дзі лі. Ця пер у на шай 
май стэр ні па ста ян на зай ма юц ца ка ля 10 
ча ла век, якія свой воль ны час прыс вя ча
юць ма ста цтву. Ву чац ца яны ма стац кім 
тэх ні кам, слу ха юць ма іх па рад. Удзель
ні кі на шай май стэр ні прак ты ку юц ца так
са ма до ма. Каб па чаць ма ля ваць трэ ба 
на быць ад па вед ныя ве ды. Рэ цэпт на 
пос пех у га лі не жы ва пі су гэ та 90% пра
цы і толь кі 10% здоль нас ці. Ад нак без 
здоль нас цей на ват са мая вя лі кая пра ца 
не да вя дзе да пос пе ху, — ска заў Да нель 
Гра мац кі.

Удзель ні кі Май стэр ні ма стац кіх тэх нік 
хва лі лі свай го на стаў ні ка за ан га жа ва
насць у час за нят каў, ка лі ён ста ра ец ца як 
ма га най больш эфек тыў на пе ра даць свае 
ве ды і на ву чыць ма стац кім тэх ні кам. Ра ней 
ву чыў ён удзель ні каў май стэр ні ас но вам 
жы ва пі су, гра фі кі і ры сун ку. Пад каз ваў, як 
пра віль на вы ка наць кам па зі цыю пра цы, як 
ка ры стац ца ко ле ра мі, як ад люст роў ваць 
на кар ці не свят ло, вы кон ва ю чы на цюр
морт або ма лю ю чы пры ро ду.

— Важ ныя так са ма мно гія ін шыя пад
ста вы, а на ват і дэ та лі. Я га ва ру, каб 
мае вуч ні, ма лю ю чы, за паў ня лі ко ле ра мі 
цэ лую пра цу, а не толь кі кан цэн т ра ва лі
ся на ней кай част цы кар ці ны. Зра біў шы 
пе ра пы нак у па ло ве ра бо ты, па він ны 
яны па кі нуць за поў не ную фар ба мі цэ лую 
ра бо ту, а пас ля із ноў пра ца ваць, вы кон
ва ю чы роз ныя дэ та лі. Пад час за нят каў 
у май стэр ні я ву чу, паў та раю ска за нае, 
а на ват па чы наю га ва рыць уз вы ша ным 
го ла сам і пры хо дзіц ца на ват крык нуць, 
каб ат ры маць мною за ду ма нае. Ад нак 
у цэ лым я ра ды пос пе хам ма іх вуч няў, 
якія ў пе ра важ най боль шас ці слу ха
юць ма іх па рад, ах вот на зай ма юц ца 
ў май стэр ні і до ма. Рэ зуль тат пра цы 
ўдзель ні каў на шай май стэр ні ві даць на 
сён няш няй вы ста ве. Ба чым тут пра цы вы
ка на ныя на роз ным уз роў ні, бо і ўдзель
ні кі на шых за нят каў па чы на лі зай мац ца 
ў май стэр ні ў роз ным ча се і пас ля пад цяг
ва юц ца да ся рэд ня га ўзроў ню, — пат лу
ма чыў Да нель Гра мац кі.

— Я ве ды на конт ма ста цтва зда бы ла 
пад час ву чо бы ў вы шэй шай на ву чаль най 
уста но ве, але на прак ты цы ма ста цтву 
ву чы ла ся тут, пад кі рун кам Да не ля Гра
мац ка га. На за нят кі ў май стэр ні пры во дзі
ла я так са ма сваю дач ку Ма ры сю, якой 
спа да ба ла ся тут ры са ваць і ма ля ваць. 
Да нель Гра мац кі па тра піць за ці ка віць 
жы ва пі сам. Ён — пат ра ба валь ны на стаў
нік, які хо ча на ву чыць пад ста вам, каб 
пас ля мож на бы ло ўда ска наль ваць свае 
ма стац кія ўме лас ці і раз гор т ваць за ці каў
лен ні. Стаў нас ву чыць з азоў — па каз
ваў, як на рам ку на цяг нуць па лат но, як 

Мастацкая 
май стэр ня

яго пад рых та ваць да ма ля ван ня і як пра
віль на ка ры стац ца алей ны мі фар ба мі. 
Да нель Гра мац кі ву чыць тэх ні кам і важ
на, каб па спра ба ваць вы кон ваць пра цы 
ў роз ных тэх ні ках, а пас ля выб раць той 
на пра мак, які ака жац ца най больш ці ка
вым, — ска за ла Аг неш ка Ці ха нюк, ад каз
ная ў Гай наў скім бел му зеі за ма стац кую 
дзей насць.

— Да нель Гра мац кі вя дзе Май стэр
ню ма стац кіх тэх нік ужо не каль кі га доў. 
Удзель ні кам май стэр ні за нят кі па да ба
юц ца. У нас саб ра ла ся гру па здоль ных 
жы ха роў Гай наў кі і на ва кол ля, якая па
паў ня ец ца што і раз но вы мі ўдзель ні ка мі. 
Да нель па тра піць за ці ка віць за нят ка мі, 
но вы мі тэх ні ка мі і ўмее пе ра ка заць ве ды 
сва ім вуч ням, — ска заў ды рэк тар Гай
наў ска га бел му зея Та маш Ці ха нюк, які 
ад крыў вы ста ву.

Ды рэк тар бел му зея па дзя ка ваў Да
не лю Гра мац ка му за ан га жа ва насць, 
а ўдзель ні кам май стэр ні — за ўдзел 
у пра цы му зей най май стэр ні. Да нель Гра
мац кі ат ры маў квет кі і сло вы па дзя кі ад 
сва іх вуч няў.

У вы ста вач най за ле эк с па ну юц ца 
пра цы, між ін шым, Мі рас ла ва Хі лі ма ню
ка з Гай наў кі і Та ма ры Кер да ле віч з Ча
ром хі, якія ў май стэр ні зай ма юц ца ўжо 
не каль кі га доў і рэ гу ляр на прад’ яў ля юць 
свае пра цы на Аг ляд неп ра фе сій на га 
ма ста цтва Гай наў скай зям лі, зай ма ю чы 
ў гэ тым кон кур се пры за выя мес цы.

— Я — са ма вук. Па чы наў я ма ля ваць 
ін ту і тыў на, неш та пра чы таў шы і пад г ле
дзеў шы ў ін шых. Мно га му я на ву чыў ся 
ў май стэр ні Да не ля Гра мац ка га. Я па
зна ёміў ся з ма стац кі мі тэх ні ка мі, аб якіх 
ра ней ма ла ве даў, спра ба ваў вы ка наць 
гра фі ку. Тут на ву чыў ся пра віль на пад бі
раць ко ле ры, да ве даў ся як раз мяс ціць 
на сва ёй ра бо це тое, што ба чу. Пад час 
за нят каў я па пра віў свой вар ш тат пра
цы. Што год пры маю ўдзел у Аг ля дзе 
неп ра фе сій на га ма ста цтва Гай наў скай 
зям лі. Вы кон ва ю чы ра бо ты на кон курс, 
вы ка ры стоў ваю тое, ча му на ву чыў ся на 
за нят ках, — ска заў Мі ра слаў Хі лі ма нюк.

— У аг ля дзе ма ста цтва неп ра фе сі я на
лаў я пры ма ла ўдзел здаў на. У сва іх пра
цах пры мя няю роз ныя тэх ні кі і прэ зен
тую на іх роз ныя ма ты вы. Спа да ба ла ся 
мне гра фі ка, якой ра ней не зай ма ла ся. 
Важ на бы ло па чуць заў ва гі пра фе сій на
га ма ста ка. Я за ах во ці ла сяб роў ку Ірэ ну 
Лаг ві нюк з Ча ром хі, каб пры яз джа ла 
сю ды на за нят кі, — га ва ры ла Та ма ра 
Кер да ле віч.

— Я не вы кон ваю прац на так доб рым 
уз роў ні, як мая сяб роў ка Та ма ра Кер да
ле віч. Вый шаў шы на пен сію, рэ а лі зую 
сваё за ці каў лен не, ад люст роў ваю ўба

ча нае мною на кар ці нах. У май стэр ні 
ву чу ся пра віль на ма ля ваць і ры са ваць, 
— за я ві ла Ірэ на Лаг ві нюк.

Яў ге нія Ма лі ноў ская з Гай наў кі так са
ма мно га му на ву чы ла ся ў Май стэр ні ма
стац кіх тэх нік.

— Для мя не са мае важ нае, каб рэ а
лі за ваць свае страс ці і за быць пра што
дзён ныя скла да нас ці. Дзя ку ю чы та му, 
што я ма люю тут і до ма, я маг ла за бы
ваць аб сва іх кло па тах, — ска за ла Яў ге
нія Ма лі ноў ская.

Ра зам са сва ім баць кам Да не лем 
Гра мац кім пас п ра ба ва ла зай мац ца ў май
стэр ні Ана ста сія Гра мац кая, ву ча ні ца 
пер ша га кла са па чат ко вай шко лы, якая 
ра ней пры ма ла ўдзел у вуч нёў скіх і агуль
на да ступ ных кон кур сах і да бі ва ла ся там 
пос пе хаў. У па чат ку гэ та га школь на га 
го да па ча лі зай мац ца ў май стэр ні ву ча ні
цы Гай наў ска га бел лі цэя, ад нак лас ні цы 
Маг да ле на Куп тэль, Іга Кел ба шэў ская 
і Ан на Нес ця рук, якім доб ра ат рым лі ва
ла ся ры са ван не і ма ля ван не. З іх толь кі 
Маг да Куп тэль пра цяг вае зай мац ца 
ў май стэр ні.

— Я люб лю ры са ваць і ма ля ваць. 
Я ў май стэр ні ву чу ся пра віль на вы кон
ваць свае пра цы, — за я ві ла Маг да Куп
тэль, баць кі якой пры бы лі ў му зей па гля
дзець плён пра цы сва ёй дач кі.

Іво на Ку лік пры хо дзіць на за нят кі 
ў бел му зей ра зам са сва ёй дач кой 
Алі цы яй, каб на ву чыц ца ма стац кім тэх
ні кам. Для Зі на і ды Ан д ра юк ма ста цтва 
— важ нае за ці каў лен не, якое ста ра ец ца 
раз гор т ваць, ка ры ста ю чы ся па ра да мі во
пыт на га ма ста ка.

— Я на ва кол ле ад люст роў ваю на фа
таг ра фі ях. Жы ва піс гэ та да дат ко вае маё 
за ці каў лен не. Мы вы яз джа лі на пле нэ ры 
і ма ля ва лі кра я ві ды. На пры ро дзе сон ца 
цэ лы час пе ра мяш ча ец ца і мя ня ец ца 
ас вят лен не. На пле нэ ры мож на бы ло 
вы ка наць эскі зы і пас ля на іх пад ста ве 
вы ка наць у май стэр ні кар ці ну, — за я віў 
Сла ва мір Ку лік, які на за нят кі ў бел му зеі 
пры яз джае з Ду бічЦар коў ных.

Марк Са пёл ка зай ма ец ца ня доў га, 
але — па вод ле Да не ля Гра мац ка га — за 
гэ ты пе ры яд на ву чыў ся мно га му.

— Ма ста цтва гэ та мая па сія. Ста ра ю
ся вы кон ваць пра цы згод на з заў ва га мі 
Да не ля Гра мац ка га. За няў я дру гое мес
ца ў ма стац кім кон кур се для неп ра фе сі
я на лаў, які ла дзіць Ва я вод скі ася ро дак 
ані ма цыі куль ту ры ў Бе ла сто ку, — за я віў 
Марк Са пёл ка.

Удзель ні кі май стэр ні згод на сцвер дзі
лі, што ат мас фе ра ў гру пе, якая зай ма
ец ца ў бел му зеі, доб рая, што ка рыс на 
і пры ем на пра во дзяць тут час.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

У Му зеі і ася род ку бе ла ру-
скай куль ту ры ў Гай наў цы 
дзей ні чае Май стэр ня ма-
стац кіх тэх нік, у якой ма-
ста цтву ву чыць мяс цо вы 
жы ва пі сец Да нель Гра мац-
кі. 18 са ка ві ка ад бы ло ся 
пад вя дзен не вы ні каў пра-
цы май стэр ні і ад к рыц цё 
вы ста вы. На ёй эк с па ну-
юц ца 156 прац 21 аў та ра, 
якія ў 2014 і 2015 га дах 
вы ка на лі ўдзель ні кі май-
стэр ні ў тэх ні ках жы ва піс, 
ры су нак, лі на гравюра, 
гіп саг равюра і ма на ты пія. 
Не ка то рыя ама та ры свае 
пер шыя кро кі ў га лі не ма-
ста цтва ста ві лі ў май стэр-
ні, а ін шыя пад кі рун кам 
Да не ля Гра мац ка га ўда-
ска наль ва лі свае ўме лас-
ці. На эк с па зі цыі прэ зен ту-
юц ца так са ма іко ны.

 Удзель ні кі Май стэр ні ма стац кіх тэх нік са сва ім на стаў ні кам Да не лем Гра мац кім (пяты справа)

Нар ваў ская
дэ маг ра фія
У Нар ваў скай гмі не Гай наў ска га 

па ве та 47 вё сак і вё са чак, у тым лі ку 
39 са лэц кіх. Най боль шыя гэ та Нар-
ва (пра жы ва юць у ёй 1 434 асо бы), 
Трас цян ка (203), Ла сін ка (183), Ты не-
ві чы-Вя лі кія (133), Кры вец (128), Ма-
каў ка (116), Га ра дзі ска (86), Ад рын кі 
(85), Са цы (77), Ля хі (70), Ага род ні кі 
(69), Ан цу ты (66), Вась кі (65), Хра бу-
стоў ка (57), Ты не ві чы-Ма лыя — 52 
і Пры буд кі — 46. Ва ўсёй гмі не пра-
жы вае 3 618 ча ла век. Тры га ды та му 
бы ло 3 849.

Лік жы ха роў рэз ка па дае ў Ты не ві-
чах-Вя лі кіх (на 21 асо бу), Нар ве (19), 
Ла сін цы (14), Ма каў цы і Са цах (11), 
Ад рын ках і Трас цян цы (9) ды ў Ля хах 
і Хра бу стоў цы (8).

Да най мен шых вё сак на ле жаць Кат-
лоў ка — 45 жы ха роў, Ка ве ла — 44, 
На  ві ны — 41, Ра го зы — 40, Ва не ва 
— 39, Ла пу хоў ка — 37, Бял кі і Да ра-
тын ка па 36, Коз лі кі — 35, Ку та вая 
— 33, Гра доч на, Істок, Пух лы і Ры ба-
кі — па 30 (у Пух лах пры бы ло трох 
жы ха роў), Яно ва — 24, Пад ба ра ві ска 
і Са кі — у іх па 20 жы ха роў, Радзь кі 
— 19, Ці ма хі — 17, Іван кі — 16, Га-
рэн ды і Ска ры шэ ва — па 12, Гра мат-
нае — 11, Бруш коў ш чы на — 10, Ус-
нар ш чы на — 8, Паш коў ш чы на — 7, 
Ці сы — 3, За ба лац це і Гай ду коў ш чы-
на — па 2 ды Ка ча лы — 1.

Нар ваў ская гмі на зай мае плош чу 
ў 24 ты ся чы гек та раў. На сель ні цтва 
раз меш ча на па тэ ры то рыі гмі ны не-
раў на мер на. Ні жэй шая шчыль насць 
там, дзе зна хо дзяц ца дзяр жаў ныя ля-
сы (зай ма юць яны 35,2% усёй тэ ры-
то рыі), ба ло ты. У ся рэд нім яна — 15 
ча ла век на 1 квад рат ны кі ла метр. 
У на цы я наль ных ад но сі нах на сель ні-
цтва гмі ны не ад на род нае: жы вуць тут 
бе ла ру сы і па ля кі.

У 2015 го дзе ў Нар ваў скай гмі не 
на ра дзі ла ся 22 дзя цей ды па мер лі 82 
асо бы (у 2010 і 2011 га дах па мі ра-
ла прыб ліз на па сто ча ла век што год), 
У 2012 го дзе ў ле та пі се Нар ваў скай 
па ра фіі фік су ец ца 77 па ха ван няў). 
Адзі нац цаць пар ат ры ма лі ме да лі «За 
шмат га до вае шлюб нае су жыц цё», 
прыс во е ныя прэ зі дэн там РП. У гмі не 
на 100 муж чын пры па дае 105 жан-
чын. За раз сто га до вых жы ха роў ня ма.

Кры ты ка 
да па маг ла
У „Ні ве” № 14 ад 3 кра са ві ка гэ та-

га го да быў мой до піс пад за га лоў кам 
„Вы бо і ны на да ро зе”. Пі саў я пра ўха-
бі стую ма ста вую на ва я вод скай да ро-
зе № 687, якая бя жыць з Юш ка ва га 
Гру да ў На ва са ды це раз Бан да ры, Но-
вае Ляў ко ва і На раў ку. 7 кра са ві ка г. г. 
я га ва рыў па тэ ле фо не з кі раў ні ком 
Пад ляш ска га праў лен ня ва я вод скіх 
да рог (ППВД) у Бе ла сто ку, які на ве даў 
Гмі нную ўпра ву ў На раў цы ў су вя зі 
з пісь мом ад гмін ных улад да ППВД.

Кі раў нік ра мон т най гру пы рас пыт-
ваў ва ўпра ве, дзе ма юць ра ман та ваць 
да ро гу. Та ды сак ра тар Гмін най уп ра вы 
Мі хал Ба роў скі па тэ ле фа на ваў мне. 
Я па пра сіў кі раў ні ка, каб ад ра ман та-
ва лі пад’ ез ды і „за ла та лі” вы бо і ны ў ас-
фаль це на ма ста вой у Но вым Ляў ко ве 
на 250-мет ро вым ад рэз ку ад па чат ку 
вё скі Но вае Ляў ко ва (з на прам ку ад 
вё скі Плян та) да мо ста на рэч цы Баб-
роў цы. 7 кра са ві ка г. г. усе ўха бі ны 
ў ас фаль це на вы шэй з га да ным ка вал-
ку ва я вод скай да ро гі бы лі за ла та ны! 

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ
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У мяш ку шы ла 
не сха ва еш...
З па чат кам кра са ві ка ру шы ла ўра-

да вая пра гра ма Сям’я 500 +. Гэ тая 
ло зун га вая прынада пры нес ла Пра ву 
і спра вяд лі вас ці пе ра мо гу ў вы бар чай 
кам па ніі і ўзвя ла ПіС на п’е дэ стал ула-
ды. Не важ на, што за раз па він насць 
Сям’я 500 + вык лі кае роз на га лос сі 
ды спрэч кі. Ас ноў ная спра ва, што ка-
ман да стар шы ні ПіС Ка чын ска га, пас-
ля вась мі га до вай ад стаў кі, ат ры ма ла 
боль шасць у пар ла мен це, што даз ва-
ляе ім пра га ла са ваць лю бы за ко нап-
ра ект. Так, зда ец ца, ма ец ца спра ва са 
зга да ны мі па він нас ця мі...

У вы бар чай кам па ніі сён няш няя 
прэм’ ер-мі ністр Бэ а та Шыд ла абя ца-
ла вып ла ты ўсім поль скім дзет кам. Аб 
вып ла це на пер шае дзі ця меў ра шаць 
кры тэ рый пры быт ку, а на дру гое 
і чар го выя дзе ці ме лі ат ры маць усе 
сем’і. За раз та го ня ма. У ся мей стве, 
якое мае двое дзя цей, на пры клад, 
пер шае дзі ця, ка лі да сяг не паў на лец-
ця, вып ла ты не ат ры мае, а дру гое абу-
моў ле на кры тэ ры ем да хо ду (800 зл. 
на ад ну асо бу або 1200 зл. у вы пад ку 
ін ва лід нас ці дзі ця ці). І гэ та, на дум ку 
за ступ ні ка гра ма дзян скіх пра воў, дзе-
ліць дзе так на леп шых і гор шых. Гэ та 
не гу ма н на. Шмат лі кія вы бар ш чы кі ад-
чу ва юць ся бе ашу ка ны мі.

Але ёсць та кія, што це шац ца, па-
коль кі бед ным ся мей ствам трап ля ец-
ца знач ны гра шо вы пры бы так. Поў-
ныя ап ты міз му жы ха ры і ў Ча ром хаў-
скай гмі не.

На дзень 31 снеж ня 2015 го да 
ў гмі не бы лі пра пі са ны 342 асо бы ва 
ўзрос це 0-17 га доў. Па ацэн цы вой та 
Мі ха ла Вруб леў ска га, вып ла та мі па ка-
ры ста ец ца больш за дзвес це дзе так. 
Гмі на ат ры ма ла на гэ ты год ка ля мі льё-
на во сем дзе сят ты сяч зло тых на вып-
ла ту па він нас ці.

— На 8 кра са ві ка, — ка жа кі раў-
нік Гмін на га ася род ка са цы яль най 
да па мо гі Ма рыя Зі не віч, — па сту пі ла 
87 за яў на вып ла ту па він нас ці. І гэ тая 
коль касць бу дзе па паў няц ца. Ка ры-
ста ем ся пяц цю пра цоў ны мі шта та мі. 
Спраў ля ем ся па куль што з за да ча мі. 
Лі чу, што зат рым кі з вып ла тай не бу-
дзе. Гро шай па куль не ат ры ма лі, але 
неў за ба ве па сту пяць. За тым бу дзем 
пра цяг ваць афар м ляць да ку мен ты, 
вы да ваць ра шэн ні ды вып лач ваць гро-
шы.

Як ад зна чы ла кі раў нік ГАСП па сту-
пі ла за ява аб прыз на чэн ні па він нас-
ці для вась мі дзе так. Гэ та аба зна чае, 
што ся мей ства ат ры мае што ме сяч на 
ча ты ры ты ся чы зло тых пры быт ку. Ка-
лі пры ба віць да та го прыз на ча ную да-
гэ туль гмін ную са цы яль ную да па мо гу 
для шмат лі кіх сем’ яў, дык ака жац ца, 
што ат ры ма ныя гро шы змо гуць за бяс-
пе чыць два пра цоў ныя шта ты з зар-
п ла тай у ся рэд нім больш двух ты сяч 
зло тых. І не трэ ба бу дзе пра ца ваць. 
Ці гэ та не даб ра дзей насць за ко ну 
Пра ва і спра вяд лі вас ці?...

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Суд усявыш ні 
Ак руж ны суд у Бе ла сто ку мае вя лі-

кую моц. Ён мо жа вяр нуць нас у даў нія 
мі ну лыя га ды. Вось пры клад гэ та му:

„(...) Sąd wzy wa Pa nią do sta wie nia się 
w dniu 1 stycz nia 1900 r. o godz. 00.00 
w ce lu pod da nia się ba da niu le kar skie-
mu. (...)

Z upo waż nie nia
Kie row ni ka Sek re ta ria tu
St. Sekr. Są do wy El ż bie ta To łocz ko

(яц)

Жы ва піс, скуль п ту ра, фа таг
ра фія, ды зайн, вы яў лен чае 
ма ста цтва бы лі прад стаў ле
ны на На цы я наль ным ста
ды ё не ў час пер ша га та ко га 
арткір ма шу In ter na tio nal Art 
Fa ir War saw (IAF). Пры ня лі 
ў ім удзел дзя сят кі ар ты стаў 
з уся го све ту. Прад стаў ле
ны бы лі га ле рэі та кіх кра ін 
як Вя лі каб ры та нія, Швей
ца рыя, Ук ра і на, Гер ма нія, 
Аў ст рыя і Ру мы нія. Бач нае 
мес ца ад ра зу пас ля ўва хо ду 
на вы ста вач ную плош чу ста
ды ё на пры зна чы лі мін скай 
га ле рэі «А&V», якая пры цяг
ну ла на тоў пы на вед валь ні
каў. Бе ла ру ская га ле рэя па
ка за ла пра цы Аляк сан д ра 
Нек ра шэ ві ча, ад ной з ця пе
раш ніх зо рак бе ла ру ска га 
ма ста цтва.

кон кур сах і вя до мы ва ўсім све це. Да та го 
ж, як спо саб эк с па зі цыі, так і фор ма са міх 
кар цін пры цяг ва юць гле да ча. Ці ка вым з’яў
ля ец ца яго нае ба лан са ван не па між роз
ны мі сты ля мі, фар мат ма люн каў і тое, што 
яны ства ра юць ура жан не ма ну мен таль ных 
з па меж жа сюр рэ а ліз му і каз кі. На вед валь
ні кі кір ма шу ча ста па ды хо дзяць да бе ла
ру скай вы стаў кі, пы та юц ца, так са ма пра 
бе ла ру скае су час нае ма ста цтва ў цэ лым.

Стэнд бе ла ру скай га ле рэі быў раз меш
ча ны по бач з бры тан скім стэн дам, і не пас
рэд на по бач з ук ра ін скім. «А&V» у Мін ску 
зна хо дзіц ца ў прэ стыж най ста рой част цы 
ста ліч на га го ра да. Вя дуць яе сё стры Ма
рыя Аб до і Ка ця ры на Са фі. Ма рыя Аб до 
ў раз мо ве з на мі пад час кір ма шу ска за ла:

— У траў ні мі нае год з мо ман ту ад к рыц
ця на шай га ле рэі. Мы га лоў ным чы нам 
пра соў ва ем ма ла дых ма ста коў, і толь кі 
бе ла ру скіх. Тым не менш, суп ра цоў ні ча ем 
з больш прыз на ны мі, больш вя до мы мі на 
артрын ку бе ла ру скі мі ма ста ка мі ста рэй
ша га па ка лен ня. Не так даў но мы ар га ні за
ва лі вя лі кую вы ста ву на ро джа на га ў Брэс
це ў 1945 го дзе Льва Алі ма ва, гра фі ка, які 
пра цуе ў тэх ні цы афор та. Гэ та бы ла яго 
пер шая пер са наль ная вы ста ва ў Бе ла ру сі. 
На да лей рас п ра цоў ва ем свой імідж.

У блі жэй шы час мін ская га ле рэя мае 
прад стаў ляць пра цы ад на го з са мых ці ка
вых бе ла ру скіх ма ста коў ма ла до га па ка
лен ня Але га Кас цю чэн кі, які на ра дзіў ся 
ў 1984 го дзе ў Мін ску, ма ста ка, які пра цуе 
ў ма ну мен таль надэ ка ра тыў ным ма ста
цтве і ў стан ко вым жы ва пі се. Ма рыя Аб до 
ў раз мо ве з «Ні вай» да да ла:

— У Мін ску та кіх ма стац кіх га ле рэй 
вель мі ма ла. На са мой спра ве, мож на 
па лі чыць іх на паль цах. Дзяр жаў ныя му
зеі, га ле рэі су час на га ма ста цтва ба яц ца 
ма ла дых ма ста коў. Та му най час цей па
каз ва юць тых, хто ўжо з’яў ля ец ца чле нам 
якіхне будзь афі цый ных твор чых са ю заў. 
Мы гэ тым ад іх ад роз ныя, што не ба ім ся 
па ка заць ма ла дых. У ад роз нен не ад іх, для 
нас не важ на, ці ма стак мае дзяр жаў ную 
ма стац кую аду ка цыю ці не мае, гэ та зна
чыць, ці з’яў ля ец ца ў іх ра зу мен ні пра фе сі
я на лам.

На ро джа ны ў 1973 го дзе Аляк сандр 
Нек ра шэ віч ву чыў ся ў Бе ла ру скай дзяр
жаў най ака дэ міі ма ста цтваў (ад дзя лен не 
ма ну мен таль надэ ка ра тыў на га жы ва пі су). 
У 1996 го дзе ён ат ры маў сты пен дыю Бе ла
ру скай ака дэ міі вы яў лен ча га ма ста цтва, 
і з 2004 го да з’яў ля ец ца чле нам Бе ла ру ска
га са ю за ма ста коў. Кры ты кі пі шуць пра 
яго: «Яр кі і не ар ды нар ны ма стак. У яго 
све це жы вуць ма тыль кі, якія за мёр лі на 
тва рах ка мі ка дзэ, не ба, на лі тае ў ка ва вы 
ку бак, буль тэр’ е ры з га дзін ні ка вым ме ха
ніз мам. З гэ тым да лі кат ным све там ма ста

цтва ён увесь час эк с пе ры мен туе, тран с
фар му ю чы кла січ ныя і су час ныя воб ра зы 
сус вет на га ма ста цтва: спя вач ка Ма дон на 
ў пра цы Нек ра шэ ві ча плаў на «пе ра ця кае» 
ў «Ма дон ну Літ ту» да Він чы, а не ве ра год
ны Халк у ста ра жыт наг рэц ка га Ге рак ла». 
На кір ма шы га ле рэя «А&V» прад ста ві ла 
яго пяць прац але ем на па лат не, якія на
гад ва юць тро хі від з ка лей да ско па — ап
тыч най пры ла ды, цац кі для дзя цей. Ма рыя 
Аб до:

— Аляк сандр Нек ра шэ віч ужо вя до мы 
ма стак, так са ма за ме жа мі Бе ла ру сі, асаб
лі ва ва Ук ра і не. Не ка то рыя пра цы зра біў 
спе цы яль на для вы ста вы на кір ма шы. На 
да дзе ны мо мант у яго не бы ло пер са наль
най вы ста вы ў на шай га ле рэі, але неў за ба
ве пад рых ту ец ца.

Зза цём нашэ рага набору колераў, 
фор мы (круг) і па ме ру (160 см), а так са
ма ма ты ваў ра бо ты бе ла ру ска га ма ста ка 
на вы ста ве кі да лі ся ў во чы. У па раў нан ні 
з пра ца мі ін шых пры сут ных на IAF га ле рэй 
кар ці ны Аляк сан д ра Нек ра шэ ві чы бы лі ад
нос на не да ра гі мі — па пят нац цаць ты сяч 
еў ра кож ная. Столь кі за ха цеў аў тар згод
на з тым, за коль кі ця пер яго пра цы мож на 
на быць на артрын ку, а ўлас ні цы га ле рэі 
«A&V» заў сё ды адап ту юц ца ў гэ тых ад но сі
нах да пат ра ба ван няў твор цаў. Як пра ві ла, 
бя гу чыя цэ ны прац так зва ных вя до мых 
і прыз на ных, жы вых бе ла ру скіх ма ста коў 
да ся га юць у не каль кіх вык люч ных вы пад
ках да больш дзя сят ка ты сяч еў ра. Ся род 
за ці каў ле ных у час ра бо ты кір ма шу пра
ца мі Аляк сан д ра Нек ра шэ ві ча заў ва жы лі 
мы вя до ма га ка лек цы я не ра, ула даль ні ка 
ад ной з вар шаў скіх га ле рэй, бы ло га чэм
пі ё на па тэ ні се Вой це ха Фі ба ка. У гу тар цы 
з на мі ён ска заў:

— Ад чу ва ец ца ў гэ тых пра цах ней кі 
бе ла ру скі рэ гі я на лізм. Гэ та та кое кры ху на
род нае ма ста цтва ў спа лу чэн ні з тым, што 
су час нае, пры гад ва ю чае фа таг ра фію. 
Та кі свай го ро ду ка лаж. Бе ла ру скі стэнд 
ад роз ні ва ец ца ад ін шых не толь кі тым, як 
прад стаў ні кі га ле рэі ста вяц ца да на вед
валь ні каў, як яны эле ган т на ап ра ну тыя. На 
ін шых пра цах шмат ге а мет рыч най аб ст рак
цыі, а гэ тае ма ста цтва ад роз ні ва ец ца, яно 
кі да ец ца ў во чы. Пры ем на, што хтось ці 
з Мін ска пры яз джае і па каз ва ец ца на кір
ма шы ў Вар ша ве і што мож на па зна ёміц ца 
з ма стац кі мі бе ла ру скі мі га ле рэ я мі. Бы ло б 
ка рыс на на о гул у Вар ша ве па ба чыць пра
цы саб ра ныя ў бе ла ру скіх га ле рэ ях. Тым 
больш, што ў цэ лым я ні чо га не ве даю 
пра бе ла ру скае ма ста цтва. Я не куп лю 
пра цы Аляк сан д ра Нек ра шэ ві ча, але толь
кі та му, што збі раю вы ключ на поль скае 
ма ста цтва. Тым не менш, я па кі нуў ім свае 
ка ар ды на ты.
vТэкст і фо та Ма цея ХА ЛА ДОЎ СКА ГА 

Пер шы 
та кі арт-кір маш

Яш чэ да кір ма шу (710 кра са ві ка) яго 
ар га ні за та ры ад зна чы лі, што гэ та «аг ляд 
та го, што ад бы ва ец ца ў ма ста цтве, якія тэ
мы і тэн дэн цыі ў ця пе раш ні час да мі ну юць, 
і якія праб ле мы ста віць ма ста цтва пе рад 
ма ста ка мі».

— In ter na tio nal Art Fa ir — Між на род ны 
ма стац кі кір маш з’яў ля ец ца вы дат най 
маг чы мас цю па зна ёміц ца з га ле рэ я мі 
і ма ста ка мі да гэ та га ча су неп ры сут ны мі 
або рэд ка пры сут ні ча ю чы мі ў Поль ш чы, 
а так са ма тво ра мі поль скіх ма ста коў, якія 
прад стаў ля юц ца ў ас ноў ным у за меж ных 
га ле рэ ях, — за пэў ні ва ла Бэ а та Раш коў
ска, за дум ш чы ца і ды рэк тар ка кір ма шу, 
ка лек цы я нер ка.

IAF быў ба га ты не толь кі па ба га тай 
вы ста вач най пра гра ме. Мож на бы ло 
пры няць удзел у шмат лі кіх спа да рож
ных ме ра пры ем ствах — у су стрэ чах, 
дэ ман ст ра цы ях філь маў, ды ску сі ях пра 
ма ста цтва ў га рад ской пра сто ры, гі сто рыі 
і ма ста цтве ка лек цы я на ван ня су час на га 
ды зай ну, ву ліч ным ма ста цтве і ві дэаар це 
ды ўза е ма ад но сі нах па між мо дай і ма ста
цтвам. На кір ма шы мож на бы ло ўба чыць, 
ся род ін шых, пра цы Ро бер та Ін ды я ны, 
аме ры кан ска га ма ста ка, звя за на га з поп
ар там, ства раль ні ка куль та ва га над пі су 
LO VE і Іга ра Мі та рая, вя до ма га ва ўсім 
све це поль ска га скуль п та ра (спрэч на 
пры ня та га ў Поль ш чы) ці ма стац кія фа
та гра фіі Мі ха і ла Ба рыш ні ка ва, ле ген ды 
сус вет на га тан ца. Усіх іх прад стаў ля ла 
га ле рэя «Con ci ni Art» з Вя лі каб ры та ніі. 
Тут цэ ны прац да ся га лі не каль кіх со цень 
ты сяч еў ра (ад на з ра бот Іга ра Мі та рая 
— скуль п ту ра ля жа чай га ла вы каш та ва ла 
паў мі льё на еў ра), але кір маш быў на кі
ра ва ны ў ас ноў ным на ка лек цы я не раў 
і дзе ла вых лю дзей. У раз мо ве з «Ні вай» 
ку ра тар ка IAF Мал га жа та Місь ко вец, вы
пуск ні ца Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та (гі сто
рыя ма ста цтва) і Яге лон ска га ўні вер сі тэ та 
ў Кра ка ве (між на род ныя куль тур ныя дас
ле да ван ні) ска за ла:

— Кож ны та ко га ты пу кір маш ха рак та
ры зу ец ца ней кай схе май, і мы, вя до ма, 
у яе ўвай ш лі, але нас ад роз ні вае тое, 
што ў да да так да вы яў лен ча га ма ста цтва 
так са ма пры сут ні чае ды зайн, і спра бу ем 
гэ та спа лу чыць. І гэ та нес хе ма тыч нае, 
і па чы нае з’яў ляц ца ў све це, на пры клад, 
на кір ма шах у Па ры жы. Як пра ві ла, ар га ні
зу юц ца асоб ныя кір ма шы вы яў лен ча га ма
ста цтва і ды зай ну, а па між імі толь кі тон кая 
грань, якая ад дзя ляе іх.

Ад бор удзель ні каў зра бі ла спе цы яль
ная Праг рам ная ра да, якая заў ва жы ла бе
ла ру скую га ле рэю «A&V»:

— Га ле рэі, якія мы за пра сі лі, не ўзя лі ся 
з ней кай «аб ла вы». Мо жа склас ці ся та кое 
ўра жан не, та му што на са мой спра ве тут 
вя лі кая раз на род насць, што ад роз ні вае 
кір маш ад, на пры клад, бі е на ле ма ста цтва. 
З «A&V» мы ўжо зболь ша га вя до мы. Мы, 
гэ та зна чыць я і ад на з ма іх ка лег з Праг
рам най ра ды. Гэ та ма ла дая га ле рэя, а мы 
ро бім стаў ку на ад нос на ма ла дыя і ам бі
цый ныя га ле рэі. Аляк сандр Нек ра шэ віч 
— вель мі ці ка вы твор ца, зор ка бе ла ру ска
га ма ста цтва. Пе ра ма гае ён на сус вет ных 

 Вой цех Фі бак ка ля стэн да га ле рэі «А&V» 
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Дзеткі 
з беларускага 

садка ў Беластоку

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!

№ 16-16

Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” 
да 24 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 
№ 12-16: бу сел.

Уз на га ро ды, кніж кі Сак ра та 
Яно ві ча «Лі стоўе», вый г ра лі Га-
б ры ся Кру піч з НШ свсв. Кі ры лы 

і Мя фо дзія, Са ра Скаў рон ская 
з ПШ № 4, Эва Ан джэй чык з Нар-
вы, Кар не лія Ба рэч ка з На раў кі. 

Він шу ем!

Зай з д ро сіць
кож ная жы вё ла — 
у яго моц
і ве ліч, па вер.
Бе ла веж скай пуш чы 
ён во лат,
Рах ма ны, ма гут ны
звер.
З...
 (Ю. Свір ка)

Што год вяс ною вуч ні, якія вы-
ву ча юць бе ла ру скую мо ву, ве да-
юць, што ча кае іх дэ кла ма тар скі 
кон курс. Вуч ні, ці гэ та са ма стой на, 
ці з баць ка мі або на стаў ні ка мі, вы-

„Род нае сло ва” 
— кон курс раз віц ця твор чай ін ды ві ду аль нас ці

Руч нік гэ та не про сты, аз доб ны 
ка ва лак тка ні ны. Для бе ла ру саў 
ён не ад луч ны сім вал да ро гі, з якім 
ча ла век па да рож ні чае па зям лі ад 
на ро дзі наў да смер ці. На руч нік 
«пры ма лі» но ва на ро джа нае не маў-
лят ка, на руч ні ку ста ві лі пад вя нец 
ма ла да жо наў, з руч ні ком пра во дзі-
лі ў апош ні шлях...

Каб блі жэй па зна ёміц ца з асаб лі-
вас цю руч ні ка, вуч ні бе ла стоц кай 
Гім на зіі № 7 па е ха лі 22 са ка ві ка г.г. 
у Бельск-Пад ляш скі, у му зей. Да гэ-
та га пра руч нік га ва ры лі на ўро ках 
бе ла ру скай мо вы. Не пас рэд ны кан-
такт па дзей ні чаў як ін с пі ра цыя. Гім-
на зі сты бы лі пад вя лі кім ура жан нем 
узо раў і ар на мен таў, знай ш лі сім-
ва лы сон ца, зям лі і ка хан ня (апош ні 
сім вал прад стаў ля лі ў воб ра зе пту-
шак).

Пас ля гэ та га ўзя лі ся за пра цу. 
Узо ры з руч ні коў на шы сяб ры па-
мяс ці лі на іль ня ных сум ках. Мод ныя 
сум кі як раз спат рэ бяц ца на бя гу чы 
вяс но вы се зон.

Пры ру чы лі 

руч нік 

бі ра юць вер шы, якія най больш ім 
па ды хо дзяць. Та му кож нае вы ступ-
лен не вель мі аса бі стае, ін ды ві ду-
аль нае і заў сё ды не паў тор нае.

Кож ны з нас, чы та ю чы верш, 
зра зу мее яго па-свой му. У за леж-
нас ці ад стаў лен ня да да дзе на га 
зме сту ці аў та ра, па вод ле ўлас ных 
пе ра ка нан няў. Па гэ тай пры чы не 
кон курс „Род нае сло ва” што год не-
паў тор ны. На ват, ка лі дзет кі дэк ла-
му юць той жа са мы верш, слу хач 
з ці ка вас цю гля дзіць на абод вух 
вы сту пальнікаў. Та му, што кож ны 
з вуч няў штось ці ін ша га знай шоў 
для ся бе ў да дзе ным тво ры. Мо жа 
гэ та быць штось ці на ва тар скае, або 
ме на ві та да клад на тое, што меў на 
дум цы сам аў тар.

Да пад бор кі вер шаў дзе ці так са-
ма ста вяц ца не а бы я ка ва. Зда ра ец-
ца, што гэ та на стаў нік, ве да ю чы 
свай го вуч ня, зна хо дзіць яму най-
больш ад па вед ны твор, які да зво-

ліць па ка заць са мыя моц ныя 
ба кі дэк ла ма та ра. Але і ёсць 
та кія асо бы, якія ма юць сва-
іх лю бі мых аў та раў і са мі вы-
бі ра юць той най ці ка вей шы 
верш. Пры на го дзе кон кур су 
„Род нае сло ва” мо жам паз-
наць кла сі ку бе ла ру скай 
па э зіі, вер шы, вы ву ча ю чы 
іх на па мяць. Ап ра ча та го, 
на ра ён ным кон кур се ў Бе ла-
сто ку бы ло ві даць, што вуч ні 
пад трым лі ва лі ся бе ўза ем на. 
Не ад ной чы ве да лі вер шык 
сва ёй сяб роў кі ці сяб ра, і ка-
лі той вы сту паў на сцэ не, ра-
зам з ім па ці хень ку паў та ра-
лі сло вы за вы сту паль ні кам. 
Гэ та свед чыць аб тым, што 
вуч ні пад т рым лі ва юць ся бе 
ўза ем на і ву чац ца не толь кі 
бе ла ру скай па э зіі, але і сяб-
роў ству.

Жа да ем пос пе хаў на цэн т-
раль ным аг ля дзе ў Бель ску-
Пад ляш скім!

Ур шу ля ШУБ З ДА
    Мі ра ЛУК ША

Клён 
Клёнік кучаравы,
віцязь закаханы!
Ненаглядны, бравы,
з лепшых адабраны.
Нацягну я струну
на клёна галіну,
каб не забываўся
на верну дзяўчыну.
Звянчалі здавён,
і разам спрадвеку
з калінаю клён
як двух чалавекаў.
Клёну кучаравага
без толку не зрубіш,
бо дарма душы
заклятай не згубіш.
Двухкрылку-насенне
пад парог закапалі,
каб дзеткі кляновы
хату зберагалі.
А над ложкам галінку
вешалі клянову,
каб моцы дадала,
яркасці любові.
Заірдзіцца лісце
восенню ізноў,
зернейкі з двухкрылкі
кормяць снегіроў.
Клён мой, цёплы дружа,
з сэрцам залатым,
сам мерзнеш у сцюжу,
у хату ж – не зайсці.
Пень твой абыму я,
прытулю шчаку.
Перарос мяне ты
на нашым вяку.
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Вершы Віктара 

Шведа

Książę

Próg

Prom

Róg

Wiosna

Jury

Żarna

Wąż

Pióro

Jabłka

Miau ... i Kosmita

Ła ko-
mczuch

Las

Media

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 №12: 
Шум, крок, во ка, ша ка лад, пад с неж нік, мо ра, уя-

ва, пір, ар, стуж ка, Яна. Шал, порт, шар, ва да, бокс, 
ка на па, але, ажур, рад ня, Іван, ка ра.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Ма ры-
на Мі ся юк, Іг на цы Ду дар, Юлія Клім чук з НШ 
свсв. КіМ, Аг неш ка Пет ру чук, Юля Шкля жэў-
ская з Нар вы, Зу зан на Міш чук, На тал ля Ні ка-
нюк з Арэш ка ва, Бар так Ла маш ке віч, Маг да ле-
на Стоц кая з На раў кі. Він шу ем!

Част кі све ту
— Ра ска жы нам, Эль ж бе та,
Коль кі ма ем ча стак све ту?
Не стой і не маў чы,
А нам пе ра лі чы.

Па чу ла тут дзяў чы на
Рап там сваю па він насць,
Па спе ла яна ад ка заць:
— Адзін, два, тры, 

ча ты ры, пяць.

Ці адзі ны 
тат ка?
— Ці гэ та праў да, мат ка, —
Бы ло пы тан не сы на, —
Што кож нае дзі цят ка
Та туль ку мець па він на?

— Дык праў да, сын ку, гэ та.
— Ча муж у сям’і на шай
Ма ем мы трое дзе так
З адзі ным тат кам Са шам?

Клаў дзія СІ КОР СКАЯ
Гімназія ў Мі ха ло ве

 Кры ла тая сва бо да
Ся джу на лу зе, пры ем ным і зя лё ным,
Па зі раю на не ба і ба чу,
Птуш кі на не бе
І гэ так са бе ду маю...
Як гэ та бы ло б, калі б я птуш кай ста ла?
Мець кры лы і лё таць...
Ад ным аб ме жа ван нем бы ла б сто ма...
Але мая на га пры каваная да зям лі
Нябачным лан цу гом.
Маё мес ца тут, на зям лі,
На заў сё ды.
Та кі мой лёс
Мне не прык ра.

 Ра дасць
Ра дасць — ні бы та про стае сло ва.
Але мае мно га зна чэн няў:
Ра дасць гэ та сон ца, якое ўзы хо дзіць пас ля бу ры,
Ра дасць гэ та хві лі ны, якія ля цяць у да ле чы ню,
Ра дасць гэ та пры го жы со неч ны кра я від,
Ра дасць гэ та ха да па мок рай тра ве з са ма га ран ку,
Ра дасць гэ та лю бі мая пес ня па ра дыё,
Ра дасць гэ та хві лі ны, якія пра во дзім з сям’ ёю,
Ра дасць гэ та аг ляд зо рак на не бе,
Ра дасць гэ та та нец у час бу ры,
Ра дасць гэ та анё лы на сне зе,
Ра дасць гэ та да ро га ў ле се,
Ра дасць гэ та ўсмеш ка ад пер ша га сне гу!

З Кла ў дзі яй Сі кор скай, лаў рэ ат-
кай дру го га мес ца XVIII Агуль на поль-
ска га кон кур су бе ла ру скай па э зіі 
і про зы «Дэ бют», ву ча ні цай гім на зіі 
ў Мі ха ло ве, гу та рыць Ган на Кан д-
ра цюк.

Зор ка: — Клаў дзія, што Ты 
ад чу ва еш, „ка лі твае хві лі ны ля-
цяць у да ле чы ню”? Гэ та здзяй с-
нен не, ці па чуц цё стра ты?

Клаў дзія Сі кор ская: — Ве-
да е це, для мя не кож ная хві лі на 
вель мі да ра гая. Мож на ска заць, 
што каш туе як зо ла та. З кож най 
хві лі най мы ста но вім ся ста-
рэй шы мі, а ста лы ча ла век ужо 
шмат па ба чыў і шмат пе ра жыў, 
але, так са ма, у яго жыц ці бы лі 
і пры го ды, і но выя су стрэ чы, 
і ён паз наў шмат но ва га на гэ-
тым све це. Ка неш не, як амаль 
усе без вык лю чэн ня, я су мую па 
дзя цін стве.

З.: — А Ты са ма, ка лі б бы ла 
птуш кай, ку ды б ха це ла па ля цець? 
Якія Та бе сняц ца сны?

К.С.: — Ка лі б я бы ла птуш кай, 
спа чат ку я па ля це ла б у Фран цыю, 
у го рад за ка ха ных, у Па рыж. Я вель-
мі-вель мі даў но ма ру па бы ваць там, 

па гля дзець Эй фе ле вую ве жу, або вя-
до мую на ўвесь свет ка фед ру Нотр-
Дам дэ Па ры. І гэ та яш чэ не ўсё, я ха-
чу па ба чыць увесь свет.

З.: — Кім Ты хо чаш стаць у жыц-
ці?

К.С: — Я ха чу стаць ура чом і даў-
но ўжо гэ та вы ра шы ла. Я вель мі люб-
лю да па ма гаць лю дзям і ха це ла б 
ра та ваць жыц цё. Бу ду вель мі ўдзяч-
на лё су, ка лі здзей с ніц ца маё са мае 
шчы рае жа дан не — быць ура чом.

З.: — Ка лі Ты пі шаш вер шы, ці 
ад чу ва еш, што Твае дум кі і ма ры 
хтось ці чуе і чы тае „ўга ры”?

К.C.: — Я не ве даю, як гэ та раст-
лу ма чыць і мо жа вы мя не не зра зу-
ме е це, але ча са мі пры хо дзіць та кое 
жа дан не пі саць, што я бя ру асад ку 
і за піс ваю ўсё, што пры хо дзіць у га ла-
ву. Рад кі са мі скла да юц ца ў стро фы, 
а стро фы — у вер шы. На ват ка лі гэ та 
ад бы ва ец ца на за нят ках, ніш то не 
мо жа мя не стры маць і, пры зна юся, 
заў ва гі на стаў ні каў не дзей ні ча юць 
у гэ тыя хві лі ны. Усё ад бы ва ец ца са мо 
па са бе. Дум кі пры хо дзяць і ады хо-
дзяць. Я асаб лі ва не шу каю тэм, нат-
х нен не заў сё ды са мной по бач, як 
быц цам хтось ці ці штось ці кі руе ма ім 
наст ро ем. По тым я чы таю га то вы 
верш, пе ра чыт ваю не каль кі ра зоў, 
паг ля даю на кар т ку, на якой толь кі 

што на кід ва ла рад-
кі, а по тым... мае 
дум кі плы вуць уда-
ля чынь, ку дысь ці да-
лё ка-да лё ка. Ра ства-
ра юц ца і зні ка юць. 
І мне зда ец ца, што 
на дру гім кан цы 
май го па э тыч на-
га ка лі до ра мя не 
хтось ці слу хае, ра-
зу мее і мае вер шы 
яму па трэб ны.

З.: — Што для 
Ця бе зна чыць бе-
ла ру ская мо ва? 
Гэ та прад мет 
у шко ле ці неш та 
больш? 

К.С.: — На бе ла-
ру скай мо ве я пі шу 
вер шы і, на ват, ду-
маю на гэ тай мо ве. 
Род ная мо ва дае 
мне сі лы, нат х няе 
мя не. З ёй я ўстаю 
ра ні цай, у дзень 
я вы ву чаю яе як 
прад мет у шко ле, 
а ве ча рам, ка лі 
ў мя не ёсць кры-
ху воль на га ча су, 
я ма ру і лаў лю ся бе 

на дум цы, што раб лю гэ та па-бе ла ру-
ску. На за нят ках вель мі пры ем на па-
раз маў ляць, зра біць прак ты ка ван ні, 
пас п ра чац ца з дзяў ча та мі, але, ка лі 
дадо му вяр та еш ся (та кая ж наз ва 
май го вер ша, які я бу ду чы таць на 
кон кур се ў Бе ла сто ку 4 кра са ві ка), 
ідзеш па воль на, раз г ля да еш па лі, 
дрэ вы, вё ску, лю дзей і так на ду шы 
ста но віц ца пры ем на і цёп ла. Ты ве-
да еш як на зы ва юц ца па-бе ла ру ску 
квет кі, птуш кі, з’я вы пры ро ды, уся 
тая пры га жосць, якая мя не ака ляе. 
І зноў на ра джа ец ца верш ...

З.: — Якія за раз чы та еш кні гі? 
К.С.: — Я люб лю па чы таць фан та-

сты ку і звы чай ныя кні гі пра жыц цё.
З.: — Та ды зы чым, каб у звы чай-

ным жыц ці бы ло шмат фан та-
сты кі. 

PS: У пра вя дзен ні ін тэр в’ю да па-
маг лі нам на стаў ні цы бе ла ру скай 
мо вы ў Мі ха ло ве Лю да Се гень і Эмі лія 
Гры ка. Шчы рае дзя куй!

Ха чу па ба чыць

SerWio

Krąg



8  БЫЛІ, ЁСЦЬ, БУДЗЕМ... 17.04.2016              № 1617.04.2016              № 16

У
 Вар ша ве, між ін шым у До ме лі
та ра ту ры імя Ада ма Міц ке ві ча, 
До ме Па лё ніі і шко лах ад зна
ча ла ся 16год дзе Су свет на га 
дня па э зіі ЮНЕ СКА ў Поль ш чы, 

ар га ні за ва на га ад па чат ку рэ дак цы яй ча
со пі са «Po ez ja Dzi siaj» («Па э зія сён ня»). 
Ад 2001 го да — гэ та ад на з най боль шых 
і най больш прэ стыж ных лі та ра тур ных 
ім п рэз у све це. Іх дэ ві зам з’яў ля ец ца рас
паў сюдж ван не поль скай па э зіі ў све це 
і су свет най у Поль ш чы, між ін шым, шля
хам пры су джэн ня лі та ра тур ных уз на га
род «не стан дар т ным па э там» у выг ля дзе 
та моў іх вер шаў на поль скай і ан г лій скай 
мо вах, уз на га род для пе ра клад чы каў. 
Ад ны мі з пер шых лаў рэ а таў уз на га ро ды 
ЮНЕ СКА бы лі кс. Ян Твар доў скі і Эр нест 
Брыль. За пра ша юц ца на ме ра пры ем
ствы аў та ры з Еў ро пы і Азіі, вы да юц ца іх 
кні гі, а пас ля вы да юц ца ту тэй шыя аў та
ры на ін шых мо вах амаль з уся го све ту. 
«Па э зія сён ня» вы да ла, між ін шым, кні гу 
пе ра кла даў бе ла ру скіх аў та раў «Wiatr od 
Niem na» — пе рак ла ды на поль скую мо ву 
бе ла ру скіх аў та раў па чы на ю чы ад ХІХ 
ста год дзя да най ма лод ша га па ка лен ня 
і «Раз мо вы з па э зі яй» — вер шы тры нац
ца ці су час ных поль скіх па э таў» (у суп
ра цоў ні цтве з До мамМу зе ем Ада ма Міц
ке ві ча ў На ваг руд ку), ся род якіх бы лі Ян 
Ле ан чук і Мі ра Лук ша з Бе ла сто ка і Адам 
Ся мен чык з Га рад ка. У ча со пі се «Па э зія 
сён ня» дру ка ва лі ся пе рак ла ды тво раў, 
між ін шым, Вік та ра Шве да, Мі ха ся Ан д ра
сю ка, Лі дзіі Ма лі ноў скай, Яна Чык ві на, 
Мі ры Лук шы, Вік та ра Стах вю ка і па э таў 
з Бе ла ру сі. Ле тась прэ зен та ва лі двух
моў ную ан та ло гію «Ма сты» 11 поль скіх 
па э таў і 10 з СанктПе цяр бур га, у пе ра
кла дзе, між ін шым, Мі ры Лук шы.

— Ім п рэ зу, прыс ве ча ную Сус вет на му 
дню па э зіі ЮНЕ СКА прак ла ма ва лі ў Па
ры жы ў 1999 го дзе, — ра сказ вае Аляк 
сандр Наў роц кі, га лоў ны ру ха вік ім п рэ зы 
— па эт, эсэ іст, пе рак лад чык, га лоў ны 
рэ дак тар ча со пі са «Po ez ja Dzi siaj». 
— Для та го, каб Сло ва ста ла шля хам да 
ча ла ве ка. Не дзе ла вое, чы ноў ніц кае, з ін
ст рук цы яй, за га да мі, толь кі тое нам най
б лі жэй шае, яко га кож ны ча кае і ах вот на 
яго пры мае.

Аляк сандр Наў роц кі (1940 г. нар.) — вы
пуск нік ад дзя лен няў поль скай і вен гер
скай фі ла ло гій і эт на гра фіі Вар шаў ска га 
ўні вер сі тэ та. Уда ска наль ваў ве ды за 
мя жой: у Вен г рыі і Ру мы ніі. На вед ваў лек
цыі па фі ла со фіі Леш ка Ка ла коў ска га. 
Пер шым у све це аба ра ніў ма гі стэр скую 
пра цу аб па э зіі Чэс ла ва Мі ла ша (1966). 
Улас ны яго па э тыч ны дэ бют ад быў
ся ў 1965 го дзе ў тыд нё ві ку «Kul tu ra» 
ў Ста ніс ла ва Гра хо вя ка, яко га на зы ва лі 
кня зем па э таў. З 1992 го да з’яў ля ец ца 
вы даў цом (улас нае кніж нае вы да ве цтва 
«IBiS»), а з 1998 г. — га лоў ным рэ дак та
рам ча со пі са «Po ez ja Dzi siaj». Вы дае, 
га лоў ным чы нам, су час ную лі та ра ту ру, 
поль скую і за меж ную; у тым лі ку бы лі 
вы да дзе ны ан та ло гіі грэц кай, іс пан скай, 
вен гер скай, фін скай, ру скай, ук ра ін скай 
па э зіі. Ён так са ма рэ дак тарук ла даль
нік і вы да вец трох том на га збо ру па э зіі 
«Поль ская па э зія: ан та ло гія ты ся ча год
дзя» (275 па э таў: ад «Ба га ро дзі цы» да 
на шых дзён, 1800 стар.), су рэ дак тар 
двух моў най ан та ло гіі поль скай па э зіі, вы
да дзе най у Ра сіі ў се рыі «Из ве ка в век», 
якая ўклю чае па э тыч ныя ан та ло гіі 14 сла
вян скіх моў. З 2001 го да А. Наў роц кі з’яў
ля ец ца ар га ні за та рам Між на род ных дзён 
па э зіі пад пат ра на там ЮНЕ СКА, на якіх 
вы дат ным поль скім па э там уру ча ец ца 
ўзна га ро да «Лаў ры ЮНЕ СКА», а за меж
ным — прэ мія ча со пі са «Па э зія сён ня» 
за пе рак ла ды поль скай па э зіі на ін шыя 
мо вы. Гэ ты па э тыч ны ма ра фон доў жыц
ца сто дзён — па чы на ец ца ў Вар ша ве, 
за тым пра хо дзіць па ўсёй кра і не, кан ча
ю чы ся ў Віль ні. З 2008 го да ар га ні зоў вае 
Фе сты ва лі сла вян скай па э зіі.

— Су свет ны дзень па э зіі, ме ра пры ем
ства ў Поль ш чы і ў све це най больш вя до
мае, ар га ні за ва ны без ні я кіх дзяр жаў ных 
да та цый, на які пры яз джа юць вы дат ныя 
твор цы з уся го све ту. За гэ тыя шас нац
цаць га доў вып ра ма ва лі мы шмат поль
скіх па э таў у Поль ш чы і за мя жой, да вя лі 
да тлу ма чэн ня і вы дан ня іх кніг у роз ных 

кра і нах све ту, — ра сказ вае Аляк сандр 
Наў роц кі. — Сё ле та пад рых та ва лі мы 
не каль кі па э тыч ных пуб лі ка цый — ан та
ло гію поль скай па э зіі пагрэц ку і грэц кай 
— паполь ску, том грэц ка га па э та па
поль ску, том ма іх пе ра кла даў з за ход ніх 
моў, том вер шаў паполь ску і паан г лій
ску сё лет ня му лаў рэ а ту Сус вет на га дня 
па э зіі (Мі ла шу Ка мі лю Ма на стэр ска му). 
А ро біць гэ та перш за ўсё двое лю дзей, 
без фі нан са вай пад трым кі з бо ку дзяр
жа вы — я і Бар ба ра Юр коў ская, мая 
жон ка, нез вы чай ная жан чы на і зна ка мі
тая па эт ка. Сё ле та за пра сі лі мы па э таў 
з Літ вы, Бе ла ру сі, Ра сіі, Мал до вы, Ру мы
ніі, Бал га рыі, Грэ цыі, Ма ке до ніі, Сер біі, 
Вен г рыі, Сла ва кіі, з Па ры жа і Лон да на. 
Не ро бім па э тыч ных «зго нак». Ап ра ча 
Вар ша вы ім п рэ зы ад бы лі ся м.інш. у Жы
ра рда ве, Пя ста ве, Яб лон не, Ла мян ках, 
Ста ша ве. Пас ля ў Віль ні, Ра за ні і ў Яс най 
Па ля не. Пад ка нец мая ім п рэ за за вер
шыц ца ў Афі нах прэ зен та цы яй поль скай 
па э зіі пагрэц ку. Сё ле та вы да лі мы для 
гэ тай на го ды дзве ан та ло гіі: «Су час ная 
сер б ская па э зія» і «Су час ная грэц кая 
па э зія». Сё ле та спе цы яль ны мі гас ця мі 
з’яў ля юц ца па э ты грэц кія і па э ты па гра
ніч ча — з ук ра ін скару мын скай Бу ка ві
ны. У то ме поль скагрэц кіх «Ма стоў» 
так са ма ёсць па э ты роз ных па ка лен няў, 
рэ гі ё наў, так са ма з паг ра ніч чаў, твор цы 
ў роз най ма стац кай ма тэ рыі. Пе ра клаў 
па э таў з Поль ш чы на грэц кую мо ву і грэ
каў на поль скую Па вел Круп ка — чы ноў
нік з Мі ні стэр ства за меж ных спраў РП, 
сла віст, док тар Афін ска га ўні вер сі тэ та, 
бард і спар т с мен. Ап ра ча па э таў з Поль
ш чы, вы сту пі лі за меж ныя — Лі за Вра хо
пу лю — па э тэ са, эсэ іст ка і тэ ат раль ная 
рэ жы сёр ка з Са ло нік, Сак ра ціс Ме лі

са ра тос — па эт з Это ліі, афі ня нін, па 
пра фе сіі ін жы нер, аў тар па э тыч ных кам
па зі цый, Дзі міт рыс Піс ці кос — юрыст, 
пісь мен нік і дра ма тург з Это ліі, Рэ на та 
Цы ган з Лон да на — па э тэ са і фа тог
раф, Воль га Чэ ха ва з Ра сіі — па э тэ са, 
эсэ іст ка і пе рак лад чы ца, сер б ка Да ні ца 
Да на Но дзіч з Па ры жа, Пэ тэр Гэ рыш 
з Ня меч чы ны — па эт, эсэ іст і пе рак лад
чык, з Бе ла ру сі — па э тэ са, жур на ліст ка 
і ані ма тар ка лі та ра тур на га жыц ця Лю ба 
Кра сеў ская з Брэ ста, Ма жэ на Мац койць 
з Віль ні, Дзёр дзі Ман дзіч з Вен г рыі — па
эт, на ву ко вец, знаў ца ру ніч на га пісь ма, 
са Сла ва кіі — Ігар Ва ле кі, з В’ет на ма 
— Лам Кфанг Мы — па эт і спя вак, Мі хай 
Прэ пэ лі ца — прад стаў нік Ру мы ніі, Ук ра

і ны і Ра сіі (на мі на ва ны да Но бе леў скай 
прэ міі) і Аляк сан д ру Шэр бан — вы дат ны 
пе рак лад чык з поль скай мо вы (ат ры маў 
ён спе цы яль ную ўзна га ро ду за пе рак ла
ды), серб Вла дан Ста мен ко віч — сяб ра 
Са ю за пісь мен ні каў Поль ш чы і Са ю за 
пісь мен ні каў Сер біі, Ва сі ле Та ра це ну 
з Бу ка ві ны — па эт і на ву ко вец, сяб ра 
між на род на га Пэнклу ба і член Са ю заў 
пісь мен ні каў Ук ра і ны, Ру мы ніі і Мал до вы. 
З Бал га рыі пры бы лі спе цы яль ныя гос ці 
Эл ка Ня го ла ва — па э тэ са, га лоў ная рэ
дак тар ка ча со пі са «Зна ці», стар шы ня 
Сла вян скай ака дэ міі лі та ра ту ры і ма ста
цтва, ар га ні за тар ка Фе сты ва ляў сла вян
скай па э зіі ды Лу ча зар Се ляш кі — па эт, 
эсэ іст, пе рак лад чык... Аў та ры пас ля 
су стрэч па між са бою рэ а лі зу юць са ма
стой ныя пра ек ты — на пры клад Лу ча зар 
Се ляш кі і Мі ра Лук ша вы да лі ў Са фіі пе
ра клад кні гі лон дан ца Аляк сея Вру бе ля. 
У пра цоў най част цы фе сты ва лю да мо ві
лі ся аб вы да ван ні чар го вых тво раў аў та
раў ства ра ю чых у Поль ш чы — за мя жой, 
а за меж ных аў та раў — у Поль ш чы (рых
ту ец ца та кое вы дан не ў Брэс це) і су мес
най ар га ні за цыі Сус вет ных дзён па э зіі 
ЮНЕ СКА — на пры клад у Ру мы ніі, Ір лан
дыі, а так са ма ў Ра за ні і Яс най Па ля не, 
мес цах, звя за ных з вя до мы мі ру скі мі па э
та мі Сяр ге ем Ясе ні ным і Львом Тал стым. 
Фе сты валь з’яў ля ец ца вы дат ным мес цам 
для зна ём ства аў та раў, прад стаў лен ня 
сва іх да сяг нен няў і на ла джан ня вель мі 
кан к рэт ных вы да вец кіх, пе рак лад чыц кіх 
і кры тыч ных пла наў. Не аб мі на юц ца так
са ма бе ла ру скія аў та ры, у тым лі ку і з Бе
ла сточ чы ны, а пад трым ку ў ар га ні за цыі 
ме ра пры ем стваў аказ вае Куль тур ны 
цэнтр Бе ла ру сі ў Вар ша ве.

vТэкст і фота Мі ра ЛУК ША

XVI Сус вет ны дзень па э зіі ЮНЕ СКА

Ка лі б не па э ты...

 Вы сту па юць з па э тыч ным сло вам Лі за Вра хо пу лю, Па вел Круп ка, Мі ра Лук ша і Аляк сандр Наў роц кі
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На 
чы гу нач ны пры пы нак Су ха
воль цы пра бі ра ец ца вяс на. 
У яго на ва кол лі муль ты ме
дый ны ан ту раж з пра па но

вай для зро ку, слы ху і аба нян ня. Са зру
дзе лай пры ро ды прад вес ня пра бі ва ец ца 
на со неч нае свят ло ма ла дая са ка ві тая 
зе лень. Ды і ан т ра па ген ны кра я від так са
ма ня се на ві ны: буль до зер пра чыс ціў да
ро гу ў Вуль куВы га ноў скую, пе ра ва роч
ва ю чы са мыя пры да рож ныя ма лад ня кі. 
Ста рэй шыя вер бы ўпры гож ва юць кра я
від ве е ра мі сва іх ве так, якія да сё лет няй 
пра ва слаў най Вер б ні цы на пэў на не 
стры ма юць сва іх ак са міт ных ко ці каў, а лі
стоўе пры ме ма ту раль ны від. Яш чэ не 
пад няў ся пах вес на вой дух мя нас ці, але 
праз пра сто ру ма ла до га на ва коль на га 
ле су пра бі ва ец ца пах ка ро ві на га гною, 
а гэ та свед чыць пра не да лё кую пры сут
насць гас па да ран ня. Ад нак ляс ная пры
ро да не зва жае на ча ла ве чы аба няль ны 
„са ба таж” і дае свой вес на вы кан цэрт 
са ка ві тай пту шы най пес ні. У пту шы ных 
спе вах ад чу ва ец ца цэ лы эма цы я наль ны 
ве ер: тут і га ла сы тры во гі, і за кла по ча на
сці, і са ка ві та га ап ты міз му — як у опе ры. 
Шчы ру юць пту шы ныя ва ка лі сты, бо ж 
пры ро да прад ба чы ла ім свае ўзна га ро ды 
за най п ры га жэй шыя спе вы і тан цы — як 
у на род ных каз ках, дзе пе ра мож цы ўзна
га родж ва юц ца ваб ны мі прын цэ са мі...

Це раз ляс ную сця ну пра ні кае і глу хі ма
шын ны гул. Неў за ба ве вы хо джу на пра сто
ру по ля з азі мін ны мі ўсхо да мі і трак тар ны мі 
ка ля і на мі па іх. Увод да лі пры чэп ле ны да 
трак та ра пры бор згор т вае свае кры лы, 
з якіх ара ша лі ся па се вы ней кай аг ра тэх ніч
най вад кас цю. Яш чэ трыц цаць га доў та му 
на пра сто ры па між чы гун кай і Вуль кайВы
га ноў скай су цэль на га ле су не бы ло — бы лі 
ўчаст кі ле су ся род су цэль на га по ля. З та го 
ча су ад бы ла ся сво е а саб лі вая ра кі роў ка 
і за раз па топ ле су за лі вае аст раў кі рал лі. 
Што раз менш за ла ці стай афар боў кі рас
лін на га нас ці лу зям лі, а што раз больш ад
на стай най ляс ной зе ле ні. Зя мель ка, якую 
па ка лен ня мі мяс цо выя ся ля не ара ша лі 
сва ім по там, за раз ад дае той пот тым на са
джэн ням, якія не пат ра бу юць што га до ва га 
по та ва га пад сіл ка ван ня, якое выз на ча ла 
зем ля роб чы рытм — пей заж ная му зы ка за
па воль вае сваю ды на мі ку.

Ка ля вуль чан скіх мо гі лак сля ды све жа га 
пі ла він ня, а на са міх мо гіл ках све жыя сас но
выя пянь кі. А на ма гіль ні кі быц цам лю дзі, іх 
кштал ты аб ра біў руп лі вы час. Бы вае, што 
шка ду ем тых ін фар ма цый, якія за бра лі з са
бою па кой ні кі, што яны за бра лі моц ці ка вых 
сю жэ таў. Але ж што бы ло б, ка лі б яны іх 
не за бі ра лі? Ма быць су свет ны ін фар ма
цый ны па топ. Яны, па кой ні кі, ады хо дзя чы 
ў леп шы свет, ачыш ча юць на шу ду хо вую 
пра сто ру для но вых ін фар ма цый ных подз ві
гаў, для но вых па ка лен няў. Каб яны не заг
раз лі ў ін фар ма цый най дрыг ве; кру га ва рот 
пры ро ды гэ та ці не свай го ро ду ду хо вая 
ме лі я ра цыя? Чыс ці ліш ча ад пла доў та го біб
лей ска га Дрэ ва паз нан ня даб ра і — асаб лі
ва — зла...

Кры ху да лей, ужо на кі роў ва ю чы ся ў вё
ску, заў ва жаю сі ні крыж; кі ру ю ся да яго. 
А там кры ніч ка ахоў ва е мая бе тон ны мі кру га
мі і вон ка вым ажур ным ме та ліч ным пло там 
на бе тон ным фун да мен це. У ага ро джы сі ні 
бе тон ны крыж з 1969 го да ды стом ле ны 
га да мі драў ля ны крыж, аба пер ты на тую ж 
ага ро джу. Кры жы ах вя ра ва ны „о здра вие”. 
По бач няс пеш на, па між воль ха вых ка ра
нёў, пра ця кае мел кая ра чул ка...

Зза ха ты з сал ты соў скай шыль дай вы
хо дзіць ад нос на ма ла ды муж чы на; за во джу 
ка рот кую раз мо ву. На вуль чан скіх па лях 
буй на та вар най гас па дар кай зай ма юц ца 
два зем ля ро бы: адзін з іх не дзе зпад Лап, 
які гас па да рыць так са ма на Пар ца ве; дру гі 
ро дам з не да лё кіх Са коў. Ап ра ча іх мяс
цо выя ся ля не яш чэ так са ма аб раб ля юць 
свае спад чын ныя ўчаст кі. У Вуль цы дзе вят
нац цаць хат. І не спа дзя ва на ап ты мі стыч ная 
ін фар ма цыя: з Вуль кіВы га ноў скай у ар
лян скія шко лы гім бус за бі рае аж но тры нац
цаць дзя цей; у дзвюх сем’ ях па чац вё ра іх...

Ка лі вы кон ваю зды мак вуль чан скай цар
к вы, жан чы на ся рэд ня га ўзро сту ці ка віц ца 
ма ім за нят кам. Ну, ду маю, жан чы на ці ка вая 
све ту і ў яе ма быць да ве да ю ся, як на зы ва
ец ца той ру ча ёк, по бач яко га і зна хо дзіц ца 
зга да ная кры ніч ка. Але выс вят ля ец ца, што 
жан чы на гэ та га не ве дае, тлу ма чыц ца, што 

яна прый ш ла ў Вуль ку за муж з Са бя ты на. 
Ну, та кія ста тыч ныя ін фар ма цыі, як наз вы 
та паг ра фіч ных аб’ ек таў мо гуць ты по вай ста
ты стыч най жан чы ны не ці ка віць, за тое яна 
доб ра ары ен ту ец ца ў ды на міч ных па дзе ях: 
хто, з кім, дзе і ка лі...

Ме га фо ны, це раз якія пе ра да ец ца ба га
служ ба, ва бяць мя не ў цар к ву; аку рат свя та 
Даб ра веш чан ня. На ро ду ў цар к ве не дзе 
звыш пя ці дзе ся ці душ, з вы гля ду ўсе пен сі
я не ры. У мір скім све це ра бо чы дзень, та му 
ня ма прад стаў ні коў пра цоў на га па ка лен ня. 
Ня ма ў цар к ве і хо ру, спя вае псаль міст.

На цвін та ры ста іць ра до чак стэ лаўпом
ні каў і пер шым з іх з’яў ля ец ца на ма гіль нік 
Ан ны Баб роў скай з ро ду Кру піц кіх, ма ці най
больш вя до ма га ўра джэн ца Вуль кіВы га
ноў скай і вя ду ча га па чы наль ні ка вы ву чэн ня 
на шай гі сто рыі Мі ха ла Баб роў ска га (1784
1848). Мі хал Баб роў скі быў аду ка ва ным 
у Віль ні ву чо нымсла ві стам, які зай маў ся 
дас ле да ван нем най ра ней шых сла вян скіх 
ру ка пі саў ды спад чы ны Фран цы ска Ска ры
ны. А яго ны бра та нак і ву чань Па вел Баб
роў скі (18321905) па кі нуў па са бе ба га ты 
да вед нік з усе ба ко вым апі сан нем Гро дзен
скай гу бер ні ХІХ ста год дзя.

На суп раць цар к вы бу ды нак бы лой шко
лы, які ста ран на ад ра ман та ва ны ўлас ні ка мі 
бель скай ган д лё вай фір мы „Ар ге лан” — ця
пер ён вы гля дае як даў ні па лац. З ін ша га 
бо ку ву лі цы бу ды нак бы лой кра мы; бы лой, 
бо ўжо ён пры ват ны, аб га ро джа ны ажур
ным бе тон ным пло там...

Кі ру ю ся ў бок Паў лі но ва. Ас фаль тоў ка 

Ка ля Вуль кі і Паў лі но ва
пе ра ся кае пра ма лі ней ны раў чак, які ра ней 
быў тою ра чул кай, што пра ця ка ла бе стур
бот на по бач кры ніч кі з паў д нё ва га бо ку 
Вуль кіВы га ноў скай і якой най ме на ван ня 
не ўда ло ся мне да ве дац ца. Ця пер яе бе
стур бот насць скон чы ла ся і яна ўжо вы кон
вае пра цу ме лі я ра цый на га руп ліў ца ў стро
га выз на ча ным пра ма лі ней ным жо ла бе.

Пе рад Паў лі но вам заў ва жаю неш та 
нак ш талт не вя лі ка га бе тон на га ма ста во га 
бар’ е ра. Толь кі ня ма там ні я ка га ва да ё ма. 
На „бар’ е ры” ад ціс ну тая да та: 1938. За гад
ка вы аб’ ект...

На ад ным з апош ніх па над вор каў заў
ва жаю па жы ло га муж чы ну і па да ю ся да 
яго за ін фар ма цы яй на конт та го „маст ка”. 
І да вед ва ю ся, што гэ та ме ла быць та кая ла
вач ка, з якой яе ўлас ні кі ме лі на са лодж вац
ца ві дам ма ён т ка ва га пар ку. У пар ку бы лі 
два ста вы, па якіх пла ва ла ло дач ка, бы ла 
ка ру сель, бы ла гай дан ка. Улас ні ка мі ма ён
т ка ў Паў лі но ве быў род Шуль цаў. Адзін 
прад стаў нік гэ та га ро ду быў ін жы не рам і ён 
бу да ваў ад рэ зак чы гун кі па між Гай наў кай 
і Ча ром хай. У між ва ен ны час ён ат рым лі ваў 
пяць сот зло таў пен сіі ў ме сяц, а за гэ тыя 
гро шы мож на бы ло ку піць пяць ка роў. 
І вось ён ін ве ста ваў у той парк, ад яко га 
сён ня аста лі ся толь кі кво лыя сля ды. Ін шы 
быў вы дат ным ле ка рам са зван нем пра фе
са ра. За вяс ці лі яны, каб пас ля смер ці на іх 
ма гі лах па ста віць ад но бя ро за выя кры жы.

Ка лі наб лі жа ла ся апош няя вай на, 
у Шуль цаў зма бі лі за ва лі ко ней. А яны, да
ве даў шы ся па ра дыё, якія тут рых ту юц ца 
па рад кі, рых та ва лі ся вы ехаць з Паў лі но ва. 
У ад на го се ля ні на па пра сіў пан ка ня, абя ца
ю чы за яго сем сос наў са свай го ле су. Ка лі 
пас ля вай ны пан вяр нуў ся, ён тыя сем сос
наў даў свай му крэ ды то ру...

Ма ён так у Паў лі но ве быў зас на ва ны 
ў па чат ку ХІХ ста год дзя, а ста год дзем паз
ней бы лі зак ла дзе ны мо гіл кі, на якіх бы ла 
ўзве дзе на му ра ва ная граб ні ца. У між ча се 
ўзнік ла і вё ска... У граб ні цы бы ла па ха ва
на жон ка зас на валь ні ка ма ён т ка Паў лі на 
Шульц, у го нар якой бы ла наз ва на мяс
цо васць. За раз мо гіл кі выг ля да юць так, 
быц цам на іх здзей с ні ла ся еван гель ская 
На гор ная про па ведзь ці абя цан ні ле вых 
па лі ты каў: му жыц кія па кой ні кі ля жаць пад 
шы коў ны мі ка мен ны мі на ма гіль ні ка мі, а пан
скія па кой ні кі пад сціп лы мі бя ро за вы мі кры
жа мі...

Паў лі но ва, а асаб лі ва та маш нія вя ско
выя мо гіл кі, рас па ло жа ны на „кам чат цы” 
Ар лян скай гмі ны. За ха ван не пом ні каў даў ні
ны на тэ ры то рыі гмі ны скан цэн т ра ва нае га
лоў ным чы нам на бы лой сі на го зе ў гмін ным 
цэн т ры. Сціп лая паў лі ноў ская граб ні ца, 
якая так са ма мо жа раз г ля дац ца як эле мент 
мяс цо вай спад чы ны, не вык лі кае, зда ец ца, 
ні я ка га за ці каў лен ня і зда дзе ная на ла ску 
за ко наў пры ро ды. А шка да, бо ж яна з’яў
ля ец ца і па мят кай па ро дзе Шуль цаў, якія 
па кі ну лі па са бе, зда ец ца, і доб рую па мяць. 
Зда ец ца мне так са ма, што ў на шым на ро
дзе жы ве тое „спра вяд лі вае” пе ра ка нан не, 
што ко ліш нія пры ват ныя аб’ ек ты па він ны 
аб наў ляць толь кі ней кія „біз нес ме ны”... Па 
якіх пас ля мо гуць астац ца толь кі тлен ныя 
бя ро за выя кры жы...

За Паў лі но вам пра ця кае рэч ка Ну рэц. 
Яна там вы кон вае буй ную ме лі я ра цый ную 
пра цу. І вы гля дае яна быц цам узор ная пра
цоў ная бры га да ці як ар дэ на нос ны ва ен ны 
ат рад на па ра дзе — вы цяг ну тая яна ў пра
мую лі ней ку. А за гэ тай рэч кайка на вай, 
ужо з бо ку Ма лоч каў, рас па ло жа на ся рэд
не вя ко вае куль та вае — як лі чаць ар хе о ла гі 
— зям ное збу да ван не. Вось тыя ар хе о ла гі 
здзіў ля юц ца толь кі, ча му гэ ты аб’ ект ат ры
маў у на ва коль ным на ро дзе най ме на ван не 
Лы сай га ры, ка лі гэ тая „га ра” ў пой ме ра кі 
і яе ад нос ная вы шы ня не пе ра вы шае двух 
мет раў. А ўзя ла ся яна, тая наз ва, з та го, 
што на ёй, „га ры”, су хім грун це не рас ла 
са ка ві тая тра ва — „га ру” мож на бы ло наз
ваць лы сай... Ад свай го су бя сед ні ка ў Паў
лі но ве да ве даў ся быў я, што лю дзі, якія збі
ра лі ў пой ме Нур ца се на, вы но сі лі яго для 
суш кі ме на ві та на тую „лы сую га ру”; па мяць 
пра яе даў няе сак раль нае пры зна чэн не 
ў на ро дзе не за ха ва ла ся. Але лю дзі на зы ва
лі яе зам чы скам...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

 Граб ні ца Шуль цаў у Паў лі но ве

 Кры ніч ка ка ля Вуль кі-Вы га ноў скай

 Фраг мент на ма гіль ні ка Ан ны Баб роў скай
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

П р э м ’ е р - м і н і с т р  Б Н Р  з  К у з н і ц ы

Язэпа Варонкіhttp://miranovich.by
125 га доў з дня нараджэння

Вя до мы бе ла ру скі гра мад скапа лі тыч ны 
дзе яч, па эт і жур на ліст Язэп Ва рон ка на ра
дзіў ся 4 (17 па вод ле ста ро га сты лю) кра
са ві ка 1891 г. у Куз ні цы на Бе ла сточ чы не. 
Факт кан к рэт на га мес ца на ра джэн ня быў 
уста ноў ле ны бе ла стоц кі мі дас лед ні ка мі зу
сім ня даў на. Пра дзя цін ства і ран няе юна
цтва Ва рон кі амаль ні чо га не вя до ма. Пас ля 
Са коль ш чы ны яго ча каў да лё кі ра сей скі 
Пе цяр бург. Там ён быў слу ха чом лек цый 
на юры дыч ным фа куль тэ це ўні вер сі тэ та. 
У 1914 г. быў вык лю ча ны за не ап ла ту на ву
чан ня. На гэ ты пе ры яд пры па дае суп ра ца 
ма ла до га Язэ па з пе цяр бур г скі мі га зе та мі 
і ча со пі са мі. Пі саў ён та ды пару ску пад 
псеў да ні мам Юрый Ве гаў. Па вод ле ўспа мі
наў су час ні каў Ва рон ка быў вель мі энер гіч
ным і ак тыў ным у роз ным сэн се, а за роб ле
ныя гро шы тра ціў з лёг кас цю. Быў над звы
чай вя сё лым і кам па ней скім ча ла ве кам, 
на ту рай ак тыў най і няў рым с лі вай.

У 1917 г. Язэп Ва рон ка ўжо стаў сяб рам 
ЦК Бе ла ру скай са цы я лі стыч най гра ма ды. 
Прад стаў ляў бе ла ру скія ар га ні за цыі ў агуль
на ра сей скіх па лі тыч ных струк ту рах. Ва рон
ка ад моў на ацэнь ваў па лі ты ку па на цы я наль
ным пы тан ні ра сей ска га Ча со ва га ўра да, 
а паз ней — і па лі ты ку Са ве та на род ных ка
мі са раў баль ша ві коў. Неў за ба ве Ва рон ка 
стаў ка мі са рам юсты цыі і ўнут ра ных спраў 
Вя лі кай бе ла ру скай ра ды, а ў 1918 г. — 
стар шы нёй На род на га сак ра та ры я та. Быў 
ад ным з лі да раў і ства раль ні каў Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі. У гэ ты час рэ да га ваў 
га зе ту „Бе ла ру ская зям ля”, мен скі ча со піс 
„Вар та”, га ра дзен скую га зе ту „Бе ла ру скі на
род”. Ва рон ка асу джаў па лі ты ку Поль ш чы 
ў да чы нен ні да бе ла ру скіх зя мель.

У 1918 г. Язэп Ва рон ка пе ра е хаў у Коў на. 
Стаў мі ніст рам па спра вах бе ла ру саў ва ўра
дзе Лі тоў скай Рэс пуб лі кі. З вяс ны 1921 г. — 

стар шы ня бе ла ру ска га Чыр во на га кры жа. 
З во се ні — стар шы ня Бе ла ру скай гра ма ды 
ў Коў не. Ад на час на вы да ваў і рэ да га ваў бе
ла ру скі „Ча со піс” (ён вы хо дзіў у 19191920 
гг.), так са ма ру ска моў ную га зе ту „Воль ная 
Літ ва” і да да так да яе „Зер ка ло”.

Язэп Ва рон ка — аў тар бра шур „Бе ла
ру скае пы тан не да мо ман ту Вер саль скай 
мір най кан фе рэн цыі. Гі сто ры капа лі тыч ны 
на рыс”, „Бе ла ру скі рух ад 1917 да 1920 гг. 
Ка рот кі аг ляд”. Абедз ве бы лі вы да дзе ны 
ў Коў не.

У 1923 г. Ва рон ка эміг ра ваў у ЗША, 
па ся ліў ся ў Чы ка га. Але на цы я наль ную 
спра ву не па кі нуў. Уз на чаль ваў Бе ла ру ска
аме ры кан скую аса цы я цыю, ува хо дзіў у кі
раў ні цтва Бе ла ру скааме ры кан скай ра ды, 
вы да ваў га зе ту „Бе ла ру ская тры бу на”, вёў 
бе ла ру ска моў ныя і ру ска моў ныя пра гра мы 
на ра дыё.

Пра аме ры кан скі пе ры яд жыц ця і дзей
нас ці Ва рон кі на пі саў у сва ёй кні зе „Бе ла ру
сы ў ЗША” вя до мы дас лед нік Ві таўт Кі пель: 
„Язэп Ва рон ка быў вы дат ным па чы наль
ні кам і кі раў ні ком бе ла ру ска га ру ху ў Злу
ча ных Шта тах. Ён пры е хаў у гэ тую кра і ну 
з іні цы я ты вы Ян кі Ча ра пу ка як прад стаў нік 
Ра ды БНР. Я. Ва рон ка да свай го пры ез ду 
ў Злу ча ныя Шта ты меў ужо знач ны дос вед 
па лі тыч на га кі раў ні цтва, зай ма ю чы пэў ны 
час ся род ін ша га па са ду прэм’ ермі ніст ра 
БНР. Ён быў вы со ка а ду ка ва ным ча ла ве
кам. Ён адыг раў знач ную ро лю ў гра мад
скім і па лі тыч ным жыц ці аме ры кан скіх бе
ла ру саў, а яго нае не па хіс нае жа дан не зас
на ваць ма гут ную бе ла ру скую ар га ні за цыю 
зас лу гоў вае ўся ля кае па ва гі...”.

Па мёр Язэп Ва рон ка 4 чэр ве ня 1952 г. 
у Чы ка га. Лёс ад вёў яму не так шмат — 61 
год жыц ця.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ужо шмат га доў, як жан ры са ты ры і гу ма
ру не над та пра яў ля юц ца ў бе ла ру скай лі та
ра ту ры. Пры чын тут мо жа быць мно га. Гэ та 
і агуль ная няз дат насць бе ла ру саў смя яц ца 
з ся бе, і мно ства за ба ро не ных тэм, у пер
шую чар гу па лі тыч ных і са цы яль наэка на
міч ных, і іс ну ю чае да гэ туль у знач най част
цы бе ла ру ска га на сель ні цтва неў с ве дам
лен не ся бе бе ла ру скай на цы яй. Праў да, 
ня гле дзя чы на гэ тыя не спры яль ныя ўмо вы, 
бе ла ру ская са ты ра і бе ла ру скі гу мар усё ж 
та кі іс ну юць. Ад ным з ува саб лен няў та ко га 
хай са бе кво лень ка га іс на ван ня з’яў ля ец ца 
са ты рык і гу ма рыст Мі хась Мі ра но віч, які 
пра жы вае ў Ві цеб ску. Каб пад ра бяз ней па
зна ёміц ца з твор час цю лі та ра та ра, вар та 
за зір нуць на яго сайт, што мес ціц ца ў ін тэр
нэ це па ад ра се http://mi ra no vich.by.

Агуль ная вы я ва сай та Мі ра но ві ча вы гля
дае ад па вед на твор чай на кі ра ва нас ці яго 
ўла даль ні ка. На сты лі за ва ным пад дрэ ва, 
а дак лад ней пад ла мі нат, фо не раз меш
ча ны рэ чы — скрэп кі, пар т рэт, гар ш чок 
з квет кай, аку ля ры, ад на з кні жак, ар ку шы 
з вер ша мі, ало вак і асад ка. Па ся рэ дзі не 
ста рон кі — ві тан не да на вед валь ні каў. „Ша
ноў ны госць! Вы зай ш лі на афі цый ны сайт 
Мі ха ся Мі ра но ві ча. Шчы ра ві таю Вас! Бу ду 
ра ды, ка лі ад вед ван не яго вык лі ча ў Вас 
ха ця б ад ну ўсмеш ку. Для та го, улас на, 
і пі шу!” — на пі саў лі та ра тар яш чэ ў 2013 
го дзе. Ні жэй на сай це мес ціц ца ін фар ма
цыя, што ў про да жы з’я ві ла ся но вая кніж ка 
Мі ра но ві ча „Жар тач кі”, да та ва ная лі пе нем 
та го ж го да. З гэ та га ра зу ме еш — сайт не 
аб наў ляў ся ўжо да во лі даў но. Але на ват гэ
тая ака ліч насць не спы ніць жа да ю чых праг
ля дзець вэбста рон ку ад на го з неш мат лі кіх 
бе ла ру скіх са ты ры каў і гу ма ры стаў. І для 
па чат ку вар та за зір нуць у руб ры ку „Бі яг ра
фія”, вый с це на якую, як і на ўсе астат нія, 

мес ціц ца ўвер се цэ ла га вы яў лен ня.
Бі яг ра фіч ная ста рон ка змяш чае да во лі 

вя лі кі рас по вед аб жыц ці і твор час ці Мі ха
ся Мі ра но ві ча. Ад туль мы да ве да ем ся, што 
на ра дзіў ся ён у род ных для Ва сі ля Бы ка ва 
мяс ці нах, а ме на ві та ў вёс цы Ста ры на на 
Ушач чы не 18 лю та га 1948 го да. Пра ца ваў 
ла ба ран там, вык лад чы кам, ін жы не рам
кан ст рук та рам, ін с пек та рам дзяр ж наг ля
ду за стан дар та мі і якас цю, на чаль ні кам 
ад дзе ла кад раў. А ця пер лі та ра тар на пен
сіі. Згод на з па да дзе най на сай це ін фар ма
цыяй, най больш вя до мыя яго вер ша ва ныя 
гу ма ры стыч ныя ка ра цель кіфраш кі. Пі ша 
так са ма лі та ра тур ныя па ро дыі. На пі саў 
тры кніж кі для дзя цей. Пе ра кла дае з ук ра
ін скай Паў ла Гла за во га, Аста па Віш ню, 
Сця па на Ру дан ска га, Аляк сея Ка ла мій ца, 
Ві та ля Іваш чан ку, з поль скай — Ста ніс ла
ва Ле ма, Ана то ля Па цям коў ска га, Вес ла
ва Бру дзін ска га, ук ра ін скі і поль скі на род
ны гу мар. З 2005 го да з’яў ля ец ца сяб рам 
Са ю за бе ла ру скіх пісь мен ні каў.

Не пас рэд на з вер ша мі па э та мож на па
зна ёміц ца ў руб ры цы „Мі ра ніз мы”. Пэў на 
та кім сло вам Мі хась Мі ра но віч на зы вае 
ўсе свае ка ро цень кія тво ры. Вель мі пры
ем на ба чыць, што ўмее гу ма рыст на ват 
пак піць з са бе па доб ных. „Ну, хто па э таў/ 
Зра зу мее?/ У кож на га/ Ёсць свая ні ша:/ 
Па ло ва з іх/ Пі саць не ўмее,/ Дру гая ж 
част ка іх — / Не пі ша”, — ух мы ля ец ца лі
та ра тар у вер шы „Па дзел ся род па э таў”.

Не цу ра ец ца Мі ра но віч і па ро дый на 
тво ры зна ка мі тых май ст роў пя ра: „Трэ
ба до ма бы ваць/ Час цей,/ Трэ ба до ма 
бы ваць/ Не гос цем,/ А то вунь ужо/ Сын 
рас це — / На мя не не па доб ны/ Штось
ці...”. Та кія вер шы мес цяц ца ў руб ры цы 
„Па ро дыі”.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Шу кае ка ра нёў. Мае іх на ват у сва ім 
проз віш чы. Марк Кар ні люк — заў зя ты 
ге не о лаг-ама тар, пра па вед нік гі сто рыі 
ўсход не пад ляш скіх вё сак, пра па вед нік 
іх ра дас лоўя. На зы вае ся бе пра ва ка та-
рам за мя шан ня. Спра ва тут у цык ле тэ-
ма тыч ных су стрэч, ла джа ных яго Пад-
ляш скім ге не а ла гіч ным аб’ яд нан нем, 
прыс ве ча ных кан к рэт ным пад ляш скім 
вё скам. Ад бы ва юц ца яны ў Бе ла сто ку, 
але спа дар Кар ні люк заў ва жае, што іх 
мес ца па він на быць у вя ско вых, па ра фі-
яль ных па мяш кан нях, най лепш ад ра зу 
пас ля ня дзель ных ба га служ баў.

Сля доў мі ну ла га шу кае ў цар коў ных 
і дзяр жаў ных ар хі вах, а так са ма ў пры ват
ных ква тэ рах, а пас ля ўсё гэ та спа лу чае, 
пры дае кан к рэт ны сэнс. Ве рыць, што ста
ры фо таз ды мак жы ве толь кі ў пры сут нас ці 
да ку мен та, які яго ідэн ты фі куе. Пры кме ціў, 
што ста рыя здым кі ў ся мей ных ар хі вах у пе
ра важ най боль шас ці не пад пі са ны, ана нім
ныя, зна чыць, як мяр куе, бяз вар тас ныя.

Хо ча, каб ін шыя пай ш лі яго сле дам.
— Я меў толь кі адзін ма мін фо таз ды

мак, ма лень кі, ма быць, з ней ка га пас вед
чан ня. Ця пер саб раў іх больш за со рак, 
— га во рыць Марк Кар ні люк.

Спа ты ка юц ца ў Бе ла сто ку па ву лі цы 
Свен та ян скай 22 у ста ра даў няй ка мя ні цы 
га рад ской уп ра вы. За лай ка ры ста юц ца 
бяс п лат на. Па се ра дах да кан ца бя гу ча га 
го да за ла ад ве дзе на толь кі для іх. Ла

дзяць, між ін шым, ін ды ві ду аль ныя кан суль
та цыі, на якія лю дзі пры но сяць ба га тыя ка
лек цыі ста рых да ку мен таў і фо таз дым каў.

Ге не а ла гіч ныя су стрэ чы з цык ла „Ці 
яш чэ пом ніш мя не — злоў ле нае аб’ ек ты
вам” ар га ні зу юць, у ас ноў ным, вы хад цам 
з вё сак. Ёсць за ці каў лен не. Пры хо дзяць 

усе — ма ла дыя ма мы з не маў ля та мі на ру
ках, пра фе сі я наль на ак тыў ныя муж чы ны 
і пен сі я не ры. Най ста рэй шай удзель ні цы 
су стрэч спа да ры ні Ма рыі з Да ві давіч споў
ні ла ся 93 га ды.

Ра зам з Мар кам Кар ні лю ком у аб’ яд нан
ні дзей ні чае так са ма ад стаў ны ар хі тэк тар 

Яў ген Се мя нюк. Ме на ві та ён узяў на ся бе 
аба вя зак вы сту піць з дак ла дам на тэ му 
пра ва слаў най па ра фіі ў Вуль цыВы га ноў
скай. Ад бы ло ся гэ та ў аў то рак, 5 кра са ві
ка. Да клад чык — ура джэ нец Ры го раў цаў 
Вуль чан скай па ра фіі. Ця пер пра жы вае 
ў Бе ла сто ку. У ге не а ло гію пры вя ла яго 
звы чай ная ці ка васць. На ват най мац ней шы 
над ма гіль ны ка мень пас ля двух со цень га
доў пра валь ва ец ца пад зям лю, а глы бо ка 
вы се ча ныя на ім лі та ры сці ра юц ца. Яў ген 
спу ска ец ца на са мае дно той жа ма гі лы, 
у глы бі ню ра дас лоўя. Шмат ма тэ ры я лаў 
саб раў на пра ця гу сва ёй дзе ся ці га до вай 
ге не а ла гіч най дзей нас ці, шмат ма гіл рас
сак рэ ціў. Ёсць ужо чым па дзя ліц ца, раз бу
дзіць уяў лен не і за ці каў лен не слу ха чоў. Як 
сам прыз на ец ца, па чат ко вай кры ні цай ін
фар ма цыі бы лі ся мей ныя апо ве ды. Гэ тых 
ся мей ні каўста ра жы лаў ня ма ўжо ў жы
вых. За ста лі ся толь кі ар хіў ныя да ку мен ты.

Яў ген Се мя нюк вель мі аб ра да ваў ся, 
але і рас х ва ля ваў ся, уба чыў шы ся род 
пры сут ных на аў тор ка вым ме ра пры ем стве 
аў та ры тэт у га лі не гі сто рыі — пра фе са ра 
Але га Ла ты шон ка. Аказ ва ец ца, пра фе сар 
Ла ты шо нак — пры хіль нік та ко га ты пу іні
цы я тыў.

У ба га тай прэ зен та цыі спа да ра Се ме ню
ка апы ну ла ся, між ін шым, тэ ма рэ пат ры я
цыі 1946 го да. Па вод ле яго рэ пат ры я цыя 
ака за ла ся больш вя лі кай стра тай для Ры
го раў цаў чым бе жан ства пе ры я ду Пер шай 
су свет най вай ны. Най ста рэй шыя жы ха ры 

Яўген Семянюк — краязнавец з Рыгораўцаў

 Яў ген Се мянюк - першы злева
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17.04 — 23.04

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

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

З А П Р А Ш Э Н Н Е

“Пагаворым 
пра беластоцка-

гарадзенскае 
суседства” 

і сустрэчу з грамадскім 
дзеячам, праваабаронцам 

і пісьменнікам з Гародні 
Віктарам САЗОНАВЫМ
15.04.2016 (пятніца) 17.00 

На вечарыне прэзентацыя яго 
навейшай кнігі „Суседскія былі”

Склеп з культурай Аб’яднання 
АБ-БА, вул.Чэнстахоўская 6а, 

Беласток.

(22.03. — 20.04.) 16-18.04. мо жаш ку піць 
тры ва лую, доб рую рэч, якая бу дзе слу жыць 
та бе доў гія га ды. З 18.04. мо жаш быць пры-
му ша ны да ча гось ці, да ча го не ма еш ах во ты. 
Дбай аб ся бе ў да ро зе, бо ці ку юць ава рыі 
і кан ту зіі, але не па ні куй — за бяс печ ся пла сты-
ра мі і пе ра кі сам ва да ро ду. Еж ві та мі ны!

(21.04. — 21.05.) 17-22.04. твае заў ва гі мо-
гуць не спа да бац ца кі раў ні цтву. Пас ля 20.04. 
па ба чыш спра вы та кі мі, які мі яны ёсць. Прык-
ме ціш свае но выя маг чы мас ці, зда бу дзеш каш-
тоў ныя ін фар ма цыі, раз бя рэш ся ў сі ту а цыі. 
16-22.04. да га во рыш ся з усі мі, на ват з веч на 
на ра ка ю чы мі цяс ця мі ці ўзбун та ва ны мі ма ла-
лет ка мі. Твае за ду мы пра вес ці ра зам час суст-
рэ нуц ца з ап ра ба цы яй. Уме ла ад па чы вай.

(22.05. — 22.06.) 16-20.04. уме ла адо ле-
еш кож ную пе раш ко ду, не бой ся ры зы кі. 16-
18.04. піль на са чы за аб’ я ва мі аб пра цы. У час 
ква лі фі ка цый ных раз моў стой на сва ім і стаў 
свае ўмо вы. Вель мі доб ра зро біць та бе фі зіч-
ны вы сі лак.

Рак (23.06. — 23.07.) Дзей ні чай і ад чу вай 
на ўсю ка туш ку! Ма еш шанц сваё жыц цё па ста-
віць на свае пу ці. Ча ка юць ця бе від ныя пос пе-
хі! Ад ка жы на прось бу да па мо гі ста рэй ша му 
сва я ку. Не дзям гай ма ла дым «Я ў тва ім уз рос-
це...». Ра кі, якія шу ка юць пра цу, ня хай піль на 
на ста вяць ву шы — пра па но ва мо жа прый с ці 
з не ча ка на га мес ца. Лепш не пла нуй вя лі кіх па-
ку пак на 18.04., лёг ка мо гуць ця бе аб ма нуць 
і зва біць хіт ры мі іль го та мі.

(24.07. — 23.08.) Да 20.04. вя лі кая па пу ляр-
насць і пры хіль насць з усіх ба коў, па а фар м ляй 
важ ныя спра вы. Ка ры ста еш ся спры ян нем мно-
гіх асоб. З 20.04. мо жа заш ко дзіць та бе бла гая 
ды е та і лі шак ал ка го лю; ста рай ся за ха ваць па-
мяр коў насць. Пас ля 20.04. бу дуць гру вас ціц ца 
пе раш ко ды; не за ка хай ся ця пер, бо тра піш як 
ку ляй у плот! Але раз ліч вай на шчы рую да па мо-
гу сяб роў. Лепш не па зы чай ін шым гро шай. Не 
кі дай піць пры пі са ных та бе ля кар стваў.

(24.08. — 23.09.) 16-19.04. ідзеш як бу ра 
ў пра фе сіі — кан ку рэн цыя не дасць та бе ра-
ды. Да 18.04. доб ра раз г ля дай ся за доб рай 
пра цай. 16-19.04. мо жа прый с ці та бе ў га ла-
ву вы дат ная ідэя, як зда быць фар ту ну, але пры-
мі пад ува гу і най гор шы сцэ на рый; пад ста ва 
— доб ры біз нес-план. Па вер у свае маг чы мас-
ці. Не бой ся сюр п ры заў лё су — кан чат ко ва 
пой дуць та бе для даб ра. Ад 20.04. зной дзеш 
вар тых да ве ру сяб роў і су пра цоў ні каў. У па-
чуц цях дзей ні чай ас ця рож на і так тыч на.

 (24.09. — 23.10.) 16-18.04. лёг ка ў кан так-
тах, выс вят лен не не па ра зу мен няў, за вяр шэн-
не спрэ чак. 17-22.04. вель мі піль нуй ся, каб 
не нак лі каць на ся бе гне ву шэ фа. 20.04. не 
дай ся бе спра ва ка ваць. З 19.04. (да 25.04.) 
будзь ад кры ты на но выя, ці ка выя пра па но вы. 
Не бу дзеш на ра каць на пу сты ка ша лёк, але не 
траць ро зу му пры па куп ках.

(24.10. — 22.11.) 16-20.04. бу дзеш збі-
раць плён сва ёй пра цы. Мо жаш па шу каць так-
са ма ін шай, доб ра плат най. Мо жаш зда быць 
гро шы на ра монт ці па бу до ву до ма, не пра ва-
ро ніш ней кіх сха ва ных кош таў. 16-21.04. шан-
цы на вый г рыш і не ма лы да дат ко вы за ро бак. 
16-20.04. урэш це гля неш на спрэч кі ў па ры 
без эмо цый. Ця пер мо жаш кон чыць няў да лую 
су вязь, ды за стац ца ў ня кеп скіх ад но сі нах. Не 
пра пу скай са мых роз ных ме ра пры ем стваў.

(23.11. — 22.12.) Гро шы лю бяць ця бе, 
ля жаць на ват на ву лі цы — зай г рай у ла та рэю, 
раз г лянь ся за да дат ко вай пра цай. 16-18.04. 
мо жаш зра біць зна ка мі ты ін та рэс. І доб ра на-
поў ні ля доў ню і па ду май як хо ра ша за ба віць 
кам па нію — бу дуць ба га та іс ці да ця бе гос ці. 
16-21.04. мо жаш па зна ёміц ца з асо бай «і да 
тан ца, і да ру жан ца» — спа чат ку мо жа бу дзеш 
скеп тыч ны на конт гэ та га зна ём ства, але мо жа 
і леп шыя па чуц ці, што раз ві ва юц ца па ма лу і на-
ват пры куль г ва ю чы.

(23.12. — 20.01.) 16-18.04. мо жаш раз да-
быць каш тоў ныя ін фар ма цыі. Не ха вай ся па 
ку тах, суст ра кай ся з сяб ра мі. У па чуц цях ад п-
люшч во чы і ча кай. 16-21.04. мо жа на ця бе 
спас ці ка хан не з пер ша га паг ля ду! Да да вай 
жа ру ў лю боў! Дбай вель мі аб свае кос ці, зра-
бі ды яг наз.

(21.01. — 19.02.) З 17.04. не фар сі руй ся 
на трэ ні роў ках, піль нуй ся на ву лі цы. На строй 
вель мі доб ры. Дзе па я віш ся, усю ды бу дуць да 
ця бе ўзды хаць. Та му бы вай у лю дзях, не ся дзі 
ў ча це. Ма еш стра ву і для ду ху для сва іх сяб-
роў. А на пра цы лепш май аб ме жа ва ны да вер 
да су пра цоў ні каў.

(20.02. — 21.03.) Пап ра вяц ца ад но сі ны 
з бліз кі мі. Удас ца та бе знай с ці ключ для вы ра-
шэн ня тва іх праб лем і пра нік нуць чы юсь не сум-
лен ную гуль ню. Бу дзеш ве даць, што зра біць 
у гэ тай сі ту а цыі. Во ра гам па ка жаш, дзе зі му юць 
ра кі! З 22.04. (да 30.04.) піль нуй ся, каб флірт 
не быў па лі ча ны за абя цан не ча гось ці боль ша-
га (на ву чы ся га ва рыць «не!») і не вер у чы есь ці 
доб рыя на ме ры.

1. ра сій скі порт над Фін скім за лі вам, 2. выс па з Джа кар тай, 3. не вя
лі кая чле ні ста но гая жы вё лі на ат ра да па ву ка па доб ных у... ме та ліч ных 
шчып цах, 4. муж ба бы, 5. сем дзе сят пяць ту зі наў, 6. ся мей нік га ро ху і фа
со лі, 7. смок ча кроў, 8. ры ту аль ная за ба ро на, 9. вуг ле ва да род нае па лі ва 
на... ус хо дзе Гі ма ла яў, 10. та тар ская дзяр жа ва, 11. гру па лю дзей, якая 
пра цуе ў адзін пра ме жак ча су пра цяг лас цю ка ля тра ці ны су так, 12. фур
ман ка, 13. шы ро кая дош ка на нож ках для ся дзен ня, якая... кі піць у вул ка
не, 14 ву ліч ка, якою мож на пра е хаць між па ра лель ны мі ву лі ца мі.

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

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

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

Ад каз на ад га дан ку з 13 ну ма ра
Гай, дзі ра, дзя дзі на, ля, Ні ге рыя, ніць, смык, цень.
Ра шэн не: Смерць і ра дзі ны не гля дзяць ні я кай га дзі ны.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з БельскаПад ля ш 
скага і Казіміру Радошку са Свебадзіцаў.

пом няць яш чэ амаль што дзён ныя чы гу
нач ныя тран с пар ты цэ лых сем’ яў з на
ва кол ля Ор лі і Боць каў, еду чых у Ча
ром ху, а за тым у Бе ла русь і Ра сію.

Да клад чык шмат мес ца прыс вя ціў 
гі сто рыі ры го раў скай чы гун кі. Бы ла яна 
част кай Брэс ц каГра еў скай лі ніі, якая 
спа лу ча ла Чор нае мо ра з Бал ты кай 
і ад зна ча ла ся вы дат най ін ф раст рук ту
рай. У дзе вят нац ца тым ста год дзі паў
стаў у вёс цы цэ лы чы гу нач ны па сё лак, 
ва га, ка мен ныя ма сты на рэч ках і, ка
неш не, му ра ва ны бу ды нак вак за ла.

— Жаль, што сён ня за ста лі ся толь кі 
пе ро ны, дош ка з над пі сам і ме га фон 
на слу пе, — прыз на ец ца да клад чык.

Бы ло і пра ін шыя ры го раў скія ад мет
нас ці, у іх лі ку стаў лен не вя скоў цаў да 
імён і проз віш чаў. Праз доў гія ста год дзі 
проз віш чы не бы лі па пу ляр ны мі ў паў
ся дзён ным жыц ці ся лян. У боль шас ці 
ка ры ста лі ся яны імё на мі. Пры тым ад но 
імя ме ла шэ раг сва іх ва ры ян таў. Так, 
для прык ла ду, Ян мог быць Вань кам, 
Ва ню шам, Ясь кам, Яну шам, Вань ком, 
Іван кам, Ян цем, Яну шы кам ці Іван чы
кам.

З част кі дак ла да, звя за най з цар коў
най тэ май, на пэў на вар та ўспом ніць 
свя тар скую сям’ю Баб роў скіх. Ка ра ні 
гэ тай шля хец кай сям’і вы во дзяц ца з ва
ко ліц Дра гі чы на. Ай цец Кі ры ла Баб роў
скі жыў у 17381825 га дах. Аду ка цыю 
па чы наў у Кляш чэ леў скай цар коў най 
шко ле, за тым па сту піў у ду хоў ную 
се мі на рыю ў Бе ра стэч ка. Сту дэн ц кія 
га ды пра вёў у Кі е ве. Пра сла віў ся як 
аба рон ца пра ва слаўя. У та ста мен це 
за пі саў 200 руб лёў на ра монт цар к вы 
ў Вуль цыВы га ноў скай. Не менш аду ка
ва ным быў яго на ро джа ны ў Вуль цы
Вы га ноў скай сын Мі ха іл (17841848) 
— свя тар, пра фе сар. Быў ён вы пуск ні
ком дра гі чын скай шко лы пі я раў, гім на
зіі ў Бе ла сто ку, а так са ма юры дыч на га 
і фі ла соф ска га фа куль тэтаў Ві лен ска
га ўні вер сі тэ та. Пра ца ваў на Сар бо не, 
у вя до мых уні вер сі тэ тах Іта ліі і Ня меч
чы ны, вык ла даў у Віль ні. Сяб ра ваў з фі
ла ма та мі і фі ла рэ та мі. Пос пе хам яго 
жыц ця ста ла ад к рыц цё Суп рас ль ска га 
ко дэк су. Як і баць ка, пад трым лі ваў пе
ра ход уні я таў у пра ва слаўе. Ма гі ла вы
дат на га свя та ра зна хо дзіц ца пры цар к
ве ў Ша ра шо ве Пру жан ска га ра ё на.

Да клад за вяр шыў ся па ка зам здым
каў ры го раў скіх школь ні каў. Най ста
рэй шая фа таг ра фія па хо дзі ла з 1949 
го да.

— Да рэ чы, усе дзе ці, якіх мы тут 
ба чым, на ра дзі лі ся ў ча сах Дру гой 
су свет най вай ны, — тлу ма чыць Яў ген 
Се мя нюк.

Што ці ка ва, аў та рам гэ та га здым ка 
з’яў ля ец ца баць ка спа да ра Яў ге на.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

4 кра са ві ка 2016 го да пай шоў з жыц ця лі та
ра ту раз на вец Ула дзі мір Каз бя рук. Яму бы ло 93 
га ды.

Ула дзі мір Каз бя рук на ра дзіў ся 29.08.1923 г. 
у вёс цы Бан да ры Мі ха лоў скай гмі ны Бе ла стоц ка
га па ве та ў ся лян скай сям’і. Па вай не сям’я рэ
пат ры я ва ла ся ў Бе ла русь.

Пас ля за кан чэн ня фі ла ла гіч на га фа куль тэ та 
Бе ла ру ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та ў 1949 
го дзе пра ца ваў вык лад чы кам бе ла ру скай мо вы 
і лі та ра ту ры ў Люб чан скай ся рэд няй шко ле, 
а ў 19511952 га дах — вык лад чы кам ра сей скай 
мо вы і лі та ра ту ры Няг не віц кай ся рэд няй шко лы 
На ваг рад ска га ра ё на. Ву чыў ся ў ас пі ран ту ры 
пры Мін скім пе да га гіч ным ін сты ту це (19521955), 
пра ца ваў вык лад чы кам По лац ка га пе да га гіч на га 
ін сты ту та. У 19591964 гг. — ву чо ны сак ра тар 
Ін сты ту та лі та ра ту ры імя Ян кі Ку па лы АН БССР, 

з 1964 г. — на ву ко вы су пра цоў нік гэ та га ін сты ту та. Кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук. 
Сяб ра СП СССР з 1977 г.

У сва іх лі та ра тур ных дас ле да ван нях Ула дзі мір Каз бя рук звяр таў ува гу на твор
часць па э таў і пісь мен ні каў — чле наў Бе ла ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня „Бе ла ве
жа”. Ён, між ін шым, аў тар усту пу да кніж кі Лі та ра тур ная Бе ла сточ чы на: вер шы і апа-
вя дан ні, вы да дзе най у Мін ску ў 1973 го дзе.

Ула дзі мір КАЗ БЯ РУК (19232016)

Валянціна МЯДЗВЕДЗЬ

Ручаёк
Ручай, ручай, ручаёчак,
А ў вадзе плыве лісточак.
Плыве ён да дзяўчыны,
Каб чакала ля каліны.

У ручаёчак, у ручаёк
Мілы ўкінуў той лісток.
Любоў жэжка з ручайка,
Хоць халодная вада.

Каліна белым зацвіла,
Але дзеўка ўсё чакала,
Калі прыйдзе ён сюды,
Каб сустрэцца ля вады.

Ручай, ручай, ручаёк,
А на ручайку масток.
На масточку пад калінай
Хлопец цалуецца з дзяўчынай

У ручаёчак, у ручаёк
Мілы ўкінуў той лісток.
Любоў жэжка з ручайка,
Хоць халодная вада.
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У па ле скай глы бін цы (39)

У
 Вы соцк еха ла я з ду шой у пят ках. 
Ду шэў ны нес па кой крыш ку ла го
дзіў вес на вы дождж, які рыт міч на 
буб ніў аб дах мар ш рут кі. Па коль кі 

пра дождж ма лі лі ся ўсе па ле скія ста
ра жыл кі, мне за ста ва ла ся змі рыц ца 
з аў рай і па да ваць вы гляд, што це шу ся 
ра зам з на ро дам.

Ды і раз мо вы ся род па са жы раў, пад
ба дзё ра ных тра су чай яз дой і мі ла гуч ным 
пе ра сту кам даж джу, кру жы лі ля ва дзя ной 
сты хіі. Раз мо ва іш ла ў на прам ку зра зу ме
лым толь кі і вы ключ на на Па лес сі. У цэ
лым све це лю дзі ба яц ца па вод кі. А тут 
— на ад ва рот, усе на ра ка лі, што сё ле та 
вес на выя раз лі вы бы лі не да стат ко ва вя лі
кі мі. Ус па мі на лі, як ка лісь Га рынь за лі ва ла 
на ва коль ныя лу гі і ніж нія ра ё ны мя стэч ка. 
Та ды Вы соцк явіў ся ні бы та вост раў ся род 
аг ра мад на га мо ра ды дватры тыд ні за ста
ваў ся ад рэ за ны ад све ту. Уся ка му ні ка
цыя, як ты ся чу га доў на зад, ад бы ва ла ся 
па ва дзя ным шля ху на лод ках...

Я еха ла на мар ш рут цы і гля дзе ла праз 
ак но на раз мы тыя ў даж джы кра я ві ды. 
І не да кан ца ве ры ла ў рэ аль насць свай
го па да рож жа, якое здзяй с ня ла ся най
перш дзя ку ю чы доб рым лю дзям.

Ме на ві та, з’ез дзіць у гэ тае сон нае і за
бы тае гі сто ры яй яў рэй скае мя стэч ка над 
Га рын ню па ра іў мне ай цец Паў ло Ду бя
нец з Ма роч на га.

— Вам му со ва су стрэц ца з Ры го рам 
Яцу там, — сцвер дзіў аў та ры тэт на свя
тар. — Ён на пі саў кніж ку пра род нае ся
ло За луж жа. Там усё на шае Па лес се!

Ба цюш ка сам паз ва ніў спа да ру Яцу ту 
і да мо віў нас на суст рэ чу. Ма ёй за да чай 
бы ло тра піць у Вы соцк.

— А там усе яго ве да юць!
Не менш важ ную ро лю ў гэ тым па да

рож жы сыг ра лі жан чы ны з ад мі ніст ра цыі 
дуб ро віц кай гас ці ні цы «Друж ба». Яны пад
рых та ва лі мне спі сак мар ш ру так, на якіх 
мож на даб рац ца ў Вы соцк. Дак лад ней, 
яны знай ш лі адзі ную мар ш рут ку, якая еха
ла ў мя стэч ка і ад п раў ля ла ся з са мой ра ні
цы, да гэ та га даж дж лі вай. Усё ж та кі мне 
па шан ца ва ла. Я па мя та ла як скла да на 
бы ло знай с ці хоць бы якіне будзь ін тэ лек
ту аль ны кан такт на гэ тым ба ку Па лес ся.

* * *
Мя стэч ка з пер ша га кро ку за ча ра ва ла 

мя не ў пе ра нос ным і дак лад ным сэн се. 
Я се ла ў цэн т ры і ча ка ла, па куль суст рэ ну 
жы вую ду шу. Як зпад зям лі пер шай з’я ві
ла ся цёт ка з ко шы кам. Яна, не дас лу хаў
шы да кан ца ма іх пы тан няў, на кі ра ва ла 
ў ву лач ку праз Га рынь. Я іш ла дзі ра вай 
ас фаль тоў кай, аб мі на ю чы ка лю гі. У па
вет ры раз но сіў ся пах квіт не ю чых сліў 
і груш. Зда ва ла ся, што гэ ты цэ лы спа кой 
і па ра дак бы лі нак лі ка ны ша ба шам. Так, 
мя стэч ка ўсё яш чэ ды ха ла жы доў скай 
аў рай і па мяц цю. Мі ні я цюр ныя му ра ван кі 
зда ва лі ся няк ра ну ты мі ад ча соў ай чы ннай 

вай ны, быц цам да лей пра жы ва лі ў іх ко
ліш нія гас па да ры. Па мяць пра яў рэ яў на
шэп т ва лі ста рыя дрэ вы і дождж. За мест 
змер з нуць, зра бі ла ся мне го ра ча. Я дай ш
ла на ка нец ву лач кі, каб там у дзе да з ба
бай, якія, ня гле дзя чы на дождж, вы седж
ва лі моў ч кі на ла вач цы, да ве дац ца, што 
іду ў ад ва рот ным на прам ку. Я вяр ну ла ся 
ў цэнтр. Там зноў пад ка за лі да ро гу. Пры 
на го дзе я сфа таг ра фа ва ла ту зем цаў, якія 
на фур ман цы еха лі са дзіць кар топ лю. Гас
па дар, каб ат ры маў ся роў ны кадр, спы ніў 
на ват ка ня.

Да лей я нап ра ві ла ся ў жа да ны бок 
і пай ш ла ся рэ дзі най ас фаль тоў кі праз 
мя стэч ка. Дзесь ці ў па ло ве да ро гі наг наў 
мя не ма ла дзён на ма та цык ле:

— Вы да Ры го ра Яцу ты? — спы таў.

— Так, так.
— Вам трэ ба вяр нуц ца, — хло пец па

ка заў мне ру кой да ро гу.
Маё блу кан не не бы ло да рэм ным. 

Ця гам чар го вых хві лін пра мой пры езд 
ве да ла ўжо па ло ва Вы соц ка. Сам Ры гор 
Яцу та вы гля даў мя не ў брам цы му зея. 
Што тут да даць — мя не суст ра каў ча ла
век які 25 га доў быў га ла вой Вы соц ка. 
А за раз ён пен сі я нер і вя дзе кра яз наў
чы му зей з не паў тор ны мі, каш тоў ны мі 
эк с па на та мі. Мя не най больш за ха пі лі 
са мат ка ныя на міт кі, якія пат ра пі лі сю ды 
з род най ха ты Ры го ра Яцу ты. І двух сот га
до вая лод кадаў бён ка, якую знай ш лі на 
дне Га ры ні...

(пра цяг бу дзе)
vФо та і тэкст Ган ны КАН Д РА ЦЮК

XІX 
Агуль на поль скі 

кон курс бе ла рус-
кай па э зіі і про зы

Рэ дак цыя „Ні вы” і Бе ла ру скі са юз 
Рэс пуб лі кі Поль ш ча аб’ яў ля юць XІX 
Агуль на поль скі кон курс бе ла ру скай 
па э зіі і про зы. У кон кур се бу дуць раз -
гля дац ца пра цы гра ма дзян Поль ш-

чы на бе ла ру скай мо ве.

ПРЫН ЦЫ ПЫ ЎДЗЕЛЬ НІ ЦТВА

1. Кон курс пра во дзіц ца ў дзвюх 
уз ро ста вых гру пах:

— I гру па: дзе ці і мо ладзь па чат-
ко вых школ і гім на зій,

— II гру па: астат нія ўдзель ні кі 
(вы ключ на аў та ры, якія не з’яў ля-
юц ца чле на мі лі та ра тур ных твор-
чых са ю заў).

2. У рам ках груп кон курс пра во-
дзіц ца ў дзвюх ка тэ го ры ях: па э зіі 
і про зы.

3. Кон кур с ныя пра цы, набраныя 
на камп’ютары або раз бор лі вы ру-
ка піс у двух эк зем п ля рах (па э тыч-
ныя тво ры — 3-5 вер шаў, ін шыя лі-
та ра тур ныя фор мы — аб’ ё мам да 
22 ста ро нак стан дар т на га ма шы на-
пі су) трэ ба пад пі саць крып та ні мам, 
паз на чыць ну ма рам уз ро ста вай 
гру пы і па слаць на ад рас: Re dak c ja 
„Ni wy”, ul. Za men ho fa 27, 15-959 Bia-
łys tok 2, skr. poczt. 84 з пры пі скай 
на кан вер це: XІX  Ogól no pol ski Kon-
kurs Po ez ji i Pro zy Bia ło ru skiej.

4. Проз віш ча, імя і да клад ны ад-
рас аў та ра дас ла ных кон кур с ных 
прац трэ ба па мяс ціць у асоб ным 
зак ле е ным кан вер це, пад пі са ным 
звон ку та кім ну ма рам гру пы і крып-
та ні мам, як і кон кур с ныя пра цы.

5. На кон курс трэ ба да сы лаць 
тво ры, якія да гэ туль ні дзе не дру-
ка ва лі ся і не ўзна га родж ва лі ся на 
ін шых кон кур сах.

6. Ар га ні за та ры не вяр та юць 
дас ла ных тво раў.

ТЭР МІ НЫ

1. Тэр мін да сы лан ня да 31 кас-
тры чніка 2016 г. (вы ра шае да та 
паш то ва га штам па).

2. Вы ні кі кон кур су бу дуць аб’ яў-
ле ны ў лістападзе 2016 г.

3. Уру чэн не ўзна га род ад бу дзец-
ца на ад мыс ло вай су стрэ чы. Аб 
тэр мі не ме ра пры ем ства лаў рэ а ты 
і астат нія ўдзель ні кі кон кур су бу-
дуць па ін фар ма ва ны і за про ша ны 
пры няць у ім удзел.

Конкурс праводзіцца дзякуючы фі нан савай 
падтрымцы Міністра ўнутраных спраў 

і адміністрацыі.


