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«Роднае слова» è3

Грыша Гарбузè5

«Белая сіла. Чорная 
памяць» — спектакль Дра
матычнага тэатра імя Аляк
сандра Вянгеркі ў Беластоку 
ўжо за некалькі тыдняў да 
яго прэм’еры выклікаў бур
ныя спрэчкі. Падобна таму, 
як раней зборнік рэпартажаў 
Марціна Концкага, які быў яго 
асновай. Задоўга да прэм’е
ры супраціў прадстаўленню 
выказалі ведаючыя з «уцечкі» 
яго сцэнарый некаторыя бе
ластоцкія радныя, каталіцкія 
арганізацыі, Усяпольская мо
ладзь, ОНР (Нацыянальна
радыкальны лагер). У тэатр 
траплялі ананімныя пагрозы 
расправы. Чатыры гадзіны да 
прэм’еры перад тэатрам зап
ратэставала каля сарака ак
тывістаў Усяпольскай моладзі 
і каталіцкіх арганізацый.

У той жа час паўтарагадзіннае прад
стаўленне аказалася знакамітым ва 
ўсіх адносінах спектаклем, асабліва па 
рэжысуры і майстэрстве акцёраў, не 
пакідаючы гледача абыякавым да многіх 
забытых ці выцесняных жыхарамі Бела
стока і Падляшша праблем, звязаных з іх 
самабытнасцю і гістарычнай памяццю 
(таксама беларускай, праваслаўнай), зак
ранаючы крывадушнасць, ксенафобію 
ці неталерантнасць. «Гэта, — як сказалі 
некаторыя гледачы пасля выхаду з прэм’
еры (16 красавіка), — моцны спектакль, 
які ўдарае сілай слоў, але і прыносіць 
ачышчэнне»:

— Ён паказаў, што тут, у Беластоку, 
але, верагодна, не толькі тут, да памяр
коўнасці, адкрытасці нам далёка. Гэта 
пазбаўляе нас нявіннасці, але дае сілу, 
каб зрабіць штосьці з гэтым усім, пра што 
гаворыцца, зрабіць.

Ці гэта абраза?

Аб пратэсце некаторых членаў Га
радской рады Беластока, у асноўным 
Кшыштафа Стаўніцкага (прысутнічаў на 
прэм’еры, але дэманстратыўна пакінуў тэ
атр падчас авацыі іншых гледачоў) пісалі 
мы яшчэ да рэпетыцый спектакля. Больш 
за тыдзень да прэм’еры свой пратэст су
праць падрыхтоўванаму тады спектаклю 
накіравалі да падляшскага маршалка 
Ежы Ляшчынскага (Драматычны тэатр 
у Беластоку з’яўляецца ўстановай пад
ляшскага самаўрада) некалькі каталіцкіх 
арганізацый. Ён быў накіраваны да ве
дама, сярод іншага, ваяводу, прэзідэнту 
Беластока і кіраўнікам мясцовых Каталіц
кай і Праваслаўнай цэркваў. «Змешчаны 
ў сцэнарыі змест не мае нічога агульна
га з мастацтвам. Гэта здзек з нашага 
хрысціянства, патрыятызму, традыцый 
і каштоўнасцей, якія мы шануем і якія мы 
будзем абараняць. Сцэнарый абражае 
грамадскіх асоб, якія карыстаюцца пава
гай у нашым горадзе. Высмейвае нашых 
герояў — Салдат праклятых, якія пралілі 
сваю кроў за свабодную і незалежную Ра
дзіму (...). Рэалізаванае з нашых падаткаў 
блюзнерскае мерапрыемства з’яўляецца 
здзекам з Беластока, з яго высакародных 
грамадзян, а таксама з Падляшша», — на
пісалі ў лісце, выказваючы моцную апазі
цыю да планаванай прэм’еры «ганебнага 
тэксту, рэалізаванага на аснове ілжывай 
кнігі» і патрабуючы ад маршалка зняць 
пастаноўку з афішы.

Тэатр у афіцыйным камюніке заявіў: 
«Кнігу, якая натхніла нас, не трактуем 
як адкрытай ісціны. Нікога не асуджаем, 
і не ацэньваем. Прадстаўляем рацыі, 
прыглядаемся адносінам і ставім пытанні, 
напрыклад такія, што мы зрабілі б тады? 
Што мы б сказалі маладому неанацысту, 
які малюе на сцяне дзіўны знак, аб якім 
мясцовы пракурор напісаў, што гэта «сім
вал шчасця». Ці, мабыць, гэта ўсё няпраў
да. Медыйная змова. Пераслед. Мабыць, 
Беласток гэта не сталіца антысемітызму 
і заўзятарскіх падрахункаў, але на самой 
справе горад поўны міласэрнасці, жам
чужына Усходу, Версаль, мультыкультур
ная, адкрытая, зялёная і дружалюбная 
метраполія. Мабыць і так. Ці, мабыць, не. 
У тэатры не павінна быць простых пытан

няў або тым больш 
простых адказаў».

За чатыры гадзі
ны да прэм’еры на 
плошчы перад тэат
рам пратэставалі 
дзеячы беластоцкай 
Усяпольскай моладзі 
і прадстаўнікі каталіц
кіх арганізацый. Яны 
пачалі з малітвы. Пры
значылі аўтару кнігі 
і дырэктарцы тэатра 
Агнешцы Карыткоў
скайМазур «прыз
дыплом» імя Йозефа 
Гебельса «за вы
датныя дасягненні 
ў распаўсюдзе прапа
ганды». Дырэктарка 
асабіста «прыз» атры
мала, калі выйшла да 
дэманстрантаў пад 
тэатр. Марціна Кон
цкага не было тады 
яшчэ ў Беластоку. 
Некалькі дзён раней 
актывісты Усяполь
скай моладзі заявілі: 
«Тэатр у дадзеным 
выпадку з’яўляецца 
інструментам для рас

паўсюджвання левай прапаганды! Пад 
прыкрыццём высокай культуры прасоўва
юцца дэвіяцыі, блюзнерства, а актывістам 
заўзятарскіх і нацыяналістычных рухаў 
прыпісваюцца самыя горшыя рысы! Гэта 
вельмі неэтычныя паводзіны. Мы не дапус
цім фальшыва міфалагізаваць нас да ро
лі «прымітыўных вулічных дэбашыраў!».

У дзень прэм’еры дзеячы крайне пра
вага, нацыяналістычнага Нацыянальна
га радыкальнага лагера (ОНР), у сваю 
чаргу, сарганізавалі якраз у Беластоку 
цэнтральныя святкаванні 82годдзя ўзнік
нення арганізацыі імшой у каталіцкай 
кафедры (выпадковае супадзенне даты) 
і шэсце па горадзе. Паліцыя не дазволіла 
завяршыць шэсце перад тэатрам, як яны 
першапачаткова хацелі.

У атмасферы другога спектакля

За рэжысуру (і музычнае афармленне) 
відовішча адказваў адзін з самых талена
вітых польскіх тэатральных рэжысёраў 
сярэдняга пакалення Пётр Ратайчак, да 
нядаўняга часу дырэктар Драматычнага 
тэатра ў Валбжыху. Яшчэ ў час прэскан
ферэнцыі, якая папярэднічала прэм’еры, 
пераконваў, што прадстаўленне не з’яў
ляецца вернай адаптацыяй кнігі, але ла
кальныя матывы тут ясныя, што гэта ары
гінальны тэкст, «аўтаномны тэатральны 
сцэнарый», напісанай Пятром Равіцкім:

— Ёсць некаторыя тэмы, пра якія пісаў 
Марцін Концкі, якія развіваем або якімі гу
ляем, часам мяняем кантэксты.

Ён дадаў, што непазбежна гледачы 
ў Беластоку будуць асацыяваць перса
нажы п’есы з канкрэтнымі асобамі, але 
падкрэсліў, што ён не ўзурпуе права 
ацэньваць канкрэтных герояў і не ацэнь
вае палітычнай дзейнасці паасобных інды
відаў, таму што гэта не з’яўляецца мэтай 
спектакля:

— Мы хочам распавесці пра гісторыю, 
якая ўвесь час ляжыць на нас цяжарам, 
якая сёння з’яўляецца настолькі важнай 
у палітычным жыцці, выкарыстоўваецца 
ў палітычных мэтах, і мы з гэтай гісторыяй 
як паасобныя грамадскасці і дзяржава 
ў цэлым не да канца разлічыліся ці інтэг
раваліся. П’еса пра тое, як выцесняныя 
факты гісторыі да гэтага часу выцякаюць, 
дзесьці нанава нараджаюцца, хаця б 
праз папулярнасць нацыянальных рухаў. 
Аб прыкрыванні часта нязручнай памяці. 
З іншага боку, гэта хвалюючы вобраз 
гарадской тканкі і таго, што адбываецца 
ў розных гарадах. Пытаемся, ці гэта так, 
што кожная, або нейкая частка нашай 
мясцовай дэмакратыі мусіць функцыяна
ваць такім чынам, што гэта сістэма саз
лучаных сасудаў. Бачанне горада, у якім 
кіруючую тканку ўяўляе сабой «група тры
маючая ўладу», значыць, радныя, бізнес, 
каталіцкае духавенства, мяне надзвычай 
турбуе.

Змаганне 
з нязручнай памяццю

працягF10
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Нашы
праблемы

Больш 
маршрутаў

Вачыма еўрапейца

На перапынку

На амаль па ло ву, а ме на ві та на 47 ад
сот каў, мае па вя лі чыц ца ў на ступ ным го
дзе коль касць мар ш ру таў на Пад ляш шы. 
У цэ лым, са маў рад ва я вод ства, ар га ні за
тар рэ гі я наль на га тран с пар ту, на чы гу нач
ны тран с парт у рэ гі ё не вы дасць 2,5 мі льё
на зло тых больш, чым пла на ва ла ся ра ней 
(18,5 млн. зл.). Па ве да міў пра гэ та на днях 
на прэскан фе рэн цыі пад ляш скі мар ша
лак Ежы Ляш чын скі. Мар ша лак і ды рэк тар 
дэ пар та мен та ін ф раст рук ту ры і рэ зер ваў 
Мар шал коў скай уп ра вы Пад ляш ска га ва я
вод ства Ле шак Лю ле віч ад нак ужо на ўсту
пе кан фе рэн цыі зра бі лі ага вор ку: «Гэ та не 
кан чат ко вае ра шэн не, гэ та на мер».

Звяр ну лі ўва гу, што яш чэ трэ ба бу дзе 
да мо віц ца з апе ра та ра мі (не толь кі з «Рэ гі
я наль ны мі пе ра во за мі»): «In t rer ci ty» і су сед
ні мі ва я вос д т ва мі. Як абод ва пад к рэс лі лі, 
па ве лі чэн не чы гу нач ных пе ра во зак у рэ
гі ё не з’яў ля ец ца вы ні кам кан суль та цый 

з гра мад скас цю і ўлі чэн ня мер ка ван няў 
жы ха роў. Мар ша лак да даў: «Мы, упра ва 
ва я вод ства, ба чым не аб ход насць па ве лі
чэн ня чы гу нач ных мар ш ру таў, але гэ та 
па він на быць ра зум ным і не мо жа за над та 
аб ця жар ваць бю джэ ту ва я вод ства».

Пры сут ны на кан фе рэн цыі прад стаў нік 
ка мі сіі па раз віц ці, эка но мі цы, ін ф раст рук
ту ры і пра соў ван ні Сей мі ка, член ра ды 
Ка раль Пі лец кі на зваў чы гу нач ныя пра па
но вы мар шал ка «про ста эва лю цый ны мі»: 
«Для та го, каб чы гу нач ныя пе ра во зы ме лі 
сэнс, то з да дзе най стан цыі па він ны адыс
ці ад пя ці да ся мі цяг ні коў у дзень. Ка лі 
гэ ты лік мен шы, цяж ка з паса жы ра мі. Мы 
спа дзя ем ся, што дзя ку ю чы па ве лі чэн ню 
коль кас ці мар ш ру таў лік паса жы раў бу дзе 
па ве лі чац ца».

Ды рэк тар Лю ле віч у су вя зі з гра фі кам 
ру ху цяг ні коў на на ступ ны год на Пад ляш
шы ад зна чыў: «Шмат заў ваг ат ры ма лі мы 
на конт га дзін ад п раў кі і пры ез ду цяг ні коў. 
Мы ма ем на гэ тыя вы лі чэн ні не каль кі ме

ся цаў (раск лад ру ху цяг ні коў на на ступ ны 
год па ві нен быць вя до мы ў кан цы лі пе ня 
— М. Х.).

Ён не ха ваў, што на цяг ні ках ру ха ец ца 
ў ця пе раш ні час ма ла паса жы раў, а ў рэ
гі ё не не бу ду юц ца но выя лі ніі зза іх эка
на міч най не рэн та бель нас ці. Згод на з пла
на мі МУПВ у раск ла дзе на на ступ ны год 
па ві нен быць па вя лі ча ны лік мар ш ру таў 
м.інш. Бе ла сток — Куз ні цаБе ла стоц кая 
(ад дзвюх да ча ты рох пар), Гай наў ка — Ча
ром ха (ад трох да ча ты рох пар), Бе ла сток 
— Ча ром ха (ад дзвюх да ча ты рох пар).

Я спы таў аб пла ны на конт мар ш ру таў 
Бе ла сток — Грод на — Бе ла сток. Ды рэк
тар Лю ле віч ска заў: «Мы ўвесь час ста ра
ем ся, каб меў ён між на род ны ста тус. Пры
гад ва ем спра ву но вым лю дзям, ад каз ным 
за тран с парт у мі ні стэр стве (Мі ні стэр ства 
ін ф раст рук ту ры, якое на зі рае за чы гун
кай, а ў вы пад ку між на род ных мар ш ру таў 
іх у знач най сту пе ні фі нан суе; яго служ бо
выя асо бы змя ні лі ся неў за ба ве пас ля ства
рэн ня ўра да ПіС — М. Х.). Ёсць не ка то рыя 
га ран тыі та го, што бу дзе ён за пуш ча ны 
ў ся рэ дзі не го да. Та кі мар ш рут, бе зу моў
на, па ві нен быць, і на ват на шля ху Грод на 
— Вар ша ва — Грод на.

Ці ў Грод на і на зад бу дуць ез дзіць па 
мен шай ме ры тры па ры цяг ні коў, па куль 
да клад на не вя до ма. За тое ад ра зу пас ля 
прэскан фе рэн цыі амаль на пэў на вя до ма, 
што бу дзе пра ца ваць зноў, ця пер вык лю
ча ны ПКП з чы гу нач на га ру ху, чы гу нач ны 

мар ш рут Бе ла сток — Ва лі лы. Так мае 
быць па вы хад ных. Гэ та ад бы ло ся пас ля 
пе ра моў прад стаў ні коў чы гун кі, мар шал
коў скіх чы ноў ні каў і бур га міст ра Мі ха ло ва 
Ула дзі мі ра Ка нан чу ка ды вой та Га ра доц
кай гмі ны Вес ла ва Ку ле шы, якія дэк ла ра
ва лі — так як і мар ша лак — га тоў насць 
су мес на га фі нан са ван ня гэ та га мар ш ру ту. 
І так, па мар ш ру це Бе ла сток — Ва лі лы — 
Бе ла сток па е дзе ад на па ра цяг ні коў з 21 
мая па 25 ве рас ня. Іні цы я та рам пра ек та 
«Цяг нік у Ва лі лы па вы хад ных» з’яў ля ец ца 
Ан д рэй Кас пя ро віч з вё скі Са ко ле. Зда
ец ца, ця пер час на ін шыя та кія не вя лі кія 
ла каль ныя мар ш ру ты, мо жа не толь кі ў вы
хад ныя дні. Вя до ма ж, ад нак, не аб ход ны 
для гэ та га фі нан са вы ўдзел гмін.

Ра ней, пад час прэскан фе рэн цыі на тэ
му мар ш ру таў цяг ні коў у на ступ ным го дзе, 
мар ша лак пад к рэс ліў: «Мы па да ва лі і па
да ем у мі ні стэр ства пра ек ты раз віц ця чы гу
нач най сет кі. Для та го, каб ва я вод ства раз
ві ва ла ся, па трэб ныя ін ве сты цыі звя за ныя 
з паг ран пе ра хо да мі і як раз з чы гу нач ны мі 
мар ш ру та мі».

Вя до ма, на да дзе ны мо мант цяж ка не 
па га дзіц ца з мар шал кам, да даў шы, ад нак, 
не аб ход насць па ве лі чэн ня да рож ных ін ве
сты цый. Пры вы дат най раз бу до ве да рог 
яш чэ боль шая коль касць чы гу нач ных мар
ш ру таў мо жа быць ліш няй. Гэ та, ад нак, 
у бу ду чы ні, і на пэў на не ты чыц ца на ступ на
га го да.

vМа цей ХА ЛА ДОЎ СКІ

Як доў га зма гу пра ся дзець за ўні вер сі
тэц кай пар тай зу сім не ду ма ю чы? Ся дзець 
і слу хаць пу стой бал бат ні, пры тым каб не 
пак рыў дзіць бал ба ту на, вет лі ва ўсмі хац ца 
і кі ваць га ла вой на знак зра зу мен ня. Ка лі 
ёсць ка ва і за ку ска, не больш чым ча ты ры 
га дзі ны. На пя тай ад чу ваю ўжо хут кі пра цэс 
аб мі ран ня маз га вых кле так. Ад на ча со ва 
за мі ра юць так са ма мае доб рыя ма не ры. 
Ра ту ю ся, ар ды нар на вы ма ю чы з белчыр
во набе лай шма цян кі га зе ту, якой быц цам 
аб ру сам пахам ску зас ці лаю амаль тры 
чвэр ці па вер х ні ўні вер сі тэц кай пар ты. Прык
лад ная біб лі я тэ ра пія. Бал бат ня ўжо не му
чыць, а мозг па воль на ажыў ля ец ца. 

Пра фе сар ка па ліч ба вых кла сі фі ка цы
ях на пе ра пын ку зні мае ліч ба вую ма ску. 
Здзіў ляе сва бо дай ду мак. Рэд кі ўзор ча ла
ве цтва, якое не па тра буе аў та ры тэ таў, не 
ба іц ца сум ня вац ца.

Ар га ні за цыя ўні вер сі тэц кіх за нят каў паз
баў ле на тол ку. Памой му пе ра пын кі па він
ны тры ваць столь кі, коль кі за нят кі, а за нят кі 
столь кі, коль кі пе ра пын кі.

Гу та рым пра Бе ла сток. Пра фе сар ка па 
ліч ба вых кла сі фі ка цы ях за хап ля ец ца яго 
гі сто ры яй, людзь мі, якія ка лісь тут пра жы ва
лі, па кі ну ты мі імі сля да мі.

— Та кіх пры го жых, драў ля ных віл, якія 
бы лі тут, ма быць, не бы ло ў цэ лым све це, 
— ста віць на ціск на сло ва „бы лі”.

Ту жыць па мі ну лым, не ра зу мее су час
нас ці. Вы ха ва ла ся на Ба я рах. Яе ма ці ха
дзі ла на ўро кі іг ры на фар тэ пі я на да ма ці 
ма эст ра Мак сі мю ка. Пра дзе ды пры е ха лі 
сю ды з цэн т раль най Поль ш чы на па чат ку 
двац ца та га ста год дзя. Па спя хо ва раск ру ці
лі ша вец кае прад пры ем ства. Ад на з цё так 
вый ш ла за муж за ня мец ка га прад п ры маль
ні ка з Мі ха ло ва. У 1938 го дзе та га час ныя 
ўла ды выг на лі іх у Ня меч чы ну. Шмат па да
рож ні ча лі па цэ лым све це. У Поль ш чу ўпус
ці лі іх толь кі ў ся мі дзя ся тых га дах двац ца та
га ста год дзя.

Адзін са сту дэн таў — уп лы во вы гі сто
рык, аў тар шмат лі кіх пуб лі ка цый пра Бе ла
сток не ўспры мае тэ зі саў у сты лі „Бе ла сток 
— жы доў скі го рад”.

— Ся мей ныя гі сто рыі мя не не за да валь
ня юць, — сцвяр джае ўпэў не на. Пад к рэс лі
вае не аб ход насць гі ста рыч на га на ры су.

— Як бы не гля дзець, па ля кі бы лі пер шы
мі. Бы лі і бу дуць. Бе ла сток — поль скі го рад. 
Нам па шан ца ва ла аль бо і не па шан ца ва ла, 
што пас ля з’я ві лі ся і ін шыя, у тым лі ку жы
ды.

— А пра Вя лі кае Кня ства Лі тоў скае ты 
чуў? — пы таю зна ка мі та га гі сто ры ка.

На жаль, 
та кі тэр мін 
амаль не заў
ва жаль ны 
ў яго аса бі
стым, аў тар
скім, гі ста рыч
ным слоў ні ку. 
„ВКЛ” за пі саў ён у гра фу су пя рэч лі вых, 
не ад наз нач ных тэр мі наў.

— Ня мец кія па ся лен цы вы дат на тут 
пры жы лі ся, — ба ро ніць го нар ай чы ны 
гі сто рык. — Ха па ла ча ты рох па ка лен няў, 
каб ста лі яны ге ро я мі на шай Ар міі Кра ё
вай!

За тым скар дзіц ца на сён няш нюю дыск
ры мі на цыю поль скас ці ў Поль ш чы.

— А кім па він ны ся бе лі чыць мае прод
кі — ле гі я не ры з цэн т раль най Поль ш чы, 
якіх Піл суд скі на дзя ліў зям лёй на Бе ла ру
сі? — пы тае ўплы во ва га гі сто ры ка пра фе
сар па ліч бо вас ці. — Як наз ваць му жа вых 
ваў ка вы скіх пля мен ні каў з пас ля ва ен на га 
вы сы пу ва ўсе кут кі Поль ш чы?

Тут пе ра пы нак кан ча ец ца. Пра фе сар 
па ліч ба вай кла сі фі ка цыі вяр та ец ца да 
сва іх ліч баў. Аказ ва ец ца, адзі най рэч чу, 
якой не ат ры ма ла ся ёй скла сі фі ка ваць 
на пра ця гу апош ніх трыц ца ці га доў з’яў
ля ец ца за леж насць аль бо не за леж насць 
па між „імі” і „на мі”. Араб скія ліч бы — скла
до вая част ка кла сі фі ка цый най сі стэ мы, 
кан т ра ля ва ныя між на род ным кан сор цы у
мам. З ней ка га ча су той жа кан сор цы ум 
за ба ра ніў дзя ліць Львоў на поль скі го рад 
у пе ры яд да кан ца Дру гой су свет най вай
ны і ўкра ін скі го рад — пас ля той жа вай
ны. Ця пер у сі стэ ме Львоў іс нуе толь кі як 
ук ра ін скі го рад.

— А ча му не наз ваць усіх бы лых і ця пе
раш ніх бе ла ста чан бе ла ста ча на мі, льва
вян — льва вя на мі а крын чан — крын ча
на мі? — ду маю, па хі ліў шы ся над пля май 
га зе ты. Сі нім ат ра ман там аб ры соў ваю 
шрыфт па ме рам у 72 пун к ты — за га ло вак 
„Яны гэ та мы”.

— А што ду ма еш пра гэ та? — па ці ху 
пад соў ваю пад нос уп лы во ва га гі сто ры ка 
аб ры са ва ныя лі та ры.

— Ідэ ал паз баў ле ны пры хіль ні каў, — ад
каз вае з доб рай ус меш кай.

— Най лепш па чаць з са мо га ся бе, 
— пад каз ваю.

— Ні ко лі, — ад каз вае ўплы во вы гі сто
рык быц цам дзі ця ў чар зе ў школь ны ту а
лет, якое заў сё ды хо ча быць пер шае і най
важ ней шае, на ват у тым жа ту а ле це.

vІа ан на ЧА БАН

Ну вось і да ча ка лі ся, як на пі саў бы мой 
сяб ра і ка ле га па пя ру. Яш чэ во сем еў ра
пей скіх кра ін зня лі сан к цыі ў да чы нен ні да 
дзяр жаў ных асоб і гас па дар чых кам па ній 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Гэ тыя кра і ны не ўва
хо дзяць у Еў ра са юз, але праз пэў ны час 
так са ма па ста на ві лі да лу чыц ца да ра шэн ня 
Ра ды Еў ра са ю за. Мі сія вяр хоў най еў ра
пей скай ка мі сар шы Фрэ дэ ры кі Ма ге ры ні 
ў да чы нен ні да Бе ла ру сі фак тыч на вы ка на
на. Яна даў но за яў ля ла, што па ды ход да 
кра і ны па ві нен быць рэ а лі стыч ным і праг ма
тыч ным. Та му і зня ты ўсе сан к цыі фак тыч на 
ў ад на ба ко вым па рад ку. Ні дэ ма кра ты за цыі 
вы бар ча га пра цэ су, ні пры пы нен ня смя рот
на га па ка ран ня, ні рас с ле да ван ня спраў 
бяс с лед на знік лых бе ла ру скіх па лі ты каў 
з бо ку РБ, ка неш не, не на сту пі ла. Так, лёг
кая, лё гень кая лі бе ра лі за цыя — штра фы 
гра мад скім ак ты ві стам за мест ад мі ніст ра
цый ных арыш таў ды но вых кры мі наль ных 
спраў — дык гэ та ж на ват вы год на дзяр жа
ве — да дат ко выя гро шы ва ўжо пра дзі раў
ле ную гас па дар чым кры зі сам каз ну. Ра цы
я наль на еў ра пей цаў зра зу мець мож на. Ну 
што та кое праб ле ма Бе ла ру сі ў па раў нан ні 
з іс лам скім тэ ра рыз мам, у па раў нан ні з ка
таст ра фіч ным нап лы вам бе жан цаў і псеў
да бе жан цаў!? Ці тая ж смя рот ная ка ра. Ну 
рас ст ра ля юць у Бе ла ру сі за год двухтрох 
зла чын цаў, што гэ та ў па раў нан ні з коль кас
цю за бі тых та кім чы нам у Кі таі!? А з Кі та ем 
жа ўвесь свет суп ра цуе, што на зы ва ец ца, 
на поў ную ка туш ку. Гро шы не пах нуць, 
а ў гэ тым све це не бы ло, ня ма і ні ко лі не бу
дзе лі тас ці. Та му ўсё за ка на мер на.

А ў Бе ла ру сі сён ня, як не кру ці, да стат ко
ва мяк кая дык та ту ра. А тое, што еў ра пей цы 
не ра зу ме юць, аль бо ра зу ме юць і зак ры
ва юць во чы на тое, што фак тыч на на ша 
кра і на на сён ня — амаль фі лі ял Ра сей скай 
ім пе рыі — ужо праб ле ма. Але на ша най
перш. У Эк ва до ры і Япо ніі лю дзі гі нуць 
фі зіч на ад зем лят ру саў, а ў нас ма раль на 
ад ра сей ска га ідэ а ла гіч на га цу на мі. Фі зіч на 
так са ма ня ма ла за гі ну ла за чу жы ма скоў
скі ін та рэс — і ў абедз ве су свет ныя вой ны 
двац ца та га ста год дзя, і ў Аф га ні ста не, і ў ін
шых га ра чых кроп ках, і ў шмат лі кіх ку ра па
тах па ўсёй Бе ла ру сі. Ды і за раз па мі рае 

— ад чар но быль скай і ра кет най ра ды я цыі, 
якой мы „аба вя за ны” най перш Маск ве. Але 
баль шы ня бе ла ру ска га гра мад ства гэ та га, 
на жаль, не ўсве дам ляе. Та му і бу ду ец ца 
ра сей ская атам ная стан цыя пад Аст раў цом 
— зак ла да ец ца мі на страш най смер ці. Але 
ка лі гэ тая па гро за не аб’ яд на ла на ват бе
ла ру скіх дэ ма кра тыч ных па лі ты каў, то што 
ха цець ад абал ва не ных тэ ле ві зій най пра па
ган дай звы чай ных гра ма дзян. Ім уво гу ле не 
хо чац ца ўсве дам ляць, што на сам рэч па гра
жае не толь кі кра і не, але аса бі ста кож на му 
з іх. Вось тыя ж прад п ры маль ні кі ў сва ёй 
пе ра важ най ма се. Не ка лі яны паб лаж лі ва 
гля дзе лі на гра мад скапа лі тыч ных ак ты ві
стаў і ка за лі: „Мы па лі ты кай не зай ма ем ся, 
а са бе на ка ва лак хле ба заў сё ды за ро
бім!”. Іх не ці ка ві ла ні фак тыч ная лік ві да цыя 
пар ла мен та і не за леж нас ці су доў, ні зніш
чэн не бе ла ру скай мо вы і на цы я наль най сім
во лі кі. А іх па пя рэдж ва лі: „Не бу дзе мо вы 
— не бу дзе вам і каў ба сы!”. І вось прый шоў 
та кі час. За ўсё ў гэ тым све це трэ ба пла
ціць. У да ным вы пад ку — за абы я ка васць 
і не даль на бач насць. Шчы ра пры зна юся, 
што мне зу сім не шка да гэ тай ка тэ го рыі 
на сель ні цтва — бо прад п ры маль ні кі — гэ та 
не за цю ка ныя і аб ме жа ва ныя ў ін фар ма
цый най пра сто ры няш час ныя вя скоў цы ці 
га рад скія ра ба ця гі. Гэ та пе ра важ на аду ка
ва ныя лю дзі, якія ўсё ве да лі і ра зу ме лі ад па
чат ку, толь кі не ха це лі аб ця жар ваць свай го 
жыц ця „ліш нім”.

Аса бі ста я шчы ра па ра ду ю ся, ка лі эка
на міч ная суп ра ца і су поль ныя пра ек ты 
еў ра пей скіх дзяр жаў з Бе ла рус сю да дуць 
ней кі плён і хоць кры ху адар вуць на шу кра
і ну ад Ра сеі. Хоць і не ве ру ў гэ та. З ін ша га 
бо ку еў ра пей скія фон ды ўсё менш хо чуць 
да па ма гаць гра ма дзян скай су поль нас ці 
Бе ла ру сі. На гран тах роз ным сі рый скім ці 
ўкра ін скім ар га ні за цы ям яны мо гуць ку ды 
больш „аш ча дзіць” і вы га даць. І гэ та так са
ма доб ра. Бо най боль ша га пос пе ху на ша 
на цы я наль ная су поль насць да ся га ла ме на
ві та та ды — ка лі не ме ла ні цэн та пад трым кі 
— у кан цы вась мі дзя ся тых і па чат ку дзе
вя но стых га доў. Ні якія за меж ныя дзядзь кі 
і цёт кі не пры ня суць бе ла ру сам ні сва бо ды 
і воль нас ці, ні даб ра бы ту і за мож нас ці. На
шых праб лем ніх то за нас не вы ра шыць.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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— Да школь ні кі і вуч ні пер шых кла саў па
чат ко вай шко лы вы сту пі лі зай маль на. Це
шыць, што не ра бі лі па мы лак у ак цэн ту а
цыі і вы маў лен ні. Мно гія ста рэй шыя вуч ні 
пад ста во вых школ і гім на зі сты па ка за лі 
спе лую дэк ла ма цыю на вы со кім ма стац
кім уз роў ні і скла да на бу дзе на дзя ляць 
пры за выя мес цы. Мно гія дэк ла ма та ры 
пры е ха лі чар го вы раз, але ёсць асо бы, 
якія па я ві лі ся ў на шым кон кур се ўпер шы
ню і дай шлі да фі на лу. Спа дзя ем ся, што 
пры е дуць праз год. Сён ня адз на ча ем 
два юбі леі: 45 вы пуск дэ кла ма тар ска га 
кон кур су «Род нае сло ва» і 60год дзе 
Бе ла ру ска га гра мад скакуль тур на га та
ва ры ства, — ска заў стар шы ня кон кур с
най ка мі сіі док тар Ва сіль Се гень і за ад но 
на мес нік стар шы ні Га лоў на га праў лен ня 
БГКТ, ар га ні за та ра кон кур су «Род нае 
сло ва».

— На шым вуч ням і мне па да ба юц ца вер
шы Ні ла Гі ле ві ча. Яны ці ка вы так са ма 
для пуб лі кі, не ка то рыя зза гу ма ру, а ін
шыя важ ныя зза аду ка цый на га зме сту, 
— за я ві ла на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы 
Ком п лек су школ № 3 у Гай наў цы Бе а та 
Кен дысь.

Паста ян ныя дэк ла ма та ры бе ла ру скіх 
вер шаў з гэ тай шко лы Бар таш Яка нюк 
і Ван да Гіншт дэк ла ма ва лі вя сё лыя вер
шы Гі ле ві ча — «Ва лікза бы ва лік» і «Хто 
з ба бу ляй пой дзе ў лес?», а На тал ля 
Бус лоў ская (так са ма з гэ тай жа шко лы) 
ска за ла верш Гі ле ві ча «Пер шая на стаў
ні ца». Іх да кон кур су рых та ва лі на стаў ні
цы Бе а та Кен дысь і Люд мі ла Гры га рук. 
Верш «Хто з ба бу ляй пой дзе ў лес?» 
га ва ры ла так са ма Іза бэ ла Кар чэў ская 
з Ком п лек су школ у Чы жах, з якой пры е
ха ла на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы Ва лян
ці на Ан д ра сюк.

— Я дэк ла мую пабе ла ру ску з прад ш кол
ля і паста ян на пры маю ўдзел у кон кур се 
«Род нае сло ва». Верш Ні ла Гі ле віча я вы
браў з лі ку ін шых пра па ноў ма ёй на стаў
ні цы, па ні Бе а ты, бо гэ та гу ма ры стыч ны 
верш і, ду маю, што спа да баў ся так са ма 
пуб лі цы, — ска заў Бар таш Яка нюк.

Яго ма ма, Ан на Яка нюк, да ба ві ла, што 
Бар таш у мі ну лым го дзе на фі наль ным 
эта пе «Род на га сло ва» за няў пер шае 
мес ца. Сё лет нюю дэк ла ма цыю сы на так
са ма аца ні ла вель мі вы со ка.

— Я і ра ней дэ кла ма ва ла тво ры Ні ла Гі
ле ві ча. Люб лю га ва рыць гу ма ры стыч ныя 
тво ры. Вер шы гэ та га па э та мне па ды хо
дзяць, — за я ві ла Ван да Гіншт.

Вер шы Ні ла Гі ле ві ча дэк ла ма ва лі так
са ма Ілья Га па нюк з бель скай «трой кі» 
— верш «Я — бе ла рус», і Юлія Скар бі ло
віч з Бель скай бел гім на зіі — верш «Род
ная мо ва». У раз мо ве са мной вы я ві ла 
яна ра дасць, што доб ра ат ры ма ла ся ў яе 
дэк ла ма цыя тво ра пра род ную мо ву.

— Уз ро вень вы сту паў пад час фі наль
на га эта пу «Род на га сло ва» — вы со кі. 
Да школь ні кі і вуч ні па даб ра лі ці ка выя 
тво ры, у тым лі ку пат ры я тыч ныя вер шы 
і тво ры ня даў на па мер ла га па э та Ні ла Гі
ле ві ча. Ня даў на Да ра фей Фі ё нік, Та маш 

скуПад ляш скім і Мі хал Зай коў скі з Прад
ш кол ля № 2 у Гай наў цы. Дру гое мес ца 
за ня лі Ле на Ма ця юк з Прад ш кол ля № 14 
у Бе ла сто ку і Та і са Фі ё нік з тэ ат раль на га 
ка лек ты ву «Ан т ракт» Бель ска га до ма 
куль ту ры. На трэ ціх мес цах апы ну лі ся Ян 
Лі соў скі з Прад ш кол ля № 1 у Гай наў цы 
і Воль га Сце па нюк з Прад ш кол ля № 14 
у Бе ла сто ку.

На стаў ні кі га ва ры лі, што сё ле та ўдзель ні
кі кон кур су доб ра зап рэ зен та ва лі ся на фі
наль ным эта пе, пас ля ра ён ных ад бо раў 
у Бе ла сто ку, Гай наў цы (дзе са мая вя лі кая 
ак ру га па коль кас ці ўдзель ні каў кон кур
су), Бель скуПад ляш скім і Ор лі (дзе са
мая не вя лі кая ак ру га, якая ней кі час та му 
бы ла вы лу ча на з бель скай ак ру гі).

— Мы за хоп ле ны сё лет няй дэк ла ма цы яй 
ва ўсіх ка тэ го ры ях, — ска за лі на стаў ні цы 
бе ла ру скай мо вы Ва лян ці на Ан д ра сюк 
з Чы жоў і Ні на Аб ра мюк з Нар вы.

Ка лі кон кур с ная ка мі сія (стар шы ня Ва
сіль Се гень, чле ны — Ірэ на Іг на то віч і Яні
на Плю то віч) за кон чы ла ра бо ту, ака за
ла ся, што леп шыя дэк ла ма та ры з чы жоў
скай і нар ваў скай школ за ня лі пры за выя 
мес цы ў па а соб ных ка тэ го ры ях.

У ка тэ го рыі вуч няў клас ІІІІ Аляк сан д ра 
Мак сі мюк з Ком п лек су школ у Чы жах 
за ня ла пер шае мес ца. Пер шыя мес цы 
ў гэ тай ка тэ го рыі за ня лі так са ма Па вел 
Сель вя сюк з бель скай «трой кі» і Мі ка
лай Аб ра мюк з Кі ры лаМя фо дзі еў скай 
шко лы ў Бе ла сто ку. Дру гія мес цы за ня лі 
Па вел Алек ся юк з Па чат ко вай шко лы 
№ 2 у Гай наў цы, Тац ця на Са хар чук 
з бель скай «трой кі», Алі вія Жэп ка з Нар
вы і Ан на Іва нюк з Кі ры лаМя фо дзі еў
скай шко лы ў Бе ла сто ку. Трэ ція мес цы 
ў гэ тай ка тэ го рыі за ня лі Мар ты на Гэ раз 
з бель скай «трой кі», Ма рыя Ва ло сік з Бе
ла ве жы, Габ ры е ля Грэсь з Га рад ка і Лу
каш Хі лі ма нюк з Кі ры лаМя фо дзі еў скай 
шко лы ў Бе ла сто ку.

На стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў Па чат ко
вай шко ле ў Бе ла ве жы Ан джа лі на Ма
саль ская, якая пры е ха ла на цэн т раль ны 
аг ляд з тры ма вуч ня мі, пах ва лі ла сва іх 
вы сту паль ні каў за ўда лую дэк ла ма цыю. 
На стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў Гмін ным 
ком п лек се школ у Мі ха ло ве Люд мі ла 

Се гень ска за ла, што мно га асоб у гэ тай 
шко ле ву чыц ца бе ла ру скай мо ве. За мяш
ча ю чы паста ян ную на стаў ні цу бе ла ру
скай мо вы, пад рых та ва ла яна вуч няў да 
кон кур су «Род нае сло ва», а яе дэ кла ма
тар Ад ры ян Да ні люк за няў дру гое мес ца 
ў ка тэ го рыі вуч няў ІVVІ кла саў. Пер шае 
мес ца ў гэ тай ка тэ го рыі за ня лі Ілья Фі ё
нік з бель скай «трой кі», Бар таш Яка нюк 
з Ком п лек су школ № 3 у Гай наў цы і Сяр
гей Шэш ка з Ком п лек су школ у Ягуш то
ве. Дру гое мес ца за ня лі так са ма Якуб 
Ка зі мі рук з Па чат ко вай шко лы ў Но вым 
Кор ні не, Мал га жа та Га лён ка з Не пуб
ліч най па чат ко вай шко лы ў Арэш ка ве 
і Ле на Суль жык са шко лы ў Га рад ку. 
Трэ ція мес цы за ня лі Маг да лі на Ан д ра юк 
з Вя ско ва га до ма куль ту ры ў Ры ба лах, 
Мар ты на Бе ла ве жац са шко лы ў Чы жах 
і Ван да Гіншт з Ком п лек су школ № 3 
у Гай наў цы.

На стаў ні цы бе ла ру скай мо вы Іа ан на Мар
ко з Кі ры лаМя фо дзі еў скай шко лы ў Бе
ла сто ку, якая на фі наль ны этап пры вез
ла аж но 10 вуч няў, Аль ж бе та Ра ман чук, 
якая ву чыць бе ла ру скай мо ве ў шко лах 
у Га рад ку і За лу ках, Ірэ на Ге ра сі мюк са 
шко лы ў Арэш ка ве і На дзея Ці люль ка са 
шко лы ў Ягуш то ве бы лі ра ды вы сту пам 
сва іх вуч няў, част ка якіх ста ла пе ра мож
ца мі 45 вы пу ску «Род на га сло ва». Дзет кі 
з Кі ры лаМя фо дзі еў скай шко лы ў Бе
ла сто ку і са школ у Га рад ку і За лу ках 
ска за лі, што лю бяць дэк ла ма ваць пабе
ла ру ску і та му ах вот на пры сту па юць да 
кон кур су «Род нае сло ва». Мно га вуч няў 
пры бы ло на кон курс з бель скай «трой
кі». Боль шасць з іх дэк ла муе чар го вы 
раз і не раз бы лі пе ра мож ца мі ў мі ну лым.

Ся род гім на зі стаў пер шыя мес цы за ня лі 
Кры сты ян Паск роб ка са шко лы ў Нар ве, 
Юлія Бя ган ская з Гай наў скай бел гім на зіі 
і Па вел Ку чын скі з бель скай «трой кі», на 
дру гіх мес цах апы ну лі ся Аляк сан д ра Бус
лоў ская з Ком п лек су школ № 3 у Гай наў
цы, Мо ні ка Зыр чукЖар з Гім на зіі ў Ор лі 
і Мак сім Фі ё нік з бель скай «трой кі», 
а трэ ція мес цы за ня лі Со ня Ні на Суль
жык з Ком п лек су школ у Га рад ку, Яцак 
Друж ба з Гай наў скай бел гім на зіі і зга да
ная ра ней Юлія Скар бі ло віч з бель скай 
«трой кі».

— Я вель мі люб лю вы сту паць пе рад пуб
лі кай. Ад ноль ка ва па да ба юц ца мне вы
сту пы пад час «Бе ла ру скай га вэн ды» і тэ
ат раль ных прад стаў лен няў. Ця пер я слу
хаў ін шых дэк ла ма та раў аж но да свай го 
вы сту пу, а пас ля вый шаў на ка лі дор, каб 
не нер ва вац ца, слу ха ю чы кан ку рэн таў 
са сва ёй ка тэ го рыі, — за я віў гім на зіст са 
шко лы ў Нар ве Кры сты ян Паск роб ка.

На стаў нік бе ла ру скай мо вы Ян Кар чэў
скі пры е хаў у Бельск з ву чня мі Гай наў
скай бел гім на зіі. Част ка дэк ла ма та раў 
«Род на га сло ва» — гэ та вуч ні з Гай наў ш
чы ны, якія ра ней вы сту па лі пад час «Бе ла
ру скай га вэн ды» ў Гай наў скім бел лі цэі, 
ар га ні за ва най на стаў ні кам Янам Кар чэў
скім, і якія за ня лі пры за выя мес цы ў абод
вух кон кур сах.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

45-е «род нае сло ва»

Сто пяць дэк ла ма та раў з Бе ла сточ чы-
ны вы сту пі ла пад час фі наль на га эта пу 
45 вы пу ску дэ кла ма тар ска га кон кур су 

«Род нае сло ва», які 8 кра са ві ка тра ды цый на 
ад быў ся ў Бель скім до ме куль ту ры. Ка мі сія 
аца ні ла, што ў агуль ным да школь ні кі, вуч ні 
пад ста во вых і гім на зіч ных школ на вы со кім 
уз роў ні зап рэ зен та ва лі ўмен не дэк ла ма ваць 
вер шы. Са сцэ ны пра гу ча лі пат ры я тыч ныя 
тво ры, а ся род іх аў та раў бы ло проз віш ча ня-
даў на па мер ла га на род на га пісь мен ні ка Ні ла 
Гі ле ві ча. Вуч ням і на стаў ні кам яго вер шы па-
да ба юц ца з-за іх эма цый нас ці, гу ма ру і аду ка-
цый на га ха рак та ру.

Су лі ма і не каль кі спа да рож ных ім асоб 
па бы ва лі ў Мін ску на пра мо цыі но ва вы
да дзе най кніж кі пра бе жан ства. Ка ры
ста ю чыя на го дай, па е ха лі яны ў цар к ву 
на па ха ван не на ша га пісь мен ні ка Ні ла 
Гі ле ві ча, — за я ві ла Аль ж бе та Фі ё нік, 
ад каз ная ў Бель скім до ме куль ту ры за 
тэ ат раль ную дзей насць, якая вя ла дэ кла
ма тар скі кон курс. — За каз ва ю чы па а соб
ных дэк ла ма та раў, ба чу, што пад бор ка 
рэ пер ту а ру на о гул па ды хо дзіць да тэм пе
ра мен ту вуч няў. У нас, у Бель ску, па я ві ла
ся но вая шко ла, Не пуб ліч ная па чат ко вая 
шко ла № 1 імя св. ар хі е пі ска па Лу ка ша 
Вой ныЯся ніц ка га, дзет кі якой так са ма 
пры сту пі лі да бе ла ру ска га кон кур су.

Да школь ні кі і най ма лод шыя вуч ні дэк ла
ма ва лі ад важ на і зай маль на, як ска за лі 
слу ха чы — ад сэр ца. Не ка то рыя з іх 
за ста ва лі ся ў кан цэр т най за ле до ма куль
ту ры па гля дзець вы ступ лен ні ра вес ні каў, 
ін шыя вы хо дзі лі на ка лі дор, па коль кі 
най ма лод шым скла да на ўся дзець доў га 
ў крэс лах.

Пе ра мож ца мі ў ка тэ го рыі да школь ні каў 
ста лі Юлі ян на Шчы коў ская з Не пуб ліч на
га сад ка імя св. дзі цят кі Гаў ры і ла ў Бель

 Бар таш Яка нюк з Ком п лек су школ № 3 у Гай наў цы

 Сяр гей Шэш ка з Ком п лек су школ у Ягуш то ве

 Ілья Фі ё нік з бель скай «трой кі»

 Юлія Бя ган ская з Гай наў скай бел гім на зіі

 Па вел Ку чын скі з бель скай «трой кі»
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Беларушчына праз тэатрГа ра доц кая 
дэ маг ра фія
Га ра доц кая гмі на Бе ла стоц ка га па ве та 

зай мае плош чу ў 430 квад рат ных кі ла мет-
раў. Яна цяг нец ца ад дзяр жаў най мя жы 
з Бе ла рус сю аж но пад Бе ла сток, ад Баб-
роў ні каў да Ма ёў кі — за 42 кі ла мет ры. 
У гмі не 35 са лэц кіх вё сак, а ўсіх вё са чак, 
ху та роў і не вя ліч кіх пася лен няў 45. Пяць 
га доў та му іс на ва ла яш чэ ад но пасе ліш ча 
з ад ным жы ха ром. За раз яго ня ма.

Ця пер у Га ра доц кай гмі не пра жы вае 
5 409 ча ла век, а пяць га доў та му бы ло 
5 699. Га ра док на ліч вае 2 464 жы ха ры 
(пяць га доў та му бы ло 2 567). Ап ра ча Га-
рад ка да най боль шых вё сак у Га ра доц кай 
гмі не на ле жаць Ва лі лы-Стан цыя — у ёй 
613 жы ха роў ды тут па-су сед ску ёсць Ва-
лі лы-Двор — 133 жы ха ры і Ва лі лы — 94 
жы ха ры, За лу кі — 228, Вей кі — 151, Баб-
роў ні кі — 131, Ме ляш кі і Ме ляш кі-Ка лё-
нія — 124, Пяш ча ні кі — 93, Зуб ры — 92, 
За рэ ча ны — 89, Бя ле ві чы — 84, Са фі паль 
— 82, Ка лод на — 81, Слу чан ка — 73, Ка-
ра лё вы Мост — 62 і Ве раб’і — 54.

Менш чым сь ці 50 жы ха роў на ліч ва-
юць Ру да — 42, Бор кі, Зя лё ная і Стра ша ва 
— па 39, Лу жа ны — 36, Ра ду нін — 35, Пе-
ра хо ды — 34, Гры баў цы — 33, Скраб ля кі 
— 32 ды Даў не ва, Дзер ня ко ва і Ка ра лё-
вае Стой ла — па 30 жы ха роў. Най мен шы-
мі пася лен ня мі на тэ ры то рыі Га ра доц кай 
гмі ны з’яў ля юц ца Га бя ты — 4 жы ха ры, 
За са ды — 5, Яры лаў ка — 8, Глейск — 10, 
Юзэ фо ва — 13, На рэй кі — 14, Па дза лу кі 
і Свіс ла ча ны — па 20, Зуб кі — 21 ды Га ра-
док-Ка лё нія — 25 і Ко ма таў цы — 26 жы-
ха роў.

Паў сюд ная з’я ва — так як на ўсёй так 
зва най Ус ход няй сця не — абяз лю дзен не 
вё сак. І так, у Га рад ку за пяць апош ніх га-
доў лік жы ха роў па мен шаў на 103 ча ла-
векі, у Вей ках і Зуб ках — на 23, у За лу ках 
— на 16, у Ва лі лах — на 15, у Ме ляш ках 
— на 14, у Баб роў ні ках на 13, у Зуб рах 
і Па да зе ра нах — на 11 ды ў Ко ма таў цах 
— на 9. На во сем жы ха роў па мен ша лі Бя-
ле ві чы, Дзер ня ко ва, Свіс ла ча ны і Ве раб’і, 
на сем — Гры баў цы, Ка лод на і Ва лі лы-
Двор, а на шэсць — Глейск, Ма стаў ля ны, 
На ва сёл кі і Ва лі лы-Двор.

Па боль ша ла жы ха роў у дзе ся ці вё сках: 
у За лу ках — на 16, у Ве раб’ ях — на 8, у За-
рэ ча нах — на 6, у Даў не ве і ў Ка ра лё вым 
Мос це — на 5, у Ру дзе — на 3, у Ка ра лё-
вым Стой ле, На рэй ках і ў Скраб ля ках — 
на 2 ды ў Стра ша ве — на 1 жы ха ра.

У 2015 го дзе ў Га ра доц кай гмі не „за ла-
тое вя сел ле” згу ля лі адзі нац цаць пар, на-
ра дзі ла ся 39 дзя цей ды па мер лі 103 ча ла-
ве кі. Сто га до вых жы ха роў не бы ло.

Кі на фільм „Ся ро жа” 
у На раў цы
7 кра са ві ка гэ та га го да ў кі на за ле Гмін-

на га ася род ка куль ту ры ў На раў цы ла дзі-
лі дэ ман ст ра цыю да ку мен таль на га кі на-
філь ма пад за га лоў кам „Ся ро жа”, яко га рэ-
жы сё рам з’яў ля ец ца бе ла ста ча нін Юрый 
Ка лі на. У той дзень у На раў ку пры е ха лі 
ге рой кі на філь ма Сяр гей Ні чы па рук, кі на-
рэ жы сёр Юрый Ка лі на і ра ды ё жур на ліст 
з Бе ла сто ка Ярас лаў Іва нюк. Пры е ха лі 
і прый шлі жы ха ры дзе ся ці на раў чан скіх 
вё сак. Ме ра пры ем ства ар га ні за ва ла Га ле-
на-Ма ры ё ля Рэ ент, ды рэк тар ка ГАК.

Кі на фільм ці ка вы як і яго ге рой Сяр гей 
Ні чы па рук, ча ла век са скла да ным жыц ця-
пі сам, які за раз жы ве ў вёс цы Бу ды ў Бе-
ла веж скай пуш чы. Пас ля дэ ман ст ра цыі 
кі на філь ма ад бы ла ся ажыў ле ная змя-
стоў ная ды ску сія. Гос ці ах вот на ад ка за лі 
на ўсе пы тан ні гле да чоў.

7 кра са ві ка пра ва слаў нае свя та Бла га-
веш чан не і з гэ тай на го ды дзе ля тра ды цыі 
гас цей ды і ўсіх пры сут ных на ме ра пры ем-
стве па ча ста ва мі сма ка ві тым пі рож ным 
„бус ла вы ла пы” ды яб лыч ным кам по там. 
Па ча сту нак пад рых та ва ла Нэ ля Хар ке віч, 
кі раў ніч ка свят лі цы ў На раў цы.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Два нац цаць груп 
удзель ні ча ла ў сё-
лет нім кон кур се тэ-

ат раль ных ка лек ты ваў, 
ар га ні за ва ным Та ва ры-
ствам бе ла ру скай куль-
ту ры. Пра во дзіў ся ён 
со рак пер шы раз. Для 
дзя цей і мо ла дзі ў чар го-
вы раз бы ла гэ та вель мі 
доб рая за ба ва, але пры 
на го дзе і пра ца над ка ля 
двац ца ціх ві лін ны мі мі ні-
спек так ля мі — уда ска-
наль ван не бе ла ру скай 
мо вы. Жу ры пры су дзі ла 
пры зы ў на мі на цы ях «тэ-
атр жы во га сло ва», ін ды-
ві ду аль ныя — ма ла дым 
ак цё рам і спе цы яль ны 
прыз.

(пад рых тоў ка: Мар та Іг на то віч), з Па чат
ко вай шко лы № 3 — «Зуб ная каз ка» 
(трэ ці прыз; пад рых тоў ка: Алі на Са ха
рэ віч). Дзе ці з бель скай «трой кі», пад
рых та ва ныя Ан най Фі ё нік, па ка за лі дзве 
сцэн кі: «Ца цач ны баль» і «Як жэў жы кі 
лён ча са лі», які быў уга на ра ва ны спе цы
яль ным пры зам. Ан на Фі ё нік:

— Дзе ці вель мі пе ра жы ва юць пад рых
тоў ку да та кіх вы сту паў і, вя до ма ж, са мі 
спек так лі, а так са ма тое, як ін шыя вы сту
па юць. Кон курс з’яў ля ец ца ўні каль най 
маг чы мас цю па ба чыць тэ ат раль ныя сцэн кі 
на бе ла ру скай мо ве і пры няць удзел у іх. 
Асаб лі ва важ на для дзя цей удзель ні чаць 
у тэ ат ра лі за ва ных сцэн ках, звя за ных з аб
ра да мі. У сцэн цы «Як жэў жы кі лён ча са лі» 
я вы ка ры ста ла ўспа мі ны Ма рыі Сце па нюк 
са Сту дзі во даў. Гэ та бы ла вель мі доб рая 
тка чы ха і аб тка цтве мне мно гае рас па вя
ла, з вя лі кім да рам сло ва.

Тэ ат раль ная гру па з па чат ко вай шко лы 
ў Ор лі пад апе кай Ма рыі Ле меш і Алы 
Зін ке віч прад ста ві ла, у сваю чар гу, каз ку 
«Ка роль ча су» (дру гая ўзна га ро да) пра 
ляс ных жы вёл, якія ха це лі змя ніць час, 
ды ака за ла ся, што ўсё мае свой улас ны 
на ту раль ны рытм. Ма рыя Ле меш, з дру
гой апя кун кай школь на га тэ ат ра пе рак
ла ла каз ку з поль скай на бе ла ру скую 
мо ву:

— У на шай сцэн цы вы сту па юць дзе ці 
з пер ша га і чац вёр та га кла саў. Та кія ма
лыя дзе ці вель мі за ці каў ле ны ва ўдзе ле 
ў тэ ат раль ных за нят ках. Боль шыя праб
ле мы ў хо дзе пад рых тоў кі ме лі пер шак
лас ні кі. У ас ноў ным з вы ву чэн нем тэк сту 
на бе ла ру скай мо ве, та му што доб ра ёю 
яш чэ не ва ло да юць, але так са ма спра ві
лі ся на вы дат на. Та кія кон кур сы вель мі 

па трэб ныя і та му, што дзе ці з вё скі 
едуць у го рад: це шац ца і вель мі пе
ра жы ва юць, што ку дысь ці па е дуць. 
Яны мо гуць так са ма па гля дзець, 
як пад рых та ва лі ся ін шыя дзе ці, 
як яны вы сту па юць. І тое, якое ат
ры ма юць мес ца — менш важ нае. 
Дзя ку ю чы каз цы, якую мы пад рых
та ва лі, мо гуць да ве дац ца, што ўсё 
ў жыц ці па він на іс ці сва ім шля хам.

Аль ж бе та Ра ман чук ра зам з дзець
мі з Не пуб ліч най па чат ко вай шко
лы ў За лу ках пры вез ла сцэн ку 
на пад ста ве на род най каз кі «Як 
му жык гу сей дзя ліў», а з гру пай 
вуч няў Ком п лек су школ у Га рад
ку — паста ноў ку «Еха лі ка за кі» 
з удзе лам ма ла дых ак цё раў у ім па
зан т ных ка за чых кас цю мах:

— Спек такль «Еха лі ка за кі» пад
рых та ва лі я і Ве ра ні ка, на ша ва лан
цёр ка з Бе ла ру сі. Гэ та пес ня, якую 
я па дзя лі ла на тэ ат раль ныя част кі. 
Дзя ку ю чы Да ві ду Та ма шэў ска му 
ў нас ёсць спе цы яль ныя, сап раў
д ныя кас цю мы ка за коў. Дзе цям 
вель мі па да ба ец ца вы сту паць, у той 
час як мо ладзь трэ ба кры ху больш 
за ах воч ваць. Час цей за ўсё мы пі
шам ро лі ад па вед ныя для вуч няў. 
Та кія вы сту пы гэ та не толь кі ўда ска
наль ван не жы во га бе ла ру ска га сло
ва, але і на ву ка, як ся бе па во дзіць. 
Вель мі ча ста са мі стар шак лас ні кі 
пад каз ва юць, якія сло вы, ска зы 
на бе ла ру скай мо ве вар та вы ка ры
стоў ваць на сцэ не, каб ад па вя да лі 
ім і іх ге ро ям. Вель мі пры ем на, ка лі 
дзе ці, асаб лі ва мо ладзь, хо чуць 
пры хо дзіць на тэ ат раль ныя за нят кі 
на бе ла ру скай мо ве.

Вык лад чы ца бе ла ру скай мо вы 
Тац ця на Ан д рац кая не пер шы раз 
пад рых та ва ла да тэ ат раль на га кон
кур су дзя цей з Па чат ко вай шко лы 
ў Ба бі ках («Ляс ны спец наз, ці хто 
ўра туе зя лё ны лес») ды так са ма 
дэ бю тан таў у гэ тым аг ля дзекон
кур се з Ком п лек су школ у Шу дзя
ла ве, у якіх вы ка нан ні мож на бы ло 
па гля дзець на род ную бе ла ру ску 
бай ку «Ко цік, пеў нік і лі сі ца» (вы лу
чэн не).

— Для дзя цей, якія ўжо пры ма лі ўдзел 
у кон кур се, вель мі ён па да ба ец ца, і рых
ту юц ца ах вот на. Я ду маю, што і ў дзя цей 
з Шу дзя ла ва пас ля іх пер ша га вы сту пу 
бу дзе шмат пры ем ных ус па мі наў.

На тва рах не толь кі шу дзя лаў скіх дзя цей, 
асаб лі ва са мых ма лень кіх, ві даць бы ло, 
што гэ так, бе зу моў на, бу дзе. Дзет кі моц
на пе ра жы ва лі не толь кі свой вы ступ, але 
з вя лі кім хва ля ван нем на зі ра лі прэ зен та
цыі ка лег. Не ка то рых дзя цей суп ра ва джа
лі баць кі. Аг неш ка По рац з Хра бу стоў кі 
ра ска за ла «Ні ве», ча му пасы лае на 
тэ ат раль ныя за нят кі ад ну з дзвюх да чок 
— Кар нэ лію, на ву чэн ку Школь надаш
коль на га ком п лек су ў Нар ве:

— Та му, што гэ та дае за да валь нен не для 
дзя цей, фай ную гуль ню, і праз гэ та яны 
вы ву ча юць бе ла ру скую мо ву. Мае доч кі 
ма юць спра ву з бе ла ру скай мо вай кож
ны дзень у ся бе до ма. Та му ім ляг чэй ву
чыц ца ў шко ле на за нят ках род най мо вы 
і на рэ пе ты цы ях.

Дач ка па ні Аг неш кі (апя кун ка: Ні на Аб
ра мюк) ме ла шанц па ка зац ца ў сцэн цы 
«Пра да ец ца ка ро ва па ро ды Мон бе
льяр», за якую бы ло прыз на ча на пер
шае мес ца, ра зам з мі ніспек так лем ка
лек ты ву «Ан т ракт», а Кар нэ лія ат ры ма ла 
за ро лю дач кі гас па да ра ад ну з ся мі ін ды
ві ду аль ных уз на га род. Вы сту па льнікаў 
ацэнь ва ла ка мі сія: ін ст рук тар ка До ма 
куль ту ры ў Бель скуПад ляш скім Яні на 
Плю то віч, мо ваз наў ца з ка фед ры бе ла
ру скай фі ла ло гіі Уні вер сі тэ та Бе ла сто ку 
Алі на Фі лі но віч і на мес нік стар шы ні БГКТ 
Ва сіль Се гень.

vТэкст і фо та Ма цея ХА ЛА ДОЎ СКА ГА

У рам ках кон кур су (13 кра са ві ка) 
на сцэ не ся дзі бы Га лоў на га праў
лен ня Бе ла ру ска га гра мад ска
куль тур на га та ва ры ства вы сту пі лі 
гру пы з Гай наў кі, Бель скаПад
ляш ска га, Нар вы, Ор лі, Га рад ка, 
Шу дзя ла ва, Ба бік і За лук. Ма ла
дыя лю дзі, ма ляў ні ча пе ра ап ра ну
тыя, не ка то рыя ў кас цю мах з тра
ды цый ны мі бе ла ру скі мі ўзо ра мі, 
го ра ча пры ма лі на ся бе ро лі сва іх 
ге ро яў. Дзе ці і мо ладзь, саб ра ныя 
ў тэ ат раль най гру пе Гай наў ска га 
дома куль ту ры і іх апя кун ка Ве ра 
Ма сай ла, як звы чай на пры вез лі 
з са бою ім па зан т нае сцэ ніч нае 
афар м лен не, на якое скла да ец
ца шмат рэк ві зі таў. На гэ ты раз 
яны вы ка ры ста лі іх для апо ве ду 
пра бе жан ства і аб рад пра дзен ня 
ў паста ноў цы «Па ку дзел ле — ус
па мі ны бе жан ства» (дру гі прыз). 
Ве ра Ма сай ла:

— Мы пад рых та ва лі сцэн ку пры 
на го дзе мі ну ла год ня га ста год дзя 
бе жан ства ў глыб Ра сіі. Як раз 
у ма ёй сям’і, і ад ма ці, і ад баць кі 
са Ста ро га Кор ні на і Збу ча ба
бу лі і дзя ду лі бы лі ў бе жан стве 
ў Там боў скай і Ра стоў скай гу бер
нях. Адзін з дзя ду ляў мне пра гэ та вель мі 
шмат ра сказ ваў, ка лі я бы ла ма лая. Та ды 
я не звяр та ла асаб лі вай ува гі, але з ця
гам ча су прыс лу хоў ва ла ся так са ма да 
та го, што пра бе жан ства ра сказ ва лі сва
я кі, якім у сваю чар гу ра ска за лі баць кі, 
ба бу лі і дзя ду лі. І ўсё гэ та скла ла ся для 
мя не ў цэ ласць, та му бе жан ству прыс вя
ці ла я вер шы і та кі ма лы спек такль. На 
па чат ку дзе ці на са мой спра ве не вель мі 
ра зу ме лі, аб чым яны ра сказ ва юць, што 
гэ та та кое бе жан ства, але ка лі я па ча
ла ім тлу ма чыць, ім ста ла вель мі ці ка ва, 
не толь кі най ста рэй шым у на шай гру пе 
— з пя та га кла са, але і тым з дзі ця ча га 
сад ка. Са сцэ ны яны са мі ра сказ ва юць 
пра бе жан ства з хва ля ван нем, таму што 
доб ра ўжо ра зу ме юць, аб чым га во раць.

Адзін з ма ла дых чле наў гай наў скай гру
пы Яцак Друж ба, ап ра ну ты ў тра ды цый
ную бе ла ру скую ка шу лю, у якой на сцэ
не вы сту пае ка лек тыў «Пе ра пёл ка»:

— Я суп ра ва джаю спек такль на акар дэ
о не, каб у ім не бы ло пе ра пын каў, ка лі 
ніх то ні чо га не ка жа. Пад час кон кур су 
я ма гу су стрэц ца з сяб ра мі з ін шых груп, 
якіх я су стрэў, ка лі я ўдзель ні чаў у пра цы 
ін шых груп, якія вя дзе па ні Ве ра.

Аб бе жан стве пад час сё лет ня га кон кур
су школь ных тэ ат раль ных ка лек ты ваў 
рас па вя лі яш чэ дзе ці з ка лек ты ву «Ан
т ракт» з Бель скаПад ляш ска га, якім 
апя ку ец ца Аль ж бе та Фі ё нік. Да рэ чы, 
БельскПад ляш скі на гэ тым аг ля дзе быў 
вель мі моц на прад стаў ле ны. Цэ лых пяць 
груп пры е ха ла толь кі з гэ та га го ра да, 
у тым лі ку з ком п лек су школ з да дат
ко вым вык ла дан нем бе ла ру скай мо вы 
з паста ноў кай «Ан д рэй за ўсіх муд рэй» 
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Ры чард Бах рах 
у Крынках
Вуч ні крын скай гім на зіі суст рэ лі ся 

з наш чад кам жы доў скіх вы хад цаў з Кры-
нак Ры чар дам Бах ра хам. Аказ ва ец ца, 
проз віш ча, якое для на ша га ву ха гу чыць 
над та эк за тыч на, бы ло вель мі па пу ляр-
ным у Крын ках і Бе ла сто ку. Спа дар Ры-
чард пры быў у крын скую шко лу ў кам па-
ніі стар шы ні Цэн т ра гра ма дзян скай аду-
ка цыі Поль ш ча-Із ра іль Лю сі Лі соў скай.

Су стрэ ча па ча ла ся з ка рот кай прэ зен-
та цыі жы доў скай гі сто рыі Кры нак. Я, як ар-
га ні за тар ка су стрэ чы і яе вя ду чая, спа дзя-
ва ла ся, што госць пры вя зе з са бой па мят-
кі дзя доў, ста рыя здым кі, ся мей ныя гі сто-
рыі. І тут вя лі кае рас ча ра ван не. Спа дар 
Ры чард амаль ні чо га не ве дае пра свае 

ка ра ні, ня ма ў яго ні я кіх па мя так ні фо таз-
дым каў. На та кую тэ му ў го ра дзе вя лі кай 
фаб ры кі — выт вор цы су хіх сня дан каў 
і пра дук таў хар ча ван ня хут ка га пры га та-
ван ня „Кел логс” не га ва ры ла ся. На ра дзіў-
ся ён у Мі не со це (ЗША) за раз пас ля за кан-
чэн ня Дру гой су свет най вай ны. Яго сям’я 
з’е ха ла ў Аме ры ку ў па чат ках ХХ ста год дя. 
Бы лі яны жы ха ра мі Кры нак, Бе ла сто ка, 
Вар ша вы а на ват Брэ ста. Спа дар Ры чард, 
так як і яго прод кі, зай маў ся пры ват ным, 
не вя лі кім біз не сам. Пен сія ў яго так са ма 
не вя лі кая, але хо піць на па ез д кі па ўсім 
све це. Ся мей най ра дас лоў най за ці ка віў-
ся ня даў на. Усё па ча ло ся з мі ну ла год ня га 
вя сел ля сва я коў у Лон да не. Там ад чуў пат-
рэ бу су вя зі з прод ка мі. З Лон да на ў Крын-
кі зу сім не да лё ка. Ры зык нуў пры ехаць, 
ха ця кры ху ба яў ся. Зу сім не ве дае, з ча го 
па чаць свае по шу кі. Нех та яму пад ка заў, 
што вар та на ве даць ар хі вы, але ён ні ко лі 
ар хі ва мі не ка ры стаў ся. А ка лі да ве даў ся, 
што за ін фар ма цы яй па ві нен ад п ра віц ца 
ў ар хі вы Бе ла ру сі, зу сім за су ма ваў.

На пы тан не, ці хо ча неш та важ нае ска-
заць саб ра ным, пры знаў ся:

— Вель мі шка дую, што я ні ко лі не раз-
маў ляў ні з баць ка мі, ні з дзя да мі. Збе ра-
гай це па мяць сва іх прод каў, за піс вай це 
ся мей ныя гі сто рыі, не паў та рай це ма ёй 
па мыл кі.

Пры на го дзе Лю сі Лі соў ская за пра сі-
ла вуч няў і на стаў ні каў у Бе ла сток на блі-
жэй шыя ме ра пры ем ствы, ар га ні за ва ныя 
Цэн т рам гра ма дзян скай аду ка цыі Поль-
ш ча-Із ра іль. А на ру кі ды рэк цыі шко лы 
пе ра да ла кніж ныя па да рун кі.

Пас ля спа дар Ры чард ад п ра віў ся на 
шпа цыр па Крын ках. Пры е хаў у мес ца, 
дзе ад ста год дзяў пра жы ва лі яго прод кі, 
пля мен ні кі, іх су се дзі. А сён ня ня ма ка го 
рас пы таць, ня ма ка му ха ця б іх ус пом-
ніць. Ніх то з прад стаў ні коў жы доў скай 
на цыі ў Крын ках не за стаў ся. Ся род адзі-
но кіх ка мен ных пом ні каў на кір ку це шу-
каў ма гіл сям’і Бах ра хаў. Чы таў над пі сы 
на габ рэй скай мо ве, якую вы ву чыў на 
пра ця гу ся мі га доў пра жы ван ня ў із ра іль-
скім кі бу цы. На жаль, сва іх не знай шоў. 
Але гэ та не пе раш ко дзі ла яму пра чы таць 
ма літ ву ка дыш, якая бы ла за вяр шэн нем 
яго ві зі ту ў ка лісь жы доў скія Крын кі.

Іа ан на ЧА БАН

Гры ша Гар буз з’яў ля ец ца сё
лет нім вы пуск ні ком ся рэд няй 
шко лы ў Са кол цы. Эк за мен на 
атэ стат ста лас ці бу дзе зда ваць 
праз не каль кі дзён, але ўжо 
ве дае, што бу дзе пра цяг ваць 
на ву ку на лю бі мым уні вер сі тэ
це ў Поль ш чы. Ча му? Та му, што 
стаў лаў рэ а там на цы я наль най 
гі ста рыч най алім пі я ды, у якой 
за няў пя тае мес ца.

Пос пех Гры шы Гар бу за ве лі зар ны, 
та му што алім пі я да з’яў ля ец ца ад ным 
з са мых скла да ных кон кур саў у ся рэд
няй шко ле. Пра яе прэ стыж свед чыць 
той факт, што пе ра мож цаў зап ра ша юць 
да ся бе ву чыц ца са мыя леп шыя ўні вер сі
тэ ты ў кра і не.

Трох дзён ны фі нал XLII Агуль на поль
скай гі ста рыч най алім пі я ды прай шоў 14 
кра са ві ка ў Гдань ску. Сё ле та ў ад бо рач
ным эта пе пры ня ло ўдзел 3500 вуч няў 
з усёй Поль ш чы. З гэ та га лі ку 99 асоб 
прай ш лі ў фі нал, у тым лі ку дзе вяць 
з Пад ляш ска га ва я вод ства. Удзель ні кі 
Алім пі я ды пра вя ра лі свае ве ды ў вась мі 

дыс цып лі нах: ар хе а ло гія, ста ра жыт
насць, ся рэд ня веч ча, эпо ха новай гі сто
рыі, гісторыя ХIХ ста год дзя, гі сто рыя ХХ 
ста год дзя, гі сто рыя пар ла мен та рыз му 
ў Поль ш чы і гісторыя рэгіёна. Тра ды цый
на, зма ган не па ча ло ся з пісь мо вай пра
цы на ад ну з вась мі тэм, за тым удзель ні
каў ча каў ана ліз пер шак ры ніч на га тэк
сту, а так са ма вус ныя элі мі на цыі. Гры ша 
вы браў тэ му Ся рэд ня веч ча, а дак лад ней 
— хрыс ці я ні за цыі цэн т раль най Еў ро пы 
ў IXXIV ста год дзях. З кож най з наз ва най 
част кі ву чань са коль ска га лі цэя ат ры маў 
вель мі доб рыя ацэн кі. У агуль ным пад лі
ку Ры гор Гар буз наб раў 85 ба лаў са 100 
маг чы мых.

Гры ша Гар буз гі сто ры яй па чаў ці ка
віц ца дзя ку ю чы свай му баць ку Ан д рэю 
Гар бу зу, які дзей ні чае ў Та ва ры стве па 
за ха ван ні куль тур най спад чы ны Са коль
ш чы ны „Sa kol sz czy na”.

— Як пом ню, гі сто ры яй ці ка віў ся я, 
мож на ска заць, заў сё ды. У гэ тым вя лі кая 
ро ля май го баць кі, які так са ма ці ка віц ца 
мі нуў ш чы най, перш за ўсё, рэ гі ё на, — ка
жа лі цэ іст. — Гі сто рыя ў на шай ха це заў
сё ды дзесь ці там бы ла.

Ме на ві та Гры ша Гар буз пра па дзеі 
на шых зя мель най больш да ве даў ся 
з кні жак з хат няй па лі цы ды ад сям’і. 
А раз маў ля ю чы з ім на лі та ра тур най бе
ла ру скай мо ве, якую вы ву чыў з ха ты, 
зра зу ме лым з’яў ля ец ца тое, што рэ гі я
наль ная аду ка цыя адыг ры вае асаб лі вую 
ро лю перш за ўсё ў шмат куль тур ным 
рэ гі ё не. Ха ця з ад на го бо ку сён ня наг ля
да ем рост уза е ма за леж нас ці, тэн дэн цыі 
да го ма ге ні за цыі і ад на стай нас ці, з дру
го га бо ку вя дуц ца по шу кі ка ра нёў, спо са
баў за ма ца ван ня ла каль най то ес нас ці. 
Ры гор па чаў шу каць та го, што ад роз ніць 
яго ад ін шых. Гэ тыя вар тас ці зна хо дзіць 
у рэ гі я на ліз ме, сва іх мяс цо вых ка ра нях.

— Я ду маю, што трэ ба га ва рыць пра на
шу гі сто рыю, — ка жа лі цэ іст. — У шко ле 
ву чаць гі сто рыі дзяр жа вы, ці све ту... але 
ніх то не ву чыць гі сто рыі на шай ма лой баць
каў ш чы ны. А яна так са ма вель мі ці ка вая.

Гі ста рыч ная алім пі я да з’яў ля ец ца 
трэ цяй, у якой Гры ша ат ры маў зван не 
лаў рэ а та. У пер шым кла се ён стаў пе ра
мож цам Алім пі я ды рэ лі гій ных ве даў аб 
пра вас лаўі, у дру гім кла се ат ры маў зван
не пе ра мож цы алім пі я ды па ру скай мо ве.

Гры ша Гар буз пад к рэс лі вае, што на ву
ка гі сто рыі не з’яў ля ец ца нуд най. Дас ле
да ван не яе, удзел у па дзе ях і ме ра пры ем
ствах, ла джа ных мяс цо вы мі гі ста рыч ны мі 
ар га ні за цы я мі, ву чыць твор ча га мыс лен ня, 
і пры гэ тым з’яў ля ец ца на ву кай ураж лі вас
ці і вы дат ным пад мур кам для раз ві ван ня 
ўлас ных страс цей. Ві да воч на, ка лі пра ца 
пра хо дзіць у зап ла на ва ны і ўпа рад ка ва ны 
спо саб, раз г ля да ю чы шы рэй шы кан тэкст, 
мож на зра зу мець пры чы ны і са ма стой на 
зра біць выс но вы з не ка то рых па дзей, што 
з’яў ля ец ца знач на больш каш тоў ным, чым 
тыя ж ве ды пра фак ты і да ты.

Мож на паін ша му? Мож на.
vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

На блі жа ец ца Вя лік дзень і гас па ды ні 
кла по цяц ца, каб на свя та бы ла ад мыс ло
вая ежа на ста ле ды і як яго ўпры го жыць. 
Ве ра Клі мюк з вё скі Плян та ў На раў чан
скай гмі не (Гай наў скі па вет) ве дае ўжо, 
што бу дзе на ста ле і як яго ўпры го жыць 
— зра бі ла пры го жыя пеў ні кі ды ку рач кі. 
Па даб ра ла ад па вед ныя ніт кі і зра бі ла 
круч ком. Спа да ба лі ся яны яе ся мей ні
кам, сва я кам і зна ё мым. І яна ім так са ма 
зра бі ла гэ тыя хат нія птуш кі.

У Ве ры на свя точ ным ста ле бу дуць 
яш чэ спле це нае з вяр бо вых га лі нак 
гняз до і ў ім пры го жа па ма ля ва ныя яй кі. 
Спа да ры ня Ве ра зра бі ла і яш чэ зро біць 
ін шыя ўпры го жан ні на стол, між ін шым, 
дзе ля свай го лю бі ма га ўнуч ка, які пра бы
вае ў яе і хо дзіць у дзі ця чы са док у На
раў цы. Ён, ха ця яш чэ не вя лі кі, але шмат 
у чым да па ма гае сва ёй ба бу лі. Ён уме ла 
ка ры ста ец ца, між ін шым, пы ла со сам. 
Яго баць кі і ба бу ля ку пі лі яму план шэт.

На Вя лік дзень у Ве ры Клі мюк бу дзе шмат гас цей і яна за да во ле ная. Яна ўда ва, 
а вя до ма, які сум ны бы вае ўдо він лёс. Сё ле та свят ка ван не бу дзе даў жэй шае на па ру 
дзён. Мес ца ў пра стор ным ба бу лі ным до ме хо піць для ўсіх. Спа да ры ня Ве ра — жан чы
на з доб рым ха рак та рам, жыц ця ра дас ная. За хап ля ец ца ўсім тым, што пры го жае, што 
пры ваб лі вае. У воль ны час ах вот на зай ма ец ца ру ка дзел лем, між ін шым, вы шыў кай.

Вы шы валь ні ца вель мі лю біць квет кі. У цёп лую па ру го да са дзіць іх мно га і дбай
на даг ля дае. Яна ах вот на ўспа мі нае і ра сказ вае пра свае ма ла дыя дзя во чыя га ды. 
На ра дзі ла ся ў не вя лі кай вёс цы Бян дзю га (пра жы вае тут 30 ча ла век) ка ля Суш чы 
ў Мі ха лоў скай гмі не. Ці хая тут і пры го жая ва ко лі ца ў да лі не ра кі Нар вы. Ма быць, пры
га жосць на ва кол ля па спры я ла та му, што ў ма ла дос ці Ве ра лю бі ла спя ваць бе ла ру
скія, ру скія і поль скія пес ні. Спя ва ла іх ра зам з сяб роў ка мі ў лет нія су бот нія ве ча ры, 
се дзя чы на ла вач цы. Пес ні бы лі для яе ду шэў най аса ло дай. Яш чэ і за раз пры гад вае 
іх сло вы. Лю бі ла ха дзіць на тан цы, якія ла дзі лі ў су сед ніх вё сках.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

У «Ні ве» (№ 16 ад 10.04.2016 г.) Аляк
сандр Вяр біц кі па бы ваў «ка ля Вуль кі 
і Паў лі на ва». На зак лю чэн не свай го ар
ты ку ла пі ша, што ар хе о ла гі здзіў ля юц ца, 
ча му мес ца ў Ма лоч ках, у якім ра ска па
ны быў куль та вы аб’ ект ХІ ст. ат ры ма ла 
ў на ва коль ным на ро дзе най мен не Лы сай 
га ры.

Не ве даю, як там ар хе о ла гі, але як 
для мя не дык ні чо га дзіў на га ў тым ня ма. 
«Лы сыя го ры» па ўсім сла вян скім све це 
гэ та мес цы даў ня га дах рыс ці ян ска га 
куль ту. Са мыя слаў ныя гэ та Лы сая га ра 
ў Кі е ве, Лы сая або Кры вая (яш чэ ад на 
наз ва, якая аба зна чае мес ца куль ту) 
у Віль ні і Лы сая га ра або Лы сец у Поль ш
чы пад Кель ца мі, якую хрыс ці я не пе рай
ме на ва лі на Свя ты Крыж.

Лы сыя го ры бы лі мес ца мі, дзе ўша
ноў ва лі Ба гі нюМат ку, та му ў на род ных 
па дан нях на Лы сую га ру па да юц ца ведзь
мы. Пад хрыс ці ян скім уп лы вам уз нік ла 
дум ка, што та кая га ра лы сая та му, бо 
ўсё на яе па вер х ні вы паль вае д’я бал, які 
спу ска ец ца на ша баш ведзь маў. Усё ж 
та кі па вод ле Эвы ЛіфПяр коў скай (Ewa 
LifPer kow ska) най мен не «лы сая» зна
чыць «бе лая», «яс ная». Гэ тая дас лед чы
ца сцвяр джае так са ма, што ў Поль ш чы 
куль та выя мес цы, наз ва ныя лы сы мі 
го ра мі, зна хо дзі лі ся амаль у кож ным на
ва кол лі, ледзь не ў кож най вёс цы. Хрыс
ці ян ства ча ста бу да ва ла на іх мес цы 
цэр к вы і кап лі цы, і чым ста рэй шая та кая 
па бу до ва, тым больш упэў не на мож на 
спа дзя вац ца, што бу дзе яна пры све ча
ная Ба га ро дзі цы.

Та кім чы нам на род у на ва кол лі Ма
лоч каў за ха ваў па мяць аб сак раль ным 
пры зна чэн ні Лы сай га ры ме на ві та пе ра
да ю чы з па ка лен ня ў па ка лен не гэ тую 
наз ву. А гэ та ў сваю чар гу аба зна чае, 
што пе ра да ец ца па мяць пра тое, што бы
ло тут ты ся чу га доў та му.

vАлег ЛА ТЫ ШО НАК

Ве ра і яе пеў ні кі і ку рач кі

пра лы сую 
га ру ў ма лоч ках

Тры пя цёр кі ГрЫ ШЫ Гар БУ За на 
Агуль на поль скай гі ста рыч най алім пі я дзе
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 17-16

Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” 
да 1 мая 2016 г., най лепш 
па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Гру ко ча гроз на ўвы шы ні.
Ра ска ты чу юц ца да лё ка.
Ой, дож джык спор ны, се ка ні!
Ма лан ка блі скае ў аб ло ках.
Н.........
(М. Бусь ко)

Адказ на за гад кі № 13: му раш нік.
Уз на га ро ды, нак лей кі з раз на від ны-

мі ма ты ва мі, вый г ра лі Але ся Бут ке віч, 
Якуб Сі роц кі з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо-

дзія ў Бе ла сто ку, Мі хась Та па лян скі, 
Эва Ан джэй чык з Нар вы, Іа ан на Ні кі-

цюк з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

    Мі ра ЛУК ША

Крушына
Усё лета яна ў кветках!
Ломкая крушына!
На адной галіне
кветкі, завязі і плады.
Для пчол прынадная.
Дзе лістападная,
а дзе вечназялёная
цэлыя гады.
За дзень пчолы
кілаграмаў з чатыры 
мёду з крушыны чыстага
прынесці ў вулей
гатовы.
Мёд духмяны,
цёмна-малінавы,
буйназярністы. 
Няспелыя чырвоныя,
спелыя чорныя
касцянкі сакавітыя
плады
ядуць дразды, 
а кветкі вусені 
лімонніц-матылькоў
наперабой. 
Пад чорнаю карою
спод чырвоны.
Пафарбуеш: 
жоўтым, бураковым,
карычневым, чорным
фіялетавым і зялёным.
А вугалем з крушыны
што хочаш намалюеш.

Ма гут нае сло ва, ты, род нае сло ва!
Гры мі ж над ра дзі май зям лёй:
Што род ная мо ва, хоць бед ная мо ва,
Мі лей най ба гат шай чу жой!
  (Ян ка Ку па ла)

Гэ ты мі сло ва мі 4 са ка ві ка 2016 г. па ча ла ся 
су стрэ ча ў Ком п лек се школ у Га рад ку з бе ла-
ру скім па э там Ана то лем Па рэм б скім пад ло-
зун гам „Сло ва мае мно га воб лі каў”. У хо дзе 
ме ра пры ем ства бы ла па стаў ле на тэ ат раль-
ная па ста ноў ка пад за га лоў кам „Суд” і пра-
с пя ва на пес ня дзі ця ча га ка лек ты ву „Каз ка” 
на сло вы спа да ра Ана то ля.

Прыс вя чаю школь на му 
гур т ку „Каз ка” 
ў Га рад ку з на го ды юбі лею 
дзе ся ці год дя
Дзе ж так спеў ная „Каз ка”?
Толь кі тут у Га рад ку.
Як ра бот ная град ка,
Як пі во нія ў сад ку
Вы рас ла над Суп рас ляй
Ся род шум ных ля соў.
Дзе кан цэр ты не гас лі
Са лаў і ных га ла соў,
Што ду шы да ра гое,
А на род хо ча знаць,
Но вае ці ста рое
„Каз ка” здоль ная даць.
„Каз ка” сён ня свят куе
Дзе сяць год — юбі лей.
Хай у жыц ці ёй шан цуе
Люд свой це шыць да лей.
„Каз ка” на ша, ка зач ка,
Зям лі Га ра доц кай цвет,
Бла га дар на сла віц ца
Муд рас цей тва іх па кет.
Но ты твае, но тач кі,
Роў ны са лаў і ным,
Із ні я кай гру пач кі
Не за ме ніш ін ны мі.
Твае, „Каз ка”, пе сень кі —

Зна ныя су се дзя мі,
У па дзя цы зна ча ны
Бра ва мі сар дэч ны мі.
Коль кі ма ла дос ці тут,
Яш чэ бо лей ра дас ці,
Роз ныя ўзро сты ідуць
На твае аг ляд нас ці.
Ба сі, Ка сі, Анеч кі,
Ва сі лёч кі поль ныя
Нот ка мі ка ман да ваць
Да пер фек ту здоль ныя.
Ты — як лёт сва бод ная,
Гле да чам за мет ная,
Та кая да рос лая,
А дзе ся ці лет няя.
Юбі лей ных дзе сяць год
Да та неш та дзён ная,
Юбі леі даль шыя
Хай бу дуць бо лей плён ны мі.
З тру ду Ка сі і Ма рыі
„Каз ка”ста ла зна ная.

Валерыя ЛЮЛЯК
ПШ у Міхалове

Беларусь
Беларусь – мая радзіма,

Мая вялікая краіна.

Там нарадзілася я

І мая сям’я.

Там ад малога я спявала,

На Ражджаство калядавала,

На Вялікдзень яйкі збірала,

І ўсім радасць давала.

Беларусь – мая радзіма,

Мая вялікая краіна,

У маім сэрцы, заўсёды,

Будзеш ТЫ.

Юбі лей ных дзе сяць год
З „Каз кай” па ні Ма рыя.
„Каз ка” на ша, ка зач ка,
Зям лі Га ра доц кай цвет,
Бла га дар на сла віц ца
Муд рас цей тва іх па кет.
  Ана толь Па рэм б скі
  Лі ста пад 2015 г.

Сам аў тар вель мі ці ка ва ра с-
каз ваў пра сваю на ву ку і жыц-
цё выя цяж кас ці, якія спаз наў. 
Вуч ні пра чы та лі і дэк ла ма ва лі 
вер шы па э та з Ва лі лаў. Не каль кі 
вер шаў па эт Ана толь Па рэм б скі 
на пі саў вуч ням га ра доц кай шко-
лы на дэ кла ма тар скі кон курс. 
Вель мі дзя ку ем.

Ву ча ні цы Га ра доц кай гім на-
зіі Аляк сан д ра Яроц кая, Элі за 

Ма тус, Даг ма ра Януш ке віч.
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, з нак ле е ным кан т роль-
ным та ло нам, на пра ця гу трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 13: 
Трус, пост, ку мір, эга, вяр ба, пляж, за дзёр, ра яль, Ала. Эмір, ап ля, сук, 

су вязь, мя жа, пір, горб, за, асёл, сто, Іра.
Уз на га ро ды, ге ле выя ка ля ро выя аў та руч кі, вый г ра лі Іван Кар сун кі, 

Габ ры е ла Тор ка, Воль га Фе дар чук з НШ свсв. КіМ у Бе ла сто ку, Мі хал 
Та па лян скі, Эва Ан джэй чык з Нар вы, Ка ра лі на Ба рэч ка, Аляк сандр 
Чар нец кі з На раў кі, Вік то рыя Гаць і Іаанна Нікіцюк з Бель ска-Пад ляш-
ска га, Ад ры ян Да ні люк з Мі ха ло ва, Дам’ ян Іва нюк, Та маш Га лён ка 
з КШ № 3 у Гай наў цы, Са ра Скаў рон ская з Бе ла сто ка. Він шу ем!

Вершы Віктара 

ШведаШведаШведа

Ля но та 
і ах во та
— Ча сам агор не быц цам
Вя лі кая ах во та,
Каб крыш ку па ву чыц ца,
Паз быў шы ся ля но ты.

І та ды, дру жа, што ты
Вы чаў па еш агу лам?
— Ча каю, каб ах во та
Мне гэ тая мі ну ла.

Пту шы ныя 
пёр кі
Спы таў ба бу лю Ягор ка:
— Ча му птуш кі ма юць пёр кі?
— Пёр кі ў іх з во лі Бо жай,
Каб вы гля да лі пры го жа.

— Ча му ты, — уну чак пы тае, —
Пё рак пры го жых не ма еш?
— Я і без пё рак пту шы ных
Ка хаю ця бе нес пын на.

Та ня вяр та ец ца да ха ты з за нят-
каў у школь най свят лі цы. Па да-
ро зе гу та рым пра бя гу чыя па дзеі 
ў шко ле.

— Сён ня на стаў ні ца пап ра сі ла 
нас прас пя ваць лю бую ве лі код-
ную пес ню, — ка жа Та ня, удзель-
ні ца дзі ця ча га бе ла ру ска га ка лек-
ты ву «За ран ка».

— І што ты прас пя ва ла? — пы-
таю.

— «Ох ты вес на, ты крас на, 
а што ж ты нам пры няс ла».

— Гэ та ста рая пес ня, за пі са ная 
ў кан цы дзе вят нац ца та га ста год-
дзя ў пад са коль скіх шля хец кіх 
Гар ча ках. Яна вес на вая як і ве лі-
код нае свя та, — па яс няю.

— Але ча му ж ты не вы бра ла 
«Па ву» аль бо «Ка на пель ку»? 
Яны ж ты по ва ве лі код ныя.

— Та му, што гэ тая мне най-
больш па да ба ец ца, — ад каз вае 
Та ня і па чы нае спя ваць усе куп-
ле ты вяс нян кі.

— Ну, а што та ды пра спя ва лі 
ін шыя?

— Ма тыль да з Ка ра лі най пра-
спя ва лі «Сэй гэ лоў», а дзяў чы ны 
з «За ран кі» Мі ле на і Оля так са ма 
«Ох ты вес на, ты крас на». Ма рэк 
вель мі ха цеў неш та прас пя ваць, 
але ні чо га та ко га не ве даў. Ку ба, 
з дру го га кла са, пра сіў, каб мы 
неш та па-поль ску пра спя ва лі, бо 
па-бе ла ру ску ён не ра зу мее.

— І што, пра спя ва лі? — ці каў-
лю ся.

— Не, Амэль ка, ад нак лас ні ца 

У гмі не Ор ля рэ а лі зу ец ца пра ект 
„Раў няць шан цы”, пад т рым лі ва ны 
фі нан са ва Поль ска-Аме ры кан скім 
фон дам сва бо ды, ад мі ніст ра ва ны 
Поль скім фон дам дзя цей і мо ла дзі. 
Пра ект пад наз вай „Наш час — ахоў-
ні кі тра ды цыі” рэ а лі зуе Фонд EDM. 
У пра ек це ўдзель ні чае двац цаць ма ла-
дых ча ла век з гмі ны Ор ля.

Вя ду чай тэ май пра ек та з’яў ля юц ца 
тра ды цыі і аб ра ды на ша га рэ гі ё на, 
звя за ныя з ка ля да ван нем, свя там 
Грам ніц, ве лі ка пос ны мі пес ня мі, 
Вя лі кад нем і свя там Ку па лы. Мэ та 
пра ек та — на быць уме ласць пра цы 
ў ка лек ты ве, на ву чыц ца ар га ні за ваць 
ме ра пры ем ствы, а так са ма па ка заць 

Наш час 
— ахоў нікі тра ды цыі

пры го жасць на шай ма лой ай чы ны. 
Пер шы этап май стар-кла саў па дзе ле-
ны на дзве част кі. На фі лі яль ных май-
стар-кла сах мы паз на лі тай ны пра цы 
з ві дэ а ка ме рай, да ве да лі ся як выг ля-
да юць па а соб ныя філь ма выя пла ны, 
кад ры, як вы ка ры стоў ваць свят ло, каб 

тым, ка лі мы прыд ба лі па трэб ныя ма-
тэ ры я лы, мы са мі зра бі лі звяз ду. Эфек-
ты на шай пра цы мы па ка за лі ў шко ле 
ў час баць коў ска га схо ду.

Чар го вы этап пра ек та гэ та свя та 
Грам ніц. Мы ха це лі да ве дац ца як вы-
кон ваць грам ніч ныя свеч кі. Па е ха лі 
мы ў Са кі ў ма на стыр. Там мы на бы лі 
шмат ве даў і ўсё за пі са лі на ка ме ру. 
На чар го вай на шай су стрэ чы мы са мі 
вы ка на лі грам ніч ныя свеч кі і ра шы лі 
саб раць больш ма тэ ры я лаў. Па дзе ле-
ныя на гру пы, мы апыт ва лі асоб, якія 
нам ра ска за лі пра свя та Грам ніц, да 
ча го ка лісь ці вы ка ры стоў ва лі грам-
ніч ныя свеч кі. По тым з усіх саб ра ных 
ма тэ ры я лаў мы зра бі лі філь мы, якія 
неў за ба ве бу дзе мож на гля дзець на 
ка на ле Yo u Tu be.

Аб чар го вых эта пах на ша га пра ек та 
і іх вы ні ках па ве да мім у на ступ ных 
до пі сах.

Прад стаў ні кі гру пы
Ву ча ні цы ІІ кла са гім на зіі

Інэз ДМІТ РУК і Мар ле на КА ЛІ НА

ат ры маць зап ла на ва ны эфект. — ля 
тэ а рэ тыч ных за нят каў мы ру шы лі з ка-
ме ра мі ў на ва кол ле, каб на прак ты цы 
па ка ры стац ца но вы мі ве да мі. У час 
за нят каў з Пят ром 
Ба га цэ ві чам мы да-
ве да лі ся як зра біць 
ка ляд ную звяз ду. По-

Пат ры цыя СА КА ЛОЎ СКАЯ
ПШ у Мі ха ло ве

ВЯС НА
Пры го жа вяс ной на ца лют кім све це,
Вяс на ві тае нас шмат ко лер ным квец цем,
Зя лё най тра вой і пту шак спе вам,
Ра дас ным сон цам на не бе!

Ку бы, пе рак ла ла на шу пес ню на поль скую мо ву.
— Амэль ка ве дае бе ла ру скую мо ву? Яна ж не 

спя вае ў «За ран цы». Ві даць, нех та ў ха це яе на-
ву чыў. А «Сэй гэ лоў» так са ма пра сі лі пе рак лас ці 
на поль скую мо ву?

— Не, не ха це лі, — ка жа Та ня. — Мо жа іх гэ тая пес ня 
не за ці ка ві ла?! Іа ан на ЧА БАН
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— Гэ та вель мі сум ная на ві на, гэ та быў 
вы дат ны фа тог раф. У мі ну лым го дзе 
на ша Та ва ры ства сар га ні за ва ла вы ста-
ву фо таз дым каў Ра ма на Сянь ко ў Са-
ко лі. Ён тут жыў шмат га доў, — ка жа 
Бар ба ра Па холь ская, стар шы ня Та ва-
ры ства сяб роў Са ко ля ў Мі ха лоў скай 
гмі не. — Пра жыў 84 га ды. Шмат га доў 
пра ца ваў як фо та рэ пар цёр, паз ней 
за сна ваў ся мей ную фір му «Сянь ко 
і сын», якая ган д ля ва ла аў та ма шы на мі.

Ён на ра дзіў ся на Су валь ш чы не. Жыў 
у Рач ках, Сей нах, Аў гу сто ве — тут ён пра
вёў га ды дзя цін ства і ма ла дос ці. Пас ля ма
ту ры пася ліў ся ў Эл ку, ці ка віў ся му зы кай 
(іг раў на ват як пі я ніст у рэ ста ра не), паз ней 
фа таг ра фі яй. Апош няя па ла ні ла яго асаб
лі вым чы нам. Ён ха цеў быць фа тог ра фам, 
а пі кам яго ма раў бы ла яго ўлас ная ка ме
ра, якая маг ла б пе ра нес ці яго ныя мроі на 
чор набе лую плён ку. Ста рэй шы брат, што 
жыў у Поз на ні, ку піў яму прад мет яго ма
лен няў — фо та а па рат мар кі «Зор ка». Яго 
ма эст ра і на стаў ні кам быў не па раў наль ны 
ў сва ёй пра фе сіі фа тог раф Эд вард Гар
т віг. Сянь ко стаў жыць у Бе ла сто ку і ўсё 
шу каў свайго шляху, але пра ца пас ля 
па лі тэх ні кі і ў кан ст рук тар скім бю ро не 
бы ла пі кам яго мар. Паста ян на бе гаў па 

бе ла стоц кіх Плян тах, дзе ар га ні за ва ны бы
лі фе сты ва лі і ме ра пры ем ствы пад ад кры
тым небам. Фа та гра фа ваў, да ку мен та ваў, 
за піс ваў гі сто рыю гэ тых мі ма лёт ных мо ман
таў. Яш чэ не ве даў, з якой мэ тай. І вось 
ад ной чы нат ра піў на Баг да на Гры ня віц ка
га, вя до ма га рэ дак та ра «Бе ла стоц кай га зе
ты», якую чы та лі ў на ват са май ма лень кай 

вёс цы бы ло га Бе ла стоц ка га ва я вод ства. 
Быў 1957 год. Ад к ры лі ся пе рад ім ва ро ты 
вя до май рэ дак цыі. Па я ві лі ся за ка зы на 
аб с лу гу віппер сон, з гас па дар скі мі ві зі та
мі на вед ва ю чы мі Бе ла сточ чы ну, важ ных 
і менш важ ных ура чы стас цей, ад к ры ван ня 
но ва па бу да ва ных пра мыс ло вых прад п ры
ем стваў, гра мад скіх бу дын каў, юбі ле яў 

ан сам б ляў... Зна ё міў ся з но вым мес ца мі 
і но вы мі людзь мі. Не пасед лі вы фа тог раф 
пра ся дзеў так са ма нез лі чо ныя га дзі ны 
ў фо та ла ба ра то рыі. Тры маў нос на вет ры, 
ха паў тэ мы на ля ту. І так сціп лы фа тог раф 
з Бе ла сточ чы ны тра піў у Цэн т раль нае фа
таг ра фіч нае аген цтва. Стаў зды маць так
са ма лю дзей з пер шых ста ро нак га зет, па 
ўсёй кра і не і све це. Да ку мен та ваў ві зі ты 
Эд вар да Гер ка, Язэ па Броз Ці та, у Маск ве 
па ха ван не Ле а ні да Брэж не ва, а так са ма 
га ра чы час прэ зі дэн ц кай вы бар чай кам па
ніі ў 1989 го дзе. Ез дзіў у Фран цыю, Гру зію, 
Ар ме нію, Та джы кі стан. Пуб лі ка ваў ся так
са ма перш за ўсё ў рэ гі я наль ных га зе тах: 
«Бе ла стоц кай га зе це», «Кан т ра стах», «Ні
ве». Без здым каў Ра ма на Сянь ко не маг чы
ма бы ло б ад чуць клі мат та го ча су.

— Мно гія з яго ных фа таг ра фій не знай
ш лі ла скі ў ва чах та га час най цэн зу ры. 
Часць яго здым каў яна бла ка ва ла, — ус па
мі нае Б. Па холь ская. — Сён ня бы лі б гэ та 
ра ры тэ ты, за якія бі лі ся б га зе ты са мых 
роз ных ап та цый. Ка заў: «Што б я ні ра біў, 
зай маў ся гэ тым на сто пра цэн таў, не пры
зна ваў паў мер».

Больш за 20 ты сяч здым каў з ча су пра
цы ў ЦФА Ра ман Сянь ко пе ра даў Дзяр жаў
на му ар хі ву ў Бе ла сто ку.

У «Ні ве» за хап ля юць яго ныя здым кі не 
толь кі «ві паў» і сур’ ёз ных па дзей. Асаб лі ва 
на ста рон ках «Зор кі» ўве ка ве чыў ён жы
вую бе ла стоц кую вё ску і шко лу.

ады шоў ра ман сянь коЯны ра бі лі «Ні ву»
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Ка лі б ска за лі наз ваць імя асо бы, якая 
аса цы ю ец ца мне най больш з пад ляш скай 
бе ла руш чы най, я ска за ла б пра Ве ру Па
по ву. З бе ра га мі поў ную жа ноц кас ці, ма
ця рын скас ці, даб ры ні, на ват праз мер най 
сціп лас ці. Пра ца ві тую і не над та га вар кую. 
Кам пе тэн т ную, ра зум ную, моц на ад да ную 
спра ве, у якую ве рыць, з няз лом ны мі пе ра
ка нан ня мі, сва ім пог ля дам на жыц цё. Да 
кан ца лі пе ня 1990 го да пра ца ва ла ў Бе ла
стоц кім гра фіч ным прад п ры ем стве, на бі
ра ю чы «Ні ву», «Бе ла ру скія ка лен да ры» 
і ін шыя бе ла ру скія вы дан ні. Лі та раль на ма
тэ ры я лі за ва ла род ныя сло вы на ка вал ках 
га ра ча га свін цу, якія вып лёў ва ла ў гран ках 
яе аг ра мад ная «дру ка валь ная ма шын ка» 
— лі на тып. На бі ра ла «Ні ву» ад па чат ку яе 
іс на ван ня, ад пер ша га ну ма ра, які вый шаў 
4 кра са ві ка 1956 г., а на ват ну ля вы, проб
ны ну мар — на 26 лю та га, на пер шы зас
на валь ніц кі з’езд Бе ла ру ска га гра мад ска
куль тур на га та ва ры ства. Ус па мі на ла:

— Пра ца ва ла я ча ты ры га ды ў дру кар ні, 
на бі ра ла «Га зе ту бе ла стоц кую». У 1956 
го дзе, ка лі ме ла вы хо дзіць «Ні ва», пак лі каў 
мя не да ся бе ды рэк тар Бе ла стоц ка га па ліг
ра фіч на га прад пры ем ства Ра ман Ба ра ноў
скі і спы таў, ці я ве даю бе ла ру скую мо ву; 
ён, ві даць, да ве даў ся, што ў са вец кі час 
я вы ву ча ла гэ тую мо ву ў За чар ля нах. Я ад
ка за ла, што кры ху ве даю. Ён пры нёс мне 
ней кі бе ла ру скі тэкст, я яго па ма лу пра чы
та ла і ён за клю чыў, што я спраў лю ся з но
вай за да чай. Пра цы з «Ні вай» бы ло шмат. 
З рэ дак цыі да стаў ля лі мне ма шы на пі сы, 
я на бі ра ла гэ тыя тэк сты на лі на ты пе. Бы ва
ла, што пра ца ва ла да ра ні цы. Ка лі ўзні ка лі 
ў мя не ней кія сум нен ні, я ха дзі ла або тэ ле
фа на ва ла ў рэ дак цыю; з рэ дак цы яй у мя не 
скла ла ся доб рае су пра цоў ні цтва. Пра цы 
з «Ні вай» прыс вя ці ла я трыц цаць шэсць 
га доў. Пас ля май го ады хо ду на пен сію на 
лі на ты пах ко рат ка на бі раў «Ні ву» Ян ка Хля
біч, а неў за ба ве прый ш ла но вая тэх ні ка 
— кам п’ ю та ры.

Дру гой та кой ма гі кан кай, якая пра ца
ва ла з «Ні вай» (ад трэ ця га ну ма ра) бы ла 
Ва ля ніц на Жэш ка, ка рэк тар ка, якая ста ла 
хрос най ма туль кай Ве ры на га сы на Іга ра. 
Ва ля так са ма час цей піль на ва ла дру ку 
«Ні вы» ў дру кар ні. Ве ра лі чы ла ся пра цаў ні
цай дру кар ні, бо так і бы ло, але ўспры ма лі 
яе як чле на рэ дак цый на га ка лек ты ву (так 
пра «Ні ву» га лоў ны рэ дак тар Ге ор гій Вал
ка выц кі адз на чаў у вы хад ных да ных тыд нё
ві ка: «Рэ да гуе ка лек тыў»). Пе рай ма ла ся 
ніў скі мі тур бо та мі як сва і мі аса бі сты мі.

— Вель мі ім пуль сіў ная, шчы рая, ні ко лі не 
маг ла да ра ваць ней ка га не даг ля ду, не дак
лад нас ці, — ус па мі нае Яні на Чэр ня ке віч, 
шмат га до вая ніў ская «Зор ка». — У ру кі пер
ша му лі на ты пі сту трап ля лі ніў скія ар ты ку лы. 

Ве ра бы ла заў сё ды на шым пер шым чы та
чом, і ёй да лё ка не абы я ка ва бы ло, якое 
ўра жан не зро бяць гэ тыя ма тэ ры я лы на на
шых чы та чах. Бы ла ня пі са ная да мо ва з Ве
рай, што рэ дак цый ныя тэк сты маг лі тра піць 
у дру кар ню з боль шай коль кас цю пап ра
вак, чым пат ра ба ва ла гэ та пра ца ў дру кар
ні. Гэ тая яе мяк касць, цяр пі масць да на шых 
ма шы на пі саў бы ла, ма быць, вы клі ка на не 
толь кі тым, што Ве ра доб ра ве да ла мо ву 
і тым, што доб ра ве да ла нас — гэ та ж яна 
ў пер шыя дні і ме ся цы пра седж ва ла ра зам 
з ка рэк та ра мі, жур на лі ста мі і га лоў ным рэ

дак та рам цэ лыя но чы... Ве ра бы ла ад ной 
з нас, сяб роў кай, якая 35 га доў свай го жыц
ця ад да ла на ша му тыд нё ві ку.

Уся го Ве ра ў дру кар ні пра ца ва ла 41 
год. Па чы на ла 16га до вай дзяў чы най. Па
хо дзіць з вя до май ся м’і дру ка роў Со ха раў. 
Яе дзядзь ка, цёт ка і два ю рад ныя бра ты 
бы лі пра цаў ні ка мі дру кар ні, а ця пер ма юць 
дру кар скія прад пры ем ствы па ўсім ва я вод
стве. З пад бе ла стоц кіх За чар ля наў (дзе яе 
бе ла ру скую сям’ю пра це ра бі ла поль скае 
пад пол ле) пе ра е ха ла жыць у Бе ла сток 
у 1946 го дзе. Бе ла ру скую мо ву вы ву ча ла 

ў бе ла стоц кай пад ста воў цы па ву лі цы Кі еў
скай. Дзядзь ка пры вёў яе ў дру кар ню, дзе 
ста ла пра ца ваць у пе рап лёт най май стэр ні 
(ін т ра лі га тор ні), і ву чы ла ся да лей, пас ля 
пе рай ш ла на лі на ты пы. І на адзі ным у Бе
ла сто ку лі на ты пе з ла цін скім і кі ры ліч ным 
шрыф та мі на бі ра ла кож ны тэкст на род
най мо ве. З ра дас цю над кож най уда чай 
ніў скай і кож на га сяб ры рэ дак цыі па а соб
ку. 41 га доў на ад ным мес цы. У цяж кіх умо
вах, паг ра жа ю чых хва ро бай (перш за ўсё 
са тур ніз мам — «ала ві цай»). Цяг ну ла і да
лей яе ў дру кар ню, дзе пра вя ла вя лі кую 
част ку жыц ця на пра цы поў най па сіі і ад
да нас ці, дзе па кі ну ла свае квет кі і сяб роў, 
з якіх вык ры шы ла ся ўжо не ма лая грон ка 
спе цы я лі стаў па дру ку, яе сяб роў і вуч няў. 
І ў рэ дак цыю «Ні вы» маг ла за хо дзіць час
цей, хоць ве да ю чы яе ха рак тар, цяж ка бы
ло яе вы цяг нуць на свя ты і юбі леі, хоць жы
ве ў сва ёй ма лень кай ква тэр цы ад «Ні вы» 
да лё ка «як бе рэ там кі нуць». І так зай с ці, 
каб бяз мер на шчы ра пры нес ці пры го жыя 
квет кі з ага ро да сва ім лю бі мым сяб рам.

А ня даў на мы квет кі за нес лі Ве ры Па по
вай — на ма гіл ку. Адыш ла на ша сяб роў ка 
25 са ка ві ка, пас ля пра цяг лай хва ро бы, на 
83 го дзе жыц ця. Спы таў ся мя не ба цюш ка 
са Свя таМі ка ла еў ска га пры хо да: «А хто 
гэ та быў за ча ла век, што так лю дзі па ім 
зап ла ка лі?». — «Бе ла ру ска, пра ва слаў
ная, ма ці, шчы ры, доб ры, ра зум ны, та ле на
ві ты ча ла век, які ма тэ ры я лі за ваў га ра чае 
род нае сло ва».

vМі ра ЛУК ША

Яны ра бі лі «Ні ву» Ве ра Па по ва ма тэ ры я лі за ва ла сло вы

Мі ра ЛУК ША

Ве ра
Ад лі ва ец ца сло ва ў свін цы, на ват ка лі як ма тыль уз ля тае.
Рыб кай кла дзец ца ў да лонь, сты не, ды пя чэ яно да лей.
Ве ра з ро ду Со ха раў свае ру дыя ко сы схі ляе,
Браз го ча ста ры яе лі на тып і па э зію чы ста спя вае.
Ве ра Па во ва, ты пог раф ка з дру кар ска га ту тэй ша га ро ду.
Па ху чыя фар бай, жа ле зі вам аг ром ныя за лы за во да
Аз до біць вя лі кі мі квет ка мі, што віц ца бу дуць уго ру,
Ус пом ніў шы яе та дыш нюю, шас нац ца ці га до вую, кво лую
Сце ны на хі ляц ца ра зам, рас лі ны лі сты скі нуць до лу.
Ча сам, поз няю ноч чу, лі та нып той ста ры зноў прач нец ца,
Быц цам зноў «Ні ву» дру куе; сло ва ў сві нец не згар нец ца.
Но сіць Ве ра няс ме ла па го ра дзе ўсмеш ку сваю ра ба ва тую,
Са ба ка по бач сту пае, так са ма хво ры і нес па кой ны.
У смец ці тле юць га зе ты, на слу пах блек нуць пла ка ты.
Ве ра за сэр ца ха па ец ца: каб не бы ло зноў тут вой наў!

 Злева: Вера Валкавыцкая, Валянціна Жэшка, Вера Папова, Марыя Федарук

 Ра ман Сянь ко (сядзіць)
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Не ўсе аса бі стыя ве ха выя па дзеі пом
няц ца, асаб лі ва ж та ды, ка лі жыц цё вы 
кру га ва рот гру зіць у па мяць усё но выя 
і но выя фак ты, раз мяр коў ва ныя па той 
па мя ці па вод ле больш або менш пер с пек
тыў ных пры я ры тэ таў, спі ха ю чы ста ры ну 
на больш або менш за бы тыя пе ры фе рыі. 
Пры зыў зда ваў ся быць аг ра мад ным бар’ е
рам, ка лі ён быў на пе ра дзе, а ка лі аста ваў
ся за пля чы ма, аб ла зіў са сва іх хві лін на 
рэз кіх ко ле раў. Мае суп ры зыў ні кі не як за
ха ва лі ў па мя ці той зна ка вы эпі зод, які зда
рыў ся звыш паў ве ку та му і ра шы лі ад зна
чыць няс пеш ны „за ла ты” юбі лей. У тым 
жа са мым мес цы, па вод ле ге аг ра фіч ных 
ка ар ды нат, бо па вод ле ін шых выз на чаль ні
каў тое мес ца знач на змя ні ла ся. А мес цам 
гэ тым бы ла крэ пасць Мод лін...

Ця пер у Мод лін з Бе ла сто ка мож на да
е хаць не пас рэд на аў то бу сам, на та маш ні 
аэ ра вак зал. Але ў даў ні час ту ды еха ла
ся по ез дам, та му і ця пер ар га ні за та ры 
вы зна чы лі ўспа мін ко вы старт ме на ві та 
на чы гу нач ным вак за ле. Та му да вя ло ся 
мне спа чат ку за е хаць у Вар ша ву. На аў
то бу се, каб ува ча від кі па ба чыць пра грэс 
бу да ван ня з Бе ла сто ка ў ста лі цу су час най 
аў та ма гіст ра лі. З Бе ла сто ка яна ўжо прак
ла дзе на ў Яжэ ва, а з Вар ша вы ў Выш каў, 
плюс да гэ та га каль ца выя Зам б ра ва і Аст
ро віМа за вец кай. Ад Яжэ ва ў ме жах Пад
ляш ска га ва я вод ства бу даў ні чыя ра бо ты 
знач на пра су ну тыя, но вая аў та ма гіст раль 
не ўсю ды прак лад ва ец ца тым жа шля
хам што і да сю леш няя, яна ў не ка то рых 
мес цах ад хі ля ец ца ад ра ней шай тра сы 
ка ля кі ла мет ра. Вя дуц ца аг ра мад ныя 
зем ля рый ныя ра бо ты, бу ду юц ца но выя 
ма сты і ві я ду кі, пра цуе проць ма ма шын, 
пе ра валь ва юц ца аг ра мад ныя коль кас ці 
зям лі. А ў ме жах Ма за вец ка га ва я вод ства 
кра я від кры ху ін шы, там ра бо ты толь кі ўзя лі 
старт. І ві даць, што там но вая да ро га пой
дзе па тым жа са мым мес цы, што і ра ней
шая. Між Аст ро ві яй і Выш ка вам вы се ча на 
па ла са сас но ва га ле су, па каз ва ю чы сця ну 
гон кіх сас но вых ства лоў, быц цам ней кія 
шчы ке ці ны. Агуль на кам лі там яш чэ ў зям лі, 
але дзені дзе яны ўжо вы вер ну ты на вон кі 
да ю чы ўра жан не ней ка га ка таст ра фіч на га 
кра я ві ду. Но вая тра са не аб мі нае трох рас
па ло жа ных там пер пен ды ку ляр на вё сак 
і не ка то рыя ся лі бы ўжо апус це лыя ча ка юць 
свай го ско ра га зно су...

Бе ла стоц кі аў то бус спы ня ец ца ця пер 
ка ля са мю сень кай праж скай цар к вы, а ад
туль ру кою па даць на Ус ход ні чы гу нач ны 
вак зал. Па вар шаў скай Ды я мет раль най 
лі ніі ця пер што га дзін на кур сі ру юць цяг ні кі 
па між аэ рад ро ма мі Акэн це і Мод лін...

У Мод лі не не быў я з ча су пры зы ву, та му 
ад чу ваў я ся бе быц цам быў там пер шы раз. 
Ней кія агуль ныя кад ры за ха ва лі ся ў па мя
ці, але ні вод най дэ та лі. Не ча му дзі ва вац ца 
— даў ні пры зыў ны час быў над та ін тэн сіў на 
за поў не ны не над та рэф лек сіў ны мі за нят ка
мі, та му з та го ча су аста ла ся ў па мя ці мо жа 
не бе лая, але ж над та шэ рая пля ма. Ар га
ні за та ры су стрэ чы спэў ні лі пра вад ніч ку, яе 
ра ска зы пра крэ пасць бы лі вель мі зай маль
ны мі, але больш зай маль ны мі па ка за лі ся 
мне кра я ві ды так пры род на га як і ан т ра па
ген на га вы ва ду. Што і раз зрок пры цяг ва ла 
пей заж ная нез вы чай насць мес ца.

Крэ пасць Мод лін па бу да ва на пры зліц ці 
Віс лы і Нар вы. Яна ў ад ным ас пек це на гад
вае на шу Бе ла веж скую пуш чу: ка ля зме ны 
яе пры род на га кра я ві ду зак ру ці лі ся не 
аба ры ге ны, толь кі пры шэль цы з да лей шых 
кра ін. Пер шы мі зла дзі лі там ума ца ва ны 
ла гер шве ды ў час свай го „па то пу” ў 1655
1660 га дах. У 18071812 га дах фран цу зы 
па за га дзе На па ле о на збу да ва лі там рэ дут, 
у якім іх няе вой ска ба ра ні ла ся пе рад ру скі
мі з 5 лю та га да 1 снеж ня 1813 го да; да пра
цы бы ло пры цяг ну та звыш дзе ся ці ты сяч 
мяс цо вых ся лян. Пас ля Лі ста па даў ска га 
паў стан ня 18301831 га доў ра сій скія ўла ды 
ра шы лі раз бу да ваць крэ пасць. Бы ла па бу
да ва на цы та дэль, якая лі чы ла ся най даў жэй
шым бу дын кам у Еў ро пе — два з чвэр цю 
кі ла мет раў. На во кал яе бы ла па бу да ва на 
сі стэ ма фар тоў у ра ды у се да двац ца ці кі ла
мет раў. Як важ най бы ла гэ тая крэ пасць, 

якую ра сей цы ў 1834 го дзе наз ва лі Но ва ге
ор гі еў скай, мо жа свед чыць ар ты кул у Эн
цык ла пе дыч ным слоў ні ку Брок хаў за і Эф ра
на: „Но во ге ор ги ев ская кре пость (быв ший 
Мод лин) — Вар шав ской гу бер нии и уез да, 
в 14 вер стах ни же Вар ша вы, при сли я
нии Вис лы с Бу гоНа ре вом. Соб ствен но 
кре пость, слу жа щая ре ду том об шир но му 
ук реп лен но му ла ге рю, ле жит на пра вом бе
ре гу Вис лы и Бу га, но пред мост ные ук реп
ле ния обес пе чи ва ют со об ще ние с ле вы ми 
бе ре га ми обе их рек. Кре пость за ло же на 
На по ле о ном; один из ре ду тов до сих пор 
но сит наз ва ние „На по ле о нов ско го”. На сто
я щий свой вид кре пость при ня ла при им пе
ра то ре Ни ко лае I, по се тив шем ее 17 раз. 
Трой ной ряд стен кре по сти, ши ро кие и глу
бо кие рвы, вы со кие ва лы, устав лен ные ог
ром ны ми ору ди я ми да ют впе чат ле ние неп
ри ступ но сти; для оса ды Но во ге ор ги ев ской 
кре по сти неп ри я те лю пот ре бо ва лось бы 
не ме нее 200 ты сяч вой ска, тог да как для 
обо ро ны ее до ста точ но 12 ты сяч че ло век. 
Но во ге ор ги ев ская кре пость со е ди не на 
же лез ной до ро гой с Иван го ро дом и Вар ша
вой”. Сям нац цаць ра зоў па бы ваў там сам 
ра сій скі ім пе ра тар Мі ка лай І!.. Мод лін ская 
крэ пасць бы ла яго най зрэн кай у во ку. Коль
кі лю дзей пра ца ва ла пры яе раз бу до ве 
ў кан цы 1830х га доў да клад на не вя до ма, 
не вя до мыя так са ма і зат ра ты на яе. Вя до ма, 
што на пы тан не ня мец ка га ім пе ра та ра пра 
ме на ві та зат ра ты, цар Мі ка лай І ад ка заў, што 
іх маш таб ве дае толь кі Бог і на чаль нік ін жы
не раў Вар шаў скай ва ен най ак ру гі ге не рал 
Іван Дэн, ад нак абод ва яны тры ма юць сак
рэт. Вар та тут пры вес ці і ін шы кра пас ны 
эпі зод гэ та га ца ра. Ме на ві та на ве даў ён 
і бу до ву Брэс ц кай крэ пас ці. Там узяў у ру ку 
цэг лу і спы таў ад на го з на чаль ні каў, з ча го 
тая цэг ла зроб ле на.

— З глі ны, — ад ка заў бу даў нік.
— А мне зда ец ца, што з зо ла та, та кія тут 

вя лі кія зат ра ты, — заў ва жыў ім пе ра тар.
Мод лін ская крэ пасць бы ла не адзі най 

у ме жах і на ак ра і нах та га час на га Ка ра леў
ства Поль ска га. Бы лі ў той час па бу да ва ны 
крэ пас ці ў зга да ным Брэс це, у Дэм б лі не, 
Вар ша ве, Лом жы, Асаў цы, Грод не, Коў не... 
Ра сій ская ім пе рыя рых та ва ла ся да вя лі кай 
вай ны.

Ка лі ўспых ну ла Пер шая су свет ная 
вай на гэ тыя крэ пас ці, бу да ва ныя та кою 
да ра гой ца ною, не бы лі, у прын цы пе, вы ка
ры ста ны. Ба ра ні ла ся толь кі Аса вец кая крэ
пасць, дзе ў хо дзе заў зя тых ба ёў 6 жніў ня 

1915 го да бы ла пры ме не на хі міч ная зброя 
ма са ва га зніш чэн ня; роў на трыц цаць га доў 
паз ней вы рас атам ны грыб над Хі ра сі май... 
Ін шыя крэ пас ці, ап ра ча Мод лі на, бы лі эва
ку і ра ва ны. Бы ла б, ма быць, эва ку і ра ва на 
і Но ва ге ор гі еў ская крэ пасць, „сім вал ра сій

ме рах ква та ра ва ла ся па не каль кі дзя сят каў 
сал дат; у та кіх умо вах кры ху пак ва та ра ваў
ся і я са сва і мі са рат ні ка мі... Дзе ся ці год дзя
мі цы та дэль бы ла ка зар май — у па чат ку 
ра сій скім, а паз ней поль скім сал да там 
шмат лі кіх час цей. Ця гам апош ніх дзе ся ці
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ска га па на ван ня ў Поль ш чы”, ка лі б не... бе
жан ства; бе жан цы за ня лі 115 ты сяч та вар
ных ва го наў. Ра сій скае кі раў ні цтва ад ным 
[про]ма хам зла дзі ла дзве бя ды. „Рус ские 
и ев рей ские бе жен цы, как са ран ча дви га
ют ся на во сток, не ся с со бою па ни ку, го ре, 
ни ще ту и бо лез ни” — ус па мі наў адзін з ра
сій скіх ге не ра лаў. Ра сій скія сла ба раз ві тыя 
ка му ні ка цыі бы лі пе раг ру жа ны ма са вай эва
ку а цы яй цы віль на га на сель ні цтва і гар ні зон 
най буй ней шай ра сій скай крэ пас ці, зрэн ка 
ў во ку ца ра Мі ка лая І, быў па кі ну ты ца ром 
Мі ка ла ем ІІ на во лю лё су...

10 жніў ня 1915 го да нем цы ўпер шы ню 
ад к ры лі агонь па Но ва ге ор гі еў скай крэ пас
ці, а ўжо дзе сяць дзён паз ней гэ тая ма гут
ная цвяр ды ня з амаль дзе вя но ста ты сяч ным 
гар ні зо нам зда ла ся ўдвая мен шай гру поў
цы войск пра ціў ні ка. 20 жніў ня зда бы чу аг
ля даў сам кай зер Віль гельм. У хо дзе гэ тай 
„ма лан ка вай” аба ро ны за гі ну ла ка ля трох 
ты сяч ра сій скіх сал дат, а звыш вась мі дзе ся
ці ты сяч тра пі ла ў па лон. У ня мец кія ру кі тра
пі ла паў та ры ты ся чы гар мат і ка ля мі льё на 
сна ра даў для іх; у той час ра сій ская ар ты ле
рыя ад чу ва ла вост ры дэ фі цыт аму ні цыі...

Крэ пасць лёг ка зда ло яе ка ман да ван не, 
але не ча га яму дзі ва вац ца. Гар ма ты і аму
ні цыя для іх бы лі, але не ха па ла він то вак, 
а не ка то рыя сал да ты пры но сі лі пры ся гу 
ап ра ну тыя ў неў стаў ную фор му. І скла да на 
ў та кіх умо вах, пас ля япон скай вай ны і пер
шай рэ ва лю цыі, га ва рыць пра ней кі ба я вы 
дух...

На суп раць мод лін скай цы та дэ лі, на ле
вым бе ра зе Нар вы, са ма пе рад яе ўліц цём 
у Віс лу, за ха ваў ся ве ліч ны бу ды нак ко ліш ня
га збож жа ва га скла да. Зна чыць, за ха ваў ся 
яго агуль ны кор пус з раз ру ша ным флі ге
лем, што ўпі раў ся ў са мо зліц цё ма гут ных 
рэк. Ме на ві та пас ля Дру гой су свет най вай
ны той апус це лы склад ста лі зно сіць, а цэг
лу ад яго браць на ад бу до ву раз бу ра най 
Вар ша вы. Ад нак у па ру ўмя шаў ся за ха валь
нік даў ні ны і ўда ло ся пра ду хі ліць яго поў ны 
знос. У 1836 го дзе быў па бу да ва ны да яго 
ві ся чы трох п ра лёт ны мост ад га лоў най 
цы та дэ лі крэ пас ці даў жы нёй у 88 мет раў. 
У 1888 го дзе ў хо дзе вес на вой па вод кі кры
га ход па Віс ле прар ваў ся ў вус це Нар вы су
праць яе ця чэн ня і сар ваў той мост. Сты хія 
заб ра ла не толь кі мост, але і жыц цё са ра ка 
сал дат, якія яго ра та ва лі...

Цы та дэль, той най даў жэй шы еў ра пей скі 
бу ды нак, за ха ва ла ся. Таў ш чы ня яе сцен не 
мен шая мет ра. У асоб ных ка зар мен ных ка

год дзяў вой ска па сту по ва па кі да ла цы та
дэль і за раз яна спры ва ты за ва на. Роз ныя 
аб’ ек ты крэ пас ці ў роз ных ру ках і не выг
ля да юць яны над та пры ця галь на. Ма быць 
яш чэ яе ўлас ні кі не над та ве да юць, у якім 
на прам ку яе пе ра бу доў ваць. І не толь кі 
ў час ге не ра ла Дэ на яна пат ра ба ва ла вя лі
кіх ка пі та лаў к ла дан няў — пе рад ёю і ця пер 
ба дай не мен шыя вык лі кі. Па куль што ў цы
та дэ лі гас па да рыць га лоў ным чы нам Час. 
Раз г ля да ец ца яна і як бу ду чы га тэль для 
но ва га цы віль на га аэ рад ро ма, але ж гэ та 
і вы дат ны не толь кі пом нік даў ні ны. З яе Та
тар скай ве жы ві доч ная ве ліч ная па на ра ма 
ці ка ва га на ва кол ля ўключ на з Вар ша вай... 
З гэ тай ве жы цар Мі ка лай І лю ба ваў ся 
важ най част кай сва ёй ім пе рыі. Та тар скай 
ве жай наз ва на яна па той пры чы не, што 
ў ёй ква та ра ва лі сал дат му суль ман ска га ве
ра выз нан ня, га лоў ным чы нам з паў ноч на га 
бо ку Каў ка за.

Бы ла цэ та дэль і вя лі кай тур мой, дзе тры
ма лі роз ных мя цеж ні каў, не толь кі ўдзель
ні каў поль ска га Сту дзень ска га паў стан ня, 
але і ўдзель ні каў мат ро скіх бун таў ча су пер
шай ра сій скай рэ ва лю цыі 1905 го да. Ча сам 
трап ля лі ту ды і зу сім вы пад ко выя лю дзі, 
між ін шым не пісь мен ныя сал да ты, якія не
свя до ма пад ха пі лі зной дзе ную бун таў ні чую 
лі стоў ку, каб пас ля зак ру нуць у яе жмень ку 
ма хор кі... У ка зе мат ных ад дзя лен нях за раз 
толь кі вы со кія сце ны з ма лень кам акен цам 
на вер се, з дзвяр мі і фор тач кай по бач іх, це
раз якую па да ва лі зня во ле ным і ежу, і драў
ля ную па ра шу...

Бы ла згад ка пра аэ рад ром. Па бу да ва лі 
яго па ля кі са ма пе рад вы бу хам Дру гой су
свет най вай ны, у якую ка ры ста лі ся ім нем
цы. Паз ней бы ло там поль скае вай ско вае 
лёт ніш ча, да 2000 го да. Ця пер там дру гі, 
пас ля Акэн ця, цы віль ны аэ ра порт Вар
ша вы. Га доў па ру та му бы ло мно га шу му 
пра лёт ніш ча для Бе ла сто ка. Ка лі б та кое 
збы ло ся, мне мож на бы ло б вяр тац ца з юбі
лей най су стрэ чы ней кім „якам”. Але да вя
ло ся больш тра ды цый на, по ез дам. Вель мі 
су час най „пэ сай” з Вар ша вы, якая за раз 
ка ля сіць у Бе ла сток па па бу да ва най для 
сі стэ мы ко ліш ніх цар скіх крэ пас цей Пры
віс лін скай чы гун цы і па яе вет цы ў форт 
Зэг жэ — ад Вар ша вы це раз Ле гі я но ва да 
Вя лі ша ва. У гэ тай „пэ се” па са жыр не над та 
на ват чуе, што едзе — не тое як у ко ліш нім 
по ез дзе з рыт міч ным і энер гіч ным пых цен
нем па ра во за...

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

П ісьменн і к ,  як і  вырас  на  “Нашай  н і ве “ 

Змітрака Бядуліhttp://main.l im.by
130 га доў з дня нараджэння

Бе ла ру скі  пісь мен нік  Зміт рок  Бя ду ля 
(сап раў д нае  проз віш ча  Са му іл  Плаў нік) 
на ра дзіў ся 23 кра са ві ка 1886 г. у мя стэч ку 
Паса дзец  (Ла гой скі  ра ён).  Па хо дзіў  з не
ба га тай  габ рэй скай сям’і. Баць ка яго быў 
аран да та рам, а зі мой пра ца ваў на ле са на
рых тоў ках.  Ча сам  ён  зай маў ся  дроб ным 
ган д лем, лю біў му зы ку — іг раў на скрып цы. 
Дзед,  адзі ны  ў мя стэч ку  ка валь  і мед нік, 
меў  улас ную  біб лі я тэ ку.  Са му і лу  з са ма га 
дзя цін ства  да вя ло ся  да па ма гаць  па  ха це 
і па  гас па дар цы  сва ёй  вя лі кай  сям’і.  На 
здоль нас ці і ін та рэ сы хлоп чы ка паў п лы ваў 
баць ка, які чы таў сва ім дзе цям кні гі. Бу ду чы 
бе ла ру скі пісь мен нік ву чыў ся ў па чат ко вай 
яў рэй скай шко ле — хе да ры, а пас ля ў шко
ле ра бі наў ешы бо це, якой не скон чыў. Але 
доб ра ве даў іў рыт, ідыш, ня мец кую, бе ла ру
скую, ру скую і кры ху поль скую мо вы. Ней кі 
час пра ца ваў хат нім на стаў ні кам іў ры ту, по
тым кан тор ш чы кам на ле са рас п ра цоў ках.

У дзя цін стве Плаў нік пі саў на ста ра жыт
на габ рэй скай  мо ве,  по тым  —  пару ску. 
Але бе ла ру скія мо ва  і куль ту ра ўсё роў на 
ўры ва лі ся ў яго тво ры. У 1909 г. у ру кі Зміт
ра ка тра пі ла бе ла ру ска моў ная га зе та „На
ша ні ва”, якая ка рэн ным чы нам паў п лы ва
ла на яго све та пог ляд. У ся рэ дзі не 1910 г. 
Бя ду ля ад даў у рэ дак цыю га зет свае вер
шы, але яны не бы лі апуб лі ка ва ны. Маг чы
ма та му, што бы лі яш чэ „няс пе лы мі”.

У 1912 г. Са му іл быў за про ша ны ў Віль ню 
на  ста лую  пра цу  ў бе ла ру скія  куль тур ныя 
ар га ні за цыі. Пра ца ваў у рэ дак цыі „На шай ні
вы” ра зам з Ян кам Ку па лам. Апа вя дан ні, на
пі са ныя Зміт ра ком Бя ду лем у тыя га ды, ста
лі  кла сі кай  бе ла ру скай  лі та ра ту ры.  Ле там 
1915 г.  з Віль ні  вяр нуў ся  ў Паса дзец,  але 
ка лі фронт наб лі зіў ся да род най вё скі лі та ра
та ра, то сям’я яго бы ла зму ша на ра та вац ца 
ад паг ро маў. Бя ду ля пе ра е хаў у Мінск, дзе 
пра ца ваў у Бе ла ру скім та ва ры стве да па мо

гі па цяр пе лым ад вай ны. Су пра цоў ні чаў з га
зе тай „Бе ла ру скі шлях”.

Пас ля пры хо ду са вец кай ула ды не каль
кі  год  пра ца ваў  у га зе це  „Са вец кая  Бе
ла русь”,  ін шых  га зе тах,  быў  рэ дак та рам 
дзі ця ча га ча со пі са „Зор ка”, гра мад скапа
лі тыч на га  і лі та ра тур на га  ча со пі са  „Бе ла
ру скае жыц цё”. У 1926 г. па чаў пра ца ваць 
у Ін бел куль це,  быў  пер шым  рэ дак та рам 
кра яз наў чаэт наг ра фіч на га ча со пі са „Наш 
край”. Ува хо дзіў у лі та ра тур нае аб’ яд нан не 
„Ма лад няк”, пас ля — ва „Уз выш ша”.

У па чат ку Дру гой су свет най вай ны па кі
нуў Бе ла русь. Па мёр 3 лі ста па да 1941 г. ад 
ін фар к ту ў эва ку а цыі ка ля Ураль ска (Ка зах
стан), дзе і быў па ха ва ны. Бя ду лю ха ваў ві
цеб скі ко ла саў скі тэ атр, які ў гэ ты час гаст
ра ля ваў  ва  Ураль ску. Ак цё ры над  тру ной 
чы та лі тво ры пісь мен ні ка.

У сва іх тво рах Бя ду ля ад люст ра ваў цяж
кую до лю пра цоў ных. У скар бон ку бе ла ру
скай на цы я наль най лі та ра ту ры ўвай ш лі яго 
апа вя дан ні „Пяць лы жак за цір кі”, „Ма ла дыя 
дры ва се кі”,  „На  ка ля ды  к сы ну”,  „Ве лі код
ныя яй кі”, „Ле та піс цы”. У 1923 г. яны ўвай ш
лі ў пер шую кні гу  „На за ча ра ва ных го нях”. 
По тым  бы ло  яш чэ  ка ля  20  пры жыц цё вых 
збор ні каў. Шы ро кую вя до масць на бы ла апо
весць  „Са ла вей”.  У кан цы  1930 гг.  Зміт рок 
Бя ду ля на пі саў дзве аў та бі яг ра фіч ныя апо
вес ці  „Наб лі жэн не”  і „У  дры му чых  ля сах”. 
Апош нім яго тво рам ста ла апо весцьказ ка 
„Ся рэб ра ная  та ба кер ка”  (1940).  Упер шы
ню  яна  цал кам  бы ла  над ру ка ва на  толь кі 
ў 1953 г.  У 19511953 гг.  вый шаў  збор  тво
раў Зміт ра ка Бя ду лі ў ча ты рох, у 19851989 
— у пя ці та мах.

На  ра дзі ме  пісь мен ні ка  ў вёс цы  Памса
дзец ство ра ны му зей. Па мят ная эк с па зі цыя 
ёсць і ва Ураль ску. А ў ста лі цы Бе ла ру сі Мін
ску ёсць плош ча і ву лі ца імя Зміт ра ка Бя ду лі.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

На пэў на, мно гія вы дан ні заз на ва лі пад
час свай го іс на ван ня роз ныя пе ры я ды 
па пу ляр нас ці. Не ка то рыя з’яў ля лі ся як 
вы бух, але жыц цё іх бы ло ня доў гім і яны 
хут ка зга са лі, не па кі нуў шы на ват больш
менш тры ва лай па мяці пра ся бе. Не ка то
рыя, зай меў шы сваю ні шу, жы вуць спа кой
ным жыц цём без яск ра вых уз ру шэн няў. 
Ну а не ка то рыя, іс ну ю чы да во лі доў гі час, 
пе ра жы ва лі як вя лі кія ўзлё ты, так і глы
бо кія па дзен ні. Ад ным з прык ла даў та кіх 
вы дан няў у бе ла ру скай ме дыяпра сто ры 
вар та пры га даць га зе ту „Лі та ра ту ра і ма
ста цтва” („ЛіМ”).

„ЛіМ” уз нік у Бе ла ру сі яш чэ за са вец кім 
ча сам. Аку рат пад час кі ра ван ня Ста лі на, 
і меў на мэ це „быць вост рай збро яй ба
раць бы за ге не раль ную лі нію пар тыі ў га лі
не лі та ра ту ры і ма ста цтва”.

На ступ ныя га ды іс на ван ня га зе ты, ка лі 
не лі чыць Дру гой су свет най вай ны, бы лі 
да во лі спа кой ныя. У ёй дру ка ва лі ся па э ты, 
пісь мен ні кі, лі та ра тур ныя кры ты кі, але па 
вя лі кім ра хун ку, га зе та не бы ла заў важ най 
на ват у той сціп лай са вец кай ме дыяпра
сто ры. Але ўсё змя ні ла ся пад час пе ра бу до
вы. Ме на ві та нап ры кан цы 80х — па чат ку 
90х га доў мі ну ла га ста год дзя „ЛіМ” стаў 
ледзь не са май ці ка вай і чы та най га зе тай 
лю дзей, якія ста мі лі ся ад са вец ка га пад
ма ну і шу ка лі са праў ды вост рай па ле мі кі, 
вы яў лен ня сха ва най ра ней праў ды, сап
раў д на га па ка зу рэ а лій усіх ба коў жыц ця. 
І „ЛіМ” на та ляў гэ тую пра гу. Та му ме на ві та 
ён стаў у тыя ча сы га зе тай № 1 у Бе ла ру сі.

Але тое, што бы ло 2030 га доў та му, 
ужо не ты чыц ца ця пе раш ня га „Лі Ма”. Ця
пер ён хоць і аба зна чае ся бе як га зе та 
твор чай ін тэ лі ген цыі, не як не ата я сам ля
ец ца з той жа Свят ла най Алек сі е віч, Ры го
рам Ба ра ду лі ным, Ні лам Гі ле ві чам і шмат 

які мі ін шы мі на шы мі лі та ра та ра мі. „Поль
скае ра дыё”, на пры клад, ба чыць пры чы ну 
ў тым, што зас на валь ні ка мі вы дан ня з’яў ля
юц ца Мі ні стэр ства ін фар ма цыі Бе ла ру сі, 
а так са ма праў лад ны Са юз пісь мен ні каў 
на ча ле з ге не ра лам Мі ка ла ем Чар гін цом. 
Згод ніц кім і ма ла заў важ ным вы дан нем 
лі чыць яго бе ла ру скі мо ваз наў ца Змі цер 
Саў ка.

Маг чы ма, ус ве дам ля ю чы сваю ма ла
заў важ насць і ма лаз нач насць, рэ дак цыя 
„Лі Ма” не асаб лі ва ці ка віц ца пры ваб нас цю 
і сай та га зе ты, што мес ціц ца па ад ра се 
http://www.ma іn.lіm.by. Ста рон ка вы дан ня 
ў ін тэр нэ це вы гля дае да во лі бляк ла для 
вы дан ня, якое фі нан су ец ца з бе ла ру ска га 
дзяр ж бю джэ ту, а зна чыць, мае неб ла гія 
гро шы. Ка неш не, сайт аб наў ля ец ца рэ гу
ляр на, але гэ та не зна чыць, што ён ад па
вя дае пат ра ба ван ням су час нас ці. Так, там 
ня ма ані я кай муль ты ме дый нас ці, а раз меш
ча ныя фо таз дым кі ма юць з боль ша га пар
т рэт ны ва ры янт і ні як не ад люст роў ва юць 
зместу та го ці ін ша га тэк сту.

На сай це мы не зной дзем так са ма 
агуль най прэ зен та цыі вы дан ня. Маг чы ма, 
рэ дак цыя не ба чыць сэн су зна ё міць но вых 
на вед валь ні каў свай го сай та з кі рун кам 
і па лі ты кай га зе ты. Ці ка ва, што вы ход ныя 
да дзе ныя, раз меш ча ныя ў раз дзе ле „Кан
так ты”, змяш ча юць ад рас у ін тэр нэ це не 
вы дан ня, а вы да вец ка га до ма „Звяз да”, 
яко му „ЛіМ” на ле жыць.

Руб ры ка „Бло гі”, вый с це на якую мес ціц
ца ўвер се цэ ла га вы яў лен ня, трэ ба бы ло б 
пе рай ме на ваць „Блог Ма ры ны Ве ся лу хі”, 
бо ін шыя з тых бло гаў ужо не іс ну юць.

З уся го вы шэй па да дзе на га за ста ец ца 
зра біць сум ную выс но ву — „Лі Ма” ўжо ня
ма, за стаў ся толь кі яго бляк лы цень.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Ды рэк тар ка тэ ат ра ад зна чы ла:
— Мы ра зу ме ем, што ві до віш ча фар му

ец ца ў ат мас фе ры дру го га спек так ля, які 
ад бы ва ец ца за сце на мі на ша га тэ ат ра, 
і я ду маю, што гэ та не ты чыц ца толь кі Бе
ла сто ка.

Пра су пра цоў ні цтва з Пят ром Ра тай ча
кам аб паста ноў цы «Бе лай сі лы, чор най па
мя ці» гу тар ка вя ла ся на пра ця гу двух га доў:

— Ужо на па чат ку Пётр Ра тай чак пад к
рэс ліў, што кні гу Кон ц ка га лі чыў важ ным 
го ла сам у спра ве Поль ш чы, а не толь кі 
Бе ла сто ка. І ў гэ тым кан тэк с це спек такль 
уз ні каў ад са мо га па чат ку.

Пас ля прэм’ е ры Мар цін Кон ц кі ў гу тар
цы з жур на лі ста мі сцвяр джаў:

— П’е са з’яў ля ец ца пра ця гам кні гі. Тое, 
што ад бы ло ся ва кол яе і спек так ля, з’яў ля
ец ца да піс ван нем яе чар го ва га раз дзе ла.

Сім ва ліч нае ад ш тур х ван не

У спек так лі іг ра юць сем ак цё раў. Кож
ны з іх іг рае не каль кі пер са на жаў. Та кім 
чы нам, гле да чы су ты ка юц ца з цэ лым спек
т рам роз ных пер са на жаў з роз ных ася род
дзяў. Ёсць м.інш. не а на цыст, які, у кіс ла
гу ма ры стыч най сцэ не му сіць іг раць у спек
так лі «Скры пач на да ху», шу каль нік, які 
зай ма ец ца ад к ры ван нем за бы тай габ рэй
скай гі сто рыі го ра да, пра фе сар кі па за ма
лёў ван ні не а на цыс ц кіх над пі саў у го ра дзе, 
пра ку рор, які па лі чыў сва сты ку азі яц кім 
сім ва лам шчас ця, ці гей — жы хар Бе ла сто

ка. Ёсць так са ма шмат ге ро яў — як ска заў 
Пётр Ра тай чак — зна ка вых не толь кі для 
Бе ла сто ка: Прэ зі дэнт, Бі скуп, Біз нес мен, 
Рэ лі гій ная Дзя яч ка, Гра мад ская Дзя яч ка, 
Дэ пу татНа цы я на ліст ці Уль т расЗаў зя тар. 
Ня цяж ка прык лас ці не ка то рых з гэ тых пер
са на жаў да кан к рэт ных лю дзей па іме ні 
— да тых, якія па яў ля юц ца ў кні зе Мар ці на 
Кон ц ка га. Тым не менш, у спек так лі гэ та 
не мае вя лі ка га зна чэн ня.

Гле да чы ся дзяць на лаў ках з трох ба
коў вя лі кай сцэ ны тэ ат ра (не ў гля дзель
най за ле), «самна сам» з пер са на жа мі 
спек так ля. Над га ло ва мі пер са на жаўак цё
раў боў таюц ца вет ра кі і іх сі лу э ты ад люст
роў ваюц ца на пад ло зе, аб лі ца ва най плек
сіг ла сам. На зад нім пла не ўста ля ва ны пу
сты паста мент, які з’яў ля ец ца ба зай у сцэ
нах, між ін шым, з за маз ван нем сва сты кі 
гра мад скай дзя яч кай ці, пры ма ю чы мі іра
ніч нае вы мя рэн не ды я ло га мі аб не жа дан ні 
збу да ваць у Бе ла сто ку пом нік Люд ві ку 
За мен го фу, якія цяг нуц ца дзе ся ці год дзя мі. 
Па чат ко вая сцэ на як быц цам пе ра не се ная 
з ву лі цы, а якая спасы ла ец ца на па дзеі 
з удзе лам пра ціў ні каў п’е сы, ма тыў з ду
ха мі прод каў, які ад но сіц ца да сум лен няў 
гле да чоў, са свет ла вым зна кам сва сты кі 
ніз ка над га ло ва мі ак цё раў у кан цы прад
стаў лен ня, дзіў ныя тан цы, які мі час ад ча су 
зай ма юц ца ге роі, і на рэш це, ся род ін шых, 
фі наль ная сцэ на п’е сы — сім ва ліч нае і не
ад наз нач нае за ах воч ван не гле да чоў да 
агуль на га «спіх ван ня» Бе ла сто ка на мо ра 

— ат ры ма лі ся рэ а лі за та рам тэ ат раль на га 
пра ек та паспя хо ва з за ха ван нем іх жы вых 
тэм парыт маў, якія змя ня юц ца ў сва ёй 
ды на мі цы. Ма быць, кры ху ад на стай на 
ат ры ма ла ся толь кі сцэ на шу каль ні ка 
габ рэй скіх сля доў у го ра дзе (Па вел Па бі
сяк — гас цін на) і ма на ло гу «апан та на га» 
поль скас цю ў кі ча ва тым вы дан ні ама та ра 
му зы кі ды скапо ла (Пётр Шэ коў скі). Тым 
не менш, ак цё ры без сум нен ня да лі па каз 
ак цёр скай іг ры, без кры шын кі сцэ ніч на га 
фаль шу, які лёг ка мо жа па я віц ца ў дра ма
тур гіч ным ма тэ ры я ле, ство ра ным на ас но
ве пуб лі цы сты кі.

Мы не аца ня ем

Бер нард Ба ня, ува саб ля ю чы ся, ся род 
ін ша га, у ро лі пра ку ро ра і не а на цы ста, за
пэў ні ваў яш чэ да прэм’ е ры:

— Мы не ста ім у гэ тым спек так лі ні за 
ад ным з ба коў. Мы не су дзім, не ацэнь ва
ем. Да ем гле да чам маг чы масць уба чыць 
не ка то рыя ме ха ніз мы, якія па каз ва юц ца 
не ад на ба ко ва. Мі хал То кай, іг ра ю чы, 
ся род ін ша га, ста ты ста ў «Скры па чы на 
да ху», гея, ін ду ска га іміг ран та:

— Гэ та дас ле да ван не больш шы ро ка
га кан тэк сту, без паста ноў кі тэ зі су, бяс с п
рэч ных ад ка заў.

На прэм’ е ры так са ма бы лі ге роі кні гі 
Мар ці на Кон ц ка га. У тым лі ку Та маш Су лі
ма, які мае спра ву з ад наў лен нем па мя ці 
аб ах вя рах «Бу ра га» і сум ня ва ец ца ў яго 
ўша на ван ні як ге роя. Неў за ба ве пас ля 
прэм’ е ры на пі саў на ад ным з ін тэр нэт
пар та лаў: «Пер шы ды скам форт ад чу ваў 
я мі на ю чы па да ро зе ў тэ атр ча ты ры па лі

цый ныя су кі ўста ля ва ныя як ва ро ты ў п’е
су. Паса дзі лі мя не на сцэ не з ак цё ра мі на 
няз руч ных се да лах. Я ад чу ваў ся бе як на 
рын гу, на якім мя не лу пяць. Гэ та быў як 
мю зікл ва ю ю чых у тан цы, асу джа ных адзін 
на ад на го бар цоў. Дзіў ны старт, на са мой 
спра ве да да дзе ны «з хо ду» (так!) і ў кан
тэк с це апош ніх па дзей ва кол тэ ат ра. Ка
лі б яго паста віць пе рад тэ ат рам, цал кам 
за цер ла ся б грань па між ак цё ра мі і гле да
ча мі, ма ста цтвам і жыц цём. І без гэ та га яна 
бы ла ледзь заў важ ная».

Гі сто рык праф. Алег Ла ты шо нак пас
ля вы ха ду з тэ ат ра ад зна чыў у раз мо ве 
з «Ні вай»:

— Вы дат ны спек такль, але на вош та 
ліш ні раз тут га во рыц ца, што ах вя ра мі 
«Бу ра га» бы лі пра ва слаў ныя, а не бе ла
ру сы? Гэ та бы ла ак цыя, на кі ра ва ная на 
бе ла ру саў.

На пэў на, вы хо дзя чы са спек так ля, не 
дас ца ска заць сло ва мі ад на го з яго ге ро яў:

— Наш го рад як сон ца. Як узы хо дзя
чае сон ца, якое сва і мі пра мя ня мі ас вят
ляе ўсё і ўсіх.

У той час ка лі ў Дра ма тыч ным пра цяг
ва ла ся прэм’ е ра, у клу бе Бе ла стоц кай 
па лі тэх ні кі «Гвінт» з на го ды юбі лею ОНР вы
сту паў гурт «Nor di ca», вя до мы тво ра мі, якія 
спры я юць пад бух тор ван ню да дыск ры мі на
цыі і ня на віс ці. Рэк тар па лі тэх ні кі, ка лі па чуў 
ад жур на лі стаў, што кан цэрт бу дзе як раз 
та кой ка ман ды, вы ка заў... шка да ван не.

Квіт кі на прэм’ ер ны і адзін пас ляп рэм’
ер ны спек такль ра зыш лі ся поў нас цю 
(сцэ нааў ды то рыя змяш чае ка ля 150 ча ла
век). Най б лі жэй шая паста ноў ка — 6 мая.

vТэкст і фо та Ма цея ХА ЛА ДОЎ СКА ГА

няз руч ная па мяць...
1Fпрацяг
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Адгаданка Адгаданка Адгаданка
Шыф раг ра ма
Лі та ры  ад га да ных  слоў,  пе ра не се ныя  згод на  з іх  па рад ка вы мі  ну ма ра мі  ў клет кі  рос пі су, 

скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. ма лое ак но = 2 _ 6 _ 12 _ 27 _ 11 _ 10 _;
2. най леп шая аба ро на = 15 _ 5 _ 7 _ 24 _ 25 _;
3. са мае глы бо кае во зе ра ў Бе ла ру сі = 16 _ 17 _ 18 _ 19 _ 20 _ 21 _;
4. унут ра ная част ка пле ча во га вы гі бу з... ара ма там = 22 _ 23 _ 13 _ 14 _;
5. штраф за не а ба вяз ко васць = 9 _ 29 _ 28 _ 8 _;
6. ра вок, у які ця чэ па пу ляр ная пе сен ная ва да = 26 _ 3 _ 4 _ 1 _.

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

ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 14 ну ма ра
Па ляк, Ро на, ар ген ці нец, ба ты скаф, лад, ксі, Ці роль, пры я цель, хвост.

Ра шэн не: Ад ля нос ці не ба ляць кос ці.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Ганне Дэм’я-

нюк з БельскаПадляшскага і Лявону Федаруку  
з Рыбал.

1 кра са ві ка гэ та га го да ў свят лі цы ў Ста-
рым Ляў ко ве ар га ні за ва лі Х Ад кры ты 
скуль п тур ны кон курс. Удзель ні кі — усе 
яны 37 асоб: дзе ці, мо ладзь і да рос лыя 
бы лі з На раў чан скай гмі ны — згод на 
з тэ май сё лет ня га юбі лей на га кон кур су 
вы кон ва лі глі ня ныя пад с веч ні кі.

І так, у ка тэ го рыі дзя цей даш коль на га 
ўзро сту пер шае мес ца за няў Бар таш Се
мя ня ка, дру гое Ан та ні на Кар пюк ды трэ
цяе раў нап раў нае мес ца Пётр Нес ця рук 
і Ігар Ха ра шэў скі. Вы лу чэн ні ат ры ма лі 
Іза бэ ля Міль ко і Шы ман Ха ра шэў скі.

У ка тэ го рыі вуч няў ІІІІ кла саў па чат ко
вай шко лы пер шае раў нап раў нае мес ца 
за ва я ва лі Алі вія Хар ке віч і Лу каш Ян цэ
віч, дру гое раў нап раў нае мес ца за ня лі 

Клаў дзія Каз лоў ская і Па вел Ба рэч ка ды 
трэ цяе раў нап раў нае мес ца — Габ ры е ля 
Стоц кая і Габ ры е ля Крас на поль ская. Вы
лу чэн ні ат ры ма лі Кін га Ка лэц кая, Дар’я Ра
дзі ва нюк, Ка ця ры на Ваш чэн ка і Зу зан на 
Са мо цік.

Ся род вуч няў ІVVI кла саў па чат ко вай 
шко лы най лепш ся бе ад рэ ка мен да ва лі 
Дар’я Ба ка нач і Ні на Мар ці но віч (за ня лі 
яны раў нап раў нае пер шае мес ца), Да мі
ні ка Су ха до ла і Шы ман Па то нец (за ня лі 
дру гое мес ца) ды Ка ра лі на Кан д рат і Вік
то рыя Кан д рат (трэ цяе мес ца). Вы лу чэн ні 
ат ры ма лі Юлья Кар даш і Ян ка Се мя ня ка.

У ка тэ го рыі гім на зі стаў раў нап раў нае 
пер шае мес ца за ня лі Вік то рыя Па то нец 
і Кшыш таф Бі рыц кі, дру гое мес ца Алі вія 

Кузь ма і трэ цяе мес ца Мо ні ка Са віц кая.
У гру пе да рос лых асоб уз на га ро ды 

жу ры прыз на чы ла Тэ рэ се Са ко віч (І мес
ца), Паў лі не Драў ноў скай (ІІ мес ца) і Ні не 
Ха ра шэў скай (ІІІ мес ца).

Пры пад рых тоў цы і ў хо дзе кон кур су 
шмат пап ра ца ва лі Воль га Мак сі мюк (ін
ст рук тар ма ста цтва), Алі на Бар та шук 
(біб лі я тэ кар ка) і Кры сты на Паск роб ка 
(кі раў ніч ка свят лі цы). Дып ло мы і рэ ча выя 
ўзна га ро ды ўру чы ла ды рэк тар ка Гмін на
га ася род ка куль ту ры ў На раў цы Га ле
наМа ры ё ля Рэ ент. Як і ў мі ну лыя га ды, 
на ме ра пры ем ства і ў склад жу ры быў 
за про ша ны ні жэй пад пі са ны су пра цоў нік 
„Ні вы”.
vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Ча ром хаў скі са маў рад паспя хо ва рэ а лі зуе пры ня тыя ін ве сты цый ныя 
за да чы. У мі ну лым го дзе, на пры клад, гмі на вы да ла на гэ тую мэ ту 7 076 
661,48 зл. У вы ні ку бы ла пе ра бу да ва на гмін ная да ро га Ста віш чы — По лаў
цы, ап ра цоў ва ец ца тэх ніч напра ек т ная да ку мен та цыя на пе ра бу до ву да ро
гі з Ча ром хіСя ла ў Ча ром хуСтан цыю, да ру ча на вы ка нан не да ку мен та цыі 
для ніз ка э мі сій най гас па дар кі, пап раў ле на тран с г ра ніч ная сі стэ ма ахо вы 
ася род дзя ў Ча ром се і Вы со кім шля хам па шы рэн ня ка на лі за цый най ін ф
раст рук ту ры, да ру ча на вы ка нан не пра ек т най да ку мен та цыі ачыш чаль ні 
сцё каў па ву лі цы Фаб рыч най і доб раў па рад ка ван не на ва кол ля, за куп ка 
аў та ма шы ны для вы ваз кі не чы сто таў, за куп ка сель ска гас па дар ча га трак
та ра з пры чэ пай для пе ра во зу вя лі ка га ба рыт ных ад па даў з тэ ры то рыі гмі
ны, па ме ча ны ро ва ро выя тра сы паў ноч наўсход няй част кі Пад ляш ша для 
аг ра ту ры стыч ных мэт, за куп ка вы ра та валь на га аб ста ля ван ня для доб ра
ах вот най па жар най ка ман ды ў ча ром хаў скім пасёл ку (бен за пі ла і суп раць
дым ны апа рат).

Як па ін фар ма ваў войт Ча ром хаў скай гмі ны Мі хал Вруб леў скі, сё лет ні 
бю джэт, пас ля ка рэк ту ры, скла дае су му 16 709 968,03 зл. на ба ку пры быт
каў і 17 490 663,88 зл. на ба ку вы дат каў. На ін ве сты цыі прыз на ча ец ца 
6 967 491 зл. Як кан ста та ваў кі раў нік са маў ра да, сё ле та не прад бач ва ец
ца рэ а лі за цыі ін ве сты цый ных за дач, па коль кі брак афор м ле най тэх ніч най 
да ку мен та цыі. За тым ас ноў най мэ тай бу дзе афар м лен не та кой да ку мен
та цыі на тры за да чы: па шы рэн не ка на лі за цый най сет кі па ву лі цы 1 Мая, 
за тым пры лег лых ву ла чак, так са ма па бу до ва ка на лі за цыі ў ся ле Ча ром ха, 
ас фаль та ван не ву лі цы Вісь нё вай і пры лег лых ву ла чак: Лан ко вай, Длу гай, 
Мё да вай, Вей скай і пе ра бу до ва гмін най да ро гі з ся ла Ча ром хі ў на прам ку 
Ку за вы, за тым прак лад ка ас фаль та ва га па лат на і спа лу чэн не з ву лі цай 
Аг ра до вай і Дзі буа. Пас ля рэ а лі за цыі пла на ва ных ін ве сты цый, на маю дум
ц ку, від Ча ром хіСта цыі знач на пап ра віц ца і паў п лы вае на боль шы па ток 
ту ры стаў у прыг ра ніч ныя сё лы.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Чаромхаўскія  інвестыцыі

Найлепшыя скульптары

(22.03. — 20.04.) Мно га ра бо ты, але яш-
чэ больш пры ем нас ці. Слу хай го ла су сэр ца. 
Мо жаш су стрэць вель мі бліз кую са бе ду шу. 
25.04. тры май ся пра віл, бо мо жа для ця бе 
гэ та кеп ска кон чыц ца. Ма еш сі лу пе ра ма ніць 
усё да ча го дак ра неш ся. Тва і мі эмо цы я мі кі-
ру юць зор кі тыя, што12 га доў та му. І ў тва ім 
лю боў ным жыц ці бу дуць ней кія вяр тан ні.

(21.04. — 21.05.) Аба вяз ко ва зай г рай 
у ла та рэю, мо жаш так са ма зра біць ней кі 
за ла ты ін та рэс. Ка лі шу ка еш но вую пра цу, 
прой дзеш праз ква лі фі ка цый нае сі та, а Пас ля 
28.04. да мо ву бу дзеш мець ужо ў кі шэ ні. І не 
шка дуй са бе доб ра га ад па чын ку. Да ве да еш-
ся, як да лё ка ты зай шоў і коль кі яш чэ пе рад 
та бою.

(22.05. — 22.06.) Бу дзеш ад чу ваць ся бе 
мо ла да, ма ла дзей чым па мет ры цы. Про ста 
рас пус ціш кры лы. Вар та ця пер та бе за няц-
ца фі зіч ным вы сіл кам. 29.04. на ця бе зва ліц-
ца шмат аба вяз каў, якія ця бе про ста прыг-
ня туць. Што раз больш ня лёг кіх за дач для 
вы ра шэн ня. Бу дзеш пры му ша ны спра віц ца 
з не да стат ка мі свай го па чуц цё ва га жыц ця. 
Ме ды туй.

(23.06. — 23.07.) Час пе ра стаць азі рац ца 
ў мі ну лае, жыць ус па мі на мі. Гля дзі ўпе рад, бо 
толь кі та ды мож на штось ці змя ніць. Зме ны па-
я вяц ца, але нег вал тоў ныя. Най леп шы ме тад 
— ма лых кро каў. 25.04. ад к ла дзі пад піс ван не 
да моў і да ку мен таў на леп шы час.

(24.07. — 23.08.) Мо жаш з пос пе хам па-
каз ваць усе свае пе ра ва гі. Ка лі штось ці пла ну-
еш ці ро біш — ра бі гэ та пер фек тыў на. Ся род 
сяб роў тры май ся тых, якія не ка жуць, што ня-
ма ча го ста рац ца сар ваць яб лык з вер ха ві ны 

дрэ ва. Ка лі доў га хва рэ еш, бу дзе та бе ляг чэй, 
але не па кі дай пры маць ля кар ствы. 25-30.04. 
ас це ра гай ся неп ра ду ма ных дзе ян няў.

(24.08. — 23.09.) Знай дзі хві лі ну для ся бе 
са мо га, ад пач ні, па чы тай. 25.04. бу дзе ця бе 
схіль ваць да хут кіх, не да кан ца пра ду ма ных 
ра шэн няў; не дай ся бе па га няць! Ад 29.04. 
за ха вай вя лі кую ас ця рож насць, асаб лі ва 
пры нез на ё мых. Ця пер па чаў ся твой год! Бу-
дуць у ім цу доў ныя на го ды аж да 9 ве рас ня. 
Спя шай ся з рэ а лі за цы яй ма раў. За ся родзь ся 
і дой дзеш да мэ ты!

(24.09. — 23.10.) Будзь ад кры ты на но-
выя, ці ка выя пра па но вы. Ша лі з каст рыч ні ка 
ня хай схо дзяць да ле ка ра, аб с ле ду юц ца. Вы-
кон вай усе свае абя цан ні, толь кі та ды ўдас ца 
та бе па ка ры стац ца шан ца мі, якія пла не та даб-
ра бы ту сып не та бе пад но гі.

(24.10. — 22.11.) Твая прад п ры маль насць 
пры ня се плён. Ця пер мо жаш за рэ гіст ра ваць 
сваю фір му. 28.04. не кры ты куй ста рэй шых 
асоб з сям’і. Бу дзеш са бою — жар с ным, эма-
цый ным Скар пі ё нам. Паз на еш свае лі мі ты 
— пра фе сій ныя, фі нан са выя, па чуц цё выя.

(23.11. — 22.12.) 24-30.04. не дай ся бе 
ўга ва рыць на ры зы коў ную пры го ду. 25.04. 
хтось ці мо жа пат рак та ваць ця бе ня вет лі ва. 
Дбай аб сваю фор му, за леж на ад уз ро сту. 
Марс на мо віць ця бе на дзе ян ні. Ка лі не хо-
чаш страт, му сіш быць сум лен ным у ад но сі-
нах да ся бе са мо га. Сяб роў ства мо жа пе ра-
ра дзіц ца ў ка хан не.

(23.12. — 20.01.) Мо жаш па ду маць аб 
пра цы на ўлас ны ра ху нак. Дбай аб свае кос-
ці і су ста вы. Зра бі уль т ра гукавое аб с ле да ван-
не. 25.04. бу дзеш раз д раж не ны, што мо жа 
кеп ска паў п лы ваць на ад но сі ны ў сям’і. Ты 
яш чэ ў мо цы зо рак, ад каз ных за твае па ра зы 
з мі ну лых га доў. Ця пер іх уп лыў слаб не, але 
му сіш аб ду маць, ча го праг неш, кім ты ёсць 
і што мо жаш пры свя ціць для та го, каб дай с ці 
да мэ ты.

(21.01. — 19.02.) Мо жаш ця пер стаць 
ра тун кам для фір мы. Ней кія ра ней шыя ін ве-
сты цыі (аб якіх ты ўжо мо жа і за быў ся), вер-
нуц ца з над п ла тай, або даў ж нік вер не ўвесь 
доўг. 28.04. бу дзеш схіль ны да неп ра ду ма-
ных аса бі стых ра шэн няў. Пе рад та бою ўсё, 
што лю біш — но выя на го ды, зна ём ствы, шан-
цы. Пла нуй, рэ а лі зуй.

(20.02. — 21.03.) Мо жаш ця пер шмат за-
ра біць. Ча кае ця бе на го да афор міць тан на 
доб рую эк скур сію. 23-30.04. не вер ва ўсе 
доб рыя на ме ры. 23-30.04. піль нуй ся, каб 
твой флірт не быў па лі ча ны за штось ці боль-
шае. 25.04. лепш не га ва ры гуч на та го, што 
ду ма еш аб ін шых. 29.04. уце шыш ся, уба чыў-
шы, як твае аш чад нас ці ра стуць, і ад чу еш ся-
бе бяс печ ным. Твае сны бу дуць пра роц кі мі, 
за ду мы про ста не зям ныя, але бу дзеш лёг кай 
зда бы чай для роз ных ма нюк, ін т ры га наў і па-
ляў ні чых на паса гі. Тры май во чы шы ро ка ад к-
ры тыя, ду май ра зум на.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

У аў то рак, 12 кра са ві ка, у во сем ве ча ра, ка лі 
мы з дач кою раз маў ля лі па ма біль ні ку, су вязь 
не ча ка на абар ва ла ся. Паспра ба ваў я ад на віць 
су вязь. Без вы ні ко ва. Праз не каль кі мі нут дач
ка па тэ ле фа на ва ла на ста цы я нар ны тэ ле фон 
і вы я ві ла мне пры чы ну ава рыі. У на шу раз мо ву 
не ча ка на ўклю чыў ся бе ла ру скі апе ра тар. У гэ
тым мес цы ха чу ад зна чыць, што пры поль ска
бе ла ру скай мя жы ў Пяш чат цы зна хо дзіц ца 
пе ра дат чык ма біль най су вя зі вя лі кай мо цы, 
які ра ды у сам дзе ян ня ахоп лі вае прыг ра ніч ную 
зо ну, так са ма і на поль скім ба ку. У та кім вы пад
ку не аб ход на свой ма біль нік пе рак лю чыць на 
поль ска га апе ра та ра, інакш кошт раз мо вы па лі
чыць бе ла ру скі апе ра тар па за меж ных стаў ках. 
Та кім чы нам з май го ма біль на га ра хун ку «вы па
ры ла» ў гэ ты дзень 16,41 зл.

Не быў гэ та адзі ны вы па дак. Зда ра ла ся 
і ра ней, што з май го ра хун ку пра па да лі гро шы 
ў ка рысць бе ла ру ска га апе ра та ра, але я аб 
тым не ве даў, па коль кі не вель мі раз бі ра ю ся 
ў та кіх спра вах. Ха чу за тым пе рас це раг чы чы
та чоў, ка лі прый дзец ца ім па бы ваць у Ча ром се 
і ка ры стац ца ма біль ні кам: зва жай це, каб пры 
на бі ран ні ну ма ра не выс вет ліў ся над піс «Ві тай 
на Бе ла ру сі”, бо гэ та зна чыць, што ўклю чы ла ся 
Пяш чат ка. Ху цень ка та ды вык лю чай це ма біль
нік, бо не пат рэб на стра ці це ліш нія гро шы, якіх 
ніх то не вер не. Ка му на гэ та паскар дзіц ца?

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Каму паскардзіцца
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У па ле скай 
глы бін цы (40)

Ад вя коў мы кі ра ва лі ся ў Пінск, на поў нач, ра зам з ця чэн нем 
ра кі Га рынь, — ка жа Ры гор 

Яцу та. — Та му не бы ло вя лі кіх кан так таў 
з поў д нем. З Дуб ро ві цай раз дзя ля ла нас 
неп ра ход нае ба ло та. Да бі рац ца ту ды на
суп раць плы ні па ра цэ бы ло цяж ка, ды 
хто нар маль ны схо ча ру хац ца да за ду, 
на суп раць пра воў пры ро ды.

Так бы ло ад ста ра жыт ных ча соў аж
но да дру гой па ло вы ва сям нац ца та га 
ста год дзя, ка лі збу да ва лі тут пер шую 
да ро гу па су шы, што іш ла з Пін ска ў Сар
ны і на Ва лынь. Па сён няш ні дзень гэ ты 
гі ста рыч ны шлях у на ро дзе на зы ва юць 
«лі тоў кай».

— А коль кі кі ла мет раў бу дзе з Вы соц
ка ў Пінск? — пы таю.

— Не дзе, 90.
У ад чу ван ні май го су бя сед ні ка 90 кі ла

мет раў да ро гі па ва дзе яві ла ся па ле скай 
нор май. Ды сам ві зіт у Пінск, дзе больш 
ка рыс на мож на бы ло пра даць і на быць 
та ва ры, быў ап раў да ны ў эка на міч ным 
сэн се. Не менш ва бі ла куль тур ная аў ра 
го ра дацэн т ра. У Пінск кі ра ва лі ся па 
на ву кі, на рэ лі гій ныя фэ сты і свя ты, там 
афар м ля лі су до выя спра вы або на вед ва
лі сва я коў у тур ме.

Лёг касць, з якой лю дзі пе ра ся ка лі пра
сто ру, не па каз ва ю чы сто мы, зда ва ла ся 
амаль жы вёль най! У на ро дзе за ха ва ла ся 
па мяць пра «звыш ма біль насць» пры го
жа га по лу:

— Ста ра жы лы га ва ры лі, — па чаў мой 
су бя сед нік, — што мяс цо выя жан чы ны 
ра ні цай рас паль ва лі ў пе чы і ад п раў ля
лі ся ў Пінск на ры нак. І яны пас пя ва лі 
вяр нуц ца да моў, каб да ва рыць ежу і па
ста віць на стол...

— Апош нюю сен са цыю Ры гор Яцу та 
па даў з не да ве рам і гуч най ус меш кай.

* * *
Вы соц кі му зей — не про ста му зей

уста но ва з эк с па на та мі. Тут як ні дзе ад
чу ва ец ца па чуц цё стра ты і аб ме жа ван ня. 
Па ча так мяс цо вас ці выз на ча юць ар хе а ла
гіч ныя зна ход кі з IV ст. да н.э. — кра мя нё
выя на ка неч ні кі стрэл і шпі цаў, ка мен ныя 
скра бал кі, но жа па доб ныя плас ці ны, част
кі ка мен най ся ке ры, фраг мен ты ке ра мі кі, 
жа но чыя аз до бы, ма не ты. Упер шы ню 
ў пісь мо вых кры ні цах Вы соч ко па зна ча ны 
ў 1005 го дзе і пры на ле жыць ён Ту раў скай 
пра ва слаў най епар хіі. Роск віт мяс цо вас ці 
вы па дае на ХV ст. дзя ку ю чы бе ла ру скай 
ды на стыі Галь шан скіх. Аб са лют най не
ча ка нас цю для мне бы ла звест ка рэ лі гій
на га кштал ту. Ка лі я спы та ла, які свя ты 
най больш уша ноў ва ец ца ў гэ тым кут ку 
Па лес ся, у ад каз па чу ла та кое:

— У нас мяс цо вая пат рон ка — Юлі я на 
Галь шан ская!

Хоць астан кі бе ла ру скаўкра ін скай 
свя той за хоў ва юц ца ў Кі еў скаПя чэр скай 
лаў ры, ра дзі ма свя той на Па лес сі. Юлі я на 
бы ла дач кой кня зя Юрыя Галь шан ска га, 
у пры ват нас ці цес ця Ула дзіс ла ва Ягай лы. 
Юлі я на па мер ла ў шас нац ца ці га до вым 
уз рос це. Яе культ на ра дзіў ся пас ля смер
ці, не ча ка на, дзя ку ю чы снам... Ка ра цей, 
пры за бы тая ўжо кня зёў на ста ла з’яў ляц ца 
ў сне пя чэр скім ма на хам і са ноў ні кам. 
Ка лі ад чы ні лі яе тру ну, яе це ла за хоў ва ла 
нят лен насць. Тут жа над да ма ві най здзяй с
ня лі ся аз да раў лен ні і цу ды. Сён ня Юлі я на 
Галь шан ская — за ступ ні ца дзя во чай ня він
нас ці і чыс ці ні.

— Род Галь шан скіх па да рыў нам тры 
нез вы чай ныя жан чы ны, — ка жа Ры гор 
Яцу та. — Гэ та свя тая Юлі я на, яе пля мен
ні ца Ана ста сія Галь шан скаяЗас лаў ская 
і Фя до ра Галь шан скаяСа ла мя рэц кая.

У го нар Ана ста сіі па стаў ле ны пом нік 
у цэн т ры Дуб ро ві цы. Кня зёў на прас ла ві
ла ся як пе рак лад чы ца Біб ліі на сла вян
скую мо ву.

— На гэ тую Біб лію, — да дае мой су бя
сед нік, — сён ня пры ся га юць ук ра ін скія 
прэ зі дэн ты.

Фя до ра ра зам з му жам Іва нам па бу да
ва лі за мак у Вы соц ку. Пры іх па на ван ні 
го рад на быў эка на міч ны і куль тур ны 
прэ стыж і быў пе рай ме на ва ны на Вы шаг
рад. У пісь мо вых кры ні цах Галь шан скія
Са ла мя рэц кія ўпа мі на юц ца як фун да та
ры цар к вы. Так са ма ў Вы соц ку ней кі час 
жыў вя до мы рэ лі гій ны пісь мен нік і дзе яч 
Мі ле цій Смат рыц кі...

Раз віц цё і зрух у гас па дар цы за па чат ка
ва лі ка ла ні сты з Ня меч чы ны, пак лі ка ныя 
сю ды ў 1805 го дзе Вац ла вам Ба рэй кам. 
Ка ла ні сты па ся лі лі ся ў асоб ным квар та ле 
«Са фій ка». Гэ та дзя ку ю чы ім на Па лес сі 
за па чат ка ва лі га доў лю ка роў фры зій скай 
па ро ды — не ад’ ем ны эле мент су час на га 
лан д шаф ту. Ця гам на ступ ных ста год дзяў 
ма лоч ная пра мыс ло васць ста не ві зіт кай 
рэ гі ё на. Пры да ва ен най Поль ш чы тут вы
пу ска лі вя до мы на цэ лую кра і ну пра дукт: 
Mas ło z Wy soc ka nad Ho ry niem...

У Вы соц ку най перш ста лі вы рош ч
ваць буль бу. У му зеі за ха ваў ся да ку мент 
з 1853 го да, які па ве дам ляе, што мяш ча
не і жы ха ры на ва коль ных вё сак ат ры ма
лі загад па са дзіць «кар топ лю».

— У Вы соц ку па сён няш ні дзень 
ка жуць «кар топ ля», а ўсю ды на во кал 
«буль ба», — ад зна чае Яцу та.

* * *
Так са ма ў му зеі мне па шан ца ва ла вы

свет ліць праб ле му, якая да гэ тай па ры 
зда ва ла ся чы стай аб ст рак цы яй.

— Яш чэ ў час вай ны жан чы ны з на ва
коль ных сё лаў пры хо дзі лі ў цар к ву ў на
міт ках, — па яс няе Ры гор Яцу та, — на шы 
мяш чан кі на дзя ва лі ўжо хуст кі. На міт ка 
— не ад’ ем ны эле мент сла вян ска га жа но
ча га кас цю ма. Гэ та 2,5мет ро вы руч нік 
з іль ня но га па лат на, пры аз доб ле на га на 
кан цах ар на мен там. Жан чы ны ад мыс ло
ва вя за лі яе на га ла ву.

У му зеі прэ зен ту юц ца са мат ка ныя на
міт кі з род най ха ты Ры го ра Яцу ты. На іх 
за ха ва лі ся ар ха іч ныя ар на мен ты з ма ты
ва мі вась мі кут най зор кі і ром баў.

— Ці ве да е це за пі са ны ва ўзо ры 
слоў ны ка му ні кат? — пы таю гас па да ра 
му зея. На міт кі выт ка ла ма ту ля май го су
бя сед ні ка Ган на Тэ рэн цьеў на.

— На жаль, не па спеў ужо спы таць... 
— чую ў ад каз. — З на міт ка мі да во лі 
скла да ная спра ва. Лю дзі пра іх за бы лі. 
Я сам ез дзіў аж но ў Сер ні кі, каб на на ва 
на ву чыц ца вя заць на міт ку...

На міт ка, як ма ла які эле мент убо ру, 
ме ла сваю важ касць і зна чэн не ў ма
гіч ных прак ты ках. На ма ту лі ну на міт ку 
пры ма лі но ва на роджаных не маў лят 
дзяўчынак. Гэ ты рытуал меў па спры яць 
іх даў га веч нас ці, дбай нас ці і не па сед лі
вас ці. На мітку за хоў ва лі праз усё жыц цё, 
а пас ля смер ці кла лі яе ў да ма ві ну або 
вя за лі на на ма гіль ны крыж.
На Па лессі ве ры лі, што з да па мо гай на
міткі мож на ра заг наць хма ры і адаг наць 
ад ся ла бу ру з гра дам.

(пра цяг бу дзе)
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