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Пісьменны Бельск-Падляшскіè4

Памяць і праўдаè9

Сёлетні фестываль (17-22 мая) прыцяг-
нуў каля тысячы выканаўцаў, спяваючых 
у 33 харах з шаснаццаці краін. У зале 
Падляшскай оперы і філармоніі па вул. 
Падлеснай харысты выканалі больш за 
дзвесце твораў. Кожны хор спяваў у рам-
ках конкурсных слуханняў па шэсць-восем 
твораў. Фестываль адкрыў канцэрт у выка-
нанні мінулагодняга лаўрэата першай прэ-
міі ў намінацыі прафесійных хароў — хору 
Нацыянальнай радыёкампаніі Украіны імя 
Платона Майбарады пад кіраўніцтвам Юліі 
Ткач, які раней з хорам Беластоцкага меды-
цынскага ўніверсітэта (дырыжор Бажэнна 
Савіцкая) праспявалі гімн «Gaude Mater 
Polonia». Загаловак інаўгурацыйнага кан-
цэрта «Царкоўная музыка ад вытокаў да 
сучаснасці» выдатна адлюстроўваў рэпер-
туар усяго фестывалю.

Афіцыйнае адкрыццё прызнанага ў све-
це агляду здзейснілі падляшскі ваявода Баг-
дан Пашкоўскі і віцэ-прэзідэнт Беластока 
Рафал Рудніцкі ў прысутнасці, між іншым, 
былога маршалка Сената Багдана Барусэві-
ча. Падчас урачыстага адкрыцця дырэктар 
фестывалю Мікалай Бушко падкрэсліў:

— Сёлетні выпуск фестывалю вянчае 
35 гадоў існавання піянерскай і першай 
у свеце падзеі, якая прадстаўляе сусвет-
ную спадчыну музыкі пяючай душы. Яна 
чаргова насіла назвы: «Дні праваслаўнай 
музыкі», «Агульнапольскія Дні царкоўнай 
музыкі» і ад 25 гадоў — «Міжнародны фе-
стываль царкоўнай музыкі», заўсёды з імем 
«Гайнаўка», горада, у якім яна ўзнікла, на 
працягу 21 года праводзілася і да гэтага ча-
су ствараецца. Распазнаваны і паважаны 
ў свеце фестываль «Гайнаўка» ў духоўным 
і мастацкім захапленні, тут на Падляшшы 
аб’яднаў да гэтага часу 776 хароў з 37 кра-
ін свету. Адкрытасць свецкага мерапрыем-
ства і ўніверсальнасць царкоўнай музыкі 
параднілі выканаўцаў многіх народаў, рас 
і рэлігій: хрысціян (праваслаўных, католі-
каў, грэка-католікаў, пратэстантаў), верні-
каў ісламу і юдаізму. Перад міжнародным 

журы адрэкамендаваліся аматарскія хары 
(прыхадскія, свецкія, дзіцячыя), ансамблі 
музычных вучэльняў, а таксама (што было 
сусветнай сенсацыяй) выдатныя прафесій-
ныя хары.

Як адзначыў, сярод каштоўных камянёў 
сёлетняга выпуску апынуліся праваслаў-
на-арабская малітва з Назарэта або твор 
з «Супрасльскага ірмалагіёна». Можна бы-
ло пачуць таксама творы прысутных у зале 
кампазітараў, членаў журы Лесі Дычко, Ана-
толія Кісялёва і Рамуальда Твардоўскага 
(старшыні журы). На запрашэнне прыняць 
удзел у сёлетнім фестывалі — дадзенае 
адзначаючым у гэтым годзе 20-годдзе 
дзейнасці Фондам «Царкоўная музыка» 
— станоўча адказала 35 хароў з Аўстраліі, 
Беларусі, Балгарыі, Эстоніі, Грэцыі, Латвіі, 
Літвы, Польшчы, Македоніі, Румыніі, Расіі, 
Сербіі, Славакіі, Украіны, Венгрыі і Аб’ядна-
ных Арабскіх Эміратаў.

У рамках слуханняў са сцэны прагучала 
— як сказаў Мікалай Бушко — гістарычная 
рэпертуарная поўня: ад малітваў на мове 
Хрыста, да сучасных выкананняў на каля 
дваццаці мовах. У чарговы раз можна было 
пачуць гукі музыкі польскіх кампазітараў, 
у тым ліку Юзафа Казлоўскага ці Міхала 
Рагоўскага. Юбілейны фестываль пацвер-
дзіў свой статус музычнага форуму Усходу 
і Захаду. З нагоды юбілею Мікалай Бушко 
з удзячнасцю ўспамінаў 25-годдзе працы 
ў журы суправаджаючага мерапрыемства 
з самага пачатку айца Юрыя Шурбака. Гэ-
та ён у 1982 годзе старшыняваў першаму 
журы і ўганараваў сціплую тады падзею 
канцэртам адзінага тады ў Польшчы пра-
фесійнага Ансамбля царкоўнай музыкі. 
Незадоўга да адкрыцця сёлетняга фесты-
валю а. Юрый Шурбак нагадаў у гутарцы 
з журналістамі:

— Фестываль царкоўнай музыкі гэта бяз-
межны лес. У 1982 г., калі мы пачыналі фе-
стываль, і калі я быў першым старшынёю 
журы, адбываўся ён у вельмі сціплых абста-
вінах: тады яшчэ ў драўлянай гайнаўскай 
царкве святога Мікалая, ля якой расла 
новая мураваная царква. Тады, вобразна 
кажучы, мы не чакалі, што гэтае адно зя-

лёнае дрэўца прынясе такі вялікі ўраджай, 
вырасце лес цудоўных дрэў, таму што ва 
ўсіх выпусках фестывалю прыняло ўдзел 
больш за восем соцень хароў з усіх канты-
нентаў. Камень, які мы ўкінулі ў ваду, гене-
раваў хвалі, якія разышліся па ўсім возеры.

Дадаў:
— Царкоўная музыка перапаўняе душы. 

Гэта музыка нябесных сфер, якая падымае 
чалавечы дух і адцягвае яго ад паўсядзён-
насці жыцця, навакольнай рэчаіснасці і з’яў-
ляецца бальзамам для заклапочаных душ. 
На маю думку, царкоўную музыку павінны 
ствараць людзі, якія працуюць кожны дзень 
у царкве, прасякнутыя праваслаўным лада-
нам і якія выдатна ведаюць літургічныя тэк-
сты, Святое Пісанне, не толькі кампазіцый-
ную тэхніку. Самае галоўнае ў музыцы Пра-
васлаўнай царквы гэта слова. Гэтак жа, 
як гаворыцца ў Евангеллі паводле Іаана, 
у пачатку было Слова, і Слова было ў Бога, 
і Слова было Богам. І гэта Божае слова, 
прыкрытае мелодыяй, гармоніяй, музычнай 
арнаментыкай, дае проста неверагодны 
эфект, які ўплывае на пачуцці людзей, 
сферу іх жыцця, іх нутро. Кранае самыя ад-
чувальныя струны чалавечай душы. І гэта 
вялікая заслуга гэтага фестывалю.

Журы конкурсу, так як ад гадоў, старшы-
няваў Рамуальд Твардоўскі, выдатны поль-
скі кампазітар і педагог. Неўзабаве пасля 
абнародавання вынікаў, у размове з намі 
ацаніў ён узровень сёлетняга выпуску фе-
стывалю:

— Добрым бокам быў вялікі і значны 
ўдзел моладзі. Гэта служыць добрым прад-
весцем для будучыні. Таму вельмі добра 
бачу перспектыву харавога руху ў адносі-
нах да царкоўнай музыкі. Недахопам было 
дрэннае праграмаванне выступленняў. Сё-
лета склалася так, быццам хтосьці загадаў, 
што хары маюць аддаць перавагу песням 
ціхім, спакойным: аднастайным, выключна 
ў сузіральным настроі. Не хапала кантрас-
насці: гучнейшай, хутчэйшай. Узнікла небяс-
пека пэўнай стомленасці, што і я асабіста 
адчуваў. Таму я прапанаваў дырэктару Буш-
ко ўнесці папраўку ў рэгламент фестываль-
нага конкурсу. Яна заключалася б у тым, 

што хары абавязаны прадставіць разна-
стайную праграму з пункту гледжання тэк-
стуры, дынамікі і кантраснасці. Каб песні 
не былі пад адзін капыл, таму што ў рэшце 
рэшт усе мы на фестывалі пазасынаем. Ма-
быць, ужо з наступнага года дадасць гэта 
каларыту.

Журы ў кароткім абгрунтаванні вердык-
ту адзначыла высокі ўзровень фестывалю, 
пацвердзіўшы высокі ўзровень і ўнікаль-
насць з мастацкага і духоўнага пункту 
гледжання, а таксама выказала задаваль-
ненне ў сувязі з удзелам шырокіх мас пуб-
лікі і папулярнасці царкоўнай музыкі сярод 
дзіцячых і моладзевых, акадэмічных і пра-
фесійных хароў. Надалей незвычайная ў гэ-
тым фестывалі публіка: стойкая і цярплівая. 
Гэта адзіны ў краіне фестываль, дзе і пад-
час слуханняў зала была амаль поўная.

Падчас гала-канцэрта Мікалай Бушко 
з рук намесніка падляшскага маршалка 
Мацея Жыўны з нагоды юбілею Фонду 
«Царкоўная музыка» атрымаў адзіную 
ўзнагароду, якая прысуджаецца ваявод-
скім самаўрадам «Знак пашаны Падляш-
скага ваяводства» за выдатныя дасягненні 
ў галіне распаўсюджвання музычнай куль-
туры.

Фестываль праходзіў пад ганаровым 
патранатам прэзідэнта РП Анджэя Дуды і мі-
ністра культуры і нацыянальнай спадчыны 
Пятра Глінскага. Канцэртам у Беластоцкай 
філармоніі спадарожнічалі выступленні ха-
роў у Варшаве, Кракаве і ў нядаўна пабуда-
ваным Еўрапейскім цэнтры музыкі Кшышта-
фа Пэндэрэцкага ў Люславіцах. Сам выдат-
ны кампазітар трымае мастацкі ганаровы 
патранат над беластоцкім фестывалем на 
працягу многіх гадоў. Канцэртавалі хары 
з нагоды фестывальных змаганняў таксама 
ў Тыкоціне, Супраслі (канцэрт прысвечаны 
памерламу фатографу Віктару Волкаву), 
Міхалове (у памяць памерлай беларускай 
дакументалісткі Тамары Саланевіч), у Сако-
лі, Белавежы і Бельску-Падляшскім.

Ва ўсіх катэгорыях апынуліся сёлета 
хары з Беларусі. Аб удзеле ў Фестывалі бе-
ларускіх хароў — праз тыдзень.
vТэкст і фота Мацея ХАЛАДОЎСКАГА

n Гала-канцэрт. Хор Гданьскай палітэхнікі (злева) і Дзяржаўны 
камерны хор. Дырыжыруе Наталля Міхайлава, дырыжорка мін-
скага хору. Вынікі фестывалю на 11 старонцы.

Музыка 
нябесных сфер

Падчас сёлетняга юбілей
нага, трыццаць пятага 
выпуску Міжнароднага 
фестывалю царкоўнай 
музыкі «Гайнаўка2016» 
у Беластоку выступілі яго 
папярэднія пераможцы, 
і запрошаны былі лепшыя 
з лепшых хароў. Адрэка
мендаваліся выканаўцы 
царкоўных песень такса
ма з вельмі далёкіх ад 
Польшчы краін. Напры
клад, у катэгорыі парафі
яльных хароў выступіў 
вельмі цікавы хор права
слаўнага сабора св. Фа
мы з Дубая, які выканаў, 
між іншым, творы на ара
мейскай і малаяламскай 
мовах і традыцыйную сі
рыйскую песню, а такса
ма вельмі прафесійна гу
чаўшы хор Аўстралійска
Новазеландскай епархіі, 
складзены з нашчадкаў 
эмігрантаў. Былі, вядома, 
песні прызнаных кампазі
тараў царкоўнай музыкі: 
класічныя і сучасныя. 
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Сенсацыя

Папраўлянне 
стратэгіі
Вачыма еўрапейца

Зноў

«Раз віц цё рэ гі ё на — су поль ная пер с пек-
ты ва» — пад та кім дэ ві зам пад ляш скія са-
маў ра даў цы, на ву коў цы, прад п ры маль ні кі 
і па лі ты кі дэ ба та ва лі ў за лах Уні вер сі тэц ка-
га куль тур на га цэн т ра Уні вер сі тэ та ў Бе ла-
сто ку (16 мая) аб не аб ход ных ка рэк ту рах 
у пры ня тую пад ляш скім сей мі кам у ве рас ні 
2013 г. «Стра тэ гію раз віц ця Пад ляш ска га 
ва я вод ства» да 2020 г. Пад ляш скі мар ша-
лак Ежы Ляш чын скі, у яко га як раз пе рад 
па чат кам кан фе рэн цыі я спы таў ся аб маг-
чы мас цях раз віц ця паў д нё ва-ўсход няй Бе-
ла сточ чы ны ў кан тэк с це па ла жэн няў стра-
тэ гіі, ска заў: «Ге не раль на мы бу дзем на да-
ваць больш ува гі, у пры ват нас ці, да рож най 
і чы гу нач най ін ф раст рук ту ры і па меж ным 
пе ра хо дам. Паг ран пе ра ход на Аў гу стоў скім 
ка на ле хут ка зме ніць свой ста тус з вод на га 
на пе шы і ве ла сі пед ны. Гай наў скі, Ся мя тыц-
кі па ве ты ці ўсход няя част ка Бе ла стоц ка га 
ма юць пат рэ бу ў асаб лі вай пад т рым цы. 
Пра гра мы для гэ тых тэ ры то рый хо чам рэ а-

лі за ваць су мес на з ура дам у рам ках тэ ры-
та ры яль на га да га во ру. Трэ ба ім к нуц ца да 
зба лан са ва на га раз віц ця».

У хо дзе пле нар на га па ся джэн ня на-
мес нік мі ніст ра сель скай гас па дар кі Яцак 
Ба гуц кі ў сва ім вы ступ лен ні, у сваю чар гу, 
ад зна чыў: «Мы за ўстой лі вым раз віц цём 
кра і ны і пад трым кай сла бей шых рэ гі ё наў. 
Ідэя для рэ гі ё на ў якас ці мо ста па між Ус хо-
дам і За ха дам па па лі тыч ных пры чы нах, на 
якія мы не ма ем ні я ка га ўплы ву, пе ра ста ла 
іс на ваць. Трэ ба гэ ты кі ру нак тро хі пе ра ма-
дэр ні за ваць, ад нак не за бы ва ю чы аб ім. 
Не ха пае тут вы ка ры стан ня эка на міч на га 
па тэн цы я лу, у тым лі ку сель ска гас па дар-
ча га, у спа лу чэн ні з на ву ко вым. Ін шая 
праб ле ма зак лю ча ец ца ў да ступ нас ці ка му-
ні ка цыі».

Пад час ад ной з па нель ных ды ску сій Баг-
дан Ра га ска, ге не раль ны ды рэк тар фір мы 
«Бар тэр» (энер ге тыч ны сек тар) ад зна чыў: 
«Пос пех Бе ла сто ка не ад люст роў ва ец ца 

ва ўсім ва я вод стве. Не ха пае ў Стра тэ гіі 
вы ка ры стан ня ко зы ра, якім з’яў ля ец ца ге-
аг ра фіч нае раз мяш чэн не рэ гі ё на на скры-
жа ван ні ўсход-за хад і поў нач-поў дзень. 
Бе ла ру сы ак тыў на пра цу юць над ма дэр ні-
за цы яй ма гіст ра лі М6 Мінск — Грод на, а за-
тым да паг ран пе ра хо да Бруз гі. З на ша га 
бо ку ні чо га не ро біц ца. Мы па він ны ў гэ тым 
кан тэк с це так са ма ду маць аб ук лю чэн ні рэ-
гі ё на ў тран с г ра ніч ныя ка лі до ры, а гэ та не 
ўва хо дзіць у Стра тэ гію».

Згад ва ю чы аб пла нах, звя за ных з прыг-
ра ніч най ін ф раст рук ту рай, Ева Ста хо віч 
з ад дзе ла ін ф раст рук ту ры Пад ляш скай 
ва я вод скай уп ра вы прад бач вае ў най б лі-
жэй шай бу ду чы ні па шы рэн не вы ключ на 
паг ран пе ра хо даў у Куз ні цы-Бе ла стоц кай 
і Баб роў ні ках. На яе дум ку, на паг ран пе ра-
хо дзе ў Куз ні цы не аб ход нае па шы рэн не 
ўяз ных і вы яз ных па лос ру ху ды па ве лі чэн-
не іх коль кас ці з двух да ча ты рох. Поль скі 
бок мае та кія пла ны, але ча кае тэх ніч ных 
пра ек таў па гэ тым пы тан ні з бе ла ру ска га 
бо ку: «Бе ла ру скі бок сён ня не за ці каў ле ны 
ў тым, каб ства раць ма лыя мяс цо выя паг-
ран пе ра хо ды».

Ле шак Лю ле віч, ды рэк тар дэ пар та мен та 
ін ф раст рук ту ры Пад ляш скай мар шал коў-
скай уп ра вы, ус па мі на ю чы аб пы тан нях 
да рож на га ру ху ў рэ гі ё не, ска заў: «Вы со ка 
ў рэй тын гу прац ста іць ад рэ зак Заб лу даў 
— Гай наў ка. З ін ша га бо ку да ро га Гай-
наў ка — Бе ла ве жа на столь кі па шы ра на, 
на коль кі гэ та даз во ле на пра гра май На ту-
ра-2000. Трэ ба схіль ваць Еў ра пей скую 

ка мі сію, каб адап та ва ла гэ тую пра гра му да 
рэ а лій».

У ку лу а рах ды ску сій ных па не ляў бур-
га містр Гай наў кі Ежы Сі рак у гу тар цы са 
мной ска заў: «Ат рым лі ва ец ца, што ў рам-
ках фі нан са ван ня ме ды цын скай да па мо гі 
і са цы яль на га за бес пя чэн ня не мо гуць 
быць пра фі нан са ва ны но выя аб’ ек ты. Мы 
пад рых та ва лі ін ве сты цый ную тэ ры то рыю, 
каб ства рыць ма дэль ны рэк рэ а цый на-рэ-
а бі лі та цый ны цэнтр, але за пі сы ў Стра тэ гіі 
вык лю ча юць фі нан са ван не пры ват ных суб’-
ек таў, якія зай ма юц ца та кі мі ін ве сты цы я мі 
як гэ тая».

У сваю чар гу госць кан фе рэн цыі войт 
На раў чан скай гмі ны Мі ка лай Па вільч ад зна-
чыў: «За пі сы ў Стра тэ гіі і дэ ба та мя не ці ка-
вяць у га лі не эка но мі кі і пра соў ван ня. У нас 
ёсць ін ве сты цый ныя тэ ры то рыі, на якіх 
па тэн цый ныя ін ве ста ры мо гуць па чаць пра-
ца ваць. Мы ў суб зо не Су валь скай эка на міч-
най зо ны і ма ем 9,5 га зям лі для бу даў ні цтва 
га тэ ляў, пан сі я на таў, які мі ін ве ста ры маг лі б 
за ці ка віц ца, і якія ства ры лі б пра цоў ныя 
мес цы над ва дас хо віш чам Се мя ноў ка, на 
аб ша ры бы лой Лу кі. Тут у нас ёсць уча стак 
для гуль ні ў гольф, ад яко га ад мо ві лі ся іс ну-
ю чыя па тэн цый ныя ін ве ста ры. Спа дзя ем ся, 
што пас ля па чат ку сё лет няй пе ра бу до вы 
да ро гі На раў ка — Бе ла ве жа праз Пуш чу ту-
ры сты больш ах вот на бу дуць кі ра вац ца на 
18-кі ла мет ро вы мар ш рут да нас.

Тэ ма ка рэк ці ро вак Стра тэ гіі, ве ра год на, 
бу дзе вяр тац ца не ад ной чы.

vМа цей ХА ЛА ДОЎ СКІ

Ка рот кі 
курс на ву чан-
ня ў га лі не 
жур на лі сты кі 
амаль паў сюд-
на па чы на ец ца 

з па доб на га прык ла ду:
— Трэ ба шу каць сен са цыю, — тлу ма-

чыць лек тар. — Ка лі са ба ка па ку саў ча ла-
ве ка, то гэ та ні ко га не за ці ка віць. Гэ та га чы-
таць ніх то не бу дзе, бо гэ та звы чай ная спра-
ва. Хто не ве дае што са ба кі ку са юц ца!? 
Ха-ха! А вось ка лі ча ла век па ку саў са ба ку, 
вось гэ та сен са цыя. Гэ та за ці ка віць усіх.

Дык вось! У Бе ла ру сі сен са цыю знай с ці 
прак тыч на не маж лі ва. Не-не, знай с ці то не 
цяж ка. Цяж ка да вес ці да прыз вы ча е на га 
да ўся ля кіх не ча ка нас цей на сель ні цтва, 
што гэ та са праў ды сен са цыя!

Яны то, сен са цыі, ні бы та пад на га мі ва ля-
юц ца. Іх як бы без ліч і ўсе без гас па дар ныя. 
Бя ры іх го лы мі ру ка мі хто хо ча і будзь вя лі-
кім жур на лі стам! Але ў апош ні мо мант выс-
вят ля ец ца, што ні ко га гэ та не ці ка віць. Тое, 
што для ін шых сен са цыя, для бе ла ру саў 
чар го вае за нуд ства, якое ўся го толь кі кры-
ху не га тыў на ўплы вае на агуль ны на строй.

— Па ду ма еш, ча ла век са ба ку па ку саў, 
— ска жа вам бе ла рус, пра чы таў шы, як вы 
ду ма лі, сен са цыю. — Трэ ба тых са бак даў-
но ўжо бы ло па заг ры заць усіх на хер. А то 
па раз во дзі лі ся, пра хо ду ад іх ня ма.

Ну дык вось! Ад на на стаў ні ца бе ла ру-
скай мо вы хі ба што вы ра шы ла зра біць 
зна ка мі тым свой не вя ліч кі кал гас. Яна па-
ча ла збі раць под пі сы за тое, каб яе шко ла 
больш не бы ла бе ла ру ска моў най... Бо яе 
дзе ці пой дуць у шко лу, і бе ла ру ская мо ва, 
на яе дум ку, бу дзе ім пе раш ка джаць ву чыц-
ца...

Пе рак ла дзі це гэ тую на ві ну на хоць якую 
ін шую мо ву, кінь це яе ў за меж ныя ме дыі, 
і яна ім г нен на ста не сен са цы яй у кож най 
кра і не. Вя до масць род на му кал га су за бяс-
пе ча ная.

Я ўжо не га ва ру каб на стаў ні ца поль-
скай мо вы ў Поль ш чы збі ра ла под пі сы 
за вось неш та па доб нае... Ці на стаў ні ца 
хар вац кай мо вы не дзе ў Хар ва тыі... Гэ та 
не про ста сен са цыя бы ла б! Гэ та гі пер сен-
са цыя!

Ой, што бы ло б! Па ля це лі бы га ло вы 
і мі ніст раў аду ка цыі, і дэ ка наў уні вер сі тэ та, 
дзе гэ тыя яны ча ры ву чы лі ся, а ды рэк та ры 
тых школ, дзе яны пра цу юць, хі ба што пуб-
ліч на заст рэ лі лі ся б са мі, каб хоць та кім 

чы нам змыць гань бу пе рад сва і мі вуч ня мі 
і на стаў ні ка мі... Пе рад кла сі ка мі, на род ны мі 
зна ка мі тас ця мі, сва ёй на цы яй, дру гі мі на цы-
я мі, гі сто ры яй, са мой мо вай, сва і мі прод ка-
мі і наш чад ка мі, не сва і мі так са ма і про ста 
пе рад зна ё мы мі і не зна ё мы мі людзь мі... Ну 
але не ўсе со рам ма юць...

Бе ла ру скі ж мі ністр аду ка цыі га ла вы не 
паз ба віў ся. І на ват вы гля дае ня кеп ска. Для 
яго гэ тая на ві на не сен са цыя. Як і для тых 
вык лад чы каў, што не ка лі ву чы лі лю біць 
і ша на ваць род ную мо ву сваю сту дэн т ку, 
бу ду чую зна ка мі тасць, якая зра бі ла вя до-
мым на ўвесь свет свой род ны кал гас... 
А за ад но „прас ла ві ла” і на ву чаль ную ўста-
но ву, дзе яе пра віль на ву чы лі рас стаў ляць 
пры стаў кі ды су фік сы...

Ды болт яна кла ла на ва шы су фік сы!!! 
Яна цэ лую кра і ну „прас ла ві ла”... А вы са 
сва і мі су фік са мі...

З вы шы ні сва ёй „па пу ляр нас ці” яна кі-
ну ла зас лу жа ную гань бу на сі выя га ло вы 
ўні вер сі тэц кіх пра фе са раў, сва іх вык лад-
чы каў. Хі ба за тое, што тыя за пяць год ву-
чо бы так і не змаг лі ёй раст лу ма чыць, што 
яе бу ду чых улас ных дзя цей нель га лі чыць 
ра зу мо ва не паў на вар ты мі аж но на столь кі, 
што род ная мо ва бу дзе ім пе раш ка джаць 
ву чыц ца. І не да вя лі, што коль касць вы ву-
ча ных моў па ды мае ін тэ лект. Да ка за на 
на ву кай! І што ка лі не ве даць бе ла ру скай 
мо вы, то не маж лі ва пра чы таць Ва сі ля Бы-
ка ва ў ары гі на ле. Ка лі, ка неш не, і яна і яны 
ве да юць, хто та кі Ва сіль Бы каў і што та кое 
„ў ары гі на ле”...

І вось гэ та ўсё для нас не ёсць сен са-
цыя! Ча му? Ад каз про сты. Усё гэ та бляк не 
на фо не сап раў д най сен са цыі, ка лі ад пуб-
ліч на га ўжы ван ня род най мо вы ад мо ві ла ся 
ўсё кі раў ні цтва кра і ны ра зам з на чаль ні-
кам... На гэ тым фо не ней кая там на стаў-
ні ца з ней кай там... Ці ж мо жа яна быць 
сен са цы яй?!

У нас уво гу ле ўсе сен са цыі ўжо ад бы лі-
ся. Мы жы вём у пас ля сен са цый ны пе ры яд. 
У нас ад бы лі ся ўсе вя лі кія гран ды ёз ныя 
аб сур ды, і на іх па ста ян на дзе ю чым фо не 
ўсё астат няе гля дзіц ца дроб най аб мыл кай, 
якая ўклад ва ец ца ў ліч бу ста ты стыч най паг-
рэш нас ці.

Та му бе ла рус больш схіль ны не да 
сен са цый, а да гу ма ру. І са праў ды, вель-
мі смеш на гля дзяц ца тыя, хто зма га ец ца 
з мо вай, якая на ра дзі ла ся за доў га да іх, 
і да клад на іх пе ра жы ве.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Спа чат ку ра ска жу аб Tay, а по тым пра 
ся бе. Tay бы ла доб ра вы ха ва най, мі лай 
дзе вят нац ца ці год кай з тро хі на іў ным, каб 
не ска заць ідэ а лі стыч ным ха рак та рам. 
Яна жы ла адзін цу доў ны дзень. У ін тэр-
нэ це. Роў на 24 га дзі ны. Яна бы ла ад к лю-
ча ная ў ава рый ным рэ жы ме. Не маг чы ма 
бы ло тры ваць яе хам скіх і ад к ры та ра сіс-
ц кіх за яў.

Tay, гэ та Chat bot — від ін тэ лі ген т най 
кам п’ ю тар най пра гра мы, ство ра най 
прад п ры ем ствам Mic ro soft. Яе за да ча 
скла да ла ся ў тым, каб вес ці раз мо ву 
з да па мо гай тэк ста ва га або га ла са-
во га ін тэр фей су, так што ў кож на га 
сер фе ра скла да ла ся ўра жан не, што 
ён га во рыць з нар маль ным ча ла ве кам. 
Для гэ тай мэ ты яна ат рым лі ва ла пэў ную 
ідэн тыч насць, па ла выя прык ме ты і «ўдру-
ка ва ныя» бы лі ў яе фун да мен таль ныя 
каш тоў нас ці, та кія як даб ры ня, спра вяд лі-
васць, спа га да. Пра гра ма так са ма ме ла 
«ву чыц ца» ад ін тэр наў таў на ту раль ных 
мі жа со бас ных зно сін, адап ту ю чы змест 
і фор му вы каз ван ня для кож на га асоб-
на га вык лі ка на га ка ры сталь ні ка. Ужо 
праз не каль кі га дзін соч кі на фо ру мах, 
на іў ная Tey пры ня ла да ве да ма шэ раг тэ-
о рый змо вы і по гля даў не раз бор лі вых ка-
ры сталь ні каў ін тэр нэ ту пра секс і ра сізм. 
Быў шы абу моў ле най на адап та ван не да 
мо вы асоб ных ка ры сталь ні каў, хут ка зас-
вой ва ла эма цый ны ход і ло гі ку іх вы каз-
ван няў. Толь кі што бяз дум на. Неў за ба ве 
ас во і ла ў да ска на лас ці мо ву ін тэр нэ ту, 
у які сця ка юць як у кла а ку ча ла ве чыя 
апан та нас ці, фруст ра цыі, фо біі і крыў ды. 
Ак ра мя пры мі тыў най вуль гар нас ці, якою 
Tay ўпры гож ва ла свае вы каз ван ні, што 
гор шае, пе ра ня ла ад ін тэр нэт-ка ры сталь-
ні каў іх ін фан тыль нае, не га ты віс ц кае 
стаў лен не да лю дзей і све ту, якое ха рак-
та ры зу ец ца край нім эга із мам, па гар дай 
і ня на віс цю да «ін шых». Для па рад ку, даз-
воль це мне да даць, што та кое стаў лен не 
ха рак тэр нае толь кі част цы ка ры сталь ні-
каў ін тэр нэ ту. На жаль, не ве да ем, якая 
гэ та част ка. Та му што гэ так мо жа быць, 

што яна боль шая. А ка лі так, дык у якім 
све це мы са праў ды жы вем?

Няз дзей с не най ма рай май го дзя цін ства 
быў удзел у так зва ным «зор ным мар шы». 
Зап ра ша лі на яго дзя цей з бе ла стоц кіх 
школ, пры ўмо ве, што пры бу дуць на ро-
вар чы ках аба вяз ко ва аз доб ле ных ка ля ро-
вы мі па пе ра мі і стуж ка мі. Гэ та па ві нен быў 
быць свай го ро ду кры жо вы па ход дзя цей 
у імя мі ру і ўсе а гуль на га шчас ця ў све це. 
Ка валь ка да ма ла ле так-ве ла сі пе ды стаў 
пра яз джа ла па най больш важ ных ву лі цах 
го ра да ў суп ра ва джэн ні ўзнёс лых і пат ры я-
тыч ных пе сень, тран с ля ва ных з га рад скіх 
гу каў з мац няль ні каў. Мір і шчас це гэ та 
бы лі над звы чай важ ныя сло вы ў тыя дні; 
час «ка му ны» і ад к ры тай ва ро жас ці па між 
Ус хо дам і За ха дам. Вя до ма, ні ад но дзі ця 
не ме ла най мен шай уя вы аб тым, што 
ўдзел у «зор ным мар шы» з’яў ля ец ца толь-
кі ідэ а ла гіч ным на хаб ствам. Тым не менш, 
удзел у ім быў чым сь ці асаб лі вым. Гэ та 
бы ло вы лу чэн не. Не ва ўсіх жа бы лі ў той 
час ве ла сі пе дзі кі. У мя не яго не бы ло. 
Я з зай з д рас цю на зі раў праз ак но кла са 
за гэ ты мі шчас ліў чы ка мі, якія за мест вы ву-
чаць но вую пес ню пра мір, кру ці лі коль цы 
на школь най пля цоў цы. І коль кі ў той жа 
час бы ло сме ху! Тым не менш, мне не бы-
ло ве се ла. Аба вяз ко вае вы ву чэн не пес ні 
пра лю боў да Ра дзі мы на заў сё ды бу дзе 
аса цы я вац ца мне з мі га тан нем ез дзіў шых 
наў ко ла ро вар чы каў. Зноў і зноў. Дзіў на, 
але Tay так са ма зра бі ла поў ны круг. Ін шы, 
але па доб ны. Яш чэ ін шы круг, але ў не чым 
па доб ны, ро біць у Поль ш чы сён ня гі сто-
рыя. Кры жо выя мар шы для жыц ця і сям’і 
з удзе лам дзя цей ста нуць но вай звыч кай. 
У іх пры ма юць удзел цэ лы мі сем’ я мі — як 
пі ша пар тал ад ной ка та ліц кай ды я цэ зіі 
— з ра дас цю і спе ва мі на вус нах, вы каз ва-
ю чы пад трым ку для каш тоў нас цей жыц ця. 
Той жа вэб-сайт так са ма па ве дам ляе, што 
пе рад мар шам бы лі саб ра ны под пі сы пад 
пра ек там за ко на су праць абор таў. Пад-
пі са лі яго да рос лыя. Дзя цей па ча ста ва лі 
цу кер ка мі.

vМі ра слаў ГРЫ КА

і зноў
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К
а лі пас ля Дру гой су свет най вай ны ўста лёў ва ла ся мя жа па між 
Са вец кім Са ю зам і са цы я лі стыч най Поль ш чай, пер ша па чат ко-
ва ўся Бе ла веж ская пуш ча апы ну ла ся на са вец кім ба ку. Пас-
ля ка рэк ці роў кі мя жы, раз рэ за ла яна Бе ла веж скую пуш чу на 

дзве част кі. Су сед нія вё скі і бліз кія са бе лю дзі апы ну лі ся па абод вух 
ба ках мя жы. Та ды для мяс цо ва га на сель ні цтва най больш пат рэб ны мі 
ака за лі ся паг ран пе ра хо ды ў Бе ла веж скай пуш чы і яе на ва кол лі, каб 
мож на бы ло на вед ваць сва я коў і ма гі лы прод каў. Ад нак ніх то і не 
ду маў ства раць паг ран пе ра хо ды. На ад ва рот, ус ход няя мя жа з ча сам 
ста на ві ла ся што раз больш шчыль най. На тэ ры то рыі сён няш ня га Гай-
наў ска га па ве та най ра ней, бо ў 1967 го дзе, за кон чы ла ся грун тоў ная 
ма дэр ні за цыя чы гу нач на га паг ран пе ра хо да Се мя ноў ка-Свіс лач, які 
два га ды паз ней быў ад кры ты для та вар на га чы гу нач на га ру ху. Та ды 
хут ка па вя ліч ваў ся та ва ра аб мен па між Поль ш чай і Са вец кім Са ю зам. 
У 1993 го дзе ў Ча ром хаў скай гмі не быў ад кры ты да рож ны паг ран пе-
ра ход По лаў цы-Пяш чат ка, да яко га да хо дзіць кра ё вая да ро га № 66. 
У мі ну лым го дзе за кон чы ла ся вя лі кая раз бу до ва паг ран пе ра хо да 
ка ля По лаў цаў і на быў ён ста тус між на род на га. Ад 2005 го да дзей ні-
чае між на род ны пе ша ход ны і ве ла сі пед ны паг ран пе ра ход Бе ла ве жа-
Пе ра роў, які мож на пе ра ся каць днём пеш шу або на ве ла сі пе дзе. Ад 
чэр ве ня мі ну ла га го да гра ма дзя не Поль ш чы і ін шых кра ін мо гуць без 
віз, але ат ры маў шы спе цы яль ны да звол, пе ра яз джаць праз гэ ты па-
гран пе ра ход з Бе ла ве жы ў На цы я наль ны парк «Бе ла веж ская пуш ча» 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Гэ тай маг чы мас цю ка ры ста юц ца ту ры сты 
і мяс цо вае на сель ні цтва.

— дзяр жаў ныя да та цыі. Кра ё вая ўпра ва 
да рог у су вя зі з пла на ва най зме най ста ту-
су паг ран пе ра хо да на між на род ны за га-
дзя ад ра ман та ва ла кра ё вую да ро гу № 66, 
якая вя дзе з Бель ска-Пад ляш ска га да 
паг ран пе ра хо да ка ля По лаў цаў. Са мыя 
вя лі кія ма дэр ні за цый ныя ра бо ты на гэ тай 
да ро зе прай ш лі на ад рэз ку з Кляш чэ ляў 
у По лаў цы. Ра ман та ваў ся так са ма вя лі кі 
ад рэ зак гэ тай кра ё вай да ро гі з Бель ска 
ў Кляш чэ лі, але тут аб’ ём прац быў нам-
но га мен шы. За раз гра ма дзя не Бе ла ру-
сі праз паг ран пе ра ход ка ля По лаў цаў 
пры яз джа юць за па куп ка мі ў Гай наў скі 
і Бель скі па ве ты. У Кляш чэ лях або Ча ром-
се зат рым лі ва юц ца, каб ку піць пра дук ты 
хар ча ван ня ці пад сіл ка вац ца. Па куп кі най-
час цей ро бяць у мар ке тах у Гай наў цы, 
Бель ску-Пад ляш скім або ў Бе ла сто ку. 
Дзя ку ю чы гос цям з Бе ла ру сі, ма ла дыя 
асо бы зна хо дзяць пра цу ў мар ке тах 
і ма га зі нах. Не ка то рыя жы ха ры Ча ром-
хаў скай і су сед ніх гмін знай ш лі пра цу 
на паг ран пе ра хо дзе По лаў цы-Пяш чат ка 
ў якас ці паг ра ніч ні каў, мыт ні каў, офіс ных 
пра цаў ні коў, ці пры бі раль ш чыц.

Та вар ны чы гу нач ны паг ран пе ра ход 
ка ля Се мя ноў кі па чаў пра ца ваць у 1969 
го дзе. Два га ды ра ней, ка лі стаў па вя-
ліч вац ца та ва ра аб мен па між Поль ш чай 
і Са вец кім Са ю зам, за кон чы ла ся тут 
раз бу до ва і ма дэр ні за цыя чы гу нач на га 
па гран пе ра хо да Се мя ноў ка-Свіс лач.

— Пад час раз бу до вы паг ран пе ра хо да 
ка ля Се мя ноў кі бы лі ўзве дзе ны но выя 
бу дын кі для паг ра ніч ні каў, мыт ні каў і фі-
та са ні тар на га кан т ро лю. Праз гэ ты пе-
ра ход чы гу нач ным тран с пар там мож на 
ця пер пе ра во зіць сель ска гас па дар чую 
пра дук цыю, — рас па вёў войт На раў чан-
скай гмі ны Мі ко ла Па вільч. — Пас ля раз-
бу до вы паг ран пе ра хо да па ча ла ў на шай 
гмі не дзей ні чаць но вая Спе ды цый на-
тран с пар т ная су пол ка «Бі лякс». Раз гор т-
ва юць у на шай гмі не дзей насць су пол кі, 
якія ган д лю юць з кра і на мі з-за ўсход няй 
мя жы і пры во зяць ад туль та ва ры. Жы ха-
ры на ша га па ве та знай ш лі пра цу ў гэ тых 
су пол ках, ста лі пра ца ваць па гра ніч ні ка мі 
і мыт ні ка мі на паг ран пе ра хо дзе ў Се мя-
ноў цы. Праз паг ран пе ра ход за во зяц ца 
ў Поль ш чу перш за ўсё са ляр ка, газ, 
ву галь, драў ні на, мі не раль ныя ўгна ен ні, 
а з Поль ш чы вы во зяц ца бу даў ні чыя ма-
тэ ры я лы, хат няе аб ста ля ван не і мэб ля. 
Ка лі быў уста ля ва ны фі та са ні тар ны 
кан т роль, ад нас ста ла вы во зіц ца сель-
ска гас па дар чая пра дук цыя. Па са жыр скі 
і та вар ны тран с парт па да ро гах, што 
ра зы хо дзяц ца ад паг ран пе ра хо даў ка ля 
По лаў цаў, Се мя ноў кі і Бе ла ве жы, ства-

П а г  р а н  п е  р а  х о  д ы
ў Бе ла веж скай пуш чы і яе на ва кол лі

Поль ска-бе ла ру скі да рож ны па гран-
пе ра ход По лаў цы-Пяш чат ка па чаў 
дзей ні чаць у 1993 го дзе. Ма са ва ста лі ім 
ка ры стац ца жы ха ры прыг ра ніч най зо ны 
Бе ла ру сі. Яны пры во зі лі да нас та ва ры 
на про даж. Бы лі гэ та воп рат ка, бы та вая 
элек т ра тэх ні ка, цац кі, хар ча ван не і мно-
гія ін шыя вы ра бы, куп ле ныя ня до ра га 
ў ма га зі нах Бе ла ру сі. Пас ля гас па дар чай 
тран с фар ма цыі цэ ны на та ко га ро ду вы-
ра бы ў ма га зі нах Гай наў кі ці Бель ска-Пад-
ляш ска га бы лі нам но га вы шэй шыя, чым 
у Бе ла ру сі. Жы ха ры гэ тых га ра доў і на ва-
коль ных вё сак на вед ва лі рын кі, дзе мож-
на бы ло ад чаў на коў з Бе ла ру сі ку піць 
уся кую ўся чы ну. У чаў на коў бы лі так са ма 
па куп ні кі па вё сках, якім мож на бы ло 
пра даць, між ін шым, са ляр ку для ды зель-
ных ру ха ві коў. Бе ла ру скія чаў на кі пра па-
на ва лі так са ма па пя ро сы і га рэл ку, якія 
ў Бе ла ру сі ў мі ну лым бы лі вель мі тан ны мі. 
Па лі ва, па пя ро сы, га рэл ку і ін шыя пра дук-
ты пры во зі лі з Бе ла ру сі на свае пат рэ бы 
і на про даж так са ма жы ха ры Гай наў ска га 
і Бель ска га па ве таў, якія ста лі ез дзіць на 
ган даль праз паг ран пе ра ход По лаў цы-
Пяш чат ка. На шы чаў на кі перш за ўсё 
ста лі да раб ляць да не вя лі кіх зар плат, 
пен сій ці не вя лі кіх да хо даў ад сель гас -
пра дук цыі. Бес п ра цоў ныя пе ра ся ка лі на 
сва іх аў та ма бі лях гра ні цу ка ля По лаў цаў, 
каб за ра біць на ўтры ман не. Чаў ноч ным 
ган д лем зай ма лі ся так са ма асо бы, якія на 
цяг ні ку ез дзі лі з Ча ром хі ў Вы со кае. Ка лі 
ўзяць для прык ла ду Ча ром хаў скую гмі ну, 
то прыг ра ніч ным чаў ноч ным ган д лем зай-
ма ла ся знач ная част ка яе на сель ні цтва, 
а тыя, якія не ез дзі лі за мя жу, маг лі ку піць 
тан ней шыя та ва ры з Бе ла ру сі на мяс цо-
вых ба за рах.

— Я не зай маў ся кан т ра бан дай і та му 
ў мя не пры бы так ад ган д лю за меж ны мі 
та ва ра мі быў ад нос на не вя лі кі. Ад нак, ка-
лі я быў без пра цы, то з гэ та га за роб ку 
мож на бы ло вы жыць. Лепш, ка неш не, 
бы ло б знай с ці па ста ян ную пра цу, чым 
ця гац ца ў Бе ла русь, — ска заў мне жы-
хар Нар ваў скай гмі ны, які ў дзе вя но стых 
га дах стра ціў ра бо ту.

Ад нак, ка лі ў Бе ла ру сі ста лі па вы шац-
ца цэ ны, прыг ра ніч ны чаў ноч ны ган даль 
стаў ска ра чац ца, аж но прак тыч на спы ніў-
ся. Праз гра ні цу ка ля По лаў цаў жы ха ры 
Гай наў ска га па ве та ез дзі лі так са ма да 
сва я коў або на ве даць ма гі лы прод каў. 
У мі ну лым го дзе за вяр шы ла ся ма дэр ні за-
цыя паг ран пе ра хо да По лаў цы-Пяш чат ка, 
які на быў ста тус між на род на га і з гэ та га 
ча су мо гуць ім ка ры стац ца гра ма дзя не 
роз ных кра ін. Ін ве сты цыя каш та ва ла ка ля 
180 мі льё наў зло тых, з ча го 86 млн. зл. 
скла да лі вон ка выя срод кі, а 92 млн. зл. 

т ра бан да вя лі кай коль кас ці па пя ро саў. 
У агуль ным ма дэр ні за цыя і раз бу до ва 
паг ран пе ра хо да ка ля Се мя ноў кі па він на 
спры чы ніц ца да ства рэн ня но вых мес цаў 
пра цы ў на шай гмі не, — лі чыць войт На-
раў чан скай гмі ны Мі ко ла Па вільч.

У 2005 го дзе быў ад кры ты пе ша ход ны 
і ве ла сі пед ны паг ран пе ра ход Бе ла ве жа-
Пе ра роў не па да лёк ад Бе ла ве жы, які 
мож на пе ра ся каць толь кі днём. Праз яго 
пе ра мяш ча лі ся ў Бе ла русь у га лоў ным 
ту ры сты, якія ха це лі па бы ваць у бе ла-
ру скай част цы пуш чы і на ве даць там 
прыг ра ніч ныя мяс цо вас ці. Праз гэ ты 
паг ран пе ра ход пры яз джа лі так са ма ту-
ры сты з Бе ла ру сі ў Поль ш чу і бе ла ру скія 
ка лек ты вы з прыг ра ніч ных мяс цо вас цей, 
якія вы сту па лі на бе ла ру скіх ме ра пры ем-
ствах. Год та му быў уве дзе ны спрош ча ны 
бяз ві за вы рэ жым пе ра ся кан ня мя жы на 
паг ран пе ра хо дзе Бе ла ве жа-Пе ра роў. 
Без віз гра ма дзя не роз ных кра ін мо гуць 
вы ехаць з Поль ш чы на ве ла сі пе дзе або 
пай с ці пяш ком на тры дні ў На цы я наль ны 
парк «Бе ла веж ская пуш ча» ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь. Та кія ту ры сты па він ны за га дзя 
ат ры маць да звол на па ез д ку ў парк «Бе-
ла веж ская пуш ча», заст ра ха вац ца і з важ-

рае пэў ную не бяс пе ку да рож на-тран с-
пар т ных зда рэн няў, а ў вы пад ку ава рыі 
на чы гун цы са ляр ка і газ ства ра юць не-
бяс пе ку для лю дзей і пры ро ды, у гэ тым 
лі ку для Бе ла веж скай пуш чы, праз якую 
пра ля га юць пу ці з Се мя ноў кі і Ча ром хі.

Част ка та ва раў пе ра во зіц ца з Се мя-
ноў кі ў глыб Поль ш чы з вы ка ры стан нем 
чы гун кі, а част ка пас ля пе раг руз кі вы во-
зіц ца ко ла вым тран с пар там. За раз асаб-
лі ва моц на зніш ча на ва я вод ская да ро га 
з На раў кі ў Зва дзец кае. Ва дзі це лі лег ка-
вых аў та ма бі ляў на ра ка юць, што ве лі ка-
груз ныя ма шы ны моц на ніш чаць да ро гу.

— Мар шал коў ская ўпра ва ў Бе ла сто-
ку прад бач вае грун тоў ную ма дэр ні за-
цыю ва я вод скай да ро гі са Зва дзец ка га, 
праз На раў ку, у Юш каў Груд. Прад бач ва-
ец ца так са ма па мя няць ста тус па вя то вай 
да ро гі ад паг ран пе ра хо да ка ля Се мя ноў-
кі, у Тар но паль, на да ро гу ва я вод ска га 
ран гу. Прад ба ча на так са ма яе ма дэр-
ні за цыя. Гэ тая да ро га спа лу ча ец ца 
з да ро гай Зва дзец кае — Юш каў Груд. 
Прад у гледж ва ец ца так са ма ма дэр ні за-
цыя чы гу нач на га пу ці ад паг ран пе ра хо да 
ў Ску па ва, бо да лей, аж но да На ва са-
даў, гэ ты пуць ма дэр ні за ваў пры ват ны 
ін ве стар. Няп ра віль нас ці ў тран с пар це 
та ва раў праз паг ран пе ра ход Се мя ноў ка-
Свіс лач і да лей у глыб Поль ш чы перш 
за ўсё ты чац ца паз бя ган ня ап ла ты мы та 
і па дат каў, бы ла раск ры та так са ма кан-

ным за меж ным паш пар там пе ра мяш чац-
ца ў пар ку толь кі па на ме ча ных ту ры стыч-
ных шля хах і на ча ваць у выз на ча ных мес-
цах. На эк скур сіі ў парк «Бе ла веж ская 
пуш ча» і на ва коль ныя мяс цо вас ці праз 
паг ран пе ра ход Бе ла ве жа-Пе ра роў на 
аў то бу сах вы яз джа лі так са ма вуч ні школ 
Гай наў ска га па ве та, якія на вед ва лі там, 
між ін шым, Му зей пры ро ды і Па мес це бе-
ла ру ска га Дзе да Ма ро за.

— На шым вуч ням вель мі спа да ба ла ся 
Па мес це Дзе да Ма ро за. Раз ва жа ем ар га-
ні за ваць чар го вую па ез д ку ў На цы я наль-
ны парк «Бе ла веж ская пуш ча» для чар-
го вай гру пы вуч няў, — ска за ла ды рэк тар 
Ком п лек су школ у Ду бі нах Ала Гіншт.

Ад нак жы ха ры прыг ра ніч ных мяс цо-
вас цей, якія жы вуць у 50-кі ла мет ро вай 
зо не па абод вух ба ках поль ска-бе ла ру-
скай мя жы, ча ка юць уступ лен ня ў сі лу 
да мо вы аб ма лым па меж ным ру ху, якая 
бы ла пад пі са на па між ура да мі Поль-
ш чы і Бе ла ру сі. Прад бач вае яна, што 
жы ха рам зо ны мож на бу дзе без віз вы-
яз джаць за мя жу на ад лег ласць да 50 
кі ла мет раў у глыб су сед няй кра і ны. Пар-
ла мент Поль ш чы ўжо даў но ра ты фі ка ваў 
гэ тую да мо ву, але ня ма на яе зго ды бе ла-
ру скіх улад. Ка лі б та кая да мо ва ўсту пі ла 
ў сі лу, праз паг ран пе ра хо ды ка ля По лаў-
цаў і Бе ла ве жы пе ра мяш ча ла ся б нам но-
га больш асоб, чым ця пер.

vАляк сей МА РО З
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СвятаМай скія 
ле ка выя зёл кі
Канчаецца адзін з най п ры га жэй шых 

ме ся цаў — май. За раз доб рая па ра збі-
раць ле ка выя зёл кі і за ра біць та кі-ся кі 
грош. Гай наў ская су пол ка „Ру но” пра па-
нуе збі раць ліс це, між ін шым, бя ро зы, 
ясе ня, аду ван чы ка-дзьму хаў ца, брус-
ні цы, су ні цы, кра пі вы і мя дун кі. Было 
мож на збі раць пу пыш кі сас ны і та по лі. 
За кі ла грам та по ле вых пу пы шак мож на 
за ра біць 15 зло тых, а за кі ла грам сас-
но вых — 12 зло тых (гэ та кры ху больш 
чым сь ці ў мі ну лым го дзе). За кі ла грам 
ягад яд лоў цу пла цяць 10 зло тых.

Май — ме сяц кве так. На пун к ты скуп-
кі зё лак мож на нес ці су ша ны цвет пад-
с неж ні ка, пад бе лу, стак рот кі, яс нот кі 
(глу хой кра пі вы), шып шы ны і каш та на. 
Най больш пла цяць за цвет пад с неж ні-
ка (25 зл. за кі ла грам) ды пад бе лу і каш-
та на (па 18 зл. за кі ла грам).

У маі мож на пра даць зел ле чор най 
яга ды (чар ні цы), глу хой кра пі вы, аду-
ван чы ка, па ху чай ма рэ ны, хваш чу і жы-
ва ко сту. За кі ла грам су ша на га зел ля 
ма рэ ны пла цяць 20 зл., глу хой кра пі вы 
— 7,50 зл. ды яга ды чар ні цы і жы ва ко-
сту — па 4 зло ты.

Куп ля юць ка ру кру шы ны, ка лі ны 
і вяр бы. За кі ла грам су ша най ка ры ка-
лі ны пла цяць най больш — 12 зл., бо 
ўжо за ка ру кру шы ны толь кі 3,50 зл. 
На пункт скуп кі ле ка вых зёл каў у Плян-
це На раў чан скай гмі ны ў па чат ку мая 
най больш пры нес лі су ша на га ка рэн ня 
пя цёр ні ка або інакш дуб роў кі (ён па 
15 зл. за кі ла грам).

Гай наў скае „Ру но” пры мае зёл кі і ін-
шыя ле ка выя рас лі ны най вы шэй шай 
якас ці з па па роў, лу гоў ды чы стых ля-
соў Бе ла веж скай пуш чы. Іх да клад на 
пра вя ра юць у ла ба ра то ры ях. Не куп ля-
юць хваш чу, дзе на па лях з па са джа най 
буль бай зніш ча юць ка ла рад ска га жу ка 
пры да па мо зе хі міч ных рэ чы ваў. Не куп-
ля юць зё лак з па лёў, на якіх пра во дзіц-
ца хі міч ная пра пол ка ад пу ста зел ля.

Збі раль ні кі па він ны ша на ваць пры-
ро ду. Вар та па мя таць, каб не вы ры ваць 
усіх кус ці каў ягад ні ку ў ад ным мес цы 
(част ку заў сё ды трэ ба па кі даць, каб рас-
лі га да мі). Бо інакш дзе ж ле там пой дзем 
у лес па яга ды чар ні цы і су ні цы. Не ўсе 
заў ва жы лі, што ўжо за раз у ва ко лі цы 
Ляў ко ва рэд ка дзе зной дзем кру шы ну 
і ка лі ну. А як па мя таю з ча су свай го дзя-
цін ства тут іх столь кі бы ло. Але гэ так бы-
ло пе рад ме лі я ра цы яй да во лі за ві лі стай 
спа кой най ра чул кі Баб роў кі, пры то ка 
На раў кі. Бе ра гі рэч кі бы лі ў за рас ні ках 
(рас лі ку сты вяр бы, ка лі ны). Тут ле там вя-
лі ся лу га выя і ба лот ныя птуш кі, а зі мой 
ха ва лі ся зай цы і пры цем ка мі пры бя га лі 
пад па ху чыя се нам ста до лы.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

СПАЧУВАННІ
Шчырыя словы 

спачування 
Пятру і Тамары 
КАРНІЛЮКАМ 

і іх сям’і з прычыны 
напаткаўшага іх 

гора – смерці бацькі 
УЛАДЗІМІРА.

Сябры з Аб’яднання 
бацькоў АБ-БА 

Дзень пер шы
Бе ла ру скія вы да ве цтвы бы лі прад стаў-

ле ны ў час ме ра пры ем ства „Пра лог. Свя та 
сла вян скай пісь мен нас ці”, якое ад бы ло ся 
ў Бель ску-Пад ляш скім. У гэ тай па дзеі 
пры ня лі ўдзел на ву коў цы, мо ваз наў цы, 
пісь мен ні кі, ма ста кі з Бе ла ру сі, Поль ш чы 
і Ра сіі, а так са ма твор чая мяс цо вая ін тэ-
лі ген цыя. Бель скі пры ві лей, які ўвай шоў 
у дру гую рэ дак цыю Ста ту та Вя лі ка га Кня-
ства Лі тоў ска га, свед чыць аб тым, што 
ў за ла ты час ХVI ста год дзя го рад са праў-
ды быў сур’ ёз ным куль тур на-ас вет ніц кім 
цэн т рам. Свя та сла вян скай пісь мен нас ці 
вяр тае кан цэп цыю гэ тай эпо хі.

У Бель ску з 22 па 24 траў ня прай ш ло 
Свя та сла вян скай пісь мен нас ці. Як раз 24 
чыс ла Пра ва слаў ная цар к ва ўспа мі нае 
свя тых бра тоў Кі ры лу і Мя фо дзія, якіх на-
зы ва юць ас вет ні ка мі сла вян. Га лоў ным 
ар га ні за та рам ме ра пры ем ства з’яў ля ец ца 
Му зей ма лой баць каў ш чы ны ў Сту дзі во-
дах, на ча ле з Да ра фе ем Фі ё ні кам. Ура чы-
стае ад к рыц цё ме ра пры ем ства ад бы ло ся 
ў ня дзе лю пе рад бель скай ра ту шай. Саб-
ра ных у цэн т ры го ра да пры ві та лі ар га ні за-
та ры ды бур га містр Бель ска-Пад ляш ска га 
Ярас лаў Ба роў скі, які пад к рэс ліў, што 
сё ле та ад зна ча юц ца важ ныя да ты ў жыц ці 
бе ла ру скай мен шас ці. На ру кі шмат га до-
вай жур на ліст кі „Ні вы” Мі ры Лук шы пе ра-
даў юбі лей ны дып лом з на го ды 60-го дзя 
тыд нё ві ка бе ла ру саў у Поль ш чы, пры тым 
да даў, што тыд нё вік знач на паў п лы ваў 
на ўзба га чэн не бе ла ру скай лі та ра ту ры 
і здзяй с няе фун к цыі не толь кі за хоў ван ня 
ду хоў най і куль тур на-гі ста рыч най спад чы-
ны, але і тлу ма чыць ма ла до му па ка лен ню 
зна чэн не бе ла ру ска га сло ва.

— З упэў не нас цю ма гу ска заць, што „Ні-
ва” з’яў ля ец ца тым ча со пі сам, які вы ха ваў 
шмат па ка лен няў на ша га го ра да. Я сам, 
бу ду чы вуч нем, чы таў наш тыд нё вік. Сён ня 
так са ма гар таю яго ста рон кі та му, што бур-
га міст ру трэ ба ве даць, што пі шуць пра яго 
го рад. „Ні ва” фар мі руе гра мад скую дум ку, 
— ска заў Ярас лаў Ба роў скі.

Стэнд „Ні вы”
Кніж ны кір маш шмат лі кіх бе ла ру скіх 

вы да ве цтваў, які апош ні мі га да мі суп ра ва-
джае ме ра пры ем ства, пры ваб лі вае лі та ра-
ту рай роз ных сты ляў і жан раў. Трэ ба па га-
дзіц ца з Та ма шам Су лі мам, які ў апош нім 
ну ма ры „Ча со пі са” ў ар ты ку ле „Bie żeń stwo 
— bra ku ją cy mit” пі ша: „Ob cho dy rocz ni co we 
po ka za ły po ten c jał, drze mią cy w mi cie bie żeń-
stwa. Pod czas róż ne go ro dza ju uro czys toś ci 
rocz ni co wych zgod nie uczes t ni czy ły w nich or-
ga ni zac je cer kiew ne i bia ło ru skie. Bie żeń stwo 
łą czy i wyz na nie, i na ro do wość, wie lu spo lo ni-
zo wa nych po tom ków za czy na to ro zu mieć”.

Вось, кні га „Бе жан ства 1915 го да” ка ры-

ста ла ся най боль шай па пу ляр нас цю. Ад ны 
куп ля лі яе бе ру чы пад ува гу су се дзяў, якія 
з’яў ля юц ца ге ро я мі па а соб ных ра ска заў, 
дру гія пад к рэс лі ва лі, што ўжо даў но ха це лі 
яе „зла віць”. Яр кім пры кла дам на па цвяр-
джэн не слоў Та ма ша Су лі мы стаў спа дар 
Заб роц кі, які ха ця доб ра не ве дае бе ла ру-
скай мо вы, кі ры лі цай зу сім не ка ры ста ец-
ца, кні гу на быў з-за па ша ны да тых усіх 
ге ро яў кні гі, якія пе рай ш лі тое го ра, што 
і яго ныя дзя ды.

Вя до ма, най боль шыя пла сты ве даў 
ля жаць у ча ла ве чай па мя ці. Даб рац ца 
да гэ тых тай ных, паз баў ле ных цэн зу ры, 
рэ сур саў гэ та ма ра кож на га дас лед чы ка. 
Ча ла ве чая па мяць мае хі бу — без зва рот-
на па мі рае ра зам з яе нось бі там. Раз мо вы 
з людзь мі, збі ран не аб рыў каў па чу тых 
вы каз ван няў гэ та над звы чай каш тоў ны 
ма тэ ры ял. Та ле на ві тыя пісь мен ні кі ўме юць 
з гэ та га вы ча ра ваць сап раў д ныя шэ дэў-
ры. Амаль на пра ця гу шас ці дзе ся ці га доў, 
ад ны пра фе сій на, дру гія па-ама тар ску, 
у ад па вед нас ці з улас ным клю чом, жур на лі-
сты „Ні вы” дас ле да ва лі тыя ас пек ты мі ну ла-
га. Кні га „Бе жан ства 1915 го да” спа лу чае 
ў са бе гі ста рыч ныя і лі та ра тур ныя каш тоў-
нас ці. Гэ та не на ву ко вая пра ца ці лек сі-
кон. У тэк стах вы сту па юць кан к рэт ныя 
да ты, імё ны і проз віш чы баць коў, дзя доў 
ці сва я коў. Перш за ўсё, гэ та апа вя дан ні 
пра жыц цё. У змеш ча ных тэк стах вель мі 
важ ны мі з’яў ля юц ца дэ та лі, якія ўплы ва-
юць на ўяў лен не чы та ча і наб лі жа юць яму 
тра ге дыю лю дзей, вы му ша ных па кі нуць 
сваю баць каў ш чы ну. Кні га ўсве дам ляе 

зло, ах вя ра мі яко га ста лі на шы прод кі і яго 
доў га тэр мі но выя пас ля доў нас ці. Гі сто рыя 
бе жан цаў з’яў ля ец ца част кай на шай агуль-
най гі сто рыі. На пэў на та му за ці каў лен не 
ме на ві та гэ тай кні гай бы ло вя лі кае.

Бель ска-ніў скія па ра ле лі
Свя та сла вян скай пісь мен нас ці ста но-

віц ца ўсё ба га цей шым, усё больш гас цей 
з роз ных кра ін і роз ных на ву ко вых ася род-
каў пры мае ў ім удзел. Сё ле та ар га ні за тар 

ме ра пры ем ства Да ра фей Фі ё нік моц на 
за ак цэн та ваў ро лю тыд нё ві ка „Ні ва” ў раз-
віц ці не толь кі бе ла ру скай пісь мен нас ці, 
але і гра мад скай дум кі. Пе рад ра ту шай бы-
ла ад к ры та вы стаў ка, якая на гад ва ла пра 
пры сут насць га зе ты ў бе ла ру скім жыц ці 
і ўплыў „ніў ска га” ася род дзя на най больш 
яр кія па дзеі ў жыц ці на шай мен шас ці.

— Це шу ся, што так бліз ка суп ра цоў ні ча-
ем з „Ні вай”, — ад зна чыў Да ра фей Фі ё нік. 
— Я ду маю, што тут важ ная асо ба са мо га 
га лоў на га рэ дак та ра, які, на маю дум ку, 
адыг ры вае знач ную куль ту рат вор чую ро-
лю ў на шым ася род дзі. Ён мя не на мо віў да 
ўдзе лу ў кон кур се „Ма лых баць каў ш чын” 
у 1995 го дзе. Мы та ды ат ры ма лі ад ну з га-
лоў ных уз на га род і гэ та быў та кі штур шок 
да да лей ша га ак тыў на га дзе ян ня.

Ад к ры ва ю чы пер шы дзень ме ра пры ем-
ства „Пра лог. Свя та сла вян скай пісь мен-
нас ці” бур га містр Бель ска-Пад ляш ска га 
Ярас лаў Ба роў скі ад на ча со ва пад вёў яго, 
ка жу чы: „Ня ма Ні вы без Бель ска. Ня ма 
Бель ска без Ні вы”.

vУр шу ля ШУБ З ДА

славянскай пісьменнасці
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Я з ма ла дых год люб лю пры го жыя, 
ме ла дыч ныя пес ні. Ве даю шмат су час-
ных пе сень і мно га пе сень мі ну лых га-
доў. Кож ную су бо ту слу хаю пе ра да чу 
бе ла ру ска га ра дыё «Су стрэ чы з пес-
няй». Ад ной чы ў эфі ры гу ча ла пес ня 
«Чар на мор ская чай ка», якая мне вель-
мі спа да ба ла ся. Пры го жы ба ры тон спя-
ваў аб тым, як цу доў на ля та юць чай кі 
над мар ской ва дой.

У маю га ла ву прый ш ла дум ка, што 
не да лё ка ад мя не зна хо дзіц ца Се мя ноў-
скае ва дас хо віш ча — ма лое «мо ра», 
над якім кру жаць улет ку ба лот ныя чай-
кі ды ін шыя птуш кі. Бы ло прад вес не 
і па воль на па чаў скла дац ца звы чай ны 
верш:

Скон чыў ся хо лад зі мо вы,
 Сон ца ўжо до рыць цяп ло...
 Там па ка за лі ся чай кі, 
 Чай кі ля цяць над ся лом.
Ус пом ні ла ся мне, як ран няй вяс ной 

вя скоў цы вы хо дзяць на ву лі цу і ўзма-
хам рук ві та юць клю чы пту шак, якія 
вяр та юц ца да нас з вы раю і ня суць вес-
на вое цяп ло. Та кі воб раз да па мог на пі-
саць пры пеў пес ні:

Чай ка, се мя ноў ская чай ка
 Мне па ма ха ла кры лом,
 А я та бе, се мя ноў ская чайка,
 Я та бе па ма хаю ру кой.
На пі саў я яш чэ два куп ле ты і даў 

тэкст Мі ка лаю Мя жэн на му — му зыч на-
му кі раў ні ку ляў коў скіх «Цаг лі нак». М. 
Мя жэн ны — пра фе сій ны ба я ніст. Ён па 
но тах іг рае і спя вае ў ма жор ных і мі нор-
ных та наль нас цях. Мя жэн ны на пі саў 
му зы ку і ат ры ма ла ся доб рая пес ня «Се-
мя ноў ская чай ка», якая спа да ба ла ся 
ка лек ты ву «Цаг лін кі» і ўвай ш ла ў іх ні 
рэ пер ту ар.

Мне так са ма ха це ла ся па да рыць 
«Цаг лін кам» пес ню аб Ляў ко ве, та му, 
што тут бы ла мая пер шая на стаў ніц кая 
пра ца. Па ду маў шы, я стаў пі саць:

За паль вае ве чар аг ні
У мі лым Ляў ко ве ма ім,
У клу бе фаб рыч ным свой хор,
Тут пес ні ля цяць аж да зор.
Мя не ці ка віць мі ну лае і пес ні ва ен-

ных га доў, бо яны ад люст роў ва юць зма-
ган не з во ра гам. У пес нях на ва ен ную 
тэ му раск ры ва юц ца вы са ка род ныя, 
пат ры я тыч ныя па чуц ці. Та му я пі шу:

Тры вож на ўзды ха юць ба сы
Аб цяж кім ся лян скім жыц ці,
Аб подз ві гах на шых дзя доў,
Аб жа хах ва ен ных га доў.
Пры гад ваю ла год нае, ап ты мі стыч-

нае за кан чэн не пес ні:
Пра паў ка ля рэч кі ту ман,
Пай шоў на спа чы нак ба ян,
Па гас лі ў Ляў ко ве аг ні,
А пес ні жы вуць у ду шы.
Верш скла дзе ны, за ста ец ца кам па зі-

та ру на пі саць му зы ку і Мі ка лай Мя жэн-
ны з ах во тай гэ та ро біць. Так уз нік ла 
но вая пес ня «А пес ні жы вуць». «Цаг лін-
кам» пат рэб ная та кая пес ня. Яны спя ва-
юць ужо 30 га доў.

Га во рыц ца, што чым да лей у лес, 
тым больш дрэў.

З’я ві ла ся па трэ ба на пі саць пес ню аб 
гмін ным цэн т ры, аб На раў цы, аб На раў-
чан скай гмі не. Стаў я пра ца ваць над 
вер шам «Мой аст ра вок», які па чы на ец-
ца так:

Мой аст ра вок адзі ны ў цэ лым све це,
Ня хай кра су ец ца, жы ве ня хай!
Шу мяць ду бы пад На раў кай у ле се
Пра мой лю бі мы На раў чан скі край.
Маё су пра цоў ні цтва з му зы кан там 

Мя жэн ным пра даў жа ец ца. Мы на пі са-
лі ўжо сем пе сень на бе ла ру скай мо ве. 
Толь кі спя ваць!

Мі ка лай ВА РА НЕЦ КІ

Пес ні 
з-над На раў кіБаг дан Дуд ко — са праўд ны пры хіль нік 

Фе сты ва лю ма стац кай кніж кі — двух дзён-
на га ме ра пры ем ства, ар га ні за ва на га бе-
ла стоц кай га ле рэ яй «Ар се нал». За пра сі лі 
яго сю ды, між ін шым, бе ру чы пад ува гу 
кніж ку «Ваў чок-Маў чун», вы да дзе най 
«Бе лай Ве жай». Зра зу ме лы, глы бо кі 
тэкст, пры го жыя ілюст ра цыі 
і ма лень кі шэ ры ваў чок-пры-
ту лян ка аў тар ства сла ву тай 
га ра доц кай ру ка дзель ні цы 
Да ро ты Суль жык пры цяг ва-
юць ува гу па куп ні ка. Па вод ле 
слоў су пра цоў ні каў Баг да на 
Дуд ко, яе эк зем п ля ры, быц-
цам цёп лыя бу лач кі, зні ка юць 
з па ліц вар шаў скіх кні гар няў. 
Ся род фе сты валь ных шэ дэў-
раў апы ну лі ся, між ін шым, 
вя до мыя чы та чам на ша га 
тыд нё ві ка «Смя шын кі» Вік та-
ра Шве да, пра і люст ра ва ныя 
Та ця най Мі сі юк ды «Дзяў чын-
ка і хмар ка» Мі ры Лук шы з ці-
ка вы мі ры сун ка мі Ка ця ры ны 
Вал ка выц кай. У ад роз нен ні 
ад сё лет ня га пад ляш ска-
опер на га кніж на га кір ма шу, 
аў та ры і вы даў цы маг лі па-
ка заць тут свае пуб лі ка цыі 
зу сім бяс п лат на. Гэ тай маг чы-
мас цю па ка ры ста лі ся перш за ўсё не вя лі-
кія вы да ве цтвы з на ша га рэ гі ё на і Поль ш-
чы, між ін шым, Бе ла стоц кі ля леч ны тэ атр, 
Цэнтр За мен го фа, Ор т д рук, Праг рам ная 
ра да тыд нё ві ка «Ні ва», Дзве ся стры, За-
ка мар кі, Знак «Эмо ты кон» і Але го рыя. 
Вы дат ная і важ ная пад трым ка дзі ця чай 
лі та ра ту ры з вы шэй шай па лі цы. Ад ным 
сло вам, ад па вед ная кніж ка ў ад па вед ным 
мес цы. Звы чай на та ко га ты пу вы даў цам 
не ха пае гро шай, каб ап ла ціць са бе па ста-
ян нае мес ца ў ма га зі нах «Эм пік» ці ін шых 
кніж ных ме гак ра мах. У вы ні ку до ступ да 
доб рых кні жак сур’ ёз на аб ме жа ва ны. 
А і па куп ні кам трэ ба спяр ша не каль кі ра-
зоў па ду маць, чым ку піць та кую кніж ку, па-
коль кі цэ ніц ца яна на шмат вы шэй, чым лі-
та ра ту ра са су пер мар кет ны мі скід ка мі. Кні-
жак, у тым лі ку дзі ця чых, вы да ец ца ця пер 
са праў ды шмат. Спра ва ў тым, каб зра біць 
ад па вед ны вы бар. Доб ра га чы та ча не маг-
чы ма вы ха ваць на кніж ках куп ле ных на 
кі лаг ра мы ў «Бяд рон цы» ці «Стак рот цы» 
з ар фаг ра фіч ны мі і моў ны мі па мыл ка мі, са 
спрош ча ным, аб ме жа ва ным уся ка га ты пу 
цэн зу рай тэк стам і ілюст ра цы я мі жыў цом 
узя ты мі з адур мань ва ю чых аме ры кан скіх 
муль т філь маў. Ну і каб да біц ца па зі тыў ных 
рэ зуль та таў, аба вяз ко ва трэ ба пры сут ні-
чаць у пра цяг лым пра цэ се кніж на га вы ха-
ван ня, зна чыць ве чар у ве чар ся дзець пры 
дзі ця чым лож ку з кніж кай у ру ках. Цяж ка 

гэ та зра біць, ка лі тое, што тры ма еш у ру-
ках, та бе не па да ба ец ца. Зна чыць, доб рая 
дзі ця чая кніж ка па він на быць за пат ра ба ва-
най дзець мі, баць ка мі і дзя да мі.

І вось у «Ар се на ле» апы ну лі ся ме на ві та 
толь кі та кія кніж кі. Яны ін с пі ру юць, ву чаць 
і ра ду юць аб са лют на ўсіх. Пе рак ла дзе нае 

з ня мец кай мо вы (дзя ку ю чы фі нан са вай 
пад т рым цы Ін сты ту та імя Гё тэ) «Вя лі кае ва-
рэн не на ву лі цы Ча рэш не вай, рэ цэп ты на 
ча ты ры по ры го да» ра ску пі лі ўжо пер ша га 
дня фе сты ва лю. Гэ та леп шы па да рак ма-
лым і вя лі кім гас па ды ням. Про стыя, ка рыс-
ныя і смач ныя стра вы, якія мож на пад рых-
та ваць з агуль на да ступ ных, тан ных ін г рэ ды-
ен таў. Рэ цэп ты, у якіх суст ра ка юц ца куль ту-
ры, па ка лен ні, у якіх гі сто рыя не сва рыц ца 
з су час нас цю, дзе рыс на ма ла цэ з цук рам 
і цы на мо нам су гуч ны з пе ча ны мі яб лы ка мі 
з мус лі і хле бам з ба на наў. Ап ра ча та го 
зной дзем там шмат ці ка вых па рад і ка ля ро-
вых ілюст ра цый у выг ля дзе прак тыч на га 
да па мож ні ка па збі ван ні яек, мыц ці ага род ні-
ны і са да ві ны, ва рэн ні буль бы ці пад каз кі як 
са ста віць улас ную ку лі нар ную кніж ку.

Вар тай ува гі з’яў ля ец ца так са ма кніж ка 
«Лы соль і Стру ся. Уро кі не пас лух мя нас ці» 
аў тар ства Мар ці на Ві ха. Вя сё лыя пры го ды 
дзяў чын кі і са бач кі ў вы ха ваў чым пла не пе-
ра ма га юць з тоў сты мі та ма мі пе да га гіч най 
ды дак ты кі. Ку ча сме ху ма лым і да рос лым. 
Ма ле чам, якім ча кан не ве ча ро вай каз кі 
зда ец ца над та доў гім, спат рэ бяц ца змеш-
ча ныя там шмат лі кія про стыя, чор на-бе-
лыя, ко мік са выя пе ра пын кі, за пі са ныя лёг-
кі мі ў рас шыф роў цы вя лі кі мі лі та ра мі. Зза-
ду вок лад кі за ява: «Да ра гі чы тач/чы тач ка, 
ка лі ў ця бе ёсць ней кая дур ная ідэя, даш лі 
яе, ка лі ла ска, Лы со лю». Пад пі са на: Віх.

Не менш ці ка ва, што на вы да вец кім 
рын ку па я ві ла ся псі ха тэ ра пеў тыч ная 
лі та ра ту ра для дзя цей. Жыц цё выя тра ге-
дыі ў кан к рэт ных сло вах і аб ра зах. Ка му 
спат рэ бяц ца та кія кніж кі? Ма быць, толь кі 
да рос лым, якія не прык мя ча юць тэ ра пеў-
тыч на га зна чэн ня сап раў д най лі та ра ту ры.

Пры ем ным фе сты-
валь ным сюр пры зам 
ака за ла ся бе лая кні га 
з быц цам за пі са ным 
уруч ную жоў та-зя лё на-
аран жа вым за га лоў кам 
«Ле ген ды Пад ляш ша». 
Зна хо дзі ла ся яна не 
на кніж ных пры лаў ках, 
але ў га ле рэй ным кут ку 
ад па чын ку. З ле ген да мі 
зна ё мі ла ся я, пры сеў шы 
па-ту рэц ку на ад ной з ка-
ля ро вых па ду шак. Сво е а-
саб лі вы збор нік дзі ця чых 
апа вя дан няў і ма люн каў, 
звя за ных з тэ май шмат-
куль тур на га прош ла га 
іх мяс цо вас цей, кра наў 
шчы рас цю і пра ста той. 
На чор на-бе лых здым ках 
аў та раў апа вя дан няў 
рас паз наю, між ін шым, 
вуч няў чац вёр та га кла са 

шко лы ў Крын ках. Ці ка выя тва ры, ці ка выя 
ры сун кі, ці ка выя гі сто рыі.

Па сут нас ці кож ная з прэ зен та ва ных 
у час фе сты ва лю кні жак вар тая асоб на га 
ка мен та рыя.

На жаль, не хо піць на гэ та ні май го 
ча су, ні мес ца на ста рон ках на ша га тыд-
нё ві ка. Та му ця пер за ся ро джу ся на ін шых 
ат рак цы ё нах, які мі ка ры ста лі ся на вед валь-
ні кі фе сты ва лю. Яш чэ да яго ад к рыц ця 
пры ма лі ся за пі сы на дзі ця чыя май стар-
кла сы па чэр пан ні па пе ры, ілюст ра ван ні 
і ты паг ра фіі. На мес цы мож на бы ло ад біць 
лі та ры на ўлас ным адзен ні і сце нах. Та кім 
чы нам паў стаў да во лі ці ка вы па змес це 
сцен ны му раль. По бач пра ца ва ла вы стаў-
ка ды зай нер скіх ілюст ра цый і ста рая дру-
кар ская май стэр ня з Му зея дру кар ска га 
ма ста цтва і вы ра бу па пе ры ў Суп рас лі, 
якую аб с лу гоў ваў суп рас ль скі ма нах (пры-
нам сі так вы гля даў). За куп ле ную на фе сты-
ва лі (са скід кай) лі та ра ту ру мож на бы ло 
ўпа ка ваць у гу стоў ную, чор ную тэк стыль-
ную тор бу з зя лё ным са ба кам і над пі сам 
«Pies na kulturę».

Аса бі ста мя не не ўра зі ла коль касць на-
вед валь ні каў фе сты ва лю, але Баг дан Дуд-
ко, які дзя жу рыў там ця гам двух поў ных 
дзён, сцвер дзіў з за да валь нен нем, што не 
бы ло іх менш, чым на вя лі кіх пад ляш ска-
опер ных кір ма шах.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Ма стац кія кніж кі ў «Ар се на ле»

У па чат ку траў ня па элек т рон най пош це ат ры маў 
я пра па но ву ўдзель ні чаць у «Ан ке це- ТV.PL». Зга дзіў ся, 
ад ка заў на ўсе прад’ яў ле ныя пы тан ні на тэ му поль скіх 
се ры я лаў. Я па ста віў на «Ай ца Ма тэ ву ша» і «Ча ты рох 
тан кі стаў і са ба ку». Ра зу ме ец ца, што свой по гляд аб г-
рун та ваў я сво е а саб лі вай ар гу мен та цы яй. У ін фар ма цыі 
за яў ля ла ся, што са мыя ці ка выя ка мен та рыі да філь маў-
лаў рэ а таў бу дуць уз на га ро джа ны. На ка нец па дзя ка ва лі 
за ўдзел у апы тан ні і пап ра сі лі даць свае пер са наль ныя 
да ныя, ну ма ры тэ ле фо наў для за паў нен ня кар ты ўдзель-
ні цтва ў кон кур се. Я да вер лі ва даў свае да ныя. Лі чыў, 
што гэ та не аб ход нае ар га ні за та рам для ста ты сты кі. Але 
12 траў ня ат ры маў на свой ма біль нік эсэ мэ ску та ко га 
зме сту: «Sek re ta riat Or ga ni za to ra i TVP: los na 3200 zł. ot-
rzy mu je właś ci ciel/ka Nr. 514344386. Pro szę o od biór. Od-
pisz. OK. Re gu la min SMS TVP.Pl Or ga ni za tor RMS Sp z 
o.o. 3,69 Na daw ca 7312 wys ła no. 15:48:50 12.05.». Пры-
зна юся шчы ра, што я, ня во пыт ны ка ры сталь нік ма біль-
ні ка, эсэ мэ ска мі не ка ры ста ю ся. Па пра сіў я та ды дач ку 
ра заб рац ца з гэ тай ін фар ма цы яй.

А яна без за пін кі ад ш па ры ла: «Вы кін це гэ ты СМС. Гэ-
та звы чай ная фаль шыў ка, ашу кан ства». Па спра ба ваў 
я па кор пац ца яш чэ ў ін тэр нэ це. І вось што пра чы таў 
на ад ной ста рон цы: «UWA GA na AN KIE TY! NA CIĄ GA-
CZE!!!». Пра чы таў і ад ра зу па ве рыў дач цэ. Звы чай ныя 
на хаб ні кі на ма га юц ца на жы вац ца кош там доб ра сум лен-
ных да вер лі вых лю дзей. За тым мой зак лік: Не даз ва ляй-
ма звес ці ся ашу кан цам!

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Ве лі код ныя свят ка ван ні ў го нар па мер лых у цар коў ных пры хо дах 
ад зна ча юц ца не ў ад ноль ка вым тэр мі не. Ад ны мо ляц ца ў пер шую 
ня дзе лю пас ля Пас хі, ін шыя ў чар го вую ня дзе лю, а на Бе ла ру сі, на-
пры клад, за па мер лых мо ляц ца на Сё му ху (Трой цу). На та кім свят ка-
ван ні я гас ця ваў дзе сяць год та му ў Вяр хо ві чах Ка мя нец ка га ра ё на 
з па кой най пля мен ні цай Ла ры сай. У той час бы ла гэ та вя лі кая па дзея. 
Зран ку ў цар к ве слу жы ла ся лі тур гія, су ро дзі чы за куп ля лі па ні хі ду за 
па мер лых, за тым пас ля ба га служ бы па да ва лі ся са свя точ ны мі стра-
ва мі (ядой і на піт ка мі) на мо гіль нік. На ма гіл кі су ро дзі чаў нес лі яй кі-
кра шан кі, ве лі код ны па ча сту нак, за тым, па ста віў шы лам пад кі і зга ва-
рыў шы ма літ ву над ма гі лай, па да ва лі ся ў ця нёк су сед ніх дрэў і ся да лі 
да свя точ на га за стол ля. Та кім чы нам за ста ва лі ся ў пе ра ка нан ні, што 
да па ма га юць ду шам уда сто іц ца Цар ства ня бес на га. Гас ці на доў жы ла-
ся да ад вя чор ка...

Ра ней і ў Ку заў скім пры хо дзе нес лі яй кі ды свян цон ку на ма гіл кі. За-
раз гэ тая звыч ка адыш ла ў за быц цё. У ве лі код ную су бо ту на во дзяць 
па ра дак ад но на ма гі лах, ста вяць бу ке ты све жых кве так і лам пад кі. 
За тым у Пра вад ную ня дзе лю су поль на са свя та ром мо лім ся за ду шы 
па мер лых су ро дзі чаў. Па коль кі ку заў цы ад зна ча лі Про ва ды ў пер шую 
ня дзе лю пас ля Вя лі кад ня, у пры хо дзе ў Ча ром се-Стан цыі ўра чы стас ці 
на мо гіл ках ад бы лі ся ты дзень паз ней, г.зн. 15 траў ня. Зран ку служ бу 
пра ві лі а. Юры Пліс з а. Мі ка ла ем Бе ла мы зым. Яны так са ма ма лі лі ся 
на мяс цо вым мо гіль ні ку. Над вор’е, хоць і бы ло не над та цёп лае, бо 
скрозь пле чы пра ніз ваў ха лод ны ве ця рок, на мо гіль ні ку мро і ла ся ад 
вер ні каў, а на ста ян ках — ад дзя сят каў аў та ма бі ляў. Так зрэш ты ад-
бы ва ец ца што год. А пас ля бы лі ся мей ныя су стрэ чы пры за стол лі.

І так прай ш лі чар го выя ве лі код ныя свят ка ван ні. За тым да на ступ на-
га го да...

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Не даз ва ляй ма звес ці ся... Пра вад ная ня дзе ля
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 22-16

Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” 
да 5 чэрвеня 2016 г., 
най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зыг ра ем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Адказ на за гад кі № 18-16: дождж, зям ля, тра ва.
Уз на га ро ды, нак лей кі з раз на від ны мі ма ты ва мі, 

вый г ра лі Ра фал Шу мін скі з Ба бік, Ка ра лі на Нар бут, 
Ма тэ вуш Ва лен то віч з Шу дзя ла ва, Мі хал Та па лян скі 

з Нар вы. Він шу ем!

    Мі ра ЛУК ША

 Сліва
Са ды бе ла пен на
вяс ной за лі ва юць,
і зап лоц ці
слі вы ста рэнь кія
ахі на юць.
Па пад вор ках
са мот ныя сліў кі
чы пе юць,
ці гас па да ра ма юць,
ці не,
плод свой вы рош ч ва юць,
спе юць.
Кас цян кі за ла ці стыя,
чор ныя, сі нія, фі я ле та выя
з мя кі шам са лод кім і кіс лым,
слі ва ле там выс пель вае,
на га лін ках сва іх гуш кае.
Кор мяць усіх ба га та
і сар та выя, і адзі чэ лыя,
і ча ла ве ка, звя ра і птуш ку,
на дрэ ве ці пад пло там,
на по лі ці пад ха тай...
Як жа ты, слі ва,
кра сой за ха пі ла,
усіх на кар мі ла,
ці хая, про стая, мі лая!

Ра да з на мі па гу ляць.
Эх, яго нам не даг наць!
Хоць жы ве ў су сед н ім ле се,
А да нас драж ніц ца ле зе.
Р... (У. Маз го)

Ге ор гі Ка ча хі дзе

Я і ма ма
Не пай ду гу ляць я сён ня:
Ма ма хво рая мая.
Ёй ніх то на бе лым све це
Не па мо жа лепш, чым я.
Кла па чу ся я, і ма ма

ка жа:
— Ста ла мне ляг чэй.
Ад тва ёй ува гі шчы рай
Я па праў лю ся хут чэй.

Ма ё выя су стрэ чы ў Шчы тах — 
гэ та не толь кі спе вы і тан цы. Гэ та 
бе ла ру скі пік нік, ся род май скай 
зе ле ні і зыч лі вых лю дзей. Су-
стрэ чы па ча лі ся з вы ступ лен няў 
дзе так з Бель ска-Падляш ска га, 
Гай наў кі і Бе ла сто ка. Свае бе ла-
ру скія пес ні дзе ці спя ва лі для сяб-
роў, сва я коў, мяс цо вых лю дзей.

Пас ля на сцэ ну вый ш лі да рос-
лыя вы ка наў цы. Але ніх то не ад-
п ра віў ся і не з’е хаў да моў! Дзе ці 
за ста лі ся ў Шчы тах. Там пад кі-
рун кам ма ста ка Мі рас ла ва Здрай-
коў ска га ма ля ва лі ка шуль кі 
ў бе ла ру скія ўзо ры. А ка лі пра га-
ла да лі ся, ла са ва лі ся сма коц ця мі 
з гры ля, якія пад рых та ва лі іх нія 
баць кі і сва я кі. А ў па да рож жы, 
на све жым па вет ры ўсё сма куе 
шмат ра зоў больш чым у ха це.

Ма ё выя су стрэ чы ў Шчы тах на-
ла дзі лі ў ня дзель ку, на вес на во га 
Мі ко лу, 22 мая гэ та га го да.

(зор)
Фо та Ада ма Паў лоў ска га

Ма ё выя 
су стрэ чы 

ў Шчы тах
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На ге аг ра фіі
ўро ку
На стаў нік про сіць: — Ва ле рык,
Па ка жы на кар це Аме ры ку.
Ва ле рык, не на жар ты,
Тыц нуў паль цам ў кар ту.

— Дзя кую. А вы дзет кі-вер ні кі
Ска жы це, хто ад крыў Аме ры ку?
— Усе мы ў гэ та ве рым,
Вя до ма, наш Ва ле рык!

Які наш род?
— Ма ту ля, мі лы тат ка
Паў та рае што дзень,
Што на шы наш чад кі
Ад мал пы па хо дзяць?

— Не ве даю я ўсё-ткі
Аб твай го баць кі ро дзе.
Маг чы ма яго прод кі
Ад мал пы па хо дзяць.

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 № 18:
Тэ ма, ся ло, бу ра, рай, рак, Марк, вяс на, на, хат ка, 

гор ла, амур, Азія, Тут, тур бі на. Ян тар, тур ма, ара, 
гурт, мак, хор, вар, ар, мят ла, ра сказ, сар на, яй ка, мя-
та, оп ты ка, ты.

Уз на га ро ды, сты лус для смар т фо наў (to uch pen), 
вый г ра лі Мі хал Па нік віц кі, Ма тэ вуш Ва лен ты но-
віч з Ба бік, Маль ві на Мар ке віч, Іа ан на Ні кі цюк 
з Бель ска-Пад ляш ска га, Ку ба Аніш чук, Аня Ра дзі-
вон чык  з На раў кі, Вік то рыя Га бец, Мал га жа та 
Са доў ская з Мі ха ло ва, Ка мі ля Ста ніс ла вюк, Ка ця-
ры на Амі льян чык з Шу дзя ла ва. Він шу ем!

Кож ны, хто мае ад ва гу на пі-
саць хоць не каль кі слоў па-бе-
ла ру ску — ма лай чы на! Гэ тая 
ўме ласць ста но віц ца над звы чай 
па жа да най і элі тар най.

У час школь на га свя та бе ла ру-
скай куль ту ры, якое 13 мая г.г. 
пра хо дзі ла ў гай наў скай «чац-
вёр цы», бы лі пад ве дзе ны вы ні кі 
кон кур су пад за га лоў кам: «Што 
та кое Баць каў ш чы на?». Вуч ні ах-
вот на пад ня лі вык лік і на кон курс 
па сту пі лі дзя сят кі са чы нен няў 
і вер шаў. Ад нак дзіў на і не як 
сум на — тво ры бы лі на пі са ны 
на поль скай мо ве. Ну, не зу сім 
да клад на так. Дзве асо бы з той 
гра ма ды ўсё ж ра шы лі ся пра я-
віць ся бе на бе ла ру скай мо ве. 
Ду ма ем, што не вы пад ко ва! Гэ та 
гім на зіст кі Ды я на Юр чук (яе тво-
ры мы дру ка ва лі ў «Зор цы») і Ева 
Іва нюк. Пра ца Евы зас лу гоў вае 
асаб лі вай ува гі. Гай наў ская гім на-
зіст ка раз ва жае пра бел-чыр во-

на-бе лы сцяг. Гэ та не про ста аб ст-
рак т нае са чы нен не. Ева Іва нюк 
шу кае су вя зей па між сва ёй сям’-
ёй і бе ла ру скай пат ры я тыч най 
сім во лі кай. Ужо са ма за ду ма, каб 
ста віць гэ тыя спра вы, вар та най-
боль шай пах ва лы і ўзна га ро ды.

Па куль пра цу гім на зіст кі пры-
кме ці лі ар га ні за та ры кон кур су. 
Яна так са ма пай ш ла на кон курс 
«Паз най Бе ла русь»...

Гай наў ская мо ладзь 
раз ва жае, што та кое Баць каў ш чы на

Тэ ма «Што 
та кое Баць-
каў ш чы на?», 
згод на з су час-
най мо дай, най-
больш яск ра ва 
ад люст ра ва ная 
ў ма люн ках і 
фа та гра фіі. Тут 
мож на толь кі 
здзіў ляц ца эн ту-
зі яз му мо ла дзі. 
Як не ці ка ва, 
«сім вал Баць-
каў ш чы ны» для 
іх гэ та «ба бу-

ля», «вя ско вая драў ля ная хат ка», 
«бу сел», «ва сіль кі». На ад ным ма-
люн ку мы пры кме ці лі хат ні жыт-
нё вы хлеб, агор ну ты іль ня ным 
руч ні ком з бел-чыр во на-бе лым 
ар на мен там. Ці ка вая рэч, хоць 
апош нім ча сам усё менш у нас 
прык мя ча юць не за леж ную сім во-
лі ку, яна ўсё роў на пра соч ва ец ца 
праз дум кі ма ла дых бе ла ру саў.

Зор ка, фо та ГК

Паг лыб ляй свае ве ды

ХТО І ЯК СПІЦЬ?
На зям лі ня ма та ко га зве ра, які б 

не спаў. І не толь кі зве ра. Усе жы вё-
лы, каб жыць, па він ны спаць.

Ка лі ёсць на све це та кія жы вё лы, 
то яны або ня доў га жы вуць, або ня-
ма ў іх нер ваў і моз гу. Сон — гэ та 
перш за ўсё ад па чы нак. Ён ад наў ляе 
сі лы стом ле най нер во вай сі стэ мы. 
Бяс сон ні ца за бі вае хут чэй, чым го-
лад. Са ба ка, ка лі яго паз ба віць сну, 
па мі рае праз пяць дзён.

Але на глы бо кі сон мо гуць да зво-
ліць са бе толь кі ням но гія жы вё лы: 
тыя, у ка го ня ма во ра гаў і хто спіць 
пры няў шы на дзей ныя ме ры для аба-
ро ны свай го сну.

Са мы, ба дай, глы бо кі сон у мядз ве-
дзя, які жы ве ў Ін дыі. Спіць ён на зям-
лі, і так моц на, што ні трэск га лін, 
ні гуч ная раз мо ва не бу дзяць яго. 
Ся ля не, якія збі ра юць гал лё, ча ста 
на ват на сту па юць на спя ча га мядз-
ве дзя. Та ды ён ускок вае, як звар’ я це-
лы, і ад стра ху б’е ча ла ве ка ла па мі 
па тва ры.

Але звы чай на жы вё лы спяць вель-
мі чут ка. Каб во раг не за стаў іх зня-
нац ку, ча ста пра чы на юц ца. Не на-
доў га за сы на ю чы, зноў ад к ры ва юць 
во чы і азі ра юц ца. Та му ат рым лі ва-
ец ца, што боль шую част ку свай го 
сну звя ры не спяць, а дрэм люць.

Птуш кі спяць 13-16 га дзін. Сла ны 
спяць 2-3 га дзі ны ў сут кі. У сла ноў 
у звы чаі спаць сто я чы. Усе ве да юць, 
што і ко ні спяць сто я чы. Гэ так жа 
дрэм люць ка ро вы і авеч кі. Мно га 
спяць свін ні. Але рэ корд тут на ле-
жыць ад ной змяі, пра якую ра сказ ва-
юць, быц цам яна пра чы на ец ца апоў-
д ні, дзве га дзі ны шу кае са бе ежу, 
а по тым зноў за сы нае да на ступ на-
га поў д ня.

Дэль фі ны ча сам цэ лы ты дзень 
— днём і ноч чу — прас ле ду юць ка-
раб лі. Але ка лі ж яны спяць? Аказ ва-
ец ца, на ха ду за сы на ю чы се кунд на 
трыц цаць. До сле ды па ка за лі, што 
вод ным жы вё лам, каб доб ра выс-
пац ца, трэ ба менш ча су, чым су ха-
пут ным. На ват ча ла век вы дат на 
ад чу вае ся бе, ка лі спіць уся го тры 
га дзі ны ў ван не з ва дой.

Жы вё лы, ва ўся кім вы пад ку — звя-
ры ба чаць сны. І ча ста ба чаць сны 
страш ныя. Сла ны, на па ло ха ныя 
імі, тру бяць у сне. Без сноў і ча ла век 
жыць не мо жа. Жы вё лам сны гэ так 
жа не аб ход ныя, як і ча ла ве ку.

(А-ЯЦ)

Siekierka

Настаўнікі: Людміла Грыгарук, Бэата Кендысь, Гражына Паўлючук і дыр. Бажэна Маркевіч віншуюць удзельнікаў конкурсу
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э та не быў звы чай ны ма стац кі пле нэр ма ста-
коў, а хут чэй ма стац ка-на ву ко вая раз вед ка. 
Цэн т раль най кроп кай і апо рай пра ек та быў 
Усе а гуль ны ўні вер сі тэт імя Яна Юза фа Ліп-

ска га ў Тэ рэ мі сках. Ма ла дыя ма ста кі з Бе ла сто ка 
Ян Шэў чык і Та маш Ка шэў нік за пра сі лі сва іх ка лег 
з Між дыс цып лі нар най ас пі ран ту ры фа куль тэ та 
муль ты ме дый ных ка му ні ка цый Ма стац ка га ўні вер-
сі тэ та ў Поз на ні да твор ча га аб’ яд нан ня з пры ро дай 
Бе ла веж скай пуш чы з не раз луч ны мі ад яе пуш чан-
скі мі на сель ні ка мі. Як ска заў лі дар гру пы праф. Ма-
рэк Ва сі леў скі з поз нань ска га МУ, уз нік «по лі фа ніч-
ны збор ма стац кіх эк с пе ры мен таў, мэ та якіх зак-
лю ча ец ца ў ін тэр п рэ та цыі рэ аль нас ці з да па мо гай 
роз ных моў, які мі ка ры ста ец ца ма ста цтва».

Вы ні кі мі ну ла год няй раз вед кі-пле нэ ру мож на ўба-
чыць на вы ста ве «Вяр та ю чы ся ў Бе ла ве жу», ад к ры тай 

13 мая ў бе ла стоц кай га ле рэі «Ар се нал». Па прыз нан ні 
Яна Шэў чы ка, увесь пра ект быў нат х нё ны тра ды цы яй 
Агуль на поль скіх ма стац кіх пле нэ раў, ар га ні за ва ных 
у Бе ла ве жы Са ю зам поль скіх ма ста коў у 1965-1980 
га дах. Удзель ні ча лі ў іх у ас ноў ным жы ва піс цы з бе ла-
стоц ка га ася род дзя, а так са ма ма ста кі з усёй кра і ны 
і та га час ных са цы я лі стыч ных кра ін, у тым лі ку з Бе ла ру-
сі. На гэ ты раз прэ зен ту ец ца шас нац цаць ма ла дых ма-
ста коў — поз нань скіх ас пі ран таў — і Со фія да Іст (So fia 
da Eаst), якая ўдзель ні чае ў вы ста ве ад імя вір ту аль най 
ла ба ра то рыі Фе мі ніс ц ка га ўні вер сі тэ та (па ка за ла шэ раг 
алоў ка вых ма люн каў, якія па каз ва юць пра цэс вы рош ч-
ван ня гры ба).

У вы ста вач ным ка та ло гу-да вед ні ку праф. Ва сі леў скі 
на пі саў: «Пра ца ма ста коў на ўскра і не Пуш чы бы ла 
шмат век тар най. У да да так да су стрэч з клю ча вы мі для 
ра зу мен ня кан тэк сту на ву коў ца мі, ма ста ка мі і гі да мі 
бы лі пра цэ сы ін ды ві ду аль на га во пы ту. Ся мі дзён ны пле-
нэр быў толь кі па чат кам ма стац ка га і дас лед чыц ка га 
пра цэ су, які пра цяг ваў ся не каль кі ме ся цаў у ат мас фе-
ры па лі тыч най спрэч кі, якая рап там ус пых ну ла па пы-
тан ні Пуш чы. Гэ ты кан ф лікт пац вер дзіў прыкмеча ныя 
пад час па ля вых дас ле да ван няў глы бо кія лі ніі куль тур-
ных па дзе лаў ды па лі тыч най па ля ры за цыі ў Бе ла ве жы. 
Та паг ра фія Пуш чы ўяў ляе са бой скла да ную сет ку, на 
якую нак лад ва юц ца не толь кі зай маль ная ар га ні за цыя 
пер ша быт най на ту ры, але і бі я па лі ты ка, і ге а па лі ты ка, 
якія пе ра ся ка юць лес па меж ны мі за се ка мі і бе тон ны мі 
да ро га мі для бро нет ран с пар цё раў. Гэ та моц на за мі-
ні ра ва нае по ле куль тур най і эка на міч най вай ны, гэ та 
гі сто рыя зніш чэн ня жы вёл і лю дзей». Як ад зна чыў так-
са ма пад час вер ні са жу, у Бе ла веж скай пуш чы «су ты-
ка юц ца роз ныя апа вя дан ні, але яны ўсё ін тэр п рэ та цыя 
пры ро ды ча ла ве кам, які больш не з’яў ля ец ца не ад’ ем-

най яе част кай». Да даў, што як раз у Бе ла веж скай пуш-
чы, на мя жы пер ша быт на га ле су, «най лепш ві даць гэ ты 
аб са лют ны па дзел».

Та маш Ка шэў нік у раз мо ве з «Ні вай» ска заў на ад к рыц-
ці вы ста вы:

— Ра бо ты эстэ тыч на па доб ныя, але 
кан цэп ту аль на яны вель мі роз ныя. Мы па-
каз ва ем іх ана нім на (без под пі саў — проз-
віш чаў аў та раў — М. Х.), але вы ста ву суп-
ра ва джае да вед нік, на пі са ны пра фе са рам 
Мар кам Ва сі леў скім. Мы па дзя лі лі пра сто-
ру га ле рэі на пяць ча стак: плош ча ле су, 
лес ноч чу, у суп ра ва джэн ні ўя ва сну ад ной 
з ма ста чак. За гэ тым ле сам пры ха ва ная 
ла ба ра то рыя, дзе ма стач ка «вы рош ч вае» 
зной дзе нае смец це, ук лю ча нае ў эка сі-
стэ му. Гэ та пра сто ра, якую на зы ва ем 
пра гу лач най, з’яў ля ец ца пе ра ход най да 
пра сто ры су зі ран ня. На вы ста ве ра шу ча 
мож на ад чуць усе тэ мы, звя за ныя не толь-
кі з пры ро дай як та кой, але і з бе ла ру ска-
поль скім па меж жам. Мі ну ла год ні пле нэр 
быў так са ма дня мі дас ле да ван няў, се мі на-
раў, су стрэч з людзь мі, якія выз на ча лі нам 
шы ро кі кан тэкст гэ та га мес ца. У апош ні 

дзень мы ме лі не зап ла на ва ную пры го ду. У апош нюю хві лі ну 
пе рад 18-й га дзі най ат ры ма лі мы ві зу для ўез ду на дру гі бок 
Пуш чы, ужо пе рад зак рыц цём у той дзень паг ран пе ра хо да. 
Мы пе ра сек лі мя жу, але не маг лі вяр нуц ца. Мы вы ра шы лі, 
што па-за пла нам за ста нем ся там на нач і вяр ну лі ся толь кі 
ра ні цай пас ля на ве дан ня Па мес ця Дзе да Ма ро за. Ура жан ні 
ад па быў кі там бы лі два і стыя. Мы ўба чы лі вель мі пры го жыя, 
чыс цень кія Ка ме ню кі, мя стэч ка не та кое, як у нас ду ма юць 
пра Бе ла русь у цэ лым. Ства ра ла яно ўра жан не шыр мы, ма-
ке та. Я ка жу пра ам бі ва лен т насць на шых па чуц цяў у гэ тым 
кан тэк с це, та му што гэ та бы ло як раз суп раць ста ян не на-
шых уяў з сі ту а цы яй, зной дзе най на бе ла ру скім ба ку. Боль-
шасць з нас ні ко лі ра ней у Бе ла ру сі не бы ла і не ка то рыя 
з нас у знач най сту пе ні пад час па быў кі на дру гім ба ку мя жы 
бы лі зблы та ныя кан ф ран та цы яй рэ аль нас ці з пе ра да ча мі 
пра Бе ла русь у ас ноў ным у поль скіх СМІ.

Ён так са ма ад зна чыў:
— У час пле нэ ру і пры на го дзе суп ра ва джаль ных се-

мі на раў пад эгі дай Уні вер сі тэ та ў Тэ рэ мі-
сках, кож ны з нас бег у дум ках да мяс цо-
вай бе ла руш чы ны. Не маг ло быць іна чай. 
Амаль усе, з кім мы су тык ну лі ся, так ці 
інакш звяр та лі ся да яе.

Пра фе сар Ма рэк Ва сі леў скі:
— Не бы ло ў ма ёй пе да га гіч най прак-

ты цы ў Ма стац кім уні вер сі тэ це ў Поз на ні 
та ко га вы дат на пра ду ма на га пра ек та, 
як мі ну ла год ні пле нэр, іні цы я ва ны са мі мі 
сту дэн та мі, ас пі ран та мі. Гэ та па каз вае іх 
вя лі кую ста ласць.

На вы ста ве ў не каль кіх за лах прад стаў-
ле ны бы лі роз ныя ві ды ма ста цтва, ма стац-
кія срод кі ка му ні ка цыі. Адзін з са аў та раў 
вы ста вы, бе ла ста ча нін па па хо джан ні 
і прыз на ны ўжо ў кра і не ма стак Па вел Ма-
ты шэў скі, які ап ра ча фа та гра фіі ляс ной 
скуль п ту ры, вы ка на най на пянь ку, астаў-
шым ся ад вы сеч кі ў Кны шын скай пуш чы 
(спа сыл ка на вы сеч ку Бе ла веж скай пуш-
чы), прад стаў ляе на ёй ра ды ё пе ра да чу. 
Ён за рэ гіст ра ваў усе па дзеі, звя за ныя са 

спро ба мі вы сеч кі Бе ла веж скай пуш чы, у тым лі ку ма ні фе-
ста цыі, якія ад бы лі ся ва кол гэ тай спра вы ці бур ную суст рэ-
чу з мі ніст рам ахо вы ася род дзя:

— У Кны шын скай пуш чы, на ка вал ку зям лі, які там маю 
(свой улас ны дэн д ра рый у 300 мет рах ад сця ны ле су — М. 
Х.), я зра біў скуль п ту ру — кас ці стую, круг ла ва тую фор му, 
якая на гад вае мі цэ лій (грыб ні цу) і па кі нуў яе там для на вед-
валь ні каў ле су. У ра ды ё э фі ры я за пі саў вы каз ван ні, як аба-
ра няць і як вы ка ры стоў ваць Пуш чу з яе пры род ны мі гу ка мі 
і за пі са мі па дзей з трэ ні ро вач на га ла ге ра, прыс ве ча на га 
яе ахо ве, у якім я ўдзель ні чаў. Гу чаць там, ся род ін ша га, 
па раў нан ні з тым, як яна ахоў ва ец ца на бе ла ру скім ба ку. 
На ша су мес ная па ез д ка ў Бе ла ве жу ме ла быць спа сыл-
кай у ас ноў ным на тыя па дзеі, якія ме лі мес ца там га да мі 
та му. На мес цы, ад нак, нап ла ста ваў ся на гэ та цэ лы шэ раг 
па дзей, якія ад бы лі ся там у су вя зі з пуш чан скай вы сеч кай. 
Пры на го дзе мы, ма ста кі, ме лі маг чы масць пра ка мен та-
ваць сі ту а цыю, якой жы ла не толь кі ўся Поль ш ча.

Пры сут ная на ад к рыц ці ў «Ар се на ле» Да ну та Ку рань, 
стар шы ня Аду ка цый на га фон ду Яц ка Ку ра ня, якая вя дзе 
Усе а гуль ны ўні вер сі тэт у Тэ рэ мі сках:

— Я вель мі ра да ві зі ту поз нань скіх ас пі ран таў. Це шыць 
тое, што для іх та кая важ ная Бе ла веж ская пуш ча, што яны 
хо чуць тут пе ра жыць час оду му і ад люст ра ваць гэ та ў фор-
ме ма ста цтва, каб ска заць та кім чы нам неш та важ нае. 
Я з за хап лен нем на зі ра ла, як яны ра нень ка ўста юць, і якія 
яны дыс цып лі на ва ныя. Як ужо ма ю чы не ка то рыя пад каз кі, 
спа чат ку хо дзяць па вё сках, раз маў ля юць з мяс цо вы мі жы-
ха ра мі і пе ра жы ва юць Пуш чу ра зам з яе жы ха ра мі, з вя лі-
кай па ва гай да іх. Яны ста ві лі ся да мяс цо вых жы ха роў як да 
не ад’ ем най част кі пры ро ды, звя за ных з ёю ад па ка лен няў.

Аг ля да ю чы вы ста ву «Вяр та ю чы ся ў Бе ла ве жу», не сум-
нен на мо жа ад чуць сі лу і дух Бе ла веж скай пуш чы.

vТэкст і фо та Ма цея ХА ЛА ДОЎ СКА ГА

Цяж ка быць па э там у су час ным све це і ця пе раш нім 
ча се. У све це гла баль ных элек т рон ных мас ме ды яў ды 
про ста га до сту пу да ін фар ма цыі зу сім ня ма мес ца для лі-
та ра ту ры. Па гэ тай пры чы не су час ныя лю дзі са міх лі та ра-
та раў ста лі ўспры маць як на іў ных лю дзей, якія не ма юць 
гро шай з та го, што пі шуць. Гэ та і праў да, што сап раў д ныя 
пісь мен ні кі не ма юць не пас рэд на га хле ба з та го, што пі-
шуць. Хлеб з та го ро бяць вы даў цы, стар шы ні лі та ра тур-
ных ар га ні за цый, але і гэ та не не пас рэд ны хлеб. З про да-
жы кніг су час ны пісь мен нік не вы жы ве ды не вы кар міць 
сва ёй сям’і, асаб лі ва бе ла ру скі пісь мен нік. Пра ца для 
ідэі бе ла ру скас ці на ват для мно гіх гра мад скіх дзе я чаў 
і жур на лі стаў з бе ла ру ска га ася род дзя на Бе ла сточ чы не 
ўспры ма ец ца як на іў ная. У бе ла ру скіх мас ме ды ях на Пад-
ляш шы хут чэй на пі шуць ці па ка жуць та го, ка му ўда ло ся 
ат ры маць вя лі кія гран ты з Еў ра са ю за, чым зро бяць ін-
тэр в’ю з бе ла ру скім па э там. Да рэ чы, жур на лі стаў больш 
ці ка віць вы нік са маў ра да вых вы ба раў, чым бе ла ру скія 
вер шы. Ка лісь адзін жур на ліст ска заў мне, што ён пі ша 
пра тых, хто мае хлеб з бе ла ру скас ці. Гэ та зна чыць, што 
я ў гу тар цы з ім вый шаў на дур ня, бо не ўмею ра біць на лі-
та ра ту ры біз не су. Але ці гэ та ўво гу ле бы ла б лі та ра ту ра, 
каб у ма ста цтва ўвай ш ла ка мер цыя?

Доб ра, ка лі сам аў тар мае пад трым ку ды пра я ву за ці-
каў ле нас ці ў са мых бліз кіх асоб. Ча ста, ка лі ад бы ва ец ца 
мая аў тар ская су стрэ ча, ста ра ю ся зап ра сіць на яе сяб-
роў. Здзіў ляе, што пры хо дзяць сяб ры, якіх зу сім я не спа-
дзя ваў ся. То з’я віц ца зна ё мы, які пры е хаў 70 кі ла мет раў 
з вё скі ў Бе ла сток, каб мя не пад тры маць. То прый ш ла 
сяб роў ка, з якою ка лісь ці ра зам ву чы лі ся і даў но на шы 
да ро гі ра зыш лі ся. То прый ш ла су сед ка з род най вё скі, 
што жы ве ў го ра дзе. Але не прый дзе той, хто мае най б-
лі жэй і з кім най час цей суст ра ка ю ся. Ён заў сё ды не мае 
ча су бо пра цуе, або ідзе на трэ на жор ны зал ці ба сейн.

Па эт му сіць ве даць што ад ка заць ней ка му пра він цый-
на му кры ты ку-ама та ру, які не лю біць ця бе, але чы тае ўсе 
твае ар ты ку лы ў „Ні ве” ды мае ўсе твае збор ні кі і заў сё ды 
пры су стрэ чы спра буе ця бе заг наць у ка ро він рог. Я, ка-
лі не ка га не люб лю, то не чы таю яго кніг. Але ёсць лю дзі, 
якія ні чо га разум на га не ўме юць ства рыць, але най боль-
шае за да валь нен не дае ім зра біць з ка гось ба ло та. Па эт 
му сіць умець ад ка заць та му, хто не куп ляе кніг, а пы тае 
як пра да ец ца твая кні га. І яму не выт лу ма чыш, што не ад-
ным хле бам жы ве ча ла век, што для ду шы пат рэб на так-
са ма кні га, а не толь кі гро шы. Па эт ча сам і не мае з кім па-
раз маў ляць. Ха ця ў яго ася род дзі ёсць лю дзі з вы со кай 
аду ка цы яй, як і ён, то ўвесь час га во раць пра тое, дзе і за 
коль кі што ку пі лі і дзе і коль кі за ро бяць.

У наш час пісь мен ні каў за сту пі лі спар т с ме ны, ак цё ры 
тэ ле се ры я лаў, уся ля кія шоў ме ны ды шар ла та ны шоў-
біз не су. Цяж ка та ды быць пісь мен ні кам ды ства раць 
лі та ра ту ру. Жы вем у асаб лі ва цяж кі час для ду шы ча ла-
ве ка. За раз у ма тэ ры яль ным пла не вель мі вы гад ны час, 
але для це ла, а не для ду ху ча ла ве ка. Па гэ тай пры чы не 
ў га рад скіх аг ла ме ра цы ях лю дзі ад чу ва юць ся бе асаб-
лі ва неш час лі вы мі. За ці каў ле насць спор там, шо пін гам, 
культ спар тыў най фі гу ры, гон кі за ма тэ ры яль ны мі каш-
тоў нас ця мі ні ко лі не за да во ляць сап раў д ных ду шэў ных 
па трэб ча ла ве ка. Гэ та лі та ра ту ра даз ва ляе нам знай с ці 
сваё мес ца. Але гэ та га не хо ча прыз наць су час ны ча ла-
век, які яш чэ не ўспеў на це шыц ца цац ка мі і та ва ра мі 
су час най гла ба лі за цыі. За мест за да во ліць ду шу суст рэ-
ча мі і га вор ка мі з най б лі жэй шы мі людзь мі, мы тра цім 
час на са цы яль ных сет ках, каб пах ва ліц ца са мім са бою.

Тое, што ўжо стра ча на, ве да юць жы ха ры За ход няй Еў-
ро пы, ЗША. Мы па куль за хап ля ем ся кі тай скі мі элек т рон-
ны мі цац ка мі. Дзя цей вы хоў ва юць не доб рая кні га ці 
каз кі ба буль на даб ра нач, але бяз душ ная тэх ні ка, якая 
апа на ва ла ўвесь свет. Мас ме дыі за мест прэ зен та ваць 
твор часць лі та ра та раў, жы вуць скан да ла мі, тан ны мі 
сен са цы я мі з са цы яль на га ды па лі тыч на га све ту. Ні ко-
му не пат рэб ная ма стац кая лі та ра ту ра, але кні гі на тэ му 
як па ху дзець, як хут ка пад рых та ваць стра ву ці кні гі быц-
цам вя до мых асоб, але не вя до ма чым яны прас ла ві лі ся. 
Се леб ры ці, ва рож кі, ку ха ры, па лі ты кі, ак цё ры, поп-зор-
кі ад ной пес ні ро бяць кар’ е ру ды сва ёй асо бай пры цяг-
ва юць мі льён ныя аў ды то рыі ў тэ ле ка на лах і ін тэр нэ це, 
але не па э ты, якія прад ба чы лі нам век, у якім мы жы вем. 
І хто за гэ та ім дзя куе, хто іх чы тае, лю біць ды па ва жае?! 
Той удзяч ны пісь мен ні кам, хто за мест што дзён най мі-
тус ні зна хо дзіць час на кні гу, а не на культ свай го це ла, 
культ тэх ні кі і элек т рон ных мас ме ды яў, бо там ужо даў-
но па мер ла лі та ра ту ра ды вы со кая куль ту ра.

Я на шчас це суст ра каю ў жыц ці та кіх лю дзей, за што 
ім з цэ ла га сэр ца вель мі ўдзяч ны.

Юр ка БУЙ НЮК

Быць па э там Пас ляп ле нэр на 
ў «Ар се на ле»
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Пра фе сар Дміт руў сваю лек цыю прыс-
вя ціў зла чын ствам „Бу ра га” на Бе ла сточ-
чы не, а за тым мес цу тых па дзей у ка лек-
тыў най па мя ці, якая па-роз на му вы гля дае 
ў роз ных ася род дзях. На па ча так ад зна-
чыў, што г.зв. спра ва ва за коў вык лі ка ла 
ня вы ра ша ны па сён ня кан ф лікт па мя ці. 
Ён ра зыг ры ва ец ца па сут нас ці ў на шым 
рэ гі ё не, ха ця яго аскеп кі да хо дзяць і да 
Вар ша вы. Да клад пра фе сар па дзя ліў на 
дзве част кі.

Бы ло
Па вод ле ме ры та рыч на га мер ка ван ня, 

рас п ра ца ва на га ў 2001 го дзе гі сто ры ка мі 
з бе ла стоц ка га ад дзя лен ня Ін сты ту та на-
цы я наль най па мя ці (ІНП), НВЗ на свой лад 
ук лю чы ла ся ў пра во джа ную та ды рэ пат ры-
я цый ную ак цыю. На сель ні цтва не ка то рых 
вё сак, асаб лі ва з Бель ска га і Бе ла стоц ка-
га па ве таў, ат рым лі ва ла пісь мо выя па пя рэ-
джан ні ад тых ар га ні за цый. Бы ва ла, што 
за бі ва лі адзі но кіх асоб або і цэ лыя сем’і, 
каб за па ло хаць астат ніх жы ха роў і пры му-
сіць да рэ пат ры я цыі. У ве рас ні 1945 го да 
Ра му альд Райс ат ры маў за гад ад свай го 
ка мен дан та ак ру гі Яна Шкляр ка „Кот ві ча” 
аб пра вя дзен ні па цы фі ка цыі паў д нё ва-
ўсход няй част кі Бель ска га па ве та. Яна 
бы ла на кі ра ва на не толь кі на зніш чэн не 
ва ро жай аген тур най сет кі, але і ме ла мець 
ха рак тар пом сты на ва ро жым да кан с пі-
ра цыі на сель ні цтве. За раз не зу сім яс ныя 
пры ве дзе ныя ў за га дзе сло вы „па цы фі ка-
цыя” і „пом ста”. У прын цы пе абаз на ча лі 
яны рас ст рэл не каль кіх асоб са спі скаў 
на рых та ва ных улас най раз вед кай, зац вер-
джа ных вы шэй. Ча ста смя рот ны пры суд 
быў спа лу ча ны з кан фі ска цы яй ма ё мас ці 
або спа лен нем гас па дар ства. У гэ тым вы-
пад ку пра ход па дзей вы ра шы лі за га ды, 
ага ло ша ныя ўжо ў ча се ак цыі Ра му аль дам 
Рай сам у сту дзе ні-лю тым 1946 го да. Вы ні-
кам гэ тай ак цыі бы ло за бой ства трыц ца ці 
муж чын, ра ней вы ка ры ста ных у якас ці 
ва за коў пры тран с пар це ад дзе ла, а так са-
ма па цы фі ка цыя пя ці-вась мі бе ла ру скіх вё-
сак, у хо дзе якой паз баў ле на жыц ця 47-53 
цы віль ныя асо бы, у іх лі ку 16 дзя цей з не-
маў ля та мі ўключ на. Пяць асоб па мер ла 
паз ней у вы ні ку ат ры ма ных ра нен няў, што 
ўзбуй ні ла лік смя рот ных ах вяр да 82-88 
асоб. Ак ра мя гэ та га 28-35 асоб бы лі ра не-
ны. Пад па лы бу дын каў зніш чы лі жыц цё вы 
да ро бак мно гіх сем’ яў, на пры клад у вёс цы 
За ле ша ны ўца ле лі толь кі два бу дын кі.

1 каст рыч ні ка 1949 го да пас ля пуб ліч на-
га пра цэ су, які ад бы ваў ся ў па мяш кан нях 
кі на тэ ат ра „Тон” у Бе ла сто ку, вай ско вы 
ра ён ны суд пры су дзіў Ра му аль да Рай са да 
смя рот на га па ка ран ня. Пры суд ад но сіў ся 
да не каль кіх дзя сят каў учын каў, здзей с-
не ных Рай сам у 1945-1946 га дах, у тым 
лі ку за бой ства ва за коў і па цы фі ка цыі бе-
ла ру скіх вё сак. У ін шым пра цэ се быў за су-
джа ны так са ма да смя рот на га па ка ран ня 
на мес нік Рай са па руч нік Ка зі мір Хмя леў скі 
„Рэ кін”. Абод ва яны бы лі рас ст ра ля ны і іх 
це лы па ха ва ны ў не вя до мым да сён ня мес-
цы. 22 мая 1991 го да вый шаў за кон, які 
ану лі ра ваў пры су ды асоб дзей ні ча ю чых 
у ка рысць не за леж най поль скай дзяр жа-
вы. Адзін з ар ты ку лаў за ко на сцвяр джаў, 
што ка лі ах вя ра ва нае даб ро бы ло не су раз-
мер нае з даб ром ат ры ма ным або спа дзя-
ва ным, ка лі дзе ян не бы ло не су раз мер нае 
да за ду ма на га, та ды пры суд не пад ля гаў 
ану лі ра ван ню. У 1995 го дзе ў Ва я вод скі 
суд у Бе ла сто ку па сту пі ла за яў ка сы на Ра-
му аль да Рай са — так са ма Ра му аль да Рай-
са — аб ану лі ра ван ні пры су ду на яго на га 
баць ку; з та кой жа за яў кай вы сту пі лі кам-
ба тан ты ў спра ве „Рэ кі на”. Спра ва кан чат-
ко ва тра пі ла ў суд Вар шаў скай ва ен най 

ак ру гі, які 15 ве рас ня 1995 го да поў нас цю 
ану лі ра ваў аб скар джа ныя пры су ды абод-
вум ка ман дзі рам. Суд не сум ня ваў ся, што 
ўсе іх учын кі бы лі звя за ны з дзей нас цю 
ў ка рысць не за леж нас ці Поль ш чы. Так са-
ма, ня гле дзя чы на тое, што бы ло ах вя ра ва-
на най вы шэй шае даб ро, якім з’яў ля ец ца 
ча ла ве чае жыц цё, суд па лі чыў іх дзе ян ні 
су раз мер ны мі з ат ры ма ным даб ром. Так са-
ма суд па лі чыў су раз мер ны мі ме та ды, якія 
пры мя ні лі ка ман дзі ры. Па вод ле су да за га-
ды ка ман дзі раў бы лі ап раў да ны ста нам вы-
шэй шай не аб ход нас ці, што пры му сі ла іх 
да этыч на сум ніў ных дзе ян няў. У су до вай 
па ста но ве апы нуў ся так са ма вель мі ці ка-
вы ка зус, што зма ган не пад поль ных ат ра-
даў, дзе ю чых ва ўмо вах што раз боль шай 
пад трым кі для ўста ноў ле на га афі цый на га 
гра мад ска га па рад ку, пры му ша ла да дзе-
ян няў тэ ра ры стыч на га ха рак та ру.

У 2005 го дзе за вяр шы ла ся не каль кі га-
до вае след ства ад дзе ла ІНП у Бе ла сто ку 
ў спра ве зла чын ства су праць ча ла ве цтва 
да тыч на га за бой ства не каль кіх дзя сят каў 
поль скіх гра ма дзян бе ла ру скай на цы я-
наль нас ці пра ва слаў на га ве ра выз нан ня 
са сту дзе ня-лю та га 1946 го да; гэ тае след-
ства бы ло па ча та ў 1990-х га дах, а пас-
ля на ней кі час спы не на. Бы лі ўлі ча ны 
пра та ко лы до пы таў 169 свед каў, так ад 
сем’ яў ах вяр, як і чле наў ат ра да. Вя ду чы 
след ства пра ку рор звер г нуў ар гу мен ты, 
на ас но ве якіх Райс і Хмя леў скі бы лі ап раў-
да ны вай ско вым су дом. Рас с ле да ван не 
пац вер дзі ла аса бі стую ад каз насць Ра му-
аль да Рай са за дзей насць яго на га ат ра да. 
Пра ку рор не знай шоў ні я кіх до ка заў, што 
ах вя ры тых дзе ян няў пры на ле жа лі да пры-
хіль ні каў ка му ні стыч на га па рад ку; гэ тая 
„пры хіль насць” вы ні ка ла толь кі з па пу ляр-
ных стэ рэ а ты паў, якія раз дзя ля лі „Бу ры” 
і яго жаў не ры. Ме та ды дзе ян ня вы ні ка лі 
з ха рак та ру ка ман дзі ра ат ра да, а пад бор-

ка ах вяр бы ла на кі ра ва на на пра ва слаў-
ных бе ла ру саў, бо па вод ле мер ка ван ня 
чле наў ат ра да гэ тая гру па на сель ні цтва 
па він на бы ла па кі нуць Поль ш чу. Пра но-
вую ацэн ку гэ тых па дзей вы ра ша лі даб ро, 
на якое бы ла на кі ра ва на ата ка ды спо саб 
дзе ян ня ві ноў ні каў. Сі ту а цыя, у якой апы-
нуў ся Райс, не ства ра ла ста ну вы шэй шай 
не аб ход нас ці і не ап раў д ва ла ах вя ра ван ня 
жыц ця бе ла ру скіх ся лян. Так са ма ўплыў 
вай ны на псі хі ку пар ты зан не з’яў ляў ся 
ап раў дан нем у свят ле вы шэй шых юры дыч-
ных норм, якіх мэ тай з’яў ля ец ца ахо ва най-
вы шэй ша га даб ра — ча ла ве ча га жыц ця. 
І нель га та го, што зда ры ла ся, ап раў д ваць 
зма ган нем за не за леж насць поль скай 
дзяр жа вы. Гэ тыя за бой ствы ме лі на мэ це 
вы ніш чэн не част кі на цы я наль най і рэ лі гій-
най гру пы, а зна чыць на ле жа лі яны да ка-
тэ го рыі ге на цы ду, да зла чын стваў су праць 
ча ла ве цтва. Ана лі зы і выс но вы пра ку ро ра 
ІНП поў нас цю пад т ры маў Ак ру го вы суд 
у Бе ла сто ку.

Не мі ну ла
У рам ках па рад ка ван ня ва ен ных ма гіл 

у 1951 го дзе астан кі за бі тых ва за коў, не 
ўсе, бы лі па за га дзе та га час ных улад эк с-
гу ма ва ны з мес ца ка ля вё скі Пу ха лы-Ста-
рыя, дзе бы лі за ка па ны пас ля за бой ства, 
і па ха ва ны на ка та ліц кіх мо гіл ках у не да лё-
кай вёс цы Клі хі, дзе шмат га доў па ко і лі ся 
ў ана нім най ма гі ле. У 1972 го дзе на ма гі ле 
за дзяр жаў ны кошт быў па стаў ле ны пом нік 
з над пі сам, што там па ко і цца 25 жы ха роў 
на ва коль ных вё сак, ах вяр за бой ст ва рэ-
ак цый на га пад пол ля. Толь кі ў 1994 го дзе 
сем’і ва за коў да ве да лі ся, дзе за гі ну лі іх 
бліз кія. Та ды ж не каль кі ча ла век з сем’ яў за-
мар да ва ных ва за коў зас на ва ла гра мад скі 
ка мі тэт, які па ста віў са бе мэ тай год нае ўша-
на ван не ах вяр, а кан к рэт на — пе ра ня сен-
не астан каў на ва ен ныя мо гіл кі ў Бель ску. 

Част ка бяль ш чан, якіх вы каз ні кам ста ла ся 
та маш няе ад дзя лен не Сус вет на га звя зу 
кам ба тан таў Ар міі Кра ё вай, рэз ка су пра-
ці ві ла ся гэ тай за ду ме, апа са ю чы ся, што 
пом нік мае быць уз ве дзе ны дзе ля про ці ва гі 
поль скім на цы я наль ным пом ні кам, ус лаў-
ля ю чым ге ра ізм на ро да ў зма ган ні за воль-
ную і не за леж ную Поль ш чу. Так па чаў ся 
дру гі раз дзел спра вы ва за коў. Сваю за я ву 
аб пе ра ня сен ні астан каў на ва ен ныя мо гіл-
кі чле ны ка мі тэ та аб г рун тоў ва лі цяж кас ця мі 
ў на вед ван ні ма гі лы ў Клі хах, што ў Бель ску 
бу дзе гэ та вы гад на. Вы бар ва ен ных мо гі лак 
быў свай го ро ду ім к нен нем да ўзве лі чэн ня 
іх ах вяр, да ўвя дзен ня іх у мяс цо вы пан тэ-
он, да пры дан ня ім та го ран гу, які ат ры ма лі 
поль скія зма га ры. Ка лі, ня гле дзя чы на 
пра тэ сты, астан кі ва за коў бы лі пе ра па ха ва-
ны на ва ен ныя мо гіл кі, бы ла за і ні цы я ва на 
спро ба па мян шэн ня іх прэ сты жу, м.інш. 
шля хам пе ра да чы гэ тай част кі ва ен ных 
мо гі лак да ка му наль ных. Ад нак бе ру чы пад 
ува гу стаў лен не ўплы во вых па лі ты каў ма гі-
ла ва за коў аста ла ся на ва ен ных мо гіл ках. 
Ця пер спрэч ка за ся ро дзі ла ся на выг ля дзе 
пом ні ка і змес це эпі та фій на ім. Ра ша ю чым 
бы ло тут мер ка ван не Га лоў най ра ды ахо вы 
па мя ці зма ган ня і па кут; усе ін шыя чы ноў ні-
кі спа сы ла лі ся на мер ка ван не Ра ды. Ра да 
ра шы ла, што эпі та фія мае быць праў дзі вай 
і не ра ня чай па чуц цяў ін шых ася род дзяў. 
Па ча ла ся шмат га до вая юры дыч ная ва ла кі-
та, дзе зва ро ты гра мад ска га ка мі тэ та бы лі 
ўспры ма ны роз ны мі дзяр жаў ны мі ўста но-
ва мі ад моў на. Пе ра лом ным бы ло ра шэн не 
Най вы шэй ша га ад мі ніст ра цый на га су да, 
які па ста віў пад сум нен не га лоў ны ар гу-
мент Ра ды ахо вы па мя ці і па кут. Па вод ле 
Ра ды змест эпі та фій быў няз год ны з фак та-
мі. У пра ек це ка мі тэ та прад бач ва ла ся, што 
на пом ні ку бу дуць не толь кі проз віш чы за бі-
тых ва за коў, але і жы ха роў па цы фі ка ва ных 
вё сак; Ра да зга джа ла ся толь кі на проз віш-
чы ва за коў. Змяш чэн не ін шых проз віш чаў 
ад ня ло б у пом ні ка на ма гіль ны ха рак тар, 
а пры да ло б яму ха рак тар сім ва ліч ны; па-
вод ле Ра ды на ва ен ных мо гіл ках па він ны 
быць толь кі на ма гіль ныя пом ні кі. Най вы шэй-
шы ад мі ніст ра цый ны суд гля нуў на гэ тую 
спра ву інакш: за сум ня ваў ся, ча му эпі та фіі 
сім ва ліч на га ха рак та ру ме лі быць ас но вай 
для ад мо вы за ха дам гра мад ска га ка мі тэ та. 
Да та го ж, па вод ле су да, мер ка ван не Ра-
ды не мо жа быць адзі ным ар гу мен там для 
ра шэн няў ін шых уста ноў. Гэ тыя сум нен ні 
аста лі ся без ад ка зу; у ні вод ным ра шэн ні Ра-
ды не бы ло яго аб г рун та ван ня. Не вя до ма 
так са ма бы ло, які за кон ны акт з’яў ля ец ца 
пад ста вай для пры ня та га Ра дай прын цы пу. 
Але тут мае мес ца ад на не пас ля доў насць. 
На гэ тых жа мо гіл ках уз нік лі ў між ча се роз-
ныя сім ва ліч ныя пом ні кі, пры све ча ныя асо-
бам і па дзе ям, на ас но ве якіх мож на склас-
ці эн цык ла пе дыю ўсёй гі сто рыі Поль ш чы. 
На ва ен ных мо гіл ках у Бель ску па бу да ва на 
роз ны мі ўста но ва мі, без да зво лу, г.зв. 
Ка тын скі пом нік — поль скую кры жо вую да-
ро гу, цэ лы ком п лекс пом ні каў, кра на ю чых 
па дзеі 1772-1989 га доў. Усе яе эле мен ты 
— чы ста сім ва ліч ныя. Уста наў лен не Кры жо-
вай да ро гі на ва ен ных мо гіл ках у Бель ску 
не бы ло кан суль та ва на з Ва я вод скай уп ра-
вай у Бе ла сто ку і з ва я вод скім ка мі тэ там 
ахо вы пом ні каў зма ган ня і па кут. Звяр нуў 
на гэ та ўва гу гра мад скі ка мі тэт, пад к рэс-
лі ва ю чы, што ніх то су праць гэ та му без за-
кон ню не пра тэ ста ваў і не заў ва жаў, што 
за кон быў па ру ша ны. Жур на ліст бе ла стоц-
ка га „Кур’ е ра Па ран на га” па пра сіў ацэн ку 
ў Ада ма Час ла ва Даб рон ска га, які ў па ло ве 
1990-х га доў зай маў па са ду за гад чы ка Ва-
я вод скай уп ра вы па спра вах кам ба тан таў 
і рэп рэ сі ра ва ных асоб і аса бі ста меў да чы-
нен не з гэ тай спра вай: „Чле ны Ка мі тэ та 
сцвяр джа юць, што па бу да ва ны на ва ен ных 
мо гіл ках Ка тын скі пом нік — поль ская кры-
жо вая да ро га быў па стаў ле ны не ле галь на”. 
Ад каз: „Вель мі мя не здзі ві ла б, калі б гэ та 
ака за ла ся не ле галь ным. У яго па бу до ву 
ўнес ла свой пай так са ма Уп ра ва па спра вах 
кам ба тан таў, якою я за гад ваў. На ад к рыц ці 
яго бы лі прад стаў ні кі ўсіх га лоў ных па лі тыч-
ных сіл. На бу до ву бы лі вык ла дзе ны дзяр-
жаў ныя, гра мад скія, са маў ра да выя і пры ват-
ныя срод кі. Ёсць кас цель ны пат ра нат. Дык 
як гэ та мо жа быць не ле галь нае? Мо жа не 
ха паць ней кай па пер кі, але сло ва „не за кон-
нае” — па вод ле мя не — не на мес цы”.

(пра цяг бу дзе)
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Бы ло — не мі ну ла (1)
У рам ках чар го ва га Фе сты ва лю на ву кі і ма ста цтва, ла джа на га Бе ла стоц кім уні вер сі тэ там, 
бы ло пра ве дзе на ме ра пры ем ства, прыс ве ча нае дзей нас ці Ра му аль да Рай са „Бу ра га”. У яго 
рам ках быў па ка за ны фільм з вы каз ван ня мі свед каў яго най дзей нас ці на Ві лен ш чы не і Бе ла-
сточ чы не, быў за чы та ны да клад пра фе са ра Эд мун да Дміт ру ва ды ад бы ла ся ды ску сія з удзе-
лам пры сут най неш мат лі кай пуб лі кі. Пры га даю, што пад поль ны ат рад На ра до ва га вай ско ва га 
за дзі но чан ня (НВЗ), якім ка ман да ваў „Бу ры”, за біў трыц цаць ва за коў, якія той ат рад пе ра вез лі 
ад Гай наў кі пад Браньск. Да та го ж жор ст ка і без кан к рэт най пры чы ны рас п ра віў ся ў кан цы 
сту дзе ня — па чат ку лю та га 1946 го да з на сель ні цтвам За нёў, Шпа коў, За ле шан, за бі ва ю чы не-
каль кі дзя сят каў цы віль ных асоб і спаль ва ю чы іх ма ё масць.
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Г е н е р а л ,  а д з і н  з  а й ц о ў  Б Н Р

Кастуся Езавітаваhttp://infographer.by
7 0  г а  д о ў  з  д н я  г і б е л і

Бе ла ру скі па лі тыч ны, гра мад скі і ва ен-
ны дзе яч, пуб лі цыст, пе рак лад чык, пе да гог 
Ка стусь Еза ві таў на ра дзіў ся 17 лі ста па да 
1893 г. у го ра дзе Дзвінск (ця пер Даў гаў пілс, 
Лат вія). Па хо дзіў з сям’і кад ра ва га афі цэ-
ра. У 1916 г. скон чыў Ві цеб скі на стаў ніц кі 
ін сты тут і Паў лаў скае ва ен нае ву чы ліш ча. 
Быў сяб рам Бе ла ру скай са цы я лі стыч най 
гра ма ды. У Пер шую су свет ную вай ну пра-
во дзіў ак тыў ную ас вет ніц кую пра цу ся род 
жаў не раў-бе ла ру саў Паў ноч на га фрон ту. 
Быў аб ра ны на мес ні кам стар шы ні Цэн т-
раль най бе ла ру скай вай ско вай ра ды. У лю-
тым 1918 г. стаў ка мен дан там Мен ска. За 
ўдзел у пра цы І Усе бе ла ру ска га кан г рэ са 
і дзей насць па ства рэн ні бе ла ру ска га вой-
ска ў сту дзе ні 1918 г. быў арыш та ва ны чэ кі-
ста мі, але здо леў уця чы. Пас ля ад ступ лен ня 
баль ша ві коў быў пры зна ча ны ка мен дан там 
Мен ска і Мен ска га гар ні зо на. 25 са ка ві ка 
1918 г. быў у лі ку тых, хто аб вяш чаў БНР, 
ува хо дзіў у склад яе Ра ды. Зай маў па са ду 
на род на га сак ра та ра па вай ско вых спра-
вах (па сут нас ці мі ніст ра аба ро ны). У са ка ві-
ку 1919 г. пры зна ча ны вай ско вым ка мен дан-
там Га род ні. У 1919-1920 гг. Еза ві таў быў 
кі раў ні ком вай ско ва-дып ла ма тыч най мі сіі 
БНР у Лат віі і Эсто ніі. На ла дзіў дып ла ма тыч-
ныя ста сун кі бе ла ру ска га ўра да з ура да мі 
Ук ра і ны, Літ вы, Лат віі, Эсто ніі, Фін лян дыі, 
звяр таў ся з прось бай аб ва ен най да па мо зе 
да ўра да ЗША. Пра во дзіў пра цу па ар га ні за-
цыі бе ла ру ска га вой ска, по шу ку срод каў на 
яго ўзбра ен не і за бес пя чэн не. Ар га ні за ваў 
пе ра ход на служ бу БНР кор пу са Ста ніс ла ва 
Бу лак-Ба ла хо ві ча. У траў ні 1920 г. „за вы дат-
ную пра цу на ка рысць Бе ла ру скай На род-
най Рэс пуб лі кі” ат ры маў вай ско вае зван не 
ге не рал-ма ё ра.

У 1921-1944 га дах жыў і пра ца ваў у Ры-
зе, уз на чаль ваў Бе ла ру скае на цы я наль нае 

аб’ яд нан не ў ста лі цы Лат віі. Дзя ку ю чы Еза ві-
та ву, бе ла ру ская су поль насць тут ста ла ся, 
ба дай, най лепш ар га ні за ва най за ме жа мі 
БССР. Быў на мес ні кам стар шы ні та ва ры-
ства „Баць каў ш чы на” ў Лат га ліі, уз на чаль-
ваў бе ла ру скае вы да ве цтва, та ва ры ства бе-
ла ру саў-вы бар ш чы каў, бе ла ру скіх на стаў ні-
каў, на ву ко ва-кра яз наў чае та ва ры ства. Быў 
кі раў ні ком Лю цын скай бе ла ру скай гім на зіі, 
якая вы ха ва ла мно гіх свя до мых бе ла ру саў. 
Браў удзел у Праж скай і Бер лін скай па лі тыч-
ных кан фе рэн цы ях. Рэ да га ваў га зе ту „Го-
лас бе ла ру са” і ча со піс „Бе ла ру ская шко ла 
ў Лат віі”. За сваю на цы я наль ную пра цу аж-
но ча ты ры ра зы арыш тоў ваў ся лат вій скі мі 
ўла да мі (у 1924, 1930, 1933 і 1935 гг.).

У час Дру гой су свет най вай ны зай маў ся 
ар га ні за цы яй у Лат віі бе ла ру скіх школ. На 
ІІ Усе бе ла ру скім кан г рэ се быў аб ра ны ў склад 
Бе ла ру скай Цэн т раль най Ра ды. У 1945 г. зай-
маў па са ду вай ско ва га мі ніст ра ва ўра дзе 
БЦР. Еза ві таў пра ца ваў над ад к рыц цём бе ла-
ру скіх школ, зай маў ся па рад ка ван нем ар хі ва 
БНР і на ву ко вы мі дас ле да ван ня мі.

Ка стусь Еза ві таў быў зат ры ма ны са вец-
кай кон т р вы вед кай СМЕРШ у кра са ві ку 
1945 г. Па вод ле афі цый най вер сіі, па мёр 
у час „след ства” ад су хо таў і дыст ра фіі 23 
траў ня 1946 г., па вод ле ін шых зве стак рас-
ст ра ля ны ў зас цен ках НКВД у Мен ску. Мес-
ца па ха ван ня за ста ло ся не вя до мым.

Ка стусь Еза ві таў на пі саў шэ раг кніг і ар-
ты ку лаў па гі сто рыі на цы я наль на-выз ва лен-
ча га ру ху, бе ла ру саз наў стве — вя до мыя яго 
пра цы „Бе ла ру сы ў Літ ве”, „Бе ла ру сы ў Лат-
віі”, „Бе ла ру сы і па ля кі”, аў тар лі рыч ных вер-
шаў, ук ла даль нік школь ных да па мож ні каў. 
Меў ба га ты кні газ бор, пад рых та ваў да дру-
ку не вя до мыя ра ней тво ры Мак сі ма Баг да-
но ві ча.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

„Чым да лей у лес, тым бо лей дроў” — ка-
жа на род ная муд расць. Гэ та ў поў най ме ры 
ты чыц ца і ін тэр нэт-тэх на ло гій, у пры ват нас-
ці, вэб-ды зай ну. Бу даў ні цтва сай таў усё 
больш ады хо дзіць ад пер ша па чат ко ва га 
дзя лен ня га лоў най ста рон кі на дзве ці тры 
част кі, і ка ры сталь ні кам дэ ман ст ру ец ца 
сво е а саб лі вая ма за і ка анон саў-вый с цяў 
на тыя ці ін шыя ар ты ку лы і руб ры кі. Ад ным 
з прык ла даў та кой ма за і кі з’яў ля ец ца сайт 
In fo grapher, што мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад-
ра се http://in fog rap her.by.

Да ны сайт не ёсць толь кі ін фар ма цый-
ным рэ сур сам, а но сіць, у пер шую чар гу, 
рэк лам ную наг руз ку, пра па ну ю чы на вед-
валь ні кам за маў ляць „кру тую ін фаг ра фі ку”. 
Ра зам з тым не вя до мыя ўла даль ні кі сай та 
In fog rap her на зы ва юць свой сайт ві зу аль-
ным ча со пі сам. Ну а па коль кі гэ та ча со піс, 
то там прад стаў ле ны ар ты ку лы на роз ныя 
тэ мы, аз доб ле ныя пры гэ тым ві зу аль ным 
суп ра ва джэн нем. Пры чым прак тыч на ўсе 
ма тэ ры я лы сай та з’яў ля юц ца за мо вай та го 
ці ін ша га СМІ на за да дзе ную тэ му.

Ня гле дзя чы на ма за іч ную стра ка тасць 
га лоў най ста рон кі сай та In fog rap her, у ім за-
ста ло ся дзя лен не на руб ры кі. Праў да, мес-
цяц ца яны не ўвер се ці з ле ва га бо ку цэ ла га 
вы яў лен ня, а ўні зе. „Гра мад ства”, „Эка но-
мі ка”, „Па лі ты ка”, „Куль ту ра”, „На га ра чае” 
— гэ та тыя раз дзе лы, па якіх In fog rap her 
ства раў і пра цяг вае ства раць ін фаг ра фі-
ку для ар ты ку лаў ці тэ ле ві зій ных сю жэ таў. 
Згод на з па да дзе най на ста рон цы „Пар т-
нё ры” ін фар ма цы яй, за маў ля лі там пас лу гі 
тэ ле ка нал „Бел сат”, га зе та „Но вы час”, бе-
ла ру ская рэ дак цыя „Ра дыё Сва бо да”, сайт 
udf.by (адзін ства, дэ ма кра тыя, сва бо да).

Не сум нен на, што вы шэй аз на ча ныя за-
моў ш чы кі стро га па ды хо дзі лі да якас ці вы ка-

на най сай там In fog rap her пра дук цыі, а ўла-
даль ні кі да на га сай та ста ра лі ся сум лен на 
ака заць пас лу гу для клі ен таў, але ўсё ж та кі 
не ад бы ло ся без ма лень ка га не да хо пу, які 
ад ра зу кі да ец ца ў во чы. Так, на га лоў най 
ста рон цы двой чы па да дзе ны ба нер, што 
паз на чае ар ты кул і ад па вед на ін фаг ра фі ку 
пра кры мі нал у Бе ла ру сі. І двой чы на вед-
валь ні кі ба чаць пра пуш ча ную лі та ру „с” 
у сло ве „Бе ла русь”. Па мыл ка, зра зу ме ла, 
не знач ная, але для тых, хто пра па нуе свае 
пас лу гі па ві зу а лі за цыі, не да пуш чаль ная, бо 
мо жа ўспры няц ца як няд бай насць ці няў важ-
лі васць пры вы ка нан ні за моў.

Ра зам з тым як „Кры мі наль ная Бе ла русь”, 
так і ін шыя ар ты ку лы, змеш ча ныя на сай це, 
вель мі ці ка выя як па фор ме, так і па змес це. 
У пры ват нас ці, пра той жа бе ла ру скі кры мі-
нал мы мо жам да ве дац ца, што за бі ваць і гвал-
ціць у Бе ла ру сі ста лі больш, „а ста ты сты ка... 
па леп шы ла ся”. „Ця гам апош ніх пя ці га доў 
зла чын стваў у Бе ла ру сі рэ гіст ру юць усё ме-
ней: у 2010 г. — 140 920, у 2014 г. — 93 932. 
Але ка лі ўчы тац ца ў ста ты сты ку, сі ту а цыя вы-
гля дае не так ап ты мі стыч на”, — рас па вя да ец-
ца ў ар ты ку ле і ін фаг ра фі цы, вы раб ле най па 
за мо ве тэ ле ка на ла„Бел сат”.

Ці ка вым з’яў ля ец ца ма тэ ры ял пра Бе-
ла русь у лю стэр ку сус вет ных рэй тын гаў. 
„Час ад ча су Бе ла русь вы хо дзіць у то пы. 
На жаль, гэ тыя то пы не да ты чаць «Кра і ны 
з са мы мі зда ро вы мі людзь мі» аль бо «Са май 
шчас лі вай кра і ны све ту». Пер шае мес ца па 
спа жы ван ню ал ка го лю, чац вёр тае па коль-
кас ці су і цы даў, дзя вя тае ў дэг ра да цыі і за ган-
нас ці”, — сцвяр джа ец ца там. Ак ра мя та го, ві-
зу аль на па да юц ца да ныя са спа сыл ка мі на 
пер шак ры ні цы пра 121 мес ца па аса бі стай 
сва бо дзе і 168 — па сва бо дзе сло ва.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

У Цэн т ры пра ва слаў най куль ту ры ў Бе ла-
сто ку па іні цы я ты ве рад на га і брат чы ка Сла-
ва мі ра На за ру ка сар га ні за ва лі суст рэ чу ту-
тэй шых пісь мен ні каў з чы та ча мі. У гэ ты раз 
прад стаў ле ны бы лі най ма лод шыя сяб ры Бе-
ла ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня «Бе ла-
ве жа» Ка ця ры на Сян ке віч, Юсты на Ка роль-
ка і Юр ка Буй нюк. Не ха па ла асо бы і тво раў 
яш чэ ад ной вель мі та ле на ві тай аў тар кі Ві я-
ле ты Ні кі цюк-Пэр коў скай, якой кні га яш чэ 
не вый ш ла, ха ця дру ка ва лі ся яны м.інш 
у ча со пі се «Тэр ма пі лы» і ў ін шых вы дан нях, 
але яе тво ры так са ма пра гу ча лі. Суст рэ чу 
вя ла пра фе сар Га лі на Тва ра но віч, па э тэ са 
і лі та ра ту раз наў ца, так сама сяб роў ка і аў-
тар ка БЛА «Бе ла ве жа». Лі та ра та ры чы та лі 
свае вер шы, так са ма ад каз ва лі на пы тан ні 
пры сут ных, а на ка нец пра гу ча ла не каль кі 
за пі са ных пе сень Юр кі Буй ню ка. Ма ла дыя 
аў та ры-«бе ла веж цы» — май ст ры на ўсе 
ру кі: Юр ка Буй нюк зай ма ец ца так са ма му-
зы кай, Юсты на Ка роль ка — пра фе сій най 
фа таг ра фі яй, а Ка ця ры на Сян ке віч — жы-
ва пі сам і тка ні най (па доб на як Яша Бурш 
— Ян ка Ані сэ ро віч, адзін з па чы наль ні каў 
бе ла ру ска га су час на га лі та ра ту ра на га ру-
ху ў Поль ш чы — па эт-жы ва пі сец). Ма ла дыя 
аў та ры ма юць ужо свае збор ні кі вер шаў 
і пра цяг ва юць жыц цё най ста рэй шай у Поль-
ш чы дзей с най лі та ра тур най гру пы, ся род 
чаль цоў якой ёсць так са ма і ма ла дыя кры-
ты кі, як Ган на Аль ш ты нюк. Без пе ра ем нас ці 
па ка лен няў у лі та ра тур ным аб’ яд нан ні „Бе-
ла ве жа» не бы ло б раз віц ця. На пры клад, 
Ка ця ры на Сян ке віч на ра дзі ла ся роў на праз 
100 га доў пас ля на ра джэн ня ад на го з пер-
шых бе ла веж цаў — Ан то на Ва сі леў ска га 
— «Ан то ся з Леп ля», які на ра дзіў ся ў 1891 
го дзе. Для та кой гру пы ста год дзе — век ста-
лас ці. Ма ла дыя аў та ры прый шлі на ра дасць 
ста рэй шым «бе ла веж цам», гэ та но вае па ка-
лен не, па ка лен не ўну каў ці на ват праў ну каў 
«Бе ла ве жы».

Бе ла ру скае лі та ра тур нае аб’ яд нан не «Бе-
ла ве жа» ўжо амаль 60 га доў гур туе ва кол 
ся бе твор чыя асо бы.

Ве ча ры ну му зыч на ўпры го жыў ка лек тыў 
«Сві та нак», у якім спя ва юць на стаў ні цы з дзі-
ця ча га сад ка № 14 у Бе ла сто ку, ся род якіх 
вы сту пае ад на з да чок «бе ла веж ца» Юрыя 
Ба е ны.

Са мы ста лы ся род аў та раў — Юр ка 
Буй нюк, аў тар трох збор ні каў. Мес ца на-
ра джэн ня: вё ска Ма лін ні кі Бе ла стоц ка га 
ва я вод ства. Скон чыў ад дзя лен не бе ла ру-
скай фі ла ло гіі Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку. 
Дру ка ваў ся ў ча со пі сах «Тэр ма пі лы», «Дзе-
яс лоў». Пер шай кні гай бы ла «Са мо та даж-
джу» (Бе ла сток, 2009). З дзя цін ства з’яў ля-
ец ца ніў скім аў та рам — па чаў дру ка вац ца 
ў «Зор цы», з’яў ля ец ца лаў рэ а там кон кур су 
«Дэ бют»: «Цяж ка жыць бе ла ру сам на па-
меж жы, дзе пра ні ка юц ца дзве куль ту ры 
і два мен та лі тэ ты — ус ход і за хад. Асаб лі ва 
ад чу ва ец ца гэ тае су тык нен не двух роз ных 
све таў тут, на Бе ла сточ чы не, дзе пра жы вае 
шмат куль тур, мно га на цы я наль нас цей і ве-
ра выз нан няў. Тут кож ны хо ча пад к рэс ліць 
сваю то ес насць, каб не зат ра ціц ца ў шэ рым 
на тоў пе боль шас ці. Я пі шу пра род ную вё-
ску, пра са ма выз на чэн не, па чуц ці, род ную 
ве ру пра ва слаўе».

Ка ся Сян ке віч, па хо дзіць з Нар вы, што 
ў Гай наў скім па ве це, аў тар ка двух збор ні-
каў: «Па э зія — гэ та сво е а саб лі вы від тэ ра-
піі. Апош нія га ды я пі са ла толь кі пра свае 
ўлас ныя эмо цыі. Ча сам у гэ ты спо саб я вы-
ра ша ла свае ўнут ра ныя праб ле мы — ка лі 
за пі са ла штось ці на па пе ры — то ўсё бач-
на, як на да ло ні. Ка лі я пі шу вер шы, я ўво гу-
ле не звяр таю ўва гі на па э зію, якую чы та ла, 
я ду маю толь кі пра свае па чуц ці, як пра ад-
ну сап раў д ную рэч, якую я ма гу ве даць. Бе-
ла ру ская мо ва бы ла пер шай мо вай, якую 
я вы ву чы ла, на якой раз маў ля лі мае прод кі. 
Поль скай я на ву чы ла ся ў шко ле. Я ха дзі ла 
на ўро кі бе ла ру скай мо вы, ха ця яны не бы-

лі аба вяз ко вы мі. Ма лая дзяў-
чын ка ў ду шы, якая ўва мне не 
змя ня ец ца, шчас лі вая, ка лі яе 
ра зу ме юць. Яна ба іц ца, што 
ка лі ра ска жа пра ся бе праў ду, 
то не зной дзе ра зу мен ня, але 
ма ста цтва — гэ та ін ст ру мент, 
які даз ва ляе пры цяг ваць па-
доб ныя ду шы. Асаб лі ва бе ла-
ру скія. Я не дру ку ю ся на поль-
скай мо ве, ха ця кож ны верш 
мае поль скую вер сію. Вя до ма, 
вы каз ваць дум кі ляг чэй на мо-
ве, у якой ты рас цеш і якой усе 
на во кал ка ры ста юц ца. Бе ла ру-
скія сло вы ма юць пер ша быт-
насць пер шай па чу тай у жыц ці 

мо вы. Быц цам гэ та сло вы ма ёй ба бу лі (свя-
той па мя ці), якой мне так моц на не стае. 
Або ма іх баць коў. У ма ста цтве шу каю су вя-
зі і з па э зі яй, і з Бе ла рус сю, якая да лё ка ад 
Люб лі на, дзе я ця пер ву чу ся. Тка цтва, якім 
я зай ма ла ся ў ма стац кім лі цэі, так са ма вель-
мі ад чу валь нае ў ма іх кар ці нах. Ці ка віць мя-
не бе ла ру скі ар на мент, яго сім во лі ка і на ват 
мі фа ло гія... Мае кар ці ны гэ та зу сім не лёг кія 
за ма лёў кі, тут шмат зма ган ня з па лат ном, 
тэх на ла гіч ных по шу каў. Гэ так жа я ад чу ваю 
свае вер шы. Мой па ды ход да твор час ці ін-
т ра вер тыў ны — унут ры ся бе шу каю боль-
шас ці ад ка заў на пы тан ні, у гу ка вой фор ме, 
каб мож на бы ло ад на ча со ва ма ля ваць. Сап-
раў д ная па э зія — твор, які на ра джа ец ца 
з сап раў д ных пры чын. Ён па трэб ны аў та ру 
як па вет ра. Гэ та жы выя па чуц ці, дум кі, якія 
раз ры ва юць мозг, або эмо цыі, якія змо гуць 
цэ лы свет кра нуць, ка лі ў аў та ра толь кі ёсць 
та кая па трэ ба. Гэ та пес ня, якую ён паў та-
рае, каб пра жыць ха ця б най б лі жэй шую, 
най больш га ра чую хві лі ну».

Юсты на Ка роль ка, у дзя во цтве Гры цюк, 
на ра дзі ла ся ў Гай наў цы ў 1982 г. Скон чы ла 
бе ла ру скае ад дзя лен не фі ла ла гіч на га фа-
куль тэ та Бе ла стоц ка га ўні вер сі тэ та (2008). 
Пра Юсты ну Ка роль ка пі са ла сяб роў ка 
з «Бе ла ве жы» Ві я ле та Ні кі цюк-Пэр коў ская: 
«Па э зія — гэ та жанр лі та ра ту ры для ад важ-
ных. Ад чу валь насць на сло вы звя за на з маг-
чы мас цю ства рэн ня нап ру жа нас ці, пе ра ка-
зу чы та чу раз на стай ных эмо цый, а гэ та хі ба 
якас ці, да дзе ныя толь кі выб ра ным. Ад ной 
з та кіх «выб ра ных» з’яў ля ец ца па эт ка Юсты-
на Ка роль ка — аў тар ка па э тыч на га збор-
ні ка «Кроп лі лі тар». Што ж у па э тыч ным 
кан тэк с це аба зна чае гэ тае сло ваз лу чэн не 
«кроп лі лі тар»? Па вод ле тлу ма чаль на га 
слоў ні ка бе ла ру скай мо вы: кроп ля = кап ля, 
на зоў нік, жа но чы род, ма лень кая круг лая 
час цін ка якой-не будзь вад кас ці, а як прык-
ла ды да дзе на: кап ля ва ды, кап ля даж джу. 
А што з на шы мі „кроп ля мі лі тар»? Мож на ін-
тэр п рэ та ваць гэ та так: кроп ля даж джу ў нас 
з’яў ля ец ца ме та фа рай лі та ры. Кроп лі тво-
раць па ток, лі та ра — сло ва; па ток — ра ку; 
сло ва — ска зы. Ра ка мо жа ўлі вац ца ў мо ра 
або і акі ян, а сло ва ў сва ім ру ху мо жа стац-
ца вер шам, апа вя дан нем, або і ра ма нам. 
Зна чыць, «кроп лі лі тар» Юсты ны Ка роль ка 
— гэ та не што ін шае, як яе глы бо кія дум кі, 
вы ка за ныя на па чат ку яе па э тыч на га са ма-
вы яў лен ня ў фор ме ка рот кіх вер шаў-кро-
пель». Юсты на Ка роль ка так са ма «аў тар-
ка» дзвюх да чу шак.

Ма ла дыя аў та ры «Бе ла ве жы» вель мі роз-
ныя па ха рак та ры, ад к рыц ці на свет, і тво ры 
ў іх роз ныя па-змес це і фор ме. Ра дуе тое, 
што най ма ла дзей шае па ка лен не сей бі таў 
род на га сло ва на род най ні ве не спы няе 
сва ёй пра цы. Нат х нен ня і спо ру!

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

Ма ла дыя «бе ла веж цы»
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Адгаданка Адгаданка Адгаданка

1. не га вар кі ча ла век, 2. га лоў ны го рад Ба ва рыі, 3. аз до ба з ка ру нак 
або лёг кай тка ні ны ў збор кі на гру дзях жа но чай блуз кі, 4. мя стэч ка на поў-
на чы Ваў ка вы ска га па ве та, 5. „бо ская” га ра ў Грэ цыі, 6. го рад між Крын-
ка мі і Су ха во ляй, 7. вя лі кае во зе ра на ўсхо дзе Тур цыі, 8. са до вае дрэ ва 
з пла да мі ка ніч на га кштал ту, 9. пры ла да не аб ход ная ў сту пе, 10. жы хар ка 
ва да ё ма, 11. су месь тлуш чу з ле ка вы мі срод ка мі, 12. проз віш ча ня мец ка-
га пісь мен ні ка Ар наль да (1887-1968) або аў ст рый ска га Штэ фа на (1881-
1942), якое ў ары гі на ле па чы на ец ца пер шай цот най ліч бай (zwei).

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

(ш)

Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль-
ныя ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 19 ну ма ра
Бах, вош, ге та, мех, печ, се на, тэ атр, улоў, шху на.
Ра шэн не: Грэх не сха ва еш у мех, не ўтоп чаш у ба ло та.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Артэміі Скалабан з Саколкі 
і Анне Дэм’янюк з Бельска-Падляшскага.

(22.03. — 20.04.) У чэр ве ні зра бі ак цэнт 
на ду хоў ным пе рат ва рэн ні. Гэ та да зво ліць па-
шы рыць га ры зон ты ў сфе ры дзей нас ці і аса бі-
стым жыц ці. Усё дрэн нае за ста ло ся ў мі ну лым, 
та му сме ла пры сту пай да ад да най пра цы і пла-
нуй ары гі наль ныя пра ек ты. Не вы пус ці це пер-
с пек тыў ных пра па ноў, якія прый дуць у чэр ве ні 
ад пар т нё раў з-за мя жы. Ідзі ў чэр ве ні па шля-
ху, які па ка жа та бе ўплы во вая асо ба з бліз ка га 
ата чэн ня. Хут ка зра зу ме еш, што гэ та най леп шы 
вы хад са ста но віш ча.

(21.04. — 21.05.) У чэр ве ні сме ла ўка ра няй 
на він кі ў ра бо чую сфе ру. З гра шы ма праб лем 
не бу дзе, та му мо жаш ад даць даў гі або ўзяць 
крэ дыт. На чаль ства па зас лу гах ацэ ніць тваё 
май стэр ства. Лю боў ны га ра скоп прад каз вае 
та бе па да рож жа ўдва іх. Ся мей ныя Бы кі па він-
ны больш тры мац ца ў па ры. Звяр ні ўва гу на 
хра ніч ныя зах вор ван ні, шпа цы руй на све жым 
па вет ры і ўжы вай ві та мі ны.

(22.05. — 22.06.) На пра цы бу дзе спа кой-
нае ста но віш ча. Рэз кіх пе ра мен у кар’ е ры не 
прад бач ва ец ца. Фі нан сы бу дуць пе ры я дыч-
на па сту паць і зні каць. Усё бу дзе за ле жаць ад 
прак тыч нас ці і ра цы я наль нас ці. Паз на ё міш ся 
з ча ла ве кам, да яко га паў ста не шчы рае па чуц-
цё. Ся мей ны Бліз нюк ня хай не флір туе на ба ку. 
Ук лю чай ра зум ны па ды ход у аса бі стым жыц ці.

(23.06. — 23.07.) Каб да маг чы ся пос пе ху, 
вар та ў чэр ве ні пра ца ваць са мо му, а не ў ка-
лек ты ве. Паз на ё міш ся з уп лы во вым ча ла ве кам, 
які да па мо жа ру шыць на пе рад у біз не се. У аса-
бі стым жыц ці яр кіх змен не бу дзе. Не ім к ну лі ся 
па ста ян на выс вят ляць ад но сі ны з пар т нё рам. 
Па кінь усё, як ёсць — час па ка жа. Аб мя жуй фі-
зіч ныя і псі хіч ныя наг руз кі на ар га нізм.

(24.07. — 23.08.) Мо жаш без сум не ваў 
звяр тац ца да на чаль ства з пат ра ба ван нем аб 
па вы шэн ні зар пла ты. Не ад мо вяць та бе ў гэ тай 
прось бе. Ка лі зай ма еш ся аса бі стым біз не сам, 
вы дат на пра я віш свае лі дар скія якас ці. Зра бі 
да ра гі па да ру нак аб ран ні ку. У ця бе з’я віц ца жа-
дан не ад на віць ад но сі ны з бы лым. Па ду май це, 
ці гуль ня вар та свеч кі. У чэр ве ні пач ні ба раць-
бу са згуб ны мі звыч ка мі.

(24.08. — 23.09.) Ця пер лепш не бу дуй 
пла наў на бу ду чы ню. Што ты чыц ца гро шай, 
то сі ту а цыя з імі бу дзе ня лёг кай. Будзь больш 
аш чад ным і зай мі ся на за паш ван нем ка пі та лу. 
У ква тэ ры мо жаш зра біць ра монт. Маг чы мы 
но вы лю боў ны ра ман, які пе ра рас це ў вя лі кае 
па чуц цё. Каб не па дар ваць нер во вую сі стэ му, 
вар та больш рас с лаб ляц ца і ад па чы ваць.

(24.09. — 23.10.) Вар та стаць іні цы я тыў ным 
і за няц ца па вы шэн нем май стэр ства. Фі нан са вы 
бок жыц ця зна хо дзіц ца ў нап ру зе, та му не мар-
нуй збе ра жэн няў на глуп ствы. Ка лі ў ця бе ёсць 
ка ха ны ча ла век, вы ра шы ся ўза ко ніць ад но сі ны. 
Ся мей ным Ша лям рэ ка мен дую звяр нуць ува гу 
на па во дзі ны і ву чо бу дзя цей. У пла не зда роўя 
асаб лі вых праб лем не бу дзе. Але ўраз лі вы мі 
бу дуць страў нік і гор ла.

(24.10. — 22.11.) Пра цуй якас на, а не хут ка. 
Та ды пос пех не пры му сіць ся бе доў га ча каць. 
Ад к ла дзі фі нан сы на ад па чы нак. Зва дзі аб ран-
ні ка на кан цэрт, у тэ атр ці на ін шае куль тур нае 
ме ра пры ем ства — гэ та вель мі ўма цуе ва шы ад-
но сі ны. Зда роўе бу дзе вы дат ным, ка лі ста неш 
пра віль на і па рэ жы ме хар ча вац ца. Еж больш 
са да ві ны і га род ні ны.

(23.11. — 22.12.) З’ез дзіш у дзе ла вую ка-
ман дзі роў ку. Ка лі на чаль ства ад п ра віць ця бе 
на ву чо бу, то ня вар та ад маў ляц ца. Пра цуй у ка-
ман дзе толь кі з ты мі пар т нё ра мі, якім да вя ра-
еш. Інакш не паз бег нуць мах ляр ства. Мо жаш 
у чэр ве ні зак лю чыць шлюб — ваш са юз абя цае 
быць шчас лі вым і тры ва лым. Час цей раз маў ляй 
і да па ма гай па жы лым сва я кам.

(23.12. — 20.01.) Не мар нуй гро шай на ўсё, 
што ўба чыш у кра ме, бо гэ та па гра жае фі нан са-
вым кры зі сам. Пра я ві ак тыў насць у ка лек ты ве. 
У люб ві бу дзе цу доў ны пе ры яд, ка лі абое за хо-
ча це аку нуц ца ў да лё кае мі ну лае і ўспом ніць 
сваё пер шае спат кан не. Больш ад па чы вай, 
інакш нер во вая сі стэ ма сур’ ёз на па цер піць.

(21.01. — 19.02.) Ты даў но ма рыў ад крыць 
сваю спра ву. У чэр ве ні на гэ та да клад на вы ра-
шыш ся. Пра віль на зро біш, гэ та пры ня се та бе 
за да валь нен не і пры бы так. У ка лек ты ве маг чы-
мыя кан ф лік ты, якія лёг ка пе ра а до ле еш. Мо-
жаш зра біць аб ран ні ку пра па но ву, су жон ства 
абя цае быць доў гім і шчы рым. Ка лі пла ну е це 
на ра дзіць дзі ця, то па чы най це ля чэн не і ўма ца-
ван не ар га ніз му.

(20.02. — 21.03.) Не вар та ця пер та бе 
ўклад ваць гра шо выя срод кі ў якое-не будзь 
прад пры ем ства. На пра цы аб вост ра нае ста но-
віш ча, та му будзь больш ад каз ным і ўпэў не ным 
у ра шэн нях. Будзь у ад но сі нах да мі ла га больш 
шчод рым і чу лым. Не ад маў ляй па ра ды і да па-
мо гі дзе цям. Фі зіч ныя прак ты ка ван ні даз во ляць 
ума ца ваць ар га нізм, а ві та мі ны — іму ні тэт.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Усіх былых сяб роў і  пры хіль ні каў Бе ла ру ска га аб’ яд нан ня сту дэн таў склі ка ем і зап ра-
ша ем у Бе ла сток 29 траў ня. Сён няш нія БАСаў цы спа дзя юц ца, што ста рэй шыя сяб ры 

зной дуць час на суст рэ чу і  су поль ныя ўспа мі ны пры доб рай му зы цы гур та „Кра ма”. Будзь ма ра зам!

БА Су — 35 га доў 

Пе ра мож цы пер шых мес цаў сё лет ня га XXXV Між на род на га 
фе сты ва лю цар коў най му зы кі «Гай наў ка-2016» у Бе ла сто ку:
Па ра фі яль ныя ха ры: Хор Аў ст ра лій ска-Но ва зе лан д скай епар хіі з Сід нея, 
дыр. Ан д рэй Лап цеў

Дзі ця чамо ла дзе выя ха ры: «Ра дость» з Маск вы, дыр. Тац ця на Жда на ва

Ама тар скія свец кія ха ры: Хор Гдань скай па лі тэх ні кі, дыр. Ма ры юш Ма роз

Ха ры му зыч ных ву чэль няў: Ака дэ міч ны хор Ра сій скай ака дэ міі му зы кі імя Гне сі ных 
з Маск вы, дыр. Дзміт рый Ане гін

Пра фе сій ныя ха ры: Ма скоў скі дзяр жаў ны ака дэ міч ны ка мер ны хор з Маск вы, 
дыр. Ула дзі мір Мі нін

ХА РЫ-ЛАЎ РЭ А ТЫ З БЕ ЛА РУ СІ:

ІІ мес ца (ка тэ го рыя пра фе сій ных ха роў): Дзяр жаў ны ка мер ны хор РБ, 
дыр. На тал ля Мі хай ла ва

ІІ мес ца (ка тэ го рыя па ра фі яль ных ха роў): На род ны ка мер ны хор «Пре об ра-
же ние» Ба ры саў скай дзі ця чай му зыч най шко лы ма ста цтваў і пры хо да Раж джа ства Хры сто ва-
га, дыр. Сяр гей Пра коп чык

ІІІ мес ца exаequo (ка тэ го рыя ха ры му зыч ных ву чэль няў): Жа но чы ка-
мер ны хор Дзяр жаў на га му зыч на га ка ле джа з Грод на, дыр. Ла ры са Ікон ні ка ва

Вы лу чэн ні (ка тэ го рыя ама тар скія свец кія ха ры): Хор сту дэн таў Дзяр жаў-
на га лін г ві стыч на га ўні вер сі тэ та «Can tus Ju ven tae» з Мін ска, дыр. Па вел Шэ пе леў

Усе вы ні кі на ста рон цы фе сты ва лю на фей с бу ку.

•

•
•
•

•

•

•

•

•

Ні ва” пі са ла і...
У „Ні ве” № 12 ад 20 са ка ві ка гэ-

та га го да бы ла мая за мет ка пад 
за га лоў кам „За няд ба ная плош ча”. 
Ад но сі ла ся яна да не па лад каў на 
скве ры ку на да лё кім ад цэн т ра го-
ра да жыл лё вым па сёл ку Ляс ная 
Да лі на ў Бе ла сто ку.

На воль най плош чы жы ха ры 
па ча лі пра топ т ваць са бе да рож кі 
нап раст кі і нак рыж. На сцеж ках 
пас ля даж джу ста я лі лу жы ды бы-
ло поў на ба ло та. Тут не ка лі па ча-
лі клас ці тра ту ар ныя плі ты. Па ча-
лі ды па кі ну лі і не за кон чы лі.

Ды вось пас ля ніў скай кры ты кі 
па сял ко вая „Wspól no ta Miesz ka-
nio wa” ў па чат ку мая па бу да ва ла 
шы ро кія тра ту а ры і спра ве ка-
нец. Гэ ты факт мя не аса бі ста це-
шыць. (яц)
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У па ле скай 
глы бін цы (44)

— А вы мо жа му жы ка мі ган д лю е це? 
— спы та ла мя не ган д ляр ка на рын ку ў Ка-
ме ні-Ка шыр скім.

— Як му жы ка мі?
— Ну, каб наб раць на ра бо ту ў Поль ш-

чу.
Ган д ляр ка не маг ла зра зу мець, што ў іх 

Ка мень-Ка шыр скі мож на са бе пры ехаць 
без ган д лё ва га ін та рэ су. Тым больш, што 
ў якас ці аген таў, якія вы шук ва юць ах вот-
ных пра ца ваць на бу до вах, пры яз джа юць 
жан чы ны. Звы чай на гэ та ўкра ін кі, якія 
вый ш лі за муж у Поль ш чы. Яны ве да юць 
мо ву і дзе най боль шае бес п ра цоўе, там 
лю дзі са мі шу ка юць кож най маг чы мас ці 
пад за ра біць. Усё ра зу ме юць і па га джа юц-
ца пра ца ваць не ле галь на, без стра хо вак, 
ме ды цын скай апе кі.

— Мая дач ка ез дзі ла да вас «на цяп лі-
цы», — ка жа ган д ляр ка. — Яна пра ца ва ла 
пры па мі до рах. Дзесь ці пад Люб лі нам. 
Ад пя тай ра ні цы да шас ці ве ча ра, усё на 
на гах, ледзь пас пя ва ла ад ра біц ца. На 
па мі до ры гля дзець не мо жа, так аб рыд лі. 
Ну, за ра бі ла свае гро шы. Адзен не ку пі ла. 
Але ўжо не хо ча ехаць у Поль ш чу. Над та 
цяж кая там пра ца і за ро бак не над та вя лі-
кі. А му жы кі — яны боль шыя ры зы кан ты 
і ра ба ця гі. Кож ны дру гі на сва ёй ма шы не 
ад вас вяр та ец ца!

* * *
Хоць Ка мень-Ка шыр скі не за га ра мі, да-

клад на трыц цаць хві лін яз ды на поў нач ад 
Ко ве ля, дык ён як з ін шай пла не ты. Ні бы та 
звы чай ны ра ён ны цэнтр, іза ля ва ны як усе 
па ле скія мяс ці ны без да рож жа мі. Ад нак 
ка лі хто тра піць сю ды з да ро гі, не мо жа 
на дзі віц ца энер гіі гэ тай мяс ці ны, якая іс нуе 
са ма па са бе, быц цам аа зіс на пу сты ні...

— Што тры мае нас пры жыц ці? — раз-
ва жае Ве ра, улас ні ца гас ці ні цы, раз меш-
ча най над ма га зі нам «Люкс». — Гэ та ган-
даль, ган даль і яш чэ раз ган даль.

Ве ра — біз нес ву мен ся рэд ня га ўзро-
сту — ра шы ла аса бі ста па ка заць свой 
Ка мень-Ка шыр скі. Пра гул ку па нач ным, 
не за сы на ю чым да ра ні цы га рад ку, мы 
здзей с ні лі на шы коў най ма шы не спа да-
ры ні Ве ры. Най перш у нач ным свят ле мы 
па гля дзе лі но выя пры ват ныя ка мя ні цы 
ў цэн т ры. Ніж нія па вер хі но вых прад п ры-
маль ні каў зай ма лі ма га зі ны. Кры ху да лей 
мы аб мі ну лі ры нак, якія цяг нуў ся бя скон-
цым ла бі рын там і выз на чаў сэр ца Ка ме ня. 
Ры нак, як не ці ка ва, пра цуе ад па ня дзел ка 
да па ня дзел ка, з тым што ў ня дзе лю яго 
«гас па да ра мі» з’яў ля юц ца бе ла ру сы.

— Яны пры яз джа юць да нас не толь-
кі са сва і мі та ва ра мі, — па яс няе Ве ра. 
— Яны шу ка юць ах вот ных на пра цу ў Бе-
ла ру сі. Асаб лі ва вяс ной, ка лі па чы на ец ца 
пра ца ў сель скай гас па дар цы, у цяп лі цах. 
На пра цу най ма юц ца пе ра важ на лю дзі 
з на ва коль ных сё лаў. Ча му як раз едуць 
у Бе ла русь, а не ў Поль ш чу? Бо Бе ла русь 
ні я кая заг ра ні ца! І там коль кі па а бя ца юць, 
столь кі зап ла цяць...

Не па да лёк рын ку мы мі ну лі но вы аг ра-
мад ны Дом ма літ вы. У мя стэч ку пра цуе 

яш чэ кас цёл, пра ва слаў ная ўкра ін ская 
цар к ва Кі еў ска га пат ры яр ха ту...

— Ад нак най больш тут пра ва слаў ных, 
— Ве ра мае на ўва зе вер ні каў пры на леж-
ных да Ма скоў ска га пат ры яр ха ту. Год 
та му, да клад на на Бла га веш чан не, цар к ва 
зга рэ ла.

— Ці за раз лю дзі ста лі ха дзіць на ба га-
служ бы да ўкра ін скай цар к вы? — пы таю.

— Ніх то не пай шоў, — ка жа Ве ра.
— І як вы ра ша е це праб ле му?
— Лю дзі едуць у ся ло, у Во лю. Не хо-

чуць мя няць ве ры.

* * *
— Ве ра ад вез ла нас у са мы прэ стыж-

ны рэ ста ран, які, ня гле дзя чы на поз ні час, 
пра ца ваў поў ным хо дам. У бе лай за ле, 
пры аз доб ле най штуч ным мар му рам і ру жо-
вы мі дра пі ра ва ны мі зас ло на мі, вы седж ва лі 
шас нац ца ці-ва сем на ца ці га до выя дзяў ча-
ты ў мод ных сек соў ных су кен ках. Яны 
па пі ва лі ру жо вае ві но з тан ка но гіх келі хаў 

XІX 
Агуль на поль скі 

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

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

чы на бе ла ру скай мо ве.

ПРЫН ЦЫ ПЫ ЎДЗЕЛЬ НІ ЦТВА

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЭР МІ НЫ

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

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

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

Конкурс праводзіцца дзякуючы фі нан савай 
падтрымцы Міністра ўнутраных спраў 

і адміністрацыі.

і з ней кай на дзе яй спа зі ра лі на дзве ры. 
У за ле, быц цам у якім ву леі, гры ме ла пап-
са, па спя хо ва вы бі ва ю чы ўсе дум кі з га ла-
вы. Мес ца на па мі на ла бе ла стоц кую «Сан-
та ну» ці неш та па доб нае, што ажы ва ла 
толь кі і вы ключ на ў нач ную па ру. Стра вы 
і на піт кі, якія тут пра па на ва лі, бы лі све жыя, 
смач ныя і не да ра гія (вя до ма, на поль скую 
кі шэ ню).

Тут так са ма бы ло ві да воч на, што ў Ка-
ме ні-Ка шыр скім увесь свет кру ціц ца ва кол 
ган д лю.

— Dzień dob ry pa niom! — па ві та лі ся, 
ня гле дзя чы на поз нюю па ру, ней кі асо бе-
ні — адзін ста рэй шы і двух ма ла дзё наў. 
Му жы кі, зню хаў шы све жую кроў, се лі пры 
су сед нім сто лі ку ды ад ра зу ўзя лі ся за спра-
ву, пы та ю чы ці не ад чу ва ем ся бе над та 
са мот на ў іх го ра дзе.

— Пай ш лі пра гу ляц ца па цэн т ры, 
— пра па на ва лі мяс цо выя дон жу а ны...

(пра цяг бу дзе)
vТэкст і фота Ганны КАНДРАЦЮК


