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Забытыя ўцекачыè3

Жыдоўскія гісторыіè8

Міра Лукша: — Ты выйшла ў свет з «Ні
вы». Пражыла шмат — і гора, і боль, і зня
вагу. Але засталіся ў Тваіх творах адно 
добрыя словы і пачуцці, журбота і сум, 
але і лагодная радасць і дабрыня. Калісь 
рэцэнзавала Твой зборнік Лада Алейнік 
у «Дзеяслове»: «Перад тым, як разгар
нуць паэтычны зборнічак Жэні Мартынюк 
пад назваю „Белы гарлачык”, не ўтрыма
ешся, каб хвілінку не палюбавацца на вы
яву кветкі на вокладцы. Сярод халоднага 
колеру вады ў аздобе абыякавабезаб
лічных талерак лісцяў асабліва выразна 
бачыцца адзінокая прыгажосць чысцюткіх 
пялёсткаў безабароннага белага гарлачы
ка, што пакорліва гайдаеццатрапечацца 
на хвалях, падуладны зменлівым настроям 
капрызлівага ветрыку... Кампазіцыйна 
кніжка складаецца з трох частак. У пер
шай акварэльнымі фарбамі пастэльных 
таноў выканала мастачка эцюд свету сваіх 
пачуццяў. Тут інтанацыі пераважнай боль
шасці вершаў журботныя і песімістычныя. 
Гэта чуйнае рэха жаночых расчараванняў, 
страта колішніх спадзяванняў... Відавочны 
лейтматыў зборніка — сумная рэфлексія 
пра кволасць чалавечых адносінаў, інтуі
тыўнае прадчуванне блізкай зімы кахання. 
Менавіта гэты мінорны настрой агучвае 
радкі самотнай музыкай жалейкі, ахутвае 
тонкай лірычнай меланхоліяй...».

Жэня Мартынюк: — Вершы пішу, калі 
ёсць час і натхненне, а з гэтым бывае па
рознаму. Выйшлі ў мяне чатыры зборнікі 
лірыкі — «На парозе» (1999), «Белы гарла
чык» (2004), «Ветразь успамінаў» (2010) 
і «Птушыны пералёт» (2015). Я вельмі 
шчаслівая, што магу выказацца на роднай 
мове, што мае словы чытаюцца. «У паэзіі 
мой дзявочы смех, і сум, што з душы ліец
ца. Акунуцца б мне ў крыніцы слоў — ці не 
адзіны мой ратунак». Тэмай маіх вершаў 
з’яўляецца прырода, адносіны чалавека 
да чалавека, каханне, сэнс жыцця, заду
ма над прамінаннем. Я, вядома, жанчына, 
рысы жаноцкага характару пераліваю на 
паперу. Стараюся, каб у маёй паэзіі былі 
далікатнасць і цяпло.

Міра Лукша: — Які быў Твой шлях да бе
ларушчыны і паэзіі?

Жэня Мартынюк: — Я пачатковую школу 
кончыла ў вёсцы Зубава, пайшла ў Эка
намічны ліцэй у Бельску, які закончыла 
ў 1975 годзе і пачала шукаць працу. Пер
шую працу я знайшла ў Беластоку і тут 
часта наведвала рэдакцыю «Нівы», тады 
яшчэ па вуліцы Суражскай. У 1976 годзе 
я выйшла замуж і пераехала жыць у горад 
Бельск. Пачала працаваць у Энергетыч
ным раёне, дзе працую дагэтуль. Выйшла 
я з небагатай сялянскай сям’і. Дома ў нас 
была дысцыпліна. Я вынесла з дому тое, 
што трэба шанаваць людзей, не ашук
ваць нікога, жыць праўдай. І да сёння, калі 
штосьці камусь паабяцаю, стараюся гэта 
выканаць, быць верагоднай асобай, да
памагаць людзям... Я пасля ліцэя падала 
паперы на рускую філалогію ў Быдгашч, 
але бацькі: далёка, хто нам дапамагаць бу
дзе! Перанесла я паперы ў Беласток, але 
было вельмі многа кандыдатаў, месцаў 
мала. Пасля я ўжо не прабавала. Можа 
і шкадую... Я стараюся аптымістычна гля
дзець на жыццё. Перажывае чалавек сваё 
жыццё, як яму Бог даў. Можа і не думала 
пісаць, але калі ўбачыла свой верш надру
каваным, пацягнула мяне. Я пісала карэс
пандэнцыі ў «Ніву», пісала і вершы. Адгэ
туль я трапіла ў «Белавежу» і, дзякуючы 
«Ніве», я ведаю, што маю сяброўпаэтаў 

і ў Польшчы, і паза межамі. Дагэтуль маю 
той верш, якім дэбютавала. Была ўвесь 
час з родным словам, з «Нівай». Пісала 
карэспандэнцыі — пра тое, што бачыла. 
Карэспандэнтамі ў «Ніве» займалася спа
дарыня Вера Валкавыцкая. Былі з’езды 
карэспандэнтаў штогод, вельмі многа нас 
дружна з’язджалася. Маю здымкі з тых 
часоў, пераглядваю іх, успамінаю нашы 
сустрэчы. Быў такі час, што я была адным 
з першых карэспандэнтаў! Чакалася 
новага нумару «Нівы», нашай, сваёй бела
рускай газеты... І кніжкі я любіла чытаць 
ад пачатковай школы. Прыносіла іх з біблі
ятэкі. Тады не было ў нас яшчэ электрыч
насці, мы свяцілі газавай лямпай. Мама 
наліе газы, я чытаю, чытаю, за вечар і газы 

няма... Кніжка ўвесь час мяне прыцягвае, 
толькі часу цяпер заўсёды не хапае. Так 
што я заўжды з родным словам.

Міра Лукша: — Увесь час працуеш 
з людзьмі і словам. «Лучыш» не так элек
траток, як людзей, абанентаў «святла». 
А вырасла з нашай ніўскай руні.

Жэня Мартынюк: — Так, яшчэ прафесій
на працую, пасля працы ў мяне хатнія аба
вязкі, як у кожнай жанчыны. Летам яшчэ 
працую ў агародзе, я таксама маці і бабуля, 
у мяне дзве дачкі Аня і Эмілія, а таксама 
ўнучка Кацярына, якую я вельмі люблю. 
Нарадзілася я 18 верасня 1956 года ў Зу
баве на Бельшчыне. Гэта мая маленькая 
айчына, без якой я не ўяўляю свайго жыц

Светлая Жэня 
з крыніцы слоў

ця — вельмі люблю туды прыязджаць. Там 
цішыня ад гарадскога шуму, унутраны спа
кой. Наш хутар вельмі прыгожы ў кожную 
пару года, ён проста казачны, і я там напі
сала большасць сваіх вершаў. Там умовы 
спрыяюць пісанню. З хутарам звязаны маё 
дзяцінства і маладосць, у Зубаве я пачала 
вывучаць беларускую мову. Там зацікавіла
ся таксама светам кніжак, і сама спрабава
ла выказацца на роднай мове. Мой першы 
верш «Мая Радзіма» я напісала будучы 
ў восьмым класе, потым былі наступныя 
друкаваныя ў «Ніве» і «Парнасіку», пасля 
сур’ёзнага літаратурнага дэбюту ў васьмі
дзясятыя гады я стала членам Беларускага 
літаратурнага аб’яднання «Белавежа». Так, 
я вырасла на «Ніве», дзякуючы таксама 
ўжо светлай памяці спадару Георгію Валка
выцкаму, які ўсіх нас гарнуў на сваё рэдак
цыйнае палетка. Я часта наведвала рэдак
цыю, пісала карэспандэнцыі на старонкі 
«Нівы» яшчэ з эканамічнага ліцэя. «Ніва» 
стала мне сям’ёй.

Міра Лукша: — Ты дзесяцігоддзі прысут
ная ў нашай беларушчыне як шчодры, 
добры чалавек, шчырая беларуска і аўтар
ка. Раскрыла Ты душу беларускім словам, 
паказала, што можна ў ім выказаць самыя 
запаветныя пачуцці.

Жэня Мартынюк: — За гады маёй пры
сутнасці ў беларушчыне і ў літаратуры 
я пазнала многа цікавых людзей, набрала 
вопыту, а мае зборнікі гэта мая цаглінка 
да літаратурнай спадчыны, і я гэтым вель
мі ганаруся. З роднай хаты я ад бацькоў, 
а асабліва ад мамы Аляксандры (на жаль, 
ужо таксама светлай памяці) я вынесла 
сардэчнасць, ветлівасць, пашану да друго
га чалавека і да нашага надзённага хлеба. 
Бацькі вучылі мяне быць у жыцці сумлен
ным і адказным чалавекам. Таму вось 
і мае вершы лірычныя, цёплыя, можна 
сказаць — жаноцкія і далёкія ад палітыкі, 
поўныя сонечнага святла, адчування прамі
нання, сардэчных перажыванняў. Вельмі 
трапна адчуў маю душу спадар Сяргей 
Чыгрын, рассакрэчваючы мяне ў сваёй 
рэцэнзіі на кнігу «Птушыны пералёт» у «Ні
ве» № 14 з сакавіка 2016 года.

 Міра Лукша: — А Ала Петрушкевіч пісала 
пра Цябе так: «Талент гэты натуральны, 
стыхійнапрыродны, народжаны імкненнем 
выказаць сябе ў паэтычным слове. Яна тво
рыць свой, пажаночы вытанчаны, эмацый
на насычаны свет, дзе валадараць светлыя 
пачуцці дабрыні і пяшчоты, дзе сцішана 
ўспрымаюцца боль, ростані і страты. Гэты 
свет напоўнены каштоўнасцямі іншага 
плану, адметнымі ад тых, што запаўняюць 
штодзённую мітусню». А Галіна Тварановіч: 
«Жэня Мартынюк не спаборнічае. Не гу
ляе ў хованкі з наканаваннем. А сумленна, 
даверліва кладзе сцежку свайго жаночага 
лёсу скрозь радасць, боль, горыч. Радкі 
Жэні Мартынюк арганізуюцца ў паэтычную 
матэрыю светлай усёпрабачальнасцю, ве
рай у трыумф дабрыні». Занатоўваеш свае 
пачуцці і далей. Якія ў Цябе планы?

Жэня Мартынюк: — Мае жыццёвыя пла
ны гэта дапрацаваць да пенсіі (засталося 
яшчэ адзін год і тры месяцы), а калі гля
дзець, што мае зборнікі выходзілі кожныя 
пяць гадоў, дык каб у 2020 годзе пабачыў 
свет мой чарговы зборнік лірыкі. Але ён па
куль што ў пялюшках :).

Міра Лукша: — Дзякуем Табе за размову, 
віншуем з юбілеем і жадаем шчасця ды 
натхнення.

vРаспытвала Міра Лукша 

n Сёлетнія белавежанкі-юбіляркі: Жэня Мартынюк (60), Лідзія Маліноўская (50) і Віялета Нікіцюк-Пэркоўская (30)
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Новая Туга па смуродзіку

Студэнт — дурніца?
Сваімі вачыма

рэальнасць

Пры го жыя пер шыя каст рыч ніц кія дні 
вык лі ка лі ў мя не на сталь гію і за ду мен не 
над ко ліш нім ма ім і сён няш нім ча сам сту
дэн цтва. Як не кру ці, мі ну ла ўжо трыц цаць 
два га ды з ча су, ка лі я стаў сту дэн там пер
ша га кур са гі сто рыі Вар шаў ска га ўні вер сі
тэ та. Па ло ва вась мі дзя ся тых га доў у кра
і не не бы ла ці ка вай у па лі тыч ным і эка на
міч ным пла не. Пас ля ўвя дзен ня ва ен на га 
ста но віш ча ў 1981 г. струк ту ры апа зі цыі 
ледзь ды ха лі, у гра мад стве заў ва жа лі ся 
сто ма і не да вер у якіяне будзь пе ра ме ны. 
Доб ра ах вот ная і пры му со вая эміг ра цыя 
з Поль ш чы ў тым ча се гэ та так са ма не ад’
ем ная част ка гі сто рыі та дыш ня га гра мад
ства. Ад ток маз гоў заў сё ды ста но віц ца 
праб ле май кож на га на ро да.

Ме на ві та па ча так май го сту дэн цтва 
су паў з наг ля дан нем і ўдзе лам у па дзе ях, 
звя за ных з тра гіч най смер цю ксян дза Ежы 
Па пя луш кі, што з Ако паў ка ля Су ха во лі, 

які та ды ў Вар ша ве быў ка пе ла нам Са лі
дар нас ці. Быў ён вык ра дзе ны бяс пе кай 19 
каст рыч ні ка 1984 г., це ла вы лаў ле нае 30 
каст рыч ні ка, а па ха ван нема ні фе ста цыя 
ад бы ла ся ў Вар ша ве 3 лі ста па да. Гэ тае 
за бой ства вык лі ка ла та кую хва лю абу рэн
ня, што да ло но вы ім пульс пад поль ным 
струк ту рам у зма ган ні з ка му ні ста мі. Зра
зу ме ла, з бо ку не за ста ва ла ся сту дэн ц кая 
мо ладзь. Наш Ін сты тут гі сто рыі быў ме на
ві та ў тым ча се ад ным з мес цаў най больш 
га ра чых па лі тыч ных дзе ян няў, але і ды ску
сій па між сту дэн та мі і вык лад чы ка мі. Гэ та 
ме на ві та выз на чы ла для мя не так са ма 
і сэнс шту дзі ра ван ня ў на ступ ных га дах. 
Без ліч пы тан няў, суп раць стаў ныя по гля ды 
і куль тур насць ды ску сіі ў рэ аль нас ці ста лі 
не ад’ ем най част кай сту дэн ц кай ма ла дос
ці. А на шы вык лад чы кі з роз ных па лі тыч
ных ла ге раў, так са ма кам пар тый ных, ста
ра лі ся ў га ра чыя га ло вы за се яць пат рэ бу 
по шу каў і аба вя зак ана лі зу па лі тыч нагі
ста рыч ных пра цэ саў. Ну і, зра зу ме ла, эк
за ме на цый ныя пат ра ба ван ні ў да чы нен ні 

да нас з бо ку на ву коў цаў бы лі так вя лі кі мі, 
што кож ны ге рой ды ску сій ці па лі тыч ных 
ак цый, ка лі быў сла ба пад рых та ва ным 
да эк за ме ну ці за лі ку, вы ля таў за дзве ры 
з двой кай. Та му дзей насць дзей нас цю, 
але без кан к рэт ных ве даў ін сты ту та ніх то 
не за кон чыў. Ме на ві та та кім чы нам у ма ім 
ма ла дым та ды жыц ці здзяй с ня ла ся ад на 
з ас ноў ных мэт і за дач уні вер сі тэ та: пра
сто ра ін тэ лек ту аль най сва бо ды і пры го
ды, па бу да ва ная агуль най да ступ нас цю 
і кан так та мі са свя ці ла мі та дыш няй на ву кі 
і куль ту ры. Усё гэ та вы бу доў ва ла ся на ас
но ве со цень аба вяз ко вых і не а ба вяз ко вых 
кні жак, чы та ных дня мі і на ча мі. Без чы тан
ня ты для ні ко га не быў ані я кім пар т нё рам 
у раз мо вах.

Та му з аг ра мад ным здзіў лен нем і не
па ко ем апош ні мі га да мі па чаў я ўслу хоў
вац ца ў ад чай ныя га ла сы ма іх сяб ро вак 
і сяб роў — вык лад чы каў гу ма ні тар ных 
спе цы яль нас цей пра ін тэ лек ту аль ны 
ўзро вень мо ла дзі, з якой пры хо дзіц ца 
ім пра ца ваць ва ўмо вах сі стэм ных змен 

у поль скай аду ка цыі пас ля 1990 го да. Мог 
я за гэ тым пра цэ сам так са ма на зі раць на 
прык ла дзе ма ёй дач кі і ей най ан га жа ва
нас ці. Спра вяд лі вей хі ба бу дзе на пі саць: 
бе стур бот на га па ды хо ду да ву чо бы, 
асаб лі ва ў гім на зіч ны і лі цэй скі пе ры я ды. 
За раз ста ла яна сту дэн т кай пер ша га 
кур са Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та і му сіць 
са ма хут ка зра зу мець, што та кое са ма
дыс цып лі на і сі стэ ма тыч насць у ву чо бе. 
Мой сяб ра — пра фе сар гі сто рыі на ват да
каз ваў у пуб ліч ных ды ску сі ях, што ў та кой 
сі ту а цыі ва ўні вер сі тэт то на ват ле пей пры
маць ад ра зу пас ля па чат ко вай шко лы, бо 
та ды дзя цей яш чэ неш та ці ка віць і мож на 
не ча му іх на ву чыць. Усе, зда ец ца, да клад
на зра зу ме лі, што і сі ту а цыя з вы шэй шым 
школь ні цтвам апы ну ла ся ў ту пі ку і па тра
буе ра ды каль ных змен.

У апош нюю ня дзе лю пра чы таў я та кое 
вось вы каз ван не рэк та ра Яге лон ска га 
ўні вер сі тэ та пра фе са ра Вой це ха Но ва ка: 
«Wy cho dzi my z za ło że nia, że stu dio wać 
mo że każ dy. To niep raw da. Nie ma w tym 
nic złe go. Tak to już jest. Nie ma co się ob-
ra żać. Je den ma dryg i za dat ki na dob re go 
de tek ty wa, in ny spraw dzi się w pro wa dze niu 
biz ne su, a jesz cze in ny bę dzie świet nym 
na u kow cem. Przyj mu jąc na stu dia mło dych 
lu dzi w ta kiej iloś ci jak te raz, my ich oszu ku je-
my. Przyj mu je my ich tyl ko po to, aby dos tać 
do fi  nan so wa nie z bu dże tu pań stwa. Dla te go 
mu si my pod nieść po ziom kształ ce nia». Без 
ка мен та рыя.

vЯў ген Ва Па

Свет увай
шоў у но вую 
рэ аль насць, 
у якой яму 

прый дзец ца іс на ваць блі жэй шы час. І хоць 
ён толь кі па чаў гэ та ўсве дам ляць, за тое 
ўсве дам лен не на ра стае кас міч ны мі тэм па
мі. На пад с вя до мас ці ўжо і ра ней бы ло ўсё 
зра зу ме ла. За раз да асэн са ван ня но вай рэ
аль нас ці пад к лю ча ец ца ўжо і свя до масць.

Но вая рэ аль насць вель мі моц на ад роз ні
ва ец ца ад ста рой. Ні бы та ні чо га но ва га, на 
пер шы по гляд, не ад бы ва ец ца. Усё за ста ло
ся як і ра ней. Ра сія сва рыц ца з Аме ры кай, 
Па кі стан з Ін ды яй. Уце ка чы ма са ва пруц ца 
ў Еў ро пу. У ЗША пра хо дзяць вы ба ры, за 
які мі со чыць увесь свет і ніх то не мо жа ска
заць, хто там вый г рае. У Ра сіі за вы ба ра мі 
ніх то не са чыў, бо вы нік быў вя до мы за ра
нёў, гэ так жа як і ў Бе ла ру сі, Ка зах ста не, 
Уз бе кі ста не і ін шых пост са вец кіх рэс пуб лі
ках, якія не змаг лі выр вац ца з вя лі каб рац кіх 
аб дым каў Крам ля.

Так ні бы та бы ло і ра ней. Вось толь кі ра
ней бы ла на дзея, што мож на ў гэ тым све це 
неш та змя ніць, не да зво ліць да вес ці ўсё да 
поў на га аб сур ду і кан чат ко ва га кра ху. Бы ла 
на ват упэў не насць, што зда ро вы сэнс і звы
чай ная ча ла ве чая ло гі ка пад ка жуць вы хад. 
У не ка то рых на ват бы лі спа дзя ван ні на ста
ноў чыя якас ці ча ла ве чай на ту ры, якія ні бы та 
ўлас ці выя на ват кеп скім лю дзям. Я ўжо не 
ка жу пра раз лік на са мы звы чай ны ін стынкт 
да са ма за ха ван ня, які быц цам бы му сіць 
быць на ват у са мых не а дэк ват ных лі да раў.

А вось за раз ужо ня ма ані я кай на дзеі 
ні на да мо вы, ні на пе ра мо вы, ні на па ляп
шэн не ад но сін, ні на по шу кі шля хоў вы ха ду 
з ту пі ко вых сі ту а цый, ні на што. Сі ту а цыя 
больш не кан т ра лю ец ца ні па лі ты ка мі, ні 
ду хоў ны мі лі да ра мі, ні мі рат вор ца мі, ні аў та
ры тэ та мі, ні кім.

Гэ та і ёсць но вая рэ аль насць.
Усё вый ш ла зпад кан т ро лю. Сі ту а цы яй 

у све це ў гла баль ным маш та бе больш ніх то 
не кі руе ні са ма стой на, ні ка ле гі яль на. Кож
ная спро ба яе па леп шыць толь кі па ска рае 
па гар шэн не. Ніх то ні чо га больш не ў ста не 
кан т ра ля ваць.

Гра ма дзян ская ды ску сія ўнут ры кра ін 
пе ра хо дзіць у мар да бой, ды ску сія па між 
кра і на мі ў ба я выя дзе ян ні.

На па чат ку іс на ван ня ў но вай рэ аль
нас ці больш кам фор т на ся бе ад чу ва юць 

та та лі тар ныя рэ жы мы. Іх са маў пэў не насць 
у бес па ка ра нас ці і ма гут нас ці з кож най 
са ступ кай дэ ма кра тыч ных кра ін рас це 
ў ге а мет рыч най праг рэ сіі. Не важ на коль кі 
рэ аль на за іх пра га ла са ва лі на так зва ных 
унут ра ных вы ба рах, бо яны заў сё ды па каз
ва юць уся му све ту ліч бу больш вась мі дзе ся
ці ад сот каў. І ім пля ваць з вы со кай зва ні цы, 
ве раць у гэ тую ліч бу ін шыя ці не. Бо гэ та не 
ліч бы, гэ та па сыл у свет пра іх ма гут насць.

Маў ляў, на ма лю ем коль кі за хо чам. 
І ніх то з гэ тым ні чо га не змо жа зра біць. Ні 
ў ся рэ дзі не кра і ны, ні звон ку. Та му спра ву 
мець мож на толь кі з на мі, ма гут ны мі, і ні 
з кім ін шым.

Кры кі апа зі цыі і не за леж ных наг ля даль ні
каў пра фаль сі фі ка цыі толь кі ўзмац ня юць 
упэў не насць та кіх рэ жы маў у сва ёй мо цы. 
Та му, ка лі на ды хо дзіць ка нец па доб на га рэ
жы му, як гэ та ста ла ся на Ук ра і не, то са мым 
моц ным і шчы рым па чуц цём у іх з’яў ля ец ца 
не ве ра год ных маш та баў здзіў лен не, якое 
толь кі по тым за мя ня ец ца на дзі кі страх за 
сваю ўлас ную ску ру.

Гэ ты жы вёль ны страх по тым пе ра да ец
ца ра зам з ус ве дам лен нем но вай рэ аль нас
ці і тым та та лі тар ным рэ жы мам, якія ні бы та 
ня кеп ска тры ма юц ца. Але зра зу ме лі, што 
сі ту а цыя ўжо імі не кан т ра лю ец ца. Бо сі ту
а цыя не кан т ра лю ец ца ні кім. Прый ш ла но
вая рэ аль насць.

Дэ мак ра тыч ныя рэ жы мы так са ма ра зу
ме юць, што ця пер не яны кі ру юць сі ту а цы
яй, а сі ту а цыя імі. Яны яш чэ за ня тыя сва і мі 
вы ба ра мі, спра бу юць зма гац ца з унут ра ны
мі і знеш ні мі праб ле ма мі, за ла годж ва юць 
дык та та раў і з жа хам гля дзяць на неп рад
ка заль насць бу ду чы ні. Кож нае іх дзе ян не 
на ты ка ец ца на суп раць дзе ян не.

Спро ба да мо віц ца па Сі рыі і спы ніць там 
стра ля ні ну пе ра ра стае ў та таль ныя бам
бар дзі роў кі, спро ба да мо віц ца па Дан ба се 
вы му шае маў чаць пра Крым, спро ба ўзмац
ніць дэ мак ра тыч ныя каш тоў нас ці ўзмац няе 
іх апа нен таў...

Па дзеі па чы на юць жыць сва ім жыц цём 
і не за ле жаць больш ад лю дзей. Больш ні 
ад но ра шэн не па лі ты каў, ні пер са наль нае, 
ні ка ле гі яль нае, не ўплы вае на сі ту а цыю.

І за ста ец ца толь кі ад на на дзея, што яна, 
гэ тая но вая рэ аль насць, зме ніц ца са ма. Ці 
на яе ход паў п лы вае Нех та мац ней шы за 
са мых моц ных гэ та га све ту?

vВік тар Са ЗО НаЎ

Ніх то не за ці каў ле ны ў жыц ці ку зу рак. 
Яны жы вуць по бач з на мі, ды так, як быц
цам мы не іс на ва лі. Ну, хі ба што ўры ва юц ца 
ў на шу жыц цё вую пра сто ру, як пру са кі на 
кух ню ці фа ра о на вы му раш кі ў цу кар ні цу. 
Блох, во шай ці блаш чыц толь кі па мя ну, та
му што ад на дум ка пра іх на паў няе мя не жа
хам. Праб ле му з ку зур ка мі мы ап ра цоў ва ем 
адзі ным спо са бам, па нят ным для на шых 
ро зу маў — абы я ка ва іх лік ві ду ем. Га зам. 
Ат ру тай. Саў ком і шчот кай. Та му што прык
мет ная пры сут насць на ся ко мых на ра джае 
важ ныя пы тан ні: гі гі е ніч ныя, эстэ тыч ныя, 
але і тэ ры та ры яль ныя. Але больш тэ ры та
ры яль ныя, чым эстэ тыч ныя. Ас пект гі гі е ны, 
хоць трак та ва ны па ніч на, ка лі б не ска заць 
істэ рыч на, у гэ тым вы пад ку з’яў ля ец ца 
толь кі пу стым уп ры го жан нем су час най 
цы ві лі за цыі дэ за да ран таў, пар фу ма ва ных 
мыль цаў і дух мя ных срод каў для мыц ця. 
Вар та ад зна чыць, што ча ла ве чы свет усё 
менш і менш пах не ча ла ве кам: яго по там, 
фе ра мо на мі, эмо цы я мі. Асаб лі ва эмо цы я мі. 
Мае са бач кі вы дат на ад чу ва юць мой гнеў 
або ра дасць, сму так або эй фа рыю, знач на 
ра ней, чым іх па ка жу жэ стам, ін та на цы яй 
слоў ці брыд кім ма цю кан нем. На ват знач на 
ра ней, чым я, ра зу ме юць мой ак ту аль ны 
псі хіч ны стан. Ад нак, пры ад ной умо ве. 
Ка лі не пак ры ваю свай го це ла плаш чом 
адэ ка ло ну, не адзя ваю ног у шкар пэт кі 
з сін тэ тыч ных дэ за да ран таў, ру ку не ап ра
наю ў паль чат кі дух мя на га мы ла і га ла вы 
ў чал му кан ды цы я не ра. А на ту раль ны пах 
ча ла ве ка, вось, не да пу ска ец ца ў ча ла ве
чым све це. Так са ма зга сае вы раз на трох
по ла вы па дзел па хаў: муж чы ны, жан чы ны, 
дзі ця ці. «Сек су аль насць» ча ла ве ча га па ху 
пай ш ла да ўні фі ка цыі. Сён ня, пар дон, я не 
ве даю, ці апыр скаў шы ся муж чын скім адэ
ка ло нам пах ну муж чы нам. Та му што па доб
ным во да рам, але з ін шай наз вай, у роў най 
сту пе ні ім к нуц ца на па ха ціц ца як жан чы ны, 
так і дзе ці. Эфір ны, але за бы ты пах жан чы
ны з па літ ры квіт не ю чых лу гоў, з ад цен нем 
му ску су і на сталь гіч ным кан т ра пун к там піж
мы, ужо знік на заў ж ды. Ка лісь мож на бы ло 
ад роз ніць з зап люш ча ны мі ва чы ма, хто 
ёсць хто. І гэ та не толь кі пол, але і ўзрост 
ча ла ве ка і яго са цы яль ны ста тус. Пры «ка
му не» да мі на ваў цяж кі ру жа вы «дзі ка лон» 
пра цоў на га кла са. Пры тым пад свя та, на
пры клад, у Жа но чы дзень. Пры дэ ма кра тыі 
з’я ві лі ся тра піч ныя ак цэн ты з ары гі наль ны мі 
нот ка мі эк за тыч ных спе цый. Гэ та быў пах 
эга лі тар ны. Ён за поў ніў офі сы і ін тэр на ты, 
за во ды і ву лі цы. Бя гу чая во дар ная тэн дэн

цыя на кі роў вае 
ча ла ве чы густ 
да ара ма ту 
спаль ван ня, 
па ху тле ю чай 
драў ні ны, па
жа рыш ча ці 
бра дзя ча га кам по сту. Так яно і ёсць, які 
час, та кі і во дар! Яш чэ крыш ку, і вер нем ся 
да пер ша люд скіх кры ніц: бру ду зат х лых 
пя чор і сму ро ду гною, над якім ня сец ца пах 
прас на коў. Гле дзя чы на па лі тыч ны ха ос, які 
аха піў су час ны свет, не зда ец ца гэ та не маг
чы мым.

Хто ве дае, ка лі «заг луш ван не» фе ра
мо наў — хі міч ных рэ чы ваў, якія ма юць 
над звы чай сек су аль ную пры ваб насць і на
ту раль ным чы нам вып ра цоў ва юц ца жы вы мі 
ар га ніз ма мі, та кі мі як на ся ко мыя і мле ка кор
мя чыя, ук лю ча ю чы ча ла ве ка — апыр ск ван
нем хі міч ны мі дэ за да ран та мі, не з’яў ля ец ца 
пры чы най для раз мы ван нем ген дэр ных 
ад роз нен няў. І ў лю бым вы пад ку ўзмац нен
нем уск лад нен няў, звя за ных з ген дэр най 
ідэн тыч нас цю і сек су аль най ары ен та цы яй. 
Як гэ та ні па ра дак саль на, боль шасць гра
мад стваў, у пер шую чар гу прад стаў ля ю чых 
так зва ную «за ход нюю цы ві лі за цыю», пра ці
віц ца хі мі за цыі сель скай гас па дар кі, і на ват 
ва ро жа ста віц ца да трак та ван ня куль тур 
пе сты цы да мі. Ад та го і пай ш ла мо да на ар
га ніч ныя пра дук ты хар ча ван ня. Ад нак, у да
чы нен ні да па ху ча га апыр ск ван ня лю дзей 
ніх то на ват не бом к не. А пра грэс хі мі за цыі 
ў гэ тай га лі не жах лі вы. Нек ры тыч ны. Бяз
дум ны. Бо пра гэ та кла по ціц ца ма гут ны ка пі
тал пар фу мер най і кас ме тыч най пра мыс ло
вас ці. Бал ба тан не паў го лых зна ка мі тас цей, 
ахі ну тых ілю зі яй ту ма ну дух мя ных спрэ яў 
пе ра мяш ча ец ца з на шых тэ ле ві за раў на 
ву лі цы. Раз маў ля ем аб но вых во да рах. Аб
мяр коў ва ем но выя лі ніі кас ме ты кі, трэн ды 
ў пар фу ме рыі. Аб сму род ках у па лі ты цы 
не га во рыц ца. Хва ро ба з’яў ля ец ца сло вам 
та бу. Асаб лі ва ў кан тэк с це дэ ма кра тыі. Па
ча так ды ску сіі аб са цы яль ным раск ла дзе 
з’яў ля ец ца пры чы най ана фе мы. Ста расць 
з’яў ля ец ца pas se. Так як і смерць. Ма раль
ныя нор мы пры му ша юць нас ап ра наць роз
ныя шап кіняў г лед кі, ма скі і па доб ныя рэ чы 
гра мад скай мі мік рыі. Не да тва ру па ка заць 
пуб лі цы свой гнеў. І з ра дас цю не пе раш чы
руй це. Гэ так жа і з го рам ... Са мы зруч ны 
спо саб: змя шац ца з па ху чым дух мя ным 
мы лам на тоў пам. Нак рыц ца пар фу май. Сха
вац ца пад ама ла джаль ны крэм. Вы жыць. 
Вы жыць?!. vМі ра слаў ГРЫ ка
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Кі на за ла Му зея і ася род ка бе ла ру-
скай куль ту ры ў Гай наў цы ве ча рам 
27 ве рас ня за поў ні ла ся жы ха ра мі 
Гай наў ш чы ны, Бе ла сто ка, Бель ска-
Пад ляш ска га і ін шых мяс цо вас цей. 
У рам ках Тэ ат раль на га фе сты ва лю 
«Одэ» ад бы ла ся там прэ зен та цыя кніж-
кі Анэ ты Пры ма кі-Онішк «Бе жан ства 
1915. За бы тыя ўце ка чы», вы да дзе най 
на поль скай мо ве вя до мым у Поль ш чы 
вы да ве цтвам «Чор нае», а бы лыя гай-
наў скія і бель скія бел лі цэ і сты, а за раз 
сту дэн ты, зай маль на зап рэ зен та ва лі 
спек такль «Бе жан цы», яко га прэм’ е ра 
ад бы ла ся ў кан цы 2014 го да ў гэ тай 
жа кі на за ле. Рэ жы сё рам «Бе жан цаў» 
і апе ку ном тэ ат раль най гру пы, якая 
зай ма ец ца ў Гай наў скім бел му зеі і 25 
ра зоў вы сту па ла з гэ тым спек так лем 
на Пад ляш шы і па-за на шым рэ гі ё нам, 
з’яў ля ец ца Іа ан на Стэль ма шук-Троц, ар-
га ні за тар ка Тэ ат раль на га фе сты ва лю 
«Одэ». Па я ві ла ся ін фар ма цыя, што «Бе-
жан цы» бу дуць па каз вац ца ў Гай наў-
скім бел му зеі апош ні раз і мо жа та му 
асо бы, якія не па па лі на гэ ты спек такль 
ра ней, ра шы лі ся пры ехаць у Гай наў ку 
на ват зда лёк, каб па гля дзець доб рую 
іг ру ак цё раў і ад чуць ат мас фе ру бе жан-
ства. Не вы пад ко ва прэ зен та цыя кніж кі 
Анэ ты Пры ма кі-Онішк «Бе жан ства 
1915. За бы тыя ўце ка чы» з удзе лам аў-
тар кі ад бы ла ся не пас рэд на пас ля спек-
так ля «Бе жан цы», бо гэ ты спек такль 
зак ра нае ўсе праб ле мы бе жан ства, якія 
шы рэй прэ зен ту юц ца ў вы дан ні Анэ ты 
Пры ма кі-Онішк «Бе жан ства 1915. За бы-
тыя ўце ка чы» і ін шых кніж ках пра бе-
жан ства, вы да дзе ных на Пад ляш шы.

Гай наў скія і бель скія бел лі цэ і сты, што 
зай ма лі ся ў тэ ат раль най гру пе ў Гай наў
скім бел му зеі ра зам са сва ёй апя кун кай 
Іа ан най Стэль ма шукТроц, вы сту па лі на 
мяс цо вай мо ве з вя лі кай ан га жа ва нас цю, 
па каз ва ю чы свае ак цёр скія здоль нас ці, 
якім ву чы лі ся пад час шмат лі кіх рэ пе ты
цый. Мно га вы сту паў са спек так лем «Бе
жан цы», які паў стаў на пад ста ве кніж кі 
«Бе жан цы» Ба жэ ны Дэм’ я нюк, пуб лі ка цый 
на сай це bie zen stwo.pl і ніў ска га вы дан ня 
«Бе жан ства 1915 го да», да лі бел лі цэ і стам 
маг чы масць моц на ўда ска на ліць ак цёр скі 
вар ш тат. 27 ве рас ня зап рэ зен та ва лі ся 
яны пе рад пуб лі кай у бел му зеі як во пыт
ныя ак цё ры і вык лі ка лі ў саб ра ных мно га 
эмо цый і пе ра жы ван няў, а не ка то рыя гле
да чы на ват прас ля зі лі ся.

— Мы са спек так лем «Бе жан цы» вы
сту па лі 25 ра зоў. Ця пер на ша мо ладзь 
за кон чы ла ву чо бу ў бел лі цэ ях і па сту пі ла 
ў вы шэй шыя ўста но вы. Мы ра шы лі ся 
вы сту піць сён ня апош ні раз. Ка лі мы ў роз

ных мес цах па каз ва лі спек такль «Бе жан
цы», лю дзі бы лі моц на ўзру ша ны. Пе ра
каз ван не ат мас фе ры бе жан ства вык лі кае 
мно га эмо цый, а на ват слё зы, — га ва ры ла 
Іа ан на Стэль ма шукТроц, якая вель мі мно
га пра цы і сэр ца ўкла ла, каб спек такль 
«Бе жан цы» быў пад рых та ва ны на вы со кім 
ма стац кім уз роў ні.

— Спа чат ку пад рых тоў ку да спек так ля 
«Бе жан цы» мы ўспры ма лі як чар го вую 
гуль ню ў тэ атр. Ка лі ўба чы лі як пуб лі ка 
пе ра жы вае на шы вы ступ лен ні, зра зу ме лі 
важ насць спек так ля і тра гізм на шых прод

каў, якія ад п ра ві лі ся ў да лё кае бе жан ства, 
па кі да ю чы ўсё на жы тае до ма. Бе жан цы 
па ха ва лі мно гіх сва іх ся мей ні каў, пра жы лі 
роз ныя тра ге дыі і вяр та лі ся ча ста на поў
нас цю зніш ча ныя гас па дар кі, — га ва ры лі 
ак цё ры, за ня тыя ў спек так лі «Бе жан цы».

Га ра чыя ап ла дыс мен ты і квет кі з рук 
ды рэк та ра Дэ пар та мен та куль ту ры і на цы я
наль най спад чы ны Мар шал коў скай уп ра вы 
ў Бе ла сто ку Ана то ля Ва па ат ры ма лі пад час 
ве ча ры ны Іа ан на Стэль ма шукТроц, ра зам 
з яе ма ла ды мі ак цё ра мі і Анэ та Пры ма ка
Онішк, якая, прэ зен ту ю чы кніж ку «Бе жан
ства 1915. За бы тыя ўце ка чы», рас па вя да ла 
пра ўспа мі ны бе жан цаў і зной дзе ныя ёю 
ма тэ ры я лы на конт бе жан ства.

Вы да ве цтва «Чор нае» ста ла рас паў
сюдж ваць вы дан не «Бе жан ства 1915. 
За бы тыя ўце ка чы» з 21 ве рас ня і мож на 
бы ло яго ку піць са скід кай не пас рэд на 
пе рад гай наў скай ве ча ры най і пад час яе. 
Раз мо ву з Анэ тай Пры ма кайОнішк пад

час прэ зен та цыі кніж кі пра бе жан ства ўда
ла вя ла Іа ан на Стэль ма шукТроц.

— Бе жан ства спа чат ку бы ло для мя не 
ся мей най гі сто ры яй. Пра яго па чу ла я ад 
ма ёй ба бу лі. Паз ней я за ці ка ві ла ся бе жан
ствам шы рэй і зай ма ю ся ім ужо ча ты ры 
га ды. Вель мі важ ным бы ло для мя не пра
чы тан не кніж кі «Бе жан ства 1915 го да», 
вы да дзе най «Ні вай». Чы та ю чы там роз ныя 
апо ве ды, я зра зу ме ла, што бе жан ства 
гэ та на ша агуль ная тра ге дыя. Паз ней чы
та ла я ар ты ку лы і кніж кі Да ра фея Фі ё ні ка 
і ай ца Ры го ра Сас ны, але вель мі ха це ла 

знай с ці за пі скі, якія ра бі лі ся не пас рэд на 
пад час бе жан ства і з ча сам уда ло ся та кія 
га ра чыя за пі скі знай с ці. Мно га ма тэ ры я
лаў пра бе жан ства знай ш ла я ў біб лі я тэ цы 
ў Пе цяр бур гу, але так са ма зна хо дзі ла 
ін фар ма цыі пра бе жан ства ў біб лі я тэ цы 
ў Вар ша ве. Ка лі я зас на ва ла ін тэр нэт ную 
ста рон ку bie zen stwo.pl, ста лі на яе па сту
паць шмат лі кія ін фар ма цыі і ра ска зы пра 
бе жан ства. Паз ней я ста ла, ка ры ста ю чы
ся да па мо гай доб рых лю дзей, ха дзіць па 
вё сках і раз маў ляць з людзь мі, якія маг лі 
пе ра ска заць апо ве ды бе жан цаў. З гэ тых 
усіх ма тэ ры я лаў паў ста ла мая рэ пар таж
ная кніж ка пра бе жан ства, — ска за ла 
Анэ та Пры ма каОнішк, ура джэн ка Кны шэ
ві чаў, што не па да лёк Са кол кі, з якіх боль
шасць жы ха роў вы еха ла ў бе жан ства, 
у тым лі ку так са ма сям’я Анэ ты Пры ма кі. 
— Мы па він ны па мя таць аб бе жан стве, аб 
гі сто рыі на шых прод каў. Бе жан ства бы ло 
вель мі важ ным для на шых ба буль, якія бы

лі яго ўдзель ні ца мі. Але бе жан ства па він на 
быць так са ма важ ным для нас, іх наш чад
каў. Бе жан ства гэ та не толь кі па а соб ныя 
ся мей ныя гі сто рыі. Яно — уні вер саль ная 
гі сто рыя для на шых тэ ры то рый і важ ная 
для ўсёй Поль ш чы, жы ха ры якой па він ны 
ве даць аб бе жан стве.

Кніж ка Анэ ты Пры ма кіОнішк «Бе жан
ства 1915. За бы тыя ўце ка чы» на пі са на на 
поль скай мо ве і чы та ец ца лёг ка. Мож на 
з яе да ве дац ца пра ін ды ві ду аль ныя лё сы 
па а соб ных лю дзей і сем’ яў пад час бе жан
ства і пра яго ў агуль ным. Мож на пра чы
таць, як лю дзі збі ра лі ся ў бе жан ства, як 
зма га лі ся з хва ро ба мі, са смер цю і як вяр
та лі ся ў ча ста спа ле ныя вё скі. Ге роі кніж кі 
«Бе жан ства 1915. За бы тыя ўце ка чы», най
час цей мяс цо выя бе ла ру сы, ус па мі на юць 
го лад, хо лад пад час бе жан ства і вель мі 
бед нае жыц цё пас ля вяр тан ня да моў, ка лі 
ча ста му сі лі ад бу доў вац ца і ўсё на жы ваць 
прак тыч на з ну ля, аж но да са мой Дру гой 
су свет най вай ны. Пра фе сар Яў ген Мі ра но
віч з Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку на пі саў, што 
кніж ка Анэ ты Пры ма кіОнішк «Бе жан ства 
1915. За бы тыя ўце ка чы» гэ та вы дат нае 
ап ра ца ван не лё саў па а соб ных лю дзей 
і цэ лай гра мад скас ці дас вед ча ных ка так
ліз мам вай ны і суп ра ва джа ю чай яе па лі ты
кай. Пад час су стрэ чы па я ві ла ся пы тан не 
ад пуб лі кі, ча му так поз на ста ла дас ле да
вац ца бе жан ства.

— Тэ ма бе жан ства му сі ла дас пець, по кі 
вый ш ла з нут ра на вон ка вы свет. Поль
скае два ран ства, якое так са ма вы яз джа ла 
ў бе жан ства, апіс ва ла яго з пад ра бяз нас
ця мі. З на шых тэ ры то рый у бе жан ства вы
яз джа лі перш за ўсё ся ля не, ча ста не пісь
мен ныя. Ся ля не не ме лі звыч кі апіс ваць 
пе ра жы тае. Між ін шым па ка лен не бе ла ру
саў, якое ме ла пра гу ву чыц ца гі сто рыі і за
кон чы ла гі ста рыч ныя фа куль тэ ты, ста ла 
зай мац ца ад к ры ван нем тай наў бе жан ства 
і пуб лі ка ван нем ма тэ ры я лаў аб ім, — га ва
ры ла Анэ та Пры ма каОнішк і ўспом ні ла 
вы ста ву аб бе жан стве ў му зеі ў Бель ску
Пад ляш скім, ма тэ ры я лы да якой у 1990х 
га дах Да ра фей Фі ё нік рых та ваў ра зам 
з Ірэ най Ма тус і Але гам Ла ты шон кам.

— Апо ве ды з та кі мі дэ та ля мі, як тыя саб
ра ныя ў кніж цы «Бе жан ства 1915 го да», 
скла да на сён ня па чуць. Све дак прак тыч на 
ўжо ня ма; у пе ра сказ ва ных гі сто ры ях дэ та
лі сцер лі ся, знік лі. Гэ тае зні кан не дай ш ло 
да свя до мас ці ў вась мі дзя ся тыхдзе вя но
стых га дах ХХ ста год дзя. У Бе ла сто ку, 
Бель скуПад ляш скім, Гай наў цы, Са кол цы 
да рас ло пер шае па ка лен не га рад скіх наш
чад каў бе жан цаў... У дзе вя но стых га дах, 
пад час вя лі ка га ажыў лен ня бе ла ру скай 
мен шас ці, дзе я чы ар га ні зу юць лет ні кі. Мо
ладзь едзе на лет ні кі ў вё скі і спіс вае ўспа
мі ны жы ха роў. Пер шы лет нік пры све ча ны 
быў бе жан ству. Яў ген Мі ра но віч, гі сто рык 
(сён ня пра фе сар Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку, 
та ды га лоў ны рэ дак тар «Ні вы»), вы хо дзіць 
з ідэ яй, каб з ус па мі наў удзель ні каў бе жан
ства вы даць кніж ку. Жур на лі сты і ка рэс пан
дэн ты тыд нё ві ка га да мі збі ра юць апо ве ды. 
Іх ін фар ма та ра мі най час цей бы лі лю дзі, 
якім у мо мант вы ез ду бы ло не каль кі га доў, 
— пі ша Анэ та Пры ма каОнішк у но ва вы да
дзе най кніж цы «Бе жан ства 1915. За бы тыя 
ўце ка чы».

У мі ну лым го дзе Праг рам най ра дай тыд
нё ві ка «Ні ва» бы ла пе ра вы да дзе на і па поў
не на кніж ка «Бе жан ства 1915 го да», якую 
мож на ку піць у на шай рэ дак цыі. Яе пра мо
цыя ад бы ла ся ў кан цы мі ну ла га го да так са
ма ў Гай наў цы і так са ма суп ра ва джа ла ся 
яна спек так лем «Бе жан цы» ў рэ жы су ры Іа
ан ны Стэль ма шукТроц. Бе жан ства апіс ва
ла ся так са ма ў ін шых вы дан нях, між ін шым, 
у кніж цы Да ра фея Фі ё ні ка «Бе жэн ство. 
До ро га і по во ро ты 19151922», пра мо цыя 
якой ад бы ла ся ў па чат ку гэ та га го да. Пад
час спат кан ня ў Гай наў скім бел му зеі Анэ та 
Пры ма ка ўспом ні ла сваю суп ра цу пад час 
збі ран ня ма тэ ры я лаў пра бе жан ства з на
стаў ні цай гі сто рыі Ком п лек су пра фе сій ных 
школ у Гай наў цы Іа ан най Са пя жын скай 
і пра вы ста ву на тэ му бе жан ства ў Бе ла веж
скім на цы я наль ным пар ку, якая ста ла вы ні
кам яе суп ра цы з Евай Ма розКэ чын скай. 
За раз на блі жа ец ца да кан ца пра ца над 
філь мам пра бе жан ства, рэ жы сё рам яко га 
з’яў ля ец ца вя до мы да ку мен та ліст Юры Ка лі
на. Пра дуг ледж вае ён, што прэм’ е ра філь
ма ад бу дзец ца вяс ной 2017 го да.

vТэкст і фо та аляк сея Ма РО За

n Іа ан на Стэль ма шук-Троц і анэ та Пры ма ка-Онішк (спра ва) пад час прэ зен та цыі кніж кі «Бе жан ства 1915. За бы тыя ўце ка чы»
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Пад ляш ша ста ла мес цам 
твор ча га эк с пе ры мен ту, 
а па ста ноў кі з’яў ля юц ца 
до ка зам све жага і ары-
гі наль нага па ды ходу да 
ма ста цтва. Ужо трэ ці раз 
за пар прай шоў Фе сты валь 
«Одэ», ла джа ны Тэ ат рам 
Чрэ во. Спек так лі, якія пра-
хо дзі лі ў Бель ску, Гай наў цы, 
Бе ла сто ку і Тэ рэ мі сках, не 
толь кі за хап ля лі ма стац кім 
уз роў нем, але перш за ўсё 
ды яг на ста ва лі стан су час на-
га бе ла ру ска га све ту. «Одэ» 
пры но сіць за ба ву, ад нак не 
та кую, якая пра яў ля ец ца 
ў дур ным сме ху, але ў глы-
бей шай рэф лек сіі, су зі ран ні 
і за да во ле нас ці ад кан так ту 
з ма ста цтвам.

АКТ ПЕР ШЫ
Сё ле та Фе сты валь «Одэ» шмат ува гі 

прыс вя ціў най ма лод шым. Пра па ноў ваў 
не толь кі аду ка цый ныя спек так лі, але 
так са ма пер фар ма тыў ныя чы тан ні ці май
старкла сы. Пры тым вар та ад зна чыць, 
што ўсе пра па но вы прад стаў ля лі вы со кі 
ўзро вень. Мож на ска заць, што ар га ні за
та ры па лі чы лі най ма лод шых най больш 
пат ра ба валь ным гле да чом, які, як ад зна
чы ла ар га ні за тар ка фе сты ва лю Іа ан на 
Троц, ні ко лі не ха ва ец ца з суб’ ек тыў ным 
мер ка ван нем на конт па чу та га і па ба ча на
га. Та му чы тан ні ў пра вас лаў ным прад ш
кол лі ў Бель скуПад ляш скім не бы лі про
стым за чыт ван нем апа вя дан няў, толь кі 
ўзба га ча ным му зы кай ужы вую па да рож
жам у ка зач ны свет і пад ляш скі мік ра кос
мас, у якім гу чыць свая мо ва. На дум ку 
Іа ан ны Троц, гэ та вель мі важ ная за да ча, 
каб ус ве дам ляць тых най ма лод шых, што 
для ды я лек ту ёсць мес ца не толь кі до ма, 
ся род сва я коў, але так са ма ў пуб ліч най 
пра сто ры — у тэ ат ры.

— Ба чу вя лі кую за ці каў ле насць ме
на ві та спек так ля мі для дзя цей, — ка жа 
Іа ан на Троц. — Хо чам у на ступ ным го
дзе яш чэ па шы рыць пра па но ву на ша га 
фе сты ва лю для най ма лод шых. На маю 
дум ку, гэ та вель мі важ нае, каб яны ўсве
дам ля лі са бе, што з’яў ля юц ца нось бі та мі 
на шай мо вы. Та му праз тэ атр гу ля ем 
з імі пасвой му.

АКТ ДРУ ГІ
Іа ан на Троц пра яў ляе ся бе не толь кі 

як та ле на ві тая ак цёр ка, але і рэ жы сёр
ка. Ста віць пе рад на мі не заў сё ды лёг кія 
пы тан ні пра наш пат ры я тызм, сён няш
нюю сі ту а цыю бе ла ру саў, стаў лен не да 
гі сто рыі. Спек такль «Бе жан цы», пад рых
та ва ны су поль на з лі цэ і ста мі, у тым вы
пад ку нель га спа лу чаць з не да хо пам пра
фе сі я на ліз му, але з лю боўю да тэ ат ра, 
яко му лі цэ і сты прыс вя ча лі сва бод ны ад 
за нят каў час. Ві даць, што рэ жы сёр цы за
ле жа ла, каб све жасць і та лент ма ла дых 
лю дзей ме лі маг чы масць вы я віц ца на 
сцэ не шы рэй шай пуб лі цы. Кло пат пра 
як най леп шую пад рых тоў ку гэ та яш чэ не 
ўсё. Мэ та так са ма зак лю ча ец ца ў тым, 
каб фар ма ваць свя до масць. Па паў нен
нем ме ра пры ем ства, якое прай ш ло ў Бе
ла ру скім му зеі ў Гай наў цы, бы ла прап
рэм’ е ра кніж кі Анэ ты Пры ма кіОнішк 
«Бе жан ства 1915. За бы тыя ўце ка чы». 
Аў тар ка са ма ро дам з пад са коль скіх 
Кны шэ віч — вё скі, якой боль шая част ка 
жы ха роў, у тым лі ку сям’я пісь мен ні цы 
і жур на ліст кі, па да ла ся ў глыб Ра сіі.

АКТ ТРЭ ЦІ
У рам ках Фе сты ва лю «Одэ» жы ха ры 

Пад ляш ша маг лі яш чэ раз па гля дзець 
спек такль «По пел і па мяць», які паў стаў 
на ас но ве жур на ліс ц кіх тэк стаў, дру ка
ва ных у тыд нё ві ку «Ні ва». Су вязь па між 
гэ ты мі дву ма жан ра мі куль ту ры — прэ сы 
і тэ ат ра — вель мі важ ная і моц ная зза 
мэт, які мі кі ра ва лі ся твор цы. Ме на ві та 
«Ні ва» на па чат ку 1990х га доў па ча ла 
апіс ваць і дас ле да ваць тэ му па цы фі ка
цыі бе ла ру скіх вё сак ат ра дам Ра му аль да 
Рай са «Бу ра га». «По пел і па мяць» — рэт

«Одэ» 
— гі сто рыя і па мяць

рас пек цыя жу дас ных пас ля ва ен ных 
па дзей. Ня гле дзя чы на афі цый нае стаў
лен ня Ін сты ту та на цы я наль най па мя ці, па
вод ле яко га «Бу ры» за ста ец ца ві ноў ным 
у зла чын ствах, якія здзей с ніў на бе ла ру
сах, ды ску сія, якую вёў жур на ліст Мі ко ла 
Ваў ра нюк, па ка за ла, што на ват са мім 
пра цаў ні кам бе ла стоц ка га ІНП цяж ка змі
рыц ца з вы ні ка мі дас ле да ван няў.

АКТ ЧАЦ ВЁР ТЫ
Пра па но ва фе сты ва лю бы ла на кі ра

ва на да кож на га ама та ра тэ ат раль на га 
ма ста цтва — ад са мых ма лод шых да 
во пыт ных спа жыў цоў куль ту ры. Сё ле та 
мно га мес ца прыс вя ча ла ся тэ ат раль най ін
тэр п рэ та цыі тво раў бе ла ру скай лаў рэ ат кі 
Но бе леў скай лі та ра тур най прэ міі Свят ла
ны Алек сі е віч. «Апош нія свед кі» ў вы ка нан
ні гру пы лі цэ і стаў з Гай наў кі і п’е сы «Час 
se condhand» Ма гі лёў ска га аб лас но га 
дра ма тыч на га тэ ат ра гэ та спек так лі, якія 

наб лі зі лі і па ка за лі пры чы ны ад роз нен няў 
у мен та лі тэ це бе ла ру саў з Бе ла ру сі і Пад
ляш ша. Спек так лем, які зак ра нае важ ныя 
для фар ма ван ня ка лек тыў най па мя ці пы
тан ні, бы лі «Дзя ды. Брэс ц кая крэ пасць», 
па стаў ле ны поль скім рэ жы сё рам Паў лам 
Па сі нім. «Дзя ды» Ада ма Міц ке ві ча з’яў ля
юц ца част кай на шай агуль най поль ска
бе ла ру скай гі сто рыі. Філь ма вая вер сія 
прад стаў лен ня, па ка за ная ў бе ла стоц кім 
драм тэ ат ры да ка за ла, што то ес насць гэ
та не тое, што да дзе нае, але тое, што мы 
бу ду ем.

Фе сты валь «Одэ» паў стаў з за па лу, 
а так са ма з пат рэ бы па ка заць сваё ўлас
нае ма стац кае ста но віш ча. Сё лет ні вы пуск 
«тэ ат раль на га свя та» суп ра ва джа ла рэф
лек сія над гі сто ры яй і па мяц цю. Скла да ец
ца выс но ва, што «Одэ» гэ та фе сты валь, 
які са дзей ні чае та му, што тэ атр увой дзе 
на ін шы ўзро вень су поль на га во пы ту.

vТэкст і фота ур шу лі шуБ З ДЫ

«Лаў ка і ла вач ка»
Пад та кім ло зун гам не фар маль ная 

гру па «Даб ры ва дзя не» з вё скі Даб ры ва-
да Кляш чэ леў скай гмі ны рэ а лі за ва ла 
пра ект у рам ках пра гра мы «Дзей ні чай 
ла каль на». Мэ тай пра ек та бы ло вы ка нан-
не ла вак для ся дзен ня. У вы ні ку пра цы 
жы ха ры вё скі зра бі лі шэсць штук сво е а-
саб лі вай мэб лі. Кож ная лаў ка — ін шая. 
Па ста ві лі іх по бач свят лі цы і бу дуць яны 
слу жыць жы ха рам вё скі і іх гас цям у час 
куль тур ных ме ра пры ем стваў. Вар та ад-

Но выя пры го жыя 
прыст рэш кі
Ула ды Бе ла сто ка дба юць пра ма ста-

выя ву ліц ды пра прыст рэш кі на пры-
пын ках аў то бу саў га рад ской ка му ні ка-
цыі. У пер шай па ла ві не ве рас ня гэ та га 
го да ў цэн т ры го ра да, на ву лі цах Сян ке-
ві ча і Маль ме да, па ста ві лі но выя пры-
го жыя і больш тры ва лыя прыст рэш кі. 
Яны пап раў ля юць вы гляд ву лі цы і гэ-
тым са мым Бе ла сто ка. Та кія прыст рэш-
кі ўжо не на ві на. Ра ней іх па ста ві лі на 
ву лі цах Лі па вай, Вар шаў скай, пры плош-
чы Яна Паў ла ІІ і адзін у па чат ку ву лі цы 
Сян ке ві ча.

Но выя прыст рэш кі мно га пры га жэй-
шыя ад па пя рэд ніх та ко га ро ду ма лых 
аб’ ек таў. Гэ так ін ве ста ваць трэ ба і да-
лей. Гэ та доб ры на кі ру нак. Пад но вы мі 
даш ка мі пры ем ней пры сес ці на ла вач-
цы ды ча каць «свай го» аў то бу са.

Бу ду юць свят лі цы
Сё ле та ў На раў чан скай гмі не Гай наў-

ска га па ве та па ча лі бу да ваць тры му ра-
ва ныя свят лі цы. Най больш пра су ну тай 
на пе рад з’яў ля ец ца па бу до ва вя ско ва-
га до ма куль ту ры ў Ле шу ках (звон ку бу-
ды нак ужо га то вы). За раз ідзе па бу до ва 
свят ліц у Но вым Ма се ве і ў Но вай Лу цэ 
пры ву лі цы Яся но вай. У Но вай Лу цэ зра-
бі лі фун да мен ты 

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

зна чыць, што Даб ры ва да — іні цы я тыў-
ная вё ска, у якой лю дзі жы вуць у пра ца-
ві тай, друж най і згод най сям’і. Ап ра ча 
ла ва чак гру па ся лян вы ка на ла мес ца 
пад вог ніш ча, дзе ўпер шы ню раск ла лі 
кас цёр і сар га ні за ва лі су поль ную бя се ду 
з пес ня мі. Ім п рэ за ад бы ла ся 11 ве рас ня, 
а іні цы я та рам пра ек та з’яў ляў ся Га рад скі 
ася ро дак куль ту ры, спор ту і ад па чын ку 
ў Кляш чэ лях з ды рэк та рам Ма ры яй Клі-
мо віч на ча ле, но та бе на, ура джэн кай 
Даб ры ва ды. Ме ра пры ем ства па ча ло ся 
ў 15 га дзін з прэ зен та цыі «Куль тур на га 
пей за жу» аў тар ства Мі рас ла ва Сце па ню-
ка, за тым бы лі аб веш ча ны вы ні кі кон кур-
су на най п ры га жэй шую ла вач ку. Не бы ло 
гэ тым ра зам «леп шых і гор шых». Ла вач кі 
прэ зен та ва лі ся шы коўна і бы лі вы ка на-
ны па-май стэр ску. Ме на ві та та му пуб лі ка 
вы лу чы ла ўсіх удзель ні каў кон кур су: Мі-
ха ла Зі не ві ча, Дзміт рыя Ар ты се ві ча, Ар ка-
дзя Да ра шу ка, Юрыя Сі да ру ка, Дар’ ю ша 
Саў чу ка і Паў ла Клі мо ві ча.

Пры рэ а лі за цыі пра ек та «Даб ры ва дзя-
не» ка ры ста лі ся фі нан са вай пад трым кай 
Пра гра мы «Дзей ні чай ла каль на» ІХ Поль-
ска-Аме ры кан ска га фон ду сва бо ды, рэ а лі-
за ва на га Ака дэ мі яй раз віц ця фі лан т ро піі 
ў Поль ш чы, а так са ма Ася род ка «Дзей ні-
чай ла каль на» ў Гай наў цы.                        (ус)
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У хо дзе ІІІ Ус ход ня га гас-
па дар ча га кан г рэ са прад-
стаў ні кі поль ска га хар чо-
ва га біз не су га ва ры лі пра 
пас ля доў нас ці эм бар га 
на па стаў кі сва іх вы ра баў 
у Ра сію.

Стар шы ня Ма лоч на га ка а пе ра ты ва 
„Спом лек” з Ра дзы няПад ляш ска га ў Люб
лін скім ва я вод стве Эд вард Бай ко:

— Уве дзе нае два га ды та му эм бар га на 
ган даль з Ра сі яй ба дай най больш ад чуў 
хар чо вы біз нес Поль ш чы. Гэ тае эм бар га 
да ло чы стую пра сто ру, амаль паз баў ле
ную кан ку рэн цыі, ра сій скім выт вор цам 
хар чо вых пра дук таў. Кра ну ла ся там вы
твор часць так рас лін ных, як і мяс ных вы
ра баў, яна яш чэ ў хо дзе раз го ну, але праз 
не каль кі га доў мо жа яна цал кам за няць 
тую пра сто ру, якую да гэ туль зай маў там 
поль скі хар чо вы біз нес. У нас поў нас цю 
не ўсве дам ля ец ца пас ля доў нас цей гэ та га 
эм бар га для поль скай эка но мі кі. Ёсць су
ця шэн ні, што мы з эм бар гам спра ві лі ся, 
бо ма ем но выя рын кі збы ту, ма ем Кі тай 
і г.д. Гэ та праў да, але не ўся. Эм бар га на 
ган даль з Ра сі яй гэ та для нас не пап раў ная 
стра та. Роз ні ца па між ра сій скім і кож ным 
ін шым рын кам зак лю ча ец ца ў тым, што 
на шы пра дук ты ме лі ў Ра сіі ма рач ную 
рэ пу та цыю; на шы брэн ды бы лі там вя до
мыя, прыз на ныя і цэ не ныя. А з мар кай 
звя за ны гро шы. Ка лі ідзе пра, на пры клад, 
ма лоч ныя пра дук ты, нам мо жа зда вац ца, 
што ма ем ма рач ныя сы ры. Ад нак гэ та не 
так; у шы ро кім све це сы ры аса цы ю юц ца 
з Фран цы яй, Швей ца ры яй ці Іта лі яй. На шы 
сы ры не гор шыя, ад нак пра якасць у ва
чах спа жыў ца што раз час цей вы ра шае 
не іх аб’ ек тыў ная якасць, толь кі мар ке
тын га выя за ха ды; гэ та да ты чыць кож на га 
пра дук ту, у тым лі ку і па лі тыч ных пра ек таў. 
Ма ю чы ад па вед ную коль касць гро шай 
на мар ке тынг мож на пра даць уся ля кае 
ба рах ло за пры стой ную ца ну. У вы пад ку 
хар чо вых пра дук таў вып ра цоў ка брэн ду, 
які бу дзе ся дзець у га ло вах шы ро кіх ко лаў 
спа жыў цоў, па тра буе га доў і вя лі кіх гро
шай. Мы, мож на ска заць, спра ві лі ся з тым 
эм бар гам у тым сэн се, што вя ліз ныя ліш кі 
ма лоч най пра мыс ло вас ці — трыц цаць 
ад сот каў, уда ло ся пра даць за гра ні цу, бо 
што ж бы ло з гэ тым ра біць — трэ ба бы ло 
эк с пар та ваць за лю бую ца ну. Але пай ш ло 
гэ та ў выг ля дзе су хо га ма ла ка, збла ка ва
на га мас ла, сы роў у выг ля дзе паў п ра дук
таў, а да гэ та га ня ма та кой на цэн кі як на 
ма рач ных вы ра бах. Тут жа най важ ней шая 
ца на і ў гэ тым сэн се эм бар га пры нес ла 
нам вя лі кія стра ты. Ка лі на ват у ней кай 
бу ду чы ні вер нем ся на ра сій скі ры нак, то 
та ды па мяць пра на шы мар кі не бу дзе ўжо 
та кой, як бы ла і ад бу да ваць яе бу дзе вель
мі скла да на.

Фі нан са вы ды рэк тар фір мы „Ві паш” 
Шы ман Куп ры ян:

— Нам зда ец ца, і па лі ты кі нас тры ма
юць пры гэ тым уяў лен ні, што поль скае най
леп шае, а гэ та няп раў да. Брэнд бу ду ец ца 
га да мі. Двац ца ці ся мі га доў за ма ла для 
збу да ван ня брэн ду. Мы не мо жам су па
стаў ляц ца з брэн дам фран цуз скіх сы роў 
ці ві на або іта льян скіх ці іс пан скіх шы нак, 
гэ та толь кі на ша па жа дан не, ча ста гэ та 
па жа дан не ад но па лі ты каў. Але не прад п
ры маль ні каў, якія што дзён на на туж лі вай 
пра цай ства ра юць той брэнд. А яго трэ ба 
ства раць, бо вя до ма, што тое, што не мае 
вы со кай мар кі, пра да ец ца тан на. Ад нак не 
пе раў зый дзем тае роз ні цы ў га дах. Ня мец
кія, фран цуз скія ці швей цар скія брэн ды 
выс пя ва лі га да мі. Мы пра цу ем, але ўсё 
яш чэ ад ста ем. Я тут ха чу звяр нуць ува гу 
на ін шую праб ле му. У нас спа жы ва ец ца 
най больш сві ні ны, але тут збі ра юц ца ў нас 
цём ныя хма ры. Мы га да мі кан сер ві ра ва лі 
тра ды цыю — тры маць ад нудзве свін кі. Ця
гам двац ца ці ся мі га доў не вып ра ца ва ны 
ма дэ лі поль ска га сві на вод ства. Да гэ та га 
да хо дзіць праб ле ма аф ры кан ска га мо ру 
сві ней. Ужо ця пер кож ная трэ цяя кат ле та 
— не з поль скай свін ні. Неў за ба ве мо жам 
мець усе тры кат ле ты з ня мец кіх ці дац кіх 
сві ней. Гэ ты мор на столь кі не бяс печ ны, 
што неў за ба ве мо жа зніш то жыць поль
скае сві на вод ства. Та ды трэ ба бу дзе ад біў
ныя са сві но га фі ле за ім пар та ваць. А што 

бу дзе з ты мі вя лі кі мі прад п ры ем ства мі, на 
якія рас хо да ва на мно ства гро шай? Ця пер, 
ка лі ім пар ту ец ца трыц цаць ад сот каў сві
ні ны, спраў ля ем ся, але ка лі трэ ба бу дзе 
пры вез ці з за меж жа сто пра цэн таў сві ной 
сы ра ві ны, та ды гэ та ста не за да ра гім на на
шы спа жы вец кія кі шэ ні.

Стар шы ня Са ю за са даў ні коў РП Мі ра-
слаў Ма лі шэў скі:

— Кож ны дзень пра цяг ван ня ра сій ска
га эм бар га гэ та стра та для поль скай сель
скай гас па дар кі. Са даў ні цтва асаб лі ва 
па цяр пе ла ад гэ та га эм бар га. Яно кры ху 
з гэ тым спра ві ла ся, але не зу сім. Мя не не 
раз пап ра ка лі ў ру са філь стве, але я ма гу 
пры знац ца, што мы част ко ва ўза леж ні лі ся 

ад та го рын ку, але не та му, што да пус ці лі 
па мыл ку, але та му, што бы лі по бач буй
но га пар т нё ра, які што раз ле пей пла ціў 
і што раз больш куп ляў. Бы ло б гэ та не па
ра зу мен нем ці на ват дзяр жаў най здра дай, 
ка лі б мы гэ тым не па ка ры ста лі ся. Ра сій скі 
ім парт яб лы каў ця гам дзе ся ці га доў вы рас 
з 300 ты сяч тон да 1 300 ты сяч тон, з ча го 
мі льён тон з са мой Поль ш чы. Мы гэ тым 
па ка ры ста лі ся, мы на садж ва лі са ды пад 
ра сій скі ры нак. Гэ та быў для нас над звы
чай ны ры нак, яко га за раз ня ма і ця гам 
най б лі жэй шых га доў не бу дзе. Кі тай гэ
та га не за ме ніць, Кі тай сам вы рош ч вае 
со рак мі льё наў тон яб лы каў і на шых, што 
не па е дуць у Ра сію, куп ляць не бу дзе. 
Фран цу зы ма юць ад кры ты кі тай скі ры нак 
для сва іх яб лы каў і ні ко лі ім не ўда ло ся ту
ды вы эк с пар та ваць больш чым 15 ты сяч 
тон. А мы то пра да мо? Гэ та стра та, бо мы 
не ма ем ку ды гэ та га та ва ру пра даць. Мы 
на ці ска ем на па лі ты каў, каб вяр нуц ца да 
ган д лё вых раз моў з Ра сі яй, без аг ляд кі на 

па лі ты ку. А ру скія не спяць, яны здзяй с ня
юць улас ную па лі ты ку. Там пад ня лі ся цэ ны 
ўсіх хар чо вых пра дук таў. І ўсе, што там 
зай ма юц ца хар чо вай вы твор час цю, гэ ты 
рост цэн ба чаць, ад чу ва юць гэ та ў сва іх 
кі шэ нях. І гэ та на рош ч вае ў іх кан’ юн к ту ру, 
і ін ве сты цыі. І ка лі эм бар га бу дзе тры ваць 
чар го выя га ды, то на ват у мо мант, ка лі 
яно бу дзе ад ме не на, та ды апы нем ся ў зу
сім ін шай рэ аль нас ці. Ра сія не ка то рыя 
пра дук ты бу дзе мець свае; ужо сён ня яна 
не ка то рыя хар чо выя вы ра бы эк с пар туе. 
Тое, што яны не мо гуць куп ляць пра дук таў 
на вон кі, цэ ны ў іх вы со кія, гэ та сты му лі руе 
ў іх улас ную вы твор часць. І гэ та ад бы ва ец
ца да во лі ско ры мі тэм па мі. Трэ ба ве даць, 

што ра сій скі біз нес, які да гэ тай па ры зай
маў ся ім пар там, не мо гу чы за раб ляць на 
гэ тым ім пар це, не мо гу чы вы вез ці гро шай, 
ін ве стуе ва ўлас ную сель скую гас па дар ку 
і пе рап ра цо вач ную пра мыс ло васць. Мя не 
пап ра ка юць, што я лі чу Ра сію важ ным гас
па дар чым пар т нё рам. Хо піць аг ля нуц ца, 
коль кі мы ту ды пра да ва лі ма ла ка, са да ві
ны, га род ні ны. І што сён ня з гэ тым ра біць? 
Ляг чэй з гэ тым спраў ля юц ца кра і ны, якіх 
до ля эк с пар ту ў Ра сію скла да ла пяць ад
сот каў, але горш нам, дзе ўдзел эк с пар ту 
ў Ра сію не ка то рых пра дук таў ся гаў 70, 
80 або і 90 ад сот каў. Мы не мо жам от так 
са бе шчоў к нуць і за мя ніць гэ ты ры нак ін
шым. Нель га па са дзіць сад і на на ступ ны 
год ат ры маць та кія яб лы кі, якія ха це лі б 
на сва іх ста лах мець кі тай цы, ка рэй цы ці 
аме ры кан цы. Са ды на садж ва ец ца на дзе
сяцьпят нац цаць га доў і мы на шы са ды са
дзі лі пад ра сій скі ры нак. Мы хо чам увай с ці 
на ін шыя рын кі, на пры клад ін дый скія, але 
там нам ка жуць так: „Ну, доб ра, вы хо ча це 

нам пра па на ваць сваю са да ві ну, бо не мо
жа це пра даць яе ў Ра сію. І хо ча це, каб мы 
ад мо ві лі ся ад на шых тра ды цый ных па стаў
ш чы коў і ўзя лі ад вас, але што бу дзе, ка лі 
я пар ву з імі біз нес, а вам зноў ад к ры ец ца 
ра сій скі ры нак? А ён вам заў сё ды бу дзе 
больш вы гад ны ад на ша га; та ды за бу дзе
це пра нас...”. А яш чэ ж трэ ба па ста віць 
пы тан не, як той мі льён тон яб лы каў за
вез ці на дру гі ка нец све ту. Бы ва ла, што 
што дзён на вы яз джа ла з Поль ш чы па тры
стача ты ры ста аў та фур яб лы каў. Як гэ та 
за вез ці ў Кі тай, чым?

Пра эм бар га поль скіх спір т ных вы ра баў 
у Ра сію га вор кі не бы ло, ад нак бы ло слоў 
па ру пра струк ту ру спа жыц ця ал ка го лю 
ў са мой Поль ш чы. За раз у ся рэд нім жы хар 
Поль ш чы спа жы вае 6 літ раў га рэл кі, 6 літ
раў ві на і 99 літ раў пі ва ў год. І ў Поль ш чы 
спа жыц цё спір т ных на по яў у ся рэд нім мен
шае, чым ва ўсім Еў ра са ю зе, на су пе рак 
па ну ю чым у нас стэ рэ а ты пам.

Дэ пу тат Еў ра пар ла мен та Чэс лаў Ся-
кер скі да даў, што аф ры кан скі мор сві ней 
бу дзе ад моў на ўплы ваць на імідж не толь кі 
поль скай сві на га доў лі, але і ўсяе пра дук то
вае вы твор час ці — што тут неш та не так. 
І трэ ба спа дзя вац ца, што ўдас ца з гэ тай 
по шас цю спра віц ца, бо гэ та псуе не толь
кі імідж, але і ня се сві на во дам вы мер ныя 
эка на міч ныя стра ты. І пад вёў агуль ныя 
пры ве дзе ныя тут на ра кан ні. На ша сель
ская эка но мі ка ма гут ная сён ня ў ра кур се 
тон, штук, лі каў. Шмат га доў мы ўзбуй ня лі 
вы твор часць, а ўзы хо дзіць на пік ляг чэй, 
чым там пас ля ўтры мац ца. І гэ та наш сён
няш ні га лаў ны боль, што з гэ тым зра біць. 
Трэ ба та ды ця пер раз г ля нуць ар га ні за цый
ныя пы тан ні. Увя дзен не эм бар га на нес ла 
ўрон не толь кі Ра сіі, але і Поль ш чы. Мы 
вы му ша ны шу каць мес ца для сва іх пра дук
таў, а Ра сія мае на го ду ўзяц ца за ўлас ную 
вы твор часць. Трэ ба і нам на гэ та гля нуць 
як на шанс, каб па ду маць, што зра біць, як 
зра біць, каб па спя хо ва фун к цы я на ваць на 
гэ тым рын ку. Асаб лі ва трэ ба за да во ліць 
якас ныя пат ра ба ван ні, каб быць кан ку рэн
т нымі ў све це. Трэ ба ў свя до мас ці на шых 
выт вор цаў за ма цоў ваць за ці каў ле насць 
іна ва цый нас цю — не толь кі ў вя лі кіх фір
мах, але і ў ма лых. Мы, да лу ча ю чы ся 
да Еў ра са ю за, поў нас цю не да лу чы лі ся 
да якас ных пат ра ба ван няў. На За ха дзе 
пра дук ты з не вя лі кіх фірм ха рак та ры зу юц
ца, у прын цы пе, вы со кай якас цю. У нас 
так са ма гэ та пра соў ва ец ца, толь кі ма ем 
по пы та вы бар’ ер — не да стат ко вую коль
касць спа жыў цоў. Ад нак за пат ра ба ван не 
на та кія пра дук ты з кож ным го дам рас це. 
На пра ця гу на шай пры сут нас ці ў ЕС мы 
поў ны мі жме ня мі бра лі срод кі на ма дэр ні
за цыю гас па да рак і ап ра цоў чай пра мыс ло
вас ці, бо ця пер трэ ба гэ та ўда ска на ліць. 
На За ха дзе прын цы пам па ста ян на га ўда
ска наль ван ня вы твор час ці і ла гі сты кі кі ру
юц ца здаў на.
vТэкст і фо та аляк сан д ра ВЯР БІЦ ка Га

Нес па кой ны по зірк 

на ус ход
(пра цяг, па ча так у па пя рэд нім ну ма ры)
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Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 16 кастрычніка 2016 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Для Пат ры ці і для Лё дзі
Ма ці рве на ага ро дзе
Усім зна ё мую рас лі ну — 
У ёй мно га ка ра ці ну. 
— На це, — ка жа, — еш це, доч кі,
Бу дуць доб ра ба чыць воч кі.
М.....
 (У. Мац ве ен ка)

Ад каз на за гад ку № 38: лі сі ца.
Уз на га ро ду, нак лей кі, вый г ра ла 

Аня Ру шук з Но ва га Кор ні на.
Він шу ем!

У На раў цы ёсць та кое, ча го 
не зной дзеш у су сед ніх гмі нах. 
Паў сюд на вя до ма, што ў гім на зіі 
аб ры ва ец ца лік на ву чэн цаў бе ла-
ру скай мо вы. А тут на ад ва рот, 
пры хо дзяць но выя вуч ні, каб 
паз на ваць у пісь мо вай і лі та ра-
тур най фор ме мо ву прод каў. Што 
спры яе з’я ве? На пэў на пос пе хі 
ў бе ла ру скіх кон кур сах, аду ка-
цый ныя пра ек ты, эк скур сіі і па-
ез д кі ў ін шыя га ра ды і кра і ны, 
су стрэ чы з твор ца мі, па да рож ні-
ка мі і ці ка вы мі людзь мі.

Ад нак каб ідэі і пра ек ты спры я-
лі аду ка цыі і раз віц цю вуч няў, не-
аб ход ны грунт. Гэ та пры стой ны 
ўзро вень на ву чан ня і ат мас фе ра 
ва кол род най мо вы.

— За раз ду ма ем пра га ле рэю 
сла ву тых бе ла ру саў, — ка жа на-
стаў ні ца Ан на Кан д ра цюк. — Ці 
гэ та бу дуць лі та ра та ры-бе ла веж-
цы, ці вя до мыя ўра джэн цы гмі-
ны, пы тан не па куль ад к ры тае.

Сво е ча со ва быў пра ве дзе ны 
ра монт у бе ла ру скай за ле. Гэ та 
як раз пад ш тур х ну ла, каб увес ці 

но выя ма ты вы, якія па шы ра лі б 
ве ды і ці каў насць да прад ме та. 
На га на ро вым мес цы тут стэнд 
з фо таз дым ка мі і проз віш ча мі 
лаў рэ а таў бе ла ру скіх кон кур саў. 
Ёсць вы шы ван кі і ста рыя прад ме-

ты, які мі ка ры ста лі ся прод кі на ву-
чэн цаў. На стаў ні ца ма рыць, каб 
вы даць збор нік тво раў вуч няў.

Тра ды цый на ўжо гім на зі сты 
хо чуць пра ве рыць свае сі лы 
ў Агуль на поль скім  кон кур се бе-

На раў ка і па зі тыў ная зай з д расць
ла ру скай па э зіі і про зы. На ступ-
ны вык лік гэ та кон кур сы: прад-
мет ны, «Бе ла ру ская га вэн да», 
«Род нае сло ва» і «Паз най Бе ла-
русь». Ап ра ча гэ та га іх ча ка юць 
эк скур сіі ў Лат вію і Бе ла русь. 
На раў чан скіх гім на зі стаў мы на-
ве да лі 28 ве рас ня, у во сень скі, 
со неч ны чац вер. Ска заць, што 
ат ры маў ся жы вы, цёп лы ўрок, 
ма ла. Як раз усе жы лі пуб лі ка цы-
яй вер шаў трэ цяк лас ні цы Маг ды 
Бя ляў скай у «Зор цы». Гэ тая па-
дзея, — як ад зна чы ла на стаў ні-
ца, — вык лі ка ла па зі тыў ную зай-
з д расць. Усе пра гэ та га ва ры лі, 
він ша ва лі аў тар ку. Шмат ува гі 
мы ад вя лі гі сто рыі на шай га зе ты, 
якая ў гэ тым го дзе свят куе 60-га-
до вы юбі лей!

У гім на зіі 62 на ву чэн цы. Па ло-
ва з іх вы ву чае бе ла ру скую мо ву. 
Яны так са ма скла да юць вя сё лы, 
та ле на ві ты і ары гі наль ны круг 
сяб роў, ды выг ля да юць кож ны ну-
мар «Зор кі».

ЗОР КА

фо та: Ган ны Кан д ра цюк

    
Ка ця ры на РА МАН ЧУК
ПШ у На раў цы

Во сень
Як я во сень люб лю.
Заў сё ды яе ча каю
І ў вок ны спаг ля даю.
Як яна свет змя няе!
У за ла тыя ко ле ры ап ра нае.
Дзе ці це шац ца, гу ля юць
І з ка ля ро вых лі сточ каў
Бу ке ты скла да юць.

Пас віў ся адзін вяр б люд на стэ пе. Ён ні ко му не мя-
шаў, шчы паў ці хень ка тра ві цу. Уба чы ла яго лі сі ца і за-
ха це ла з’ес ці. Па дыш ла да вяр б лю да і стро га ка жа:

— Ча му жа рэш тра ву на ма ім стэ пе?
— Пры вя дзі свед ку, — ад ка заў спа кой на вяр б люд, 

— хай да ка жа, што зям ля твая.
Па бег ла лі сі ца шу каць свед кі. Як раз на суст рач 

цяг нуў ся га лод ны воўк.
— Зда роў шэ ры! Не хо чаш тоў ста га мя ска па ес-

ці?
— Над та ха чу, — шчоў к нуў зу ба мі га лод ны воўк. 

— Ка жы, што ра біць?
— Та бе трэ ба ска заць вяр б лю ду, што стэп — маё 

по ле.

— Гэ та ўсё?
— Усё, па бег лі, бра ток.
Урэш це па ба чы лі вяр б лю да.
— Ну, што? — адаз ваў ся спа кой на вяр б люд. — Пры-

вя ла свед ку?
— Пры вя ла. Вось ён, пан воўк.
Тут сло ва ўзяў свед ка:
— Я ста ры, шмат ба чыў, шмат чуў, — па чаў шэ ры, 

— і, як па мя таю, стэп заў сё ды на ле жаў гэ тай лі сі цы.
— Ка лі так, — ад ка заў вяр б люд, — дык, прый дзец-

ца па шу каць ін ша га мес ца. Мне чу жо га не трэ ба. 
А вось я наг лы таў ся тра вы і не па спеў праг лы нуць. 
Яна ў ро це. Ха чу і гэ та вяр нуць гас па ды ні. Я за раз ад-
чы ню рот, а ты ка лі ла ска, да стань яе ад туль.

Дур ны воўк су нуў га ла ву ў рот, а вяр б люд цап 
яго зу ба мі!

Як па ба чы ла гэ та лі сі ца, ад ско чы ла і ка жа:
— Ой, як доб ра ты зра біў вяр б люд. На вош та гэ ты 

дур ны воўк га ва рыў няп раў ду?!
(пе ра клад з ру скай мо вы ГК) 

Вяр б люд і лі са
(каз кі каў каз скіх на ро даў)
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Вершы Віктара 

ШведаШведаШведа

    
Мі ра ЛУК ША

InaAr

Rogi

Parka
Mag

Horn

Mi

Irka

WarszawaŻeby

Umywalka

Październik

Warkocz

Swat

Aster

Kolonia
Opowieść

Kwas

Temat

Tur

Раз мо ва ма мы 
з Ада мам
— Ма ма, ты бы ла ма лою?
— Бы ла, сы нок, та кою.
— І ха дзі ла ты ў шко лу?
— Ха дзі ла з баць коў да зво лу.

— А з кім я, вя до ма,
Аста ваў ся до ма?
— Ха чу за пя рэ чыць:
Не бы ло ця бе на све це.

Да пыт лі вая 
Зо ся
Ма му пы тае Зо ся:
— Хто яй кі зно сіць?
— Яй кі па на ту ры,
Зно сяць ку ры.

— А ча му, — пы тае Зо ся, —
Яек пеў ні не зно сяць?
Ці не хо чуць, ма ма,
Ці не ўме юць? — ска жу пра ма.

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 № 37:
Ас но ва, ка са, ла ток, там, рог, Ры га, ува га, 

юта, па ра, да та, ар ка, одум, пан та мі ма. Ма-
тыў, па саг, пан, га ма, арт, Юр ка, ру та, сло ва, 
на га, дом, кот, гра да, во ка, мак, ма ма.

Уз на га ро ды, за піс ныя кні жач кі з ка ля-
ро вы мі ліст ка мі, вый г ра лі Са ра Скаў рон-
ская з Бе ла сто ка і Вік то рыя Гаць з Бель-
ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Ака цыя
Ака цыя бе лая,
ка люч кі вост рыя.
Цве там няс ме лая,
драў ні най моц ная.
Ной бу да ваў
з ака цыі каў чэг,
век цэ лы ад даў,
бо ра біў не ў пас пех.
У хра ме іу дзей скім
з ака цыі скі нія.
У гі сто рыі біб лей скай
не раз у па мі не.
Хры сто ва ка ро на
з ака цыі ка лю чай.
Лю боў не ска ро ная,
ка хан не ба лю чае,
бе ска рыс ная друж ба,
нес мя рот ная па мяць,
доб рая служ ба...
Бе лак вет ная за мець.

Ад ной ра ні цы мы да ве да лі ся ад 
на стаў ні каў, што сён ня да нас пры е-
дзе ва лан цёр, які ра зам з сям’ ёй жы-
ве і пра цуе ў Ке ніі. Мы вель мі бы лі 
ці ка выя, як бу дзе вы гля даць гэ тая 
су стрэ ча і як бу дзе вы гля даць сам 
ва лан цёр. Ужо на трэ цім уро ку вы я ві-
ла ся, што гэ та па ляк і мы бы лі кры ху 
рас ча ра ва ныя, та му што ча ка лі нег-

ра. Хут ка ака за ла ся, што гэ та вель мі 
сім па тыч ны муж чы на. Спа дар Па вел 
па ка заў вуч ням на шай гім на зіі, як 
жы вуць дзе ці ў Ке ніі. Мы па зна ёмі лі-
ся з гі сто ры яй ад ной дзяў чын кі і яе 
ма лод ша га бра та. У іх ня ма баць коў 
і яны жы вуць з дзя ду ля мі. Ня гле дзя-
чы на гэ та, яны вель мі вя сё лыя. Яны 
хо дзяць у шко лу, а по тым пра цу юць. 

(На ша шко ла ў па-
раў нан ні з іх няй гэ та 
рай.)

Паз ней жон ка 
сп. Паў ла, якая на ра дзі-
ла ся ў гэ тай кра і не, ра-
ска за ла нам пра тра ды-
цыі і звы чаі, па ка за ла 
гуль ню з ка мень чы ка-
мі, аф ры кан скі та нец 
і за спя ва ла пес ню. Па-
каз ваць да па ма га ла яе 
пры го жая, ма лень кая 
да чуш ка Абі гейль. На 
ка нец на шы вуч ні за да-
ва лі гос цям пы тан ні.

Пас ля гэ тай су стрэ-
чы мы зра зу ме лі, як 
цяж ка жыць не ка-
то рым лю дзям. Усе 

ве да юць, якая сі ту а цыя ў мно гіх 
аф ры кан скіх кра і нах, ад нак ка лі мы 
па ба чы лі і ўчу лі тое ад ча ла ве ка, які 
там да па ма гае, у на шых сэр цах па я ві-
ла ся хві лі на вя лі кай за ду мы над тым, 
як кож ны з нас жы ве, чым це шыц ца 
і да ча го ім к нец ца.

Ка ра лі на КАРАВАЙ 
ІІІ клас Гім на зіі ў На раў цы

Крэў скі за мак — мес ца ка ра леў скіх ін т рыг і гі ста рыч най уніі

Зам кі і па ла цы Бе ла ру сі

Усе ве да ем Крэ ва з-за гі ста рыч на-
га пра ек та 1385 го да, які наб лі зіў 

Вя лі кае Кня ства Лі тоў скае (сён няш няя 
Бе ла русь) і Ка ра леў ства Поль ш чы. 
У вы ні ку ўзнік ла Рэч Пас па лі тая, якой 
кі ра ваў ка роль Ула дзіс лаў Ягай ла.

Па дзея за вяр шы ла ся на Гро дзен ш-
чы не, у ве ліч най крэ пас ці з ва лу-

ноў, па бу да ва най у еў ра пей ска-ра ман-
скім сты лі. За мак уз вя лі паў ста год дзя 
ра ней, па за га дзе вя лі ка га кня зя Аль-
гер да. Яго за да чай бы ло спы ніць на бе-
гі кры жа нос цаў, якія з мэ тай за ва ё ваў 
уры ва лі ся на тэ ры то рыю Кня ства.

За мак мае раз бу да ва ныя па дзя мел-
лі, скле пы і ве жы, якія пас лу жы лі 

арэ най для па лі тыч ных ін т рыг і зма ган ня за ка ра леў-
скую ўла ду. У ад ной з ве жаў быў за ду ша ны са пер нік 
Ягай лы, род ны дзядзь ка ка ра ля, князь Кей стут. Па доб-
ны лёс ча каў яго сы на, вя лі ка га кня зя Ві таў та, які на сіў-
ся з на ме рам стаць ка ра лём ВКЛ. Ві таўт аца леў. Ён 
пе ра хіт рыў вар та вых ды збег з не да ступ на га зам ка, 
пе ра ап ра ну ты ў жа но чае адзен не.

Як боль шасць крэ пас цей ВКЛ, крэў скі за мак быў 
паш ко джа ны ў час Паў ноч най вай ны (1700-1721). 

Зніш чэн не пра цяг ва ла ся ў час Пер шай су свет най вай ны.

Сён ня за мак прад стаў ляе са бой ма ляў ні чыя ру і ны, 
ад нак яго па ме ры жы ва свед чаць пра гі ста рыч ны 

ранг, ве ліч і зна чэн не. За мак на столь кі вя лі кі, што не-
маг чы ма яго сфа таг ра фаць у цэ лас ці (толь кі з вы шы ні 
са ма лё та!).

Гэ та так са ма вя лі кі вык лік для ама та раў ся рэд не вя-
ко вых тур ні раў і ле генд, а да дат ко вы ат рак цы ён 

і штур шок да юць зам ка выя па дзя мел лі, якія цяг нуц ца 
пад цэ лым ста ра жыт ным мя стэч кам, боль шым за су-
час ны па сё лак.

ЗОР КА

Na

Uwaga
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Гэ та ўжо ін шыя Крын кі, без сва іх жы
доў, якія ажыў ля лі мяс цо вы ган даль і пра
мыс ло васць. У па раў нан ні з на ва коль най 
ча роў най пры ро дай зда лі ся яму шэ ры мі 
і ні я кі мі. У 1939 го дзе вы яз джаў з го ра да, 
пяць дзя сят га доў паз ней вяр та ец ца ў пе
ра рос лую вё ску.

— З двац ца ці габ рэй скіх гар бар няў, 
па сы ла ю чых сваю вы твор часць не толь кі 
ў Поль ш чу, але так са ма ў еў ра пей скія 
кра і ны, у тым лі ку ў Ра сею і Ня меч чы ну, 
за ста ла ся толь кі ад на, ка лек тыў ная, 
і не каль кі вар ш та таў, — пі ша Якаў Пат. 
— Ры нак, дзе ка лісь жыц цё бі ла кры ні
цай, не іс нуе. Вя лі кая плош ча — сэр ца 
го ра да — ця пер парк, які збі вае з тро пу 
во ка ў по шу ках ста ро га рын ку. На ву лі цы 
Гар бар скай пад ну ма рам 11 жы ла мая 
ба бу ля Мая Фінк. Гэ тай ха ты ўжо ня ма. 
На суп раць за ха ва ла ся двух па вяр хоў ка 
сям’і ма мі най ся стры — Ра хэ лі і Ба ру ха 
То боль скіх. Усе яны ста лі ах вя рамі ха ла
ко ста. Мяс цо выя пры ма лі мя не сціп ла, 
але вет лі ва, не ка то рыя абы хо дзі лі бо
кам, спу ска лі ў вок нах за на ве скі. Ма
быць, ба я лі ся, што жы ды вер нуц ца сю ды 
па сваё. Ней кую сен са цыю вык лі каў так
са ма мой вя лі кі «Мер се дэс».

На поў най гра зі фаб рыч най Па гу
лян цы жыў ка лісь сяб ра на ро джа на га 
ў Крын ках жы ха ра аў ст ра лій ска га Мель
бур на Тэ ве ля Пру жан ска га. Тэ вель пра
сіў пе ра даць яму па да рак. На жаль, ста
ро га сяб ра я не знай шоў. За тое па паў 
у аб дым кі ін ша га «сяб ра» з няс ве жым, 
моц на на сы ча ным ал ка го лем ды хан нем. 
Зап ра шаў у ха ту на вя чэ ру. Ад даў яму 
гэ тых сто «зя лё ных» — раў на цэн насць 
шас ці мяс цо вых зар плат. Апош ні пры пы
нак — за рос лы, не а га ро джа ны, пак ры ты 
ка ро ві ным гно ем мо гіль нік. На ім астат кі 
ка мен ных ма гіл, са мых про стых, сціп лых, 
аб дзёр тых з улас ных гі сто рый. Леп шыя 
— мар му ро выя, ма быць, не ка му спат рэ
бі лі ся. Ма мі на ся стра Лія Ліп кес па мер ла 
ў 1937 го дзе пас ля апе ра цыі. Тут яе па
ха ва лі. У мар му ры вы сек лі пень дзе ра ва 
— сім вал ран няй смер ці ў трыц ца ціт рох
га до вым уз рос це. З Кры нак вы яз джаю 
за ту ма не ны дэп рэ сі яй.

Зна ё мая зна ё ма га про сіць мя не за а пе
ка вац ца груп кай ту ры стаў. Дас лед чы кі 

му зы кі ко ліш ніх штэт лаў, пры ро даз наў
цы, на стаў ні кі пры е дуць сю ды ўпер шы ню 
з да лё кай Ка лі фор ніі. Дзень пе рад суст
рэ чай зва ню, каб спраў дзіць, ці з нач ле
га мі ў іх усё ў па рад ку. Су па ко іць мя не 
го лас, на маю дум ку, трыц ца ці га до вай, 
пааме ры кан ску вя сё лай, блан дзін кі. 
У раз мо ве ста ра ю ся тры мац ца крын скай 
та наль нас ці з но тай доб ра зас во е най, 
пра цяг лай няў пэў не нас ці ў заў т раш нім 
дні. Так хо чац ца, каб ха ця нех та вы е хаў 
згэ туль з со неч ным не бам над га ла вой, 
з доб рым ус па мі нам, з па зі тыў ным дос
ве дам.

На мес ца су стрэ чы вы бі ра ем Суп
расль у па ло ве да ро гі па між Бе ла сто кам 
і Крын ка мі.

Ся род сы хо дзя чых з аў то бу са па са жы
раў не ба чу трыц ца ці га до вай блан дзін кі. 
Па ды хо дзіць да мя не па сі ве лая жан чы
на, якой больш за шэс ць дзя сят. Паз наю 
ей ны го лас. Па ста рэ ла ад учо ра на цэ
лых трыц цаць га доў. Час плы ве ра кой, 
вар та гэ та пом ніць і над та не здзіў ляц ца. 
Жан чы на зна ё міць мя не з цэ лым сва ім 
экі па жам, ся род якіх баць ка і сын з кру
шы нян скабаб руй скі мі ка ра ня мі. З не цяр
пен нем ча ка юць па ез д кі ў Кру шы ня ны. 
Вель мі ха це лі з’ез дзіць і ў Баб руйск, але, 
на жаль, не ат ры ма лі віз.

Эк скур сію ў не звы чай най пры га жос ці 
па лац Бу холь цаў і лаў ру ад тэр мі ноў ваю 
на да лей шы план. Усёта кі вы па дае па
чаць з жы доў скай гі сто рыі мя стэч ка.

На лі цэн за ва ных кур сах для ту ры стыч
ных гі даў па Пад ляш шы ні сло вам не 
ўспом ні лі пра гэ та. Хі ба што толь кі, як 
ці ка він ку, пра Цыт ро наў — паз ней шых 
зас на валь ні каў фаб ры кі вель мі па пу ляр
ных у нас «Сіт ра э наў» — пана ша му цыт
ры наў. Ін фар ма цыю шу каю на жы доў скіх 
сай тах. Зноў ка ры ста ю ся за на тоў ка мі 
з па да рож жа ў кан цы вась мі дзя ся тых га
доў, здзей с не на га Яка вам Па там. Свой 
шпа цыр па Суп рас лі па чаў ён з ма на
сты ра, бе ру чы пад ува гу баць ку, яко га 
ў 1940 го дзе са ве ты па ста ві лі кі раў ні ком 
до ма для пе ра ста рэ лых. Пры ту лак зай
маў част ку ма на стыр скіх па мяш кан няў. 
Не каль кі кро каў да лей цэн т раль ны аў то
бус ны вак зал — ко ліш ні ры нак. По бач 
з рын кам па лац Бу холь цаў, ужо без вя лі

кай ка мен най сця ны, якая ад дзя ля ла яго 
ад жы ха роў мя стэч ка.

Тут да лу ча ем ся да яго эк скур сіі і ўва хо
дзім на за вер ша ную ка та ліц кім кас цё лам 
ву лі цу 3 Мая. Па абод вух яе ба ках доў гія, 
драў ля ныя ха ты так зва ных тка чоў, аказ
ва ец ца яў рэ яў: Голь д ш мі таў, Штур ма каў, 
Глей зе раў, Ві наг ра даў, Шпі не раў, Гер шу
ноў, Бу тэн скіх, Сі ку раў, а на ват апош ня га 
ра бі на Суп рас ля Мі ха ла Ле ва. Пасу сед
ску — ха та дзядзь кі Іц ха ка Ша мі ра (Езяр
ніц ка га) — прэм’ е ра Із ра і ля.

Не да ся га ю чы кас цё ла, зы хо дзім на ле
ва ў ву лі цу Па стэ рун ко вую. Ка лісь вя ла 
яна про ста ў сі на го гу. Жы ла тут, між 
ін шым, Мі ры ям Сэ галь і кра вец Із бін. За
стаў ся яш чэ бу ды нак сям’і Фі наў. Ка нец 
Па стэ рун ко вай спа лу ча ец ца з ся рэ дзі
най га лоў най ар тэ рыі суп рас ль скіх габ
рэ яў — ву лі цай 11 Лі ста па да. Тут ста я ла 
Вя лі кая Сі на го га, ста рая шко ла, лаз ня, 
ха ты ра бі наў. Шу ка ем іх сля доў, ха ця б 
фун да мен таў. Рас пыт ва ем на пат ка ных 
на ву лі цы мяс цо вых. Ні чо га не ве да юць, 
не ах вот ныя раз маў ляць з не зна ё мы мі. 
На ад ным з па над вор каў рас паз наю 
жан чы ну, з якой ка лісь мы спя ва лі ў бе
ла ру скім хо ры.Так са ма ні чо га не ве дае. 
Прый ш ла сю ды з не да лё кай вё скі, ні ко
лі не раз дум ва ла над гі сто ры яй гэ та га 
мес ца. Ця пер шка дуе. Усе, якія маг лі б 
неш та ска заць, ужо па ўмі ра лі. На ву лі цы 
што раз больш ту ры стаў, у ас ноў ным 
за меж ні каў. Рас пыт ва юць, фа таг ра фу
юць, а яна не ў змо зе ім ні як да па маг чы. 
Доб ра ста віц ца да чу жых, са ма толь кі 
што вяр ну ла ся з Аме ры кі ад род ных дзе
так, па якіх вель мі ту жыць. Жы ве са ма 
ў вя лі кім, пас ля ва ен ным бу дын ку ў сты лі 
«бун кер» — та ды толь кі та кія даз ва ля лі 
ста віць. На суп раць яе доў гая драў ля ная 
ха та і пом нік.

— Па ста ві лі яго не дзе два га ды та му, 
— тлу ма чыць на ша су бя сед ні ца.

„Pa mię ci sup ra skich Ży dów, któ rzy przy-
by li do na sze go mias ta w XVIII w. i wraz 
z na mi je współ t wo rzy li. Wspól ne is t nie nie 
przer wa li nie miec cy oku pan ci w lis to pa dzie 
1942 ro ku, do ko nu jąc na nich ma so we go 
mor du w Treb lin ce”, — чы та ем ба наль ны 
над піс на пом ні ку. Пры тым ён з сур’ ёз
най па мыл кай, па коль кі жы доў ская пры
сут насць у Суп рас лі бя рэ свой па ча так 
не ў ва сям нац ца тым, а ў сям нац ца тым 
ста год дзі. Не на пі са на так са ма, хто з’яў
ля ец ца фун да та рам пом ні ка, які ста іць 
на пры ват най зям лі. Ма ла ды ча ла век 
— жы хар ха ты з пом ні кам, не па дзя ляе 
за ці каў ле нас ці гі сто ры яй сва ёй ву лі цы. 
На яго дум ку, гэ та зу сім дар ма. Не згод
ны ён так са ма з ідэ яй пом ні ка. Шка дуе, 
што ніх то з ім — улас ні кам грун ту, не кан
суль та ваў ся. Пап ро сту па ста ві лі і ўсё. 
На за вяр шэн не раз мо вы пра па нуе нам 
ну мар тэ ле фо на ча ла ве ка, які мо жа нам 
неш та рас па вес ці.

Больш за ры ен та ва ная ў гі ста рыч най 
тэ ме ма ці хлоп ца аб’ яс няе нам, дзе ста я
ла Вя лі кая Сі на го га і так са ма ра іць па ка

Лоў  ля  ім  г  нен  няў

ры стац ца зга да ным ну ма рам тэ ле фо на. 
На жаль, мес ца па сі на го зе абаз на ча на 
таб ліч кай «тэ рэн пры ват ны» і ўвай с ці ту
ды не маг чы ма.

Да ня даў на ці хая ву лач ка хут ка бя
жыць у на прам ку тан най ка мер цыі. Ёсць 
ужо ней кі га тэльрэ ста ран чык у сты лі 
ня мец кіх, аў таст рад ных ба раў хут ка га 
сэр ві су. Праз ак но выг ля да юць, як раз, 
кі тай скія ту ры сты. Па ру кро каў да лей 
дош ка з вы па ле ным на ёй шы заф рэ ніч
ным тэк стам «Gdzie dom ma dwie róż ne 
ścia ny, skręć na prze ciw bra my i idź dro gą 
księ dza... Tam „ży dow ska gór ka” (з ма лой 
лі та ры), czar na dziu ra w his to rii mias ta, 
sy na go ga spa lo na, pa mięć tra wą za ras ta. 
Mi ja jąc No wy Świat wcho dzisz do dziel ni cy, 
gdzie noc le gi sprze da je każ dy w oko li cy».

Абе да ем у ма ёй ха це. На шчас це 
ў ма ра зіл цы ёсць яш чэ чор ны хлеб з Бе
ла ру сі, пры зна ча ны на чор ную га дзі ну. 
Га дзі на зда ец ца са май свет лай, а хлеб 
— най леп шым за мен ні кам так ча ка най 
ма і мі гас ця мі ві зы ў Баб руйск.

Пас ля ста га доў зноў у Крын ках, ужо 
не га ман лі вых, а глу ха ня мых. Аба вяз ко
вы зды мак з ука заль ні кам мяс ці ны і паг
ра ніч ны мі поль скабе ла ру скі мі стаў ба мі 
не па да лёк юраў лян ска га мо гіль ні ка. 
Гэ та ж амаль Бе ла русь. Ба бу лі не па ве
раць. Так ба я лі ся, не ха це лі ад пу скаць 
уну каў у Поль ш чу, якая за пі са ла ся ў іх 
па мя ці хва ляй ан ты се мі тыз му трыц ца тых 
га доў.

Ка лі б гэ тыя ба бу лі не эміг ра ва лі, не 
бы ло б ма іх гас цей. Яны б не на ра дзі лі
ся, іх па тэн цы яль ных баць коў ад вез лі б 
у крэ ма то рыі Трэб лін кі.

Со рам на жы доў скім мо гіль ні ку. Бу
тэль кі, бан кі, тра ва па шыю. Па ва ле ныя 
на валь ні цай дрэ вы ля жаць на па ва ле ных 
імі апош ніх ма цэ вах.

— Гэ та не праб ле ма ха рак та ру куль
ту ры кан к рэт на га на ро да, — га ва ру ма ім 
гас цям. — Тут ідзе пра бяз душ ны эга ізм, 
блі за ру касць, пра свет ба ча ны ў ме жах 
вы ключ на ўлас на га па над вор ка.

Мае гос ці ўсёта кі ве раць, што ёсць 
на све це ра зум ныя лю дзі і іх са праў ды 
шмат.

Пас ля су стрэч з ал ка го лі ка мі пры ру і
нах Вя лі кай Сі на го гі ад п раў ля ем ся ў Кру
шы ня ны.

Губ ля ем ся ся род ма сы ту ры стыч ных 
ат рак цы ё наў, рэк лам па ме рам вя ско вай 
ха ты. Як і ўсе астат нія бе га ем па між мя
чэц цю і рэ ста ра нам і ні як не мо жам ся бе 
знай с ці. Драў ля ная мя чэць са праў ды 
рэд касць сус вет на га маш та бу. А вя лі кая 
ка мер цыя ўсё ж та кі да па ма гае пуб ліч на 
за іс на ваць не вя лі кай, эт ніч най мен шас ці.

Мая ма ра збы ла ся. Гос ці вы яз джа юць 
з па чуц цём доб ра пра ве дзе на га ча су. 
Больш та го, абя ца юць яш чэ вяр нуц ца.

vТэкст і фота Іа ан ны Ча БаН
У тэк с це вы ка ры ста ны фраг мент ус-

па мі наў Яка ва Па та («Re turn to Chil d ho od 
Ha unts». By Ya a cov Patt, http://www.zchor.
org/sup rasl/sup rasl4.htm).

Па ез д ка ў Поль ш чу, ка лісь зва ную «ста рым до-
мам», вы ні кае з чы стай ці ка вас ці да ве дац ца, што 
па ім за ста ло ся, што за ста ло ся з лан д шаф таў, па 
якіх так ту жы лі ў вы гнан ні дзя ды і баць кі. Гэ тыя, 
якія тры ва юць у са лод кіх ус па мі нах прош ла га, пра 
та кі ві зіт на ват не ду ма юць. На вош та ім гор кае 
рас ча ра ван не. У ін тэр нэ це зна хо джу за пі скі з па-
да рож жа Яка ва Па та. У лі пе ні 1989 го да на ве даў 
ён Бе ла сток, Суп расль, Крын кі, Ты ко цін і Трэб лін-
ку. Упер шы ню пас ля вы ез ду ў са ка ві ку 1939 го да. 
Ні ко лі больш не па ба чыў сва ёй вя лі кай крын скай 
сям’і і сяб роў.

n На крын скім жы доў скім мо гіль ні ку
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Ра ні цай 25 чэр ве ня 1941 го да ня мец
кія сал да ты ўба чы лі з Чы жоў бляск узы
хо дзя ча га сон ца, ад бі ты аб шыб вай ско
вых ма шын, які мі еха лі са вец кія сал да ты 
і заст раг лі ў ба ло це на Срэб р най гор цы. 
Гэ тае ўро чыш ча зна хо дзіц ца кі ла метр 
ад вё скі. Тан ка вая часць ка ман дзі ра ма
ё ра Ду на е ва ад сту па ла, ехаў шы ноч чу 
ад Ор лі і кі ру ю чы ся на ўсход па ля вою 
да ро гаю, не ма ю чы пе рад са бо ні я кай 
раз вед кі. На вы со кі ўзго рак і стро мы 
пад’ езд Срэб най гор кі не ўсе маг лі ўзаб
рац ца. Мно гія сал да ты, вы сеў шы з ма
шын, пай ш лі да ро гаю ў Чы жы. Астат нія 
да па ма га лі за чап ляць ня лёг кія канаты. 
Гул ма то раў бы ло чу ваць да лё ка. Ка ля 
сот ні нем цаў, якія пры е ха лі не каль кі дзён 
ра ней у Чы жы на ве ла сі пе дах і ма та цык
лах, за ня лі ба я выя па зі цыі. Зня лі ча ра пі
цу з ха ты Дзя ні са Пра ка пю ка, мно гія з іх 
на ла тах уста на ві лі стан ко выя ку ля мё ты. 
Толь кі ча ка лі, бач лі ва на зі ра ю чы, дзе 
што дзе ец ца. Тэ лег ра фіст пе ра ка заў 
да ныя раз мяш чэн ня са вец кіх войск, каб 
на адзін квад рат ны кі ла метр ад на ча со ва 
ўда ры ла ня мец кая цяж кая ар ты ле рыя 
137 Пал ка з ва ко ліц Ужы к, ад да ле ная 7 
кі ла мет раў, а так са ма яш чэ з ін шых мяс
цін 137 Ды ві зія пя хо ты і 448 Полк пя хо ты.

Ой, бы ло тут го ра, го рач ка, ка лі не спа

дзя ва на па сы паў ся град сна ра даў, аскол
кі, ку лі і раз нёс ся стра шэн ны гу у ук! Быў 
толь кі адзін вы хад — жы вым сал да там 
уця каць жы там, хто ку ды мог. Ад ра зу пад
няў ся чор ны дым. Га рэ лі тан кі, гру за ві кі, 
аў та ма шы ны, тан кет кі, гар ма ты, раз ры
ва лі ся бо еп ры па сы. Паў та ра га дзін ны аб
ст рэл зра біў той со неч ны дзень цём най 
ноч чу. Усе сал да ты, што іш лі па да ро зе, 
ля жа лі за бі тыя. Ка лі ўціх ла ар ты ле рый
ская ка на на да, то 12га до вы Ва ся Ва сі
люк з Луш чоў ча ты ры кі ла мет ры бег на 
Срэб р ную гор ку, каб уба чыць, што там 
зда ры ла ся. Не бы ло там яш чэ ні я кіх нем
цаў і хло пец ад ра зу ху цень ка сам вяр нуў
ся да моў. На пра ця гу дня на па бо іш чы 
па я ві лі ся нем цы. Ра не ных да бі ва лі. Усіх 
ра зам з ка ман дзі рам за гі ну ла там пяць
сот са вец кіх байцоў, мно гія ўцяк лі, а 150 
тра пі ла ў па лон і яны ме лі быць рас ст ра
ля ны на жві роў ні, што ка ля мо гі лак. Але 
змя ніў ся за гад, каб ада слаць іх не дзе 
ў кан ц ла гер. Не каль кі дзён за бі тых, якіх 
це лы раск ла да лі ся пры чэр вень скай спя
ко це, вы но сі лі з жы та мяс цо выя жы ха ры 
Чы жоў. Ук лад ва лі іх на фур ман кі і зво зі лі 
ха ваць у ад ным мес цы на са мым уз гор ку 
пяс ча най зям лі Срэб р най гор кі — якая 
бя рэ тут наз ву ад бля ску се раб ры стай 
ва ды ў кры ні цы.

21 чэр ве ня 1941 го да ў Чы жах адзін 
з пры быў шых нем цаў, уба чыў шы ба цюш
ку Яў ге нія Куль чыц ка га, вы хо дзя ча га 
з ха ты Фір сю коў, раск ры чаў ся, што гэ та 
Юда пе ра ап ра ну ты ў свя та ра! Дзяў чы на, 
якая на ле жа ла да цар коў на га хо ру, Са
ла мея Фір сюк вель мі пла ка ла, пра сі ла 
лі тас ці і зас ла ні ла свя та ра са бою, але не
мец не пас лу хаў, адап х нуў яе і заст рэ ліў 
ба цюш ку. На яго мес ца ў Чы жоў скую па
ра фію пе ра е хаў ін шы ба цюш ка, з Ці ха во
лі, Ва сі лій Ва сі льеў — там як раз нем цы 
вы се лі лі з пуш чан скі вё сак усіх жы ха роў, 
пры тым там яш чэ і цар коў ка зга рэ ла. 
Ма туш ка Ка ця ры на Куль чыц кая пры нем
цах у чы жоў скай шко ле на ву ча ла дзя цей 
ня мец кай мо ве. Усё ж та кі ад шу ка ла та го 
нем ца, ра ска за ла яму ўсю праў ду паня
мец ку, і той ра ска яў ся.

24 чэр ве ня 1941 го да з бо ку Збу ча 
ў Чы жы ўе ха ла са вец кая тан кет ка, а за 
ёю гру за ві кі. Нем цы толь кі ча ка лі пад 
бе тон ным мо стам, каб за а та ка ваць. 
Праў да па доб на пан ц рэ фаўст тра піў, 
раз біў і за па ліў тан кет ку, да та го яш чэ 
нем цы аб кі да лі яе гра на та мі. З гру за ві ка 
вы ска чы лі сал да ты і кі ну лі ся ўця каць на 
па на дво рак Аляк сан д ра Юз вю ка, але не 
пас пе лі, чэр гі з ня мец кіх ку ля мё таў за бі лі 
ўсіх.

Пер шая эк с гу ма цыя на Срэб р най гор
цы ад бы ла ся ў 1950 го дзе. Ад ка па ныя 
та ды бы лі астан кі 227 цел, якія па ха ва лі 
ў Гай наў цы на мо гіл ках са вец кіх сал дат. 
У 2014 го дзе ад бы ла ся дру гая эк с гу ма
цыя, пра ве дзе ная ма скоў скай гру пай 
«По иск за ги нув ших без ве сти». Ад шу ка
лі астан кі 151 це ла. На тру нах быў спіс 
за гі нуў шых, між ін шым:

Дже ле (С) Ка ев Аб ду ва лей, крас но
ар ме ец, 191425.06.1941 г., Ка зах ская 
ССР; Тол сти пов Иван Пав ло вич, крас но
ар ме ец, 191825.06.1941 г., Ук ра ин ская 
ССР; Зи ма рин Алек сей Пет ро вич, крас
но ар ме ец, 191925.06.1941 г., Крас но дар
ский край; Му са тов Алек сандр Ни ки фо
ро вич, крас но ар ме ец, 191925.06.1941 
г., Кур ская об ласть.

Па чаў шы ад 1945 го да прыб ліз на ў па
мят ны дзень з Чы жоў заў сё ды ха дзі ла пра
цэ сія на Срэб р ную гор ку слу жыць па ні хі ду 
па за гі нуў шых сал да тах. У нас у Чы жах 
ніх то не ро біць фаль шы вай па лі ты кі. Гэ
та са праў ды бы лі са вец кія сал да ты, якія 
ва я ва лі з ня мец кім за хоп ні кам. Тра пі лі як 
ваў ку ў зу бы і за гі ну лі без ані вод на га выст
ра лу 75 га доў та му на зад. Сла ва са вец кім 
сал да там! Ня хай па мяць веч ная жы ве!

vЯн МІ Ха ЛЮ к

Ат ры маў я да ру чэн не з’ез дзіць у Чы жы 
і вы свет ліць ад ну сум ніў ную да ту, якую 
наш чы тач Ян Мі ха люк па даў у сва ім до пі се 
на тэ му та маш няй ва ен най даў ні ны. Сеў 
я та ды ў по езд, злез з по ез да ў Леў ках і це
раз Спіч кі і Ор лю апы нуў ся ў не да лё кіх ад 
Чы жоў Шчы тах. У Шчы тахДзен ця ло ве на 
ла вач цы ка ля кры жа, што пры скры жа ван
ні ву ліц, ся дзеў па жы лы муж чы на. Ад нак 
я ка ля яго не спы няў ся, па даў ся ў мес ца 
по бач шчы тоў скай цар к вы, дзе бы ла ста я
ла фі гу ра свя то га Яна Не па муц ка га. Аг ля
нуў шы мес ца, азір нуў ся я за ся бе і ўба чыў, 
што ба ча ны мною ра ней муж чы на па да ец
ца быц цам у мой бок. Заг ля нуў шы яш чэ на 
стэн ды пе рад цар к вою, ра шыў я па ча каць, 
бо ж ад па жы лых лю дзей, якія шмат што 
ба чы лі, мож на сёетое да ве дац ца. Гу тар ка 
за вя за ла ся нас ця ро жа на, бо ка лі я прад ста
віў ся, што з „Ні вы”, мой су бя сед нік пры том
на ад ка заў, што маг чы ма гэ та праў да, а, 
маг чы ма, што і не.

Муж чы на ча каў па ся рэ дзі не вё скі аў
так ра мы, а ка лі тая не пры е ха ла, ра шыў 
па дац ца на аў то бус і ехаць у Бельск. Трэ
ба ж неш та прыд баць для хар ча ван ня, але 
ў май го су бя сед ні ка бы ла і ін шая па трэ ба 
— трэ ба бы ло ап ла ціць так са ма ней кія 
ра хун кі. У Ор лю бліз ка, але па жы ло му ча
ла ве ку, яко га век я аца ніў не дзе пад дзе вя
но ста, блі жэй у Бельск, а дак лад ней — да 
не да лё ка га аў то бус на га пры пын ку. Іду чы 
па ма лень ку, на коль кі даз ва ля лі маг чы мас ці 
май го ча со ва га спа да рож ні ка, ра ска заў 
мне ён кры ху пра мяс цо выя па дзеі з ча су 
апош няй вай ны.

Вай на, а дак лад ней — ня мец кае на ступ

лен не, па ча ла ся ў ня дзе лю 22 чэр ве ня, 
а ня мец кія вой скі з’я ві лі ся ка ля Шчы тоў і Чы
жоў ужо ў се ра ду. Тут пра хо дзі лі жах лі выя 
баі. Са Шчы тоў вы е хаў са вец кі танк, а за ім 
бро не ма шы на. З тан ка нем цы збі лі ве жу, 
а ў бро не ма шы ну сна рад тра піў у ад ны ба
ка выя дзве ры і пра біў яе на вы лет, экі паж 
ма шы ны зга рэў. За гэ ты мі дзвю ма ма шы
на мі ад вё скі вы е ха лі дру гі танк і за ім зноў 
бро не ма шы на, але ка лі іх экі па жы па ба чы
лі, што ста ла ся, паў ця ка лі са сва іх ма шын. 
Нем цы мер ка ва лі, што ў вёс цы зна хо дзіц ца 
больш са вец ка га вой ска, та му част ку вё скі 
спа лі лі. Яны бяз лі тас на абы хо дзі лі ся з са
вец кі мі сал да та мі: пя ця рых апош ніх іш ло 
з пад ня ты мі ру ка мі зда вац ца, ад нак ня мец
кія ва я кі з хо ду рас ст ра ля лі іх.

За пы таў я і пра бой на С рэб р най гор цы, 
якая ка ля паў кі ла мет ра ад най б лі жэй шых 
чы жоў скіх збу да ван няў у на прам ку ме на ві
та Шчы тоў. На гэ тай гор цы зна хо дзі ла ся са
вец кая гаў біч ная ба та рэя. Вя ла яна агонь 
па куль нем цы не за бі лі яе ка ман дзі ра. Та ды 
са вец кія бай цы, што аста лі ся ў жы вых, 
зда лі ся, а нем цы паг на лі іх у на прам ку Бель
ска. У на прам ку Гай наў кі ўцяк ла ад на жан
чы на, ва дзі цель ка ця га ча, але не вя до ма, 
што з ёю паз ней ста ла ся.

Яш чэ слоў па ру ра ска заў мне свед ка 
та дыш ніх па дзей і пра баі ў 1944 го дзе. На 
Ар лян цы фронт спы ніў ся на во сем дзён. 
Са вец кія раз вед чы кі на зі ра лі за во ра гам 
з да ху ма ён т ка ва га бу дын ка, які ста яў на 
шчы тоў скім, але паб лі зу Кры вой. Нем цы вы
са чы лі той на зі раль ны пункт і з бо ку Ага род
нік да лі па ім агонь; у ма ён т ка вым бу дын ку 
бы ло та ды ка ля двац ца ці са вец кіх сал дат; 

усе яны за гі ну лі ад мет ка га ня мец ка га сна
ра да. У іх лі ку быў ма ёр, яко га ар ды на рац 
браў у сям’і май го су бя сед ні ка хар чы свай
му ка ман дзі ру; пас ля смер ці ка ман дзі ра 
ар ды на рац тра піў на пе ра да вую...

Ад шчы тоў ска га аў то бус на га пры пын ку 
па даў ся я ў бок Збу ча, да чар го ва га та ко га 
пры пын ку, што на суп раць Ра ка віч. На або
чы не ша шы крыж... Ка ля дзе ся ці га доў та
му за гі ну ла там ма ла дая жан чы на, лі ча ныя 
дні пе рад сва ім вя сел лем. Вый ш ла яна зза 
аў то бу са, за ся ро джа ная раз мо вай це раз 
ма біль нік, не раз г ля ну ла ся на ша шу, па 
якой аку рат гна ла ся ма шы на, як сна рад...

Па даў ся я на С рэб р ную гор ку; ця пер 
там дзе вяць кры жоў: тры драў ля ныя ста яць 
у вы пад ко вых мес цах, а шэсць у ша рэн зе. 
Тры з іх у пер ша па чат ко вай ага ро джы і тры 
ў да га ро джы, зна чыць ага ро джы да стаў ле
най паз ней. На двух з іх да ты ўста наў лен ня 
кры жоў, на ад ным проз віш ча бай ца...

Па даў ся я ця пер да Яна Мі ха лю ка, які 
на пі саў, што нем цы за бі лі та маш ня га ба
цюш ку 21 чэр ве ня 1941 го да. І га ва ру, што 
нем цы ў Чы жах не маг лі быць у той дзень, 
аку рат на пя рэ дад ні па чат ку ня мец кай ата кі 
на СССР, на ват дэ сан ту не маг лі на той час 
скі нуць. А што ўжо га ва рыць пра тое, што 
яны дай шлі ту ды, як я вось толь кі што ад 
не сум нен на га свед кі та дыш ніх там па дзей 
да ве даў ся, тры дні паз ней — зна чыць най
ра ней 25 чэр ве ня... Але наш чы тач цвёр да 
тры маў ся сва ёй да ты. Дык ка лі ж узя лі ся 
та ды ў Чы жах нем цы? — пы таю. А на ста лі 
яны ў 1939 го дзе — па чуў я ў ад каз. Але 
як яны маг лі су іс на ваць у між ча се з са ве та
мі, пра пры сут насць якіх мой су раз моў ца 

ве даў, гэ та га ўжо не ўда ло ся мне ад яго 
да ве дац ца...

Ця пер на стаў та кі час, ка лі лю дзі ас п
рэч ва юць, зда ва ла ся б не па хіс ныя, фак ты 
з даў ні ны. Толь кі па трэб ныя дзе ля гэ та га 
ней кія до ка зы. До ка зам у май го су раз моў
цы бы ла да та смер ці та маш ня га за бі та га 
гіт ле раў ца мі свя та ра Яў ге нія Куль чыц ка га, 
вы се ча ная на яго ным на ма гіль ні ку на чы
жоў скім цвін та ры: 21 чэр ве ня 1941 го да. 
Ма ла гэ та га, гэ тая да та фі гу руе так са ма 
ў да вед ні ку пра пра ва слаў нае ду ха вен ства 
аў тар ства а. Ры го ра Сас ны. Ня ма ўжо ў жы
вых а. Ры го ра, каб рас пы таць і яго пра да ту 
тра гіч най па дзеі. Ад нак ёсць пе ра ду мо вы, 
якія даз ва ля юць мер ка ваць, што а. Ры гор 
Сас на пап ро сту пача ла ве ча му па мы ліў ся. 
А най больш ве ра год на, што па мы ліў ся аў
тар спраў кі пра скон а. Куль чыц ка га, якую 
а. Ры гор пры няў за ас но ву сва ёй ін фар ма
цыі. І гэ так са ма па мы лі лі ся аў та ры эпі та фіі.

Не па мы ля ец ца толь кі той, хто ні чо га не 
ро біць, а а. Ры гор Сас на вы ка наў аг ром
ні стую да ку мен та цый ную ра бо ту, у хо дзе 
якой і не звяр нуў ува гі на не ад па вед насць 
да ты. Да рэ чы, у да вед ні ка вым ар ты ку ле 
пра на ступ на га чы жоў ска га свя та ра а. Ва сі
лія Ва сі лье ва па да дзе на ін фар ма цыя, што 
да пры хо ду ў Чы жы слу жыў ён у Га лын цы 
ка ля Бе ра ста ві цы. І ў спі ску кры ніц па да ец
ца нек ра лог у „Цар коў ным вес ні ку” з 1965 
го да. Заг ля нуў я і ту ды, а там пра Га лын ку 
ні чо га, за тое па да дзе на сап раў д ная ін фар
ма цыя, што да пры хо ду ў Чы жы а. Ва сі льеў 
слу жыў у Ці ха во лі... Не ча му дзі ва вац ца, 
аў та ры ж Еван гел ляў так са ма не ад ноль ка
ва, кож ны пасвой му, ас вят ля лі апі са ныя імі 
па дзеі...

І яш чэ слоў па ру пра ака ліч нас ці смер ці 
а. Куль чыц ка га. Мой чы жоў скі су раз моў ца 
пра га ва рыў ся, што на ста я цель меў „дру гую 
ма туш ку” — пры га жу ню, якая спя ва ла на 
клі ра се, ха ця пас ля да даў, што не ве рыць 
у та кія чут кі пра ду хоў ную асо бу. А трэ ба 
быць больш да вер лі вым. Вось жа не каль кі 
га доў та му мяс цо выя срод кі ма са вай ін фар
ма цыі па да ва лі, што та дыш ні свя тар з Боць
каў здзей с ніў „бла га веш чан не” ад ной са 
сва іх пры ха джа нак — гэ так жа як еван гель
скі ар хан гел Гаў ры іл ці ста ра за па вет ны 
пра рок Елі сей. І ма быць гэ тая чы жоў ская 
lo ve sto ry, якая не вель мі су па да ла з сак
раль ны мі вян чаль ны мі абя цан ня мі — а свя
та ры так са ма ж вян ча юц ца, ка ло ла ў во чы 
не ка то рых пры ха джан і нех та з іх, ма быць, 
не да вя ра ю чы ў абя ца ную спра вяд лі васць 
Страш на га су да, хіт ра пад пус ціў на цы стаў, 
каб пры кон чы лі скан дал. Ці то сто я чы пад 
вян цом, ці то пры ту ля ю чы ся да ма біль ні ка, 
ча ла век не ве дае ні дня, ні га дзі ны...

А той дзень, зу сім вы пад ко вае 21 чэр ве
ня, стаў сты му лам для пры га дан ня і тра гіч
ных, і па ву чаль ных па дзей не толь кі ся мі дзе
ся ці пя ці га до вай даў нас ці.
vТэкст і фо та аляк сан д ра ВЯР БІЦ ка Га

Пра са вец кіх сал дат, за гі нуў шых на Срэб р най гор цы

Чы жоў ская заг ваз д ка

n кры жы на С рэб р най гор цы



10  WWW.БЕЛАРУСКІ-СВЕТ.NET 09.10.2016              № 4109.10.2016              № 41

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Р упл і в і ц а  б елар ушчыны ,  з б і р ал ьн і ц а  р а сл і н 

Зоські Верасhttp://mo gi lew mu se um.by
25 га доў з дня смерці

Бе ла ру ская пісь мен ні ца, гра мад скакуль
тур ная дзя яч ка Зось ка Ве рас (Люд ві ка Сі
віц кая) на ра дзі ла ся 30 ве рас ня 1892 г. у мя
стэч ку Мя джы баж (ця пер Ля ты чаў скі ра ён 
Жы то мір скай воб лас ці, Ук ра і на). Па хо дзі ла 
з сям’і вай скоў ца Ан то на Сі віц ка га і Эмі ліі 
Са доў скай ро дам з Га ра дзен ш чы ны. Дзед 
па ма ці Люд вік Са доў скі быў зна ка мі тым пча
ля ром і са да во дам, ву чыў ся ў Вар ша ве, доб
ра ве даў бе ла ру скую мо ву і ка ры стаў ся ёю. 
Баць ка быў ро дам з Га род ні, на зы ваў ся бе 
ліц ві ном, шмат чы таў, лю біў па э зію. Па чат ко
вую аду ка цыю, у тым лі ку і му зыч ную, ат ры
ма ла до ма. У 1904 г. па сту пі ла ў пры ват нае 
ган д лё вае ву чы ліш ча ў Кі е ве. У 1905 г. жы
ла ў Луц ку на Ва лы ні. Пас ля смер ці баць кі 
ў 1908 г. пе ра е ха ла ра зам з ма ці ў ро да вы 
ма ён так Аль хоў ні кі (па ін шых кры ні цах — ма
ён так Крыш та па ро ва) на Са коль ш чы не. 
У 1912 г. скон чы ла пры ват ную жа но чую гім
на зію Ка ця ры ны Бар коў скай, што мяс ці ла
ся ў ка мя ні цы Стэ фа на Ба то рыя ў Га род ні. 
У 1914 г. за кон чы ла 10ме сяч ныя са доў ніц
каага род ніц капча ляр скія і 6тыд нё выя ва
ен ныя са ні тар ныя кур сы ў Вар ша ве.

Зось ка Ве рас — удзель ні ца Га ра дзен ска
га гур т ка бе ла ру скай мо ла дзі (19091913), 
дзе пра ца ва ла біб лі я тэ кар кай і сак ра тар
кай. У гур т ку гра ла ў па ста ноў ках роз ных 
п’ес. Удзель ні ча ла ў вы дан ні аль ма на ха „Ко
лас бе ла ру скай ні вы”. Кан так та ва ла з га зе
тай „На ша ні ва”, ві лен скі мі вы да ве цтва мі.

З 1915 г. у Мен ску. Пра ца ва ла ў роз ных 
бе ла ру скіх ар га ні за цы ях. Та ды ж па зна
ёмі ла ся з бе ла ру скім дзе я чам Фа бі я нам 
Шан ты рам, з якім за вя за лі ся ра ман тыч ныя 
ад но сі ны. На зы ва ла яго сва ім му жам, хоць 
афор міць ад но сі ны не ўда ло ся. У кан цы 
1918 г. па кі дае Менск з пры чы ны хва ро бы 
ма ці і вяр та ец ца ў ма ён так дзе да — Аль хоў
ні кі. У 1919 г. у Зось кі Ве рас на ра дзіў ся сын 

Ан тон. Яго баць ка — Фа бі ян Шан тыр — быў 
рас ст ра ля ны ў 1920 г. У 1922 г. пас ля смер ці 
дзе да ма ён так да вя ло ся пра даць. У 1923 г. 
у ляс ным ма сі ве на Па нар скіх уз гор ках пад 
Віль няй Люд ві ка ра зам з Ан то нам Вой ці кам 
па бу да ва лі пра стор ную хат ку з га лі нак дрэў, 
аб ма за ных глі най. У 1926 г. яны па жа ні лі ся 
і па вян ча лі ся. У гэ тым шлю бе на ра дзі ла ся 
дач ка Га лі на, па му жу — Луц ке віч.

У 192030х га дах Зось ка Ве рас пра ца
ва ла ў роз ных ві лен скіх га зе тах, ча со пі сах, 
гра мад скіх ар га ні за цы ях. Апе ка ва ла ся бе ла
ру скі мі па лі тыч ны мі вяз ня мі, якія ся дзе лі ў ві
лен скай тур ме „Лу кіш кі”. Вы нес ла ад туль 
вер шы Мі ха ся Ма ша ры і вы да ла за свой 
кошт яго пер шы збор нік „Ма люн кі”. Дру ка
ва ла свае тво ры ў ча со пі сах „Шлях мо ла
дзі”, „Сту дэн ц кая дум ка”, дзе вы сту па ла ра
зам з На тал ляй Ар сен не вай.

У 1946 г. сы на, Ан то на Шан ты ра, арыш
та ва лі і асу дзі лі. Ні ма ці, ні ся стра не ве да лі, 
дзе зна хо дзіц ца Ан тон і што з ім. Пас ля та го, 
як у 1944 г. бы ла за чы не на Ві лен ская бе ла
ру ская гім на зія, а ў 1945 г. лік ві да ва ны Бе ла
ру скі му зей імя Іва на Луц ке ві ча, а ў 1948 г. 
рап тоў на па мёр муж, у жыц ці пісь мен ні цы 
на сту піў цяж кі пе ры яд, які паз ней яна на зва
ла „ле тар гіч ным сном”. У 1956 г. Ан тон не ча
ка на вяр нуў ся да моў са ста лін скіх ла ге раў, 
цяж ка хво ры: 10 га доў ён быў паз баў ле ны 
пра ва лі ста вац ца з ма ці.

У кан цы 1980х гг. ва кол Зось кі Ве рас 
гур та ва ла ся бе ла ру ская ін тэ лі ген цыя Віль
ні. У 1988 г. Зось ка Ве рас ра зам з зя цем 
Ля во нам Луц ке ві чам ут ва ры лі спа чат ку клуб 
„Сяб ры на”, а ў 1989 г. імі бы ло зас на ва на 
Та ва ры ства бе ла ру скай куль ту ры ў Літ ве. 
Зось ка Ве рас шы ро ка вя до мая як збі раль ні
ца і дас лед ні ца рас лін. Па мер ла яна ў 1991 
г., па ха ва на на Па нар скіх мо гіл ках по бач 
з ма гі ла мі ма ці, му жа і сы на.
vПад рых та ваў ула дзі мір ХІЛЬ Ма НО ВІЧ

На па чат ку каст рыч ні ка ў бе ла ру скім 
Ма гі лё ве прай шоў Трэ ці На цы я наль ны фо
рум „Му зеі Бе ла ру сі”, дзе му зей ныя ўста но
вы з усёй кра і ны прад стаў ля лі ся бе і свае 
ча со выя эк с па зі цыі. Улас на 360ты сяч ны 
Ма гі лёў мае не над та мно га сап раў д ных 
большменш знач ных му зей ных уста ноў 
— ка ля паў дзя сят ка. І га лоў ным з’яў ля ец ца 
Ма гі лёў скі аб лас ны кра яз наў чы му зей імя 
Еў да кі ма Ра ма на ва — вы дат на га дас лед чы
ка Ма гі лёў ска га краю. Для та го, каб ха ця б 
ад да ле на па зна ёміц ца з му зе ем, трэ ба за
зір нуць на яго сайт, што мес ціц ца па ад ра
се http://mo gi lew mu se um.by.

Вар та ад зна чыць, што ра ней му зей меў 
сайт, які быў цал кам ру ска моў ны і вы гля даў 
не над та пры ваб лі ва. Ця пе раш няе ін тэр
нэтпрад стаў ні цтва му зея мае дзве моў ныя 
вер сіі, пры чым пер шай з’яў ля ец ца бе ла ру
ская, і па бу да ва ная яна згод на су час ным 
па ве вам у сай та бу даў ні цтве. Так, га лоў ная 
ста рон ка змяш чае вый с ці на ін шыя руб ры
кі ўвер се цэ ла га вы яў лен ня, а ін фар ма цыя, 
змеш ча ная ўлас на на ёй, па да ец ца га ры
зан таль ны мі бло ка мі.

Фо таз ды мак му зея зна хо дзіц ца ад ра зу 
пад вый с ця мі да руб рык. Да рэ чы, яго бу ды
нак за цар скім ча сам вы ка ры стоў ваў ся для 
мяс цо ва га ак ру го ва га су да.

Ні жэй пад фо таз дым ка мі мес цяц ца анон
с ныя па ве дам лен ні пра ча со выя вы ста вы 
і ста лыя эк с па зі цыі. Апош нія даз ва ля юць 
ат ры маць да во лі зра зу ме лае ўяў лен не, аб 
чым мо жа рас па вес ці му зей, ка лі ту ды пат
ра піш у рэ ча іс нас ці. Эк с па на ты „ка жуць” 
пра ар хе а ло гію і ста ра жыт ную гі сто рыю, гі
сто рыю Ма гі лёў ска га краю з IX ст. да 1917 
го да, з 1917 па 1945 га ды, пра яго пры ро ду. 
Эт на гра фіч ныя асаб лі вас ці да дзе най тэ ры
то рыі прад стаў ле ны ў фі лі я ле кра яз наў ча
га му зея, што мес ціц ца ў асоб ным бу дын ку 
не па да лёк і мае наз ву „Му зей эт на гра фіі”.

Знач на ні жэй уся го гэ та га зна хо дзіц ца 
стуж ка на він ных па ве дам лен няў і анон сы 
тых па дзей, якія наб лі жа юц ца. Та кое раз
мяш чэн не па да ец ца кры ху дзіў ным, бо звы
чай на на ві ны зна хо дзяц ца на ад ным з пер
шых і ад ра зу заў важ ных мес цаў.

„Гі сто рыя му зей най спра вы ў Ма гі лё ве 
бя рэ свой па ча так 15 лі ста па да 1867 г., ка
лі пры гу бер н скім ста ты стыч ным ка мі тэ це 
быў зас на ва ны пер шы Ма гі лёў скі му зей”, 
— рас па вя да ец ца ў пад руб ры цы „Гі сто
рыя” руб ры кі „Му зей”. У гэ тай жа пад руб
ры цы мож на аз на ё міц ца з усёй гі сто ры яй 
па паў нен ня му зея эк с па на та мі аж но да 
на шых дзён. Але най каш тоў ней шым эк с па
на там яго быў і ня гле дзя чы на знік нен не за
ста ец ца Крыж Еф ра сін ні По лац кай, які знік 
у 1941 го дзе пад час уцё каў са вец кіх чы ноў
ні каў ад на сту па ю чых ня мец кафа шыс ц кіх 
вой скаў.

„Фон ды му зея на ліч ва юць больш за 133 
000 эк с па на таў ас ноў на га фон ду. Усе яны 
саб ра ны ў пас ля ва ен ны час. Гэ та ма тэ ры
я лы ар хе а ла гіч ных ра ско пак на тэ ры то рыі 
Ма гі лёў ш чы ны, ка лек цыі і скар бы ма нет 
Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га, Рэ чы Пас па
лі тай, Ру скай дзяр жа вы; кры жы, аб ра зы, 
жы ва піс, прад ме ты по бы ту 1920 стст., эт
на гра фіч ныя ка лек цыі, ва ен ныя рэ лік віі, 
вя лі кі да ку мен таль ны фонд”, — па да гуль ня
юць гі сто рыю му зея яго суп ра цоў ні кі.

Ця пер мно гія сай ты му зе яў прад стаў ля
юць на вед валь ні кам маг чы масць вір ту аль
на яго на ве даць. Да дзе ны сайт так са ма 
мае вый с це на та кі вір ту аль ны тур, але ён 
— „у рас п ра цоў цы”.

Так са ма не над та зра зу ме лым для на
вед валь ні каў сай та з’яў ля ец ца і ад сут насць 
паз на чэн ня хоць ней кіх асоб, да тыч ных да 
пра цы му зея. У руб ры цы „Кан так ты” мы не 
зной дзем ні ад ной пер са на ліі.

vула дзі мір ЛаП ЦЭ ВІЧ

Па мёр Шы мон Пе рэс — адзін з апош ніх 
баць коўзас на валь ні каў Із ра і ля, двух ра зо
вы прэм’ ермі ністр ура да і прэ зі дэнт дзя жа
вы, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі (з Іц ха кам 
Ра бі нам і Ясі рам Ара фа там) у 1994 го дзе 
за мір ныя пе ра мо вы з па лес цін ца мі. Гэ та 
толь кі вяр шы ня па лі тыч най дзей нас ці ма фу
са і ла бліз каў с ход няй па лі ты кі. Ра ней, між 
ін шым, ства раў уз б ро е ныя сі лы Із ра і ля і яго 
раз вед ку, доў гія га ды кі ра ваў ад к ры та дып
ла ма тыч ным ве дам ствам, не ка жу чы пра 
роз ныя тай ныя мі сіі, як ха ця б пра гра ма па 
ства рэн ні ядзер най зброі ў цэн т ры Di mo na. 
Ці ж дзіў на, што пра смерць та ко га ча ла ве
ка па ве да мі лі прэ са выя аген цтвы ва ўсім 
све це? Кі раў ні кі дзяр жаў адзін за ад ным 
сла лі ў Іе ру са лім сло вы спа чу ван ня. А жур
на лі сты ста лі кор пац ца ў кры ні цах і пры гад
ваць жыц цё вы шлях па мер ла га.

Так бы ло і ў Поль ш чы. „Шы мон Пе рэс 
на ра дзіў ся ў поль скім Віш не ве, сён ня на Бе
ла ру сі (obec nie na Białoru si)”, — па ве дам ляў 
ка рэс пан дэнт Поль ска га ра дыё, а за ім паў
та ра лі вя ду чыя на він на пра ця гу цэ ла га дня. 
Тэ ле ка нал ТVN 24: „на ра дзіў ся як Шы мон 
Пер скі 2 жніў ня 1923 го да ў Віш не ве ў На
ваг рад скім ва я вод стве на тэ ры то рыі ІІ Рэ чы 
Пас па лі тай (сён ня Бе ла русь)”. Што тыд нё вік 
„Wprost”: „на ра дзіў ся ў поль скай мяс цо вас
ці Віш не ва, у бед най яў рэй скай сям’і”. А бы
лы прэ зі дэнт Лех Ва лен са на о гул ска заў, 
што Шы мон Пе рэс нез дар ма быў та кім, бо 
ў яго „поль скія ка ра ні”.

Го нар за вы дат на га ча ла ве ка — з’я ва 
на ту раль ная. Га на рац ца зем ля ком мен скія 
яў рэі, якія пас ля смер ці Пе рэ са зла дзі лі 
сво е а саб лі вую пі ліг рым ку ў Віш не ва, каб 
там за яго па ма ліц ца і па ба чыць зям лю, 
з якой ён вый шаў у свет. Га на рац ца і бе
ла ру сы ў Віш не ве, дзе, між ін шым, ёсць 
шыль да ў го нар прэ зі дэн та Із ра і ля, за ха ва
лі ся па на дво рак і студ ня, якія ка лісь ці на ле
жа лі яго сям’і. А са мо Віш не ва, ха ця сён ня 
з’яў ля ец ца ўся го вё скай Ва ло жын ска га ра
ё на, ка лі па кор пац ца ў гі сто рыі, мае яш чэ 
больш пры чын дзе ля го на ру. З кан ца XVII 

ста год дзя пра ца ва ла 
там шко ла ба зыльян, 
у дру гой па ло ве XVIII 
ста год дзя ад чы ні лі ме
та лур гіч ны за вод, сто 
га доў паз ней — гу ту 
шкла. Бы лі там і цар
коў напры хад ская 
ды яў рэй ская шко лы. 
Паш час ці ла Віш не ву 
і на вы дат ных лю дзей. 
Там пра ца ваў і па
мёр ас вет нік Сы мон 
Буд ны, жы лі ў свой 
час і знай ш лі спа чын 
па э тэ са Кан стан цыя 
Буй ло і ма стак Фер
ды нанд Руш чыц. Неў
рад лі вую бе ла ру скую 
ка та ліц кую ні ву доў гія 

га ды араў і за сей ваў ме на ві та ў Віш не ве 
ай цец Ула дзіс лаў Чар няў скі.

Каб ат ры маць гэ тую жмень ку ін фар ма
цый, хо піць заг ля нуць у „Бе ла ру скую эн
цык ла пе дыю”, ча го я зрэш ты ад поль скіх 
жур на лі стаў ці па лі ты каў не ча каю. Але 
ўжо ка рот кая бі яг ра фія ў поль скай Ві кі пе
дыі да ступ ная ўсім. І там, між ін шым, мож
на пра чы таць ус па мін са мо га Шы мо на 
Пе рэ са: „Я на ра дзіў ся ў ма лым яў рэй скім 
штэтл, якое між Пер шай і Дру гой сус вет
ны мі вой на мі бы ло пад поль скім кан т ро
лем, але жы лі там бе ла ру сы і па ля кі. І яны 

не на ві дзе лі па ля каў. Не га ва ры лі на іх 
мо ве. Мес ца, у якім я на ра дзіў ся, бы ло 
ма лень кае, поў нас цю яў рэй скае, а мы не 
жы лі ні ў Поль ш чы, ні ў Ра сеі. Жы лі ў Із
ра і лі ад дня ма іх на ро дзі наў, яш чэ да эміг
ра цыі”. Шы мон Пе рэс па кі нуў Віш не ва 
ў 1934 го дзе, ка лі яму бы ло адзі нац цаць 
га доў. І ме на ві та та кім уба чыў сваё мя
стэч ка, ка лі аг ля нуў ся на зад амаль во сем
дзе сят га доў паз ней, у 2003 го дзе.

До сыць, ад нак, пра гі сто рыю і ге аг ра
фію. Ця пер па ру слоў пра ўраж лі васць. 
Да пус цім, што ня мец кія га зе ты „Fran k fur ter 
Al ge ma i ne Ze i tung” ці ін шы „Bild” змяс ці лі 
ін фар ма цыю: „Эбер гардт Мок (лі та ра тур ны 
ге рой — М. В.) на ра дзіў ся ў 1883 го дзе ў ня
мец кім Брэс ляў, сён ня ў Поль ш чы (obec nie 
w Pol s ce)”. І ха ця ў гэ тай фра зе не маг чы ма 
знай с ці ні гі ста рыч най, ні ге аг ра фіч най 
няп раў ды, не трэ ба ба га та га ўяў лен ня, каб 
па чуць абу ра ныя га ла сы па ля каў. У ме ды
ях поў на бы ло б пра ня мец кі ім пе ры я лізм 
і рэ ван шызм, гу ча лі б па гро зы су да мі і не 
ве даю, ці не дай ш ло б да дып ла ма тыч най 
но ты.

Вяр та ю чы ся да Шы мо на Пе рэ са і Віш не
ва ў поль скіх срод ках ма са вай ін фар ма цыі, 
ха чу ад зна чыць, што не цяж ка знай с ці 
і прык ла ды па літ ка рэк т нас ці (ужы ваю гэ тае 
сло ва ў ста ноў чым сэн се, ня гле дзя чы на 
мод нае апош нім ча сам здзек лі вае да яго 
стаў лен не). Вось што на пі саў ін тэр нэтпар
тал Onet: „Szy mon Pe res uro dził się w sier p-
niu 1923 ro ku w Wisz nie wie, wte dy po ło żo nym 
na te ry to rium przed wo jen nej Pol ski (obecnie 
jest to część Białorusi)”.

Мож на? Мож на.
vМі ко ла ВаЎ Ра НЮк

Урок гі сто рыі, ге аг ра фіі і ... ураж лі вас ці.
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11.10 — 17.10

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

(22.03. — 20.04.) Трэ ба бу дзе шу каць шля хі 
да па ра зу мен ня ў пар т нёр скіх ад но сі нах. Ка-
лі ты ў па ры і ў вас ёсць шэ раг прын цы по вых 
пы тан няў, зап ла нуй це ды я лог. З па ня дзел ка па 
се ра ду вы дат ны час для да сяг нен ня ўза е ма-
ра зу мен ня, так са ма ў дзе ла вым пар т нёр стве. 
Спры яль ныя дні для вы ра шэн ня фі нан са вых 
праб лем. Мо жаш браць гро шы ў па зы ку. Пас-
п ра буй з се ра ды ра шу ча па кон чыць са шкод-
ны мі звыч ка мі. На вы ход ных уст ры май ся ад 
буй ных па ку пак.

(21.04. — 21.05.) На вя дзі ідэ аль ны па ра дак 
у хат ніх спра вах і на пра цоў ным мес цы. Пра-
водзь ге не раль ную ўбор ку, ладзь ра монт. Ад но-
сі ны ў сям’і больш гар ма ніч ныя. Не за бы вай пра 
зда роўе. У дру гой па ло ве тыд ня твой іму ні тэт 
мо жа ас лаб нуць, ры зы ку еш стаць ах вя рай ві-
рус най ін фек цыі. У чац вер і пят ні цу эка ном сі лы 
і не астынь.

(22.05. — 22.06.) Мо жа ад быц ца эва лю цыя 
ў тва ім аса бі стым жыц ці. Ад но сі ны скла дуц ца 
вы дат на. Ка лі ты са мот ны, мо жаш па зна ёміц ца 
з кім сь ці пад час да лё кай па ез д кі або па ін тэр-
нэ це. У чац вер і пят ні цу маг чы мае па ха ла дан не 
ў ва шай су вя зі. Пас п ра буй уст ры мац ца ад спат-
кан няў і па будзь у адзі но це. На вы ход ных мо жа 
па гор шыц ца са ма ад чу ван не, з’я віц ца фі зіч ная 
сла басць, бес сань. Не злоў жы вай ле ка мі, асаб лі-
ва зас па ка яль ны мі срод ка мі і снат вор ным.

(23.06. — 23.07.) Важ ныя ад но сі ны ў сям’і 
і з ка ха ным ча ла ве кам. У пер шай па ло ве тыд ня 
мо жа ад быц ца доб рая раз мо ва аб спад чы не. 
Доб ры час для ра ман тыч ных ад но сін. Дзе ці па-
це шаць сва і мі пос пе ха мі. Ста рай ся больш уваж-
лі ва па ста віц ца да бліз кіх лю дзей, перш за ўсё 
ста рэй ша га па ка лен ня — яны ма юць пат рэ бу 
ў тва ім кло па це. Не грэ буй хат ні мі аба вяз ка мі.

(24.07. — 23.08.) За ся родзь ся на ўрэ гу ля ван-
ні хат ніх спраў і кло па таў. Час спры яль ны для ву-
чо бы, па ез дак і кан так таў з людзь мі. У ся мей ных 
ад но сі нах мір і гар мо нія. За хо чац ца не як уп ры-
го жыць, доб раў па рад ка ваць ха ту. Для гэ та га 
бу дзе ўсё не аб ход нае: ма тэ ры яль ныя рэ сур сы, 
вя ліз нае жа дан не і доб ра зыч лі вая ат мас фе ра 
ў сям’і. Больш спа кой на стаў ся да мер ка ван ня 
ін шых лю дзей.

(24.08. — 23.09.) Най больш ак ту аль ныя пы-
тан ні, звя за ныя з пра цай і кан так та мі з людзь мі. 
Да се ра ды ўключ на бу дзе ўсё ат рым лі вац ца 
без праб лем. Змо жаш па вы сіць уз ро вень свай-
го пра фе сій на га май стэр ства, што ста ноў ча 
адаб’ ец ца на да хо дах. Дру гі пас пя хо вы на пра-
мак — ву чо ба і ра ман тыч ныя ад но сі ны. Лёг ка 
ас во іш лю бы на ву чаль ны ма тэ ры ял і ад шу ка еш 
пат рэб ную ін фар ма цыю. Не вык лю ча ны ка рот-
кія лю боў ныя пры го ды ў да ро зе. У дру гой па ло-
ве тыд ня маг чы мы фі нан са выя цяж кас ці. Прый-
дзец ца па аш ча джаць?

(24.09. — 23.10.) Мо жаш упас ці ў дэп рэ сіў-
ны стан, вык лі ка ны не за да во ле нас цю са бой, 
сва ім знеш нім выг ля дам або сты лем па во дзін. 
Ма еш шанц вы пра віць гэ тае ста но віш ча. Паг ля-
дзі ў лю стэр ка і адз нач тыя свае ры сы, якія не 
па да ба юц ца больш за ўсё. Мо жаш па чаць эк с-
пе ры мен ты са сва ёй знеш нас цю! Змя ні стыль. 
Асаб лі ва ўда ла пач неш ра шу чую ба раць бу 
з ліш няй ва гой. Па ста рай ся стры мац ца ад прыс-
ма каў, асаб лі ва ша ка ла ду.

 (24.10. — 22.11.) Уз моц ніц ца ці ка васць да 
ўся го за гад ка ва га і та ям ні ча га. Пач ні больш глы-
бо ка вы ву чаць мі ну лае сва ёй сям’і — рас пы тай 
пра да лё кіх прод каў, важ ныя па дзеі ў ро дзе 
і род нас ныя су вя зі. На ды хо дзіць важ ны мо мант 
для раз віц ця ўнут ра най са ма свя до мас ці, у чым 
знач на да па мо гуць ве ды па гі сто рыі ро ду. Ву-
чы ся і кан так туй з людзь мі, шу кай ак ту аль ную ін-
фар ма цыю. З чац вяр га тваё са ма ад чу ван не мо-
жа па гор шыц ца. Не кан так туй з ны ці ка мі. Больш 
ад па чы вай.

(23.11. — 22.12.) Ад шу ка еш лю дзей, якія 
ака жуць не а цэн ную да па мо гу ў рэ а лі за цыі тва іх 
пла наў. Доб ры час для пра вя дзен ня рас с ле да-
ван няў, по шу ку ін фар ма цыі, у тым лі ку кан фі дэн-
цый на га ха рак та ру. Прад ста віц ца та бе ўда лы 
шанц у выг ля дзе ра бо ты на паў стаў кі ці па су-
мяш чаль ні цтве. Маг чы ма, з’я віц ца ўплы во вы за-
ступ нік, які да па мо жа та бе ўсё гэ та ўлад ка ваць. 
І ты бе ска рыс лі ва да па ма гай ін шым.

(23.12. — 20.01.) Ін тэн сіў ныя сяб роў скія 
зно сі ны. Но выя зна ём ствы. Уз рас це ро ля вір-
ту аль ных зно сін. Бу дзеш уцяг ну ты ў бур нае аб-
мер ка ван не пы тан няў на фо ру мах. Не ка то рыя 
сяб роў скія су вя зі ста нуць ра ман тыч ны мі. Трэ ба 
бу дзе вып ра ба ваць на са бе жор ст кі прэ сінг 
з бо ку аў та ры тэт на га і ўплы во ва га ча ла ве ка. Ад 
ця бе бу дуць пат ра ба ваць больш сур’ ёз ных і ад-
каз ных па во дзін.

(21.01. — 19.02.) Час спры яль ны для ву чо бы 
і кар’ ер на га пра соў ван ня. Трэ ба бу дзе пра вес-
ці ку лу ар ную суст рэ чу з уп лы во вы мі людзь мі, 
дзе бу дзе аб мяр коў вац ца тваё но вае кар’ ер нае 
пры зна чэн не. Мо гуць па ста віць та бе не а фі цый-
ныя ўмо вы, аба вя за цель ствы, па га дзіў шы ся з імі 
ат ры ма еш тое, ча го жа да еш. Уда лы час для ўрэ-
гу ля ван ня пы тан няў, звя за ных з на ву чан нем.

(20.02. — 21.03.) Скан цэн т руй ся на пы тан-
нях на ву чан ня. У шко ле шанц знач на па пра віць 
сваё ста но віш ча. На стаў ні кі і вык лад чы кі бу дуць 
наст ро е ны да ця бе доб ра зыч лі ва. Доб ры час 
для да лё кіх па да рож жаў, па шы рэн ня кру гаг ля-
ду, зна ём ства з людзь мі з ін шай куль тур най тра-
ды цыі, і для зно сін праз ін тэр нэт. Ста рай ся паз бя-
гаць эк ст рэ маль ных сі ту а цый, а так са ма лю бой 
дзей нас ці, якая мо жа пры вес ці да траў маў.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма

ра мі ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. зем на вод ная жы вё ла, агід ны ча ла век = 15 _ 1 _ 2 _;
2. тра ды цый ная ся лян ская бу ды ні на для за ха ван ня зба жы ны = 21 _ 

10 _ 11 _ 24 _ 25 _;
3. ура чы сты верш пры све ча ны па дзеі або ге рою = 4 _ 3 _ 14 _;
4. пу зы ры стая ма са на кі пу чай вад кас ці = 12 _ 18 _ 17 _ 16 _;
5. крок = 13 _ 9 _ 8 _;
6. зі мо вае адзен не з фут ра = 19 _ 20 _ 5 _ 22 _;
7. дру гі пе ры яд ме за зоя = 23 _ 6 _ 7 _.
       (ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль

ныя ад ка зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 38 ну ма ра
Ка пу ста, Ча ву сы, мар ме лад, гімн, лі нія, ярд, выц цё, це ла, цар, 

ца ля, Маск ва.
Ра шэн не: У цём ным мес цы і гні ляк све ціц ца.
Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Лявону Федаруку з Рыбал.

У Но вым Ляў ко ве На раў чан скай гмі ны 
ёсць 43 драў ля ныя да мы. Вар та ад зна
чыць, што ў Гай наў скім па ве це за ха ва
ла ся шмат драў ля най за бу до вы, перш 
за ўсё жы лых да моў, але і сель ска гас па
дар чых бу дын каў. Не ка то рыя ха ты з пры
го жы мі га нач ка мі (яны як дэ ка ра тыў ная 
част ка ха ты і як мес ца ад па чын ку пас ля 
пра цы ле там). Ар хі тэк тур ная разь ба вы
сту па ла ка ля ка ло нак, на пад ст рэш ні ку, 
шчы це, вят роў ках. Гэ тыя дэ ка
ра тыў ныя эле мен ты — пра цяг 
агуль на га знеш ня га ўпры га жэн
ня ха ты. Да мы ме лі трох шы ба
выя вок ны ды ад нодва акен цы 
ў шчы тах. Вок ны ўпры гож ва лі 
ша лёў ка мі, ліш т ва мі і ака ні ца мі. 
Зні зу бы лі па да кон ні кі, па якіх 
сця кае з акон ва да.

У пас ля ва ен ны пе ры яд да хі 
да моў бы лі кры ты шэ рай цэ мен
т навап на вай або аран жа вай 
ке ра міч най ча ра пі цай. Вуг лы 
да моў ша ля ва лі глад кі мі дош
ка мі і на іх на бі ва лі ар на мент, 
ге а мет рыч ныя фі гу ры, эле мен
ты рас лін, квет кі або птуш кі. 
Не ка то рыя да мы бы лі аба бі тыя 
ша лёў кай. Зі мой унут ры аша ля
ва ных хат бы ло ку ды цяп лей.

За раз баць коў скія да мы 
першна перш пе ра ня лі іх дзе ці. Не ка то
рыя ма ла дыя ўлас ні кі свае да мы пра да лі 
зна ё мым (за раз у Но вым Ляў ко ве тры та
кія вы пад кі). У трох ха тах да жы ва юць яш чэ 
са мот ныя баць кі. Дзе вяць хат знік лі бяс с
лед на. На іх мес цы мож на су стрэць яш чэ 
рэд кія кус ці кі бэ зу, яз мі ну або ча ром хі, 
а на ват ста рыя гру шы і яб лы ні з бы ло га са
ду. Ча сам част ку бы лой ага ро джы. Гэ тыя 

Гэ ты дом на во дзіць ус па мі ны з май го 
дзя цін ства, якое ў ім прай ш ло. Ха чу да
даць, што бы ло яно шчас лі вае. Баць кі га
ня лі да пра цы. Але ў мае ран нія га ды дзе ці 
не цу ра лі ся пра цы, да па ма га лі баць кам на 
гас па дар цы ў кож ную па ру го да па ме ры 
сва іх сіл. А яна, пра ца, бы ла са мая раз на
стай ная. Між ін шым, мы пас ві лі ка роў і аве
чак, да па ма га лі ў по лі і на се на жа ці. Да гэ
туль ста іць у ад ным з па кой чы каў пісь мо
вы стол, пры якім я пі саў да маш нія пра цы 
і рых та ваў ся да чар го вых уро каў у шко ле. 
Апоў д ні заг ля да ла ў яго сон ца. Стол ста яў 
пры ад ным з акон на ага род чык, які ад дзя

ляў дом ад ву лі цы. Па гля дзеў 
я за раз у тое ак но. У ага род чы
ку праз га ды ўсё па мя ня ла ся, 
вы рас лі ін шыя пла до выя дрэў
цы, ле там цві туць ін шыя квет кі. 
Вяс ной зац ві тае той сам бэз. 
Ня ма двух дрэў цаў ча ром хі над 
ро вам. Ву лі цу па шы ры лі, роў за
сы па лі і не ста ла ёй мес ца. На 
ву лі цы не пя сок, як бы ло не ка лі, 
і не брук, а ўжо шмат га доў як 
пак ла лі ас фальт.

Не толь кі я збе ра гаю драў ля
ны дом. У ма ёй род най вёс цы 
та кія да мы ёсць у Нес це ру коў, 
Скеп каў, Каз лоў скіх, Са е ві чаў, 
Бол ба таў, Ба роў скіх, Пу чын скіх, 
Це лу шэц кіх, Іг на цю коў, Су ха до
лаў, Га лу боў скіх, Гры га ру коў, 
Куч каў, Леў чу коў, Са хар чу коў, 
Крас ноў скіх і Хар ке ві чаў.

Гу та рыў я з ад на вя скоў ца мі аб тым, як 
ім жы вец ца ў да мах з дрэ ва. Яны ска за лі, 
што ў та кім до ме доб ра ся бе ад чу ва юць 
і не па мя ня лі б на ін шы. У ста рых драў ля
ных ха тах свой скі клі мат. Яны за хоў ва юць 
той ра ней шы дух. У іх яны ма юць свае 
лю бі мыя ку точ кі і най час цей там пра седж
ва юць.

vЯн ка ЦЕ Лу шЭЦ кІ

Свой скі дух хат

Ад 1 ве рас ня аба вяз вае за кон аб бяс п лат ных ля кар ствах 
для се ні ё раў, якім больш за 75 га доў. Ка лі прэм’ ермі ністр Бэ а
та Шыд ла на прэскан фе рэн цыі пас ля «рэ кан ст рук цыі ўра да» 
хва лі ла ся, што ў бю джэ це на бу ду чы год за бяс пе ча ны гро шы 
на бяс п лат ныя ля кар ствы се ні ё рам, дык мне мо таш на ста ла. 
Аб якіх «да рэм ных» ме ды ка мен тах ідзе га вор ка? Возь мем для 
прык ла ду фар ма цэў тыч ныя срод кі на па вы ша ны ціск кры ві. 
На спі ску апы ну лі ся прэ па ра ты: In dix SR (30% — 2,78 зл.), 
Am lo pin (30% — 7,52 зл.), Tor va card (30% — 6,69 зл.). У агуль
ным пад лі ку па цы ент (у ма ім вы пад ку) ат ры маў бяс п лат на тры 
ля кар ствы вар тыя 16,99 зл., а за апош нія два вы му ша ны быў 
зап ла ціць: Tri ta ce (да га вор ная ца на — 12,32 зл.) i Acard (100% 
— 9,00 зл.). Ра зам 21,32 зл. Ці гэ та не кры ва душ насць? Та кіх 
прык ла даў мож на пры во дзіць без лі ку. Але ці ўла да слу хае го
лас су ве рэ на? У вы бар чай кам па ніі Пра ва і спра вяд лі васць за
яў ля ла ўсім ды паў сюд на, што ў пар ла мен це бу дзе раз г ля даць 
гра ма дзян скія пра па но вы. А як спра ва ма ец ца з абор та мі? 

Ад кі ну лі гра ма дзян скі пра ект пас ля пер ша га чы тан ня! Не важ
ныя ім «чор ныя пра тэ сты» жан чын. Не важ ны го лас апа зі цыі 
ў масме ды ях. Пар ла мен тар ная боль шасць ка ры ста ец ца сва
і мі прын цы па мі. Та кая ўжо сён няш няя рэ ча іс насць — шэ рая 
і змроч ная.

Пас ля но ва га го да прад бач ва ец ца знач ная на цэн ка ста вак 
за элек т ра э нер гію і ва ду, што не паз беж на паў п лы вае на рост 
цэн хар чо вых пра дук таў. Гэ та ўжо пэў на. А як бу дзе з зар п ла
та мі і пен сі я мі? На той жа прэс кан фе рэн цыі прэм’ ер Бэ а та 
Шыд ла га ран та ва ла, што на пе ра а цэн ку пен сій і на пры баў ку 
да са май ніз кай пен сіі срод кі ў но вым бю джэ це за бяс пе ча ны. 
Ні я кай кан к рэ ты кі. Ці гэ та не чар го вая фаль сі фі ка цыя спа да
ры ні прэм’ ер? Як ін фар ма ваў тэ ле ка нал «Поль сат Ньюс 2» на 
пы тан не «Ці ад чу ва еш ся бе ашу ка ным Пі Сам?» ста ноў ча ад ка
за ла 92% апы та ных, ад но 8% да ло ад моў ны ад каз. Я да лу ча ю
ся да тых пер шых.

vула дзі мір СІ Да Рук

да мы і па над вор кі з ка ло дзе жа мі з жу раў
ля мі за ста лі ся ў ма ёй па мя ці. Шэсць з іх 
бы ло пры го жых, у тым лі ку два з вя лі кі мі 
га нач ка мі.

У Но вым Ляў ко ве драў ля ны дом з ну ма
рам двац ца тым, у якім я жы ву, па бу да ваў 
яш чэ мой дзед. Мае ён свой ха рак тар. 
І я ста ра ю ся за ха ваць дух гэ та га до му. 
У ма ім до ме, між ін шым, тыя са мыя вок ны, 
дзве ры, клям кі, вя лі кая ша фа і ма ёй ма

мы па саж ны са лід ны з акоў ка мі сун дук. 
Ёсць у ім ста рыя іко ны ў ку це, на іх руч
ні кі, фо таз дым кі дзе да, ба бу лі і баць коў 
у рам ках і за шклом. Пе чы пе ра бу да ва
ныя на той са мы ко ліш ні лад. Ма юць яны 
г.зв. ду хоў кі ды ля жай кі. Дом нак ры ты 
шэ рай ча ра пі цай. У шчы це ад ву лі цы ёсць 
акен ца, каб на га ры до ма бы ло від но. Гэ
та адзін з най ста рэй шых да моў у вёс цы.

Кры ва душ насць і фаль сі фі ка цыя
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У па ле скай глы бін цы (57)

У
 Лю бязь я пры е ха ла па гля дзець 
на Пры пяць і яе ме ан д ры, рас пы
таць у лю дзей пра су вязь з ра кой 
і во зе рам. Мая па ле ская ван д роў

ка па ча ла ся з прыс ві цяз скіх ба лот у Шац
кім ра ё не, дзе кры ні цы па ле скай Ама зон кі. 
Ад па чат ку ці ка ві ла мя не вус ная на род ная 
твор часць, звя за ная з ра кой, ле ген ды, пес
ні, бы лі. Але на гэ тым грун це ча ка ла мя не 
поў ная па ра за. Толь кі ў ад ным мес цы, да
клад на ў Лю бом лі, ве да лі ад куль на зоў Пры
пяць. Апо вед быў на столь кі схе ма тыч ны 
і спрош ча ны, што сам ра сказ чык на ка нец 
ска за на га моц на ўсум ніў ся. На зоў ат ры маў
ся ні бы та з та го, што Пры пяць вып лы вае 
з пя ці роз ных кры ніц, якія злі ва юц ца ў ад ну 
плынь. Сця пан Бам бі за з бе ла ру скіх Ля ско
ві чаў, аў тар эк ск лю зіў на га фо та аль бо ма 
«Маё Па лес се», пра па нуе наб лі жа ную вер
сію. Па вод ле яго, на зоў бя рэц ца ад пят нац
ца ці пры то каў, што ўлі ва юц ца ў Пры пяць. 
Ка лі злі чыць усе пры то кі і кры ні цы, ле ген ды 
губ ля юць сэнс, ды за мест па боль шыць 
зна чэн не і ве ліч ра кі, ві да воч на яе аб мя жоў
ва юць. На са мой спра ве ў Пры пя ці 123 пры
то кі. Коль кі кры ніц — ніх то яш чэ не злі чыў.

Ка лі ў Лю бя зі я спы та ла ад куль на зоў іх 
ра кі, у ад каз па чу ла ся эма цый ная скар га:

— А ў нас та кая бя да, не ра ска заць...
— Якая бя да?
— Ужо два га ды за пар па нуе та кая за су

ха, што страх па ду маць, што да лей бу дзе. 
Ра ка вяс ною не раз лі ла ся, а мес ца мі так 
пе ра сох ла, што мож на яе пе рай с ці ўброд. 
Най ста рэй шыя лю дзі та ко га не па мя та
юць...

Прып ры пяц кія па ле шу кі цу доў на ад роз
ні ва юц ца ад су час ных лю дзей у ад ной 
спра ве: ка лі яны ча гось ці не ве да юць, па
маў чаць і адаш люць да больш па ін фар ма
ва ных ці аду ка ва ных лю дзей. Вось і мя не 
ў ад мі ніст ра цыі гас ці ні цы, дзе зга ва ры лі ся 
пра ра ку, ад ра зу на кі ра ва лі ў сель са вет:

— Там пад ка жуць, хто ве дае та кія рэ чы.

* * *
У гэ ты раз не ча ка на для ся бе я па ся

лі ла ся ў ну мар з кан ды цы я не рам і ван най 
з джа ку зі. У пры бі раль ні ля жа лі не аб ход
ная кас ме ты ка і фен. Мой апар та мент, ка
лі ўлі чыць ак ту аль ны курс до ла ра, каш та
ваў толь кі 14 до ла раў за ноч. Яш чэ больш 
це шы ла мя не ад на спра ва. У ад мі ніст ра цыі 
прып люш чы лі во ка на мой няш час ны вы
гляд. Пас ля дзі кай ван д роў кі па няз ве да
ным ле се і здзі чэ лым пар ку мае но гі і ру кі 
бы лі ў ра нах, з якіх са чы ла ся кроў. Каб 
гэ та га бы ло ма ла, сле дам прып лёў ся дзі кі 
са ба ка з ле су. Са ба ка ці ка ваў на па на
двор ку гас ці ні цы аж но да май го ад’ ез ду.

Каб пас пець пе рад зак рыц цём уста но

вы, ад ра зу пас ля раск ва та ра ван ня я сха
дзі ла ў сель са вет. Ад мі ніст ра цый ны цэнтр 
зна хо дзіў ся не па да лёк га тэ лю ў ста рой, 
па бе ле най вап най, му ра ван цы. Уся рэ дзі не, 
ся род аске тыч на га ін тэр’ е ру, па на ваў пры
ем ны ха ла док і мёр т вая ціш. Урэш це я тра пі
ла ў па кой, дзе ўві ха лі ся дзве ма ла дзень кія 
і над та вет лі выя пра цаў ні цы.

— Вам трэ ба су стрэц ца з на шай На тал
ляй Іва наў най, — вы ра шы лі ад на га лос на. 
— Яна най лепш бу дзе ве даць.

Ад на з іх да бы ла сваю ма біл ку ды наб
ра ла ну мар бу ду чай су бя сед ні цы. У маю 
ка рысць зноў спра ца ва ла дэ таль, тобок 
пад ляш ская мо ва.

— Гэ тая па ні нар маль на кан так туе па
ўкра ін ску, — ска за ла пра мя не чы ноў ні ца.

Суст рэ чу на зна чы лі праз ча ты ры га дзі
ны. На тал ля Шклё да, мяс цо вая на стаў ні ца 
гі сто рыі, за пра сі ла ў сваю ха ту. Ін т ры га ва
ла дзіў ная вы пад ко васць. Мне па шан ца ва
ла да мо віц ца з асо бай, у якой, па сло вах 

зга да на га ўжо гі сто ры ка Сця па на Ала сю ка, 
прып ры пяц кае скан ды наў скае проз віш ча. 
У ка рысць ва раж скіх мі фаў пра маў ля лі 
яш чэ кар цін кі з глы бін кі. На кож ным кро ку 
мя не аб мі на лі лёг кія фур ман кі, на бі тыя бе
лаб ры сы мі і ры жы мі хлап чу ка мі і дзяў чын
ка мі. Вяр та лі ся з ле су. Усе ста ра лі ся пад за
ра біць на чар ні цах, якія сё ле та ўра дзі лі ся 
як на вай ну. На па чат ку се зо на за кі ла грам 
пла ці лі 27 гры вень, пас ля ца на ўпа ла на па
ло ву, каб праз два тыд ні па шы ба ваць уга ру 
і спы ніц ца на 19 грыў нях (та дыш ні курс: 1$ 
= 26 гры вень). За дзень ад на сям’я маг ла 
за ра біць ад 400 да 1000 грыў няў. Па ўкра
ін скіх мер ках гэ та су ма ад па вя да ла ме сяч
най пен сіі на стаў ні ка.

Я гля дзе ла на па са жы раў у пе ра поў не
ных фур ман ках і за хап ля ла ся іх руп лі вас
цю, лоў кас цю, спры там. Ніх то не меў ліш ня
га гра ма тлуш чу.

(пра цяг бу дзе)
vФо та і тэкст Ган ны каН Д Ра ЦЮк

n Інтрер’ер ў рэстарнне ў гатэлю

n Любязь, вулачка да царквы

n Гульні і свабода на вуліцы ў Любязі

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.


