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Дзякуючы ёй пачаў работу на пасадзе 
дырэктара Музея рыбалоўства ў Гелю. 
— І месца, і праца вельмі мяне «ўцягну
лі», — кажа Міраслаў Куклік. — Сёння 
я спецыяліст па кашубскім рыбалоўстве. 
Усю інфармацыю я здабыў у даўнейшых 
рыбакоў, якія ўжо не жывуць. Яны мелі 
толькі нескладаныя катэры і вёслы. Тады 
яны чакалі рыбу, але ведалі калі, у якую 
пару... І арганізуем у Ястарні такую тра
дыцыйную лоўлю. Наогул шмат ладзім 
такога тыпу мерапрыемстваў, якія нагад
ваюць даўнейшую рыбалку.

Сёння Міраслаў Куклік з’яўляецца 
дырэктарам Музея Пуцкай з’ямлі, які 
мае свае філіі ў цэлым раёне. Славуты 
скансэн у Надолі (вёсачцы ў раёне Вей
герова, якая ў часы ІІ Рэчы Паспалітай 
апынулася ў межах Польшчы, калі ўся 
цэлая акружаючая тэрыторыя была пад 
Нямеччынай) гэта комплекс некалькіх бу
дынкаў, якія адзіныя засталіся аўтэнтыч
нымі будынкамі пры ўсіх індустрыяльных, 
пабудаваных на патрэбы рабочых най
большай воднай электрастанцыі, пабуда
ванай тут у 1970х гадах.

— Цэлы час мне здаецца, што шмат 
чаго яшчэ мог бы я зрабіць, — кажа 
Міраслаў Куклік. — Я сюды прыехаў 
як чалавек звонку. Мы так маем: калі 
кудысьці прыходзім, як неафіты, мы над
та афіцыёзныя. Магчыма пра гэта ідзе, 
каб «запэўніць прабел» у месцы, у якое 
мы трапілі.

Міраслаў Куклік узначальвае Тавары
ства «Сябры Гэлю». Таксама з’яўляецца 
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«Босы Антэк»
За працай, за навукай ці за любоўю 

пакінулі родныя сакольскія вёскі, каб 
здзейсніць свае і бацькоўскія мары 
аб лепшым жыцці. Эміграцыя, у гэтым 
выпадку ў межах Польшчы, не садзей
нічала гэтаму, каб выцесніць сваю 
тоеснасць ці адчуваць за гэта сорам. 
Станіслаў Клімовіч родам з Яцаўлянаў, 
што на Сакольшчыне, прыехаў на Кашу
бы настаўнікам геаграфіі. Педагагічны 
талент і харызма хутка паспрыялі новым 
выклікам, якія паспяхова здзяйсняў. Сён
ня з’яўляецца не толькі старшынёю Ла
кальнай рыбацкай групы ў Хмельне, але 
адначасова ўзначальвае пасаду раднага 
Картузскага павета.

— Пасля завяршэння вышэйшай шко
лы я застаўся тут. Не вярнуўся скуль 
прыйшоў — пад Саколку. Нас з Падляш
ша засталося вельмі многа, па сёння 
трымаем кантакт. Месцам на далейшае 
жыццё я выбраў Хмельна, — гаворыць 
Станіслаў Клімовіч. — Паза школай маю 
шмат іншых абавязкаў. Я экскурсавод, 
лакальны дзеяч, таксама ад двух гадоў 
радны Картузскага павета, старшыня 
камісіі адукацыі. Захапляюся кашубскай 
прыродай, арганізую шмат экскурсій. Як 
настаўнік прыроды і геаграфіі стараюся 
адкрываць перад дзецьмі і турыстамі ба
гацце гэтай зямлі.

Станіслаў Клімовіч парадніўся з Ка
шубамі. Са сваёй жонкай, радавітай 
кашубкай, мае тры дачкі: Дамроку, Сла
віну і Агату. Хаця Дамрока, гэта тыповае 
кашубскае імя, у гміне былі складанасці, 
каб менавіта так яе запісаць. З дапамо

гай прыйшла працаўніца гміны, ураджэн
ка Гайнаўкі.

— З сентыментам вяртаюся ў мае 
родныя старонкі. Швагер займаецца 
агратурызмам, часам яму дапамагаю, 
заўсёды, калі бачу падляшскія нумары, 
спыняю людзей, каб распытацца, што 
чуваць, або прабую паразмаўляць з імі 
папростаму, — прызнаецца Станіслаў 
Клімовіч.

Хмельна гэта вялікая турыстычнаад
пачынковая вёска, куды штогод прыяз
джае натоўп турыстаў. Клімовіч шмат 
энергіі ўклаў у развіццё гэтай галіны гас
падаркі ў сваёй гміне. Не толькі з’яўляец
ца аўтарам даведніка па сваёй ваколіцы, 
але таксама суарганізатарам такіх ме
рапрыемстваў як «Вяселле ў Хмельне», 
дзе прыгадвалі шлюб вядомага польска
га акцёра Збігнева Цыбульскага з Альж
бетай Хвалібог. Сам Станіслаў Клімовіч 
менавіта ў гэтым дагледзеўся шанцу на 
прывабнасць і развіццё кашубшчыны, 
якой сітуацыя свайго часу была пара
лельная з беларускай.

— Калі сёння хтосьці пытаецца мяне, 
што паўплывала на адраджэнне кашуб
скай мовы, дзе яна была выцясняная 
з публічнай прасторы, вучняў каралі 
за карыстанне ёю ў школе, адказваю 
— турызм, — тлумачыць Станіслаў Клі
мовіч. — Я глыбока сяджу ў гэтай тэме, 
з’яўляюся ініцыятарам шэрагу праектаў, 
мерапрыемстваў. Мы, лакальныя дзея
чы, свайго часу задумваліся, што можам 
даць людзям, якія сюды прыязджаюць. 
І вырашылі — кашубскасць.

Больш за трыццаць гадоў працы на ка

шубскай ніве Станіслава Клімовіча вык
лікала таксама грамадскі давер, аб чым 
сведчыць пасада павятовага раднага. Ка
лі б давяраць стэрэатыпам, кашуб гэта 
асцярожная асоба, якая «сваім» лічыць 
толькі кашуба. А заслужыць такое зван
не чалавеку з Усходу, вельмі складана.

— Ой, пра гэта маю прыкрыя ўспамі
ны, — прызнаецца Станіслаў Клімовіч. 
— Амаль дзесяць гадоў трэба было мне 
намагацца, каб лічылі мяне роўным. 
Трэба было заслужыць. Само ў мінулым 
годзе я асмеліўся апрануцца ў кашубскі 
строй, ідучы на пастэрку, па 35ці гадах. 
Прапанавалі мне розныя прэстыжныя 
працоўныя месцы: будзь дырэктарам, 
будзь войтам... але я не хацеў гэтага. 
Усё добра, калі добра. Аднак пры якой
небудзь няўдачы сказалі б зноў: — Ну 
так, «босы Антэк».

ДзейнічАць Для кАшуБАў, 
спАчыць у крынкАх

З Астровя, што пад Крынкамі, паехаў 
у Гданьск на геалогію, пазней у Карпаты 
за працай у якасці настаўніка. Міраслаў 
Куклік, будучы на другім курсе, вымуша
ны быў прыпыніць навуку па прычыне 
ваеннага становішча і звязаных з ім 
рэпрэсій. Супольна з сябрам з’ехалі на 
поўдзень Польшчы ў Судэты. План быў 
просты: жыць са збірання і продажу ка
мення. Аднак па галодным годзе сышлі 
з гор у даліну вучыць дзяцей у вясковай 
школе. Багацце акружаючай прыроды 
нават выклікалі думкі, каб тут асесці, 
аднак за жонкай (на той час адзіная 
мамалог у Польшчы) з’ехаў на Памор’е. 

Беларускасць знітавалася 

Шматкультурнасць, мульты-культы — тэмы вельмі модныя, паўсюдныя. Зручна іх ведаць. Кожны вялікі горад ператвара-
ецца ў культурны тыгель, у якім мы падзяляем гарадскую прастору з замежнікамі, ядзім у экзатычных барах і прымаем 
кожны семестр прагных адметнасці «эрасмусаў». Акружаемся людзьмі, часта вельмі далёкіх ад нас у культурным пла-
не, нават калі мігруем толькі ў межах Польшчы. Беларусы з Сакольшчыны, хаця прадвызначаныя сваёй культурай, на 
Памор’і змаглі знайсці з мясцовымі кашубамі супольны шлях для дасягнення агульнай мэты. Яны ўмелі выкарыстаць 
гэтыя адрозненні ў час, калі паняцце шматкультурнасці ці мульты-культы былі не толькі нямоднымі, але і нежаданымі.

з кашубскасцю

n Станіслаў Клімовіч 
са шматгадовай сяброўкай 
і зямлячкай прафесар 
Ленай Глагоўскай n Ірэна Саецкая і Міраслаў Куклік

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ
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Актыўнасць Трапятанне

І не да танца, і не да ружанца 
Сваімі вачыма

на Ме ся цы і зям лі дэманаў

Не каль кі ме ся цаў та му на зад пі саў 
я ў гэ тай руб ры цы пра вы раз ны рост не га
тыў ных эмо цый у поль скаўкра ін скіх да чы
нен нях. Іх за лож ні ка мі, як гэ та звы чай на 
бы вае ў та кіх сі ту а цы ях, ста лі на цы я наль
ныя мен шас ці, якім за ўсё пры хо дзіц ца рас
п лач вац ца. Сі ту а цыя ста ла яш чэ больш за
гуш ча най і на ват кры ху смяр дзю чай пас ля 
ўва хо ду ў пра кат доў га ча ка най кі на кар ці ны 
Вой це ха Сма жоў ска га «Ва лынь». Га да мі 
на коп ле ныя і за моў ч ва ныя поль скія эмо цыі 
ўспых ну лі з неў яў ляль най сі лай. Пра фільм 
ды ску та ва лі і вы каз ва лі свае мер ка ван ні 
ўсе — ад па лі ты каў, пуб лі цы стаў, гі сто ры
каў па свя та роў. Зра зу ме ла, што ў та кой 
сі ту а цыі каз ла мі ад пуш чэн ня і жа да ны мі 
ўдзель ні ка мі ды ску сіі ста лі поль скія ўкра ін
цы. То на іх пле чы і га ло вы зва ліў ся пер шы 
і ма гут ны ўдар уся ля кай, не кан т ра ля ва най 
ча сам хва лі гне ву. На між дзяр жаў ным уз
роў ні спра ва вы гля дае больш стры ма най, 

што вы ні кае з су поль ных ін та рэ саў і па гро
зы пе рад крам лёў скай па лі ты кай. Та му 
на ват прэм’ ер ны па каз філь ма, у вы ні ку рэз
ка га ста но віш ча ўкра ін скіх па лі ты каў, быў 
у Кі е ве поль скім па соль ствам ад тэр мі на ва
ны. Але зу сім паін ша му спра ва вы гля дае 
ў Поль ш чы. Дай ш ло ўжо на ват да та го, што 
стар шы ня Са ю за ўкра ін цаў у Поль ш чы Пят
ро Ты ма па даў у пра ку ра ту ру за я ву з аб ві на
ва чан нем вя до ма га і не ад наз нач на га па да
рож ні ка Вой це ха Цэй роў ска га ў вы каз ван
нях, у якіх «зне ва жаў ук ра ін цаў і за клі каў да 
ра са вай ня на віс ці». У ад ной з каст рыч ніц кіх 
пе ра дач на Ра дыё Ка ша лін Цэй роў скі, ка
мен ту ю чы фільм, за я віў на ступ нае: Uk ra iń cy 
to gwał ci cie le i rzeź ni cy. (...) Je że li mój brat jest 
gwał ci cie lem i rzeź ni kiem, a ja przez dzie siąt-
ki lat, po tym, jak do ko na no rze zi wo łyń skiej, 
twier dzę ca ły czas, że on jest bo ha te rem, to 
mnie czy ni rzeź ni kiem i gwał ci cie lem. Bo zna-
czy to, że mnie nie to przesz ka dza, że on był 
rzeź ni kiem i gwał ci cie lem. Li czy się dla mnie 
tyl ko to, w ja kiej spra wie gwał cił i roz rzy nał lu-
dzi. No więc na Pań skie py ta nie „czy wszys cy 
Uk ra iń cy?” stwier dzam, że wszys cy.

Да поў ніў так са ма:”Ża den Uk ra i niec do tej 

po ry nie upo rząd ko wał tej spra wy. Nikt tam nie 
wys tą pił ze znacz nych Uk ra iń ców mó wiąc: Ci 
na si bo ha te ro wie to nie są bo ha te ro wie. Tak, 
wal czy li o nie pod leg łą Uk ra i nę, ale ta ki mi me-
to da mi się nie za łat wia spraw. Bo nie moż na 
dob ra uzy skać czy niąc ma kab rycz ne zło.

У па ве дам лен ні ў пра ку ра ту ру Пят ро 
Ты ма пра вы каз ван ні Цэй роў ска га на пі саў, 
між ін шым: „Obel ży we, urą ga ją ce, uw ła cza-
ją ce god noś ci czło wie ka, wy ra ża ją po gar dę 
wo bec Uk ra iń ców, po ni ża ją ich w oczach opi nii 
pub licz nej, a w kon sek wen c ji znie wa ża ją oso-
by na ro do woś ci uk ra iń skiej z po wo du ich przy-
na leż noś ci na ro do wej”.

Як да спра вы па ды дзе пра ку ра ту ра і ці 
спра ва зной дзе мес ца ў су дзе — па жы вем, 
па ба чым.

Не мі нуў ме сяц, ка лі нап ры кан цы мі ну ла
га тыд ня ні ко му не вя до мая дэ пу тат ка поль
ска га Сей ма ад Пра ва і спра вяд лі вас ці Бе
а та Ма тэ у сякПя лю ха так са ма вы ра шы ла 
аб вяс ціць го ра ду і све ту свае ўра жан ні ад 
па ба ча най кі на стуж кі «Ва лынь». І ей ная, 
няст ры ма ная аў тар ская твор часць вык лі ка
ла чар го вы агуль на поль скі скан дал. Вось 
яе не ка то рыя рэф лек сіі ад па ба ча най 

кі на стуж кі: Jak do tąd nie czy ta łam i nie sły-
sza łam w pol skich me diach py ta nia: kim są ci 
lu dzie z Uk ra i ny, któ rych w Pol s ce pra cu je już 
po nad mi lion? Po tom ka mi mor der ców? A jeś-
li tak, to czy uwa ża ją lu do bój stwo, ja kie go 
do puś ci li się ich krew ni na Po la kach, za zło, 
któ re ich dzi siaj bo li? A mo że są ty mi, któ rzy 
za za ro bio ne u nas pie nią dze fun du ją na Uk-
ra i nie pom ni ki Ban de ry? Oczy wiś cie, uz na ję 
za obo wią zek ka to li ka po ma ga nie pot rze bu ją-
ce mu, mu zuł ma ni no wi czy pra wos ław ne mu. 
Rów no cześ nie jed nak, je że li chcą miesz kać 
w Pol s ce i pra co wać obok mnie, mam pra wo 
spy tać ich o pog lą dy, prze ko na nia i nas ta wie-
nie do war toś ci, któ re w Pol s ce uz na je my 
za waż ne. Mam pra wo ocze ki wać od rzą du 
i rzą dzą cej par tii po li ty ki ot war tych oczu i roz-
wią zy wa nia rze czy wis tych prob le mów. Wol ni 
w swo im myś le niu i dzia ła niu po win niś my żą-
dać od miesz ka ją cych i pra cu ją cych w Pol s ce 
cu dzo ziem ców le ga li zo wa nia po by tu i stwo-
rzyć sku tecz niej szy me cha nizm bez w z g lęd-
ne go eg zek wo wa nia te go obo wiąz ku przez 
pań stwo we służ by. Ale tak że, po win niś my wy-
ma gać od ate is tów, pra wos ław nych czy mu-
zuł ma nów oś wiad czeń, że zna ją i zo bo wią zu-
ją się w peł ni res pek to wać pol ską Kon s ty tuc ję 
i war toś ci uz na wa ne w Pol s ce za waż ne. 
Nies peł nia nie tych wy mo gów po win no być jed-
noz nacz nym po wo dem do de por tac ji.

І я зра зу меў, што ма ім, ла яль на га пра ва
слаў на га бе ла ру са, аба вяз кам з’яў ля ец ца 
так пахрыс ці ян ску пуб ліч на вы ма віць сло
вы ма літ вы «Бо жа пра бач нам, ка лі ла ска».

vЯў ген ВА ПА

На мі ну лым тыд ні ме сяц свя ціў нам но га 
яр чэй, чым звы чай на, а аст ра но мы ра і лі 
на зі раць асаб лі вы бляск гэ та га свя ці ла. 
Зор кі, як вя до ма, вель мі моц на ўплы ва юць 
на наш лёс, а аст ро ла гі ўвяз ва юць ак тыў
насць Ме ся ца, як спа да рож ні ка Зям лі 
з ак тыў нас цю ў гра мад стве на на шай пла
не це. Апош нім ча сам най больш ак тыў ны мі 
бы лі ка рэй цы. Пры чым не тыя, якім і дых
нуць нель га пад та таль най ідэ а ло гі яй чуч
хэ. Паў ноч ныя ка рэй цы на сён ня — гэ та 
са мая няш час ная на цыя на гэ тым све це. 
Выб рац ца з той без на дзей най прор вы, 
у якой апы ну ла ся гэ тая част ка Ка рэі, най
перш „дзя ку ю чы” Са вец ка му Са ю зу, ня ма 
шан цаў хі ба яш чэ не каль кім па ка лен ням. 
А пра тэ сту юць як раз паў д нё выя ка рэй цы, 
у якіх дэ ма кра тыя і даб ра быт, у якіх амаль 
усё доб ра. Але ня ма ні чо га доб ра га, каб 
не за ха це ла ся зра біць яш чэ лепш. Паў д
нё выя ка рэй цы пра тэ сту юць су праць ка
руп цыі, а мо жа на ват не ка руп цыі, а толь кі 
гэт ка га ку маў ства ў вы шэй шым эша ло не 
ўла ды. І ка лі на ву лі цы ста лі цы на мір ны 
пра тэст вы хо дзіць за дзень амаль мі льён 
ча ла век — то спра ва гэ тай ця пе раш няй 
прэ зі дэн т шы дрэнь, не мі нуць, па ўсім ві
даць, ёй ад стаў кі, ня гле дзя чы на ўсе па пя
рэд нія за слу гі і на род ную аб ра насць.

У Ка та ло ніі свае пра тэ сты. У яе ста
лі цы Бар се ло не на ву лі цы вый ш ла ка ля 
7090 ты сяч дэ ман ст ран таў. Пры чы на 
— юры дыч ны і ін шы пе рас лед іс пан скі мі 
цэн т раль ны мі ўла да мі ка та лон скіх па лі ты
каў. Пра цэс зда бы ван ня не за леж нас ці 
ў ка та лон цаў — доў гі, у не чым су пя рэч лі вы 
і хва ра ві ты. Але трэ ба мер ка ваць, што 
па да віць Мад ры ду гэ тае пам к нен не не 
ўдас ца і аб вяш чэн не і прыз нан не не за леж
нас ці Ка та ло ніі — пы тан не не блі жэй шых 
дзе ся ці год дзяў, а га доў.

У ЗША яш чэ пра цяг ва лі ся пра тэ сты 
су праць аб ран ня прэ зі дэн там До наль да 
Трам па. Тыя, хто ві на ва ціў рэс пуб лі кан ца 
ва ўсіх смя рот ных і жыц цё вых гра хах, са мі 
ста лі няз доль ны мі прыз наць па ра зу сва ёй 
кан ды дат кі.

У Бе ла ру сі са мым яр кім пра тэ стам мі ну
ла га тыд ня стаў за хоп тры ма ці ча тыр ма 
ста лы мі жан чы на мі ста ліч на га трам вая. 

Ві на ва тыя бы лі ме на ві та трам вай ш чы кі, 
якія не па пя рэ дзі лі лю дзей, што тран с парт 
не пой дзе ў аз на ча ным кі рун ку, а лю дзі 
ап ла ці лі свой пра езд. На дзі ва, на ват мі лі
цы ян ты не зрэ а га ва лі на та кую ак цыю ра
ды каль ных ка бе так і тран с пар т ні кі му сі лі 
да ста віць лю дзей ту ды, ку ды на ле жа ла. 
Усе ін шыя пра я вы зма ган ня за свае пра
вы ў ні бы та „но ва лі бе раль най Бе ла ру сі”, 
у якую так хо чуць ве рыць за ход нія пар т
нё ры рэ жы му, ду шац ца бяз лі тас на і пас
ля доў на. Кож нае воль нае сло ва, кож ны 
пла ка цік, кож ны ўзня ты белчыр во набе лы 
сцяг, на ват кож ная за па ле ная свеч ка, ма
юць свой улік у ка гэ бэш ні каў і мі лі цы ян таў. 
Ну а кар ныя су ды аку рат на вы піс ва юць 
гра ма дзян скім ак ты ві стам вя ліз ныя штра
фы. Так ты ка пе рас ле ду ва ўлад ця пер 
та кая — не зат рым лі ваць і за судж ваць 
ад мі ніст ра цый ны мі арыш та мі, а па паў няць 
дзі ра вую каз ну дзяр жаў най ма шы ны, ду
ша чы гра мад скі рух штра фа мі.

У су сед няй Ук ра і не за раз зноў нес па
кой на. Ук ра ін скую вяр хоў ную ўла ду па ло
ха юць но вым май да нам. І гэ та зра зу ме ла 
— столь кі ах вяр, столь кі жыц цяў ад да дзе
на за воль насць і раз віц цё кра і ны, а гід ра 
ка руп цыі на да лей жы ву чая. Як ка заў ге рой 
па пу ляр на га тво ра — „ад на га ла ва ўпа ла, 
а тры вы рас ла”. Крэ дыт да ве ру да прэ зі
дэн та Па ра шэн кі ра стае ім к лі ва як лі ста па
даў скі снег, а Ук ра і на ўсё больш на гад вае 
гі ста рыч ную За па рож скую Сеч, дзе ўсё 
пе рап ле це на — гэт кая су месь воль ні цы 
і анар хіі, сва бо ды і бе зад каз нас ці, са лі дар
нас ці гра ма дзян і ку маў ства па лі тыч ных 
кла наў, якія пе ра та са ва лі ся ў крэс лах. 
Гэ тыя кла ны, праў да па доб на, піль ну юць 
толь кі сва іх эка на міч ных ін та рэ саў і ма ла 
дба юць пра лёс кра і ны. Па лі тыч нае ж выс
пя ван не ўкра ін скіх элі таў знач на ад стае ад 
на цы я наль на га. Гэ та пац вер дзі ла і на іў ная 
рэ ак цыя мно гіх ук ра ін скіх па лі ты каў на 
спро бу дзяр жаў ных прад стаў ні коў Бе ла ру
сі сар ваць га ла са ван не ў ААН па пы тан ні 
пра воў ча ла ве ка ў аку па ва ным Кры ме. 
Не ка то рыя на ват наз ва лі гэ та „уда рам 
у пле чы”. Та кія знеш не па лі тыч ныя ілю зіі 
ў да чы нен ні да паў ноч на га су се да толь кі 
пац вяр джа юць няс пе ласць ук ра ін скай 
дып ла ма тыч най і аба рон чай дак т ры ны. Ну 
а ка лі прый дзе но вы пік гра мад скай ак тыў
нас ці ва Ук ра і не — трэ ба пы тац ца не ў са
цы ё ла гаў, а ў зо рак.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Як ма ец ца пе ра да ва ная кляш ча мі 
хва ро ба Лай ма да ба гац ця жа лу доў? І як 
апош нія прэ зі дэн ц кія вы ба ры ў ЗША да 
бес п рэ цэ дэн т най эска ла цыі ў гэ тай кра і не 
зла чын стваў на гле бе ня на віс ці? І, на рэш
це, як ма ец ца цы та ва нае мною ўпар та тра
пя тан не кры ла мі спа ло ха на га ў джун г лях 
Ама зон кі ма ты ля да ня даў ніх зем лят ру саў 
у Іта ліі? Ма ец ца, пры тым шмат у чым. Хоць 
апош ні пры клад не пад да ец ца ні я кай ло гі
цы, усё ж нель га вык лю чыць з аб са лют най 
упэў не нас цю пры чын наслед чую су вязь 
па між гэ ты мі па дзе я мі. Ну і што, ка лі яны 
зна хо дзяц ца на аб сур д най ад лег лас ці адзін 
ад ад на го? Маг чы ма, у нас ня ма толь кі ад па
вед ных дас лед чых ін ст ру мен таў, каб да ка
заць, што ад бы ва юц ца па між імі ка рэ ля цыі. 
Гэ та ні чым не ад роз ні ва ец ца ад тае, якая 
іс нуе па між жа лу да мі і хва ро бай Лай ма. 
Толь кі пры мя нен не ад па вед най эм пі рыч най 
ме та да ло гіі мо жа да зво ліць аха піць уза е
ма су вязь па між вы со кім плё нам жа лу доў 
і ро стам на сель ні цтва на жы ва ю чых ся на 
іх мы шэй, на якіх, у сваю чар гу, на са мой 
спра ве кор мяц ца кляш чы. Аказ ва ец ца, што 
ў гэ тым кан к рэт ным лан цу гу па дзей ня ма 
ані апош ніх, ані пер шас ных або дру гас ных 
звён. Усе яны ад ноль ка ва важ ныя для 
бес пе ра пын нас ці — і жо луд... і ча ла век. Са
праў ды гэ так жа, як і ў пры чын наслед чых 
лан цуж ках слоў і ўчын каў, мо вы і пра ва па
ру шэн няў, дзе дрэн ныя сло вы з’яў ля юц ца 
ад па вед ні ка мі злых па чы наў, а мо ва ня на
віс ці — зла чын стваў на гле бе ня на віс ці. Так 
і ў Злу ча ных Шта тах пад час прэ зі дэн ц кіх пе
рад вы бар ных дэ ба таў, як і ў Поль ш чы, дзе 
ў мі ну лым го дзе вый г ра ла пар ла мен ц кія 
вы ба ры ПіС, мо ва ва ра га ван ня да сяг ну ла 
свай го пі ку і на зі ра ец ца па ве лі чэн не аг рэ сіі 
не толь кі ў па лі ты цы, але і на прас ла ву тай 
ву лі цы. На жаль, не сва бод ныя ад гэ та га 
ня дзель ныя про па ве дзі. Фак тыч на, што не 
ў кож най па ра фіі, але шмат (на коль кі ма ла, 
ці заш мат), пры тым да стат ко ва, каб вык лі
каць дрэм лю чых дэ ма наў. Дэ ма наў вык лі ка
ец ца не без на ступ стваў. На ват ка лі гэ та ро
біц ца ў імя слуш най, па сва ім пе ра ка нан ні, 
ра цыі. Ча ла ве чыя ра цыі, на жаль, з’яў ля юц
ца заў сё ды най больш слуш ны мі. Гі сто рыя 
(заў сё ды нес во е ча со ва) ста ран на за піс вае 
іх апа ка ліп тыч ныя фі на лі за цыі — на цы я
на лізм, ра сізм, фа шызм, баль ша візм... 
у вы ні ку іх — мі льё ны ах вяр, акі ян люд скіх 
па кут. І з іду чы мі за імі нез лі чо ны мі ар мі я мі 
дэ ма наў, якія ха ва юц ца за зас ло най спа ку

та ва най па мя ці 
ах вяр, у крып
тас лоў ні ку ня
вы ка за ных або 
не вы моў ных 
слоў, у па чы нах яш чэ не зроб ле ных, але 
ўжо даў но за пі са ных пад ло зун гам най вя лік
шай ра цыі.

НьюЙорк у ця пе раш ні час за лі вае хва ля 
зла чын стваў на гле бе ня на віс ці. Уп лыў на 
іх рост ме лі прэ зі дэн ц кія вы ба ры і іх вы нік. 
Ак ра мя ра сіс ц кіх на па даў і на па даў на 
су поль насць ЛГБТ на сце нах да моў зак ві та
юць у нез вы чай ным ба гац ці сва сты кі, якія 
суп ра ва джа юц ца аб раз лі вы мі заў ва га мі. Да
хо дзіць так са ма на гэ тым фо не да па бо яў 
і за бой стваў. Тым не менш, гэ та праб ле ма 
не столь кі ў НьюЁр ку, як і па ўсёй кра і не, 
і, маг чы ма, з’яў ля ец ца на ступ ствам мо вы 
ня на віс ці, якую па се яў у гра мад скія дэ ба ты 
До нальд Трамп. Прый дзец ца яму, як прэ зі
дэн ту, суп раць ста яць аме ры кан скім дэ ма
нам, якіх раз бу дзіў з ле тар гіч на га сну.

Неў тай ма ва ныя так са ма поль скія дэ ма
ны. У сер ві зе «wPo li ty ce» ня даў на з’я віў ся 
фе лье тон дэ пу тат кі ад ПіС, Бе а ты Ма тэ
у сякПя лю хі, без сум не ву, пе ра ка на най 
у слуш нас ці сва ёй ра цыі дэк ла ра ва най 
ка та ліч кі.Чы та ем там са праў ды д’я баль скае 
па ве дам лен не, якое я цы тую з пар та ла 
«oko.press»: «(...) мы па він ны пат ра ба ваць 
ад атэ і стаў, пра ва слаў ных ці му суль ман 
за яў, дзе яны ска жуць, што ве даюць і бя
руць на ся бе аба вя за цель ства цал кам 
вы кон ваць поль скую кан сты ту цыю і каш тоў
нас ці, прыз на ныя ў Поль ш чы як важ ныя. 
Не вы ка нан не гэ тых пат ра ба ван няў па він на 
быць ві да воч най пад ста вай для дэ пар та
цыі». Зда ва ла ся б, не сур’ ёз ная за ява, та му 
не зас лу гоў вае яна ўва гі, толь кі што яна 
на гад вае пыр хан не кры лаў, прач нуў шай ся 
з ле тар гіч на га сну... мяс ной му хі. На шчас
це, як ад зна ча юць рэ дак та ры пар та ла 
«oko.press», ідэі Ма тэ у сякПя лю хі цал кам 
су пя рэ чаць Кан сты ту цыі, якая ў сі ле ў ця пе
раш ні час. Поль ска га гра ма дзя ні на нель га 
выг наць з кра і ны (арт. 52), а ўла да не мо жа 
пат ра ба ваць ад гра ма дзя ні на рас крыць яго 
све та пог ляд і ве ра выз нан не (арт. 53)! На
га даю, ад нак, што кі ру ю чая пар тыя Пра ва 
і спра вяд лі васць у ця пе раш ні час ста ран на 
пра цуе над пе раг ля дам гэ тай Кан сты ту цыі. 
Да ча го пры вя дзе гэ тае не маг чы мае да ўяў
лен ня тра пя тан не... кры ла тых дэ ма наў?

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Вы ста ву «На ту ральна, аб’ ек тыўна» 
ад к ры лі сам яе аў тар Ан д рэй Янюк, за гад
чы ца ма стац кай част кі ГДК Яд ві га Куч кін, 
ды рэк тар ГДК Рас ціс лаў Кун цэ віч і на мес
нік бур га міст ра Гай наў кі Ан д рэй Скеп ка. 
Ан д рэй Янюк на ра дзіў ся ў 1972 го дзе 
і ўвесь час жы ве ў Гай наў цы. У дзя цін стве 
на вед ваў ён ба бу лю і дзя ду лю ў Ску па ве 
на ўскра і не Бе ла веж скай пуш чы, якая за
па ла ні ла юна ка.

— Мая ма ма ро дам з Вась коў Нар
ваў скай гмі ны, але я, бу ду чы хлап чу ком, 
час цей вы яз джаў на ху тар Ску па ва На
раў чан скай гмі ны да дзя ду лі і ба бу лі па 
баць ку, дзе пра во дзіў мно га ча су. Мы 
з баць кам ха дзі лі па Бе ла веж скай пуш чы 
і за хап ля лі ся яе пры го жас цю. Я та ды на
ву чыў ся лю біць у на шай пуш чы тое, што 
ця пер фа таг ра фую. Ка лі мне ку пі лі пер шы 
фо та а па ра цік, я пер шыя здым кі ра біў, ле
жа чы на тра ве ка ля Ску па ва. З ся мі га доў 
я кам пак т ны мі фо та а па ра та мі ра біў здым кі 
та го, што са мае пры го жае ў Бе ла веж
скай пуш чы, але якасць здым каў не бы ла 
най леп шай, — ра сказ ваў Ан д рэй Янюк. 
— Тры га ды на зад па чаў я люст ра ны мі 
фо та а па ра та мі вы кон ваць якас ныя здым кі 
і стаў мно га ча су прыс вя чаць фа таг ра фа
ван ню пры ро ды. Ад ры ва ю чы ся ад рэ ча іс
нас ці, стаў я пра па даць у пуш чы, фа таг ра
фа ваць са мыя ці ка выя пуш чан скія мес цы 
і іх на сель ні каў. На ват ве да ю чы, дзе мо жа 
па я віц ца кан к рэт ная ляс ная звя ры на, трэ
ба доў га ча каць, по кі яна ту ды прый дзе. 
Бы вае, што не зной дзеш тае звя ры ны, 
якую шу ка еш і вяр та еш ся да моў з пу сты мі 
ру ка мі, але за ста ец ца ра дасць ад кан так ту 
з жы вой Бе ла веж скай пуш чай. Ка лі б я не 
быў за хоп ле ны пуш чай, не змог бы столь
кі ча су ў ёй пра бы ваць, шу ка ю чы са мых 
леп шых мо ман таў для фа таг ра фа ван ня. 
Ка лі я стаў па каз ваць свае пуш чан скія 
фа та гра фіі на ад ной з са цы яль ных се так, 
ака за ла ся, што вык лі ка юць яны вя лі кую за
ці каў ле насць. Гэ та ста ла ма ты ва ваць мя не 
да пра цяг ван ня фа таг ра фа ван ня. У вы ні ку 
ра шыў ся я вы даць ка лен да ры і аль бо мы 
са сва і мі фа таг ра фі я мі дзі кай звя ры ны, 
пту шак і пе ра даць эмо цыі, спа лу ча ныя 
з жыц цём іх у на шым ле се. Па каз ваю 
там так са ма пры пуш чан скае на ва кол ле. 
Мне па да ба юц ца здым кі Вік та ра Вол ка ва 
— кла сі ка фа та гра фіі. Але ў мя не свой 
стыль фа таг ра фа ван ня і свае тэ мы. Я люб
лю бліз ка па дыс ці да звя ры ны і, ка ры ста ю
чы ся доб рым аб’ ек ты вам, зра біць зды мак 
птуш кі на цэ лы кадр.

Ан д рэй Янюк вы даў аль бо мы «Птуш кі» 
і «Ма гія Бе ла веж скай пуш чы» ды вя лі ка
фар мат ныя нас цен ныя ка лен да ры. Яго 
ка лян дар са здым ка мі пуш чы і яе на ва
кол ля мож на бы ло ўба чыць на ад к рыц ці 
вы ста вы.

— Ан д рэй Янюк гэ та скром ны і чэс ны 
ча ла век, які ця пер вя лі кую част ку свай го 
жыц ця ад дае фа таг ра фа ван ню перш за 
ўсё Бе ла веж скай пуш чы. Ён не пай шоў на 
ка мер цыю і ча ста мно га ча су цяр п лі ва ся
дзіць у пуш чы, каб зра біць ней кі нез вы чай
ны зды мак, ха ця за гэ ты час мог бы зра
біць больш мен ш  вар тас ных фа таг ра фій 
для про да жу, — за я віў вя до мы гай наў скі 
фа тог раф Збіг неў Дзван коў скі, які ў па ло
ве спан са ра ваў вы ка нан не фа таг ра фій 
на вы ста ву. — На Гай наў ш чы не не каль кі 
асоб ро бяць здым кі пту шак і жы вё лы ў па
доб ны спо саб як Ан д рэй Янюк, але на яго 
здым ках асаб лі вая ат мас фе ра. Ан д рэй фа
таг ра фуе ў мно гіх мес цах, якіх я яш чэ не 

ба чыў, а я так са ма ў воль ны ча су люб лю 
фа таг ра фа ваць пуш чу.

На ад к рыц цё вы ста вы прый шлі фа тог
ра фыама та ры з Гай наў кі, якія так са ма 
фа таг ра фу юць Бе ла веж скую пуш чу. Яны 
раз г ля да лі па а соб ныя фа та гра фіі, а Ан д
рэй Янюк ад каз ваў на пы тан ні і рас сак рэч
ваў мес цы для фа таг ра фа ван ня.

— Са мым лю бі мым ма ім срод кам тран
с пар ту з’яў ля ец ца ро вар, якім я ма гу да е
хаць у лю бое мес ца ў пуш чы. Ра ней бы ва
ла, што я на сут кі яд наў ся з Бе ла веж скай 
пуш чай і, пад ма цоў ва ю чы ся бу тэр б ро да мі, 
на вед ваў ці ка выя мес цы, фа та гра фа ваў іх 
і ча каў звя ры ну, якая не пры хо дзіць на ват 
у яе лю бі мыя мес цы та ды, ка лі мы хо чам. 
Бе ла веж ская пуш ча ў мя не на пер шым 
мес цы, але я люб лю так са ма фа таг ра фа
ваць пры го жыя ста рыя драў ля ныя цэр к вы. 
Раб лю гэ та не та му, што я пра ва слаў ны ча
ла век, але та му, што ў ар хі тэк ту ры на шых 
драў ля ных цэр к ваў асаб лі вы клі мат. Ах вот
на фа таг ра фую вя ско вую драў ля ную ар хі
тэк ту ру. Ад нак я за ся родж ва ю ся перш за 
ўсё на фа таг ра фа ван ні Бе ла веж скай пуш
чы і не ха пае ў мя не ча су на па да рож жы 
па на ва кол лі. Фа та гра фіі пры го жых мес
цаў у пуш чы, звя ры ны ці пту шак — звыш
ча со выя, — га ва рыў ма стакфа тог раф.

Ан д рэй Янюк су пра цоў ні чае з га зе тай 
«Пад ляш скія на ві ны», да сы лае здым кі 
ў «Пад ляш скі кур’ ер», што вы да ец ца ў Ся
мя ты чах. Яго фа та гра фіі за мяш ча юц ца 
так са ма на ін тэр нэтпар та лах.

— Ві даць на вы ста ве, што Ан д рэй 
Янюк вы кон вае цу доў ныя, не паў тор ныя 
фа та гра фіі ў Бе ла веж скай пуш чы, з якіх 
эма ну юць ста ноў чыя эмо цыі. Мы жы вем 
ка ля пуш чы, але ча ста не заў ва жа ем яе 
раз на род нас ці. На здым ках мы ба чым пры
го жыя птуш кі і дзі кую звя ры ну, якія жы вуць 
у пуш чы, а якіх мы не ў змо зе па ба чыць 
збліз ку. Мы па він ны пра ма ваць здоль ных 
лю дзей, а ў гэ тым вы пад ку фа та гра фіі Ан д
рэя Яню ка, якія пры чы ня юц ца да пра мо цыі 
пуш чан ска га рэ гі ё на, — ска заў на мес нік 
бур га міст ра Гай наў кі Ан д рэй Скеп ка, які 
ра зам з пра цаў ні ка мі ГДК уру чыў аў та ру 
вы ста вы па да ру нак.

— Ка лі я ўба чыў пры го жыя пуш чан скія 
фа та гра фіі Ан д рэя Яню ка, то за ха піў ся імі 
і ра шыў ся сар га ні за ваць вы ста ву яго здым
каў. Наш дом куль ту ры на вед вае мно га 
вуч няў і да рос лых асоб, якія змогуць па зна
ёміц ца з пры го жас цю пуш чы і з яе жы ха ра
мі, якіх ві даць на здым ках збліз ку, — за я віў 
ды рэк тар ГДК Рас ціс лаў Кун цэ віч.

За гад чы ца ма стац кай част кі ГДК Яд
ві га Куч кін прад ста ві ла Ан д рэя Яню ка 

і ко рат ка рас па вя ла пра яго здым кі і за ці
каў лен не фа таг ра фа ван нем Бе ла веж скай 
пуш чы. Стар шая ін ст рук тар па спра вах 
ма ста цтва і рэк ла мы ГДК Ан на Та ра сюк, 
ад каз ная за пад рых тоў ку вы ста вы «На
ту ральна, аб’ ек тыўна», ска за ла, што 
за хоп ле на яго здым ка мі бліз кай жы ха рам 
Гай наў кі пуш чан скай фло ры і фаў ны.

— Фа та гра фіі Ан д рэя Яню ка вы ка на ны 
вель мі якас на і без тэх ніч ных па мы лак. 
Мя не на эк с па зі цыі асаб лі ва ці ка вяць фа та
гра фіі пту шак і звя ры ны. З лі ку прэ зен та ва
ных здым каў пуш чан ска га ле су най больш 
ары гі наль ная фа таг ра фія зніш ча ных ка ра е
да мі, за сох лых дрэў, якіх хі ба ня ма так моц
на зніш ча ных ка ра е да мі ў ін шых мес цах 
у Поль ш чы, — ска заў гай наў скі фа тог раф 
Ула дзіс лаў За вад скі, яко га фо та вы ста вы 
ра ней прэ зен та ва лі ся ў Гай наў цы.

— Ка лі я ку піў вя лі кі тэ ле аб’ ек тыў, стаў 
фа таг ра фа ваць пту шак, да якіх нель га па
дыс ці бліз ка. Ка лі птуш ка ста іць на пянь ку, 
над зям лёй, зда лёк яе не ві даць і ўсё ж та
кі трэ ба па дыс ці да яе на не вя лі кую ад лег
ласць. Гэ та так трэ ба зра біць, каб птуш ка 
не заў ва жы ла фа тог ра фа, бо, пра бы ва ю
чы ка ля зям лі, птуш ка ад чу вае асаб лі ва вя
лі кую не бяс пе ку. Адзін зды мак, прэ зен та
ва ны тут на вы ста ве, зра біў я, прык рыў шы 
га ла ву сет кай, і пе рад гэ тым доў га се дзя
чы не ру хо ма. Ад нак вар та бы ло ра шыц ца 

на не вы го ду, цяр п лі ва і не ру хо ма ча каць 
таго мо манту, каб зра біць як най леп шы 
зды мак птуш кі, — ска заў Ан д рэй Янюк. 
— Асаб лі ва не за быў ныя ўспа мі ны за ста лі
ся ў мя не ад су стрэ чы з ры ссю. Бы ло цу
доў нае над вор’е, я ехаў на ро ва ры, за хап
ляў ся пуш чан скі мі кра я ві да мі і ста раў ся 
ўба чыць ляс ную звя ры ну. Та ды заў ва жыў, 
што не пас рэд на ка ля сця жын кі, па якой 
я пе ра мяш чаў ся, ся дзіць рысь, мо жа 34 
мет ры ад мя не. Зат ры маў ся я і ба чу, што 
рысь на да лей ся дзіць там, дзе я яе заў ва
жыў. Я сеў на зям лю не па да лёк ад яе, пры
кід ваў ся, што ры сі не ба чу і стаў ра біць ёй 
здым кі. Мо жа ра зоў дзе сяць шчоў к нуў фо
та а па ра там, а рысь спаг ля да ла на мя не, 
то спа зі ра ла ў ін шае мес ца, як бы ча ка ла 
звя ры ны. У мя не бы лі так вя лі кія эмо цыі 
і ру кі так трэс лі ся, што я не змог зра біць 
ні вод най якас най фа та гра фіі. Рысь вель мі 
рэд ка на па дае на ча ла ве ка, але ка лі ад чу
вае вя лі кую не бяс пе ку, мо жа гэ та зра біць. 
У яе ж ёсць ад па вед ныя пры ла ды, які мі па
тра піць ра зар ваць на ку скі звя ры ну і та му 
мне па гра жа ла не бяс пе ка, што ма гу стаць 
ах вя рай ры сі. Але пра га зра біць фот ку для 
ры сі бы ла вель мі вя лі кай. Толь кі паз ней 
я ўсвя до міў са бе, што ся дзеў 34 мет ры ад 
ры сі і ўжо ні ко лі ў жыц ці не ся ду так бліз ка 
яе. Гэ та быў цуд, які не паў то рыц ца.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

n На мес нік бур га міст ра Гай наў кі Ан д рэй Скеп ка (зле ва), ды рэк тар ГДК Рас ціс лаў Кун цэ віч і Ан д рэй Янюк

Ан д рэй Янюк 
і яго вы ста ва «На ту ра-льна, аб’ ек тыў-на»

Фо та рэ пар цёр Ан д рэй 
Янюк су пра цоў ні чае з га-
зе та мі і мно га ча су прыс-
вя чае фа таг ра фа ван ню 
перш за ўсё вель мі бліз-
кай яму Бе ла веж скай пуш-
чы. Рэ зуль та там яго за-
хап лен ня ста ла вы ста ва 
нез вы чай ных фа таг ра фій 
пуш чы — пту шак, дзі кай 
звя ры ны і нез вы чай на га 
ле су, ад к рыц цё якой ад-
бы ло ся 8 лі ста па да ў га-
ле рэі Гай наў ска га до ма 
куль ту ры.
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у ма стац кай Га ле рэі імя та ма ры са ла-
не віч у на раў цы 19 лі ста па да саб раў-
ся цвет ту тэй шых і за меж ных ма ста-
коў, на прэ зен та цыі пле нэр ных прац 
з апош ніх га доў і па ка зе аль бо ма «на-
раў чан скія ін с пі ра цыі 2011-2016».

— Дзя кую ўсім ма ста кам, якія ста лі 
ам ба са да ра мі На раў чан скай гмі ны. 
Пле нэ ры да лі плён больш за 200 прац 
у на шай га ле рэі, — войт На раў чан скай 
гмі ны Мі ка лай Па вільч га на рыц ца твор
чы мі зда быт ка мі ту тэй шых і за меж ных 
ма ста коў, якія па бы ва лі на ту тэй шых пле
нэ рах. — А най боль шая ў тым за слу га 
Вік та ра Ка ба ца і Пят ра Га га на. Яны бы лі 
пер шы мі, якія за ра зі лі нас гэ тым спо са
бам па пу ля ры за ван ня гмі ны, уз мац нян ня 
каш тоў нас цей, уве ка ве чан ня па мя так, 
якія, на жаль, пра па да юць, ды на ма ля ва
ныя — жы вуць. Ёсць клі мат для та го, каб 
пра цяг ваць ад ліч ван не но вых пле нэ раў, 
бо ёсць спры яль ны клі мат і ў са маў ра дзе 
гмі ны. Для нас гэ та най леп шы спо саб 
для пра соў ван ня на шай мяс ці ны і гмі ны.

— На раў ка, ма лень кая мяс цо васць 
за топ ле ная ў не заб ру джа ным яш чэ цы ві
лі за цы яй кра я ві дзе, ако ле ная цу доў най 
Бе ла веж скай пуш чай, мо жа га на рыц ца 
пят нац ца ці га до вай гі сто ры яй пле нэ раў 
і ўлас ны мі збо ра мі ма ста цтва, у адзі най 

у кра і не вя ско вай га ле рэі ма ста цтва, 
— лі чыць Вік тар Ка бац, адзін з па чы на
ю чых ма стац кія пле нэ ры ў На раў чан
скай гмі не. — На 15м пле нэ ры бы лі 
мы з Да ні лам Гра мац кім, Аль ж бе тай 
і Аляк сан д рам Гжыб ка мі з Бе ла сто ка, 
на раў чан скім ха ця ця пер люб лін скім Паў
лам Кар пю ком, з Га на ра тай Сві дэр скай 
з Лэн ч най, Вес ла вам Бэд на жам з Ка нап
ні цы, з Рэ бе кай Бру дэр і Ва лян ці на сам 
Вар на сам з Коў на, і най ма лод шы мі 
ту тэй шы мі ма ста ка мі — хоць то рунь
скім, але ж бе ла стоц кім Ра дас ла вам 
Ма ці е ві чам і люб лін скай ды нар ваў скай 
Ка ця ры най Сян ке віч. А ах вот ных бы ло 
знач на больш, каб па быць на ле ген дар
ным ужо ма стац кім пле нэ ры на ўскра і не 
пуш чы, з яко га за ста юц ца най леп шыя 
тво ры ў нез вы чай ную га ле рэю — га ле
рэю імя Та ма ры Са ла не віч. Дзя ку ю чы 
еў ра са юз ным да та цы ям ад ра ман та ва лі 
бы лі адзін са ста рых бу дын каў на раў чан
скай шко лы, яш чэ з цар ска га ча су. Стаў 

ён сап раў д най пра фе сій най ма стац кай 
га ле рэ яй, ат ры маў шы імя зна ка мі тай да
ку мен та ліст кі, ура джэн кі гмі ны, жы хар кі 
На раў кі Та ма ры Са ла не віч, якая сваю 
ву чо бу па чы на ла як раз у гэ тым бу дын ку. 
Цу доў ныя тут ва ко лі цы, мно ства ма ты ваў 
для ма ля ван ня. Важ на тое, што дзя ку ю
чы гэ та му пле нэ ру па яў ля ец ца вель мі 
мно га доб рых, на вы со кім уз роў ні, прац, 
якія па каз ва юць тое, што па ма лень ку 
зні кае з гэ та га кра я ві ду. Гэ та ста рыя да
мы, ха рак тар і вы гляд вё скі, ней кія пры
род ныя ма ты вы, якія з га да мі змя ня юць 
і свой вы гляд, і ха рак тар, і цал кам пра па
да юць. Гмі на ат рым лі вае вя лі кі на бы так. 
Вель мі мно га з гэ тых прац па каз вае тое, 
ча го ўжо ня ма. Ня ма не ка то рых хат, і вё
ска вы гля дае іна чай. Ін шыя бы лі лю дзі. 
З гэ тай пры чы ны каш тоў насць пле нэ ру 
вель мі вя лі кая. Важ на так са ма тое, што 
ка лі з’е дуц ца лю дзі, і з за меж жа, і з усёй 
кра і ны бу ду ец ца важ ны ма стац кі ды я лог. 
Пле нэ ры ма юць вель мі важ ны ча ла ве чы 
фак тар, вя дуц ца раз мо вы, ды ску сіі, на ра
джа ец ца сяб роў ства і ра зу мен не

І пе ра ліч вае час ад па чат ку пер ша га 
пле нэ ру:

— Пер шы пле нэр ад быў ся ў На раў цы, 
вы ду ма ны Пят ром Га га нам і Ка ця ры най Бя
ляў скай. Удзель ні ча ла ў ім толь кі шас цёх 
ма ста коў, але быў ён вель мі важ ны. Ад ра

зу ат ры маў ён вя лі кую пад трым ку вой та 
Мі ка лая Па віль ча. Пе ра ка наў ён рад ных, 
што ар га ні за цыя на ступ ных пле нэ раў гэ та 
да ска на лая пра мо цыя пры род ных і на цы
я наль ных каш тоў нас цей На раў чан скай 
зям лі. Ка лі ат ры ма лі гро шы з Еў ра са ю за, 
ста лі ра ман та ваць тую шко лу, што ста ла 
га ле рэ яй. Пра цяг ваў ся ра монт до сыць 
доў га, два ці тры га ды. Ад ра ман та ва лі 
пры го жа, і ця пер гэ та пра фе сій ная га ле
рэя, якая па він на быць для эк с па на ван ня 
кар цін, скуль п тур. Ста ла яна сап раў д най 
пра фе сій най ма стац кай га ле рэ яй, ат ры
маў шы імя зна ка мі тай да ку мен та ліст кі, 
ура джэн кі гмі ны, жы хар кі На раў кі Та ма ры 
Са ла не віч, якая сваю ву чо бу па чы на ла 
як раз у гэ тым бу дын ку. Ёсць там па ста ян
ны пра цаў нік, што з’яў ля е ца фе но ме нам, 
бо яго ўтрым лі вае гмі на. Га ле рэя ад к ры та 
пяць дзён у тыд ні. Ця пер част ку прац, якія 
там апы ну лі ся, мож на пра даць... Па яў ля юц
ца но выя пра цы. Уні каль ная ар хі тэк ту ра 
пры пуш чан скіх вё сак, які і іх жы ха ры са 

на раў чан скія ін с пі ра цыі

сва і мі сво е а саб лі вы мі бе ла ру скі мі звы ча
я мі, рэ лі гі яй і куль ту рай ства ра юць амаль 
не аб ме жа ва ныя маг чы мас ці ма стац кай пе
нет ра цыі, уп лы ва юць на ха рак тар і клі мат 
прац. Пле нэ ры не ма юць па ста ян най ся дзі
бы. Гмін ны ася ро дак куль ту ры, пе ра ма га
ю чы ар га ні за цый ныя цяж кас ці, дае маг чы
масць па быў кі ма ста коў у роз ных мяс цо
вас цях. Гэ та га лоў ным чы нам ста рыя вё скі 
ма ляў ні ча ўту ле ныя ў Бе ла веж скую пуш чу, 
як Ста ро ве Ма се ва, Ску па ва, Се мя ноў ка 
з за лі вам. Най даў жэй пле нэ ры гас ця ва лі 
ў Ляў ко ве, рас па ло жа ным на ла год ных па
гор ках, праз якія пра бі ва ец ца зві лі на мі рэч
ка На раў ка. Ад поў д ня да лі ну ра кі, сён ня 
за рос лую дзі кі мі лу га мі, зак ры вае моц ная 
сця на Ляд скай пуш чы... Кож ны ўдзель нік 
пле нэ ру па кі дае ў га ле рэі ад ну кар ці ну 
— ка мі сія з трох асоб вы бі рае пра цы, якія 
пад ма цу юць збо ры га ле рэі. Доб рыя ўмо вы 
пра бы ван ня і пра цы, амаль ся мей ны клі
мат, гас цін насць мяс цо вых лю дзей — гэ та 
вель мі спры я ла пле нэ рам. На пле нэ рах, 
жы ва піс наразь бяр скіх, вы ка ры стоў ваў
ся скарб На раў чан скай зям лі — глі на. 
І ка мень, і драў ні на. Пле нэ ры ад бы ва лі ся 
ў роз ных по рах го да, на ват зі мой. Ад туль 
раз на род насць тэх нік, уз ні кан не так са ма 
пра сто ра вых форм. Па быў кі ма ста коў на 
На раў чан скай зям лі і іх ба га тая твор часць 
з хо дам га доў ут ва ры лі тра ды цыі і на па
ста ян на ўпі са лі ся ў ма стац кую куль ту ру 
гмі ны. Нам, ма ста кам, які тут бы лі і бу дуць, 
за ста ец ца на дзея на да лей шыя пле нэ ры 
і да лей шае ўба га чан не Га ле рэі ці ка вы мі 
пра ца мі. Спа дзя ем ся, што на шы пле нэ ры 
бу дуць пра цяг вац ца. Для нас гэ та па зі тыў
ны мо мант, і зза та го, што ма ем тут шмат 
што для ма ля ван ня, а перш за ўсё мо жам 
спат кац ца. За ду ма спа сыл кі на ба га тую 
твор чую тра ды цыю, вы ка ры стан не не паў
тор ных каш тоў нас цей кра я ві ду, гас цін нас
ці і абы ча яў жы ха роў, клі ма ты пуш чан скіх 
вё сак і па сёл каў схіль ва юць нас да но вых 
твор чых дзе ян няў.

У аль бо ме змеш ча ны най леп шыя пра
цы Вес ла ва Бэд на жа, Рэ бэ кі Бру дэр, 
Пят ра Га га на, Ра ма на Ха ін кі, Да ні лы Гра
мац ка га, Аль бе ты Гжы бэк, Аляк сан д ра 
Гжыб ка, Алек са Ярэ лы, Мі ха ла Ян чу ка, 
Ежы Еры ха, Вік тар Ка ба ца, Да не ля Лі пя
наКа ню ка, Паў ла Кар пю ка, Мал га жа ты 
Краў чык, Вой це ха Май чы ка, Ма рыі Най
дэк, Ста ніс ла ва Леш ка Аста шэў ска га, 
Яд ві гі Па мя ноў скайВіль дэ, Свят ла ны 
Ры жы ка вай, Мал га жа ты Сам бор скай, 
Баг да на Сам бор ска га, Мар ка Са пёл кі, 
Ан д рэй са Сэ вэ рэт ні коў са, Люд мі лы 
Са ба леў скай, Га на ра ты Сві дэр скай, 
Ца цы ліі Сал’ ян, Тэ рэ сы Свяр бу то віч, Ка
та жы ны Ур ба няк, Ва лен ці на са Вар на са, 
Ан ны Ван сі ке віч, Май кі Зу зан скай, Мі рас
ла ва Здрай коў ска га і най ма лод шых ту
тэй шых ма ста коў — Ка ця ры ны Сян ке віч 
і Ра дас ла ва Ма ці е ві ча. Пра цы з апош ніх 
трох пле нэ раў мож на па ба чыць на па ста
ян най вы стаў цы ў Га ле рэі Та ма ры Са ла
не віч у На раў цы па ву лі цы Міц ке ві ча, 50, 
а пра сто ра выя скуль п ту ры — над рэч кай 
На раў скай за ам фі тэ ат рам, на пля цы 
вод най ста ні цы.

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ

Вар та аг ле дзець 
фо та вы стаў ку
Вар та на ве даць Га ле рэю імя Та ма ры 

Са ла не віч у На раў цы і аг ле дзець фа таг-
ра фіч ную вы стаў ку пра бы лую вя лі кую 
вё ску Лу ка і яе ко ліш ніх жы ха роў. Ця-
пер гэ тыя здым кі з’яў ля юц ца да ку мен-
там пра вё ску, за лі тую ва дой Се мя ноў-
ска га ва дас хо віш ча.

Ма ла дыя лю дзі не па мя та юць яе. На 
ма ім жыц цё вым шля ху прый ш ло ся да во-
лі ча ста па бы ваць у Лу цэ. Яна 6 км ад ма-
ёй род най вё скі Но вае Ляў ко ва. Ез дзіў на 
поль скім ро ва ры „Алімп” і на ма та цык ле 
мар кі „СHL” На вед ваў свай го стры еч на га 
бра та Ва сі ля Це лу шэц ка га, які там на стаў-
ні чаў і быў кі раў ні ком па чат ко вай шко лы 
(ста я ла яна на па чат ку вё скі).

У Лу цэ па бы ваў я на вя ско вых схо-
дах, у кра ме, у якой пра ца ваў Сяр гей 
Ло бач, у ха це разь бя ра па дрэ ве спа да-
ра Жу коў ска га (жыў ён у кан цы вё скі), 
у та маш нім клу бе прэ сы і кніж кі „Рух”. 
Я ўжо та ды ра біў здым кі поль скім фо-
та а па ра там „Старт” і да сы лаў до пі сы 
ў „Ні ву”. Яны бы лі на дру ка ва ны. Спа дар 
Ло бач у кра ме ста яў за пры лаў кам у бе-
лым фар ту ху і неш та ва жыў на ва зе. 
Спа дар Жу коў скі быў у ка пе лю шы на 
га ла ве і тры маў у ру цэ пры го жую драў-
ля ную разь бу зуб ра. Ле там на ве даў 
я з фо та а па ра там вя ско вы г.зв. зя лё ны 
дзя ці нец, які вя ла ма ла дая вы ха ва цель-
ка. На абед дзе ці ха дзі лі ў шко лу. Бы лі 
ка ні ку лы і ў школь ных кла сах ар га ні за-
ва лі гуль ні для ма ле чаў. Вя до ма, та ды, 
ка лі ішоў дождж. Со неч ныя цёп лыя дні 
дзе ці пра во дзі лі над ра кой Нар вай, най-
час цей ка ля клад кі на ра цэ. Тут ра ка вы-
гі на ла ся лу кам. Ні жэй гэ та га лу ка бы ла 
вё ска Лу ка. Ад туль і яе наз ва.

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА
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Шмат ці ка ва га зна хо джу на 
ар хіў ных ста рон ках «Ні вы». Даў-
но па мер лы дзядзь ка на па жоў-
к лым здым ку ўсмі ха ец ца ў вяс-
не жыц ця. Пом ню яго бяз ру кім, 
з жы во ці кам. На ват не ўяў ля ла, 
што быў так пры го жым ка ва ле-
рам, пры тым сэр цам ад да дзе-
ным бе ла ру скай куль ту ры і мо-
ве вя ско вым на стаў ні кам. Ба бу-
лю з Пі раж коў пом ню па сён ня. 
Ці ка ва рас па вя да ла, га на ры ла-
ся мо вай баць коў. Я бы ла ўпэў-
не на, што яш чэ суст рэ нем ся. 
На жаль, бы ло гэ та маё пер-
шае і апош няе спат кан не з ёю. 
На прош лым тыд ні пі раж коў-
ская ба бу ля адыш ла ў леп шы 
свет. Зак ры ла за са бой дзве ры 
пі раж коў ска га прош ла га, але 
за ста ла ся ў га зе це, на заў сё ды. 
Праў ну кі на пэў на бу дуць пра яе 
чы таць пры да па мо зе кам п’ ю-
тар ных пе ра кла даў.

абя цаў, што звя жа фі ран ку сва ёй ма ме. 
Доб ра вы ха ва ла так са ма сва іх хлоп цаў
бліз нят Бог да на і Весь ка і дач ку Ба жэ ну. 
Так скла ла ся, што дзець мі прый ш ло ся 
зай мац ца ад ной, пры тым за раб ляць на 
хлеб цяж кай пра цай у мяс цо вым шпі та лі. 
Уся ляк бы ва ла, але ні ко лі не зда ва ла ся. 
Дзе ці вы рас лі на са ма стой ных, ураж лі вых 
лю дзей, да па ма га юць ін шым, не ба яц ца 
жыц цё вых вык лі каў. Лю дзі ім да вя ра юць. 
Ба жэ ну на ват сол ты сам вы бра лі. Ра стуць 
і ўну кі. Жаль толь кі, што най ма лод шыя за 
мя жой. Ан на ча кае ле та, каб зноў з імі су
стрэц ца. Заў сё ды пры яз джа лі дык і ця пер 
пры е дуць. Па куль гля дзіць на здым кі ўну ча
нят, прык ле е ныя да дзвя рэй ха ла дзіль ні ка. 
Дзе ці заў сё ды бы лі і за ста юц ца для Ан ны 
най важ ней шы мі. Прыс вя чае ім цэ лае сваё 
жыц цё і... фі ран кі.

Вя заць ма ры ла з са ма га дзя цін ства. 
66га до вая Ан на на ра дзі ла ся ў пад к рын
скіх Цю мі чах. Лю дзей жы ве там ця пер 
няш мат, а на за гу мен ні толь кі дзі кія ку сты 
і лес. За яе ча соў ста я ла там пят нац цаць 
хат, у кож най па двоетрое дзя цей. Усе 
сяб роў кі, за кон чыў шы па чат ко вую шко лу, 
па вы яз джа лі ў го рад. Не ха це лі гас па да
рыць, та ды гэ та бы ло зу сім ня мод нае. 
Ан на за ста ла ся, па куль яе за муж у Крын кі 
не ўзя лі. Ру ка дзел ле ста ла яе га лоў най, 
ка лі не адзі най, па це хай. Пра ла, ра зам 
з ма май тка ла ды ва ны на крос нах, вя за ла 
шкар пэт кі і ру ка ві цы. Гэ та бы ла эпо ха для 
прут коў. А по тым у крын скіх вок нах па я ві
лі ся фі ран кі, не з па пе ры, а сап раў д ныя, 
вя за ныя. Пер шай, якая на ву чы ла ся іх вя
заць у Цю мі чах, бы ла яе су сед ка, дру гой 
— род ная ся стра. Тон кія, бе лыя аб ру сы 
і фі ран кі ас вят ля лі цяж кія, гас па дар скія 

Фіран ка вая Ан на
буд ні. Ан на ў іх про ста за ка ха ла ся. Прут кі 
зра біў ёй баць ка. Звы чай ная спра ва. Та ды 
кож ны муж чы на меў пра ца ві тыя ру кі, які мі 
вы ча роў ваў усё, ча го ду ша па жа дае. Ан на 
ча ра ва ла на прут ках у кож ную воль ную ад 
гас па дар скіх аба вяз каў хві лі ну. Най час цей 
доў гі мі, зі мо вы мі ве ча ра мі пры га зо вач цы. 
Ба бы збі ра лі ся ў ад ной ха це. Па чы на ла ся 
з шэ рай га дзі ны. Лям пу яш чэ не за паль
ва лі, каб га зы не мар на ваць. Ук лю ча лі ра
ды ёп ры ём нік на ба та рэі, але ў ас ноў ным 
раз маў ля лі. Аб мяр коў ва лі свае спра вы: 
хто што на абед зва рыў, што ў ха це зра
біў, пла на ва лі наб лі жа ю чы ся ткац кі се зон. 
Тэм для раз моў са праў ды бы ло шмат. 
Ад на з іх — па саг. У той час кож ная не за
муж няя дзяў чы на рых та ва ла яго аса бі ста. 
Аба вяз ко вай бы ла снеж набе лая пас цель 
з устаў ка мі, звя за ны мі прут камі аль бо круч
ком — апош ні крык мо ды, зу сім не вя до мы 
ма ця рам ма ла дух.

— Без па са гу пан ны ніх то б не ўзяў, 
— ка жа спа да ры ня Ан на.

Яе ста рэй шая ся стра на дру гі дзень 
вя сел ля, ехаў шы да му жа ў Паў д нё вы 
Вост раў, за бі ра ла з са бой ку фар поў ны 
пас це лі, руч ні коў, на столь ні каў, фі ра нак, 
ка шуль і ін шай бя ліз ны. Вез лі яго ка нём за 
ма ла дой.

Пры го жая пас цель і фі ран кі знік лі 
з ужыт ку не дзе ў ся мі дзя ся тых га дах. Ад
ра джэн не на сту пі ла ў час кры зі су, на пе ра
ло ме вась мі дзя ся тых і дзе вя но стых га доў. 
Ця пер іс ну юць у якас ці рэ лік ту ў му зе ях 
і га ле рэ ях.

— Няш мат за ста ло ся та кіх, якія зай ма
юц ца вя зан нем, — сцвяр джае мая су бя сед
ні ца, — але і ў юна цтве мае сяб роў кі не 
вель мі цяг ну лі ся да та кой пра цы. Ім больш 
ха це ла ся ў шко лу, да лю дзей. А я ся дзе ла 
ў ха це, на гас па дар цы, мне бы ло ці ка ва.

Узо ры сур вэ так скла да ла ў га ла ве. 
Бы лі гэ та пе ра важ на квет кі. Ча сам ка ры
ста ла ся га то вы мі ўзо ра мі, пры ве зе ны мі ма
май з Кры нак. Ад бы ва ла ся гэ та ме на ві та 
так: ма ці, іду чы па го ра дзе, ба чы ла ў вок
нах фі ран кі. Ка лі ней кая спа да ба ла ся, ува
хо дзі ла ў ха ту і пра сі ла па зы чыць фі ран ку.

— Ка лісь лю дзі ні ко лі не ад маў ля лі, не 
шка да ва лі.

Ма стац кую спра ву пе ра пы ні ла за муж
жа. І толь кі ка лі ста ла са ма са бе па няй, 
вя до ма, з лю бі мы мі дзяць мі, зноў да яе вяр
ну ла ся, у гэ ты раз на заў сё ды.

Вя зан не су па кой вае, рас с лаб ляе, пры
но сіць шчас це, пры нам сі спа да ры ні Ан не.

— Гэ та маё жыц цё, — га во рыць. 
— І ўсё гэ та дзе цям і ўну кам. Ня хай ка ры
ста юц ца.

Але ж хо чац ца пе ра даць і фах не ка му. 
Праз пас рэд ні цтва Ган ны Сян ке віч з Ла пі
чаў да Ан ны з’е ха лі вуч ні Суп рас ль ска га 
ма стац ка га лі цэя. Спат рэ бі лі ся толь кі пяць 
су стрэч, каб за хап ляц ца іх ру ка дзел лем. 
Па лю бі лі ся, не шка да ва лі су поль на пра ве
дзе ных хві лін. Чар го вая ма ра спа да ры ні 
Ан ны збы ла ся.

Пры ўклю ча ным дык та фо не Ан на га во
рыць паполь ску, ка лі яго вык лю чаю, пе ра
хо дзіць на пры го жую бе ла руш чы ну.

— У Цю мі чах паполь ску ніх то не га ва
рыў, — тлу ма чыць, — ха ця жы лі там і ка
то лі кі. Ан на так са ма ка та ліч ка, але ма гі ла 
яе баць кі Яна Ха ру жа га — цю міц ка га пры
ма ка з Яма шоў зна хо дзіц ца на пра вас лаў
ным мо гіль ні ку ў Крын ках.

Ан на вель мі рас х ва ля ва ла ся на шай 
суст рэ чай. На раз ві тан не аб ды мае мя не, 
ца луе і зап ра шае на чар ку.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Дэ маг ра фія 
Боць каў скай гмі ны
Вя ско вая Боць каў ская гмі на зна хо-

дзіц ца ў паў д нё вай част цы Пад ляш-
ска га ва я вод ства і ўва хо дзіць у склад 
Бель ска га па ве та. Зай мае яна 17 % 
тэ ры то рыі па ве та. Мя жуе з Бель скай, 
Бран скай, Дзяд ко віц кай, Кляш чэ леў-
скай, Мі лей чыц кай і Ар лян скай гмі на мі. 
Плош ча яе 232 квад рат ныя кі ла мет ры. 
Гэ та ты по ва сель ска гас па дар чая гмі на. 
Сель ска гас па дар чыя ўгод дзі зай ма юць 
73% плош чы гмі ны, а ля сы — 20%. Тут 
плы ве ма ляў ні чая рэч ка Ну рэц.

У Боць каў скай гмі не ней кая нез вы-
чай насць: 36 мяс цо вас цей ды 38 са-
лэ цтваў. У іх пра жы вае 4570 ча ла век. 
Шчыль насць на сель ні цтва — 20 асоб 
на квад рат ны кі ла метр. На 100 муж чын 
пры па дае 95 жан чын. Прад стаў ні коў 
муж чын ска га по лу на шмат больш чым-
сь ці дзяў чат і жан чын ва ўзро ста вых 
гру пах 10-14 ды 15-19 і 25-29 га доў. 
Ва ўзро ста вай гру пе 85 і больш га доў 
жан чын у тры ра зы больш чым сь ці муж-
чын. Гмі на ста но віц ца абяз лю джа най. 
Сё ле та ў гмі не на ра дзі ла ся 11 дзя цей 
ды па мер лі 33 ча ла ве кі. Па жа ні лі ся 15 
пар. 25 каст рыч ні ка «за ла тое вя сел ле» 
згу ля лі 23 па ры, у якіх муж і жон ка пра-
жы лі з са бою 50 га доў. Юбі ля раў прэ-
зі дэнт РП уз на га ро дзіў ме да ля мі «За 
шмат га до вае шлюб нае жыц цё». Уру чыў 
іх сак ра тар Гмін най уп ра вы ў Боць ках 
Ста ніс лаў Ха ры тон, які на пі саў і за чы-
таў верш з на го ды юбі лею.

Най боль шыя вё скі ў гмі не: Боць кі на ліч-
ва юць 1 496 ча ла век, Ан д ры ян кі — 342, 
Яку боў скія — 257, Сельц — 192, Дуб на 
— 162, Ста рое Ся ло — 144, Крас нае Ся-
ло і Аль шэ ва — па 132 жы ха ры, Ба дач кі 
— 127, Сяк лю кі — 126 і Ну рэц — 113.

Ад 60 да 100 асоб на ліч ва юць вё скі 
Вер цень — 96, Вой т кі — 93, Быст рэ 
— 87, Ба да кі — 86, Пят ро ва-Кшы ва ко-
лы — 83, Ма лоч кі — 77, Соль ні кі — 71, 
Гаў рыл кі — 69 і Снеж кі — 62. Най мен-
шыя мяс цо вас ці Боць каў скай гмі ны 
гэ та Ван да лі нэк — 10 жы ха роў, Вы лян 
і Хра ні бо ры — па 11 ча ла век ды Вы га-
но ва — 16.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Воў чае 
пра ва на ту ры
11 ве рас ня г.г. па слаў я прэ зі дэн ту 

го ра да Бе ла сто ка Та дэ ву шу Тру ска ля-
ска му, як ка рэс пан дэнт і пуб лі цыст, 
тэкст на дру ка ва ны ў «Ні ве» № 36 ад 
4 ве рас ня «Не тлу мач, толь кі пла ці» 
з прось бай, каб ма гіст рат прад ста віў 
свае заў ва гі на конт кры тыч на га ма тэ-
ры я лу. Па вод ле прэ са ва га за ко ну ўра-
да вы ор ган, дзяр жаў ная ўста но ва ды 
ін шыя дзяр жаў ныя адзін кі, а так са ма 
ка а пе ра тыў ныя ар га ні за цыі аба вя за-
ны ад ка заць на прэ са ваю кры ты ку не-
ад клад на, не паз ней чым на пра ця гу 
ад на го ме ся ца. Але прэ зі дэн ту го ра да 
маё пісь мо ма быць трын-тра ва. Ён ка-
ры ста ец ца сва і мі пра ві ла мі. Да гэ та га 
ча су маў чыць быц цам ва ды ў рот наб-
раў шы. У мі ну лым, да ра жэнь кія, інакш 
ула да ста ві ла ся да кры ты кі. Рэ дак цыя 
па сы ла ла прэ са вы ма тэ ры ял у ад па вед-
ную сі ту а цыі ўста но ву, за тым ад каз дру-
ка ваў ся на ста рон ках га зе ты. Быў вы нік 
і за да валь нен не ка рэс пан дэн ту. У цы ві-
лі за цый ным пра грэ се ўсё пе ра мя ні ла-
ся. За раз чы ноў ні кі па во дзяць ся бе па-
вод ле прын цы пу: хто пры ўла дзе, гэ ты 
пан! Та кое, ма быць, ужо воў чае пра ва 
на ту ры.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

n Ан на Пу халь ская

Ме да лі шлюб ным па рам
10 лі ста па да 2016 го да ва Уп ра ве гмі ны ў Ча ром се ад бы ло ся ўша-

на ван не шас ці шлюб ных пар з на го ды 50-год дзя су жон ства. Він ша-
валь ныя гра ма ты і ме да лі ад прэ зі дэн та Рэ чы Пас па лі тай уру чыў 
войт гмі ны Мі хал Вруб леў скі. Уз на га ро джа ны бы лі на ступ ныя юбі-
ля ры: Ан д рэй і Воль га Ду бя гi, Мі хал і Ана ста сія Па тэй чу кі, Юзаф і Са-
фія Ску зы, Ула дзі мір і Ні на Шаў чэн кі, Mа рыя і Мі ка лай Свен та хоў-
скія ды Ула дзі мір і Та ма ра Вы соц кія. Шлюб ным па рам бы лі ўру ча ны 
па да рун кі і квет кі. Пры са лод кім па ча стун ку і ба ка ле шам пан ска га 
юбі ля ры вяр та лі ся ўспа мі на мі да мі ну лых буд няў. Су стрэ ча пра хо-
дзі ла ў сар дэч най, сяб роў скай ат мас фе ры.

n Ста яць зле ва нап ра ва: Мі хал і Ана ста сія Па тэй чу кі, Ні на і Ула дзі мір Шаў чэн кі, 
кі раў нік ЗАГ Са Алі цыя Пы таль, войт Мі хал Вруб леў скі, Ма рыя і Мі ка лай Свен та хоў-
скія; ся дзяць: Ан рэй і Воль га Ду бя гі і Ула дзі мір Вы соц кі(ус)

Та кой да па мо гай па ка ры ста юц ца на
ро джа ныя ў Ан г ліі ўну кі Ан ны Пу халь скай 
з Кры нак.

Спа да ры ня Ан на іні цы юе на шу суст
рэ чу за раз пас ля свай го вер ні са жу 
ў крын скай біб лі я тэ цы. Пер шы ў жыц ці 
вер ні саж, пер шае ін тэр в’ю. Пер шы так са
ма пе да га гіч ны дос вед — пра ца з вуч ня мі 
ма стац ка га лі цэя ў Суп рас лі. Як пе да гог 
спра ві ла ся на пяць з плю сам. Вя заць на 
прут ках на ву чы ла на ват хлоп цаў. Адзін 
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Мі ра ЛУК ША

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 48-16

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” 
да 11 снежня 2016 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Вось за гад ка для Ан д рэй кі:
Там і шпа лы ёсць і рэй кі,
Ма ла точ кі па іх б’юць
І ме ло дыю вя дуць.
П......

  
(У. Мац ве ен ка)

Ад каз на за гад ку № 45: хма ра.
Уз на га ро ды, та чыл кі для алоў каў (tem pe rów ki) вый г ра лі Іа ан-

на Ні кі цюк, Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-Пад ляш ска га, Аляк сан д-
ра Анісь ке віч з КШ № 1 у Га наў цы, Аляк сан д ра Са ла вя нюк 

з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, 
Та маш Ваў жэ нюк з Нар вы. Він шу ем!

    
Уршуля МАРЧУК
Гімназія ў Нараўцы

* * *
Гаснуць лямпы.
Робіцца цёмна.
Сабакі на двары пачынаюць 

брахаць,
Ідзеш вуліцай і думаеш.
Думаеш пра тых,
Што ходзяць побач цябе.
Бачыш сабак,
Баішся.
Уцякаеш ад іх,
Яны цябе гоняць і гоняць.
Яны штораз бліжэй.
Ужо не даюць рады.
Твой страх расце,
Становіцца большы.
Хочаш, каб ён знік,
Каб перамяніўся 

ў штосьці іншае.
Але гэта не прыходзіць 

так хутка.

Яз мін
Бе лай пе най ды хае
яз мін ка ля ха ты.
Ус ход няй пес няй ці хай
па ве вам кры ла тым
вет рык за ка лы ша.
У вей кі за ла тыя
у свя точ най ці шы
кве тач кі ца луе
пчол ка, жук бух ма ты,
у пыль цу бу шуе,
зу сім п’я на ва ты,
ад сло ды чы цяж кі,
над кве там ва ско вым,
ад нек та ру важ кі...
Яз мі не свя точ ны,
яз мі не вя ско вы!
Ара мат твой то чыш
цуд на-ад мыс ло вы.
А зап люш чым во чы —
яз мін пах не зно ва.

    

Якуб ГОЙКА
Тыльвіца, ПШ у Міхалове

Леў
Воблік поўны, позірк грозны,
Гэта леў, ці коцік,
Павольна да мяне крочыць?!
Што я бачу, гэта што?
Леў папівае малачко!

Да гэ та га свя та вуч ні, на стаў-
ні кі і баць кі рых та ва лі ся ўжо за-
га дзя. Пры ся га пер шак лас ні каў 
Гім на зіі № 3 з Бель ска-Пад ляш-
ска га, якая прай ш ла 17 лі ста па-
да, як што год бы ла ўра чы стай 
і ўзнёс лай. Вя до ма, што кож ны, 
у за леж нас ці ад уз ро сту і за да-
чы, пе ра жы ваў ме ра пры ем ства 
па-свой му. Вось ма лень кая рэ-
каг нас цы роў ка:

Ды рэк цыя
Бар ба ра Скеп ка, упаў на ва жа-

ная ды рэк та ра, зда ец ца най мац-
ней умее ўвай с ці ў ста но віш ча 
вуч няў, якія па чы на юць но вы 
пе ры яд у сва ім жыц ці. Та му 
так ура чы ста ста ра лі ся ад с вят-
ка ваць пры ся гу вуч няў пер шых 
кла саў гім на зіі, каб вы ка заць 
сваю па ша ну і ра дасць з пер с пек-
ты вы су поль най трох га до вай 
бу ду чы ні.

На стаў ні кі
Вя до ма, што 

най больш энер-
гіі і ча су дзе ля 
пад рых тоў кі 
ме ра пры ем ства 
пат ра ба ва ла ся 
ад на стаў ні каў, 
у пер шую чар гу 
вы ха ва це лек 
пер шых кла саў 
Ва лян ці ны Ба бу-
ле віч і Ка ця ры-
ны Ша ра нос. Ад-
нак, як пад к рэс-
лі ла на стаў ні ца 
бе ла ру скай мо вы 
Ва ля Ба бу ле віч, 
на ват у дзень ура-
чы стай пры ся гі, на рас ча ра ван-
не вуч няў, усе за нят кі ад бы лі ся.

Свя та ры
А він ша ва ла аж но трох: пра ва-

слаў ны кс. Ан д рэй Не лі пін скі, 
ка та ліц кі кс. Та маш Ла пін скі 

і пра ва слаў ны кс. Адам Дзе ні-
сюк. Іх нія він ша ван ні і па жа-
дан ні ўза ем на па паў ня лі ся. 
Кс. Нелі пін скі вы ка заў да вер 
для пер шак лас ні каў, у якіх ба-
чыць бу ду чы ню. Ад нак, каб гэ-
та  да сяг нуць, кс. Ла пін скі ра іў 
суп ра цоў ні чаць з на стаў ні ка мі 
і баць ка мі, якім у пер шую чар гу 

за ле жыць на раз віц ці сва іх вуч-
няў і дзя цей. Кс. Адам Дзе ні сюк 
пры га даў пер шак лас ні кам, што 
ма юць маг чы масць ву чыц ца ў ад-
ной з леп шых школ у маш та бе 
Поль ш чы. Так са ма вы ка заў спа-
дзя ван ні, што па ра лель на з ін тэ-

лек ту аль ным раз віц цём бу дзе 
іш ло і ду хоў нае.

Сем’і
Пры го жай ужо тра ды цы яй з’яў-

ля ец ца пры сут насць баць коў на 
ар га ні за ва ных шко лай ме ра пры-
ем ствах. Прый шлі баць кі, дзя ды, 
ся стры і бра ці кі. Дзе ся ці га до вы 
Шы мэк, бе ру чы пад ува гу не вя-

лі кі (яш чэ) уз рост, ся дзеў 
у пер шым ра дзе. Дзя ку ю-
чы та му доб ра ба чыў сваю 
сяст ру, мог па гля дзець на 
яе сур’ ёз ную па ста ву і па-
дзя ліц ца ўсі мі заў ва га мі 
з ся дзя чым за пля чы ма 
баць кам.

І са мі 
пер шак лас ні кі
Кры ху стрэ су, але ўсё-

та кі ка лі дор пе ра паў няў 
ра дас ны го ман. Шко ла 
ўжо вя до мая, ад нак, як ад-
зна чыў Дам’ ян Бус ло віч, 
мі ну ла год ні лаў рэ ат прад-

мет на га кон кур су па бе ла ру скай 
мо ве, заў ва жа ец ца, што на стаў ні-
кі больш пат ра ба валь ныя. Ад нак 
амаль кож ны мой су раз моў ца 
ча каў ужо менш афі цый най част-
кі ме ра пры ем ства — школь най 
ды ска тэ кі! Ур шу ля ШУБ З ДА

Пры ся га пер шак лас ні каў бель скай 
«трой кі»
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Ля ні вы 
га дзін нік
Ва ло дзя з сяб рам Мі ко лам
Ідуць ра ні цай ў шко лу.
Мі ко ла пы тае Ва ло дзю:
— Твой га дзін нік 

доб ра хо дзіць?

Ва ло дзя ка жа надзі ва:
— Га дзін ні чак мой ля ні вы,
Яко га ніх то не ўзру шыць.
На сіць яго заў ж ды му шу.

Най ста рэй шы 
дзед ка
За пы та лі Ада ма
— Коль кі вас у ма мы?
— Нас так лоб у лоб
Бу дзе шэсць асоб.

— Дык хі ба ты ў ма мы
Най ста рэй шы, Ада ме?
— Я дык ма ла лет ка,
Най ста рэй шы ў нас дзед ка. i...
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Port

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 № 45:
Гімн, гарт, гук, густ, парк, Ас, пар тал, на, ясь. 

Грак, пан, гурт, факт, ля, страсць.
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Аме лія Ва-

сіль чук, Вік то рыя Гаць з Бель ска-Пад ляш ска-
га, Кін га Куп тэль, Бар ба ра Міш чук з Гім на зіі 
з ДНБМ у Гай наў цы, Оля Хі лі ма нюк, Аліў ка 
По рац з Нар вы, Якуб Го лец, Аг неш ка Зда ноў-
ская, Гжэсь Ва сі люк, Аляк сан д ра Ра ма нюк 
з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку. Він-
шу ем!

Старажытны касцёл — замак у Камаях
Зам кі і па ла цы Бе ла ру сі

Ці кас цёл мо жа быць аба рон чай крэ пас цю? Прык ла-
даў не трэ ба шу каць да лё ка, на ша Суп рас ль ская 

лаў ра па бу да ва ная ў га тыч на-аба рон чым сты лі.

А сён ня за ві та ем у Ка маі, што 
ў Ві цеб скай воб лас ці. Там 

зна хо дзіц ца кас цёл, яко га не здо-
ле лі раз бу рыць пра цяг лыя аб ст рэ-
лы шве даў у час Паў ноч най вай ны. 
У па мяць гэ та га зда рэн ня ў сце ны 
кас цё ла ўбу да ва ныя швед скія гар-
мат нія яд ры.

З вы гля ду кас цёл на па мі нае 
бе лы, да стой ны за мак. Па бу-

да ва лі яго на зло ме ХVІ і ХVІІ ста-
год дзяў, па пры ка зе Яна Ру да мі-
ны-Ду сяц ка га, ге роя біт вы пад Хо-
ці мам. Ад па чат ку Ка май скі кас цёл слу жыў вер ні кам. 
За ча ты ры ста га доў іс на ван ня ён ні ко лі не быў за кры-
ты, на ват у час ва яў ні ча га атэ із му, ка лі на во кал зак ры-
ва лі ся і раз бу ра лі ся мно гія цэр к вы і кас цё лы.

Уся рэ дзі не за ха ва ныя ста ра жыт ныя ар га ны, на якіх 
іг раў вя до мы му зы кант па чат ку ХХ ст. Бра ніс лаў 

Рут коў скі. Тут жа зна хо дзіц ца цу да дзей ны воб раз Ісу-
са Хры ста з сі рот кай, аў тар ства 
са мо га Аль ф рэ да Ро ме ра. Ёсць 
і пад ляш скі ма тыў. Апош нім ча-
сам у Ка май скі кас цёл па да ра ва-
ныя свя ты ні блас лаў лё на га Ежы 
Па пя луш кі, ро дам з Са коль ш чы-
ны. Ма літ вы ў па мяць свя то га па-
кут ні ка тут спраў ля юць на бе ла ру-
скай мо ве.

Кож ны, хто на ве дае мес ца, 
звер не ўва гу на ста ра жыт ны 

крыж, які ста іць на суп раць кас цё-
ла. Ён на па мі нае языч ніц кую скуль-
п ту ру з ка ме ня і вык лі кае роз ныя 

зда гад кі. Мяс цо выя лю дзі вель мі ша ну юць крыж. Яны 
лі чаць, што ён ахоў вае вё ску ад бя ды і па жа раў.

ЗОР КА

Хожа і  госці
(каз кі на ро даў Каў ка за)

Ад ной чы ве ча рам да Хо жы не-
ча ка на прый шлі гос ці. А ў ха це не 
бы ло ні чо га з яды. Ста ла мя сіць 
це ста жон ка, каб спя чы пі ра гі-хы-
чы ны, а Хо жа ўзяў збан і па бег на 
ба зар па смя та ну. Ку піў ён смя та-
ну і ля ціць да моў. Ужо на блі жа-
ец ца да ха ты, за ста ло ся пе рай с ці 
клад кай праз ра ку. Ідзе ас ця рож-
нень ка Хо жа і дры жыць, каб не 
бух нуць у ва ду.

«Не дай Бог спа тык ну ся, паб’ю 
збан і аста ну ся без смя та ны. Што 
та ды бу дзе? Ад нак Уся выш ні ве-
дае маю бед насць, не да пус ціць да 
гэ та га», — ду мае ён.

Прай шоў ас ця рож нень ка Хо жа 
ўжо амаль цэ лую клад ку і ў мо-
мант, ка лі яму за ста ло ся зра біць 
адзін крок, ён па ду маў: «Ця пер 
і без да па мо гі Уся выш ня га спраў-
лю ся».

Не па спеў па ду маць, збіў ся з ног 
і бах, зва ліў ся з ног, смя та на раз лі-
ла ся.

— А-я-я-й! Уся выш ні, ка жуць 
Ты муд ры, — ска заў гор ка Хо жа, 
па ды ма ю чы зрок у не ба, — але ба-
чу, не ха пае Та бе па чуц ця гу ма ру. 
Я па жар та ваў са бе, а Ты ўзяў мае 
жар ты ўсур’ ёз. Што мне за раз ра-
біць? Ня ма ў мя не ні гро шай, ні 
смя та ны. А гос ці ў ха це, пры няць 
трэ ба.

Саб раў ён ча рап кі зба на, па тоўк 
іх на дроб ны па ра шок і ідзе це раз 
вё ску ды кры чыць на цэ лае гор ла:

— Куп ляй це па ра шок ад блох!
А ў той вёс цы амаль у кож най 

ха це бы лі бло хі. Ху цень ка ра ску-
пі лі лю дзі па ра шок, а Хо жа на 
ба зар па вяр нуў. Аж, рап там, у да-
ро зе да га няе адзін па куп нік і про-
сіць ра ды:

— А як ка ры стац ца гэ тым па-
раш ком ад блох?

— Вель мі про ста, — ка жа Хо-

жа, — трэ ба зла віць блы ху і аб сы-
паць яе па раш ком. Спа чат ку яна 
ас леп не, а пас ля здох не.

— Але ж ка лі я злаў лю блы ху, 
дык прас цей яе раз ду шыць?!

— Ну так, гэ та яш чэ леп шы спо-
саб, — па га дзіў ся Хо жа,

— Ах ты, ашу ка нец! — крык-

нуў ча ла век і кі нуў ся з ку ла ка мі 
на Хо жу.

Хо жа, тут як тут, ухі ліў ся і да-
вай хо ду. Пры шы ба ваў ён на ба-
зар, ку піў мя са і ры с ды зга та ваў 
для гас цей смач ны плоў.

(пе ра клад з ру скай мо вы 
Ган ны Кан д ра цюк) 

55-юбілей “Нівы“, 
выступае моладзь з АБ-БЫ

Za

Wio

Masa
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Па чат кі ліцэя. 
Ярас лаў Ка сты цэ віч (ч.2)

Бель скі бе ла ру скі лі цэй

Ад ра зу пас ля выз ва лен ня Бель ска 
зпад змроч най ня мец кай аку па цыі Ярас
лаў Ка сты цэ віч ак тыў на ўклю чыў ся ў ар га
ні за цыю но ва га жыц ця, хоць яш чэ не бы ло 
да кан ца вя до ма, якой мае быць гэ тая 
но вая ўла да. У жніў ні 1944 го да ён быў выб
ра ны чле нам Га рад ской ра ды на ра до вай, 
а Ра да вы бра ла яго ад ным з двух на мес ні
каў бур га міст ра. Быў ён так са ма выб ра ны 
пры сяж ным за ся да це лем.

На прось бу бе ла ру ска га на сель ні цтва 
ў ве рас ні 1944 го да бы ла ўтво ра на ў Бель
скуПад ляш скім ча ты рох га до вая Бе ла ру
ская дзяр жаў ная гім на зія і двух га до вы 
Бе ла ру скі дзяр жаў ны лі цэй. Пер шым 
ды рэк та рам гім на зіі і лі цэя быў наз на ча ны 
пе да гогма тэ ма тык Ан тон Ты мін скі, яго 
за ступ ні кам на стаў нік ру скай і ла цін скай 
моў Ярас лаў Ка сты цэ віч. У склад пед са ве
та ўва хо дзі лі так са ма Сяр гей Баг да но віч, 
Ва дзім Бя ляў скі, Ма рыя Ка зыр ская, Ве ра 
Ві цэн та ві чо ва, Іо сіф Брыш, Га лак ці ён 
Ні ка но віч, Аляк сан д ра Сма леў ская, Вар
ва ра Цем ніц кая, а. Кан стан цін Бай ко, 
Сяр гей Фе да ро віч, Ды мітр Пух на рэ віч, Еў
да кія Аста шэ віч, Вруб леў скі, За рэм бі на, 
Аляк сей Кі сец кі, Ян Тар ноў скі. Сак ра тар
кай шко лы бы ла Ма рыя Га род нік.

Гім на зію і лі цэй па мяс ці лі ў драў ля ным 
бу дын ку Бе ла ру скай па чат ко вай шко лы 
пры ву лі цы 3 Мая 12. На ву ка ад бы ва ла ся 
ў дру гую зме ну ў над та пры мі тыў ных умо
вах. Усё не аб ход нае па стаў ля лі шко ле 
ў ас ноў ным баць кі вуч няў. Баць коў скі ка мі
тэт да ваў ма тэ ры яль ную да па мо гу так са
ма на стаў ні кам і бяд ней шым вуч ням.

І так у на ву чаль ным 1944/1945 го дзе 
бы ло ў шко ле 8 ад дзе лаў з агуль най коль
кас цю больш за 200 гім на зі стаў і лі цэ і стаў. 
Так Ярас лаў Ка сты цэ віч за няў ся на рэш це 
сва ім лю бі мым за нят кам — бе ла ру скім 
школь ні цтвам і на стаў ніц кай пра цай. Ім і ад
да ваў ён усю сваю энер гію, сі лы і ве ды. 
І з дру го га бо ку ўсміх ну ла ся Я. Ка сты цэ ві
чу шчас це — 11 мая 1945 го да вяр ну лі ся 
на рэш це з Са вец ка га Са ю за яго жон ка 
і дач ка. Та кі мі бы лі па чат кі Бель ска га бе ла
ру ска га лі цэя.

У на ву чаль ным 1945/1946 го дзе ў гім на
зіі бы ло ўжо 9 ад дзе лаў, а ў лі цэі 2 ад дзе

лы з агуль най коль кас цю ка ля 300 на ву
чэн цаў. Па ма лень ку на ладж ва ла ся пра ца 
ў шко ле і на да лей вя лі кай да па мо гай для 
шко лы быў Баць коў скі ка мі тэт. Ак тыў на 
па чы на юць дзей ні чаць ма ла дзёж ныя ар
га ні за цыі, але доб ра па стаў ле нае бы ло 
і рэ лі гій нае вы ха ван не. Уро кі па чы на лі ся 
і кан ча лі ся ма літ вай. У ня дзе лі і свя ты вуч
ні ар га ні за ва на ха дзі лі ў цар к ву. Я. Ка сты
цэ віч так сам пры маў удзел у цар коў ных 
служ бах і пра цах бель ска га пра ва слаў
на га Дэ ка наль на га ка мі тэ та. Раз ві ваў ся 
ама тар скі ар ты стыч ны рух.

Па я ві лі ся ад нак і кло па ты. І па я ві лі ся 
яны ад туль, ад куль іх ніх то не ча каў. Ака
за ла ся, што ёсць лю дзі, якім вель мі не 
па да ба юц ца бе ла ру скія шко лы і бе ла ру
скае школь ні цтва. Па сы па лі ся да но сы, 
вы бі ван не акон у шко ле, зры ван не школь
най шыль ды, неп ры стой ныя над пі сы на 
сце нах і ін шыя га дас ці. Та кой крыў ды не 
выт ры маў ды рэк тар А. Ты мін скі і, не да
ча каў шы на ват кан ца на ву чаль на га го да, 
вы е хаў у БССР. Адыш лі і не ка то рыя ін шыя 
на стаў ні кі. За кон чы ла свой на ву чаль ны 
год шко ла пад кі раў ні цтвам Я. Ка сты цэ ві
ча. На ват у най г лы бей шых сва іх дум ках 
— ду маю я — Я. Ка сты цэ віч не браў пад 
ува гу маг чы мас ці вы ез ду ў СССР. Ён ха цеў 
жыць і пра ца ваць тут, ся род сва іх лю дзей 
і на ка рысць свай го на ро да. А са вец кі мі па
рад ка мі ён і ся мей ка яго ўжо на це шы лі ся 
ўво лю...

На ву чаль ны 1945/1946 год за кон чыў ся 
та кі мі вы ні ка мі: вя лі кую ма ту ру ат ры ма лі 12 
вуч няў, ма лую ма ту ру — 80 вуч няў.

І рап там у дру гой па ло ве жніў ня 1946 го
да за га дам бе ла стоц кай ку ра то рыі Бе ла ру
ская гім на зія і Бе ла ру скі лі цэй у Бель ску
Пад ляш скім бы лі за кры ты, злік ві да ва ны. 
На жы тую імі ма ё масць пе ра да лі Гім на зіі 
і Лі цэю імя Т. Кас цюш кі. Прось бы ды рэк та
ра і прад стаў ні коў Баць коў ска га ка мі тэ та 
ў бе ла стоц кай ку ра то рыі і ў Мі ні стэр стве 
аду ка цыі ў Вар ша ве вы ні каў не да лі.

У чым жа спра ва? Чым не да га дзі ла бе
ла ру скае школь ні цтва на шым ас вет ным 
ула дам?

Па доб на гэ тыя ўла ды па мыл ко ва зра
зу ме лі не су мяш чаль насць поль скабе
ла ру ска га па ра зу мен ня аб рэ пат ры я цыі 
бе ла ру саў у БССР з іс на ван нем бе ла ру
ска га школь ні цтва ў На род най Поль ш чы. 
І на гэ тым за кон чыў ся пер шы этап раз
віц ця бе ла ру ска га школь ні цтва ў На род

най Поль ш чы. На доў га, на цэ лыя тры 
га ды...

Па воль на мі на лі цяж кія і скла да ныя пас
ля ва ен ныя га ды. На род ная ўла да ў Поль ш
чы ўзмац ня ла ся, рас ла ў сі лу. Гэ тая ўла да 
па ча ла ра зу мець пат рэ бу дбан ня пра 
свой на род хоць там, дзе гэ ты кло пат ёй 
са мой не заш ко дзіць. Та кой сфе рай бы ла 
на пэў на ас ве та, куль ту ра, ар ты стыч ны 
рух. Вось на род ная ўла да і ўзя ла ся за іх. 
Энер гіч на пры ня ла ся за лік ві да цыю не пісь
мен нас ці, раз віц цё на цы я наль най ас ве ты, 
куль ту ры, ар ты стыч на га ру ху. І злёг ку 
пат ра на ваць сва ім мен шас ным на цы я наль
ным куль ту рам і школь ні цтву. І гэ та — трэ
ба аб’ ек тыў на ска заць — на род най ула дзе 
ўда ва ла ся. Уда ло ся гэ тым ра зам і нам, бе
ла ру сам. На рэш це ад па вед ная ўла да зра
зу ме ла пра віль на, што ўпар тыя бе ла ру сы, 
якія не вы е ха лі ў час рэ пат ры я цыі, Поль ш
чы не ліш нія, а іх школь ні цтва не пе раш ко
да і не кан ку рэн цыя поль ска му. Да та го ж 
усе тры мі ну лыя га ды і на шы на стаў ні кі, 
і баць кі, і бе ла ру скія дзе я чы на па мі на лі ўла
дам аб пат рэ бе бе ла ру скіх школ.

На гэ тай спры яль най хва лі і паў стаў 
да ку мент: «Za rzą dze niem Mi nis t ra Oś wia ty 
z dnia 20 sier p nia 1949 r. ¹ II Sr-5143/49 zos-
ta ła ut wo rzo na Pań stwo wa Szko ła Ogól nok-
sz tał cą ca stop nia pod s ta wo we go i li ce al ne go 
z bia ło ru skim ję zy kiem na u cza nia w Biel sku 
Pod la skim».

Так рас па ча ло ся ад ра джэн не бе ла ру
ска га школь ні цтва, Бель ска га бе ла ру ска
га лі цэя і шко лы, але па чат кі гэ тыя бы лі 
вель мі няп ро сты мі. Бы лі стра ча ны тры 
га ды, стра ча на з цяж кас цю на жы тая Гім
на зі яй і Лі цэ ем школь ная ма ё масць, ра зы
шоў ся, раз’ е хаў ся з цяж кас ця мі саб ра ны 
на стаў ніц кі ка лек тыў. Не ха па ла пад рых та
ва ных на стаў ні каў, ад па вед ных пад руч ні
каў і ін шых школь ных да па мож ні каў. І не 
ха па ла спа чат ку ад па вед най коль кас ці 
вуч няў у шко ле. І не дзі ва, што спа чат ку іх 
не ха па ла. Шко ла бы ла яш чэ ўбо гень кая, 
ма ла зна ная, на стаў ні кі так са ма. І ўвесь 
час вя ла ся пра па ган да су праць бе ла ру
скіх школ. На пры клад, што ў бе ла ру скай 
шко ле трэ ба больш ву чыц ца (і гэ та бы ла 
няп раў да). І што пас ля Бе ла ру ска га лі цэя 
да лей шая да ро га ў на ву ку ці пра цу бу дзе 
зак ры та. І ніх то не мог па ба жыц ца, што 
так не бу дзе...

(пра цяг бу дзе)
vВа сіль СА КОЎ СКІ

www.lozbjn.edu.p

Юры БАЕНА

Завея
На вуліцы Чырвоных кастроў
каркаюць вароны.
На вуліцы Чатырох вятроў —
дывізіі гулкіх слоў.
На плошчы Надзеі —
снежныя траншэі.

У чыстым полі —
бел-белыя сцягі. 
Крыжовыя шэсці 
чужых на чужых, 
сваіх на сваіх.
Змяркае.
У пурзе стаяць
батарэі таемных гармат...
Свету ўжо не відаць.
У акіяне ночы
ніяк не разгадаеш:
хто вораг,
а хто брат?

Рабінзон
Рабінзон Крузо астаўся сам
у апусцелай вёсцы,
адзін на адзін, як на востраве.
Дом яго – сцены чатырох вятроў
і крыжы акон.
Прошлае ў памяці шасціць, як 
трысцё.
Каля саду, цяжкога ад яблык,
гарыць каліна,
дрыгаціць асіна.
Сохне ўжо лісце слоў.
Верная мова нямовы —
спрадвечная прыстань.
Дываны саматканыя,
ручнікі вышываныя —
вясёлкавы краявід
і райскія птахі шчасця.

Звоняць званочкамі ландышы, 
рамонкі ў полі калышуцца...

Рабінзон на сваім. 
Яму ўсё яшчэ лёс 
дарыць і хлеб, і соль. 
Кожны дзень у жыцці — 
гэта скачок з шастом
па-над туманнаю ракой
і над глыбокай, як акіян, цішай.

Міра ЛУКША

Кавалеры 
з Нарвы
Яблычак чырвоны маю ў руцэ,
Хачу ў падарку даць Ганначцы.
Ганначкі вяночак плыве па рацэ,
З васілёчкаў звіты і са свечачкай.

Яблычак чырвоны каму дам?
Каму сэрца б’е „там-там-там”?
Хто мне сэрца дасць, то і я аддам.
Завяду ў царкву, у свой дом.

Ганначкі вяночак злавіў Мікалай.
Рады ён такі, хоць у морду дай.
Я бягу згары, верашчу: „Аддай!”,
А Мікола мне: „Вымятай!”

Кажу я яму: „Рыжык ты!
І гарбаты нос, рукі пядзі тры,
А жывот які – аж у тры пуды,
Зямля ў цябе – з зямлёй ты куды?!

А я з горада вось мужык,
І „фіат” у мяне, і пакоі тры.
Дроў насіць не трэба, грэць вады.
Дзеўцы будзе рай, не з такім як ты!”

Пайшла Ганначка не з намі,
Узяла беластоцкага, з грашамі.
„Мерседэс” ён мае, а не „фіат”.
Засталіся з фігай мы – я і брат!
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17 лі ста па да ў пад ляш скай ксён ж ні цы 
ад бы ла ся су стрэ ча з бы лым пас лом 
рэ чы пас па лі тай у Бе ла ру сі леш кам 
ша рэп кам. су стрэ ча бы ла пры мер ка-
ва на да пра мо цыі яго най кні гі „Ob li cza 
Bia ło ru si”, вы да дзе най фон дам „су се-
дзі”. Ад нак кні га ака за ла ся ад но рэк-
ві зі там, а ў цэн т ры ўва гі апы ну ла ся 
— бо і як жа маг ло быць інакш — са ма 
су час ная Бе ла русь. Вёў суст рэ чу рэ-
дак тар Мі ко ла Ваў ра нюк.

Суст рэ чу ад кры ла ды рэк тар Ксён ж
ні цы Ялан та Га дэк. Ад зна чы ла яна, што 
ей ная ўста но ва су пра цоў ні чае з біб лі я тэ
ка мі ў Грод не, Віль ні і Адэ се. У сваю чар
гу Мі ко ла Ваў ра нюк прад ста віў слу ха чам 
Леш ка Ша рэп ку, які аба вяз кі ам ба са да
ра Рэ чы Пас па лі тай у Мін ску вы кон ваў 
у 20112015 га дах. А ра ней, у дру гой 
па ло ве 1980х га доў, шту дзі ра ваў у Ін сты
ту це гі сто рыі Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та, 
так як і сам Мі ко ла Ваў ра нюк — ад гэ туль 
у іх больш ука ра не лае зна ём ства.

старт
Спа дар Ша рэп ка ў пер шую чар гу 

па дзя ка ваў усім тым, хто ўнёс свой ук
лад у вы дан не кні гі і ар га ні за цыю яе 
пра мо цыі. Ад зна чыў ён, што пра ца ам ба
са да ра ў Мін ску скла да ная. Прэ зі дэнт 
жа Бе ла ру сі за яў ляў, што ка лі За хад 
яго кры ты куе, гэ та аба зна чае, што бе
ла ру скія ўла ды дзей ні ча юць пра віль на, 
а ка лі хва ліць, дык трэ ба нас ця ро жыц ца. 
Ле шак Ша рэп ка пры няў па са ду ў лю тым 
2011 го да — у два ме ся цы пас ля сла ву
тых „вы ба раў”, пас ля та го, як па све це 
пра нес лі ся воб ра зы па бі тых дэ ман ст ран
таў і кры ві на ву лі цах Мін ска. Вя ду чая мін
ская га зе та „Бе ла русь се год ня” ме на ві та 
ў лю тым 2011 го да апуб лі ка ва ла аг ром ні
сты ар ты кул пра ўяў ны за га вор поль скіх 
і ня мец кіх спец с лужб, які меў пры вес ці 
да дзяр жаў на га пе ра ва ро ту ў Бе ла ру сі 
— з пад ра бяз ным пе ра лі кам вы дат ка ва
ных на гэ та гро шай. Пас ля гэ тай „сен са
цы яй” ніх то больш не зай маў ся.

Дып ла ма тыя
Пас лу Ша рэп ку да вя ло ся двой чы 

па кі даць мін скую ўста но ву. Спяр ша бе
ла ру скія ўла ды за га да лі пас лу Ша рэп ку 
па кі нуць Мінск, ра зам з прад стаў ні цай 
Еў ра са ю за ў Бе ла ру сі. Та ды, ад нак, 
у знак са лі дар нас ці, Мінск па кі ну лі ўсе 
прад стаў ні кі еў ра са юз ных кра ін. Да 
та го ж у Мін ску сі ту а цыя поль ска га дып
ла ма тыч на га прад стаў ні цтва да во лі скла
да ная — не мае яно свай го па ста ян на га 
мес ца, пра цуе ў аран да ва ным па мяш кан
ні, а гэ та ўсклад няе пра цу ўста но вы. Так, 
ме на ві та, скла ла ся, што ўжо знач на ра
ней бе ла ру скі бок на гад ваў, каб знай с ці 
ін шае мес ца для ам ба са ды. А аку рат пас
ля 2010 го да, ка лі поль скабе ла ру скія 
ад но сі ны рэз ка аб васт ры лі ся, бе ла ру скі 
бок ра шу ча за пат ра ба ваў па кі нуць да сю
леш няе мес ца. Спрак ты ка ва ныя дып ла
ма ты та кі вык лік лі чаць ка так ліз мам.

— Мне да вя ло ся двой чы зма гац ца 
з пе ра но сі на мі ам ба са ды, — ска заў спа
дар Ша рэп ка, — і ма гу пах ва ліц ца, што 
ў той час па соль ства не спы ні ла пра цы 
ні на адзін дзень. І да лей гэ тая спра ва 
не за вер ша на. Па бу до ва ам ба са ды па
тра буе шмат лі кіх даз во лаў, не толь кі мяс
цо вых ор га наў, але і на ша га за меж на га 
ве дам ства. Ка лі кра наць маё ад п раў лен
не з Мін ска, гэ та не бы ло так, што мя не 
пры зна лі асо бай не па жа да най (per so na 
non gra ta). Бе ла ру скі бок твор ча раз віў 
дып ла ма тыч ныя нор мы. Бе ла ру скі бок за
клю чыў, што ад но сі ны між Еў ра са ю зам 
зай ш лі ў ту пік і трэ ба пры няць ней кія ме
ры каб вык ру ціц ца з гэ тай сі ту а цыі; бе ла
ру скі бок па слаў мя не і пас ла Еў ра са ю за 
на кан суль та цыі ў на шы кра і ны. Гэ та га 
яш чэ не бы ва ла, бо на кан суль та цыі 
клі ча той, хто выс лаў дып ла ма тыч на га 
прад стаў ні ка, зна чыць мя не мог пак лі
каць на кан суль та цыі поль скі бок. А нас 
пак лі ка лі ў бе ла ру скае ве дам ства і там 
два чы ноў ні кі вы зна чы лі нам двое су так 
для вы ез ду з Бе ла ру сі.

Ма лы прыг ра ніч ны рух
Ня ма яго, бо бе ла ру скі бок гля дзіць 

на гэ та з пун к ту гле джан ня бяс пе кі, 

у тым лі ку і эка на міч най. Да мо ву аб ма
лым прыг ра ніч ным ру ху пад пі са лі з Бе
ла рус сю тры кра і ны, большменш у той 
са мы час: Поль ш ча, Літ ва і Лат вія. За раз 
Бе ла русь зга дзі ла ся на за пуск гэ та га па
гад нен ня з Лат ві яй. З Лат віі пры ля гае да 
бе ла ру скай гра ні цы рэ гі ён Лат га ліі, дзе 
на сель ні цтва ру ска моў нае, ды та го на
сель ні цтва ма ла з абод вух ба коў. Усё ж 
та кі і тут ад бы ла ся бю рак ра тыч ная ва ла
кі та, дзе трэ ба бы ло афар м ляць да дат
ко выя да ку мен ты для пе ра хо ду гра ні цы. 
Бе ла ру скі бок тлу ма чыў сваю ад мо ву для 
ма ло га прыг ра ніч на га ру ху з Поль ш чай 
нес п ры яль ны мі па лі тыч ны мі аб ста ві на мі. 
Ка лі па лі тыч нае нап ру жан не ас лаб ла, 
ста лі тлу ма чыць, што пе раш ка джае не
ад па вед ная па меж ная ін ф раст рук ту ра, 
ха ця гэ та не так, бо паг ран пе ра хо ды бы
лі ма дэр ні за ва ны, рых ту ю чы іх да буй ней
ша га ру ху. Да та го ж у поль скіх ме ды ях 
вы но сі ла ся спра ва па ку пак у поль скіх 
ган д лё вых цэн т рах, а гэ та бе ла ру скім 
ула дам не на ру ку, бо Бе ла русь мае кло
пат з ва лю тай, а гэ тым шля хам ва лю та 
з Бе ла ру сі вы ця ка ла б яш чэ больш. Там 
та ва ры да ра жэй шыя, чым у Поль ш чы, 
а дзе ец ца так та му, што там ня ма кан
ку рэн цыі; ры нак на ле жыць не каль кім 
буй ным суб’ ек там, якія не да пу ска юць 
вон ка вай кан ку рэн цыі, та му і цэ ны там 
вы со кія.

пом нік ста лі ну
У Бе ла ру сі за ха ваў ся пом нік Ста лі ну, 

у Свіс ла чы, які ў час вай ны ля жаў не дзе 
на га рыш чы ней кай або ры; зноў па ста ві
лі яго пад Но вы 1999 го д у Алеі ге ро яў, 
дзе ўша на ва ны як ге роі Сту дзень ска га 
паў стан ня 1863 го да, так і ге роі Дру гой 
су свет най вай ны — лю дзі роз ных на кі
рун каў дзей нас ці. Гэ та быў час ады хо ду 
Ель цы на і ра шу чай зме ны па лі тыч на га 
на прам ку ў вяр хах на ўсёй пост са вец кай 
пра сто ры. Адзін з мяс цо вых гра мад скіх 
ак ты ві стаў дай шоў да выс но вы, што 
спра вы вяр та юц ца ў ста рое рэ чыш ча 
і трэ ба вы ве даць, як па ста вяц ца да гэ
та га лю дзі. А ў Бе ла ру сі па ста ві лі ся да 
гэ та га абы я ка ва, та му маг чы ма бы ло па
бу да ваць у Бе ла ру сі і Лі нію Ста лі на.

— Там так са ма па стаў ле ны пом нік 
Ста лі ну, — да даў спа дар Ша рэп ка. 
— Але гэ ты аб’ ект быў па стаў ле ны не 
над та згод на з за ко нам. Там ме ла быць 
уз ве дзе на цар к ва і той пом нік ста яў аку
рат у тым мес цы, дзе ме ла быць цар к ва. 
І тут уз нік лі пы тан ні, што ра біць: ці той 
пом нік вы кі нуць, ці пе ра мяс ціць, ці бу да
ваць там цар к ву...

пе ра ем насць ула ды
Зда ец ца, што Лу ка шэн ка рых туе на 

пе ра ем ні ка ўла ды ў Бе ла ру сі свай го 
най ма лод ша га сы на Ко лю. Быў ад ной чы 
пры е хаў у Бе ла русь адзін з бры тан скіх 
спе цы я лі стаў па пі я ру і ён за пра па на ваў 
Лу ка шэн ку, каб той па каз ваў ся на пуб лі
цы ра зам ме на ві та з Ко лем; мэ тай гэ та га 

за ха ду ме ла стаць ацяп лен не вы гля ду 
„апош ня га дык та та ра Еў ро пы”. І стаў ён 
па каз вац ца з ма лым сын ком, вя до ма, 
без ма ці; так па сут нас ці на ват да клад на 
не вя до ма, хто з’яў ля ец ца яго най ма ці 
— гэ та ра ры тэт ны вы па дак, бо на о гул 
доб ра вя до ма хто ма ці дзі ця ці, ка лі на
конт баць кі ўпэў не нас ці менш... Але Ко
ля пад рос і сі ту а цыя крыш ку змя ні ла ся, 
і маг чы ма, што больш па ды хо дзіць на па
са ду пе ра ем ні ка ста рэй шы сын — Вік тар 
Лу ка шэн ка, які фак тыч на ве дае сі ла вы мі 
струк ту ра мі...

— Пра ма ці Ко лі так са ма вя до ма, 
— да даў спа дар Ша рэп ка, — толь кі гэ та 
пуб ліч на не аб на ро да ва на; гэ та Іры на 
Абель ская, бы лая аса бі стая ле кар прэ зі
дэн та, за раз за гад чы ца ўра да вай клі ні кі 
ў Мін ску — гэ та тай на па лі шы не ля. А як 
да лей бу дуць раз ві вац ца па дзеі? Па ўсім 
ві даць, што Лу ка шэн ка трак туе Бе ла русь 
як сваю ўлас насць і скла да на да пус ціць 
дум ку, што ён ад ра чэц ца ад яе. Мяр кую, 
што ўсё ідзе ў тым на прам ку, каб га ран
та ваць ды на стыч ную ўла ду. Ка то ры сын 
бу дзе пе ра ем цам? Мо жа і Вік тар, але 
памой му, ка лі б ён фак тыч на меў пры
няць гэ тую ро лю, то па ві нен больш па
каз вац ца пуб ліч на — а пра яго ў срод ках 
ма са вай ін фар ма цыі ці ха. Так ці інакш, 
зда ец ца, што па дзеі ў бе ла ру скіх вяр хах 
ідуць азер бай джан скім сле дам.

Ві зі ты ў вяр хах
Апош ні згу стак поль скабе ла ру скіх 

кан так таў з’яў ля ец ца, ба дай, вы ні кам 
пэў най па лі тыч най за су хі, дзе трэ ба 
апа вяс ціць на шы пас пя хо выя за меж ныя 
кан так ты. Ві зіт ві цэпрэм’ е ра Ма ра вец ка
га ад быў ся ў рам ках пра цы мі жу ра да вай 
поль скабе ла ру скай гас па дар чай ка мі сіі, 
якая па він на суст ра кац ца што год. Апош
няя та кая су стрэ ча ад бы ла ся ў снеж ні 
2014 го да ў Вар ша ве; чар го вая су стрэ ча 
ме ла ад быц ца ў 2015 го дзе, але на той 
час у абедз вюх кра і нах ад бы ва лі ся вы
ба ры. Ві зіт мі ніст ра Ваш чы коў ска га быў 
рэ ві зі там мі ніст ру Ма кею, які быў у Вар
ша ве ў жніў ні 2014 го да. Ад нос на ві зі ту 
ві цэпрэм’ е ра Ма ра вец ка га — бе ла ру скі 
бок пра па на ваў пры ва ты за цыю ней ка га 
бе ла ру ска га бан ка, ад нак у Бе ла ру сі 
дзей ні чае адзін поль скі банк, які згор т
вае там сваю пры сут насць. А прад п ры ем
стваў стра тэ гіч на га ха рак та ру прэ зі дэнт 
Лу ка шэн ка паз бы вац ца не хо ча, каб не 
ас ла біць свай го кан т ро лю над кра і най. 
Про даж га за вых і наф та вых ма гіст ра лей 
трэ ба па лі чыць вы тан ча ным хо дам Лу ка
шэн кі, бо пра даў ён, па сут нас ці, ру і ну, 
у якую не аб ход на ўжо бы ло шмат ін ве
ста ваць каб тыя ма гіст ра лі дзей ні ча лі. 
І ця пер газ ідзе па тэ ры то рыі Бе ла ру сі; 
а вось Ук ра і на гэ та га не зра бі ла і Ра сія 
аб ме жа ва ла па да чу га зу це раз Ук ра і ну 
на дзве трэ ці.

Без віз
Га ва ры ла ся ў Бе ла ру сі пра лі бе ра лі

за цыю па меж на га ру ху, у тым лі ку і на 
за хад. Да гэ та га ча су бе ла ру скі ту ры
стыч ны біз нес ба зі ра ваў на ра сей цах. 
Але ця пер у Ра сіі ста ла ту жэй з гра ша мі 
і там ста лі лі чыць ка пей кі і менш ез дзіць 
у за меж жа, у тым лі ку і ў Бе ла русь. Та ды 
ў Бе ла ру сі ста лі ду маць, як за ах во ціць ту
ры стаў з За ха ду да на вед ван ня Бе ла ру сі 
— каб яны вез лі ту ды ва лю ту.

Ар мія
Пра ха рак тар ар міі не так свед чыць 

яе аб мун дзі ра ван не ці ўстаў ная мо ва. 
Га лоў ным кры тэ ры ем выз на чэн ня ар міі 
з’яў ля юц ца яе апе ра тыў ныя пла ны. А тут 
пла ны про стыя: бе ла ру ская ар мія мае 
быць аван гар дам ра сій скай ар міі, а ў вы
пад ку кан ф лік ту на за ход нім на прам ку 
— пры маць удзел у ад б ла ка ван ні Ка лі нін
г рад скай ак ру гі. А гэ та за да чы, зда ец ца, 
не ў ін та рэ се Бе ла ру сі. У Бе ла ру сі ня ма 
вы твор час ці бо еп ры па саў, усе бо еп ры
па сы ўво зяц ца з Ра сіі. Ха ця ў Бе ла ру сі 
шмат уз б ра ен ня, на пры клад, са ма лё таў, 
то яны не за дзей ні ча юць без ра сій скай 
аму ні цыі. Най важ ней шыя бе ла ру скія аба
рон чыя сег мен ты — зе ніт ная аба ро на 
і су ха пут нае вой ска — з’яў ля юц ца част
кай ра сій скіх ва ен ных гру по вак. Сі стэ ма 
зе ніт най аба ро ны Бе ла ру сі зін тэг ра ва
ная з ра сій скай. І тут ня ма сум нен няў 
ад нос на выз на ча най бе ла ру скім уз б ро е
ным сі лам ро лі.

рэ ля тыў ны даб ра быт
У на сель ні цтва Бе ла ру сі най важ

ней шыя дзве зна ка выя па дзеі: Дру гая 
су свет ная вай на і рос пуск Са вец ка га Са
ю за. І сваю ця пе раш нюю сі ту а цыю пры
мяр коў ва юць там да гэ тых ары ен ці раў. 
І ў гэ тым ра кур се жы ха ры Бе ла ру сі ад чу
ва юць пра грэс. Да та го ж сваю сі ту а цыю 
пры мяр коў ва юць да аб ста він ук ра ін цаў 
і ра сі ян; і ў гэ тым ра кур се ў бе ла ру саў 
цал кам пры стой на. Ад нак за раз наг ля да
ец ца ў Бе ла ру сі рэ цэ сія, два га ды за пар; 
эка но мі ка Бе ла ру сі згор т ва ец ца, яна, 
па вод ле эк с пер таў, аджы ла ся. Лу ка шэн
ка быў за пус ціў на поў ны ход уся ля кую 
вы твор часць, ру пя чы ся ад на час на пра 
рын кі збы ту для яе. А тым рын кам бы ла 
Ра сія. Па куль там быў пет ра до ла ра вы 
бум, та ды ра сі я не куп ля лі ў Бе ла ру сі 
кам бай ны ці трак та ры дзе ля аб наў лен
ня свай го ма шын на га пар ку; і ра сій скі 
ры нак на сы ціў ся, ця пер ту ды скла да на 
пра біц ца.

Дэ маг ра фія
У дэ маг ра фіч ным пла не ад мі рае бе

ла ру ская вё ска, на сель ні цтва пе ра бі ра
ец ца з вё сак у га ра ды. Ця гам двац ца ці 
пя ці га доў не за леж нас ці лік на сель ні цтва 
Бе ла ру сі ска ра ціў ся не дзе на мі льён, 
а ў той жа час лік га рад ско га на сель
ні цтва на мі льён вы рас — зна чыць лік 
бе ла ру ска га вя ско ва га на сель ні цтва ска
ра ціў ся на два мі льё ны. Ця пер вя ско вае 
на сель ні цтва Бе ла ру сі скла дае ка ля 28% 
ад уся го на сель ні цтва кра і ны — менш 
чым у Поль ш чы.

зак лю чэн не
Бе ла русь гэ та ўсё ter ra in cog ni ta. Яна 

тут жа за гра ні цай, а зда ец ца ма я чыць 
у ін шай рэ ча іс нас ці. Дзе яш чэ ў Еў ро пе 
аб к лад ва ец ца па дат ка мі бес п ра цоў ных 
або за ба ра ня ец ца ра бо чым зваль няц ца 
з пра цы? Дзе рэ гу ляр на дэ на мі ну ец ца 
і дэ валь ву ец ца на цы я наль ную ва лю ту? 
У якой еў ра пей скай дзяр жа ве не каль кі 
га доў да прэ зі дэн ц кіх вы ба раў мож на 
з дак лад нас цю да лі ча ных пра цэн таў 
прад ба чыць іх вы нік і пе ра мож цу? Дзе 
яш чэ маг чы ма, каб апа зі цый ны па лі
тык рап там пра паў, быц цам рас п лыў ся 
ў па вет ры? Дзе ле галь ныя смя рот ныя 
пры су ды з рас ст рэ лам, а це лы ха ва юц
ца тай ком? Дзе маг чы мае па ка ран не 
за ўжы ван не дзяр жаў най мо вы? Толь кі 
ў Бе ла ру сі не паў на лет ні сын пра ва ды ра 
мо жа пры маць вай ско вы па рад...

*  *  *
Да дам ад ся бе, што гэ та зда ец ца 

быць цал кам ла гіч най прак ты кай — ка лі 
гэ та му вой ску прад ба ча на быць ад но 
свай го ро ду штраф ба там на пе ра да вой. 
Але ці толь кі вой ску?..
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Аб ліч чы 
Бе ла ру сі

n Злева: Леш ак Ша рэп ка і Мікола Ваўранюк
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Э м і г р а н ц к і  ш л я х  м о в а з н а ў ц а

Янкі Станкевічаhttp://by.the at re-mu se um.by
125 га доў з дня нараджэння

Бе ла ру скі гра мад скакуль тур ны дзе яч, 
мо ваз на вец, гі сто рык, пе рак лад нік, вы да
вец, пуб лі цыст, пе да гог, дзе яч эміг ра цыі 
Ян ка Стан ке віч на ра дзіў ся 26 лі ста па да 
1891 г. у вёс цы Ар ля ня ты (ця пе раш ні Смар
гон скі ра ён). Па хо дзіў з ро ду, які даў бе
ла ру ска му ру ху шэ раг вы дат ных асоб, ён 
род ны брат Ада ма Стан ке ві ча. У Пер шую 
су свет ную вай ну быў прыз ва ны ў ра сей
скае вой ска. Браў чын ны ўдзел у бе ла ру
скім ру ху — дэ ле гат з’ез да на цы я наль ных 
ар га ні за цый у Мен ску ў са ка ві ку 1917 г., 
з’ез да на стаў ні каў Мен скай гу бер ні ў траў
ні та го ж го да. Са снеж ня 1917 г. у Віль ні, 
адзін са ства раль ні каў Бе ла ру ска га на ву ко
ва га та ва ры ства, у сту дзе ні 1918 г. аб ра ны 
ў склад Ві лен скай бе ла ру скай ра ды, удзель
ні чаў у се сіі Ра ды БНР у са ка ві ку 1918 г. 
у Мен ску. У лі ста па дзе 1918 г. ка ап та ва ны 
ў склад Лі тоў скай Та ры бы. Пас ля пры хо ду 
ў Віль ню Чыр во най Ар міі пра ца ваў у лі та ра
тур навы да вец кім ад дзе ле Нар ка мас ве ты 
Лі тоў скаБе ла ру скай ССР, за гад ваў бе ла
ру скім вы да ве цтвам „Ве да”. У час поль ска
са вец кай вай ны 19191920 гг. — сяб ра Цэн
т раль най бе ла ру скай ра ды Ві лен ш чы ны 
і Га ра дзен ш чы ны, прэ зі ды у ма Бе ла ру скай 
цэн т раль най школь най ра ды.

Ян ка Стан ке віч скон чыў у 1921 г. Ві лен
скую бе ла ру скую гім на зію, у 1926 г. — Кар
лаў уні вер сі тэт у Пра зе. Зда быў там сту
пень док та ра сла вян скай фі ла ло гіі і гі сто
рыі. Пра ца ваў вык лад чы кам бе ла ру скай 
мо вы ў Вар шаў скім уні вер сі тэ це і Уні вер сі
тэ це Стэ фа на Ба то рыя ў Віль ні, у ім аж но 
да 1940 г. Дру ка ваў ся ў ча со пі се „Кры віч”, 
роз ных за ход не бе ла ру скіх вы дан нях.

Ян Стан ке віч у 19281930 гг. быў пас лом 
Сей ма Поль ш чы. Як па лі тык пры хіль на ста
віў ся да поль скабе ла ру ска га зблі жэн ня, 
за што яго не раз кры ты ка ва лі бе ла ру скія 
гру поў кі. У 1940 г. Стан ке віч вы е хаў у Вар

ша ву, дзе да лу чыў ся да дзей нас ці Бе ла
ру ска га ка мі тэ та. Ак тыў на су пра цоў ні чаў 
з Вац ла вам Іва ноў скім, на ла дзіў кан так ты 
з поль скім ан ты фа шыс ц кім пад пол лем, 
ства рыў кан с пі ра тыў ную гру пу пад наз вай 
Пар тыя бе ла ру скіх на цы я на лі стаў (ПБН). 
Стра тэ гіч най мэ тай гэ тай дзей нас ці бы ла 
ад бу до ва бе ла ру скай дзяр жаў нас ці з апо
рай на Поль ш чу.

З во се ні 1941 г. Ян Стан ке віч жыў у Мен
ску, ка рот кі час пра ца ваў у школь ным 
ад дзе ле Мен скай уп ра вы. Стан ке віч быў 
сяб рам Бе ла ру скай на род най са ма по ма
чы, Бе ла ру скай не за леж ніц кай пар тыі, 
на ву ко ва га ад дзе ла Бе ла ру скай цэн т раль
най ра ды, ад ным з зас на валь ні каў Бе ла ру
ска га на ву ко ва га та ва ры ства. Вык ла даў 
гі сто рыю Бе ла ру сі ў па да фі цэр скай шко
ле па лі цыі ў Мен ску. З 1944 г. у эміг ра цыі. 
У Ня меч чы не ад на віў дзей насць Бе ла ру
ска га на ву ко ва га та ва ры ства. У 1949 г. пе
ра е хаў у ЗША, дзе жыў і пра ца ваў да кан
ца сва іх дзён. Ак тыў на ўдзель ні чаў у пра цы 
Бе ла ру скааме ры кан ска га за дзі но чан ня, 
вы да ваў ча со пі сы „Ве да”, „Не за леж нік”, 
су пра цоў ні чаў з Бе ла ру скім ін сты ту там 
на ву кі і ма ста цтва і яго ным вы дан нем „За
пі сы”, ча со пі сам „Сяў біт”, мюн хен скай га
зе тай „Баць каў ш чы на”, га зе тай „Бе ла рус” 
(НьюЙорк) і ін шы мі. Ра зам са Ста ніс ла вам 
Стан ке ві чам стаў зас на валь ні кам Вя лі ка лі
тоў ска га фон ду імя Льва Са пе гі. Ян ка Стан
ке віч аў тар уні каль ных прац па бе ла ру скай 
гі сто рыі, гі ста ры яг ра фіі, мо ваз наў стве. 
Асаб лі вае мес ца ся род іх зай мае пад рых
та ва ны „Бе ла ру скара сей скі (Вя лі ка лі тоў
скара сей скі) слоў нік”, вы да дзе ны ў 1990 
го дзе.

Па мёр Ян ка Стан ке віч 16 жніў ня 1976 г., 
па ха ва ны на бе ла ру скіх мо гіл ках у СаўтРы
ве ры (ЗША).
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ка лі нех та глы бо ка ці ка віц ца тэ ат раль
най і му зыч най гі сто ры яй, то, пэў на, для 
яго бу дзе да во лі лёг ка рас па вес ці пра но
ра вы і за хап лен ні лю дзей, якія жы лі на той 
ці ін шай тэ ры то рыі ў мі ну лыя дзе ся ці год дзі 
і ста год дзі. Ад нак, ка лі ка заць па шчы рас ці, 
та кіх спе цы я лі стаў не вель мі мно га ся род 
нас. Та му, каб ат ры маць хоць ней кія ве ды 
ў гэ тай га лі не вар та на ве дац ца ў ад па вед
ны му зей.

З па чат ку 90х га доў мі ну ла га ста год дзя 
ў Бе ла ру сі іс нуе Му зей гі сто рыі тэ ат раль
най і му зыч най куль ту ры. Каб з ім блі жэй 
па зна ёміц ца, зу сім не а ба вяз ко ва ехаць 
у Менск, бо да стат ко ва зай с ці на сайт гэ
тай куль тур ніц кай уста но вы. Мес ціц ца ён 
па ад ра се http://by.the at re-mu se um.by.

Вір ту аль нае прад стаў ні цтва му зея мае 
да во лі пры ваб нае вы яў лен не. На свет ла
ру жо вым фо не ўвер се зна хо дзіц ца не вя лі
кі ма лю нак трох му зы каў, якія іг ра юць на 
гус лях, скрып цы і лют ні. По бач — наз ва 
сай та і чыс ло ка лен да ра, уні зе — вый с ці на 
руб ры кі сай та, а яш чэ ні жэй ідуць кар цін кі, 
якія змя ня юц ца па чар зе і ад люст роў ва юць 
тэ ма ты ку му зея.

Згод на ін фар ма цыі, па да дзе най у руб ры
цы „Пра му зей”, ён быў ство ра ны 23 са ка ві
ка 1990 го да. „Фонд му зея што год па паў ня
ец ца но вы мі і ці ка вы мі рэ ча мі. На пры клад, 
у 2010 го дзе ў фон ды тра піў кан т ра бас (ба
сэт ля) XVIII ста год дзя ра бо ты іта льян ска га 
май ст ра (маг чы ма П’ет ра Ан то ніа Лан доль
фі), які пе ра да ла ў дар Бе ла ру ская дзяр жаў
ная ака дэ мія му зы кі”, — рас па вя да юць ула
даль ні кі сай та, не зва жа ю чы на тое, што на 
ка лен да ры ця пер ка нец 2016 го да. Там жа 
ад зна ча ец ца, што агуль ная плош ча эк с па зі
цыі скла дае 362 квад рат ных мет раў. Му зей 
мае 11 эк с па зі цый ных і ад ну вы ста вач ную 
за лу. У руб ры цы так са ма па ве дам ля ец ца, 

што за раз му зей не са ма стой ная адзін ка — 
са снеж ня 2014 го да ён пе рай шоў у склад 
На цы я наль на га гі ста рыч на га му зея Рэс пуб
лі кі Бе ла русь у якас ці фі лі я ла.

Ад ной з най больш ці ка вых пад руб рык 
сай та вар та прыз наць „На ві ны”, якая зна
хо дзіц ца ў руб ры цы „Па дзеі”. Аб наў ля ец ца 
яна да во лі ча ста, ка лі ўлі чыць, што сайт не 
на він ны, а му зей ны, і па дзеі там не мо гуць 
ад бы вац ца штод ня. Апош няя на ві на да ту ец
ца кан цом сё лет ня га каст рыч ні ка і ты чыц ца 
зап ра шэн ня на тан ца валь ныя ве ча ры ны 
ў за лах му зея. „Кож ны аў то рак ча ка ем ама
та раў бе ла ру скіх тан цаў, бе ла ру скай куль
ту ры і му зы кі. Вы мо жа це ўво гу ле не ўмець 
тан чыць, га лоў нае — каб бы ло жа дан не!” 
— за пэў ні ва юць ад мыс лоў цы ў му зыч най 
і тан ца валь най спад чы не бе ла ру саў.

Аб вы стаў ках і эк с па зі цы ях хо дзіць у ад
най мен ных руб ры ках, але больш поў на 
пра збо ры му зея рас па вя да ец ца ў „Ка лек
цыі”. „Уся го ў струк ту ры фон даў на ліч ва ец
ца 10 ка лек цый: „Му зыч ныя ін ст ру мен ты”, 
„Нот ныя ру ка пі сы”, „Да ку мен таль ныя ма
тэ ры я лы” (аса бі стыя да ку мен ты, рэ жы сёр
скія рас п ра цоў кі, тэк сты ро ляў з па мет ка мі 
вы ка наў цаў), „Фо та, рэп ра дук цыі і не га ты
вы”, „Афі шы і пра гра мы”, „Вы яў лен чыя ма
тэ ры я лы” (эскі зы дэ ка ра цый і кас цю маў, 
ма ке ты дэ ка ра цый, тэ ат раль ныя ляль кі, 
ма стац кія пар т рэ ты дзе я чаў тэ ат ра і му зы
каль най куль ту ры, скуль п тур ныя вы я вы, 
эцю ды і за ма лёў кі бе ла ру скіх ма ста коў сцэ
ног ра фаў), „Аў ды ё за пі сы”, „Ві дэ а за пі сы” 
(кан цэр таў, спек так ляў), „Рэд кія дру ка ва
ныя вы дан ні”, „Ме ма ры яль ныя рэ чы” (аса
бі стыя рэ чы дзе я чаў бе ла ру скай тэ ат раль
най і му зыч най куль ту ры). Най больш знач
ная ка лек цыя — „Вы яў лен чае ма ста цтва”, 
— ад зна ча ец ца там.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

сяб рам Ка шуб скапа мор ска га згур та ван
ня ў Ястар ні, якое лі чыц ца да во лі гер ме
тыч най ар га ні за цы яй. Усё та кі праз тых жа 
«гер ме тыч ных ка шу баў» Мі ра слаў Кук лік 
лі чыць ся бе ак цэп та ва ным.

— Зап ра ша юць мя не на роз ныя ры бац
кія су стрэ чы, — ка жа Кук лік. — Я, як ужо 
ска заў, зай маў ся тэ май ка шуб ска га тра
ды цый на га ры ба лоў ства, як асо ба, якая 
ні ко лі не су ты ка ла ся з гэ тай спра вай. Пры 
эт наг ра фіч ных дас ле да ван нях так са ма 
вы ву чыў ка шуб скую мо ву, якой ця пер пэў
на лепш ка ры ста ю ся чым род най бе ла ру
скай. Ад нак ра зам з га да мі пры хо дзіць пы
тан не пра ўлас ную то ес насць. Не ве даю 
хто я?! Ха ця па пры ро дзе бе ла рус — спа
кой ны, пас лух мя ны... Ха чу быць па ха ва ны 
на мо гіль ні ку ў Крын ках.

зА стАц цА Бе лА ру сАМ
Ха ця жы ла ў Хіль мо нах толь кі тры га

ды, дзе па сён ня жы вуць яе сва я кі, якіх 
ста ра ец ца ад ве даць пры нам сі раз у год. 
Ірэ на Са ец кая з род най вё скі эміг ра ва ла 
пад Элк дзе ей ныя баць кі пра ца ва лі ў мя
сцо вым ПГРы. Тут пер шы раз суст рэ ла ся 
з неп ры хіль нас цю мяс цо вых да сва ёй моў
най і куль ту рай ад роз нас ці. Пад па ле нае 
па лі то яе бра та ў шко ле за «ка цап скасць» 

вык лі ка ла ў сям’і нес па кой да та кой сту пе
ні, што ма ці пе ра ста ла звяр тац ца да дзя
цей на род най бе ла ру скай мо ве. Толь кі на
ву ка ў Гдань ску на ра сій скай фі ла ло гіі па
маг ла ёй паз быц ца ком п лек саў ад свай го 
па хо джан ня. Сён ня Ірэ на Са ец кая пра цуе 
ды рэк тар кай Ком п лек су школ у Ге лю. Тут 
так са ма ад най ш ла ся са сва ім зем ля ком 
Мі рас ла вам Кук лі кам, з якім су поль на ар га
ні зу юць сё ле та кон курс ка шуб скай мо вы 
для вуч няў яе школь най уста но вы.

— Ад трох га доў у на шай шко ле вя дуц
ца за нят кі па ка шуб скай мо ве, — ка жа 
Ірэ на Са ец кая. — Для мя не гэ та та кое 

на ту раль нае, што дзе ці ву чац ца, хо чуць 
паз на ваць сваю пер шую хат нюю мо ву. На
ват заў ва жаю па да бен ства з ка шуб скай 
да ма ёй бе ла ру скай. Мой муж так са ма не 
па ляк. Яго баць ка — не мец, ма ці — ра да
ві тая ка шуб ка. Ён мае па доб ныя ўспа мі ны 
з дзі ця чых га доў, дзе кры ху ха ва лі ся з той 
сва ёй моў най ад мет нас цю.

Ірэ на Са ец кая па мя тае ўсе цэр к вы ў ва
ко лі цы Дуб ро выБе ла стоц кай. Пом ніць од
пу сты, цар коў ныя фэ сты, якія ад зна чае ра
зам з сям’ ёю. Яе ўжо двац ца ці га до вы сын 
кор па ец ца ў гі сто рыі Пад ляш ша і моў ных 
скла да нас цях. На ват ус па мі на ю чы жу дас

Бе ла ру скасць 
знітавалася 
з кашубскасцю

1 Fпрацяг

ную гі сто рыю пад па ле на га па лі то, з ус меш
кай ана лі зуе асаб лі васць та го сло ва, якое 
на гад вае дзя цін ства і мо ву баць коў.

— Ва ўсіх пе ра пі сах на сель ні цтва заў
сё ды на зы ваю ся бе бе ла ру скай, — да дае 
на ка нец.

Бе ла ру сы Са коль ш чы ны на Ка шу бах 
паз на лі свай го пар т нё ра і рэп рэ зен та ва
ныя ім каш тоў нас ці. Дзя ку ю чы та му ўзба
га ці лі ся са мі і спры чы ні лі ся да раз віц ця 
ка шуб скас ці, пры чым не ад рак лі ся сва іх 
ка ра нёў. Ка ра цей ка жу чы, гэ та лю дзі вя лі
кай куль тур най ураж лі вас ці.

vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

n Над пі сы па-ка шуб ску ў вёс цы Ста ніс ла ва Клі мо ві ча ў Хмель не
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Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Зор кі ра яць ста віць пе рад 
са бой мэ ты і ме та дыч на іх дабівац ца. Мо жаш ат-
ры маць пос пех, ка лі бу дзеш асэн са ва на ім к нуц-
ца да не ча га. Па леп шац ца ад но сі ны з людзь мі, 
якіх ты па ва жа еш і да мер ка ван ня якіх заў сё ды 
прыс лу хоў ва еш ся. Дру гая па ло ва тыд ня нес п-
ры яль ная для да лё кіх па ез дак і ўрэ гу ля ван ня 
юры дыч ных праб лем. Не прад п ры май учын-
каў у абы ход за ко нам. Звяр ні асаб лі вую ўва гу 
на за ха ван не рэ пу та цыі.

(21.04. — 21.05.) Маг чы мы кры зіс у аса бі-
стым жыц ці. Твае ўза е ма ад но сі ны з ка ха ным ча-
ла ве кам мо гуць стра ціць пяш чо ту і так тоў насць 
і пя рой дуць вы ключ на ў пло скасць ін стын к таў. 
Гэ та мо жа да вес ці аж да раз ры ву ад но сін. Но-
выя ра ман тыч ныя су вя зі на гэ тым тыд ні маг чы-
мыя, але бу дуць да стат ко ва кан ф лік т ны мі і не 
прат ры ма юц ца доў гі час. Бу дзеш схіль ны да 
рэз кіх і не а бач лі вых па во дзін. Дзе ці мо гуць па-
во дзіць ся бе аг рэ сіў на, кап рыз на. Але час па-
ды хо дзіць для па да рож жаў і на ву чан ня.

(22.05. — 22.06.) Для Бліз нят, якія зна хо дзяц-
ца ў шлю бе, гэ ты ты дзень ста не са праўд ным 
вып ра ба ван нем на тры ва ласць. Лю бы ча ла век 
мо жа ўся ляк рас хі стаць ваш са юз. Ты бу дзеш 
паз баў ле ны якой-не будзь іні цы я ты вы. Не ладзь 
ра мон ту ў ква тэ ры, пе ра ста ноў кі мэб лі або ге-
не раль най убор кі, у якую ўклю чыш усіх чле наў 
сям’і — гэ та мо жа толь кі па гор шыць кан ф лікт. 
Але спры яль ны час для афар м лен ня іпа тэч на-
га крэ ды ту на куп лю ква тэ ры або зя мель на га 
ўчаст ка.

(23.06. — 23.07.) На дай асаб лі вую ўва гу 
свай му зда роўю. Твой энер ге тыч ны па тэн цы-
ял мо жа ас лаб нуць, бу дзеш лёг кай зда бы чай 
ві рус ных ін фек цый. Уз мац ні ме ры пра фі лак ты-
кі. Не грэ буй час на ком, мё дам, гар ба тай з ма-
лі на вым ва рэн нем або ім бі рам. Уз ро вень пра-
цаз доль нас ці па ні жа ны, не пе ра нап руж вай ся 
на пра цы. Эка ном на рас хо дуй свае сі лы. Гар-
ма ніч на ў шлюб ных ад но сі нах. Бу дзе ней кая 
ўра чы стасць.

(24.07. — 23.08.) Урэ гу люй рас па ра дак 
дня. Скла дзі са бе ап ты маль ны гра фік. Ад люст-
руй у ім час для пры ё му ежы, сну. Ця пер змо-
жаш доб ра вып ра ца ваць у са бе па трэб ныя 
звыч кі і ад мо віц ца ад шкод ных. Ка лі ты азар т ны 
ча ла век, усё ж няп ро ста бу дзе спра віц ца з ця-
гай да гуль ні на гро шы.

(24.08. — 23.09.) Змо жаш рас крыць у поў-
най ме ры свае та лен ты. Ты дзень ста не роск ві-
там тва іх твор чых здоль нас цей. Лепш за ўсё бу-
дзеш ад чу ваць ся бе ў сва бод най аб ста ноў цы, 
дзе мож на ра біць усё, што за хо чац ца. Ад нак 
до ма ат мас фе ра ста не нап ру жа най, бу дуць 
прад’ яў ляць прэ тэн зіі з на го ды якіх-не будзь ня-
вы ка на ных аба вяз каў. Не спра ва куй кан ф лік ту 
ў сям’і.

(24.09. — 23.10.) 29.11. заз зя еш і зда бу-
дзеш прыз нан не. Ча кае шмат кан так таў са зна-
ё мы мі, ад нак наў рад ці бу дуць яны пры ем ны мі 
і ка рыс ны мі. Мо гуць ця бе ўцяг нуць у чу жыя 
спра вы. Пас п ра буй паз бя гаць па доб ных сі ту-
а цый. Не вар та ця пер за во дзіць но вых зна ём-
стваў, асаб лі ва з дзіў ны мі і скрыт ны мі людзь мі. 
Лепш пра вес ці час у ко ле сям’і. Пра я ві кло пат 
пра ста рэй шых сва я коў. Доб раў па рад куй 
свой дом.

(24.10. — 22.11.) Мо жа паў стаць ня ма ла 
пад стаў для тур бо ты ад нос на за ха ва нас ці сва-
ёй ру хо май ма ё мас ці. Не вык лю ча ны па лом кі 
бы та вой тэх ні кі. Але ўда лы час для па ез дак 
і но вых зна ём стваў. Зно сі ны з людзь мі ва ўсіх 
сэн сах пры ем ныя. Змо жаш пры мі рыц ца з су се-
дзя мі, сва я ка мі, да лё кі мі зна ё мы мі. Па спя хо ва 
скла дзец ца ву чо ба.

(23.11. — 22.12.) Бу дзеш схіль ны да не аб-
ду ма ных учын каў, што не спры яль на адаб’ ец ца 
перш за ўсё на ад но сі нах за ка ха ных пар. Тры-
май ся бе ў рам ках пры стой нас ці. Ся мей ным 
Страль цам ня лёг ка бу дзе спра віц ца з па во дзі-
на мі дзя цей. Зра бі што-не будзь у ха це, вы ра-
шай бы та выя пы тан ні, да па ма жы баць кам, пак-
ла па ці ся пра род ных. На вы ход ныя зап ла нуй 
доб рую гуль ню.

(23.12. — 20.01.) 29-30.11. не ўлезь у ка-
ба лу па ўлас ным жа дан ні. Змо жаш зір нуць 
на ся бе збо ку. Маг чы ма, ра ней ты ся бе не да-
ацэнь ваў — на стаў час для змен. Пач ні са свай-
го знеш ня га вы гля ду: па мя няй стыль, ма не ру па-
во дзін. Па мя тай, што ня ма мя жы да ска на лас ці! 
Ты з га да мі ста но віш ся больш ці ка вым і пры ваб-
ным. Але та ем ныя ня доб ра зыч ліў цы пас п ра бу-
юць згань ба ваць тваю рэ пу та цыю. Пра іг на руй 
гэ ты не га тыў.

(21.01. — 19.02.) 28-30.11. доб рая на го да, 
каб узяц ца за тое, за што ні ко лі не браў ся. 29-
30.11. не ры зы куй у фі нан сах. Твае сяб роў скія 
ад но сі ны мо гуць пе ра жыць шэ раг вып ра ба ван-
няў, трэ ба бу дзе пе ра а ца ніць ад но сі ны. Мо жа 
ўсплыць ін фар ма цыя аб мі ну лых не вя до мых 
та бе па дзе ях. Ты дзень важ ны для ду хоў ных 
прак тык, вы ву чэн ня за га дак, пе рап ра цоў кі ком-
п лек саў.

(20.02. — 21.03.) Бу дзеш прад бач ваць ход 
па дзей. Вы дат ны час для зно сін у кам па ніі. Уз-
рас це ро ля ін тэр нэ ту ў тва ім жыц ці. Але не 
са мыя спры яль ныя дні для шлюб ных ад но сін. 
Мо жа выс вет ліц ца, што ў вас у па ры ад роз ныя 
ўяў лен ні пра най больш пры я ры тэт ныя мэ ты 
і за да чы ў жыц ці.

1. бе лы грыб з бо ру, 2. да па мо га, пад трым ка, ба за, фун да мент, 3. ван д роў нік, 4. ко ліш няя 
паш то вая стан цыя, дзе мя ня лі ко ней, 5. мо ра або выс па на поў дзень ад Фі лі пін скіх аст ра
воў, 6. па ка заль ны пры клад, 7. ста ра жыт на е гі пец кі ўла дар, 8. моў ная на зоў ная адзін ка, 
част ка ска за, 9. зас лу жа ны пра цаў нік або сал дат.
Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. У свет лых 
па лях ат ры ма ец ца ра шэн не — бе ла ру ская па га вор ка.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ра шэн ні, бу дуць 
ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 45 ну ма ра
Брод, доўг, жнец, жыд, не нец, ода, сад, се ні, ца ца, ця га.
Ра шэн не: Асен ні дождж дроб на се ец ца ды доў га цяг нец ца.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем лявону Федаруку з Рыбал і яну Міхалюку з Чыжоў.

Ад ста год дзяў суп ра ва джа лі ван д-
роў цаў, сто я чы пры да ро гах. Ве да лі 
пра іх доб ра жы ха ры пад ляш ша, якіх 
ме лі яны ахоў ваць ад роз ных бед. 
Мо ва пра фі гур кі, скуль п ту ры і кап-
ліч кі, пры све ча ныя яну не па муц ка му 
з пра гі. Ад на з та кіх скуль п тур ста я ла 
да гэ та га го да пры цар к ве уся чэн ня 
га ла вы іа а на хрыс ці це ля ў шчы тах-
Дзен ця ло ве.

Той ба ра да ты ка та ліц кі свя ты на на
шых па меж ных тэ ры то ры ях меў на га ла
ве за між ка та ліц ка га бе рэ та пра ва слаў
ны кла бук, у ру ках тры маў паль ма вую га
лін ку і крыж. Сён ня па ма лу чах не па мяць 
пра фі гу ры свя то га Яна Не па муц ка га. 
Ніш чэ юць з го ду ў год, не ахоў ва ныя і не 
аб наў ля ныя. За пар ады хо дзіць у ня быт 
па мяць пра фраг мент гі сто рыі на ша га 
рэ гі ё на. Зніш ча ны пом нік у Шчы тах, дзя
ку ю чы вон ка вай іні цы я ты ве, ат рым лі вае 
ўрэш це шанс на вяр тан не да свай го ра
ней ша га ха ра ства.

Кім быў Ян Не па муц кі? На ра дзіў ся 
ка ля 1350 го да ў Чэ хіі ў сям’і чы ноў ні ка. 
Пас ля за вяр шэн ня тэ а ла гіч ных шту ды яў 
у Пра зе і Па дуі і ат ры ман ня док тар ска
га зван ня слу жыў у праж скіх па ра фі ях. 
Та дыш ні ка роль Вац лаў IV, які ца ніў яго 
про па ве дзі, зап ра шаў яго час ад ча су 
ў зам ка вы кас цёл.

Як па да юць хро ні кі, той за паль чы вы 
ўла дар раз гуль ваў па но чах у неп ры стой
най кам па ніі. Ян Не па муц кі быў спа вя
даль ні кам ка ра ле вы Са фіі. Ка лі ад ной чы 
не зга дзіў ся вы я віць ка ра лю тай ны 
спо ве дзі ка ра ле вы, быў зня во ле ны ў тур
му. Паз ней быў ка та ва ны, у вы ні ку ча го 
па мёр. 20 са ка ві ка 1393 го да це ла Яна 
Не па муц ка га бы ло кі ну та ў Влта ву з Кар
ла ва га мо ста. Ад нак жы ха ры Пра гі вы
ла ві лі яго і па ха ва лі ў ка фед ры св. Ві та 
на Град ча нах. Ша на ван не Яна чэш скі мі 
ка та лі ка мі як свя то га і му ча ні ка па ча ло ся 
яш чэ ў XV ста год дзі. Да лі ку свя тых ён 
быў пры лі ча ны ў 1729 г. У кан цы XVII ста
год дзя культ Яна Не па муц ка га да хо дзіць 
да Рэ чы Пас па лі тай. Пер шыя яго фі гу ры 
па я ві лі ся на Пад ляш шы з па чат кам XVIIІ 
ста год дзя. Іх фун да та ра мі бы лі га лоў ным 
чы нам маг на ты: Са пе гі ў Боць ках, Аса лін
скія ў Це ха ноў цы ды Бра ніц кія ў Бе ла сто
ку і Шчы тахДзен ця ло ве.

У Бе ла сто ку фі гу ра свя то га зна хо дзіц
ца пры Свя та ян скім мос це, па якім пра хо
дзіў Бель скі тракт.

Каш тоў ны мі ма стац кі мі якас ця мі ха рак
та ры зу ец ца разь ба свя то га Яна Не па муц
ка га з XVIIІ ста год дзя ў Боць ках. Вы ка наў 
яе праў да па доб на Ян Рэд лер, аў тар 
шмат лі кіх скуль п тур у па ла ца вапар ка
вым ком п лек се Бра ніц кіх у Бе ла сто ку.

Аб наў лен не шчы тоў скай гі ста рыч най па мят кі

Ін шая ка мен ная скуль п ту ра Яна Не
па муц ка га, вы ка на ная гэ тым аў та рам, 
ста ла ў Шчы тах. Ця пе раш нюю шчы тоў
скую цар к ву фун да ваў у 1785 го дзе Ян 
Вян гер скі, ка мер гер Бра ніц ка га, ула даль
нік шчы тоў скай ма ё мас ці. У ко ліш нім уні
яц кім хра ме зна хо дзяц ца аб ра зы, м.інш. 
«Ма дон на з дзі цят кам» прыд вор на га ма
ста ка Аў гу ста Мі ры са.

Мяс цо вае на сель ні цтва зжы ло ся з гэ
тай скуль п ту рай, а не ка то рыя жы ха ры 
мяр ку юць, што прад стаў ляе яна быц цам 
Іа а на Хрыс ці це ля, пат ро на цар к вы. Мяс
цо вая тра ды цыя па дае, а пац вяр джае яе 
зды мак з 1915 го да, што пом нік Яна Не
па муц ка га ра ней ста яў пры да ро зе ў кан
цы вё скі, ка ля пры ход скіх мо гі лак, пры 
іх паў ноч наза ход нім вуг ле. Па да ец ца, 
што пас ля ска са ван ня уніі, ка лі цар к ва 
пе рай ш ла ў пра ва слаўе, бель скія ка то лі
кі ха це лі заб раць шчы тоў скі пом нік. У вы
ні ку су тыч кі па між жы ха ра мі абедз вюх 
мяс цо вас цей свя ты стра ціў ру ку і крыж, 
але за стаў ся ў Шчы тах. Гэ тыя па дзеі не 
пац вер джа ны гі ста рыч ны мі кры ні ца мі, ха
ця вя до ма, што ў ХІХ ста год дзі бель скія 
ка то лі кі звяр та лі ся з прось бай пе ра даць 
ім фі гу ру свя то га. Скуль п ту ра маг ла 
быць паш ко джа на так са ма ў між ва ен ны 
пе ры яд, ка лі пе ра но сі лі яе з даў ня га мес
ца на но вае.

Як згад ва лі не ка то рыя жы ха ры Шчы
тоў, ка лісь адзін мяс цо вы муж чы на заў
сё ды на Га ла ва се ка (пры ход скае свя та 
11 ве рас ня) сам ад наў ляў тую фі гу ру 
вап нам. Ра біў гэ та заў сё ды — ка лі не 
на піў ся.

Па вод ле ін с пек тар Лю цы ны Ста лён
чык та кія пра цэ ду ры бя лен ня вап нам 
пры мя ня лі ся ў XVIIІ ста год дзі у да чы нен ні 
да пяс ча ні ка вай разь бы.

Ста я чая пе рад шчы тоў скай цар к вой 
фі гу ра свя то га Яна Не па муц ка га дзе ся ці
год дзя мі за няд боў ва ла ся. Жы ха ры вё скі 
не маг лі пры няць су поль на га ра шэн ня 
ад нос на яе да лей ша га лё су, та му нель га 
бы ло па чы наць за ха ваў чых дзе ян няў. 
Скуль п ту ра з’яў ля ец ца ўлас нас цю шчы
тоў ска га пра ва слаў на га пры хо да, які, 
па вод ле за ко наў, па ві нен ад па вед на 
ўтры моў ваць аб’ ект, а той па тра буе ком п
лек с най кан сер ва цыі.

Спра вай за няў ся Вой цех Ка нан чук, 
які не каль кі га доў та му за сна ваў фонд 
імя Яна Ва лен та Вян гер ска га ў Шчы тах. 
Фонд быў уста ноў ле ны дзе ля аб наў
лен ня гэ та га па мят на га аб’ ек та, ад на го 
з най каш тоў ней шых у Ар лян скай гмі не. 
Фонд звяр таў ся ў ар лян скую Гмін ную 
ўпра ву за да фі нан са ван нем рэ на ва цыі 
гі ста рыч най скуль п ту ры св. Яна Не па муц
ка га са Шчы тоў. Ацэ нач ны кошт рэ на ва
цыі гэ та ка ля 135 ты сяч зло таў. Пры ход, 
як ула даль нік аб’ ек та, пе ра даў фон ду 
пра ва за няц ца ўсі мі пы тан ня мі звя за ны мі 
з рэ на ва цы яй. Пад ляш скі кан сер ва тар 
гі ста рыч ных пом ні каў даў да звол на за ха
ваў чыя ра бо ты.

Спра ву да та цыі раз г ля да ла ар лян ская 
гмін ная ра да. У жніў ні рад ныя пры зна чы
лі на да та цыю 18 ты сяч зло таў.

Вар та ад зна чыць, што па доб ная скуль
п ту ра свя то га Яна Не па муц ка га тры га
ды та му бы ла ад ноў ле на ў Вар ша ве на 
плош чы Трох Кры жоў (толь кі ачыст ка 
кош там у 54 тыс. зл.).

Кап лі чак, прыс ве ча ных Яну Не па муц
ка му, ды яго ста туй у ХІХ і па чат ку ХХ 
ста год дзяў бы ло на Пад ляш шы вель мі 
мно га. Гэ ты свя ты быў за ступ ні кам не 
толь кі ван д роў цаў, быў так са ма апе
ку ном ся мей на га жыц ця, ха дай ні кам 
доб рай сла вы і го на ру, ахоў ва ю чым 
пе рад пак лё пам і гань ба ван нем. Па вод
ле на род ных уяў лен няў мог вык лі каць 
дождж, ха ця зас це ра гаў пе рад па вод кай 
(та му яго скуль п ту ры і кап ліч кі стаў ля лі 
по бач рэ чак і пры ма стах). У між ва ен ны 
пе ры яд фі гу ры свя то га Яна Не па муц ка га 
ста лі за мя няць гіп са вы мі фі гу ра мі Мат кі 
Бо скай; аца ле лі толь кі лі ча ныя. Ням но га 
ёсць і жы ва піс ных вы яў свя то га і яго ных 
драў ля ных фі гур у ал та рах кас цё лаў. 
На ват сваё свя та, якое ад зна ча ла ся 
16 мая, «ад сту піў» Ан д рэю Ба бо лі. Знік 
з на ту раль на га і куль тур на га лан д шаф
ту Пад ляш ша. Вы гля дае, што свя то му 
ў Шчы тахДзен ця ло ве паш час ціц ца.

vТэкст і фо та Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА
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У па ле скай глы бін цы (63)Я
 не маг ла ске міць той ад к ры
тас ці, з якой у Не ві ры га ва ры лі 
пра ма гію і ча ры. Маг чы ма, гэ
та быў слоў ны абя рэг, спо саб, 
каб не пад пас ці пад іх ула ду. 

Не менш здзіў ляў звыш ча со вы мен та лі
тэт ту зем цаў. Тыя са мыя су час ныя, аду
ка ва ныя лю дзі са смар т фо нам у ру цэ, 
у адзін мо мант маг лі пе рак лю чыц ца на 
ста ра жыт ны лад жыц ця прод каў, стаць 
ляс ны мі збі раль ні ка мі, бра ка нье ра мі, зем
ля ро ба мі. Так са ма свай го па чуц ця бяс
печ нас ці не ата я сам лі ва лі з са цы яль най 
па лі ты кай дзяр жа вы ці ядзер най збро яй. 
Усё за ле жа ла ад здоль нас цей ча ла ве ка 
і пад трым кі ў сям’і. Са мым на дзей ным 
схо вам, як ты ся чу год на зад, явіў ся лес 
і не да ступ ныя аст ра вы ся род ба лот, 
з за сак рэ ча най да ро гай, вя до май толь кі 
мяс цо вым. Зда ва ла ся, свет пры ро ды тут 
нез ніш чаль ны. Апош нюю ілю зію па ле шу
кі га да ва лі на ўлас ны ўжы так, дзе ля свя
то га спа кою.

— Ці ёсць яш чэ та кія аст ра вы, дзе 
мож на ўця чы ад во ра га? — пы таю ў Ра і
сы Крат. Маё пы тан не вык лі кае кло пат.

— Мо жа дзесь ці і ёсць, — чую ў ад
каз, — хоць, пас ля ме лі я ра цыі ба ло ты 
пе ра сох лі, а ва да ад п лы ла ка на ла мі ў Бе
ла русь. Ка лі б якая бя да, усё зга рыць, 
пой дзе з ды мам...

Спра ва па чуц ця бяс печ нас ці апош нім 
ча сам зга няе сон з ва чэй жы ха роў Не ві
ра. Як раз, ка лі мы ста я лі на школь ным 
пля цы і ба ла ка лі са бе пра ма гію, ад бо ку 
Бе ла ру сі на ля цеў вай ско вы са ма лёт. Ён 
пра ля цеў праз вё ску, па вяр нуў на рэч ку, 
зра біў вя лі кі круг і з гу кам вяр таў ся ў той 
сам бок, ад куль з’я віў ся.

— Ужо чар го вы раз гэ ты са ма лёт на
ля тае на ся ло, — ка жа, знер ва ва ная спа
да ры ня Крат, — пер шы раз з’я віў ся 22 
жніў ня, мы як раз рых та ва лі ся да Свя та 
Не за леж нас ці. Спе цы яль на, каб сап са
ваць лю дзям на строй. Ха це лі паз дзе ка
вац ца, да ка заць, што ніх то нас ба ра ніць 
не бу дзе! Бо ж у ін шай дзяр жа ве іх ад ра
зу збі лі б...

Пас ля кра са моў най паў зы мая су бя
сед ні ца да да ла:

— Яны ўжо пад рых та ва ныя, каб праз 
Па лес се ўвай с ці на Ук ра і ну. За мя жой, 
ля Дра гі чы на ста іць аві я ба за з ча тыр ма 
ты ся ча мі са ма лё таў. Толь кі ча каць, ка лі...

Згод на з на род най муд рас цю, не па
жа да ныя сло вы не пра гу ча лі ўго лас. 
Хоць гэ та бы лі звы чай ныя спе ку ля цыі, 
яны нас ця рож ва лі і бян тэ жы лі. У асо бе 
аг рэ са раў мая су бя сед ні ца па ба чы ла 
нац ка ва ных крам лёў скай пра па ган дай 
бе ла ру саў.

— Ужо яны за бі ра юць нам Аст рож ска
га, за бі ра юць Кас цюш ку, — га ва ры ла 
з па чуц цём крыў ды мая су бя сед ні ца, 
— а пас п ра буй да ка заць, што гэ та не 
так, то нас ад ра зу бан дэ ра мі аб зы ва юць. 
Ня ма ўжо па між ук ра ін ца мі і бе ла ру са мі 
раз мо вы.

* * *
Пра ахо ву па мя ці мес цаў, звя за ных 

з асо бай Та дэ ву ша Кас цюш кі, тобок пра 
ба лю чы не да хоп та кой па мя ці, да ве да ю ся 
ў час па быў кі ў Лю ба шо ве. Гэ та бу дзе 
су стрэ ча з люд скай без да па мож нас цю 
і ма ні пу ля цы яй гі сто ры яй па меж жа.

Ра і са Крат бы ла адзі най на ма ёй да
ро зе асо бай, якая прык ме ці ла бе ла ру
скаўкра ін скую ва раж не чу. Кан ф лікт ад 
га доў, з боль шым ці мен шым ім пэ там, ус
пых вае на са цы яль ных сай тах. Там ідзе 
пра ад но: ка му пры на ле жыць Па лес се? 
Жы ха ры прып ры пяц кіх сё лаў не пра яў
ля лі ці ка вас ці та кім пы тан нем, сваю на
цы я наль ную пры на леж насць звы чай на 
ата я сам ля лі з ад мі ніст ра цый ны мі ме жа мі, 
ды не а ба вяз ко ва дзяр жаў ны мі. Здзіў ля
ла мя не, ка лі ў Грэч ні ках, га ва ры лі пра 
ся бе „Ва лынь” а ад нап ля мен цаў з су сед
няй воб лас ці, з які мі ча ста спа лу ча ла іх 
сва я цтва, на зы ва лі „Ры він ш чы на”. Гэ тая 
Ры він ш чы на зда ва ла ся тут да лё кай і эк
за тыч най як Бал га рыя. Ра і са Крат, як 
пе ра важ ная боль шасць прып ры пяц кіх 
па ле шу коў, гля дзе ла скеп тыч на на ва ен
ныя па дзеі на Ус хо дзе Ук ра і ны:

— Ня хай бы за бра лі са бе ўжо гэ ты 
Дан бас, — не ха ва ла яна абу рэн ня, 
— хо піць на шай кры ві, хо піць ах вяр.

Яе сэр ца пама ця рын ску ба ле ла за 

сва іх бы лых вуч няў. З са мо га Не ві ра, 
у вы ні ку ма бі лі за цыі, пяць ча ла век тра пі
ла на фронт. Ці вер нуц ца да моў жы вы мі, 
не ска ле ча ны мі? У шко ле ад ве дзе ны ім 
спе цы яль ны стэнд аза га лоў ле ны „Сі ла 
ду ху”. Да рэ чы, ду хо вы воб лік мяс ці ны 
так са ма здаў ся пад вой ным і не ад наз нач
ным.

* * *
Спа чат ку ўра зі ла мя не ін фар ма цыя 

пра бу даў ні чую ка таст ро фу, якая па віс

ла над но ваў з ве дзе най цар к вой. Бу доў ля 
па тра буе грун тоў най пе ра бу до вы, інакш 
яна ў кож ны мо мант мо жа раз ва ліц ца. 
Част ка вя скоў цаў па ба чы ла ў гэ тым знак 
з не ба. Пры від ка таст ро фы пра мо віў як 
па ка ран не за здра ду.

Бу доў лю па ча лі ўзво дзіць у па чат ку 
дзе вя но стых га доў з да зво лу УПЦ Кі еў
ска га пат ры яр ха ту. Ся ля не аба вя за лі ся 
па бу да ваць цар к ву за свой кошт. Па бу
до ву ўзво дзі лі без пла на, ін ту і тыў на, з да
ступ ных, ча сам вы пад ко вых ма тэ ры я лаў. 

Дзесь ці па да ро зе згу бі ла ся раў на ва га 
кан ст рук цыі. Але та ды ніх то яш чэ не 
ду маў пра ар хі тэк тур ныя за ко ны, уся 
ўва га і кло пат бы лі ад ве дзе ны аб ста ля
ван ню ся рэ дзі ны. Хут ка ака за ла ся, што 
кош ты пе ра ра ста юць маг чы мас ці ся ла. 
Ні з бо ку дзяр жа вы, ні пат ры яр ха ту не 
бы ло ма тэ ры яль най пад трым кі. Яш чэ 
больш кры ві сап са ваў наз на ча ны ў Кі е ве 
ба цюш ка. Ка лі лю дзі пры во зі лі яму на па
на дво рак клё цы, дык ён трыц цаць ад сот
каў прыз на чаў на цар к ву, а сем дзе сят 
на па бу до ву ха ты для сы на. Па доб ныя 
ма хі на цыі не ме лі кан ца. На род пад няў 
бунт. На ват пат ры я тыч на наст ро е ныя 
вер ні кі пе ра ста лі ба ра ніць свя та ра. Та ды 
да па мож ную да лонь па да ла УПЦ Ма скоў
ска га пат ры яр ха ту. Ра зам з да та цы яй 
у Не вір ад ка ман дзі ра ва лі но ва га ба цюш
ку, кра са моў на га па сты ра і дбай на га гас
па да ра. Апош нюю бла га даць, як свя та 
ве раць у ся ле, афор міў іх сла ву ты ўра
джэ нец. Як раз з Не ві ра ро дам ула ды ка 
Ула дзі мір, епі скап Ко вель скі і Ва лын скі. 
Свой аў тог раф, пры аз доб ле ны кры жа мі, 
па кі нуў у школь най хро ні цы.

* * *
Апош няя вест ка пра мо ві ла як кроп ка 

над „і”. У Не ві ры, які пры ты кае да са мой 
ра кі, іс на ван не пра цяг ва ла ся дзя ку ю чы 
ар ха іч ным ры ту а лам, пер са ні фі ка цыі 
пры ро ды. Лю дзі ве да лі як з да па мо гай 
сі лы ду ху аб ла ска віць па вод ку, прад ба
чыць яе сі лу і мі ні мі за ваць стра ты. Сты
хію лі чы лі не аб ход най для жыц ця, вяс но
выя раз лі вы га ран та ва лі ўра джай і ад ра
джэн не пры ро ды. У час ма ёй ван д роў кі 
ўсе на ра ка лі на за су ху, якая ўжо дру гі 
год за пар па на ва ла на Па лес сі. Най ста
рэй шыя лю дзі з блі скам у ва чах ус па мі
на лі ко ліш ні, неў тай ма ва ны воб лік ра кі. 
Пры пяць плы ла ад на ча со ва ў дватры 
рэ чыш чы, ка ля сі ла ме ан д ра мі, пры ма ла 
пры то кі і без ліч ру ч ай коў. У час раз лі ваў 
зай ма ла ніж нія част кі два роў, улі ва ла ся 
ў сві нар ні кі і ка роў ні кі, пад п лы ва ла пад 
па рогі. Лю дзі заў сё ды ве да лі як ра та вац
ца і апя рэ дзіць сты хію. Авеч ак, свіней, 
ко ней, ка ро ў ўжо за ра нёў пе ра га ня лі на 
су хія гру ды ды ўзгор кі. Але не заў сё ды 
па вод ка пры хо дзі ла вя лі кай. Та ды буй ны 
да бы так па кі да лі ў хля ве, жы вё ла ста я ла 
ў ва дзе па ка ле ні. Най больш за ка ло ту 
ра бі лі ку ры, яны ўзля та лі на дрэ вы, са ла
мя ныя да хі і са ка та лі, па ру ша ю чы наб ры
ня лы спа кой.

Пас ля трох дзён ва да заў сё ды са сту
па ла.

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

n Моложэй — так у Невіры называюць атаву

n Прыпяць у Невіры


