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Малы памежны рух 9

              Лодзь, 26 лі ста па да 2016 го да

«Ні ва», На ша, Да ра гая, Род ная!
Б-у-д-з-ь!!!  Ж-ы-в-і!!! 
Га доў Тва іх лі чыць не бу ду, ма еш — коль кі ма еш!!!... Ты для нас з-а-ў-с-ё-д-ы 

м-а-л-а-д-а-я !!!... Гэ та м-ы па ста рэ лі!... Вось, свя та Твае сён ня, 26 лі ста па да 
— він шу ем! Ца лу ем! Аб ды ма ем! Я — асаб лі ва, бо ў гэ ты дзень бы ло маё ар хі е-
рэй скае на ра джэн не... Вы ба чай, у ло дзін скім са бо ры бу ду слу жыць і за Ц-я-б-е 
па ма лю ся...

Га ды на шы су поль ныя пе рап ля ла нам «Бе ла ве жа», якая саб ра ла нас: па э-
таў і пра за і каў Кут ка На ша га Род на га, Пуш чы на шай, Ве жы Бе лай... Нам 
р-а-з-а-м ТРЭ БА, з-а-ў-с-ё-д-ы! Дру куй нас, не за бы вай, мы г-э-т-а-к толь кі 
і жы вем! І Ця бе с-в-а-ё-й ма ем! Бо с-в-а-е заў сё ды р-а-з-а-м!

У шчас ці і ў ня до лі!!!... Та бе т-о-л-ь-к-і даб ра! Сі лы — ма ца ты, на мно гая 
ле та!!!... З лю боўю, сар дэч нас цю 
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Рэзалюцыі Хто пажыве, 
хто дажыве

Ніўскія дарогі
Сваімі вачыма

і шляхі іх рэалізацыі
Якая б вай-

на не вя ла ся 
— ха лод ная, 
га ра чая, гіб-
рыд ная ці 
ха ле ра ве дае 

якая яш чэ, усе яны пра хо дзяць пры не пас-
рэд ным удзе ле ін фар ма цый най кам па ніі. 
Ін фар ма цый ную ата ку мож на па раў наць 
з га лоў най ды вер сій най гру пай, якая за-
кід ва ец ца ў тыл неп ры я це ля з мэ тай зніш-
чыць або па ра лі за ваць усе яго дзей с ныя 
сі стэ мы. А са ма ін фар ма цый ная вай на 
вя дзец ца як не пас рэд на пад час уся ля кай 
вай ны, так і да яе, ну і пас ля.

Увесь час вя дзец ца.
Срод кі, які мі ка ры ста юц ца „ге не ра лы” 

ін фар ма цый най кам па ніі, ні чым не ад роз-
ні ва юц ца ад тых, які мі ка ры ста юц ца іх 
ба я выя ка ле гі. І за ле жаць яны вы ключ на 
ад сту пе ні под лас ці па лі тыч най ула ды кан к-
рэт на га ва ю ю ча га бо ку.

На вай не, як на вай не.
Хто прай г рае ін фар ма цый ную вай ну, 

наў рад ці мо жа раз ліч ваць на пе ра мо гу 
ўво гу ле. Еў ра са юз за раз ускос на пры знаў-
ся, што пер шы раўнд у гэ тым кі рун ку ён 
пра йграў з раз г ром ным, і ў да да так з су хім 
лі кам. Пры чым пра йграў усім. Іс лам скай 
дзяр жа ве, Ра сіі, іс лам скім тэ ра ры стыч ным 
гру поў кам... Усім ка му толь кі мож на. І за раз 
спа ха піў ся ў ха лод ным по це. І вось ужо 
дэ пу та ты Еў ра пей ска га пар ла мен та на рэш-
це ўхва лі лі рэ за лю цыю аб суп раць дзе ян ні 
ан ты еў ра пей скай пра па ган дзе, якую, на іх 
дум ку, вя дуць Ра сія і іс лам скія тэ ра ры стыч-
ныя гру поў кі.

Ну лепш поз на, чым ні ко лі.
Да ку мент са праў ды гі ста рыч ны, і па-

тра буе па вы ша най ува гі. Ну як да яго 
сур’ ёз на не па ста віш ся, ка лі там чор ным 
па бе лым ак рэс ле ныя важ ней шыя ас пек-
ты еў ра пей скай ін фар ма цый най бяс пе кі. 
Пры нам сі там ска за на, што „ва ро жая пра-
па ган да су праць ЕС і яго дзяр жаў-чле наў 
на кі ра ва на на тое, каб ска зіць праў ду, 
вык лі каць сум нен ні, раз’ яд наць Еў ра са юз 
і яго пар т нё раў у Паў ноч най Аме ры цы, 
па ра лі за ваць пра цэс пры няц ця ра шэн няў, 
дыск рэ ды та ваць ін сты ту ты ЕС, а так са ма 
па се яць страх і няў пэў не насць ся род гра-
ма дзян Еў ра са ю за”. Жах!

Ці ка выя на зі ран ні! Тут цяж ка з чым пас-
п ра чац ца.

Зрэш ты, аса бі ста я не пра чы таў тут ні чо-
га но ва га. Пі са лі пра гэ та за доў га да пры-

няц ця гэ та га да ку мен та без ліч жур на лі стаў, 
дум ку якіх ча мусь ці ўсе гэ тыя доў гія га ды 
про ста іг на ра ва лі. І на ват на бяз меж ных 
пра сто рах бы ло га Са вец ка га Са ю за пра 
за ра джэн не і раз віц цё ра сій скай пра па ган-
дыс ц кай сі стэ мы бі лі ў зва ны боль шасць 
не за леж ных СМІ, па куль пас ля са вец кія 
та та лі тар ныя рэ жы мы іх не па за чы ня лі. Пра 
гэ та ў тым жа СНД кры ча лі ў тры гар ля кі 
апа зі цый ныя па лі ты кі, але за пе ра мо ва мі еў-
ра пей скіх па лі ты каў з пас ля са вец кі мі та та-
лі тар ны мі ўла да мі іх ніх то не ха цеў па чуць. 
Ды і ў са мой ста рэнь кай Еў ро пе ха па ла 
ана лі ты каў, якія сіг на лі за ва лі еў ра пей скім 
чы ноў ні кам пра рэ аль ны стан рэ чаў. Але 
па лі ты ка па літ ка рэк т нас ці і яш чэ без лі чы 
ней кіх там на ва мод ных слоў вы кон ва ла ро-
лю глу шы лак па доб най ін фар ма цыі.

І вось за раз ад быў ся та кі кар ды наль ны 
пра рыў свя до мас ці! Ві даць пры пяк ло кан к-
рэт на. Больш не да жар таў.

„Еў ра са ю зу, — пад к рэс лі ва ец ца ў да ку-
мен це, — не аб ход на больш ак тыў на пры-
маць ме ры па ба раць бе з кам па ні я мі па 
дэ зін фар ма цыі і пра па ган дзе”.

І вось тут на ды хо дзіць са мае ці ка вае. 
А якія ж гэ та ме ры?

Пра суп раць дзе ян не ан ты еў ра пей скай 
пра па ган дзе ад, пры кла дам, Іс лам скай 
дзяр жа вы, раз ва жаць бес сэн соў на. Гэ тым 
му сяць зай мац ца спец с луж бы. А вось з Ра-
сій скай пра па ган дай мы ў Бе ла ру сі зна ё мыя 
не пас рэд на. Пад яе ўплы вам жы вем больш 
двух дзе ся ці год дзяў, і ма ла ка го гэ та хва ля-
ва ла. Ма ла хто гэ та му на да ваў та кое зна чэн-
не, якое за раз мы па чу лі ў рэ за лю цыі.

І тым больш дзіў ным ус п ры ма ец ца тое, 
што раз мо вы пра суп раць дзе ян не псеў-
да ін фар ма цыі і ан ты еў ра пей скай агі та цыі 
вя дуц ца пад ужо тра ды цый ныя стра хі і чут-
кі, што мо гуць за стац ца без пад трым кі тыя 
ням но гія ме дыі, скі ра ва ныя на ат ры маль-
ні каў ін фар ма цыі ў Бе ла ру сі, якія гэ тай 
ба раць бой з псеў да ін фар ма цы яй і без 
уся ля кіх рэ за лю цый зай ма лі ся ця гам уся го 
свай го іс на ван ня.

Зрэш ты, аў та ры рэ за лю цыі пра гэ ты 
ас пект на пэў на доб ра ве да юць, бо са ма рэ-
за лю цыя, якая, да рэ чы, но сіць толь кі рэ ка-
мен да цый ны ха рак тар, пад рых та ва ная дэ-
пу та там ад Поль ш чы Ан най Фа ты гай. А для 
поль скіх па лі ты каў гэ та тэ ма не но вая.

Ну што ж. Рэ за лю цыі ад но, а ме та ды іх 
рэ а лі за цыі дру гое.

Паг ля дзім як яно бу дзе на прак ты цы.
Вік тар СА ЗО НАЎ

Бе ла стоц-
кая «Ні ва» на-
ра дзі ла ся пяць-
дзя сят га доў 
пас ля «На шай 
ні вы», якой сто 

дзя ся тую га да ві ну ўзнік нен ня ад зна чы лі 23 
лі ста па да. Пра іс на ва ла яна ўся го дзе вяць 
га доў да жніў ня 1915 го да. І ме на ві та гэ тых 
дзе вяць га доў у гі сто рыі бе ла ру скай лі та ра-
ту ры і куль ту ры на зы ва ец ца «на ша ніў скім 
пе ры я дам». А глянь ма на яе па чат кі. Ты раж 
«На шай ні вы» ў са ка ві ку 1907 го да скла-
даў 1500 эк зем п ля раў. На па чат ку 1909 
го да — 2 000, а ў кра са ві ку та го ж го да 
— 2916 эк зем п ля раў. Па ма лень ку ўзра стаў 
пад пяць ты сяч, але па роз ных пры чы нах 
— па лі тыч на-эка на міч на-куль тур ных, не 
на быў шмат ты сяч най ма са вас ці. Для нас, 
бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны, са мым важ ным 
з’яў ля ец ца тое, што на ста рон ках «На шай 
ні вы» рэ гу ляр на дру ка ва лі ся ін фар ма цыі 
пра жыц цё на Пад ляш шы, апі са нае так са-
ма мяс цо вы мі аў та ра мі. Ад нак зна чэн ня 
гэ та га вы дан ня, скла ду та дыш няй рэ дак цыі 
і ей ных аў та раў не пе ра а ца ніць нам у на-
вей шай гі сто рыі бе ла ру саў пер шай па ло-

вы двац ца та га ста год дзя. Ідэі бе ла ру скай 
на цы я наль най спра вы, кі ну тыя рэ дак цы яй, 
ста лі пад мур кам пад ду ман не ў ка тэ го ры ях 
не за леж най дзяр жаў нас ці. На ту раль най 
пас ля доў нас цю быў акт 25 са ка ві ка 1918 
го да і аб вяш чэн не Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі, а по тым зброй нае зма ган не за 
не за леж насць у хо дзе Слуц ка га зброй на га 
чы ну ў 1920 го дзе, 96 га да ві ну яко га ад зна-
чы лі за раз. Трэ ба так са ма ўзга даць, што 
на да па мо гу случ ча кам іш лі зма га ры бе ла-
стоц ка га ба та льё на ма ё ра Дзя мі да ва і прад-
стаў ні кі бель ска га ро ду Ка сты цэ ві чаў.

Праз пяць дзя сят га доў ад вы ха ду ві лен-
скай «На шай ні вы» і пас ля страш ных ка-
так ліз маў бе ла ру скай гі сто рыі ў выг ля дзе 
бе жан ства, пер шай і дру гой сус вет ных вой-
наў, тра гіч ных для нас, бе ла ру саў у Поль ш-
чы, пас ля ва ен ных па дзей, тры га ды пас ля 
смер ці Ста лі на ў са ка ві ку 1956 го да на 
Пад ляш шы ста ла вы хо дзіць бе ла стоц кая 
«Ні ва» — тыд нё вік, які на пра ця гу ўсіх гэ тых 
га доў з’яў ля ец ца на шай і ва шай апо рай. 
Апо рай для бе ла ру ска га сло ва і ду ху. Ад 
Бу га па Боб ру бе ла ру скае дру ка ва нае 
сло ва ў рэ аль нас ці трап ляе пад та дыш нія 
ся лян скія стрэ хі. З гэ тай па ры ад к ры вае 

і апіс вае яна наш бе ла ру скі свет і па каз вае, 
што па-бе ла ру ску мож на і трэ ба пі саць не 
толь кі пра што дзён ныя, жыц цё выя спра-
вы. Але і тво ры аб ст рак т на га мыш лен ня 
і лі та ра тур на-ма стац ка га ўяў лен ня за гу ча лі 
на ёй так са ма пры го жа. Так са ма ўраж вае 
вя лі кі спектр тэм, якія зак ра на лі ся га зе тай, 
як і раз на стай насць форм жур на ліс ц ка га 
пі сан ня. А пры тым поў ная свя до масць 
пат рэ бы за піс ван ня, пры гад ван ня мі ну ла га 
бе ла ру саў у Поль ш чы і бе ла ру саў уво гу ле. 
Гэ та ме на ві та тая спра ва, пра якую ўсе мы 
га во рым: на ша жыц цё, на ша на цы я наль ная 
свя до масць па він на перш за ўсё аба пі рац-
ца на гі ста рыч ную па мяць. 

Бе ла стоц кая «Ні ва» ста но віц ца на род-
най га зе тай, якая даз ва ляе ўсім та дыш нім 
прас лой кам гра мад ства знай с ці ў ёй сваё 
мес ца. Звы чай на, так па ча ла ве чы — про-
ста па сяб ра ваць. Та му ні чо га дзіў на га, што 
па няц ці кштал ту «ніў ская сям’я» ста лі рэ аль-
ны мі зва ро та мі, а не толь кі пу сты мі сло ва мі. 
Так са ма і ты раж бе ла стоц кай «Ні вы» не 
быў най мен шым. Па раў ноў ва ю чы яго з ві-
лен скай «На шай ні вай» у пэў ныя мо ман ты 
— на ват вы шэй шым. Ду маю, з пер с пек ты-
вы ча су мно гім лю дзям гэ та бу дзе лепш 
бач на. Але як у ад ным, так і ў дру гім рэ дак-
цый ным вы пад ку са мае га лоў нае — гэ та 
лю дзі. Лю дзі бе ла стоц кай «Ні вы» на фо не 
та дыш ніх поль скіх вы дан няў, сва ёй жур на-
ліс ц кай і ін тэ лек ту аль най спе лас цю пе ра вы-
ша лі ча ста сва іх поль скіх ка лег. Хо піць толь-
кі ўзга даць што бе ла стоц кі ад дзел Са ю за 
поль скіх пісь мен ні каў сваё апі рыш ча меў 

не пас рэд на ў ніў скіх пісь мен ні ках, або лю-
дзях уз га да ва ных на шай рэ дак цы яй. Ка лі 
гар таю пад шыў кі тыд нё ві ка, то ідэ а ла гіч най 
да ні ны та дыш ня га ча су бы ло столь кі, коль кі 
пат ра ба ва ла ўла да і ад дру гіх рэ дак цый. Са-
мае важ нае мес ца ад во дзі ла ся бе ла ру скас-
ці. Бе ла ру скас ці, якая яд на ла бе ла ру саў 
Ус хо ду і За ха ду і бы ла маг чы мая, дзя ку ю чы 
ро зу му і ад каз нас ці па пя рэд ніх га лоў ных рэ-
дак та раў і та дыш ніх жур на лі стаў. У «Ні ву» 
пі са лі лю дзі з уся го све ту: з Аме ры кі, Аў ст-
ра ліі, За ход няй Еў ро пы, дзе бы лі ася род кі 
бе ла ру скай эміг ра цыі, а так са ма і лю дзі 
з та га час най Са вец кай Бе ла ру сі.

Ча ста мы лю бім жар та ваць што «Ні ва» 
— як цар к ва, яе дзве ры і ста рон кі для ўсіх 
ад к ры тыя. Так бы ло з па чат ку яе іс на ван-
ня і так, спа дзя ю ся, бу дзе на да лей. Ад нак 
у гі сто рыі «Ні вы» бы ва лі і свае сла бей шыя 
мо ман ты, асаб лі ва на фо не па лі тыч ных кры-
зі саў і па дзей 1956, 1968, 1970, 1976, 1980 
ці 1989 га доў. У вы ні ку па лі тыч ных на ці скаў 
з бо ку ўла ды не ка то рыя жур на лі сты ці ка-
рэс пан дэн ты зы хо дзі лі з рэ дак цыі і су пра-
цоў ні цтва. Так са ма так як і ўсю ды ам бі цый-
насць не ка то рых лю дзей бы ла і пры чы най 
ўнут ры рэ дак цый ных кан ф лік таў і раз до раў. 
Яс на, што ча са мі на гэ тым цяр пе лі і чы та чы. 
Але са мае га лоў нае, што рэ дак цый ны кас-
цяк пра ца ваў не толь кі на ад ным ад рэз ку 
жур на ліс ц кай пра цы. Зай ма лі ся яны ад на-
час на вы бу доў ван нем на шай бе ла ру скас ці 
і ў дру гіх дзя лян ках.Та му не ка то рыя зга рэ лі 
за ра нёў, не пас пеў шы за вяр шыць усіх сва-
іх пла наў і ідэй. Яў ген ВА ПА

Скрын ка Пан до ры гэ та не кан сер ва са 
змо ла тых мяс ных ад хо даў. Яе змес ці ва 
аб са лют на цяж кат раў нае. «Пе ра мол ку» 
мож на не як няў пэў не на з’ес ці, пры ўмо ве, 
што з зап люш ча ны мі ва чы ма, і, вя до ма ж, 
ка лі яе ба га та аб к ле іш гар чы цай. Та кой 
вост рай, чор най гар чы цай. Для сма ку. 
Або ма скі роў кі. Як быц цам глы та еш кан-
сер ву, а ад чу ва еш толь кі гор кае па лен не! 
Ну, леп шы смак гар чы цы, чым мяр зот най 
пе ра мол кі! Але ха ця яна і са мая бла гая, 
я саск рэб ваю бля шан ку да бе лас ці, так, 
быц цам бы ха цеў знай с ці пры дон цы смак 
пар м скай вян д лі ны. І хто ве дае, мо жа 
быць, ка лі-не будзь даск ра бу ся хоць да яе 
ма лю сень кай рэш т кі? У лю бым вы пад ку, 
я пра цяг ваю спа дзя вац ца. Ча сам за мест 
гар чы цы вы ка ры стоў ваю ва рэн не. Дзе ля 
аса ло ды жыц ця. Ча сам аб к лад ваю яе і гэ-
тым, і гэ тым. Гэ та дзе ля ду шэў най раў на ва-
гі. Ін шая спра ва тое, што ад бы ва ец ца та ды 
з ма ім страў ні кам. Але пе рад плё нам, у ма-
ім вы пад ку кож ны ме сяц на пра ця гу трох 
тыд няў да кож най вып ла ты, не мо жа быць 
інакш. Жа ру «пе ра мол ку» і прэ вен тыў на 
глы таю ак ты ва ва ны ву галь. Што ж, та кі 
лёс... Ха це ла ся б ска заць, «лёс ча ла ве ка». 
У ім доб рае пе рап ля та ец ца з дрэн ным, пры-
го жае з вы род лі вым, вось та кая тра пе за... 
жыц цё вая. У ад роз нен не ад яе, тое, што 
змяш чае скрын ка Пан до ры, не маг чы ма без 
агі ды ці ес ці, ці на ват цяр п лі ва пе ра нес ці, 
пры тым на ват з най са ла дзей шым со чы вам. 
Так са ма з са май пя ку чай гар чы цай. Хо піць 
пра чы таць на зжоў к лай эты кет цы, якія ін г-
рэ ды ен ты ўклю ча ныя ў яе са стаў — ад ны 
і тыя ж так сі ны! Ней кія ан тыч ныя «Е»-да баў-
кі, ар хе ты піч ныя яды ча ла ве чай цы ві лі за цыі, 
ад ным сло вам, ад ны і тыя ж няш час ці: хва-
ро ба, здра да, пак лёп, вай на, ня на вісць... 
Да рэ чы, ці ка ва, што на той жа эты кет цы, 
што ака ляе скрын ку Пан до ры, не выз на ча-
ны тэр мін яе пры год нас ці. Як быц цам тое 
змес ці ва бы ло для ча ла ве кам ядо мым, пры-
тым бя скон ца. Толь кі што та кое тая бя скон-
цасць? Іс на ван ня ча ла ве ча га ві ду? У агуль-
най скла да нас ці, ча ла век не як пе ра вар вае 
і вой ны, і здра ды, да та го ча су, па куль яны 
не ў ліш ку. На жаль, так яно і ёсць. Сён ня 
ўсё ў ліш ку. Не ха пае толь кі свя то га мі ру. 
І спа кою. І ней кай не аб ход най для жыц ця 
раў на ва гі. Мо жа, на дзеі? Тут, даз воль це 
мне на га даць вам, што скрын ка мі фіч най 
Пан до ры змяш ча ла не толь кі ча ла ве чыя 
па ку ты, але і На дзею. Так ка жуць грэ ча скія 
мі фы — быц цам бы каз кі. Так, але гэ та 

каз кі для да рос-
лых. Трак ту ю-
чы іх з поў най 
сур’ ёз нас цю 
і на леж най 
па ва гай як су-
му ча ла ве ча га во пы ту і ве даў ін ту і тыў на 
ахоп ле ных у выг ля дзе ан т ра па ла гіч ных 
ме та фар, мы мо жам па гля дзець на на шу 
пра мі ну ласць і мер ка ва ную бу ду чы ню. Пі шу 
«блі жэй шую», та му што пра тую ў больш 
доў га тэр мі но вай пер с пек ты ве я мяр кую 
з пе сі міз мам. Ну, але за ста ла ся мне яш чэ 
На дзея. А з ёю бы ло так: ка лі Эпі ме тэй (яго 
імя аз на чае «муд ры за поз на»), муж Пан до-
ры, ад крыў скрын ку, якая з’яў ля ла ся паг-
роз лі вым па да рун кам ад Зеў са, ад ра зу ж 
вы ле це лі ад туль усе няш час ці, якія пе рас ле-
ду юць ча ла ве цтва. Усе, ак ра мя На дзеі, што 
цвёр да прыт рым лі ва ла ся дна. Эпі ме тэй, 
што мае важ нае зна чэн не для гі сто рыі, быў 
бра там вы са ка род на га Пра ме тэя, які скраў 
у ба гоў агонь і на ву чыў лю дзей ім ка ры стац-
ца. У той час «людзь мі» лі чы лі ся муж чы ны. 
Жан чын не бы ло. Па чын Пра ме тэя вель мі 
не спа да баў ся ба гам зай з д рос ным за 
ўла ду над людзь мі, асаб лі ва за жэр та му 
ў злос ці Зеў су. Ён за га даў Ге фе сту зля піць 
з глі ны пер шую жан чы ну, якую ён на зваў 
Пан до ра, або «адо ра ная ва ўсё». І так са ма 
кры ва душ на ах вя ра ваў Пан до ры зла рад-
ную скрын ку. А з ёю і няш час ці, і На дзею. 
Ві ну за ўсе ча ла ве чыя па ку ты зваль ва юць 
на Пан до ру, жан чы ну. Нес п ра вяд лі ва. Бо 
хто ж ад крыў скрын ку, якая на ле жа ла ёй? 
Ей ны муж — «муд ры за поз на» — муж чы на. 
Па доб ную скрын ку, толь кі што прэм’ ер 
Шыд ла, ад крыў у су час най Поль ш чы муж-
чы на, які, не сум нен на, ака жац ца — «ра зум-
ным за поз на» — «зад нім ро зу мам моц ным» 
— Ярас лаў Ка чын скі. Не інакш ста ла ў Бе-
ла ру сі, Вен г рыі, Ра сіі, Тур цыі, ЗША. У той 
жа час, ка лі ва ўсіх гэ тых кра і нах на зі ра-
ец ца па ве лі чэн не спа жы вец ка га по пы ту 
на свой скія кан сер вы. З-за гас па дар чых, 
эка на міч ных і гра мад скіх пры чын. Ва ўся-
кім вы пад ку, ня гле дзя чы на з’яў лен не ілю-
зіі даб ра бы ту, з уся го све ту ця пер чут ны 
гук не цяр п лі ва га паск рэб ван ня ві дэль цаў 
аб дно пу стых кан сер ваў. На дзея, як чу ем, 
лю дзям за ста ла ся. На дне бу ду чы ні. Гэ та 
няш мат, але мо жа быць да стат ко ва хоць 
столь кі, каб пе ра жыць усе бе ды. Па жы-
вем, уба чым. Ад но толь кі што... Хто па жы-
ве, хто да жы ве?

Мі ра слаў ГРЫ КА
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Ф
і наль ныя вы ступ лен ні ў рам-
ках ХХІ ІІ Прэ зен та цый аб ра-
да вых ка лек ты ваў «Бе ла ру-
скі аб рад на сцэ не» ар га ні-

за ва ла 20 лі ста па да ў Гай наў скім до ме 
куль ту ры Га лоў нае праў лен не БГКТ 
з да па мо гай пра цаў ні коў до ма куль-
ту ры. Ці ка ва зап рэ зен та ва лі ся там 13 
груп, ра зам больш за 200 асоб, а бы лі 
гэ та чле ны бе ла ру скіх му зыч ных ка-
лек ты ваў і тэ ат раль ных груп. Яны ра-
ней па каз ва лі аб ра ды і тэ ат раль ныя па-
ста ноў кі пад час ра ён ных аг ля даў, якія 
ад бы лі ся ў Бе ла сто ку (два ра зы), Бель-
ску-Пад ляш скім і Ду бі чах-Цар коў ных. 
Каб па ба чыць вы сту пы ўсіх удзель ні-
каў аб ра да вых прэ зен та цый, трэ ба бы-
ло пры быць у Гай наў ку на цэн т раль ны 
аг ляд, дзе ўда ла вы сту пі лі здоль ныя 
ак цё ры ста рэй ша га па ка лен ня, на якіх 
у ас ноў ным аба пі ра юц ца на шы му-
зыч ныя ка лек ты вы, ха ры, а так са ма 
здоль ныя дзет кі і мо ладзь — чле ны 

на сцэ не, — ска за лі дзет кі з бель скай 
«трой кі», якія па-ак цёр ску па ка за лі дзя во-
чы ве чар з вы пя кан нем ка ра вая і спя ван-
нем даў ніх на род ных пе сень.

— Мы пад рых та ва лі дзя во чы ве чар 
на пад ста ве вя сель на га аб ра ду з вё скі 
Кры вец Нар ваў скай гмі ны. Ка неш не, ён 
спрош ча ны для па трэб дзе так у школь-
ным уз рос це, але за ха ва лі мы ары гі наль-
ныя пес ні і пры маў кі, — ска за ла апя кун ка 
«Жэў жы каў» Ан на Фі ё нік.

Ка лек тыў з Ком п лек су школ з да дат ко-
вым на ву чан нем бе ла ру скай мо вы ў Ор лі 
ці ка ва зап рэ зен та ваў ся з аб ра дам «Ра-
гуль кі. Свет лая ня дзе ля». Вуч няў рых та ва-
лі да вы сту пу ар лян скія на стаў ні кі Аль ж бе-
та Цюль ке віч і Дар’ юш Га ра дэц кі.

— Мы пер шы раз па каз ва ем аб рад. 

прош ла га» ўда ла па ка за лі вуч ні з ка лек ты-
ву «Зван кі» Гай наў ска га до ма куль ту ры, 
што дзей ні чае пад наг ля дам Ве ры Ма-
сай лы. Жы хар ка Збу ча Чы жоў скай гмі ны 
Вар ка, у ро лю якой уда ла ўва со бі ла ся 
ву ча ні ца Юлія Корх, ус па мі на ла на сцэ не 
пра смерць свай го бра та ў пас ля ва ен ны 
час, які быў за бі ты ў 1946 го дзе ра зам з ін-
шы мі ва за ка мі. Ад нак удзель ні кі вя чо рак 
у кан цы вы сту пу бы лі ра ды, што ў Збу чы, 
у ся мі дзя ся тую га да ві ну ад смер ці ва за коў 
бы ла ас вя чо на но ваз бу да ва ная цар к ва 
ў го нар Хол м ска-Пад ляш скіх му ча ні каў. 
Пуб лі ка ўспры ня ла вы ступ гай наў скіх вуч-
няў у ці шы ні і толь кі на ка нец па дзя ка ва ла 
ап ла дыс мен та мі.

— Ка лі ў Збу чы, ад куль я ро дам, зай ш-
ла я да Вар кі Ваў ра шук, бра та вой май го 
баць кі, тая ўспа мі на ла пра свай го бра та, 
які ма ла дым хлоп цам па ехаў у лес і не вяр-
нуў ся да моў. Вык раў яго ў Бе ла веж скай 
пуш чы ат рад «Бу ра га» і паг наў у на ва кол-
ле Пу ха лаў-Ста рых, дзе быў ён за бі ты 
ра зам з ін шы мі ва за ка мі. Ра сказ аб гэ тай 

ў тэ ле ві зар і не слу ха лі ра дыё. Су стрэ чы 
на ла вач ках бы лі мес цам аб ме ну на ві на мі 
са сва ёй вё скі і ін шых сёл. На шы вуч ні, 
па каз ва ю чы раз мо вы на ла вач цы, зна ё-
мяц ца з ат мас фе рай жыц ця сва іх прод каў, 
— ска за ла на стаў ні ца Ні на Аб ра мюк.

Ка лек тыў «Ан т ракт» Бель ска га до ма 
куль ту ры, у якім зай ма ец ца мно га вуч няў 
бель скай «трой кі», па-ак цёр ску вы сту піў 
з па ста ноў кай «З дзён ні ка Ве ры Бус ло віч» 
(ро лю Ве ру ўда ла іг ра ла Інэ са Га па нюк).

— Дзён нік Ве ры Бус ло віч з Ягуш то ва 
быў апуб лі ка ва ны ў «Бель скім го стін цы» 
і я ра шы ла, што «Ан т ракт» па ка жа част ку 
яго зме сту. У па ста ноў цы мы спа сы ла ем ся 
на мі ну лае Ве ры, якая бы ла заб ра на на 
ра бо ты ў Гер ма нію і пас ля пры му со ва бы-
ла вы ве зе на ў Са вец кі Са юз. Па каз ва ем 
так са ма мо ман ты, што ты чац ца яе хрыс цін 
і ін шых аб ра даў з ча соў ма ла дос ці Ве ры, 
спя ва ем на род ныя пес ні, — пат лу ма чы ла 
апя кун ка ка лек ты ву Аль ж бе та Фі ё нік, якая 
так са ма вы сту пі ла на сцэ не ра зам з вуч-
ня мі.

«Бе ла ру скі аб ра д на сцэ не»

тэ ат раль ных груп, якія дзей ні ча юць 
у дзі ця чых сад ках, шко лах і да мах 
куль ту ры. Важ на, што ме на ві та вуч ні 
вяр та юц ца да тра ды цый, раз вуч ва юць 
даў нія аб ра ды, ву чац ца ак цёр скім уме-
лас цям і вы сту па юць на сцэ не. Тут вя-
лі кая за слу га іх апе ку ноў — ама та раў 
тэ ат раль най дзей нас ці, якія рых ту юць 
дзе так і мо ладзь вы сту паць па-бе ла ру-
ску і са сва і мі даш коль ні ка мі і вуч ня мі 
прэ зен ту юць аб ра да выя сцэн кі пад час 
аг ля даў.

Мно га лю дзей саб ра ла ся ў кан цэр т най 
за ле до ма куль ту ры, а вы сту поў цы тры ма-
лі жы вы кан такт з гле да ча мі, якія эма цый-
на ўспры ма лі па а соб ныя аб ра да выя па-
ста ноў кі, ча ста смя я лі ся і вель мі го ра ча ап-
ла дзі ра ва лі вы ка наў цам. Ме ра пры ем ства 
ўда ла вя ла Паў лі на Паў лю чук-Кось ка. 
Ся род пуб лі кі бы лі войт Гай наў скай гмі ны 
Лю цы на Смак ту но віч, бур га мі стар Гай наў-
кі Ежы Сі рак, яго на мес нік Ан д рэй Скеп ка, 
ста ра ста Гай наў ска га па ве та Мі ра слаў 
Ра ма нюк, стар шы ня ГП БГКТ Ян Сы чэў скі, 
яго на мес нік Ва сіль Се гень, пра цаў ні ца 
БГКТ Ка ця ры на Фі лі пюк і ды рэк тар ГДК 
Рас ціс лаў Кун цэ віч. Да школь ні кі і вуч ні 
прэ зен та ва лі аб ра ды ўжо ў мі ну лых га дах, 
але на сё лет нім цэн т раль ным аг ля дзе 
ці ка ва вы сту пі ла нам но га больш дзе так 
і мо ла дзі, чым у мі ну лых га дах. Бы ло б іх 
яш чэ больш, але прых ва рэ лі і не вы сту пі лі 
да школь ні кі з ка лек ты ву «Ка леб ка» Са маў-
ра да ва га прад ш кол ля № 1 у Гай наў цы, 
якіх да сцэн кі «Ква шан не ка пу сты» пад-
рых та ва лі на стаў ні цы Мі рас ла ва Ні кан чук 
і Ала Суп рун. За тое з аб ра дам «Кір маш» 
зай маль на зап рэ зен та ва лі ся і па ка за лі 
свае ак цёр скія здоль нас ці дзет кі з Са маў-
ра да ва га прад ш кол ля № 14 у Бе ла сто ку, 
якіх ус па ма га лі на сцэ не іх баць кі і на стаў-
ні кі. Да вы сту пу рых та ва лі ся яны з да па мо-
гай на стаў ніц Да ну ты Ты ма шэ віч і Ан ны 
Ба бік. Ці ка ва зап рэ зен та ва лі ся з аб ра дам 
«Вы пя кан не ка ра вая» вуч ні з ка лек ты ву 
«Жэў жы кі» Ком п лек су школ з да дат ко вым 
на ву чан нем бе ла ру скай мо вы ў Бель ску-
Пад ляш скім, які мі апя ку ец ца Ан на Фі ё нік.

— Мы ўжо доў га зай ма ем ся ў ка лек ты-
ве «Жэў жы кі» і нам па да ба юц ца вы сту пы 

Зап рэ зен ту ем ра гуль кі, бо яны ты чац ца 
ра дас на га ве лі код на га пе ры я ду, ха ця пес-
ні скла да ныя для вы ка нан ня, — за я ві ла 
на стаў ні ца Аль ж бе та Цюль ке віч.

— Ад мет нас цю ХХІ ІІ Прэ зен та цый аб-
ра да вых ка лек ты ваў «Бе ла ру скі аб рад на 
сцэ не» з’яў ля ец ца вы ступ вя лі кай коль кас-
ці дзе так і мо ла дзі з Бель ска-Пад ляш ска га, 
Бе ла сто ка, Гай наў кі, Нар вы і Ор лі. Вуч ні 
да клад на вы ву чы лі пар тыі сва іх ды я ло гаў, 
бо ста рэй шыя асо бы, якія па мя та юць аб ра-
ды яш чэ са сва ёй ма ла дос ці, ча ста ім п ра-
ві зу юць. Мы па каз ва ем на шы аб ра да выя 
тра ды цыі. Дзет кі і мо ладзь зна ё мяц ца са 
спад чы най, а да рос лыя асо бы мо гуць па-
раў наць на шу вя ско вую куль ту ру з роз ных 
мес цаў на Бе ла сточ чы не, — га ва рыў на мес-
нік стар шы ні ГП БГКТ Ва сіль Се гень.

Ста ра ста Гай наў ска га па ве та Мі ра слаў 
Ра ма нюк і бур га мі стар Гай наў кі Ежы Сі рак 
лі чаць, што прэ зен та цыю аб ра даў у Гай-
наў скім до ме куль ту ры трэ ба пра даў жаць, 
бо та кое ме ра пры ем ства з’яў ля ец ца кры-
ні цай зна ём ства з бе ла ру скай куль ту рай 
і мяс цо вы мі тра ды цы я мі. Му зей ма лой 
ай чы ны ў Сту дзі во дах, з якім суп ра цоў ні ча-
юць дзет кі і апе ку ны з Бель ска-Пад ляш ска-
га, што прэ зен та ва лі свае сцэн кі ў ГДК, 
ста ра ец ца так са ма за ха ваць на на шых 
вё сках аб ра ды ў няз ме не най фор ме.

Аб рад «Су час ныя вя чор кі — ус па мі ны 

пас ля ва ен най гі сто рыі я ўспры ня ла так 
эма цый на, што ха це ла па ка заць яе ў выг-
ля дзе прад стаў лен ня. Пад рых та ва ла з мо-
лад дзю аб рад вя чо рак з апо ве дам пра 
за бой ства на шых лю дзей. Сё ле та ў ма ім 
род ным Збу чы бы ла ас вя чо на цар к ва, 
уз ве дзе ная ў го нар Хол м ска-Пад ляш скіх 
му ча ні каў і мы ве рым, што ў іх лі ку ёсць на-
шы за бі тыя ва за кі. Гэ та да дат ко вая пры чы-
на, каб зап рэ зен та ваць тра гіч ныя зда рэн ні 
ся мі дзе ся ці га до вай даў нас ці, — ска за ла 
апя кун ка ка лек ты ву «Зван кі» ГДК Ве ра Ма-
сай ла. — Аб рад «Су час ныя вя чор кі — ус-
па мі ны прош ла га» па ка за лі вуч ні шо ста га 
кла са Па чат ко вай шко лы № 2 у Гай наў цы 
і гай наў скі бел лі цэ іст Яцак Друж ба, з які мі 
я зай ма ю ся ў рам ках ка лек ты ву «Зван кі». 
На пі саў шы сцэ на рый, я рас па вя ла сва ім 
ма ла дым ак цё рам пра смерць ва за коў, бо 
вуч ні ця пер амаль ні чо га не ве да юць пра 
іх тра ге дыю. Лі чу, што на шы вуч ні ад чу лі 
тра ге ды ю пас ля ва ен на га ча су і ўда ла пе-
ра да лі яе гле да чам. Я ра да вы сту пам усіх 
ма іх вуч няў.

Тэ ат раль ны ка лек тыў Школь на-прад ш-
коль на га ком п лек су ў Нар ве, які вы сту паў 
пад час па пя рэд ніх аб ра да вых аг ля даў, ця-
пер ці ка ва па ка заў аб рад «На лаў цы цёт кі 
Юль кі», пад рых та ва ны з да па мо гай на стаў-
ні цы бе ла ру скай мо вы Ні ны Аб ра мюк.

— У мі ну лым на шы прод кі не гля дзе лі 

З Бель ска-Пад ляш ска га пры е ха лі на 
аг ляд яш чэ тры гру пы. Ка лек тыў Уні вер-
сі тэ та за ла то га ве ку, якім кі руе Та ма ра 
Ру са чык, па ка заў аб рад «На вя ско вай 
ла вач цы». Жан чы ны, се дзя чы на ла вач-
цы, аб мяр коў ва лі роз ныя спра вы, а пры 
гэ тым смя я лі ся і сва ры лі ся, як бы ва ла 
ў мі ну лым на на шых вё сках. Чле ны бель-
ска га хо ру «Ва сі лёч кі» па дзя лі лі ся на 
дзве тэ ат раль ныя гру пы і ці ка ва па ка за лі 
вя сель ныя аб ра ды «Сва ты» і «Пэ рэ жо-
ві ны». Ар га ні за цый ны кі раў нік «Ва сі лёч-
каў» Ні на Бя лец кая, ха ры сты Ула дзі мір 
Ве ся лоў скі і Бар ба ра Ан д ра юк ска за лі, 
што вы сту па ю чы ў дзвюх гру пах больш 
асоб мае маг чы масць па ка заць пе рад пуб-
лі кай свае ўме лас ці. Ка лек тыў «Кры ні ца» 
з Бе ла сто ка, яко га кі раў ні ком з’яў ля ец ца 
сак ра тар ГП БГКТ Ва лян ці на Ла ске віч, 
уда ла зап рэ зен та ваў аб рад «Фі лі паў скі 
ве чар». З За лук пры е хаў ка лек тыў «Ка-
лі на», яко га кі раў ні ком з’яў ля ец ца Ма ры-
ян на Апа но віч. Ці ка ва зап рэ зен та ваў ён 
аб рад «Вып раў лен не ў цар к ву для хрыш-
чэн ня». Жан чы ны з За лук вы сту па юць 
з аб ра да мі здаў на і ах вот на пры яз джа юць 
на аб ра да выя аг ля ды, пад час якіх мо гуць 
па ка заць свае ўме лас ці і па ву чыц ца ў ін-
шых ка лек ты ваў. З Га рад ка пры е ха лі 
два ка лек ты вы. «Асен ні ліст» зап рэ зен-
та ваў аб рад «Вып раў лен не да шлю бу». 
Яго кі раў нік Га ле на Бу ра ска за ла, што 
сцэ на рый пад рых та ва лі яны так, каб 
быў ён смеш ным і ці ка вым. Ка лі ма ла ды 
пры е хаў за ма ла дой, то мно га ра зоў паў-
та ра ла ся сцэн ка, ка лі вы во дзі лі яму не 
тую ма ла дую, з якой ён ра шыў ажа ніц ца, 
што вык лі ка ла смех пуб лі кі. «Рас с пя ва ны 
Га ра док», яко га дзей нас цю кі руе Ан на 
Каз бэ рук, зап рэ зен та ваў аб рад «У вя ско-
вай ха це». Жан чы ны з Га рад ка па ка за лі 
спат кан не ў ха це су сед кі пас ля ба га служ-
бы на Ус пен не Прас вя той Ба га ро дзі цы. 
Пры нес лі яны з са бой ас ве ча ную квет ку 
са збож жам, раз маў ля лі на роз ныя тэ мы 
і спя ва лі на род ныя бе ла ру скія пес ні.

Тэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 «Асен ні ліст» з Га рад ка зап рэ зен та-
ваў аб рад «Вып раў лен не да шлю бу»

 Ка лек тыў «Ан т ракт» вы сту піў з па ста-
ноў кай «З дзён ні ка Ве ры Бус ло віч»

 «Су час ныя вя чор кі — ус па мі ны прош-
ла га» ў вы ка нан ні ка лек ты ву «Зван кі»
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Два тыд ні хва ля ван няў ці ха ця нех та 
прый дзе. Сён на вя лі кі дзень, як вы я ві ла ся, 
не толь кі для яе, але і для боль шас ці ад на-
вя скоў цаў. У Це луш кі, што ў Заб лу даў скай 
гмі не, пры яз джае Хор Пра ва слаў на га ар-
ды на ры я та Вой ска Поль ска га.

Муж чы ны пе ра ва роч ва юць сун ду кі ў по-
шу ках галь ш ту каў і шта ноў, жан чы ны вы-
цяг ва юць з ша фаў свя точ ныя спад ні цы.

Зап ра ша ла кож на га аса бі ста, сту ка ла 
да дзвя рэй най ста рэй шых, адзі но кіх дзя-
дуль і ба буль. Зі мо вай па рой хут ка за чы ня-
юц ца ў сва іх пу сту ю чых ха тах.

— Ма быць, цы га ноў ба яц ца, — жар туе 
на два па ка лен ні ма лод шы су сед.

Нех та ад ра зу ад маў ля ец ца, ап раў даў-
шы ся за ліш няй за ня тас цю. Як свет све там 
«у жніў ні ў Це луш ках ўсход сон ца і ба бы 
ў агур ках» — пі са лі ка лісь у «Ні ве». Дзядзь-
ка Ко ля маў ляў «ба бы ў по лі, а му жы кі на 
Бэ ма». Ёсць і ка роў кі, ку ра нят кі, толь кі 
ця пер даг ля да юць іх адзі но кія ба бу лі і дзя-
ду лі. На Бэ ма ўжо ніх то не збі ра ец ца, хі ба 
што дзе ці, якія жы вуць там у блё ку.

— Вё ска дош ка мі за бі тая, але па куль 
не заб’ юць апош няй, аба вяз ко ва прый с ці, 
— ка жа Мі хал, па пра фе сіі гід раў лік. На 
ме ра пры ем ства пры хо дзіць з жон кай і бу-
тэль кай за ла то га на піт ку, які сма кам на па-
мі нае да ра гі ка ньяк.

— Хат няе, ча ты ры га ды ча ка ла вас, 
— тлу ма чыць, на лі ва ю чы за ла ты, дух мя ны 
на пі так у ма лень кі пласт ма са вы кі лі ша чак. 
Ад та ко га ка ньяч ку ат рым лі вае аса ло ду 
асаб лі ва пас ля цяж кай пра цы. Ма ла до-
га,толь кі што цук рам за сы па на га, на ват 
у рот не возь ме. У Міш кі ат рым лі ва ец ца не 
толь кі ка ньяк, але і тан цы. Тут вы лу ча ец ца 
па чуц цём рыт му, вы дат ных ма не раў і, што 
не ма ла важ нае, пар т нёр кі.

Гра жы на най больш рас х ва ля ва ла ся вя-
лі кай, бля ша най мі сай пон чы каў. Гэ та гас-
ці нец ад ба бу лі Ні ны. Та кіх пон чы каў ні дзе 
больш не суст рэ неш.

— А якія аба ран кі пя чэ! — хва ліць 
Ро мак. Прый шоў тут з сы нам Мі ха лам 
і баць кам Ко лем. Тры па ка лен ні ра зам. 
Тан цу юць і Ро мак, і яго баць ка-ўда вец. 
Дзя дуль ка выг ле дзеў са бе Ні ну ад пон чы-
каў. Ка лі зап ра шае яе да тан ца, во чы Ні ны 
рас с вят ля юц ца. Ма ла дзее на цэ лых шэс-
ць дзя сят з ліш нім га доў. І за раз пу ска юц ца 
ў ра скош ны, быц цам тыя ж пон чы кі, та нец.

— Зна чыць, у нас вя лі кае свя та, ка лі 
ста ры кі за тан цы бя руц ца, — заў ва жа юць 
удзель ні кі за стол ля.

Мі ха ла, Ром ка і Ко лю звяз вае не толь кі 
кроў, але і це лу шац кя пра ца ві тасць. Най-
ма лод шы пят нац ца ці га до вы Мі хал аказ ва-
ец ца пра вай ру кой гас па ды ні ме ра пры ем-
ства — сол ты скі Гра жы ны. Зво зіць тор бы 
з каст ру ля мі, да па ма гае нак ры ваць ста лы, 
гля дзіць за па рад кам. Пас ля кан цэр та 
хо ру пу скае на кам п’ ю та ры ра ней дбай на 
па даб ра ныя бе ла ру скія хі ты — лю бі мыя 
пес ні яго баць кі. Най больш ад ка лек ты-
ву «Ас», з лі да рам яко га баць ка ву чыў ся 
ў ад ной шко ле, ме на ві та ў Це луш ках. Тан-
цу юць у ас ноў ным хлоп цы і дзяў ча ты, якім 
ужо больш за со рак га доў. Не ка то рыя без 
пе ра пын ку, да са ма га кан ца.

— Гэ та ўсё вуч ні ма ёй ма мы, — ка жа 
Гра жы на.

Ма ма, Ні на Ха ры та нюк, гля дзіць ужо 
толь кі з поў ных жыц ця, не паў тор ных 
школь ных здым каў. Ця пер ніх то та кіх не 
зды мае, ха ця б не вя до ма як ста раў ся. 
Ня ма ўжо та кіх школ, ня ма па ва жа ных 
дзяць мі на стаў ні каў, ня ма па ва жа ных 
на стаў ні ка мі дзя цей. Зас ла ня юць са бой 
па мор ш ча ныя ад рап тоў най зме ны тэм пе-
ра ту ры драў ля ныя сце ны. У кут ку ві сіць 
дзед Ан д рэй «з до ла ра мі». На вя сел лі, ка-
лі пра пі ва лі, кры ча лі: «З до ла ра мі без чар-
гі!». Вя до ма, не чар га ваў толь кі ён. І яш чэ 
хма ра чор ных, тоў стых мух. Бзы ка юць ля ні-
ва, раз бу джа ныя цяп лом печ кі. Каф ля ныя 
сця ноў кі бу ха юць жа рам. Бо таў лепш да 
іх не прык ла даць, па дэш ва рас пус ціц ца. 
Так цёп ла ў ста рой шко ле даў но не бы ло. 
Ні на ад пон чы каў ад чы няе ак но. Вок ны но-
выя, праў да, пласт ма са выя, але ў фор ме 
згод най з ары гі на лам. Гра жы на вып ра сі ла 
ў гмі не кры ху гро шай, уста ві ла так са ма 
но выя драў ля ныя дзве ры. Ёсць пад трым ка 
з бо ку мяс цо вых, бяс п лат ная, як за ста-
рых, доб рых ча соў, ка лі іх дзя ды ста ві лі 
гэ тую шко лу. Бу ды нак пры га жэе з кож ным 
го дам. Ужо вост раць на яго зу бы кі раў ні кі 
не ка то рых няў ра да вых ар га ні за цый. Але 

Гра жы на іх сюды ні ко лі не ўпус ціць.
Ста лы, асаб лі ва га на ро вых гас цей 

— ха ры стаў, угі на юц ца ад коль кас ці свой-
скай вян д лі ны, буль бя ной баб кі, пі ра гоў, 
пон чы каў, хат ня га пі ва і га рэл кі. Ар ты сты 
вель мі сур’ ёз на ста вяц ца да вы ступ лен-
ня — чор ныя пін жа кі, бе лыя ка шу лі, не 
шка ду юць і ўсход ніх, моц ных га ла соў. 
Та кіх у Поль ш чы не па чу еш. Спя ва юць на 
спе цы яль на для іх зас це ле най ды ва на мі 
сцэ не і за ста лом, пад гар мо нік. Зас лу-

ха ныя ба буль кі і дзя ду лі 
хва лю юц ца да слёз. Ін шыя 
пад пя ва юць па пу ляр ныя 
на род ныя пес ні. Хо рам 
ды ры гуе Сла вак Юр чук , 
які за мяш чае ай ца Скаў-
рон ска га. Сла вак з 2006 
го да жы ве ў Це луш ках. 
Ха ця не ўсіх ве дае аса бі-
ста, але сам ён тут доб ра 
вя до мы. Ча ста спя вае на 
клі ра се ў цар к ве ў Пух лах. 
Кан цэрт — чар го вы крок 
у яго ін тэг ра цыі з вё скай. 
Ха ры сты дзя ку юць за 
цёп лы пры ём, ча ка юць 
чар го ва га зап ра шэн ня. 
На за вяр шэн не спя ва юць 
«Мно гая ле та» гас па ды ні 
Гра жы не. Як са ма пас ля 
пры зна ла ся, та ко га мна-
га лец ця не па чу ла на ват 
на сва ім вя сел лі. Па ха-
тах ра зы хо дзяц ца пас ля 
поў на чы. З са май ра ні цы 
аба вяз ко вы абы ход вё скі. 
Гра жы на, Ро мак і яго сын 
Мі хал за чап ля юць зня тыя 
ўна чы брам кі. Ат мас фе ра 
быц цам на Га га ту ху, толь кі 
да ро жак по пе лам не сы па-
лі. Ві даць, не бы ло ка му, 
хі ба што ўдаў цам і ўдо вам.

І тут жы вуць лю дзі, 
а ся род іх дас лед чы ца 

бе ла ру скай куль ту ры, пра цаў ні ца Уні-
вер сі тэ та ў Бе ла сто ку Гра жы на Ха ры-
та нюк-Мі хей.

— Ча ла век у роз ных мес цах па бы-
ваў і вы ра шыў вяр нуц ца, — прыз на-
ец ца.

Умо вы для гэ та га вы дат ныя: дом 
дзя доў, пра сто ра, свае лю дзі. Вы хо-
дзіць да іх, асаб лі ва адзі но кіх, раз маў-
ляе, зда бы вае да вер, зма га ец ца за 
да ро гі, ву ліч нае ас вят лен не, бу ды нак 
ста рой шко лы.

— Най важ ней шая тут су стрэ ча, 
раз мо ва з нось бі та мі гі сто рыі і куль-
ту ры. На ват кніж кі мне пры но сяць, 
— па каз вае дзве з аў тог ра фа мі Сак-
ра та Яно ві ча, па мят кі ад лі та ра тур най 
су стрэ чы ў Це луш ках у 1976 го дзе.

Ка лісь вя лі кая вё ска за ста ла ся та-
кой па сён ня. Коль касць хат ад ноль-
ка вая, толь кі лю дзей ста ла менш. 
Праў ду ка жу чы, хат пры бы вае. Ак цё-

ры, ма ста кі, пас пя хо выя прад п ры маль ні кі, 
уце ка чы ад жо нак. Ле там шмат тут ту ры-
стаў, пе ра важ на з за ход няй Поль ш чы. 
Ста вяць са бе хат кі ў ле се, над бе ра гам 
Нар вы. Дзед Гра жы ны даў но ўжо прад-
ба чыў, што вы рас це там го рад, быц цам 
вер ша лін ская цар к ва. Шмат ча го яш чэ ён 
нап ра ро чыў. Усё збы ло ся. Гра жы на спа-
дзя ец ца што ўсё-та кі і на шы вер нуц ца, 
ка лі ўжо ады дуць на пен сію.

Тэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Дзе ля вё скі

Са мі са бе 
і не толь кі
У са лэ цтве Но вае Ляў ко ва На раў чан-

скай гмі ны Гай наў ска га па ве та ёсць 
дзе сяць ка рот кіх і доў гіх гмін ных да рог 
— гра ві ек і пяс ча ных. Дзве з іх бя гуць 
па мя жы са лэ цтва. Ад на з іх са жві ро вай 
ма ста вой вя дзе ад ва я вод скай ша шы 
з На ва сад у Бан да ры і Юш каў Груд ка ля 
до ма Ма рыі і Яна Яне ляў да Скеп каў — 
Воль гі і Ві та ля ды Га лі ны і Аляк сан д ра, 
а так са ма Эвы Дзе ніс і да лей за ра чул-
кай Баб роў кай да аг ра ту ры стыч най гас-
па дар кі «Бо ра-здруй» Люд мі лы і Ба ры са 
Каз лоў скіх. Па гэ тай гра вій цы ез дзіць 
шмат лег ка вых аў та ма бі ляў, гру за ві коў 
ды трак та роў. На ёй праз ней кі час ды 
асаб лі ва пас ля пра ліў но га даж джу ро-
бяц ца ўха бі ны і гра вій ку трэ ба раў няць.

Сё ле та вы шэй з га да ную гра вій ку раў-
ня лі гмін ным грэй да рам два ра зы. Сол-
тыс і рад ны Но ва га Ляў ко ва па пра сіў 
вой та, каб яш чэ пе рад пры хо дам зі мы 
пры вез ці сю ды ха ця кры ху жві ру і раў-
няць яш чэ раз. Па ра ней не дзе з вяс ны 
пры ве зе ным у ма лой коль кас ці пя ску 
— як ка жуць — і след пра стыў. І вось 
25 лі ста па да г. г. пры вез лі гра вій і жоў-
ты пя сок і вы раў ня лі ма ста вую на кі ла-
мет ро вым ад рэз ку — ад ша шы да ле су 
Плян та. А пе рад гэ тым уз мац ні лі г.зв. 
дэст рук там (ён чор ны як ас фальт) пад’-
езд з пяс ча най да ро гі на ас фальт. Тут 
бы ла ўха бі на-раў чук і мож на бы ло па ла-
маць ры со ры.

А ча му я на пі саў, што ра бі лі са мі са-
бе? А ка му ж? Перш-на перш са бе. І вось 
з са мой ра ні цы 25 лі ста па да Ві таль Скеп-
ка ва зіў пя сок тач кай і сы паў яго ў вы бо і-
ны на да ро зе. Спа дар Ві таль і сол тыс не 
ве да лі, ка лі да ро гу бу дзе раў няць грэй-
дар. І не ча ка лі дар ма тра ця чы час, ка лі 
пры е дзе вой та ва «тэх ні ка».

Ін шы пры клад. У пер шай па ла ві не 
лі ста па да на па да ла мно га мок ра га сне-
гу. Пад яго ця жа рам ма ла дыя бя роз кі, 
якія ра стуць па а ба пал да ро гі (бя жыць 
яна на не каль кі со цень мет раў це раз 
лес), саг ну лі ся ў каб лук ці як хто хо ча 
ў ду гу і не маг чы ма бы ло пра е хаць на-
ват ні зень кай лег ка вуш кай гэ ты ляс ны 
ад рэ зак да ро гі. Та ды з бен за пі лой вый-
шаў на да ро гу Аляк сандр Скеп ка і ссек 
не ка то рыя дрэў цы ды ніз ка на віс шыя 
га лі ны над ма ста вой. І пра се ка ста ла 
пра яз ной.

Як мне, сол ты су і рад на му ды і яш чэ 
ка рэс пан дэн ту «Ні вы» не на пі саць і не 
пах ва ліць вой та На раў чан скай гмі ны Мі-
ка лая Па віль ча за сво е ча со вы ра монт 
да ро гі ды ма іх ад на вя скоў цаў і за ад но 
ад на го май го бы ло га вуч ня Ві та ля Скеп-
ку за іх гра мад скую па ста ву, за доб рыя 
ўчын кі для даб ра ўсіх. Вар та да даць, 
што імен на яны, ка лі сол тыс па пра сіў, 
зра бі лі дзве пры го жыя дош кі аб’ яў. Яны 
за раз слу жаць для но ва ляў коў цаў, якія 
жы вуць на ка лё ніі. Усіх до шак аб’ яў у вёс-
цы і пры сёл ках пяць. На іх све жая ін фар-
ма цыя з жыц ця гмі ны.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

СПАЧУВАННІ
Шчырыя словы 

спачування нашаму 
рэдакцыйнаму сябру 
Міколу Ваўранюку 

і Яго сям’і 
з прычыны 

напаткаўшага іх гора 
– смерці маці Марыі.

рэдакцыя Нівы
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Ад зна чы лі 
юбілей
У су бо ту, 26 лі ста па да, у «Спод ках» Ва-

я вод ска га ася род ка куль ту ры і ані ма цыі 
ў Бе ла сто ку ад зна чаў ся шас ці дзе ся ці га-
до вы юбі лей «Ні вы». Праг рам ная ра да 
што тыд нё ві ка на свят ка ван ні за пра сі ла 
кі раў ні коў ва я вод ска га і па вя то вых са-
маў ра даў, Га лоў на га праў лен ня БГКТ, 
ка рэс пан дэн таў і даў ней шых су пра цоў ні-
каў. Та кім зап ра шэн нем і я па ка ры стаў ся. 
Па коль кі лі чу ся ад ным з неш мат лі кіх су-
пра цоў ні каў даў ней ша га аван гар да, лі чу 
сва ім аба вяз кам па дзя ліц ца ўра жан ня мі 
як саў дзель нік ме ра пры ем ства. Пры зна-
юся шчы ра, што да апош ня га дня я не 
быў пэў ны, ці зма гу па дац ца ў су бо ту ў Бе-
ла сток. Зда роўе пад во дзі ла — но гі не слу-
ха лі ся, не кра та лі ся з мес ца. Але доч кі ды 
пры я цель Сця пан Ко па на стой ва лі, ка за-
лі: «Гэ та мо жа быць апош ні юбі лей і на го-
да да су стрэ чы з ніў скі мі сяб ра мі. Вар та 
па ка ры стац ца зап ра шэн нем». Дач ка Ірэ-
на па а бя ца ла, што пад вя зе на аў та ма бі лі 
і за а пя ку ец ца ў па да рож жы. Так і бы ло.

Пад «Спод кі» па ву лі цы св. Ро ха 14 за е-
ха лі пяць мі нут пас ля два нац ца тай. Ужо 
на ка лі до ры пры ві та лі нас кі раў нік рэ дак-
цый най кан цы ля рыі Га лі на Ра маш ка ды 
бух гал тар Ма рыя Паў лю чук. Сар дэч нае 
бы ло пры ві тан не, па коль кі ад двух га доў 
не су стра ка лі ся ў рэ дак цыі, як даў ней 
бы ва ла. Чар го вае пры ві тан не, так са ма 
сім па тыч нае з сяб ра мі з бе ла ру скай рэ-
дак цыі Бе ла стоц ка га тэ ле ба чан ня. З хо ду 
ўзя лі ін тэр в’ю — для мя не дэ бют...

Афі цый ная част ка па ча ла ся. З дак ла-
дам вы сту піў га лоў ны рэ дак тар Яў ген Ва-
па. Пры сеў я зза ду по бач гу ка а пе ра та ра, 
які на гля даў за элек т раў ста ноў кай і пра-
ек та рам. З бо ку пры кме ціў сяб роў скія 
кіў кі га ла вою на пры ві тан не Юры Ка лі ны, 
праф. Яў ге на Мі ра но ві ча, Мі ха ся Ан д ра-
сю ка. Неў за ба ве па ды шоў Сця пан Ко па, 
за ду шэў ны пры я цель, вя до мы му зы кант. 
Чар го ва вы сту па лі Ві таль Лу ба, Яў ген Мі ра-
но віч, Ле на Гла гоў ская, Алег Ла ты шо нак, 
Аляк сандр Вяр біц кі, Мі ра Лук ша, Ган на 
Кан д ра цюк. Пас ля бы лі він ша ван ні і па мят-
ныя па да рун кі. Він ша валь ныя лі сты ад імя 
Мар шал коў скай уп ра вы з бу ке там кве так 
пе ра да лі ві цэ-мар ша лак Ма цей Жыў на 
з ды рэк та рам дэ пар та мен та куль ту ры і на-
цы я наль най спад чы ны Мар шал коў скай 
уп ра вы Ана то лем Ва пам. Быў він ша валь-
ны ліст ад Пад ляш ска га ва я во ды. Бу кет 
кве так ад ГП БГКТ уру чыў Ва сіль Се гень. 
Ад Гай наў ска га па ве та «Ні ву» па він ша ваў 
ста ро ста Мі ра слаў Ра ма нюк. У ма стац кай 
част цы вы сту пі лі Лю ба Гаў ры люк з дач-
кою Алай, вуч ні Бель ска га бел лі цея і Алег 
Каб зар. Гос ці пе рай ш лі ў су сед нюю за лу 
на свя точ ны бан кет. Па коль кі я не быў 
у змо зе за няц ца са ма аб с лу гоў ван нем, 
з да па мо гай прый шлі мне сар дэч ныя ніў-
скія сяб ры Ві таль Лу ба і Яў ген Ва па. На пе-
ра мен пад но сі лі па а соб ныя стра вы. Да 
кам па ніі да лу чы ла ся Ле на Гла гоў ская. Гэ-
та бы ла сап раў д ная за ду шэў ная су стрэ ча 
і аб мен на він ка мі. За ніў скіх ка рэс пан дэн-
таў пе ра ку лі лі па дзве чар кі чыр во на га 
ві на. За тым да мо ві лі ся, як Уся выш ні да-
зво ліць, спат кац ца ў сту дзе ні ў «Ні ве» на 
тра ды цый най ва дох рыш чан скай ім п рэ зе 
з на го ды май го дня на ра джэн ня. Не менш 
сім па тыч ным ака за ла ся спа жы ван не па ча-
стун ку ў кам па ніі спа да ры ні Ма рыі Лу бы, 
жон кі Ві та ля, Яў ге ніі Па лоц кай — ніў скай 
пен сі я нер кі, Ле ны Та па лян скай з Трас цян-
кі ды Жэ ні Мар ты нюк з Бель ска-Пад ляш-
ска га. Па коль кі на ста лі вя чэр нія по цем кі, 
а ў Ча ром ху ча ка ла нас больш чым га дзін-
нае па да рож жа, я па чаў раз віт вац ца з кам-
па ньё на мі. Пры вы ха дзе спат каў яш чэ 
Яні ну Чэр ня ке віч з Ве рай Вал ка выц кай, 
якія раз маў ля лі з Мі ка ла ем Пан фі лю ком. 
Сар дэч нае пры ві тан не... У так ка рот кім 
пра меж ку ча су нель га бы ло пры па ча-
стун ку па раз маў ляць з усі мі ніў скі мі ка ле-
га мі, ды не бы ло маг чы мас ці ра заб рац ца 
ў шмат лі кай кам па ніі. Фак там бы ло тое, 
што шас ці дзе ся ці га до выя ўгод кі «Ні вы» 
і за ду шэў ныя кам па ньё ны за ста нуц ца па 
апош нія дні ў ма ёй па мя ці.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Яў рэй скі ка гал у Ор лі ўзнік на пе-
ра ло ме XVI і XVII ста год дзяў. У 1921 
го дзе ў лі ку 1518 жы ха роў Ор лі бы ло 
1167 яў рэ яў, а ў 1929 го дзе бы ло 2200 
яў рэ яў з агуль на га лі ку 3000 мяш чан. 
Пас ля 17 ве рас ня 1939 го да ў Ор лі пра-
жы ва ла 1450 яў рэ яў, а ў 1941 го дзе — 
дзве ты ся чы. У час ня мец кай аку па цыі 
яў рэй скае на сель ні цтва бы ло спа чат ку 
за чы не на ў мяс цо вым ге та, а паз ней 
— 3 лі ста па да 1943 го да — пе ра се ле на 
ў бель скае ге та, за тым (па вод ле ін шых 
све дак — ад ра зу з Ор лі) пе ра ве зе на 
ў ла гер смер ці ў Трэб лін цы. Вы жы лі 
лі ча ныя, па ра дак саль на тыя, якіх са ве-
ты вы вез лі ра ней у Сі бір ці прыз ва лі 
на фін скі фронт. Бы лі гэ та ся мей ні кі 
ўла даль ні каў каф ляр ні Вай ш ты наў ды 
ся мей ні кі пе ка ра Із буц ка га.

Сем га доў та му ар лян скі сель гас гур-
ток вы даў аль бом „Ор ля за пі са ная кар ці-
най”, яко га я быў са рэ дак та рам. Го дам 
паз ней аў тар аль бо ма і ка ар ды на тар пра-
ек таў Марк Хмя леў скі знай шоў у Із ра і лі 
Са ру Аў ні з ро ду Вай ш тын, 84-га до вую, 
апош нюю жы вую ар лян скую яў рэй ку. 
Са ве ты сас ла лі Вай ш ты наў на поў нач 
Ка зах ста на. Марк Хмя леў скі па ля цеў 
у Із ра іль, каб су стрэц ца з ёю аса бі ста 
і саб раць ей ныя ўспа мі ны. Вось за піс яго 
ўра жан няў ад пад рых тоў кі да вы ез ду і са-
мо га па да рож жа.

Быў 2009 год, ча ла век не ўсё ўсве дам-
ляў, усё зда ва ла ся про стым, што хо піць 
не каль кі зло таў і свет ад к ры ец ца пе рад 
та бою. Ат ры ма лі дзе сяць ты сяч зло таў, 
а вы дан не аль бо ма каш та ва ла 35 ты сяч. 
Па ча ло ся з вы ста вы; да гэ туль та кой 
вы ста вы ніх то не зла дзіў і не зла дзіць. 
І ча ла век пай шоў за ўда рам, вы да вец па-
га сіў крэ дыт, гро шы вяр ну лі.

Па ін тэр нэ це па зна ёміў ся з Да най 
Рот шыльд з Із ра і ля, на пі саў ёй, што па-
він на там быць яў рэй ка з Ор лі, яна яе 
знай ш ла, па раз маў ля ла, да ла мне ну мар 
яе тэ ле фо на. Паз ва ніў я Са ры Вай ш тын 
і па ве да міў, што вы да лі аль бом, у якім 
і яна згад ва ец ца. Па да ла свой ад рас, 
я ёй аль бом па слаў, мо з паў го да іш ла 
па сыл ка. Ста лі мы раз маў ляць па тэ ле-
фо не, раз мо вы бы лі доў гія, ёй бы ло ўжо 
пад дзе вя но ста га доў. Яна мне ра сказ ва-
ла, я стаў уяў ляць, як тое ўсё ад бы ва ла-
ся... Ра шыў я на ве даць спа да ры ню Са ру 
аса бі ста, каб за пі саць яе апо ве ды; яна 
зга дзі ла ся.

Быў я та ды ў Шко ле лі да раў Поль ска-
аме ры кан ска га фон ду сва бо ды, аку рат 
зды ма лі фільм пра фонд. Зды ма лі і мя не 
і там я па зна ёміў ся з ад ным ма ла дым 
ча ла ве кам. Трэ ба мне бы ло зда быць 
срод кі на па да рож жа. Скан так та ваў ся 
я з Пёт рам Шча пан скім, стар шы нёй Фон-
ду ўспа ма ган ня вё скі. Фонд прыз на чыў 
мне на вы езд пяць ты сяч зло таў. Ня ём ка, 
але па ча так ёсць, ёсць за што за ча піц-
ца. На пра лёт з Поль ш чы ў Із ра іль гэ тых 
гро шай не ха пі ла б, але ля та ю чы це раз 
Пра гу за два бі ле ты ў абедз ве сто ра ны 
ха пі ла зап ла ціць тры з па ло вай ты ся чы 
зло таў. Та кі біз нес, што скла да на зра зу-
мець.

Сяб ра Ра дэк Гэм біч рас п ра ца ваў кож-
ны дзень ся мі дзён най па быў кі — кур сы 
аў то бу саў, ад ра сы... Аказ ва ец ца, што 
се дзя чы ў Поль ш чы мож на зап ла на ваць 
ві зіт у Із ра іль з га дзін най дак лад нас цю. 
Даў ён мне та кую пап ку і ска заў, што там 
усё за пі са на крок за кро кам, на вы па-
дак, ка лі б яго не пра пус ці лі; за хоў ваю гэ-
тую пап ку на па мяць. Узя лі мы на пра кат 
пра фе сій ную ка ме ру. Па е ха лі суст ра кац-
ца са спа да ры няй Са рай, да дат ко выя вы-
дат кі фі нан су ем за ўлас ныя срод кі. Каб 
бы ло тан ней, на ча ва лі ў лю дзей — та кі 
там га рад скі аг ра ту рызм.

Па ля це лі це раз Чэ хію, у Із ра і лі се лі 
ў цяг нік у Хай фу, дзе жы ла спа да ры ня 
Са ра, раск ва та ра ва лі ся, скан так та ва лі-
ся з ёю. Ква та ра ва лі ў аме ры кан скай яў-
рэй кі, якая ў 1970-х га дах пе ра ся лі ла ся 
ў Із ра іль; вель мі сім па тыч ная жан чы на, 
па ка за ла нам фільм пра Із ра іль на ру-
скай мо ве, які вель мі доб ра аз на ё міў нас 
з кра і най.

Да мо ві лі ся су стрэц ца ў рэ ста ра не, 
там пры го жыя ага род чы кі, за дба ныя 
квет кі; яны амаль з пу сты ні ства ры лі рай. 
Суст рэ чу сфіль ма ва лі, яна ёсць на юцю-
бе. Спа да ры ня Са ра пры е ха ла са сва ім 

най ста рэй шым сы нам Ёсе лем. У мя не 
бы лі су ве ні ры, у тым лі ку і пра ма цый ныя 
ма тэ ры я лы пра Бе ла сток, бо Са ра жы ла 
ка лісь і ў Бе ла сто ку. Ад ся бе меў я кры ху 
ру ка дзел ля. Па ча лі раз маў ляць, шчы ра. 
Сын заў ва жыў, што лепш па мя няць мес-
ца. За пра сі ла нас у гос ці дач ка спа да-
ры ні Са ры, якая за му жам за ру мын скім 
яў рэ ем. Яны вель мі га на рац ца поль скім 
па хо джан нем, бо поль скі яў рэй мае там 
най вы шэй шы ранг. Яны нас пры ма лі 
з па ло вы дня да но чы, яда бы ла пе ра важ-
на з на шай ку лі нар най куль ту ры. Спа да-
ры ня Са ра прад ста ві ла нам сваю сям’ю; 
най ма лод шы сын, які пра цуе юры стам, 
не пры е хаў. Яны ўсе ва ло да юць ан г лій-
скай мо вай і сяб ра Ра дэк пе ра кла даў 
мне. Спа да ры ня Са ра ва ло дае пры го-
жай даў няй поль скай мо вай ды ру скай, 
бо ей ная ма ці толь кі па-ру ску раз маў ля-
ла. А з дзяць мі, уну ка мі і праў ну ка мі трэ-
ба бы ло да га вор вац ца па-ан г лій ску.

Пер шы дзень быў аз на ям ляль ны, бы лі 
па да рун кі; доб ра, што я быў пры га та ва-
ны. На дру гі дзень да мо ві лі ся су стрэц ца 
ў ква тэ ры спа да ры ні Са ры на ва сям нац-
ца тым па вер се хма ра чо са, на раз мо ву, 
на ўспа мі ны. Пры ўва хо дзе ў ква тэ ру кі-
да ец ца ў во чы каф ля-па мят ка Вай ш ты на 
з ар лян скай каф ляр ні. На сце нах ста рыя 
фа та гра фіі, на не ка то рых даў нія жы ха ры 
Ор лі. На раз мо вах і ўспа мі нах мы пра вя-
лі ў спа да ры ні Са ры два дні.

Па быў ку лі чу ўда лай, ха ця не абыш ло-
ся без зла рад нас ці, зай з д рас ці. Два дні 
пе рад на шым вы ле там у Із ра іль нех та 
з Ор лі па тэ ле фа на ваў і на га ва рыў уся ля-
кай уся ля чы ны бы лой жы хар цы Бель ска. 
Спа да ры ня Са ра мне пра гэ та не ска-
за ла, каб мя не не нер ва ваць. Уся сям’я 
пры ня ла мя не ад шчы ра га сэр ца.

Чар го выя дні мы пра во дзі лі са мі, зна ё-
мя чы ся з гі сто ры яй Із ра і ля. На ве да лі мы 
крэ пасць Ма са да, якую яў рэі ба ра ні лі не-
каль кі га доў пе рад рым ля на мі. Бы лі над 
Мёр т вым мо рам. У Іе ру са лі ме ква та ра ва-
лі мы ў фран цуз скіх ма на шак. Гля дзе лі, 
як яў рэі свят ку юць па ча так ша ба су, тан-
цу юць ты ся чы муж чын. Бы лі пад Сця ной 
пла чу; сяб ра быў у ка рот кіх на га ві цах, то 

за га да лі яму прык рыць ка ле ні руч ні ком.
Ці мно га там вай ско вых? Вай ско выя 

там усю ды, што пяць дзя сят мет раў пат-
руль, бо ў іх увесь час вай на, усю ды 
брам кі, кан т ро лі; трэ ба пры вык нуць. Там 
лю дзі з ус меш ка мі, а гэ та ўраж вае.

Ці ўсе яў рэі з пэй са мі? Не, гэ та 
фрак цыя ар та док саў і пра іх са мі яў рэі 
ка жуць, што гэ та ло да ры, якія ні чо га не 
ро бяць, толь кі пло дзяць дзя цей і за хоп-
лі ва юць усю ідэ а ло гію, дзяр жа ва іх ут ры-
моў вае, а яны толь кі пло дзяц ца і мо ляц-
ца. Ёсць квар та лы, дзе яны жы вуць, на 
пра цу не хо дзяць, жы вуць з са цы яль най 
да па мо гі.

Су стрэў ся з ін тэр нэт най сяб роў кай 
Да най Рот шыльд, поль скай яў рэй кай, 
якая за я ві ла ах во ту па ка заць мне праў-
ду аб па лес цін цах. Цы ві лі за цыя, гэ та 
га лоў ным чы нам Із ра іль, а рэш та гэ та 
ха ос і дзе ля па рад ку му сяць быць яў рэі 
і дзяр жа ва. Па лес цін цы, якія хо чуць пра-
ца ваць, жы вуць ра зам. Ма юць сваю аў та-
но мію, наз вы на ву лі цах тра я кія ці чва ра-
кія. У іх ніх мя стэч ках ніх то не пры бі рае, 
ся дзяць і ча ка юць ман ны з не ба. Той 
Флот сва бо ды, які із ра іль ця не за пы ні лі, 
вя зе ім ва ду ці цэ мент — усё з Еў ро пы, 
а яны ма юць гэ та на мес цы. Ка лі із ра іль-
ця не ад сту пі лі ім мес ца ў Сек та ры Га зы, 
дзе быў рай, то па лес цін цы што зра бі лі? 
Узар ва лі ўсе студ ні ды ўста ноў ку ап рас-
нен ня мар ской ва ды. Яны так ро бяць, 
каб іх цэ лы свет кар міў — та кое маё мер-
ка ван не. Ка лі не бу дуць да бі вац ца мі ру, 
то ні чо га не зда бу дуць.

У Іе ру са лі ме ба чы лі пры го жы бу ды нак 
прад ш кол ля, але аб к ла дзе ны бе тон ны мі 
бло ка мі. Ча му? Бо на суп раць ёсць вё-
ска, з якой снай пе ры стра ля юць да дзя-
цей. Вё ска хрыс ці ян ская, але жы ха роў 
тэ ра ры зу юць ба е ві кі і стра ля юць з іх ніх 
да моў; а свет та го не па каз вае.

Із ра іль гэ та доб ра сар га ні за ва ная 
дзяр жа ва, а ка лі б там не бы ло яў рэ яў, 
то быў бы ха ос. Ча му ўсе ба яц ца Із ра і ля? 
Бо яны дзей ні ча юць ко рат ка і яс на, а не 
так як Еў ра са юз, яны ад ра зу вы ры ва юць 
пу ста зел ле. Ра зу мею іх і за хап ля ю ся.

За пі саў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ
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Ус па мі ны з Із ра і ля

 Фрагмент Мемарыяла ў Трэблінцы
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 49-16

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.

Мы шак ло віць,
ды не кі ска ён.
Лі сты но сіць,
Ды не паш та льён.
Каб лі се
Не тра піць на зу бок,
У ка лю чыы
Скру ціц ца клу бок.
В....
 (У. Мац ве ен ка)

Ад каз на за гад ку 
№ 46: ба бёр.
Уз на га ро ды, 

нак лей кі, вый г ра лі 
Іа ан на Ні кі цюк, Мі хал 

Вар дэц кі з Бель-
ска-Пад ляш ска га, 

Юсты на Астап ко віч 
з КШ № 1 у Га наў цы, 

Та маш Ваў жэ нюк, Мі-
хал Тапалянскі з Нар-

вы. Він шу ем!

Оля Зінкевіч, Ганна Кандрацюк, Максім Фіёнік, Іван Карсунскі, Уля Шубзда Ганя Мордань, Уля Шубзда, Яніна Чэрнякевіч, Яўген Вапа, Вера Валкавыцкая

Юрка Хмялеўскі, Тамаш Суліма, праф. Лена Глагоўская, Яўген Вапа 
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Навошта 
на свеце мухі?
– Мілы татка, паслухай, —
Азваўся ў ложку сын Якаў. —
Навошта на свеце мухі?
Карысці няма з іх ніякай.

– Мухі патрэбныя, сынку,
Такім як ты абібокам,
Спаць не даюць безупынку
У дзянёк працы, ўрокаў.

Не пазнаў 
каня
Устаўшы з ложка снедае
Збянтэжаны Лявонь.
– Настаўнік наш не ведае,
Як выглядае конь.

На ўроку рысавання
Мяне ён запытаў:
—Адкажы на пытанне –
Што ты нарысаваў?

З а м а к  у  Б ы х а в е
Зам кі і па ла цы Бе ла ру сі

Каб да е хаць з Бе ла сто ка на за-
мак у Бы хаў, трэ ба адо лець 

569 кі ла мет раў. Ка лісь гэ тая ад лег-
ласць зда ва ла ся «ка ра цей шай». 
Гэ та та му, што ў ча сы ВКЛ між 
на шы мі зем ля мі па на ва лі ажыў-
ле ныя кан так ты. Вя лі кую зас лу гу 
ў наб лі жэн ні адыг раў звя за ны з 
ця пе рашнім Пад ляш шам род Хад-
ке ві чаў.

Ме на ві та, па за га дзе Яна Ка ра-
ля Хад ке ві ча ў 1590-1616 га-

дах ста лі ўзво дзіць за мак у Бы ха ве. 
Гэ та быў са мы ма гут ны фар пост 
на ўсхо дзе Рэ чы Пас па лі тай. За мак 
уз ве дзе ны на вы со кім бе ра зе Дняп-
ра, ахі ну ты 800-мет ро вым ва лам 
з ба сты ё на мі і ра ва мі. На ступ ныя 
гас па да ры, Са пе гі, спа лу чы лі крэ-

пасць з ся дзі бай. За мак быў ма дэр ні за ва ны, у ім спа лу ча лі ся ар хі тэк тур-
ныя ры сы рэ не сан су і ба ро ка, пры тым бу доў ля сла ві ла ся ра скош най ар-
кад най га ле рэ яй. Ап ра ча ва ен ных за дач за мак вы кон ваў ро лю куль тур на га 
і ма стац ка га цэн т ра. На жаль, як боль шасць бе ла ру скіх ар хі тэк тур ных цу-
даў, быў раз бу ра ны ў ча сы Паў ноч най вай ны. Хоць у ХІХ ста год дзі за мак 

быў пе ра бу да ва ны, яго 
жыц цё спы ні ла ся ў на ступ-
ным ста год дзі. Сён ня ад 
сла ву тай крэ пас ці за ста лі-
ся адзін кор пус, аба рон-
чыя му ры, фраг мент ка-
зар маў і ву г ла вая ве жа.

У Поль ш чы мес ца 
звяз ва юць з пе ра-

мо гай гет ма на Стэ фа на 
Чар нец ка га, які бра вур на 
ў 1660-1661 га дах ад біў 
крэ пасць з рук Ма скоў ш-
чы ны.      Зор ка

Кемлівы хлопчык
(каз кі на ро даў Каў ка за)

Жы лі два бра ты. Адзін жыў 
у Ніж нім Чэ ге ме, дру гі ў Вер х нім 
Чэ ге ме. Ад п ра віў ся ад ной чы ма-
лод шы брат у гос ці да ста рэй ша га 
бра та. Узяў ас ла і па вя заў яму на 
спі ну тор бу аў са. Пры е хаў у двор, 
пры вя заў жы вё лу да ты ну, а сам 
зай шоў у сак лю. Доў га аб мяр коў-
ва лі тое-сёе бра ты, ды ў кан цы ма-
лод шы брат ка жа:

— Пай ду пад сып лю аў са ас лу.
Вый шаў ён з ха ты, ня ма ас ла. 

Што ра біць? Вый ш лі бра ты шу-
каць. Абыш лі цэ лы па сё лак, не 
знай ш лі ас ла. А не да лё ка зна хо-
дзі ла ся вя лі кая па ля на, дзе рас ла 
са ка ві тая тра ва. Па ду ма лі бра ты, 
што асёл там пас віц ца. Ідуць яны 
да ро гай і суст ра ка юць хлоп чы ка.

— Ска жы бра ток, не ба чыў ты 
ас ла?

— А як ён вы гля дае? Мо жа гэ та 
той, які сля пы на ле вае во ка, куль-
га вы на пра вую зад нюю на гу і мае 
пры вя за ны мя шок аў са на спі не?

— Гэ та і бу дзе наш асёл. Дзе ж 
ты яго ба чыў?

— Я не ба чыў ва ша га ас ла, 
— ад ка заў хлоп чык.

Здзі ві лі ся ба ты:
— Дык ад куль ве да еш усё пра 

на ша га ас ла?
— Я ні ко лі не ба чыў ва ша га ас-

ла, — ад ка заў хлоп чык і пай шоў 
сва ёй да ро гай.

Ста лі бра ты і га да юць: ад куль 
гэ ты ма лы ве дае ўсё пра іх ас ла 
ды ча му ён за пі ра ец ца, што не 
ба чыў жы вё лы на во чы. У кан цы 
дай шлі да выс но вы:

— Ма быць, ён дзесь сха ваў ас-
ла.

Даг на лі яны дзі ця і па вя лі да 
суд дзі, каб той пра вёў след ства 
і ска заў праў ду. Суд дзя па гля дзеў 
на хлоп чы ка і ка жа:

— Ну, прыз на вай ся, дзе ты сха-
ваў ас ла гэ тых дзядзь коў!

— Пан суд дзя, я не ба чыў на во-
чы гэ та га ас ла.

— Та ды ад куль ве да еш яго 
прык ме ты?

— Ішоў я да ро гай, — па чаў 
хлоп чык, — па ба чыў сля ды ас-

лі ных ка пыт. След пра вай на гі 
мен шы, а крок ка ра цей шы чым 
у апош ніх трох ног. Тут лю бы ду-
рань зра зу мее, што асёл куль га вы 
на зад нюю пра вую на гу. Да лей 
я заў ва жыў, што з пра вай ста ра-
ны да ро гі тра ва з’е дзе на, а з ле вай 
не кра ну та. Ка лі б асёл ба чыў тра-
ву па ле вым ба ку, ён бы яе з’еў. 
Зна чыць, ён сля пы на ле вае во ка. 
Іду я да лей і ба чу: на га лін ках дрэ-
ва па чэп ле ныя ніт кі ад мя шэч ка, 
а пад дрэ вам рас сы па ны авёс. Ві-

даць, асёл спы ніў ся ля дрэ ва, па-
чу хаў ся, мя шок ра зар ваў ся і авёс 
рас сы паў ся.

Выс лу хаў суд дзя хлоп чы ка 
і пад так нуў га ла вой. А пас ля, ска-
заў бра там:

— Гэ ты хлоп чык ні ко лі не ба-
чыў ва ша га ас ла, ад нак ка лі вы 
пач ня це ана лі за ваць дэ та лі так 
як гэ тае дзі ця, дык вель мі хут ка 
зной дзе це ва шу згу бу.

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

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 № 46:
Ім г ла, сын, Мі, рак, яр, блог, ліс це, лі ста пад, 

клас, Ас, на, стан, тры, ко ла. Па кет, імя, мір, ла-
сы, ліст, ар, стан, аб цас, склеп, анёл, на го да.

Уз на га ро ды, сты лу сы для смар т фо наў (to-
uch pen), вый г ра лі Дам’ ян Кар ні люк, На тал-
ля Мар ке віч з Бель ска-Пад ляш ска га, Ты мэк 
Пет ру чук, То мэк Ваў ра нюк з Нар вы, Якуб 
Ва сіль чук, Вік то рыя Кон д рат з На раў кі, 
Маг да Люн да, Юсты на Астап чук з КШ № 1 у 
Гай наў цы, Зу зан на Міш чук, Ві я ле та Сма люк 
з Арэш ка ва. Він шу ем!

Урок беларускай мовы ў Міхалове

Do

Sto
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Ды яг наз сі ту а цыі не за леж най 
жур на лі сты кі ў Бе ла ру сі і раз ва-
жан ні аб ро лі поль скай да па мо гі 
ў раз віц ці срод каў ма са вай ін-

фар ма цыі ў гэ тай кра і не аб мяр коў ва лі ся 
ў хо дзе ды ску сіі 18 лі ста па да ў ак та вай 
за ле фа куль тэ та пе да го гі кі і псі ха ло гіі ва 
Уні вер сі тэ це ў Бе ла сто ку. Ар га ні за та ра мі 
круг ла га ста ла «Поль скі ўнё сак у раз віц-
цё сва бод ных бе ла ру скіх ме ды яў” ста лі 
Рэ гі я наль ны ася ро дак між на род ных дэ-
ба таў у Бе ла сто ку, Аса цы я цыя па пы тан-
нях аду ка цыі і ды я ло гу «Fon tis et Fu tu ra» 
і Пад ляш скі ад дзел Аса цы я цыі «Wspól-
no ta Pol ska». Пуб ліч ная ды ску сія бы ла 
па дзе ле на на два ас ноў ныя нап рам кі: 
ды яг наз сі ту а цыі не за леж най жур на лі сты-
кі ў Бе ла ру сі, у тым лі ку спе цы фі ка ста но-
віш ча СМІ ў гэ тай кра і не, не аб ход насць 
не за леж най жур на лі сты кі, па гро зы, вык-
лі кі і шан цы якія ста яць там пе рад не за-
леж ны мі срод ка мі ма са вай ін фар ма цыі, 
а так са ма одум пра ро лю поль скай да па-
мо гі ў раз віц цё срод каў ма са вай ін фар-
ма цыі ў Бе ла ру сі. Аб мяр коў ва ла ся ро ля 
поль скай да па мо гі ў раз віц ці срод каў ма-
са вай ін фар ма цыі ў Бе ла ру сі: тып і аб’ ём 
поль скай да па мо гі, на ступ ствы поль скай 
пад трым кі для не за леж най жур на лі сты кі 
ў Бе ла ру сі, ацэн ка эфек тыў нас ці поль-
скай пад трым кі (плю сы і мі ну сы да па мож-
ных ра шэн няў), раз г ля да лі ся нап рам кі 
пам к нен няў не за леж ных СМІ ў Бе ла ру сі 
— ча кан ні ат ры маль ні каў і жур на ліс ц ка-
га ася род дзя ды які ёсць сэнс пад трым кі 
па лі ты кі сва бод ных срод каў ма са вай ін-
фар ма цыі. Свае по гля ды прад ста ві лі На-
тал ля Ра дзі на, Мі хал Ян чук, Вік тар Ва ла-
даш чук, Аляк сей Дзі ка віц кі, Яў ген Ва па, 
Вой цех Ка нан чук і Ан д рэй Пі саль нік.

Ма дэ ра ва ла ды ску сію Аг неш ка Ра-
ма шэў ская-Гу зы, зас на валь ні ца і ды-
рэк тар ка тэ ле кам па ніі «Бел сат», бы лая 
між на род ная рэ пар цёр ка ў Бе ла ру сі і Ук-
ра і не, лаў рэ ат ка прэ міі імя Ежы Гед рой-
ца «за пра цу дзе ля поль скай дзяр жаў-
най ра цыі», лаў рэ ат ка «Прэ міі сва бо ды 
сло ва імя I. Люб чан кі». Удзель нік ды ску-
сіі Аляк сей Дзі ка віц кі (ТБ «Бел сат») 
пры маў удзел у ме ра пры ем ствах, звя за-
ных з жур на ліс ц кай дзей нас цю і аба ро-
най пра воў ча ла ве ка. Пі саў у бе ла ру скія 
не за леж ныя га зе ты, а з 2001 г. на Ра дыё 
Сва бо да, су пра цоў ні чаў пры ства рэн ні 
«Бел са та», кі руе рэ дак цы яй ін фар ма цыі 
гэ та га тэ ле ка на ла.

Яў ген Ва па (стар шы ня Бе ла ру-
ска га Ра дыё Ра цыя, пер шы стар шы ня 
Бе ла ру ска га аб’ яд нан ня сту дэн таў), 
адзін з зас на валь ні каў і праг рам ны ды-
рэк та р Цэн т ра гра ма дзян скай аду ка цыі 
Поль ш ча-Бе ла русь, са сту дзе ня 2004 г. 
га лоў ны рэ дак тар «Ні вы». За сна валь нік 
Бе ла ру ска га Ра дыё Ра цыя. Ан д рэй 
Пі саль нік («Głos znad Niem na») пра ца-
ваў між інш. у гро дзен скіх газе тах, быў 
га лоў ным рэ дак та рам што тыд нё ві ка 
«Głos znad Niem na», ця пер «Głos znad 
Niem na na uchodź stwie», за раз кі раў нік 
рэ дак цый на га ад дзе ла Га лоў най ра ды 
Са ю за па ля каў і га лоў ны рэ дак та р  пар та-
ла «Znad niem na.pl». На тал ля Ра дзі на 
(пар тал «char ter97.org») — жур на ліст ка 
звя за ная з не за леж ны мі СМІ. На мі на-
ва на ар га ні за цы яй па пра вах ча ла ве ка 
«In dex on Cen sor s hip» да ўзна га ро ды 

«Сва бо да сло ва» ў ка тэ го рыі «Ба раць ба 
су праць рэ прэ сій і за дзей насць у мэ тах 
змя нен ня па лі тыч най сі ту а цыі», пе ра мож-
ца прэ міі за сва бо ду прэ сы Між на род на-
га ка мі тэ та па аба ро не жур на лі стаў.

Вой цех Ка нан чук (Цэнтр ус ход-
ніх дас ле да ван няў) — ана лі тык Цэн т ра 
ўсход ніх дас ле да ван няў, у мі ну лым ка ар-
ды на тар між на род ных пра ек таў у Фон-
дзе Ба то рыя. Па ста ян на су пра цоў ні чае 
з «Но вай Ус ход няй Еў ро пай» і «Ты год-
ні кам паў шэх ным». Вік тар Ва ла даш-
чук («Га зе та Сло нім ская») пра ца ваў 
у якас ці рэ пар цё ра ў га зе це «Сва бо да», 
вы да вец і га лоў ны рэ дак тар «Га зе ты 
Сло нім скай». Мі хал Ян чук (Бе ла ру-
ская аса цы я цыя жур на лі стаў) — жур-
на ліст за меж на га ад дзе ла Поль ска га 
прэ са ва га аген цтва, за меж ных праг рам 
Поль ска га ра дыё і ТБ «Бел сат», ві цэ-
стар шы ня БАЖ і вы ка наў чы ды рэк тар 
гэ тай ар га ні за цыі, член фі нан са вай ка мі-
сіі Еў ра пей скай фе дэ ра цыі жур на лі стаў 
(EFJ). Га вор ка іш ла най перш пра Бе ла-
ру скае Ра дыё Ра цыя, тэ ле ка нал „Бел-
сат”, Еў ра пей скае ра дыё для Бе ла ру сі 
і сайт char ter97.org ды СМІ вы да ва ныя 
неп рыз на ным ула да мі Са ю зам па ля каў 
у Бе ла ру сі, якія без пад трым кі не змаг-
лі б іс на ваць.

Аг неш ка Ра ма шэў ская: — Поль-
ш ча ў най боль шай сту пе ні пад т ры ма ла 
не за леж ныя СМІ і іх дзей насць. Ча му 
Поль ш ча пад т рым лі вае іх, ка му гэ та пат-
рэб нае ў Бе ла ру сі, як яны дзей ні ча юць? 
Які ін та рэс мае Поль ш ча ў тым, каб пад-
трым лі ваць бе ла ру скія не за леж ныя СМІ? 
Ці гэ тая дзей насць мае пра цяг вац ца 
да лей, ці мае быць ней кім чы нам ма ды фі-
ка ва най?

Ды ску тан ты прад ста ві лі дзей насць 
сва іх ар га ні за цый у гэ тым пла не, па чы-
на ю чы ад мяс цо вай не за леж най га зе ты. 
Ула дзі мір Ва ла даш чук прад ста віў «Га зе-
ту Сло нім скую», якая вы да ец ца амаль 20 
га доў і яе тур бо ты з за ха ван нем не за леж-
нас ці, ся дзі бы рэ дак цыі і рас паў сю ду. 
Быў час, ка лі яна вы хо дзі ла 12-ты сяч ным 
ты ра жом (ця пер 3,5 ты ся чы). Га зе та мае 
так са ма свой вэб-сайт ды пра бу е ўтры-
мацца з не вя лі кай рэк ла мы.

Мі хал Ян чук шмат га доў су пра цоў ні-
чаў з Бел са там. Ра ска заў пра дзей насць 
БАЖ, якая ўзнік ла 20 га доў та му, у ад-
каз на ўзмац нен не реп рэ сій лу ка шэн-
каў ска га ла ге ра. За раз на ліч вае ка ля 
1200 чле наў, пра жы ва ю чых у Бе ла ру сі, 
у боль шас ці фры лан се раў, прак тыч на 
ў Бе ла ру сі вы лу ча ных з-пад за ко ну, жур-
на лі стаў не за леж ных вы дан няў. — БАЖ 
гэ та апош няя лі нія аба ро ны жур на лі стаў 
ад рэ прэ сій. Шмат рэ прэ сій ча кае жур-
на лі стаў не за леж ных СМІ, асаб лі ва тых, 
хто не за ня ты на шта це, якія пра цу юць 
для не за рэ гіст ра ва ных бе ла ру скіх СМІ, 
для за меж ных СМІ, для Ра дыё Ра цыя, 
Бел са та. Прак тыч на не ма юць ні я ка га 
ме ха ніз му дай с ці да ін фар ма цыі, іх пра ца 
вель мі цяж кая. Бел сат, які дзей ні чае ўжо 
8 га доў, не мае ні ад ной жур на лісц кай 
ак рэ ды та цыі. Бел сат тры ра зы звяр таў ся 
да бе ла ру скіх улад па ак рэ ды та ван не 
сва іх прад стаў ні коў, але без вы ні ко ва. 
Ця пер бе ла ру скія ўла ды пры мя ні лі па ла-
він ны ма неўр — ак рэ ды туюць не каль кі 
бе ла ру скіх жур на лі стаў як прад стаў ні-
коў Поль ска га тэ ле ба чан ня, але тыя не 

мо гуць ужы ваць ла га ты пу Бел са та, які 
адаб ра ны Бел са ту судом і дзей насць 
Бел са та ў Бе ла ру сі вель мі моц на аб ме-
жа ва ная. Спа дзя ю ся, што ды я лог, які па-
чаў ся з бе ла ру скі мі ўла да мі, бу дзе мець 
ап ра ча эка на міч на га склад ні ка так сама 
па лі тыч ны і пра вы жур на лі стаў у Бе ла ру-
сі бу дуць за хоў вац ца.

Вой цех Ка нан чук рас па вёў пра 
ана лі тыч ны цэнтр Ус ход ніх дас ле да ван-
няў, яко га мэ тай з’яў ля ец ца ма ні та ра ван-
не і ана лі за ван не шы ро ка ўспры ма ных 
па лі тыч ных, гас па дар чых і гра мад скіх 
пра цэ саў, якія ад бы ва юц ца за ўсход няй 
мя жой: — На шай мэ тай з’яў ля ец ца прык-
мя чан не пра цэ саў, тэн дэн цый у гэ тых 
кра і нах і ін фар ма ван не аб іх на шых улад 
— МЗС, пар ла мен та, прэ зі дэн та, прэм’ е-
ра і звы чай ных чы та чоў. Сі стэм на дас ле-
ду ем бе ла ру скую дзяр жа ву, яе па лі ты ку 
(якой пап раў дзе ня ма), гас па дар ку і гра-
мад скія пра цэ сы. Дас ле да ва лі мы як змя-
ня ла ся ра сій ска га па лі ты ка ў ад но сі нах 
да Бе ла ру сі пас ля ўкра ін скай рэ ва лю цыі 
і што з гэ та га вы ні кае. У на шым дас ле да-
ван ні ёсць раз дзел пра ўплыў ра сій скіх 
СМІ на Бе ла русь, якія рас паў сюдж ва юць 
ідэі «ру ска га мі ра».

На тал ля Ра дзі на, кі раў нік сай та 
Хар ты я’97 — са ма га буй но га не за леж на-
га бе ла ру ска га пар та ла: Сён ня ма ем ка-
ля 200 ты сяч уні каль ных на вед валь ні каў 
што дзень і ка ля двух мі льё наў што ме сяц. 
Гэ та адзін з са мых пер шых і ста рэй шых 
не за леж ных пар та лаў, да 2010 го да 
пра ца ва лі ў Бе ла ру сі. У год ка лі ў Бе ла-
ру сі ад бы ва лі ся прэ зі дэн ц кія вы ба ры, 
су праць сай та Хар тыя 97 бы лі ўжы тыя 
ма са выя рэ прэ сіі, быў за бі ты за сна валь-
нік сай та Алег Бе бе нін, су праць мя не 
бы лі ўзбу джа ны ча ты ры кры мі наль ныя 
спра вы, офіс быў пад вер г ну ты двой чы 
на па дам з бо ку спец с луж баў, і скон-
чы ла ся тым, што ў дзень прэ зі дэн ц кіх 
вы ба раў у снеж ні 2010 г. я бы ла арыш та-
ва на. Част ка су пра цоў ні каў Хар тыі змаг-
ла збег чы за мя жу, і па куль я ся дзе ла 
ў тур ме, яны пра цяг ва лі пра цу. Праз два 
ме ся цы ў СІ ЗО КДБ я бы ла выз ва ле на, 
пад пад пі ску аб ня вы ез дзе, два ме ся цы 
яш чэ жы ла пад піль ным наг ля дам з бо ку 
мі лі цыі і КДБ, пас ля мне ўда ло ся збег чы 
з Бе ла ру сі без паш пар та праз Ра сію. 
Звяр ну ла ся ў Маск ве да ам ба са ды ЗША 
і ААН, і там мне да па маг лі — я маг ла 
пе ра е хаць у Еў ра са юз. У 2012 го дзе 
МЗС Поль ш чы за пра сі ла сайт Хар тыя 
97 пра ца ваць у Вар ша ву. Ця пер маем 
рэ дак цыю ў Вар ша ве і сет ку пад поль ных 
жур на лі стаў, ка рэс пан дэн таў, ін фар ма та-
раў у Бе ла ру сі.

Ан д рэй Пі саль нік прад стаў ляў СМІ 
Са ю за па ля каў у Бе ла ру сі, са ю за той 
част кі па ля каў што не прыз на ец ца ўла-
да мі Бе ла ру сі, здэ ле га лі за ва на га ў 2005 
го дзе, здэ ле га лі за ва ны бы лі так са ма 
яго ме дыі — га зе та «Głos znad Niem na”, 
жур нал «Ma ga zyn Pol ski na Uchodź stwie”і 
ін тэр нэт ная віт ры на Znad niem na.pl. Тыя 
па пя ро выя ме дыі дру ку юц ца ў Поль ш чы 
і пе ра сы ла юц ца ў Бе ла русь і там рас-
паў сюдж ва юц ца ў «дру гім аба ро це» як 
не ле галь ныя вы дан ні. На шы жур на лі сты 
ў Бе ла ру сі не ма юць ста ту су жур на лі-

стаў. Зра зу ме ла, што ў гэ тай сі ту а цыі 
мы, па ля кі, якія зна хо дзяц ца ў апа зі цыі 
да дзей най ула ды, не змаг лі б вы да ваць 
сваіх ме дыяў без пад трым кі поль скай 
дзяр жа вы.

Аг неш ка Ра ма шэў ская: Маю пра-
ва ка цый нае пы тан не: а ча му Поль ш ча 
мае вы да ваць гро шы па дат кап ла цель-
ш чы каў на пад т р мы ку бе ла ру скіх СМІ? 
Мо жа больш зра зу ме ла, ка лі га вор ка 
пра пад трым ку СМІ па ля каў у Бе ла ру сі, 
ха ця гэ та вель мі ма лыя срод кі, але ўсё ж 
пад трым ка.

Аляк сей Дзі ка віц кі: — У гэ тым 
ёсць поль ская дзяр жаў ная ра цыя. Та му 
што Бе ла русь з’яў ля ец ца бу фер най дзяр-
жа вай па між Поль ш чай і Ра сі яй. Ка лі рас-
ся дзец ца ў Бе ла ру сі «рус ский мир», ка лі 
за гі не бе ла ру скі эт нас, бе ла руш чы на, 
не бу дзе бяс печ най Поль ш чы. Ма ем 412 
кі ла мет раў поль ска-бе ла ру скай мя жы. 
Бе ла ру скія элі ты, якія суп ра цоў ні ча юць 
з на мі, «Бел са там», «Хар ты яй» — гэ та 
на заў ж ды пры я це лі Поль ш чы. Важ на, 
каб бу да ваць та кую ба зу, спа дзе ю чы-
ся, што гэ тыя лю дзі дой дуць да ўла ды. 
Та ды Поль ш ча бу дзе мець вя лі кі ка пі-
тал, які цяж ка збу да ваць так пап ро сту. 
Свед чыць аб гэ тым і гі сто рыя — жы лі 
мы ў ад ной дзяр жа ве па ру со цень га доў 
— у Рэ чы Пас па лі тай Абод вух На ро даў. 
Унё сак Поль ш чы ў іс на ван не тэ ле ка на-
ла „Бел сат” цяж ка пе ра а ца ніць. На шым 
га лоў ным спон са рам і гран та даў цам 
з’яў ля ец ца Мі ні стэр ства за меж ных спраў 
Поль ш чы. Гэ та на дае зу сім ін шы ўзро-
вень, і спры яе ін ша му па ды хо ду з бо ку ін-
шых гран та даў цаў. У нас пад рых та ва ныя 
жур на лі сты, у нас ці ка вая праг рам ная 
пра па но ва, мы зды ма ем да ку мен таль нае 
кі но, у нас цэ лая сет ка ка рэс пан дэн таў, 
апе ра та раў і не толь кі ў Бе ла ру сі. Аду ку-
ем най леп шых жур на лі стаў.

Яў ген Ва па: На бе ла ру ска-поль скім 
па меж жы фун к цы я ну юць 36 ра ды ё стан-
цый у ды я па зо не FM, якія мож на слу хаць 
на мя жы і па абод ва ба кі мя жы. Сап раў д-
ная кан ку рэн цыя. Ра дыё Ра цыя мае тран-
с г ра ніч ны аб сяг і дзей нічае ва ўмо вах 
та кой кан ку рэн цыі. А ад ной з га лоў ных 
каш тоў нас цей і ад мет нас цей Ра дыё Ра-
цыя ёсць вяш чан не на бе ла ру скай мо ве. 
Іс на ван не Бе ла ру ска га Ра дыё Ра цыя 
з 2006 го да маг чы мае, дзя ку ю чы поль ска-
му МЗСу. Яны нас фі нан су юць і не ўмеш-
ва юц ца ў на шы праг рам ныя спра вы. Мы 
зай ма ем ся жур на лі сты кай з не за леж на-
га бе ла ру ска га пун к ту гле джан ня. І гэ та 
вель мі ка рыс нае і пат рэб нае ў сён няш-
нім све це.

Мі хал Ян чук: Бе ла русь — гэ та не 
про ста су сед Поль ш чы і Еў ра са ю за. 
Бе ла русь гэ та кра і на, у якой сён ня вы-
ра ша ец ца бу ду чы ня ўсёй пост са вец кай 
пра сто ры. Ка лі дэ ма кра тыя ка лісь ці пе-
ра мо жа ў Бе ла ру сі, то бу дзе маг чы мым 
і яе да лей шы марш на ўсход. Ка лі ж мы 
сён ня зда мо ся ім пер скай Ра сеі ў яе ця пе-
раш нім выг ля дзе, то ні што не спы ніць да-
лей ша га мар шу „ру ска га мі ру” на за хад.

На тал ля Ра дзі на: — Я па га джа ю-
ся з Аляк се ем на конт ва ен най па гро зы. 
Дык та ту ра ні ко лі не з’яў ля ец ца ста-

СМІ з не за леж на га бе ла ру ска га пун к ту гле джан ня

АК НО ДЛЯ БЕ ЛА РУ СКА ГА ЧЫ ТА ЧА
 Злева: Аляк сей Дзі ка віц кі, Яў ген Ва па, Ан д рэй Пі саль нік, Аг неш ка Ра ма шэў ская-Гу зы, На тал ля Ра дзі на, Вой цех Ка нан чук, 
Мі хал Ян чук, Вік тар Ва ла даш чук

працяг11
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Кан фе рэн цыю ад крыў Алесь За рэм бюк, 
стар шы ня Бе ла ру ска га до ма. За ім узяў 
го лас пра рэк тар бе ла стоц кай ву чэль ні 
пра фе сар Вой цех Сля шын скі. Ён, ап ра ча 
агуль ных фраз аб ка рыс ці ад тран с г ра-
ніч на га аб ме ну, заў ва жыў, што за раз 
поль ска-бе ла ру ская гра ні ца пра ля гае па 
ра ней ад на лі тым аб ша ры. Да та го ж тран с-
г ра ніч ны аб мен вель мі важ ны на ву коў цам, 
асаб лі ва на шым гі сто ры кам, та му, што, для 
прык ла ду, у бе ла ру скіх ар хі вах за хоў ва юц-
ца да ку мен ты з між ва ен на га пе ры я ду. Без 
до сту пу да ар хі ваў Грод на, Брэ ста і Мін ска 
вель мі скла да на дас ле да ваць гі сто рыю 
на шых зя мель. Ар хіў у Брэс це за хоў вае 
най больш да ку мен таў да тыч ных між ва ен-
на га двац ца ці год дзя Поль ш чы; у Поль ш чы 
столь кіх ма тэ ры я лаў ня ма.

Ма цей Жыў на, ві цэ-мар ша лак Пад ляш-
ска га ва я вод ства, які ра ней зай маў па са ду 
пад ляш ска га ва я во ды, гор ка заў ва жыў, 
што мы ўсё га во рым пра ма лы па меж ны 
рух, ка лі яго ня ма. Во сем га доў та му бы лі 
пры ня ты ра шэн ні пра рых та ван не ін ф раст-
рук ту ры для ма ло га па меж на га ру ху і два га-
ды паз ней бы ло ўжо ўсё га то ва для яго за-
пу ску. Лю дзі з бе ла ру ска га бо ку, якія не пас-
рэд на пра ца ва лі пры пад рых тоў цы гэ та га 
ме ра пры ем ства, бы лі шчы ра за ці каў ле ны 
яго пос пе хам. І мы са здзіў лен нем пры ма лі 
мін скія па ве дам лен ні пра тэх ніч ныя праб-
ле мы на на шым ба ку. І адзі ным чын ні кам, 
які спы ніў усё ме ра пры ем ства, з’яў ля ец ца 
ра шэн не бе ла ру ска га прэ зі дэн та, а ўся ля-
кія ін шыя ар гу мен ты штуч ныя — дзе ля ней-
ка га ап раў дан ня яго на га ра шэн ня. Пас ля 
за пу ску пе ша га гра ніч на га ру ху ў Куз ні цы, 
та маш ні ма га зін „Бяд рон ка” меў най боль-
шы аба рот у Еў ро пе. Больш — гэ та бы ла 
адзі ная „Бяд рон ка” ў паў ноч най Поль ш чы, 
якая пра да ва ла тэ ле ві за ры. Гэ та адзін 
пры клад пат рэ бы тран с г ра ніч на га ру ху. Да 
та го ж ці ка васць, што дзе ец ца на дру гім ба-
ку мя жы, пры чы ня ла ся да та го, што лю дзі 
вель мі ах вот на па да рож ні ча лі. Ся мей ныя 
су вя зі мо жа ўжо кры ху пры ту ха юць, бо ж 
чар го выя па ка лен ні ад да ля юц ца ад ся бе, 
ад нак па лёг кі ў пе ра ся кан ні гра ні цы вель мі 
па трэб ныя. „Мне ха це ла ся б, — га ва рыў 
спа дар мар ша лак, — каб тыя па лёг кі бы лі 
та кія, што пры іх сам ма лы па меж ны рух 
стаў не пат рэб ным. А ўжо най лепш бы ло б, 
ка лі б Бе ла русь бы ла ў Еў ра са ю зе. За раз 
та го ма ло га па меж на га ру ху ня ма, а ка лі на-
ват Бе ла русь пры сту пі ла б да яго, то ня ма 
ўпэў не нас ці, як па вёў бы ся бе поль скі бок. 
Спы нен не ма ло га гра ніч на га ру ху з Ка лі нін-
г рад скай ак ру гай з’яў ля ец ца дрэн ным сіг на-
лам, нез ра зу ме лым. Ця пер зго да поль ска га 
бо ку на ма лы гра ніч ны рух з Бе ла рус сю 
бы ла б пап ро сту не ла гіч най”.

Пра фе сар Ежы Гра ба вец кі з Бе ла сто ка 
ска заў пра ган д лё вы аб мен Пад ляш ска га 
ва я вод ства з Бе ла рус сю. Бе ла русь мае за 
са бою ко зыр у выг ля дзе свай го ро ду мо ста 
па між Еў ра са ю зам і еў ра а зі яц кай гас па дар-
чай пра сто рай. Бе ла русь ста іць на па ро зе 
ма дэр ні за цыі, та му там ча ка ец ца вя лі кі ін ве-
сты цый ны по пыт. У Бе ла ру сі раз бу да ва на 
сець спе цы яль ных эка на міч ных зон. У Бе ла-
ру сі доб рая тэх ніч ная ін ф раст рук ту ра і ад-
нос на тан ная ра бо чая сі ла. Да та го ж там 
ад нос на не вя лі кі ўзро вень ка руп цыі і вы со-
кая да га вор ная са лід насць у ад но сі нах з за-
меж ны мі пар т нё ра мі. До ля Бе ла ру сі ў ган д-
лё вым аба ро це з Поль ш чай мар гі наль ная 
— Бе ла русь з’яў ля ец ца двац цаць пя тым 
эк с пар т ным пар т нё рам Поль ш чы, а трыц-
цаць шо стым ім пар т ным; і гэ тая струк ту ра 
да во лі інер т ная, тры ва лая. З па а соб ных ва-

я вод стваў най боль шая до ля гас па дар ча га 
аб ме ну з Бе ла рус сю вы па дае на Ма за вец-
кае ва я вод ства, яко га ўдзел кры ху пе ра ся-
гае 25% у маш та бе Поль ш чы. Пад ляш скае 
ва я вод ства на дру гім мес цы, але са знач на 
мен шай до ляй. За меж ны ган даль на ша га 
ва я вод ства з кра і на мі Еў ра са ю за ў тры ра-
зы боль шы за та кі ж аб мен з дзяр жа ва мі 
СНД. За апош нія два га ды та ва ра аб мен 
Поль ш чы з Бе ла рус сю згор т ва ец ца, гэ та 
зда ец ца быць вы ні кам заў важ на га ад двух 
га доў кры зі су ў бе ла ру скай эка но мі цы.

Па вел Гут з Мі ні стэр ства ўнут ра ных 
спраў РП кры ху рас сак рэ ціў пры чы ны, 
дзе ля якіх быў спы не ны ма лы па меж ны рух 
з Ка лі нін г рад скай ак ру гай. Ме на ві та той 
рух пры но сіў стра ты дзяр жаў на му бю джэ-
ту на шай кра і ны, гэ тым ка на лам пра ні ка лі 
ў Поль ш чу ак цыз ныя вы ра бы. Больш пад-
ра бяз ныя пы тан ні спа дар Гут спа сы лаў на 
цьмя насць па лі тыч ных абу моў ле нас цей.

Шы рэй шую пер с пек ты ву так па лі тыч-
ных, як і эка на міч ных абу моў ле нас цей 
увя дзен ня ма ло га па меж на га ру ху па між 
Поль ш чай і Бе ла рус сю прад ста ві лі ўдзель ні-
кі па нэль най ды ску сіі.

Ан на Ды нер з Поль ска га ін сты ту та між-
на род ных спраў ад зна чы ла, што пы тан ні 
 ма ло га па меж на га ру ху му сяць быць уз год-
не ны з Еў ра ка мі сі яй, та му што поль ска-бе-
ла ру ская гра ні ца з’яў ля ец ца гра ні цай ЕС, 
так са ма гра ні цай шэн ген ска га па гад нен ня. 
Дзе ля прык ла ду, ра ды ус ма ло га па меж на-
га ру ху так з Ук ра і най, як і з Ка лі нін г рад-
скай ак ру гай Ра сіі быў знач на па шы ра ны 
ад нос на стан дар т ных еў ра са юз ных нор-
маў. Ма лы па меж ны рух мож на раз г ля даць 
у трох ра кур сах. З па лі тыч на га ас пек ту 
ма лы па меж ны рух з’яў ля ец ца вы ра зам 
двух ба ко вых ад но сін. Да мо вы рых та ва лі ся 
ў той час, ка лі ўза ем ныя ад но сі ны РП і ЕС 
з ус ход ні мі су се дзя мі бы лі доб рыя або на-
ват вы дат ныя; пас ля гэ та па мя ня ла ся. У рэ-
гі я наль ным ас пек це гра ні ца мо жа дзя ліць, 
але мо жа і ўплы ваць ста ноў ча на ўза е ма-
ад но сі ны — мо жа пры но сіць гас па дар чае 
ажыў лен не ў прыг ра ніч най пя ці дзе ся ці кі ла-

мет ро вай па ла се, бо на та кую ад лег ласць, 
у прын цы пе, паг лыб ля юц ца пры ез джыя. 
Тут так са ма наг ля да ла ся су пра цоў ні цтва па-
між мяс цо вы мі суб’ ек та мі, на пры клад з Ка лі-
нін г рад скай ак ру гай Вар мін ска-Ма зур скае 
ва я вод ства ла дзі ла су поль ныя спар тыў ныя 
ме ра пры ем ствы. Гра мад скі ас пект гэ та не 
толь кі не пас рэд ныя кан так ты па між людзь-
мі, на пры клад, у кра мах. Тут дзей ні чае яш-
чэ адзін фак тар, які дак лад чы ца на зва ла 
тэр мі нам soft po wer, змяк чан не нап ру жа-
нас цей, дзе лю дзі паз на юць сап раў д ную 
рэ аль насць у су се дзяў, зу сім не за леж на ад 
іх воб ра зу ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі. 
Ёсць і не га тыў ны бок гэ та га ру ху, на пры-
клад, жы ха ры Поль ш чы вы яз джа лі ў Ка лі-
нін г рад скую ак ру гу га лоў ным чы нам дзе ля 
куп лі па лі ваў ці ін шых ак цыз ных вы ра баў; 
з поль ска га бо ку паў ста лі на ват раз мер ка-
валь ні з ра сій скім па лі вам. Раз віц цё біз не су 
пры чы ні ла ся да спа ду бес п ра цоўя.

Ка міль Клы сін скі з Ася род ка ўсход ніх 
дас ле да ван няў заў ва жыў, што адзі ным 
пас ля доў ным дзе ян нем бе ла ру скіх улад 
з’яў ля ец ца бла кі ра ван не за пу ску ма ло га па-
меж на га ру ху, за тое ар гу мен та цыя гэ та га 
стаў лен ня мя ня ец ца. У пе ры яд рэз ка га па-
ха ла дан ня еў ра са юз на-бе ла ру скіх ад но сін 

Мінск ар гу мен та ваў не спры яль най па лі тыч-
най сі ту а цы яй. Мож на да дум вац ца, што гэ-
та за па лі тыч ныя пры чы ны, гэ та г.зв. re gi me 
chan ge, па даз рэн не ў бок поль ска га кі раў-
ні цтва, што яно хо ча звер г нуць бе ла ру скую 
ўла ду. Так са ма і сан к цыі на стаў ля лі Мінск 
ва ро жа да гэ тай іні цы я ты вы. Сі ту а цыя змя ні-
ла ся, ка лі сё ле та быў ус ча ты ды я лог, та ды 
ра ней шая ар гу мен та цыя стра ці ла ве ра год-
насць; са сту дзе ня г.г. ужо не чу ваць па лі-
тыч ных за кі даў — з’я віў ся тэх ніч ны фак тар. 
Шэф па меж на га ка мі тэ та Бе ла ру сі ге не рал 
Маль цаў аб на ро да ваў апа сен ні, што на 
за пуск ма ло га па меж на га ру ху не га то ва 
гра ніч ная ін ф раст рук ту ра, што яна мо жа за-
ду шыц ца пад ці скам праг на га пе ра ся каць 
ме жы на ро ду. Ад нак да клад чык па лі чыў 
гэ тыя, так па лі тыч ныя, як і ар га ні за цый ныя 
ар гу мен ты, толь кі шыр май сап раў д най 
пры чы ны су пра ціў лен ня бе ла ру скім бо кам 
— у са праўд нас ці бе ла ру скі бок апа са ец ца 
выс мок т ван ня з Бе ла ру сі ва лю ты, з якою 
Мінск мае па ста ян ны кло пат. Нель га так са-

ма вык лю чыць і ра сій ска га ўздзе ян ня, асаб-
лі ва ў кан тэк с це апош ніх па дзей на Кры ме 
і ў Дан ба се; бе ла ру скія ўла ды апа са юц ца 
ма скоў скай рэ ак цыі на та кія ад наз нач ныя 
ха ды Мін ска ў на прам ку зблі жэн ня з Вар ша-
вай, якая лі чыц ца рас сад ні кам ан ты ра сій-
скас ці ў Еў ро пе.

Ан д рэй Па рот ні каў з Be la rus Se cu ri tyB-
log ад зна чыў, што еў ра са юз на-бе ла ру скі 
ма лы па меж ны рух аха піў бы ка ля трох 
з па ло вай мі льё наў ча ла век. А за раз бе-
ла ру скія па меж ныя служ бы пра цу юць 
з пе ра вы шэн нем пра ек т най наг руз кі 
ў паў та ра-ча ты ры ра зы. Да та го трэ ба 
мець свя до масць, што раз віц цё па меж най 
ін ф раст рук ту ры гэ та не ад на ра зо вая ін ве-
сты цыя, што гэ та не толь кі па бу до ва аб’ ек-
таў. Гэ та так са ма ін ве сты цыя ў лю дзей, бо 
за пат ра бу ец ца да дат ко вая пра цоў ная сі ла 
— мыт ні кі і па меж ні кі, іх трэ ба бу дзе не 
толь кі бо лей, іх трэ ба бу дзе бо лей у ра зы. 
Іх трэ ба пад рых та ваць, ап лач ваць і ў 48 
га доў ад п ра віць на пен сію. Пер с пек ты ва 
вы ва зу ва лю ты гра ма дзя на мі РБ вель мі 
тры вож ная. У на ступ ным го дзе трэ ба 
вып ла ціць ча ты ры мі льяр ды знеш няй за-
па зы ча нас ці, а лік від ныя рэ сур сы зо ла та-
ва лют ных рэ зер ваў Бе ла ру сі скла да юць 
2,3 мі льяр да доляраў; мож на ска заць, што 
Бе ла русь прак тыч на ба лан суе на мя жы 
неп ла це жаз доль нас ці. Та му бе ла ру скія 
ўла ды вып ра ца ва лі за раз та кое Са ла мо на-
вае ра шэн не — сва іх не пу скаць у за меж-
жа, але пу скаць за меж ні каў у Бе ла русь: 
гра ма дзя нам 68 кра ін пла ну ец ца да зво ліць 
ка рот ка тэр мі но выя бяз ві за выя па ез д кі 
ў Бе ла русь. Да та го ж ма лы па меж ны рух 
не з’яў ля ец ца за раз га лоў ным пун к там 
па вест кі дня бе ла ру скіх улад. Ра сія ў ад-
на ба ко вым па рад ку фак тыч на ска са ва ла 
між на род ную да мо ву з Бе ла рус сю і ўвя ла 
па меж ны кан т роль на бе ла ру ска-ра сій-
скай мя жы; тлу ма чаць гэ та тым, што з тэ-
ры то рыі Бе ла ру сі мо гуць тра піць у Ра сію 
ней кія тэ ра ры сты. Та му піль нае раз віц цё 
сі ту а цыі на ўсход няй мя жы Бе ла ру сі і маг-
чы ма прый дзец ца ў ма лан ка вым па рад ку 
і там уста лёў ваць ней кі кан т роль, а гэ та за-
пат ра буе і лю дзей, і да дат ко вых рэ сур саў. 
І тут не пры хо дзіц ца га ва рыць пра ней кія 
доў га тэр мі но выя ра шэн ні.

Ан д рэй Елі се еў ра ска заў пра гі сто рыю 
даз во лаў на ма лы па меж ны рух. Згад ва ю-
чы пра ак ту аль ныя на ра кан ні бе ла ру скіх 
улад на не да хо пы па меж най ін ф раст рук ту-
ры, заў ва жыў, што ні дзе, ад Нар ве гіі па Ру-
мы нію, ня ма ідэ а лу, што ўсю ды зда ра юц ца 
ней кія праб ле мы. Ге не рал Маль цаў ма люе 
апа ка ліп тыч ны воб раз на бе ла ру скай мя-
жы з мо ман там за пу ску ма ло га па меж на-
га ру ху. Ад нак у рэ аль нас ці пра цэ ду ры 
вы да чы про пу скаў на пе ра ся кан не мя жы 
ў яго рам ках пра цу юць так, як і пра цэ ду ры 
ат ры ман ня ві зы, а гэ та зна чыць што коль-
касць про пу скаў бу дзе рас ці не ла він на 
толь кі па сту по ва. Трэ ба так са ма мець на 
ўва зе аб ме жа ва ную коль касць пер са на лу 
кон суль стваў, які бу дзе зай мац ца вы да чай 
про пу скаў, у тым лі ку і тым, якія за раз ха-
дай ні ча юць за ві за мі.
Тэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Вя лі кія праб ле мы ма ло га 
23 лі ста па да ў Бе ла сто ку ад бы ла ся кан фе рэн цыя 
на тэ му „Ма лы па меж ны рух па між Поль ш чай і Бе-
ла рус сю”, ла джа ная Бе ла стоц кім уні вер сі тэ там 
і фон дам „Бе ла ру скі дом” з Вар ша вы. Маг ло б па-
ка зац ца пы тан не, дзе ля ча го та кая кан фе рэн цыя, 
ка лі та го ру ху на спра ве ня ма. Ад нак гэ тае ме-
ра пры ем ства па ка за ла шы ро кі лан д шафт тых 
праб лем, якія вя дзе за са бою ўвя дзен не ма ло-
га па меж на га ру ху, і тыя абу моў ле нас ці, якія 
яго так па спя хо ва тар мо зяць.

па меж на га 
ру ху

 Ан на Ды нер, Ка міль Клы сін скі, Ан д рэй Па рот ні каў і Ан д рэй Елі се еў

 Ма цей Жыў на

 Ежы Гра ба вец кі
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Першы беларускі музей

Віленскага музея старажытнасцей
http://kroza.by 160 га доў з дня адкрыцця

У Бе ла ру сі не як так па вя ло ся, што ўсё, 
да тыч нае юве лір най дзей нас ці, афор м-
ле на па-ру ску. Па коль кі зо ла та, срэб ра 
і ін шыя каш тоў ныя ме та лы і ка мен ні з’яў-
ля юц ца ўва саб лен нем ра ско шы, то яно 
не над та, па мер ка ван ні звы чай ных лю-
дзей, да тыч нае бе ла ру саў — „па ноў са хі 
і ка сы”. Та му вель мі цяж ка, на пры клад, 
уя віць, каб на рас паў сю джа ных па ўсёй 
Бе ла ру сі юве лір ных кра мах „Цар ское зо-
ло то” пі са лі ся шыль ды па-бе ла ру ску.

Ра зам з тым ча сы па во лі, вель мі ма-
руд на, але змя ня юц ца. Як ма лень кая рас-
лі на праз ас фальт пра бі ва ец ца ў бе ла ру-
саў па ва га да са міх са бе. Па ва га гэ тая 
кво лень кая зу сім, лёг ка яе, як тую тра він-
ку, выр ваць з ко ра нем, але раз бу ра ны 
ас фальт за ста нец ца, і ў хут кім ча се там 
жа ці по бач праб’ ец ца да свят ла яш чэ ад-
на, а мо жа не ад на та кая ж рас лін ка.

Пры кла дам та кой бе ла ру скай са ма-
па ва гі, якая з’я ві ла ся ня даў на, мож на 
наз ваць сайт юве лір най май стэр ні „Кро-
за”, што мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се 
http://kro za.by. Каб не ўспры ма ла ся 
апі сан не да на га сай та як рэк ла ма, вар-
та ад зна чыць, што зроб ле ны ён вель мі 
прос цень ка, без мно ства су час ных 
аз даб лен няў, не мае ні я кай муль ты-
ме дый нас ці і з-за гэ та га не па да ец ца 
над та пры ваб ным. У той жа час у гэ тай 
пра ста це пра соч ва ец ца неш та знач на 
боль шае, чым жа дан не прэ зен та ваць ся-
бе. Па ўсім ві даць, што гас па да ру сай та 
прад п ры маль ні ку Ка ра лё ву, важ на зра-
біць гэ та па-бе ла ру ску, пад к рэс ліў шы, 
мо жа не свя до ма, пры дат насць на шай 
мо вы да юве лір на га біз не су. Па коль кі на 
сай це ня ма больш ні я кіх ін шых моў ных 
вер сій, то яго бе ла ру ска моў насць з’яў-
ля ец ца сцвяр джэн нем, што бе ла ру сы 
і іх мо ва ні чым не гор шыя за су сед нія 

на ро ды і ін шыя мо вы, на ват ка лі ідзе пра 
эле мен ты ра ско шы.

„Май стэр ня Kro za гэ та: вы со кі ўзро-
вень аб с лу гоў ван ня; хут кі і вы са ка я кас-
ны ра монт і рэ стаў ра цыя юве лір ных 
вы ра баў; юве лі ры-пра фе сі я на лы сва ёй 
спра вы; афі цый ная га ран тыя на пас лу гі 
май стэр ні; вет лі выя май ст ры і еў ра пей-
скі сэр віс; зніж кі, ак цыі, па да рун кі да Дня 
на ро дзі наў; ды скон т ная пра гра ма; утуль-
ная май стэр ня ў гі ста рыч ным цэн т ры 
Мін ска; зруч ны рэ жым ра бо ты; ра монт 
вы ра баў з зо ла та, срэб ра, бі жу тэ рыі”, 
— рэк ла му юць ся бе юве лі ры на га лоў-
най ста рон цы ўлас на га сай та.

Па коль кі, як ад зна ча ла ся вы шэй, вір ту-
аль нае прад стаў ні цтва „Кро зы” да во лі про-
ста афор м ле нае, то сайт мае ўся го толь кі 
ча ты ры ста рон кі, не лі ча чы га лоў най. Для 
тых, хто збі ра ец ца блі жэй шым ча сам ра-
ман та ваць свой пяр с цё нак ці жон чы ны 
за ла тыя за вуш ні цы, ста рон ка „Ка рыс ная 
ін фар ма цыя” рас па вя дзе аб асаб лі вас цях 
ра мон ту юве лір ных уп ры го жан няў. Там 
апіс ва ец ца, што та кое галь ва ні ка, за ла чэн-
не, се раб рэн не, пак рыц цё ро ды ем. Ін фар-
ма цыя аз доб ле на фо таз дым ка мі.

Праў да, не ўсе ці ка выя рас по ве ды аб 
уп ры го жан нях па-бе ла ру ску ад „Кро зы” 
мес цяц ца на яе сай це. Знач ная част ка 
па да ец ца на ста рон цы май стэр ні ў фей-
с бу ку. Ме на ві та ад туль мы да ве да ем ся, 
што „Кро за” ад чы ні ла ся зу сім ня даў на 
— у ве рас ні гэ та га го да.

Па раў ноў ва ю чы сайт май стэр ні і яе 
ста рон ку ў са цы яль най сет цы пры хо дзіш 
да выс но вы, што аб апош няй гэ тыя юве-
лі ры дба юць больш. Там больш здым каў 
і на ват па стаў ле нае ві дэа, якое рас па-
вя дае пра зніж кі для клі ен таў у дзень іх 
на ро дзі наў.

Ула дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Па чат кі ліцэя. 
Ярас лаў Ка сты цэ віч (ч.3)

Бель скі бе ла ру скі лі цэй

Ста ла яс-
на, што каб 
доб ра на ла-
дзіць пра цу 
Агуль на а ду ка-
цый на га лі цэя 

з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня і Па чат ко-
вай шко лы ў та кіх умо вах, па трэб ны доб ры 
ды рэк тар — вы дат ны ар га ні за тар і пе да гог. 
Та кім ча ла ве кам быў Ярас лаў Ка сты цэ віч. 
І ён ужо да ска на ла спраў дзіў ся ў та кой ро-
лі. Яго кан ды да ту ру на па са ду ды рэк та ра 
за пра па на ва лі на стаў ні кі, Баць коў скі ка мі-
тэт і бе ла ру скія дзе я чы. З гэ тай пра па но вы 
ў сваю чар гу не бы лі за да во ле ныя та га час-
ныя па лі тыч ныя ўла ды. Усе іх ар гу мен ты 
бы лі як раз су праць гэ тай кан ды да ту ры: 
свя тар скае і ня бед нае па хо джан не, ру ская 
аду ка цыя і вы ха ван не, цар скі афі цэр і са-
вец кі пад суд ны, ша на ва ны ня мец кі мі ўла да-
мі, бес пар тый ны і глы бо ка ве ру ю чы пра ва-
слаў ны. Пар тый ныя ўда лы ве да лі, што та-
кім лю дзям заў сё ды блі жэй да цар к вы, чым 
да ка мі тэ та пар тыі. Ста ноў ча за ма ла за ган, 
як на ад на го ча ла ве ка. Па лі тыч ная няў стой-
лі васць лі чы ла ся та ды горш ма раль най рас-
х ля ба нас ці. Ця пер, зрэш ты, так са ма...

І ўсё ж та кі Ярас лаў Ка сты цэ віч стаў 
ды рэк та рам Бель ска га бе ла ру ска га лі цэя 
і Па чат ко вай шко лы. Зна чыць, меў ён 
мно га яш чэ ін шых не па лі тыч ных плю саў. 

Зна чыць яш чэ і тое, што ўжо та ды па ча лі 
па яў ляц ца ў нас па раст кі сап раў д най дэ-
ма кра тыі і плю ра ліз му, пра якія мы па чу лі 
мно га-мно га паз ней.

У сва ёй не ка рот кай ужо гі сто рыі Бель-
скі бе ла ру скі лі цэй не каль кі ра зоў змя няў 
сваю афі цый ную наз ву. Каб паз бег нуць ча-
стых паў та рэн няў гэ тых доў гіх на зваў, я бу-
ду на зы ваць яго про ста Бе ла ру скі лі цэй 
або Лі цэй, бо ме на ві та ў гэ тых двух сло вах 
і зак лю ча ец ца ас ноў ны яго сэнс. І так най-
час цей на зы ва юць яго мяс цо выя лю дзі. 
А ця пер да вай це шы рэй па га во рым пра не-
ка то рыя плю сы Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча як 
ды рэк та ра бель ска га Бе ла ру ска га лі цэя.

І так, як толь кі ды рэк та рам Лі цэя стаў 
Я. Ка сты цэ віч, ад ра зу і за кі пе ла ра бо та, 
хоць ён і не быў ужо ма ла дым ча ла ве кам. 
Піль най спра вай бы ло та ды за пэў нен не 
ста ла га пры то ку ў Лі цэй ад па вед най коль-
кас ці вуч няў. Ра шаў ды рэк тар гэ тую спра-
ву па-роз на му: праз зна ё мых лю дзей, 
якіх ве даў ён мно ства, праз па чат ко выя 
шко лы, якія на вед ваў аса бі ста, і пры хад-
скіх свя та роў. І лю дзі ах вот на да па ма га лі, 
бо ад мо віць Ярас ла ву Ва сі лье ві чу про ста 
не вы па да ла. Мог на ват да га ва рыц ца са 
зна ным мяс цо вым чы ноў ні кам па ля кам, 
каб той па слаў на ней кі час сваю дач ку ці 
сы на ў Бе ла ру скі лі цэй, а па ней кім ча се 
пе ра вес ці яе ці яго ў поль скі лі цэй. Про-

ста бы ла та кая па трэ ба ча су.
Па мяс ці лі Бе ла ру скі лі цэй на трэ цім, 

апош нім па вер се да во лі пры го жа га му ра-
ва на га школь на га бу дын ка пры пе рак ры-
жа ван ні ву ліц А. Міц ке ві ча і Ві даў скай. Вы-
бя га ю чы на пе рад ска жу, што зна хо дзіў ся 
ён там да па чат ку 1961 го да. Два ні жэй шыя 
па вер хі зай ма ла поль ская Па чат ко вая шко-
ла № 1. Шко ла не ме ла пра точ най ва ды 
і гім на стыч най за лы, а ту а лет зна хо дзіў ся 
мет раў за пяць дзя сят ад шко лы. Абаг ра-
ва ла ся шко ла печ ка мі, з-за ча го — зноў 
вы бя га ю чы на пе рад — у 1956 го дзе, ноч чу, 
у ад ным кла се ўзнік па жар. І на ра біў ён мно-
ства кло па таў ды рэк та ру і Лі цэю...

І гэ та ме на ві та там, на трэ цім па вер се 
школь на га бу дын ка 1 ве рас ня 1949 го да 
зноў рас па чаў сваю пра цу Бель скі бе ла ру-
скі лі цэй. І хоць па чат кі яго бы лі над та цяж-
кія і скром ныя, але з го ду ў год па ча ла па ма-
лень ку пап раў ляц ца, як ма тэ ры яль ная, так 
і кад ра вая яго сі ту а цыя. З 1950 го да па чы-
нае пра ца ваць у Лі цэі на стаў нік бе ла ру скай 
мо вы Іл ля За ха ра віч Бэр нат. Ка ла рыт ная 
і за па мі наль ная гэ ты по стаць. За кон чыў шы 
вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы вяр ну лі-
ся на стаў ні ка мі ў Лі цэй пер шыя лі цэй скія 
абі ту ры ен ты: Ры гор Ана цік і Се ра фі ма Кан-
д ра цюк. Бы лі яны вель мі доб ры мі на стаў-
ні ка мі і ад да лі ўсё сваё доў гае пра цоў нае 
жыц цё і ве ды Бе ла ру ска му лі цэю. По тым 

прый шлі ў Лі цэй Мі ка лай і Зі на і да Кра соў-
скія, Пят ро Ана пюк і мно гія ін шыя.

У 1952 г., зноў вель мі важ ная для Лі цэя 
і ўся го бе ла ру ска га школь ні цтва ў Поль ш-
чы па дзея — пер шы, пас ля доў га га пе ра-
пын ку, эк за мен на атэ стат ста лас ці ў Бель-
скім бе ла ру скім лі цэі. Здаў яго і ат ры маў 
атэ стат ста лас ці 21 абі ту ры ент.

Ад гэ та га ча су Лі цэй па чы нае пра ца-
ваць на ўсе свае кад ра ва-аў ды тор ныя маг-
чы мас ці. Усе ад дзе лы і кла сы за поў не ны. 
У вось мых кла сах на ват па со рак і больш 
вуч няў. Толь кі ў дзя ся тых і адзі нац ца тых 
кла сах пра стар ней, бо ка мусь ці не ат ры-
ма ла ся, хтось ці не зжыў ся з лі цэй скі мі 
ўмо ва мі, хтось ці за да во ліў ся ма лой ма-
ту рай, хтось ці пе рай шоў у афі цэр скую 
шко лу ці ду хоў ную се мі на рыю, ці пай шоў 
пра ца ваць, да вуч ва ю чы ся вя чэр нім або за-
воч ным спо са бам. Як ба чым, мно гім з нас, 
пе ра важ на вя ско вым хлоп цам і дзяў ча там, 
Лі цэй быў пу цёў кай у жыц цё. Быў ён про-
ста на шым уні вер сі тэ там...

А ця пер, на ўлас ным прык ла дзе, ха чу 
па ка заць, які мі мы та ды бы лі і як нас ву чы лі 
і вы хоў ва лі ў Лі цэі ў ча сы па ва жа на га Ярас-
ла ва Ка сты цэ ві ча, бо і та дыш нія лі цэй скія 
на стаў ні кі ах вот на ка ры ста лі ся ды рэк тар скі-
мі ме та да мі. І з на ву кі, і з па во дзін быў я вуч-
нем, мож на ска заць, ся рэд нім. Зна чыць 
та кім, на якім тры ма ла ся ды тры ма ец ца 
ўсё на ша школь ні цтва. Ме лі мы па доб ную 
пад рых тоў ку, вы ха ван не, дум кі, жа дан ні, па-
лі тыч ную ары ен та цыю, ус п ры ман не све ту. 
Зна чыць, усё тое, што тут бу дзе звя за нае 
са мною, ду маю, мож на сме ла ад нес ці да 
аб са лют най боль шас ці нас, та дыш ніх лі цэ і-
стаў. (пра цяг бу дзе) Ва сіль СА КОЎ СКІ

1 снеж ня 1856 г. у бу дын ку біб лі я тэ кі 
Ві лен ска га ўні вер сі тэ та Яў ста хам Тыш ке-
ві чам быў ад чы не ны му зей ста ра жыт нас-
цей. Гэ ты збор стаў ся б не маг чы мы, ка лі б 
не дзей насць слын на га прад стаў ні ка 
граф ска га ро ду. Ас ноў ным за нят кам Яў-
ста ха Тыш ке ві ча бы ла на ву ка. Па чы на ю чы 
з 1837 г. ён дас ле да ваў кур га ны на Ла-
гой ш чы не, Ба ры саў ш чы не, ка ля Мен ска, 
у Друц ку, Лі дзе, Крэ ве, Мі ры, Галь ша нах 
і ін шых мяс цо вас цях. Не зва жа ю чы на 
свае граф скія ты ту лы, бра ты Яў стах і Кан-
стан цін, а ча сам і іх баць ка, бра лі ў ру кі 
рыд лёў кі і ра зам з ся ля на мі ра скоп ва лі 
ста ра жыт ныя кур га ны. Так са ма ха дзі лі па 
вя ско вых ха тах і за піс ва лі на род ныя пес ні, 
ле ген ды, па дан ні, удзель ні ча лі ў аб ра дах.

У 1843 г. Яў стах Тыш ке віч з мэ тай ар-
хе а ла гіч ных і гі ста рыч ных дас ле да ван няў 
на ве даў Да нію, Фін лян дыю і Шве цыю. Ужо 
паз ней ён быў уша на ва ны ты ту ла мі га на ро-
ва га чле на Пе цяр бур г скай і Стак голь м скай 
Ака дэ мій на вук, Лон дан ска га ар хе а ла гіч на-
га ін сты ту та. З 1855 г. Тыш ке віч ар га ні за ваў 
і ўзна ча ліў Ві лен скую ар хе а ла гіч ную ка мі-
сію. У яе склад ува хо дзі лі та кія на ву коў цы 
як То дар Нар бут, Іг нат Кра шэў скі, Іг нат 
Ходзь ка, Мі хал Га ма ліц кі, Адам Кір кор. За-
па вет най ма рай Яў ста ха Тыш ке ві ча бы ло 
ства рыць у Віль ні пер шы му зей ны ася ро-
дак на пад ста ве эк с па на таў, ра ней саб ра-
ных у Ла гой скім ар хе а ла гіч ным му зеі. Тыш-
ке віч стаў па пя чы це лем Ві лен ска га му зея 
ста ра жыт нас цей, які ён ства рыў на ас но ве 
ўлас ных ар хе а ла гіч ных ка лек цый. Яш чэ 
ў 1845 г. граф част ку сва ёй ла гой скай ка-
лек цыі пе ра вёз у Віль ню пад выг ля дам вы-
ста вы, якая паз ней пе раў т ва ры ла ся ў пры-
ват ны му зей. Му зей ак тыў на па паў няў ся 
эк с па на та мі з Мен ска, Ма гі лё ва, Ві цеб ска, 
Ор шы, На ваг рад ка, Крэ ва, Лі ды, Пін ска, 
Брас ла ва, Па ста ваў і ін шых га ра доў. Тыш-

ке віч ах вя ра ваў му зею сваю біб лі я тэ ку (3 
ты ся чы кніг) і ра зам з бра там Кан стан ці нам 
— ар хе а ла гіч ную ка лек цыю з 2 ты сяч адзі-
нак. За два га ды ка лек цыя му зея да сяг ну ла 
10 ты сяч эк с па на таў. Ка та лог му зея да яго 
ад к рыц ця рых та ваў Адам Кір кор, які скла-
даў рэ ест ры і паз ней. Раз мяш чаў ся му зей 
у бу дын ку бы ло га Ві лен ска га ўні вер сі тэ та, 
які быў за чы не ны ў 1831 г. Гра шы ма вель мі 
да па ма гаў Кан стан цін Тыш ке віч. На ву ко вая 
дзей насць му зея на бы ла шы ро кі роз га-
лас. У Віль ню пры яз джаў вя до мы гі сто рык 
Мі ка лай Ка ста ма раў, які су стра каў ся з Я. 
Тыш ке ві чам, А. Кір ко рам, У. Сы ра ком лем, 
А. Адын цом, М. Ма лі ноў скім. Ён адз на чаў, 
што гэ тым асо бам вель мі няп ро ста пра ца-
ваць ся род поль ска га ата чэн ня, якое лі чы-
ла наз ва ных ледзь не здрад ні ка мі спра вы 
поль ска га ру ху.

Пас ля паў стан ня 1863 г. у вы ні ку ра сей-
скай рэп рэ сіў най па лі ты кі Тыш ке віч быў 
выз ва ле ны з усіх па сад. Па вод ле за га ду 
Му раў ё ва-ве шаль ні ка му зей быў афі-
цый на за ба ро не ны ў 1864 г. «Шкод ныя» 
эк с па на ты му зея вы во зі лі ся ў Маск ву, пап-
ро сту ад бы ва ла ся ра ба ван не бе ла ру скіх 
каш тоў нас цей. Неў за ба ве, праў да, бы ло 
пры ня тае ра шэн не аб іх вяр тан ні на зад, 
але вяр ну лі ся да лё ка не ўсе ўні каль ныя 
рэ чы. У 1865 г. Яў стах Тыш ке віч па кі нуў 
Віль ню. Част ка збо раў тра пі ла ў ка лек цыю 
поль ска га эт ног ра фа Зыг мун та Гло ге ра, 
а по тым у На цы я наль ны му зей у Вар ша ве. 
Ін шая част ка збо раў Тыш ке ві ча паз ней, 
дзя ку ю чы вы сіл кам Іва на Луц ке ві ча, ад шу-
ка на і ўвай ш ла ў фонд Бе ла ру ска га му зея 
ў Віль ні, які дзе іў у 1921-1945 гг., па куль 
так са ма не быў за чы не ны чу жын ца мі-за-
хоп ні ка мі.

Ства раль нік му зея Яў стах Тыш ке віч па-
ха ва ны ў Віль ні на мо гіл ках Ро сы.
Пад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Адгаданка Адгаданка Адгаданка

біль най. Трэ ба гэ та му суп раць ста яць 
так са ма ў ін фар ма цый ным пла не. Не за-
леж ныя бе ла ру скія ме дыі — поль скае 
ак но для бе ла ру ска га чы та ча і гле да ча. 
Вель мі шмат пі шам пра поль скую эка но-
мі ку, па лі ты ку, Поль ш ча для нас доб ры 
пры клад. Мы вы хоў ва ем ся на прык ла дзе 
поль скай «Са лі дар нас ці» і ха це лі б да-
біц ца да но вай дэ ма кра тыч най Бе ла ру сі 
па вод ле поль скіх рэ форм. Ка лі не бу дзе 
не за леж ных СМІ, адзі ным лі да рам, які 
бу дзе ін фар ма ваць гра ма дзян, бу дуць 
дзяр жаў ныя СМІ.

 Вой цех Ка нан чук: — У поль скім 
ін та рэ се ля жыць Бе ла русь не за леж ная. 
А ме дыі з’яў ля юц ца ін ст ру мен там, які 
слу жыць раз віц цю бе ла ру скай то ес нас-
ці, бе ла ру скай куль ту ры і мо вы. Дру гой 
фун к цы яй з’яў ля ец ца фар ма ван не 
імі джу Поль ш чы як пры яз на га су се да, 
які на су пе рак та му, што ка жа бе ла ру-
ская пра па ган да, не мае прэ тэн зіі да 
аб ша ру, а поль скія ўла ды не ма раць аб 
поль ска-бе ла ру скай мя жы пад Мін скам. 
У поль скім ін та рэ се ля жыць Бе ла русь як 
су ве рэн ная дзяр жа ва, якая раз ві ва ец ца, 
якая за хоў вае пра вы ча ла ве ка і мае дэ-
мак ра тыч ную сі стэ му. Ка лі га вор ка пра 
пад трым ку не за леж ным СМІ ў Бе ла ру сі, 
дык Бе ла русь з’яў ля ец ца най боль шым 
бе не фі цы ян там з усіх кра ін Ус хо ду і Каў-
ка за, пры тым Поль ш ча з’яў ля ец ца най-
боль шым до на рам для Бе ла ру сі на ват 
з усіх еў ра са юз ных дзяр жаў. На ват Ня-
меч чы на дае менш раз вой най да па мо гі 
чым Вар ша ва. Толь кі Еў ра пей ская ка мі-
сія ад двух га доў пад т рым лі вае больш 
Бе ла русь у гэ тым пла не. Што клю ча вое 
ў гэ тай раз вой най пад т рым цы для Бе ла-
ру сі — ме дыі зай ма юць вя ду чае мес ца, 
як поль скія СМІ там дзей ні ча ю чыя, так 
і ін шыя ў той ці ін шай фор ме, якія ат рым-
лі ва юць поль скую да па мо гу. Поль ш ча 
з’яў ля ец ца так са ма клю ча вым мес цам 
абу чэн ня не за леж ных бе ла ру скіх жур-
на лі стаў. Фонд, які ўзнік па ру га доў 
та му ў Бру се лі, быў поль скай за ду мы 
і фі нан су ец ца га лоў ным чы нам поль скі мі 
гра шы ма — ён змяш чае ў са бе пад т рым-
ка выя пра гра мы, так са ма для Бе ла ру сі. 
Поль скія гран та даў цы гэ тай пад трым кай 
не хва ляц ца і пра гэ та не га во рыц ца, 
та му што гэ та бы ло б не бяс печ на для 
са міх ат ры маль ні каў гран таў. Без поль-
скай пад трым кі бе ла ру скіх СМІ ў та кой 
фор ме, у якой яна ёсць, про ста не бы ло 
б. Без поль скай да па мо гі не за леж ныя 
бе ла ру скія ме дыі не змаг лі б іс на ваць 
у ця пе раш ніх умо вах.

Тэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі рос пі су, 
скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. біт ва, су тыч ка = 21 _ 16 _ 17 _;
2. кі пя ток = 15 _ 24 _ 23 _;
3. фур ман ка = 2 _ 3 _ 12 _;
4. пар т нёр гу скі = 9 _ 28 _ 20 _ 19 _ 27 _;
5. квад рат ны ко рань з ча ты рох = 11 _ 25 _ 10 _;
6. па ся джэн не, на пры клад пар ла мен та = 14 _ 13 _ 
    7 _ 26 _ 8 _;
7. гар ба та = 5 __ 6 __ 4 __;
8. уця кае га дзі на мі, дня мі, га да мі = 18 __ 22 __ 1 __.

(ш)

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

Ад каз на ад га дан ку 
з 46 ну ма ра
Ча ву сы, гар ні зон, Бы каў, быль, 

тай га, бу гай, дзе ян не, ры ла, га лоп, 
ма тыль.

Ра шэн не: Быў бы ара ты, бу-
дзе й пры га ня ты.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем 
Ля вону Федаруку з Рыбал.

(22.03. — 20.04.) Па ста віш на сва ім і так зро біш, 
як хо чаш. У снеж ні пі са ны та бе пос пех. Бя ры ся 
за тое, што ўвесь час ад к лад ваў. Не ба пры ня се 
та бе рэ ва лю цый ныя за ду мы. Аг ра мад ны пры-
ліў энер гіі 7-11.12. Пі цёп лую ва ду з лі мо нам.
(21.04. — 21.05.) Доб ры рэф лекс. Твае пра фе-
сій ныя за ду мы тра пяць на доб ры грунт 7-9.12. 
У фір ме мно га пра цы, не шка дуй за ста вац ца на 
ра бо це, не бой ся, горб та бе не вы рас це. 4.12. 
маг чы мы мо мант хва лы. Му сіш афор міць шмат 
ста рых ня лёг кіх спраў. У па ры го ра ча. Ка лі прыт-
ра піц ца хва ро ба, аба вяз ко ва кла дзі ся ў ло жак.
(22.05. — 22.06.) Бу дзеш ве даць, ча го ча ка еш 
ад жыц ця, твае ра шэн ні бу дуць трап ныя. Мно-
ства энер гіі, але не заш ко дзіш са бе ім пуль сіў-
ны мі ру ха мі. Прый дзец ца ўпа рад ка ваць кры ху 
спраў і ад но сін. Бу дуць «раз рыў кі». Бу дзе ця бе 
ацэнь ваць ася род дзе. Увесь ме сяц мо жаш знай-
с ці доб ры за ня так. Мо жаш ат ры маць пра па но-
ву якая дасць та бе вя лі кія маг чы мас ці раз вою. 
З 8.12 (да 12.12.) мо жаш ат ры маць па да ру нак 
— спад чы ну, кам пен са цыю, вер ну ты доўг.
(23.06. — 23.07.) 4.12. бу дзеш поў ны ап ты міз-
му, мі лыя хві лі ны ў аб дым ках. Але 7.12. мо гуць 
вы я віц ца твае за няд бан ні і не да роб кі. Бу дзеш 
ці ка вым кам па ньё нам. Зна ём ствы, якія на ла дзіш 
у снеж ні, мо гуць цал кам ад мя ніць тваё жыц цё. 
Час спры яе па да рож жам. Дбай аб фор му, рэ-
гу ляр на прак ты куй ся. Ла ві кож ную на го ду! На-
мя чай но выя мэ ты.
(24.07. — 23.08.) 4-8.12. рас п ра віш ся з кож-
ным во ра гам. Сім па тыя ата чэн ня і кан к рэт ная 
да па мо га. У пра цы і на ім п рэ зах не бу дзе та-
бе роў ных. Мі лую асо бу паз на еш, бе га ю чы 
ў пар ку ці ў трэ на жор най за ле. Твая кар’ е ра 
за ле жыць ад та го, якое ўра жан не ака жаш на 
лю дзях, та му сур’ ёз на ад на сі ся на ват да пры бі-
раль ш чы цы ў фір ме.
(24.08. — 23.09.) Дзя ку ю чы ра зум най так ты цы 
і цяр п лі вас ці гэ ты год кон чыш па спя хо ва. Трэ ба 
бу дзе супаставіць сі лы з кан ку рэн цы яй і ма тэ-
ры яй. У фір ме па ка жы, што ўме еш, а не не да а-
цэнь ва ю чы вы сіл кі су пра цоў ні каў. Бя ры го лас 
у фір ме. Бу дзеш доб ра сар га ні за ва ны. Не па чы-
най ця пер ра мон ту. 7-9.12. да га во рыш ся на ват 
са сва ім ярым пра ціў ні кам.
(24.09. — 23.10.) Афор міш най важ ней шыя 
спра вы. Эфек ты гэ тых дзе ян няў за дзі вяць на ват 
ця бе са мо га! Пе ра мо жаш кан ку рэн цыю, вый-
дзеш на пе рад. 7-11.12. па ве рыш у ся бе і пе ра-
ста неш ба яц ца па раз. Але бу дуць зай з д рос ні кі, 
якія схо чуць ця бе выг рыз ці з тва іх пра ек таў. Ша-
лі на сва ім мо гуць пе ра кі нуц ца на ін шы біз нес. 
Твае CV не пе ра ка нае ця пер пра ца даў цу, знай-
дзі ін шы спо саб по шу каў доб рай пра цы; мо жа, 
за ча пі яго ў ін тэр нэ це?
(24.10. — 22.11.) 4-5.12. чы ясь упар тасць 
і бяз дум насць мо гуць да вес ці ця бе да кі пен ня. 
Бу дзеш ра цы я наль ны. Вы ка ры ста еш доб рыя 
ла ды і зной дзеш не ад ну пад ста ву для та го, каб 
це шыц ца тым, што даў та бе лёс. Шы ку ец ца лю-
боў ная пры го да, але не бу дзе га ран та ваць яна 
ста біль ных і тры ва лых ад но сін. Стаў на кан так ты 
тва рам у твар. Ху дзей, але без рэст рык цый ных 
ды ет.
(23.11. — 22.12.) 4.12. не ўлезь у яку юсь ці ка-
ба лу! Да 5.12. бу дзе та бе зда вац ца, што суст ра-
ка юць ця бе ад ны неп ры ем нас ці. 7-11.12. стрэ-
неш асо бы, якія пад т ры ма юць ця бе і доб ра 
та бе па ра яць. Аж да 20.12. не ба абя цае та бе 
доб ры ход спраў. Са маў пэў не насць, энер гія. 
Дзей ні чай, бо мо жаш да лё ка зай с ці! Але без 
па ніб ра цтва з на чаль ні ка мі. Прыс лу хоў вай ся 
плёт кам — ін фар ма цыі мо гуць та бе спат рэ біц-
ца. Дбай аб свае кос ці. Ка лі ты на ро джа ны ў лі-
ста па дзе, піль нуй ся за ру лём.
(23.12. — 20.01.) 4.12. бу дзеш пе ра жы ваць не-
па трэб ны стрэс. А зной дзеш шмат пры чын для 
ра дас ці. Мо жаш раз ліч ваць на ма лыя пос пе хі 
і шмат лі кія па лёг кі. Але аж да 21.12. не вы хіль-
вай ся, шмат тва іх на ме раў мо жа быць тар пе да-
ва ных. Будзь цяр п лі вым! Пра цуй, абу чай ка лег 
і па да печ ных — бу дзеш це шыц ца іх ні мі пос пе-
ха мі. А неў за ба ве мо жаш спа дзя вац ца доб рых 
ве стак пра пра цу. Еж арэ хі.
(21.01. — 19.02.) Пос пех на пра цы, раз г ро міш 
кан ку рэн цыю, збя рэш пах ва лы — на па чат ку 
тыд ня. Зда роўе, доб ры на строй. Бу дзеш пра-
бой ны, але не ідзі «па тру пах». Не ўклю чай ся 
ў ін т ры гі і не вер плёт кам. Лю дзі бу дуць пры-
хіль ныя та бе. Бя ры ра бо ты коль кі да сі ра ды 
— спра віш ся з усім. Але паз бя гай цяж кіх тэм для 
раз моў. Вы дат ны час для ма ста коў, прыз нан не.
(20.02. — 21.03.) На па чат ку тыд ня бу дзеш 
лёг кай зда бы чай для аб ман ш чы каў і зло дзе яў. 
6-10.12. най леп шыя ад но сі ны з бліз кі мі. Вы пу-
та еш ся з няз руч ных сі ту а цый. Па чуц цё гу ма ру 
ця бе не па кі не! Асаб лі ва 8-10.12. не спаз няй ся 
на пра цу! Даз воль ся бе аш час ліў лі ваць ін шым, 
а ты ад па чы вай і на бі рай ся сі лы. Па рад куй і пад-
водзь год, на мя чай пла ны на на ступ ны, па куль не 
па чы най но ва га. Ас ця рож на вы да вай гро шы.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Ак но для 
бе ла ру ска га 
чы та ча

8працяг Да ра гія сяб ры з «Ні вы»
Сар дэч на дзя кую за па мяць аба мне і за пра шэн не на юбі лей ныя ўра чы стас ці 60-

год дзя «Ні вы». Шка дую, што не ма гу ўдзель ні чаць у свя це, але ад чу ваю ся бе не 
най лепш і трэ ба мне паз бя гаць па да рож жаў. Ад нак дум ка мі і сэр цам бу ду з Ва мі!

З «Ні вай» я ўпер шы ню су стрэў ся га доў пяць дзя сят та му і, з пе ра пын ка мі, сяб-
рую з ёю да сён няш ня га дня. Яш чэ жы ву чы ў цэн т раль най Поль ш чы, спра ба ваў 
я пад піс вац ца на што тыд нё вік, але бы ла гэ та для Поль скай пош ты цяж кая для 
вы ка нан ня за да ча. Звы чай на да хо дзі ла да мя не не вя лі кая част ка ап ла ча ных эк-
зем п ля раў. Пры хо дзі ла ся куп ляць у кі ё сках на Бе ла сточ чы не пад час на вед ван ня 
сяб роў у Гай наў цы або па лом ні цтва на Свя тую Га ру Гра бар ку. Заў сё ды здзіў ля ла 
мя не, ча му «Ні ва» не ля жыць у кі ё сках на вер се, толь кі дзесь ці ў кут ку, пад ін шы мі 
га зе та мі. Ця пер ма гу ку піць яе бес п раб лем на, але «Ні ва» не змя ні ла свай го мес ца 
ў пун к тах про да жу. Не ма гу зра зу мець та ко га грэб лі ва га стаў лен ня пра даў цоў да 
гэ та га пе ры я дыч на га вы дан ня.

У ма ім до ме «Ні ва» заў сё ды бы ла кім сь ці бліз кім. Ста рэй шае па ка лен не ма іх 
сва я коў ак тыў на ка ры ста ла ся бе ла ру скай мо вай, а я — на жаль — пі саць на гэ тай 
мо ве не ўмею. Але не гэ та з’яў ля ец ца пры чы най май го маў чан ня апош нім ча сам. 
Пап ро сту я ця пер ма ла ма біль ны і цяж ка мне знай с ці ці ка вую тэ му, аб якой мож-
на на пі саць у «Ні ву».

Спа дзя ю ся, што «Ні ва», да сяг нуў шы 60-га до ва га ўзро сту, не збі ра ец ца на пен-
сію. Ха ця на пэў на блі жэй шыя га ды не бу дуць лёг кі мі. Агуль ная аб ме жа ва насць 
гра мад ства, якая пра яў ля ец ца, між ін шым, у не чы тан ні дру ка ва ных тэк стаў ці 
ў не ра зу мен ні пра чы та на га, ста ла на столь кі тры вож най, што ў бу ду чы ні ста не 
не ма лой праб ле май. Гэ тае ты чыц ца не толь кі «Ні вы». Пры тым па дае лік асоб, 
якія ўме юць пра чы таць ін шы чым поль скі ал фа віт. Ду маю, што са мі ба чы це гэ тую 
паг ро зу і шу ка е це леп ша га кан так ту з ады хо дзя чым ад мен шас най то ес нас ці чы та-
чом. Мож на з упэў не нас цю ска заць: што тыд нё вік доб ра і ці ка ва рэ да га ва ны, толь-
кі трэ ба ХА ЦЕЦЬ пра цяг нуць па яго ру ку. А як да гэ та га схі ліць лю дзей — на жаль 
— не ве даю.

А сён ня жа даю Вам уда лай ура чы стас ці і доб рай друж най ат мас фе ры. 
МНО ГАЯ ВАМ ЛЕ ТА! Сар дэч на Ваш — Марк Цы барт

Ба ці кі, 22 лі ста па да 2016 г.

Дзя кую!
Праг рам ная ра да тыд нё ві ка «Ні ва»! 

Сар дэч на дзя кую за за пра шэн не мя-
не на свят ка ван не слаў на га юбі лею 
«Ні вы»! Але, на жаль для мя не, маё 
зда роўе не даз ва ляе мне на ім пры-
сут ні чаць. Але вель мі це шу ся, што 
да ча каў мо ман ту свят ка ван ня га зе ты, 
якая і для мя не бы ла не ад ной чы пры-
хіль най.

З на го ды іс на ван ня і плён най дзей-
нас ці слаў на га бе ла ру ска га ча со пі са 
шэс ць дзя сят га доў, я з пры ем нас цю жа-
даю, каб «Ні ва» жы ла і квіт не ла веч на 
і без тур бот. Ня хай жур на лі сты і ін шыя 
пра цаў ні кі «Ні вы» да ча ка юц ца не ад-
на го ста год дзя, каб наш тыд нё вік не 
за гі нуў, а пры стой ныя бе ла ру сы пі са лі 
і чы та лі. Жа даю Вам уся го доб ра га на 
ча ле з моц ным зда роў ем ды на доў гія 
га ды!

З па ша най — Ваш Ва сіль Пет ру чук

Глы бо ка па ва жа ныя Рэ дак та ры,
Ша ноў ныя Ка ле гі-Жур на лі сты,
Да ра гія Сяб ры,
Пры мі це са мыя шчы рыя він ша ван ні 

ў су вя зі з пры го жым Юбі ле ем 60-год дзя.
«Ні ва» прай ш ла праз роз ныя пе ры-

я ды ў сва ім раз віц ці: больш і менш 
скла да ныя, увай ш ла ў пры го жы ўзрост 
— да сяг ну ла ста лас ці, што вы раз на ад-
люст роў ва ец ца на Яе ста рон ках. І ў гэ-
тым вя лі кая за слу га Вас — Рэ дак та раў, 
Аў та раў ды Усіх, хто пры чы ня ец ца да 
Яе вы дан ня.

У гэ ты важ ны дзень зы чым Вам Усім, 
каб Тыд нё вік Бе ла ру саў у Поль ш чы 
ін тэн сіў на раз ві ваў ся, каб аб мі на лі Вас 
уся ля кія бу ры і ня го ды, а ці ка вая праб-
ле ма ты ка пры цяг ва ла ўсё боль шае 
ко ла Чы та чоў. Зы чым Вам мно га сіл 
і нат х нен ня ў Ва шай пра цы на ка рысць 
па шы рэн ня бе ла ру ска га сло ва ў Поль ш-
чы, на ка рысць на шай Ма лой Ай чы ны!

Ні на і Алесь Бар ш чэў скія
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Рэ пар таж быў пры сут ны ад пер шых 
ну ма роў «Ні вы». У гэ тым мес цы ха чу 

ніз ка пак ла ніц ца сва ім вя лі кім, ніў скім 
па пя рэд ні кам і май ст рам жан ру: Мі ха сю 
Ша хо ві чу, Сак ра ту Яно ві чу, Мі ха сю Хмя-
леў ска му ці пры сут на му сён ня на свя це 
пра фе са ру Ула дзі мі ру Паў лю чу ку, аў-
та ру куль та ва га «Рэ пар та жу пра ка нец 
све ту».

Мой рэ пар цёр скі вык лік па чаў ся з 
Пад ляш ша, 23 га ды та му на зад. Гэ-

та быў час, ка лі бе ла ру сы пе ра ся да лі ся 
з фур ма нак на аў та ма бі лі, а цяж кую, руч-
ную пра цу ў гас па дар цы і ў по лі па ма лу 
вы ру ча лі ма шы ны і тэх ні ка. Кан ча ла ся 
эра ка ня і ра зам наш пля мен на-пат ры-
яр халь ны свет. Ад веч ны лад, які грун та-
ваў ся на да мі ну ю чай ро лі баць кі ў сям’і 
і вя ско вых кла нах, па хіс нуў ся, тра ціў на 
зна чэн ні. Мя ня ла ся ма раль. Нес па кой-
ную ат мас фе ру гэ тых ча соў ілюст ру юць 
та дыш нія за га лоў кі рэ пар та жаў: «Кра-
дуць не толь кі ў го ра дзе», «Аг рэ сіў ны 
по дых су час нас ці», «Са ма гон ка і ча-
стуш кі», «За рас це нас пуш ча». Апош ні 
за га ло вак да ты чыў пуш чан скай вё скі 
Па ліч на, дзе пра жы ва ла со рак ста рых 
ка ва ле раў, якія та пі лі свой эк зі стэн цы яль-
ны боль у кі ліш ку і раз ва жа лі пра бліз кі 
ка нец све ту, які меў прый с ці з бо ку ра дзі-
май пры ро ды.

Ад мі ран не бе ла ру скіх вё сак і ху та роў 
і вы га сан не моў ных кры ніц аб ме жа-

ва ла, ха ця не спы ні ла, пра цэс раз віц ця 
пад ляш ска га рэ пар та жу. Пас ля пе ра мен 
1989 го да на сту пае но вае ад ра джэн не 
бе ла ру ска га ду ху. Па шы ра ец ца школь-
ні цтва ў га ра дах, ра стуць як гры бы 
пас ля даж джу гра мад скія ар га ні за цыі, 
ажыц цяў ля юц ца кан так ты з Рэс пуб лі кай 
Бе ла русь. Бе ла ру скасць на бы вае но вую 
якасць, дзе ад ной з важ ней шых за дач бу-
дзе свя до мая ар хі ва цыя жыц ця, гі ста рыч-
най па мя ці, вус най на род най твор час ці, 
тра ды цый на га дой лід ства, мен таль ных 
звы чак і прык мет. Па сту по ва мя ня ец ца 
ары ен та цыя «Ні вы», якая ўсё час цей 
звяр та ец ца да га рад ско га чы та ча. Гэ та 
так са ма вык лік для рэп ра та жы стаў, якія 
згод на з ду хам ча су па да рож ні ча юць па 
све це і ча ста па сва ёй іні цы я ты ве, па шы-
ра юць тэ ры то рыю і тэ ма ты ку пад ляш ска-
га рэ пар та жу. На ста рон ках «Ні вы» з’яў-
ля юц ца па да рож ныя за пі сы і рэ пар та жы 
з Еў ро пы, Аме ры кі, Азіі.

Вя до ма, най больш ува гі бу дзе ад ве-
дзе на Бе ла ру сі. Ніў скі рэ пар та жыст 

упер шы ню на зі рае сваю ду хо вую ай чы ну 
з пер с пек ты вы глы бін кі. Ён на чуе па ха-
тах сва іх ге ро яў, ад на тоў вае раз мо вы на 
вя ско вых ла вач ках і ў га рад скіх пар ках, 
гу та рыць з пісь мен ні ка мі, на стаў ні ка мі, 
ксян дза мі і пра ва слаў ны мі ма на ха мі, ад-
на тоў вае гі ста рыч ныя су вя зі з Бе ла сточ-
чы най, за піс вае лёс пе ра ся лен цаў, якія 
па кі ну лі Бе ла сточ чы ну ў сум на вя до мы 
1946 год, су стра кае ўра джэн цаў Бе ла-
сточ чы ны, якім не па шан ца ва ла вяр нуц-
ца на ра дзі му пас ля сі бір скай ссыл кі ці 
ма бі лі за цыі ў Чыр во ную Ар мію.

Асаб лі вае мес ца на ста рон ках «Ні вы» 
зай мае Па лес се. Не вы пад ко ва. 

Ра зам з за ні кан нем на ту раль на га бе ла-
ру ска га све ту, гра мад скія ар га ні за цыі, 

Па шы рэн не пад ляш ска-па ле скай 
пра сто ры ў рэ пар та жах «Ні вы»

зай мае ду хо вая куль ту ра прып ры пяц-
кіх па ле шу коў. Там не толь кі пра ва ду 
і ча ры, шмат мес ца ад ве дзе на вай не, 
ві кін гам, аф ры кан скай чу ме сві ней, без-
да рож жам, пат ры яр халь най ма дэ лі ся м’і, 
люд скай даб ры ні. Гур ма ны і аў та ры ку лі-
нар ных пра ек таў на но ва ад к ры юць ку лі-
нар ныя рэ цэп ты на кін дзюк з тэр мі нам 
пры дат нас ці да спа жы ван ня « на сто га-
доў » і на стой ку з бя ро за ва га со ку на ляс-
ным мё дзе. Рэ пар таж, сле дам ста ра жыт-
ных ва ра гаў, ідзе па ця чэн ні Пры пя ці і яе 
га лоў ных пры то ках Ту ры, ра цэ Цыр, Ста-
хо дзе, Га ры ні, Льве, дак ра на ю чы моў ных 
і пісь мо вых кры ніц ад ча соў Ге ра до та. 
Не менш важ ныя тут эмо цыі, эстэ ты ка, 
якія абу джа юць ці ка васць і смак да ра дзі-
май пад ляш скай спад чы ны і пры ро ды, 
якая з пер с пек ты вы ар ха іч на га Па лес ся, 
на бы вае не толь кі сен ты мен таль ную 
вар тасць, а спры чы ня ец ца да но ва га ад-
к рыц ця і но вых да рог для рэ пар та жу, яго 
ўні вер саль нас ці і агуль на люд скіх каш тоў-
нас цей.
Тэкст і фота Ган ны КАН Д РА ЦА ЮК

(да клад быў пра чы та ны ў час юбі лею 
60-год дзя «Ні вы», 26 лі ста па да 2016 г.)

тэ му аў тэн тыч на га фаль к ло ру. Ніў скі рэ-
пар та жыст прыг ле дзіц ца што дзён на му 
жыц цю па ле шу коў, ад на туе на строй і цы-
ві лі за цый ныя пе ра ме ны гэ та га ар ха іч на-
га рэ гі ё на, паз на чыць ана ла гі з Пад ляш-
шам. Асаб лі вую ўва гу прыс ве ціць асо бе 
па э та Ана то ля Сы са і Прыд няп роў ска му 
Па лес сю, вёс цы Га рош каў і Дняп ру, якія 
ста нуць ін с пі ра цы яй для но ва га цыкла 
па да рож ных рэ пар та жаў пад за га лоў кам 
«Дзя доў скае тур нэ з Ана то лем С.», вы да-
дзе нага асоб най кніж кай.

Па ле скі рэ пар таж вер нец ца на ста-
рон кі «Ні вы» праз пяць га доў і ў гэ ты 

раз бу дзе да ты чыць паў ноч най тэ ры то-
рыі Ук ра і ны. Воб ра зы, эмо цыі і ка ла рыт 
гэ та га ар ха іч на га фраг мен ту све ту, 
з за ле жа мі бур ш ты ну і свя ты мі азё ра мі, 
у якіх па вод ле ле генд за топ ле ныя цэр к-
вы, пра мо віць як дак ра нан не да жы вых 
пла стоў мі ну ла га, асаб лі вы па ва рот да 
эры ка ня.

Апош ні цыкл пад за га лоў кам «У па ле-
скай глы бін цы » дру ку ец ца з вяс ны 

2014 го да. Гэ та ван д роў ка па вер х нім 
ця чэн ні Пры пя ці, дзе цэн т раль нае мес ца ас вет ныя ўста но вы і цэн т ры куль ту ры 

ста лі звяр тац ца да эт на гра фіі і фаль к-
ло ру. Да па мо гу і каш тоў ную пад каз ку 
ў гэ тай га лі не пра па нуе Бе ла ру скае Па-
лес се. Між ар га ні за цы я мі за вяз ва ец ца 
су пра цоў ні цтва і аб мен ін фар ма цы яй на 

 Валодзік Мартынюк з Вэтлаў

 Вышыўка на кашулі, сяло Невір

 Ля Прыпяці і возера Нобэль


