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Радасны Дзень Воліè3

Віншуем Анэту Прымакуè4

У Беластоку Дзень Волі традыцыйна 
адзначаецца сябрамі Беларускага саюза 
ў Польшчы. У клубе «Змена клімату» 25 
сакавіка беларусы Падляшша розных па
каленняў пад белчырвонабелымі сцягамі 
і стужкамі пачалі свята гмінам «Мы вый
дзем шчыльнымі радамі».

Вядучы, Юрка Ляшчынскі на ўступе пра
чытаў зварот старшыні Рады Беларускай 
Народнай Рэспублікі на чужыне Івонкі Сур
вілы: «Неабходна, каб лінія абароны Еўро
пы не праходзіла ўздоўж мяжы паміж Бе
ларуссю і Еўрапейскім Саюзам, а ўздоўж 
усходняй мяжы з Расіяй. Мае дарагія суай
чыннікі на радзіме, неабходна, каб вы так
сама сказалі свету, што Беларусь зноў не 
будзе калоніяй Масквы. На жаль, з сумам 
мушу сказаць, што трэба быць героем 
у Беларусі, гатовым змагацца за свабоду 
нашай зямлі».

Яўген Вапа, старшыня БС у Польшчы, 
дзеянні беларускіх улад супраць бела
рускай мовы, культуры і незалежнасці 
назваў злачынствам супраць уласнага на
рода і дзяржавы, разбурваннем падмурка 
беларушчыны.

— Захаванне незалежнасці — гэта 
выклікі, якія адбываюцца заўсёды на фо
не геапалітычных падзей. Менавіта праз 
вялікую палітыку і ўнутраную, мілітарную 
слабасць не ўдалося абараніць незалеж
насці БНР у дваццатых гадах мінулага ста
годдзя. Надзеі ўваскрэслі і ажыццявіліся 
з пачаткам дзевяностых, калі пасля раз
валу Савецкага Саюза на міжнароднай, 
палітычнай карце з’явілася незалежная 
Рэспубліка Беларусь... Праз год перад 
намі круглая, сотая гадавіна Беларускай 
Народнай Рэспублікі. Ужо сёння хачу ўсіх 
тут прысутных заклікаць да стварэння 
і ўступлення ў ганаровы грамадскі камітэт 
юбілейных святкаванняў на Падляшшы 
і ў Польшчы. Святкаванні сотай гадавіны 
павінны мець сваю маштабнасць, аран
жыроўку і як найшырэйшую, грамадскую 
паінфармаванасць. А калі яшчэ дэмакра
тычныя перамены будуць мець месца ў бе
ларускай дзяржаве, дык радасць і ранг 
юбілею ўзрасце неверагодна.

Старшыня БС у РП заклікаў самаўрады 
Беласточчыны, мясцовасцей населеных 
беларускай меншасцю, каб уводзілі двух
моўныя назвы сваіх населеных пунктаў 
(увяла іх толькі Арлянская гімна) — гэта 
магчыма ў адпаведнасці з Законам аб на
цыянальных і этнічных меншасцях ад 2005 
года. Такім чынам наша, шматвяковая 
прысутнасць на гэтай зямлі прыняла б і ві

дочнае, вонкавае выяўленне. Гэта было б 
актам адвагі і адказнасці за лёс і будучы
ню нашых малых айчын. Таксама высту
паў за стварэнне незалежных беларускіх 
выбарчых камітэтаў да мясцовых выбараў 
у наступным годзе, каб, як сказаў, белару
сы ў Польшчы не былі выкарыстаны толькі 
ў якасці палітычнага мяса для паасобных 
партый. Выказаў супраціў фальсіфікацыі 
пасляваеннай гісторыі ў адносінах да бе
ларусаў у Польшчы, і асабліва некаторымі 
палітычнымі сіламі, якія прапаведуюць 
хлусню пра забойства нявінных ахвяр 
у спацыфікаваных праваслаўных вёсках 
на Беласточчыне ды выказаў падзяку тым, 
хто стаіць у іх абарону. Барбара Пякар
ская, лекар, адна з заснавальнікаў Белару
скага аб’ядання студэнтаў, падкрэсліла:

Кніга пра беларусаў не толькі для 
беларусаў

Свята ў Беластоку было таксама наго
дай пазнаёміцца з незвычайнай і доўгача
канай кнігай «Historia Białorusinów Podla
sia». Прадставіў кнігу адзін з яе аўтараў 
Алег Латышонак. Багата ілюстраваная 

«Historia Białorusinów Podlasia» апублікава
на на польскай мове. Плануецца белару
скамоўны выпуск гэтай каштоўнай кнігі. 
Кніга была створана па ініцыятыве дзею
чага ў Беластоку Аб’яднання дзеля дзяцей 
і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову 
«АББА». Апублікавала яе Беларускае гі
старычнае таварыства ў Беластоку. Кніга 
адрасавана не толькі вучням або студэн
там, але і шырокаму колу чытачоў, заці
каўленых у рэгіянальнай гісторыі і поль
скабеларускім памежжы. Гэта першая 
комплексная манаграфія на гэтую тэму, 
якая з’явілася на выдавецкім рынку, і пер
шае падвядзенне працы цэлага пакалення 
беларускіх гісторыкаў Польшчы, ад дагі
старычнага часу і сярэднявечча. На амаль 
540 старонках аўтары ў дзевяці раздзелах 
кранаюць гісторыю беларусаў Падляшша, 
ад палеаліту, мезаліту, неаліту праз сярэд
нявечча, перыяд Вялікага княства Літоў
скага, дзевятнаццатага стагоддзя, дзвюх 
сусветных войнаў, да часу Польскай 
Народнай Рэспублікі і 19892015 гадоў. 
«Гісторыю беларусаў Падляшша» спісвалі 

Год да стагоддзя 
гісторыкі беларускай нацыянальнасці, звя
заныя з навуковымі асяродкамі Беластока, 
Ольштына і Варшавы: Яўген Мірановіч, 
Алег Латышонак, Алена Глагоўская, Сла
вамір Іванюк, Пятро Хомік, Збігнеў Місюк 
і Генадзь Семянчук.

— Пані з аб’яднання АББА «ціснулі» 
БГТ, каб кніга была створана. Напісанне 
такой кнігі, вядома ж, было мэтай БГТ з мо
манту яго стварэння, але адклалі мы гэта 
на потым, і добра што нейкім чынам прыму
сіла нас да гэтага АББА, — прызнаўся А. 
Латышонак. — Самым галоўным для нас, 
аўтараў, было паказанне пераемнасці на
шай гісторыі. Некаторыя людзі дзівяцца, 
што мы дасягаем у сваёй гісторыі аж да 
палеаліту. Тым часам з генетычных дас
ледаванняў вядома, што ў жыхарах Пад
ляшша цячэ кроў многіх народаў ці людаў, 
якія жылі на гэтых землях, а часам проста 
праз яго прайшлі. Тое, што вызначэнне 
беларусаў з’явілася параўнальна позна 
(у ХІХ ст.), не мяняе таго факту, што мы бы
лі тут ад таго часу. Раней тыя ж людзі, якія 
пасля былі ідэнтыфікаваны як беларусы, 
называлі сябе русінамі, частка продкаў бе
ларусаў — літвінамі...

Новую каштоўную гістарычную кнігу, 
а таксама другое выданне «Бежанства 
1915» — дзве кнігі вельмі важныя для то
еснасці беларусаў Падляшша — мог атры
маць кожны ўдзельнік свята.

Бел-чырвона-белыя кветкі 
Традыцыйна на Дзень Волі ў Беластоку 

белчырвонабелымі букетамі ўзнагародж
ваюцца тры асобы, якія маюць асаблівую 
заслугу для падтрымкі беларушчыны 
ў Польшчы. Сёлета кветкі атрымалі гісто
рыкі Алег Латышонак і Славамір Іванюк 
з Беларускага гістарычнага таварыства, 
якое давяло да выдання кнігі пра гісторыю 
беларусаў Падляшша, і радны Гарадской 
рады Беластока Славамір Назарук, які, 
сярод іншага, эфектыўна імкнецца ўвека
вечыць асобы, звязаныя з беларускасцю 
і праваслаўем, шляхам прысваення іх імён 
вуліцам і пляцам (м.інш. пляц Бежанства 
2015 г.) ды прамаўляе ад імя і ў інтарэсах 
беларусаў. Сёння таксама прынёс ён 
вынік сваіх старанняў — ужо ўхвалены Ра
дай праект разбудовы беларускага садка 
№ 14. Усе адзначваныя белчырвонабе
лымі краскамі на Дзень Волі асобы часта 
бываюць кідкахарызматычнымі, вядучымі 
ўперад іншых, але бываюць сярод іх і ціхія 
рупліўцы на беларускай ніве, якіх арганіч
ная праца і важкасць дзеянняў не кожным 
заўважаецца, але дзякуючы іх дзеянням 
жыве наша Беларусь тутэйшая! Адзін з іх 
гэта праф. Юры Туронак, стваральнік 
беластоцкай гістарычнай даследчыцкай 
школы, пра якога фільм (у рэжысуры Ра
даслава Дамброўскага з серыі «Носьбіты 
культуры») паглядзелі мы на свяце. Юры 
Туронак, «чалавек даваеннага складу», 
ад 1960х гадоў займаўся гісторыяй бе
ларускага нацыянальнага руху і выхаваў 
не адно пакаленне даследчыкаў роднай 
гісторыі.

Грамадскасямейны Дзень Волі ў Бела
стоку працягваўся яшчэ доўга вечарам, 
але горыч і турбота ахоплівалі ўдзельнікаў, 
якія сачылі за падзеямі ў сталіцы Беларусі. 
Усё ж, жыве, і будзе жыць!

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ

У Беластоку і іншых гарадах 
у Польшчы адзначаліся 99-я 
ўгодкі абвяшчэння Беларускай 
Народнай Рэспублікі — 25 
Сакавіка, Дзень Волі. У сувя-
зі з весткамі, якія даходзілі 
з «МЕНТска» перад 25 сакавіка, 
і ў той дзень, святкаванне пра-
ходзіла ў сумнай атмасферы. 
Сам выхад беларусаў пад сця-
гам ці з кветкамі на свята, якое 
павінна быць і дзяржаўным, 
і сямейным, быў сведчаннем ге-
ройства. Пацярпелі ў асноўным 
прадстаўнікі дэмакратычнай 
апазіцыі і журналісты. Узбро-
еныя ў агнястрэльнае ружжо 
АМАПаўцы білі і хапалі любых 
грамадзян, якія адважыліся 
быць нават толькі сведкамі па-
дзеі. Былі затрыманы сотні ча-
лавек па ўсёй Беларусі.

n Злева: Алег Латышонак, Славамір Іванюк і Славамір Назарук
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Мір і вайна Цяпер

Акт 25 Са ка ві ка 
— вес на вы акт на дзеі бе ла ру ска га на ро да

Сваімі вачыма

час

Сар дэч на ві таю ўсіх на ўра чы стых 
свят ка ван нях дзе вя но ста дзя вя тай га да
ві ны аб вяш чэн ня Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі. Амаль сто га доў пры хо дзіц ца 
нам наг ля даць за скла да ным шля хам 
бе ла ру ска га на ро да да сва ёй поў най 
не за леж нас ці, ідэі якой 99 га доў та му, на 
ста год дзе ўжо, упі са ла ся ў сэр цы і ду шы 
бе ла ру саў. А ўсё дзя ку ю чы ле ту цен ным 
ства раль ні кам Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі. За ха ван не не за леж нас ці 
— гэ та вык лі кі, якія ад бы ва юц ца заў сё ды 
на фо не ге а па лі тыч ных па дзей. Ме на ві та 
праз вя лі кую па лі ты ку і ўнут ра ную, мі лі
тар ную сла басць не ўда ло ся аба ра ніць 
не за леж нас ці БНР у двац ца тых га дах 
мі ну ла га ста год дзя. На дзеі ўваск рэс лі 
і ажыц ця ві лі ся з па чат кам дзе вя но стых, 
ка лі пас ля раз ва лу Са ве ца га Са ю за на 
між на род най, па лі тыч най кар це з’я ві ла
ся не за леж ная Рэс пуб лі ка Бе ла русь. 

Вык лік за ха ван ня сён ня яе су ве рэ ні тэ ту 
і дэ мак ра тыч на га ха рак та ру — гэ та із ноў 
тая спра ва, за якую ў тур мах, арыш тах, 
су дах пе рас ле ду юц ца ўжо апош ні мі 
двац цац цю га да мі ты ся чы бе ла ру саў. 
Мы тут на шчас це за бы лі пра жах лі вас
ці аў та ры тар най ула ды, якая жор ст ка 
рас п раў ля ец ца з ін ша дум ца мі. Чым та кія 
рэ прэ сіі ёсць для са міх аб ві на ва ча ных 
і іх ніх бліз кіх і род ных? Ад чу ван не на шай 
бе ла ру скай са лі дар нас ці і спа гад лі вас ці 
з ты мі людзь мі па він на быць на ту раль най 
рэ ак цы яй. Так звы чай на, пача ла ве чы, 
але і ў імя на цы я наль най ад каз нас ці. 
На жаль, вык лі каў не змен ш ва ец ца, 
а на ад ва рот, усё іх больш і больш, так 
унут ры кра і ны, як і на між на род ным 
по лі. Сі ту а цыя ўсклад ня ец ца, асаб лі ва 
ка лі на суп раць тва ёй мо вы, куль ту ры, 
не за леж нас ці ідзе на ступ не толь кі ад 
вон ка вых фак та раў, але ка лі сва і мі ру ка
мі ў імя ўла ды і дзе ля толь кі ўла ды раз
бу ра юц ца на цы я наль ныя фун да мен ты 
і ге на тып род най мо вы і куль ту ры. Гэ та га 
не мо жам інакш наз ваць як зла чын ствам 

су праць свай го на ро да і дзяр жа вы. Але 
гі сто рыя па каз вае прык ла ды, што ві на ва
тых за здзек над сва ім на ро дам лю дзей 
ча каў не толь кі суд Бо жы і гі сто рыі, што 
ча ста бы ла маг чы масць асу дзіць іх яш чэ 
пры жыц ці не за леж ны мі су да мі. Бо ня
гле дзя чы на ўсё мы му сім па мя таць пра 
тое, што спра ва на цы я наль най не за леж
нас ці ёсць і бу дзе заў сё ды на дзей най 
спра вай. Па куль лю дзі хо чуць быць гас
па да ра мі на сва ёй зям лі, то з іх ніх ду мак 
і ле ту цен няў не знік не і бе ла ру ская дзяр
жа ва. Па дзеі апош ніх тыд няў па каз ва
юць гэ та вы раз на. Не хо чуць бе ла ру сы 
быць толь кі ра ба мі ў сва ёй дзяржа ве. 
Хле ба і во лі па ўсёй кра і не пат ра бу юць 
ужо ўсе прас лой кі гра мад ства. Не быць 
скацінай і ад кі нуць паў сюд ны страх 
— гэ та той ім пульс, які вы я віў ся пра тэст
ны мі наст ро я мі. Вя до ма, шмат лю дзей 
зня ве ры ла ся ў леп шую на цы я наль ную 
і аса бі стую бу ду чы ню. Пра цяг ва ец ца 
па лі тыч ная і эка на міч ная эміг ра цыя з Бе
ла ру сі. Па кі ну тыя на цяж кае вы жы ван не 
і вып ра ба ван не сот ні ты сяч бе ла ру саў 

хва рэ юць фі зіч на і ду хоў на ад вык лі каў 
што дзён ш чы ны. Ба лю ча і крыў д на ста
но віц ца на ду шы ка лі да вед ва еш ся, што 
чар го выя та ле на ві тыя лю дзі све ту куль
ту ры, на ву кі, жур на лі сты кі ці па лі ты кі не 
ёсць за пат ра ба ва ны мі ў сва ёй дзржа ве 
толь кі па той пры чы не, што яны ду ма юць 
і ўсё ро бяць з бе ла ру ска га пун к ту гле
джан ня. Не ка то рыя з іх, не выт ры маў шы 
ак ту аль най па лі тыч най аб ста ноў кі, апы
ну лі ся не па сва ёй во лі ў дру гім, ма быць, 
леп шым све це. Але ме на ві та дзе ля ду хоў
на га ўзмац нен ня і ед нас ці ў імя бе ла ру
скас ці адз на ча ем мы 25 Са ка ві ка, наш 
Дзень Во лі, які для бе ла ру саў яш чэ не 
за вяр шыў ся поў най пе ра мо гай, але які 
даз ва ляе нам ад чу ваць ся бе як роў ных 
з ін шы мі на ро да мі. І даз ва ля ец ца ў гэ ты 
дзень мець спа дзя ван не, што яш чэ за 
на ша га ча су змо жа бе ла ру скі на род пад 
дзяр жаў ны мі белчыр во набе лы мі сця га
мі і гер бам Па го ня вы зна чыць сваю не за
леж насць і бу да ваць па лі тыч ную пры сут
насць на між на род най кар це. Праз год 
пе рад на мі круг лая, со тая га да ві на Бе ла
ру скай На род най Рэс пуб лі кі. Ужо сён ня 
ха чу ўсіх тут пры сут ных за клі каць да 
ства рэн ня і ўступ лен ня ў га на ро вы гра
мад скі ка мі тэт юбі лей ных свят ка ван няў 
на Пад ляш шы і ў Поль ш чы. Свят ка ван ні 
со тай га да ві ны па він ны мець сваю маш
таб насць, аран жы роў ку і як най шы рэй
шую, гра мад скую па ін фар ма ва насць. 
А ка лі яш чэ дэ мак ра тыч ныя пе ра ме ны 
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Мі лі цэй скія ду бін кі ў Бе ла ру сі, ад нак, 
пай ш лі ў рух. Я не ду маў, што гэ та ад
бу дзец ца так хут ка. Я па мы ліў ся, і не 
толь кі ў гэ тым. Ха ця на «доб рую зме ну» 
прэ зі дэн та Бе ла ру сі не да зво ліў ся бе пад
ма нуць, як пры хіль ні кі поль скіх пе ра мен 
да леп ша га. Урэш це ж, «леп шае чым 
гор шае» на столь кі дрэн нае, як «менш 
гор ша га». Уво гу ле, якая роз ні ца, ка лі 
ўсек чы га ла ву ір жа вай ся ке рай ці блі ску
чым мя чом?

Дрэн нае ў кеп скім у Бе ла ру сі не змя ні
ла ся, ка лі амаль з дня ў дзень у прэ зі дэн
це Лу ка шэн ку ад бы ла ся «сты вен санаў
ская» пе ра ме на з «цёп ла га ча ла ве ка» 
ў на цы я наль на га вам пі ра; з доб ра зыч лі ва
га док та ра Ген ры Джэ кіля ў зла вес на га 
Эд вар да Хай да. У на ве ле Сты вен сана, 
у якой вы сту па юць гэ тыя дзве ў ад ной ан
та га ні стыч ныя фор мы пе ра ме ны доб ра га 
ў бла го га, вы ка ры стоў ва ец ца нар ко тык. 
Чым «штах нуў ся», ці ў што ўню хаў ся Лу
ка шэн ка — не мае зна чэн ня. Важ на тое, 
што ў чар го вы раз ра ды каль на змя ніў па
лі тыч ны твар, што вар та пад к рэс ліць, і, на
рэш це, спы тац ца з зак ла по ча нас цю, якія 
апі я ты спа жыў — ма быць, ра сій скія, якія 
з’яў ля юц ца вы ні кам хі міч най суб лі ма цыі пу
цін ска га бі зу на, а мо жа толь кі алем біч ныя 
са ма го нач най мо цы — ня гле дзя чы на ўсё 
і лю бым кош там? У лю бым вы пад ку, хто б 
яго на ступ ным пе раў т ва рэн нем быў здзіў
ле ны, хай плюе са бе ў ба ра ду. Ах, мі ністр 
Ваш чы коў скі ўжо па га ліў ся? Заў сё ды чы
ста вы га ле ны прэ зі дэнт Поль ш чы Ан джэй 
Ду да не му сіў. Але спеш на аб вяс ціў сваё 
рас ча ра ван не стаў лен нем Аляк сан д ра Лу
ка шэн кі да бе ла ру скай апа зі цыі. У тым жа 
ду ху вы ка заў ся на тві та ры мар ша лак Се на
та Поль ш чы Кар чэў скі — той жа ча ла век, 
які ка лісь ці ўба чыў у бе ла ру скім прэ зі дэн
це «цёп ла га ча ла ве ка». Ця пер праз рэў, 
уба чыў шы ска та ва ных ду бін ка мі лю дзей. 
Хай там. Яны вы дат на ве да лі, што ча ка юць 
іх бо лі ў спі не. Вып ро стван не ча ла ве чых 
спін, якое на зы ва юць у лу ка шэн каў скай 
пра па ган дзе «не за кон най ак цы яй пра тэ
сту» па каз вае на іх ні ад чай. Або лепш: 
муж насць. Про стую муж насць ча ла ве ка 
і гра ма дзя ні на. На жаль, яе не стае на шым 
поль скім фон Ме тэр ні хам. Што ты чыц ца гэ
та га, я па мы ліў ся больш за ўсё. Та му што 

не ў іх па лі тыч най на іў нас ці, а звы чай най 
пры стой нас ці. Так што я па ве рыў у яе... 
ды ў іх.

Іх зда гад ка, што аб лез лы воўк, ап ра ну
ты ў ску ру све жа за бі тай авеч кі, зме ніць 
сваю пры ро ду, бы ла гэ так жа на іў най, 
цы ніч най, дур ной і неп ры стой най. Та кое 
стаў лен не бліз кае да фі ла со фіі элек т рыч
на га па сту ха, які, як вы ве да е це, бяз дум на 
б’е элек т ра шо кам па за чы не ных, збі тых 
авеч ках, як і па ваў ках, што ста яць за 
ага ро джай. Толь кі што ваў кі ма юць ку ды 
ад сту піц ца. Авеч кі не ма юць ку ды. Я па
мы ляў ся на конт пры стой нас ці прэ зі дэн та 
Ду ды і мар шал ка Кар чэў ска га. Я ча каў, 
што пап ро сяць пра ба чэн ня. З ад на го бо
ку, у поль скай гра мад скай дум кі. З дру го га 
— у бе ла ру ска га гра мад ства. Я быў на іў ны 
ў гэ тых ад но сі нах. Хай там мая рэ пу та цыя! 
Якая б там яна ні бы ла, хай ніх то пра гэ та 
не кла по ціц ца. А най менш тыя, чые спі ны 
бы лі вы ка ры ста ны ў якас ці ба ра ба наў 
да збіц ця. На шчас це, не да рэм на. Ту пыя 
стог ны бі тых спін ат ры ма лі шы ро кі вод
гук у Еў ро пе. Еў ра пей скі Са юз зак лі кае 
бе ла ру скія ўла ды «па ва жаць сва бо ду мер
ка ван няў і вы зва ліць мно гіх звы чай ных гра
ма дзян і жур на лі стаў, зат ры ма ных пад час 
ак цыі пра тэ сту, ар га ні за ва на га ў Дзень 
Во лі». Зат ры ман ні ад бы лі ся ў Мін ску і ін
шых га ра дах. І гэ та сту пень пра тэ стаў або 
гра мад ска га вып ро стван ня спі ны здзіў ляе. 
Што ты чыц ца гэ та га, і я тут быў няп ра вы, 
мяр ку ю чы, што больш ран нія пра я вы ма
ні фе ста цыі пе рад ула дай зза дур но га 
дэк рэ ту су праць «дар ма е даў» з’яў ля юц ца 
про ста вы пад ко вы мі. Я па даз ра ваў на ват, 
што яны мо гуць быць нат х нё ныя ра сій скай 
аген ту рай! На ват ка лі і бы ло так, спра ва 
вы хо дзіць зпад яе кан т ро лю. Па ра лель
на і не за леж на ад бе ла ру ска га кан тэк сту 
і ў Ра сеі на сту пі лі ак ты са цы яль на га бун ту, 
на кі ра ва на га су праць стра шэн най ка руп
цыі і цы ніз му пу цін скай ула ды. Іх маш таб 
так са ма здзіў ляе, так як і ў Бе ла ру сі. Ка
лі б я меў ра цыю на гэ ты раз — ідзе час 
рэ аль ных змен. Ані над звы чай доб рых, ані 
дрэн ных. Яны заў сё ды па каз ва юць сваю 
праў ду пас ля. Ну, а ка лі зме ны ў Поль ш чы?
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Пас ля шас ці га доў за стою і дэп рэ сіі 
бе ла ру скае гра мад ства абу дзі ла ся. Яно 
ўзру ша на, абу ра на і больш ра ды каль на 
наст ро е на, чым ра ней. Але пас ля жор ст
ка га рэ а га ван ня ўлад на мір ныя схо ды 
і вы сту пы, сі ла во га па даў лен ня і зду шэн ня 
пра тэ стаў, ры зы куе яш чэ больш упас ці 
ў дэп рэ сію, зня ве рыц ца ў тым, што ў дзяр
жа ве хоць неш та мож на зра біць, змя ніць, 
каб да маг чы ся ўрэш це ча ка най воль нас ці. 
Ана лі ты кі пры во дзяць слуш ныя і не зу сім 
па ра ле лі з сі ту а цы яй 2010 го да, ка лі бы ла 
ра заг на ная Плош ча, а гра мад ства паг ру зі
ла ся ў стан су цэль на га рас ча ра ван ня і ле
тар гіі. Мі ру зноў аб веш ча на вай на.

Мно гія за раз пі шуць, што рэ жым пе рай
шоў апош нюю ма раль ную ры су, што для 
яго не за ста ло ся ні я кіх бар’ е раў стры ман
ня, што дык та ту ра ўста ля ва ла ся кан чат ко
ва. Гэ та ўсё, ка неш не, лух та, бо апош нія 
ме жы гэ ты рэ жым пе рай шоў яш чэ ў 1999
2000 га дах, ка лі бяс с лед на знік ла не каль кі 
апа зі цый ных па лі ты каў, жур на ліст і гэ тыя 
па лі тыч ныя за бой ствы бы лі за моў ча ны ўла
дай. Усё, што ад бы ва ла ся пас ля — гэ та 
толь кі пры лі вы і ад лі вы з пэў ны мі эле мен
та мі цу на мі. За раз вось прый ш ла но вая вя
лі кая хва ля па лі тыч ных рэ прэ сій. З ула дай 
ні чо га но ва га ці дзіў на га не ад бы ло ся і не 
ад бу дзец ца. Дзі ва хут чэй у ін шым — як 
за ўсе гэ тыя га ды ў час ма са вых жор ст кіх 
збі ван няў на плош чах ні ко га не за бі лі на 
смерць. Вось гэ та са праўд ны цуд. Праў да, 
не бу дзем тут за бы вац ца ні пра не выт
лу ма ча ны дзіў ны тэ ракт у мін скім мет ро 
ў кра са ві ку 2011 г. і 15 за гі ну лых, ні пра 
пас пеш лі вы рас ст рэл двух ма ла дзё наў, 
якіх у тым вы бу ху зві на ва ці лі, але ві ну якіх 
ніх то не да ка заў.

З ула дай усё зра зу ме ла. Гэ ты мін скі 
фі лі ял дык та ту ры аб ва ліц ца ад на час на, 
ці кры ху ра ней, ці толь кі кры ху паз ней, 
ра зам са сва ім га лоў ным офі сам у ма скоў
скім Крам лі. Не вы пад ко ва ўслед за ма са
вы мі ак цы я мі пра тэ сту ў Бе ла ру сі пай ш лі 
мі тын гі і па ра сей скіх га ра дах. Пры гэ тым 
гэ ты гіб рыд ны двух га ло вы, ці шмат га ло
вы рэ жым, яш чэ мо жа за гу біць мно ства 
жыц цяў, па ла маць ты ся чы лё саў. Та кія 
рэ жы мы не ве да юць жа лю — як га во рыц

ца, ні да жан чын, ні да ста рых, ні на ват да 
дзя цей, што мы ўба чы лі чар го вы раз у час 
раз го ну мір ных дэ ман ст ран таў у цэн т ры 
бе ла ру скай ста лі цы. Гэ тая сі стэ ма збу да
ва на на су цэль ных хлус ні і злос ці, ашу кан
стве і ня на віс ці. Та таль нае і аб са лют нае 
зло — яе глы бін ная сут насць. Тут пы тан
няў ня ма даў но.

А вось да дур ных і га ра чых га ло ваў, якія 
не слу ха лі больш ці хіх, але ра зум ных га ла
соў, пы тан ні за ста юц ца. Я маю на ўва зе 
тыя бе ла ру скія ме дыярэ сур сы і не ка то
рых па лі ты каў, якія на хва лі на род ных пра
тэ стаў яш чэ за па ру тыд няў да Дня Во лі 
ста лі паў сюд на кры чаць: „Рэ жы му ка нец!”, 
„25га Бе ла русь прач нец ца ў но вай кра і
не!”, „На ста ла га дзі на рэ ва лю цыі!” і та му 
па доб нае. Гэ тыя дур ныя зак лі кі ў знач най 
сту пе ні спра ва ка ва лі не а дэк ват ныя за га
ды кі раў ні коў і жор ст кія дзе ян ні сі ла ві коў, 
у якіх чар го вы раз „знес ла дах”. Гра ма
дзян ская су поль насць зноў бяз лі тас на „за
чыш ча на”, мно гія лю дзі дэ ма ра лі за ва ны. 
Але вяс на 2017 го да ў знач най сту пе ні ад
кры ла ты ся чам но вых лю дзей во чы на сап
раў д ную сут насць гэ та га рэ жы му. Та му, 
ня гле дзя чы на но вы раз г ром гра ма дзян
скай су поль нас ці, ула да не мо жа ад чу ваць 
ся бе пе ра мож цам — су праць яе вы сту пі ла 
за раз мно ства но вых, ра ней ней т раль ных 
лю дзей і на ват бы лых пры хіль ні каў. Но вая 
хва ля вы сту паў су праць ан ты на род най 
па лі ты кі, бе зу моў на, на пе ра дзе, але ка лі 
— ніх то не ве дае.

Бе ла ру скі ж на род му сіць за раз знай с ці 
но выя фор мы са лі дар нас ці, но выя ме та ды 
і спо са бы нег вал тоў на га зма ган ня, вып
ра ца ваць гэт кі наш бе ла ру скі ган дызм, 
эле мен ты яко га мы па сут нас ці ўжо ба чы лі 
ў гэ тыя са ка віц кія дні на ву лі цах і плош чах 
роз ных га ра доў. Лю дзі ста лі ра зум ней шы
мі ў мно гім, яны ўжо не хо чуць са ма пад
ман вац ца, не хо чуць маў чаць і маў к лі ва 
цяр пець здзе кі. Яны па чы на юць усё больш 
ідэн ты фі ка ваць і фік са ваць вы ка наў цаў 
зла чын ных за га даў — кар ні каўсуд дзяў, 
кар ні каўмі лі цы ян таў, кар ні каў„омо нов
цев”, ад каз ных за ра стап тан не за ка на даў
ства служ бо вых асоб. Ад сюль уся ля кія 
ву ліч ныя гра фі ці, стрытар ты, дзе з’яў ля юц
ца пар т рэ ты кан к рэт ных ві на ва тых у без за
кон ні лю дзей. Асаб лі вая ка ста зла чын цаў 
— гэ та дзяр жаў ныя пра па ган ды сты. На 
бу ду чым бе ла ру скім „нюр н бер г скім пра цэ
се” яны па він ны ся дзець у пер шым шэ ра
гу. Але пра гэ та ўжо паз ней.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Пер шы мі, бо ўжо 21 са ка ві ка, па ча лі 
свят ка ваць Дзень Не за леж нас ці Бе ла ру
сі вуч ні Агуль на а ду ка цый на га лі цэя з бе
ла ру скай мо вай на ву чан ня імя Бра ніс ла
ва Та раш ке ві ча ў Бель скуПад ляш скім, 
а па гля дзець «Бе ла ру скі тур нір», што 
быў ар га ні за ва ны ў спар тыў най за ле 
бел лі цэя, уп ры го жа най белчыр во на
бе лы мі сця га мі і кон кур с ны мі пла ка та мі 
з мі ну лых га доў «Бе ла русь у ма іх ва чах», 
прый ш ла гру па бель скіх бел гім на зі стаў 
з су сед няй «трой кі» са сва і мі на стаў ні
ца мі. У Бель скім бел лі цэі пры ня ло ся ўжо 
свят ка ван не Дня Во лі па вод ле вып ра ца
ва на га ра ней па рад ку.

— Мы хо чам, каб на шы вуч ні бы лі 
свя до мы мі бе ла ру са мі і ве да лі свае гі сто
рыю і тра ды цыі, а праз свят ка ван ні Дня 
Не за леж нас ці бу ду ец ца то ес насць бе ла
ру саў, — за я ві ла на стаў ні ца бе ла ру скай 
мо вы ў бел лі цэі Яў ге нія Та ран та.

У спар тыў най за ле бел лі цэя спат
ка лі ся вуч ні трох пер шых кла саў, каб 
зма гац ца ў «Бе ла ру скім тур ні ры». Іх спа
бор ні цтвы ацэнь ва ла тур нір ная ка мі сія, 
якую скла да лі на стаў ні кі і ста рэй шыя вуч
ні шко лы. Лі цэ і сты ўсіх пер шых кла саў 
уда ла зас пя ва лі школь ны гімн «Люб лю 
наш край, ста рон ку гэ ту», ста ра лі ся як 
ма га най ці ка вей зап рэ зен та ваць свае 
кла сы, звяр та ю чы так са ма ўва гу на сва іх 
на стаў ні каў. На пад рых та ва ных вуч ня мі 
пла ка тах «Бе ла русь у ма іх ва чах» мож на 
бы ло ўба чыць гі ста рыч ныя на цы я наль
ныя сім ва лы — белчыр во набе лы сцяг 
і герб «Па го ня», але так са ма ця пе раш нія 
афі цый ныя сім ва лы Бе ла ру сі. Асаб лі ва 
ці ка вы мі і раз на род ны мі бы лі прэ зен та
цыі ка зак на бе ла ру скай мо ве, ка лі вуч ні, 
вы сту па ю чы, пе ра ап ра на лі ся за роз ныя 
по ста ці. Тур нір за вяр шы лі спар тыў ныя 
спа бор ні цтвы. Пас ля пад вя дзен ня вы ні
каў ака за ла ся, што ў «Бе ла ру скім тур ні
ры» пе ра мог І АЦ клас, на дру гім мес цы 
апы нуў ся І Д клас, а трэ цяе мес ца за няў 
І Б клас.

— Тур нір ныя спа бор ні цтвы гэ та ці ка
вы спо саб свят ка ван ня Дня Не за леж нас
ці, пра які мы га во рым на ўро ках у шко
ле, — за я ві лі пер шак лас ні цы Іа ан на 
Ко бус і Ве ра ні ка Кар дзю ке віч.

— Мы на ўро ках бе ла ру скай мо вы 
га во рым аб аб вяш чэн ні Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі і ў су вя зі з гэ тым 
у мі ну лых га дах у на шай шко ле ла дзі лі ся 
ўра чы стыя лі ней кі. Мне тут па да ба юц ца 
ўсе спа бор ні цтвы гэ та га тур ні ру, — за я
ві ла бел гім на зіст ка Аляк сан д ра Зін ке віч 
з бель скай «трой кі», якая прый ш ла на 
тур нір ра зам са сва і мі школь ны мі сяб ра
мі і на стаў ні ца мі.

— Ужо пры ня ло ся, што вуч ні бель скай 
«трой кі» пры хо дзяць у спар тыў ную за
лу бел лі цэя, каб па гля дзець тур нір ныя 
зма ган ні іх ста рэй шых сяб роў. Ві даць, 
што вуч ні мно га рых та ва лі ся да вы сту паў 
пе рад сва і мі сяб ра мі, зап рэ зен та ва лі ся, 
як сап раў д ныя ак цё ры і пад рых та ва лі ці ка
выя сцэ ніч ныя афар м лен ні. У гэ тым го дзе 
мы хо чам спа лу чыць свят ка ван не Дня Не
за леж нас ці Бе ла ру сі з на шым школь ным 
свя там, якое бу дзем ад зна чаць паз ней, 
— ска за лі на стаў ні цы бе ла ру скай і поль
скай моў з бель скай «трой кі» Мі рас ла ва 
Ва ронь ская і Алі на Бань коў ская.

Пас ля за вяр шэн ня тур ні ру на стаў ні кі 
пе рай ш лі на дру гі па верх шко лы, дзе 
прэ зен та ва лі ся ба га та ўпры го жа ныя 
ста лы з бе ла ру скі мі на цы я наль ны мі 
стра ва мі. Вуч ні па а соб ных дру гіх кла саў 

з да па мо гай сва іх баць коў і ба буль рых
та ва лі до ма роз ныя стра вы, а ў шко ле 
ста ра лі ся як ма га най лепш уп ры го жыць 
ста лы свай го кла са. Вуч ні ІІ АЦ кла са 
збо ку ста лоў па ве сі лі ліст кі на ша га тыд
нё ві ка «Ні ва».

— Мы ха це лі па ка заць, што чы тан не 
«Ні вы», гэ та школь ная тра ды цыя, — за я
ві лі вуч ні ІІ АЦ кла са, якія, уп ры гож ва ю чы 
ста лы, вы ка на лі так са ма белчыр во набе
лыя кам па зі цыі.

— Мы тут мо жам спа кой на свят ка ваць 
Дзень Не за леж нас ці Бе ла ру сі, а ў Рэс
пуб лі цы Бе ла русь за ба ра ня юц ца та кія 

дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо вы 
ў Гай наў цы. Спа чат ку гай наў скія бел гім
на зі сты спат ка лі ся ў ак та вай за ле, дзе 
ад быў ся бе ла ру скі тур нір «Юны бе ла ру
са вед». Вуч ні, сто я чы выс лу ха лі бе ла ру
скі гі ста рыч ны гімн «Мы вый дзем шчыль
ны мі ра да мі», а га лоў ны ар га ні за тар 
су стрэ чы, на стаў нік бе ла ру скай мо вы 
Ян ка Кар чэў скі рас па вёў пра гі ста рыч
ныя па дзеі, якія да вя лі да аб вяш чэн ня 25 
са ка ві ка 1918 го да не за леж нас ці Бе ла
ру сі і ства рэн ня Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі. Прад стаў ні кі ад шас ці кла саў 
бел гім на зіі се лі за ста лы і ад каз ва лі на 

і ін фар ма цыя аб Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі цы ўвя лі нас у свя точ ны на
строй, а бе ла ру скі тур нір быў пра вер кай 
на шых ве даў, — га ва ры лі бел гім на зі сты.

— Вуч ні зна ё мяц ца з гі ста рыч ны мі 
па дзе я мі 1918 го да і аб вяш чэн нем БНР 
на ўро ках, а тут па паў ня юц ца гэ тыя ве
ды. Сён ня з дак ла дам пра гі ста рыч ныя 
па дзеі 99га до вай даў нас ці меў пе рад 
лі цэ і ста мі вы сту піць пра фе сар Алег Ла
ты шо нак, але па аса бі стых пры чы нах не 
змог да е хаць да нас, — ска заў на стаў нік 
бе ла ру скай мо вы Ян ка Кар чэў скі.

Гай наў скія бел лі цэ іс ты так са ма спат
ка лі ся ў гэ ты дзень у ак та вай за ле, дзе 
выс лу ха лі два бе ла ру скія гім ны: з маг ні та
фо на — «Мы вый дзем шчыль ны мі ра да
мі», а ў вы ка нан ні бе ла ру ска га школь на га 
ка лек ты ву «Зніч ка» — «Ма гут ны Бо жа». 
На асаб лі вую пах ва лу зас лу жы лі му зыч
ны кі раў нік «Зніч кі» Ба жэ на Він цо нак 
і яе вуч ні з ва каль на га ка лек ты ву, якія 
раз ву чы лі пат ры я тыч ныя пес ні «Ма гут ны 
Бо жа», «Па го ня», «Сцяг», «У гуш ча рах», 
«Гэ та Бе ла русь» і зай маль на зап рэ зен та
ва лі ся з пат ры я тыч най му зыч най пра гра
май пе рад сва і мі сяб ра мі і на стаў ні ка мі на 
Дзень Во лі.

— Трэ ба свят ка ваць Дзень Не за леж
нас ці, бо ў 1918 го дзе ства ра ла ся на ша 
бе ла ру ская не за леж ная дзяр жа ва. Мне 
вель мі па да ба ец ца твор часць Мак сі ма 
Баг да но ві ча і та му я ра да, што бу дуць чы
тац ца яго тэк сты, — ска за ла Ан на Бя ляў
ская, а яе сяб роў кі пах ва лі лі агуль наш
коль ныя свят ка ван ні Дня Не за леж нас ці.

На стаў ні ца бе ла ру скай мо вы і ме та
дыст па спра вах на ву чан ня бе ла ру скай 
мо вы Ялан та Гры га рук прыб лі зі ла ідэю 
ства рэн ня бе ла ру скай не за леж най дзяр
жа вы ў 1918 го дзе, рас па вя ла пра па дзеі 
гэ та га пе ры я ду на бе ла ру скіх зем лях. 
Бел лі цэ і сты ў сваю чар гу чы та лі про зу 
Мак сі ма Баг да но ві ча з пат ры я тыч ным зме
стам, выс лу ха лі зак лі кі бе ла ру ска га па э та 
ша на ваць сваю мо ву і на цыю, якія з’яў ля
юц ца ак ту аль ны мі і ў ця пе раш ні час.

— Доб ра, што свят ку ем Дзень Не
за леж нас ці Бе ла ру сі, бо трэ ба ве даць 
і ша на ваць на шу гі сто рыю, — га ва ры лі 
На тал ля Му сюк, Іа ан на Ра ма нюк і На
тал ля Вась ко з бе ла ру ска га ка лек ты ву 
«Зніч ка».

25 са ка ві ка, роў на 99 га доў пас ля 
аб вяш чэн ня Бе ла ру скай На род най Рэс
пуб лі кі, у кі на за ле Му зея і ася род ка бе ла
ру скай куль ту ры ў Гай наў цы спат ка лі ся 
бе ла ру сы, каб свят ка ваць Дзень Во лі.

— Мы з Яў ге нам Ян чу ком і Лу ка шом 
Пле вай у мі ну лым го дзе ад на ві лі свят ка
ван не Дня Во лі ў Гай наў цы і пра даў жа ем 
яго ў гэ тым го дзе. Дру гі раз ат ры ма лі мы 
маг чы масць ар га ні за ваць свят ка ван не 
ў па мяш кан нях Гай наў ска га бел му зея. 
Знай ш лі ся спон са ры, якія да па маг лі рэ а
лі за ваць на шу за ду му. У гэ тым го дзе мы 
вы хо дзім паза пра сто ру на шай кра і ны, 
бо сён ня ў бел му зеі вы сту па юць гос ці 
з Рэс пуб лі кі Бе ла русь. На шу ідэю пад т
ры ма лі «ВА ША НІ ВА — пер шая бе ла ру
ская га зе та не на па пе ры», тэ ле ка нал 
«Бел сат», Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя, 
Тыд нё вік бе ла ру саў у Поль ш чы «Ні ва» 
і «Хра на топ — Фонд Сун дук». Гэ тыя бе
ла ру скія СМІ па каз ва юць жыц цё бе ла ру
саў і так, як і ў мі ну лым го дзе, мы зра бі лі 
стаў ку на прэ зен та ван не раз на род нас ці 
бе ла ру скай куль ту ры, — ска заў Хры ста
фор Ан гель чык.

Дзень Не за леж нас ці ў Гай наў цы і Бель ску
У БЕЛЬ СКІМ І ГАЙ НАЎ СКІМ БЕЛ ЛІ ЦЭ ЯХ І ГАЙ НАЎ СКАЙ БЕЛ ГІМ НА ЗІІ СВЯТ КА ВАН НЕ ДНЯ 
ВО ЛІ СТА ЛА ЎЖО ТРА ДЫ ЦЫ ЯЙ. 21 І 24 СА КА ВІ КА ВУЧ НІ ГЭ ТЫХ АДУ КА ЦЫЙ НЫХ УСТА НОЎ, 
КА РЫ СТА Ю ЧЫ СЯ БЕЛ-ЧЫР ВО НА-БЕ ЛЫ МІ СЦЯ ГА МІ І ГЕР БАМ «ПА ГО НЯ», ПАД ЧАС АГУЛЬ-
НАШ КОЛЬ НЫХ СВЯТ КА ВАН НЯЎ АД ЗНА ЧЫ ЛІ 99-Я ЎГОД КІ СТВА РЭН НЯ БЕ ЛА РУ СКАЙ НА РОД-
НАЙ РЭС ПУБ ЛІ КІ. 25 СА КА ВІ КА Ў МУ ЗЕІ І АСЯ РОД КУ БЕ ЛА РУ СКАЙ КУЛЬ ТУ РЫ Ў ГАЙ НАЎ ЦЫ 
САБ РА ЛІ СЯ БЕ ЛА РУ СЫ ГАЙ НАЎ Ш ЧЫ НЫ, А ДА ІХ ДА ЛУ ЧЫ ЛІ СЯ БЕ ЛА РУ СЫ З БЕЛЬ СКА-ПАД-
ЛЯШ СКА ГА, БЕ ЛА СТО КА І РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ, КАБ АД ЗНА ЧЫЦЬ ДЗЕНЬ ВО ЛІ. СВЯТ-
КА ВАН НЕ ДНЯ НЕ ЗА ЛЕЖ НАС ЦІ Ў ПА МЯШ КАН НЯХ ГАЙ НАЎ СКА ГА БЕЛ МУ ЗЕЯ, ЯКОЕ ПРА ВО-
ДЗІ ЛА СЯ Ў ПРОШ ЛЫМ, БЫ ЛО АД НОЎ ЛЕ НА Ў МІ НУ ЛЫМ ГО ДЗЕ І ПРА ДОЎ ЖА НА Ў ГЭ ТЫМ. 
У БЕ ЛА СТО КУ БЕ ЛА РУ СКІ СА ЮЗ У РП ПРА ВО ДЗІЦЬ АГУЛЬ НА ПОЛЬ СКІЯ СВЯТ КА ВАН НІ ДНЯ 
ВО ЛІ, ЯКІЯ Ў 2005 ГО ДЗЕ АР ГА НІ ЗА ВАЎ У ГАЙ НАЎ СКІМ ДО МЕ КУЛЬ ТУ РЫ.

n Асаб лі вай пах ва лы зас лу жы лі му зыч ны кі раў нік «Зніч кі» 
Ба жэ на Він цо нак і яе вуч ні з ва каль на га ка лек ты ву, якія зап рэ-

зен та ва лі ся з пат ры я тыч най му зыч най пра гра май

n Та маш Су лі ма ў Гай наў скім 
бел му зеі за чы таў зва рот стар-

шы ні Ра ды Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі ў за меж жы Івон кі Сур ві-
лы да бе ла ру скай на цыі з на го ды 

свят ка ван ня Дня Во лі

свят ка ван ні і не даз ва ля ец ца ка ры стац
ца бе ла ру скі мі на цы я наль ны мі сім ва ла мі, 
белчыр во набе лым сця гам і гер бам «Па
го ня». Уват к нуў шы белчыр во набе лыя 
сцяж кі ў на шы на цы я наль ныя бе ла ру скія 
стра вы, мы вы каз ва ем са лі дар насць 
з жы ха ра мі Бе ла ру сі, якія свят ку юць 
Дзень Во лі пад белчыр во набе лы мі сця
га мі, — ска за лі вуч ні ІІ Д кла са.

Бел лі цэ і сты ІІ Б кла са ў сваю чар гу 
зап рэ зен та ва лі пры го жы стол і раз на
род ныя бе ла ру скія стра вы. Ды рэк тар 
бел лі цэя Ан д рэй Сце па нюк, які ўзна ча ліў 
пра цу ка мі сіі, што ацэнь ва ла смак і вы
гляд страў, а так са ма вы гляд ста лоў, 
па ін фар ма ваў, што ўсе тры дру гія кла сы 
за ня лі раў нап раў ныя пер шыя мес цы.

У апош ні пра цоў ны дзень тыд ня, 24 
са ка ві ка, Дзень Во лі свя точ на і з вы ка
ры стан нем белчыр во набе лай сім во лі кі 
ад зна чы лі вуч ні Ком п лек су школ з да

тур нір ныя пы тан ні, якія пад рых та ваў 
і ста віў вуч ням на стаў нік Ян Кар чэў скі. 
Слу ха лі ад ка заў усе бел гім на зі сты, іх на
стаў ні кі і ды рэк тар шко лы Яў ген Сач ко, 
які ра зам з ві цэды рэк тар Ні най Лу ка сік 
быў так са ма на свят ка ван ні бел лі цэ і стаў. 
Вуч ні ўда ла спраў ля лі ся з пы тан ня мі па 
бе ла ру скай лі та ра ту ры, куль ту ры, гі сто
рыі, ці су час ным жыц ці ў Бе ла ру сі і жыц ці 
бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны.

— Мы ра ды, што доб ра спра ві лі ся 
з пы тан ня мі і за ня лі ў тур ні ры пер шае 
мес ца, — за я ві ла ву ча ні ца ІІ Б кла са 
Дар’я Мі ся юк і да ба ві ла, што ка лі год та
му свят ка ваў ся Дзень Во лі, та ды яе пер
шы клас у бе ла ру скім тур ні ры так са ма 
за няў пер шае мес ца.

Дру гое мес ца ў тур ні ры за няў І А клас, 
а трэ цяе — ІІІ А.

— Ва ўра чы стых аб ста ві нах мы свят
ку ем Дзень Не за леж нас ці Бе ла ру сі. Гімн 

n Вуч ні ІІ АЦ кла са, бельскага 
белліцэя уп ры гож ва ю чы ста лы, 
вы ка на лі бел-чыр во на-бе лыя 
кам па зі цыі

працяг10



4  САМАКІРАВАННЕ, САМАФІНАНСАВАННЕ... 02.04.2017              № 1402.04.2017              № 14

бу дуць мець мес ца ў бе ла ру скай дзяр жа
ве, дык ра дасць і ранг юбі лею ўзрас це 
не ве ра год на.

Та ды для нас, бе ла ру саў Бе ла сточ
чы ны, не менш важ ным бу дзе тое, каб 
свят ка ван ні Ак ту 25 Са ка ві ка па шы ра лі
ся ся род дзя цей і мо ла дзі. Над та важ най 
спра вай для нас бы ло б, каб, іду чы за 
пры кла дам ін шых на цы я наль ных мен
шас цей, у сва іх род ных мяс цо вас цях са
маў ра даў цы з бе ла ру скіх гмін і па ве таў 
пра га ла са ва лі ўсё ж та кі за двух моў ны мі 
ўка заль ні ка мі.Та кім чы нам на ша, шмат вя
ко вая пры сут насць на гэ тай зям лі пры ня
ла б і ві доч нае, вон ка вае вы яў лен не. Гэ
та бы ло б ак там на цы я наль най спе лас ці 
і фак тыч ным до ка зам бе ла ру скай ад каз
нас ці за лёс і бу ду чы ню на шых „ма лых 
ай чын”. Лёс на шай мен шас ці за ле жыць 
перш за ўсё ад та го, як на шы ля каль ныя 

па лі ты кі, кштал ту вой таў, бур га міст раў, 
ста ра стаў за хо чуць су поль на пра ца ваць 
так са ма і ў ка рысць бе ла ру скас ці сва іх 
вы бар ш чы каў. Ка лі не бу дзе нас тут, бе
ла ру саў, та ды не бу дзе ка му іх вы бі раць. 
Праз год чар го выя, са маў ра да выя вы ба
ры. Лі чу важ ным сён ня вы ка заць дум ку 
і пат рэ бу, што ме на ві та на шы, не за леж
ныя, вы бар чыя ка мі тэ ты на тры ва ла 
па він ны з’я віц ца праз год у пад ляш скай 
пра сто ры. У сі ту а цыі поль скаполь ска га 
па лі тыч на га за ка ло ту і ска ры стоў ван ня 
нас толь кі ў ро лі ста ты стаў і вы бар ча га 
мя са, на ша ад каз насць за сён няш ні 
дзень і бу ду чы ню па тра буе ад нас так са
ма са ма стой най ак тыў нас ці на гра мад
скавы бар чай ні ве. Ад гэ тай ад каз нас ці 
мы не мо жам ухі ляц ца і тлу ма чыць усё 
звыш нес п ры яль ны мі нам аб ста ві на мі. 
Тое, што мы па він ны за раз жа зра біць, 
ро бім для са мой на дзей най спра вы, 
у якую ве рым: што мы, бе ла ру сы Бе ла
сточ чы ны, бы лі тут і бу дзем на да лей.

Ня хай заў сё ды дзень 25 Са ка ві ка бу

дзе днём бе ла ру скай год нас ці і зго ды.
А на шы свят ка ван ні ёсць так са ма па

дзя кай тым, хто ў што дзён най пра цы за 
бе ла ру скасць ах вя ра ваў са мім са бою. Мы 
з гэ та га мес ца ім усім дзя ку ем і па мя та ем 
пра мі ну лае дзе ля бу ду чы ні. На шая аб’ яд
на насць пат рэб ная так са ма ў кан тэк с це 
і пат рэ бе вы раз на га ста но віш ча і ад по ру 
на конт фаль ша ван ня гі ста рыч ных па дзей 
пер шых пас ля ва ен ных га доў на Бе ла
сточ чы не. Но вая гі ста рыч ная кан цэп цыя, 
рас п ра цоў ва ная не ка то ры мі поль скі мі 
па лі тыч ны мі сі ла мі і дзяр жаў ны мі ўста но ва
мі на конт па цы фі ка цыі бе ла ру скіх вё сак 
Пад ляш ша вя дзе да кляй ма ван ня ня він на 
за гі ну лых лю дзей, якіх адзі най ві ной бы ло 
толь кі тое, што бы лі пра ва слаў ны мі бе
ла ру са мі. Ха чу па дзя ка ваць тут усім тым, 
хто аба ра няе па мяць на шых прод каў і ад
на час на гі ста рыч ную праў ду, ня гле дзя чы 
на зня важ лі васць і аг рэ сію роз ных асоб 
і струк тур з бо ку поль скай боль шас ці.

Год та му на зад, за вяр ша ю чы сваё вы
ступ лен не, ска заў я на ступ ныя сло вы:

„На шым і на ступ ным па ка лен ням на
пэў на бу дзе слу жыць пла на ва нае, дзя ку
ю чы іні цы я ты ве аб’ яд нан ня „АБ БА”, а на
пі са нае сяб ра мі Бе ла ру ска га гі ста рыч на
га та ва ры ства, вы дан не пад руч ні ка па 
гі сто рыі бе ла ру саў Пад ляш ша. На пэў на 
ў гэ тай пра цы зной дуц ца і рад кі, пры све
ча ныя ўдзе лу бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны 
ў час аб вяш чэн ня Ак ту 25 са ка ві ка 1918 
го да і зма ган ня за яго ажыц цяў лен не”. 
Сён ня бу дзем маг лі ме на ві та ўпер шы ню 
па зна ёміц ца з гэ тым вы дан нем, якое 
для нас на пэў на ста не на цы я наль ным 
апі рыш чам і ін тэ лек ту аль най да па мо гай 
у за ха ван ні на цы я наль най то ес нас ці.

Та му трэ ба ве рыць, што праз год свят
ка ван не ста год дзя аб вяш чэн ня Бе ла ру
скай На род най Рэс пуб лі кі бу дзем ад зна
чаць год на і ра дас на.

Жы ве Бе ла русь!
vЯўген ВАПА

Вы ступ лен не з на го ды 99-й га да ві ны аб вяш-
чэн ня Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі ў час 

свят ка ван няў у Бе ла сто ку 25 са ка ві ка 2017 го да.

АКТ 25 СА КА ВІ КА 

2працяг

Вер б ні ца
10 кра са ві ка 2017 го да па чы на ец ца 

Вя лі кі ты дзень — апош ні ты дзень Вя лі-
ка га по сту. У пе рад ве лі код ную ня дзе лю 
адз на ча ем уезд Гос па да Ісу са ў Іе ру са-
лім і на па мят ку гэ та га зда рэн ня пад-
час на ба жэн ства пас вя ча юц ца паль мы 
— вяр бо выя га лін кі. У на ро дзе свя та на-
зы ва юць Паль ма вай або Вер б най ня дзе-
ляй — Вер б ні цай (сё ле та 9 кра са ві ка).

У Еван гел лі па ве дам ля ец ца, што ка лі 
Ісус ішоў у Іе ру са лім, вуч ні пры вя лі Яму 
ас лі цу і ма ла до га ас ла, пак ла лі на іх сваё 
адзен не і Ісус сеў на ас ла. Ка лі Ён пад’-
яз джаў да Іе ру са лі ма, мно ства на ро ду 
вый ш ла Яму на суст рач. Пе рад Ім лю дзі 
рас с ці ла лі сваё адзен не і паль ма выя га-
лін кі з вок лі чам: „Асан на сы ну Да ві да ву! 
Блас ла вё ны Той, хто ідзе ў імя Гас под няе! 
Асан на ў выш ніх”. Ка лі Ісус увай шоў у Іе-
ру са лім, го рад уска лых нуў ся і ўсе па ча лі 
пра Яго пы тац ца: „Хто Ён?”. Тыя, што Яго 
ўслаў ля лі, ад каз ва лі: „Гэ та Ісус, пра рок 
з На за рэ та-Га лі лей ска га”.

Звы чай свя ціць паль мы прый шоў 
да нас з За ха ду ў ся рэд не вя коўі, а паль-
ма выя га лін кі за мя ні лі вяр бо вы мі, ма-
лі на вы мі або па рэч ка вы мі, якія ў час 
Вя лі ка га по сту зрэз ва лі і ста ві лі ў зба ны 
з ва дою, каб раз ві лі ся і рас ц ві лі.

Ас вя чо ныя вяр бо выя га лін кі лю дзі 
тры ма лі за іко на мі. З на ды хо дам зі мы 
або пе рад чар го вым Вя лі кад нем іх 
спаль ва лі (ас вя чо ных прад ме таў нель га 
вы кі даць на смет нік). Даў ней пу ска лі на 
ва ду ра кі.

Сён ня, асаб лі ва ў га ра дах, паль мы 
мож на ку піць на ба за рах, а ро бяць іх 
з за су ша ных кве так, ча ста штуч ных, 
з па фар ба ва ных сцяб лі нак траў. Та кія 
паль мы тры ма юць у ва зо нах, на ват па 
не каль кі га доў, а ка лі пыл пры ха вае іх 
ха ра ство, ван д ру юць яны ў... смет нік.

Ця гам ста год дзяў ас вя чо ным паль-
мам пры да ва лі ся ма гіч ныя ўлас ці вас ці. 
Рас пуш ча ныя пу пыш кі лі чы лі ся сім ва лам 
пла да ві тас ці, сі лы, ма ла дос ці. Лю дзі сця-
ба лі адзін ад на го га лін ка мі, пры га вор-
ва ю чы: „Вэр ба б’е, нэ заб’е, за тыж дэнь 
Вэ лік дэнь...” ды жа да лі са бе пос пе хаў і ба-
гац ця. Глы та лі так са ма пу пыш кі, якія ме-
лі пра ду хі ляць га лаў ныя бо лі, хва ро бы 
ды халь ных шля хоў і лёг кіх. Ас вя чо ныя 
га лін кі пры мя ня лі ся для за мо вы на валь-
ні цы, акур ва лі імі жан чын у час ро даў ды 
хво рую жы вё лу. Ве ры лі, што яны ахоў ва-
юць ад ма лан кі, па жа ру і ін шай не бяс пе-
кі. У ве лі код ны па ня дзе лак ас вя ча лі імі 
па лі. Ка лі вяс ною ўпер шы ню вы га ня лі да-
бы так на па шу, сця ба лі яго паль май, каб 
не хва рэ ла ўлет ку. Ва ўсіх гэ тых звы ча ях 
гу чыць рэ ха ста ра жыт ных, яш чэ дах рыс-
ці ян скіх, за ба бо наў.

Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Уз на га ро да за най леп шую кні гу 
2016 го да бы ла ўру ча на аў та ру 
24 са ка ві ка ў Цэн т ры імя Люд ві ка 
За мен го фа ў Бе ла сто ку. Лі та ра-
тур най прэ мі яй прэ зі дэн та го ра да 
Бе ла сто ка імя Вес ла ва Ка за нэц ка-
га (сё ле та XXVI вы пуск) ад зна ча-
юц ца твор цы, звя за ныя з го ра дам 
Бе ла сто кам або рэ гі ё нам, якіх 
кні га ты чыц ца, або бы ла тут вы да-
дзе на. Пат рон прэ міі — па мер лы 
ў 1989 го дзе вы дат ны па эт, пра за-
ік, жур на ліст і ані ма тар куль ту ры.

Як ска заў у час цы ры мо ніі ўзна га ро
джан ня прэ зі дэнт Бе ла сто ка Та дэ вуш 
Тру ска ля скі, гэ та быў «вя лі кі дзень для 
бе ла стоц кай лі та ра ту ры». Ад зна чыў, што 
сё лет ні мі на мі нан та мі (ча ты рох з лі ку 22 
кніг) бы лі вель мі роз ныя аў та ры, і «та кая 
су месь вык лі кае ра дасць ад та го, што 
ў нас ёсць та кое ба гац це, і гэ ты ве чар 
ста но віц ца сап раў д най бя се дай».

Прыз імя Ка за нэц ка га «за пі я нер скую 
рас п ра цоў ку тэ мы бе жан ства і вы дат ны 
гі ста рыч ны рэ пар таж, які спа лу чае ў са бе 
мяс цо вую пер с пек ты ву з уні вер саль ным 
во пы там вы гнан ня» ат ры ма ла Анэ та Пры
ма каОнішк за кні гу «Бе жан ства 1915. За
бы тыя ўце ка чы». Гэ та апо вед пра бе жан
ства — ма са выя ўцё кі жы ха роў у ас ноў
ным пра ва слаў ных (але не толь кі) ле там 
і ран няй во сен ню 1915 го да пе рад на сту
пам ня мец кай ар міі, і вяр тан не жы вых на 
ра дзі му. Вы гнан не ў най боль шай сту пе ні 
аха пі ла тэ ры то рыю ця пе раш няй ус ход няй 
Поль ш чы і за ход няй Бе ла ру сі і Ук ра і ны. 
Аў тар ка гі ста рыч на га рэ пар та жу да хо
дзіць да гі сто рыі бе жан цаў і іх сем’ яў, 
вяр тае іх у па мяць лю дзей, у сап раў д ную 
гі сто рыю. Стар шы ня ка пі ту ла ўзна га ро ды 
Ма рэк Ка ха ноў скі ска заў, што кні га Анэ
ты Пры ма кіОнішк бы ла на мі на ва на «не 
толь кі як апо вед аб стра це, але так са ма 
за цу доў ны і пры го жы, але і жах лі вы ўрок, 
які аў тар ка да ла ў гэ тым змен лі вым, неп
рад ка заль ным сён няш нім све це».

Анэ та Пры ма каОнішк, ро дам з Кны
шэ віч на Са коль ш чы не, ат рым лі ва ю чы 
ўзна га ро ду ска за ла, што гэ та ёсць для яе 
«надз вы чай на важ ная ўзна га ро да», та му 
што яна ту тэй шая. Ад зна чы ла, што гэ та яе 
пер шая, вель мі аса бі стая кні га, па коль кі 
так са ма апіс вае сваю ся мей ную гі сто рыю.

Яна зра бі ла — як ка за ла — вар’ яц кую 
рэч. На пі са ла кні гу, не ве да ю чы, ці схо ча 
яе вы пус ціць вы да ве цтва «Czar ne». Ха
ця па яў ля лі ся ўжо кні гі і збор ні кі на тэ му 
бе жан ства пра ва слаў ных жы ха роў на 
ўсход у час Пер шай су свет най вай ны, 
між ін шым вы да дзе ныя «Ні вай», кні га 
Анэ ты Пры ма кіОнішк вяр ну ла іх тэ му, 
іх няе жыц цё з не быц ця і бяс па мяц ця. 
Ака за ла ся, у су час ным све це гэ тая тэ
ма вель мі ак ту аль ная. Пер ша па чат ко ва 
пі са ла для ся бе, за піс ва ла апо ве ды наш

чад каў бе жан цаў, да ва ла дзе ля до сту пу 
ў па шы ра ю чы ся пар тал bie zen stwo.pl, 
а праз не каль кі га доў яе збо ры і дум кі пе
рат ва ры лі ся ў кні гу.

— Бе жан цы ўця ка лі ў па ні цы і стра ху, 
а тыя, хто чуў, што ідуць да іх бе жан цы, 
так са ма ба я лі ся. Ка лі гля дзець на бе жан
ства з пун к ту гле джан ня гі сто рыі, мо жа це 
ўба чыць, як мно га з су час ных стра хаў 
ак ту аль ныя бы лі сто га доў та му. На са мой 
спра ве, ма дэль уце ка ча, выг нан ні ка но
сіць уні вер саль ны ха рак тар. Тэ ма бе жан
ства зак ра нае глы бо ка на ват сён няш ніх 
жы ха роў Бе ла сточ чы ны — гэ та на ша 
агуль ная гі сто рыя, гі сто рыя па меж жа, 
Пад ляш ша, толь кі ў мі ну лы час ад су ну тая 
глы бо ка. Як жа яна ўплы вае на нас і ўно
сіць свой ук лад у ідэн тыч насць су час най 
Бе ла сточ чы ны. Мая кні га гэ та рэ пар таж, 
і пер шая пуб лі ка цыя на гэ тую тэ му вы пуш
ча ная агуль на поль скім вы да ве цтвам...

... Маю ўра жан не, што за апош нія 
100 га доў, ад ча су бе жан ства, дзесь ці 
на за па сі ла ся столь кі доб рай энер гіі, што 
яна, гэ тая кні га, па він на бы ла ўзнік нуць, 
— ска за ла пе ра мож ца і звяр ну ла ся да 
Тых, ка го ня ма, і тых, хто ёсць: — У гэ тай 
уз на га ро дзе і Ва ша цаг лін ка! Та му гэ та 
і Ва ша ўзна га ро да! Ча сам гэ та бы ла 
пад трым ка род ных і бліз кіх, а ча сам да па
мо га ад чу жых лю дзей, а ча сам про ста 
ўда ча. Я заз на ла мно га з іх на пра ця гу 
ча ты рох га доў пра цы над «Бе жан ствам 
1915». Ад на мая сяб роў ка не як ска за ла, 
што, ма быць, ба бу ля На дзя, дзед ка Сяр
гей, мой та та і ўсе тыя сва я кі дзесь ці там 
у не бе саб ра лі ся і вы ра шы лі, каб да па

Най леп шая кні га 
— пра за бы тых бе жан цаў

маг чы мне. Саб ра ла ся ў па той ба ко вым 
све це вя лі кая гру па бе жан цаў — бы ло ж 
іх не каль кі мі льё наў, па мен шай ме ры 
част цы з іх па він на бы ло за ле жаць на 
тым, каб іх гі сто рыя не пра па ла. І ўзя лі ся 
за ра бо ту. Дзе кож ны мог. Кож ны сва
іх зям ных наш чад каў. І не толь кі ся род 
іх. Я ад чу ва ла гэ тую да па мо гу, ка лі на 
па чат ку сва ёй пра цы іш ла да дас лед чы
каў бе жан ства, гі сто ры каў і эн ту зі я стаў, 
жур на лі стаў, якія раз бі ра лі ся ў тэ ме, і ат
рым лі ва ла ад іх кні гі, ска ны ма тэ ры я лаў, 
пад каз кі. Ка лі лю дзі ад чы ня лі дзве ры 
сва іх да моў і дзя лі лі ся са мною ся мей
ны мі гі сто ры я мі. Ка лі, ужо пас ля та го як 
ад кры ла я сайт bie żeń stwo.pl, пап лы лі да 
мя не ўспа мі ны, фо таз дым кі, спа сыл кі, 
цёп лыя сло вы. Або ка лі мая сяб роў ка іш
ла на біз не саў скую суст рэ чу, а не спа дзя
ва на вы хо дзі ла з ру ка пі сам бе жан скіх 
ус па мі наў... Ці ка лі я, стом ле ная ад біб
лі я тэч най пра цы, ха дзі ла па між па лі ца мі 
і рап там вы цяг ва ла кні гу з ін т ры гу ю чай 
вок лад кай, якая аказ ва ла ся быць не вя
до май, вель мі нат х няль най кры ні цай. Ці 
ка лі сяб ры ар га ні за ва лі скрын шот на 
маю па ез д ку ў СанктПе цяр бург, а ін шыя 
зна хо дзі лі нач лег амаль за бес цань... 
Або да ва лі пры ту лак у сва ёй май стэр ні, 
каб я маг ла пі саць у спа коі... Доў гі час 
маг ла б пе ра ліч ваць тое шан ца ван не.

Я не да маг ла ся б пос пе ху без Ва шай 
да па мо гі. Тых, на ня бё сах, і тых тут, на 
зям лі. Та му, да вай це це шыц ца ад та го, 
што кні га на шых ус па мі наў уз на га ро джа
на прэ стыж най уз на га ро дай.

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

n Анэ та Пры ма ка-Онішк 
з галоўным прызам
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Гру па з Гай наў кі апы ну ла ся ся-
род пя ці най леп шых тэ ат раль ных 
гур тоў на ХVII кон кур се «Аль бэр-
ты я на». «Аль бэр ты я на» — Фе-
сты валь тэ ат раль на-му зыч най 
твор час ці асоб з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі. Сё ле та ў ме ра пры-
ем стве пры ня лі ўдзел так са ма 
ак цё ры-ама та ры з Май стэр ні пра-

ца тэ ра піі ў Гай наў цы. Гэ та вы нік 
пра цы тэ ра пеў т кі Аг неш кі Ан д рэ-
юк і ак цёр кі Іа ан ны Стэль ма шук-
Троц, але перш за ўсё гай на вян, 
дзя ку ю чы якім на вя лі кай сцэ не 
тэ ат ра імя Юлью ша Сла вац ка га 
ў Кра ка ве быў па каз ны спек такль 
на ас но ве каз кі «Зя зюль ка» Мі ка-
лая Гай ду ка.

На шля ху рэ гі я наль ных ад бо раў да фі
на лу «Аль бер ты я ны» пра хо дзіць пяць тэ
ат раль ных груп. Пе ра мож цы вы сту па юць 
на ўра чы стым па ка зе, які пра хо дзіць на 
га лоў най сцэ не тэ ат ра імя Юлью ша Сла
вац ка га ў Кра ка ве. Сё ле та, дзя ку ю чы ак
цёр цы і рэ жы сёр цы Іа ан не Стэль ма шук
Троц, у тым жа мес цы гру па з Гай наў кі 
вы сту пі ла са спек так лем на ас но ве каз кі 
«Зя зюль ка» Мі ка лая Гай ду ка з кніж кі 
«Аб чым шу міць Бе ла веж ская пуш ча». 
Вы бар тво ра бе ла ру ска га пісь мен ні ка не 
быў вы пад ко вы.

— Ме на ві та гэ тая каз ка мне вель мі 
спа да ба ла ся, — ка жа Іа ан на Стэль ма
шукТроц. — Яна ра сказ вае аб тым, што 
да рос лыя дзе ці хо чуць жыць са ма стой
на, хо чуць быць не за леж ны мі, а баць кі 
ча ста не даз ва ля юць на гэ та. Вя до ма, 
баць кі ад каз ныя за сва іх дзя цей, тым 
больш ка лі та кое дзі ця з аб ме жа ва ны мі 
маг чы мас ця мі. Ад нак тыя лю дзі так са ма 
ма юць свае ма ры, жа дан ні, яны так са ма 
хо чуць мець сва іх дзя цей, яны хо чуць 
ка хаць. Гэ та, зда ва ла ся б, та кія про стыя 
спра вы, ад нак у гэ тым вы пад ку ста но вяц
ца яны праб ле май. Гэ тым спек так лем мы 
аб гэ тым га во рым.

Май стэр ня пра ца тэ ра піі ў Гай наў цы 
гэ та мес ца дзён най рэ а бі лі та цыі для да
рос лых асоб з аб ме жа ва ны мі маг чы мас
ця мі. Ася ро дак паў стаў у 2004 го дзе пры 
Свя таТро іц кім пры хо дзе. Яе кі раў ні ком 

з’яў ля ец ца Мі хал Бай ко, які за пра сіў Іа ан
ну Стэль ма шукТроц да су пра цоў ні цтва. 
Для са мой ак цёр кі гэ та быў чар го вы пра
фе сій ны вык лік.

— Ця гам паў го да мы су стра ка лі ся 
на су поль ных за нят ках, — ка жа Іа ан на 
Стэль ма шукТроц. — Я ні ко лі не пра ца ва
ла з асо ба мі з аб ме жа ва ны мі маг чы мас
ця мі. Ад нак ака за ла ся, што яны хо чуць 
штось ці ра біць, яны слу ха юць, яны цяр п
лі выя. Про ста трэ ба бы ло шу каць слоў... 
дай с ці ін шай да ро гай. Эфект меў быць 
та кі ж, як у вы пад ку пра цы са зда ро вы мі 
людзь мі, спек такль. Гэ та ат ры ма ла ся.

У час май старкла саў, якія вя ла Іа ан
на Стэль ма шукТроц, пры сут ная заў сё
ды бы ла му зы ка тэ ра пеў т ка Аг неш ка Ан
д рэ юк. Ме на ві та яна вы ра шы ла па слаць 
за яў ку на «Аль бэр ты я ну».

— Аг неш ка пры ду ма ла, каб за я віць 
спек такль на кон курс, — ка жа Іа ан на 
Стэль ма шукТроц. — Мы зра бі лі ка ро
цень кі фільм, пас ла лі яго, пе рай ш лі ад
бо ры, па е ха лі да лей... Аж но ака за ла ся, 
што мы апы ну лі ся ся род са мых леп шых.

А вар та да даць, што кан ку рэн цыя бы
ла не ма лая. Што год у ме ра пры ем стве 
ўдзель ні чае ка ля ты ся чы асоб. Іні цы я тар
кай «Ал бэр ты я ны» з’яў ля ец ца вы дат ная 
поль ская ак цёр ка Ан на Дым на, якая 
су поль на з кс. Та дэ ву шам Іса ко ві чам 
За ле скім (стар шы ня Фон ду імя бра та 
Аль бер та) у 2001 го дзе па ча лі ла дзіць тэ
ат раль нае свя та для лю дзей з аб ме жа ва
ны мі маг чы мас ця мі. А сё ле та між ін шым 
гру па з Гай наў кі апы ну ла ся ў пя цёр цы 
най леп шых. У Кра каў за вез лі спек такль 
пад рых та ва ны Іа ан най Стэль ма шукТроц 
на ас но ве каз кі Мі ка лая Гай ду ка, які за 
та кую пра мо цыю сва ёй твор час ці на пэў
на быў бы ўдзяч ны.

vУр шу ля ШУБ З ДА

Тэ ра пія 
тэ ат рам

Школь ная біб лі я тэ ка 
ў Крын ках вый ш ла з но вай 
іні цы я ты вай. Ра зам з ды рэк-
тар До ма куль ту ры ў Крын-
ках Аль ж бе тай Ча рэм хай 
зды мае фільм. Гім на зіст, 
вер ны на вед валь нік біб лі я тэ-
кі Кац пар Іг на то віч за пра па-
на ваў нам кі на ман таж філь-
ма. Ман та ваць лю біць ён 
на шмат больш, чым чы таць. 
А яш чэ ня даў на па лю біў 
ён да ступ ны ўсім у на шай 
біб лі я тэ цы акар дэ он. Ка ле-
гу штур х нуць ён мо жа, але 
акар дэ он — ні ко лі. Іг рае на 
ім амаль на кож ным пе ра-
пын ку. Амаль на кож ным, та-
му што ах вот ным зай граць 
трэ ба па ста яць у чар зе.

На шы пер шыя кро кі з філь ма вай ка ме
рай на кі роў ва ем у вё ску Кун дзі чы, да ха ты, 
у якой жы ве сям’я на шай Ба сі. Яе ба бу ля 
Ма рыя Яно віч 1933 го да на ра джэн ня, 
дзя во чае проз віш ча За ха ро віч, ста іць з ус
меш кай на па ро зе. Ча кае нас ужо не каль кі 
дзён. Пра ві зіт да ве да ла ся ад сва ёй унуч кі. 
Пры ві таў шы ся, указ вае нам да ро гу ў па рад
ны, гас цін ны па кой поў ны ўся ка га ро ду ся
мей ных па мя так. Спа да ры ня Ма рыя вы мае 
з ка мод аб ру сы, якія ўлас на руч на па вы шы
ва ла ў ка ля ро выя квет кі, рас па вя дае пра 
свя ты аб раз у ку це — вя лі кую па па ме ры 
Ма ці Бо жую Ру жан цо вую, на бы тую ў 1901 
го дзе ў не да лё кай Вя лі кай Бе ра ста ві цы.

— Ра ска жы мне неш та пра сваю ба бу
лю, — пра шу Ба сю.

— Яна вель мі лю біць шыць, — ад каз вае, 
на ду маў шы ся кры ху.

Ёй са праў ды па шан ца ва ла з ба бу ляй, 
якая змал ку ву чыць яе ста ра даў ніх вер шы
каў і пе сень. Ба бу ля ча ста паў та рае над та 
ра зум ную фра зу: «Да ад важ ных свет на ле
жыць» і што ўсе мы пе рад Бо гам ад ноль ка
вы. Унуч ка і ба бу ля ся дзяць за ста лом по
бач ся бе. Ця пер ба чу, што Ба ся — вы лі тая 
ба бу ля.

Па чы на ем зды маць на ка ме ру.
— Ба бу ля, — звяр та ец ца да яе дзяў чын

ка, — як ты свят ка ва ла Вель ка нац ка лі бы
ла та кая як я?

— Жы ла я та ды ў шля хец кай ако лі цы 
Ша ці лы, — ад каз ве ба бу ля. — Спяр ша ра
зам з баць ка мі еха лі мы ў кас цёл у Крын кі 
цэ лых два нац цаць кі ла мет раў у адзін бок. 

Та та зап ра гаў ка ня. Ехаў вель мі хут ка, 
асаб лі ва на зад. Лі чы ла ся, што хто пер шым 
вер нец ца з кас цё ла, той пер шым ура джай 

з по ля звя зе. Ма ма бра ла з са бой 
гас ці нец жаб ра кам, якія шмат люд
на ся дзе лі пад кас цё лам. Раз да
ва ла ім там, што ме ла і пра сі ла 
па ма ліц ца за па кой ні каў. Ця гам 
го да яны так са ма па яў ля лі ся ў ха
це. Увай шоў шы, зра зу па да лі на 
ка ле ні і ма лі лі ся.

Вяр нуў шы ся, ся да лі за стол. 
Спа жы ва ю чы свян цон ку га ва
ры лі: «Дай Бо жа дру го га ро ку 
да ча каць». На ста ле ста я ла шмат 
пі ра гоў, па коль кі ку ры ўжо па чы
на лі нес ці ся, заў ва жае спа да ры ня 
Ма рыя. Асаб лі ва за па мя та лі ся ёй 
вя лі кія ба бы, пе ча ныя ў спе цы яль
най фор ме. Мя са так са ма бы ло 
пад да стат кам — уся ля кіх кіл бас 

і пе ча ных клёп саў. Ес ці рых та ва лі на цэ лы 
ты дзень.

— Пас ля ма ма да ва ла мне ка ля ро выя 
яй кі, з які мі я бег ла на ву лі цу. Там з сяб роў
ка мі і сяб ра мі вы бі ва лі ся гэ ты мі яй ка мі. Па бі
тыя пры но сі лі да ха ты, та му што ніх то іх ес ці 
не ха цеў. У той жа вёс цы жы ла мая хрыш
чо на ма ці. Вель мі мне ха це ла ся па бег чы да 
яе за ва ла чоб ным, але ма ма не да зва ля ла. 
Ча ка ла, па куль хрыш чо на са ма пры ня се.

Так, пры нес ла мне ча ты ры ку ры ныя яй кі 
і ад но гу сі нае, — смя ец ца ба бу ля. — Гу сі
нае зу сім мне не сма ка ва ла.

На дру гі дзень пры ма лі гас цей. Пры яз
джа лі з дзяць мі, та му бы ло вель мі ве се ла. 
Ну і аб лі ва лі ся. Але не ва дой з вяд ра, толь кі 
пар фу май. Пры тым не па воп рат цы, толь кі 
па ва ла сах. Мы, шлях та, ста ра лі ся ў сва іх 
звы ча ях пе рай маць ары стак ра тыю.

Ка лі ідзе пра ва ло кан не, дык шлях цю кі ні
ко лі не ва ло ка лі а толь кі пры ма лі ва ла каль
ні каў. Пры хо дзі лі да нас хлоп цы з су сед няй 
Не ту пы, ужо пад вы піў шы. Нес лі з са бой 
вя лі кую кар зі ну, у якую кож ная гас па ды ня 
кла ла ней кую ежу. Іх пе сень да клад на ўжо 
не пом ню, мне больш за 84 га ды. Пан нам 
спя ва лі „Dob ry wie czór, pa nie necz ko, każ 
ot wo rzyć okie necz ko...”, а ўсім астат нім „We
so ły nam dzień dziś nas tał”.

А яш чэ мы шмат гу ля лі. У нас бы ла тоў
стая кніж ка з уся ля кі мі за ба ва мі для ма лод
шых і ста рэй шых, дык мы ёю ка ры ста лі ся. 
Але най больш па да ба ла ся нам гуль ня 
ў па мі дор. Ну і, вя до ма, не абыш ло ся без 
тан цаў.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Тран с г ра ніч ныя пра ек ты 
Са коль ска га па ве та 
ў дру гім эта пе кон кур су
Тран с г ра ніч ныя пра ек ты Са коль ска-

га па ве та пе рай ш лі да дру го га эта пу 
кон кур су. Ка мі сія ад бо ру пра ек таў пра-
гра мы «Поль ш ча — Бе ла русь — Ук ра і-
на 2014-2020» з агуль на га лі ку 352 пра-
па ноў вы бра ла 162. Ся род іх ёсць і тыя, 
па да дзе ныя са коль скі мі гмі на мі.

Усе пра ек ты па да дзе ныя Са коль скай 
гмі най пе рай ш лі пер шы этап ад бо ру. 
Усе яны ты чац ца су пра цоў ні цтва з су-
сед няй Га род няй.

— У гэ ты мо мант да лі кат на це шым-
ся, бо гэ та яш чэ толь кі пер шы этап. 
Ад нак кан ку рэн цыя бы ла ве лі зар ная, 
— ка жа бур га містр Са кол кі Эва Ку лі коў-
ская. — Прай ш лі да на ступ на га эта пу 
два на шы пра ек ты: «Шлях Ты зен гаў за» 
і су поль ны пра ект з Га род няй «Два азё-
ры» (Са коль скае ва дас хо віш ча і во зе ра 
Юбі лей нае). Да дат ко ва прай шоў яш чэ 
і трэ ці пра ект ра зам з Га род няй, але 
ён быў пад рых та ва ны не га рад ской уп-
ра вай, а Са коль скім во да ка на лам: гэ та 
пом па выя стан цыі.

Мяс цо выя ор га ны ўла ды, якія ча ка-
юць фі нан са ван ня, да кан ца чэр ве ня 
па він ны прад ста віць поў ныя пра па но-
вы. Між ін шым, з мэ тай кан чат ко ва га аб-
мер ка ван ня пра ек таў Эва Ку лі коў ская 
на мі ну лым тыд ні на нес ла ві зіт у Га род-
ню, дзе суст рэ ла ся з прад стаў ні ка мі га-
ра дзен скіх улад.

Да дру го га эта пу кон кур су прай шоў 
пра ект Ка ры цін скай гмі ны, які су поль-
на з ра ён ным цэн т рам Ві лей ка пра дуг-
ледж вае на ла джан не блі жэй ша га куль-
тур на га су пра цоў ні цтва. Аб гэ тым пра-
ек це пад ра бяз на мы пі са лі два тыд ні 
та му («Ні ва» № 12 ад 19.03.2017). Ін шыя 
тран с г ра ніч ныя пра ек ты гмін Са коль-
ска га па ве та, якія прай ш лі ў дру гі этап 
кон кур су, гэ та ахо ва пры род най спад-
чы ны і пра мо цыя гмін Куз ні ца і Бя ро за, 
праз су поль ныя іні цы я ты вы на прыг ра-
ніч ным аб ша ры. Дуб ро ва Бе ла стоц кая 
пра па нуе па шы рэн не куль тур на га су-
пра цоў ні цтва з Га род няй — у пла нах 
бу до ва но вай ся дзі бы ася род ка куль-
ту ры ў Дуб ро ве. Крын кі пла ну юць «Гі-
ста рыч ны ка ра леў скі тракт», які вяр таў 
бы па мяць су поль ных па дзей Кры нак 
і Га род ні.

Вель мі ці ка вы тран с г ра ніч ны пра ект 
Су ха воль скай гмі ны так са ма пе рай шоў 
у дру гі этап. Ты чыц ца ён тран с г ра ніч на-
га пту шы на га шля ху і ахо вы Бах мац кіх 
баг наў. Ця пе раш ні бур га містр Су ха во лі 
па аду ка цыі бі ё лаг. Ме на ві та ён ды яго-
ны сяб ра Ма ры юш Сі лаў коў скі (стар-
шы ня Май стэр ні жы вой ар хі тэк ту ры) 
па пу ля ры за ва лі вык люч насць Бах мац-
кіх баг наў. У ва ко лі цы вё скі Бах мац кае 
зна хо дзіц ца не вя лі кае во зе ра Юр ды га. 
Ме на ві та тут што год спы ня юц ца та кія 
птуш кі як бе лыя чап лі ці сві сту ны, за не-
се ныя ў Чыр во ную кні гу.

Гэ та пер шы з трох эта паў ад бо ру, але 
кі раў ні кі гмін спа дзя юц ца, што ўдас ца 
ім рэ а лі за ваць пра ек ты, ча сам на ват 
за 4 мі льё ны зло тых, дзя ку ю чы гро шам 
з Еў ра са ю за. Ня раз пад к рэс лі ва лі, што 
без еў ра са юз най пад трым кі не ба га тыя 
гмі ны Са коль ска га па ве та не ме лі б 
шан цаў на іх рэ а лі за цыю. Я аса бі ста 
кры жую паль цы за су ха воль скі пра ект 
ахо вы Бах мац кіх баг наў. Дзя ку ю чы гэ та-
му пра ек ту боль шая коль касць лю дзей 
да ве да ла ся б пра асаб лі вас ці гэ та га 
мес ца, бо, як аказ ва ец ца, пра гэ ты аб-
шар сту дэн ты спе цы яль нас ці па ахо ве 
пры ро ды Бе ла стоц к кай па лі тэх ні кі ча-
ста пі шуць ма гі стар скія ды сер та цыі.

Ур шу ля ШУБ З ДА

n Злева: Аг неш ка Ан д рэ юк і Іа ан на Стэль ма шук-Троц

n Ба ся з Ба бу ляй і яе ру ка дзел ле

Шля хец кая Вель ка нац

А яш чэ ў філь ма вы пра ект ук лю чы ла
ся лю бі цель ні ца кні жак Ба ся Бу ла тэ віч 
з дру го га кла са па чат ко вай шко лы. Яна 
так са ма пры ма ёй да па мо зе іг рае на акар
дэ о не, а яш чэ і да клу ба «За ран кі» ня даў на 
да лу чы ла ся. Ча кае свай го пер ша га вы
ступ лен ня, як раз з ва ла каль ны мі пес ня мі. 
У на шым філь ме так са ма яны з’я вяц ца, 
та му што бу дзе ён рас па вя даць ме на ві та 
пра ве лі код ныя тра ды цыі. Ка ра цей ка жу чы, 
рас па вя дуць пра іх най ста рэй шыя жы ха ры 
на ва кол ля.
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 14-17

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” да 16 красавіка 
2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Мя не з до мі ка бя руць,
Га ла вой аб сцен ку труць.
Я заў сё ды раз з лу ю ся
і ад ра зу за га ру ся.
З......  (У. Мац ве ен ка) Ад каз на за гад ку № 11-17: ве шал ка.

Уз на га ро ды, кніж кі Мі ры Лук шы «Па да рун-
кі» з аў тог ра фам, вый г ра лі Аляк сад ра Ба кун, 

Маг да ле на Люн да з КШ № 1 у Гай наў цы, Аліў ка 
По рац з Нар вы, Маг да ле на Га ру сто віч з НШ свсв. 

Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку. Він шу ем!

    

Хрэстаматыя
Татка харошы, —
Азвалася Каця, —
Дай ты мне грошы
На Божую Маці.

У школе сказалі:
- Выйшла кніжка багатая,
Мы грошы збіраем
На Хрэстаматыю.

Мабільнік
Мама сыночка Колю
У хаце пытаецца:
- Які прадмет у школе
Табе падабаецца?

- Маю выйсці пільна,
Сябра мой чакае.
Падабаецца мабільнік,
Што настаўнік мае.

Ï³ øóöü äà Öÿ áå âó÷ í³ 6 êëà ñà Ïà ÷àò êî âàé øêî ëû ¢ Íà âà-
êîð í³ íå.
10 ñà êà â³ êà 2017 ãî äà ¢ íà øàé øêî ëå àä áû ë³ ñÿ øêîëü-

íûÿ ýë³ ì³ íà öû³ êîí êóð ñó «Ðîä íàå ñëî âà». Ïðû íÿ ë³ ¢ ³õ 
óäçåë âó÷ í³ II-VI êëà ñà¢: Àñÿ Àäà ìþê, Íà òàë ëÿ Ëÿ¢ ÷óê, 
Îëÿ Ñ³ äà ðóê, Äà ì³ í³ êà Øâàðö, Çó çÿ Àñ³ íÿê, Àíÿ Ïàð ôÿ-
íþê, Äà ì³ í³ê ×û æý¢ ñê³, Êøûñü Áÿíü êî¢ ñê³, Òàö öÿ íà Ïàð ôÿ-
íþê, Çî ñÿ Õàð ÷ýí êà, Íà òàë ëÿ Ñå ìÿ íþê ³ Áëà æýé Øâàðö.
Ìû äýê ëà ìà âà ë³ âåð øû ðîç íûõ áå ëà ðó ñê³õ à¢ òà ðà¢, ÿê³õ 

âû áðà ë³ ñà ì³ ç ë³ êó çàï ðà ïà íà âà íûõ íà ñòà¢ í³ öàé. Ó ÷àñ 
êîí êóð ñó ìû âåëü ì³ õâà ëÿ âà ë³ ñÿ. Êîæ íû õà öå¢ ñòàöü ïå ðà-
ìîæ öàì ³ ïà å õàöü íà ðà ̧í íû àã ëÿä.
Íàñ àöýíü âà ëà êà ì³ ñ³ÿ, ÿêóþ ñêëà äà ë³ òðû íà ñòà¢ í³ öû. 

ßíû âû áðà ë³ íàé ëåï øûõ äýê ëà ìà òà ðà¢. Ñòà ë³ ³ì³ Êøûñü 
Áÿíü êî¢ ñê³, Çî ñÿ Õàð ÷ýí êà ³ Îëÿ Ñ³ äà ðóê.
Êîí êóðñ ïðà õî äç³¢ ó ã³ì íà ñòû÷ íàé çà ëå, ãëå äà ÷à ì³ áû-

ë³ ¢ñå âó÷ í³ øêî ëû ³ íà ñòà¢ í³ ê³. Ïàñ ëÿ ¢ðà ÷û ñòàñ ö³ ¢ñå 
äýê ëà ìà òà ðû àò ðû ìà ë³ ¢çíà ãà ðî äû.

Íà âà êîð í³ íà, 17.03.2017ã.
Âó÷ í³ 6 êëà ñà:

Äà ì³ í³ê ×û æý¢ ñê³, Àíÿ Ïàð ôÿ íþê, 
Êðû ñòû ÿí Ãðý ÷àí, Áàð òýê Ìàð òû íþê

ÏÐÛ Â² ÒÀÍ ÍÅ 
«ÇÎÐ ÊÀ»!

Вуч ні 4 кла са ПШ у Га рад ку 
на ўро ках бе ла ру скай мо вы 
да ве да лі ся як вы гля даў аб рад 
гу кан ня вяс ны. З да па мо гай 
ка ля ро вай воп рат кі, кве так, 
гуль няў з хуст кай і ма тыль-
коў, а так са ма з пес ня мі і вер-
ша мі праг на лі зі му. І вя до ма, 
пры ві та лі пры га жу ню вяс ну. 
Бы лі вя сё лыя гуль ні, якія за-
клі ка лі ўдзель ні каў сло ва мі: 
«Ска каў зай ка па лу зе і шу-
каў мя не»...

Усе дзе ці ве раць, што дзя-
ку ю чы іх гуль ням і спе вам вяс-
на да на хут чэй прый дзе.

 Оля Яроц кая,
 Гім на зія ў Га рад ку.

Адрыян ДАНІЛЮК,
КШ у Міхалове

Падарожжа
Калі вандруеш праз краіны,
Дык аж сэрца расце,
Калі бачыш усё новае.
Цікавае падарожжа!
Я чую ў сэрцы,
Я ведаю ўсё,
Часам не ведаю, што чую,
Але бачу, і бачу ўсё!

У Га рад ку праг на лі 

зі му!
У Га рад ку праг на лі
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, 
з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу 
трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці-
ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 10-17:
Слых, фо та, клей, смай лік, сам, сноб, Ян, дух, 

кла ка. Суп, сук, кмен, ода, фей с бук, войт, імя, 
парк, нос.

Уз на га ро ды, аў тару ч кі, вый г ра лі На тал ля Кар-
ні люк з Арэш ка ва, Іа ан на Ні кі цюк, Ма рыя Кар-
дзю ке віч з КШ з ДНБМ № 3 у Бель ску-Пад ляш-
скім, Аляк сан д ра Ба кун з КШ № 1 у Гай наў цы, Мі-
хал Та па лян скі, Та маш Ваў ра нюк з Нар вы, Зу за-
на Асі няк з Но ва га Кор ні на, Іван Кар сун скі з НШ 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Габ ры е ля 
Кар боў ская з КШ № 3 у Гай наў цы. Він шу ем!

    

Ве ра
На со тую га да ві ну 
з дня на ра джэн ня Але ся Га ру на

Не плач, Ай чы на, вя лі кі Бог
ма гіл тва іх па ле чыць ра ны
і зноў на твой свя ты па рог
прый дуць Але сі, Ціш кі ды Іва ны.

А ты як ма ці пры меш іх
і зноў аб ні меш сва ім ло нам,
яны з кры ва вых гор кіх слёз
да дуць жыц цё тва ім за ко нам.

І бу дзе свя та, бу дзе баль,
зноў кліч Па го ні дзесь над на мі,
ня хай жы ве наш кар на вал,
наш бе ла ру скі пад сця га мі.

Ня хай у свет ля ціць пры вет
усім на ро дам у сва бо дзе,
ад шчы рай на шае ду шы
заў сё ды бу дзем жыць у зго дзе.

Ай чы на-ма ці, яш чэ раз
кры жоў тва іх пра жыць не хо чу,
та му з пры ся гай на ру ках
сто раз ца лую твае во чы.

Ан д рэй Сце па нюк

— Ці кож ны мо жа быць па э-
там? — па ста віў пы тан не Ан д рэй 
Сце па нюк, аў тар па э тыч на га 
збор ні ка «Рас пі са ны квад рат» 
і вя до мы ўсім ды рэк тар Бель ска-
га бел лі цэя. Ды ад ра зу пра па на-
ваў су поль на на пі саць верш. Су-
поль ны твор, пра сяк ну ты па хам 
вяс ны, сло ва за сло вам за пі са ныя 
на таб лі цы, ві да воч на ажы віў гім-
на зі стаў. Кож ны ста раў ся да даць 
штось ад ся бе, на ват па ні ды рэк-
тар Бар ба ра Скеп ка, якая за ві та-
ла на аў тар скую прэ зен та цыю 
свай го ка ле гі.

У вер шы гім на зі стаў, да та го 
пры ду ма ным у пер шы дзень вяс-
ны, не мо жа абыс ці ся без ка хан-
ня і ча роў най пры ро ды. І хоць за 
ак ном ста я лі шэ рыя хма ры, па эт 
па ра іў, каб у вер шы яны «плы лі», 
бо та ды ляг чэй пры ду маць пра-
цяг. Ра бо чы за піс, без апош ня га 

У кож ным з нас дрэм ле па эт!
рад ка, які трэ ба на пі саць са мо му 
ў ха це, ат ры маў ся ра ман тыч ным:

За ак ном плы вуць хма ры,
Яны ня суць ма ры.
Я ля жу ў зя лё най тра ве
І ду маю пра ця бе!
Твае бла кіт ныя во чы
Не да юць мне спаць 
 кож най но чы.
У га ла ве сак рэт ныя дум кі 
................................

Ан д рэй Сце па нюк на зваў гэты 
твор вя сё лай рыф ма ван кай, якая 
па ды мае на строй у кам па ніі. Ён 
сам з сяб роў скіх па ры ваў на пі саў 
верш пра сва іх сяб роў-на стаў ні-
каў, якія па сён няш ні дзень па мя-
та юць яго. У сту дэн ц кія ча сы, да-
клад на на со тую га да ві ну смер ці 
па э та Але ся Га ру на, ён на пі саў 
верш «Ве ра», які во кам г нен на 
за ва я ваў сэр цы сяб роў і стаў 
лю бі май пес няй у час сту дэн ц-
кіх рэй даў і вог ніш чаў. Так са ма 
ўся бель ская су стрэ ча па ча ла ся 
з вуч нёў скай прэ зен та цыі гэ тага 
тво ра.

— А што вы ад чу ва е це, ка лі 
чу е це, як ін шыя га во раць або 

спя ва юць пес ні на сло вы Ва шых 
вер шаў? — спы та лі паз ней гім на-
зі сты.

— Ка лі вы ка нан не ўраж вае, па 
спі не хо дзяць дры жы кі, — пры-
знаў ся ге рой су стрэ чы.

Це ла — ураж лі вы ба ро метр, 
які пад каз вае нам важ ныя па ве-
дам лен ні, на ват ка лі іх не ра зу ме-
ем. Інэ са Га па нюк, якая ў за хап-
лен ні слу ха ла аў тар скія чы тан ні 
па э та, так са ма па дзя лі ла ся пер-
шы мі ўра жан ня мі і яны га ва ры лі 
больш, чым га ва ры лі.

— Я не ўсё ра зу ме ла пра што 
га во рыц ца ў вер шы, — пры зна-
ла ся гім на зіст ка. — Але ка лі пра-
гу чаў пер шы верш «З та го што 
бы ло», у мя не шэр х ла це ла. Я ад-
чу ла гэ ты твор на сва ёй спі не. 
Ве даю, што верш глы бо кі і вар тас-
ны, — ска за ла Інэ са.

Яе сяб роў ка Юсты на Са ко віч, 
якая над та ак тыў на пры ма ла 
ўдзел у ства рэн ні ка лек тыў най 
рыф ма ван кі, пры зна ла ся, што 
ці ка віц ца лі та ра ту рай ды са ма 
пі ша фан та сты ку на фу ту ры стыч-
ныя тэ мы. Па куль свае за пі сы 
тры мае ў тэ ле фо не і не па каз вае 
сяб рам.

— А мя не ўра зіў верш пра Ай-
чы ну, — ад зна чыў Та маш Аст роў-
скі. — Гэ та верш як раз на 25 Са ка-
ві ка. У ім га ра чая лю боў і ўва га да 
род най куль ту ры і баць каў ш чы-
ны. Яш чэ ха чу ска заць, — цяг нуў 
Та маш, — што сён ня я на но ва гля-
дзеў на спа да ра Ан д рэя Сце па ню-
ка. Да гэ тай па ры ён быў для мя не 
ды рэк та рам бел лі цэя, а за раз ён 
вы дат ны па эт і бе ла рус. Я це шу-
ся, што пай ду ву чыц ца ў яго лі цэй 
і што та кая фай ная асо ба бу дзе ма-
ім ды рэк та рам.

— А сён ня я зра зу меў, што 
ў кож ным з нас дрэм ле па эт, 
— да даў Ма тэ вуш Сце па нюк, — 
што кож ны мо жа на пі саць верш. 
Пас ля сён няш няй су стрэ чы ў асо-
бе ды рэк та ра па ба чыў я ці ка ва га 
ча ла ве ка.

Сам Ма тэ вуш яш чэ не браў ся 
пі саць вер шы, бо быў за ня ты на ву-
кай. Пры маў удзел у прад мет ных 
кон кур сах па ма тэ ма ты цы, ге аг-
ра фіі і ін фар ма ты цы ды ат ры маў 
зван не фі на лі ста кон кур су па ма тэ-
ма ты цы. Су стрэ ча з па э зі яй зда ла-
ся яму чы стым за хап лен нем, так 
як з лю бі май ма тэ ма ты кай. Хто ве-
дае, мо жа сам пач не пі саць вер шы!

— Але з та кім проз віш чам я ба-
ю ся спа бор ні чаць са спа да ром 
ды рэк та рам, — па жар та ваў Ма-
тэ вуш.

Усе дум кі гім на зі стаў бы лі жы-
вым ад люст ра ван нем па чуц цяў 
і ўра жан няў ад па э тыч най су стрэ-
чы. Сам Ан д рэй Сце па нюк, як 
вы дат ны на стаў нік бе ла ру скай 
мо вы, з хо ду за ва я ваў ува гу вуч-
няў. За гэ та ён ат ры маў гуч ныя 
ап ла дыс мен ты.

Аў тар ская су стрэ ча з Ан д рэ ем 
Сце па ню ком ад бы ла ся 20 са ка ві-
ка ў бель скай «трой цы». Пры ду-
ма ла яе і ар га ні за ва ла на стаў ні ца 
Ва лян ці на Ба бу ле віч. Хоць кніж-
ка не бы ла про стай, яна ве ры ла 
ў пас пя хо васць ідэі. Як пры зна-
ла ся, са ма праг лы ну ла «Рас пі са-
ны квад рат» на ад ным ды ху. Не 
менш ура зі лі ды зайн і афар м лен-
не кніж кі, якую скла да лі ма ста кі 
Па вел Грэсь і Юр ка Асен нік.

Фо та і тэкст Ган ны Кан д ра цюк
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— У мі ну лых га дах на шу спар тыў ную 
за лу мы да ва лі ў ка ры стан не для «трой
кі», у якой бы лі ар га ні за ва ны прад мет ныя 
кон кур сы. У гэ тым го дзе Ку ра то рыя зап
ра па на ва ла на ша му лі цэю ар га ні за ваць 
кон кур сы па бе ла ру скай мо ве для вуч няў 
па чат ко вых школ і гім на зій. Я за пра па на
ваў Ку ра то рыі на стаў ні каў для кон кур с най 
ка мі сіі. У нас рых та ва лі ся пы тан ні да кон
кур с на га тэ сту. На сай це на шай шко лы 
бу дуць аб веш ча ны вы ні кі ва я вод скіх ад бо
рач ных спа бор ні цтваў. Лаў рэ а ты гім на зіч
на га кон кур су пры ма юц ца на ву чо бу ў выб
ра ныя імі звыш гім на зіч ныя шко лы паза 
кон кур сам. У фі на лі стаў ужо мен шыя 
пры ві леі і для іх пад час пры ё му па а соб ныя 
звыш гім г на зіч ныя шко лы мо гуць да ваць 
да дат ко выя ба лы, — ска заў ды рэк тар Ан д
рэй Сце па нюк.

Да ра ён ных ад бо рач ных спа бор ні цтваў 
па бе ла ру скай мо ве пры сту пі лі 53 гім на зі
сты, з лі ку якіх на ва я вод скі этап пе рай ш лі 
26 асоб. Каб стаць лаў рэ а там прад мет на
га кон кур су па бе ла ру скай мо ве гім на зі
стам трэ ба бы ло наб раць пры нам сі 90% 
ад маг чы мых да зда быц ця 75 ба лаў. Усе 
вуч ні, якія зда бы лі менш ба лаў, ста лі фі на
лі ста мі кон кур су. Гім на зі стам трэ ба бы ло 
на пра ця гу 90 хві лін спра віц ца з 13 ад к ры
ты мі за да ча мі па бе ла ру скай лі та ра ту ры, 
гі сто рыі і гра ма ты цы. Пер шай за кон чы ла 
пі саць тэст ву ча ні ца Гай наў скай бел гім на
зіі Ка ра лі на Па лі ка тус, а дру гім са спар
тыў най за лы бел лі цэя вый шаў бель скі 
бел гім на зіст Мак сім Фі ё нік. Га ва ры лі яны, 
што тэст не быў лёг кім, але і не асаб лі ва 
скла да ным.

— Сё ле та тэст быў больш скла да ным, 
чым у мі ну лым го дзе. Ду маю, што спра ві
ла ся я з пе ра кла дам на бе ла ру скую мо ву. 
Ад нак трэ ба бы ло зра біць прак ты ка ван ні 
па зай мен ні ках і лі чэб ні ках, а так са ма па
даб раць сі но ні мы. Больш скла да ны мі бы лі 
за да чы па лі та ра ту ры, на пры клад на ас
но ве фраг мен та «Но вай зям лі» Яку ба Ко
ла са. Трэ ба бы ло так са ма на пі саць ча му 
Бе ла русь з’яў ля ец ца ла год най на пад ста
ве фраг мен та тэк сту Та дэ ву ша Кан віц ка га 
пра Бе ла русь. Пы тан ні ад нос на вер ша 
Пет ру ся Броў кі «Сля ды» не бы лі скла да
ны мі, але ад каз ва ю чы на іх трэ ба бы ло 
ка ры стац ца раз ві ты мі ска за мі і звяр таць 
ува гу, каб не зра біць па мы лак, — рас па вя
ла Ка ра лі на Па лі ка тус.

— Тэст быў лёг кім і ад на час на скла да
ным. Мне лёг кі мі па ка за лі ся прак ты ка ван ні 
па гра ма ты цы, а больш скла да ны мі бы лі 
пы тан ні па лі та ра ту ры. Мы так са ма паў
та ра лі ве ды па гі сто рыі і куль ту ры Бе ла
ру сі і на шы ве ды за раз шы рэй шыя, чым 
у вуч няў, якія ў кон кур се не ўдзель ні ча лі. 
Я, па чы на ю чы з па чат ко вай шко лы, пя ты 
раз пры сту піў да прад мет на га кон кур су 
па бе ла ру скай мо ве. У на шай бель скай 
«трой цы» мно га вуч няў пры мае ўдзел 
у прад мет ных кон кур сах, між ін шым та му, 
што ат ры ман не зван ня лаў рэ а та прад мет
на га кон кур су даз ва ляе ат ры маць сты пен
дыю ад бур га міст ра го ра да з ні жэй шым 
ся рэд нім ацэ нак, чым трэ ба бы ло б мець 
гэ тае ся рэд няе без зван ня лаў рэ а та. Кож
ны ву чань ха цеў бы стаць сты пен ды я там 
і ат рым лі ваць 100 зло тых кож ны ме сяц, 
— ска заў Мак сім Фі ё нік, які быў сты пен ды
я там мар шал ка Пад ляш ска га ва я вод ства. 
Толь кі ён і Мар цін Алек ся юк з Гім на зіі ў Чы
жах бы лі ў ва я вод скіх ад бо рач ных спа бор
ні цтвах прад стаў ні ка мі ад муж чын.

— Ка лі нех та са лід на рых та ваў ся да 
кон кур су, то тэст не быў скла да ным. Мы 
ў шко ле зай ма лі ся на да дат ко вых за нят
ках. Я пя ты раз зма га ла ся з тэ стам прад
мет на га кон кур су па бе ла ру скай мо ве, то 
мне бы ло ляг чэй, але больш скла да ны мі 
ака за лі ся пы тан ні аб бе жан стве, — за я ві
ла Ве ра ні ка Кар дзю ке віч з Не пуб ліч най гім
на зіі свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку.

Сяб роў ка Ве ра ні кі з гэ тай жа шко лы 
Аляк сан д ра Са ла вя нюк да ба ві ла, што 
ста ра ла ся сва і мі сло ва мі рас па вес ці пра 
бе жан ства, тры ма ю чы ся кан к рэт ных пы
тан няў.

— Я пат лу ма чы ла, што сло ва бе жан
ства ўзнік ла ад сло ва бег чы, уця каць, але 
трэ ба бы ло яш чэ на пі саць хто да па ма гаў 
бе жан цам і як склаў ся іх лёс. Я перш за 
ўсё на пі са ла, што на шы прод кі му сі лі ўсё 
па кі нуць до ма і ўця каць пе рад нем ца мі, 
— удак лад ні ла Аляк сан д ра Са ла вя нюк.

— Тэст не быў скла да ным, але вуч ні 

маг лі ра біць па мыл кі па гра ма ты цы, ці па 
ін шых ад кры тых пы тан нях. Трэ ба бы ло 
вы ка наць за дан ні на пад ста ве вер ша і про
зы. На пры клад, трэ ба бы ло ўпа рад ка ваць 
план на пад ста ве част кі «Но вай зям лі» Яку
ба Ко ла са, па ста віць тэ зіс да вер ша Пет
ру ся Броў кі «Сля ды», ці зра біць пе ра клад 
на бе ла ру скую мо ву. Вуч ні пі са лі аб пры чы
нах бе жан ства. Трэ ба бы ло ад на зоў ні каў 
ства рыць зай мен ні кі ў ад па вед най фор ме, 
з коль кас ных лі чэб ні каў вуч ні па він ны бы лі 
зра біць па рад ка выя, раст лу ма чыць фра
зе а ла гіз мы і знай с ці сі но ні мы, — ска за ла 
стар шы ня кон кур с най ка мі сіі на стаў ні ца 
Яў ге нія Та ран та.

З Гім на зіі № 2 у Гай наў цы на ва я вод скія 
ад бо рач ныя спа бор ні цтвы пры е ха лі 3 вуч
ні. Аляк сан д ра Бус лоў ская і Габ ры е ля Кар
боў ская з гэ тай гім на зіі ска за лі, што бы лі 
яны ўжо лаў рэ а та мі па бе ла ру скай мо ве 
ра ней, але яш чэ раз ра шы лі ся спраў дзіць 
свае ўме лас ці.

— Я рых та ва ла да кон кур су здоль ную 
ву ча ні цу Эву Іва нюк, якая пе ра маг ла 
ў прад мет ным кон кур се па бе ла ру скай мо
ве яш чэ ў па чат ко вай шко ле. Ад нак трэ ба 
бы ло пад час па заў роч ных за нят каў мно га 
пра ца ваць з Эвай па бе ла ру скай лі та ра ту
ры і гра ма ты цы, па тым ма тэ ры я ле, з якім 
яна яш чэ не зна ё мі ла ся на за нят ках, бо ж 
яна толь кі ву ча ні ца пер ша га кла са, — ска

за ла на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы з Гім на
зіі № 2 у Гай наў цы Люд мі ла Гры га рук.

У ва я вод скіх ад бо рач ных спа бор ні цтвах 
пры ня лі ўдзел яш чэ тры ін шыя ву ча ні цы 
пер шых кла саў і ўсе яны да бі лі ся зван ня 
лаў рэ а та. У пер шым кла се Гай наў скай бел
гім на зіі ву чыц ца Іа ан на Хом чук, якая бы ла 
лаў рэ а там у па чат ко вай шко ле. Ска за ла 
яна, што рых ту ю чы ся звяр та ла ўва гу перш 
за ўсё на пы тан ні па лі та ра ту ры. Аляк сан д
ра Пэт каў, дру гак лас ні ца бель скай «трой
кі» ска за ла, што так са ма ву чы ла ся па лі та
ра ту ры, бо, пры ма ю чы ўжо пя ты раз удзел 
у кон кур се, ве да ла гра ма ты ку. Мно гія 
ўдзель ні кі сё лет ніх ва я вод скіх ад бо рач ных 
спа бор ні цтваў пе ра ма га лі ў мі ну лых га дах 
у прад мет ным кон кур се па бе ла ру скай 
мо ве, бу ду чы вуч нян мі па чат ко вых школ 
і гім на зій. Ку ра то рыі ацэнь ва юць шко лы 
так са ма па вод ле коль кас ці лаў рэ а таў і фі
на лі стаў прад мет ных кон кур саў, а і баць кі, 
вы бі ра ю чы шко лу, звяр та юць ува гу, коль кі 
ў ёй бы ло лаў рэ а таў прад мет ных кон кур
саў. Усё гэ та да дат ко ва сты му люе са пер ні
цтва па між па а соб ны мі гім на зі я мі ў га лі не 
пос пе хаў у прад мет ных кон кур сах.

— У на шай шко ле за ма ца ва ла ся тра ды
цыя пры маць удзел у прад мет ных кон кур
сах па бе ла ру скай мо ве. Сён ня мы зма га лі
ся з пы тан ня мі па лі та ра ту ры і гра ма ты цы, 
а па гэ тым ма тэ ры я ле мы мно га га доў 

ву чым ся ў шко ле, — га ва ры лі гім на зіст кі 
Ур шу ля Мар чук і Алі вія Кузь ма з На раў кі.

На стаў ні ца бе ла ру скай мо вы Ан на Ка
лі ноў ская пры вез ла 6 вуч няў Гай наў скай 
бел гім на зіі, якія по бач 9 вуч няў Бель скай 
бел гім на зіі са ста ві лі пе ра важ ную коль
касць удзель ні каў ва я вод скіх ад бо рач ных 
спа бор ні цтваў. Ма рыя Са віц кая ра ней 
да бі ва ла ся пос пе хаў, бу ду чы ву ча ні цай 
Не пуб ліч най па чат ко вай шко лы свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку. Ця пер 
ву чыц ца яна бе ла ру скай мо ве ў Не пуб
ліч най гім на зіі свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія, 
а ста ла лаў рэ а там гім на зіч на га кон кур су 
як прад стаў нік Агуль на а ду ка цый най му
зыч най шко лы ІІ сту пе ні імя Ві толь да Лю
тас лаў ска га ў Бе ла сто ку, дзе ву чыц ца.

У ва я вод скіх ад бо рач ных спа бор ні
цтвах удзель ні ча лі 9 гім на зі стаў бель скай 
«трой кі», 9 вуч няў дзвюх гай наў скіх гім
на зій, 5 вуч няў трох бе ла стоц кіх гім на зій, 
2 вуч ні На раў чан скай гім на зіі і ву чань 
Гім на зіі ў Чы жах. Ка лі на сай це Бель ска га 
бел лі цэя бы лі аб веш ча ны вы ні кі Прад мет
на га кон кур су па бе ла ру скай мо ве для гім
на зі стаў, ста ла вя до мым, што пе ра маг ла 
Пат ры цыя Ла пін ская з Гай наў скай бел гім
на зіі, на бі ра ю чы мак сі маль ную коль касць 
75 ба лаў. На дру гім мес цы апы ну ла ся 
пер шак лас ні ца Эва Іва нюк з Гім на зіі № 2 
у Гай наў цы (73 ба лы), а трэ цяе мес ца за
ня лі Юлія Бань коў ская з бель скай «трой
кі» і Юлія Іва нюк з Гай наў скай бел гім на зіі 
(па 72 ба лы). Лаў рэ а та мі ста лі ў цэ лым 
7 гім на зі стаў бель скай «трой кі», 4 вуч ні 
Гай наў скай бел гім на зіі, 3 вуч ні Гім на зіі 
№ 2 у Гай наў цы, 2 вуч ні Гім на зіі № 7 у Бе
ла сто ку і па ад ным вуч ні Гім на зіі свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Агуль на
а ду ка цый най му зыч най шко лы ІІ сту пе ні 
імя Ві толь да Лю тас лаў ска га ў Бе ла сто ку 
і На раў чан скай гім на зіі. Ап ра ча пе ра лі ча
ных мною пе ра мож цаў лаў рэ а та мі ста лі 
яш чэ Аляк сан д ра Бус лоў ская, Іа ан на Хом
чук, Клаў дзія Чык він, Мак сім Фі ё нік, Ан на 
Го дзін ская, Габ ры е ля Кар боў ская, Зо фія 
Ко нюх, Ве ра ні ка Кар дзю ке віч, Бар ба ра 
Лук’ я нюк, Ур шу ля Мар чук, Пат ры цыя 
Ні чы па рук, Аляк сан д ра Пэт каў, На тал ля 
Пет ру чук, Ма рыя Са віц кая і Аляк сан д ра 
Зін ке віч. Усе ін шыя ўдзель ні кі ва я вод скіх 
ад бо рач ных спа бор ні цтваў ста лі фі на лі
ста мі.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Кон курс па бе ла ру скай мо ве 
Ра ней прад мет ныя кон кур сы па бе ла ру скай мо ве для вуч няў пад ста во вых школ 
і гім на зій бы лі ар га ні за ва ны ў Ком п лек се школ з да дат ко вым на ву чан нем бе ла-
ру скай мо вы імя Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча ў Бель ску-Пад ляш скім, а ў гэ тым го дзе 
ад бы лі ся яны ў су сед нім Агуль на а ду ка цый ным лі цэі з бе ла ру скай мо вай на ву-
чан ня імя Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча. 17 са ка ві ка ў ва я вод скіх ад бо рач ных спа бор-
ні цтвах да Прад мет на га кон кур су па бе ла ру скай мо ве для гім на зі стаў пры ня ло 
ўдзел 26 асоб з вась мі гім на зій. Кон курс у спар тыў най за ле ад крыў ды рэк тар 
Бель ска га бел лі цэя Ан д рэй Сце па нюк. Пра цу кон кур с най ка мі сіі ўзна ча лі ла на-
стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў бел лі цэі Яў ге нія Та ран та.

n За зван не лаў рэ а та зма га лі ся вуч ні вась мі гім на зій
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Змя ніў ся раск лад яз ды цяг ні-
коў, асаб лі ва ж па між Бе ла-
сто кам і Бель скам, дзе з 12 са-
ка ві ка ўве дзе на ча со вая аў то-
бус ная ка му ні ка цыя. За ду маў 
я ўва ча від кі па ба чыць, як тая 
ка му ні ка цыя за раз вы гля дае.

Чы гу нач ны аў то бус, якім па сут нас ці 
з’яў ля ец ца на ня тая пэ ка э саў ская ма шы
на, ад п раў ля ец ца з Бе ла сто ка амаль на 
га дзі ну ра ней, чым звы чай ны рэй ка вы 
цяг нік; з аў то бус на га пры пын ку пе рад 
чы гу нач ным вак за лам ад’ яз джае ў 5:48 
— бы ло ў 6:40. Тут, як у ко ліш ніхко ліш
ніх аў то бу сах: ша фёр толь кі вя дзе ма шы
ну, а кан дук тар ка пра дае бі ле ты на ўсе 
пры пын кі між Бе ла сто кам і Ча ром хай, 
так як бы ло ра ней у по ез дзе. Куп ляю 
бі лет у Пад бел ле; у са ло не дзе вяць па са
жы раў.

Аў то бус ка ля сіць да пры пын ку Бе ла
стокСта ды ён, але не пры пе ро не спы ня
ец ца, толь кі пры па вет цы, дзе спы ня юц
ца аў то бу сы га рад ской ка му ні ка цыі, што 
едуць з на прам ку Кля о сі на; тут яго ніх то 
не ча кае. У Ля віц кіх за яз джае на та вар
ны пляц ка ля стан цыі, спы ня ец ца. Зза 
пу цёў бя жыць жан чы на, ша фёр га лан т на 
за ва роч вае ма шы ну, пад’ яз джае ёй на
суп раць, за бі рае на борт і вяр та ец ца на 
ра ней шае мес ца. Ча ка ем рас піс ной мі ну
ты ад п раў кі і едзем да лей — це раз Юх но
вец, ка ля Га ло вакМа лых, це раз Га лоў
кіВя лі кія, пе ра яз джа ем чы гу нач ны пе ра
езд, там аў то бус за ва роч ва ец ца. На пры
пын ку ўжо ста яць ма шы ны, якія ма юць 
аб на віць жыц цё гэ та га ад рэз ка ко ліш няй 
Брэс ц каГра еў скай чы гун кі; по бач пу цей 
не вя лі кая гор ка но ва га шчэ бе ню. У Га
лоў кахВя лі кіх на аў то бус ным пры пын ку 
ста іць ча ла век, „наш” ша фёр спраў ля ец
ца, яко га аў то бу са ён ча кае. Неў за ба ве 
мі на ем суст рэч ны „чы гу нач ны” аў то бус 
і гэ ты наш ша фёр па ве дам ляе свай го 
ка ле гу, што на пры пын ку ў Га лоў кахВя лі
кіх ча кае па са жыр у Бе ла сток. А мне да 
гэ тай па ры зда ва ла ся, што з пры пын ку 
ў Га лоў кахВя лі кіх ніх то ў ні я кі бок не ез
дзіць, а тут та кая да вед ка...

Це раз Зім но хі аў то бус пра но сіц ца быц
цам ма лан ка, на ват це раз мяс цо васць, 
якая на да рож ным ука заль ні ку мае над
піс „Zim no chy Ost.” — быц цам у ней кім 
Бер лі не ці Мюн хе не. Але гэ та зас це нак 
ней кіх Аста шоў, што, ма быць, за сна ва лі 
гэ тую мяс цо васць. Це раз Леш ню і Док
тар цы аў то бус за яз джае ў Страб лю, тут 
по бач кас цё ла вы садж вае па са жыр ку, 
якой трэ ба ў Му ля ві чы. Да лей едзе быц
цам па ней кім тур мар ш ру це, па за ві лі
стай ву лі цы вё сач кі Лы сыя, што амаль 
па ві сае над са мой паў на вод най ця пер 
Нар вай. У Страб лі пе рад стан цы яй па
мяр коў ная гра да но ва га шчэ бе ню. А на 
ак ра і не Страб лі, пры да ро зе ў Плю ты чы, 
ба за чы гу нач ных ра бот. Тут ста ян ка бу
даў ні чых ма шын і тэ ры ко ны зня тых з пу
цёў ста рых шпа лаў з рэй ка мі. А на та вар
ных вет ках бель скай стан цыі па ка жуц ца 
тэ ры ко ны но вых шпал.

Це раз Плю ты чы і Райск аў то бус пад’ яз
джае да пе ра ез ду ка ля Арэ ха віч. Сам пе ра
езд не кра ну ты, за тое не каль кі мет раў ад 
яго ў абод вух нап рам ках з на сы пу зня та 
ўжо ста рая пад сып ка і буль до зе ры рас
чыш ча юць грунт пад но вую. Та кая ж са мая 
кар ці на і на пе ра ез дзе пе рад Бель скам.

На бель скі вак зал цяг нік з Ча ром хі 
пры яз джае за раз пас ля пры ез ду з Бе ла
сто ка чы гу нач на га аў то бу са. Кан дук тар
ка і па са жы ры пе ра ся да юць у рэй ка вую 
ма шы ну, якая неў за ба ве ад п раў ля ец ца 
на зад у на прам ку Ча ром хі. Па кі даю по
езд у Пад бел лі. Ка ля мо ста на Бе лай аб
вя за ныя фоль га вы мі мяш ка мі аль шы ны, 
ма быць — каб зас це раг чы дрэ вы пе рад 
заў час най вы сеч кай баб ро вы мі зу ба мі; 
маг чы ма, што та кім чы нам мож на і баб
рам за ба ра ніць вы сеч ку...

Вось та кі пер шы этап май го па да рож
жа, а ку ды да лей — мае па ка заць час, 
бо і ў Кна ры ды кар ціць мя не, і ў Крас нае 
Ся ло... Але спяр ша Ду бя жын. У па чат ку 
вё скі ме ма ры ял пры све ча ны бе жан ству, 
уз ве дзе ны ў со тую га да ві ну па чат ку гэ
тай маш таб най па дзеі, якая выз на чы ла 
не толь кі лёс прыг ня таль най боль шас ці 
мяс цо ва га на сель ні цтва, але знач на 
паў п лы ва ла на ход ва ен ных дзе ян няў 

на ўсход нім фрон це Пер шай су свет най 
вай ны, на пры клад, на зда чу ра сій скай 
ар мі яй Мод лі на з усім та маш нім вой скам. 
А хто ве дае, ці тое спля цен не па дзей не 
вы зва лі ла пас пя хо ва га баль ша віц ка га 
пе ра ва ро ту і да лей шайда лей шай хва лі 
па пу ліз му, на якой сён ня і мы дрэй фу ем 
у за над та ці ка вую бу ду чы ню...

Не над та да лё ка ад бе жан ска га ме ма
ры я ла і кар ці на сён няш ня га рэ аль на га 
бе жан ства, бе жан ства на ша га на сель ні
цтва ў шы ро кі свет, толь кі па ін шых азі му
тах чым звыш ста га доў ра ней. За хо джу 
ў ду бя жын скую кра му, дзе дзве ма ла дзі
цы за пры лаў кам і ні ко га пе рад пры лаў
кам. Яш чэ га доў та му не каль кі за пры лаў
кам ста яў тут муж чы на, яко га жыц цё вая 
тра ек то рыя наб лі жа ла ся да пен сій на га 
ўзро сту, ды і пе рад пры лаў кам заў сё ды 
хтось ці быў — сён ня гэ та ўжо сі ве ю чая 
даў ні на.

По езд, які мя не пры вёз у Пад бел ле, 
мае вяр нуц ца на зад, у на прам ку Бе ла
сто ка, тры га дзі ны паз ней. Ду ма ец ца 
мне пад’ е хаць ім яш чэ раз, у Райск, і па
ба чыць ра ман та ва ны чы гу нач ны пуць 
не пас рэд на, не з аў то бус на га ак на. Та

му кі ру ю ся ў на прам ку Кна рыд, ма ю чы 
на дзею, што там ся ду на ней кі аў то бус, 
якім ус пею ў Бельск на зга да ны по езд. 
Да ад’ ез ду аў то бу са з Кна рыд менш 
за паў та ры га дзі ны, а пас ля там трох га
дзін ны аў то бус ны штыль. Па ка заль нік 

па ве дам ляе, што ў Кна ры ды ча ты ры кі ла
мет ры, але з аса бі ста га дос ве ду ве даю, 
што гэ та вель мі доў гія кі ла мет ры, на той 
аў то бус ма гу не ўспець... Ад рас хад ных 
да рог, што ка ля Мок ра га, ра шаю вяр нуц
ца ў на ва кол ле чы гун кі.

Вяр та ю ся да ро гай, што ад Мок ра га вя
дзе нап раст кі ў Пад бел ле. Да ро га гэ тая 
мае та кі быц цам му зей ны ха рак тар: у яе 
і пя соч ны нас ціл, і бру ка ва ны, і ас фальт 
— мас ці лі яе чым па па ла. А по бач яе, 
у ле се, тра ды цый ная вя ско вая звал ка не
пат рэб ш чы ны...

З маст ка на Бе лай бу дын кі Каз лоў 
зда юц ца быць блі зень ка, быц цам ру кою 
па даць. Ад нак тая ад лег ласць, пе ра ме ра
ная на га мі па мок рай жві роў цы, знач на 
буй нее. За Каз ла мі чар го вы ма сток, за 
маст ком Рэй пі чы, Леў кі і на ступ ны ма
сток на Бе лай. На ву лі цы ў Леў ках мі наю 
па ру па жы лых лю дзей. Мі нуў шы мя не, 
ад ва роч ва юц ца і ці ка вяц ца, ці я ча го не 
„ін ка сую”. „Ка лі ма е це ней кія ліш нія гро
шы, то ма гу іх за ін ка са ваць” — жар тую. 
„Ой, не, ня ма ў нас та кіх”...

За хо джу на чы гу нач ны пры пы нак 
— там яш чэ за ха ваў ся бу ды на чак, у якім 
бы ла ка лісь па ча каль ня і, ма быць, служ
бо вае па мяш кан не стрэ лач ні ка, што 
пе ра стаў ляў стрэл кі рэ ек у на прам ку 
Гай наў кі і Ча ром хі. Стрэ лак ужо ня ма, на 
іх мес цы яш чэ ад нос на све жы шчэ бень. 
А зга да ны бу ды нак на гад вае ней кую 
крэ пасць, па ло ва якой яш чэ ба ро ніц ца 
ад на сту пу га рэз лі вых за ва ёў ні каў, а па
ло ва ўжо за ва я ва на і на яе сце нах уся
ля кут кія „да ку мен ты”, вы ка на ныя з пры
мя нен нем роз най да ступ най про ста му 
ма ла до му ча ла ве ку тэх ні кі.

Вет ка ў на прам ку Гай наў кі, якая бы ла 
па кла дзе на пад цар скія цяг ні кі ў кан цы 
ХІХ ста год дзя, за рас ла роз най пры ро
дай: тут і тра вы, і дрэ вы, а на рэй ках 
вы рас цал кам пры стой ны мох — зу сім 
но вы, спе цы фіч ны бі я цэ ноз. Пра які, ад
нак, ха це ла ся б сен ты мен таль на ска заць 
па пу ляр ную ў на ро дзе па га вор ку: ня ма 
ца ра, ня ма па рад ку... Але хто ве дае, ці 
ў хо дзе ча ка най ма дэр ні за цыі чы гу нач на
га ад рэз ка між Бель скам і Ча ром хай не 
вер нец ца па са жыр скае жыц цё і на ко ліш
ні цар скі шлях у Бе ла ве жу...

Вяр та ю ся по ез дам з Леў каў у Райск. 
Зноў пе ра сад ка ў Бель ску з рэй ка ва га 
аў то бу са на ша шэй ны. У рэй ка вым аў то
бу се пры е ха лі два са кі сты, якія да лей, 
у Бе ла сток, не едуць, за ста юц ца ў Бель
ску. Ап ра ча мя не ў са ло не па са жы рам 
яш чэ па жы лая жан чы на, якая едзе ме
на ві та ў Райск. Ця пер „цяг нік” за яз джае 
ў са мую вё ску, а да та го ж доб ры ша фёр 
спы няе яго аку рат нень ка пе рад ха тай 
па са жыр кі. Да лей, у Бе ла сток, па е ха лі 
ша фёр і двое кан дук та раў.

А мя не ці ка віць брац кая ма гі ла за вё
скай, дзе па ко яц ца астан кі паў та ры сот кі 
ра ян, за бі тых у 1942 го дзе гіт ле раў ца мі. 
Ра ней над гэ тай ма гі лай уз вы ша лі ся 
дрэ вы, за раз іх ня ма. Пра іх вы сеч ку ха
чу спы таць гас па да роў, якія хо дзяць па 
па над вор ках, але яны, ма быць так са ма 
па даз ра ва ю чы ўва мне „ін ка сэн та”, па да
юц ца абы да лей.

А я па да ю ся ў на прам ку чы гу нач най 
лі ніі, да ро гай, што вя дзе з Рай ска ў Ста
ла вач. Ле ген да пра мяс цо вую цар к ву 
па ве дам ляе, што ме лі яе ўзвес ці ме на
ві та ў Ста ла ва чы, але ва лы, якія цяг ну лі 
бу даў ні чы ма тэ ры ял, не за ха це лі іс ці 
да лей шай да ро гай і спы ні лі ся ў Рай ску. 
І ка лі б сён ня тыя ва лы па ба чы лі да ро
гу з Рай ска ў Ста ла вач, дык ве ра год на 
так са ма не за ха це лі б на яе сту паць. 
Да ро га тая, ха ця шы ро кая, ад нак у сво
е а саб лі вым грун та вым жо ла бе, у якім 
за раз раз мок лы пя сок. А гэ та дро бязь 
у па раў нан ні з яе „нас ці лам” у час ад лі гі, 
ка лі яна „вы маш ча на” тон кім іль дом на 
су цэль най ка лю жы не; па гэ тай да ро зе 
меў я маг чы масць пра бі рац ца не каль кі 
га доў та му.

На гэ тай да ро зе чы гу нач ны пе ра езд 
так са ма не кра ну ты, на пу ці за пе ра ез
дам рэй кі зня ты, толь кі яш чэ сю ды не 
даб ра лі ся буль до зе ры. Ма быць ма дэр ні
за цыя чы гу нач на га па лат на ад бы ва ец ца 
па э тап на: ад пры пын ку да пры пын ку. 
А ка лі за вер шыц ца, то мо жа заг ля не сон
ца і ў на ша чы гу нач нае ва кон ца.
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА
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П р э з і д э н т  Б Н Р  з  Д а б р а с е л ь ц а ў

В а с і л я  З а х а р к іhttp://livingheritage.by 140 га доў з дня нараджэння

Ва сіль  За хар ка  на ра дзіў ся  1  кра са ві ка 
1877 г.  у вёс цы  Даб ра сель цы  (Зэль вен скі 
ра ён).  Па чат ко вую  аду ка цыю  ат ры маў  до
ма. Скон чыў Лы скаў скую на стаў ніц кую се
мі на рыю. З 1895 г. — на стаў нік цар коў нап
ры ход скай  шко лы.  Выт ры маў  эк за мен  па 
пра гра ме  юн кер скай  ву чэль ні  і ра сій скай 
гім на зіі. З 1898 г. пра цяг лы час на ва ен най 
служ бе.  У 1917 г.  сяб ра БСГ,  адзін  з ар га
ні за та раў  з’ез да  бе ла ру скіх  вай скоў цаў 
За ход ня га фрон ту,  сак ра тар Цэн т раль най 
бе ла ру скай  ва ен най  ра ды.  Удзель нік  Іга 
Усе бе ла ру ска га з’ез да, аб ра ны сяб рам ра
ды. Арыш тоў ваў ся баль ша ві ка мі ў сту дзе ні 
1918 г. З лю та га 1918 г. у скла дзе на род на
га сак ра та ры я та БНР, скар б нік у гэ тым ура
дзе. Вёў пе ра мо вы з ня мец кі мі ва ен ны мі ўла
да мі па спра ве кан фі ска ва ных гро шай, аб
ра ны сяб рам фі нан са вай ка мі сіі Ра ды БНР. 
Пас ля зай маў роз ныя мі ні стэр скія па са ды. 
З мая 1918 г. — кі раў нік дру кар ні На род на
га  сак ра та ры я та  БНР.  Ра зам  з  Ма ка ром 
Кас це ві чам аб ра ны Мін скай ду май мі ра вым 
суд дзёй.  У лі пе ні  1918 г.  увай шоў  у склад 
ка бі не та Ян кі Се ра ды, за няў шы па са ду на
род на га сак ра та ра фі нан саў. Мі ністр фі нан
саў  ва  ўра дзе  Ан то на  Луц ке ві ча.  У снеж ні 
1918 г. — у Віль ні.

Пры е хаў у Грод на ў снеж ні 1918 г., як га
на ро вы госць пры сут ні чаў на Гро дзен скім 
бе ла ру скім  ся лян скім  з’ез дзе.  Вы кон ваў 
аба вяз кі кі раў ні ка кан цы ля рыі мі ні стэр ства 
бе ла ру скіх спраў Літ вы. Сяб ра Гро дзен ска
га БНК і клу ба „Бе ла ру ская хат ка”. У снеж
ні  1918 г.  удзель ні чаў  у пе ра мо вах  БНК 
з Гро дзен скай  уп ра вай.  Вёў  дып ла ма тыч
ную пра цу з нем ца мі. Ра зам з Ан то нам Луц
ке ві чам дас лаў не каль кі но таў пра тэ сту ад 
імя ўра да БНР су праць за хо пу бе ла ру скіх 
зя мель.  З дру гой  па ло вы  лю та га  1919 г. 
— ва Ук ра і не, дзе шу каў гро шай для БНР. 
У траў ні  1919 г.  —  у Бер лі не.  У чэр ве ні 

1919 г. — у Коў не як ча со вы на мес нік стар
шы ні  ўра да  БНР.  По тым  зноў  у Бер лі не, 
дзе фак тыч на вы кон ваў аба вяз кі кі раў ні ка 
бе ла ру ска га ўра да.

Пас ля  ра ско лу  Ра ды  БНР  у кан цы 
1919 г. За хар ка аб ра ны на мес ні кам стар
шы ні  Прэ зі ды у ма  На род най  Ра ды  БНР, 
по тым  ура дам  Луц ке ві ча  ад хі ле ны  з па
са ды мі ніст ра. Іш лі свар кі. Зноў пры е хаў 
у Грод на  ў са ка ві ку  1919 г.  з Бер лі на. 
Пры сут ні чаў на па ся джэн нях ура да БНР 
у Грод не 18 і 21 са ка ві ка. Вы сту піў 25 са
ка ві ка  1919 г.  на  раз ві таль най  вя чэ ры, 
пры све ча най  ад’ ез ду  Язэ па  Ва рон кі.  Як 
прад стаў нік ура да БНР удзель ні чаў у ад к
рыц ці Іга бе ла ру ска га на стаў ніц ка га з’ез
да Гро дзен ш чы ны. Ад імя Ра ды мі ніст раў 
БНР ап ра тэ ста ваў за я ву Цвір кіГа дыц ка
га  аб  да лу чэн ні  Бе ла ру сі  да  Поль ш чы. 
Неў за ба ве вы е хаў з Грод на ў Бер лін.

У кан цы 1919 г. быў у Мін ску, ха ваў ся ад 
арыш ту поль скі мі ўла да мі. На па чат ку 1920 г. 
зноў у Бер лі не, по тым у Пра зе. Удзель ні чаў 
у на ра дзе прэ зі ды у ма Ра ды БНР і ўра да Вац
ла ва Ла стоў ска га ў Ры зе. По тым вёў мі сію 
БНР у Маск ве. Пас ля ў Ры зе, зноў у Коў не. 
На мес нік стар шы ні Ій Усе бе ла ру скай кан
фе рэн цыі ў Пра зе ў ве рас ні 1921 г. У 1923 г. 
— мі ністр фі нан саў ва ўра дзе Цві ке ві ча. Пас
ля  ІІй  Усе бе ла ру скай  кан фе рэн цыі  ў Бер
лі не  не  пры знаў  Мін ска  адзі ным  цэн т рам 
на цы я наль надзяр жаў на га ад ра джэн ня Бе
ла ру сі. За стаў ся ў эміг ра цыі ў Чэ хіі. На мес
нік  стар шы ні  Ра ды БНР,  з са ка ві ка  1928 г. 
да са ка ві ка 1943 г. — прэ зі дэнт Ра ды БНР. 
Збі раў ар хіў БНР, да лу чыў да гэ тай спра вы 
Ла ры су Ге ні юш. Ад імя БНР пра во дзіў ак тыў
ную кам па нію зва ро таў і пе ты цый у Лі гу На
цый і ін шыя між на род ныя ор га ны.

Па мёр Ва сіль За хар ка 14 са ка ві ка 1943 г. 
Па ха ва ны ў Пра зе на Аль шан скіх мо гіл ках.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У ад ным са сва іх лю таў скіх ну ма роў „Ні
ва” пі са ла пра та кую ўста но ву як „Ін сты тут 
бе ла ру скай  куль ту ры”,  які  бес пад стаў на 
пры са бе чыў імя па чы наль ні ка су час най На
цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі — Ін
бель куль та (Ін сты ту та куль ту ры Бе ла ру сі). 
Ня гле дзя чы на та кую не зу сім пры го жую 
спра ву — пры са беч ван не чу жо га імя, су
час ны Ін бел культ ро біць і ка рыс нае — па 
мен шай ме ры, дзя ку ю чы свай му струк тур
на му пад раз дзя лен ню — ад дзе лу на ву ко
ваме та дыч на га  за бес пя чэн ня  дзей нас ці 
па ахо ве гі сто ры какуль тур най спад чы ны. 
Каб па зна ёміц ца з ад ной з яго прац, вар та 
за зір нуць на сайт ін вен та ру не ма тэ ры яль
най куль тур най спад чы ны „Жы вая спад чы
на Бе ла ру сі”, які мес ціц ца ў ін тэр нэ це па 
ад ра се http://li vin g he ri ta ge.by.

Га лоў ная  ста рон ка  сай та  вы гля дае 
пры ваб лі ва  і ін фар ма тыў на.  Ад ра зу  ў во
чы кі да юц ца вы я вы дзяў чы нак у на род ных 
стро ях і з вян ка мі на га ло вах. Кар та Бе ла
ру сі з аб лас ным ад мі ніст ра тыў ным дзя лен
нем і пе ра лік тэ ма тыч ных руб рык ства ра
юць  ура жан не  сур’ ёз нас ці  і дак лад нас ці 
змеш ча най  ін фар ма цыі.  Ні жэй  ідзе  прэ
зен та цыя сай та. „Мо ва, звы чаі, тра ды цыі, 
ве ды  і тэх на ло гіі,  якія  пе ра да дзе ны  нам 
прод ка мі з рук у ру кі, з вус наў у вус ны, ад 
сэр ца да сэр ца, скрозь вя кі як каш тоў ныя 
зна кі па мя ці. Яны мо гуць знік нуць на заў сё
ды, ка лі мы не за ха ва ем іх, каб пе ра даць 
сва ім  дзе цям  і ўну кам,  ад  па ка лен ня  да 
па ка лен ня, з рук у ру кі, з вус наў у вус ны, 
ад сэр ца да сэр ца, праз час і пра сто ру...” 
—  уз нёс ла  рас па вя да ец ца  на  га лоў най 
ста рон цы. Там жа ад зна ча ец ца, што да ны 
сайт — гэ та спе цы я лі за ва ны рэ сурс Мі ні
стэр ства  куль ту ры  Рэс пуб лі кі  Бе ла русь, 
які  ўтрым лі вае  ін фар ма цыю  пра  леп шыя 
зда быт кі  не ма тэ ры яль най  куль тур най 
спад чы ны Бе ла ру сі, і ство ра ны пры фі нан
са вай і кан суль та тыў най пад т рым цы Фон

ду не ма тэ ры яль най куль тур най спад чы ны 
ЮНЕ СКА.

Улас на ін вен тар уяў ляе са бой ба зу да
ных  эле мен таў  не ма тэ ры яль най  куль тур
най спад чы ны, ук лю ча ных у Спіс гі сто ры
какуль тур ных  каш тоў нас цей  Бе ла ру сі, 
а так са ма тых, якім гэ ты ста тус яш чэ прый
дзец ца ат ры маць.

Увесь  змест  ін вен та ру  раск ры ва ец
ца  ў руб ры ках,  вый с ці  на  якія  мес цяц ца 
ўвер се  з ле ва га  бо ку  вы яў лен ня.  Так, 
у „Вы ка наль ніц кіх ма ста цтвах” рас па вя да
ец ца  пра  спе вы  і тан цы  ў роз ных  кут ках 
Бе ла ру сі.  „Вус ныя  тра ды цыі  і фор мы  вы
ра жэн ня” змяш ча юць рас по ве ды пра аб
ра ды  і тра ды цыі,  а „Све та пог ляд  лю дзей, 
мі фа ло гія”  пе ра дае  змест  ура чы стас цей, 
пры мер ка ва ных да якіхне будзь дат ці свя
таў. Аб тым, што ра бі лі лю дзі сва і мі ру ка мі 
ў роз ных бе ла ру скіх мяс цо вас цях, рас па
вя дае руб ры ка „Тра ды цый ныя ра мё ствы”. 
„Тра ды цый ная ежа” дае ўяў лен не аб ку лі
нар ных асаб лі вас цях.  „Тра ды цый ныя цы
ры мо ніі” па сут нас ці з’яў ля юц ца пра ця гам 
руб рык  пра  све та пог ляд  і фор мы  вы ра
жэн ня,  бо  змяш ча юць  ін фар ма цыю  пра 
аб ра ды і абы хо ды свя таў. А вось аб прак
ты ках  за ха ван ня  на вед валь нік  сай та  не 
да ве да ец ца ні чо га, бо ні я кіх зве стак пра іх 
у ад най мен най руб ры цы ня ма.

Вар та  ад зна чыць,  што  сайт  „Жы вая 
спад чы на  Бе ла ру сі”  аб наў ля ец ца  да во лі 
ча ста. Аб гэ тым свед чыць руб ры ка „На ві
ны”, якая змяш чае па ве дам лен ні ад 2012 
го да.  Апош няя  на тат ка  да ту ец ца  там  сё
лет нім са ка ві ком.

Для  на ву коў цаў,  якія  зай ма юц ца  вы ву
чэн нем не ма тэ ры яль най куль тур най спад
чы ны,  асаб лі ва  ці ка вай  бу дзе  руб ры ка 
„Пуб лі ка цыі”. Пры нам сі, там мес цяц ца спі
сы як не ма тэ ры яль ных, так і ма тэ ры яль ных 
бе ла ру скіх куль тур ных каш тоў нас цей.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Афі цый ная част ка свят ка ван ня Дня 
Во лі ў Гай наў скім бел му зеі рас па ча
ло ся з гім на «Мы вый дзем шчыль ны мі 
ра да мі» і за кон чы ла ся гім нам «Ма гут ны 
Бо жа». Вя ду чы суст рэ чу Та маш Су лі ма 
пры ві таў саб ра ных у бел му зеі, ся род 
якіх бы лі гос ці з Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
ста ра ста Гай наў ска га па ве та Мі ра слаў 
Ра ма нюк, ды рэк тар Бю ро Аб’ яд нан ня 
са маў ра даў «Еў ра рэ гі ё на Бе ла веж ская 
пуш ча» ў Гай наў цы Ян Хом чук, ды рэк тар 
Гай наў ска га бел му зея Та маш Ці ха нюк, 
стар шы ня Фон ду «Цар коў ная му зы ка» 
ў Гай наў цы Мі ко ла Буш ко, у мі ну лым 
ды рэк тар Гай наў ска га до ма куль ту ры, 
на стаў ні кі Гай наў ска га бел лі цэя Ян Кар
чэў скі і Ан на Хом чук, бы лыя на стаў ні кі 
бел лі цэя Воль га Сян ке віч, Яў ген Ян чук, 
Аляк сей Ма роз і на стаў ні кі ін шых школ, 
пісь мен нік Мі хал Ан д ра сюк, ма ста кі Вік
тар Ка бац, у мі ну лым ды рэк тар Гай наў
ска га до ма куль ту ры і Ула дзі мір Мусь ко, 
у мі ну лым ды рэк тар Па чат ко вай шко лы 
№ 2 у Гай наў цы. Пры быў сяб ра пар тыі 
«Ра зам» Се вя рын Пра ка пюк, прый шлі 
ін шыя ма ла дыя асо бы. Та маш Су лі ма 
за чы таў зва рот стар шы ні Ра ды Бе ла ру
скай На род най Рэс пуб лі кі ў за меж жы 
Івон кі Сур ві лы да бе ла ру скай на цыі 
з на го ды свят ка ван ня Дня Во лі. Та маш 
Су лі ма за клі каў саб ра ных, каб пад час 

свят ка ван ня ў бел му зеі ў дум ках злу чы
лі ся з ты мі асо ба мі, якія ў гэ ты ж час 
у Рэс пуб лі цы Бе ла русь арыш тоў ва лі ся 
за спро бу свят ка ваць Дзень Во лі. Жур на
ліст Бе ла ру ска га Ра дыё Ра цыя Аляк сей 
Труб кін прэ зен та ваў саб ра ным пра ект 
«Бе ла ру скі Бе ла сток», пры све ча ны бе
ла стоц кім мес цам з бе ла ру скай пры сут
нас цю (пра ект да ступ ны на сай це Ра дыё 
Ра цыя). Звяр нуў ён ува гу на бе ла ру скіх 
ге ро яў, якія пры ма лі ўдзел у зас ноў ван ні 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі ў 1918 
го дзе. Гі сто рык Алег Ла ты шо нак іні цы я
ваў у мі ну лым го дзе ча ста ван не ўдзель ні

каў свят ка ван ня Дня Не за леж нас ці ў бел
му зеі бус лі ны мі ла па мі, што пяк лі на шы 
ба бу лі пад Даб ра веш чан не Прас вя той 
Ба га ро дзі цы, якое бе ла ру сы на Гай наў
ш чы не ад зна ча юць 7 кра са ві ка. Гэ тую 
тра ды цыю пра доў жы лі ўдзель ні кі сё лет
ня га свят ка ван ня. Саб ра ныя ат ры ма лі 
но ва вы да дзе ную кніж ку «Гі сто рыя бе ла
ру саў Пад ляш ша», ад ным з аў та раў якой 
з’яў ля ец ца ме на ві та пра фе сар Алег Ла
ты шо нак. Прэ зен та ваў ся так са ма фільм 
«Пар т рэт» тэ ле ка на ла «Бел сат» у рэ жы
су ры Воль гі Да шук, якая ўме ла па ка за ла 
пар т рэ ты гра ма дзян Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

роз на га ўзро сту. Яш чэ да ўра чы ста га 
ад к рыц ця ме ра пры ем ства ад быў ся прэм’
ер ны па каз двух філь маў «Та на тос & 
Эрос» і «Хра на топ #375», рэ а лі за ва ных 
у рам ках поль скабе ла ру ска га кі нап ра ек
та «Хра на топ». Пас ля прэ зен та цыі філь
маў ад бы ла ся су стрэ ча з Яну шам Гаў ры
лю ком, су аў та рам пра ек та «Хра на топ» 
і прад стаў ні ком тэ ле ка на ла «Бел сат», які 
зап ра шаў на лет нія май старкла сы па 
кі но. Свят ка ван не ў Гай наў цы за кон чы ла
ся ад мыс ло вым кан цэр там бе ла ру ска га 
бар да Вік та ра Шал ке ві ча.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Дзень Волі ў Гайнаўцы 
і Бельску-Падляшскім

3працяг

n На свят ка ван ні Дня Во лі ў Гай наў скім бел му зеі саб ра лі ся жы ха ры Гай наў кі і пры ез джыя (на пер шым пла не спра ва ар га ні за тар свят ка ван ня Хры ста фор Ан гель чык, а зле ва жур на ліст 
Ра дыё Ра цыя Аляк сей Труб кін)
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02.04 — 08.04

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

(22.03. — 20.04.) Пік фор мы. Ты ця пер іг ра еш 
на пер шай скрып цы ў ар кест ры. Зор кі па мо-
гуць та бе зап раг ра ма ваць сваю бу ду чы ню. 
Выз нач са бе мэ ты і ап ра цуй план іх да сяг нен-
ня. Не са ро мей ся вы хо дзіць на пе рад і звяр-
таць на ся бе ўва гу. Мо жа, дзесь ці ка ля 6.04. 
ча кае ця бе но вы ка бі нет? Доб ры час на ві зі ты 
і доб раў па рад ка ван не до му. Ма еш ця пер доб-
ры нос да ін та рэ саў! За хут ка не прыз на вай ся 
ў па чуц цях.
(21.04. — 21.05.) Дзей ні чай хут ка і ра шу ча. 
Толь кі не на сту пі ка мусь на ма золь! Але вель мі 
дбай аб зда роўе, не на туж вай ся. Маг чы мая су-
стрэ ча са ста рым ка хан нем. 2-4.04. па ка жаш 
свой рэф лекс і кем лі васць. З 7.04. (да 11.04.) 
не дай ся бе ўцяг нуць у спро бы хто з вас мац-
ней шы. Не на ра кай, ма еш усё, каб сваю кар’ е-
ру на кі ра ваць ку ды хо чаш.
(22.05. — 22.06.) 2-4.04. пе ра ка на еш ся, коль-
кі лю дзей ця бе лю біць і па ва жае. Не раз дум-
вай аб сва ім зда роўі, а сха дзі да ле ка ра; не бой-
ся. Бліз ня ты з дру гой дэ ка ды па він ны звяр нуць 
сваю ўва гу на свае во чы, пра ве рыць, ці не ма-
юць алер гіі. Бу дзе ўсё іс ці як па гру дзе, але не 
тур буй ся — пад ка нец кра са ві ка ўсміх нец ца да 
ця бе шчас це!
(23.06. — 23.07.) 3-9.04. бу дзеш мець пры быт-
кі там, дзе ін шыя стра цяць. Ха ця 2-6.04. мо жа 
прыт ра піц ца та бе па ра за, але што ж зро біш. 
Прый дзец ца пры няць на ся бе чу жыя аба вяз кі, 
але не даз ва ляй уз ла зіць са бе на га ла ву. За хо-
чац ца па ка заць кан ку рэн цыі, дзе ра кі зі му юць, 
але не жар туй з вель мі моц ным са пер ні кам. 
Што дзён на ву чы ся ча гось ці но ва га.
(24.07. — 23.08.) Ад пла на ван ня пя рой дзеш 
да дзей нас ці. Не ўця кай ад раз моў, асаб лі ва 
тых, што, зда ец ца, най ця жэй шыя. Га ран ту юц ца 
та бе но выя вык лі кі і шан цы на іх рэ а лі за цыю. Ха-
ця мо гуць пры гэ тым раз мі нуц ца твае ча кан ні 
са спа дзя ван ня мі тва іх сяб роў. Маг чы мыя кан ф-
лік ты на пра цы. Да вай доб ры пры клад у рад ні. 
Маг чы мае ча со вае па гар шэн не зда роўя, але 
не пе рай май ся — ар га нізм збя рэц ца з сі ла мі да 
ба раць бы, а ты ліш не не ры зы куй, бо бра вур-
насць гор шая ад ві ру саў.
(24.08. — 23.09.) 4-9.04. бу дзеш мець ха рыз-
му і ба я ві тасць. Шы ку ец ца больш аба вяз каў, 
але і ўзна га ро ды. Трэ ба бу дзе афор міць нуд-
ныя, але не ад к лад ныя спра вы. Энер гіі бу дзе 
шмат, але лад зо рак мо жа заб ла ка ваць твае не-
ка то рыя дзе ян ні, ды Ве не ра па мо жа та бе выб-
рац ца з тур бот.
(24.09. — 23.10.) Най важ ней шыя спра вы пой-
дуць па тва ёй дум цы, а дра бя зой не пе рай май-
ся. Бу дзеш мець ах во ту вый с ці пе рад шэ раг, 
па ка зац ца. Маг чы мыя кру тыя сюр п ры зы. Доб-
рае за ся ро джан не, дзя ку ю чы ча му бу дзеш 
дзей ні чаць спраў на і з вя лі кім пос пе хам. Час на-
туж лі вай пра цы, але вель мі доб ра сар га ні зу еш 
ра бо ту, маг чы мае па вы шэн не. Але не шка дуй 
ча су на ад па чы нак. Ды не хва лі ся зда быт ка мі, 
гра шы ма. На тва ёй да ро зе мо жа ста нуць но вы 
сяб ра.
(24.10. — 22.11.) 2-4.04. доб ры мо мант, каб 
сва ёй ідэ яй за ці ка віць ін шых. 4-9.04. ма лым 
вы сіл кам да сяг неш мно гае. Шмат за ле жыць ад 
ця бе са мо га. Тры май свае нер вы на па вад ку, 
вый дзеш на плюс, і ў пра цы, і ў ка хан ні. Фор ма 
ня кеп ская, але не пра сту дзі ся асаб лі ва з 7.04. 
(да 11.04.). Твой шлях у кра са ві ку на бі ты пе раш-
ко да мі, не рэ а гуй аг рэ сіў на і нер во ва. За тое 
здоль ны бу дзеш да эк ст рэ маль на га вы сіл ку.
(23.11. — 22.12.) Удас ца та бе змя ніць штось ці 
на леп шае, раз вя заць шмат праб лем. А пры-
тым бу дзеш вы дат на гу ляць! Па ка жаш свае най-
леп шыя ба кі, бу дзеш са маў пэў не ны. З 6.04. 
(да 10.04.) не па па дай у край нас ці. За кіл за еш 
не пат рэб ныя эмо цыі. Але квад ра ту ра Ве не ры 
мо жа пры нес ці хо лад у тваю па ру. Усе з та бою 
бу дуць му сі лі лі чыц ца. Вы ходзь на сон ца.
(23.12. — 20.01.) 2-3.04. цяж кія раз мо вы кон-
чац ца пос пе хам. 3-9.04. па ста віш на сва ім. 
З 7.04. маг чы мыя кан ф лік ты. Зма гай ся за сваё, 
але не за лю бую ца ну. Не па мы лі сяб роў ства 
з ка хан нем. Ту га ва та бу дзе ў афар м лен ні спраў 
з 6.04. у зма ган ні з бю рак ра та мі. Зор кі на маў-
ля юць да спор ту, але ты хут чэй схо чаш пат рэ-
ні ра ваць свой мозг. Мо жа, усё ж, вый дзеш на 
ву лі цу? Пі мі не рал ку і бе лую гар ба ту. І доб ра 
вы сы пай ся!
(21.01. — 19.02.) Па зі тыў ныя вы ні кі тва іх ста ран-
няў хут ка за ах во цяць ця бе да да лей шай пра цы. 
Раск руч вай свой біз нес. Трэ ба бу дзе па на ма-
гац ца. Але зор кі за бя руць з тва ёй да ро гі пе раш-
ко ды і дзьмух нуць моц на ў вет ра зі. Энер гіч на 
афар м ляй роз ныя спра вы. Бу дзеш мець пос пе хі 
на роз ных па лях. Па ляп шэн не наст рою.
(20.02. — 21.03.) Паз бу дзеш ся з ра дас цю ад 
не каль кіх не ці ка вых су вя зей і на ка нец пач неш 
сам вы ра шаць аб са бе. Вы дат на ў сфе ры фі нан-
саў — бу дзе не ма лы да ход! Вар та ця пер па мі-
рыц ца з неп ры я це ля мі і пе ра ка наць да ся бе 
сваю апа зі цыю. Не трап ляй з край нас ці ў край-
насць са сва і мі наст ро я мі. Не ўяў ляй та го ча го 
на са мой праў дзе ня ма. Мо жаш спраў на і хо ра-
ша па мя няць свой імідж.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. па бу до ва для ку пан ня, 2. тра вя ні стая рас лі на 
ся мей ства аро ід ных (Aco rus ca la mus), 3. злу чэн не 
ва да ро ду і кіс ла ро ду ў ка ло дзе жы, 4. буй ны ба ка
вы ад ро стак дрэ ва, 5. част ка хра ма, аб ме жа ва ная 
ра дам  ка лон, 6.  мя жа, 7.  пе ра да вы  ра бот нік  вы
твор час ці або му зы ка, які іг рае на ўдар ным ін ст ру
мен це, 8. ва лош ка, 9. га дзін нік, які мо жа бу дзіць, 
10.  гра шо вая адзін ка Бе ні люк са, 11. за ро джа ная 
ў ЗША  му зы ка  на  ас но ве  спа лу чэн ня  аф ры кан
скай і еў ра пей скай куль тур, 12. муж бур жуй кі, 13. 
во зе ра на за ха дзе Іра на, 14. моц нае жа дан не піць, 
15. ан то нім ано да, 16. баць ка па ні ча, 17. ры ба ся мей ства кар
па вых (Tin ca tin ca), 18. не бас і не тэ нар.

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

(ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 11 ну ма ра
Ве ер, га ма, ма са, ма ска, меч, са га, се на, сон, ціс, чэк.
Ра шэн не: Са ка вік ча сам сне гам сее, а ча сам сон цам грэе.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з БельскаПад ляшскага 

і Мі халу Байко з Беластока.

АБ’ЯВА
SPRZEDAM 

Citroen Jumper 
rok prod. 2006, diesel 2,8 

Pełna opcja.  Cena: 19 000 zł.
Kontakt :

(85) 655 14 73
696 887 040

У су бо ту 25 са ка ві ка 99я ўгод кі Бе ла ру
скай На род най Рэс пуб лі кі ад зна чы лі 

бе ла ру сы, якія пра жы ва юць на Па мор’і. 
Свят ка ван ні па ча лі ся з су стрэ чы на Гар ні
зон ных мо гіл ках у цэн т ры Гдань ска, дзе 
па ха ва ныя дзе яч БНР Лу ка Дзе куцьМа
лей (18881955), яго жон ка, бе ла ру ская 
на стаў ні ца Се ра фі ма (18981953) і ма стак 
Козь ма Чу ры ла (19081951). Пры ма гі ле 
Лу кі Дзе ку цяМа лея па стар бап тыс ц кай 
цар к вы ў Гдань ску Сла ва мір за чы таў 

фраг мент Пас лан ня Паў лы да эфес цаў. 
Тое ж са мае бы ло за чы та на ў пе ра кла дзе 
Лу кі Дзе ку цяМа лея на бе ла ру скую мо ву. 
На ўспом не ных ма гі лах мы ўскла лі вян кі 
і за па лі лі зніч кі.

Пас ля ўсе пе ра е ха лі пад ка мень у го
нар Ян ку Ку па лу ў Гдань скуАлі ве, 

дзе ўскла лі белчыр во набе лыя квет кі 
і за чы та лі верш Ян кі Ку па лы «Свай му на
ро ду» з 1918 г.

25 са ка ві ка ў Тры га ра дзе

12 са ка ві ка па чаў ся XIV вы пуск ін тэр нэт на
га пле біс цы ту «Вір ту аль ныя гус лі» на фоль ка
вую кру жэл ку. Сё ле та ін тэр наў ты бу дуць вы бі
раць най леп шую фоль ка вую кру жэл ку 2016 
го да, якая вый ш ла ў Поль ш чы. Га ла са ван не 
пра во дзіц ца на сай це http://www.ges le.folk.pl 
да 30 кра са ві ка 2017 го да.

Ін тэр наў тыслу ха чы ма юць маг чы масць 
вы бі раць з 96 аль бо маў шы ро ка ра зу ме тай 
фоль ка вай му зы кі, так са ма тра ды цый най, 
эт ніч най і му зы кі све ту. Удзель нік пле біс цы ту 
да дат ко ва мо жа выб раць най п ры га жэй шую, 
на яго дум ку, вок лад ку кру жэл кі.

Спе цы фі кай фоль ка вай му зы кі з’яў ля ец ца 
раз на род насць і ба гац це нат х нен ня, як сты
лі стыч на га, так і ге аг ра фіч на га. Ад тра ды цыі 
і кры ні цы (вя ско вых му зы кан таў), па су час ную 
му зы ку, ро ка ваю, фолькджаз ці фолькме тал. 
Ад поль скай тра ды цый най му зы кі (сель скай 
і га рад ской) па нат х нен не бліз кі мі і да лё кі мі 
куль ту ра мі све ту. Па між кру жэл ка мі «Вір ту аль
ных гус ляў» зной дзем цэ лую раз на род насць 
і ба гац це му зыч ных ду мак.

Вар та ад зна чыць, што ў пле біс цы це за 
2003 год пе ра маг ла фоль ка вая кру жэл ка «Hu
laj pó ki czas» гур ту «Ча рам шы на».

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Два га ды та му што тыд нё вік 
«Ньюс вік» Та ма ша Лі са вы я віў, 
што еў ра дэ пу та ты Пра ва і спра вяд
лі вас ці да ва лі пра цу сва ім лю дзям 
на фік тыў ных па са дах у Еў ра пар
ла мен це. Пас ля пуб лі ка цыі фі нан
са выя служ бы Еў ра пар ла мен та 
зра бі лі аў дыт. Вы нік ака заў ся быць 
ста ноў чым. Дзе ля та го су праць пя
ці еў ра дэ пу та таў Пра ва і спра вяд
лі вас ці — Ры шар да Ле гут кі, Бэ а ты 
Га сеў скай, Збіг не ва Кузь мю ка, Та
ма ша Па рэм бы і Мар ка Гру бар чы
ка вя дзец ца рас с ле да ван не. Пры 
на го дзе тыд нё вік Лі са ўсу нуў у кло
па ты Бар ба ру Куд рыц кую з Гра ма
дзян скай плат фор мы і Ярас ла ва 
Ка лі ноў ска га з ПСЛ. Ка лі па даз рэн
ні пац вер дзяц ца, ЕП мо жа пат ра ба
ваць зва ро ту гро шай, вып ла ча ных 
фік тыў ным пра цаў ні кам. Кож ны 
з еў ра дэ пу та таў ат ры маў ме сяч ны 

тэр мін для да чы тлу ма чэн няў. Ад па
вед ныя служ бо выя лі сты Еў ра пар ла
мент ужо па слаў.

У ко ле па даз ра ва ных зна хо дзяц ца 
еў ра пар ла мен та рыі ін шых дзяр жаў. 
Не ад ной чы гэ та знач ныя асо бы еў ра
пей скай па лі тыч най сцэ ны. (УС)

Пле біс цыт 
на фоль ка вую кру жэл ку го да

Еў ра дэ пу та ты на пры цэ ле?

Апош нім акор дам свят ка ван ня 
бы ла су стрэ ча ў ся дзі бе Бе ла

ру ска га куль тур на га та ва ры ства 
«Хат ка» ў Со па це, спа лу ча ная 
з юбі ле ем 75год дзя Але ся Юзэ
фо ві ча, най ста рэй ша га ста жам 
бе ла ру ска га дзе я ча на Па мор’і, 

які ак тыў ны і вер ны гра мад скай 
дзей нас ці на бе ла ру скай ні ве 
з 1967 г., ка лі толь кі па ча ла ся 
бе ла ру ская ар га ні за цый ная дзей
насць у Гдань ску. Прас пя ваў шы 
гім ны «Мы вый дзем шчыль ны мі 
ра да мі» і «Ма гут ны Бо жа», за чы
та лі юбі лей нае він ша ван не МГА 
ЗБС «Баць каў ш чы ны», ус пом ні лі 
гі сто рыю аб вяш чэн ня Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі і за ад но па
чат кі бе ла ру ска га ру ху на Па мор’і. 
Час лаў Ме кін за чы таў свой верш, 
пры све ча ны Але сю Юзэ фо ві чу. 
У ся мей най ат мас фе ры ўзно сі лі то
сты за на ша га Але ся і Бе ла русь.

Ці ка ва ад зна чыць, што на ша свят
ка ван не пры ця гае так са ма но вых 

бе ла ру саў, якія па яў ля юц ца ў Гдань ску 
— сту дэн таў ці тых, якія тут пра цу юць. 
На мо гіл кі прый ш ла Але ся, якая зай ма
ец ца мар ке тын гам у ад ной з па мор скіх 
фірм. Да ка ме ня па дыш лі сту дэн ты, якія 
ву чац ца ў Тры га ра дзе, а ў на шу «Хат ку» 
за ві та ла Ак са на (ін фар ма тыкпраг ра
міст, якая ад го да пра цуе ў гдань скай 
фір ме) з сяб рам па ля кам, баць кі яко га 
ро дам з Бе ла ру сі. Ад мо гі лак да Алі вы 
быў з на мі поль скі ве ла сі пе дыст з бел
чыр во набе лы мі стуж ка мі пры ро ва ры, 
які ска заў, што ён вя лі кі пры хіль нік Ус хо
ду і пад ка мень Ян кі Ку па лы пры вёз нам 
цёп лень кі гру зін скі ля ваш.

vЛе на ГЛА ГОЎ СКАЯ
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У па ле скай глы бін цы (79)У
 вёс цы Ку тань, дзе ў тра піч най 
спё цы ча ка ла я чар го ва га аў то бу
са, у мой бок па ля це ла пы тан не:

— А вы па да рож ні ча е це па эт
наг ра фіч на му вап ро су? — спы та ла мя не 
жан чы на.

— Ну, — ма шы наль на ад ка за ла мая 
га ла ва. Дум кі яш чэ бы лі за ня ты дзіў най 
суст рэ чай ся род ба лот. І ця пер я дзяў
б ла заг воз д ку: ці той су бя сед нік быў 
рэ аль ны? Як раз па са ваў да на род ных 
уяў лен няў пра чар цей: пры га жун у ка пе
лю шы і на чыр во ным «Аў дзі». Праў да, ён 
быў блан дзін, але ка лі ўлі чыць ва раж скі 
ўплыў на мяс цо вы ге на тып, усё зда ва
ла ся маг чы мым. Ад нак му чы лі сум нен ні. 
Хто нар маль ны па ве рыць, што ся род 
аса кіры зу хі і аль шы ны, я бу ду раз маў
ляць са спе цам па між на род ных пра ек
тах і гла баль най эка но міі?! Ён ра ска заў 
яш чэ пра но выя трэн ды ў кан т ра бан дзе 
па ле ска га бур ш ты ну. Сло вам, прыс лу
жыў ся, што лепш не трэ ба.

Хоць най больш аша ла міў мя не ма гіч
ны GPSма ні то рынг, і гэ та бы ла аса ло да 
для стом ле на га це ла. Як гэ та маг чы ма, 
каб ва ўмо вах та таль на га без да рож жа 
і блу ка ні ны трап ляць у жа да нае мес ца, 
да клад на ў той час, ка лі як раз трэ ба? 
Час не пад во дзіў ды яш чэ рас цяг нуў ся 
як ру скі ме сяц, каб даў жэй тры маць 
у сва іх ча ра дзей ных ла пах. Быц цам ма
тэ ры я лі за ва лі ся за мо вы доб рых шап тух, 
якіх я суст ра ка ла на сва ім шля ху. Усё 
гэ та па ды хо дзі ла да эт на гра фіі, у якой 
я са ма ста ла шчас лі вым ме ды у мам.

Пы тан не на пры пын ку пад каз ва ла, 
што ў гэ ты за ку так Еў ро пы ніх то не едзе 
без спра вы, а ча ла век звон ку явіц ца тут 
эт ног ра фам.

* * *
З Прык лад нік ру шы ла я ў бок Ма роч

на, якое я на ве да ла вяс ной мі ну ла га 
го да. Хоць мая да ро га лі чы ла ся між на
род най, яна ўяў ля ла са бой раз рэй да ную 
бру ка ван ку з не бяс печ ны мі дзі ра мі. 
Пас ля трох кі ла мет раў пры да ро зе я па
ба чы ла ду бо вую ла ву. Я не раз ліч ва ла, 
што пас пею на аў то бус, які за вя зе мя не 
ў Ку тань, дзе ча ка ла на ступ ная пе ра сад
ка ў Но бель. Пас ля са ра ка хві лін мар шу 
мя не не абаг на ла ні ад на ма шы на.

Аба пал да ро гі аж но па не бак рай цяг ну
лі ся Ма ра чан скія ба ло ты. У ся мі дзя ся тыя 
га ды іх па спра ба ва лі асу шыць і за вес ці 
там сель ска гас па дар чыя куль ту ры. За раз 
зза не ра ман та ва ных ка на лаў на бы лыя 
кал гас ныя лу гі вяр ну лі ся вер ба лоз, ра
гоз і ры зу ха. Я спра ба ва ла паз ва ніць да 
ба цюш кі ў Ма роч на, ад нак тэ ле фон ная 
су вязь не спра ца ва ла. Трэ ба бы ло спа
дзя вац ца на тэ ле па тыю. Гі сто рык Сця пан 
Ала сюк ра ска заў мно га ме та фі зіч ных 
гі сто рый, між ін шым пра звыш вер баль
ныя спо са бы ка му ні ка цыі на ад лег ласць. 
У ча сы дзя цін ства пас віў ён да бы так з дзя
да мівеш чу на мі. У яго Сэ лі ску жыў ста ры, 
які ў дзень каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі 
гля дзеў на сон ца і га ва рыў, што ад бы ва
ец ца на Крам лі. Ды ка мен та ваў усё гэ та 
на свой не за леж ны, вяш чун скі спо саб: 
Вунь, Ста лін ле зе і са пе як па ра воз. Ужо 
па сі веў, ад на на га ад маў ляе пас лу шэн-
ства, ледзь бры дзе пад ла. А а за ім уюц-
ца га дзю кі, яны бліш чаць у сон цы, а на іх 
гру дзях кроў ня він ных лю дзей. Усе яны 
па вяр ну лі ў маў за лей, пак ла ніц ца ва ско ва-
му мер ц вя ку, іда лу...

У час, ка лі дзед на зі раў праз сон ца 
па лі тыч ныя па дзеі на Крам лі, ніх то ў Сэ
лі ску не ба чыў тэ ле ві за ра. Мя не ін т ры
га ваў яш чэ са ляр ны на зоў ся ла. Сэ ліск 
аса цы я ваў ся з лі тоў скім Sa u le. Сця пан 
Ала сюк да даў, што на яго баць каў ш чы не 
пра сон ца ка жуць Сол нэч нік.

* * *
Гі сто рыі з Сэ лі ска над та па ды хо дзі лі 

да ба лот ных лан д шаф таў, якія зра ста лі
ся з не бам, за фар ба ва ным на ва сіль ко
вы ко лер, паз на ча ным бе лы мі хмар ка мі. 
У па вет ры лу наў гры зу чы пах па ле на га 
тор фу. Маг чы ма, дзесь ці не па да лёк га
рэ лі тар фя ні кі, ад якіх за ста ва лі ся ямы 
з мёр т вай ва дой. Тры ста мет раў да лей 
маю да ро гу пе ра бег чор ны звя рок.

Сця пан Ала сюк ра ска заў пра свай го 
дзе да Сця па на, які так са ма штось ці ве даў. 
Пры га даў, як ад ной чы ра зам вып ра ві лі ся 

яны ў ляс ны ўча стак пас віць ка роў. А там 
бы лі се на жа ці, якія на ле жа лі лес ні кам. 
У адзін мо мант іх жы вё ла ўлез ла ў шко ду. 
Дык та ды як зпад зям лі з’я віў ся ляс нік 
і кі нуў ся з гру бым ма там да дзе да. У пя ці
дзя ся тыя га ды, пры Ста лі не, лю дзі ба я лі ся 
пай с ці су праць ула ды. Ала сю кі чым хут чэй 
за пы ні лі ка роў і паг на лі іх у свой двор. 
Сця пан Ада ма віч за па мя таў, як дзед та ды 
ўсхва ля ваў ся і ўсю да ро гу штось да ся бе 
га ва рыў. Ну, прыг на лі ўжо ка роў на па на
дво рак, хо чуць заг наць у хлеў, а яны — хо
ду! Раз бег лі ся кож ная ў ін шы бок.

— Я ўжо га то вы быў ля цець і за пы
няць жы вё лу, але дзед стро га за ба ра ніў, 
— ус па мі нае спа дар Сця пан. — І ска заў: 
«Стой! За раз яны прый дуць...».

Ста ры па ды шоў да хля ва, зняў па ста
лы з ног і неш та шпур нуў у хлеў. Праз не
каль кі хві лін усе ка ро вы пры бег лі ў хлеў. 
Па ве ры це ў та кое?

І гэ та не ка нец гі сто рыі, якую на ўсё 
жыц цё за па мя таў су бя сед нік. Ноч чу ў іх 
ха це ўчы ніў ся шум. Са ба ка, які піль на ваў 
двор, стаў ска вы таць і грэб ці зям лю. Спа
чат ку па ду ма лі, што нех та пры е хаў па 
па ра ту нак да ба бы з хво рым дзі цят кам. 
Баць ка ас ця рож на за па ліў лям пу і вый
шаў на двор. І ба чыць... а той ляс нік паў
зе на ка ле нях, про сіць су стрэц ца з дзе
дам. Дзед доў га ад маў ляў ся. Але ў кан цы 
кан цоў вый шаў на двор. То ляс нік ца ла
ваў дзе ду но гі і пра сіў пра ба чэн ня.

— Не ве даю пра што яны яш чэ га
ва ры лі, — ус па мі нае Сця пан Ада ма віч, 
— ад нак, пас ля раз мо вы ўсё вяр ну ла ся на 

мес ца. Бо той ляс нік пры пёр ся да дзе да, 
каб ра та ваць свой да бы так. У час, ка лі 
дзед з да па мо гай зак ляц цяў, за га няў сва іх 
ка роў у хлеў, у яго спу жа ла ся жы вё ла. Зна
ра ві лі ся ко ні, раз бег лі ся па ле се ка ро вы. 
Ка лі ляс нік вяр нуў ся ра ні цай у свой ляс ны 
ху тар, жы вё ла вяр ну ла ся на па на дво рак.

— Толь кі яна бы ла ўпа це лая і мок рая, 
— да дае Сця пан Ала сюк, — быц цам хто 
яе га няў усю ноч. Штось та кое бы ло, сам 
ба чыў, — сцвяр джае.

* * *
Спа чат ку я не ве ры ла сва ім ва чам, ка лі 

з ба ка вой сця жы ны, аб рос лай трыс ня
гом і вер ба ло зам, паў кі ла мет ра да лей на 
бру ка ван ку па вяр ну ла чыр во нае «Аў дзі». 
Быц цам ах вя ра ка раб лек ру шэн ня на мо
ры, я ста ла ма хаць ру ка мі, сіг на ліць, каб 
ша фёр спы ніў ся. Але ён узі раў ся на вы
бо і ны і ка ля і ны, ды не па ба чыў ма іх ад чай
ных жэ стаў. Від ма шы ны на міг уваск рэ
сіў на дзею. Зда ва ла ся, што з да па мо гай 
«Аў дзі» пас пею яш чэ на аў то бус. А тут 
ка пец! Чар го вы раз я заз на ла гор кую 
па ра зу. Але на Па лес сі ніш то не бы вае 
ад наз нач ным ды з ча сам па ра за мо жа 
пра мо віць як пос пех. Я не па спе ла яш чэ 
ат рэс ці ся ад хва ля ван ня, ка лі рап там 
ма шы на, якая ар ды нар на пра іг на ра ва ла 
мой кліч, рап там за тар ма зі ла. З са ло на 
вы ска чыў блан дзін у ка пе лю шы і нер во ва 
кру жыў ва кол чыр во на га «Аў дзі». Ка лі 
я даб ра ла ся да мес ца, ён усё яш чэ не 
ве даў, што ра біць. Най горш, што не пра
ца ва ла тэ ле фон ная су вязь, каб пак лі каць 

да па мо гу. Што ра біць? У які бок кі нуц ца, 
дзе шу каць да па мо гі? Ад стом ле нас ці 
і нер ваў ён сеў за руль і без спа дзя ван
ня за пус ціў ма тор. Чыр во нае «Аў дзі» 
за вур ка та ла і ру шы ла з мес ца. Не ча ка на 
я зноў апы ну ла ся на во зе! У час раз мо вы 
я да ве да ла ся, што ша фёр — ста ліч ны 
хла пец. Пры е хаў з Кі е ва ад па чыць ся род 
па ле скіх ба лот. А за раз ён вып ра віў ся на 
ка нал на ры бал ку. І вель мі ра ды, што пад
вя зе мя не шэсць кі ла мет раў...

Праў да, тая ра дасць бы ла нак лі ка ная 
ма ім поль скім ак цэн там. Хла пец з сен ты
мен там ус па мі наў Вроц лаў, дзе ўдзель ні
чаў у пра ек це па пы тан ні са ма кі ра ван ня 
па ра ё нах.

На па ле скім без да рож жы хут чэй за 
ўсё нат к неш ся на пас рэд ні каў у не ле
галь ным ган д лі бур ш ты нам. Іх мож на 
паз наць пра звыш ма біль нас ці і са лід ных 
ма шы нах. Па коль кі я зна хо дзі ла ся ў зо
не бур ш ты ну, ас ця рож на зак ра ну ла гэ
тую тэ му.

— За раз ужо ады хо дзяць ад ма са вай 
да бы чы бур ш ты ну, — ад ка заў з ве дан нем 
спра вы ма ла дзён. — А ча му? Бо ў Кі таі 
прай ш ла мо да на бур ш тын і рэз ка па ні зі
ла ся яго ца на. Праў да, кі тай цы не ма юць 
ах во ты ад сту паць з Па лес ся. За раз яны 
па ста ві лі на лён ды пад пі са лі кан т ракт на 
сто со рак мі льё наў до ла раў. Лён па се
юць і ап ра цу юць у на ва кол лі Роў на...

Апош няй вест кі мне не ўда ло ся пра ве
рыць, за ха ваць ды стан цыю за стаў ля ла 
так са ма ана нім насць ін фар ма та ра, які 
лі та раль на вы ска чыў з ку стоў. Але гэ тая 
на ві на шмат па яс ня ла ат мас фе ру ад ной 
су стрэ чы. У Дуб ро ві цы, дзе я ра шы ла за
на ча ваць пе рад да ро гай, бос Ва ся, мой 
бур ш ты на вы ге рой, зу сім не ха цеў раз
маў ляць пра ян тар, а толь кі ган даль са ло
май з трыс ня гу. Пе ра ход з бур ш ты ну на 
са ло му па даў ся мне моц на па даз ро ным.

* * *
Два апош нія кі ла мет ры я іш ла пеш шу. 

Гэ ты ад рэ зак ка мя ні стай да ро гі зля цеў як 
з бі ча. Ка лі я дай ш ла на пры пы нак у Ма
роч на, як раз пры е хаў аў то бус, які ехаў 
у на прам ку За доў жа. Гэ тае ся ло з ад най
мен ным во зе рам зна хо дзі ла ся не да лё ка 
Лю ба шо ва, якое я аб’ е ха ла кру га ля, 
на бі ва ю чы сот ні кі ла мет раў. Зда ва ла ся, 
ба ло ці сты кра я від з ва сіль ко вым не бам 
праг лы нуў мя не ў свой зя лё ны жы вот.

Пе рад Ку та нем, дзе мя не па лі чы лі эт
ног ра фам, я на ве да ла ся ло Лок ні ца. Тут 
па на ва ла ад чай ная ці шы ня як у на шай 
пад ляш скай Лок ні цы.

(пра цяг бу дзе)
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