
№ 16 (3179) Год LXIІ          Беласток, 16 красавіка 2017 г.     Цана 2,50 зл. (у тым VAT 5%)

http://niva.bialystok.pl
redakcja@niva.bialystok.plPL ISSN 0546-1960              NR INDEKSU 366714

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

0
0

9

1
6

Ураднікі з меншасцяміè4

Няма важнейшай урачыстас
ці ў жыцці хрысціянства 
і няма ў зямным жыцці 

большай радасці, чым радасць 
ад уваскрэсення Збавіцеля, 
— падкрэсліваецца ў Праваслаў
най царкве. Свята Уваскрэсення 
называецца Пасхай Хрыстовай 
або Светлым Хрыстовым Уваскрэ
сеннем. Яно называецца сэрцам 
усегадовага літургічнага цыкла 
— святам свят і ўрачыстасцю ўра
чыстасцей.

Зноў хвалюемся велікоднай радасцю 
ад перамогі ўваскрэслага Хрыста над 
смерцю. Пераможаны сатана і род чала
вечы весяліцца. „Уваскрэс Хрыстос і ўпа
лі дэманы. Уваскрэс Хрытос і весяляцца 
анёлы” — паведамляе Праваслаўная 
царква словамі Іаана Златавуста.

Паводле юліянскага календара велі
коднае свята выпадае сёлета 16 і 17 (3 
і 4) красавіка разам са святам паводле 
грыгарыянскага календара, якім кары
стаецца заходняе хрысціянства. Да 
XVI стагоддзя каталіцкі і праваслаўны 
Вялікадні выпадалі ў той сам час. Разыхо
джанні ўзніклі тады, калі Каталіцкі касцёл 
увёў новы, грыгарыянскі каляндар. З тае 
пары Вялікдзень рэдка выпадае адна
часна, найчасцей праваслаўны бывае 
тыдзень пасля каталіцкага, а бывае, што 
і двачатыры тыдні пазней.

Прынцып вызначэння даты Вялікадня 
быў прыняты першым Усяленскім сабо
рам у Нікеі ў 325 годзе, згодна якому 
нядзеля пасля першай вясенняй поўні 
пасля (ніколі раней) яўрэйскай Пасхі з’яў
ляецца велікоднай нядзеляй.

Хрыстос ведаў, што памрэ, каб стац
ца Збавіцелем чалавека, Любоўю мац
нейшай за смерць. Меў Ён быць аддадзе
ны ў рукі жорсткіх, бязлітасных людзей, 
вучаных, якія ўладарылі і судзілі, у рукі 
натоўпу і зброду. Меў быць сам пакінуты 
вучнямі, прыяцелямі, якім дапамог, пры
нёс палёгку аздараўленнем цела і душы. 
Адзінока меў стаць насупраць свайму 
наканаванню і чалавечай жорсткасці. 
Самотны — за нас усіх нам усім. Ісус 
ціхмяна чакаў таго, пра што ведаў. Яшчэ 
ноччу, перад узыходам сонца, сказаў 
Пятру, Якаву і Іаану: „Ужо наблізіўся час 
і Сын чалавечы прадаецца ў рукі грэшні
каў. Устаньце, вось наблізіўся той, хто 
прадасць Мяне” (Марк, 14:4142).

У Праваслаўнай царкве велікодную ра
дасць папярэджвае саракадзённы перыяд 
Вялікага посту, які, як і ў каталіцкім абра
дзе, рыхтуе вернікаў да пасхальнай тайны. 
Вялікі пост завяршаецца Вялікім тыднем, 
які пачынаецца Вербнай нядзеляй у па
мяць Гасподняга ўваходу ў Іерусалім.

Найважнейшыя ўрачыстасці пачына
юцца ў Вялікі (Чысты) чацвер. Вечарам 
у храмах чытаюцца дванаццаць вытрымак 
з Евангелляў аб пакутах Хрыста, пасля 
якіх хор спявае ўрачыстыя песні, у іх ліку 
„Разбойнік”. Вернікі ў той час трымаюць 
запаленыя свечкі, якія пасля набажэн
ства стараюцца данесці разам з агнём да
дому; паводле павер’яў данесены агонь 
мае гарантаваць поспехі на цэлы год.

У Вялікую (Страсную) пятніцу здзяй
сняецца абрад вынясення плашчаніцы 
і хрэсны ход вакол царквы ў памяць паха
вання Ісуса ў магіле.

У Вялікую суботу пасля богаслужэння 
святар едзе ў аддаленыя вёскі свянціць 
пасху — яйкі, мяса, печыва і іншыя стра
вы. Каля поўначы перад Гасподняй магі
лай, якая, упрыгожаная кветкамі і свеч
камі, знаходзіцца пасярэдзіне царквы, 
правіцца ютрань Вялікай суботы. Святка
ванне Вялікай суботы працягвае ўсяноч
ная: вернікі стаяць у царкве і смуткуюць 
з прычыны Хрыстовых пакут. Апоўначы 
найстарэйшы чынам бацюшка заносіць 
плашчаніцу ў алтар, што абазначае ка
нец Вялікага посту.

Велікодную ютрань свяшчэннікі пачы
наюць спевам „Уваскрэсенне Тваё, Хрыс
це Спасе...”, пасля гэтага адкрываюцца 
царскія дзверы, пачынаюць біць званы, 
а вернікі выходзяць з храма на хрэсны 
ход; на той час зачыняюцца дзверы цар
квы. Шэсце тройчы абыходзіць храм, да
лей святар перад зачыненымі дзвярамі 
спявае велікодны трапар і адчыняе царк

Хрыстос уваскрос
Кліча царква... Царква святога 
Прарока Ільі ў Падбеллі.
Мілагучны звон расхінае ранішні 
спакой. Царква за ўзвышшам-га-
рой, за Белай-ракой, за шамат-
лівым трысцём. Яна ля празры-
стых крыніц, на беразе дабрыні 
і ў сіняве нябёс.
Храм заве ласкавым шэптам-прось-
бай матулі, якая памерла на 38 
годзе жыцця, ціхай скаргай-жа-
лем прадзеда, які пайшоў на Пер-
шую сусветную вайну і не вядома 
калі і дзе загінуў, асіраціўшы 
траіх малых дзетак. Край ад ка-
лыскі дарагі, зялёны, чысты 
— гэта мой родны кут. З усімі 
пакаленнямі дзядоў і прадзедаў 
я разам тут — памятаю, трываю.
З гарачым сэрцам і адкрытай ду-
шою расчыняю дзверы царквы... 
Ах, які праменны бляск! Якое ха-
раство! Святыня ў белі, срэбры-
золаце і ў блакіце.
Другое стагоддзе ў Свята-Ільін-
скай царкве ў Падбеллі палае 
агонь любові да Бога. Храм наш 
— веліч шчырай душэўнай праста-
ты, вольнай ад ганарыстасці 
і пагарды. Тут знікаюць боль, 
адчай, трывога. Ён — каўчэг 
выратавання на ўзбураным акія-
не свету. Ён — апора, падмога 
і крэпасць.
У царкве ўсё імкне ўвысь — да 
нябеснай чысціні і дасканалас-
ці. Табе мы, грэшныя, пакланяем-
ся і молімся, Божа літасцівы, 
Божа ўсеўладны, Божа магутны. 
Творца зямлі і неба, Святы Нес-
мяротны, памілуй нас!
Госпадзі Ісусе Хрысце, з Табой 
дзелімся шчасцем і горыччу, 
слязамі і ўсмешкамі надзеі, ба-
гаццем і беднасцю. Сыне Божы, 
ачысці правіны нашы!
Мы, вернікі, славім Айца, і Сы-
на, і Дух Святы, жыццятворны, 
які ад Айца зыходзіць. Найсвяцей-
шая Тройца, злітуйся над намі.
Маці Прачыстая, спагадлівая, мі-
ласэрная, ахіні нас покрывам сва-
ёй бязмежнай дабрыні, абарані ад 
ворагаў, бачных і нябачных, ад 
нягод і пакут.
Святы Прарок Ілья, услед за Та-
бой мы хочам ісці дарогай веры, 
імя Тваё дае нам сілы.
Малітва набожная — хлеб для ду-
шы, святло для розуму, ахова ад 
агню і вады, ратунак ад нашэс-
цяў і вайны, ад ганьбы, здрады 
і няволі. Словы яе незвычайныя, 
цудадзейныя. Малітоўны спеў 
сугучны няхай вядзе нас у свет-
лую вечнасць — у Царства Нябес-
нае...
Над краем мілым, дарагім чул-
ліва ўзносіцца царкоўны звон 
у Падбеллі...

Юрый БАЕНА

ву, з якой навонкі праліваецца радаснае 
святло. Ужо ў царкве бацюшка словамі 
„Хрытос уваскрос” аб’яўляе радасную 
навіну. Вернікі тройчы адказваюць „Са
праўды ўваскрос” і ўзаемна жадаюць са
бе поспехаў ды выбачаюць правіны.

Літургія ў гэтую радасную ноч канчаец
ца каля шостай гадзіны раніцы. У завяр
шэнне набажэнства бацюшка асвячае пас
ху ўсім сабраным вакол царквы вернікам.

Цэлы тыдзень пасля Вялікадня назы
ваецца Светлым тыднем і гэты перыяд 
лічыцца часам прысутнасці Хрыста ў сва
ёй Царкве. Доказам радасці ад уваск
рэсення з’яўляецца забарона кленчыць 
і біць паклоны.

У велікодны перыяд надзвычайна пад
крэсліваецца лучнасць жывых з памер
лымі. У трэці дзень свята вернікі пасля 
выхаду з храма наведваюць магілы бліз
кіх і паведамляюць іх аб уваскрэсенні 
Хрыста, запальваюць свечкі. Ад свята 
пачынаецца саракадзённы велікодны 
перыяд, у час якога вернікі вітаюцца сло
вамі „Хрыстос уваскрос”.

vМіхал МІНЦЭВІЧ

Царква 
ў Падбеллі

Уваскрэс Хрыстос і ўпалі 
дэманы. Уваскрэс Хрытос 

і весяляцца анёлы!

Са Святамі!
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Міліцыя Зразумець 

Бла га веш чан скі бус лі ны та нец
Сваімі вачыма

сцеражэ бестыю

Пра ніз лі вым, ха лод ным вет рам за па
мя та ла ся мне сё лет няя Вер б ні ца. Праз 
хма ры не пра бі ла ся на ват і сон ца. На 
шчас це не сы па ну ла ха лод ным даж джом 
на вер ні каў з вер бач ка мі, ці як у бра тоў
ка то лі каў з паль ма мі. Іду чы па Бе ла сто ку 
зда ва ла ся, што бач ны ме на ві та толь кі 
лю дзі з гэ ты мі ўпры го жан ня мі. Ня гле дзя
чы на хо лад, лю дзі цэ лы мі сем’ я мі, ча ста 
шпа цы ру ю чы, вяр та лі ся з кас цё лаў і цэр
к ваў да сва іх да моў. Су поль ная да та свят
ка ван ня Вер б ні цы ў гэ тым го дзе для ўсіх 
хрыс ці ян роз ных кан фе сій на Пад ляш
скай зям лі ад зна ча ла ся ве ліч чу, ра дас цю, 
але і пры ці ша нас цю. Нес па кой ныя па дзеі 
ў све це па кі да юць і свой ад бі так у наст
ро ях гра мад ства. Ка лі я вяр нуў ся пас ля 
ба га служ бы да до му, то да ве даў ся, што 
ня дзель най ра ні цай у Егі пц е ў хра мах Коп
ц кай пра ва слаў най цар к вы ў час Вер б на
га бо гас лу жэн ня вы бух ну лі бом бы і за гі ну
ла там сорак чатыры  асо  бы, а звыш сто 

дваццаць ат ры ма лі ра нен ні. З на дзе яй 
і ве рай у Бо га ў пе рад ве лі код ны пе ры яд 
прый шлі яны ў сваю цар к ву, а там ча ка ла 
іх смерць. Зла чын ныя тэ ра ры сты чар го вы 
раз у іс лам скіх кра і нах да каз ва юць, што 
га лоў ным іх нім во ра гам з’яў ля ец ца ме
на ві та хрыс ці ян ства. Коль касць за бі тых 
і выг на ных хрыс ці ян ідзе ў дзя сят кі ты сяч 
асоб, а еў ра пей скія кі раў ні кі не ба чаць 
у тых па дзе ях па гро зы для на шай цы ві лі
за цыі. Чым гэ та мо жа ўсё за кон чыц ца, не 
цяж ка, на жаль, уя віць.

Хры стос, уяз джа ю чы ў Вер б ную ня дзе
лю ў Іе ру са лім, ме на ві та так са ма і сім ва
ліч на хо ча ўе хаць і па ся ліц ца ў люд скіх 
сэр цах і ду шах. Ці пры ма ем мы яго на даў
жэй у сва ім ця лес ным і ду хоў ным до ме? 
Ці зна хо дзіць ён ра зу мен не для сва ёй 
на ву кі ў на шых што дзён ных па во дзі нах? 
Гэ та пы тан ні і вык лі кі, якія заў сё ды спа да
рож ні ча юць хрыс ці ян ска му све та пог ля
ду. Вя до ма, усе мы грэш ныя лю дзі, але 
ча ла ве чыя ўдзяч насць і даб ры ня па він ны 
вы ні каць так са ма з фак ту да дзе на га нам 
даб ра дзей ства зям но га жыц ця. У пе ры яд 

Ве лі код на га по сту сэнс ад нос нас ці зям
но га і веч на га жыц ця не вы моў на моц на 
ўзды ма ец ца ў еван гель скіх чы тан нях і ха
ця б на хві лін ку пры му ша е нас за ду мац ца 
над ім г нен нем пра мі нан ня. На дзея і пра мі
нан не — за кры ты кру га ва рот ча ла ве цтва.

Ме на ві та так скла ла ся ў гэ тым го
дзе, што два дні да Вер б най ня дзе лі, 
ад зна чы лі мы свя та Бла га веш чан ня. 
Гэ тае свя та мае вель мі моц ную по вязь 
з пры род нааб ра да вым цык лам бе ла
ру ска га ся лян ства. Сім ва ліч ны аб рад 
вы пя кан ня «бус ло вых ла паў» пе ра жыў 
рас пад на шай тра ды цый най, вя ско вай 
бе ла ру скас ці. Са свя там Бла га веш чан
ня звя за ны шмат пры ка зак і па вер’ яў. 
Ня гле дзя чы на со неч нае над вор’е, сам 
дзень быў у гэ тым го дзе так са ма да во лі 
ха лод ным. З пры сту пак свай го род на га 
до ма я амаль га дзі ну ўгля даў ся ў сі няе 
не ба, на якім, не се ная па вет ра най плын
ню па ра бус лоў без ані я кай пат рэ бы 
ма хан ня кры ла мі, кру жы ла ся над на шай 
вё скай. Яны про ста плы лі на пад неб ных 
вет ра зях. Без ані я ка га клё ка ту па ра то 

прыб лі жа ла ся, то ад ля та ла ад ся бе. Ві
даць, шчас це не па тра буе праз мер ных 
гу каў, а ў вы пад ку лю дзей — слоў. У той 
мо мант ані я кія ін шыя птуш кі не пап са ва лі 
ім гэ та га пад неб на га, бла га веш чан ска га 
тан ца. Бы ло толь кі сон ца, не ба, бус лы 
і бяз меж ны да ляг ляд. Бо, як здаў на ска
за на, у гэ ты дзень на ват птуш кі не ўюць 
сва іх гнёз даў. І рап там яны знік лі з ма іх 
ва чэй. Рас п лы лі ся ў не да сяж най зро ку 
вы шы ні.

Кры ху змер з лым вяр нуў ся я ў ха ту, 
дзе мой баць ка той ха лод ны дзень без 
ані я ка га здзіў лен ня пра ка мен та ваў про
ста на род най муд рас цю і жыц цё вай пры
па вес цю. Вось яна: «Да Бла га веш чан ня 
зі мы не лай і ад са нак аг лоб ляў не ад-
чап ляй». І рас па вёў мне, як яму ка лісь ці 
ста ра жы лы ра ска за лі гі сто рыю пра па бу
до ву цар к вы ў Бе лай (за раз гэ тая вё ска 
за мя жой, у Бе ла ру сі). Ме на ві та ты дзень 
да Бла га веш чан ня вы паў снег і ма роз 
быў пад трыц цаць гра ду саў. Дзя ку ю чы 
та му праз за мёр з лую рэч ку на сан ках 
лю дзі маг лі на вез ці пат рэб на е дрэ ва на 
ўсю цар к ву. Ка лі тое зра бі лі, ма роз і снег 
пра па лі. А цар к ва ў Бе лай кра са ва ла ся 
сва ёй пры га жос цю. На жаль, по тым пад
па лі лі яе нем цы ў кан цы вай ны. Як рас па
вёў мне та та, то аб па ле ныя кар т кі свя тых 
кніг у час па жа ру, дзьму тыя вет рам, пе ра
ля та лі панад ле сам аж да вё сак з гэ та га 
бо ку Бе ла веж скай пуш чы. Але гэ та ўжо 
зу сім ін шая гі сто рыя.

vЯў ген ВА ПА

Ча ла век не хо ча быць жы вё лай, 
але жы вё ла з’яў ля ец ца част кай яго 
пры ро ды і хо ча выб рац ца з яго як 
толь кі мо жа. Не ка то ры час та му су сед 
пнуў май го са бач ку без пры чы ны. Мо
жа быць, та му ад чу ваў не муж чын скі 
страх пе рад ім і аг рэ сі яй спра ба ваў 
ад на віць сваю стра ча ную муж насць. 
А ма быць та му, што ён сво лач. Мне 
ўсё роў на, што бы ло пры чы най яго 
жа лю год ных па во дзін. Гэ ты су сед 
раз бу дзіў ува мне мя не кры ва жэр на га 
зве ра. Да сён ня я не ма гу яго ўці ха мі
рыць у са бе.

Ня даў ні бом ба вы тэ ракт у пе цяр бур
г скім мет ро і ім г нен не паз ней тэ ракт 
гру за ві ком на ня він ных пе ша хо даў 
у Стак голь ме, гэ та чар го выя і не 
апош нія ак ты ча ла ве чай жы вёль нас
ці. Жы вёль насць з’яў ля ец ца част кай 
на шай ча ла ве чай пры ро ды і ста ран на 
ха ва най пер ша быт нас ці. Та кім чы нам 
мы — бе стыі. І ў той жа час яе піль ныя 
страж ні кі. Маг чы ма, зна ка мі ты Ко дэкс 
Ха му ра пі, які з’яў ля ец ца пер шым на бо
рам за ко наў, на пі са ных на сві тан ку ча
ла ве чай цы ві лі за цыі і вы ка заў шы мер
ка ван не: «во ка за во ка, зуб за зуб», 
най больш поў на вы каз вае тую два і
стасць ча ла ве ка. На ват ка лі Ко дэкс 
стра ціў сён ня сваю сі лу юрыс дык цыі, 
яго пер шас ная энер гія да гэ та га ча су 
ва ло дае на мі. Жа дан не ад пом с ціць 
за на не се ную шко ду, на ту раль нае як 
і па дзя ка за ат ры ма нае даб ро. Спра
ва ў тым, каб бе стыі па кі нуць тое, што 
ёй на ле жыць. А та му доб ра му ў ча ла
ве ку тое, што на ле жыць да агуль на га 
даб ра. Перш за ўсё, зве ра трэ ба тры
маць у клет цы. Гэ та аба вя зак кож на га 
ча ла ве ка. Тут вар та спы тац ца, хто 
або што пры му шае яго за быць пра 
гэ ты аба вя зак. За над та мяк кае і агуль
на нез да валь ня ю чае ў сва ёй нес п
ра вяд лі вай спра вяд лі вас ці пра ва? 
Або бяз меж насць не кам пен са ва ных 
крыўд, якія ча ла век ро біць ча ла ве ку. 
Тэ ра ры сты ўсё ж гэ та та кія ж лю дзі, 

як я ці кож ны чы тач «Ні вы». Мы ўсе 
пе ра жы ва ем у сва ім жыц ці боль шыя 
ці мен шыя нес п ра вяд лі вас ці, крыў ды, 
зла мыс нас ці. Кож ны з нас уно сіць 
так са ма свой ук лад ней кім чы нам у іх 
на за паш ван не. Звер, які ці куе ўнут ры 
кож на га з нас, толь кі гэ та га і ча кае. 
Усё не на сыт ны, не за да во ле ны, га то
вы да пом сты і ад п ла ты. Ад нак, не ўсе 
даз ва ля юць яму ава ло даць на мі. Та му 
што яны яе піль ныя страж ні кі, якія не 
апу ска юць ва чэй у пры сут нас ці зве ра. 
Та кім чы нам яны паз на юць яго сі лу. 
Маг чы ма, гэ та са мая важ ная част ка 
на ша га са ма паз нан ня?

Вя лі кі дас лед чык ча ла ве чай пры ро
ды Карл Юнг на зваў гэ та пра цэ сам 
ін ды ві ду а цыі. Не змо жаш прай с ці яго 
бес па ка ра на, што ён да ка заў сва ім 
жыц цём, да вёў шы ся бе амаль да ша
лен ства. Паг лыб ля лі ся ў яго без дань 
Бу да, Хры стос, Мага мет; кож ны з іх 
му сіў суп раць ста яць свай му ўлас на му 
«це ню», які з’яў ля ец ца ўва саб лен нем 
ін ды ві ду аль най нес вя до мас ці. Май
ст ра Эк хар та вы ве ла з яго «іскар ка 
ду шы». Яго свят ло ўда ры ла Фаму 
Ак  ві н  скага, Лей б ні ца і Спі но зу. На па
доб ны шлях са ма паз нан ня ўвай ш лі 
так са ма Ніц шэ і ге ні яль ны ня мец кі па
эт Гёль дэр лін. Але апош нія два з іх не 
знай ш лі, ад нак, з яе вы ха ду. Хоць ідэя 
са ма паз нан ня, якую Юнг аха піў як 
гна сты цызм, мэ тай яко га з’яў ля ец ца 
не толь кі са мо спаз нан не, але перш 
за ўсё ідэн ты фі ка цыя, сплаў з паз на
ным — ужо ці то спан тан на ў выг ля дзе 
прас вят лен ня, ці ў вы ні ку ме та дыч на
га трэ ні ра ван ня — вар тае маг чы мых 
не бяс пек. Чым больш мы ве да ем пра 
ся бе, тым больш ава лод ва ем зве ра, 
які ўнут ры нас быў, ёсць і бу дзе. Маг
чы ма, ад па вед ны шлях для гэ та га 
— да ра ван не. Але гэ та трэ ба спа чат
ку цал кам зра зу мець. Каб зра зу мець 
бе стыю.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Са школь ных га доў рад ка мі з Ма я коў
ска га нам убі ва лі ў га ла ву па ва гу і пі е тэт 
пе рад людзь мі ў па го нах: „Ро зо вые ли ца. 
Ре воль вер жёлт. Моя ми ли ция ме ня бе ре
жёт”. Воб раз пад ма цоў ваў ся ін шы мі, ужо 
дзі ця чы мі вер ша мі шмат ра зо ва га аў та ра 
гім на Са вец ка га Са ю за пра доб ра га ве
лі ка на — мі лі цы ян та дзя дзю Сцё пу. На 
тэ му са чы нен ня „Кім ты хо чаш стаць?” 
мі лі цы ян ты ста я лі ці не на трэ цім мес цы 
— ус лед за кас ма наў та мі і бу даў ні ка мі 
свет лай бу ду чы ні. З жыц цё вым во пы там, 
ад нак, гэ ты ру жо вы кніж ны і эк ран ны 
воб раз ча ла ве ка з ка бу рой, у бла кіт най 
ка шу лі і фу раж цы не як раз мы ваў ся, па
куль не на быў зу сім ад ва рот ны сэнс.

Да лё ка не кож най ста ты сты цы мож на 
ве рыць, але вось дня мі з’я ві лі ся ў се ці ве 
яск ра выя ліч бы. Дак лад ная коль касць 
су пра цоў ні каў Мі ні стэр ства ўнут ра ных 
спраў у Рэс пуб лі цы Бе ла русь ча мусь ці 
тры ма ец ца ў сак рэ це, з’яў ля ец ца ледзь 
не служ бо вай та ям ні цай. А вось па вод
ле да дзе ных ААН на кож ныя сто ты сяч 
на сель ні цтва Бе ла ру сі пры па дае аж но 
1442 суп ра цоў ні кі МУС. Для па раў нан ня 
ў Са вец кім Са ю зе гэ тая ліч ба скла да ла 
ўся го 214 фун к цы я не раў. Тая ж ААН рэ
ка мен дуе ся рэд нюю ліч бу 222. Выс но вы 
мо жа зра біць кож ны сам. Для яск ра ва га 
па раў нан ня мож на толь кі да даць, што на 
дру гім мес цы ў гэ тым ма ла па чэс ным рэй
тын гу ідзе Ра сея — 976 па лі цэй скіх на сто 
ты сяч на сель ні цтва. У раз ві тых кра і нах гэ
ты па каз нік на ступ ны: Іта лія — 552, Чэ хія 
— 405, Фран цыя — 369, Поль ш ча — 264, 
ЗША — 233, най мен шы ён у Шве цыі 
— 200 па лі цэй скіх. І гэ та пры тым, што 
ро вень той жа тэ ра ры стыч най па гро зы 
ў баль шы ні пе ра лі ча ных кра ін ку ды вы
шэй шы, чым у Бе ла ру сі.

Для ча го пат рэб ная та кая вя ліз ная 
коль касць „драў ля ных сал дат Ур фін Джу
са” яск ра ва па ка за лі па дзеі гэ тай вяс ны. 
Пас ля кан ца 2010 го да, ка лі жор ст ка бы ла 
ра заг на ная і за ду ша ная Плош ча на род
на га пра тэ сту, ахоў ні кам па рад ку не як 
ста ра лі ся на даць ста ноў чы імідж, на ват 
ву чы лі іх ан г лій скай мо ве да чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі. Але сап раў д нае аб ліч ча 

сі ла ві коў зноў вы я ві ла ся „ва ўсёй кра се”. 
„Сал да ты не для ўпры гож ван ня пры ро ды, 
а для заст раш ван ня на ро да” — як ка заў 
ге рой ад ной ста рой ані ма цый най стуж кі. 
Асаб лі ва гэ та да ты чыць ста ліч най мін скай 
мі лі цыі. Ка лі ў пра він цыі лю дзі ў фор ме 
аль бо без яе (як яны ча ста хо дзяць) яш чэ 
не як стрым лі ва юць свой ім пэт, то ў Мін ску 
жор ст кія зат ры ман ні, збі ван ні, здзе кі з лю
дзей ста лі нор май. Ха па юць, б’юць і ста
рых і ма лых, якія трап ля юць пад за чыст ку 
мір ных пра тэ стаў гра ма дзян. Зра зу ме ла, 
што ўсё гэ та па вод ле за га даў вы шэй ша га 
на чаль ства. Пры тым яно — мі лі цэй скае 
і пра ку рор скае на чаль ства не ба чыць ні я
кіх па ру шэн няў і цы ніч на сцвяр джае, што 
мі лі цыя дзе і ла ка рэк т на і ні чо га не па ру
ша ла. Тое, што лю дзі за фік са ва лі збі ван ні 
і на фо та, і на ві дэа, і на ват да ку мен таль на 
ме ды цын ска шмат лі кія траў мы — толь кі 
для гі сто рыі. Ця пе раш ні ж ге не раль ны пра
ку рор Аляк сандр Ка нюк за я віў, што ўсё 
бы ло ў рам ках за ко ну, а ка раць трэ ба мас
ме дыі, якія не аб’ ек тыў на па да юць ін фар ма
цыю. А вось су час ны пом нік ра сей ска му 
га ра да во му для на чаль ні ка мін скай мі лі цыі 
Аляк сан д ра Бар су ко ва — „свя тое мес ца”, 
як ён ска заў у ін тэр в’ю. За пер фор манс, 
які здзей с ніў ма ла ды ча ла век, на кі нуў шы 
пят лю на гэ тую скуль п ту ру, па ча та кры мі
наль ная спра ва. Вось так. Дня мі адзін з аў
та ры тэт ных ня мец кіх тэ ле ка на лаў на зваў 
Бе ла русь „па лі цэй скай дзяр жа вай”, пад ма
ца ваў шы гэ ты тэ зіс да стат ко ва пе ра ка наў
чым сю жэ там на дзе сяць хві лін. Сум нен
няў у най перш рэп рэ сіў ным прыз на чэн ні 
бе ла ру скай мі лі цыі ня ма ні я кіх ні для ка го.

І вось, што ха рак тэр на — на мі тын гах 
гра ма дзян ужо не па чу еш ра ней ша га 
па цы фіс ц ка га ло зун гу „Мі лі цыя з на ро
дам!”. Мі лі цыя і ін шыя сі ла выя струк ту ры 
кан чат ко ва стра ці лі да вер у лю дзей. 
Ця пер, на ват ка лі ча ла век трап ляе ў ней
кую неп ры ем ную бы та вую гі сто рыю, ён 
сто ра зоў па ду мае, ці звяр тац ца яму ў ор
га ны ахо вы пра ва па рад ку. Ці не да ра
жэй яму абы дзец ца та кі зва рот? Да та кіх 
ду мак штур хае ўвесь па пя рэд ні аса бі сты 
і ін шых дос вед зно сін са стра жа мі па рад
ку. На столь кі ад моў ная за раз рэ пу та цыя 
ор га наў, прыз на ча ных па вод ле сут нас ці 
быць пра ва а хоў ны мі.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ



3РЭПАРТАЖ, РАЗМОВА, ДОСЛЕД16.04.2017              № 1616.04.2017              № 16

Пад час цэн т раль ных спа бор ні-
цтваў 46 Дэ кла ма тар ска га кон-
кур су «Род нае сло ва», якія 
31 са ка ві ка ар га ні за ва ла ў Бель-
скім до ме куль ту ры Та ва ры ства 
бе ла ру скай куль ту ры, з да па мо-
гай Га лоў на га праў лен ня Бе ла-
ру ска га гра мад ска-куль тур на га 
та ва ры ства, леп шыя да школь ні-
кі, вуч ні па чат ко вых школ і гім-
на зій дэк ла ма ва лі на вы со кім 
ма стац кім уз роў ні. Ся род больш 
за 110 дэк ла ма та раў цэн т раль-
ных спа бор ні цтваў най больш 
бы ло дзе так з кла саў І-ІІІ, а най-
менш да школь ні каў.

— Пад час сён няш ніх цэн т раль ных 
спа бор ні цтваў дэк ла ма та ры ва ўсіх ка тэ
го ры ях вы сту пі лі на вы со кім уз роў ні і та му 
скла да на бу дзе вы лу чыць пе ра мож цаў. 
Вуч ні дэк ла му юць амаль бес па мыл ко ва 
і ў гэ тым за слу га на стаў ні каў, баць коў, ці 
ба буль і дзя ду ляў, якія да па ма га лі дэк ла ма
та рам пад рых та вац ца да кон кур су. У мі ну
лым зда ра лі ся ў вуч няў па мыл кі з на ці скам 
і вы маў лен нем, ча го сён ня амаль не бы ло. 
Я ўра жа ны дэк ла ма цы яй да школь ні каў. 
Вы сту пі лі яны най больш на ту раль на, без 
не пат рэб най ін тэр п рэ та цыі і за ад но зай
маль на. У цэ лым це шаць да ска на лыя вы
ступ лен ні на бе ла ру скай мо ве дэк ла ма та
раў усіх уз ро ста вых ка тэ го рый, — ска заў, 
пад во дзя чы вы ні кі кон кур су, стар шы ня 
жу ры, на мес нік стар шы ні ГП БГКТ Ва сіль 
Се гень.

За хо дам кон кур су са чы лі так са ма стар
шы ня ГП БГКТ і за ад но ві цэстар шы ня 
Та ва ры ства бе ла ру скай куль ту ры Ян Сы
чэў скі і су пра цоў ні ца ГП БГКТ Ка ця ры на 
Фі лі пік, а ме ра пры ем ства ўда ла вя ла тэ ат
раль ны ін ст рук тар БДК Аль ж бе та Фі ё нік. 
Вы со кі ма стац кі ўзро вень удзель ні каў кон
кур су і трап ную пад бор ку рэ пер ту а ру да іх 
маг чы мас цей пад к рэс лі лі астат нія чле ны 
жу ры — на стаў ні ца Гай наў ска га бел лі цэя 
Ірэ на Іг на то віч і па эт Юрый Ба е на.

Пер шы мі ад важ на і зай маль на пра дэк
ла ма ва лі свае вер шы кі да школь ні кі аду ка
цый ных уста ноў Бель скаПад ляш ска га, 
Ор лі, Гай наў кі, Бе ла сто ка і з Вя ско ва га 
до ма куль ту ры ў Ры ба лах. У рэ пер ту а ры 
най ма лод шых дэк ла ма та раў бы лі вер шы 
Вік та ра Шве да, Ста ніс ла ва Шуш ке ві ча, 
Ар ту ра Воль ска га, Ва сі ля Віт кі і ін шых бе
ла ру скіх па э таў. На ту раль ныя па во дзі ны 
да школь ні каў пе рад пуб лі кай і жэ сты ку ля
цыя ра бі лі дэк ла ма цыю асаб лі ва ці ка
вай. Пас ля пад вя дзен ня вы ні каў ака
за ла ся, што ў ка тэ го рыі да школь ні каў 
пер шае раў нап раў нае мес ца за ня лі 
Ні на Ні чы па рук з Не пуб ліч на га сад ка 
№ 1 ім. св. Дзі цят кі Гаў ры і ла ў Бель
скуПад ляш скім і Да мі ні ка Ле пай з Са
маў ра да ва га сад ка № 14 у Бе ла сто ку. 
На дру гім мес цы апы ну лі ся Зу зан на Мі
ран ке віч і Юлі ян на Шчы коў ская з НС 
№ 1 ім. св. Дзі цят кі Гаў ры і ла ў Бель ску 
і Ак са на Ку лік з СС № 14 у Бе ла сто ку. 
Трэ цяе мес ца за ня лі Ана ста сія Фран
коў ская з СС № 1 у Гай наў цы і Габ ры
ель Які мюк з СС № 14 у Бе ла сто ку.

Зай маль на і на вы со кім ма стац кім 
уз роў ні дэк ла ма ва лі вуч ні кла саў ІІІІ 
і ў гэ тай ка тэ го рыі Мі ко ла Аб ра мюк 
з Ком п лек су не пуб ліч ных школ ім. 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку 
зда быў уз на га ро ду Гранпры кон кур су 
«Род нае сло ва». Быў ён ра ды сва ёй 
дэк ла ма цыі тво ра «Пеў нік і злос нік» 
Ула дзі мі ра Ка рыз ны (пас ля вы сту пу 
па я ві ла ся мер ка ван не, што Мі кол ку 
так доб ра на ву чы ла дэк ла ма ваць яго 
ба бу ля Ні на).

— Я толь кі зап ра па на ва ла твор 
май му ўнуч ку, а ён сам ужо ву чыў ся дэк ла
ма ваць. Да па ма гаў яму баць ка, які ве дае 
дэк ла ма тар скую спра ву. Мі ко ла — та ле
на ві ты хлоп чык і ве дае як трэ ба дэк ла ма
ваць. Ён умее га ва рыць на на шай га вор цы 
зпад Нар вы і па спя хо ва ву чыц ца бе ла ру
скай лі та ра тур най мо ве, — дып ла ма тыч на 
ска за ла ба бу ля Мі ко лы, на стаў ні ца бе ла
ру скай мо вы Ні на Аб ра мюк з Нар вы, вуч ні 
якой шмат ра зоў зай ма лі пры за выя мес цы 
на цэн т раль ных спа бор ні цтвах кон кур су 
«Род нае сло ва».

— Я пад бі раю для дэк ла ма цыі тэк сты, 
якія па ды хо дзяць ме на ві та мне, дзе ма гу 
па ка заць свае эмо цыі, пе ра жы ван ні і та

му ра шыў ся на твор Юр кі Ге ні ю ша 
«Анісь ка за ду маў жа ніц ца». Я люб лю 
дэк ла ма ваць, ра сказ ваць і вы сту паць 
у тэ ат раль ных прад стаў лен нях. Та кія 
вы сту пы важ ныя для пра па ган да ван ня 
род най мо вы і за ха ван ня бе ла ру скай 
то ес нас ці, а з бе ла ру скай свя до мас
цю ця пер ёсць пароз на му ся род мо ла
дзі, — ска заў Кры сты ян Паск роб ка вы
ха ва нец Ні ны Аб ра мюк, ву чань Школь
надаш коль на га ком п лек су ў Нар ве, 
які чар го вы раз за няў пер шае мес ца 
ся род гім на зі стаў.

— У на шай шко ле амаль усе вуч ні 
пры сту пі лі да школь на га эта пу дэ кла
ма тар ска га кон кур су, пад час яко га 
бы лі вы лу ча ны леп шыя дэк ла ма та ры. 

Аж но 3 на шых дэк ла ма та раў на агуль ны 
лік 18 вуч няў на шай шко лы даб ра лі ся 
на цэн т раль ныя спа бор ні цтвы, што ўжо 
з’яў ля ец ца вя лі кім пос пе хам для на шай 
не вя ліч кай шко лы, — за я ві ла на стаў ні ца 
бе ла ру скай мо вы Не пуб ліч най па чат ко вай 
шко лы ў Арэш ка ве Ірэ на Ге ра сі мюк.

— Вуч ні на шай бе ла ру скай гім на зіі дэк
ла му юць пабе ла ру ску і да бі ва юц ца пос пе
хаў пад час кон кур су «Род нае сло ва». Тут 
вя лі кая за слу га на стаў ні каў бе ла ру скай 
мо вы ў па чат ко вых шко лах, якія ву чаць 
сва іх дзе так дэк ла ма ваць. Ка лі яны пры хо
дзяць ву чыц ца ў на шу бел гім на зію, ве да
юць ужо ас но вы ма стац ка га чы тан ня, са мі 

ву чац ца дэк ла ма ваць, а пас ля пры 
да па мо зе на стаў ні каў вып раў ля юць 
не да хо пы, — ска за ла на стаў ні ца бе ла
ру скай мо вы Ком п лек су школ з да дат
ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо вы 
ў Гай наў цы Ялан та Гры га рук.

— Па да баў ся мне твор, які я дэ
кла ма ва ла. Ці ка ва так са ма бы ло па
слу хаць ін шых вы сту поў цаў, ад якіх 
мож на бы ло па ву чыц ца ма стац ка га чы
тан ня, — ска за ла Ан на Ма роз з Ком п
лек су школ № 2 у Гай наў цы.

— У КШ № 2 у Гай наў цы бы ло 
мно га ах вот ных дэк ла ма ваць пабе
ла ру ску. Мно га вуч няў пры сту пі ла да 
ра ён ных ад бо рач ных спа бор ні цтваў, 
якія пра хо дзі лі ў Гай наў скім до ме куль
ту ры. На цэн т раль ныя спа бор ні цтвы 
бы лі ква лі фі ка ва ны 3 вуч ні. Я з на
стаў ні цай бе ла ру скай мо вы Эвай 
Аніш чук зра бі лі ўсё, каб яны ўда ла тут 
вы сту пі лі і бу дзем ча каць ра шэн ня кон

кур с най ка мі сіі, — ска за ла на стаў ні ца 
бе ла ру скай мо вы Алі на Які мюк (пас ля 
ака за ла ся, што вуч ні гэ тай шко лы за
ня лі пер шае і дру гое мес цы).

— У на шай шко ле ў Бе ла ве жы мно
гія дзет кі, якія ву чац ца бе ла ру скай 
мо ве, хо чуць ехаць у Гай наў ку дэк ла
ма ваць пабе ла ру ску. Сё ле та я ра да, 
бо на шы вуч ні дэк ла ма ва лі зай маль на 
і да бі лі ся мно гіх пос пе хаў пад час цэн
т раль ных спа бор ні цтваў, — за я ві ла 
на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў ШДК 
у Бе ла ве жы Ан джа лі на Ма саль ская, 
з якой раз маў ляў я паз ней у Гай наў
скім бел му зеі.

— Я люб лю дэк ла ма ваць і ра да, 
што вы сту пі ла тут з тво рам «Са ро ка 
з Са ро чай Нож кі», — за я ві ла Ка лі са 
Пят роў ская з ПШ № 4 у Бе ла сто ку 
і да ба ві ла, што дэк ла ма ваць на ву чы ла 
яе ма ма.

З КНШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
і Пуб ліч най гім на зіі № 7 у Бе ла сто ку вуч няў 
на дэ кла ма тар скі кон курс пры вез ла на
стаў ні ца бе ла ру скай мо вы Іа ан на Ва сі люк. 
Бе ла стоц кія дэк ла ма та ры вы сту пі лі год на 
і да бі лі ся пе ра мо гі ў роз ных ка тэ го ры ях. 
Гім на зіст ка На тал ля Са віц кая ска за ла, 
што вы сту пае на цэн т раль ных спа бор
ні цтвах чар го вы раз і бу дзе ка ры стац ца 
во пы там, які зда бы ла ў мі ну лых га дах. Яе 
школь ная сяб роў ка Вік то рыя Пя кар ская 
за я ві ла, што вы сту піць пер шы раз і та му 
со чыць за вы сту па мі ін шых дэк ла ма та раў. 
Леп шыя дэк ла ма та ры з КШ у Га рад ку 
пры е ха лі з на стаў ні цай бе ла ру скай мо вы 
Та ма рай Бяль ке віч і ад ной з мам. Ілья Фі

ё нік з бель скай «трой кі» ска заў, што ста
ра ец ца спа чат ку зра зу мець тэкст, а пас ля 
мно га ра зоў трэ ні ру ец ца, так са ма пад 
наг ля дам сва ёй ма мы, каб на ву чыц ца пра
віль на му ма стац ка му чы тан ню. Ме на ві та 
з бель скай «трой кі» пры бы ло на цэн т раль
ны этап кон кур су най больш дэк ла ма та
раў. На стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў гэ тай 
шко ле Мар та Іг на то віч ска за ла, што 
не пас рэд на ў «трой цы» ад быў ся асоб ны 
ра ён ны ад бор і ў цэн т раль ных спа бор ні
цтвах вы сту пі лі ўжо най леп шыя школь ныя 
дэк ла ма та ры.

Аляк сан д ра Бус лоў ская з КШ № 3 у Гай
наў цы ска за ла, што ў гэ тым го дзе асаб
лі ва вы со кі ўзро вень дэк ла ма цыі ва ўсіх 
ка тэ го ры ях. Дар’я Мі ся юк з Гай наў скай 
бел гім на зіі, якая здаў на дэк ла муе пабе ла
ру ску, за я ві ла, што пры е ха ла на гэ ты раз 
з ма лод шым бра там Габ ры е лем, які ву чыц
ца ў КШ № 3 у Гай наў цы і стаў пад трым лі
ваць ся мей ныя тра ды цыі. 

— Ка лі рых тую вуч няў да кон кур су, ста
ра ю ся раст лу ма чыць ім змест вер ша, які 
яны дэк ла му юць, звяр таю ўва гу, каб яны 
пра віль на на ву чы лі ся вы маў ляць па а соб
ныя сло вы. Вель мі важ най з’яў ля ец ца ін ды
ві ду аль ная ін тэр п рэ та цыя тво ра, — ска за
ла на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў КШ № 3 
у Гай наў цы Бе а та Кен дысь.

— У на шым КШ № 1 у Гай наў цы больш 
дзе так ста ла ха дзіць на ўро кі бе ла ру скай 
мо вы і вуч ні пер шых кла саў ах вот на раз
вуч ваць вер шы кі пабе ла ру ску. Леп шыя 
дэк ла ма та ры дай шлі аж но да цэн т раль на
га эта пу на ша га кон кур су, — ска за ла на
стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў гэ тай шко ле 
Ан на Фран коў ская.

Пас ля пад вя дзен ня вы ні каў ака за-
ла ся, што Гран-пры кон кур су ат ры-
маў Мі ко ла Аб ра мюк з КНШ свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку.

У ка тэ го рыі вуч няў кла саў І-ІІІ 
пер шае мес ца ат ры ма лі Мал га жа-
та Скшы няж з бел сь кай «трой кі» 
і Мі хал Зай коў скі з КШ № 2 у Гай-
наў цы. Дру гое мес ца за ня лі Ка лі са 
Пят роў ская з ПШ № 4 у Бе ла сто ку, 
Алі вія Жэп ка з ШДК у Нар ве, Ан на 
Ма роз з КШ № 2 у Гай наў цы, Та і са 
Фі ё нік і Мар ты на Ге раз з бель скай 
«трой кі», а на трэ цім мес цы апы ну лі-
ся Аляк сан д ра Кузь ма з КНШ свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, 
Да від Су раль з НПШ у Арэш ка ве, 
Ма рыя Ва ло сік са ШДК у Бе ла ве жы 
і Ан то ні Сі да ро віч з КШ у Чы жах.

З лі ку вуч няў кла саў ІV-VІ пер-
шае мес ца за ня лі Бар таш Яка нюк 
з КШ № 3 у Гай наў цы, Ан на Іва нюк 
і Іван Кар сун скі з КНШ свсв. Кі ры-
лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку і Сяр гей 
Шэш ка з КШ у Ягуш то ве. Дру гое 
мес ца ат ры ма лі Ілья Фі ё нік з бель-
скай «трой кі», Ма ры на Мі ся юк 
з КНШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе-
ла сто ку, Паў лі на Дзміт рук з ПШ 
№ 3 у Гай наў цы, Ма рыя Мар чук са 
ШДК у Бе ла ве жы і Якуб Ва сіль чык 
з КШ у На раў цы, а на трэ цім мес цы 
апы ну ла ся аж но 7 вуч няў: Габ ры е ля 
Грэсь з КШ у Га рад ку, Ма рыя Ці ха-
нюк з КШ № 3 у Гай наў цы, Ан джа-
лі ка Шпа ко віч са ШДК у Бе ла ве жы, 
Вік то рыя Гаць з бель скай «трой кі», 
Ма ры юш Крась ка з НПШ у Арэш-
ка ве, Аляк сан д ра Мак сі мюк з КШ 
у Чы жах і Ні на Мар ці но віч з Гмін на-
га ком п лек су школ у Мі ха ло ве.

У ка тэ го рыі гім на зі стаў пер шае 
мес ца за ня лі Мак сім Фі ё нік з бель-
скай «трой кі», Мар ты на Бе ла ве жац 
з КШ у Чы жах, Кры сты ян Паск роб-
ка са ШДК у Нар ве і Мал га жа та 
Га лён ка з Гай наў скай бел гім на зіі. 
Дру гое мес ца бы ло прыз на ча на Юліі 
Скар бі ло віч і Ве ра ні цы Фе да рук 
з бель скай «трой кі», Ва ле рыі Лю ляк 
з ГКШ у Мі ха ло ве, Яку бу Ка зі мі ру ку 
з Гай наў скай бел гім на зіі, На тал лі 
Са віц кай з ПГ № 7 у Бе ла сто ку, Мо-
ні цы Зыр чук-Жар з КШ з ДНБМ 
у Ор лі, а трэ цяе мес ца за ня лі Аляк-
сан д ра Бус лоў ская з КШ № 3 у Гай-
наў цы, Дар’я Мі ся юк з Гай наў скай 
бел гім на зіі, Пат ры цыя Ні чы па рук 
і Ган на Фі лі пюк з бель скай «трой кі».

Маладыя 
дэкламатары

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА
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У
 се ра ду, 5 кра са ві ка, 
у Ва я вод скай уп ра ве 
ад бы ла ся су стрэ ча 
пад ляш ска га ва я во

ды Баг да на Паш коў ска га 
з прад стаў ні ка мі на цы я наль
ных мен шас цей ва я вод ства. 
У су стрэ чы пры сут ні ча ла 
так са ма Тэ рэ са Кач ма рэк, 
вы кон ва ю чая аба вяз кі 
ды рэк та ра дэ пар та мен та 
ве ра выз нан няў ды на цы я
наль ных і эт ніч ных мен шас
цей Мі ні стэр ства ўнут ра ных 
спраў і ад мі ніст ра цыі.

Ва я во да ад крыў ме ра пры ем ства 
і вы ка заў спа дзя ван не, што су стрэ ча 
мо жа быць на го дай для вы ня сен ня 
мен шас ця мі па сту ла таў у ад рас улад 
і ацэн кі мен шас ця мі рэ а лі за ва най ула да
мі па лі ты кі ў ад но сі нах да мен шас цей. 
Спа дзя ю ся, ска заў ва я во да, што на ша, 
прад стаў ні коў ура да вай ад мі ніст ра цыі, 
су пра цоў ні цтва з мен шас ця мі не вы гля
дае най горш. Ва я во да да даў, што ён 
сам, на коль кі яму даз ва ляе раск лад 
яго ных за нят каў, ста ра ец ца бы ваць на 
ар га ні за ва ных мен шас ны мі ар га ні за цы
я мі ме ра пры ем ствах, або та кіх па дзе
ях, якія ма юць шы рэй шы гі ста рыч ны 
кан тэкст. Спа дар Баг дан Паш коў скі 
пры знаў ся, што ця гам апош ня га го да, 
ка лі ён зай мае па са ду ва я во ды, істот ных 
па сту ла таў у яго ад рас амаль не бы ло. 
Служ бы ва я во ды прыг ля да лі ся па дзе ям, 
якія ас вят ля лі мас ме дыі, і ва я во да свя до
мы тых кло па таў і тры вог, якія кра на юць 
мен шас ныя ар га ні за цыі. За я віў ён да лей, 
што ён ад кры ты на мен шас ныя спра вы 
і га то вы суст ра кац ца з прад стаў ні ка мі 
мен шас ных ар га ні за цый, ка лі бу дзе та
кая па трэ ба. За тым ва я во да па пра сіў 
спа да ры ню ды рэк тар Тэ рэ су Кач ма рэк, 
каб яна па ін фар ма ва ла пра дзей насць 
яе ве дам ства ў ад но сі нах да на цы я наль
ных мен шас цей.

Ды рэк тар Тэ рэ са Кач ма рэк ага ва
ры ла ся спа чат ку, што дэ пар та мен там 
кі руе ко рат ка і да ча су, што гэ тая пра ца 
цяж кая і няў дзяч ная; у апош нім ча се 
бы ло кры ху змен так у мі ні стэр стве, як 
і ў дэ пар та мен це і ця пер дэ пар та мент „го
ніць спра вы, вы бі ва ю чы ся з апош ніх сіл”. 
Ды рэк тар за пэў ні ла, што ей ная ўста но ва 
ста ра ец ца як ма га апе ра тыў на спраў ляц
ца з пат рэ ба мі мен шас цей, каб яны ат ры
ма лі ча ка ную пад трым ку тэр мі но ва. Сё ле
та сі ту а цыя ўсклад ні ла ся, бо мі ністр ра
шыў, што да та цыі нац мен шас цям бу дуць 
па сту паць тран ша мі, а не ад на ра зо ва як 
да гэ туль. У снеж ні быў раз мер ка ва ны 
пер шы транш, у лю тым — дру гі, а трэ ці 
бу дзе раз мер ка ва ны вяс ной. Ды рэк тар 
ад зна чы ла, што прын цы пы і пра цэ ду ры 
раз мер ка ван ня па сут нас ці не мя ня юц ца. 
Ад нак ува ўсіх мно га эмо цый вык лі ка лі 
но выя фор му лы да га во раў, ад нак яна 
га то ва да ўпа ду да па ма гаць раз бі рац ца 
з імі. Па ін фар ма ва ла яна, што мае з са
бою фор му лы, якія пад піс ва юць ін шыя 
ўста но вы і яны больш стро гія; і што гэ
тыя но выя да га во ры мі ні стэр ства з мен
шас ця мі не так ужо тра гіч ныя, што та кія 
да га во ры дзей ні ча юць у ін шых гра мад
скіх пра сто рах мно га га доў. Дру гі транш 
быў па кі ну ты дзе ля за да валь нен ня апе ля
цый ад раз мер ка ван ня пер ша га тран ша, 
а трэ ці транш пры зна ча ны на но выя пат
рэ бы, якія мо гуць уз нік нуць ця гам го да; 
да гэ туль усё раз мер ка ван не да та цый 
бы ло рэ а лі за ва на ад ным тран шам. І трэ
ці транш гэ та па сут нас ці но вае раз мер
ка ван не на но выя пат рэ бы.

Да лей, ад каз ва ю чы на за пы тан ні пры
сут ных, спа да ры ня ды рэк тар па ін фар ма
ва ла, што не толь кі мен шас цям скла да на 
пра ца ваць з но вы мі пат ра ба ван ня мі, 
але і дэ пар та мен ту, бо ён быў „moc no 
przet rze bio ny”. Но выя пат ра ба ван ні, гэ та 
но ваў вя дзен ні ў фі нан са вае спра ва вод
ства, якіх мэ тай уні фі ка цыя з агуль ным 
спра ва вод ствам, і яны, па вод ле спа да
ры ні ды рэк тар, ма юць ап ра ча за ган 
— уво дзяць да дат ко выя кош ты, так са ма 
і ста ноў чыя сто ра ны, бо спра вы ма юць 
быць больш праз ры стыя. Но выя прын

цы пы нас так са ма па ста ві лі пад сцен ку, 
ска за ла, бо нам трэ ба бы ло не ад клад на 
вы ка наць пас ля кан т роль ныя ўка зан ні. 
Я пра сі ла прад стаў ні коў мен шас ных ар га
ні за цый, каб яны за ан га жа ва лі ся ў „зме
ны на леп шае”, каб пад каз ва лі леп шыя 
ідэі. А спа дар мі ністр вель мі ад кры ты, як 
гэ та шмат ра зо ва пад к рэс лі вае, на ідэі, 
на іна ва цыі. Я так са ма ста ра ю ся як ма гу 
і за ах воч ваю вас, ка лі ў ка го ёсць доб рая 
ідэя, за яў ляй це яе нам. Я бу ду вель мі ра
да, ка лі вы бу дзе це ўдзель ні чаць ува ўсіх 
гэ тых раз ва жан нях. У мя не вя лі кі кло пат, 
ка лі ў ва шых прад стаў ні коў ра зы хо джан
ні, як мер ка ваць пра іх. Гэ ты ме тад раз
мер ка ван ня срод каў, які быў вып ра ца ва
ны пры ца ры Га ро ху, мо ён і доб ры, але 
пры ва шым удзе ле я бу ду ўпэў не на, што 
зроб ле на яно аку рат на. Доб ра бы ло б, 
каб па а соб ныя мен шас ці вы ка за лі ся, як 
раз мяр коў ваць срод кі з гэ та га вя лі ка га пу
ла, каб бы ло спра вяд лі ва. Трэ ба бы ло б 
вып ра ца ваць ней кі ал га рытм, на ас но ве 
лі чэб нас ці мен шас цей па вод ле апош ня га 
пе ра пі су на сель ні цтва, як бы пра цэн т на 
раз мяр коў ваць срод кі. Вя до ма, ма ла лі кія 
мен шас ці бы лі б вель мі па крыў джа ны 
і ням но га маг лі б зра біць. За тое тыя 
шмат лі кія мац не лі б яш чэ больш. І трэ ба 
вы ду маць ней кі ал га рытм, каб крыш ку 
заб раць тым вя лі кім і даць тым мен шым 
— каб бы ло спра вяд лі ва. Вель мі вас за ах
воч ваю, каб вы па хі лі лі ся над праб ле май, 
як раз мяр коў ваць срод кі для мен шас цей. 
Але раз мер ка ван не гэ та най мен шая праб
ле ма. Най боль шай праб ле май з’яў ля ец ца 
раз мер ка ван не срод каў у рам ках да дзе
най мен шас ці. Ка ня са збру яй та му, хто 
ўзяў ся б за та кую за да чу. Я ўжо пра па на
ва ла та кое ан га жа ван не, але ніх то не хо
ча. А вы ж ве да е це най лепш, як у ва шай 
мен шас ці раз мер ка ваць срод кі, бо я гэ та
га не ве даю, я ве даю толь кі тое, што мне 
на пі ша це, тое што пра чы таю. Не ка то рыя 
спра вы пра соч ва юц ца па між рад ка мі і не 
ўсё маг чы ма апі саць а пас ля пра чы таць. 
Па а соб ныя мен шас ці па він ны так сар га ні
за вац ца, каб ве даць, што ў да дзе най мен
шас ці мае ад бы вац ца. І та ды вы маг лі б 
ска заць, што доб рае і каш тоў нае, а што 
менш пат рэб нае. Вель мі за ах воч ваю, каб 
ак ты ві за вац ца і вы ду маць неш та та кое ка
рыс нае і доб рае вам. 

Ста ніс лаў Стан ке віч ад ром скіх ар га
ні за цый ска заў, што мен шас цей нель га 
лі чыць ней кім мін ным по лем, якое трэ ба 
ней т ра лі за ваць. Мы не з’яў ля ем ся паг
ро зай, мы з’яў ля ем ся най больш асер
тыў ны мі гра ма дзя на мі гэ тай дзяр жа вы. 
Трэ ба бы ло б ства рыць та кую ма дэль, 
якая га ран та ва ла б пра вя дзен не най важ
ней шых ме ра пры ем стваў мен шас цей, бо 
яны ста ноў ча ўспры ма юц ца і боль шас
цю. Гэ та маг ла б быць на ват рэ ка мен да
цыя мяс цо вым ор га нам, бо та кія ме ра
пры ем ствы не толь кі ўзні ма юць прэ стыж 
рэ гі ё на, але ў сён няш ні тры вож ны час 
вы кон ва юць ро лю свай го ро ду аду ка та
ра. На ша гра мад скасць не над та даў но 
пе рай ш ла на асе лы лад жыц ця і мы 
ста ра ем ся неш та ра біць і гэ та га нель га 
лі чыць мін ным по лем.

Ігар Лу ка шук, стар шы ня аб’ яд нан ня 
„Шчы ты” вы ка заў пат рэ бу пра вя дзен ня 
аду ка цый най ак цыі пра мен шас ці, бо наг
ля да ец ца дэ фі цыт ве даў пра мен шас ці 
ў гра мад стве.

На гэ тае пат ра ба ван не ад ка заў ва я во
да, што та кія ме ра пры ем ствы ў агуль нас
ці пра во дзяц ца, але ней кі дэ фі цыт гэ тых 
ве даў ёсць і бы лі раз мо вы з уста но ва мі 
куль ту ры ва я вод ства пра пат рэ бу шы рэй
шай прэ зен та цыі куль ту ры мен шас цей, 
а прад стаў ні ца Ку ра то рыі вель мі агуль на 
па ін фар ма ва ла пра на ву чан не бе ла ру
скай мо ве ў шко лах ва я вод ства.

Стар шы ня БГКТ Ян Сы чэў скі: — Я ха
чу звяр нуць ува гу на праб ле му вель мі 
важ ную з лі ку тых, якія рэ а лі зуе Бе ла ру
скае гра мад скакуль тур нае та ва ры ства. 
Мы лі чым, што куль ту ра кож най на цы я
наль най мен шас ці поў нас цю пер с пек тыў
ная, ка лі раз ві ва ец ца ў між куль тур ным 
ды я ло гу, ка лі яна не іза ля ва на вы ключ на 
да свай го на цы я наль на га ася род дзя. Та
ды яна ды хае на поў ныя гру дзі, та ды ў яе 
маг чы мас ці раз віц ця. Ха чу заз на чыць, 
што Бе ла ру скае та ва ры ства заў сё ды 
ду мае пра тое, каб бе ла ру скія ме ра пры
ем ствы ме лі шмат г ран ны ха рак тар і каб 
ад к лі ка лі ся да ін шых на цы я наль ных ася
род дзяў, асаб лі ва да поль ска га, як най
больш шмат люд на га. З та кой дум кай мы 
ла дзім не ка то рыя ме ра пры ем ствы, якіх 
мэ тай прэ зен та цыя роз ных на цы я наль
ных куль тур. Звыш двац ца ці га доў та му 

су поль на з са ма кі ра ван нем Мель ні ка мы 
ста лі ла дзіць агуль на поль скія прэ зен та
цыі куль тур нац мен шас цей „Му зыч ныя 
ды я ло гі над Бу гам”. Шэсць га доў та му 
мы ста лі ла дзіць ме ра пры ем ства, так са
ма з мэ тай прэ зен та цыі куль тур роз ных 
мен шас цей, пад ло зун гам „Куль ту ра 
без ме жаў” у Ся мя ты чах; не вы пад ко ва 
— Ся мя ты чы гэ та гра ніч ная мяс цо васць 
з пун к ту гле джан ня рас ся лен ня бе ла ру
саў. Да лей: важ най спра вай з пун к ту 
гле джан ня між куль тур на га ды я ло гу з’яў
ля ец ца ар га ні за ван не ад звыш двац ца ці 
га доў у суп ра цоў ні цтве з поль скай мен
шас цю ў Бе ла ру сі і бе ла ру скай у Поль
ш чы двух ме ра пры ем стваў. Ад но з іх 
— на ву ко вая кан фе рэн цыя „Шлях да ўза
ем нас ці”, ла джа ная да гэ туль. І па ра лель
на Фе сты валь поль скай і бе ла ру скай 
куль тур — поль скай у Бе ла ру сі і бе ла ру
скай у Поль ш чы, ла джа ных на пе ра мен Су стрэ ча з мен шас ця мі

 Тэ рэ са Кач ма рэк 
і Баг дан Паш коў скі

у Грод не і Бе ла сто ку, якія па каз ва юць 
са сцэ ны поль скую куль ту ру ў Бе ла ру сі 
і бе ла ру скую ў Поль ш чы. Ра ней Мі ні стэр
ства куль ту ры, ка лі срод каў бы ло знач на 
менш, па ста ян на да фі нан соў ва ла гэ тыя 
ме ра пры ем ствы, то з 2005 го да Мі ні стэр
ства ўнут ра ных спраў не дае ні гра ша. 
Лі чым, што та кое ра шэн не мі ні стэр ства 
па мыл ко вае. А мы ж, мен шас ці, ча ка ем 
та го асаб лі ва га ме цэ на ту для мен шас
най куль ту ры; інакш тая куль ту ра бу дзе 
вя нуць і ўсы хаць.

Яў ген Чык він з Фон ду Кан стан ці на 
Аст рож ска га: — Я ха чу пра сіць, каб 
пра я віць іні цы я ты ву ад нос на сі ту а цыі 
бе ла ру скай мен шас ці, та му што за раз 
бе ла ру ская мен шасць апы ну ла ся ба дай 
у най гор шай сі ту а цыі. Да ныя з пе ра пі су 
на сель ні цтва, пра якія згад ва ла спа да
ры ня ды рэк тар, па каз ва юць, што ў дзе
ся ці га до вы пе ры яд па між пе ра пі са мі на
сель ні цтва ін шыя на цы я наль нас ці рас лі, 
ка лі ў той час бе ла ру ская па мен ша ла 
на 20%, і то ў сі ту а цыі, ка лі мож на бы ло 
дэк ла ра ваць да дат ко ва поль скую на цы я
наль насць. Тут і дэ па пу ля цыя тэ ры то рыі 
пра жы ван ня. Пры чы ны па ла ні за цыі бе ла
ру скай мен шас ці вя до мыя і тут важ ная 
ро ля на ву ко ва га ася род дзя. Важ нае так
са ма су пра цоў ні цтва з са маў ра да мі.

Ва я во да Баг дан Паш коў скі вы ка заў 
мер ка ван не, што та кую суст рэ чу мож на 
на ла дзіць, зап ра ша ю чы на яе і гі сто ры
каў, і прад стаў ні коў роз ных ася род дзяў, 
які ма юць роз ныя по гля ды, а пу ця вод най 
зор кай па він на быць гі ста рыч ная праў да. 
Не ка то рым спра вам не трэ ба пры да ваць 
па лі тыч на га ды на міз му, а трэ ба су па кой
ваць ат мас фе ру ва кол гэ тай праб ле мы. 
Ва я во да кры тыч на вы ка заў ся пра та
кое ме ра пры ем ства, ла джа нае ўла да мі 
Гай наў кі, што яно бы ло ар га ні за ва на 
ло зун га ва, без дбай на пра ду ма на га ў ім 
удзель ні цтва.

Бы лі вы не се ны і ін шыя праб ле мы, якія 
кра на лі чы ста тэх ніч ных спраў су пра цоў
ні цтва мен шас цей з мі ні стэр ствам, бы лі 
так са ма агу ча ны не ка то рыя праб ле мы лі
тоў скай, та тар скай, ром скай і яў рэй скай 
мен шас цей, да якіх прад стаў ні кі ўра да 
за я ві лі га тоў насць прык лас ці на ма ган ні 
дзе ля іх вы ра шэн ня.

vАляк сан д р ВЯР БІЦ КІ
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У мі ну лым го дзе Поль скае ра дыё адз на
ча ла 90га до вы юбі лей. 18 кра са ві ка 1926 
го да ў 17 га дзін упер шы ню пап лы лі ў эфір 
сла ву тыя сло вы: «Ha lo, ha lo, tu Pol skie Ra-
dio War sza wa». Гэ тым са мым па ча ла свае 
тран с ля цыі Пер шая пра гра ма Поль ска га 
ра дыё. Ра ды ёс лу ха чы ад па чат ку іс на ван
ня Поль ска га ра дыё з нат х нен нем слу ха
лі ра ды ё пе ра да чы. Не ка то рыя хва лі лі, да
ва лі пад трым ку, ін шыя тэ ле фа на ва лі або 
пі са лі і пра сі лі да па мо гі, ка лі неш та кры
тыч на га пры кмя ча лі ў сва ім жыц ці. Ліст 
та кі кан чаў ся ска зам: «Я пра шу за чы таць 
тое, што ска жу». Пер шым на лі сты ра ды
ёс лу ха чоў ад каз ваў Ста ніс лаў Ады нец 
24 сту дзе ня 1926 го да ў ра ды ё пе ра да чы 
«Скрын ка ад ка заў».

Вя лі кую па пу ляр насць за ва я ва ла «Хва
ля56», якая за сту пі ла пра па ган дыс ц кую 
«Хва лю49». У 1957 го дзе па сту па ла да 
яе 140 ты сяч лі стоў. Па мя таю, што пе ра
да ча па чы на ла ся сло ва мі: «Ува га, ува га! 
Га во рыць Хва ля-56»... І я не каль кі ра
зоў па сы лаў лі сты па ад ра се War sza wa, 
Pocz ta Głów na, «Fa la 56». Сап раў д ную 
па пу ляр насць за ва я ва ла ад нак «Ra dio wa 
Lis ta Prze bo jów», якой пе ра да чы бя руць 
па ча так з 1968 го да. Пе ра да ча што ме сяц 
зна хо дзі ла апо ру ў пле біс цы це слу ха чоў, 
якія вы бі ра лі свой гіт. Як ус па мі нае Мар’я 
Шаб лоў ская, што ме сяц на ра дыё па сту па
лі дзя сят кі ты сяч лі стоў. І трэ ба бы ло ўсіх іх 
пе ра лі чыць. Зай ма ла гэ та шмат ча су. Я лю
біў му зыч ную пе ра да чу «Му зыч ныя ван д
роў кі па краі». Пе ра да ча вы хо дзі ла ў эфір 
па су бо тах у 19 га дзін.

І вось што пры га да ла ся яш чэ мне з та го 
ча су. Бы ло гэ та на пачатку шасці  дзя ся тых 
га доў. Ста я ла цу доў нае лет няе над вор’е. 
Со ней ка па да ва ла ся на за хад. Я з бра ту
хай слу хаў пры ад кры тым ак не «Му зыч ныя 
ван д роў кі па краі». Па мя таю, што пе ра да
ва лі пес ню «Толь кі рэ ха», зда ец ца, у вы ка
нан ні Бар ба ры Му шын скай. Не ча ка на зза 
ле су вы су ну ла ся не вя ліч кая хмар ка, якую 
во кам г нен на пра ні за ла ма лан ка. І грым нуў 
агуль на вя до мы гром з яс на га не ба. Сып
нуў дождж, са праўд ны лі вень, але ка рот ка
ча со вы. Ка лі вый ш лі на па на дво рак, як раз 
по бач ха ты ву лі цаю пра яз джаў на фу ры 
Аляк сей Мі с юк. «Ідзі це заб раць сяб роў
ку. Гром на по лі за біў...» — з су мам кі нуў 
у наш бок. Шпар ка ру шы лі мы на вё ску. 
Ска за нае Мі сі ю ком ака за ла ся праў дай. Ва 
ўро чыш чы «Ра кіт нае», на по лі пад ле сам 
ад ма лан кі за гі ну ла па стуш ка Оля. Бы ла 
ву ча ні цай бе ла стоц ка га швей на га тэх ні ку
ма і адзі най да чуш кай — ап ра ча двух ста
рэй шых бра тоў — у сям’і Аляк сея і Воль гі 
Саў чу коў. Гэ тая па дзея па сён няш ні дзень 
за хоў ва ец ца ў па мя ці ад на вя скоў цаў.

Юбі лей 
Поль ска га ра дыё

У ма ім са доч ку
У мі ну лым го дзе ў са доч ку па між яб лы

няй і віш ня мі пры кме ціў я не каль кі смар ж
коў. Па мя таю, што ка лісь ці мой па кой ны 
баць ка, грыб нік, збі раў іх у ле се, су шыў 
ды пра да ваў на ба за ры ў Вар ша ве. Вель
мі ца ні лі ся яны ў шас ці дзя ся тыя га ды. Сё
ле та шмат вы сы па ла ся з дру го га бо ку до
ма пад яб лы няй.

С м а р  ж  к і 
з’яў ля юц ца на 
зло ме са ка ві ка 
і кра са ві ка. Гэ та 
пер шыя ядо мыя 
гры бы. Вы ра ста
юць у цянь ку на 
пад с ціл цы з ка
ры сас ны або 
ялі ны, так са ма 
ў ін шых мес цах, 
ад нак заў ж ды 
бліз ка лі ста вых 

дрэў. Мож на іх знай с ці ў мя ша ных лі ста
вых ля сах, на бу даў ні чых участ ках, у пар
ках, са дах, ага ро дах, а на ват на се на жа
цях і ў за рас ні ках. Смар ж кі не пат ра бу юць 
урад лі вай гле бы, ад но каб не бы ла заб ру
джа най штуч ны мі ўгна ен ня мі. Вель мі яны 
смач ныя і каш тоў ныя. За сто грам су хіх 
гры боў на скуп цы пла цяць 200 зл. Трэ ба 
ад нак па мя таць, што ў сы рым ві дзе яны 
ат рут ныя. Ула дзі мір СІ ДА РУК

Н
е па га джа юц ца на на зы ван
не іх „па лё ні яй” бо з па ка
лен ня ў па ка лен не жы лі на 
гэ тых зем лях. Сі лу і раз віц цё 
сва ёй мен шас ці аба пі ра

юць на ча ты рох стаў пах: школь ні цтва, 
Кас цёл, СМІ і куль ту ра. Па ля кі на Ус хо
дзе ў за леж нас ці ад па лі ты кі да дзе най 
дзяр жа вы зма га юц ца за свае пра вы 
і іс на ван не. Мар ша лак Пад ляш ска га 
ва я вод ства Ма цей Жыў на ў час кан фе
рэн цыі зарга ні за ванай у Маршалкоўскай 
управе 3 красавіка 2017 г., пры све ча най 
тэ ме па ля каў у Літве, Латвіі і Беларусі 
ска заў, што ў сён няш нія ча сы яш чэ ця
жэй быць па ля кам за ўсход няй мя жой. 
Мерапрыемства зладзіў Рэгіянальны 
асяродак міжнароднай дыскусіі ў Бе ла с
то ку пад кіраўніцтвам Анны Кетлінскай.

“Па ля кі Літ вы — са мая моц ная 
мен шасць на Ус хо дзе”

Па вод ле да дзе ных най боль шая поль
ская мен шасць жы ве ў Літ ве. Тут на 3 
мі льё ны на сель ні цтва па ля каў аж но 250 
ты сяч. Най боль шыя цэн т ры поль скай 
мен шас ці на Літ ве гэ та Ві лен скі (60%) 
і Со леч ніц кі (80%) ра ё ны ды са ма Віль ня. 
У Лат віі гэ та 2,5%, што дае 45 ты сяч жы
ха роў поль скай на цы я наль нас ці. Па вод
ле пе ра пі су на сель ні цтва ад 2009 го да 
на Бе ла ру сі на 9 мі льё наў на сель ні цтва 
па ля каў 294 ты сяч. Гэ тыя да дзе ныя вык
лі ка юць шмат роз на га лос ся. Па раў ноў
ва ю чы вы ні кі пе ра пі су ад 1999 го да, поль
ская мен шасць па мен шы ла ся на 25%.

— Пе ра піс ад 2009 го да не да каз вае, 
што поль скай мен шас ці менш, — тлу ма
чыў жур на ліст Ан д рэй Па чо бут. — Про
ста па вод ле саб ра ных да дзе ных гэ та 
коль касць бе ла ру саў па боль шы ла ся, 
што паў п лы ва ла на мен шы ад со так усіх 
на цы я наль ных мен шас цей, у тым лі ку 
і поль скай.

Як заў ва жы ла поль ская жур на ліст ка 
на Літ ве Эды та Мак сы мо віч, не маг чы ма 
па раў ноў ваць сі ту а цыю па ля каў на Літ ве 
з сі ту а цы яй па ля каў на Бе ла ру сі.

— Па ля кі Літ вы — са мая моц ная мен
шасць на Ус хо дзе. Не сум нен на, што 
ў нас бы лі больш спры яль ныя ўмо вы для 
пад т ры ман ня сва ёй то ес нас ці, — ад зна
чы ла. — У нас заў сё ды бы лі поль скія 
шко лы, поль ская мо ва ў кас цё лах. Та му 
ты ся чы па ля каў з БССР пе ра е ха ла жыць 
на Літ ву.

Аду ка цыя, як ас но ва 
за ха ван ня то ес нас ці

Польская ін тэ лі ген цыя амаль поў
нас цю бы ла зніш ча на. Для прык ла ду, 
з Літ вы на па чат ку са ра ка вых га доў 150 
ты сяч па ля каў бы ло вы ве зе ных у Сі бір. 
Ме на ві та праз су час ныя і ат рак цый ныя 
поль ска моў ныя шко лы хо чуць вы ра та
ваць на цыю.

— Вы со кі ўзро вень на шых ас вет ных 
уста ноў гэ та адзін спо саб, каб пры ваб лі
ваць но вых вуч няў, — ска за ла ды рэк тар 
поль скай шко лы ў Лат віі Га лі на Смул ко. 
— Нам трэ ба не чым вы лу чац ца, да каз
ваць, што вар та ў нас ву чыц ца, ад кры
ваць пе рад на шы мі вуч ня мі шы рэй шыя 
маг чы мас ці.

Поль ш ча га ран туе фі нан са вую пад
трым ку поль ска моў ным шко лам за мя
жой. Гэ тым аба вя за нае мі ні стэр ства. Ме
на ві та, каб не пад трым ка Поль ш чы ад на 
са школ на Лат віі ўжо бы ла б зак ры тая. 
Ідзе пра шко лу ў Крас ла ве, на мя жы з Бе
ла рус сю. Ды рэк тар шко лы ў Даў гаў піл се 
тлу ма чыць гэ та дэ маг ра фіч ным спа дам.

— Гэ тая тэ ры то рыя бед ная, ска жам 
Лат вія „Б”, — тлу ма чыць. — Та му стуль 
лю дзі з’яз джа юць ці гэ та ў дру гія мяс ці ны 
Лат віі, ці про ста за мя жу.

У гэ тай жа Лат віі іс ну юць ча ты ры поль
скія шко лы, на Бе ла ру сі іх дзве — у Ваў ка
вы ску і Грод не, а на Літ ве аж но 120! Ха ця 
і тут з го ду ў год коль касць школ змян ша
ец ца. На Бе ла ру сі раз г ля да ец ца пра ект 
зме ны поль скіх школ у двух моў ныя.

— Са мая буй ная праб ле ма — гэ та пы
тан не школ на цы я наль ных мен шас цей, 
— ска заў Ан д рэй Па чо бут. — Ёсць пра ект 
змен у Ко дэкс аб аду ка цыі, які пра дуг ледж
вае фак тыч на лік ві да цыю школ на цы я
наль ных мен шас цей. Гэ та бу дзе ты чыц ца 

дзвюх поль скіх школ і дзвюх лі тоў скіх, якія 
дзей ні ча юць у Бе ла ру сі. Гэ та зна чыць, 
што за мест іх з’я вяц ца двух моў ныя шко лы.

Ка та ліц кая ве ра і Кас цёл 
на да лей аб’ яд ноў ва юць 
па ля каў на Ус хо дзе

Уста но ва, якая на да лей да па ма гае 
ўтры маць на цы я наль ную свя до масць 
ся род мяс цо вых па ля каў гэ та Кас цёл. 
Поль ска моў ныя лі тур гіі, ня дзель ныя 

сён ня ві сіць, для нас важ ная. Па каз вае 
су поль ную гі сто рыю, якую лі тоў цы ад кі да
юць. Вя до ма, не ідзе нам пра „пра ста ван
не” гра ні цы, але пра гэ та, што мно га нас 
спа лу ча ла ста год дзя мі.

Эды та Мак сы мо віч ад зна чы ла так са
ма, што асо бы не з лі тоў скі мі проз віш ча
мі не ма юць маг чы мас ці ўлад ка вац ца на 
дзяр жаў ную па са ду. Ня гле дзя чы на гэ та 
ў пар ла мен це Літ вы па ля кі ма юць сва іх 
прад стаў ні коў. Так са ма ў ра ё нах, дзе 
пра жы вае поль ская мен шасць і скла дае 

Польская меншасць 
на пост са вец кай 
пра сто ры

на Бе ла ру сі Кас цёл 
пра хо дзіць пе ры яд 
бе ла ру сі за цыі, а гэ-

ты пра цэс ня вы гад ны 
поль скай мен шас ці...

шко лы заў сё ды бы лі не ад’ ем най част
кай поль ска га на цы я наль на га жыц ця на 
Літ ве. Па доб ную ро лю вы кон вае Кас цёл 
на пост са вец кай пра сто ры, дзе пра жы ва
юць па ля кі. Ад нак Ан д рэй Па чо бут заз на
чыў, што на Бе ла ру сі Кас цёл пра хо дзіць 
пе ры яд бе ла ру сі за цыі, а гэ ты пра цэс 
ня вы гад ны поль скай мен шас ці. Ка лі ідзе 
пра сі ту а цыю ў Лат віі нар маль ным з’яў ля
ец ца па чуць у кас цё ле лат вій скую, ра сій
скую ці поль скую мо ву ў Вя лік дзень.

“Чым больш Поль ш чы, тым 
менш Ра сіі. Чым менш Ра сіі, 
тым больш Поль ш чы”

Поль скія мен шас ці на Ус хо дзе раз ві
ва юц ца на столь кі, на коль кі даз ва ляе ім 
на гэ та па лі ты ка кан к рэт най дзяр жа вы. 
Праб ле мы па ля каў на Літ ве і Бе ла ру сі ад
роз ні ва юц ца ад праб лем па ля каў у Лат
віі. І ка лі на поль скай шко ле ў Лат віі ві
сіць поль скі сцяг і поль ска моў ны над піс, 
так для па ля каў з Бе ла ру сі і Літ вы цяж ка 
са бе неш та та кое ўя віць. Як заз на чы ла 
Эды та Мак сы мо віч, на Літ ве зніш ча юц ца 
лю быя ак цэн ты поль скас ці.

— Скла да ец ца ўра жан не, што пас ля 
1991 го да лі тоў цы вяр ну лі ся да кан ф лік
таў з між ва ен на га пе ры я ду, — тлу ма чыць 
жур на ліст ка Эды та Мак сы мо віч. — Гэ
тая кар та (ІІ Рэ чы Пас па лі тай), якая тут 

боль шасць жы ха роў, яна мае сва іх прад
стаў ні коў у ор га нах са ма кі ра ван ня.

На Бе ла ру сі прад стаў ні кі мі ні стэр ства 
свай го ча су ад к ры та га ва ры лі, што мен
шас ці на Бе ла ру сі гэ та па гро за для дзяр
жа вы. Затое Га лі на Смул ко пад к рэс лі ла, 
што не зва жа ю чы на пры яз нае стаў лен не 
ла ты шоў да поль скай мен шас ці, па ля кам 
у Лат віі трэ ба па ста ян на дзей ні чаць, раз
ві вац ца дзе ля та го, каб дзяр жа ва іх пад т
рым лі ва ла.

Што прад выз на чае 
на цы я наль насць

На дум ку Ан д рэя Па чо бу та сён ня 
Кас цёл не мае ўплы ву на поль скую мен
шасць на Бе ла ру сі.

— Ка лісь ці са праў ды ка та ліц кая ве
ра выз на ча ла тое, хто па ляк, а хто не, 
— ска заў Па чо бут. — Сён ня са мае га
лоў нае гэ та вы ха ван не. На ват не мо ва. 
Бо шмат па ля каў Бе ла ру сі не ве дае поль
скай мо вы.

Як тлу ма чыць Га лі на Смул ко быць па
ля кам у Лат віі гэ та прэ стыж.

Гле дзя чы на праб ле мы па ля каў на Ус
хо дзе скла да ец ца ўра жан не, што бе ла
ру сы ў Поль ш чы ма юць па доб ныя праб
ле мы, пры чым не мо гуць раз ліч ваць на 
пад трым ку з бо ку бе ла ру скай дзяр жа вы.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

 Злева: Галіна Смулко, Андрэй Пачобут, Эдыта Максымовіч на фоне кар ты ІІ Рэ чы Пас па лі тай
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На Вя лік дзень
Го ла сам ма гут ным заг ры ме лі зво ны
Па бла кіт ным не бе ў бле ску сон ца кос.
Па лі лісь ўра чы ста ра дас ныя то ны,
Бо Хры стос па мер шы ў трэ ці дзень уваск рос.
Ве ця рок вяс ня ны з ра дас ці спя вае.
Пту шак пе ра лі вы ймкнуц ца ў вы шы ню,
А вяс на на лі ры гімн Хры сту іг рае,
Го жа пры бі рае кра ска мі зям лю.
І ты, люд скі ро дзе, ра на мі Хры сто вы мі
Збаў ле ны ад грэ ху, зрок ўзня сі увысь!
Ўдзяч наю ма літ ваю доб ра му Ісу су
Сэр цам і ду шою го ра ча ма лісь!
Го ла сам ма гут ным гры мяць сян ня зво ны
Па бла кіт ным не бе, ў бле ску сон ца кос,
Льюц ца ура чы ста ра дас ныя то ны,
Бо Хры стос, наш Збаў ца, 

ў трэ ці дзень ўваск рос!

Сргей Но вік-Пя юн

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 16-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” 
да 30 красавіка 2017 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ка ля ці хае кры ні цы
Збу да ва ны дом з іг лі цы.
Мо жа вам зна ё мы ён?
Жы ха роў у ім мі льён.
Тут шчы ру юць усе чы ста — 
Вось ча му на во кал чы ста.
М......
  

(У. Мац ве ен ка) Ад каз на за гад ку № 12-17: вяс на (бе ру чы пад 
ува гу тое, што не пас пя ва е це дас лаць ад ка зы на 

час, яш чэ раз спы нім ся пры за гад цы № 12.
Уз на га ро ды, кніж кі Мі ры Лук шы «Па да рун кі» 

з аў тог ра фам, вый г ра лі Якуб Га лён ка, Бар тэк Мі ся-
юк і Юлія Клім чук з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 

ў Бе ла сто ку. Він шу ем!

— Ці хтось з тва іх сяб роў слу хае 
«агуль кі» ў смар т фо не?

— Не ве даю, зда ец ца не... 
— здзіў ля ец ца На таль ка Бу рак, 
гім на зіст ка з Ор лі.

З «агуль ка мі» су тык ну ла ся ўпер-
шы ню, дзя ку ю чы тэ ат раль на му 
пра ек ту, які пры ду ма лі іх на-
стаў ні кі Аль ж бе та Цюль ке віч, 
Дар’ юш Га ра дэц кі і Ан на Фі та.
З да па мо гай прый ш ла ім па ні 
Алі цыя Стань ко з Ла сін кі, якая 
на пі са ла жы вы сцэ на рый, пад-
па са ва ны да ма ла дзё ва га 
ўспры ман ня све ту.

Аб рад і пес ні пры пі са ны свет ла-

Му зыч ная клад ка па між тра ды цы яй 

і су час нас цю
му тыд ню — гэ та чы стая ма гія. 
Праз іх дзяў ча ты «вы гу ква лі» ка-
ха на га. У гэ тым ме лі да па маг чы 
ім ду шы прод каў, якія ажы ва лі 
ў ве лі код ны ты дзень. Як раз да іх 
і да ад ро джа най пры ро ды спя-
ва лі пес ні.

— Гэ тыя пес ні пра бу дзі лі мно-
гае ў сэр цы, — ка жа На таль-
ка Бу рак. — Усе мае род ныя, 
ба ба, баць кі па хо дзяць з вё скі 
і я та кая па іх. Яш чэ ў мя не ба-
бу ля та кая, што за стаў ляе га ва-
рыць па-свой му.

На тал ля ро дам з Паш коў ш чы-
ны, а яе лю бі мая «агуль ка» гэ-

та ста ра жыт ная пес ня, у якой 
раз маў ля юць сон ца і ме сяц 
— «Там за бо ром, за лі е сом...».

У спек так лі «Свет лы ты дзень» 
на сцэ не вы сту па лі Дар’я Ку лік, 
Мар та Ле а нюк, Мо ні ка Жыр-
чук-Жар, Сан д ра Пят роў ская, 
Якуб Гры га рук, Пат ры цыя Паў-
лю чук, Інэс Дзмі трук, Па вел 
Кор шак. Усе яны ан га жа ва лі ся, 
ра зам вып ра ца ва лі 
фай ны, жар тоў ны пе-
ра каз.

— Бо мы ўсе з гэ та га 
вы ра ста ем, — ка жа 
На таль ка, — та му род-

нае трэ ба ша на ваць і за ха ваць 
для на шых дзя цей...

На сцэ не пры го жа пра гу ча лі 
ста ра жыт ныя, ахі ну тыя ма ра мі 
«агуль кі»: «Пос ла ла, мэ нэ ма-
ты...», «Др уоб на пта шэч ка...». 
«Тры ме ся цы яс ны», «Ой, гук ну 
я, гук ну...», «Ой за ліе с ом, зо бо-
ром» ды ін шыя. 

Спек такль па стаў ле ны на ары гі-
наль най мо ве з на ва кол ля Ор лі. 
Як ска за ла На тал ля, ста ві лі яго 
з ці ка вас цю і з вя лі кі мі эмо цы я-
мі. Бо іх за да чай бы ло пе ра кі-
нуць клад ку па між тра ды цы яй 
і су час нас цю. Мы ўпэў не ны, 
што «Свет лы ты дзень» да па мо-
жа ім збе раг чы ў ду шы час цін ку 
ары гі наль най тра ды цыі.

Спек такль быў па ка за ны ў час 
34 Кон кур су школь ных тэ ат раль-
ных ка лек ты ваў, які ад быў ся 5 
кра са ві ка г.г. у бе ла стоц кай ся-
дзі бе БГКТ.

(больш пра аг ляд і спек так лі 
ў на ступ ных ну ма рах)

Зор ка

фо та Міры Лукшы

фо та Ган ны Кан д ра цюк
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Разважанні 
вучня
Малы вучань Коля
Пачаў разважаць:
— Раней вучылі ў школе
Пісаць і чытаць.

А цяпер, вядома,
Сталі правяраць,
Ці навучылі дома
Чытаць і пісаць.

Адчай 
настаўніцы
Настаўніца сварыць Адама:
— Просьбу да цябе маю,
Прыдзі заўтра з бацькамі,
З імі паразмаўляю.

Я ўжо не маю сілы,
Кожны дзянёк труднейшы.
Цэлы клас гэта дэбілы,
А ты – найдурнейшы.

Sama

Góra

Bierz

Atlas

Iwa

Parzystość

Tam
Siódmy

Mięsa
Ciało

Sens

Wiosna

WeseleBierz

Kokarda

Baran

Tęcza

Osa

Sen

Żaba

Ob

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 № 12-17:
Прас, люкс, гід ра, ва ро на, ка ро на, да та, Яна, 

смак, ру каў. Шпак, ва да, па да рак, рот, го нар, слі-
на, Юда, як, акр, на, са стаў.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Якуб Авяр чук 
з Арэш ка ва, На тал ля Та ран та, Юля Са доў ская, 
Вік то рыя Гаць з КШ з ДНБМ № 3 у Бель ску-Пад-
ляш скім, Юсты на Астап ко віч з КШ № 1 у Гай наў-
цы, Мар та Пет ру чук з Нар вы, На тал ля Алек-
ся юк з Мі ха ло ва, Аляк сан д ра Ра ма нюк, Зо ся 
Са ко віч, Ад ры ян Мак сі мюк з НШ свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку. Він шу ем!

Гэ ты пос пех для мя не важ ны

Гім на зі сты з бе ла стоц кай «ся мёр кі» 
суст рэ лі ся з даш коль ні ка мі ў поль скім 
сад ку. Так, так — у поль скім! Ме на ві та 
для дзе так, якія маг чы ма ні ко лі не суст-
рэ лі ся з бе ла ру скай мо вай, пра чы та лі 
яны каз ку і па ка за лі лі та ры бе ла ру ска-
га ал фа ві та. І ве да е це, гэ тая су стрэ ча 
да ка за ла, што са праў ды лю дзі за хап ля-
юц ца на шай род най мо вай, якая нам 
звы чай ная і ча сам ма ла пры ваб ная. 
Пя ці год кі з ці ка вас цю прыг ля да лі ся лі-
тар кам і здзіў ля лі ся іх кштал там. Ка лі 
ўжо ўсе па ба чы лі не вя до мыя ім зна-
кі, на стаў ні ца Гім на зіі № 7 Аль ж бе та 
Рут коў ская аб вяс ці ла кон курс на са-
мую пры го жую лі тар ку бе ла ру ска га 
ал фа ві та. І што ака за ла ся? Пе ра маг ла 
лі та ра «ж» — на дум ку дзя цей яна най-
больш пак ру ча ная і на гад вае жу ка 
або па ву ка. Доб рыя аса цы я цыі ме лі 
да школь ні кі з бе ла ру скі мі сло ва мі. За-
чы та ная гім на зіст кай Клаў дзі яй каз ка 
«Кур ка-шча бя ту ха» ўвя ла ў са док вя-
сё лую ат мас фе ру. На пры клад, сло ва 
«ча ра пі ца», якое па яў ля ец ца ў каз цы, 
даш коль ні кам аса цы я ва ла ся са сло вам 
«пі ца». Бы ло яш чэ мно га та кіх пры ко-
лаў, якія толь кі ўзбу дзі лі ў пя ці год ках 
ці ка васць да бе ла ру скай мо вы. На 

Дзе ці з поль ска га 
сад ка лю бяць 
лі тар ку «ж»!

са мой спра ве мы, як бе ла ру сы, з’яў ля-
ем ся най боль шай на цы я наль най мен-
шас цю на Пад ляш шы. Та му ад но ва га 
на ву чаль на га го да на шу мо ву бу дзе 
мож на па чуць не толь кі ў бе ла ру скіх 
шко лах, але так са ма і ў поль скіх. На 
дум ку ўсіх муд рых лю дзей, якія вы ра-
ша юць аб пра гра ме на ву чан ня ва ўсіх 

шко лах у Поль ш чы, на ват і поль скія 
дзет кі па він ны ве даць мо ву мен шас ці 
свай го рэ гі ё на. Маг чы ма, вас так са ма 
зап ро сяць у поль скі са док ці шко лу, 
каб лепш зра зу мець і на ву чыц ца не ча-
га ад бе ла ру саў. А мы мо жам па га на-
рыц ца на пры клад лі тар кай «ж»!

Тэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

— Я бе ла ру скую мо ву люб лю вель мі 
моц на, а дзя ку ю чы кон кур су люб лю яш чэ 
больш, — ка жа Мі кол ка Здрай коў сі. 

Ко люсь, бо так ка жуць пра яго сяб ры, 
лаў рэ ат прад мет на га кон кур су па бе ла ру-
скай мо ве. Ужо дру гі раз за пар ён наб раў 
най боль шую коль касць ба лаў, аж но 74 на 
75 маг чы мых. А трэ ба да даць, што ён — ву-
чань пя та га кла са бе ла стоц кай «чац вёр кі».

— Для мя не са мы цяж кі быў пер шы, 
школь ны этап, — ка жа наш пер шы лаў рэ-
ат. — Пас ля бы ло толь кі ляг чэй.

З яго шко лы пры сту пі ла да кон кур су аж-
но 11 вуч няў. І толь кі дзве асо бы ста лі лаў-
рэ а та мі — ён і Юля Ба ра вік. 

— Для мя не маг ло б быць і больш лаў рэ-
а таў, — за яў ляе па-сяб роў ску пя так лас нік.

Ця гам апош ніх ме ся цаў у шко лах толь кі 
і га ва ры лі пра рэз кі ад бор удзель ні каў кон-
кур су і не вя ліч кую коль касць лаў рэ а таў. Гэ-
та агуль ная з’я ва, якая да ты чыць усіх прад-
ме таў. Ка лі га ва рыць пра бе ла ру скую мо ву, 
тут пры стой ны лік, бо аж но 12 лаў рэ а таў. 
А вось па ін фар ма ты цы з цэ ла га Пад ляш-
ша бы ло толь кі 5 лаў рэ а таў, усе хлоп цы. 
Дзіў нае ўра жан не зра бі лі так са ма лаў рэ а ты 
па гі сто рыі. Іх бы ло толь кі 14 і ўсе хлоп цы! 
Най больш, бо аж но за паў сот ні, лаў рэ а таў 
па ан г лій скай мо ве.

У час ура чы ста га пад вя дзен ня вы ні каў, 
якое ад бы ло ся 21 са ка ві ка г.г. у Ва я вод скай 
уп ра ве, бы лі наз ва ны ды ўзна га ро джа ны 
шмат ра зо выя лаў рэ а ты. На пер шым мес цы 

апы ну ла ся Мая Кар воў ская з Лом жы, якая 
за ва я ва ла зван не лаў рэ а та па ча ты рох прад-
ме тах. З пры ем нас цю адз на чым, што ся род 
сціп лай коль кас ці шмат ра зо вых лаў рэ а таў 
апы ну лі ся на шы сяб роў кі: Але ся Бут ке віч 
і Оля Паў лю чук з пра ва слаў най шко лы ды 
Аня Ра дзі вон чык з На раў кі.

— У гэ тым го дзе бы ло ця жэй, чым 
у па пя рэд ніх га дах, — ка жа на стаў ні ца 
Ва лян ці на Ба бу ле віч, якая пры вез ла пяць 
лаў рэ а таў з бель скай «трой кі.». Гэ та ўвесь 
го нар шко лы: — Яш чэ ні ко лі так не бы ло, 

што ў па чат ко вай шко ле ня ма лаў рэ а таў па 
ін шых прад ме тах — прык мя чае на стаў ні-
ца. Ва лян ці на Ба бу ле віч мо жа га на рыц ца 
нез вы чай ным пос пе хам. З-пад яе ру кі вый-
ш ла трох лаў рэ а таў у па чат ко вай шко ле 
і ча ты рох у гім на зіі, ра зам сем, пад ма ца ва-
ных і шчас лі вых на ву чэн цаў. У бель скай 
«трой цы» най больш ба лаў наб раў Ілья Фі-
ё нік, які быў лаў рэ а там так са ма ў мі ну лым 
го дзе.

— Я пры сту піў да кон кур су, каб больш 
да ве дац ца пра гі сто рыю і лі та ра ту ру Бе ла-

ру сі, — ка жа Ілья. — Мя не вель мі за ці ка ві-
ла асо ба Еў ф ра сін ні По лац кай. Ця пер бу ду 
збі раць і чы таць пра яе ўсе тво ры.

Кон курс здзей с ніў яш чэ ад ну важ ную 
за да чу:

— Гэ ты пос пех для мя не важ ны, — ка жа 
на пры го жай бе ла ру скай мо ве сяб ра, — за-
раз я ад чу ваю ся бе мац ней шым.

На пад вя дзен ні вы ні каў па бы ваў ма стак 
Мі ра слаў Здрай коў скі, баць ка на ша га пер-
ша га лаў рэ а та Мі кол кі. Ён не ха ваў уз ру ша-
нас ці:

— Я не ду маў, што тут бу дзе так ура чы-
ста. Я шчас лі вы, што ў гэ тай за ле з та кі мі 
вуч ня мі ёсць мой сын. Што зна чыць для 
мя не пос пех сы на па бе ла ру скай мо ве? Гэ ты 
пос пех яш чэ важ ней шы, бо ён па род най 
мо ве. А ў што дзён ным жыц ці мы ста ра ем ся 
пе ра даць лю боў і за ці ка віць сы ноў бе ла ру-
скай мо вай і тра ды цы я мі. Я шчас лі вы, што 
яны з ах во тай хо дзяць на ўро кі бе ла ру скай 
мо вы, спя ва юць, дэк ла му юць вер шы і на ват 
тан цу юць. Вя до ма, мы як баць кі ро бім шмат, 
але тут важ ная пра ца на стаў ні цы Алі ны Ваў-
ра нюк. Ся род на стаў ні каў які пад рых та ва лі 
лаў рэ а таў апы ну лі ся яш чэ: Іа ан на Мар ко З 
НПШ св.св. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, 
Люд мі ла Гры га рук з гай наў скай «шас цёр кі», 
Ан на Кан д ра цюк з На раў кі, Мі рас ла ва Мар-
ке віч і Мар та Іг на то віч з бель скай «трой кі».

Фо та і тэкст Ган ны КАН Д РА ЦЮК

SiNa
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В
я ду чай тэ май ХХІІ Алім пі я ды бе ла
ру скай мо вы бы ло „Жыц цё і твор
часць Мак сі ма Га рэц ка га і Ва сі ля 
Пет ру чу ка на пад ста ве апо вес ці 

«Ці хая плынь» і кніж кі «Пож ня»”. Дзве 
пра па но вы для са чы нен ня пад час цэн т
раль ных спа бор ні цтваў бе ла ру скай алім
пі я ды, якія 23 са ка ві ка ад бы лі ся ў 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 
ў Бель скуПад ляш скім, ты чы лі ся як раз 
зга да ных тво раў Га рэц ка га і Пет ру чу ка, 
а пы тан ні па іх твор час ці бы лі так са ма на 
бі ле тах для вус ных ад ка заў. Сё ле та менш 
вуч няў пры сту пі ла да алім пі я ды па род най 
мо ве. У фі нал кон кур су пе рай ш ло толь кі 
13 бел лі цэ і стаў, а лаў рэ а та мі маг лі стаць 
не больш за двух удзель ні каў цэн т раль
ных спа бор ні цтваў.

— Мы ра шы лі ся вя ду чай тэ май алім пі я
ды зап ра па на ваць твор часць ад на го з «бе
ла веж цаў», Ва сі ля Пет ру чу ка, і кла сі ка 
бе ла ру скай лі та ра ту ры Мак сі ма Га рэц ка га, 

Гай наў ш чы не. Мак сім Га рэц кі гэ та кла сік 
бе ла ру скай лі та ра ту ры. Апіс ваў ён бе
ла ру скую вё ску ў цэ лым. Яго твор часць 
так са ма ці ка вая, — ска за лі гай наў скія 
бел лі цэ і сты.

— Мы ве да лі, што бу дзем пі саць па 
тво рах Ва сі ля Пет ру чу ка і Мак сі ма Га рэц
ка га, але ка мі сія бу дзе ацэнь ваць спо саб 
вы каз ван ня і пэў на звяр таць ува гу на па
мыл кі і та му за раз скла да на ска заць, як 
мы спра ві лі ся з са чы нен ня мі. Пе ра клад 
на бе ла ру скую мо ву не быў скла да ным, 
па коль кі мы ве да ем бі яг ра фію Еў ф ра сін ні 
По лац кай. Ад нак мы маг лі зра біць па мыл
кі ў гра ма тыч ным тэс це і мно га бу дзе 
за ле жаць ад вус ных ад ка заў, — га ва ры лі 
гай наў скія бел лі цэ іст кі Паў лі на Аніш чук, 
Гра жы на Фірс і Да мі ні ка Пуц.

Раз маў ляў я так са ма з ін шы мі гай наў
скі мі бел лі цэ і ста мі — Ан най Бя ляў скай, 
Лу ка шом Леў чу ком, Юлі яй Бя ган скай, Эмі
лі яй Ма саль скай і Ага тай Бя рэз няк. Усе 
яны пі са лі са чы нен ні па тво рах Ва сі ля 
Пет ру чу ка і Мак сі ма Га рэц ка га. Зма га ю
чы ся з гра ма тыч ным тэ стам, вуч ням трэ
ба бы ло склас ці ска зы з вы ка ры стан нем 
пра па на ва ных слоў, да па соў ва ю чы іх гра
ма тыч ную фор му. Ад пры ве дзе ных дзе яс
ло ваў лі цэ і сты ўтва ра лі фор му за гад на га 
ла ду. Бел лі цэ і сты скла да лі ска зы з фра
зе а ла гіз ма мі, абаз на ча лі ад па вед ныя ва
ры ян ты слоў да зап ра па на ва ных ска заў 
у зак ры тым пы тан ні, сло вы і сло ваз лу чэн
ні ў дуж ках пе рак ла да лі з поль скай мо вы 
на бе ла ру скую і ўпіс ва лі ў ска зы ў ад па
вед най гра ма тыч най фор ме. Апош нюю 
за да чу ра бі лі на пад ста ве фраг мен та 
ар ты ку ла Ур шу лі Шуб з ды, над ру ка ва на
га ў на шым тыд нё ві ку «Ні ва». Най больш 
ба лаў у тэс це вуч ні маг лі зда быць пад час 
пе ра кла ду част кі бі яг ра фіі Еў ф ра сін ні По
лац кай з поль скай мо вы на бе ла ру скую.

— На шы вуч ні доб ра ве да юць га лоў
ныя мо ман ты жыц ця Еў ф ра сін ні По лац

кай і та му пе ра клад не вык лі каў асаб лі
вых скла да нас цей. Тым вуч ням, якія лепш 
ве да юць бе ла ру скую мо ву, ляг чэй бы ло 
спра віц ца з цэ лым гра ма тыч ным тэ стам, 
— ска за ла на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы 
Бель ска га бел лі цэя Ан на Бжа зоў ская.

Бел лі цэ і сты га ва ры лі, што за да чы ў гра
ма тыч ным тэс це бы лі зра зу ме лы мі. Пас ля 
абе ду рас па ча лі ся вус ныя ад ка зы. Бел лі
цэ і сты вы цяг ва лі па ад ным бі ле це, на якім 
бы лі тры пы тан ні, і ад каз ва лі па вод ле выб
ра най імі ад ной тэ мы.

— Рых ту ю чы ся да вус ных ад ка заў мы 
перш за ўсё ана лі за ва лі мно га тэм па бе
ла ру скай лі та ра ту ры роз ных пе ры я даў, 
па бе ла ру скай куль ту ры і тра ды цы ях, 
ву чы лі ся ра сказ ваць аб жыц ці бе ла ру саў 
Бе ла сточ чы ны, аб ар га ні за ва ных у нас бе
ла ру скіх ме ра пры ем ствах, дзей нас ці бе ла
ру скіх ар га ні за цый, бе ла ру скіх срод ках ма
са вай ін фар ма цыі і аб ін шых ба ках на ша га 
жыц ця, — ска за лі Ве ра ні ка Кар дзю ке віч 
і Іа ан на Ко бус з Бель ска га бел лі цэя.

Ма ім су раз моў цам з абод вух бел лі цэ яў 
не прый ш ло ся рас па вя даць па ма ла вя до
мых ім тэ мах. Не ка то рым тра пі ла ся тэ ма, 
па якой маг лі рас па вя даць доў га і змя
стоў на, па куль чле ны ка мі сіі не пе рар ва лі 
ім апо вед. Бел лі цэ і сты ска за лі, што яны 
свя до мыя зна чэн ня ат ры ман ня зван ня лаў
рэ а та або фі на лі ста Алім пі я ды бе ла ру скай 
мо вы. Ад гэ та га ў іх ёсць пры ві леі не толь кі 
на ма ту раль ным эк за ме не, але так са ма 
пры па ступ лен ні ў вы шэй шыя на ву чаль
ныя ўста но вы. Там на па а соб ныя спе цы
яль нас ці пе ра мож цы на шай алім пі я ды пры
ма юц ца паза кон кур сам, ка лі, ка неш не, 
ста ноў ча спра вяц ца з ма ту раль ны мі эк за
ме на мі ха ця б на пад ста во вым уз роў ні.

— Лаў рэ а ты, а ў не ка то рых вы пад ках на
ват фі на лі сты Алім пі я ды бе ла ру скай мо вы 
на да лей пры ма юц ца паза кон кур сам на 
асоб ныя гу ма ні тар ныя спе цы яль нас ці Вар

шаў ска га ўні вер сі тэ та, Вар мін скаМа зур
ска га ўні вер сі тэ та ў Оль ш ты не і так са ма на 
пэў ныя спе цы яль нас ці на Ка та ліц кім люб лін
скім уні вер сі тэ це. Ёсць так са ма спе цы яль
нас ці ў По лі тэх ніч ным ін сты ту це ў Жэ ша ве, 
ку ды пе ра мож цы на шай алім пі я ды пры ма
юц ца паза тра ды цый ным на бо рам. Ра ней 
Уні вер сі тэт у Бе ла сто ку пры маў паза 
кон кур сам на шых лаў рэ а таў і фі на лі стаў 
толь кі на бе ла ру скую фі ла ло гію, але ця пер 
па шы рыў сваю пра па но ву. Гэ та мя ня ец ца 
і пе ра мож цы бе ла ру скай алім пі я ды па він ны 
са мі спраў дж ваць, у якія на ву чаль ныя ўста
но вы і на якія спе цы яль нас ці мо гуць яны 
па сту піць паза кон кур сам. Зра зу ме ла, ужо 
фі на лі сты на шай алім пі я ды выз ва ля юц ца 
ад цэ ла га ма ту раль на га эк за ме ну па бе ла
ру скай мо ве і ат рым лі ва юць мак сі маль ную 
коль касць ба лаў маг чы мых для зда быц ця 
на гэ тым эк за ме не. Част ка вуч няў, якія ста
но вяц ца пе ра мож ца мі алім пі я ды, ра ша ец ца 
на ін ды ві ду аль ны шлях на ву чан ня па бе ла
ру скай мо ве. Не хо дзяць та ды яны на за нят
кі, а пры сту па юць да ква лі фі ка цый на га эк
за ме ну па бе ла ру скай мо ве, — па ве да міў 
на стаў нік бе ла ру скай мо вы Гай наў ска га 
бел лі цэя Ян ка Кар чэў скі, які здаў на со чыць 
за пра па но ва мі вы шэй шых на ву чаль ных 
уста ноў для пе ра мож цаў на шай алім пі я ды.

Стар шы ня Га лоў на га ка мі тэ та Алім пі
я ды бе ла ру скай мо вы пра фе сар Мі ко ла 
Хаў сто віч ска заў, што яго ка мі тэт ро біць 
за ха ды, каб Алім пі я ду па бе ла ру скай мо ве 
зра біць яш чэ больш прэ стыж най і за ах во
ціць яш чэ больш лі цэ і стаў да ўдзе лу ў ёй.

Мак сім Га рэц кі 
і Ва сіль Пет ру чук 
у Алім пі я дзе бе ла ру скай мо вы 

— Ка лі б я да бі ла ся пос пе хаў на цэн т
раль ным уз роў ні алім пі я ды, то не бу ду пе
ра хо дзіць на ін ды ві ду аль ны шлях на ву чан
ня па бе ла ру скай мо ве. Мне ці ка ва бу дзе 
зна ё міц ца на ўро ках з род най лі та ра ту рай, 
куль ту рай і ўда ска наль ваць свае ўме лас ці 
па бе ла ру скай мо ве, — ска за ла Ан на Бя
ляў ская, ву ча ні ца дру го га кла са Гай наў ска
га бел лі цэя.

Пас ля пра вер кі ў Вар ша ве пісь мо вых 
прац і пад лі ку ўсіх цэн т раль ных спа бор
ні цтваў ака за ла ся, што ме на ві та Ан на Бя
ляў ская ста ла лаў рэ а там пер ша га мес ца 
Алім пі я ды па бе ла ру скай мо ве, на бі ра ю чы 
аж но 185 ба лаў. Апя рэ дзі ла яна лаў рэ а та 
дру го га мес ца, пер шак лас ні цу Бель ска га 
бел лі цэя Ве ра ні ку Кар дзю ке віч, якая наб
ра ла 182 ба лы. На трэ цім мес цы апы нуў ся 
Бар таш Ва сі люк (176 ба лаў), на чац вёр
тым — Паў лі на Аніш чук (165), на пя тым 
— Эмі лія Ма саль ская (165), на шо стым 
— Ра дас лаў Са ко віч (156) — усе яны з’яў
ля юц ца вуч ня мі Гай наў ска га бел лі цэя. Іа
ан на Ко бус з Бель ска га бел лі цэя наб ра ла 
155 ба лаў і за ня ла сё мае мес ца. Фі на лі ста
мі ста лі так са ма ін шыя гай наў скія бел лі цэ і
сты — Ага та Бя рэз няк, Да мі ні ка Пуц, Юлія 
Бя ган ская, Лу каш Ляў чук, Гра жы на Фірс 
і Бе а та Крась ко.

— Не ка то рыя лі цэ і сты вель мі доб ра 
спра ві лі ся з вус ны мі ад ка за мі, а ін шыя 
кры ху горш. Ра ней вуч ні бе ла стоц кіх лі
цэ яў, якія ву чац ца там бе ла ру скай мо ве, 
ста на ві лі ся лаў рэ а та мі і фі на лі ста мі на шай 
алім пі я ды. У гэ тым го дзе лі цэ і сты з Бе ла сто
ка не пры сту пі лі да алім пі я ды, па коль кі там 
леп шыя вуч ні, што хо дзяць на за нят кі па 
бе ла ру скай мо ве, да бі ва лі ся ўжо пос пе хаў 
на Алім пі я дзе бе ла ру скай мо вы, — ска за ла 
член ацэнь ва ю чай ка мі сіі Воль га Тра цяк 
з Ка фед ры бе ла ру сі сты кі Вар шаў ска га ўні
вер сі тэ та.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

якія ў сва іх тво рах да лі аб’ ек тыў ны воб раз 
жыц ця бе ла ру скай вё скі на Пад ляш шы і ва 
Ус ход няй Ма гі лёў ш чы не, — за я віў стар шы
ня Га лоў на га ка мі тэ та Алім пі я ды бе ла ру
скай мо вы ў Поль ш чы пра фе сар Мі ко ла 
Хаў сто віч і за ад но стар шы ня ад ной з дзвюх 
ка мі сій, якія пры ма лі вус ныя ад ка зы.

Вуч ням спа да ба лі ся апо вес ці «Ці хая 
плынь» Мак сі ма Га рэц ка га і «Пож ня» Ва
сі ля Пет ру чу ка. Ці ка ва ім бы ло пра чы таць 
пра вё ску ва Ус ход няй Бе ла ру сі, па ка за
ную ў больш ад лег лым ча се, і пра вё ску 
род на га Пад ляш ша. Бел лі цэ і сты знай ш лі 
аў та бі яг ра фіч ныя мо ман ты ў зга да ных 
тво рах. Іх ува гу пры цяг ну лі псі ха ла гіч ныя 
пар т рэ ты ге ро яў тво раў абод вух пісь мен ні
каў. Пад час пісь мо ва га эк за ме ну бел лі цэ
і сты пі са лі са чы нен ні на ад ну з трох тэм: 
1) Па да бен ства і ад мет насць ма люн каў ся
лян ска га жыц ця ў апо вес ці «Ці хая плынь» 
Мак сі ма Га рэц ка га і апо вес ці «Пож ня» 
Ва сі ля Пет ру чу ка; 2) Ма раль наэтыч ная 
праб ле ма ты ка ў апо вес ці «Ці хая плынь» 
Мак сі ма Га рэц ка га і апо вес ці «Пож ня» Ва
сі ля Пет ру чу ка; 3) «Ка лі б з ду шы праг на лі 
рэ не га цтва...» (Алесь Бар скі): «бе ла веж
цы» пра праб ле мы бе ла ру ска га на цы я
наль на га жыц ця на Бе ла сточ чы не.

Вуч ні ад да лі пе ра ва гу двум пер шым тэ
мам, па коль кі ты чы лі ся яны вя ду чай тэ мы 
алім пі я ды, па якой рых та ва лі ся да на пі сан
ня пісь мо вай твор чай пра цы.

— Па да ба ец ца нам твор часць «бе ла
веж цаў» і па ёй мы рых та ва лі ся да вус ных 
ад ка заў, але апа са лі ся, што ка лі б ра шы лі
ся пі саць са чы нен не па трэ цяй тэ ме, на ша 
пра ца ат ры ма ла ся б гор шай, чым са чы нен
не па тво рах Пет ру чу ка і Га рэц ка га, — га
ва ры лі бел лі цэ і сты.

— Нам асаб лі ва бліз кая твор часць 
Ва сі ля Пет ру чу ка, які на ра дзіў ся ў 1926 
го дзе ў вёс цы Гра ба вец і, бу ду чы хлап
чу ком, па дза раб ляў у су сед ніх вё сках 
Та фі лаў цы і Елян ка, рас па ло жа ных на 

 Удзель ні кі алім пі я ды. Справа ста іць яе пе ра мож ца Ан на Бя ляў ская
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Ян ка Пазь няк 
— ка лі на ра дзіў ся?

У
 „Да це з ка лен да ра” Ула дзі мі ра 
Хіль ма но ві ча ў „Ні ве” ад 19 лю
та га прад стаў ле ны „адзін з зас
на валь ні каў БХД” Ян ка Пазь няк. 
„З на го ды 130 га доў з дня на ра

джэн ня Яна Пазь ня ка” — та кі за га ло вак 
зда ваў ся б на мес цы, ка лі б са праў ды так 
бы ло. Не ве даю ад куль аў тар аў та ры тэт на 
сцвер дзіў, што Ян Пазь няк на ра дзіў ся 19 
лю та га 1887 г. Праў да, паз на чыў у дуж
ках, што па вод ле ін шых зве стак у 1895 ці 
1897 г. Та кая ж да та ста віц ца так са ма і ў ін
шых да вед ні ках, які мі, ма быць, і ка ры стаў
ся Ула дзі мір Хіль ма но віч, ук люч на з поль
ска і бе ла ру ска моў най „Ві кі пе ды яй”. На 
ін тэр нэтста рон цы Хар тыі97 так са ма 19 
лю та га па я віў ся ньюс: „130 га доў та му 
на зад на ра дзіў ся лі дар БХД Ян Пазь няк” 
— без ні я кіх сум нен няў. Па гля дзе ла я ў ін
шыя вы дан ні эн цык ла пе дыч на га ха рак та
ру. І так у вы дан ні „Бе ла ру скія пісь мен ні кі. 
Бі яб лі яг ра фіч ны слоў нік” (т. 4, Мінск 1994, 
с. 431) па да ец ца, што на ра дзіў ся ў 1887 г. 
у Су бот ні ках, у „Эн цык ла пе дыі гі сто рыі Бе
ла ру сі” (т. 5, Мінск 1999, с. 377) — тое ж 
са мае.

Пер шы на о гул тэкст пра Ян ку Пазь
ня ка на пі саў яго ны ўнук Зя нон Пазь няк 
у 1990 г. у „На ві нах БНФ” (ад 20 сту дзе ня) 
— „Ян Пазь няк (18971939) і Бе ла ру ская 
Хрысь ці ян ская Дэ ма кра тыя”. У ім аў тар не 
згад вае да ты на ро дзі наў дзе да, маг чы ма 
яна яму не бы ла на той час вя до мая. Ча му 
ад нак у за га лоў ку па я віў ся 1897 год на ра
джэн ня? У да вед ні ку „Бе ла ру скія рэ лі гій
ныя дзе я чы ХХ ста год дзя” (Мінск — Мюн
хен 1999, с. 136) па да ец ца да та 19 лю та га 
1895 г. Згад ва ец ца так са ма, што па ін шых 
кры ні цах на ра дзіў ся ён у 1887 г.

Вы ра шы ла я за зір нуць у свае ар хіў ныя 
за пі скі. Спра ва ў тым, што Ян ка Пазь няк, 
вы да ю чы з 1928 г. „Бе ла ру скую Кры ні цу”, 
шмат ра зоў пад па даў пад су до вую ад каз
насць за яе змест. Зя нон Пазь няк пі саў, 
што над яго ным дзе дам ад па чат ку 1936 г. 
ві се ла 35 су до вых спраў. Не ве даю, ці 
столь кі да клад на, бо ў ін шым мес цы па да
ец ца, што трыц цаць. Мож на ад нак сён ня 
гэ та ўста на віць да клад на на ас но ве су до
вых да ку мен таў, якія за хоў ва юц ца ў Лі тоў
скім цэн т раль ным дзяр жаў ным ар хі ве. У іх 
мож на так са ма знай с ці да ту на ро дзі наў. 
20 са ка ві ка 1935 г. про башч рым скака та
ліц ка га кас цё ла ў Су бот ні ках па ве дам ляў 
па ста ру нак дзяр жаў най па лі цыі ў Су бот ні
ках: „Ni niej szym po wia da mia się, że Poź niak 
Jan, syn Alek san d ra i An ny z Tucz kow skich 
uro dził się 1895 r. lu te go 19 w So bot ni kach...” 
(F. 129, Ap. 2, B. 15, l. 12). „Jan Poź niak po-
sia da 6,5 dzie się cin grun tu w So bot ni kach. 
Co zaś ty czy się opin ji Ja na Poź nia ka, to ta ko-
wy pod wzglę dem kry mi nal nym na tu tej szym 
te re nie cie szy się opin ją dob rą, zaś pod wzglę-
dem po li tycz nym ujem ną, po nie waż ta ko wy 
ucho dzi na tu tej szym te re nie za bar dzo zaw-
zię te go Bia ło ru si na i na le żą ce go do Chrześ-
ci jań skiej De mok rac ji Bі a ło ru skiej”, — пі саў 
20 са ка ві ка 1936 г. да ка мен дан та дзяр жаў
най па лі цыі ў Віль ні ка мен дант участ ка (па
ста рун ку) у Су бот ні ках В. Тра вінь скі.

У 1929 г. у ад ной з су до вых спраў су
праць Яна Пазь ня ка па да ва ла ся, што яму 
34 га ды, ка то лік, жа на ты, мае трое дзя цей, 
па пра фе сіі ар га ніст. Не ра зу мею пра якіх 
„шмат дзя цей” пі саў Ула дзі мір Хіль ма но віч. 

Бы лі ў яго: Ста ніс лаў (баць ка Зя но на Пазь
ня ка, нар. у 1922 г. у Су бот ні ках), Га лі на 
(нар. 14 сту дзе ня 1923 г. у Су бот ні ках) і Ян 
(нар. 19 са ка ві ка 1925 г. у Су бот ні ках). 
Мне прый ш ло ся па шу каць сям’ю Ян кі 
Пазь ня ка пры на го дзе ап ра цоў кі лі стоў 
Мар’ я на Пе цю ке ві ча ў 2005 г. У ад ным 
з пісь маў па я ві ла ся ін фар ма цыя пра Ма
рыю Пазь ня чы ху, жон ку Яна і пра іх нюю 
дач ку Га лі ну. Ужо не па мя таю, як уда ло ся 
знай с ці мне ў Вар ша ве ўну ка Яна Пазь ня
ка — Та ма ша Мар ке ві ча. Але гэ та не бы ло 
так про ста. Ра ска заў ён пра сваю ба бу лю 
і ма му.

Ма рыя, з до му Мік ша, на ра дзі ла ся 26 
кра са ві ка 1899 г. у Су бот ні ках. У Віль ні 
ў між ва ен ны час га да ва ла дзя цей. Пас ля 
вай ны пра ца ва ла ў ахо ве зда роўя ў шпі
та лі ў Су бот ні ках. У 1958 г. пе ра е ха ла да 
дач кі ў Поль ш чу — тая як раз ча ка ла на ра
джэн ня сы на. Жы ла ў Ат воц ку, дзе і па мер
ла 8 снеж ня 1988 г. Га лі на Пазь ня чан ка 
ра ней пе ра е ха ла ў Поль ш чу — у 1945 г. 
у Лодзь. Там за кон чы ла ме ды цын скую 
шко лу і ў 1951 г. ат ры ма ла на кі ра ван не на 
пра цу ў Вар ша ву, а пас ля ў Ат воцк. Пра ца
ва ла мед сяст рой у ахо ве зда роўя. Па мер
ла ў Ат воц ку 1 сту дзе ня 2002 г.

У 1982 г. на прось бу Мар’ я на Пе цю ке
ві ча іх ад рас ад шу каў Юры Ту ро нак. Пе
цю ке ві ча пра сіў знай с ці Пазь ня коў Язэп 
Ма лец кі з Аў ст ра ліі. Аба вя за ны ён быў ім 
у шмат чым яш чэ з між ва ен на га пе ры я ду. 
Ка лі Язэп Ма лец кі з да па мо гай сяб роў 
з Поль ш чы знай шоў Ма рыю Пазь ня чы ху, 
па чаў пры сы лаць ёй па дар кі з Аў ст ра ліі. 
Та ды ў ха це ў Ат воц ку за га ва ры лі пра яго. 
Ся род апо ве даў ба бу лі Та маш Мар ке віч 
за па мя таў гі сто рыю, як дзед Ян ка ад ной
чы пры вёў з ву лі цы двух ма ла дых бед ных 
хлап цоў у сваю ха ту, даў ім пры ту лак (раск
ва та ра ван не) і хар ча ван не. Ад ным з іх быў 
Язэп Ма лец кі. Проз віш ча дру го га Та маш 
не па мя тае.

Пры на го дзе вар та зга даць, што Ян ка 
Пазь няк так і за стаў ся ў ця ні ін шых дзе я

чаў Бе ла ру скай хрыс ці ян скай дэ ма кра тыі, 
асаб лі ва кс. Ада ма Стан ке ві ча. Яго пра
фе сія ар га ні ста ў кас цё ле ў Ла ва рыш ках, 
дзе про баш чам быў кс. Ян Се маш ке віч, 
а пас ля ў кас цё ле св. Яна ў Віль ні не 
ка ры ста ла ся та кой па пу ляр нас цю, як ха
ця б быц цё дэ пу та там поль ска га Сей ма. 
Так са ма вы да вец кая і пуб лі цы стыч ная 
дзей насць, якой зай маў ся Ян Пазь няк, не 
да ва ла вя лі кай вя до мас ці, ха ця бы ла яна 
фун да мен там бе ла ру скай на цы я наль най 
свя до мас ці ў За ход няй Бе ла ру сі. Арышт 
яго ў каст рыч ні ку 1939 г. і не вя до мае мес
ца смер ці і па ха ван ня мно гія га ды тур ба ва
лі вы ключ на сям’ю — жон ку і дач ку, якія 
так і не да бі лі ся пры жыц ці ні я кіх зве стак 
пра яго. Не ве даю, ці не ча га пра апош нія 
га ды і дні жыц ця дзе да да ве даў ся яго ўнук 
Зя нон Пазь няк, бу ду чы дэ пу та там бе ла ру
ска га пар ла мен та.

Гар та ю чы між ва ен ную бе ла ру скую прэ
су, мож на шмат ча го да ве дац ца пра Ян ку 
Пазь ня ка. Біб лі яг ра фію яго пуб лі цы сты кі 
змяс ці ла ў бі яб лі яг ра фіч ным да вед ні ку 
„Бе ла ру скія пісь мен ні кі” (т. 4, Мінск 1994) 
Іры на Баг да но віч. Ня даў на гар та ю чы „Ся
лян скую Ні ву” нат ра пі ла я на кан ды да таў 
БХД у Сейм пе рад вы ба ра мі ў 1930 г. Ся
род іх быў і Ян ка Пазь няк, які ад рэ ка мен да
ва ны там на ступ ным чы нам: „Пазь няк Ян ка 
— шы ро ка вя до мы бе ла ру скі дзе яч, на ні
ве бе ла ру скай выт ры ва ла пра цуе ад 1917 
г., у Вя лей скім пав. ар га ні зуе мо ладзь, 
зак ла дае ама тар скі бе ла ру скі тэ атр, ву
чыў у Буд с лаў скай бе ла ру скай гім на зіі. Ад 
1919 г. пра цуе ў Аш мян скім пав., поль скія 
ўла ды яго арыш та ва лі і тры ма лі пад на дзо
рам жан дар мэ рыі 8 ме ся цаў. Ад 1925 г. па
чы нае бе ла ру скую на род ную пра цу ў пав. 
Ві лен скаТроц кім, асаб лі ва ў гмін ным 
са маў ра дзе Міц кун скай гмі ны — га на ро вы 
гра ма дзя нін гмі ны, ад 1928 г. пра бы вае 
ў Віль ні, дзе спаў няе аба вяз кі рэ дак та ра 
„Бе ла ру скай Кры ні цы”. Як знаў ца са маў ра
даў на пі саў па бе ла ру ску бра шу ру аб гмін
ных са маў ра дах” (На шыя пер шыя кан ды-

да ты сьпі ску ну мар 18, „Ся лян ская Ні ва”, 
№ 3, 20.05.1930 г., с. 1). Вя до ма, што ў тых 
вы ба рах ні во дзін з бе ла ру скіх дзе я чаў 
не ўвай шоў у Сейм. Толь кі з ук ра ін ска га 
спі ска ўда ло ся гэ та Фа бі я ну Ярэ мі чу. Бе ла
ру скім дзе я чам за ста ва ла ся дзей насць на 
ні зах, чым і зай маў ся Ян ка Пазь няк з пап
леч ні ка мі. Ме на ві та ў пер шай па ла ві не 30х 
га доў шмат ра зоў пе рад су дом ад каз ваў 
за змест „Бе ла ру скай Кры ні цы”.

Та ма шу Мар ке ві чу ў спад чы ну ад дзе да 
да стаў ся ся мей ны аль бом, у якім шмат 
здым каў з вя до мы мі бе ла ру скі мі дзе я ча мі, 
част ку якіх пра па ную чы та чам „Ні вы”.

vЛе на ГЛА ГОЎ СКАЯ

PS. Спра ба ва ла я вы свет ліць яш чэ ад ра сы Яна 
Пазь ня ка ў Віль ні з 1928 г. — гэ та ў су вя зі з тым, 
што быц цам бы жыў ён у Віль ні ў „ста рым до ме 
Ска ры на ва га фун да та ра бур га міст ра Яку ба Ба бі-
ча. Ме на ві та ў гэ тым до ме жан да ры арыш та ва лі 
Ка сту ся Ка лі ноў ска га, а паз ней там мес ці ла ся 
дру кар ня Мар ці на Кух ты, жыў у ім так са ма Ян ка 
Ку па ла” — на пі саў Ула дзі мір Хіль ма но віч. Узя ла 
я да вед нік Ля во на Луц ке ві ча „Ван д роў кі па Віль ні” 
(Віль ня 1998) і па ча ла шу каць тых мяс цін. Дом, 
дзе быў арыш та ва ны Ка стусь Ка лі ноў скі, гэ та так 
зва ны „гім на зі яль ны дом” пры Зам ка вай ву лі цы 
(ця пер Пі лес 19), які не пас рэд на пры мы кае да кас-
цё ла св. Яна. Дру кар ня Мар ці на Кух ты ме ла два 
ад ра сы: у 1906-1911 гг. мес ці ла ся на Двар цо вай 
(за раз Уні вэр сі тэ то 4), а ў 1911-1915 гг. — на Та-
тар скай (за раз То тор’ю 20). Ян ка Ку па ла ў Віль ні 
жыў у 1908-1909 гг. на ву лі цы Ста рой (за раз Трэ-
нё тос 5), а ў 1914-1915 гг., ка лі быў рэ дак та рам 
„На шай Ні вы”, жыў праў да па доб на пры рэ дак цыі 
на ву лі цы Ві лен скай 29 (за раз Віль наўс 14). Той 
жа дом бур га міст ра Яку ба Ба бі ча зна хо дзіў ся ў па-
на двор ку на ву лі цы Вя лі кай (за раз Дзі джой 19). 
Дзе ж та ды жыў Ян ка Пазь няк? Па вод ле Та ма ша 
Мар ке ві ча і Ля во на Луц ке ві ча жыў ён на ву лі цы 
Люд ві сар скай (за раз Лей ык лёс 1). Ля вон Луц ке віч 
пі саў: „У вя лі кім до ме на трэ цім па вер се зь ле ва га 
бо ку ві даць вок ны ква тэ ры, якую да вай ны зай маў 
зь сям’ ёй Ян ка Пазь няк” (с. 123). Зя нон Пазь няк 
так са ма з сен ты мен там пі саў пра гэ тае мес ца 
ў 1990 г.: „Прый шоў на бы лую Люд ві сар скую 
ў цэн т ры ста рой Віль ні і сеў пад вяр бой на суп раць 
му ра ва на га до му, дзе не ка лі да вай ны жыў мой 
дзед, ба бу ля, мой баць ка” (цыт. за Л. Луц ке ві чам, 
с. 124). Там Ян ка Пазь няк праў да па доб на жыў 
у 1928-1935 гг. З 1926 г. пад гэ тым ад ра сам зна-
хо дзі ла ся Бе ла ру ская дру кар ня імя Фран ціш ка 
Ска ры ны. Язэп Най дзюк пі саў, што ўлас ні ка мі 
до ма пры Люд ві сар скай 1 бы лі ста ра ве ры. Дру-
кар ня змяш ча ла ся ў не вя лі кай да бу доў цы да яго 
з ад ным па вер хам (С. Цып ры я но віч, Бе ла ру ская 
дру кар ня імя Фран ціш ка Ска ры ны ў Віль ні (1926-
1940), Лён дан 1991, с. 6). Там і вы да ва ла ся „Бе-
ла ру ская Кры ні ца”, якую рэ да га ваў Ян ка Пазь няк 
з 1928 г. Дру кар ня з 1930 г. (?) бы ла пе ра ве дзе на 
на ву лі цу За валь ную 6-10, „у вя лі кі жы доў скі дом” 
(С. Цып ры я но віч, с. 11), а з ле та 1934 г. — на За-
валь ную 1 — у дом Рэ фар ма ва най Эван ге ліц кай 
Кан сі сто рыі. Як пі саў Язэп Най дзюк, „по бач дру-
кар ні меў ква тэ ру рэ дак тар „Бе ла ру скай Кры ні цы” 
Ян ка Пазь няк” (с. 12). Бы лы су пра цоў нік дру кар ні 
Ян ка Баг да но віч у сва іх ус па мі нах па дае 1936 г. як 
год пе ра но сі наў дру кар ні на ву лі цу За валь ную 1 
(Я. Баг да но віч, На жыц цё вым шля ху, Мінск 1992, 
с. 98). „У гэ тым до ме на ват і рэ дак тар Пазь няк 
знай шоў ку ток для сва ёй ся мей кі” (с. 98) — пі саў 
Ян ка Баг да но віч. Ка лі да клад на пад гэ тым ад ра-
сам жыў Ян ка Пазь няк за раз ад на знач на цяж ка 
ўста на віць. У аль бо ме за ха ваў ся зды мак з 1938 г. 
з ад ра сам: ву лі ца Ка нар ска га 29-9. Та кі сам ад рас 
зна хо дзіц ца так са ма ў да ку мен тах Лі тоў ска га 
цэн т раль на га дзяр жаў на га ар хі ва ў Віль ні (F. 905, 
Ap. 1, B. 100-101) пры пра шэн нях Ян кі Пазь ня ка 
з 1939 г. пры няць яго дач ку Га лі ну і сы на Яна ў Ві-
лен скую бе ла ру скую гім на зію. З гэ та га ж ад ра са 
пэў на ж і арыш тоў ва лі Ян ку Пазь ня ка. Ні вод нае 
з гэ тых мес цаў, дзе жыў Ян ка Пазь няк, не паз на ча-
на. Ля вон Луц ке віч па ка заў на кар це Віль ні ад но 
дом на Люд ві сар скай, у якім жыў Ян ка Пазь няк. 
Як на іро нію лё су на гэ тым до ме 2 каст рыч ні ка 
2000 г. Та мас Вэн ц ло ва, Чэс лаў Мі лаш, Віс ла ва 
Шым бор ская і Гюн тар Грас у пры сут нас ці прэ зі-
дэн та Літ вы Вал да са Адам ку са ад к ры лі таб лі цу 
ў го нар Іо сі фа Брод ска га, які з 1966 г. бы ваў 
у Віль ні і зат рым лі ваў ся ў гэ тым до ме ў ква тэ ры 
Ра му на са Ка ці лю са. А пры сут насць і ак тыў ная бе-
ла ру ская дзей насць Ян кі Пазь ня ка ў Віль ні са праў-
ды да сюль ні як не ўша на ва на, ха ця шмат ка му там 
з бе ла ру скіх дзе я чаў ві сяць таб лі цы. Мо жа вар та 
над та кой ідэ яй па ду маць, ча ка ю чы сап раў д ных 
130-х угод каў на ра джэн ня вы дат на га бе ла ру ска га 
дзе я ча, які так са ма пас ля смер ці Аль бі на Стэ по ві-
ча (18.12.1934 г.) кі ра ваў бе ла ру скім хо рам пры 
кас цё ле св. Мі ка лая ў Віль ні.

 Сямейны здымак Янкі Пазняка (злева), побач дачка Галіна, жонка Марыя, муж яе сястры Феліцыі з дзяцьмі. 
Стаяць (злева) сястра Марыі Ядвіга з мужам Станіславам Болтуцям і сястра Марыі Феліцыя

 Здымак рэдакцыі Беларускай Крыніцы (злева) Язэп Найдзюк, Уладыслаў Тарасевіч, Мар’ян Пецюкевіч, Ян Пазняк 
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Т р а г і ч н ы  л ё с  б е л а р у с к а г а  д з я р ж а ў н і к а

Цішкі Гартнагаhttp://nasb.gov.by 80 га доў з дня гібелі

Кож ны год у Бе ла ру сі ўла да прыс вя чае 
ча муне будзь. Так, па за ле тась быў Год 
мо ла дзі, ле тась — Год куль ту ры, сё ле та 
— Год на ву кі. Сэнс, які ўла ды ўкла да юць 
у та кія наз вы, вель мі цьмя ны. Па вя лі кім 
ра хун ку гэ та пра цяг поз не са вец кіх прак
тык хлус ні і ашу кан ства, ка лі за знеш нім 
рас фар ба ва ным фа са дам ха ва ец ца ідэй
ная пу стэ ча і ма раль ная дэг ра да цыя. 
Тым не менш, па коль кі бе ла ру сы жы вуць 
за раз у Го дзе на ву кі, вар та ўзга даць тых, 
хто мае да на ву кі не пас рэд нае да чы нен
не. А гэ та, у пры ват нас ці, На цы я наль ная 
ака дэ мія на вук Бе ла ру сі, сайт якой мес
ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се http://nasb.
gov.by.

„На цы я наль ная ака дэ мія на вук Бе ла
ру сі (НАН Бе ла ру сі, ці НАНБ) з’яў ля ец ца 
вы шэй шай дзяр жаў най на ву ко вай ар га
ні за цы яй Рэс пуб лі кі Бе ла русь — кра і ны 
ў са мым цэн т ры Еў ро пы. Ака дэ мія на вук 
пад па рад коў ва ец ца прэ зі дэн ту Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, пад с п ра ваз дач ная Са ве ту Мі
ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь і ажыц цяў ляе 
ар га ні за цыю і ка ар ды на цыю фун да мен
таль ных і прык лад ных на ву ко вых дас ле да
ван няў, якія вы кон ва юц ца ўсі мі суб’ ек та мі 
на ву ко вай дзей нас ці, пра вя дзен не фун да
мен таль ных і прык лад ных на ву ко вых дас
ле да ван няў і рас п ра цо вак па важ ней шых 
нап рам ках пры ро даз наў чых, тэх ніч ных, 
гу ма ні тар ных, са цы яль ных на вук і ма ста
цтваў з мэ тай ат ры ман ня но вых ве даў аб 
ча ла ве ку, гра мад стве, пры ро дзе і штуч на 
ство ра ных аб’ ек тах, па ве лі чэн ня на ву ко
ватэх ніч на га, ін тэ лек ту аль на га і ду хоў
на га па тэн цы я лу Рэс пуб лі кі Бе ла русь”, 
— рас па вя да ец ца на га лоў най ста рон цы 
сай та, які, ак ра мя бе ла ру скай, мае ру
скую і ан г лій скую вер сіі.

Там жа ад зна ча ец ца, што зас на ва ная 
ў каст рыч ні ку 1928 го да як Бе ла ру ская 

ака дэ мія на вук і ўра чы ста ад к ры тая 1 сту
дзе ня 1929 го да, На цы я наль ная ака дэ мія 
на вук Бе ла ру сі з’яў ля ец ца вя ду чым дас
лед чым цэн т рам кра і ны, які аб’ яд ноў вае 
вы со как ва лі фі ка ва ных ву чо ных роз ных 
спе цы яль нас цей і дзя сят кі на ву ко вадас
лед чых, на ву ко вавыт вор чых, кан ст рук
тар скіх і ўка ра няль ніц кіх ар га ні за цый.

Пра тое, якія струк тур ныя пад раз дзя
лен ні ма юц ца ў ака дэ міі, рас па вя да ец ца 
ў руб ры цы „Ар га ні за цыі”, вый с це на якую 
зна хо дзіц ца з ле ва га бо ку цэ ла га вы яў
лен ня. Да рэ чы, бу до ва сай та да во лі про
стая і тра ды цый ная — па дзе ле на на дзве 
част кі, дзе ў пер шай, ле вай зна хо дзяц ца 
вый с ці да руб рык, а з пра ва га бо ку — ас
ноў ныя ма тэ ры я лы.

Вар та ад зна чыць, што па мен шай ме
ры бе ла ру ская вер сія сай та аб наў ля ец ца 
не над та апе ра тыў на. Так, рас по вед пра 
вы дан ні ака дэ міі са ста ты стыч ны мі да ны
мі ты чац ца 2012 го да. Руб ры ка „На ві ны” 
так са ма не ад ра зу па дае апош нія па ве
дам лен ні. На пры клад, на ўсю Бе ла русь 
нап ры кан цы пер ша га пра цоў на га тыд ня 
кра са ві ка праг ры ме ла су стрэ ча бе ла ру
ска га прэ зі дэн та з на ву коў ца мі ака дэ міі, 
але пра гэ та на ват на мо мант на пі сан ня 
да на га ар ты ку ла — 9 кра са ві ка — на яе 
сай це ні чо га ска за на не бы ло.

Між тым вір ту аль нае прад стаў ні цтва 
ака дэ міі ўтрым лі вае поў ныя звест кі аб гі
сто рыі гэ тай на ву ко вай уста но вы. У пад
руб ры цы „Гі ста рыч ная да вед ка” руб ры кі 
„Аб ака дэ міі” мож на не толь кі пра чы таць 
пад ра бяз ны рас по вед пра ас ноў ныя эта
пы яе раз віц ця, але і па ба чыць зды мак 
га зе ты „Звяз да”, дзе яш чэ та раш ке ві цай 
па да ец ца аб вест ка 1928 го да аб рэ ар га
ні за цыі Ін сты ту та бе ла ру скай куль ту ры 
ў Бе ла ру скую ака дэ мію на вук.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Дзе яч бе ла ру ска га на цы я наль навыз
воль на га ру ху, дзяр жаў ны дзе яч БССР, гі
сто рык, пісь мен нік, пуб лі цыст Змі цер Жы лу
но віч, больш вя до мы пад псеў да ні мам Ціш
ка Гар т ны, на ра дзіў ся ў Ка пы лі (ця пер ра ён
ны цэнтр Мін скай воб лас ці) 23 каст рыч ні ка 
1887 г. Па хо дзіў з ся лян скай сям’і. У1905 г. 
скон чыў двух к лас ную шко лу ў Ка пы лі. Пра
ца ваў ра мес ні камгар ба ром у Ка пы лі, Літ ве, 
Ук ра і не. Браў удзел у рэ ва лю цыі 19051907 
га доў. Ства раў ру ка піс ныя ча со пі сы.

У траў ні 1913 г. па чаў пра цу на за во дзе 
„Вул кан” у Пе цяр бур гу. У 1914 г. пе рай шоў 
на за вод „Ай ваз”. Быў удзель ні кам куль тур
навы да вец кай су пол кі „Зна ние”. З лю та га 
па сне жань 1918 г. — сак ра тар Бе ла ру ска
га на цы я наль на га ка мі са ры я та. Стаў рэ дак
та рам пер шай бе ла ру скай баль ша віц кай 
га зе ты „Дзян ні ца”. Аў тар ма ні фе ста аб 
ут ва рэн ні Са вец кай Са цы я лі стыч най Рэс
пуб лі кі Бе ла русь, у 1919 г. — стар шы ня яе 
ўра да. У 19191920 гг. — сак ра тар га зе ты 
„Крас ная звез да” (Хар каў), па літ ра бот нік на 
Паў д нё вым фрон це Чыр во най Ар міі. Пас ля 
лі та ра тур ны су пра цоў нік у шта бе За ход ня
га фрон ту. З 1920 г. — сак ра тар і ад каз ны 
рэ дак тар га зе ты „Са вец кая Бе ла русь”. 
З 1921 г. жыў у Мін ску, уз на чаль ваў Дзяр
ж вы да ве цтва БССР і Цэн т раль ны ар хіў, 
пра ца ваў на мес ні кам нар ка ма ас ве ты і стар
шы нёй Га лоў ма ста цтва БССР, быў сяб рам 
прэ зі ды у ма Ін бел куль та і на ву ко вым сак ра
та ром ка мі сіі па вы ву чэн ні рэ ва лю цый на га 
ру ху ў Бе ла ру сі.

Дру ка вац ца па чаў з 1908 г. у „На шай Ні
ве”. Пер шая кні га „Pieś ni” вый ш ла ў 1913 г. 
У 19141929 гг. пра ца ваў над ра ма нам „Со
кі ца лі ны”. Пе ра клаў на бе ла ру скую мо ву 
пер шую кні гу ра ма на „Апош ні з удэ ге” Аляк
сан д ра Фа дзе е ва, па чаў пе рак ла даць „Мёр
т выя ду шы” Го га ля. Ціш ка Гар т ны мог стаць 

пер шым на род ным па э там Бе ла ру сі, але ад
па вед ная па ста но ва не бы ла зац вер джа на.

У са ка ві ку 1922 г. Жы лу но віч на ве даў 
Бер лін, на ла дзіў вы дан не бе ла ру скіх пад руч
ні каў і кніг. За два ме ся цы бы ло над ру ка ва
на 10 на зваў агуль ным нак ла дам 138 500 
эк зем п ля раў (у тым лі ку кні га па э зіі „Песь ні 
пра цы і зма гань ня” і пер шая част ка ра ма на 
„Со кі ца лі ны” Гар т на га). У кра са ві ку 1922 г. 
уз на ча ліў бе ла ру скае ка а пе ра тыў нае вы да
ве цтва „Ад ра джэн не”, якое за год вы пус ці ла 
14 кніг. Неў за ба ве вы да ве цтва бы ло зві на ва
ча на ў „на цы я налша ві ніз ме” і бы ло пе ра наз
ва на як „Са вец кая Бе ла русь”. У снеж ні вы
да ла яно пер шы ну мар ча со пі са „По лы мя”, 
рэ дак та рам яко га стаў Жы лу но віч. Спра ба
ваў ра зам з ін шы мі твор ца мі ства рыць бе
ла ру скую лі та ра тур ную ар га ні за цыю „Вір”, 
але яго ста тут не зац вер дзі лі. У 1925 г. зноў 
ез дзіў у Бер лін на Дру гую Усе бе ла ру скую 
кан фе рэн цыю. У 1927 г. го дзе ра зам з Ку па
лам, Ча ро там і За рэц кім на ве даў Поль ш чу 
і Чэ хію, вы сту піў пе рад бе ла ру са мі Вар ша
вы. Іні цы я тар ства рэн ня лі та ра тур най ар
га ні за цыі „По лы мя”. З 1928 г. — ака дэ мік 
Бе ла ру скай ака дэ міі на вук. У 19341936 гг. 
пра ца ваў у Ін сты ту це гі сто рыі.

Вык лю ча ны з ВКП(б) у па чат ку 1931 г. 
з фар му лёў кай „за су вязь з нац дэ маў скі мі 
і фа шыс ц кі мі эле мен та мі”. Арыш та ва ны 
15 лі ста па да 1936 г., пе ра ве дзе ны вяс ной 
1937 г. у Ма гі лёў скую псі хі ят рыч ную ля кар
ню, дзе і па мёр 11 кра са ві ка. Па афі цый най 
вер сіі ад ган г рэ ны лёг кіх. Па ін шых звест ках 
скон чыў жыц цё са ма губ ствам, быў рас ст ра
ля ны ці за ка та ва ны. Па ха ва ны на ўскра і не 
Пя чэр ска га пар ку ў Ма гі лё ве. На вы яў ле
ным мес цы па ха ван ня ў 1989 г. уста ноў ле
ны пом нік. Тво ры Гар т на га пе рак ла да лі ся 
на ру скую, ук ра ін скую і ін шыя мо вы. Яго 
імем наз ва ны ву лі цы ў Мін ску і Ка пы лі.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У Бе ла сто ку ў біб лі я тэ цы 
Бе ла ру ска га лі та ра тур на
га аб’ яд нан ня „Бе ла ве жа” 
вый ш ла з дру ку кні га бе ла
ру скай па эт кі і жур на ліст кі 
Мі ры Лук шы „Гра жын ка 
і Грак”. Кні га ад ра са ва на 
дзе цям, ха ця яна бу дзе ці ка
ва і да рос лым чы та чам.

Мі ра Лук ша да лё ка 
не на ві чок, які пі ша для 
дзя цей. Яна ўжо вы да ла 
дзве вар тыя чы тан ня ары гі
наль ныя кніж кі „Дзяў чын ка 
і хмар ка”, „Жы він кі з глы бін
кі”. Но вае вы дан не не менш 
за баў ляль нае і ка рыс нае за ра ней шыя. 
Гэ ту кніж ку вар та чы таць дзе цям ус лых, 
каб пра віль на на ву чыц ца вы маў ляць усе 
лі та ры бе ла ру ска га ал фа ві та, асаб лі ва 
сло вы на лі та ру Р. Мі ра Лук ша ў сва ёй 
но вай кні зе вы сту пае не толь кі як аў тар 
ма стац ка га вы дан ня, але і як са праўд ны 
ла га пед. Тыя дзет кі, якія дрэн на вы маў ля
юць лі та ру Р, пра чы таў шы ўсю кні гу пісь
мен ні цы, на ву чац ца гэ та ра біць пра віль на, 
і вы маў ляць лі та ру Р яны бу дуць так, як 
да рос лыя. У кож ным ма лень кім апа вя дан ні 
пра Гра жын ку і Гра ка шмат роз ных слоў 
з лі та рай Р. Гэ тыя сло вы са мыя раз на стай
ныя, з роз ны мі зна чэн ня мі, па раў нан ня мі, 
эпі тэ та мі. Іх на столь кі шмат, што зда ец ца 
— гэ та не про ста кні га, а пад руч нік для ла
га пе даў і баць коў. З пер шай і да апош няй 

ста рон кі кні гі слоў на лі та ру 
Р вель мі мно га. Але гэ тыя сло
вы не шко дзяць апа вя дан ням, 
не на да куч ва юць яны і та ды, 
ка лі чы та ец ца кні га. На ват 
у наз ве яе ёсць лі та ра Р: 
Гражын ка, грак. А да лей — но
выя сло вы: рату нак, справы, 
рыжая, турбо ты, атрамант, 
творы, пёры, варона, па чырва
не ла, скарбы, твар, прэм’ер 
і г.д. Ак ра мя лі та ры Р пры гад
ва юц ца і вы ву ча юц ца ін шыя 
лі та ры, на пры клад, лі та ра 
Ж: жаба, жавач ка, жыта, 
жоў ты, Гражына... Праз усе 

па доб ныя сло вы аў тар ка ву чыць чы та чоў 
вы ву чаць і лю біць род ную мо ву, пра віль на 
вы маў ляць кож нае сло ва.

Кніж ка Мі ры Лук шы скла да ец ца з ма
лень кіх апа вя дан няў, але ўсе яны ма юць 
пэў ны сю жэт і ву чаць нас так са ма лю біць 
пры ро ду, ад но сі нам па між пры ро дай 
і людзь мі, мець хат ніх жы вё лак, бе раг чы 
іх, вы ву чаць іх но ра вы і па во дзі ны. Але 
Грак у кні зе не толь кі птуш ка, якая толь кі 
ля тае і есць, але яна і ра зум ная істо та: 
умее раз маў ляць, на ват вы хоў ваць, ра іць, 
да па ма гаць. Ра зум ны Грак і ўсе тыя пры
го ды і спра вы, якія ад бы ва юц ца ва кол яго 
і Гра жын кі, на да юць апа вя дан ням ін т ры гі, 
яны за хап ля юць чы та чоў, іх хо чац ца чы
таць і чы таць, каб больш да ве дац ца пра 
Гра жын ку і Гра ка.

Ёсць у Мі ры Лук шы кні га „Баб скія гі
сто рыі”. Та му і „баб скія”, бо апа вя да юц ца 
ка бе та мі, якія вы яў ля юць мен та лі тэт вя
ско вых ка бет. Но вую кні гу мож на наз ваць 
„Гра чы ны мі гі сто ры я мі”, ха ця іх не апа вя
дае Грак. Але Грак — ас ноў ная дзе ю чая 
асо ба ў кні зе, на ват боль шая за Гра жын
ку. Без Гра ка яна не бы ла б ці ка вай. Вось, 
на пры клад, як апіс вае адзін з вы пад каў 
з Гра ком аў тар ка ў апа вя дан ні „Во ля”. 
Гра жын ка з та там па е ха лі ў вё ску. Да іх 
не пры кмет на ў ко шык за лез Грак, які за ха
цеў па ды хаць све жым па вет рам. У вёс цы 
Грак вы ле цеў на во лю. Ён воль на па ды хаў 
па вет рам, уба чыў з вы шы ні вё ску, зям лю, 
дрэ вы. Але не толь кі воль на па ля таў Грак, 
ён за пра сіў да ся бе ін шых гра коў і па ча
ста ваў іх „ма мі ным па ча стун кам”. Грак па
ча ста ваў сва іх сяс цёр і бра тоў. Грак, хоць 
не быў з імі зна ё мы, але ж ён ве даў, што 
гэ та яго бліз кія сва я кі. Птуш ка Грак сва іх 
ве дае. Гэ та ж мы, лю дзі, адзін ад на го не 
заў сё ды па ча сту ем, пры ту лім і на кор мім. 
А гра кі — птуш кі друж ныя і воль ныя. Вя лі кі 
пад тэкст ма юць апа вя дан ні Мі ры Лук шы.

Ці пра зна ём ства. Грак вы ле цеў на 
во лю. Ён уба чыў зда ра вен на га слі ма ка 
і ха цеў з ім па зна ёміц ца і па сяб ра ваць. 
Слі мак быў стра шэн на здзіў ле ны, што 
вя лі кая птуш ка хо ча з ім сяб ра ваць, а не 
з’ес ці яго: „Эээ, які ты ду рань! Па сяб ра
ваць з даж джа вым чар вя ком! З бяз но гім 
кру ця лём! Яш чэ і пы та ец ца! Еш, не пы тай
ся. А мя не не чэ піш, у мя не дом на спі не!”. 

І слі мак сха ваў ся ў сваю хат ку. Пас ля 
гэ та га Грак быў над та здзіў ле ны. Ён ха цеў 
про ста па зна ёміц ца, па гу та рыць, па сяб
ра ваць. Ён на ват і не па ду маў, што трэ ба 
ес ці слі ма ка. Ён лепш з’есць бу лач ку, бо 
бу лач ка смач ней шая...

Га лоў ны ге рой кні гі Мі ры Лук шы — да
во лі су час ная птуш ка. Грак — гэ та не 
якіне будзь чу жы нец, што пры ля цеў да бе
ла ру саў і ча со ва жы ве ў бе ла ру скай сям’і 
і на бе ла ру скай зям лі. Грак Мі ры Лук шы 
— на ша птуш ка. Грак ці ка віц ца ўсім бе ла
ру скім, ён, на пры клад, ук лю чае і слу хае 
„Тры ча ра па хі”, ён хо ча па е хаць на „Ба со
віш ча”, доб ра ве дае твор часць ма ста ка 
Ля во на Та ра сэ ві ча. Вось які Грак — ге рой 
Мі ры Лук шы. Тут лю дзі ўся го гэ та га не ве
да юць, коль кі ве дае Грак.

Кні га Мі ры Лук шы „Гра жын ка і Грак” — 
да во лі ары гі наль ная, но вая, не ча ка ная. На
о гул, аў тар ка ў апош нія га ды ўмее здзі віць 
чы та чоў тым, ча го ча сам не ха пае ў бе ла ру
скай лі та ра ту ры. Мо жа спа да ры ня Мі ра са
праў ды, як пі са ла не ка лі Га лі на Тыч ка, мае 
ўлас ны жа но чы по гляд на ге ро яў сва іх кніг. 
Але гэ тая лю боў над звы чай мі ла сэр ная, 
на цы я наль набе ла ру ская і пача ла ве чы цёп
лая. Не важ на, хто яе ге роі: птуш кі, звя ры, 
ры бы, лю дзі... Ге роі яе кніг пасап раў д на му 
вы хоў ва юць чы та чоў па важ лі ва і шчы ра 
ад но сіц ца адзін да ад на го, па ва жаць, быць 
доб ры мі і сме лы мі, ад к ры ты мі і свет лы мі, 
каб усім ра зам ура та ваць гэ ты няп ро сты 
свет і час у якім мы сён ня жы вем. А яш чэ 
ге роі аў тар кі кні гі — вы хоў ва юц ца бе ла ру
скас цю, лю боўю да сва ёй зям лі і Баць каў ш
чы ны. А гэ та — са мае га лоў нае.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

Но вае вы дан не Грак — птуш ка воль ная...
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1. зап рэ жа ны воз, 2. кі на тэ атр, 3. „муд рая” нач
ная дра пеж ная птуш ка, 4. бы лая ста лі ца на 
Віс ле, 5. ас но ва драў ля на га збу да ван ня ў выг
ля дзе пак ла дзе ных ад но на ад но і зма ца ва ных 
па кра ях бяр вен няў, 6. дру гі пе ры яд ме за зоя 
ў... бю рак ра та, 7. ма ці Ка і на і Аве ля, 8. го рад 
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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 13 ну ма ра
Ву жа ка, джын, дом, ды на, жук, ні ва, пі ка, сук, якут.

Ра шэн не: Як у са ка ві ку ту ман, дык у жні-
ва дож джык пан.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’я-
нюк з БельскаПадляшскага і Яну Міхалюку 
з Чыжоў.

У Па чат ко вую шко лу ў Ста рым 
Ляў ко ве я пай шоў 1 ве рас ня 1951 
го да. Пай ш лі з баць кам. Я не ве
даў, што яна зна хо дзіц ца ў су сед
няй вёс цы. Ра ней не прый ш ло ся 
мне ба чыць столь кі дзя цей як за
раз уба чыў і я спа ло хаў ся. Баць ка 
за пі саў мя не ў кан цы ля рыі і па кі нуў 
мя не. «Як жа я ця пер вяр ну ся», 
— міль га ну ла мне ў га ла ве. Вы бег 
я са шко лы і ўба чыў ста рэй шую 
ад мя не су се да ву дач ку Ве ру Тру
се віч ды яе сяб роў ку Лю бу Пу чын
скую з Но ва га Ляў ко ва. Яны па ка
за лі мне, як вяр нуц ца да до му.

Ка лі быў ужо до ма, я ад ра зу за я віў баць
кам, што ў шко лу больш не пай ду. Лепш 
бу ду да па ма гаць ім на гас па дар цы. Бу ду 
вель мі пас лух мя ны. Зраб лю ва зок і дро вы 
бу ду ім ва зіць. Але ма ма і слу хаць мя не не 
ха це ла. Прыг ра зі ла, што пра мой на мер 
ска жа баць ку. І бы ло па спра ве. Яна па шы
ла мне па лат ня ную зе лян ка ва га ко ле ру тор
бач ку з дву ма гу зіч ка мі на бук вар, сшыт кі 
ў дзве лі ней кі і ў крат ку ды аловак. На дру гі 
дзень ра ні цай я пай шоў у шко лу. Та ды па 
пяс ча най да ро зе.

Шко ла зай ма ла два вя лі кія драў ля ныя 
бу дын кі з вя лі кі мі ган ка мі і та кі мі ж вок на мі. 
Яны зна хо дзі лі ся па а ба пал ву лі цы. Пры 
шко ле рас лі пры го жыя вя лі кія дрэ вы — лі
пы і ін шыя. Пе рад бу дын ка мі бы лі клум бы 
з квет ка мі, аб га ро джа ныя ма лень кі мі пло
ці ка мі. Па а ба пал ву лі цы бы лі школь ныя вы
со кія драў ля ныя ага ро джы ды бра мы. Над 
ад ной бра май быў пры го жы прыст рэ шак 
на ча ты рох слу пах, нак ры ты гон тай. Не па
да лёк ад шко лы плы ве рэч ка На раў ка.

У ста ра ляў коў скую ся мі га до вую шко лу 
ха дзі лі дзе ці са Ста ро га Ляў ко ва, Но ва га 
Ляў ко ва, Ла зо ва га, Плян ты (пас ля за кан
чэн ня на ву кі ў та маш няй ча ты рох к лас най 
шко ле), Суш ча га Бар ка, Ах ры моў (там так
са ма бы ла ча ты рох год ка), Пад ляў ко ва, Ка
пі тан ш чы ны, Кас’ я ноў, Бяр над ска га Мо ста. 
Ха дзі лі 150 вуч няў. Пра ца ва ла ў ёй во сем 
на стаў ні каў і на стаў ніц.

Ус па мі наю шко лу ў Ста рым Ляў ко ве

У пя ты клас прый шлі но выя вуч ні — най
больш з Ах ры моў і з Плян ты. За пар ту 
по бач са мной сеў Юр ка Бель скі з Ах ры
моў. Ён быў ад ным з най леп шых вуч няў 
у шко ле ў сва ёй род най вёс цы. Я на пра ця
гу ча ты рох га доў не вы лу чаў ся ў на ву цы. 
Ву чыў ся не най горш і пе ра хо дзіў з кла са 
ў клас. А тут я за ду маў ся, як мне быць. 
Па ста на віў раў няц ца ў ацэн ках да Юр кі. 
І ўзяў ся я лепш чым сь ці да гэ туль рых та вац
ца да ўро каў. Мой но вы ка ле га пер шым па
ды маў ру ку ўго ру, каб ад каз ваць на па да
дзе ную тэ му, па ды маў і я. На стаў ні кі бы лі 
за да во ле ны, што я стаў больш ак тыў ным 
на ўро ках і заў ва жы лі, што па чаў ад каз
ваць на пя цёр кі най перш з гі сто рыі, а пас
ля з ге аг ра фіі і за тым з ін шых прад ме таў. 
У сё мым кла се я меў та кія са мыя ацэн кі як 
мой сяб ра Юр ка. Як па мя таю, ме лі мы па 
во сем пя цё рак і па дзве чац вёр кі. Пры зна
юся, што ня лёг ка бы ло мне раў няц ца да 
пе ра да ві ка ў на ву цы. Я быў най ста рэй шы 
з дзя цей у сям’і і трэ ба бы ло да па ма гаць 
баць кам. Бы ва ла, толь кі прый ду са шко лы 
і баць ка ка жа: «Па куль сцям нее, па е дзем 
у лес дроў за га то віць». Едзем, а я вы цяг
ваў зза па зу хі кніж ку або сшы так. Юр ка 
меў ста рэй ша га ад ся бе бра та, які мог яго 
за сту піць. Ка лі я быў вуч нем сё ма га кла са, 
па чаў вы сы лаць до пі сы ў «Зор ку». Яны 
бы лі на дру ка ва ны. Та ды на пі саў пер шае 
апа вя дан не «Па гры бы». Вы сы лаў ра шэн
ні ад га да нак і ат рым лі ваў уз на га ро ды. 

У «Зор ку» па чаў пі саць Юр ка Бель скі (пер
шым до пі сам быў верш).

У шко ле ла дзі лі ака дэ міі з дэк ла ма цы я мі 
вер шаў, скет ча мі ды са спе ва мі і му зы кай, 
на ва год нюю ёл ку з ма стац кай част кай. 
Кож ны год ез дзі лі на кра яз наў чыя эк скур
сіі. Час у шко ле пра ля таў хут ка. На г.зв. доў
гім пе ра пын ку між уро ка мі зі мой дзе ці ля пі лі 
бал ва на або ка та лі ся на сан ках з гор кі ўніз 
на бе раг ра кі, вяс ной пу ска лі па пя ро выя 
ло дач кі на ва ду ў раў ча ку по бач шко лы, 
а яш чэ хто ін шы зай маў ся фут бо лам. Дзяў
ча ты з ма лод шых кла саў во сен ню і вяс ною 
ах вот на гу ля лі «ў кля сы» ды са ска кал ка мі.

Пас ля за кан чэн ня на ву кі ў па чат ко вай 
шко ле я пай шоў ву чыц ца ў Агуль на а ду ка
цый ны лі цэй у Гай наў цы і пас ля ў На стаў ніц
кую сту дыю ў Бе ла сто ку. Зда быў пра фе сію 
і вяр нуў ся пра ца ваць на стаў ні кам... у ста ра
ляў коў скую па чат ко вую шко лу. Тут амаль ні
чо га не па мя ня ла ся. На стаў ніц кі па кой (усе 
на зы ва лі яго кан цы ля ры яй) быў няз мен на 
ў тым са мым мес цы — у кан цы ка лі до ра. 
У кла сах бы лі каф ля ныя пе чы, якія ў на шых 
бе ла ру скіх вё сках на зы ва юць сця ноў ка мі.

Я па чаў пра ца ваць з не ка то ры мі на стаў
ні ка мі, якія ра ней тут мя не ву чы лі. Адзін 
з на стаў ні каў, Мі ка лай Бар та шук, ву чыў 
мя не ў пер шым кла се, а ін шыя, між ін шым, 
На дзея Пят ке віч ад пя та га да сё ма га. 
Ды рэк та рам шко лы быў мой стры еч ны 
брат Ва сіль Це лу шэц кі. Прый шлі ма ла дыя 
на стаў ні кі Мі рас ла ва Ан д руш ке віч, Ні на Кі
ры люк, Ма рыя Хар ке віч, Яў ген Вал ка выц кі 
і Мі ка лай Ва ра нец кі. Шко лу час ад ча су на
вед ваў вя сё лы жыц це ра дас ны, з гу ма рам 
на стаў нікпен сі я нер Мі хал Іва цік з Ах ры моў 
па адукацыі ру сіст). Ён усіх раз ве ся ляў, 
іг раў на скрып цы і пры го жа спя ваў перш
на перш ру скія пес ні. У шко ле па на ва ла 
пры ем ная ат мас фе ра. У шко ле вя лі мы 
ве ча ро выя кур сы па за пат ра ба ван ні для 
да рос лых, якія не ме лі за кон ча най па чат ко
вай шко лы. Та ды ўжо ў Ста рым Ляў ко ве па
ча ла пра ца ваць ке ра міч ная фаб ры ка і пры
ня тым на пра цу спат рэ бі лі ся пас вед чан ні 
аб за кан чэн ні па чат ко вай шко лы.

... Іш лі га ды. У шко лу ў Ста рым Ляў ко ве 
пры хо дзі ла ўсё менш і менш дзя цей і яе 
зак ры лі. Ка лі бы ло раз ві тан не са шко лай 
я зра біў вуч ням, на стаў ні цам Га ле не Рэ ент 
і Кры сты не Паск роб ка, а так са ма на ста я
це лю Ста ра ляў коў скай па ра фіі а. Ле а ні ду 
Ян коў ска му зды мак на вы со кіх ус хо дах на 
па мяць. Быў та ды па год лі вы, со неч ны, але 
сум ны дзень. Ужо не ў шко ле, а на ўсхо дах. 
На са мым ады хо дзе. Апош ні. Быў ён на дру
ка ва ны ў «Ні ве».

Бу ды нак шко лы быў без наг ля ду, меў за
бі тыя вок ны, пу ста ваў ды раз бу раў ся і гмі на 
яго пра да ла, ка лі знай шоў ся ку пец. Но вы 
яго ўлас нік ра заб раў драў ля ную част ку 
і ў пе ра бу да ва най на свой лад му ра ва най 
част цы ро біць клас ныя спір т ныя на ліў кі. 
Іс нуе тут фаб ры ка без шыль да. Што так 
бу дзе са школь ным бу дын кам, ма быць, ні ко
му ў га ла ву не прый ш ло.

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

(22.03. — 20.04.) Сі ла, мэ та на кі ра ва насць, жыл-
ка да ін та рэ саў. Ад дзе ліш важ нае ад ня важ на га, 
няб ла га за ро біш. Ды да 20.04. па гра жае та бе 
па чуц цё вае рас ча ра ван не. 19-23.04. мо гуць 
вы ра іц ца твае во ра гі. Не най леп шы час да маў-
ляц ца з сяб ра мі. Да 19.04. выз на чай мэ ты, стаў 
кро кі да леп шай бу ду чы ні. Зай мі ся сва ім выг ля-
дам, пап рак ты куй ся.
(21.04. — 21.05.) 16-19.04. не ча ка ная па чуц-
цё вая пры го да. Да 19.04. вель мі дбай аб зда-
роўе, аш ча джай сі лы. Ха ця да 20.04. маг чы мае 
ад чу ван не, што пе рад та бой вы рас мур. Ка лі не 
па да ба ец ца та бе тое, што ро біш, ма еш усё для 
та го, каб па кі ра ваць сам сва ёй кар’ е рай. Бы кі 
з трэ цяй дэ ка ды мо гуць ры зык нуць і вый с ці на 
ры нак з но вай пра па но вай, па шу каць пра цы 
за мя жой. Зло віш ве цер у свае вет ра зі! Шпа цы-
руй хоць га дзін ку.
(22.05. — 22.06.) Усё ідзе па куль з цяж кас цю, 
па ча кай да апош ня га тыд ня! Больш ча су прыс-
вя ці ка ха най асо бе. Ся род лю дзей з 21.04. (да 
кан ца ме ся ца) пап ра вяц ца ла ды. Вы бе ры ся 
з сяб ра мі ку ды-не будзь. На пра цы прык лад-
вай ся да за нят каў, будзь ла яль ны. Будзь вель мі 
ас ця рож ны 19-23.04. — ці куе кам п ра ме та цыя! 
Пас ля 21.04. бу дзеш мець шчас це да ін та рэ саў 
(асаб лі ва ка лі ты на ра дзіў ся ў маі). Аб дум вай 
усе свае ра шэн ні. Час цей вы ходзь на двор.
(23.06. — 23.07.) Ма еш шанц зра біць тое, што 
та бе звы чай на не ат рым лі ва ла ся. Мо жаш тра-
піць у няз руч ную сі ту а цыю да 20.04. Ця пер 
моц ныя твае кан ку рэн ты. Мо гуць тра піц ца неп-
рад ба ча ныя сі ту а цыі, але да сі са бе ра ды ў роз-
ных ака ліч нас цях. Бу дзеш жыц ця ра дас ны і моц-
ны. Ха ця ў па чуц цях яш чэ мар на. Уда лыя біз не-
со выя су стрэ чы 15-19.04. Не бой ся вы дат каў, 
пас ля за ла та еш «дзір ку» ў бю джэ це.
(24.07. — 23.08.) Не ўця кай ад сур’ ёз ных раз-
моў. 19-21.04. вы ка ры стай шан цы на не ма лы 
за ро бак! Да сі ра ды з но вы мі вык лі ка мі, зрэ а-
лі зу еш тое, што хо чаш. Піль нуй сва іх спраў, 
так са ма ў се ці ве, бо і там не бу дзеш ана нім ны. 
Ма еш шанц па вя лі чыць сваю сям’ю. Твой ін ды-
ві ду а лізм мо жа пры нес ці праб ле мы ся род су-
пра цоў ні каў; пра ўсё му сіш да маў ляц ца. Кры ху 
ня лад на са зда роў ем і наст ро ем (да 20.04.), не 
будзь бра вур ны. Ап ра най ся цёп ла.
(24.08. — 23.09.) Больш аба вяз каў, але бу дуць 
уз на га ро ды. Ха ця бу дзеш мець ура жан не, што 
не пат рэб на да рам на ра біў ся (16-20.04.). Да сі 
ра ды выб лы тац ца з праб лем ных сі ту а цый і ад-
но сін. Не ўва ходзь дру гі раз у тую са мую ра ку 
ў па чуц цях! Мо жа ця бе за ці ка віць хтось ці но вы. 
Або лепш па шу каць са бе... ча ты рох но га га сяб-
ра. Знай дзі спо саб на су ці шэн не нер ваў, ды хай, 
пад к рэс лі сваю кра су но вай пры чо скай ці адзен-
нем. З 22.04. пач нец ца кан ст рук тыў ная зме на.
(24.09. — 23.10.) 15-19.04. ра ман тыч нае за хап-
лен не. Най важ ней шае пой дзе па тва ёй дум цы. 
Бу дзеш дзей ні чаць спраў на і з пос пе ха мі. Мо-
жаш зда быць но ва га сяб ра. Не хва лі ся за роб ка-
мі і ўме лас ця мі. Ра бі са бе пе ра пын кі на пра цы, 
не пе ра на туж вай ся. З 22.04. ад чу еш ся бе па-
нам сі ту а цыі.
(24.10. — 22.11.) Не будзь ліш не па даз ро ны. 
19-23.04. ней кая злос ная заў ва га мо жа ця бе 
раз д раж ніць. Не рэ а гуй аг рэ сіў на і нер во ва. 
Маг чы мае но вае ка хан не! Ка лі схо чаш за ці ка-
віць сва ёй асо бай ка гось ці, бу дзе да ска на лы 
мо мант; важ нае пер шае ўра жан не! На пра цы 
стаў на су пра цоў ні цтва. Скар пі ён з дру гой дэ-
ка ды: ажыц цяў ляй свой біз нес-план! Не еж бе-
ла га хле ба.
(23.11. — 22.12.) Пры пя ва ю чы і спа кой на вы-
ра шыш шмат праб лем. Мо жаш су стрэц ца са 
ста рым сяб рам, вер нуц ца ўспа мі ны. Да ка жаш, 
што з та бою трэ ба лі чыц ца. На пра цы твае да-
сяг нен ні заў ва жац ца. Пас ля 20.04. мо жа ця бе 
знай с ці доб рая ра бо та. З 22.04. шма та бя цаль-
ныя пра фе сій ныя і кам па ней скія кан так ты. Пі 
ва ду і зёл кі.
(23.12. — 20.01.) 15-19.04. ат ры ма еш ці ка выя 
за дан ні, што мо жа быць да ро гай да па вы шэн ня. 
Зма гай ся за сваё. Не дай ся бе вы ка ры стоў ваць, 
ані вы бі раць па між сям’ ёй і кар’ е рай. Маг чы-
мая нес п ра вяд лі вая кры ты ка, але да зма ган ня 
зма бі лі зу юць ця бе зор кі. Ра ман тыч ныя хві лі ны 
ў спаль ні (15-19.04. у тваё жыц цё ўсту піць вель-
мі ці ка вая асо ба). Не злуй ся на фар ма лі ста за 
пісь мо вым ста лом.
(21.01. — 19.02.) Да 20.04. хтось ці схо ча ця-
бе «аб ш ма ра ваць». 15-20.04. мо жаш ад чуць 
пас ля доў нас ці сва іх ад ступ лен няў. Па зі тыў ныя 
вы ні кі за ах во цяць ця бе да да лей шай пра цы. Уз-
моц няц ца твае да сяг нен ні на ўсіх па лях. Але не 
кра най тэ мы па вы шэн ня. Не еж чыр во на га мя-
са і сма жа ні ны. Па ка тай ся на ро лі ках!
(20.02. — 21.03.) 15-19.04. ча ка юць ця бе кам-
п лі мен ты, вы лу чэн ні, уз на га ро ды. Да 20.04. 
не ўяў ляй са бе та го, ча го ня ма. Ча ка юць ця бе 
не ма лыя пры быт кі! Мо жаш па га дзіц ца з пра ціў-
ні ка мі і пе ра ка наць да ся бе апа зі цыю. Ка лі ты 
на ра дзіў ся ў лю тым, мо жаш афор міць ця пер но-
вае жыт ло. Зме ніш хо ра ша свой імідж.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ
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За па ла ца вай ба роч най бра май 
пры ві таў по шум ста рых дрэў 
і нер во вы крык гра коў. Я апы

ну ла ся на эка ла гіч най сцеж цы «Ста ры 
парк над Ста хо дам». Спа чат ку я не 
ве да ла, што ду маць. Усё, што тут ад бы
ва ла ся, не па ды хо дзі ла да пры ве зе ных 
з са бой уяў лен няў пра эка ло гію. За да
чай і мэ тай сцеж кі, як ін фар ма ваў стэнд 
ля ўва хо да, з’яў ля ла ся зна ём ства з пар
ка вым ма ста цтвам і дбай насць пра пры
ро ду. Ад на ча со ва мес ца ме ла слу жыць 
для ма са ва га ад па чын ку і спар то вых 
спа бор ні цтваў, у тым лі ку між на род на га 
зна чэн ня. Та кое спа лу чэн не за дач і мэт 
не абя ца ла асаб лі вай ува гі для ста рых 
дрэў і гі ста рыч ных сля доў, якія тут зна хо
дзі лі ся на па вер х ні і пад зям лёй. Як раз 
пад пар кам зна хо дзі лі ся ар тэ рыі па дзя
мель ных хо даў і ту нэ ляў, якія спа лу ча лі 
па лац, два ма на сты ры і два кас цё лы ды 
вы хо дзі лі ля ся ла Суд ча, пяць кі ла мет раў 
за Лю ба шо вам. У на ро дзе жы ве ле ген
да яш чэ пра ін шы ту нэль, які цяг нуў ся 
ва сям нац цаць кі ла мет раў, аж но да ся ла 
Сва ла ві чы, дзе вы хо дзіў на Пры пяць. 
Праў да, па дзя мель ныя хо ды па сён няш ні 
дзень ахі ну ты аў рай сак рэт нас ці і на ват 
гі сто рык Сця пан Ала сюк не ве даў іх 
прыз на чэн ня. Усе бу даў ні кі бы лі за бі ты 
і па ха ва ны ў не паз на ча ным мес цы. Бе
зы мен ны мо гіль нік быў зной дзе ны ў са
вец кія га ды, ка лі ка па лі зям лю пад но выя 
бу дын кі. Як не ці ка ва, ту нэ лі збу да ва лі 
ў ся рэ дзі не ва сям нац ца та га ста год дзя. 
Лю ба шоў на ле жаў ужо вя лі ка му гет ма ну 
лі тоў ска му Яну Ан то ну Чар нец ка му, гер
ба Прус. Дас лед чы кі ад зна ча юць, што 
ён над та раз ба га цеў на Лю ба шо ве...

Ка лі я пе ра ся ка ла ба роч ную бра му, 
ве да ла, што сту паю па вык люч най тэ
ры то рыі. Ды не толь кі бе ру чы пад ува гу 
ту нэ лі, су свет ныя бы лі і ту соў кі, пра якія 
пі саў па да рож нік Асэн доў скі. На Ва лы
ні за ха ва лі ся толь кі пяць па ла ца вых 
пар каў. Апош нія бы лі спа ле ны ў ча сы 
ва ен на га лі ха лец ця або пай ш лі пад му
жыц кую ся ке ру.

* * *
Ужо з пер шых кро каў я зра зу ме ла 

аду ка цый ную ро лю «эка ла гіч най сцеж
кі». Па пяс ча най алеі ся род ста рых дрэў 
без за кон на пра яз джа лі ка ва ле ры на 
гуч ных ма пе дах, за які мі ўзды ма лі ся хма
ры пы лу. Бра вур ны па рад не меў ні чо га 
су поль на га з пу стой па ка зу хай. На кож
ным ма тор чы ку ту лі лі ся дзеў кі з рас пуш
ча ны мі ва ла са мі, ві да воч на ўзбу джа ныя 
ка зац кай яз дой. За ка ха ныя па рач кі пе ра
мяш ча лі ся так са ма ся род дрэў і ку стоў 
у по шу ках ін тым на га за кут ка. У парк 
я вып ра ві ла ся з кніж кай пра Та дэ ву ша 
Кас цюш ку, але на мес цы не бы ло ад ной 
хві лі ны спа кою, каб яе рас крыць і па гар
таць. Дзі кія кры кі да но сі лі ся з бо ку ста ды
ё на, пры ха ва на га ў сэр цы гі ста рыч на га 
пар ку. Як раз ад бы ваў ся трэ нінг юні ё раў 
бе гу ноў, якія ку ру га ля бе га лі па чыр во
най сцеж цы. Іх пад ба дзёр ва лі ба лель ш
чы кі юні ё ры, якія рас се лі ся на тры бу нах. 
Яны ве раш ча лі на ўсё гор ла, са стаў ля
ю чы кан ку рэн цыю для пар ка вых гра коў 
і га лак. Не па да лёк ра бо чыя ў жоў тых 
кам бі не зо нах рас стаў ля лі вя ліз нае, жоў
тае па тыё пад піў нуш ку. Іх ля ні вую пра цу 
спа ві ва ла ту пая му зы ка тэх на. Ніх то тут 
не жа даў і не шу каў спа кою...

Але я не зда ва ла ся. У по шу ках ці шы
ні я на кі ра ва ла ся на бе раг Ста хо да, які 
выз на чаў паў ноч ную мя жу ахоў най зо ны. 
Лю ба шоў скі парк зай мае 12 кі ла мет раў. 
Ён зак ла дзе ны на на ту раль ным ад рэз ку 
пуш чы. Ас ноў ную яго част ку скла да юць 
ду бы, граб і алеш нік, якія са ста рых ча
соў за ха ва лі ся па наш дзень. На жаль, 
мне не па шан ца ва ла ўба чыць ра ку, якая 
ка лісь гар ма ніч на спа лу ча ла ся з пар кам. 
Увесь ма ляў ні чы бе раг Ста хо да сха ваў
ся ў джун г лях трыс ня гу. На ват з вы шы ні 
па на рам най тэ ра сы я не па ба чы ла ва ды. 
А жаль. За сця ной трыс ня гу так са ма 
ад бы ва лі ся ней кія іг рыш чы. Ад ра кі да но
сі лі ся смех, ра дас ны віск, кры кі дзяў чат 
і хлап цоў, якія ку па лі ся ў то нях ра кі.

На шпа цыр па па ла ца вым пар ку 
най лепш ад п ра віц ца з тоў стай ду бі най. 
У кож ны мо мант мо жа вас аб ско чыць 
бяз дом нае са бар но. Каб адаг нац ца ад 
аб лез лых двар ня коў, я бы ла вы му ша на 

шпа цы ра ваць з тоў стай га лі най, якую па
даб ра ла про ста з зям лі. Рап там маю да
ро гу пе ра сяк ла ста рэ ча са стат кам коз. 
Ба буль ка прыг на ла жы вё лу ў парк на па
пас. Яна пяш чот на сцё ба ла іх па ба ках, 
ла ска ва пап ра ка ла і на зва ла па іме ні:

— Каб ця бе, Ксю шань ка, воўк уха піў!
У ад каз ко зач кі ве се ла па мэк ва лі. Пас

ля аб к ру жы ла іх зграя бяз дом ных двар ня
коў, якую ба буль ка аб кі ну ла дзі кім ма там. 
Я не па ці ка ві ла ся, ці на аду ка цый най 
сцеж цы ад бу дзец ца ка за рэз. Чым хут чэй 

Ба га ты па саг, ат ры ма ны за жон кай, не 
пас лу жыў доў га ма ла да жо нам. У кра са ві
ку 1706 го да Лю ба шоў спа лі лі шве ды. Ра
зам зга рэў драў ля ны па лац Доль ска га, 
той са мы, ку ды пры яз джа лі чу жа зем цы, 
каб за хап ляц ца «над та аду ка ва ны мі ла ке
я мі і па ка ёў ка мі».

Швед скі апа ка ліп сіс у пэў най ме ры 
ўтай ма ва лі вес на выя раз вод дзі Пры пя ці 
і Ста хо да. Бе ла ру скі гі сто рык Ан д рэй 
Кат ляр чук ад най шоў пра гэ тае зда рэн не 
за пі скі ў швед скіх кры ні цах*:

жы ха ра”. На ступ ным ме стам пры пын ку 
ка ра ля бы ла ве ска Аль ба, „най за маж-
ней шая цу доў ная ся дзі ба Са пе гаў, дзе 
мы як мае быць ад па чы лі”. 18 кра са ві ка 
1706 г. Карл XII з вой скам дзень ад па чы-
ваў у Бя ро зе Кар ту скай. Ка роль на ве даў 
кляш тар кар ту заў, „які шчод ра фун да ва-
лі Са пе гі”...

 Неў за ба ве праз Хомск, Дру жы ле ві чы 
й Ста вок Карл XII 24 кра са ві ка 1706 г. 
ру шыў на Пінск. Тут Карл XII пад няў ся на 
ве жу кляш та ра езу і таў (Je su i ter nas Clos-
ter), якая бы ла най вы шэй шай у месь це 
(som det hog s ta i sta den), i дзьве га дзі ны 
раз маў ляў на ла ці не зь сьвя та ром, рэк та-
рам езу іц ка га ка ле гі ю му (ta la de han La tin 
un der tva ful la tim mar). На жаль, пад ра бяз-
нась ці гэ тай гу тар кі не вя до мыя, бо ў ве-
жы бра ка ва ла мес ца для ін ша га ўдзель-
ні ка. Але вя до ма, што, па зі ра ю чы на 
бязь меж нае „Па ле скае мо ра”, ура жа ны 
бязь меж ны мі пра сто ра мі ва ды на во кал, 
швэдз кі ка роль на пі саў на му рох ве жы: 
„non plus ul t ra” („на тым ба ку ані чо га ня-
ма”). Над піс гэ ты доб ра ілюст руе эру ды-
цыю Кар ла XII, бо дэ віз „non plus ul t ra” 
доў гі час уп ры гож ваў дзяр жаў ны герб 
Гіш па ніі, якая лі чы ла ся апош няй кра і най 
та га час на га сьве ту. Але ка лі Хры ста фор 
Ка люмб ад крыў Амэ ры ку, дэ віз „non plus 
ul t ra” зьмя ні лі на „plus ul t ra” („ёсьць яш-
чэ зям ля”). Па куль Карл XII ка ля ме ся ца 
жыў у Пін ску, швэдз кія вой скі зда бы лі пе-
ра мо гу над ра сей ца мі пад Клец кам, пась-
ля аб ло гі за ха пі лі Ля ха ві чы. 12 траў ня 
1706 г. Карл XII на ве даў пра тэ стан ц кую 
„ста лі цу” Бе ла ру сі Слу цак — ме ста, дзе 
ад бы ваў ся ге нэ раль ны сы нод каль ві ніс ц-
ка га сьвя тар ства й шлях ты. Ме ста на ле-
жа ла прын цу Кар лу Нэй бур гу (Karl Phi lip 
Ne u burg, 1661-1742), му жу апош няй 
пра тэ стан т кі з ро ду Ра дзі ві лаў Люд ві кі 
Шар лё ты Ра дзі віл (1667-1695), дач кі пап-
леч ні ка Кар ла X Яну ша Ра дзі ві ла. Згод на 
з Ад лер фэль дам „Карл XII не спы ніў ся 
на ноч у гэ тым месь це, ад ным з най боль-
шых у гэ тай кра і не, ды вяр нуў ся з эскор-
там у Пінск”. 

23 траў ня 1706 г. вой ска Кар ла XII, 
да ча каў шы доб ра га над вор’я ды схо ду 
ва ды, ру шы ла праз Ду баі й Лю ба шоў 
у кі рун ку Ўкра і ны па сьля дох ра сей цаў. 
Каб кан т ра ля ваць сы ту а цыю ў Бе ла ру-
сі, Карл XII па кі нуў у Бе рась ці швэдз кі 
гар ні зон на ча ле з ге нэ ра лам Ёха нам 
Мэ ер фэль там (Jo han Au gust Me i jer felt, 
1664-1749). Згод на з швэдз кі мі кры ні ца-
мі, „Па куль Мэ ер фэлът ста яў у Бе рась ці, 
астат няя част ка шлях ты й маг на таў гэ-
тай кра і ны пры сяг ну ла ка ра лю Ста ніс-
ла ву, каб пазь бег чы лё су Ра дзі ві лаў”. 
Швэдз кі па ход 1706 г. скон чыў ся ўста ля-
вань нем кан т ро лю Швэ цыі над За ход няй 
i Цэн т раль най Бе ла ру сяй” . 

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

* А. Кат ляр чук, Швэ ды ў гі сто рыі й куль ту ры бе ла ру саў, 
Мінск 2002.

У па ле скай глы бін цы (81)

па шы ба ва ла ў свой га тэль, каб ад па чыць 
ад рас х ва ле най зо ны ад па чын ку.

* * *
У Лю ба шо ве, на пы тан не, хто за сна

ваў іх парк, га ва ры лі ўпэў не на: са вец кая 
ўла да. На са мой спра ве парк ра зам 
з му ра ва ным па ла цам і бра май у сты лі 
ба ро ка збу да ваў князь Мі хал Віш ня вец кі. 

“У па чат ку кра са ві ка 1706 г. вой ска 
Кар ла XII вый ш ла з Жа луд ка й праз Дзя-
рэ чын i Азар ні цу 14 кра са ві ка ўвай ш ло 
ў мя стэч ка Ру жа ны (Ра жа ны), ад ну з рэ-
зы дэн цы яў Са пе гаў, але Ры гор Агін скі 
й ра сей цы зьніш чы лі мя стэч ка, якое 
на ле жа ла Са пе гам, i па лац, які ля жаў 
у ру і нах. Ап роч жы доў, якія тры ма лі тут 
ешы бот, мы не суст рэ лі тут ні вод на га 
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