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Мастацтва Міраслава Хіліманюкаè3

Ці мова дзяржаўная...è8

Фільм Юрыя Каліны, як мне здаецца, 
змястоўна ахапіў усе аспекты аграмад
най падзеі, якая закранула наша грамад
ства век таму. Ёсць тут успаміны жывых 
сведак бежанства, якіх Юрыю Каліне 
ўдалося яшчэ запісаць ужывую. Нямнога 
іх, таму іх аповеды дапаўняюць нашчадкі 
бежанцаў, у якіх памяці захаваліся ўспа
міны продкаў. Пра бежанства расказ
ваюць таксама даследчыкі тае падзеі 
— Яўген Мірановіч, Сяргей Токць, Віталь 
Карнялюк, Генадзь Семянчук і Уладзімір 
Ляхоўскі. Іх аналізы дапаўняе журналіст
ка Анэта ПрымакаОнішк. Ёсць рэканст
рукцыя некаторых эпізодаў, ёсць фраг
менты кінахронік стагадовай даўнасці...

Пасля фільма адбылося кароткае 
яго абмеркаванне, якое вёў Яраслаў Іва
нюк. І выказаў ён думку, што гэты фільм 
павінен быць свайго роду каяннем нас 
перад нашымі продкамі за тое, што мы 
не прыдалі належнай павагі таму вельмі 
цяжкаму і трагічнаму перыяду іх жыцця. 
Сам Юры Каліна падхапіў гэтую заўвагу, 
падмацоўваючы яе эпізодам са свайго 
дзяцінства, калі ён прывезеныя праба
буляй царскія грошы сакрэтна закапаў 
у скрыні, як таемны дзіцячы скарб. Пас
ля дванаццаці гадоў, пасталеўшы, пры
помніў, адкапаў, але той скарб скарыста
лі ўжо пражываючыя там жывінкі.

Яраслаў Іванюк дадаў, што бежанства 
доўгі час знаходзілася паза ўвагай на
шага грамадства. Стаўленне да падзеі 
змянілася ў 2015 годзе, калі паказаліся 
кніга Анэты ПрымакіОнішк „Bieżeństwo 
1915. Zapomniani uchodźcy” ды кніга 
Дарафея Фіёніка „Бежэнство. Дорога 
і повороты. 19151922”. Адбыліся прысве
чаныя падзеі навуковыя канферэнцыі. 
Юры Каліна дадаў, што неацэнным быў 
выдадзены тыднёвікам „Ніва” зборнік не
калькіх сот успамінаў бежанцаў — гэта 
найважнейшы пярвічны матэрыял, аўтэн
тычны, які ў будучыні павінен стаць ас
новай далейшых гістарычных доследаў. 
І гэта, па сутнасці, усё, што было напіса
на на тэму бежанства. Польская гістары
яграфія не займалася гэтай тэмай, хаця, 
як падала Анэта ПрымакаОнішк у сваёй 
кнізе, у бежанства падалося 420 тысяч 
палякаў з межаў тагачаснай Расійскай 
Імперыі; гэта прыблізна столькі, колькі 
палякаў было пазней вывезена ў Сібір 
— пра гора сібіракоў слушна захоўваец
ца памяць, а пра парытэтную колькасць 
польскіх бежанцаў ціха. Гэтаксама 
і савецкая гістарыяграфія займалася 
апісаннем новага грамадскага ладу, пар
тызанскіх подзвігаў, а для бежанства не 
хапіла месца. Шчасліва, да нашага часу 
захавалася памяць у сем’ях, дзякуючы 
якой гэты фільм мог паўстаць; і за гэта 
Юры Каліна падзякаваў тым людзям, якія 
прынялі ўдзел у ягоным праекце. Дадаў 
далей, што першымі запісаў на плёнку 
сваіх аднавяскоўцаў, у тым ліку і сямейні
каў, звыш дваццаці гадоў таму.

З залы было пытанне пра бежанскі 
лёс мясцовага духавенства і лёс царкоў
най маёмасці. Юры Каліна прыгадаў, 
што духавенства ў той час было часткай 
царскай адміністрацыі і выконвала цар

скія загады. Яўген Мірановіч дадаў, што 
вярнулася каля сарака адсоткаў раней
шага мясцовага духавенства. Вывезеная 
маёмасць, у прынцыпе, асталася ў Расіі.

Разынкай прыведзеных у фільме 
даўніх кінахронік з’яўляецца эпізод з пе
расяленчага пункта ў Оршы; іншыя кі
нахронікі часу Кастрычніцкай рэвалюцыі 
і Грамадзянскай вайны агульна вядомыя. 
Гэты эпізод Юры Каліна знайшоў у архіў
ных фондах беларускага кіно, якія знахо
дзяцца ў Дзяржынску, даўнім Койданаве, 
недалёка Мінска. Параўноўваючы свае 
рэканструкцыі з гэтым матэрыялам, 
Юры Каліна сказаў, што яны „занадта 
прыхарошаныя”.

Цікавую заўвагу дадаў Міхал Артышэ
віч пра трагічнае, насільнае выкіданне 
мясцовага насельніцтва. І прывёў пры
клад вёскі Заборцы, якая была між Кляш
чэлямі і ВулькайВыганоўскай. Вяскоўцы 
не хацелі выязджаць у бежанства, але 
казакі прыехалі і спацыфікавалі вёску; 
і ніводзін яе жыхар ужо не вярнуўся... Да 
гэтага выказвання можна дадаць, што 
след па вёсцы астаўся — у Геаграфіч
ным слоўніку Каралеўства Польскага: 
„Zaborce, wś, pow. bielski gub. grodzieńskiej, 

w 1 okr. pol., gm. Dubiażyn, o 27 w. od Biel
ska. W spisie własności ziemskiej gub. gro
dzieńskiej nie podana”...

У сваіх пафасных фільмах Юры Калі
на не абмінае і запісаных ім весялейшых 
момантаў. У „Сейбіце” была жанчына, 
якая палезла на гару вешацца, але 
напалохаў яе адтуль нейкі шорах. У „Бе
жанцах” расказ пра на скорую руку зла
джанае хрышчэнне пасля вяртання, калі 
хрышчаны хлапчук у разгары таінства 
ўхапіў хрысціцеля за бараду і не хацеў 
адпусціць...

Калі мова пра святара, не выпадае 
абмінуць нашага архімандрыта Гаўрыіла, 
які ў сваім выступленні станоўча выка
заўся пра колішняе бежанства ў Расію, 
а адмоўна пра цяперашняе бежанства 
ў Еўропу; паводле яго апошняе толькі 
дзеля матэрыяльнай карысці. Як жа ж 
гэтае стаўленне супадае з евангельскай 
прытчай пра добрага самараніна: На 
гэта сказаў Ісус: нейкі чалавек ішоў з 
Ерусаліма ў Ерыхон і нарваўся на раз
бойнікаў, якія знялі з яго вопратку, па
ранілі яго і пайшлі, пакінуўшы яго ледзь 
жывога. З нагоды нейкі святар ішоў тою 
дарогаю і, убачыўшы яго, прайшоў міма. 

„Бежанцы” Юрыя Каліны
Гэтак сама і лявіт, быўшы на тым месцы, 
падышоў, паглядзеў і прайшоў міма. А 
нейкі самаранін, праязджаючы, знайшоў 
яго і, убачыўшы яго, пашкадаваў, і пады
шоўшы, перавязаў яму раны, паліваючы 
алеем і віном; і, пасадзіўшы яго на свай
го асла, прывёз яго ў гасцініцу і паклапа
ціўся пра яго; а на другі дзень, ад’язджа
ючы, дастаў два дынары, даў гаспадару 
гасцініцы і сказаў яму: паклапаціся пра 
яго; і калі патраціш больш, я, калі вярну
ся, аддам табе. Сённяшні наш святар 
гэтак жа прынцыповы, як і ў Ісусаў час 
дзве тысячы гадоў таму... Дарую тут згад
ку пра сацыяльнае навучанне Ісуса і пра 
краіну хрысціянскіх вартасцей — не да 
бежанства яны.

Калі мова пра Свяшчэннае Пісанне 
— другая яго кніга, пра бежанства Май
сеевых ізраільцян з Егіпта, называецца 
ў лацінян менавіта Exodus. У Галівудзе 
тры гады таму быў зняты фільм пра біб
лейскае бежанства і менавіта пра яго 
можна сказаць, што ён „занадта прыха
рошаны”. А фільм Юрыя Каліны вельмі 
праўдзівы, нават калі ў ім хлеб не чорны, 
толькі белы.

vАляксандр ВЯРБІЦКІ

У
 чацвер 5 кастрычніка ў беластоцкім кіно „Форум” адбылася прэзентацыя новага фільма Юрыя Каліны „Бе
жанцы 19151922”. Прозвішча аўтара стала ў мясцовай свядомасці брэндам, які асацыюецца з фільмамі пра 
наша найбольш хвалюючае мінулае. Не дзіва таму, што фільм хацела паглядзець мноства беластоцкай пуб
лікі. Фільм зрэалізаваны для тэлебачання Белсат, а базай, дзе праводзіліся рэканструкцыйныя здымкі, быў 

Музей сельскай гаспадаркі ў Цеханоўцы. Таму ў ліку найважнейшых гасцей былі дырэктар Белсата Агнешка Ра
машэўскаяГузы ды дырэктар цеханавецкага музея Дарота Лапяк. Прысутнічалі таксама героі ранейшых фільмаў 
Юрыя Каліны ды даследчыкі бежанства нашага насельніцтва ў Расію ў час Першай сусветнай вайны.

Фота з архіва Юрыя Каліны



2  АД А ДА Я — ФЕЛЬЕТОН, ПОГЛЯД, АНАЛІЗ 15.10.2017              № 4215.10.2017              № 42

Сваімі вачыма

Беларускі 
конь

Сямейная дапамога

Час новых дзяржаў

Па ха ла да лі і за даж джы лі ся каст рыч
ніц кія но чы і дні. Вет ра нае над вор’е раз 
за ра зам ня се хма ры, што сып люць 
за цяж ны мі ліў ня мі. Сы расць і сму так 
ві да воч ныя не толь кі ў пры род ным кру
газ ва ро це, але ма юць свой ад бі так і ў ча
ла ве чых эмо цы ях. Пра цяг лыя пра сту ды, 
хва ро бы, на ра кан ні на рэў ма тыч ныя 
і га лаў ныя бо лі — ад ны з пер шых, неп ры
ем ных прыз на каў, што во сень не за га ра
мі і бяз лі тас на ста ра ец ца ўлез ці ў на шы 
ха ты і ду шы. Доб ра, што ў ква тэ рах ужо 
ўклю ча нае абаг ра ван не, та му ве ча ро вы 
хо лад і без на дзей нае над вор’е ў цёп лым 
па коі за шклян кай гар ба ты і пры доб рай 
му зы цы ці кі но не та кія страш ныя.

Ка лі раз маў ляю з сяб ра мі з Бе ла ру сі, 
у ква тэ рах якіх да гэ туль не ўклю ча нае 
ацяп лен не, то ад са мой дум кі пра та кую 
сі ту а цыю па чы на юць іс ці дры жы кі па спі
не і зуб не па па дае на зуб. Ка лі да кі нем 
да гэ та га праб ле мы з га ра чай ва дою, то 

ся мей ных праб лем, асаб лі ва ў ква тэ рах 
з ма лы мі дзець мі, хоць ад баў ляй. Зна ё
мы рас па вя даў, што ў гро дзен скіх сад
ках у су вя зі з та кой сі ту а цы яй коль касць 
пра цяг ла хво рых дзя цей ста но віц ца сур’
ёз най праб ле май не толь кі ў ся мей ным, 
але і гра мад скапра цоў ным вы мя рэн ні, 
бо ж баць кам пры хо дзіц ца за ста вац
ца ме ся ца мі до ма і піль на ваць хво рыя 
ма лют кі. А тут жа пра цоў ныя аба вяз кі, 
страх пе рад зваль нен нем з пры чы ны доў
гай ад сут нас ці.

Ве даю, так са ма зна ё мых у Поль ш чы, 
што ме на ві та за раз выб ра лі ся ў ту ры
стыч ныя па ез д кі па Бе ла ру сі і Ук ра і не, 
не ўлі чыў шы абаг ра валь най «спе цы фі кі» 
гэ тых кра ін. Спа чат ку ра та ва лі ся вы со
каг ра дус ны мі на по я мі, по тым ас пі ры нам 
і ля ска тан нем зу ба мі пад тры ма коў д ра мі 
ў ха лод ным ну ма ры. Там ма ры лі як най
хут чэй пе ра ся чы мя жу на зад і тра піць 
у цёп лы хат ні ло жак і да свай го ле ка ра. 
Але зза ду га ла вы па ся лі ла ся ўжо ім 
дум ка, што пас ля вод пу ску, хо чаш не хо
чаш, але трэ ба вяр тац ца на пра цу. Та кая 
па быў ка з ад па чын кам не ме ла ні чо га 

су поль на га і не за ах воч ва ла да чар го вых 
па ез дак у рам ках бяз ві за ва га рэ жы му. 
«Без ві зы і без зда роўя» — са мы ка рот кі 
рэк лам ны ло зунг во сень ска га ту рыз му 
да на шых су се дзяў.

Та ды, так як бы вае ва ўсім све це, ужо 
бу ду чы хво ры мі, ідзем на пра цу, не жа да
ю чы да пус ціць да свя до мас ці шкод нас ці 
та кой блі за ру кай дум кі на конт свай го 
зда роўя, бо пас ля доў нас ці та кіх дзе ян
няў для на ша га ар га ніз ма з’яў ля юц ца на
ра ста ю чай праб ле май. Ні жэй пад пі са ны 
так са ма за ліч ва ец ца да ка тэ го рыі тых 
муж чын скіх каз лоў, якія лі чаць, што най
леп шы аба рон чы іму ні тэт для ар га ніз ма 
— шы ро кім кру гом аб мі наць усе ме ды
цын скія ўста но вы і аб с ле да ван ні, па коль
кі ад іх зда роўя не пры бы вае, а толь кі 
зна хо дзяц ца чар го выя хва ро бы. Ну і ад 
та кіх як я ёсць у рэш це рэшт аш чад нас
ці для сціп ла га бю джэ ту ахо вы зда роўя. 
На пэў на пры да дуц ца тыя гро шы больш 
пат ра бу ю чым хво рым. Вось та кая ло гі
ка са ма ап раў дан ня і са ма пад ма ну тых, 
ка му з вя лі кі мі праб ле ма мі пры хо дзіц ца 
знай с ці да ро гу да ле ка ра.

Та ды ча ста па ра ту нак зна хо дзім у на
шых ма мах і та тах, якія ўсё зро бяць, каб 
аб лег чыць праб ле мы сва іх дзя цей і да па
маг чы лю бі мым унуч кам. Здаў на вя до ма 
і пра ве ра на, што баць кі, а асаб лі ва муж
чы ны, так у са праўд нас ці час і ах во ту для 
гуль няў з дзець мі ад шук ва юць у кан так
тах са сва і мі ўну ка мі і ўнуч ка мі. Пры тым 
ве даю та кіх дзя ду ляў, што вя дуць па між 
са бою доў гія га дзі ны спрэ чак на конт та
го, ад ка го больш ра дас ці яны ат рым лі ва
юць: ад муж чын ска га ці жа но ча га дзі ця ча
га по лу? Так са ма ка му з іх, па вод ле іх ня га 
ра зу мен ня све ту, ляг чэй бу дзе ў да рос
лым жыц ці. От та кія фі ла соф скабы та выя 
раз ва жан ні све жас пе ча ных дзя ду ляў на
конт ген дар на га пы тан ня сён няш ніх дзён. 
З ма іх на зі ран няў вы ні кае, што спра ва іх
ніх по гля даў у боль шас ці не мае ані я ка га 
да чы нен ня да по лу іх ня га, не пас рэд на га 
вы га да ва на га па том ства. Першна перш 
гэ та ад люст ра ван не аса бі стых уяў лен няў 
пра гра мад скую спра вяд лі васць і ча ла
ве чае шчас це. Най час цей паў та ра юць 
яны згод на, што ме на ві та ўнуч кам хо чуць 
пе ра даць і па да рыць тое, ча го за бы лі ся 
дзе цям, па коль кі ў што дзён най спеш цы 
не ха пі ла ім ча су і выт рым кі на пас ля доў
ны, вы ха ваў чы пра цэс. І ка лі гля нуць на 
роз ныя даш коль ныя ці школь ныя ме ра
пры ем ствы, то ба бу лі на і дзя ду ле ва пуб
лі ка — са мы пэў ны і вер ны кан тын гент іх 
удзель ні каў. Без дзя ду ляў і ба буль цяж ка 
жыць у ся мей най спад чын нас ці.

vЯў ген ВА ПА

У Ва ло жы не ў цэн т раль най Бе ла ру сі 
не а паз на ны конь моц на ўку сіў аў та ма біль 
не раск ры тай мар кі. Аса бі стыя да ныя ўла
даль ні ка аў та ма бі ля не бы лі апуб лі ка ва ны. 
Мі лі цыя ак тыў на шу кае зла чын цу. Моц на 
за ці каў ле ныя ў яго арыш це так са ма бе ла
ру скія спец с луж бы. Бан дыц кі апе тыт ня се 
на са бе прык ме ты па лі тыч най пра ва ка цыі. 
І не за леж на ад та го, ці з’яў ля ец ца ах вя рай 
аў та ма бі ляў, ска жам, ра сій скай ці за ход няй 
вы твор час ці, а яго ўла даль ні ца — жон ка 
бач на га прад стаў ні ка мяс цо вай ула ды або 
ва ло жын ска га біз не су. Ну, конь, рас лін на
ед ны від, па ві нен пас віц ца на са ка ві тых лу
гах, маг чы ма жэр ці на сен не збож жа, яко га 
сё ле та ў Бе ла ру сі шмат. Пар ко вач нае мес
ца не па ды хо дзіць на луг для ка ня. Та кім 
чы нам рэ ва лю цыя, якую ён зра біў у сва ім 
ме ню, мо жа раз г ля дац ца як акт ад чаю, 
але не ад го ла ду, толь кі па лі тыч ны. І вар та 
пад к рэс ліць, што бе ла ру скі конь уяў ляе 
са бой у вы шэй шай сту пе ні на род ны эле
мент, каб не ска заць пра ма: да яд ра на цы
я наль ны. Та му, за мест уку сіць жа лез ны 
муштук, пе ра кід ва ец ца на ра сій скія або 
за ход нія аў та ма бі лі. Неш та па він на быць 
на спра ве, што гэ тае пы тан не вель мі не па
ко іць бе ла ру скія ўла ды.

Ад чай бе ла ру ска га ка ня не па раў наль ны 
з ад ча ем бе ла ру скіх пат ры ё таў, якія хо чуць 
ства рыць бе ла ру ска моў ны ўні вер сі тэт у Мін
ску AL BA RUT HE NIA. Спра ва ў тым, што 
бе ла ру скія ўла ды ўжо ад мо ві лі ся ад яго 
рэ гіст ра цыі. І гэ та ўсё. Са праў ды гэ так жа, 
як і ад лан цу гоў для пры вя зан ня ад чай на га 
ка ня. Але ўсё ж не на па ля не, толь кі на пар
коў цы. У лю бым вы пад ку, больш да лё кая 
да ро га да ўні вер сі тэ та, хоць ся дзі ба ўжо 
ёсць, а ў па лі тыч ным за хап лен ні рых ту ец ца 
да вык ла дан ня там пра фе сар ская кад ра. 
Для та го, каб уні вер сі тэт ад крыў свае дзве
ры, трэ ба 200300 сту дэн таў, так як пер ша
па чат ко ва мер ка ва ла ся, па він ен ат ры маць 
яш чэ да звол на вя дзен не аду ка цый най 
дзей нас ці. Па чы на ю чы ад ор га наў аду ка цыі 
і са ні та рыі. На да ро зе афі цый ных ад мі ніст
ра цый ных пра цэ дур то іц ца мно ства пад вод
ных ка мя нёў. Усе кі дае ўла да, што не дзіў
на, та му што ад яе кап ры заў ці па лі тыч на га 
раз лі ку за ле жыць тое, ці бе ла ру ска моў ны 
ўні вер сі тэт уз нік не, і ка лі так, то з якім аб’ ё
мам аду ка цый ных кам пе тэн цый.

І ў гэ тым мес цы зноў кра на ем пы тан не 
ін к ры мі на ва на га ка ня, што на джа ваў лег
ка вы аў та ма біль. Ка лі ён над ку сіў яго зза 
пат ры я тыч ных мер ка ван няў, што мо жам 

ад чы таць як 
во лю бе ла ру
ска га на ро да, 
ула ды, хут чэй 
за ўсё, возь
муць пад ува гу 
маг чы масць ства рэн ня ўні вер сі тэ та. Ёсць 
штось ці на са мой спра ве, та му што ка лі 
конь за мест ку саць рах ма на жа лез ную уз
ду, кі да ец ца з зуба мі на ста лё вую ма шы ну 
ў та кім ад чаі, што ўла ды спра вяд лі ва шу
ка юць у гэ тым пра яў са цы яль на га бун ту. 
А той трэ ба ду шыць у за чат ку, тры маць 
пад стро гім кан т ро лем. Ка лі па чын ка ня 
бу дзе ква лі фі ка вац ца як ад чай ны акт ху лі
ган ства, так са ма да клад на гэ так жа бу дзе 
ква лі фі ка вац ца іні цы я ты ва ўзнік нен ня 
ўні вер сі тэ та. І так лёг ка скру ціць лоб спра
ве! Пры клад — за ба ро не ны ў 2004 го дзе, 
так са ма дзей ні ча ю чы ў Мін ску Еў ра пей скі 
гу ма ні тар ны ўні вер сі тэт, дзе боль шасць 
прад ме таў вык ла да ла ся на бе ла ру скай мо
ве, што свед чыць аб эфек тыў нас ці бе ла ру
скіх улад у пра пол цы бе ла руш чы ны свай
го на ро да. А конь, асаб лі ва бе ла ру скі, 
мае чэ рап «не ад па ра да». Той уні вер сі тэт 
пе ра е хаў у Віль ню і там пара ней ша му 
зна ка мі та вы кон вае сваю пат ры я тыч ную 
і вы ха ваў чую служ бу ў якас ці пры ват на га 
ўні вер сі тэ та.

Пры ват най ву чэль няй, якая не за ле
жыць ад улад, так са ма мае быць Al ba rut
he nia. Рэк та рам мае быць стар шы ня Та ва
ры ства бе ла ру скай мо вы імя Фран цы ска 
Ска ры ны Алег Тру саў, док тар фі ла со фіі. 
Вар та на га даць, што ён быў ад ным з зас
на валь ні каў Гу ма ні тар на га лі цэя, так са ма 
зак ры та га бе ла ру скі мі ўла да мі ў 2003 
го дзе. Лі цэй з тых ча соў пра цяг вае пра ца
ваць ва ўмо вах на па ло ву кан с пі ра тыў ных. 
У ця пе раш ні час ён за рэ гіст ра ва ны ў Поль
ш чы, ча го рэк тар Тру саў шчы ра шка дуе. 
Дык ча му не ў Бе ла ру сі?

Алег Тру саў сён ня — конь які пас віц ца на 
пар коў цы аў та ма бі ля. Ула ды, з на зо ву бе ла
ру скія і фак тыч на поў нас цю зру сі фі ка ва ныя, 
уваж лі ва со чаць за тым, чым ён кор міц ца. Ад
но мож на ска заць на пэў на, што бе ла ру скі 
конь ве дае, што зас ва яль нае для яго, а што 
не. Ак ра мя та го, аў та ма біль не сма куе інакш 
чым лан цуг. Яны вы раб ле ныя са ста лі.

Ну, а што з ка нём, яко га мі лі цыя шу кае 
па Бе ла ру сі? Не даў ён ся бе зла віць, і дай 
Бог, ні ко лі не бу дзе злоў ле ны. Гэ ты конь 
шчы ра бе ла ру скі.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Со неч ная 
ак тыў насць 
уз рас ла, тэк
та ніч ныя плі ты 
зру шы лі ся, клі
мат мя ня ец ца, 
на ро ды прый
шлі ў за бу рэн
не і рух. Ёсць 

та кая на ву ко вая тэ о рыя, якая тлу ма чыць 
па дзеі, што ад бы ва юц ца на на шай Зям лі, 
знеш ні мі фак та ра мі і ўплы вам не вя до мых 
да гэ туль нам сіл. Не з’яў ля ю чы ся за ця тым 
пры хіль ні кам гэ тай тэ о рыі, аб са лют на да пу
скаю, што так яно і ёсць. На ша пла не та са
праў ды на гад вае адзін жы вы ар га нізм, дзе 
ўсё звя за на і, як ка за лі ра ней, уза е ма а бу
моў ле на. Вя лі кія пе ра ся лен ні на ро даў дык 
да клад на бы лі звя за ныя з клі ма тыч ны мі 
зме на мі. А вось ут ва рэн не но вых дзяр жаў 
пра хо дзі ла роз ны мі шля ха мі — мір ным аб’
яд нан нем ці раз’ яд нан нем, за хо пам аль бо 
да лу чэн нем роз ных зя мель. Ні ко лі так не 
бы ло, каб дзяр жаў ныя ўтва рэн ні бы лі на
столь кі ўстой лі вы мі, каб не мя няц ца. Гі ну лі 
вя лі кія цы ві лі за цыі і аг ром ні стыя ім пе рыі, 
паў ста ва лі но выя, по тым на ды хо дзі ла іх 
чар га. І так праз ста год дзі і ты ся ча год дзі. 
Так што ў зме нах дзяр жаў ных ме жаў ні я кай 
гла баль най тра ге дыі ня ма. Пер шае, што 
трэ ба ўсвя до міць кож на му ча ла ве ку — у гэ
тым све це ні ко лі не бы ло, ня ма і да клад на 
не бу дзе спра вяд лі вас ці. Пры кла дам, хто 
ве дае як ра шыць за раз спра вяд лі ва пы тан
не дзяр жаў нас ці кур даў? Ду маю, што ніх то. 
Але ку ды па дзец ца цэ ла му на ро ду, яко га 
больш 10 мі льё наў і які ра скі да ны па тэ ры
то ры ях аж но не каль кіх су меж ных дзяр жаў. 
Тое, што трэ ба знай с ці зям лю для гэ та га 
на ро да — ужо бяс с п рэч на, ця пер толь кі 
пы тан не ў тым, як улад ка ваць гэ тую но вую 
дзяр жа ву на ма пе све ту. А якой яна бу дзе 
— за ле жыць ад мно гіх і роз ных фак та раў.

У сі ту а цыі да чы нен няў Бар се ло ны і Мад
ры да ўсё ні бы та прас цей, але з ін ша га 
бо ку — на ват скла да ней. Тое, што Ка та ло
нія хо ча боль шай са ма стой нас ці — зра зу
ме ла, тое, што Іс па нія не хо ча драб лен ня 
сва ёй вя лі кай дзяр жа вы — так са ма яс на. 
А су час ная дэ ма кра тыя, на ват у двац цаць 
пер шым ста год дзі па куль не на ву чы ла ся 
як уда ла вы ра шыць пы тан не вя лі кай су пя
рэч нас ці між на род на га пра ва. Гэ та ка лі 
ў су пя рэч насць ува хо дзіць пра ва дзяр жаў 
на тэ ры та ры яль ную цэ лас насць і пра ва 
на ро даў на са ма выз на чэн не і ад па вед на 
ства рэн не сва ёй дзяр жа вы. Ужо зра зу ме
ла, што спра вяд лі ва е ра шэн не да сяг нуць 
бу дзе над звы чай цяж ка, тут абы ўда ло ся 

да сяг нуць мір нае. Ка та лон цаў ві на ва цяць 
у се па ра тыз ме і па пу ліз ме іх лі да раў, цэн т
раль ныя мад рыд скія ўла ды — у ім пер скас ці 
і ан ты дэ мак ра тыч нас ці. Па дзя лі ла ка та лон
ская праб ле ма ты ка і бе ла ру саў. На эмо цы
ях зра біў я ў сва ім фэй с бу ку ка тэ га рыч ны 
до піс, на што зрэ а га ва лі пароз на му. 
Адзін са ста рэй шых сяб роў на пі саў, што 
ня ма ча го нам ту ды лез ці са сва ім ры лам, 
маў ляў, трэ ба вы ра шаць свае бе ла ру скія 
праб ле мы, і ўво гу ле ёсць за кон, які нель га 
пе ра сту паць. Ін шыя пра ка мен та ва лі, што 
ка та лон скія трац кі сты да вя дуць свой на род 
та кім чы нам да кра ху, так што, маў ляў, „ня
ма на іх Фран ка”, які б хут ка на вёў па ра дак. 
Не ка то рыя на ват па раў на лі сі ту а цыю з ук
ра ін скім Кры мам. Ну а мно гія пад т ры ма лі 
дум ку, што дзе ян ні цэн т раль на га ўра да 
са праў ды не да пуш чаль ныя. І тут я прый
шоў да дру гой про стай выс но вы — на ват 
у ася род ку ду хоў на бліз кіх лю дзей бы вае 
роз нае ра зу мен не за кон нас ці і тым больш 
спра вяд лі вас ці.

Мая дум ка на конт Ка та ло ніі та кая: у та
кой сі ту а цыі мад рыд скі ўрад па ві нен быў 
па маг чы за бяс пе чыць дэ мак ра тыч нае га
ла са ван не па пы тан ні не за леж нас ці, тым 
больш, што не ўвесь на род там за ад дзя
лен не ад Іс па ніі. Аль бо яш чэ ра ней здзей
с ніць ней кія прэ вен тыў ныя за ха ды — пры
кла дам афі цый на да зво ліць ства рыць фут
боль ную дру жы ну Ка та ло ніі з прось бай, 
каб яе ад ра зу пры зна ла УЕ ФА. Гу ля юць жа 
асоб ны мі збор ны мі ўжо доў гія дзе ся ці год дзі 
прад стаў ні кі Вя лі каб ры та ніі — Шат лан дыя, 
Уэльс, Паў ноч ная Ір лан дыя — і ад гэ та га 
толь кі ўсе вый г ра лі. І яш чэ па ру та кіх эле
мен таў не за леж нас ці, ме раў, скі ра ва ных на 
пры ваб лі васць Мад ры да. Гля дзіш — га доў 
двац цаць ніх то і не за ха цеў бы ад дзя ляц ца. 
За мест гэ та га ўрад Ра хоі вы я віў сап раў д
ную цвер да ло басць. Вы ра шэн не пы тан ня 
сі ла вым ме та дам — не пап раў ная па мыл ка. 
Нель га біць лю дзей за іх пра ва вы бі раць 
сваю бу ду чы ню. Уво гу ле, нель га біць ні ко га 
і ні ко лі, ап ра ча сі ту а цыі ней т ра лі за цыі і лік ві
да цыі тэ ра ры стаў. Па ма ла дос ці я так са ма 
лю біў дзя ліць лю дзей і па лі тыч ныя плы ні на 
„ле вых” і „пра вых”. За раз лі чу та кі па дзел 
як мі ні мум па вяр хоў ным, а ча ста і штуч ным. 
Трэ ба гля дзець ледзь не кож на га ча ла ве
ка, а тым больш па лі ты ка ці гра мад ска га лі
да ра, як вя до ма са ста ра жыт най муд рас ці, 
„па пла дах яго”.

Тое ж, што ніш то не ста іць на сва ім мес
цы і бу дуць не паз беж на ства рац ца но выя 
дзяр жа вы — не доб ра і не кеп ска, гэ та за
кон гі сто рыі, які не ад кі неш.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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— Я ра біў пе ра клад тэк сту з поль скай 
мо вы на бе ла ру скую для двух моў на га ка
та ло га. Пра цы Мі рас ла ва Хі лі ма ню ка зра
зу ме лыя, па каз ва юць, між ін шым, на шу 
вё ску ў мі ну лым, пры ро ду Бе ла веж скай 
пуш чы. На кар ці нах ві даць ру ку доб ра га 
ма ста ка, — ска заў на стаў нік бе ла ру скай 
мо вы ў Гай наў скім бел лі цэі і му зей ны дзе
яч Ян ка Кар чэў скі.

Ды рэк тар Му зея і ася род ка бе ла ру
скай куль ту ры ў Гай наў цы Та маш Ці ха-
нюк ад зна чыў здоль нас ці Мі рас ла ва 
Хі лі ма ню ка і каш тоў насць яго ма стац кай 
твор час ці.

— Ры са ваць я па чаў бу ду чы вуч нем 
па чат ко вай шко лы, ка ры стаў ся алоў кам, 
ву га лем і па стэл лю. Ма ля ваць па чаў дзе
сяць га доў та му на зад, ка ры ста ю чы ся 
па ра да мі гай наў скіх ма ста коў Збіг не ва 
Бу дзын ска га, Пят ра Га га на і Да не ля Гра
мац ка га. Стаў сам чы таць ад па вед ную 
лі та ра ту ру і ву чыц ца ма ста цтву. Мно га му 
на ву чыў ся ў хо дзе за нят каў у Май стэр ні 
ма стац кіх тэх нік, якую ў Бе ла ру скім му зеі 
вя дзе Да нель Гра мац кі, а так са ма на ма
стац кіх за нят ках у Клу бе ма ста каама та
ра «Старт» у Гай наў скім до ме куль ту ры, 
якія вя дзе Зі на і да Якуць. Па чаў я ма ля
ваць рэ а лі стыч ныя кра я ві ды ко ліш няй 
вё скі, бо гэ та мя не ці ка ві ла. Я ра шыў ся 
па ка заць на кар ці нах тое, што ба чыў 
у дзя цін стве, — пат лу ма чыў Мі ра слаў 
Хі лі ма нюк.

І са праў ды сна поў збож жа са стаў ле
ных у мыд лі, ці ва зоў заг ру жа ных се нам 
ця пер ужо не ўба чым. Пер шыя ўзна га
ро ды ў ка тэ го рыі жы ва пі су на Аг ля дзе 
неп ра фе сій на га ма ста цтва Гай наў скай 
зям лі Мі ра слаў Хі лі ма нюк зда быў у 2012 
і 2014 га дах. Ін шыя ўзна га ро ды ат рым лі
ваў пад час гэ та га кон кур су ў 2013 і 2016 
га дах, а ў 2016 го дзе ат ры маў вы лу чэн не 
на Аг ля дзе ама тар скай ма стац кай твор
час ці Пад ляш ска га ва я вод ства.

— На ша біб лі я тэ ка ў 2015 го дзе ар
га ні за ва ла Мі рас ла ву Хі лі ма ню ку пер са
наль ную вы ста ву. З гэ та га ча су па я ві лі ся 
ў яго но выя ці ка выя пра цы, якія вар та 

па гля дзець, — ска за ла Ала Грыц, ды рэк
тар Га рад ской пуб ліч най біб лі я тэ кі імя 
док та ра Та дэ ву ша Ра ка вец ка га ў Гай наў
цы.

Пра цы Мі рас ла ва Хі лі ма ню ка прэ зен
та ва лі ся так са ма на ка лек тыў ных вы ста
вах у Гай наў скім бел му зеі і Гай наў скім 
до ме куль ту ры. Част ка яго ра бот па каз
ва ла ся ў гэ тым го дзе на асоб най вы ста
ве «Пуш ча» ў Над ляс ні цтве Гай наў ка. 
Ма стац кія ра бо ты Мі рас ла ва Хі лі ма ню ка, 
вы пуск ні ка фа куль тэ таў ме ха ніч на га 
і кі ра ван ня Бе ла стоц ка га по лі тэх ніч на га 
ін сты ту та ды юры дыч на га фа куль тэ та 
Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку, зна хо дзяц ца 
ў ка лек цы ях Гай наў ска га бел му зея і ама
та раў ма ста цтва ў Гай наў цы, Бе ла сто ку, 
Вар ша ве і Мюн хе не.

— Кра я ві да мі ко ліш няй на шай вё скі, 
бач ны мі на кар ці нах, якія мне асаб лі ва 
па да ба юц ца, пра і люст ра ва на кніж ка 
«На ша мо ва», якую мы з Мі рас ла вам 
Хі лі ма ню ком су поль на вы да лі. Яго ры сун
кі ў кні зе прад стаў ля юць даў нія за нят кі 
і пры ла ды пра цы, пра якія мы пі шам. 

Баць кі ма ста ка ро дам з Крыў ца. Кра я
ві ды з на ва кол ля гэ тай вё скі ад люст ра
ва ны на яго пра цах, — за я віў Мі ра слаў 
Аў к сян цюк.

— Мне так са ма вель мі бліз кія прэ зен
та ва ныя на кар ці нах вя ско выя кра я ві ды, 
якія я ах вот на фа та гра фа ваў, а якіх ужо 
вель мі ма ла за ста ло ся ў няз ме не ным 
выг ля дзе. Не ўба чым ужо на па лях збож
жа са стаў ле на га ў мыд лі або ляш кі. Ма
ла за ха ва ла ся даў ніх вя ско вых хат, не 
пе ра роб ле ных на больш су час ны лад. 
Ці ка выя так са ма пар т рэ ты та дыш ніх 
вя скоў цаў. Мі ра слаў Хі лі ма нюк мамай
стэр ску ка ры ста ец ца ко ле ра мі і ўме ла 
па каз вае цень на сва іх пра цах, што доб
ра свед чыць аб яго вар ш та це пра цы. 
Мне ці ка вая пры ро да Бе ла веж скай пуш
чы і цэ лай Гай наў ш чы ны, якую ба чым на 
вы ста ве. Ад нак я пуш чан скую пры ро ду 
па каз ваю на фа таг ра фі ях кры ху інакш, 
чым гэ та ро біць на сва іх ра бо тах Мі ра
слаў Хі лі ма нюк, які ма люе перш за ўсё 
на ту раль ны лес, — ска заў фа тог раф 
Ула дзіс лаў За вад скі.

Мі ра слаў мно га ма люе, ка лі ў яго ёсць 
нат х нен не, а ад к лад вае пэн дзаль, ка лі 
па яў ля юц ца ней кія праб ле мы, — за я ві ла 
жон ка ма ста ка Га лі на Хі лі ма нюк.

Сам жы ва пі сец пры знаў ся, што па чы
нае ма ля ваць во сен ню і кан чае вяс ной, 
ро бя чы пе ра пы нак на лет ні ад па чы нак.

— Важ ным для мя не бы ло ма ля ван не 
пры ро ды Бе ла веж скай пуш чы і на ва кол
ля Гай наў кі, на цюр морт, але з ча сам 
па чаў я ады хо дзіць у бок аб ст рак т нас ці. 
На аб ст рак т ных пра цах ма гу прад ста віць 
больш сва іх эмо цый і пе ра жы ван няў. Ма
гу так са ма вес ці ды я лог з гле да чом, які 
пасвой му бу дзе ўспры маць мае аб ст рак
т ныя ра бо ты. За раз што раз больш паг
лыб ля ю ся ў аб ст рак т насць і ду маю, што 
ў ма ёй твор час ці бу дзе яна зай маць яш
чэ больш мес ца, — ска заў Мі ра слаў Хі лі
ма нюк і да даў, што толь кі га доў дзе сяць 
та му стаў ма ля ваць алей ныя і ак ры ла выя 
кар ці ны. Паз ней на ву чыў ся вы кон ваць 
гра фі ку, перш за ўсё лі наг ра вю ру, стаў 
так са ма зай мац ца ак ва рэл лю і ў гэ тых 
тэх ні ках на да лей хо ча раз гор т ваць свае 
ўме лас ці.

— Пра ект «Бе ла ру скі ал фа віт ма ста
цтва», у рам ках яко га ар га ні за ва ная сён
няш няя вы ста ва, на кі ра ва ны да бе ла ру
саў і пра муе іх ма ста цтва на Пад ляш ша 
і цэ лую Поль ш чу. У Мі рас ла ва Хі лі ма ню
ка ба га тыя твор чыя нап ра цоў кі і та му мы 
ра шы лі ар га ні за ваць яму пер са наль ную 
вы ста ву, да якой рых та ва лі ся два га ды. 
На вы ста ве бач на раз на род насць яго 
твор час ці, якая па каз вае Пад ляш ша, 
перш за ўсё Гай наў ш чы ну, — ска заў 
ды рэк тар Гай наў ска га бел му зея Та маш 
Ці ха нюк.

— Мі ра слаў Хі лі ма нюк па чы наў з ры са
ван ня, а пас ля стаў ма ля ваць. Мно га му 
ён на ву чыў ся ў Май стэр ні ма стац кіх тэх
нік пры бел му зеі. Ён пас ля доў на і ўпар та 
ім к нец ца паг лыб ляць тэ а рэ тыч ныя ве ды 
па ма ста цтве і ўме ла раз гор т вае свае 
прак тыч ныя ўме лас ці ў гэ тай га лі не. 
Ма стак ка ры ста ец ца ба га тай па літ рай 
ко ле раў. Яго кра я ві ды за ча роў ва юць 
спа ко ем і на ват ме лан хо лі яй. Асаб лі вай 
ува гі зас лу гоў ва юць яго алей ныя і ак
ры ла выя пра цы з вя ско вы мі кра я ві да мі 
і пры ро дай. Ві даць на вы ста ве ці ка вую 
лі наг ра вю ру. Ма стак доб ра ся бе ад чу
вае, вы кон ва ю чы ак ва рэль ныя ра бо ты. 
Ён ад кры ты на но выя тэх ні кі і не ба іц ца 
эк с пе ры мен та тар ства. Перш за ўсё шу
кае сва ёй да ро гі ў жы ва пі се. Апош нім 
ча сам пай шоў у на прам ку аб ст рак т нас ці, 
але ў гэ тым вы пад ку ён яш чэ ў па чат ку 
да ро гі, — га ва ры ла гі сто рык ма ста цтва, 
су пра цоў ні ца Гай наў ска га бел му зея Аг
неш ка Ці ха нюк. — Пра ект «Бе ла ру скі 
ал фа віт ма ста цтва» мы рэ а лі зу ем з 2011 
го да і ўжо 29 раз вы да лі ка та лог, на гэ ты 
раз ма ста цтва Мі рас ла ва Хі лі ма ню ка, які 
ўва хо дзіць у са стаў «Слоў ні ка бе ла ру
скіх ма ста коў».

Рас сы ла юц ца гэ тыя ка та ло гі ва ўсе 
школь ныя і гмін ныя біб лі я тэ кі Гай наў
ска га па ве та і най важ ней шыя біб лі я тэ кі 
Пад ляш ша і Поль ш чы. Ка та лог трап ляе, 
між ін шым, у На цы я наль ную біб лі я тэ ку 
ў Вар ша ве ды біб лі я тэ кі Вар шаў ска га 
і Яге лон ска га ўні вер сі тэ таў.

— Мы са спа да ром Мі рас ла вам зай ма
ем ся ў Май стэр ні ма стац кіх тэх нік, якую 
ў бел му зеі вя дзе Да нель Гра мац кі, та му 
прый шлі па гля дзець на вы ста ву ра бот 
на ша га сяб ра, — за я ві лі Яў ге нія Ма лі-
ноў ская і Та ма ра Кер да ле віч, якой пер
са наль ная вы ста ва бы ла ар га ні за ва на 
ў бел му зеі ў мі ну лым го дзе.

На ці ка выя кра я ві ды на пра цах Мі рас
ла ва Хі лі ма ню ка звяр ну лі ўва гу Сла ва мір 
Ку лік, які лю біць ма ля ваць і фа таг ра фа
ваць і Ма рыя Бал т ра мюк, бы лая на стаў
ні ца. Аг неш ка Ці ха нюк пра ін фар ма ва ла, 
што Гай наў скі бел му зей куп ляе ма стац
кія пра цы (алей ныя кар ці ны, жы ва піс, 
гра фі ку, ры сун кі, скуль п ту ру, фа та гра
фіі) бе ла ру саў, якім вы да дзе ны бы лі 
ка та ло гі ў рам ках «Слоў ні ка бе ла ру скіх 
ма ста коў».

— Са бра лі мы ўжо звыш сот ні ма стац
кіх ра бот. Са стаў ля юць яны ма стац кую 
га ле рэю бел му зея. Пла ну ем па каз ваць 
іх на тэ ма тыч ных вы ста вах, пры мер ка
ва ных да па а соб ных ві даў ма ста цтва, 
— удак лад ні ла Аг неш ка Ці ха нюк.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Гай наў скі ма стак Мі ра слаў Хі лі ма нюк ву чыў ся ма ля ван ню на за нят ках у май стэр нях, ка ры-
стаў ся па ра да мі гай наў скіх пра фе сій ных ма ста коў Збіг не ва Бу дзын ска га, Пят ра Га га на і Да-
не ля Гра мац ка га. Шмат к рат на пе ра ма гаў на Аг ля дах неп ра фе сій на га ма ста цтва Гай наў скай 
зям лі. Яго пра цы прэ зен та ва лі ся на ка лек тыў ных вы ста вах. У 2015 го дзе пер шую пер са наль-
ную эк с па зі цыю ар га ні за ва ла яму Га рад ская пуб ліч ная біб лі я тэ ка ў Гай наў цы. 29 ве рас ня гэ-
та га го да ў Му зеі і ася род ку бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы ад к ры ла ся яго пер са наль ная 
вы ста ва «Раз на стай насць Пад ляш ша», на якой саб ра ны звыш трыц ца ці алей ных, ак ры ла вых, 
па стэль ных, ак ва рэль ных і лі наг ра вюр ных прац. Ас ноў ныя тэ мы твор час ці ма ста ка — вё ска 
Гай наў ш чы ны з яе кра я ві да мі ў мі ну лым, пры ро да Бе ла веж скай пуш чы і яе на ва кол ля, на цюр-
морт і аб ст рак т ныя ра бо ты. Кар ці ны ства ра лі ся з 2012 го да, ка лі Мі ра слаў Хі лі ма нюк зда бы-
ваў ма стац кі во пыт у Май стэр ні ма стац кіх тэх нік Гай наў ска га бел му зея. Вы ста ва на ла джа на 
бы ла ў рам ках пра ек та «Бе ла ру скі ал фа віт ма ста цтва», які з 2011 го да рэ а лі зуе Гай наў скі бел-
му зей. Ужо 29 раз вы даў ён ка та лог, на гэ ты раз ад ве дзе ны ма ста цтву Мі рас ла ва Хі лі ма ню ка, 
які ўва хо дзіць у са стаў «Слоў ні ка бе ла ру скіх ма ста коў» і рас сы ла ец ца ва ўсе школь ныя і гмін-
ныя біб лі я тэ кі Гай наў ска га па ве та і най важ ней шыя біб лі я тэ кі Пад ляш ша і Поль ш чы.

Ад вё скі і пры ро ды да аб ст рак т нас ці
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За раз з кож ным го дам у На раў чан
скай гмі не Гай наў ска га па ве та ўсё 
менш і менш жы ха роў. Ця пер яна на ліч
вае 3714 жы ха роў. Най боль шая вё ска 
На раў ка на ліч вае 872 ча ла ве кі. У Се мя
ноў цы пра жы вае 391 асо ба, у Ста рым 
Ляў ко ве — 331, у Но вым Ляў ко ве — 209, 
у Ску па ве — 191, у Мік ла шэ ве — 171, 
у Плян це — 149, у Тар но па лі — 129, у Ле
шу ках — 113 і ў Аль хоў цы — 99.

Ні жэй сот ні на ліч ва юць вё скі Ах ры
мы — 90, Сві на роі — 87, Заб лот чы на і Ста
чок — па 70, Ста рое Ма се ва — 62, Гуш чэ
ві на — 59, Баб’я Га ра — 54, Лес на — 50, 
Міх наў ка — 49, Но вая Лу ка і Яно ва — па 
45, Но вае Ма се ва — 36 , Груш кі — 33, Пад
ляў ко ва (Га лу бы) — 32, Га ра дзі ска — 31, 
Ка пі тан ш чы на — 30, Па се кі — 29, Сла бод
ка — 24, Бяр нац кі Мост — 23 ды Кры ні ца 
і Мін коў ка (Біг лю кі) — па 20.

Най мен шыя па се ліш чы ў гмі не гэ та 
Се ме ня коў ш чы на (Мядз вя дзі) — яна на
ліч вае 17 жы ха роў, Суш чы Ба рок (Дзе
дзі чы і Сухадолы) — 16, Но ві ны і Па рос
лае — па 12, Заб ра ды — 10, Це рам кі — 9, 
За мош ша — 6, Ба ра выя — 6 і Лан чы на 
— 5 ды па двух жы ха роў ма юць Гні лец 
і Ла зо вае.

Па мен ша ла жы ха роў у вё сках Аль
хоў ка, Ах ры мы, Міх наў ка, Баб’я Га ра, 
На раў ка (у кож най з іх на 6 ча ла век) 
і Се мя ноў ка (на 10 ча ла век) ды па боль
ша ла на 23 жы ха роў у вё сках Лес на , 
Но вае Ляў ко ва, Тар но паль і Се ме ня коў
ш чы на (Мядз вя дзі).

Сё ле та Ні не Ян цэ віч са Ску па ва споў
ні ла ся 100 га доў жыц ця. Спа дар ства 
Га лі на і Мі хал Тру се ві чы з Мік ла шэ ва 
ды Воль га і Па вел Леў шы з На раў кі 
ў гэ тым го дзе свят ку юць 60год дзе 
шлюб на га су жыц ця. Спраў ля лі яны не 
за ла тыя, а ўжо ды я мен та выя вя сел лі. 
Юбі ля рам зы чым уся го най леп ша га, 
перш за ўсё моц на га зда роўя, пос пе хаў 
і доў гіх га доў жыц ця.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Дэ маг ра фія 
На раў чан скай гмі ны

Пат ры я тызм 
па-поль ску
Гэ ты за га ло вак я не вы ду маў, за

ха цеў шы ў «Ні ве» вы ка зац ца ў ад ной 
тра гіч най спра ве, а толь кі жыў цом 
«зрэ заў» з кніж кі па ні Кры сты ны Ба дур
кіРы тэль «Pat rio tyzm po pol sku», якой 
ха чу сар дэч на па дзя ка ваць за та кі вя лі
кі па да ру нак.

Пі саць доў га не бу ду, бо гэ та неш та 
апош няе ў ма ім жыц ці. Але хто на бу дзе 
гэ тую кніж ку, дык зго дзіц ца з тым, што 
гэ та са праў ды Вя лі кая пісь мен ні ца і яе 
ма гут ная пра ца.

Я не пра бую мя шац ца сю ды з про
бай ска ра чэн ня, але гэ та не мая мэ та 
і маг чы масць, але зай му ся ка ро цень
кай спра вай, якую глы бо ка па ва жа ная 
па ні Кры сты на на зва ла, на пі шу па
поль ску: «Mój oj ciec był głup cem! Пе
рай маў ся лё сам бед ных лю дзей вё скі, 
га лод ны мі, хво ры мі, па ка ле ча ны мі вай
ной дзет ка мі. Пас ля рос пу ску АК ад даў 
руж жо і стаў пер шым на чаль ні кам гмі
ны Стэр дынь. Меў на мер ар га ні за ваць 
вя ско выя шко лы з пад кор м лі ван нем 
дзя цей, ля чэб ні цы, біб лі я тэ кі, бо заў ва
жыў, што гэ та вель мі важ на. Ча му не 
астаў ся «ў ле се» пас ля вай ны, каб ва я
ваць за «не пад лег лую»?

Па ві нен быў па ліць вя ско выя ха ты, 
ра зам з дзець мі і ста рэ ча мі, як «Бу ры», 
«Са ко лік», «Бо ру та», «Рэ кін», «Бар таш», 
«Млот» ці «Лу паш ка». Кож на га пер ша
га са ка ві ка меў бы сваё свя та, як жаў
нер вык ля ты, а мы — яго ныя дзе ці, 
ме лі б пом нік баць кі, ге роя, пат ры ё та, 
аба рон цы ка та ліц кай ве ры, пры якім 
зна кі па ша ны — гол ды — скла да лі б 
дзяр жаў ныя і кас цель ныя са ноў ні кі 
— dos toj ni cy. 

Вось вам пат ры я тызм паполь ску!
Ва сіль ПЕТ РУ ЧУК

Кан стан цін ЯРА ШУК — ура джэ нец Но він На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та 
— шмат га до вы вер ны чы тач „Ні вы”. Са ма менш дзе сяць га доў ва жу я яму наш бе ла ру
скі ча со піс у яго род ную не вя лі кую вё ску Но ві ны ў са лэ цтве Міх наў ка. За раз, во сен ню, 
грыб ні кі ез дзяць сю ды ў лес па ба ра ві кі, ры жы кі і зя лён кі.

Спа да ру Кан стан ці ну 78 га доў. Гэ та вет лі вы жыц ця ра дас ны ча ла век. З ім мі лая кож
ная су стрэ ча. Пры на го дзе кож най з іх мой су раз моў ца пра дэк ла муе мне но вы верш 
або пры маў ку. Ён іх не за піс вае, але за хоў вае ў па мя ці. Пры га даю не ка то рыя рад кі з яго 
вер ша пад за га лоў кам „Род ны ку ток”:

Цві ці, кра суй ся род ная мо ва, 
Бе ла веж ская пуш ча, ні вы і па лі, 
Каб на ве кі на ша сло ва 
Бы ло чут кое на зям лі. 

Ды да лей:

Усе мы прас цяц кія лю дзі 
Ад ду шы клят ву кла дзем: 
З род ным сло вам на ра дзі лісь, 
З род ным сло вам і пам рэм.

Спа дар Кан стан цін ка жа так:
— Я пра ца ваў, між ін шым, па жар ні

кам на наф та ба зе ка ля Заб лот чы ны, 
ра біў на чы гун цы, ра біў у „кул ку” ў Но
вым Ляў ко ве за сто ра жа, у ле се па па
цяг нуў пі лою, дзя жу рыў у г. зв. дзя жур
цы ў бра ме ке ра міч най фаб ры кі ў Ста
рым Ляў ко ве, мно га га доў я вёў да во лі 
вя лі кую па се ку ў сад ку ў ага ро дзе ка ля 
до му. А ка лі ча ла век пра цуе, то за раз 
яму дум кі пры хо дзяць. А без за нят ку 
то ча ла век ні чо га не ду мае. І так па чаў 
я скла даць вер шы.

Вер шы спа дар Кан стан цін скла дае 
на ас но ве на ве я ных ду мак першна
перш пра род ны ку ток:

Вось зям лю гэ тую я на зы ваю 
Род най баць коў скай зям лёй 
І ад даў бы ўсё што маю, 
Каб не ра стац ца мне з та бой.

Верш „Род ны ку ток” быў на дру ка ва
ны ў „Ні ве” № 46 ад 17 лі ста па да 2013 
го да. У тым жа ну ма ры пра Кан стан ці
на Яра шу ка змя стоў ны ар ты кул на пі
саў Аляк сандр Вяр біц кі.

Кан стан цін Яра шук з за ці каў лен нем 
чы тае кож ны ну мар „Ні вы” і не рас ста
ец ца з ёю. Не ка то рыя эк зем п ля ры 
род на га ча со пі са бе раж лі ва за хоў вае. 
Жа да ем спа да ру Кан стан ці ну доб ра га 
зда роўя, доў гіх га доў жыц ця і плё ну на 
лі та ра тур най ні ве.
vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Вер ны ніў скі чы тач

У
 Ча ром хаў скім до ме куль ту ры 6 
ве рас ня прай шоў вер ні саж Ма
ла дзёж най поль скабе ла ру скай 
фі ла тэ лі стыч най вы стаў кі пад 

за га лоў кам «111 га доў Вя лі кай чы гу нач
най ма гіст ра лі Сед ль цы — Ба ла гое”. 
Ар га ні за та ра мі вы стаў кі бы лі Ма ла дзёж
ны гур ток Са ю за поль скіх фі ла тэ лі стаў 
у Ча ром се, праў лен не Вар шаў ска га ак
ру го ва га СПФ, Агуль на поль скае та ва ры
ства «Пры яз ны тран с парт» у Ча ром се, 
Гмін ная ўпра ва ў Ча ром се, ГОК і Поль
ская пош та. Га на ро вы пат ра нат над вы
стаў кай узяў Пад ляш скі ва я во да Баг дан 
Паш коў скі і мар ша лак Пад ляш ска га ва я
вод ства Ежы Ляш чын скі. Га на ро вы ка мі
тэт скла да лі стар шы ня СПФ Ген рык Мон
кас, прад стаў ні кі са маў ра даў Сед ль цаў 
і Бе ла сто ка ды гмін На раў ка, Гай наў ка, 
Пшас мы кі, Пля тэ раў, Сар на кі, Кляш чэ лі 
і Ча ром ха. Ка мі са рам ма ла дзёж най фі
ла тэ лі стыч най вы стаў кі быў Мар цін Куп
ры цюк, а стар шы нёю Ар га ні за цый на га 
ка мі тэ та — Януш Лі пін скі. На вы стаў цы 
прэ зен та ва лі ся 53 эк с па нен ты з шас ці 
ай чын ных ак руг (Быд гашч, Ка ша лін, 
Кель цы, Вар ша ва, Вал б жых і Вроц лаў) 
і трох з Бе ла ру сі (Мінск, Грод на і Брэст).

Вер ні саж па чаў ся ў 12 га дзін з пры
ві тан ня гас цей, за тым пра фе сар Адам 
Даб ронь скі ра ска заў гі сто рыю па бу до вы 
вя лі кай чы гу нач най ма гіст ра лі Сед ль цы 
— Ба ла гое.

— Па бу до ва цар скі мі ўла да мі пра ек
та ва ла ся на шас ці дзя ся тыя га ды XIX 
ста год дзя, а па ча ла ся ў 1902 го дзе. Бу
до ва раз дзе ле на бы ла на два ад рэз кі: 
Ба ла гое — По лацк і По лацк — Сед ль цы. 
На рэ а лі за цыю за да чы Фран цыя да ла 
Ра сеі дзвес це мі льё наў руб лёў крэ ды
ту. Бу до ва ад рэз ка Сед ль цы — По лацк 
пра во дзі ла ся ў 19021907 га дах. Ра бо ты 
спаз ня лі ся. Ча со вы рух та вар ных і па са
жыр скіх цяг ні коў па чаў ся ў сту дзе ні 1906 
го да. 25 кра са ві ка 1906 го да афі цый на 
бы ла зда дзе на ў ка ры стан не лі нія Ан д
рэ е ві чы ка ля Ваў ка вы ска — Сед ль цы. 

З Сед лец лі нія пра ля га ла праз стан цыі 
Пшы мор ды, Пля тэ ро ва, Ну рэц, Ча ром ха, 
Гай наў ка, На раў ка і Свіс лач. Лі нія Сед ль
цы — По лацк па пла ні роў цы па він на бы
ла кры жа вац ца з Брэс ц каГра еў скай лі
ні яй у Вы со кім і ў Кляш чэ лях, але рай цы 
з Кля шэ ляў не па га дзі лі ся. У вы ні ку скры
жа ван не спра ек та ва нае бы ло ў чы стым 
по лі на тэ ры то рыі фаль вар ка Ажа ро ва. 
Гэ та і быў па ча так уз нік нен ня стан цыі Ча
ром ха — чац вёр та га спа лу чэн ня Поль ш
чы з пе ры фе ры я мі цэн т раль най Ра сеі.

У ма стац кай част цы вы сту піў дзі ця чы 
ка лек тыў «Гі лоч ка», за тым бы ла ад к ры та 
вы стаў ка. Пра ца ва ла Поль ская пош та 
з ад мыс ло вым штам пам. Мож на бы ло 
штам па ваць пісь мы і аб мя няць мар кі. 
Бы лі ўзна га ро ды зас лу жа ным фі ла тэ лі
стам. Ад мыс ло вую ат ры маў Мар цін Куп
ры цюк ад стар шы ні Бе ла ру ска га са ю за 
фі ла тэ лі стаў з Мін ска Ле а ні да Ту ры на 
— вы шы ва ны руч нік, кніж ка і па кет для 
са мых ма ла дых фі ла тэ лі стаў з мар ка мі 

і ад мыс ло вы мі бук ле та мі. Гэ тыя па да
рун кі спан са ра ва ла Брэс ц кая ак ру га 
Брэс ц кіх фі ла тэ лі стаў. Па кет для са ма га 
ма ла до га фі ла тэ лі ста быў пе ра да дзе ны 
ў Поль ш чу.

Кож ны з эк с па нен таў і за про ша ных 
гас цей ат ры маў за ла ты ад мыс ло вы 
зна чок з ка та ло гам вы стаў кі. Ме ра пры
ем ства за кон чы ла ся су поль ным па ча
стун кам пры ка ве і гар ба це. Вы стаў ка 
прэ зен та ва ла ся да 9 ве рас ня і ў гэ ты ж 
дзень бы лі аб’ яў ле ны вы ні кі кон кур су. 
Ас ноў ную ўзна га ро ду Гранпры вы стаў кі 
ат ры маў Ар тур Куль гаў чык з Ча ром хі за 
эк с па нат «Ма лы да вед нік не а ба вяз ко ва 
ма ло га фі ла тэ лі ста». Дып ло мы раў на важ
ныя вя лі ка му па за ло ча на му ме да лю ат ры
ма лі Ар тур Куль гаў чык, Ма рыя Та ра сюк, 
Аль ж бе та Суп ро нюк. Упер шы ню эк с па
нат «Над бе ра гам Бал тый ска га мо ра» 
вы ста віў Се ба сты ян Ка зак і ат ры маў дып
лом раў на важ ны брон за ва му ме да лю.

vТэкст і фота Ула дзі міра СІ ДА РУКА

Поль скабе ла ру ская фі ла тэ лі стыч ная вы стаў ка

Ле а нід Ту рын уру чае су ве ні ры Мар ці ну Куп ры цю ку
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Пісь мен ні ца, ма стач ка і фі ло саф ка 
Та ма ра Бол дакЯноў ская не мае праб
лем са сва ім вя ско вым па хо джан нем. 
Каб у гэ тым пе ра ка нац ца, да стат ко ва 
ўзяць у ру кі лю бы ну мар «Ча со пі са» 
і пра чы таць адзін з яе фе лье то наў. Пра 
вя ско выя муд рас ці га ва ры ла ся шмат 
у час апош ня га «На раю» — лі та ра тур
нама стац кай су стрэ чы ў род най ха це 
Та ма ры. Там па чу ла я пра Тац ця ну 
— апош нюю ста ра жыл ку На рэ ек, су вяз
ную па між прош лым і сён няш нім, па між 
тут і там.

Тац ця на Пац ке віч з до му Жу коў ская 
на ра дзі ла ся ў да лё кім 1923 го дзе. Дзя
куй Бо гу доб ра вы ха ва ла сва іх дзя цей. 
Дач ка — фар ма цэў т ка, вый ш ла за муж 
у Га ра док, а сын, так са ма ву ча ны, за вяр
шыў шы бе ла стоц кую кар’ е ру, вяр нуў ся 
да ха ты. Ця пер з лю бас цю ма ло ціць 
цэ пам улас ныя, ма ляў ні чыя за го ны на 
кан цы вё скі, пад кры жам. Сцяб лін цы не 
да руе. Ні чо га не змар нуе. У ха ту Пац ке ві
чаў па па ла я поз нім ле там. З гэ та га ві зі ту 
асаб лі ва за па мя таў ся мне ту а лет. Чыс цю
сень кі. Цэ лы ў ша ка лад най гла зу ры і яш
чэ цёп лых ад ка ры стан ня пча ляр скіх ак
се су а рах. І той нез вы чай ны пах быц цам 
з фір мен ных крам бе ла ру скай фаб ры кі 
ша ка ла ду «Ка му нар ка». Ні дзе больш та
ко га са лод ка га па ху я не па чу ла.

Раз мо ву па ча лі мы з Та ма ры.
— Яна з ма ёй дач кой у шко лу ха дзі ла, 

— ус па мі нае Тац ця на.
На гэ тым эта пе на ша га зна ём ства Тац

ця на ўпар та тры ма ец ца поль скай мо вы.
Ап ра ча на рэй ска га «На раю» Тац ця ну 

і Та ма ру спа лу чае яш чэ асаб лі вая та тар
ская жа но чая пры го жасць — ха рак тэр
ныя кры ху ка сыя во чы і вы дат ныя ску лы. 
На конт ва ла соў не ве даю, та му што 
ў Тац ця ны яны пад хуст кай, а ў Та ма ры, 
на коль кі пом ню, пад фар бай.

— Я не та тар ка, — пя рэ чыць Тац ця на, 
па чуў шы маю заў ва гу. — Я са Свіс ла чан 
па хо джу.

Свіс ла ча ны аса цы ю юц ца Тац ця не 
толь кі з роз ны мі ві да мі бя ды. Ся род іх са
мае жах лі вае — бе жан ства.

Яе ма ці, Аль ж бе та, па е ха ла ў няш час

нае бе жан ства ўжо па шлю бе, з ба бу ляй 
і тра і мі ма лы мі дзець мі, у тым лі ку з най
ма лод шым, яш чэ груд ным. Сем га доў 
пра жы лі ў бе жан стве. Дзе жы лі, да клад
на Тац ця на ўжо не пом ніць. Ве дае толь кі, 
што бы ло гэ та вель мі да лё ка. Здзіў ляе 
дэ та лё васць, з якой апіс вае мне ўмо вы 
та маш ня га жыц ця. Яе ж яш чэ на све це 
не бы ло. Свед чыць гэ та пра над звы чай 
доб рыя ад но сі ны па між ся мей ні ка мі, пра 
ня мод ную сён ня ра дасць ад су поль на га 
жыц ця.

Мо жа вы вез лі іх у стэ пы Ка зах ста на? 
Вя до ма, што не бы ло там дрэў і ха ту 
прый ш ло ся абаг ра ваць гно ем. Ма быць, 
ха та гэ та не зу сім ад па вед нае сло ва. 
Чу ма, ван д роў ная ма зан ка, якую вып ля
та лі са зной дзе най не дзе ла зы. Звер ху 
і ўся рэ дзі не ла зу аб маз ва лі глі най. Пад

ло га бы ла так са ма глі ня ная. І яш чэ ды ні. 
Шмат іх там спа жы ва лі, асаб лі ва се ма
чак. Хто б ку ды не ад п раў ляў ся, заў сё ды 
браў у кі шэнь се мач кі.

Та ня на рэш це пе ра хо дзіць на род ную 
мо ву.

Баць ку, Паў ла, на вай ну прыз ва лі. 
Пер шую су свет ную. У па лон па паў ся, да 
нем цаў. За бра лі яму бо ты і бо сым за га
да лі ка паць зям лю, ней кія лу гі асуш ваць. 
Па ка ле ні ў ва дзе. Дзень у дзень.

А пас ля гэ ты Ле нін са Ста лі ным. Ад ны 
іш лі да чыр во ных, ін шыя да бе лых. Сын 
су праць баць кі, брат су праць бра та.

— Та кое двай ное белчыр во нае пра
ва, — заў ва жае Тац ця на.

Рэ ва лю цыя выг на ла Аль ж бе ту на зад 
да ха ты. Апа вя да ла пас ля, як па да ро зе 
лю дзі быц цам му хі ад ты фу па да лі. На 

кож най стан цыі ней ка га тру па з по ез да 
вы кі да лі.

Вяр нуў шы ся ў Свіс ла ча ны, ма ці прый
ш ло ся ад ной кар міць цэ лую сям’ю. Шмат 
да па ма га ла най ста рэй шая, ужо пят
нац ца ці га до вая дач ка. Баць ка Тац ця ны 
— пры мак, так са ма вяр нуў ся са свай го 
па ло ну, але ка рыс ці ад яго вя лі кай не 
бы ло. Тры з па ла ві най апош ніх га доў 
свай го ка рот ка га жыц ця пра ся дзеў з хво
ры мі на га мі на печ цы. Ма ці ра бі ла што 
маг ла, каб яго вы ле чыць, ва зі ла да дак та
роў у Га род ню і Бе ла сток. Толь кі гро шы 
пат ра ці ла. Але ўсёта кі ней кая ка рысць 
ад Паў ла па я ві ла ся. Ха ця хво ры, але 
яш чэ двое дзя цей пры ста раў ся. У іх лі ку 
бы ла і Тац ця на. Ака за ла ся гэ та вя лі кім 
па ра тун кам Аль ж бе це — адзі най кам па
ні яй на цэ лае астат няе жыц цё. Баць ка, 
па мі ра ю чы, за браў з са бой яш чэ ба бу лю 
і тры ста рэй шыя дач кі. Па мер лі яны ад 
ты фу, які прас ле да ваў сям’ю яш чэ з ча
соў бе жан ства. У ад ным го дзе Аль ж бе та 
вы пра ві ла пяць па ха ван няў.

Тры ва лы след на псі хі цы Тац ця ны па
кі нуў перш за ўсё ін цы дэнт з ба цюш кам. 
Мож на зра зу мець хва ро бу, смерць, але 
та кіх ня люд скіх па во дзін ус п ры няць не
маг чы ма.

— Я па сён ня не на ві джу ба цюш каў, 
— прыз на ец ца. — У ха ту ўпу скаю, але 
не ма гу за быць.

За кож нае па ха ван не прый ш ло ся Аль
ж бе це пла ціць. Не бы ло змі ла ван ня, як 
ка жуць, «bu si ness is bu si ness». Па зы ча ла 
ад доб рых лю дзей, сва я коў. На апош няе 
па ха ван не саб ра ла толь кі трыц цаць зло
тых. Ба цюш ка браў трыц цаць два, без 
ні я кіх скі дак. Раз г не ва ны, скі нуў гро шы 
са ста ла. Цяж кія ма не ты рас сы па лі ся па 
пад ло зе.

— І я са бе па ду ма ла, — ка жа Тац ця на, 
— ча му ж гэ та ма ма тых гро шай не паз бі
ра ла і на зад не ўзя ла.

*  *  *
Не ве даю ці сын спа да ры ні Тац ця ны 

ча стуе ба цюш каў сва ім са мым смач ным 
у све це мё дам, але мне сло і чак па да ра
ваў.

vІа ан на ЧА БАН

Пра су ха сто і ны бой ся: уба чыць — сло вам каль не, паст ра шыць „кі шэ ню 
па ма цаць”. А ка лі спі лоў ва еш су ха сто і ну або ця рэ біш яе 
ці ўжо на воз ва ліш, та ды і гэ ты ляс нік не ка лю чы, а па мяк
чэ лы: не вель мі ска жа та бе дзя куй, але па мяр коў на бу дзе 
і сло вы ка заць, і пад мо жа, ну, хоць пень аб ка рыць, на воз 
ця леш пад няць... Га ды ідуць. Ча ста — грыб ныя. Не раз за 
ле та і за па ча так во се ні аб хо джу ляс ныя дзя лян кі. Суст ра
каю грыб ні коў, па сту хоў. Ба чу... су ха сто і ны, су ха сто і ны, 
су ха сто і ны ў гэ тых гу стых, пас ля ва ен ных ля сах...”.

Фё дар Ян коў скі жыў яш чэ да на сту пу вір ту аль най рэ ча
іс нас ці, жыў ён у на яў ным све це, сту паў па на яў най зям лі 
і ўспры маў свет та кім, якім ён у са праўд нас ці.

А дрэ вы — гэ та ж ар га ніз мы, якія жы вуць і па мі ра юць, 
у агуль нас ці як лю дзі. А лю дзей жа па мер лых па ляць або 
ха ва юць у зям лю, каб у па мя ці за ха ваць толь кі жы вых іх; 
не хо чам, каб пас ля смер ці аста ва лі ся і тле лі ся род нас. 
Тое ж са мае і з дрэ ва мі, ля са мі, Пуш чай — па жа да на, каб 
яны аста ва лі ся ад но ў поў ні жыц цё вых кра сак...

Не каль кі дзя сят каў га доў та му раз гар нуў ся ў нас 
на ступ на ваў коў, на тыя сім ва лы звер ства. І пе ра бі лі іх 
знач на. І ака за ла ся, што ста ла хва рэць ляс ная звя ры на 
— не ста ла тых „ле ка раў”, якія зво дзі лі хво рых ка зуль ці 
але няў, па кі да ю чых вы жы ва ю чы мі толь кі зда ро вых звя
роў. І спат рэ бі ла ся вяр нуць у пры ро ду ваў коў, бо ж ня ма 
та ко га зло га, што не нес ла б за са бою ней кай ка рыс ці.

Ці ка ва па кі даць асоб ныя ача гі, ку ды не ўмеш ваў ся б ча
ла век. Мож на ж іх ар га ні за ваць не толь кі ў Пуш чы — вель
мі ці ка ва бы ло б абяз лю дзіць і па кі нуць пры ро дзе ней кі 
квар тал га рад скіх хма ра чо саў, ней кі квар тал га рад скіх 
асаб ня коў і аб’ я віць там стро гія за па вед ні кі. На пэў на раз ві
лі ся б там ары гі наль ныя бі я то пы, якія за ці ка ві лі б не толь кі 
на ву коў цаў, але і шы ро кія ко лы праг ных уся ля кіх на він 
са мых пры стой ных гра ма дзян. І ці ка ва так са ма, як жа тыя 
гра ма дзя не па ста ві лі ся б да та ко га пра ек та, ка лі б ён кра
наў іх нюю вы га ду...

Па да ро зе з Аль хо вай Клад кі ў Пад ляў ко ва Пуш ча 
амаль вяр ну ла ся да свай го нар маль на га вы гля ду; аста
ло ся толь кі прыб раць астат нія тэ ры ко ны мёр т вай ад 
ка ра е даў драў ні ны ад су ха сто і ны. І мож на бы ло б ра да
вац ца вяр тан ню нар маль нас ці ў Пуш чу. Ад нак па куль што 
за ра на, бо ж у наш час, час гла баль най вё скі, дзе жы вуць 
не толь кі па ны і му жы кі, але як і ў кож най вёс цы спа кон 
вя коў, жы вуць ся род іх і звы чай ныя ха ло пы, ця пер ча ста 
пад бух тор ва ныя вір ту аль най, да лё кай ад сут нас ці фік цы
яй. І ў та кіх умо вах не вя до ма, ці на мес ца Пуш чы не з’я віц
ца ней кая но вая рэ аль насць...

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Ле таш нім ле там прай шоў ся я па Пуш чы ад Пад ба ра ві
скаў да Ка пі тан ш чы ны. Не па ра да ваў мя не та дыш ні 
від Пуш чы, зня ве ча най абяск роў ле ны мі ел ка мі, зна

чыць паз баў ле ны мі сва іх най важ ней шых ор га наў дрэ ва мі. 
Елач ныя су ха стоі ства ра лі ўра жан не эка ла гіч най ка таст ро
фы. А сё ле та ад п ра віў ся я бай кам, з бо ку Аль хо вай Клад
кі ў бок Пад ляў ко ва; мож на ска заць, што па ра лель най 
да ро гай, ад да ле най рап там ад мі ну ла год няй на ней кіх пяць 
кі ла мет раў.

Ця пер Пуш ча вы гля дае інакш. Не ві даць ужо бы ло 
ўсох лых елач ных стаў бу ноў. За Аль хо вай Клад кай па ка
за лі ся мес цы, ус ла ныя за сох лай елач най ка рой — там 
бы лі склад ва ны ства лы па мер лых дрэў, якія ця пер ад туль 
пры бра ны. Да лей у ле се, з абод вух ба коў Бар нач чы ны 
пры ляс ной да ро зе там і сям ста я лі тэ ры ко ны яло вых бяр
вен няў, ба дай двух мет ро вай даў жы ні, га то выя да вы ваз кі. 
А са ма Пуш ча вы гля да ла пры стой на, быц цам яе не кра ну
ла ні я кая ка таст ро фа.

Гар таю кніж ку эсэ бе ла ру ска га фаль к ла ры ста Фё да ра 
Ян коў ска га. Пі ша ён: „Усе мы — Ва сі лі і Ба зы лі, Зміт ра кі 
і Паў лю кі, Але сі і Ста сі, Пет ру сі і Пет ры кі — паз на ва лі, іду
чы па ле се: гэ та — су ха сто і на. Па мер ла дрэ ва, нес пі ла ва
нае, няс се ча нае і не пад се ча нае. Яно — на пні — пад сох
ла ці на ват усох ла ся, а то вы сах ла. Паз на ва лі су ха сто і ну 
без па мыл кі. І хто б з нас, хлап чу коўпад па скаў, па сту хоў, 
ні ўба чыў су ха сто і ну, без па пер кі і алоў ка за піс ваў у па
мя ці за дан не са мо му са бе: уве ча ры, як толь кі ўба чыць 
та ту, ска жа, дзе ўба чыў су ха сто і ну, якая яна — вы со кая 
ці ніз кая, тоў стая ці тон кая, з гу сты мі ці рэд кі мі га лі на мі. 
Ра ска жа, як — і ці лёг ка — да е хаць да су ха сто і ны. Дак
лад ва лі, ці лёг ка спі ла ваць і аб це ра біць яе, як яна ля жа на 
воз. Доб ра ж бу дзе, ка лі тая су ха сто і на, лёг кая і га то вая, 
пры е дзе на наш двор, бу дзе на шаю ка ло даюбяр ном або 
на шы мі дры ва мі. У трох ля сах, што ак ру жа лі на шу вё ску, 
не толь кі не за ба ра ня ла ся спі лоў ваць і за бі раць са бе лю
бую су ха сто і ну і лю быя су ха сто і ны — за гэ та бы ла са ма 
па дзя ка, а то — і ўдзяч насць. Жы ло прыз нан не: Хто су ха
стой зво зіць, той ле су і нам даб ро ро біць. Жы ло дру гое: 
Су ха стой з ле су звёз — ле су зда роўя пад вёз. І наш то 
ўжо ляс нік над ка зён ным ле сам! На та па рыш ча ні чо га не 
сся чы, на ву дзіль наву даўё не зрэж: уба чыць — па ка рае. 
Ці акт скла дзе, су дом бу дзе стра шыць. Ці ся ке ру або 
пі лу ад бя рэ. Ці — пас ля гэ та га — і зай с ці ў ка зён ны лес 

Не маг чы ма за быць

Зды мак Тац ця ны з мо ла дас ці
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— Я ха це ла б яш чэ раз па ба чыць 
гэ ты спек такль, — ка жа Вік то рыя 
Гаць з бель скай «трой кі».

Мо ва пра па ста ноў ку «Доб ры 
дзень, Ярас лаў Ва сі лье віч!», які пад 
кі рун кам Іа ан ны Троц і на стаў ні цы 
Ва лян ці ны Ба бу ле віч пад рых та ва ла 
бель ская мо ладзь. П’е са апа вя дае пра 
ле ген дар на га бяль ш ча ні на і на стаў ні-
ка Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча. Ён пат рон 
бель скай «трой кі».

Вік то рыя Гаць, ка лі пра хо дзі ла па 
школь ным ка лі до ры по бач стэн да, 
прыс ве ча на га Ка сты цэ ві чу, не ўяў ля-
ла які гэ та быў вя лі кі ча ла век.

— Ён быў аў та ры тэ там ва ўсім, 
— ка жа ся мік лас ні ца.

— У па ста ноў цы 
га во раць, што ён быў 
су ро вы і пат ра ба валь-
ны, — пра ва ку ем 
ву ча ні цу, — мо ладзь 
та ко га не лю біць!

— Ча сам доб ра, 
ка лі на стаў нік та кі 
су ро вы, — пя рэ чыць 
Вік то рыя і да дае: 
— Ён так нап раў ду лю-
біў і шка да ваў сва іх 
вуч няў, да па ма гаў ім 
здзяй с няць жыц цё-
выя пла ны і ма ры. Ну 
і ца ніў му зы кан таў 
і ўсіх, хто пра яў ляў ма-
стац кія здоль нас ці.

Вік то рыя за хоп ле на іг рой ста рэй-
шых сяб роў. Яна са ма так са ма ха це-
ла б вы сту піць у та кой па ста ноў цы.

Мар та Сві дэр ская так са ма пад 
ура жан нем іг ры ста рэй шых сяб роў. 
Яна з прыз нан нем гля дзе ла на бра та 
Пят ра. На па чат ку хва ля ва ла ся за 
яго вы ступ лен не. Зу сім не пат рэб на. 
На сцэ не ён не згу біў упэў не нас ці, 
ні чо га не пе раб лы таў. Спек такль 
у пэў ным сэн се дас пя ваў у іх ха це. 
Пят русь вы стой ваў пе рад люст рам, 

ма ду ля ваў го лас і мі мі ку, кры чаў на 
цэ лае гор ла.

— Ён ня раз гэ тым кры кам здо ра ва 
мя не на па ло хаў, — смя ец ца Мар та.

Уся сям’я Сві дэр скіх пе ра жы ва ла 
за Пет ру ся. Баць кі хва лі лі яго і ра бі лі 
ўсё, каб не за гас сцэ ніч ны эн ту зі язм 
хлоп ца. І са праў ды Пят ро не пад вёў 
на сцэ не. Яго сме ла мож на лі чыць 
леп шым ак цё рам у па ста ноў цы. Ка лі 
ідзе пра іг ру, дык тут ві да воч на вы лу-
ча лі ся шмат га до выя ўдзель ні кі «Ан т-
рак та» Мак сім Фі ё нік, Інэ са Га па нюк, 
Оля Зін ке віч, Юлія Скар бі ло віч. Пят-
ро Сві дэр скі не ад ста ваў ад іх як ак-
цёр. У яго так са ма не бы ло праб лем 
з на ці скам.

Ка лі пра вы маў лен не і на ці скі, тут 
са праў ды ёсць над чым пра ца ваць. 
Гэ та праб ле ма над та ві да воч ная пас-
ля ка ні ку лаў. Част ка ак цё раў за бы ла-
ся як пра віль на ак цэн та ваць і вы маў-
ляць сло вы. Праў да, на гэ тым хіст кім 
по лі мы пры кме ці лі па зі тыў ныя 
прык ла ды. Вось Пат ры цыя Ні чы па-
рук вель мі пад цяг ну ла ся ў моў ным 
сэн се за час ка ні ку лаў.

Апош няя прэ зен та цыя ме ла свае 
проб лі скі. У спек так лі гас ці нна 

вы сту пі ла Маг да ле на 
Гаў ры люк. Усе па мя та ем 
Маг ду са спек так ля «Бе-
жан ства». За раз яна сту-
дэн т ка тэ ат раль най ака-
дэ міі. Маг да па ка за ла як 
пры ка ваць да ся бе ўва гу. 
На гэ та пат рэб ная за ся-
ро джа насць і ва ло дан не 
го ла сам. Ка лі яна бра ла 
сло ва, усе на яе гля дзе лі 
і слу ха лі.

У па ста ноў цы жы вая 
му зы ка і цу доў ныя пес ні. 
Гэ ты бок спек так ля ап ра-
ца ва лі Ган на Фі ё нік і Іа-

ан на Троц. Вя лі кай не ча ка нас цю быў 
шэ дэўр сус вет на га гур та «Brut to». 
Пес ня на сло вы Ян кі Ку па лы над та 
су гуч ная жыц цё ва му і на стаў ніц-
ка му дэ ві зу Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча. 
Хоць сло вы ўзнік лі ў мі ну лым ста год-
дзі, яны не згу бі лі ак ту аль нас ці:
Будзь сме лым!.. Ма гут на яр мо 

друз га чы!
Ідзі сам на пе рад, дру гіх ве ду чы!
Будзь сме лым!.. Не вер у люд скую 

брах ню,

Вер толь кі ў ад ва гу і сі лу сваю!
Будзь сме лым, як ве цер, як во ля са ма!
Знай, сме лых не чэп ле ні крыў да, 

ні цьма!
Будзь сме лым, як бу ра, што 

кры шыць ду бы,
А бу дзе твой верх, тваё пра ва 

ўсяг ды.

Мы ўжо ра ней на пі са лі, што 
спек такль «Доб ры дзень, Ярас лаў 
Ва сі лье віч» па ві нен стаць ві зіт най 
кар тач кай бель скай «трой кі». Гэ та па-
він на спра ца ваць. Ма лод шыя вуч ні, 
як Вік то рыя Гаць, вель мі ха це лі б вы-
сту піць у та кім спек так лі. Зга да ная 
па ста ноў ка ад бы ла ся на дош ках Дра-
ма тыч на га тэ ат ра ў Бе ла сто ку пры 
поў най за ле. На шы ама та ры тэ ат ра, 
боль шасць якіх за раз вуч ні Бель ска-
га бел лі цэя, вы сту пі лі ў Бе ла сто ку 
два ра зы — ра ні цай і ве ча рам. Гэ та 
ўсё ад бы ва ла ся на свя та Уз дз ві жан ня 
Кры жа Гас под ня га, 27 ве рас ня, у рам-
ках чац вёр та га вы пу ску Фе сты ваю 
«Одэ».

Фо та і тэкст
 Ган ны КАН Д РА ЦЮК

Ка сты цэ віч ву чыць і за хап ляе!
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад-
ка зы, з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, 
на пра ця гу трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 38-17: 
Пуп, ван на, апя кун, уз рост, Ас, вус ны, 

выс па, мо, кух ня, ар, пах, уз лёт. Ну, звыч ка, 
па рус, ух, пос пех, вяс на, фак ты, вяз, Ан на, 
маё, порт.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі: за піс-
ныя кніж кі, вый г ра лі Дам’ ян Кар ні люк, 
Маг да Яку бюк, Вік то рыя Гаць з КШ 
з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш скім. Він шу ем!

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 42-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” да 22 
кастрычніка 2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

У кож ным до ме ёсць, на да чы — 
На ста ле ці на сця не.
Яно кож на га з нас ба чыць,
А ся бе — ні ко лі, не!
Л.....

  

Ад каз на за гад ку № 38-39: тэр мо метр.
Уз на га ро ду, бе ла ру скую кніж ку, вый г-

раў Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-Пад ляш-
ска га. Він шу ем!

(У. Мац ве ен ка)

Вол і конь раз маў ля лі з са бой.
Конь ка жа:
— Хто ты і на ка го ты па доб ны? Вось я — конь! Ца ры, кня зі і ба ро ны ўпры гож ва юць мя не зо ла там, 

се раб ром і са дзяц ца на маю спі ну.
Вол, па маў чаў і ад ка заў:
— А я — даб ра дзей ства гэ тай кра і ны! Я цяж ка пра цую, стам ля ю ся, усё для та го, каб ты і твой цар 

спа жы ва лі мой за ра бо так. Дзя ку ю чы ма ёй пра цы на род сы ты і шчас лі вы. А ка лі я не бу ду пра ца ваць, 
ты і твой цар пам ра це ад го ла ду. Не будзь жа та кім няў дзяч ным!

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

Вол і конь
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

На гры бы
Ой, гры боў тут на рас ло,
Хоць ка сі ка сой!
Ра ніч каю кра мя ной —
З ко шыч кам у лес гур бой.

Ад ны гры бы ра стуць у сям’і,
Ін шы са мо ту абі рае.
Ідуць на ло вы грыб ні кі,
Во кам у каст ры цу, мох ца ля юць.

Па дзем на га ён све ту госць,
І на наш хо ра ша зір кае...
— За ходзь у ко шык, яга мосць.
У ле се ра зам па гу ля ем...

— За лазь у ко шык сам, грыб нік!
Сам пад стаў ляй пад но жык нож ку!
Ха цеў бы, каб і та бе — чык!
Як толь кі вый дзеш на да рож ку?

Мі ра ЛУК ША

ЛІ СТА ПАД 
У ЛЕ СЕ
Стра ка тыя дрэ вы i хмыз-

ня кі па во лі скі да юць свой 
асе нні ўбор. Вось адзін ліс цік 
він ці кам ля ціць з жоў тай 
бя роз кі. Дру гі — ва лі кам па 
па вет ры ко ціц ца. I чым блі-
жэй да зям лі, тым усё па ска-
рае i па ска рае аба ро ты. Трэ ці 
— стра ка тым ма тыль ком 
пыр хае над па ры жэ лай тра-
вою, доў га вы бі ра ю чы мес ца, 
дзе б апус ціц ца. A гэ ты, бу-
ры, лёг кай птуш кай пе ра ля-
цеў пра стор ную па лян ку i па-
во лі пры сеў пад чыр во ным 
ку стом брыз г лі ны.

З роз ных дрэў па -роз на му 
ліс це апа дае. Ліс це клё наў па-
ра шу ці ка мі апу ска ец ца ўніз. 
Ін шы раз на ват з па ра шу ты-
стам на кан цы ча ран ка — па-
вуч ком якім- не будзь аль бо 
мош кай.

I ня ма двух лі стоў, якія б 
ад ноль ка ва па да лі. Коль кі б 
ix ні бы ло ў ле се, кож ны па-
свой му з асен няй зям лёю су-
стра ка ец ца.

Ры гор ІГ НА ЦЕН КА

Фо та Ган ны КАН Д РА ЦЮК

Szał

Worek

Pi

Opał

Хлопцы з «Падляшскага вянка» з Беластока. 
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Та кой за бой най для ты туль
на га на ро да лю бой ад на на
цы я наль най кра і ны моў най 
па лі ты кі ўслед за Рэс пуб лі кай 
Бе ла русь не ўвя ла ні вод ная 
з ут во ра ных на пост са вец кай 
пра сто ры дзяр жаў. У іх пра цяг
ва лі фун к цы я на ваць пры ня
тыя ў апош нія га ды іс на ван ня 
СССР спра вяд лі выя, цал кам 
ад па вед ныя су свет най прак ты
цы за ко ны аб мо вах: у кра і не 
з ад ной ты туль най на цы яй ста
ту сам дзяр жаў най на дзя ля ец
ца толь кі яе мо ва. Не раз ду ма
ла ся, каб не раз ва ліў ся СССР, 
Рэс пуб лі ка Бе ла русь не пай ш
ла б на ўвя дзен не афі цый на га 
бе ла ру скару ска га двух моўя, 
бо гэ та не сты ка ва ла ся б 
з уста ля ва най ва ўсіх са юз
ных рэс пуб лі ках моў най прак
ты кай. За раз, не бу ду чы за леж най ад 
іх ці ад яко гане будзь над дзяр жаў на га 
цэн т ра, ула ды Рэс пуб лі кі Бе ла русь зні зу 
да вер ху спаў на ўкам п лек та ва ныя аб ру се
лы мі, адар ва ны мі ад на цы я наль най гле бы 
чы ноў ні ка мі, без асаб лі вых цяж кас цей вы
ту ры лі бе ла ру скую мо ву на або чы ну афі
цый на га жыц ця, у вы ні ку ча го яна ста ла 
ма ла аў та ры тэт най у гра мад стве, амаль 
зу сім ня чу тай і ся род сва іх пры род ных 
нось бі таў. Ад бы ло ся амаль поў нае бе ла
ру ска моў нае аня мен не як на афі цый ным, 
так і на пры ват ным уз роў нях. На здзіў, 
гэ тым смя рот ным для бе ла ру скай мо вы 
шля хам не пай ш ла ра зам з сап раў д ны мі 
на цы я наль ны мі пат ры ё та мі толь кі ад на 
з са мых шмат лі кіх у нас хрыс ці ян скіх кан
фе сій — ка та ліц кая. Пра ва слаў ная цар к
ва за ста ец ца вер наю ру ска му ду ху.

У вы со кіх эша ло нах ула ды ў поў най 
ме ры ра зу ме юць усе сур’ ёз ныя за га ны, 
хі бы сва ёй моў най па лі ты кі, але пуб ліч на 
прыз наць іх не жа да юць. Яны пу ска юць 
раз лі ча ныя на пра ста коў плёт кі, што для 
бе ла ру саў, маў ляў, род най мо вай з’яў ля
ец ца і ру ская, што ў яе ства рэн не яны 
ўнес лі вя ліз ны ўклад, што без іх мо і ўво
гу ле яна не з’я ві ла ся б на свет. Тут ужо 
ад чу ва ец ца на ват ней кая зня ва га і да са
міх ру скіх, ні бы та не здоль ных ства рыць 
для ся бе ўлас ную мо ву.

Да рэ чы, бе ла ру сы не ка лі ме лі не 
менш цес ныя моў ныя кан так ты і з за
ход няй су сед кай. Ад нак ні яны са мі ці 
хтось ці ін шы не пу скаў плё так, што іх 
род ная мо ва — поль ская мо ва. Су час
ныя ж па лі ты кі РБ, каб змыць сваю ві ну 
за амаль поў ную ад сут насць бе ла ру скай 
мо вы ў афі цый ным жыц ці, ідуць на лю
бую фаль сі фі ка цыю. Праў да, апош нім 
ча сам ад чу ва ец ца ней кая за кла по ча
насць улад ных струк тур ка таст ра фіч ным 
ста нам бе ла ру скай мо вы, але дзей с ныя 
прак тыч ныя за ха ды па раз вяз ван ні гэ тай 
пе рас пе лай ар хіск ла да най праб ле мы 
на дзяр жаў ным уз роў ні не ро бяц ца. Ка
лі ж дзяр жа ва пасур’ ёз на му, а не на 
сло вах за ду мае ра та ваць ад па гі бе лі бе
ла ру скую мо ву, трэ ба па чы наць з па сту
по ва га пла на ва га ўвя дзен ня яе ў сваю 
прак тыч ную дзей насць. Ка лі та кое бу дзе 
заў ва жа ным у сфе ры па лі тыч на га жыц
ця, на гэ та ад ра зу ж пра рэ а гу юць ад мі
ніст ра цый нагас па дар чыя ор га ны і пад на
ча ле ныя ім прад пры ем ствы і ар га ні за цыі, 
уста но вы аду ка цыі, на ву кі, куль ту ры, усё 
гра мад ства ўво гу ле. Ба ла зе, у нас ёсць 
ба га тая ў гэ тым прак ты ка, на бы тая ў га
ды між ва ен най бе ла ру сі за цыі.

Па коль кі май скім рэ фе рэн ду мам бе ла
ру скую мо ву ў за ня пад пры вя ла дзяр жа
ва, та му ад яе па він на і сы хо дзіць іні цы я
ты ва па вы ра та ван ні не а цэн най свя ты ні 
на шай Баць каў ш чы ны.

Ліш нім бы ло б тлу ма чыць, на коль кі скла
да на ў су час най эк ст рэ маль най сі ту а цыі 

за бяс пе чыць паў на вар тас нае жыц цё бе
ла ру скай мо ве. Праб ле ма ледзь не па раў
наль ная з лік ві да цы яй цяж кіх на ступ стваў 
Чар но быль скай ка таст ро фы. Ад нак, гэ та 
не пры чы на, каб дзяр жа ва бяз дзей ні ча ла, 
ні чо га не ра бі ла, як гэ та бы ло ха рак тэр на 
для яе ў апош нія два дзе ся ці год дзі.

Агуль на вя до ма, каб сён ня бе ла ру
ская мо ва не на сло вах, а на спра ве 
ста ла дзяр жаў най, яе трэ ба поў на маш
таб на ўвес ці ў па лі тыч нае, эка на міч нае 
і вай ско вае жыц цё, аду ка цыю, на ву ку, 
куль ту ру, а так са ма ў роз ныя сфе ры 
не а фі цый най гра мад скай дзей нас ці 
лю дзей. Не сак рэт, што та кое рэ аль на 
толь кі праз са мае істот нае аб ме жа ван
не са цы яль ных фун к цый ру скай мо вы, 
якую ўжо з пер шых дзён уста ля ван ня 
прэ зі дэн ц кай сі стэ мы кі ра ван ня кра і най 
яе ўла ды, як след не па ду маў шы, зра бі лі 
фак тыч на адзі най дзяр жаў най і па ча лі 
пла на мер на вы во дзіць бе ла ру скую мо ву 
аду сюль, ку ды яе змаг лі ўка ра ніць да гэ
туль. Не сак рэт, што пай с ці на аб ме жа
ван не маш та баў вы ка ры стан ня ру скай 
мо вы ў афі цый ным жыц ці ніх то з на шых 
па лі ты каў на ват і пры вя лі кім жа дан ні 
не ад ва жыц ца, ве да ю чы, як за яе лё сам 
у ін шых кра і нах піль на со чаць Ма скоў скі 
Крэмль і яго гас па дар Ула дзі мір Пу цін. 
Та му на пры няц це су пя рэч лі вых іх ін та рэ
сам за ха даў па вы ра шэн ні моў най праб
ле мы не хо піць сме лас ці ў па лі тыч на га 
кі раў ні цтва РБ, пры чым на ват і та ды, ка лі 
яно цвёр да ўсвя до міць са бе, што моў ная 
за леж насць ад ус ход ня га су се да да ну ля 
зво дзіць яе дзяр жаў ны су ве рэ ні тэт. Вось 
у што, цал кам за ка на мер на, вы лі ла ся 
не дас вед ча насць у моў ным пы тан ні тых, 
хто прый шоў да ўла ды ўлет ку 1994 го да, 
хто ў маі 1995 го да ру ка мі збі та га з пан та

лы ку на ро да са цы яль на ўраў няў ру скую 
мо ву з бе ла ру скай! За раз яе не вы ра
та ваць без зго ды Маск вы, та му, ві даць, 
пра сіць вяр нуць яе на за кон ны дзяр жаў
ны па сад трэ ба не так прэ зі дэн та А. 
Лу ка шэн ку, як па лі тыч нае кі раў ні цтва 
Ра сіі. На дзеі ж на яго зго ду вель мі ма
ла, па коль кі яно так моц на за ці каў ле на 
ў тэ ры та ры яль ным ад наў лен ні ко ліш няй 
са вец кай ім пе рыі — СССР. Ут ва ры ла ся 
неш та па доб нае на бяз вы хад ны ту пік! Ад
но, што хоць кры ху су ця шае, ве да ем, хто 
па кі нуў пас лух мя ны, ціх мя ны бе ла ру скі 
на род без род най мо вы: у ка нец зру се
лыя, за ры ен та ва ныя на Маск ву па лі ты кі 
су поль на са шчы ра ад да ны мі ім здэ на цы
я на лі за ва ны мі ідэ о ла га мі.

Не ве даю, як ін шыя, я ж мяр кую, што 
су час ныя ўла ды не па жа да юць, не ад ва
жац ца прыз наць, якая не зас лу жа ная ла
ска бы ла зроб ле на ру скай мо ве май скім 
(1995) і лі ста па даў скім (1996) рэ фе рэн
ду ма мі і не прыз наў шы, на ват не па ду ма
юць штось ці кан к рэт нае пра па ноў ваць 
па вып раў лен ні ўрод лі вай моў най сі ту а
цыі. Яны вы дат на ра зу ме юць, што адзі
ным за кон ным гас па да ром ру скай мо вы, 
у тым лі ку і на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе
ла русь, з’яў ля ец ца Ра сія і што без зго ды 
апош няй бе ла ру сам не да пуш чаль на на
ват і сім ва ліч на за мах нуц ца на гэ тую так 
да ра гую ёй свя ты ню, ха ця і чу жой яна 
з’яў ля ец ца для на шай га ра паш най зям лі.

Пра па на ваць штось ці слуш нае, кан
ст рук тыў нае па вып раў лен ні на ша га ка
ла ні яль на га моў на га ста но віш ча да во лі 
скла да на ад на му аў та ру. Тут пат рэ бен 
ка лек тыў ны ро зум. Пэў ныя ж мер ка ван ні 
вы ка жу. Рэ аль ны стан бе ла ру скай мо вы 
за раз та кі, што за ка на даў цы па він ны, 
не ба вя чы час, пе раг ле дзець ар ты кул 

Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якім 
яна на дзе ле на ста ту сам дзяр жаў най, бо 
ў жыц ці та ко га ні на ёту не на зі ра ец ца, 
ві ноў ні ка мі ча го ў пер шую чар гу з’яў ля
юц ца са мі ор га ны ўла ды і кі ра ван ня. Яны 
пры вы ка нан ні сва іх служ бо вых аба вяз
каў зу сім не ка ры ста юц ца дзяр жаў най 
бе ла ру скай мо вай, г.зн. гру ба па ру ша
юць ас ноў ны за кон кра і ны і та му не толь
кі фар маль на, але і па сут нас ці пад ля
га юць па ка ран ню, ча го мы не ба чым на 
прак ты цы. Са ска за на га нап рош ва ец ца 
та кая выс но ва: трэ ба аль бо праў ку ўнес
ці ў Кан сты ту цыю РБ, аль бо жор ст ка 
ка раць тых, хто не вы кон вае яе па ла
жэн ня аб мо ве. Лі чыць жа бе ла ру скую 
мо ву дзяр жаў най толь кі за тое, што яна 
ка ліні ка лі гу чыць па ра дыё і тэ ле ба чан ні 
(пе ра важ на дзя ку ю чы вы ка ры стан ню яе 
са мі мі жур на лі ста мі), у за пі сах у са ло нах 
га рад ско га тран с пар ту, на не ка то рых 
аў та зап раў ках — гэ та ёсць у най вы шэй
шай сту пе ні пра фа на цыя.

Каб сён ня бе ла ру ская мо ва бы ла па
сап раў д на му дзяр жаў най, не іс на ва ла б 
пат рэ бы ў вуз кіх ко лах лю дзей ла дзіць 
на ёй раз у год дык тоў кі. Ро біц ца ж гэ та 
не ад даб ра, а толь кі дзе ля та го, каб 
вы ра та ваць за няд ба ную ўла да мі бе ла
ру скую мо ву ад рэ аль на га ско ну. Не 
на дае апош няй фак тыч най дзяр жаў нас ці 
і жаб рац кая пры сут насць род на га сло ва 
ў сі стэ ме аду ка цыі. Я не су праць, каб 
у та кіх мес цах хоць і пажаб рац ку гу ча
ла бе ла ру ская мо ва, але гэ та ні ко лі не 
на дасць ёй рэ аль най дзяр жаў нас ці. Каб 
вый с ці на та кі ўзро вень, па трэб ны поў ны 
пе ра вод сі стэ мы аду ка цыі на шай кра і ны 
на яе на цы я наль ную бе ла ру скую мо ву.

Здзіў ляе за ця тая ўпар тасць спрэс 
ру ска моў на га дзяр жаў на га чы ноў ніц ка
га апа ра ту ў не жа дан ні хоць зболь ша га 
вы пра віць учы не ную ім праз рэ фе рэн дум 
1995 го да па гі бель ную для бе ла ру ска га 
на ро да па мыл ку. На ват зу сім не дас вед
ча на му ча ла ве ку зра зу ме ла, што ніх то 
ін шы, а толь кі на шы па лі ты кі кан чат ко ва 
за гу бі лі бе ла ру скую мо ву, як дзяр жаў ную, 
вы я віў шы гэ тым са мым ці сваю аб са лют
ную абы я ка васць да яе, ці поў нае не ра
зу мен не да дзе най праб ле мы. А бы ло ж 
і сён ня ёсць у ка го па ву чыц ца яе раз вяз
ван ню, да прык ла ду, у Па кі ста на. Яго ка
рэн ныя на ро ды, а не якіяне будзь прыш
лыя эт ніч ныя мян шы ні, вы ка ры стоў ва юць 
больш за 70 на цы я наль ных моў, а афі цый
най мо вай з’яў ля ец ца ўсё ж ад на: ур ду, як 
мо ва са ма га шмат лі ка га на ро да. Здаў на 
рас паў сю джа ная тут і ан г лій ская мо ва, 
але ў па лі ты каў Па кі ста на ха пі ла ро зу му 
не на даць ёй ста ту су дзяр жаў най. Адз на
чу і та кое: у гэ тай кра і не ў не каль кі ра зоў 
больш на сель ні цтва, чым у Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь і тым не менш дзяр жаў ная мо ва 
толь кі ад на — мо ва ас ноў най ка рэн най 
на цыі. Еў ра пей скай Бе ла ру сі ёсць ча му 
па ву чыц ца ў гэ тай азі яц кай кра і ны! Бя да 
толь кі, што ня ма ах во ты.

vЛе а нід ЛЫЧ, 
док тар гі ста рыч ных на вук, пра фе сар

Ча му мо ва ты туль най на цыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

не з’яў ля ец ца рэ аль на дзяр жаў най
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ДЗЕНЬ ПРАЙ ШОЎ

Дзень прай шоў у мя не, як учо ра,
Без вя сел ля, без смут ку, без го ра,
Не пу жа ла мя не не па го да,
Не ча каў, што па чую ня го ды.
 Рап там вест ку па чуў я з эк ра на,
 Што дзесь вё скі дры жаць ад бу ра на,
 Што зры вае з да моў ве цер да хі,
 Што жан чы ны там пла чуць ад жа ху.
Што ві ху ра ла мае там дрэ вы,
І дождж з гра дам там зніш чыў па се вы,
Што раз бі ла там дрэ ва ма шы ну
І за бі ла ў ма шы не жан чы ну.
 По тым вест ка пры бег ла дру гая,
 Што смя рот ні ца дзесь ма ла дая,
 Пры ту рэц ка-сі рый скай гра ні цы
 Узар ва ла ся по бач свят лі цы,
Ці ля до ма куль ту ры сту дэн таў.
На лі чы лі ўжо ў гэ тым ма мен це
Больш чым трыц цаць за бі тых ах вя раў,
Іх вы но сяць да лей са ні та ры.
 Мно га ра не ных з гэ та га до ма,
 Ак ры ваў ле ных хлоп цаў з раз г ро ма,
 Іх вя зуць са ні та ры ў баль ні цы,
 Ля сі рый ска-ту рэц кай гра ні цы.
А зда ва ла ся прой дзе дзень ці ха,
А бу ран па я віў ся, як лі ха,
І ў ту рэц кай іс лам скай кра і не
Джы ха дыст ка са сту дэн та мі гі не.

ПА ХОД КАЮ ЦІ ХАЮ ВО СЕНЬ

Па ход каю ці хаю во сень
Да нас пад к ра да ец ца ўжо,
Шу кае ў ір жыш чах ка лос ся,
І моц на іх топ ча даж джом.
 З ха лод ным сяб ру ю чы вет рам,
 Зры вае лі сты з роз ных дрэў
 І ба вяц ца імі з па вет рам,
 Вы каз ва юць ра дасць і гнеў.
За вы юць яны, як гі е на,
За сту ка юць нам у ак но,
У клу ні па ню ха юць се на,
Ачыс цяць са смец ця гум но.
 А во сень па кі не нас з хма рай
 І з вет рам на ты дзень ці два,
 І сон ца на нас круг лым тва рам
 Гля дзець бу дзе, як ка ра вай.
Па ба чым мы ба бі на ле та,
Зя лё ную на ват тра ву,
І ў пар ках яш чэ мно га кве так,
І пту шак між дрэў на я ву.
 Ды во сень ха лод ныя но чы
 Пад кі не нам хут ка ўсур’ ёз,
 За імі пач не бод ра кро чыць
 Што дзень неп ры ем ны ма роз.
Нам не ба зак ры юць зноў хма ры
Па льюц ца з іх ча ста даж джы,
Зай г ра юць нам вет раў фан фа ры,
Аж дом наш ад іх зад ры жыць.

ГЕ РА НІ

Зі мой у ло джыі праз шы бы
Гля дзяць ге ра ні дзве на снег,
На ле дзя ныя ўні зе глы бы
І на ма шын да лё кі бег.
 І дзі вяц ца, што за сця ною,
 Ска ваў ва ду, зям лю ма роз,
 Што ба чаць бе лы снег зі мою,
 Што дрэ вы ўпа лі ўсе ў гіп ноз.
У цёп лай ло джыі пры ем на
Гля дзець ім вон кі за ак но,
Днём ба чыць ву лі цы што дзён на
У сне зе, быц цам па лат но.
 Бо ў снах аб Аф ры цы Паў д нё вай,
 Дзе прод кі іх ка лісь жы лі,
 Не сніц ца ім пей заж зі мо вы,
 Ні лёд, ні снеж ныя па лі.
Та му, ка лі вяс на на ста не
І снег за гі не за ак ном,
Заз зя юць квет кі мне ў ге ра ній
Ча роў ным ра дуж ным свят лом.
 І днём, і ноч чу, ў час сві тан ня
 Іх фа ке лы мне бу дуць ззяць,
 Мае ін дый скія спат кан ні
 Яны пач нуць пры па мі наць.
Яны цві лі мне ў ага родзе,
Іх квет кі ба чыў за ак ном,
Пры яр кай со неч най па го дзе
Зі мою ззя лі і вяс ной.

АСЕН НІ ЧАС

Ня бё сы вель мі ча ста ста лі пла каць,
Гу стыя слё зы сы паць на зям лю,
Час цей у са дзе мож на ўба чыць шпа ка
Дзе слу хае, як ве цер вые блюз.

 Злі ла ся ў по лі ці шы ня з ім г лою
 І ак ру жы лі на ва кол ля сы,
 Зда лё ку толь кі чу ем над ра кою
 Вя сё лыя люд скія га ла сы.
Ся дзяць там ву да ры і ло вяць ры бу,
Хоць дождж ма лы ім жыць на іх з ня бёс,
Яны гля дзяць у ва ду, як у шы бу,
Ці не па я віц ца дзесь ры бін нос.
 Усё ця пер наў кол ця чэ няс пеш на,
 Пай ш ло вя сел ле ле та ў за быц цё,
 А мно га пту шак уцяк ло пас пеш на
 Да лё ка ў вы рай, там паз наць жыц цё.
А тыя, што за ста лі ся жыць з на мі
Ся дзяць у ле се моў ч кі між га лін,
Ча ка юць, як заз зяе над па ля мі
На не бе сон ца, быц цам цэ пе лін.
 Та ды яны рап тоў на ажы ва юць,
 А ра зам з імі зве ры і ля сы.
 Ды са лаўі ўжо нам не зас пя ва юць,
 Свае за бра лі ў вы рай га ла сы.
Ды чу ем мы, як кар ка юць ва ро ны,
А ў пар ках шча бя тан не ве раб’ ёў,
І ўба чым мно га пту шак на за го нах,
Там бе га юць, шу ка юць чар вя коў.

ВЕ ЧАР НАД ВО ЗЕ РАМ

Спя шае дыск сон ца ху цень ка на за хад,
Сы шоў ужо зу сім за га ры зонт,
І зор кі з цем ры вы бег лі са стра хам,
І за ня лі ня бес ны па ра сон.
 А во зе ра, як люст ра ад бі вае
 Ча роў ны воб раз не ба, бляск яго,
 Яно ад не ба бля ску яр ка ззяе
 Пле я дай яр кіх зо рак, як агонь.
На ўсхо дзе хут ка з цём най стуж кі ле су
На не ба вып лыў свет лай хма ры цень,
З яе рап тоў на вы бег яр кі ме сяц
І яс на ўсю ды ста ла, як у дзень.
 Пяш чот нае паў д нё вае па вет ра,
 Пры ем ны шум ха лод ных ці хіх хваль,
 А пры ва дзе, не чуць па ве ву вет ру,
 Ва да бліш чыць, як у кін жа ла сталь.
На во зе ры зда лёк я ўба чыў лод ку,
Як з му зы кай плы ла яна між хваль,
Ды ад п лы ла праз ней кі час ка рот кі,
А з ёй за ціх іг ра ю чы ра яль.
 І ці шы ню я зноў па чуў на во кал,
 За гі нуў на ват хваль спа кой ны шум,
 Смя яў ся толь кі ме сяц круг лаш чо кі,
 Каб зняць з ма ёй ду шы жур бу і сум.
Не чу ю чы ні хо ла ду, ні жа ру,
Ля жаў я ў бля ску ра дуж ных свя ціл,
Гля дзеў на во ды во зе ра і ма рыў.
Я тут да пра цы на бі раў зноў сіл.

БУ РАН НАД ВО ЗЕ РАМ

На во зе ры Сняр д вы на ско чыў рап тоў на
На ка тэр наш з гу лам бу ран лі ха дзей,
І трэс ці гвал тоў на стаў ка тэ рам скром ным,
Вы со каю хва ляй аб ліў ён лю дзей.
 Пад няў мі тус ню ён на ка тэ ры на шым,
 Па чу лі ся кры кі жан чын і дзя цей,
 Выц цём сва ім дзі кім іх больш яш чэ стра шыў,
 І дзьмуў у твар ім, як жу лік, кру цель.
Ад нак пра вад нік іх усіх су па ко іў,
Пра сіў іх: „Тры май це ся ла вак мац ней!”
Хоць ве цер да лей не да ваў нам спа кою,
Мы слу ха лі по дых бу ра ну смя лей.
 Хоць стра шыў да лей нас істэ ры яй дзі кай
 І хва ля мі нас аб лі ваў, як даж джом,
 Не чуў ён на ка тэ ры пла чу і кры каў,
 Па ба чыў, што страх нас па кі нуў ужо.
Та ды ад вяр нуў ся бу ран ма мен таль на,
Па кі нуў шы нас, ён на за хад па бег,
Па во зе ры ка тэр плыс ці стаў нар маль на,
Па чуў ся на ім толь кі ра дас ны смех.

 Да пры ста ні ка тэр пап лыў нам спа кой на
 І ззя ла, як люст ра, на во кал ва да
 І толь кі кіль ва тэр бур ліў неп ры стой на
 За ка тэ рам зза ду, па на шых сля дах.
Мы мок ры мі з ка тэ ра вый ш лі на пры стань,
Шчас лі выя, што не ўта піў нас бу ран,
Га ра чае сон ца на не бе праз ры стым
Бліш ча ла ўга ры, як ча роў ны бры льянт.

СКАР ГІ ЛЕ СУ

Лес чэр вень скі нас сён ня пры ві таў
Пры ем ным хо ла дам і спе вам пту шак,
Ка лі ўвай ш лі мы, неш та нам шап таў,
Ды ў шэп це скар гі чу лі на шы ву шы.
 Ён скар дзіў ся, што ніш чаць тут яго,
 Ка лі пры хо дзяць лю дзі на па ля ны,
 Рас паль ва юць на іх заў ж ды агонь,
 Га рэл ку п’юць і п’я ныя бу я няць.
І па ляць ягад ні кі, што ра стуць наў кол,
Зра за юць з дрэў пры го жыя га лі ны,
У дуп лах ніш чаць гнёз ды мно гіх пчол,
Гу дуць паб лі зу гуч ныя ма шы ны.
 Скі да юць ча ста гнёз ды пту шак з дрэў,
 Ці з гэ тых гнёз даў за бі ра юць яй кі,
 Вы каз ва юць да пту шак дзі кі гнеў,
 Пры е хаў шыя га рад скія шай кі.
Ліст кі дры жа лі пла каў шых асін,
Якіх яны тут мно га на ла ма лі,
Чар ні цаў ягад ні ку і ма лін,
Якіх яны без жа лю па тап та лі.
 Мы не маг лі су це шыць бед ны лес,
 Яму пры нес ці ве цер мог па це ху,
 Па ве вам ад га няў ад смут ку стрэс,
 Так, каб блі жэй бы ло яму да сме ху.
Не скар дзі лі ся птуш кі тут між дрэў,
І між асін, і між бя роз і со сен.
Усю ды чуў ся іх вя сё лы спеў,
Іх бу дуць чуць, па куль не прый дзе во сень.

РА ДЗІ МА БЕ ЛА РУСЬ

Не мог я Ра дзі му ні ко лі
За быць, дзе бы ваў на зям лі,
Ту жыў я па ёй у ня во лі,
Дзе лёс мя не кі нуў ка лісь.
 Ту жыў я па ёй на чу жы не,
 Дзе ча ста блу каў і гас ціў,
 Ку ды па жыц ця ка ля і не,
 Не раз па па даў у жыц ці.
Хва ліў я Ра дзі му заў сё ды,
Не мог на ра каць на яе,
Жа даў я ёй шчас ця, сва бо ды,
Каб го ра не ме ла і бед.
 Жа даў ёй зда быць не за леж насць
 Ад моц ных су се дзяў сва іх,
 Каб згі ну ла ёй не паз беж насць
 Па пас ці ў ня во лю да іх.
І вый ш ла з ня во лі Ра дзі ма,
Сва бод наю ста ла зу сім,
Я це шыў ся ра зам з дру гі мі,
Што згі нуў са вец кі рэ жым.
 Жа даў я, каб род ная мо ва
 Дзяр жаў наю ста ла для ўлад,
 І каб яе чу лі ў пра мо вах,
 Каб на ёй га ва рыў урад.
Ды хут ка на род па ня во лі
Дык та та ру ўла ду ад даў,
Сха піў ён яе без па то лі,
Стаў стра шыць усіх, як удаў.
 У тур мы ўса дзіў пат ры ё таў,
 Хто су праць яго вы сту паў,
 А род ную мо ву з ах во тай
 Заг наў у глы бо кі пад вал.
Ён моц на тры ма ец ца ўла ды,
І ты ся чы ўка заў ства рыў,
Праз двац цаць га доў без спа га ды
Смя ец ца з на ро да зга ры.

Дзмітры 
ШАТЫЛОВІЧ
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Эдварда Вайніловічаhttps://nabyvaj.by
170 га доў з дня нараджэння

Г а с п а д а р н і к ,  х р ы с ц і я н і н ,  ф і л а н т р о п

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (22)

Вый шаў я з ад дзя лен ня кад раў. Дум
кі бі лі ся ў га ла ве, не да ва лі спа кою. 
У чым я пра ві ніў ся? Ка му зра біў крыў
ду? Ра шыў вы свет ліць спра ву ў ды рэк
цыі. Па даў ся да на мес ні ка ды рэк та ра 
па тэх ніч ных спра вах. Ка лі я тлу ма чыў 
ды рэк та ру, што без пры чы ны выз ва лі лі 
мя не з ра бо ты, ды рэк тар ад крыў шаф
ку і вы няў пап ку з да ку мен та мі.

— Гэ та вы пі са лі?
Пе ра да мною пак лаў кар тач ку, якую 

я 7 жніў ня пі саў ша фё ру Скеп ку: «Odeg
raj cie be ze mnie fi lm. Jut ro wy pi je my fl asz
кę». Пры знаў ся... У ВПК я ка ры стаў ся 
доб рай рэ пу та цы яй. Не бы ло скарг. Кі
на пе ра соў ка да ва ла пры бы так. Маг чы
ма та му ві цэды рэк тар Шу мель га ва рыў 
са мною не як аб ві на ваў ца з аб ві на ва ча
ным, але як баць ка з сы нам:

— Не ма гу зра зу мець, ча му так раз
важ лі вы ча ла век мог зра біць та кое глуп
ства. Пі саць пісь мо, па кі даць до каз? 
Гэ та ж ду расць якой свет не ба чыў. 
За мест са чыць за па рад кам і дыс цып лі
най, кі раў нік рас пі вае бры га ду...

З хва лю ю чы мі дум ка мі і не па ко ем 
вяр та ю ся да до му. Выз ва лен не ад пра
цы ў ВПК па ста ві ла баць ку ў за кла по ча
насць. Што да лей. Дзе шу каць пра цу?

— Заў т ра па е дзем да ды рэк та ра, 
— за я віў баць ка. — Бу ду пра сіць га лоў
на га. Мо жа ад ме ніць ра шэн не...

1 каст рыч ні ка ра ніш нім цяг ні ком ад
п ра ві лі ся мы ў Бе ла сток. На ка лі до ры 
пры ка се суст ра каю кі нош ні каў пер ша
га ту ра, якія збі ра лі ся вы яз джаць у ка
ман дзі роў ку. Ся род іх прык мя чаю кі на
ме ха ні ка Чар ня ні на і ша фё ра Скеп ку. 
Ся дзе лі, спус ціў шы зрок уніз, быц цам 
мя не не пры кмя ча лі. Я па даў ся ў Ад
дзел кі но да спа да ры ні Гед райць. Баць
ку вык лі ка лі да ды рэк та ра. У ка бі не це 
зас пеў баць ка га лоў на га ды рэк та ра 
Іры нея Крца ля, яго на мес ні ка Ле а нар
да Шу ме ля і за гад чы цу Ад дзе ла кад раў 
Ка та жы ну Ма ра зе віч. За зак ры ты мі 
дзвя ры ма ра шаў ся мой лёс. Раз мо ва 
доў жы ла ся не каль кі мі нут. За тым вык лі
ка лі мя не ў Ад дзел кад раў, дзе ўру чы лі 
дзве пі суль кі. Пер шая з да тай 12 ве рас
ня 1963 г. і под пі сам ві цэды рэк та ра 
Шу ме ля па ве дам ля ла, што за пра гул 

на ра бо це пры ве рас нё вай зар п ла це 
бу дзе вы лі ча ны не на леж ны мне дзён ны 
за ро бак. Дру гая — ад 1 каст рыч ні ка 
1963 г. і з под пі сам ды рэк та ра Крца ля 
— ад мя ня ла ра шэн не ад 30 ве рас ня аб 
выз ва лен ні мя не з ра бо ты і вы но сі ла па
ка ран не — паў тор нае па пя рэ джан не.

На рэ а бі лі та цый ным 
ад дзя лен ні (7)

Ад дзя лен ні ля чэб най і неў ра ла гіч
най рэ а бі лі та цыі ў Гай наў скім шпі
та лі пра хо дзі лі ра монт у 2014 го дзе 
і ў снеж ні зда дзе ны бы лі ў ка ры стан
не. Дзя ку ю чы ма дэр ні за цыі ўдвая 
па вя лі чы ла ся ка рыс ная плош ча. 
На ад ным са шпі таль ных бу дын каў 
над бу да ва ны быў па верх для па трэб 
ме ды цын скай ін ф раст рук ту ры і са
цы яль набы то вай ба зы ад дзя лен няў. 

Даў ней шая част ка прай ш ла ком п лек с ны ра монт. Неў ра ла гіч нае і рэ а бі лі та цый нае 
ад дзя лен ні ас наш ча ны су час най апа ра ту рай для рэ а бі лі та цыі і аз да раў лен ня па цы ен
таў. Усе за лы за бяс пе ча ны ва ўмы валь ні кі. Пе рад ма дэр ні за цы яй за лы бы лі пе ра поў
не ны, змяш ча лі да ся мі ло жак. У над бу да ва най част цы — дзе вяць зал для хво рых. 
Та му за раз ма ем ад но, двух і ча ты рох мес ныя па ла ты. Гэ та ства рае леп шы до ступ 
да па цы ен та, так са ма даз ва ляе за ма ца ваць пры лож ках рэ а бі лі та цый ныя пры ла ды. 
У агуль ным пад лі ку ма дэр ні за цыя за вяр шы ла ся су май трох мі льё наў зло тых.

vУла дзі мір СІ ДА РУК
Фо та аў та ра

Вяр та ю ся ў Ад дзел кі но.
— Пры сту пай це да сва іх аба вяз каў, 

— за яў ляе спа да ры ня Гед райць і пры баў
ляе: — Спа дзя ю ся, што не зро бі це чар го
ва га глуп ства. Трэ ця га шан цу не бу дзе...

Уз гад няю з шэ фо вай мар ш рут. Па
паў няю бі ле ты ўсту пу, якіх не ха па ла 
ў за па се. У Ад дзе ле кад раў бя ру блан кі 
ка ман дзі ро вак для трох ча ла век. За тым 
па да ю ся ў ма шы ну, дзе ча ка лі ўжо кі на ме
ха нік Чар ня нін і ша фёр Скеп ка.

(пра цяг бу дзе)
vУла дзі мір СІ ДА РУК

„Ні ва” ўжо не ад ной чы пі са ла пра фір мы, 
якія вы ка ры стоў ва юць у сва ёй дзей нас ці 
бе ла ру скую мо ву. Пры чы на — у іх не вя лі
кай коль кас ці, бо бе ла ру скую мо ву біз нес
ме ны Бе ла ру сі вы ка ры стоў ва юць вель мі 
рэд ка. Та му вель мі пры цяг ва юць ува гу тыя, 
хто не толь кі ба чыць у ёй маг чы масць адз
на чыц ца на рын ку, але і не дае бе ла ру скай 
мо ве кан чат ко ва знік нуць.

Га рот ны стан бе ла руш чы ны ў ка мер цыі 
заў ва жа ны даў но, і та му, каб не як змя ніць 
сі ту а цыю ў леп шы бок, у ін тэр нэ це ўзнік 
пар тал „Бе ла ру ская мо ва на спа жы вец кім 
рын ку”. Ён мес ціц ца па ад ра се https://na-
by vaj.by і прад стаў ляе са бой сайт, дзе не 
толь кі саб ра ны кам па ніі, якія ка ры ста юц ца 
бе ла ру скай мо вай, але і як пля цоў ку, праз 
якую мож на ат ры маць пас лу гу — пе ра клад 
на яе цэ ла га біз не су.

„Мы ве рым, што вы ка ры стан не бе ла ру
скай мо вы ў та ва рах і пас лу гах па зі тыў на 
паў п лы вае не толь кі на бе ла ру скае гра мад
ства, але і на біз нес. На сай це мож на аз
на ё міц ца з леп шы мі прак ты ка мі ўжы ван ня 
бе ла ру скай мо вы ў спа жы вец кіх та ва рах, 
а так са ма па кі нуць за яў ку на ат ры ман не 
пра фе сій на га пе ра кла ду ма тэ ры я лаў ва
ша га біз не су на бе ла ру скую мо ву”, — рас
па вя да юць ула даль ні кі сай та на ста рон цы 
„Пра нас”, ні я кім чы нам не пер са на лі зу ю чы 
ся бе. Пры гэ тым яны пад к рэс лі ва юць, што 
Na by vaj.by пад т рым лі ва ец ца Та ва ры ствам 
бе ла ру скай мо вы імя Ф. Ска ры ны.

Да дзе ны сайт мае су час ную бу до ву з яе 
га ры зан таль ным дзя лен нем на руб ры кі. На 
га лоў най ста рон цы ты зер, дзе не толь кі раз
меш ча на наз ва пар та ла, але і пра па ну ец ца 
за мо віць вы шэй аз на ча ны пе ра клад. Вый с ці 
да руб рык зна хо дзяц ца як увер се, так і ўні зе 
цэ ла га вы яў лен ня. Так са ма на га лоў най ста
рон цы мож на па ба чыць анон сы ар ты ку лаў 

апош ніх па дзей, не за леж на ад та го, у якой 
руб ры цы яны зна хо дзяц ца. З раз меш ча ных 
ма тэ ры я лаў ста но віц ца вя до ма, што лі та
раль на ня даў на пар тал зай меў пер ша га клі
ен та, які вы ка заў жа дан не ат ры маць бе ла ру
ска моў ную вер сію сай та. Вар та ад зна чыць, 
што да дзе ную пас лу гу Na by vaj.by аказ вае 
аб са лют на бяс п лат на. Та му на ту раль на ўзні
кае пы тан не, ці з’я віў ся б у сай та клі ент, ка
лі б за яе трэ ба бы ло пла ціць?

На па чат ку ве рас ня ў Мін ску ад бы ла ся 
прэ зен та цыя дас ле да ван ня ста ну бе ла ру
скай мо вы на спа жы вец кім рын ку. Зра зу ме
ла, што нат х няль ні кі сай та не маг лі па кі нуць 
паза ўва гай гэ тую па дзею, і ця пер ар ты кул 
пра яе мес ціц ца ў руб ры цы „На ві ны”. Згод
на дас ле да ван ню, „ка лі па да ных пе ра пі су 
1999 го да 73,6% гра ма дзян Бе ла ру сі наз ва
лі бе ла ру скую мо ву род най, то пе ра піс на
сель ні цтва ў 2009 г. па ка заў: бе ла ру скую 
мо ву лі чыць род най ужо толь кі 60%. Штод
ня раз маў ляе пабе ла ру ску толь кі па ло ва 
з іх — 30% ад уся го на сель ні цтва кра і ны, 
тобок ас ноў най мо вай жы ха роў Бе ла ру сі 
праз не да ска на ласць за ка на даў ства і дзяр
жаў най моў най па лі ты кі з’яў ля ец ца ру ская 
мо ва. За мі ну лыя га ды сі ту а цыя толь кі па
гор шы ла ся, і бе ла ру ская мо ва ў 2010 г. бы
ла ўне се на ЮНЭ СКА ў Ат лас мо ваў све ту 
(UNES CO’s At las of the World’s Lan gu a ges in 
Dan ger), якім па гра жае знік нен не”.

На сай це змеш ча ны пе ра лік фірм, якія, 
ня гле дзя чы на не спры яль ныя для бе ла ру
скай мо вы рэ а ліі, усё ж та кі вы ка ры стоў
ва юць яе. Па вод ле ад най мен най з сай там 
руб ры кі, іх адзін кі, але на сам рэч гэ ты пе
ра лік ня поў ны. На пры клад, усе апе ра та ры 
ма біль най су вя зі ў Бе ла ру сі ма юць бе ла ру
скія вер сіі, а толь кі не адзін зга да ны на Na
by vaj.by Vel com.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Гра мад скапа лі тыч ны дзе яч Эд вард Вай
ні ло віч на ра дзіў ся 13 каст рыч ні ка 1847 г. 
у ма ён т ку Вя лі кая Сля пян ка (ця пер у ме жах 
Мін ска). На ле жаў да ся рэд не за мож на га 
шля хец ка га ро ду гер бу „Сы ра ком ля”. Вы я
віў ся бе як вер нік, сум лен ны і пра ца ві ты ча
ла век, як аба рон ца пра ва пры ват най улас
нас ці і пат ры ёт Бе ла ру сі. Ат ры маў тэх ніч ную 
і сель ска гас па дар чую аду ка цыю (у тым лі ку 
за мя жой), але хут ка па чаў зай мац ца ў сва ім 
ма ён т ку сель ска гас па дар чай вы твор час цю, 
гра мад скай і дзяр жаў най служ бай у Слуц
кім па ве це. Абі раў ся сяб рам даб ра чын на га 
та ва ры ства, па прыз на чэн ні ра сій скіх улад 
быў шмат га до вым га на ро вым мі ра вым суд
дзёй Слуц ка га па ве та і дэ пу та там два ран
ства. Быў апе ку ном над ма я ра та мі ма ла лет
ня га кня зя Аль б рэх та Ра дзі ві ла, фі нан са ваў 
ра зам з ін шы мі бу даў ні цтва ка мер цый най 
ву чэль ні ў Слуц ку, ар га ні зоў ваў сель ска гас
па дар чыя вы ста вы.

Усту піў у 1878 г. у Мін скае та ва ры ства 
сель скай гас па дар кі, стаў яго ві цэстар шы
нёй, а ў 19071921 гг. стар шы нёй. З 1888 г. 
фак тыч на быў кі раў ні ком Мін ска га та ва ры
ства сель скай гас па дар кі, вы веў яго ў шэ
ра гі са мых эфек тыў ных гас па дар чых ар
га ні за цый. Дзя ку ю чы Вай ні ло ві чу Мін скае 
та ва ры ства сель скай гас па дар кі ста ла 
ўзор ным і цэн т раль ным у лі тоў скабе ла ру
скім краі. У кан цы XIX — па чат ку XX ст. стаў 
не а фі цый ным лі да рам ка рэн ных (ка та ліц кіх 
і поль ска моў ных) два ран лі тоў скабе ла ру
скіх гу бер няў.

У 19051910 гг. на свае гро шы па бу да ваў 
у Мін ску ве ліч ны ка та ліц кі кас цёл свсв. Сы
мо на і Але ны (Чыр во ны кас цёл) у па мяць 
пра сва іх заў час на па мер лых дзя цей. Быў 
ка та лі ком, але і заў зя тым пры хіль ні кам між
на цы я наль на га і між кан фе сій на га мі ру, сва
бо ды сум лен ня, бу да ваў пра ва слаў ныя цэр
к вы, стаў зас на валь ні кам ка мі тэ та аба ро ны 
праў яў рэ яў і та та раў у Клец ку.

У 1906 г. ад мо віў ся ад пра па на ва най Ста
лы пі ным па са ды на мес ні ка мі ніст ра зем ля
роб ства Ра сій скай ім пе рыі. Стаў ад ным з лі
да раў лі бе раль накан сер ва тыў на га кі рун ку 
„кра ё вас ці” і пер шым стар шы нёй Кра ё вай 
пар тыі Літ вы і Бе ла ру сі, вы сту паў за аў та но
мію свай го краю ў скла дзе Ра сій скай ім пе
рыі, ска са ван не сас лоў ных ад роз нен няў, 
лік ві да цыю ся лян ска га ма ла зя мел ля, раз віц
цё сі стэ мы бяс п лат най па чат ко вай аду ка цыі, 
роў насць на ро даў, моў, куль тур, кан фе сій. 
Вя лі кім да сяг нен нем дзей нас ці Вай ні ло ві ча 
ў Дзяр жаў ным Са ве це Ра сій скай ім пе рыі бы
ло ўвя дзен не ра сій скім ура дам у 1911 г. зем
стваў, што па спры я ла эка на міч на му і куль
тур на му раз віц цю. У час Пер шай су свет най 
вай ны да па ма гаў бе жан цам, ах вя рам вай ны, 
за хоў ваў эва ку я ва ную па ро дзі стую жы вё лу, 
ар га ні за ваў даг ляд за пры ват ны мі гас па дар
ка мі, чым па мян шаў стра ты ад вай ны. Пас ля 
ра сій скай Лю таў скай рэ ва лю цыі ста ноў ча 
ўспры няў пра цэс па лі тыч на га са ма выз на чэн
ня бе ла ру саў. Пад трым лі ваў свай го пап леч
ні ка Ра ма на Скір мун та. Паз ней пад т ры маў 
у лі ста па дзе 1918 г. ідэю ад ра джэн ня ВКЛ 
пад ня мец кай апе кай. Пас ля за хо пу ў лі пе ні 
1920 г. баль ша ві ка мі бе ла ру скіх зя мель на
заў сё ды зму ша на па кі нуў род ныя мяс ці ны 
і пе ра е хаў у поль скі Бзо вец. У снеж ні 1921 г. 
вы ра шыў асес ці ў Быд гаш чы, ады шоў ад па
лі тыч най дзей нас ці. Вы сту паў су праць па лі
ты кі па ла ні за цыі бе ла ру ска моў на га на сель ні
цтва Поль ш чы і вы каз ваў ся ў пад трым ку раз
віц ця бе ла ру ска моў най куль ту ры. Да кан ца 
жыц ця быў пры хіль ні кам злу чэн ня ра зам усіх 
бе ла ру скіх зя мель, ства рэн ня поль скабе ла
ру скай фе дэ ра цыі.

Па мёр Эд вард Вай ні ло віч у Быд гаш чы 
16 чэр ве ня 1928 г., па ха ва ны сяб ра мі і сва
я ка мі з вя лі кай па ша най. 11 чэр ве ня 2006 г. 
тру на з па рэш т ка мі ўра чы ста пе ра па ха ва на 
ў Мін ску ка ля Чыр во на га кас цё ла.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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15.10 — 21.10

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. Пётр Мі ро на віч, кі раў нік 

Бе ла ру сі ў 19651980 га дах, 
2. пры ста са ва не для аб лі ван
ня це ла стру мень чы ка мі ва ды 
ў ... па душ цы, 3. су стаў у на зе, 
4. пас ля па ня дзел ка, 5. мар
скія хва лі, якія б’юць у бе раг, 
6. ван д роў нік па да ро гах, 7. 
го ры з Эль б ру сам і Каз бе кам, 
8. лёг кая вы яз ная па воз ка на 
ры со рах, у якой ... ла ма, 9. мяс цо васць за 
Ін ду рай, у якой на ра дзіў ся Яў хім Кар скі, 10. 
„Чар но быль ская ...” Свят ла ны Алек сі е віч, 
11. се ля нін не ах вот ны кал га су.

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 39 
ну ма ра

Ву ха, жан чы на, жу пан, за ла, 
зе ніт, лак, Лех, печ.

Ра шэн не: На Уз ві жан не ха-
лат з плеч, а ка жух на пле чы.

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

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Амур возь ме ця бе на пры-
цэл! У ста рой па ры вяр тан не га ра чай ат мас-
фе ры. Асаб лі ва 18-20.10. мо жаш за ка хац ца. 
15-19.10. не пры му шай ся бе да ак тыў нас ці 
і паз бя гай ры зы кі. Пры цяг неш ці ка вых лю дзей. 
Хо ра ша зад ба еш аб ін тэр’ ер ха ты. На ра бо це 
па куль не па ры вай ся на но выя ме ра пры ем ствы, 
ву чы ся, зда бы вай ін фар ма цыі. 15-17.10. па ра бі 
най важ ней шыя па куп кі.
(21.04. — 21.05.) Доб рая фор ма. Кан ку рэн цыя 
ця бе не апя рэ дзіць. Зда бу дзеш тое, што хо чаш. 
Па ро біш па рад кі ў ся бе до ма і на пра цы, па-
ла дзіш тое, што мож на, кеп скае вы кі неш. Твае 
дзе ян ні бу дуць ад важ ныя і ра шу чыя. Не слу хай 
доб рых па рад, асаб лі ва зна ё мых і су се дзяў, якія 
ў апош ні час па ча лі вель мі ці ка віц ца тва і мі спра-
ва мі. Не ўзлазь на кры вую дра бі ну! 17-19.10. 
зап ла ну еш доў гую ін ве сты цыю ці зро біш ка рыс-
ны ін та рэс. Ка лі вя дзеш свой біз нес, бя ры не ты-
по выя пра па но вы — доб ра на гэ тым за ро біш.
(22.05. — 22.06.) Доб ры на строй, мно ства ці-
ка вых за дум. 18-20.10. хтось уба чыць у та бе 
па тэн цы ял і па мо жа та бе ў кар’ е ры. Бу дзеш упа-
рад коў ваць сваё аса бі стае жыц цё. Суст ра кай ся 
з сяб ра мі. Яш чэ 15 і 16.10. шлі свае Сі-Ві, ву чы ся 
на кур сах, шу кай но вых пра па ноў. Прак ты куй ся 
фі зіч на ў гру пе.
(23.06. — 23.07.) Пап ра віц ца ат мас фе ра до ма 
і на пра цы. Не ба ра ні ся пе рад но вым па чуц цём, 
але за ха вай пры тым раз ва гу, каб не ад даць сэр-
ца ня вар тай гэ та га асо бе. 14-16.10. не да пу скай 
да кан ф лік таў, асаб лі ва на ра бо це. 17-19.10. ча-
кае ця бе мі лы сюр прыз ад но вых зна ё мых, якія 
ўвой дуць у тваё жыц цё. Не ад маў ляй ся ад вы ез-
ду! Аба вяз кі на пра цы зой муць ця бе без рэш ты, 
мо жаш раз ліч ваць на доб рае сло ва шэ фа і пад-
трым ку су пра цоў ні каў. Шу ка ю чы пра цы, не 
за ла мі ся ад мо вай 18-20.10, спра буй яш чэ раз 
най лепш па між 24-28.10.
(24.07. — 23.08.) Рост ам біт нас ці. Зной дзеш 
ся бе ў кож най кам па ніі. 18-20.10. мо жаш су-
стрэць сваю брат нюю ду шу. Спра віш ся з най ця-
жэй шы мі аба вяз ка мі. Са мот ныя Львы не па він ны 
ад маў ляц ца ад ім п рэз — ма ла што бу дуць іх аз до-
бай, але мо гуць па зна ёміц ца з кім сь ці, хто бу дзе 
мець усе доб рыя ры сы бы ло га ка хан ня, а ані 
ад ной кеп скай! Бу дзе спа ку са, каб раз ві тац ца 
з цэ лай зар п ла тай, асаб лі ва ў Львоў з пер шай 
дэ ка ды. На гор шы на строй най леп шая доб рая 
кам па нія!
(24.08. — 23.09.) Хут кі тэмп жыц ця. Ака ліч нас ці 
і лю дзі спры я юць та бе. Бы вай у но вых мес цах, 
не вы леж вай ся пе рад тэ ле ві за рам. На ла дзіш но-
выя кан так ты, асаб лі ва ка рыс ныя бу дуць са ста-
рэй шы мі ад ця бе. Час спры яе не ма лым за роб-
кам. На пра цы шы ку ец ца па вы шэн не. Бу дзеш 
са ма стой ны і бе скам п ра міс ны. Але нер вы — як 
на мін ным по лі. 14-16.10. бу дзеш кап рыз ны, не-
за да во ле ны. 17-19.10. шан цы на вя лі кае ка хан-
не або пра фе сій ны пос пех.
(24.09. — 23.10.) Кру тыя сцеж кі вып ра ста юц-
ца. На тваю ка рысць пра цу юць усе зор кі! Гэ та 
ты бу дзеш выз на чаць трэн ды! 14-18.10 ста неш 
мен та рам і аў та ры тэ там. Але 14-16.10. мо жаш 
ат ры маць не най леп шую вест ку ад сям’і.
(24.10. — 22.11.) Упа рад куй свае спра вы і ад но-
сі ны. Але ад пус ці праз мер ны лік аба вяз каў, ад-
па чы вай. Мо жа па мен шыц ца твой да вер да пар т-
нё ра, які бу дзе га ва рыць ад но, а ра біць дру гое. 
Мо жаш тра піць так са ма на ка гось, хто не бу дзе 
ў ад но сі нах да ця бе доб ра сум лен ны, але ў гэ ты 
раз схо піш яго за ру ку. Ка лі ты на ра дзіў ся ў пер-
шыя дні зна ку, мо жаш па зна ёміц ца з кім сь ці, хто 
неў за ба ве адыг рае вя лі кую ро лю ў тва ім жыц ці. 
Ме ра пры ем ствы па ча тыя 17-19.10. вель мі пры-
го жа раз ві нуц ца.
(23.11. — 22.12.) Усё і ўсе та бе спры я юць, ад-
чы няц ца зак ры тыя дзве ры. Прыс пе шац ца твае 
спра вы. 14-16.10. паз бя гай цяж кіх раз моў 
з не лю бі мы мі людзь мі. 14.10. мо жа рас па ліц ца 
цяп лей шае по лы мя ў сэр цы. Пас ля 17.10. на 
пра цы не спя шай ся з ра шэн ня мі. 18-20.10. не 
пра ва ронь на го ды для на ла джан ня сім па тыч на-
га зна ём ства.
(23.12. — 20.01.) Уз ра стуць твае ўплы вы ў сям’і 
і пра фе сій ныя ам бі цыі. Па вя лі чыц ца ах во та да ву-
чо бы і па да рож жаў. Па ры са ста жам мо гуць пе-
ра жы ваць ня лёг кія хві лі ны. Зме ніц ца ра ды каль-
на сі ту а цыя на пра цы; ка лі ты на ра каў на шэ фа, 
цеш ся. Ніз кі ціск, прый дзец ца па піць ка вы, ка лі 
та бе мож на.
(21.01. — 19.02.) Па ба га цее спі сак тва іх зна ё-
мых. Ад к ры юц ца твае но выя та лен ты і бу дзеш 
мець па пу ляр насць. Пе ра ка на еш да ся бе кож на-
га. 18-20.10. пры ма ла дзі ку Ме ся ца — спры ян не 
за ка ха ным. 14-16.10. лю бое глуп ства вы вя дзе 
ця бе з раў на ва гі. 17-21.10. бу дзеш схіль ны да 
бун ту су праць шэ фа, прын цы паў і аў та ры тэ таў.
(20.02. — 21.03.) Кры ху за мя шан ня ў па чуц-
цях, але к даб ру. Зап ра цу еш на па вы шэн не. 
Пас ля 17.10. за ко ціш ру ка вы і пе ра мо жаш ля-
но ту — най боль шую пе раш ко ду да пос пе ху. 
17-19.10. ча кае ця бе цу доў ная на ві на. Стрэ су 
паз бу дзеш ся ў пар ку, на по лі, у ле се. Пі сок 
з чор най бу зі ны.

16га до вы Іры ней Бі рыц кі жы ве ў Гай
наў цы. У ве рас ні гэ та га го да па чаў ву
чыц ца ў Сель ска гас па дар чым тэх ні ку ме 
ў Бель скуПад ляш скім. У шко лу да яз джае 
з Гай наў кі. Не хо ча жыць у ін тэр на це. Цяг
не яго ў вё ску. Шмат ча су пра во дзіць у дзя
ду лі і ба бу лі Юрыя і Аляк сан д ры Ляш чын
скіх у Но вым Ляў ко ве На раў чан скай гмі ны. 
Ён ужо дру гі год зай ма ец ца вы рош ч ван
нем вя лі кай ага род ні ны — першна перш 
вя лі кіх гар бу зоў і па мі до раў. Да гэ та га мае 
вя лі кую схіль насць, за хап лен не. А ка лі так, 
то мае ў гэ тай га лі не не абыякія пос пе хі. 
Це шыць гэ та яго ных баць коў. Ага род ні ну 
вы рош ч вае на па лет ку ў Но вым Ляў ко ве. 
У на ступ ным го дзе з гэ тай мэ тай па ста віць 
— мае та кі цвёр ды на мер — ту нель з фаль
гі для вы рош ч ван ня ага род ні ны.

Сё ле та Іры ней вы рас ціў ад на го гар бу
заве лі ка на ва гою больш за паў то ны (520 
кі ла гра маў) ды дру го га 150кі лаг ра мо ва га. 
У мі ну лым го дзе яго гар бу зы ва жы лі: адзін 
104 кг і дру гі 64 кг. На сен не ві ду гар буз 
At lan tic Gi gant га доў ца мае з да лё кай 
Ка на ды. Юнак па чаў вы рош ч ваць яш чэ 
і чыр во ныя па мі до ры. Сё ле та адзін яго 

па мі дорпя стун ва жыў 1,20 кг. За раз Іры
ней Бі рыц кі з’яў ля ец ца чле нам Поль ска га 
та ва ры ства га доў цаў вя лі кай ага род ні ны. 
Пла нуе вы рас ціць гар бу за ва гою са ма 
менш 700 кі ла гра маў (у Поль ш чы га доў ца 
вы рас ціў гар бу за ва гою 760 кі ла гра маў). 
Іры нею жа да ем выт рым кі і пос пе хаў у аб
ра ным на кі рун ку.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

У Ча ром хаў скай ам бу ла то рыі пра цу
юць ся мей ны ле кар Пшэ мыс лаў Паў лю
чук і тры аку шэр кі. Ле кар аб с лу гоў вуе 
тэ ры то рыю Ча ром хаў скай і част ко ва 
Кляш чэ леў скай і Ну рэц кай гмін. У мі ну
лым го дзе ся мей ны ле кар пры няў 10 
677 па цы ен таў, што ў ся рэд нім скла дае 
889 ча ла век што ме сяц. Сё ле та ў пер
шым квар та ле бы ло пры ня тых 2915 па
цы ен таў (971 што ме сяц). Ам бу ла то рыя 
ў Ча ром се вы да ла ў мі ну лым го дзе 851 
на кі ра ван не да спе цы я лі стаў, а ў пер
шым квар та ле гэ та га го да — 279. У Гай
наў скім шпі та лі на ра дзі ла ся ў мі ну лым 
го дзе 275 дзе так, сё ле та ад сту дзе ня 
па 31 траў ня — 149 дзе так.

На рэ а бі лі та цый нае ад дзя лен не 
ў Гай наў скую баль ні цу пры хо дзіц ца ча
каць у чар зе ад ад на го да паў та ра ме ся
ца. З неў ра ла гіч ны мі і кар ды я ла гіч ны мі 
зах вор ван ня мі пры ма юць без чар гі. На 
гэ тым жа ад дзя лен ні ў мі ну лым го дзе 
шпі та лі за цыю пра хо дзіў 391 па цы ент, 
у гэ тым го дзе ад сту дзе ня да 31 траў ня 
бы ло пры ня тых 194 ча ла век.

(УС)

Аб ме ды цын скай
да па мо зе

Іры ней вы рас ціў 
гар бу за-гі ган та
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Парк Плян ты ў Бе ла сто ку ў чар го вы раз 
стаў мес цам ар ты стыч ных су стрэч прад
стаў ні коў бе ла ру саў Пад ляш ша і поль скіх 
су по лак Га ра дзен ш чы ны. 17 ве рас ня 2017 
го да прай шоў ХХІV фе сты валь Ар ты стыч
ныя су стрэ чы «Бе ла стокГрод на», на якім 
зноў суст рэ лі ся бе ла ру скія і поль скія ка
лек ты вы, каб сяб ра ваць, дэ ман ст ра ваць 
свае та лен ты, да рыць доб рыя па чуц ці, з за
да валь нен нем вы кон ваць пес ні, тан цы і му
зы ку. Фе сты валь стаў вы ні кам цес ных су
вя зей і ўза е ма ад но сін жы ха роў па меж ных 
рэ гі ё наў дзвюх кра ін. Сяб роў ства Грод на 
з Бе ла сто кам пра ве ра на ча сам. Су мес
на з поль скі мі пар т нё ра мі рас п ра ца ва ны 
і рэ а лі зу ец ца шэ раг пра ек таў, у тым лі ку 
і ў куль тур най сфе ры. Вы дат ным пры кла
дам куль тур на га пра ек та даў но з’яў ля ец ца 
фе сты валь Ар ты стыч ныя су стрэ чы «Грод
наБе ла сток». Тра ды цый на на фе сты ва лі 
бы лі прад стаў ле ны ка лек ты вы роз ных 
нап рам каў і ўзро стаў. Уся го ў кан цэр це 
пры ня лі ўдзел 22 ка лек ты вы, якія вы ка на лі 
поль скія і бе ла ру скія пес ні і кам па зі цыі.

Яш чэ за доў га да па чат ку кан цэр т най 
пра гра мы ў пар ку, мож на бы ло ўба чыць 
шмат лю дзей. Мяс цо выя жы ха ры і гос ці 
свя та з за да валь нен нем раз г ля да лі і на
бы ва лі вы ра бы і са ма роб ныя су ве ні ры на
род ных ра мес ні каў, кніж ныя вы дан ні. Са мі 
ар ты сты, аб лю ба ваў шы ўтуль ныя за кут кі 
і па лян кі, пра во дзі лі апош нія рэ пе ты цыі, 
ства рыў шы тым са мым сап раў д нае шмат
га лос се ў пар ку...

Удзель ні каў фе сты ва лю са сцэ ны ві та
лі на мес нік на чаль ні ка Га лоў на га ўпраў
лен ня ідэ а ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па 
спра вах мо ла дзі Гро дзен ска га аб л вы кан
ка ма Сяр гей Шу мей ка з бе ла ру ска га бо ку 
і на мес нік стар шы ні Га лоў на га праў лен ня 
Бе ла ру ска га гра мад скакуль тур на га та ва
ры ства ў Бе ла сто ку Ва сіль Се гень.

— Ад імя БГКТ я вель мі ра ды ві таць 
вас тут у Бе ла сто ку на свя це бе ла ру скай 
і поль скай пес ні, — ска заў Ва сіль Се гень. 
— Гэ та вы дат ная на го да, каб уба чыць 
куль ту ру па ля каў, якія жы вуць у Бе ла ру сі 
і па ка заць нам, бе ла ру сам у Поль ш чы, 
як вы гля дае на ша род ная куль ту ра. Гэ та 
вель мі важ ны фак тар у раз віц ці абод вух 
на ро даў, якія жы вуць па а ба пал мя жы. Ві
таю ўсіх, хто сю ды прый шоў, не па ба яў ся 
не вель мі спры яль на га над вор’я. Ні якія 
даж джы ні ўра га ны не па мя ша юць нам 
лю біць тое, што для нас са мае да ра гое 
— на шу род ную мо ву, куль ту ру, гі сто рыю 
на шу бе ла ру скасць тут у нас у Поль ш чы, 
на Пад ляш шы. На сцэ не ў пар ку Плян ты 
вы сту па юць прад стаў ні кі бе ла ру скай мен
шас ці на Пад ляш шы і поль скія ка лек ты вы 
з Бе ла ру сі. Фе сты валь ад бы ва ец ца па пе
ра мен на ў Бе ла сто ку і Га род ні. Га лоў ная 
за ду ма — па ка заць бе ла ру скую куль ту ру 
Поль ш чы бе ла ру сам і па ля кам Бе ла ру сі, 
і на шай пуб лі цы — у пер шую чар гу бе ла
ру сам Поль ш чы — поль скую куль ту ру на 
Га ра дзен ш чы не, на Бе ла ру сі. Вось гэ тая 
ідэя здзяй с ня ец ца ўжо 24 год і рэ а лі зу ец
ца на сцэ не.

Для ўдзель ні каў і гас цей фе сты ва лю 
пра ца ва ла вы ста ва на род ных май ст рых 
Бе ла сточ чы ны, кніж ная эк с па зі цыя бе ла ру
скіх аў та раў з Поль ш чы. Жа да ю чыя маг лі 
на быць су ве нір на па мяць аб свя це.

Па за вяр шэн ні фе сты ва лю тра ды цый на 
ўсі мі вы ка наў ца мі і гле да ча мі бы лі вы ка на
ны пес ні «Pięk na na sza Pol ska ca ła» і «Люб
лю наш край».

— Так ужо гі ста рыч на скла ла ся, што за 
кошт су сед ства бе ла ру ска га і поль ска га 
на ро даў мно гае змя ша ла ся ў пес нях, ма ты
вах і ёсць тво ры, якія доб ра вя до мыя ад на
ча со ва і ў Поль ш чы, і ў Бе ла ру сі. Але ў той 
жа час ка лек ты вы ім к нуц ца кож ны раз 
знай с ці но выя аў тэн тыч ныя пес ні і тан цы, 
якія ха рак та ры зу юць куль тур ныя тра ды цыі 
Пад ляш ша і Га ра дзен ш чы ны.

Ан сам б лю «Гуд скi гар мо нiк», які ўжо 
трэ ці раз за пар пры яз джае ме на ві та ў Бе
ла сток, бы ло да ве ра на мес ца ад на го 
з хэд лай не раў фе сты ва лю. Ка лек тыў з Лі
ды вы ка наў дзве поль скія на род ныя пес ні 
«W mo im og ró decz ku» i «Gdzie po je dziesz, 
Ja sień ku» ў ап ра цоў цы кі раў ні ка Ан д рэя Ко
лыш ка. Сво е а саб лі вую ры су фе сты ва лю 
пад вя лі ўсе ўдзель ні кі, якія ледзь змяс ціў
шы ся на сцэ не, пра спя ва лі пес ні «Pięk na 
na sza Pol ska ca ła» і «Люб лю наш край», 
якія ста лі за столь кі га доў гім на мі ме ра пры
ем ства.

— Ня гле дзя чы на во сень скае віль гот
нае над вор’е, усё ж та кі вель мі пры ем на 
пас ля вы ступ лен ня ўба чыць шчас лі выя 
тва ры і па чуць сло вы па дзя кі і на бе ла ру
скай, і на поль скай мо вах. На пэў на дзе ля 
та кіх мо ман таў і хо чац ца пры яз джаць на 
та кія фэ сты зноў і зноў! — ска заў спя вак 
са Шчу чы на Та дэ вуш Фе дзюк.

На па чат ку пра гу чаў верш на ша га най
ста рэй ша га па э та Вік та ра Шве да пра сяб
роў ства. Пра доб рыя сло вы «ка лі ла ска» 

і «bar dzo pro szę”. Але спа дар Вік тар, які 
заў сё ды пад піс вае свае кні гі для дзя цей 
і да рос лых на роз ных ме ра пры ем ствах 
«пад хмар кай» і вель мі це шыц ца, ка лі яго 
род ныя сло вы гу чаць са сцэ ны, за ня мог 
і не мог прый с ці на свя та. Бо і тыя хмар кі 
за цяг ну лі не ба, і сы паў шчод ры дождж 
над усім Бе ла сто кам і на ват Пад ляш шам 
і Га ра дзен ш чы най. Але над бе ла стоц кі мі 
Плян та мі, дзе ў 15:00 па ча ло ся поль скабе
ла ру скае свя та, не ўпа ла ані ад на кроп ля 
ад 14:00 да 18:20. Гэ та ўжо па за ка зе ма
быць ней кай бе ла веж скай шап ту хі.

— Уба чыш со неч ны пра мень, за ім і дня 
та ем ны воб раз. І пры ві тан не доб ры дзень, 
што зна чыць паполь ску «дзень доб ры», 
— да да лі вя ду чыя са сцэ ны. — І бе ла ру
саў, і па ля каў заў ж ды ад ноль ка ва хва люе 
і да ра гое сло ва «дзя куй» і не паў тор нае 
«dzię ku ję».

— Наш фе сты валь спры яе раз віц цю бе
ла ру скай куль тур най спад чы ны, — за я віў 
Сяр гей Шу мей ка. — На Бе ла сточ чы не і Га
ра дзен ш чы не. На о гул не аб ход на ад зна
чыць цу доў ную ат мас фе ру фе сты ва лю, 
якая на поў не на шчы рас цю, ад к ры тас цю, 
сяб роў ствам. Та кія свя ты з’яў ля юц ца вы
дат най маг чы мас цю для су стрэч і зно сін, 
аб ме ну во пы там і твор час цю ся род як 
тых ка лек ты ваў, якія не ўпер шы ню пры
яз джа юць сю ды, так і но вых удзель ні каў 
кан цэр та. Твор чыя ка лек ты вы па да ра ва лі 
гле да чам яск ра выя вы ступ лен ні і доб ры 
на строй, а ў свой ад рас ат ры ма лі цёп лыя 
ўра жан ні і шчы рыя ап ла дыс мен ты.

— Дзянь доб ры, ка ха ныя дзяў чын кі! — ві
тае не ма ла дзей шых за яго зна ё мых спя ва
чак спя вак са Шчу чы на. — Я са Шчу чы на 
не ма за вец ка га, а гро дзен ска га. Та дэ вуш 
Фе дзюк з «Пра ме ня». А дзяў чын ка — Лю
ба Гаў ры люк з «Рэ чань кі» з Коз лік.

— Слу хай тэ, яш чэ быў ра ней та кі фай

ны пан, з Лі ды, — ці ка віц ца Лю ба. — Тут 
заў сё ды ёсць на го да па зна ёміц ца з сяб
рам з за меж ных ка лек ты ваў, ра зам пас пя
ваць.

— А то «Хаб ры» з Лі ды, ка жа Та дэ вуш. 
— І тан цу юць, і спя ва юць. Мы заў ша спат
ка ем ся, або ў Грод не, або ў Бе ла сто ку.

— Так, ужо ста рыя зна ё мыя. Тут бе лыя 
ва ла сы, і тут... Люб лю і ту ды за е хаць, зу
сім як да ра дзі ны. Та му нас пес ня тры мае. 
А сён ня ма ла тут лю дзей. Ка за лі, што мае 
ў шас нац ца тай па чац ца лі вень. Эй, не ба
чыў пан, коль кі на ро ду бы ло на сё лет нім 
свя це бе ла ру скай куль ту ры — лю дзі тоў
пі лі ся аж да ву лі цы Міц ке ві ча. Мо жа, ка лі 
пач нуць іг раць — бубубу, то хма ры раз го
няць?

Стар шы ня сей мі ка Пад ляш ска га ва я
вод ства Ярас лаў Два жан скі ўру чыў Яну 
Сы чэў ска му най вы шэй шую пад ляш скую 
адз на ку — Га на ро вую адз на ку Пад ляш ска
га ва я вод ства — са маў ра да вую адз на ку, 
якая на да ец ца асо бам і ар га ні за цы ям, якія 
сва ёй пуб ліч най, пра фе сій най і гра мад
скай дзей нас цю вы дат на спры чы ні лі ся 
да раз віц ця і пра соў ван ня Пад ляш ска га 
ва я вод ства.

— Ха чу па дзя ка ваць за адз на ку ад мар
шал ка, якая не толь кі для мя не са мо га, 
— ска заў Ян Сы чэў скі. — Гэ та прык ме ча на 
бе ла ру ская куль ту ра і яе гра ма дзян скае 
пра ва да на ша га ва я вод ства, па коль кі 
скла дае яна істот ны фак тар раз вою та го, 
што на зы ва ем бе ла ру скім эт на сам на Бе ла
сточ чы не і ў Поль ш чы. Дзя кую так са ма за 
пад трым ку тых ме ра пры ем стваў, якія ар га ні
за ва лі ся ра зам з пад ляш скім са маў ра дам.

Ме ра пры ем ства ар га ні за ва на дзя ку ю
чы пад т рым цы Мі ніст ра ўнут ра ных спраў 
і ад мі ніст ра цыі, Пад ляш скай Мар шал коў
скай уп ра вы і го ра да Бе ла сто ка.

v(лук)

Доб рыя сло вы, род ныя пес ні


