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Ган на Кан д ра цюк: — Ці Но бель ская лі-
та ра тур ная прэ мія для Свят ла ны Алек-
сі е віч вык лі ка ла ў Бе ла ру сі ці ка васць 
да лі та ра ту ры? Неш та зру шы ла ся, па-
мя ня ла ся ў сфе ры лі та ра ту ры? 

Ба рыс Пят ро віч: — Для на шых улад 
ні чо га не па мя ня ла ся. Як не вы да ва лі-
ся, так і не вы да юц ца кні гі Алек сі е віч, ні 
на бе ла ру скай, ні на ра сей скай мо вах. 
Яны пры ня лі та кое ста но віш ча, што 
ні бы та ні чо га не зда ры ла ся. Ха ця мы ве-
да ем, што больш за 50 кра ін све ту ад-
гук ну лі ся на гэ тую па дзею. Пе рак ла ды 
кніг Алек сі е віч вый ш лі да лё ка, па ўсіх 
кан ты нен тах — і ў Аў ст ра ліі, і ў Кі таі. 
Яна так са ма ез дзі ла з прэ зен та цы яй 
у Япо нію.

На Бе ла ру сі сум на вя до мая па дзея, 
ка лі Алек сі е віч не пус ці лі су стрэц ца 
з чы та ча мі на Го мель ш чы не. Ёй не да-
зво лі лі вы сту паць не толь кі ў аб лас ной 
біб лі я тэ цы, але не да зво лі лі су стрэц ца 
на яе ра дзі ме, у мяс цо вас ці, дзе яна 
скон чы ла шко лу. Там толь кі са бра лі яе 
ад нак лас ні каў і вы пуск ні коў, а з про сты-
мі людзь мі, жы ха ра мі гэ тай вё скі за ба-
ра ні лі суст ра кац ца.

ГК: — Неш та нез ра зу ме лае! А вось 
ха чу спы таць пра та кое. У све це ўсё 
час цей лі та ра ту рай зай ма юц ца жан чы-
ны. Ці з’я ва фе мі ні за цыі на зі ра ец ца 
так са ма ў «Дзе яс ло ве»?

БП: — Мы ўжо даў но га во рым пра тое, 
што заў ва жа ец ца та кая тэн дэн цыя — на 
па чат ку ў лі та ра ту ру ідзе больш жан чын, 
да вась мі дзе ся ці ад сот каў, але по тым 
пра хо дзіць час і за ста юц ца ў лі та ра ту ры 
пе ра важ на муж чы ны. У леп шым вы пад-
ку за ста ец ца трыц цаць-со рак ад сот каў 
жан чын, астат нія, ві даць па жыц цё вай 
да ро зе, вы хо дзяць за муж, на ра джа юць 
дзя цей і ней кім чы нам ады хо дзяць ад лі-
та ра ту ры. І ка лі пра а на лі за ваць ну ма ры 
ча со пі са, ат ры ма ец ца та кое: з трыц ца ці 
аў та раў ат ры ма ец ца шэсць-сем жан-
чын. Яны, мен шасць у пэў ным сэн се. Гэ-
тая тэн дэн цыя пра соч ва ец ца на пра ця гу 
ўсіх ну ма роў ча со пі са. Мы ў Са ю зе бе ла-
ру скіх пісь мен ні каў гэ та заў ва жы лі і на-
дзя ля ем асаб лі вую ўва гу з мэ тай, каб 
яны ўсё-та кі за ста ва лі ся ў лі та ра ту ры. 
Мы да па ма га ем вы даць пер шую кні гу, 
да гэ та га ў нас ёсць се рыя Пункт ад лі ку. 
Пра во дзім так са ма кон курс для жан чын 
на леп шую дру гую кні гу. Мы ўста на ві лі 
спе цы яль ную сты пен дыю імя Маг да ле-
ны Ра дзі віл для тых ме на ві та жан чын, 
якія пра цу юць над но вай кні гай.

Ка ра цей ка жу чы, мы ста ра ем ся пад тры-
маць твор чы па тэн цы ял жан чын і гэ тая 
тэн дэн цыя да ты чыць «Дзе яс ло ва» і Са-
ю за бе ла ру скіх пісь мен ні каў.

А што ты чыц ца пра цы, на пры клад, з ма-
ла ды мі, ат рым лі ва ец ца па доб на. У нас 

ёсць Шко ла ма ла до га лі та ра та ра і ёй 
кі ру юць дзве ма ла дыя дзяў чы ны. З ма-
ла ды мі лі та ра та ра мі так са ма пра цу юць 
тры жан чы ны. І тое ж са мае, ка лі ўзяць 
на ву чэн цаў Шко лы ма ла до га лі та ра та-
ра, то з двац ца ці мо жа быць шэсць-сем 
хлоп цаў. Заў ва жа ец ца тая са мая сі ту-
а цыя — у лі та ра ту ру ўсё больш ідуць 
жан чы ны, але за ста юц ца, на жаль, пе-
ра важ на муж чы ны.

Мы ро бім шмат, каб змя ніць гэ тую сі ту а-
цыю, пры нам сі яе ўраў на ва жыць.

ГК: — Апош нім ча сам у Бе ла ру сі 
шмат лі та ра тур ных прэ мій.

БП: — Быў час, ка лі дзяр жа ва і ас ноў-
ныя лі та ра тур ныя ча со пі сы пе ра ста лі 
да ваць свае прэ міі. За ста ла ся адзі ная 
прэ мія ча со пі са «Дзе яс лоў», ну і Глі-
ня ны Вя лес, які вы да ваў ся раз на год. 
Але не дзе з 2010 го да па ча ла ся ін шая 
тэн дэн цыя. Лі та ра тур ныя прэ міі ста лі 
з’яў ляц ца ледзь не што год. Сён ня мы 
ма ем Прэ мію Гед рой ца для най леп шых 

пра за і каў, ма ем Прэ мію Дэ бют імя Мак-
сі ма Баг да но ві ча, прычым яна ўру ча ец-
ца ў трох ка тэ го ры ях: за леп шую про зу, 
за леп шую па э зію і за леп шы пе ра клад. 
Так са ма з’я ві ла ся Прэ мія за леп шую 
дзі ця чую кні гу. Ёсць Прэ мія за леп шую 
пе рак лад ную кні гу, Прэ мія за леп шую 
кні гу нон-фікшн, і лі та раль на ня даў на 
з’я ві ла ся Прэ мія за леп шую па э тыч ную 
кні гу імя На тал лі Ар сен не вай.

Ка неш не, гэ та вель мі моц на спры яе, 
каб пісь мен ні кі пі са лі но выя кні гі, каб 
яны вы да ва лі свае кні гі, удзель ні ча лі 
ў кон кур сах і пат рап ля лі ў шорт-лі сты 
на ат ры ман не ўзна га ро ды. Гэ та ўсё 
ві да воч на абу дзі ла бе ла ру скую лі та ра-
ту ру. І як ба чы це — ва ўсіх, прак тыч на, 
жан рах. Ад па э зіі па нон-фікшн...

ГК: — Боль шасць уз на га род ма юць га-
на ро вы ха рак тар? 

БП: — Не! Усе гэ тыя прэ міі ма юць гра-
шо вы эк ві ва лент, пры тым не ма лы. Ка лі 
па чы на ла ся Прэ мія Гед рой ца, то пе ра-

Пад тры маць 
твор чы па тэн цы ял 

жан чын!

З Ба ры сам Пят ро ві чам 
— стар шы нёй Са ю за 
бе ла ру скіх пісь мен ні каў, 
рэ дак та рам ча со пі са 
«Дзе яс лоў», зна ка мі тым 
пра за і кам гу та рыць 
Ган на Кан д ра цюк.

мож ца ад ра зу ат рым лі ваў 10 ты сяч еў ра. 
За дру гое мес ца бы ла па ез д ка на твор-
чы ад па чы нак на цэ лы ме сяц у Гот ланд, 
у Шве цыю. І за трэ цяе мес ца — вы дан не 
кні гі. За раз Прэ мія імя Гед рой ца змен шы-
ла ся на па ло ву, гэ та 5 ты сяч еў ра. А што 
да ты чыць астат ніх прэ мій, яны прак тыч на 
роў ныя, гэ та не дзе дзве ты ся чы до ла раў. 
Та кія ўзна га ро ды да юць маг чы масць аў-
та рам на пі саць но выя кні гі і вы даць іх.

Для Бе ла ру сі гэ та істот ныя, важ кія гро-
шы. Та му ёсць сэнс, каб за іх паз ма га лі-
ся пісь мен ні кі.

ГК: — А як вы гля дае спра ва з ме цэ на-
та мі? Ці ўсе ўзна га ро ды фі нан су юць 
гра мад скія фон ды?

БП: — Вось тут вель мі на дзей на. У Бе-
ла ру сі ўсё час цей з’яў ля юц ца лю дзі, 
прад п ры ем цы, ме цэ на ты, якія са мі 
жа да юць фі нан са ваць лі та ра тур ныя 
прэ міі.

ГК: — Дзякую за размову.

Барыс ПЯТРОВІЧ — На ра дзіў ся ў 1959 г. у в. Вя лі кі Бор у Хой ніц кім ра ё не Го мель скай воб лас ці. Скон чыў 
фа куль тэт жур на лі сты кі БДУ (1984). Пра ца ваў у аб лас ным і рэс пуб лі кан скім дру ку «Го мель ская праў-
да», «Звяз да», «Лі та ра ту ра і Ма ста цтва», ча со пі се «По лы мя». З 1990 — ад каз ны сак ра тар што тыд нё ві ка 
«Лі та ра ту ра і ма ста цтва».Ка лі ў 2002 го дзе бе ла ру ская ўла да вы ра шы ла шчыль на за няц ца твор чай ін тэ-
лі ген цы яй, лі та ра тур ныя і ма стац кія вы дан ні, што на ле жа лі дзяр жа ве, бы лі аб’ яд на ныя ў хол дынг з жор-
ст ка струк ту ра ва най сі стэ май кі ра ван ня і ад наз нач най ідэ а ла гіч най скі ра ва нас цю — ла яль нас цю да дзе-
ян няў прэ зі дэн та Аляк сан д ра Лу ка шэн кі, вя лі кая коль касць лі та ра та раў бы ла вы му ша ная па кі нуць мес-
ца сва ёй пра цы. Гэ так са ма зра біў Ба рыс Пят ро віч. У 2002 го дзе ён за сна ваў і стаў га лоў ным рэ дак та рам 
но ва га лі та ра тур на га ча со пі са «Дзе яс лоў», які за ад нос на ка рот кі час здо леў за ва я ваць па пу ляр насць 
і вя до масць у кра і не, зра біў шы ся са мым аў та ры тэт ным не за леж ным лі та ра тур на-ма стац кім вы дан нем 
Бе ла ру сі. Ва кол «Дзе яс ло ва» аб’ яд на лі ся са мыя зна ка мі тыя ў кра і не пісь мен ні кі, а так са ма пер с пек тыў-
ныя ма ла дыя аў та ры, што да ло маг чы масць паў на вар тас на ад люст роў ваць су час ны лі та ра тур ны пра цэс. 
У снеж ні 2011 г. Ба рыс Пят ро віч аб ра ны стар шы нёй Ра ды ГА «Са юз бе ла ру скіх пісь мен ні каў» — най ста-
рэй шай твор чай ар га ні за цыі Бе ла ру сі, што аб’ яд ноў вае ў сва іх шэ ра гах больш за 450 сяб роў. У якас ці 
ку ра та ра се рыі і рэ дак та ра вы даў больш 60 кніг бе ла ру скіх аў та раў у се рыі «Кні гар ня пісь мен ні ка» (ся-
род іх на мі нан ты і лаў рэ а ты прэ міі імя Гед рой ца «Час збі раць кост кі» В. Казь ко, «Жан чы на і ле а пард»
Т. Ба ры сік і інш.), а так са ма больш дзе сят ка кніг у біб лі я тэч цы ча со пі са «Дзе яс лоў».

Тво ры Ба ры са Пят ро ві ча пе рак ла дзе ныя на ан г лій скую, фран цуз скую, ня мец кую, ру скую, поль скую, 
чэш скую, бал гар скую, сла вац кую, лі тоў скую, ук ра ін скую і ін шыя мо вы.

Дэ бю та ваў апа вя дан нем «Ус па мін. Яб лы кі» у 1988 (ча со піс «Кры ні ца»). Аў тар кніг «Ло вы» (1992), 
«Сон між пач вар» (1994), «Фрэ скі» (1998), «Шчас це быць» (2004), «Жыць не страш на» (2008), «Пі лі пі-
кі» (2009), «Плош ча» (2010), «Спа ку шэн не» (2013), «Спа чат ку бы ла цем ра» (2013), «Пу ці на» (2015).

 Міхась Андрасюк і Барыс Пятровіч



2 АД А ДА Я — ФЕЛЬЕТОН, ПОГЛЯД, АНАЛІЗ 31.12.2017              № 5331.12.2017              № 53

Сваімі вачыма

У імя
саперніцтва

З марамі і эмоцыямі

ў Новы год!

Святочныя
віншаванні

Хо чам ве рыць ці не ве рыць, але за-
вяр шэн не кож на га го да пры но сіць нам 
саў дзель ні цтва толь кі ў ад ным — ва 
ўпэў не нас ці ў зям ным пра мі нан ні. І ўсе 
ўза ем ныя жыц ця ра дас ныя па жа дан ні на-
конт свет лай бу ду чы ні сва ёй ма гіч нас цю 
і маг не тыз мам асаб лі ва ва бяць ма ла дзё-
наў, якім ма рыц ца як ма га хут чэй стаць 
да рос лы мі і поў ны мі жме ня мі зры ваць 
і каш та ваць за ба ро не ныя да гэ туль спа-
кус лі выя пла ды з дрэ ва пазнання даб ра 
і зла. Са свай го вя ско ва га дзя цін ства па-
мя таю як з га да мі фар мі ра ва лі ся, мя ня лі-
ся, здзяй с ня лі ся, або і не, юнац кія ма ры. 
І так пэў на ад спрад ве ку бы ло і бы вае, 
што ў кож на га дзя цін ства зу сім ін шае ра-
зу мен не і ўяў лен не не да сяж най у да дзе-
ны мо мант да рос лас ці. Так як у кож най 
эпо хі ёсць свая ад мет насць і стыль. Ну, 
ад нак, як зда ец ца на пра ця гу ты ся ча-
год дзяў ча ла ве ча га іс на ван ня пэў ныя 
спра вы ма юць сваю тры ва лую за ка на-

мер насць. І, як га во рыц ца на по бы та вым 
уз роў ні, спра ва кра нае ўсіх, ад ма ло га 
да ста ро га. Зра зу ме ла, што га вор ка ідзе 
пра эмо цыі, на шы па чуц ці. У вы пад ку 
хлап чу коў ска-юнац кай мі тус ні і яе ва яр-
скай на ту ры, на зі ран не і ўгля дан не за 
дзя во чым пле ме нем не лі чы ла ся ў ва чах 
ад на год каў спра вай год нас ці ма ла лет ніх 
муж чын. За тое ўме ласць да пя чы і на да-
ку чыць сва ім сёст рам ці ад нак лас ні цам 
у сва ёй кам па ніі пры но сі ла не абы-які 
го нар. Ме на ві та ў кам па ніі трэ ба бы ло 
быць бе скам п ра міс ным і бяз лі тас ным 
у сло вах і дзе ян нях су праць пры го жа га 
по лу гэ та га све ту. А ка лі да вя ло ся быць 
з дзяў ча та мі ў больш пры ват ных умо вах, 
то з’яў ля ла ся і агуль нае зра зу мен не, і су-
поль ныя за ці каў лен ні, якія з сяб роў ства 
над та ча ста вы бу ха лі пер шы мі, па лы мя-
ны мі ка хан ня мі, што за га ра лі ся і так са ма 
хут ка спаль ва лі ся, як су хое ліс це. Але 
той юнац кі агень чык быў пер шым сіг на-

лам, што на пе ра дзе ча ка юць нас да лей-
шыя, што і раз боль шыя па жа ры душ 
і сэр цаў. Ці ўспых ну тыя по лы мі пат ра пі лі 
нас саг ра ваць сва ёй цеп лы нёй, ці про-
ста па лі лі да жы во га сва ім аг нём? У кож-
на га свае гі сто рыі і ўспа мі ны.

У мя не з дзя цін ства па сён няш ні дзень 
за се ла ў га ла ве і заў сё ды ўспа мі на ец ца 
пры маў ка май го баць кі, які пра не вя сё-
лую спра ву без на дзей на за ка ха на га 
вя ско ва га ка ва ле ра паў та раў заў сё ды: 
«От, улю біў ся, як чорт у су хую гру шу». 
Пры зна юся, што як і та ды, у ма ла дос ці, 
так і ця пер мне, да рос ла му, ра ску сіць усе 
скла да ныя тон кас ці гэ та га па раў нан ня 
па куль не ўда ло ся. За ста ец ца яно вя лі кай 
та ям ні цай се ман тыч нас ці сло ва і ар хе ты пу 
жыц ця. Але без іх нель га абыс ці ся ро ду 
ча ла ве ча му, які ў сва ёй эма цы я наль най 
лі ха ман цы пат рэ бу псі ха тэ ра піі пе ра ліў 
спа чат ку ў вус ную на род ную твор часць 
у выг ля дзе фаль к лор ных пе сень, аб ра даў, 

пры ма вак ці за мо ваў. Вус ная на род ная 
твор часць гэ та так са ма жах лі выя ле ген ды 
і пе ра ка зы пра тра гіч ныя лё сы і мес цы 
ка хан ня, якія ўпі са лі ся ў лан д шаф т ную 
па мяць род ных кра я ві даў. З уз нік нен нем 
і раз віц цём пісь мен нас ці ва ўсіх на ро даў 
і куль тур ме на ві та ап ра ча пе ра да дзе на га 
нам у спад чы ну апі са на га кос ма су ба гоў 
і ге ра із му ва я роў па ра лель на іш ло і апі сан-
не іх ніх бу раў і вой наў сэр ца і ду шы. Ча ста 
ме на ві та гэ тыя спра вы з’яў ля лі ся пры чы-
най кас ма га ніч ных ду э лей і зніш чаль ных 
вой наў. Учыт ва ю чы ся ў рад кі ста ра за-
па вет ных гі сто рый, паў сюд на ма ем там 
да чы нен не да аг ра мад най на коп ле нас ці 
та ко га ро ду страс цей, вы ні кам якіх бы лі 
здзей с не ныя на ват са мыя цяж кія зла чын-
ствы.

Та му тое веч нае спля цен не на шай 
эма цы я наль нас ці і ду хоў нас ці бы ло, 
ёсць і, спа дзя ю ся, бу дзе на да лей той 
нат х няль най кры ні цай перш за ўсё для 
са міх лю дзей як у іх нім жыц ці, так і ў яго 
куль тур ным вы яў лен ні. Уз гад ваю ўсе 
тыя гі сто рыі не вы пад ко ва. На зло ме ста-
ро га і но ва га го ду, усім на шым Чы та чам 
жа даю са мых па зі тыў ных эмо цый, ня гле-
дзя чы на пра жы тыя га ды ў ка лен да ры 
жыц ця. Бо ме на ві та ка лі ва кол нас, зда-
ец ца, дэ гу ма ні за цыя ро ду ча ла ве ча га 
мае быць аб веш ча на но вай рэ лі гі яй, 
а ду хоў насць мае лі чыц ца ад ста лас цю, 
та ды ў но вым 2018 го дзе вар та жыць 
з на шы мі няў лоў ны мі ма ра мі і эмо цы я мі.

Яў ген ВА ПА

Схіль насць да са пер ні цтва пра яў ля юць 
усе жы выя ар га ніз мы на Зям лі. Сут насць 
яго скла да ец ца ў тым, каб вы жыць. Не 
сва бод ны ад яго так са ма род ча ла ве чы. 
Ча ла век не моц на ад роз ні ва ец ца ў гэ тых 
ад но сі нах ад лі шай ні каў, ду боў, ма тыль коў 
або па цу коў. Ад нак ін шая рэч кан ку ра ваць 
у рам ках сва іх улас ных ві даў за тра пе чу-
чую ка кет лі ва са мач ку або са ка ві ты ка пус-
ны ліст, а ін шая, ка лі га вор ка пра між ві да-
вую кан ку рэн цыю. Тут ня ма лі тас ці! Тут 
кан ку рэн цыя няў моль ная. І ні ў якім ра зе 
за пры вя лы лі сток ці па ка ме ча ную сам ку. 
Гэ та спрэч ка за ві да выя прын цы пы, пат ра-
бу ю чыя аб са лют на га вы ка нан ня. Гэ та ро-
біц ца са мо па са бе — праз пад поў з ван не, 
пад кус ван не, выс мок т ван не, вы піх ван не, 
выш тур х ван не. Каб зжэр ці, рас ся чы, вы па-
ліць, рас ча віць!..

Лю бое спа бор ні цтва мо жа асу джац ца, 
ка жа мой доб ры ся бар з тых дзён, ка лі 
я жыў у Вар ша ве. Яго сло вы не ад маў ля-
юць дзе ян няў. Ка лі ўжо да пу ска ец ца дум-
ка пра якую-не будзь кан ку рэн цыю, дык 
толь кі з са мім са бой. Не для ча ла ве ча га 
прыз нан ня, не для сла вы. Для ся бе. Ён жы-
ве са бе адзін у ста рой ка мя ні цы на Жа лі бо-
жы, у двух кро ках ад бліз ню ка — па су па-
дзен ні — до ма на зна ка мі тай ву лі цы На ваг-
родз кай. Ка лі «На ваг родз кая» ця пер з’яў-
ля ец ца сі но ні мам няст рым на га ча ла ве ча га 
сла ва люб ства, якое з’яў ля ец ца адзі ным 
вы ха дам у зма ган ні за ўла ду, за ідэ а ла гіч-
ныя ра цыі, за зда быт кі ка лек тыў най па мя-
ці, дык дом май го сяб ра — аб са лют нае 
ад маў лен не гэ та га. Ён як аа зіс ад люст ра-
ван ня ста ну ча ла ве ка, паг ру жа на га ў цем-
ры Кос ма су. «З Кос ма сам мне спа бор ні-
чаць?» — няз мен на пы та ец ца мой ся бар. 
— «А ча му не?» — пы та ю ся я. А ка лі не 
з Кос ма сам, дык ха ця б з ча ла ве чым не ву-
цтвам. А ён мог пад няц ца па лес ві цы са цы-
яль най іе рар хіі вель мі вы со ка. Ды на ма ган-
ні ўзаб рац ца па пры ступ ках гра мад скай 
іе рар хіі ці ча ла ве чай ува гі вык лі ка юць у ім 
хра ніч ную агі ду. Ён па ста ян на па шы рае 
свае ве ды, ха ця з’яў ля ец ца ма гіст рам трох 
фа куль тэ таў. За ці каў ле ны ён у ге не ты цы 
і кас ма ло гіі, фі ла со фіі і гі сто рыі ма ста цтва. 
Вы ву чае мо вы. Ас во іў вус на і пісь мо ва ўжо 
шэсць ці сем моў, і яш чэ яму ма ла. Ця пер 
дас ле дуе сан ск рыт. Хо ча чы таць у ары-
гі на ле ста ра ін ду скія «Ве ды» для свай го 

ўлас на га за да-
валь нен ня. 

Са пер ні-
цтва па між людзь мі ці на ро да мі ў цэ лым 
і, у пры ват нас ці, па між ідэ я мі, ву чэн ня мі, 
све та пог ля да мі ці дзяр жаў ны мі ла да мі сты-
му люе цы ві лі за цый ны пра грэс. Гэ та факт. 
Кан ку рэн цыя — як раз лі ты вяс но вы мі 
даж джа мі гор ны ру чай, неп рад ка заль ны, 
тры вож ны, але які пры во дзіць да змен 
у рэ аль нас ці. Без кан ку рэн цыі, ча сам па-
гі бель най для ча ла ве цтва, мы за ста лі ся б 
ча ла ве ка па до бен ца мі. Але ці ка ва, ку ды б 
гэ та нас пры вя ло...

Усе між ві да выя біт вы лю дзі ўжо вый-
г ра лі. Як ка лісь ГП і ПіС па вод ле сла ву-
та га вы каз ван ня прэм’ ер-мі ніст ра Ту ска 
— не ма юць з кім кан ку ра ваць. Жы вё лы, 
рас лі ны бы лі за са ра ма ча ны па ра зай. 
Ама зо нія, Бе ла веж ская пуш ча, сі бір ская 
тай га з усёй іх бі я раз на стай нас цю рас-
лін і жы вёл ад сту пі лі ся пе рад ча ла ве чай 
цы ві лі за цы яй. Акі я ны па га дзі лі ся на гэ та, 
каб дзей ні чаць у якас ці ча ла ве чай кла а кі. 
Вы мі ра юць на зем ныя і вод ныя ві ды. Праз 
ней кі час за ста нуц ца на зям ным ша ры 
толь кі лю дзі і... мі не ра лы. Але яны не да-
дуць ра ды ў кан ку рэн цыі з ча ла ве кам. 
Ка лі хто ад маў ляе гэ та, хай укі не яш чэ 
ад ну рыд лёў ку ву га лю ў топ ку... Гэ та пы-
тан не ад на го па ка лен ня, мо жа, двух, ка лі 
ча ла век сам ста не су праць ся бе са мо га. 
На Зям лі, бяс п лод най і апа рож не най з мі-
не ра лаў, але поў най на пых лі вых у сва ёй 
цы ві лі за ва нас ці істот. Чым жа яны бу дуць 
пад трым лі ваць агонь у пе чы? Хай па мяць 
аб крэ ма то ры ях Ас вен ці ма не бу дзе няп-
ра віль на імі зра зу ме та.

У све це рас лін і жы вёл са пер ні цтва 
па між ві да мі ста я ла да гэ туль у асаб лі вай 
раў на ва зе. Маш та бы ўза ем на га пад г рыз-
ван ня, а на ват заг рыз ван ня, смя рот ная ба-
раць ба за жыц цё вую пра сто ру па каз ва лі 
бе зу моў ную па ва гу да ся бе і ін шых ві даў. 
Ін шы мі сло ва мі, ін стынкт вы жы ван ня, які 
пра яў ляў ся пры ро джа най аг рэ сі яй усіх 
форм жыц ця на Зям лі за ста ваў ся ў ста-
біль най раў на ва зе. Але ча ла век уса дзіў 
у спі цы Пры ро ды свой па лец. І яе Ко ла 
пе ра ста ла кру ціц ца пра віль на. Ды глянь це 
ў Не ба — з на дзе яй для свай го і ўсіх ін-
шых ві даў на Зям лі.

Мі ра слаў ГРЫ КА

Ча са мі, як ся даю пі саць чар го вы фе-
лье тон, за дум ва ю ся, пра што б я сён ня 
пі саў, ка лі б най ноў шая гі сто рыя Бе ла ру сі, 
свед ка мі якой прый ш ло ся стаць май му па-
ка лен ню, скла ла ся кры ху па-ін ша му. Каб, 
пры кла дам, на па чат ку дзе вя но стых га доў 
пе ра маг лі на цы я наль ныя бе ла ру скія сі лы. 
І каб ме на ві та та га час ныя „Ад ра джэн цы”, 
як мы та ды са мі ся бе на зы ва лі і так на зы ва-
лі нас на шы неп ры я це лі, па ча лі бу да ваць 
бу ду чы ню сва ёй кра і ны, на дзе ле ныя на 
тое ўсёй паў на той ула ды.

На пэў на бы ло б ба га та пад стаў і для 
іх кры ты кі. На пэў на мес ца мі тая кры ты ка 
бы ла б бе скам п ра міс най і бяз лі тас най. 
І мо жа быць і гэт кае ж пы тан не як і за раз, 
пра што б я пі саў, ка лі б да ўла ды прый шлі 
тыя сі лы, якія на сам рэч прый шлі і рэ аль на 
кі ру юць на мі сён ня, так са ма за паў за ла б 
мне ў свя до масць. І пап раў дзе га во ра чы, 
наў рад ці я змог бы ад га даць і па ло ву тых 
тэм, якія пры хо дзіц ца па ды маць ця пер.

Ну, як у той па ра лель най рэ аль нас ці 
мож на бы ло б зда га дац ца, што са ма ўла да 
не за леж най дзяр жа вы мо жа зне ва жаць мо-
ву ты туль най на цыі, да якой, да рэ чы, той-
сёй з гэ тай ула ды і сам на ле жыць. А за раз 
ой коль кі на пі са на пра гэ та! Каб саб раць 
гэ тыя ма тэ ры я лы ў ад но, то прый ш ло ся б 
вы даць іх вя лі кім шмат том ні кам пад наз-
вай, якая б аба вяз ко ва ўтрым лі ва ла сло вы 
кштал ту „ге на цыд”, „гань ба” і „свя до мае 
зніш чэн не”. Ме на ві та свя до мае. І каб прый-
с ці да та кой выс но вы, трэ ба бы ло рэ аль на 
і ак тыў на паў дзель ні чаць у скла дан ні та го 
шмат том ні ка, бо толь кі ба га ты дос вед у гэ-
тай спра ве мо жа пры вес ці да та кой, зда ва-
ла ся б, ала гіч най і аб сур д най выс но вы.

Ну, вось ста іць у цэн т ры Га род ні за раз 
він ша валь ная шыль да. Яна він шуе мі на коў 
з Но вым го дам аж на ча ты рох мо вах. На ан-
г лій скай, поль скай, лі тоў скай, і, ка неш не, ж 
ра сей скай. Ра сей ская там ста іць на пе ра-
дзе. Бе ла ру скай ня ма на ват у кан цы. І каб 
пі саў пра гэ та ўпер шы ню, то ўсё спі саў бы 
на бяз г луз дасць ней ка га ад на го чы ноў ні ка. 
Але ба га ты дос вед пад каз вае, што ня ма 
ані я кай бяз г луз дас ці. Усё пра ду ма на. Бе ла-
ру ская мо ва іг на ру ец ца свя до ма. Зніш ча-
ец ца па за га дзе звон ку. І здзіў ляц ца трэ ба 

не та му, што яе ня ма, а та му, што яна яш чэ 
зрэд ку су стра ка ец ца. Вось там не дап ра-
цоў кі кан к рэт ных чы ноў ні каў, а тут вы раз на 
бач на іх пра ца. Ме на ві та пра ца тых ка ла ба-
ра цы я ні стаў, якія тут на ра дзі лі ся, якія ка ры-
ста юц ца зда быт ка мі не за леж нас ці і ган д лю-
юць ёй, а мо жа хто і ціш ком пры ха ваў шы 
на ўся ля кі вы па дак для ся бе кар ту па ля ка 
і ра сій скі паш парт ад на ча со ва.

Яш чэ зу сім ня даў на Га род ню здзі ві лі 
ту ры стыч ныя бук ле ты на ча ты рох мо вах. 
А якой мо вы там не бы ло? Ка неш не, ж 
бе ла ру скай. Пры пом ні це той скан дал, які 
пад ня лі не за леж ныя жур на лі сты і да яко га 
да лу чы лі ся га ла сы па тэн цый ных ту ры стаў 
з-за мя жы. І што ад ка за лі чы ноў ні кі? І вось 
за раз чар го вае він ша ван не ў іх вы ка нан ні. 
Вось іх ад каз! Ска жы це ця пер, што гэ та 
па мыл ка, а не свя до мае і доб ра аб ду ма-
нае дзе ян не.

Я, як на зі раль нік за вы ба ра мі, на па ся-
джэн ні га ра дзен скай га рад ской вы бар чай 
ка мі сіі пад няў пы тан не, што ба нер „Вы ба-
ры 2018” ста іць толь кі на ру ска моў ных 
вер сі ях сай таў аб лас но га і га рад ско га 
вы кан ка маў. А што, бе ла ру ска моў ных гра-
ма дзян пра вы ба ры ін фар ма ваць не трэ-
ба? Я вы ка заў дум ку, што гэ та па ру шае не 
толь кі за кон аб мо вах, але і ін ст рук цыі Цэн-
т раль най вы бар чай ка мі сіі. Ка мі сія не за ці-
ка ві ла ся ма ёй за я вай. Маў ляў, гэ та спра ва 
вы кан ка маў. А што тыя вы кан ка мы, ка лі 
са ма ЦВК Рэс пуб лі кі Бе ла русь па каз вае ім 
пры клад. На яе сай це для моў на га пе рак-
лю чэн ня ёсць аж но тры гу зі кі. Для ру скай 
мо вы, ка неш не ж, хто б сум ня ваў ся. Так-
са ма і для ан г лій скай ёсць. Трэ ці ж гу зік, 
апош ні, для... лю дзей з кеп скім зро кам. 
І ён так са ма ра-ра сей ску.

Так і хо чац ца ска заць, ву чы це, люд цы, 
бе ла ру скую мо ву. Яна па ляп шае зрок. Бо 
ка лі ве рыць гэ тай трэ цяй вер сіі, то ў бе ла-
ру ска моў ных вы бар цаў з чым-чым, а вось 
са зро кам то ўсё ў па рад ку, бо па-бе ла ру-
ску ста рон кі для лю дзей з кеп скім зро кам 
не іс нуе. Зрэш ты як і для вы бар цаў з доб-
рым зро кам так са ма.

Вось і ду маю, пра што б я пі саў, ка лі б 
не ка лі да ўла ды прый шлі тыя, хто ша на ваў 
бы свае тра ды цыі, куль ту ру, мо ву... Хі ба 
па чаў бы свой пе рад с вя точ ны фе лье тон 
да во лі ба наль на. Не як так: „З Ка ля да мі 
і Но вым го дам!!!”. А што, вель мі доб ра гу-
чыць па-бе ла ру ску!!!

Вік тар СА ЗО НАЎ
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П
ад вя дзен не вы ні каў і ад к-
рыц цё кон кур с най вы ста вы 
ХХIV Аг ля ду неп ра фе сій на га 
ма ста цтва Гай наў скай зям лі 
ад бы ло ся 8 снеж ня ў га ле рэі 

Гай наў ска га до ма куль ту ры. У аг ля дзе 
пры ня ла ўдзел 31 асо ба — жы ва піс цы, 
разь бя ры і твор цы ін шых га лін ма ста-
цтва. Усе яны прад’ я ві лі на кон курс 124 
пра цы. Неп ра фе сій ным ма ста кам вель мі 
важ нае, каб пе ра даць на сва іх ра бо тах 
улас ныя дум кі і эмо цыі, але не менш 
важ ным з’яў ля ец ца іх вар ш тат пра цы. На 
ўсё гэ та звяр ну ла ўва гу ка мі сія, якая на 
кон кур с ную вы ста ву вы лу чы ла 86 прац 
30 аў та раў. Пад час ад к рыц ця вы ста вы 
ды рэк тар Гай наў ска га до ма куль ту ры 
Рас ціс лаў Кун цэ віч і прад стаў нік кон кур с-
най ка мі сіі Іа ан на Кяр с ноў ская ад зна чы лі, 
што ма стац кія ра бо ты бы лі пад рых та ва-
ныя на аг ляд з вя лі кай ста ран нас цю. Част-
ка аў та раў жы ва пі су, ры сун ка і разь бы вы-
кон ва е свае ра бо ты на вы со кім ма стац кім 
уз роў ні, аб чым мож на бы ло пе ра ка нац ца 
на вы ста ве. Неп ра фе сій ныя твор цы па ка-
за лі ак ру жа ю чы іх свет так, як яго ба чаць 
і ра зу ме юць. Ці ка выя ма ты вы прад ста ві лі 
на сва іх ра бо тах на доб рым тэх ніч ным уз-
роў ні асо бы з аб ме жа ван ня мі, якія перш 
за ўсё па каз ва юць свой ба га ты ўнут ра ны 
свет. На кон кур с най вы ста ве зна хо дзяц-
ца пра цы з кра я ві да мі і ма ты ва мі Бе ла веж-
скай пуш чы, на цюр мор там, пар т рэ та мі, 
квет ка мі і, ка неш не, з аб ст рак т ны мі ма-
ты ва мі. Скуль п ту ра на вы ста ве ты чыц ца 
перш за ўсё по ста цей і жы вё лы, але прэ-
зен ту ец ца так са ма аб ст рак т ная разь ба 
прыз на на га скуль п та ра Сла ва мі ра Смы ка 
з Кляш чэ ляў.

На пад вя дзен не вы ні каў ма стац ка га 
аг ля ду пры бы лі ўдзель ні кі кон кур су, іх 
ся мей ні кі, жы ха ры Гай наў ска га па ве та. 
Сак ра тар Га рад ской уп ра вы Гай наў кі 
Ярас лаў Гры га рук ра зам з ды рэк та рам 
ГДК Рас ціс ла вам Кун цэ ві чам, прад стаў ні-
ком кон кур с най ка мі сіі Іа ан най Кяр с ноў-
скай, ма стац кім кі раў ні ком до ма куль ту ры 
Яд ві гай Лях-Куч кін і ад каз най за ар га ні-
за ван не аг ля ду і вы ста вы стар шым ін ст-
рук та рам па спра вах ма ста цтва Зі на і дай 
Якуць уру чы лі ўдзель ні кам аг ля ду дып ло-
мы і па да рун кі, а пе ра мож цам кон кур су 
— ста ту эт кі аг ля ду, дып ло мы і ўзна га ро-
ды. На ме ра пры ем ства пры бы лі так са ма 
на мес нік ста ра сты Гай наў ска га па ве та 
Яд ві га Дам б роў ская, ва я вод скі рад ны Ула-
дзі мір Пят ро чук і пра фе сій ны гай наў скі 
ма стак Вік тар Ка бац, які ў мі ну лым стар-
шын ства ваў ка мі сіі Аг ля ду неп ра фе сій на-
га ма ста цтва Гай наў скай зям лі. У па чат ку 
спат кан ня вы сту пі лі дзяў ча ты са Сту дыі 
пес ні ГДК. Пас ля ўру чэн ня ўзна га род 
мож на бы ло па зна ёміц ца з вы ста вай ма-
стац кіх ра бот.

— На эк с па зі цыі апы ну лі ся ма стац кія 
пра цы, вы ка на ныя на вы со кім уз роў ні. Ба-
чым мно га скуль п ту ры, коль касць якой на 
на шых аг ля дах па вя ліч ва ец ца. Жы ва піс-
цы гу ля юць ко ле ра мі і кра на юць роз ныя 
тэ мы, — га ва рыў ды рэк тар ГДК Рас ціс-
лаў Кун цэ віч.

Пер шую ўзна га ро ду ў ка тэ го рыі скуль-
п ту ры ат ры маў ма стак з Кляш чэ ляў 
Сла ва мір Смык за разь бу па дрэ ве, без 
за га лоў ка.

— Я пры сту піў да аг ля ду, каб па ка заць 
сваю разь бу мяс цо вай пуб лі цы. Мая скуль-
п ту ра па ста ян на прэ зен ту ец ца ў Кляш чэ-
лях. У Гай наў скім бел му зеі ра ней бы ла 
сар га ні за ва на мая пер са наль ная вы ста ва 
ў рам ках пра ек та «Бе ла ру скі ал фа віт ма-
ста цтва». Мае пра цы мно га ра зоў па каз ва-
лі ся за мя жой. Ця пер больш па каз ваю для 
мяс цо ва га на сель ні цтва, — ска заў Сла ва-
мір Смык. — Тут прэ зен ту ец ца мая скуль п-
ту ра па дрэ ве і ка ме ні. Ра ней мно га бы ло 
пра цы з ма ты ва мі жан чын. За раз пай шоў 
я ў бок аб ст рак т нас ці, што ві даць на ма іх 
ра бо тах на вы ста ве. На ад ной ра бо це 
шчы лі ны ў драў ні не я па поў ніў ме та лам, 
які пры доб рым ас вят лен ні кры ху све ціц ца 
і мя няе вы гляд скуль п ту ры. Па каз ваю так-
са ма пра цу ў ка ме ні. Я заў ва жыў, што мне 
на ват больш зруч на пра ца ваць у ка ме ні, 
чым у драў ні не. На аб ст рак т ных пра цах 
вы яў ляю пэў ныя свае кан цэп цыі. Ад нак 
ха чу, каб кож ны на вед валь нік вы ста вы па-
свой му ўспры маў і ацэнь ваў мае ра бо ты, 
а та кую маг чы масць ства рае мая аб ст рак т-
ная скуль п ту ра.

Дру гую ўзна га ро ду ў ка тэ го рыі скуль-
п ту ры ат ры маў Мі хал Коц з Гай наў кі, які 
вы рэз вае перш за ўсё вы я вы по ста цей 
у на род ным сты лі і раз ма лёў вае іх.

— На сё лет ні аг ляд вы ра заў я ча ла ве-
ка, які іг рае на гі та ры і дзяў чын ку, якая 
тры мае ў ру ках сі ні шар. На гэ тых скуль-
п ту рах звяр та ю ся я да му зыч на га ме ра-
пры ем ства, якое ў жніў ні ар га ні зу ец ца 
ў Гай наў цы, а ме на ві та да Фе сты ва лю імя 
Бу ла та Аку джа вы, — ска заў Мі хал Коц, 
які апош нім ча сам на гай наў скім ма стац-
кім аг ля дзе ўзна га родж ва ец ца што год.

Трэ цяе мес ца ся род скуль п та раў за-
няў Ана толь Алек ся юк з Ча ром хі за ба-
рэ льеф «Зуб ры», а вы лу чэн ні за разь бу 
ат ры ма лі Мі ко ла Корх, Мі ко ла Ягад ніц кі, 
Та маш Кер да ле віч і Ме чыс лаў Ду дзін.

— Я здаў на вы кон ваю скуль п ту ру 
і асаб лі ва люб лю зай мац ца ма стац кай 
ап ра цоў кай ка рэн ня. Сё ле та мно га прац 
не вы ка наў, бо бу да ваў ча соў ню ў Ду бі-
чах-Цар коў ных, — за я віў Мі ко ла Корх 
з Крась каў ш чы ны.

Пер шае мес ца ў ка тэ го рыі жы ва пі су ат-
ры маў Дар’ юш Ваш чын скі з Бе ла ве жы за 
кам п лект кар цін.

— Ра ней на аг ля дзе я ат ры маў вы лу-
чэн не і та му за раз ра ды, што сё ле та за ва-
я ваў пер шае мес ца. Я ро дам з Вар ша вы 
і з’яў ля ю ся вы пуск ні ком бе ла ру скай фі ла-
ло гіі на Вар шаў скім уні вер сі тэ це. Ра зам 
са мной ву чы ла ся мая жон ка. Пры е ха лі 
мы жыць у род ную мяс цо васць жон кі. 
У Бе ла ве жы я мог па зна ёміц ца з мяс цо-
вай куль ту рай, а перш за ўсё з мяс цо вай 

рэ ча іс нас цю. На ма іх пра цах прад стаў ле-
ны ма ты вы Бе ла веж скай пуш чы, — ска-
заў Дар’ юш Ваш чын скі.

Дру гое мес ца ся род аў та раў жы ва пі су 
за ня лі Мі ра слаў Хі лі ма нюк з Гай наў кі, які 
ня даў на прэ зен та ваў свае пра цы ў Гай-
наў скім бел му зеі ў рам ках пра ек та «Бе-
ла ру скі ал фа віт ма ста цтва», і Ста ніс лаў 
Жы ва леў скі з Гай наў кі.

— Я па чы наў з ма ля ван ня ў рэ а лі стыч-
ным сты лі. Пас ля пра ба ваў ма ля ваць 
аб ст рак т ныя ра бо ты і та кія пра цы вы кон-
ваю апош нім ча сам, інакш па каз ва ю чы 
ак ру жа ю чы свет. На вя лі кіх кар ці нах тут 
прэ зен та ва ных я перш за ўсё гу ляю ко ле-
ра мі. Звяр таю так са ма ўва гу на агуль ны 
вы гляд сва іх ра бот. Прэ зен тую на пра цах 
свае кан цэп цыі, але ня хай на вед валь нік 
вы ста вы гля дзіць на мае кар ці ны і на свой 
спо саб іх ус п ры мае і ацэнь вае, — ска заў 
Мі ра слаў Хі лі ма нюк.

Ста ніс лаў Жы ва леў скі па ка заў ак ры ла-
вую пра цу «Мар ша лак» з вы я вай Юзэ фа 
Піл суд ска га, пры мер ка ва ную да со тай 
га да ві ны не за леж нас ці Поль ш чы ў на-
ступ ным го дзе. Трэ ція ўзна га ро ды ў гэ тай 
ка тэ го рыі ат ры ма лі Ста ніс лаў Паск роб ка 
з Ры ба коў і Марк Са пёл ка з Гай наў кі, 
а вы лу чэн ні — Мі ко ла Яноў скі, Ур шу ля 
Гіншт і Ан джэй Краў цюў.

— Па чы на ю чы з 2003 го да зай маў я на 
аг ля дзе пры за выя мес цы. Ад гэ та га ча су 
я не пра пус ціў ні вод нага аг ля ду. Тут ёсць 
маг чы масць па раў наць свае кар ці ны да 
ра бот ін шых ма ста коў, а роз ні ца па між 
леп шы мі жы ва піс ца мі ама та ра мі і пра фе-

сі я на ла мі мен шае, — за я віў Мі ко ла Яноў-
скі са Ста ро га Бе ра зо ва, які на гэ ты раз 
ат ры маў вы лу чэн не за кра я від з Бе ла веж-
скай пуш чы.

У ка тэ го рыі ры сун ку і гра фі кі пер шую 
ўзна га ро ду зда быў Януш Ку ле ша з Гай-
наў кі за вы ка на ныя алоў кам пар т рэ ты 
жан чын.

— Я вы кон ваю пра цы ў роз ных тэх-
ні ках, а ў гэ тым го дзе зра біў стаў ку на 
ры сун кі. Ра ней ма ля ваў алей ныя пра цы 
з кра я ві да мі і ін шы мі тэ ма мі. Свае ра бо-
ты па каз ваю так са ма на ін шых аг ля дах. 
Заў ва жыў я, што ра бо ты на гай наў скім 
аг ля дзе вы ка на ныя на пры стой ным уз роў-
ні, — ска заў Януш Ку ле ша, які ўжо звыш 
дзе ся ці ра зоў удзельнічаў у гай наў скім аг-
ля дзе. Па ацэн цы пра фе сій ных ма ста коў 
пар т рэ ты Яну ша Ку ле шы вы ка на ны на 
вы со кім ма стац кім уз роў ні, а сам ма стак 
— доб ры псі хо лаг, які ўме ла на сва іх ра-
бо тах ад люст роў вае ха рак та ры лю дзей.

Яц ку Нек ра шу ка мі сія прыз на чы ла дру-
гую ўзна га ро ду ў ка тэ го рыі ры сун ку і гра-
фі кі за яго аб ст рак т ныя пра цы.

— Я свае ра бо ты вы ка наў у мя ша най 
тэх ні цы і па каз ваю на іх мае ўнут ра ныя 
эмо цыі. Ад нак на іх мож на да шу кац ца 
так са ма рэ аль ных ма ты ваў. Ня хай на вед-
валь ні кі вы ста вы па-свой му ўспры ма юць 
тое, што заў ва жаць на ма іх пра цах, — за-
я віў Яцак Нек раш.

Трэ цюю ўзна га ро ду ў гэ тай ка тэ го рыі 
ат ры ма ла Дар’я Крась ко з Гай наў кі, а вы-
лу чэн ні ка мі сія прыз на чы ла Юсты не Дэц, 
Яў ге ніі Ма лі ноў скай і Мал га жа це Не вя дом-
скай. У ка тэ го рыі ін шых тэх ні к вы лу чэн не 
ат ры ма ла Фран ціш ка Ка лі ноў ская з Гай-
наў кі за вык лей ван не ці ка вых ма ты ваў 
з су хіх рас лін. Не ка то рым на вед валь ні кам 
вы ста вы пра цы спа да ры ні Ка лі ноў скай, 

У све це 
неп ра фе сій на га 
ма ста цтва 

пры го жа ап раў ле ныя ў рам кі, асаб лі ва 
спа да ба лі ся.

У ка тэ го рыі асоб з аб ме жа ван ня мі 
аў та ры так са ма вы ка на лі ці ка выя ма стац-
кія пра цы. Раў нап раў ныя ўзна га ро ды 
ат ры ма лі Бар таш Шпа ко віч з Май стэр ні 
пра ца тэ ра піі ў Гай наў цы, Марк Са коў скі 
і Ярас лаў Сту дзін скі з Са цы яль на га до ма 
ўза е ма да па мо гі ў Гай наў цы.

— Мой сын Бар так лю біць ма ля ваць 
і вы шы ваць. Ро біць гэ та так уме ла, што 
на кон кур сах ат рым лі вае ўзна га ро ды, 
— ска за ла Га лі на Шпа ко віч з Бе ла ве жы, 
ма ма Бар та ша Шпа ко ві ча, які ат ры маў 
уз на га ро ду за ак ры ла вую пра цу «Га ла ва 
сям’і».

— Бар так Шпа ко віч вель мі здоль ны 
ву чань і ўме ла па тра піць вы я віць свае 
эмо цыі на сва іх ма стац кіх ра бо тах. Ма ля-
ван не з’яў ля ец ца для яго тэ ра пі яй, — пах-
ва лі ла ўдзель ні ка Май стэр ні пра ца тэ ра піі 
яго на стаў ні ца Іа ан на Пле ва.

— На аг ляд бы ло дас ла ных мно га 
раз на род ных прац. На вы ста ве па ка-
за ны са мыя ці ка выя ма стац кія ра бо ты, 
вы ка на ныя роз ны мі тэх ні ка мі на вы со кім 
уз роў ні, — за я ві ла прад стаў нік ка мі сіі, 
ма стач ка з Гай наў ш чы ны Іа ан на Кяр с-
ноў ская. Ра зам з ёю кон кур с ныя ра бо ты 
ацэнь ва лі яш чэ Лі ля Выш коў ская і Адам 
Сьля фар скі — ін ст рук та ры Ва я вод ска га 
ася род ка ані ма цыі куль ту ры ў Бе ла сто ку, 
а сак ра та ром ка мі сіі бы ла стар шы ін ст-
рук тар па спра вах ма ста цтва ГДК Зі на і-
да Якуць.

Тэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА
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Ха це ла ся б ду маць, што ў Бель ску-Пад ляш-
скім тэ ма даў ніх жы ха роў го ра да, ма быць, 
не да кан ца за бы тая, па коль кі ў са ка ві ку 
бя гу ча га го да ад бы лі ся ў го ра дзе І Дні габ-
рэй скай куль ту ры, на па чат ку лі ста па да на 
ву лі цы Ка зі мя жоў скай (у да ва ен ны пе ры яд 
— цэн т ры габ рэй ска га жыц ця) сім ва ліч на 
ад к ры лі Пляц па мя ці бель скіх габ рэ яў, 
паз ней у бліз кай біб лі я тэ цы дас лед чы кі 
чы та лі дак ла ды, з прэ зен та цы яй жан ра вых 
сцэ нак з жыц ця яў рэ яў вы сту пі ла бель ская 
мо ладзь, мож на бы ло па каш та ваць габ рэй-
скіх ку лі на ры яў. Ва ўзга да ных ме ра пры-
ем ствах пры сут ні ча ла мно га школь ні каў, 
якія прый шлі туды са сва і мі на стаў ні ка мі. 
Бяль ш ча не ат ры ма лі яш чэ адзін шанц, каб 
звяр нуць ува гу на мі ну лае свай го го ра да 
— пад ка нец лі ста па да дзён нае свят ло ўба-
чы ла поль ска моў нае вы дан не «Кні гі па мя-
ці габ рэ яў Бель ска-Пад ляш ска га», уз ба га-
ча нае но вы мі дас лед чыц кі мі ма тэ ры я ла мі. 
За тым 11 снеж ня ў Га рад ской пуб ліч най 
біб лі я тэ цы на ды шоў час і на прэ зен та цыю 
но ва га вы дан ня, якое апіс вае гі сто рыю го-
ра да, яго габ рэй скіх жы ха роў. Тут ад нак 
мо ла дзі бы ло ўжо толь кі па ру асоб.

За ду ма вы дан ня ўспа мі наў пра 
Бельск-Пад ляш скі ва чы ма яго 
габ рэй скіх жы ха роў на ра дзі ла ся 

ўжо ў 60-я га ды ХХ ста год дзя. Іні цы я та-
ра мі бы лі ася род дзі бель скіх габ рэй скіх 
та ва ры стваў, пра жы ва ю чыя ў Із ра і лі ды 
ў Злу ча ных Шта тах Аме ры кі. «Кні гу па мя ці 
габ рэ яў Бель ска-Пад ляш ска га» ў пер ша-
па чат ко вай, ары гі наль най вер сіі вы да лі 
ў 1975 го дзе ў Тэль-Аві ве. Са мую важ ную 
ро лю ў вы дан ні пуб лі ка цыі адыг ра ла бель-
ская яў рэй ская гра ма да ў Із ра і лі, якую 
скла да лі эміг ран ты з між ва ен на га ча су 
ды боль шасць бель скіх габ рэ яў, якія пе-
ра жы лі вай ну. Ва ўступ ным фраг мен це 
кні гі рэ дак цый ны ка мі тэт вы дан ня на конт 
ча су вы ха ду пуб лі ка цыі ад зна чыў: «вель мі 
поз на, бо двац цаць га доў пас ля зніш чэн ня 
на шай гра ма ды».

— Да гэ тай па ры тая кні га для мно-
гіх лю дзей бы ла не да ступ най, па коль кі 
боль шасць тэк стаў, якія там зна хо дзяц ца 
ёсць на ідыш і ста ра габ рэй скай мо вах, 
— лі чыць су і ні цы я тар і рэ дак тар но ва га 
вы дан ня Да ра фей Фі ё нік. — Ёсць так са ма 
і тэк сты на ан г лій скай мо ве, ад нак тыя ўжо 
больш зра зу ме лыя. А нам ха це ла ся про-
ста па зна ёміц ца са зме стам гэ тай важ най 
кні гі, вы да дзе най ужо больш за со рак га-
доў та му. Ха це ла ся да ве дац ца, што пра ся-
бе і пра нас — бе ла ру саў, па ля каў, пі са лі 
на шы су се дзі ў да ва ен ны пе ры яд. У 2010 
го дзе Му зей ма лой баць каў ш чы ны ра зам 
з Му зе ем у Бель ску-Пад ляш скім на ла дзіў 
цыкл су стрэч пад наз вай «Сля да мі спад чы-
ны габ рэй скай гра мад скас ці Бель ска-Пад-
ляш ска га». Та ды ў бель скай ра ту шы, між 
ін шым, ад бы ла ся се рыя тэ ма тыч ных да кла-
даў, па ву лі цы Ка зі мя жоў скай, дзе пе рад 
Дру гой су свет най вай ной жы лі яў рэі, ад к-
ры лі мы па мят ную дош ку з ін фар ма цы яй 
на тэ му гэ тай гра ма ды. Ме на ві та та ды ра-
зам з ма ім сяб рам Вой це хам Ка нонь чу кам, 
які пі ша ар ты ку лы ў «Бель скі Го сті нэць» 
ды яко га ка ра ні ў Шчы тах-На вад во рах 
і ў Бе ла сто ку, мы пры ду ма лі пе рак лас ці 
тую ары гі наль ную «Кні гу па мя ці габ рэ яў 
Бель ска-Пад ляш ска га» на поль скую мо ву. 
Пе рад на мі ста яў вя лі кі вык лік, па коль кі мо-
вы гэ та га вы дан ня не з’яў ля юц ца шы рэй 
вя до мы мі ды да ступ ны мі. Та ды, трэ ба нам 
бы ло знай с ці ад па вед ных пе ра клад чы каў, 
па трэб ныя бы лі і срод кі.

Паў стан не но вай, поль ска моў най вер сіі 
кні гі бы ло пра фі нан са ва нае Мар ша л коў-
скай уп ра вай Пад ляш ска га ва я вод ства, 
Га рад ской уп ра вай Бель ска-Пад ляшскага 
ды Габ рэй скім гі ста рыч ным ін сты ту там 
у Поль ш чы. Пра цай над пе ра кла дамі 
з ідыш і ста ра габ рэй скай моў за ня лі ся Ан-
на Шы ба ды Мал га жа та Ліп ская. Так са ма 
ан г лій ска моў ныя тэк сты на поль скую мо ву 

пе ра клаў су рэ дак тар вы дан ня Вой цех 
Ка нонь чук. Пуб лі ка цыя скла да ец ца з прад-
мо вы, усту пу, а за тым ся мі раз дзе лаў, 
у якіх мож на знай с ці ўспа мі ны пра даў нюю 
спе цы фі ку за се ле на га яў рэ я мі го ра да, 
пра ра бі наў і ін шыя асаб лі выя по ста ці та-
га час на га Бель ска, ар га ні за цыі ды гра мад-
скія ру хі ў го ра дзе, ёсць і сум ныя кар т кі 
з гі сто рыі гэ тай гра мад скас ці — ус па мі ны 
пра ге на цыд, вай ну. З вы дан ня мож на 
да ве дац ца, як вы гля да ла жыц цё тых, якія 
пе ра жы лі. Ак ра мя пе ра кла ду тых раз дзе-
лаў, якія зна хо дзяц ца ў вы дан ні з 1975 
го да, да но вай кні гі да баў ле ны да дат ко выя 
ўспа мі ны, саб ра ныя яе рэ дак та ра мі ця гам 
ся мі га доў пра цы над пуб лі ка цы яй. Гэ та 
гі сто рыя ра ска за ная людзь мі, якія жы вуць 
у роз ных кут ках све ту але якіх ка ра ні так-
са ма ў Бель ску-Пад ляш скім. Та кім чы нам 
у кні зе, між ін шым, зной дзем рас по ве ды 
па том каў ро даў та кіх як Бар ха ты, Рэй т-
кі сы. Рэ дак та рам вы дан ня ат ры ма ла ся 
так са ма звя зац ца з уну ка мі апош ня га бель-
ска га ра бі на Мо шэ Аа ро на Бэн да са.

— Гэ та пуб лі ка цыя, якая га во рыць аб 
вель мі важ най част цы гі сто рыі го ра да, 
якая да гэ туль бы ла не а пі са ная, за няд-
ба ная і, ка лі га ва рыць пра ся рэд няе ды 
ма лод шае па ка лен не бяль ш чан, яна прак-
тыч на не іс нуе, — ка жа дру гі рэ дак тар 
кні гі Вой цех Ка нонь чук. — Та му і ідэ яй 
вы дан ня з’яў ля ец ца вяр тан не па мя ці аб 
гэ тых па дзе ях мі ну ла га. Пра ца над на шым 
поль ска моў ным вы дан нем «Кні гі па мя ці 
габ рэ яў Бель ска-Пад ляш ска га» не бы-
ла про стай. Вар та звяр нуць тут ува гу на 
ад мет нас ці пры сут ныя пры клад на ў ста-
ра габ рэй скай мо ве, якая паз баў ле ная га-
лос ных, та му і пе ра клад на поль скую мо ву 
ха ця б габ рэй скіх проз віш чаў гэ та скла да-
ная спра ва. Тут сло вы па дзя кі на ле жац ца 
пе рак лад чы цам — Мал га жа це Ліп скай 
і Ан не Шы бе. Мо жам пе ра ка нац ца аб скла-
да нас ці іх няй пра цы гле дзя чы так са ма на 
коль касць тлу ма чэн няў яў рэй скіх тэр мі-
наў, у ары гі на ле па да дзе ных на габ рэй скіх 
мо вах. Рэ дак цый ная ап ра цоў ка вы дан ня 
пат ра ба ва ла ма золь най пра цы ў ар хі вах, 
асаб лі ва ў га ра дзен скім ды ў бе ла стоц кім.

— Так скла ла ся, што я — ула даль нік 
ары гі наль на га, пер ша па чат ко ва га вы-
дан ня «Кні гі па мя ці габ рэ яў Бель ска-Пад-
ляш ска га», — ка жа мяс цо вы дас лед чык 
габ рэй скай куль ту ры Ан д рэй Вэ рэс. — Пе-
ра клад на поль скую мо ву лі чу вар тас ным. 
Змест урэш це бу дзе да ступ ны шы рэй шай 
гру пе лю дзей. Гэ та рэ гі я наль ныя за пі сы, 
якія ты чац ца бяль ш чан, га рад ско га жыц ця 
тут у ад нос на не ад лег лым мі ну лым. Трэ ба 
тут так са ма ад зна чыць, што поль ска моў-
ная вер сія гэ та пе ра клад уні каль най кні гі 
— вы дан не з 1975 го ду з’яў ля ец ца ад ной 

з 540 яў рэй скіх кніг па мя ці, якія паў ста ва лі 
ў пас ля ва ен ны пе ры яд на тэ ры то рыі даў-
няй ІІ Рэ чы Пас па лі тай.

Бельск-Пад ляш скі ў да ва ен ны пе ры-
яд па-за сва і мі ме жа мі быў ак рэс лі ва ны 
«яд ваб най тор бай». Тор ба та ды бы ла 
сім ва лам бед ня ка, жаб ра ка, ча ла ве ка, які 
про сіць мі лас ці ну. Яд ваб свед чыў аб тым, 
як са мі жаб ра кі ўспры ма лі ся мяс цо вы мі 
габ рэ я мі ды прад стаў ляў та га час ную эле-
ган т насць го ра да. Па вод ле Да ра фея Фі ё-
ні ка, ва ўспа мі нах бель скіх яў рэ яў на конт 
жыц ця ў го ра дзе пе ра ва жае ста ноў чы 
воб раз гэ та га мес ца. Якія-не будзь ад моў-
ныя ад чу ван ні бы лі хут чэй за ўсё звя за ныя 
з траў май вык лі ка най па дзе я мі Дру гой су-
свет най вай ны, ка жа дас лед чык:

— 1938 год у Поль ш чы быў пе ры я дам 
агуль най нес п ры яль нас ці для мен шас цей 
— у тым лі ку для на цы я наль ных і рэ лі гій-
ных. Фак тыч на не аб мі ну ла тое і Бель ска-
Пад ляш ска га, але гле дзя чы на жы ха роў 
го ра да, не мож на бы ло га ва рыць аб ней-
кіх кан к рэт ных ды ма са вых дзе ян нях. Бы лі 
та кія мо ман ты, якія мож на наз ваць ан ты се-
міц кі мі. Пры клад на, зда ра ла ся, што эн дэц-
кія ат ра ды ар га ні за ва лі бай кот габ рэй скіх 
кра маў, бы ва лі і слоў ныя су тыч кі ды на ват 
бой кі між мо лад дзю, але та кія спрэч кі 
зда ра лі ся і між роз ны мі гру па мі хрыс ці ян. 
Та кія ак цыі зда ра юц ца і сён ня, ка лі, пры-
клад на, пе ра хо дзім це раз парк у цэн т ры 
го ра да і ба чым там мо ладзь, якая б’ец ца 
па ней кіх ін шых — чым на цы я наль ныя і рэ-
лі гій ныя — пры чы нах. Ва ўспа мі нах мо жам 
заў ва жыць так са ма сво е а саб лі вы воб раз 
го ра да як мес ца, ска жам «клас нае», з ад-
па вед ным шы кам. Ха ця та га час ны Бельск 
не пры на ле жаў да лі ку ба га тых ды эка на-
міч на раз ві тых га ра доў, мяс цо выя габ рэі 
кла па ці лі ся пра чыс ці ню ву ліц, заў ж ды 
бы лі ахай на і гу стоў на ап ра ну ты. У іх бы ло 
так са ма вы со кае ад чу ван не гра мад скай 
са лі дар нас ці. Зда ра ла ся, што ка лі з’я віў-
ся, ска жам, чу жы жаб рак з-па-за го ра да, 
яны яго хут ка за бі ра лі з ву лі цы, ап ра на лі, 
мы лі ды кар мі лі так са ма, каб не пса ваў ён 
вы я вы Бель ска. Бы лі вя до мыя сва ім спа чу-
ван нем ды да па мо гай лю дзям у пат рэ бе, 
пра гай усе ба ко вай аду ка цыі сва іх дзе так 
і ба га та га куль тур на га жыц ця.

Пра мо цыя кні гі пры цяг ну ла цэ лую за лу 
лю дзей. Ся род част кі з іх за ха ва лі ся ўспа-
мі ны пра жыц цё і дзей насць у го ра дзе габ-
рэй скай су поль нас ці.

— Габ рэі, ра зам з пра ва слаў ны мі і ка-
та ліц кі мі жы ха ра мі тут жы лі і бы лі част кай 
гэ та га го ра да, — ка жа Ірэ на Кан д ра цюк. 
— Та му і сля ды жыц ця тут габ рэ яў, іх няя 
гі сто рыя з’яў ля ец ца ад на ча со ва гі сто ры яй 
нас усіх — бяль ш чан і бяль ш ча нак. У між-

Го радАб тым, што пры маў кі з’яў ля юц ца 
муд рас цю на ро да, вя до ма здаў на. Ру-
скія ка жуць: «Ти ше едешь, даль ше бу-
дешь». Ка мен та рый не па трэб ны. А што 
за раз у нас тво рыц ца? Адзін Са дом ды 
Га мо ра! «Доб рая зме на» пе рад вы ба-
ра мі за яў ля ла пра па ляп шэн не бы ту 
пра цоў на га лю ду. Абя ца ла ма лоч ныя 
рэ кі з кі сель ны мі бе ра га мі. Праў да, сця-
га нос ны за кон «500+» знач на па пра віў 
лёс шмат лі кіх сем’ яў і быў штур ш ком 
для ажыў лен ня на цы я наль най гас па-
дар кі. А што да лей? «Доб рая зме на» 
праг на па ча ла «пе раст рой ку» Трэ цяй 
Рэ чы Пас па лі тай. Так як ка лісь ці зра біў 
гэ та ў Са вец кім Са ю зе Мі ха іл Гар ба чоў. 
На ват Ан джэй Ра се віч спя ваў у Поль ш-
чы прыс ве ча ную яму пес ню: «Ми ха ил, 
Ми ха ил, ты пост ро ил но вый мир». Так 
у нас ро біць лі дар ПіС Ка чын скі. Пра ва 
і спра вяд лі васць не кан сты ту цый ны мі 
за ко на мі пад па рад ка ва ла са бе Кан сты-
ту цый ны тры бу нал, цы віль ную служ бу, 
пуб ліч нае тэ ле ба чан не, пра ку ра ту ру 
і па лі цыю. Ка ры ста ю чы ся боль шас цю 
ў пар ла мен це, за раз на ма га ец ца пад-
па рад ка ваць са бе пра ва суд дзе. А са-
мае ас ноў нае — раз’ яд на ла на род: хто 
су праць нас, гэ та дру гі сорт, «здрад ні кі 
Ай чы ны», «ка му ні сты і зла дзеі». Пра-
цоў ны люд стаў у аба ро ну Кан сты ту-
цыі і гра ма дзян скіх пра воў. Ву ліч ныя 
пра тэ сты ў мі ну лым го дзе і сё ле та не 
стры ма лі Пра ва і спра вяд лі вас ці ў раз-
бу рэн ні дэ мак ра тыч на га ла ду. За тым 
пай ш лі дзе ян ні. Па сы па лі ся па гро зы 
ў ад рас пар ла мен та ры яў ПіС. Як ін фар-
ма ва лі СМІ, не вя до мы зла чын ца аб ліў 
вад кас цю не вя до ма га па хо джан ня па-
соль скае бю ро Бэ а ты Кэм пы ў Сы цэ ве 
на Ніж нім Шлён ску, пад па ліў і ўчы ніў 
па жар. Дэ пу та ты Пра ва і спра вяд лі вас-
ці ба яц ца за сваё жыц цё і сва іх сем’ яў. 
Ды не толь кі яны. Па гро зы па сту пі лі 
ў ад рас пар ла мен та ры яў Гра ма дзян-
скай плат фор мы — Цэ за ры Том чу ка, 
Аг неш кі Па ма скай, так са ма Кшыш та фа 
Мяш коў ска га з На ва чэс най ды ін шых.

У ін тэр нэ це, на фей с бу ку аж кі шыць 
ад за пі саў поў ных го ры чы, рас ча ра ван-
ня і злос ці. Вось та кое чы таю ў га да ві-
ну ўвя дзен ня ка му ні стыч ны мі ўла да мі 
ПНР ва ен на га ста но віш ча. Ці гэ та не 
іро нія лё су і «чыр во ная кар тач ка» для 
лі да ра ПіС і «Доб рай зме ны»? Вар та 
над гэ тым за ду мац ца.

Вось, да ча го 
да ка ці лі ся

Да гэ туль зем ля ро бы ка ры ста лі ся 
пры ві ле яй пе ра хо ду на пен сію ва ўзрос-
це 55 год жан чы ны і 60 год муж чы ны 
пад умо вай, што вып ра ца ва лі трыц ца ці-
га до вы стаж на сель скай гас па дар цы. 
Сель ска гас па дар чыя ўста но вы і праф-
са юз ныя ар га ні за цыі ха дай ні ча лі за 
пры ві ле яй ра ней ша га пе ра хо ду на пен-
сію. У ар гу мен та цыі за яў ля лі, што се-
ля нін не ка ры ста ец ца ні вод пу скам, ні 
вы хад ны мі, што пра ца на гас па дар цы 
да во лі цяж кая.

Па вод ле но ва га за ко на, які ўсту піў 
у сі лу 1 каст рыч ні ка 2017 го да, аба вяз-
вае ад ноль ка вы ўзро ста вы цэнз для 
пен сі я не раў, так са ма зем ля ро баў — 60 
год для жан чын і 65 для муж чын. Ра ней-
шым за ко нам, які даз ва ляе пе рай с ці на 
пен сію ва ўзрос це 55 год для жан чын 
і 60 год для муж чын, мо гуць па ка ры-
стац ца тыя ся ля не, якія да сяг ну лі пен-
сі ён на га ўзро сту да 31 каст рыч ні ка 
2017 го да, г.зн. жан чы ны на ро джа ныя 
ў 1962 го дзе і муж чы ны на ро джа ныя 
ў 1957 г. і якія пра ца ва лі на гас па дар-
цы не менш чым трыц цаць га доў і пла-
ці лі стра хо вач ныя ўзно сы ў КРУС. Па 
но вым за ко не ся ля не не змо гуць па ка-
ры стац ца пры ві ле яй ра ней ша га пе ра хо-
ду на пен сію.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Сель ска-
гаспадарчыя пен сіі 
па-но ва му
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ва ен ны час зра зу ме лым бы ло су жыц цё, су-
іс на ван не тут роз ных на цы я наль ных груп. 
Мне, пры клад на, цесць, ус па мі на ю чы сваё 
дзя цін ства, згад ваў габ рэй скія кра мы, дзе 
ён куп ляў са лод кія пі ра гі, ён да гэ туль пом-
ніць смак гэ тых вы ра баў. Я са ма ро дам 
з не да лё кіх Кляш чэ ляў, дзе ка ля па ла ві ны 
жы ха роў мяс цо вас ці ў між ва ен ны пе ры яд 
скла лі яў рэі. Ка лі на ста ла вай на, баць кі 
хрос най ма ці май го баць кі — іх проз віш ча 
Мар ке віч — ця гам вай ны ахоў ва лі ў сва ёй 
ха це габ рэя, дзя ку ю чы ча му ён да жыў да 
кан ца вай ны. Пас ля ён вы е хаў у Із ра іль. 
Не каль кі га доў паз ней тая ж хрос ная ма ці 
май го баць кі ра зам са сва ёй ма май на ве-
да лі сям’ю та го габ рэя ў Із ра і лі, дзе ўша на-
ва лі іх ны подз віг з ча соў вай ны — ма юць 
яны там сваё дрэ ва. Та га час ныя чле ны 
сям’і Мар ке ві чаў бы лі ўзна га ро джа ны ор дэ-
нам «Спра вяд лі выя ся род на ро даў све ту».

— Ці ка ва мне як вы гля дае тая кні га ўнут-
ры, яе змест, што габ рэі пі са лі пра мес ца, 
у якім жы лі, — ка жа Ян Шум скі. — На пэў на 
гэ тых лю дзей су стрэ ла вя лі кае няш час це. 
Пом ню, што ад бы ва ла ся пас ля лік ві да цыі 
бель ска га ге та. Знай ш лі ся та ды та кія лю дзі 

з пад бель скіх вё сак ды з са мо га го ра да, 
якія пас ля та го як гіт ле раў цы вы вез лі яў рэ-
яў, пры бя га лі на тэ ры то рыю ге та і за бі ра лі 
па кі ну тыя імі рэ чы, прад ме ты, ру хо мас ці 
— хто та бу рэт ку са бе па нёс, хто па душ ку.

— Па коль кі мае баць кі не бы лі ба га ты мі 
людзь мі, ма ма ста ра ла ся збі раць яга ды, 
гры бы і тое ўсё яна на сі ла пра да ваць 
як раз да габ рэ яў, — ка жа Ні на Дміт рук, 
у пры ват нас ці ма ці Мал га жа ты Дміт рук, 
якая ілюст ра ва ла прэ зен та ва ную кні гу. 
— Я, ка неш не, не пом ню тых, якія пра жы-
ва лі тут у між ва ен ны пе ры яд, бо на ра дзі ла-
ся паз ней, але я аса бі ста ве да ла ад на го 
з пас ля ва ен ных габ рэй скіх жы ха роў го ра-
да. Як раз у Ген ры ка Із буд ска га і яго жон кі 
я зды ма ла ква тэ ру. Ён зай маў ся ў Бель ску 
пе ра во зам ву га лю.

— Я ўво гу ле ці каў лю ся гі сто ры яй Пад-
ляш ша, не толь кі гэ тай, якая ты чыц ца 
пры сут нас ці тут габ рэ яў, — ка жа гід па 
Пад ляш скім ва я вод стве Бер на дэ та Ра фал-
ка. — Гі сто рыя габ рэ яў ча соў Дру гой су-
свет най вай ны з’яў ля ец ца ад нос на скла да-
най тэ май. Не ка то рыя тэ мы трэ ба про ста 
доб ра паз наць, каб іх зра зу мець. Я са ма 

з ат ра фі яй ткан кі
ро дам з Бе ла сто ка і ад мыс ло ва пры е ха ла 
на прэ зен та цыю, бо ад чу ваю, што му шу 
да ве дац ца кры ху больш пра лю дзей, якія 
жы лі ў рэ гі ё не Пад ляш ша.

Мес ца пра мо цыі «Кні гі па мя ці габ рэ яў 
Бель ска-Пад ляш ска га» не вы пад ко вае. 
Ме на ві та тут 110 га доў ра ней прад стаў ні кі 
амаль усіх на цый, якія жы лі ў го ра дзе — па-
ля кі, бе ла ру сы, ра сі я не і габ рэі за сна ва лі 
Бель скую пуб ліч ную біб лі я тэ ку-чы таль ню. 
Мес цаз на хо джан не ўста но вы мае так са-
ма сваю тра гіч ную афар боў ку. Між ін шым 
у гэ тым мес цы бы ло бель скае ге та. Мес-
ца, у якое на цы сты га ня лі габ рэ яў га ра чым 
ле там 1941 го да, зна хо дзі ла ся да клад на 
ў ме жах ву ліц Міц ке ві ча, Яге лон скай, Ка-
пер ні ка і Ка зі мя жоў скай. Гра ма да жы ла 
тут у вя лі кай ці ска ні не, што паў п лы ва ла 
на скла да ныя са ні тар ныя ўмо вы, у су вя зі 
з чым шы ры лі ся там і хва ро бы. Ге та гіт ле-
раў цы лік ві да ва лі ў днях 2-11 лі ста па да 
1942 го да. У гэ тым пе ры я дзе яў рэі бы лі 
за чы не ны ў жы вёль ныя ва го ны і це раз Бе-
ла сток вы ве зе ныя ў Трэб лін ку, дзе пас ля 
вы ха ду з цяг ні ка трап ля лі ў крэ ма то рыю. 
Тых, якіх не вы вез лі, рас ст ра ля лі. Па вод ле 
да ных Ін сты ту та па мя ці па кут ні каў ды ге ро-
яў ге на цы ду, Yad Vas hem, поль скіх ар хі ваў 
ды ўспа мі наў бяль ш чан, пад час вай ны за гі-
ну ла 1714 габ рэй скіх жы ха роў Бель ска.

— Зра зу ме ла што це нем над кні гай 
і над гі сто ры яй бель скіх ды ўво гу ле поль-
скіх габ рэ яў быў ге на цыд, — лі чыць Вой-
цех Ка нонь чук. — Раз дзе лы, у якіх ёсць 
га вор ка пра гі бель, на ліч ва юць больш за 
100 ста ро нак і гэ та са мыя кра наль ныя 
фраг мен ты кні гі. Част ка бель скіх габ рэ яў 
пе ра жы ла вай ну, бы ло гэ та больш за сто 
ча ла век. Боль шасць гэ тай гру пы аца ле ла, 
па ра дак саль на дзя ку ю чы та му, што бы ла 
вы ве зе на са ве та мі ў Сі бір у пе ры я дзе ад 
во се ні 1939 го да да чэр ве ня 1941 го да. 
Так склаў ся лёс су аў та раў кні гі па мя ці, 
Фэй д кэ саў, якіх на сам рэч вы вез лі ра зам 
з ма і мі прод ка мі ў Ал тай скі Край. З лі ку 
габ рэ яў, якія тра пі лі ў Ас вен цім, цу дам 
пе ра жы ло не каль кі чал авек. Усе тыя, якія 
аца ле лі ў час вай ны, вяр ну лі ся да моў пас-
ля 1945 го да най час цей толь кі на па ру ме-
ся цаў. Кя лец кі паг ром 1946 го да да вёў да 
та го, што яны зноў вы е ха лі, гэ тым ра зам 
у Із ра іль і ўжо на заў ж ды. Бельск-Пад ляш-
скі быў ад нак фе но ме нам на фо не ін шых 
га ра доў у Поль ш чы, у якіх ра ней быў боль-
шы, ды мен шы ад со так габ рэй скіх жы ха-
роў. Ідзе пра тое што ўсё ж та кі тут яш чэ 
да 1956 го ду жы ло не каль кі яў рэй скіх 
сем’ яў. Бы лі гэ та лю дзі з Ся мя тыч, Дра гі-
чы на. Тут яны знай ш лі ў ме ру бяс печ ную 
пры стань, па куль так са ма не вы ра шы лі 
вы ехаць.

Бельск пад час вай ны стра ціў ка ля па-
ла ві ны сва іх ка рэн ных жы ха роў. З «Кні гі 
па мя ці габ рэ яў Бель ска-Пад ляш ска га» вы-
ні кае што пас ля ва ен ны го рад не быў ужо 
тым са мым, што двац цаць ды на ват менш 
га доў ра ней са сва і мі габ рэй скі мі кра ма мі, 
уста но ва мі, не бы ло так са ма пя ці сі на гог. 
У пас ля ва ен ны пе ры яд жыў тут толь кі адзін 
ка рэн ны бель скі габ рэй, Іо сэль Із буд скі, які 
па мёр у 1993 го дзе. Па сло вах Да ра фея Фі-
ё ні ка, у да ва ен ны пе ры яд у го ра дзе су жы лі 
габ рэі і хрыс ці я не (ка та лі кі і пра ва слаў ныя). 
Ха ця ра ней шы ха рак тар шмат куль тур нас ці 
го ра да, маў ляў, рэ а ні ма ваў ся, дзя ку ю чы 
не каль кім яў рэй скім сем’ ям, якія жы лі тут 
яш чэ да 1950-х га доў, мож на дай с ці на 
выс но вы, што Бель ску ўсё ж та кі не ста ла 
яго ад ной з ас ноў ных ча ла ве чых тка нак, 
бо знік ла яна па пры чы не ан ты ча ла ве чай 
ідэ а ло гіі. Хо чац ца па ба чыць, у якой сту пе ні 
да свя до мас ці ця пе раш ніх бы таў — мо жа 
неп ры сут ных на пра мо цыі кні гі, але ўсё ж 
та кі жы ву чых у го ра дзе або бу ду чых ро дам 
з яго — дой дзе сум ная праў да пра лёс даў-
ніх су се дзяў. На пэў на част цы з іх яна вя до-
мая, але пы тан не за ся родж ва ец ца на тых, 
якія гэ ты раз дзел да гэ туль пе ра моў ч ва лі 
ці зу сім ад кі да лі і на тых кры ху ма лод шых, 
якія пад час пра мо цыі кні гі маг лі б да ве дац-
ца нам но га больш пра даў ніх су се дзяў, ды 
су бя сед ні каў сва іх прод каў, але з фі зіч на га 
пун к ту гле джан ня не па ка ры ста лі ся гэ тай 
маг чы мас цю.

Тэкст і фота Мацея РАЦІНЕЎСКАГА

 Вой цех Ка нонь чук (злева) і Дарафей Фіёнік

На рэ а бі лі та цый ным 
ад дзя лен ні (14)
За ста ва ла ся ча ты ры дні да за кан-

чэн ня рэ а бі лі та цыі ў «Ра кіт ні ку». Гэ та 
няш мат ча су для та го, каб пра вес ці 
раз мо ву з ці ка вы мі саў дзель ні ца мі са 
Шлён ска. З та го, што вы я ві лі мне сяб-
роў кі ў час апош няй раз мо вы, вы ні ка-
ла, што ці ка ві лі ся яны пра ва слаў ны мі 
цэр к ва мі і ма на сты ра мі, бу даў ні чай 
ар хі тэк ту рай пад ляш скіх сё лаў ды куль-
ту рай мяс цо ва га на сель ні цтва. Ра шыў 
я ў се ра ду зран ку ўзяць ін тэр в’ю. Асеч-
ка. У час сне дан ня не пры кме ціў га вар-
кой блан дзін кі. Сяб роў ка за я ві ла: «Іво-
на па е ха ла ў Гай наў ку ў ПТТК за ві за мі. 
Збі ра ем ся зра біць ра ва ро вую эска па ду 
ў Бе ла русь». Па ха дай ні чаў я за тым за 
ін шым су бя сед ні кам і на ла дзіў раз мо-
ву з кі раў ніч кай Аняй Шаў ка ла.

— Ці рэ а бі лі та цый ныя зме ны рэ ка-
мен ду е це што год ку рор т ні кам? Які мі 
ўмо ва мі аб г рун тоў ва е це ар га ні за цыю 
чар го вас ці?

— Да гэ туль у лет нім се зо не ар га ні за-
ва лі дзве чар гі, — га во рыць па ні Аня. 
— Ас ноў най умо вай з’яў ля ец ца да стат-
ко вая коль касць удзель ні каў, не менш 
чым двац цаць ча ла век. Сё ле та мер ка-
ва лі ар га ні за ваць зме ны ў лі пе ні і жніў-
ні. Не ха па ла ад па вед най коль кас ці 
за яў. Та му вы му ша ны бы лі ад тэр мі на-
ваць чар гу на жні вень. Да выз на ча на га 
тэр мі ну за явы прыс ла лі ад но тры нац-
цаць ча ла век. Гэ тым лі кам вы му ша ны 
бы лі за да во ліц ца...

— У чым ба чы це пры чы ну так ма ло-
га за ці каў лен ня Ва шай ту ры стыч най 
адзін кай?

— «Ра кіт нік» не лі чыц ца ку рор там, 
— па яс няе су бя сед ні ца. — Ня ма тут рэ-
ста ра наў, дан сін гаў. Рэ ка мен ду ем зда-
ро вае па вет ра, ча роў насць ай чы ннай 
жам чу жы ны — Бе ла веж скай пуш чы 
і смач ныя стра вы рэ гі я наль най кух ні. 
Але не ўсіх гэ та за да валь няе... Спра ва 
ў гра шах. Кошт су тач на га пра бы ван ня 
ў «Ра кіт ні ку» (нач лег з хар ча ван нем) 
скла дае сем дзе сят во сем зло тых. Двух-
тыд нё вая зме на каш туе ўдзель ні ку ка ля 
1400 зло тых. Пен сі я не ры з аб ме жа ван-
ня мі мо гуць па ха дай ні чаць за гра шо вай 
пад трым кай у Па вя то вым цэн т ры да-
па мо гі сям’і. Але не ўсім ха пае гро шай. 
«Цэн т ра ля» што год змян шае ма ста выя 
да та цыі ПФРОН на рэ а бі лі та цыю для 
асоб з аб ме жа ван ня мі. А не кож на му 
даз ва ля юць са цы яль на-бы та выя ўмо-
вы па ка ры стац ца ку рор т най рэ а бі лі та-
цы яй. І ў гэ тым ба чу ас ноў ную пры чы ну, 
— за вяр шае спа да ры ня Аня Шаў ка ла.

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

Іх кроў ра туе 
жыц цё
У На раў чан скай гмі не Гай наў ска га 

па ве та ёсць шмат зас лу жа ных па чэс-
ных до на раў. Сё ле та па вя то вае праў-
лен не Поль ска га чыр во на га кры жа 
ў Гай наў цы па ста на ві ла ўзна га ро дзіць 
знач ка мі „Зас лу жа ны па чэс ны до нар” 
І сту пе ні Мар ту Грэ сюк з На раў кі за 15 
літ раў кры ві ды Ярас ла ва Са віц ка га 
і Ба гус ла ва Са віц ка га з Бяр над ска га 
Мо ста, з якіх кож ны ад даў па 18 літ раў 
„да ру сэр ца”.

Знач кі „Зас лу жа ны па чэс ны до нар” ІІ 
сту пе ні ат ры ма лі Ян Кар пюк з На раў кі 
і Сла ва мір Смоль скі з Но ва га Ляў ко ва. 
Яны ад да лі па 12 літ раў кры ві.

Знач ка мі „Зас лу жа ны па чэс ны до-
нар” ІІІ сту пе ні бы лі ўзна га ро джа ны Та-
маш Сач ко з Аль хоў кі, Юр ка Драў ноў скі 
і Кшыш таф Грыц са Ста ро га Ляў ко ва, 
Юр ка Ада мо віч, Яцэк Ко пэ рэк, Та маш 
Скеп ка і Адам Та ка рук са Ску па ва, 
Пётр Бай ко, Мі ка лай Га лу боў скі, Лу каш 
Ні ка ла юк, Пётр Ані ске віч, Да від Ра дзі-
ва нюк, Ярас лаў Рут коў скі і Ста ніс лаў 
Там берг — усе яны з На раў кі, Кшыш таф 
Ру са коў і Пат рык Су ха до ла з Се мя ноў кі 
ды Ста ніс лаў Сват ко з Тар на по ля. Яны 
ад да лі па 6 літ раў кры ві. (яц)
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Ма роз на шы прод кі ўяў ля лі ў воб ра зе ве лі-
зар на га дзе да з лё ду. Ён ап ра ну ты ў сне га вую 
сяр мя гу, яго ва ла сы і доў гую ба ра ду пак ры вае 
гу сты іней.

Ка лі ў час вя лі кіх ма ра зоў траш ча лі сце ны 
ў ха це, лю дзі ве ры лі, што ле дзя ны дзед пры сеў 
на да ху. Яны ра бі лі ўсё, каб за доб рыць гэ та га 

страш на га дзе да і заў сё ды за клі ка лі яго на Ка-
ля ды, вок лі чам:

— Дзед Ма роз! Дзед Ма роз, за ходзь вя чэ ру 
ес ці!

Па вер’е пра тое, што Дзед Ма роз пры но сіць 
дзе цям па да рун кі — ад нос на ма ла дое. Гэ тая мо-
да ўзнік ла толь кі пад ка нец ХІХ ста год дзя.

У Бе ла ру сі на зі мо выя свя ты — Ка ля ды 
і Но вы год — да дзе так звы чай на пры хо-
дзіць Свя ты Мі ка лай ці Дзед Ма роз. Яны 
пры хо дзяць уна чы, ка лі ўсе дзет кі спяць, 
з мя ха мі поў ны мі па да рун каў ды цу ке рак. 
У Шве цыі на Ка ля ды дзе ці ча ка юць Ка ляд-
на га Гно ма і га ту юць яму ад мыс ло вую ка-
ляд ную ка шу з ры су і ма ла ка. Але гно мы, 
як і Дзед Ма роз, бы ва юць сап раў д ны мі 
і не. Сап раў д ных гно маў ніх то не ба чыць, 
але ме на ві та яны да па ма га юць лю дзям 
і ве да юць пра іх усё. Кож ныя Ка ля ды гно-
мы вель мі ча ка юць свай го ка ляд на га па-
ча стун ку. Што мо жа зда рыц ца, ка лі лю дзі 
за бы ва юць па ча ста ваць гно маў ка ляд най 
ка шай? Пра гэ та вы да ве да е це ся з цу доў-
най, аве я най свя точ най ат мас фе рай і пры-
аз доб ле най ка ля ро вы мі ма люн ка мі Свэ на 
Нур д к ві ста кні гі «Ка ляд ная ка ша», якая 
толь кі што па ба чы ла свет у пе ра кла дзе на 
бе ла ру скую мо ву На дзеі Кан д рус ве віч. Гэ та яш чэ ад на пра па но ва Са ю за бе ла ру скіх пісь мен ні каў, які 
ў пад се рыі «Ка ля ро вы ро вар» пра па нуе бе ла ру ска моў ным чы та чам чар го вы су свет ны шэ дэўр дзі ця-
чай лі та ра ту ры. Кож ны, хто пра чы тае гэ тую кніж ку, інакш гля не на зі мо выя свя ты і ні ад ной се кун-
ды не змар нуе на пу стыя гуль ні.

Кніж ку «Ка ляд ная ка ша» мож на вый г раць у Зор чы ных кон кур сах.
(гак)

    
Але на ЦЕ РАШ КО ВА

Р
Зап ра шае ры бу рак
Ра зам тан чыць кра ка вяк:
— Не са ро мей ся, сяб роў ка!
Ка ва лер я спрыт ны, лоў кі...
Рак ста ра ец ца дар ма,
Про ста ў ры бы ног ня ма!

С
Ся дзіць пад сак са у лам 

сла ву ты сле да пыт.
Усё ся дзіць, су муе, 

ды на пя сок гля дзіць.
Су муе, бо не мо жа 

сля доч кі рас чы таць.
Хто сён ня вы бі раў ся 

пад сак са ул гу ляць?
Спе цы я ліст у скру се, 

па чаў ужо зла ваць:
— Са ро ка? Стра ус? Сой ка? 

Не! Па ляр ная са ва!

Т
Та та-тыгр спя шаў да ха ты.
Там, у ха це, тыг ра ня ты.
Тыг ра ня ты про ста ў та ту:
Па ла са тыя, стра ка тыя,
Кіп цю ра стыя, ву са тыя,
Даў гах во стыя пя стуш кі —
Тры та ту се вы да чуш кі.

У
У на шай Ул ля ны 

із ноў не прыб ра на.
У школ ку спя ша ла ся 

зран ку Ул ля на.
У лож ку пад руч ні кі 

гру дай на чу юць,
У ку це па душ ка 

ды коў д ра су му юць.
Ба бу ля ўздых не: 

— Прыб ра ла ся б ты тро хі!
Ул ля на ўздых не: 

— Ня ма ча су, уро кі!

Ў
Усяс лаў узяў рыд лёў ку
І гра ду ка пае зноў ку.
— Што са дзіць на ду маў, 

Слаў ка? —
За пы таў ся сяб ра Саў ка.
Ад ка заў яму Усяс лаў:
— Ані чо га. Скарб шу каў.

Ф
Фра нак ды Стэ фан 

фар бы да ста лі.
Фі кус з фі ял ка мі па фар ба ва лі,
Фут ра, фі ран кі, 

пан тоф лі ды ку фар,
Каф лю, фут бол ку, 

пар т фе лі ды ку фаль,
Фа ры ў „Фе ра ры”,

фор му ды мы ла...
Бо лей фан та зіі ім не ха пі ла.

Па да ру нак на Ка ля ды!

Вік то рыя ПА ТО НЕЦ
Ста рое Ляў ко ва, Гім на зія ў На раў цы

Час
Ка за лі што ся бар — а для мя не во раг.
Што ні бы го ра не скры вае.
А ка лі трэ ба, дый мя не не па ча кае.
Га во раць, што мож на ад яго ат ры маць,
А я толь кі тра чу.
Ка жуць, што ма ла ды і доб ры.
Ста ры і ску пы — я ду маю.
Як возь ме ў ру кі, лёг ка не пу скае.
Для ад ных лі тас ці вы, а для ін шых бяз душ ны.
Не ма гу яго зра зу мець і цяж ка з ім га ва рыць.
Цяж ка да га ва рыц ца з ча сам.

* * *
Да кры ві ра няць мя не ако вы.
Ка лі іду, яны ідуць са мной.
Цём ныя ру кі пра цяг ва юць паль цы.
Ду шаць.
Не ма гу ска заць сло ва,
за гор ла тры ма юць.
Ча сам смя юц ца,
не ве раць, не ба чаць.
Ка лі з’яў ля ец ца агень чык,
яны яго топ чуць цяж кі мі бо та мі.
Кпяць і плю юць у твар.
Рап там...
Штось ці змя ні ла ся.
За ціс ну тыя ру кі.
У ва чах той зат ры ма ны агень чык
пе ра мя ніў ся ў по лы мя,
ня ма ўжо сла бас ці.

Ма роз (з бе ла ру скай мі фа ло гіі)

Вік то рыя 
Па то нец

Ф
ота М

іры ЛУКШ
Ы
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 53-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 7 студзеня 
2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ён на ра дзіў ся на стра се,
Вя лі кім вы рас пак ры се,
На сон цы грэц ца ледзь па чаў,
За пла каў моў ч кі і пра паў.
Л.....

  
(У. Мац ве ен ка) Ад каз на за гад ку № 50: агонь.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Кар нэ лія 
Вшэ ба роў ская, Да мі ні ка Хі лі ма нюк, Та маш 

Ваў ра нюк з Нар вы, Дам’ ян Кар ні люк з Бель-
ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Urato-
wanie

Doza

Rynek

Przygoda

Szyfr

Proza

Przygoda

Nagroda

Pierzyna

Jarek

Karp

Sroka

Ryga

Amator

Ida

Min Tak

Rdza

Ona

Sce-
nariuszDorada

KrólikЗа 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 № 49-17: 
Ра цыя, клас, вяс ло, яб лык, зрок, ка ка ва, 

як, ара, яна. Квет ка, па вяз ка, сяб ра, сло вы, 
лы ка, цмок, Ян, яг нят ка.

Уз на га ро ды, ка ля ро выя алоў кі, вый г-
ра лі Аляк сан д ра Які мюк, Аляк сан д ра 
Ба кун з ПШ № 1 у Гай наў цы, Аме лія Лі соў-
ская, Ма рыя Ці ха нюк з ПШ № 4 у Гай наў-
цы, Аль ж бе та Лі соў ская, Клаў дзія Га лу-
боў ская, Дар’я Ра дзі вон чык з На раў кі, 
Аляк сан д ра Куп тэль, Ві я ле та Сма люк з 
Арэш ка ва.

Він шу ем!

Воўк і лісіца
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Вы са чыў воўк ста так але няў і кі нуў ся за ад ным, каб збіць яго з ног. І заг наў сваю ах вя ру ў шчы-
лі ну і за ду шыў яе. А тут лі сі ца вы ска чы ла са сва ёй на ры. Яна шу га ну ла ў ва ду, ат рэс ла ся і пад бег-
ла да ваў ка:

— Дзя дзеч ка воўк, вось і заг на лі мы на ша га але ня! — пра мо ві ла яна за ды ха ным, але над та ла-
ска вым го ла сам.

Воўк выт раш чыў во чы і ад рэ заў:
— А дзе ты па ля ту ха бы ла, ка лі га ніў яго са шчы лі ны ў шчы лі ну?
А лі са на гэ та:
— Ві даць та бе, ку мок, ад за ця тас ці кроў за лі ла во чы! Як гэ та ты мя не не пры кме ціў? Я ад па чат-

ку ва ўсім та бе да па ма га ла. Паг ля дзі на мя не — я ўся ўпа це ла ад гэ тай гон кі!

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

З гэ тай на го ды мы прыс вя-
ці лі ўжо не каль кі ар ты ку лаў 
Та дэ ву шу Кас цюш ку — ге рою 
Поль ш чы, Бе ла ру сі і Аме ры кі. 
Сён ня ва шай ува зе пра па ну ем 
зна ка мі ты на рыс Ула дзі мі ра 
Ар ло ва «Паў стан не Та дэ ву ша 
Кас цюш кі».

Пас ля па ла нен ня Кас цюш кі
Пас ля па ла нен ня Кас цюш кі 

ка ман да ваць уз б ро е ны мі сі ла мі 
паў стан цаў быў пры зна ча ны 
так са ма наш зям ляк Та маш Ваў-
жэц кі.

 
 

14 снеж ня 2017 го да ў на шай шко ле ад бы ла ся су-
стрэ ча з жур на лі стам Змі це рам Кос ці ным. У су стрэ-
чы ў школь най біб лі я тэ цы ўдзель ні ча лі вуч ні 
2 «а» кла са гім на зіі з на стаў ні ца мі бе ла ру скай мо вы 
Іа лан тай Гры га рук і ар ты стыч ных за нят каў Ба жэ най 
Він цо нак. Спа дар Кос цін з’яў ля ец ца су пра цоў ні кам 
рэ дак цыі праг рам для на цы я наль ных мен шас цей 
Поль ска га Ра дыё Бе ла сток. Ён аў тар пе ра да чы «Пад 
зна кам Па го ні».

Пад час спат кан ня жур на ліст прыб лі зіў мо ла дзі 
ас пек ты пра цы ра ды ё рэ пар цё ра, якая між ін шым звя-
за на з па да рож жа мі ў роз ныя мес цы. Спа дар Кос цін 
ра ска заў нам пра пра цу пры пад рых тоў цы раз мо вы 
з ма ці ксян дза Ежы Па пя луш кі, а так са ма ў нас бы ла 
маг чы масць па гля дзець філь мік на You Tu be «Па пя-
луш ка па-бе ла ру ску», які аў тар лі чыць ад ным з важ-
ней шых сва іх пра ек таў. Мы ах вот на за да ва лі пы тан-
ні, на якія жур на ліст вы чар паль на ад каз ваў. Ча ка ем 
на ступ ных та кіх ці ка вых су стрэч.

Іа ан на ХОМ ЧУК

Cуст рэ ча 
з жур на лі стам

Сіль вія ГРЫ КА
ПШ у Мі ха ло ве

Вё сач ка
Над рэч кай Нар вай
Не вя лі кая вё сач ка ёсць,
Ад ус хо ду і за ха ду
Ле сам ак ру жа ная.
Ва кол лу гі і па лі,
Ка ля по ля ра це бя ро за і та по ля,
Гэ та дрэ вы на шай зям лі.
Ра стуць тут і на шы ка ра ні.
Пры го жыя тут лу гі 

на па чат ку мая,
Ка лі ты ся чы кве так іх прыбі рае.
Ста яць да мы з мно гіх лет.
Пры го жы кра я від, 

спа кой ны свет.
Праз вё сач ку ідзе
Доў гая і кру тая да ро га.
Ага род ні на і са да ві на
У са дах і ага ро дах.
Сон ца, па вет ра чы стае.
Ці мо жа дзе пры га жэй?

Апош ні бой Кас цюш кі
...Сі лы зма га роў сла бе лі. Ра сей-

скія вой скі штур мам ава ло да лі 
Праж скім прад мес цем Вар ша-
вы. За га дам Су во ра ва яго ныя 
сал да ты вы ніш чы лі ўсіх мяс цо-
вых жы ха роў, не шка ду ю чы ні 
жан чын, ні ста рых, ні дзя цей.

За ўзяц це Вар ша вы, якую ра-
зам з па ля ка мі аба ра ня лі бе ла ру-
скія паў стан цы, ад да ны цар скі 
служ ка Су во раў ат ры маў зван не 
фель д мар ша ла.

Та дэ вуш Кас цюш ка пас ля выз-
ва лен ня з цар скай тур мы да ско-
ну дзён жыў на чу жы не.

На ват у ста рас ці ён амаль 
кож ны дзень вып раў ляў ся на 
кон ную пра гул ку. Ко нік у бы ло-
га паў стан ц ка га ка ман дзі ра быў 
рах ма ны і кем лі вы. Ка лі па да-
ро зе су стра каў ся жаб рак, конь 
сам спы няў ся, бо ве даў, што яго-
ны гас па дар аба вяз ко ва дасць 
гэ та му няш час на му ча ла ве ку 
гро шай.

Kod
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* * *
ся джу ў кух ні і мя шаю на жом
дум кі пра смерць
з дум ка мі з та бой

за ла ты сум бры до ты па ку ты
з кас міч най эсен цы яй
нес мя рот нас ці
укі даю ў суп
змя няю смак шчоп цем
ім бі ру з лі мо нам
ды не да са лодж ваю
мё дам ка хан ня

дбаю аб зда роўе
дум кі пра смерць з’яў ля юц ца
кпі най ту гі
стом ле най, цяр п лі вай

* * *
я здра дзі ла та бе
са свя та ян ні кам
та му што ты не
пры няў тэ ле фо на
блы таю дэп рэ сію
з не да хо пам гар мо наў

* * *
без ця бе мае дум кі
— кіс лая ра ка кры ві
з та бою маё сэр ца
на пе рад го ніць
са лод кія рэ кі

* * *
ба чу ця бе тым больш вы раз на
ва чы ма сэр ца
чым даў жэй ця бе не кра наю
ва чы ма це ла
ве да юць аб гэ тым усе яго пла сты
мае ву шы зас ла ня юць свае во чы
ка лі чую твой го лас
за мя жой твай го гор ла
я па-за мя жой тва іх рук
па-за мя жой кра і ны
ў рам ках твай го сэр ца
кроп ка пас ля кроп кі
ды хаю цяж кас цю
і са ла дос цю

* * *
ко лер ма іх ва ла соў

усё больш і больш
пры род ны

ад нак зя лё ныя во чы

мож на ўба чыць скрозь іх

по бач з праз ры стаю
шчы рас цю ску ры

што ха вае асты лыя
бу то ны жа дан няў

яны шу ка юць вяс ны

на пу стым асты лым
вя лі кім пад вор ку

пласт фар бы ўяў ляе са бой
пласт хлус ні

ад сут нас цю ма кі я жу
і ад сут нас цю
спа дзя ван ня

па каз ваю га ліз ну ту гі

* * *
ка лі ў мя не ня ма па лат на
і фар бы

пі шу вер шы

адзі ныя сло вы, які мі
ўслых маў чу

ін шыя ста но вяц ца
не вы нос най ці шы нёй
шу му

не каль кіх пры ма чоў
наст ро е ных на роз ныя

ра ды ё стан цыі

з якіх ні вод ная не
з’яў ля ец ца ма ёй

у рэш це рэшт
кож ны з
нас
пуп све ту

для ка гось ці

або для ся бе са мо га

хі ба што за бі вае свае

дум кі ці шы нёй

* * *
пча ла і ру жа сё стры

два це лы

той жа ду шы

пры га жэй шая з іх
пры чы няе боль шы пам
ка хан ня

яко га ат рым лі вае больш
чым мо жа

ад даць

што ста но віц ца
прад ме там яе па ку ты

пра ца га ліч ка пры чы няе боль
джа лам за ця тас ці

ро біць усё для ін шых

пры чы няе боль аб ра най
ду шы праў дай
каб аба ра ніць яе

і па мер ці

* * *
ві даць
у ле вым ву ху
дэ ма ны спяць
ка лі я сплю
ба ліць м не

* * *
яна пра сі ла толь кі хле ба
з клей ка ві най

для свя таў

пла ці ла па жа дан нем
зда роўя

на ўсё жыц цё

* * *
я на ла джу ця бе

пры ня су скрын ку
з пры ла да мі

ад к ру чу гай кі хлус ні

за цяг ну гай кі праў ды

вы цяг ну цві кі здра ды

за цяг ну цві кі вер нас ці

але я ма гу ця бе
па ве да міць аб гэ тым

толь кі та ды ка лі на ву чыш ся ха дзіць з
па ра не ным сэр цам

па воль на

крок на пе рад

крок за кро кам

на фронт

* * *
Мне трэ ба ча гось ці тры мац ца
Вер ты ка лі ці ку чы
Тры маць ця бе за ру ку моц на як дзі ця

Раз я да рос лая
А раз не
Ва га ю ся
Тры ма ю ся
За арэ лі
Гай да ю ся над со неч най 

ук ве ча най пло скас цю све ту
Не па даю ў кос мас і не па даю ў яд ро зям лі
Ча сам па даю ад сто мы
У роз ных нап рам ках
Спы ня ю ся на ім г нен не
Але пры сут ні чаю

Ча сам слу хаю пе сень анё лаў
Для ўка лых ван ня ма лых дзя цей
Бо га

КА ЦЯ РЫ НА СЯН КЕ ВІЧ

Віль ня, сне жань 2017 г.

Ба чу ця бе
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КА ЦЯ РЫ НА СЯН КЕ ВІЧ

Віль ня, сне жань 2017 г.

Пес ні «Рэ ха Пуш чы» як тыя зор кі ноч чу ў снах 
ка ра го дзяць... Ці то жар-птуш ка скі ну ла пёр кі, ці гэ-
та со ней ка ўсхо дзіць? Пес ні «Рэ ха пуш чы» «як тыя 
пчол кі, не па ся дзяць без ра бо ты, но та да но ты, слоў-
ка да слоў ка — му зы кі-пе сень поў ныя со ты». (Ні на 
Шкля ра ва, Млён. Вер шы, па э мы, ба ла ды 1971-2012, 
Мінск 2012, с. 142).

Ка лі ў го ра дзе Гай наў ка свя та, то ў гос ці пры яз-
джа юць су се дзі з Бе лай Ру сі з го ра да Пру жа ны. 
Су бо та 18 лі ста па да 2017 го да. У Гай наў скім до ме 
куль ту ры вель мі свя точ ны на строй. Уні каль нае 
свя та. Уні каль насць свя та зак лю ча ец ца ў тым, што 
ка лек тыў пес ні Гай наў ска га до ма куль ту ры «Рэ ха 
Пуш чы» ад зна чае свой юбі лей. Трыц цаць пяць га-
доў ра зам з пес няй. Як ва ды кры ні ца бру іц ца, так бя гуць 
па дзеі ў жыц ці хо ру «Рэ ха Пуш чы» Гай наў ска га до ма куль-
ту ры. Зда ец ца, зу сім ня даў на хор адз на чаў свой 30-га до вы 
юбі лей, а сё ле та ўжо трыц цаць пяць. За прай шоў шыя пяць 
га доў змя ні ла ся мно га. «Ваш слаў ны юбі лей і той яд нае 
час да лё кі, яд на юць па ка лен ні ў ад ным нат х нен ні. Якую трэ-
ба па па раць вам даць, каб шлях пра жы ці з пес няй сён ня 
з на мі».

На свя та бы лі за про ша ны ка лек ты вы «Вер б ні ца» з Бе-
лай Ру сі з го ра да Пру жа ны, ка лек тыў «Ку ран ты» з Бель-
ска-Пад ляш ска га. А так са ма ка лек ты вы з ГДК — тан ца-
валь ны, спя ва чы на ча ле з «Пе ра пёл кай». Кан цэр та гэ тых 
ка лек ты ваў ча каў я з асаб лі вым хва ля ван нем, ві даць та му, 
што люб лю гэ тыя ка лек ты вы і іх пес ні ў вы ка нан ні зна ка мі-
тых ар ты стак і ар ты стаў.

У хор «Рэ ха Пуш чы» прый шлі но выя та ле на ві тыя лю дзі, 
змя ніў ся рэ пер ту ар. За шмат га до вы час свай го іс на ван ня 
ка лек тыў раз ві ваў ся твор ча і пра фе сій на. Шлі фа ваў ся 
не толь кі рэ пер ту ар хо ру, але рас ло вы ка наў чае май стэр-
ства, уста лёў ваў ся склад удзель ні каў, уз ра ста лі прыз нан ні 
і па ва га гле да чоў-слу ха чоў.

Сён ня ў вы ка нан ні хо ру «Рэ ха Пуш чы» гу чаць бе ла ру-
скія на род ныя пес ні, а так са ма поль скія, ру скія і ўкра ін скія. 
На шы бе ла ру скія пес ні, наш фаль к лор, на ша спад чы на 
— ко рань род най зям лі, без яко га жыц цё мар нее, сла бее 
на цыя. Згу біць на цы я наль ную ідэн тыч насць — вя лі кая не-
паў тор ная стра та, — га во раць Юбі ля ры, ар ты сты хо ру. 
Бра ва вам вя лі кае!

Хор «Рэ ха пуш чы» ак тыў на су пра цоў ні чае з фаль к-
лор ны мі ка лек ты ва мі ў Поль ш чы а так са ма за мя жой. 
Кі раў нік, ды ры жор хо ру Алі на Не гя рэ віч прык ла ла шмат 
на ма ган няў, каб «Рэ ха Пуш чы» за ва я ва ла па пу ляр насць. 
Апан та ны, улю бё ны ў сваю спра ву ча ла век — яна ўме ла 
аб’ яд на ла са ма дзей ных ар ты стаў, лю дзей роз ных уз ро-
стаў, за ка ха ных у на род ную пес ню. Сла ву ты хор «Рэ ха 
Пуш чы» ха рак та ры зу ец ца ак тыў най кан цэр т най дзей нас-
цю не толь кі ў Поль ш чы, але і за мя жой. Даў няе вель мі 
твор чае су пра цоў ні цтва іс нуе з удзель ні ка мі на род на га хо-
ру «Вер б ні ца» Пру жан ска га па ла ца куль ту ры. Пад кі раў ні-
цтвам Іва на Іва на ві ча Гвоз дзі ка — та ле на ві та га му зы кан та, 
кам па зі та ра, твор ча га кі раў ні ка. Зна ка мі ты хор «Вер б ні ца» 
не ад на ра зо ва ўпры гож ваў свя ты якія ла дзі лі ся ў Гай наў-
цы: да жын кі, Свя та зуб ра, а «Рэ ха Пуш чы» — на брат няй 
зям лі пру жан скай. На юбі лей бы лі за про ша ны і вы сту пі лі 
па пу ляр ныя сла ву тыя ка лек ты вы — з Гай наў ска га до ма 
куль ту ры, гру пы ма ла дзёж ныя — спя ва чыя, тан ца валь ныя, 
на ча ле са зна ка мі тай «Пе ра пёл кай», а так са ма муж чын скі 
хор з Бель ска-Пад ляш ска га «Ку ран ты» — узор ны, зас лу-

жа ны хор быў пры ві та ны вя лі кі мі воп ле ска мі. Якая ба га тая 
бы ла пра гра ма і вы ступ лен ні ка лек ты ваў на ча ле з «Рэ хам 
Пуш чы»! Да лі бог, я ні ко лі не ба чыў, каб пуб лі ка так цёп ла 
пры ма ла ар ты стаў!

Пас ля вый шаў на сцэ ну хор «Вер б ні ца» з Пру жан. Коль-
кі вя до мых тва раў! За хап лен не за паль ва ла ся на тва рах 
слу ха чоў-гле да чоў. Ба га ты маш таб рэ пер ту а ру і раз на ко-
лер ныя на цы я наль ныя пры го жыя строі, ад цен ні якіх зі ха це-
лі быц цам ды я мент. Бра ва.

Ха чу з вя лі кай удзяч нас цю заў ва жыць, моц на пад к рэс-
ліць, што на гэ тае свя та-юбі лей бы лі за про ша ны і пры ня лі 
ўдзел вой ты гмін і ды рэк та ры гмін ных ася род каў куль ту-
ры. Бы лі шмат лі кія дэ ле га цыі, у тым лі ку дэ ле га цыя хо ру 
«Ва сі лёч кі» з Бель ска-Пад ляш ска га. Бы лі дэ ле га цыі з Мі-
ні стэр ства куль ту ры Поль ш чы, ад Па соль ства Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у Рэс пуб лі цы Поль ш ча, ад Куль тур на га цэн т ра 
Бе ла ру сі, ад ад мі ніст ра цый на-ас вет ных улад Ва я вод скай 
уп ра вы, ду ха вен ства, ад улад го ра да Гай наў кі і шмат лі кіх 
ін шых уста ноў... Прый шоў час афі цый на га ўру чэн ня па-
да рун каў і адз нак. Аж во сем асоб ат ры ма лі дзяр жаў ныя 
ад зна кі. Бра ва!

Прад стаў ні ца з Бе ла ру сі, з Пру жан ска га па ла ца куль ту-
ры ад зна чы ла:

— У па ля каў і бе ла ру саў ёсць агуль нае ду хоў нае ба гац-
це, якое трэ ба бе раг чы і ма ца ваць. Та му трэ ба да ра жыць 
сва і мі су вя зя мі па між на шы мі на ро да мі; шчод ра бе раг чы 
і ша на ваць.

Ба га тая твор чая бі яг ра фія «Рэ ха Пуш чы». На пэў на ні-
во дзін ста ты стык не змог бы пад лі чыць, коль кі прой дзе на 
кі ла мет раў да рог. Коль кі раз са ма дзей ні кі, гай наў скія ар-
ты сты сту па лі на роз ныя сцэ ны, ім п ра ві за ва ныя пля цоў кі. 
Коль кі раз вы хо дзі лі на «біс»! Не бу дзем пе ра ліч ваць, коль-
кі ўзна га род ат ры ма лі кі раў нік хо ру і яго ўдзель ні кі. Шмат 
іх бы ло, як і кве так, ап ла дыс мен таў. І доб рых слоў, якія 
вы каз ва лі гле да чы.

Вя до ма, усё па ба ча нае і па чу тае ў час юбі лею не маг чы-
ма апі саць у ка рот кай за на тоў цы. Ска жу толь кі: «О, Рэ ха 
Пуш чы! Кра са шып шы ны, а во чы сі нія як лён. Вы ад сяб-
роў на шай ма лой ай чы ны пры мі це ні зень кі пак лон».

Пас ля ар га ні за та ры за пра сі лі гас цей на па ча сту нак-
абед. «Сён ня тут па нуе ра дас ны на строй, і гэ та му мы вель-
мі ра ды. Вы нас саг ра ва е це пес няй і ду шой — нак ры ты 
стол ся лян скі мі да ра мі. Нель га ад вяр нуць ад яго ва чэй 
— свя точ ныя па да ва лі ся прыс ма кі... І цеп лы ні мы гэ тай ва-
шай ра ды».

Бо ра дасць, нат х нен не, пес ні на род ныя бе ла ру скія бы лі 
і ёсць заў сё ды з на мі і ва мі.

Вік тар БУ РА

 ДВА ПА ПА РЫ
Яш чэ со рак га доў та му на ад-

ным ба ку да ро гі бы лі лу гі, а на 
дру гім — па лі.

Кож ны ўлас нік свай го ка вал-
ка лу га пра таў се на і пас віў жы-
вё лу. Кож ны ўлас нік свай го ка-
вал ка по ля се яў збож жа і са дзіў 
буль бу. Пас ля збі ра лі пла ды 
сва ёй цяж кай пра цы. Так бы ло 
ад вя коў. Ніх то не ду маў, што 
бу дзе інакш. Ся ля не не ве да лі ін-
ша га жыц ця і не ха це лі змен. Зям ля бы ла важ ней-
шая за ўсё. Хто меў мно га по ля і лу гоў, той у ся-
лян скім ася род дзі быў больш вар тым ча ла ве кам.

Пас ля Дру гой су свет най вай ны змя ні лі ся ўмо-
вы жыц ця. Мо ладзь па ча ла пра ца ваць у роз ных 
прад пры ем ствах у блі жэй шым го ра дзе. Мно га 
ма ла дых вы еха ла пра ца ваць да лё ка ад род най 
вё скі. Ста рыя ся ля не не ме лі сі лы ра біць на сва іх 
за го нах. Пас ля па мер лі. Па лет кі і лу гі бы лі ўжо не-

пат рэб ны мі. Усё ста ла ўлас нас цю 
дзяр жа вы.

З кож ным го дам мя няў ся вы-
гляд по ля і лу га.

На лу гах па ча ла рас ці вы со кая 
тра ва. Хут ка рас лі воль хі і ку сты 
ла зы. Лет няй па рой на ку стах ла-
зы па яў ля юц ца ма лыя зя лё ныя 
квет кі. Сва ім выг ля дам пры па мі на-
юць ма лыя квет кі па ля вой ру жы. 
Ка лі прац ві та юць, вы сы па ец ца 
на сен не, якое дае па ча так но ва му 
ку сту ла зы. Тут мно га та ву лы, 
вер баў ні цы і ве ра саў ні цы ды хме-
лю. Цу доў ны во дар чуць зда лёк 
ад кве так ве ра саў ні цы. Ча ста ўба-
чыш тут але няў і сар наў. Каз лы 

ча ста брэ шуць ад стра ху, як са ба кі.
На па лет ках вы рас ла шмат бя роз, со сен і ду боў. 

Ра стуць ку сты ма лін і ажын. Шмат пу ста зел ля 
і ле ка вых зё лак.

Да ро га па між лу га мі і па ля мі за рас ла дзяр ном. 
Ця пер там сцеж ка, якую пра тап та лі жы ха ры блё-
каў, ска роч ва ю чы са бе да ро гу да сва іх ква тэр.

На па па рах фа тог раф, па эт і ма стак зной дзе 
сваё нат х нен не. Тут пры ро да жы ве сва ім жыц цём 
і без лю дзей сее сваё на сен не.

Ірэ на ЛУК ША
Гай наў ка

Жам чу жы на
Ула дзі мі ру Гай ду ку

Лёс па да рыў та бе вя лі кі та лент,
але па ка раў адзі но тай.
Ты ні ко лі не на ра каў.
Ра да ваў ся кож най хві лі не.
У гле бу се яў зер не.
Ства раў но вае жыц цё.
На па пе ру пе ра лі ваў свае дум кі.
Пі саў праў ду аб жыц ці
і су час ным све це.
Для су се дзяў быў дзі ва ком,
што зай маў ся вер шап лё цтвам.
Ты ўжо соль зям лі.
Па кі нуў нам вя лі кую спад чы ну.
Ты жам чу жы на На раў чан скай зям лі.
Сі ла тва іх слоў не пра мі не ні ко лі.

Па э зія
Па э зія гэ та не ма тэ ма ты ка.
Тут не па трэб ны ліч бы і ўзо ры.
Тут па трэб ныя ра зум ныя сло вы.
Сло вы, якія но выя па ка лен ні
бу дуць паў та раць як ма літ ву.
У па э зіі ма ла слоў і мно га зме сту.
Сло вы це шаць і ра няць.
Пры му ша юць нас за ду мац ца
аб усім, што дзе ец ца на во кал.

Ма рыль ка
Ма ры лі Ба зы люк

Ма ла бы ла гос цем на Зям лі.
Бяз лі тас ны лёс па ка раў
ця бе смя рот най хва ро бай.
Ме ды цы на бы ла бяс сіль най.
Хут ка пе рар ва ла ся
вут лая ніт ка твай го жыц ця.
У спад чы не аста лі ся
твае поў ныя
ўраж лі вас ці вер шы.
Кож ны год у па ву цін ні
ба бі на га ле та лё та юць
твае дум кі і ма ры.

Пры ро да
Як цу доў на на Зям лі.
Якая раз на род насць кра я ві ду.
Да лі ны, упа дзі ны, уз выш шы,
го ры прас цер тыя да не ба.
Рэ кі, азё ры, мо ры і акі я ны.
Столь кі свят ла і цяп ла
лі ец ца з не ба!
Як пры го жа ап ра на ец ца
Зям ля вяс ной, ле там
і ба га тай пла да мі во сен ню.
Коль кі роз ных ко ле раў і ара ма таў.
Коль кі рас це роз най яды.
Коль кі кры ніц піт най ва ды...
Усё да ра жэй шае за зо ла та.

Цём ная ноч
Зда лёк ад вё скі і го ра да
без зор і ме ся ца
ноч цём ная як са жа.
Ча сам зас ве цяць во чы
воль на га ка та або са ба кі.
Хут ка прыб лі зіц ца і знік не
свят ло са ма хо да.
Увод да лі ўба чыш свят ло
ву ліч ных ліх та роў,
ча сам свят ло з акон да моў...
У цем ры цяж ка іс ці
без ліх та ры ка.

Мае ўра жан ні, маё ад чу ван не, 
мая ра дасць
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Аляксандра Цвікевічаhttp://say.by
80 га доў з дня гібелі

Б е л а р у с к і  д з е я ч ,  д ы п л а м а т ,  н а в у к о в е ц

За ста лі ся 
ад но ўспа мі ны (32)

Кан ку рэн цыя ў кож най га лі не ча ла ве-
чай дзей нас ці лі чыц ца вель мі доб рай з’я-
вай, бо най мац ней сты му люе да жа дан ня 
не пак ла даць рук і штох ві лін на да каз ваць 
усім, што ты ро біш сваю спра ву лепш 
за ін шых. Гэ та ты чыц ца і спра вы па шы-
рэн ня вы ка ры стан ня бе ла ру скай мо вы. 
Ме сяц та му „Ні ва” пі са ла пра сайт http://
sva je.by, на якім ство ра ны ка та лог бе ла-
ру ска га біз не су. А ця пер прый ш ла па ра 
рас па вес ці пра кан ку рэн та да дзе на га 
сай та — пар тал https://say.by, які зна ё-
міць ін тэр нэт-ка ры сталь ні каў з мес ца мі 
ў Мін ску, дзе ша ну юць бе ла ру скую мо ву. 
Праў да, „Сва іх” яны не лі чаць кан ку рэн та-
мі, а толь кі сяб ра мі.

„Мэ таю Say.by з’яў ля ец ца пра соў ван-
не Бе ла ру скае Мо вы, што й аб’ яд ноў вае 
на шу ка ман ду!” — га во рыц ца ў руб ры цы 
„Ка ман да”, вый с це на якую мес ціц ца ўні-
зе цэ ла га вы яў лен ня. Па вод ле раз меш-
ча най там ін фар ма цыі, у ка ман ду, якая 
ства ры ла да дзе ны сайт, ува хо дзяць дзе-
вяць ча ла век. Ся род іх — праг ра мі сты, пе-
ра клад чы кі, ды зай не ры. „Ру ха вік Say.by 
— Аляк сандр Ша ста ко віч, ця пер ён пра-
цуе кі раў ні ком ад дзе ла па рас п ра цоў цы 
праг рам на га за бес пя чэн ня ў ад ной з мін-
скіх IT-кам па ній”, — рас па вя ла ў ад ным 
са сва іх вы пу скаў га зе та „На ша ні ва”.

Усе мес цы ў Мін ску, дзе ша ну ец ца 
бе ла ру ская мо ва і пра якія ве дае Say.
by, па дзе ле ны на 14 га лін — „Аду ка цыя”, 
„Аў тат ран с парт”, „Вы да ве цтвы, па ліг ра-
фія”, „Дом і по быт”, „Ін тэр нэт”, „Фі нан сы, 
вы твор часць”, „Ту рызм, за ба вы”, „Пры га-
жосць і зда роўе”, „Ра ско ша і ан тык ва ры-
ят”, „Га лан та рэя і ак се су а ры”. Асоб ны мі 
вый с ця мі з сім ва ла мі па зна ча ны руб ры кі 
„Ежа” і „Па лі ва”. „Ства раль ні кі най перш 
ця пер за ці каў ле ныя ў тым, каб раз ві ваць 

і на сы чаць раз дзел «Ежа». Бо дзе, як ні 
ў ка вяр ні ці рэ ста ра цыі, кан цэн т ру юц ца 
лю дзі”, — рас па вя дае „На ша ні ва”.

Ні жэй спра ва мес ціц ца кар та бе ла ру-
скай ста лі цы з паз на ча ны мі на ёй праз 
ге а ла ка цыю вы шэй з га да ны мі мес ца мі. 
Сэр віс сай та яш чэ і ў тым, што ён, ка лі 
вы даз во лі це яму да ве дац ца, дзе вы зна-
хо дзі це ся, пра па нуе вам блі жэй шыя ма-
га зі ны ці аў та зап раў кі, якія ра ды ба чыць 
і чуць бе ла ру ска моў ных лю дзей. Так са ма 
на сай це зо рач ка мі па зна ча ны мес цы, 
дзе, па чуў шы ад вас бе ла ру скую мо ву, 
зро бяць вам скід ку на свой та вар ці пас-
лу гу. Да кож най фір мы ўказ ва ец ца не 
толь кі яе мес ца зна хо джан ня, але і сайт 
ці акаўнт у са цы яль ных сет ках, а так са ма 
да ец ца не вя лі кі рас по вед аб ёй.

Ак ра мя ўлас на паз на чэн ня фірм, ша ну-
ю чых бе ла ру скую мо ву, ства раль ні кі сай та 
вя дуць яш чэ тлу ма чаль на-пра па ган дыс-
ц кую пра цу, на кі ра ва ную на пад трым ку 
бе ла ру ска моў ных зно сін. Яны лі чаць не да-
пуш чаль ным, ка лі нех та кры ты куе ча ла ве-
ка, ка лі той няп ра віль на вы ма віў ней кае 
сло ва па-бе ла ру ску. „Кож ны кры тык-мо-
ваз наў ца, які ча мусь ці сам па-бе ла ру ску не 
раз маў ляе, мае сва ім аба вяз кам зра біць 
заў ва гу за кож нае «няп ра віль нае» сло ва”, 
— пі шуць яны ў руб ры цы „Ча му нель га кры-
ты ка ваць мо ву”, слуш на адз на ча ю чы, што 
ані вод ная мо ва ў све це не гу чыць чы ста, 
і за раз са мае га лоў нае — пад тры маць ча-
ла ве ка, які хо ча раз маў ляць па-бе ла ру ску.

Ка ман да сай та Say.by не жа дае аб мя-
жоў ваць сваю дзей насць толь кі Мін скам, 
яны на цэ ле ны на цэ лую Бе ла русь і зап ра-
ша юць да ся бе тых, хто да па мо жа ства-
рыць кар ту бе ла ру ска моў на га біз не су па 
ўсёй кра і не.

Аляк сандр ЯКІ МЮК

Пі лі кі — вё ска не ма лая. У шас ці дзя ся тых 
га дах, ка лі мы за яз джа лі з кі на пе ра соў кай, 
бы ла там Гра мад ская ра да на ра до ва, свят-
лі ца, пра дук то вая кра ма, па жар ная ка ман-
да. Свят лі ца зна хо дзі ла ся ў бу дын ку пры 
ша шы Бельск-Пад ляш скі — Ся мя ты чы. 
У тым жа бу дын ку з ле ва га бо ку змяш чаў-
ся клуб „Рух”, на суп раць з пра ва га бо ку 
— кра ма. Пра даў ш чы цай у клу бе пра ца ва-
ла сім па тыч ная дзяў чы на Ірэ на Бах, як не 
па мы ля ю ся. За ла бы ла ква лі фі ка ва на на 
пяць дзя сят пяць гле да чоў. На кі на се ан сах 
пры сут насць бы ла заў ж ды „пад нор му”. На 
філь ма вых гі тах („Ві не ту”, „Васк ра сен не”) 
пры сут насць бы ла звыш нор мы. Та ды ўзні-
ка ла праб ле ма: што ра біць з гле да ча мі, якія 
паз ней прый шлі? Па мя таю та кое зда рэн не. 
Бы ло, зда ец ца, гэ та на Пра чы сту. У Бель-
ску і Пі лі ках „од пуст”. На ве ча ро вы се анс 
за ра ней пра даў я нор му бі ле таў. Саб ра ла-
ся не каль кі ча ла век пры ўва хо дзе. Уз нік ла 
спрэч ка. Та ды па ды шоў да мя не рос лы, 
пух кі асо бень і ка жа:

— На маю ад каз насць ма еш пра даць 
усім бі ле ты.

— Хто ты бу дзеш, што мне за гад ва еш? 
— пы таю.

— Я з мі лі цыі, — і прад’ я віў кні жач ку з пя-
чат кай „Ko men da Po wia to wa Mi lic ji Oby wa tel-
skiej w Biel sku Pod la skim”. Да рэ чы, гэ та быў 
член скі бі лет ОР МО.

— Дык я па тэ ле фа ную ў Бельск і вы за ву 
мі лі цыю, — за я віў я на хаб ні ку. — Ня хай раз-
бя руц ца... Па дзей ні ча ла. Скан да ліст ад пус-
ціў і па даў ся на ву лі цу.

Праў да, шка да мне ста ла кі наг ле да чоў, 
та му для не каль кіх ча ла век пра даў бі ле ты. 
Ад пра даў ш чы цы я да ве даў ся проз віш ча 
асо бе ня.

— Гэ та вя ско вы за да ва ка, Мі хал Рош-
чыц, мяс цо вы ка мен дант ОР МО, — ска за-
ла.

У Пі лі ках ак тыў на дзей ні чаў ма стац кі 
ка лек тыў. Кі раў ні ком быў Пётр Ня він скі. Ка-
лек тыў па спя хо ва вы сту піў у Ку за ве. Гэ та 
бы ло на Ва дох рыш ча 19 сту дзе ня 1961 го-
да. Са ма дзей ні каў за пра сіў я, як стар шы ня 
праў лен ня ЗМВ у Ку за ве. Ва каль на-му зыч-
ны ка лек тыў са стаў ля ла дзе вяць ча ла век: 
Лю ба Га нін, Ірэ на Бах і Ле на Фаль ке віч 
— ва ка ліст кі, Ко ля Сі дор скі, Пе ця Ма ка цэ-
віч і Па вел Жу коў скі — трыо ман да лі ні стаў 

ды Пётр Ня він скі і Здзіс лаў Ка валь чык 
— гар ма ні сты.

Шы кар на зап рэ зен та ва лі ся пі ліц кія са-
ма дзей ні кі. Кан цэрт па чаў ся ў 19 га дзін. 
Свят лі ца бы ла біт ком на бі тая пуб лі кай. Пры-
сут ні ча лі не толь кі ку заў цы, але і мо ладзь 
з на ва коль ных вё сак. Вы ступ па чаў ся ма зу-
рам — на род ным тан цам. Пас ля вы сту пі ла 
гру па ман да лі ні стаў пад кі раў ні цтвам Пят ра 
Ня він ска га. І ўпе ра меш ку нес лі ся поль скія 
ды бе ла ру скія пес ні. Бур ны мі ап ла дыс мен-
та мі пуб лі ка ўзна га ро дзі ла ду эт Лю бы Га нін 
і Ірэ ны Бах, які вы ка наў „Ляс ную пес ню”. 
Со ла вы сту пі ла Лю ба Га нін з пес няй аб 
сі ня во кай „Лю цын цы”. Доў га не сці ха лі бур-
ныя воп ле скі ў знак прыз нан ня ва ка лі стам. 
Вар та ад зна чыць, што кан фе ран сье ўда ла 
вя ла Наст ка Даб жы неў ская. Пас ля кан-
цэр та ад бы ла ся су поль ная тан ца валь ная 
ве ча ры на. Да тан цаў па дыг ры ва лі гар ма ні-
сты Пётр Ня він скі ды Здзіс лаў Ка валь чык. 
Му зы кан ты так рэ за лі, што тан цо рам не 
ха па ла хві лі ны ча су на ад па чы нак. У вя сё-
лай кам па ніі і сар дэч най ат мас фе ры хут ка 
мі ну ла ноч. Пры раз ві тан ні Ко ля Сі дор скі 
ска заў: «Не су муй це, неў за ба ве суст рэ-
нем ся з ва мі зноў!». Ка лі я па чаў ез дзіць 
з кі на пе ра соў кай, дык у Пі лі ках меў шмат 
сяб роў-са ма дзей ні каў. Пры тым круг за ду-

шэў ных кам па ньё наў па вя лі чыў ся. З про ці-
лег ла га бо ку ву лі цы ад свят лі цы жы ло двух 
Ва ло дзяў Сі дор скіх. Ад на му да лі кліч ку „Ке-
пу ра”, дру го му — „Мэ тэнь ка”. Абод ва лі чы-
лі ся быц цам бы чле на мі кі нош ніц кай сям’і 
— у воль ны час га дзі на мі пра седж ва лі 
ў ма шы не, гу ля лі ў кар ты, ча сам пі лі пі ва.

Ат рак цы ё нам Пі лік бы ла „аг ра на муў ка”, 
а дак лад ней ка жу чы — яе ква та ран т ка, 
сім па тыч ная пры га жу ня. Яе ква тэ ра зна хо-
дзі ла ся не па да лёк свят лі цы, з про ці лег ла га 
бо ку ся мя тыц кай ша шы. У лет ні час дзяў чы-
на ў ку паль ным кас цю ме за га ра ла ў сон цы 
на пле це ным фа тэ лі. Кож на га пра яз джа-
ю ча га ша фё ра ма ні ла лю боў ным зро кам. 
На ват наш ме ха нік, заў зя ты „баб нік” Алік 
уш лё паў ся.

У Пі лі кі мы за яз джа лі што ме сяц. Па 
сён няш ні дзень за ха ваў ся мі лы ўспа мін па 
сар дэч ных сяб рах. З Пі лік пра яз джа лі мы 
ў су сед ні Даб ро міль. Там зна хо дзіў ся сель-
ска гас па дар чы ка а пе ра тыў. Праў лен не 
ка а пе ра ты ва па ха дай ні ча ла ў па жар най 
ка мен да ту ры, каб ква лі фі ка ва лі ім за лу на 
кі на се ан сы. За тым пі суль ка з даз во лам 
прый ш ла ў ВПК і нам Даб ро міль за пі са лі 
ў мар ш рут. Ад нак пры хо дзі ла няш мат гле-
да чоў. Та му з кі на пе ра соў кай за яз джа лі 
мы пер ша па чат ко ва раз на ме сяц, а пас ля 
на ват раз на два ме ся цы. За тым я прад’ я-
віў у ад дзя лен не кі но пра па но ву вык рас-
ліць зу сім Даб ро міль з мар ш ру ту па пры-
чы не не да стат ко вай коль кас ці гле да чоў. 
Чар го вай вё скай бы лі Кна ры ды. Але аб 
гэ тым у чар го вым до пі се.

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

Бе ла ру скі гра мад ска-па лі тыч ны дзе яч 
Аляк сан дар Цві ке віч на ра дзіў ся 22 чэр ве-
ня 1888 г. (па вод ле ін шых звест ках 1883) 
у Брэс це. Па хо дзіў ён з сям’і фель ча ра чы-
гу нач на га шпі та ля Іва на Цві ке ві ча. У 1912 г. 
скон чыў Пе цяр бур г скі ўні вер сі тэт і да 
1914 г. пра ца ваў у Пру жа нах і Брэс це. З на-
ды хо дам Пер шай су свет най вай ны ў бе жан-
стве. Пра ца ваў у Туль скім ка мі тэ це да па мо-
гі ах вя рам вай ны. У 1917 г. у Маск ве стаў 
ад ным з зас на валь ні каў і кі раў ні коў Бе ла ру-
скай на род най гра ма ды. Удзель ні чаў у пра-
цы Пер ша га Усе бе ла ру ска га з’ез ду, быў 
аб ра ны сак ра та ром прэ зі ды у ма, ува хо дзіў 
у склад Ра ды. У сту дзе ні 1918 г. Вы кан кам 
І Усе бе ла ру ска га з’ез да на кі ра ваў Цві ке ві-
ча ра зам з Сы мо нам Рак-Мі хай лоў скім на 
мір ныя пе ра мо вы ў Брэст. Не ат ры маў шы 
да зво лу ўдзель ні чаць у пе ра мо вах асоб най 
дэ ле га цы яй, яны бы лі зму ша ны ўвай с ці ў дэ-
ле га цыю Ук ра ін скай На род най Рэс пуб лі кі 
як да рад цы.

У кан цы са ка ві ка 1918 г. быў на кі ра ва ны 
ў Кі еў у скла дзе над звы чай най дып ла ма тыч-
най мі сіі. Цві ке віч вы ра шаў пы тан ні бе ла ру-
ска-ўкра ін скай мя жы, да ма гаў ся прыз нан ня 
ад ро джа най бе ла ру скай дзяр жаў нас ці і пе-
раг ля ду Брэс ц ка га мі ру, вёў пе ра мо вы з мі-
сі я мі ін шых дзяр жаў. Пад яго кі раў ні цтвам 
у Кі е ве быў на ла джа ны вы пуск га зе ты „Бе-
ло рус ское эхо”, ар га ні за ва на Бе ла ру ская 
ган д лё вая па ла та. У лі пе ні та го ж го да Цві ке-
віч увай шоў у склад кі раў ні чых ор га наў Бе ла-
ру скай пар тыі са цы я лі стаў-фе дэ ра лі стаў.

Вяс ной 1919 г. урад БНР на кі ра ваў Цві ке-
ві ча ў Бер лін, дзе ён па ві нен быў вы ра шаць 
фі нан са вае пы тан не. Пас ля ад мо вы гер ман-
скіх улад вы даць гро шы ез дзіў у Ве ну, каб 
ат ры маць част ку з іх у аў ст рый скім бан ку. 
З 1921 па 1923 год Цві ке віч зай маў па са ду 
мі ніст ра за меж ных спраў ва ўра дзе БНР 
Вац ла ва Ла стоў ска га. Быў стар шы нёй Пер-

шай Усе бе ла ру скай кан фе рэн цыі ў Пра зе, 
якая ад бы ла ся ў ве рас ні 1921 г. У 1922 г. 
Цві ке віч ра зам з Ла стоў скім зра бі лі спро бу 
ўклю чэн ня бе ла ру ска га пы тан ня ў па ра дак 
дня Ге ну эз скай кан фе рэн цыі.

У 1923 г., у су вя зі з няз го дай част кі бе ла-
ру скіх дзе я чаў з па лі ты кай ура да БНР Ла-
стоў ска га, быў сфар ма ва ны но вы ўрад БНР 
ужо на ча ле з Цві ке ві чам. На Дру гой Усе бе-
ла ру скай кан фе рэн цыі ў Бер лі не ў 1925 пад 
ура жан нем пос пе хаў па лі ты кі бе ла ру сі за цыі 
ў БССР Аляк сандр Цві ке віч пры няў ра шэн-
не пра спы нен не дзей нас ці Ра ды Мі ніст раў 
БНР і прыз нан ні Мен ска адзі ным цэн т рам 
на цы я наль на-дзяр жаў на га ад ра джэн ня 
Бе ла ру сі. У лі ста па дзе Цві ке віч з сям’ ёй 
пе ра е хаў у Мінск, пра ца ваў у Нар ка ма це 
фі нан саў, ву чо ным сак ра та ром у Ін бел куль-
це, у Ін сты ту це гі сто рыі Бе ла ру скай ака дэ міі 
на вук.

4 лі пе ня 1930 г. быў арыш та ва ны, аб ві на-
ва ча ны па спра ве „Са ю за выз ва лен ня Бе ла-
ру сі”. Асу джа ны на 5 га доў ссыл кі. Ад бы ваў 
яе ў Пяр мі, Ішы ме, по тым у Са ра пу ле (Уд-
мур тыя). Паў тор на арыш та ва ны 17 снеж ня 
1937 г., а 30 снеж ня рас ст ра ля ны ў Мін ску. 
Рэ а бі лі та ва ны толь кі ў 1988-1989 га дах.

Аляк сандр Цві ке віч — аў тар шас ці ма наг-
ра фій і бра шур, а так са ма шмат лі кіх ар ты ку-
лаў, эсэ. Най больш грун тоў ная яго пра ца 
„За пад но-рус сизм: На ры сы з гі сто рыі гра-
мадз кай мысь лі на Бе ла ру сі ў XIX і па чат ку 
XX стст”. У ёй аў тар зра біў ана ліз ідэ а ло гіі 
і прак ты кі ру сі фі ка цыі Бе ла ру сі ў пе ры яд 
Ра сей скай ім пе рыі. Фак тыч на пас ля вы ха ду 
гэ тая кні га бы ла за ба ро не на, а амаль увесь 
нак лад зніш ча ны. Аца ле ла толь кі не каль кі 
кніг у пры ват ных збо рах, што да ло маг чы-
масць пе ра вы даць яе ў 1993 го дзе. У сён-
няш няй Бе ла ру сі імя Аляк сан д ра Цві ке ві ча 
не ўша на ва на ні як.

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі 
ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. на ся ко мае з джа лам, якое бя рэц ца ў... па са зе = 18 _ 19 _ 15 _;
2. там пе ра лёт ным птуш кам узім ку... рай = 10 _ 11 _ 3 _ 38 _ 39 _;
3. сын пра дзе да = 14 _ 40 _ 2 _ 36 _;
4. гра шо вая адзін ка ў Сла ва кіі = 16 _ 35 _ 33 _ 34 _;
5. жы ве ў цэ лі ба це на пля ба ніі = 23 _ 6 _ 26 _ 27 _ 24 _ 25 _;
6. край ні пункт су шы, які вы хо дзіць у мо ра ў... ка ро мыс ле = 42 _ 43 _ 30 _;
7. злу ча ная з Му хаў цом Ка ра леў скім ка на лам = 12 _ 41 _ 37 _ 13 _;
8. па ста ва це ла або прыт вор ства = 32 _ 20 _ 17 _ 31 _;
9. дач ка Раг ва ло да, ма ці Ярас ла ва Муд ра га = 21 _ 22 _ 9 _ 7 _ 8 _ 28 _ 29 _;
10. вост ра кан цо вы вы ступ, на пры клад на сцяб ле ру жы = 4 _ 5 _ 1 _.

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

Ад каз на ад га дан ку з 50 ну ма ра
Меч, ата візм, Хі ра сі ма, ба я ніст ка, зло, мі, ро гат, Буш, бэз, 

та ва рыш.
Ра шэн не: Зі ма лі ха, а без зі мы яш чэ горш.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бельска-

Падляшскага і Лявону Федаруку з Рыбал.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Вар та за пі сац ца на пад рых-
тоў чыя кур сы. Не ад цяг вай ся па дро бя зях, ад-
на ві ба я вы дух і пра цоў ны на строй. Не траць 
часу, ад дай яго на пры я ры тэт ныя нап рам кі. 
За ду май ся над тым, ча го хо чаш, пра а на лі зуй 
свае маг чы мас ці і па тэн цый ныя рэ сур сы. 
Будзь у ба я вой га тоў нас ці, са ста ран нас цю 
і на по рам пры сту пі да рэ а лі за цыі пла наў, 
ажыц цяў ляй свае доў га тэр мі но выя пла ны.
(21.04. — 21.05.) Маг чы масць пра су нуц ца па 
кар’ ер най лес ві цы, зра біць пер шыя кро кі да 
да сяг нен ня мэ ты. Бліз кія лю дзі — са мыя на дзей-
ныя і вер ныя па моч ні кі ў рэ а лі за цыі ідэй; дзя лі-
ся дум ка мі аб сва іх пла нах і мэ тах. Зро біш з хо-
бі пра фе сію, што да зво ліць уда ска на ліць ба зу 
ве даў і наб рац ца прак тыч на га во пы ту, наб-
рац ца сме лас ці і зра біць пер шы крок. Вы нік 
— пры ем на не ча ка ны. Суст ра кай ся з людзь мі, 
якія ўжо шмат ча го да сяг ну лі ў гэ тай сфе ры.
(22.05. — 22.06.) Мо жаш з чы стым сум лен нем 
па чы наць рэ а лі за цыю пла наў, ім к нуц ца да да-
сяг нен ня но вых мэт. Бу дзе па ляп шэн не фі нан-
са ва га ста но віш ча, дзя ку ю чы ча му змо жаш 
істот на па шы рыць ко ла сва іх маг чы мас цей 
і ўва со біць у жыц цё мно гія свае жа дан ні. Мо жа 
зап ла ну еш да лё кую па ез д ку або па да рож жа. 
Там ус міх нец ца пос пех! Паз на ё міш ся з людзь-
мі, якія доб ра паў п лы ва юць на твой све та пог-
ляд і стаў лен не.
(23.06. — 23.07.) Усі мі сі ла мі ім к ні ся да сяг-
нуць жа да ную гар мо нію і ста біль нас ць у жыц-
ці. Кры ху выб’ еш ся са звык лай ка ля і ны, бу дзе 
тро хі ды скам фор т на, за паль чы ва і раз д раж-
няль на; кан т ра люй свае эма цый ныя па ры вы. 
Іг на руй пра ва ка цый ныя мо ман ты.
(24.07. — 23.08.) Па ляп шэн не фі нан са вай сі ту-
а цыі і да сяг нен не ста біль нас ці. Але не раз ліч-
вай на ім к лі вы кар’ ер ны рост. Лепш не мя няй 
мес ца пра цы або ві ду пра фе сій най дзей нас-
ці. Лепш ця пер не ад к ры вай свай го біз не су. 
Бу дуць па ваб ныя пра па но вы, але па пя рэд не 
па ду май. На кі руй усе сі лы і энер гію на ўма-
ца ван не да сяг ну тых па зі цый, на ладж ван не ка-
рыс ных кан так таў і ад но сін у ка лек ты ве.
(24.08. — 23.09.) Час няп ро сты, але ўсё ж 
знач ны пе ры яд у жыц ці. Уста не шмат не ад-
к лад ных пы тан няў. Пры ліў энер гіі і нат х нен-
не, вя лі кая пра дук тыў насць. Мо жаш на быць 
улас нае жыл лё або зра біць ра монт. Не каль кі 
су стрэч, якія істот на паў п лы ва юць на твой све-
та пог ляд і жыц цё выя пры я ры тэ ты; зме ніц ца 
сі стэ ма каш тоў нас цей. Ад на з су стрэч ста не 
лё са выз на чаль най. З гэ тым ча ла ве кам мо жа 
звя жаш свой лёс або ён да па мо жа та бе да сяг-
нуць пос пе х у жыц ці. Мо жаш су стрэць бы лую 
лю боў; па чуц ці ўспых нуць із ноў.
(24.09. — 23.10.) Без асаб лі вых па дзей. Сюр-
п ры заў не прад ба чыц ца. Удзел у свя тах, ма-
са вых гу лян нях. Час пра вя дзеш беск ла пот на, 
ат рым лі ва ю чы аса ло ду ад су стрэч. Пас ля 
пат рэб ная за ся ро джа насць і ўва га. Трэ ба пад-
вес ці вы ні кі мі ну ла га го да, пра а на лі за ваць да-
сяг нен ні, пе ра мо гі і няў да чы, пра вес ці ра бо ту 
над па мыл ка мі і склас ці план на блі жэй шы ме-
сяц і год. Не да пус ці па пя рэд ніх па мы лак. Пра-
вя дзі ана лі тыч ную пра цу і да клад на пе ра лі чы 
бу ду чыя ха ды.
(24.10. — 22.11.) Вып ра бу еш на са бе доб ра-
зыч лі васць зо рак. Пос пех бу дзе про ста на сту-
паць на пят кі. Ста неш ак тыў на вы ка ры стоў ваць 
да дзе ныя ака ліч нас ці з мак сі маль най вы га дай. 
Не ад клад на пры сту піш да рэ а лі за цыі сва іх 
пла наў — ме на ві та ў сту дзе ні ма еш усе маг чы-
мас ці да сяг нуць знач на больш, чым пла на ваў. 
Шэ раг ці ка вых і па ву чаль ных па дзей. Бу дзеш 
кру ціц ца і ўсю ды з усім пас пя ваць.
(23.11. — 22.12.) Час поў ны пры ем ных па-
дзей, але бу дзе ня ма ла цяж кас цей. Вар та раз-
ліч ваць вы ключ на на ўлас ныя сі лы і не спа дзя-
вац ца на шан ца ван не або ўда чу. Ра цы я наль на 
раз ліч вай сі лы і стаў пе рад са бой толь кі рэ аль-
ныя мэ ты. Прый дзец ца ня ма ла пап ра ца ваць, 
прык лас ці мак сі мум на ма ган няў, каб зас лу-
жыць тое, да ча го ім к неш ся і пра што ма рыш.
(23.12. — 20.01.) Сту дзень шма та бя цаль ны 
ў сфе ры кар’ ер на га ро сту і фі нан саў, сям’і 
і ад но сін. Шмат твор чых пра ек таў, дзя ку ю чы 
якім мак сі маль на раск ры еш свой па тэн цы ял, 
па шы рыш свае га ры зон ты для бу ду чых да сяг-
нен няў, ко ла ін та рэ саў і круг зно сін, і жыц цё 
ста не ці ка вей шым.
(21.01. — 19.02.) Ня ма ла вып ра ба ван няў, пе-
ра а до леў шы якія бу дзеш ат рым лі ваць аса ло ду 
ад вы ні каў пра цы. Не зда вай ся, будзь вер ным 
пе ра ка нан ням і жыц цё вым прын цы пам. Не хва-
люй ся скла да нас ця мі. Стаў ся да цяж кас цей 
муд ра, з ра зу мен нем. Гэ та бу дзе сво е а саб лі вы 
жыц цё вы ўрок. Шмат пры ем ных па дзей, ад на 
з якіх — па ез д ка з ка ха ным ча ла ве кам.
(20.02. — 21.03.) Зна мя наль ны пе ры яд. Мо-
жа па сту піць пры ваб ная пра па но ва, на якую 
ўскла да юц ца вя лі кія на дзеі. Па га дзіў шы ся на 
яе, змо жаш за да во ліць свае фі нан са выя пы тан-
ні і мно ства спа да рож ных праб лем. Але сто 
ра зоў па ду май, каб не за стац ца ля раз бі та га 
ка ры та. Ды лепш зра біць і шка да ваць, чым шка-
да ваць аб вы пуш ча ных шан цах. На бя ры ся ад-
ва гі, за ся родзь ся і пры мі пра віль нае ра шэн не. 
Спа дзя вай ся і на сваю ін ту і цыю. Спры яль нае 
раз мяш чэн не пла нет за бяс пе чыць та бе пос пех 
і шан ца ван не ва ўсіх па чы нан нях. Вы дат ны час 
для пас пя хо вых пра ек таў, на ву чан ня і ства рэн-
ня сям’і.

Не ўсе жы ха ры Но він, Ла зо ва га, Но ва га Ляў ко-
ва, Ста ро га Ляў ко ва, Пад ляў ко ва, Ах ры моў, Суш-
ча га Бар ка, Плян ты і Га ра дзі ска На раў чан скай 
гмі ны Гай наў ска га па ве та ве да юць, што ад па чат-
ку снеж ня гэ та га го да ўжо мо гуць не пас рэд на 
ез дзіць у Бе ла сток аў то бу сам ПКС. Не ез дзіў ён 
сю дою два га ды.

17 снеж ня г.г. вы браў ся я ў Бе ла сток з Но ва га 
Ляў ко ва а га дзі не 5.59 і ў Бе ла сто ку быў а га-
дзі не 7.30. Па ехаў я ў раз вед ку. Еха ла са мной 
у Мі ха ло ва во сем па са жы раў, а ўжо з Мі ха ло ва 
ў Бе ла сток — шас нац цаць.

У той дзень на ве даў я сяст ры ну дач ку, якая 
жы ве на бе ла стоц кім жыл лё вым па сёл ку „Ляс-
ная да лі на” і рэ дак цыю „Ні вы”. У рэ дак цыю як-
раз пры вез лі „Ні ву” з ка лен да ром на 2018 год. 
Узяў на про даж у сва ёй і ў су сед ніх вё сках 50 
эк зем п ля раў (як іх пра дам, вазь му яш чэ столь кі). 
Аў то бус пас ля поў д ня ад’ яз джае з вак за ла ПКС 
у Гай наў ку це раз Жэд ню, Мі ха ло ва і На раў ку 
а га дзі не 15.20.

На вак зал пры е хаў пе рад 15-й. Кры ху па ся-
дзеў на лаў цы ў па ча каль ні но ва па бу да ва на га 
бу дын ка ПКС. Тут пра цуе па куль што ад на ка сір-
ка-бі ле цёр ка. Не ся дзеў доў га на жа лез най з тоў-
стай бля хі ла вач цы (усе тут та кія) і мне ста ла 
хо лад на ў зад ні цу ха ця быў у цёп лых каль со нах 
(зі ма ж). Пай шоў я шу каць, дзе той 15-ы пе рон, 
з яко га ад’ е дзе аў то бус. Цяж ка бы ло знай с ці. 
І я праг ле дзеў усе раск ла ды яз ды. Дош чач кі 
з над пі сам „15” і ін шых ну ма роў ня ма. А па він на 
быць! Вось, як ка жуць, шу кай вет ру ў по лі. На-
вош та лю дзей стрэ са ваць. Гэ так мож на аў то бус 
пра ва ро ніць. Шка да, што на но вых пе ро нах не 
ўсё дап ра ца ва на як след. Ва дзі це лі аў то бу саў 
так са ма губ ля юц ца. Пры яз джа юць не на тыя пе-
ро ны, што трэ ба. Пас ля цяж ка ім вы ка ра скац ца, 
бо ні на зад ні ўпе рад. „Мой” аў то бус ад’ е хаў з Бе-
ла сто ка згод на з раск ла дам яз ды. Бы ло ў ім вы-
гад на, цёп ла і пры туль на. Най больш па са жы раў 
еха ла ў Жэд ню, Мі ха ло ва і ў Плян ты. У Но вае 
Ляў ко ва аў то бус пры е хаў а га дзі не 17-й.

На дру гі дзень я на ве даў з „Ні вай” дзе вяць хат. 
Усе но ва ляў коў цы ад ра зу зда гад ва лі ся, што ня су 
ім бе ла ру скі што тыд нё вік з ка лен да ром. Ад на жан-
чы на (яна на стаў ні ца-пен сі я нер ка) ча ка ла лі ста-
но ша. Яна за ка за ла „Ні ву” з ка лен да ром за га дзя 
ра ней. Я ха дзіў з „Ні вай” і ін фар ма ваў, што ўжо ма-
ем аў то бус ПКС у Бе ла сток і пра но вы вак зал, пра 
сваю раз вед ку і ма лыя пры го ды. Жан чы ны тэ ле-
фа на ва лі сва ім дзе цям, якія ву чац ца або пра цу юць 
у Бе ла сто ку, а так са ма сва ім ма мам, каб пры е ха лі 
да іх у Но вае Ляў ко ва ці ў Плян ту. Іх ма мы жы вуць, 
між ін шым, у Суш чы, Юш ка вым Гру дзе і ў Бян дзю-
зе. Ім не бы ло маг чы мас ці пры ехаць ПКСам ані ін-
шым аў то бу сам, бо тыя сю дою не ез дзі лі. А ця пер 
па ча лі ез дзіць. Гэ та га да ма гаў ся ў ПКСе ні жэй пад-
пі са ны рад ны і сол тыс Но ва га Ляў ко ва.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

ІНП яш чэ раз раз г ле дзіць спра ву 
Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча 
«Да гэ тай па ры не вя до мыя пад ра бяз нас ці ў спра ве маг чы май су стрэ чы 

поль скіх і бе ла ру скіх гі сто ры каў па пы тан ні дэ ка му ні за цыі ву лі цы Бра ніс ла ва 
Та раш ке ві ча ў Бель ску-Пад ляш скім», — та кі ад каз ат ры ма ла Ра дыё Ра цыя 
з Ін сты ту та на цы я наль най па мя ці ў Вар ша ве.

«Спра ва ўша на ван ня Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча бу дзе прад ме там чар го ва-
га ана лі зу ад па вед ных ад дзя лен няў Ін сты ту та на цы я наль най па мя ці», — па-
ве да міў ад каз ны за су вя зі з гра мад ствам ІНП Ярас лаў Тан ся роў скі. Ра дыё 
Ра цыя звяр ну ла ся з за пы там у ІНП на конт тэр мі ну су стрэ чы поль скіх і бе ла-
ру скіх гі сто ры каў, пра якую ў ся рэ дзі не лі ста па да пад час ві зі ту ў Га род ню 
па ве да міў стар шы ня Ін сты ту та на цы я наль най па мя ці Ярас лаў Ша рэк. Проз-
віш ча па лі ты ка і мо ваз наў цы Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча мо жа знік нуць з наз вы 
ву лі цы ў Бель ску-Пад ляш скім у су вя зі з дэ ка му ні за цы яй, пас ля та го як ад па-
вед ная ка мі сія ІНП пад кі раў ні цтвам док та ра Ма цея Кор ку ця пры зна ла, што 
Бра ніс лаў Та раш ке віч з’яў ля ец ца сім ва лам ка му ні стыч на га рэ жы му. Бе ла-
ру скае гі ста рыч нае та ва ры ства на кі ра ва ла ад кры ты ліст да ўлад Поль ш чы 
ў аба ро ну імя і год нас ці Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча.

Ва лян ці на ЛА ЕЎ СКАЯ
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя

Бе ла ру ская ялін ка 
ў Вар ша ве
Дзі ця чае свя та «Бе ла ру ская ялін ка» ад бы ло ся 21 cнеж ня ў Вар ша ве. Дзе-

ці гу ля лі ў ка ляд ныя гуль ні, а так са ма паў дзель ні ча лі ў ін тэ рак тыў ным спек-
так лі. Га во рыць га лоў ны ані ма тар свя та, бе ла ру ская лі та ра тар ка Ва ля ры-
на Ку ста ва: — Прый ш ло не каль кі дзя сят каў бе ла ру скіх дзе так у Бе ла ру скі 
дом. Больш за дзве га дзі ны мы ба ві лі ся са свя тым Мі ка ла ем. Ра зыг ры ва лі 
ін тэ рак тыў ны спек такль. Усе па-бе ла ру ску, з па ча стун ка мі. З па да рун ка мі. 
Мне зда ец ца, га лоў нае, што за да во ле ныя са мі дзет кі. Ро лі свя то га Мі ка-
лая і зло дзея Гар гун дзе ля вы кон ваў бе ла ру скі ар тыст і дра ма тург Ва сіль 
Дрань ко-Май сюк: — Тут бы лі дзе ці роз на га ўзро сту: і вя лі кія, адзі нац цаць 
год, і двух га до выя. Заў сё ды ёсць пэў ныя цяж кас ці, але мне па да ец ца, што 
ўда ло ся іх за ха піць гі сто ры яй пра вык ра дан не свя то га Мі ка лая, што яго трэ-
ба вы зва ліць з ла паў страш на га ча раў ні ка Гар гун дзе ля. Уда ло ся аб’яд наць 
роз ныя ўзро сты дзе ля та кой свя той і гу ма ні стыч най мэ ты. Ка ляд ная ім п рэ за 
«Бе ла ру ская ялін ка» прай ш ла ў па мяш кан ні Бе ла ру ска га до му ў Вар ша ве. 
Пры клад на ка ля трыц ца ці дзе так «шу ка лі» і «выз ва ля лі» свя то га Мі ка лая. 
«Ялін ка» за вяр шы ла ся са лод кім па ча стун кам для ма лых га рэз ні каў.

Эдуард ЖОЛУД, 
Беларускае Радыё Рацыя

У Ляў ко ва па чаў ез дзіць 
аў то бус ПКС!
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К
а лі ней кіх двац цаць га доў та му 
ў вы ні ку дэ маг ра фіч ных пра цэ-
саў быў спы не ны рух цяг ні коў на 
лі ніі па між Бель скам і Гай наў кай, 

зда ва ла ся, што чы гу нач ны рух на гэ тым ад-
рэз ку ка не ў Ле ту. Вё скі, ас ноў ныя па стаў-
ш чы кі па са жы раў, ста лі абяз людж вац ца, 
част ка вя ско ва га на сель ні цтва аб за вя ла ся 
ўлас ным тран с пар там. Чы гу нач нае па лат но 
па во лі за ра ста ла ўся ля кай рас лін нас цю, 
стаў там фар ма вац ца спе цы фіч ны бі я топ, 
вы рас лі не толь кі гу стыя ку сты, але і дзе-
ні дзе дрэ вы. На пры пын ку Ар лян ка вы рас 
цал кам ура джай ны яб лы не вы са док. І зда-
ва ла ся, што на чы гу нач ным па лат не ўца ры-
ла ся пры ро да, што ча ла век ту ды ўжо не 
бу дзе ўмеш вац ца, што вы рас це там свай го 
ро ду ад мыс ло вы пры род ны рэ зер ват.

Жыц цё без не ча ка нас цей пэў на бы ло б 
нуд на ва тае, але ж не ча ка нас ці, гэ та та кія 
спе цыі, якія быц цам соль ці пе рац у ку лі на-
рыі пры да юць на ша му зям но му бы та ван ню 
апе тыт ную сма ка ту. І та кой не ча ка нас цю 
бы ла, пры нам сі мне, вест ка пра аб наў лен-
не чы гу нач ных лі ній ва кол Бель ска. Ад рэ-
зак з Бе ла сто ка ў Ча ром ху быў ма дэр ні за-
ва ны як част ка боль ша га пра ек та Ус ход няй 
чы гу нач най ма гіст ра лі, якая мае злу чыць 
Оль ш тын, Бе ла сток, Люб лін, Кель цы і Жэ-
шаў; гэ ты пра ект кры ху на гад вае ве ла сі пед-
ны шлях Gre en Ve lo па той жа тэ ры то рыі... 
Ад рэ зак між Леў ка мі і Гай наў кай пад гэ тую 
схе му не па ды хо дзіў, але ж пас ля за вяр-
шэн ня ма дэр ні за цыі лі ніі між Бель скам 
і Ча ром хай па я ві лі ся сім п то мы ско рай ма-
дэр ні за цыі зга да на га ад рэз ка ў на прам ку 
Бе ла веж скай пуш чы, які, па сут нас ці, быў 
прак ла дзе ны ця гам ня поў ных двух ме ся цаў 
сто двац цаць га доў та му для цар скіх па ез-
дак з Пе цяр бур га ў Бе ла ве жу...

Па да ю ся ў ка рот кую ван д роў ку па да ня-
даў на шчыль на за рос лым чы гу нач най фло-
рай на сы пе. З яго ўжо вы кар ча ва на амаль 
уся рас лін насць, а з той рас лін нас цю на пэў-
на вы бы ла і част ка сфар ма ва на га ў су час-
ную эпо ху то нень ка га жы вёль на га све ту. 
Маг лі тут ужо сфар ма вац ца эн дэ міч ныя 
ар га ніз мы, якія маг лі б вык лі каць ці ка васць 
дас лед чыц ка га аван гар да і пры нес ці но выя 
на ву ко выя ад к рыц ці, маг чы ма эпа халь най 
знач нас ці. Узяць бы, для прык ла ду, зрос лы 
з рэй ка мі ялі на вы ка мель — хто ве дае, ці 
не сін тэ ты за ва лі ся на іх зрос це хі міч ныя рэ-
чы вы, важ ныя для пра мыс ло вас ці ці ме ды-
цы ны. Ад нак тут усе прыс ну лі, асаб лі ва ж 
эка ла гіч ныя заў зя та ры, якія ця пер так бой-
ка ба ро няць зу сім не да лё кую Бе ла веж скую 
пуш чу...

На да рож ных пе ра ез дах ку скі рэ ек вы кі-
ну ты дзе ля вы га ды ва дзі це ляў аў та ма шын, 
на пры клад на пе ра ез дзе бель ска-кляш чэ-
леў скай ша шы. Та кім, ві даць, цал кам ня даў-
на зда ваў ся быць лёс гэ та га чы гу нач на га 
ад рэз ка па бу да ва на га ка лісь для най вы-
шэй шых эліт, для ма нар хаў. Зда ва ла ся, 
што іх чы гун ка вы во дзіц ца за ўся ля кія рам кі 
за ці каў лен ня, са сту па ю чы мес ца эма цы я-
наль ным век та рам ма нар хаў ды прын цаў 
і прын цэс, якім ад во дзяц ца шмат лі кія ста-
рон кі ка ля ро вай прэ сы. Ды ўся му та му, што 
лёг ка пры цяг вае ўва гу вы гад на га су час на-
га ча ла ве ка.

На ма дэр ні за цыю 26-кі ла мет ро ва га 
ад рэз ка Леў кі — Гай наў ка прыз на ча ец ца 
амаль сто мі льё наў зло таў, дзве трэ ці з іх 
бу дзе па хо дзіць з да фі нан са ван ня ад ЕС. 
Вось гэ ты Еў ра са юз зда ец ца быць тым Дзе-
дам Ма ро зам, які пры пад нёс на шай за бы-
ва най апош ні мі дзе ся ці год дзя мі тэ ры то рыі 
та кі нес па дзя ва ны па да ру нак.

Па вы кар ча ва ным чы гу нач ным па лат не 
лёг ка ха дзіць. Да хо джу да пры пын ку Леў кі. 
А пе ра да мною на пе рон пры пын ку за віт-
вае жан чы на звыш ся рэд ня га ўзро сту, па 
ўсім ві даць ту тэй шая, а за ёю ва ла чэц ца 
чор ны кот. І тая жан чы на доў га-доў га раз г-
ля дае пры пын ка вы стэнд, а кот вер ціц ца то 
ту ды, то сю ды, быц цам яе не ку ды пад га няў. 
Ад нак ка бе та заў зя та неш та раз г ля дае, 
быц цам ча ка ю чы ней ка га май го хо ду-ады-
хо ду. І кры ху па чы нае мне зда вац ца, што 
я за мі наю ней ка му ей на му мі стыч на му пра-
ек ту...

Ча го ж тая жан чы на ўпар та пры ліп ла 
да ін фар ма цый на га стэн да, быц цам там, 
на не вя ліч кім пры пын ку, за пі са ны ней кія 
кас міч ныя ін фар ма цыі? І той кот — чор ны? 
Чор ныя ж ка ты лі чац ца спа да рож ні ка мі, 
да лі кат на ка жу чы, га да лак; а менш да лі кат-
на — ча раў ніц. А ёсць і менш да лі кат ныя 

сло вы... „В Сред не ве ков ье бы ло рас п-
рост ра не но мне ние о том, что чер ный кот 
— по мощ ник ведьм в их зло коз нен ных 
про и сках. Это по вер ье при ве ло к то му, 
что чер ных и дру гих ко тов на ча ли уби вать, 
и во вре мя эпи де мий чу мы ко шек поч ти 
не оста лось — со от вет ствен но, ло вить 
мы шей, пе ре нос чи ков бо лез ней, бы ло 
не ко му... Все эти пред рас суд ки при ве ли 
в ко неч ном ито ге к зак реп ле нию не га тив-
но го об ра за ко шек в це лом и, осо бен но, 
чер ных ко тов. Иног да стрем ле ние к их 
унич то же нию при ни ма ло при чуд ли вые 
фор мы. К при ме ру, в про ек тах не мец ко го 
уче но го и изоб ре та те ля Ата на зи у са Кир-
хе ра мож но най ти сво е об раз ный му зы-
каль ный ин ст ру мент — ко то пи а ни но. Оно 
со сто я ло из не сколь ких ко шек, зак реп лен-
ных внут ри ин ст ру мен та, а их хво сты бы ли 
вы тя ну ты в кла ви а тур ный от сек. Хво сты 
ко тов с раз ны ми то на ми мя у ка нья по ме ща-
лись в от дель ные ячей ки. Спе ци аль ные 
ры ча ги тя ну ли ко тов за хвост при на жа тии 
на кла ви шу, в след ствии че го те истош но 
во пи ли, соз да вая не за мыс ло ва тые ме-
ло дии. Счи та лось, что та кой ин ст ру мент 
мо жет по мочь в ле че нии ме лан хо лии, так 
как от в ле кал боль ных ею от по сто ян но го 
уны ния и ожив лял об ста нов ку. До сих пор 
хо дят слу хи о том, что в 1549 го ду Фи липп 
II, ко роль Ис па нии, нас лаж дал ся му зы кой 
ко шач ье го пи а ни но, а Петр I да же за ка зал 
се бе та кой ин ст ру мент для Кун ст ка ме-
ры...”.

Ка лі пра ка ты пай ш ла мо ва, то вар та 
яш чэ да даць, што, па вод ле фе лі но ла гаў, 

чор ныя ка ты за бі ра юць ад лю дзей ад моў-
ную энер гію, да ру юць улас ні кам муд расць 
і пра зор лі васць. Ры жыя ка ты пры но сяць 
у дом ба гац це, але ка лі іх за няд боў ваць, 
та ды мо гуць за дзей ні чаць у ад ва рот ным на-
прам ку. Бе лыя ка ты да раць лю дзям кра су 
і за ці каў лен не дру го га по лу...

Па ра вяр тац ца на пры пы нак у Леў ках. 
Мя не тур буе пы тан не, як дай с ці ў Бельск, 
з якім ха чу звяр нуц ца да тае ту тэй шае 
жан чы ны, якая, як мо жа па дац ца, хо ча за ха-
ваць за са бою ней кую тай ну. Коль кі ж мож-
на ча каць? Па ды хо джу і да вед ва ю ся, што 
да жві роў кі, якая вя дзе ў Бельск ад Пад бел-
ля, пра хо ду з пры пын ку ня ма, за тое мож на 
даб рац ца ў го рад па чы гу нач ным па лат не. 
Гэ та на ват вы гад на, бо по бач пу ці ўез джа-
ная прак лад ва ю чы мі но выя рэй кі ма шы на мі 
да рож ка. І гэ тай да рож кай, кры ху да лей шы-
мі без да рож ка мі, а пас ля тра ды цый най ве-
ла сі пед най сцеж кай да бі ра ю ся да мо ста на 
Бе лай, з яко га вы хад на ву лі цу Та ро вую, на 
пе ша ход ную клад ку над пу ця мі, і на вак зал.

У па ча каль ні пу ста, пры бі раль ні ца аку-
рат пры бі рае пад ло гу. На ра кае на ма ла дое 
ху лі ган ства, якое ў сва іх фіз куль тур ніц кіх па-
ры вах дэ ва стуе вак заль ны ін тэр’ ер. Ін фар-
муе мя не, што на вес ну вак заль ны бу ды нак 
бу дзе ра скі да ны і на яго ным мес цы бу дзе 
ўзве дзе ны но вы...

Пры гад ва юц ца мне два драў ля ныя 
вак заль ныя ча со выя бу дын кі звыш паў ве-
ка вой даў нас ці, у якіх тоў пі ла ся проць ма 
на ро ду. І ча кан не, што бу дзе ўзве дзе ны 
ней кі пры стой ны вак зал. Уз вя лі яго — на 
пад ло зе на ват вы маш ча на да та тае па дзеі: 

Ка му ехаць?

1990. Зна чыць — бу дын ку ўжо двац цаць 
сем га доў. І — да во лі. Больш-менш та ко-
га са ма га ўзро сту быў аў то бус ны вак зал 
у Бе ла сто ку, ка лі яго ра скі да лі, уз во дзя чы 
на яго мес цы но вы. Та кой жа ста рас ці вак-
заль ныя бу дын кі ў Гай наў цы і Ча ром се, 
якія так са ма бы лі ўзве дзе ны без дэ маг ра-
фіч най пра зор лі вас ці; ма быць пла на ві ка мі, 
у якіх не бы ло чор ных ка тоў. За тое цар-
скія вак заль ныя бу дын кі — у Бе ла сто ку 
і Кляш чэ лях — выт ры ма лі вып ра ба ван не 
ад ве дзе ным ім ча сам. І ка лі б не ва ен нае лі-
ха лец це, то і ў Бель ску за ха ваў ся б цар скі 
вак зал і не бы ло б пат рэ бы га няц ца за ўсё 
но вы мі, быц цам ма ла до му ка ту ў яго фіз-
куль тур ніц кіх па ры вах за сва ім хва стом...

По бач пу сто га вак заль на га бу дын ка на 
ад п раў ную ста ян ку пад’ яз джае аў то бус; заг-
ля даю ці не ў Бе ла сток ён. Не, у Гай наў ку. 
Ад’ яз джае, не за бі ра ю чы ні вод на га па са жы-
ра; мо жа ка ля Мі хай лаў скай цар к вы ка го 
за бя рэ... А ка лі, маг чы ма, бу дуць за пуш ча-
ны з Бель ска ў Гай наў ку цяг ні кі, дык ад куль 
жа браць для іх па са жы раў?.. З Бліз ка га 
Ус хо ду?

А мо жа з За ха ду. На ра дзі ме Апа на са 
Кір хе ра за раз на па кі ну тыя чы гу нач ныя 
пу ці ўво дзяц ца дры зі ны для ту ры стаў. 
У све це вы ду ма на мно ства ма дэ ляў дры-
зін — ад не вя ліч кіх ад на а соб ных рэй ка-
вых ве ла сі пе даў з наж ным або руч ным 
пры во дам, да ва гон чы каў для дзе ся ці па-
са жы раў з ме ха ніч ным пры во дам. Сі лаю 
сва іх мыш цаў та кую ма шы ну мож на ра заг-
наць на ват да трыц ца ці кі ла мет раў у га дзі-
ну; за та кі час мож на бы ло б пе ра мяс ціц-
ца з Бель ска ў Гай наў ку... Маг чы ма, што 
за дум ні кі аб наў лен ня гай наў ска-бель скай 
лі ніі кі ра ва лі ся дры зі на вай пра зор лі вас-
цю...

І яш чэ, згад ва ю чы пра дры зі ны, ад на 
вест ка з ра дзі мы Апа на са Кір хе ра, за са-
вец кай прэ сай 1928 го да: „По со об ще нию 
аген т ства Воль фа, ис пы та ние пер вой 
ра кет ной дре зи ны, дей ству ю щей от да чей 
взры ва ю щих ся га зов, окон чи лось не у да-
чей. Дре зи на бы ла пост ро е на гер ман ской 
ав то мо биль ной фир мой Опель и пред став-
ля ла со бой про дол же ние опы тов с ра кет-
ным ав то мо би лем, ко то рый не дав но был 
ис пы тан на бер лин ском ав тод ро ме. Пер-
вый рейс, с умень шен ным чис лом ра кет 
и без во ди те ля, дре зи на прош ла удач но. 
При вто рой по пыт ке чис ло ра кет и за ряд 
по ро ха бы ли уве ли че ны в че ты ре ра за. По-
пыт ка окон чи лась не у да чей; дре зи на бы ла 
раз би та”.

Пе сі мі стыч на на пі са ла ся мне пра гэ ты 
не вя лі кі ку сок на шай чы гун кі. Ня ма ў мя не 
за раз чор на га ка та, маг чы ма, што ня ма 
і пра зор лі вас ці. Маг чы ма, што па ві нен тут 
з’я віц ца ўсё-та кі ней кі ап ты мізм...

Тэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

 Пры род на-чы гу нач ны сім бі ёз

 Пе ра езд бель ска-кляш чэ леў скай ша шы


