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Жаночая Сакольшчынаè3

Калішняе жыццёè8

Г
осця і публіку прывітаў арганіза
тар спаткання, старшыня Фонду 
«Царкоўная музыка» ў Гайнаўцы 
Мікола Бушко, які адзначыў, што 

прафесар Яўген Мірановіч зараз кіруе 
Кафедрай міжнароднай палітыкі Універ
сітэта ў Беластоку і з’яўляецца спецыялі
стам па тэме арганізаванай сустрэчы.

— Камуністычная партыя Беларусі ў кан
цы вайны змагалася, каб Віленшчына 
і Беласточчына ўвайшлі ў састаў Бела
рускай ССР. У ліпені 1944 года савецкія 
ўлады бачылі Беласточчыну ў межах 
Беларусі. Аднак прынята рашэнне, што 
Беласточчына застанецца ў Польшчы, 
якая мае стаць аднароднай у нацыяналь
ным плане дзяржавай. Паўсталі тады 
планы перасяліць беларусаў з Беласточ
чыны ў Беларусь, а палякаў з Беларусі 
перш за ўсё на Беласточчыну, на месца 
вывезеных беларусаў. Такі ж маштабны 
абмен украінцамі і палякамі быў праве
дзены на ўкраінскапольскім памежжы. 
У нашым выпадку аказалася, што ў Бела
русі налічылі 550 тысяч палякаў і толькі 
130 тысяч беларусаў у Польшчы. Зза 
вялікіх патрат насельніцтва Беларусі пад
час вайны такі абмен савецкім уладам 
не быў выгадны і агітатары сталі знеах
вочваць католікаў да выезду з Беларусі 
ў Польшчу, абяцаючы жыхарам вёсак, 
што будуць гаспадарыць на сваіх гас
падарках і пераконваючы запісаных на 
выезд, што яны — беларусы каталіцкага 
веравызнання і павінны застацца дома. 
У нас камісары вялі інтэнсіўную агітацыю 
на выезд у Беларусь, але ахвотных было 
мала, бо многія яшчэ памяталі бежан
ства, з якога не так даўно вярнуліся. Кан
чаткова з Беласточчыны ў Савецкі Саюз 
выехала каля 38 тысяч чалавек, але 2 ты
сячы вярнуліся пазней назад у Польшчу, 
калі такое яшчэ дазвалялася. Частку бе
ларусаў з Беласточчыны вывезлі ў глыб 
Расіі, адкуль некаторыя з іх вярнуліся 
пазней у Беларусь, бліжэй дому. Абяца
лі, што нашы перасяленцы атрымаюць 
усё, што пакінуць у Польшчы, а на прак
тыцы ў знішчаным ваеннымі дзеяннямі 
Савецкім Саюзе не атрымлівалі амаль 
нічога. Найбольш у Беларусь выехала 
жыхароў Сакольшчыны і наваколля 
Сямятыч, дзе дзейнічалі ўзброеныя пад
польныя атрады, якія прыходзілі ноччу 
і палохалі беларусаў. У Польшчу з Бела
русі на пастаяннае жыхарства пераеха
ла каля 250 тысяч людзей, у галоўным 
жыхары гарадоў, якія не мусілі пакідаць 
сваёй зямлі. Мелі яны быць паселены на 
Беласточчыне на месца пераселеных 
беларусаў. Аднак ад пачатку выклікала 
гэта канфлікты і часта перасяленцы з Бе
ларусі затрымліваліся ажно на Вернутых 
землях у наваколлі Шчэціна, — сказаў 
прафесар Яўген Мірановіч і адзначыў, 
што калі з Беларусі ўдалося выехаць 
у Польшчу пад прыкрыццём польскай 
нацыянальнасці беларусам каталіцкага 
веравызнання, якія раней дзейнічалі ў бе
ларускім нацыянальным руху і апасаліся 
праследу ў Савецкім Саюзе, то спецс
лужбы ўжо не дазвалялі даехаць да іх 
сямейнікам.

Старшыня Фонду «Царкоўная музыка» 
Мікола Бушко сказаў, што час сустрэчы 
быў назначаны на 1 сакавіка невыпадко
ва — у гэты дзень у нашай краіне адзна

чаецца Нацыянальны дзень памяці выкля
тых жаўнераў. Адзначыў ён, што маршы 
памяці выклятых жаўнераў у Гайнаўцы 
выклікаюць абурэнне жыхароў горада, 
таму што ў час гэтага мерапрыемства 
праслаўляецца, між іншым, Рамуальд 
Райс, псеўданім «Буры», якога атрад 
вінаваты ў пацыфікацыі Залешанаў і ін
шых вёсак былога Бельскага павета. 
Прафесар Яўген Мірановіч успомніў аб 
кніжцы Пётра Зыховіча «Skazy na pance
rzach», у якой апісваюцца, між іншым, 
дзеянні атрадаў «Бурага» і «Лупашкі» на 
Беласточчыне і кніжцы Ежы Кулака «Roz
strzelany oddział», у якой змястоўна прад
стаўлены дзеянні выклятых жаўнераў. 
Паколькі злачынствы атрадаў «Бурага» 
і «Лупашкі» ў адносінах да беларусаў 
вядомыя жыхарам Гайнаўшчыны, прафе
сар Мірановіч звярнуў увагу сабраных 
на неапісаныя дагэтуль выпадкі злачын
стваў груп, якія выходзілі з лесу і навед
валі жыхароў вёсак з мэтай забраць у іх 
харчы і вопратку. Зараз многія ўдзельнікі 
гэтых груп без падрабязнай разборкі 
ўключаюцца ў лік выклятых жаўнераў 
і ўзвялічваюцца падчас патрыятычных 
святкаванняў, а гэта шкодзіць добраму 
імені выклятых жаўнераў, якія змагаліся 
за ўсталяванне ў Польшчы незалежнай 
ад Савецкага Саюза ўлады.

— Раней польская гістарычная тоес
насць будавалася на Арміі Краёвай і Вар
шаўскім паўстанні, а зараз — на памяці 
выклятых жаўнераў, якімі называюцца 

таксама асобы, якія не заслугоўваюць та
кога звання. Апошнімі гадамі ў Гайнаўцы 
праходзяць маршы памяці выклятых жаў
нераў і напамінаюць мясцовым жыхарам 
аб пасляваенных жудасных здарэннях, 
калі гінулі мірныя жыхары нашых вёсак, 
у тым ліку дзеці і жанчыны. Калі ў час вай
ны і непасрэдна пасля яе дзейнічала Ар
мія Краёва, панавала дысцыпліна, а не
законныя дзеянні яе жаўнераў супраць 
мірнага насельніцтва сурова караліся. 
У Нацыянальным вайсковым згуртаванні 
дысцыпліна была ўжо меншая, а былі 
атрады, якія не падпарадкоўваліся нія
каму камандаванню і яны ўчынілі многа 
злачынстваў. Пасля вайны ўзнікалі 
ўзброеныя групы з некалькіх чалавек, 
якія падаваліся за польскае войска і зай
маліся рабаваннем. Нават дзясяткі гадоў 
пасля вайны здараліся ў нас выпадкі, ка
лі падвыпіўшыя адны сяляне патрабавалі 
ад другіх аддаць кажух, ці іншае зраба
ванае дабро, забранае ў пасляваенныя 
гады. Аднак абрабаваныя людзі баяліся 
сведчыць супраць рабаўнікам з лесу 
і нельга было абвінаваціць канкрэтных 
асоб. Пасля перамогі савецкай арміі пад 
Курскам і Сталінградам на Беласточчыну 
былі закінуты таксама савецкія партызан
скія атрады з мэтай ліквідаваць варожыя 
ім партызанскія падраздзяленні і яны 
таксама сілком забіралі ў мясцовага на
сельніцтва харчаванне і вопратку. Аднак 
на Беласточчыне ў цэлым у пасляваенны 
перыяд было яшчэ адносна спакойна 
ў параўнанні да польскаўкраінскага па

межжа (напрыклад да Любліншчыны, Жэ
шаўшчыны) і многіх іншых месцаў у Еў
ропе, дзе панаваў кашмар, былі забіты 
тысячы мірных людзей, якія хацелі толькі 
пражыць ваенную завіруху. У нашай 
краіне склаўшаяся сітуацыя была пасля
доўнасцю канфліктаў, якія разгарнуліся 
ў даваенны і ваенны час на польскаўкра
інскім памежжы, а якіх не было на памеж
жы польскабеларускім. У вёсках, дзе бе
ларусы завязвалі самаабарону, атрады 
з лесу не прыходзілі, не забівалі людзей 
і не рабавалі. Напрыклад мужчыны ў вёс
цы Дэніскі, каля БельскаПадляшскага, 
завязалі ORMО, да якога ўступілі 1520 
чалавек. Атрымалі яны ружжо і вартавалі 
сваю вёску. Узброенае падполле ні разу 
не наблізілася да Дэнісак на адлегласць 
выстралу, бо нават калі б пяць стрэлаў 
трапіла ў атакуючых, патраты маглі быць 
вялікімі. У людзей з лесу не было ж до
ступу да лячэння ў шпітальных умовах, 

Грамадска-палітычная сітуацыя на Беласточчыне 

ў 1944-1956 гадах

У Цэнтры прамоцыі рэгіёна «Чарлёнка» ў Гайнаўцы 1 сакавіка адбылася сустрэча з прафесарам Яўгенам 
Мірановічам, гісторыкам з Універсітэта ў Беластоку, членам управы Беларускага гістарычнага таварыства 
на тэму «Грамадска-палітычная сітуацыя на Беласточчыне ў 1944-1956 гадах». У прафесара Яўгена Мірано-
віча быў добры кантакт з публікай — жыхарамі Гайнаўкі, якім цікава была тэма пра ўмовы, у якіх апынуліся 
беларусы пасля вайны на Беласточчыне. Дакладчык распавёў пра міграцыю мясцовых беларусаў у Савецкі 
Саюз, узброенае падполле на Беласточчыне і складанае штодзённае жыццё беларусаў у пасляваенны час.

— распавядаў прафесар Яўген Мірано
віч.

Дакладчык наблізіў умовы жыцця вяско
вага насельніцтва, у тым ліку беларусаў, 
у пасляваенны час:

— Складанае было штодзённае выжы
ванне беларусаў у пасляваенныя гады, 
паколькі жыхарам вёсак Беласточчыны 
трэба было справіцца з абавязковымі 
пастаўкамі збожжа, мяса і іншых сель
скагаспадарчых прадуктаў для дзяржа
вы. Жыхары сёл апрача падставовага 
падатку плацілі таксама ўзносы на адбу
дову Варшавы, электрыфікацыю і іншыя 
мэты, што цягнулася нават да шасцідзя
сятых гадоў. Я падлічыў, што ў адной 
вёсцы на год было назначаных ажно 60 
дзён шарварак, а адсутнасць на іх кара
лася грашовымі штрафамі. Аднак знямо
жаным выжываннем у складаных умовах 
людзям запамяталіся перш за ўсё радас
ныя здарэнні з моладасці, напрыклад, 
калі па цяжкім дні працы цэлую ноч 
спявалі, а рана ізноў ішлі на работу. Пас
ля вайны маладыя людзі хацелі жыць, 
весяліцца, вельмі ахвотна жаніліся. Тады 
адбылася дэмаграфічная эксплазія па 
вёсках Беласточчыны, — гаварыў прафе
сар Яўген Мірановіч.

Госць сустрэчы сказаў таксама пра кар’
ерны рост вясковага насельніцтва пасля 

n Прафесар Яўген Мірановіч (злева) і старшыня Фонду 
«Царкоўная музыка» Мікола Бушко
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Сваімі вачыма

Турыст без візы

Канфіскат

Мі ну лыя вы ход ныя пра вёў я ў Грод не, 
ка ры ста ю чы ся маг чы мас цю бяз ві за вай па
ез д кі па ту ры стыч ным про пу ску. Ту ды і на
зад па да рож ні чаў я цяг ні ком. Ужо не каль
кі га доў не ехаў я гэ тым ві дам тран с пар ту 
і мне са мо му бы ло ці ка ва па на зі раць за 
ўсі мі зме на мі, якія ад бы ва юц ца на чы гу
нач ным мар ш ру це. Папер шае, са праў
ды ў цяг ні ку ў су сед ніх ку пэ еха лі лю дзі 
з та кі мі ж як у мя не да ку мен та мі, зна чыць 
— дзей ні чае бяз ві за вы аб мен. Даў но не 
быў я ў Куз ні цы, та му на пры вак заль най 
плош чы зра зу заў ва жыў, што знік ла спа
жы вец кая кра ма. Ма лы рух і мар ш рут кі 
на ту раль ным чы нам рэ гу лю юць спа жы
вец кія пат ра ба ван ні ўсход ніх су се дзяў. 
За тое з’я ві лі ся два ап тэч ныя пун к ты. 
Аказ ва ец ца, што за раз ля кар ствы з Поль
ш чы — ад ны з са мых важ ных та ва раў, 
якія на бы ва юць тут бе ла ру сы. Да рэ чы, 
мыт ні ца так са ма ў мя не за пы та ла ся, якія 
я вя зу ля кар ствы і па гля дзе ла маю сум ку. 

Па ба чыў шы, што ні я кіх ап то вых заг ру зак 
у мя не ня ма, пра пус ці ла мя не да ма іх гро
дзен скіх сяб роў.

Пры пе ра ся кан ні мя жы з’я ві ла ся, на 
маю дум ку, ад на няз руч насць. Ра ней міг
ра цый ную кар т ку бе ла ру скія па меж ні кі 
вы да ва лі ў цяг ні ку, дзе мож на бы ло яе 
спа кой на за поў ніць. За раз па са жы ры ат
рым лі ва юць яе ў чар зе да паш пар т на га 
кан т ро лю і са праў ды няз руч на за паў няць 
бланк сто я чы, ка лі ху цень ка па ды хо дзіш 
да па меж ні ка. Та му са праў ды ле пей прыд
баць та кія блан кі, на пры клад, у кон суль
стве і за га дзя іх за поў ніць. Да рэ чы, на 
гро дзен скім чы гу нач ным вак за ле так са ма 
ад бы лі ся зме ны. Еду чы на зад у Поль ш чу, 
тра ды цый на па ду маў, што за та ва ру ся 
ў бяс пош лін най кра ме, бо на вош та за га
дзя куп ляць даз во ле ную ад ну бу тэль ку 
доб ра га ал ка го лю. І тут я ат ры маў па ра зу 
па поў най пра гра ме. Пас ля ра мон ту знач
на па мен шы ла ся пра сто ра гэ так зва на га 
ад стой ні ка. І пра цуе толь кі ад на кра ма, 
а не як ра ней не каль кі. Чар га ака за ла ся 

вель мі доў гай і я про ста не па спеў дай с ці 
да ка сы, бо цяг нік ужо ад’ яз джаў. З май го 
ра зя ва цтва пас мя я ла ся по тым поль ская 
мыт ні ца, ма ю чы пе рад са бою ча ла ве ка, 
які вяр та ец ца з Бе ла ру сі без спір т ных 
і ты ту нё вых пра дук таў. Вар та так са ма 
ад зна чыць, што поль скія мыт ні кі вель мі 
да клад на гля дзяць увесь цяг нік, ці не 
едзе па пя рос ная кан т ра бан да. Не ве даю, 
ці гэ так бы вае ў ня дзе лю, ці так са ма ёсць 
і ў буд ныя дні, але кла січ ных, апе ра тыў
ных ган д ля роў цы га рэт най пра дук цы яй 
я про ста не ба чыў.

Ад к рыц цё на «за меж ны ту ры стыч ны 
пра дукт» пры нес ла і доб рую зме ну, ка лі 
ідзе пра аб мен ні кі ва лю ты. Спа кой на і па 
доб рым кур се мож на мя няць за ла тоў кі на 
бе ла ру скія руб лі, без пат рэ бы ра ней шай 
куп лі до ла раў ці еў ра. Да рэ чы, бе ла ру скія 
руб лі сва ім выг ля дам вель мі па доб ныя 
на еў ра пей скую ва лю ту і так са ма, што 
не менш важ нае, ру бель моц на тры мае 
сваю ца ну. Вель мі ўваж лі ва трэ ба раз бі
рац ца з ме та ліч ны мі ма не та мі, бо яны ма

юць сваю каш тоў насць, а не лі чыць іх як 
наш, поль скі гра шо вы бі лон. Та му ў кра
мах трэ ба быць вель мі ўваж лі вым, ка лі 
ідзе пра зда чу з па пя ро вых ку пюр.

У Грод на тра піў я аку рат та ды, ка лі 
бы лі пра доў жа ныя сва бод ныя дні ў су вя зі 
са Свя там 8 Са ка ві ка — зна чыць дня жан
чын. Ха ця я пры е хаў дзень паз ней, але 
дух свя точ на га дня рас цяг нуў ся плаў на 
на на ступ ныя дні. Най больш па пу ляр най 
квет кай у гэ тыя вы ход ныя бы лі цюль па ны 
і, зда ец ца, на зі ран не за свят ка ван нем 
бы ло для мя не вяр тан нем у вась мі дзя ся
тыя га ды мі ну ла га ста год дзя. Але трэ ба 
па мя таць, што жан чы нам ні ко лі до сыць 
ад во дзіць ува гі, бо ж так па бу да ва ны 
ёсць наш свет. Та му, на маё здзіў лен не, 
у ня дзель ную ра ні цу най больш па куп ні
коў ба чыў я ў юве лір най кра ме. Як мне 
раст лу ма чы лі сяб ры, гэ та ме на ві та са ка
віц кі жа но чы дзень упіх вае лю дзей у гэ ты 
ма га зін. А цэ ны, якія я там па ба чыў, вык
лі ка лі не толь кі маё здзіў лен не, але і жах. 
Ого, ого — гэ та са мы най ка ра цей шы мой 
ка мен та рый. Ні чо га дзіў на га, што за юве
лір ны мі вы ра ба мі бе ла ру сы най час цей 
ез дзяць у Поль ш чу. А крам кі з зо ла там 
і се раб ром на Ка ва ле рый скім ба за ры 
ў Бе ла сто ку па куль не на ра ка юць на 
недахоп па куп ні коў.

Ад нак са мае важ нае з гэ тай па ез д кі 
для мя не ад но: дай Бо жа, каб як най хут
чэй па між Поль ш чай і Бе ла рус сю бы ло як 
най менш ві за вых пы тан няў.

vЯў ген ВА ПА

Част ка трэцяя

Ніш то не прад каз вае, што заў т ра 
бу дзе лепш. Ня пэў насць заў т раш ня га 
дня на ра джае дрэн ныя эмо цыі, якія па
ста ян на бя руць ула ду над ча ла ве чым 
све там. Не ка то рыя ра цыі — пра віль
ныя! — ад мя ня юц ца ра цы я мі на вы ва
рат — вя до ма, са мы мі пра віль ны мі. 
Усе ве да юць сваё. Кож ны ча ла век 
мае пад ру кой са мыя ад па вед ныя ар гу
мен ты. Іс ла мі сты — свае, уль т ра ка то лі
кі — свае. Па доб на фа шы сты, на цы я
на лі сты, ка му ні сты і лі бе ра лы. І кож ны 
мае ра цыю. Габ рэі і ан ты се мі ты, 
ма со ны і іе га ві сты. І бед ныя, і ба га тыя, 
і дур ныя, і ра зум ныя — кож ны мае 
сваю ра цыю, праў ду. Пра ціў ні кі ПіС 
сваю, і пры хіль ні кі — сваю. Для ад ных 
Еў ро па гніе знут ры, для дру гіх Поль ш
ча ўстае з ка ле няў. А для яш чэ ін шых 
Рэч Пас па лі тая ста но віц ца што раз 
менш да рэч най. Але яна ста но віц ца 
ўсё больш пас па лі тая све та пог ляд най 
упар тас цю, кі раў ні цтвам па лі тыч ных 
траг ла ды таў, да куч лі вас цю раз на мас
ных дак т ры нё раў з уль т ра скай псі хі
кай, урэш це кры ва душ нас цю, якая 
з’яў ля ец ца выт вор най ад пры кас цель
най па ра фі ян ш чы ны... Мож на бы ло б 
пе ра ліч ваць поль скія не га ты вы бя
скон ца, а про ці лег лы бок мо жа па ка
заць бя скон цую коль касць ста ноў чых 
прык ла даў. Пы тан не, ад нак не ў тым, 
хто мае ра цыю, але ча му яна ста віц ца 
як вост рая зброя. Пры тым б’юць ёю 
ўсля пую, павар’ яц ку, бяз лі тас на, не 
звяр та ю чы ўва гі на тое, што кла дуць 
за са бою по каць тру паў. І не а ба вяз
ко ва ча ла ве чых тру паў. Сло вы не да
ра валь ныя так са ма трэ ба па мя таць. 
Аб се на та ры РП ад Пра ва і спра вяд
лі вас ці Бан коў скім так са ма. Праў да, 
што ён ужо быў ад хі ле ны ад ПіС, але 
толь кі пас ля та го, як пак лаў на свой 
про філь у фей с бу ку ві дэ а кан тэнт з на
цыс ц кім зме стам з ві да воч ным ан ты
яў рэй скім па ве дам лен нем. Да гэ та га 
ча су Бан коў скі, ад нак, зна хо дзіў ся 
пад аба ро най сва ёй пар тыі. Пад прык
рыц цём сва ёй пар тыі згань ба ваў не 

ад на го ча ла ве ка, не ад но зла чын нае 
не ад наз нач нае сло ва пра мо віў пуб ліч
на. Не зва жа ю чы на яго дзёр з кія па во
дзі ны, Пра ва і спра вяд лі васць сан к цы
я на ва ла яго па лі тыч ную, мо жа лепш 
ска заць ша ві ні стыч ную ідэ а ло гію 
кан ф ран та цыі, пра па ве да ва ную ка ле
гам па пар тыі. Ня гле дзя чы на тое, што 
Бан коў скі га ва рыў сва ім го ла сам, але 
вы маў ляў ус лых дум кі ка лег па пар тыі. 
Ка лі не ўсіх, на са мой спра ве мно гіх 
з іх. Да рэ чы ў гэ ты мо мант ус пом ніць, 
што ПіС ад са ма га па чат ку спа сы лаў
ся на за кон і спра вяд лі васць. Ад нак, 
у вы пад ку ка ле гі Бан коў ска га не ха пі
ла яму і ад на го, і дру го га, ад ча го яш
чэ больш крыў д на, бо ў ад па вед нас ці 
з поль скім за ка на даў ствам той, хто 
рас паў сюдж вае на цыс ц кі змест па ві
нен быць юры дыч на пры цяг ну тым да 
ад каз нас ці. За кон і спра вяд лі васць 
у гэ ты мо мант кі руе поль скай дзяр жа
вай. Але я не ду маю, што за дзяр жа ву 
ха це ла б нес ці поў ную ад каз насць. 
Та кая праў да. Па вод ле мя не. Па вод ле 
ПіС няп раў да. І тут я згод ны з ім. Няп
раў да тое, што няп раў дай з’яў ля ец ца 
праў да, якую я апуб лі ка ваў вы шэй. Ці 
га ва рыў шы, што ад ной праў ды ня ма, 
не ад к рыю як Ка лумб Аме ры ку, якую 
за не каль кі сот няў га доў да та го ад к
ры лі ві кін гі? Аказ ва ец ца, нам усё яш чэ 
трэ ба на гад ваць тое, што за над та хут
ка раз мы вае на кар тах ве даў. І Ха ла
кост, і Яд ваб нае, і Ру ан ду, Кам бо джу. 
Праў да ні ко лі не бы ла толь кі ад на. 
Хтось ці гі нуў у імя праў ды, хтось ці за бі
ваў у імя праў ды. Праў даў шмат. Спра
ва ў тым, каб знай с ці іх агуль ны на
зоў нік, а край нія ар гу мен та цыі ад даць 
ва ўла дан не мі фаў. Мі фы не хлу сяць, 
але, што вар та ад зна чыць, на са мой 
спра ве не ра сказ ва юць усёй праў ды. 
Ін шая спра ва ў тым, што праў да, якой 
мы больш за ўсё жа да ем, зна чаць про
ста аб са лют ная праў да, не іс нуе. Або 
іс нуе толь кі ў на шых доб рых снах.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Дробка песімізму 

ў некалькіх 
часцінах

Ёсць у све це рэ чы ад на знач на ста ноў
чыя і ра дас ныя, ёсць су пя рэч лі выя і скла
да ныя, якія не пад да юц ца ад наз нач най 
ацэн цы і ўспры ман ню. А ёсць аб са лют на 
не га тыў ныя, якія і аб мер ка ван ня не пат
ра ба ва лі б, ка лі б не пэў ныя ака ліч нас ці. 
Ледзь ні паў го ра да над Нё ма нам на мі ну
лым тыд ні зак ле і лі рэк лам ны мі ўлёт ка мі. 
Даў но не да во дзі ла ся ба чыць на столь кі 
на вяз лі вай рэк ла мы. Най мен не та ва ру, 
каб не ра біць да дат ко ва тут пра мо цыі, 
на зы ваць не бу ду, га лоў нае не ў гэ тым, 
а ў тым, што гэ та так зва ны кан фі скат. 
Гэ тае сло ва на лі стоў цы вы лу ча на чыр
во ным ко ле рам. Вы лу ча на як сі но нім ха
ляў на га і тан на да ся галь на га. Па да дзе ны 
так са ма ад рас, дзе бу дзе пра да вац ца за 
паў ца ны, ці на ват тан ней, та вар, які за
бра лі ў ней кай фір мы ці ін ды ві ду аль на га 
прад п ры маль ні ка. Не сум ня вай це ся, што 
ні я кая ін с пек цыя, ні я кая мі лі цыя, не бу
дуць шу каць тых, хто не за кон на раск ле іў 
столь кі аб ве стак. У іх усё „пад да хам”. 
А зні жа ныя ў па ло ву цэ ны ад рэ аль на га 
кош ту са праў ды пры цяг нуць праг ных 
да „ха ля вы” па куп ні коў, тут мо жа це не 
сум ня вац ца. У Грод не на ват ад мыс ло вая 
кра ма ад чы не на, дзе пра да юць толь кі 
кан фі ска ва нае. На вед ва юць яе, ка неш
не, лю дзі асо ба га скла ду.

Гэ та ва ўсім све це кан фі ска ва ны, 
а зна чыць не за кон на пе ра меш ча ны 
ці ўве зе ны ў кра і ну, та вар пад ля гае 
зніш чэн ню. Так ро біц ца з усім асар ты
мен там, ук лю ча ю чы цы га рэ ты і ал ка
голь ныя на поі. У Бе ла ру сі ж зу сім не 
так — кан фі ска ва нае хі ба ні ко лі не 
зніш ча ец ца (пры нам сі, я пра гэ та не 
чуў), а пу ска ец ца ў про даж. Пры тым 
пра дае кан фі ска ва нае не абыхто. 
Зра зу ме ла, што гэ та ро біць дзяр жа ва 
ці фак тыч на ней кія яе гас па дар чыя 
струк ту ры. Са ма дзяр жа ва не ўмее ні 
за бяс печ ваць лю дзей год най пра цай 
з на леж ным за роб кам, ні ўлад коў ваць 
но выя пра цоў ныя мес цы, ні пры цяг ваць 
ін ве сты цыі з роз ных кра ін, ні ства раць 
спры яль ныя ўмо вы для вя дзен ня біз не
су. А вось штра фа ваць, аб к ла даць і ду
шыць па дат ка мі, кан фі скоў ваць — гэ та 

яе сты хія. Ад сюль і роз ныя дэк рэ ты „аб 
дар ма е дах”, ад сюль і мно ства ад мі ніст
ра цый ных і кры мі наль ных спраў, да тыч
ных па ру шэн няў мыт на га, па дат ко ва га 
і ін ша га за ка на даў ства, якое мае най
перш кар ны ха рак тар.

Аса бі ста я не ку піў у сва ім жыц ці ані
вод най кан фі ска ва най рэ чы. І та му, што 
та кія прад ме ты ма юць асаб лі вую ад моў
ную энер ге ты ку. І най перш та му, што 
ве даю сут насць гэ тай дзяр жа вы, якая 
пад выг ля дам за кон нас ці, най час цей 
про ста цы ніч на за бі рае нап ра ца ва нае 
„по там і кры вёй” ты мі ж прад п ры маль ні
ка мі. Пе рад тым, ства рыў шы тым прад п
ры маль ні кам не про ста цяж кія, а на ват 
не вы ка наль ныя ўмо вы вя дзен ня біз не су, 
фак тыч на зму ша ю чы іх неш та па ру шаць 
і абы хо дзіць у роз ны спо саб штуч ныя 
пе раш ко ды. За мест та го, каб увес ці про
стыя пра ві лы і рэ аль ныя па дат кі.

Ра сей скія баль ша ві кі бы лі над звы
чай вы на ход лі вы мі ў роз ных эў фе міз
мах. Гэ та бы лі сап раў д ныя май ст ры 
слоў най эк ві ліб ры сты кі. „Прод раз вёр
ст ка”, „эк с п роп ри а ция”, „прод на лог”, 
„ра ску ла чи ва ние”, „на ци о на ли за ция” 
— гэ та толь кі част ка тэр мі наў, якія 
абаз на ча лі па сут нас ці ад но — бяз лі
тас нае ра ба ван не на ро да, гвал тоў нае 
за бі ран не чу жо га. Пры тым са ве ты 
ства ра лі та кую сі стэ му, якая за ах воч ва
ла да но сы і пак лё пы. На сель ні цтва бы
ло ўцяг ну тае ў гэ ты пра цэс на поў ні цу, 
да нос чы кам ча ста пе ра па да ла неш та 
з кан фі ска ва най ма ё мас ці ах вяр. Та кім 
чы нам ула да ін с пі ра ва ла, сты му ля ва ла 
і куль ты ва ва ла ў лю дзях най гор шыя 
якас ці, за ах воч ва ла цём ныя пра я вы 
іх ха рак та ру. Ця пе раш няя ўла да РБ 
— та кая ж са мая па вод ле сва ёй пры ро
ды і сут нас ці. Нез дар ма Са вец кі Са юз 
сён няш ні мі пра па ган ды ста мі ўсю ды 
на зы ва ец ца „ве ли кой стра ной”, а з пад
руч ні каў па гі сто рыі знік ла праў да пра 
зла чын ны, ан ты ча ла ве чы ста лін скі 
рэ жым. Не вы пад ко ва, што і на ўлёт цы 
рэк ла мы кан фі ска ту, пра якую зга да на 
вы шэй, вы я ва жан чы ны ме на ві та ў са
вец кім сты лі. Но вы час, но выя шыль ды, 
но выя асо бы, а стыль той са мы. Амаль 
і тая ж са мая ры то ры ка, куль ты ва цыя 
сту ка чоў і да нос чы каў.

Не ха дзі це ў кра мы кан фі ска ту. І тым 
больш ні чо га там не куп ляй це!

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Ева Крых няк
Кніж ка Евы Крых няк „Ас ве та і куль ту ра яў рэ яў Бе ла
сточ чы ны між ва ен на га пе ры я ду і яе зніш чэн не ў час 
Дру гой су свет най вай ны” гэ та пер шае вы дан не, прыс
ве ча нае яў рэй скай аб ш чы не Са кол кі і ва ко ліц. Кні га 
змяш чае ба га ты ілюст ра цый ны ма тэ ры ял. Над звы чай 
каш тоў ным з’яў ля ец ца вы ка ры стан не шы ро ка га вы ба
ру кры ніц, якім па ка ры ста юц ца так пра фе сій ныя гі сто
ры кі, як і ама та ры мяс цо вай даў ні ны Са кол кі. Ева Крых
няк — ура джэн ка Са кол кі, біб лі я тэ кар ка, кніж ку вы да ла 
за ўлас ныя гро шы.

— Мож на ска заць, што з са ма га ма лен ства ўва мне 
склаў ся та кі воб раз, што яў рэі бы лі доб ры мі людзь мі, 
з па ша най ста ві лі ся да ін шых, — ка жа аў тар ка кніж кі. 
— Ха ця не бы ло ўжо та ды ма ёй ба бу лі, ма ці вель мі 
ча ста ра сказ ва ла як яна, бу ду чы яш чэ ма ла дой дзяў чы
най, пе рад Дру гой су свет най вай ною піль на ва ла яў рэй
скіх дзя цей. Ба бу ля вель мі іх па лю бі ла і вель мі ча ста 
ў раз мо вах з ма ці ўспа мі на ла гэ тую яў рэй скую сям’ю. 
Бу ду чы дзяў чын кай, у біб лі я тэ цы Па чат ко вай шко лы 
№ 1 у Са кол цы, у якой сён ня пра цую, пры хо дзі ла ся 
мне зна хо дзіць кніж кі пра Дру гую су свет ную вай ну. 
Асаб лі ва шу ка ла я ін фар ма цыі пра жыц цё яў рэ яў. Так 
што мож на ска заць, што гэ тая тэ ма заў сё ды ўва мне 
ся дзе ла.

Ева Ку лі коў ская
Тран с г ра ніч ны пра ект „Шля хам Ты зен гаў за” паў ста не 
за гро шы з Еў ра са ю за. Пра ект гмі ны Са кол ка і Га род ні 
ква лі фі ка ва ны для тран с г ра ніч най пра гра мы „Поль ш
чаБе ла русьУк ра і на”. Да фі нан са ван не з бо ку Еў ра са ю
за гэ та амаль два мі льё ны еў ра.

Пад пі сан не да моў, якое прай ш ло 3 сту дзе ня 2018 го да 
ў Бе ла сто ку, бы ло па пя рэ джа на суст рэ ча мі і раз мо ва мі 
ўлад абод вух га ра доў.

Мя жа, па вод ле бур га містр Евы Ку лі коў скай, не мо жа пе
раш ка джаць у кан так тах і суп ра цоў ні цтве. На яе дум ку, 
Са кол ка, як прыг ра ніч ная гмі на, аба вя за на шу каць сва
іх шан цаў на раз віц цё ме на ві та ў суп ра цоў ні цтве з най б
лі жэй шы мі су се дзя мі.

— Ка лі ідзе пра кан так ты з Бе ла рус сю, яны не бы ва лыя, 
— за пэў ні вае бур га містр. — Ця гам го да ўда ло ся нам 
на ла дзіць шэ раг кан так таў. Та му раз ліч ва ем на іх фі
нан са ван не з пра гра мы „Поль ш чаБе ла русьУк ра і на”, 
але так са ма раз ліч ва ем на срод кі з пра гра мы „Поль ш
чаЛіт ваБе ла русь”.

Бур га містр Са кол кі пад к рэс лі вае ад на ча со ва, што для 
го ра да ад ной з га лоў ных мэт з’яў ля ец ца цес нае су пра
цоў ні цтва з су сед няй Га род няй. Та му ця гам 2016 го да 
ад бы ва лі ся су стрэ чы з ула да мі абод вух га ра доў, якія 
ме лі на мэ це ўдак лад нен не пла наў па су поль ных пра
ек тах. Куль мі на цый ная су стрэ ча прай ш ла 22 снеж ня 
ў Са кол цы, у час якой прад стаў ні кі га рад ской уп ра вы 
Га род ні пад пі са лі апош нія да ку мен ты пра ек таў, якія 
ма юць быць рэ а лі за ва ны пры фі нан са вай пад т рым цы 
Тран с г ра ніч най пра гра мы „Поль ш чаБе ла русьУк ра і
на”. Па вод ле кан цэп цыі, прыг ра ніч ныя рэ гі ё ны гэ тых 

Ка ва лак жа но чай 
Са коль ш чы ны

С
вя та жан чын, якое мы ад с вят ка ва лі на 
мі ну лым тыд ні, гэ та так са ма доб рая на-
го да, каб пры га даць ме на ві та тых жан-
чын, якіх дзе ян ні ўплы ва юць на леп шы 

воб раз Са коль ш чы ны. Са мі яны жы вуць на 
гэ тай тэ ры то рыі, а іх няя пра ца пры чы ня ец ца 
да глы бей ша га зра зу мен ня яе куль тур ных і гі-
ста рыч ных асаб лі вас цей.

трох кра ін лі чац ца як адзін су поль ны аб шар пад трым кі 
— быц цам бы не іс на ва ла мя жа Еў ра са ю за.

За гро шы з Еў ра са ю за, між ін шым, бу дзе ад ра ман та ва
на ка мя ні ца ў Са кол цы, дзе паў ста не куль тур ная пля
цоў ка, прыс ве ча на Ты зен гаў зу. Па доб ны цэнтр паў ста
не ў Га род ні. Па вод ле пла наў мэ ра го ра да, бу дзе тут 
так са ма пра ца ваць ка вяр ня пад наз вай „Са кол ка”.

Бэр нар да Росць
Бэр нар да Росць — ад на са сла ву тых янаў скіх тка чых. 
Ткац кае май стэр ства ў яе сям’і пе ра да ва ла ся з па ка
лен ня ў па ка лен не. Ад нак пад ляш скія тка чы хі сва і мі 
ве да мі дзе ляц ца так са ма з гас ця мі з Япо ніі. Янаў і Ша
ці лоў ку на ве да ла гру па з ся мі асоб з мэ тай пры няць 
удзел у май старкла сах па ткац кай спра ве. Ідэя на ле
жыць япон цы Ізу мі Фу я і та, якая жы ве ў Поль ш чы і ўжо 
ад шас ці га доў су пра цоў ні чае з янаў скі мі тка чы ха мі. 
Да гэ тай па ры ў Япо ніі пра да ла яна ка ля дзвюх ты сяч 
тка нін з Са коль ш чы ны. За ці каў ле насць бы ла на столь кі 
вы со кай, што вы ра шы ла яна ар га ні за ваць май стар
ка ла сы ў Поль ш чы. Тыя вя лі янаў скія тка чы хі Та рэ са 
Прыз монт і ме на ві та сё лет няя сты пен ды ят ка Мар шал ка 
Пад ляш ска га ва я вод ства Бэр нар да Росць. Дву хас ноў
ным тка цтвам ці ка вяц ца не толь кі гос ці з да лё кіх кра ін. 
Гэ тай фор май ма ста цтва па ча лі ці ка віц ца і ма ла дыя 
лю дзі, якія ста ра юц ца вы ву чыць сак рэт пе рап ля тан ня 
ні так на ста рых ткац кіх крос нах. Бэр нар да Росць на
ву чы ла сваю дач ку пра цы на крос нах, тая ўжо пас ля 
го да ста ла ра біць і пра да ваць свае ды ва ны. Ад нак спа

да ры ня Росць не аб мя жоў ва ец ца толь кі да вы ра бу 
ды ва ноў на крос нах. Апош нім ча сам ста ла ра біць 
жа но чыя сум кі з тра ды цый ны мі са коль скі мі ўзо ра мі.

Ма рыя Са ра 9сек
Ма рыя ўжо двац цаць га доў жы ве ў Са кол цы. Кі ну ла 
жыц цё ў Вар ша ве. Не шка дуе. Пад к рэс лі вае, што 
вель мі мно га ат ры ма ла для ся бе.

— Жы ву чы ў Вар ша ве, я не ве да ла, што гэ та су
вязь між жан чы най а муж чы нам. У Са кол цы нам ха
па ла ча су на раз мо вы, шпа цы ры.

Ма рыя Са ра сек з’яў ля ец ца жон кай вы дат на га са
коль ска га ма ста ка Ві та лі са Са ра се ка. Ме на ві та яна 
бы ла для свай го му жа ін с пі ра цы яй, якая нат х ня ла 
яго да ства рэн ня но вых кар цін.

Яе пра дзед быў улас ні кам са ля ных ка паль няў у Ру
мы ніі. Ад гэ туль сям’я пе ра е ха ла ў Аў ст раВен г рыю. 
Дзед, док тар юры дыч ных на вук, апы нуў ся ў Ло дзі. 
А ўжо баць кі Ма рыі, ха ця пас ля Вар шаў ска га паў стан
ня збег лі ў Лодзь, па ста ян на жы лі ў Вар ша ве. Ма рыя 
пра ца ва ла ў До ме куль ту ры на Ста рым Мес це. Тут, дзя
ку ю чы сяб роў цы, па зна ёмі ла ся з Ві та лі сам Са ра се кам.

— Ма ё масць ма ёй сям’і бы ла зніш ча на баль ша віз мам 
і вой на мі. Яны ад чу ва лі ся бе та кі мі аб ра ба ва ны мі. Маг
чы ма та му заў сё ды я так доб ра ся бе ад чу ва ла ся род 
ма ста коў.

Пры ка му ні стыч най Поль ш чы Ма рыя бы ва ла ў куль та
вых мес цах Вар ша вы, ка ба рэ, сту дэн ц кіх клу бах. Тра
пі ла ў кам па нію ар ты стаў. Раз ліч ва ла, што ў су час ных 
аб ста ві нах у раз бу рэн ні бар’ е раў і пра ду зя тас ці пер
шын ства ва ла ася род дзе ма ста коў. Яны, ха ця та га час
ная ўла да, якая ў кож най сфе ры жыц ця, на ват са май 
ін тым най, ха це ла ўсіх пад па рад ка ваць чыр во най ідэ а ло
гіі, у сва ім ася род дзі ўме лі ад чу ваць ся бе сва бод ны мі. 
Ма рыя, ка лі па зна ёмі ла ся з Ві та лі сам, яш чэ мац ней звя
за ла ся з ася род дзем вар шаў ска га аван гар ду.

Хат ка па ву лі цы Ма ры янь скай не па суе ўжо да га
рад ско га кра я ві ду Са кол кі. Драў ля ная, па ма ля ва на 
чыр во най фар бай зда ец ца быць яш чэ мен шай ся род 
двух па вяр хо вых бе тон ных бло каў. Усё гэ та, чым па гар
джа ла Ма рыя, што ха це ла па кі нуць у Вар ша ве, ця пер 
прый ш ло і сюды, у Са кол ку. Ад нак клі мат не вя лі кай 
хат кі, які ства ра юць даў нія пры ла ды і вя ско вая мэб ля, 
ка ля ро выя ма кат кі, кар ці ны Ві та лі са і няз мен ныя ад 20 
га доў по гля ды Ма рыі, ро бяць гэ тае мес ца аван гар д ным 
на фо не Са кол кі.

vТэкст і фота 
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Драў ля ныя да мы 
больш свой скія
8 са ка ві ка гэ та га го да па ці ка віў ся 

я драў ля ны мі да ма мі ў дзвюх вё сках ля 
Бе ла веж скай пуш чы — у Заб лот чы не 
(яна на ліч вае 65 жы ха роў) і ў Мін коў цы 
(у ёй пра жы вае 20 ча ла век) На раў чан-
скай гмі ны Гай наў ска га па ве та. Абедз ве 
яны пры па вя то вай ас фаль та вай да ро зе 
з Пад ляў ко ва ў На раў ку. У Заб лот чы не 
33 да мы, у тым лі ку 22 драў ля ныя і ў Мін-
коў цы 14 да моў, у тым шэсць драў ля ных. 
У ад ной і ў дру гой вёс цы ёсць апус це лыя 
драў ля ныя ха ты — сум ныя і па чар не лыя. 
Яны, па ўсім ві даць, ні ко му не пат рэб ныя 
і ўсі мі за бы тыя. Ня ма ка му імі за няц ца?

У Заб лот чы не пры го жых драў ля ных 
хат са ма менш дзе сяць, а ся род іх, між ін-
шым, ха ты Яў ге на і Лі ліі Вал ка выц кіх (яны 
на стаў ні кі-пен сі я не ры і ўжо шмат га доў 
зай ма юц ца аг ра ту рыз мам) ды Га лі ны 
Вяж хоў скай (яна стар шы ня Та ва ры ства 
аг ра ту ры стыч ных ква тэр у На раў чан скай 
гмі не). Пен сі я не ры (іх на вёс цы за раз 
най больш) ма юць сва бод ны час і ад наў-
ля юць ды ўпры гож ва юць свае да мы: пе-
рак ры ва юць іх, аша лёў ва юць, ма лю юць. 
У Заб лот чы не пры го жа вы гля дае ад ра-
ман та ва ная і па ма ля ва ная драў ля ная 
свят лі ца. Але, ко рат ка ка жу чы, яна ёсць 
і гэ та ўсё. Ця пер штось ці пра ак тыў ных 
жан чын не чу ваць. А ра ней бы ло, бы ло.

У Мін коў цы асаб лі ва дзве за дба ныя 
пры го жыя драў ля ныя ха ты. Яны аша ля-
ва ныя. Мне спа да ба ла ся ха та ў па чат ку 
вё сач кі, ка лі вы е дзем з вы со ка га ле су 
— асаб лі ва яе ар хі тэк ту ра і цёп лы жоў-
та-аран жа вы ко лер. Вель мі люб лю та кія 
ха ты. Усё тут та кое про стае, свой скае, мі-
лае. Усе гэ тыя вя ско выя ха ты аб га ро джа-
ныя ча ста ко лам або дра ця ной сет каю. 
Люб лю, ка лі яш чэ ка ля хат ёсць квет-
ка выя ага род чы кі і ля пла тоў ра стуць 
перш-на перш лі ста выя дрэ вы — бя ро зы, 
лі пы і клё ны, кус ці кі па рэ чак, ма лін і аг рэ-
сту або бэ зу, ча ром хі і яз мі ну (яц)

На час 
Вя лі ка га по сту
Што год пры хо дзіць час Вя лі ка га по-

сту. Пры па мі на ец ца мне та ды па кой ная 
ба бу ля Мань ка Буй нюк, якая ра сказ ва ла 
мне як ка лісь ці пас ці лі яе баць кі, а мае 
пра дзе ды Ан тон і Уля на Са ма сю кі з Ча-
хоў-Ар лян скіх. А мае пра дзе ды бы лі вель-
мі ве ру ю чы мі пра ва слаў ны мі людзь мі. 
У час Вя лі ка га по сту не елі ры бы і не пі лі 
ма ла ка. Пос ны мі стра ва мі ў той час бы лі 
гры бы, ква ша ная ка пу ста, кіс лыя агур кі 
і, на ту раль на, буль ба, але кра ша ная сма-
жа ным льня ным але ем. Але не толь кі 
елі пос ныя стра вы, але і ма лі лі ся, ха дзі лі 
ў цар к ву. У час май го дзя цін ства баць ка 
стро га за ба ра няў слу хаць му зы ку ці гля-
дзець тэ ле ві зар.

А што ў гэ ты час трэ ба нам ад к лас ці 
на час пас ля по сту? Апош нім ча сам я гля-
дзеў ук ра ін скі фільм, на він ку з 2017 го да. 
Фільм ра сказ вае пра ма ла до га муж чы ну, 
які за леж ны ад ін фар ма цыі: увесь час гля-
дзіць на свой план шэт або пад к лю ча ны 
да ін тэр нэ ту тэ ле фон. Ме на ві та ін фар ма-
цый ны шум, які нас ахі нае што дзень, гэ та 
тое, ад ча го маг лі б мы ад мо віц ца на час 
Вя лі ка га по сту. За мест гля дзець у тэ ле-
фон, больш глянь ма ў кні гі, каб адар вац-
ца ад ін фар ма цыі з се ці ва, з якой звя за ны 
наш мозг. На шы дум кі ча ка юць пра сто ры, 
якую мы му сім зра біць у сва ёй ду шы. Да-
вай це ад к ры ем ду шу для бліз кіх лю дзей, 
а не для бяз душ най тэх ні кі, якая кра дзе 
нам час, ду шэў ны спа кой. Ін фа га лізм 
— но вая дрэн ная пры выч ка ча соў ін тэр нэ-
ту, па доб ная на ал ка га лізм ці нар ка ма нію. 
За мест та го заг лянь ма ў храм. У час, ка лі 
ва ўсіх пра ва слаў ных хра мах чы та ец ца 
Ка нон Ан д рэя Крыц ка га, ня сец ца ней кая 
рэф лек сія над тым як ся бе змя ніць, уда-
ска на ліць сваё жыц цё. Бе зу моў на час Вя-
лі ка га по сту гэ та час пе ра ме ны, ча кан ня 
на як пас ля 46 дзён уваск рэс не Хры стос, 
а з ім уся пры ро да ажы ве і за зе ля нее на 
ўвесь свет. Вя лі кі пост гэ та зме на ста ро га 
на но вае. Юр ка БУЙ НЮК

1 лю та га г.г. на се сіі ар лян скай Гмін най 
ра ды рад ныя пры ня лі па ста но ву на конт дог
ляд ных прац пры пом ні ку пры ро ды № 537 
— дуб звы чай ны „Пётр” 24мет ро вай вы шы
ні ак руж нас цю ў 410 сан ты мет раў у Паў лі
но ве на пры ват ным грун це спа да ра Вік та ра 
Аста се ві ча; ра ней бы ла гэ та ма ё масць 
Пят ра Шуль ца і ад туль імя ду ба. З за яў кай 
пра лік ві да цыю су хіх га лін, бе ру чы пад ува
гу не бяс пе ку ад іх для пра бы ва ю чых по бач 
яго лю дзей і су сед ніх не ру хо мас цей, звяр
нуў ся ўла даль нік ма ё мас ці. Аб’ ём ра бот 
быў ак рэс ле ны на ас но ве дэн д ра ла гіч най 
эк с пер ты зы, ап ра ца ва най спе цы я лі стам
лес ні ком. Дог ляд ныя пра цы ма юць га ран
та ваць улас ці вы фі та са ні тар ны стан ду ба 
і бяс пе ку ў яго ак ру жэн ні. Згод на дзе ю чым 
пры ро да а хоў ным за ко нам пра цы па ахо ве 
пом ні каў пры ро ды вы кон вае той ор ган, 
які ўста на віў да ную фор му ахо вы, у гэ тым 
вы пад ку ар лян ская Гмін ная ра да. З ду ба 
бу дуць зня ты за сох лыя су кі і бу дзе рас чыш
ча на з ку стоўя яго на ва кол ле. Дог ляд ныя 
пра цы па він ны быць за вер ша ны да кан ца 
бя гу ча га го да. Па вод ле мер ка ван ня спе цы я
лі ста, лес ні ка Эд вар да Кля пац ка га, дуб быў 
за лі ча ны ў раз рад пом ні каў пры ро ды 5 каст
рыч ні ка 1987 го да, яго ны ўзрост ацэнь ва ец
ца на амаль 250 га доў. Не каль кі га доў та му 
ў гэ тае дрэ ва ўда рыў гром, у вы ні ку ча го 
ўзнік ла трэш чы на з вяр ш ка аж да кам ля, ся
рэд няй шы ры нёй ка ля 10 сан ты мет раў. За
раз дуб нез да ро вы і яго нае аз да раў лен не 
ма ла ве ра год нае. Мяр ку ю чы пра бу ду чы ню 
гэ та га ду ба і бе ру чы пад ува гу яго ны агуль
ны стан, трэ ба па ду маць пра знос яго на га 
ахоў на га ста ту су.

Не па да лёк ду ба „Пётр” на грун це сям’і 
Голь цаў, які ра ней так са ма быў улас нас
цю Шуль цаў, рас це ін шы звы чай ны дуб 
„Ежы” 22мет ро вай вы шы ні ак руж нас цю 
ў 345 сан ты мет раў; яго імя ў го нар пра
фе са ра хі рур гіі Ежы Шуль ца.

Спад чы на сям’і Шуль цаў

У Паў лі но ве па мяць пра Шуль цаў жы вая, 
ад нак з дбай нас цю пра іх спад чы ну бы вае 
пароз на му. Шуль цы, як згад ва юць мяс цо
выя лю дзі, пры ца ры бы лі мяс цо вы мі па на
мі. Яны вы во дзі лі ся з Ня меч чы ны; я мяр кую, 
што маг лі яны тут па ся ліц ца ў час пру ска га 
па на ван ня пас ля раз дзе лаў Поль ш чы. Бы лі 
яны ба га ты мі людзь мі, у іх бы ло звыш трох
сот гек та раў зям лі, іх по ле бы ло так са ма 
ў на ва кол лі Га ла доў і Кна рыд. Пётр Шульц, 
які быў ула даль ні кам ма ён т ка пры ца ры, 
меў пра ва слаў ную жон ку з Віль ні; яны жы лі 
на пе ра мен у Віль ні і ў Паў лі но ве.

Гі сто ры яй Шуль цаў у Паў лі но ве ці ка
віў ся я асаб лі ва двац цаць га доў та му. 
Мяс цо выя па жы лыя лю дзі пом ні лі роз ныя 
эпі зо ды з іх жыц ця. Ад на ба буль ка пры га
да ла, як у час жні ва ці вы коп каў на пра цу 
ў ма ён так пры яз джа ла ру скае вой ска. 
За па мя та ла тое вой ска, бо та ды ўся вё ска 
па та на ла ў пы ле пас ля пра ез ду ка ва ле
рый ска га ат ра да.

Ула дзі мір Та лоч ка, пен сі я нер, які яш чэ 
ў па чат ку бя гу ча га ста год дзя апе ка ваў ся 
апус це лым ула дан нем Шуль цаў, ра ска заў 
мне за сва ім цес цем, які быў у Пят ра Шуль
ца па раб кам, што ўла даль нік ма ён т ка 
адзін на ўсю ако лі цу меў ра ды ёп ры ём нік 
і та му ве даў пра на ды ход вай ны. Ні чо га 
не га во ра чы мяс цо вым лю дзям, спа ка ваў 
свае рэ чы на воз і вы е хаў у Це ха но вец, 
дзе жы лі яго ныя сва я кі. Ка лі ў 1939 го дзе 
ўвай ш ла Чыр во ная Ар мія і на Бу гу ўста ля
ва ла ся гра ні ца, мно гія лю дзі ноч чу пе ра хо
дзі лі яе на ня мец кі бок. Мно гія па да ва лі ся 
ў Вар ша ву, у іх лі ку і Шуль цы.

Сын Пят ра Шуль ца, Ежы, паз ней шы 
пра фе сар хі рур гіі, а та ды афі цэр у зван ні 
па руч ні ка, пас ля тай ком яш чэ за не чым 
вяр нуў ся ў Паў лі но ва. Ба дай пры хо дзіў па 
за ка па ныя баць кам каш тоў нас ці і неш та 
з са бою за браў. Не вя до ма, што гэ та бы
ло, але, ві даць, бы ло важ нае, ка лі дзе ля 
гэ та га ры зы ка ваў жыц цём. Ежы Шульц 
пра ца ваў у Вар ша ве, па мёр у 1996 го дзе. 
Па ха ва лі яго ў Паў лі но ве по бач ма гіл 
ся мей ні каў ка ля му ра ва най кап ліч кі. На 
яго най ма гі ле па ста ві лі сціп лы бя ро за вы 
пра ва слаў ны крыж. Як ска заў мне сён ня 
87га до вы Ула дзі мір Та лоч ка, бя ро за вы 

крыж нет ры ва лы, ста іць ён ка ля ча ты рох 
га доў; во сен ню 2017 го да спа дар Та лоч ка 
чар го вы раз сам вы ка наў і па ста віў на ма
гі ле но вы бя ро за вы крыж, а ўся го мя няў іх 
хі ба ка ля шас ці ра зоў.

Уча стак мо гі лак быў улас нас цю сям’і 
Шуль цаў. Як ска заў мне спа дар Та лоч ка, 
пры ца ры вя ско вых лю дзей з Паў лі но ва 
ха ва лі на мо гіл ках у су сед ніх Ча хахЗа ба
лот ных. Пас ля Шуль цы зга дзі лі ся, каб на 
іх ніх мо гіл ках ха ва лі вя ско вых па кой ні каў 
з Паў лі но ва; ка ры ста ец ца імі пра ва слаў ны 
пры ход.

Му ра ва ная кап ліч ка, дзе пад пад ло гай 
зна хо дзяц ца ма гі лы ся мей ні каў Шуль
цаў, з’яў ля ец ца пом ні кам ар хі тэк ту ры, 
ту ры стыч най ці ка він кай, ад нак па тра буе 
грун тоў на га ра мон ту. У час, ка лі на аб наў
лен не пом ні каў мож на ат ры маць да та цыю 
(ду маю, што да па маг ла б тут і ар лян ская 
Гмін ная ўпра ва), гэ так як у пра вас лаў ным 
Шчы тоў скім пры хо дзе аб на ві лі пом нік ка
та ліц ка га свя то га Яна Не па муц ка га ў Шчы
тах, то ў Паў лі но ве пра грэ су не ві даць. 
Тут хо чац ца пры га даць сло вы Фран ціш ка 
Біл га рай ска га (па вод ле «Кан сер ва тар ска
га бю ле тэ ня Бе ла стоц ка га ва я вод ства» за 
1995 год, с. 39): „Ja ka to pow szech na wa da 
jest w kra ju na szym, że nie umie my sza no wać 
gus tu oj ców na szych. Wo li my, że by zgni ło, ani-
że li że by w po rząd ku za cho wa nym zos ta ło”.

Ці ка віў ся я спра вай кап ліч кі ў ар лян
скай Гмін най уп ра ве. Да ве даў ся ням но га, 
толь кі тое, што на ста я цель пры хо да ў Вуль
цыВы га ноў скай ха дай ні чаў за да фі нан
са ван нем на яе ра монт. Але як спра вы 
ма юц ца, то ў Гмін най уп ра ве не ве да юць, 
бо гэ та не гмін ная ўлас насць.

Ежы Шульц меў дзве дач кі: Ан ну — му
зы ку і Ба гу мі лу — бі ё ла га. Ка лісь спа дар 
Та лоч ка раз маў ляў з імі. Га ва ры лі, што 
ў бу ду чы ні хо чуць упа рад ка ваць за пуш ча
ныя ма гі лы, каб ка лісь, як на ста не ад па вед
ная па ра, спа чыць ра зам з ся мей ні ка мі. 
За раз ад спа да ра Та лоч кі да ве даў ся я, 
што ад на дач ка ўжо не жы ве, па ха ва лі яе 
ў Вар ша ве. На па на двор ку Та лоч кі здаў на 
скла дзе ны доч ка мі ней кія ма тэ ры я лы на 
ра монт кап ліч кі, цэг лы і бля ха. На жаль, 
пра ра монт кап ліч кі, ма быць, не ўда ло ся ім 
да мо віц ца з на ста я це лем.

Ежы Шульц быў вы са ка род ным ча ла ве
кам і прад бач лі вым. У 1970х га дах ха цеў 

здзей с ніць сва ёй баць каў ш чы не доб ры 
ўчы нак. Ён ап ра ца ваў пра ект лан д шаф т
на га пар ку ў да лі не ра кі Ну рэц у на ва кол лі 
Паў лі но ва. Са сва і мі пла на мі абі ваў па ро гі 
бе ла стоц кіх улад, але ні чо га там не да біў
ся; гэ так жа і та дыш нія ўла ды Ар лян скай 
гмі ны па ста ві лі ся да пра фе сар ска га пра
ек та абы я ка ва. Ка ля 2000 го да лу гі на Нур
цы ка ля Паў лі но ва бы лі ўжо за пуш ча ны, 
а ў кра і не ўзнік лі аб ша ры NA TU RA2000 
— на бор ахоў ных аб ша раў на тэ ры то рыі 
кра ін Еў ра са ю за. Мэ тай вы лу чэн ня гэ тых 
аб ша раў з’яў ля ец ца ахо ва каш тоў ных 
у пры род ным сэн се кам па нен таў бі я ла гіч
най раз на стай нас ці ў еў ра са юз ных кра і
нах. На тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны ўзнік лі 
два аб ша ры, ахоп ле ныя пра ек там NA TU
RA2000: аб шар асаб лі вай ахо вы пту шак 
у да лі не вер х ня га Нур ца і ўстой у да лі не 
вер х ня га Нур ца. Быц цам здзяй с ня ец ца 
ідэя пра фе са ра Шуль ца з 1970х га доў. 
Ён, на ро джа ны тут, ве даў, што мо жа быць 
доб рае Ар лян скай зям лі і пра жы ва ю чым 
тут лю дзям. І прык ра, што не ўша ноў ва ем 
на леж ным чы нам па мя ці пра Шуль цаў...

Ар лян ская гмі на рас па ло жа на ў ме
жах фун к цы я наль на га аб ша ру Зя лё ных 
лёг кіх Поль ш чы па між клю ча вы мі зо на мі 
між на род на га зна чэн ня: Да лі най вер х няй 
Нар вы, Да лі най ніж ня га Бу га і Бе ла веж
скай пуш чай. Гэ тыя аб ша ры да поў не ны 
эка ла гіч ны мі ка лі до ра мі дзяр жаў на га зна
чэн ня. Ад ным з іх з’яў ля ец ца да лі на ра кі 
Ну рэц, якая ахоп лі вае паў д нё вую част ку 
Ар лян скай гмі ны з на ва коль ны мі вё ска мі 
Паў лі но ва, Ча хіЗа ба лот ныя і Вуль каВы га
ноў ская. Так са ма да лі ны Ар лян кі і Бе лай 
з’яў ля юц ца важ ны мі эка ла гіч ны мі ка лі до
ра мі.

Пом нік пры ро ды дуб „Пётр” за ней кі 
час на пэў на счэз не з кра я ві ду; па вод ле 
спа да ра Та лоч кі дуб не мае 240 га доў, ён 
ма лод шы, са дзіў яго Шульц, сам ез дзіў 
па са джан цы. Ад нак на тэ ры то рыі Ар лян
скай гмі ны ра стуць і ін шыя буй ныя дрэ вы, 
не за не се ныя ў спіс пом ні каў пры ро ды, 
на пры клад вя лі кі дуб ак руж нас цю за 250 
сан ты мет раў пе рад шко лай у Ор лі, а ў г.
зв. ста рым са дзе ў Ор лі — вя лі кая лі па 
ак руж нас цю за 400 сан ты мет раў ды не
каль кі каш та наў. Не каль кі га доў та му я, 
як рад ны, ха дай ні чаў, каб і яны тра пі лі пад 
кан сер ва тар скі наг ляд, ад нак бес пас пя хо
ва. Гэ так не па він на быць і я зноў ад наў лю 
ха дай ні цтвы.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Каш тоў нас ці 
Ар лян скай гмі ны
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вай ны, якім бе ла ру сы лі чы лі пе ра езд на 
па ста ян нае жы хар ства ў га ра ды. Ка лі на 
Бе ла сточ чы не па ча ла ся ка лек ты ві за цыя, 
вя лі кая за доў жа насць вя ско вых сем’ яў 
ра бі ла ся пад ста вай для шан та жу і ўцяг
ван ня ў кал га сы тых на ват гас па да роў, 
якія бы лі су праць ка лек ты ві за цыі.

— У між ва ен ны пе ры яд скла да на бы ло 
знай с ці бе ла ру сам з вё сак пра цу ў га ра
дах. Пас ля вай ны 1617га до выя хлоп
цы ўсту па лі ў мі лі цыю, ор га ны бяс пе кі. 
Жы ха ры бе ла ру скіх вё сак ста на ві лі ся 
вай ско вы мі, чы ноў ні ка мі, на што не маг лі 
раз ліч ваць у між ва ен ны час, ста лі пра ца

ваць на прад пры ем ствах. Паз ней міг ра
цыя вя ско вых бе ла ру саў у га ра ды ста ла 
ма са вай, ча го рэ зуль та там з’яў ля юц ца 
пу сту ю чыя вё скі, — га ва рыў пра фе сар 
Яў ген Мі ра но віч.

Да клад чык ра ска заў так са ма пра бе ла ру
скае школь ні цтва на Бе ла сточ чы не, якое 
па ча ло дзей ні чаць ужо ў ве рас ні 1944 
го да. Ка лі кан чат ко ва вы ра шы ла ся, што 
Бе ла сточ чы на бу дзе ў са ста ве Поль ш чы, 
дзей насць бе ла ру ска моў на га школь ні
цтва на Бе ла сточ чы не бы ла спы не на 
ў 1946 го дзе. Па ча ло яно ма са ва ад наў
ляц ца з 1949 го да, а сіг нал для та кіх дзе
ян няў прый шоў з Са вец ка га Са ю за.

— Толь кі ад чэр ве ня да ве рас ня 
1949 го да ар га ні за ва ла ся на Бе
ла сточ чы не 39 бе ла ру скіх школ, 
у якія бы лі на кі ра ва ны дзет кі 
пра ва слаў на га ве ра выз нан ня. 
У 1956 го дзе па ча ла вы да вац ца 
«Ні ва» і бы ло зас на ва на Бе ла
ру скае гра мад скакуль тур нае 
та ва ры ства, — пры га даў саб ра
ным пра фе сар Яў ген Мі ра но віч, 
якія паз ней ад каз ваў на пы тан ні 
з за лы.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

Бе ла ру сы 
ў ЗША

Та кую наз ву мае кні га Ві таў та Кі пе ля, якая з’я-
ві ла ся ў 2017 го дзе ў вы да ве цтве «Кні газ бор». 
Гэ та вы дан не дру гое да поў не нае і дап ра ца ва нае. 
На ву ко вым рэ дак та рам з’яў ля ец ца На тал ля Гар-
дзі ен ка.

Аў та рам гэ тай пі я нер скай (у аме ры кан скіх тра-
ды цы ях) кні гі з’яў ля ец ца ды рэк тар ма ла ка му вя до-
май ра ней на Баць каў ш чы не ўста но вы Бе ла ру скі 
ін сты тут на ву кі і ма ста цтва (БІ НіМ) у Нью-Йор ку 
док тар Ві таўт Кі пель. Гэ та ў на ступ ныя дзе ся ці-
год дзі пас па лі ты чы тач бу дзе паз на ваць спа да ра 
Ві таў та ў яго шмат лі кіх раз на стай ных іпа ста сях: 
дас лед чы ка, на ву коў ца, па лі тыч на га і гра мад ска га 
дзе я ча, біб лі ёг ра фа, апан та на га кніж ні ка, за ха валь-
ні ка гі ста рыч най па мя ці не толь кі пас ля ва ен най бе-
ла ру скай Аме ры кі, але і да ва ен на га Мен ска...

Пас ля дэ бю ту на Баць каў ш чы не кні га «Бе ла ру-
сы ў ЗША» бы ла вы да дзе на ў 1999 го дзе на ан г лій-
скай мо ве ў ака дэ міч ным вы да ве цтве Uni ver si ty 
Press of Ame ri ca. Для гэ та га пе ра вы дан ня за ас но-
ву ўзя ты пе ра клад Сяр гея Шу пы...

Трэ ба ад зна чыць, што Ві таўт Кі пель (нар. 30 
мая 1927 г. у Мен ску) у 1945-1948 гг. у Бе ла ру-
скай гім на зіі імя Ян кі Ку па лы ў За ход няй Ня меч-
чы не зай маў ся скаў тын гам. Па сту піў на ме ды-
цын скі фа куль тэт Цю бін ген ска га ўні вер сі тэ та, 
а ў 1953 г. за кон чыў Лю вэн скі ўні вер сі тэт (Бель-
гія) з дып ло мам ге о ла га, а ў 1955 г. ат ры маў сту-
пень док та ра мі не ра ло гіі.

Быў за ступ ні кам стар шы ні Са ю за бе ла ру саў 
Бель гіі. У 1955 г. пе ра е хаў у ЗША. Пра ца ваў у на ву-
ко ва-выт вор чых фір мах, у Бал ты мар скім уні вер сі-
тэ це (штат Ма ры ленд). З 1959 па 1985 гг. зай маў 
роз ныя па са ды ў Дас лед чым цэн т ры на ву кі і тэх-
на ло гіі Нью-Йор к скай пуб ліч най біб лі я тэ кі (у тым 
лі ку і на па са дзе вы ка наў ча га ды рэк та ра). У 1960-
1963 гг. ву чыў ся ў Рут гер скім уні вер сі тэ це (Нью-
Джэр сі), дзе ат ры маў яш чэ адзін дып лом па спе-
цы яль нас ці біб лі я тэ каз наў ства. Лі дар бе ла ру ска-
га рэс пуб лі кан ска га ру ху. Стар шы ня Фе дэ ра цыі 
бе ла ру скіх рэс пуб лі кан скіх клу баў (1972-1982 гг.). 
У1974 г. аб ра ны на стар шы ню Рэс пуб лі кан скай фе-
дэ ра цыі шта та Нью-Джэр сі. Рэ дак тар га зе ты рэс-
пуб лі кан цаў шта та Нью-Джэр сі «He ri ta ge Re view». 
За сна валь нік і ды рэк тар бе ла ру скіх фе сты ва ляў 
у Нью-Джэр сі (1978-1982 гг.). Уз на га ро джа ны 
ў 1975 г. ме да лём Па ня во ле ных на ро даў Эй зен хаў-
э ра. Ад 1982 г. ды рэк тар БІ НіМ. Ня гле дзя чы на та-
кі ша ноў ны ўзрост, док тар Ві таўт Кі пель за хоў вае 
ці ка васць да па дзей у Баць каў ш чы не і над звы чай 
плён на пра цуе. Гэ тая над звы чай ці ка вая кні га та-
му яск ра вы до каз.

Пад рых тоў ка дру го га вы дан ня за ня ла ка ля 
двух га доў су поль най пра цы са мо га Ві таў та Кі пе-
ля, ар хі ві ста Ля во на Юрэ ві ча і дас лед чы ка бе ла-
ру скай эміг ра цыі На тал лі Гар дзі ен кі. Кні га вый-
ш ла ў се рыі «Біб лі я тэ ка Баць каў ш чы ны». Кні га 
па куль яш чэ ёсць у кні гар нях Бе ла ру сі.

Аляк сей ША ЛА ХОЎ СКІ
гі сто рык куль ту ры, жур на ліст-фры лан сер

І так ад сту дзе ня рас па
чаў ся но вы кру га ва рот 
па дзей, з но вы мі жа дан ня
мі, спа дзя ван ня мі, праг но
за мі ды пра ро цтвамі. Па 
сту дзе ні ад нак су дзіць, 
якім бу дзе ўвесь год, цяж
ка. Сту дзень больш свя
точ ны, як пра цоў ны ме
сяц. У ім про ста ча ра дою 
ідуць важ ныя га да выя 
свя ты: Но вы год, Раж джа
ство Хры сто ва, Ста ры но
вы год, Ва дох рыш ча і ін
шыя мен шыя свя ты. І вось за 
гэ ты мі сак раль наза столь ны мі 
ры ту а ла мі ча ла век про ста не 
ўспя вае ра заб рац ца ў сва ёй сі
ту а цыі і ў сі ту а цыі сва ёй сям’і, 
ка лі та кую мае. Наг ля да ец ца 
так са ма пэў ны за стой і ў дзяр
жаў най, і ў між на род най ак тыў
нас ці ды па лі ты цы.

І ўсёта кі на ша дзяр жаў нае кі раў ні
цтва так раз мах ну ла ся ў па бу до ве на
шай кра і ны, што і ў моц на свя точ ным 
сту дзе ні ў іх про ста кі пе ла ра бо та. Ад бы
ла ся маш таб ная пе раст рой ка на шых мі
ні стэр стваў. Ад ны мі ні стэр скія чы ноў ні кі 
бы лі па вы ша ны, дру гія па ні жа ны, трэ ція 
ака за лі ся і зу сім не пат рэб ны мі. У га рач
цы пе раст рой кі маг лі зняць з вы со кай па
са ды і та кіх чы ноў ні каў, якіх, зда ва ла ся, 
ніх то зняць не ад ва жыц ца. І ні чо га не ста
ла ся, на ша кра і на на да лей ста іць на тым 
са мым мес цы, што і да сюль ста я ла...

На ступ най важ най сту дзень скай па
дзе яй бы ло ўра чы стае свят ка ван не дня 
на ра джэн ня Адоль фа Гіт ле ра... Так, так, 
гэ та га ка та і за бой цы мно гіх мі льё наў 
у ні чым не па він ных лю дзей. Свят ка ва лі 
яго на шы фа шы сты, роз най мас ці на цы
я на лі сты, прад стаў ні кі ін шых змроч ных 
сіл зла і без за кон ня. Свят ка ва лі па ўсёй 
сва ёй фа шыс ц кай фор ме і з усі мі ат ры
бу та мі, ры ту а ла мі і гуч ны мі гай ля мі. І ўся 
гэ тая ўзнёс лая ўра чы стасць ад бы ла ся 
ў кра і не якая — па вод ле гэ та га ж Гіт ле
ра — пер шая ме ла знік нуць з аб ліч ча 
зям лі і дзе яш чэ да сюль гу ста ста яць па
ну рыя пом ні кі фа шыс ц кіх фаб рык смер
ці... Вось та кія па ра док сы. З ад на го бо ку 
не ві на ва тыя лю дзі столь кі ўжо ча су му
сяць ап раў д вац ца пе рад цэ лым све там 
за гіт ле раў скія пом ні кі смер ці, а ін шыя 
поль скія лю дзі пам пез на рых ту юць і свят
ку юць дзень на ра джэн ня Гіт ле ра, про ста 
ko niec świa ta...

Не мо жа, ка неш не, не тры во жыць усіх 
нас ак ту аль нае суп раць ста ян не па між аме
ры кан скана таў скім альян сам і Ра сі яй. Яно 
пры бі рае што раз но выя фор мы і вы раз на 
аб васт ра ец ца. Ка лі спа чат ку абод ва ба кі 
са пер ні ча лі ў ас ноў ным у эка на міч най і мі
лі тар най сфе рах, то з пры хо дам да ўла ды 
До наль да Трам па про ста кан так ты ва ўсіх 
сфе рах аб ры ва юц ца. На ват у, зда ва ла ся 
б, мі ра лю бі вым спор це. Гэ та ня доб ры і не
бяс печ ны стан па між ядзер ны мі дзяр жа ва
мі. Хоць і на да лей пра бу юць яны га ва рыць 
аб раў на ва зе сіл ды па ры тэ тах, але кож ны 
бок ста ра ец ца пе ра хіт рыць, ашу каць са
пер ні ка. І ча сам пах ва ліц ца но вай, ма гут
най зніш чаль най сі лы збро яй. Ой, ня доб
ры гэ та праг ноз на бу ду чы ню і мір нае су іс
на ван не. Па доб ныя спа бор ні цтвы ні ко лі да 
даб ра не вя лі. Мо гуць і ця пер на ра біць нам 
ка шы, не дай Бо жа...

Зма ган не за раў на ва гу сіл, за па ры
тэ ты гэ та не на шых ча соў вы дум ка і не 
су час ных па лі ты каў. Яны заў сё ды іс на ва
лі — і заў сё ды, на жаль, бы лі вой ны, што
раз страш ней шыя. І бы лі ка неш не, ужо 
даў но ра зум ныя лю дзі, якія да ска на ла 
ве да лі ца ну гэ тым па ры тэ там, і ад к ры та 
га ва ры лі аб іх. На пе ра ло ме ва сям нац ца
та га і дзе вят нац ца та га ста год дзяў жыў, 
на пры клад, Уі льям Блейк, ан г лій скі па эт 
і ма стак. Вый ш ла не каль кі кніг яго па э зіі. 
Ад на з іх на зы ва ла ся «Пра роц кія кні гі», 
якую пе ра клаў на ру скую мо ву Са му іл 
Мар шак. А ў ёй быў змеш ча ны пра роц кі 
верш, які вель мі па суе да на ша га звар’ я
це ла га ча су. У ім га вор ка ідзе пра тое, да 
ча го вя дзе зма ган не за ва ен ную раў на ва
гу сіл ды па ры тэ ты. Га во рыц ца так са ма, 
пры якіх умо вах на сту піць на рэш це поў
ная раў на ва га сіл. А зна чыць, на сту піць 
ка нец спрэч кам і вой нам. Вось ён:

На ста нет день, свер шит ся пра вый суд,
Урав но ве сят ся ве сов во ен ных ча ши,
Ког да всех ва ших на ши пе раб ьют,
А на ших — ва ши...

Вось вам гор кая праў да, да 
якой з та кім ім пэ там пруць не ка
то ры дзяр жа вы і іх не ра зум ная 
ва ен ш чы на...

Пад су моў ва ю чы два пер шыя 
ме ся цы гэ та га го да, ад ра зу ві
даць, што па чаў ся ён нам з не ма
лы мі кло па та мі. Бы лі, ка неш не, 
больш удач ныя спра вы. Але 
бы лі і менш удач ныя ці зу сім га
неб ныя. Ад бы ла ся, на пры клад, 
вя лі кая пе раст рой ка на шых мі ні
стэр стваў. Прый шлі на пра цу но
выя лю дзі ці про ста па мя ня лі ся 
сва і мі мес ца мі, але як яны бу дуць 
вы кон ваць сваю ра бо ту, ска заць 
цяж ка. Увесь год і па доб на тры 
тэр мі ны паў на мо цтваў пе рад імі, 
вось і па ба чым. Ка лі су дзіць па 
ўзна га ро дах, якія яны ня даў на 
да ста лі, то да сюль пра ца ва лі яны 
вель мі доб ра... Моц на га неб най 
спра вай з’яў ля ец ца, спа мя ну тае 
ўжо мною, ура чы стае свят ка ван
не дня на ра джэн ня Адоль фа Гіт
ле ра... Да ня доб рых спраў трэ ба 
да лі чыць і тое, што па ча лі рап там 
пса вац ца ўза е ма ад но сі ны па між 
Поль ш чай з ад на го бо ку, а Із ра і
лем і Злу ча ны мі Шта та мі Аме ры кі 
з дру го га бо ку. Ві даць, пра бег ла 
між гэ ты мі кра і на мі чор ная кош
ка... У на шых аль пі ні стаўгі ма лай
цаў так са ма не най ле пей пай ш лі 
спра вы. Адзін з іх ужо за гі нуў, ін
шыя па ка ле ча ныя, па ма ро жа ныя 
мер з нуць дзесь ці там вы со ка. 
А вяр шы ня К2 про ста як фі га 
гор да гля дзіць на іх звер ху не 
зда бы тая. І мае ра цыю вяр шы ня, 
бо ча го ж лез ці на сі лу ту ды, дзе 
вас не хо чуць, дзе ба ро няц ца 
пе рад ча ла ве кам, па доб на, вян
цом пры род на га тва рэн ня і раз
бу раль най сі лай яго. Ужо ж і так 
ня ма ла на нёс ён шко ды зям лі, 
ва дзе і кос ма су...

І яш чэ на ад ну ак ту аль ную 
спра ву ха чу звяр нуць ва шу ўва гу 
ў ма іх сум ных раз ва жан нях — на 
зі мо вую Алім пі я ду ў Паў д нё вай 
Ка рэі і ўво гу ле на спорт. Ня доб
ра дзе ец ца ця пер у спор це, бо 
важ ней шую ро лю іг ра юць у ім 
гро шы, ча ста бруд ныя, і па лі ты
ка, якая ба дай ні ко лі чы стай не 
бы вае. А сап раў д ныя спа бор
ні цтвы па він ны быць чы сты мі 
і спра вяд лі вы мі. Яны па він ны 
мі рыць, яд наць, ума цоў ваць 
зго ду і друж бу. А ча ста бы вае 
на ад ва рот, се ец ца і там няз го да, 
раз лад, кан ф лік ты, аб ме жа ван ні, 
пра па дзі яны про па дам. Што мы 
вы раз на і ба чым на Алім пі я дзе...

Гра мад ска-па лі тыч ная сі ту а цыя 
на Бе ла сточ чы не ў 1944-1956 га дах

1Fпрацяг

Па чат кі 2018 го да

vВа сіль СА КОЎ СКІ

Як заў сё ды Сла ва мір 
не пад вёў
Но вае Ляў ко ва На раў чан скай шмі ны Гай наў-

ска га па ве та — вё ска-ву лі цоў ка. Ну, 20 хат ёсць на 
ка лё ніі. Сол тыс пак ла па ціў ся і вё ска мае тра ту ар. 
Кло пат толь кі зі мой — неш мат лі кія жы ха ры змя-
та юць снег з тра ту а ра. Ля жыць ён, то ня хай са бе 
ля жыць. Та кая там бя да. Прый дзе вяс на і снег зы-
дзе. А вось ужо на два ры кро чыць са ка вік, а сне гу 
яш чэ пры бы вае і пры бы вае. 2 са ка ві ка г.г. сол тыс 
Но ва га Ляў ко ва ад гар нуў снег з тра ту а ра ка ля сва-
ёй ха ты. Су се дзі не пай ш лі яго сле дам. Ну, мо жа 
пе раш ко дзіў кры ху ма роз. А мо бы ла не ах во та 
і абы я ка васць. За раз мы ста лі та кія вель мі вы гад-
ныя. Но са не вы су нем з ха ты на ву лі цу. Быў я ў На-
раў цы. Тут жы ха ры паз мя та лі снег з тра ту а раў. 
Зна чыць, мож на.

3 са ка ві ка на ўлас ны ма лы трак тар са сне га а-
чыш чаль ні кам зноў сеў но ва ляў ко вец Сла ва мір 
Смоль скі. Ён згар нуў бе лы пух на ўсёй даў жы ні 
тра ту а ра. І на заў т ра ра ні цай — у ня дзе лю 4 са-
ка ві ка г.г. — но ва ляў коў скія жан чы ны пай ш лі 
ў цар к ву ў Ста рое Ляў ко ва па рас чыш ча ным тра-
ту а ры.

Спа дар Сла ва мір, дзя куй та бе яш чэ раз за дзей с-
ную да па мо гу ў рас чыст цы вя ско ва га тра ту а ра ад 
за ма ро жа на га сне гу. Да дам, што ў „Ні ве” № 5 ад 4 
лю та га г.г. быў мой до піс пад за га лоў кам „Сол тыс 
дзя куе”. Дзя ка ваў я руп ліў цу Слаў ку Смоль ска му. 

(яц)
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Край мой
Не за ла ты зу сім, не срэб ны,
Быў на та бе заў сё ды ўбор
Звы чай ны са мы, са мы зрэб ны:
Зя лё ны луг ды сі ні бор,
Ка ля да ро гі жы та ў по лі,
Вяр ба ста рая ля ра кі,
Ды ў жоў тым во сень скім пры по ле
Ра бін дас пе лых агань кі.
Ты не сля піў ва чэй.
Быў про сты
Ва ўсе вя кі твой род ны ўзор:
Га ёў бя лют кая бя ро ста,
Гу сты бла кіт ляс ных азёр,
I лён, зу сім, як не ба,
СІ НІ,
I ўсе ў ра мон ках бе ра гі...
Мой бе ла ру скі, мой адзі ны
Край, ад ка лы скі да ра гі..

Ге надзь Бу раў кін

Ка лі пе ра ся ка ем мя жу з Бе ла рус-
сю, па ба чым ба не ры з рэк ла май 
бе ла ру скай мо вы. Усё гэ та дзіў на. 
На зда ро вы ро зум, у Бе ла ру сі ўсе па-
ві ны ве даць мо ву ты туль най на цыі 
кра і ны.

Ад нак знач ная част ка бе ла ру саў 
пе рай ш ла на ру скую мо ву і ча сам 
шка дуе та ко га ра шэн ня. Асаб лі ва 
мо ладзь, для якой вы ву чэн не род-
най мо вы — важ ны і па трэб ны 
вык лік, асаб лі ва для тых, хто ра зу-
мее пы тан не то ес нас ці.

З дум кай пра та кіх лю дзей пра-
цуе гра мад ска-куль тур ніц кая кам-
па нія «БУДЗЬ МА БЕ ЛА РУ СА МІ! ». 
Ад ной з іх ніх пра па ноў з’яў ля ец ца 
ка лян дар на 2018 год з ма люн ка мі 
і сло ва мі на кож ны дзень. Яго за га-
ло вак гу чыць як загад і ло зунг: «Не 
маў чы па-бе ла ру ску».

Кож ны ме сяц па чы на ец ца з на-
род най пры каз кі «з са ба кам». 
У сту дзе ні пры каз ка пры мер ка ва-
ная да свя та Ка ляд: «Пер шы блін 
— са ба ку». У ёй за фік са ва ныя ста-
ра жыт ныя па вер’і бе ла ру саў, якія 
ўяў ля лі дух прод каў у воб ра зе са ба-
кі. Прод кі пры хо дзі лі на ка ляд ную 
вя чэ ру, та му пер шы блін аба вяз-
ко ва трэ ба бы ло вы нес ці на двор 
для са ба кі. Лю дзі ве ры лі, што та кі 
«па ча сту нак» пас п ры яе ў на ды хо-
дзя чым го дзе. Ка лі ідзе пра бя гу чы 
ме сяц — са ка вік — тут так са ма 
на род ная пры каз ка: «Доб ры са ба ка 
леп шы за лі хо га ча ла ве ка». 

Тут усё про ста і яс на. Так са ма 
ма люн кі аб вяш ча юць на ды ход 
вяс ны і Свя та 25 Са ка ві ка. Згод на 
з пры род ным кру га го дам, у чэр ве ні 
шмат кве так і пры лад, звя за ных 
з ад па чын кам. Част ку ма люн каў, 
як «сі нюю пан чо ху ва ўзо ры» трэ-
ба па ма ля ваць. Пры гэ тым ме ся цы 
так са ма на род ная пры каз ка: «Хто 
ліс лі вы, той кус лі вы!».

Ад ным сло вам: ка лян дар ву чыць 
нас бе ла ру скіх слоў і дзя ку ю чы яму 
паз на ем ха рак тар на ро да. Гэ та жы-
вая іг ра, якая ні ко лі не за вяр ша ец-
ца...

Па гля дзі це са мі:

Кам па нія «Будзь ма бе ла ру са мі!» 
пра цуе дзе ля паг лыб лен ня куль тур-
най ідэн тыч нас ці бе ла ру саў на гле-
бе па ва гі да свай го на ро да, яго гі сто-
рыі, куль ту ры і мо вы. Праз свае пра-
ек ты яна да но сіць, што бе ла ру ская 
куль ту ра ба га тая на тра ды цыі, а мо-
ва — якас ны сро дак ка му ні ка цыі. 
Ідэю ка лен да ра пры ду ма ла Дар’я 
Ман дзік, а ўклас ці яе ў эле мен ты 
гэ тай аду ка цый най іг ры да па мог 
ёй Ана толь Ла зар. Ка лян дар мож на 
вый г раць у зор чы ных кон кур сах.

(гак)

Род нае сло ва 
на кож ны дзень го да!

    

Ма літ ва
Ма гут ны Бо жа! Ула дар сус ве таў,

Вя лі кіх сон цаў і сэрц ма лых!

Над Бе ла ру сяй, ці хай і вет лай,

Рас сып пра мен не Свае хва лы.

Дай спор у пра цы спа кой най, шэ рай,

На тал ля Ар сен не ва
На хлеб што дзён ны, на род ны край.

Па ва гу, сі лу, і ве ліч ве ры

У на шу праў ду, у прыш ласць — дай!

Дай урад лі васць жыт нё вым ні вам,

Учын кам на шым паш лі ўма лот.

Зра бі сва бод най, зра бі шчас лі вай

Кра і ну на шу і наш на род.

Ге надзь Бу раў кін

Спектакль «Айцец Канстанцін Байко», Гайнаўка 11.03.2018 фота А.Мароз
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Міра ЛУКША

Мурмелад 

Котка Мурка наварыла
З ягад мармеладу,
Усіх дзетак запрасіла:
Смаката прынадная!

Хай частуюцца ўсе
Стравай адмысловай.
Хопіць лыжка або дзве —
Наясіся ўдоваль.

Нарабіла і ў запас 
Гаспадынька ежы,
Слоічак чакае вас
На зімовы снежань.

Студзень, люты 
– будзем жыць,  

І ніхто не хворы:
Трыццаць слоічкаў стаіць
У Мурчынай каморы!

Як пазнаць, што дзе стаіць
На палічках веерам?
Усё там як мае быць:
«Мурмелад» наклеена. 

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 11-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 25 сакавіка 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Не зва но чак,
А зві ніць.
Ног не мае,
А бя жыць.
Як га рэ за,
Скок ды скок:
Ён вя сё лы...
Р..... Ад каз на за гад ку № 7-2018: гло бус. 

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Ка мі ла 
Буш ко, Юсты на Вы соц кая, Ма рыя Сі да рук, Дам’ ян 
Кар ні люк, Маг да ле на Ка лі ноў ская з Бель ска-Пад-

ляш ска га, Мар та Пет ру чук, Мі хась Та па лян скі, Оля 
Кар даш з Нар вы, Ка ра лі на Кан д рат, Мар ты на Лук-

ша з На раў кі. Він шу ем!

Мудрыя вараняняты
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Пак лі ка ла ва ро на ва ра ня нят і ста ла іх на ву чаць, ас це ра гаць пе рад не бяс пе кай:
— Дзет кі мае, будзь це ўваж лі вы мі, сце ра жы це ся лю дзей. А ка лі па ба чы це, што ча ла век 

схі ліў ся, каб пад няць ка мень, та ды чым хут чэй ха вай це ся або ад ля тай це...
Па кі ва лі ў знак зго ды ва ра ня ня ты і пы та юць:
— Ма ту ля, а што нам ра біць, ка лі ча ла век ужо пад няў з зям лі ка мень і тры мае ў ру ках?
Ва ро на кар к ну ла ад за да валь нен ня і ка жа:
— Ця пер я спа кой ная за вас. Ба чу, не пра па дзя це ўжо, мае дзет кі, на гэ тым све це!

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

Krok Męka

Literka

Wizyta Re

Zamiar

Art

NiekiedyOwal

Zawór

Kosmita

Leśniczy

Wiosło

Wiosna

Nieśmiały

Masarz

Поль ска-бе ла ру ская кры жа ван ка № 11-2018
За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, 

з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу 
трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка-
выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 7-2018: 
Апо ра, до, пір, брам ка, скон, ма ша, амя ла, аба-

жур, Ас, аранж, гон та, на, ка кос. Маг, аз бу ка, сон, на, 
ода, на бат, ра ма, ма рак, мя жа, па ца лу нак, шарж, кра-
ма, Ас.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Іа ан на Ні кі цюк, 
Маг да ле на Ка лі ноў ская, Маг да Яку бюк, Дам’ ян 
Кар ні люк з Бель ска-Пад ляш ска га, Мая Та па лян-
ская з Нар вы, Аляк сан д ра Мар ты но віч, На тал ля 
Ха ру жая, Мар та Зуб рыц кая з НШ свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Мар ты на Лук ша з На раў кі, 
Ві я ле та Сма люк з Арэш ка ва. Він шу ем!

(Мі ко ла Чар няў скі)

Да ра гія сяб ры! На блі жа ец-
ца 25 Са ка ві ка — Свя та Во лі, 
дзень, які ад зна ча юць ты ся чы 
бе ла ру саў у цэ лым све це. У нас, 
на Пад ляш шы ўка ра ні ла ся тра-
ды цыя свят ка ван ня. Пра свя та 
га во рым на ўро ках бе ла ру скай 
мо вы і на школь ных лі ней ках, 
у сям’і і на ма стац кіх ме ра пры-
ем ствах.

Каб год на і твор ча ад зна чыць 
со тую га да ві ну аб вяш чэн ня Бе-
ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі 
ў 1918 го дзе, мы пры ду ма лі для 
вас свя точ ны кон курс. Ва шай 
за да чай бу дзе на пі саць твор на 
тэ му:

МОЙ ГЕ РОЙ 
— БЕ ЛА РУС!

Па ду ма е це — хто та кі мо жа 
стаць ва шым ге ро ем?

Пе рад ва мі шы ро кі вы бар і не-
аб ме жа ва ныя маг чы мас ці:

— ва шым ге ро ем мо жа стаць 
та та, брат, ма ма, ся стра, дзед, 
цё ця, ба бу ля ці ін шы сва як або 
лю бы зна ё мы...

— на стаў нік, ма стац кі ін ст-
рук тар, апя кун пра ек та...

— гі ста рыч ны пер са наж, пісь-
мен нік, гра мад скі дзе яч, жур на-
ліст, ма стак...

— ваш лю бі мы лі та ра тур ны 
ге рой...

— ваш сяб ра або сім па тыя...
Кон кур с ныя пра цы мо жа це 

на пі саць у фор ме вер ша, апа вя-
дан ня або жур на ліс ц кіх жан раў 
— рэ пар та жа, фе лье то на, эсэ, 
ін тэр в’ю.

Мой ге рой — бе ла рус! 
Кон курс на 100-год дзе БНР

Пра цы бу дуць ацэ не ны ад-
мыс ло вай ка мі сі яй, якая наз-
на чыць су пер фай ныя ўзна га-
ро ды — ве ла сі пед, бе ла ру скія 
кніж кі і CD з бе ла ру скай му зы-
кай, за пра шэн не на жур на лі-
сцка-ма стац кія май стар-кла сы 
Су стрэ чы «Зор кі».

Кон кур с ныя пра цы да сы лай-
це да 1 мая 2018 го да.

Кон курс прад ба ча ны для 
вуч няў па чат ко вых школ і гім-
на зій. Не ад к лад вай це за да чу, 
пач ні це ду маць, рых та вац ца 
і пі саць ужо сён ня.

Ган на Кан д ра цюк

Беларуская 
дыктоўка 2018 
у Беластоку
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Як ра ней ла дзі лі дог ляд за дзець
мі з ін шы мі аба вяз ка мі? Як 
баць кі і дзе ці маг лі пра вес ці 

час ра зам? Як ка лісь да ва лі са бе ра ды 
з ты по вы мі дзі ця чы мі праб ле ма мі? Якая 
мэб ля і прад ме ты суп ра ва джа лі дзя цін
ства? І, на рэш це, якія ці ка выя дос ве ды 
ў ста рэй шых па ка лен нях мо гуць знай с ці 
для ся бе сён няш нія баць кі? Гэ тыя і ін
шыя пы тан ні, звя за ныя з дог ля дам за дзі
цём даў ней і сён ня ста лі тэ май пра ек та 
«Па між па ка лен ня мі: эт на гра фія і спад чы
на». Су стрэ ча, пры све ча ная даў ня му дзя
цін ству «Ёсць што ўспом ніць», спа лу ча
ная з вы ста вай фо таз дым каў і філь мам, 
з’яў ля ец ца вы ні кам пра ек та, пра ве дзе на
га ле там Аса цы я цы яй «Эт на гра фіч ная 
май стэр ня» ў Га ра доц кай і Мі ха лоў скай 
гмі нах. У ма стац кай част цы ўба чыць мож
на бы ло сцэн ку «Ад вед кi» ў вы ка нан ні 
ак тыў ных жан чын са Слу чан кі і ва ко ліц 
(гурт вя ско вых гас па дынь „Але Баб кі”) 
ды вы ступ лен не ка пе лы „Ху тар”. Быў па
каз на шэн ня дзя цей у хуст ках, фо табуд
ка, фільм і ін шыя, сма ка ві тыя ат рак цы ё
ны. Перш за ўсё вель мі ба га ты свой скі 
па ча сту нак, які пад рых та ва лі жы ву чыя 
„але баб кі”. Усё 24 лю та га, у Га ра доц кім 
цэн т ры куль ту ры; ра ней быў па каз у Мі
ха ло ве.

На сця не ка па«ды ван», даў но выт ка
ная на ткац кім стан ку. По бач пле це ны 
ко шыкка лы ска. Ме на ві та на гэ тым фо
не мож на бы ло зра біць фо таз ды мак, 
з сяб ра мі ды ляль кай Прак сэ дай. Пра ект 
«Ёсць што ўспом ніць. Дзя цін ства ў апо ве
дах жы ха роў Га ра доц кай і Мі ха лоў скай 
гмін” пад во дзіў эт на гра фіч ны пра ект 
«Па між па ка лен ня мі — эт на гра фія і куль
тур ная спад чы на», які быў рэ а лі за ва ны 
ў 2017 го дзе Аса цы я цы яй «Эт на гра фіч
ная май стэр ня». Па зі ру ю чыя асо бы ат
рым лі ва лі ад ра зу па мят ны зды мак.

У лі пе ні і жніў ні, ка ман да Аса цы я цыі «Эт
на гра фіч ная май стэр ня» на ве да ла асоб
ныя вё скі ў Мі ха лоў скай і Га ра доц кай гмі
нах на Пад ляш шы. Эт ног ра фы звяр ну лі
ся да прад стаў ні коў ста рэй ша га па ка лен
ня, каб яны па дзя лі лі ся сва ім во пы там 
і ўспа мі на мі, звя за ны мі з баць коў ствам, 
і, у пры ват нас ці, як даў ней вы гля даў кло
пат аб ма лень кіх дзе цях. Су стрэ чы пры
ня лі фор му гу тар кі, у спа лу чэн ні з праг
ля дам ся мей ных здым каў або аб’ ек таў, 
звя за ных з гэ тай тэ май. Пра вя лі дзя сят кі 
ін тэр в’ю з па жы лы мі людзь мі пра тое, як 
ра ней вы гля даў дог ляд за дзець мі.

Саб ра ны ма тэ ры ял мо жа стаць нат х нен
нем для баць коў, ды зай не раў і рэ жы сё
раў. Су стрэ чы з жы ха ра мі гмін з’яў ля юц
ца част кай пра ек та «Па між па ка лен ня мі: 
эт на гра фія і спад чы на», які рэ а лі зу ец ца 
Аса цы я цы яй і су фі нан су ец ца На цы я наль
ным куль тур ным цэн т рам у рам ках пра гра
мы „Куль ту ра — Ін тэр вен цыі 2017”. Мэ та 
зак лю ча ла ся ў тым, каб саб раць апо ве ды 
ста рэй ша га па ка лен ня ды знай с ці ў іх 
рэ ка мен да цыі, якія мо гуць быць ка рыс
ны мі і для су час ных баць коў. Саб ра ныя 
апо ве ды і фа та гра фіі ста лі ас но вай для 
ства рэн ня эк с па зі цыі, філь ма, се рыі паш
то вак і ца цак. Ма тэ ры я лы бы лі пад рых та
ва ны ў суп ра цоў ні цтве з Май стэр няй кі но, 
фа та гра фіі і гу ку „Няз бод ка” ў Мі ха ло ве 
ды пра ек тан т ка мі і ды зай не ра мі: Ка яй Но
саль і Ган най Врэн гай з ОН ТАсту дыі, Алё
най Тра фі ма вай, Ка мі лем Ка раль чу ком 
і Між дыс цып лі нар най гру пай дас ле да ван
ня дзя цін ства Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та.

У Га ра доц кай гмі не рас пыт ва лі яны 
ў Ме ляш ках, Слу чан цы, Бе ля ві чах, Па
да зе ра нах, Ра ду ні не, За лу ках, Па дза лу
ках, Стан цыі Ва лі лы і Га рад ку. У вы ні ку 
ат ры ма лі ці ка вую звод ку ін фар ма цый 
пра дзя цін ства не каль кі дзе ся ці год дзяў 
та му. У су бо ту ў вель мі ма роз ны і снеж
ны ве чар шмат люд на саб ра ныя гле да чы 
па гля дзе лі прэ зен та цыю, зроб ле ную 
эт ног раф ка мі Ан най Бінь кай, Ка яй Кой
дэр і Мі ха лам Дэм скім ды фільм — за піс 
ус па мі наў дзя цін ства на Пад ляш шы, па
стаў ле ны Та ма шом Вісь неў скім п.з. «Ка
ліш няе жыц цё». У хо ле Га ра доц ка га цэн т
ра куль ту ры бы лі па ве ша ны 12 таб ліц са 
здым ка мі і апі сан ня мі, кра на ю чы мі роз
ныя ас пек ты звя за ныя з дзя цін ствам, да 

ства рэн ня якіх вы ка ры ста ны пра ве дзе
ныя гу тар кі і ста рыя фа та гра фіі. Мож на 
бы ло па гу ляць цац кай, якая бы ла рас п
ра ца ва на на ас но ве гі сто рый пра ста рыя 
гуль ні. Ме ра пры ем ства да ло маг чы мас ць 
су стрэц ца і па га ва рыць са ста рэй шым 
па ка лен нем ма ла дым баць кам, дзе цям 
і ўсім ін шым асо бам, за ці каў ле ным у тэ
ме. Асаб лі ва дзе ці бы лі за ці каў ле ны 
тым, як гу ля лі іх дзя ды і баць кі. «Ка чан не 
ка ля са» — ка чан не пяч но га кру га, гуль
ня на дзі ма ным сві ным по сі кам як мя чом 
— вось якія бы лі са мыя фай ныя гуль ні 
вя ско вых дзе так. Дзе ці ўме лі змай ст ра
ваць са мі цац кі, які мі гу ля лі ле там і зі мой. 
Ды зай нер ская цац ка, якую скла лі на 
май стэр ні, скан суль та ва ная з най мен шы
мі ды зай не ра мі — з ёю мож на зра біць 
мно га ча го і дзяў чын ка мі, і хлоп чы ка мі, 
і ні ко лі з ёю ня нуд на.

— Суст рэ лі мы на гу тар ках мно ства 
нез вы чай ных лю дзей, — ка за ла Ан на 
Бінь ка. — І ўсім тым асо бам, якія сха це лі 

па дзя ліц ца з на мі сва ім дос ве дам, яш чэ 
раз вель мі дзя ку ем. Пра ца ва лі мы ў ін тэр
дыс цып лі нар най гру пе. Бы лі ся род нас 
асо бы якія зай ма лі ся дас ле да ван нем, 
якія ха дзі лі па вё сках, шу ка ю чы асоб, якія 
схо чуць з на мі раз маў ляць, і пра ек тан
ты, і, вя до ма дзе ці, якія на кож ным эта пе 
на шых дзе ян няў па ма га лі ва ўзнік нен ні 
рэ зуль та таў на шых пра ек таў. Ста ра лі ся 
на ве даць як най больш мяс цо вас цей. Ха
дзі лі мы па вё сках, шу ка ю чы ад важ ных 
лю дзей, якія зго дзяц ца ра ска заць нам 
сваю ўлас ную гі сто рыю. Не толь кі мы раз
маў ля лі, ме лі мы на го ду так са ма ўба чыць 
не ка то рыя прад ме ты, звя за ныя з тым, 
як вы гля да ла ка лішняе жыц цё. І па мят кі 
з мі ну ла га — фо таз дым кі. Не ка то рыя з іх 
да па ма га лі пры га даць мі ну лыя фак ты 
і рэ чы. Пры вез лі мы з вё скі вя лі кую ка лы
ску, якую мо жам уба чыць на эк с па зі цыі 
і на ват зра біць пры ёй зды мак. Рас пы та лі 
мы пра дзя цін ства асоб, якія ця пер ма юць 
пяць дзя сят, шэс ць дзя сят, сем дзе сят, во
сем дзе сят га доў. Не ка то рыя на ра дзі лі ся 

пе рад вай ной і ў час вай ны, і тыя ўспа мі
ны бы ва юць ча сам траў ма тыч ныя. Не ка то
рыя з іх хут чэй ра сказ ва лі пра дзя цін ства 
сва іх дзя цей, чым пра сваё. Ра ска зы бы лі 
пра тое, як зай ма лі ся дзець мі, як іх на сі лі, 
ва зі лі, як за бі ра лі ў по ле, як яны гу ля лі.
Так са ма пра гру па выя гуль ні дзя цей, якія 
гу ля лі ра зам.

Ге ра і ня філь ма Ва лян ці на Гор бач з Ялоў
кі на па ро зе сва ёй ха ты доў га ра сказ ва
ла пра сваё дзя цін ства і дзя цін ства сва іх 
дзя цей.

— Ай, ка лісь не жы це. І на шы дзе ці ха ва лі
ся якось, і мы ха ва лі ся. Ніх то там не раз
дум ваў. Як ма лод шай бы ла, то ка ро вы бы
лі, то свін ні, га ня лі іх... А ця пер як жы веш 
— уста неш ра но, не ма еш ча го ра біць. 
Што лю бі ла ес ці, як бы ла ма лая? Усё. 
Ма ла ко, сыр, буль ва. Най больш я лю бі
ла буль бя ныя пляц кі, з кіс лай смя та най. 
Цы бу ля з але ем, час нык. А што для сма ка
ты? На фэс це лі за кі. Які ясь цу кер кі. Але 
не бы ло за што вель мі ку піць. Га да ва лі ся 
мы ў бя дзе. А ця пер што... У пя ску мы гу
ля лі. То сып лем, пе ра сы па ем. У «кля сы» 
на да ро зе. Дзе там, каб якая нянь ка бы
ла. Ма лое ка роў пас ві ла... А «смоч кі» якія 
бы лі — у льня ную шмат ку на жу еш хле ба 
з цук рам, за вя жаш, і ма лое смок ча...

Ка пе ла „Ху тар” з гэ тай на го ды пад рых
та ва ла рэ пер ту ар, звя за ны з тэ май дзя
цін ства і ма ла дос ці саб ра ных гле да чоў. 
Смач най куль мі на цыяй су стрэ чы бы лі 
сма кот ныя во да ры тра ды цый ных страў, 
якія вый ш лі з пра ца ві тых і та ле на ві тых 
рук гас па дынь — без якіх цяж ка ўя віць 
са бе та кі ся мей ны ве чар. „Як пасвой
ску!” — це шы лі ся гос ці, уп ля та ю чы цёп
лае слу чан скае сма коц це...

Кая Кой дэрДэм ская — псі хо лаг і эт ног
раф, за ці каў ле ная ў пы тан нях, звя за ных 
з вы ха ван нем дзя цей, пер шас най са цы я
лі за цы яй, уп лы вам куль тур ных фак та раў 
на ўспры ман ні раз віц ця, пат рэ бы і ча кан ні 
дзя цей. Рых туе док тар скую ды сер та цыю, 
у якой ана лі зуе да па мож ні кі для баць коў 
аб раз віц ці не мяў лят, і су па стаў ляе іх 
з су час ны мі пе ра ка нан ня мі, ве ра ван ня мі 
і мі фа мі пра тое ж раз віц цё. Аса цы я цыя 

Ка лішняе жыц цё

„Эн таг ра фіч ная май стэр ня” з’яў ля ец ца 
няў ра да вай ар га ні за цы яй, якая гур туе 
ў пер шую чар гу эт ног ра фаў, кра яз наў
цаў і ан т ра по ла гаў куль ту ры. Аб ша рам іх 
за ці каў лен ня з’яў ля ец ца як тра ды цый ная 
на род ная куль ту ра, так і су час насць.

Дас лед чы кі вар ша вя не Кая і Мі хал Дэм
скія з па рай дзе так Ясем і ма лень кай Ан та
ні най па ся лі лі ся ў Цю мі чах пад Крын ка мі.

— Хо чам, каб на шы дзе ці вы ву ча лі бе ла
ру скую мо ву. Най б лі жэй у шко лу, дзе на
ву ча ец ца бе ла ру ская мо ва — у Га ра док. 
Цю мі чы цу доў нае мес ца, але ў Га ра док 
да ле ка ва та, — ка жа Кая, а Мі хал, які на
сіў ма ле чу на спі не ў ад мыс ло вай хуст цы, 
да дае:

— Мая ба бу ля — ро дам з Ме ляш коў. Ву
чы ла ся ў Га рад ку. Та му мя не цяг не ў гэ
тую ста рон ку.

vТэкст і фо та 
Мі ры ЛУК ШЫ
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8 са ка ві ка г.г. у Пад ляш скай ва я-
вод скай уп ра ве ад бы ла ся кан фе-
рэн цыя па тэ ме па дзей паў ве ка вой 
даў нас ці ў Бе ла сто ку. Да клад на 
гэ тую тэ му за чы та ла Ур шу ля Ге ра-
сі мюк з бе ла стоц ка га Ін сты ту та 
на цы я наль най па мя ці.

Па дзеі са ка ві ка 1968 го да ў Бе ла сто-
ку не ме лі маш таб на га ха рак та ру, бо 
і бе ла стоц кае сту дэн ц кае ася род дзе 
бы ло ў той час да во лі кво лае, толь кі 
дзве ву чэль ні бы лі та ды ў го ра дзе: Ме-
ды цын ская ака дэ мія ды Вы шэй шая 
ін жы нер ская шко ла, а сам го рад на ліч-
ваў уд вая менш жы ха роў чым ця пер ды 
быў аху та ны шчыль най ін фар ма цый най 
зас ло най. Па дзеі та го ча су, якія ўска лых-
ну лі Вар ша вай, у Бе ла сто ку пра я ві лі ся 
ад но не каль кі мі дзя сят ка мі ру ка піс ных 
лі сто вак, ней кі мі сціп лы мі суст рэ ча мі 
да трыц ца ці асоб. На ват ні ко га та ды не 
вы кі ну лі са шту ды яў, так як бы ло гэ та 
ў Вар ша ве.

Та му шмат мес ца бы ло прыс ве ча на 
агуль на поль ска му ра кур су та дыш ніх 
па дзей. Па коль кі зда рэн ні ад бы лі ся 
не каль кі ме ся цаў пас ля із ра іль ска-
араб скай ма лан ка вай вай ны ў чэр ве ні 
1967 го да, а га лоў ны мі за ва да та ра мі 
Са ка ві ка ’68 бы лі ме на ві та сту дэн ты 
з яў рэй скі мі ка ра ня мі, та ды і ў бок гэ тай 
на цы я наль най су поль нас ці абяр ну ла ся 
васт рыё рэ ак цыі та дыш ніх улад. Да даць 
трэ ба, што пра жы ва ю чыя та ды ў Поль ш-
чы яў рэі не скры ва лі свай го за хап лен ня 
пос пе ха мі сва іх ад нап ля мен цаў на Бліз-
кім Ус хо дзе, якіх пад трым лі ваў За хад. 
У вы ні ку та го за хап лен ня пос пе хам 
За ха ду ка ля 130 ты сяч асоб яў рэй скай 
на цы я наль нас ці бы лі та ды пры му ша ны 
па кі нуць Поль ш чу.

У іх лі ку быў і бы лы рэк тар (1959-
1962) бе ла стоц кай Ме ды цын скай ака дэ-
міі Якуб Хля боў скі. Ві кі пе дыя: „Usu nię ty 
z uczel ni na fa li wy da rzeń mar co wych. 22 
kwiet nia 1968 od by ło się ot war te zeb ra nie 
or ga ni zac ji par tyj nej, w któ rym uczes t ni czy-
li wszys cy pra cow ni cy i stu den ci uczel ni. 
W do ku men tac ji AM w Bia łym s to ku znaj du-
je się pis mo Ko mi te tu Uczel nia ne go PZPR 
z dnia 23 kwiet nia 1968, o nas tę pu ją cej 
treś ci: Ko mi tet Uczel nia ny Pol skiej Zjed no-
czo nej Par tii Ro bot ni czej przy Aka de mii 
Me dycz nej w Bia łym s to ku po roz pat rze-
niu spra wy w dniu 22 kwiet nia 1968 ro ku 
sta wia wnio sek do oby wa te la mi nis t ra 
zdro wia przez je go mag ni fi  cen c ję rek to ra 
tu tej szej uczel ni o od wo ła nie pro fe so ra dok-
to ra Ja ku ba Chle bow skie go ze sta no wi ska 
kie row ni ka II Kli ni ki Cho rób Wew nęt rz nych 
Aka de mii Me dycz nej w Bia łym s to ku ze 
wzglę du na wro gą pos ta wę do Pol skiej Rze-
czy pos po li tej Lu do wej i Związ ku Ra dziec-
kie go. 16 paź dzier ni ka 1968 Chle bow ski 
wy e mig ro wał wraz z ro dzi ną do Iz ra e la”.

Асо бай, якую аса цы ю ец ца з ан ты яў-
рэй скай кам па ні яй та дыш ніх улад, быў 
Ме чыс лаў Мо чар, та дыш ні мі ністр унут-
ра ных спраў. На кан фе рэн цыі, дзе аў-
ды то рыі бы ло ка ля дзя сят ка асоб, якія 
па лі чы лі сва ім аба вяз кам служ бо ва 
там па ка зац ца, з вус наў за гад чы ка бе ла-
стоц ка га ІНП па чуў я, або мне зда ло ся 
што па чуў, што Ме чыс лаў Мо чар быў 
у са праўд нас ці бе ла ру сам па проз віш чы 
Мі ка лай Дэм ко. Па даў ся я та ды ў Ві кі-
пе дыю; і там тое проз віш ча па цвяр джа-
ец ца: „Mie czys ław Mo czar, właśc. Mi ko łaj 
(Ni ko łaj) Dem ko; vel Diom ko, pse u do nim 
Mie tek, Mo czar, Wo ron (Kruk), Ry szard, Bo-
lek (ur. 23 lub 25 grud nia 1913 w Ło dzi, zm. 
1 lis to pa da 1986 w War sza wie) — po li tyk 
ko mu nis tycz ny ok re su PRL, ge ne rał dy wiz ji 
Kor pu su Bez pie czeń stwa Wew nęt rz ne-
go, mi nis ter Pań stwo wych Gos po darstw 
Rol nych i mi nis ter spraw wew nęt rz nych, 
wie lo let ni pre zes Naj wyż szej Iz by Kon t ro li. 
Czło nek KPP, PPR i PZPR, po seł na Sejm 
PRL II, III, IV, V, VI i VII ka den c ji. Agent wy-
wia du Raz wie dup ru/GRU, wi cep rze wod ni-
czą cy Ogól no pol skie go Ko mi te tu Fron tu 
Jed noś ci Na ro du w la tach 1981-1983. 
Po cho dził z ro dzi ny chłop skiej, je go oj cem 
był Ti chon Dem ko (lub Diom ko), Bia ło ru sin 
ze wsi Szos ta ko wo wyz na nia pra wos ław-
ne go (ak tyw ny dzia łacz Ko mu nis tycz nej 

СА КА ВІК ’68 
не толь кі ў Бе ла сто ку

Par tii Pol ski w Ło dzi), a mat ką Bro nis ła wa 
Wierz bic ka, ka to licz ka, cór ka łódz kie go 
włoś cia ni na. W Spra woz da niu wo je wo dy 
łódz kie go opi sa ny ja ko Mi ko łaj Diom ko, s. 
Ti cho na i Bro nis ła wy, ur. 10 grud nia 1913 
w Ło dzi, wyz na nia rzym sko ka to lic kie go, żo-
na ty, ro bot nik, zam. w Ło dzi. Zdo był sto sun-
ko wo skrom ne wyk sz tał ce nie — ukoń czył 
szko łę pow szech ną w Ło dzi oraz 3-let nie 
kur sy za wo do we. W la tach 30. pra co wał 
ja ko ro bot nik w fab ry ce włó kien ni czej, skąd 
zos tał zwol nio ny; w tym cza sie zwią zał 
się z ru chem ko mu nis tycz nym; od 1937 
czło nek Ko mu nis tycz nej Par tii Pol ski. [...] 
Po pu lar ne w tym cza sie [1968] by ło po wie-
dze nie: „Kto nie z Mie ciem, te go zmie ciem”. 
Ide o lo gia gru py Mo cza ra by ła mie szan ką 
nac jo na liz mu, ko mu niz mu, mieś ci ła w so-
bie an ty se mi tyzm (dla nie poz na ki na zy wa-
ny „an ty sy jo niz mem”), nie chęć do wszys t-
kie go co uz na ne za nie pol skie, uwiel bie nie 
dla tra dyc ji woj sko wej oraz nie chęć do 
li be ra li zac ji sys te mu”. Przez wła dze KPZR 
był pos t rze ga ny ja ko „pol ski nac jo na lis ta” 
zag ra ża ją cy sta bi li zac ji uk ła du wła dzy 
w Pol s ce. [...] Pod czas „wy da rzeń grud nio-
wych” [1970] Mo czar zna lazł się na mar gi-
ne sie zda rzeń. 16 grud nia 1970 w Mosk wie 
pod czas spot ka nia z wi cep re mie rem Piot
rem Ja ro sze wi czem pre mier ZSRR Alek siej 

Ko sy gin, przy chy la jąc się do ko niecz noś ci 
zmia ny I sek re ta rza KC PZPR, sprze ci wił 
się zas tą pie niu Go muł ki przez Mo cza ra, 
po pie ra jąc Ed war da Gier ka. Ko sy gin tak 
scha rak te ry zo wał Mo cza ra: „Jest to przew-
rot ny i głę bo ko zde mo ra li zo wa ny czło wiek. 
An ty se mi ta, dwu li co wiec, ma ją cy niesk ry-
wa ne skłon noś ci dyk ta tor skie. (...) KPZR 
bę dzie od ra dza ła pol skim to wa rzy szom 
z KC PZPR wy su wa nie Mo cza ra na I sek re-
ta rza PZPR”. 20 grud nia 1970, z po rę cze nia 
Ed war da Gier ka, Mo czar zos tał człon kiem 
Biu ra Po li tycz ne go KC PZPR”.

Ві кі пе дыя пра мяс цо васць, з якой 
вы во дзіў ся баць ка Мі ка лая Дэм ко: „Ша-
ста ко ва — вё ска ў Ка мя нец кім ра ё не 
Бе рась цей скай воб лась ці, на пра вым 
бе ра зе ра кі Та чыя, за 19 км на за хад ад 
Ка мян цу, за 53 км на поў нач ад Бе рась-
ця, за 19 км на ўсход ад чы гу нач най 
стан цыі Вы со ка-Лі тоўск на лі ніі Бе рась-
це — Бе ла сток. Ува хо дзіць у Ра тай чыц кі 
сель са вет. У ма ён т ку Ша ста ко ва 4 сту-
дзе ня 1826 го ду на ра дзіў ся Ра му альд 
Траў гут, адзін з кі раў ні коў паў стань ня 
1863-1864 га доў”.

Ру ска моў ная вер сія Ві кі пе дыі пра 
Мо ча ра: „Ро дил ся в сем ье вы ход цев из 

ло дзин ско го (по дру гим дан ным — коль-
нин ско го) крест ьян ства. При рож де нии 
по лу чил имя Ми ко лай (Ми ко ла) Дем ко. 
Ти хон Дем ко (Дём ко), отец Ме чис ла ва 
Мо ча ра, был эт ни че ским ук ра ин цем 
и пра вос лав ным, мать — Бро нис ла ва 
Вер ж биц кая — поль кой и ка то лич кой”. 
Ук ра ін ская вер сія Ві кі пе дыі пра ка ра ні 
Мо ча ра не згад вае; бе ла ру ская вер сія 
не згад вае пра Мо ча ра зу сім. Выт рым ка 
з ан г ла моў най вер сіі: „He is known for his 
ul t ra na tio na list, xe nop ho bic and an ti se mi-
tic at ti tu de which in fl  u en ced Po lish Uni ted 
Wor kers’ Par ty po li tics in the la te 1960s”.

На конт Мо ча ра: мне аса бі ста цёп-
лень ка ро біц ца на ду шы, што ка ра ні ў гэ-
тай маш таб най фі гу ры кры ху сход ныя 
з ма і мі: баць ка зям ляк, а ма ці ма быць 
ней кая ся мей ні ца. А яш чэ цяп лей ро-
біц ца ў поль ска-бе ла ру скім кан тэк с це: 
бе ла ру сы быц цам ства ра лі гі сто рыю, 
а бра ты-па ля кі ства ра юць гі ста рыч ную 
па лі ты ку. Бо ж у свят ле апош ніх на шых 
за ка на даў чых на ві нак нель га аса цы-
я ваць ан ты се мі тыз му з поль скас цю, 
та му і Ме чыс лаў Мо чар мае па поў ніць 
ка гор ту зна ка мі тых бе ла ру саў...

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

n Ме чыс лаў Мо чар
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

75 гадоў з дня смерці

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

Васіля Захаркі
75 га доў та му, 14 са ка ві ка 1943 г. у чэш

скай Пра зе па мёр Ва сіль За хар ка, бе ла ру
скі гра мад скапа лі тыч ны дзе яч, стар шы ня 
Ра ды БНР з 1928 го да.

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

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

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

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

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

Па ха ва ны Ва сіль За хар ка на Аль шан скіх 
мо гіл ках у Пра зе. Па мяць пра яго ў Бе ла ру
сі не ўша на ва на.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Адзі ная ў све це кра і на, дзе бе ла ру ская 
мо ва лі чыц ца дзяр жаў най — гэ та Бе ла русь. 
Бе ла русь так са ма адзі ная ў све це кра і на, 
дзе час цей за ўсе ін шыя мож на па чуць, 
што бе ла ру ская мо ва ні ко му не пат рэб ная. 
Гэ та вель мі прык ра, але та кая рэ ча іс насць, 
якая ста ла вы ні кам зніш чэн ня мо вы ў апош
нія дзе ся ці год дзі іс на ван ня ка му ні стыч най 
ула ды і ця гам амаль чвэр ць ста год ня га па
на ван ня прэ зі дэн та Лу ка шэн кі.

Звык лы да тра сян кі ці ру скай мо вы звы
чай ны на сель нік Бе ла ру сі бу дзе раз г ляд
ваць як ней кія жы выя му зей ныя эк с па на ты 
лю дзей, якія на ву лі цы бу дуць раз маў ляць 
пабе ла ру ску. У та кіх ва рун ках ня дзіў на, 
што дзе цям у Бе ла ру сі на ву чыц ца бе ла
ру скай мо ве ня ма дзе. На ват там тэй шыя 
шко лы не да юць да стат ко вых ве даў для 
вя дзен ня ка му ні ка цыі пабе ла ру ску. А пра 
тое, што ат ры маць вы шэй шую аду ка цыю 
на бе ла ру скай мо ве ў Бе ла ру сі ня ма ні я
кай маг чы мас ці, ужо не ад но дзе ся ці год дзе 
рас па вя да юць апан та ныя бе ла руш чы най 
ак ты ві сты.

Адзі нае мес ца, дзе ма лень кія хлоп чы кі 
і дзяў чын кі мо гуць на ву чыц ца бе ла ру скай 
мо ве, гэ та іх сем’і. Ка неш не, у тых вы пад
ках, ка лі ў гэ тых сем’ ях ёсць тыя, хто сам 
раз маў ляе пабе ла ру ску і мае жа дан не 
на ву чыць ёй сва іх дзя цей. Але на ват та кім 
баць кам час ад ча су пры хо дзіц ца ад лу чац
ца з до му, а дзя цей па кі нуць ня ма на ка го. 
Звы чай на ў та кіх вы пад ках на да па мо гу 
пры хо дзяць ня ні, ад нак у бе ла ру скіх рэ а лі
ях знай с ці бе ла ру ска моў ную ня ню за да ча 
не з про стых. І бы ла б зу сім не вы ра шаль
най, ка лі б не не ка то рыя ад мыс ло выя аген
цыі, ула даль ні кі якіх не лі чаць, што бе ла ру
ская мо ва ні ко му не пат рэб ная. Ад на з та кіх 
аген цый зна хо дзіц ца ў Мін ску і мае наз ву 
„Як ма ма”.

Сайт да дзе на га сэр ві су па дог ля дзе за 
дзець мі зна хо дзіц ца ў ін тэр нэ це па ад ра
се http://jak ma ma.by. „Як ма ма” — сэр віс 
для по шу ку на дзей най ня ні на га дзі ну”, 
— рас па вя да ец ца на га лоў най ста рон цы 
пар та ла. Там жа мес цяц ца фо таз дым кі 
ня няў, ся род якіх на ват адзін хла пец. Уся
го там тых, хто пра па нуе свае пас лу гі па 
дог ля дзе за дзець мі вась мё ра, пя цё ра з іх 
мо гуць ра біць сваю спра ву пабе ла ру ску. 
„Сэр віс «Як ма ма» стаў для нас па ра тун
кам, бо зда ра ла ся за маў ляць ня ню сён ня 
на заў т ра і шу каць на дзей на га ча ла ве ка 
ча су наў п рост не бы ло. За ле та па зна ёмі
лі ся ледзь ве не з усі мі, хто ў той час пра
ца ваў. Усе ня ні пры ем ныя і доб ра ла дзі лі 
з сы нам, амаль усе раз маў ля лі пабе ла
ру ску”, — пі ша ў сва ім вод гу ку на сай це 
„Свае” Але на К.

Вар та ад зна чыць, што ўлас на сайт мае 
толь кі бе ла ру скую вер сію. На ста рон цы 
„Ка ман да «Як ма ма»” мож на да ве дац ца, 
што сэр віс ства ры лі „шчас лі выя баць кі два
іх дзя цей, га то выя дзя ліц ца сва ёй ве рай 
у лю дзей і даб ро. Кан стан цін і Ган на Шам
ко, праг ра міст і лін г віст”.

Ка лі ве рыць ар ты ку лу ў га зе це „На ша 
ні ва”, то іні цы я та рам гэ та га ся мей на га біз
не су ёсць ме на ві та Ган на, ук ра ін ка па на
цы я наль нас ці. „Мне вель мі па да ба ец ца 
бе ла ру ская мо ва, я ста ра ю ся заў сё ды 
ўжы ваць яе ў гу тар цы з сяб ра мі ды з бе ла
ру ска моў ны мі клі ен та мі, якіх, апош нім ча
сам, ста но віц ца ўсё больш”, — сцвяр джае 
дзяў чы на. Праў да, па куль да дзе ны біз нес 
не пры но сіць ма ла дым прад п ры маль ні кам 
знач ных пры быт каў, та му па ра лель на яны 
пра цу юць на ас ноў ных мес цах: Ган на зай
ма ец ца пе рак ла да мі, а Кан стан цін — праг
ра ма ван нем, ад зна ча ец ца ў ар ты ку ле.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

http://jakmama.by

У
 Крас нае Ся ло, што ў Боць каў
скай гмі не, я тра піў з кі на пе ра соў
кай у лі ста па дзе 1962 го да. Вё ска 
не ма лая, больш за сто двац цаць 

гас па да рак з мя ша ным на сель ні цтвам 
— на па ло ву пра вас лаў ным і ка та ліц кім. 
Ас ноў най кры ні цай да хо ду ся лян бы ла 
гас па дар ка. Зям ля ў ся ле неб ла гая, доб
рай якас ці. Ся ля не да бі ва лі ся няд рэн ных 
пос пе хаў. Гас па дар кі зад ба ны, бо пра ца
ві тыя тут лю дзі жы лі. Ак тыў на ўдзель ні ча
лі ў гра мад скіх па чы нах. Збу да ва лі ву лі цу 
ў ся ле і свят лі цу з пу ста коў. Іні цы я та рам 
бу до вы бы ла па жар ная ка ман да са ста га
до вай тра ды цы яй. Як ка за лі ста ра жы лы, 
па чат кі па жар най спра вы ся га юць 1865 
го да. Пер шым пас ля ва ен ным на чаль ні
кам па жар ні каў быў аб ра ны Аляк сандр 
Ляш ке віч сын Мі ха ла — ад да ны спра ве 
ча ла век. За раз пас ля выз ва лен ня Бель ш
чы ны ўсту піў у ра ды Вой ска Поль ска га. 
Яго ба я вы шлях пра ля гаў ад Вар ша вы 
ў Бер лін. Уз на га ро джа ны брон за вым 
Кры жам „Вір ту ці Мі лі та ры” і ме да ля мі за 
выз ва лен не Вар ша вы і Бер лі на. Пас ля 
вай ны вяр нуў ся ў род нае ся ло. З 1947 
го да ўзна чаль ваў па жар ную ка ман ду. 
Ак тыў на пра ца ва лі па жар ні кі. Ка ры ста лі
ся па жар ным аў та ма бі лем „Жук”, дву ма 
па жар ны мі мо та пом па мі з 500мет ро вай 
даў жы ні па жар ным шлан гам. Аляк сандр 

Ляш ке віч праз ча ты ры склі кан ні быў 
рад ным у Боць каў скай гмі не. Да бі ваў ся 
так са ма няд рэн ных вы ні каў у сель скай 
гас па дар цы. Плён яго най пра цы скла
даў 2627 цэн т не раў жы та, 30 цэн т не раў 
яч ме ню ды аў са з гек та ра. Вы хоў ваў 
ста так жы вё лы з два нац ца ці штук ка роў 
і дзе ся ці веп ру коў.

Па мя таю, як мы за е ха лі ўпер шы ню 
з кі на пе ра соў кай. Ма шы ну па ста ві лі по
бач свят лі цы. У вёс цы та ды не бы ло элек
т ра то ку. Мае кам па ньё ны — ме ха нік Алік 
з ша фё рам Скеп кам ка жуць: «Пой дзем 
у мяс цо вую кра му ды паз на ё міш ся з пра
даў ш чы цай». Мо да та ды бы ла та кая, што 
кі нош ні кі раз мень ва лі пра даў цам буй
ней шыя ку пю ры на дроб ныя гро шы, якія 
вы ка ры стоў ва лі пры скуп цы яек. Ка лі мы 
зай ш лі ў кра му, дык у асо бе пра даў ш чы
цы я паз наў Ма ры сю Пад гур скую, сяб
роў ку з ся рэд няй шко лы, г.зн. з Тэх ні ку
ма сель ска гас па дар ча га ра хун ка вод ства 
ў Бель скуПад ляш скім. Праў да, яна бы ла 
на год ста рэй шая. Ка лі я па сту піў у пер
шы клас, яна ву чы ла ся ўжо ў дру гім. Але 
на вы хад ныя па да рож ні ча лі мы да моў ад
ным і тым жа цяг ні ком: я з Лід кай Ра ман
чук, ад нак лас ні цай Ма ры сі, у Ча ром ху, 
Ма ры ся з Ян кам Кан дзель скім — у Ры го
раў цы.

— А мы не бу дзем зна ё мы? — з ус
меш кай кі нуў я ў бок сяб роў кі, ка лі апы
нуў ся по бач пры лаў ка. Дзяў чы на не да
вер лі ва па гля дзе ла на мя не.

— А Лід ку Ра ман чук па мя та еш?

— Вла дэк?...

— Ва ўлас най асо бе.

Так вось, да ра жэнь кія, пас ля амаль 
дзе ся ці га доў я спат каў сяб роў ку па 
школь най пар це. Ма ры ся пап ра сі ла мя
не на ква тэ ру. Ме ла ма лод шую сяст ры
цу. За пра сіў я іх на вя чэр нія се ан сы, але 
ад мо ві лі ся. Іх няя сям’я бы ла пя ці дзя сят ні
ка мі. Я аб гэ тым пас ля да ве даў ся. А з Ма
ры сяй мы су стра ка лі ся кож ны раз пры 
на го дзе ар га ні за ван ня кі на се ан саў.

Па мя таю, што ў Крас ным Ся ле бы ла 
ча ты рох к лас ная шко ла. Ра ніш ні кі ар га
ні за ва лі ў свят лі цы. Кі на ме ха нік з ша фё
рам ла дзі лі зна ём ства з ка та ліц кай сям’
ёю. Зда ец ца, што гас па да ра на зы ва лі 
Эдзі кам. Гас цін ныя і на бож ныя бы лі гэ та 
лю дзі. Па мя таю, як мы за е ха лі з кі на пе ра
соў кай пе рад Вя лі кад нем, у час Вя лі ка га 
по сту. Да іх пры е ха ла ба буль ка са Шлён
ска. Мы тра пі лі на „сві на бі це”. Гас па дар 

па ча ста ваў нас све жы ною, ды зак ра пі лі 
„чар кай”. Ста рэнь кай ба буль цы гэ та не 
спа да ба ла ся, але не па ка за ла гэ та га 
па са бе, не пап рак ну ла гас па да ра. А на 
кі на се ан сы за хо дзіў Эдзік з дач кою і сы
нам. Так бы ло з пер шых дзён да кан ца.

Ка лі элек т ры фі ка ва лі вё ску, мы яш чэ 
ней кі час за яз джа лі ў Крас нае Ся ло. Пас
ля нас пе ра ня лі кі нош ні кі са ста ла га кі но 
ў Боць ках. За яз джа лі яны з кі на а па ра
ту рай на фур ман цы. Па доб ра зыч лі вых 
і гас цін ных гас па да рах за ста лі ся мі лыя 
ўспа мі ны.

На вед ваў я пас ля Крас нае Ся ло ў па
ло ве ся мі дзя ся тых га доў. Мая школь ная 
сяб роў ка Ма ры ся Пад гур ская пра ца ва ла 
ўжо бух гал та рам у ГС у Боць ках. Ка ры
стаў ся я та ды зап ра шэн нем сар дэч на га 
пры я це ля, па вя то ва га ка мен дан та па жар
ні каў ма ё ра Адо лі ка Час ноў ска га, ча рам
ша ні на. Ар га ні за ваў ён схо ды мяс цо вых 
па жар ні каў, а я ра біў ма тэ ры ял для „Ні
вы”. Та кое су пра цоў ні цтва доў жы ла ся 
ў час ма ёй пра цы на дзяр жаў най чы гун
цы. Сяб ру пас ля пе ра вя лі ў ва я вод скую 
ка мен да ту ру па жар ні каў у Бе ла сто ку. 
За тым ат ры маў ён па вы шэн не да чы ну 
пал коў ні ка і на зна чы лі яго ва я вод скім ка
мен дан там па жар ні каў у Лом жы. З та го 
ча су на шы кан так ты абар ва лі ся.

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

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (38)
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18.03 — 24.03

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Пап ра віц ца на строй. Пад к-
ру ціц ца ам бі цыя, та му на спач неш на лаў рах. 
Змо жаш бліс нуць та лен там, зла віць шчас лі вую 
на го ду. Ка лі не ма еш дру гой па ла він кі, бы вай 
у лю дзях асаб лі ва 19-21.03. На го ды для дзе ян-
ня пас ля 20.08. Но вых на год для пра цы выг ляд-
вай 19-21.03., але не бя ры ўся го што да юць. 
З 22.03. (да 26.03.) мо жаш мець цяж кія пе ра пал-
кі сва іх нер ваў.
(21.04. — 21.05.) Мо жа на сту піць ім пас у пла-
нах. Але да сі ра ды афор міць най важ ней шыя 
спра вы. На даз во ліш па хіс нуц ца сва ёй жыц цё-
вай раў на ва зе. Уда чы ў сар дэч ных спра вах. 
Але аб мя жуй да вер да вы пад ко вых асоб, бо ад 
23.03. бу дзеш ліш не да вер лі вы і на іў ны. Вель мі 
піль нуй ся з 22.03. (да 26.03.) — пад су нуць та бе 
спа дза ван ні хут ка га за роб ку ды хут чэй стра ціш, 
чым за ро біш.
(22.05. — 22.06.) Час спры яе кан так там (най-
больш да 23.03.). Рас стан не мо жа быць най леп-
шым вы ба рам з 22.03. (да 26.03.). Ка лі шу ка еш 
доб ра га мес ца пра цы, сам са бе яго ства ры, 
най лепш да 22.03., або 19-21.03. пап ра сі шэ фа 
аб па вы шэн ні. Усе спра вы афар м ляй пісь мо ва. 
Ста рай ся аш ча джаць. Зай дзі да зуб но га ўра ча. 
Бу дзеш схіль ны да са пер ні цтва і спеш кі, піль нуй-
ся на да ро зе, пры спор це.
(23.06. — 23.07.) 18.03. мо жаш афор міць ста-
рыя спра вы. З 17.03. прач нец ца ў та бе ах во та 
па са пер ні чаць. Да 19.03. бу дзеш у ся мей най 
гар мо ніі, пас ля заў пар ціш ся. Маг чы мыя нап ру-
жа нас ці ў па ры. Паз бя гай шмат з нач ных сі ту а цый 
з 22.03. (да 26.03.), пла нуй важ ныя біз не со выя 
пры ё мы. Ста рай ся не зла вац ца ад 22.03. А пас-
ля 22.03. спа дзя вай ся наг ру ваш чан ня аба вяз-
каў і за дан няў, прый дзец ца па ся дзець даў жэй 
на пра цы.
(24.07. — 23.08.) 19-21.03. уце шаць ця бе да-
дат ко выя пры быт кі. Вы цяг нуць ця бе з до му. 
Ка лі цяр піш у па ры, з 22.03. (да 26.03.) мо жаш 
ра шыц ца на рэз кае пар ван не су вя зей. Дзя ку-
ю чы каш тоў ным па ра дам сяб роў паз бег неш 
па мы лак з 22.03. (да 26.03.). Маг чы мыя да дат ко-
выя гро шы (19-21.03.) вы ка ры стай на пап ра ву 
кам фор ту до ма. Да 23.03. час спры яе тым, што 
ву чац ца но ва му; фір ма мо жа фі нан са ваць абу-
чэн не. Не кі дай ся на маг чы мы «за ла ты» за ро бак 
з 22.03. (да 26.03.), бу дзе ры зы коў на і хут чэй 
страт на. Ідзі спаць не паз ней 23 га дзі ны.
(24.08. — 23.09.) Ад ро біш стра ты. Бу дзе ра ман-
тыч на. Не вер плёт кам на тэ му ка ха най асо бы. 
Паз на ё міш ся з но вы мі людзь мі. Пас ля 23.03. 
мо жаш ад чуць, што на пра цы топ чаш ся ў ад ным 
мес цы, ро бя чы шмат ды не кан ча ю чы, бу дзеш 
рас се я ны, мо жаш пас ва рыц ца з суп ра цоў ні ка-
мі. Асаб лі ва не да вай абя цан няў, бо мо жаш за-
быц ца. Ста рай ся не ін ве ста ваць усіх срод каў. 
Да 23.03. па ра бі ўсе ле кар скія аб с ле да ван ні, 
піль нуй па пер.
(24.09. — 23.10.) Бу дзеш уме ла з’яд ноў ваць са-
юз ні каў. У па ры будзь ас ця рож ны — ад 22.03. 
(да 26.03.) ад зай з д рас ці бу дзе бліз ка да ня на-
віс ці. Не па гра жае та бе ця пер прад ка заль насць! 
А на пра цы мо жаш стаць ра бо чым ва лом, зню-
хаў шы па вы шэн не. Але пас ля 23.03. мо жа 
ака зац ца, што ўзяў ты са бе заш мат. 19-21.03. 
ці ка выя за ду мы на біз нес, але да лу чы да яго зна-
ё мых і сяб роў — ра зам зро бі це больш.
(24.10. — 22.11.) Аб мі неш пе раш ко ды да пос-
пе ху. Пры цяг неш но выя шан цы. Уда чы ў ма ста-
цтве. Па ра бі па рад кі ў сва ёй ду шы з 23.03. (да 
27.03.); мо жаш заг ля нуць да псі хо ла га ці аст ро-
ла га. З 22.03. (да 26.03.) не му сіш іс ці ў гос ці, 
ка лі не хо чац ца. Скар пі ё ны з дру гой дэ ка ды ма-
юць шан цы знай с ці но вае жыт ло. З 18.03. леп-
шая фор ма. Але з 21.03. (да 27.03.) ста рай ся 
не па ру шыць чу жых меж.
(23.11. — 22.12.) Хоць ака ліч нас ці не заў ж ды 
бу дуць спры яць, раз ліч вай на сваю кем лі васць 
і шчас це. Маг чы мыя кан ф лік т ныя сі ту а цыі. Ня кеп-
ска ў ін та рэ сах і па да рож жах. 19-21.03. мо жаш 
су стрэць нез вы чай ную асо бу; ка лі за ка ха еш ся, 
схо чаш аб вяс ціць гэ та ўся му све ту. 17-18.03. 
мо гуць здзей с ніц ца твае ма ры. Лепш мець яў-
ных во ра гаў, чым фаль шы вых сяб роў. Мо жаш 
зас на ваць ней кую су пол ку. Гро шы, якія ця пер 
за ін ве сту еш, вер нуц ца двой чы. Страль цы з дру-
гой дэ ка ды доб ра за ро бяць на ма ста цтве. Адаз-
вуц ца ста рыя кан ту зіі ці бо лі, вар та па ля чыц ца, 
ад па чыць.
(23.12. — 20.01.) За вост рыц ца твой апе тыт на 
пры бы так. Бу дзеш цвёр дым не га цы ян там. Прач-
нец ца твая ін ту і цыя і фан та зія. З 22.03. (да 26.04.) 
ка ля твай го пар т нё ра бу дзе кру ціц ца кан ку рэн-
цыя, і прый дзец ца стаць та бе зноў да са пер ні-
цтва. Заг ля нь у сваю ша фу, мо жа трэ ба штось ці 
пры ку піць. Мо жа па я віц ца на дзея на зме ну пра-
цы. Кан т ра люй ціск, з 21.03. (да 27.03.) будзь 
ас ця рож ны з аг нём; лепш не ся дай за руль, бо 
мо жаш так са ма па ка ле чыць ін шых.
(21.01. — 19.02.) Ра бі сме лыя пла ны. Твае ра-
шэн ні бу дуць ра зум ныя і свя до мыя. Доб ры 
на строй, ад к ры тасць. Мо жаш шмат за ра біць 
і пры аш ча дзіць, ха ця бу дзеш схіль ны да пе ра-
боль ш ван ня. Пас ля 23.03. цяж ка бу дзе за ха ваць 
па ра дак до ма. На пра цы бу дзеш бліз ка лю дзей 
уп лы во вых і на вы со кіх па са дах, але ша нуй сва іх 
па ду лад ных.
(20.02. — 21.03.) Не бу дзе нуд на і адзі но ка. 
Твае пры быт кі ўзра стуць, ча кае ця бе па вы шэн-
не, кар’ ер ны рост. Ат ры ма еш ім пульс да хут-
ка га дзе ян ня. Сон ца пад ка жа но выя мэ ты, пры-
хіль ні каў, ра зум ныя ра шэн ні. Не бой ся спраў 
звя за ных з не ру хо мас ця мі, спад чы на мі, па дзе-
лам ма ё мас ці. Мо жаш раз ліч ваць не фі нан са выя 
бо ну сы.

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 пры каз ку.
1. дрэ ва ў... цы бу ку = 8 _ 9 _ 1 _;
2. дрэ ва ў бя рэ зі не = 20 _ 21 _ 27 _ 28 _ 29 _ 26 _;
3. тран с пар т ны сро дак з аг лоб ля мі = 10 _ 11 _ 12 _;
4. бах ча вая рас лі на, якую тры мае... гас па ды ня = 22 _ 23 _ 16 _ 17 _;
5. га ра док між Лі дай і Ва ло жы нам = 4 _ 24 _ 30 _;
6. ма ці Ка ста ра і По лук са = 6 _ 13 _ 25 _ 19 _;
7. па ра го да з Пят роў кай і Спа саў кай = 3 _ 7 _ 14 _ 2 _;
8. рас лі на мок рых мяс цін, якую тры мае... Ці мох = 18 _ 15 _ 5 _.

(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 8 ну ма ра
Лу ка шэн ка, раб ро, маўр, загс, ану ча, Лін д берг, во на, ка за, ё, дым, войт, 

гру док, зе фір, аз до ба, блы ха, вяр б люд.

Ра шэн не: У доб ра га ча ла ве ка заў сё ды мно га доб-
рых лю дзей.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бель
скаПадляшскага.

Сардэчна запрашаем 
на паказ танцаў і спеваў беларускіх 

гуртоў „Падляшскі вянок” 
(Беласток) і „Гарадзенскія 

каруначкі” (Гародня). 
17.03.2018 г. а 14.00, Універсітэцкі 

цэнтр культуры вул. Цыялкоўскага 1 N,  
Беласток (Uniwersyteckie Centrum Kultury 

ul. Ciołkowskiego 1 N)

Вяр нуў ся Мі рэк з пляш кай „Зуб роў кі”. 
Та дзік па лі ваў. Бя сед ні кі вы пі ва лі па глыт ку 
вог нен на га на піт ку. На ват мае сяб роў кі са 
Шлён ска, Іво на з Ба жэ най. Ка лі чар га па
дыш ла да мя не, ад мо віў ся:

— Ля кар ства бя ру.
— А хто не бя рэ? — адаз ваў ся Мі рэк 

і да даў: — Для кам па ніі цы ган па ве сіў ся.
Ка лі Та дзік па лі ваў у дру гую чар гу, дык 

у бу тэль цы за ста ва ла ся няш мат вог нен на
га на піт ку. „Бан кір” так раз лі ваў, каб усім 
ха пі ла па глыт ку.

— Дык на лі це і мне, — па пра сіў я Та дзі
ка і Іво на па да ла яму ку ба чак.

Глы ток ара мат назёл ка вай зуб роў кі ра
заг рэў ду шу. Лё нік за няў ся пя чэн нем каў
ба сак. На ніз ваў вян д лі ну на за вост ра ныя 
пал кі ляш чы ны і пад пя каў на вог ніш чы. Яго 
сле дам пай ш лі Мі рэк з Ёзі кам. Муж чы ны 
пад но сі лі га ра чую каў ба ску жан чы нам да 
ста ла.

У кам па ніі хут ка сця каў час. Іво на з Ба
жэ най дзя лі лі ся ўра жан ня мі ад па да рож
жа.

— А мо неш та мне ра ска жа це, — умеш
ва ю чы ся ў ход раз мо вы, па пра сіў я. — Ка
рэс пан дэн там „Ні вы” з’яў ля ю ся, — і па даў 
прэ са вы бі лет.

Су сед ка аг ле дзе ла чыр во ную кні жач ку 
з за ла тым над пі сам „ПРЭ СА” і, вяр та ю чы 
бі лет, ска за ла:

— Дык аб чым хо ча це пі саць?
— Вось, хоць бы аб уча раш няй ве ла сі

пед най ван д роў цы ў Бе ла русь. Па спя хо ва 
за кон чы ла ся эк скур сія?

— Фай на бы ло, толь кі, — на хі ліў шы

На рэ а бі лі та цый ным ад дзя лен ні (16)
ся Іво на ў мой бок паў шэп там да ба ві ла: 
— „Ся дзен не” ба ліць ад шмат га дзін най 
яз ды, — і да лей ра бі ла спра ваз да чу з па
да рож жа.

— Зве да лі мы Бе лую Ве жу ў Ка ме ню
ках. За па вед нік звя роў, му зей пры ро ды, 
ту ры стыч ныя шля хі. Па гас ця ва лі ў Дзе да 
Ма ро за. Шы кар на прэ зен ту ец ца. Да ро гі 
і ту ры стыч ныя шля хі абаз на ча ны. Ды і лес 
аку рат на зад ба ны. Ві даць гас па дар скую 
ру ку. Там, пэў на, эко ла гі не ўмеш ва юц ца...

— Вы, зда ец ца, збі раць гры бы за пу ска
лі ся, — змя ня ю чы тэ му, пы таю га вар кую 
блан дзін ку. — Не ба я лі ся заб лу дзіць у пуш
чы?

— У Бе ла ве жы не заб лу ка еш ся, — га
во рыць су бя сед ні ца. — Па гра ніч ні кі не 
даз во ляць. Вай скоў цы за сяк лі нас не спа
дзя ва на ў ле се. Быц цам зпад зям лі вы рас
лі. Па ву чы лі, як па во дзіць ся бе ў прыг ра ніч
най зо не.

Ка лі мы за га ва ры лі аб вя ско вых спра
вах, Іво на за пы та ла:

— За коль кі мож на бы ло б ку піць у вас 
драў ня ны дом? Не вя лі кі, ра зу ме ец ца.

— Ты сяч во сем дзе сят, — ка жу, — мо ка
ля сот ні. Хо ча це пе ра ся ліц ца?...

— Так па ці ка ві ла ся, — за тым да ба ві ла: 
— Пад ста расць ча ла век хо ча ўця чы ад 
га рад ско га шу му, сму ро ду, вы па рэн няў. 
Па ды хаць све жым па вет рам...

— А ва ша мо
ладзь? Чым зай ма
ец ца на вёс цы? — ці
каў лю ся.

— У мя не дзя цей 

ня ма, — га во рыць Іво на і, звяр та ю чы ся да 
Ба жэ ны: — Ска жы, мі лая, чым зай ма юц ца 
твае хлоп цы?

— А чым жа, як не кам п’ ю тар ны мі гуль
ня мі, — ад ка за ла сяб роў ка.

Наб лі жаў ся ве чар. Пер шая адыш ла Ева 
з Бе ла сто ка. За тым Ма рыя з па няй Ясяй. 
Сле дам па да лі ся Мі рэк з Лё ні кам. Яш чэ 
з паў га дзін кі вя лі мы су поль ную раз мо ву 
аб ту ры стыч ных ван д роў ках дзяў чат па 
Пад ляш шы шля хам свя тынь роз ных ве ра
выз нан няў. А ка лі за ляг лі пер шыя по цем кі, 
сяб роў кі ска за лі:

— Сён ня ўжо поз на. Заў т ра спат ка ем ся 
і за кон чым бя се ду, — за тым, пад няў шы ся 
ад ста ла, на кі ра ва лі ся да вы ха ду. Ёзік з Та
дэ ву шам да лу чы лі да дзяў чат. Я пак ры се 
па чаў за ма рудж ваць. Цяж ка бы ло ру хац ца 
пры по цем ках з ба лю чы мі на га мі. Уг ле дзеў
шы маю бяс сіль насць, Іво на з Ба жэ най са
ста ві лі мне кам па нію і да па маг лі даб рац ца 
ў гас ці ні цу. З Ёзі кам і Та дэ ву шам раз ві та лі
ся мы на пер шым па вер се, дзе зна хо дзі лі
ся іх ня ква тэ ры. Мы на ліф це пад ня лі ся на 
трэ ці па верх. Зат ры ма лі ся пе рад па ко ем 
„Граб 1”. Па жа даў шы мне доб ра га ад
па чын ку і спа кой най но чы, сім па тыч ныя 
кам па ньён кі па да лі ся да су сед няй сва ёй 
ква тэ ры.

(пра цяг бу дзе)
vУла дзі мір СІ ДА РУК
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— Ці Мі ра Лук ша ат ры мае 
ўзна га ро ду Ка за нэц ка га? 
— спы та лі мя не бе ла ста чан кі 
Аль ж бе та і Лю ба Мар чук, якіх 
я су стрэ ла ў ад ным пе ра поў-
не ным су пер мар ке це на пя рэ-
дад ні пер шай не ган д лё вай 
ня дзе лі.

Гэ тае пы тан не з пры ха ва ным спа
дзя ван нем — най больш га ра чая тэ ма 
апош ніх дзён у бе ла ру ска моў ных кру гах, 
ме ды ях і ту соў ках. Пы тан не як не бы ва
лую сен са цыю ста вяць за мест «Доб ры 
дзень» і доў га ды го ра ча да каз ва юць 
вык люч насць пісь мен ні цы, яе та лент, ус
па мі на юць яе жыц цё выя пе ры пе тыі і пры
го ды. Гэ ты жы вы, на род ны пі яр — вы нік 
пра ца ві тас ці, не па сед лі вас ці і лі та ра тур
ных нап ра цо вак Мі ры Лук шы, част ка якіх 
ста лі ўжо на род ны мі. На ша рэ дак цый ная 
сяб роў ка — аў тар ка 16 кніг, жур на ліст ка 
і пе рак лад чы ца, асо ба вя до мая ў пра сто
ры го ра да, рэ гі ё на і ў све це бе ла ру скай 
пісь мен нас ці...

Ра шэн не, хто з пя ці на мі на ва ных аў та
раў ат ры мае прэ мію Прэ зі дэн та Бе ла сто
ка выс вет ліц ца ўжо 23 са ка ві ка г.г. На пя
рэ дад ні, у ат мас фе ры спа дзя ван няў, 6 
са ка ві ка ў бе ла стоц кай ка вяр ні «Фа ма» 
ад бы ла ся су стрэ ча з ча тыр ма на мі на ва
ны мі аў та ра мі: Мі рай Лук шай, Іг на цы Кар
по ві чам, Ан най Ка мін скай і Кшыш та фам 
Пу лаў скім (не да е ха ла кра ка вян ка Эва 
Вла дар ская, на мі на ва ная за кні гу «Лі
цэн зія на пер шы снег»). Прэ зен та цыя, 
на дум ку ні жэй пад пі са най, най больш 
свят ла кі ну ла на твор часць бе ла ста чан: 
Мі ры Лук шы і Кшыш та фа Пу лаў ска га. Іг
на цы Кар по віч, хоць ро дам з Бе ла сто ка, 
раз г ля даў ся як адзін з най больш ці ка вых 
аў та раў су час най поль скай лі та ра ту ры. 
Яго но вую кні гу «Лю боў» ста ліч ныя кры
ты кі на зы ва юць рэт ра фу ту ры стыч ным 
ра ма нам, які выз ва ляе ад со ра му, стра
ху і ма ны. Дзе ян не ад бы ва ец ца ў шля
хец кім два ры ў ра ніш нія пас ля ва ен ныя 
га ды, у ды ста пій най бу ду чай Поль ш чы, 
у ка зач ным ка ра леў стве, якое на ве да ла 
по шасць. Ніх то не хо ча быць са мот ным, 
кож ны жа дае здзей с ніц ца і кож на га ча
кае боль і скры гат зу боў.

Іг на цы Кар по віч, які за ва я ваў ужо 
ча ты ры прэ міі Вес ла ва Ка за нэц ка га, 
твор чы пра цэс па раў наў да зма ган ня 
ча ла ве ка, кі ну та га на мо ра, які зма га ец
ца з усёй сі лы, каб не па та нуць. І там 
за мест ва ды, — га ва рыў ён, — трэ ба 
плыс ці не па ва дзе, а праз пя сок. Та му 
най больш пры ем ным у твор чым пра
цэ се, — ад зна чыў на жар тоў най но це, 
— мо мант, ка лі на ра хун ку га на рар...

Кні гарэ пар таж «Бе ла ве жа шэп там» 
Ан ны Ка мін скай, якая так са ма на бы ла 
агуль на поль скую вя до масць, пра люд
скае аб ліч ча Бе ла ве жы, якое да ты кае 
гі сто рыя, хоць у пэў най ме ры няз мен нае 
і не па дат нае на дзе ян ні звон ку.

— Я не маг ла б жыць без ча ла ве ка, 
— ка жа аў тар ка.

У Бе ла ве жу за ста ві ла яе вяр нуц ца 
ра ней шая кні габест се лер пра Сі мо ну 
Ко сак, ле ген дар ную бі ё лаг і ахоў ні цу 
пуш чы. У час пра цы над бі яг ра фі яй нас
лу ха ла ся шмат апо ве даў пра лю дзей 
з зя лё ным сэр цам.Гэ тыя ра ска зы пак
лі ка лі яе зноў у Бе ла ве жу, каб на но ва 
ра ска заць гі сто рыю са май вя до май 
у Еў ро пе вё скі праз прыз му лю дзей. 
Най боль шая пры ем насць у твор чым пра
цэ се, — як пры зна ла ся Ан на Ка мін ская, 
— мо мант у час пі сан ня, ка лі пе ра жы вае 
на но ва да ру ча ны ёй лёс ге ро яў.

— А для мя не важ на, каб чы тач меў 
боль шую пры ем насць як я, — за я віў 
Кшыш таф Пу лаў скі.

Кніж ка «Мар т вён т ка» на па мі нае, што 
лі та ра ту ра гэ та так са ма за ба ва, за пра
шэн не да ін тэ лек ту аль най іг ры. Ча му 
ка ры ста ец ца псеў да ні мам? Каб не быць 
за ра нёў ва ўсім над та ўпэў не ным. Су час
ны чы тач, ка лі бя рэ ў ру кі кніж ку вя до ма
га аў та ра, ад ра зу мае сваё мер ка ван не. 
А трэ ба, каб ён быў уваж лі вы, каб не 
ішоў па сля дах схем і пры вы чак.

Вя ду чы суст рэ чу Да мі нік Са ла вей пры
га даў вы каз ван ні Мі ры Лук шы да ма стац
ка га пра ек та аў тар ства Ка сі Вал ка выц
кай пра сва бо ду і пра вы ча ла ве ка. Та ды 
яна ска за ла: Сва бо да — гэ та пра ва 

ха дзіць па сва ёй зям лі сва і мі сцеж ка мі, 
га ва рыць на сва ёй мо ве, суст ра каць тых 
лю дзей, з які мі хо чац ца раз маў ляць, без 
уцё каў ад тэм і са мой ся бе. І га ва рыць 
на сва ёй род най га вор цы.

Мі ра Лук ша ў 2017 го дзе ат ры ма ла 
Уз на га ро ду Су вет на га Дня па э зіі, уста
ноў ле на га праз ЮНЕ СКА, за вы дан не 
поль скабе ла ру скай кні гі „Ro dos łów 
— Ра да соў” вар шаў скім вы да ве цтвам 
Ibis. На мі на цыю ат ры ма ла за твор чыя да
сяг нен ні з прык ме чан нем зга да на га то ма 
«Ro dos łów».

— Вы да ска на ла ка ры ста е це ся на ра
цы яй на дзвюх мо вах: на поль скай і бе
ла ру скай, бу ду е це цэ ласць пры мя ня ю чы 
роз ныя спо са бы вы каз ван ня, — га ва рыў 
вя ду чы. — Як гэ та ад бі ва ец ца на псі хі цы 
аў та ра, якое гэ та па чуц цё?

— Я па ча ла пі саць на сва ёй мат чы най 
мо ве, на бе ла ру скай мо ве, — ад ка за ла 
па эт ка, — поль скай на ву чы ла ся ў шко ле. 
Па чуц цё та кое, што я ў па э зіі ма гу сва
бод на вы ка зац ца на дзвюх мо вах. Гэ та 
па шы ры ла маё сэр ца, мой мозг на штось 
глы бей шае, тое штось, што за нес ла ў вер
шы. Я ча ла век, які ван д руе па ад мі ра ю чых, 
за бы тых вё сках, дзе суст ра каю ду шы лю
дзей, але так са ма ўва хо джу ўглыб іх гі сто
рыі. Гэ тая не ад наз нач насць спра ца ва ла, 
што я най боль шая і най шы рэй шая, што 

ві даць на ват на фо не тых, што тут ся дзяць 
(смя ец ца). Праз гэ тую пад во е насць і не ад
наз нач насць ба чу да лей, глы бей і шы рэй. 
Зай ма ю ся так са ма пе рак ла да мі, праз што 
па шы раю сваю мо ву на ін шае ду ман не. 
Пе рак ла ды, ка лі мы пе рат ва ра ем псі хі ку 
аў та ра, спры я юць, каб лепш пі саць, іс ці 
да лей, дай с ці да глы бі ні сло ва. Бо шмат с
лоўе за бі вае па э зію і про зу так са ма...

Аў тар ка «Ра дас ло ва» ад ка за ла так са
ма на пы тан не:

— У якой ме ры мы, тут у Бе ла сто ку, ус
ве дам ля ем іс на ван не бе ла ру скай мо вы?

— Ня ма што пры кід вац ца, — га ва
ры ла Мі ра Лук ша, — на шы бе ла ру скія 
і поль скія лё сы моц на з са бой пе рап ле
це ны. Амаль кож ны з нас мае ней кую ба
бу лю На дзю, Лю бу, дзе да Іва на, Ва сі ля, 
Ні кі фа ра. Цяж ка тыя лё сы рас п ля таць, 
ды і не пат рэб на, бо праз гэ та мы мац ней
шыя. Мы — еў ра пей цы.

На ша сяб роў ка ат ры ма ла га ра чыя 
воп ле скі ад пуб лі кі. Вар та так са ма да ца
ніць яе пе рак лад чыц кі кло пат. Кні гі бе
ла стоц кіх аў та раў на бе ла ру скай мо ве, 
хоць да пу ска юц ца рэг ла мен там кон кур
су, як па ка заў мі ну ла год ні пры клад, не 
раз г ля да лі ся жу ры. У гэ ты раз ка пі тул 
Лі та ра тур най уз на га ро ды Прэ зі дэн та 
го ра да Бе ла сто ка імя Вес ла ва Ка за нэц
ка га са стаў ля юць Га лі на Ка за нэц кая, 

Хто возь ме прэ мію 
Ка за нэц ка га?

Ярас лаў Кляй ноц кі, Марк Ка ха ноў скі, 
Ка та жы на Савіц каМя жын ская, До ро та 
Са ка лоў ская, Ка ця ры на Зда но віч і Да ну
та Пе цюль (сак ра тар ка пі ту ла). Яны выз
на чаць свае мер ка ван ні і кан ды да та да 
ўзна га ро ды, якую зац вер дзіць прэ зі дэнт 
го ра да Та дэ вуш Тру ска ля скі. Што ж...

Ра зам з сяб ра мі і чы та ча мі „Ні вы” жа
да ем Мі ры Лук шы ўда чы!

vТэкст і фота 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК

* * *Мі ра Лук ша на ра дзі ла ся ў 1958 г. у Гай наў-
цы. За кон чы ла філ фак па ру скай і поль скай 
мо вах на Уні вер сі тэ це ў Бе ла сто ку. Дэ бю-
та ва ла на ста рон ках «Ні вы», у якой пра цуе 
жур на лі стам і пе рак лад чы кам з 1985 го да. 
Член лі таб’ яд нан ня «Бе ла ве жа» і Са ю за 
бе ла ру скіх пісь мен ні каў. Вы да ла дзевяць 
та моў па э зіі: „За мо ва” (1993), „Ёсьць” (1994), 
„Wier sze tu tej sze” (2003), „Жы він кі з глы бін кі” 
(2009), „Пад зна кам Скар пі ё на” (2011), „Bia ły 
stok” (2012), „Падарункі” (2014), „Ro dos łów- 
Ра дас лоў” (2017), „Спеў дрэў” (2017) i сем 
кніг про зы — „Дзі кі птах ве ра бей” (1992), 
„Выс па” (1994), „Баб скія гі сто рыі” (2001), 
„Дзяў чын ка і хмар ка” (2006), „Гі сто рыі з бе-
ла га све ту” (2008), „Ży cie po zag ro bo we i in ne” 
(2013), „Гражынка і Грак” (2016). 
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