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Хочуць беларускай школыè3

«Журавінкам» 40! è8

З гэтага летніка ўдзельнікі 
вяртаюцца як аўтары вершаў, 
артыкулаў і мастацкіх прац. 
Праводзяць час у выдатнай 
кампаніі — сустракаюцца 
з пісьменнікамі, дзеячамі ды 
асобамі, якіх у пэўнай ступені 
летнік фармаваў. Побач Бела
вежскай пушчы прайшлі ХХХІІ 
журналісцкія майстаркласы 
„Сустрэчы «Зоркі»”. Трыццаць 
другія і заўсёды іншыя.

Сустрэчы «Зоркі» — адукацыйная і са
цыяльная падзея, якая не можа застацца 
праігнараванай. У журналісцкіх майстар
класах удзельнікі з розных школ, гарадоў 
і вёсачак спазнаюць асновы журналістыкі. 
Калі ўжо туды пападуць, перажываюць 
— як многія з іх пазней успамінаюць — вялі
кую прыгоду свайго юнацтва. Часам гэтая 
«прыгода» мае свой працяг. Менавіта на 
Сустрэчах «Зоркі» журналісцкую прафе
сію пазнавала Анна Пятроўская, Наталля 
КандрацюкСвярубская, Тамаш Саевіч ці 
Міхал Сцепанюк, якія сёння з’яўляюцца жур
налістамі рэгіянальных, агульнапольскіх, 
а нават сусветных СМІ. Менавіта Міхась 
Сцепанюк па сёння з’яўляецца частым гос
цем Сустрэч «Зоркі».

— Перш за ўсё, каб прыехаць на 
Сустрэчы „Зоркі”, трэба разумець, што 
мы тут ствараем газеты, — падкрэсліла 
арганізатарка летніка Ганна Кандрацюк
Свярубская. — Вучымся журналістыцы. 
Зразумела, што частка дзяцей прыязджае 
на сустрэчы, бо для іх гэта форма ўзнагаро
ды. Іх выбіраюць настаўнікі. Але ёсць і тыя, 
якія самі пішуць, стараюцца. Галоўнае, 
трэба пісаць. Думаю, што ў наш час, калі 
схіляемся ў бок непісьменнасці, гэта вельмі 
важная і адметная рэч у нашым культур
ным асяродку.

На сёлетніх Сустрэчах «Зоркі» прымала 
ўдзел 22 вучняў са школ у БельскуПадляш
скім, Нарве, Нараўцы, Гарадку, Орлі, Бела
стоку і Залуках. Паўсталі тры сустрачанскія 
рэдакцыі. Атмасферу здаровага творчага 
саперніцтва можна было адчуць ужо на са
мым пачатку.

Патрыятызм і слова
Сёлетнія Сустрэчы «Зоркі» былі прысве

чаны сотай гадавіне ўзнікнення Беларускай 
Народнай Рэспублікі, ды юбілею 60годдзя 
Літаратурнага аб’яднання «Белавежа». 
Удзельнікі на культавай ужо фуры ўласніка 
агратурыстычнай кватэры «БораЗдруй» 
спадара Барыса Казлоўскага пабачылі род
ныя хаты выдатных «белавежцаў» — Банда
ры Аляксандра Баршчэўскага, Тарнопаль 
Уладзіміра Гайдука, Баравыя Міры Лукшы 
ды Гушчэвіна Магды Бяляўскай сталі інспі
рацыяй для карцін і фельетонаў, якія апы
нуліся ў газетках. Удзельнікі мелі таксама 
магчымасць сустрэцца і ўзяць інтэрв’ю 
ў наймалодшай паэтэсы «Белавежы» Маг
ды Бяляўскай і ў вопытнай ужо пісьменніцы 
шмат гадоў звязанай з аб’яднаннем Міры 
Лукшы.

Найбольш прывязанай да юбілею 100
годдзя БНР аказалася газетка рэдакцыі Вік
торыі Гаць і Міколы Здрайкоўскага.

— Наша рэдакцыя назвала газетку «Бу
сел» таму, што гэта птушка асацыюецца 
з патрыятызмам, з Беларуссю, — патлума
чыў Мікалай. — У гэтым годзе сотая гадаві
на абвяшчэння БНР, таму на нашых старон
ках пішам пра радзіму і патрыятызм.

Газетку «Бусел» завяршае малюнак 
рэдакцыйнай мастачкі Юстыны Бакуменкі 
з лагатыпам Пагоні, прымеркаванай да 
святкавання 100й гадавіны абвяшчэння 

БНР у Беластоку.
Не менш цікавую назву дала сваёй газет

цы рэдакцыя Кандрата Косціна і Паўліны 
Ёдлы.

— Загаловак «Белы лес» таму, што 
нас акружвае лес — Белавежская пушча, 
— паясніў Кандрат. — А белы гэта колер 
справядлівасці і часам таксама нашага бе
ларускага народа.

Трэцяя рэдакцыя, на чале якой стаялі 
Кляўдыя Галінская і Іван Карсунскі, сваю га
зетку назвала «Нараўчанскай ластаўкай». 
Тут можна захапляцца ўжо першай ста
ронкай, якую размаляваў Марк. На самой 
справе Марк і Уладзік — браты, якія з’ехалі 
з ахопленай вайною тэрыторыі Украіны. 
Захапілі яны ўсіх свабодаю, з якой карыста
юцца беларускай мовай. Вывучаюць яе ад 
двух гадоў у Нарве.

На сёлетніх Сустрэчах «Зоркі» паўсталі 
таксама працы на «зорчын» конкурс „Мой 
герой беларус”. Тэксты сустрэліся са шчы
рым захапленнем арганізатаркі Ганны Кан
драцюкСвярубскай.

— Прыйшлі вельмі цікавыя працы. Я ма
гу ўжо сказаць, што конкурсныя працы 

даказалі, і мы гэта ўсведамляем, што наша 
беларускасць — з крыві, генаў, а не прыду
маная з космасу.

творчае Партнёрства
Ахвоты да сумленнай працы не адабраў 

удзельнікам ні Чэмпіянат свету па футбо
ле, ні прыгожае надвор’е, ні свядомасць, 
што ўжо зараз пачынаецца доўгачаканы 
адпачынак ад вучобы. На Сустрэчах «Зор
кі» паўсталі тры газеткі з фельетонамі, 
размовамі, вершамі, рэбусамі ды любімымі 
крыжаванкамі.

— Усё залежыць ад атмасферы. Тады 
паўстаюць не толькі публіцыстычныя жан
ры, але і вершы, апавяданні. Некаторыя 
нават песні ствараюць! Ёсць крэатыў
насць, — адзначыла Ганна Кандрацюк
Свярубская. — Трэба паказаць дзецям 
сваё захапленне пісьменнасцю. Творы 
дзяцей друкуюцца на старонках „Зоркі”. 
Пасля, калі яны вырастаюць, прымаюць 
удзел у літаратурным конкурсе „Дэбют”, 
пішуць у «Ніву».

Сустрэчы «Зоркі» абвяргаюць меркаван
не, што маладым людзям сёння не хочацца 

Хочуць і ўмеюць 

пісаць. На летніку вучняў можна пазнаць 
крэатыўных і амбітных асоб. Удзельнікі 
Сустрэч «Зоркі» мелі шмат цікавых думак 
і з запалам іх рэалізавалі. Калі было трэба, 
цяжка працавалі, але ўмелі таксама добра 
гуляць пры вогнішчы. Сустрэчы «Зоркі» 
гэта таксама цікавая праява творчага пар
тнёрства маладых аўтараў і «дыназаўраў» 
журналістыкі. Тут маю на ўвазе сёлетніх 
гасцей — Яўгена Вапу, Міхася Сцепанюка, 
Зміцера Косціна ці ўрэшце саму арганіза
тарку — Ганну КандрацюкСвярубскую. 
Дасягненні ўдзельнікаў неаднаразова вык
лікалі пашану ў прафесійных журналістаў, 
літаратараў ці кампетэнтных назіральнікаў, 
як настаўніца Валянціна Бабулевіч.

Наогул, ці існуе лепшы падарунак, які 
чалавек можа перадаць другой асобе, чым 
вопыт, дасягненні ўласнай працы, веды 
і асабістае, фармаванае ў розных месцах 
і часах, майстэрства?

XXXII Сустрэчы Зоркі падтрымалі Міністр 
унутраных спраў і адміністрацыі РП і Мар
шалкоўская ўправа Падляшскага ваявод
ства.

пісаць!

vТэкст і фота 
Уршулі ШУбзды
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Сваімі вачыма

Крык
лавачкі

Чысціня
і парадак

Чэр вень ская жа ра і спё ка да ку чае 
ўсім — лю дзям, жы вё ле, ага род ні не, 
рас лін нас ці. Усе з на дзе яй уг ля да юц ца 
ў не ба ў ча кан ні даж джу. А тыя хмар кі 
хо дзяць і толь кі хо дзяць па не бе і не зап
ла чуць сва імі слё за мі над па ку ту ю чы мі. 
У лес ужо на ват страш на ва та за хо дзіць. 
У ім та кая за су ха і спа пя ле лая зям ля 
быц цам по рах, што прад вяш чае не дай 
Бо жа ўспыш ку па жа ру ў лю бую хві лі ну. 
За тым грыб ны се зон ад тэр мі на ва ны на 
не вя до мую бу ду чы ню. Ама та ры грыб ной 
спра вы, а за раз гэ та час лі сі чак, у сва ёй 
дэп рэ сіў нас ці про сяць пра ба чэн ня ва 
Уся выш ня га, за но ся чы яму свае ма літ вы. 
І толь кі ўсе не да вер лі ва кру цяць га ло ва
мі, ка лі ўгля да юц ца ў тэ ле ві зар з чар го вы
мі праг но за мі над вор’я, у якіх ні сло вам 
ніх то не за ік нец ца пра апад кі даж джу 
ў блі жэй шы час. За тое ўсе па ве дам лен ні 
га во раць пра рост тэм пе ра ту ры і ўсе не

бяс пе кі звя за ныя з та кой сі ту а цы яй. Для 
па жы лых лю дзей з па вы ша ным ці скам гэ
тыя дні — звы чай ны каш мар. На шпі таль
ныя ад дзя лен ні трап ляе што раз больш 
ас ла бе лых ад со неч на га ўда ру лю дзей 
з сар дэч ны мі праб ле ма мі.

За су ха, ужо як сты хій нае бед ства, 
па віс ла над усёй Поль ш чай і, зда ец ца, 
кан ца не ві даць гэ та му няш час цю. Без 
ура да вай ін тэр вен цыі на сель скім рын ку 
тут хі ба не абы дзец ца. Ах вя ра мі без даж
джоўя ста лі так лю бі мыя мною пад ляш
скія тру скал кі, умоў на зва ныя ка ры цін скі
мі. Лю дзі ме лі толь кі ад но збі ран не, бо 
тру скал кі про ста па за сы ха лі на па лях. 
Та му сла ву тае свя та тру скал кі ў Ка ры
ці не ў гэ тым го дзе зда ец ца мо жа на ват 
і не ад быц ца про ста зза іх не да хо пу на 
ту тэй шай зям лі. На рын ку ў Гай наў цы за 
тру скал ка мі выст рой ва ец ца та кая чар га, 
якой я даў но ўжо не ба чыў. Пры та кім 
над вор’і без сі стэм ных тэх на ла гіч ных 
раз вя зак ара шэн ня на ту раль ная пра дук
цыя ёсць ужо не маг чы мая. Гэ тае са мае 

і кра нае ўсю ага род ні ну і са да ві ну. Аба
зна чае гэ та і яш чэ ад но: ца на на іх на пэў
на бу дзе вы со кай і не кож на му прый дзец
ца мець аса ло ду ад да роў на ту ры.

Бя да заг ля дае пад ся лян скія стрэ хі 
і ў ін шых га лі нах сель скай пра дук цыі. 
У мі ну лую су бо ту па ехаў я ў род нае 
ста рон не, ад нак па ба ча ныя кра я ві ды 
на вей ва лі сум ныя рэф лек сіі. Вы га рэ лыя 
лу гі, на якіх стат кі ка роў ма юць няш мат 
кор му. Ка лі не прой дуць ін тэн сіў ныя 
даж джы, дру гі па кос тра вы за ста нец ца 
толь кі ма рай. А што гэ та аба зна чае для 
на шай, пад ляш скай, ма лоч най кра і ны, 
ня цяж ка зда га дац ца. Боль шасць гас па
да рак уз буй ні ла ся кош там вя лі кіх крэ дыт
ных ін ве сты цый, якія трэ ба сплач ваць 
што ме сяц. А тут ня ма ас ноў на га для 
іх няй пра дук цыі — све жай тра вы. Нес
па кой і страх за зі ра юць у ха ты жы вё ла
во даў. Па лі з дру гой сы ра ві най у гэ тай 
спра ве, зна чыць ку ку ру зай, так са ма па
чы на юць моц на жаў цець, што не доб ра 
пра ро чыць для якас ці і коль кас ці плё ну. 

Мне, як вя скоў цу, сэр ца і ду ша раз ба ле
лі ся, ка лі ўгля даў ся на жыт нё выя па лі. 
Ма ем па ло ву чэр ве ня, а жы та ўжо так 
спа ле нае сон цам, што вы гля дае быц цам 
гэ та па ло ва лі пе ня і за раз пач нец ца кась
ба. Яс ным ста но віц ца, што ў та кім вы пад
ку зер не не на лі ло ся, бо про ста за сох ла. 
Ну і збож жа вель мі рэд кае, так што на
пэў на ў гэ тым го дзе не бу дзе ўра джаю. 
На ват не ад’ ем ныя ў жы це ва сіль кі і ма кі 
про ста знік лі з сё лет ня га кра я ві ду.

Ка таст ра фіч на не ха пае ва ды. У не
ка то рых ка ло дзе жах яна так са ма ўжо 
вы бра ла ся. Тое зда ры ла ся і на ма ім род
ным па на двор ку. Брат ужо збі ра ец ца ка
паць ка ло дзеж глы бей, каб мець ва ду на 
пат рэ бы ага ро да. За раз за ва ду з во дап
ра во да, якой усе па лі ва юць ага ро ды, трэ
ба пла ціць і то зу сім не ма ла гро шай. Ну 
і ў та кую спё ку трэ ба аба вяз ко ва ўвесь 
час па іць жы вё лу. Не ка то рыя ся ля не па
ча лі ка паць глы бін ныя ка ло дзе жы, каб 
мець сваю не за леж ную кры ні цу ва ды. 
Пры вя лі кіх гас па дар ках та кая ін ве сты
цыя хут ка аку па ец ца. На шы рэ кі про ста 
вы сы ха юць у ва чах. Мой зна ё мы зпад 
Страб лі рас па вёў, што з зі мы ў ця ку чай 
там Нар ве бы ло тры з па ло вай мет ра 
ва ды, а за раз уся го трыц цаць сан ты мет
раў. На ват ня ма про ста дзе па ку пац ца. 
Та му іду за раз узяць душ, каб асту дзіць 
це ла і га ла ву пе рад спё кай і чар го вым 
мат чам на фут боль ным чэм пі я на це све
ту.

vЯў ген ВА ПА

Спёка і нервы 
«вапняка»

Пад ляш ская вё ска ад вяр ну ла ся ад сва
ёй ву лі цы. Мен шае лік ла ва чак. Но выя не 
за мя ня юць спа рах не лых, ста рых. І на ват 
ка лі, то ў выг ля дзе эк заль та ва на га або сен
ты мен таль на га ўпры го жан ня, на якое, як гэ
та ні па ра дак саль на, ніх то не звяр тае ўва гі. 
Та му што яна не для ка гось ці, а для ча гось
ці. Маг чы ма, для са мой ся бе. Гэ ты жы вы 
пра цяг мі жа со бас ных зно сін — сель ская 
ву лі ца з пры пын кам пры ся дзіб ных ла ва чак 
— быў кан чат ко ва па ру ша ны. Якія пры чы
ны гэ та га — асоб ная тэ ма. Я не вы сту паю 
тут як дас лед чыкса цы ё лаг, а толь кі на зі
раль нік. Ха цеў бы да даць: на зі раль нік не 
сва бод ны ад ту гі з ад цен нем бяс сіль най го
ры чы. «О, мой ка ха ны Аў гу сты не, усё мі не, 
мі не, мі не» — на пя ва ла ка лісь мая ба бу ля, 
гле дзя чы, як вы ры ва ю ся ад яе бяс печ най 
спад ні цы ў... да рос ласць. Толь кі гэ та зу сім 
ін шая гі сто рыя.

Мая ба бу ля мен таль на зат ры ма ла ся ў ча
сах, мо жа, з пе ра ло му XVIII і XIX ста год дзяў, 
з па ро гу тэх на ла гіч най рэ ва лю цыі, ка лі 
вы шэй шай каш тоў нас цю бы ла пра ца сва іх 
рук, яй ка зпад кур кі, ка ро вакар мі цель ка, 
улас ная зям ля бан ка вым дэ па зі там, а іза
ля ва ная ад све ту ся лян ская су поль насць 
аў тар кіч ным, са ма да стат ко вым по лі сам, 
кі ра ва ным ас вя чо ны мі ста год дзя мі звы ча
я мі і нор ма мі су сед ска га су іс на ван ня. Аб 
знеш нім све це да вед ва ла ся пе рад вай ной 
з апо ве даў ван д роў ных дзя доў, з «Ры ца ра 
Без за ган най», га зет для вя скоў цаў і ра ды
ёп ры ём ні ка на крыш та лях. Пас ля вай ны — 
ад сва іх улас ных дзя цей, што рас сы па лі ся 
па га рад скіх шко лах і на вот чы ну не ха це лі 
вяр тац ца. Яны так са ма зво зі лі да ся мей най 
ся дзі бы тэх на ла гіч ныя іна ва цыі: кон ную ка
сіл ку, тэ ле ві зар, тэ ле фон... Ба бу ля ас вой ва
ла ся з на він ка мі ўпэў не на, хоць і ас ця рож
на. Ні ко лі, ад нак, не ста ві ла ся да іх паін ша
му, як толь кі да ча со вай на він кі ча ла ве чай 
куль ту ры, мі на ю чай фа на бэ рыі ча ла ве чай 
цы ві лі за цыі. Прыз на ва ла пра цу і ўме лас ці 
рук адзі най праў дзі вай і не сум нен най каш
тоў нас цю. Са праўд ным шо кам, пры не се
ным су час най цы ві лі за цы яй, ака за ла ся... 
па ста ян ная пен сія — ся лян ская рэн та, якой 
та ва рыш Ге рак уку піў ся на сві тан ку сва ёй 
ула ды ў ла ску пра цоў на га лю ду, які да гэ
та га ча су ра біў, так ска заць, параб ску на 
гас па дар цы. Ін шая спра ва ў тым, што быў 
ужо апош ні час, каб са цы яль най па лі ты цы 
са цы я лі стыч най па іме ні дзяр жа вы даць цы
ві лі за ва нае вы мя рэн не. Асаб лі ва ў да чы нен
ні да ся лян, па кі ну тых са мім са бе. Ба бу ля 

доў га не маг ла 
зра зу мець, 
ча му кож ны ме
сяц ат рым лі вае 
гро шы кі... бяс п
лат на.

Сель ска гас па дар чая пен сія бы ла больш 
чым сціп лая. Ад нак ба бу ля раз во дзі ла ку
ра чак і сві нак, ме ла ка роў ку, вы рош ч ва ла 
буль бу і ага род ні ну. Да ва ла са бе ра ды. 
У па доб най сі ту а цыі бы ла боль шасць яе па
ста рэ лых су се дзяў. Уза ем ная да па мо га бы
ла не аб ход ная. Хтось ці меў ко ні ка, але не 
меў плу га, у ка гоне будзь бы ло аб ста ля ван
не, але па трэб ны бы лі да па мож ныя ру кі на 
па лет ку. Су сед скія зва ды, ка лі трап ля лі ся, 
па він ны бы лі быць хут ка за ду ша ны. Ла вач
кі, на якіх су се дзі га ма ні лі ве чар ком, вы кон
ва лі важ ную ро лю мі жа со бас ных су вя зей. 
Гэ та на іх пе ра ся ка лі ся эмо цыі, фар ма ва лі
ся мер ка ван ні, ад наў ля лі ся ча со ва па ру ша
ныя су вя зі. Ра ды каль ныя зме ны ад бы лі ся 
з да лу чэн нем Поль ш чы да Еў ра пей ска га 
Са ю за. Яго са цы яль ныя і гра мад скія стан
дар ты зра бі лі з жы ха роў поль скай вё скі 
лю дзей ад нос на ба га тых. Пен сій ная сі стэ
ма ат ры ма ла шы ро кае рас паў сю джан не. 
Для тых, хто не ўпіс ва ец ца ў яе, на ле жыць 
не аб ход ны для вы жы ван ня са цы яль ны 
мі ні мум. Ба гац це (ад нос нае, вя до ма) мае 
сваю ца ну. Па вя ліч ва ец ца ад лег ласць, якая 
ад дзя ляе ча ла ве ка ад ча ла ве ка. Бы вае, 
што су се дзі не ба чаць адзін ад на го на пра
ця гу не каль кіх дзён і тыд няў, хоць жы вуць 
«праз плот». Зям ля, што ля жыць у аб ло гах 
або пра да дзе на га рад скім спе ку лян там, 
не клі ча да ап ра цоў кі. Ня ма не аб ход нас ці 
ра іц ца адзін з ад ным, ка лі лепш се яць, ка лі 
жаць. Ня ма не аб ход нас ці па зы чыць ка ня, 
плуг ці пра сіць лю бую да па мо гу. Ня ма аб 
чым раз маў ляць. Ус пом ню тут звы чай нае 
па да рож жа ў го рад на боль шыя па куп кі... 
Ка лісь гэ та бы ла па дзея. Сур’ ёз ная рэч. 
Ужо не каль кі дзён да гэ та га склі ка лі ся блі
жэй шыя су се дзі да ад ной фу ры. Ця пер ад
чы ня юць ва ро ты як ма га ці шэй, за во дзяць 
ру ха вік улас на га аў та ма бі ля, вы яз джа юць 
на ву лі цу, зак ры ва юць ва ро ты — ча сам 
на за мок — і з’яз джа юць пас пеш лі ва, без 
аг ляд кі. Бо што, ка лі рап там хтось ці мах не 
ру кою, пап ро сіць пад вез ці... Спы ніць ма
шы ну — не праб ле ма! Са праў ды кла пот на 
бліз ка су тык нуц ца з су се дам. Пра што з ім 
па га ва рыць?.. Па кі ну тыя ла вач кі кры чаць 
у са мо це. Ка лі яны яш чэ ста яць ка ля вя ско
вай ву лі цы. vМі ра слаў ГРы КА

Афі цы ёз
ная пра па ган
да Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь 
вель мі лю біць 

хва ліц ца па рад кам на ву лі цах бе ла ру скіх 
га ра доў. Лі та раль на ў кож ным сю жэ це 
дзяр жаў ных ме дый пра за меж ні каў мож
на пра чы таць ці па чуць пра тое, як гос ці 
ста лі цы і ін шых на се ле ных пун к таў сі ня
во кай рэс пуб лі кі за хап ля юц ца чыс ці нёй 
прас пек таў і гра мад скім па рад кам. У знач
най сту пе ні гэ та праў да. Асаб лі ва, ка лі 
па раў ноў ваць з ра сей скі мі ці ўкра ін скі мі 
га ра да мі, ці на ват ін шы мі бы лы мі са вец кі мі 
рэс пуб лі ка мі. Са праў ды, у Мін ску чыс цей, 
чым у сён няш ніх Віль ні ці Тбі лі сі. Ад нак, 
як ка заў дзя ду ля Эй н ш тэйн, усё ад нос на. 
У пе ра важ най баль шы ні ця пе раш ніх еў
ра пей скіх га ра доў, у тым лі ку і ў су сед няй 
Поль ш чы, та кая ж, а то і боль шая чыс ці ня.

Чыс ці ня ву ліц бе ла ру скіх га ра доў абу моў
ле на дву ма фак та ра мі. Папер шае, тра ды
цы я мі мяс цо вых на сель ні каў — коль кі б ні 
ніш чы ла са вец кая ўла да леп шыя ры сы бе
ла ру ска га на ро да, а звыч кі гас па дар лі вас ці, 
дбай нас ці і аку рат нас ці ўсё жы вуць. Падру
гое, аў та ры тар нас цю дзяр жа вы. У жор ст ка 
цэн т ра лі за ва най дзяр жа ве про ста па ві нен 
быць знеш ні па ра дак і дыс цып лі на. Шмат лі
кія двор ні кі па чы на юць пра ца ваць ужо ноч чу 
і мно гія га дзі ны сноў да юць ні бы пчол кі. Пра
цу юць яны шмат, а ат рым лі ва юць мі зэр ную 
зар пла ту. Пры чым гэ та ўсё мяс цо выя жы ха
ры, у ад роз нен не, ска жам, ад Маск вы, дзе 
ка рэн ныя на сель ні кі ні ко лі не пой дуць пра ца
ваць двор ні ка мі — там та кія пра цоў ныя фун
к цыі амаль цал ком уск ла дзе ны на прад стаў
ні коў „со неч ных уз бе кі ста наў” — шмат лі кіх 
га стар бай та раў ра сей скай ста лі цы.

Ну, а ка лі ў страш ную спё ку кас цы рэ
жуць апош нюю па жоў к лую і вы сах лую тра ву 
— ба чу гэ та як раз са свай го ак на, ка лі пі шу 
гэ тыя рад кі — сі ту а цыя „па рад ку” на гад вае 
ўжо тэ атр аб сур ду. Але так дзе іць сі стэ ма — 
ка лі паў го да та му бы ло на па пе ры пры ня тае 
ра шэн не, што 19 чэр ве ня на кан к рэт ным 
участ ку па він на быць ско ша на тра ва, то яна 
бу дзе ў гэ ты дзень ка сіц ца. На ват ка лі снег 
вы па дзе, ці па вод ка за ліе тую част ку го ра да. 
Абу юць гу мо выя ры бац кія бо ты і пой дуць 
ка сіць. На ват ка лі тра вы зу сім не бу дзе. Усё 
для фрон ту, усё для пе ра мо гі!

А ка лі мы возь мем па ня так „па ра дак” 
у сэн се гра мад ска га па рад ку, то тут усё 

нам но га скла да ней. Бе ла ру скі но вы „ор д
нунг” абу моў ле ны жор ст кас цю ахоў ні каў 
пра ва па рад ку, кар нас цю су до вай сі стэ мы, 
у якой асо ба ча ла ве ка — ніш то, знач насць 
дзяр жа вы — усё. Та му штра фы ўзве дзе
ны ў ранг куль ту, да мі нан ты дзяр жа вы над 
ча ла ве кам. Не сак рэт, што доб лес ная 
мі лі цыя мае пла ны па коль кас ці, ска жам, 
ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн няў. Ка лі 
ва ўчаст ко ва га мі лі цы ян та ма ла за ме сяц 
скла дзе ных пра та ко лаў — гэ та ні ко лі не 
зна чыць тое, што ён доб ра пра цуе прэ вен
тыў на, ці тое, што на гэ тым участ ку ў гэ
тым ме ся цы са праў ды бы ло ма ла пра ва па
ру шэн няў. З бо ку на чаль ства гэ та аз на чае 
толь кі ад но — участ ко вы кеп ска пра ца ваў. 
Та му трэ ба вы шук ваць па ру шаль ні каў за
ко ну і пап раў ляць ад па вед ную ста ты сты ку.

Ка го штра фу юць най перш у Бе ла ру сі 
— ка неш не гра мад скіх ак ты ві стаў, якія вы
каз ва юць не за да валь нен не дзей нас цю ці 
бяз дзей нас цю дзяр жаў ных ор га наў, ім к нуц
ца рэ а лі за ваць свае кан сты ту цый ныя пра
вы, ка неш не не за леж ных жур на лі стаў, якія 
ас вят ля юць не га тыў ныя з’я вы ў дзяр жа ве 
і гра мад стве, ка неш не прад п ры маль ні каў, 
якія жы вуць з цяж кай ма золь най пра цы рук 
сва іх і якіх дзяр жа ва ду шыць па дат ка мі. 
Зра зу ме ла, што штра фу юць і звы чай ных 
про стых лю дзей — бе за ба рон ных і няз доль
ных са ма стой на ба ра ніц ца. Лю дзі ж у сва
ёй баль шы ні не хо чуць ве даць пра цэ лую 
сі стэ му нес п ра вяд лі вас ці. На ту раль на, да 
та го дня, па куль сі стэ ма не зак ра не іх са
міх. А яна аба вяз ко ва зак ра не кож на га. Бо 
ка лі ў пра ва а хоў най сі стэ ме ня ма эле мен
таў спра вяд лі вас ці, адэк ват нас ці і га лос нас
ці, рэп рэ сіў насць і маш таб яе ме ха ніз маў 
бу дзе толь кі на ра стаць.

Мне ні ко лі не да во дзі ла ся ба чыць у сва
ім го ра дзе, каб мі лі цы ян ты штра фа ва лі 
гра ма дзян за ла ян ку ма там у пуб ліч ным 
мес цы (а гэ та ла ян ка скрозь!), каб штра
фа ва лі тых кі роў цаў, якія га ня юць па 
га рад скіх ву лі цах з двух ці трох ра зо вым 
пе ра вы шэн нем ско рас ці, тых жа аў та ма бі
лі стаў за праз мер на гуч ную му зы ку на ўсё 
на ва кол ле (звы чай на гэ та ра сей ская пап
са ці рэп), каб штра фа ва лі ха маў за іх вя
ліз ных са бак без на мор д ні каў і па вад коў. 
Усе гэ тыя дзе ян ні з’яў ля юц ца, між ін шым, 
па вод ле за ко ну ад мі ніст ра цый ны мі пра ва
па ру шэн ня мі. Так што вось та кі гра мад скі 
па ра дак...

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Гру па баць коў дзе так 
у даш коль ным уз рос це 
з Гай наў кі саб ра ла под-
пі сы і вый ш ла з іні цы я ты-
вай ства рэн ня па чат ко-
вай шко лы з да дат ко вым 
на ву чан нем бе ла ру скай 
мо ве пры Гай наў скім бел-
лі цэі ў рам ках Ком п лек су 
школ з да дат ко вым на ву-
чан нем бе ла ру скай мо ве. 
Іх іні цы я ты ву адоб ры лі 
ды рэк цыя, пед са вет і ра-
да баць коў бел лі цэя і бел-
гім на зіі ды ўпра ва Па вя-
то ва га ста ра ства ў Гай-
наў цы, ад каз ная за на ву-
чан не ў звыш гім на зіч ных 
шко лах. За на ву чан не 
ў па чат ко вых шко лах ад-
каз ны мі з’яў ля юц ца гмін-
ныя ўла ды, та му баць кі 
звяр ну лі ся да бур га міст-
ра Гай наў кі з прось бай 
даць зго ду на ства рэн не 
па чат ко вай шко лы з да-
дат ко вым на ву чан нем бе-
ла ру скай мо ве пры мяс-
цо вым бе ла ру скім лі цэі.

— Ідэя ства рэн ня па чат ко вай шко лы 
з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай 
мо ве пры бел лі цэі паў ста ла ся род баць
коў дзе так на ша га дзі ця ча га сад ка. Да 
гэ тай гру пы да лу чы лі ся ін шыя баць кі 
і са бра лі мы 14 дзе так ах вот ных ву чыц ца 
ў па чат ко вай шко ле з да дат ко вым на ву
чан нем бе ла ру скай мо ве пры Гай наў скім 
бел лі цэі. Мы раз ліч ва ем, што ап ра ча 
ву чо бы лі та ра тур най бе ла ру скай мо ве 
на шы дзет кі ву чы лі ся б так са ма ды я лек
т ным мо вам, які мі ка ры ста юц ца жы ха ры 
Гай наў ш чы ны. Мы ха це лі б, каб та кія 
за нят кі бы лі да дат ко ва ар га ні за ва ны 
так са ма нам, баць кам, якія не ўме юць 
раз маў ляць на сва ёй мо ве. Хо чам, каб 
у па чат ко вай шко ле пры бел лі цэі бы лі 
ар га ні за ва ны да дат ко выя за нят кі, пад час 
якіх на шы дзет кі маг лі б зна ё міц ца з на
шай куль ту рай, мяс цо вы мі тра ды цы я мі 
і гі сто ры яй рэ гі ё на, аб чым мы раз маў ля
лі з ды рэк та рам бел лі цэя Іга рам Лу ка шу
ком. Нам важ на, што ў ад ным бу дын ку 
бел лі цэя дзей ні ча лі б на ша пра ва слаў
нае прад ш кол ле, па чат ко вая шко ла, бел
лі цэй і мы маг лі б пі саць пра ек ты, пры цяг
ваць срод кі на па заў роч ную ак тыў насць 
і ўклю чаць у яе дзе так і мо ладзь гэ тых 
аду ка цый ных уста ноў, — ска за ла лі дар 
іні цы я тыў най гру пы баць коў па ства рэн ні 
па чат ко вай шко лы з да дат ко вым на ву
чан нем бе ла ру скай мо ве пры Гай наў скім 
бел лі цэі ан на му ска ла, у пры ват нас ці 
ды рэк тар Не пуб ліч на га прад ш кол ля імя 
свя тых свя ці це лей Кі ры лы і Мя фо дзія 
ў Гай наў цы, якое пра цуе ў бу дын ку бел
лі цэя.

Ідэю ад к рыц ця па чат ко вай шко лы пры 
Гай наў скім бел лі цэі за мест бе ла ру скай 
гім на зіі, якая праз год спы ніць дзей
насць, пад т ры маў ды рэк тар Ком п лек су 
школ з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру
скай мо ве ў Гай наў цы ігар лу ка шук.

— У на шу шко лу звяр ну ла ся гру па баць
коў да школь ні каў з прось бай ар га ні за ваць 
іх дзет кам ад дзел па чат ко вай шко лы з да
дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо ве 
пры на шым бел лі цэі. Баць кі хо чуць, каб 
у Гай наў цы дзей ні ча ла шко ла, якая бу дзе 
са дзей ні чаць вы ха ван ню з па ша най да 
род на га, да сва ёй спад чы ны. Дзет кам 
баць коў іні цы я тыў най гру пы ап ра ча аду ка
цыі па аба вяз ко вай пра гра ме на ву чан ня 
ў па чат ко вых шко лах і за нят каў па бе ла
ру скай мо ве, на ша шко ла мо жа зап ра па
на ваць да дат ко выя за нят кі і ўдзел у дзей
нас ці ма стац кіх ка лек ты ваў дзе ля пад т ры
ман ня іх бе ла ру скай то ес нас ці. У на шым 
ком п лек се школ дзей ні ча юць ва каль ны, 

тан ца валь ны і тэ ат раль ны ка лек ты вы і па
доб ную дзей насць маг лі б мы ар га ні за ваць 
для вуч няў но ва ство ра най па чат ко вай 
шко лы. На ўро ках бе ла ру скай мо вы, ап ра
ча ву чо бы лі та ра тур най бе ла ру скай мо ве, 
на шы вуч ні па іні цы я ты ве баць коў маг лі б 
зна ё міц ца так са ма з бе ла ру скі мі га вор ка мі 
Гай наў ш чы ны, — ска заў ды рэк тар Ігар 
Лу ка шук. — Іні цы я ты ву баць коў ста ноў ча 
аца ні лі на шы пе да га гіч ная ра да і ра да 
баць коў. Пас ля ана лі зу мы пры ня лі ра
шэн не, што мо жам ар га ні за ваць у на шым 
бу дын ку па чат ко вую шко лу з асоб ным 
ува хо дам. Ся род на шых пе да го гаў ёсць 
спе цы я лі сты па ран неш коль най аду ка цыі, 
якія мо гуць вес ці за нят кі ў пер шых кла сах 
па чат ко вай шко лы. Ад нак наш ком п лекс 
школ не з’яў ля ец ца іні цы я та рам ства рэн ня 
па чат ко вай шко лы. Мы толь кі ста ноў ча 
ад гу ка ем ся на іні цы я ты ву гру пы баць коў 
да школь ні каў і ме на ві та баць кі ста лі ха дай
ні чаць у Па вя то вым ста ра стве і ў бур га міст
ра за ства рэн не па чат ко вай шко лы пры 
на шым лі цэі.

Да лі да ра іні цы я тыў най гру пы баць коў 
Ан ны Му ска лы ліст у пад трым ку ідэі 
ства рэн ня па чат ко вай шко лы з да дат ко
вым на ву чан нем бе ла ру скай мо ве пры 
бел лі цэі выс лаў Бе ла ру скі са юз у РП, які 
пад пі са лі стар шы ня Яў ген Ва па і прад
стаў нік у Су поль най ка мі сіі ўра да і на цы я
наль ных і эт ніч ных мен шас цей Сла ва мір 
Іва нюк. Ліст быў так са ма выс ла ны да ве
да ма бур га міст ру Ежы Сі ра ку, ста ра сту 
па ве та Мі рас ла ву Ра ма ню ку і ды рэк та ру 
бел лі цэя Іга ру Лу ка шу ку.

— Уп ра ва па ве та пад т ры ма ла пра па но ву 
баць коў па ства рэн ні па чат ко вай шко лы 
ў Ком п лек се школ з да дат ко вым на ву чан
нем бе ла ру скай мо ве ў Гай наў цы і мы 
па ве да мі лі бур га міст ра аб на шай зго дзе, 
каб мож на бы ло пад пі саць з ім па гад нен
не і ства рыць па чат ко вую шко лу пры бел
лі цэі, — ска заў ста ра ста Гай наў ска га 
па ве та мі ра слаў ра ма нюк. — Гэ та доб
рая ідэя, бо дзет кі ў шко ле пры бел лі цэі 
маг лі б ву чыц ца бе ла ру скай мо ве, куль
ту ры і на шым тра ды цы ям, а ад на час на 
ву чы лі ся б та ле ран т нас ці. Я ца ніў і ца ню 
гра мад скія іні цы я ты вы, якія вы хо дзяць 
ад аб’ яд нан няў, ар га ні за цый і слу жаць 
гра мад ству.

Бур га містр ежы сі рак на се сіі Ра ды го
ра да Гай наў ка, якая ад бы ла ся 30 мая, 
прад ста віў рад ным ін фар ма цыю аб 
прось бе гай наў скіх баць коў. Іні цы я ты ву 
баць коў зап рэ зен та ва ла Ан на Му ска ла, 
якая аб г рун та ва ла пат рэ бу зас на ван ня 

па чат ко вай шко лы ў Ком п лек се школ 
з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай 
мо ве ў Гай наў цы. Ад нак ды рэк та ры гай
наў скіх па чат ко вых школ на пі са лі су поль
ны ліст, за чы та ны пад час се сіі, у якім ад
моў на аца ні лі ідэю ства рэн ня па чат ко вай 
шко лы пры бел лі цэі, звяр та ю чы ўва гу 
перш за ўсё на маг чы масць на ву чан ня 
бе ла ру скай мо ве ва ўсіх па чат ко вых 
шко лах Гай наў кі. Вель мі бур лі вая ды
ску сія, пад час якой вы каз ва лі ся рад ныя 
і жы ха ры Гай наў кі, бы ла спы не на ра шэн
нем рад ных па фар маль най пра па но ве 
ад на го рад на га. У га ла са ван ні ў спра ве 
ін фар ма цыі бур га міст ра Гай наў кі на конт 
прось бы гай наў скіх баць коў сем рад ных 
пра га ла са ва ла за пад трым кай іні цы я ты
вы, сем бы ло су праць, а трох стры ма
ла ся ад го ла су. Пры нам сі так па лі чыў 
га ла сы стар шы ня Ра ды го ра да Якуб 
Астап чук. Ад нак не мог ён да лі чыц ца, хто 
з рад ных не га ла са ваў, па коль кі ў се сіі 
пры ма ла ўдзел 18 рад ных.

У па чат ку чэр ве ня бур га містр Ежы Сі
рак даў ад моў ны ад каз ста ра сту па ве та 
Мі рас ла ву Ра ма ню ку, які ра ней пра па
на ваў бур га міст ру даць зго ду на ар га ні за
цыю па чат ко вай шко лы з да дат ко вым на
ву чан нем бе ла ру скай мо ве пры бел лі цэі.

— Спа сы ла ю чы ся на ра ней шую ка рэс
пан дэн цыю (...) у спра ве прось бы даць 
зго ду на пад пі сан не па гад нен ня ў спра
ве ства рэн ня і вя дзен ня праз Гай наў скі 
па вет па чат ко вай шко лы з да дат ко вым 
на ву чан нем бе ла ру скай мо ве ў Гай наў
цы ін фар мую, што па пры чы не не ад наз
нач най па зі цыі Ра ды го ра да Гай наў ка (7 
га ла соў за, 7 га ла соў су праць і 3 га ла сы 
стры ма лі ся) у спра ве зас на ван ня і вя
дзен ня праз Гай наў скі па вет зга да най 
шко лы, не ма гу пры хі ліц ца да Ва шай 
прось бы, — мож на пра чы таць у ліс це 
бур га міст ра Ежы Сі ра ка да ста ра сты 
па ве та Мі рас ла ва Ра ма ню ка, які быў 
выс ла ны да ве да ма так са ма іні цы я тыў
най гру пе баць коў да школь ні каў, Ра дзе 
баць коў пры Ком п лек се школ з да дат ко
вым на ву чан нем бе ла ру скай мо ве ў Гай
наў цы і тром бе ла ру скім ар га ні за цы ям. 
— Ад на час на ін фар мую, што бе ру чы пад 
ува гу пра па но вы част кі рад ных і ды рэк та
раў гай наў скіх па чат ко вых школ, ра шыў
ся я ства рыць асоб ны ад дзел пер ша га 
кла са з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру
скай мо ве ў Па чат ко вай шко ле № 4 імя 
Ген ры ка Сян ке ві ча ў Гай наў цы па ву лі цы 
Но ва вар шаў скай, 20. Ад дзел бу дзе дзей
ні чаць з па чат кам но ва га школь на га го да 
(ве ра сень 2018).

Ра шэн не бур га міст ра па ча ла рэ а лі за
ваць ды рэк тар Па чат ко вай шко лы № 4 
у Гай наў цы Ба жэ на Мар ке віч, якая пра
па нуе ўсім вуч ням у вы лу ча ным пер шым 
кла се ву чо бу бе ла ру скай мо ве, якая ра
ней у гэ тай шко ле вя ла ся ў між к лас ных 
гру пах. Да дат ко ва ды рэк тар Мар ке віч 
пра па нуе пер шак лас ні кам за нят кі па 
куль ту ры, тра ды цы ям і гі сто рыі рэ гі ё на 
ў рам ках рэ гі я наль на га круж ка.

— Па чат ко вая шко ла № 4 у Гай наў цы 
доб ра пад рых та ва ная да ар га ні за цыі 
ў ёй кла саў з да дат ко вым на ву чан нем 
бе ла ру скай мо ве та му, што там здаў на 
бе ла ру ская мо ва вык ла да ец ца на вы со
кім уз роў ні, а вуч ні да бі ва юц ца пос пе хаў 
у кон кур сах па бе ла ру скай мо ве, — за я
віў бур га містр Ежы Сі рак.

Ад нак іні цы я та ры ства рэн ня па чат ко вай 
шко лы з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру
скай мо вы на да лей раз ліч ва юць на ажыц
цяў лен не сва іх пра па ноў.

— Мы не зга джа ем ся па сы лаць дзе так 
у клас з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру
скай мо ве ў Па чат ко вай шко ле № 4 у Гай
наў цы, які мае там ства рыц ца. Нам прык ра, 
што бур га містр не пад т рым лі вае на шай 
іні цы я ты вы, а толь кі ра шыў ся ад крыць 
пер шы клас з да дат ко вым на ву чан нем 
бе ла ру скай мо ве ў Па чат ко вай шко ле 
№ 4. На се сіі рад ныя аб ві на вач ва лі нас, 
што за бя рэм з бю джэ ту го ра да срод кі на 
дзей насць па чат ко вай шко лы пры бел лі цэі. 
Ад нак для гэ тай мэ ты бы лі б вы ка ры ста ны 
срод кі з суб вен цыі, якая ідзе за дзет ка мі 
з дзяр жаў на га бю джэ ту і на ле жыць на шым 
дзет кам для ар га ні за цыі аду ка цыі ў шко ле, 
у якую мы іх за пі шам. Мы про сім ства рыць 
клас, які даў бы па ча так па чат ко вай шко ле 
з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо ве 
пры бел лі цэі і не ма ем да чы нен ня да ар га
ні за цыі кла са з да дат ко вым на ву чан нем 
бе ла ру скай мо ве ў Па чат ко вай шко ле № 4. 
Лю дзі нам га во раць, што на се сіі, ка лі ад бы
ва ла ся га ла са ван не рад ных за пра па но ву 
ства рыць па чат ко вую шко лу пры бел лі цэі, 
не бы лі доб ра па лі ча ныя га ла сы. Мы бу
дзем ха дай ні чаць, каб га ла сы бы лі на но ва 
па лі ча ны і раз ліч ва ем, што вы нік га ла са ван
ня пас ля яго ана лі зу бу дзе ў на шу ка рысць. 
Ка лі б бы ла зас на ва на пад ста во вая шко ла 
з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо ве 
пры бел лі цэі, хва лі лі б яе ў бу ду чы ні зза 
доб рай аду ка цыі і за ста ноў чае яе ўздзе ян
не на гра мад ства Гай наў кі і на ват Гай наў ш
чы ны, — за я ві ла Ан на Му ска ла.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО зА

Ці будзе па чат ко ва шко ла 
пры Гай наў скім бел лі цэі?
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Сям нац ца ты ма стац кі пле нэр 
у На раў чан скай гмі не па чаў ся 20 
мая, а пра цяг ваў ся да 3 чэр ве ня 
2018 го да. Саб раў ён больш дзя-
сят ка ма ста коў — ад твор цаў ма-
ла до га па ка лен ня: Ра дас ла ва Ма-
ці е ві ча з То ру ні і Воль гі Буй ко (Ку-
ка ле віч) з Грод на, праз во пыт ных 
ма ста коў — Пят ра Га га на і Мар ка 
Са пёл ку з Гай наў кі, Тэ рэ су і Та-
ма ша Свер бу то ві чаў з Люб лі на, 
Ур шу лю Шкоп з Чэр вень ска, Аль-
ж бе ту Воль ф г рам і Кшыш та фа 
Тша ску з Вар ша вы, Іну Дзя ніш-
чык з Брэ ста ды ма фу са і ла ту тэй-
ша га жы ва пі су — Вік та ра Ка ба-
ца, мяс цо ва га, пуш чан ска га.

— Ка лі га вор ка пра пле нэ ры ў На раў
цы гэ та ўжо гі сто рыя, тра ды цыя, — ка жа 
Вік тар Ка бац. — Цу доў ныя тут ва ко лі цы, 
мно ства ма ты ваў для ма ля ван ня. Важ на 
тое, што дзя ку ю чы пле нэ ру па яў ля ец ца 
вель мі мно га доб рых, на вы со кім уз роў ні 
прац, якія па каз ва юць тое, што па ма
лень ку зні кае з мяс цо ва га кра я ві ду. Гэ та 
ста рыя да мы, ха рак тар і вы гляд вё скі, 
ней кія пры род ныя ма ты вы, якія з га да
мі змя ня юць і свой вы гляд, і ха рак тар, 
і цал кам пра па да юць. Гмі на ат рым лі вае 
вя лі кі на бы так. Вель мі мно га прац па каз
вае тое, ча го ўжо ня ма. Ня ма не ка то рых 
хат, і вё ска вы гля дае іна чай. Ін шыя бы лі 
лю дзі. Па гэ тай пры чы не каш тоў насць 
пле нэ ру вель мі вя лі кая. Пер шы пле нэр, 
вы ду ма ны Пят ром Га га нам і Ка ця ры най 
Бя ляў скай, ад быў ся ў На раў цы. Удзель
ні ча ла ў ім толь кі шас цёх ма ста коў, але 
быў ён вель мі важ ны, ад ра зу ат ры маў 
вя лі кую пад трым ку вой та Мі ка лая Па віль
ча. Пе ра ка наў ён рад ных, што ар га ні за
цыя на ступ ных пле нэ раў — да ска на лая 
пра мо цыя пры род ных і на цы я наль ных 
каш тоў нас цей На раў чан скай зям лі. 
Пле нэ ры ад бы ва лі ся ў роз ных по рах го
да, на ват зі мой. Ад туль раз на род насць 
тэх нік, уз ні кан не пра сто ра вых форм. 
Па быў кі ма ста коў на На раў чан скай зям
лі і іх ба га тая твор часць з хо дам га доў 
ста лі тра ды цы яй і на па ста ян на ўпі са лі ся 
ў ма стац кую куль ту ру гмі ны. Сям нац цаць 
пле нэ раў — гэ та ўжо ве лі зар ны да ро бак 
ма ста коў амаль з усяе Поль ш чы і так са
ма з за меж жа — з Бе ла ру сі, Літ вы. Ук ра
і ны, Лат віі... Вя лі кае ма ста цтва ў та кім 
не вя лі кім па сёл ку. Ма ста кі па кі ну лі тут 
свой след, які па каз вае, што ма ем тут, 
у На раў цы, на ўскра і не Бе ла веж скай 
пуш чы, у на шым ася род дзі — якое ў нас 
ба гац це і ха ра ство! І ў га ле рэі Са ла не віч 
што раз больш фай ных ма стац кіх вы яў, 
най больш алей ных кар цін. Мы сё ле та 
па ду ма лі, што пле нэр бу дзе кры ху ін шы. 
Бы ла за ду ма, каб зра біць «вы па ды» 
ў та кія кут кі На раў чан скай гмі ны, якія ма
юць яко есь зна чэн не або гі ста рыч нае, 
ла каль нае, або ма юць у са бе штось ці 
та кое, што ма стак мо жа ці ка ва па ка заць, 
але не ў алей ных пра цах, а ў гра фі цы, 
ры сун ку, ак ва рэ лі, па стэ лі, не вя лі кіх 
эскі зах алоў кам ці пёр кам. І та кія пра цы 
сён ня тра пяць у га ле рэю. Сё ле та ма ста
кі з Люб лі на, зпад Зя лё найГу ры, Вар
ша вы, То ру ні, Бе ла сто ка, Чэр вень ска, 
Гай наў кі, Грод на і Брэ ста. Я тут бу ду 
мець дзве пра цы. У На раў цы ёсць астан
кі ста ра даў ня га мо гіль ні ка, па рос ла га 
дрэ ва мі, дзе па ха ва ны жы ха ры з усёй 
ва ко лі цы; там ужо до сыць вя лі кі лес з ма
лы мі сля да мі ад мо гіль ні ка. Згі ну лі драў
ля ны кры жы, па сы паў ся бе тон, за стаў ся 
ка мень — веч ны ка мень... Па ра біў я там 
эскі зы. Да рэ чы, у мя не на раў чан скі 
пле нэр увесь год, та му што я тут бе гаю 
— і зі мой, і ле там, і пад пуш чай, і пад 
Се мя ноў кай... У нас тут аста ло ся — у Ма
се ве, Се мя ноў цы, Аль хоў цы, Гуш чэ ві не 
— вель мі шмат драў ля ных хат, ужо 
пас ля ва ен ных, бо ў час вай ны вё скі пе
ра важ на бы лі спа ле ны. Ха ты па бу да ва лі 
пры го жыя, вя лі кія. І яны ця пер ад ра ман
та ва ныя ма лод шым па ка лен нем, доб ра 
і трап на, згод на з кра я ві дам. Ні дзе ня ма 
так пры го жа ад ноў ле ных хат, як у На раў
чан скай гмі не.

Ка мі сар пле нэ ру і вы ста вы — пра фе
сар Та маш Свер бу то віч з ма стац ка га 
фа куль тэ та Люб лін ска га ўні вер сі тэ та, не 
пер шы раз пры мае ўдзел у на раў чан скім 
пле нэ ры.

— Над вор’е, со неч нае, на во дзіць 
кры ху ней кую дры мот ную ля но ту, — смя
ец ца ка мі сар. — Але з дру го га бо ку 
ма бі лі зуе, каб як най больш па ба чыць 
у ва ко лі цы. Ме лі мы цу доў ны вы езд 
у пуш чу, Вік тар па ка заў нам «свае» мес
цы, улю бё ныя, якія з ім пры яз няц ца, а ад 
цэн т ра куль ту ры зна ё міць нас з ва ко лі
цай па ні Ка ся Бя ляў ская. Шмат ма ста коў 
ез дзіць кры ху да лей, на ват пад Мі ха ло ва 
ці Крын кі. Да лі мы са бе сва бо ду. Ма ста кі 
пра ца ва лі заў зя та. Для мя не бы ло гэ та 
кры ху сен ты мен таль нае па да рож жа, бо 
я пра во дзіў ма лен ства ў пуш чы, у Гай
наў цы, у вай ско вай час ці. Але пры яз
джаю так са ма та му, каб «за ра дзіць са бе 
аку му ля та ры», вель мі шмат зна чаць 

раз мо вы з людзь мі ў та кім мес цы. Лю дзі 
ма юць роз ныя ха рак та ры і схіль нас ці, 
не ка то рыя маў к лі выя і за ся ро джа ныя як 
ма ла дзень кая Оля, ін шыя «ша лё ныя» 
і кры ху ша ла пут ныя як Уля. Не ка то рым 
звы чай на ляг чэй пра ца ваць у май стэр
ні, ужо з ад лег лас ці. На пле нэ ры па нуе 
та кая ат мас фе ра, што кож ная па зі цыя 
і спо саб пра цы адаб ра ец ца. Бы ла прось
ба, каб мы вы кон ва лі пра цы на па пе ры 
— так са ма гу а шы, ак ры лі, ры сун кі, але 
ніх то ні ко га не пра вя раў. Бач на, хто 
з чым вяр таў ся з пле нэ ру — вось Ра дак 
са сва ім пёр кам, дзяў ча ты з па стэл лю... 
Ка лі прый дзе мо ладзь у га ле рэю, для 
ву чо бы і зна ём ства з ма ста цтвам, па ба
чыць роз ныя ма стац кія тэх ні кі, рэ зуль тат 
на шай пра цы... Я пер шы раз на пле нэ ры 
ў са мой На раў цы. Бы ваў у Ляў ко ве, у Се
мя ноў цы, у Нар ве. А ўмо вы тут да ска на
лыя. Трэ ба па дзя ка ваць вой ту На раў чан
скай гмі ны за та кі па ды ход і спры ян не 
ма ста цтву.

— Дзя кую ўсім ма ста кам, якія ста лі 
ам ба са да ра мі На раў чан скай гмі ны. Пле
нэ ры да лі плён — ка ля 300 прац у на шай 
га ле рэі, — войт На раў чан скай гмі ны га
на рыц ца твор чы мі зда быт ка мі ту тэй шых 
і за меж ных ма ста коў, якія па бы ва лі на 
на раў чан скіх пле не рах. — А най боль шая 
ў тым за слу га — Вік та ра Ка ба ца і Пят ра 
Га га на — яны бы лі пер шы мі, якія за ра зі лі 
нас гэ тым спо са бам на па пу ля ры за цыю 
гмі ны, на ўзмац нен не каш тоў нас цей, на 
ўве ка ве чан не па мя так, якія, на жаль, пра
па да юць, але ж на ма ля ва ныя — жы вуць. 
Ёсць клі мат для та го, каб пра цяг ваць 
ад ліч ван не но вых пле нэ раў, бо ёсць 
спры яль ны клі мат і ў са маў ра дзе гмі ны. 
Для нас гэ та най леп шы спо саб для пра
соў ван ня на шай мяс ці ны і гмі ны.

Пле нэр ная вы ста ва ў га ле рэі Та ма ры 
Са ла не віч у На раў цы пач нец ца ў 15:00 
у су бо ту 23 чэр ве ня. Зап ра ша ем!

vТэкст і фота 
Мі ры ЛУК Шы

Ры су нак за піс вае дух кра я ві ду

XXІ 
Агуль на поль скі 

кон курс 
бе ла рус кай 

па э зіі і про зы
Рэ дак цыя „Ні вы” і Бе ла ру скі са юз 
Рэс пуб лі кі Поль ш ча аб’ яў ля юць 
XXІ Агуль на поль скі кон курс бе ла-
ру скай па э зіі і про зы. У кон кур се бу-
дуць раз  гля дац ца пра цы гра ма дзян 

Поль ш чы на бе ла ру скай мо ве.

ПРЫН ЦЫ ПЫ ЎДЗЕЛЬ НІ ЦТВА

1. Кон курс пра во дзіц ца ў дзвюх 
уз ро ста вых гру пах:

— I гру па: дзе ці і мо ладзь па чат-
ко вых школ і гім на зій,

— II гру па: астат нія ўдзель ні кі 
(вы ключ на аў та ры, якія не з’яў ля юц-
ца чле на мі лі та ра тур ных твор чых 
са ю заў).

2. У рам ках груп кон курс пра во-
дзіц ца ў дзвюх ка тэ го ры ях: па э зіі 
і про зы.

3. Кон кур с ныя пра цы, набраныя 
на камп’ютары або раз бор лі вы ру ка-
піс у двух эк зем п ля рах (па э тыч ныя 
тво ры — 3-5 вер шаў, ін шыя лі та ра-
тур ныя фор мы — аб’ ё мам да 22 ста-
ро нак стан дар т на га ма шы на пі су) 
трэ ба пад пі саць крып та ні мам, паз-
на чыць ну ма рам уз ро ста вай гру пы 
і па слаць на ад рас: Re dak c ja „Ni wy”, 
ul. Za men ho fa 27, 15-959 Bia łys tok 2, 
skr. poczt. 84 з пры пі скай на кан вер-
це: XXІ  Ogól no pol ski Kon kurs Po ez ji 
i Pro zy Bia ło ru skiej.

4. Проз віш ча, імя і да клад ны ад-
рас аў та ра дас ла ных кон кур с ных 
прац трэ ба па мяс ціць у асоб ным 
зак ле е ным кан вер це, пад пі са ным 
звон ку та кім ну ма рам гру пы і крып-
та ні мам, як і кон кур с ныя пра цы.

5. На кон курс трэ ба да сы лаць 
тво ры, якія да гэ туль ні дзе не дру-
ка ва лі ся і не ўзна га родж ва лі ся на 
ін шых кон кур сах.

6. Ар га ні за та ры не вяр та юць дас-
ла ных тво раў.

ТЭР МІ НЫ

1. Тэр мін да сы лан ня да 31 кас-
тры чніка 2018 г. (вы ра шае да та паш-
то ва га штам па).

2. Вы ні кі кон кур су бу дуць аб’ яў-
ле ны ў лістападзе 2018 г.

3. Уру чэн не ўзна га род ад бу дзец-
ца на ад мыс ло вай су стрэ чы. Аб 
тэр мі не ме ра пры ем ства лаў рэ а ты 
і астат нія ўдзель ні кі кон кур су бу-
дуць па ін фар ма ва ны і за про ша ны 
пры няць у ім удзел.

Конкурс праводзіцца дзякуючы фі нан савай 
падтрымцы Міністра ўнутраных спраў 

і адміністрацыі.

 Іна Дзянішчык і Ур шу ля Шкоп

 Оля Буйко-Кукалевіч
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Дэ маг ра фія 
Мі лей чыц кай 
гміны
Мі лей чыц кая гмі на Ся мя тыц ка га 

па ве та зай мае плош чу ў 152 квад рат-
ныя кі ла мет ры. Гэ та дзя ся тая част ка 
тэ ры то рыі па ве та. Яна мя жуе з Боць-
каў скай, Ча ром хаў скай, Дзяд ко віц кай, 
Кляш чэ леў скай і Ну рэц кай гмі на мі. 
Шчыль насць на сель ні цтва — 13 ча ла-
век на квад рат ны кі ла метр.

За раз у Мі лей чыц кай гмі не пра-
жы вае 1925 ча ла век у 21 на се ле ным 
пун к це. На 100 муж чын пры па дае 115 
жан чын. Як вя до ма, жан чы ны на о гул 
даў жэй жы вуць за муж чын. У 2012 го-
дзе ў гмі не бы ло 2015 асоб, у 2016 го-
дзе — 1999. Най боль шыя вё скі ў гмі не: 
Мі лей чы чы — 785 жы ха роў, Па ка не ва 
— 169, Вал кі — 129, Па ка не ва-Ка лё нія — 
114, Са бя ты на — 109 ды Ра га чы — 103 
ча ла ве кі.

Ад трыц ца ці да ста жы ха роў на ліч ва-
юць вё скі Ха раш чэ ва — 76, Ха раш чэ ва-
Ка лё нія — 71, На ва сёл кі — 57, Мі ку лі чы 
— 49, Клім ко ві чы — 43, Ле ва шы — 36, 
Гра бар ка — 35, Мядз ве жы кі — 34, Бел-
кі — 32 і Ба ра ві кі — 27. Са мыя ма лыя 
вё сач кі гэ та Ял туш чы кі — уся го 7 жы ха-
роў, Кас цю ко ві чы — 10, Хань кі — 14, Га-
лу боў ш чы на — 15 і Лю бей кі — 22.

У мі лей чыц кіх сё лах па мен ша ла жы-
ха роў, між ін шым, у са міх Мі лей чы чах 
на 30 (!), у Мі ку лі чах — на 7, у Са бя ты не 
на 5, у Ба ра ві ках і На ва сёл ках — на 4, 
у Хань ках ды ў Клім ко ві чах на 2 ча ла ве-
кі. Ні ў ад ным з іх не па боль ша ла. Гмі на 
з го ду ў год ста но віц ца што раз больш 
бяз люд най.

У Мі лей чыц кай гмі не ёсць 100-га до-
выя жан чы на ў Мядз ве жы ках і 99-га-
до вая ў Мі лей чы чах (со ты год пой дзе 
ёй во сен ню). У гэ тым го дзе „за ла тое 
вя сел ле” бу дзе спраў ляць дзе вяць пар. 
Ат ры ма юць яны ме да лі „За шмат га до-
вае шлюб нае су жыц цё”, прыс во е ныя 
прэ зі дэн там РП.

Су ха сто і ны 
пры ас фаль та вай 
да ро зе

Пры па вя то вай да ро зе ў вёс цы Плян-
та (у яе част цы пры чы гун цы) На раў чан-
скай гмі ны Гай наў ска га па ве та рас це 
вы со кі лес. У ім пе ра ва жа юць ся род ін-
шых дрэў вы со кія аль шы ны (яны над ру-
ча ём) ды ел кі і бя ро зы. Тут ка ра ед спу-
сто шыў усе не ка лі строй ныя вы со кія 
ел кі, з якіх за раз па да юць су хая ка ра 
і га лі ны. Ста яць тут і сум ныя вы со кія, 
су хія бя ро зы. Сё ле та ссек лі толь кі ад но 
вы со кае і тоў стае дрэ ва, якое зва ліў на 
зям лю на по ры сты вя сен ні ве цер.

Су хія дрэ вы по бач да ро гі трэ ба сся-
чы на ват ця пер, яны ж су хія. А так яны 
з’яў ля юц ца паг ро зай для ка ры сталь ні-
каў да ро гі. Толь кі гэ та па ві нен зра біць 
пры ват ны ўлас нік гэ та га ле су, але яму, 
па ўсім ві даць, няс пеш на. 

Фэст 
у Ста рым Ма се ве
У су бо ту, 23 чэр ве ня г.г. Гмін ны 

ася ро дак куль ту ры і Гмін ная ўпра ва 
ў На раў цы Гай наў ска га па ве та зап ра-
ша юць на бе ла ру скі фэст у Ста рым Ма-
се ве. Яго тра ды цый на ўжо спа лу чы лі 
з мяс цо вым свя там св. Ануф рыя. На 
сцэ не вы сту пяць ва каль на-му зыч ныя 
і тан ца валь ныя ма стац кія ка лек ты вы, 
між ін шым, „Вяс на” з Бе ла сто ка, „Ро сы” 
з Ры ба лаў (Заб лу даў ская гмі на), „На раў-
чан кі” з На раў кі і „Аван ці” з Ва сіль ка ва 
ка ля Бе ла сто ка ды гас цін на фаль к лор-
ны ка лек тыў „Мі ла ві ца” са Свіс ла чы 
(Рэс пуб лі ка Бе ла русь).

Па ча так лет ня га куль тур на-за баў ляль-
на га ме ра пры ем ства а га дзі не 17-й.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Га ра ды, рас па ло жа ныя над рэ-
ка мі, най час цей ма юць пра ва- 
і ле ва бя рэж ныя част кі. ча сам 
ад нак пры ро да не даз ва ляе 
за ся ляць ад ной з іх. на Пад ляш-
шы так ма ем са ста рым мель ні-
кам, яко га за бу жан скія лу гі ні ко-
лі не бы лі за се ле ны. яны пап ро-
сту вяс ною за лі ва юц ца ва дою 
і не бы ло тут сэн су бу да вац ца. 
на Па лес сі па доб ная сі ту а цыя 
з Пін скам. ле вы бе раг да лі ны 
Пі ны вы со кі, прыгод ны быў 
для зас на ван ня тут га ра дзіш ча, 
зам ка, ме ста. Пра вы тым ча сам 
гэ та шы ро кая да лі на, якая ў Пін-
ску спа лу ча ец ца з Пры пяц цю. 

Ка лі гля дзіш з пін ска га ста ро га го ра да 
на дру гі бок Пі ны, ба чыш бяск рай нюю, 
пло скую да лі ну, якая вяс ною за лі тая ва
дою, а зі мою пак ры тая сне гам. Ме на ві та 
зі мою гэ тая бе лая пло скасць ро біць асаб
лі вае ўра жан не. Ста іш на ўзвыш шы аго ры 
і на зі ра еш за фан та стыч ным све там. Гэ та 
ані во зе ра, ані мо ра, не стэп і не пу сты ня. 
Гэ та па ле ская бяск рай насць, дзе зям ля 
су стра ка ец ца з не бам. Яна пасвой му бліз
кая. Там ня ма без да ні, ня ма ўра га наў ні 
ка чэў ні каў. Ёсць за тое аст раў кі з доб ры мі 
людзь мі, шлях тай і не шлях тай, пча ля ра мі 
і гас па да ра мі, спе ва ка мі і па э та мі, ду хоў
ні ка мі і пу стэль ні ка мі... Гля дзіш на гэ тую 
бяск рай насць і ўсве дам ля еш, што не дзе 
там ёсць аст ра вок з Гор на вам, Ле мя шэ ві
ча мі, Ка лаў ра ві ча мі, Ша ло мі ча мі, Бі жа рэ ві
ча мі, Це рэ бе нем...

Дак ра нуц ца да няў лоў на га...
Ня дзе лю зблы таць з се ра дой...
Дзве хві лі ны для бяс с лоў на га
По зір ку май го на той
Бе лы-бе лы свет... 
Адз на ча ны
Сне гам і суст рэ чай стра ча най
(ні бы вы мерз акі ян!!!)
Дзве хві лі ны — і мя це лі ца
Сі лу эт твой... 
Няў жо дзе ліц ца
Дзень на мой і твой пад ман?

Так пі ша са сва ёй пін скай аго ры Але на 
Іг на цюк. Най ноў шы збор нік яе па э зіі „Бу дзе 
ўсё на ад ва рот”1, вы да дзе ны быў у 2016 
го дзе. Больш за дзе сяць га доў та му на зад 
аў тар ка вяр ну ла ся на род нае Па лес се, дзе 
ця пер вык ла дае тэ о рыю і гі сто рыю су свет
най куль ту ры ў Па ле скім уні вер сі тэ це ў Пін
ску. Ра ней пят нац цаць га доў Але на Іг на цюк 
пра ца ва ла стар шым на ву ко вым су пра цоў
ні кам На цы я наль на га на ву ко ваас вет на га 
цэн т ра імя Ф. Ска ры ны ў Мін ску.

На ра дзі ла ся дас лед чы ца і пісь мен ні
ца ў ся ле Осаў цы, не па да лёк па ле ска га 
Дра гі чы на. Тут зна хо дзіц ца храм Ар хан
ге ла Мі ха і ла, па бу да ва ны ў XVIII ст., дзе 
ў 18731889 га дах слу жыў а. Кан стан цін 
Паў ло віч, прад стаў нік вя лі ка га па ле ска га 
ду хоў на га ро ду. Яго ны сын Сяр гей Паў
ло віч (18751940), ба гас лоў па аду ка цыі, 
у між ва ен ны пе ры яд быў ад ной з важ ней
шых по ста цей бе ла ру скай пра ва слаў най 
Віль ні. Ды рэк тар Ві лен скай бе ла ру скай 
гім на зіі, вык лад чык ду хоў най се мі на рыі, 
вы да вец, аў тар кніг і пад руч ні каў па бе
ла ру скай мо ве і За ко не Бо жым... З Осаў
цаў ро дам так са ма Мі ко ла Тра фім чук, 
су час ны бе ла ру скі па эт і жур на ліст.

Осаў цы вя до мы яш чэ ад ной по стац цю 
— а. Вік та рам Са ро кай, які ў 19732018 
га дах быў на ста я це лем ту тэй ша га пры хо
да. Упа ко іў ся ў Гос па дзе 13 са ка ві ка гэ
та га го да, пра жыў шы 90 га доў. Свяш чэн
нік меў шмат ду хоў ных дзя цей, не толь кі 
з пры хо да, але з усёй Бе рас цей ш чы ны. 
Як па кор ны ду хоў нік, ка ры стаў ся вя лі кай 
па ша най і аў та ры тэ там.

Осаў цы спа ра дзі лі ба гас ло ваў, ду хоў ні
коў, па э таў. Нез дар ма па э зія Але ны Іг на
цюк вы лу ча ец ца ду хоў нас цю. Ка лі дак ра
на еш ся да гэ тых слоў, яны пры му ша юць 
зат ры мац ца на кож ным рад ку, заг лы біц ца 
ў сэнс, між во лі шу каць сім ва лаў. Гэ та са
праў ды пры го жае пісь мен ства, даг ле джа
нае ў фор ме, ад яко га слоў эма нуе глы бі
ня пе ра ду ма на га і пе ра жы та га, даб ры ня 
мі рат вор ная і свят ло на дзеі...

Мне б да зор кі пры ту ліц ца... 
Гуч ным спе вам... 
Яс ным зро кам?
Я пач ну за ўсіх ма ліц ца
Бес п ры туль ных... 
З Но вым Ро кам!

Па між па э зі яй зда ра ец ца і про за... 
Тое ж бы вае і ў твор час ці Але ны Іг на цюк. 
Сё ле та яна пад нес ла чы та чам нес па дзя
ван ку, пад пі са ную псеў да ні мам До ра 
Гуш. Гэ та збор нік ка закфан тас ма го рый 
„Ды я руш для дзі ва ло ва”2. Праў да, кніж ка 
не для ма лень кіх дзя цей, на што звяр ну лі 
ўва гу вы даў цы, адз на ча ю чы ліч бай 12+. 
Бо зі мо выя, пін скія фан тас ма го рыі на сы
ча ны але го ры я мі, сім ва ла мі і глы бо кім, 
фі ла соф скім роз ду мам. Як ва ўсту пе ад
зна чае аў тар ка, тут зной дзем раз ва жан
ні пра „фі ла со фію „ну ля”, пра „суб стан
цыю” дня і за ка на мер насць ме та мар фоз, 

пра ро лю куль ту ры 
і эстэ ты кі ў жыц ці пін чу
коў і пра шмат ін шае”.

У кні зе во сем фан
тас ма го рый. Дзеі 
ся мі з іх пра хо дзяць 
у чар го выя дні тыд ня. 
Вось мае, фан та стыч
нае апа вя дан не аза
га лоў ле на „Шчас ні ца, 
аль бо дзень, яко га ў са
праўд нас ці не іс нуе”. 
У гэ ты вось мы дзень 
ад бы ва ец ца хі ба най
больш не ве ра год ных 
зда рэн няў. На ву лі цах 
Пін ска ге ра і ня су стра
кае на ват кло наў ду э та 
„Na vi Band”, а сце ны 
і да хі ўсіх да моў го ра да 
збу да ва ныя з ру жо ва
га, то нень ка га шкла. 
Праз гэ тае шкло мож
на па на зі раць як пін чу кі 
апоў д ні абе да юць.

І да вед ва ем ся, што 
„ў Пін ску іс нуе ад но 
кан сер ва тыў нае пра ві
ла: баць кі і дзе ці, на ват 
баць кі баць коў па він ны 
бы лі суст ра кац ца кож
ны дзень пас ля абе
ду”. Гэ та ідэ а лі за цыя 
пат ры яр халь на га бы
та ван ня пін чу коў, якія 
„з кры ла мі, для па лё ту 
і для ма ры”. За раз жа 
ад нак яны пры зям ля
юц ца: „Па ле шу кі сён ня 
за над та пры зем ле ныя, 
ці ка вяц ца больш ма тэ
ры яль ным. Яны стра ці лі 
свой вы рай”.

Гэ тым вы ра ем бы ла 
ўлас насць і сва бо да, 
асаб лі ва ха рак тэр ная 
пін скай шлях це. Пас ля
ва ен ныя га ды са ве ты за
цыі над ла ма лі яе то ес
насць і го нар. Адаб ра лі 
ўлас насць і пры му сі лі 
быць ра ба мі. На ву чы лі 
не да ве ру. Паз ба ві лі 
шчас ця.

Шчас ні ца — гэ та той 
ідэ аль ны вось мы дзень, 
ку ды ім к нец ца пін чук 
і па ля шук. Бо ха ця пры
зям ліў ся з пад ця ты мі 
кры ла мі, але ён моц ны 
ў сва іх пам к нен нях 
і кры лы ад ра джа юц ца.

Пінск для Па лес ся, 
тое што Кра каў для 
Ма ла поль ш чы, Львоў 
для Га лі цыі, Віль ня для 
Літ выБе ла ру сі, Бельск 
для Пад ляш ша... Пры
гад ва юц ца сло вы пра

фе са ра Ежы На ва сель ска га: „У Кра ка ве 
ма стац кія спра вы бы лі заў сё ды на пер
шым пла не. Бы ло менш гро шай, бы ло 
да лей ад ал та ра, та му лю дзі не бы лі так 
за бе га ныя за роз ны мі ма тэ ры яль ны мі 
ка рыс ця мі, за гра ша мі, ме лі больш ча су, 
каб за ду мац ца над ма стац кі мі спра ва мі... 
І заў сё ды тут так бы ло. (...) Вя до ма, што 
да хо дзі ла і тра ды цыя, са мо тое, што ча
ла век ха дзіў, як бы не бы ло, па ад ным 
з най п ры га жэй шых га ра доў све ту, заў
сё ды за ім на зі раў, гэ та так са ма не як 
фар ма ва ла”.

І я ве ру ў Пінск ды яго доб рых анё
лаў...

vДа ра фей Фі ё ніК

1  Але на Іг на цюк, Бу дзе ўсё на ад ва рот, Мінск: 
Кні газ бор, 2016, 96 с.
2  До ра Гуш, Ды я ры уш для дзі ва ло ва. Зі мо вая 
фан тас ма го рыя, Мінск: Кні газ бор, 2018, 84 с.

Пін ская 
фан тас ма го рыя
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— На ша рэ дак цыя на зва ла га-
зе ту „Бу сел”, та му што гэ тая 
птуш ка ас цы ю ец ца з пат ры я тыз-
мам, з Бе ла рус сю. У гэ тым го дзе 
— со тая га да ві на аб вяш чэн ня БНР. 
Та му на на шых ста рон ках пі шам 
так с ама пра ра дзі му і пат ры я-
тызм, — за яў ляе рэ дак тар Мі ко-
ла Здрай коў скі ва ўступ ным сло-
ве да суст ра чан скай га зет кі.

Са праў ды, праз усе 26 ста рон-
кі „Бус ла” пра бі ва ец ца на строй 
пат ры я тыз му і слаў най га да ві-
ны БНР. Пат ры я тызм — гэ та 
най перш ува га да род най пры ро-
ды, якая нат х няе да пры го жых 
тво раў і леп ша га жыц ця. А пра 
слаў ную га да ві ну рас па вя да юць 
на шы гос ці. Яны так са ма за дум-
ва юц ца ра зам з на мі, удзель ні-
ка мі ХХХІІ Су стрэч „Зор кі”, хто 
для іх ге рой і ўзор бе ла руса? Як 
не ці ка ва, вы не па чу е це тут 
тра дыц й ных і па фас ных ад ка-
заў, да та го кож ны ге рой ін тэр-
в’ю на па мі нае пра даб ры ню, 
год насць, вер насць прод кам 
і род най мо ве. Га зе та „Бу сел” 
ка ла рыт ная і раз на від ная ў жур-
на ліс ц кіх фор мах. На пер шым 
мес цы тут фе лье тон, у якім 
най больш спе ла і свя до ма бу шуе 
зга да ны ўжо Мі ко ла Здрай коў-
скі. Ко ля пі ша пра за ча ра ва ны 
свет ма кат кі і чэм пі я нат све ту 
„Ра сія-2018”. У га зе це нат х няль-
ныя раз мо вы з па эт кай Маг дай 
Бя ляў скай і рэ дак та рам Яў ге нам 
Ва пам. Ін тэр в’ю — пра ца ка лек-
тыў ная, тут пра я віў ся ўвесь па-
тэн цы ял, ураж лі васць і творчае 
ўяўленне цэ лай рэ дак цыі. Ся род 
но вых аў та раў лёг кас цю пя ра 
вы лу ча ец ца Ула дзік Ку ту заў 

ХХХІІ Су стрэ чы „Зор кі” 

і яго жар тоў ны фе лье тон „У на-
шым дом ку”. Га зет ка пры аз доб-
ле на рас лін ны мі ма ты ва мі з На-
раў чан скай зям лі, з які мі гу стоў-
на пе рак лі ка ец ца бе ла ру ская 
сім во лі ка. Ды зайн афор мі ла 
рэ дак цый ная ма стач ка Юсты на 
Ба ку мен ка. Усе ста рон кі, ра зам 
з гу ма рам, рэ бу са мі і ку лі нар ны-
мі рэ цэп та мі, чы та юц ца лёг ка 
і пры ем на.

Па ра наз ваць поў ны рэ дак тар-
скі са стаў „Бус ла”. У гэ ты раз 
га зе тай кі ра ва лі двух рэ дак та-
раў — Вік то рыя Гаць і Мі ко ла 
Здрай коў скі. У рэ дак цыі пра ца-
ва лі Аня Ра дзі вон чык, Дар’я Нес-
ця рук, Уда дзік Ку ту заў, Юль ка 
Грэсь, Юсты на Ба ку мен ка. Іх 

апя кун кай з’яў ля ла ся ніў ская 
жур на ліст ка Уля Шуб з да.

Дру гая суст ра чан ская га зе та 
„Бе лы лес” пры аз до бі ла вок-
лад ку дры му чым, ка зач ным ле-
сам, з яко га вы ля тае бе лы птах. 
У яго дзю бе бел-чыр во на-бе лы 
сцяг. Са мыя вя лі кія эмо цыі аў-
та раў кру жаць ва кол ле су і та-
ем ных сіл пры ро ды. Доб рым 
пры кла дам тут верш дэ бю тан т-
кі Мал га жа ты Аст роў скай „У на-
шай пуш чы”, дзе дрэ вы спра ча-
юц ца за паль му пер шын ства. 
Да гэ та га Мал го ся на ма ля ва ла 
ел ку, дуб, клён і бя роз ку. У па-
доб ным, пуш чан скім наст роі 
два апа вя дан ні Мі ха ся Пах ві цэ-
ві ча (ён так са ма дэ бю тант). У іх 

пры ро да ўплы вае на леп шыя 
ацэн кі ў шко ле (!) і пад каз вае, 
як твор ча і смач на пра вес ці ка-
ні ку лы. У „Бе лым ле се” фай ны 
фе лье тон Паў лі ны Ёд лы, якая 
пі ша пра па э та Ула дзі мі ра Гай-
ду ка. Яе фе лье тон роз ніц ца тым 
ад ін шых, што за мест пі саць 
„у яго вель мі пры го жы дом”, 
яна пры во дзіць жы выя ўспа-
мі ны лю дзей пра па э та, пі ша 
як вы гля дае на ва кол ле род най 
ха ты. У пуш чан скім наст роі так-
са ма гу тар ка з На тал ляй Вась ко 
і Ба ры сам Каз лоў скім. Для ама-
та раў за га дак пад рых та ва ны 
ін тэ лі ген т ныя рэ бу сы аў тар ства 
Мі кол кі Аб ра мю ка і Маг ды Вай-
цеш ык. Маг да ры суе так са ма 
ма кет ле ген дар на га цар ска га 
па ла ца ў Бе ла ве жы. Ама та рам 
спор ту спа да ба ец ца ко мікс пра 
зма ган не ка ман ды „Ла сёў” 
з ка ман дай „Зай цаў” (аў та ры 
— Маг да Вай цешык і Мі хал Пах-
ві цэ віч). Ба га тым слоў ні кам і па-
чуц цё вас цю вы лу ча ец ца так са-
ма фе лье тон Кан д ра та Кос ці на 
„Ці вар та быць доб рым ча ла ве-
кам”. Боль шую част ку рэ дак цыі 
„Бе ла га ле су” скла лі дэ бю тан ты 
— Маг да Вай цеш ык, Мал га жа та 
Аст роў ская, Мі хал Пах ві цэ віч, 
Дам’ ян Дміт рук, Мі ка лай Аб-
ра мюк. Трох астат ніх сяб роў: 
Клаў дзія Ні кан чук, Паў лі на Ёд ла 
і Кан д рат Кос цін, дру гі раз на Су-
стрэ чах. Ме на ві та Паў лі на і Кан-
д рат па спя хо ва кі ра ва лі пра цай 
рэ дак цыі, а апя кун кай га зе ты 
бы ла на стаў ні ца Ва лян ці на Ба бу-
ле віч.

Як не ці ка ва, трэ цяя га зет ка 
так са ма пры ду ма ла за га ло вак 

— 100 гадоў БНР, Новае Ляўкова, 11-16.06.2018
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 25-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 1 ліпеня 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ля ціць ра ке та,
ды му не мае,
на ру ку ся дзе,
ба лю ча ку сае.
А..

(Суст ра чан ская 
га зе та «Бу сел») Ад каз на за гад ку № 21-2018: ры ба. 

Уз на га ро ды, ка шуль кі з ла га ты пам «Су стрэч 
„Зор кі”», вый г ра лі Шы ман Іва но віч і Але ся Бут-
ке віч з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе ла сто ка.

Він шу ем!

Paź

Okolica

Żaba

Zebranie

Deszcz

Dron Narew

Do

Od

Om

Mak

Halo!SiedemNietoperz
Komplet

Woda

Поль ска-бе ла ру ская кры жа ван ка № 25-2018
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 № 21-2018: 
Прас вет, мір, ка сіл ка, азё ры, рост, стук, бант, яма ец, 

ра нак, сы нок, яз. Ка рак, азон, сё стры, спірт, ві лы, яно, 
смак, ма стак, ар, ак цыя.

Уз на га ро ды, фла ма ста ры, вый г ра лі Ма тэ вуш Ці ма-
шук, Ігар Чэ хо віч з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе-
ла сто ка, Аляк сан д ра Куп тэль з Арэш ка ва. Він шу ем!

Габ ры ся Віль до віч, 
Шко ла ў Га рад ку, 
рэ дак цыя «На раў чан ская ла стаў ка»

За су ха
у шу ме дрэў ці шы ня
рас п лы ла ся
дум ка кож ная
толь кі сі няе не ба за ста ло ся
і ні чо га ін ша га
ня ма
гі не жні во
ва ды так са ма
ня ма
вя лі кая бя да
і так рап там
у ад ну хві лі ну
пры вя ло хма ру вя лі кую
у лю дзей усту пі ла на дзея
гэ та дождж за ві таў да сям’і

У пер шы дзень Су стрэч 
«Зор кі» пры е ха ла да нас 
На тал ля Вась ко, сё лет няя 
вы пуск ні ца Гай наў ска га бел-
лі цэя. На тал ля — суст ра чан-
ка са шмат га до вым ста жам. 
Яна лаў рэ ат ка мно гіх лі та-
ра тур ных, прад мет ных і ма-
стац кіх кон кур саў, а так са ма 
сты пен ды ят ка Мар шалка 
Пад ляш ска га ва я вод ства. 
Суст рэ чу па ча лі мы з лі та-
ра тур ных чы тан няў, да лей-
шую част ку ве ча ры ны па вя-
ла рэ дак цыя га зет кі «Бе лы 
лес», якая пад рых та ва ла 
гу тар ку-ін тэр в’ю з гос цяй.

«Бе лы лес»: — Ка лі су-
дзіць па бе ла ру скіх ім п рэ зах і 
сай тах, Ты бы ла пер шай бе ла-
ру скай у лі цэі. Што Ця бе пе ра-
ка на ла да гэ та га?

На тал ля Вась ко: — Мо жа, пач-
нем з та го, што я ад прад ш кол ля 
да гім на зіі ву чы ла ся ў ад ной шко ле 
і ад па чат ку вы ву ча ла бе ла ру скую 
мо ву. Пас ля за кан чэн ня шко лы 
ў На раў цы я не ўяў ля ла са бе, што 
не бу ду да лей вы ву чаць бе ла ру скую 
мо ву і та му па сту пі ла ў Гай наў скі 
бел лі цэй. Я іш ла ў лі цэй з дум кай, 
што там бу дзе мно га бе ла ру скас-
ці. На жаль, ака за ла ся, што так не 
ёсць. Але ня гле дзя чы на гэ та, я ста-
ра ла ся дзей ні чаць на бе ла ру скай 
ні ве, па каз ваць пры го жасць бе ла ру-
скай куль ту ры, ба ра ні ла яе, пад каз-
ва ла ін шым, каб мы яе не па кі да лі.

«Бе лы лес»: — Ча му Твае сяб ры з 
бе ла ру ска га лі цэя не ан га жу юц ца так 
як Ты?

На тал ля Вась ко: — Гэ та са праў-
ды цяж кае пы тан не. Най перш 
та му, што для мно гіх ня ма та кой 
праб ле мы. Ня ма ў шко ле та ко га ўро-
ка, каб зра біць ды ску сію пра бе ла ру-
скасць. Ду маю, што кож ны па ві нен 
сам са бе за даць та кое пы тан не 
і шчы ра ад ка заць — хто ён.

З мо вай у нас са праў ды няп ро-
ста. Я з ран ня га дзя цін ства слу ха ла 

бе ла ру скую мо ву ў ха це і ў вёс цы, 
та му лі чу ся бе бе ла ру скай. З ма і-
мі га рад скі мі сяб ра мі ча ста бы ло 
інакш, амаль усе яны вы ха ва ныя 
ў поль ска моў ным ася род дзі. Праб-
ле ма так са ма ў мен таль нас ці. У сён-
няш ні час куль ту ра для мно гіх ма іх 
сяб роў ма ла істот ная, іх ці ка віць 
перш за ўсё тэх на ло гія.

«Бе лы лес»: — А за раз у нас кан-
к рэт нае пы тан не. Вось пі шаш верш 
і Табе не ха пае бе ла ру скіх слоў. Што 
та ды ро біш?

На тал ля Вась ко: — Я му шу 
ска заць, што мне на пі саць верш 
на поль скай мо ве вель мі цяж ка. 
Пап раў дзе, я на пі са ла толь кі адзін 
верш па-поль ску. Ка лі я пі шу па-
бе ла ру ску, мне заў сё ды ха пае слоў, 
та му што я ду маю па-бе ла ру ску. 
Пі шу ад сэр ца, а та ды дум кі са мі 
пры хо дзяць...

«Бе лы лес»: — Па мя та еш свой 
пер шы верш?

На тал ля Вась ко: — Так, гэ та быў 
верш пра мядз ве дзя і ва ду. Гэ та 
быў про сты верш.

«Бе лы лес»: — Ад куль Ты бя рэш 
нат х нен не для пі сан ня?

На тал ля Вась ко: — Як я ўжо 
ска за ла, про ста не люб лю ся-
дзець, заў сё ды не чым зай ма ю-
ся, неш та раб лю. Ка лі ідзе пра 
вер шы, то я ха чу ў кож ным з іх 
неш та пе ра даць, але не пі шу ме-
ха ніч на, ча каю аж прый дзе так 
зва ная «ве на». Най леп шыя вер-
шы пі шуц ца спан тан на.

Я люб лю так са ма ма ля ваць. 
Най час цей ма люю цэр к вы. Для 
мяне рэ лі гія так са ма важ ная, як 
бе ла ру ская куль ту ра.

«Бе лы лес»: — Якая ў ця бе 
ра да для нас, каб доб ра і ці ка ва пра-
вес ці Су стрэ чы «Зор кі»?

На тал ля Вась ко: — Трэ ба ка-
ры стац ца тым, што тут ма е це. 
Па мя тай це, што кож ны з вас 
ужо неш та ро біць і вы тут мо-
жа це раз ві вац ца. Не бой це ся 

пі саць! Па мя тай це, не про ста на пі-
саць твор, але не трэ ба гэ та га ба яц-
ца.

«Бе лы лес»: — Хто для ця бе з’яў-
ля ец ца ге ро ем бе ла ру сам?

На тал ля Вась ко: — Я ду маю, што 
та кім ге ро ем для мяне бу дзе мая ба-
бу ля. Яна так шмат пе ра жы ла і мно-
га мне пе ра ка за ла. Я заў сё ды ма гу 
да яе прый с ці. Яна мя не ра зу мее, 
пад т рым лі вае, заў сё ды па ра іць, 
што ра біць. Я не ўяў ляю жыц ця без 
яе! Яна заў сё ды бы ла ў ма ім сэр цы. 
Мне про ста не ха пае слоў, каб пе ра-
даць сло ва мі, якая яна важ ная для 
мя не.

«Бе лы лес»: — На якія збі ра еш ся 
сту дыі?

На тал ля Вась ко: — За хап ляе мя-
не ма тэ ма ты ка, та му ду маю іс ці 
ў гэ тым кі рун ку.

«Бе лы лес»: — Зы чым удач і но-
вых тво раў!

На тал ля Вась ко: — Дзя кую!

Ара ца ва лі 
Кан д рат Кос цін 

і Мал га жа та Аст роў ская

Ба бу ля – мая ге ра і ня бе ла ру ска!
з птуш кай — „На раў чан ская 
ла стаў ка”. Гэ тая рэ дак цыя пра-
ца ва ла пад кі рун кам Клаў дыі 
Га лін скай (іх апя кун — на стаў-
ні ца Ан на Фран коў ская). „На-
раў чан ская ла стаў ка” — гэ та 
най перш пры го жы ды зайн 
аў тар ства Мар ка Ку ту за ва і Маг-
ды Люн ды. Уся рэ дзі не сюр прыз 
— верш Габ ры сі Віль до віч „За-
су ха”. У ім на строй зям лі і лю-
дзей стом ле ных за су хай — яны 
выг ля да юць даж джу! Габ ры ся, 
хоць дэ бю тан т ка, з ад чу ван нем 
ап ра ца ва ла рэ дак цый нае ін тэр-
в’ю з Мі рай Лук шай. Яна так са-
ма раз ма ля ва ла шлях „бе ла веж-
цаў”, па якім па да рож ні ча лі 
ўдзель ні кі ХХХІІ Су стрэч. Наш 
шах ма тыст і на мес нік га лоў най 
рэ дак тар Іван ка Кар сун скі выс-
ма жыў не каль кі фе лье то наў на 
гэ тую тэ му... у сва іх жар таў лі-
вых вер ша ван ках. Пра цу ў рэ дак-
цыі па паў ня лі дэ бю тан ты Ка ра-
лі на Кан д рат і Мар цін Кор шак. 
Ка лі гля дзець на плён на шых 
май стар-кла саў, які выс пеў ця-
гам бя гу ча га тыд ня, ён са праў-
ды ім па зан т ны. Мы пра вя лі 
і на пі са лі аж но 8 фай ных гу та-
рак-ін тэр в’ю з гас ця мі, уз нік ла 
9 фе лье то наў, 6 ін фар ма цый, 
9 вер шаў, 16 ма люн каў, ко мікс, 
дзве кры жа ван кі і два рэ бу сы, 
за пі са лі ку лі нар ныя рэ цэп ты, 
за гад кі і гу мар. На шы ўдзель ні кі 
пад кі рун кам Мі ха ся Сце па ню ка 
за пі са лі ра ды ё рэ пар таж пра май-
стар-кла сы для Ра дыё Бе ла сток.

На ка нец мы па гля дзе лі ма-
стац кую прэ зен та цыю гі сто рыі 
Су стрэч „Зор кі” ды ўсе ат ры ма-
лі суст ра чан скія ка шуль кі з Па-
го няй, якія зап ра ек та ваў Адам 
Паў лоў скі.

ХХХІІ Су стрэ чы „Зор кі” мы ар-
га ні за ва лі дзя ку ю чы да та цы ям.

Zre a li zo wa no dzię ki do tac ji Mi nis-
ter stwa Spraw Wew nęt rz nych i Ad mi-
nis t rac ji i Pod la skie go Urzę du Mar szał-
kow skie go

Га лоў ны ар га ні за тар 
Ган на КАН Д РА ЦЮК

Chmura

Upał
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Сён ня, 16 чэр ве ня 2018 го да, у Ага-
род ніч кі ні як не за е хаць аж да 
ве ча ра. Бу ду юць но вы шлях у Суп-
расль, а па-за свят лі цай, дэ по 
і спор т п ля цоў кай, дзе ад бы ва юц ца 
«Спя ван кі» і ін шыя ара год ніц кія фэ-
сты — но вая каль ца вая да ро га.

Ага род ніч кі Суп рас ль скай гмі ны — вё
ска ў вась мі кі ла мет рах ад Бе ла сто ка. Еду
чы хві лін дзе сяцьпят нац цаць ледзь заў ва
жыш, што ты апы нуў ся ў ся ле. Доб ра тут 
па бу да вац ца — ру кой па даць у Бе ла сток. 
І „ад па чын ко ва” тут: сап раў д ныя го ры (ну, 
мо жа гор кі). На ра ска па най жві роў ні быў 
тут са праўд ны сноў парк. У 2004 го дзе 
пра во дзіў ся тут пер шы агуль на поль скі чэм
пі я нат па гар на лыж ным спор це. Быў гар на
лыж ны схіл вы шы нёю ў 200 мет раў, штуч
на зас неж ва ны і ас вет ле ны, які пры цяг ваў 
бе ла ста чан. На га ру лыж ні кі ўцяг ва лі ся 
пад’ ём ні камор чы кам. Лыж ны пад’ ём нік 
даў но ра заб ра ны. А лю дзі і ця пер ах вот на 
пры яз джа юць на азер цы, што за ста лі ся 
ад жві ро вых кар’ е раў. Улас ні кам гэ тай 
тэ ры то рыі з’яў ля ец ца Су поль насць вё скі 
Ага род ніч кі — „wspól no ta grun to wa” вё скі. 
А но выя лю дзі бу ду юц ца, што раз больш 
у вёс цы дзя цей і мо ла дзі.

Су поль насць вё скі ра зам з Гмін ным 
ася род кам куль ту ры, спор ту і ад па чын ку 
ў Суп рас лі ар га ні зуе ця пер свае ме ра
пры ем ствы, між ін шым, ся мей ныя пік ні кі 
„Спя ван кі”. Гмі на фі нан суе гэ тыя ме ра пры
ем ствы, ма юц ца і спон са ры. Ка жа рад ны 
Да ні ла Са доў скі: «Каб не Клуб вя ско вых 
гас па дынь (і яго ўну кі), не з’яз джа ла ся б 
так шмат гас цей і з Бе ла сто ка, і з су сед ніх 
гмін, так са ма шмат вы сту поў цаў».

— Сё ле та на са ра ка год дзе «Жу ра ві
нак» Суп рас ль ская гмі на ра ска шэ лі ла ся, 
да ла на ім п рэ зу, пры ём, ку пі ла нам но выя 
строі! — ка жа заў сё ды не па сед ная Лі дзія 
Ма тэй чук, якую за вуць тут Ліль кай. Яна 
амаль тры дзя сят кі га доў бы ла тут лі ста
нош кай, гас па ды няй і спя вач кай ка лек
ты ву „Жу ра він кі”, які ўсе ім п рэ зы, на якіх 
вы сту пае, ро біць бе ла ру скі мі. — Спя ва ем 
со рак га доў фаль к лор, але і свае пес ні 
пабе ла ру ску (і паполь ску пра Пад ляш ша 
і род ную вё ску, ка лі вы сту па ем у Поль ш
чы) на сло вы Ні ны Пан ке віч. А най больш 
пра на шы ін та рэ сы дбае рад ны Да ні ла 
Са доў скі. Ён і сён ня на са ра ка год дзі «Жу
ра ві нак» за ві ха ец ца як гас па дар.

Яш чэ на трыц ца ці год дзі ка лек ты ву „Жу
ра він ка” (2008 год) свят лі ца, што по бач 
дэ по, вы гля да ла іна чай. Цэнтр куль ту ры 
і ад па чын ку ў Суп рас лі — пе ра мож ца кон
кур су, аб’ яў ле на га На цы я наль ным цэн т рам 
куль ту ры — на сваю кан цэп цыю Цэнтр 
ла каль най куль ту ры ў Пад ляш скім ва я вод
стве з пра ек там „Гмі на Суп расль: ма лая 
ай чы на — вя лі кі свет” ат ры маў быў амаль 
3 мі льё ны зло тых да та цыі на 20102012 га
ды і ап ра ца ваў сі стэ му, якая ахоп лі вае ўсю 
гмі ну, з ад наў лен нем свят ліц, з вы ка ры стан
нем раз на род на га куль тур на га і ма стац ка га 
па тэн цы я лу ўсіх жы ха роў і кан так ту ўсіх іх 
з ма ста цтвам. Пра ект меў ства рыць сі стэ
му мік ра да моў куль ту ры з іс ну ю чых у гмі не 
шас ці свят ліц у фор ме Гмін ных ма стац кіх 
май стэр няў, кі ра ва ных цэн т рам з Суп рас лі. 
Май стэр ні так аб ста ля ва ныя, каб пра па
на ваць роз ныя фор мы за нят каў — мець 
кам п’ ю тар ныя за лы, аб ста ля ван не для 
тэ ат раль ных, кан цэр т ных, ма стац кіх, спар
тыў ных, філь ма вых дзе ян няў, мець так са ма 
ку хон ны анекс, эстэ тыч ныя ту а ле ты, эк с
па зі цыі для вы стаў унут ры і вон кі. І свят лі ца 
ця пер — „як шклян ка”. Ад бы ва юц ца но выя 
дзе ян ні ў рам ках пра ек та — тэ ат раль на
пер фар ма тыў ныя, му зыч налі та ра тур ныя, 
ма стац кія май старкла сы, аб’ яз ное кі но. 
Рэ а лі зу юц ца пля цоў кі для гуль няў дзя цей, 
прэ зен та цыі, май старкла сы, ін тэг ра цый
ныя ім п рэ зы. Су час ным до мам куль ту ры 
свят лі ца ў Ага род ніч ках ста ла ўжо ў 2007 
го дзе, а „Жу ра він кі” зап ра ша юць не толь кі 
на су стрэ чы гур т ка вя ско вых гас па дынь, 
але і на вя до мыя ў ва я вод стве лет нія „Пік ні
кі з «Жу ра він ка мі»”, „Пад ляш скую спя ван
ку”, Дзень жан чын для се ні ё раў, ве ча ры ны 
ама тар скіх тэ ат раў, Дзень зям лі ды ін ды ві ду
аль ныя і ка лек тыў ныя чэм пі я на ты Поль ш чы 
ін ва лі даў ру ху па шах ма тах.

Мно га вы сту па лі, ча сам гурт быў ня
поў ны, па бі ты хва ро ба мі, го рам. Яны ж 
не ма ла дыя. За пра сі лі бы лі іх у Вар ша ву 
на з’езд ПСЛ. Прад стаў ляў Збіг неў Ліп скі: 

„My — z Pod la sia”. А „Жу ра він кі” зас пя ва лі 
„Люб лю наш край, ста рон ку гэ ту”. „Жу
ра він кі” ўзнік лі як ама тар скі фаль к лор ны 
ка лек тыў у 1978 го дзе. Зас на валь ні цай 
і стар шы нёй ка лек ты ву бы ла Ван да Ма тэй
чук, пас ля вя ла яго Ні на Аў гу сты но віч, а по
тым — Лі дзія Ма тэй чук.

— Ідэя на ра дзі ла ся ў гур т ку вя ско вых 
гас па дынь, — ка жа спа да ры ня Лі дзія, якая 
ўжо кры ху ак рэп ла пас ля цяж кай хва ро
бы. — Спа чат ку спя ва ла ў нас дзе сяць 
ка бет. Спя ва ем мы перш за ўсё пабе ла ру
ску, ве да ем так са ма і поль скія, і ўкра ін скія 
пес ні. Ах вот на ўдзель ні ча ем ва ўсіх бе ла
ру скіх фе сты ва лях, фэ стах, кір ма шах. 
Зда бы лі мы шмат адз нак і вы лу чэн няў. 
Ча ты ры спя вач кі ўжо адыш лі ад нас на той 
свет... Бы ло ра дас ці вель мі мно га ў на шай 
дзей нас ці. Бы ло ў той час на шых ка лек ты
ваў яш чэ ма ла. А быў та кі час, га ды тры, 
ка лі мы з Нін кай, удзвюх, са мі вы сту па лі, 
каб не спы ні ла ся дзей насць, ез дзі лі з Та ва
ры ствам, не пра пу ска лі ні ад на го бе ла ру
ска га ме ра пры ем ства.

На сцэ не на аб шыр най пля цоў цы за па
жар ным дэ по мож на бы ло па за хап ляц ца 
вы сту па мі дзя цей са школь надаш коль на га 
ком п лек су ў Ага род ніч ках, кан цэр там фаль
к лор ных ка лек ты ваў і мо ла дзе вых ан сам
б ляў. Уве ча ры бы лі тан цы. На пра ця гу дня 
пра во дзі лі ся гуль ні і за ба вы для дзя цей. Вё
ска ша ле ла пад пес ню «Вё сач ка мая»...

Пік нік ад бы ваў ся пад апе кай доб ра
ах вот най па жар най ка ман ды — ся род 
па жар ні каў го нар Ага род ні чак — чэм пі ён
ка све ту ў ля тан ні на па вет ра ным ша ры 
Іа лан та Ма тэй чук, якая апе ка ва ла ся ме
рап ры ем ствам. На пік ні ку бы ло са праў ды 
пасвой ску, пабе ла ру ску. Бо як жа іна чай 
раз маў ляць з сяб ра мі з Ва сіль каў скай 

гмі ны, што пры е ха лі пасяб роў ску па ра да
ваць пасвой му — з «Дам б роў кай» з Дам
б ро вак, «Маль вян ка мі» са Сту дзя нак, якія 
заў сё ды ма юць у рэ пер ту а ры бе ла ру скія 
пес ні? Ча сам пе ра роб ле ныя з ук ра ін скіх ці 
ру скіх, як «Лёс», «Ве ча рок», але ўжо здаў
на свае, на род ныя. І ўсе це шы лі ся, і він ша
ва лі цё та чак і ба буль з «Жу ра ві нак».

— Со рак га доў гэ та мно ства га доў, ка лі 
вы це шы лі ся са мі і це шы лі нас сва ёй пес
няй, але гэ та так са ма со рак га доў рэ пе ты
цый, вы ез даў, пра цы, — ска заў віцэмар
ша лак Ма цей Жыў на, які ад імя Мар шал
коў скай уп ра вы Пад ляш ска га ва я вод ства 
і мар шал ка Ежы Ляш чын ска га ўру чыў 
ка лек ты ву па мят ную таб лі цу, па да ру нак
бон на за куп ку но вых на род ных стро яў, 
а дзвюм ма стач кам, якія спя ва юць ад па
чат ку ў ка лек ты ве — па мят ныя гра ма ты: Лі
дзіі Ма тэй чук і Ні не Ма тэй чук. Уз на га ро ды 
— він ша валь ныя лі сты, гра ма ты, аг ром ныя 
кашы з па да рун ка мі бы лі ад мар шал ка, Ва
я вод ска га ася род ка ані ма цыі куль ту ры, па
лі ты каў з дэ пу та там Ме чыс ла вам Баш ко, 
які з ах во тай пры мае ўдзел у ага род ніц кіх 
ме ра пры ем ствах, еў ра дэ пу тат кі Бар ба ры 
Куд рыц кай, па жар ніц кай гра ма ды, сяб роў 
з ка лек ты ваў, ад мо ла дзі і дзя цей...

— Пе ра дай це свой во пыт, доб рыя флю
і ды ін шым з на шай вё скі. Ба чы це, коль кі 
нас, мо ла дзі та ле на ві тай? Він шу ем і дзя ку
ем, што вы з на мі, — абы ма ла спя ва чак са
мая вы со кая ў вёс цы Іа лан та Ма тэй чук.

Бур га містр Суп рас ля Ра дас лаў Даб ра
воль скі на ват за спя ваў, па чаў шы «Мно га 
ле та», улю бё ную сваю пес ню «Żu ra wie» на 
му зы ку і сло вы Язэ па Кар пю ка з Ся мя тыч. 
(«Наш бур га містр, ка лі мы вы сту па ем, пад
с пеў вае ра зам з на мі на сцэ не!» — ад зна
чыць пас ля Лі дзія Ма тэй чук):

— Він шу ем «Жу ра ві нак» а так са ма тых, 
хто іх нюю па ка лен ную па лач ку пе рай мае 
— вось гэ тай мо ла дзі і дзет кам, ма ла дым 
спе ва кам ка лек ты ву сла вян скай пес ні з но
ва га гур та ў Ага род ніч ках, які вя дзе Мі рас
ла ва Ці ха нюк, — і пе ра даў спе цы яль ны 
гра вер тон ад Суп рас ль скай гмі ны з на го
ды юбі лею ка лек ты ву за раз ві ван не му зыч
най куль ту ры і пад т рым лі ван не тра ды цыі.

— А яны та му со рак ма юць, бо так ра
зам з на шы мі гур т ка мі спя ва юць, — рыф
ма ва ла сваё він ша ван не ва я вод ская 
стар шы ня Гур т коў вя ско вых гас па дынь 
Ва ля Адам ская, дач ка Гры шы Траш чот кі 
— на стаў ні ка Вік та ра Шве да

Да лу чы ла ся так сам Бе ла ру скае гра
мад скакуль тур нае та ва ры ства да він
ша ван няў ад на му з най ста рэй шых на 
Бе ла сточ чы не бе ла ру скіх ка лек ты ваў, які 
ад са ма га па чат ку бес пе ра пын на пры мае 
ўдзел у му зыч ным жыц ці на ша га ста рон ня. 
Він ша валь ныя сло вы вы ка заў на мес нік 
стар шы ні ГП БГКТ Ва сіль Се гень:

— «Жу ра він кі» ад са ма га па чат ку вель
мі цес на звя за ны з бе ла ру скай куль ту рай, 
якая на Пад ляш шы пры сут ная ад вя коў. 
«Жу ра він кі» вель мі ак тыў на ўдзель ні ча юць 
ва ўся ля кіх ме ра пры ем ствах бе ла ру скай 
куль ту ры, за што ім вель мі дзя ку ем і зап
ра ша ем да пра ця гу да лей ша га су пра цоў
ні цтва. Па ва жа ныя «Жу ра він кі»! Юбі лей 
ва ша га ка лек ты ву гэ та вы дат ная на го да, 
каб вы ка заць вам шчы рыя сло вы ўдзяч
нас ці за бяз меж ную лю боў да баць коў
скай зям лі і да бліз кай ча ла ве ча му сэр цу 
бе ла ру скай пес ні і сва ёй ма лой ай чы ны, 
па дзя ка ваць за каш тоў ны, вель мі важ кі 
ўклад у скар б ні цу род най куль ту ры. Ва ша 
дзей насць у га лі не па пу ля ры за цыі ста рых 
на род ных пе сень, за ха ван ня на род ных бе
ла ру скіх тра ды цый, аб ра даў і звы ча яў гэ та 
свед чан не глы бо ка га ла каль на га пат ры я
тыз му, які зас лу гоў вае на са мыя леп шыя 
сло вы па ша ны і па дзя кі. Не шка ду ю чы 
сіл і зда роўя, на пра ця гу ўжо не каль кіх 
дзе ся ці год дзяў вы до ры це су ай чын ні кам 
вя лі кую ра дасць ад су стрэ чы з род най му
зы кай і пес няй, ву чы це глы бо кай па ша ны 
да на шай куль тур най мі нуў ш чы ны, сва ёй 
бяз меж най ад да нас цю ўся му род на му 
за ла ты мі лі та ра мі пі ша це гі сто рыю ма стац
ка га ама тар ска га ру ху на Бе ла сточ чы не. 
Зда роўя вам і шчас ця, і ўся ля ка га даб ра
бы ту, нат х нен ня і ап ты міз му, пос пе хаў на 
чар го выя га ды твор чай дзей нас ці, плё ну 
ва ўсіх па чы нан нях, здзяй с нен ня ма раў 
у аса бі стым жыц ці. Ня хай доб ры на строй, 
мір і зго да спа да рож ні ча юць вам па ста ян
на і няс пын на, а ва шы пес ні на заў сё ды 
гу чаць у куль тур най пра сто ры на шай ра дзі
мы, ад к лі ка ю чы ся аса ло дай у ду шах гле да
чоў і слу ха чоў!

Він шу ем!
vТэкст і фота Мі ры ЛУК Шы

«Жу ра він кам» 

– 40 га доў!
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Ка лісь ці ў ад ным вер шы вя до мая бе ла ру
ская па э тэ са з Пад ляш ша Зоя Сач ко вель
мі муд ра пі са ла на ма ёй род най пад ляш
скай мо ве «Kob pieś niu zna li, a mu zy kan ta ne 
czu li». Ме на ві та та му я як ме ла ман і знаў ца 
на шай сла вян скай пес ні з Бе ла сточ чы ны 
ха чу па чаць но вую руб ры ку ў «Ні ве» пра 
на шу пры го жую бе ла ру скую му зы ку і на
шых та ле на ві тых му зы кан таў, слаў ных не 
толь кі на на шай род най Бе ла сточ чы не, 
але ва ўсім све це. Так, у све це, та му што 
ў Сла ва кіі вы ка наў ца Ма туш Вар га (Ma tus 
Var ga) спя вае аў тар скія пес ні на шых бе ла
стоц кіх гур тоў «Ас» і «Ду бі ны», а на ка на ле 
Yo u tu be ней кім цу дам жы ха ры Ук ра і ны ве
да юць пес ні гур та «Ас». Сён ня най больш 
слаў ным на Пад ляш шы і ва ўсёй Поль ш чы, 
а так са ма на Бе ла ру сі, у Бель гіі, Эсто ніі 
і Ра сіі з’яў ля ец ца наш бе ла ру скі ан самбль 
«Пры ма кі» з Га рад ка. «Пры ма кі» за пі са лі 5 
аў ды ё ка сет: «Зор ка яс ная» (1997), «Цы ган
ка» (1998), «Брат ка бе ла рус» (1999), «Ты 
і я на ве кі» (2000) і «Мой род ны кут» (2004), 

а так са ма пяць кам пактды скаў: «Брат ка 
бе ла рус» (2000, вы да дзе ны на Бе ла ру сі), 
«Ты і я на ве кі» (2000), «Мой род ны кут» 
(2004), «Ма мі на са роч ка» (2009) і «Ты ду
май, ду май» (2014). «Пры ма кі» так са ма як 
адзі ны ка лек тыў з Бе ла сточ чы ны за пі са лі 
кам пактдыск пра ва слаў ных пе сень «Ба гаг
лас нік» (лі дар гур та «Пры ма кі» — сын ба
цюш кі, на ста я це ля Пра ва слаў на га пры хо да 
ў Га рад ку). Так са ма «Пры ма кі» за пі са лі два 
кам пактды скі і аў ды ё ка се ту з бе ла ру скі мі 
ка ляд ка мі.

Лі да рам гур та, ва ка лі стам і кам па зі та
рам, а так са ма аў та рам тэк стаў з’яў ля ец ца 
Юр ка Астап чук. Ён не толь кі ўзна чаль вае 
«Пры ма кі», але з’яў ля ец ца ды рэк та рам бе
ла ру ска га фе сты ва лю «Сяб роў ская бя се
да», які з 2003 го да ар га ні зу ец ца ў мя стэч ку 
Га ра док на Бе ла сточ чы не.

7 мая, пас ля дня св. Юрыя, зва ню ма
стац ка му кі раў ні ку Юрыю Астап чу ку і пы
таю пра пес ню «Ты ду май, ду май» з ад най
мен на га кам пактды ска:

Юр Ка БУЙ нЮК: Тур буе Вас Юр ка 
Буй нюк. Жа даю Вам уся го най леп ша га 
з на го ды ўча раш ня га Ва ша га Дня Ан ге ла, 
жа даю ўся го най леп ша га ў Ва шым аса бі
стым і ар ты стыч ным жыц ці. Ха цеў бы Вам 
па дзя ка ваць за Ваш вя лі кі ўклад у раз віц цё 
бе ла ру скай му зы кі на Бе ла сточ чы не. Спа
дар Юр ка, я зва ню да Вас у спра ве пес ні 
«Ты ду май, ду май» з кру жэл кі «Пры ма коў», 
якую Вы за пі са лі ў 2014 го дзе. Ка лі ла ска, 
ра ска жы це нам гі сто рыю гэ тай пес ні.

Юр Ка астаП чУК: Вас так са ма він
шую з уча раш нім Днём Ан ге ла — мы цёз кі. 
Мне ня ма за што дзя ка ваць, та му што 
я бе ла рус і мне на ту раль на, што най лепш 
спя ва ец ца на бе ла ру скай мо ве і гэ та дае 
мне най боль шую ра дасць — спя ваць бе ла
ру скія пес ні для бе ла ру саў уся го све ту. На
конт пес ні «Ты ду май, ду май», дык му зы ка 
гэ тай пес ні бы ла мне даў но вя до мая, па па
ла мне ў ву ха...

Ю. Б.: — Іо нел Іст ра ці, «Eu nu mai, nu
mai», пес ня і кліп з 2012 го да. Іо нел Іст ра ці 
— мал да ван скі спя вак (нар. 24 снеж ня 
1990 го да ў Кі шы нё ве), да рэ чы, пе ра мож ца 
ру мын ска га шоў The Vo i ce, спя вае на мал
да ван скай і ру скай мо вах...

Ю. а.: — Да клад на так. Мы се лі ра зам 
з Ба гус ла вай [Кар чэў скай — ва ка ліст кай 
— рэд.] і на пі са лі бе ла ру скі ва ры янт да 
му зы кі гэ тай пес ні і так пес ня з’я ві ла ся на 
на шым кам пактды ску «Ты ду май, ду май» 
з 2014 го да.

Ю. Б.: — Ад 2014 го да мі ну лі ча ты ры 
га ды і та му да Вас пы тан не: ка лі на ступ ная 
кру жэл ка гур та «Пры ма кі»?

Ю. а.: — Ідэй і за дум у мя не на но вы кам
пактдыск вель мі мно га, але не ха пае ча су, 
каб саб рац ца і за пі саць но вы аль бом «Пры
ма коў». Да гэ та га па трэб ны не толь кі час, 
але і твор чы на строй.

Ю. Б.: — Жа даю Вам уся го най леп ша га, 
не бу ду Вас тур ба ваць та му, што мо Вы на 
пра цы.

Ю. а.: — Я за раз ад па чы ваю.

Ю. Б.: — Дзя куй за раз мо ву.

Ча му я пі шу пра пес ню «Ты ду май, ду
май»? Та му, што па ру га доў та му нат ра піў 
на са мы па пу ляр ны кліп да мал да ван скай 
пес ні «Eu nu mai, nu mai». Кліп быў свой скі, 
та му што зды маў ся на вёс цы — пры го жыя 
мал да ван скія дзяў ча ты, а да та го трак тар 
«Ула дзі мі рац Т25», на якім едзе ма ла ды хло
пец і спя вае на нез ра зу ме лай мо ве. Сам 
сю жэт клі па — так як бы зня ты на на шым 
род ным Пад ляш шы. Сам я па ду маў, што 
пер шы з бе ла ру скіх гур тоў з Пад ляш ша 
«пе ра ро біць» гэ тую пес ню і прас пя вае па
бе ла ру ску. Не мі ну ла ме ся ца, як я па чуў 
гэ тую пес ню на Ку пал лі ў Бе ла ве жы. Ня
гле дзя чы на тое, што гэ та не ары гі нал, дык 
мне ха це ла ся ку піць кру жэл ку «Пры ма коў» 
з пес няй «Ты ду май, ду май». Я заў сё ды 
куп ляю бе ла ру скія аль бо мы гур тоў з Бе ла
сточ чы ны — трэ ба сва іх пад трым лі ваць, бо 
хто ж як не мы ма ем куп ляць іх аль бо мы.

З чым аса цы ю ец ца мне пес ня «Ты ду
май, ду май»? Са ста рым ка ва ле рам з ма ёй 
вё скі, яко га мая ма ці сва та ла з жан чы най, 
паз на най на ба за ры ў Бель ску. Ма ма ка жа 
яму, што знай ш ла яму доб рую пар тыю, 
а ён: «Я шчэ по ду маю». І так ён ду мае доб
рых па ру га доў... А коль кі ж ма іх ра вес ні каў 
ці сяб ро вак так доў га ду мае і ду мае, а гэ та 
пра іх пес ня. Гэ та ж са мае жыц цё, якое Юр
ка Астап чук трап на апі саў у гэ тай пес ні.

«Я толь ко с то бою»
I
Люб лю те бя, и мне от это го не лег че
Я ка ча юсь, как лист на вет ру
Опять ви но ват я в чём-то,
И весь день как чу жой я хо жу.

Пры пеў:
Я толь ко-толь ко,
Толь ко с то бою,
Столь ко яр ких мо мен тов
Бы ло у нас.
Лю би мая, хо ро шая, ты — вся моя жизнь
И без те бя весь свет мне не мил.

II
Я не знаю, по че му, лю би мая,
То скую так и что де лать мне
Как по да вить в се бе это чув ство —
Моё сер д це пы ла ет в ог не.

Пры пеў 2 x
Я толь ко-толь ко,
Толь ко с то бою,
Столь ко яр ких мо мен тов
бы ло у нас.
Лю би мая, хо ро шая, ты — вся моя жизнь
И без те бя весь свет мне не мил.

III
Я на де юсь, лю би мая, мы не бу дем
Мо мен ты прош ло го вспо ми нать
И то бу дет ве ли кое счаст ье,
Ес ли лю бишь ты ме ня.

Я толь ко-толь ко,
Толь ко с то бою,
У нас бы ло столь ко прек рас ных мо мен тов.
Лю би мая, хо ро шая, ты — вся моя жизнь
И без те бя весь свет мне не мил.

Я толь ко-толь ко,
Толь ко с то бою,
Столь ко яр ких мо мен тов
Бы ло у нас.
Лю би мая, хо ро шая, ты — вся моя жизнь
И без те бя весь свет мне не мил.

Я толь ко-толь ко,
Толь ко с то бою,
Столь ко яр ких мо мен тов бы ло у нас.
Лю би мая, хо ро шая, ты — вся моя жизнь
И без те бя весь свет мне не мил.

Гі сто рыя хі та «Ты ду май, ду май»

Вё ска Каш ка лы зна хо-
дзіц ца за 5 кі ла мет раў на 
паў д нё вы за хад ад Дзят-
ла ва і 20 кі ла мет раў ад 
чы гу нач най стан цыі На-
ва ель ня. Сю ды і за ві таў 
я ў по шу ках бе ла ру саў-рэ-
пат ры ян таў з Бе ла сточ чы-
ны, якія ў 1940-х га дах не 
па ўлас най во лі па кі ну лі 
род ныя мяс ці ны.

У гэ тай вёс цы жы ве 85га до вая Зі на і
да Хрэ ноў ская. Доб рая ха та, даг ле джа
ны па на дво рак бач ны зда лёк. Ад ра зу 
ві даць, што тут жы ве кла пат лі вая гас па
ды ня, якая не ба іц ца ра бо ты і лю біць 
па ра дак і чыс ці ню.

Зі на і да Хрэ ноў ская ў Каш ка лах 
у сва ім до ме жы ве ад на. Ма лод шы сын 
па ехаў на за роб кі ў Маск ву, так пра яго 
і ні чо га не чу ваць і не вя до ма, дзе ён і ці жы
вы на о гул. А дру гі сын жы ве з сям’ ёй у Бе
ла ру сі, ча ста на вед вае ма ці, тэ ле фа нуе, 
кла по ціц ца пра яе.

— Я ро дам з вё скі За лу кі. У нас у За
лу ках быў свой улас ны дом, гас па дар ка. 
Сям’я на ша бы ла да во лі вя лі кая — аж но 7 
дзя цей. Я, праў да, та ды ні я кай па лі ты кай 
і спра ва мі не ці ка ві ла ся, ку ды еха лі баць кі 
і сва я кі, ту ды і я. Мне ў 1946 го дзе бы ло 
13 га доў. Але па мя таю, як мы не ха це лі ні
ку ды вы яз джаць: ні дзе ці, ні ма ма з та там, 

— па ча ла рас па вя даць пра мі ну лае Зі на і
да Хрэ ноў ская.

— З За лу каў ва ша сям’я ад ра зу пры е ха
ла на Дзят лаў ш чы ну? — пы та ю ся.

— Ды не. Нас на кі ра ва лі да лё ка ў Ра
сію, аж но ў Са ра таў скую воб ласць.

— І як там вас, бе ла ру саў, суст рэ лі?
— О, гэ та быў няп ро сты час для на

шай сям’і. Мы па ся лі лі ся ў ней кай вёс цы, 
зда ец ца. Па мя таю, што там мы га ла да лі. 
А яш чэ ў гэ тай вёс цы і ў на ва кол лі бы ло 
шмат га лод ных ваў коў. Мы, дзе ці, ба я лі ся 

вы хо дзіць на ву лі цу не толь кі ве ча рам, але 
і днём, бо ўсю ды бы ло мно га ваў коў. Ды 
і да рос лыя іх ба я лі ся. Бы лі там га лод ныя 
і лю дзі, і ваў кі. А ад ной чы яны нас чуць не 
з’е лі. Мы цу дам за ста лі ся жы выя. Я пра гэ
та доб ра па мя таю.

— А як вы вяр ну лі ся на Баць каў ш чы ну?
— З Бе ла сточ чы ны вы е ха ла шмат на

шых сва я коў. Мы па ча лі пі саць пісь мы 
і знай ш лі ад на вя скоў цаў на Дзят лаў ш чы
не, якія нас і за пра сі лі сю ды і мы ад ра зу 
па е ха лі. Пры е ха лі на стан цыю На ва ель ня, 
а по тым спы ні лі ся ў вёс цы Каш ка лы, дзе 
і пра жы лі ўсё жыц цё, дзе я і ця пер жы ву. 
Усё жыц цё пра ца ва ла ў кал га се, сён ня на 
пен сіі.

— Ці за ха ва лі ся ў вас якіяне будзь фо
таз дым кі з Бе ла сточ чы ны, дзе вы жы лі да 
1946 го да?

Лёс бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны

А вось пе ра клад пес ні «Eu nu mai, nu
mai» з мал да ван скай мо вы на ру скую:

vЮрка бУЙНЮК
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— Не, ні чо га не за ха ва ла ся ад усіх ван
д ро вак па Ра сіі, а по тым ад няп ро стых да
рог вяр тан ня да моў на Ра дзі му, шмат ча го 
згу бі ла ся. Мо жа што дзе і бы ло, але я не 
па мя таю. Мы лю дзі бы лі вель мі про стыя, 
жы лі, пра ца ва лі ў кал га се, га да ва лі дзя
цей, ма ры лі, каб хоць ім бы ло доб ра жыць 
і не ця гац ца па све це, каб толь кі іх ніх то не 
вы га няў з род най зям лі.

Ка лі я раз віт ваў ся, па пра сіў спа да ры ню 
Хрэ ноў скую, каб яе сфа таг ра фа ваць, але 
яна ка тэ га рыч на ад мо ві ла ся: „Я ўжо ста
рая, неп ры го жая, хво рая. На вош та мя не 
та кую зды маць...”. Тым не менш я адзін 
кадр па спеў зра біць. Як ат ры ма ла ся 
— так ат ры ма ла ся.

vТэкст і фота 
Сяр гея ЧыГ РыНА

У Ра сіі нас чуць не з’е лі ваў кі

 Ха та гас па ды ні ў вёс цы Каш ка лы Дзят лаў ска га ра ё на

– 40 га доў!
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

Упер шы ню пра рас ст ра ля на га НКВД 
пра ва слаў на га епі ска па Мі ка лая Ша мя ці
лу да вя ло ся пра чы таць у дас ле да ван нях 
са вец кіх ста лін скіх рэ прэ сій не за быў на
га руп ліў ца праў ды Ле а ні да Ма ра ко ва. 
Паз ней на рыс пра гэ тую асо бу змяс ціў 
пісь мен нік Ула дзі мір Ар лоў у „Імё нах Сва
бо ды”.

Дак лад ная да та на ра джэн ня свя та ра 
да гэ туль не вя до мая. На ра дзіў ся Мі ка лай 
Ша мя ці ла ў 1877 г. у вёс цы Аб ро ва Пін ска
га па ве та (ця пер Іва цэ віц кі ра ён). Па хо дзіў 
са шмат дзет най сям’і пра ва слаў на га свя
та ра Іва на Ша мя ці лы. Скон чыў Пін скае ду
хоў нае ву чы ліш ча, прыб ліз на ў 1897 г. у лі
ку леп шых вы пуск ні коў Мін скую ду хоў ную 
се мі на рыю. Неў за ба ве ажа ніў ся. У 1899 г. 
ру ка па ло жа ны ў іе рэя. Пры зна ча ны на
ста я це лем Па ра ске ваПят ніц кай цар к вы 
вё скі Мя ся ці чы Пін ска га па ве та. З 1902 г. 
вык ла даў За кон Бо жы ў Мін скім жа но чым 
ву чы ліш чы па ву лі цы Шы ро кай. З 1903 г. 
на ста я цель Свя таТро іц ка га хра ма вё скі 
Бе ла ву ша Пін ска га па ве та (ця пер Сто лін
скі ра ён).

У 1904 г. Ша мя ці ла па сту піў у Ма скоў
скую ду хоў ную ака дэ мію, якую скон чыў са 
сту пен ню кан ды да та ба гас лоўя ў 1908 г. 
Вяр нуў ся ў Бе ла русь. Слу жыў у Мі хай лаў
скай цар к ве ў Вост ра ве паб лі зу Слуц ка. 
У кра са ві ку 1914 г. пры зна ча ны на ста я це
лем Слуц ка га Мі ка ла еў ска га ка фед раль
на га са бо ра, стар шы нёй Слуц ка га ад дзя
лен ня Епар хі яль на га ву чы ліш ч на га са ве та 
з на дан нем са ну про та і е рэя. У час поль
скаса вец кай вай ны 191920 гг. пад трым
лі ваў кан так ты са Слуц кім бе ла ру скім на
цы я наль ным ка мі тэ там, куль тур наас вет
ніц кім та ва ры ствам „Па па рацьквет ка”. 
Вы каз ваў ідэі бе ла ру ска га на цы я наль на га 
ад ра джэн ня. Хоць да ку мен ты пра су вя зі 
ай ца Мі ка лая з кі раў ні ка мі Слуц ка га зброй
на га чы ну не за ха ва лі ся, мож на ска заць, 
што яго не за леж ніц кія ка зан ні ўма цоў ва

лі пат ры я тыч ны дух случ ча коў і пры вя лі 
мно гіх з іх у шэ ра гі паў стан цаў. У сту дзе ні 
1920 г. рэ зі дэнт Ча со ва га Бе ла ру ска га на
цы я наль на га ка мі тэ та па Слуц кім па ве це 
Ан д рэй Ба ра ноў скі ў ад ной са сва іх спра
ваз дач не без здзіў лен ня пі саў у мен скую 
ўпра ву ЧБНК: „Знай шоў у Слуц ку пры хіль
ні ка бе ла ру ска га, па па, які з ам бо ну га
ва рыў ся ля нам а Бе ла ру сі і а пат рэ бе яе 
не за леж нас ці. Дэк ля ра ваў і да лей на стаў
ляць ся лян у гэ тым кі рун ку. Пра сіў пры сы
лаць га зе ту і лі та ра ту ру”.

У па чат ку 1920 гг. Мі ка лай Ша мя ці ла 
ідэй на зблі зіў ся з пры хіль ні ка мі аў та ке фа
ліі пра ва слаў най цар к вы Бе ла ру сі — епі
ска пам баб руй скім Фі ла рэ там (Ра мен скім), 
свя та ром Ула дзі мі рам Бі ру лем. По гля ды 
свя та ра не маг лі прай с ці мі ма кар най сі
стэ мы. Пер шы раз Ша мя ці лу арыш та ва лі 
ў 1926 г., паз ней ад пус ці лі. У 1929 г. арыш
та ва лі яго сы на, які слу жыў пса лом ш чы
кам, за су дзі лі на тры га ды кан ц ла ге ра. Па 
свед чан ні свя та ра Ва ле ры я на На віц ка га, 
у кан цы 1920х гг. ула ды ка Мі ка лай зу сім 
аг лух ад нер во вых пе ра жы ван няў. Ад нак 
на да лей вы кон ваў свя тар скія аба вяз кі.

У 1933 г. асо бай на ра дай пры АД ПУ 
Мі ка лай Ша мя ці ла за су джа ны за „кон т
р рэ ва лю цый ную пра па ган ду і агі та цыю” 
і як „кі раў нік Слуц ка га кон т р рэ ва лю цый
на га фі лі я ла ар га ні за цыі «Езу іт»” да 8 
га доў са вец ка га кан ц ла ге ра. Аб вяш чэн
не свай го пры су ду ён пе ра жыў уся го на 
два тыд ні. Афі цый ная да та смер ці — 23 
чэр ве ня 1933 г. Згод на ад ной з вер сій, 
ула ды ка Мі ка лай па мёр ад ты фу, згод на 
дру гой — быў рас ст ра ля ны ці за ка та ва ны 
ў Мен скай тур ме і та ем на па ха ва ны на га
рад скіх лю та ран скіх, так зва ных Ня мец кіх 
мо гіл ках. Па вод ле са вец кай за вя дзён кі 
мо гіл кі тыя з ча сам пе рат ва ры лі ся ў сквер 
(ця пе раш няя ву лі ца Куп ры я на ва ў бе ла ру
скай ста лі цы).

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

85 гадоў з дня расстрэлу 

Мікалая ШАМЯЦІЛЫ

Мі ну ла ўжо больш за чвэрць ста год дзя 
як Бе ла русь ста ла не за леж най кра і най, 
а бе ла ру ская мо ва пара ней ша му не ў па
ша не як ва ўла дзе, так і ў на сель ні цтва. 
Што зро біш — бе ла ру сы гэ та не жы ды 
і не цы га ны, якія на ват пры ад сут нас ці 
ўлас най дзяр жа вы праз ста год дзі бы лі 
і за ста юц ца здоль ны мі за ха ваць сваю 
мо ву і куль ту ру. Бо яны, у ад роз нен ні ад 
бе ла ру саў, не ма юць праб лем з улас най 
на цы я наль най ідэн тыч нас цю.

Та му пе рад бе ла ру скай на цы я наль на 
свя до май ін тэ лі ген цы яй ста іць звыш цяж
кая за да ча — прыш ча піць свай му на ро ду 
па ва гу да ўлас най мо вы, куль ту ры, гі сто
рыі. Ці ўдас ца гэ та зра біць — не вя до ма, 
маг чы ма і не, але па спра ба ваць вар та. 
З гэ та га пун к ту гле джан ня чар го вай „на
цы я ства раль най” спро бай мож на раз г ля
даць і ня даў нюю рэ гіст ра цыю бе ла ру скі
мі ўла да мі На цы я наль на га ўні вер сі тэ та 
імя Ні ла Гі ле ві ча — не дзяр жаў най вы шэй
шай на ву чаль най уста но вы. На па чат ку 
чэр ве ня з’я віў ся і сайт уні вер сі тэ та, які 
ця пер мес ціц ца па ад ра се http://nhu.by.

Вір ту аль нае прад стаў ні цтва пер ша га 
бе ла ру ска моў на га ВНУ вы гля дае пасу
час на му. Вый с ці на руб ры кі сай та зна хо
дзяц ца з ле ва га бо ку цэ ла га вы яў лен ня, 
а спра ва ўсё астат няе мес ца зай ма юць 
ас ноў ныя па ве дам лен ні кож най з іх.

„Мэ тай дей нас ці ўні вер сі тэ та iмя Нi ла 
Гi ле вi ча з’яў ля ец ца пра да стаў лен не бе
ла ру скай мо ла дзі маг чы мас ці ат ры ман ня 
вы шэй шай аду ка цыі на бе ла ру скай мо ве, 
а так са ма за бес пя чэн не кад ра ва га і на ву
ко ва га па тэн цы я лу іна ва цый на га раз віц ця 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь на ас но ве спа лу чэн ня 
на цы я наль ных тра ды цый бе ла ру ска га на
ро ду і пе ра да во га між на род на га во пы ту”, 
— рас па вя да ец ца на га лоў най ста рон цы.

Най больш ці ка вай, але не да кан ца на

поў не най ін фар ма цы яй, з’яў ля ец ца руб ры
ка „Пра ўні вер сі тэт”. Так, у пад руб ры цы 
„Аб пра ек це” да ец ца тлу ма чэн не не аб ход
нас ці ства рэн ня та кой уста но вы, ка рот ка 
ана лі зу ец ца стан спраў з так зва най не
фар маль най аду ка цы яй у Бе ла ру сі. Ці ка
вым у гэ тым да чы нен ні з’яў ля ец ца ацэн ка 
дзей нас ці Еў ра пей ска га гу ма ні тар на га 
ўні вер сі тэ та, ка лісь ці паз баў ле на га маг чы
мас ці пра ца ваць у Бе ла ру сі і пе ра е хаў ша
га ў Віль ню. „Вя лі кія спа дзя ван ні ў свой 
час бе ла ру ская гра мад скасць уск ла да ла 
на Еў ра пей скі гу ма ні тар ны ўні вер сі тэт, як 
на пра ект, які ўва со біць спа лу чэн не дэ ма
кра тыч ных тра ды цый за ход ніх уні вер сі тэ
таў і на цы я наль най куль ту ры. Але, на вя
лі кі жаль, ся род кі раў ні цтва і вык лад чыц
ка га ка лек ты ву там за па на ва лі наст роі 
і по гля ды, тра ды цый ныя для ака дэ міч най 
су поль нас ці са вец кай ім пер скай пра сто
ры, дзе мо вай аду ка цыі і куль ту ры бы ло 
пры ня та лі чыць ру скую мо ву, і дзе заў сё
ды жы ві ла ся па гар да да «пра він цый ных» 
на цы я наль ных моў. Та му апош нім ча сам 
пры Та ва ры стве бе ла ру скай мо вы бы ла 
ство ра на іні цы я тыў ная гру па па зас на ван
ні су час на га на цы я наль на га ўні вер сі тэ ту, 
дзе ас ноў най мо вай зно сін і на ву чан ня 
бы ла б бе ла ру ская мо ва”, — ад зна ча ец
ца на сай це ства ра на га ўні вер сі тэ та.

Па куль На цы я наль ны ўні вер сі тэт яш чэ 
не пра цуе, але пад рых тоў чая пра ца бур
ліць. Так, ужо ў ве рас ні ён рас па чы нае 
кур сы пад рых тоў кі для цэн т ра лі за ва на га 
тэ ста ван ня. А ў пер с пек ты ве ўні вер сі тэт 
пла нуе рых та ваць спе цы я лі стаў у га лі не 
між на род на га кра і наз наў ства, гі сто ры
какуль тур най спад чы ны, су час най элек
т рон най жур на лі сты кі, лі та ра тур на га пісь
мен ства, ур ба ні сты кі, ІTтэх на ло гій і біз
несмэ нэдж мен ту.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

З
да ец ца, зу сім ня даў на ап ты мі стыч
на па чы на лі мы гэ ты год... А ўжо 
паў го да за на мі, так хут ка па чаў 
уця каць час ад ве дзе ны нам. Най

больш вост ра і ба лю ча па чы на ем ад чу ваць 
гэ та ў ста рэй шым уз рос це. Ві даць, час і ра
ней так хут ка пёр, але, бу ду чы ма ла ды мі, 
мы не ме лі ча су і ах во ты за дум вац ца над 
яго хут ка цеч нас цю, бо зда ва ла ся та ды, 
што ма ем яш чэ час. Усё жыц цё ці вя лі кая 
част ка яго яш чэ пе рад на мі. І так не пры
кмет на да е ха лі мы аж да са мой ста рас ці...

Ня даў на я быў на па хо ві нах жон кі май
го два ю рад на га бра та, які ады шоў ад нас 
знач на ра ней. Ме на ві та на та кіх ура чы
стас цях я ў ас ноў ным бы ваю ця пер і маю 
маг чы масць су стрэц ца там з блі жэй шы мі 
і да лей шы мі сва я ка мі. Па хо ві ны бы лі тра
ды цый ныя, ура чы стыя, мна га люд ныя. 
Кле ніц кая цар к ва вя лі кая, пры го жая, даг
ле джа ная. Ба цюш кі і пеў чыя га ла сі стыя, 
а аку сты ка ў цар к ве про ста не зям ная. Вось 
так ура чы ста ад пя ва лі, раз віт ва лі ся і ха ва лі 
па кой ні цу. Трэ ба ска заць, што ні якія свец
кія, пар тый ныя ці на ват вай ско выя па ха ван
ні не па раў наць з на шы мі тра ды цый ны мі 
цар коў ны мі жа лоб ны мі ўра чы стас ця мі. Яны 
не толь кі не вык лі ка юць столь кі шля хет ных 
па чуц цяў, эмо цый і не вы ці ска юць столь кі 
шчы рых слёз, як цар коў ныя па ха ван ні. І так 
па він на быць — гэ та ж раз ві тан не на ве кі 

з жыц цём, сям’ ёй, рад нёй і бліз кі мі. Бо ці 
ўдас ца нам яш чэ дзесь ці су стрэц ца? І ці 
ўсе мы ту ды па па да ем — не вя до ма...

Кле ніц кія мо гіл кі зна хо дзяц ца ў пры го
жым, ці хім мес цы. Яны доб раў па рад ка ва
ныя, даг ле джа ныя і мне не чу жыя, хоць я на 
іх, на жаль, рэд ка бы ваю, у ас ноў ным на 
па хо ві нах. А там па ко іц ца амаль уся рад ня 
па ма мі най лі ніі. Вось пры та кіх на го дах я ад
вед ваю ма гіл кі дзе даўпра дзе даў, хрыш
чо ных баць коў і ўсіх па кой ных ро дзі чаў. 
За паль ваю на іх лам пад кі, ус па мі наю ка го 
ма гу ўспом ніць ды па ці хень ку ма лю ся. Так 
бы ло і гэ тым ра зам — мы з жон кай на ве да
лі іх. Пра Кле ні кі і іх мо гіл кі трэ ба ска заць 
і тое, што вё ска пры га жэе, ба га цее, але, як 
у нас ка жуць — вы люд ня ец ца (у сэн се па

мян ша ец ца лік жы ха роў). Мо гіл кі так са ма 
пры га жэ юць, але што раз шчыль ней за люд
ня юц ца. Та кая сум ная пер с пек ты ва ўсіх 
на шых ту тэй шых вё сак. Жаль...

По тым быў абед у кле ніц кай вя лі кай 
і пры го жай свят лі цы. І там мож на бы ло дак
лад ней па га ва рыць, ра шыць сва яц кажыц
цё выя спра вы. Па ды шоў я да два ю рад на га 
бра та, а ён смут ны, ней кі пры бі ты. Я і стаў 
яго су ця шаць:

— Ну, не пе ра жы вай аж так, Ва ня. Ка
неш не. Шка да, усёта кі па мёр нам бліз кі 
і да ра гі ча ла век. Але не ўсім да ец ца пра
жыць та кое не ка рот кае і да во лі бе за бід нае 
жыц цё. На ра дзіць і вы рас ціць вель мі доб
рых і ра зум ных сы ноў, да ча кац ца і це шыц
ца ўну ка мі і на ват праў ну ка мі, ня хай зям ля 
ёй бу дзе пу хам...

— Я не пра па кой ні цу, а пра ся бе так 
смут кую, — ад ка заў ён. — Прыг ля нуў ся 
я на шай па ха рон насва яц кай кам па ніі і ат
ры ма ла ся, што з усіх нас я най ста рэй шы, 
чуць не ра вес нік па кой ні цы — як тут не зас
мут ку еш?..

Я па чаў су ця шаць яго... А глы бей за ду
маў шы ся над яго сло ва мі — і сам зас мут ка
ваў. І да сюль не вы хо дзіць з ма ёй га ла вы 
ска за нае Ва нем. Я ма ла ма лод шы за яго...

Па кі нем, ад нак, сум ную тэ му аб па
кой ні ках. І, ка неш не, лю біць, ша на ваць 
і па мі наць трэ ба. Дру жыць ад нак з імі ні як 
не ўдас ца, бо мы зна хо дзім ся ў роз ных вы
мя рэн нях.

Зна чыць, да вай це пя рой дзем у на шае 
вы мя рэн не і прыг ля нем ся, як пра хо дзіць 
нам пер шае паў год дзе бя гу ча га го да. Пач
нем, ка неш не, з на шай кра і ны.

У нас на да лей поў най па рай ідзе пе ра бу
до ва ай чын най гас па дар кі і кра і ны на но вы 
(Пі Саў скі) лад і стыль. Не змен шыў ся тэмп 
яе пе раст рой кі на ват та ды, ка лі па ад бі ра лі 
ў на шых мі ніст раў і іх вы со ка га кі раў ні цтва 
вы со кія ўзна га ро ды, ат ры ма ныя імі за цяж
кую іх пра цу. Ад ны зме ны ад бы ва лі ся зу сім 
глад ка, ін шыя менш глад ка. Але зда ра лі ся, 
на жаль, і цяж кас ці, і на ват кан фу зы...

Ні як, на пры клад, на шы ўла ды не мо гуць 
дай с ці да ла ду з еў ра пей скім кі раў ні цтвам. 
Не па да ба юц ца еў ра пей цам на шы но выя 
пра выза ко ны. Не па да ба ец ца ім як мы 
гас па да рым на шай Бе ла веж скай пуш чай 
і мно гае ін шае ім не па да ба ец ца ў нас. Яны 
лю бяць па ву чаць на шых чы ноў ні каў, кры
ты ка ваць і стра шыць фі нан са вы мі ка ра мі. 
Ча го ў сваю чар гу вель мі не лю бяць на шы 
па лі ты кі і чы ноў ні кі...

На ступ най за ган най спра вай з’яў ля ец ца 
тое, што ак ты ві зу юц ца ў нас край нія пра
выя сі лы, ук люч на да пра фа шыс ц кіх. Ар га
ні зу юць яны свае з’ез ды, гуч ныя мар шы ды 
ўра чы стыя свят ка ван ні сва іх важ ных дат, 
на пры клад, дзень на ра джэн ня Адоль фа Гі
ле ра. Ня доб ра дзе ец ца так са ма і на на шых 
спар тыў ных ста ды ё нах. Там лжэ ба лель ш
чы кі ро бяць «за ды мы», аван ту ры, бой кі, 
па жа ры...

На ступ най па дзе яй, якая шы ро кім рэ хам 
пра ка ці ла ся па на шай кра і не, бы ла за ба
стоў ка на шых ма ла дых 
лю дзей з аб ме жа ва ны мі 

Пер шае паў год дзе 2018 г.
vВа сіль СА КОЎ СКІ

працяг11
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24.06 — 30.06

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Мо жаш да лё ка зай с ці пры 
на го дзе тран с фар му ю ча га Плу то на! Ка ры-
стай з на го ды, мо жа та бе шмат ча го да стац ца. 
Вель мі доб ры ты дзень у фі нан сах. Шмат мі лых 
лю дзей, хоць не ад усіх ча кай пад трым кі. 23-
27.06. зва жай на асо бы, з які мі паз на ё міш ся. 
26-30.06. з-за не цяр п лі вас ці тваё ра шэн не бу-
дзе не ка рыс нае; твае ча кан ні і па во дзі ны пар-
т нё ра мо гуць раз мі нуц ца. Ма са жуй ся, на пры-
клад кі тай скай бан кай.
(21.04. — 21.05.) Мо жаш быць рас ча ра ва ны, 
не ўсе ця бе зра зу ме юць, мо гуць пад вес ці сяб-
ры. За тое ў фі нан сах з го рач кі; мо гуць да стац ца 
та бе нес па дзя ва ныя гро шы, кам пен са цыя. Зай-
мі ся сва ёй па рай, раз маў ляй. Маг чы мыя на зой-
лі выя ві зі ты сва я коў і су се дзяў на да ку чаць та бе 
23-27.06. Кінь ста рыя пры выч кі і пра ду зя тас ці, 
а ад к ры еш но вую, ба га тую кры ні цу пры быт ку.
(22.05. — 22.06.) Не ка то рыя спра вы пач нуць 
слі ма чыц ца. Цяж ка за па на ваць над дэ та ля мі, ня-
лёг кія вы ба ры. Пар т нёр за ін с пі руе ця бе да но-
вых дзе ян няў. Бу дуць асо бы, з які мі па га во рыш 
ад сэр ца. Дроб ныя скры га ты ў фі нан сах і ў зда-
роўі. Але да сі ра ды ў роз ных сі ту а цы ях, паз бя га-
ю чы ры зы кі, на ват на здзіў лен не тых, хто мах нуў 
на ця бе ру кою. Зной дзеш но вае хо бі. Тра піш 
у во ка ка гось ці но ва га і ці ка ва га.
(23.06. — 23.07.) Бу дзеш ста рац ца, афор міш 
усе спра вы, асаб лі ва з па пе ра мі і ва ла кі тай. Да-
га во рыш ся з людзь мі. Ка шаль ком апя ку ец ца 
Ве не ра! Ста неш на но гі! Мно га энер гіі, доб ры 
на строй. 27-29.06. уда лы зва рот у аса бі стым 
жыц ці. Но выя зна ём ствы і фай ная за ба ва; зной-
дзеш брат нюю ду шу.
(24.07. — 23.08.) Усё доб ра, ды тур бу юць ця бе 
сум нен ні, бу дзеш менш ад важ ны і ба я ві ты, чым 
у па пя рэд ніх тыд нях. Ад чу еш, што ця бе ка ха юць. 
Ды не за ру жо ва з фі нан са мі (на вы дат кі ўдас ца 
ўсё ж саб раць ад па вед ную су му). Сур’ ёз ны і па-
зі тыў ны пе ра лом у жыц ці. 25-29.06. сха вай фа-
на бэ ры стасць у кі шэнь, не ва юй з мац ней шы мі 
за ця бе. Не да вай ні чо га дар ма. Спраў ся з усі мі 
хва ста мі, каб у лі пе ні не ба ле ла та бе га ла ва.
(24.08. — 23.09.) Леп шая фор ма, ажыў лен не, 
са маў пэў не насць, здоль насць да рэ ге не ра цыі. 
У гор шы час пад мо га не вя до ма ад куль. Ды мо-
гуць па я віц ца скры га ты — хтось ці не так зра зу-
мее твае на ме ры. Зва ліц ца та бе на га ла ву шмат 
кві тоў і вы дат каў, але спры я юць та бе ака ліч нас-
ці і лю дзі. На ўся кі вы па дак сха дзі да ле ка ра, 
пра кан т ра люй зда роўе. 24.06. хтось ці мо жа 
ска заць та бе кол кія сло вы.
(24.09. — 23.10.) Бу дзеш шу каць моц ных і ра шу-
чых — толь кі пры та кіх асо бах жва вей заб’ ец ца 
тваё сэр ца. Мо жаш па ду маць аб са ма стой най 
дзей нас ці. Цяж кія пе рап ра вы ў ка хан ні з бы лы мі 
і но вы мі. Доб ры час па га сіць даў гі. Ка лі ду ма еш 
пра свой біз нес, ра зум на каль ку люй ры зы ку. 
Не дай ся бе на мо віць ця пер да да ра гіх, ра скош-
ных па ку пак. Еж ава ка да і ла со ся.
(24.10. — 22.11.) Лепш ку дысь ці з’едзь, з ка ха-
най асо бай, з сям’ ёй. Ды ка лі ад к ла дзеш свой 
вод пуск, шэф гля не пры хіль ней шым во кам на ця-
бе ды да ру чыць вель мі важ нае за дан не (пры на-
го дзе спя чэш і свой пі рог). Мо жа тур ба ваць ця-
бе зда роўе баць коў ці дзя доў. Мо жаш су стрэць 
брат нюю ду шу. 27-29.06. мо жаш вы свет ліць 
скла да ныя ся мей ныя спра вы. Еж па раст кі, зер-
не і арэ хі. Ку пі доб рыя со неч ныя аку ля ры.
(23.11. — 22.12.) Ты ця пер ін с пі ра цыя для ін-
шых, мо жаш так са ма ат ры маць ці ка вую пра па-
но ву — бя ры без аг ляд кі, та кая на го да па я віц ца 
ня хут ка! Асаб лі ва, ка лі яна да ты чыць бы лых не-
за вер ша ных спраў. Бя ры ся за пра цу! Ды будзь 
вель мі ас ця рож ны з ма шы на мі і вост ры мі прад-
ме та мі. На пра цы мно га аба вяз каў, але пры ем-
ная, вя сё лая ат мас фе ра, з пры ем нас цю бу дзеш 
пра ца ваць. Еж больш ага род ні ны, ва ру шы ся.
(23.12. — 20.01.) Мо жаш ад чу ваць, што пра-
валь ва ец ца та бе грунт пад на га мі. Не бя ры ся 
за ні якія ня пэў ныя ін ве сты цыі, крэ ды ты, па зы кі, 
на ват ка лі б ме лі гэ та быць за ла тыя го ры. Да рэ-
чы, най больш ах во ты ў ця бе ад но да аму раў 
(асаб лі вы роск віт у ста рых пар!). Не ця гай ся па 
шын ках, па шу кай лепш зна ём стваў у ін тэр нэ це. 
27-29.06. не бу дзе ці шы і спа кою, усё бу дзе кі-
пець. Мо жа, на ват схо чаш пе ра ся ліц ца. Мо жаш 
паз быц ца кеп скіх звы чак.
(21.01. — 19.02.) Не аб ход насць па пра віць па-
мыл кі, па чуц цё за стою, спаз нен ні. Мо жаш сам 
на па роц ца на ра жон. Не бя ры ся за ра монт ці 
мыц цё акон, лепш зай дзі да цы руль ні ка, кас ме то-
ла га, па ка жы ся на ім п рэ зах. На пра цы ад ны пос-
пе хі і мі лая ат мас фе ра. Вазь мі ся за ста рыя пла-
ны, пас ля 29.06. ад к ры юц ца но выя маг чы мас ці.
(20.02. — 21.03.) Мо гуць ця бе тур ба ваць улас-
ныя пе ра ля кі і фо біі. Лёг ка ця бе ця пер мож на 
зма ні пу ля ваць, цяж ка ва та з трап най ацэн кай 
лю дзей. 28-30.06. лёг ка мо жаш тра піць у сі ло 
ка хан ня; но выя зна ём ствы і су вя зі, на ла джа ныя 
ў гэ тыя дні, бу дуць нет ры ва лыя. Ста рай ся не нер-
ва вац ца. 24-27.06. час роз ду маў, ме ды та цыі. 
24-27.06. не па зай з д росць ка мусь ці гро шай 
і ўплы ваў. 26-30.06. не да пус ці да за няд бан няў.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі 

рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. ка лю чае пу ста зел ле = 7 _ 9 _ 3 _ 13 _;
2. ме сяц у апош няй квад ры з... за ба ро най па ста но вы = 18 _ 19 _ 20 _ 14 _ 1 _;
3. да да так да проз віш ча = 24 _ 23 _ 22 _;
4. па пя рэд нік Ста лі на = 25 _ 5 _ 4 _ 10 _ 21 _;
5. СН3, эле мент ар га ніч ных злу чэн няў = 6 _ 8 _ 2 _ 26 _ 11 _;
6. ук ра ін скі аб лас ны го рад, у якім... вель мі сум на = 17 _ 16 _ 15 _ 12 _.

(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 22 ну ма ра
Атам, лу на цік, чэр вень, сва як Бе ла русь, Ірак, 

тру ба, хва ля.
Ра шэн не: Уся ка му свая ра на ба ліць.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем анне Дэм’я-

нюк з БельскаПадляшскага і лявону Фе да руку 
з Ры бал.

маг чы мас ця мі, іх баць коў, апе ку ноў дзе ля 
па ляп шэн ня іх бы ту. Яны за ня лі част ку сей
ма ва га бу дын ка і аку па ва лі яго цэ лых со рак 
дзён, не зва жа ю чы на роз ныя пе раш ко ды 
з бо ку ад па вед ных служ баў. Ча го толь кі не 
ра бі лі гэ тыя служ бы, каб вы ку рыць іх з сей
ма ва га бу дын ка пе рад меў шай ся ад быц ца 
ў гэ тым бу дын ку НА ТАў скай се сі яй. І не вы
ку ры лі. Вый ш лі з бу дын ка толь кі та ды, ка лі 
са мі ра шы лі. Ця пер мно гія па лі ты кі пуб ліч на 
пе ра жы ва юць, што не ўме лі да га ва рыц ца 
з імі. Вось та кім большменш бы ло ў нас 
пер шае паў год дзе бя гу ча га го да...

На да лей тры во жаць кан ф лік ты па між 
Ук ра і най і Ра сі яй, бо там жы вуць бліз кія нам 
лю дзі. І гэ ты кан ф лікт у ней кай сту пе ні па
гра жае ўсім нам. Коль кі ўжо га доў ідзе там 
вай на — не пат рэб ная і бяз дум ная. Гі нуць 
ня він ныя лю дзі і з цяж кас ця мі на жы тае імі 
даб ро. І хоць па куль яш чэ гіб рыд ная яна, 
але ўсё ж та кі вай на, і мо жа стаць яна поў
на маш таб най. Вось і ду ма ец ца, як маг лі 
брат нія су сед скія на ро ды і іх кі раў ні кі да пус
ціць да вай ны? Ці ж яш чэ ма ла на цяр пе лі ся 
яны роз ных вой наў, го ла ду і хо ла ду, каб па
чаць ужо но вую, бра та за бой чую вай ну?!.

На зі ра ю чы за «не за ви си мой» ужо Ра сі
яй і «са мо стій ной» Ук ра і най склад ва ец ца 
ўра жан не, што час сва ёй «не за ви си мо сти» 
і «са мо стій но сті» яны вы ка ры ста лі не най
ле пей. Раз віц цё Ук ра і ны тар ма зі лі роз ныя 
ўнут ра ныя раз бор кі ды май да ны... А Ра сія 
за мест хут ка пе ра бу доў ваць сваю ад ста
лую гас па дар ку на «проц ве та ю щую», ста
ра ла ся спа чат ку пе ра бу да ваць «по сво е му 
об раз цу и по до бию» ін шыя кра і ны. Сваю 
гас па дар ку па кі ну ла са мой са бе. А ста ла
ся: абедз ве брат нія кра і ны ту па юць на мес
цы, усю сваю злосць вы мяш ча ю чы ад на 
на дру гой. Аж смеш на слу хаць, як ра сі я не 
нап рош ва юц ца са сва ёй наф тай і га зам 
і «се вер ноюж ны ми по то ка ми». Вы гля дае 
на тое, яны про ста га то вы ўсю сваю наф ту 
і газ за піх нуць у «тру бопро во дыпо то ки» 
і ад п ра віць іх ва ўсе ба кі і на кі рун кі све ту. 
За мі лыя ім до ла ры і еў ра, ка неш не. Бо ру
бель чык так моц на па ху дзеў...

А што та ды за ста нец ца для на ступ ных 
па ка лен няў ра сі ян?!.

11 траў ня г.г. у Вар ша ве ад бы ло ся 
ўра чы стае ўру чэн не ўзна га род «Фоль ка
вая фа наг ра ма» 2017 го да пе ра мож цам 
ХХ Фоль ка ва га фе сты ва лю Поль ска га 
ра дыё «Но вая тра ды цыя». Жу ры пер шую 
ўзна га ро ду і зван не лаў рэ а та «Фоль ка
вай фа наг ра мы» 2017 го да прыс во іў ка пэ
ле сям’і Ма лі шаў за кру жэл ку «Вя ско вы 
джаз». Дру гое мес ца за няў ду эт Ма ню ха 
Бі конт і Кса ве ры Вуй цін скі за аль бом «Ой 

бо ром, бо ром», а трэ цяе — гурт «Маж
ныя му жы кі» за кру жэл ку «Вя сел ле». 
Уз на га ро ду ат ры ма лі так са ма Бар ба ра 
Ку зубСа ма сюк і Мі ра слаў Са ма сюк з гур
ту «Ча рам шы на» з Ча ром хі за аль бом 
тра ды цый най му зы кі Пад ляш ша «Пес ні 
не толь кі свя тыя».

Бар ба ра Ку зубСа ма сюк, як пе ра мож
ца пер ша га пле біс цы ту «Вір ту аль ныя гус
лі» з 2004 го да, ра зам з Пёт рам Пе га там 

уру чы лі «Фоль ка ваю фа наг ра му» 2017 
го да лаў рэ а ту пер шай уз на га ро ды ка пэ
ле Ма лі шаў.

Лі да раў «Ча рам шы ны» Бар ба ру Ку
зубСа ма сюк і Мі рас ла ва Са ма сю ка з на
го ды ат ры ман ня ўзна га ро ды па він ша ва лі 
на фей с бу ку сто трыц цаць двух ін тэр наў
таў. Да гэ тых він ша ван няў да лу ча ец ца 
і ні жэй пад пі са ны.

vУла дзі мір СІ дА РУК

Лаў рэ а ты «Фоль ка вай фа наг ра мы» 2017 го да
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За пра вым бе ра гам Лі ма та вы сіц
ца са мы вя до мы храм Цю ры ха 
— Грос мюн стэр. Гэ та ў ім 

у 1520х га дах пра па ве да ваў адзін з га лоў
ных лі да раў Рэ фар ма цыі — Уль рых Цвін г
лі. Як і ін шыя лі да ры Рэ фар ма цыі, Цвін г лі 
вы сту паў су праць на ка піў шых ся на той 
час ра зы хо джан няў кас цель най прак ты кі 
з па ла жэн ня мі Свяш чэн на га Пі сан ня. Ён 
ас п рэч ваў, м.інш. цэ лі бат ду ха вен ства, на
яў насць у кас цё лах аб ра зоў і скуль п тур, ар
га наў, све чак, ка дзі лаў, кра піль ніц, мош чаў 
свя тых, лі тур гіч ных спе ваў, быў су праць 
па стоў, па лом ні цтваў і пра цэ сій, а са мо на
ба жэн ства аб мя жоў ваў га лоў ным чы нам да 
чы тан ня фраг мен таў Біб ліі і ма раль на га на
ву чан ня. Яго ныя ўка зан ні бы лі пад т ры ма ны 
ўла да мі Цю ры ха і поў нас цю ўво дзі лі ся ме на
ві та ў Грос мюн стэ ры, у якім слу жыў Цвін г лі. 
Ён пі саў: „Ад кі даю іда лаў і на пыш лі васць 
гэ та га све ту, па пу і яго нае ду ха вен ства. Вы, 
вя леб ныя свя та ры, ці мо жа це ў Еван гел лі 
або Лі стах па ка заць най мен шы ха ця до каз, 
што ма е це быць пра вад ні ка мі ін шых хрыс
ці ян. Агід нае свя тар ства па пі стаў ад д’яб ла 
вы во дзіц ца. Па па з’яў ля ец ца са праўд ным 
апо ста лам свай го па на, пя кель на га дэ ма на 
і згод на яго во лі жы ве і ўла да рыць. Пап скія 
пра вы гэ та кпі на і хлус ня, пап скае свя тар
ства гэ та толь кі по за...”. Адзін са све дак 
уста наў лі ван ня но вых прын цы паў так апіс
ваў та дыш нія па дзеі, якія па ча лі ся 2 лі пе ня 
1524 го да: „Ця гам чар го вых дзён іш лі ад 
ад на го цю рых ска га кас цё ла да ін ша га. 
У кож ным з іх, за зак ры ты мі дзвя ра мі, пе ра
куль ва лі скуль п ту ры і раз бі ва лі іх на бру скі 
для ма ста вых, раз бі ра лі ал та ры і спаль ва лі 
іх пе рад кас цё ла мі, вы но сі лі юве лір ныя вы
ра бы, ла ма лі іх, каш тоў ныя ме та лы пе ра топ
лі ва лі і ча ка ні лі з іх ма не ты, прыз на ча ю чы іх 
на да па мо гу бед ным. Бед ным так са ма раз
да ва лі аб ла чэн ні. Усе аб ра зы і тыя ма стац
кія вы ра бы, якія дзя ку ю чы ча ла ве чай та ле
на ві тас ці на бы ва лі пры га жосць, раз бі ва лі, 
вяр та ю чы іх у стан сы ра ві ны, з якой яны 
бы лі вы ка на ны: зноў ста на ві лі ся яны ка мен
нем, драў ні най, мар му рам, ме та лам, каш
тоў ны мі ка мя ня мі. Ска ры стоў ва лі іх у якас ці 
бу даў ні чых ма тэ ры я лаў, апа лу, фі нан са вых 
срод каў для бед ных. А ка лі кан ча лі сваю ра
бо ту, мы лі кас цель ныя сце ны да бя ла дзе ля 
лік ві да цыі сля доў па рос пі сах...”.

Мо жа па ка зац ца, што та кая лю тая рас
п ра ва бы ла толь кі дзе ціш чам сва ёй эпо хі, 
што пас ля су ці шэн ня страс цей яна больш 
не паў то рыц ца. Але ж, як заў ва жыў муд ры 
цар Са ла мон, усё, што ка лісь бы ло, тое яш
чэ і бу дзе...

У ней кіх двух стах мет рах ад кас цё ла 
Грос мюн стэр зна хо дзіц ца ву зень кая ву лач
ка Spie gel gas se, пра якую ўжо бы ла згад ка 
ра ней. Ме на ві та там, у до ме № 1 у 1916 
го дзе зра дзіў ся ма стац кі кан тэ ста цый ны 
рух да да ізм. У той са мы час, ка лі абу ра ныя 
сус вет наю вай ною ма ста кі вы каз ва лі бунт 
су праць ча ла ве чай праг нас ці, па той жа ву
лі цы ча со ва пра жы ваў і ін шы кан тэ ста тар 
та дыш ніх гра мад скіх па рад каў — Ула дзі мір 
Улья наў, больш вя до мы як Ула дзі мір Ільіч 
Ле нін. З Ра сіі ўцёк ён у за меж жа, бо ў цар
скай дзяр жа ве па гра жа ла яму са ма менш 
сі бір ская ссыл ка, і да вы бу ху Пер шай 
су свет най вай ны жыў ён ча со ва ў ін шых 
кра і нах, у тым лі ку ў аў ст рый скіх та ды Па
ро ні не і Кра ка ве, а ў вай ну, як гра ма дзя нін 
ва ро жай Аў ст рыі Ра сіі, быў ад туль выд ва ра
ны і пе ра е хаў у Швей ца рыю. Спяр ша жыў 
у Бер не, але не спа да баў ся яму мяш чан скі 
ха рак тар ста лі цы і ён у па чат ку 1916 го да 
пе ра ся ліў ся ў больш ды на міч ны Цю рых, 
дзе зняў па кой чык у ква тэ ры шаў ца Ка ме
рэ ра па Spie gel gas se, 14. У Цю ры ху Ле нін 
на пі саў ад ну з най больш вя до мых яго ных 
прац „Им пе ри а лизм, как выс шая ста дия 
ка пи та лиз ма”. Ён да каз ваў, „что вой на, 
за те ян ная им пе ри а ли ста ми ра ди сво е го 
обо га ще ния, при но сит не ис чис ля е мые 
бед ствия и стра да ния на ро дам, вы зы ва ет 
раз ру ше ние ма те ри аль ных и куль тур ных 
цен но стей, соз дан ных че ло ве че ством на 
про тя же нии сто ле тий. В. И. Ле нин выд ви
нул ло зунг: прев ра тить им пе ри а ли сти че
скую вой ну в вой ну граж дан скую, в вой ну 
тру дя щих ся про тив бур жу а зии”. Быц цам 
гра ма дзян ская вай на не нес ла раз бу рэн ня 
ма тэ ры яль ных і куль тур ных каш тоў нас
цей...

„Бе ла ру ская са вец кая эн цык ла пе дыя”: 
„У кні зе „Ім пе ры я лізм як вы шэй шая ста дыя 
ка пі та ліз му” (1916, апубл. 1917) даў усе ба

ко вы ана ліз ім пе ры я ліз му як вы шэй шай ста
дыі раз віц ця ка пі та ліз му, вы я віў умо вы яго 
не паз беж най гі бе лі, да ка заў, што ім пе ры я
лізм ёсць па мі ра ю чы ка пі та лізм, пя рэ дад не 
са цы я ліст. рэ ва лю цыі”. „«Им пе ри а лизм, 
как выс шая ста дия ка пи та лиз ма» и дру гие 
ра бо ты В. И. Ле ни на, на пи сан ные в пе ри од 
пер вой ми ро вой вой ны, да ли ком му ни сти
че ской пар тии яс ную прог рам му бор ь бы 
за со ци а ли сти че скую ре во лю цию. Ге ни
аль ные идеи, из ло жен ные в этой ра бо те 
В. И. Ле ни ным, це ли ком и пол ност ью под т
вер ди лись всем пос ле ду ю щим раз ви ти ем 
им пе ри а лиз ма и опы том меж ду на род но го 
ра бо че го дви же ния” — сцвяр джа ла „Боль
шая со вет ская эн цик ло пе дия” з пер шай 
па ло вы 1950х га доў...

За над та ад к ры та Ле нін не мог у Швей ца
рыі вы сту паць са сва і мі па сту ла та мі, бо яго 
маг лі па лі чыць пад бух тор ш чы кам су праць 
гра мад ска га па рад ку і выд ва рыць у дзяр
жа ву яго на га па хо джан ня, у Ра сію, дзе мог 
спа дзя вац ца больш сур’ ёз ных мер ва ен на

га ча су. Ён на вед ваў біб лі я тэ ку, бы ваў на 
схо дах швей цар скіх са цы ялдэ ма кра таў, 
але па во дзіў ся бе там да во лі стры ма на. Да 
ча су, ка лі да яго дай ш ла вест ка пра звяр
жэн не цар ска га па на ван ня ў лю тым 1917 
го да. Ча со вы ўрад, які та ды ўста ля ваў ся 
ў Ра сіі, да зва ляў вяр тац ца па лі тыч ным уце
ка чам, што эміг ры ра ва лі ў за меж жа. І Ле нін 
за га ра чыў ся вяр нуц ца ў Ра сію...

Са вец кія да вед ні кі вель мі лёг ка апіс ва
юць гэ тае вяр тан не. „Боль шая со вет ская 
эн цик ло пе дия” з пер шай па ло вы 1950х 
га доў пі ша: „27 мар та 1917 В. И. Ле нин 
вы е хал из Швей ца рии и 3 ап ре ля при был 
в Пет рог рад. При езд В. И. Ле ни на имел 
ог ром ное зна че ние для пар тии, для ре во лю
ции”. Спра ва вяр тан ня бы ла, ад нак, скла
да ная. Да ро га це раз Фран цыю і Вя лі каб ры
та нію бы ла ўла да мі гэ тых ва ю ю чых кра ін 
ад к ры та тым ра сій скім эміг ран там, якія 
вы сту па лі за вай ну да пе ра мож на га кан ца, 
за тое зак ры та тым ра сій скім гра ма дзя нам, 
якія вы сту па лі за вы хад Ра сіі з вай ны і се па

рат ны мір з Гер ма ні яй, а за гэ та ме на ві та 
га ра чыў ся Ле нін. Па да рож ні ча ю чых це раз 
Гер ма нію ўла ды маг лі па лі чыць здрад ні ка мі 
і па ста віць пад ва ен ны суд... Ле нін за ду маў 
зда быць фаль шы вы швед скі паш парт, на
дзець па рык, пры кі нуц ца глу ха ня мым і ў та
кім выг ля дзе це раз Гер ма нію, Га лан дыю 
і Вя лі каб ры та нію пра каў з нуц ца ў Ра сію. 
Ад нак яго ная жон ка, Круп ская, заў ва жы ла, 
што ён бу дзе лёг ка дэ кан с пі ра ва ны, бо го
лас на кры чыць у сне, асаб лі ва ла ю чы ра сій
скіх па лі ты каў на ча ле з Ке ран скім; за ду ма 
не спра ца ва ла...

Да па мо гу ака заў Фрыц Пла тэн — швей
цар скі та ва рыш Ле ні на. Ён па даў ся ў гер
ман скае па соль ства ў Бер не з пра па но вай 
да зво ліць пра езд ра сій ска га ды сі дэн та 
па тэ ры то рыі Гер ма ніі. Пра па но ва бы ла 
пра кан суль та ва на з ня мец кі мі ген ш та бам 
і мі ні стэр ствам за меж ных спраў, якія па ста
ві лі ся да во лі цёп ла да яе, раз ліч ва ю чы, што 
Ле нін сыг рае ў Ра сіі ро лю тра ян ска га ка ня, 
уз ні ма ю чы там гра мад скія хва ля ван ні, якія б 
па ра лі за ва лі ва ен ны вы сі лак Ра сіі. Уін стан 
Чэр чыль аха рак та ры за ваў гэ тую здзел ку 
як пад кі ну тую нем ца мі ў Ра сію за раз ную 
ба цы лу, як бі я ла гіч ную зброю ма са ва га 
зніш чэн ня. Больш да клад на бы ло б, ад нак, 
наз ваць гэ тую па дзею пры мя нен нем са цы
яль най зброі ма са ва га зніш чэн ня...

Слоў па ру пра са мо га Фры ца Пла тэ на; 
Ві кі пе дыя: „Uro dził się w sta ro ka to lic kiej ro dzi-
nie. Od 1912 wcho dził w skład władz Soc jal de-
mok ra tycz nej Par tii Szwaj ca rii. Po upad ku Dru-
giej Mię dzy na ro dów ki zmie nił swo je pog lą dy 
po li tycz ne, sta jąc się ko mu nis tą. Zap rzy jaź nił 
się rów nież z Wło dzi mie rzem Le ni nem: uzy skał 
zgo dę od nie miec kie go am ba sa do ra w Szwaj-
ca rii, dzię ki cze mu mógł zor ga ni zo wać je go wy-
jazd do Ros ji ra zem z to wa rzy sza mi. 1 stycz nia 
1918 w Piot rog ro dzie zos tał ran ny w rę kę, gdy 
za ma cho wiec strze lał do Wło dzi mie rza Le ni na. 
Póź niej był jed nym z twór ców Mię dzy na ro dów-
ski Ko mu nis tycz nej i Par tii Ko mu nis tycz nej 
Szwaj ca rii. Od 1923 prze by wał w ZSRR. W la-
tach 30. padł ofi a rą rep res ji wiel kie go ter ro ru 
w ZSRR za i nic jo wa ne go przez Jó ze fa Sta li na. 
Aresz to wa ny w 1938, a nas tęp nie umiesz czo ny 
w 1938 w obo zie pra cy w Nian do mie, zos tał 
roz s t rze la ny”. Рас ст ра ля ны ў 1942 го дзе. Не 
адзін ён — па доб ны лёс спат каў і ін шых 
спа да рож ні каў Ле ні на з Цю ры ха ў Пет раг
рад: Карл Ра дэк так са ма быў рас ст ра ля ны 
ў тым жа 1942 го дзе, поль скі баль ша вік 
Якуб Га нец кі рас ст ра ля ны ў 1937 го дзе, ін
шы поль скі рэ ва лю цы я нер Ме чыс лаў Брон
скі — у 1938 го дзе, блі жэй шы та ва рыш 
Ле ні на Гры го рый Зі ноў еў — у 1936 го дзе; 
еха лі да каз ваць, што ім пе ры я лізм ёсць па-

Пад 
Аль па мі (ч.2)

мі ра ю чы ка пі та лізм, пя рэ дад не са цы я ліст. 
рэ ва лю цыі. Ап ра ча іх, вя ду чых эн ту зі я стаў 
но ва га гра мад ска га строю, за гі ну лі та ды 
яш чэ мі льё ны; коль кі мі льё наў, не толь кі 
баль ша віц кіх ле ту цен ні каў — да клад на не
вя до ма...

У лі ку спа да рож ні каў Ле ні на бы ла і яго
ная лю боў ні ца Іне са Ар манд; Ві кі пе дыя: 
„В 1918 го ду под ви дом гла вы мис сии Крас
но го Кре ста Ар манд бы ла нап рав ле на Ле
ни ным во Фран цию, что бы вы вез ти от ту да 
не сколь ко ты сяч сол дат Рус ско го эк с пе ди
ци он но го кор пу са. Там она бы ла аре сто ва
на фран цуз ски ми вла стя ми за под рыв ную 
де я тель ность, но от пу ще на изза уг ро зы 
Ле ни на рас ст ре лять за неё всю фран цуз
скую мис сию в Моск ве”. Лю бовь не кар-
тош ка, а Ула дзі мір Ільіч быў ча ла ве кам вель
мі ра шу ча га ха рак та ру. Па мер ла Ар манд 
у 1920 го дзе, ад ха ле ры...

(пра цяг бу дзе)
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