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Вяртаўся дамоў...è5

Пікнік з беларусамè8

Калі Ігнат Карповіч пачуў гісто
рыю Сонькі і Ёахіма, напісаў 
кніжку. Дарыюш Жукоўскі, 
прачытаўшы кніжку, вырашыў 
сарганізаваць акцыю. Каго і як 
далей будзе натхняць гісторыя 
кахання Сонькі і Ёахіма — не 
вядома. Фактам ёсць, што сён
ня мост, які вядзе са Случанкі 
ў Каралёвае Стойла, носіць 
назву беларускі Сонькі і немца 
Ёахіма. Іхняя гісторыя дазва
ляе верыць у любоў панад усі
мі падзеламі. А сёння іхні мост 
даў магчымасць для сустрэчы 
і святкавання.

Малая гісторыя 
пра вялікія справы

Усё пачалося з аднаго сказа. «Была 
такая адна, якая ў час вайны мела раман 
з немцам» — меў сказаць Лявон Тарасэвіч 
Ігнату Карповічу. Маладая, не
пісьменная сялянка перажыла 
гарачы, хаця кароткі, бо толькі 
двухтыднёвы раман з нямецкім 
жаўнерам. І ўсё гэта адбылося 
на падляшскай вёсцы. Случан
ка, Каралёвае Стойла, Валілы. 
Тая гісторыя натхніла Карпові
ча да напісання кніжкі.

— Я пра гэтую гісторыю 
раней нічога не чула, — адзна
чыла Анна Садоўская з аб’яд
нання «Але бабкі». — Але калі 
пазванілі мне дзяўчаты з аб’яд
нання і сказалі, што будуць на
зываць мост імёнамі Сонькі і Ёа
хіма, тады пацікавілася іх гісто
рыяй. Мая мама сказала, што 
разам з дачкой Сонькі хадзіла 
ў школу. Бо яна нарадзіла дзяўчынку.

Пасля таго, як з’явілася кніжка Карпо
віча, успаміны ў Гарадоцкай гміне нанава 
ажылі. Людзі пачалі прыпамінаць гісторыю 
кахання, якую калісьці расказвалі ім іхнія 
бацькі.

— Чытаў «Соньку». Усе кніжкі ў біблія
тэцы даўно прачытаў, а гэтую купіла мне 
жонка, — кажа васьмідзесяцігадовы Янка 
Ваўскі. — Некаторыя штосьці гаварылі 
пра гэту гісторыю, але ці яна сапраўды 
была? Калі напісанае ў кніжцы, то пэўна 
была.

— Вы самі верыце, што можна кагосьці 
так кахаць усё жыццё? — пытаю.

— Так павінна быць, — адказаў з усмеш
кай спадар Янка.

Гарадоцкі мост 
— гарадоцкая гасціна

16 чэрвеня на мосце ў Каралёвым Стой
ле сабраліся энтузіясты творчасці Ігната 
Карповіча, мясцовыя ўлады, журналісты 
і жыхары навакольных вёсачак — гэтыя 
маладыя і тыя, якія трымаліся сваіх палак. 
Не абышлося без вялікага стала — сімвала 
падляшскай гасціннасці, які падрыхтавалі 
жанчыны з аб’яднання «Але бабкі». Свой
скую яду і напіткі мясцовых «бабак» такса
ма вельмі высока цэніць іх зямляк — Ігнат 
Карповіч.

— Ігнат найбольш шкадуе, што не змо
жа пакаштаваць бульбяной бабкі, — ска
зала ў час урачыстасці доктар Катажына 
СавіцкаМяжынская.

Жанчыны з аб’яднання пастараліся 
таксама, каб падрыхтаваць нешта для 
душы. Таму намовілі Анну Садоўскую са 
Случанкі, каб гэтай падзеі прысвяціла 
свой верш.

— Прызнаюся, што кніжку яшчэ не 
чытала, але гісторыю закаханых ведаю, 
— адзначыла Анна Садоўская. — Мне 
ціснуліся слёзы на вочы, калі я дзяўча
там прачытала свой верш. Гэта такая 
гісторыя. Сапраўды.

Случанскія дзяячкі з аб’яднання «Але 
бабкі» цэлым сэрцам уключыліся ў акцыю 
прысваення мосту імя Сонькі і Ёахіма. Іні
цыятарам акцыі быў іх зямляк Дарыюш 
Жукоўскі. Захапіўся гісторыяй рамана і, як 
падкрэслівае, увесь час захапляецца род
най ваколіцай.

— Калі толькі прачытаў у кніжцы гэтую 
гісторыю, зразу ведаў, што нешта трэба бу
дзе сарганізаваць, — сказаў Дарыюш Жу
коўскі. — Ігнат, на жаль, не змог прыехаць 
на гэтую ўрачыстасць, але даў мне дазвол 
на гэтую акцыю. Нават напісаў, што варта 
займацца літаратурай, што варта пісаць 
нават дзеля таго, каб паўставалі такія ініцы
ятывы, як гэтая.

Масты без сустрэч 
— мёртвыя

Дошка з надпісам «Мост імя Сонькі і Ёа
хіма» была закрыта гафтаваным ручніком. 
Пры воплесках сабраных дошку ўрачыста 
адкрыў войт Гарадоцкай гміны Весляў Ку
леша.

— Вядома, гэта толькі сімвалічнае на
данне мосту назвы, — адзначыў Веслаў 
Кулеша. — Вельмі добра, што наш Дарэк, 
ён сам родам згэтуль, выступіў з такой іні
цыятывай. Я сам пад гэтым мостам сядзеў 
з сябрамі, калі ўцякалі мы са школы. Мост 
быў месцам нашых сустрэч.

Войт Кулеша таксама паганарыўся, што 
менавіта з моста відаць ягоны луг. Наогул 
гэта вельмі чароўнае месца. Тут рака Суп
расль адкрываецца з дарогі надта прыго
жым краявідам.

— Я б хацеў, каб гэты мост быў такім 
сімвалам любові, — сказаў Дарыюш Жукоў
скі. — Каб тут менавіта фатаграфаваліся 
маладыя пары. Італьянцы маюць Верону, 
Рамеа і Джульету. Мы маем Соньку і Ёахі
ма.

Мерапрыемства з нагоды надання мосту 
назвы было чарговай сустрэчай чарговага 
ўжо пакалення на гэтым месцы. Былі зачы
таны фрагменты кніжкі «Сонька» Ігната 
Карповіча, у якой аўтар апісаў патаемныя 
сустрэчы закаханых у тым жа месцы.

— Масты без людзей — мёртвыя. Мост 
гэта сустрэча, — сказала Катажына Савіц
каМяжынская. — Мост гэта нешта, што 

Такога моста ніхто не 
знішчыць!

спалучае адну і другую стораны. Будаванне 
мастоў таксама заўсёды патрабуе дзейнас
ці. Думаю, што ў гэтым выпадку маем дачы
ненне менавіта з такім файным дзействам.

Акцыя прысваення мосту імя дала маг
чымасць для сустрэчы. Была нагода для 
размоў, у час якіх некаторыя прызналіся, 
што гісторыю ведаюць толькі з вуснага 
пераказу, але зараз абавязкова набудуць 
кніжку Ігната Карповіча. Госці чыталі, часта
валіся дамашняй ядой, пілі мясцовыя напоі, 
пускалі папяровыя лодачкі, на прыклад 
з надпісам «любоў». Бо менавіта гэта гісто
рыя кахання, кахання мясцовай жанчыны, 
якая заінспіравала ўжо шэраг людзей.

— Гэта памятка любові, — дадаў Дары
юш Жукоўскі. — Не ведаю ці сапраўды 
была такая Сонька. Лявон Тарасэвіч гаво
рыць, што была такая, якая кахала немца. 
Ці гэта праўда? Не важнае. Галоўнае, што 
ёсць мост і любоў, што любоў магчымая 
між людзьмі, якую нехта памятае цягам дзя
сяткаў гадоў. У сучасным свеце не так лёг
ка з любоўю. Мне так прынамсі здаецца.

vТэкст і фота 
Уршулі ШУБЗДЫ
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Сваімі вачыма

Адкуль бяда 
з падлеткамі?

Каму візы, 
а каму 
сюрпрызы

За на мі чар го вы, школь ны год. Дзе ці 
і мо ладзь ры ну лі ў бяз меж жа ка ні ку ляр ных 
пры год, сва бо ды і па да рож жаў. Чэр вень 
для іх гэ та доў га ча ка ны ме сяц, які заў сё ды 
пас ля двац ца та га чыс ла ад к ры вае рай скі 
пе ры яд. Гэ та быц цам умоў ныя рай скія ва
ро ты, якія кож на му хрыс ці я ні ну заў сё ды 
ад к ры ва юц ца ў ве лі код ны пе ры яд з на дзе
яй на збаў лен не. А ка лі яш чэ зга даць, што 
пер шае чэр ве ня — Дзень дзі ця ці, які з’яў
ля ец ца так са ма днём школь най сва бо ды 
і ся мей ных він ша ван няў, то на ват ця жар 
апош ніх тыд няў на ву кі зда ец ца быць толь
кі ка рот ка тэр мі но вым эпі зо дам на фо не 
ча ка ных гуль няў.

Але не для ўсіх. Школь ны пе ры яд для 
мно гіх ма ла лет каў і пад лет каў так са ма з’яў
ля ец ца пе ры я дам нап ру жа нас ці, стрэ су ці 
ў што раз боль шай сту пе ні на ват дзі ця чай 
і юнац кай дэп рэ сіі. Улі чыў шы тут яш чэ ча са
мі не спры яль ныя ся мей ныя, сяб роў скія ад
но сі ны ці кан такт з псі хат роп ны мі срод ка мі, 

то эма цый ная і псі хіч ная нап ру жа насць бы
вае так моц ная, што спра віц ца з ёю ма ла до
му ча ла ве ку не пад сі лу. Што тут га ва рыць 
пра ма ла дых, ка лі мы са мі доб ра ве да ем, 
коль кі вык лі каў і ця жа раў не выт рым лі ва
юць псі хіч на на шы да рос лыя маз гі ў зма ган
ні са што дзён ш чы най. А тут у вуч нёў скім 
вы пад ку, ка лі толь кі што вы бу доў ва ец ца 
нер во вая і псі хіч ная сі стэ ма ар га ніз ма.

Пі шу ўсе гэ тыя сло вы пад ця жа рам на
ві ны, якая да ка ці ла ся да нас з не да лё кай 
Нар вы. Там ме на ві та 1 чэр ве ня зда ры ла ся 
тра ге дыя, ка лі пят нац ца ці га до вы ву чань 
мяс цо вай шко лы па кон чыў сваё ка рот кае 
жыц цё са ма губ ствам. Праз ты дзень тое ж 
са мае ха цеў здзей с ніць толь кі на год ста
рэй шы яго ны сяб ра. Што там дзе ец ца? 
— праз слё зы і боль ціс нуц ца пы тан ні не 
толь кі ся мей ні кам. Ад куль у ма ла дых з’яў
ля юц ца дум кі аб та кіх рэз кіх, аб ры ва ю чых 
жыц цё кро ках? На па ро зе да рос ла га жыц
ця пе ра сту пі лі яны па рог смер ці. Ад куль 
бя рэц ца ім пульс да та ко га па чы ну? Ці пры 
та кіх дра ма тыч ных хві лі нах уво гу ле пры сут

ні чае свя до масць? Які не вы нос ны ця жар 
ма раль най ад каз нас ці па ся ліў ся за раз у га
ло вах і ду шах ся мей ні каў, сяб роў, на стаў ні
каў. Жыць з бо лем і пы тан нем: а мо жа мы 
тут у не чым ві на ва тыя? Вя до ма, што пра ку
ра ту ра і ку ра то рыя та кую чор ную се рыю 
не па кі нуць паза сва ёй ува гай. Але жыц ця 
ніх то ўжо не вер не. Не дай толь кі Бо жа, 
каб са ма губ ствы раз лі лі ся яш чэ шы рэй
шай хва ляй у ма ла дым па ка лен ні.

А ёсць ча го тут ба яц ца. Па вод ле ста
ты стык Поль ш ча (з 209 вы пад ка мі) апы ну
ла ся, на жаль, на дру гім мес цы ў Еў ро пе 
па коль кас ці са ма га бу стваў ся род не паў
на лет ніх. На пер шым мес цы — нем цы. 
У 2014 го дзе ме лі там мес ца 224 са ма губ
ствы ся род мо ла дзі, якой ні жэй за дзе вят
нац цаць га доў. У ста ты сты ку не ўліч ва юц
ца вы ра та ва ныя са ма губ цы. На трэ цім 
мес цы няс лаў най ста ты сты кі зна хо дзяц ца 
фран цу зы (171), бры тан цы (134), іта льян
цы (87), іс пан цы (69). Най менш смя рот
ных зда рэн няў за фік са ва на ў нар веж цаў 
(10), сер баў (8), сла вен цаў (6).

Поль скі Фонд «Да ем дзе цям сі лу» 
лі чыць, што за раз раз бу рэн не псі хіч на
га зда роўя дзя цей і мо ла дзі з’яў ля ец ца 
най боль шай праб ле май гэ тай гру пы 
гра мад ства. Ка лі ра ней хат нія праб ле мы, 
пе рас лед з бо ку ад на год каў ці школь ны 
стрэс бы лі ты мі спра ва мі, з які мі звяр та лі
ся яны да фон ду за да па мо гай, то за раз 
дэп рэ сіў ны на строй і са ма губ ныя дум кі, 
пе ра ва жа юць у раз мо вах з не паў на лет ні
мі. З пат рэ бай ад к рыц ца са сва і мі дум ка мі 
не хо чуць яны ані пе рад ся мей ні ка мі, ані 
пе рад ад на год ка мі. На ват мі ну ла год няя 
спра ваз да ча Най вы шэй шай кан т роль най 
па ла ты прыз нае, што «дзе ці і мо ладзь 
не за бяс пе ча ны ад па вед най псі ха ла гіч
напе да га гіч най апе кай». Са мі псі хо ла гі 
звяр та юць ува гу, што дзе ці пе раг ру жа ны 
ўся ля кі мі за нят ка мі і праз мер нас цю вон
ка вых сты му лаў. Ка таст ра фіч на не ха пае 
ім ча су на ад па чы нак, рэф лек сію і ана ліз 
улас ных пе ра жы ван няў. Але не заў важ
най да гэ тай па ры праб ле май бы ла так са
ма і пад трым ка для баць коў са міх дзя цей. 
Баць кі не ве да юць, як раз маў ляць з аг рэ
сіў ны мі ся мей ні ка мі, якія да іх ста вяц ца 
ва ро жа і гру ба, пры да па мо зе нез ра зу ме
ла га слэн гу ма ла до га па ка лен ня. Да ка го 
ім звяр тац ца па да па мо гу, каб маг чы не як 
да мо віц ца са сва і мі ўзбун та ва ны мі і ад на
час на зак ры ты мі пад лет ка мі? А мо жа на 
ка ні ку лах вар та знай с ці час на су поль ныя 
эмо цыі і раз мо вы, каб уза ем на ся бе да па
маг чы?

vЯў ген ВА ПА

Праг ля да ю чы стуж ку еў ра пей скіх на він, 
на па роў ся я на на ступ нае па ве дам лен не: 
19 чэр ве ня ад імя Ра ды Еў ра пей ска га Са ю
за ам ба са да ры еў ра са юз ных кра ін ух ва лі лі 
ман дат на пе ра мо вы з Еў ра пар ла мен там 
па зме нах у ві за вы ко дэкс. Ка лі мо жа быць 
пры ня та кан чат ко вае ра шэн не, не ўдак лад
ня ец ца. А вось ся род пра па на ва ных змен 
— па да ра жан не віз да 80 еў ра з ця пе раш
ніх 60. Та кія зме ны анан са ва ла Еў ра ка мі сія.

На па чат ку на ват ува гі я не звяр нуў на 
гэ тую на ві ну. Про ста па ду маў: „Ра біць ім 
больш ня ма ча го, як толь кі раз маў ляць 
пра ней кія ліш нія 20 еў ра за ві зу. Як быц
цам бы яны, гэ тыя 20 еў ра, не ка га змо гуць 
аба га ціць або збяд ніць?” А пас ля змя ніў 
сваю дум ку як кры ху па лі чыў. Усё ж трэ ба 
прыз наць, што та гося го збяд ніць мо гуць. 
Асаб лі ва ка лі га ва рыць пра бе ла ру саў. 
Пры кла дам, вы ра шыць ней кая сям’я з пя ці 
ча ла век, двое баць коў і трое дзя цей па гля
дзець, ці праў да што ў дэ ма кра тыч ным све
це жы вец ца лепш, чым у кра і нах з ін шым 
па лі тыч ным вы ба рам — ну ў та кіх як на ша 
род нень кая кра і на. І вось гэ тыя двац цаць 
еў ра ўжо трэ ба пам но жыць на пяць. Для 
бе ла ру скай сям’і з тры ма дзяць мі 100 еў ра 
да стат ко ва ад чу валь ная су ма. Тым больш 
што агуль ны кошт толь кі ад ных віз для іх 
раў ня ец ца 400 еў ра на та кую сям’ю. На ват 
ка лі ве рыць афі цый най бе ла ру скай пра па
ган дзе пра за роб кі на шых гра ма дзян, і то 
су ма для не ка то рых не пад’ ём ная. Ка лі ж 
у пра па ган ду не ве рыць, то коль касць для 
ка го гэ та су ма не пад’ ём ная па вя ліч ва ец
ца ў ра зы. Та му не кож ная бе ла ру ская 
сям’я пас ля па да ра жан ня «шэн ге наў» 
спа ку сіц ца на эк скур сію па дэ ма кра тыч
ных зем лях. І з поў най упэў не нас цю, што 
дэ ма кра тыч ная су поль насць гэ та вы ключ
на ску пыя чы ноў ні кі, про ста за ста нец ца 
пра я даць гэ тыя еў ра ў сва ёй кра і не, або 
ў тым мес цы, дзе ві зы тан ней шыя. Еў ра, 
яны і ў Аф ры цы еў ра. Ну а па коль кі еў ра
пей скіх віз яны не на бу дуць, то гэ тыя еў ра 
так і не пат ра пяць ту ды, дзе іх на дру ка ва
лі. Ло гі ка тут да стат ко ва про стая — чым 
да ра жэй шыя ві зы, тым менш іх куп ля юць. 
Та му хут чэй за ўсё бе ла ру ская сям’я з пя
ці ча ла век па е дзе ад па чыць пры кла дам 

у Тур цыю. З дэ ма кра тыч ны мі каш тоў нас ця
мі там па зна ёміц ца па куль што наў рад ці 
ўдас ца, а вось зэ ка но міць на ві зе мож на.

За гад кай за ста ец ца тое, чым кі ра ваў ся 
еў ра пей скі чы ноў нік, ка лі та кую пра па но ву 
ўно сіў. Афі цый ная вер сія на столь кі пры мі
тыў ная, што яе кле яць прак тыч на на ўсе 
аб сур д ныя з фі нан са ва га бо ку гле джан ня 
ра шэн ні. І гэ тым ра зам яна гу ча ла так — 
пад вы сіць цэ ны на ві зы да 80 еў ра пра па
ну ец ца, каб „за бяс пе чыць кра і намудзель
ні кам пак рыц цё кош таў ап ра цоў кі віз без 
стрым лі ван ня ат ры ман ня віз”. Ца ну ві зы 
пра па ну юць пе раг ля даць раз на тры га ды 
(ця пе раш няя тры ма ец ца з 2007 го да).

Не ве даю, якія там сап раў д ныя ма ты вы, 
але гэ ты на ват на слых не ўспры ма ец ца. 
Ні заш то не па ве ру, што еў ра пей цы лі чыць 
не ўме юць. На ват на шы пост са вец кія чы
ноў ні кі ўжо зра зу ме лі, што ме на ві та плат
ныя ві зы паз баў ля юць эка но мі ку кра і ны ад 
фі нан са вых улі ван няў за меж ных ту ры стаў. 
І на ват яны, пост са вец кія, ад мя ні лі ўво гу ле 
тыя ві зы для гра ма дзян больш чым вась
мі дзе ся ці кра ін. І за меж ні кі па ва лі лі ва лам 
у Сі ня во кую. Усё больш і больш. І гро шы 
тут па кі даць ста лі знач на боль шыя, чым 
мож на бы ло ў іх на ві зах здзер ці, як на шы 
ра зум ні кі ра бі лі гэ та да ня даў ня га ча су. Псі
ха ло гія ў лю дзей ва ўсім све це пры клад на 
ад ноль ка вая. На ві зу то гро шай шка да. 
А на га рэл ку шка да толь кі да трэ цяй чар кі. 
Та му, ка лі хо чаш за ра біць на ту ры стах, то 
не толь кі ві зы трэ ба ра біць за дар ма, але 
і пер шыя тры чар кі на лі ваць так са ма без 
ап ла ты пра ма пры пе ра ся чэн ні мя жы.

Зрэш ты, мо жа так нам і трэ ба з ты мі да
ра гі мі шэн ген скі мі ві за мі. Бо на шы су ро дзі
чы па Са вец кім Са ю зе гру зі ны ды ўкра ін цы 
зу сім за ві зы не пла цяць. А пры бал ты дык 
уво гу ле ў Еў ра са юз на роў ных з ін шы мі 
пра вах ува хо дзяць. І нас ніх то не пра га няў 
асаб лі ва. Са мі свой вы бар зра бі лі. І ка лі 
пад вы шэн не кош таў на шэн ген скія ві зы 
гэ та свя до мая або нес вя до мая ка ра за та кі 
вы бар, то я толь кі за. Але наў рад ці гэ та 
так. Бо едуць жа шэ ра га мі і ка ло на мі ў гэ ту 
Еў ро пу тыя, хто яе і яе дэ мак ра тыч ны лад 
на дух не пе ра но сяць. І ані я кіх віз ад іх ніх то 
не па тра буе. Так што та кая пад вы ша ная 
ўва га ме на ві та да нас так і за ста ец ца за гад
кай.

vВік тар СА ЗО НАЎ

У Тур цыі прэ зі дэн ц кія вы ба ры. Ня ма ча
го сум ня вац ца, што пе ра мо жа па ма за ны 
са мім са бой на дэ мак ра тыч на га пе ра мож
цу дзе ю чы прэ зі дэнт Эр да ган. Ка лі ка го
не будзь яш чэ здзіў ляе, што ў та кой жа 
пра цэ ду ры ад бы лі ся ня даў нія вы ба ры ў Бе
ла ру сі і ў хут кім ча се бу дуць та кія ж у Ра сіі? 
Хва ля дэ ма кра тыі, якая пра ка ці ла ся па 
ўсім зям ным ша ры ў 90х га дах двац ца та га 
ста год дзя, сён ня ад бі вае, па кі да ю чы на кіп 
на цы я наль на га на цы я на ліз му і бяз дум на га 
па пу ліз му. Пас ля ад сту па ю чай хва лі за ста
ла ся ні чый ная зям ля, бяс п лён ная і са ло ная, 
на якой мо гуць вы жыць толь кі звы чай ныя 
бак тэ рыі, кі ра ва ныя ад ным прын цы пам: па
дзя ляй са ма ся бе, але ўла дар усі мі!

Эр да га на ўжо даў но на зы ва юць — гуч
на ў воль ным све це, а тры вож ным шэп там 
у Тур цыі — сул та нам, сат ра пам, ты ра нам... 
Сло ва «дык та тар», прыз на нае Ор ба ну 
ў Вен г рыі або ў Бе ла ру сі Лу ка шэн ку, не 
па ды хо дзіць да ўзур пі ра ва най ім ула ды. 
У Тур цыі гэ та цар і бог ра зам, пан жыц ця 
і смер ці, дрэн ны сон спя чай Дэ ма кра тыі. 
Але ка жуць, што са мі тур кі гэ та га ха це лі...

У Поль ш чы ў блі жэй шы час пры сту пім 
да вы ба раў у са ма кі ру ю чыя ўла ды. Та ды 
вы я віц ца, ча го хо чуць па ля кі. І на ват ка лі 
ця пер яны яш чэ не ве да юць, ча го хо чуць, 
у рэш це рэшт да ве да юц ца, ча го не хо чуць, 
ка лі бу дзе за поз на, каб маг лі штоне будзь 
за ха цець. Гэ тую сфе ру іх аса бі стай во лі мо
жа ўзяць на ся бе ця пе раш няя ўла да, якая, 
ка кет ні ча ю чы ілю зі яй дэ ма кра тыі, за хоп ніц
кім за ко нам раз м нож ван ня вык лю чэн няў 
ума цоў вае пра ві лы не кан сты ту цый на га кі ра
ван ня. Толь кі што вык лю чэн не, на су пе рак 
сцёр тай пры маў цы, не пац вяр джае пра ві
ла, і яго ад маў ляе. Та му не кан сты ту цый ная 
ўла да з’яў ля ец ца не за кон най!

Вар та тут на га даць, што вы раз «вык
лю чэн не пац вяр джае пра ві ла» з’яў ля ец ца 
паў сюд на за ма ца ва ным нон сэн сам. Та му 
што сло ва «пац вяр джае» ў гэ тым кан тэк с
це ме ла пер ша па чат ко ва сэнс «пра вя рае», 
— так, як пра вя ра ец ца пра віль ны рост 
дзі ця ці, прык лад ва ю чы да яго ў рэ гу ляр ных 
ін тэр ва лах ча су сан ты мет ро вую мер ку. 
Няс ме ла пры ве дзе ны мною, а злоў жы ва
ны ця пер кі ру ю чай Поль ш чай пар ты яй 
у па лі тыч най прак ты цы тэр мін па хо дзіць ад 
рым ска га пра ва во га прын цы пу «ex cep tio 
pro bat re gu lam in ca si bus no nex cep tis». Гэ та 
аз на чае, не менш і не больш, што ка лі ёсць 
вык лю чэн ні з гэ та га пра ві ла, не аб ход ны 

ін шыя пра ві лы. 
І толь кі ў гэ тым 
сэн се мае гэ та 
ла гіч ны сэнс. 
У той час яе су
час ная фор ма гэ тую ло гі ку губ ляе, па коль кі 
вык лю чэн не з гэ та га пра ві ла ад маў ляе 
тое ж са мае пра ві ла. Тым не менш, кі ру ю
чая пар тыя ў ця пе раш ні час упар та бу дуе 
чац вёр тую Поль скую Рэч Пас па лі тую на 
ас но ве ро сту лі ку пра ва вых вык лю чэн няў, 
якія па сут нас ці дэ ман ці ру юць Кан сты ту
цыю. Быц цам бы яна яш чэ ёсць, але ўжо 
ў жа лю год ных шмат ках. Не дзей ні чае 
на леж на Кан сты ту цый ны тры бу нал, хоць 
ён па ві нен ста яць на вар це Кан сты ту цыі. 
Тое ж са мае ад бы ва ец ца з Вяр хоў ным 
су дом. Нез дар ма ж ця пе раш ні прэ зі дэнт 
Рэс пуб лі кі спа ку шае па ля каў пра ек там но
вай Кан сты ту цыі. Па тра буе на ват па гэтым 
пы тан ні ўсе а гуль на га пле біс цы ту. Мі фіч ны 
су ве рэн мае аб’ я віць, ці хо ча ён аб ме жа ван
ня ў све та пог ля дах і ідэ а ла гіч на га плю ра ліз
му, у сва бо дзе дум кі і сло ва, не за леж нас ці 
срод каў ма са вай ін фар ма цыі; і, на рэш це, 
хо ча, каб яго ін ст рук та ва лі, па каз ва лі, 
за гад ва лі, і на рэш це за зі ра лі яму ў тру сы 
і ў га ла ву. І, на рэш це, за ба ра ні лі ха цець 
ча гоне будзь. На пры клад, сва бо ды вы каз
ван ня сва іх по гля даў. Адзі нае пы тан не зак
лю ча ец ца ў тым, які су ве рэн, які па выз на
чэн ні з’яў ля ец ца суб’ ек там не за леж ным ад 
ча гоне будзь і ка гоне будзь, дасць на та кое 
сваю зго ду? А на ват ка лі бу дзе згод ны, дык 
які ж ён су ве рэн?

На са мой спра ве ПіС дзей ні чае су праць 
поль скай дзяр жа вы, раз валь ва ю чы яе 
кан сты ту цыю кры ва душ ным кан цэп там вык
лю чэн ня пац вяр джа ю ча га пра ві ла. Вя до ма, 
гэ та пра бел. На жаль, мно гія лю дзі мо гуць 
быць ашу ка ны мі. Рас цяг ну ты ў ча се чар вяк 
«доб рай зме ны» пас ля доў на пра кус вае 
поль скую дэ ма кра тыю. Пад ступ на. Па дзем
на. Па доб най тэх ні кай паў зу ча га дэ ман та
жу эфек тыў на па ка ры ста лі ся Лу ка шэн ка 
і Пу цін, Эр да ган і Ор бан. Дэ ма кра тыі, якая 
пад ня ла да ўла ды гэ тых лю дзей, у іх кра і
нах ужо даў но ня ма. Ці гэ та га ха це лі тур кі, 
вен г ры, ра сі я не, бе ла ру сы? Ці мо жа прад
стаў ля ю чы іх уяў ны «су ве рэн»?

У рэш це рэшт спра ва не ў тым, каб 
ве даць, што мы хо чам, але ў тым, ча го са
праў ды не хо чам. Ці вы бе рам фу фай ка вую 
дэ ма кра тыю ча соў «са цы я ліз му»?

vМі ра слаў ГРЫ КА 

Фу фай ка вая 
дэ ма кра тыя
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Пад паль ма мі 
ў Мі ко лы Цу дат вор ца (ч.6)

С
лё зы і ры дан ні пры мош
чах цу дат вор цаў — э мо цыя 
паў сюд ная і жа да ная. Не 
заз наць та ко га ля ма гі лы свя

ці це ля Мі ко лы, гэ та так як згу біць сэнс 
па да рож жа.

Маё слё за ця чэн не яві ла ся ад нак па
даз ро ным. Звы чай на яно ўспых ва ла пры 
ра ніш нім свят ле і бла кіт ным, пры мор ш ча
ным хва ля мі люст ры мо ра. Це ла і ду шу 
за лі ва ла свят ло, якое быц цам мі фіч ны 
ку бак нек та ру пад ба дзёр ва ла і абу джа ла 
ў но вай, ка ла рыт най каз цы. Увесь пра
цэс пе ра ме ны, які ад бы ваў ся дзя ку ю чы 
ра дас на му, ма ла до му іта льян ска му свят
лу, зда ваў ся част кай куль ту свя ці це ля.

Пер шы цуд, які зда рыў ся са мной 
у Ба ры, гэ та здзіў лен не, ка лі я ад кры ла 
«K ro ni ki be skidz kie i świa to we» і па ча ла 
іх чы таць без аку ля раў. І толь кі ця пер 
я прык ме ці ла вок лад ку! На ёй, а як жа, 
від не ла пад ляш ская вё ска, злоў ле ная 
ў фо та аб’ ек тыў Вік та ра Вол ка ва. Змест 
кніж кі так са ма пры му шаў да слё за ця чэн
ня. Ан джэй Ста сюк рас п раў ляў ся з шэ
рас цю бе скід скіх зо ла каў, даж дж лі вы мі 
буд ня мі і аса ве лы мі фэ ста мі. Каб згу біць 
цень сла вян скай ме лан хо ліі, ён вып раў
ляў ся на азі яц кія стэ пы, апіс ва ю чы іх 
свят ло і бе ска неч ныя, за ду мен ныя кра
я ві ды. Між све та мі і сты хі я мі як ка мень 
вы ра стаў пад ляш скі дом дзя доў, спа ві ты 
зя лё ным Бу гам і ле сам. Сум ная кніж ка, 
як не дзіў на, да па ма га ла вы мес ці сму так 
на ду шы.

* * *
Бо су ма ваць на фі ес це ў го нар свя

ці це ля Мі ко лы — г рэх і не да хоп так ту! 
Уна чы з 7 на 8 мая цэнтр Ба ры за кі шэў. 
Па прас пек це Cor so Vit to rio Ema nu e le, 
па якім на зна чы лі нач ное шэс це, ужо 
ад абе ду тоў пі ла ся мо ра на ро ду. Зда ва
ла ся, з’е ха лі ся не толь кі жы ха ры пры га
рад скіх квар та лаў, але і ўся пра він цыя. 
Вы стой ва лі сем’ я мі, кам па ні яй, ту ры стыч
ны мі гру па мі. Пас ля шэс ця пра доў жаць 
бя се ду да бе лай ра ні цы пры ві не і зда ро
вым ро га це.

Дзя ку ю чы та кой ад ной кам па ніі нам 
паш час ці ла пра біц ца да бар’ ер кі, ад куль 
рас пас ці раў ся пры стой ны від на ву лі цу. 
Боль шасць гле да чоў маг ла толь кі па
ма рыць аб та кім мес цы. Ка мі ла, Пэд ра 
і Ні но прый шлі на тры га дзі ны ра ней, каб 
за няць доб рае мес ца. І за раз ад сту пі лі 
яго нам — чу жа зем цам з Пад ляш ша, 
якія звяр ну лі ся да іх з пы тан ня мі паіта
льян ску. О, гэ та па да ба ец ца ба ры ча нам! 
Уся трой ца ча ка ла ў нап ру жан ні ад на го 
мо ман ту. На ўсе пы тан ні пра фі е сту, ме лі 
адзін ад каз:

— О, тут пра чы тай це!

Ка ра цей, яны пад соў ва лі смар т фо ны, 
па каз ва лі ін фар ма цыі ў ін тэр нэ це і пра па
на ва лі ска чаць лінк.

— Там усё ска за на пра фі е сту!

Тым ча сам ся рэ дзі най прас пек та ру
шыў ужо па ток ама та раўак цё раў, якія 
ажыц цяў ля лі рэ кан ст рук цыю пры быц ця 
мош чаў Мі ко лы Цу дат вор ца ў 1087 го
дзе. Спек такль са сцэ на мі ся рэд ня веч
ных тур ні раў, ву ліч ных тэ ат раў, ар кест
ра мі і паг лы наль ні ка мі аг ню цяг нуў ся за 
тры га дзі ны. Пры тым пуб лі ка і ак цё ры 
ўвесь час пе рак лі ка лі ся. Ка лі на ко нях 
з’я ві лі ся ез да кі ў дас пе хах, на ша кам па
нія ра дас на за раў ла:

— Фран чэ ска!

Фран чэ ска ў жа лез ным шле ме і ў та
кіх жа дас пе хах жах лі ва па ма хаў у наш 
бок шаб ляй і па пра сіў ка ня, каб ён за
тан чыў пе рад на шым тра ту а рам. У ад каз 
— піск, віск, бра вы і па ца лун кі. Са мы 
страс ны па ца лу нак у бок ры ца ра па сла
ла Ка мі ла.

— Гэ та мой муж, — ад зна чы ла, не ха
ва ю чы го на ру чар ня вая пры га жу ня, — пе
ра жы ваю, каб ён з ка ня не зля цеў!

— Яш чэ не па ра на гэ та! — за ра га таў 
Пэд ра, шва гер Ка мі лы.

Сям’я з’я ві ла ся на фі е сту, каб пад тры
маць Фран чэ ска. Да іх да лу чыў ся Ні но, 
най леп шы ся бар Фран чэ ска. Па доб ныя 
сцэ ны, ка лі пе рак лі ка лі ся з са бой пуб лі
ка і ак цё ры, паў та ра лі ся без кан ца. Зда
ва ла ся, усе ўсіх ве да юць у гэ тым двух мі
льён ным го ра дзе.

У шэс ці по бач гі ста рыч ных пер са
на жаў іш лі так са ма су час ныя ўла ды 
го ра да. Іх ві та лі бра ва мі. У ка ра го дзе 
пра бі лі ся і сла вян скія ма ты вы. Го на ру 
за слу жы лі на ро ды, якія най больш уша
ноў ва юць Мі ко лу Цу дат вор ца. У шэс ці, 
па фаль к лор ных кас цю мах мож на бы ло 
рас паз наць ра сі ян і сер баў. За імі ка ціў
ся со неч ны шар, пад пі са ны ста ра цар коў
най аз бу кай: «С вя ці це лю От чэ Ні ко ле 
мо лі Бо га о на с»

У гэ тую ра дас ную ноч усе да вя ра лі 
свя то му. Мы так са ма па ка ці лі ся за іта
льян скай кам па ні яй, каб у знак свет ла га 
сяб роў ства на ла вач цы пад паль ма мі на
піц ца ві на...

* * *
У сон цы Паў д нё вай Еў ро пы, пад паль

ма мі зда ра веў Ан д раш, га лоў ны ге рой 
ра ма на Кшыш та фа Вар гі «Son nen ber g», 
які ў сваю чар гу выз ва ляў ся ад Бу да пеш
та і се рэд не еў ра пей скай змроч нас ці.

— Свят ло ў на шай част цы Еў ро пы, 
— на ра каў ён, — заў сё ды за мур за нае, 
як не да мы тая шы ба, як ска ме ча ная фі-
ран ка, заб ро ха нае ба ло там, пы лам пры-
не се ным ад стэ пу, яно стом ле нае і заб-
рудж вае, та му ні ко лі не бы вае свет лае 
і праз ры стае... Яно ва ла чэц ца сле дам 
пры бі тых лю дзей, каб яш чэ больш убіць 
іх у зям лю, прыг нес ці, а пас ля ўска ра-
скац ца ім на пле чы і за ста віць нес ці як 
вя лі ка га па на... 

Будапешцкае нараканне, як не дзіўна, 
таксама суцяшала і ставіла на ногі.

(пра цяг бу дзе)
vФо та і тэкст 

Ган ны КАН Д РА ЦЮК
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З род най „Ні вай” 
кож ны дзень
У На раў чан скай гмі не Гай наў ска га па ве-

та бе ла ру скі што тыд нё вік „Ні ва” пры хо дзіць 
у на раў чан скія кра мы ГС і „Ар ге лян” ды на 
пош ту ў не каль кі дзя сят каў эк зем п ля раў. 
Куп ля юць яе не ка то рыя жы ха ры Аль хоў кі, 
Гуш чэ ві ны, Но ва га Ляў ко ва, Ста ро га Ляў-
ко ва, Ле шу коў, Мік ла шэ ва, Но він, Плян ты, 
Се мя ноў кі і Тар на по ля. Най больш куп ляе 
яе сва ім су се дзям з Но ва га Ляў ко ва ды не-
ка то рым жы ха рам ін шых вё сак ні жэй пад-
пі са ны гмін ны рад ны і сол тыс.

І так, „Ні ву” № 23 ад 10 чэр ве ня гэ та га 
го да гар та ла — што мне доб ра вя до ма, бо 
ту ды ва зіў род ны тыд нё вік — сем асоб з Но-
ва га Ляў ко ва, Аль хоў кі і Плян ты.

Ка лі вый шаў з дру ку 24 ну мар „Ні вы” (ён 
ад 17 чэр ве ня 2017 го да) і род ны тыд нё вік 
пры вез лі ў дзве кра мы ГС і ў „Ар ге лян” у На-
раў цы, яго — што мя не вель мі це шыць — 
усе яго 20 эк зем п ля раў ку пі лі. „Ні ву” чы та лі, 
між ін шым, 12 асоб з Но ва га Ляў ко ва, пяць 
з Плян ты ды па ад ной з Ах ры моў, На раў кі 
і Но він. Яны пра чы та лі перш-на перш усе до-
пі сы, якія да ты чы лі На раў чан скай гмі ны.

22 і 23 чэр ве ня г. г. ва зіў я „Ні ву” № 25 блі-
жэй шым і да лей шым ад на вя скоў цам Зі не 
Са хар чук, Ан д рэю Пу чын ска му, Лі дзіі Тру се-
віч, Кан стан ці ну Це лу шэц ка му, Ра і се Ба ка-
нач, Ва лян ці не Ры га ро віч, Ві та лю і Воль зе 
Скеп кам, Эве Дзе ніс і Га лі не Це лу шэц кай 
з Но ва га Ляў ко ва, Ма рыі Янель, Ва лян ці не 
Са мой лік, Ве ры Клі мюк і Га лі не Бі рыц кай 
з Плян ты, Юр ку Бель ска му з Ах ры моў і Кан-
стан ці ну Яро шу ку з Но він.

У гэ тым ну ма ры бе ла ру ска га што тыд нё-
ві ка бы лі, між ін шым, ар ты ку лы як раз пра 
куль тур ныя (Між на род ны пле нэр ма ста коў 
у На раў цы і ХХХІІ Су стрэ чы „Зор кі” ў Но вым 
Ляў ко ве) і ін шыя па дзеі ў На раў чан скай гмі-
не ды бы ло за пра шэн не да ўдзе лу ў сё лет-
нім ХХІ Агуль на поль скім кон кур се бе ла ру-
скай па э зіі і про зы. У лі пе ні г. г. я прыс вя чу 
больш ча су на рас паў сюдж ван не род най 
га зе ты, па вя зу яе яш чэ ў ін шыя бе ла ру скія 
вё скі. Бу ду шу каць тэм для до пі саў у „Ні ву” 
і бу ду браць з са бою ў да ро гу род ны ча со-
піс. Я з „Ні вай” кож ны дзень.

Гмі на пры га жэе
У Мі ха лоў скай гмі не Бе ла стоц ка га па-

ве та мно гае што ро бяць для даб ра ўсіх 
жы ха роў го ра да Мі ха ло ва. Ста ла не аб ход-
на і та му раз бу доў ва юць во дап ра вод ную 
і сцё ка вую сет кі на ву лі цах Сас но вай і Ява-
ра вай. Пе ра бу доў ва юць ву лі цу Клё на вую. 
Па са дзі лі 1500 дэ ка ра тыў ных дрэў і ку-
стоў, між ін шым, пры ву лі цы Бе ла стоц кай. 
Сто дрэў цаў па са дзі лі ў су вя зі з 100-й га да-
ві най зноў зда бы тай не за леж нас ці Поль-
скай дзяр жа вай.

Ужо бу ду юць са ні тар ную ка на лі за цыю 
ў вя лі кай і пры го жай вёс цы-ву лі цоў цы Но-
вая Во ля (яна на ліч вае ка ля 300 жы ха роў). 
Ся ло мае каль ца вую ма гіст раль ную да ро-
гу. Па но вай ас фаль та вай да ро зе па-за ся-
лом ез дзяць лег ка выя аў та ма бі лі і гру за ві-
кі з Мі ха ло ва ў прыг ра ніч ную Ялоў ку або 
ў Се мя ноў ку і На раў ку.

Ужо ад ра ман та ва лі да ро гу ў вёс цы 
Коп цы. Па бу да ва лі прыст рэш кі ў Шым ках 
і Ці соў цы. Ссек лі ку сты а так са ма ста рыя 
і су хія дрэ вы на або чы нах гмін ных да рог 
у Луп лян цы, Шым ках і Ці соў цы. 

У „Та ма ры” 
ад к ры юць вы стаў ку
23 чэр ве ня гэ та га го да ў Га ле рэі імя 

Та ма ры Са ла не віч у На раў цы Гай наў ска-
га па ве та ад бу дзец ца ад к рыц цё вы стаў-
кі кар цін удзель ні каў ня даў ня га сё лет ня-
га Між на род на га пле нэ ру „На раў ка-2018” 
у На раў цы. На ёй мож на бу дзе аг ле дзець 
леп шыя пра цы ма ста коў з Бе ла сто ка, 
Гай наў кі, Люб лі на, Вар ша вы і з Чэр вень-
ска Зя лё на гур ска га па ве та Лю бу ска га 
ва я вод ства ды з Брэ ста і з Грод на.

Па ча так ме ра пры ем ства а га дзі не 15-
ай. Зап ра ша юць Гмін ны ася ро дак куль ту-
ры і га ле рэя ў На раў цы. (яц)

Фонд гос пі су пра ро ка Іл лі з ся дзі бай 
у Мі ха ло ве сар га ні за ваў па э тыч ны кон
курс для дзя цей пад за га лоў кам «На дзея 
дае сі лу», у якім пры ня лі ўдзел дзе ці і мо
ладзь не толь кі з ва ко лі цы. Ся род 43 тво
раў, дас ла ных на кон курс жу ры (па э ты 
Мі ра Лук ша, Дар’ юш Ада моў скі і на стаў ні
ца і пе рак лад чы ца, кі раў нік ва лан та ры я ту 
Эды та Ро сяк) вы лу чы ла сем лаў рэ а таў. 
Не толь кі іх тво ры апы ну лі ся ў ад мыс ло
вым збор ні ку па э зіі, аз доб ле ным жоў ты мі 
нар цы са мі — сім ва лам на дзеі для не вы
леч на хво рых. Вер шы ўсіх аў та раў з на
ва коль ных школ бу дуць па мят кай і для 
ма ла дых аў та раў, і для школ. Адз на ча ны 
бы лі так са ма ма ле чы — Вік то рыя Бу вай 
(7 га доў) і Да мі нік Бол т рык (8 га доў), за 
ўда лую спро бу зме ран ня сва іх сіл з ня лёг
кай тэ май; Се ба сты ян Пу чын скі (12 га доў) 
— за лёг кае пя ро і ма стац кія каш тоў нас ці 
ды ары гі наль ны па ды ход да тэ мы. Ан на 

Кач ма рак (12 га доў) уз на га ро джа на за 
тэкст най блі жэй шы гос піс най тэ ма ты цы, 
а Ка ця ры на Ба гін ская (13 га доў) — за 
ары гі наль ную фор му не рыф ма ва на га 
вер ша ды ад мыс ло вую ме та фа ру. Мар
цін Каз бя рук (16 га доў) уз на га ро джа ны 
за па ды ход поў ны эм па тыі да тэ мы па кут 
і хва ро бы. Ма ры ся Яб лон ская (18 га доў) 
з Бе ла ве жы, якая сё ле та за кон чы ла ву чо
бу ў Гай наў скім бел лі цэі, уз на га ро джа на 
за ўва гу да ду хоў на га вы мя рэн ня на дзеі 
ў сва ім вер шы. Ма ры ся вы бі ра ец ца ву чыц
ца ў Бе ла стоц кай па лі тэх ні цы на ар хі тэк
та ра, але ця пер лю біць про ста ма ля ваць, 
ці ка віць яе ілюст ра цыя, і, вя до ма, бу дзе 
да лей за піс ваць сваю ўраж лі васць, па чуц
ці і дум кі ў вер шах.

На су стрэ чы ў мі ха лоў скай Май стэр ні 
фа та гра фіі і філь ма ма ла дыя адэп ты пя
ра маг лі пас пя ваць ра зам пес ню Бу ла та 

На мі на цыя леп шы ма лю нак, пла стыч ная пра ца пра Бе ла
русь. Ка тэ го рыя 36 га доў. І мес ца: Іза бе ла Крук — прад ш кол
ле «Tę czo wy Pro myk» у Бе ла сто ку; ІІ — Зо фія Чык він і Ана ста
сія Цыр кун — Са маў ра да вае прад ш кол ле №14 у Бе ла сто ку. 
Ка тэ го рыя 712 га доў: І мес ца — Мі ка лай Юр гель — ПШ №14 
у Бе ла сто ку; ІІ мес ца: Та і са Фі ё нік — ПШ № 3 імя Ярас ла ва Ка
сты цэ ві ча ў Бель скуПад ляш скім; ІІІ мес ца: Юлія Фе да рук і Зо
фія Драз доў ская — ПШ № 3 імя Я. Ка сты цэ ві ча ў Бель скуПад
ляш скім; вы лу чэн не: Воль га Пет ры шык і Алан Алек ся юк з ПШ 
№ 3 імя Я. Ка сты цэ ві ча ў Бель скуПад ляш скім. Ка тэ го рыя 
1315 га доў: ІІ мес ца: Аляк сан д ра Пра ня віц кая — ПШ № 3 імя 
Я. Ка сты цэ ві ча ў Бель скуПад ляш скім. Ка тэ го рыя 1619 га доў. 
І мес ца: Эве лі на Са доў ская — Бель скі бе ла ру скі лі цэй імя Бра
ніс ла ва Та раш ке ві ча; ІІ мес ца: Ка ця ры на Лу ка шук і Ма тэ вуш 
Мя леш ка — Бель скі бе ла ру скі лі цэй; ІІІ мес ца: На тал ля Вась ко 
— Гай наў скі бе ла ру скі лі цэй, Аляк сан д ра Зін ке віч — Бель скі 
бе ла ру скі лі цэй

На мі на цыя фо таз ды мак аб Бе ла ру сі ці бе ла ру сах. Ка
тэ го рыя 36 га доў. Вы лу чэн не: Іза бе ла Крук – прад ш кол ле 
«Tę czo wy Pro myk» у Бе ла сто ку. Ка тэ го рыя 712 га доў. І мес ца: 
Бар тош Ка рась — ПШ № 3 імя Я. Ка сты цэ ві ча ў Бель скуПад
ляш скім; ІІ мес ца: Кшыш таф Ан джэ юк — ПШ № 3 імя Я. Ка сты
цэ ві ча ў Бель скуПад ляш скім; ІІІ мес ца: Зо фія Драз доў ская і 
Мі хал Ваў жэ нюк — ПШ № 3 імя Я. Ка сты цэ ві ча ў Бель скуПад
ляш скім; вы лу чэн не: Ган на Кер да ле віч — ПШ № 3 імя Я. Ка сты
цэ ві ча ў Бель скуПад ляш скім. Ка тэ го рыя 1315 га доў. І мес ца: 
Вік то рыя Гаць — ПШ № 3 імя Я. Ка сты цэ ві ча ў Бель скуПад
ляш скім; ІІ мес ца: Паў лі на Ёд ла — ПШ № 3 імя Я. Ка сты цэ ві ча 
ў Бель скуПад ляш скім; вы лу чэн не: Вік то рыя Па то нец — ПШ 
у На раў цы. Ка тэ го рыя 1619 га доў. ІІ мес ца: Аляк сан д ра Зін ке
віч — Бель скі бе ла ру скі лі цэй.

На мі на цыя лі та ра тур напа э тыч ны твор. Ка тэ го рыя 712 га
доў. І мес ца: Ка лі са Пят роў ская — ПШ № 4 у Бе ла сто ку; ІІ мес
ца: На тал ля За ян чоў ская і Габ ры ель Ге ра сі мюк — ПШ № 3 імя 
Я. Ка сты цэ ві ча ў Бель скуПад ляш скім. Ка тэ го рыя 1619 га доў. 
І мес ца: На тал ля Вась ко — Гай наў скі бе ла ру скі лі цэй; вы лу чэн
не: Юлія Бя ган ская — Гай наў скі бе ла ру скі лі цэй.

На мі на цыя са чы нен не «Бе ла русь і бе ла ру скасць у гі сто
рыі ма ёй сям’і». Ка тэ го рыя 1315 га доў. І мес ца: Маг да ле на 
Вай це шык — ПШ у На раў цы. Ка тэ го рыя 1619 га доў. І мес ца: 
На тал ля Вась ко — Гай наў скі бе ла ру скі лі цэй; вы лу чэн не: Юлія 
Бя ган ская — Гай наў скі бе ла ру скі лі цэй.

На мі на цыя муль ты ме дый ная прэ зен та цыя аб Бе ла ру сі. 
Ка тэ го рыя 712 га доў. І мес ца: Шы ман Пра ня віц кі — ПШ № 3 
імя Я. Ка сты цэ ві ча ў Бель скуПад ляш скім. Ка тэ го рыя 1315 га
доў. ІІ мес ца: Аляк сан д ра Ку да шэ віч, Мар ты на Іг на то віч — ПШ 
імя Ада ма Міц ке ві ча ў Ба бі ках. Ка тэ го рыя 1619 га доў. ІІ мес
ца: Ан на Ні кі цюк — Бель скі бе ла ру скі лі цэй.                      (лук)

Вы ні кі кон кур су «Паз най Бе ла русь — 2018»

«На дзея дае сі лу»

Ма рыя ЯБ ЛОН СКАЯ

ня бач ны
зле ва — лес
спра ва — луг
увер се — не ба
і хма ры
не за будзь пра хма ры
а сон ца?
без хмар яно ней кае ба наль нае
на суп раць — кры ні ца
ўздоўж — ка мен не
дзе-ні дзе трыс нёг
та кі сла бы
та кі моц ны!
А ця пер
сядзь на тра ве і зап люшч во чы
чу еш? ад чу ва еш?
ня бач ны, ды не маг чы ма Яго не ўба чыць.
і ў маў к лі вым ка ме ні
і ў хіст кім трыс ня гу
і ў шум лі вай кры ні цы
і ў вя лі кіх хма рах
і ў ма лых аб ла чын ках
і ў пра мен ні сон ца
і хі ба ж у не бе?
па ду маў бы ты
на пэў на
і ў ві не і хле бе
і ў мі ну це, га дзі не і дні
Ён у та бе
мо жаш Яго ад чуць
Той хто не спіць, ве дае, кі руе лё сам
Ён ве дае, ка лі ты ў пат рэ бе
Ён ча кае ця бе
ня бач ны, ды не маг чы ма Яго не ўба чыць.

Аку джа вы «На дзея», па слу хаць іг ру на 
га боі ў вы ка нан ні ва лан цё ра з Фран цыі 
Мат’ю Жа ле і да ве дац ца, як пафран цуз
ску гу чаць наз вы ор га наў це ла, па раз
маў ляць пра зда роўе з док тар ме дыч ных 
на вук Бэ а тай Клім і док та рам Паў лам 
Гра боў скім, а фі зі я тэ ра пеў т ка Ка ця ры на 
Швед па ка за ла дзе цям як вы кон ва ец ца 
лім фа тыч ны ма саж і «тэй па ван не» (нак
лей ван не на це ле абяз боль ва ю чых па я
скоў). Уз на га ро ды для лаў рэ а таў па да
ра ва лі Дар’ юш Ада моў скі (кні га «Вай на 
све таў»), пер ні кі з Пад ляш ша — Мар’ ё ля 
Соб чык, якая пад т рым лі вае гос піс так са
ма ў сва ёй гру пе «Анё лы Мар’ ё лі» ды Цу
карЛю кар Бе ла сток, які су пра цоў ні чае 
з гос пі сам пры на го дзе што га до вых «Па
лёў на дзеі», ка лі ўсе са джа юць жоў тыя 
нар цы сы.

(лук)
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Гуш чэ ві на 
— вё ска пры го жая
Cя род вё сак На раў чан скай гмі ны Гай-

наў ска га па ве та Гуш чэ ві на вы лу ча ец ца 
сва ёй ад мет най пры га жос цю. Гэ та не вя лі-
кае ся ло-ву лі цоў ка з роў най ас фаль та вай 
ма ста вой і но вым тра ту а рам з брус чат кі. 
На лі чыў я 26 пры го жых драў ля ных да моў 
і яны пе ра важ на з га нач ка мі. Я быў за хоп-
ле ны не ка то ры мі з іх, за ча ра ва ны іх пры-
га жос цю. Пры ад ным доў гім драў ля ным 
до ме два га нач кі. Адзін драў ля ны дом 
аба бі лі бе лым сай дын гам. За раз па ся рэ-
дзі не вё скі адзін дом ра ман туе вар ша вяк 
і вуг лы яго ўпры го жыў ці ка вы мі бе лы мі 
драў ля ны мі аз даб лен ня мі на ка рыч не-
вым фо не. У ся ле ўсе па над вор кі на леж-
на за дба ныя.

Са мыя пры го жыя драў ля ныя ха ты 
ма юць, між ін шым, Іры на Зуб рыц кая, 
Алім пія Сач ко, Аляк сандр Ра ман чук, Зі на 
Ра ман чук, Ян Ра ман чук і Ве ра Ба роў ская. 
Ста іць баць коў скі дом св. па мя ці ар хі е пі-
ска па Сі ма на (Ра ман чу ка). Ця пер на ле-
жыць ён уну ку баць кі Сі ма на, Аляк сан д ру, 
і ён яго яш чэ раз бу да ваў. Пра сваю род-
ную пры пуш чан скую вё ску Гуш чэ ві на ар-
хі е пі скап Сі ман ска заў у ін тэр в’ю на ша му 
тыд нё ві ку „Ні ва” у кра са ві ку 2004 го да та-
кія сло вы: „Усё маё ад туль ро дам: і мо ва, 
і пес ні, і сум, і ра дасць”.

Лю біць сваю вё ску і га на рыц ца ёю 
Ана толь Ра ман чук, яе па ста ян ны жы хар 
і гмін ны рад ны ды ма ла дая сол тыс Алім-
пія Сач ко. Гуш чэ ві на на ліч вае 49 жы ха-
роў. Лік іх змян ша ец ца з кож ным го дам. 
Па ру га доў та му ў вёс цы бы ла пра дук то-
вая кра ма ГС, але яе зак ры лі з-за не рэн та-
бель нас ці. Ця пер гэ ты бу ды нак мож на ку-
піць — ён на про даж. Гуш чэ він цы ма юць 
пры го жую па ма ля ва ную на ка рыч не вы 
ко лер драў ля ную свят лі цу і драў ля ную 
па ма ля ва ную на свет лы аран жа вы ко-
лер па ча каль ню на аў то бус ным па са жыр-
скім пры пын ку. Пры свят лі цы зна хо дзіц-
ца пры ста ніш ча для ве ла сі пе ды стаў.

У Гуш чэ ві не 10 чэр ве ня г. г. па спя хо-
ва ад быў ся бе ла ру скі фэст пад ло зун гам 
„І там жы вуць лю дзі” з удзе лам на шых 
ай чын ных і за меж ных ма стац кіх ка лек ты-
ваў. Ве се ла і пры ем на бы ло.

Дэ маг ра фія 
Ча ром хаў скай гмі ны
Ча ром хаў ская гмі на — ад на з мен шых 

у Гай наў скім па ве це. У ёй 12 вё сак і вё-
са чак, у якіх пра жы ва юць 3257 ча ла век. 
Най боль шыя ў гмі не вё скі гэ та Ча ром ха-
Аса да — яна на ліч вае 2345 чвла век, Ча-
ром ха-Вё ска — 269, Ста віш чы — 183, Ку-
за ва — 162, Вуль ка-Тэ ра хоў ская — 86, Баб-
роў ка — 59 і Зу ба чы — 51. Да ма лых на ле-
жаць Ян цэ ві чы — 12 жы ха роў, Па гу лян ка 
і По лаў цы — па 17, Апа ка-Вя лі кая — 20 і Бэ-
рэ зыш ча — 35. За раз у вё сках пра жы вае 
мно га па жы лых лю дзей. Най больш рэз ка 
бяз люд ны мі ста но вяц ца вё скі Ку за ва (за 
год і адзін ме сяц па мен ша ла яна аж но, не-
ве ра год на, на 17 жы ха роў), Ста віш чы (на 
12), Зу ба чы (на 10), Ча ром ха-Вё ска (на 8) 
і Вуль ка-Тэ ра хоў ская (на 7). Па мен ша ла 
коль касць жы ха роў так са ма ў Баб роў цы 
і Бэ рэ зыш чы (ад па вед на ў кож най на 3) 
ды ў Ян цэ ві чах (на 2).

Шчыль насць на сель ні цтва скла дае 
35 ча ла век на квад рат ны кі ла метр. І яна 
боль шая, чым у су сед ніх гмі нах. На 100 
муж чын пры па дае 108 жан чын. Ва ўзро-
ста вай гру пе 80-85 га доў жан чын ут рая 
больш чым сь ці муж чын.

У 2017 го дзе ў Ча ром хаў скай гмі не па-
жа ні лі ся 17 пар, на ра дзі ла ся 32 дзя цей ды 
па мер лі 66 ча ла век. Адзі нац цаць пар ат-
ры ма лі ме да лі „За шмат га до вае шлюб нае 
жыц цё” (у гэ тым го дзе бу дзе 6 та кіх пар).

А як бы ло ў мі ну лыя га ды? Двац цаць га-
доў та му ва ўсёй Ча ром хаў скай гмі не пра-
жы ва лі 4377 ча ла век. —Ча ром ха–Асада  
на ліч ва ла 2730 жы ха роў, Ча ром ха-Вё ска 
— 518, Ку за ва — 292, Ста віш чы — 285, Вуль-
ка-Тэ ра хоў ская — 180, Зу ба чы — 155, Баб-
роў ка — 152 і Ян цэ ві чы — 61. 

(яц)

Лёс бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны

Бе ла ру сы-рэ пат ры ян ты з Бе ла сточ чы ны, 
якія не па сва ёй во лі ў ся рэ дзі не 1940-х 
га доў па кі ну лі род ныя кут кі, па ці ху ады хо-
дзяць у ін шы свет. Не па спеў я су стрэц ца 
і па гу та рыць з Кан стан ці нам Пе хам, 1926 
го да на ра джэн ня, які быў ро дам з вё скі Ка-
ра ку лі, што ка ля Бе ла сто ка, а жыў у вёс цы 
Мі роў ш чы на на Дзят лаў ш чы не. Ён шмат мог 
рас па вес ці пра няп ро стую рэ пат ры я цыю, 
якую пе ра жы лі яго баць кі, ён сам і ся стра.

Вяр таў ся да моў, 
бо ўсё ха це лі заб раць

не ка лі ра зам слу жы лі ў вой ску. Ён яму 
на пі саў пісь мо, у якім рас па вёў пра сі ту а
цыю, якая ад бы ва ец ца на Бе ла сточ чы не. 
І свя тар за пра сіў сям’ю Пе хаў у Са ра таў
скую гу бер ню. Яны ту ды і па е ха лі.

— А як апы ну лі ся на Дзят лаў ш чы не?
— Пры е ха лі Пе хі ў Са ра таў скую 

гу бер ню. Зна ё мы свя тар іх шчы ра су
стрэў. Яны па ча лі па ці ху аб жы вац ца, бо 
пры вез лі з са бой ка ро ву, ка ня, ін шую 
хат нюю жыў насць. Ба цюш ку та го там 
па ва жа лі, лю дзі яго доб ра ве да лі, шмат 
бы ва ла ў яго до ме гас цей, сяб роў. Хут ка 
на Са ра таў ш чы не па ча лі ар га ні зоў вац
ца кал га сы. І ад ной чы да Пе хаў за ві таў 
сам стар шы ня мяс цо ва га кал га са і ка жа 
баць ку май го му жа Аляк сан д ру: „Пас лу
хай, Аляк сандр. Ха ро шы ты і пра ца ві ты 
ча ла век. Ся род усіх тут ра сі ян ты выг ля
да еш да во лі ба га тым. Але ўсю ды ар га ні
зоў ва юц ца кал га сы і ў ця бе мо гуць хут ка 
заб раць усё, што ты пры вёз з Бе ла ру сі. 
Уця кай хут чэй ад сюль, па куль у ця бе не 
за бра лі ка ня, ка ро ву і ўсё астат няе, бо 
за ста неш ся з ні чым”. Так ска заў сам 
стар шы ня кал га са.

— І Пехста рэй шы яго пас лу хаў?

— Так, і Аляк сандр Пех пас лу хаў та го 
стар шы ню і ху цень ка вы ра шыў ад туль 
уця чы на Дзят лаў ш чы ну, ку ды пе ра е ха ла 
шмат зна ё мых бе ла ру саў з ін шых вё сак 
і ху та роў Бе ла сточ чы ны.

— І з Са ра таў скай гу бер ні ўсе Пе хі ад
ра зу пры е ха лі ў вё ску Мі роў ш чы ну?

— Не. Спа чат ку жы лі ў вё сках Ят везь 
і Каш ка лы, але там ім не спа да ба ла ся 
і яны пе ра е ха лі ў вё ску Мі роў ш чы на. На 
Дзят лаў ш чы не я па зна ёмі ла ся з сы нам 
Аляк сан д ра Пе ха, Кан стан ці нам. Мы тут 
і па жа ні лі ся. Мой муж Кан стан цін Пех 
усё жыц цё ад п ра ца ваў ста ля ром у Дзят
лаў скай сель га стэх ні цы.

— А ці за ха ва лі ся якіяне будзь ста рыя 
фо таз дым кі Пе хаў?

— Ды ні чо га ня ма. Якія та ды маг лі 
быць фа та гра фіі? Ніх то ні ко га не зды
маў. У нас ні чо га не за ха ва ла ся. Мо жа 
ў ся стры май го му жа ў Віль ні што ёсць, 
а ў нас ня ма, — ска за ла Але на Пех...

Я сфа таг ра фа ваў Але ну Пех на лаў
цы ка ля ха ты, зра біў зды мак са мой ха ты 
і мы раз ві та лі ся.

vТэкст і фота 
Сяр гея ЧЫГ РЫНА

Раз мо ва з На тал ляй КАЗ-
ЛОЎ СКАЙ, ды ры жо рам хо ру 
цар к вы Івер скай іко ны Ба га-
ро дзі цы з Го ме ля, удзель ні-
кам сё лет ня га XXXVII Між на-
род на га фе сты ва лю цар коў-
най му зы кі ў Бе ла сто ку.

— Ці гэ та пры ход Іко ны Івер скай іко ны 
Бо жай Ма ці, ці толь кі цар к ва пад та кім 
за ступ ні цтвам?

— Гэ та хор у го нар Івер скай Іко ны Бо
жай Ма ці. І пры ход так са ма.

— Гэ та ста ры пры ход ці но вы — ці ён 
іс нуе здаў на, ці зас на ва ны ў апош нія 
га ды?

— Мы ўжо двац цаць га доў спя ва ем у гэ
тай цар к ве. Мы па чы на лі з та го мо ман ту, 
ка лі яе ста лі бу да ваць, ка лі яе зак лад ва
лі; мы спя ва лі пры яе зак лад цы.

— Зна чыць гэ та но вая цар к ва. А ў якім 
го дзе яе ста лі бу да ваць?

— Да клад на ска заць не ма гу, ма быць 
двац цаць га доў та му.

— Ска жы це, ка лі ла ска, хто спя вае ў ва
шым хо ры?

— Спя ва юць роз ныя лю дзі. Мы, вя до ма, 
зай ма ем ся ад бо рам спе ва коў; гэ та не звы
чай ныя пры ха джа не, якія за ха це лі і прый
шлі спя ваць у на шым хо ры. Ёсць у нас лю
дзі з пра фе сі я наль най му зыч най аду ка цы
яй — каб пе ра даць усю цар коў ную му зы ку 
пры го жа. Да вя ло ся доў га збі раць гэ ты 
са стаў і за ха ваць яго вель мі скла да на.

— Ці ўсе яны пра фе сі я на лы?

— Ёсць лю дзі, якія не ма юць пра фе сі я
наль най му зыч най аду ка цыі, але амаль 
усе з ас ноў най му зыч най аду ка цы яй 
— у ка го шко ла, у ка го неш та ін шае. Але 
яны ўсе пра цу юць у га лі не му зы кі.

— Вы вы сту па е це толь кі на на ба жэн
ствах?

— Так, мы спя ва ем ра ніш нюю і вя чэр
нюю служ бы, у прын цы пе. Ка лі нас 
зап ра шае го мель ская епар хія, мы з за
да валь нен нем зга джа ем ся. Вось у нас 
ёсць най ста рэй шая цар к ва Іа а на Кар
мян ска га, ту ды ча ста пры яз джае міт ра па
літ; мы там вы сту па ем і ён заў сё ды ра ды 
слу хаць наш хор.

— Вы ў Поль ш чы ўпер шы ню?

— У Поль ш чы я аса бі ста бы ла даў нодаў
но, але спя ва ла я ў скла дзе Ма гі лёў ска га 
ка мер на га хо ру; гэ та та ды, ка лі толь кі за ра

джаў ся гэ ты кон курс — та ды мы яш чэ спя
ва лі ў Гай наў цы. А з гэ тым хо рам яш чэ не.

— Ці гэ ты хор бы вае не дзе...

— Не, гаст роль ных вы сту паў у нас ня ма. 
Та му вось мы ез дзім на кон кур сы, каб, так 
ска заць, ат ры маць та кія эмо цыі.

— У ва шым рэ пер ту а ры толь кі цар коў
ная му зы ка, ці неш та больш?

— Мы хо чам прыг ля нуц ца ней кім на род ным 
пес ням, та му што ўжо ка лек тыў больш
менш ста бі лі за ваў ся і мож на за неш та брац
ца. Скла да на знай с ці муж чын скія га ла сы 
— гэ та паў сюд ная праб ле ма. Мы за раз хо
чам спра ба ваць не ча га ў на род ным сты лі.

— Як вы да бі ра лі ся ў Бе ла сток?

— Вы зна е це, у нас вы дат ны на ста я цель 
цар к вы, ён лю біць му зы ку, сам лю біць спя
ваць, ба цюш кі ў на шай цар к ве спя ва юць 
шы кар ны мі га ла са мі, ёсць рэд кія га ла сы, 
ба сы, ак та ві сты; і ён так са ма лю біць ка лі 
хор пры го жа спя вае, та му нас уся ляк пад
т рым лі вае і вось на ла дзіў нам па ез д ку на 
кон курс, па мог нам выб рац ца сю ды і мы 
яму за гэ та вель мі ўдзяч ны.

— Якія ў вас ура жан ні ад Бе ла сто ка?

— Усё, што мы ба чы лі, нам вель мі спа да
ба ла ся; го рад пры го жы, зя лё ны, мо жа не 
над та вя лі кі, але та кі мі лы.

— Вя лі кае Вам дзя куй. Уся го Вам доб
ра га.

vТэкст і фота Аляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Хор ад бор ных спе ва коў

Пра гэ та я да ве даў ся, ка лі на ве даў вё
ску Мі роў ш чы на. Бо ехаў па кан к рэт ным 
ад ра се, шу ка ю чы бе ла ру сапе ра ся лен
ца Пе ха ў гэ тай вёс цы. „Май го Ка сту ся 
ўжо ня ма, а я яш чэ жы ву”, — ска за ла 
жан чы на, якая ся дзе ла на над вор ку ка ля 
ха ты. Гэ тай жан чы най ака за ла ся жон ка 
Кан стан ці на Пе ха.

За вуць жан чы ну Але на Ада маў на Пех. 
„Ваш муж быў ро дам з Бе ла сточ чы ны, 
так?” — пы та ю ся ў Але ны Ада маў ны.

— Так, — ад ка за ла жан чы на. — Ён 
на ра дзіў ся і жыў з баць ка мі по бач з Бе
ла сто кам, у вёс цы Ка ра ку лі. Там мой 
муж ву чыў ся, ад туль і па ехаў з баць ка мі 
ў по шу ках ін шай до лі. Бо пас ля вай ны ім 
па ча лі паг ра жаць і яны па кі ну лі род ную 
вё ску.

— А коль кі дзя цей бы ло ў сям’і Пе хаў?
— У сям’і Пе хаў бы ло двое дзя цей: 

мой муж і ся стра На дзя. Ся стра ця пер 
жы ве ў Віль ні.

— Ска жы це, з Ка ра ку ляў Пе хі ад ра зу 
пры е ха лі на Дзят лаў ш чы ну?

— Ды не. Баць ка май го му жа не ка лі 
быў зна ё мы з пра вас лаў ным свя та ром 
з Са ра таў скай гу бер ні, зда ец ца, яны 
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 26-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 8 ліпеня 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Нез вы чай ны ён кас цёр
ка ля пло та рас пас цёр.
Языч кі лі сточ каў ба чыш,
ён зя лё ны ды га ра чы.
Дак ра не ш ся і агонь
апя чэ та бе да лонь.
К......

(Суст ра чан ская га зе та «Бу сел») Ад каз на за гад ку № 22-2018: ак ва лан гіст 
(nu rek). Уз на га ро ду, май ку з ла га ты пам 

«Су стрэч „Зор кі”», вый г раў Дам’ ян Кар ні-
люк з Бель ска-Пад ляш ска га.

Він шу ем!

Па чы на ем ка ні ку лы, але яш-
чэ на ад ну хві лі ну вер нем ся 
ў шко лу. А ме на ві та вер нем ся 
да доў га ча ка на га дня — за вяр-
шэн ня на ву чаль на га го да! У Нар-
ве і Бель ску-Пад ляш скім меў ён 
так са ма ма стац кі ха рак тар. Ап-
ра ча ўру чэн ня дып ло маў і ўзна-
га род, на якія вуч ні пра ца ва лі 
ця гам дзе ся ці ме ся цаў, так са ма 
яш чэ на хві лі ну ўда ло ся ім саб-
раць гле да чоў у школь ны свет 
тэ ат ра.

Вя до ма, за раз мож на ўздых-
нуць з па лёг кай — ка нец уся ля-
кім кан т роль ным, эк за ме нам, іс-
пы там, пра вер кам. Гэ та для ўсіх 
быў час цяж кай пра цы, пос пе-
хаў, ра дас ці, а ча сам не вя лі кай 
няў да чы ці рас ча ра ван ня, якое 
мож на вы пра віць у на ступ ным 
на ву чаль ным го дзе. За раз на ды-
шоў час, ка лі мож на це шыц ца 
двух ме сяч ным пе ра пын кам 
і шчаснай ля но тай!

РЭТ РАС ПЕК ЦЫЯ 
Ў БЕ ЛЬ СКАЙ «ТРОЙ ЦЫ»

Тра ды цый на пад вя дзен не 
вы ні каў на ву чаль на га го да пра-
хо дзі ла ў Бель скім до ме куль ту-
ры. Сё ле та маг чы ма «трой ка» 
ўстанаві ла рэ корд на вед валь-
нас ці, які быў зас лу гай не толь-
кі са міх вуч няў і на стаў ні каў, 
але асаб лі ва баць коў.

Вуч ні ў ка рот кіх спек так лях 
па ка за лі цэ лую даў жэз ную гі сто-
рыю свай го го ра да. Мож на бы ло 
паз наць гі сто рыю бель скай ра ту-
шы, па бы ваць на тан цах з яў рэ-
я мі, якія ка лісь ці скла да лі знач-
ную част ку на сель ні цтва го ра да. 
А на ват паз наць та ям ні чую 
гі сто рыю мар сі ян, якія ка лісь ці 
па кі ну лі кру гі ў збож жы на ад-
ным з па лёў у Гра да лях. Спек так-
лі бы лі не толь кі смеш ныя, але 
і па ву чаль ныя. Мож на бы ло да-
ве дац ца пра шмат куль тур насць 
Бель ска, пра яго гі сто рыю, а так-
са ма ат ры маць па ра ду: каб не 
ззе ля нець ад злос ці як мар сі я не 
вар та слу хаць пе сень Зэн ка Мар-
ты ню ка з Гра да лёў.

СВОЙ СКАЯ НАР ВА

Тэ атр са шко лы ў Нар ве чы-
та чы «Зор кі» на пэў на маг лі 
ба чыць на роз ных ме ра пры ем-
ствах. Ма ла дыя ак цё ры са сва-
і мі спек так ля мі ез дзі лі і ў Гай-
наў ку, і ў Бе ла сток. Усё-та кі 
ў Нар ве ма стац кае пад вя дзен не 
на ву чаль на га го да гэ та вя лі кая 
гмін ная па дзея. Ад на з гэ тых, 
на якую пры хо дзяць і войт, і ба-
цюш ка і, вя до ма, аба вяз ко ва 
баць кі. Але вуч ні на ват пе рад 
та кой пуб лі кай не хва ля ва лі ся 
і цяж ка бы ло зла віць ней кую 
боль шую па мыл ку. А са мым 
важ ным у спек так лі, у якім га-
лоў ную ро лю сол ты са згу ляў Мі-
хал Та па лян скі, бы ло тое, што 
мож на бы ло пас мя яц ца з нас 
са міх.

Тэ ат раль ны фі нал 

школь на га го да

— Мне, як сол ты су, трэ ба вы ра шаць праб ле-
мы, з які мі пры хо дзяць да мя не лю дзі, — ска заў 
Мі хал. — Гэ та та кія за баў ныя гі сто рыі з пад ляш-
скай вё скі. Пуб лі ка доб ра іх ус п ры мае, ча ста смя-
ец ца.

Пад час спек так ля не бы ло чу ваць, каб хтось ці 

на ка гось ці сы каў «ці і і і іі». Усе ўваж лі ва прыг ля-
да лі ся вуч ням на сцэ не. Па пуб лі цы не бы ло так-
са ма ві даць абы я ка вас ці да па ба ча на га. Пуб лі ка 
ад чу ва ла эмо цыі школь на га тэ ат ра. А эфект гле-
да чы ўзна га ро дзі лі бур ны мі воп ле ска мі.

Тэкст і фота Улі ШУБЗДЫ
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Абачлівы конь
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Зна ра віў ся, збун та ваў ся конь. Ён скі нуў гас па да ра з хрыб та і паг наў ся гэн, на во лю!
І па куль ён блу каў па све це. Вы са чыў яго леў і ха цеў з’ес ці. Конь ледзь уцёк ад гі бе лі. Бя жыць, бя-

жыць — а тут мядз ведзь. За сту піў ка са ла пы ка ню да ро гу і кі нуў ся з ла па мі.
— Па паў ся, бра ток, у чор ны ля сок! — за роў мядз ведзь.
І тут так са ма ледзь-ледзь па шан ца ва ла збег чы. Кі нуў ся конь у лес — а там лю ты воўк і па доб ныя 

яму. Усе бед на га ка ня з’ес ці хо чуць! Аду маў ся конь і вяр нуў ся да свай го гас па да ра. Не дзе ля кор му, 
а дзе ля спа кою — каб не дры жаць і ўця каць ад лю тых звя роў.

(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, 
з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу 
трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка-
выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 22-2018: 
Сук, тло, маг, мост, ара, аў тас пын, аў то рак, пры го-

да, на, ду ля, ле та. Смех, апад, маўр, жоў ты, стог, та-
рот, сад, шап ка, ча ры, га нак.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Ві я ле та Сма-
люк, Ма рыя Ва ран ч кук з Арэш ка ва, Маг да Драз-
доў ская, Ак са на Юр чук з Мі ха ло ва, На тал ля Пет-
ру чук, Оля Хі лі ма нюк з Нар вы. Він шу ем!

Сяб роў ская гу тар ка з Ко лем Здрай коў скім, пад вой ным лаў рэ а там прад-
мет на га кон кур су па бе ла ру скай мо ве, фі на лі стам па ня мец кай мо ве, 
тан цо рам «Пад ляш ска га вян ка», ак цё рам школь на га бе ла ру ска га гур т-
ка «Гуль ня ў тэ атр», рэ дак та рам суст ра чан скай га зе ты «Бу сел».

З баць ка мі га ва ру 
на пад ляш скай га вор цы!

Гэ тай па дзе яй жы ве цэ лы фут-
боль ны свет. Усе ба ле юць за сваю 
ка ман ду. А пра што тут ідзе? Вя-
до ма! З 14 чэр ве ня па 15 лі пе ня 
ў Ра сіі пра хо дзіць Чэм пі я нат све-
ту па фут бо ле. Мат чы ад бу дуц ца 
ў 12 мес цах: у Маск ве на ста ды ё-
нах Луж ні кі і Ад к ры тыя, Ека ця-
рын бур гу, Санкт-Пе цяр бур гу, 
Ра сто ве, Са ма ры, Вал гаг ра дзе, 
Со чы, Ка за ні, Са ран ску, Ка лі-
нін г ра дзе і Ніж нім Ноў га ра дзе. 
У тур ні ры ўдзел пры ма юць 32 
ка ман ды: 14 з Еў ро пы, 3 з Паў ноч-
най Аме ры кі, 5 з Паў д нё вай Аме-
ры кі, 5 з Аф ры кі і 5 з Азіі.

Ёсць ча ты ры ка ман ды за якіх 
я ба лею. Пер шая — гэ та вя до ма, 
Поль ш ча. На ша кра і на бу дзе іг-
раць у гру пе «Х» з Се не га лам, Ка-
лум бі яй і Япо ні яй.

На ступ ная ка ман да гэ та Фран-
цыя, якая зай г рае ў гру пе «Ц» 
з Аў ст ра лі яй, Пе ру і Да ні яй. Ба-
лею так са ма за Ар ген ці ну з гру-
пы «Д», у якой яш чэ Іс лан дыя, 
Хар ва тыя і Ні ге рыя.

Апош няя ка ман да за якую я ба-
лею — гэ та Ня меч чы на. «Ді Ман-
ша фт» зна хо дзіц ца ў гру пе «Ф» 
з Мек сі кай, Шве цы яй і Паў д нё-
вай Ка рэ яй.

За раз у нас ХХІ вы пуск Чэм-
пі я на ту све ту па фут бо ле. Ён ад-
бы ва ец ца кож ныя ча ты ры га ды, 
кож ны раз у ін шай кра і не. Тур нір 
рас паль вае страс ці і аб’ яд ноў вае 
ба лель ш чы каў. Як боль шасць фа-
на таў фут бо ла, я бу ду гля дзець 
кож ны матч у тэ ле ба чан ні.

Ко ля Здрай коў скі: — Я па чаў вы-
ву чаць бе ла ру скую мо ву ў Са маў ра-
да вым прад ш кол лі № 14 у Бе ла сто-
ку. За пі са лі мя не баць кі, для якіх 
вель мі важ най спра вай бы ло, каб 
я раз ві ваў ся ў бе ла ру скай куль ту ры. 
Пас ля я пай шоў у «чац вёр ку», дзе 
да лей вы ву чаю бе ла ру скую мо ву.

«На раў чан ская ла стаў ка»: — Ці 
ў што дзён ным жыц ці Ты ка ры ста-
еш ся бе ла ру скай мо вай? Ці толь кі 
на ўро ках?

Ко ля Здрай коў скі: — Так, але 
гэ та не бе ла ру ская лі та ра тур ная мо-
ва. З баць ка мі я га ва ру на пад ляш-
скай га вор цы.

«На раў чан ская ла стаў ка»: — Ад-
куль Твая за ці каў ле насць ня мец-
кай мо вай?

Ко ля Здрай коў скі: — Мая сям’я 
жы ве ў Ня меч чы не. Мая цё ця вый-
ш ла за муж за нем ца. Яны там жы-
вуць, у іх двое дзя цей. У нас доб ры 
кан такт і мы шка ду ем, што яны не 
жы вуць у Поль ш чы. Я так са ма ду-
маю, што ня мец кая мо ва спат рэ біц-
ца мне ў бу ду чы ні.

«На раў чан ская ла стаў ка»: — Ча-
му па чаў Ты пры маць удзел у прад-
мет ных кон кур сах?

Ко ля Здрай коў скі: — Я ха цеў пра-
ве рыць, які мой уз ро вень ве дан ня 
бе ла ру скай мо вы. Ну... і ат ры ма ла-
ся, што доб ры.

«На раў чан ская ла стаў ка»: — Ко-
ля, што пры вя ло Ця бе да вы ву чэн-
ня бе ла ру скай мо вы? Гэ та ра шэн не 
баць коў ці мо жа неш та ін шае?

«На раў чан ская ла стаў ка»: — 
Хто для Ця бе ге рой бе ла рус?

Ко ля Здрай коў скі: — Шчы ра ска-
заць, я ра ней ні ко лі пра гэ та не ду-
маў. Але ду маю, што та кім ге ро ем 
ёсць для мя не мой та та, бо ён заш-
ча піў бе ла ру скасць у на шай сям’і.

«На раў чан ская ла стаў ка»: — 
Твой баць ка — вя до мы ма стак. Ці 
хо чаш пай с ці яго сле дам?

Ко ля Здрай коў скі: — Вя до ма, ха-
цеў бы, але Бог не даў мне та ко га 
та лен ту.

«На раў чан ская ла стаў ка»: 
— А чым зай ма еш ся ў воль ны час, 
што Ця бе ці ка віць? 

Ко ля Здрай коў скі: — У воль ны 
час, ка лі толь кі ма гу, я гля джу 
спорт, чы таю кніж кі, так са ма вель-
мі люб лю тэ ле се ры ял у ін тэр нэ це 
„Niep rzy go to wa ni”...

«На раў чан ская ла стаў ка»: — 
Пра што ён?

Ко ля Здрай коў скі: — Пра лі цэ-
і стаў, якія не ад ра бі лі да маш ніх 
уро каў і кі да юц ца на глы бо кія во ды 
ім п ра ві за цыі...

«На раў чан ская ла стаў ка»: — 
Ага! Дзя ку ем за цэн ную пад каз ку...

Ін тэр в’ю ап ра ца ва ла Клаў дзія Га-
лін ская, Гім на зія № 7 у Бе ла сто ку.

Фо та Ган ны Кан д ра цюк
Тэкст Ко ля Здрай коў скі, 

Бу сел, ПШ № 4 у Бе ла сто ку

Чэм пі я нат све ту 
– Ра сія-2018

Na
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выш пяць га доў на зад на стаў ні кі 
і баць кі вуч няў Ком п лек су школ 
з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру
скай мо ве ў Гай наў цы ар га ні за ва лі 

Аб’ яд нан не «На ша шко ла». Аб’ яд нан не ста
ла ла дзіць ме ра пры ем ства «Пік нік з бе ла ру
сам» і ад бел лі цэя пе ра ня ло ар га ні за цыю 
Бе ла ру скай га вэн ды і Ма стац кіх су стрэч 
школь ні каў. Стар шы нёй Аб’ яд нан ня «На ша 
шко ла» ад па чат ку з’яў ля ец ца на стаў нік 
бе ла ру скай мо вы Ян Кар чэў скі і ме на ві та 
ён ар га ні за ваў чар го вы, ужо шо сты «Пік
нік з бе ла ру сам». Ме ра пры ем ства ўда ла 
прай ш ло 8 чэр ве ня на школь най пля цоў цы, 
якая што дзень з’яў ля ец ца аў та ста ян кай. Да
школь ні кі, вуч ні і гай наў скі ка лек тыў «Мет
ро» ўда ла вы сту пі лі на сцэ не, пе рад якой 
тан ца ва лі дзет кі і мо ладзь. Пуб лі ка, якую 
са ста ві лі да школь ні кі, вуч ні, на стаў ні кі і жы
ха ры го ра да, доў га за хап ля ла ся бе ла ру скі
мі вы ступ лен ня мі, пад час якіх перш за ўсё 
гу ча лі на род ныя і су час ныя пес ні. Дзя ку ю
чы гу каў з мац няль ні кам пес ні ра зы хо дзі лі ся 
да лё ка паза школь ную тэ ры то рыю і ма ні лі 
гай на вян прый с ці на бе ла ру скае ме ра пры
ем ства, дзе на стаў ні кі ча ста ва лі вы ка наў
цаў і пуб лі ку каў ба ска мі з гры ля.

Гай наў ская мо ладзь бе ла ру сам на зы вае 
бел лі цэй і бел гім на зію і та му ме ра пры ем
ства на зы ва ец ца «Пік ні кам з бе
ла ру сам». Пік нік на све жым па
вет ры ад кры ты на ўсіх жы ха роў 
го ра да, ха ця перш за ўсё ці ка вы 
ён дзет кам і мо ла дзі. 8 чэр ве ня 
ме лі яны маг чы масць ад чуць ат
мас фе ру, якая па нуе ся род бел
лі цэ і стаў і бел гім на зі стаў. З умо
ва мі ву чо бы ў лі цэі гім на зі сты 
ме лі маг чы масць па зна ёміц ца 
ў час Дзён ад чы не ных дзвя рэй 
шко лы. «Пік нік з бе ла ру сам» 
ад крыў стар шы ня Аб’ яд нан ня 
«На ша шко ла» Ян Кар чэў скі, які 
паз ней вёў ме ра пры ем ства з ву
ча ні цай Да мі ні кай Пуц. За каз ва
лі яны вы ступ лен ні спе ва коў, 
тан цо раў, му зы кан таў, ак цё раў. 
Саб ра ным спа да ба ла ся тэ ат
раль ная па ста ноў ка на бе ла ру
скай мо ве.

— Тут ад бы ва ец ца ін тэг ра
цыя дзе так, мо ла дзі і да рос лых 
жы ха роў Гай наў кі ў ат мас фе ры 
та ле ран т нас ці, зна ём ства з бе ла ру скай 
куль ту рай і на шы мі тра ды цы я мі. Вуч ні з Гай
наў кі і На раў кі пры ма лі ўдзел у фут боль ных 
спа бор ні цтвах у Но вым Сон чы, зма га ю чы ся 
з ма ла ды мі фут ба лі ста мі з ін шых кра ін і да
бі ва ю чы ся там пос пе хаў. Ця пер дэ ле га цыя 
з на ша га пар т нёр ска га па вя то ва га го ра да 
Но вы Сонч ёсць тут з на мі. На ша суп ра ца 
ства рае так са ма пер с пек ты вы для су пра цоў
ні цтва на шай мо ла дзі, — ска заў ста ра ста 
Гай наў ска га па ве та Мі ра слаў Ра ма нюк і да
ба віў, што ў час «Пік ні ка з бе ла ру сам» у на
ступ ным го дзе школь ны бу ды нак бел лі цэя 
бу дзе ўжо пры го жа ад ра ман та ва ны (ця пер 
як раз пра во дзіц ца ўцяп лен не бу дын ка).

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 за я віў, што ў Аб’ яд нан ня 
«На ша шко ла» ёсць боль шыя маг чы мас ці 
раз да бы ваць вон ка выя срод кі на ар га ні
за цыю ме ра пры ем стваў, чым у бел лі цэя 
і аб’ яд нан не па спя хо ва пры цяг вае срод кі 
для пік ні ка. У бел лі цэя і бел гім на зіі ёсць за
тое боль шыя ар га ні за цый ныя маг чы мас ці, 
чым у са мо га аб’ яд нан ня і дзве гэ тыя ўста
но вы па паў ня юц ца 
пад час ла джан ня 
ме ра пры ем стваў 
ад ра са ва ных да 
дзе так і мо ла дзі.

— Пад час «Пік
ні ка з бе ла ру сам» 
ад бы ва ец ца пра мо
цыя бел лі цэя і бе ла
ру скай куль ту ры. 
Пік нік на кі ра ва ны 
да ўсіх жы ха роў 
Гай наў кі і мае на 
мэ це па ка заць ма
стац кую дзей насць 
лі цэ і стаў і гім на зі
стаў для баць коў, 
да школь ні каў і вуч
няў ін шых гай наў

так са ма ў суп ра цоў ні цтве з уп ра вай Гай
наў скай вя ско вай гмі ны і Гай наў скім до мам 
куль ту ры, — ска заў ар га ні за тар пік ні ка Ян 
Кар чэў скі.

Вы сту пы пад час пік ні ка рас па ча лі да
школь ні кі з трох прад ш кол ляў. Ма ле чы 
з бе ла ру ска га ка лек ты ву «Ка леб ка» Сад ка 
№ 1, ап ра ну тыя ў сты лі за ва ную на на род
ную воп рат ку, зай маль на зас пя ва лі бе ла
ру скія пес ні. Пе ра ап ра нуў шы ся за жы вёл, 

дзет кі паак цёр ску па ка
за лі пабе ла ру ску па ста
ноў ку «Ру ка віч ка». Дзе так 
да вы сту паў пад рых та ва лі 
на стаў ні цы Мі рас ла ва Ні
кан чук, Ала Суп рун і ін ст
рук тар на род ных тан цаў 
Воль га Ві люк.

Ка лек тыў «Сун ду чок» 
з Не пуб ліч на га прад ш кол
ля імя свсв. Кі ры лы і Мя
фо дзія ў Гай наў цы ці ка ва 
і ад важ на зап рэ зен та ваў ся 
з пес ня мі на ды я лек т най 
мо ве.

— Я ву чу дзе так спя
ваць на шы пес ні на га вор
цы. Спя ва лі іх у на шых 

вё сках у мі ну лым, — за я ві ла ма стац кі ін ст
рук тар Паў лі на Скеп ка з гай наў ска га пра ва
слаў на га прад ш кол ля.

Ці ка ва і ад важ на вы сту пі лі так са ма 
дзет кі з Прад ш кол ля № 3 у Гай наў цы, якіх 
рых та ва ла на стаў ні ца Аг неш ка Па на сюк. 
Зай маль на зас пя ва лі цу доў ныя бе ла ру скія 
пес ні дзве ву ча ні цы Па чат ко вай шко лы 
№ 3 у Гай наў цы Зо ся Фі лі пюк і Воль га Мі
лі шэў ская, якіх пад рых та ва ла на стаў ні ца 
бе ла ру скай мо вы Ма рыя Крук. Олі Мі лі шэў
скай і яе баць ку Мі рас ла ву Мі лі шэў ска му 
спа да ба ла ся ат мас фе ра пік ні ка, дзе ап ра
ча вы сту паў дзет кі маг лі па гу ляць пад му зы
ку і з’ес ці каў ба скі з гры ля.

— Я па ста ян на вы сту па ла пад час Кон
кур су бе ла ру скай пес ні ад імя Сту дыі пес ні 
ГДК, як са ліст ка і з ка лек ты вам сту дыі 
і да бі ва ла ся пад час гэ та га кон кур су мно гіх 
пос пе хаў. Ця пер спя ва ла ад імя сва ёй шко
лы, гай наў скай «трой кі», якая мне вель мі 
па да ба ец ца, — за я ві ла Зо ся Фі лі пюк.

Бел лі цэ іст Яцак Друж ба ўда ла зай граў 
на акар дэ о не вя до мыя бе ла ру скія ме ло
дыі. Мно га ап ла дыс мен таў ат ры ма лі пас ля 
вы сту пу ў ду э це на стаў нік фі зі кі ў бел лі цэі 
Да ры юш Му сюк і яго дач ка На тал ля, якая 
спя вае ў школь ным ка лек ты ве «Зніч ка».

— Ка лі я быў вуч нем Гай наў ска га бел
лі цэя, вы сту паў у школь ным му зыч ным 
ка лек ты ве і на ват мы па ча лі рых та вац ца 
да «Ба со віш ча», але ўсё ж не ат ры ма ла ся 
за спя ваць на Фе сты ва лі му зы кі ма ла дой Бе
ла ру сі. Спе цы яль на на сён няш ні пік нік мы 
з На тал ляй пад рых та ва лі не каль кі пе сень. 
Бу ду так са ма акам па на ваць на гі та ры, 
— ска заў Да ры юш Му сюк.

Усе вы ка наў цы ат ры ма лі ад ар га ні за та
раў пік ні ка не вя лі кія па да рун кі, а вя ду чыя, 
на стаў нік Ян Кар чэў скі і Да мі ні ка Пуц пра вя
лі мі нікон курс. Пад час яго вуч ні ад каз ва лі 
на пы тан ні да тыч ныя, між ін шым, пісь мен ні
каў Бе ла ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня 
«Бе ла ве жа», яго сё лет ня га юбі лею і на ша
га тыд нё ві ка «Ні ва». Пе ра мож цам ака за ла
ся ву ча ні ца Маг да ле на Міш чук, лаў рэ ат ка 
прад мет ных кон кур саў па бе ла ру скай мо ве 
і гі сто рыі. Пуб лі ку ве ся ліў ка лек тыў «Мет
ро» з Гай наў кі, лі дар яко га Да нель Са коў
скі за ах воч ваў да гуль няў пад гу кі му зы кі 
яго гур та.

— За раз мы перш за ўсё іг ра ем на 
вя сел лях. За ба вы ў на ва кол лі Гай наў кі 
ця пер ар га ні зу юц ца вель мі рэд ка, а што
раз больш мо ла дзі з Гай наў кі і на ва кол ля 
ез дзіць на тан цы ў Бе ла сток. Ця пер не ка
то рыя ка лек ты вы пе ра раб ля юць на шы 

бе ла ру скія даў нія пес ні на но
вы лад. Мы ад нак тры ма ем ся 
тра ды цый най аран жы роў кі, 
каб за ха ваць клі мат вась мі
дзя ся тых га доў, ка лі з бе ла ру
скі мі тво ра мі вы сту па лі на шы 
баць кі. Мой баць ка вы сту паў 
у ад ным з гай наў скіх ва каль на
ін ст ру мен таль ных ка лек ты ваў, 
а я з сяб рам пе ра няў част ку 
яго даў ня га рэ пер ту а ру. Тут, 
ка ля бел лі цэя, вель мі доб рая 
ат мас фе ра і на шы пес ні спя
ва ем для сва ёй пуб лі кі, — га ва
рыў Да нель Са коў скі.

Зай маль ны мі ат ры ма лі ся 
ва каль ныя вы сту пы гай наў скіх 
бел лі цэ і стаў со ла, у тэр цэ це 
і ка лек ты ву «Зніч ка», у якім 
уда ла спя ва юць бел лі цэ і сты 
і бел гім на зі сты.

— Прэ зен ту ем мы сён ня 
раз на род ны рэ пер ту ар, каб 
па да баў ся дзет кам, мо ла дзі 
і ста рэй шай пуб лі цы, па коль кі 

сён няш няе ме ра пры ем ства ад к ры тае на 
жы ха роў Гай наў кі. Адыш лі са «Зніч кі» вы
пуск ні кі бел лі цэя і ў на ступ ным школь ным 
го дзе бу дзем па паў няць са стаў ка лек ты ву, 
— за я ві ла му зыч ны кі раў нік «Зніч кі» Ба жэ
на Він цо нак, якая з ка лек ты вам пра цуе 
звыш двац ца ці га доў.

Пуб лі ку за ха піў так са ма тан ца валь ны 
ка лек тыў Ком п лек су школ з да дат ко вым 
на ву чан нем бе ла ру скай мо ве ў Гай наў цы, 
з якім звыш го да ўме ла зай ма ец ца ін ст рук
тар тан цаў Воль га Ві люк.

— Кі раў нік на ша га тан ца валь на га ка лек
ты ву Воль га Ві люк — ін ст рук тар пат ра ба
валь ны. Ста ра ец ца яна да клад на ву чыць 
нас роз ным дэ та лям па а соб ных тан цаў 
і ства рае доб рую ся мей ную ат мас фе ру 
ў ка лек ты ве. Хо чац ца нам пры хо дзіць на рэ
пе ты цыі і з ах во тай вы сту па ем з на род ны мі 
бе ла ру скі мі тан ца мі пе рад пуб лі кай, — га ва
ры ла тан цор ка Дар’я Мі ся юк.

Спа да ры ня Воль га Ві люк пах ва лі ла чле
наў свай го тан ца валь на га ка лек ты ву за ан
га жа ва насць пад час рэ пе ты цый і вы сту паў. 
Удак лад ні ла яна, што тан ца валь ны ка лек
тыў вы сту піць пад час пік ні ка з на род ны мі 
тан ца мі ў яе аў тар скай ха рэ аг ра фіч най ап
ра цоў цы, а адзін та нец бу дзе вы ка на ны пад 
гу кі пес ні ў вы ка нан ні «Зніч кі». Усе тан цы 
ка лек тыў зап рэ зен та ваў паак цёр ску і за ха
піў пуб лі ку ці ка вай ха рэ аг ра фі яй.

vТэкст і фо та
 Аляк сея МА РО ЗА

«Пік нік з бе ла ру сам» 
шо сты раз

скіх школ, якія ў бу ду чы ні мо гуць па сту піць 
на на ву ку ў наш бел лі цэй, — ска заў ды рэк
тар бел лі цэя Ігар Лу ка шук.

— Ідэя пік ні ка ўзнік ла звыш 5 га доў та му 
на зад, ка лі бы ло зас на ва на Аб’ яд нан не 
«На ша шко ла». Баць кі на шых вуч няў і на
стаў ні кі ра шы лі ся ар га ні за ваць на све жым 
па вет ры «Пік нік з бе ла ру сам». Спа чат ку 
мы зда бы ва лі срод кі ад са маў ра даў, а пас
ля ста лі вы сту паць за імі ў Мі ні стэр ства 
ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі, якое з’яў
ля ец ца га лоў ным спон са рам сён няш ня га 
пік ні ка. На ар га ні за цыю пік ні ка ат ры ма лі 
мы срод кі так са ма ад Па вя то ва га ста ра
ства і Уп ра вы го ра да. Ла дзім на шу ім п рэ зу 
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Апо весць вы лу ча ец ца тым, што па дзеі 
ад бы ва юц ца, ка лі паў стан не ідзе на спад, 
во ра гі ра шу ча ак ты ві за ва ныя, а су пра ціў 
фак тыч на па ра лі за ва ны. Але і ў та кіх ва рун
ках зма га ры ўсё яш чэ ве раць, што маг чы
ма саб раць сі лы і паў стан не із ноў ус пых не. 
Твор Сак ра та Яно ві ча спры яе ге ра і за цыі, 
ра ман ты за цыі ста ро нак гі сто рыі, дзе праз 
су тык нен не ха рак та раў вы яў ле ны і праў дзі
вае ўзвы шэн не ча ла ве ча га ду ху і па дзен не 
ў прор ву здра ды. Той час, вы сту піў шы над
звы чай пры дат ным чын ні кам ста наў лен ня 
ча ла ве ка, пак лі каў да жыц ця асоб ге ра іч
ных і ад на час на спа ра дзіў іх ніх ан ты по даў.

Ад са ма га па чат ку тво ра, у за чын най 
рэп лі цы, што паз на чае час дзе ян ня, ад
чу валь ны ра ман тыч ны па фас, ду шэў ная 
ўзру ша насць, за хоп ле насць ге ра іч ны мі 
па дзе я мі: „Яш чэ ўво сень 1863 го да за ры ва 
Сту дзень ска га паў стан ня ў Бе ла ру сі ўсё 
па лы ха ла. Бе ла ру сы ча ка лі вяс ны, каб, 
узяў шы са ма роб ную зброю, а так са ма 
ко сы і ся ке ры, зноў іс ці ва я ваць. За во лю 
— за Бе ла русь без ца ра і па ноў. Так ме ла 
быць”. Ра ман тыч ныя воб ра зы за ры ва, якое 
му сіць спа пя ліць ня во лю, усё ня люд скае, 
ва ро жае, вяс ны як на дзеі на леп шае, на 
ад ра джэн не на род на га ду ху, воб лі кі зма га
роўка сі не раў — усё гэ та слу жыць ге ра і за
цыі та га час ных па дзей. Аў тар не асаб лі ва 
зва жае на гі ста рыч ную дак лад насць, бо 
хто ў тыя ча сы на зы ваў ся бе бе ла ру са мі 
— толь кі адзін кі. Пра якую Бе ла русь маг ла 
іс ці раз мо ва та ды, у тым на ро дзе, зду ша
ным дзе ся ці год дзя мі па на ван ня чу жын скай 
ула ды, у краі, які стра ціў на ват свой на зоў, 
а люд яго ны, не асаб лі ва зва жа ю чы на афі
цый ны — Се ве роЗа пад ный край, каб не як 
паз на чыць сваю пры на леж насць гэ тай зям
лі, на зы ваў ся бе ту тэй шым. Апош няя фра
за вяр тае да рэ аль нас ці: „Так ме ла быць”. 
Ды так не ста ла ся. Ужо тут паз на ча на су пя
рэч насць. Гэ тыя сло вы па су юць не толь кі 
да са мо га паў стан ня, але ўспры ма юц ца як 
по гляд пісь мен ні капат ры ё та на тыя па дзеі 
з вы шы ні ча су, як трак та ван не гі сто рыі 
ў ней кім па жа да ным ла дзе, яко га не іс нуе.

Сю жэт апо вес ці бу ду ец ца не столь кі на 
апі сан ні па дзей, коль кі на су тык нен ні ха рак
та раў. У цэн т ры воб раз Ка сту ся Ка лі ноў ска
га. Яму суп раць па стаў ле на шмат лі кая ва ро
жая сі ла. Твор вы дат на пра цуе на тва рэн не 
мі фа пра на цы я наль на га ге роя. І хоць воб
раз „аб ма ля ва ны да во лі эскіз на, ма ла па ка
за ны ў дзе ян ні”, усё ж кі раў нік паў стан ня 
пры сут ні чае ў апо вес ці ад са ма га па чат ку, 
ка лі чы тач яш чэ не су стра ка ец ца з ім, бо 
ўся кая згад ка пра тыя па дзеі ў свя до мас ці 
бе ла ру саў зні та ва на з асо бай Ка сту ся Ка
лі ноў ска га. Ге рой пры сут ні чае ўвесь час, 
на ват рэ аль на ад сут ні ча ю чы на ста рон ках 
тво ра. Пра яго, паз на ча на га та ям ні цай, 
няў лоў на га, дум кі во ра гаў, а іх проць ма: 
„на чаль нік цар скай раз вед валь най служ бы 
пал коў нік Ло сеў, хіт ры, бяз лі тас ны, во пыт
ны. Проць ма яго сыш чы каў, кан фі дэн таў, 
аген таў, уз б ро е ных ка за каў... У іх ад на тур
бо та: як да шу кац ца сэр ца паў стан ня. І ўсё 
цяс ней сці ска ец ца ва ро жы аб руч ва кол Ка
лі ноў ска га”. Яго, не зу сім ра зу ме ю чы пра 
ка го вя дзец ца, вы дае на згу бу сла ба воль
ны Пар фі я но віч, на яго ла дзіц ца праў дзі вае 
па ля ван не, рас стаў ля юц ца сет кі. І ка лі на 
ква тэ ры су вяз ной Ма рыі Гры га то віч з’яў
ля ец ца ма ла ды ча ла век, не толь кі гас па
ды ня, але на ват са мы ўдум лі вы чы тач не 
аба вяз ко ва зра зу мее, што гэ та ён, Ка стусь 
Ка лі ноў скі, сха ва ны пад проз віш чам Ма ка
рэ віч. Аў тар не па дае ні ад на го штры ха да 
пар т рэ та, ні як не пад каз вае, хто на сам рэч 
пры хо дзіць на За ра ча ны. Та кая сво е а саб
лі вая аў тар ская кан с пі ра цыя. Учын кі, па во
дзі ны ге роя і стаў лен не да яго з бо ку ін шых 
пер са на жаў — ас ноў ны пры ём раск рыц ця 
ха рак та ру. Пер шая ў гэ тым шэ ра гу Ма рыя 
Гры га то віч, якая не ха вае пры яз нас ці да не
ча ка на га гос ця: „Ус це шы ла ся яна не толь кі 
дзе ля гас цін нае вет лі вас ці”. Стом ле ная, зму
ча ная па ста ян ным нап ру жан нем, ры зы кай, 
стра хам, жан чы на без пя рэ чан ня бя рэц ца 
вы ка наць яго нае за дан не, што свед чыць 
пра па ва гу, прыз нан не важ най ро лі ў зма
ган ні.

Важ ную ро лю іг рае ў тво ры воб раз лес ні
ка Ада ма Віль до ві ча, ак тыў на га ўдзель ні ка 
суп ра ці ву, які з’яў ля ец ца су вяз ным, за хоў
вае „Му жыц кую праў ду”, а ў няп ро стым ча
се, ка лі ка за кі ата ка ва лі ла гер паў стан цаў, 
ра туе па ра не на га Ма ка рэ ві ча ад не мі ну чае 
гі бе лі. Яго ная ха рак та ры сты ка шмат да дае 

да ўяў лен ня пра кі раў ні ка паў стан ня. Ляс нік 
звяр тае ўва гу на вус ны „Ма ка рэ ві ча — поў
ныя даб ры ні і ад на ча со ва — за ця тас ці!.. 
Ві даць, што доб ры ён ча ла век, ах вяр ны для 
спра вы і, вя до ма, ад па вед на ас ця рож ны. 
Кры ху дзіў ны! Не тое, што ас ця рож ны ён, 
але дзіў ны...”. Па да ец ца дзіў ным, нез ра зу
ме лым, за гад ка вым, не ўсту пае ў раз мо ву, 
бо не мае пра ва ры зы ка ваць.

Зра зу ме ла, што ў тво ры пра ге ра іч ную 
ста рон ку ай чын най гі сто рыі пры сут ні чае 
ідэ а лі за цыя воб ра за Ка сту ся Ка лі ноў ска га. 
Пад к рэс лі ва ец ца яго ная сме ласць, даб ры
ня, здоль насць да кан с пі ра цыі. Та му да во лі 
пра цяг лы час ён няў лоў ны для во ра гаў: 
„У Віль ні сыш чы кі збі ва лі ся з ног: муж чы на, 
які за хо дзіў да Ма рыі Гры га то віч, пра паў, 
ні бы вы дум ка”.

Цана прагі вольнасці
У апо вес ці ство ра ны воб ра зы і тых, хто 

не быў на вяр шы ні выз воль на га ру ху, чор
на ра бо чых зма ган ня, чый ук лад у агуль ную 
спра ву, на пер шы по гляд ма лаз нач ны, 
але на іх пля чах тры ма ла ся мно гае. І гі ну лі 
яны, хай не ў ад кры тых ба ях, але ад да ю чы 
жыц цё за спра ву выз ва лен ня. Так гі не Ан д
рэй Гі мік з Мах на ча, яко га на ват па ха ваць 
палюд ску не вы па ла. Яго ная смерць вык лі
кае ў ду шы Ма рыі Гры га то віч пы тан ні, што 
рос пач на гу чаць у цём най но чы і не ма юць 
ад ка зу: „Бо жа, ча му гэ та так трэ ба, каб лю
дзі гі ну лі за праў ду?! Ча му гэ та столь кі бяз
лі тас ці ў праў ды? Ча му свет на ле жыць да 
за бой цаў?.. Ка лі за праў ду трэ ба за бі ваць, 
дык ці ёсць яна? Ці не вы дум ка гэ та?..”. Гэ
тыя пы тан ні, ук ла дзе ныя ў вус ны ка бе ты, 
не мо гуць не хва ля ваць і са мо га аў та ра, 
і чы та ча. Гэ та дру гая смерць, якую суст ра
ка юць ляс нік і су вяз ная на сва ім няп ро стым 
шля ху, праз дры му чы лес і цём ную ноч. Тут 
так са ма вы раз нае суп раць па стаў лен не. 
Ка лі смерць дзядзь кі з Мах на ча вык лі кае 
жаль, спа чу ван не, рос пач, то смерць шпе
га, які вы са чыў Ма рыю Гры га то віч, — агі ду 
і па гар ду: „Скон чыў ся, са ба ка!” Без жа лю 
па кі да юць яго „ў нас ло е най гур бе, ваў кам 
на спа жы ву”.

Сак рат Яно віч вы ка ры стоў вае сон як 
сро дак раск рыц ця ду шэў на га ста ну ге ро
яў, які вы кон вае ма стац капсі ха ла гіч ную ці 
сю жэт накам па зі цый ную фун к цыю, да па ма
гае глы бей рас крыць ха рак тар ге роя. У ка
рот кі сон Ма ка рэ ві ча ў зас не жа най пу ні 
Ан тош кі Яно ві ча ўры ва ец ца воў чая па го ня. 

„Прач нуў ся пры пер шых пеў нях, ус па це лы, 
да хо дзіў да па мя ці пас ля жах лі ва га сну: 
ваў кі ад бя га лі ся ад яго ў Ла піц кія яры”. Воў
чая зграя, што ня сец ца ўслед ге рою, гэ та 
і ёсць тая ва ро жая сет ка па лі цэй скіх, вы вед
ні каў, здрай цаў, што ідуць па сля дах. Як раз 
на пя рэ дад ні, да ве даў шы ся ад ка ва ля ў Пі
ла тоў ш чы не пра па ве ша ных ся лян, кі раў нік 
паў стан ня ду маў не толь кі пра скла да ную 
сі ту а цыю, але і вып ра цоў ваў стра тэ гію на 
да лей шае зма ган не: „Па трэб ны ўсёткі 
не вя лі кія ат ра ды. Яны па він ны ха вац ца па 
су хіх гру дах, па бу да ваў шы на іх па дзем ныя 
ква тэ ры — пад ка рэн ня мі дрэў, паб лі зу кры
ні чак. Ва я ваць трэ ба не біт ва мі; на род яш чэ 
не дас пеў да ўсе а гуль на га па ры ву. Вай ну 
не аб ход на рас цяг нуць на га ды...”. Гэ тым 
ра зам ён здо леў выб рац ца, вяр нуц ца ў Віль
ню. Але там ужо паст ка зак ры ва ец ца.

У сне Ма рыі Гры га то віч ад люст ра ва
ла ся ўсё, што да вя ло ся пе ра жыць у тым 
па кут лі вым па да рож жы, усе смер ці, жа хі. 
Га лоў ны ў сне ён, Ма ка рэ віч, чыё за дан не 
вы кон ва ла, і ка му му сіць пе ра даць звест кі. 
Сон пад каз вае ге ра і ні смя рот ную не бяс пе
ку, прад каз вае: яна ўсё да лей ад да ля ец ца 
ад яго, а ён клі ча: „Ма ры ся, Ма рыль ка, 
Ма ры сень ка!..” (вы раз ная алю зія на верш 
„Ма рысь ка, чар наб ро ва га луб ка мая”) 
і праг не ве стак. Су вяз ная пе ра каз вае іх, не 
стра ціў шы ні сло ва і па пя рэдж вае: „За ва мі 
со чаць. Ра туй це ся!”. Ад ка заў: „Ве даю. Та
кая па ра ўжо на ста ла, Ма ры ся”.

Перш, чым рас па вес ці пра сон па ліц май
ст ра, аў тар па пя рэдж вае апо вед фра зай: 
„З Прон чы кам га ва рыў ча ла век, у яко га 
ад на мэ та ў жыц ці: ка го і як ак ру ціць”. 
Пос пех яго нае пра цы за ле жыць ад гэ та га 
ўмель ства. Кру цель ства не толь кі спо саб 
іс на ван ня, ста сун каў з людзь мі. Яно глы бо
ка ўвай ш ло ў свя до масць, пад с вя до масць. 
Та му ўва хо дзіць і ў сон. Па ста ян нае ад чу
ван не пры ні жа нас ці ад тых, хто ім кі руе, спа
ра джае ім к нен не ўзяць рэ ванш, уз вы сіц ца. 
У тым сне па ліц май стар ак руч вае са мо га 
ца ра. Не га тыў ная се ман ты ка сну вы ва роч
вае на па вер х ню ком п лек сы ге роя, пра
бу джэн не спа ра джае ў ду шы прык расць, 
нес па кой.

Бліз кі да сну стан трыз ны, мроі ге роя. 
Ён так са ма адыг ры вае знач ную ма стац ка
псі ха ла гіч ную ро лю. Ула дак Прон чык, на 
пер шы по гляд, звы чай ны се ля нін, пра цаў
нік, а на сам рэч асо ба ге ра іч ная. У яго най 
ду шы жы ве ра ман тыч ная пра га воль нас ці, 
ён вер ны ідэі зма ган ня, ні ко лі не сту піць на 

шлях здра ды. Та му так за не па ко е ны ге рой 
пры ка зам з’я віц ца да па ліц май ст ра, бо ве
дае, што яго хо чуць за вер ба ваць, зра біць 
да нос чы кам.

Прон чы ку ў бля ску на не бак раі мро іц ца 
„штось ці сум нае і ад на час на за гад ка вае. 
Увач чу аж но мрой на ад пры ві ду, што вось 
вы хо дзяць з ля соў нез лі чо ныя сі лы — пуш
чы, з пе ра ле скаў ды з кур га ноў ве ка веч
ных, з усіх ба коў, паб ліск ва ю чы збро яй, 
у ба я вых па рад ках ле гі ё ны сва бо ды. Ідуць 
яны, па куль ня бач ныя, але ўжо ві даць, як 
вод б ліск ад іх пра ніз вае пра сто ру, ха лод ны 
і муж ны, ад яко га во чы бры ня юць слязь мі 
ра дас ці, а це ла, здран ц ве лае ад ура чы стас
ці, зне ру хо ме ла. Глу ха — і бляск, толь кі 
бляск, бляск!

...І ста нем бе ла ру са мі,
Воль нас ці сы на мі!”
Якіх вы шынь ся гае дум ка ге роя! У гэ тай 

мроі ён ад чу вае ся бе шчас лі вым, аса бі стае 
шчас це звяз вае са сва бо дай у Краі. І вось 
яны су ты ка юц ца — дзве асо бы, вы раз на 
суп раць па стаў ле ныя між са бою. Хто ка го 
здо лее пе ра маг чы ў тым дву боі? Ці змо жа 
па ліц май стар, май стар кру цель ства, гэ тым 
ра зам зра біць ах вя рай сум лен на га ча ла ве
ка? Прон чык пад рых та ва ны да раз мо вы. 
Больш дас вед ча ны за яго Адам Віль до віч 
пад каз вае, як па во дзіць ся бе. І тыя па ра ды 
да па ма га юць.

Здрада і смерць

Яск ра ва раск ры ты ў тво ры ма тыў здра
ды. Ідэ о лаг яе пал коў нік Ло сеў, су пра цоў нік 
тай нае вы вед кі. Здра да мае мно ства воб
лі каў. Вось як Ло сеў тэ а рэ ты зуе на гэ тую 
тэ му: „У ра скан с пі ра ван ні цэн т ра, што кі
руе паў стан нем, пат рэб на здра да! Вя лі кая 
здра да! А гэ та зу сім што ін шае, чым сь ці 
пра даж ні цтва. Здра ду мо гуць спа ра дзіць 
ідэй ныя ра зы хо джан ні або рап тоў ны крах 
ве ры ў сэнс ах вя ры...”.

Суп раць па стаў ле ны Ло се ву паў ста нец 
Пар фі я но віч, ча ла век зу сім ма ла ды, вар ты 
жа лю, не пад рых та ва ны да той скла да най 
сі ту а цыі, у якую трап ляе. Псі ха ла гіч ны стан 
ге роя раск ры ты праз яго ныя ўчын кі. На па
чат ку хоць і ве дае, што яго ча кае шы бе ні ца, 
гэ та сва бод ны ча ла век, бо мае чы стае сум
лен не. Але ча ла век сла бы. Сла басць пра
яў ля ец ца ў эма цы я наль най няст ры ма нас ці, 
няў пэў не нас ці, яго ныя хі стан ні на скрозь 

vАль ж бе та КЕ ДА

Адзін з пер шых пра за іч ных тво раў на шай ка лі ноў скі я ны — апо весць Сак ра та Яно ві ча „Ся-
рэб ра ны яз док”, у якой „уда ла спа лу ча юц ца гі ста рыч ная праў да і ма стац кая вы дум ка” 
(Адам Маль дзіс). Апо весць прый ш ла да бе ла ру ска га чы та ча со рак га доў та му: у 1978 го-
дзе ў вы да ве цтве „Ма стац кая лі та ра ту ра” бы ла вы да дзе на пер шая ў Бе ла ру сі кні га пісь-
мен ні ка, у якую ра зам з апа вя дан ня мі ўвай шоў і гэ ты твор. 

Ф
ота М

іры ЛУКШ
Ы
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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

100 га доў з ча су вы ха ду 

га зе ты „Дзян ні ца”

ба чыць пал коў нік Ло сеў. Ад па чат ку ві да воч
на, хто вый дзе пе ра мож цам у су тык нен ні 
гэ тых двух пер са на жаў. Хіт ры, за гар та ва ны 
Ло сеў, дву руш нік, які ве дае, як вы цяг нуць 
пат рэб ную ін фар ма цыю, пад куп ляе сло ва
мі па фас ны мі, іл жы вы мі: „Раз маў ляю з ча ла
ве кам, які дзе ля ідэі га тоў ах вя ра ваць улас
ным жыц цём! З ча ла ве кам, яко га ша ную за 
гэ та і, ад на ча со ва, шка дую, што ва ша спра
ва паз баў ле на рэ аль ных шан цаў. Па вер це 
мне!” Ідзе на свя до мы пад ман, пе рак руч ва
ю чы па няц ці, пад мя ня ю чы праў ду слоў най 
эк ві ліб ры сты кай: „Здра да не ча му мен ша му 
дзе ля ра та ван ня боль ша га на зы ва ец ца 
па лі ты кай”. Урэш це, не выт ры маў шы та ко
га на сту пу, Пар фі я но віч, як згад вае Ло сеў 
паз ней, „раск ле іў ся”. Вы даў шы не толь кі вя
до мае яму імя, але і па роль, жа ха ец ца та го, 
што зра біў і кі дае ў твар свай му ін к ві зі та ру: 
„Будзь це прак ля ты!”, на што той спа кой на 
іра ні зуе: „Ці ка ва, хто з нас — страш ней
шы?!” Звяз вае сваю ду шу лан цу га мі здра
ды, па ве рыў шы, што ат ры мае маг чы масць 
жыць. Пад ма ну ты, гі не на шы бе ні цы.

У фі на ле сю жэт най лі ніі апо вес ці па ка
ран не смер цю Ка сту ся Ка лі ноў ска га. Кож
ная фра за ад ш лі фа ва на, ні ад на го ліш ня га 
сло ва. І тут так са ма аў тар вы ка ры стоў вае 
пры ём суп раць па стаў лен ня. Гар мо нія і спа
кой у пры ро дзе, сінь і свят ло не ба і жор ст
кія спра вы зям ныя, люд скія, пад рых тоў ка 
да за гу бы ча ла ве ка:

„На Лу кіш скай плош чы па ста ві лі за ноч 
шы бе ні цу.

Бла кіт ны ра нак над Віль няй.
Ля да мі ні кан скай тур мы — су ро вы вай

ско вы кан вой”.
Сак рат Яно віч па дае не про ста гі бель 

ад на го ча ла ве ка, а пі ша пра тра ге дыю 
з эле мен та мі ўзвы ша на га, уз ды мае яе да 
ўзроў ню на цы я наль най ка таст ро фы, што 
раз ры вае, па ва роч вае на зад, ад кі дае да
лё ка наў з боч гі ста рыч на га ру ху пра цэс ад
ра джэн ня на цыі: „На шы бе ні цу — дру го га 
па бо гу ў по ку це му жыц кай Бе лай Ру сі. На 
шы бе ні цу яе бу ду чы ню, каб больш ні ко лі не 
ме ла яе...”.

Сле дам вы ка за на эма цы я наль нана сы ча
нае, ба лю чае па чуц цё па гэ тай вя лі кай стра
це: „І заш чы міць сэр ца, за ба ляць гру дзі!” 
У ка го заш чы міць? У аў та ра, пат ры ё та Бе ла
ру сі, што ра зу мее ве ліч асо бы Ка сту ся Ка
лі ноў ска га, і ў юна га чы та чапат ры ё та, які, 
маг чы ма, упер шы ню ад крыў для ся бе ма
стац кую праў ду пра ад ну з са мых ве ліч ных 
по ста цей у пан тэ о не бе ла ру скай сла вы.

Як пас ляс лоўе да тво ра ка рот кі апо вед 
пра ста ро га дзі ва ка, у якім уваж лі вы чы тач 
паз нае ўдзель ні ка паў стан ня лес ні ка Ада ма 
Віль до ві ча.

Зберагчы Пагоню

Год за вяр шэн ня пра цы над тво рам 
— 1976. У Бе ла ру сі кні га вы да дзе на ў 1978 
го дзе, со рак га доў та му. Хто з мо ла дзі ве
даў пра Па го ню і яе ры ца раў? Пра Вя лі кае 
Кня ства Лі тоў скае? Сён ня гэ тая апо весць 
у паз на валь ным пла не, маг чы ма, няш мат 
да дасць ма ла до му па ка лен ню. А та ды яна 
бы ла пак лі ка на абу дзіць па мяць не толь кі 

пра час паў стан ня пад кі раў ні цтвам Ка сту
ся Ка лі ноў ска га, але і пра тыя ча сы, ка лі 
над на шай зям лёю нес лі ся ха руг вы з Па го
няй. Ме на ві та Ка стусь Ка лі ноў скі па дае су
вяз ной „знак... — ста ра даў нюю ма не ту Вя
лі ка га Кня ства Лі тоў ска га. На ёй — ад ціс ну
ты герб Па го ні”. У гэ тым эпі зо дзе шмат сім
ва ліч на га. Яны, ідэ о ла гі, кі раў ні кі паў стан ня, 
пе ра ем ні кі вя лі кай дзяр жа вы, пра якую нат 
па мяць сцер тая на гэ тай зям лі. І ў ча сы, ка
лі ўспых ну ла паў стан не, і та ды, ка лі пі са ла
ся апо весць. У іх ру ках дзяр жаў ны сім вал. 
Ма рыя пе ра дае лес ні ку, вы кон вае пры каз. 
Адам Віль до віч збе ра жэ гэ ты знак. У дры
му чых нет рах, дзе ён на па чат ку ха ва ец ца 
ад пе рас ле ду, „у поб лі сках ад аг ню та ем на 
міль га цеў на яго да ло ні „Ся рэб ра ны яз док”. 
Меч кі даў блі ска ві цы!” Зма гар ве дае, што 
аз на чае Па го ня. Гэ та са праў ды зброя, 
меч, што кі дае ў цем ру на род най ня па мя ці, 
за бі тас ці пром ні гі ста рыч нае праў ды, слаў
на га мі ну ла га на шай зям лі. Па го ня бу дзе 
саг ра ваць яго ўсё жыц цё. І ў са мым кан цы 
тво ра, ка лі ляс нік, апош ні з удзель ні каў 
паў стан ня, да лу ча ны да та ям ні цы, па мі рае, 
чы тач із ноў ба чыць гэ ты знак бы лое ве лі чы. 
Адам Віль до віч сам стаў Ся рэб ра ным Ез да
ком. „Ха дзіў па зад вор ках Бе ла сто ка ста ры 
дзі вак... Апа вя даў дзе цям бай кі пра ка ра ля 
Бе ла ру сі і пра „Ся рэб ра на га Ез да ка”. Ім чаў 
па дзі ця чым све це Ся рэб ра ны Яз док, зніш
ча ю чы па га ных лю дзей”. Так праз ва лі дзе ці 
ста ро га дзі ва ка, не зра зу меў шы, пра што 
яго ны апо вед. „Ка лі ста ры па мі раў, ха цеў 
ён неш та ска заць. З яго ру кі вы ка ці ла ся вя
лі кая ся рэб ра ная ма не та; упа ла ў шчы лі ну”. 
Збя рог Па го ню, ды не меў ка му пе ра даць. 

Бо не ста ла вар тых наш чад каў, згу бі ла ся 
бы лая ве ліч. На ша бы лая сла ва сха ва ная 
ў не раск ры тых лё хах, у пе рар ва най па мя
ці. Але стра ча на не на заў сё ды. Скар бы 
ча ка юць тых, хто ўве дае іх сап раў д ную вар
тасць, хто здо лее іх знай с ці.

Уз ні кае ад чу ван не, што ўсё на мар на. 
Па кут лі вы шлях Ма рыі Гры га то віч, бо не 
змаг ла яна пе ра даць важ ных звестак Ма
ка рэ ві чуКа лі ноў ска му, дзе ля якіх ры зы ка
ва ла жыц цём. Больш за тое, гэ ты яе шлях 
урэш це і стаў той ніт кай, па цяг нуў шы за 
якую пал коў нік Ло сеў змог звя заць у ад
но раз роз не ныя звест кі, што пры вя ло да 
зніш чэн ня да рэм ных на ма ган няў зма га роў 
доў жыць су пра ціў. Мар ны ге ра ізм лес ні ка 
Ада ма Віль до ві ча, які вы му ша ны па кі нуць 
свой дом, ту ляц ца ў Бе ла сто ку, да смер ці 
за ста ю чы ся са мот ным дзі ва ком. І ма ла
душ ная здра да Пар фі я но ві ча так са ма 
да рэм ная. Бо не вы ку піў ён са бе жыц ця. 
І ўрэш це гі бель Ка сту ся Ка лі ноў ска га, ды 
і са мо паў стан не, дрэн на ар га ні за ва нае, 
па топ ле нае ў кры ві, — ці не да рэм на ўсё 
гэ та? Бо ж і са праў ды, пры вя ло да зніш чэн
ня мно гіх ак тыў ных бе ла ру скіх пат ры ё таў. 
Уз мац ніў ся ціск на ўсё бе ла ру скае, жор ст
кія цэн зур ныя ўмо вы заз на ла пісь мо вае 
бе ла ру скае сло ва. На цы я наль ны рух быў 
па ра лі за ва ны.

Але ўсё ж апо весць не па кі дае па чуц ця 
без вы ход нас ці. Бо ге ра іч ныя ўчын кі за ста
лі ся ў па мя ці, яны пра цу юць на бу ду чы ню. 
Ах вя ра, пры не се ная зма ган ню за во лю, 
не мо жа быць мар най. І Ся рэб ра ны Яз док 
усё ж ім чыць!

vАль ж бе та КЕ ДА

СЯ РЭБ РА НЫ 
ЯЗ ДОК

Сто га доў та му — у 1918 г. па ча ла вы да
вац ца бе ла ру ска моў ная га зе та „Дзян ні ца”. 
Яна бы ла ор га нам Бе ла ру ска га на цы я наль
на га ка мі са ры я та. Гі сто рыя га зе ты до сыць 
ка рот кая, але вель мі яск ра вая.

Пер шы ну мар „Дзян ні цы” вый шаў 1 са
ка ві ка ў Пет раг ра дзе. У гэ тым го ра дзе ўся
го вый ш ла 6 ну ма роў. Да лей, да 24 лю та га 
1919 г. га зе та вы хо дзі ла ў Маск ве. З 3 снеж
ня 1918 г. (з ну ма ра 40) яна вы хо дзі ла як вес
нік Бел нац ка ма і Ма скоў скай бе ла ру скай 
сек цыі РКП (б). Асоб ныя ма тэ ры я лы дру ка
ва лі ся на ру скай мо ве. Рэ дак та ра мі вы дан
ня бы лі Змі цер Жы лу но віч (Ціш ка Гар т ны, 
№15), Жы лу но віч і Іван Пят ро віч (Ян ка Нё
ман скі, № 623), астат нія ну ма ры пад піс ва лі 
вы да вец кі ад дзел Бел нац ка ма (да № 39) і рэ
дак цый ная ка ле гія (у 1919 г. — фак тыч на рэ
дак та рам быў Па вел Ка ра вай чык).

Га зе та дру ка ва ла ма тэ ры я лы пра па дзеі 
ў Са вец кай Ра сіі, зма ган не ў Бе ла ру сі з кай
зе раў скім вой скам, а най важ ней — бе ла
ру скія ма стац кія тво ры. У пер шым ну ма ры 
бы ла над ру ка ва ная „Дэк ла ра цыя пра воў 
пра цоў на га і эк с п лу а ту е ма га на ро да” на бе
ла ру скай мо ве. „Дзян ні ца” ас вят ля ла дзей
насць Бел нац ка ма і яго ад дзя лен няў у Пет
раг ра дзе, Сма лен ску і Ві цеб ску, Бе ла ру ска
га на ву ко вакуль тур на га та ва ры ства і Бе ла
ру ска га на род на га ўні вер сі тэ та ў Маск ве, 
бе ла ру скіх згур та ван няў і ўста ноў у Ра сіі.

„Дзян ні ца” ін фар ма ва ла пра жыц цё бе ла
ру саўбе жан цаў, апуб лі ка ва ла ма тэ ры я лы 
Усе ра сій ска га з’ез да бе жан цаў з Бе ла ру
сі. Змяш ча ла да ку мен ты пра па лі тыч ную 
і куль тур наас вет ніц кую дзей насць ура да 
БНР (адоз вы, устаў ныя гра ма ты, ме ма ран
ду мы, за га ды і па ста но вы, тэ лег ра мы), па
ве дам лен ні пра куль тур наас вет ніц кую дзей
насць, ад к рыц цё кур саў бе ла ру саз наў ства 
ў Мін ску, Буд с лаў скай і Ві лен скай бе ла ру
скіх гім на зій і ін шае. Ад на час на га зе та вы
каз ва ла ад моў нае стаў лен не да іс на ван ня 

БНР і дзей нас ці яе ўра да, кры ты ка ва ла яго 
пра гер ман скую ары ен та цыю. Дру ка ва лі ся 
ма тэ ры я лы пра па бу до ву бе ла ру скай дзяр
жаў нас ці, але Бе ла русь ба чы ла ся вы даў ца
мі ў скла дзе Ра сій скай Фе дэ ра цыі. У вы дан
ні бы ла ад люст ра ва на па ле мі ка Бел нац ка
ма з дзе я ча мі Паў ноч наЗа ход ня га аб ка ма 
РКП (б) і Аб л вы кам за ха (Мяс ні коў, Кно рын), 
якія вы сту па лі су праць ідэі бе ла ру скай дзяр
жаў нас ці.

Га зе та змяс ці ла ар ты кул „Бе ла русь як 
част ка Са вец кай Фе дэ ра тыў най Рэс пуб лі
кі”, тэкст Ма ні фе ста Ча со ва га рэ ва лю цый
на га ра бо чася лян ска га ўра да Бе ла ру сі аб 
аб вяш чэн ні Бе ла ру скай ССР, па ста но ву 
Прэ зі ды у ма ВЦВК аб прыз нан ні не за леж
нас ці БССР, па ста но вы Бе ла ру ска га са вец
ка га ўра да і Пер ша га Усе бе ла ру ска га з’ез
да Са ве таў.

Вы ні кі іс на ван ня „Дзян ні цы” і яе ўнё сак 
у рас п ра цоў ку пы тан няў бе ла ру ска га жыц
ця пад ве дзе ны ў ар ты ку ле М. Ба ра во га „Год 
на шай пра цы” (№ 49 ад 24 лю та га 1919 г.). 
Га зе та дру ка ва ла лі та ра тур ныя тво ры Яку ба 
Ко ла са, Ціш кі Гар т на га, Мак сі ма Га рэц ка га, 
Але ся Гур ло, Іг на та Двар ча ні на (дру ка ваў ся 
тут пад псеў да ні мам Гу док), Але ся Дзе мі
до ві ча, Паў ла Ка ра вай чы ка (псеў да нім П. 
Ка ра вай), Я. Ма ка рэ ві ча, Язэ па Ла гу на, М. 
Мя леш кі, Фа бі я на Шан ты ра, А. Юш ке ві ча, ін
шых, на ву ко выя і пуб лі цы стыч ныя ар ты ку лы 
Язэ па Ды лы, Я. Кан ча ра, та го ж Ка ра вай чы
ка (П. Лю бец кі), Ян кі Нё ман ска га, Дзміт рыя 
Чар ну шэ ві ча. Уся го вый ш ла 49 ну ма роў га
зе ты, што па мер ках та го ча су не так ма ла.

Ня гле дзя чы на тое, што га зе та „Дзян ні
ца” ме ла пра ра сій скаса вец кі кі ру нак, яна 
зра бі ла важ кі ўнё сак у раз віц цё ай чын най 
пуб лі цы сты кі, па шы ра ла ідэі бе ла ру скай 
куль ту ры, зна ё мі ла з лі та ра тур ны мі тво ра мі. 
У наш час наз ву „Дзян ні ца” мае ра ён ная га
зе та ў Шчу чы не.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ка лі кі но ста ла рас паў сюдж вац ца па цэ
лым све це, мно гія па ча лі ка заць, што час 
тэ ат ра і на ват кніг мі нуў. Маў ляў, знач на ці
ка вей усё гля дзець на эк ра не, дзе амаль 
на ту раль на пе ра да ец ца змест, ня ма ві да
воч ных дэ ка ра цый і не трэ ба са мо му пры
дум ваць, як вы гля дае хтось ці ці штось ці. 
На сам рэч ака за ла ся, што кі но ста ла яш чэ 
ад ной га лі ной куль ту ры і маг чы мас цю пра
яў лен ня ча ла ве чай твор час ці, ха ця, трэ ба 
прыз наць, хі ба не са мым эфек т ным і ві до
віш ч ным.

Ця пер зра біць кі но не ёсць ней кай скла
да нас цю для та го, хто ўмее ка ры стац ца су
час ны мі кам п’ ю тар ны мі сэр ві са мі і здоль ны 
зды маць ві дэа на ма біль ны тэ ле фон. Але 
і да гэ туль, каб зняць ма стац кі фільм, пат ра
бу юц ца лю дзі роз ных пра фе сій — у пры ват
нас ці рэ жы сё ры, сцэ на ры сты, кас цю ме ры 
і, ка неш не, ак цё ры. І ме на ві та аб іх пра цы 
і яе вы ні ках у роз ных кра і нах ства ра юц ца 
му зеі на цы я наль на га кі но. Не вык лю чэн
нем тут ста ла і бе ла ру ская кра і на, гі сто рыя 
кі но якой за хоў ва ец ца ў му зеі, які з’яў ля ец
ца фі лі я лам На цы я наль на га гі ста рыч на га 
му зея Бе ла ру сі.

Сайт „кі нош на га” му зея мес ціц ца ў ін тэр
нэ це па ад ра се http://ci ne ma.his t mu se um.
by і вы гля дае так, як выг ля да юць ін шыя тэ
ма тыч ныя фі лі я лы гі ста рыч на га му зея, пра 
якія ра ней пі са ла „Ні ва”. „Му зей гі сто рыі 
бе ла ру ска га кі но — гэ та ўні каль ны куль тур
наас вет ніц кі і ві до віш ч ны цэнтр кра і ны, які 
за хоў вае па мяць пра знач ны пласт куль ту
ры Бе ла ру сі ХХ ста год дзя — бе ла ру скі кі
не ма тог раф і яго ства раль ні каў, ук лю чае 
ў су час ны куль тур ны кан тэкст леп шыя 
кі наз’ я вы мі ну ла га, па пу ля ры зуе апош нія 
да сяг нен ні ай чын ных кі на май ст роў”, — прэ
зен ту юць му зей яго за ха валь ні кі.

Згод на прад стаў ле най на сай це ін фар
ма цыі, Му зей гі сто рыі бе ла ру ска га кі но 
— гэ та адзін з са мых ма ла дых у Бе ла ру сі 
му зе яў, хоць у яго — амаль трыц ца ці га до
вая прад гі сто рыя.

„Ас ноў ныя на кі рун кі дзей нас ці му зея: збі
ран не, сі стэ ма ты за цыя і апі сан не да ку мен
таў і ма тэ ры я лаў па гі сто рыі бе ла ру ска га 
кі но і кі на куль ту ры на о гул; па пу ля ры за цыя 
зда быт каў на шай кі нас пад чы ны праз ар га
ні за цыю паз на валь ных эк скур сій і лек цый, 
сі стэ ма ты за ва ны па каз (у тым лі ку па ін ды
ві ду аль нагру па вых за мо вах) кі нак ла сі кі, 
а так са ма на ладж ван не фон да вых, тэ ма
тыч ных і пер са наль ных вы стаў, якія звя за
ны з кі не ма тог ра фам, бе ла ру скім вы яў лен
чым ма ста цтвам на о гул”, — ад зна ча ец ца 
ў вір ту аль ным прад стаў ні цтве гэ тай уста но
вы куль ту ры ў руб ры цы „Пра му зей”.

Му зей прад стаў ляе на вед валь ні кам ста
лыя і эк ран ныя эк с па зі цыі, ча со выя вы ста
вы. Пра гэ та па ве дам ля ец ца анон са мі на га
лоў най ста рон цы сай та. Праў да, да кан ца 
рас п ра ца ва на толь кі руб ры ка, дзе хо дзіць 
пра ста лую эк с па зі цыю. Там на ват мож на 
здзей с ніць вір ту аль ны тур па вы ста ве. На
конт эк ран най эк с па зі цыі па ве дам ля ец ца 
пра тое, што яна не пра цуе зза рэ кан ст
рук цыі кі на за лы. А вось пад руб ры ка „Ча со
выя вы ста вы”, ка лі на яе клік нуць мыш кай, 
ча мусь ці ад ра зу пе ра на кі роў вае нас на 
руб ры ку „Афі ша”, дзе рас па вя да ец ца пра 
па ка зы філь маў і лек цыі.

Пра тое, ка лі мож на на ве даць му зей 
у рэ аль нас ці і коль кі гэ та каш туе, рас па вя
да ец ца ў руб ры цы „Ін фар ма цыя для на вед
валь ні каў”. Най больш да ра гі мі з’яў ля юц ца 
эк скур сіі па му зеі, якія каш ту юць для да рос
лых па пяць руб лёў і цяг нуц ца 45 хві лін.

vАляк сандр ЯКІ МЮК
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01.07 — 07.07

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Хтось ці хо ча та бе па маг чы 
— хай ста ра ец ца, ін шыя так са ма хо чуць да-
ваць. Жыц цё вы му сіць на та бе зме ну пла наў 
і боль шы вы сі лак. Ка лі стра ціў ты да вер пар т-
нё ра, па ста ра еш ся вяр нуць іды лію. На ла дзіш 
ін с пі ру ю чыя, ча сам не ча ка ныя зна ём ствы, якія 
па шы раць твае га ры зон ты. На пра цы твая сі-
ла, цяр п лі васць і тры ва ласць бу дуць пад да ны 
спро бе. Вар та выб рац ца ў да лей шае па да рож-
жа; лет нія зна ём ствы ака жуц ца вель мі ка рыс ны-
мі ў бу ду чы ні.
(21.04. — 21.05.) Бу дзеш мець сі лу тва рам 
у твар ста нуць пе рад пе раш ко да мі лё су. Роск-
віт ле та ў тва ім сэр цы. Ад важ на возь меш ся за 
вык лі кі, якія зда ва лі ся та бе яш чэ ня даў на не пе-
ра а доль ны мі. Сі лы пад ма цу юць лю дзі, якія дзей-
ні ча юць з пос пе хам (піль нуй, абы не су праць 
за ко ну). Уда чы на пра цы, але ўзі рай ся на тое, 
што ро біць шэф і лю дзі не пры хіль ныя да ця бе. 
Ча сам вар та ўсту піць і быць дып ла ма тыч ным.
(22.05. — 22.06.) Зро біш ма лы пе ра пад лік 
у сва ёй ду шы, ды за мест у банк, пой дзеш да... 
ва рож кі. На пра цы не ра бі ні чо га на цяп-ляп, 
піль нуй так са ма, каб усё бы ло згод на з за ко-
нам. Ма ры аб ду хоў ным ад ра джэн ні, жыц ці 
згод ным з на ту рай і рыт ма мі кос ма су. На пра-
цы па го ніш усе хва сты. Не бой ся і не са ро мей-
ся пра сіць да па мо гі. Пра вер, ці асо бы, з якімі 
суп ра цоў ні ча еш, вар тыя да ве ру.
(23.06. — 23.07.) Ары гі наль ныя, твор чыя за-
ду мы на пра цы. Энер гія, ап ты мізм, но выя ідэі. 
Хтось ці мо жа та бе моц на зак ру нуць у га ла ве 
(асо ба вель мі энер гіч ная). Хтось ці мо жа зап-
ра па на ваць та бе ўдзел у гру па вой ім п рэ зе 
(пра ца, ін та рэ сы, вы езд за мя жу) — доб ра пе-
ра ду май спра ву: са ла мя ны агонь мо жа аха піць 
і тва іх сяб роў. Роск віт па чуц цяў і ўда чы ў ка хан-
ні. Увесь ме сяц най леп шы для рэ а лі за цыі ам біт-
ных мэт.
(24.07. — 23.08.) Уда чы на пра цы і ў ка хан ні. 
На го да па пра віць стан фі нан саў. Ад ліш ку эмо-
цый мо жа аж зак ру ціц ца ў га ла ве! Ідуць но выя 
эмо цыі і па чуц ці. Даб ра дзей ная энер гія з кос-
ма су, доб рыя кан так ты з ата чэн нем. Ка лі на ра-
каў ты на лёс, усё пой дзе ў леп шым на прам ку. 
Маг чы мае пе ра ся лен не, на ват за мя жу. Піль нуй 
вы дат кі, ас це ра гай ся ры зы коў ных ін ве сты цый, 
крэ ды таў.
(24.08. — 23.09.) Бу дзеш від ны і пры ваб ны. 
Рост моц най во лі і глы бей шае ра зу мен не мэт 
жыц ця. Ваў ка ў воў чай шку ры мо жаш лёг ка 
па лі чыць сва ім пры хіль ні кам. Піль нуй ся! Мо жа 
та бе зда вац ца, што заб лу каў, ды гэ та як раз ты 
пе ра стаў ляць бу дзеш жыц цё на ін шыя пу ці. 
Кру ці ся ва кол пра фе сій ных спраў, ча кае ця бе 
ме сяц пос пе хаў. Да вя дзі да кан ца пра ек ты, якія 
даў но та бе хо дзяць па га ла ве.
(24.09. — 23.10.) Са турн схі ліць ця бе да сур’-
ёз ных змен у жыц ці, а на ват па чат ку но ва га. 
Мо жаш пе ра жыць пра фе сій ны ці фі нан са вы 
кры зіс. Ла го да і ад да насць гэ та не паш парт у су-
жэн скае шчас це. Па год лі выя дні, ды не бу дзеш 
вы леж вац ца жы ва том уверх. Ад тва ёй апе ра-
тыў нас ці за ле жыць, ці ўме ла вы ка ры ста еш на-
го ды. Бу дзеш асаб лі ва пры го жы і пры ваб лі вы.
(24.10. — 22.11.) Мно ства ап ты міз му і па зі тыў-
на га мыш лен ня, лёг ка пе ра мо жаш цяж кас ці. 
У дзей нас ці ня хай кі руе та бою ло гі ка і раз ва га. 
Усё ле та з ус меш кай і за да валь нен нем. Пры 
праб ле мах лю дзі ста нуць за та бой му ром. Жыц-
цё на поў ную ка туш ку, абы дзец ца без прык-
рых нес па дзя ва нак. Ды не пра цуй над свае сі-
лы. Пры ра мон це і ў па да рож жы не па рань ся. 
Бу дзеш сна ваць пла ны пра раз ба га цен не! Пры-
хіль нае стаў лен не да лю дзей ад к рые пе рад та-
бой шмат дзвя рэй. Мо жаш доб ра па ху дзець!
(23.11. — 22.12.) Твой моц ны бок — ка му ні ка-
бель насць і лёг кая ру ка да трап ных і хут кіх ра-
шэн няў. Спры яе та бе Сон ца! Зго да до ма, леп-
шае зда роўе, на строй. Пры пад піс ван ні да моў 
да клад на ўзі рай ся ў тое, пад чым пад піс ва еш-
ся. Шан цы знай с ці спон са ра, асо бы з аў та ры-
тэ там, якія пад т ры ма юць твае за ду мы.
(23.12. — 20.01.) Бу дзеш аж свя ціц ца ад зда-
роўя і це шыц ца па пу ляр нас цю. Вар та па пра-
віць свой імідж! Зай мі ся за дан ня мі пат ра бу ю-
чы мі дак лад нас ці і ўпар тас ці — гэ та па мо жа 
раз ві нуць кар’ е ру. Па а фар м ляй не за кон ча нае, 
мо жаш зда быць пад трым ку аў та ры тэ таў і Юпі-
та ра, пя рой меш іні цы я ты ву ў фі нан са вых спра-
вах.
(21.01. — 19.02.) Раз ліч вай на па зі тыў ныя зме-
ны ў пра фе сій най сфе ры жыц ця, на ват рэ ва лю-
цый ныя. Ма ты ва цыя да пра цы, сяб роў ства і су-
пра цоў ні цтва. Доб ры час для ам біт ных і іду чых 
упе рад. Вель мі доб ры дзень 5.07. Зва жай на 
тое што га во рыш і хто ця бе слу хае. Будзь ас ця-
рож ны, але не ма ні фе стуй гэ та га. У пры ват ным 
жыц ці гар мо нія і ста бі лі за цыя.
(20.02. — 21.03.) Пя рой меш іні цы я ты ву і лёг ка 
спра віш ся з пе раш ко да мі лё су, так са ма пра фе-
сій ны мі. Бу дзеш ак тыў ны і ра шу чы. Ка лі ад чу еш 
сла басць, па мо гуць мі не ра лы і ві та мі ны; па ці каў-
ся ёгай, вар та пры мя няць зёл кі і га ме а па тыю. 
Доб ра ў па чуц цях і ў па да рож жах. Са мот ная 
Ры ба ат ры мае шанц увай с ці ў шчас лі вую су-
вязь, у ста рых па рах гар мо нія і па ра зу мен не.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. сяб роў ка бан к но ты, 2. дра пеж ная жы вё
лі на ся мей ства са ба чых, 3. Ка лі фор нія або 
Тэ хас, 4. ка рэн ны жы хар Но вай Гві неі, 5. 
уста но ва мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, 6. пар
т нёр ка ка ня, 7. го рад аса цы я ва ны з фе сты
ва ля мі цар коў най му зы кі.
Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча ныя да
рож кі, па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. У свет
лых па лях ат ры ма ец ца ра шэн не — бе ла ру
ская па га вор ка.

(ш)

Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да
шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ра шэн ні, бу
дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 23 ну ма ра
Дзея, Ева, кіт, ку мыс, пе вень, Пі за, са ні, 
чай, шум.
Ра шэн не: На чы ім ваз ку едзеш, та му і пе
сень кі спя вай.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’я
нюк з БельскаПадляшскага і Лявону Фе
да руку з Рыбал.

Аб гай наў скай 
ме ды цын скай 
да па мо зе

26 
кра са ві ка 2018 г. звяр нуў
ся я з пісь мом да ды рэк та
ра Са ма стой на га пуб ліч на
га прад пры ем ства ахо вы 

зда роўя ў Гай наў цы з прось бай даць 
ін тэр в’ю аб пуб ліч най ме ды цын скай да па
мо зе на Гай наў ш чы не. Ад каз ад імя ды
рэк та ра Ры го ра Та ма шу ка да ла прэ са вы 
за ступ нік Ізы до ра Ду дар, у якім чы та ем:

— На Гай наў ш чы не ў рам ках струк тур 
Са ма стой на га пуб ліч на га прад пры ем
ства пра цу юць ра ён ная ам бу ла то рыя 
№ 1, ра ён ная ам бу ла то рыя № 2 у Гай наў
цы, гмін ныя ася род кі зда роўя ў Ду бі чах
Цар коў ных, Нар ве, На раў цы, Ча ром се, 
Бе ла ве жы, вя ско выя ася род кі зда роўя 
ў Но ва бе ра зо ве і Се мя ноў цы, спе цы я лі
стыч ная ам бу ла то рыя ў Гай наў цы, ад дзе
лы рэ а бі лі та цыі, ла ба ра тор най ды яг но
сты кі і ге ры ят рыч най апе кі ў Гай наў цы. 
Вы шэй наз ва ныя адзін кі фун к цы я ну юць 
у рам ках ад дзе ла ам бу ла тор най апе кі. 
У струк ту рах СППАЗ да дат ко ва фун к цы
я нуе шпі таль імя Ула дзі мі ра Ман цю ка, 
так са ма Па лік лі ні ка доў га тэр мі но вай 
апе кі. У СППАЗ пра цуе 140 ле ка раў, мед
сяс цёр і аку шэ рак. На тэ ры то рыі Гай наў
ска га па ве та ў рам ках струк тур СППАЗ 
пра цу юць ад но гмін ныя ася род кі зда роўя 
ў рам ках па чат ко вай ме ды цын скай апе кі.

У дру гім паў год дзі 2017 го да ся мей ныя 
ле ка ры вы да лі 4641 на кі ра ван не да ле ка
раўспе цы я лі стаў, а ў па чат ках гэ та га го
да (сту дзеньса ка вік, да ныя на 2 траў ня) 
— 2763.

Без чар гі пры ма юць па цы ен таў на ступ
ныя ам бу ла то рыі: алер га ла гіч ная, хі рур
гіч ная, ан ка ла гіч най хі рур гіі, дэр ма та ла
гіч ная, гі не ка ла гіч нааку шэр ная, ту бер
ку лёз ная і хва роб лёг кіх, ла га пе дыч ная, 
спар тыў най ме ды цы ны, неф ра ла гіч ная, 
не а на та ла гіч ная, аку лі стыч ная, ан ка ла гіч
ная, ота ла рын га ла гіч ная, прэ люк са цый
ная, еў ма та ла гіч ная, ком п лек су ася род
дзе ва га ля чэн ня.

У ам бу ла то рыю ў чар зе трэ ба ча каць: 
у траў ма та ла гіч ную — 45 дзён (ста біль
на) і 38 дзён з піль ным на кі ра ван нем; 
у рэ а бі лі та цый ную — ад па вед на 93 і 38; 
ін фек цый ных хва роб — 68 і 24; ды я бе
та па гіч ную — 15 і 6; эн дак ры на ла гіч ную 
— 350 і 151; гаст ра ла гіч ную — 32 і 14; 
кар ды я ла гіч ную — 48 і 14; ам бу ла то рыю 
за леж нас ці — 28 і 0; неў ра ла гіч ную — 67 
і 22; ура ла гіч ную — 132 і 71.

Гай наў скі СППАЗ зма га ец ца з не да
хо пам спе цы я лі за ва ных ме ды цын скіх 
кад раў па ся мей най ме ды цы не, ме ды цы
не пра цы, неў ма та ло гіі, аку лі сты цы, неў
ра ло гіі, ін фек цый ных хва роб, псі хі ят рыі, 
пе ды ят рыі, ту бер ку лёз ных хва ро бах, 

вы ра та валь най ме ды цы не, дэр ма та ло гіі, 
ды я бе та ло гіі, гаст ра ло гіі, ме ды цын скай 
рэ а бі лі та цыі, алер га ло гіі, так са ма тэ ра
пеў таў, фі зі я тэ ра пеў таў як і аку шэ рак.

Тра ды цы яй у гай наў скім шпі та лі ста ла 
вя дзен не апы тан ня ся род па цы ен таў на 
тэ му па сту ла таў, ду мак і пра па ноў у ад
рас кі раў ні цтва ме ды цын ска га прад пры
ем ства. Вось не ка то ры за пі скі з пе ры я ду 
тра веньсне жань мі ну ла га го да:

— За куп ка і ман таж агуль на да ступ най 
праль най ма шы ны на псі хі ят рыч ным ад
дзя лен ні; аб ста ля ваць у па ла тах гэ та га ж 
ад дзя лен ня тэ ле ві за ры; ар га ні за ваць 
тэ ра пеў тыч ныя за нят кі ў пас ля а бед ні 
час і дні воль ныя ад пра цы; за мя ніць 
акон ную што ру ў свят лі цы ад дзя лен ня 
на зі раль наін фек цый ных хва роб; аб ста

ля ваць у па ла тах гэ та га ж ад дзя лен ня 
і ў псі хі ят рыч ным ад дзя лен ні бяз д ро та
вы ін тэр нэт; за бяс пе чыць у ду ша вых 
ка бі нах і звон ку рэ а бі лі та цый на га ад дзя
лен ня суп раць бук сі ро вач ныя цы ноў кі; 
за ме на ша фак хво рых у па ла тах і прыс
па саб лен не іх у ба ка вую плі ту, дзе ля да
па мож на га спа жы ван ня страў і апош няе 
— зме на асар ты мен ту сер ві ра ва ных 
страў.

З та го, што прык мя чаю, не ка то рыя 
па сту ла ты вы ка на ныя. Ты чыц ца гэ та ша
фак пры лож ках з да па мож най для спа
жы ван ня страў плі той. Ін шыя ў рэ а лі за
цыі. Вар та да даць, што за раз вя дзец ца 
ма дэр ні за цыя вы ра та валь на га ад дзя лен
ня. Але аб гэ тым паз ней.

vУла дзі мір СІ ДА РУК
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Н
я мец кія ўла ды зга джа юц ца пе
ра вез ці Ле ні на ў Ра сію, ад нак 
Ле нін, які так рваў ся ў вір ра сій
скіх па дзей, да во лі ас ця рож на 

па ста віў ся да ня мец кай пра па но вы. Бы
ла зак лю ча на да моў ле насць, што ка ля 
трыц ца ці ра сій скіх па да рож ні каў бу дуць 
це раз Гер ма нію вяр тац ца ў спе цы яль
ным „эк стэ ры та ры яль ным” ва го не. Зна
чыць у прыз на ча ным ім ад ным ва го не бы
ла на ры са ва на ме лам на пад ло зе лі нія, 
якой нель га бы ло пе рай с ці ні ра сій скім 
па са жы рам, ні наг ля да ю чым за імі двум 
ня мец кім афі цэ рам. Та кі лад быў дзе ля 
та го, каб не скам п ра ме та ваць баль ша ві
коў не пас рэд ны мі кан так та мі з нем ца мі. 
Па са жы рам нель га бы ло кан так та ваць 
з гер ман скім на сель ні цтвам на пра меж ка
вых стан цы ях. Адзі най асо бай, якая маг ла 
сва бод на пе ра мяш чац ца па цэ лым ва го не, 
быў швей ца рац Фрыц Пла тэн. Па са жы ры 
„эк стэ ры та ры яль на га” ва го на не пад вяр га
лі ся ні я кай пра вер цы: ні на змест іх ба га жу, 
ні на іх по гля ды. Але па куль даб ра лі ся яны 
ту ды, швей цар скія мыт ні кі пе рат рэс лі тыя 
ба га жы і ад ня лі ў іх амаль увесь пры за па
ша ны пра ві янт... А на вак за ле ў Цю ры ху, 
ад куль яны вы яз джа лі ў на прам ку гра ні цы 
ла каль ным по ез дам, гру па ра сій скіх эміг
ран таў аб зы ва ла іх здрад ні ка мі

Ле нін вы быў з Цю ры ха 9 кра са ві ка 1917 
го да і пры быў у Пет раг рад 3 кра са ві ка та
го ж го да. У гэ тых да тах ня ма ні я кай па мыл
кі: з Цю ры ха Ле нін вы яз джаў у ка та ліц кі/пра
тэ стан ц кі ве лі код ны па ня дзе лак па вод ле 
гры га ры ян ска га ка лен да ра, а пры е хаў 
у Пет раг рад у пра ва слаў ны ве лі код ны па ня
дзе лак па вод ле юлі ян ска га ка лен да ра. Ад 
ня мец кашвей цар скай гра ні цы ва гон да ста
ві лі 12 кра са ві ка ў бал тый скі порт Зас ніц на 
Ру ге не, дзе па са жы раў пе ра вя лі на па ром 
„Drottning Victoria”, у Трэ ле борг. З Трэ ле бор
га кам па нію Ле ні на пе ра вез лі мяс цо вым 
по ез дам у Маль мё, ад куль, пас ля па ча стун
ку зла джа на га ар га ні за та ра мі па да рож жа, 
та ва ры шы па да лі ся цяг ні ком у Стак гольм. 
У Стак голь ме быў не каль кі га дзін ны пе ра пы
нак, ка лі Ле нін ку піў са бе „пра ле тар скую” 
шап ку; ра ней ап ра наў ён ка пя люш... Са 
Стак голь ма чар го вым по ез дам пе ра е ха лі 
яны ў паг ра ніч ную мяс цо васць Ха па ран да, 
ад куль на са нях це раз за мер з лую гра ніч
ную ра ку Тур не эль вен даб ра лі ся ў фін скую 
паг ра ніч ную мяс цо васць Тор ніо; Фін лян дыя 
ў той час бы ла аў та ном най част кай ра сій
скай ім пе рыі. З Тор ніо цяг нік за вёз Ле ні на 
з яго ны мі спа да рож ні ка мі на Фін скі вак зал 
у Пет раг ра дзе. Мі ну ла кры ху больш за паў
го да ад ад п раў кі Ле ні на з Цю ры ха 9 кра са ві
ка 1917 го да да за хо пу ім ула ды ў Пет раг ра
дзе 7 лі ста па да...

Ці гер ман скі план раз ва лу Ра сіі шля хам 
па стаў кі ту ды Ле ні на ап раў даў ся? Агу лам 
у той час Гер ма нія рас хо да ва ла на пад рыў
ную дзей насць на ра сій скіх ты лах 26 мі льё
наў ма рак; не толь кі на пад трым ку баль
ша ві коў... Ацэнь ва ец ца, што на фран тах 
Пер шай су свет най вай ны Ра сія стра ці ла ка
ля пя ці мі льё наў сал дат; у ха о се Гра ма дзян
скай вай ны за гі ну ла ка ля двац ца ці мі льё наў 
ча ла век. У паз ней шыя га ды баль ша віц ка га 
праў лен ня бы лі чар го выя мі льё ны...

А якое да чы нен не да агуль най гі сто рыі 
ме ла звыш га до вае пра жы ван не Ле ні на 
ў Цю ры ху? Ві кі пе дыя: „Zwis chen 1909 und 
1917 stieg der Strom ver b ra uch der Zürcher 
von 77 kWh pro Kopf und Jahr auf 143 kWh.” 
Зна чыць ця гам вась мі га доў ін ды ві ду аль нае 
рас хо да ван не элек т ра э нер гіі жы ха ра мі 
Цю ры ха ў час пра бы ван ня там Ле ні на 
пад во і ла ся. Цал кам ве ра год на, што гэ та 
бы ло ад люст ра ва на ў сла ву тым ло зун гу 
Ле ні на „Ка му нізм гэ та са вец кая ўла да плюс 
элек т ры фі ка цыя цэ лай кра і ны”. А за гэ тым 
пай ш ла па бу до ва гід ра э лек т ра стан цый на 
най боль шых еў ра пей скіх і сі бір скіх рэч ках, 
а паз ней шэ ра гу атам ных элек т ра стан цый, 
у тым лі ку і чар но быль скай. Ка лі мо ва пра 
атам ныя элек т ра стан цыі, то яны пра цу юць 
і ў Швей ца рыі, але да па ло вы 2030х га доў 
пла ну ец ца іх зак рыц цё і пе ра ход на элек т
ра э нер гію з эка ла гіч на чы стых кры ніц.

А ка лі б Ле нін не тра піў у Цю рых, толь кі 
за ста ваў ся ў Кра ка ве, якія бы лі б яго ад но
сі ны да рэ лі гіі? Мо жа ме на ві та ў Цю ры ху 
ён за ра зіў ся ра ды каль ным цвін г лі ян ствам, 
што пас ля знай ш ло ад люст ра ван не ў ва яў
ні чым атэ із ме баль ша ві коў. У ма ла дых га
дах Ле нін хі ба не быў аж так ра шу чым пра
ціў ні кам рэ лі гіі, ка лі ён вян чаў ся з Круп скай 

у цар к ве. Праў да, най б лі жэй
шы мі та ва ры ша мі ра сій ска
га пра ва ды ра пра ле тар скай 
рэ ва лю цыі бы лі асо бы ні як 
не звя за ныя з Цар к вою, 
але... Ка лі б Ле нін вяр таў ся 
ў Пет раг рад не з Цю ры ха, 
толь кі з Кра ка ва, то мо жа ён 
пры вёз бы з са бою кра каў
скую на бож насць; маг чы ма...

Ігар Бу ніч на пар та ле chi tal nya.ru: „Пат
ри арх Ти хон нап ра вил Ле ни ну пись мо, где 
пред ло жил пе ре дать часть цер ков ных цен
но стей для за куп ки хле ба в по мощь го ло да
ю щим... Ле нин при шел в силь ное воз буж де
ние. Пись мо Пат ри ар ха он вос п ри нял как 
воз му ти тель ный вы зов, сде лан ный цер ков
ью... Цер ковь, что бы уни зить нас, под чер к-
нуть своё вли я ние, вы ле за ет с по доб ны ми 
пред ло же ни я ми. Она как бы нас кон т ро
ли ру ет и уко ря ет... По ка пат ри арх Ти хон 
ожи дал от ве та от со вет ско го пра ви тель
ства на свое бла го род ное пред ло же ние, 
Ле нин 23 фев ра ля 1922 г. под пи сал дек рет 
Об изъ я тии цер ков ных цен но стей в поль зу 
го ло да ю щих... По стра не нас чи ты ва лось 

око ло 80 ты сяч хри сти ан ских цер к вей, глав
ным об ра зом пра вос лав ных. От ря ды ГПУ 
(так те перь на зы ва лось ВЧК) ри ну лись к во
ро там хра мов и мо на сты рей. Ве ру ю щие 
пы та лись сво и ми те ла ми за щи тить дра го
цен ные свя ты ни. На па дав шие без ка ких
ли бо ко ле ба ний от к ры ва ли огонь. С икон 
сры ва лись дра го цен ные ок ла ды; зо ло тая 
и се реб ря ная ут варь, вклю чая да ро но си цы 
и па ни ка ди ла XVXVII вв., ли тые зо ло тые 
кре сты вре мен Ио ан на Гроз но го и пер вых 
Ро ма но вых скла ды ва лись в ящи ки и меш
ки. Вы ко вы ри ва лись дра го цен ные кам ни, 
сры ва лись пе реп ле ты с Биб лий, кон фи ско
ва лись все най ден ные зо ло тые и се реб ря
ные мо не ты. Пы ла ли кост ры из древ них 
икон, го ре ли ру ко пис ные ста рос ла вян ские 

кни ги, Биб лии XIIIXIX ве ков, кру ши лись 
ал та ри. Но это бы ло толь ко на ча ло...Цер к
ви бы ли раз г раб ле ны, как и при ка зал Ле
нин, с бес по щад ной ре ши тель ност ью и в 
крат чай ший срок. Рас ст ре ля но 40 ты сяч 
свя щен ни ков, дья ко нов и мо на хов, а так же 
око ло 100 ты сяч ве ру ю щих, вхо див ших 
в цер ков ные двад цат ки и об щи ны...”.

У Цю ры ху, пад Аль па мі, Ле нін на пі саў 
кні гу „Ім пе ры я лізм як вы шэй шая ста дыя 
ка пі та ліз му”, у якой „да ка заў, што ім пе ры я
лізм ёсць па мі ра ю чы ка пі та лізм”. З пры хо
дам баль ша ві коў да ўла ды па ча ло ся ме на
ві та гэ тае да каз ван не, гэ тае раз ру шэн не 
ўста ля ва на га гра мад ска га па рад ку. Але ж 
бы ла і ства раль ная дзей насць; ства рыць 
но вую па ро ду лю дзей ho mo so vie ti cus; 
Ві кі пе дыя: „po ję cie fun k c jo nu ją ce po cząt ko-
wo w ZSRR ja ko ok reś le nie ko lej ne go eta pu 
ewo luc ji czło wie ka Ho mo sa piens uk sz tał to wa-
ne go dzię ki po wo dze niu mar k sis tow skie go ek-
s pe ry men tu spo łecz ne go. Le szek Ko ła kow ski 
uwa żał, że pra cą klu czo wą w kształ to wa niu ho-
mo so vie ti cus był „Krót ki kurs his to rii WKP(b)”, 
któ ry, przez swo je licz ne zmia ny zgod ne ze 
zmia na mi „li nii par tii” lub eli mi nac ją ko lej nych 
przy wód ców par tyj nych, był „pod ręcz ni kiem 
sfał szo wa nej pa mię ci i roz d wo jo nej rze czy wis-
toś ci”. Ce chy wyk sz tał co ne przez wie lo let nie 
pow ta rza nie ko lej nych wer s ji „Krót kie go kur su” 
dop ro wa dzi ły do wyk sz tał ce nia „no we go czło-
wie ka so wiec kie go: ide o lo gicz ne go schi zof re ni-
ka, szcze re go kłam cy, czło wie ka go to we go do 
nie us tan nych i dob ro wol nych sa mo o ka le czeń 
umys ło wych”. Wed ług nich men tal ność Ho mo 
so vie ti cus moż na scha rak te ry zo wać nas tę pu-
ją cy mi ce cha mi: czło wiek pod po rząd ko wa ny 
ko lek ty wo wi (or ga ni zac ji par tyj nej), dla je go 
pos ta wy cha rak te rys tycz na jest uciecz ka od 
wol noś ci i od po wie dzial noś ci, ko niun k tu ra lizm, 
opor tu nizm, ag res ja wo bec słab szych, uni żo-
ność wo bec sil niej szych, brak sa mo dziel ne go 
myś le nia oraz dzia ła nia, ocze ki wa nie że „ktoś 
coś za łat wi”” і г.д.

Бе ла русь з’яў ля ец ца ба дай та кой кра і
най, у якой за ха ва ла ся най больш пом ні каў 
Ле ні ну. І бе ла ру сы, як мне зда ец ца, у най
боль шай сту пе ні пе ра вяр ну лі ся ў по стаць 
са вец ка га ча ла ве ка. Хі ба ж не вы пад ко ва 
„лік ві да цыя ім пе ры я ліз му” — ка лек ты ві за
цыя, у Поль ш чы ў ста лін скі час бы ла да
ру ча на на шым ту тэй шым суп ля мен ні кам. 
Ме на ві та ў на шай част цы та дыш ня га Бе ла
стоц ка га ва я вод ства ста ха наў скі мі тэм па мі 
ар га ні за ва лі ся кал га сы...

На бе ла стоц кім Вы со кім Стач ку вы сіц ца 
кас цёл Уваск рэ сен ня Гас под ня га. Па ра фі
яль ны пар тал: „Koś ciół pa ra fi al ny pod wez wa-
niem Zmar t wych w s ta nia Pań skie go zbu do wa-
no w la tach 1991-1996 sta ra niem ks. pra ła ta 
Ta de u sza Kraw czen ki i pa ra fi an. W za mia rach 
ide o wych no wy koś ciół dla tej pa ra fi i miał upa-
mięt niać wszys t kich Po la ków po leg łych z rąk 
na jeź dź ców. Ja ko wzór ar chi tek to nicz ny mia ła 
pos łu żyć nie is t nie ją ca już świą ty nia po ba zy-
liań ska z Be rez we cza (daw ne wo je wódz t wo 
wi leń skie, obec nie Bia ło ruś), bę dą ca wyś mie-
ni tym przyk ła dem ar chi tek tu ry z krę gu ba ro ku 
wi leń skie go”. Эн цык ла пе дыч ны да вед нік: 
„Яе ар хі тэк ту ра над звы чай ма ляў ні чая 
і пла стыч ная. Зда ец ца, што сце ны вы леп
ле ны з мяк ка га пас лух мя на га ма тэ ры я лу. 
Унут ры Бе раз вец кая цар к ва бы ла так са ма 
ба га та аз доб ле на ляп ной сту ка вай пла сты
кай. Спа лу чэн не ар хі тэк тур ных і ляп ных дэ
та лей, ды на мі ка іх пе рап ля цен ня ства ра лі 
ў га лоў ным ал та ры ўра жан не бяз меж най 
не зам к нё най, ні бы не вы чэр п най пра сто
ры...”. Храм быў раз бу ра ны баль ша ві ка мі 
ў 1960х га дах...

У ця пе раш нім поль скім мей н ст ры ме ца
рыць асу джэн не Ле ні на і яго ных баль ша ві
коў. Ды не толь кі ў поль скім — гэ та амаль 
у цэ лым све це. Ад нак я звяр таю ўва гу, 
што ёсць і рэ верс раз ма лёў ва на га ця пер 
Ле ні на ва га пар т рэ та. Ме на ві та Ле нін уз няў 
у Ра сіі та кі ха ос, яко га не выт ры ма лі на шы 
бе жан скія прод кі — яны бы лі вы му ша ны 
вяр нуц ца на ра дзі му. Так як ра ней бы лі 
пры му ша ны цар скі мі ўла да мі і на моў ле ны 
пас луш ны мі ім свя та ра мі гэ тую ра дзі му па
кі нуць. Ка лі б не Ле нін і яго ныя цю рых скія 
роз ду мы, не вя до ма які быў бы лёс на шых 
прод каў; не вя до ма, які быў бы наш лёс. 
Хі ба мож на на ват ска заць, што Ле нін вяр
нуў нас на шай ра дзі ме і на шу ра дзі му нам. 
Мо жа пом ні кі яму ў Бе ла ру сі і з’яў ля юц ца 
па дзя кай за сён няш ні гра мад скі вы гляд ко
ліш няй Гро дзен скай гу бер ні...
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Пад 
Аль па мі 
(ч.3)

 Паром 
„Drottning Victoria”

 У Стакгольме: Ленін крочыць з парасонам у руцэ. За ім, у вялікім капялюшы, ягоная жонка Надзея Крупская, за Крупскай 
Інеса Арманд, за імі Грыгорый Зіноўеў 
з сынком

 Кас цёл Грос мюн стэр у Цю ры ху
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