
№ 15 (3283) Год LXIV          Беласток, 14 красавіка 2019 г.     Цана 2,50 зл. (у тым VAT 5%)

http://niva.bialystok.pl
redakcja@niva.bialystok.plPL ISSN 0546-1960              NR INDEKSU 366714

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

1
7

9

1
5

«Ева» ў Гародніè4

Федзя Амільяновічè8

Гара Вышка з абарваным 
пясчаным бокам з дзіця
чых гадоў распальвала маё 
ўяўленне. У белажоўтых 

пластах пяску хацелася ўбачыць 
абрысы царквы, якая, паводле 
легенды, правалілася праз зямлю. 
Сваякі даказвалі, што калі прык
ласці вуха да зямлі, тады з глыбіні 
гары можна пачуць царкоўныя 
званы. У час дзяцінства горка на 
фоне нізіннага ландшафту здава
лася яшчэ вышэйшай, загадкавай, 
манументальнай...

Перад маімі вачыма манументальная 
манаграфія падбельскай вёскі — «Кат
лы на Літоўскім гасцінцы»*. Расповед, як 
можна здагадацца, пачынаецца з археа
лагічных звестак звязаных з гарой Выш
кай і гацькаўскім гарадзішчам Замок. 
Раскопкі даказваюць існаванне тут насе
ленага цэнтра ў перыядзе з V ст. да н.э. 
па ХІІ ст. н.э. Цікава, што старажытныя 
продкі займаліся, між іншым, металургі
яй і ювелірнай справай. Залатыя прадме
ты тут літаральна стагоддзямі валяліся 
на зямлі. Аўтары прыводзяць аповед 
пра сенсацыйную знаходку недалёка 
Вышкі на полі Яна Максімюка. У час во
рыва гаспадар знайшоў корд з касцяной 
ручкай, аздоблены чырвоным каменем. 
Нож доўгі час праляжаў у шуфлядзе ста
ла, аднак зза недахопу ведаў быў выкі
нуты вяскоўцам на сметнік...

Хоць Уладзімір Кірылюк і Ян Мінкевіч 
робяць агаворку, што іх манаграфія паз
баўлена літаратурных каштоўнасцей, дык 
чытач думае інакш. Кніжка прыцягвае ўва
гу з першых старонак (а іх усіх 376) і ў гэ
тым плане вытрымлівае да канца. Апрача 
грунтоўнай фактаграфіі чытач атрымлівае 
шчодрую дозу эмоцыі. З першых радкоў 
перадаецца жывое захапленне роднай 
гісторыяй. На гэта ўплывае і фенаменаль
ная памяць народжанага ў 1928 годзе 
Уладзіміра Кірылюка. Ва ўступным слове 
піша ён:

 — У часы дзяцінства я спаткаў многа 
людзей, якія нарадзіліся ў пяцідзясятых 
і шасцідзясятых гадах ХІХ стагоддзя і яны 
распавядалі мне пра часы прыгонніцтва. 
Людзі гаварылі мне пра будаўніцтва, пра 
прылады, якімі карысталіся ў гаспадарцы, 
як апрацоўвалі зямлю, як выглядала тага
часнае жыццё ў вёсцы...

Шмат месца ў кніжцы займае «бежан
ства» і жыццё ў міжваеннай Польшчы, 
калі частка катлоўскіх сем’яў падалася 
ў Аргенціну. На чужыне прыналежалі яны 
да арганізацыі «Беларускі дом». Пры ўсім 
уражвае іх мабільнасць і частыя вяртанні 
на бацькаўшчыну. У каноне тагачаснай 
традыцыі было вярнуцца кавалеру ў сваю 
вёску па жонку. Аргенцінскакатлоўскія 
гісторыі адлюстраваныя на шматлікіх 
здымках.

Катлы назначыць трагедыя ад 9 чэр
веня 1928 года, калі ў Варшаве загіне 
савецкі амбасадар Пятро Войкаў. Загіне 
з рукі Барыса Каверды, байца родам 
з Катлоў. У вёсцы (а таксама і ў эміг
рацыі, куды пададуцца сваякі Барыса 
Каверды) прышпіляць яму клічку справяд
лівага мсціўца. Амбасадар Войкаў асабі
ста прымаў удзел у ліквідацыі сям’і цара 
Мікалая ІІ.

Незвычайны ў кніжцы раздзел прысве
чаны высылцы моладзі на прымусовыя 
работы ў Прусію. Гэты жудасны і малавя
домы перыяд у гісторыі жыхароў Падляш
ша паказаны праз прызму лістоў і здым
каў, дасланых родным з няволі. Абмену 
інфармацыяй спрыяла беззаганная праца 
нямецкай пошты. Лісты з Кёнігсберга да
ходзілі ў Катлы за два дні (!). У пісьмах Ма
рыі Савіцкай адчуваецца бязмежны сум 
па сям’і, сябрах. Я чытала словы кінутай 
на чужыну дзяўчыны і плакала як дзіця...

Пра ўніверсальнасць манаграфіі заяў
ляе апісанне пасляваенных гадоў у вёсцы. 
Кожны, хто нарадзіўся ў 50я ці 60я гады, 
прыкмеціць у катлоўскіх гісторыях рэха 
свайго вясковага дзяцінства, успомніць ха
ця б ручную пасадку бульбы, якую ў спеху 
кідалі кожныя 30 сантыметраў у разоры,  
якія заворваў бацька з канём. Вось, наклі
кала слова конь! Фрагменты, прысвечаныя 
сувязі каня і чалавека — чыстая лірыка 
ў кніжцы. Аўтары з адчуваннем і чуллівас
цю, быццам у народнай песні, персаніфіку
юць каня. Для катлоўскага мужчыны конь 
— гэта больш чым конь! Ён надзелены 
інтуіцыяй, розумам, індывідуальнымі прык
метамі. Знаёмства конскай справы, так 
сказаць, тут гістарычнае. З Катлоў выво
дзіліся сем’і, якія ад пакаленняў займаліся 
гандлем коньмі. Іх заўсёды можна было 
сустрэць у чацвер у Бельску на Конскім 
рынку, які знаходзіўся па вуліцы Жвіркі 
і Вігуры.

Вартасць кніжкі заключаецца і ў непры
харошанай непасрэднасці апісання народ
ных абрадаў, такіх як адведкі, хрысціны, вя
селле, мярліны, провады хлопца ў армію, 
калядаванне ці велікоднае качанне яек 

(якіх ілюструе ніўскі здымак майго дзядзькі 
Андрэя Гаўрылюка).

Уразілі і спартовыя ініцыятывы мясцо
вай моладзі, якія сваю футбольную каман
ду назвалі «Ніўка». Трэба дадаць, аўтары 
часта спасылаюцца на ніўскія публікацыі, 
а таксама друкуюць ліст у «Зорку» з 1972 
года:

«Дарагая «Зорачка»!

У нашым класе 13 вучняў. Усе мы выву
чаем беларускую мову. На ўроках мы з за
хапленнем чытаем «Зорку», мы любім апа
вяданні, вершы, часта адгадваем загадкі.

Я вучуся добра. Часта пазычаю кніжкі 
ў бібліятэцы, бо вельмі люблю чытаць.

Лена Мацеюк, вучаніца 5 класа, Катлы.

Надта істотнае і адначасова сямейнае 
завяршэнне кніжкі «Катлы на Літоўскім 
гасцінцы». Тут даюцца нумары ўчасткаў 
і пералік жыхароў хат з ХІХ стагоддзя.

Ужо зза такой дэталі кожны ўраджэ
нец вёскі захоча мець кніжку на сваёй 
паліцы. Катлоўскія гісторыі і сам гасцінец 
для мяне асабіста блізкія праз маці, якая 
нарадзілася і дарастала ў недалёкім ху
тары Шэвэлі. Адна з расказваных ёю ле
генд датычыла свята на Ільяша, якое ад 
вякоў святкавалі ў Грыневічах. У навакол
лі верылі, што ў гэты дзень абавязкова 
абрываецца бура з маланкамі і перунамі. 
І зноў нехта з людзей, звяроў загіне ад 
маланкі або згараць будынкі.

У кніжцы змешчаны інфармацыі наконт 
частых пажараў і трагедый ад маланак, ха
ця яны не прымеркаваны да прыхадскога 

свята Ільі. Затое ўсё там прымеркаванае 
да нашага жыцця, краявіду, менталітэту. 
Яну Мінкевічу і Уладзіміру Кірылюку (а так
сама ананімным сааўтарам) належацца 
шчырыя словы падзякі і залаты медаль. 
Яны запісалі гістарычны і сучасны паток 
жыцця не толькі сваёй вёскі, але ўсёй Бель
шчыны і Падляшша.

Ян Мінкевіч ва ўступным слове так заах
вочвае прачытаць кніжку (тут жа і спроба 
аўтарскага стылю):

Pamiętajmy, że życie składa się z chwil 
trudnych i smutnych, ale również pięknych i ra
dosnych. Po momentach trudnych przychodzą 
radosne i wzniosłe. Niech lektura tej książki dla 
mieszkańców sołectwa Kotły oraz osób o kot
łowskim rodowodzie stanie się chwilą radosną. 
Książkę kierujemy do wszystkich tych, którzy 
zatroskani codziennością z braku czasu nie mo
gą odnaleźć swoich korzeni, głęboko wrośnię
tych w bielskopodlaską ziemię. Warto o tych 
korzeniach pamiętać.

 Należy być dumnym z niepowtarzalnej, pra
wosławnej kultury duchowej i pięknej, chociaż 
powikłanej, białoruskiej tradycji historycznej na 
Podlasiu. Kultywujmy nasze pieśni, zwyczaje 
obrzędy, ciesząc się ich pięknem. Nie zapomnij
my naszej ruskiej mowy, języka naszych rodzi
ców i dziadków, chłopów i mieszczan, bojarów 
i szlachty, strzelców i osoczników, wielkich 
książąt i królów. Rozmawiajmy w swoim języku 
z naszymi dziećmi i wnukami, a błogosławione 
będą lata życia naszego.

vГанна КАндрАцюК
* Jan Minkiewicz, Włodzimierz Kiryluk, Kotły na 

Gościńcu Litewskim, Muzeum Małej Ojczyzny w Stu
dziwodach 2018.

Кніжка вартая 

медаля!
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Сваімі вачыма

Прыніжаны народ

Што робіцца?
— Што там ро
біц ца ва Ук ра і
не? — про ста 
на вы ха дзе 
з ліф та рэз ка 
спы ніў мя не 
су сед та кім 

не ча ка ным і як з пі ста ле та стрэ ле ным 
пы тан нем, што з ім мо жа пас па бор ні чаць 
толь кі на езд Аста па Бэн дэ ра на ай ца 
Фё да ра, ка лі ён пы таў ся ў та го, коль кі 
каш туе опі ум для на ро да. Ды яш чэ з та кой 
ін та на цы яй за даў мне пы тан не су сед, што 
гэ та му пер са на жу па зай з д рос ці лі б са мыя 
ства раль ні кі та го Бэн дэ ра — Ільф і Пят роў. 
І я, пап раў дзе ка жу чы, быў бы вель мі збян
тэ жа ны та кой рэз кас цю і ак тыў нас цю да лё
ка не па лі ты за ва на га ча ла ве ка, ка лі б ужо 
не ка лі ра ней не чуў з яго вус наў да клад на 
та ко га ж пы тан ня, толь кі ты чы ла ся яно не 
Ук ра і ны, а ЗША.

Я та ды ад ка заў яму пы тан нем на пы
тан не. Па пра сіў аб г рун та ваць, ча му яго 
ці ка вяць вы ба ры ў Аме ры цы, а не свае. Бо 
на бе ла ру скія вы ба ры ён не ха дзіў ні ра зу 
прын цы по ва.

Ад каз я ат ры маў не ад клад на, і на ват на 
яго ас но ве цэ лы фе лье тон на пі саў. Бо як 
мне пат лу ма чыў су сед, ад вы ба раў у Аме
ры цы за ле жыць усё на све це, а ад вы ба
раў у лю бой ін шай кра і не не за ле жыць 
ні чо га. Ну так ён ко ра цень ка выт лу ма чыў 
сваё ба чан не све ту, пад няў шы па лец уго ру 
для боль шай кан цэн т ра цыі ма ёй ува гі на 
на столь кі ві да воч ным на яго дум ку фак це. 
Вось та му, ні бы та, вы ба ры там у ЗША ці ка
выя для яго, а ў ін шым мес цы ня ма роз ні
цы хто іх вый г рае, і спра вяд лі ва іх вый г рае 
ці зу сім на ад ва рот.

І вось за раз гэ та га ча ла ве ка, які тлу ма
чыў, што толь кі аме ры кан скія вы ба ры ёсць 
важ ны мі, за ці ка ві лі вы ба ры яш чэ ў ад ной 
дзяр жа ве! Ва Ук ра і не! Ну не, тут трэ ба ад
кі нуць усе спра вы і па га ва рыць з на столь кі 
за ан га жа ва ным у спра вы паў д нё вых су се
дзяў Бе ла ру сі ча ла ве кам.

— А та бе не ўсё ад но? — пра ва кую 
я яго на больш раз гор ну тую вер сію та го ла
ка ніч на га пы тан ня.

— Ну ты і ска жаш, усё ад но! — пак рыў
дзіў ся той. — Яс на, што мне не ўсё роў на. 
Хо чац ца, каб ук ра ін цы за жы лі доб ра. Бо 
ў нас ра бо ты знай с ці нар маль най не ма гу. 
А як ук ра ін цы за жы вуць палюд ску, мож на 
бу дзе там па спра ба ваць. У нас жа з імі віз 
ня ма.

Я на ней кі час ас лу пя неў — ча каў ат ры

маць які заў год на ад каз, толь кі не та кі.
— Слу хай, — ка жу, — яны там са мі 

ра бо ту за мя жой шу ка юць. Ты што, не ве
да еш?

— Ды ўсё я ве даю, — абу ра ец ца су раз
моў ца. — У іх віз з Еў ро пай ня ма, вось 
і едуць ту ды. Там больш пла цяць. Та му 
на ват ка лі ў іх жыц цё на ла дзіц ца, вяр тац ца 
наў рад ці бу дуць. Вось мы ту ды і па е дзем.

Я зра зу меў на рэш це, ча му не стаў 
уда лым па лі ты кам. Трэ ба спа чат ку так на
ву чыц ца ду маць, ці ха ця б да пу скаць маж лі
васць, што нех та так мо жа ду маць. І толь кі 
та ды ўжо лез ці ў па лі ты ку.

Але праз хві лін ку я ўсё ж вы ра шыў хоць 
кры ху рэ а бі лі та ваць ся бе ў сва іх жа ва чах, 
і да ка заць, што і на пуб ліч ным по лі не ча га 
вар ты. Та му гэ так жа рэз ка і не ча ка на, як 
мя не спы ніў пы тан нем су сед на вы ха дзе 
з ліф та, бян тэ жу яго сва ім:

— Дык ук ра ін цы як толь кі за жы вуць 
лепш, ад ра зу ўвя дуць ві зы. Так зра бі лі ўсе, 
хто стаў жыць лепш, і па ля кі, да якіх мы не
ка лі без віз ез дзі лі, і на ват лі тоў цы, з які мі 
ў ад ной кра і не бы лі зу сім ня даў на.

Су сед за ду маў ся. Вый шаў ён са ста ну 
за дум лі вас ці праз мо цны трох па вяр хо вы 
мат, і, толь кі доб ра ад ма цю каў шы ся, за я віў 
зноў жа не без раз баў лен ня мяс цо ва га га
ра дзен ска га ды я лек ту сло ва мі, якія я без 
яго да зво лу за мя ніў на лі та ра тур ныя:

— Ну вось, блін, хі ба што прый дзец ца 
іс ці на свае вы ба ры, каб яны нак ры лі ся 
мед ным та зі кам! А не пад ка жаш, ка лі ў нас 
бу дуць тыя, блін, вы ба ры?

У гэ ты час я за ха цеў крык нуць „Сла ва 
Ук ра і не!!!”. Бо прак тыч на ніх то ра ней мне 
гэ та га пы тан ня не за да ваў. Як бы ні ко га 
не ці ка ві ла, ка лі ў нас тыя вы ба ры. І на ват 
су сед, та ды, ка лі аду коў ваў мя не пра вар
тасць толь кі аме ры кан скіх вы ба раў, не 
пы таў ся, ка лі яны бу дуць у нас. А за раз, 
пас ля ўкра ін скіх, спы таў, хоць быў гэ та 
толь кі пер шы тур вы ба раў на той Ук ра і
не і не вя до ма чым яны за кон чац ца і тым 
больш не вя до ма, што і як бу дзе пас ля іх. 
Але ўсё ад но ці ка васць з’я ві ла ся. І ду маю, 
не ў яго ад на го.

На па чат ку я ха цеў ска заць, што як у нас 
бу дуць вы ба ры, то я яму аба вяз ко ва па ве
дам лю пра тое. Але пас ля да мя не дай ш ло, 
што гэ тым ра зам ён і сам да ве да ец ца. Та
му ска заў про ста, як ду маю:

— А ў нас мо гуць і не па чац ца.
— Што тут ро біц ца ў нас? — уз дых нуў 

су сед.
vВік тар СА ЗО нАЎ

Ка лі ты дзень та му на зад пі саў я пра 
год насць і сва бо ду так важ ную для гі ста
рыч най па мя ці, то не ве ры ла ся мне, што на
пя рэ дад ні Даб ра веш чан ня Гас под ня га ў Ку
ра па тах па за га дзе ўлад бу дзе зрэ за ных... 
сем дзе сят кры жоў у па мяць рас ст ра ля ных 
там ка му ні стыч ны мі ор га на мі дзя сят каў 
ты сяч ня він ных лю дзей. Та кое вар вар ства 
і не лю бо ў да ча ла ве цтва цяж ка са бе ўя
віць — у лю бым яго вы мя рэн ні, не толь кі 

хрыс ці ян скім. Зда ва ла ся б, што з бо ку ўсіх 
бе ла ру саў, ня гле дзя чы на па лі тыч ныя по
гля ды, мес цы ўла да ран ня і пра жы ван ня, 
тым ах вя рам на ле жыц ца веч ная па мяць 
і спа кой. Неў за ба ве Вя лік дзень, Ра даў ні ца 
— свя ты па мі нан ня сва іх прод каў. Але як 
мы выг ля да ем, ка лі на ва чах баць коў і дзя
доў, дзя цей і ўну каў сва імі ру ка мі раз бу ра
ем тое, што з’яў ля ец ца сім ва лам на шай 
хрыс ці ян скай і ча ла ве чай ве ры? Уя ві це 

са бе, ка лі б та кое зда ры ла ся з ма гі ла мі Ва
шых прод каў так Ва мі даг ля да ны мі, на якія 
па лом ні ча е це пры нам сі раз у год. Так са ма 
маў ча лі б, апус ціў шы га ло вы і во чы без 
сло ва пра тэ сту? Бо так за ха це ла ўла да? 
Гі сто рыя і па лі ты ка бяз лі тас ныя да та кіх 
на цы я наль ных па во дзін. Жу дас на і со рам
на. Ра шэн ні раз бу рыць, раз’ яд наць на род 
і дзяр жа ву пад ня тыя хі ба толь кі за д’я баль
скім ука зан нем. Толь кі су поль ны пра тэст 
усіх нас, бе ла ру саў, не за леж на ад мес ца 
пра жы ван ня, кан фе сіі і по гля даў па ві нен 
уста на віць шчыт пе рад та кім дзі кун ствам 
і хва ро бай, якую зваць ан ты ча ла ве цтвам.

vЯў ген ВА ПА

7 кра са ві каа ў Мін ску ля Свя таДу ха ва 
ка фед раль на га са бо ра на плош чы Сва бо
ды прай шоў ма ле бен за за бі тых у Ку ра па
тах і ў аба ро ну хрыс ці ян скай ве ры. Іні цы
я та ра ак цыі — лі да ра Бе ла ру ска га На цы
я наль на га Кан г рэ са Мі ка лая Стат ке ві ча 
— за тры ма лі за га дзі ну да яго па чат ку. На 
да дзе ны мо мант яго лёс не вя до мы.

Пра па ну ем ва шай ува зе зва рот Мі ка-
лая Стат ке ві ча, з якім ён збі раў ся вы сту
піць пад час ма леб на. Зва рот быў за чы та
ны пап леч ні ка мі лі да ра БНК:

Мы раз’ яд на ныя. Та му пад ступ ны вер ха вод ро-
біць з на мі, што яму заў год на.

Мы су па кой ва ем ся бе, ка лі пра цаў ні кам пла-
цяць нік чэм ныя гро шы, на якія не маг чы ма пра-
жыць — нам жа пла цяць больш.

Ка лі пад вы ша юць пен сій ны ўзрост і амаль не 

пад вы ша юць жаб рац кія пен сіі — нам жа яш чэ да-
лё ка да пен сій на га ўзро сту.

Ка лі аб к лад ва юць па бо ра мі бес п ра цоў ных 
— у нас жа ёсць афі цый ная пра ца.

Ка лі ад бі ра юць дзя цей з бед ных шмат дзет ных 
сем’ яў (а боль шасць шмат дзет ных ста но вяц ца бед-
ны мі) — у нас жа ня ма столь кі дзя цей.

Ка лі «пра ва а хоў ні кі» здзе ку юц ца з тых, што 
пат ра пі лі ў іх ру кі — нас жа яш чэ не ча па лі.

Ка лі пад час кры жа пак лон на га тыд ня Вя лі ка га 
по сту пад ступ ны кі раў нік, які (вы заў ва жы лі?) 
ні ко лі не хрыс ціц ца ў хра мах, апа гань вае га лоў ны 
сім вал хрыс ці ян скай ве ры — мы ж не хо дзім 
у цар к ву.

Ніх то ін шы не пры ня се нам выз ва лен ня ад 
зла чын ца пры ўла дзе, не па до рыць нам год на га 
жыц ця — ні Пу цін, ні NA TO. Нам да вя дзец ца раз-
вяз ваць гэ тае пы тан не са мім. А для па чат ку трэ ба 
зра зу мець — мы адзі ны на род. І бя да ў нас агуль-
ная — мы тра пі лі пад ула ду зло га.

Усе мы бра ты і сё стры ў гэ тай агуль най бя дзе. 
Боль і пры ні жэн не кож на га — гэ та ўсе а гуль ны 
боль. І апа гань ван не хрыс ці ян ска га кры жа — гэ та 
аб ра за ўся го на ша га на ро да, на шай па мя ці, на шых 
прод каў. Гэ та аб ра за кож на га з нас.

Сён ня я пра па ную су поль ную ма літ ву за зба вен-
не ад зло га.

Хто не ве дае: «... збаў нас ад зло га» — гэ та за-
кан чэн не Хры сто вай ма літ вы «Ой ча наш».

Ка лі нас збя рэц ца да стат ко ва, ма літ ва аба вяз-
ко ва да па мо жа.

Мы — адзін на род. Толь кі ра зам мы змо жам 
вяр нуць са бе сва бо ду і год насць.

Сла ва Ісу су Хры сту!
Жы ве Бе ла русь!

www.svaboda.org

Зза ад сут нас ці леп ша га я еў у дзя
цін стве ша ка лад «Па доб ны». Мне ён не 
сма ка ваў, але я не кры віў ся. Наз ва «Па
доб ны» бы ла гэ так жа дрэн ная, як і сам 
пра дукт, — у якім бы ло — ба дай толь кі 
20 пра цэн таў або на ват менш чы ста га ша
ка ла ду. Тым не менш, ён меў смак — ша
ка ла ду або ча гось ці па доб на га, што ў дні 
поз няй га мул коў ш чы ны ўзды ма ла яго да 
ўзроў ню да лі ка тэ су. Ня важ на, на коль кі 
гэ ты пра дукт быў па доб ны на ша ка лад. 
Праз дзе сяць га доў з’я віў ся ў кра мах ад
к ры та ша ка ладпра дукт пад наз вай «Ша
ка лад спа жы вец кі». Быў ён вель мі «пу кат
вор ны». Ко лер яго быў ша ка лад ны, без 
гра ма ша ка лад на га тлуш чу, — са лод кі 
— а ча го ж тут ха цець, ка лі цу кар па та ло
нах?! Але ж яго смак нез ва рот на звя за ны 
з ча сам ма ёй ма ла дос ці. І з ма ёй школь
най мя нуш кай, да во лі ары гі наль най. Анек
до та пра яе я не ма гу пра цы та ваць, без 
спа сыл кі на Ула дзя Ц., май го сяб ра ад 
па чат ко вай шко лы, праз лі цэй і ўсе да рос
лыя га ды да яго ня даў няй смер ці.

У па чат ко вай шко ле роз ныя мя нуш кі 
ў шко ле да ваў мне і рас паў сюдж ваў Ула
дзя, — пра яў ля ю чы ў га лі не ана ма сты кі 
вя лі кі та лент. Смеш ныя і трап ныя. Пас ля 
та го як мы пай ш лі ў лі цэй, усе яны звя лі, ня
гле дзя чы на энер гіч ныя вы сіл кі май го сяб
ра, каб ажы віць іх ся род но вых ка лег. Ён 
про ста біў ся га ла вой аб мур. У но вай шко
ле мы ўсе бы лі ана нім ны мі ды — ін стын к
тыў на ха це лі за стац ца та кі мі, фі гу ра мі без 
улас ці вас цей і без во пы ту агуль най ідэн
тыч нас ці. Мы бы лі па даз ро ны мі і вель мі 
ас ця рож ны мі. Кін дэр ш ту ба «ўраў ні лаў кі» 
та го ча су, кан ца га мул коў ш чы ны і па чат ку 
гер каў ш чы ны, ад ціс ну ла на нас — глы бо кі 
след. Ула дзю ад нак не мі ну ла ана ма стыч
ная ста ран насць. Неў за ба ве я па ві нен быў 
аб гэ тым пе ра ка нац ца.

Вось ся дзім мы ў мя не до ма і су му ем. 
Мой баць коў скі дом лі та раль на быў пе
ра поў не ны кні га мі, мой ся бар пе ра бі раў 
па між імі як ха цеў, але больш пры ад сут
нас ці баць коў, ка лі мог сва бод на праг ля
даць і «Ма ста цтва лю бо ві», і аль бом з эра
тыч ны мі ма люн ка мі Mai Бе ра зоў скай, 
і ана та міч ны ат лас ча ла ве ка. Ад ной чы, 
ка лі пе ра чыт ваў «Ма лую эн цык ла пе дыю 
пры ро ды», нат ра піў на спіс тра піч ных 
жы вёл. Ад ра зу ж — за ха піў ся — наз вай 
эк за тыч най яш чар кі. «Ад сён ня ты Ге кон!» 
— уз выў ад за хап лен ня Ула дзя, яко му, ві
даць, тая наз ва зда ла ся та кой жа эк за тыч
най, як і мая пер со на. Я пры зна юся, што 

і са мо му мне 
та ды зда ва ла
ся, маг чы ма, 
на ват і сён ня, 
што я эк за тыч
ны эк зем п ляр 
ча ла ве ка. 
Но вая мя нуш ка, ад нак, не спа да ба ла ся 
мне і я рэз ка аб ла яў сяб ра. Мой ус п лёск, 
ад нак, быў пац вяр джэн нем Ула дзе вай 
ім г нен най пе ра ва гі на да мною. І та ды 
я гэ та ба чыў, і ця пер. Мы ба лан са ва лі ся 
бес пе ра пын на па між тым, што звяз ва ла 
нас на шай друж бай, тым, што я на зваў бы 
сён ня ча ла ве чай сім па ты яй, і тым, што мы 
не маг лі сфар му ля ваць у той час, што з’яў
ля ец ца на ту раль ным са пер ні цтвам юна
коў. Та му не шка да ва лі мы са бе дроб ных 
кук саў. Але дзя ку ю чы ім мы маг лі ба чыць 
адзін ад на го з ад лег лас ці, зве даць ме жы 
цяр пі мас ці адзін да ад на го, і перш за ўсё 
ўда ска наль ваць ма ста цтва рэз кай рэп лі кі. 
Так Ула дзя, не без школь ніц ка га пры ко лу, 
прык ле іў да май го школь на га імі джу яш
чар нае імя, і хоць я яго саск рэб ваў кож ны 
раз, Ула дзя ўсё прык лей ваў да мя не гэ та га 
Ге ко на — на ва чах і ву шах на шых ка лег, 
ло па ю чы ад сме ху. Я здаў ся. У дру гім 
тры мест ры пер ша га го да лі цэя мя нуш ка 
пры жы ла ся да мне па ста ян на, і як ні дзіў на, 
на ват па ча ла мне па да бац ца. Свай го проз
віш ча і імя — я не лю біў та му што ў мя не 
бы ло та кое пе ра ка нан не, што яны за ка рот
кія і зда мі на ва ныя зла вес ным гу кам «р», 
асаб лі ва віб ры ру ю чым, ка лі мя не вык лі ка лі 
да дош кі. Не ка то рыя на стаў ні кі па ча лі праз 
ней кі час звяр тац ца да мя не «Ге кон»! Да 
дош кі я ля цеў амаль як на кры лах. Ін шая 
спра ва, што і так я вяр таў ся да пар ты, ва ла
чыў шы тыя кры лы па пад ло зе.

Ге ко нам я быў да кан ца лі цэя, але пас
ля ма ла хто з ма іх зна ё мых на зы ваў мя не 
інакш. На ват сён ня. Не сум нен на, у гэ тым 
вя лі кі ўклад Ула дзя. — Для яго я заў сё ды 
быў Ге кон і так ён мя не ве лі чаў у сва іх 
ся мей ных і кам па ней скіх ко лах. На ват яго 
ма ма і, што смяш ней, яго да рос лы сын 
звяр та лі ся да мя не «Ге кон». Мы абод ва 
ў лі цэі неў за ба ве ста лі вя до мыя як Ге ко
ны. Мя не на зы ва лі Ге ко нам Пер шым, 
а Ула дзю — Ге ко нам Дру гім. Той дру гі 
ну мар вель мі яго зне ва жаў. Мне той Ге
кон так са ма быў не ў смак. Хоць з ін ша га 
бо ку... Як ха це ла ся б яш чэ раз па чуць пры
ві тан не: «Гэй, Ге кон»! І яш чэ раз па каш та
ваць — «Па доб на га» ша ка ла ду. 

vМі ра слаў ГрЫ КА

Ша ка лад і ге ко ны
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Дэк ла ма та ры цэн т раль ных спа бор ні
цтваў 48 Дэ кла ма тар ска га кон кур
су на бе ла ру скай мо ве «Род нае сло

ва» 22 са ка ві ка за ха пі лі ў Бель скім до ме 
куль ту ры вы со кім ма стац кім уз роў нем вы
сту паў. У Бельск пры е ха лі ка ля 130 са мых 
леп шых дэк ла ма та раў, якія пе ра маг лі ў ра
ён ных ад бо рах, дзе вы сту пі ла не каль кі со
цень удзель ні каў, у тым лі ку да школь ні кі, 
вуч ні пад ста во вых школ і гім на зі сты трэ ціх 
кла саў. Ёсць дзет кі і мо ладзь, якія з го ду 
ў год зай ма юць пе ра мож ныя мес цы пад
час цэн т раль ных спа бор ні цтваў кон кур су 
«Род нае сло ва». Да гэ та га спры чы ня юц ца 
іх здоль нас ці, а так са ма ад па вед ная і доў
гая пра ца на стаў ні ка з вуч нем, пад бор 
ці ка вых, ад па вед ных да ўзро сту дэк ла ма
та ра тэк стаў і са лід ная пра ца вуч ня ў час 
пад рых тоў кі. У вы пад ку да школь ні каў, але 
так са ма і ма лод шых вуч няў па чат ко вых 
школ, вя лі кае зна чэн не мо жа мець так са
ма пра ца баць коў, ка лі тыя ве да юць бе ла
ру скую мо ву і раз бі ра юц ца ў дэк ла ма цыі.

— З го ду ў год па не каль кі со цень 
вуч няў пры сту пае да кон кур су «Род нае 
сло ва». Уз ро вень дэк ла ма цыі сё ле та вы
со кі і вель мі важ нае, што дзет кі і мо ладзь 
пат ра пі лі ўме ла ін тэр п рэ та ваць дэк ла
ма ва ныя тво ры. Па каз ва юць яны сваю 
ін тэр п рэ та цыю бе ла ру скай па э зіі, але 
важ ная тут ро ля на стаў ні каў, якія ўме юць 
пры ві ваць лю боў да бе ла ру скай мо вы і па
э зіі, — за я віў стар шы ня кон кур с най ка мі сіі 
Ва сіль Се гень, ві цэстар шы ня БГКТ, якое 
ў ар га ні за цыі кон кур су ўспа ма га ла Та ва
ры ства бе ла ру скай куль ту ры.

Ужо тра ды цый на пер шы мі з вер шы ка мі 
вы сту пі лі да школь ні кі, якія за ці ка ві лі саб
ра ных сва і мі шчы ры мі, ад важ ны мі і зап рэ
зен та ва ны мі на пры стой ным уз роў ні дэк
ла ма цы я мі. Пры е ха лі яны з са маў ра да вых 
і не пуб ліч ных прад ш кол ляў у Бе ла сто ку, 
Бель скуПа для ш скім і Гай наў цы. На кон
курс пры яз джа юць так са ма да школь ні кі 
з вя ско вых гмін. Сё ле та да цэн т раль ных 
спа бор ні цтваў дай ш ла даш коль ні ца з Не
пуб ліч най пад ста во вай шко лы ў Арэш ка
ве, у якой вя дуц ца за нят кі з ма ле ча мі. Вуч
ні пад ста во вых школ зма га лі ся за пе ра мо
гу ў трох ка тэ го ры ях. Ці ка ва дэк ла ма ва лі 
вуч ні ма лод шай і ся рэд няй груп (ра зам аж
но звыш вась мі дзе ся ці асоб) і ста рэй шыя 
вуч ні пад ста во вых школ, якія ацэнь ва лі ся 
ў ад ной ка тэ го рыі з трэ цяк лас ні ка мі гім на
зій, якія згод на з но вай рэ фор май ас ве ты 
дзей ні ча юць апош ні год.

— Вель мі важ на па даб раць для дэк
ла ма цыі тэкст ад па вед ны да ўзро сту, 
тэм пе ра мен ту і за ці каў лен ня вуч ня. Пры 
пад бор цы вер шаў ка ры ста ем ся бе ла ру скі
мі кніж ка мі і ін тэр нэ там. Ах вот ных дэк ла
ма ваць пабе ла ру ску ёсць мно га, па коль кі 
на шы дзет кі лю бяць вы сту паць пе рад пуб
лі кай і з не цяр п лі вас цю ча ка юць кон кур су, 
— ска за лі на стаў ні цы бе ла ру скай мо вы 
— апя кун кі юных дэк ла ма та раў.

На цэн т раль ныя спа бор ні цтвы дэ кла ма
тар ска га кон кур су пры вез лі сва іх дзе так 
так са ма баць кі. Част ка з іх зай ма ла ся пад
рых тоў кай сва іх до чак і сы ноў да дэк ла ма
цыі і ха це лі па гля дзець на рэ зуль тат сва ёй 
пра цы і на вы сту пы ін шых дэк ла ма та раў, 
каб зра біць выс но вы для пад рых тоў кі ў на
ступ ным го дзе. Част ка дзе так і мо ла дзі ці
ка ві ла ся вы ступ лен ня мі сяб роў і з вя лі кай 
ува гай са чы лі за імі.

— Слу ха ю чы ка лег мы ву чым ся не толь
кі пра віль най дэк ла ма цыі, але так са ма мо
жам па раў наць роз ныя вы ка нан ні па доб
ных тво раў, — га ва ры лі дэк ла ма та ры.

Мі ко ла Аб ра мюк з Не пуб ліч най пад ста
во вай шко лы імя свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
ў Бе ла сто ку за я віў, што вель мі лю біць 
ву чыц ца пабе ла ру ску, ха дзіць на за нят кі 
па бе ла ру скай мо ве і пры сту пае да кон кур
саў на род най мо ве. У прад мет ным кон кур
се бе ла ру скай мо вы стаў ён лаў рэ а там, 
а ў дэ кла ма тар скім кон кур се вы сту піў 
паак цёр ску.

— У на шай шко ле мно га вуч няў пры сту
пае да кон кур су «Род нае сло ва». Сён ня 
пры е ха ла адзі нац цаць на шых дэк ла ма
та раў. Я ка ры ста ю ся роз ны мі кры ні ца мі 
і ста ра ю ся вы шук ваць што раз но вы рэ
пер ту ар на шым дзет кам. Але ёсць та кія 
тво ры, як «Іко на» Ан ны Бя ляў скай, якія 
вуч ні вель мі хо чуць дэк ла ма ваць што год. 
Тэк сты я вы шук ваю та кія, каб перш за ўсё 
спа да ба лі ся вуч ням, але і па ды хо дзі лі да 
іх тэм пе ра мен ту, бо гэ та вель мі важ нае, 

На стаў ні цы бе ла ру скай мо вы са школ 
у Арэш ка ве, Ор лі і ПШ № 2 у Гай наў цы — 
Ірэ на Ге ра сі мюк, Ан на Фран коў ская і Алі
на Які мюк ска за лі, што іх вуч ні так са ма 
ах вот на пры сту па юць да кон кур су «Род
нае сло ва», а больш здоль ныя ча ста да бі
ва юц ца пос пе хаў на цэн т раль ным уз роў ні. 
Я заў ва жыў, што па ста ян ныя ўдзель ні кі 
цэн т раль ных спа бор ні цтваў вель мі ўваж лі
ва со чаць за вы сту па мі ін шых кан кур сан
таў. Го ся Га лён ка дэ кла ма ва ла з пер шых 
кла саў ву чо бы ў ПШ у Арэш ка ве, а за раз 
па спя хо ва прад стаў ляе Гай наў скую бел
гім на зію.

— Я вель мі люб лю дэк ла ма ваць і та му 
што год пры сту паю да кон кур су «Род нае 
сло ва». Па да ба ец ца мне так са ма кон курс 
«Бе ла ру ская га вэн да». У абод вух вы пад
ках люб лю ды на міч на вы сту паць з жар
тоў ны мі тэк ста мі. Ін шыя вуч ні лю бяць 
дэк ла ма ваць рэф лек сіў ныя тво ры і вель мі 
важ на, каб да па са ваць тэкст да тэм пе ра
мен ту вы сту па ю чай асо бы, — ска за ла Го
ся Га лён ка з Гай наў скай бел гім на зіі, якая 
за ня ла дру гое мес ца.

асканалы
эк ла ма тары!

Яе школь ны сяб ра Якуб Ка зі мі рук па
чаў дэк ла ма ваць, бу ду чы вуч нем шко лы 
ў На ва кор ні не. Ця пер як ву чань бел гім на
зіі пра цяг вае дэк ла ма ваць і ра сказ ваць 
пад час «Бе ла ру скай га вэн ды».

— Спа чат ку трэ ба вуч ням раст лу ма
чыць змест тво раў, на ву чыць пра віль на му 
вы маў лен ню слоў, каб не ра бі лі па мы лак 
у ак цэн ту а цыі. Паз ней ву чац ца яны ін тэр
п рэ та цыі тво раў. Пат рэб ная яш чэ ад ва га 
вы сту піць пе рад пуб лі кай. Сён ня вель мі 
вы со кі ўзро вень дэк ла ма цыі ва ўсіх ка тэ
го ры ях і аб пе ра мо зе бу дуць вы ра шаць дэ
та лі, — ска за ла на стаў ні ца бе ла ру скай мо
вы ў ПШ № 4 у Гай наў цы Бе а та Кен дысь, 
якой дач ка Маг да лі на ўда ла дэ кла ма ва ла 
пад час цэн т раль ных спа бор ні цтваў.

— Спа чат ку я ву чу на шых дзе так пад
ста вам дэк ла ма цыі, а паз ней яны на бі ра
юць во пы ту і, ка лі са лід на рых ту юц ца да 
кон кур саў, з ча сам па чы на юць пе ра ма
гаць. Ка лі вуч ні вель мі та ле на ві тыя, мо
гуць ад ра зу да біц ца пе ра мо гі, — ска за ла 
на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы са шко лы 
ў Нар ве Ні на Аб ра мюк. — Мая ву ча ні ца 
Алі вія Жэп ка дэк ла муе здаў на, а бра ты 
Ку ту за вы па ча лі дэк ла ма ваць паз ней і ўсе 
пра яў ля юць здоль нас ці да дэк ла ма цыі.

— Мы су поль на з на шай на стаў ні цай 
Ні най Аб ра мюк пад бі ра ем тво ры да 
дэк ла ма цыі. Яна ву чыць нас пра віль на 
дэк ла ма ваць, пад каз вае на што асаб лі ва 
звяр нуць ува гу, каб вы ступ ат ры маў ся ўда
лым, — за я ві лі бра ты Марк і Ула дыс лаў 
Ку ту за вы.

— У бель скай «трой цы» вель мі мно га 
вуч няў пры сту пае да кон кур су. Спа чат ку 
ро бім школь ныя ад бо ры, за тым удзель ні
ча ем у ра ён ных, якія так са ма ад бы ва юц ца 
ў на шай шко ле. Ёсць дэк ла ма та ры, якія 
што год пры сту па юць да кон кур су і ча ста 
да бі ва юц ца пос пе хаў, — га ва ры ла на стаў
ні ца бе ла ру скай мо вы ў «трой цы» Ва лян ці
на Ба бу ле віч.

— Мы лю бім дэк ла ма ваць і ўжо звык
лі ся вы сту паць пе рад пуб лі кай. Ад нак 
вель мі важ нае пе ра даць, як мы ра зу ме ем 
і ад чу ва ем тое, што дэк ла му ем, — за я ві лі 
най ста рэй шыя вуч ні бель скай «трой кі», 
з лі ку якіх са мае вы со кае дру гое мес ца за
няў Да від Дзі коў скі.

— Я толь кі з па чат ку гэ та га школь на га 
го да па ча ла ву чыц ца бе ла ру скай мо ве 
ў сва ёй шко ле, па коль кі ха чу па сту піць 
у бел лі цэй. Ад нак я ра ней удзель ні ча ла 
ў кон кур се «Бе ла ру ская пес ня», спя ва ла 
со ла і ў ка лек ты ве Сту дыі пес ні ГДК. Мне 
па да ба ец ца так са ма дэк ла ма цыя і та му 
ра шы ла ся вы сту паць, — ска за ла Зо ся Фі
лі пюк з ПШ № 3 у Гай наў цы.

Мар ты на Бе ла ве жац са шко лы ў Чы
жах дэк ла муе пабе ла ру ску здаў на і ро
біць гэ та ўда ла. Паз ней па ча ла яна так са
ма спя ваць у Сту дыі пес ні ГДК і ў абод вух 
бе ла ру скіх кон кур сах да бі ва ец ца пос пе
хаў, аб чым рас па вя да ла яе ма ма Іа ан на 
Бе ла ве жац.

Кон курс «Род нае сло ва» ўда ла вя ла 
ды рэк тар Бель ска га до ма куль ту ры Аль
ж бе та Фі ё нік. Жу ры, у якім пра ца ва лі Ва
сіль Се гень, Юр ка Ба е на і Яні на Плю то віч, 
пад вя ло вы ні кі дэ кла ма тар ска га кон кур су. 
Звыш пя ці дзе ся ці дэк ла ма та рам бы лі 
пры зна ча ны ўзна га ро ды, а звыш дзе ся ці 
— вы лу чэн ні. З лі ку да школь ні каў пер
шыя мес цы за ня лі Ксе нія Гра ма то віч 
з Не пуб ліч на га сад ка № 1 імя св. Дзі цят кі 
Гаў ры і ла ў Бель скуПад ляш скім, Да мі ні ка 
Сце па нюк і Лей сан Ле пай з Са маў ра да
ва га сад ка № 14 у Бе ла сто ку. У ка тэ го рыі 
вуч няў пер шых трох кла саў па чат ко вых 
школ пер шыя мес цы за ня лі Зу зан на Мі-
ран ке віч з бель скай «трой кі», Маг да лі на 
Кен дысь з ПШ № 4 у Гай наў цы, Да мі ні ка 
Ле пай з ПШ № 4 у Бе ла сто ку і Габ ры ель 
Які мюк з НПШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
ў Бе ла сто ку. Ся род вуч няў з чац вёр та га 
па шо сты клас пе ра мож ца мі пер шых мес
цаў ста лі Мі ко ла Аб ра мюк з НПШ свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Алі вія 
Жэп ка са Школь надаш коль на га ком п лек
су ў Нар ве і Мар ты на Гэ раз з бель скай 
«трой кі». У ка тэ го рыі вуч няў сё ма га, вось
ма га кла саў ПШ і гім на зі стаў трэ ціх кла
саў пер шы мі ста лі Мар ты на Бе ла ве жац 
з ПШ у Чы жах, Зо фія Фі лі пюк з ПШ № 3 
у Гай наў цы і Марк Ку ту заў са Школь на
даш коль на га ком п лек су ў Нар ве.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА рО ЗА

— за я ві ла на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы 
Іа ан на Мар ко з НПШ імя свсв. Кі ры лы і Мя
фо дзія ў Бе ла сто ку.

 Да мі ні ка Ле пай з ПШ № 4 у Бе ла сто ку  Мі ко ла Аб ра мюк з НПШ свсв. КіМ ў Бе ла сто ку

 Алі вія Жэп ка са Школь на га ком п лек су ў Нар ве Мар ты на Бе ла ве жац з ПШ у Чы жах

 Зо фія Фі лі пюк з ПШ № 3 у Гай наў цы  Го ся Га лён ка з Гай наў скай бел гім на зіі

 Да від Дзі коў скі з ПШ № 3 у Бель ску-Пад ляш скім

Д
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Аб ча ром хаў скай 
куль ту ры (5)
Зас на ван не до ма куль ту ры «Ка ле яж» 

— адзі най куль тур най уста но вы ў чы гу
нач ным па сёл ку бя рэ па ча так з 1960 го
да. Гэ та бы ла ідэя ра бо ча га ка лек ты ву 
і мяс цо вых улад. Не аб ход ныя бу даў ні
чыя ма тэ ры я лы і фі нан са вую да па мо гу 
за бяс пе чы ла Цэн т раль ная ды рэк цыя 
ПКП у Вар ша ве, ра бо чую сі лу — пра цаў
ні кі чы гу нач ных прад п ры ем стваў. Мож
на ска заць, што «Ка ле яж» вы ра стаў на 
гра мад скіх па чат ках. Два га ды са ма ах
вяр най пра цы за вяр шы лі ся зда чай у ка
ры стан не ў каст рыч ні ку 1962 го да пры
го жа га куль тур на га аб’ ек та. Кі раў ні ком 
до ма куль ту ры быў наз на ча ны Мі ка лай 
Га рад ке віч — са ма ад да ны куль тур ны 
дзе яч, іні цы я тар шмат лі кіх іні цы я тыў. 
Ужо ў пер шых па чат ках ар га ні за ваў ён 
му зыч ны гур ток, якім кі ра ваў Валь дэ
мар Са віц кі, а ў 1977 го дзе быў ім ство ра
ны ду ха вы ар кестр. Та ма ра Кер да ле віч, 
якая па ча ла пра ца ваць ін ст рук та рам 
з 1977 го да, пры кан цы гэ та га ж го да ар
га ні за ва ла ля леч ны тэ атр. Пад бі ра ла рэ
пер ту ар, бы ла рэ жы сё рам па ста но вак. 
Ра зам з вуч ня мі па чат ко вай шко лы вы
кон ва ла ляль кі. Са сва ім тэ ат рам тры 
ра зы ўдзель ні ча ла ў аг ля дах ля леч ных 
тэ ат раў і зай ма ла вя ду чае мес ца. Раз 
ча ром хаў скія ля леч ні кі вы сту пі лі ў Бе ла
стоц кім тэ ат ры «Свершч». У кан цы 1977 
го да на стаў нік Сяр гей Смык ар га ні за ваў 
пла стыч ны гур ток. Пра цы ча ром хаў ска
га ма ста ка прэ зен та ва лі ся на аг ля дах 
і вы стаў ках чы гу нач ных ма ста коўса ма
дзей ні каў у Вар ша ве і Тар ноў скіх Гу рах. 
Яго вуч нем быў Ан д рэй Мір коў скі, які на
быў вя до масць спе цы я лі ста па гра фі цы 
і лі наг ра вю ры ў ка тэ го рыі ма ста коўнеп
ра фе сі я на лаў на Гай наў ш чы не.

У час рэст рук ту ры за цыі чы гун кі Цэн
т раль ная ды рэк цыя ПКП у Вар ша ве аб
ме жа ва ла да та цыі для «Ка ле я жа». Гэ та 
па гра жа ла бан к ру цтвам для ча ром хаў
скай куль тур най адзін кі. Гмін ны са маў
рад не мог на гэ та да зво ліць. У хо дзе 
пе ра га во раў гмі на за даў гі пе ра ня ла дом 
куль ту ры «Ка ле яж». З 1 мая 1993 го да гэ
ты аб’ ект пры няў наз ву Гмін ны ася ро дак 
куль ту ры. У да лей шым хо дзе ў Гмін ным 
ася род ку пра ца ваў му зыч ны гур ток, якім 
зай ма лі ся тры ін ст рук та ры: Валь дэ мар 
Са віц кі, Бар ба ра Ку зуб і Юзэф Кор кус. 
У гур т ку дзе ці ву чы лі ся іг раць на гі та ры 
і акар дэ о не. У за нят ках удзель ні ча ла 
двац цаць дзе так. Ча ром хаў ска му ГА Ку, 
як і ін шым па доб ным уста но вам, не ха
па ла гро шай на рэ а лі за цыю ста тут ных 
за дач. Уз нік ла ідэя за няц ца гас па дар чай 
дзей нас цю. У вы ні ку ар га ні за ва лі мі ні
ка фей ку і пункт пра ка ту філь маў. Неў за
ба ве па вя лі чыў ся пра цоў ны ка лек тыў 
ча ром хаў ска га цэн т ра куль ту ры да ча
ты рох шта таў: ды рэк та ра, біб лі я тэ ка ра 
і двух ін ст рук та раў. Усе яны лі чы лі ся пра
цаў ні ка мі гмі ны. Кож ную ня дзе лю ў ГАК 
ар га ні за ва лі ды ска тэ кі. Для ла каль най 
гра мад скас ці даз во ле на ар га ні за ваць 
у клу бе вя сел лі. Ат ры маў ся знач ны пры
бы так за арэн ду па мяш кан ня і двух ба
ко вая ка рысць — ды рэк та ру гра шо вы 
пры бы так, а ар га ні за та ру вя сель най ім
п рэ зы — вы га да і раз дол ле ў за ба ве ды 
паз бя ган не ба ла га ну ў ха це.

У каст рыч ні ку 1993 го да па ра воз нае 
дэ по з на сы чаль няй ар га ні за ва лі Дзень 
се ні ё ра на сто ча ла век. Пас ля вы сту па
лі ка ба рэ Баг да на Смо ле ня і ка лек тыў 
з Кры нак. Ар ты сты бы лі цёп ла ўспры
ня ты ча ром хаў скай пуб лі кай. Мож на 
ска заць, што чы гу нач на му па сёл ку «пе
раст рой ка» до ма куль ту ры «Ка ле яж» 
на Гмін ны цэнтр куль ту ры па спры я ла.

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

Са кол ка і Га род ня су поль на рэ-
а лі зу юць тран с па меж ны пра ект 
«Шля х Ты зен гаў за». У рам ках 
су пра цоў ні цтва бу дуць ад ноў ле-
ны ста ра даў нія ка мя ні цы, паў ста-
нуць так са ма ро вар ныя сцеж кі 
з ін фар ма цы яй пра вар тыя на вед-
ван ня мес цы Са коль ш чы ны. Пра 
пас пя хо вую суп ра цу Са кол кі і Га-
род ні бу дзе свед чыць так са ма 
но вая га ра дзен ская ка вяр ня «Ка-
фэ Ева». Аб пра ек це, чар го вых 
пла нах тран с г ра ніч на га су пра цоў-
ні цтва і бе ла ру саў Са коль ш чы ны 
«Ні ва» раз маў ляе з бур га містр 
Са кол кі ЕВАЙ КУ ЛІ КОЎ СКАЙ.

— Пад ка нец лю та га Вы гас ці лі 
ў Са кол цы мэ ра Га род ні Мя чыс ла ва 
Гоя. Раз мо вы ты чы лі ся су поль на рэ-
а лі за ва на га тран с г ра ніч на га пра ек та 
«Шля х Ты зен гаў за».

— Мэр Га род ні аса бі ста пры е хаў, каб 
да піль на ваць апош ніх пра цэ дур ных ра
бот, звя за ных са «Шля хам Ты зен гаў за». 
Ад нак у час гэ та га ві зі ту на ра дзі лі ся но
выя дум кі.

— Мо жа це ўжо імі па дзя ліц ца з чы-
та ча мі «Ні вы»?

— Так. Са кол ка — го рад бліз кі сэр
цу Га род ні, і на ад ва рот. На шы жы ха ры 
ма юць па доб ныя пат рэ бы. За раз хо чам 
су поль на за няц ца ахо вай пры ро ды. Зна
чыц ца, па на шым ба ку і на Га ра дзен ш
чы не хо чам па бу да ваць звал кі смец ця. 
Ма ем та кое ў Кар чах, але з гэ тым мес
цам увесь час уз ні ка юць праб ле мы. Па
доб ную сі ту а цыю мае Га род ня. Там сваё 
смец це во зяць аж но пад Мінск. Ча ка ем 
но вых тран с г ра ніч ных пра ек таў. Бу дзем 
іс ці ў на прам ку ахо вы пры ро ды. Мо жа 
гэ та не так эфек т нае, але на доў гія га ды 
дасць спа кой жы ха рам Га род ні і Са кол
кі. Хо чам доб раў па рад ка ваць не каль кі 
дзя сят каў гек та раў зям лі, дзе мож на 
бы ло б склад ваць смец це. За раз гмі на 
пра буе пера няць кан т роль над гэ тай тэ
ры то ры яй, але спра вы вы ра ша юц ца ўжо 
ў су дах. Мне за ле жыць, каб на шы жы ха
ры маг лі бяс печ на піць ва ду, ма ю чы га
ран тыю, што ў ёй ня ма ні чо га ад гэ та га 
смец ця, якое не ад па вед на склад ва ец ца.

— Як гэ та бу дзе вы гля даць на бе ла-
ру скім ба ку?

— Га род ня так са ма мае ве лі зар ныя 
пат рэ бы і на пэў на боль шыя гро шы пой
дуць на Га род ню. Вя до ма, Са кол ка — го
рад, а Га род ня — мет ра по лія. Усёта кі 
на шы пра ек ты вель мі ўда лыя, заў сё ды 
ка ры ста юц ца вя лі кай па пу ляр нас цю. Не 
ве даю вы пад ку, каб нех та ін шы ся гаў 
па срод кі на тран с г ра ніч ныя пра ек ты на 
ахо ву пры ро ды. Мы бу дзем іні цы я та ра мі 
і гэ та бу дзе неш та іна ва цый нае. Перш 
за ўсё ідзе пра гэ та, каб жы ха ры Га род ні 
і Са кол кі бяс печ на ся бе ад чу ва лі. А на 
гэ тым і мне, і мэ ру Га род ні вель мі за ле
жыць.

— У час ві зі ту мэ ра Га род ні Вы так-
са ма раз маў ля лі аб пра ек це «Шля х 
Ты зен гаў за», на які ўда ло ся ат ры-
маць ка ля 2 мі льё наў еў ра. Ка лі ру-
шаць ра бо ты?

— Ві зіт мэ ра Га род ні ў Са кол цы быў 
вы ні кам та го, што мы яш чэ не ат ры ма лі 
гро шай з мі ні стэр ства. Пад ка нец лю та
га тра піў да нас пер шы транш гро шай. 
Та му мы маг лі афі цый на дзей ні чаць з 1 
са ка ві ка. Ма ем амаль год спаз нен ня 
ў пра цах над пра ек там, але гэ та не па 
ві не Са кол кі ці Га род ні. Тут вы ра шае 
поль скі ўрад, які так са ма па тра ба ваў за
вер шыць усе не аб ход ныя фар маль нас ці. 
За раз мы ўжо за яў ля ем аб аў к цы ё нах. 

Пра цы пач нуц ца пад ка нец жніў ня і ма
ем два га ды на рэ а лі за цыю пра ек та.

— Па коль кі так па спя хо ва скла да ец-
ца са коль ска-га ра дзен ская суп ра ца, 
мо жа так са ма вар та больш прыг ле-
дзец ца бе ла ру сам Са коль ш чы ны, пы-
тан ню бе ла ру скай мо вы ў са коль скіх 
шко лах?

— У Са кол цы ня ма та кіх па трэб. 
У нас бе ла ру ская мен шасць хут ка асі мі
лю ец ца. Ка лі га ва рыць пра бе ла ру скую 
мен шасць, яна ў вя лі кай сту пе ні пра ва
слаў на га ве ра выз нан ня. Дзе ці з вя ско
вых школ, на ват ка лі іх жмень ка — дзве
ча ты ры асо бы, ма юць маг чы масць 
удзель ні чаць у за нят ках пра ва слаў най 
рэ лі гіі. Ка лі ідзе пра на ву чан не бе ла ру
скай мо ве ў шко лах, бу дзем аб гэ тым 
ду маць, ка лі бу дуць та кія га ла сы з бо ку 
баць коў. Да гэ та га ча су да мя не не дай
шлі ін фар ма цыі аб та кой пат рэ бе. У нас 
ня ма так шмат бе ла ру саў, як у Гай наў цы 
ці Бель скуПад ляш скім. Там бе ла ру ская 
мен шасць гэ та боль шасць. Ад нак мы тут 
так са ма ар га ні зу ем ся і па каз ва ем бе ла
ру скую куль ту ру ў час роз ных ме ра пры
ем стваў ці фе сты ва ляў. За раз, спа дзя ю
ся, ад к ры ем ся яш чэ больш і яш чэ лепш 
паз на ё мім ся з бе ла ру скай куль ту рай, 
дзя ку ю чы «Шля ху Ты зен гаў за» і куль тур
на му аб ме ну, спек так лям ці роз на га ты
пу ме рап ры ем ствам. Ка мя ні ца бу дзе до
мам куль ту ры, прыс ве ча ным сла ву та му 

Ты зен гаў зу. Гэ ты бу ды нак мае слу жыць 
гра мад ству. Ме на ві та ад жы ха роў бу дзе 
за ле жаць як вы ка ры ста ем гэ тае мес ца. 
Ужо ма ем вель мі шмат пра па ноў, перш 
за ўсё ад се ні ё раў з Са кол кі. Яны вель мі 
моц на ан га жу юц ца ва ўсё, што ад бы ва
ец ца ў на шым го ра дзе.

— Пра ект „Шля х Ты зен гаў за” мае 
пра соў ваць куль тур на-гі ста рыч ную 
спад чы ну поль ска-бе ла ру ска га па меж-
жа. Маг чы ма ка мя ні ца Ты зен гаў за 
ў Са кол цы ста не та кім мес цам, у якім 
так са ма бу дзе мож на не ча га да ве дац-
ца пра куль ту ру і дзей насць бе ла ру саў 
Са коль ш чы ны, па чы таць «Ні ву»?

— Бу дзем над гэ тым пра ца ваць. 
Па вод ле мя не пра ект па ві нен па кі нуць 
тры ва лы і ста ноў чы след як у нас, так 
і ў су сед няй Га род ні. Ма гу па га на рыц ца, 
што там у тым бу дын ку, які бу дзе ра
ман та ва ны па пра ек це «Шля х Ты зен гаў
за», з’я віц ца ка вяр ня. Пер ша па чат ко ва 
стар шы ня Га ра дзен ска га гар вы кан ка ма 
па ве да міў, што ў бу дын ку бу дзе ка вяр ня 
«Са кол ка». Але прый шоў да ін шай дум
кі, што ніх то яш чэ столь кі не зра біў для 
Га род ні, як па ні бур га містр. І та му ка вяр
ня бу дзе на зы вац ца «Ева». Усіх сар дэч
на зап ра шаю ў маю ка вяр ню ў Га род ні.

— Він шую і дзя кую за раз мо ву!

vТэкст і фота Уршуля ШУБЗдА

У Га род ні з’я віц ца ка вяр ня «Ева» ў го нар 
бур га міст ра Са кол кі Евы Ку лі коў скай

 Ка мя ні ца Ты зен гаў за ў Са кол цы
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Ча ты ры ме ся цы та му згад ваў 
я ў гэ тым мес цы пра ад ну 

з най ба га цей шых у све це ву ліц 
— Вак заль ную ў швей цар скім 
Цю ры ху. З ча го ўзя ло ся ба гац це 
гэ тай, зда ва ла ся б, не вя лі кай аль-
пій скай дзяр жа вы? Мер ка ван ні на 
гэ тую тэ му мо гуць быць роз ныя, 
ад нак, ба дай, да мі нуе пе ра ка нан-
не, што та кі рост даб ра бы ту швей-
цар цаў быў, па ра дак саль на, вы ні-
кам Дру гой су свет най вай ны.

Швей цар скі са цы ё лаг Жан Цыг лер так 
пі саў пра сваю кра і ну: „У кож ную эпо

ху швей цар цы іш лі су праць ця чэн ню, ро бя
чы ўсё на ад ва рот чым іх нія су се дзі. У кан
цы ХІ ста год дзя ў Еў ро пе ўзні ка лі буй ныя 
фе а даль ныя ма нар хіі, якія пе ра жы ва лі 
пік свай го роск ві ту ў XIV і XV ста год дзях. 
Швей цар цы, інакш чым ін шыя на ро ды, 
праг на лі фе а даль ных па ноў — і сва іх су ро
дзі чаў, і ін ша зем цаў — спяр ша ў рэ гі ё не ма
сі ва Га тар да ства ра лі хаў рус ныя не за леж
ныя суб’ ек ты, а дак лад ней — му жыц кія 
дзяр жа вы. Пас ля на сту пі ла аб’ яд нан не са 
ўзбун та ва ны мі гмі на мі воль ных га ра доў 
Свяш чэн най Рым скай Ім пе рыі гер ман
скай на цыі і Швей цар ска га пла то. Ка лі 
га ва рыць пра іх нюю ўнут ра ную ар га ні за
цыю, то ў му жыц кіх дзяр жа вах па на ва ла 
не пас рэд ная дэ ма кра тыя ха рак тэр ная 
вя ско вай су поль нас ці, за тое га ра ды бы лі 
зда мі на ва ныя цэ ха мі. Ця гам шас ці ста год
дзяў адзі ным су поль ным фун да мен там 
кан фе дэ ра цыі бы ла ўза е ма да па мо га ў ад
но сі нах да вон ка вых сіл, ва ен нае су пра цоў
ні цтва дзе ля аба ро ны пе рад ата ка мі буй
ных фе а даль ных ма нар хій ды су поль ная 
аба ро на сва бо ды. Гэ ты анах ра нізм дат ры
ваў да ХІХ ста год дзя. І ка лі па ўсёй Еў ро пе 
мац не лі су ве рэн ныя і сцэн т ра лі за ва ныя 
на цы я наль ныя дзяр жа вы, швей цар цы 
зноў зра бі лі на ад ва рот: ства ры лі фе дэ
раль ную дзяр жа ву, якая па сут нас ці бы ла 
фе дэ ра цы яй, а толь кі кры ху дзяр жа вай. 
На род лі чыц ца звя зам ад нос на не за леж
ных гра мад скас цей з улас ны мі мо ва мі, 
куль ту ра мі, рэ лі гі я мі і гі сто ры я мі. Гэ та кан
фе дэ ра цыя, якой адзін ства мае вон ка выя 
кры ні цы, а мэ тай з’яў ля ец ца су поль ная 
аба ро на. Та маш нія гра мад скас ці не жы
вуць ра зам, толь кі по бач ся бе. І Швей ца
рыя па сут нас ці не з’яў ля ец ца дзяр жа вай, 
толь кі аба рон най су поль нас цю. Яна па тра
буе чу жых, толь кі ін ша зем цы ахоў ва юць 
Швей ца рыю пе рад рас па дам”.

Гэ тая не ар ды нар ная па лі ты ка да ла 
свой ста ноў чы плён: швей цар цы ў наш 

час лі чац ца ад ным з най ба га цей шых 
на ро даў све ту. Іс нуе тэ зіс, што та ко га 
даб ра бы ту да бі лі ся яны та му, што тры ма
лі ся ней т раль нас ці, што не ўдзель ні ча лі 
ў апош ніх сус вет ных вой нах, што іх няя 
кра і на не бы ла ў іх вы ні ку зніш ча на. Для 
не ка то рых вай на гэ та вя лі кія раз ру шэн ні 
ма тэ ры яль ных і ду хо вых каш тоў нас
цей, для ін шых маг чы масць на жы вы. 
Швей цар цам ста віц ца за кід, што яны 
на жы лі ся на Дру гой су свет най вай не. 
Гэ ты за кід стаў ляе сва ім суг ра ма дзя нам 
і Жан Цыг лер. Па вод ле яго ў час апош
няй вай ны швей цар скія бан кі на жы лі ся 
на зра ба ва ным гіт ле раў ца мі па ўсёй Еў
ро пе даб ром, асаб лі ва яў рэй скім, яко га 
да ва ен ныя ўла даль ні кі за гі ну лі ў хо дзе 
ха ла ко ста, не па кі да ю чы спад ка ем цаў.

Яш чэ раз Жан Цыг лер: «W 1949 r. 
Szwaj ca ria pod pi sa ła taj ną kon wen c ję 

z ko mu nis tycz ną Pol ską, na mo cy któ rej 
Szwaj ca ria prze ka za ła Pol s ce ma jąt ki zło żo
ne na szwaj car skich kon tach przez pol skich 
Ży dów za bi tych przez na zis tów, zaś Pol ska 
prze la ła te pie nią dze z pow ro tem do Szwaj
ca rii w ra mach od sz ko do wa nia za wyw łasz
cze nie przez no wy, ko mu nis tycz ny re żim 
szwaj car skich ban ków i przed się biorstw 
w War sza wie, Kra ko wie i in nych mias tach 
Pol ski».

Не бу ду я тут умеш вац ца ў ацэн кі знаў
цаў праб ле мы, але пры на го дзе ўста

ла пе ра да мною пы тан не: а ці ней кі мі ры
ка шэ та мі не пай ш ло ў Швей ца рыю і на
ша даб ро, за хоп ле нае з на шай тэ ры то
рыі цар скі мі ўла да мі і іх пад на ча ле ны мі? 

Бо ж у хо дзе бе жан ства на ша та дыш няе 
ду ха вен ства па за га дзе цар скіх іе рар
хаў вы во зі ла за са бою ўсе каш тоў нас ці, 
хай са бе і сціп лыя, на коп ле ныя на шым 
на сель ні цтвам. Пас ля ўсё гэ та тра пі ла 
ў ру кі баль ша ві коў. Пра цы тую фраг мент 
да лей шай гі сто рыі аў тар ства Іга ра Бу
ні ча: „Ле нин 23 фев ра ля 1922 го да под
пи сал дек рет „Об изъ я тии цер ков ных 
цен но стей в поль зу го ло да ю щих”. 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. Чи стая при быль со ста ви ла два 
с по ло ви ной мил ли ар да зо ло тых руб лей 
(по очень скром ной оцен ке роб ких исто
ри ков эпо хи пе рест рой ки и глас но сти). 
По мне нию за пад ных спе ци а ли стов, эту 
циф ру сле до ва ло бы уве ли чить ра за 
в три. Всета ки хра мов и мо на сты рей 
бы ло очень мно го, а су ще ство ва ли они, 
в сред нем, лет по 300. Пом нит ся, что 
АРА (англ. Ame ri can Re lief Ad mi nis t ra tion, 
ARA — Аме ры кан ская ад мі ніст ра цыя да
па мо гі — А. В.), ист ра тив 137 мил ли о нов 
дол ла ров, на кор ми ла и спас ла от смер ти 
бо лее 20 мил ли о нов об ре чен ных. Со вет
ская ста ти сти ка ука зы ва ет, что в 1922
1923 го дах хле ба за гра ни цей бы ло за
куп ле но на 1 (один) мил ли он руб лей, то 
на се ме на. Что ка са ет ся за ку пок ско та 
и сель ско хо зяй ствен ных ору дий, то их 
не бы ло во об ще. Ку да же пош ли эти нес
мет ные сок ро ви ща? Ведь, ес ли бы раз де
ли ли по ров ну, как бы ло обе ща но, толь ко 
их, то да же ра зо рен ная Рос сия смог ла 
бы быст ро прев ра тит ь ся в неч то бо га тое 

и цве ту щее, вро де Ку вей та. Но ни че го 
по доб но го, есте ствен но, не про и зош ло, 
ибо цель бы ла пря мо про ти во по лож ная. 
„Ли хо рад ка, на ми ро вых бир жах, выз ван
ная рез ким па де ни ем цен на зо ло то, свя
зы ва ет ся спе ци а ли ста ми с по ступ ле ни ем 
на ми ро вой ры нок боль ших пар тий это го 
ме тал ла из Рос сии. Пар тию боль ше ви
ков, пра вя щую ны не в этой нес част ной 
стра не, впол не мож но наз вать „пар ти ей 
жел то го дья во ла„”, — пи са ла ан г лий ская 
га зе та „Гар ди ан” в мар те 1923 го да. Ей 
вто ри ла га зе та „Тайм”: „По куп ка ле вы ми 
со ци а ли ста ми двух ше сти э таж ных до мов 
в де ло вой ча сти Лон до на по аук ци он ной 
це не в 6 мил ли о нов фун тов стер лин гов 
за дом и уста нов ка за че ты ре мил ли о на 
фун тов стер лин гов пом пез но го па мят ни
ка Кар лу Мар к су на ме сте его пог ре бе ния 
сви де тель ству ют о том, что боль ше ви
кам в Моск ве есть ку да тра тить день ги, 
кон фи ско ван ные у цер к ви яко бы для по
мо щи го ло да ю щим”. Да апош няй звест кі 
пат рэб ная ага вор ка: бюст Кар ла Мар к са 
на яго лон дан скай ма гі ле быў уста ноў ле
ны ў 1956 го дзе.

Не пра Лон дан я згад ваў, але пра 
Швей ца рыю, што і ту ды маг лі па тра

піць каш тоў нас ці з ра сій скіх схо віш чаў. 
Ха ця з 1923 го да са ве ты пар ва лі ган д
лё вы аб мен са Швей ца ры яй у ад каз за 
за бой ства ў гэ тай кра і не са вец ка га дып
ла ма та Вац ла ва Ва роў ска га. Заст рэ ліў 
яго ўця кач з са вец кай Ра сіі Ма рыс Кан
ра дзі, унук швей цар ска га зас на валь ні ка 
кан ды тар скаша ка лад на га за во да ў Пе
цяр бур гу. Ме на ві та той за вод баль ша ві кі 
на цы я на лі за ва лі ў 1917 го дзе, а ся мей
ні кі ўлас ні ка бы лі арыш та ва ны і за бі ты; 

вы ра та ваў ся толь кі зга да ны Ма рыс. Ён 
на су дзе за я віў: „Я сде лал доб рое де ло 
— рус ские боль ше ви ки по гу би ли всю Ев
ро пу. Это пой дет на поль зу все му ми ру. 
Я ве рю, что с унич то же ни ем каж до го 
боль ше ви ка че ло ве че ство идёт впе ред 
по пу ти прог рес са”. У ад каз са вец кі ўрад 
пар ваў эка на міч ныя ад но сі ны са Швей
ца ры яй; уз ноў ле ны яны бы лі ў 1946 
го дзе. Але да та го ча су каш тоў нас ці, 
што бы лі ў рас па ра джэн ні Маск вы, вы во
зі лі ся ў ін шыя кра і ны, у тым лі ку і ў Гер
ма нію, ад куль у га ды Дру гой су свет най 
вай ны маг лі тра піць у пры аль пій скія 
схо віш чы. Та му маг чы ма, што ў ця пе раш
нім ба гац ці швей цар цаў ёсць і сціп лень кі 
ўдзел на шых прод каў...

Па ра вяр нуц ца на цю рых скую Вак
заль ную ву лі цу, той сім вал швей цар

ска га даб ра бы ту. У ня дзель ную поз нюю 
ра ні цу яна бы ла амаль бяз люд ная; у ня
дзе лі ў Швей ца рыі не ган д лю ец ца. Але 
па ма лень ку па чаў ту ды пра ні каць ма ла
лі кі на род, у ас ноў ным кі тай ска га вы гля
ду і з фо та а па ра та мі. А мя не за ці ка віў 
та маш ні вак зал...

У па чат ку снеж ня вак заль ны хол чы гу
нач най стан цыі ў Цю ры ху пуль са ваў 

ін тэн сіў ным жыц цём. Хол быў за поў не
ны лар ка мі, які ства ра лі да на ва год ні ба
зар. У па ло ве са ка ві ка той жа хол быў рэ
ля тыў на пу сты і ма ла люд ны. Да зво лі ла 
гэ та гля нуць кры ху шы рэй на цю рых скі 
чы гу нач ны вак зал.

Цяг ні кі ад п раў ля юц ца ад туль з двух 
уз роў няў. Пер шы, тра ды цый ны — тут 

рэй кі ля жаць на ўзроў ні грун ту і яны не 
пра лёт ныя толь кі ту пі ко выя. За тое дру гі 
ўзро вень пад зям лёю, быц цам мет ро. 
Толь кі што мет ро на о гул з’яў ля ец ца зам
к ну тай сет кай га рад ско га тран с пар ту; 
у Цю ры ху па дзя мель ныя пу ці спа лу ча ны 
з агуль най сет кай чы гун кі. Пу ці з вер х
ня га ўзроў ню пра ля га юць па мос це ра кі 
Зіль, якая за раз за вак за лам улі ва ец ца 
ў га лоў ную цю рых скую ра ку Лі мат. Пу ці 
з ніж ня га ўзроў ню пак ла дзе ны ў ту нэ лі 
пад Зі лем, а адзін з іх пра лёт ны і па ту
нэ лі пад Лі ма там так са ма вы хо дзіць на 
стрэл кі агуль най чы гун кі. Та кі дву хэ таж
ны вак зал не з’яў ля ец ца ў Швей ца рыі 
ні я кім дзі вам — там трэ ба да ра жыць мес
цам, та му тое мес ца зда бы ва ец ца пад 
зям лёю...

Вак заль ны хол, так мне зда ец ца, ця
гам не ган д лё вых пе ры я даў ста іць 

амаль пу сты, але ган д лё выя лар кі пад 
ім пуль сі ру юць жыц цём. Ад нак, зноў 
так мне зда ец ца, та маш ні на род не ду
мае ней кім чы нам пры ні зіць яго ро лю, 
як гэ та бы вае з на шы мі вак заль ны мі 
бу дын ка мі. Гэ та гі ста рыч ны ма ну мент, 
па стаў ле ныў 1871 го дзе. Час ад ча су ла
дзяц ца там агуль ныя кір ма шы, а ча сам 
ла дзяц ца там зу сім ін шыя ме ра пры ем
ствы. На пры клад, у ве рас ні 2008 го да бы
ла там па стаў ле на опе ра Джу зе пе Вер дзі 
„Тра ві я та”. Быў гэ та ад кры ты спек такль, 
які маг лі гля дзець і слу хаць па са жы ры. 
Маг лі слу хаць, бо цю рых скі вак зал сла
ба на сы ча ны дэ цы бе ла мі, зу сім інакш 
як, на пры клад, пры ха ва ныя пад зям лю 
вар шаў скія чы гу нач ныя вак за лы ў цэн т
ры на шай ста лі цы.

Мо жа зда вац ца, што на вак за ле 
скла да на ча каць па клон ні каў вы

тан ча най му зы кі. Ад нак па він на іх кры ху 
наз бі рац ца з та го ве лі зар на га лі ку па са
жы раў, якія ка ры ста юц ца га лоў ным вак
за лам Цю ры ха. Мяр ку ец ца, што ў сут кі 
пра хо дзіць па ім ад трох сот да пя ці сот 
ты сяч па са жы раў; гэ та столь кі, коль кі на
сель ні цтва пра жы вае ў го ра дзе. Кож ныя 
сут кі з вак за ла ад п раў ля ец ца звыш 2600 
цяг ні коў роз най даль нас ці, у тым лі ку 
ў Пра гу і Бу да пешт.

На вак заль ных стэн дах па да ец ца 
шмат ці ка вай па са жы рам ін фар ма

цыі, на пры клад, праг но зы над вор’я. Ёсць 
і ін шыя ат рак цы ё ны, дзе мож на лёг ка 
ўсміх нуц ца...

vТэкст і фо та 
Аляк сан д ра ВЯр БІц КА ГА

Пад 
Альпамі

 Ла вач ка пе рад кас цё лам св. Пят ра ў Цю ры ху

 Вак заль ная ву лі ца ў Цю ры ху
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Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 28 красавіка 2019 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Два бра ты ў ва ду 
гля дзяць, а ра зам 
не сы хо дзяц ца. 
(Б.....) 

Адаз на за гад ку № 11: ко лы.
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Мар цін Га лён ка з Нар вы, 

Аляк сан д ра Ма каль, Да мі ні ка Ка ліц кая, Юлія Ві неў ская, Вік то-
рыя Ма ты шэк, Лу каш Хі лі ма нюк з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
з Бе ла сто ка, Алі вія Ка ран ке віч, Зо ся Які мец, Клаў дзія Ан джэй-

чык, Ка ся Жда нук з За лук. Він шу ем!

    
Юля ГЖЭСЬ
За лу кі

Ду май
Ду май пра ру чаі і рэ кі.
Па ду май пра ля сы, лу гі і да лі ны.
Па ду май пра род ныя мяс ці ны.
Пра дрэ вы,
у якіх ра скі дзі стыя га лі ны.
Па ду май пра ўзгор кі і го ры
вя лі кія і ма лыя.
Па ду май аб сва ёй сям’і.
І не пе ра ста вай
ду маць пра род ны край.

— Я толь кі што вяр ну ла ся 
з Зам ка вай га ры, — ка жу за мест 
пры ві тан ня ў чац вёр тым «д» 
кла се, — і ве да е це, мне вель мі 
сум на.

— Бо там мно га смец ця, — ад-
ра зу зда га да лі ся дзе ці.

Вяс ну ві та ем вя лі кі мі па рад-
ка мі, пры бі ра ем смец це, на-
садж ва ем ка ля ро вы мі кра ска мі 
ага род чы кі. Ды са мі ап ра на ем ся 
ў лёг кае, вя сё лае адзен не, хо чам 
даст ро іц ца да са май пры го жай 
па ры го да. Са злос цю ду ма ем пра 
тых, што зас меч ва юць парк, лес, 
або чы ны да рог, ці Зам ка вую га-
ру, свед ку гі сто рыі ста ра жыт на га 
Бель ска.

— А ма ля ваць гра фі ці гэ та 
шкод на? — спы таў адзін чац вёр-
так лас нік. І сам пры знаў ся, што 
лю біць крэм заць па га рад скіх пла-
тах і му рах. У кла се ад ра зу ўспых-
ну ла спрэч ка. Ма ла хто адаб раў 
за хап лен не сяб ры-гра фі цё ра. 
Доб ра, ка лі за ма ля ван не бя руц ца 
прыз на ныя ма ста кі. Дзе ці наз ва-
лі бе ла стоц кі му рал «Дзяў чын ка 
з ко наў кай». Яна зу сім як ву ча-
ні ца бель скай «трой кі» ў бе ла ру-
скай вы шы ван цы.

— І вы гля дае так, быц цам са-
праў ды пад лі ва ла пры сох лае дрэ-
ва, што рас це на ву лі цы, — пры-
кме ці лі ў кла се. Усе лю бяць пры го-
жыя тво ры га рад ско га стрыт-ар-
ту. Та му клас на му сяб ру, па куль 
ён ста не вя до мым, мы па ра і лі, 
каб спа чат ку па ма ля ваў плот на 
сва ім па на двор ку.

Гі сто рыя род на га го ра да жы ва 
ці ка віць вуч няў. Вось Пят русь 
Сноп вель мі ха цеў бы пра чы таць 
усё пра бель скую ра ту шу. Гэ тая 
бу доў ля з га дзін ні кам як маг ніт 
пры цяг вае сва ёй аў рай лю дзей. 
Яш чэ ад нос на ня даў на ў кож ны 
чац вер ва кол ра ту шы кі пеў на-
тоўп ган д ля роў, пра даў цоў, па куп-
ні коў...

— А мя не ці ка вяць бе ла ру скія 
ле ген ды, — ка жа Мі хась Бу жын-
скі, — там зна хо джу неш та та-
кое, што за стаў ляе мя не іна чай 
гля дзець на мес цы, на іх даў га веч-
насць.

Ура зі ла так са ма вы каз ван не 
Ні коль Яцэ віч-Вайт. Дзяў чын ка, 

у якой бе ла ру ска-ні дэр лан д скае 
па хо джан не, больш за цюль па ны 
ўпа да ба ла бе ла ру скі герб «Па го-
ня».

— Ці бу дзе ў «Зор цы» яш чэ 
пра Па го ню? — да пыт ва ла ся. 
— Яна та кая за гад ка вая.

Ка лі пра за гад кі....

Яш чэ на па чат ку су стрэ чы мы 
па спра ба ва лі ад га даць зор чы ну 
за гад ку з «ра зум ным гар ш ком, 

што сем дзі рак 
мае». Пас ля доў гіх 
зда га дак і фан та-
зій (не ка то рыя 
ха це лі па ба чыць 
у тым «гар ш ку» 
бо жую ка роў ку) 
урэш це па цэ ліў 
у сук Алян Алек-
ся юк. Яго пос пех 
вык лі каў мно га пы-
тан няў пра «Зор-
ку». І, зда ец ца, мы 
доб ра па га ва ры лі! 
Бо ўжо пад ка нец 
на шай су стрэ чы 
амаль усе хлоп цы 

ха це лі быць жур на лі ста мі...

На ўрок бе ла ру скай мо вы за-
пра сі ла нас на стаў ні ца Ва лян ці на 
Ба бу ле віч.

— Я люб лю пра ца ваць з гэ тым 
кла сам, — ска за ла яна, — бо ў ім 
вель мі жы выя вуч ні. Яны заў сё-
ды ма юць свае по гля ды, але гэ та 
вель мі доб ра. Доб ра, што не ба-
яц ца вы каз ваць сваіх по гля даў, 
на ват та ды, ка лі яны не згод ны 

Бу дуць з іх лю дзі!
з по гля да мі на стаў ні ка. Та ды 
ёсць на го да пра вес ці ды ску сію.

— І я гля джу на іх і ду маю, 
— пах ва лі ла сва іх вуч няў на стаў-
ні ца. — Бу дуць з іх лю дзі!

У чац вёр тым «д» кла се яш чэ 
жы вуць дэ кла ма тар скім кон кур-
сам «Род нае сло ва». Сё ле та, з ма-
ста цтвам бе ла ру ска га сло ва па-
сяб ра ва лі Юля Кур’ я но віч, Алі вер 
Лу ка шэ віч, Оля Каз лоў ская, Оля 
Гры га рук, Ксе нія Зін ке віч, На тал-
ля Ку лік, Пят русь Споп і Шы ман 
Пра ня віц кі. Част ка вер шаў апа вя-
да ла пра род ную пры ро ду, та му 
ўсе бы лі згод ны, што трэ ба ша на-
ваць пры ро ду. Не менш шкод ныя 
тро лінг і хейт у ін тэр нэ це, якія 
зас меч ва юць нам жыц цё і па чуц-
ці. Апош нюю праб ле му па ды мае 
кра са моў ная нас цен ная га зе та на 
ка лі до ры шко лы. На ма люн ках 
слё зы дзя цей, пак рыў джа ных 
дур ным хей там і тро лін гам...

Зор ка, 
фо та Га ны Кан д ра цюк
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Асёл-сеніёр
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Ад ной ра ні цы прый шлі жы вё лы па він ша ваць ас ла:
— Вя лі кая ра дасць за ві та ла ў ваш двор! У вас на ра дзіў ся пер шы ўну чак. Пры мі це ад нас най леп-

шыя па жа дан ні і па да рун кі. Зы чым шчас ця і ра дас ці ад ма ло га...
А ста ры асёл па хі ліў га ла ву і жа лас на ска заў:
— Го ра мне, вя лі кае го ра, сяб ры! Ня ма ча му мне ра да вац ца, ве ся ліц ца.
— Ад куль у вас столь кі рас ча ра ван ня, асёл-се ні ёр?
— Гэ та не рас ча ра ван не, гэ та лёс та кі. У нас, ас лоў, з ма лых га доў гор кая до ля. Ды ча го мне ве ся ліц-

ца? На ват сто ўну каў не аб лег чыць на ма ёй спі не ўю ка.
(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 № 11-2019: 
Па рык, Ева, су сед, сі та, па ня дзе лак, ра цыя, іл, 

ка нон, грыў ка. Гу сар, уна чы, ме сяц, ве ды, па дзя-
ка, на, рас лі на, та лон, крок, на.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Вік то рыя 
Кан д рат, Якуб Ва сіль чык з На раў кі, Іза Ма ты-
шэк з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе ла сто ка, 
Оля Кар даш з Нар вы, Вік то рыя Бар коў ская, 
Да від Су рэль з Арэш ка ва, Па вел Пах ві цэ віч, 
Ка міль Ку ба еў скі з Ор лі, Зо ся Гры ка з Мі ха ло-
ва, Эміль ка Ка ран ке віч з За лук. Він шу ем!

    

Вер б ная ня дзе ля
У свет лых ша лі ках, ка сын ках
жан чы ны ву лі цай ідуць,
вяр бы ру жо выя га лін кі
ча мусь ці ўсе яны ня суць.
Ды сён ня ж Вер б ная ня дзе ля!..
і я пак рыю га ла ву
і ў свет лым, но вень кім адзен ні
прый ду з жан чы на мі ў цар к ву.
Ку піў шы свеч ку ка ля бра мы,
пра ціс ну ся да аб ра зоў,
пад за ла ты мі ку па ла мі
пе рах рыш чу ся шмат ра зоў.
Як доб ра тут — свя тым і грэш ным —
і не стам ля еш ся ста яць,
шап чу ма літ ву — мо жа, вер шы,
па чуц ці, сло вы не стры маць.
Усё цу доў на на прад вес ні:
вяр ба свян цо ная цві це,
Хры стос, сын Бо жы, уваск рэс не,
праз ты дзень прый дзе Вя лік Дзень.

Воль га Жог ла

Со рак ча ты ры га ды пра-
во дзіц ца ў Бе ла ру скім 
та ва ры стве кон курс 
для тэ ат раль ных ка-
лек ты ваў. Гэ та вель мі 

мно га. За гэ ты час шмат вуч няў 
пры ня ло ў ім удзел. Мож на ска-
заць, што ён шмат па ка лен ны, 
бо ка лісь пры ма лі ў ім удзел 
баць кі і на стаў ні кі, якія рых ту-
юць мо ладзь да вы ступ лен няў, 
а на ват і ба бу лі з дзя ду ля мі! Бо 
ёсць і ба я ві тыя да школь ні кі, 
якія яш чэ не чы та юць, а вы-
ву ча юць сло вы па ста ноў кі са 
слы ху. 27 са ка ві ка пры е ха лі 
яны са сва і мі п’е са мі на сцэ ну 
ў Бе ла ру скім та ва ры стве ды вы-
сту пі лі пе рад ка ле га мі, жу ры ды 
ін шы мі гле да ча мі Вя до ма, вы-
ступ лен не пе рад аў ды то ры яй 
гэ та не жар ты, усіх тур буе хва-
ля ван не. Але ні ко га яно не з’е-
ла і ма ла дыя ак цё ры шас ці тэ-
ат раль ных груп з прад ш кол ля, 
па чат ко вых школ і гім на зіі ды 
адзін з до ма куль ту ры, дзе вы-
сту па юць дзе ці з усёй Гай наў-
кі, прад ста ві лі свае па ста ноў кі 
ў пры го жым сцэ ніч ным афар-
м лен ні. Нап ра ца ва лі ся пры 
гэ тым і іх апе ку ны — Люд мі ла 
Се гень і Юлі та Сушч са шко лы 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, 
Тац ця на Ан д рац кая са шко лы 
ў Ба бі ках, апя кун кі да школь ні-
каў Воль га Ві люк, Ала Суп рун 
і Мі рас л ва Ні кан чук з Гай наў кі, 
Аль ж бе та Цюль ке віч і Да ры юш 
Га ра дэц кі з Ор лі, а Ве ра Ма сай-
ла з Гай наў кі і Ні на Аб ра мюк 
з Нар вы так са ма на пі са лі свае 
п’е сы. «Гу кан не вяс ны» (ІІІ 
мес ца) на сцэ не саб ра ла ўсіх 
вуч няў, якія піль на вы ву ча юць 
у пра ва слаў най шко ле бе ла ру-
скую мо ву. Па ка за лі яны як 
важ ная на род ная тра ды цыя 
ў вы ха ван ні ча ла е ка. Так са ма 
ў па ста ноў цы «Вя сел ля і ра дас-
ці хо піць на ўсіх» (вы лу чэн не) 
ба біц кія вуч ні ба га та па ка за лі 
на род ныя пры маў кі, пры каз кі 
і гуль ні бе ла ру скіх дзе так. Да 
ба га тай тра ды цыі і больш су час-
ных мо ман таў у гі сто рыі з удзе-
лам так са ма ар лян скай га вор кі 
сяг нуў ка лек тыў з Ар лян скай 
шко лы ў спек так лі «Рэк ру ты 
— а хлоп ці ідут у сал да ты» (ІІ 
мес ца). У п’е се «Каб не тыя ла-
ды» (ІІІ мес ца) «Зван кі» з Гай-
наў ска га до ма куль ту ры ра ска-
за лі пра аб рад «ла доў» пе рад 
вя сел лем — тут і ак ру ча ная 
ін т ры га, як ля но ту і бал бе са 

ха це лі ажа ніць з доб рай дзяў чы-
най, ашу коў ва ю чы яе сям’ю. 
Вя до ма, усё доб ра кон чы ла ся, 
пе ра маг лі ка хан не і праў да. 
А ў па ста ноў цы «Я ха чу пра-
ца ваць» (І мес ца) па ні Ні на 
ў тэк с це па ка ры ста ла ся так са-
ма ма ты ва мі з тво ра Ва лян ці на 
Зу ба з су час най Бе ла ру сі і су час-
ным ма ты вам за да валь нен ня 
ах во ты пра цы для ма ці, якая 
вы ха ва ла аж но пя цё ра дзя цей. 
Тут знай ш лі маг чы масць па ка-
заць свой та лент Мі хась Та па-
лян скі, Марк, Ула дзік і Кры ся 
Ку ту за вы ды Ка ся Стань ко. Бы-
ло ка го ўзна га родж ваць па а соб-

ку, а най больш з удзель ні каў 
каз кі «Рэп ка» з тэ ат раль на га 
ка лек ты ву «Ка леб ка» з Прад ш-
кол л ля № 1 у Гай наў цы (гран-
пры), дзе амаль кож ны ак цёр 
ат ры маў ін ды ві ду аль ную ўзна-
га ро ду: Якуб Бі рыл ка — Пеў нік, 
Юлі та Ра ма нюк — Ра сказ чы ца, 
Аня Пар фя нюк — Кош ка, На-
сту ся Фран коў ская — Мыш ка 
і Рэп ка — Фі ліп Фірс. З боль шых 
ак цё раў, больш во пыт ных, не 
раз вы сту па ю чых на сцэ не, уз на-
га ро ду ат ры ма ла лі нар ваў цы Ка-
ся Стань ко — ма ма, шу ка ю чая 
пра цу, Марк Ку ту заў — ві цэ-ды-
рэк тар за во да, з ар лян — Дар’я 

Не ста рук — ма ці рэк ру та, з гай-
на вян — ву чань шко лы № 4 
Да нель Ці ха нюк (дзве ро лі — на-
ра чо на га Ма ры сі і баць кі ня дош-
ла га ма ла до га). З тэ ат раль на га 
ка лек ты ву з па чат ко вай шко лы 
імя Ада ма Міц ке ві ча ў Ба бі ках 
адз на ча на бы ла ро ля Хат ні ка, 
якую сы граў Ма тэ вуш Ва лян то-
віч — ён жа най больш ста ран на 
вы маў ляў бе ла ру скія сло вы, 
ха ця ўвесь ка лек тыў так са ма 
вель мі ста раў ся. Гуль ні і ра дас ці 
ха па ла для ўсіх!

Тэкст і фота 
Мі ра ЛУК ША

Тэ ат раль ны со рак чац вёр ты
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— Ці па мя та е це сва іх дзя доў, ра ска-
зы пра бе жан ства?

— Дзя доў не па мя таю. Баць ка быў у бе
жан стве ў Ся рэд няй Азіі. Ка лі бы ло яму 
двац цаць га доў, прыз ва лі яго ў цар скую 
ар мію; быў там пі са рам. Ка лі ўспых ну ла 
рэ ва лю цыя, то быў у „бе лых”, але ду маў 
пе рай с ці да „чыр во ных”. У час па хо ду сха
ваў ся ў буль бя ніш чы і ка лі прый шлі „чыр во
ныя”, то ім пад даў ся.

Пас ля вяр тан ня баць ка жыў у Ор лі і ажа
ніў ся з уда вой Аляк сан д рай Ба га цэ віч. Яна 
ра ней бы ла за му жам, ме ла дзя цей, якія 
па ўмі ра лі, а муж, які слу жыў у мат ро сах, 
за гі нуў на мо ры. Яна па хо дзі ла з ба га тай 
сям’і, а мой баць ка быў бед ны. У гэ тым су
жон стве на ра дзі ла ся двое дзя цей: Ся ро жа, 
які хлап чу ком тра гіч на за гі нуў пры нем цах: 
уча піў ся за са ма ход, а ка лі ад ча піў ся, 
тра піў пад ко лы... І Жэ ня, якая пас ля апе
ка ва ла ся мною. Аляк сан д ра моц на пе ра
жы ва ла смерць сы на, хва рэ ла і па мер ла. 
Баць ка астаў ся з дач кою, а пас ля ажа ніў ся 
з ма лод шаю на 25 га доў дзяў чы най Ва ляй 
з Мік ла шоў — ма ёй ма май, якая на ра дзі
ла ся ў бе жан стве ў 1918 го дзе ў го ра дзе 
Уфа.

— Ваш баць ка мно гія га ды пра ца ваў 
пры ар лян скай цар к ве...

— У час Дру гой су свет най вай ны ка ля 
цар к вы ста я ла ха та цар коў на га сто ра жа, 
у якую ўся рэ дзі ну ўля цеў сна рад і за біў 
та го сто ра жа. То жон ка пса лом ш чы ка Ра
дзі ё на зап ра па на ва ла тую па са ду май му 
баць ку. Ён зга дзіў ся, ста ра жа ваў і быў зва
на ром.

Ці бы ло цяж ка слу жыць у цар к ве? 
Ска жу так: бы ла скла да ная па лі тыч ная сі
ту а цыя. Та ды пар тый ныя не над та ха дзі лі 
ў цар к ву ці кас цёл. А я ў па ло ве 1950х га
доў, з ма ло га, ужо прыс лу гоў ваў у цар к ве. 
На служ бы пры хо дзі ла мно га лю дзей.

Па мя таю ба цюш ку Мак сі ма Сан до ві ча 
(слу жыў у Ор лі са жніў ня 1954 го да да 30 
мая 1962 го да — М. М.). Ён за над та не зай
маў ся гас па дар кай, бо яго ная жон ка бы ла 
з го ра да і ха це ла ў го рад. І вы е ха лі яны 
ў Бе ла сток. А пры е хаў (8 жніў ня 1962 го да 
— М. М.) ба цюш ка Аляк сандр Та ка рэў скі 
з Аў гу сто ва. Ён пры вёз з са бою сві ней, 
аве чак, ку рэй... І га да ва лі там; я па мя таю, 
бо ка лі пад рос, то ба цюш ка пак лі каў мя не, 
каб зла віць ба ра на, які біў ся. А да ба ра на 
нель га па ды хо дзіць спе ра ду, толь кі збо ку. 
Я ўха піў та го ба ра на; яго трэ ба бы ло аб ст
рыг чы. Паз ней ба цюш ка спы ніў га доў лю, 
а за няў ся цар коў ны мі ра мон та мі.

Ба цюш ка Та ка рэў скі быў та кі „ха ро шы 
ча ла век”, га ва рыў „как ты хо чаш”. З ні кім 
не сва рыў ся, а быў гэ та яш чэ пар тый ны 
час. У яго ўсё цар коў нае бы ло свя тое.

— Як гу ля лі ў дзя цін стве?
— Пасу сед ску з на мі, па ву лі цы Пас

вят най, жыў ка валь Алё ша Ба га цэ віч, яго 
брат Ко ля і баць ка Мат вей; яны там ра зам 
пра ца ва лі. А я дзі цём бе гаў ту ды. Быў там 
ужо элек т ра ток, але толь кі для лям па чак. 
То я кру ціў пад ду ва ла, да ва ла па веў. Ка ва

лі мя не ту ды стаў ля лі і я быў за да во ле ны. 
Яны наг ра ва лі жа ле за, а я гля дзеў, як яны 
ку юць. Бы ла гэ та па вет ка з до шак, вя лі кія 
дзве ры з поў на чы, ак но. За хо дзіў ту ды, 
вя до ма, ба са нож і не раз іск ра па па ры ла. 
Ней кія бо ты меў, але ў куз ні за раз бы па дзі
ра ві лі іх іск ры. І ка валь Алё ша лю біў, што 
я ту ды за бя гаў. Я там шко ды не ра біў і для 
мя не гэ та бы ло та кое вя лі кае за да валь нен
не, што я там мог бы і на ча ваць.

— Бы лі ка ва лі ў той час у Ор лі?
— Сваю куз ню ме лі бра ты Іг нат і Мі хал 

Шы ман скія, на коў ва лі зуб ка мі сяр пы і ін
шыя сель ска гас па дар чыя пры ла ды, пад
коў ва лі ко ней. Фі ліп Адзі е віч ра біў сель скія 
пры ла ды, сош кі для аб вор ван ня буль бы, 
зу бы для ба рон. І Са ша Кар не еў меў у ся
бе куз ню. Быў яш чэ ка валь Фэ да ро віч па 
Кляш чэ леў скай ву лі цы (у яго пра ца ваў Са
ша Кар не еў); меў ён так са ма сваю та кар
ню і больш зай маў ся сле сар ствам.

— Школь ныя гуль ні?
— Ар га ні за ва лі та кія вя чор кі. Па мя таю, 

што пер шы раз тан ца ваў ка лі быў у чац вёр
тым кла се. Быў кан цэрт, ней кая му зы ка...

— Як та ды гу ля ла мо ладзь?
— Гу ля лі ў лап ту, то не раз па га ла ве 

да стаў кал ком. А мя чом гу ля лі паз ней. На 
пля цоў ку за ар лян скі мі мо гіл ка мі ха дзі лі 
ў ня дзе лі, ка лі бы лі мат чы. Та ды бы ло мно
га мо ла дзі, а за раз едзеш на ры нак, то 
пу ста. Так як па вё сках, так і ў Ор лі. Кры ху 
ча су за браў лю дзям тэ ле ві зар. Ка лісь ха дзі
лі ў парк або ў кі но.

— Якой бы ла шко ла?
— Пад ста воў ка — сем кла саў. Да чац

вёр та га кла са бы лі па два кла сы: бе ла ру скі 
і поль скі. У тым поль скім кла се ўсё бы ло 
паполь ску, у ім ву чы лі ся дзе ці на шых пра
ва слаў ных, толь кі ба га цей шых. Я ўвесь 
час ву чыў ся пабе ла ру ску, а паполь ску не 
бы ло ні сло ва. Ву чыў на стаў нік Ва сіль Лаш
ке віч і яго жон ка Бар ба ра. На стаў нік быў 
па жы лым ча ла ве кам, то не ка то рыя вы чаў
па лі на ўро ках. Мне на ву ка пабе ла ру ску 
іш ла вель мі цяж ка; ча сам ат рым лі ваў двой
ку за тое, што раз маў ляў пасвой му.

У пя тым кла се бы лі прад ме ты бе ла ру
ская мо ва, ру ская і рэ лі гія. І та ды, ка лі па чы
наў ву чыц ца паполь ску, то бы ло цяж ка.

А ча му зра бі лі два па ра лель ныя кла сы: 
бе ла ру скі і поль скі? Бо та ды яш чэ не бы ло 
вя до ма як з на мі бу дзе і рых та ва лі „вы сю
даць”. Бо, ду маю, на вош та ж быў той бе
ла ру скі клас у Поль ш чы? Ня мец кая мо ва 
бы ла не на віс ная, нем цаў выг на лі.

— Ва ша да лей шая аду ка цыя?
— Пас ля ся мі кла саў пай шоў у двух га до

вую Шко лу сель ска гас па дар чай пад рых тоў
кі. Кла сы бы лі поў ныя, па трыц цаць вуч няў. 
Ву чыў Ге нак Ляў чук з Ор лі. Я ўмеў ужо 
пры вор ваць, бо до ма ме лі ка ня. Ву чыў ся 
толь кі адзін год, а ў дру гім су сед па ве да міў, 
што ў Бель ску ад к ры ва юць у „бе ла ру сах” 
ве ча ро вае праф ву чы ліш ча: аў та ме ха нік, 
ра ды ё ме ха нік, элек т рык... А мя не сель ская 
гас па дар ка не ці ка ві ла. І я кі нуў.

У шко лу да яз джаў чы гун кай з Ар лян кі, 
тры кі ла мет ры ад Ор лі. За нят кі бы лі з ча
тыр нац ца тай да двац ца тай га дзі ны. З Ор лі 
ву чыў ся са мною Ка раль Фур са, пас ля ён 
за кон чыў тэх ні кум у Бе ла сто ку. Пер шая 
прак ты ка бы ла ў „ра шар ні”, дру гая ў „М5”, 
а трэ цяя ў аў та май стэр ні TOS ка ля шпі та
ля, дзе ла дзі лі са ма хо ды. І гэ тую шко лу па 
спе цы яль нас ці аў та ма біль натрак тар ны ме
ха нік я за кон чыў з вы лу чэн нем.

— Пер шая пра ца, вой ска?
— Стаў на пра цу ў TOS, а пас ля трох ме

ся цаў за бра лі мя не ў 1968 го дзе ў вой ска. 
Ха цеў я пе рад вой скам здаць ва дзі цель скі 
эк за мен, але ска за лі, што ма гу ў вой ску. 
На кі ра ва лі ў вой ска ў Аст ру ду, у са ма ха доў
ку і там на пра ця гу трох ме ся цаў ат ры маў 
ва дзі цель скія пра вы. Бы лі там „бе лыя” 
і „чыр во ныя” ка зар мы, не каль кі ты сяч сал
дат, а цы ві ляў ма ла бы ло і ві даць.

У кон кур се ве даў пра са ма хо ды за няў 
трэ цяе мес ца і ат ры маў тры дні вод пу ску. 
Не спя шаў ся, па ча каў да свай го свя та і па
ехаў на пяць дзён.

Зw Ор лі ў вой ску быў са мною То лік 
Сушч, бы лі хлоп цы і з ін шых вё сак.

— Ці раз маў ля лі па-свой му?
— Раз маў ля лі, ка лі су стра ка лі ся ў сва ёй 

кам па ніі, але па ці ху. Пас ля я ча ста ез дзіў 
у ка ман дзі роў кі, чы гун кай, за бі раць са ма
хо ды з ра мон т ных май стэр няў, у Глоў на, 
пад ня мец кую гра ні цу. І ка лі ка ля Поз на ні 
пы та лі ад куль я, я га ва рыў, што з Кур ні ка, 
ка ля Поз на ні. І яны та ды ад но сі лі ся да мя
не нар маль на. Ні ко лі не га ва рыў, што з Бе
ла стоц ка га. Гэ так са ма і ў час ці. Ча му? Бо 
не ка то рыя ста ві лі ся неп ры хіль на, асаб лі ва 
тыя з на шых ако ліц, як Браньск...

— Да лей шая служ ба?
— Пас ла лі ў Вар ша ву, на Цы та дэ лю, 

у са ма ход ную часць. Да лі боль шы са ма
ход „Стар”. Бы лі там у прын цы пе са мыя 
стар шыя афі цэ ры, трэ ба бы ло ха дзіць на 
зва жай. Ез дзі лі на па лі го ны ва кол Вар ша
вы. А там, так ка ля двац ца ці кі ла мет раў ад 
ста лі цы, бы лі ха ты пад са ла мя най стра хой; 
бед ныя вё скі.

Пас ля го да служ бы пе ра кі ну лі ў Мо ранг, 
у ар ты ле рый скі полк; ра ней там слу жыў 
Шу рык Фі ё нік з Ор лі. Ез дзіў „Ста рам” 
у Аст ру ду, Оль ш тын, па за па сы. Прай ш ло 
паў го да і пы та юць, ча му я не ха чу ехаць 
у вод пуск. А я ад каз ваў, што мне там лепш 
чым до ма. Бо яда бы ла з мя сар ні, бул кі 
з пя кар ні, а сал да ты ўме лі гэ та пасвой му 
ар га ні за ваць.

Пас ля ней ка га ча су пе ра вя лі на ўзвод
на га ме ха ні ка — да лі пад маю апе ку пят
нац цаць са ма хо даў, каб дбаў пра іх спраў
насць. Бы лі там са вец кія „Зі Сы”і поль скія 
ма шы ны. Аван са ва лі на стар ша га ра да во
га, ха ця я не ха цеў.

Пе рад ады хо дам з вой ска зла дзі лі мы 
не вя лі кую вы піў ку ў ша вец кай май стэр ні 
і та ды я ўпер шы ню ў жыц ці за кус ваў ма ро
жа ным; гэ та бы ла мне на він ка.

— Ці бы ла пра па но ва астац ца кад ра-
вым вай скоў цам?

— Пра па на ва лі. Не ка то рыя аста ва лі ся 
і зра зу іх аван соў ва лі. А мя не ля ка ла пер с
пек ты ва двац ца ці пя ці га доў служ бы ў вой
ску. Пер шы год служ бы мі нуў хут ка, а дру гі 
цяг нуў ся. І ў 1970 го дзе вый шаў з вой ска, 
але зра зу да до му не па ехаў, а па ехаў 
з ка ле гам у Гданьск, па ба чыць упер шы ню 
мо ра.

— Ці бра лі Вас у за пас?
— Адзін раз, у Вар ша ву, на Цы та дэ лю, 

на два тыд ні. У час ва ен на га ста но віш ча 
быў я, як элек т ра ман цёр, у рас па ра джэн ні 
мі лі цыі. 13 снеж ня пак лі ка лі мя не на па ста
ру нак мі лі цыі ў Ор лі, а там — поў на ар моў
цаў, па ляў ні чых з він тоў ка мі. Выс ла лі мя не 
са ма хо дам у Вуль куВы га ноў скую і ад туль 
двух „са лі дар ніц кіх” за бра лі на па ста ру нак.

— А як Вы ста лі элек т ра ман цё рам?
— Спяр ша бы ла пра па но ва стаць ша фё

рам. У Ор лі быў па ста ру нак элек т ра ман цё
раў. Да лі „Ны су” з ра ды ё стан цы яй. У той 
час стаў пы бы лі драў ля ныя і бе тон ныя. Год 
ча су быў ша фё рам і па моч ні кам ман цё ра. 
Зда бы ваў во пыт, быў на кур сах. Бы ло 
шмат вы пад каў ман цё раў, па ру ці не.

Здаў эк за мен на ман цё ра. Ка лі мяс цо
вы ман цёр Вла дэк Зда но віч ады шоў на 
пен сію, то я стаў бры га дзі рам. У бу дын ку 
на ма ім па на двор ку быў па ста ру нак. Пра ца
ваў ман цё рам з 1971 да 2000 го да, амаль 
трыц цаць га доў. Цяж ка бы ло быць бры га
дзі рам на сва ёй тэ ры то рыі, бо кож ны меў 
прэ тэн зіі, ру га лі ся...

— Як пра хо дзі ла элек т ры фі ка цыя 
Ор лі?

— У 1949 го дзе да вя лі элек т ра ток да да
моў і ў каф ляр ню. Тыя, што элек т ры фі ка ва
лі, да во дзі лі ток у дом — у се нях лі чыль нік, 
ад на жа роў ка ў кух ні і ад на ра зет ка; і гэ та 

ўсё. У той час не бы ло яш чэ ні я кіх элек т
рыч ных пры лад. Жа роў кі бы лі 15, 25 і 60 
ва таў. Устаў ля лі 15ва та вую і ў па раў нан ні 
з га за вай лям пай вы гля да ла гэ та эле ган
т на. Ап ла та бы ла ўлі ча на ў па да так, та му 
не ка то рыя не ўво дзі лі ў ся бе элек т рыч нас
ці, каб не пла ціць. Але хто зра біў, той быў 
за да во ле ны. Ад нак ток быў сла бы, на пры
клад, ад тран с фар ма та ра ў па чат ку Ор лі 
на кан цы мяс цо вас ці ток быў ужо сла бы. 
На двух ці трох ар лян скіх ву лі цах бы лі лям
пач кі на кож ным дру гім слу пе, якія ўклю чаў 
сол тыс.

Ка лі лю дзі па ча лі куп ляць пры бо ры і ма
шы ны, та ды быў уве дзе ны г.зв. вет ра ко вы 
па да так. Ста я лі яш чэ вет ра ко выя млы ны. 
То пас ля вай ны бы ла та кая па лі ты ка, каб 
злік ві да ваць вет ра кі, та му ўвя лі той па да
так; і быў ён не ма лы. Лю дзі ста лі ра скі даць 
у вет ра ках кры лы або і зу сім іх зно сіць. 
У 1950х га дах бы ла ўве дзе на „сі ла” (трох
фа за вы ток) і ста лі куп ляць ру ха ві кі.

— А ку ды най паз ней да вя лі лю дзям 
элек т ра ток?

— Най паз ней пра во дзі лі ток на ка лё ні ях 
Ку ра ша ва за Ля да мі, Асоў ка — 1970я га
ды. Ка лё нія Круг лэ ў Пуш чы — ад на ха та. 
У 1977 го дзе бы ла пра ве дзе на лі нія на ка
лё нію Тап чы ка лы.

— За пы таю яш чэ пра г.зв. „точ кі” 
— ра ды ёп ры ём ні кі...

— Пра ва ды да „то чак” бы лі на асоб ных 
слу пах, на пры клад, з Бель ска ў Ор лю. „Точ
кі” бы лі яш чэ да 1980х га доў. Пра гра ма па 
тым ра дыё пе ра да ва ла ся ба дай з пя тай да 
двац цаць пер шай га дзі ны. Гэ та бы ла пер
шая на він ка тэх ніч на га пра грэ су. Лю дзей 
гэ та ці ка ві ла — неш та ро біш і слу ха еш 
ра дыё. Бы лі пра мо вы, „Ма ты ся кі”, а пас ля 
лю дзі ра сказ ва лі, як яны там жы вуць...

— Ва ша пры ват нае жыц цё?
— Ажа ніў ся ў 1977 го дзе, жон ка Лі да 

з Га ла доў. Бу до ву свай го до ма па чаў яш чэ 
ка ва ле рам, у 1976 го дзе. Та ды бы ла мо да 
на „блёч кі” (двух па вяр хо выя); быў да яго 
адзін пра ект.

— Вы пра ца ва лі на два шта ты, бо ж 
яш чэ і гас па дар ка...

— Кож ны, хто пра ца ваў на ка зён най 
па са дзе, меў яш чэ зям лю і гас па да рыў. 
Пры бы так — не пры бы так. У 1971 го дзе, 
пры Гер ку, увя лі пер шыя пен сіі для зем ля
ро баў, ха ця не пла ці лі склад чын. І баць ка 
ва ўзрос це 70 га доў пай шоў на пен сію. Быў 
так са ма цар коў ным сто ра жам, дзе цар к ва 
на яго пла ці ла ней кія склад чы ны. І му сіў 
апі саць зям лю; апі саў на мя не, з ча го я не 
вель мі ра да ваў ся, бо яна ўсю ды пе раш ка
джа ла: не бы ло ся мей на га да дат ку, кар так. 
Ця пер я зям лю апі саў на дзя цей.

— Жыц цё, па вод ле Вас, гэ та...
— Жыц цё гэ та па ста ян ныя тур бо ты, гон

ка, і не ха пае ча су на роз дум: што я сён ня 
бу ду ра біць. Я заў сё ды меў чым за няц ца 
і не су зі раў як пра мі нае жыц цё, а яно прай
ш ло.

Згад ва ец ца мне, як элек т ры кі рых та ва
лі ся да ма дэр ні за цыі лі ніі ў Ор лі, дзе зда ра
ла ся за ту хан не то ку. Бо сён ня лі нія но вая, 
у са мой Ор лі ёсць сем тран с фар ма тар ных 
стан цый, а бы ла ад на. І бы ва ла, што зай
ду на схі ле дня ў каф ляр ню, бо ме ра лі 
нап ру жан не то ку, а там ра бо чыя па на чах 
пра ца ва лі. І пы таю, ча му па на чах. Ад каз ва
лі, што боль шая пен сія бу дзе. Дай ш ло да 
пен сіі і за раз яны ўсе па ўмі ра лі.

Пра цу ю чы элек т ра ман цё рам зве даў 
я ўсе вё скі аж да гра ні цы. На ша тэ ры то рыя 
ахоп лі ва ла 80 вё сак у ся мі гмі нах. Элек т ра
ман цё ры ме лі льго ты ў ап ла тах: 50 кі ла ва
таў па 10 гро шаў, а нар маль на бы ло па 50 
гро шаў. Ка лісь энер ге ты ка бы ла злу ча на 
з гор най пра мыс ло вас цю, пас ля раз лу чы лі, 
а за раз зноў ра зам.

— Дзя кую за раз мо ву.
vРаз маў ляў 

Мі хал МІн цЭ ВІЧ

Пра ца ваў трыц цаць га доў 
ва дзі це лем-элек т ра ман цё рам

Раз мо ва з Фе дзем Амі лья но ві чам, 1949 го да на ра джэн ня з Ор лі.

Ф
о та М

і ха ла М
ІН ЦЭ ВІ ЧА
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Юр ка Буй нюк: — Ска жы це, ці вар та бы ло 
вяр тац ца на сцэ ну му зы кі «dis co po lo»?

Януш Ус ці но віч: — Мы на гэ тай сцэ не 
бе зу пын на ад 26 га доў. Мы даў но ні чо га 
не вы да ва лі, ні я ка га аль бо ма, та му што 
мно га бы ло ра бо ты. Мы ха це лі на пом
ніць лю дзям, што мы яш чэ іг ра ем.

— А ка лі рас пус ці ла ся «Ка за но ва»?

— «Ка за но ва» не спы ні ла дзей нас ці, іг
рае цэ лы час. Мы про ста мно га ез дзі лі 
па Поль ш чы і не бы ло ча су за няц ца за пі
са мі но вых пе сень і аль бо маў у сту дыі. 
У мі ну лым го дзе ад нас ады шоў Алег Пу
хаў і мы па ча лі іг раць уд вух з Ві та лі кам 
Шты кам. Алег заў сё ды ся дзеў і ра біў 
аран жы роў кі, а по тым мы пры яз джа лі, 
пас пя ва лі і за піс ва лі. У 2000 го дзе му
зы ка «dis co po lo» па ча ла па даць, лю дзі 
пе ра ста лі яе слу хаць, а дак лад ней ка жу
чы — сту дэн ты, та му што цэ лы му зыч ны 
трэнд па чы на юць сту дэн ты. Яны ска за
лі, што «dis co po lo» гэ та дрэн ная му зы ка, 
і пры ціх ла яна ў тэ ле ба чан ні і на ра дыё. 
Па ней кім ча се яна вяр ну ла ся.

— Па раў ноў ва ю чы 1990-я га ды і ця пе-
раш ні час, якая роз ні ца па між су час ным 
рын кам «dis co po lo» та ды і за раз? Ці вы 
за да во ле ны з пра мо цыі гур ту «Ка за но ва» 
ў Po lo TV ці на ра дыё Vox FM?

— Ка лісь ці нам но га больш па пу ляр най 
бы ла гэ тая му зы ка і нам но га лепш пра
да ва ла ся. Та ды мы не пас пя ва лі з усім 
і бра ка ва ла ча су на жыц цё. А ця пер 
гур тоў мно га на ра бі ла ся, мо жа з ты ся
чу, а мо жа і больш. Я слу хаю і гэ тыя ўсе 
гур ты гу чаць ад ноль ка ва. Іх не ад роз ніш 
адзін ад дру го га. У дзе вя но стыя га ды 
бы ло мо жа 50 ці 70 гур тоў на ўсю Поль ш
чу і кож ны меў сваё гу чан не і стыль. Кож
ны з іх іг раў так, што ка лі па чу еш пес ню, 
ве да еш хто гэ та спя вае і іг рае. А ця пер 
гля дзіш у тэ ле ві зар і не ма еш па няц ця, 
хто гэ та спя вае.

— У ін тэр в’ю для га зе ты «Su per Ex p ress» 
Вы ска за лі, што ста рыя гур ты сяб ру юць 
па сён няш ні дзень, а ма ла дыя гля дзяць 
на вас ваў ком, але Вы ўсмі ха е це ся і ро-
бі це сваё, та му што Вы ма е це для ка го 
вы сту паць. Ці гурт «Ка за но ва» сяб руе з ін-
шы мі гур та мі?

— Я сяб рую са ста ры мі, што за ста лі ся 
— «Ак цэнт», «Бойс», «Ім пэ ры юм», «Мі ля
на». Ёсць па ру ста рых зна ё мых, спя ва ем 
і су стра ка ем ся на кан цэр тах або зво нім 
да ся бе. Тры ма ем кан такт.

— У дзе вя но стыя га ды гурт «Ка за но ва» 
ства рыў са бе імідж та ко га так ска заць 
аман та, муш ке цё ра ў сты лі XVIII ста год-
дзя. Ад куль та кі імідж і наз ва гур та?

— Наз ва, вя до ма, ад гі ста рыч на га баб ні
ка Ка за но вы. Я, та ды яш чэ ма ла ды ча ла
век, ся дзеў і гля дзеў фільм пра Ка за но ву 
і ка жу: «Свой ча ла век». І так я на зваў 
свой гурт. Мы ха це лі вы гля даць паін ша
му, ап ра на лі ка шу лі з жа бо і гэ та спа да ба
ла ся лю дзям. Гурт «Ка за но ва» пра хо дзіў 
шмат ме та мар фоз, мя ня лі ся строі. Мы 
іг ра лі «dis co po lo», але ра ней бы лі рокму
зы кан та мі.

— У якіх рок-гур тах Вы іг ра лі? 

— Са мною іг ра ла двух рокму зы кан таў 
з Бе ла ру сі Ві таль Штык і Алег Пу хаў. Пу
хаў быў ва ка лі стам у до сыць вя до мым бе
ла ру скім рок гур це «Si de Of» і іх па каз ва лі 
на бе ла ру скім тэ ле ба чан ні. Яны іг ра лі на 
рокфе сты ва лях. Яны пры е ха лі ў Поль ш
чу іг раць сваю рокму зы ку для па ля каў 
і так мы па зна ёмі лі ся. Яш чэ я іг раў у гру
пе «Joh ny Wo oc ker» — гэ та ка нец 1980х 

і па ча так 1990х га доў. Гэ тая гру па паў ста
ла ў 1987 го дзе, а ў 1988 го дзе я з імі іг раў 
на рокфе сты ва лі ў Яро ці не. Ужо та ды 
быў гурт «Adi das» у поль скай мі лі цыі на 
ву лі цы 27 Лі пе ня ў Бе ла сто ку. Там мы па
зна ёмі лі ся. Гэ ты гурт мы пе рай ме на ва лі 
на «AIDS» (смех). За гэ тую наз ву нам так 
да лі па ву шах, што мы ўсю ноч му сі лі для 
ка мен дан та мі лі цыі іг раць на аку стыч ных 
гі та рах. Нех та ра зум ней шы з на чаль ні каў 
заў ва жыў, што гэ та не «Adi das», толь кі 
«AIDS» (смех). Та ды па чы на ла ся ін фар ма
цый ная кам па нія аб хва ро бе AIDS. Мы 
та ды на ват не ве да лі, што гэ та за хва ро
ба. Пас ля мы наз ву па мя ня лі на «Od wód». 
Та ды мы вы сту па лі на му зыч ных фе сты
ва лях па жар ні каў, на аг ля дах вя сель най 
му зы кі і вель мі доб рыя мес цы зай ма лі. 
Пас ля служ бы ў поль скай ар міі ства ры лі 
мы гурт «Tran s for ma tion».

— Дзе вы па зна ёмі лі ся з бе ла ру скі мі му-
зы кан та мі? 

— З Ві та лі кам я па зна ёміў ся ў Грод не. Та
ды як раз мне не ха па ла гі та ры ста ў гур це 
«Ка за но ва». Па гэ тай пры чы не, што я люб
лю рок, дык не мо жа не быць рокгі та ры 
ў на шым гур це. Пры е ха лі мы з сяб рам, 
па ха дзі лі па Грод не, суст рэ лі Іга ра Ба ра да
та га, які ка жа, што ў яго гур це ёсць доб ры 
гі та рыст, што ў Поль ш чы іг раў, з ру скім 
цыр кам ез дзіў па шко лах. Я зай шоў да 
яго і пы таю, што ён умее іг раць. Ка жа, 
што ўсё ўмее іг раць. Я ка жу яму: «Як уме
еш дык іг ра ем ра зам». Ві та лік пры е хаў 
да нас на Пад ляш ша, зра бі лі кры ху рэ пе
ты цый і так ён у нас іг рае па сён няш ні 
дзень. Ужо 26 га доў ра зам іг ра ем.

— Вы вы да лі дзве бе ла ру скія ка се ты «Bia-
ło ru skie hi ty vol. 1» і «Дуд ка бе ла ру ская». 
Хто ра біў да іх аран жы роў кі? 

— Алег Пу хаў ра біў. Ён кла віш нік, мае 
сваю сту дыю. Ся дзіць у Грод не, пра цуе 
ў му зыч ным тэ ат ры і ру ка во дзіць цы ган
скай гру пай «Ро ма». Там ён так са ма іх 
за піс вае, ро біць ім аран жы роў кі, ез дзіць 
з імі на кан цэр ты, на фе сты ва лі. Тут бы лі 
ў Дон Ва сы ля на двух цы ган скіх фе сты
ва лях. Ён жы ве з му зы кі і мы ў яго най 
сту дыі ў Грод не за піс ва ем аль бо мы.

— Аль бом «Bia ło ru skie hi ty vol. 1» гур та 
«Ка за но ва» мае тыя са мыя аран жы роў кі, 
што аль бом «Мы зай г ра ем, зас пя ва ем» 
гур та «Cap ri». Гурт «Cap ri» ўзяў у вас гэ-
тыя аран жы роў кі?

— Так, та му што гэ тых аран жы ро вак ніх
то ні ко му не шка да ваў. Яны пе ра піс ва лі 
ад нас. Толь кі пас ля га доў вы пус ці лі іх 
на аль бо ме. А ка лісь ці яш чэ быў гурт 
«The Best», бе ла ру скія пес ні спя ва лі. Яны 
так са ма на на шых аран жы роў ках за піс
ва лі.

— Вы паз ней як «Ка за но ва» вы да лі дру-
гую ка се ту на бе ла ру скай мо ве «Дуд ка бе-
ла ру ская». Хто ра біў да яе аран жы роў кі?

— Так са ма Алег Пу хаў. Мы так са ма пі са
лі да гэ та га тэк сты. «Дуд ка бе ла ру ская» 
гэ та пес ня з Бе ла ру сі.

— Тэкст пес ні «Дуд ка бе ла ру ская» гэ та 
верш Фран ціш ка Ба гу шэ ві ча, вя до ма га бе-
ла ру ска га па э та ХІХ ста год дзя.

— За раз я пры па мі наю, што Алег га ва
рыў, што гэ та верш Ба гу шэ ві ча.

— Мне вель мі па да ба ец ца жар таў лі вая 
пес ня «Са роч ка-вы шы ван ка». Хто да яе 
на пі саў тэкст і му зы ку?

— Му зы ка на род ная, а тэкст пес ні мы 
з Але гам на пі са лі. Се лі ра зам у сту дыі, 
смя я лі ся і на пі са лі тэкст.

— Яш чэ ёсць пес ня «Го лае це-
ла». Зда ец ца, яна з рэ пер ту а ру 
гур та «Гра ма да»?

— Так, гэ та «Гра ма да» спя ва ла 
ра ней і мы так са ма за пі са лі 
яе.

— Бы ла пес ня «Па ко ра» — клі ма-
тыч ныя ба ла да, аран жы роў ка 
ў псі ха дэ ліч ным сты лі...

— «Па ко ра» гэ та бе ла ру ская на род ная 
пес ня. Алег пры вёз яе з са бой.

— А пес ня «У са до чак», зда ец ца, з рэ пер ту-
а ру гур та «Пес ня ры»?

— Я за раз не ска жу, та му што не ве даю 
ад куль гэ тая пес ня. Вя до мая зна ё мая 
пес ня, на род ная, фай ная, жы вая, то і мы 
за пі са лі яе.

— У 2005-2007 га дах бы ло бе ла стоц кае 
ін тэр нэт-тэ ле ба чан не ITV. Яно ў 2006 го-
дзе па ка за ла рэт ран с ля цыю Фе сты ва лю 
вя сель най му зы кі ў Гай наў цы. Вы там 
вы сту па лі з гур том «Ка за но ва», вы кон ва-
лі бе ла ру скія пес ні. Як ус па мі на е це гэ тае 
вы ступ лен не?

— Вель мі фай на бы ло та ды. Гэ та наш 
род ны бок, там мно га бе ла ру саў і яны 
ўме юць гу ляць.

— Вы так са ма вы сту па е це ра зам з Паў-
лам Ма ка рэ ві чам з Мі ха ло ва. Як Вам скла-
да ец ца су пра цоў ні цтва з ім у му зыч ным 
пла не?

— Вель мі доб ра, толь кі Па вел му сіць кры
ху на ву чыц ца спя ваць.

— Вы так са ма за пі са лі два ві дэ ак лі пы 
з ас ве жа ны мі вер сі я мі ста рых пе сень 
гур та «Ка за но ва» з Mr Se bii. Як Вам з ім 
пра ца ва ла ся?

— Бес п раб лем ны ча ла век, але мае свае 
ві зіі ў га ла ве. Ён цяж кі для су пра цоў ні
цтва, над та ка рыс лі вы. У на шым гур це 
«Ка за но ва» най важ ней шае пер шае сло
ва, а не гро шы, а ў яго на ад ва рот.

— Ці з «Ка за но вай» вы сту па лі Вы за мя-
жою?

— На Бе ла ру сі. Па ру ра зоў у Грод не бы лі, 
але не на вя лі кіх ім п рэ зах, у клу бах. Там 
быў яш чэ пра ект «Ды ска тэ ка 90х га доў». 
Ме лі мы яго ра біць, але бе ла ру сы не да га
ва ры лі ся па між са бой і не ат ры ма ла ся.

— Вы за пі са лі дзве ка се ты на бе ла ру скай 
мо ве. Ці ма е це бе ла ру скія ка ра ні, ці ад чу-
ва е це ся бе бе ла ру сам?

— На пэў на. Да рэ чы, так як Ві та лік Штык. 
Ён на ра дзіў ся на Са ха лі не. Яго баць ка 
бе ла рус. Ён жыў тры га ды на Са ха лі не, 
а по тым пры е хаў на Бе ла сточ чы ну. Алег 
па па хо джан ні па ляк з Бе ла ру сі, а я па па
хо джан ні бе ла рус з Бе ла сточ чы ны. Мой 
дзед на ра дзіў ся на Бе ла ру сі, а мой баць
ка на ра дзіў ся ўжо тут.

— Ра ска жы це кры ху пра свае гі та ры.

— Ка лісь ці я шу каў ці ка вых аб’ яў з гі та
ра мі, ад наў ляў іх і пра да ваў. І так мож на 
бы ло па ру зло тых за ра біць. Я мно га ра
зоў пе ра во зіў ін ст ру мен ты на Бе ла русь. 
Яш чэ я та ды не ве даў Ві та лі ка Шты ка, 
ка лі ён на ма ёй гі та ры іг раў.

— Ці ста рыя поль скія гі та ры 1980-х га доў, 
вы пуш ча ныя ў То ру ні, гэ та доб рыя ін ст ру-
мен ты? 

— Ка лісь ці бы ла поль ская гі та ра мар кі 

«Sam ba», а бас на зы ваў ся «Lo tos» дык 
на гэ тыя ча сы вель мі доб ра іг ра лі. Да 
гэ тай па ры мож на іх у ін тэр нэ це на Al
leg ro знай с ці. Мо жа быць сла бая мар ка, 
а эк зем п ляр гі та ры бу дзе вель мі доб ры. 
Кож ная гі тар ная фір ма мае свае доб рыя 
ма дэ лі.

— А Вы на якіх гі та рах іг ра е це за раз у гур-
це «Ка за но ва»?

— Ця пер Ві та лік шмат га доў мае «Pe a
vey Pre da tor». Ён па вель мі доб рай ца не 
знай шоў на яе Al leg ro. Яш чэ мы іг ра лі на 
«Fen der Stra to cas ter». У мя не ёсць «Iba
nez Pe ga sus» — лі мі та ва ная се рыя, але 
Ві та лік ка жа, што ў яе над та тон кі грыф. 
А ў «Pe a vey» грыф і гук вель мі па доб ны 
як у «Stra to cas ter». Ад нак мне гі та ры мар
кі «Gib son» най леп шыя па гу ку, гэ та ідэ
аль ная фір ма. Але Ві та лі ку фор ма гэ тай 
фір мы не па суе.

Я сваю гі та ру ад ку піў ад Яр ка Цё ска ва 
з бе ла стоц ка га блюзгур та «Ka sa Cho
rych». Та ды ў 1989 го дзе я зап ла ціў 103 
до ла ры. Пом ню, што ста рыя пра фе сій
ныя па лі цы ян ты за раб ля лі па 1015 до
ла раў што ме сяч на. Гі та ра бы ла па бі тая, 
па ла ма ная, па ры са ва ная, але не ў тым 
спра ва. Гу чан не гі та ры бы ло цу доў нае. Гі
та ра «Gib son LG» гу ча ла як «Les pol».

— Вы му сі лі год пра ца ваць на гэ тую гі-
та ру. 

— Я там уво гу ле та ды за раб ляў ка ля 3 
до ла раў у ме сяц. Але спра ва ў тым, што 
гі та ра бы ла па бі тая, па ры са ва ная і мой 
ка ман дзір не мог зра зу мець як мож на 
за та кое ла мач ча зап ла ціць 103 до ла ры, 
зна чыць, яго дзе ся ці ме сяч ны за ро бак. 
І ён на сіў гэ тую гі та ру па ўсёй час ці і пы
таў усіх: «Як за та кое штось ці мож на зап
ла ціць 103 до ла ры!». Лю дзям гі та ра гэ та 
гі та ра. Каб яна бы ла пры го жая, блі ску
чая, а тут па ры са ва ная, па бі тая, бо Ярэк 
Цё скаў ішоў з кан цэр та да ха ты і цяг нуў 
яе за грыф па схо дах. Але най важ ней
шае, што гук гі та ры быў зна ка мі ты. Я та
кой гі та ры яш чэ не меў. А по тым даў я яе 
для аб наў лен ня, але лют нік дрэн на зра
біў, то я яе пра даў за смеш ныя гро шы. 
Са праў ды, пап са ваў мне гу чан не гі та ры.

— А хто Вас ву чыў іг раць на гі та ры? 

— Сам ву чыў ся. Баць ка ка лісь ці на ман
да лі не іг раў. Пом ню, я быў ма лы і ба чу 
ў ман да лі не, што за ха ле ра — кож ны 
ключ (для наст рой кі) інакш ста іць? 
Я ўсе клю чы ўстаў лю роў нень ка ў ра док 
— во сем клю чоў з ад на го бо ку і во сем 
з дру го га. Пры хо дзіць баць ка і кры чыць: 
«Што за ха ле ра?! Хто мне рас ст ро іў ман
да лі ну?!» (смех). Баць ка на на ва стро іць 
ман да лі ну, а я пры хо джу і гля джу — зноў 
кры ва ста яць (смех).

Ка лі я быў ма лень кі, меў тры го дзі кі, у мя
не быў ко нікгуш кал ка. Пры хо дзяць да 
баць кі сяб ры вы піць, я ко ні ка вы цяг ну 
на ся рэ дзі ну ха ты і спя ваю ру скія пес ні. 
Мя не ад на на стаў ні ца ву чы ла спя ваць 
гэ тыя пес ні.

— Вель мі Вам дзя кую за раз мо ву.

vГу та рыў юр ка БУЙ нюК

НАШ РОД НЫ БОК
З Яну шам Ус ці но ві чам — лі да рам бе ла ру ска-поль ска га гур та 

«Ка за но ва» («Ca sa no va») раз маў ляе Юр ка Буй нюк.
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100 га доў з часу ўтварэння

«Зялёнага дуба»

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Не ка то рыя гі сто ры кі лі чаць, што дзей
насць ле ген дар на га „Зя лё на га ду ба” па ча
ла ся яш чэ ў 1910 г., ка лі ён быў куль тур ніц
кай мо ла дзе вай ар га ні за цы яй, якая ары
ен та ва ла ся на ся лян ства і ін тэ лі ген цыю. 
Але да клад на вя до ма, што ба я выя дзе ян ні 
ар га ні за цыя „Зя лё ны дуб” па ча ла ўлет ку 
1919 г. па іні цы я ты ве Бе ла ру скай вай ско
вай ка мі сіі і Бе ла ру ска га па лі тыч на га ка мі
тэ та ў Вар ша ве. Та му пун к там ад лі ку ёсць 
пад ста вы лі чыць ме на ві та 1919 г. У гэ тым 
го дзе га зе ты „Звон” і „Бе ла русь” на дру ка
ва лі „Дзён нік ар міі Зя лё на га ду ба”, скла
дзе ны кі раў ні ком ар га ні за цыі Вя час ла вам 
Ада мо ві чам (вя до мы так са ма як ата ман 
Дзяр гач). Ада мо віч — удзель нік Пер шай 
су свет най вай ны, пад па руч нік. У 1917 г. 
пра во дзіў бе ла ру скую на цы я наль ную пра
цу ся род апал чэн цаў 1й Мен скай дру жы
ны і слу ха чоў Мен скай ду хоў най се мі на рыі. 
У 19181919 гг. ву чыў ся на мен скіх бе ла ру
скіх на стаў ніц кіх кур сах. Удзель ні чаў у пра
цы Та ва ры ства пра цаў ні коў бе ла ру ска га 
ма ста цтва, як ха рыст ува хо дзіў у склад Бе
ла ру ска га хо ру Ула дзі мі ра Тэ раў ска га.

Уво сень 1920 г. быў ство ра ны Га лоў ны 
штаб пар ты зан скіх ад дзе лаў, які ўзна ча
ліў пал коў нік Ула дзі мір Кся не віч (пар тый
ная мя нуш ка Грач), і скла дзе ны тэкст 
Ста ту та. Згод на са Ста ту там, дзяр жаў ны 
лад Бе ла ру сі і зя мель нае пы тан не па ві нен 
быў вы зна чыць Уста ноў чы сход. Пра дуг
ледж ва ла ся ін тэн сіў ная бе ла ру сі за цыя, 
а так са ма ары ен та цыя на За хад, Поль ш
чу і Ук ра і ну. На пя чат цы „Зя лё на га ду ба” 
змяш ча ла ся вы я ва „Па го ні”, а так са ма чэ
рап і скры жа ва ныя кос ці. Ад на час на штаб 
ар га ні за цыі і ата ман Дзяр гач ка ры ста лі ся 
пя чат кай з вы я вай трох ду бо вых ліст коў.

Га лоў ны штаб „Зя лё на га ду ба” зна хо
дзіў ся ў Лу нін цы, які ў той час ува хо дзіў 
у склад Поль ш чы. Там ад дзе лы кам п лек
та ва лі ся, уз б рой ва лі ся і на кі роў ва лі ся 

ў БССР. На па чат ку ва я роў бы ло ўся го 400 
ча ла век. Яны бы лі згур та ва ныя ў „пя цёр
кі”, якія сва ім па рад кам ста на ві лі ся яд ром 
асоб ных паў стан ц кіх ад дзе лаў, цэн т ра мі 
пры цяг нен ня не за да во ле на га баль ша віц
кім рэ жы мам ся лян ства. З ча сам у „Зя лё
ны дуб” увай ш лі пар ты зан скія ад дзе лы, 
якія ачоль ва лі ата ма ны Вай ця хоў скі, бра
ты Ка рат ке ві чы, Ка сін скі, Ма цэ ля, Ле бе
дзеў, Ця рэн цеў, Юш чан ка. „Зя лё на дуб цы” 
вя лі ба я выя дзе ян ні ў Слуц кім, Ма зыр скім, 
Баб руй скім, Ба ры саў скім, Ігу мен скім па ве
тах. Ата ман Дзяр гач кі ра ваў па ле скі мі ад
дзе ла мі „Зя лё на га ду ба”.

У кан цы 1920 г. у прыф ран та вой па ла
се з абод вух ба коў дэ мар ка цый най лі ніі 
дзе і ла больш за дзе сяць бе ла ру скіх пар
ты зан скіх ад дзе лаў, якія вы сту па лі пад 
су поль ным най мен нем „Зя лё ны дуб”. Са 
зго ды і пры пад т рым цы поль скай вы вед
кі пар ты за ны ра бі лі на па ды на кан т ра
ля ва ную са вец кім вой скам тэ ры то рыю, 
а ў ра зе не бяс пе кі ады хо дзі лі ў Поль ш чу. 
Мно гія бе ла ру скія афі цэ ры, якія ўдзель ні
ча лі ў вай не з баль ша ві ка мі на па чат ку 
1921 г., за мі рэн не на поль скаса вец кай 
мя жы лі чы лі ча со вым ста но віш чам. У гэ
тым пе ра ка нан ні праў да па доб на ўма цоў
ва лі іх прад стаў ні кі поль скай вы вед кі, якія 
па стаў ля лі ім зброю і срод кі на ўтры ман не 
ад дзе лаў. Пас ля пад пі сан ня 18 са ка ві ка 
1921 г. Рыж скай мір най да мо вы част ка 
ка ман дзі раў „Зя лё на га ду ба” пры зна ла 
бе ла ру скі эміг ра цый ны ўрад Вац ла ва Ла
стоў ска га адзі ным прад стаў ні цтвам бе ла
ру ска га на ро да. Мно гія па мя ня лі фронт: 
спы ні лі ан ты са вец кую пар ты зан скую 
дзей насць і да лу чы лі ся да ан ты поль ска га 
ру ху, які ар га ні за ваў ко вен скі цэнтр на тэ
ры то рыі Гро дзен ш чы ны і Ві лен ш чы ны.

Апош нія звест кі пра „Зя лё ны дуб” ад
зна ча юц ца па чат кам 1930х гг.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА нО ВІЧ

Ка жуць, што ма ста цтва не здо лее са мо 
вы жыць без пад трым кі якіхколь ве чы ме
цэ на таў аль бо дзяр жаў на га фі нан са ван ня. 
Але ча сам зда ра ец ца, што ма стак бы вае 
біз нес ме нам. І та кое спа лу чэн не мо жа быць 
вель мі ўда лым. Пры кла дам та ко га сім бі ё зу 
мож на наз ваць спра ву на ваг рад ска га ма
ста ка Ка сту ся Ка ча на, які мае ў На ваг рад ку 
(ці На ваг руд ку, як на зы вае гэ ты го рад на 
поль скі ма нер афі цый ная бе ла ру ская та
па ні мі ка) улас ную кар цін ную га ле рэю. Для 
та го, каб па зна ёміц ца з ёй хоць вір ту аль на, 
вар та за зір нуць на сайт, які мес ціц ца ў ін тэр
нэ це па ад ра се https://ka chan gal le ry.com.

Пер шы по зірк на вы я ву, якая раз меш
ча на на га лоў най ста рон цы сай та, дае зра
зу мець, што там ёсць на што па гля дзець, 
а зна чыць, зат ры мац ца на доў га. Папер
шае, знач ная коль касць руб рык, падру
гое, мно ства фо таз дым каў, патрэ цяе, вы
дат нае афар м лен не гэ та га вір ту аль на га 
прад стаў ні цтва. На ват ня гле дзя чы на тое, 
што боль шасць па ве дам лен няў да ту ец ца 
2018 го дам, бач на, што ін фар ма цыя не 
стра ці ла ак ту аль нас ці. На пры клад, у руб
ры цы „Пра га ле рэю” рас па вя да ец ца, што 
ра ман тыч ная ма ра аб улас най кар цін най 
га ле рэі ў Ка сту ся Ка ча на ўзнік ла нап ры
кан цы 80х га доў мі ну ла га ста год дзя. Ка лі 
ўзга даць той час, то гэ та быў пе ры яд ско ну 
ка му ні стыч най сі стэ мы і раз ня во лен ня пры
ват най іні цы я ты вы.

„Маг чы масць здзей с ніць за ду ма нае з’я
ві ла ся толь кі ў 2005 го дзе. Та ды Ка стусь 
Ка чан на быў бу ды нак з пля цам у сэр цы 
ста ра жыт на га На ваг руд ка, на суп раць Зам
ка вай га ры. Але так як мес ца з’яў ля ла ся 
гі ста рыч ным пом ні кам, на ўзгад нен не не
аб ход ных па пер спат рэ біў ся час. Ак тыў нае 
бу даў ні цтва га ле рэі па ча ло ся ўлет ку 2008 
го да. Пер шыя на вед валь ні кі за ві та лі ў ся
дзі бу ма ста ка ў 2012 го дзе. А ўра чы ста 

і афі цый на пры ват ная кар цін ная га ле рэя 
пес ня ра бе ла ру скіх мя стэ чак Ка сту ся Ка ча
на ад чы ні ла свае дзве ры для гас цей з уся го 
све ту 20 чэр ве ня 2014 го да”, — рас па вя да
ец ца ў да дзе най руб ры цы. Там жа змеш ча
на мно ства фо таз дым каў бу дын ка га ле рэі 
і ўнут ра ных па мяш кан няў.

Улас на бу ды нак, як паз на ча на на сай це, 
ство ра ны ў за ход не бе ла ру скім па ла ца вым 
сты лі па спе цы яль ным пра ек це сла ву та га 
ар хі тэк та ра Ля вон ція Зда не ві ча, пры чым 
ру ка мі са мо га Ка сту ся Ка ча на. Апош няе не 
зу сім зра зу ме ла, бо не кан к рэ ты зу ец ца, ці 
Ка чан улас на руч на бу да ваў гэ ты пры го жы 
дом.

Згод на руб ры цы „Эк с па зі цыя”, у га ле рэі 
ёсць ас ноў ны аль бом і аб ра ныя тво ры. Да
дзе ныя пад руб ры кі змяш ча юць вы я вы кар
цін, якія аў тар па дзя ліў па ад ным яму вя до
мым прын цы пе.

Улас на пра ма ста ка мы мо жам пра чы
таць у ад най мен най руб ры цы. Ад туль да
ве да ем ся, што на ра дзіў ся ён у 1950 го дзе 
ў вёс цы Лаў ры ша ва На ваг руд ска га ра ё на 
Гро дзен скай воб лас ці. З 1980 го да па чаў ак
тыў на ўдзель ні чаць у ма стац кіх вы ста вах. 
Ка стусь Ка чан пра цуе ў стан ко вым жы ва пі
се ў жан рах на цюр мор ту, пей за жу. Згод на 
прад стаў ле ных у руб ры цы зве стак пра яго 
твор часць, ак тыў на ўдзель ні чаць у вы ста
вах ма стак пра цяг вае і да гэ туль. Так, апош
няя па лі ку бы ла ў Мін ску ў 2018 го дзе.

Аб на ві нах і па дзе ях, да тыч ных дзей нас
ці Ка ча на, мож на да ве дац ца, зай шоў шы 
на ад най мен ную руб ры ку. Праў да, там не 
ад ра зу ад к ры ваец ца тая ін фар ма цыя, якую 
мы ча ка ем. Каб пры чы таць аб на ві нах і па
дзе ях нам прый дзец ца яш чэ раз прай с ці па 
гі пер с па сыл цы, раз меш ча най у да дзе най 
руб ры цы. Гэ та, хі ба, адзі ная няз руч насць 
сай та.

vАляк сандр ЯКІ МюК

Пра хо дзя чы за мя жой курс рэ а бі лі та цыі пас ля скла
да най апе ра цыі па ста бі лі за цыі паз ван коў ме та ла

кан ст рук цы я мі, я, тым не менш, са чу за па дзе я мі, якія 
ад бы ва юц ца на ма ёй Ра дзі ме. Сён ня срод кі ма са вай 
ін фар ма цыі на поў не ны тры вож ны мі звест ка мі пра знос 
кры жоў у ме ма ры яль ным ком п лек се ва ўро чыш чы Ку
ра па ты, які ра зам са шмат лі кі мі ін шы мі па доб ны мі мес
ца мі на на шай Баць каў ш чы не з’яў ля ец ца яе Гал го фай 
і ад на ча со ва пом ні кам гі сто рыі і куль ту ры. Праб ле ма 
Ку ра па таў цяг нец ца ўжо даў но і мае глы бо кія ка ра ні, 
але яе не аб ход на як ма га хут чэй вы ра шыць. Пас ля та
го, як нап ры кан цы 80х га доў мі ну ла га ста год дзя шы ро
кай гра мад скас ці ста ла вя до ма пра мес ца зла чын ства, 
не аб ход на бы ло пра вес ці ад па вед ныя і грун тоў ныя дас
ле да ван ні, як гэ та зроб ле на ў ін шых па доб ных мес цах 
ма са вых па ха ван няў, каб мець упэў не насць у тым, што 
тут ад бы ло ся. Кож нае мес ца смер ці і па ха ван ня па вод
ле хрыс ці ян скай — і не толь кі — тра ды цыі ўша ноў ва ец
ца. Гэ тае мес ца — свя тое: мес ца па мя ці і ма літ вы. Гэ та 
так са ма не ад’ ем ная част ка гі сто рыі на ро да, без паз
нан ня і ацэн кі якой ён не мае бу ду чы ні. Кож ны на род 
па ві нен ве даць і па ва жаць гі ста рыч ную праў ду з мэ тай 
ачыш чэн ня па мя ці, як да гэ та га зак лі кае св. Ян Па вел 
II, каб па спя хо ва бу да ваць шчас лі вую бу ду чы ню. На 
жаль, сво е ча со ва гэ та не бы ло зроб ле на, і ў вы ні ку па
ча лі ўзні каць праб ле мы. У каст рыч ні ку бы ло па ве дам
ле на, што да кан ца мі ну ла га го да ў Ку ра па тах бу дзе 
ўста ноў ле ны па мят ны знак, ка ля яко га так са ма мож на 
бу дзе па ма ліц ца. Ад нак ніх то не спы таў прад стаў ні коў 
ве ра выз нан няў, як па він на вы гля даць мес ца ма літ вы, 
асаб лі ва кап лі ца: ці яна па він на быць між кан фе сій най 

і між рэ лі гій най, ці, мо жа, лепш кож на му ве ра выз нан ню 
мець сваю. Між тым не а бы я ка выя да тра ге дыі ма са вых 
за бой стваў лю дзі пры хо дзі лі ў Ку ра па ты, каб па ма ліц
ца, і ім к ну лі ся ней кім чы нам паз на чыць гэ тае мес ца 
і ўша на ваць па мяць за бі тых і па ха ва ных тут прод каў 
і су ай чын ні каў. Та кім чы нам ва ўро чыш чы з’я ві лі ся 
кры жы, як гэ та спрад ве ку пры ня та ра біць на мо гіл ках 
і ў мес цах па ха ван няў. Кры жы ста ві лі без афі цый на га 
да зво лу, але ўла да не за ба ра ня ла гэ та га ра біць. За 

апош нія 30 га доў па сту по ва з’я віў ся сво е а саб лі вы «Ку
ра пац кі пан тэ он» — сты хій ны ме ма ры ял, вя до мы ва 
ўсім све це. Та му не ча ка ны знос кры жоў вык лі кае, мяк
ка ка жу чы, здзіў лен не. Ніх то не ка жа пра тое, што не 
трэ ба ўпа рад ка ваць тэ ры то рыю ўро чыш ча Ку ра па ты, 
але не кош там аб ра зы па чуц цяў вер ні каў. Я лі чу, што 
не аб ход на ар га ні за ваць гра мад скае аб мер ка ван не 
пла на ўпа рад ка ван ня тэ ры то рыі Ку ра па таў з удзе лам 
прад стаў ні коў роз ных ве ра выз нан няў. Больш за тое, 
ак цыя зно су кры жоў пра во дзіц ца пад час Вя лі ка га 
по сту, ка лі ўсе хрыс ці я не свой по зірк скі роў ва юць на 
Крыж Хры ста — знак на ша га збаў лен ня і на дзеі. З кры
жам ва я ва лі атэ і сты, ніш чы лі яго. На вя лі кі жаль, сён
ня, ка лі афі цый на ня ма дзяр жаў най ідэ а ло гіі атэ із му, 
яна зноў рэ аль на пра яў ля ец ца. Зак лі каю ад каз ных за 
знос кры жоў тэр мі но ва спы ніць гэ тыя дзе ян ні і шля хам 
ды я ло гу роз ных па лі тыч ных і гра мад скіх сіл з удзе лам 
прад стаў ні коў роз ных ве ра выз нан няў па чаць пра цэс 
урэ гу ля ван ня сі ту а цыі. На ша кра і на па тра буе ста біль
нас ці, а ра скач ван не чоў на па лі тыч на га і гра мад ска га 
жыц ця су пя рэ чыць гэ та му. Крыж не па ві нен па дзя ляць, 
бо ён яд нае не ба з зям лёю, а лю дзей — па між са бою 
ў адзі ную сям’ю бра тоў і сяс цёр. Нез дар ма на ват вя до
мы кож на му з пер ша га кла са знак скла дан ня вы гля дае 
ме на ві та ў фор ме кры жы ка.

З на дзе яй і ма літ вай аб мір ным вы ра шэн ні праб ле
мы ар цы бі скуп Та дэ вуш Кан д ру се віч міт ра па літ 

Мен скаМа гі лёў скі, стар шы ня Кан фе рэн цыі Ка та ліц кіх 
Бі ску паў у Бе ла ру сі Бе ла сток, 4 кра са ві ка 2019 г.

Па вод ле: cat ho lic.by

За ява ар цы бі ску па Та дэ ву ша Кан д ру се ві ча — міт ра па лі та Мен ска-Ма гі лёў ска га, 
стар шы ні Кан фе рэн цыі Ка та ліц кіх Бі ску паў у Бе ла ру сі ад нос на сі ту а цыі ў Ку ра па тах 
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14.04 — 20.04

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) 14-16.04. іг рай на ла та рэі. 
На дыш ло тва іх пяць хві лін! На пра цы мо жаш 
ат ры маць эк ст рап рэ мію. Ма еш зя лё нае свят ло 
ва ўсім, да ча го дак ра неш ся — за ме ніц ца ў зо-
ла та. Шчас лі ва да га во рыш ся з усі мі, па шан цуе 
та бе ў пе ра мо вах і па да рож жах, бу дзеш прад-
пры маль ны і спрыт ны. Вя лі кія ўда чы ў ін та рэ-
сах. Ад бу ду еш пар ва ныя ад но сі ны, за чы ніш 
ста рыя спра вы.
(21.04. — 21.05.) 14-16.04. па гас нуць кан ф-
лік ты і не па ра зу мен ні. 14-15.04. не ча ка ныя 
ава рыі, з які мі цяж ка спра віц ца. Но выя энер-
гіі, но выя на дзеі, за ці каў лен ні і здоль нас ці. Не 
бя ры ў сэр ца бла го га, не ра бі ні чо га на сі лу. 
Па да ба еш ся. Але 14-18.04. ран дэ ву з бы лым 
пар т нё рам мо жа ака зац ца пра ва лам. За тое мо-
жаш ку піць са бе ней кі каш тоў ны га джэт. Не ра-
бі ця пер на пра цы ні я кіх рэ ва лю цый.
(22.05. — 21.06.) 14-18.04. цяж кі пе ры яд у па-
ры. Рэ аль ная ацэн ка сі ту а цыі; спра віш ся ў кож-
най. Ма еш шанц на ам біт ныя і вя лі кія ме ра пры-
ем ствы. 17.04. мо жаш па чаць ка рэс пан дэн-
цыю з ней кай зі хот кай асо бай. У па ста ян ных 
па рах ат мас фе ра да лё кая да іды ліі. Але кры лаў 
да дасць та бе Мер ку рый, хут ка спра віш ся з пра-
фе сій ны мі аба вяз ка мі. Не ўця чэ ад ця бе ні я кая 
ін фар ма цыя, хут ка «па жэ ніш» фак ты і дой дзеш 
да трап ных выс ноў. Бліз ня ты з І дэ ка ды са праў-
ды адыг ра юц ца на кан ку рэн цыі.
(22.06. — 23.07.) 14.04. мо жаш па ста рац ца за 
крэ дыт. Сар га ні за ва насць, спраў насць, асаб лі-
ва там, дзе трэ ба дак лад насць і піль насць ды 
цяр п лі васць. На пра цы ця бе ніх то не за ме ніць, 
ха ця 18-20.04. маг чы мыя праб ле мы з кі раў-
ні цтвам. Пас ля рас стан ня не бу дзеш доў га ча-
каць, бо ўжо толь кі да 16.04. Доў гія раз мо вы 
і хві лі ны бліз кас ці ад 19.04. На пра цы суп ра-
цоў ні чай, ра зам вый дзе ўсё лепш. Не фар сі руй 
зда роўя.
(24.07. — 23.08.) 14-15.04 не ўва ходзь у спрэч-
ку, бо мо жаш прай г раць. Ад 17.04. ма еш не пе-
ра мож ную сі лу пе ра кон ван ня. 14-16.04. вель-
мі па бу джа ная ам бі цыя. 18-20.04. — най леп шы 
час раз г ля нуц ца за но вай пра цай, а мо жа гэ та 
яна ця бе зной дзе. Сі ла во лі і ам біт насць. Столь кі 
за па лу, што мо жаш пе ра но сіць го ры! Тры май-
ся сва іх прын цы паў, будзь ра шу чы, а дой дзеш 
да та го, на чым та бе за ле жыць.
(24.08. — 23.09.) Ма лан ка ва афор міш кож ную 
спра ву, ра бо та бу дзе га рэць та бе ў ру ках. 
Свет уба чыш у ко ле рах. Доб ры час для ка хан-
ня да 17.04. Спа кай ней на пра цы. У фі нан сах 
не ўсё пой дзе па тва ёй дум цы. Не пе ра боршч 
з ал ка го лем.
(24.09. — 23.10.) 14.04. мо жаш пад пі саць да-
мо ву з бан кам. 15-20.04. — зор кі пры цяг нуць 
да ця бе фай ных лю дзей, з які мі доб ра за гу ля-
еш. Але 14-18.04. штось ці мо жа вы біць ця бе 
з раў на ва гі і мо жаш на ра каць і дра ма ты за ваць. 
У па ста ян най па ры — іды лія, але ка лі хо чаш пе-
ра ка наць да ча гось ці сваю дру гую па ла він ку, 
зра бі гэ та 14-16.04. 14-18.04 спа дзя вай ся ней-
кай пры быт ко вай эк ст ра пад ра бот кі.
(24.10. — 22.11.) Кан ф лік ты на пра цы пап су юць 
та бе на строй. Пап ра вяць яго су стрэ чы з сяб ра-
мі. Зас пее ця бе ка хан не, асаб лі ва 14.04. 14-
15.04. пад вя дзе ця бе асо ба, якой ты да вя раў. 
Усё ра бі аб ду ма на і не вы кон вай нер во вых ру-
хаў. Шан цы на па ста ян ныя пры быт кі. Не за я дай 
і не за пі вай ал ка го лем стрэ саў. Па пі вай зёл кі.
(23.11. — 22.12.) Ніх то не пе ра мо жа ця бе 
ў гон цы да па вы шэн ня і пос пе хаў! Пры хіль ныя 
та бе бу дуць на ват пла не тар ныя квад ра ту ры! 
Твор чая ве на. Усе ака ліч нас ці та бе спры я юць. 
Флірт за ме ніц ца ў ра ман. 14-15.04. з ша фы 
мо гуць вы пас ці ней кія ся мей ны «тру пы», але 
ўвап х неш іх ту ды на зад. Пры ўлас най дзей нас-
ці шы ро кі ры нак ад к ры ец ца 14-18.04. Не еж 
тлу ста га і са ло на га.
(23.12. — 20.01.) 14.04. зад бай аб свой вы гляд 
і ку пі штось ці на рас п ро да жы. 14-15.04 маг чы-
мы ка рот кія бу ры ў па ры. Пас ля 17.04. бу дзеш 
хут кім і пас пя хо вым. 18-20.04. мо гуць тур ба-
ваць ця бе не пат рэб на нер вы. На ро джа ных 
у І дэ ка дзе ча ка юць важ ныя су стрэ чы з уп лы во-
вы мі людзь мі. Край нія наст роі. Не гор бі ся.
(21.01. — 19.02.) Доб ры на строй. Лю дзі ах-
вот на па мо гуць та бе па а фар м ляць спра вы. 
14-16.04 шэф гля не на ця бе зыч лі ва. 18-20.04. 
зда рыц ца штось ці, што ця бе зблі зіць з пар т нё-
рам. 20.04. па я віц ца хтось ці ідэ аль ны для твай-
го сэр ца. Вель мі доб рая па ла са пач нец ца для 
ця бе з 17.04. — мо жа па я віц ца пра па но ва на 
су пра цоў ні цтва ці су поль ны біз нес. Гро шы 
да дуць та бе па чуц цё сва бо ды, не за леж насць 
і сва бо ду дзе ян ня, і за хо чаш іх мець! Вар та змя-
ніць кры ху жыц цё, ку дысь ці з’ез дзіць ці су стрэц-
ца. Уця кай ад сквазняку.
(20.02. — 21.03.) Вы ка ры ста еш свой дар пе-
ра кон ван ня, вык лі чаш вя лі кае ўра жан не. 14-
18.04 у па рах на гра ні рас стан ня ажы вуць па-
чуц ці. У біз не се рэк ла муй ся асаб лі ва 14-16.04. 
Ка ло рыі спаль вай у спаль ні! Ха ця дбай, каб не 
на маг чы паз ва ноч ні ка і су ста ваў. Мо жаш ця пер 
эфек тыў на пра ца ваць са сва ім це лам, за пі шы ся 
на трэ нін гі, ёгу. На кух ні ад к ры вай но выя сма кі, 
ніш то ця пер на пой дзе та бе ў бач кі. Ка лі ты са-
мот ны, зра бі ся бе на ба жа ство і раз г ля дай ся за 
ка хан нем жыц ця!

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

скла дуць ра шэн не — афа рызм.
з кіс ла ро дам у па вет ры = 2 _ 1 _ 6 _ 5 _;
пра вы пры ток Вол гі = 14 _ 16 _ 17 _;
ад рос лая з се на ко су тра ва = 25 _ 24 _ 10 _ 11 _ 4 _;
храб ры ча ла век, за якім подз віг = 18 _ 7 _ 30 _ 19 _ 28 _;
наг ру ваш ча насць упо пе рак да ро гі, у якой... авал = 20 _ 31 _ 32 _ 23 _ 22 _;
лёт чык = 8 _ 12 _ 13 _ 27 _ 26 _;
гру зін скі порт = 29 _ 21 _ 34 _ 33 _;
пры ста са ван не для кі ра ван ня нап рам кам ру ху са ма хо да = 9 _ 15 _ 3 _ 35 _.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ад ка зы, бу

дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 11 ну ма ра
За яц, знак, ля, пат ры цый, Пінск, рой, сі ці, туя, цар.
Ра шэн не: Тра піц ца і сля пой ку ры цы зяр нят ка знай с ці.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з БельскаПадляшскага і Лявону Федаруку з Рыбал.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ч а  р о м  х а ў  с к а я 
« П р ы г  р а  н і ч  н а я » 

(за кан чэн не)
Чы гу нач ні кам два ра зы ў ме сяц пла ці лі зар пла ту — пер ша га 

і пят нац ца та га чыс ла. Для ра бо чых дзень па луч кі быў свя там. Пе
рад акен цам стан цый най ка сы чар га за вып ла тай фар мі ра ва ла ся 
на га дзі ну ра ней. Пер шы мі заў ж ды бы лі ра бо чыя нач ной зме ны 
— ма неў ро выя, стрэ лач ні кі, дзя жур ныя. Спя ша лі ся яны не да 
ся мей кі пас ля нач ной служ бы, але... куль нуць «ад но ма лень ке». 
І ўжо пе рад дзя ся тай шну роч кам усёй кам па ні яй цяг ну лі ся ў «Прыг
ра ніч ную». Зай ма лі яны мес цы ў пер шай за ле і ча ка лі ча тыр нац ца
тай га дзі ны, бо з та го ча су ў рэ ста ра не па чы на лі пра да ваць ал ка
голь ныя на піт кі.

І ўсё ажы ва ла. Па чы наў ся рух, быц цам у му раш ні ку. Лю дзі пі лі 
да ўпа ду па вод ле пры маў кі: «Праш чай ро зум, суст рэ нем ся пад ста
лом». Не шка да ва лі ні зда роўя, ні гро шай. А са мае важ нае, па ру ша
лі спа кой ін шых. Вось, на пры клад, пры кан цы лю та га 1975 го да ча
ты рох «ма лай цоў» учы ні лі бой ку ў за ле. Па бі лі мно га па су ды. Зра зу 
ху лі га на мі за ня ла ся мяс цо вая мі лі цыя. Спра ва тра пі ла ў кар наад мі
ніст ра цый ную ка ле гію. Неў за ба ве дэ ба шы ры ат ры ма лі пры суд: Збіг
неў Д. — 4 500 зл. штра фу, за тым Ула дзі мір Я. — 2 000 зл. і 300 зл. 
за стра ты для рэ ста ра на. Ка ле гія ўмоў на ад сту пі ла ад па ка ран ня 
двух апош ніх «бар цоў» Сця па на М. і Ста ніс ла ва В., хоць і яны бы лі 
ві на ва ты. Та кіх скан да лаў у «Прыг ра ніч най» бы ло нам но га больш. 
За тым рэ ста ра ну прыш пі лі лі мя нуш ку «няс лаў най», якая за ста ла ся 
па сён няш ні дзень. Але ўсё ж та кі «Прыг ра ніч ная» лі чы ла ся рэ ста ра
нам ІІ ка тэ го рыі і бы ла ві зіт най кар тач кай чы гу нач ні каў. Звон ку прэ
зен та ва ла ся шы кар на, ма ні ла пры ез джых. Хто ўпер шы ню на вед ваў 
ра зын ку ча ром хаў скай гаст ра но міі, дык за бі раў з са бою неп ры ем ны 
смак ві до віш ча, якое ўгле дзеў. Праў да, хар ча ван не няд рэн нае і не 
над та да ра гое бы ло, афі цы ян т кі так са ма гра ху вар тыя, ма ла дзень
кія ды няб рыд кія. Але аб с лу га — ба ра ні Бог ад «ня чы стай сі лы»...

Ка лі б я не зай шоў у «Прыг ра ніч ную», заў ж ды ві таў мя не го ман 
шмат лі кіх га ла соў. Пер шая за ла — поў ная ама та раў пі ва і мац
ней шых на піт каў. Яны лі чы лі ся «га на ро вы мі» гас ця мі афі цы ян так. 
Па за чар го ва іх аб с лу гоў ва лі (вя до ма, ап’ я не ла га хут чэй аб ду рыць 
мож на). Хто прый шоў па а бе даць, дык вы му ша ны быў ча каць бя
скон ца. Ча кан не бы ло б пры ем ней шае, ка лі б ча ла век мог сес ці за 
чы сты стол. А тут адзін Са дом ды Га мо ра. Акур кі па пя рос, по пел, 
«ба та рэі» пу стых бу тэ лек зпад пі ва, бруд ны по суд вык лі ка лі неп
ры ем нае ві до віш ча. Пры тым ад го ма ну ап’ я не лых кры ку ноў ву шы 
пух лі. Афі цы ян т кі як ую ны за ві ха лі ся, не пас пя ва лі аб с лу гоў ваць. 
З усіх ба коў нес лі ся га ла сы: «Кель нер, пі ва, кель нер сот ку». Хтось ці 
хрып лым го ла сам пад пя ваў: «Ра ве ла бу ра, гром гры меў», дру гі яму 
па ма гаў. Бяс п лат ны вы ступ... І ў гэ тым го ма не пры хо дзі ла ся ча каць 
афі цы ян т ку, каб па да ла абед. Але яна не спя ша ла ся, бо аб с лу гоў ва
ла «га на ро вых» гас цей. Та кіх га ра чых дзён у «Прыг ра ніч най» бы ло 
ча ты рышэсць у ме ся цы: пер ша га і пят нац ца та га чыс ла — у дні 
па луч кі, за тым дзеньдва пас ля вып ла ты. У апош нія дні — ці шы ня, 
быц цам ма кам за се яў. Для Кляш чэ леў ска га ГС гэ та быў ня вы ка ры
ста ны рэ зерв. Не ка то рыя мер ка ва лі тут ар га ні за ваць «дан сін гі», але 
ідэя па мер ла сва ёй смер цю. Ма ла дым ад «Прыг ра ніч най» за раз ад
но ўспа мі ны за ста лі ся.

Пас ля за ня па ду ГС рэ ста ран ку пі ла Кляш чэ леў ская мя сар ня 
«Ні тэр ва». Не каль кі га доў змяш ча ла ся ў ёй фір мен ная кра ма. Ка лі 
ста ла не рэн та бель най, дык «Ні тэр ва» пра да ла яе су пол цы «Ле ві
я тан». Пас ля чар го ва га ра мон ту і ма дэр ні за цыі ад к ры лі мар кет 
«Ле ві я тан», які ў на ва кол лі ка ры ста ец ца па пу ляр нас цю па куп ні коў. 
Вось та кая гі сто рыя „няс лаў най «Прыг ра ніч най»”.

vУла дзі мір СІ дА рУК

Не за быў ная Лу ка
5 кра са ві ка 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 к ры лі вы стаў ку здым каў 
ко ліш няй вё скі Лу ка над Нар вай з са ма га па чат ку мі ну ла га 
ста год дзя аў тар ства жы ха ра гэ тай вё скі фа тог ра фа Яку ба 
Смоль ска га. Эк с па зі цыю скла да юць 90 ста рых фа таг ра
фій ся рэд ня га і вя лі ка га фар ма ту. Бу дзе яна пра ца ваць да 
мая г. г. У га ле рэі мож на ку піць фо та аль бом. Мно гія яго ўжо 
ма юць і бе ра гуць яго як са мую да ра гую па мят ку.

Аў тар не жы ве, але яго шмат лі кія пра цы за ха ва лі ся да 
сён няш ніх дзён. На чор набе лых фа таг ра фі ях мож на па ба
чыць першна перш даў ніх жы ха роў за топ ле най вя лі кай вё
скі Лу ка (ця пер на яе мес цы Се мя ноў скае ва дас хо віш ча) ва 
ўсіх уз ро ста вых гру пах. На ме ра пры ем ства прый ш ло і пры е
ха ла паў сот ні лю дзей, у тым лі ку бы лых жы ха роў Лу кі (між 
ін шым, Алег Ла ты шо нак, Вой цех Ка валь чук), Гуш чэ ві ны, На
раў кі, Но вай Лу кі, Но ва га Ляў ко ва, Но ва га Ма се ва, Плян ты, 
Суш ча га Бар ка, Тар но па ля.

Пра Яку ба Смоль ска га (краў ца і фа тог ра фа) і пра за ха
ва ных яго 220 фо таз дым ках ці ка ва рас па вёў Вой цех Ка
валь чук, ку ра тар вы стаў кі. Вар та да даць, што здым кі Яку ба 
Смоль ска га зна хо дзяц ца ў збо рах Пад ляш ска га му зея на
род най куль ту ры ў Ва сіль ка ве. Ма юць яны гі ста рыч ную і эт
наг ра фіч ную вар тасць. Гэ та цэн ная па мят ка з мі нуў ш чы ны.

vТэкст і фо та Ян кі цЕ ЛУ ШЭц КА ГА
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Б
е ла ру скае гі ста рыч нае та ва ры
ства і Фонд Ka mu ni kat.org рэ а лі
зу юць пра ект «На ша па мяць», 
ад кры ты на асоб роз ных на цы

я наль нас цей і ве ра выз нан няў. Плё нам 
пра ек та з’яў ля ец ца, між ін шым, вы ста ва 
«На ша па мяць», якая пер шы раз прэ зен
та ва ла ся ў За ле ша нах 29 сту дзе ня гэ та га 
го да, у 73ю га да ві ну па цы фі ка цыі вё скі 
3й Ві лен скай бры га дай НВЗ пад ка ман да
ван нем ка пі та на Ра му аль да Рай са «Бу ра
га». Яш чэ ў сту дзе ні эк с па зі цыя на ве да ла 
БельскПад ляш скі ў су вя зі з уша на ван нем 
па мя ці ва за коў, заст рэ ле ных 31 сту дзе ня 
1946 го да ка ля Пу ха лаўСта рых, астан кі 
якіх бы лі пе ра па ха ва ны на мяс цо вы вай
ско вы мо гіль нік. Вы ста ва «На ша па мяць» 
прэ зен та ва ла ся так са ма 23 лю та га на 
скве ры ка ля ма гіст ра та ў Гай наў цуы 
пад час іні цы я ты вы «Веч ная па мяць» 
пе рад Мар шам па мя ці вык ля тых жаў не
раў і па каз ва ла ся ў Бе ла сто ку. З мэ тай 
за ха ваць па мяць аб ах вя рах ат ра да пад 
ка ман да ван нем ка пі та на Ра му аль да Рай
са «Бу ра га», які ў 1946 го дзе па цы фі ка ваў 
бе ла ру скія вё скі, гай наў скае ад дзя лен не 
Пра ва слаў на га бра цтва свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія, у суп ра цоў ні цтве з Бе ла ру
скім гі ста рыч ным та ва ры ствам і Фон дам 
Ka mu ni kat.org ра шы лі ся дру гі раз па ка заць 
у Гай наў цы 31 са ка ві ка эк с па зі цыю «На ша 
па мяць». Ад бы ло ся гэ та пры на го дзе дак
ла да стар шы ні Бе ла ру ска га гі ста рыч на га 
та ва ры ства, пра фе са ра Уні вер сі тэ та ў Бе
ла сто ку Але га Ла ты шон ка на тэ му па дзей 
на Бе ла сточ чы не ў кан цы сту дзе ня і па чат
ку лю та га 1946 го да. Саб ра ным у Гай наў
скім до ме куль ту ры рас па вёў ён так са ма 
пра рэ а лі за цыю пра ек та «На ша па мяць» 
і ад най мен ную вы ста ву, якая бы ла рас стаў
ле ная ў ка лі до ры ГДК. Пад час ды ску сіі 
Ма ры юш Ні чы па рук з Гра баў ца ра ска заў 
пад ра бяз на пра зла чын ствы, здзей с не ныя 
ў За ле ша нах, між ін шым на яго прод ках, 
ат ра дам 3й Ві лен скай бры га ды НВЗ, якім 
ка ман да ваў ка пі тан Ра му альд Райс.

Стар шы ня гай наў ска га ад дзя лен ня 
Пра ва слаў на га бра цтва свсв. Кі ры лы і Мя
фо дзія Лю цы на Ру шук пры ві та ла саб ра ных 
у кан цэр т най за ле ГДК, ся род якіх бы лі 
бур га містр Гай наў кі Ежы Сі рак, на мес ні ца 
ста ра сты Гай наў ска га па ве та Іа ан на Кой
ла, ды рэк тар Гай наў ска га до ма куль ту ры 
Рас ціс лаў Кун цэ віч і свя та ры Свя таТро іц
ка га пры хо да ў Гай наў цы — апя кун гай наў
ска га ад дзя лен ня пра ва слаў на га бра цтва 
про та і е рэй Марк Юр чук і іе рэй Хры ста фор 
Ку дэр скі.

— Мы вы сту пі лі да Бе ла ру ска га гі ста
рыч на га та ва ры ства з пра па но вай дру гі 
раз зап рэ зен та ваць вы ста ву «На ша 
па мяць», якая па каз ва ла ся ў Гай наў цы 
ў дзень Мар шу вык ля тых жаў не раў і прыб
лі зіць гай на вя нам праў дзі вую гі сто рыю 
па цы фі ка цыі на шых вё сак і за бой ства ва за
коў ат ра дам «Бу ра га», уда ку мен та ва ную 
пра ку рор скім след ствам Ін сты ту та на цы я
наль най па мя ці і дас ле да ва ную Бе ла ру скім 
гі ста рыч ным та ва ры ствам пры на го дзе рэ а
лі за цыі пра ек та «На ша па мяць». Сён няш ні 
да клад пра фе са ра Але га Ла ты шон ка і прэ
зен та цыя вы ста вы асаб лі ва важ ныя ма
ла дым асо бам. У Гай наў цы яш чэ жы вуць 
наш чад кі асоб за бі тых ат ра дам «Бу ра га» 
і пе рад сё лет нім Мар шам па мя ці вык ля тых 
жаў не раў, а пас ля ма літ ваў за гэ тыя ах вя
ры, дзве та кія асо бы ў цар к ве На ра джэн ня 
св. Іа а на Хрыс ці це ля ў Гай наў цы ўспа мі на
лі пра за бой ства іх прод каў ат ра дам «Бу
ра га». Важ на, каб гі сто рык сён ня дэ та лё ва 
ра ска заў пра тра ге дыю, якая спас ціг ла 
на шых жы ха роў пас ля вай ны, — за я ві ла 
стар шы ня бра цтва Лю цы на Ру шук.

Стар шы ня Бе ла ру ска га гі ста рыч на га 
та ва ры ства пра фе сар Алег Ла ты шо нак 
па ін фар ма ваў, што 3я Ві лен ская бры га да 
НВЗ, якая ста ла дзей ні чаць пад ка ман да
ван нем ка пі та на Ра му аль да Рай са, на ліч ва
ла 120 доб ра ўзбро е ных ча ла век.

— 28 сту дзе ня 1946 го да ра ні цай ат рад 
«Бу ра га» дай шоў да вё скі Ла зі цы. Тут 
па за га дзе мяс цо вых улад бы лі саб ра ны 
ся ля не з ака ліч ных вё сак з ва за мі дзе ля 
вы ва зу драў ні ны з пуш чы. Ат рад ка пі та на 
Ра му аль да Рай са за тры маў ка ля са ра ка 
ва за коў і з Ла зі цаў на кі ра ваў ся ў Гай наў ку. 

Ата ка ваў яе ве ча рам гэ та га са ма га дня, 
але быў вы цес не ны са вец кі мі час ця мі. Ра
ні цай 29 сту дзе ня ат рад «Бу ра га» спы ніў ся 
ў За ле ша нах, дзе ад аг ню і куль за гі ну ла 
16 мір ных асоб, у тым лі ку дзве жан чы ны 
і дзя вя це ра дзя цей, — рас па вя даў пра фе
сар Алег Ла ты шо нак.

На 13 стэн дах вы ста вы «На ша па
мяць» прад стаў ле ны пас ля доў нас ці мар
шу ат ра да «Бу ра га» ў сту дзе ні і лю тым 
1946 го да, які та ды па цы фі ка ваў 5 бе ла
ру скіх вё сак на Бе ла сточ чы не, заст рэ ліў 
30 ва за коў ка ля Пу ха лаўСта рых, ка лі 
ра зам ад куль і аг ню за гі ну ла 80 мір ных 
жы ха роў, у тым лі ку жан чы ны і дзе ці. 
У па цы фі ка ва ных вё сках ра скід ва лі ся 
лі стоў кі з зак лі кам да бе ла ру саў вы яз
джаць у СССР. Пра фе сар Алег Ла ты шо
нак удак лад ніў, што паз ней «Бу ры» быў 
арыш та ва ны і пры су джа ны да па ка ран ня 
смер цю; пры суд быў вы ка на ны. У 1995 
го дзе ка пі тан Ра му альд Райс быў рэ а бі лі
та ва ны су дом, а ў 2005 го дзе пад час пра
ку рор ска га рас с ле да ван ня ІНП «Бу ры» 
быў прыз на ны ві ноў ным пе ра лі ча ных пра
фе са рам Але гам Ла ты шон кам зла чын
стваў. Госць су стрэ чы рас па вёў так са ма 
пра пра ект «На ша па мяць». Да клад чык 
ска заў, што ў на вей шых пуб лі ка цы ях 

поль скіх аў та раў ро бяц ца спро бы ап раў
даць дзе ян ні «Бу ра га» і яго ат ра да.

— Вя лі кую ад ва гу пра я віў жаў нер ат
ра да «Бу ра га», які на су пе рак за га ду вы
пус ціў воль на лю дзей з пад па ле най ха ты, 
ка лі «Бу ры» вы е хаў з вё скі. Мой дзя ду ля 
не ад нак рат на ўспа мі наў, што пад час су до
ва га рас с ле да ван ня гэ ты жаў нер за я віў, 
што ка лі б «Бу ры» да ве даў ся, што ён без 
стра лян ня пус ціў воль ны мі жы ха роў За
ле шан, то за біў бы яго. Мож на ад шу каць 
ма тэ ры я лы з гэ та га су до ва га рас с ле да ван
ня, знай с ці проз віш ча гэ та га жаў не ра, які 

дзем на ма гац ца, каб яны ахоў ва лі ся на 
дзяр жаў ным уз роў ні. Хо чам пак ла па ціц ца 
пра ма гі лы ах вяр, збу да ваць ім пом ні кі, на 
якіх бу дуць змеш ча ны над пі сы, так са ма 
і на бе ла ру скай мо ве, па коль кі яны за гі ну лі 
як бе ла ру сы. Ма ем на мер вы даць збор ні кі 
да ку мен таў, як ар хіў ных, так і апуб лі ка ва
ных, ра ска зы све дак зда рэн няў і вес ці аду
ка цый ную ак цыю, — па ве да міў пра фе сар 
Алег Ла ты шо нак.

Пад час вы ступ лен ня ў ГДК пра фе сар 
Ла ты шо нак га ва рыў так са ма пра на вей
шыя спро бы ап раў даць «Бу ра га», якія 
па я ві лі ся на сай це Ін сты ту та на цы я наль най 
па мя ці. Кры ты ка ва лі ся яны не толь кі бе
ла ру са мі ў Поль ш чы і ўла да мі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, але так са ма прад стаў ні ка мі на ву
ко ва га поль ска га гі ста рыч на га ася род дзя, 
што ў та кім вя лі кім маш та бе зда ры ла ся 
ўпер шы ню. Паз ней на сай це Ін сты ту та на
цы я наль най па мя ці з’я ві ла ся па ве дам лен
не, што суп ра цоў ні кі ІНП, якія змяс ці лі свае 
выс но вы на конт «Бу ра га», і Га лоў ная ка
мі сія па пе рас ле дзе зла чын стваў су праць 
поль ска га на ро да пра цу юць не за леж на ад 
ся бе. Ка мі сія па пе рас ле дзе зла чын стваў 
су праць на цыі не знай ш ла і не змяс ці ла на 
сай це ІНП ні ад ной но вай ін фар ма цыі па 
рас с ле да ван ні ў спра ве «Бу ра га» і яго ат
ра да, за кон ча на га ў 2005 го дзе. Пра фе сар 
Алег Ла ты шо нак удак лад ніў, што но выя 
пуб лі ка цыі, якія па ле мі зу юць з выс но ва мі 
пра ку рор ска га след ства, не ма юць юры
дыч най сі лы і не ўплы ва юць на вы нік след
ства, за кон ча на га ў 2005 го дзе.

Дзве асо бы ад саб ра най у ГДК пуб лі кі 
ста ноў ча аца ні лі мар шы па мя ці вык ля тым 
жаў не рам, ар га ні за ва ныя ў Гай наў цы. 
У су вя зі з та кі мі вы каз ван ня мі Ма ры юш 
Ні чы па рук пад ра бяз на ра ска заў, як за гі ну
ла ў За ле ша нах пер шая жон ка яго дзя ду лі 
з дзет ка мі і дзя ду леў брат з ся мей ні ка мі, 
да якіх стра ля лі пар ты за ны ат ра да «Бу ра
га», ка лі тыя вы бя га лі з пад па ле ных хат. 
Жан чы на ад пуб лі кі за я ві ла, што сё ле та 
пры ня ла ўдзел у гай наў скім мар шы, які аца
ні ла ста ноў ча. За клі ка ла яна ар га ні за ваць 
у на ступ ным го дзе ў Гай наў цы ін шыя, чым 
марш, свят ка ван ні па мя ці вык ля тым жаў не
рам пад пат ра на там бур га міст ра го ра да. 
Яш чэ пад час зна ём ства саб ра ных з вы
ста вай «На ша па мяць», якое ад бы ло ся 
пе рад дак ла дам, бур га містр Гай наў кі Ежы 
Сі рак ска заў, што не зга джаў ся на сё лет ні 
марш, па коль кі пра ку ра ту ра ў Бе ла сто ку 
вя ла рас с ле да ван не ў спра ве па даз рэн ня 
ў пра па ган да ван ні пад час мі ну ла год ня га 
мар шу не даз во ле ных у Поль ш чы сім ва лаў 
і ў зак лі кан ні да ня на віс ці на на цы я наль най 
і рэ лі гій най гле бе. Бур га містр Ежы Сі рак 
да ба віў, што асо ба «Бу ра га» ўвесь час 
вык лі кае вя лі кі су пра ціў у вя лі кай част кі 
гра мад ства Гай наў кі, дзе жы вуць наш чад кі 
ах вяр ат ра да «Бу ра га», а ўдзель ні кі па пя
рэд ніх мар шаў сла ві лі Ра му аль да Рай са 
«Бу ра га», ад каз на га за па цы фі ка цыю вё
сак на Гай наў ш чы не і Бель ш чы не і смерць 
іх мір ных жы ха роў.

— Ка лі на ват бу дуць ар га ні за вац ца 
ў Гай наў цы ін шыя ме ра пры ем ствы па мя ці 
вык ля тым жаў не рам, чым мар шы, на шай 
зго ды так са ма на іх не бу дзе. Та кой зго ды 
не бу дзе да ча су, ка лі з лі ку вык ля тых жаў
не раў не бу дзе вык лю ча ны «Бу ры», яко га 
лі чым ві ноў ным за бой ства мір ных жы ха роў 
на шых вё сак, у тым лі ку дзе так і жан чын, 
— за я віў Ма ры юш Ні чы па рук.

Пра фе сар Алег Ла ты шо нак па ін фар ма
ваў, што ў «Bia ło ru skich Ze szy tach His to rycz
nych / Бе ла ру скім гі ста рыч ным збор ні ку» 
па я віц ца рэ цэн зія но вых вы дан няў пра 
вык ля тых жаў не раў, у тым лі ку пра «Бу
ра га». Ад нак трэ ба бу дзе яш чэ па ча каць, 
па коль кі не аб ход на пра вес ці пад ра бяз ны 
ана ліз та кіх вы дан няў. Пас ля дак ла ду і ды
ску сіі гай на вя не прыд ба лі ма тэ ры я лы да
тыч ныя пра ек та і вы ста вы «На ша па мяць», 
а ў скар бон ку збі ра лі ся срод кі на да лей
шую рэ а лі за цыю гэ та га пра ек та.

vТэкст і фо та Аляк сея МА рО ЗА

За ха ваць па мяць аб ах вя рах

быў вель мі ад важ ны. Ня гле дзя чы на паг
ро зу смер ці, пус ціў воль на жы ха роў За ле
шан і па во дзіў ся бе як ге рой, — га ва рыў 
у час спат кан ня Ма ры юш Ні чы па рук.

Пра фе сар Алег Ла ты шо нак за я віў, што 
най больш ве ра год ным з’яў ля ец ца тлу ма
чэн не, што ат рад «Бу ра га» за бі ваў бе ла
ру саў, а пу скаў жы вы мі па ля каў, як раз па 
пры чы не на ме ру за па ло хаць бе ла ру саў 
і пры му сіць іх вы яз джаць у Са вец кі Са юз.

— «На ша па мяць», гэ та па мяць аб тым, 
што ў пас ля ва ен ных поль скабе ла ру скіх ад
но сі нах зда ры ла ся са праў ды, а што ні ко лі 
не па він на зда рыц ца. Рэ а лі зу ю чы пра ект 
«На ша па мяць», ле там мі ну ла га го да мы 
па бы ва лі ў роз ных вё сках, спа лу ча ных 
пароз на му з пас ля ва ен ны мі зла чын ства
мі ат ра да «Бу ра га». У час вы ез даў, у якіх 
пры ма лі ўдзел мно гія асо бы, якія ха це лі 
нам да па маг чы, у тым лі ку і па ля кі, са бра лі 
мы фа та гра фіі. Гэ тыя здым кі, па поў не ныя 
ар хіў ны мі фа таг ра фі я мі, па каз ва ем на 
вы ста вах. Спа чат ку мы са ста ві лі да ку мен
та цыю мес цаў па мя ці, якія ўве ка веч ва юць 
са мыя тра гіч ныя зда рэн ні, па цы фі ка цыю 
бе ла ру скіх вё сак спе цат ра дам 3й Ві лен
скай бры га ды НВЗ пад ка ман да ван нем 
ка пі та на Ра му аль да Рай са «Бу ра га» і бу

 Да клад пра фе са ра Але га Ла ты шон ка і вы ста вы аб пас ля ва ен най тра ге дыі асаб лі ва важ ныя ма ла дым асо бам, — за я ві ла 
Лю цы на Ру шук (на пер шым пла не дае ін тэр в’ю жур на ліст цы, на фо не эк с па зі цыі «На ша па мяць», — А.М.) 
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