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XX Трыялог у Крынках è3

Памяці белавежскіх жыдоўè9

Не люблю два разы гля
дзець той самы фільм, 
але «Канцэрт жыцця» 
пагляджу яшчэ няраз 

з цікавасцю. І напэўна «ўгашчу» ім свая
коў, якія з’явяцца да мяне на сямейнае 
свята. Бо дакумент Колі Ваўранюка гэта 
больш чым дакумент. У ім атмасфера, 
якая напамінае смак беларускага шчас
ця. Там наш сваяцкападляшскі свет, які 
абараняецца дабрынёй і песняй ад асімі
ляцыі і знікнення. «Канцэрт пажаданняў, 
— як прызнаюцца самі героі фільма, 
— перадача, якая вяртае ахвоту жыць».

* * *
— Я гэты фільм рабіў пяць гадоў, — ка

жа Коля Ваўранюк, — некаторых герояў 
няма ўжо ў жывых. Час хутка ляціць, за
ціраюцца сляды.

Сапраўды, час ляціць хутка і мала што 
прыкмячаем з жыцця і яго малых радас
цей. Коля Ваўранюк прыкмеціў феномен 
беларускага канцэрта пажаданняў. Героі 
фільма ўсведамляюць нам наколькі пас
пяховым аказаўся праект Радыё Рацыя. 
Рэжысёр глядзіць на ўсё з сярэдзіны, 
таму яго беларускі свет праўдзівы і на 
свой спосаб каларытны. Гэта таксама за
слуга сцэнарыя і інтэлігентных лірычных 
адступленняў. Пераказ ідзе на розных уз
роўнях, фактаграфічныя звесткі папаўня
юцца эмацыйнымі партрэтамі, музыкай, 
краявідам. Цэнтральнае месца, як і ў пад
ляшскім канцэрце, займае сям’я Янкі Тра
фімюка з Гайнаўкі. Сямейка, хоць рассея
ная па Еўропе, сустракаецца за багатым 
застоллем у Старыне, пры гуках канцэр
та. Гледачы ўпершыню бачаць славутага 
спадара Янку, прыкмячаюць у ім уражлі
вага, лірычнага чалавека. Маладыя, што 
прыехалі дамоў з Нідэрландаў, прызна
юцца ў настальгіі па сваім родным кутку.
У доказ патрыятызму спяваюць песню 
часоў айчынай вайны пра вывазкі на пры
мусовыя работы ў Герамнію: Прашчайце 
вуліцы раднога горада, прашчайце мілыя 
отец і мать. Еду в Германію, на мукі гола
да, еду в Германію я пагібать...

Песня пра жахі вайны зліваецца 
з нідэрландскімі карцінкамі, дзе сярод 
кветак у цяпліцы працуе наша насталь
гічная гераіня. Спалучэнне само па сабе 
народнае і непаўторнае.

* * *
А вось у Чыжах гаспадару не выпадае 

слухаць канцэрта інакш як за работай. 
На першым плане едзе Валодзя Адамюк. 
Колы трактара грукацяць на брукаваным 
панадворку, характэрным для чыжавян
багацеяў. Валодзя паедзе баранаваць 
зямлю пад агарод і адначасова будзе са
чыць, каб не правароніць гадзіну, калі па
чынаецца канцэрт па Радыё Рацыя. Любі
мую перадачу выслухае, як гэта прынята 
на вёсцы, у мужчынскай кампаніі. Тут 
жа Яраслаў Бількевіч, спявак гурта «Чы
жавяне», лістаноша і гарачы прыхільнік 
канцэрта. Кожны тыдзень ён аб’язджае 
пушчанскія вёскі і кожны тыдзень вітае 
добрым словам сваіх кліентаў. Яраслаў 
дапамагае таксама дазваніцца на радыё, 
за што жанчыны ўгашчаюць яго варэніка
мі. Як не цікава, слухачы канцэрта шлюць 
пажаданні не толькі родным і сваякам, як 

прынцып яны вітаюць вядучых і ўсіх слу
хачоў. Ды скажуць гэта так шчыра, што 
кожны адчувае сябе павіншаваным.

Валянціна Мядзведзь з Беластока да 
кожнай перадачы рыхтуецца як да вялі
кага свята. Пасля сядае ў мяккае крэсла 
і тры гадзіны слухае канцэрт. Гэта яе 
лякарства на самоту і дэпрэсію. Настрой 
разгубленасці падбіваюць шэрыя, бяз
душныя будынкі блёкаў па вуліцы Свято
га Войцеха. «Ужо для самой пані Валянці
ны, — думае глядач, — варта было прыду
маць гэты канцэрт пажаданняў».

* * *
Бо і сцэнарый фільма прыдуманы так, 

што лепш не прыдумаеш. Яго сашпільва
юць прыватныя каментарыі ў выкананні 
пажылога беластоцкага сужонства. Яны 
— пенсіянеры, наскрозь свае людзі. Ве
даюць напралёт усіх пастаянных удзель
нікаў канцэрта і вядучых, пра якіх выказ
ваюцца на фамільярнай ноце. Менавіта 
па іх колкіх каментарыях глядач разумее 
наколькі папулярная асоба Янкі Трафі
мюка. Вось яны шчыра, з непрыхаванай 
зайздрасцю гадаюць, ці той не забудзе 
пералічыць усю сваю вялікую сям’ю і яш
чэ большае кола знаёмых у эфіры...

— І як ён туды звоніць, што кожны раз 
яго чутна?

Канцэрт пажаданняў, — кажа пра сябе 
сужонства, — гэта іх тры гадзіны мола
дасці ў тыдзень, пасля якіх зноў нахлы
наюць старасць і хваробы. Свае жартоў
ныя, колкія заўвагі пенсіянеры шпурля
юць раскошна, лежачы на канапе.

Пасля праекцыі размаўляю з гераіняй 
— паняй Аляксандрай:

— Мы то не слухалі радзіва лежачы, 
— патлумачыла спадарыня Аляксандра, 
— але рэжысёр нас прымусіў.

Ці слухалі ў кожную суботу?

— Так, чакалі калі пачнуць гаварыць 
і іграць. То ж прыемна, калі людзі гаво
раць для іншых добрыя словы.

Ім толькі адзін раз пашанцавала даз
ваніцца, перадаць пажаданні. Пытаю, 
ці падабаўся фільм? У адказ спадары
ня Аляксандра абдымае мяне і плача. 
Кажа, што ўжо два гады як мужа няма 
ў жывых. А то такая памятка на ўсё жыц
цё засталася...

Фільм 
са смакам беларускага шчасця!

* * *
Фільм Колі Ваўранюка прыпісаны на 

поспех! 

Сустракаемся на першай прэм’еры 
ў беластоцкім Цэнтры імя Заменгофа 30 
жніўня г.г. Фільм апынуўся ў праграме Фе
стывалю «Усход культуры» як прапанова 
Аб’яднання АББА, якое з’яўляецца такса
ма яго прадзюсарам. Сярод публікі многа 
бацькоў вучняў з беластоцкай «чацвёркі». 
Ёсць журналісткі Радыё Рацыя — Валя Ла
еўская і Аня Шайкоўская, герані фільма.

Прыйшлі людзі з горада, прыехалі з вё
сак і гарадкоў, напрыклад Анна Несцярук 
з Орлі. Яна запросіць Міколу Ваўранюка 
на прэзентацыю ў Шчыты. Пасля праек
цыі гасцей і герояў чакае добры, беларускі 
пачастунак. Людзі захоплены пабачаным 
і перажытым, размаўлялі на сардэчнай 
ноце, пыталі пра сям’ю, цікавіліся планамі. 
Усе адчувалі, як «Канцэрт жыцця» падняў 
іх настрой, павесяліў. Каб заахвоціць іншых 
паглядзець «Канцэрт жыцця» прапануем 
яшчэ анонс на польскай мове, падрыхтава
ны на фестываль «Усход культуры»:

„Podlaski koncert życzeń” w białoruskim 
Radiu Racja to trzygodzinny sobotni program 
i dla wielu słuchaczy najważniejsze wydarze
nie tygodnia.

Koncertu słucha się w samotności i sku
pieniu, ale też z sąsiadami, za biesiadnym 
stołem lub w pracy. Na antenie mówi się po 
białorusku, polsku i wszystkich możliwych 
dialektach i mieszankach polskobiałoru
skich używanych w regionie. 

Opowieści słuchaczy układają się w filmo
wą panoramę dużej części Podlasia, którą war
to bliżej poznać! Producentem flilmu „Koncert 
życia” w reżyserii Mikołaja Wawrzeniuka (zdję
cia. Roman Wasiluk) jest Stowarzyszenie na 
rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka 
Białoruskiego ABBA. 

vТэкст і фота Ганны КандрацюК
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Сваімі вачыма

Пом ні кі 
і ідэ а ло гія 

Сплін не ў Вэр сто ку (2)

У па пя рэд нім ну ма ры «Ні вы», пі шу чы 
пра ду хоў напры род ны воб раз свя та Ус пен
ня Ма ці Бо жай у ма ёй па ра фіі ў Вэр сто ку, 
уз га даў я так са ма, што цар коў ны фэст пры 
на го дзе вы кон вае так са ма сво е а саб лі
вую ро лю гра мад ска га схо ду, ка лі вер ні кі, 
асаб лі ва муж чы ны, мо гуць аб мя няц ца 
дум ка мі на конт спраў не звя за ных толь кі 
са зда роў ем. Дзень пры хад ско га свя та 
заў сё ды бы вае важ ным мо ман там у жыц
ці па ра фіі, зруч най на го дай для та го, каб 
ура чы ста за вер шыць і ас вя ціць роз ныя 
іні цы я ты вы, звя за ныя з фун к цы я на ван нем 
і пат рэ ба мі вер ні каў. Вя до ма, што тут вы
ні кі за ле жаць перш за ўсё ад ак тыў нас ці 
на ста я це ля і пры хад ско га ка мі тэ та. У вы
пад ку вэр стоц ка га то яму за раз шан цуе 
дзя ку ю чы ба цюш ку Паў лу Ку чын ска му, 
яко га гас па дар лі васць шы ро ка вя до мая 
ў пра вас лаў ным пад ляш скім све це. Ну 
і цар коў ны ка мі тэт пад стар шын ствам ста
ра сты Вік та ра Па тэ ю ка з За ба гон ш чы ны 

ра зам з усі мі вер ні ка мі не толь кі фі нан суе, 
але і на гра мад скіх па чат ках вы бу доў вае 
сваю цар к ву. Ці ж яш чэ не ад ным тым про
мыс лам Бо жым з’яў ля ец ца той факт, што 
на Сплін не ме на ві та наш ста ра ста свят куе 
свой дзень на ра джэн ня? Я вель мі га на ру
ся, што мы з ім — бліз кія ся мей ні кі, та му 
што мая ба бу ля Оль ка гэ та род ная ся стра 
яго най ма ці Хвя до ры. Та му так са ма доб ра 
ве даю, пра што мо ляц ца што дзень пры ха
джа не і што аб мяр коў ва ла ся пад цар к вой 
у свя точ ны дзень. Ці то ў ці хай ма літ ве, ці 
ў пуб ліч ных вы каз ван нях усе не хо чуць да
пус ціць дум кі, што міт ра па літ Са ва мо жа за
хо ча заб раць ад сюль ай ца Паў ла і пе ра вес
ці яго ў дру гую па ра фію, каб там на во дзіў 
па рад кі на ра дасць Уся выш ня му і сла ву 
Цар к вы. Хо дзяць чут кі, што вер ні кі ін шых 
па ра фій вель мі ха це лі б ба чыць ай ца Паў ла 
ў ся бе, але ён не па кі дае сва іх пуш чан скіх 
вер ні каў, толь кі ро біць усё маг чы мае, каб 
нат х ніць іх ра дас цю і на дзе яй на зям ное 
і веч нае жыц цё.

І ме на ві та ай цец Па вел і гэ тым ра зам 
са сва ім пры ха джа на мі па ка заў, што па
мяць пра мі ну лае і дум ка пра бу ду чы ню 
— не ад’ ем ныя част кі сак раль на га і свец ка
га па рад каў. Папер шае, на ста я цель сам 

пай шоў з круж кай, каб саб раць 
ах вя ра ван ні на ад наў лен не ма
гі лы бы ло га шмат га до ва га про
баш ча Гры го рыя Паш чэў ска га, 
які па вян чаў, ах рыс ціў (у тым 
лі ку і мя не) боль шую част ку сён
няш ніх па ра фі ян. Гі сто рыя ай ца 
Паш чэў ска га, ук ра ін ца, які па лю
біў пуш чан скіх бе ла ру саў і пад
трым лі ваў на шу то ес насць, гэ та 
спра ва, якае па тра буе ар хіў ных 
по шу каў і асоб на га ар ты ку ла. 
На яго най ма гі ле, дзе па ха ва ны 
ра зам з бра там, від нее над піс: «Ук ра і но, 
Ук ра і но і тут твоі ді ты». І ніх то пад цар к
вой не шка да ваў па пя ро вых ку пюр, каб 
пад тры маць вы са ка род ную ідэю. Ай цец 
Па вел уру чыў так са ма цар коў ныя ор дэ ны 
ўсім тым, хто да па ма гаў звон ку пры пра
цах у Вэр стоц кім пры хо дзе. Чар го вы раз 
ся род уз на га ро джа ных апы ну ла ся кі раў ні
цтва гай наў ска га арыш ту, вяз ні яко га пра
цу юць у цар коў най пра сто ры ў ка рысць 
свай го ду хоў на га раз віц ця. Ну і яш чэ важ
най па дзе яй бы ло ас вя чэн не рэ кан ст ру я
ва най ста рой пля ба ніі, якая ця пер ста ла 
ар хі тэк тур най жам чу жы най і слу жыць 
усёй па ра фіі.

У час хрэс на га хо ду быў ас ве ча ны 
крыж у па мяць спа ле ных у маі 1945 го да 
ат ра дам Зыг мун та Шын дзе ля жа «Лу паш
кі» пры хад скіх вё сак Ві лю коў і Доў га га 
Бро ду, а так са ма За ле ша наў — усе вё скі 
ў Кляш чэ леў скім бла га чын ні. Для мя не, 
ма іх баць коў, ад на вя скоў цаў гэ та вель мі 
кра наль ны мо мант. Ча ла ве чая крыў да, 
траў ма, тра ге дыя ўзнік лыя толь кі та му, што 
мы, бе ла ру сы, за ста лі ся са бою, за пі са лі ся 
на па мят ным кры жы. Гэ та крыж цяр пен ня 
і выз ва лен ня, але і веч най па мя ці. Да ча ка
лі ся!

vЯў ген Ва Па

Мы, лю дзі, дзіў ны від. Нам заў сё ды не 
ха пае ча гось ці, каб ад чуць поў нае шчас це. 
На ват ка лі б гэ та бы ло толь кі «трош кі», мы 
ўжо ад чу ва ем ся бе не паў на вар тас ны мі, 
не да а цэ не ны мі аль бо не да рэч на пры са
ром ле ны мі. Няш час ны мі. Маг чы ма, пры чы
най гэ та га, што мы не мо жам быць про ста 
шчас лі вы мі, з’яў ля ец ца су пе ра жы ван не 
аль бо спа чу ван не ін шым, чым нас за бяс
пе чы ла Пры ро да. Ці Бог. Яны ад на го ў гэ та 
за бяс пе чы лі ба га та, а дру го га зу сім. Ад на го 
зра бі лі яны ў воб ра зе св. Фран цы ска, а дру
го га — аб са лют на га са ды ста. Эва лю цы я ні
сты ад ка за лі б на гэ тае пы тан не так, крэ а
цы я ні сты інакш. Іх выс но вы бу дуць кож ны 
раз роз ныя. Гэ тыя край нас ці, так са ма ў ды
скур се пра па хо джан не ча ла ве ка, выз на ча
юць ча ла ве чыя су поль нас ці, іх куль тур ную 
струк ту ру, іе рар хію каш тоў нас цей і са мо іх 
іс на ван не тым, якое яно ёсць, а так са ма 
ма раль ныя па во дзі ны, выз на чэн не па няц
цяў даб ра і зла. У апош нім вы пад ку ад но 
выз на чае дру гое. І на ад ва рот. Гэ так жа, як 
чор нае — бе лае, свят ло — цень. У пер шым 
вы пад ку са мі край нас ці не а ба вяз ко ва выз
на ча юц ца са мі мі са бой.

Ці ка ва, якім быў бы наш свет, ка лі б мы 
ўсе бы лі, але аб са лют на ўсе, па доб ныя 
на свя то га Фран цы ска? І ці маг чы мы та кі 
свет? Возь мем, на пры клад, толь кі па лі ты
каў — са мых свя тых Фран цы скаў! Вя до ма, 
не бы ло б ні тых, хто «зле ва», ні «спра ва», 
ні з ГП, ні з ПіС. Не бы ло б брыд кіх зня ваг, 
якія з’яў ля юц ца не па рыў най част кай па лі
тыч най пра па ган ды, ні што дзён ных пак лё
паў і апа гань ван ня. І не вя до ма, ці пат рэб на 
бы ла б ней кая па лі ты ка. Па лі ты ка, па лі
ты кі... І я на ват ра ша ю ся сум ня вац ца, ці 
пат рэб на бы ла б ней кая цар к ва. Так бы вае, 
ка лі ўсе, а не толь кі па лі ты кі, свя тыя. Зда ец
ца, ад нак, што я па чы наю фан та зі ра ваць. 
Ад нак даз воль це мне ска заць, што, на мой 
по гляд, мы ўсе свя тыя Фран цы скі. Спа чу
валь ныя істо ты, ад чу валь ныя да па кут, як 
лю дзей, так і мен шых бра тоў. Але ў пэў ным 
сэн се мы ўсе са ды сты, ма за хі сты, зла чын
цы... Усе патрош ку. На сам рэч мы толь кі 
«кры ху» ад роз ні ва ем ся па між свя ты мі 
Фран цы ска мі і звы чай ны мі зла чын ца мі. 
Да стат ко ва спас лац ца на вы дат ны твор 
Ган ны Арэндт «Ба наль насць зла: Эй х ман 
у Іе ру са лі ме». Раз ва гі гэ тай із ра іль скай 
фі ло саф кі со рам на ба лю чыя. Мя жа па між 
даб ром і злом гэ так жа ба наль ная, як і аб
ста ві ны, якія ро бяць нас дрэн ны мі ці доб
ры мі. Зло — част ка на шай ідэн тыч нас ці, 
хо чам мы гэ та га ці не, ха ця мы стрым лі ва

ем ся ад та кой 
ідэн тыч нас ці. 
Я не ве даю, як 
гэ та ро бяць ін
шыя, але я сам 
вель мі, вель мі. 
Дык што? Эй х
ман про ста пас рэд ны ча ла век, кроп ка ва па
доб ны на кож на га з нас і на мя не так са ма: 
ні ге ній, ні вар’ ят, ла ска вы муж і баць ка, ся
бар шмат лі кіх сяб роў, ве ру ю чы і прак ты ку
ю чы ка то лік, а за ад но адзін з най вя лік шых 
на цыс ц кіх зла чын цаў, ад каз ных за па кут
ніц кую гі бель со цень ты сяч яў рэ яў, на ват 
пе рад ка там не ра зу меў сва ёй ча ла ве чай 
ба наль нас ці. «Я вы кон ваў толь кі за га ды. 
Больш ні чо га!»

Што ты чыц ца кла січ на га са ды ста 
(Эй х ман, бе зу моў на, не быў ім), які, я лі чу, 
цал кам паз баў ле ны эм па тыі, наў рад ці мо
жа зра зу мець, ча му ён пры чы няе па ку ты 
Ін ша му. Перш за ўсё та му, што гэ та над звы
чай па та ла гіч нае ства рэн не і не ад чу вае як 
ча ла век псі хіч на га ці ду хоў най прыг не ча
нас ці. Не ад чу вае, што не зна чыць, што ён 
не ве дае пра гэ тую ка тэ го рыю па чуц цяў. 
Але ён гэ та га не ад чу вае. Але спра ва не 
ў зуб ным бо лю. Маг чы ма, та му ён му чыць 
Ін ша га та му, што яго спаль вае пад с вя до
мае і нес па толь нае жа дан не вып ра ба ваць 
паў на ту ча ла ве чых па чуц цяў, на зі ра ю чы 
чу жыя па ку ты. Маг чы ма... Пры зна юся, 
гэ та да во лі ры зы коў ная гі по тэ за. Але што 
там! На жаль, увесь спектр даб ра і зла цал
кам ча ла ве чы. І з гэ тым трэ ба спра віц ца.
Та кім чы нам з па ка лен не ў па ка лен не 
свя тыя Фран цы скі і бяз лі тас ныя са ды сты 
су іс ну юць по бач. У кож ным з нас. Кож ны 
з нас, але ў за леж нас ці ад знеш ніх аб ста він, 
ідэ а ла гіч ных ці све та пог ляд ных плы няў, 
ак ту аль най ма раль най тэн дэн цыі ней кім 
чы нам ду шыць у са бе не ка то рыя схіль нас
ці аль бо пац вяр джае ін шыя. Тым не менш, 
ста ты стыч на ка жу чы, мы да стат ко ва су пе
ра жы валь ныя, каб ад чуць па ку ты Ін ша га. 
Па ку ты Ін ша га — ві до віш ч ны пры клад. Мы 
фі зіч на не ўдзель ні ча ем у гэ тых па ку тах, 
але мо жам зра зу мець, што ад чу вае па кут
нік. Бо мы так са ма па ку ту ем. Так больш 
ці менш. Гэ та да ты чыц ца і сі ту а цый, ка лі 
хтось ці по бач з на мі су муе або ра ду ец ца 
— хай на ват зза га лоў най пе ра мо гі ў ла та
рэі. Ну, і ў та кой сі ту а цыі пры род нае су пе ра
жы ван не па чы нае «ка лоць» нас ча ла ве чай 
зай з д рас цю, што па каз вае, што эм па тыя 
са ма па са бе мае не толь кі ста ноў чае зна
чэн не.

Ні чо га больш 
за гэ та

vМі ра слаў ГрЫ Ка

За апош нія два 
тыд ні ў двух 
слаў ных бе ла
ру скіх га ра дах 
бы лі ад кры ты 

два пом ні кі сла ву тым прод кам. У Сло ні ме 
ў Дзень бе ла ру ска га пісь мен ства жы ха рам 
і шмат лі кім гас цям го ра да ўра чы ста прад
ста ві лі пом нік кан ц ле ру на ша га Вя лі ка га 
Кня ства Лі тоў ска га, вы дат на му дзяр жаў на
му дзе я чу Льву Са пе гу. Праз ты дзень, у рам
ках што га до ва га фэ сту Lid be er не менш 
га на ро ва і нат х нё на шмат лі кія на сель ні кі 
і гос ці Лі ды ві та лі ад к рыц цё пом ні ка кня зю 
Ге ды мі ну на ка ні. Ме на ві та гэ ты князь у ча
тыр нац ца тым ста год дзі за сна ваў сла ву ты 
мяс цо вы за мак, які ба ра ніў жы ха роў го ра
да ад на шэс ця кры жа коў.

У куль ту ры су час най Бе ла ру сі ўста ля
ван не гэ тых двух пом ні каў ста ла са праў ды 
вя лі кай на цы я наль най па дзе яй. На рэш це 
ў на шых сла ву тых га ра дах мож на па ба
чыць не толь кі пом ні кі пра ва ды ру сус вет на
га пра ле та ры я ту Ле ні ну ды яго шмат лі кім, 
пе ра важ на кры ва вым па ма га тым, якія ніш
чы лі на сель ні каў Бе ла ру сі і сам край. Гэ тых 
пом ні каў ча ка лі мно гія га ды, на ват дзе ся ці
год дзі. Іх уста ля ван не наб лі жа лі мяс цо выя 
гра мад скія ак ты ві сты, кра яз наў цы, гі сто ры
кі, якія пі са лі шмат лі кія зва ро ты, па пу ля ры
за ва лі ла каль ную і агуль на на цы я наль ную 
гі сто рыю, рых та ва лі гра мад скую дум ку. Іх 
ма ры і пам к нен ні ця пер здзей с ні лі ся.

Хо чац ца ве рыць у тое, што на рэш це 
дзяр жаў ныя ўла ды па чы на юць ра зу мець 
— без вяр тан ня сап раў д ных гі ста рыч нана
цы я наль ных каш тоў нас цей на шы га ра ды 
не бу дуць ці ка вы мі за меж ным ту ры стам. 
Што ў кож ным на шым го ра дзе і на ват мя
стэч ку, ба га тым на ста ра даў нюю гі сто рыю, 
па ві нен быць свой брэнд, свой зна ка вы 
цэн т раль ны пом нік, свае па мят ныя шыль
ды. За раз ста но віц ца больш га ра доў, якія 
ўжо мо гуць га на рыц ца паў на вар тас ны мі 
пом ні ка мі сла ву тым прод кам. У Ві цеб ску 
мож на ўба чыць кня зя Аль гер да, у Грод не 
— кня зя Да вы да Га ра дзен ска га, у На ваг
рад ку — кня зя Мін доў га, свя то га Елі сея 
Лаў ры шаў ска га і Ада ма Міц ке ві ча, у Лі дзе 
— кня зя Ге ды мі на, у Сло ні ме — кан ц ле ра 
Льва Са пе гу, у Ту ра ве — ас вет ні ка і свя то га 
Кі ры лу Ту раў ска га, у Ко са ве — Та дэ ву ша 
Кас цюш ку, у По лац ку — ас вет ні цу і свя тую 
Еф ра сін ню По лац кую і ас вет ні капер шад ру
ка ра Фран ціш ка Ска ры ну. Як ві даць з пе ра

лі ку, за рэд кім вы нят кам, — пе ра важ на гэ та 
лю дзі ста ра жыт нас ці і ся рэд ня веч ча. Гэ ты 
пласт на шай гі сто рыі дзяр жа ва зболь ша га 
ўжо пры ня ла. На чар зе паз ней шыя ліць
він скія і бе ла ру скія дзе я чы дзя вят нац ца
та гадвац ца та га ста год дзяў. Іх Рэс пуб лі ка 
Бе ла русь па куль уша ноў ваць не хо ча. Бо 
ўсё азі ра ец ца на Маск ву, мно гія ай чын
ныя чы ноў ні кі (мяс цо выя, не пры хад ні, не 
чу жын цы!) упар та пра цяг ва юць па лі ты ку 
ру сі фі ка цыі, іг на ру ю чы бе ла ру скае. Та му 
і ня ма на леж на га прыз нан ня і ўша на ван ня 
ні Ка сту ся Ка лі ноў ска га, ні Ла ры сы Ге ні юш, 
ні Ва сі ля Бы ка ва. Пра дзе я чаў Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі, пра ва я роўзма га роў 
з ра сей скім баль ша віз мам Ста ніс ла ва Бу
лакБа ла хо ві ча, Ян ку Фі лі сто ві ча, Рас ціс ла
ва Ла піц ка га, пра мно гіх вы дат ных дзе я чаў 
— ах вяр ста лін ска га ге на цы ду і гу тар кі ня
ма. Іх імё ны для шы ро ка га ко ла гра ма дзян 
Бе ла ру сі па куль у ня бы це. А коль касць 
пом ні каў роз ным баль ша ві кам, са ве там, 
ка му ні стам, якія аль бо па кі ну лі на гэ тай 
зям лі кры ва вы след, аль бо ўво гу ле ні ко лі 
не бы лі ў Бе ла ру сі і не ме лі да яе да чы нен
ня, пе ра вы шае ў дзя сят кі ра зоў коль касць 
пом ні каў дзе я чам і прад стаў ні кам на цы я
наль най гі сто рыі.

Су час ным ідэ о ла гам Рэс пуб лі кі Бе ла
русь вар та за ду мац ца, што ў ра зе паг лы
нан ня Маск вой на шай дзяр жа вы, мес ца 
ў да лу ча най да ім пе рыі кра і не не бу дзе ўжо 
ні ко му — ні зма га рам за бе ла ру скасць, ні гэ
тым ідэ о ла гам, ні вы шэй шым чы ноў ні кам 
сён няш няй Бе ла ру сі, ук люч на з „вяр хоў
ным га лоў на ка ман ду юш чым”. І зы хо дзя чы 
хоць бы з та ко га ін стын к ту са ма за ха ван ня, 
вес ці дзяр жаў ную па лі ты ку. Вось за раз 
у Бе ла ру сі пра хо дзяць так зва ныя „вы ба
ры”, дак лад ней ска заць „вы ра бы”, у пар ла
мент. Як толь кі бу дуць за рэ гіст ра ва ны ўсе 
кан ды да ты, ад ра зу бес па мыл ко ва мож на 
скла даць спіс „аб ра ных” „дэ пу та таў”. Усім 
па па пя рэд ніх та кіх кам па ні ях вя до ма, як 
фар му ец ца гэ ты пар ла мент. То га лоў ныя 
ідэ о ла гі маг лі б па ду маць, каб не пхнуць 
у гэ ты за ка на даў чы ор ган ады ёз ных лю
дзей, тых, якія вы раз на выз на чы лі ся сва ёй 
ан ты бе ла ру скай па зі цы яй. А та кія вы лу
чэн цы ўжо вып лы лі на па вер х ню. А прыз
на чаць у гэ ты ква зі пар ла мент хоць бы тых 
фун к цы я не раў, якія здоль ныя да ней ка га 
гра ма дзян ска га кам п ра мі су, по шу ку зго ды 
і ары ен та цыі на сваё.

vУла дзі мір ХІЛЬ Ма нО ВІЧ
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XX Тры я лог Ві лы Сак ра та ў Крын ках«На пра ця гу апош ніх 19 га доў Фонд Vil la 
Sok ra tes ар га ні зоў вае Бе ла ру скі Тры я лог 
у Крын ках — між дыс цып лі нар нае вы со
ка га ран гу ме ра пры ем ства, якое спры яе 
ства рэн ню між на род на га ды скур су і ка му
ні ка цый на га ўза е ма дзе ян ня, ары ен та ва
на га на роз ныя сфе ры твор час ці», — ін фар
му юць ар га ні за та ры, Фонд Ві ла Сак ра та, 
якія ма юц ца за вуч няў, пе ра ем ні каў 
і пра даў жаль ні каў ідэй Сак ра та Яно ві ча 
з Кры нак. Сё лет ні, ужо двац ца ты, Тры я лог 
у Крын ках быў ар га ні за ва ны Фон дам Ві ла 
Сак ра та пад ло зун гам «Сён ня» — на пі са
ным на бе ла ру скай, поль скай і ан г лій скай 
мо вах. Ма дэ ра та рам ды ску сій у Крын ках 
(у бы лой Каў каз скай сі на го зе, сён ня гэ та 
крын каў скі дом куль ту ры) быў Ля вон 
Воль скі — куль та вы бе ла ру скі рокму зы ка, 
ва ка ліст і гі та рыст ле ген дар ных гур тоў 
«Mro ja», «NRM» ці «Крам бам бу ля», яко му 
га да мі за ба ра ня ла ся вы кон ваць свае тво
ры ў Бе ла ру сі.

Пе рад чар го вым вы пу скам Тры я ло гу 
свя тар і пісь мен нік Ка стусь Бан да рук пі саў 
у сва ім эсэ, да яко га тэ зі саў ста ві лі ся ў ды
ску сі ях, саб ра ныя 6 і 7 ве рас ня 2019 го да 
ў Каў каз скай сі на го зе ўдзель ні кі Тры я ло гу. 
«Тэ ма сё лет ня га Тры я ло гу «Сён ня. Dzi siaj. 
To day» па да ец ца над та агуль най. Ад ра зу 
мо жа ўзнік нуць дум ка: ці ўся Бе ла русь, ці 
мо жа ней кая сфе ра жыц ця? (...) Уша ноў ва
ю чы па мяць і пра цяг ва ю чы ідэю іні цы я та
ра Тры я ло гу — Сак ра та Яно ві ча ў пер шую 
чар гу за ся родж ва ем ся на да ра гой яго 
сэр цу куль ту ры». Ён вык лаў м.інш. тэ зі сы 
пра тое, што Бе ла русь сён ня — гэ та пе ры фе
рый ная кра і на, з пе ры фе рый ным ком п лек
сам, ма ла вя до мая, якая фун к цы я нуе паза 
ўва гай све ту, кра і на шмат лі кіх па ра док саў 
і стра ча ных маг чы мас цей, аб якой іс нуе 
шэ раг стэ рэ а ты паў, па дзе ле ная на два 
ла ге ры з су тык нен нем дзвюх ідэ а ло гій: на
цы я наль най (дзяр жаў най, ства ра най Аляк
сан д рам Лу ка шэн кам на ас но ве кал га саў 
і пост са вец кай ка лек тыў най па мя ці бе ла ру
саў) і на цы я наль най ідэ яй (з не аб ход нас цю 
па бу до вы, ума цоў ван ня ўлас най, не за леж
най бе ла ру скай ідэн тыч нас ці). «Стра ча ныя 
шан цы. Ро ля на цы я наль на га ха рак та ру. 
Мо ва. Ці мож на быць бе ла ру сам не пабе
ла ру ску...» Аў тар паў та рае: трэ ба ра біць 
сваё. Не ча каць цу ду! Не пла каць і ен чыць, 
што мо ва гі не, кра і на гі не. (...) Ме жы змя ня
юц ца, мо ва змя ня ец ца, але Бе ла русь за ста
ец ца ў сэр цы». Ха ця ўдзель ні кі па нэ ляў не 
ва ўсім зга джа лі ся з эсэ і стам, як ад зна чы лі 
— з вя лі кай удзяч нас цю і пры ем нас цю 
па зна ёмі лі ся з вы дат ным тэк стам К. Бан
да ру ка.

КОЛЬ КІ БЕ ЛА РУ СЕЙ?

Ас ноў най част кай Тры я ло гу — над
звы чай важ най па дзеі не толь кі ў ін тэ
лек ту аль ным жыц ці Поль ш чы і Бе ла ру сі 
— сё ле та так са ма бы лі дэ ба ты. Га да мі 
Тры я ло гі за ся родж ва лі ся на бе ла ру скай 
лі та ра ту ры. Яш чэ пры жыц ці Яно ві ча, але 
асаб лі ва пас ля яго смер ці (у лю тым 2013 
го да), но вая ар га ні за цыя (дзей ні ча ла 
ра ней зас на ва нае С. Яно ві чам Sto wa rzy
sze nie Vil la Sok ra tes) Фонд Ві ла Сак ра та 
з су свет най вя до мас ці ма ста ком з Ва ліл 
Ля во нам Та ра сэ ві чам кры ху змя ніў іх 
фор му лу — тэ мы бы лі па шы ра ны, ук лю
чы лі праб ле мы ў ін шых сфе рах куль ту ры 
і гра мад ска га жыц ця, у ас ноў ным да тыч
ныя бе ла ру саў і бе ла руш чы ны. У пер
шай па нэль най ды ску сіі «Бе ла ру ская 
рэ ча іс насць» удзель ні ча лі: Ра ман Чэ пэ 
— кан ды дат на во сень скіх пар ла мен ц кіх 
вы ба рах ад імя ПіС, бы лы дэ пу тат Сей ма, 
ві цэста ро ста Бе ла стоц ка га па ве та, па
эт, тэ о лаг, не каль кі га доў та му да рад ца 
Пад ляш ска га ва я во ды па пы тан нях на
цы я наль ных і эт ніч ных мен шас цей (сам 
вы зна ча ец ца як па лякка то лік), Ма ры юш 
Маш ке віч — фі ло саф, рэ лі гі яз наў ца, са цы
ё лаг, у 19982002 га дах па сол Поль ш чы 
ў Бе ла ру сі, у 2007 г. да рад ца прэм’ е ра РП 
па ўсход няй па лі ты цы, пас ля на мес нік 
ды рэк та ра ўсход ня га дэ пар та мен та Мі
ні стэр ства за меж ных спраў, ды Ва сіль 
Се гень — на мес нік стар шы ні Бе ла ру ска га 
гра мад скакуль тур на га та ва ры ства, бы
лы на ву ко вы су пра цоў нік ка фед ры бе ла
ру скай фі ла ло гіі Бе ла стоц ка га ўні вер сі тэ
та. У гэ тым і на ступ ных па нэ лях спа сы ла
лі ся яны на тэкст Ка сту ся Бан да ру ка.

Ма ры юш Маш ке віч пад к рэс ліў: «Бе ла
русь вель мі ці ка вая і важ ная кра і на. Ду ма
ю чы пра Бе ла русь, мы прыз вы ча і лі ся да 
шаб ло наў, зас на ва ных на стэ рэ а ты пах, што 
Бе ла русь пе ры фе рый ная кра і на і ні ко га не 
ці ка віць. Гэ та вык лі кае ўва мне су пра ціў. 
Бе ла русь зна хо дзіц ца ў цэн т ры Еў ро пы. Пы
тан не толь кі ў тым, як «пра даць» тое, што 
ў ёй ці ка вае. Ёсць ад на Бе ла русь са шмат
мер най ка ля ро вай па літ рай по гля даў і па во
дзін. (...) За Бе ла рус сю пара ней ша му ва ло
чыц ца пост ка му ні стыч ны хвост — яна ўсё 
яш чэ вы хо дзіць з эпо хі ка му ніз му, ка лі яна 
бы ла са май пе ра да вой у яго бу даў ні цтве ся
род кра ін бы ло га СССР. (...) Бе ла русь шмат 
у чым вель мі пра еў ра пей ская кра і на. Гэ та 
кра і на, якая пас ля зы хо ду з ка му ніз му ўсё 
яш чэ шу кае свой шлях. Ад нак, ад но сі ны 
па між Бе ла рус сю і За ход няй Еў ро пай паг
лыб ля юц ца».

 Ра ман Чэ пэ быў упэў
не ны: «Бе зу моў на, мы як 
са маў ра даў цы па він ны суп
ра цоў ні чаць з Бе ла рус сю, 
не за леж на ад сі стэм. На 
гэ та па він ны іс ці да дат ко
выя гро шы. Су пра цоў ні цтва 
змя няе ад но сі ны па між 
людзь мі. З гэ та га ўзні кае 
поль скабе ла ру скае бра тэр
ства». Зга даў шы тэ зіс пра 
пе ры фе рый насць Бе ла ру сі, 
Р. Чэ пэ за я віў: «Па гар да да 
све ту — гэ та пе ры фе рый
насць. Сён ня ня ма кан ца 
све ту. Ка нец све ту гэ та там, 
дзе пэў ныя каш тоў нас ці не 
за хоў ва юц ца», — і пры знаў
ся пры на го дзе: «Я ка хаю 
Цар к ву. Ка то лік не мо жа не 
ка хаць Цар к вы. Я быў бы ра
ды, ка лі б лі тур гіі ў ёй у Поль
ш чы вя лі ся пабе ла ру ску, 

каб та кім чы нам аба ра няць бе ла ру скую 
са ма быт насць. Вы, як пра ва слаў ныя, па він
ны ўплы ваць на гэ та».

Р. Чэ пэ да даў, спа сы ла ю чы ся на воб раз 
бе ла ру саў, ство ра ны на Бе ла сточ чы не: 
«Я ста міў ся ад гэ тай «цэ пэ лі я ды». Трэ ба 
ра шу ча пад трым лі ваць бе ла ру скую ла
каль насць, на ту раль ную, зні зу» — і да ка заў: 
«Бе ла русь па він на да лу чыц ца да ЕС. Вы 
асу джа ныя на гэ ты эле мент».

Ра ман Чэ пэ за я віў пры на го дзе і ас це
ра гаў, што ся род поль скіх на цы я на лі стаў 
«ёсць шмат ма скоў скай аген ту ры», і пас ля 
гэ та га ён аб вяс ціў, што не вар та ба яц ца 
скла да ных тэм, звя за ных з агуль най поль
скабе ла ру скай гі сто ры яй (на пры клад, 
праб ле мы з па мяц цю пра «Бу ра га», які для 
па ля каў — ге рой, а для бе ла ру саў — злы

дзень). «Нель га пе раш чы ра ваць у лю бым 
кі рун ку. Нель га гу ляць у гі сто рыю».

Ва сіль Се гень вы ка заў пе ра ка нан не: 
«Пе ры фе рый насць не заў сё ды аз на чае 
неш та дрэн нае». Ён зга даў мо ву, якая дзя
ку ю чы ёй за хоў вае каш тоў ныя, ар ха іч ныя 
ры сы, і на сты ку ўсход няй і за ход няй цы ві лі
за цыі на ра джа юц ца но выя, ці ка выя з’я вы. 
«Пе ры фе рый насць — гэ та не ге аг ра фіч нае 
ста но віш ча, а тое, што ёсць у ча ла ве ку, ка лі 
ты кі ру еш ся толь кі ўлас ны мі ін та рэ са мі». В. 
Се гень так са ма зга даў пра не аб ход насць 
вы ка ры стан ня мо вы ў цар коў ных лі тур гі ях: 
«Я з зай з д рас цю гля джу на рым скака та ліц
кую цар к ву, якая пра па ган дуе бе ла ру скую 
мо ву, якая гу чыць пад час ім шы ў Бе ла ру сі. 
Гэ та эле мент пад т ры ман ня бе ла ру скас ці. 
Цар к ва ў Поль ш чы да гэ та га не ідзе» і пра
цы та ваў кла сі ка: му сім ве даць род ную мо
ву, каб не па мер ці.

Ля вон Та ра сэ віч да даў у кан цы пер шай 
па нэль най ды ску сіі, у якой згад ваў ся ся
лян скі ра да вод бе ла ру саў: «Ка лі му жык 
не ве дае гі сто рыі, ён ні ко лі не бу дзе мець 
на цы я наль най свя до мас ці». І на га даў, што 
бе ла ру сы ўсё яш чэ зна хо дзяц ца на эта пе 
ад бу доў ван ня сва ёй элі ты: «Трэ ба даць Бо
гу ша нец. Трэ ба па ча каць».

 ВЫС ПА НАР МАЛЬ НАС ЦІ 
— БЕ ЛА РУ СКАЯ ЛІ ТА РА ТУ РА

У па нэ лі пад ло зун гам «Лі та ра ту ра» 
пры ня лі ўдзел Да ну та За вадз кая з Ін сты
ту та поль скай фі ла ло гіі Бе ла стоц ка га 
ўні вер сі тэ та, Мі хал Ан д ра сюк (на ро джа ны 
ў Гай наў цы, жы хар Вой наў кі) — пісь мен нік, 
жур на ліст, пуб лі цыст, які пі ша паполь ску 
і пабе ла ру ску, лаў рэ ат лі та ра тур най прэ міі 
імя Вес ла ва Ка за нэц ка га, на мі нант да прэ
стыж най лі та ра тур най уз на га ро ды Ежы 
Гед рой ца, і Ігар Баб коў (ро дам з Го ме ля) 
— па эт, пра за ік, пуб лі цыст, фі ло саф, пе рак
лад чык. Ігар Баб коў ад зна чыў, што мно гія 
з тых, хто пры яз джае ў Бе ла русь, рас ча ра
ва ны, бо аказ ва ец ца, што ў кан так це ўда ра
юц ца з дзе ю чы мі бе ла ру скі мі паў ся дзён ны
мі рэ аль ны мі стэ рэ а ты па мі пра фун к цы я
на ван не гэ тай кра і ны паза яе ме жа мі. Гэ та 
да ты чыц ца так са ма і су час най бе ла ру скай 
лі та ра ту ры, якая ў сва ёй най важ ней шай 
тэн дэн цыі «ўзні кае без удзе лу дзяр жа вы 
і на ват пры яе апа зі цыі». Бе ла ру ская лі та
ра ту ра (асаб лі ва тая, што ство ра на на бе ла
ру скай мо ве, зда мі на ва най дзя ку ю чы ўла
дам ру скай) — гэ та не про ста за ба ва, яна 
вы ка ры стоў ва ец ца не толь кі для баў лен ня 
воль на га ча су, але і пат ры я тыч на га аба вяз
ку. Бе ла ру ская лі та ра ту ра — зо на сва бо ды. 
Гэ та пры ту лак усіх тых, ка го не ра зу ме юць 
зза яго пра гі сва бо ды.

І. Баб коў да каз ваў, што па коль кі бе ла ру
ская мо ва для боль шас ці бе ла ру саў вы ву
ча ная і не вы не се ная з до му, ста но віц ца 
яна по лем для лін г ві стыч ных эк с пе ры мен
таў, дзя ку ю чы якім ства ра юц ца но выя моў
ныя каш тоў нас ці.

Да ну та За вадз кая заў ва жы ла: «Гэ та 
заў сё ды так, што ці ка вая лі та ра ту ра іс нуе 
на пе ры фе рыі, та му што там ёсць сва бо да, 
там мож на пама стац ку больш, больш раз
на стай на дзе іць». Ад зна чы ла, што па пу ляр
ная бе ла ру ская лі та ра ту ра «спрыт на вы ка
ры ста ная мо жа слу жыць для рас паў сюдж
ван ня роз ных ідэй, у тым лі ку да тыч ных 
на цы я наль нас ці», і мо жа быць «ме ды у мам 
для ар ты ку ля цыі па мя ці мі ну ла га».

У гэ тым кан тэк с це ўдзель ні кі ды ску сіі 
не каль кі ра зоў уз гад ва лі кні гі Ка ця ры ны 
Бон ды і Іг на та Кар по ві ча. На дум ку Д. За
вадз кай, «доб ра ма ец ца, яна дас ле ду ец ца, 
вы ву ча ец ца, ацэнь ва ец ца і ўспры ма ец ца 

Бе ла ру ская выс па. 
Ня ма ча го на ра каць?

чытайце10
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Анон сы ў ла каль ных СМІ мно га абя
ца лі: «Бу дуць вай ско вы па рад і рэ кан ст
рук цыі. Так ад с вят ку юць 505 га да ві ну 
біт вы пад Ор шай». Вось так па ча лі ся Дні 
спад чы ны Рэ чы Пас па лі тай у Суп рас лі. 
Та му шка да бы ло не па ка ры стац ца маг
чы мас цю ад с вят ка ваць Дні бе ла ру скай 
вай ско вай сла вы, ну, не пад Ор шай, але 
пад Суп рас лю. Тым больш, што но вая да
ро га Бе ла сток — Суп расль даз ва ляе за 
20 хві лін апы нуц ца ў гэ тай гі ста рыч най 
мяс ці не.

ПЕ РА МО ГА 
НАД МА СКОЎ СКАЙ ЭК С ПАН СІ ЯЙ

Пад Ор шай вой ска Рэ чы Пас па лі тай 
ат ры ма ла блі ску чую пе ра мо гу над ма
скоў скі мі пал ка мі. Ме на ві та 8 ве рас ня 
споў ні ла ся 505 га доў з ча су пе ра лом най 
па дзеі ў гі сто рыі Бе ла ру сі — Ар шан скай 
біт вы. Тут вой ска Вя лі ка га Кня ства Лі
тоў ска га пад ка ман да ван нем гет ма на 
Кан стан ці на Аст рож ска га спы ні ла ма
скоў скую эк с пан сію. Гі сто ры кі лі чаць 
Ар шан скую біт ву 1514 го да ад ной з най
вя лік шых пе ра мог у гі сто рыі ВКЛ. Гет
ман Аст рож скі з мі ні маль ны мі стра та мі 
раз біў двой чы мац ней шую ар мію Ва сі ля 
III і ад біў амаль усю Сма лен скую зям лю. 
Не каль кі га доў паз ней няз на ным аў та
рам бы ла на ма ля ва на кар ці на «Ар шан
ская біт ва 1514». У ка му ні стыч ны пе ры
яд гі ста ры яг ра фія вы цес ні ла Ар шан скую 

біт ву з па мя ці па ля каў. Гі сто рыя не ад па
вя да ла мі фу пра «бра тэр ства» з ру скім 
на ро дам.

Ка лі га ва рыць пра Бе ла русь, сён ня на
да лей лю дзі збі ра юц ца на Кра пі вен скім 
по лі. Сё ле та з 7 па 8 ве рас ня прай ш ла ім
п рэ за «Ар шан ская біт ва — 2019» у го нар 
гэ тых па дзей. Як па ве дам ляў ка рэс пан
дэнт Бе ла ру ска га Ра дыё Ра цыя Ка стусь 
Ба гу шэ віч, ка ля двух дзя сят каў ча ла век 
пра вя лі ноч з 7 на 8 ве рас ня на Кра пі вен
скім по лі — мес цы сла ву тай пе ра мо гі 
Вя лі ка га Кня ства на пя рэ дад ні Дня бе

ла ру скай вай ско вай сла вы. 
«Удзель ні кі слу ха лі му зы ку, 
дэк ла ма ва лі вер шы і вы сту
па лі на гі ста рыч ныя тэ мы. 
Так са ма гос ці фе сты ва лю 
ўша на ва лі хві лі най маў чан ня 
ўсіх ва я роў Вя лі ка га Кня ства, 
якія зма га лі ся ў 1514 го дзе 
ў біт ве пад Ор шай».

РЭ КАН СТ РУК ЦЫЯ 
БЕЗ ВО РА ГАЎ І СЯБ РОЎ

Ме ра пры ем ства ў Суп
рас лі, пры мер ка ва нае да 505 га да ві ны 
Ар шан скай біт вы, па чаў па рад зпад 
кас цё ла ў бок суп рас ль скіх буль ва раў. 

За мяс цо вым ар кест рам, які іг раў пат
ры я тыч ныя поль скія пес ні, іш лі Ян ІІІ 
Са бе скі і яго гу са ры на ка нях. Гэ та бы лі 
эн ту зі я сты гі сто рыі з бе ла стоц кай гру пы 
рэ кан ст рук та раў імя Ха руг вы Стэ фа на 
Чарнец ка га.

— Кон ныя па ка зы, якія сён ня мож на 
бы ло па гля дзець, гэ та га ды пра цы, — ад
зна чыў рэ кан ст рук тар Пят ро Ба руш ко. — 
Хлоп цы, якія ез дзяць на ко нях, ча ты ры 
ра зы ў тыд ні трэ ні ру юць. Трэ нінг са праў
ды па тра буе шмат ча су і цяр п лі вас ці, але 
перш за ўсё гэ та трэ ба лю біць.

Біт ва пад Ор шай 
і рэ кан ст рук цыя пад Суп рас лю

І са праў ды кон ны па каз гу са раў зра
біў вя лі кае ўра жан не на гле да чах. Дзе
цям па да ба лі ся ко ні і гу са ры, што бы ло 
чу ваць па рэ ак цы ях. Адзін з баць коў 
пры знаў ся, што па коль кі за раз у шко лах 
толь кі дзве га дзі ны гі сто рыі ў тыд ні, 
трэ ба ра та вац ца вось та ко га ты пу гі ста
рыч ны мі ме рап ры ем ства мі. Шка да, што 
ў гэ тым вы пад ку моц на ад на ба ко вым. 
Гэ тая на ра цыя так са ма б’е з вы стаў кі 
«Obok Or ła znak Po go ni», якая ад к ры ла ся 
ў чэр ве ні ў рам ках Дзён Суп рас лі і бы ла 
наз ва на «wys ta wą kre so wą».

— Ка лі га во рым пра гэ тае ме ра пры
ем ства, вар та ад зна чыць, што тут з Вя
лі ка га Кня ства Лі тоў ска га ні чо га ня ма, 

— ска заў гі сто рык Сла ва мір Іва нюк, 
які з сям’ ёй па бы ваў на рэ кан ст рук цыі, 
— не га во ра чы пра ру сі наў, на шых прод
каў бе ла ру саў. Ка лі гля нем на вы стаў ку 
там так са ма па ка за ны толь кі поль скі 
пункт гле джан ня. Няш мат пра са мо пра
ва слаўе, якое яш чэ да 1596 го да бы ло 
са мым вя лі кім ве ра выз нан нем у Вя лі кім 
Кня стве Лі тоў скім.

Зда ец ца, што крыш ку збян тэ жа ны мі 
бы лі і са мі рэ кан ст рук та ры.

— Гэ та па він на ад бы вац ца на по лі 
бою, пад Ор шай, — ска заў Ле шак Ку ба ля 
з Кам пу то вай ха руг вы Стэ фа на Чар нец
ка га. — Ад нак на ват сам факт, што тут 

уз га да лі пра Ор шу ці тыя су
тыч кі, якія мы па ка за лі і якія 
са праў ды маг лі ад быц ца на 
по лі бою, вель мі важ ныя для 
гле да чоў. Так мне зда ец ца.

Па коль кі пла ка ты, якія 
анан са ва лі рэ кан ст рук цыю 
«Ар шан скай біт вы» ві се лі 
так са ма на буд ках з ма ро жа
ным, мо жа са праў ды ме ра
пры ем ства пад Суп рас лю 
бу дзе штур ш ком, каб са бе 
па чы таць пра гэ тую па дзею 
ў ін шых кры ні цах, якія ўліч ва
юць ук лад бе ла ру саў у пе ра
мо гу пад Ор шай.

Дні спад чы ны Рэ чы Пас
па лі тай у Суп рас лі — двух
дзён нае ме ра пры ем ства. 8 
ве рас ня бы ло прыс ве ча нае 
505 га да ві не Ар шан скай біт
вы, а 14 ве рас ня Суп расль 
зап ра шае фа на таў філь ма 
«U Pa na Bo ga w og ród ku» на 
суст рэ чу з ак цё ра мі.

vТэкст і фота 
Уршулі ШУБЗдЫ
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Пры е ха лі з Мін ска, Бе рас ця, Пру жан, 
Ба ра на віч і ін шых га ра доў Бе ла ру сі. 
Тое, што іх аб’ яд ноў вае, гэ та За дзі но

чан не бе ла ру скіх сту дэн таў, якое для бе ла
ру скай мо ла дзі ра зам з Бе ла ру скім до мам 
у Вар ша ве сар га ні за ва ла аду ка цый ны ві зіт 
„Пас пя хо выя прак ты кі ад ва ка цыі і пуб
ліч ных кам па ній у Поль ш чы: сту дэн цтва 
і мо ладзь”. Ця гам ча ты рох дзён з 18 да 21 
жніў ня яны пас пе лі на ве даць Бе ла стоц кі 
на ву ко ватэх на ла гіч ны парк, га рад скі ка
вор кінг «Cen t ro om», Пад ляш скі ваяводскі 
цэнтр за ня тас ці, рэ дак цыю Ра дыё Ра цыя, 
а так са ма па зна ёміц ца і да ве дац ца пра дос
вед мяс цо вай мо ла дзі ад прад стаў ні коў 
сту дэн ц ка га са ма кі ра ван ня бе ла стоц кіх 
вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў, еў ра пей
ска га мо ла дзе ва га пар ла мен та і ін шых мо
ла дзе вых ар га ні за цый.

Сяб ры За дзі но чан ня бе ла ру скіх сту
дэн таў у па ня дзе лак 19 жніў ня суст рэ лі ся 
з прад стаў ні ка мі Не за леж на га аб’ яд нан ня 
сту дэн таў у Бе ла сто ку. Афі цый ная су стрэ ча 
ад бы ла ся на тэ ры то рыі ад дзе ла ін фар ма
ты кі По лі тэх ніч на га ін сты ту та, у час якой 
прад стаў ні кі абедз вюх ар га ні за цый ра ска
за лі пра сваю струк ту ру, гі сто рыю і дзей
насць.

— Мы — на цы я наль ная, не за леж ная сту
дэн ц кая ар га ні за цыя, — апа вя дае Да ні ла 
Лаў рэц кі, ча лец Ра ды ЗБС. — На шы за да чы 
гэ та аба ро на пра воў і ін та рэ саў сту дэн таў, 
па вы шэн не якас ці аду ка цыі і па пу ля ры за
цыя бе ла ру скай мо вы ды куль ту ры. За дзі
но чан не ўзнік ла як ан ты ка му ні стыч ны рух 
1980х га доў, та му мы ў гі ста рыч ным пла не 
па доб ныя на Не за леж нае аб’ яд нан не сту
дэн таў у Поль ш чы. Мы, так са ма як і вы, 
рэ а лі зу ем шмат пра ек таў.

Гэ та праў да — за раз кож ны мо жа знай
с ці тое, што ці ка ва ме на ві та яму. Мож на 
да лу чыц ца да Ака дэ міі сту дэн ц ка га лі
дар ства, якая пра цяг ва ец ца тры ме ся цы, 
у час якіх ін тэн сіў на воч на і ан лайн на ву
ча юц ца ак ты ві сты гра ма дзян скай су поль
нас ці, да Шко лы жур на лі сты кі ад „Сту
дэн ц кай дум кі” — ад ной з пер шых га зет 
сту дэн таў Бе ла ру сі ды да Мо ла дзе вых 
дэ ба таў „Ды сКут” па важ ных агуль наг ра
мад скіх тэ мах з прад стаў лен нем усіх про
ці лег лых ба коў і па зі цый, і да шмат ін шых 
пра ек таў.

По тым у нас бы ла менш афі цый ная 
су стрэ ча і мы ма ца ва лі сяб роў ства па між 
дзвю ма кра і на мі. Амаль кож ная асо ба, 
з якой я раз маў ля ла гэ та га ве ча ра, за да ла 
мне пы тан не: „Ад куль ты так пры го жа раз
маў ля еш на бе ла ру скай мо ве?”. Ім бы ло 
дзіў на, што ў Бе ла ру сі не ўсе раз маў ля юць 
пабе ла ру ску, а толь кі што вы е ха лі за мя жу 
і яе па чу лі.

— Ка лі ўба чыш і суст рэ неш бе ла ру са ці 
бе ла ру ску ў ін шай кра і не, то пер шае, што 
хо чац ца зра біць, — ка жа Са ша Кузь міч, 
ад на з га лоў ных ар га ні за та рак вы ез ду, — гэ
та крык нуць „Жы ве Бе ла русь!”. Гэ та так 
цёп ла ў сэр цы, та му што з дзя цін ства ўсіх 
пры ву ча юць, што Бе ла русь гэ та ма лень кая 
кра і на.

— Так зда ец ца, што бе ла ру сы гэ та 
ма лень кі на род, але іх мож на су стрэць 
у шмат лі кіх мес цах, — пра цяг вае Да ні ла. 
— Я ча ста ўспа мі наю з’езд у Эсто ніі са ю за, 
які аб’ яд ноў вае сту дэн ц кія ар га ні за цыі Еў
ро пы. Там най больш прад стаў ле най з усіх 
эт на саў бы ла бе ла ру ская ды яс па ра, та му 
што дзяў чы на з Эсто ніі бы ла бе ла ру скай, 
хло пец з Поль ш чы быў з Бе ла ру сі, быў 
літ він, які на ву ча ец ца ў бе ла ру скім уні вер сі
тэ це, быў я і яш чэ мая сяб роў ка. Гэ та пяць 
асоб — больш чым нем цаў, чым фран цу заў 
ці шве даў.

Ма ю чы маг чы масць пра вес ці час са 
сту дэн та мі з Бе ла ру сі, я за пы та ла ў іх, 
якая ця пер сі ту а цыя ў іх кра і не, як ма ла

дыя асо бы ста вяц ца да бе ла ру скай мо вы 
і ў якую ста ра ну ідзе бе ла ру ская куль ту
ра. Яны з вя лі кай ах во тай ад каз ва лі на 
ўсе мае пы тан ні і бы лі ўзру ша ны тым, 
што хтось ці пасап раў д на му ці ка віц ца, 
што ад бы ва ец ца ў іх на ро дзе.

— За раз бе ла ру ская мо ва рас паў сю джа
на ў вё сках, а ў га ра дах яе ве дае толь кі мо
ладзь. Пабе ла ру ску ў што дзён ным жыц ці 
раз маў ляе ма лы ад со так гэ тых асоб, але 
гэ та па та кой пры чы не, што іх нія баць кі не 
ве да юць мо вы, — ра сказ вае да лей Да ні ла. 
— На жаль, ёсць так са ма ад со так ма ла дых 
лю дзей, якія ста вяц ца да бе ла ру скай мо вы 
як да ча гось ці страш на га, што не па він на 
іс на ваць толь кі та му, што яны ду ма юць, 
што яе ніх то не ра зу мее. Але гэ та са праў ды 
ма лы ад со так.

— Я лі чу, што гэ та больш звя за на з ней
кі мі па лі тыч ны мі ру ха мі, — да дае Лі за Пра
коп чык з ЗБС. — Ка лі ча ла век з дзя цін ства 
рас це ў дрэн ным ася род дзі, то ні чо га доб ра
га пра бе ла ру скі дом ён мо жа і не ду маць.

— А ка лі ідзе пра на ву чан не бе ла ру
скай мо ве, — пра цяг вае Да ні ла, — спра ва 
ў тым, што боль шасць сту дэн таў, амаль 
60 ці 70 ад сот каў, на ву ча ла ся ў шко ле 
пару ску, а на ву ка бе ла ру скай мо ве рас
паў сю джа на толь кі ў вя ско вых шко лах. 
У га ра дах пра цу юць толь кі 3 мо жа 4 
бе ла ру ска моў ныя шко лы. Але, што пад бу
доў вае, іс ну юць та кія груп кі як на ша ды 
Та ва ры ства бе ла ру скай мо вы на роз ных 
фа куль тэ тах, якія на ма га юц ца не як пад
трым лі ваць мо ву.

— Гэ та праў да, што ў нас ёсць про ста 
кры тыч на ма лень кая коль касць лю дзей, 
якія са праў ды раз маў ля юць пабе ла ру ску 
з дзя цін ства, — пац вяр джае Са ша. — Ха ця 
за раз ёсць ней кая па зі тыў ная тэн дэн цыя, 
што лю дзі зма га юц ца за бе ла ру ска моў
ныя сад кі і за бе ла ру ска моў ныя кла сы 
ў шко лах. Мо жа быць ра ней та кое бы ло, 
але за раз гэ та ста ла не як больш заў важ на. 
Са мае ўсцеш лі вае, што бе ла ру ская мо ва 
ста но віц ца мод най. Гэ та ба чым на прык ла
дзе му зы кі — «На ві Бэнд» вы ка ры ста лі бе ла
ру скую мо ву на Еў ра ба чан ні і ў вы ні ку ста лі 
больш па пу ляр ны мі. І трэ ба прыз наць, што 
яны хут чэй на ступ ства чым пры чы на па пу
ля ры за цыі на шай мо вы, та му што ра ней 
шмат гур тоў у Бе ла ру сі спя ва ла пабе ла ру
ску. Я ду маю, што най больш па пу ляр ны з іх 
ся род ма ла дых лю дзей гэ та «Ніз кіх».

Бе ла ру скія сту дэн ты вель мі ці ка ві лі
ся, як жы вец ца ў Поль ш чы, та му што ця
пе раш няя Поль ш ча па да ец ца ім та кой, 
якой Бе ла русь бу дзе праз 510 га доў, ка
лі ў ёй усё бу дзе доб ра. Яны пы та лі пра 
на ву ку бе ла ру скай мо ве ў поль скіх шко
лах, пра ад со так дзя цей, якія ве да юць 
іх род ную мо ву ды ці ў шко лах іс ну юць 
бе ла ру скія кла сы. Ду маю, што ад ным 
з важ ней шых бы ло пы тан не пра сцяг, 
які ві сіць у кла сах, дзе на ву ча ец ца бе ла
ру ская мо ва. Якія яны бы лі гор дыя, ка лі 
я ска за ла, што белчыр во набе лы!

— У Бе ла ру сі, мне зда ец ца, амаль 
у кож на га ма ла до га ча ла ве ка ёсць бел
чыр во набе лы сцяг. У кож на га свя до ма га 
ма ла до га ча ла ве ка, але яны про ста яго 
не па каз ва юць, — апа вя дае Са ша. — Што 
да чыр во назя лё на га, ён па да ец ца мне 
на столь кі штуч ным, што ніх то да яго не 
ад чу вае сап раў д най эма цый най пры вя за
нас ці. Яго па ды ма юць спар т с ме ны, спар
т с мен кі і г.д., але гэ та белчыр во набе лы 
сцяг, Па го ня і бе ла ру ская мо ва ства ра
юць не за леж ную Бе ла русь.

Трэ ба ска заць, што мы пра га ва ры лі 
ўвесь ве чар. І са мае най важ ней шае 
— мы пра бе ла ру скія спра вы га ва ры лі 
пабе ла ру ску. Гэ та тым больш уз ру шае, 
ка лі ты ў час сту ды яў больш ка ры ста еш
ся поль скай мо вай, а тра пі ла ся на го да 
па га ва рыць з ма ла ды мі людзь мі на 
род най мо ве, якой для абедз вюх ста
рон з’яў ля ец ца бе ла ру ская. Гэ ты дзень 
я астаў лю ў па мя ці на доў гі час як шчы
ры, цёп лы і поў ны сяб роў скай ат мас
фе ры. Ха це ла ся б больш та кіх ве ча роў. 
Мо жа так са ма та му, што нам да шчас ця 
не бы лі па трэб ны смар т фо ны. Ця пер 
гэ та вя лі кая праб ле ма. Як заў ва жы ла 
Са ша, мы га ва ры лі, а мае сяб роў кі з Не
за леж на га аб’ яд нан ня сту дэн таў ся дзе лі 
з тэ ле фо на мі ў ру ках. Не трэ ба бы ло ве
даць бе ла ру скай мо вы, каб па га ва рыць 
з бе ла ру скі мі сту дэн та мі — бы лі асо бы, 
якія ка ры ста лі ся ан г лій скай, ук ра ін скай, 
ру скай ці ня мец кай мо ва мі. Трэ ба бы ло 
толь кі ха цець адаз вац ца.

На ка нец пе ра даю цёп лыя сло вы ад ма
іх раз моў цаў на тэ му та го, хто мы і як гэ та 
ўспры маць.

— За раз у ХХІ ста год дзі трэ ба як ма га 
больш за хоў ваць свае ка ра ні. Асаб лі ва бе
ла ру сам, якія, на жаль, маг лі ра ства рыц ца 

З бе ла ру скі мі сту дэн та мі 
пра бе  ла ру  скасць 

пад на ці скам ру сі фі ка цыі ці па ла ні за цыі, 
— ка жа Да ні ла.

— Я ду маю, што на шы на цы я наль ныя 
ка ра ні — гэ та вель мі вя лі кая част ка на шай 
ідэн тыч нас ці, — ра сказ вае Са ша. — Бе ла
ру ская гі сто рыя нас ву чыць, што мож на 
за стац ца кра і най, мож на не згу біць на
цы я наль ны го нар, ка лі ўсё су праць ця бе, 
ка лі ця бе рэ жуць, ка лі пры ці ска юць. Ужо 
ча го толь кі і не бы ло на бе ла ру скай зям лі, 
а на шы мі прод ка мі бы лі лю дзі, якія не зла
ма лі ся і ўсё ж та кі за ха ва лі для нас бе ла ру
скасць.

— А я так са ма зак лі каю ўсіх га ва рыць на 
бе ла ру скай мо ве, не са ро мец ца гэ та га і час
цей пры яз джаць у Бе ла русь! — зап ра шае 
ўсіх Лі за.

Маю на дзею, што пач нец ца су пра цоў ні
цтва па між ар га ні за цы я мі дзвюх кра ін і мы 
бу дзем час цей суст ра кац ца, а ў ма ёй га ла
ве коль касць цу доў ных ус па мі наў бу дзе 
толь кі рас ці.

vТэкст і фота на тал ля ВаСЬ КО

Ку заў скі ўспа мін (2) 
Гі сто рыя Ку за вы не па рыў на звя за на 

з чы гу нач най Ча ром хай ды рэч кай Ну рэц, 
якая бя рэ па ча так з дрыг вя ных ба лот з-за 
Ста віш чаў з-пад бе ла ру скай мя жы. Яго па-
ча так у ні чым не на па мі нае рэч ку ад но ру-
ча ёк, які ка ся ка мі ўец ца праз шы ро кую па-
ла су ста ві скіх се на жа цей і ўро чыш ча Ажа-
ро ва ка ля Ча ром хі-Стан цыі. Гэ тае апош няе 
на ле жа ла ку заў скім гас па да рам.

На ўчаст ку Ся мё на Ка чу ка зна хо дзіў ся 
са док са смач ны мі яб лы ка мі. Па мя таю, як 
у пад лет ка вым уз рос це за бі ра лі ся мы гра-
мад кай за са да ві ной. У сад ку гас па дар па-
ста віў бу дан, у якім скры ваў ся ад даж джу. 
Ча сам у лет ні час за ся даў у ім як вар таў нік 
і піль на ваў фрук таў пе рад зла дзе я мі.

На Ажа ро ве бы ло ўра джай нае по ле, 
рас ла буй ная тра ва, а па лет кі з ага род ні-
най да ва лі ба га ты плён. Рэч ка на Ажа ро ве 
па шы ра ла ся і ва дзі ла ся ў ёй шмат ры бы. 
Асаб лі вас цю бы лі шчу па кі. Па коль кі рэ-
чыш ча бы ло не над та шы ро кае і ва да чы-
стая, дык шчу па коў ла ві лі на «пят лю» і за бі-
ва лі пры ста са ва ны мі для гэ та га «ос ця мі».

На суп раць ва да кач кі зна хо дзіў ся стаў, 
на якім збу да ва лі за по ру для зап рудж ван-
ня ва ды. Ад гэ туль бра лі ва ду для па ра во-
заў. У ста ве пад лет кі ку па лі ся, а ры ба кі 
збі ра лі ся на ры бал ку. У са жал цы ва зі лі ся 
шчу па кі, аку ні, мен ту зы ды плот кі. Стаў 
ак ру жа лі ра скі дзі стыя воль хі. Не па да лёк 
пра хо дзі ла да ро га са стан цыі ў Ку за ву. На 
рэч цы быў драў ля ны мос цік. У час вес на-
во га раз вод дзя рэч ка вы хо дзі ла з бе ра гоў 
і мос цік зак ры ва ла ва да. Та ды ку заў цы, 
якія жы лі на па чат ку ся ла, у тым лі ку і мы, 
вы му ша ны бы лі да бі рац ца на стан цыю 
ўкру га вую «рэ гай» (грэб ляй на да ро зе Па-
гу лян ка — Ча ром ха по бач цар к вы).

Пры брэс ц кім пу ці, які пра хо дзіў за вё-
скай пе рад ві я ду кам Ча ром ха — Гай наў ка, 
зна хо дзі ла ся ка зар ма — му ра ва ны дом 
з чыр во най цэг лы збу да ва ны пры цар скім 
па рад ку. У пас ля ва ен ны час брэс ц кі пуць 
і стан цый ныя пе ро ны ра за бра лі. Ад на толь-
кі наз ва «брэс ц кі пуць» за ста ла ся. Ка зар ма 
даў ней слу жы ла для вар таў ні коў ахо вы чы-
гун кі. Паз ней ква та ра ва лі ў ёй чы гу нач ныя 
пен сі я не ры — Сця пан Мар ке віч з жон каю 
Ка ця ры най і Гры ша Рэп ка (мой два ю рад-
ны брат), вя до мы ў на ва кол лі му зы кант. 
З ка зар май ме жа ваў «труй конт» — пункт 
аба роч ван ня па ра во заў. За паў кі ла мет ра 
да лей зна хо дзі ла ся дру гая ка зар ма для 
вар таў ні ка ахо вы ві я ду ка. У гэ тай пра жы-
ваў Ян Сма ля рук з жон каю і сы на мі.

Рэч ка Ну рэц ду гою ак ру жа ла Ку за ву 
і кру ты мі па ва ро та мі зві ва ла ся на паў ноч-
ны за хад. Ба лот ныя бе ра гі за ра ста лі але-
шы на, ку сты чор най і жоў тай па рэч кі ды 
ма лін. Па між рэч кай і брэс ц кім пу цём цяг-
ну ла ся па сяў ное по ле і па ша. Уро чыш ча 
на зы ва лі «За га ём». З ву галь ным скла дам 
ме жа ваў «Поп ла вэць». На гэ тых уро чыш-
чах ку заў цам пас ві лі жы вё лу. Рэч ка Ну рэц 
не бы ла глы бо кая, але шы ро кая. За тым ба-
га тая бы ла ў ры бу і ... ра каў. Але аб гэ тым 
ін шым ра зам.

(пра цяг бу дзе)
Ула дзі мір СІ да рУК
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 37-19

Раз га дай це за гад ку-пы тан не з жар там. Ад каз мо жа быць роз ны, 
ад нак дас ціп ны і на тэ му. Ра шэн не за гад кі даш лі це ў „Зор ку” да 
29 ве рас ня 2019 г., най лепш па элек т рон най пош це. Тут ра зыг ра ем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Ці мо жа страўс 
наз ваць ся бе 
птуш кай?

Ад каз на за гад ку № 33: ла стаў ка.
Уз на га ро ду, ка ля ро выя алоў кі, вый-

г раў Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-Пад-
ляш ска га. Він шу ем!

— А я ў лес не пай ду, ваў-
коў ба ю ся! — га ва ры ла заў сё-
ды Юль ка. Дзяў чын ка жы ве 
пад ле сам, ча ста на яе па на-
дво рак за бя га юць сар ны на 
яб лы кі. Усе це шац ца, зды ма-
юць ляс ных жы ха роў і фот кі 
ста вяць на фей с бук. Але пай-
с ці ў са праўд ны лес, па на зі-
раць за рас лі на мі і звя ры най 
— гэ та ж... страш на!

— Там ад ны ву жы і кляш-
чы, — за пі ра ла ся дзяў чын ка, 
— і ваў кі з дзі ка мі!

Ня даў на яна ат ры ма ла ў па-

да рун ку ма ля ван ку пра лес. 
Раз ма ля ва ла дрэ вы, рас лі ны 
і гры бы, ды паз на ла іх наз вы. 
Ма ля ван кі па ка за лі ся ма гіч ны-
мі, яны не як неп ры мет на адаг-
на лі чор ны страх пе рад ле сам. 
За раз у час шпа цы раў Юля пер-
шая прык мя чае рас лін кі і на-
зы вае іх імё ны. Ве дае як вы гля-
дае па па раць, як хвошч, а як 
дзі кі ма лін нік. Ве дае ядо мыя 
ба ра ві кі і лі січ кі ды ат рут ныя, 
хоць пры го жыя, му ха мо ры. 
Умее ад роз ніць ел ку ад сас ны 
і бя ро зу ад ду ба. За раз мы хо-

дзім у лес на арэ хі, што як ні-
ко лі ўра дзі лі сё ле та ў на шым 
ле се. Юль ка ка жа, каб не ат ра-
саць усіх га лі нак арэш ні ку:

— Трэ ба па кі нуць для ва-
вё рак, — ка жа дзяў чын ка, 
— і для ва вёр чы ных дзе так 
на зім ку.

Мы так са ма пра па ну ем вам 
раз ма ля ваць ляс ную ма ля ван-
ку аў тар ства мін скай ма стач-
кі Але ны Ша лі мы з на дзе яй, 
што за ах во ціць вас пай с ці на 
пра гул ку ў свой лес.

ЗОР КА

Як па лю біць лес

Рэчанька 
З маладых лет 

я з рэчкай зжыўся.
Поўныя берагі чыстай вады
Заўсёды прыцягалі мяне сюды.
У вадзе як у люстры адбіваўся
І так у ёй моцна закахаўся.
Многа лет з сабой дружылі,
Часта з сабой гаварылі.
Аж прыйшла такая спёка,
Хмары скрыліся далёка.
Людзі дажджу выглядаюць,
Травы, кветкі ўсыхаюць.
Як убачыў я пустыя берагі,
Слёзы самі з вачэй пацяклі.
На сэрцы вельмі цяжка стала:
Дзе ж ты, рэчанька, прапала?
Рэчка-рэчанька мая,
Дзе ж падзелася твая вада?
Буду цябе я выглядаць
І заўсёды ўспамінаць.
 Кастусь ЦЕЛУШЭЦКІ
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Borowik

Wieloryb Taniec

Bór

Ob

Koszt

Pośpiech

Odłamek Wiek

Trąba słonia

Kompot

Szemranie
Tran Szpikulec

Hełm

Piórnik

Wiek

Lek

Tak

Morze

Łyka

Amator

Tlen

Łat

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 
№ 33-2019: 
Му ха, вё ска, ка рун кі, га рох, ар, 

га дал ка, сум, ар ты кул, ха. Ка гор, 
хма ра, род ны, лён, скок, які, Ас, ух, 
бра ма.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі 
Дам’ ян Кар ні люк і Маг да Яку бюк 
з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

На Су стрэ чы «Зор-
кі» ўсё час цей 
пры яз джа юць 

дзе ці пер шых удзель ні каў. 
І гэ та наш го нар і шчас це. 
Ніў скі пра ект з удзе лам 
жур на лі стаў, на стаў ні каў 
і твор ча га ася род дзя дзей-
ні чае ўжо чвэрць ста год дзя 
і меў ён 33 вы пу скі.

Ме на ві та ў 2020 го дзе мы 
бу дзем ад зна чаць 25-год дзе 
Су стрэч «Зор кі». 

З гэ тай на го ды мы пры ду-
ма лі кон кур сы і ме ра пры ем-
ствы ў шко лах і ася род дзях, 
якія ня суць пад трым ку бе-
ла ру ска му сло ву і чы тац кай 
куль ту ры. Па ка жам, які ў нас 
пры го жы плён, пас ля доў нас-
ці, раз ма лю ем ка ля ро выя 
кры жы...

Вось, не ка то рыя пра ек ты 
на ста ла ўвай ш лі ўжо ў на-
род. На днях нам па да ры лі 
сшы так для ўро каў рэ лі гіі. На 
вок лад цы ка ля ро вы крыж, 
які раз ма ля ва лі дзет кі ў Быд-
гаш чы.

Су час ныя вуч ні ду ма юць, 
што та кія кры жы бы лі ў нас 
заў сё ды...

Гэ та не так! Пер шы крыж 
уз нік у 1995 го дзе ды раз ма-
ля ва лі яго ка рэс пан дэн ты 
«Зор кі», якія з’е ха лі ся з уся-
го Пад ляш ша ў Ме ляш кі. Усё 
гэ та ад на та ва ла «Ні ва» ад 
10 ве рас ня 1995 го да:

25 жніў ня 1995 г. рас па ча ла-
ся ў Ме ляш хах нез вы чай ная 
су стрэ ча. У гэ тую ма ляў ні-
чую бе ла ру скую вё ску (8 км 
ад Га рад ка) пры е ха лі дзе ці 
з Гу ка віч, Кры вой, Бель ска, 
Чы жоў, Ві лю коў, Ста ры ны, 
Пад рэ чан і Га рад ка. Усе яны 
— ка рэс пан дэн ты «Зор кі». 
Ма стац кі пле нэр, спа лу ча ны 
з вы стаў лен нем пра ва слаў-
на га кры жа, сар га ні за ва лі 
Ган на Кан д ра цюк — рэ дак-
тар «Зор кі» і наш сла ву ты 
ма стак Лё нік Та ра сэ віч. Усе 
(ка ля 30 асоб) спа чат ку суст-
рэ лі ся ў Га рад ку і на ве да лі 
мяс цо вую цар к ву... 

 Цы та ва ныя сло вы пі са лі 
ка рэс пан дэн ты «Зор кі», 
у тым лі ку Мі хась Сце па нюк, 
сён ня вя до мы жур на ліст Ра-
дыё Бе ла сток. Крыж так са ма 
не з’я віў ся вы пад ко ва, па-
коль кі пра ект пры ду маў наш 
сяб ра, су свет най вя до мас ці 
ма стак Ля вон Та ра сэ віч. 
Пер шыя вы пу скі на шых май-
стар-кла саў спа лу ча лі ся з раз-
ма лёў кай кры жа. Ажыц цяў-
ляць но вы пра ект не бы ло 
лёг ка. На да ро зе бы ло шмат 
пе раш код, нез ра зу мен ня, 
трэ ба бы ло раз да быць срод-
кі, па ча сту нак і апе ку для 
дзя цей. Кож ны да ваў ад ся бе 
што мог. Вось у тых Ме ляш-
ках лю дзі пры ня лі дзя цей 
пад свой дах, кар мі лі, ба ві лі. 
Яны, про стыя лю дзі, ака за лі 

Неў за ба ве 
слаў ны юбі лей!

вя лі кую па ша-
ну і лю боў да 
«Ні вы», да 
бе ла ру ска га 
сло ва і тра ды-
цыі.

Рэ дак цыя 
«Зор кі» ад 
па чат ку ву чы-
ла ства раць 
до пі сы ў га зе-
ту, па пу ля ры-
за ва ла фор мы 
жур на лі сты кі, 
ву чы ла пра цы 
ў твор чым 
ка лек ты ве 
і перш за ўсё 
на зі раць жыц-
цё і раз маў-
ляць з людзь-
мі. Пра гэ та 
пі шуць ужо 
са мі ўдзель-
ні кі пер шых 
«Су стрэч»:

Па быў ка 
ў Ме ляш ках 

вык лі ка ла ў нас за ці каў лен-
не са мой наз вай вё скі. Мы 
пай ш лі ў на род. На жаль, спа-
ты ка лі толь кі пры ез джых, 
то ро дам з Ко ма таў цаў, то 
з Ве ек. Ба бу ля Лю ба Ла віц-
кая (95 га доў) раск ры ла пе-
рад на мі тай ны наз вы вё скі. 
Не ка лі за сна валь нік і пер шы 
жы хар се ліш ча зваў ся Мя-
леш ка. Пры на го дзе ба бу ля 
Лю ба ра ска за ла кры ху гі сто-
рыі вё скі. У час І су свет най 
вай ны ўсе жы ха ры бы лі ў бе-
жан стве ў Ра сеі. Ба бу ля Лю-
ба да е ха ла аж но за Ір куцк. 
Прый ш ло ся па чуць ці ка вую 
бе ла ру скую каз ку і за гад кі: 

 * Іш ла па ні ўна чы і згу бі-
ла клю чы, ме сяц ба чыў, не 
пад няў, сон ца іш ло пад ня ло. 
(ра са) 

Сён ня до пі сы дзя цей і мо-
ла дзі — сап раў д ная «ра са» 
ў Ні ве. Асаб лі ва ў час ка ні-
кул, ка лі пуб лі ку ем плён 
чар го вых май стар-кла саў. 
Да нас пры яз джа юць жур на-
лі сты — на шы вы пуск ні кі. 
Яны га во раць пра зна чэн не 
май стар-кла саў з пер с пек ты-
вы га доў.

Пра ект Су стрэ чы «Зор кі» 
ўні каль ны і з-за та го, што 
ён дэ та лё ва апі са ны са мі мі 
ўдзель ні ка мі і апуб лі ка ва ны 
на ста рон ках «Ні вы». Мы 
ства ры лі так са ма элек т рон-
ны ар хіў з до пі са мі і здым ка-
мі «e-zor ka.pl» ды ста рон ку 
ў фей с бу ку «Су стрэ чы Зор-
кі». Там цэ лы бе ла ру скі свет 
і ўсе на шы дзе я чы. Чы тай це 
і будзь це з на мі!

Ган на КАН Д РА ЦЮК

Мялешкі 1995 г. Фота Ганны Кандрацюк

My
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Яш чэ пе рад вы ез дам 31 жніў ня 
ў Елян ку на бел фэст «І там жы
вуць лю дзі» ус пом ніў я сваю па
быў ку ў гэ тай вёс цы пят нац цаць 

га доў та му. За ехаў я та ды ў Елян ку на 
на ступ ны дзень пас ля бу ры, якая зніш чы
ла шмат жы лых бу дын каў, хля воў і клунь. 
Уба чыў я та ды да мы і ха лод ныя бу дын кі 
без да хаў. Ка ля вё скі ля жа лі па ла ма ныя 
дрэ вы. Най больш зніш чэн ня бы ло ў ся дзі
бах з пар ны мі ну ма ра мі. У вя лі кім смут ку 
жы ха ры Елян кі з да па мо гай ся мей ні каў 
і па жар ні каў прык ры ва лі фоль гай перш за 
ўсё да мы, каб дождж не зніш чыў ма ё мас
ці. Пас ля не раз пра яз джаў я праз Елян ку 
і ба чыў як вё ска ад на ві ла ся, ста ла раз на
ко лер най, па коль кі да мы бы лі нак ры ты 
чыр во най, сі няй, зя лё най і ін шых ко ле раў 
бля хай. Ка лі грун тоў на ма дэр ні за ва лі ва
я вод скую да ро гу з Гай наў кі ў на прам ку 
Кляш чэ ляў, прак ла лі яе паза Елян кай, 
і з яе бач на, што ў вёс цы не ўсе зніш ча ныя 
хля вы і клу ні ад ра ман та ва ны. Ця пер ка ля 
па ло вы хат у вёс цы пу стуе, а не ка то рыя 
най ста рэй шыя жы ха ры вё скі з фі нан са вай 
да па мо гай на куп лю бля хі ад ра ман та ва лі 
толь кі ха ты, па коль кі хля вы і клу ні бы лі ім 
ужо не пат рэб ныя.

— Сён ня Му зей і ася ро дак бе ла ру скай 
куль ту ры ар га ні зуе 69ы бе ла ру скі фэст 
з цык ла «І там жы вуць лю дзі», а за вер
шым наш му зыч ны се зон 70м бел фэ стам 
ка ля ва дас хо віш ча ў Рэп чы чах, — пат лу
ма чыў ды рэк тар Бел му зея ў Гай наў цы Та
маш Ці ха нюк. — Ідэя на шых фэ стаў за ста
ец ца той са май. Вы хо дзім з пра па но вай 
па слу хаць у ад бор ным вы ка нан ні на шы 
бе ла ру скія пес ні і бе ла ру скую му зы ку жы
ха рам сель скай мяс цо вас ці, дзе даў но не 
гас ця ва лі ка лек ты вы. Най час цей гмін ныя 
ўла ды пра па ну юць, у якой вёс цы ла дзіць 
на шы му зыч ныя ме ра пры ем ствы. Сён ня 
цёп ла, со неч на, вель мі доб рыя ўмо вы для 
ме ра пры ем ства ў пле нэ ры. За пра сі лі мы 
ка лек ты вы, якія вы кон ва юць бе ла ру скія 
пес ні і му зы ку на вы со
кім уз роў ні. Тра ды цый на 
пра па ну ем куп ляць у на
шай кра ме бе ла ру скія 
кніж кі і ру ка дзел ле. 
Па каз ва ем тут так са ма 
фо та вы ста ву аб на шых 
фэ стах, па чы на ю чы 
з 2009 го да.

Бел фэст па чаў ся 
з вы сту пу дзе так — спя
вач кі Олі Мі лі шэў скай 
з Гай наў кі і мяс цо ва га 
ма ла дзень ка га акар дэ а
ні ста Яна Чме ля з Елян
кі. Ро лю кан фе ран сь се 
вы кон ва ла ды рэк тар 
Гмін на га цэн т ра куль ту
ры ў Ду бі нах Ма ры ё ля 
Гер манПет ру чук, якая 
рас па вя да ла пра вы ка
наў цаў і дзей насць Гай
наў ска га бел му зея. Уда
ла зас пя ва лі жан чы ны, 
якія за сна ва лі ва каль ны ка лек тыў пры 
Гмін ным ася род ку куль ту ры ў Ду бі чахЦар
коў ных.

— Мы спя ва ем у ка лек ты ве з 2016 го да, 
але толь кі ня даў на наз ва лі яго «На шчас
це». Вы кон ва ем перш за ўсё пес ні, якія 
ў нас спя ва лі ся здаў на, — ска за ла член 
ка лек ты ву Мі рас ла ва Іва нюк, ды рэк тар 
Гмін на га ася род ка куль ту ры, спор ту і рэк
рэ а цыі ў Ду бі чахЦар коў ных. — Гай наў скі 
бел му зей з’яў ля ец ца га лоў ным ар га ні за
та рам сён няш ня га фэ сту, а на шы гмін ная 
ўпра ва і ася ро дак куль ту ры — яго су ар га ні
за та ра мі. Мы ўпа рад ка ва лі пля цоў ку і пад
рых та ва лі па ча сту нак.

Усе тры астат нія вы сту поў цы, бе ла ру
скія ка лек ты вы «Мет ро» і «Да від Шым чук 
бэнд» з Гай наў кі ды «Род ны кут» з Нар вы 
зап рэ зен та ва лі ся на вы со кім ма стац кім 
уз роў ні і су ме лі за ці ка віць пуб лі ку.

— Я ста раў ся раз ва ру шыць пуб лі ку на
шы мі бе ла ру скі мі пес ня мі і ду маю, што 
мне кры ху ўда ло ся гэ та зра біць, — за я віў 
кі раў нік ка лек ты ву «Мет ро» Да нель Са коў
скі з Арэш ка ва.

— Зме на наз вы ка лек ты ву «АртПро
нар» на «Род ны кут» ад бы ла ся па прын
цы пе зме ны проз віш ча дзяў чы ны, ка лі 
тая вы хо дзіць за муж і пры мае проз віш ча 
му жа. Мы, вяр та ю чы ся з Мін ска, дзе шы
лі са бе бе ла ру скія кас цю мы, па ба чы лі 
рэ ста ран «Род ны кут», што нат х ні ла нас 
пры няць гэ ты на зоў для свай го ка лек ты
ву, — пат лу ма чыў лі дар гур та «Род ны кут» 
з Нар вы Ян Снар скі.

Аў та ма бі лі пе рад част ко ва ад ра ман та
ва най свят лі цай ста я лі па а ба пал да ро гі. 
Мяс цо выя жан чы ны, у га лоў ным пен сі
я нер кі, ся дзе лі на ла вач ках на суп раць 
фэ сту, а по бач іх ста я лі ма лод шыя асо бы. 
Муж чы ны ста я лі ка ля пло та, слу ха лі му
зы ку і раз маў ля лі на роз ныя тэ мы. Пат лу
ма чы лі яны мне, што на лаў ках, рас стаў ле
ных на суп раць свят лі цы і сцэ ны, ся дзе лі 
ў ас ноў ным пры ез джыя, ся род якіх быў 
войт Ду біц кай гмі ны Ля вон Ма ла шэў скі. 
З муж чы на мі перш за ўсё за вя за ла ся 
ў мя не раз мо ва на конт тра гіч ных па дзей 
у Елян цы пят нац ца ці га до вай даў нас ці.

— Яш чэ нам но га ра ней мо жа на ват ка ля 
дзе ся ці ра зоў га рэ лі ў на шай вёс цы ха ты 
і гас па дар чыя бу дын кі. Муж чы ны на пе ра

мен ку вар та ва лі на ча мі, по кі 
ўда ло ся вык рыць пад паль
ні ка. Ад нак тра ге дыя, якая 
спас ціг ла нас пят нац цаць 
га доў та му на зад, бы ла не
па раў наль на боль шай. Ве лі
зар ныя бу ра і ві хор зніш чы лі 
да мы і гас па дар чыя бу дын кі 
на па над вор ках з пар ны мі 
ну ма ра мі. Нам но га мен
шыя зніш чэн ні бы лі так са
ма з дру го га бо ку ву лі цы, 
— рас па вёў Мі ко ла Ні кі цюк 
з Елян кі.

— Мне вель мі доб ра за
пом ніў ся гэ ты дзень. Вё ска 
бы ла зніш ча на 10 лі пе ня 
2004 го да. Пе рад са мым мо

ман там тра ге дыі ста ла амаль бяз вет ра на 
і рап тоў на па ча ло зры ваць да хі ў ха тах і ла
маць, ніш чыць хля вы і клу ні. Бу ра і ві хор 
прай ш лі хут ка, а зніш чэн ні ад іх за ста лі ся 
ве лі зар ныя. Трэ ба бы ло не ад клад на за бяс
пе чыць да мы ад даж джу. Па жар ні кідоб ра
ах вот ні кі і прад стаў ні кі ін шых мун дзір ных 
служ баў да па ма га лі нам прык рыць ха ты 
і гас па дар чыя бу дын кі фоль гай. Паз ней 
ра ман та ваць бу дын кі да па ма га лі нам 
перш за ўсё ся мей ні кі, гмін ныя пра цаў ні кі 
і ва лан цё ры, — удак лад ніў жы хар Елян кі 
Мі ра слаў Ні чы па рук.

— Вяр ну лі нам з дзяр жаў на га бю джэ
ту гро шы за бля ху на прык рыц цё да моў, 
а пе ра да ва лі ся яны праз гмін ную ўпра ву. 
Прык ры ва лі да мы бля хай най час цей з да
па мо гай ся мей ні каў, але трэ ба бы ло на
няць май ст ра, які кі ра ваў пра цай. У мя не 
ўсе бу дын кі бы лі заст ра ха ва ны мі і я ат ры
маў кам пен са цыю. Ад нак гэ тых срод каў 
бы ло за ма ла на ра мон т ныя пра цы, — да ба
віў Мі ко ла Ні кі цюк.

— Ве цер ла маў шы фер на не вя лі кія ку
соч кі і дзі ра віў імі бля ша ны дах і ша лёў ку 
на ма ім до ме. Гэ та га не бы ло ві даць зда
лёк, але з пад даш ка бы ло ві даць пра дзі

раў ле ную бля ху. Бы лі ў мя не част ко ва зніш
ча ны гас па дар чыя бу дын кі. Трэ ба бы ло іх 
усе ра ман та ваць і мы ра бі лі гэ та за свае 
срод кі. Та ды яш чэ больш лю дзей жы ло 
ў Елян цы і з іх да па мо гай мы не як спра ві лі
ся. З гэ та га ча су на ша вё ска апус це ла. Са 
звыш са ра ка да моў амаль па ло ва пу стуе. 
Жы ве ў нас уся го ка ля трыц ца ці ча ла век, 
— рас па вёў сол тыс Елян кі і гмін ны рад ны 
Ян Чмель.

Сол ты саў сын — адзі ны ву чань у вёс
цы. Ка лі раз мо ва пе ра хо дзіць на гас па да
ран не, па яў ля ец ца на ра кан не на ляс ную 
звя ры ну і за су ху.

— Ка лі я зма ла ціў яры ну, ака за ла ся, 
што не саб раў у ся рэд нім на ват і то ны 
з гек та ра. Сы ра дэ лю на двух гек та рах 
по ля з’е лі мне зуб ры, якія хо дзяць ка ля 
на шай вё скі стат кам з ча тыр нац ца ці штук, 
а адзін зубр хо дзіць адзі но ка. Ім пе раш код 
ня ма. Ад дзі коў ахоў ва ем ся рас цяг ва
ю чы дрот элек т рыч на га па сту ха ва кол 
па лет каў буль бы, бо ў ін шым вы пад ку пе
ра ры юць буль бу цал кам. Я га да ваў ра ней 
ка роў, але зрок ся, па коль кі зак ры лі скуп ку 
ма ла ка ў нас, а паз ней у Гра баў цы. Адзін 
гас па дар га дуе ў нас яш чэ дой ных ка роў, 
а ін шы — мяс ное быд ла. Я ў мі ну лым га да
ваў так са ма ко ней, але пас ля кра дзя жу іх 
зрок ся. За раз га дую 88 аве чак, але ця пер 
вель мі ма ла пла цяць за воў ну і мя са. Ад
нак па коль кі ў нас зем лі вель мі дрэн най 
якас ці, не вы рош ч ва ем збож жа на про
даж, толь кі кор мім ім жы вё лу, — ра сказ
ваў сол тыс Ян Чмель.

Войт Ду біц кай гмі ны Ля вон Ма ла шэў скі 
і ды рэк тар Гмін на га ася род ка куль ту ры 
ў Ду бі чахЦар коў ных Мі рас ла ва Іва нюк 
уру чы лі дып ло мы і ўзна га ро ды пе ра мож
цам кон кур су на най лепш ут ры ма ны па на
дво рак у Ду біц кай гмі не.

— Гмін ная ка мі сія перш за ўсё звяр та ла 
ўва гу на вяр тан не да тра ды цыі пад час аб
ста ля ван ня па над вор ка і ўпры гож ван ня 
да моў. Ад нак, зра зу ме ла, вя лі кае зна чэн не 
меў агуль ны вы гляд і пры го жасць на па над
вор ках, — пат лу ма чы ла ды рэк тар ася род ка 
куль ту ры Мі рас ла ва Іва нюк і на зва ла пе ра
мож цаў. Пер шае мес ца за ня лі Ма рыя Ні чы
па рук з Ві та ва і Пётр Кі ры зюк з Рут кі.

— Я 39 га доў та му вый ш ла за муж у Ві
та ва. Ад гэ та га ча су на садж ваю роз ную 
рас лін насць на па на двор ку. За ха ваў ся 
там ста ры сад з яб лы ня мі і слі ва мі. Але на
са дзі ла я мно га аз доб най рас лін нас ці і кве
так, якія, на жаль, ужо ад ц ві лі. Пры го жай 
рас лін нас цю аб са дзі ла я так са ма кры ніч
ку з ва дой, — ра ска за ла Ма рыя Ні чы па рук, 
сол тыс Ві та ва.

Паў лі на Мо нах з Мяс цо вай гру пы дзей
нас ці «Бе ла веж скя пуш ча» ў Гай наў цы на 
бел фэс це ра сказ ва ла пра маг чы масць 
ат ры ман ня фі нан са ван ня на ад к рыц цё 
і раз віц цё гас па дар чай дзей нас ці.

vТэкст і фо та 
аляк сея Ма рО За

Бел фэст у Елян цы
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У ня дзе лю, 11 жніў ня г.г., 
у Бе ла ве жы ад бы ло ся ме ра-
пры ем ства ўша на ван ня 78-й 
га да ві ны за бой ства гіт ле раў-
скі мі аку пан та мі 486 жы ха роў 
Бе ла ве жы і на ва кол ля ды ад к-
рыц цё пом ні ка ў го нар па мар-
да ва ных жы доў.

Ура чы стасць па ча ла ся ў 12 га дзін дня 
ў кар’ е ры жві роў ні — мес цы рас п ра вы. 
Зна хо дзяц ца там ка та ліц кі і пра ва слаў
ны кры жы, на ўзгор ку вя лі кая драў ля ная 
фі гу ра ар ла, а ўні зе па мят ная таб лі ца 
з эпі та фі яй. З ле ва га бо ку зна хо дзіц ца 
но ваў з ве дзе ны з ка мен ных, сім ва лі зу ю
чых ма цэ вы, ва лу ноў пом нік яў рэй скім 
ах вя рам з над пі сам: „Pa mię ci Ży dów z Bia
ło wie ży za mor do wa nych pod czas Zag ła dy. 
W tym miej s cu 10 sier p nia 1941 r. nie miec
cy oku pan ci roz s t rze la li 77 chłop ców i męż
czyzn ży dow skich z Bia ło wie ży w wie ku 16
45 lat. Po zos ta łych ży dow skich męż czyzn, 
ko biet i dzie ci z Bia ło wie ży wy wieź li do gett 
w Kob ry niu i Pru ża nie. De por to wa ni do Kob
ry nia zos ta li za mor do wa ni przez nie miec
kich oku pan tów w ma so wych eg ze kuc jach 
w Bro nej Gó rze oraz wo kół Kob ry nia w 1942 
r. De por to wa ni do Pru ża ny zos ta li wy wie zie
ni w 1943 r. do nie miec kie go na zis tow skie
go obo zu zag ła dy Aus ch witzBir ke nau”.

Вя ду чы ме ра пры ем ства пры ві таў гас
цей, у іх лі ку і наш чад каў бе ла веж скіх 
жы доў з Із ра і ля і ЗША:

— Саб ра лі ся мы сён ня, каб па ста віць 
чар го вы шаг на шля ху па мя ці бе ла
веж скіх жы доў. Гэ тая да ро га па ча ла ся 
ў 2014 го дзе, ка лі Ка та жы на Ві няр ска 
і най ста рэй шыя жы ха ры Бе ла ве жы па
ча лі пра ца ваць над вяр тан нем па мя ці 
на шых су се дзяў. Не суст рэ лі ся б мы тут 
сён ня, ка лі б не су поль ная пра ца мно гіх 
асоб і ўста ноў.

Ка та жы на Ві няр ска:

— Я ха чу па дзя ка ваць усім, і Ле ху 
На вац ка му, які за ду маў гэ ты пом нік, 
дзя кую так са ма Фо ру му ды я ло гу ды Жы
доў ска му гі ста рыч на му ін сты ту ту, якія 
пад т ры ма лі фі нан са ва гэ ты пра ект ды 
ўсім да ра валь ні кам. Дзя кую так са ма ар
га ні за та рам су стрэ чы бе ла веж цаў з наш
чад ка мі мяс цо вых жы доў.

Па сол Та маш Ці ма шэ віч:

— Гэ та вя лі кі го нар быць з ва мі ў та
кую хві лі ну, ка лі ўве ка веч ва ем ах вя ры 
Дру гой су свет най вай ны. Пра цу ю чы 
апош нія ча ты ры га ды ў пар ла мен ц кай 
ка мі сіі на цы я наль ных і эт ніч ных мен
шас цей я меў на го ду на вед ваць мно гія 
па доб ныя мес цы, дзе ад бы ва лі ся жу
дас ныя за бой ствы з рук на цы стаў. Поль
ская гі сто рыя ўсла на па ку та мі поль скіх 
жы доў. Так, мно гія ва шы сем’і за гі ну лі. 
Пры ем на ба чыць вас, пры е хаў шых у гэ
тае мес ца ўспом ніць ах вя ры з лі ку ва
шых сем’ яў. Дзя ку ем вам што пры е ха лі, 
бо не ха па ла нам ва шай пры сут нас ці.

Стар шы ня бе ла веж скай Гмін най ра ды 
Ула дзі мір Вал ка выц кі:

— Ад імя Бе ла веж скай гмі ны ві таю 
ўсіх сю ды пры бы лых. Асаб лі ва го ра ча 
ві таю наш чад каў тых, якія стра ці лі жыц
цё ў гэ тым мес цы. Мес цы страш ным, 
ас вя чо ным кры вёй жы ха роў гэ тай зям лі, 
які мі бы лі так са ма жы ды. Ве да ем пра іх 
з ра ска заў на шых прод каў або лі та ра ту
ры. І жа даю ўсім нам, каб та кое ні ко лі не 
паў та ры ла ся.

Ка та жы на Ві няр ска:

— Зна хо дзім ся ў мес цы, дзе ў 19411943 
га дах ня мец кія аку пан ты рас ст ра ля лі 486 

жы ха роў Бе ла ве жы і на ва коль ных мяс цо
вас цей. Мар да ва лі тут бе ла ру саў, па ля каў, 
ра сей цаў, пра ва слаў ных, ка то лі каў. Іх ад га
доў уве ка веч вае фі гу ра ар ла і кры жы двух 
ве ра выз нан няў. Ад нак у гэ тым мес цы бы
лі па мар да ва ны так са ма і жы доў скія жы
ха ры Бе ла ве жы, якія не бы лі ўве ка ве ча ны 
ў ні вод ным мес цы на шай мяс цо вас ці. І гэ
та дзе ля іх мы тут сён ня саб ра лі ся.

Эк зе ку цыю жы доў скіх муж чын і хлап
цоў у гэ тым мес цы, даў няй жві роў ні, па пя
рэ дзі лі рэ прэ сіі, якім пад ля га лі жы ды ў ін
шых мяс цо вас цях Поль ш чы, якія па ча лі
ся з мо ман ту за хо пу Бе ла ве жы ня мец кі мі 
вой ска мі 27 чэр ве ня 1941 го да. Апі сан ні 
тых рэ прэ сій зна хо дзяц ца ў ар хі вах і ў па
мя ці лю дзей, якія за па мя та лі той час.

Як і ў ін шых мяс цо вас цях, жы ды му сі лі 
на сіць на шы тую на воп рат ку Зор ку Да ві
да, нель га ім бы ло ха дзіць па тра ту а рах, 
уск лад ва лі на іх кан т ры бу цыі ў се раб ры, 
зо ла це, гро шах і шку рах, скан фі ска ва ны 
быў ім жы вы ін вен тар, сі на го гу за мя ні лі 
на склад, а яе змест быў пуб ліч на спа ле
ны. Жы ды му сі лі цяж ка пра ца ваць пры 
ра мон це да ро гі з Гай наў кі ў Бе ла ве жу, ніш
ча най цяж кай вай ско вай тэх ні кай і пры 
па бу до ве да ро гі з Бе ла ве жы ў Ка ме ню кі. 
Жы ха ры Бе ла ве жы бы лі так са ма свед
ка мі шмат лі кіх пуб ліч ных здзе каў. Ад 
са ма га па чат ку бы лі так са ма рас ст рэ лы. 
Жы дам за гад ва лі так са ма за коп ваць па
мар да ва ных тут па ля каў і бе ла ру саў.

У лі пе ні 1941 го да ня мец кія ўла ды ра
шы лі пры зна чыць Бе ла веж скую пуш чу 
на па ляў ні чы аб шар Трэ ця га Рэй ха, яко

га праў лен не зна хо дзі ла ся ў Бе ла ве жы 
і не пас рэд на пад ля га ла цэн т раль ным 
ула дам у Бер лі не. Упаў на ва жа ным Гер
ма на Ге рын га, які да вай ны ча ты рох к рат
на быў на па ля ван нях у Бе ла ве жы, быў 
над лоў чы Уль рых Шэр пінг.

З мэ тай рэ а лі за цыі гэ тай за да чы 
прад бач ва ла ся цал ка ві тае вы ся лен не на
сель ні цтва на ва коль ных вё сак. 23 лі пе ня 
пры быў у Бе ла ве жу 322 і ба та льён па лі
цыі. Дзе ян ні ба та льё на бы лі што дзён на за
піс ва ны ў дзён ні ку, які за ха ваў ся ў ар хі вах. 
З пуш чан скіх вё сак вы се ле ных бы ло 6446 
асоб з 34 мяс цо вас цей, а вё скі спа лі лі.

1 жніў ня нем цы на ла дзі лі ў Бе ла ве жы 
аб ла ву і эк зе ку цыю зат ры ма ных ва ўро
чыш чы Бе лы Ля сок ка ля Ша ра шо ва, на 
г.зв. жві роў ні Пе ра ро ва — сён ня ў Бе ла
ру сі. У лі ку 36 жы ха роў Бе ла ве жы бы ло 
пя ця рых жы доў.

Ма са вая эк стэр мі на цыя бе ла веж скіх 
жы доў па ча ла ся 9 жніў ня 1941 го да. Саг
на лі іх у Па ла ца вы парк, пра вя лі се лек
цыю. Муж чын ва ўзрос це 1645 га доў па
мяс ці лі ў збор ным ла ге ры, апош ніх эва
ку і ра ва лі ў Коб рын. Да клад на не вя до ма, 
коль кі жы доў пра жы ва ла ў Бе ла ве жы да 
вай ны; га во рыц ца пра пяць сот асоб.

Сён ня, ад к ры ва ю чы пом нік пры све
ча ны эк стэр мі на цыі жы доў скіх жы ха роў 
Бе ла ве жы, саб ра лі ся мы сю ды дзе ля ўсіх 
— тых ням но гіх, што вы жы лі, і, га лоў ным 
чы нам, дзе ля тых, якіх па мар да ва лі. Боль
шас ці з іх ніх то не раз ві таў і не ап ла каў. 
Пра боль шасць з іх не мае хто ап лак ваць, 

бо ніх то не вы жыў. Мо жам зра біць гэ та 
сён ня мы ў 78ю га да ві ну эк зе ку цыі ў жві
роў ні. Па ра, пас ля 78 га доў, на на ва па мя
таць пра тых, якія жы лі ў Бе ла ве жы да 
вай ны, гэ так са ма як па ля кі і бе ла ру сы.

Лю дзі ча ста пы та юць мя не, ці я жы
доў ка, а ка лі не, то ча му я гэ тым зай ма ю
ся; пы та юць мя не так па ля кі, як і жы ды. 
Ха це ла ся б, каб ад каз на та кое пы тан не 
быў не сум нен ны. Гі сто рыя бе ла веж скіх 
жы доў, гі сто рыя поль скіх жы доў — гэ та 
не толь кі жы доў ская гі сто рыя. Гэ та гі
сто рыя Бе ла ве жы, Поль ш чы. Гэ та на ша 
гі сто рыя, кож на га з нас, з цэ лым яе доб
рым і дрэн ным ба га жом. Чым больш яе 
ве да ем і пра яе га во рым, тым больш мы 
ў ся бе. Да та го ж Бе ла ве жа і Поль ш ча не 
толь кі на шы, яны су поль ныя. Я пе ра ка
на на, што раз на род насць груп, якія ства
ра лі яе ця гам ста год дзяў і якія сён ня 
тут пра жы ва юць, ад чу ва юць сваю да яе 
пры на леж насць, якія раз г ля да юць яе як 
сваю, не па гра жае ёй, але яе ўзба га чае. 
Гэ тае мес ца, у якім ад к ры ва ем пом нік бе
ла веж скім жы дам ка ля ка та ліц ка га і пра
ва слаў на га кры жоў ды поль ска га ар ла, 
мо жа быць та го сім ва лам, ка лі зро бім 
у нас на тое мес ца.

* * *
Пе рад саб ра най пуб лі кай вы сту пі лі 

так са ма і наш чад кі бе ла веж скіх жы доў, 
пры гад ва ю чы сва іх бліз кіх, якія тут жы лі 
і за гі ну лі. У ме ра пры ем стве пры сут ні ча
ла ка ля двух сот асоб — ар га ні за та ры, 
жы ха ры Бе ла ве жы, за про ша ныя гос ці 
ды наш чад кі бе ла веж скіх жы доў.

* * *
Быў пры сут ны Пётр Пух та, ге не раль ны 

ды рэк тар з Фон ду ахо вы жы доў скай спад
чы ны з Вар ша вы (з 1 лю та га 2011 го да 
Фонд з’яў ля ец ца ўла даль ні кам ар лян скай 
сі на го гі), які на ме ра пры ем ства за пра сіў 
ар лян ска га вой та. Прад стаў ні кі Фон ду 
па зап ра шэн ні ар лян ска га вой та ў кан цы 
чэр ве ня на ве да лі Ор лю, каб па ба чыць бу
ды нак сі на го гі ды па раз маў ляць аб да лей
шым ра мон це. У Бе ла ве жы я па чуў ад ды
рэк та ра Пух ты, што Ор лю хо ча на ве даць 
гру па жы доў з за меж жа. Ха чу ад зна чыць, 
што гэ та неш та но вае, ча го да гэ туль не 
бы ва ла. Пер шы шаг зра біў но вы войт пры 
ма ім і Мар ка Хмя леў ска га за ан га жа ван ні. 
Сям’я Эдэль ма наў, ма іх зна ё мых з Із ра і ля, 
ах вя ра ва ла ся вы ку піць ад аме ры кан скіх 
жы доў ка лек цыю не вя до мых фа таг ра фій 
ар лян скіх жы доў з між ва ен на га пе ры я ду.

Па мя ці бе ла веж скіх жы доўvТэкст і фо та 
Мі ха ла МІн цЭ ВІ Ча

 Но вы пом нік

 Ка та жы на Ві няр ска (спра ва)
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Фабіяна Абрантовіча

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі мі сі я нер, рэ лі гій ны і куль тур
награ мад скі дзе яч, пе да гог, док тар фі ла
со фіі, ма гістр тэ а ло гіі Фа бі ян Аб ран то віч 
на ра дзіў ся 14 ве рас ня 1884 г. у зас цен ку 
Ве ра скоў ш чы на На ваг рад ска га па ве та. 
Па хо дзіў з мяш чан скай сям’і бе ла ру саў
ка то лі коў Ян кі і Юліі (з до му Ка шы цаў) 
Аб ран то ві чоў.

Фа бі ян скон чыў На ваг рад скую га рад
скую трох к лас ную ву чэль ню. У кра са ві ку 
1902 г. выт ры маў эк за мен на зван не ап
тэ кар ска га вуч ня пры эк за ме на цый най 
ка мі сіі Пе цяр бур г скай на ву чаль най ак ру
гі. А з во се ні та го ж го да ву чыў ся ў Ма гі
лёў скай ду хоў най ка та ліц кай се мі на рыі 
ў Пе цяр бур гу. Пас ля яе па сту піў у Міт ра
па лі таль ную ду хоў ную ка та ліц кую ака дэ
мію. На трэ цім кур се ака дэ міі быў пас ве
ча ны ў свя та ры. Вык ла даў За кон Бо жы 
ў пе цяр бур г скіх на ву чаль ных уста но вах, 
по тым быў за ко на ву чы це лем пры ват най 
муж чын скай гім на зіі пры рым скака та ліц
кім кас цё ле св. Ка ця ры ны ў Пе цяр бур гу.

У са ка ві ку 1912 г. Фа бі ян Аб ран то віч 
ат ры маў да звол на вы езд з Ра сій скай ім
пе рыі ў Бель гію. Пра цяг ваў ву чо бу ў ка та
ліц кім уні вер сі тэ це ў Лю ве не (19121914), 
дзе аба ра ніў док тар скую ды сер та цыю па 
фі ла со фіі. У лі стах з Лю ве на адз на чаў не 
толь кі вы со кі ро вень ве даў вык лад чы каў 
і пра фе са раў ка та ліц ка га ўні вер сі тэ та, але 
так са ма і глы бі ню, не ар ды нар насць на ву
ко вых праг рам, асаб лі ва па фі ла со фіі.

Пас ля вяр тан ня з Бель гіі Аб ран то віч 
быў пры ня ты на па са ду пра фе са ра ду хоў
най ка та ліц кай се мі на рыі ў Пет раг ра дзе, 
дзе вык ла даў фі ла со фію, са цы я ло гію і спе
вы. Ад на час на вы кон ваў аба вяз кі за ко на
ву чы це ля ў Пет раг рад скай Кан стан ці наў
скай жа но чай гім на зіі пры Ім пе ра тар скім 
жа но чым ін сты ту це. Паз ней вык ла даў За
кон Бо жы ў 12й Пет раг рад скай гім на зіі.

З бе ла ру скім на цы я наль нарэ лі гій
ным ру хам звя за ны з ча су ву чо бы ў Пе
цяр бур гу. На ле жаў да куль тур наас вет на

га гур т ка бе ла ру саўклі ры каў. Ра зам са 
свя та ром Лю цы я нам Хвець кам за сна ваў 
пер шую на цы я наль нарэ лі гій ную ар га
ні за цыю Хрыс ці ян ская дэ ма кра тыч ная 
злуч насць. Шы ро ка вы сту паў у бе ла ру
скіх пе ры я дыч ных рэ лі гій ных вы дан
нях („Kry ni ca”, „Chryś ci jan ska ja Dum ka” 
і ін шых). Быў ад ным з ар га ні за та раў 
і ўдзель ні каў Пер ша га з’ез да бе ла ру скіх 
ка та ліц кіх свя та роў у Мін ску ў 1917 г., 
дзе вы сту піў з рэ фе ра там „Спра ва прас
вет ная”. Сяб ра са ю за ксян дзоўбе ла ру
саў. Вяс ной 1918 г. ад мі ніст ра та рам Ма гі
лёў скай ар хі ды я цэ зіі бі ску пам Эду ар дам 
Ро пам ка ман дзі ра ва ны ў Мінск, дзе стаў 
ад ным з кі раў ні коў Хрыс ці ян скай дэ ма
кра тыч най злуч нас ці. Пры пад т рым цы 
бі ску па Зыг мун та Ла зін ска га, іні цы я та ра 
ад к рыц ця Мін скай ду хоў най ка та ліц кай 
се мі на рыі, аб ра ны яе рэк та рам.

З ве рас ня 1919 г. быў сяб рам Ра ды 
Ча со ва га Бе ла ру ска га на цы я наль на га ка
мі тэ та ў Мін ску. Ува хо дзіў у склад дэ ле га
цыі бе ла ру скіх дзе я чаў, якую 19 ве рас ня 
1919 г. пры няў у Мін ску Юзаф Піл суд скі. 
Пла на ва ла ся, што ў Мі ні стэр стве за меж
ных спраў Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі
кі ат ры мае па са ду кі раў ні ка Мі сіі ў Ры ме.

У па чат ку 1920х га доў пра ца ваў вык
лад чы кам эва ку я ва най у На ваг ра дак, 
а паз ней у Пінск, ка та ліц кай се мі на рыі. 
З 1926 г. — у ор дэ не ай цоў ма ры я наў 
у Друі. По тым уз на чаль ваў ка та ліц кую 
мі сію ўсход ня га аб ра ду ў Мань ч жу рыі і Кі
таі. Браў удзел у па ся джэн нях Ге не раль
най ка пі ту лы ма ры я наў у Ры ме.

Улет ку 1939 г. быў у За ход няй Бе ла ру сі, 
нап ры кан цы го да арыш та ва ны са вец кі мі 
„ор га на мі бяс пе кі”, зня во ле ны ў Льво ве. 
Больш за пяць га доў пра вёў у вяз ні цах. 
Па мёр ад ка та ван няў 2 сту дзе ня 1946 г. 
у Бу тыр скай тур ме ў Маск ве, мес ца па ха
ван ня не вя до ма. Па мяць пра Фа бі я на Аб
ран то ві ча ў Бе ла ру сі не ўша на ва на.

vУла дзі мір ХІЛЬ Ма нО ВІЧ

Пра фе сія юры ста заў сё ды лі чы ла ся па
важ най і зболь ша га прэ стыж най. Звы чай
на юрыст — гэ та сур’ ёз ны і спа кой ны ча
ла век, які ве дае за ко ны, а доб ры юрыст 
яш чэ і мо жа іх пры мя ніць з ка рыс цю для 
свай го клі ен та, асаб лі ва ка лі хо дзіць пра 
ад ва ка та. Вя до ма, што за кон як дыш ла 
— ку ды па вер неш, ту ды і вый ш ла.

Так ста ла ся, што ў бе ла ру скай кра і не 
юры сты ў ас ноў ным ру ска моў ныя. Сі ту а
цыя зра зу ме лая — ка лі ўсё спра ва вод ства 
і прак тыч на ўсе за ко ны пі шуц ца не на бе ла
ру скай мо ве, то і пат рэ бы ў ёй у боль шас ці 
на ро ду не бу дзе. А юрыст, ак ра мя за ко наў, 
пра цуе з людзь мі і раз маў ляе з імі аку рат 
на мо ве над ру ка ва на га за ко на.

Праў да, у кож ным пра ві лы ёсць вык лю
чэн ні. І бе ла ру ска моў ныя юры сты ўсё ж 
суст ра ка юц ца ў жыц ці бе ла ру саў. І не 
толь кі суст ра ка юц ца, але і ма юць свой 
сайт у ін тэр нэ це, праз які да во дзяць, што 
„юры дыч ныя пас лу гі на лю бой з дзяр жаў
ных моў — гэ та лёг ка”.

На га да ем, што ў Бе ла ру сі дзве дзяр
жаў ныя мо вы — бе ла ру ская і ру ская, але 
пер шую па чуць на ву лі цах га ра доў вель
мі скла да на. Ра зам з тым яе вель мі лёг
ка па чуць ад мін ска га юры ста Сяр гея 
Елі се е ва, які і пра па нуе свае пас лу гі на 
абедз вюх мо вах.

Сайт бе ла ру ска моў на га знаў цы за ко
наў зна хо дзіц ца па ад ра се https://eli se ev-
law.by/. Вы гля дае да во лі пры ваб на — на 
сі нім фо не по бач з вы шэй па да дзе ным 
сла га нам раз меш ча ны фо таз ды мак юры
ста, які з ус меш кай ні бы та пап раў ляе 
свой галь ш тук. „За рэ ка мен да ва ны буй
ны мі кам па ні я мі”, „Да ку мен ты на лю бой 
з дзяр жаў ных моў — лёг ка!”, „Эка ном лю 
Ваш час і гро шы”, „Заў сё ды на су вя зі і га
то вы вы ра шаць лю быя пы тан ні” — там 
жа рэк ла муе ся бе Елі се еў, які прад стаў ля
ец ца аў та рам больш за 120 ма тэ ры я лаў 

юры дыч най на кі ра ва нас ці, лек та рам аду
ка цый ных ме ра пры ем стваў, удзель ні кам 
і пе ра мож цам шмат лі кіх між на род ных 
юры дыч ных кан фе рэн цый. Ча ты ры га ды 
та му ён быў уз на га ро джа ны пер шай прэ
мі яй спе цы яль на га фон ду бе ла ру ска га 
прэ зі дэн та па са цы яль най пад т рым цы 
адо ра ных на ву чэн цаў і сту дэн таў. А ця пе
раш ні ся мі га до вы дос вед пра цы „за бяс
печ вае вы со кую якасць юры дыч ных пас
луг”. Так усё гэ та ці не так — мож на толь кі 
спраў дзіць на ней кай сва ёй спра ве, але 
ле пей не спраў дж ваць, бо як ка жуць у на
ро дзе — хай не знае ва ша ха та ні ўра ча, ні 
ад ва ка та.

Тыя ж, хто меў маг чы масць суп ра цоў
ні чаць з Сяр ге ем Елі се е вым, па кі ну лі пра 
яго толь кі доб рыя вод гу кі, праў да, па куль 
уся го толь кі два. „Прап ра ца ваў шы два 
га ды з Сяр ге ем, я за ста ю ся ў поў ным за
хап лен ні ад яго вы ка наў час ці”, — сцвяр
джае ды рэк тар фір мы „Буд курс” Свя тас
лаў Ку ры лен ка. „Суп ра цоў ні ча ем з Сяр
ге ем больш за тры га ды. Якасць пас луг 
вы дат ная! Мы б жа да лі, каб усе ў све це 
пра ца ва лі так жа ста ран на і эфек тыў на”, 
— пі ша ды рэк тар SMMаген цтва Ri se up.
by Дзя ніс Нап руш кін, ра ю чы звяр тац ца 
да бе ла ру ска моў на га юры ста.

Сам жа Елі се еў ад зна чае, што „га то вы 
ад стой ваць Ва шы пра вы да пе ра мож на
га кан ца”. „Да вя ра ю чы мне, Вы ат рым лі
ва е це на дзей ную аба ро ну. Мо жа це быць 
упэў не ны, што я зраб лю ўсё, каб за кон 
быў на Ва шым ба ку”, — за пэў ні вае юрыст, 
пад к рэс лі ва ю чы, што „ўсе клі ен ты ве да
юць, што іх пы тан не бу дзе вы ра ша на пра
фе сій на і хут ка!”

Да рэ чы, на ка рысць та го, што Сяр гей 
Елі се еў неб ла гі юрыст, свед чаць яго вы
сту пы ў бе ла ру скай прэ се па тэ ме пра ва. 
І яны — на бе ла ру скай мо ве.

vаляк сандр ЯКІ МюК

як вель мі ці ка вая лі та ра ту ра, ство ра ная 
бе ла ру са мі Бе ла стоц ка га краю». Пас ля Ігар 
Баб коў дай шоў да выс но вы:

— Для су час най Бе ла ру сі са штуч на вы
ву ча най бе ла ру скай мо вай, Бе ла сточ чы на, 
з бе ла ру скай мо вай і куль ту рай у боль шай 
сту пе ні «ат ры ма най у спад чы ну» зда ец ца 
быць іды лі яй. Мы пры яз джа ем сю ды і мо
жам мець на дзею, што на ша бе ла ру ская 
ма ра ста не рэ аль нас цю. Гэ та та кая выс па 
бе ла ру скай нар маль нас ці ў штуч ным, гла ба
лі за ва ным све це. Трэ ба ўвес ці бе ла стоц кі 
міф у бе ла ру скую куль ту ру. Бе ла руш чы на 
так са ма па він на быць ук лю ча на ў да мі ну ю
чыя тэн дэн цыі.

Мі хал Ан д ра сюк заў ва жыў: «Я ба чу дзве 
Бе ла ру сі: Рэс пуб лі ку Бе ла русь і лі та ра тур

ную Рэс пуб лі ку Бе ла русь. Па ча так су час
най Бе ла ру сі да ла лі та ра ту ра, а не ва ен ныя 
ка ман дзі ры і па лі ты кі. Ме на ві та ў лі та ра ту
ры вы жы ла бе ла ру ская ідэя».

На трэ цяй па нэ лі — пад ло зун гам «Куль-
ту ра» — ды ску та ва лі Ар тур Клі наў — кан
цэп ту аль ны ма стак з Мін ска — жы ва пі сец, 
пер фор мер, пісь мен нік, фа тог раф, вы даў
ца ча со пі са «pAR Ti san», Алі на Ваў ра нюк 
— шмат га до вая на стаў ні ца бе ла ру скай мо
вы, ані ма тар ка куль ту ры, Ан д рэй Ду рэй ка 
— ура джэ нец Га род ні, ма стак і ма ста цтваз
наў ца, пра цу ю чы ў Дзю сель дор фе, і Ана-
толь Вап — бы лы шмат га до вы ды рэк тар 
дэ пар та мен та куль ту ры і на цы я наль най 
спад чы ны пад ляш ска га са маў ра да. Ар тур 
Клі наў быў упэў не ны, што па на сы ча нас ці 
Мінск, ка лі га вор ка ідзе пра ма стац кае 
і куль тур нае жыц цё — го рад, які за раз 

мож на па раў наць з Бер лі нам, але но выя 
ўста но вы і ма стац кія па чы нан ні бы лі маг
чы мыя ў апош нія га ды і ця пер дзя ку ю чы 
не дзяр жаў ным, а пры ват ным фон дам. 
Ан д рэй Ду рэй ка з жа лем за я віў, што ў бе
ла ру скім ма стац кім све це ёсць праб ле мы 
з ма стац кі мі ідэ я мі, якія ў якас ці та ва ру 
мо гуць быць прад стаў ле ны і за ме жа мі 
Бе ла ру сі. Зас ця рог: «Па лі ты ка ў Бе ла ру сі, 
у тым лі ку куль тур ная, не мя ня ец ца, а аду
ка цыя ў сфе ры куль ту ры ўво гу ле. Та кім 
чы нам, ма ла дыя ма ста кі ўжо не ка то ры 
час з’яз джа юць з Бе ла ру сі. Мы зна хо дзім
ся ў той мо мант, ка лі мно гія бе ла ру скія 
ма ста кі ма юць еў ра пей скую аду ка цыю, 
а бе ла ру скі ма стац кі свет уво гу ле ін тэг ра
ваў ся з Еў ро пай у апош нія га ды».

 Алі на Ваў ра нюк з го рыч чу га ва ры ла 
пра бе ла ру скі «пад во рак» на Бе ла сточ
чы не і ад стой ван не тут бе ла руш чы ны: 
«Бе ла ру скіх на стаў ні каў не ці ка віць бе ла
ру ская гі сто рыя ці куль ту ра. Ча му іх ня ма 
на на шых бе ла ру скіх ме ра пры ем ствах? 
У нас шмат бе ла ру скіх ін ст рук та раў ка лек
ты ваў, якія ат ры ма лі аду ка цыю ў Бе ла ру сі 
— яны спля жы лі на шу ту тэй шую куль ту ру! 
Ка лі не бу дзе доб рых на стаў ні каў, г...но 
бу дзе!..»

 Ана толь Вап да даў за А. Ваў ра нюк: „На 
Пад ляш шы ніх то не ці ка віц ца вык ла дан
нем бе ла ру скай гі сто рыі і куль ту ры. Са мі 
на стаў ні кі гэ тым не за ці каў ле ны. (...) Але 
мо жам пра цяг ваць на ўзроў ні са ма кі ра ван
ня роз ныя су поль ныя куль тур ныя пра ек ты 
па між Пад ляш шам, Бе ла рус сю, Літ вой».

 Ля вон Та ра сэ віч не скры ваў: «Гэ та 
вя лі кая стра та для Поль ш чы, што яна не 
вы ка ры стоў вае ко зы ра, якім з’яў ля ец ца 
бе ла руш чы на. Ад сут насць двух моў ных 
поль скабе ла ру скіх на зваў (ак ра мя Ар лян
скай гмі ны) — гэ та, перш за ўсё, поль ская 
стра та. Ва ўсіх шко лах тут па він на быць 
бе ла ру ская мо ва — та ды адзін ад на го не 
не на ві дзе лі б. Роз ныя лю дзі га во раць пра 
Бе ла русь і ба чаць у ёй роз ныя рэ чы. Яны 
ча ста не ад люст роў ва юць праў ды, а мы тут 
хо чам па га ва рыць, якая ёсць сап раў д ная 
рэ ча іс насць бе ла ру скай куль ту ры». Л. Та
ра сэ віч вы ка заў ся за па бу до ву ўза ем ных 
ад но сін, у тым лі ку ў сфе ры куль ту ры, на ас
но ве Яге лон скай ідэі, гэ та зна чыць су поль
нас ці, па бу да ва най на ас но ве шмат лі кіх 
куль тур, у шы ро кім сэн се.

Сё лет ні Тры я лог суп ра ва джа ла вы ста ва 
Ар ту ра Клі на ва: «Са лод кае са ла мя нае жыц
цё 3» у Га ле рэі Крын кі. Прад стаў ле ны быў 
так са ма не за леж ны бе ла ру скаўкра ін скі тэ
ат раль ны пра ект «Гэ та мы» (рэ жы сёр Стас 
Жыр коў) — пра рас ча ра ва на га жыц цём 
пісь мен ні ка з Мін ска, які вяр нуў ся ў вё ску 
на Па лес се па вод ле на шу ме лай кні гі Ан д
ру ся Гор ва та «Ра дзі во Пру док», і кан цэр ты 
Ля во на Воль ска га і бе ла ру ска га гур та з Бе
ла сточ чы ны «Пры ма кі» — вы ка наў цаў з ма
стац ка га пун к ту гле джан ня з двух по лю саў. 
На жаль, кан цэр ты не пры цяг ну лі крын чан, 
на што, ма быць, раз ліч ва лі нас лед ні кі Сак
ра та, які ве даў, як ня лёг ка тры мац ца свай
го і вы во дзіць яго ў свет.

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ
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15.09 — 21.09

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22 04.— 20.04.) 16-22.09. бу дзеш адо ра ны 
ад ва гай і жыл кай да ін та рэ саў. Але дзей ні чай 
ас ця рож на. Леп шы час у ад но сі нах. Сін г лы 
мо гуць су стрэць ка хан не жыц ця. Не са ро-
мей ся пра сіць да па мо гу, ка лі не да еш ра ды. 
Доб ра за ін ве сту еш гро шы ў кур сы і абу чэн-
ні. У адзен ні па стаў на ко лер.
(21.04. — 21.05.) Больш ра ман тыз му. Але 
17-21.09. больш стрэ саў. Пры нам сі чвэрць 
га дзі ны прыс вя ці са мо му са бе. Ахо піць ця бе 
ша лен ства, але га ла ву не стра ціш. Бу дзеш 
мець пры быт кі дзя ку ю чы суп ра цоў ні цтву. 
Па вя лі чац ца твае спе ласць і ан га жа ва насць. 
Ад дзе ліш зер не ад па ло вы, за ся ро дзіш ся на 
най важ ней шым. На пра цы не па каз вай сва іх 
сла бас цей і не вы яў ляй сак рэ таў.
(22.05. — 22.06.) 15.09. — ха ос і за мя шан не, 
піль нуй ся ад па мы лак і згу баў. Ка лі 15.09. 
бу дзеш ба яц ца вы ра шаль ных сі ту а цый, не 
пой дзеш упе рад. На пра цы тры май ся пла на. 
На строй да ад важ ных дзе ян няў. Але вер нец-
ца і спа кой ду ха. Ці ка вей у са мот ных Бліз ню-
коў. Вер нец ца па чуц цё гу ма ру! Не ўсклад няй 
са бе пра цы. Для шу ка ю чых ра бо ту доб рыя 
вест кі. На раз мо ве пры ем ная ат мас фе ра, 
толь кі піль нуй свай го язы ка, не ляп ні ча го не 
на мес цы. Зной дзеш да ска на лы спо саб, каб 
спра віц ца з прык ры мі кло па та мі.
(23.06. — 23.07.) Срод кі па вя лі чыць Ве не ра 
ў Дзе ве. Заг ру зіш ся энер гі яй. На ву чыш ся 
па зі тыў на га мыш лен ня. На пра цы за нят каў 
столь кі, што не трэ ба бу дзе сі ліц ца і за ста вац-
ца пас ля ра бо ты. Еж ка шы, га род ні ну, ры бы, 
арэ хі, пі сок з бу ра ка — гэ та ця бе ўзмоц ніць. 
З 21.09. не за дзі рай з чы ноў ні ка мі.
(24.07. — 23.08.) 15.09. не пас ва ры ся з пар-
т нё рам з-за гро шай. Ад 16.09. (да 26.09.) 
ста неш у аба ро не пак рыў джа ных і сла бых. 
У дру гой па ло ве ме ся ца рас с ла біш ся і бу-
дзеш це шыц ца жыц цём. Іль ве з ІІ дэ ка ды 
— тры май ся да лё ка ад чу жых спрэ чак. Піль-
нуй фі нан са вых спраў. Спра віш ся з праб ле-
ма мі, зной дзеш вы хад. Будзь раз важ лі вым, не 
ўлазь у зу сім не пат рэб ныя сі ту а цыі.
(24.08. — 23.09.) Твор чае нат х нен не. Не пла-
нуй, а бя ры ся за дзе ян ні. З 18.09. вя ліз ная ін ту і-
цыя, дзя ку ю чы якой па ла па еш ся ў кож най сі ту а-
цыі. Не дай ся ўва ла чы ў здзел кі, на якія не ма еш 
ах во ты. Вы дат ная фор ма, але не рві ся да са пер-
ні цтва, пры тар ма зі ах во ту ўсю ды быць пе ра-
мож цам, бо мо жа ўсё кон чыц ца кан ту зі яй.
(24.09. — 23.10.) Не каль кі ці ка вых су стрэч. 
17-21.09. мо жаш па ка зац ца ў вель мі не ка-
рыс ным свят ле. За тое з 15.09. се зон на ран-
дэ ву, пры цяг неш не ад на го пры хіль ні ка (-цу), 
мо гуць на ват за ця бе па біц ца! Уда лыя і ін шыя 
су стрэ чы. Не ра скід вай ся гра шы ма, якіх яш-
чэ не ма еш. Па вы шэн ня прый дзец ца яш чэ па-
ча каць. Выс ліз неш ся з ня вы гад ных сі ту а цый. 
Ін ту і цыя і ўме ласць пра віль на га ад чыт ван ня 
схіль нас цей ата чэн ня.
(24.10. — 22.11.) 15.09. не за ка хай ся без тол ку 
ў «ба ві дам ку». Доб рыя зме ны, вы бі рай, слу ха-
ю чы свай го сэр ца. Па чуц цё вае жыц цё на бя рэ 
но вых ко ле раў. 16-22.09. паз бу дзеш ся та го, 
што най больш та бе мя шае. З 19 (да 27.09.) мо-
гуць вяр нуц ца да ця бе спра вы, аб якіх ты ха цеў 
бы за быц ца. Гля дзі, з кім сяб ру еш, бо мо гуць 
ця бе аб ш ма ра ваць на ват у са цы яль ных сет ках. 
Шы ку юц ца боль шыя вы дат кі. Еж час нок — ён 
не толь кі стра шыл ка на вам пі раў!
(23.11. — 23.12.) 15.09. твой та лент ака жа вя-
лі кае ўра жан не. Але 15.09. не дай ся бе на мо-
віць на ры зы коў нае ме ра пры ем ства. Мо жаш 
выб рац ца ў свет на споз не ны вод пуск або 
бу дзеш пла на ваць ка ні ку лы праз год. На пра-
цы вы ра шыш усё са мым про стым спо са бам. 
Зор кі зад ба юць аб тваю кра су.
(22.12. — 20.01.) Па чуц цё вая ста бі лі за цыя. 
Уз на га ро да за вер насць.16-22.09. за га рыц ца 
агонь ка хан ня. З 21.09. не пар ві ад но сін з рад-
нёй, не вы каз вай ся ў гне ве. Зна ка мі ты мо мант 
на ўлас ны раз вой. Доб ры на строй. На тва ім 
шля ху суст рэ нуць ця бе спры яль ныя лю дзі.
(21.01. — 19.02.) Усё пой дзе па тва ёй дум цы. 
Па да ру нак, які ат ры ма еш 17-21.09. пры ня се 
та бе больш тур бот, чым ра дас ці. Бу дзеш па-
пу ляр ны, але час ад ча су за хо чац ца та бе па-
быць у са мо це. На пра цы бу дзеш рэ а лі за ваць 
больш ам біт ныя за ду мы. Паз бя гай спрэ чак 
з пар т нё рам, асаб лі ва ка лі ра зам пра цу е це.
(20.02. — 21.03.) Рэ а лі зуй пла ны, якія пат ра-
бу юць ад ва гі і на ват ад чаю. Стрэ су ю чая пра-
ца мо жа ака заць кеп скі ўплыў на тваю рад ню 
— за ха вай раў на ва гу і ды стан цыю, што мо жа 
не быць лёг кім ад 16.09. (да 26.09.). 16-
22.09. ад чу еш ся бе лепш, мі нуць ня мог лас ці. 
Усе бар’ е ры — хут чэй у тва ёй га ла ве! Трэ ні-
ру ю чы це ла, не за будзь пра га ла ву, ву чы ся 
но ва му.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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

вы мі ну ма ра мі ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру
скую па га вор ку.

тра вя ні стая рас лі на ся мей ства аро ід ных = 31 _ 32 _ 2 _;
свет лака рыч не вы ко лер = 15 _ 28 _ 27 _;
пра дук ты хар ча ван ня = 14 _ 8 _ 5 _;
Іпа цій, ар га ні за тар Бе рас цей скай уніі = 1 _ 3 _ 21 _ 24 _ 29 _;
глы бо кі акоп у на прам ку пра ціў ні ка (у сло ве Са па та) = 17 
_ 12 _ 18 _ 10 _;
ма ла дая ка роў ка = 6 _ 7 _ 13 _ 11 _;
сам ка це це ру ка = 4 _ 26 _ 25 _ 16 _ 19 _ 9 _ 20 _;
Джордж Бер нард, ір лан д скі лі та ра тар = 30 _ 22 _ 23 _.

(ш)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

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 33 ну ма ра
Бак, Куп рын, паб, Пі за, пя ро, Ры ле еў, сук, трэць, це ла.
Ра шэн не: Каб пры ку рыць па пя ро су не трэ ба лез ці ў пек ла.

Ка лі 
гэ та скон чыц ца? 
Та кое пы тан не жы ха ры Даб ры ва-

ды ста вяць бур га міст ру мя стэч ка 
Кляш чэ лі спа да ру Аляк сан д ру Ся-
ліц ка му. Ад даў жэй ша га ча су цяг-
нец ца ра монт мо ста ў Кляш чэ лях 
на вы шы ні па жар на га дэ по, та му 
ву лі ца для да рож на га ру ху ў на прам-
ку Ся мя тыч і Ча ром хі зак ры та. Ша-
фё ры ка ры ста юц ца аб’ ез дам праз 
Даб ры ва ду і Ку за ву. І ў Даб ры ва дзе 
з гэ тым вы нік ла праб ле ма. Па ча так 
ма ста вой да ро гі з Кляш чэ ляў у ся ло 
збу да ва ны з гра вію ды не най леп-
шай якас ці бру ку. У лет ні час пры 
трыц ца ціг ра дус най спё цы пры пра-
ез дзе аў та ма бі ля па ды ма юц ца ту-
ма ны пы лу. Жы ха ры пры да рож ных 
да моў не маг лі ад кры ваць акон, па-
коль кі ту ма ны пы лу пра ні ка лі ў ква-
тэ ры. Жы ха ры ся ла звяр та лі ся да 
мяс цо ва га са маў ра да, каб пры ўез-
дзе на за бу да ва ную тэ ры то рыю па-
ста віць знак аб ме жа ван ня хут кас ці 
да 40 км/гадз. Без вы ні ко ва. За раз 
праз Даб ры ва ду што дзён на пра яз-
джа юць дзя сят кі ма шын. Ша фё ры 
не прыт рым лі ва юц ца да рож на га за-
ко ну і шпа раць вя ско вай ву лі цай не-
ад ной чы з хут кас цю 70-80 км/гадз. 
Гэ та ж па гра жае да рож най ава ры яй! 
Пры тым ма ста вая даб ры вад скай 
ву лі цы не най леп шай якас ці. Да зі мы 
ў та кім ста не не выт ры мае, уз нік-
нуць уха бі ны. Хто та ды іх бу дзе ла-
таць у зі мо вы час. Ма туш ка на ту ра? 
Ці не вар та ўжо за раз за ду мац ца? 
Пры маў ка на па мі нае: «Не па ра са-
бак кар міць, ка лі на па ля ван не іс ці 
трэ ба». Раз важ це гэ та па ва жа ныя кі-
раў ні кі кляш чэ леў ска га са маў ра да.

(ус)

Пап раў ка

У тэк с це «Ку заў скі ўспа мін» над ру-
ка ва ным у «Ні ве» № 36 мною бы ла 
да пуш ча на па мыл ка. Бы ло на пі са на, 
што «апош няй у кан цы вё скі, пе рад 
чы гу нач ным ві я ду кам бы ла ка зар ма 
Яна Сма ля ру ка, які ажа ніў ся з Ма ры-
яй Каз лю ко вай з-за Кляш чэль». Па-
він на быць: «які ажа ніў ся з На дзе яй 
Каз лю ко вай з Пят роў ш чы ны». За па-
мыл ку пра шу пра ба чэн ня ў рэ дак цыі 
і чы та чоў.

Ула дзі мір СІ ДА РУК
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Яш чэ дзе сяць га доў та му зда-
ва ла ся мне, што на шы ту тэй-
шыя чы гу нач ныя лі ніі ча кае 
поў ны за ня пад. Але ж па ча лі 

з’яў ляц ца цу ды, у вы ні ку якіх па во лі 
той чы гу нач ны тран с парт уваск ра сае. 
Не ка то рыя пу ці ра ман ту юц ца, на не ка-
то рых аста юц ца ля жаць ста рыя рэй кі 
і шпа лы.

Не каль кі ўжо га доў аб наў ля ец ца лі нія 
па між Бе ла сто кам і Ча ром хай. Не ма ла дая 
ўжо гэ тая лі нія, фраг мент даў няй Бе рас цей
скаГра еў скай чы гун кі, якая бы ла зда дзе на 
ў ка ры стан не ў лі пе ні 1873 го да. Пра ка ці лі
ся па ёй дзве су свет ныя вай ны, вы ка ці ла
ся па ёй і ня даў няе пас ля ва ен нае па ка лен
не на ша га на ро ду з ту тэй шых вё сак у шы
ро кі свет. Вы ка ці ла ся, а чар го ва га ста ла 
ма ла ва та для чы гу нач най рэн та бель нас ці 
і на стаў на ват та кі мо мант, ка лі і зу сім быў 
спы не ны рух. А ў чар го вы мо мант у ней кіх 
да лё кіх ад нас вяр хах выс пе лі за ду мы 
вяр нуць гі ста рыч ныя чы гун кі ў жыц цё вы 
кру га ва рот. Быў уз ноў ле ны рух па між Бе ла
сто кам і Ча ром хай, а на ват на ка ро цень кі 
мо мант вяр нуў ся той рух на лі нію між Бель
скам і Гай наў кай. На гэ тых лі ні ях пак ла лі 
но выя пу ці, а на апош няй на ват па бу да ва лі 
вель мі су час ныя чы гу нач ныя пры пын кі. 
На лі ніі па між Бе ла сто кам і Ча ром хай на 
гэ ты мо мант толь кі не ка то рыя, але і гэ та 
трэ ба ў на шых умо вах лі чыць пра грэ сам.

Пра грэс гэ ты на зга да най лі ніі ад бы ва ец
ца пе ры я дыч на. Зна чыць час ад ча су спы
ня ец ца рух цяг ні коў, а за між іх едуць у тра
су аў то бу сы. Вось і гэ ты ве ра сень амаль 
поў нас цю ад ве дзе ны чы гу нач ным аў то бу
сам, якія не па рэй ках кур сі ру юць, толь кі па 
не да лё кіх жві роў кахас фаль тоў ках. Та кім 
чы нам я па ка ры стаў ся на го дай прай с ці ся 
па рэй ка вых пу цях ка ля Бель ска. За дзі ві ла 
мя не, што за раз за бель скай стан цы яй рэй
кі скі ну ты з чы гу нач на га па лот ніш ча, ха ця 
іх ту ды цал кам ня даў на пак ла лі. Маг чы ма, 
што зроб ле на гэ та дзе ля ней ка га аб наў лен
ня мо ста на ра цэ Бе лай, бо ён звон ку вы
гля дае моц на са ста рэ лым і маг чы ма, што 
і яго ная ма гут насць пас ла бе ла і пат рэб нае 
там но вае ма ста вое па ка лен не.

Кры ху да лей ма сток над ней кім раў ча
ком. Кан ст рук цыя про стая — дзве бе тон
ныя сцен кі звер ху злу ча ныя бе тон най 
пе рак ла дзі най. Ця пер той ма сток ча кае ма
дэр ні за цыя — ужо на рых та ва на тру ба, па 
якой мае па ця чы ва дзіч ка раў ча ка...

У Леў ках па ва роч ваю на ле ва, на пуць 
у на прам ку Гай наў кі. Нез вы чай ная тая чы
гу нач ная лі нія — пі шац ца пра яе, што збу да
ва лі яе ця гам 57 дзён; зда лі яе ў ка ры стан
не ў чэр ве ні 1895 го да. Даў жы ня яе — 24 
вяр сты: бу да ва лі амаль па ло ву вяр сты за 
дзень — гэ та ста ха наў скі тэмп. Ма быць 
бы ла та кая піль ная па трэ ба, бо ж бу да ва лі 
яе ца ру Мі ка лаю ІІ, каб той мог да е хаць да 
Бе ла веж скай пуш чы на па ля ван не. У 1897 
го дзе пра доў жы лі яе на чар го выя 20 вёрст 
— у Бе ла ве жу; зда лі яе ў ка ры стан не ў жніў
ні. З та го ча су цар мог пры яз джаць цяг ні
ком у са мую Бе ла ве жу.

Тэмп па бу до вы гай наў скабель ска га ад
рэз ка ўраж вае, бо ж ця гам дня на сы паць 
ці ра ска паць амаль 450 мет раў гэ та вя лі кі 
подз віг. Да та го збу да ваць ма сты на ру чай
ках і ра чул ках, і пак лас ці роў на рэй кі, каб 
цар скі по езд не пе ра ку ліў ся, як гэ та бы ло 
зда ры ла ся не каль кі га доў ра ней...

Ка лі пры няць, што дзе ля прак лад кі двух 
мет раў чы гу нач на га на сы пу пат ра ба ва ла ся 
пе ра ва ліць то ну зям лі, та ды ця гам су так 
на на шай лі ніі трэ ба бы ло б пе ра ва ліць 
225 тон зям лі. Аляк сей Ста ха наў, які стаў 
ге ро ем са вец кай пра ца ві тас ці, ця гам ня
поў ных шас ці га дзін зда быў, за між нар ма
тыў ных ся мі, 104 то ны ву га лю — усё сва і мі 
ру ка мі, без ко ней і пад вод. Та кі мі тэм па мі 
сам Аляк сей Ста ха наў па бу да ваў бы на шу 
чы гун ку ця гам 123 дзён. У ле ген дар ную 
даў ні ну толь кі Гер ку лес спраў ляў ся з та кою 
наг руз кай...

За раз ца ры не ез дзяць па той лі ніі, бо ца
роў аку рат не ста ла; пе ра стаў ёю ка ры стац
ца і ра да вы на род, які так са ма моц на ра
ства рыў ся па шы ро кім све це, а за між ста

ха наў цаў на пра цу вы хо дзяць ма дэр ныя 
ма шы ны. Ма быць дзе ля спы нен ня та го 
ад то ку ра да во га на ро ду з на шай ту тэй шай 
тэ ры то рыі ней кія вы со кія чы ны пры ня лі ра
шэн не ма дэр ні за ваць тую сла ву тую лі нію. 
Аб г рун та ван не ра шэн ня та кое: „Zwięk sze nie 
dos tęp noś ci Pol ski Wschod niej w zak re sie 
in f ras t ruk tu ry ko le jo wej oraz wzmac nia nie po
ten c ja łu roz wo jo we go mak ro re gio nu pop rzez 
pop ra wę dos tęp noś ci tran s por to wej”.

Лі нію пры го жань ка зма дэр ні за ва лі, пак
ла лі но выя рэй кі, па бу да ва лі но выя, ма дэр
ныя пры пын кі з усі мі су час ны мі па са жыр
скі мі пат ра ба ван ня мі. І на ват у мі ну лым 
го дзе пра е хаў па ёй по езд, а мо жа і больш. 
А мо жа толь кі адзін раз, каб пра е ха лі ся 
на шы вы со кія чы ноў ні кі; бо на шы вы со кія 
чы ноў ні кі вель мі лю бяць ка тац ца — ка лі не 
ў са ма лё це, то ха ця ў чы гу нач ным ва го не.

І ма быць тыя на шы чы ноў ні кі дай шлі да 
вы ва ду, што гэ тую лі нію трэ ба ма дэр ні за
ваць яш чэ бо лей. І за раз жа ста лі яе яш чэ 
больш ма дэр ні за ваць. Пак лас ці но выя рэй
кі бы ло ма ла, ця пер узя лі ся за аб наў лен не 
ма стоў і маст коў. Дзе ля гэ та га над на шы мі 
ру ча я мі і ра чул ка мі сар ва лі толь кі што пак
ла дзе ныя рэй кі і ста лі ўзво дзіць ма дэр ныя 
пра то кі і ма сты. Ка ля Пар ца ва для ру чай ка, 
у якім за раз кры ху ва ды, па кла дзе на вя лі
кая ма дэр ная тру ба; яна ўжо за сы па на на
сы пам і ча кае толь кі вяр нуць на ся бе рэй кі. 
Ка ля Вуль кі бы ла звы чай ная пра то ка, але 
мае там быць са лід ны мост. Ужо ста яць 
рыш та ван ні, ужо за лі ты бе тон — так звер ху 
як і зні зу...

А што ж з са мым ма гут ным ма ста вым 
збу да ван нем на сла ву тай тра се, мо стам на 
Ар лян цы ка ля Мік ла шоў? Там так са ма за
пуш ча ны пра цэс ма дэр ні за цыі. За раз там 
скі ну ты ста рыя двух таў ро выя жа лез ныя 
пе рак ла дзі ны, за ход няя бе тон ная апо ра 

Па стро гай ло гі цы
ўжо раз бі та ў друз, з гэ та га ж бо ку яш чэ 
і бу рыль ныя ма шы ны. Ус ход няя апо ра 
яш чэ не кра ну та. Са ма Ар лян ка ў су хое ле
та звуж ва ец ца да ру чай ка, з яко га ві даць 
і драў ля ныя па лі, што свед чаць пра ўзар
ван не мо ста ў час вай ны. Па ўсім ві даць, 
што і тут бу дзе ўзве дзе на но вае ма ста вое 
збу да ван не, яш чэ больш ма гут нае чым ка
ля Вуль кі. Рэ кор д ных тэм паў, та кіх як у цар
скі час, зда ец ца, тут не прад бач ва ец ца; зда
ец ца так са ма, што ма дэр ні за цыя гэ тай лі ніі 
зой ме на шмат больш га доў, чым ме ся цаў 
яе па бу до ва з ну ля...

За ду ма ла ся мне вяр нуц ца ў не над та 
да лё кае мі ну лае гэ тай лі ніі, а ме на ві та ў на
прам ку раз мяш чэн ня на ёй па са жыр скіх 
пры пын каў. У па чат ках ма ёй па мя ці бы лі 
Ста рое Бе ра зо ва і Ар лян ка. Пас ля, у час 
бу да ван ня „Дру гой Поль ш чы”, з’я ві лі ся пры
пын кі Хіт рая і Мо ра. А мог з’я віц ца і яш чэ 
адзін пры пы нак, у Вуль цы ме на ві та, ку ды 
не толь кі з Вуль кі, але і са Спіч коў і Пар ца ва 
бы ло б зруч на; за ха ды на сель ні цтва зга
да ных вё сак у гэ тым на прам ку бы лі. Але 
та кое не ад бы ло ся і я кры ху зда гад ва ю ся 
ча му. Ме на ві та ў га ды на сту пу г.зв. на род
най ула ды зга да ныя вё скі не над та рва лі ся 
да та га час на га пра грэ су — да ка лек ты ві за
цыі. Вось кры ху выт ры мак з „Га зе ты Бе ла
стоц кай” з 1955 го да: „We wsi Par ce wo od 
dłuż sze go już cza su is t nie je ko mi tet za ło ży ciel
ski spół dziel ni. Na sku tek sła bej pra cy z tym 
ko mi te tem, a tak że z miesz kań ca mi gro ma dy, 
nie mo że ja koś u nas dojść do zor ga ni zo wa nia 
spół dziel ni. (...) Pow szech nie mó wi się, że Par
ce wo to naj bar dziej opor na gro ma da w pow. 
biel skim i naj lep szy ak ty wis ta nic tam nie zdo
ła zro bić”. Ці ж та кая гра ма да з наз ва ных 
трох вё сак, якой не ха це ла ся быць аван гар
дам, зас лу гоў ва ла на чы гу нач ны пры пы
нак? А аста вай це ж вы Поль ш чай Б...

Мо жа ка го здзі віць чар го васць ма
дэр ні за цыі бель скагай наў ска га ад рэз ка 
чы гун кі — мо жа хто абу рыц ца, што ма стоў 
не аб наў ля лі да прак лад кі но вых пу цей. 
Памой му ўсё тут ро біц ца ла гіч на, бо ж 
бы ва лі ўжо ў све це вы пад кі, ка лі спяр ша 
бу да ва лі ма сты, а пас ля да іх не да во дзі лі 
да рог. І тут так са ма маг чы мая бы ла та кая 
сі ту а цыя, ка лі зма дэр ні за ва лі б ма сты, 
а ма дэр ні за ваць пу ці адыш ла б чы ноў ні
кам ах во та. Та му вось та кі ла гіч ны па ра
дак: ма быць чы ноў ні кі спярша пра е ха лі ся 
дзе ля пры няц ця да лей шых ра шэн няў. 
І ра шы лі, што і ма сты аб на віць трэ ба; усё 
па чар зе, уся му свой час.

vТэкст і фо та 
аляк сан д ра ВЯр БІц Ка Га

 Ка ля Пар ца ва

 Кан ст рук цыя но ва га мо ста ка ля Вуль кі


