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Аліна Ваўранюкè3

Беларусы ў Седльцахè4

— 23 лістапада ў спартыўнай зале 
Пачатковай школы № 3 з дадатковым 
навучаннем беларускай мовы імя Ярас
лава Кастыцэвіча ў БельскуПадляш
скім адбудуцца святкаванні юбілею 
55годдзя дзейнасці Беларускага хору 
песні і танца «Васілёчкі», у якім Вы 
шмат гадоў з’яўляецеся арганізацый
ным кіраўніком. Які парадак юбілейна
га мерапрыемства?

— Дэталёвы парадак святкавання яш
чэ дапрацоўваецца. Зараз магу сказаць, 
што наш хор будзе некалькі разоў выхо
дзіць перад публіку спяваць і танцаваць. 
Пасля першага нашага выступу запрэзен
туецца калектыў з Кобрына, пасля дру
гога — хор «Арляне» з Орлі. Спеў будзем 
папаўняць фрагментамі беларускіх народ
ных танцаў. У час трэцяга нашага высту
пу прадбачваем прамовы запрошаных 
гасцей і ўручэнне ўзнагарод, калі такія бу
дуць. Юбілейны канцэрт закончыць твор 
«Казацкае вяселле», але парадак мера
прыемства можа яшчэ крыху памяняцца.

— Я быў на некалькіх папярэдніх юбі
леях «Васілёчкаў» і тады канцэртная 
зала Бельскага дома культуры была 
бітком набітая. У спартзале «тройкі» бу
дзе яшчэ больш месца для публікі. 

— Арганізуем мерапрыемства ў спар
тыўнай зале, у якой можа памясціцца 
многа асоб. Уступ на юбілейны канцэрт 
свабодны. Карыстаючыся прыхільнас
цю масмедыяў, якія згадзіліся ўзяць 
патранат над нашым мерапрыемствам, 
праз іх пасрэдніцтва запрашаем на на
ша свята ўсіх прыхільнікаў нашага хору 
і любіцеляў беларускіх песень і танцаў. 
Мы рады, што «Ніва» трымае патранат 
над дзейнасцю «Васілёчкаў». На яе ста
ронках можна прачытаць пра выступы 
нашага хору і выказванні харыстаў.

— «Васілёчкі» былі заснаваны ў пало
ве шасцідзясятых гадоў мінулага ста
годдзя і ад пачатку былі шматлюдным 
хорам.

— У нашага хору доўгая, 55гадовая гі
сторыя. Калі ствараліся «Васілёчкі», трэба 
было пераадолець многа складанасцей. 
Аднак была вялікая прага да супольнага 
спявання пабеларуску. Вялікі энтузіязм 
даў сілу пераадолець усе перашкоды і ар
ганізаваць калектыў, які налічваў каля 
сарака чалавек. Спявала тады ў нас многа 
асоб з вёсак, нават з тых, у якія не заяз
джалі аўтобусы. Харысты, якія памятаюць 
пачаткі «Васілёчкаў», успаміналі, што тады 
ў хоры панавала сямейная атмасфера 
і ўсе хацелі выступаць перад публікай.

— Вы таксама доўга спяваеце ў «Васі
лёчках». Як Вам запамяталіся першыя 
гады ў хоры? 

— Я спяваю ў «Васілёчках» з 1986 
года. Харысты прынялі мяне вельмі сар
дэчна, «Васілёчкі» сталі для мяне другім 
домам. Я вельмі люблю спяваць і быва
ла, што сямейныя сустрэчы і асабістыя 
справы трэба было ладзіць так, каб 
можна было ўдзельнічаць у рэпетыцыях 
і выступаць з хорам.

— Калі Вы сталі арганізацыйным кі
раўніком «Васілёчкаў», прыйшлося вы
рашаць розныя праблемы. 

— Арганізацыйным кіраўніком хору 
я стала ў 1991 годзе. Частка харыстаў 
адышла ад «Васілёчкаў» і стварыла 
калектыў «Маланка». Я прапанавала 
спяваць у «Васілёчках» царкоўным хары
стам, хадзілі мы па дамах і прапанавалі 
далучыцца да нас асобам, якія любяць 

спяваць. Дзейнасць хору перш за ўсё 
патрабуе пастаяннага рашэння многіх 
арганізацыйных пытанняў і праблем. 
Гэта займала многа часу, але ўдалыя вы
ступы на сцэне кампенсавалі ўсе склада
насці, а поспехі на конкурсах і фестыва
лях падбадзёрвалі да далейшай працы 
ў карысць хору.

— Зараз у «Васілёчках» спявае і тан
цуе многа асоб.

— Цяпер у «Васілёчках» выступае трыц
цаць асоб і гэта цешыць. Хочацца, каб 
таксама лік маладых харыстаў большаў. 
Аднак яны часта спыняюць актыўнасць 
па сямейных прычынах. Бывае, што жан
чыны вяртаюцца да нас, калі падрастуць 
дзеці. Частку нашых харыстаў далучыцца 
да нас пераканалі старэйшыя харысты, 
іншыя захапіліся нашымі выступамі на 
сцэне і самі прыйшлі да нас. Асобы, у якіх 
ёсць талент, не павінны яго хаваць дома. 
Добра было б, каб рашыліся паказаць яго 
іншым людзям. Мы чакаем новых хары
стаў розных узростаў.

— У рэпертуары хору многа белару
скіх песень. Развучвалі іх «Васілёчкі» 
пад кіраўніцтвам многіх мастацкіх кі
раўнікоў. Найдаўжэй з хорам працавалі 
Сяргей Лукашук і цяперашні мастацкі 
кіраўнік Мікола Фадзін. 

— Усіх нашых мастацкіх кіраўнікоў, 
якія прыбудуць на наша святкаванне, 
запросім на сцэну. Займаліся з нашым 
хорам Аляксандр Лукашук, Сцяпан Копа, 
Юрый Шурбак, Міхал Артысевіч, Сяргей 
Лукашук, Аліна Негярэвіч, Уладзімір 
Сахарчук і Мікола Мяжэнны. Доўга зай
маецца з намі Мікола Фадзін, які рыхтуе 
нас да юбілейнага канцэрта.

— Якіх песень зараз найбольш у рэ
пертуары хору?

— Найбольш у нас беларускіх народ
ных песень у апрацоўцы Міколы Фадзіна, 
частка з якіх гэта песні з Беласточчыны. 
У нашым рэпертуары ёсць некалькі твораў 
на польскай мове, якія спяваем падчас вы
ступаў у розных мясцовасцях у Польшчы. 
Развучылі мы таксама па адной песні на 
ўкраінскай і рускай мовах. Саставілі ў адзін 
твор фрагменты яўрэйскіх песень і хочам 
яго заспяваць у час нашага святкавання.

— З хорам займаецца харэограф Люд
міла Фадзіна, якая вучыць вас белару
скім народным танцам. Цяпер на сцэне 
спевам часта спадарожнічаюць танцы. 

У «Васілёчкаў» 55-гадовая гісторыя

Размова з Нінай Бялецкай — шматгадо
вым арганізацыйным кіраўніком Белару
скага хору песні і танца «Васілёчкі», які 
адзначае 55годдзе сваёй дзейнасці.
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Усё мне
баліць

Сваімі вачыма

Ты дзень на зад у гэ тым мес цы пі саў я, 
між ін шым, пра маг чы мыя пас ля доў нас ці 
пе рай ме на ван ня рад ны мі Бе ла сто ка ву лі
цы Зыг мун та Шэн дзе ля жа „Лу паш кі” на 
ву лі цу Пад ляш скую. Крык, абу рэн не, пра
тэ сты, стра шан не рад ных і пры хіль ні каў 
пе рай ме на ван ня пра ка ці лі ся не толь кі па 
Пад ляш скай зям лі, але і па ўсёй Поль ш чы. 
Зра зу ме ла, што най мац ней у гэ тай спра ве 
вы каз ва лі ся вер ха во ды і пеш кі з Ін сты ту
та на цы я наль най па мя ці. У та кой сі ту а цыі 
«на ту раль най» пас ля доў нас цю бы ла рэ ак
цыя пад ляш ска га ва я во ды Баг да на Паш
коў ска га, які ас п рэ чыў па ста но ву рад ных 
і за ба ра ніў увес ці яе ў жыц цё да кан чат ко
ва га ім раз г ля ду. Ар гу мен та цыю ва я во ды 
чы тай це на чац вёр тай ста рон цы.

У мі ну лы па ня дзе лак ве ча рам на ан
тэ не бе ла стоц ка га ад дзе ла Поль ска га 
тэ ле ба чан ня прай ш ла ды ску сія з удзе лам 
пра фе са ра Але га Ла ты шон ка — стар шы ні 
Бе ла ру ска га гі ста рыч на га та ва ры ства, 

Час памяці (2)
Пёт ра Ла пін ска га з бю ро па ўве ка ве чан ні 
зма ган ня і па кут ні цтва ІНП у Бе ла сто ку, Аг
неш кі Жа шэў скай — бе ла стоц кай рад най 
з Пра ва і спра вяд лі вас ці, якая ад на час на 
стар шы нюе Рэ гі я наль най сек цыі ас ве ты 
і вы ха ван ня не за леж на га праф са ю за „Са
лі дар насць”. Ад но крэс ла пу ста ва ла, бо 
зап ра шэн ня не пры ня лі ні рад ныя Фо ру му 
мен шас цей Пад ляш ша, якія бы лі іні цы я та
ра мі зме ны наз вы ву лі цы, ні рад ныя клу ба 
Гра ма дзян скай плат фор мы, якія пад т ры ма
лі іні цы я ты ву і вы ні кам га ла са ван ня 13:12 
на да лі ход зме нам. Вя лі кая шка да, што не 
з’я ві лі ся яны ў сту дыі, каб сва ёй пры сут
нас цю і ар гу мен та цы яй усту піць у па лі тыч
нагі ста рыч ную ду эль. У мі ну лым тыд ні 
не ха пі ла мне мес ца, каб на пі саць, што, на 
жаль, гі ста рыч ная ар гу мен та цыя аў та раў 
зме ны наз вы ву лі цы не бы ла аку рат на ап
ра ца ва най. Шка да, што для яе іні цы я та раў 
не ха пі ла ча су, каб аб г рун та ван не так ідэ а
ла гіч на спрэч ных змен пра кан суль та ваць, 
на пры клад, з Бе ла ру скім гі ста рыч ным 
та ва ры ствам.

У та кой сі ту а цыі ўвесь удар з бо ку апа ла
ге таў дзе ян няў ма ё ра „Лу паш кі” ў да чы нен
ні да мір на га лі тоў ска га і бе ла ру ска га на

сель ні цтва пры няў на ся бе пра фе сар Алег 
Ла ты шо нак. Не на ві на яму пры маць удзел 
у на ву ко вых і ме дый ных ды ску сі ях на конт 
ацэн кі „вык ля тых жаў не раў”. Ха ця на род
ная пры маў ка вяш чае, што „адзін у по лі не 
во ін”, то трэ ба ад ра зу ска заць, што спа кой
ны мі, але ра шу чы мі ар гу мен та мі ўда ло ся 
яму кры ху пры ту шыць ад на ба ко выя, над та 
эма цый ныя і ўрапат ры я тыч ныя вы каз ван
ні сва іх са пер ні каў пра тра гізм гра ма дзян
скай вай ны на Ві лен ш чы не і Бе ла сточ чы не 
ў час Дру гой су свет най вай ны і ў пер шых 
га дах пас ля яе за кан чэн ня.

Між на цы я наль ныя, рэ лі гій ныя ці 
ідэ а ла гіч ныя кан ф лік ты раз за не се ныя 
ў гі сто рыю ўжо на заў сё ды бу дуць мець 
двух ба ко вае ба чан не. Ка лі пры тым мэ та на
кі ра ва на гі нуць ня він ныя жан чы ны і дзе ці, 
то тлу ма чэн ні пра гі ста рыч ны аб’ ек ты візм 
хо ду та кіх зда рэн няў не мо гуць быць ні кім 
ап раў да ны мі. За да дзе ныя ра ны і крыў ды, 
ка лі не бу дуць ачыш ча ны мі і пра мы ты мі 
праў дай і па ка ян нем, мо гуць толь кі пры тух
нуць, каб по тым раз ліц ца і ўспых нуць з яш
чэ боль шай сі лай.

Пап раў дзе гэ тая праб ле ма — не ад’ ем ная 
част ка ўсёй еў ра пей скай гі сто рыі пе ры я ду 

двац ца та га ста год дзя. У гэ тым мес цы пры
га дай ма пры нам сі, які раз лад і па лі тыч ныя 
эмо цыі вык лі кае сён ня ў Іс па ніі асо ба бы ло
га дык та та ра ге не ра ла Фран сі ска Фран ка, 
які ўла да рыў у гэ тай кра і не ў 19361975 
га дах. Пас ля смер ці быў ён па ха ва ны ў на
цы я наль ным маў за леі «Да лі на за гі ну лых» 
пад Мад ры дам, у аг ра мад най ба зі лі цы 
пад ка мен ным кры жам вы шы нёй у 152 
мет ры. Па ха ва ных там ка ля са ра ка ты сяч 
па рэш т каў ах вяр гра ма дзян скай вай ны 
— спа чат ку пра вых, а по тым рэс пуб лі кан
цаў, ка лі бы лі яны ка то лі ка мі. У 2009 го дзе 
маў за лей быў за кры ты са цы я лі стыч ным 
ура дам Ха сэ Cа па тэ ра. У ве рас ні гэ та га 
го да Вяр хоў ны суд Іс па ніі даў зго ду чар го ва
му, мен шас на му, са цы я лі стыч на му ўра ду 
Пед ра Сан ча са на эк с гу ма цыю і пе ра нос 
па рэш т каў ге не ра ла Фран ка з на цы я наль
на га маў за лея на мо гіл кі ў Мад ры дзе і па ха
ван не ў ся мей най ква тэ ры. Пе ра па ха ван не 
прай ш ло 24 каст рыч ні ка 2019 го да без 
ані я кіх дзяр жаў ных цы ры мо ній. Це ла бы ло 
пе ра ве зе на вер та лё там, каб паз бег нуць 
да рож ных бла кад з бо ку пры хіль ні каў па
кой ні ка.

Іс пан ская гра ма дзян ская вай на з між на
род ным кан тын ген там у 19361939 га дах 
па сён ня раз’ яд ноў вае іс пан цаў і іх дзяр жа
ву. Ця пе раш няя праб ле ма не за леж нас ці 
для Бар се ло ны як ста лі цы кра і ны ка та
лонцаў гэ та не толь кі гі ста рыч ныя па дзеі 
мі ну лых ста год дзяў, але і па лі тыч ная спад
чы на на цы я наль най па лі ты кі іс пан ска га 
дык та та ра.

Дэпутаты
Каліноўскага (3)

Пом нік Ка сту
сю Ка лі ноў ска
му ў Свіс ла чы, 
да яко га 27 
каст рыч ні ка гэ

та га го да па даў но выз на ча ным і мно га раз 
прой дзе ным мар ш ру це па дыш лі ўдзель ні кі 
ўра чы стай ак цыі па ўша на ван ні паў стан цаў 
і ін шых па лег лых за Бе ла русь ва я роў, ззяў 
у пром нях ла ска ва га со ней ка, якое ў гэ ты 
дзень ві та ла пры сут ных над звы чай най 
цеп лы нёй. У Бе ла ру сі гэ та адзі ны пом нік 
вя лі ка му кі раў ні ку паў стан ня 18631864 га
доў. Ёсць Ка лі ноў ска му пом ні кі ў Поль ш чы, 
ёсць у Літ ве. У лю бай жа Бе ла ру сі кі раў нік 
паў стан цаў з паў на вар тас на га ўша на ван ня 
дзяр жа вай мае толь кі шыль ду ў Мін ску, ды 
бюст у Свіс ла чы. Ін шыя па мят ныя зна кі, 
яму, ды дру гім паў стан цам, па ста ві лі ўдзяч
ныя наш чад кі з па за дзяр жаў ных струк тур. 
І ў Яку шоў цы, на ра да вой ся дзі бе Ка лі ноў
скіх па ста ві лі, і ў ін шых мес цах, за што не
ад на ра зо ва за пла ці лі пе рас ле да мі з бо ку 
ўлад ды ка ра мі. Ну што ж, ня лёг ка быць 
Дэ пу та та мі Ка лі ноў ска га ў Бе ла ру сі. Але 
іх гэ та не спы няе. Ак ты ві сты тра ды цый на 
прый шлі ўша на ваць па мяць сва іх сла ву
тых прод каў і ў гэ тым го дзе.

З Лі ды, з Ваў ка вы ска, з Мін ска... Ну і, ка
неш не, з Га род ні. І яс на, што з са мой Свіс
ла чы. Са зніч ка мі, лам па да мі, квет ка мі, 
сця га мі... З бе лачыр во набе лы мі сця га мі, 
вя до ма ж. Праў да, не ўсе. Не ка то рыя вы
ра шы лі, што ў гэ ты га ра чы пе рад вы бар чы 
пе ры яд (а ў Бе ла ру сі ідуць пар ла мен ц кія 
вы ба ры) ім трэ ба па гу ляць у агі та цый ную 
кам па нію аку рат у гэ ты дзень. Ну, тут 
кож ны хай вы ра шае для ся бе, што яму 
са праў ды важ на, па спра ба ваць стаць дэ
пу та там пар ла мен та, ці быць Дэ пу та там 
Ка лі ноў ска га...

Хай са бе хто зной дзе та кое ап раў дан не, 
што ў гэ ты дзень яго вель мі праг ну лі па ба
чыць яго вы бар ш чы кі. Ці хай сха ва ец ца за 
гэ тае ап раў дан не. Як заў год на. Але вось 
хто най больш пра ста яў пад на шы мі сця га
мі ў ця пе раш ні вы бар чы пе ры яд, як гэ та ра
біў кі раў нік га ра дзен скіх БНФаў цаў Ва дзім 
Са ран чу коў, то та кія вы ра шы лі, што ў гэ ты 
дзень вар та наб рац ца мо цы ад сва іх вя лі
кіх прод каў тут, ля іх ма гіл і пом ні каў...

— Гэ тае мес ца бу дзе заў сё ды на вед вац
ца пат ры ё та мі, — вы сту піць пе рад пры сут
ны мі кі раў нік рэс пуб лі кан ска га БНФ Аляк
сей Яну ке віч.

І са праў ды, ужо мно га год за пар яно не 
пу стуе ў апош нія вы ход ныя каст рыч ні ка. 
Ды і ў ін шы час сю ды з’яз джа юц ца тыя, ка
му не а бы я ка вая ні гі сто рыя бе ла ру ска га 
на ро да, ні яго бу ду чы ня. Боль шасць апа зі
цый ных кан ды да таў пе рад прэ зі дэн ц кі мі 
вы ба ра мі лі чы лі сва ім аба вяз кам вы ка
заць сваё ба чан не бу ду чы ні Бе ла ру сі ме на
ві та ля гэ тых пом ні каў. Праў лад ныя сю ды 
не су ну лі ся... У кож на га свае ідэ а лы...

Пры сут ныя ўскла да юць квет кі, за паль
ва юць лам па ды, зніч кі, га во раць пра мо
вы. З го на рам і па ва гай пе ра соў ва юц ца 
ад пом ні ка Ка сту сю Ка лі ноў ска му да 
ма ну мен та Ра му аль ду Траў гу ту. Ад туль да 
бу дын ка ко ліш няй Свіс лац кай гім на зіі, дзе 
бы лі на ву чэн ца мі мно гія на шы сла ву тыя 
зем ля кі. Паў сюд на гу чыць „Жы ве Бе ла
русь!!!”. Свіс лач пры вык ла да гэ та га вок лі
чу. Ды і ўся Бе ла русь ужо пры вык ла.

А ў гэ ты час за ім п рэ зай піль на на зі ра
юць не толь кі пе ра ап ра ну тыя ў цы віль нае 
сі ла ві кі, але і пом ні кі Ле ні ну і Ста лі ну, якім 
ула ды знай ш лі мес ца ў цэн т ры Свіс ла чы, 
па між бю стам Ка сту сю Ка лі ноў ска му і ма
ну мен там Ра му аль ду Траў гу ту. У гэ тых 
гі ста рыч ных пер са на жаў ня ма ў Свіс ла чы 
ра да вой ся дзі бы, як у Ка лі ноў скіх. Ня ма 
на свіс лац кіх мо гіл ках іх сва я коў. Ды 
і пра іс на ван не та ко га мес ца яны наў рад 
ці ве да лі ка лі. Але ж ула ды ім пом ні кі тут 
прыст ро і лі. Ці ка выя ў нас сён ня ўла ды...

Яны на дзень каст рыч ніц кай рэ ва лю
цыі вы ход ныя на ват зра бі лі. Каб на род 
пры піх нуць хоць не як да пом ні каў Ле ні ну. 
А вось да Ка лі ноў ска га лю дзі едуць са мі. 
І Ка лі ноў скі гэ та ба чыць, і Ле нін, і ўла ды, 
і на род... Увесь свет ба чыць...

Яш чэ раз гуч нае: „Жы ве Бе ла русь!!!”, 
і пры сут ныя зноў рас садж ва юц ца па тран
с пар це, на якім пры е ха лі ў Свіс лач. На ступ
ны пры пы нак вё ска Яку шоў ка, дзе мяс
цо выя ак ты ві сты сва і мі сі ла мі і срод ка мі 
за кан сер ва ва лі як уме лі пад мур кі ся дзі бы 
Ка лі ноў скіх, дзе жы лі ней кі час з сям’ ёй Ка
стусь і Вік тар Ка лі ноў скія. І дзе ста іць вы
со кі, аз доб ле ны ме та лам крыж Еў ф ра сін ні 
По лац кай у го нар бе ла ру скім ва я рам.

Там бу дзе пе ра да пош няя, са мая нат х
няль ная і эма цый ная част ка гэ тай тра ды
цый най ім п рэ зы. А Свіс лач пра во дзіць 
гас цей сук вец цем во сень скіх ко ле раў, 
і ней кай ура чы стас цю, го на рам і ці шы нёй, 
што цал кам ад па вя дае ве лі чы мо ман ту...

vВік тар СА ЗО НАЎ

Свет, у якім мы жы вем, зда ец ца, усё 
больш і больш ста но віц ца вір ту аль ным бы
там. Штось ці вы хо дзіць з яго і праз ім г нен
не зні кае. За тым уз ні кае зноў, але ў ін шай 
фор ме, у ін шай пер с пек ты ве. Як мар ская 
хва ля — ні ко лі не выз на ча ная па мес цы, 
ча се і фор ме — ні ко лі не ад ноль ка вая, та му 
кож ны раз ін шая, но вая, не вя до мая... Як, 
ска жам, Мек сі ка, якая зноў з’я ві ла ся як рэ
аль ны быт у... сус вет ных СМІ. На гэ ты раз 
зза вы пад ко ва га за бой ства ня він най сям’і 
мар мо наў. Су свет ная гра мад ская дум ка да
ве да ла ся та кім чы нам, што Мек сі ка — гэ та 
кра і на жор ст кіх нар кама фій ных раз бо рак, 
поў ная гвал ту і без за кон ня. Ад нак ні ко га 
не хва люе, што нар маль ныя лю дзі жы вуць 
там са сва і мі што дзён ны мі кло па та мі 
і праб ле ма мі. Але і ма юць свае ра дас ці 
і пос пе хі. Да гэ та га за бой ства Мек сі ка так
са ма бы ла, але як бы яе зу сім не бы ло. Ка лі 
ня ма ні я кіх па дзей — вай ны, ка таст роф ці 
на ват дур ной за явы мяс цо ва га па лі ты ка 
— зна чыць, у СМІ не ўзні кае ажы я таж, та му 
тое не іс нуе. Што ёсць штось ці та кое, як 
Аф ры ка, ніх то не сум ня ва ец ца. Толь кі для 
боль шас ці Аф ры ка — толь кі ге аг ра фіч нае 
па няц це. Ну, яш чэ нег ры і жы ра фы. Наў рад 
ці хто звяз вае яе з Су да нам ці Йе ме нам, 
кра і на мі, якія на пра ця гу мно гіх га доў сплы
ва юць кры вёй ад вой наў, ге на цы ду і го ла
ду. І на пэў на, толь кі неш мат лі кія ве да юць, 
што са мая ма лень кая аф ры кан ская кра і на 
— Гам бія, ра дзі ма сла ву та га во і на Кун та Кін
тэ. Толь кі ў гэ тых двух кан тэк стах усё яш чэ 
пі шуць аб Гам біі. Гэ так жа, як пра се леб ры ці 
Ёлю Ру то віч з яе ру жо вым ко ні кам.

Не каль кі дзён та му адзін чы тач «Ні вы» 
з тры во гай спы таў мя не, ча му я апош нім 
ча сам не пі шу пра Бе ла русь. Ці мо жа яно 
спы ні ла сваё іс на ван не? — скон чыў ён 
пы тан не іро ні яй. Так, яна іс нуе! Неў за ба
ве там прой дуць пар ла мен ц кія вы ба ры, 
і част ка гра мад ства, зда ец ца, на ват ад дае 
ім вя лі кае зна чэн не, ус п ры ма ю чы іх як 
дэ мак ра тыч ныя па во дзі ны бе ла ру скай 
дзяр жаў нас ці. Ка лі б прэ зі дэнт Лу ка шэн ка 
меў на ўва зе гэ тую па дзею з на леж ным 
са бе фор сам сла на ў кра ме з фар фо рам, 
то та ды б ва ўсім све це га ва ры ла ся толь кі 
пра Бе ла русь! Я стаў ляю ў зак лад сыт ны ка
вал гай наў ска га «цар ска га» сы ру за ма зок 
плаў ле на га сыр ка са сма кам цві лых шкар
пэ так, што не зной дзец ца ні вод на га жы ха
ра Гам біі, які ве дае пра яе іс на ван не. Пра 

vЯў ген ВА ПА

прэ зі дэн та Лу
ка шэн ку, які 
ва ўсім све це 
вя до мы сва і мі 
дэ ві за мі, хто ве дае... Ма ла ў чым не маг чы
ма сум ня вац ца. Мо жа, толь кі ў па дат ках 
і смер ці. У гэ тым пла не не пад во дзіць на
ват псі ха ла гіч ны аль бо фі зіч ны боль, што 
най больш яск ра ва да каз вае на ша сап раў д
нае іс на ван не тут і за раз. Ад нак кож ны раз 
гэ та ўлас ны, суб’ ек тыў ны дос вед. Кож ны 
з нас ад чу вае боль у са мых глы бо кіх ка
та ком бах на шых аса бі стых ад чу ван няў. 
На ват ка лі вы ад ва жы це ся спус ціц ца ў чы
есь ці ка та ком бы са свеч кай спа га ды, мы 
ўба чым толь кі яго пла та ніч ныя це ні. Ці ка
ва, што на ват ка лі боль ты чыц ца нас, ка лі 
ён спы ня ец ца, мы па мя та ем, што ён стра
шэн на нас тур ба ваў, але ўжо до сыць. Боль 
у ча се пе рат ва ра ец ца ў на шай свя до мас ці 
ў кан цэп ту аль ную аба лон ку, ачыш ча ную 
ад пер ша па чат ко ва га зме сту. Па сут нас ці, 
гэ ты факт ста но віц ца воб лас цю аб ст рак
цыі. Вір ту аль ным быц цём. Вір ту аль ны быт, 
згод на са слоў ні кам PWN, у пер шым сэн се 
— гэ та тое, што бы ло ство ра на ў ча ла ве чай 
свя до мас ці, але, ве ра год на, іс нуе ў рэ ча іс
нас ці аль бо мо жа іс на ваць; у дру гім — тое, 
што бы ло ство ра на на эк ра не кам п’ ю та ра, 
тэ ле ві за ра, але на столь кі рэ а лі стыч на, што 
зда ец ца быць рэ аль ным. Я пад к рэс лі ваю 
тут тую част ку слоў ні ка ва га аз на чэн ня, 
якая вы ра жа на ў фар му лёў цы «ве ра год на, 
іс нуе ў рэ аль нас ці». Маг чы ма! На пэў на, 
кож ная кан цэп ту аль ная аба лон ка мо жа 
быць на поў не на но вым зме стам. У свой 
час мя не здзі віў адзін юнак пы тан нем, ча му 
гэ тую вай ну на зы ва юць Дру гой су свет най 
вай ной... а яна ж вя ла ся ў Поль ш чы. Sic! Та
кія ве ды ён узяў са шко лы і кам п’ ю тар ных 
гуль няў. У та кім рэ жы ме па мя ці «вык ля тыя 
жаў не ры» на ча ле з «Бу рым» неў за ба ве 
выш тур х нуць з на цы я наль на га пан тэ о на 
ге ра іч ных ма ла дзё наў з ат ра да АК «Зось ка», 
а Ка міль Ба чын скі ака жац ца па э там «дру
го га сор ту». Маг чы ма! Я па раў наў аса бі сты 
дос вед бо лю да глы бо кіх ка та ком баў, у якіх 
ён ад чу ва ец ца ў аб са лют най адзі но це. 
І ў ста не неп ра ход най цем ры. На гэ тым эта
пе я не па кі даю без ува гі яго дэ ма ніч ных 
і мен таль ных ка на та цый. Я за ся родж ва ю ся 
толь кі на яго фі зіч ным ас пек це. У неп раг ляд
най цем ры ка та ком баў мы за ле жым толь кі 
ад ся бе. vМі ра слаў ГРЫ КА
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Ой!
Настаўнікі роднай мовы

— Ча му Вы ста лі на стаў ні кам бе ла ру
скай мо вы?

— Гэ та бы ло на ту раль най спра вай, ка лі 
я па ча ла пра цу ў бель скай «трой цы». Хто 
ве даў мо ву і быў на стаў ні кам кла саў 13, 
той вык ла даў у сва ім кла се бе ла ру скую 
мо ву. А на пра цу ў Бе ла сто ку вы бра лі мя
не баць кі. І за гэ та ім вя лі кі дзя куй.

— Хто для Вас ідэ ал на стаў ні ка род най 
мо вы?

— Цяж ка ска заць. Ця пер на кур сах у Мен
ску су стрэ ла нез вы чай ную на стаў ні цу. 
Яна пра цуе ў по лац кай гім на зіі.

— Ці суп ра цоў ні ча е це з на стаў ні ка мі 
бе ла ру скай мо вы ў ін шых шко лах? Ка лі 
так, на за ві це сва іх сяб роў.

— Тэ а рэ тыч на суп ра цоў ні чаю з кож най/
кож ным хто толь кі хо ча. Цяж ка га ва
рыць пра па ста ян нае су пра цоў ні цтва. 
Гэ та Ан на Кан д ра цюк са шко лы ў На раў
цы і Та ня Ан д рац кая (Ба бі кі, Шу дзя ла ва) 
і Аня Ба бік з на ша га сад ка.

— Якія ар га ні за цыі і ўста но вы, па вод ле 
Вас, най больш да па ма га юць?

— Бе зу моў на, АББА.

— Ці ве дзя це ў шко ле бе ла ру скія пра ек ты 
для сва іх вуч няў? Ка лі так, на за ві це іх.

— Эк скур сіі ў му зеі, тэ атр, ма стац кія 
за нят кі, тэ ат раль ныя гур т кі, лет ні кі, 
Кон курс бе ла ру скай пес ні ў на шай шко
ле, Ды ску сій ны клуб АББы, му зыч ныя 
за нят кі — Спеў ныя схо ды (па чы наю 
ў гэ тым на ву чаль ным го дзе). Бы лі яш чэ: 
«ВКЛ — на ша су поль ная спад чы на», «Ба
ла му ты», «25 АББА Ар кестр», «Пад ляш
скія хро ні кі» — кніж кі і спек такль.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Кон курс бе ла ру скай пес ні ў на шай шко
ле, «Трох га лос се», прад мет ны кон курс.

— Ці мо жа це раз ліч ваць на да па мо гу 
баць коў, ася род дзя? 

— Так.

— Ці на ву чан не па прын цы пе доб ра ах
вот нас ці для вас скла да насць ці, мо жа, 
ко зыр?

— Ко зыр.

— Ці мо жа це зра біць усё за тры га дзі
ны ў ты дзень, што ра ней зап ла на ва лі?

— Не, та му ар га ні зую лет ні кі.

— Ёсць у Вас лаў рэ а ты прад мет на га 
кон кур су? Ка лі так, на за ві це іх лік.

— О, цяж ка па лі чыць. Мо жа пад трыц
цаць.

— Ці, па вод ле Вас, пад руч ні кі па бе ла ру
скай мо ве да па са ва ныя да су час нас ці?

— Да па соў ваю іх як толь кі ма гу.

— Ваш лю бі мы пад руч нік па бе ла ру
скай мо ве?

— «Ле ман тар»!

— Хто Ваш лю бі мы бе ла ру скі аў тар?

— Свят ла на Алек сі е віч, Ры гор Ба ра ду лін, 
Мі хась Ан д ра сюк.

— Якую бе ла ру скую кніж ку Вы ак ту аль
на чы та е це?

— Ця пер гар таю но выя дзі ця чыя і іх 
ка ля дзе ся ці. Вер шы з кні гі Ма рыі Мар
ты се віч „Сар ма тыя”, Ан хе лы Ру іс „Ко лер 
кры лаў”. Збі ра ю ся пра чы таць „Аль бом 
для цёт кі Ма ры лі” Ма рыі Вай ця шо нак 
і но выя кніж кі Ар ло ва.

— Ці пры ві ва е це ці ка васць да бе ла ру
скай прэ сы?

— Так.

— Якая, па вод ле Вас, са мае ці ка вае бе
ла ру скае ме ра пры ем ства?

— Свят ка ван не Дня Во лі, «БА Со віш ча», 
«Тры я ло гі» ў Крын ках.

— Ці раз маў ля е це са сва і мі вуч ня мі па
бе ла ру ску паза ўро ка мі, шко лай?

— Заў сё ды!

— Ці ма е це прык рыя ўспа мі ны ў су вя зі 
са сва ёй пра фе сі яй?

— Хі ба не.

— Што Вас па ло хае, нак лі кае сто му?

— Па сіў ныя і ля ні выя на стаў ні кі, баць кі.

— Ці ся род Ва шых вуч няў ёсць вя до
мыя вы пуск ні кі?

— Для мя не яны ўсе вя до мыя. Част ка 
з іх ак тыў ныя дзе я чы БА Су, і іх вель мі 
мно га. Шмат ка го ба чу на ці ка вых ме ра
пры ем ствах як ва лан цё раў. Яны кан ча
юць на ву ку, дзей ні ча юць у сту дэн ц кіх 
ар га ні за цы ях, пра цу юць, ез дзяць па све
це, ве да юць шмат моў, ан га жу юц ца ў ці
ка выя пра ек ты, паз на юць свет і лю дзей. 
А з та кіх „се леб ры таў”, то лі чу сва ёй ву ча
ні цай Асю Троц і яна так ка жа пра мя не. 
Эля Зай ко так са ма „пай ш ла ў ак цё ры”.

— Ці ат ры ма лі Вы ўзна га ро ды за сваю 
пра цу (гра шо выя, га на ро выя)?

— Так. Амаль кож ны год уз на га ро да 
ды рэк та ра шко лы з на го ды Дня на стаў
ні ка. Уз на га ро ды гра шо выя: Мі ніст ра 
аду ка цыі, Прэ зі дэн та го ра да Бе ла сто ка, 
як адзі ная двой чы ат ры ма ла ўзна га ро
ду для на стаў ні каані ма та ра куль ту ры 
ад Ра ды го ра да Бе ла сто ка. Га на ро выя: 
Ме даль Ка мі сіі на цы я наль най аду ка цыі, 
Срэб ны крыж за слу гі, Ад зна ка «Зас лу жа
ны для поль скай куль ту ры», па дзя кі ад 
дзя цей і баць коў, вер шы ад Вік та ра Шве
да, Ад зна ка „ь” і пя чат ка „Су пер на стаў ні
ца — Алі на Ваў ра нюк” ад вуч няў.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— Вуч ні.

— Са мы цу доў ны ўспа мін на стаў ні ка бе
ла ру скай мо вы? 

— Бу кет белчыр во набе лых кве так на 
Дзень Во лі і він ша ван ні Зя но на Пазь ня
ка пас ля спек так ля „Ой, даў но, даў но... 
Бе ла ру скія гі сто рыі з Пад ляш ша”, мае 
пад руч ні кі.

— Які на цы я наль ны сім вал уп ры гож
вае Ваш клас?

— Па го ня, белчыр во набе лы сцяг.

— Як ба чы це бу ду чы ню бе ла ру саў?

— Ой! 
vАпы таль нік пра вя ла 

Ган на КАН Д РА ЦЮК

Аліна ВАЎРАНЮК, дач ка на стаў ні каў Ла ры сы і Сця па на Бу ры лаў. Шчас лі вае 
дзя цін ства пра вя ла ў шко ле ў вёс цы Ма лін ні кі. Спя ва ла ў школь ным хо ры і на 
кон кур сах бе ла ру скай і са вец кай пес ні. Пе ра е ха ла з баць ка мі, ба бу ляй і сяст-
рой у Бельск-Пад ляш скі і пат ра пі ла ў „бе ла ру скі” лі цэй. Там спя ва ла з «Дзя-
во чы мі нот ка мі», дэ кла ма ва ла вер шы і вы шы ва ла з Зі на і дай Дэ мя нюк. Пас-
ля лі цэя апы ну ла ся ў Бе ла сто ку, дзе скон чы ла ўні вер сі тэт і ат ры ма ла зван не 
ма гіст ра па чат ко ва га на ву чан ня. У той час ак тыў на дзей ні ча ла на Ра дыё Ака-
дэ ра і менш ак тыў на ў тэ ат ры «Кляпс». У 1988 г. вяр ну ла ся ў Бельск і ста ла 
на стаў ні цай кла саў 1-3 у Па чат ко вай шко ле № 3. Па сяб ра ва ла з Ма рыль кай 
Ба зы люк і з ба саў ца мі, ха дзі ла на рэй ды. Спя ва ла ў «Ма лан цы». Ста ла шчас-
лі вай жон кай Мі ко лы. На ра дзі ла Аляк сан д ра і Ні ну. Па ча ла пра цу на стаў ні цы 
ў Па чат ко вай шко ле № 4 імя Сі бі ра коў у Бе ла сто ку. Пра ца ва ла ме та дыст кай 
па чат ко ва га на ву чан ня. Пра ца ва ла так са ма ў Гім на зіі № 7 у Бе ла сто ку. Пра цу-
ю чы ў па чат ко вай шко ле і гім на зіі, па ча ла чар го вы раз на ву ку ў Бе ла стоц кім 
уні вер сі тэ це і ат ры ма ла зван не ма гіст ра бе ла ру скай фі ла ло гіі (ма гі стар ская 
пра ца пра твор часць Ана то ля Сы са).

Звыш 20 год вя дзе тэ ат раль ныя гур т кі, май стар-кла сы для вуч няў і на стаў-
ні каў, эт на гра фіч ныя лет ні кі. Аў тар ка аду ка цый на га па ке та да кла саў 1-3: 
«Сцэ на рыі за нят каў па бе ла ру скай мо ве для 1 кла са па чат ко вай шко лы», 
«Ле ман тар. Пад руч нік па бе ла ру скай мо ве для 2 кла са па чат ко вай шко лы», 
«Кру га год. Пад руч нік па бе ла ру скай мо ве для 3 кла са па чат ко вай шко лы». 
Неў за ба ве на стаў ні кі ат ры ма юць но вае вы дан не гэ тых да па мож ні каў і зу сім 
но вы «Сшы так прак ты ка ван няў па бе ла ру скай мо ве для 2 кла са». Аў тар ка 
дзвюх на столь ных гуль няў і па каз но га ал фа ві та. Рэ да гуе ча со піс «Бе ла ру скі 
на стаў нік». Час ад ча су зай ма ец ца пе рак ла да мі на бе ла ру скую і поль скую мо-
вы. Пе рак ла ла, між ін шым, «На род ны аль бом», вер шы су час ных бе ла ру скіх 
па э таў (Юры Гу мя нюк, Адам Гло бус, Юрась Па цю па), пес ні Аг неш кі Асец кай, 
спек так лі для дзя цей. Ад на з зас на валь ніц і шмат га до вая на мес ні ца стар шы-
ні Аб’ яд нан ня ў ка рысць дзя цей і мо ла дзі, якія вы ву ча юць бе ла ру скую мо ву 
АБ-БА. Су аў тар ка і ка ар ды на тар ка мно гіх аду ка цый ных пра ек таў: «Вя лі кае 
кня ства Лі тоў скае — на ша су поль ная спад чы на», Лет нія эт на гра фіч ныя май-
стар-кла сы „Я на ра дзіў ся тут” (з 2004 г. па сён ня), «Пад ляш скія хро ні кі» 
(сцэ на рыст ка і рэ жы сёр ка спек так ля „Ой, даў но, даў но... Бе ла ру скія гі сто рыі 
з Пад ляш ша”), «25 АБ-БА Ар кестр»...

Гу ля ла ў тэ атр на Су стрэ чах «Зор кі».
За сваю пра цу ат ры ма ла, між ін шым, Уз на га ро ду Мі ніст ра аду ка цыі, Га-

на ро вую адз на ку „Зас лу жа ны для поль скай куль ту ры”, Срэб ны крыж за слу-
гі, Уз на га ро ду стар шы ні ра ды го ра да Бе ла сто ка для на стаў ні каў-ані ма та раў 
куль ту ры (як адзі ная ў гі сто рыі два ра зы!).

Ак тыў на пра во дзіць час. Па лю бі ла ро вар. Лю біць ха дзіць у кі но, на кан цэр-
ты, лі та ра тур ныя су стрэ чы. Ка хае сваю сям’ю, му зы ку, кніж кі, доб ры тэ атр, 
вы шыў ку, па да рож жы. Бы ла на кож ным БА Со віш чы. Га на рыц ца сва і мі дзяць-
мі і вуч ня мі. Па да ба ец ца ёй на стаў ніц кая пра ца.

У гэ тым го дзе бы ла па нэ ліст кай на «Тры я ло гах», а са мо за пра шэн не бы ло 
для яе не ча ка най і пры ем най нес па дзя ван кай. Упер шы ню вы сту пі ла так са-
ма ў ро лі гі да-эк скур са во да па вы ста вах — у га ле рэі «Ар се нал» рас па вя да ла 
(па-бе ла ру ску) пра вы ста вы «Гі сто рыі пра ста расць» і «Да су стрэ чы пас ля 
рэ ва лю цыі. Ба у га ус».

 Аліна Ваўранюк з мужам Міколам
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Ra da Mias ta Bia łys tok

Za wia do mie nie 
o wszczę ciu pos tę po wa nia

Na pod s ta wie art. 91 ust. 2 i 5 us ta
wy z dnia 8 mar ca 1990 r. o sa mo rzą
dzie gmin nym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 
z późn. zm.) w związ ku z art. 61 § 4 us
ta wy z dnia 14 czer w ca 1960 r. Ko deks 
pos tę po wa nia ad mi nis t ra cyj ne go (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m
o wszczę ciu pos tę po wa nia na dzor

cze go w spra wie stwier dze nia nie waż
noś ci uch wa ły Ra dy Mias ta Bia łys tok Nr 
XV/243/19 z dnia 28 paź dzier ni ka 2019 
r. w spra wie na da nia naz wy uli cy, po ło
żo nej w Bia łym s to ku na osied lach: nr 11 
— Pias ta I i nr 13 — Sko ru py.

U z a s a d n i e n i e
Ana li za uza sad nie nia pod ję tej uch

wa ły da je pod s ta wy do stwier dze nia 
is tot ne go na ru sze nia za pi sów Kon s ty
tuc ji Rze czy pos po li tej Pol skiej tj. art. 7 
sta no wią ce go, że or ga ny wła dzy pub licz
nej dzia ła ją na pod s ta wie i w gra ni cach 
pra wa, art. 2 wska zu ją ce go na za sa dy 
de mok ra tycz ne go pań stwa praw ne go 
oraz za sa dę za u fa nia do Pań stwa oraz 
art. 19 Kon s ty tuc ji RP, zgod nie z któ rym 
Rzecz pos po li ta Pol ska spec jal ną opie
ką ota cza we te ra nów walk o nie pod leg
łość.

Obo wią zek dzia ła nia zgod ne go z pra
wem, w po łą cze niu z za sa dą za u fa nia, 
stwa rza po stro nie or ga nów wła dzy pub
licz nej obo wią zek uza sad nia nia swo ich 
roz s t rzyg nięć, któ re to uza sad nie nia po
win ny być spo rzą dza nie ze szcze gól ną 
sta ran noś cią. Or gan sta no wią cy po dej
mu jąc uch wa łę mu si w jej uza sad nie niu 
wy ka zać, że dzia ła w gra ni cach pra wa, 
z cze go wy ni ka że je go roz s t rzyg nię cie 
nie mo że być ar bit ral ne czy też opar te 
na nie wy jaś nio nych pod s ta wach fak
tycz nych.

Na to miast uza sad nie nie uch wa ły, 
w zak re sie w ja kim do ko na no oce ny 
dzia łań mjr. Zyg mun ta Szen dzie la rza 
ps. „Łu pasz ka”, nie jest w peł ni zgod ne 
z pot wier dzo ny mi fak ta mi.

Po nad to ne gu je us ta le nia kom pe ten t
nych in s ty tuc ji pań stwo wych m.in. In s ty
tu tu Pa mię ci Na ro do wej.

Pod ję cie uch wa ły w opar ciu o nie pot
wier dzo ne i jed no cześ nie krzyw dzą ce 
za rzu ty, stoi rów nież w wy raź nej sprzecz
noś ci z za pi sa mi us ta wy z dnia 24 stycz
nia 1991 r. o kom ba tan tach oraz niek tó
rych oso bach bę dą cych ofi a ra mi rep res
ji wo jen nych i ok re su po wo jen ne go (Dz.
U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.), któ ra 
w pre am bu le sta no wi, że kom ba tan tom 
oraz ofi a rom rep res ji na leż ny jest głę bo
ki sza cu nek wszys t kich ro da ków oraz 
szcze gól na tro ska i opie ka ze stro ny in s
ty tuc ji pań stwo wych, sa mo rzą dów te ry
to rial nych i or ga ni zac ji spo łecz nych.

Jed no cześ nie, in for mu ję 
o wstrzy ma niu wy ko na nia uch wa ły.
Zmia na naz wy uli cy wy wie ra znacz

ny i bez poś red ni wpływ na pow s ta nie 
no wych obo wiąz ków praw nych, tj. ko
niecz ność do ko na nia zmian we wszys t
kich do ku men tach za wie ra ją cych ad res 
za miesz ka nia oraz obo wią zek za wia
da mia nia o zmia nie ad re su wszys t kich 
is tot nych urzę dów i in s ty tuc ji pub licz
nych. W oce nie or ga nu na dzo ru kwes
tio no wa na uch wa ła dot k nię ta jest wa dą 
uza sad nia ją cą stwier dze nie jej nie waż
noś ci w póź niej szym cza sie — z te go 
wzglę du jej wy ko ny wa nie wy wo łać mo
że ujem ne skut ki fi  nan so we.

Z up. WO JE WO DY POD LA SKIE GO
Zo fi a Sil wo nik

Dy rek tor Wy dzia łu Na dzo ru i Kon t ro li

У Хле ві сках ка ля Сед ль цаў ад быў ся 
«Ве чар з бе ла ру скай куль ту рай». 
У гэ тых ва ко лі цах гэ та да во лі ўні
каль ная па дзея. Ра ней та ко га ро ду 

ме ра пры ем ства прай ш ло ў чэр ве ні 2008 го
да ў Пад ляш скай ака дэ міі (у ця пе раш ні час 
Пры ро даз наў чагу ма ні тар ны ўні вер сі тэт 
у Сед ль цах). Пра вы раз на вя лі кую за ці каў
ле насць бе ла ру скай куль ту рай свед чы ла 
вя лі кая коль касць на вед валь ні каў у До ме 
твор чай пра цы «Рэй ман тоў ка», у якім пра
хо дзіў бе ла ру скі ве чар. Ад крыў ён шэ раг 
су стрэч пад ло зун гам «Да вай це лепш паз
на ё мім ся...», іні цы я ва ных Сяд лец кім гра
мад скакуль тур ным аб’ яд нан нем «Бра ма». 
Стар шы ня гэ тай ар га ні за цыі Збіг неў Пі вонь
скі ад зна чыў вя лі кую за пат ра ба ва насць на 
та ко га ро ду су стрэ чы: «Сён ня ў на шым ата
чэн ні ча ста су ты ка ем ся з не ра зу мен нем ін
шас ці. Гэ та ча ста пры во дзіць да аг рэ сіі. Ляг
чэй су стрэць та кія па во дзі ны, ка лі ты не ве
да еш адзін ад на го. Пас ля зна ём ства адзін 
з ад ным ча ста пры хо дзім да выс но вы, што 
ён вы дат ны ча ла век ці яны цу доў ныя лю
дзі. Куль ту ра — вы дат ны нось біт уза ем на га 
паз нан ня. Ме на ві та та му на ша аб’ яд нан не 
вы ра шы ла ар га ні за ваць шэ раг су стрэч, 
прыс ве ча ных роз ным на цы ям. З вя лі кім за
да валь нен нем мы па ча лі з бе ла ру са мі, бо 
яны на шы са мыя бліз кія су се дзі».

Да клад «Шмат куль тур нае Пад ляш ша 
— бе ла ру сы ў Поль ш чы» за чы таў док тар 
га бі лі та ва ны Адам Боб рык, пра фе сар Пры
ро даз наў чагу ма ні тар на га ўні ве рі стэ та 
ў Сед ль цах. Звяр нуў ён ува гу, што Пад ляш
ша — ця пер са мы боль шы шмат куль тур ны 
рэ гі ён Поль ш чы. Жы вуць там кам пак т на 
бе ла ру сы, лі тоў цы, ук ра ін цы, ра сі я не 
і прад стаў ні кі мно гіх ін шых на цый. Вы ні кі 
апош ня га пе ра пі су на сель ні цтва свед чаць, 
што ў на шай кра і не жы ве 44 ты ся чы бе ла
ру саў, у тым лі ку 38 ты сяч у Пад ляш скітм 
ва я вод стве. У ча ты рох пад ляш скіх гмі нах 
бе ла ру сы скла да юць больш за 50% на сель
ні цтва. У пя ці гмі нах бе ла ру ская мо ва мае 
ста тус да па мож най, а ў ад ной уста ля ва ны 
двух моў ныя да рож ныя ўка заль ні кі — на 
поль скай і бе ла ру скай мо вах. Пра цуе так са
ма сет ка школ з да дат ко вым на ву чан нем 
бе ла ру скай мо ве, дзей ні чае шмат са ма
дзей ных ка лек ты ваў і няў ра да вых ар га ні за
цый. Гэ та па каз вае не толь кі пры сут насць 
і ак тыў насць бе ла ру скай су поль нас ці, але 
так са ма па вы шае ту ры стыч ную пры ваб
насць рэ гі ё на. Поль ш ча тра ды цый на бы ла 
шмат куль тур най кра і най, моц най сва ёй раз
на род нас цю. Сён ня гэ тая раз на стай насць 
у паў ся дзён най жыц цё вай прак ты цы на зі
ра ец ца на Пад ляш шы. У той жа час, ад нак, 
усё больш уз мац ня ец ца пра цэс асі мі ля цыі, 
якія вы яў ля ец ца ў тым, што толь кі 37% бе
ла ру саў наз ва лі бе ла ру скую мо ву род най, 
— ад зна чыў Адам Боб рык.

Суст рэ чу ўпры го жы ла вы ступ лен не 
фаль к лор най сту дыі «Жэ мэр ва». Вы ка наў
цы не толь кі спя ва лі тра ды цый ныя бе ла
ру скія пес ні і вы кон ва лі бе ла ру скія тан цы, 
але і пры цяг ва лі гле да чоў да су поль най 
за ба вы. Спе цы фі ку бе ла ру ска га фаль к ло ру 
наб лі зіў Да ра фей Фі ё нік, стар шы ня Му зея 
Ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах, які за я віў: 
«Не пер шы раз мне аса бі ста і чле нам сту
дыі фаль к ло ру „Жэ мэр ва” прый ш ло ся вы
сту паць на са май край няй мя жы бы ло га 
Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га. Год та му бы лі 
мы ў Вен г ра ве, а ў чэр ве ні гэ та га го да на 
зам ку ў Лі ве (ужо на Ма зо віі). Усю ды пры
ма лі нас цу доў на, але та кой цеп лы ні, якая 
ахі ну ла нас у «Рэй ман тоў цы», яш чэ ні дзе 
не ад чу лі. Ха це ла ся быць з гэ ты мі людзь мі 
доў га, ра сказ ваць пра нас — пад ляш скіх 
бе ла ру саў, спя ваць і зап ра шаць да тан цаў. 
У Та ва ры стве «Бра ма» лю дзі вель мі ад к ры
тыя. Яны ад наў ля юць па мяць пра княж ну 
Аляк сан д ру Агін скую з Чар ты рый скіх, якая 
прас ла ві ла Сед ль цы сва і мі гас па дар чы мі 
і ас вет ны мі дзе ян ня мі. Яна ж ура джэн ка 
бе ла ру ска га Воў чы на. А Сед ль цы, дзя ку ю
чы Агін скім, ма юць у сва ім гер бе Па го ню» 
— заў ва жыў Да ра фей Фі ё нік.

Пад час бе ла ру
ска га ве ча ра бы лі 
ад кры ты тры асоб
ныя вы ста вы. Пер
шая эк с па на ва ла 
кар ці ны бе ла ру скіх 
жы ва піс цаў, якія 
саб раў Яцэк Га лам
беў скі. На ёй бы лі 
прад стаў ле ны тво
ры Пят ра Да не лія, 
Эле а но ры Бу баш кі
ны, Пят ра Свен та
хоў ска га, Ва лян ці ны 
Свен та хоў скай, 
Ула дзі мі ра Тоў с ці ка, 
Мі ко лы Ма еў ска га, 
Іо сі фа Круп ска га і ра
сі я ні на Ан д рэя Шы
ро ка ва. На дру гой 
вы ста ве прад стаў
ле ны кар ці ны Ана то ля Краў чу ка з Бель ска
Пад ляш ска га. Ак ра мя та го, ад быў ся вер ні
саж вы ста вы фо таз дым каў на ад кры тым 
па вет ры, зроб ле ных у Бе ла ру сі твор чай 
гру пай «FO TOG RAM» з Сед ль цаў. Ан джэй 
Ру цінь скі, Яцэк Ма зу рэк, Гжэ гаж Дам б роў
скі, Лех Ка лі ноў скі, Ле на Ска рус, Аг неш ка 
Круль, Аляк сандр Скумс, Ма рэк Зу бік, Адам 
Кра су скі і Ар тур Ру цінь скі прад ста ві лі свае 
фо таз дым кі. Нап ры кан цы су стрэ чы ўсе 
жа да ю чыя змаг лі па спра ба ваць стра вы бе
ла ру скай кух ні.

Ды рэк тар «Рэй ман тоў кі» Ма рэк Блаш
чык ска заў «Ні ве», што на пра ця гу го да 
ў До ме твор чай пра цы пра хо дзяць дзя сят
кі ма стац кіх ме ра пры ем стваў. Гэ тае, ад нак, 
ме ла асаб лі вы ха рак тар. Пад к рэс лі ла яго 
як пры ваб насць бе ла ру скай куль ту ры, 
так і ці ка васць да ёй жы ха роў Сяд лец кай 
зям лі. У той час док тар Бе а та Га лэк, на мес
нік дэ ка на гу ма ні тар на га фа куль тэ та ПГУ 
ад зна чы ла, што су стрэ ча з бе ла ру скай куль
ту рай ака за ла ся ці ка вым па да рож жам да 
на ша га агуль на га поль скабе ла ру ска га мі

ну ла га, па каз ва ю чы пер с пек ты ву бу ду чы ні. 
На род ная му зы ка, тра ды цыі і бе ла ру ская 
кух ня за ча ра ва лі пуб лі ку.

У па раў нан ні з Пад ляш скім ва я вод
ствам ма ла бе ла ру саў жы ве ў го ра дзе 
Сед ль цы і Сяд лец кім па ве це. У той жа 
час заў ва жа ец ца за хап лен не мяс цо ва га 
на сель ні цтва бе ла ру скай куль ту рай. Тут 
пра хо дзіць мно ства ма стац кіх ме ра пры
ем стваў з удзе лам бе ла ру скіх ар ты стаў, 
якія на вед ва юць мно гія гле да чы. Сед ль цы 
суп ра цоў ні ча юць з Ваў ка вы скім ра ё нам, 
а Сяд лец кі па вет — з Брэ стам. З ін ша га бо
ку, што звяр тае асаб лі вую ўва гу, Га рад ская 
пуб ліч ная біб лі я тэ ка ў Сед ль цах вы піс вае 
што тыд нё вік «Ні ва», а як ёсць га зе та, ёсць 
і чы та чы. Бу дзем спа дзя вац ца, што «Бе ла
ру скія ве ча ры» бу дуць пра хо дзіць час цей, 
і дзя ку ю чы гэ та му ідэя су стрэч «Да вай це 
лепш паз на ё мім ся...» бу дзе рэ а лі за ва на, та
му што гэ та ўсім нам ка рыс нае.

vІво на БОБ РЫК
Аў тар фо таз дым каў Януш Ма зу рэк

Бе ла ру ская куль ту ра 
за ча ра ва ла сяд ль чан
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Пад та кім ло зун гам 25 
і 26 ве рас ня ад быў ся 
ў Бе ла сто ку шо сты Ус ход
ні эка на міч ны кан г рэс. 
Адзін са шмат лі кіх па нэ
ляў быў пры све ча ны пы
тан ню су хо га пор та на еў
ра зій скім тран с пар т ным 
шля ху.
Яа ні цы юш НА ЗАР КА, ды рэк тар Кі тай
скаУс ход не еў ра пей ска га ін сты ту та ла
гі сты кі і аб с лу гі, за гад чык фа куль тэ та 
ін жы не рыі кі ра ван ня Бе ла стоц кай па лі
тэх ні кі: — Шан сы раз віц ця ства ра юць 
но выя ка му ні ка цый ныя шля хі. Част ка 
з іх рэ а лі зу ец ца, гэ та пан’ еў ра пей скія 
ма гіст ра лі. З’я ві ла ся і кі тай ская іні цы
я ты ва но ва га Шаў ко ва га шля ху. Гэ та 
ства рае на ша му ва я вод ству, якое не 
ў ша рэн зе лі да раў гас па дар ча га раз віц
ця, не паў тор ны шанс ства рэн ня се ці 
муль ты ма даль ных ла гі стыч ных вуз лоў, 
якія б звяз ва лі з са бою чы гу нач ны, 
да рож ны, па вет ра ны ці на ват тру бап ра
вод ны тран с парт.

Ка та жы на ЧЭ РЭ ВАЧ-ФІ ЛІ ПО ВІЧ, фа
куль тэт ін жы не рыі кі ра ван ня Бе ла стоц
кай па лі тэх ні кі: — Каб на ша ва я вод ства 
раз ві ва ла ся ў за да валь ня ю чых ме рах, 
му сім бег чы хут чэй за ін шых. І дзе ля 
гэ та га мы па він ны шу каць што раз то 
но вых ін ст ру мен таў, якія даз во ляць 
ды на мі за ваць на шу гас па дар ку. 72% 
ПДВ на ду шу ад кра ё вай ся рэд няй не 
за да валь няе нас. Та му, маг чы ма, су хі 
порт да зво ліў бы нам аб лег чыць той 
хут чэй шы бег. На ша ва я вод ства зна хо
дзіц ца не толь кі на ўсход няй гра ні цы 
так на шай кра і ны, як і Еў ра са ю за. Але 
заў важ це, што боль шасць тае еў ра са юз
нае гра ні цы, якая зна хо дзіц ца ў на шым 
ва я вод стве, гэ та гра ні ца між ЕС і Еў ра
зій скім эка на міч ным са ю зам (ЕА ЭС). 
Зна чыць, струк ту рай, якая, тэ а рэ тыч на, 
бу ду чы та мож най уні яй, ін тэг руе рын кі 
пя ці дзяр жаў: Ра сіі, Ка зах ста на, Бе ла
ру сі, Ар ме ніі і Кыр гыз ста на. Зна чыць, 
тэ а рэ тыч на то ў на шым ва я вод стве 
зна хо дзіц ца гра ні ца і мес цы, дзе мож
на пе ра ся каць ме на ві та тую гра ні цу, да
ста ю чы ся да так вя лі ка га су поль на га 
та мож на га аб ша ру. Той та мож ны са юз 
част ко ва тэ а рэ тыч ны, але ён мае шанс 
за дзей ні чаць, бо ўзнік дзе ля та го, каб 
стац ца мо стам між Еў ро пай і Азі яй, ці, 
про ста, рэ гі ё нам Азіі і Ці ха га акі я на. Ма
ем пяць чы гу нач ных пе ра хо даў, тры з іх 
вы ка ры стоў ва юц ца. Усе тыя тры прад
стаў ля юць маг чы масць пе ра ся кан ня 
гра ні цы ў абод ва ба кі так па шы ро кіх, 
як і па ву зей шых чы гу нач ных пу цях. 
Ма ем та ды маг чы масць за да во ліць 
вык лі кі звя за ныя з ін ф раст рук тур ным 
спа лу чэн нем з Ус хо дам. Ма ем так са ма 
тры да рож ныя пе ра хо ды, ма ем вод ны 
бай да рач ны пе ра ход, ма ем пе шы пе ра
ход у Бе ла ве жы. Зна хо дзім ся так са ма 
на тра се буй ных тран с пар т ных шля хоў 
Via Bal ti ca, Ra il Bal ti ca, але так са ма Via 
Car pa tia — гэ тыя шля хі спля та юц ца ў на
шым ва я вод стве. У нас асаб лі ва ка рыс
нае ге а ла ка лі за цый нае па ла жэн не ка лі 
мо ва пра гэ тую тран скан ты нен таль ную 
сет ку спа лу чэн няў між Кі та ем ці Паў д
нё ваУс ход няй Азі яй і Еў ро пай. Гэ тыя 
спа лу чэн ні, да рож ныя і чы гу нач ныя, пе
ра ся ка юць гра ні цу між ЕА ЭС і ЕС ме на
ві та ў Поль ш чы; пры га даю, што част ка 
іх, якія пра хо дзяць це раз Ук ра і ну, неп ра
ход ная на сён няш ні дзень. Най больш 
вя до мы паг ран пе ра ход у Ма ла шэ ві чах 
аб слу гоў вае 910 цяг ні коў у сут кі, пры 
пер шас ным тэ зі се, што мае аб с лу гоў
ваць ча тыр нац цаць, а за раз па тра буе 
звыш двац ца ці. Пат рэ бы ра стуць і на 
прак ты цы з го ду ў год пад вой ва юц ца. 
Іс нуе не аб ход насць па вы шэн ня пра ход

Бог дан РО ГА СКІ, ды рэк тар Бе ла стоц
кай ган д лё вапра мыс ло вай па ла ты: 
— На ша ва я вод ства мае ве лі зар ны 
па тэн цы ял не да кан ца вы ка ры ста ны. 
Іс нуе шмат спры яль ных ака ліч нас цей. 
За раз па лі тыч ныя ад но сі ны між Ук ра і
най і Ра сі яй пры вя лі да та го, што Ук ра
і на на прак ты цы паз баў ле на тран зі ту. 
Тран с парт з Ус хо ду ў Еў ро пу пра хо дзіць 
це раз Бе ла русь; Бе ла русь ста ла тран
зіт най кра і най. Між Бе ла рус сю і Поль
ш чай фун к цы я нуе пяць чы гу нач ных 
пе ра хо даў, га лоў ны ў Ма ла шэ ві чах, 
які за раз шпар ка ма дэр ні зу ец ца. У на
шым ва я вод стве ча ты ры чы гу нач ныя 
пе ра хо ды, з якіх пра цу юць толь кі два 
— у Куз ні цы і ў Се мя ноў цы; два апош нія 
вык лю ча ны, не дзей ні ча юць. Зна чыць, 
ёсць вя лі кі ня вы ка ры ста ны па тэн цы
ял. Чы гу нач ны тран с парт кан тэй не раў 
з Кі тая ў Еў ро пу і на зад пра хо дзіць па 
тэ ры то рыі Ра сіі. За раз Ма ла шэ ві чы 
на гра ні цы сва іх тэх ніч ных маг чы мас
цей уз буй нен ня чы гу нач на га пе ра во зу. 
Поль ская гас па дар ка, якая ба зі ру ец ца 
на ву га лі, па тра буе што раз боль шых па
ста вак ву га лю з Ра сіі; сё ле та гэ та бу дзе 
двац цаць млн. тон, з ча го 14 млн. тон 
ім пар ту ец ца з Ра сіі чы гун кай. Га лоў ная 
част ка гэ та га пра хо дзіць це раз Ма ла шэ
ві чы. І ка лі Поль ш ча што га до ва на 3% 
мен шае зда бы чу ву га лю, то бра куе нам 
двух млн. тон. І тыя 2 млн. тон трэ ба 
пры вез ці. А адзін млн. тон гэ та 400500 
пар та вар ных цяг ні коў; яны не змес цяц
ца, не здо ле ем пры няць. Ма ла шэ ві чы 
гэ та так са ма тран зіт ны паг ран пе ра ход 
у Чэ хію і Вен г рыю для жа лез най ру ды. 
Гэ та так са ма га лоў ны пункт пе ра во зу 
па лі ва. Нель га да зво ліць, каб поль ская 
гас па дар ка за ле жа ла ад ад на го пе ра
хо да — му сім ства рыць аль тэр на ты ву. 
І Пад ляш ша мае вя лі кі шанс та кую 
аль тэр на ты ву ства рыць. Дру гім паг
ран пе ра хо дам па ве лі чы ні пе раг ру зак 
з’яў ля ец ца Куз ні ца, трэ цім Се мя ноў ка. 
Але гэ тыя пе ра хо ды не ма дэр ні зу юц ца, 
не выз на ча ны тран зіт ныя ка лі до ры з еў
ра са юз най пад трым кай. Му сім ду маць 
пра бу ду чы ню, не пра тое, што ўжо зроб
ле на, але пра тое, што трэ ба зра біць.

То маш ЖУ ХОЎ СКІ, ды рэк тар Уп ра вы 
кра ё вых да рог і аў таст рад: — З да рож
ных ма гіст ра лей, што пла ну юц ца ў Пад
ляш скім ва я вод стве, Via Bal ti ca па він на 
быць га то ва ў 2023 го дзе, Via Car pa tia 
ў 2027 го дзе.

Гжэ гаж ХО ЦЯН, за гад чык праў лен ня 
су пол кі Eko ton: — У 1990х га дах усе 
бан кі, кра ё выя і за меж ныя, ха це лі мець 
у Бе ла сто ку свае ад дзя лен ні. Пас ля 
на сту пі ла ўшчыль нен не ўсход няй гра ні
цы. І біз не сы па ча лі па даць. Бе зу моў на, 
ган д лё выя шля хі вы ра ша юць пра гас
па дар чае раз віц цё, не толь кі да рож ныя 
ці чы гу нач ныя. Спра ва аэ рад ро ма: 
1350 мет раў уз лёт най па ла сы на Крыў
ля нах не мо жа быць да стат ко вым аэ
рад ро мам. І гэ та га нель га раз бу да ваць 
на пат рэ бы гру за во га тран с пар ту. Каб 
гру за вы аві ят ран с парт меў сэнс, то 
му сяць быць вя лі кія са ма лё ты. А гэ та 
аба зна чае, што ўзлёт ная па ла са мае 
быць не ка ра цей шай за 2800 мет раў. 
Су хі порт гэ та толь кі фра зе а ла гіч ная 
кан ст рук цыя. Спра ва ў тым, што на ват 
ця пер, ка лі цяг ні кі едуць з Да лё ка га 
Ус хо ду, з Кі тая, у Еў ро пу, то яны не 
спы ня юц ца ў Поль ш чы, толь кі едуць 
да лей. Га лоў ным чы нам едуць у вя лі кі 
ла гі стыч ны цэнтр у Ду іс бур гу, які рас па
па ло жа ны са ма пры ра цэ Рэйн, а гэ та 
аба зна чае, што ёсць маг чы масць пе
раг руз кі і да лей шы тран с парт па ра цэ 
Рэйн на Паў ноч нае мо ра. Ці мы мо жам 
ма рыць пра та кое? Во ды поль скія 
за дум ва юць пра ект, мэ тай яко га ўсуд
на вен не поль скіх рэк. І тут, у нас, заў ва
жы лі, што іс нуе вод ны шлях E40, які злу
чае Бал ты ку з Чор ным мо рам. Ад нак 
ніх то з на шых ула да роў не ўдзель ні чае 
ва ўзгад нен нях та го пра ек та. А ёсць 
пра ек ты, каб той шлях ішоў у на прам ку 
Дэм б лі на і ад туль толь кі ўпі наў ся ў Буг. 
[Ёсць тры ва ры ян ты пра ка пан ня ка на
ла ад уліц ця Му хаў ца ў Буг у на прам ку 
Віс лы, аб мі на ю чыя ні жэй шае ця чэн не 
Бу га, бе ру чы пад ува гу лан д шаф т на
пры род ныя каш тоў нас ці яго рэ чыш ча: 
па ра лель на да рэ чыш ча Бу га па тэ ры
то рыі Ма за вец ка га ва я вод ства амаль 
да ўліц ця Бу га ў Нар ву, па ра цэ Віль га 
ў Віс лу ды па ра цэ Вепш так са ма не
пас рэд на ў Віс лу — А. В.] Гэ та яш чэ не 
кан чат ко вае ра шэн не, толь кі рэ ка мен
да цыя. Цэн т раль ны ка му ні ка цый ны 
порт не раз вя жа тых праб лем, якія хо
чам ра шыць.

(працяг будзе)

vТэкст і фо та 
Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

нас ці, каб лік ві да ваць тое вуз кае гор ла 
на тран с пар т ным шля ху. На гэ та звяр
та юць ува гу між на род ныя ін сты ту ты, 
па каз ва ю чы на шы паг ран пе ра хо ды як 
тыя, што му сяць быць больш пра ход
ны мі, каб лік ві да ваць вуз кае гор ла. 
Кі тай скака зах скі паг ран пе ра ход Хар
гос на тым са мым шля ху што і мы. У іх 
та кая ж за да ча як і ў нас, г.зн. там ёсць 
той су хі порт, дзе ад бы ва ец ца зме на 
шы ры ні чы гу нач ных пу цей, бо ў Кі таі 
та кая ж шы ры ня, што і ў ЕС, і там на ўсе 
пост са вец кія кра і ны ад бы ва ец ца пе раг
руз ка ці тран зіт. У Хар гос да яз джа юць 
цяг ні кі на ват з Шан хая і да на шых паг
ран пе ра хо даў едуць 89 дзён. Су пра цоў
ні цтва з Ус хо дам мо жа кам пен са ваць 
мно гія на шы гас па дар чыя не да хо пы 
і стаць да дат ко вым штур ш ком для на
ша га раз віц ця.

Дзміт ры РАЖ КОЎ з Гро дзен скай 
сва бод най эка на міч най зо ны: — СЭЗ 
Грод на ін вест са мая ма ла дая сва бод
ная эка на міч ная зо на РБ. Пер шыя пра
мыс ло выя ўчаст кі бы лі сфар ма ва ны 
ў кра са ві ку 2002 го да. З та го ча су зо на 
па вя лі чы ла ся ча ты рох к рат на і ахоп
лі вае во сем ра ё наў Гро дзен скай воб
лас ці. За той час зо на ста ла лі да рам 
ся род СЭЗ Бе ла ру сі ў шэ ра гу клю ча вых 
па каз чы каў. Сён ня ў нас 76 прад п ры ем
стваў, якія ства ра юць чвэрць пра мыс
ло ва га сек та ра Гро дзен скай воб лас ці 
і да юць звыш 40% эк с пар ту пра мыс ло
вай вы твор час ці. І ка ля 60% за меж ных 
ін ве сты цый. І 90% усёй дрэ ва ап ра цоў
чай пра мыс ло вас ці Гро дзен ш чы ны. 
Пры цяг ну ты ін ве сты цыі з са ра ка кра ін 
све ту; пры кла дам поль скія біз нес ме ны 
ін ве ста ва лі звыш ста мі льё наў до ла раў 
ЗША пра мых ін ве сты цый — гэ та 13% ад 
агуль на га аб’ ё му ін ве сты цый СЭЗ. Збу
да ва ны буй ныя ла гі стыч ныя цэн т ры 
ў Аш мян скім і Гро дзен скім ра ё нах, бу
ду ец ца і ў Бе ра ста віц кім ра ё не. У 2016 
го дзе ў СЭЗ бы лі ўклю ча ны ўчаст кі 
паг ран пе ра хо даў на гра ні цы РБ і РП; 
сён ня та кія ўчаст кі сфар ма ва ны ў Гро
дзен скім і Свіс лац кім ра ё нах, ук лю ча
ю чы тэ ры то рыю по бач між на род на га 
аэ ра пор та Грод на. Муль ты ма даль ны 
цэнтр ства ра ец ца ў Бруз гах на гра ні цы 
з Поль ш чай. Тут па він на быць раз ві та 
так са ма чы гу нач ная ін ф раст рук ту ра 
так з бе ла ру ска га, як і поль ска га ба коў. 
Ка рыс на бы ло б, ка лі б Ra il Bal ti ca за
дзей ні ча ла і ў Гро дзен скай воб лас ці.

Тут спа ты ка юц ца 
За хад з Ус хо дам

 Зле ва нап ра ва: То маш Жу хоў скі, Хао Вонг, Гжэ гаж Хо цян, 
Бог дан Ро га скі, Пат ры цыя Пэн д ра коў ска, Дзміт ры Раж коў, 

Ка та жы на Чэ рэ вач-Фі лі по віч і Яа ні цы юш На зар ка
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 46-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 1 снежня 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ча му пе вень спя вае 
во чы зап люш чыў шы?
(Каб па ка заць ку рам, што .....)

Ад каз на за гад ку № 42 (Як ста іць, дык вы шэй ка-
ня, як ля жа, дык ні жэй ве раб’я — гэ та ДУ ГА). 

Уз на га ро ды, ка лян да ры кі на 2020 год, вый г ра лі 
Аліў ка Ка ран ке віч, Кац пэр Гры чэль, Клаў дзія Ан джэй-

чык, Кор нэль Кар лаў. Він шу ем!

    

Малпачка
з народнага

Аднойчы з лясістага ўзгор’я
Спусцілася Малпачка ўніз.
А там, за сялянскім падвор’ем,
Расла кукуруза пабліз.

З паспелых пачаткаў вусатых
(Ну чым не жаданы абед?)
Глядзелі тугія зярняты
З-пад тонкага лісця на свет.

І Малпачка спрытна нарвала
Найспелых адных акурат,
На плечы ўзваліўшы, памалу
Пакрочыла ў сонечны сад.

Сагнулася нават ад грузу.
Глядзіць: персікі ў садзе вісяць,
Шпурнула яна кукурузу –
Ды смачныя персікі рваць.
 
Сарвала штук пяць і – дахаты.
Ішла цераз поле дамоў,
А ў полі тым шмат паласатых
І спелых расло кавуноў.

І радасна Малпачцы стала,
У скокі ад шчасця пайшла,
І персікі ўраз пакідала,
Вялікі кавун узяла.

Нясе той кавун крутабокі,
Так цяжка, што ногі гудуць,
Ідзе, а два зайкі з падскокам
Па сцежцы насупраць бягуць.

То скачуць, то дужацца жартам
Пачнуць у траве, дзівакі,
І ёй захацелася раптам
Злавіць іх. Забаўных такіх.

І кінула Малпачка ношу,
Пабегла, а зайкі ўцякаць,
І зніклі, дарэмны быў пошук,
Нідзе не было іх відаць.

Ах, бедная Малпачка! Самі
Вы ўсе зразумелі без слоў:
Вярнуцца з пустымі рукамі
Прыйшлося на ўзгор’е дамоў.

Міхась Пазнякоў

Ма стац кая 
пра па но ва 
для дзя цей

Раз ма люй це сю жэт 
па вод ле на род най 

бе ла ру скай пры каз кі:

У лі ста па дзе
 — кла дзі ка пу сту 

ў ка дзі! 
Ма ля ван кі даш лі це 

ў «Зор ку»; тут ра зыг ра ем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

(гак)

У лі ста па дзе дзень зля-
ціць як з бі ча. Не азір-
неш ся — ужо ве чар. 
У Га рад ку пя тая част-
ка вуч няў да яз джае 

з вё сак. Са мую да лё кую да ро гу 
адоль ва юць дзе ці з Падазе ран. 
У шко лу і са шко лы яны да бі ра-
юц ца ў цем ры. У та кім наст роі 
ўсе ма раць пра свят ло і цеп лы-
ню.

— Наш, пя ты клас, рых туе ка-
ляд ную пра гра му, — ка жа Ан на 
Гжэсь, на стаў ні ца бе ла ру скай 
мо вы. Пе рад пя цік лас ні ка мі 
нез вы чай ны вык лік. Трэ ба раз-
ву чыць вер шы і пес ні. Ка ляд ны 

рэ пер ту ар заў сё ды цёп лы і свет-
лы. На шы сяб ры спа дзя юц ца, 
што пуб лі ку саг рэе і мі ла гуч ная, 
бе ла ру ская мо ва. На ёй зас пя-
ва юць ка ляд кі, у якіх свят ло 
цу доў на га на ра джэн ня Бо жа га 
Дзі ця ці.

У Га рад ку за тры ста вуч няў 
і сям нац цаць кла саў. Трэ цяя 
част ка з іх хо дзіць на бе ла ру-
скую мо ву. Боль шасць з іх на но-
ва ад к ры вае куль ту ру прод каў. 
У шко ле пра цуе так са ма му зыч-
ны гурт «Каз ка», са ма ві тая ві-
зіт ная кар тач ка шко лы. У рэ пер-
ту а ры шмат бе ла ру скіх пе сень. 
Дзя ку ю чы ўро кам ляг чэй раз ву-

чыць і зра зу мець сло вы пе сень. 
Ра зам ад ра джа ец ца ці ка васць да 
мо вы прод каў.

— Са мы вя лі кі пер шы клас, 
там аж но 19 дзя цей за пі са ла ся 
на бе ла ру скую мо ву, — ка жа 
спа да ры ня Ан на Гжэсь.

У вя лі кім кла се ці ка ва гу ляць 
і ву чыц ца. У та кую кам па нію не 
мае ад ва гі з’я віц ца сум ны лі ста-
па даў скі на строй. Пя цік лас ні кі, 
дзе так са ма шмат вуч няў, гэ та 
ра зу ме юць. Яны зро бяць усё, 
каб бліс нуць на школь най сцэ не 
з ка ляд ны мі вер ша мі і пес ня мі.

Пос пе хаў вам, да ра жэнь кія!
Зор ка

фота Ані Гжэсь

У ча кан ні Ка ляд!
Памятны здымак 
з гарадоцкімі пятакласнікамі.
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі 

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

Ад каз на кры жа ван ку 
№ 42-2019: 
Ян, віл кі, ра нак, іл, на, сі роп, 

брат, на ра, яр, кла сік, ах, сто, удод, 
Астап. Ген, аб рад, тра са, ніт ка, твар, 
іко на, пас, які, ро та, Ніл, акоп,

Уз на га ро ды, аў та руч кі (cien-
ko pi sy), вый г ра лі Алі вія Мар ке-
віч, Маг да Яку бюк з Бель ска-
Пад ляш ска га, На тал ля Кад лу-
боў ская з Гра да лёў, Кры сты ян 
Мой сак, Юля Лех, Клаў дзія 
Ан джэй чык, Ка ся Ра даль, Да-
від Мар то нік, Якуб Ры ба чэк 
з За лук. Він шу ем!

Янка Купала

Лістапад
З буйных ліп і бяроз 
Лісты валяцца. 
Між павалаў і лоз 
Рассыпаюцца. 

Шапацяць, шалясцяць 
Залацістыя, 
Увысь галінкі глядзяць 
Пусталістыя. 

А як прыйдзе вясна — 
Усё адменіцца, 
I галінкі ізноў 
Зазяленяцца. 

Спы та е це — як гэ та маг-
чы ма? Я сам не да ваў 
ве ры, па куль на ма ёй 
да ро зе не з’я віў ся той 
не ба ра ка, — ча ла век 

які ваў ка ла кам быў. Ішоў я ад-
ной чы ле сам, да Неў к лі. На суп-
раць ча ла век ідзе, спа ло ха ны, 
па ла ма ны як пас ля біт вы. Я пы-
таю ў яго:

— А хто ты бу дзеш? Ча му як 
яб лык па бі ты?

— І ты брат та кім бы стаў, 
— ад ка заў ча ла век, — каб столь-
кі га доў ваў ком па бе гаў!

— Няў жо ты ваў ка ла кам быў?
— Быў.

Ваў ка лак
(бе ла ру ская на род ная ле ген да)

— Ра ска жы, што зда ры ла ся!
Мы пай ш лі ў кар ч му, пе ра ку-

лі лі па вась муш цы. І ён па чаў:
— Ад ной чы я крыў ста до лу 

і пас ва рыў ся з су сед кай. Пры ра-
бо це вы паў з рук сноп са ло мы 
і грым нуў да яе на ага род. А яна 
вы бег ла і кры чыць:

— Ты мне па ла маў ка ноп лі!
— Хі ба я ха цеў? Гэ та Бог так 

даў. Хо чаш, у суд мя не па да вай. 
І суд тут ні чо га не зро біць!

А яна яш чэ больш ус пе ні ла ся 
і ве раш чыць:

— Доб ра, бу дзеш ве даць свой 
суд: я ця бе са ма рас су джу!

Па ча лі сва рыц ца, ма цю кац ца. 

Ду маў — усё за ме це на. Ад нак 
не, яно толь кі наб ры ня ла.

Праз ты дзень я па ехаў з ку-
мам на млын. Зма ло лі жы та, 
едзем на зад. Па да ро зе зра бі лі 
па пас для ко ней. І ста ла мне 
на сэр цы так цяж ка, так нуд на 
— не ра ска заць. Ды яш чэ за-
ха це ла ся праз ха мут пра лез ці. 
Пра лез я дур ны праз свой ха мут 
і ваў ком па бег...

Пер шыя тры га ды бе гаў адзін, 
а на чац вёр ты мя не ваў кі ў свой 
гурт пры ня лі. Ад ной чы свя ты 
Юры пры ка заў нам ра бо га ка ня 
з’ес ці. Той конь пах нам на сто 
кі ла мет раў. І гна лі ся мы за ім 
тыя сто кі ла мет ры, ды ін шых 
ко ней не чап ля лі. З’е лі та го 
ка ня і цэ лы ты дзень, пу зы ад кі-
нуў шы, пра ля жа лі. А ка лі пра га-
ла да лі ся, ваў кі пас ла лі мя не да 
па сту ха па сві ней. Я пад ля цеў, 
сха піў па ра сят ка. А па стух ка жа:

— Эй ты! Што бя рэш без пы-
тан ня!

Я спру ця неў ад яго слоў. Гля-
джу — на ва кол ямы. А ваў кі ста-
яць па дру гім ба ку і кры чаць:

— Кі дай і ўця кай!
А я не ма гу з мес ца зру шыць, 

тыр чу як стоўп спа рах не лы. Але 
той па стух па ды шоў да мя не 
і ска заў:

— Кінь!
Та ды я кі нуў, а па стух узяў 

пу гу і ўда рыў мя не па хрыб це 
і лыт ках два нац цаць ра зоў. Аж-
но з мне воў чая шку ра зва лі ла-
ся. І стаў я зноў ча ла ве кам, толь-
кі па ка ле ча ным і кры вым. І яды 
ін шай як мя са не бя ру. Вось як 
жан чы на мя не аб ра бі ла!

(Па вод ле ле ген ды за пі са най 
эт ног ра фам Еўдакімам Ра ма на-
вым ад се ля ні на Фі лі па Іва на ва 
з вё скі Мар ко ві чы, што на Чар ні-
гаў ш чы не.) (гак)

Вучні, бацькі і настаўнікі з бельскай «тройкі» у «Ніве»
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Ге не тыч ны ал фа віт
Ч а с т  к а  5

Чаль ца Па літ бю ро гэ та тэ ма за ці
ка ві ла, як дзі ця ра заб ра ны га дзін нік. 
Вель мі ён ці ка віў ся на цы я наль ны мі 
асаб лі вас ця мі. Бо быў па стаў ле ны, каб 
зніш чыць іх на бяз меж ных аб ша рах Са
вец ка га Са ю за раз і на заў сё ды.

— Дык, а што тут га ва рыць?! — уз
дых нуў раз вед чык. — Ну, доб ра, ска жу. 
Та бе ска жу. Толь кі па мя тай, што гэ та 
ін фар ма цыя сак рэт ная. Не ка лі вя лі кі 
князь Ві таўт браў да ся бе на служ бу 
ма ла дых та та раў. То па ста віў пе рад імі 
ўмо ву, каб пры яз джа лі толь кі ха ла стыя 
і жа ні лі ся з мяс цо вы мі бе ла ру ска мі. 
А ўсё астат няе маг лі па кі даць сваё, 
ук лю ча ю чы і ве ру, і тра ды цыі. Ну дык, 
ад тых бе ла ру сак та кія та та ры на ра дзі
лі ся, што мно гія ста на ві лі ся боль шы мі 
бе ла ру са мі, чым не ка то рыя мяс цо выя. 
Слу жы лі кня зю як род ныя. Не так, як 
на шы ра сій скія та та ры, што су праць 
Ра сіі з кож най спры яль най і не спры
яль най на го ды па ды ма лі ся. Вось якая 
ў тых бе ла ру сак моц ная ге не ты ка. Та
тар скае се мя пе ра цер ці мо жа, як млын 
збож жа.

— А што вя до ма ўво гу ле ў гэ тай спра
ве з тым пад кід ным аме ры кан скім шпі
ё нам? Усё рас па вя дай.

— Тоесёе нам вя до ма. Але не ўсё. 
На шы ін фар ма та ры па ве да мі лі, што 
аме ры кан цы ўжо прыг ле дзе лі ў Бе ла ру
сі за ка ха ную па ру. Як толь кі дзяў чы на 
вы ра шыць па ру шыць са вец кую жа но
чую эты ку, ну, як тут ска заць, як вы ра
шыць ад дац ца свай му аб ран ні ку, іх аме
ры кан скі агент пад су не ёй ад мыс ло вы 
на пой. Па да лье яго ў ві но ці пад сып ле 
ў ежу. Або зро біць што ін шае, каб яна 
зах ва рэ ла і стра ці ла пры том насць, ці 
яш чэ што па доб нае зда ры ла ся. Абы 
пат ра пі ла ў шпі таль. А там за вер ба ва
ны аме ры кан скай раз вед кай мяс цо вы 
ле кар но вы мі за ход ні мі ме ды цын скі мі 
тэх на ло гі я мі за ме ніць се мя яе хлоп ца 
на се мя аме ры кан ска га шпі ё на. А за
тым, праз дзе вяць ме ся цаў, па за га дзе 
Дзяр жаў на га дэ пар та мен та Злу ча ных 
Шта таў Аме ры кі і згод на з пла на мі аме
ры кан скай раз вед кі ў нас пад но сам, 
не да лё ка ад Мін ска, ста лі цы Бе ла ру
скай Са вец кай Са цы я лі стыч най Рэс
пуб лі кі, на ро дзіц ца хлоп чык. Ён і бу дзе 
ўяў ляць га лоў ную не бяс пе ку для на шай 
бяс пе кі.

Пас ля гэ та га чар го ва га моў на га 
ка лам бу ру ў пар тый ца твар так са ма 
стаў як у му міі Ту тан ха мо на, і за раз ён 
ад ге не ра ла ад роз ні ваў ся толь кі ад сут
нас цю па го наў. Ле вая ру ка нер во ва 
ба ра ба ні ла па ста ле і збі ва ла з рыт му 
дождж. Пра вая так са ма сту ка ла па ста
ле пу стым кі ліш кам і збі ва ла з рыт му 
ле вую ру ку.

— А што не вя до ма? — пра ца дзіў ён 
праз зу бы.

— Па куль мы не ве да ем, што гэ та за 
па ра бе ла ру скіх за ка ха ных. Але на шы 
аген ты пра цу юць ва ўсіх га ра дах і вё
сках Бе ла ру сі. І на ват на ху та рах. На 
да дзе ны мо мант на мі на лі ча на адзін 
мі льён сто трыц цаць дзве ты ся чы 
дзвес це пяць дзя сят сем па тэн цый на 
за ка ха ных пар. Кан т ра ля ваць кож ную 
па ру асоб на цяж ка ва та на ват для на
ша га ве дам ства. А вось ка лі ад кі нуць 
жа на тых, ста рых, па жы лых, лю дзей 
няп лод на га ўзро сту і ка ман дзі ро вач
ных, то коль касць змян ша ец ца ў ра зы. 
Але со чым і за жа на ты мі, і за ка ман дзі
ро вач ны мі.

— На вош та?

— На ўся ля кі вы па дак. Рап там жа на
тыя раз вя дуц ца, а пас ля зноў за ка ха юц
ца ў сва іх жо нак, што зда ра ец ца знач на 
час цей, чым моц нае ка хан не без раз во
ду. Ці ка ман дзі ро вач ны ўця чэ да сва ёй 
жон кі на ноч ку. Хоць гэ та ма ла ве ра год
на. Ка ман дзі ро вач ныя да ін шых жо нак 
ах во чыя, а не да сва іх. Але чым чорт не 
жар туе. Ёсць жа і та кія не нар маль ныя, 
што да сва іх ля туць.

— Слуш на.

— Вось для гэ та га, на да дзе ным эта
пе нам трэ ба па вя лі чыць бю джэт у сто 
трыц цаць дзве ты ся чы ра зоў. І яш чэ 
там хвос цік у сем дзя ся тых. Та ды мы іх 
пе рай г ра ем, — на гэ тай ап ты мі стыч най 
но це за вяр шыў свой да клад раз вед
чык.

— Вось яно як! — гэ тым ра зам і рот 
Іва на Іва на ві ча раск рыў ся знач на шы
рэй, чым даз ва ля лі яго пры род ныя 
маж лі вас ці.

Пра зрэн кі то і га ва рыць не вар та. 
Але праз мо мант усё прый ш ло ў нор му. 
(Яш чэ ад на ана ма лія, улас ці вая толь кі 
пар тый ным ра бот ні кам Са вец ка га Са
ю за.)

— Трэ ба тэр мі но ва збі раць Па літ бю
ро, — ра шу ча ад рэ заў ён, рас ча ра ва на 
стук нуў шы кво лым ку ла ком па ста ле.

Па пяль ніч ка з вы я вай гер ба Са вец
ка га Са ю за гэ тым ра зам на ват не зва
рух ну ла ся з мес ца.

— Ні ў якім ра зе, Іван Іва на віч! Ні 
ў якім ра зе! — уз выў ге не рал так, што 
ве цер сціх зу сім. Пры та іў ся, як спа ло
ха ны за яц пад ка лю чым ку стом, у ча
кан ні, што бу дзе да лей. — Наш га лоў ны 
ко зыр аку рат у тым, што аме ры кан цы 
ду ма юць, ні бы та мы не ве да ем пра іх 
пла ны. Пас ля па ся джэн ня Па літ бю ро 
ін фар ма цыя пра со чыц ца да іх, як праз 
дзі ра вае сі та. Та му я і пак лі каў вас уно
чы, каб вы тай на сан к цы я на ва лі на шу 
кон т ра пе ра цыю і вы бі лі пад яе срод кі. 
Толь кі так мы змо жам пе раш ко дзіць 
гэ тым прак ля тым ка пі та лі стыч ным ім
пе ры я лі стам.

У ка бі не це ста ла так ці ха, што бы ло 
чу ваць, як ды ха юць два лей тэ нан ты за 
сця ной. Яны ды ха лі ва ўні сон. Як адзін. 
Толь кі мац ней, чым адзін, у два ра зы.

Пар ты ец ду маў. І вы гля да ла так, 
што гэ тым ра зам ён ду маў га ла вой. 
Бо цёр да ло ня мі ўпа лыя скро ні, аж но 
вы кач ваў з іх сі выя ва ла сы. Праз ней кі 
час па да ло ся, што ён так бу дзе ра біць 
веч на ці аж да пе ра мо гі су свет най рэ
ва лю цыі, што па ра мет ры ча су ані як не 
мя ня ла. Урэш це пар ты ец не ах вот на пе
рар ваў ці шы ню:

— Ды не га ра чы ся, Фё дар Фё да ра віч. 
А ска жы лепш: тое, што мы га во рым 
тут, у тва ім ка бі не це, яны не да ве да юц
ца пра гэ та? Сам ка жаш, імё ны на шы 
ўжо ве да юць! І імя, і імя па баць ку. Усё 
су праць нас. На ват імё ны. Ім прас цей 
нас ідэн ты фі ка ваць, чым нам іх. У іх 
то Джон, то Джэк, то Том, то Чар лі... Як 
у са бак. Заб лы тац ца лёг ка. А ў нас, як 
да ве да лі ся імя і імя па баць ку, дык ужо 
і цал кам раск ры ты.

— Дык мы ж даў но па мя ня лі свае 
імё ны на суп раць лег лыя, Іван Іва на віч! 
Мы імя па баць ку зра бі лі сва ім ас ноў
ным імем, а ас ноў нае імя зра бі лі імем 
па баць ку. Ты што, не па мя та еш? На
шы ж сап раў д ныя імё ны моц на за сак
рэ ча ныя.

— Ах, так, так... Доб ра, Фё дар Фё да ра
віч. А я ўжо, па праў дзе ка жу чы, і за быў
ся пра гэ та. Пры вык не як. Усё жыц цё 
Іван Іва на віч. Я то сваё сап раў д нае імя 
ўжо і сам зу сім за быў ся. А бы ло б на ад
ва рот. Іван Іва на віч бы ло б, — за ду маў
ся. — А ў ця бе бы ло б Фё дар Фё да ра віч. 
Са праў ды не як заб лы та на ат ры ма ла ся. 
Са мо му ра заб рац ца цяж ка, — пад су ма
ваў.

— Вось ба чы це. На гэ та і быў увесь 
раз лік. Як мы не бу дзем па мя таць сва
іх імё наў, то як на шы во ра гі іх даз на юц
ца?

— Праў да твая. І гэ та бы ла са праў ды 
моц ная лі нія пар тыі. Што чар го вы раз 
пац вяр джае ве ліч і ін тэ лект КПСС.

— Та му мы і да ма га ем ся, каб усе са
вец кія лю дзі за бы лі ся, хто яны. І каб 
усе змя ні лі свае імё ны ў мэ тах кан с пі
ра цыі. Але па куль яш чэ не ўсе пад да
юц ца. Ну, ні чо га. Мы з імі пап ра цу ем. 
Яш чэ за бу дуц ца.

— Эх, — з го рыч чу вык рык нуў ча лец 
Па літ бю ро ды так нер во ва, што, зда ва
ла ся, бу ян ства пры ро ды за ак ном на
рэш це пе ра да ло ся яму. — Ну як з та кі мі 
нес вя до мы мі людзь мі мож на свет лую 
бу ду чы ню па бу да ваць?! Пра цу еш вось, 
но чы не спіш, а яны... Для іх жа ка му
нізм бу ду ем! А з іх да па мо гі як з каз ла 
ма ла ка. І вы не дап ра цоў ва е це там 
у сва іх спец с луж бах, не дап ра цоў ва е
це! Якія ва шы ця пе раш нія дзе ян ні па 
ней т ра лі за цыі гэ та га аме ры кан ска га 
звыш ш пі ё на?

— На да дзе ным эта пе нам трэ ба, 
каб гэ тая выб ра ная аме ры кан ца мі 
па ра не па спе ла пе рас паць. Сек су то 
ў нас ня ма, але дзе ці на ра джа юц ца. 
Зы хо дзя чы з гэ та га па ра док су, мож на 
зра біць выс но ву, што яны мо гуць усё ж 
ра зокдру гі спа рыц ца. Ну, ра зу ме е це, 
пра што я.

— Ра зу меюра зу мею. Па мя таю, не як 
па ма ла дос ці бы ла ў мя не ад на Ду ся. 
Ну дык мы з ёй... Ну, да вай лепш да 
спра вы.

— Нам вель мі трэ ба, каб дзяў чы на 
не па спе ла раз ві тац ца з ня він нас цю 
да та го ча су, па куль мы не вы лі чым, 
што гэ та за па ра. Для гэ та га ў Бе ла
русь трэ ба на ла дзіць па стаў кі тан на га 
ал ка го лю. Каб ас ла біць муж чын скую 
сі лу ўсіх па га лоў на сам цоўбе ла ру саў. 
Ну, а ка лі ал ка голь тан ны, то дзеў кі 
і за дар ма не трэ ба. Та кая псі ха ло гія 
муж чы ны кож най на цыі. Асаб лі ва ў кал
га се. Гэ та вель мі скла да на, бо ал ка голь 
— га лоў ная кры ні ца па паў нен ня на ша га 
бю джэ ту, і змян шаць кошт не бяс печ
на. Але трэ ба. Так са ма трэ ба ма са ва 
рас паў сю дзіць ве не рыч ныя хва ро бы 
і лік ві да ваць ва ўсіх са вец кіх ап тэ ках 
ле кі ад іх, каб па вя лі чыў ся страх да па
ла вых су вя зей. Гэ та не скла да на, бо ле
каў там і так ня ма. Усіх, хто з кім спа ра
ваў ся, узяць пад уз моц не ны кан т роль. 
Ну, гэ та мы ўжо ро бім праз па лік лі ні кі, 
шпі та лі, участ ко вых мі лі цы я не раў 
і кам са мол. Ну, а як зной дзем гэ тую 
за ка ха ную па ру, бу дзем пе раш ка джаць 
ім пе рас паць, аж но па куль не вы лі чым 
док та раздрад ні ка. Для гэ та га ўжо пад
рых та ва ны ад мыс ло вы агент у ро лі фа
тог ра фа. І па мя нуш цы Фа тог раф. Та кі 
фа тог раф Фа тог раф. Каб во ра гу ця жэй 
бы ло рас сак рэ ціць яго. З яко га бо ку ні 
вазь мі ся, з та го ён і фа тог раф. Вось і га
дай, дзе яго мя нуш ка, а дзе пра фе сія.

— Як у нас, Іван Іва на віч, Фё дар Фё
да ра віч...

— Ну, так. Та му мы...

— А ці не прас цей зніш чыць на сель
ні цтва ў не бяс печ ных рэ гі ё нах? — раз
д раж нё на пе ра біў яго Іван Іва на віч. 
— Якую сі бір скую яз ву ці ін шую хва ро бу 
рас паў сю дзім. Ці пе раб’ ём, чорт з імі, 
усіх па га лоў на з аў та ма таў. Бі сва іх, чу
жыя ба яц ца бу дуць, як га ва рыў нех та 
там з вя лі кіх! Ці ўзар вём ва ен ныя скла

ды, ска жам, што ава рыя, го лад мож на 
ар га ні за ваць на ху ды ка нец. Тэх на ло гіі 
пра ве ра ныя, пра цу юць без да кор на. Ці 
пе ра се лім іх усіх ад туль к чор ту ў Сі бір, 
ці на Са лаў кі, ці на Кам чат ку. Кра і на то 
ў нас вя лі кая. Мес ца то — огого! Па ра
скід ва ем так, што ані я кая за ка ха ная 
па ра больш не суст рэ нец ца. Зноў жа, 
імё ны ім па мя ня ем... Гэ та ж аку рат пе
ра ся ка ец ца з на шым пра ек там па зніш
чэн ні на цы я наль ных ад роз нен няў...

Ча лец Па літ бю ро так ра зы шоў ся, 
што за пыр скаў слі най па ло ву ка бі не та. 
І стол, і па да кон не, і бюст Ле ні на, і пар т
рэт Дзяр жын ска га, і на ват люст ру. І як 
яго ная віль гаць па ча ла пад моч ваць 
і аку рат на ад п ра са ва ны і вы чыш ча ны 
ге не раль скі мун дзір Фё да ра Фё да ра ві
ча, той вы ра шыў пак лас ці ка нец гэ тым 
бе скан т роль ным кан вуль сі ям. Ну хоць 
ча со ва.

— Гэ тым ра зам не ат ры ма ец ца так 
про ста і лёг ка, — рас ча ра ваў апан та на
га кры ва вым эн ту зі яз мам су раз моў цу 
спец с луж бо вец. — Я і сам пра гэ та ду
маў. Яното і тан ней бы ло б, чым на ша 
апе ра цыя, і хут чэй. Але аме ры кан цы 
та ды ўсё пра а на лі зу юць, уня суць ка
рэк ты вы ў свой план і зро бяць гэ та 
ў ін шай рэс пуб лі цы Са вец ка га Са ю за. 
А мы не бу дзем ве даць дзе. Так хоць 
ве да ем, што іх апе ра цыя бу дзе пра хо
дзіць у Бе ла ру сі.

— Ну, доб ра, — па га дзіў ся ча лец Па
літ бю ро. — Хо піць мне пад ра бяз нас цей, 
да лей пра цуй сам. Гро шы я та бе выб’ю. 
На та кую спра ву трэ ба. Толь кі ж і вы не 
пад вя дзі це.

— Не пад вя дзём.

— Дык, ка жаш, Бе ла русь. Эх, Бе ла
русь! Я не ка лі быў там, у 1939 го дзе. 
Ра зам з пер шым сак ра та ром Цэн т раль
на га Ка мі тэ та Ка му ні стыч най пар тыі 
баль ша ві коў Бе ла ру сі Пан це ляй мо нам 
Кан д ра цье ві чам Па на ма рэн кам аб’ яд
ноў ва лі За ход нюю і Ус ход нюю Бе ла ру
сі. Мыто (і я, і Пан це ляй мон Кан д ра цье
віч) лі чы лі, што не трэ ба та кой рэс пуб лі
кі, як Бе ла русь. Але па коль кі яна бы ла, 
то трэ ба бы ло не ка му ўзна ча ліць усё, 
што там ад бы ва ла ся. Вось ён і ўзна ча
ліў. Эх, Бе ла русь, Бе ла русь! Па е хаць бы 
яш чэ ту ды... Але дзе ўзяць час.

Іван Іва на віч прыў з няў ся з крэс ла. 
Дзве ры ка бі не та ім г нен на рас чы ні лі ся, 
і ма ла ды лей тэ нант стаў ля іх стром ка, 
як ан тэ на ра ды ё пе ра дат чы ка. Ча лец 
Па літ бю ро, шар ка ю чы фін скі мі пан тоф
ля мі па да ска на ла на цёр тым пар ке це, 
па су нуў ся да вы ха ду. Ге не рал зноў зра
біў ней кую паз на ку ў сва ім на тат ні ку.

— Ну што ж, за ра бо ту, — цвёр да 
за я віў ён. — У Бе ла ру сі хут ка на ста не 
ра ні ца...

(працяг будзе)

v Віктар САЗОНАЎ
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Ана толь СЫС: «На ра дзіў ся я і вы рас 
у вёс цы Га рош каў Рэ чыц ка га ра ё на. Мая 
ха та ста іць на га ра дзіш чы За ру бі нец кай 
і Мі лаг рад скай куль тур. Гэ та IIIIV ста год дзі 
да на шай эры. Яш чэ мая ма ці і баць ка ў 50
х га дах удзель ні ча лі ў ра скоп ках пад кі раў
ні цтвам пра фе сар Маль ні коў скай. Баць ка 
на са маз ва ле ад во зіў скры ні са зна ход ка мі 
ў Рэ чы цу на цяг нік, а ад туль іх ад п раў ля лі 
ў Маск ву, Ле нін г рад. Гэ та мае ад на год кі 
ха дзі лі па ля сах, сна ра ды ка па лі, а я з дзя
цін ства са ма ту гам ка паў ча рап кі, ма ні сты, 
кра мя нё выя на ка неч ні кі стрэ лаў ды на сіў 
у мяс цо вы кра яз наў чы му зей. Я, да рэ чы, 
ча ста жар тую, што ста лі ца Бе ла ру сі — Га
рош каў, бо пер ша га глі ня на га ка ня знай ш лі 
на ма ім га ро дзе, як буль бу ка па лі».

25 каст рыч ні ка ГА «Са юз бе ла ру скіх пісь
мен ні каў» на ла дзіць лі та ра тур наму зыч
ную ім п рэ зу, прыс ве ча ную 60год дзю з дня 
на ра джэн ня Ана то ля Сы са — па э тыч нае 
свя та «Аг мень». Лі та ра тур ны фе сты валь 
ра ней кож ны год пра хо дзіў у Га рош ка ве, 
ля яго най ха ты, і збі раў дзя сят кі ама та раў 
твор час ці і сяб роў Ана то ля, а сё ле та па шы
рыў фар мат і пра во дзіў ся ў ста лі цы. Да 
свя та да лу чы лі ся і тыя, хто тра ды цый на 
браў удзел у ім п рэ зе, і тыя, хто ра ней не 
на вед ваў ме ра пры ем стваў фе сты ва лю, 
асаб лі ва мо ладзь, для якой аў тар стаў 
ле ген дай. Дра ма тург і лі та ра ту раз наў ца 
Сяр гей Ка ва лёў рас па вёў пра сваю но вую 
кні гу, якая бу дзе прыс ве ча на аку рат Ана то
лю Сы су і ство ра на му па э там мі фу. Ле а нід 
Га лу бо віч пры га даў не каль кі эпі зо даў і су
стрэч з Сы сам яш чэ на па чат ку 1980х га
доў і свой адзі ны сон, у які за ві таў Сыс і які 
спа ра дзіў ін с пі ра ва ны гэ тым сном верш 
спа да ра Ле а ні да. Вік тар Шніп рас па вёў не
ка то рыя эк ст ра ва ган т ныя рэ чы з бі яг ра фіі 
Сы са, а па э ты Ла ры са Ра ма на ва і Сяр гей 
Сыс га ва ры лі пра чу лае стаў лен не па э та 
да ма ці, сва я коў, ад на вя скоў цаў і ўсёй сва
ёй ма лой ра дзі мы. З Пад ляш ша пры е ха лі 
ніў скія Ган на Кан д ра цюк і Мі ра Лук ша, каб 
па дзя ліц ца з аў ды то ры яй і сва ім ба чан нем 
па э зіі Сы са, і ўспа мі на мі пра Га рош каў, 
а так са ма лі та ра тур ны мі на ві на мі і тур бо
та мі Пад ляш ша. Пра па э зію Ана то ля Сы са 
га ва ры лі па эт ка і лі та ра ту раз наў ца Ак са на 
Да ніль чык, па эт і пуб лі цыст Мі хась Скоб ла, 
па эт ка Люд мі ла Сіль но ва. Пад час свя та 
ад бы ло ся ўзна га ро джан не Лі та ра тур на га 
кон кур су «Эк с ліб рыс», які ла дзіць Са ю з бе
ла ру скіх пісь мен ні каў. Сё ле та кон курс быў 
пры мер ка ва ны да 60га до ва га юбі лею Ана
то ля Сы са, а пе ра мож цам стаў па эт Мі хал 
Ба ра ноў скі.

Ана толь Сыс (26.10.1959 — 4.05.2005) 
— бе ла ру скі па эт. Скон чыў гі ста рыч нафі
ла ла гіч ны фа куль тэт Го мель ска га дзяр
жаў на га ўні вер сі тэ та (1982). Пас ля служ бы 
ў са вец кай ар міі пра ца ваў у Вет каў скай ра
ён най га зе це, ста рэй шым спе цы я лі стам на 
Бе ла ру скім тэ ле ба чан ні. Дэ бю та ваў вер ша
мі ў ча со пі се «Ма ла досць» (1986). У 1986 
го дзе А. Сыс ра зам з ад на дум ца мі ўдзель
ні чаў у ства рэн ні Та ва ры ства ма ла дых лі
та ра та раў «Ту тэй шыя». Ак тыў ны ўдзель нік 
ма ла дзё вых не фар маль ных аб’ яд нан няў 
дру гой па ло вы 1980х га доў — «Та ла ка», «Ту
тэй шыя». Куль та вы бе ла ру скі па эт кан ца 
1980х га доў. Ад ся рэ дзі ны 1990х да сва ёй 
смер ці Ана толь Сыс вель мі рэд ка пі саў 
но выя тво ры. Па э зія, гра ма дзян ская і твор
чая па зі цыя А. Сы са паў п лы ва лі на не каль
кі па ка лен няў бе ла ру скіх па э таў.

На ве ча ры не пра гу чаць вер шы Ана то
ля Сы са і пес ні на яго сло вы ў вы ка нан ні 
Сер жу ка Доў гу ша ва, Ка сі Ка моц кай, Але га 
Ха мен кі...

Ме ра пры ем ства прай ш ло ў кан фе
рэнцза ле га тэ ля „Мінск” (за ла рэ ста
ра на «Сё маё не ба») па прас пек це Не за
леж нас ці, по бач Чыр во на га Кас цё ла, на 
шо стым па вер се. А шу ка лі, усё ж, сё ма га 
па вер ха, што, пэў на, прын цы по ва ра біў 
бы і Ана толь Сыс! І ўспа мі на лі Ана то ля 
тыя, для якіх ён не так ле ген да, аў тар ма
гут ных вер шаў пра ра дзі му, нат х няль нік, 
су пра цоў нік, але і сяб ра, пры я цель, ка ха
ны. Так ска заць, для саб ра ных ве ча ры на 
Сы са ад бы ва ла ся ні бы та пры жы вым 
па э це, ні бы та ён не ады шоў амаль пят
нац цаць га доў та му. Ус па мі наў ся і тэм пе
ра мент Сы са, і яго ныя ры сы ха рак та ру, 
але не бы ло гэ та са мае га лоў нае. «І кож
ны вы піў за ся бе», сва ім вер шам, пес няй, 
ус па мі нам.

Люд мі ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ: «Споў ні ла ся б 
Ана то лю ўся го 60 год... Але вось — саб раў 
нас усіх, суст рэ лі ся, хто даў но не ба чыў ся. 
На рэш це спат ка ла ся з Мі рай Лук шай з Бе
ла сто ка, хрос най на ша га сы на Мак сі ма. 
Не без пры го даў абыш ло ся: іш лі ад мет ро 
з На тал кай Куч мель, на па чат ку не ў той 
бок з мет ро вый ш лі, пас ля не ў тыя дзве
ры га тэль най рэ ста ра цыі зай ш лі (а што, 
шыль да „Сё мае не ба” свя ці ла ся і там). 
Пад ня лі ся на сё мы па верх, па ба чы лі 
ту пік і страш ныя чор ныя крэс лы, спус ці
лі ся, зай ш лі ў дру гі ўва ход. Ка ра цей, усё 
як звы чай на. Пра гу ча ла шмат ці ка вых 
ус па мі наў. А Вік тар ус пом ніў, як Ана толь 
Сыс да па ма гаў за но сіць у на шу ква тэ ру 
куп ле ныя кніж ныя ша фы — ад мо віў ся ад 
гро шай, па пра сіў бу тэль ку, толь кі «Люд
цы не ка жы», тобок мне. Мне не па да ба
ла ся, ка лі на пі ва лі ся. Ві ця даў бу тэль ку ку
бін ска га ро му, а яна па да ро зе ў Ана то ля 
раз бі ла ся. А ша фы ста яць да сюль».

 Алесь АР КУШ: «Сён ня, 26 каст рыч ні
ка, Ана то лю Сы су споў ні ла ся б 60 га доў. 
А ўжо з 2005 го да яго ня ма ра зам з на мі. 
Не як Ана толь мне ска заў: «Алесь, ты не за
бы вай, я быў тва ім на стаў ні кам». Так, быў. 
Пры вёў мя не ў «Ту тэй шыя». І па спры яў вы
ха ду май го пер ша га збор ні ка вер шаў у біб
лі я тэч цы ча со пі са «Ма ла досць» (1988). 
Гэ та быў ну мар 5 біб лі я тэч кі. У са мо га Ана
то ля пер шы яго збор нік, які так са ма вый
шаў у біб лі я тэч цы, меў ну мар 3. Тобок, мы 
з на стаў ні кам амаль ра зам дэ бю та ва лі. 
Я ве даў Ана то ля вось та кім, як на здым ку. 
Бо ў 1987 го дзе з’е хаў на По лач чы ну, і мы 
ба чы лі ся зу сім рэд ка. І та кім ён за ста ец ца 
ў ма ёй па мя ці».

 Люд мі ла ХЕЙ ДА РА ВА: «Гэ та бы ло 
даў но. Яш чэ пры ад ным Са ю зе пісь мен
ні каў. Яш чэ быў на шым Дом лі та ра та ра 
і ўсё ў ім бы ло раз лі ча нае на слу жэн не 
лі та ра тур най пра цы — біб лі я тэ ка, па коі 
з літ кан суль тан та мі, кан фе рэнцза ла, вя
лі кая за ла з вя лі кай сцэ най, дзе ад бы ва
лі ся твор чыя ве ча рыпа дзеі, ма лень кая 
за ла з ка мі нам, дзе збі ра лі ся пры хіль ні кі 
па э зіі або про ста па га ма ніць, па ся дзець 
у ба ры. На тую па ру зай ш лі мы не як з му
жам у ка мін ную за лу, аб ра да ва лі ся Але
сю Пісь мян ко ву. Ра зам з ім быў Ана толь 
Сыс, яш чэ нех та, не па мя таю, бо мне трэ
ба бы ло да мо віц ца з ад ным зна ка мі тым 
пісь мен ні кам на конт за пі су на ТБ, дзе 
я на той час пра ца ва ла. Ка лі я вяр ну ла
ся да ма ла дых, зпад ма ёй па кі ну тай на 
ста ле су мач кі від не ла ся ней кая па пер ка, 
пад пі са ная А.С.. Ана то ля не бы ло. Дак
лад ней, ён з даль ня га ку та не як ба ка вым 
зро кам час ад ча су на зі раў за мной. Не 
бу ду ка заць, што бы ло ў той цы дуль цы, 
але я раз гу бі ла ся. Праз коль кі хві лін, на 

зва ро це той цы дуль кі склаў ся ад каз. 
Ка лі Ана толь вяр нуў ся да нас, я па ве да
мі ла, што толь кі што прый шоў верш, які 
я прыс вя чаю Ана то лю Сы су, і пра чы та ла 
яго. Мо ладзь кры ху су ме ла ся. На той час 
па раў наць Ана то ля Сы са з сон цам... Па
э зія здоль ная ба чыць тое, што мы яш чэ 
не ўсве дам ля ем... Да ро га ў асен ні ве рас 
— Мая. А твая ўся — з маю./ Ты ў ле та пра-
чы ніш дзве ры,/ Што я за са бой за чы няю. 
/ Я мі ма прай ду — не гля ну. / Ма іх бран за-
ле таў звён цы / Спя ва юць за мя не асан ну: 
/— Так не гля дзяць на сон ца...».

 Вік тар ШНІП: «На заў т ра прач нуў ся 
ад та го, што га ла ва ба ліць, як пас ля п’ян
кі. П’ян ка і па він на бы ла быць, бо ўчо ра 
ўдзель ні чаў у па э тыч ным свя це „Аг мень”, 
прыс ве ча ным 60год дзю з дня на ро дзін 
Ана то ля Сы са. Але п’ян кі не бы ло, бо без 
Сы са яе не маг ло і быць. Бы ло свя та па
э зіі, на якое з Поль ш чы за ві та лі, каб ска
заць доб рыя сло вы пра Ана то ля, Сяр гей 
Ка ва лёў, Мі ра Лук ша і Ган на Кан д ра цюк. 
Сяр гей пі ша кні гу пра Сы са. Мі ра і Ган
на рас па вя лі пра ван д роў кі ў Га рош каў. 
З Вет кі пры е ха лі Ла ры са Ра ма на ва і Мі ко
ла Сце па нен ка, які з жа лем уз га даў мне: 
„То лік ка заў, каб я не ха дзіў за ім, а ка лі 
ха джу, дык каб усё за піс ваў, як Віць ка 
Шніп. А я, дур ны, ні чо га не за піс ваў...”. 
Ім п рэ зу вёў Усе ва лад Сце бу ра ка. У за ле 
рэ ста ра на „Сё мае не ба” саб ра ла ся ка ля 
паў та ры сот ні ча ла век. У ас ноў ным тыя, 
хто ве даў аса бі ста Ана то ля. Бы ло кры ху 
і мо ла дзі. Люд мі ла, якой я па тэ ле фа на
ваў і ра ска заў, як знай с ці „Сё мае не ба”, 
спаз ні ла ся на хві лін двац цаць. Усё па ча
ло ся з та го, што яна су стрэ ла На тал ку 
Куч мель, з якой на па чат ку не ў той бок 
з мет ро вый ш лі, пас ля не ў тыя дзве ры га
тэль най рэ ста ра цыі зай ш лі (шыль да „Сё
мае не ба” свя ці ла ся і там). Пад ня лі ся на 
сё мы па верх, па ба чы лі ту пік і страш ныя 
чор ныя крэс лы, спус ці лі ся, зай ш лі ў дру
гі ўва ход. Сло вам, Сыс ха цеў паб лу каць 
з імі... Свя та па э зіі „Аг мень” рас па чаў 
му зы ка Сяр гей Доў гу шаў, які, памой му, 
па доб ны на Сы са. Ла ка ніч на вы сту пі лі 
Ба рыс Пят ро віч, Ле а нід Га лу бо віч, Мі хась 
Скоб ла, Ак са на Да ніль чык, Сяр гей Сыс. 
Доў га не зат ры ма лі ва лі ся ка ля мік ра фо
на і бар ды Алесь Ка моц кі, Алег Ха мен ка 
і Ка ся Ка моц кая, якая ў раз мо ве са мной 
і Люд мі лай па дзя лі ла ся пла нам пра вес ці 
ў Мін ску ве ча ры ну свя той па мя ці Тац ця
ны Са пач і пра па на ва ла нам вы сту піць. 
Мы не ад мо ві лі ся. Мі ха лу Ба ра ноў ска му 
быў уру ча ны дып лом пе ра мож цы кон кур
су для ма ла дых лі та ра та раў „Эк с ліб рыс” 
імя Ана то ля Сы са. Ду маю, што сам Сыс 
гэ ты вы бар пад т ры маў бы. У сва ім вы
ступ лен ні я ўзга даў, як мы з Ана то лем па
зна ёмі лі ся ў снеж ні 1981 го да ў Ка ра ліш
ча ві чах на на ра дзе ма ла дых лі та ра та раў, 
як по тым Сыс слу жыў у вой ску і пе ра піс
ваў ся са мной, як, вяр нуў шы ся да моў, ён 
пры е хаў у Мінск і мы з ім тэ ле фа на ва лі 
Ге на дзю Бу раў кі ну, каб той узяў Ана то ля 
на пра цу на тэ ле ба чан не, як по тым Сыс 
жыў у ін тэр на це і як мы з ім у ад ных тру
сах ха дзі лі на тан цы... Не ўзга даў, бо за
быў ся пад час вы ступ лен ня ўзга даць, як 
ад ной чы ў го дзе 1993 Ана толь прый шоў 
да мя не на пра цу ў „На ша сло ва” ў но вень
кім гар ні ту ры, пад галь ш ту кам, са ску ра
ным ру дым пар т фе лем і за я віў: „Я ця пер 
пра цую ў „Кры ні цы” і я там за гад ваю 
па э зі яй. Ця бе, Шніп, дру ка ваць не бу ду!” 
Ска заў і вый шаў з рэ дак цыі, ляп нуў шы 
дзвя ры ма. Праз ты дзень Сыс зай шоў да 
мя не ўжо не ў гар ні ту ры і без пар т фе ля: 
„Рас с лаб ся, Віць ка! Мя не з „Кры ні цы” выг
на лі!” Са свя та па э зіі „Аг мень” Ана то ля 
Сы са з Люд мі лай вяр ну лі ся, як з гас цей, 
на якое гас па дар за пра сіў усіх, ка го мог, 
але сам не прый шоў, чым даў усім да звол 
ра біць і га ва рыць усё, што ка му за хо чац
ца. І ўсё ж, ду маю, Ана толь на зі раў за 
на мі і ўсмі хаў ся, і пла каў, і спра чаў ся, і зла
ваў ся, і ра да ваў ся, і кры чаў: „Вы за ста не
цё ся ў гі сто рыі бе ла ру скай лі та ра ту ры, бо 
я вам вер шы прыс вя ціў!”».

vМі ра ЛУК ША

Ана то лю Сы су бы ло б 60
 Я чуў з не ба сум ваш на зям лі,
 вы не су дзі це свай го сы на стро га,
 мя не анё лы за ру ку ўзя лі
 і, як дзі ця, вя дуць да Па на Бо га.
 Та му па мне не плач це, ма ма, мно га,
 бо да Хры ста, нібы да моў, да ро га...
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кая рэ ва лю цыя. Па э тэ се Ма рыі Скаб цо вай, прад стаў ні цы 
ары стак ра тыі, па шан цуе ўця чы з кры ва ва га пек ла. Яна 
яш чэ не ве дае, што ў но вай ай чы не, Фран цыі, бе жан цаў
ра сі ян ча ка юць ня ста чы і пры ні жэн не. Каб вы жыць, яны 
най ма юц ца да са мых про стых ра бот за са ба чыя гро шы. 
Фруст ра цыя спа ра джае стом ле насць і па та ло гіі. Ма рыя 
Скаб цо ва ба чыць, коль кі вар тая па э зія ў дэг ра да ва ным 
све це. Та му вяр та ец ца да вы то каў гу ман нас ці, да звы чай
ных люд скіх жэ стаў — спа чу ван ня. Яно дае нат х нен не і сі
лу зма гац ца за ча ла ве чую год насць. Для бу ду чай свя той 
спа чу ван не — сут насць хрыс ці ян ства.

Для тых, хто ба чыў бі яг ра фіч ныя спек так лі Іа ан ны 
Троц — пра Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча ці а. Кан стан ці на Бай
ко, не бу дзе вя лі ка га здзіў лен ня ці ад к рыц ця. Па а соб ныя 
фраг мен ты бі яг ра фіі па чар зе іг ра юць са ма ві тыя дзяў ча
ты і хлоп цы. У іх скла да ны вык лік. Яны праз па а соб ныя 
сцэ ны іг ра юць яш чэ на строй і ат мас фе ру па рыж скай 
ву лі цы Лур мель. Хві лі ны ад чай на га бо лю па каз ва юць 
пад выг ля дам наб ры ня лай ці шы ні. Тое, што бяз меж на 
за хап ляе ў спек так лі — гэ та наў с цяж «свя тая» му зыч ная 
ілюст ра цыя. Кла січ ныя цар коў ныя кам па зі цыі ак цё ры

http://lit. letapis.by
Удзель нік выз воль на га ру ху, фі ла мат Мі

хал Ру ке віч на ра дзіў ся 12 лі ста па да 1794 г. 
у мяс цо вас ці Гож на, што, як мяр ку ец ца, 
бы ла на Бе ла сточ чы не. Праў да, дас лед ні кі 
яго бі яг ра фіі пры во дзяць і вер сію ін ша га 
го да на ра джэн ня — 1796. У кож ным ра зе 
гэ тая асо ба вар тая згад кі і ўша на ван ня.

Па хо дзіў Мі хал Ру ке віч са шля хец кай 
сям’і. Меў у Бе ла сто ку дом у су поль ным ва
ло дан ні з сёст ра мі. У 1812 г. слу жыў у Пер
шым пал ку гвар дыі Кра сін ска га. Ва сям
нац ца ці га до вым юна ком, спа дзе ю чы ся на 
ад наў лен не не за леж нас ці Вя лі ка га Кня ства 
Лі тоў ска га, ва я ваў пад штан да ра мі з Па го
няй у гэ так зва ных „лі тоў скіх вой сках” На па
ле о на, дзе слу жы ла 25 ты сяч на шых су ай
чын ні каў. Вяр нуў шы ся з па ло ну, ку ды Мі хал 
тра піў у Фран цыі, ён ву чыў ся ў Ві лен скім 
уні вер сі тэ це. Удзель ні чаў у та ем ным пат ры
я тыч ным та ва ры стве фі ла ма таў, ства раў 
з ад на дум ца мі яго фі ліі — та ва ры ствы пра
мя ні стых і фі ла рэ таў, а по тым пад поль ную 
ар га ні за цыю „Згод ных бра тоў” („За ра наў”), 
сяб ры якой, на ву чэн цы Бе ла стоц кай і Свіс
лац кай гім на зій, ма ры лі пра выз ва лен не 
ра дзі мы ад ра сей ска га прыг нё ту.

У 1920 г. скон чыў Ві лен скі ўні вер сі тэт 
са сту пен ню кан ды да та юрыс п ру дэн цыі. 
З бі яг ра фіі Мі ха ла Ру ке ві ча вя до ма, што 
ён на па чат ку 1820х гг. жыў у Міль каў ш чы
не (з гэ тай мяс цо вас цю ў сён няш нім Га ра
дзен скім ра ё не звя за на асо ба пісь мен ні
цы Элі зы Ажэш кі, там быў яе фаль ва рак). 
У лі ста па дзе 1823 г. Ру ке ві ча арыш та ва лі 
па спра ве аб та ем ных та ва ры ствах у Ві
лен скім уні вер сі тэ це, але выз ва лі лі зза 
не да ка за нас ці ві ны 30 сту дзе ня 1824 г.

У 1825 г. част ка „за ра наў” увай ш ла 
ў склад уз нік ла га з іні цы я ты вы Ру ке ві ча (які 
жыў пад Бе ла сто кам у вёс цы За вы кі) рэ ва
лю цый на га та ва ры ства „Ва ен ныя сяб ры”. 
Ужо са ма наз ва свед чы ла, што тут мес ца ра

ней шых ле ту цен няў за ня лі кан к рэт ныя і не
бяс печ ныя для ўлад спра вы. Ар га ні за цыя 
скла да ла ся з мяс цо вых чы ноў ні каў, гім на
зі стаў, шлях ці цаў, а най перш з афі цэ раў і на
ват жаў не раў раз меш ча на га на Га ра дзен ш
чы не і Бе ла сточ чы не „Лі тоў ска га асоб на га 
кор пу су” цар скай ар міі. У лі ку кі раў ні коў 
„Ва ен ных сяб роў” быў ка пі тан Кан стан цін 
Ігель ст ром, які тры маў су вязь з ра сей скім 
дзе каб ры стам Віль гель мам Кю хель бе ке
рам. Ру ке віч быў га лоў ным нат х няль ні кам 
„Лі тоў ска га пі я нер на га ба та льё на вы ступ
лен ня 1825”. У сва іх лі стах да пап леч ні каў 
Мі хал Ру ке віч ча ста пі саў пра зна ё мых, што 
лю бяць за ба вы і тан цы пад доб рую му зы ку. 
У пе ра кла дзе з кан с пі ра тыў най мо вы гэ та 
бы лі ўдзель ні кі та ва ры ства. Та кіх „тан цо
раў” наб ра ла ся ня ма ла — ка ля пя ці дзе ся ці.

Праз дзе сяць дзён пас ля паў стан ня дзе
каб ры стаў у Пе цяр бур гу „Ва ен ныя сяб ры” 
сар ва лі пры ся гу ца ру Мі ка лаю І у са пёр
ным ба та льё не, дзе ад ной з рот ка ман да
ваў Ігель ст ром. На боль шае сіл не бы ло. 
Ру ке віч ся род ін шых быў арыш та ва ны 15 
сту дзе ня 1826 г., зна хо дзіў ся ў Бе ла сто ку 
пад след ствам. Ва ен ным су дом прыз на
ны ві на ва тым і за су джа ны да смя рот на
га па ка ран ня. Ад нак, па вод ле цар скай 
кан фір ма цыі ў кра са ві ку 1827 г. яно бы
ло за ме не на на 10 га доў ка тар гі ў Сі бі ры 
з па кі дан нем на па ся лен ні. Ру ке ві ча так
са ма паз ба ві лі шля хец кіх пра воў. Ка тар гу 
ад бы ваў ра зам з дзе каб ры ста мі ў Чы це, 
а з 1830 г. — на сум на вя до мым Пят роў
скім за во дзе ў За бай кал лі. У 1833 г. пе
ра ве дзе ны на па ся лен не ў вё ску Кор кі на 
Ір куц кай гу бер ні. Меў гра ма дзян скую жон
ку — мяс цо вую жы хар ку Елі за ве ту Іса ка
ву. У іх на ра дзі лі ся дзве дач кі. На ра дзі му 
Мі хал Ру ке віч ужо не вяр нуў ся. Па мёр ён 
на чу жы не 11 ве рас ня 1841 г.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Міхала РУКЕВІЧА
225 га доў з дня на ра джэн ня

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

Дру ка ва ныя кні гі пара ней ша му вык лі ка
юць ці каў насць у су час ных лю дзей. Ра зам 
з тым ця пер у іх з’я віў ся моц ны кан ку рэнт, 
і гэ ты кан ку рэнт — элек т рон ныя кні гі. Яны 
ўсё больш і больш на бы ва юць па пу ляр
насць, асаб лі ва ка лі гэ та ты чыц ца звы чай
най бе лет ры сты кі. Зра зу ме ла, што не ўсё 
вар та пе ра во дзіць у той фар мат, які ад па вя
дае элек т рон най кніж цы, але гэ тая тэн дэн
цыя ўзмац ня ец ца.

Ад ным з пад ві даў элек т рон ных кніг вар
та лі чыць аў ды як ні гі, якіх не трэ ба чы таць 
ва чы ма, а толь кі слу хаць ву ша мі. Гэ та да
во лі зруч на, бо даз ва ляе за няць ся бе яш чэ 
ней кай спра вай.

Пэў ны час та му Мі ні стэр ства ін фар ма цыі 
бе ла ру скай кра і ны вык ла ла ў ад кры ты до
ступ больш за сот ні аў ды як ніг на бе ла ру скай 
мо ве. Ад нак, як свед чыць вэбды зай нер 
Аляк сей Ча ран ке віч, ня гле дзя чы на вы со
кую якасць за пі су і вар тасць гэ тых фай лаў, 
аў ды як ні гі, на жаль, бы лі апуб лі ка ва ны пап
кай на Go og le Dri ve. Гэ та зна чыць, што та кую 
спа сыл ку не маг чы ма за пом ніць і пап ку не 
пра ін дэк су юць по шу ка выя сэр ві сы.

Ча ран ке віч па спра ба ваў звяр нуць ува гу 
чы ноў ні каў на не да хо пы, але з гэ та га ні чо га 
не ат ры ма ла ся. У вы ні ку ён вы ра шыў сам 
вы пра віць сі ту а цыю, ства рыў шы ад па вед
ны сайт. Так уз нік ла „Бе ла ру ская лі та ра ту ра 
ў аў ды як ні гах” ці, як на зваў свой сайт яго 
ства раль нік — пар ты зан скі на ві га тар па 
аў ды як ні гах, зной дзе ных у Бай нэ це. Мес
ціц ца да дзе ны пар тал па ад ра се http://lit.
le ta pis.by.

„Ак ра мя за пі саў Мі ні стэр ства ін фар ма
цыі мы да да лі спа сыл кі на аў ды як ні гі з kni hi.
by і Ра дыё «Сва бо да». Спіс бу дзе па паў няц
ца. Да рэ чы, мы не за хоў ва ем у ся бе фай лы 
і не па ру ша ем ні чы іх пра воў. Але праз гэ та 
наш сайт не мо жа пра па на ваць паў на вар

тас ныя аў ды як ні гі з ад мыс ло вым афар м
лен нем”, — рас па вя да ец ца на га лоў най ста
рон цы но ва га сай та. На ёй жа ка ры сталь нік 
мо жа па ба чыць не ка то рыя спа сыл кі з наз
ва мі кніг, якія вя дуць да вы шэй аз на ча най 
пап кі. Ся род іх „Ка ла сы пад сяр пом тва ім” 
Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча, „Сэр ца на да ло ні” 
Іва на Ша мя кі на, „Но вая зям ля” Яку ба Ко ла
са, „Пін ская шлях та” Ду ні наМар цін ке ві ча, 
„Пес ня пра зуб ра” Мі ко лы Гу соў ска га і шмат 
ін шых агу ча ных кніг. Поў ны спіс аў та раў аў
ды як ніг, да якіх мож на тра піць праз да дзе
ны сайт, зна хо дзіц ца так са ма на га лоў най 
ста рон цы ў са мым ні зе. За раз, па вод ле 
Ча ран ке ві ча, там ка ля 180 аў ды я вер сій роз
ных тво раў.

„У ад роз нен ні ад звы чай ных аў ды я за пі
саў, кні гі зруч ней слу хаць у спе цы яль ных 
ап лі ка цы ях: яны па мя та юць, дзе вы скон
чы лі слу хаць у па пя рэд ні раз, а не ка то рыя 
з іх даз ва ля юць ра біць зак лад кі. На An d ro id 
мож на ка ры стац ца Vo i ce Au dio bo ok Pla y er 
ці Smart Au dio Bo ok Pla y er. На iOS — Bo oks (не
аб ход ны m4bфайл мож на скам пі ля ваць са
ма стой на праз Au dio bo ok Bin der for Mac) ці, 
на пры клад, Bo ok P la y er”, — ра іць рас п ра цоў
ш чык „пар ты зан ска га” сай та.

Вар та ад зна чыць, што гэ та не пер шы 
пра ект Ча ран ке ві ча, які спры яе рас паў сю ду 
бе ла ру ска га сло ва і па пу ля ры за цыі бе ла
ру скай гі сто рыі. Ра ней, дзя ку ю чы яму, у су
свет ным па ву цін ні з’я ві лі ся ма па ста наў лен
ня Бе ла ру сі, пра што „Ні ва” пі са ла ў снеж ні 
2017 го да, по стар «Гі сто рыя Бе ла ру сі”, а так
са ма «Шэс ць дзя сят бе ла ру ска моў ных хі тоў 
су час нас ці» — су мес ны пра ект з Tu zinFM, па 
якім быў скла дзе ны спіс га лоў ных бе ла ру
ска моў ных пе сень за апош нія 30 га доў. Усе 
яны аб’ яд на ны пра ек там „Ле та піс”, пра які 
пі са ла „Ні ва” ў кра са ві ку.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Той, хто паг ля дзіць но вы спек такль Іа ан ны Троц 
«Ніх то не мо жа быць чар го вым ну ма рам», з агі
дай па ду мае пра фа шызм. Да гэ та га схі ліць 
не пап раў ная гі бель ма наш кі Ма рыі Скаб цо вай, 

за мар да ва най два дні да выз ва лен ня кан ц ла ге ра Ра вен
с б рук. У кан ц ла гер пат ра пі ла за ра та ван не яў рэ яў. Да ад
важ ных ра шэн няў нат х ніць яе спа чу ван не. Ма рыя Скаб
цо ва (18911945), су час ная свя тая Ру скай Пра ва слаў най 
Цар к вы, як ніх то, зве дае жах ад чу жа нас ці і пры ні жэн ня.

Жыц цё гэ тай не звы чай най жан чы ны зда ец ца не ве ра
год ным, — пі ша а. Ген рык Пап роц кі. — Яна, прыз на ная 
ў лі та ра тур ным све це па э тэ са, ад кі дае бляск ба гем на га 
жыц ця, да пыт вае ў свай го епі ска па, ці мо жа яна, ма ю
чы за са бой два няў далыя су жон ствы, стаць ма наш кай, 
ды не та кой ма наш кай з ма на сты ра, а та кой, што бу дзе 
жыць ся род лю дзей і нес ці да па мо гу дэг ра да ва ным 
лю дзям ву лі цы. Для кан сер ва тыў ных прад стаў ні коў эміг
ра цыі яе жыц цё яві ла ся ад ным вя лі кім скан да лам або 
ша лен ствам (яны ві да воч на не чу лі сло ў Апо ста ла Паў ла 
«Мы ша лё ныя для Хры ста», 1 Кар. 1, 23). Гэ тая цу доў ная 
жан чы на ва ўмо вах эка на міч на га кры зі су і ня ста чы гро
шай ар га ні за ва ла ча ты ры ася род кі да па мо гі, у тым дом 
для са ста рэ лых, дом для бяз дом ных су жон стваў ды 
ста лоў ку для бес п ра цоў ных. Ка лі ў аку па ва най Фран цыі 
па чаў ся прас лед яў рэ яў, ма туш ка Ма рыя ра шы ла ся ра та
ваць іх. Яна зна хо дзі ла пры ту лак для бяз дом ных дзя цей, 
у якіх ужо вы вез лі баць коў у Аў ш віц. Ёй, ма наш цы, уда ло
ся пра біц ца на зі мо вы ве лад ром, дзе саг на лі для вы ваз кі 
ў ла ге ры смер ці яў рэ яў, і вы но сіць ад туль у куб лах на 
смец це дзя цей. А пас ля, ра зам з на ста я це лем да ма во га 
хра ма Пак ро ва Прас вя той Ба га ро дзі цы пры ін тэр на це на 
вул. Лур мель у Па ры жы, ай цом Дзміт ры ем Кле пі ні ным, 
яны па ча лі вы да ваць сот ні фаль шы вых пас вед чан няў аб 
хрыш чэн ні. Усе ар га ні за та ры гэ тай ак цыі бы лі арыш та ва
ны. І ўсе яны за гі ну лі ў кан ц ла ге рах.

Спек такль «Ніх то не мо жа быць чар го вым ну ма рам» 
па чы на ец ца з дзі кай пе раст рэл кі. Як раз ідзе баль ша віц

ама та ры вы кон ва юць з глы бо кім ад чу ван нем і зна
ём ствам. Яш чэ па сён ня ў ма іх ву шах гу чаць соль ныя 
пар тыі ў вы ка нан ні Эвы Іва нюк ці Ян кі Ко ню ха. Воб ра зы 
і на строй спек так ля да паў ня юць муль ты ме дыі Яку ба 
Соб ча ка. Па ста ноў ка з удзе лам вя до май у бе ла ру скім 
ася род дзі мо ла дзі — Да мі ні кі Пуц, Пят ра Сві дэр ска га, 
Пат ры цыі Ні чы па рук, Эвы Іва нюк, Ма ры сі Та ра сюк, Ян
кі Ко ню ха, Лу ка ша Лі соў ска га, Ага ты Ус ці но віч, Ра фа ла 
Зда но ві ча, Да рыі Лу кян чук, Эвы Лу кя нюк — но вы пра ект 
Фон ду «Oi ko no mos».

Сцэ на рый на ас но ве кніж кі Сяр гея Га ке ля «Ма ці 
Ма рыя (18911945)» на ле жыць Іа ан не Троц, за ад но рэ
жы сёр цы па ста ноў кі. Спек такль «Ніх то не мо жа быць 
чар го вым ну ма рам» на поль скай мо ве. Дзе ля гэ та га пас
лу жыў поль скі пе ра клад зга да на га ўжо а. Ген ры ка Пап
роц ка га, які зна ка мі та спра віў ся не толь кі з бі яг ра фіч най 

про зай, але і з па э тыч ны мі рад ка мі свя той, пры ве дзе ных 
у бі яг ра фіі:

Są dwa spo so by ży cia:
moż na zgod nie z pra wa mi god nie cho dzić
po lą dzie — mie rzyć, wa żyć, prze wi dy wać.
Ale moż na cho dzić po wo dach.
Ale wte dy nie moż na prze wi dy wać,
wte dy ca ły czas trze ba wie rzyć.
Chwi la nie wia ry — i za czy nasz to nąć”.

Спек такль, як абя ца юць яго твор цы, гэ та ра сказ пра 
спро бы ха джэн ня па ва дзе. Гэ та ра сказ пра бяз меж ную 
і бе скам п ра міс ную лю боў, якая пе ра мо жа на ват у ча сы 
вя лі ка га па дзен ня ча ла ве ка...

Сло вам, най леп шая пра па но ва на сён ня!
Ар ты кул уз нік пад уп лы вам спек так ляпрэм’ е ры, якую 

я па ба чы ла 6 лі ста па да г.г. у Пад ляш скай опе ры і фі лар
мо ніі. Спек такль неў за ба ве па ка жуць у Вар ша ве, у пла нах 
так са ма па ез д ка ў Па рыж.

vГан на КАН Д РА ЦЮК

Ніх то не мо жа быць чар го вым ну ма рам 
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. уп ры го жан не, 2. част ка пло скас ці, 

пляц, 3. ша шач ная фі гу ра, 4. ай чы на дзю до, 
5. уча стак зям лі для вы рош ч ван ня га род ні
ны, 6. лек січ ная адзін ка, 7. го рад на або чы
не Бе ла веж скай пуш чы, 8. муж ца ры цы, 9. 
тай лан д скі ку рорт на Ан да ман скім мо ры, 
10. са вец кая эка на міч ная па лі ты ка па чат ку 
1920х га доў, 11. цяг нец ца за ігол кай, 12. 
ста ра жыт наг рэ ча скі ма тэ ма тык, „баць ка” ге
а мет рыі, 13. гмін ная мяс цо васць на Ар лян
цы, 14. ста ра жыт на ін дый скі эпас пра Ра му.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча
ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. 
У свет лых па лях ат ры ма ец ца ра шэн не — на
род ная па га вор ка.

(ш)

Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца 
да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ра шэн ні, бу
дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 42 ну ма ра

Бал хаш, звер, пеш ка, Буг, ды ван, мо да, 
буй вал, рэйд, Шы бе нік, ка ка ду.

Ра шэн не: Хлеб еш дый дру го му не шка-
дуй.

— Ка лі мы ў рэ пер ту ар хо ру ўклю чы лі 
тан цы, для ка лек ты ваў на Бе ла сточ чы не 
бы ла гэ та на віз на. За раз да боль шас ці 
пе сень да лу ча ем фраг мен ты на род ных 
тан цаў, якія спе цы яль на для на ша га хо ру 
рас п ра цоў вае Люд мі ла Фа дзі на. Гэ та ро
біць на шы вы сту пы больш ці ка вы мі і пры
ваб ны мі.

 — Вы мно га ра зоў вы яз джа лі на вы
сту пы ў Бе ла русь.

— Наш хор мно га ра зоў вы сту паў, між 
ін шым, у Мін ску, Ві цеб ску, Грод не, Ма ла
дзеч не, Смар го ні і мен шых мяс цо вас цях.

 — Важ най част кай рэ пер ту а ру хо ру 
з’яў ля ец ца прэ зен та цыя бе ла ру скіх 
аб ра даў. Ве даю, што Вы са мі пі ша це 
сцэ на рыі і зай ма е це ся рэ жы су рай аб ра
да вых па ста но вак.

— Я апі са ла аб ра ды на ас но ве ра ска
заў Ва лян ці ны Мар ці но віч з Крас на га 
Ся ла і Ве ры Ні чы па рук з Ма лін нік. Да ўсіх 
аб ра даў я са ста ві ла сцэ на рыі, на пі са ла 
вы каз ван ні для вы сту па ю чых у аб ра да
вых па ста ноў ках ха ры стаў. Пры дум ва ла 
жар ты, ды я ло гі і ўсё са стаў ля ла ў цэ лы аб
рад, а да па ма га лі мне ха ры сты, якія па мя
та лі аб ра ды са сва ёй мо ла дас ці. Паз ней 
з хо ру я вы лу чы ла дзве аб ра да выя гру пы 
і для іх пі са ла сцэ на рыі. Кі раў ні ком дру
гой гру пы ста ла Юлія Мі ран чук. Па ка за лі 
мы «Ква шан не ка пу сты», «Вя сел ле», «Пе
ра жо ві ны», «Сва ты», «Пры дан не», «Хрыс
ці ны», «Юрыя», «Бла га веш чан не» і ін шыя 
аб ра ды. У час «Спа саў скіх за пу стаў» 
прэ зен та ва лі мы ў бель скім ам фі тэ ат ры 
«Се на кос», «Жні во», «Пе ра пя лі цу», якія па
каз ва лі так са ма ў ін шых мяс цо вас цях. На 
ка ляд ных аг ля дах спя ва ем ка ляд кі.

— «Ва сі лёч кі» зай ма лі пры за выя мес
цы на фе сты ва лі «Бе ла ру ская пес ня» 
і ін шых кон кур сах. Вы ка за ных бы ло 
мно га пах валь ных слоў пас ля ва шых 
шмат лі кіх вы сту паў. Ва ша му хо ру і ха
ры стам бы лі прыс во е ныя ме да лі і ад
зна кі.

— «Ва сі лёч кі» ка лек тыў на і ха ры сты пер
са наль на ат ры ма лі ад прэ зі дэн та РП За ла
ты, Ся рэб ра ны і Брон за вы кры жы за слу гі, 
ад зна кі мі ніст ра куль ту ры і на цы я наль най 
спад чы ны РП «Зас лу жа ны для поль скай 
куль ту ры» і га на ро выя гра ма ты мі ніст ра 
куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Бы лі так са

ма ін шыя ўзна га ро ды. Хор дзей ні чае пры 
Бель скім до ме куль ту ры, які ў су вя зі з юбі
ле ем вы сту піў з пра па но ва мі ўзна га род 
для нас. Пэў на ат ры ма ем іх, але яш чэ не 
ве даю якія. Мне вель мі важ на, каб кож ны 
ха рыст ат ры маў га на ро вую гра ма ту з па
дзя кай за ма стац кую дзей насць.

— 23 лі ста па да гос ці бу дуць він ша
ваць Вас з юбі ле ем. Ка лі б маг лі здзей с
ніц ца тры па жа дан ні, ча го ха це лі б Вы 
для «Ва сі лёч каў»? 

— Перш за ўсё ха ры стам пат рэб нае моц
нае зда роўе, бо без яго не бу дзе і ка лек ты
ву. Доб ра бы ло б, каб маг лі мы вы сту паць 
на мно гіх кан цэр тах. Ка неш не, ха це ла ся б, 
каб больш ма ла дых асоб ха це ла зай мац
ца і вы сту паць з на мі на сцэ не.

— Дзя кую за раз мо ву і жа даю здзяй
с нен ня вы ка за ных Ва мі спа дзя ван няў.

vГу та рыў Аляк сей МА РОЗ

У «Ва сі лёч каў» 55-га до вая гі сто рыя

1Fпрацяг

Ку заў скі ўспа мін (6)

Ку за ву ад Ча ром хі-Стан цы раз дзя ляе 
рэч ка Ну рэц. Даў ней са стан цыі іш ло ся 
по бач вуз ка ка лей кі ў Глу пень, за тым праз 
драў ля ны мос цік і пра сёл ка вай да ро гай 
про ста ў вё ску. За раз вы ры соў ва ец ца мі ну-
лае. Род ны кра я від.

Ле там, ад рэч кі па Кар пін ска га хва ін ку, 
па а ба пал да ро гі кра са ва лі ся ні вы жы та 
і жоў та га лу бі ну. З пра ва га бо ку да ро гі, 
ся род па сяў но га по ля па ра ста ла ку пі на 
хва і ны, з ле ва га, блі жэй рэч кі — шы ро кая 
па ла са аль хо ва га пе ра ле ску. У цянь ку гаю 
скры ва ла ся адзі но кая хат ка. Пра жы ва-
ла ў ёй сва яч ка Ула дзі мі ра Кар пін ска га. 
У 1939 го дзе пе ра ся лі ла ся яна ў Са вец кі 
Са юз. Пас ля ква та ра ва ла там сям’я Юзі ка 
Рыд ля. У Кар пін ска га хва ін цы бы ло шмат 
гры боў. У даш коль ным уз рос це за пу скаў ся 
я ту ды на гры бы.

У лі пе ні 1944 го да пад Ку за вай пра хо-
дзіў жор ст кі бой. Тан ка вая часць са вец кіх 
войск, якая спы ні ла ся ў ля ску Ве ра сок, не 
маг ла прар вац ца ў Ча ром ху. Нем цы ста ві лі 
моц ную гар мат ную за по ру. Ад ной тан кет-
цы ўда ло ся пра ско чыць у ку пі ну сас ня ку. 
Там ма шы ну спас ціг гар мат ны сна рад. 
Як паз ней вы я ві ла ся, у ля ску пад Ку за вай 
за гі нуў Мі ха іл Куп ры я на віч Чу піл ка, яко му 
за ва ен ныя подз ві гі пас мя рот на прыс во і лі 
зван не Ге роя Са вец ка га Са ю за. Па ха ва ны 

быў у пры да рож най ма гі ле не па да лёк Ве ра-
ска. Пас ля вай ны астан кі ге роя пе ра вез лі 
на брац кія мо гіл кі Са вец кай Ар міі ў Мі лей-
чы чах. У тым жа мес цы, дзе бы ла раз бі та 
тан кет ка Чу піл кі, зда ры ла ся чар го вае няш-
час це. Трое пад лет каў за ду ма ла ра заб раць 
сна рад. Бо е га лоў ка ўзар ва ла ся і тры нац ца-
ці га до выя хлап чу кі за гі ну лі. Ка вал кі воп рат-
кі і цел ра скі ну ты бы лі па по лі і су меж ных 
дрэ вах.

Ку заў ская ву лі ца па чы на ла ся ад «смуж-
кі» з-за ся дзі бы Ры го ра Ра ман чу ка. Па коль-
кі ад рэч кі па Кар пін ска га хва ін ку пра ля га-
ла пяс ча ная да ро га, дык у да лін цы, пе рад 
ся лом па чы наў ся ба гон ны ад рэ зак, па рос-
лы але шы най, з яко га вы ця ка ла ва да. Ку-
заў цы наз ва лі гэ тае мес ца «смуж кай». Ру-
ча ёк за ага ро да мі па шы раў ся і за мя няў ся 
ў брод, за тым улі ваў ся ў рэч ку Ну рэц. У ся-
ле не бы ло бру ку. У час вес на во га раз вод-
дзя і даж джа во га над вор’я на ву лі цы ста я лі 
ба ю ры ва ды і граз ка га ба ло та. Най боль-
шыя ба ю ры зна хо дзі лі ся ка ля ся дзіб Яна 
Рэп кі і Пят ра Саў чу ка. Дру гая та кая то пель 
зна хо дзі ла ся ў «ба гон ці» па ся рэ дзі не ся ла. 
Ку заў цам і ў дум цы не бы ло доб раў па рад-
ка ваць сель скую ву лі цу. Ідэя па сту пі ла з па-
ве та. У 1960 го дзе я пра ца ваў у Гай наў скай 
га рад ской ра дзе. Ад ной чы па тэ ле фа на ваў 
мне кі раў нік Па вя то ва га ад дзе ла ка му ні ка-
цыі Ан та сюк ды ска заў:

— Спа дар Сі да рук, мо жа б ар га ні за ваць 
у вас ма дэр ні за цыю вя ско вай ву лі цы на 
гра мад скіх па чат ках? Тран с пар там мы за-
бяс пе чым. Ра бо чая сі ла ва ша.

Пра па но ву я прад’ я віў сол ты су Пят ру 
Саў чу ку. І ра шы лі мы так. Зра бі лі спі сак жы-
ха роў вё скі і на ве да лі кож на га гас па да ра 
па а соб ку. Па ча лі з пер ша га ну ма ра до ма.

— У ня дзе лю ар га ні зу ем гра мад скі па-
чын. Бу дзем бу да ваць ву лі цу. Пат рэб на ра-
бо чая сі ла. Вый дзе це на ра бо ту?

— Ча му не. Па ма гу.
— Дык пад пі шы це.
— Я пер шы? — не да вер лі ва за пы таў гас-

па дар.
— Ад вас па чы на ем.
Рас пі саў ся. Ніх то не ад ка заў ся.
У наз на ча ны дзень за е ха лі ча ты ры трак-

та ры «Ур сус». Жу жаль да мо ві лі ся браць ад 
чы гу нач ні каў з па ра воз на га дэ по. Ся ля не 
пра ца ва лі з вя лі кай ах во тай. Хто вый шаў 
з рыд лёў кай, хто з граб ля мі. Па ло ву ву лі цы 
за сы па лі шла кам у адзін дзень, дру гую па-
ло ву — у чар го вую ня дзе лю. Так змя ні ла 
аб ліч ча ку заў ская ву лі ца перш-на перш у па-
ло ве 1960 го да. Жы ха ры бы лі за да во ле ны. 
Мне вы па ла на до лю ат ры маць га на ро вую 
гра ма ту за ар га ні за цыю гра мад ска га па-
чы ну ад Па вя то ва га ад дзе ла ка му ні ка цыі 
ў Гай наў цы.

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

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Ажыц ця віш свае ідэі. Ін-
стынкт ця бе не пад вя дзе! 18-22.11. — гуч ныя 
спрэч кі з пар т нё рам. 22-24.11. слё зы хва ля ван-
ня і ра дас ці. Не за лом лі вай рук, му сіш знай с ці 
вы хад. З 21.11. (да 27.11.) мо жаш нат ра піць на 
ці ка вую пра па но ву пра цы, спа лу ча ную з абу-
чэн нем. Пас ля 19.11. па ні зіц ца твой іму ні тэт, 
сха дзі да доб ра га ле ка ра.

(21.04. — 21.05.) Пас ля 20.11. пра па но ва 
вы ез ду з абу чэн нем. З 22.11. бу дзеш це шыц-
ца па вы шэн нем. Бу дзеш кры ху свар лі вы. Цяж-
ка бу дзе з кам п ра мі сам, та му не пла нуй ні я кіх 
не га цы я цый. Гро шы бу дуць, але хут чэй на 
па пе ры. Вель мі ўраж лі вы ця пер твой стра ва-
валь ны шлях — піль нуй ся з ежай. Аба вяз ко ва 
сха дзі да ле ка ра, хоць та бе зда ец ца, што «са-
мо пя рой дзе».

(22.05. — 22.06.) Пас ля 20.11. на тва ім 
ра хун ку мо жа па я віц ца мі лая нес па дзя ван ка. 
22-24.11. твае па чы ны на бя руць від нас ці і раз-
ма ху. Спраў насць ро зу му, ін тэ лі ген т насць і про-
ста ге ні яль ныя за ду мы мо гуць па маг чы ўзаб-
рац ца та бе на па ру пры сту пак вы шэй у жыц ці. 
З 17.11. па гро зы для твай го зда роўя. Не гу ляй 
не бяс печ на, бо цяж ка ўсё бу дзе га іц ца. Не па-
мы лі до зы ля кар стваў.

(23.06. — 23.07.) Лепш ця пер не шу кай яш-
чэ сва ёй па ла він кі. Ад 19.11. пос пе хі ў на ву цы. 
З 19.11. не пры мя няй ні я кіх цуд-ды е таў, бо хут-
ка пас ля па паў не еш. 24.11. цяж кі на строй хут-
ка мі не. Фай ныя і зай маль ныя су стрэ чы з рад-
нёй і сяб ра мі. 18-20.11. за піс вай тэр мі ны, не 
спаз ні ся. 22-24.11. прач нуц ца бес пад стаў ныя 
нес па коі. Вы кінь з ля доў ні пап са ва ныя пра дук-
ты. Мо жаш сха дзіць да ле ка ра-на ту ра лі ста ці 
бі я э нер га тэ ра пеў та.

(24.07. — 23.08.) З 21.11. мо жа та бе зда вац-
ца, што ты адзін су праць усіх. Пас ля 22.11. пе ра-
ка на еш ся, як доб ра ста яць твае ак цыі ў фір ме. 
Мі лая кам па нія сяб роў па мо жа за быць та бе на 
ўсе кло па ты і па ра зы. Кры ху нуд на ва та ў сям’і 
(ма на тон насць пас лаб ляе су вя зі). Не гу ляй 
у дык та та ра з пар т нё рам. Леп шыя гро шы за 
ўзор ную пра цу. Не ша лей на ву лі цы! Піль нуй ся 
з ежай, ця пер мож на паў нець на ват ад ва ды

(24.08. — 23.09.) Ад 20.11. ляг чэй та бе бу-
дзе за ся ро дзіц ца. З 22.11. доб ры мо мант на 
зас на ван не су пол кі, пад пі сан не кан т рак таў, 
на ладж ван не біз не са вых кан так таў. За хо піш 
усіх сва і мі ве да мі, бу дзеш ззяць у ата чэн ні. Бу-
дзеш улю бён цам зна ё мых і ду шой кам па ніі. 
17-21.11. лепш тры май язык за зу ба мі. З 22.11. 
кі ра ван не мро я мі і жа дан ня мі мо жа ця бе моц-
на рас ча ра ваць. Ня хай ця бе не тур буе не за да-
валь нен не і чор нае ба чан не бу ду чы ні.

(24.09. — 23.10.) Да 20.11. бу дзеш мець на-
го ды зра біць усё па-свой му. Будзь ад кры тым 
на но выя маг чы мас ці, бо лёс ня се та бе но выя 
шан цы. З 21.11. бу дзеш ліш не па бу джа ны, і пе-
ра вя лі чыш шмат праб лем. Бу дзеш праг ны, не 
па паў ней. З 22.11. бу дзеш ве даць, на што ста-
віць. Ка лі зай ма еш ся спор там, пач нуц ца ў ця бе 
пос пе хі. А ка лі яш чэ не — вар та па чаць, ха ця б 
ад пер ша га кі ла мет ра.

(24.10. — 22.11.) З 21.11. (да 26.11.) мо-
жаш зра біць да ска на лы ін та рэс. У па ры, ка лі 
бы лі пе раш ко ды, пас ля 18.11. усё пой дзе цу-
доў на. Лепш у фір ме, асаб лі ва ка лі гэ та твой 
біз нес. З 22.11. (да 26.11.) час на ін ве сты цыі 
з ма раў! Не зры вай ся на ра бо ту без сня дан-
ку! Вар та зра біць кан т роль ныя аб с ле да ван ні 
зда роўя.

(23.11. — 22.12.) З 22.11. (да 26.11.) цу-
доў ныя га ра чыя хві лі ны ў па ры. Мо жаш пас ля 
18.11. ру шыць з ка пы та ўпе рад. Доб ры мо-
мант з 22.11. на за ру чы ны ці шлюб. Мо жаш на-
быць штось ці тан ней у «гру по не» ў ін тэр нэ це, 
на ват на пры клад ку піць бі лет на са ма лёт. Ад-
па чы вай, доб ра вы сы пай ся — ці куе пра сту да. 
Стра лец з апош ніх дзён зна ка — піль нуй ся, каб 
не па паў нець!

(23.12. — 20.01.) 18-19.11. не пап раў ляй та-
го, што дзей ні чае вы дат на. Па я віц ца шанц па вы-
шэн ня, боль шай зар пла ты або на ват но вай пра-
цы. Ні чо га не куп ляй да ра го га, не зас ноў вай 
па куль улас на га біз не су (да 26.11.) Дроб ныя 
праб ле мы са зда роў ем з-за ўлас най за слу гі, 
трэ ба бу дзе сес ці на ды е ту або змя ніць стыль 
жыц ця. Ежу прып раў ляй тра ва мі.

(21.01. — 19.02.) Не дай са бе пад к рас ці 
ідэй. Са чы за на він ка мі ў тэх ні цы, на ву цы, вы ву-
чай мо вы — неў за ба ве гэ та бу дзе твой ко зыр. 
Пап ра сі шэ фа но выя за дан ні (па ці ху, бо гэ та 
мо жа вык лі каць зай з д расць за віс ні каў); ды не 
на сі но са ўго ру. Не кі руй ся стэ рэ а ты па мі. Бя-
ры спра вы які мі яны ёсць і ні чо га не змя няй сі-
лай. Улас ную дзей насць спа лу чы з пра цай у ка-
лек ты ве. З 21.11. (да 27.11.) не ра бі ін шым на 
злосць, са шко дай для ся бе.

(20.02. — 21.03.) З 19.11. зна ка мі ты мо мант 
раск ру нуць кар’ е ру. Пас ля 20.11. най леп шыя 
ла ды ў кар’ е ры, мо жаш зрэ а лі за ваць свае пла-
ны, да сяг неш му ра ва ных вы ні каў, ма еш шан цы 
на па вы шэн не. Але не хва лі ся гэ тым, бо бу дзе 
гэ та ка лоць за віс ні кам у во чы. Ча ла ве чая зай з-
д расць мо жа пры нес ці шмат шко ды! Але ў па-
ры мо жа це апы нуц ца на па ва ро це. У па чуц цях 
з 22.11. пе ра ка на еш ся, як вель мі моц на ка ха-
еш. Ры бы з дру гой дэ ка ды — пас п ра буй це на-
род най ме ды цы ны.
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Мо жа, пач ну так.

— Аб ра гам Брун стайн, Пру жан скі, 
якія раз да ва лі мя са па да мах з ры ту аль
на га за бою, ры мар Фрэд ман, выт вор ца 
мы ла Ро чык, ган д ляр ску рай Зе ля ко віч, 
шаў цы — Мар дэц кі, Ед вах, Ка гаж, выт
вор ца га за ва най ва ды Ма цэф, ган д ляр 
збож жам Фі шэ ле віч, май ст ра га дзін ні каў 
Фай н зіль берг, сле сар Га іт, цы руль ні кі 
— Аб рам скі, Но вінь скі і крам ні кі — Фей
дэль ман, Ка ган, Карп і ін шыя [у: Ży dzi 
w Gród ku, „Wia do moś ci Gró dec kie”, 1996, 
nr 3, s. 6; тэкст ар ты ку ла — фраг мент ус
па мі наў Хаі Фай гельБе ке ро вічБрэ скай, 
апуб лі ка ва ных у Із ра і лі ў 1963 г. у Кні зе 
па мя ці гмі ны Га ра док ка ля Бе ла сто ка 
пад рэ дак цы яй М. Сі мі ё на (пе ра клад А. 
Бя лец ка га, рэ дак цыя М. Пра ка пюк, Ю. 
Хмя леў скі)].

Да ка го з іх на ле жа лі тыя пла до выя 
дрэ вы? Хто іх па са дзіў і па лі ваў? Мы не 
бу дзем ве даць. Пад час Дру гой су свет
най вай ны габ рэй скі свет Га рад ка быў 
цал кам зніш ча ны. Я ўжо толь кі рваў іх
нія яб лы кі!

Да ро та ў сва іх рэ пар та жах раз маў ляе 
з людзь мі, жы ха ра мі Га рад ка. Яна раз
маў ляе з імі пра гі сто рыю і су час насць. 

Ме на ві та з яе рэ пар та жаў я да ве даў ся 
пра док та ра Льва Цу кер ма на. «Таб ліч ка 
25 х 20 сан ты мет раў. З лі ста во га ме та лу. 
Доб ра га, эма ля ва на га. У да во лі доб рым 
ста не. Ар куш злёг ку саг ну ты, па кра ях 
дзені дзе прар жа ве лы. На бе лым фо не 
сі ні над піс: Dr. med. LEW CU KIER MAN le-
karz.

Кні га Да ро ты так са ма та кая да ні на па
мя ці гэ та му мес цу на зям лі. Для тых лю
дзей, якія жы лі і жы вуць тут. Доб ра, што 
яна па спе ла па раз маў ляць з не ка то ры мі 
з іх (ча ста пабе ла ру ску) пра Га ра док 
да вай ны і пас ля вай ны. Тут ёсць ге роі 
з пло ці і кры ві, і мес ца, дзе яны жы вуць. 
Ба бу ля, дзед, за вод чы кі ко ней, жы ха ры 
па меж ных вё сак, шап ту хі, Мі ха лоў скія, 
га луб ні кі. Гэ та яны — бе ла ру сы, па ля кі, 
габ рэі і ту тэй шыя. І мно гія ін шыя, якія бы
лі да нас аль бо яш чэ зна хо дзяц ца по бач 
з на мі. Увесь іх ма лень кі су свет!

Да ро та не хо ча, каб гэ тыя «на шы са
ды» бы лі пу сты мі. Сва ёй кні гай па ка за ла 
нам Га ра док і яго ва ко лі цы, Пад ляш ша. 
А, мо жа, яна нам па ка за ла больш? Яна 
на са мой спра ве пра я ві ла ча ла веч насць. 
Яна па ка за ла той доб ры бок, што вар

та быць доб рым. Яна па ка за ла нам, 
што вар та па мя таць. Яна па ка за ла той 
больш свет лы бок на ша га іс на ван ня ў гэ
тым «слёз ным ста рон ні». Ці бу дзе гэ та 
вя лі кі го рад, ці ма лая мяс цо васць, як 
на пі саў Іг нат Кар по віч, на кан цы ні чо га. 
А мо жа ў па чат ку ўся го? Я ду маю, што 
яна ха це ла па ка заць, як усё па чы на ец

ДЗЕНЬ ГЕ РО ЯЎ 2019
     Да ра гія Су ро дзі чы Бе ла ру сы!

Як і кож ны год ў гэ ты во сень скі ме сяц, Бе ла ру сы з удзяч нась цю пры па мі на юць і ад-
да юць чэсьць сва ім слаў ным Случ ча ком, якія пай ш лі зма гац ца пад бел-чыр во на-бе лым 
сьця гам за сваю зя мель ку. Пай ш лі ўмі раць каб жы ла Бе ла русь!

У гэ тым го дзе — так са ма ў лі ста па дзе — ад бу дзец ца ў Віль ні пе ра па ха вань не Ка сту ся 
Ка лі ноў ска га і ін шых ге ро яў Паў стань ня 1863-1864 г. ў Бе ла ру сі. Да сюль ля жа лі іх за мар-
да ва ныя па рэш т кі у агуль най не паз на ча най яме на Зам ка вай Га ры.

З на го ды пе ра па ха вань ня, ад бу дзец ца ў Віль ні вя лі кая ўра чы стасьць 22-га лі ста па да. 
Да ра гія Су ро дзі чы, пра шу ўсіх Вас да лу чыц ца дум ка мі да гэ тае па дзеі. Пры па мі наю што 
па роль паў стан цаў быў:

Ка го лю біш?
Люб лю Бе ла русь!

Так уза ем на!
А вось што пі саў нам з-пад шы бень ні цы, за су джа ны цар скі мі ўла да мі на сьмерць, наш ге рой. Сёнь ня як ні ко лі хо чу, каб Вы 

па чу лі яго ныя сло вы лю бо ві да свае Баць каў ш чы ныі і свай го на ро ду:
„Бра ты мае, му жы кі род ныя. З-пад шы бень ні цы ма скоў скай пры хо дзіць мне да Вас пі са ці, і мо жа раз астат ні! Гор ка па кі нуць 

зя мель ку род ную і Ця бе, да ра гі мой на ро дзе. Гру дзі за стог нуць, за ба ліць сэр ца, но не жаль зьгі нуць за Тваю праў ду. Прый мі на-
ро дзе маё сло ва прад сь мер т нае, бо яно, як з та го сьве та, толь кі для даб ра Твай го на пі са на!”

І кан чае Ясь ка, гас па дар з-пад Віль ні, свой ліст усім нам ве да мы мі сло ва мі: „Бо я Та бе з-пад шы бень ні цы ка жу На ро дзе, што 
та ды толь кі за жы веш шчась лі ва, ка лі над Та бою Ма ска ля ўжо ня бу дзе”!

Сло вы гэ тыя ак ту аль ныя па сёнь ня! Ха ця дзяр жа ва на ша не за леж ная, кі ру юць ёю яш чэ ўсё во ра гі на шай сва бо ды. Дык па мя-
тай ма „сло ва прад сь мер т нае” на ша га ге роя, да ра гія Су ро дзі чы, бо „толь кі для даб ра на ша га яно на пі са на”!

ЖЫ ВЕ БЕ ЛА РУСЬ!
Івон ка Сур віл ла

Стар шы ня Ра ды БНР
Лі ста пад, 2019 г.

* * *
Пу сты ста ры сад квіт нее пад ра ні цу,
Дзе ці пчол,
Лё та юць як даў ней іх баць кі,
Сон ца па чы нае свя ціць,
Ста но віц ца цяп лей,
Хоць у ім больш ня ма лю дзей,
Што па са дзі лі гэ тыя дрэ вы,
І тых, хто па лі ваў іх,
Ка лі не бы ло даж джу,
Каб уну кі ме лі плён іх няй пра цы,
Па пя роў кі, каш тэ лі, ан то наў кі,
Ад но дрэ ва шэ рай рэ не ты,
Пла ды ан то наў кі кіс ла ва тыя,
Не ўсім гэ та па да ба ец ца,
Яны ста но вяц ца больш да лі кат ны мі і смач ны мі,
Ка лі ад ле жац ца на хо ла дзе,
Па ды хо дзяць яны для шар лот кі і кам по таў,
Мож на іх так са ма су шыць на зі му,
Ка лісь яны заў ж ды рас лі ў ся лян скіх са дах,
Устой лі выя яны да ма ра зоў, хва роб і шкод ні каў,
А я ся джу на пло це,
І гля джу на іх квет кі.

Я ве даю Га ра док і яго ва ко лі цы. Я ж 
ро дам з гэ тай зям лі. Як і ін шыя, якія 
жы лі тут і якіх апі са ла Да ро та Суль жык 
у сва ёй кні зе з аран жа вы мі вок лад ка мі 
і са здым кам дзед кі, ста яў ша га з ка нём. 
Мне толь кі зда ва ла ся, што ве даю Га ра
док!

Ме на ві та ў Га рад ку 19 каст рыч ні ка 
2019 го да ад бы ла ся пра мо цыя яе кні гі 
п.з. «Zdję cie z ko niem. Re por ta że z Gród ka 
i oko lic». Гэ та збор нік з 16 рэ пар та жаў 
з Га рад ка, яго ва ко ліц і ін шых мес цаў 
Пад ляш ша. Рэ пар та жы бы лі ство ра ны 
ў 19922015 га дах і дру ка ва лі ся ў «Ча со
пі се».

На вок лад цы зга да най кні гі змеш ча на 
фо та дзе да Да ро ты — Мі ка лая Кузь мі
ча. Як я да ве даў ся ад баць кі Да ро ты, 
які быў на пра мо цыі кні гі, яе дзед быў 
хрос ным баць кам май го баць кі, так са ма 
Мі ка лая.

Не так даў но я пра чы таў кні гу Мо ні кі 
Шнай дэр ман «Pus ty las». Я так са ма быў 
на яе аў тар скай су стрэ чы. Аў тар ка ча ста 
ка жа, што «жы ву чы, мы зай ма ем мес ца 
тых, хто быў пе рад на мі, гэ та ві да воч
ная чар го васць спраў». З ін фар ма цыі аб 
кніж цы на сай це вы да ве цтва «Czar ne» 
мо жам пра чы таць: «Пу сты лес» гэ та 
апо вед аў тар кі пра Ва ла вец, бэ скід скую 
вё ску, з якой па чар зе зні ка лі шу ка ю чыя 
шчас ця за акі я нам бед ня кі, ві зі я нер скія 
наф та ві кі, яў рэі, цы га ны і лэм кі. Гэ та 
так са ма да ні на па ва гі да гэ та га мес ца 
на зям лі, яго гі сто рыі, пры ро ды і яе жы
ха роў».

Доў гі час ха дзі ла за мною тэ ма «Пу-
сто га, ста ро га са ду». На са мой спра ве 
на ват вель мі доў га. Та кія «пу стыя са ды» 
заў сё ды бы лі по бач са мной. На ву лі цы 
Кры вой у Га рад ку. Адзін «Пу сты сад» 
— пу сты, бо без гас па да ра, быў по бач, ад
ра зу за ага ро джай. Дру гі так са ма не да
лё ка, за лі пай по бач з до мам... На жаль, 
гэ та бы лі са ды, ула даль ні каў якіх я не 
ве даў. Ду маю, што гэ та рэш т кі са доў, па
са джа ных да Дру гой су свет най вай ны. Іх 
ула даль ні каў вы вез лі ў лі ста па дзе 1942 
го да, пас ля лік ві да цыі га ра доц ка га ге та 
і вы ваз цы лю дзей у Трэб лін ку.

«Ся род габ рэй скіх жы ха роў Га рад ка 
між ва ен на га пе ры я ду згад ва лі ся, між 
ін шым, ула даль ні кі кра маў — Брат ма хе
ры, Сы ма хо ві чы, Фай з бер гі, краў цы — Фі
дэль, Кра мер, Зі гель, Гар бер, хле ба пё кі — 
ся мей ства Швар цаў і Лю ба ві чаў, мяс ні кі 

ца. Не толь кі як па чы на ец ца, але і як 
доў жыц ца. Да ро та ка жа, што больш не 
бу дзе пі саць, што на гэ та не мае ча су. 
Гэ та, ве ра год на, бу дзе стра тай не толь кі 
для Да ро ты, ці для мя не аса бі ста, для 
Га рад ка ці Га ра доц кай зям лі. Я ду маю, 
што гэ та бы ла б стра та для ўсіх нас. Маг
чы ма, што і для ча ла ве цтва.

Да ро та Суль жык — жы хар ка зям лі, 
гэ тай пад ляш скай зям лі. І ча сам я зай
з д рош чу Да ро це лёг кас ці на пі сан ня, 
ма быць, не толь кі пі сан ня, але і лёг кас ці 
паг ля ду, што ба чыць гэ тых лю дзей. Ця
пер я зма гу ўба чыць яе ге ро яў і гэ тых 
ге ро яў, пра якіх ніх то ні чо га не пі саў і ні
ко лі не на пі ша. І ге ро яў з «Пу сто га ле су» 
Мо ні кі Шнай дэр ман.

Да вай це бу дзем пі саць, пі саць пра лю
дзей, каб не за стаў ся пас ля нас пу сты 
лес, пу стое по ле ці пу сты сад. 

 Кні гу вы да ла Та ва ры ства сяб роў Га ра-
доц кай зям лі пры фі нан са вай пад т рым-
цы Га ра доц кай гмі ны.

vДа ры юш ЖУ КОЎ СКІ

 Да ро та Суль жык


