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Віялета Нікіцюк-Пяркоўскаяè3

Вершы Любыè9

— Я напішу ў час перапісу, што я — 
беларус. Важныя мне таксама наша 
мова і традыцыі. Няма чаго баяцца, 
каб назваць сваю нацыянальнасць, 
паколькі ахоўваецца таямніца на
конт усіх даных, якія нашы жыхары 
напішуць у інтэрнэтных бланках 
у час перапісу насельніцтва, — заяў
ляе войт гміны ДубічыЦаркоўныя 
Лявон Малашэўскі.

Настаяцель Прыхода Пакровы 
Божай Маці ў ДубічахЦаркоўных 
мітрафорны протаіерэй Андрэй Які
мюк заклікае трымацца сваёй веры 
праваслаўнай, не забываць пра бе
ларускую нацыянальнасць, родную 
мову, традыцыі і не баяцца запісвац
ца ў час перапісу беларусамі. Мае 
суразмоўцы ў ДубічахЦаркоўных 
кажуць, што ў час перапісу запішуц
ца беларусамі і іншых заклікаюць 
так зрабіць.

Праведзеныя мною размовы тычацца 
пробнага Нацыянальнага ўсеагульнага пе
рапісу насельніцтва і кватэр, які ў красаві
ку гэтага года мае быць праведзены ў Ду
біцкай гміне — адзінай гміне Падляшскага 
ваяводства. На падставе пробнага перапі
су ў вылучаных гмінах ва ўсіх ваяводствах 
маюць быць намечаны і карэктаваны 
недахопы па арганізацыйных пытаннях 
і метадах навуковых даследаванняў да
ных перапісу. Усё гэта робіцца з мэтай пас
пяховай падрыхтоўкі да Нацыянальнага 
ўсеагульнага перапісу насельніцтва і ква
тэр у 2021 годзе. У час перапісу беларусы 
па ўсёй Польшчы будуць маглі напісаць 
на сайце Галоўнага статыстычнага ведам
ства ў адпаведным бланку пра прыналеж
насць да беларускай нацыянальнасці.

— Так папраўдзе я не ведаю, чаму ме
навіта Дубіцкая гміна была вылучана, як 
адзіная гміна ў нашым ваяводстве, для 
пробнага перапісу насельніцтва. Можа 
таму, што ў нас горшыя паказчыкі па 
дэмаграфіі і бюджэце на фоне суседніх 
і многіх іншых гмін. Калі параўнаць лік 
жыхароў гміны ў першай палове васьмі
дзясятых гадоў і цяпер, то ён паменшаў 
больш чым удвая. Большасць жыхароў 
гміны складаюць пенсіянеры, многа 
дамоў пустуе. Больш за палову тэрыто
рыі гміны займаюць лясы. Цяпер жыве 
ў нас прыблізна 1500 асоб. Кожны год па
мірае каля 50 чалавек. Пры гэтым у міну
лых гадах нараджалася каля пяці дзетак 
у год і толькі ў 2019 годзе нарадзілася 
дзесяць дзетак. Гэты апошні паказчык 
можа быць рэзультатам праграмы 500+. 
Аднак можа аказацца, што гэта часовая 
з’ява і толькі ў мінулым годзе крыху 
больш дзетак нарадзілася, — кажа войт 
Дубіцкай гміны Лявон Малашэўскі.

У Пачатковай школе ў ДубічахЦаркоў
ных вучыцца крыху больш за 50 асоб, 
а ў дашкольных аддзяленнях займаецца 
каля 20 дзетак. Яшчэ ў 1983 годзе ў Ду
біцкай гміне жыло каля 3700 чалавек, 
а цяпер колькасць жыхароў ледзь пера
вышае 1500 асоб. У сярэднім на адным 
квадратным кіламетры ў Дубіцкай гміне 
пражывае 10 асоб і гэта самы нізкі па
казчык шчыльнасці насельніцтва ў гмі
нах Гайнаўскага павета.

— Можа ў Статыстычным ведамстве 
ў Беластоку думалі таксама, што ў нашай 

памежнай гміне жыве многа імігрантаў 
зза ўсходняй мяжы. Аднак такога няма. 
Некалькі асоб з Беларусі жыве ў сужон
ствах з нашымі жыхарамі і адна шмат
дзетная сям’я з Украіны пасялілася ў нас. 
Затое эміграцыя маладых людзей у гара
ды працягваецца. У нашых вёсках у ас
ноўным жывуць старэйшыя людзі, шмат 
дамоў пустуе. Крыху сталі купляць у нас 
дамы і пасяляцца асобы і сем’і звонку, 
якія рамантуюць хаты перад пасяленнем 
у іх, — гаворыць войт Лявон Малашэўскі.

Можа пералічаныя з’явы спрычынілі
ся да правядзення менавіта ў Дубіцкай 
гміне пробнага перапісу насельніцтва.

— Ёсць у нас добрыя ўмовы для развіц
ця турызму, але не знайшоўся інвестар, 
каб арганізаваць вялікі турыстычны ася
родак. Няма ў нас таксама вялікіх вытвор
чых прадпрыемстваў, якія давалі б боль
шы даход у гмінны бюджэт і дазвалялі б 
выдаткоўваць больш уласных сродкаў на 
інвестыцыі. Аднак мы стараемся прыцяг
нуць вонкавыя сродкі і інвестуем. Мадэр
нізуем дарогі, рамантуем святліцы, будуем 
водаправоды, каналізацыйную сетку і рэ
алізуем іншыя інвестыцыі, — кажа войт 
Лявон Малашэўскі і ў размове вяртаемся 
да перапісу насельніцтва і козыраў ад 
таго, што ў Дубіцкай гміне выдатную боль
шасць жыхароў складаюць беларусы.

— Паколькі ў нашай Пачатковай 
школе ў ДубічахЦаркоўных дзеткі ву
чацца беларускай мове, дадатковыя 
субвенцыі з дзяржаўнага бюджэту, якія 
можна атрымаць пры ўмове навучання 
мове нацыянальных меншасцей, даз
валяюць дзейнічаць нашай невялікай 
школе надалей. Аднак у апошнім годзе 
з гміннага бюджэту мы дафінансавалі 
дзейнасць нашай школы ў памеры 500 
тысяч злотых і гэта абмежавала сродкі 
на інвестыцыі. Арганізуюцца ў нашай гмі
не таксама беларускія мерапрыемствы 
з падтрымкай дзяржаўнага бюджэту, 
— кажа войт Малашэўскі і дабаўляе, што 
жыхары Дубіч і іншых вёсак у гміннай 
управе могуць афармляць свае справы, 
размаўляючы на мясцовай гаворцы 
і так робяць. Пра яе, магчыма, таксама 
будуць маглі напісаць у час пробнага пе
рапісу насельніцтва.

— Мы ў Дубіцкай гміне размаўляем 
на сваёй дыялектнай мове, а ў нашай 
Пачатковай школе дзеткі вучацца бе
ларускай літаратурнай мове. Ладзяцца 
ў нашай гміне беларускія імпрэзы і мы 
адчуваем сябе беларусамі, — гаворыць 
жанчына з ДубічЦаркоўных.

Калі ад мяне даведваецца пра пера
піс насельніцтва, кажа, што запішацца 
беларускай.

— Я не чуў пра новы перапіс насельні
цтва. Аднак гэта наш абавязак запісац
ца беларусамі і я ў час перапісу напішу, 
што я — беларус. Думаю, што нашы жы
хары запішуцца беларусамі. Калі я пра
цаваў пісьманосцам, у вёсках нашай 

чытайцеF10
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Новы віток 
рэпрэсій

Эх, эліты!

Сваімі вачыма

Ві рус ня на віс ці

У па пя рэд нім ну ма ры „Ні вы” пра цяг ва
лі мы ас вят ляць па дзеі звя за ныя з кры
ва вы мі зда рэн ня мі на Бе ла сточ чы не, на 
зло ме сту дзе ня і лю та га 1946 го да і стаў
лен нем да іх поль скіх па лі тыч ных сіл. Пе
рад на мі чар го вае вып ра ба ван не з гэ тай 
жа се рыі. Ме на ві та ў ня дзе лю, 23 лю та га, 
у Гай наў цы ў пя ты ўжо раз мае мець мес
ца ар га ні за ва ны на цы я на лі стыч ны мі 
кру га мі Гай наў скі марш па мя ці вык ля тых 
жаў не раў, які што год вык лі кае пра тэ сты 
не толь кі слоў ныя, але і фі зіч ныя. Га лоў
ным ге ро ем гэ та га на цы я на лі стыч на га 
ві до віш ча з’яў ля ец ца ме на ві та Ра му альд 
Райс „Бу ры” — ча ла век ад каз ны за кры
ва выя зла чын ствы су праць бе ла ру ска га 
на сель ні цтва Гай наў ска га і Бель ска га 
па ве таў. У фей с бу ку яго ар га ні за та ры 
вык ла лі ад мыс ло вую за я ву, якая ад к ры
та ды хае між на цы я наль най ня на віс цю. 
Дзе ля па мя ці і гі сто рыі пры во джу яе ў гэ
тым мес цы:

„Haj nów ka (Pod la skie) — mias to po ło żo ne 
na wschod nich ob rze żach na sze go kra ju. Ale 
czy na pew no? Ad mi nis t ra cyj nie ow szem, 
lecz men tal nie... jest to je dy ne mias to w Pol
s ce, w któ rym do dzi siaj szar ga się dob re 
imię żoł nie rzy po dzie mia nie pod leg łoś cio we
go. To właś nie tam na na szych bo ha te rów 
mó wi się ban dy ci i zbrod nia rze. To właś nie 
w tym mieś cie lu dzie ska zy wa ni są za ok rzyk 
„precz z ko mu ną” lub rze ko my czyn ny na pad 
na fun k c jo na riu sza po lic ji. To właś nie tam do 
pew ne go mo men tu nie wy wie sza no pol skich 
fl ag na uro czys toś ci pań stwo we. To właś nie 
w tej że Haj nów ce od by wa ły się po cho dy 1
ma jo we, za miast uro czys toś ci zwią za nych 
cho ciaż by z na ro do wym dniem pa mię ci 
Żoł nie rzy Wyk lę tych. I to właś nie tam wie
lu miesz kań ców na zy wa sie bie Ru si na mi, 
a tam tej sze zie mie wed le ich mnie ma nia są 
oku po wa ne. Haj nów ka na le ży do pań stwa 
pol skie go. Dla te go też na szym mo ral nym 
obo wiąz kiem jest to, aby w koń cu na tej jak
że czer wo nej zie mi pol ska myśl zwy cię ży ła”. 
„Wszys t ko ma swój po czą tek i ko niec. Dla te
go te raz przy szedł czas na nas — Po la ków. 
Lu dzi zde ter mi no wa nych, któ rzy chcą oba lić 

os tat ni bas tion ko mu ny w Pol s ce. Suk ce syw
nie, krok po kro ku. Aby zbu rzyć ten be ton pot
rzeb ny jest każ dy z Was. Wa sza obec ność 
te go dnia w Haj nów ce po ka że czer wo nej 
wła dzy, a tak że jej sym pa ty kom, że ich wiz ja 
i czas mi nął bez pow rot nie”.

Пас ля пра чы та на га хо чац ца пра сіць 
Уся выш ня га, каб для аў та раў гэ тых рад коў, 
за ра жа ных ві ру сам ня на віс ці, вяр нуць у ду
шы і га ло вы агуль на гу ман ныя ча ла ве чыя 
каш тоў нас ці, а для па лі ты каў і дзяр жаў ных 
улад, якія га да мі да ва лі ма раль ны да звол 
на ўсхва лен не і ўзвы шэн не „Бу ра га”, про
ста пры няць суп раць дзей ныя ме ры да 
за клі каў, якія ня суць з са бою ма раль ны 
шан таж і паг ро зу, між ін шым, і для на шай 
бе ла ру скай на цы я наль най мен шас ці. Пі шу 
гэ тыя сло вы з вя лі кім аса бі стым бо лем, бо 
ў дэ ма кра тыч най дзяр жа ве та ко га кштал
ту адоз вы па він ны су стрэц ца з аў та ма тыч
ным рас с ле да ван нем з бо ку та кіх ор га наў 
як па лі цыя, пра ку ра ту ра, ва я во да і яго ныя 
служ бы. Поль ш ча як дзяр жа ва пад пі са ла 
шэ раг між на род ных па гад нен няў суп раць
дзей ні ю чых, між ін шым, та кім сло вам і выс
но вам, на кі ра ва ным су праць нам, бе ла ру

сам, гра ма дзя нам Поль ш чы, якія ў ся бе, на 
сва ёй зям лі вы бу доў ва юць ра зам з усі мі 
бу ду чы ню на шай кра і ны. Аб ві на вач ван не 
нас у дзяр жаў най і гра ма дзян скай не ла яль
нас ці з’яў ля ец ца ме на ві та та кім ак там аг рэ
сіі і моў най ня на віс ці. Ка лі не бу дзе рэз кай 
рэ ак цыі з бо ку ўлад на та кія ін цы дэн ты, то 
не ха чу пра ро чыць, але ві рус ня на віс ці мо
жа аб’ яў ляц ца не толь кі ў вер баль ным, але 
і не пас рэд на фі зіч ным пры мя нен ні. Ві рус, 
раз вы пуш ча ны на во лю, ня се з са бою паг
ро зу эпі дэ міі, якой ужо не стры маць. Так 
бы ло ў гі сто рыі, няй на чай ёсць і ў сён няш
нім ча се. Ка лі ад кі нем рэф лек сію і жа дан не 
спы ніць на ра ста ю чую спі раль па доб ных 
з’яў, то на на шых ва чах ад бы ва ец ца эска
ла цыя поль скабе ла ру ска га кан ф лік ту, які 
вы гад ны ва ра жэнь кам мір на га су жыц ця 
на ро даў у гэ тай част цы Еў ро пы.

Та му шка да, што бур га містр Гай наў кі 
Ежы Сі рак ап ра ча ап раў дан ня ся бе і сва
ёй па лі ты кі ў ад рас ар га ні за та раў мар шу, 
тра ды цый на не за ба ра ніў яго. Хай та ды 
із ноў суд дае зго ду і гэ тым са мым так са
ма бя рэ ад каз насць за рас паў сюд ві ру са 
ня на віс ці. Паз бег нуць гэ та га мо жам, ка лі 
дзяр жаў ныя ўста но вы і па лі ты кі цвя ро за 
ду ма юць пра бу ду чы ню Поль ш чы як дэ ма
кра тыч най дзяр жа вы, ці заст раг нуць яны 
на дзе ся ці год дзі ў заў сё ды ба лот ні стамут
ных бур бал ках толь кі гі ста рыч най па лі ты кі. 
Вя до ма, што без гі сто рыі ня ма на ро даў 
і дзяр жаў, але не мож на быць яе за лож ні
кам толь кі ў ад на ба ко вым яе ба чан ні.

vЯў ген ВА ПА

Ме лі ра цыю 
тыя, хто яш чэ 
на па чат ку 
го да праг на за
ваў на бя гу чы 
ка лян дар ны 

ад рэ зак жыц ця ўзмац нен не па лі тыч ных 
рэ прэ сій у Бе ла ру сі. Ка неш не, прад каз
ваць но выя рэп рэ сіў ныя спра вы ў да чы
нен ні да гра мад скіх ак ты ві стаў не так 
скла да на, даў но вя до ма, што з ваў коў ве
ге та ры ян цаў не зро біш, а кры вое са мо па 
са бе не вып ра ста ец ца.

Аў та ры тар най ула дзе ня ма ні я кіх праб
лем у зма ган ні з так зва най сі стэм най 
апа зі цы яй, па коль кі яе ха ды прад ка заль
ныя на пе рад. Ды і спо са баў са чэн ня 
і кан т ро лю ку ды больш — прас лу хоў ван не, 
за сы лан не і ўка ра нен не „сту ка чоў”, свя до
ма дэст рук тыў ных эле мен таў, урэш це та
таль ны прэ сінг па ўсіх лі ні ях. З анар хі ста мі 
ку ды ця жэй — гэ тыя мо ла дзе выя гру поў кі 
і яе асоб ныя прад стаў ні кі не сі стэм ныя, 
ха а тыч ныя і на ват схіль ныя да ра ды каль
ных дзе ян няў. А ра ды каль нас ці сі стэ ма 
па даў лен ня ба іц ца больш уся го.

Бе ла ру скіх ма ла дзё наўанар хі стаў Мі кі ту 
Емя лья на ва і Іва на Ко ма ра за су дзі лі ў Мін
ску аж но на 7 га доў (!) паз баў лен ня во лі 
ў ка ло ніі ўзмоц не на га рэ жы му. Для тых, 
хто яш чэ не ў кур се гэ тай кры мі наль най 
спра вы, спя ша ю ся па ве да міць, што ма ла
дыя хлоп цы ні ко га не за бі лі, не згвал ці лі 
і не збі ра лі ся страш ных зла чын стваў здзяй
с няць. За су джа ны хлоп цы „за пса ван не 
ма ё мас ці ў гра мад скіх мес цах, за мах на 
наў мыс нае паш ко джан не ма ё мас ці і паш ко
джан не ма ё мас ці, здзей с не нае агуль на не
бяс печ ным спо са бам, не за кон ныя дзе ян ні 
ў да чы нен ні да прад ме таў, па ра жаль нае 
дзе ян не якіх зас на ва на на вы ка ры стан ні га
ру чых рэ чы ваў”. У ві ну Емя лья на ву і Ко ма
ру ста ві ла ся за кід ван не лям пач ка мі з фар
бай фа са да бу дын ка Мін ска га га рад ско га 
су да ў ве рас ні 2019 го да і два эпі зо ды 
вы ка ры стан ня га ру чай су ме сі (адзін з якіх 
не ад быў ся) для пад па лу дзвя рэй след ча га 
іза ля та ра ў каст рыч ні ку 2019 го да ў Мін ску. 
Пры тым ма тэ ры яль ныя стра ты „па цяр пе
ла га бо ку” бы лі мі зэр ны мі, што ад люст ра
ва на ў ма тэ ры я лах спра вы.

Емя лья наў не ад маў ляў свай го ўдзе лу 
ва ўсіх трох ак цы ях і за я віў, што мэ тай яго 
дзе ян няў бы ло пры цяг нен не ўва гі да па лі
тыч ных зня во ле ных у Бе ла ру сі, вы каз ван
не няз го ды з ця пе раш няй сі стэ май і рэп

рэ сі я мі за сва бо ду мер ка ван няў. Ко мар 
ад маў ляў свой ак тыў ны ўдзел у ак цы ях 
і за яў ляў пра ўжы ван не да яго жор ст ка га 
абы хо джан ня і ці ску сі ла ві коў. У да чы нен ні 
да за явы Іва на Ко ма ра пра ўжы ван не псі
ха ла гіч на га і фі зіч на га ці ску на леж на га рас
с ле да ван ня не зроб ле на. Суд не пры пы ніў 
раз г ляду спра вы для выс вят лен ня аб ста
він жор ст ка га абы хо джан ня па за яве Ко ма
ра. А та му пры суд ёсць зу сім неп ра пар цый
ным, не за кон ным, нес п ра вяд лі вым. Рэч 
жа тут яш чэ ў тым, што нех та на ва жыў ся 
на ра ды каль нае дзе ян не ў да чы нен ні да 
„не да ты каль ных” сі ла ві коў. Та му ўсе бе ла
ру скія пра ва а ба рон чыя ар га ні за цыі пры
зна лі хлоп цаў па літ вяз ня мі.

Ін ша га мо ла дзе ва га ак ты ві ста, ма ла
даф рон таў ца Пі лі па Шаў ро ва, мяр ку ю чы 
па раз віц ці сі ту а цыі, так са ма ча кае жор ст
кая рэ прэ сія. На гэ ты раз за ідэ а ла гіч ную 
„ды вер сію”. Шаў роў здзей с ніў пер фор
манс пра тэ сту, па фар ба ваў шы ру кі пом ні
ка Пуш кі ну ў чыр во ны ко лер. Ма ла дзё ну 
рэ аль на па гра жае да трох га доў тур мы, 
хоць яго ны ўчы нак цяг не не больш чым 
на „дроб нае ху лі ган ства”. Пры тым Шаў ро
ва па даз ра юць яш чэ ў пса ван ні пом ні ка 
мі лі цы ян там. Сло вам, быў бы ча ла век, 
а асаб лі вай яго ную кры мі наль ную спра ву 
зра біць па ста ра юц ца.

У Ра сеі, якая вы кар мі ла мін скі рэ жым 
і чвэрць ста год дзя пад т рым лі ва ла яго, на 
мі ну лым тыд ні ад бы ла ся яш чэ больш рэ
за нан с ная спра ва. Там пры ду ма лі цэ лую 
тэ ра ры стыч ную ар га ні за цыю. У го ра дзе 
Пен за доб лес ныя чэ кі сты вы я ві лі гру поў ку 
ма ла дых і кры ху ста рэй шых лю дзей, якія 
да зво лі лі са бе гу ляць у пей н т бол, а так са
ма аб мяр коў ваць па тэн цый ную сі ту а цыю, 
ка лі ста но віш ча ў Маск ве да сяг не не ча га 
па доб на га да ўкра ін ска га Май да ну. След
ства ў вы ні ку на зва ла гэ тую су поль насць 
„Сеть”, знай ш ло ні бы та фі лі я лы ар га ні за цыі 
і ў Бе ла ру сі. Ця гам пра цэ су, які здзек лі ва 
на зы ва ец ца „след ствам”, арыш та ва ных ка
та ва лі. Ну а пры су ды ўра зі лі на ват тых, хто 
ўжо пе ра стаў здзіў ляц ца — сем ча ла век па 
не каль кіх ар ты ку лах за су джа ны да тур мы 
ад 6 да 18 га доў. Ра сей скі рэ жым і яго мен
скі ато жы лак ні бы спа бор ні ча юць па між са
бой у жор ст кас ці па ка ран няў. І тут не трэ ба 
ілю зій — зніш чэн не сва бо ды і тап тан не за
кон нас ці дзе ля за ха ван ня не аб ме жа ва най 
ула ды — аль фа і аме га, га лоў ная сут насць 
гэ тых рэ жы маў.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Не да хоп ін фар ма цыі стыг ма ты зуе 
кож на га ін тэ лек ту аль ным па рэ зам, па
доб на як і яе лі шак. У наш час наў рад ці 
хто ад чу вае ся бе адур не лым зза гэ та га. 
Не за леж на ад та го, з яко га бо ку на гэ та 
гля дзець. Ка лі да ступ насць кры ніц ін фар
ма цыі (праз ін тэр нэт ці сва бод ную прэ су) 
не аб ме жа ва ная, ка ры сталь ні кі, пе раг ру жа
ны яе ліш кам, ро бяць рэз кі вы бар кры ніц 
са мі. Іх эк ст ра па ля цыя на „дру жа люб ныя” 
і „ва ро жыя” ад бы ва ец ца не за леж на ад іх 
на ме раў. На пры клад, у Поль ш чы ёсць гра
ма дзя не, якія, ба ра ні Бог! — не бу дуць гля
дзець ве стак на дзяр жаў ным тэ ле ба чан ні, 
а ёсць тыя, хто чэр пае ін фар ма цыю толь кі 
з пуб ліч ных (дзяр жаў ных) СМІ. Ча му? Яны 
са мі не ве да юць. Та кім чы нам, раз ва гі 
і ар гу мен ты боль шас ці з нас на бы ва юць 
ан та га ні стыч ны ха рак тар. Ка лі „лі шак” 
ба лан суе з „не да хо пам», мы ўсе су ты ка ем
ся з праб ле май ін тэ лек ту аль на га па рэ зу. 
Гэ та нас стыг ма ты зуе і ад бі рае ў нас во лю 
да суп ра ці ву. Гэ та ад ноль ка ва ста віц ца 
да элі таў (лю бых), а так са ма да агуль най 
ма сы гра ма дзян. Ну і доб ра для ця пе раш
няй ула ды! У гэ тым сэн се па дзел на элі ты 
і не э лі ты не мае прак тыч на га сэн су. І гэ та 
яе пос пех, і та му, каб яго пад тры маць, дзе
ліць гра мад ства не па га ры зан таль ным ся
чэн ні па вод ле ста ту су аду ка цыі, на бы тых 
ве даў, во пы ту і муд рас ці, а па вер ты каль
ным — зле ва ці спра ва. Той, хто не з на мі, 
су праць нас... Толь кі што, зніш ча ю чы 
элі ты, яна паз баў ляе гра мад ства га ла вы! 
Што, гэ та ўла да мае яе за мя ніць?..

У Бе ла ру сі так са ма ад бы ва ец ца та кі пра
цэс дзя лен ня, ха ця ён, бе зу моў на, менш вы
ра жа ны. Та маш нія элі ты ка ры ста юц ца не
па хіс най са цы яль най па ша най. Ве ра год на, 
што гэ тая ацэн ка так са ма ней кім ас ма тыч
ным чы нам пе ра да дзе на бе ла ру ска му апа
зі цый на му істэб ліш мен ту. Мне па да ец ца, 
што са мым вя лі кім грэ хам апа зі цый ных 
сіл з’яўляецца пе ра ка нан не, што вы шэй з га
да ная стыг ма ты за цыя ні я кім чы нам не зак
ра нае іх, а зак ра ну ла толь кі боль шасць гра
мад ства, якое пра вам пост ка му ні стыч най 
спад чы ны ўма ца ва ла яе ў са бе, мен таль на 
асі мі ля ва ла і, на рэш це, пры ня ла яе. На мой 
по гляд, гэ та іл жы вая зда гад ка. Ду расць 
— на бы тая. За вык лю чэн нем, вя до ма, пры
род ных дур няў.

Як вя до ма, у мі ну лую ня дзе лю скон чыў
ся тэр мін па да чы за я вак на ўдзел у ар га ні
за ва ных бе ла ру скай апа зі цы яй пра вы ба
рах. Мэ та бы ла ад на: выб раць су мес на га 
кан ды да та для ўдзе лу ў сё лет ніх прэ зі дэн

ц кіх вы ба рах! 
Прый шоў час! 
Ня гле дзя чы на 
ідэ а ла гіч ныя 
і па лі тыч ныя 
роз на га лос сі, 
ня гле дзя чы 
на прын цы по выя спрэч кі ад нос на фор мы 
дзяр жа вы і мес ца гэ тай дзяр жа вы па між 
Ус хо дам і За ха дам, ня гле дзя чы на до сыць 
аў та ры тэт ныя за явы, што част ка яе зна
хо дзіц ца пад уп лы вам ра сій скіх аген таў, 
бе ла ру ская апа зі цыя кан чат ко ва аб’ яд ноў
ва ец ца да прэ зі дэн ц кіх вы ба раў! Адзін, 
моц ны, эк с п рэ сіў ны і шы ро ка пад т ры ма ны 
па лі тыч ны апа нент Аляк сан д ра Лу ка шэн кі, 
на ват ка лі ён у рэш це рэшт прай г рае з ім 
вы бар чы бой, мае шан цы кан са лі да ваць 
cкан ф лік та ва ную апа зі цыю і сфар му ля
ваць агуль ныя пры я ры тэ ты, а зна чыць, зра
біць зруч ную для чы тан ня да рож ную кар ту 
па лі тыч ных змен, ча го вя лі кая част ка 
гра мад ства ча кае (большменш ад к ры та, 
большменш ін ту і тыў на ці на ват свя до ма). 
Да гэ туль апа зі цый ныя сі лы ў Бе ла ру сі 
бы лі па доб ныя да бу даў ні коў Ва ві лон скай 
ве жы, якія пе раб лы та лі мо вы. Кож ная пар
тыя ці гру поў ка вы ка ры стоў ва лі пэў нае, 
каб не ска заць эза тэ рыч нае апа вя дан не, 
зра зу ме лае для аз на ём ле ных, але ней ма
вер нае і, та кім чы нам, фруст ру ю чае для 
ін шых. Як вы нік — перш за ўсё: ут ва рыў ся 
апа зі цый ны істэб ліш мент, зам к нё ны ў са бе 
і ў сва іх за гад ка вых пра гра мах па лі тыч ных 
ал га рыт маў, да якіх звы чай ны ча ла век про
ста не мае га ла вы; падру гое, ад сут насць 
вы раз най і ад к ры тай ка му ні ка цыі з гра
мад ствам адар ва ла апа зі цый ныя сі лы 
ад жыц цё ва важ най кры ні цы ча ла ве чай 
сім па тыі, якая звы чай на за бяс печ вае іх 
ад к ры тай ці паў сак рэт най пад трым кай. На 
жаль, не пад т рым лі вае! У вы ні ку яна не мо
жа суп раць ста яць ула дзе аль бо пры нам сі 
эфек тыў на стрым лі ваць яе аў та ры тар ныя 
тэн дэн цыі. І, што ба лю ча, ма ю чы та кі аў та
ры тэт у ва чах гра мад ства, яна мар нуе свой 
па лі тыч ны па тэн цы ял. Хоць у Бе ла ру сі не 
пуб лі ку юц ца афі цый ныя апы тан ні, усё ж 
ула ды ўвесь час пра во дзяць пра вер ку наст
ро яў гра мад скас ці. На ват сам Аляк сандр 
Лу ка шэн ка не ха вае, што яго кі ра ван не не 
ка ры ста ец ца бяс с п рэч най пад трым кай гра
мад ства. Для апа зі цыі гэ та моц ны сіг нал, 
што Бе ла русь па сту по ва дас пя вае да па лі
тыч ных пе ра мен. Ня хай толь кі яна дасць 
ра ды ад на віць свой ас лаб ле ны аў та ры тэт.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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— Ча му Вы ста лі на стаў ні кам бе ла ру-
скай мо вы?

— Па мя таю, што я ўжо ў дзі ця чыя га ды 
лю бі ла гу ляць у шко лу. Я заў сё ды бы ла 
на стаў ні цай, а мая ма лод шая ся стра ву
ча ні цай. По тым я па сту пі ла ў лі цэй і там 
упер шы ню суст рэ ла ся з бе ла ру скай мо
вай. Але я та ды яш чэ не ду ма ла, што ў бу
ду чы ні ста ну на стаў ні цай бе ла ру скай мо
вы. Паз ней, зу сім вы пад ко ва я па сту пі ла 
на бе ла ру скую фі ла ло гію і тут за ха пі ла ся 
бе ла ру скай мо вай і куль ту рай. Гэ та быў 
са мы шчас лі вы вы па дак у ма ім жыц ці. 
Пас ля я за кон чы ла пе да га гіч ныя кур сы 
і так ста ла на стаў ні цай.

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

— Я вель мі ца ню сва іх ста рэй шых сяб
роў на стаў ні каў, але ў мя не ня ма ідэ а ла
на стаў ні ка.

— 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.

— Ка лі ёсць та кая па трэ ба, я суп ра цоў
ні чаю і заў сё ды ма гу раз ліч ваць на да
па мо гу хі ба ўсіх на стаў ні каў бе ла ру скай 
мо вы.

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

— Хі ба Цэнтр бе ла ру скай куль ту ры ў Вар
ша ве.

— 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.

— Па куль, што не.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Я вель мі люб лю ўсе дэк ла ма тар скія 
кон кур сы. Тут і са мае вя лі кае за ці каў лен
не ся род вуч няў.

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

— Заў сё ды!

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

— Скла да насць. Вель мі цяж ка за ці ка віць 
вуч няў за нят ка мі. Але гэ та рэ аль нае. 
Вось за раз мае вуч ні, лі цэ і сты, са мі вы
ра шы лі, што хо чуць ву чыц ца род най 
мо ве. У нас бе ла ру ская мо ва як да дат ко
выя за нят кі, су стра ка ем ся мы пас ля ўсіх 
за нят каў у шко ле, але яны хо чуць ву чыц
ца, яны са мі за ці каў ле ны бе ла ру скас цю 
і дзя ку ю чы та му мне як на стаў ні цы нам
но га ляг чэй пра ца ваць.

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

— Тры га дзі ны гэ та вель мі ма ла. Вя до ма, 
бы ва юць роз ныя тэ мы, але хо чац ца, каб 
за нят каў бы ло больш

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

— Бы лі ў час, ка лі я пра ца ва ла ў Шко ле 
свя тых Кі ры лы і Мя фо дзія. Лі ку ад нак не 
па мя таю.

— 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?

— Усё змя ня ец ца. Ду маю, што і пад руч ні
кі па він ны стаць больш ак ту аль ны мі і ці
ка вей шы мі, на ват у той, зда ец ца, менш 
важ най сфе ры — гра фі цы. Мне вель мі па
да ба юц ца пад руч ні кі для вуч няў кла саў 
13 па чат ко вай шко лы.

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

— Ня ма.

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

— Мно га та кіх. Наз ваць усіх вель мі цяж
ка. Але са мая бліз кая май му сэр цу заў сё

ды бы ла жа но чая па э зія, у пры ват нас ці 
ца ню па э зію па э тэс лі та ра тур на га аб’ яд
нан ня „Бе ла ве жа”.

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

— На жаль, ця пер у мя не, не ха пае ча су, 
каб узяць ней кую кніж ку на ват у ру кі 
і пра чы таць штось ці звы чай на для ся бе. 
Улас нае дзі цё, пра ца ў лі цэі ды дзі ця
чым сад ку... А хо чац ца пра чы таць шмат. 
Па куль усё ча кае.

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

Пра ца з дзет ка мі цяж кая, але і вель мі ўдзяч-
ная. Ніш то так не нат х няе да да лей шай пра цы 

як ус меш ка і за да валь нен не вуч няў

Настаўнікі роднай мовы

— Так.

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

— Шмат та кіх і ўсе яны вель мі нам па
трэб ныя, бо да па ма га юць ма ла дым 
па ка лен ням ве даць бе ла ру скую мо ву, 
звы чаі ды тра ды цыі. Мно га з іх ар га ні
зуе БГКТ.

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

— Раз маў ляю і пабе ла ру ску, і паполь
ску. Ад нак заў сё ды вель мі пры ем на мне 
асаб лі ва на бе ла ру скай мо ве раз маў
ляць з ма і мі вы пуск ні ка мі.

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

— Не і хо чац ца, каб так бы ло заў сё ды.

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

— Па куль што, хі ба ніш то.

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

— Мае вы пуск ні кі па куль што ма ла дыя 
лю дзі, але на пэў на ёсць ся род іх кан
ды да ты да та го, каб стаць у бу ду чы ні 
вя до мы мі. Мно гія зай ма юц ца му зы кай, 
у ін шых лі та ра тур ныя та лен ты. Мне зда
ец ца, што неў за ба ве свет пра іх па чуе.

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

— Бы лі ней кія гра шо выя ўзна га ро ды. 
Але для мя не са мыя знач ныя ўзна га
ро ды гэ та ма люн кіпа дзя кі ад дзя цей. 
А та кіх у мя не шмат і я заў сё ды з сен ты
мен там да іх вяр та ю ся.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— Вуч ні. Пра ца з дзет ка мі цяж кая, але 
і вель мі ўдзяч ная. Ніш то так не нат х няе 
да да лей шай пра цы як ус меш ка і за да
валь нен не вуч няў. Без гэ та га я не бы ла б 
на стаў ні цай.

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

— Я пра цую на стаў ні цай яш чэ не шмат 
га доў, але ў мя не бы ла ўжо маг чы масць 
пра ца ваць з са мы мі ма лы ша мі — двух
га до вы мі дзет ка мі, па ўжо да рос лых 
— сям нац ца ці га до вых лі цэ і стаў. І пры
зна юся, я вель мі люб лю пра ца ваць 
з са мы мі ма лы мі дзет ка мі та му і вель мі 
мі ла ўспа мі наю ўсе за нят кі бе ла ру скай 
мо вы ў дзі ця чым сад ку.

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

— Па куль што я ні ко лі не ме ла сва ёй бе
ла ру скай за лы, але заў сё ды ста ра ла ся, 
каб у за ле, у якой за нят кі ад бы ва лі ся, бы
ло неш та бе ла ру скае.

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

— Я ап ты мі стыч на па ды хо джу да жыц ця, 
ды і бу ду чы ню бе ла ру саў, хо чац ца мне, 
ба чыць свет лай. Вя до ма, ніш то не пры
хо дзіць са мо, але мне ве рыц ца, што па
куль мы бу дзем за бу ду чы ню зма гац ца 
ўсе су поль на, мы змо жам усё.

Апы таль нік пра вя ла 
vГан на КАН Д РА ЦЮК

Ві я ле та Ні кі цюк-Пер коў ская дзя цін ства пра вя ла ў мяс цо вас ці Ста ра весь, за кон-
чы ла Бель скі бел лі цэй, а пас ля бе ла ру скую фі ла ло гію ва Уні вер сі тэ це ў Бе ла сто-
ку і ста ла дак та ран т кай сва ёй на ву ко вай уста но вы. За раз пра цуе ў ІІ Агуль на а ду-
ка цый ным лі цэі ў Бе ла сто ку і на стаў ні цай у Вы шэй шай эка на міч най шко ле. Але 
пра ся бе ка жа, што яна най перш ма ма ча ты рох га до вай да чуш кі Ліі, з якой пра во-
дзіць кож ную сва бод ную хві лі ну. Жы ве ў Бе ла сто ку.
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— У час на шай раз мо вы ў 2016 го дзе 
Вы ска за лі: „Пас ля 16й га дзі ны Ор ля ста
но віц ца мя стэч кам ТвінПікс і ка лі падзь
ме ве цер, то не ха пае та кіх кра я ві даў як 
це раз пу сты ню ля та юць круг лыя ку сты”. 
Які за раз кра я від са мой Ор лі — ля та юць 
ку сты?

— Яш чэ, на жаль, ля та юць, ха ця трэ ба 
ска заць, што ўжо па ма лень ку ідзе да та
го каб гэ та не за мі ра ла. Раз: што за раз 
кра мы даў жэй ад кры ты, але гэ та толь кі 
та му, што хлоп цы, „знаў цы” роз ных на по
яў яш чэ ўтрым лі ва юць рух у цэн т ры Ор лі; 
але гэ та ў ад моў ным зна чэн ні. А во сен ню 
2018 го да па я віў ся бу ды нак До ма куль ту
ры, у якім з’я віў ся но вы пер са нал і но вы 
шанс, за ду ма на куль ту ру, на тое, што мае 
ад бы вац ца ў Ор лі.

Але вы ка жу сваю па зі цыю — я за раз 
з’яў ля ю ся рад ным Гмін най 
ра ды і ад на час на сол ты сам 
Ор лі. Гэ та быц цам уз мац нен не 
ма ёй па зі цыі ад нос на ма іх за
дум на конт Ор лі і што на во кал 
па він на ра біц ца, што ха це ла
ся б зра біць.

Ма ем аб ра ную са лэц кую 
ра ду, якую я двой чы на ма гаў
ся саб раць. У па раў нан ні з па
пя рэд няй ра дай ця пер ін шыя 
лю дзі і ін шая ак тыў насць. 
Па пя рэд нія бы лі больш ак тыў
ныя, ха це лі ан га жа вац ца, а ця
пер быц цам ах вот ныя ра іць 
дзя дзеч кі і аста вац ца збо ку. 
Гэ та та кая скла да насць і ад каз
насць зваль ва ец ца на мя не.

На ка нец дай ш ло ад но звя
но дэ ма кра тыі, гэ та са лэц кі 
фонд, вя лі кая спра ва. Ат ры ма
лі бай ка ва тую пуль ку гро шай, 
54 ты ся чы зло таў, якую са мі 
мо жам раз мер ка ваць на свае 
пат рэ бы. На су стрэ чы з са
лэц кай ра дай і за ці каў ле ны мі 
суб’ ек та мі аб мер ка ва лі мы 
пра па но вы, а вя ско вы сход 
гэ та адоб рыў. За рэ а лі за цыю 
тых за дач сол тыс ад каз ны 
аса бі ста.

30 ты сяч зло таў ра шы лі 
пры зна чыць на су поль ную мэ ту ўсіх са лэ
цтваў — на куп лю трак та ра з ка сіл кай для 
аб кош ван ня да рог, якіх або чы ны за ра ста
юць. Па вя то выя і ва я вод скія да рож ныя 
ўпра вы не спраў ля юц ца з гэ тым.

Шэсць ты сяч зло таў ра шы лі пры зна
чыць на клу бака вяр ню ў Гмін ным цэн т ры 
куль ту ры, ку ды ку пім ней кія сто лі кі, вя лі кі 
75дзюй ма вы тэ ле ві зар, ней кую па су ду. 
Каб там мож на бы ло су стрэц ца, па гу ляць 
у кар ты, па гля дзець ней кі матч, зла дзіць 
ага род чык — але без ал ка го лю — асаб лі ва 
ле там, ка лі ня ма што з са бою зра біць і ня
ма мес ца на су стрэ чы. Мяр кую, што гэ тая 
спра ва пач нец ца з вяс ны ці ад ка ні кул; 

(ра ней шыя Ра да і войт бы лі за про да жам) 
з пля цам 0,27 гек та ра. Ве ра год на ат ры ма
ем гро шы на ра монт та го бу дын ка. Гэ та 
мо жа каш та ваць ка ля мі льё на зло таў, дзе 
85 ад сот каў мо жам ат ры маць з да та цыі. 
Гэ та пат рэб ная ўста но ва, не ка то рыя на ват 
не ве да юць пра та кую пат рэ бу, але трэ ба 
кі ра вац ца доб ры мі прык ла да мі, з Поль
ш чы, і ўво дзіць гэ та на на шу тэ ры то рыю, 
дзе амаль усе пат ра бу юць цык ліч на га кан
так ту з ле ка рам ге ры ят рам.

У нас, у Ор лі, ма ем ужо прык ла ды пра
да дзе ных участ каў (грунт не да бу да ва на га 
ася род ка зда роўя — М. М.), дзе ніх то ні чо
га не ро біць, той уча стак за ра стае. А трэ ба 
браць пры клад з ін шых гмін, на пры клад 
з На раў кі, дзе войт скуп ляе і сам іні цы юе 
іх вы ка ры стан не.

Пап ро сту трэ ба мець за ду мы. А ў нас, 
у Ор лі, ча сам бра куе ідэі і ўсё ро біц ца бяз
лад на, ураз біў ку і не ла дзіц ца ад но з дру
гім. Сам ба чыш — усё абяз ве ча нае, бе то
ны, брус чат кі, усё з ін ша га це ста спе ча на.

З дру го га бо ку гле дзя чы, мі ну лы год па
чаў ся ап ты мі стыч на, бы ла су стрэ ча няў ра
да вых ар га ні за цый і зда ва лі ся на яў ны мі 
ней кія пер с пек ты вы су пра цоў ні цтва, але 
бы ло рас ча ра ван не, ха ця б пры су ар га ні за
цыі фэ сту ў Ор лі. Там пра па но вы ар га ні за

цый і дзе я чаў не пры ма юц ца пад раз ва гу, 
а ідзец ца прак ла дзе ным па пя рэд ні ка мі 
шля хам, ві зі яй ад на го ча ла ве ка і ўсе ма
юць тан ца ваць ва кол гэ та га.

Да лей, раз г ля да ем ся, каб ства рыць 
улас ны куль тур ны пра ект, тры ва лы, каб не 
на адзін дзень, але на цэ лы год. Каб да нас 
маг лі лю дзі пры яз джаць, каб Ор ля бы ла 
вя до май. Апош нім ча сам фай ныя тэ ат ры 
да нас пры яз джа лі. Мо жам мець „за грош” 
зна ка мі тых ма ста коў у ся бе, раз у ме сяц. 
Так са ма кі но на пры стой ным уз роў ні.

Ма ем быц цам на пад но се сі на го гу. Ча
му не сар га ні за ваць ней ка га клез мер ска

Ор ля 
ў ва чах сол ты са
Раз мо ва з Мар кам ХМЯ ЛЕЎ СКІМ, 
сол ты сам, рад ным і гра мад скім дзе я чам.

га фэ сту? Каб лю дзі да нас пры яз джа лі, 
а не толь кі адзін раз у год фэст і ... на піц ца 
ў „Ма эст ра” ра зам з зап ро ша ны мі гас ця мі.

Ка лі бу дуць ту ры сты, спат рэ бяц ца нач
ле гі, трэ ба іх на кар міць. (У Ор лі ўла даль нік 
„Ма эст ра” за вяр шае бу до ву гас ці ні цы — М. 
М.) Усе на гэ тым ска ры ста ем і бу дзе фай
на, пры ем на.

Я ўсё ве ру, я ідэ а ліст; яш чэ кры ху та кіх 
асоб ёсць. А жыц цё ўно сіць пап раў кі, бо 
на не ка то рыя спра вы не ма ем уп лы ву. 
Я ста ра ю ся быць вы шэй па дзе лаў на конт 
юда і каў. Ста ра ю ся з Та бою суп ра цоў ні чаць 
і на коль кі ма гу, да па ма гаць, не аб мя жоў
вац ца толь кі да ад на го. Мо жа мы ра зам не 
аб мяр коў ва ем, але ма ем су поль ныя мэ ты. 
Гэ та ўсё ў ка рысць на шай мяс цо вас ці.

Ста ра ем ся пад трым лі ваць, пры нам сі 
ду хо ва, Тваю аг ра мад ную ра бо ту. Сён ня 
га во рыц ца пра вус ную гі сто рыю, а Мін
цэ віч ужо 25 га доў ха дзіў і на ка се ты яе 
за піс ваў; мае сот ні за пі са ных ка сет і ня ма 
леп шай гі сто рыі, чым там за пі са ная. І ка
жу: „Сён ня вы ву чы це ся та му, што мы ўжо 
даў но ра бі лі”. І гэ та трэ ба ца ніць; і фай на, 
што ўсё гэ та па рад ку еш, ап ра цоў ва еш.

А тыя ар лян скія но ва па ся лен цы? Маё 
пер шае ўра жан не пя ці га до вай даў нас ці 

— па чым паз наць, хто звон ку 
Ор лі? Я раз но шу пла цеж ныя 
ор дэ ры. Ка лі я іду да ар лян ца, 
то ма гу зай с ці на па на дво
рак і па цэ лай ха це ха дзіць. 
А ў но ва па ся лен ца то я ма гу 
па ка ле чыць са бе жы вот, бо 
іду, а брам ка за пер та; та кое 
бы ло маё пер шае ўра жан не. 
За раз і на шы так са ма за мы ка
юц ца, бо зда ра юц ца пак ра жы 
і т. п. Бу ду чы сол ты сам, не ха чу 
ха дзіць як сек вест ра тар, мне 
тыя пра цэн ты не пат рэб ныя, 
але люб лю кан такт з дру гім 
ча ла ве кам, не ка му да па маг чы, 
па раз маў ляць. А не ка то рыя то 
і са мі ў маю ха ту пры хо дзяць 
і зап ла ціць, і яш чэ паў га дзі ны 
па ся дзець і па раз маў ляць, бо 
лю дзі пат ра бу юць так са ма раз
мо вы. Мне вель мі па да ба ец ца 
Твой кан такт з людзь мі, што 
хо дзіш і за піс ва еш.

А гэ тыя но выя кан ст рук цыі, 
што по бач сі на го гі? Гэ та я вы
кон ваў, ха ця пра ект спа лу чаў 
не каль кі дзе ян няў. І тут фонд 
Фу ту рум зай маў ся спра ва мі 
звя за ны мі з аз даб лен нем 
— вы шыў кай, шыц цём, на пры
клад тор баў з над пі сам „з сі на
го гай у фо не”; ра бі лі гэ та дзе ці 
і да рос лыя. Мо ладзь ха дзі ла 

па Ор лі і фа та гра фа ва ла ста рыя да мы. І гэ
та нат х ня ла, яны вы ка на лі трох вы мер ныя 
хат кі і шыль ды, аз даб лен ні на ха ты, а мы, 
да рос лыя, зра бі лі ін ста ля цыі. І на ша ін ста
ля цыя пры цяг вае во ка, у ней кім маш та бе, 
але са ста ры мі дзвя ра мі, вок на мі, ака ні
ца мі. Яш чэ гэ та бу дзе аб са джа на ней кі мі 
віт ко вы мі рас лі на мі, маль ва мі. І ўжо пры 
гэ тым ту ры сты вы кон ва юць здым кі, чы та
юць ка рот кія ін фар ма цыі аб Ор лі.

— Дзя кую за раз мо ву.

vПы тан не і фо та 
Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

спа чат ку, эк с пе ры мен таль на, 
бу дзе ад к ры та да 22й га дзі

ны.

Чар го вая спра ва гэ та вы гляд 
Ор лі, уп ры го жан не — пры зна чы лі 

на гэ та 11 ты сяч зло таў, на на са джэн
не кве так, ку стоў у пар ку і па ву лі цах. 

Ёсць і та кая за ду ма, каб за вес ці ў цэн т ры 
кве тач ныя па лет кі, сла неч ні кі. Спа дзя ю ся 
тут на да па мо гу ва лан цё раў, ста рэй шых 
і ма лод шых, з які мі хо чам су стрэц ца ра зам 
увес ну і па ду маць як гэ та за гас па да рыць.

Тут яш чэ ад на фай ная спра ва, бо пры
зна чы лі 5 ты сяч зло таў на сфі нан са ван не 
пра ек та за гас па да ран ня цэн т ра Ор лі. 
Са мі ве да ем, што ў нас тут, у Ор лі, мож на 
ска заць, што кож ны са ба ка з ін шай бу ды 
— кож ны неш та ро біць, а ня ма су цэль най 
ка ар ды на цыі між пар кам і на шы мі най леп
шы мі пом ні ка мі даў ні ны ці ней кі мі но вы мі 
вы дум ка мі аб лі ца ва ны мі по лі сты ро лам. 
Трэ ба гэ та ўсё пры мер ка ваць да ней ка га 
сты лю; бу дуць за про ша ны асо бы, якія зой
муц ца гэ тым пра фе сій на.

Жыц цё па ка за ла, што трэ ба нам за ся
ро дзіц ца на тэ ры то рыі блі жэй сі на го гі, 
пры ву лі цы Міц ке ві ча, ства рыць ней кую ін
фар ма цый нату ры стыч ную струк ту ру, дзе 
спы ня лі ся б ту ры сты і зна ё мі лі ся з на шай 

мяс цо вас цю, пом ні ка мі. І зат рым лі ва лі ся 
там даў жэй. Але гэ та спра ва бу ду чы ні.

Вя до ма, я, як сол тыс, на зі раю стан 
да рог, ву ліц, тра ту а раў і г.д. Тут спра ва вы
гля дае ляг чэй шай, бо ёсць больш рад ных 
і войт на мес цы. Пер с пек тыў на ха дай ні ча
ем за ра монт Кляш чэ леў скай ву лі цы.

І ці ка вая спра ва, што тая за ду ма, якую 
яш чэ ўно сіў я ў ра ней шым тэр мі не, ка лі 
ба ла та ваў ся на сол ты са, дом дзён на га 
пра бы ван ня для пен сі я не раў — на мес цы 
ста ро га ася род ка зда роўя — па ма лу на
бі рае кан к рэт ны вы гляд. На ша Гмін ная 
ра да ад сту пі ла ад про да жу та го бу дын ка 
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У по шу ках ма стоў 
су пра цоў ні цтва. 

Ві зіт дэ ле га цыі го ра да 
Сед ль цы ў Брэст

Па зап ра шэн ні са маў ра да вых улад у Брэс-
це па бы ва ла дэ ле га цыя го ра да Сед ль цы. Ра-
зам з прэ зі дэн там го ра да Ан джэ ем Сіт ні кам 
дэ ле га цыю скла лі прад п ры маль ні кі Ус ход няй 
гас па дар чай па ла ты — Зэ нон Хо до вец (стар шы-
ня) і Ан джэй Га лах. Га лоў най мэ тай ві зі ту бы ло 
на ладж ван не су вя зей біз не со ва га ха рак та ру. 
Сяд ль ча не пра вя лі шэ раг дзе ла вых су стрэч, 
перш за ўсё з ула да мі го ра да Брэ ста, прад-
п ры маль ні ка мі, згур та ва ны мі ў Бе ла ру скай 
пра мыс ло ва-ган д лё вай па ла це, прад стаў ні ка-
мі ту ры стыч ных фірм, а так са ма на нес лі ві зіт 
у Брэс ц кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя Аляк сан-
д ра Пуш кі на. Ап ра ча та го на ве да лі мяс цо выя 
пра мыс ло выя прад пры ем ствы і па зна ёмі лі ся 
з ту ры стыч най ін ф раст рук ту рай.

Як ад зна чыў Ан джэй Сіт нік, абод ва га ра ды 
ад да ле ны на сто кі ла мет раў, што ў знач най 
сту пе ні аб ляг чае і зні жае кошт уза ем на га су-
пра цоў ні цтва. Ад на час на ад чу ва ец ца за пат ра-
ба ва насць ва ўза ем ных кан так тах. Як сам пры-
знаў ся, у Брэст пры е хаў ён пер шы раз у жыц ці. 
„Мы ад кры ты на су пра цоў ні цтва. На ша за да ча 
— мі ні мі за цыя бар’ е раў, каб на шым жы ха рам 
аб лег чыць кан так ты. Асаб лі вае зна чэн не мае 
са дзей ні чан не прад п ры маль ні каў, па коль кі 
яно не пас рэд на ўплы вае на ўзро вень жыц ця 
па абод ва ба кі мя жы”, — ска заў А. Сіт нік.

Ган д лё вы аб мен брэс ц кіх прад п ры маль ні-
каў з пар т нё ра мі ў Поль ш чы скла дае 170 млн. 
до ла раў у год. Ад нак па тэн цы ял аб ме ну знач-
на боль шы. Ула ды Брэ ста шу ка юць та ды маг-
чы мас цей па вя лі чыць маш таб аб ме ну. Пер-
шы на мес нік стар шы ні Брэс ц ка га гар вы кан-
ка ма Ва дзім Краў чук вы ка заў спа дзя ван не, 
што ві зіт сяд лец кай дэ ле га цыі спры чы ніц ца 
да ро сту аб’ ё му эка на міч на га су пра цоў ні цтва 
і ства рэн ня но вых мес цаў пра цы. Кі раў нік ад-
мі ніст ра цыі Ле нін ска га ра ё на Брэ ста Ва лян цін 
Мі ла шэў скі ў сваю чар гу звяр нуў ува гу на шэ-
раг пло скас цей па тэн цы яль на га су пра цоў ні-
цтва, та кіх як куль ту ра, ас ве та, ме ды цы на, якія 
бу дуць прыб лі жаць гра ма дзян абод вух кра ін. 
У раз мо ве з „Ні вай” Ан джэй Сіт нік ска заў, што 
Брэст за ці каў ле ны ў раз віц ці ўза ем ных эка-
на міч ных, куль тур ных і гра мад скіх кан так таў 
з Поль ш чай. Гэ та пры ня се ка рысць для ўсіх, 
та му го рад Сед ль цы бу дзе са дзей ні чаць па а-
соб ным уста но вам у на ладж ван ні кан так таў. 
У па доб ным то не вы каз ваў ся і Зэ нон Хо до-
вец. Ад зна чыў ён так са ма, што ві зіт у Брэст 
— эле мент рэ а лі за цыі ста тут ных мэт Ус ход-
няй гас па дар чай па ла ты. Ад ной з іх з’яў ля ец-
ца да па мо га ў зак лю чэн ні кан т рак таў і зна хо-
джан ні пар т нё раў. Дзя ку ю чы гэ та му ра стуць 
да хо ды фірм.

Брэст з’яў ля ец ца важ ным пра мыс ло вым 
і тран с пар т ным цэн т рам, які на ліч вае 350 ты-
сяч жы ха роў. Ад ной з ды на міч на раз ві тых 
сфер з’яў ля ец ца тут ту рызм. Го рад ля жыць 
у зо не бяз ві за ва га ру ху. Ад нак каб на ве даць 
Брэст, трэ ба вы ку піць ту ры стыч ную пас лу гу. 
Брэст за клю чыў 34 да мо вы аб суп ра цоў ні-
цтве з га ра да мі-пат р нё ра мі за мя жой, у тым 
лі ку з ча тыр ма ў Поль ш чы — Бе лай-Пад ляш-
скай, Люб лі нам, Та рэс паль скай гмі най і Сяд-
лец кім па ве там. Сам го рад Сед ль цы не з’яў-
ля ец ца пар т нё рам Брэ ста. Ад нак су пра цоў ні-
цтва ўжо здаў на вя лі не ка то рыя ўста но вы, 
на пры клад пе ры я дыч ныя вы дан ні „Ty god nik 
Sied lec ki” і „Вя чэр ні Брэст” рэ а лі за ва лі шэ раг 
су поль ных пра ек таў. Пад час апош ня га ві зі ту 
прэ зі дэн та го ра да А. Сіт ні ка і прад п ры маль ні-
каў вы ра ша на ін тэн сі фі ка ваць са дзей ні чан не 
прад п ры маль ні каў і ўста ноў абод вух га ра доў. 
Та кім чы нам па чаў ся по шук ма стоў су пра цоў-
ні цтва так, каб мя жа не дзя лі ла, а толь кі ства-
ра ла но выя маг чы мас ці раз віц ця па абод вух 
яе ба ках.

Адам Боб рык
Фо та: Мі ка лай Ча бяр кус

Пас ля вай ны чы гу нач ная стан цыя Ча ром ха лі
чы ла ся стра тэ гіч ным пун к там у Вар шаў скай 
чы гу нач най ды рэк цыі. Тут кры жа ва лі ся чы

гу нач ныя лі ніі ўсходза хад, за тым поў начпоў дзень. 
У ас ноў ным бы ла тран зіт най па гра ніч най стан цы яй 
па між ГДР і СССР. Праз Ча ром ху пра яз джа ла ка ля 
двац ца ці ган д лё вых і вай ско вых цяг ні коў у сут кі. 
Рух гэ тых апош ніх уз мац няў ся вяс ною ў час су поль
ных ма нёў раў Вар шаў ска га да га во ра, за тым у лет
нім се зо не ў час убор кі ўра джаю. Ап ра ча зга да ных 
цяг ні коў пра хо дзі лі скла ды асаб лі ва га наз на чэн ня, 
са ні тар ныя ды цяг ні кі пад крып та ні мам „Та ма ра”. 
Вось пра гэ тыя апош нія ха чу за раз ус пом ніць, па
коль кі пры хо дзі ла ся мне з імі су ты кац ца як пра цаў
ні ку па гра ніч най стан цыі ў Ча ром се.

З Се мя ноў кі пе ра вя лі мя не ў Ча ром ху ў лі ста
па дзе 1974 го да. Пра ца ваў я аген там у кан то ры 
пе ра да чы. Да служ бо вых аба вяз каў на ле жа ла афар
м лен не да ку мен таў тран зіт ных і ай чын ных цяг ні коў 
аген там пры ём най стан цыі СЖД Вы со каЛі тоўск. На гэ тай 
па са дзе пра ца ваў больш за двац цаць год. Тут упер шы ню 
спат каў ся са шмат люд ным на тоў пам са вец кіх сал дат, так
са ма ай чын ных і ня мец кіх, якія па да ва лі ся на ма неў ры 
войск Вар шаў ска га да га во ра. Ма неў ры та кія ар га ні за ва лі
ся вяс ною раз на не каль кі га доў. Пры ві ле я ва ны мі бы лі са
ні тар ныя цяг ні кі. Скла да лі ся з вась мідзе ся ці па са жыр скіх 
ва го наў з ахо вай са вец кіх вар таў ні коў. Вок ны бы лі за бяс пе
ча ны кра та мі. Круг ла су тач ную вар ту нес лі два вар таў ні кі, 
у па чат ку ды ў кан цы скла ду. Га вор ка іш ла, што ў ва го нах 
пе ра во зі лі „аша ле лых” сал дат з ГДР (пас ля аф ган ска га 
фрон ту) на ля чэн не ў СССР. Та кія цяг ні кі ад п раў ля лі ся паза 
чар гой. Аб па ды хо дзе са ні тар на га цяг ні ка пе ра да ваў ве да
масць дыс пет чар па ад дзя лен ні ў Сед ль цах ча ром хаў ска му 
дзя жур на му рас па рад чы ку. За тым гэ ты пе ра да ваў ка ман ду 
аген там. Афар м лен не да ку мен таў аген та мі ды пра вер ка 
афі цэ ра мі ЗКУ доў жы ла ся не больш дзвюхтрох га дзін, па
коль кі та вар ныя цяг ні кі ча ка лі ча сам у чар зе не ка лі су так.

Ін ша га ві ду бы лі цяг ні кі асаб лі ва га наз на чэн ня. Аз на ча лі
ся яны крып та ні мам „Та ма ра”, а пе ра во зі лі ра ды е ак тыў ныя 
ад хо ды. Праз два нац цаць год (19721984) бы лі „асаб лі вай” 
та ям ні цай Рэ чы Пас па лі тай і ор га наў бяс пе кі. Цяг нік з ра
ды е ак тыў ны мі ад хо да мі быў пры ня ты на поль скім ба ку 
па гра ніч най стан цы яй для пе ра воз кі не га ба рыт на га гру зу 
Кост шынь і па да ваў ся па мар ш ру це Го жуўВель ка поль скі, 
Хой ні цы, Дзял до ва, Оль ш тын, Бе ла сток і ў Ча ром се пе ра да

ваў ся на чы гу нач ную стан цыю СЖД Вы со каЛі тоўск. Та га
час ным ула дам бы ло вя до ма, што ў вы пад ку чы гу нач най 
ава рыі маг ло дай с ці да вып ра мень ван ня і заб ру джан ня 
ася род дзя. Але аб гэ тым ніх то лю дзей не ін фар ма ваў. Вы
па ле нае ядзер нае па лі ва „Та ма ра” пе ра во зі ла з атам най 
элек т ра стан цыі ў Рай н с бер гу (ГДР) у на прам ку СССР. Ва га 
„Та ма ры” скла да ла бру та ча ты ры ста тон. Пе рад пра ез дам 
цяг ні ка пра хо дзіў пі ла таж ны ла ка ма тыў. У са ста ве не каль
кіх ва го наў і вя ду ча га ла ка ма ты ва зна хо дзіў ся ва гон ва гой 
у во сем дзе сят тон бру та з не бяс печ най пе ра сыл кай — ка ля 
ча ты рох тон вы па ле на га ядзер на га па лі ва. Для бяс печ на га 
пра ез ду „Та ма ры” най ма ла ся фун к цы я не раў мі лі цыі, служ
бы ахо вы чы гун кі (СОК), ОР МО ды вай скоў цаў. Цяг нік на 
ад к ры тай тэ ры то рыі ру хаў ся з хут кас цю 40 км/гадз., праз 
за се ле ныя квар та лы — 20 км/гадз., а на па ва ро тах і ві я ду
ках — 10 км/гадз. На стан цыі ў Хой ні цах цяг нік „Та ма ра” 
кож ны раз спы няў ся на 50 мі нут, па між 3й і 5й га дзі най. 
Ахо ву та ды нес лі фун к цы я не ры СОК. Па мар ш ру це пра ез ду 
„Та ма ры” на кож най стан цыі бы ла ар га ні за ва на ахо ва бяс
печ нас ці. Ва гон з ра ды е ак тыў ным гру зам спе ра ду і зза ду 
быў за бяс пе ча ны бу фер ны мі ва го на мі. Кож ны чы гу нач ны 
пе ра езд за бяс печ ва ла двух вар таў ні коў чы гун кі. Та кія 
срод кі бяс печ нас ці пры ма лі ся дзе ля пра ду хі лен ня да рож
най ава рыі з аў та ма бі ля мі. На час пра ез ду рых та ва ла ся 
двай ная аб с лу га цяг ні ка і тэх ніч ная аб с лу га. Апош ні цяг нік 
„Та ма ра” быў зда дзе ны на чы гун ку СЖД на ча ром хаў скай 
па гра ніч най стан цыі ў 1990 го дзе.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Радыеактыўны цяг нік „Та ма ра”

Ве ча рам 15 лю та га гэ та га го да 
(як раз на Грам ні цы) яр ка свя ці лі ся 
вок ны ў но ва па бу да ва най пры го жай 
свят лі цы ў Ле шу ках На раў чан скай 
гмі ны Гай наў ска га па ве та. На па на
двор ку і ву лі цы ста я лі аў та ма шы ны. 
З двух ба коў вё сківу лі цоў кі іш лі 
груп кі жан чын і муж чын. Ка лі мы 
пры е ха лі з бра там з Но ва га Ляў ко ва, 
у свят лі цы саб ра ла ся шмат лю дзей. 
Гэ та та му, што мяс цо вае ак тыў нае 
Та ва ры ства „Ят рыш нік” („Stor czyk”) 
і Га ле наМа ры ё ля Рэ ент, сол тыс 
Ле шу коў, ар га ні за ва лі суст рэ чу з бе
ла ру скі мі па э та мі, якія пра жы ва юць 
у На раў чан скай гмі не. Та кіх ме ра пры
ем стваў тут яш чэ не бы ло.

У Ле шу кі пры е ха лі Ка стусь Це лу
шэц кі з Но ва га Ляў ко ва, Ве ра Ра дзі
ва нюк і Аляк сандр Ра дзі ва нюк (ма ці 
і сын) з Міх наў кі ды Аля Яс ві ло віч 
з Се мя ноў кі. Не пра мі ну ла на го ды, 
каб сю ды пры ехаць жур на ліст ка бе
ла ру скіх пе ра дач Поль ска га ра дыё 
Бе ла сток. У Ле шу кі за ві та лі на ват не
ка то рыя жы ха ры Це рам коў і Плян ты.

Ме ра пры ем ства па ча ло ся а га дзі
не 16й. Па на ва ла мі лая і сар дэч ная 
ат мас фе ра. Слу ха чам вер шы па да ба
лі ся (не ка то рыя лі рыч ныя і са ты рыч
ныя бы лі вель мі дас па до бы) і яны 
ўспры ма лі іх бур ны мі воп ле ска мі. 
Двух га дзін ны час ці ка вай су стрэ чы 
хут ка пра ля цеў. Але быў час на са лод
кі па ча сту нак, ка ву, гар ба ту. Па дах
во ча ны ад на вя скоў ца мі Аляк сандр 
Хар ке віч пры го жа пра спя ваў дзве 
пес ні — ру скую і бе ла ру скую. І на за
кан чэн не бы лі па мят ныя па да рун кі 
па э там.

vТэкст і фо та 
Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Па э тыч ная ве ча ры на ў Ле шу ках
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Ста ры Дзік

Бус лі ныя 
спра вы
Лет нім ран кам
клё кат бус ла
чу ваць з бус лян каў.
Бел-чыр во на-чор ны
ў сва ім кле ка тан ні
ён быц цам ня стом ны.

Ста іць бу сел
у ба ло це,
з’ес ці тут
ка гось ці хо ча.
Кле-кле-кле,
кле-кле-кле,
бу сел жаб ку
хут ка з’есць.

Мо жа жаб кі,
мо жа мыш кі,
з го ла ду іг ра юць
бус лі ныя кіш кі.
Кум-кум-кум-ка
кум-кум-ка-ка,
жаб ка бус лу
із ноў уцяк ла.

Дзю ба ўле ва,
дзю ба ўпра ва
зла віць ежу
няп ро ста спра ва.
Ця пер ці ша,
мык ва чы ма
паг лы нуў жаб ку
і ву жа ку шчас лі ва.

Па ня бес най да ро зе
за ля цеў на пож ню,
мыш ку па ля вую
дзю ба нуў апош няй.
З ра дас ным клё ка там
вяр нуў ся ў бус лян ку,
па вя чэ раў з сям’ ёю
Кле ка нуў... і зас нуў аж да ран ку.

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 08-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 2 сакавіка 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

У ва дзе ра дзі ла ся, 
а ва ды ба іц ца.

С...
Ад каз на за гад ку № 4-2020: зор кі. Уз на-

га ро ду, кніжку «Ба ваў ня ная дзяў чын ка» 
Дар’і Ваш ке віч, вый г ра ла  Оля Ма дза леў-

ская з Нар вы. Він шу ем!

Усе га во раць пра Зэн ка Мар ты-
ню ка, дык і мы да кі нем два сло вы. 
Ка роль ды ска поль най му зы кі 
ў Поль ш чы, яш чэ як школь нік ПШ 
у Паш коў ш чы не, стаў лаў рэ а там 

Ма лоч ны шлях, Стан 
— бе ла ру сы на зы ва юць 
Пту шы ным шля хам або 

Гу сі най да ро гай.
Лю дзі ве ры лі, што яго зра біў 

сам Бог, каб гу сі і ін шыя птуш кі 
ба чы лі, як да ля цець да вы раю.

Ся род ін шых на зваў Ма лоч-
ны шлях на зы ва лі Чу мац кай 
да ро гай, Вя лі кім слу пам, або 
Ста нам. Наз ва Вя лі кі слуп па-
хо дзіць ад та го, што цём ны мі 
во сень скі мі на ча мі Гу сі ны шлях 
на па мі наў вер ты каль на па-
стаў ле ны слуп. Ста ра жыт ныя 
бе ла ру сы звяз ва лі яго з вос сю 
све ту. Ве ры лі так са ма, што ад 
ін тэн сіў нас ці Пту шы на га шля ху 
за ле жыць ма лоч насць ка роў, ка-
зуль, зуб роў. Як не ці ка ва, яны 

ве ры лі, што чым яр чэй шы быў 
шлях, тым мен шай бы ла ўдой-
насць ра га тай жы вё лы. Лі чы лі, 
што коль касць ма ла ка ў ка роў 
па мен шы ла ся, бо яна сплы ва ла 
на Ма лоч ны шлях.

Апош няе па вер’е ад люст ра ва-

нае ў за мо вах су праць пак ра жы 
ма ла ка вядзь мар ка мі і ча ра дзе-
я мі.

(Ад рэ зак ад рэ да га ва ны на 
ас но ве кніж кі Але ны Кор шак 
«Бе ла ру ская мі фа ло гія для дзя-
цей»)                                (гак)

Зэ нэк Мар ты нюк у „Зор цы”

І мес ца кон кур су «Бе ла ру ская пес-
ня—82». І да дат ко ва яш чэ ат ры маў 
спе цы яль ную ўзна га ро ду «Зор кі». 
Яго сім па тыч нае фо та аз даб ляе 
ста рон ку і рэ пар таж ле ген дар най 

Яні ны Чар ня ке віч, та га час най рэ дак-
тар „Зор кі”. Там, між ін шым, чы та ем, 
што бу ду чы ка роль, пра спя ваў пад 
гі та ру „Алё ну” і „Гро дзен скі вальс”. 
Кон курс пра хо дзіў у бу дын ку БГКТ, 
што па ву лі цы Вар шаў скай у Бе ла-
сто ку. Праў да, не бы ло та ды вя лі кай 
кан ку рэн цыі — усіх спе ва коў, у тым 
лі ку ду э ты і адзін ка лек тыў, ра зам 
скла да лі 14 асоб. Той жа ка лек тыў 
з ПШ у Трас цян цы ат ры маў пер шае 
мес ца ў сва ёй ка тэ го рыі. Як не ці ка-
ва, ар га ні за та ры ра зам пра вя лі дэ-
кла ма тар скі кон курс, пры све ча ны 
100-год дзю з дня на ра джэн ня Ян кі 
Ку па лы і Яку ба Ко ла са. Усіх дэк ла ма-
та раў бы ло 22 (ра зам лі цэ і сты і вуч-
ні ПШ), кож ны з якіх пад рых та ваў 
два тво ры.

І тут чар го вы сюр прыз! Пер шыя 
мес цы за ва я ва лі Алі на Бу ры ла і Ёля 
Зі не віч з Бель ска га бел лі цэя. Так, 
так! Алі на Бу ры ла — вя до мая і не 
менш слаў ная за Зэн ка Мар ты ню ка 
на стаў ні ца з бе ла стоц кай «чац вёр-
кі». Пер шае мес ца ў гру пе ма лод-
шых ат ры маў Ян ка Кар ні люк са шко-
лы ў Ду бі чах-Цар коў ных. Усё ме ра-
пры ем ства, якое саб ра ла паў сот ні 
пуб лі кі (гэ та ўдзель ні кі і на стаў ні кі) 

аў тар рэ пар та жу лі чыць над та ма-
са вым. А тое, што вы сту пі ла больш 
дэк ла ма та раў, чым спе ва коў — за-
слу га на стаў ні каў, якія больш ці ка-
вяц ца лі та ра ту рай, чым му зы кай. 
Урэш це, апош няе сло ва на ле жыць 
ві зі та тар Та ма ры Ру са чык, якая хва-
ліць усіх вы сту поў цаў, а най больш 
вуч няў з Ду біч-Цар коў ных

Эх! Як мно га па мя ня ла ся і ад на-
ча со ва не па мя ня ла ся. Ня ма ўжо 
школ у Паш коў ш чы не і Трас цян цы. 
Зу сім ін шае ў нас па няц це пра «ма-
са васць» кон кур су. За раз толь кі 
з ад ной пра ва слаў най шко лы ў Бе-
ла сто ку пры хо дзіць на кон курс паў-
сот ні вуч няў! І хоць з тае па ры прай-
ш ло 38 га доў та кія пес ні як «Алё на» 
і «Гро дзен скі вальс» да лей це шаць 
і вы ка наў цаў, і жу ры.   (гак)
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Ста ры Дзік

Бус лі ныя 
спра вы
Лет нім ран кам
клё кат бус ла
чу ваць з бус лян каў.
Бел-чыр во на-чор ны
ў сва ім кле ка тан ні
ён быц цам ня стом ны.

Ста іць бу сел
у ба ло це,
з’ес ці тут
ка гось ці хо ча.
Кле-кле-кле,
кле-кле-кле,
бу сел жаб ку
хут ка з’есць.

Мо жа жаб кі,
мо жа мыш кі,
з го ла ду іг ра юць
бус лі ныя кіш кі.
Кум-кум-кум-ка
кум-кум-ка-ка,
жаб ка бус лу
із ноў уцяк ла.

Дзю ба ўле ва,
дзю ба ўпра ва
зла віць ежу
няп ро ста спра ва.
Ця пер ці ша,
мык ва чы ма
паг лы нуў жаб ку
і ву жа ку шчас лі ва.

Па ня бес най да ро зе
за ля цеў на пож ню,
мыш ку па ля вую
дзю ба нуў апош няй.
З ра дас ным клё ка там
вяр нуў ся ў бус лян ку,
па вя чэ раў з сям’ ёю
Кле ка нуў... і зас нуў аж да ран ку.

№ 08-20

Во сем дзе сят адзін бе-
ла ру скіх вы ка наў цаў 
вы сту пі ла ў Бе ла сто ку. 
У Пад ляш скай фі лар мо-

ніі прай шоў цэн т раль ны аг ляд 
кон кур су „Бе ла ру ская пес ня”. 
На сцэ не мож на бы ло па ба чыць 
вя до мыя бе ла ру скія ка лек ты-
вы, та кія як „Цаг лін кі” ці „Ва-
сі лёч кі”, але так са ма і ма ла дых 
дэ бю тан таў.

— Гэ та, ка неш не, вель мі важ-
на для нас, бо фе сты валь па каз-
вае ўдзел мо ла дзі ў бе ла ру скай 
пес ні, у бе ла ру скай куль ту ры, 
— ад зна чыў на мес нік стар шы ні 
Бе ла ру ска га гра мад ска-куль тур-
на га та ва ры ства Ва сіль Се гень. 
— Тыя, якія да сяг ну лі ўжо шас-
нац ца ці га доў, ах вот на прэ зен-
ту юц ца на сцэ не. Мо ла дзі ў нас 
ня ма ла, вя до ма, ха це ла ся б, каб 
бы ло яе яш чэ больш — ста рэй-
шае па ка лен не ады хо дзіць. Ёсць 
ася род кі, якія на ні ве бе ла ру-
скай куль ту ры, на ні ве бе ла ру-
скай пес ні вя до мыя ўжо даў но, 
гэ та перш за ўсё Гай наў ка, Гай-
наў скі дом куль ту ры з бе ла ру-
скім лі цэ ем. Так са ма і Бель скі 
дом куль ту ры і бе ла ру скія шко-
лы ў Бель ску, яны ўжо шмат га-
доў раз ві ва юць бе ла ру скую куль-
ту ру ся род дзя цей і мо ла дзі. 
Вар та ад зна чыць, што па яў ля-
юц ца ма ла дыя спе ва кі, спя вач кі 
ў ін шых ася род ках. У Мі ха ло ве 
на той пры клад ро біц ца та кі 
буй ны ма ла дзё вы гурт бе ла ру-
скай пес ні. З’яў ля юц ца і та кія 
па а соб ныя ізю мін кі на кар це 
Бе ла сточ чы ны. Нас ужо чар го-
вы год вель мі пры ем на здзі віў 
ма ла ды ка лек тыў „Са лат’ юм” 
з Дуб ро вы-Бе ла стоц кай, які спя-
вае бе лым спе вам.

Як мы да ве да лі ся „Са лат’ юм” 
гэ та ка лек тыў з Дуб ро вы-Бе ла-
стоц кай, у якім спя ва юць вуч ні 
Дуб роў ска га лі цэя. Май стар-
кла сы па бе лым спе ве дзяў ча ты 
і Ёа хім (адзін хло пец у ка лек ты-
ве) прай ш лі пад піль ным во кам 
Мар ці на Ліць він кі, які з’яў ля ец-
ца вя до мым дзе я чам і ані ма та-
рам куль ту ры. За ча ты ры ме ся-
цы ка лек тыў „Са лат’ юм” у рам-
ках пра ек ту „Гу кі тра ды цыі” 
да ве да лі ся пра тра ды цыі бе ла га 
спе ву, паз на лі тэх ні ку і шы ро кі 
рэ пер ту ар пе сень, якія ка лісь ці 
суп ра ва джа лі жы ха роў Са коль ш-
чы ны ў паў ся дзён ным жыц ці.

— Мы — ма ла дыя, але нас 
нат х ня юць гэ тыя пес ні, — ад-
зна чы ла Маг да ле на Мі леў ская 
з гур ту „Са лат’ юм”. — Гэ та да-
во лі скла да на, бо нам трэ ба бы-
ло вы ву чыць тэх ні ку бе ла га спе-
ву. На шы ба бу лі і дзя ду лі ме лі 
гэ та ад на ра джэн ня, бо спя ва лі 
ўсе ра зам. А мы му сі лі ву чыц ца. 
І гэ та нам ат ры ма ла ся. Спа дзя ю-
ся, што слу ха чы згод ныя (смех).

Кон курс „Бе ла ру ская пес ня” на-
пэў на дае штур шок дзе ля гэ та га, 
каб рэ а лі за ваць свае ма ры, звя за-
ныя з му зыч най твор час цю. Поў-
ная за ла гле да чоў у Пад ляш скай 
фі лар мо ніі на пэў на так са ма ву-
чыць ма ла дых лю дзей зма гац ца 
са стрэ сам, а вы ступ на сцэ не для 
іх — важ ная па дзея.

— Я са мо ў гэ тым го дзе да лу-
чы ла ся да ка лек ты ву, — ска за-
ла пе рад вы сту пам Маг да ле на 
Ан д рэ юк з ка лек ты ву „Росы” 
з Ры ба лаў. — Вель мі пры ем ная 
ат мас фе ра ў час рэ пе ты цыі, про-
ста, наш ка лек тыў аб’ яд ноў вае 
ці ка вых лю дзей. Заў сё ды пе ра-
жы ваю кож ны вы ступ.

А гэ тых, як ад зна чы ла Маг да-
ле на, вель мі мно га. Ка лек тыў 
ча ста вы сту пае ў Бель ску, Гай-
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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 № 4-2020: 
Ясь, Яга, бег, ата ва, лук, ас, міг, старт, нар цыс, 

Ян, га рох, слі на. Збан, плюс, га лі на, ту га, смык, 
сцяг, Мар ты на, азарт, гу мар, ах, стра ха.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Оля Кар-
даш, Клаў дзія Ні кан чук, Та маш Ваў ра нюк, 
Оля Ма дза леў ская з Нар вы, Мі хась Лаў ра-
шук з На раў кі, Вік то рыя За леў ская, Ні кі та Ку-
мей ка, Ні ко ля Бя лін ская з Ор лі, Марк Друж-
ба, Якуб Авяр чук з Арэш ка ва. Він шу ем!

Ма ла дыя ма юць го лас. 

наў цы і, вя до ма, у Бе ла сто ку. 
У час су бот ня га аг ля ду ка лек тыў 
„Ро сы” за спя ваў пес ню, якая 
з’яў ля ец ца са май лю бі май пес-
няй Маг ды, „О, ма ту ля мая”.

У чац вер (20.02) на га ла-кан-
цэр це вы сту піць „Са лат’ юм” 
з Дуб ро вы, а так са ма на шы сяб-
ры з Мі ха ло ва — „Бе лыя кры-
лы”, якія сва ім пос пе хам зра зу 
па дзя лі лі ся з на мі ў фей с бу ку. 
Він шу ем! Ха ця са мае га лоў нае, 

што праз гэ ты кон курс не ка то-
рыя ма юць маг чы масць вы ву-
чаць бе ла ру скую мо ву ў да во лі 
пры ем ны спо саб. Дзя ку ю чы пес-
ні мо жам уз ба га ціць свой слоў-
ні ка вы за пас і ад ш лі фа ваць вы-
маў лен не па-бе ла ру ску. Пры на-
го дзе мож на да ве дац ца больш 
аб нас са міх, бо пес ня гэ та ча ста 
за шыф ра ва ная ін фар ма цыя пра 
на ша мі ну лае.

Тэкст і фота Уля ШУБЗДА

І то які!„Са лат’ юм”

Маг да ле на Ан д рэ юк
„Бе лыя кры лы”

Ryż
Rosa
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Да ро га
Гэ та не я пра хо джу праз да ро гу.
Гэ та да ро га пра хо дзіць праз мя не.
Да ро га пе ра ся кае лёс і лес мой і тва ёй пра баб кі,
што пеш шу ха дзі ла на ры нак у Грод на.
Ты ста іш на ёй, не па мя таў шы,
што ця бе тут ужо ня ма ад трыц цаць пер ша га снеж ня,
а ў на шай па мя ці за стаў ся твой на хаб ны смех
і вер шы, якія за гад ваў ты за піс ваць ноч чу
па-свой му, на спа лу чэн нях бач ных толь кі
пра са ром ле ным анё лам.

Студ ня
На хі лю ся над студ няй,
заг ля ну ў ся бе.
Жо раў вяд ро ка лы ша
вы со ка і спя вае над яб лы няй.
Да лей б’е кры ні ца сцю дзё най ва ды.
Хоць Лы сы, што піў яе, здзьмух нуў шы
хра па мі ня бач ны лі сток,
даў но ўжо хо дзіць за ня бес ным плу гам,
лёг ка пе ра вор ва ю чы ба роз ны хмар,
а ка ро ва Піп ка з бу бач кай на пы се,
што ўцяг ва ла ха лод ную ва ду зап люш чыў шы во чы
пад ве е рам ця ля чых ве ек,
ужо пэў на даў но з’е дзе на, а яе ду ша бры кае
па ня бес ных лу гах пад вя сёл кай,
па якой адыш лі на шы жы вё лы,
Мур ка Бу рык, Пу шок, Ро за, Тэць ка,
Сар го, Рэк сё, Аза, Пу ся, Аста, Фі ля і ін шыя
і ча ка юць нас там пад сва ім ле сам.
А жо раў нам усім спя вае
вы со ка на вет ры, і скры піць вя дзер цам.

як дзве 
кроп лі
ай чы на шмат к роць
у люст рах ка люг і не баў
лін зах ра сы
і даж джу
і сля зе
сплы ва ю чай па шча цэ дзі ця ці
і змар ш чы не
у кроп лі
на шы бе
ак на рас чы не на га
няў с цяж
ай чын най oj-czys tej

У Ме ляш ках
Цвік у кур га не
убіў ся ў мой ма лы сту пак
у дзень ка лі мы се лі на Ме ся цы

дзі ця чая жы вая кроў
пап лы ла да тых што ў зям лі
ча ка юць на ша га ўваск ра шэн ня

я за ту ля ла ра ну кры ваў ні кам
баб кай-тры пут ні кам
іх жы вым со кам
слё зы ка па лі на ма цяр душ ку
арэ га на чар но быль

я — род-ная!
за дры жа ла Зям ля
ўра та ва ная
 

Вершы Міры ЛУКШЫ

Га ра бін ка
На ра дзі ла ся я тры нац цаць га доў пас ля дру гой вай ны
мі ну ла га ста год дзя, у Гай наў цы,
але са праў ды ста ла пры хо дзіць на свет
ужо ў Бяр нац кім Мос це, нож ка мі да не ба і зям лі,
што быц цам важ нае ў раз ва гах аст ро ла гаў,
пе рад дзя ся тай зран ку, у ро дзе,
у якім хтось ці вык ляў пер ша род ных
і асу дзіў іх на блу кан не па чу жых зем лях,
ва ўцё ках пе рад ты мі, што не хо чуць ве даць на шай мо вы.
Най ста рэй шы, Дзміт ры, піль на ваў пад лі тай по там зям лі,
ха ця хі стаў ся па ся род вы бу хаў і но вых поў няў і ма ла дзі коў.
Най ста рэй шая, Лю ба, да вя ла бра та да ай чы ны з лям пай у да ло ні.
Мой но вы дом аб мі ну ла но вая вай на. За па да ец ца ў гле бу,
па са джа ны на пя ску. Мае но гі бры дуць па ма ёй Зям лі,
па якой га ня лі ся ар міі пад роз ны мі кры жа мі.
Ара бі на ў Ба ра вых на 277 га доў упі ла ся
на цэ лыя па вер хі ў глыб ма ёй баць каў ш чы ны,
чыр во ныя яга ды ў хма рах, га ра бін ка,
на ват ка лі сся куць яе на шы доб рыя лю дзі.

Па лёт як у сне 
ў Баб’ю Га ру
Сло ва як энер гія за гі нае пра сто ру,
а ў ма шы не сён ня пра ля таю да ро гу, якою
ха дзі ла я во сем га доў у шко лу ў Се мя ноў цы,
па мя жы па між Кня ствам і Ка ро най.
Раз маў ля ем з Юр кам Ра ец кім усі мі мо ва мі
Пад ляш ша, а Лі бор Зай і чэк слу хае і гля дзіць. Ано.
Ля цім як у сне праз да ро гу выг на ных,
па цы фі ка ва ных, па мер лых і на ро джа ных,
ве зе ных у цар к ву свя то га Юрыя Пе ра мож цы,
на мо гіль нік да свя то га Пан це ляй мо на,
на за ба вы, хрэсь бі ны, вя сел лі, на стан цыю, па ежу ў кра му
і кніж кі ў біб лі я тэ цы, ад к ры ва ю чыя ін шы свет.
Свет ін шы ў кож най се кун дзе, і не ве даю ка лі
кан ча ец ца ўчо ра. Толь кі сі вы во лас
ня се ве цер ба бі на га ле та як па ву цін не за на мі.

Мі ну тыя
Кім з’яў ля ец ца тая жан чы на,
з про фі лем уту ле ным у хуст ку
ша лі ноў ку, та кіх сён ня не но сяць,
вы ня тую з куф ра і па ху чую зел лем ба гу на,
а муж чы на ў ка жуш ку тхну чым
па хам дзед кі Іва на іду ча га
сля да мі за зім ку на на шым пад вор ку,
з се нам на ві лах, з вяд ром стра вы для сві ней.
Па да юць па ле ны ў снег, жа ле за пры лі пае
да паль цаў без ру ка ві чак, ма роз,
а, мо жа, пры ту ліш свой язык да языч ка клям кі?
А там ідзе Жор жык, не ма лень кі як ка лісь,
і па дае ў вы ры са ва ны ў па мя ці роў ля грэб лі,
пры то к Бу яў кі, дзе ру ка мі вы бі ра лі мы
ры бы і ра каў. Мі на ем ся бе з са бой з дзя цін ства.

Го ра
га рэ ла сас на
ці яна ме ла
на цы я наль ныя ко ле ры
на сва іх флаг ш то ках

маг ла быць до мам
кру гам студ ні
ка лы скай
ста лом
тру ной

за гі ну ла на вай не
дрэ ва
рас ст ра ля нае ад ско кам
за ча ла ве ка

па мёр конь ва я ра
і конь у гна ян ках
што ме раў по ле
ба раз на за ба раз ной

за а ра ныя гі сто ры яй

пак ла ні лі ся ле су шты ке ты
слуп зноў вы пус ціў ка ра ні

За ла ты зуб
Хто выр ваў за ла ты зуб
ста ро му Злот ні ку з На раў кі?
Іван не ве дае, бо не па мя тае.
Яму 92 га ды. Доб ры ка ва лак ча су,
каб мож на бы ло за быць пра су се дзяў,
ве дзе ных на бой ню. Ва лак лі
цёп лыя яш чэ пя ры ны, шаф кі і по суд,
адзен не з доб рай тка ні ны — бо наш то ім
гэ тае даб ро на ўлон ні Аў ра а ма. Гэ та ніш то,
што су се дзі бы лі доб рыя лю дзі і га ва ры лі па-на ша му.
І Спрын ца там бы ла,
пяць га доў ста рэй шая ад Іва на, а гэ та не вы па дае
браць за жон ку ста рэй шую, у да дат ку ста ра за паветную.
Знік ла, пра па ла, выб лек ла ў па мя ці,
Пэў на, спа лі лі яе. У энер гію па мя ці
за мя ні лі ся Спрын ца Злат ні чан ка, яе сва я кі, баць кі.
У гэ тым быў упэў не ны Іван аж да кан ца ве ку,
ка лі го лас яму ўжо стыг і блек ла ва сіль ко вае во ка.
Тыя, ска заў Мі ка лай, што ў кіп цю ры ха па лі
ча ла ве чае даб ро, Бо жая спра вяд лі васць да ся га ла
і да сяг не, хоць бы да іх гру дзей ме да лі пры бі ва лі,
і су чы сы ны ска на юць, хай бы і пры біц ці зва ноў.
А Спрын ца, Іва не, вы жы ла. Пра гэ та ўжо ве да еш,
Вы суст рэ лі ся там, і на га ва ры лі ся ўво лю,
Пра сва іх дзя цей, уну каў, праў ну каў, На раў ку.
І ва шы здым кі, ста рэ чаў, ві сяць по бач у Нью-Йор ку,
на сай це бяз меж на га Ін тэр нэ ту — кас міч на га се ці ва.
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Мі ха ло ва
У Мі ха ло ве доб ра жыць.
Тут не трэ ба ніц ра біць,
Ад но ў пар ку па ся дзець,
На фан тан чык па гля дзець.

Ка лі з фан та на б’е ва да,
Та ды дзя цей цэ ла гур ба.
Дзе ці бе га юць заў зя та.
Сон ца грэе — то нам свя та!

А ты, ста рык, ужо пад бы лы,
Бе гаць, як дзе ці, не ма еш сі лы.
Штур ні ты ба бу пад ба чок:
Да вай, да лу чым ся ў кру жок!

Ідзі ты пер шы, я за та бой:
Ка лі ты ўпа дзеш, я з та бой.
Ля жаць мы бу дзем і кры чаць,
«Па га то ве» трэ ба зваць.

Не раў няй ся да дзя цей!
Та бе не бу дзя ве ся лей.
Лепш на лаў цы па ся дзім,
На пры ро ду паг ля дзім.

Бя да не жа на та му
Я жы ву на вёс цы,
І я тут па ную.
Цэ лы дзень у по лі
З трах та рам га рую.

Су сед мая жон ку,
Яна мае дзе ці.
Я не маю жон кі,
Ня ма з кім па ся дзе ці.

У час не ажа ніў ся,
Ця пер бя ду маю.
На чу жыя жон кі
З бо ку паг ля даю.

Гэ тая ха ро ша,
І гэ та неў рад лі ва.
Будзь з ёй ас ця рож ны,
Бо яна здрад лі ва.

Та бе па а бя цае
І дасць пры ту ліц ца.
Ка лі ма еш гро шы,
Мо з та бой прас піц ца.

Яна гро шы возь мя
Ды пой дзе да ха ты.
А ты бу дзяш ду маць:
Чом я не жа на ты?

Жа на та му то доб ра,
Усе вы го ды мае.
На чу жыя жон кі
Ён не спаг ля дае.

Фольк
Фольк — су стрэ ча бе ла ру ска,
Мі ха ло ва знае.
Жы ха роў з цэ лай ака лі цы
Сю ды зап ра шае.

Кож ны едзе хто чым мо жа,
Каб тут па бы ва ці,
Па слу хаць пе сень бе ла ру скіх
І ра зам свят ка ва ці.

Ха ця су бо та то не свя та,
Дзень воль ны ад ра бо ты.
Сэр ца це шыц ца, ла мо ча,
Ся дзіш без тур бо ты.

Як зай г ра юць бе ла ру сы,
Но гі са мі хо дзяць.
А па ля кі, доб ры лю дзі,
Ад іх не ад хо дзяць.

Усе спя вай мо і гу ляй мо,
Хай цэ лы свет знае,
Што «Бе ла ру ская Фольк-су стрэ ча»
Нам зда роўя пры баў ляе.

І я зда роўя ўсім жа даю,
Пры быт ку да ха ты.
Да ста няш «пяць сот плюс»
І бу дзяш ба га ты.

Жыц цё
Я на пен сіі пра жы ваю.
Кож ны ме сяц гро шы маю
На ап ла ты і на яду.
Так у да стат ку я жы ву.

Раб лю я тое, што ма гу,
Ем усё, што я люб лю.
Толь кі жаль да лё су маю,
Што зда роўя ўжо не знаю.

Я не ве даю ця пер,
Ка лі мне жыць бу дзя ля пей.
Усе вы го ды я тут маю.
Як да жы ваць бу ду — га даю.

Мо жа, смерць прый дзе ў па ру.
Уста ну, упа ду ды пам ру.
Дай Бог пры сі лах умі раць
І ні ко му не да ку чаць.

То сло вы май го та ты,
Ён ма ліў ся, каб ні ко му не да ку чаў.
Дас пя ваў, як груш ка ўпаў.
Так ба цюш ка Ка на хо віч пры тру не ска заў.

Ма ма то жа ўсё ма лі ла ся,
Зас ну ла і не пра бу дзі ла ся.
У зям лі ля жаць іх нія кос ці,
А ду шы ў не бе гос цяць.

Мі ну лае, а не за бы тае
Ме сяц каст рыч нік — так яго наз ва лі,
Бо каст ры цу ад лё ну жан чы ны ад дзя ля лі.
Лён на ямах су шы лі, на цер ні цах цер лі,
Тра пач ка мі тра па лі, на шчот ках ча са лі.
Га то вае ва лак но ў ку дзе лю вя за лі,
На ка лаў рот ках пра лі ды пес ні спя ва лі.
Спра дзе ны ніт кі на ма та від ла ма та лі,
З мат коў вы ві ва лі, на сноў ні цы сна ва лі.
Із сноў ні цы зды ма лі, на крос на на ві ва лі.
Уся ля кія па лот ны на крос нах вы ты ка лі.
Ку жаль, пра сты ня ды руч нік,
Мя шок, плах та і сяль нік.
Цяж ка жыц цё жан чы ны на вёс цы ме лі,
Пра лі, тка лі, ес ці ва ры лі
І ла ска ва да му жы коў га ва ры лі.

Да жын кі
Да жын кі ў вёс цы
Гэ та вель ка ра дасць.
Паз бі ра лі ся су се дзі
І ся дзяць усе ра дам.

Тут Ва нік з Га лі най
І Чэ сек з Рэ гі най,
Мі ша з Ба сяй
Ды Янак з Ясяй.

Ся дзяць, раз маў ля юць,
Га ло вы прыг ну лі.
Зда ец ца, што мы ня даў на
Сва іх жо нак у Юш каў Груд пры цяг ну лі.

Мы ўжо па ста рэ лі,
Ву шы што раз менш чу юць,
А на на шых гас па дар ках
На шы дзе ці цяж ка пра цу юць.

Ня хай пра цу юць
І ў да стат ку жы вуць.
А ка лі нас не ста не,
Ня хай доб рым сло вам ўспа мі нуць.

Мы вель мі шчас лі вы,
Што ў Юш ка вым Гру дзе пра жы ва ем,
Ка лі ка му што трэ ба,
Адзін дру го му да па ма га ем.

Юш каў Груд вё ска
На ўзгор ках ля жыць,
А ў да лі не рэч ка
Юш ка бя жыць.

Ка лі хо чаш па ба чыць,
Ці гэ та так,
Пры едзь, па ба чыш,
І ска жаш, што так.

Люба САКОВІЧ
Міхалова
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Мітрафана СМАРШЧКА
105 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

гмі ны мно га асоб куп ля ла ў мя не «Ні ву» 
і ах вот на яе чы та лі, — ска заў ніў скі ка рэс
пан дэнт Мі ка лай Пан фі люк з Ду бічЦар
коў ных.

Войт Ля вон Ма ла шэў скі ўдак лад няе, 
што проб ны На цы я наль ны ўсе а гуль ны 
пе ра піс на сель ні цтва і ква тэр бу дзе 
ад бы вац ца ў трох эта пах. Спа чат ку жы
ха ры Ду біц кай гмі ны ат ры ма юць ко ды 
до сту пу да ма тэ ры я лаў на сай це Га лоў
на га ста ты стыч на га ве дам ства і з да па
мо гай ін тэр нэ ту бу дуць маг лі там са мі 
ад ка заць на ўсе пы тан ні. Ста рэй шым 
асо бам бу дуць маг лі да па маг чы ў гэ тым 
пла не дзе ці або ўну кі, але част ка пен сі
я не раў не ат ры мае та кой да па мо гі ад 
ся мей ні каў.

— У на шай гмі не скла да на бы ло б 
жы ха рам без да па мо гі гмін най уп ра вы 
спра віц ца ў час пер ша га эта пу На цы я
наль на га ўсе а гуль на га пе ра пі су на сель ні
цтва і ква тэр, па коль кі жы ве ў нас мно га 
ста рэй шых асоб, якія не ка ры ста юц ца 
ін тэр нэ там. Пры гэ тым у част цы пуш чан
скіх вё сак ста цы я нар ныя тэ ле фо ны бы лі 
да ве дзе ны толь кі да сол ты саў і за раз 
жы ха ры ка ры ста юц ца там толь кі ма біль
ні ка мі. Ма лод шыя асо бы ка ры ста юц ца 
там ін тэр нэ там ма біль най тэ ле фо ніі, але 
пароз на му бы вае з да ступ нас цю. Мы 
ра шы лі ся, што ва ўсіх вё сках, перш за ўсё 
ў свят лі цах, у час пер ша га эта пу пе ра пі су 

бу дуць дзя жу рыць пра цаў ні кі гмін най 
уп ра вы. Яны бу дуць да па ма гаць жы ха
рам спа лу чыц ца праз наш кам п’ ю тар 
з сай там Га лоў на га ста ты стыч на га ве дам
ства і за поў ніць там пе ра піс ныя блан кі. 
У вы пад ку асоб, якія са мі не спра вяц ца 
з пе ра пі сам па ін тэр нэ це і не па ка ры ста
юц ца да па мо гай на шых пра цаў ні коў, па тэ
ле фа ну юць ім пе ра піс чы кі і пап ро сяць па 
тэ ле фо не па ін фар ма ваць аб усіх да ных. 

Хоць гі сто рыя бе ла ру ска га тэ ат ра на ліч
вае ста год дзі, так ста ла ся, што моц ны мі 
штур ш ка мі ў яго раз віц ці бы лі дзве апош
нія хва лі бе ла ру сі за цыі. Пер шая ме ла ся 
ў 2030х га дах мі ну ла га ста год дзя, а дру
гая — у 90х. На пры клад, у 1920 го дзе ўзнік 
Бе ла ру скі дзяр жаў ны тэ атр (ця пер На цы я
наль ны ака дэ міч ны тэ атр імя Я. Ку па лы). 
У 1933 го дзе быў ство ра ны Дзяр жаў ны тэ
атр опе ры і ба ле та Бе ла ру сі. У сваю чар гу 
ў 1990 го дзе паў стае Рэс пуб лі кан скі тэ атр 
бе ла ру скай дра ма тур гіі (РТБД). Сён ня ён 
адыг ры вае важ ную ро лю ў тэ ат раль ным 
жыц ці бе ла ру скай дзяр жа вы і без яго не
маг чы ма ўя віць су час ную бе ла ру скую сцэ
ну.

Сайт гэ та га тэ ат ра мес ціц ца ў ін тэр нэ це 
па ад ра се http://rtbd.by. Вы гля дае ён да во
лі сціп ла, але ра зам з тым доб ра на поў не
ны ак ту аль най ін фар ма цы яй. Так, увер се 
цэ ла га вы яў лен ня мес цяц ца вый с ці на 
ча ты ры руб ры кі сай та, якія ў сваю чар гу 
змяш ча юць мно ства пад руб рык. Ад на з іх 
— „Гі сто рыя тэ ат ра”, якая рас па вя дае пра 
хоць не над та доў гае, але вель мі на сы ча нае 
яго жыц цё. „Па вод ле па ста но вы Са ве та Мі
ніст раў Бе ла ру скай СССР, Рэс пуб лі кан скі тэ
атр бе ла ру скай дра ма тур гіі быў ство ра ны 
ў снеж ні 1990 го да і пэў ны час іс на ваў як 
струк тур нае пад раз дзя лен не Бе ла ру ска га 
тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы. Яму быў на да дзе ны 
ста тус твор чай ла ба ра то рыі, і кан цэп цыя но
ва га сцэ ніч на га ка лек ты ву бы ла ак рэс ле на 
да клад на: пад трым ка на цы я наль най дра
ма тур гіі, ад к рыц цё но вых імё наў бе ла ру скіх 
аў та раў”, — рас па вя да ец ца ў пад руб ры цы.

Там жа ад зна ча ец ца, што ў да лей шым 
ак цэнт тру пы быў зроб ле ны на спек так
лях ме та фа рыч на га і аб сур дыс ц ка га на
кі рун ку, а са спек так ля мі „Ры чард” і „Мак

бет” Уі лья ма Шэк с пі ра двой чы з пос пе хам 
удзель ні чаў у Эдын буг скім тэ ат раль ным 
фе сты ва лі „Фрыдж”.

Пра тое, хто сён ня пра цуе ў РТБД, га
во рыц ца ў руб ры цы „Лю дзі тэ ат ра”. Тэ ат
раль ны ка лек тыў, хоць і не вель мі вя лі кі, 
але зболь ша га ма ла ды. Проз віш чы ак то
раў і прад стаў ні коў ад мі ніст ра цыі тэ ат ра 
апуб лі ка ва ны ра зам з пар т рэ та мі.

РТБД пры мае да во лі ак тыў ны ўдзел 
у фе сты валь ным жыц ці. У пад руб ры цы 
„Фе сты ва лі і гаст ро лі” мож на да ве дац ца, 
што апош ні фе сты валь, у якім пры маў 
удзел тэ атр, прай шоў ле тась у бе ла ру скім 
Баб руй ску. Гэ та быў VII Рэс пуб лі кан скі фе
сты валь на цы я наль най дра ма тур гіі імя 
Ду ні наМар цін ке ві ча. Так са ма ў 2019 го
дзе бе ла ру скія дра ма тур гі па ка за лі сваю 
па ста ноў ку ў Гру зіі на Фе сты ва лі на цы
я наль най гру зін скай дра ма тур гіі. А лі та
раль на за ме сяц да та го — у Ма ро ка. Пры
ма лі мін скія ак то ры ўдзел у ІІІ фе сты ва лі 
«На пра мак — Ус ход», што прай шоў у Бе ла
сто ку ў ле таш нім каст рыч ні ку.

Тэ атр рэ а лі зуе шмат раз на стай ных пра
ек таў, на пры клад, Ты дзень су час най бе ла
ру скай дра ма тур гіі «Кан цэн т ра цыя», які 
ад бу дзец ца нап ры кан цы лю та га — па чат
ку са ка ві ка. Пад час „Кан цэн т ра цыі” гле да
чы змо гуць па ба чыць шэсць спек так ляў, 
а пас ля — аб мер ка ваць па ба ча нае з дра
ма тур га мі. Так са ма ак то ры тэ ат ра дзе ляц
ца сва і мі пла на мі — яны рых ту юць спе цы
яль ны пра ект «Но вад ра маў скі ага нёк», які 
пра па нуе з гу ма рам па рэф лек са ваць на 
тэ му бе ла ру скай «но вай дра мы».

Сайт РТБД зроб ле ны пабе ла ру ску, але 
па зна ёміц ца з ім вір ту аль на мож на так са
ма на ан г лій скай і поль скай мо вах.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Бе ла ру скі па эт, куль тур ны і гра мад скі 
дзе яч Міт ра фан (Маць вей) Смар ш чок на ра
дзіў ся ў ся лян скай сям’і 19 лю та га 1915 г. 
у вёс цы Пад лес се (Ля ха віц кі ра ён). Вё ска 
бы ла за се ле на Смар ш ч ка мі, та му, каб ад
роз ніць ад ну сям’ю ад дру гой. Іх вя ско вае 
проз віш ча бы ло Рэп каўСмар ш чок. Баць ка 
Ва сіль у час Пер шай су свет най вай ны ва я
ваў у цар скім вой ску, по тым гас па да рыў, 
ма ці — Ган на — да па ма га ла ў хат ніх спра
вах. Баць ка ці ка віў ся кні га мі, пры ві ваў лю
боў да на ву кі і сы ну. Вы пра віў ву чыц ца сы
на ў поль скую шко лу ў Пад лес сі. Па чат ко
вую шко лу Маць вей скон чыў у Ля ха ві чах. 
Пас ля па спя хо ва за кон чыў Ба ра на віц кую 
гім на зію імя Та дэ ву ша Рэй та на і па ехаў аду
коў вац ца ў Ві лен скі ўні вер сі тэт, хоць ма ці 
ха це ла, каб вы ву чыў ся на свя та ра. У 1934
1939 гг. на ву чаў ся на ме дыч ным фа куль тэ
це Ві лен ска га ўні вер сі тэ та.

Вер шы па чаў пі саць, ка лі меў ка ля 12 
га доў. Пош тай да сы лаў іх у ча со піс „За ран
ка”. У час сту дэн цтва ак тыў на ўдзель ні чаў 
у бе ла ру скім ру ху. Быў сяб рам Бе ла ру ска га 
сту дэн ц ка га са ю за. Смар ш чок ува хо дзіў 
у склад рэд ка ле гіі „Сту дэн ц кай тры бу ны” 
— да дат ку да га лоў на га вы дан ня га зе ты 
Бе ла ру скай хрыс ці ян скай дэ ма кра тыі „Бе
ла ру ская кры ні ца”, у склад кі раў ні цтва Та
ва ры ства пры я це ляў бе ла ру са ве ды пры 
Ві лен скім уні вер сі тэ це. На ле жаў да рэд ка
ле гіі ча со пі саў „Ка лось се”, „Шлях Мо ла дзі”, 
су пра цоў ні чаў з гу ма ры стыч ным ча со пі
сам „Зза пло ту”.

У 19391941 гг. пра ца ваў ле ка рам у чы
гу нач ных шпі та лях у Брэс це і Пін ску. Яш
чэ ў Віль ні да яго пры хо дзі лі суп ра цоў ні кі 
НКВД. Па ча так вай ны су стрэў у Маск ве, 
ку ды быў на кі ра ва ны для да лей шай аду
ка цыі. Ат ры маў за гад вяр нуц ца да моў, 
у Пінск, але цяг ні ком да е хаў толь кі да Ор
шы. Там яго пры му сі лі пра ца ваць у па лік лі
ні цы, бо ўсе ле ка ры паў ця ка лі з па чат кам 
ня мец кіх аві я на лё таў. Ра зам з док та рам 
Рудз кім з Бе ла сто ка быў арыш та ва ны і заг

на ны ад бу доў ваць мост. Пас ля на цяг ні ку 
да е хаў да Ба ра на віч. Там быў па са джа ны 
ў ня мец кую тур му. Доб ра ва ло даў ня мец
кай мо вай, та му змог хут ка выз ва ліц ца 
і даб рац ца да моў. Пры нем цах пра ца ваў 
у Ба ра на ві чах, за гад ваў шпі таль ным ад
дзе лам, быў ды рэк та рам і вык лад чы кам 
ме дыч най шко лы. У 1942 г. ажа ніў ся з мед
сяст рою Ста ніс ла вай Кшы вец, на ра дзі ла ся 
дач ка.

У 1944 г. Маць вей Смар ш чок з сям’ ёй 
і баць кам вы е хаў у Ня меч чы ну. Спа чат ку 
сям’я спы ні ла ся ў Поз на ні, дзе жон ка ме ла 
сва я коў. Там Смар ш чок тра піў у ня мец кі 
пра цоў ны ла гер. Ра зам з ра сей цам і дву ма 
фран цу за мі быў пры зна ча ны на ле кар скую 
пра цу. Баць кі Маць вея Смар ч ка тра гіч на 
за гі ну лі. Баць ка, Ва сіль Смар ш чок, за гі нуў 
у Нор д хаў зе не ў час на лё ту ан г лій скааме
ры кан скай аві я цыі. Ма ці, якая ад мо ві ла ся 
па кі даць род ную вё ску Пад лес се, за гі ну ла 
ў са вец кім кан цэн т ра цый ны ла ге ры ў Ляс
ным.

У 1948 ці 1950 го дзе Смар ш чок з’е хаў 
у ЗША. Ва Уні вер сі тэ це Мі не со ты ця гам 
трох га доў здаў усе па трэб ныя эк за ме ны. 
Спа чат ку пра ца ваў ра зам са ста рэй шым 
ле ка рам го ра да. По тым па чаў пра цу ва Уні
вер сі тэ це Мі не со ты, стаў яго пра фе са рам, 
зай маў ся хва ро ба мі сэр ца. На па са дзе ды
рэк та ра До ма са ста рэ лых пра ца ваў аж но 
да 85 га доў. Яго нае імя но сіць (наз ва ны яш
чэ пры жыц ці) адзін з кар пу соў ме дыч на га 
ком п лек су ў го ра дзе Ман ты се ла (англ. Mon
ti cel lo). Пад трым лі ваў су вязь з Бе ла ру скім 
ін сты ту там на ву кі і ма ста цтва. У воль ны 
час зай маў ся фа таг ра фа ван нем, шах ма та
мі, элек т ро ні кай. У 1989 г. вы даў збор ні чак 
„Адзі нац цаць вер шаў”. У 2004 г. у Мін ску 
вый ш ла яго кні га „Бя роз ка Ана толь. Выб ра
нае”.

Па мёр Міт ра фан Смар ш чок 20 чэр ве ня 
2008 го да ў Ман ты се ле. Па ха ва ны на ка та
ліц кіх мо гіл ках цар к вы свя то га Ген ры ка.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

1Fпрацяг

Гэ тыя два эта пы пе ра пі су бу дзе пра во
дзіць Ста ты стыч нае ве дам ства ў Бе ла сто
ку з да па мо гай пра цаў ні коў на шай гмі ны. 
Ка лі нех та не спі шац ца ў час двух эта паў, 
та ды трэ ці этап пе ра пі су бу дзе ўжо ла
дзіць гмін ная ўпра ва. Па двух пе ра піс чы
каў ад гмін най уп ра вы і ста ты стыч на га 
ве дам ства бу дуць та ды за хо дзіць да ўсіх 
няс пі са ных жы ха роў гмі ны і на мес цы 
ста віць ім пы тан ні з ан ке ты, — рас па вёў 

войт Ля вон Ма ла шэў скі пра пла на ва ны 
ход пе ра пі су.

У час пе ра пі су жы ха ры Ду біц кай гмі
ны бу дуць ад каз ваць на пы тан ні, якія 
бу дуць ты чыц ца, між ін шым, іх на цы я
наль нас ці, да моў і ква тэр, у якіх жы вуць. 
На пад ста ве проб на га На цы я наль на га 
ўсе а гуль на га пе ра пі су на сель ні цтва і ква
тэр, пра ве дзе на га ў Ду біц кай гмі не, мож
на бу дзе ап ра ца ваць, між ін шым, да ныя 
пра дэ маг ра фіч ныя пра цэ сы, ад со так 
бе ла ру саў у па раў нан ні да ўсіх жы ха роў 
гмі ны, жыл лё выя пат рэ бы, аб ста ля ван
не да моў і ква тэр, ці до ступ да ін тэр нэ ту.

На цы я наль ны ўсе а гуль ны пе ра піс на
сель ні цтва і ква тэр, ка лі б быў сум лен на 
ар га ні за ва ны ў 2021 го дзе і доб ра на ву
ко ва дас ле да ва ны, мож на бы ло б па раў
наць з пе ра пі сам пра ве дзе ным у 2002 
го дзе. Та ды пе ра піс чы кі ста ві лі, між ін
шым, пы тан не пра на цы я наль насць. Пас
ля ат ры ма ла ся, што най больш бе ла ру
саў жы ве ў Чы жоў скай і Ду біц кай гмі нах, 
больш за 80% ад агуль на га лі ку жы ха роў, 
у Ар лян скай гмі не — ка ля 70% і ў Гай наў
скай гмі не — ка ля 65%. На цы я наль ны 
пе ра піс на сель ні цтва ў 2011 го дзе быў 
пра ве дзе ны на не вя лі кай част цы жы ха
роў і ме та ды на ву ко вай ап ра цоў кі да ных 
у 2011 го дзе моц на роз ні лі ся ад ме та даў 
2002 го да. На пад ста ве апы тан няў пе ра
пі су ў 2011 го дзе коль касць бе ла ру саў 
у Ду біц кай гмі не бы ла ак рэс ле на на ка ля 
64% ад агуль на га лі ку жы ха роў.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

За пі сац ца бе ла ру са мі 

n У ду хоў на-аду ка цый ным цэн т ры Ду біч-Цар коў ных, по бач цар к вы Пак ро вы Бо жай Ма ці, рас па ло жа ны му ра ва ны бу ды нак 
па чат ко вай шко лы, дзе амаль усе вуч ні хо дзяць на за нят кі бе ла ру скай мо вы і пе ра роб ле ны на му зей чык драў ля ны школь ны 
бу ды нак
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23.02 — 29.02

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 22-28.02. афар м ляй цяж кія 
спра вы. З пос пе хам паз ма га еш ся за сваё. 23-
25.02. за ча руе ця бе хтось ці сва бод ны. Зна ём-
ства пач нец ца бур лі ва і бу дзе мець мно га не ча-
ка ных хо даў. 22-24.02. бу дзеш стом ле ны і з гор-
шым наст ро ем, па ка ры стай ся не кан вен цы я наль-
най ме ды цы най. 26-29.02. бу дзеш па даз ро ны 
і хва ра ві та зай з д рос ны. 25-27.02. мо жа та бе 
ўдац ца зас на ваць сваю фір му.
(21.04. — 21.05.) 23-25.02. не паб ла жай са бе. 
26-29.02 па гра жае сур’ ёз ны кан ф лікт з пар т нё-
рам. 25-27.02. заз зя юць.твае та лен ты і ўме лас-
ці. Не нер вуй ся і не тур буй ся тым, што ня вар тае 
ста ран ня. Лепш не суст ра кай ся з бы лым ка хан-
нем. Доб ры час на са пер ні цтва, але і кам п ра міс-
ныя не га цы я цыі. Лю дзям ка жы коль кі трэ ба. Не 
ся дай на ха лод ным.
(22.05. — 22.06.) Да га во рыш ся з усі мі, зра зу ме-
еш сам ся бе. Бу дзеш ра дас ны і спа кой ны. Марс 
па даг рэе ат мас фе ру ў па ры. 25-27.02. бу дзеш 
про ста ў не бе! 24-25.02. мо жа вы бух нуць вя лі-
кі скан дал у сям’і. 23-24.02. твае пла ны мо гуць 
ака зац ца не рэ аль ны мі. З’ез дзі ку ды-не будзь са 
зна ё мы мі. 25-27.02. бу дуць цяж ка іс ці раз мо вы 
і не га цы я цыі; уку сі ся бе ча сам у язык! 25-27.02. 
на пра цы доб рыя за ду мы; не ад маў ляй ся ад іх, 
на ват ка лі ска жуць та бе, што яны не рэ аль ныя.
(23.06. — 23.07.) 23-24.02. сці шыш ся, су па ко-
іш ся. Але 23-28.02. мо жа ця бе штось ці вы вес ці 
з раў на ва гі. Свя до мы сва ёй ваб нас ці, з боль шай 
упэў не нас цю бу дзеш на ладж ваць зна ём ствы; 
га то вы га ра чы ра ман! 23-25.02. най боль шыя 
шан цы на ра монт ці зме ну жыл ля. 23-26.02. 
— доб ры час па чаць штось ці зна чыць у фір ме. 
23-24.02. вазь мі ся кі нуць ку рэн не.
(24.07. — 23.08.) 22-24.02. вель мі зва жай на зда-
роўе, не пра ма чы, не за сту дзі но г. Ня лёг кія раз-
мо вы. Асаб лі ва вост ра 26-29.02. 23-25.02. вы я-
вяц ца твае ма стац кія та лен ты. 25-27.02. бу дуць 
да ку чаць не ра шу часць і сум нен ні. Не заў ж ды 
мо жаш па ля гаць вы ключ на на са бе. З сяб ра мі 
і рад нёй су поль ны мі сі ла мі зной дзе це ра шэн не. 
Гро шай мо гуць та бе не вяр нуць, а каш тоў ную 
па куп ку ад к ла дзі на пас ля.
(24.08. — 23.09.) Тое, што быц цам бы про стае, 
уск лад ніц ца. Вель мі доб ры на строй. Мо жаш 
шмат што зда быць (му сіш ве даць, ча го та бе трэ-
ба). І на ват за ка хац ца. А ка лі ма еш па ру — іды лія. 
23-26.02. го ра ча ў спаль ні. 23-27.02. не пад па-
дзі сва я кам. На пра цы 25-27.02. не бу дзеш свя-
до мы ін т рыг і ня чы стых пры ё маў. Сце ра жы сваю 
пры ват насць, і не дзя лі ся дум ка мі. Ця пер вель мі 
моц на ўздзей ні ча юць на ця бе ля кар ствы.
(24.09. — 23.10.) 23-28.02. мо жаш скан ф лік та-
вац ца з дзець мі або баць ка мі. 25-27.02. да ве да-
еш ся, хто пра ця бе кеп ска ка жа. 26-29.02. не 
«скоч убок», бо вы ні кі мо гуць быць ка таст ра фіч-
ныя. Не нер вуй ся без пры чы ны, кеп скі на строй 
мі не. Час на туж лі вай пра цы. Шмат но вых ідэй, 
ця га да на ві нак. Па ка жаш сваю твор часць, уме-
ласць ра шэн няў, са ма стой насць.
(24.10. — 22.11.) 23-28.02. бу дзеш ка ры стац-
ца нес вя до мы мі ве да мі і ін ту і цы яй. 23-29.02. 
мо жа так зда рыц ца, што не бу дзеш ве даць, што 
ра біць. 23-28.02. бу дзеш вель мі схіль ны да ры-
зы кі. 23-24.02. інакш гля неш на ка гось ці та бе 
доб ра вя до ма га; пра ек ты, у якія ты за ін ве ста ваў 
час і энер гію, пач нуць пры но сіць вы ні кі. Мо жа, 
па вы шэн не? Не раз да вай гро шай. На го ды на 
лёг кі пры бы так.
(23.11. — 22.12.) Да 27.02. змо жаш увес ці мно-
га змен да леп ша га. 23-25.02. мо жа та бе здас ца, 
што су стрэў ты ідэ ал, але вар та гэ та пра ве рыць. 
На пра цы не ра бі па вяр хах, асаб лі ва 23-25.02. 
Ста рай ся тры мац ца свай го і раз ліч вай толь кі на 
ся бе. 25-27.02. най лепш пой дуць раз мо вы аб 
біз не се і фі нан сах. 23-27.02. мо гуць уцяг нуць 
ця бе ў чы юсь ці спрэч ку або ін т ры гу. 23-26.02. 
лёг ка пе ра ка на еш баць коў ці пар т нё ра да зме ны 
сты лю жыц ця. 26-29.02. не ра бі са бе за віў кі ці не 
фар буй ва ла соў.
(23.12. — 20.01.) 23-26.02. бу дзеш мець сі лы 
на но выя ам біт ныя за ва ё вы. 23-28.02. прый дуць 
зме ны, на якія не бу дзеш мець ах во ты. 23-27.02. 
бу дуць на ці скі на зас на ван не сям’і; вы бе ры да ту 
сё ле та — бу дзе блас лаў лен не. 26-29.02. пэў ныя 
не па ра зу мен ні на ват у най леп шай па ры. За роб-
кі мо жа і не вя лі кія, але ма еш шанц на да ра гі дар 
ці спад чы ну. 23-25.02. паз будзь ся па ру неп ры-
го жых ап ра нах.
(21.01. — 19.02.) 23-24.02. мо жаш ажыц ця віць 
са мыя ад важ ныя пла ны. 23-25.02. не ўсе, ка го 
спат ка еш, бу дуць бе ска рыс лі выя. 26-29.02. вы я-
віц ца праў да, якой ты, ма быць, не хо чаш ве даць. 
Цяж кія раз мо вы ў апош нія дні лю та га. Лю дзі 
ў фір ме зін тэг ру юц ца, да лу чы ся да іх. Цёп ла ап-
ра най ся, глы тай ві та мі ну С.
(20.02. — 21.03.) 23-24.02. — доб ры час па чаць 
прак ты ка ван ні ці кі нуць бла гія звыч кі. 23-26.02. 
твае дзе ян ні бу дуць сме лыя і пас пя хо выя. 27-
29.02. хтось ці дасць та бе пра па но ву не сум лен-
на га за роб ку. 25-27.02. мо гуць уск лад ніц ца 
ся мей ныя ад но сі ны. 23-25.02. тры май ся за ка-
ша лёк. Ры бы на ро джа ныя ў са ка ві ку хай вель мі 
дба юць пра свае брон хі і лёг кія.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. 60 штук, 2. кру га зор, га ры зонт, 3. ган д лё вае пра даж нае ме
ра пры ем ства, якое ла дзі ла ся ў Бе ла сто ку і Бель ску па чац вяр гах, 
а ў Гай наў цы па се ра дах, 4. ма ці Аве ля і Ка і на, 5. гар ба та, 6. май
стар па шыц цю абут ку, 7. ад рас па чат ко ва га пра жы ван ня Ада ма 
і Евы, 8. Іван, ма скоў скі пал ка во дзец, які ў снеж ністу дзе ні 1659
1660 гг. за ха піў Га род ню, Заб лу даў, Ка мя нец і Бе рас це, 9. са лод
кае рэ чы ва, якое ат ры моў ва ец ца м.інш. з цук ро ва га трыс ня гу, 
10. мес ца рас паль ван ня аг ню, кры ні ца да маш няй цеп лы ні, 11. 
ву чыц ца ў ін сты ту це, уні вер сі тэ це, 12. ат ру та, 13. вель мі круг лы 
прад мет, на пры клад пла не та Зям ля, 14. га лоў ны го рад Га ліч чы
ны, 15. край няя бед насць.

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 4 ну ма ра Хал ва, тра ва, пра ект, ве ча ры на, до

нар, зуб, цы та дэль, пля чо. Ра шэн не: Ча ла ве ка во чы во дзяць.

На па сёл ку Пад ля се
між ін шым, но ва ляў коў цы з ма ёй род-
най вё скі. Жы ха ры Пад ля ся ма юць пра-
дук то вую кра му пры ву лі цы Лі па вай. На 
дру гім ба ку гэ тай ву лі цы кры ху вод даль 
зна хо дзіц ца баль ні ца і ам бу ла то рыі. 
Сю ды мож на да е хаць на аў то бу се га рад-
ской ка му ні ка цыі лі ніі ну мар 2.

Шпа цы ра ваў я, між ін шым, ву лі ца мі 
Са ла мя най (яна пры мы кае да доў гай, 
шы ро кай (мае яна па а ба пал тра ту а ры) 
і рух лі вай ву лі цы Лі па вай), Спа до вай і ву-
зень кай Спі раль най. З гэ тых ву ла чак да 
апош няй трэ ба ехаць ад ву лі цы Пад ля-

се. На вы шэй з га да ным па сёл ку ву лі цы 
ма юць наз вы ад дзі кіх і хат ніх пту шак, 
між ін шым, Га лу бі ная, Ла стаў ка вая, Па-
вя, Ба жан то вая, Бо ця ня, Чап лі, Віль гі, 
Кру ча, Ла бэн дзя, Са ка лі ная, Гу сі ная і Ка-
чы ная. Па ра лель на з ву лі цай Бо ця няй 
(Бус ла вай) бя жыць ву лі ца Жа бя (Жа бі-
ная). Вось як!

Ця пер па сял ко выя ву лі цы ма юць 
ас фаль та выя ма ста выя, але не ма юць 
тра ту а раў. Не вя до ма ча му на ву лі цы 
Яскул чай (Ла стаў ка вай) не ўсю ды ля-
жыць ас фаль та вае па лат но. Гэ та край-
няя ву лі ца. Яна спа лу ча ец ца з ву лі цай Лі-
па вай. На ёй ра мон ту ча кае як раз за раз 
ба ло ці сты ка ва лак. (яц)

7 лю та га гэ та га го да вы браў ся я на 
пра гул ку па па сёл ку Пад ля се ў Гай наў-
цы. Тут жыў наш ніў скі ка рэс пан дэнт 
Эд мунд Вай ско віч. Ра ней я ве даў яго як 
рэ ві зо ра паш то вых уста ноў Гай наў ска га 
па ве та. Пры яз джаў ён служ бо ва на пош-
ту ў Ста рое Ляў ко ва і тут мы па зна ёмі лі-
ся. А гэ ты ра ён го ра да зна хо дзіц ца пад 
ле сам, на ўскра і не Бе ла веж скай пуш чы, 
та му яго наз ва лі Пад ля сем. Тут пры ват-
ныя ка тэ джы. Усю ды па ра дак. Я ве даю 
не ка то рых вя ско вых лю дзей, якія тут па-
бу да ва лі са бе да мы і тут жы вуць. Ёсць, 

Зуб ры на вед ва юць
На раў ку
Я ня даў на пі саў, што зуб ры на тэ ры-

то рыі На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га 
па ве та вы хо дзяць з ле су, каб па ла са-
вац ца азі мі най („Ні ва” № 6 ад 9 лю та га 
гэ та га го да). Яны ха дзі лі, між ін шым, па 
на ва кол лі Но ва га Ляў ко ва, Ла зо ва га, 
Мік ла шэ ва і Асо ва га. За раз яны на ве да-
лі На раў ку. Най перш пад к ра да лі ся яны 
блі жэй бу дын каў пры ву лі цы Свяр ко вай. 
Тут за раз за пла та мі ўжо рэд ка лес се, 
а да лей ма ла ды гус цей шы сас но вы лес. 
У гэ тай част цы На раў кі но выя ву лі цы 
ма юць наз вы дрэў, на пры клад, Сас но-
вая, Бя ро за вая.

У са мым кан цы ву лі цы Свяр ко вай 
бу дуе са бе і сям’і дом Ка міль Хар ке віч 
з Но ва га Ляў ко ва. Па бу до ва яш чэ не за-
кон ча на. На па на дво рак спа дар Ка міль 
пры вёз чар на зё м і па се яў тра ву. Тра ва 
вы рас ла, так ска заць, су пер. Пад г ле-
дзеў яе зубр і зак раў ся на па на дво рак, 
бо брам ка бы ла ад к ры та. Ка лі пад’ еў, то 
і пры лёг. Не ха це ла ся яму па кі даць ад-
бор най па шы. Тут так спа кой на, ці ха ды 
ніх то і ніш то яго не не па ко і лі.

Вест ку пра нез вы чай на га гос ця 
і на ват яго фо таз ды мак выс ла ла па 
тэ ле фо не су сед ка, што жы ве по бач 
з Ка мі ле вым пу стым па куль до мам. Спа-
дар Ка міль з сяб рам па е ха лі праг наць 
няп ро ша на га гос ця з па над вор ка. Зубр 
вы му ша ны быў ад сту піць не па за ко не 
за ня тае мес ца. Ра біў гэ та з вя лі кай не-
ах во тай. Яго па ка за лі на фей с бу ку. Мне 
вя до ма, што не каль кі га доў та му зубр 
шпа цы ра ваў са бе па са май рух лі вай ву-
лі цы На раў кі ды яго муж чы ны праг на лі. 
Сю ды зуб ры пры хо дзяць з Бе ла веж-
скай пуш чы, а яна по бач. (яц)

Пер шыя ве сту ны вяс ны
17 лю та га гэ та га го да пры ля це лі да нас жу раў лі. Звон кія га ла сы пер шых жу раў-

лёў па чуў я ў на ва кол лі Суш ча га Бар ка На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та. 
Вё сач ка гэ тая на ўскра і не Бе ла веж скай пуш чы ды з ад на го бо ку над пой май дзі-
кай ра кі На раў кі. Тут заў сё ды мок рыя за ліў ныя і цяж ка да ступ ныя лу гі. Жу раў лі 
сва ім кры кам на поў ні лі ўсё на ва кол ле, між ін шым, Но ва га Ляў ко ва. Пер шыя ча-
род кі дзі кіх гу сей ля це лі да лей на ўсход — у бок Па лес ся на Бе ла ру сі. Не ка то рыя 
зат ры ма лі ся на Се мя ноў скім во зе ры.

Мае ад на вя скоў цы з Но ва га Ляў ко ва ба чы лі і чу лі га ла сы пер шых шпа коў. Не ка-
то рыя з іх па ся лі лі ся ў шпа коў нях у ле се Плян та. У Плян ту пяць га доў та му за вёз 
са ма стой на зроб ле ныя до мі кі для гэ тых пту шак мой но ва ляў коў скі су сед-пен сі я-
нер. Ён лю бі цель шпа коў, жа ва ран каў і са лаў’ ёў. Па са дзіў шмат дрэў, перш-на перш 
бя роз, на сва ім пры да маш нім участ ку зям лі і аб га ра дзіў яго. У сва ім ля соч ку 
ў цёп лую па ру го да ён збі рае гры бы. Пра во дзіць свой воль ны час, слу ха ю чы ці хі 
су па кой лі вы по шум вет ру ў га лі нах дрэў ды пры го жы спеў пту шак.

Пры ля це лі пер шыя ве сту ны на ды хо дзя чай вяс ны і ста ла больш пры ем на і ра-
дас на ў маў к лі вым зі мой ле се. Па ча лі свае спе вы і ляс ныя птуш кі. (яц)
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28 сту дзе ня ў вя ско вай свят
лі цы ў Пра не ві чах ад бы ла
ся су стрэ ча на ва коль на га 
вя ско ва га ак ты ву і кі раў

ні цтва Бель скай гмі ны, пры све ча ная 
рэ ві та лі за цыі та маш ня га на ва коль на га 
ася род дзя.

Са мо сло ва рэ ві та лі за цыя з’я ві ла ся 
ў на шых слоў ні ках да во лі ня даў на. 

Поль скі „Słow nik wy ra zów ob cych PWN” 
з 1980 го да та ко га сло ва яш чэ не ўклю
чаў у свой лек січ ны фонд. Бе ла ру скі 
„Слоў нік ін ша моў ных слоў” з 1999 го да 
так са ма яш чэ та ко га па няц ця не тлу ма
чыў. Бо ў на шу гра мад скую пра сто ру 
прый ш ла гэ тая на ві на да во лі поз на. 
А сло ва рэ ві та лі за цыя аба зна чае пап ро
сту вяр тан не да жыц цё вай ак тыў нас ці. 
І пры ван д ра ва ла яно да нас з „гні ло га” 
За ха ду, як гэ та ў нас лю бяць га ва рыць 
не толь кі па лі ты кі, якія не ма юць жа
дан ня пры знац ца ў на шай гра мад скай 
ад ста лас ці.

А больш кан к рэт на, тэр мін рэ ві та лі за-
цыя аба зна чае вяр тан не да гра мад

скай ак тыў нас ці на сель ні цтва, якое ў вы
ні ку цы ві лі за цый ных пра цэ саў, у тым лі ку 
і дэ маг ра фіч на га пе ра мяш чэн ня лю дзей 
з „зад ры па ных” мяс цо вас цей у буй ныя 
гра мад скія цэн т ры, у што раз боль шыя га
ра ды. Мо ва пра вяр тан не да гра мад скай 
ак тыў нас ці за пуш ча ных у вы ні ку абяз лю
дзен ня вя ско вых тэ ры то рый, пры кла дам 
ча му на ша Ус ход няя сця на, на шы за мі ра
ю чыя вё скі. Ну, мо жа і не бы ло пат рэ бы 
ду маць пра рэ ві та лі за цыю на шых мяс цо
вас цей у той час, ка лі яны, тыя на шы вё
скі бур лі лі жыц цём, ка лі бы ло ў іх поў на 
ку рэй, ко ней, дзя цей, школ... Ка лі шмат 
вы твор час ці ад бы ва ла ся ме на ві та ў вё
сках, уруч ную, ка лі жан чы ны пра лі, тка лі, 
шы лі, а муж чы ны вы во зі лі гной, ара лі, 
се я лі ка сі лі. За раз пра гэ та пом няць толь
кі што раз больш ста рыя лю дзі; шмат з іх, 
да рэ чы, да жы вае свой век у га ра дах або 
ў вя ско вай са мо це.

Рэ ві та лі за цыя ў агуль ным зна чэн ні гэ
та ком п лекс пла ні стыч ных дзе ян няў 

ла джа ных мяс цо вым са ма кі ра ван нем, 
мэ тай якіх мае быць та кое ка рыс нае пе
ра фар ма ван не за пуш ча най тэ ры то рыі, 
каб мяс цо вую гра мад скасць пап ро сту 
ак ты ві за ваць. На шы за ко ны на конт рэ
ві та лі за цыі, якія ста лі вы хо дзіць у свет 
пяць га доў та му, вяш ча юць, што ў пра
цэс рэ ві та лі за цыі мо гуць быць ук лю ча
ны тыя част кі гмін най пра сто ры, дзе вы
сту пае кан цэн т ра цыя не га тыў ных з’яў, 
як бес п ра цоўе, бед насць, зла чын насць, 
ніз кі ўзро вень аду ка цыі ці сла бы гра мад
скі па тэн цы ял.

Ка лі заг ля нуць у мі нуў ш чы ну, то пер
шыя рэ ві та лі за цый ныя пра ек ты з’я

ві лі ся больш ста га доў та му ў га рад скіх 
цэн т рах За ха ду — Па ры жа, Лон да на, 
Чы ка га, Піт с бур га; іх мэ тай у той час 
бы ла та кая пе ра бу до ва іх за пуш ча ных 
квар та лаў, каб ат рым лі ваць ад туль гра
шо вы пры бы так. Паз ней у лі ку мэт га
рад ской рэ ві та лі за цыі з’я ві ла ся так са ма 
ахо ва куль тур ных вар тас цей і за ха ван не 
пом ні каў даў ні ны. Апош няе ча ста і ў нас 
ба чыц ца як квін тэ сен цыя рэ ві та лі за цыі. 
Але аб наў лен не даў ніх бу дын каў гэ та 
не ўсё; най важ ней шае ў су час ным ра
зу мен ні рэ ві та лі за цыі гэ та абу джэн не 
гра мад ства за се ла га ў за пуш ча ных тэ ры
то ры ях.

За раз га лоў най мэ тай рэ ві та лі за цыі 
з’яў ля ец ца мяс цо вая гра мад ская 

рэ ві та лі за цыя; ка лі рэ ві та лі за цыя не 
ўклю чае гра мад скай пат рэ бы, то нель га 
ў та кім вы пад ку га ва рыць пра рэ ві та лі
за цыю. Мяс цо вая пра гра ма гра мад скай 
рэ ві та лі за цыі скла да ец ца з ды яг на зу, 
зна чыць выз на чэн ня, што дрэн на га дзе
ец ца на выз на ча най тэ ры то рыі; ні жэй 
гмін най ся рэд няй. Бя рэц ца ком п лекс па
ка заль ні каў, вы зна ча ец ца іх ся рэд нюю 
вар тасць у гмі не і ка лі та кія па ка заль ні кі 
ні жэй шыя за гмін ную ся рэд нюю, та ды лі
чыц ца, што на да дзе най тэ ры то рыі ма ем 
кры зіс нае ста но віш ча. У Бель скай гмі не 
выз на ча на та кім чы нам пяць гор шых 
аб ша раў, дзе на сель ні цтва са мо мае вы

зна чыць свае гра мад скія пат рэ бы для 
рэ ві та лі за цыі.

Най важ ней шыя кры зіс ныя з’я вы ды яг
на зу юц ца ў гра мад скай сфе ры. Ма ем 

з’я ву дэ па пу ля цыі, па сут нас ці ня ма ў нас 
та кой мяс цо вас ці, якой бы яна не кра ну
ла. Бес п ра цоўе, ста рэн не гра мад ства, 
праб ле мы са зда роў ем і г.д. Ад нак са мо 
гра мад скае выз на чэн не па трэб не да стат
ко вае, му сяць да гэ та га быць кан к рэт ныя 
пра па но вы з гас па дар чай, тэх ніч най, ася
род дзе вай ці пра сто ра вафун к цы я наль
най сфер (аз бест, ка на лі за цыя, ад кі ды, 
дзі кія звал кі, тое ўсё, што пат рэб нае для 
вон ка ва га фун к цы я на ван ня — у тым лі ку 
ас вят лен не да рог, трэ на жор ныя ўста ноў
кі, спор т п ля цоў кі). Аб шар рэ ві та лі за цыі 
гэ та тое мес ца, дзе дзе ец ца неш та ад моў
нае, і той аб шар за ву жа ец ца да та ко га па
ме ру, дзе бу дуць пра во дзіц ца рэ ві та лі за
цый ны ме ры. За кон уво дзіць аб ме жа ван
ні для та кіх аб ша раў: не больш чым 20% 
па вер х ні ўсёй гмі ны і за се ле ны не больш 
чым 30% на сель ні цтва гмі ны.

Рэ ві та лі за цый ная ме ра гэ та мае быць 
ідэя мяс цо ва га гра мад ства. На тэ ры

то рыі Бель скай гмі ны бы ло ство ра на 13 
ана лі тыч ных адзі нак; кож ная з іх ук лю ча
ла па не каль кі са лэ цтваў. Па ка заль ні кі, 
па вод ле якіх ад бы ва ла ся выз на чэн не, 
не бы лі пад ра бяз на аб на ро да ва ны, 
бы ло ска за на, што яны ак рэс ле ны за ко
нам. Ха ця бы ло ска за на пра на яў насць 
гра мад скіх аб’ ек таў. Для аб ша ру гмі ны 
бра лі сем па ка заль ні каў з гра мад скай 

сфе ры, два з гас па дар чай, два з ася род
дзе вай, во сем з пра сто ра вафун к цы я
наль най і тры з тэх ніч най. У дру гім ана
лі тыч ным аб ша ры, які ахоп лі вае Пра не
ві чы і су сед нія вё скі, зды яг на за ва на 17 
кры зіс ных з’яў — гэ та най боль шая коль
касць кры зіс ных з’яў у маш та бе гмі ны. 
Рэ ві та лі за цыя не прад бач вае па бу до вы 
но вых аб’ ек таў, толь кі ра монт іс ну ю чых.

Ана лі тыч ны аб шар для Хра бал, Дэ ні
скаў, Пра не віч, Гаць коў, Плё сак. Бы лі 

да гэ тай па ры за яў ле ны м.інш. бу до ва 
па вя то вай да ро гі для Хра бал, ву ліч нае 
ас вят лен не для Дэ ні скаў, Пра не ві чы — 
аб лі цоў ка свят лі цы, бу до ва да ро гі ў Арэ
ха ві чы і Вя лі кія Гры не ві чы, лік ві да цыя 
дзі кіх зва лак, бу до ва ву ліч на га ас вят лен
ня. Гаць кі — за гас па да ран не Зам ка вай 
га ры, да яз ной да ро гі. Плё скі — ра монт 
бу дын ка па жар на га дэ по, лік ві да цыя дзі
кіх зва лак і яш чэ не каль кі.

Пры сут ныя звяр та лі ўва гу на ка му
ні ка цый ныя праб ле мы, да ро гі без 

або чын, пе ша ход ныя пе ра хо ды. Тут пра
хо дзіць тран зіт ная да во лі га лос ная і рух лі
вая кра ё вая да ро га „дзе вят нац цат ка”, як 
яе прай с ці; го лас з за лы: — Бя гом! Ніх то 
яш чэ не звяр нуў ува гі, што гэ ты аб шар 
мо жа быць суб’ ек там г.зв. срэб р най эка
но мі кі, каб нех та сю ды пры е хаў жыць на 
пен сіі. Пры сут ныя звяр та лі ўва гу і на тое, 
што не вя до ма коль кі ча су трэ ба ча каць 
здзяй с нен ня гэ тых пра па ноў. Вя ду чая 
звяр ну ла ўва гу, што ў дац кіх ад лег лых 
мяс цо вас цях сар га ні за ва ны да воз да 

ле ка раў ня мог лых лю дзей, які за бяс печ
ва юць іх больш зда ро выя су се дзі. Ад каз 
з за лы, што ў нас та кія праб ле мы гэ так 
жа са ма ра ша юц ца. Ве ла да рож ка гэ та 
люк сус. Ве ла да рож ка по бач кра ё вай „дзе
вят нац цат кі” ў пла не ўжо з 50 га доў, усё 
абя цан ні, што тая „дзе вят нац цат ка” бу дзе 
пры стой на зроб ле на, як бу дуць гро шы...

Пер шы блін ка мя ком, га во рыць на род
ная муд расць. Гэ так жа са ма і з пра

ек там вя ско вай рэ ві та лі за цыі. На род не 
фа мі льяр ны яш чэ з гэ тай праб ле май, 
але, ка лі бу дзе сап раў д ная маг чы масць 
яе рэ а лі за ваць, то спра вы ве ра год на пой
дуць больш шпар ка. Па куль — га вор ка 
толь кі пра пер шую ла стаў ку, якая мае ак
ты ві за ваць кі ну тае ў гра мад скую ад ста
ласць на ша на сель ні цтва. Бо штур шок 
у гэ тую ад ста ласць быў да во лі бой кі; 
той трэнд да гла баль най з’я вы міг ра цыі 
на сель ні цтва згод на з ма ра мі пра больш 
вы гад нае і год нае жыц цё, ат ры маў у нас 
яш чэ да дат ко вы штур шок і ў вы ні ку гра
мад скіх пе ра мен кан ца ХХ ста год дзя. 
Штуршок і шок... І трэ ба гэ та не як па ла
го дзіць. Абы толь кі тая рэ ві та лі за цыя не 
бы ла чар го вай га ва рыль няй...

Асаб лі ва на ша Ус ход няя сця на; яна, 
амаль быц цам сла ву тая Бер лін ская 

сця на, амаль па ва лі ла ся, яш чэ і ў сэн се 
куль тур ных каш тоў нас цей. Маг чы ма, 
што гэ тую на шу ўдас ца ней кім чы нам 
пры пад няць...
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