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Уршуля ШУБЗДА è3

Тамаш САЕВІЧ з Кітая è5

Гайнаўка

З Гайнаўкі ў Трыпуці кіламетраў сем
дзесят. На шляху БельскПадляш
скі — ЮхнавецДольны — Тураснь
Касцельна. А яшчэ шмат вёсак 

і вёсачак. І паваротаў — налева, направа. 
Як у жыцці, калі ты не аматар хадзіць наўп
расткі, эканоміць хвіліны і свае — адбітыя 
ў часапрасторы — сляды.

На выездзе з Гайнаўкі тырчаць у неба ка
міны хімічнай фабрыкі. Дарэчы, ёсць у яе 
свая афіцыйная назва, не першая ўжо, 
паколькі мянялася колькі разоў. У 1921 
годзе была гэта „Fabryka — Spółka Akcyjna 
w Hajnówce”, у 19391941 гадах, за савецкай 
уладай — „Гайновский химический комби
нат”. А летам 1941 года прыйшлі немцы 
і „комбинат” перайменавалі ў „Chemische 
Fabrik in Hajnowka”. Пасля вайны фабрыка 
стала называцца „Zakłady Suchej Destylacji 
Drewna w Hajnówce”, крыху пазней — „Haj
nowskie Przedsiębiorstwo Suchej Destylacji 
Drewna”. І апошняя назва, пасля прываты
зацыі ў 1996 годзе гэта „Gryfskand” Sp. z.o.o 
Zakład Produkcyjny Węgli Aktywnych”. А вось 
прысвоеная народам мянушка „хімічная” 
застаецца і кожнаму тут яна зразумелая.

Да гайнаўскай „хімічнай” вярнуся крыху 
пазней. Цяпер мне трэба ў Трыпуці. Жвава 
падыхвае матор і аўто бяжыць на смычы 
GPSпрыёмніка. Бяжыць пад наглядам ня
бачных спадарожнікаў, намечанымі раней 
дарожкамі. Няўжо ўсё яно так? І наш шлях 
таксама назначаны загадзя, ды нехта тры
мае вока на ім?

Кажам Трыпуці і — міжвольна — думаем 
Туронак. Юрый, канешне. І не дзіва. Зна
каміты гісторык, даследчык нашай навей
шай мінуўшчыны, на трывала запісаўся 
ў свядомасці сучасных беларусаў. Але 
я спяшаю на сустрэчу з Міхалам Туронкам, 
малодшым братам спадара Юрыя і ягоным 
сынам Славамірам.

— Да нас наўрад ці давядзе GPS, — кажа 
праз тэлефон Славамір. — Лепш я пад’еду 
насустрач. Буду чакаць побач з чыгунач
ным пераездам.

Гадзінай пазней, калі следам за Слава
міравай „шкодай”, цераз палі і пералескі 
дабяруся да дома нумар 73, прызнаю 
яму рацыю. Затое панадворак і драўля
ны дом пад высокімі дрэвамі глядзяцца 
як добразнаёмыя выразкі з гайнаўскіх 
краявідаў. У акне мільгае твар спадара 
Міхала, пераступаю парог, дзверы вядуць 
у прасторны салон з вялікім драўляным 
сталом у цэнтры.

У думках, міжвольна шукаю падабенства 
паміж братамі. Яно, канешне, ёсць. Падоб
ны рост і сілуэт, паходка і тэмбр голасу. 
І яшчэ штосьці агульнае ў вачах, у позірку. 
Што? Ці не тая гуллівая іскрынка, як доказ 
цікавасці да ўсяго, што новае, пакуль нез
наёмае?

— Гайнаўка? О так, важны для мяне горад, 

— твар спадара Міхала святлее, іскрынкі 
ў вачах набіраюць моцы. — Zakłady Suchej 
Destylacji Drewna, іначай — Хімічная. Праца
ваў там, усё працоўнае жыццё ў гэтай фаб
рыцы, з першага дня да выхаду на пенсію. 
Трыццаць пяць гадоў.

Для маладых людзей, што мяняюць сён
ня працу як пальчаткі, бо, — як кажуць, 
— седзячы на адным месцы „прафесійна 
выгараюць”, тры дзясяткі гадоў на адной 
фабрыцы пабачацца не больш як прыкме
тай далёкай, незразумелай мінуўшчыны.

А як жа ён, народжаны ў Дукштах на Вілен
шчыне, патрапіў у Гайнаўку?

— Вельмі проста, — усміхаецца спадар 
Міхал. — У Гайнаўцы была фабрыка „хі
мічная”. Летам у 1944 годзе наш дом 
у Дукштах згарэў і восенню 1945 года мы 
пераехалі ў Польшчу, у горад Кентшын. 
Тут хадзіў у сярэднюю школу, закончыў 
яе і паступіў у Шчэцінскую палітэхніку на 
факультэт хіміі. Матуру я пісаў у 18 гадоў. 
Крыху рана, дзецюкаваты быў. Цяжкі быў 
першы год на студыях, вельмі цяжкі. Зда
ралася плакаць проста на вуліцы. Бадай 
у 1957 годзе прыехаў да нас Сакрат Яновіч 
з мэтай заснаваць гурток БГКТ. Прыйшло 
крыху беларускай моладзі, быў там і я. 
А ўзначаліла наша невялікае аддзяленне 
ў Шчэціне Ніна Сац — у той час навучэнка 
школы фельчараў. Быў я ў яе нат крыху 
закаханы, — на адзін міг сінія вочы ро
бяцца яшчэ больш сінімі. — А пасля яна 
закончыла медыцыну ў Беластоку і праца
вала лекарам у горадзе Голдап. А я пасля 
вучобы прыехаў у Гайнаўку. 9 студзеня 
1959 года года пачаў працу. Дырэктарам 
быў Яраслаў Дабжаньскі. Запытаў, дзе 
дакладна хачу працаваць — у офісе ці „на 
прадукцыі”. А я сказаў, што хачу пачаць як 
звычайны рабочы, каб лепей пазнаёміцца 
з фабрыкай. Год працаваў чорнарабочым, 

прайшоў усе прыступкі фабрычнай іерар
хіі, а гадоў праз тры стаў намеснікам ды
рэктара па тэхнічных пытаннях.

Дырэктар Дабжаньскі шмат разоў уга
ворваў, каб я ўступіў у партыю. А я не і не. 
Аднойчы паклікалі мяне на пасяджэнне 
мясцовай экзекутывы, паўгадзіны малолі. 
У рэшце рэшт адзін кажа: „А калі ксёндз 
запытае вас пра вайсковыя тайны, дык 
што вы яму скажаце?” Не ўгаварылі, не запі
саўся. А логіка ў мяне была простая — або 
я добры спецыяліст, тады трымайце мяне 
на пасадзе, або не. Калі не — магу сысці. 
Пры чым тут партыя? Адпрацаваў да пен
сіі. Дырэктары мяняліся, мне даводзілася 
заступаць іх пакуль не прыйдзе новы, але 
ніколі не стаў галоўным. Ці не зза гэтай 
маёй прынцыповай беспартыйнасці? Ма
быць.

Што засталося ў памяці ад першых гайнаў
скіх дзён, месяцаў? Брукаваныя вулачкі, 
жыдоўскія домікі па галоўнай вуліцы, кас
цёл у бараку. Сярмяжныя ўмовы на фаб
рыцы, ніякага сацыяльнага абсталявання, 
заканчвалі працу і замурзанымі ішлі да
моў. Не было дзе памыцца. Рабочыя жылі 
ў бараках пабудаваных немцамі падчас 
Першай сусветнай вайны, калі пачынала
ся фабрыка. А хто яны, рабочыя? Мясцо
выя і шмат, вельмі шмат людзей з нава
кольных вёсак. Працавалі цэлымі сем’ямі. 
Бэльтэр, Бандарук, Роля, Філіпюк, Баркоў
скі — успамінаюцца прозвішчы. Вельмі 
цікавым чалавекам быў Кастусь Майсеня. 
Праўда, на „хімічнай” не працаваў ён. Кра
мы будаваў на Гайнаўшчыне, затым пачаў 
будаваць беларускі музей. Але пры гэтай 
пабудове я не хадзіў. Часу не было, праца, 
сям’я. А грашовыя ўзносы канешне даваў. 
Сёння час ад часу даводзіцца паехаць 
у Гайнаўку. Да лекараў, па справах, дом жа 
там застаўся. І заўсёды, калі бачу фабрыч
ны комін, думаю: мая хімічная.

Дукшты

Пра сваіх продкаў спадар Міхал кажа на
ступнае: „Мая мама Марыя Рэшаць нара
дзілася ў Рушчанах на Беласточчыне. Былі 
ў яе тры браты і дзве сястры. Два браты 
гаспадарылі ў Рушчанах, трэці, Язэп быў 
ксяндзом. Закончыў семінарыю ў Рыме, 
прыехаў у Вільню і працаваў выкладчыкам 
у мясцовай семінарыі. Епіскапам у той час 
быў літовец Матулевічус, на жаль пасля 
яго прыйшоў арцыбіскуп Ялбжыкоўскі і той 
„рэзаў” усіх, хто не польскай нацыянальнас
ці. А што казаць пра дзядзьку Язэпа, які 
лічыў сябе свядомым беларусам і ніколі не 
хаваў сваіх поглядаў? Пайшоў у ссылку па 
вёсках. Некалькі гадоў бадзяўся па вяско
вых парафіях, затым з дапамогай знаёмых 
з’ехаў у Амерыку. Але раней, пакуль яшчэ 
працаваў у Вільні, паклікаў да сябе маю ма
му і яе сястру. Мама паступіла ў ліцэй для 
выхавацелек дзіцячых садкоў, закончыла 
школу, пачала працаваць. І там, у Вільні, 
пазнаёмілася з бацькам. А дзядзька Язэп 
застаўся ў Амерыцы да канца жыцця. Па
мёр у пяцідзясятыя гады. Продкі па баць
коўскай лініі выводзяцца з Браслаўшчыны. 
Тата Браніслаў закончыў віленскі ўніверсі
тэт імя Баторыя, адбыў практыку ў Вільні 
і атрымаў дыплом доктара медыцыны. 
Але прытым быў таксама дзеячам белару
скага адраджэння. Рэдагаваў часопіс „Наш 
шлях”, дзейнічаў у Беларускім сялянскім 
саюзе. Праўдападобна зза таго і адправілі 
яго з Вільні ў Дукшты, дзе быў прызначаны 
раённым лекарам. Тата памёр, калі было 
мне тры гады, увосень 1938 года. Мама 
казала, што паехаў на лодцы да хворага на 
другі бераг возера, моцна застудзіўся і па
мёр. Не памятаю яго. Памятаю труну, дак
ладней — века труны абапёртае аб сцяну. 
І фатаграфія захавалася, дзе трымае мяне 
на руках. Пахавалі яго ў Старых Дукштах по
бач з касцёлам. Усе клопаты звязаныя з па
ховінамі ўзяў на сябе татаў сябра Тамаш 
Зан, бо мама моцна захварэла.

— Гэты Тамаш Зан унук Тамаша Зана, сябра 
Адама Міцкевіча, — удакладняе Славамір. 
— Як распавядаў дзядзька Юрка, Зан вель
мі часта бываў у дзеда Броніся. Як мясцо
вая інтэлігенцыя яны трымаліся блізка, сяб
равалі. Што цікава, толькі ў Зана да вайны 
была аўтамашына. Адна на ўсе Дукшты.

— Падчас вайны Віленшчына прыпала лі
тоўцам, — працягвае спадар Міхал. — Жылі 
там у асноўным палякі, беларусы, жыды. 
У Дукштах была адна толькі школа. Да 
вайны вучыліся там на польскай мове, 
калі прыйшлі немцы пачалося навучанне 
палітоўску. Старэйшы брат Юрка пачынаў 
вучыцца на польскай, заканчваў на літоў
скай. Я ў сем гадоў таксама пайшоў у гэту 
школу, ужо літоўскую. А дзеці на вуліцы 
жылі на некалькіх мовах, вывучалі мову 
адзін у аднаго — польскую, беларускую, лі
тоўскую, расейскую.

— Дукшты... — голас спадара Міхала мяк
чэе, сціхае, вочы робяцца мокрымі. — За
мала туды вяртаўся, адчуваю недасыт, 
не ўсё пабачыў, не вярнуўся на ўсе сляды 

Беласточчына Туронкаў
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Ка ра на ві рус 
і ад каз насць Ня ма больш 

па мыл ко ва га

Сваімі вачыма

Нашае і важнае

Пан дэ мія ка ра на ві ру са ла мае жыц цё 
све ту і звык лы ўклад на на шых ва чах. 
Смя рот ная ка таст ро фа ў та кіх кра і нах як 
Іта лія і Іс па нія, на ступ по шас ці па ўсёй Еў ро
пе не мо гуць па кі даць абы я ка вым ні ко га, 
хто хоць кры ху мо жа ду маць і спа чу ваць 
ін шым. Лю дзей усё больш ахоп лі вае страх 
пе рад не ад хіль ным на сту пам мо ру, які 
над звы чай цяж ка спы ніць. Страх за сваё 
жыц цё, за жыц цё сва іх бліз кіх, асаб лі ва 
ста рэй ша га па ка лен ня. Страх і пе рад на
ступ нас цю. Сі ту а цыя тым больш жах лі вая, 
што ніх то да гэ туль не ве дае сап раў д най 
пры ро ды гэ та га CO VID19. Ніх то не ве дае, 
якія ге не тыч ныя на ступ ствы ён вык лі ча 
ў ар га ніз мах тых, хто ім за ра зіў ся і ні бы та 
вы ле чыў ся.

У Іта ліі і Іс па ніі коль касць зах ва рэў шых 
да сяг ну ла та кой ве лі чы ні, што хво рых, 
якіх ты ся ча мі пры во зяць у шпі та лі, сар ту
юць ні бы буль бу — на тых, ка го яш чэ ёсць 
шанц ура та ваць і на тых, ка го про ста па кі
да юць па мі раць. Ме на ві та та кі дзе яс лоў 
„сар та ваць” гу чыць у вы пу сках на він! І гэ та 
но вая рэ аль насць, за бы тая на сель ні цтвам 
пла не ты з ча су Дру гой су свет най вай ны. 
На вай не на ват прас цей — там пе ра важ на 
зра зу ме ла, дзе во раг, а дзе свае, дзе фронт, 
а дзе ня ма ба я вых дзе ян няў. Дзе трэ ба іс ці 
ў бой, а дзе мож на пе ра дых нуць. А тут не вя
до ма — ка лі, дзе і з кім мо жа прый с ці гэ ты 
смя рот ны ві рус.

Ся род роз ных ацэ нак і на зы ван ня 
пры чын уз нік нен ня і рас паў сю ду па ўсім 
све це смя рот на не бяс печ най хва ро бы 
да стат ко ва мно га як звыш на ту раль ных, 
так і кан с пі ра ла гіч ных вер сій, гі по тэз з тлу
ма чэн ня мі ды я па зо нам ад ня бес най ка ры 
да пры мя нен ня бі я ла гіч най зброі. Ад нак 
вель мі ма ла га во рыц ца пра ад каз насць 
дзяр жа вы, з якой пай шоў гэ ты смя рот ны 
ві рус. Ві да воч на, што Еў ра са юз, а да ня даў
ня га ча су і ЗША не да а цэнь ва лі прэ тэн зіі 
Кі тая на су свет ную ге ге мо нію і ва ло дан не 
боль шай част кай зям но га ша ры ка. Ха рак
тэр на і тое, што як толь кі па лі ты ка рэс пуб
лі кан скай ад мі ніст ра цыі ЗША, скі ра ва ная 
на аба ро ну эка на міч ных ін та рэ саў аме ры
кан цаў, па ча ла пры но сіць свой плён, а гас
па дар ка Кі тая ўва хо дзіць у кры зіс, і зда

рыў ся гэ ты вы бух смер та нос най эпі дэ міі. 
Ха рак тэр на, што Пад ня бес ная ім пе рыя 
па раў наль на хут ка прай ш ла пік эпі дэ міі. 
Гэ та мож на раст лу ма чыць жор ст кі мі ка
ран цін ны мі ме ра мі і жа лез най дыс цып лі
най на сель ні цтва, а мож на па ду маць і пра 
тое, што кі тай цы ма юць вак цы ну су праць 
CO VID 19. А вось тое, што кі тай скае кі раў
ні цтва да стат ко ва пра цяг лы час ад уся го 
све ту ха ва ла маш таб па гро зы не вык лі кае 
ні я кіх сум не ваў і ёсць па сут нас ці фак там. 
Аме ры ка ўжо зра бі ла за я ву на конт гэ та
га. Кі раў ні цтва Еў ра са ю за не зра бі ла і не 
зро біць. Ні якія між на род ныя ар га ні за цыі 
і струк ту ры, кштал ту кан чат ко ва дэг ра да
ваў шай ААН, не зак лі чуць да ад каз нас ці 
ві на ва тых у ха ван ні ін фар ма цыі.

А ця пер кры ху ха лод най ста ты сты кі. У Кі
таі ад эпі дэ міі па мер ла ка ля 3 300 ча ла век. 
Гэ та з 1 мі льяр да 400 мі льё наў ча ла век. 
У маш та бах та кой гу ста на се ле най вя ліз най 
кра і ны па сут нас ці не больш, чым у час 
што га до вых хва роб на звы чай ны грып. 
А ў Іта ліі ўжо па мер ла 8 300 (і пра цяг вае па 
паў ты ся чы кож ныя сут кі гі нуць) з 60 мі льё
наў на сель ні цтва. Ад чу ва е це роз ні цу?!

Так са ма мож на ўпэў не на праг на за ваць, 
што пас ля пі ку пан дэ міі і, спа дзя ем ся, лік
ві да цыі яе сум ных на ступ стваў, прак тыч на 
ўсе еў ра пей скія кра і ны бу дуць пе ра жы ваць 
сур’ ёз ны эка на міч ны кры зіс, а не ка то рыя 
дзяр жа вы маг чы ма і за ня пад. Ад на час
на кі тай ская эка на міч ная эк с пан сія зноў 
пач не на ра стаць і пад па рад коў ваць усё 
но выя тэ ры то рыі. А па куль Кі тай ра зам 
з ін шы мі та та лі тар ны мі дзяр жа ва мі — Ра се
яй, Паў ноч най Ка рэ яй, Іра нам вы сту пі лі за 
зды ман не ў да чы нен ні да іх эка на міч ных 
сан к цый. Маў ляў, гэ тыя сан к цыі за мі на юць 
ура дам зма гац ца з эпі дэ мі яй. Ні бы та для 
гэ тых ура даў ча ла ве чае жыц цё неш та зна
чыць...

У су вя зі з паг ро зай эпі дэ міі да стат ко ва 
сціп ла прай ш ло на мі ну лым тыд ні ў Бе ла ру
сі ад зна чэн не чар го вых угод каў аб вяш чэн
ня БНР. Ад нак Дзень Во лі ў роз ных, хоць 
і зра зу ме ла ча му сціс лых фор мах, свят ка
ваў ся і ад зна чаў ся ў Грод не, Брэс це, Мін ску, 
Глы бо кім, у Пін скім і Ар шан скім ра ё нах, 
у Лі дзе, Сло ні ме, ін шых га ра дах і мен шых 
мяс цо вас цях кра і ны. Усе мы, па куль ды ха
ем, спа дзя ем ся. І ма рым пра воль ную і зда
ро вую кра і ну.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА нО ВІЧ

Жыц цё ў час за ра зы моц на ска рэк та
ва ла на шы што дзён ныя спра вы і дзе ян ні. 
Не інакш ад бы ло ся з адз на чэн нем Ак ту 
25 Са ка ві ка — 102 га да ві ны з дня аб вяш
чэн ня Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі. 
На Бе ла сточ чы не тра ды цыя ад зна чэн ня 
25 Са ка ві ка іс нуе бе зу пын на з па ло вы 
1980х га доў, але за раз яна су тык ну ла ся 
з зу сім нез вы чай ны мі вык лі ка мі. Звы чай
на мы за ра нёў ме лі пад рых та ва ную пра
гра му і ла гі стыч нае за бес пя чэн не ме ра
пры ем ства і на шых гас цейвы ка наў цаў. 
У гэ тым го дзе на на шых свят ка ван нях 
меў вы сту піць зна ка мі ты мін скі фольк
рок ка лек тыў «Ту тэй шая шлях та», сла ва 
яко га вя до мая да лё ка паза ме жа мі Бе ла
ру сі. Ус пыш ка ка ра на ві ру са збі ла на шы 
пла ны і мы яш чэ да афі цый ных ура да вых 
за ба рон ад на га лос на вы ра шы лі, што не 
мо жам ры зы ка ваць зда роў ем лю дзей 
з Бе ла сточ чы ны і гас цей з Бе ла ру сі. Та
ды з’я віў ся ва ры янт, які пра дуг ледж ваў 

пе ра нес ці свят ка ван ні ме на ві та ў пра мы 
эфір Бе ла ру ска га Ра дыё Ра цыя, дзе гас
ця мі ме лі быць па гі ста рыч най дзя лян цы 
Алесь Бя ляц кі, а з кан цэр там у ра дый най 
сту дыі меў вы сту піць Эду ард Аку лін. Ад
бы лі ся тэх ніч ныя пад рых тоў кі і... па ча ла 
аба вяз ваць за ба ро на ўез ду чу жа зем цаў 
у Поль ш чу. По тым ад па да лі і ін шыя ва ры
ян ты ў су вя зі з аб васт рэн нем эпі дэ мі я ла
гіч на га рэ жы му, які даз ва ляе пра бы ваць 
ра зам толь кі дзвюм асо бам, у тым лі ку 
пла на ва нае на мі ўскла дан не кве так на 
ма гі лах бе ла ру скіх дзе я чаў ро дам з Бе ла
сточ чы ны. Ад нак фар мат свят ка ван няў, 
дзя ку ю чы Ра дыё Ра цыя, ака заў ся рэ аль
ным. Спе цы яль ная свя точ ная му зы ка 
ўвесь дзень, жы вы эфір, пры све ча ны 
гэ тай га да ві не, па слан не стар шы ні Ра ды 
БНР Івон кі Сур ві лы, зна ка мі тая, аў тар
ская пе ра да ча Вік та ра Ся маш кі, пры све
ча ная бе ла ру скім гім нам і пра мая тран с
ля цыя ў эфі ры і на сай це ра дыё кан цэр та 
Ля во на Воль ска га не пас рэд на з Мін ска, 
ня гле дзя чы на ўсе за ба ро ны дня, да ла 
па чуц цё ед нас ці і су поль нас ці ад чу ван ня 

так важ най гі ста рыч най па дзеі. І ме на ві
та тра ды цый ныя бу ке ты белчыр во набе
лых кве так, уру ча ных у час бе ла стоц кіх 
свят ка ван няў, на ле жац ца про ста ўсім, хто 
дум ка мі, учын ка мі, сло ва мі, эсэ мэ ска мі 
ці то ста мі па він ша ва лі адзін ад на го з гэ
тым свя там. Бо та кім чы нам мы да ры лі 
так са ма ўза ем на і ду хоў ныя ко ле ры, 
сім ва лы Бе ла ру скай На род най Рэс пуб
лі кі. Фор мы свят ка ван ня ў гэ тым го дзе 
змя ні лі ся, дзя ку ю чы вір ту аль на му све ту, 
а перш за ўсё не за леж ным СМІ. Сі ту а цыя 
ёсць так ды на міч най, што мы не мо жам 
ні чо га з упэў не нас цю ска заць, як бу дзем 
ад зна чаць свя та праз год. Да клад на мож
на ска заць толь кі тое, што 102я ўгод кі 
аб вяш чэн ня БНР ад зна чы лі бе ла ру сы ва 
ўсім све це. І гэ та до каз та го, што мы тое 
зра бі лі і мы іс ну ем. Нам трэ ба мець сі лы, 
каб бы ло за што і за ка го зма гац ца, ка го 
і што ўша ноў ваць. Сён ня мы мо жам на
шы мі дум ка мі, ідэ я мі быць у сва бод ным, 
ме дый ным эфі ры. І гэ та так са ма пе ра мо
га ідэй Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі 
як не за леж най бе ла ру скай дум кі. Мо жам 

рас па вя даць пра БНР для дзя сят каў ты
сяч лю дзей дзя ку ю чы ра дыё, дзя ку ю чы 
ін шым ме ды ям, ін тэр нэтпра сто ры. Га лоў
нае, што мы па мя та ем і адз на ча ем са мае 
важ нае, жыц цят вор нае па лі тыч нае зда
рэн не па чат ку ХХ ста год дзя — вяр тан не 
Бе ла ру сі, як не за леж най дзяр жа вы, на 
ма пу Еў ро пы і све ту. Гэ та тая па дзея, якая 
ад бы ла ся ня гле дзя чы на ўсе аб ста ві ны, 
на ўвесь тра гізм Пер шай су свет най вай
ны і та дыш ніх страш лі вых эпі дэ мій ты фу 
ці гры пуіс пан кі. Мы не веч ныя ў гэ тым 
све це, але за ха ваць па мяць пра Баць каў
ш чы ну — гэ та той за па вет, які кла дзец ца 
на нас аба вяз кам. У на шай гі сто рыі быў 
кры ва вы тэ рор у Са вец кім Са ю зе, бы ла 
за ба ро на свят ка ван ня ў Поль ш чы, ня мец
кая аку па цыя, зноў са вец кі пе ры яд, ка лі 
іс на ва ла за ба ро на на тое, каб га ва рыць 
пра БНР, але ўсё ад но па мяць за хоў ва ла
ся. Кож нае па ка лен не мае свае гі ста рыч
ныя пункты ад нос нас ці. На шы пра дзе ды 
пе ра жы лі бе жан ства, на шы дзя ды і баць кі 
— Дру гую су свет ную вай ну і пе ры яд пас ля
ва ен най дзей нас ці поль ска га пад пол ля, 
маё па ка лен не — ва ен нае ста но віш ча 
1981 го да, Чарнобыль і дэ мак ра тыч ныя 
пе ра ме ны 1989 го да. Што за пом ніц ца па
ка лен ню ма ёй дач кі? На пэў на пан дэ мія 
ка ра на ві ру са, якая ста не яго псі ха ла гіч на
гра мад скім вык лі кам і вып ра ба ван нем. 
По гля ды лю дзей на сваё быц цё ў гэ тым 
све це і жыц ці на пэў на зме няц ца, а пе ра а
сэн са ван не каш тоў нас цей — пе рад на мі. 
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Ні чо га страш на га, ка лі хтось ці про
ста бал бо ча глуп ствы! Горш, ка лі ён 
ро біць гэ так жа падур но му, як ка жа.

Да во лі лег ка дум ны мі і, бе зу моў на, 
жар таў лі вы мі бы лі па ра ды прэ зі дэн
та Аляк сан д ра Лу ка шэн кі, які пас ля 
няў да лых для Бе ла ру сі гуль няў у Пхе
нья не рэ ка мен да ваў спар т с ме нам 
сва ёй кра і ны пад ба дзё рыц ца саль
цам з чор ным хляб цом. Та кое ме ню 
ме ла б пры вес ці да пос пе ху і да за ла
тых ме да лёў. О, спар тыў ны эк с перт! 
Увесь свет за дры жаў ад яго слоў... 
Пра бач це, за ір жаў ад за хап лен ня. Але 
ні ко му не бы ло да сме ху, ка лі вы свет
лі ла ся, што прэ зі дэн ту па да ба ец ца 
ро ля эк с пер та ў кож най сфе ры. Так са
ма эпі дэ мі я ла гіч най. Яш чэ не каль кі 
га доў та му Аляк сандр Лу ка шэн ка 
зма гаў ся з п’ян ствам, за чы няў кра мы 
са спір т ны мі на по я мі, аб ця жар ваў гра
ма дзя нам па куп кі вы соп ра цэн т на га 
ал ка го лю і па пра ве сцвяр джаў, што 
зза яго злоў жы ван ня ча ла ве чая га ла
ва ро біц ца пу стая. Толь кі няп ра віль на 
за гэ та ўзяў ся. Але гэ та ўжо ін шая 
гі сто рыя. Сён ня, у эпо ху ін фек цый най 
пан дэ міі, прэ зі дэнт звяр та ец ца да 
сва іх су ай чын ні каў, каб пі лі га рэл ку як 
ма га час цей, за кус ва лі яе са лам, а лі
шак гра ду саў і ха ле стэ ры ну вы па цець 
у лаз ні. Па вод ле яго слоў, гэ та леп шы 
спо саб ба раць бы з вель мі за раз ным 
ка ра на ві ру сам.

На жаль, прэ зі дэнт і га во рыць, і ро
біць гэ та так, як быц цам яго га ла ва 
бы ла па рож няя. Ка ран цін ны лад жыц
ця, яко му прак тыч на пад вер г лі ся ўсе 
кра і ны све ту, на Бе ла русь, ві да воч на, 
не рас паў сюдж ва ец ца. Гэ та аса бі стае 
ра шэн не прэ зі дэн та Лу ка шэн кі. Гра ма
дзя не Бе ла ру сі мо гуць са ма ад воль на 
збі рац ца ў лю бых мес цах і ў лю бым 
лі ку, пры ўмо ве, што не бу дуць гэ та 
ар га ні за ва ныя ан тыў ра да выя ак цыі 
пра тэ сту. Як ні дзіў на, па куль ня ма ма
са вых вы ступ лен няў, ха ця б та му, што 
ўрад Бе ла ру сі не вы яў ляе сап раў д най 

эпі дэ мі я ла гіч най па гро зы. Ні бе ла
ру ская апа зі цыя, ні на ват звы чай ны 
зда ро вы ча ла ве чы ро зум, які хай бы 
быў про ста дэ ка ра тыў най ме та фа рай, 
у якую ча ла ве чы род стро іц ца з улас
ці вай са бе на пыш лі вас цю ад па чат ку 
све ту. Прас цей ка жу чы, я лі чу, што як 
від ча ла век та кі ж як на пыш лі вы, так 
і дур ны, пра што свед чаць шмат лі кія 
прык ла ды на ша га ка лек тыў на га са
маз ніш чэн ня: струк тур ны го лад, ня гле
дзя чы на гла баль ную праз мер насць 
пра дук таў хар ча ван ня, бед насць 
боль шас ці, ня гле дзя чы на нез лі чо ныя 
ба гац ці мен шас цей, нес п ра вяд лі вае 
раз мер ка ван не ўсіх та ва раў, ня гле
дзя чы на зак лі кі да ўсе а гуль най спра
вяд лі вас ці, што дзён нае бяс п раўе, 
ня гле дзя чы на іс на ван не не па хіс на га 
за ко ну, і, на рэш це, вой ны, ня гле дзя чы 
на ўсхваль ван не сус вет на га мі ру...

Гэ так ад ноль ка ва ва ўсім све це, як 
і ў Бе ла ру сі. Та му што лю дзі паў сюль 
ад ноль ка выя. Да апош ня га мо ман ту 
су свет ныя ўра ды не змаг лі пры няць 
пе рад пан дэ міч ных ра шэн няў. У Бе ла
ру сі пара ней ша му пра цу юць ка вяр
ні і ды ска тэ кі і на ват да пу ска юц ца 
вя лі кія ка лек тыў ныя спар тыў ныя 
ме ра пры ем ствы. Гра мад скія лаз ні 
і, вя до ма, саў ны да ступ ныя гра мад
скас ці. Больш за тое, яны поў ныя 
аго ле ных, ні бы та ў Раі, лю дзей. Зда
ец ца, Бе ла русь — шчас лі вы вост раў, 
паз баў ле ны ка ра на ві ру са. Каб хут ка 
не стаў ён і бяз люд ным вост ра вам! 
Па куль у афі цый ных па ве дам лен нях 
урад прад стаў ляе гра мад ству воб раз 
поў на га са ні тар на га кан т ро лю. І на ват 
ка лі хо дзяць чут кі пра вы пад кі зах вор
ван няў, яны трак ту юц ца як „пры ва ло
ча ныя з за меж жа», як адзін ка выя ін
цы дэн ты, якія эфек тыў на лік ві ду юц ца 
дзяр жаў ны мі служ ба мі. Толь кі ці яны 
пад рых та ва ны да най гор ша га ва ры ян
ту — ла гі стыч на, ар га ні за цый на, ма тэ
ры яль на?

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

— Вы пад ко ва:) Але заў сё ды зай з д рос ці
ла на стаў ні кам бе ла ру скай мо вы та го, 
што мо гуць рэ аль на паў п лы ваць на ўзро
вень ве дан ня род най мо вы і куль ту ры 
ма ла ды мі людзь мі.

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

— Мо жа не ідэ а лам, але за хап ля ю ся дак
лад нас цю Ва лі Ба бу ле віч, крэ а тыў нас цю 
Алі ны Ваў ра нюк, энер гі яй Асі Мар ко ці спа
ко ем Ян кі Кар чэў ска га. Кож ны на стаў нік 
бе ла ру скай мо вы мае на пэў на свае ды дак
тыч ныя „жам чу жы ны”, што да па ма га юць 
у вы ву чэн ні род най мо вы. На са мой спра
ве на стаў нік бе ла ру скай мо вы, гэ та цяж кая 
пра фе сія — не так даў но я гэ та зра зу ме ла.

— 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.

— Я пра цую на стаў ні цай уся го паў та ра го
да. Та му ў так ка рот кім ча се не па спе ла 
яш чэ на ла дзіць шчыль ней ша га су пра
цоў ні цтва з ін шы мі шко ла мі. Ад нак на
шы вуч ні ах вот на пры ня лі за пра шэн не 
на „Бе ла ру скую дык тоў ку”, якую ла дзіць 
Іа анна Мар ко з НПШ імя Кі ры лы і Мя фо
дзія ў Бе ла сто ку.

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

— Бе зу моў на Аб’ яд нан не АББА. Маю тут 
на ўва зе вы да дзе ныя імі пад руч ні кі і астат
нія да па мож ні кі. Так са ма дзя ку ю чы „Ні ве” 
і Ра дыё Ра цыя ма гу за ці ка віць вуч няў усе
ба ко вы мі ве да мі пра бе ла ру саў.

— 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.

— Мо жа гэ та не вя лі кія пра ек ты, але 
ў рам ках жур на ліс ц ка га круж ка мы па ча
лі ак цыю “на два кро кі”, у рам ках якой 
зап ра ша ем ці ка вых лю дзей з ва ко лі цы. 
Ак цыя мае па ка заць, што вы ву ча ем 
мо ву, якой ка ры ста юц ца на шы су се дзі, 
баць кі, ба бу лі і ад на ча со ва мо жам па зна
ёміц ца з са праў ды ці ка вы мі людзь мі.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Пры ма ем удзел ва ўсіх кон кур сах, ла
джа ных бе ла ру скі мі ар га ні за цы я мі. На
шы дзе ці лю бяць кон кур сы.

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

— Ду маю, што так. На ша шко ла — спе цы
фіч ная. Вя дзе яе гра мад скае вя ско вае аб’
яд нан не. Мяс цо выя лю дзі згур та ва лі ся, 
каб ра та ваць шко лу ад зак рыц ця. Та му 
ў нас у шко ле вель мі бліз кае су пра цоў ні
цтва па лі ніі на стаў ні кібаць ківуч ні. Не вя
лі кая шко ла з’яў ля ец ца доб рым мес цам 
на су поль ныя дзе ян ні. Ня гле дзя чы на 
ве ра выз нан не і на цы я наль насць, усе дзе
ці ў нас вы ву ча юць бе ла ру скую мо ву. Без 
доб рай во лі баць коў не бы ло б гэ та га.

— 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. На па чат ку ма ёй пра цы 
не ка то рыя вуч ні про ста га ва ры лі: бу дуць 

пра вер кі, вы пі шам ся! Але за раз ду маю, 
што нам уда ло ся вып ра ца ваць кам п ра
міс. Вель мі я це шы ла ся, ка лі гля дзе ла, 
з якім за ан га жа ван нем вы сту па лі яны 
ў па ста ноў цы п’е сы пра ка ляд ні каў на 
бе ла ру скай мо ве з на го ды свят ка ван ня 
ў на шай шко ле Раж джа ства Хры сто ва га. 
Уме ла і эма цы я наль на ўсё зай г ра лі.

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

— Пароз на му. Ча сам зап ла на ва ныя рэ
чы на ту раль на за сту па ем ін шы мі, якія вы
ні ка юць з ха ды па дзей ці пра цы вуч няў.

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

— Сё ле та лаў рэ ат кай ста ла Юля Грэсь. 
Гэ та вель мі та ле на ві тая ву ча ні ца, якая 
жы ва за хоп ле ная бе ла ру скай мо вай 
і куль ту рай. Ду маю, што ўплыў на гэ та 
ме ла так са ма яе пры сут насць на лет ні
ках Су стрэ чы „Зор кі”. Юль ка за раз ста
ла лаў рэ ат кай, а ў бу ду чы ні хо ча яш чэ 
стаць жур на ліст кай.

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

— За раз так. Пры нам сі для ма лод шых 
вуч няў. Яны вель мі ўце шы лі ся з но вых 
сшыт каў прак ты ка ван няў і пад руч ні каў. 
У сваю чар гу гэ та це шыць на стаў ні ка, 
ка лі ба чыць, як школь ні кі мо гуць за хап
ляц ца кніж ка мі:)

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

— „Ле ман тар” і „Кру га год”.

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

— Ула дзі мір Ар лоў. Па да ба ец ца мне, як 
аў тар па ка заў іта льян скі пе ры яд жыц ця 
і твор час ці Мі ко лы Гу соў ска га ў апо вес ці 
„Час чу мы”. Так са ма па да ба ла ся мне кніж
ка „Ор дэн бе лай мы шы”, якую ат ры ма ла 
ад са мо га аў та ра. У на стаў ніц кай пра цы 
вель мі ца ню так са ма кніж ку „Ад куль наш 
род” — не ад ной чы я пе ра ка на ла ся, што спо

саб, у які Ула дзі мір Ар лоў прад стаў ляе гі сто
рыю Бе ла ру сі для най ма лод шых, са праў ды 
ўспры маль ны і перш за ўсё ці ка вы.

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

— Са мо па ча ла чы таць „Го рад адзін, ус
па мі ны роз ныя” Рус ла на Ку ле ві ча. Гэ та 
кніж ка ўспа мі наў лю дзей з па меж най 
і бліз кай мне па сэр цу і ду шы Га род ні.

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

— Вя до ма. Для мя не са мым най важ ней
шым у пра цы з дзець мі з’яў ля ец ца жур на
ліс ц кі кру жок і факт, што на шы вуч ні ста лі 
ка рэс пан дэн та мі і чы та ча мі „Зор кі”. Яны 
вель мі лю бяць чы таць пра ся бе і сваю 
шко лу.

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

— На пэў на бы ло гэ та „Ба со віш ча”.

— 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?

— Не з усі мі, але з част кай раз маў ляю.

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

— Па куль та ко га яш чэ ў мя не не бы ло. Ві
даць, усё пе ра да мною.

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

— Хі ба кож на му на стаў ні купа чат коў цу 
най боль шай праб ле май з’яў ля ец ца ўва
ход у ад мі ніст ра цый нада ку мен та цый
ныя аба вяз кі. У гэ тым на ву чаль ным 
го дзе ста ла я вы ха ва цель кай сё ма га 
кла са і па вя лі чыў ся аб сяг ад каз нас ці не 
толь кі спра ва вод най.

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

— Мае вы пуск ні кі гэ та ча ты ры асо бы, 
якія за раз ву чац ца ў ся рэд ніх шко лах 

у Бе ла сто ку:) Мо жа ста нуць вя до мы мі 
ў бу ду чы ні...

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

— Ат ры ма ла ад ну ўзна га ро ду ад на шай 
ды рэк тар кі — вель мі пры ем на.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— Са мі вуч ні. Яны спан тан ныя, на ту раль
ныя. Гэ та са праў ды ін с пі руе і ду маю, што 
бы ло штур ш ком для роз ных дзе ян няў 
у шко ле ця гам ма ёй ка рот кай пра цы.

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

— Іх шмат. На пэў на вель мі доб ра ўспа мі
наю на шы эк скур сіі ў Бе ла русь. Пры ем на 
гля дзець, ка лі нех та за хап ля ец ца кра і най, 
якую і ты лю біш. Дзя ку ю чы пад т рым цы 
па ні ды рэк тар і баць коў, мы па бы ва лі 
ўжо ў Га род ні, Бе рас ці, бе ла ру скай част цы 
Бе ла веж скай пуш чы, ці ў апош нім ча се 
ў Гай наў цы. Так са ма на шы вуч ні су поль на 
з на ву чэн ца мі з ін шых школ Пад ляш ша, 
суп ра цоў ні ча ю чы з Куль тур ным цэн т рам 
Бе ла ру сі ў Вар ша ве, маг лі па бы ваць у са
мім Мін ску на на ва год няй ёл цы і ад па чы
ваць на ка ні ку лах у ла ге ры „Зуб ро нак” на 
во зе ры На рач. Эк скур сіі па гі ста рыч ных 
мяс ці нах і зам ках Бе ла ру сі гэ та ўсім не за
быў ныя ўспа мі ны.

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

— Дзя ку ю чы рэ дак цыі „Ні вы” ў кла се, 
дзе вя ду на ву чан не бе ла ру скай мо ве, ві
сіць Па го ня.

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

— Сён ня бу ду чы ня кож на га ня пэў ная. 
Ду маю, ад нак, што бе ла ру ская куль ту ра 
на столь кі ці ка вая і ба га тая, што пры цяг
не да ся бе ўва гу чар го вых па ка лен няў. 
Та ды па він на быць доб ра.

vАпы таль нік пра вя ла 
Ган на КАн Д рА ЦюК

Настаўнікі роднай мовы

Усе дзе ці ў нас 
вы ву ча юць бе ла ру скую мо ву!

Ур шу ля ШУБ З ДА — на ра дзі ла ся ў Ста рой Ха да роў цы. За кон чы ла Лі цэй імя блас ла вё на га 
ксян дза Ежы Па пя луш кі ў Су ха во лі, а ў 2015 го дзе — бе ла ру скую фі ла ло гію на Уні вер сі тэ це 
ў Бе ла сто ку. Пра цуе жур на ліст кай „Ні вы” і Бе ла ру ска га Ра дыё Ра цыя. З 2018 го да пра цуе так-
са ма на стаў ні цай бе ла ру скай мо вы ў Не пуб ліч най па чат ко вай шко ле ў За лу ках.
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12 каст рыч ні ка 2019 го да свет па ба-
чы ла кні га «Мо ва про ста» аў тар ства 
ві цэ-ста ра сты Са коль ска га па ве та 
Юр кі Бе ла мы за га і аль ж бе ты Вяр-
біц кай-Пят роў скай. Прэ зен та цыя 
прай ш ла ў Га рад ской уп ра ве ў Дуб-
ро ве-Бе ла стоц кай, дзе пры сут ні ча лі 
прад стаў ні кі ўлад Дуб роў скай гмі ны 
і Са коль ска га па ве та. у пуб лі ка цыі 
змеш ча ны сло вы ад рэ дак та раў, 
гі сто рыя гмі ны Дуб ро ва-Бе ла стоц-
кая, гі сто рыя ка та ліц ка га кас цё ла 
і пра ва слаў най цар к вы. Мож на тут 
так са ма знай с ці вы каз ван ні прад-
стаў ні коў мяс цо вай ула ды на конт 
«про стай мо вы». Дру гая част ка 
пуб лі ка цыі змяш чае спі са ныя раз-
мо вы з жы ха ра мі гмі ны на «мо ве 
про стай». на вок лад цы кні гі на дру-
ка ва ны фраг мен ты рэ цэн зіі на ву коў-
цаў. З прось бай аца ніць пуб лі ка цыю 
«ні ва» звяр ну ла ся да най боль ша га 
аў та ры тэ та ся род мо ваз наў цаў, якія 
зай ма лі ся ды я лек та ло гі яй на поль-
ска-бе ла ру ска-ўкра ін скім па меж-
жы, пра фе са ра Мі ха ла кан д ра цю ка.

— Як Вы, спа дар пра фе сар, ацэнь ва е-
це кніж ку з на ву ко ва га пун к ту гле джан-
ня?

— Ідэя збі раць про стую мо ву — доб
рая ідэя, а спо саб яе рэ а лі за цыі мо жа 
ат ры мац ца пароз на му. Па коль кі ніх то 
з рэ цэн зен таў асаб лі ва не вёў дас ле да
ван няў Бе ла сточ чы ны дык яны не маг лі 
фак тыч на доб ра аца ніць, бо яны са мі не 
бы лі на гэ тай тэ ры то рыі. Лёг ка мож на 
гэ та пра ве рыць на прык ла дзе «Ат ла са 
ўсход нес ла вян скіх га во рак Бе ла сточ
чы ны», які вый шаў ужо ў дзе ся ці та мах. 
Ка лі б мы ха це лі да клад на вы зна чыць, 
якія прык ла ды доб рыя, трэ ба бы ло б 
па раў наць ды я лек та ла гіч ны ма тэ ры ял 
з кніж кі з ін фар ма цы я мі ў ат ла се. Я заў
ва жыў не каль кі па мы лак. Гэ та дроб ныя 
па мыл кі, але ніх то з рэ цэн зен таў не змог 
гэ та га вы я віць. На пры клад, пра фе сар 
Ста ніс лаў Ду біш, спе цы я ліст па поль
скай ды я лек та ло гіі, яко га доб ра ве даю. 
Ра зам мы суп ра цоў ні ча лі ў Ака дэ міі 
на вук — ён з’яў ляў ся стар шы нёй, а я стар
шы нёй Ін сты ту та сла ві сты кі.

— Зна чыць, ся род рэ цэн зен таў ня ма 
ні ко га, хто дас ле да ваў бе ла ру скія га-
вор кі?

— Так. Мі ра слаў Ян ко вяк са праў ды 
су поль на з Ні най Бар ш чэў скай вы да лі 
пад руч нік, але не бу ду на конт яго вы каз
вац ца. Ад ным сло вам так: доб ра, што 
гэ та ро бяць і трэ ба за ах воч ваць ін шых, 
каб па ча лі ра біць та кую пра цу. Доб ра 
бы ло б, каб асо бы, якія бя руц ца за гэ тую 
ра бо ту, ра ней па гля дзе лі наш ат лас.

— У час пра мо цыі кніж кі, якая 
прай ш ла ў га рад ской уп ра ве ў Дуб ро-
ве-Бе ла стоц кай, аў та ры пуб лі ка цыі 
пад к рэс лі ва лі, што яна бу дзе вы дат-
най кры ні цай для бу ду чых на ву коў цаў 
і дас лед чы каў. На Ва шу дум ку са праў-
ды так бу дзе?

— Мо жа не гэ тая кніж ка, але мо гуць 
браць з яе пры клад ін шыя і яш чэ раз 
саб раць ма тэ ры ял больш па спя хо ва, 
адэк ват на і да клад на. На пэў на ўсё, што 
за ста ец ца ў дру ку, важ нае для чар го вых 
па ка лен няў і для нас та му, што ўжо на 
пра ця гу апош ніх шас ці дзе ся ці га доў, якія 
прай ш лі ад дас ле да ван няў для ат ла са, 
вель мі мно га змя ні ла ся. Я пі саў ар ты кул 

пра пра фе са ра Ста ніс ла ва Глін ку, які 
па хо дзіў зпад Аст ра лэн кі, з вё скі Ян кі
Мло дэ. Ме на ві та ён боль шасць свай го 
жыц ця прыс вя ціў дас ле да ван ню бе ла
ру скіх га во рак. Ён сам па аду ка цыі быў 
ма тэ ма ты ка мі і фі зі кам і сам вы ву чыў 
бе ла ру скую мо ву.

— Сам за га ло вак ужо ін фар муе, што 
кніж ка ты чыц ца «мо вы про стай». Ад-
нак у пуб лі ка цыі ні ра зу не з’яў ля ец ца 
ін фар ма цыя, што гэ та ды я лект бе ла ру-
скай мо вы, і ніх то яе так не на зы вае. 
Вас гэ та не здзіў ляе?

— Мо гуць са бе не га ва рыць, але кож
ны муд ры, хто ха ця кры ху ары ен ту ец ца 
ў ды я лек тах, бу дзе ве даць, што гэ та не 
поль скі ды я лект, а ўсход нес ла вян ская га
вор ка. Са юз ук ра ін цаў Пад ляш ша лі чыць, 
што боль шасць ды я лек таў за Заб лу да
вам, гэ та га вор кі ўкра ін скія, а гэ та няп раў
да. Гэ та пер шыя ру скія га вор кі і яны ме лі 
су поль ныя ры сы (бе ла ру скія, ук ра ін скія 
і поль скія). У Поль ш чы вы сту па юць ук ра
ін скія га вор кі — яны та кім клі нам ува хо
дзяць да Кляш чэ ляў, Ча ром хі. Гэ та част ка 
даў ней ша га Брэс ц ка га па ве та.

— Та му, ка лі га ва рыць пра са коль скі 
ды я лект, які вель мі наб лі жа ны да лі-
та ра тур най бе ла ру скай мо вы, маг ло б 
зда вац ца, што га вор ка, пра якую пі-
шуць аў та ры, не па кі дае сум нен няў.

— Ня ма сум нен няў, але што тут да лё
ка шу каць. Свет лай па мя ці пра фе сар 
Ба гус лаў На ва вей скі так са ма лі чыў іх 
поль скі мі га вор ка мі. Ка лісь ці ён, бу ду чы 
яш чэ ма гіст рам, меў свой да клад і вы ка
заў ся, што трэ ба па шу каць у слоў ні ках 
і пра ве рыць да клад на гэ ты ды я лект. На 
гэ тыя сло вы пра фе сар Глін ка ад ка заў: 
Пан ка ле га, па едзь це кі ла метр за Са кол-
ку і там суст рэ не це бе ла ру скую га вор ку, 
не трэ ба на ват слоў ні каў ад кры ваць 
(смех).

— Што ду ма е це на конт ідэі ства рэн-
ня слоў ні каў. Мі ка лай Уруб леў скі тым 
зай маў ся і Ян Пет ру чук так са ма апі саў 
га вор ку Ку ра ша ва. Мо жа вар та бы ло б 
па ду маць аб са коль скім слоў ні ку?

— Пет ру чук мо жа і ра біў, але не вы даў. 
Ёсць і ін шыя дум кі, на пры клад, каб не ка
то рыя вё скі бы лі пры кла дам на шай мо

Ад каз ва ю чы ся 
ад баць коў скай мо вы, 

ад каз ва еш ся ад сва іх баць коў

вы. Вя до ма, што лі та ра
тур ная мо ва — штуч на 
выб ра на з роз ных ды
я лек таў. Лі та ра тур ная 
мо ва не іс нуе, ёсць ды
я лек ты, на ас но ве якіх 
паў ста ла лі та ра тур ная 
мо ва. Мо ва мя ня ец ца, 
ня ма па ста ян ных моў. 
Фор мы, звы чаі — ця чэ 
гэ та ўсё як ра ка.

— У гэ тай кні зе 
прад стаў ні кі са коль-
скай ула ды прыз на юц-
ца да гэ та га, што ў іх 
да мах тая мо ва, мо ва 
про ста, гу ча ла, а не ка-
то рыя на ват і па сён-
ня ёю ка ры ста юц ца. 

Ду ма е це, што гэ ты факт так са ма свед-
чыць аб ней кай мен таль най эва лю цыі?

— Ча му ка та ліц кія ксян дзы, якія га ва
ры лі про па ве дзі на сва ёй мо ве, не па да
ба лі ся са мім вер ні кам? З па лі тыч на га бо
ку бы ло так, што бе ла ру ска моў ных ксян
дзоў вы сы ла лі ў мяс ці ны, дзе не бы ло 
гэ тай мо вы. Усёта кі вель мі доб ра, што 
та кія кні гі вы хо дзяць. Лю дзі па він ны гэ
та ра біць, але доб ра бы ло б, ка лі б бы лі 
да гэ та га пад рых та ва ныя. Пад рых та ва
ныя ты мі, якія ве да юць як гэ та ра біць 
і апіс ваць. Усёта кі сам факт, што лю дзі 
хо чуць ве даць сваю мо ву, вель мі важ ны. 
Тыя, якія за бы ва юць пра свой ра да вод, 
пра мо ву сва іх баць коў і дзя доў, не ад каз
ныя. Ка лі ад каз вац ца ад баць коў скай мо
вы, гэ та тое ж, што ад каз вац ца ад сва іх 
баць коў. Вель мі доб ра ад да юць гэ та вер
шы Вік та ра Шве да «Я — бе ла рус» і Але ся 
Бар ска га «Бе ла стоц кі край».

— Дзя кую за раз мо ву.

vТэкст і фота 
уршулі шуБЗДы

n Пра фе са р Мі ха л Кан д ра цю к
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— Два дні та му TVP па ка за ла ту ры стаў 
на Вя лі кай кі тай скай сця не і па ве да мі ла, 
што ў Кі таі ўсё вяр та ец ца да нар маль нас-
ці? А як гэ та вы гля дае ў Тва ёй ацэн цы?

— Я лі чу, што пры нам сі праз блі жэй шы час 
той «нар маль нас ці», якую ве да ем з ча соў 
да эпі дэ міі, ні дзе не бу дзе. За раз сі ту а цыя 
ў Кі таі ста бі лі зу ец ца. У па раў нан ні з лю
тым знач на па мен ша ла  коль касць ін фе ка
ва ных лю дзей. Ця пер, гэ та прыб ліз на 50 
асоб у дзень. Боль шасць гэ та кі тай цы, якія 
ў су вя зі са скла да най сі ту а цы яй у Еў ро пе 
ці ЗША вяр ну лі ся на ра дзі му.

Вя лі кая сця на гэ та адзін з сім ва лаў Кі тая, 
так што ча со вае яе ад к рыц цё мае пра мо
віць як сіг нал для кі тай цаў і для све ту, што 
ўсё вяр та ец ца да нар маль нас ці. Але трэ ба 
па мя таць, што ў сён няш ніх ча сах «нар
маль насць» гэ та, на пры клад, маг чы масць 
вый с ці з до му. У Пе кі не ад 10 да 20 ра зоў 
у дзень ме ра юць лю дзям тэм пе ра ту ру. 
Пры ўва хо дзе ў ха ту, пры ўва хо дзе ў офіс... 
Усе кра мы і рэ ста ра ны аба вя за ныя ме
раць тэм пе ра ту ру лю дзям, якія зна хо дзяц
ца на іх тэ ры то рыі.

— Па мя та еш той мо мант, ка лі Ты зра зу-
меў паг ро зу эпі дэ міі? Як на па чат ку лю дзі 
ста ві лі ся да праб ле мы ка ра на ві ру са?

— Зра зу меў да во лі хут ка. 19 сту дзе ня 
я ля цеў з Пе кі на ў То кіо на ві зіт прэм’ ермі
ніст ра Поль ш чы. І я та ды быў ад ной з неш
мат лі кіх асоб у са ма лё це, якія ля це лі ў ма
сач цы і ру ка ві цах. Лю дзі ў Кі таі на па чат ку 
бы лі вель мі за не па ко е ныя. З ад на го бо ку 
мно гія па мя та лі, якім ця жа рам для кра і ны 
бы ла эпі дэ мія SARS у 2003 го дзе. З дру
го га — ужо не а фі цый на га ва ры ла ся, што 
кі тай скія ўла ды ра ней ве да лі пра паг ро зу 
эпі дэ міі (што і пац вер дзі ла ся) і лю дзі да 
кан ца не ве ры лі афі цый най ін фар ма цыі, 
ха ця ўсе эпі дэ мі я ла гіч ныя на ка зы і аб ме
жа ван ні ў тран с пар це пры мя ня лі.

— Як боль шасць лю дзей Ты не вяр нуў ся 
ў Поль ш чу, а за стаў ся на мес цы най боль-
шай па гро зы? Гэ та жур на ліс ц кі пок ліч ці 
неш та ін шае?

— Як раз 31 са ка ві ка спаў ня ец ца мае 
20 штат ных га доў на Pol skim Ra dіo. Не 
ўяў ляю са бе, што ў та кі час я мог бы па кі
нуць слу ха чоў. Да рэ чы, ні ко лі як ця пер, 
я не меў столь кі вод гу каў сім па тыі. Усе 
ве да юць, што Кі тай спра віў ся з эпі дэ мі яй, 
усе хо чуць ве даць да клад на, як гэ та ат ры
ма ла ся. З дру го га бо ку ў Пе кі не не бы ло 
не пас рэд най па гро зы для жыц ця, — я так 
лі чу, — не бы ло шмат зах вор ван няў, а боль
шасць дзён у лю тым я пра вёў у сва ёй 
ква тэ ры.

— Ці ў час пі ку пан дэ міі Ты меў уяў ныя 
«сім п то мы» хва ро бы?

— Не і дзя кую Бо гу, што так не бы ло. Ха ця 
му шу ска заць, што па сён няш ні дзень ра
ні цай і ве ча рам яш чэ са ма стой на ме раю 
тэм пе ра ту ру. Я вель мі ба яў ся та кой сі ту а
цыі, што, на пры клад, па е ду на пра цу і пра
сту джу ся, а ка лі бу ду вяр тац ца да моў, трап
лю ў баль ні цу. Тут усім жы ха рам ме ра юць 
тэм пе ра ту ру і ка лі яна вы шэй шая, нель га 
вяр нуц ца да ха ты, трэ ба ехаць у шпі таль 
і яш чэ раз усё пра вя раць. Ме на ві та пра сту
ды, а не ка ра на ві ру са я ба яў ся най больш.

— Як вы гля даў кі тай скі ка ран цін? Ці Ты, 
як еў ра пе ец, быў пад асаб лі вым наг ля-
дам?

— У Пе кі не ка ран цін быў вы ключ на для 
асоб, якія вяр та лі ся з ін шых га ра доў або 
зза мя жы кра і ны. У лю тым ула ды ра і лі, 
каб як най больш аб ме жа ваць ак тыў насць 
і ся дзець у ха це.

— Коль кі ра зоў Ты ра біў тэст? 

— Сла ва Бо гу, ні вод на га ра зу. Як ве да ем, 
тэ сты па ві ны ра біць асо бы з ры зы кай ін
фек цыі. У мя не та кой ры зы кі не бы ло.

— Ці кі тай скія ме дыя ін фар ма ва лі пра 
рэ аль ны стан па гро зы? Якія ап ра ча ка ра-
на ві ру са бы лі ін шыя тэ мы?

— Пер шыя тыд ні амаль вык люч най тэ май 
бы ла эпі дэ мія. Я лі чу, што са праў ды бы ла 
ін фар ма цыя пра рэ аль ны стан па гро зы, 
але на сён няш ні дзень част ка за меж ных 
ана лі ты каў сум ня ва ец ца ў тым, ці Кі тай 
па ве дам ляў рэ аль ныя ліч бы ін фек цый 
і смя рот ных ах вяр.

— Мы за раз ся дзім на ка ран ці не, аг ля да-
ем філь мы або зво нім па ўсіх зна ё мых 
і мно жым змоў ніц кія тэ о рыі пра пры чы-
ну пан дэ міі. Ці ў Кі таі так са ма «знай ш лі 
ві на ва та га» няш час ця?

— Як па мя та ем, пер шыя ін фек цыі з’я ві
лі ся ў го ра дзе Ухань. На ву ка па куль не 
да ла нам ад наз нач на га ад ка зу на пы тан
не ад куль узяў ся ві рус. Што ці ка ва, Кі тай 
вя дзе ця пер ка ар ды на ва ную кам па нію, 
якая сум ня ва ец ца, што з’яў лен не ві ру са 
ва Уха ні, ці на ват у Кі таі, не аба зна чае, 

што ён выс пеў у той жа Уха ні ці ў Кі таі. 
Трэ ба вель мі, вель мі ас ця рож на па ды
хо дзіць да та кіх кі тай скіх ін фар ма цый. 
Кі тай ця пер не толь кі не хо ча, каб га ва ры
лі «кі тай скі ві рус», але і на ват «ві рус з Уха
ні». Гэ та ўжо да вя ло да між на род ных 
спрэ чак вя лі ка га маш та бу, та му што аме
ры кан скі прэ зі дэнт на зы вае ві рус «кі тай
скім». Адзін з прэссак ра та роў кі тай ска га 
Мі ні стэр ства за меж ных спраў на мяк нуў, 
што ка ра на ві рус маг лі пры вез ці ў Кі тай 
аме ры кан скія жаў не ры. А ўжо цал кам ня
даў на кі тай скія СМІ спе ку ля ва лі, што ў Іта
ліі пік не ты по вых зах вор ван няў на грып 
быў ужо ў лі ста па дзе. На пэў на за раз ідзе 
ін фар ма цый ная вай на на гэ тым по лі. 
Неў за ба ве, ка лі сі ту а цыя бу дзе пад кан т
ро лем, я ўпэў не ны, што пач нуц ца по шу кі 
«ві на ва та га». Та му так важ на вы бі раць 
ве ра год ныя кры ні цы ін фар ма цыі.

— Ці з пер с пек ты вы апош ня га дос ве ду, 
пас пя хо ва га зга сан ня эпі дэ міі, мо жаш 
ска заць, што кі тай цы — ста ры, муд ры 
на род?

— Я, шчы ра ка жу чы, ста ра ю ся ўця каць ад 
та кіх аба гуль нен няў. Лі чу, што кож ны на
род мае сваю муд расць. Трэ ба па мя таць, 
што Кі тай гэ та кра і на, дзе ўла ды кан т ра лю
юць аб са лют на ўсе га лі ны жыц ця — і гэ та 
не ад сён ня. Тут ка ран цін лю дзі ўспры ня лі 
сур’ ёз на, бо папер шае, — на га даю, — па мя
та лі SARS i ве да лі, што трэ ба вы кон ваць 
на ка зы. Падру гое, лю дзі ве да лі, што ўсе 
аб ме жа ван ні ўве дзе ны ўла дай ма юць аб
ме жа ваць маш таб эпі дэ міі.

— Ці ў час ка ран ці ну Ты зра біў пад лік 
жыц цё вых каш тоў нас цей, ці зра зу меў 
неш та важ нае, ча го ра ней не прык мя чаў?

— Так. Най перш, што за ўсе дзе вяць га доў 
з дву ма ка та мі, з які мі я жы ву ў Пе кі не, мы 
пра вя лі ра зам столь кі ча су. Мне зда ец ца, 
што яны па ча лі мя не лі чыць жы вё лай. 
Больш сур’ ёз на — са праў ды не ма ем ні
чо га, ні чо га важ ней ша га ап ра ча зда роўя 
і сям’і. Ця пер, як вя до ма, уве дзе ны вя лі кія 
аб ме жа ван ні ў аві ят ран с пар це. Я су мую 
па Гай наў цы, па Бе ла сточ чы не. На па чат ку 
са ка ві ка я пла на ваў ад па чы нак у Поль ш
чы, але ця пер як ні ко лі ра ней ак ту аль ная 
муд расць: Ча ла век пла нуе, а Бог смя ец ца 
з яго пла наў. На шчас це ёсць ін тэр нэт 
і тэ ле фо ны і я на су вя зі з сям’ ёй кож ны 
дзень.

— Ці ў час пан дэ міі мож на зра біць неш та 
та кое, каб не мець па чуц ця змар на ва на га 
ча су?

— Так і ска жу больш — трэ ба та кое зра
біць. Папер шае, не пра вя раць увесь 
час ін фар ма цыі пра ка ра на ві рус. Трэ ба 
ве даць, што ад бы ва ец ца, але не трэ ба 
ўвесь час са чыць за гэ тым. Падру гое, 
трэ ба вы кон ваць свае аба вяз кі, — кож
ны з нас, — най лепш як мо жам. Гэ та наш 
ук лад у зма ган не з эпі дэ мі яй. Я лі чу, што 
і без ка ра на ві ру са ні ко лі не трэ ба мець 
па чуц ця змар на ва на га ча су. Мо жа вар та 
паз ва ніць зна ё мым, якіх мы даў но не чу лі, 
пра чы таць кніж ку. Ты мне па ста ві ла вель
мі важ нае пы тан не: што я зра зу меў для 
ся бе важ нае ў кан тэк с це апош ніх ме ся цаў 
і эпі дэ міі. Кож ны з нас па ві нен за раз ад ка
заць са бе на та кое пы тан не.

— Ці ду ма еш пра Вя лік дзень і тое як ха-
цеў бы Ты яго пра вес ці? 

— У гэ тым го дзе чар го вы раз я пла на ваў 
пра вес ці Вя лік дзень у Іе ру са лі ме і пры
няць удзел у зы хо дзе Бла га дат на га аг ню. 
Ця пер ужо вя до ма, што гэ та не рэ аль на. 
Ма ем ХХІ ста год дзе. Я ўпэў не ны, што 
не дзе знай ду у ін тэр нэ це пра мую тран с ля
цыю Ве лі код най лі тур гіі. Свя та для мя не 
гэ та Бог і сям’я. Бо га, як ве да ем, мож на 
знай с ці не толь кі ў цар к ве, а з сям’ ёй бу
дзем свят ка ваць дзя ку ю чы тэх на ло гіі.

— Зноў жа пра тую тэх на ло гію і ма біль-
насць. Ці кі тай цы ўжо мо гуць па да рож ні-
чаць па сва ёй кра і не, ля цець за мя жу?

— З 25 са ка ві ка па да рож ні чаць мо гуць 
жы ха ры пра він цыі Ху бэй, дзе з 23 сту дзе
ня аба вяз ваў ка ран цін. 8 кра са ві ка ўла ды 
ма юць на мер ад мя ніць аб ме жа ван ні для 
го ра да Ухань. Прак ты ка вы гля дае кры ху 
інакш. Усе, якія вяр та юц ца, на пры клад, 
у Пе кін, — дзе аба вяз ва юць спе цы яль ныя 
за ко ны, — вы му ша ны за кож ным вяр тан
нем з ін ша га го ра да пад дац ца двух тыд нё
ва му ка ран ці ну. Лю дзі, прак тыч на, не па
да рож ні ча юць. Боль шасць кра ін за чы ні ла 
свае ме жы. Ся дзім у сва іх ква тэ рах у Кі таі 
і са мыя блі жэй шыя «па да рож жы» бу дуць 
у адзін з пар каў або на Вя лі кую кі тай скую 
сця ну.

Ка ры ста ю чы ся на го дай, ха чу па жа даць 
усім чы та чам «Ні вы» спа кой на га Вя лі кад
ня і каб кож ны з нас знай шоў у ча сы ка ран
ці ну ў сва ім сэр цы ад каз на пы тан не: што 
для нас най важ ней шае?

vГутарыла Ганна КАнДрАЦюК
Фота з архіва Тамаша Саевіча

Усе хо чуць ве даць, 
як Кі тай спра віў ся з эпі дэ мі яй 

ка ра на ві ру са
З жур на лі стам Та ма шам Са е ві чам, ка рэс пан дэн там Поль ска га Ра дыё 

ў Кі таі гу та рыць Ган на Кан д ра цюк.
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Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 12 красавіка 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Наш то я ця бе браў, наш то 
я ця бе куп ляў, каб я ў тваю 
ям ку свае нож кі ха ваў?

Б...

Ад каз на за гад ку № 10-2020: кніж ка. 
Уз на га ро ду, кніж ку П. Ва сю чан кі «Дзі-

вос нае ле та па ноў Куб ліц ка га ды Заб лоц-
ка га», вый г раў Дам’ ян Кар ні люк з бель-

скай «трой кі». Він шу ем!

    
Ана толь Іваш чан ка

Яна ва рыць 
суп
Кі да ем буль бу ў рон даль —
буль! —
буль кае буль ба ўсё роў на,
быц цам ма лень кая бом ба.
Кі пень бур чыць і вур ко ча,
вым к нуць з-пад нак рыў кі хо ча.

Зро бім па ме ней агень чык —
чык! —
соль кі кры ху да да дзім.
Роў нень ка столь кі
кі не ма соль кі,
каб бы ло до сыць усім.

Ма ма, да чыс ці цы буль ку!
Воч кі ба ляць у да чуль кі.
Ху цень ка, ма ма, іна чай
воч ка ў да чуль кі зап ла ча!

Дзя куй, ма ту ля! Ця пер жа
дроб на цы буль ку па рэ жам,
саль цам па тэль ню зма жам.
Бу дзем цы бу леч ку сма жыць!

Кі нем у рон даль цы буль ку —
буль к не не го рай за буль бу.
Усып лем грыб коў, зе ля ні ну...
Суп чык мя шае Яні на.

Хай пра кі піц ца кры ху.
Ска жам у бок цьху-цьху-цьху,
вык лю чым, хай на ста іц ца.
Праў да ж, мы — ча раў ні цы?!

Кры ні цы - па сён няш ні дзень 
бе ла ру сы ўша ноў ва юць свя-
тыя кры ні цы, ве раць у іх моц 
і га ю чыя якас ці. На шы прод кі 
ша на ва лі іх як свя ты ні і пры-
но сі лі ім ах вя ра ван ні з жы вёл, 
пту шак, кве так, страў і тка ных 
руч ні коў. З пры няц цем хрыс ці-
ян ства мно гія кры ні цы на бы лі 
фун к цыю прош чы — мес цаў 
адо ра ных ла скай і над звы чай-
най сі лай. Ва да з та кіх кры ніц, 
ве раць бе ла ру сы, да па ма гае 
ў ле ка ван ні ўся ля кіх хва роб. 
Звы чай на яна вы зна ча ец ца вы-
со кі мі сма ка вы мі якас ця мі, мае 
спе цы фіч ны хі міч ны склад і яе 
доў гі час мож на за хоў ваць у зак-
ры тым по су дзе.

Ча ста ля та кіх кры ніц зна хо-
дзіц ца свя ты ка мень «сле да-
вік». Вось у на шых Кна ры дах, 
што ў Бельскай гміне, ля свя той 
кры ніч кі ля жыць ка мень з ад-
ціс ну тай ступ няй Бо жай Ма ці. 
Ня даў на там бы ла спа ле ная 
кап ліч ка, але яе ад бу да ва лі і, як 
ка жуць мяс цо выя лю дзі, ад бу-
да ва лі яе яш чэ пры га жэй шай 
і слаў ней шай. Усё гэ та дзя ку ю-
чы Бо жай Ма ці, якая ахоў вае 
кры ні цу і мае свой ка мень...

Ля кры ні цы ў Мя кі шах чы та-
юць ака фіст і мо ляц ца за хво-
рых. На ма ле бен з’яз джа юць 
лю дзі з цэ лай ак ру гі, а звест кі 
пра па дзею пе ра да юць праз ка-
му ні ка та ры і эсэ мэ скі. Ад нак 

най больш вя до мая на Пад ляш-
шы «Кры нач ка» ў Бе ла веж скай 
пуш чы. Сю ды кож ны год на 
Трой цу сцяг ва юць ты ся чы па-
лом ні каў, каб па ма ліц ца і ад на ча-
со ва па ды хаць во да рам вес на вой 
ве ка веч най пуш чы. Лю дзі аб мы-
ва юць хво рыя мес цы ху стач ка мі 
і іль ня ны мі лат ка мі ды па кі да-
юць іх на пло це. Ве раць, што 
та кім чы нам астаў ля юць свае 
не ма чы і хва ро бы ў ле се, з які мі 
лёг ка спра віц ца пры ро да. Ва кол 
кры ні цы шмат па дзяч ных кры-
жоў, якія па ста ві лі аз да ра ве лыя 
пі ліг ры мы. «Кры нач ка» — гэ та 
так са ма на род ны, бе ла ру скі фэст 
з бе ла ру скі мі пес ня мі, які ў гэ ты 
дзень ар га ні зу юць у гай наў скім 
ам фі тэ ат ры.

На Пад ляш шы — дзя сят кі свя-
тых кры ніц, з якіх, як зга да ная 
ўжо кры ні ца ў Мя кі шах, культ 
на ра джа ец ца на на шых ва чах. 
Пра гэ та, да рэ чы, мы ня раз ужо 
пі са лі ў „Ні ве”.

(Ад рэ зак па вод ле «Мі фа ло гіі для 
дзя цей» Але сі Кор шак)

(гак)

За на мі пер шы ты дзень па заў-
роч на га на ву чан ня, вы му ша на га 
ка ран ці нам па пры чы не эпі дэ міі ка-
ра на ві ру са. Мы па ці ка ві лі ся, як у та-
кіх эк ст рэ маль ных умо вах вы гля дае 
на ву чан не бе ла ру скай мо ве.

Як пер шую, мы за пы та лі на стаў ні-
цу Ва лян ці ну Ба бу ле віч з бель скай 
«трой кі»:

— Я доб рай дум кі, — ка жа на стаў-
ні ца. — На шы вуч ні дыс цып лі на ва-
ныя і ві даць, што іх пад т рым лі ва юць 
баць кі. Ужо на пер шым тыд ні я ат ры-
ма ла ад ка зы на ра зас ла ныя э-пош-
тай за да чы. Ду маю, што ёсць ра зу-
мен не сі ту а цыі і ан га жа ва насць.

— А як Вы ся бе ад чу ва е це ў ро лі 
на стаў ні цы-ан лайн?

— Спраў ля ю ся. Ха чу ска заць, 
што су ця шае мя не дум ка, ка лі дзе ці 
з ах во тай ра ша юць за да чы па бе ла-
ру скай мо ве і пра яў ля юць ан га жа-
ва насць. На пэў на, на гэ та ўплы вае 
тра ды цыя на шай шко лы.

Уро кі вя дзе так са ма Іаан на Мар-
ко, на стаў ні ца ў бе ла стоц кай пра ва-
слаў най шко ле:

Бе ла ру скія 
на стаў ні кі ан лайн

— Ма ем нар маль ныя ўро кі па 
скай пе. Кож ны ўрок — гэ та 15 
хві лін. Ста рэй шыя кла сы ма юць 
так са ма пра ек ты і прэ зен та цыі на 
бе ла ру скай мо ве. Так што ўсё доб-
ра. У траў ні да ста нуць но вы пра ект, 
кож ны аба вя за ны на пі саць тэкст для 

«Ні вы». Вуч ні ах вот на пры ма юць та-
кія вык лі кі, бо за пра ект ма юць за лік 
за не каль кі ўро каў. Але вя до ма... усё 
гэ та скла да на.

Ха це ла ся б вяр нуц ца да нар маль-
най пра цы.

Звы чай ным хо дам, ха ця і ан лайн, 

ідуць за нят кі па бе ла ру скай мо ве 
ў Га рад ку:

— Сён ня ў дру гім кла се зна ё мім ся 
з лі тар кай «д», — ка жа на стаў ні ца 
Ан на Гжэсь, — і па га во рым пра 
га лоў ныя чле ны ска за. У шо стым 
кла се бу дуць ра шаць прак ты ка ван-
ні, а пер шак лас ні кі бу дуць гля дзець 
муль цік па-бе ла ру ску.

— Ці ўсе ва шы вуч ні ма юць маг чы-
масць пра ца ваць праз кам п’ ю тар?

— Ка лі б бы лі ней кія праб ле мы, 
— ка жа на стаў ні ца, — я ат ры ма ла б 
ін фар ма цыю ад вы ха ва це ляў. Яны 
ат ры ма лі загад, каб гэ та пра вя раць. 
А па коль кі не бы ло та кіх заў ваг, ду-
маю што ўсё доб ра. Ха чу ска заць 
што на ша ды рэк цыя пра цуе вель мі 
спраў на!

Мы так са ма зы чым, каб на стаў ні кі 
і вуч ні не губ ля лі эн ту зі яз му і сі лы, 
каб су поль на пад трым лі ва лі адзін 
ад на го і пе ра да ва лі па трэб ныя ве ды 
і па зі тыў ны на строй су пра цоў ні цтва 
сва ім вуч ням.

(у на ступ ным ну ма ры мы на пі-
шам пра ўра жан ні вуч няў) 

Зор ка
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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 № 10-2020: 
Шпак, бот, гар буз, як, марш, вер ба лоз, вяр-

ба, скарб, го, на та ры ус, Ада, на, та та. Шлях, 
смак, вяс на, мер ка, гар ба та, Бар ба ра, Ор ша, 
брат, Лі, гурт, зно ска.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Лу каш 
Ян цэ віч, Ні коль Бас лай, Габ ры е ла Крас на-
поль ская з На раў кі, Грэ та Та ма ля, Іза Бан ца-
рэ віч з Мі ха ло ва. Він шу ем!

У нас адзін ча ла век сам увёз 
за ра зу ў вё ску. Вось як гэ та бы-
ло. Раз гу ляў ся паў сюд ны па мо-
рак, вы ка сіў амаль усю жы ві ну 
ў на ва кол лі, а ў нас — хоць бы 
што! Праў да, на шы дзе цю кі 
дзень і ноч на кан цах ву лі цы 
кла лі аг ні, каб па мо рак не мог 
увай с ці. Доў га ён кру ціў ся, ні як 
не мог пра біц ца, на рэш це пай-
шоў на хіт расць.

Вось ад ной чы ехаў наш ча ла-
век з мя стэч ка ды кры ху спаз-
ніў ся. Пад’ яз джае ён ужо пад 
свае па лет кі, як да га няе яго ста-
ры ня бо га. Ха цеў ужо ча ла век 
мі нуць, але той стаў ма ліць, каб 
яго пад вез ці. Пад вез ці, дык пад-
вёз, — на доб рым учын ку свет 
ста іць.

Го ра ў тым, што гэ та не быў 
звы чай ны жаб рак, а толь кі па-
га ны па мо рак на жы вё лу. Па да-
ро зе ча ла век хо ча раз га ва рыць 
ста ро га. А той як пень, ся дзіць 
ды толь кі са пе, бы ка валь скі 

мех. Ну, пад’ е ха лі яны да са мой 
вё скі і едуць праз агонь. Скры-
віў ся па мо рак, ко сіц ца на агонь, 
але ся дзіць цві ком. Пры е ха лі 
яны ў вё ску, а тут ужо і сцям-

не ла. Азі ра ец ца ча ла век, а яго 
ня бо га знік, быц цам у зям лю 
пра ва ліў ся.

Зда га даў ся ча ла век, якое ён лі-
ха пры вёз, але ні чо га не зро біш 
— ашу каў ся. Хоць ты пе раг ні ся 
ды і сам ся бе ўку сі.

На дру гі дзень ужо па мо рак 
ска сіў столь кі жы вё лы, што по-

ка там усю ды ля жа ла. Так амаль 
і ўсё пра па ла. З той па ры лю дзі 
піль на ва лі, каб у час за ра зы ніх-
то з вё скі не вы яз джаў.

(Па вод ле ле ген ды, за пі са най 
Сер ж пу тоў скім на Случ чын не 
ад Да ні лы Ку ля ша з вё скі Чу-
дзін) 

(гак)

(бе ла ру ская на род ная ле ген да) 

Па мо рак

Разм
алюй

це!

Łyko
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За раз бу ды нак ІІ Агуль на а ду ка цый
на га лі цэя з бе ла ру скай мо вай 
на ву чан ня імя Бра ніс ла ва Та раш
ке ві ча ў Бель скуПад ляш скім 

пу стуе, так як і ўсе па чат ко выя і ся рэд нія 
шко лы ды вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста
но вы ў Поль ш чы. Ад нак вуч ні пра цу юць 
до ма па ма тэ ры я лах, якія рэ ка мен да ва лі 
ім на стаў ні кі на сай це шко лы. Вя дзец ца 
ды стан цый нае на ву чан не бель скіх бел лі
цэ і стаў з вы ка ры стан нем ін тэр нэт най аду
ка цый най плат фор мы. Ра ней бел лі цэ і сты 
да бі лі ся мно гіх пос пе хаў на прад мет ных 
кон кур сах і алім пі я дах. Са спы нен нем ста
цы я нар на га на ву чан ня ў шко лах агуль на
поль скія аду ка цый ныя спа бор ні цтвы най
час цей за кон чы лі ся на ак ру го вых элі мі на
цы ях. Бель скія бел лі цэ і сты, як і астат нія 
вуч ні ся рэд ніх школ, якія бы лі ква лі фі ка ва
ны на цэн т раль ныя элі мі на цыі алім пі яд, 
а тыя не ад бы лі ся, ста лі іх фі на лі ста мі.

У час пан дэ міі ка ра на ві ру са, каб аб ме
жа ваць яго рас паў сю джан не, Мі ні стэр ства 
аду ка цыі 12 са ка ві ка спы ні ла за нят кі ў шко
лах. Згод на з мі ні стэр скім ука зан нем з 16 
са ка ві ка вуч ні зай ма юц ца до ма. Вуч ням, 
баць кам і ста рон нім асо бам за ба ро не на за
хо дзіць у школь ныя бу дын кі. Ка лі я 23 са ка
ві ка па тэ ле фа на ваў ды рэк та ру Бель ска га 
бел лі цэя Ан д рэю Сце па ню ку, у шко ле ад бы
ва ла ся пад рых тоў ка да ды стан цый на га на
ву чан ня з вы ка ры стан нем ін тэр нэт най аду
ка цый най плат фор мы, каб на стаў ні кі маг лі 
так са ма не пас рэд на пра во дзіць за нят кі 
з вуч ня мі пе рад кам п’ ю та ра мі. Гэ та асаб лі
ва важ нае ў вы пад ку вуч няў трэ ціх кла саў, 
якіх ча ка юць ма ту раль ныя эк за ме ны.

— На сён няш ні дзень тэр мін ма ту раль
ных эк за ме наў няз ме не ны, але не ве да ем 
якое бу дзе ра шэн не Мі ні стэр ства аду ка цыі 
ў на ступ ных тыд нях. Ха ця вуч ні ця пер не 
пры хо дзяць на за нят кі ў шко лу, іх аду ка
цыя на да лей пра цяг ва ец ца. Да гэ туль на 
сай це на шай шко лы на стаў ні кі па а соб ных 
прад ме таў змяш ча лі ін фар ма цыю, з якім 
ма тэ ры я лам вуч ні ма юць пра ца ваць до ма, 
да ва лі ім ука зан ні. Я за ня ты за раз ар га ні
за цы яй ву чо бы з вы ка ры стан нем ін тэр нэт
най аду ка цый най плат фор мы, каб бы ла 
маг чы масць не пас рэд най аду ка цыі вуч няў 
до ма, — ска заў у час тэ ле фон най раз мо вы 
ды рэк тар Ан д рэй Сце па нюк.

Пе ра пы нак у пра цы школ пер ша па чат
ко ва быў выз на ча ны да 25 са ка ві ка, але 
быў ад тэр мі на ва ны на пер шую дэ ка ду кра
са ві ка. Урад бу дзе ана лі за ваць коль касць 
но вых зах вор ван няў вык лі ка ных ка ра на ві
ру сам і мае вы ра шыць, ці пе ра пы нак у тра
ды цый най аду ка цыі бу дзе пра доў жа ны 
на дру гую па ло ву кра са ві ка, аб чым бу дзе 
не пас рэд на па ве дам ляць Мі ні стэр ства 
аду ка цыі.

— На шы вуч ні ў гэ ты пе ры яд, ка лі не 
пры хо дзяць на за нят кі ў шко лу, маг лі ка ры
стац ца плат фор май ІТШко ла, на якой за рэ
гіст ра ва ны наш бел лі цэй. Вуч ні маг лі там 
пры маць удзел у кур сах, слу хаць дак ла ды, 
гля дзець філь мы і прэ зен та цыі па ін фар
ма ты цы, ма тэ ма ты цы, фі зі цы, хі міі і ан г лій
скай мо ве. Усе да ступ ныя там ма тэ ры я лы 
— бяс п лат ныя вуч ням на шай шко лы, — па
ін фар ма ваў Ан д рэй Сце па нюк.

Ды рэк тар вы я віў за да валь нен не, што 
вуч ні Бель ска га бел лі цэя да бі лі ся мно гіх 
пос пе хаў у бя гу чым і па пя рэд нім школь
ных га дах на ву чан ня. У па чат ку 2020 го да 
Бель скі бел лі цэй у рэй тын гу са мых леп
шых лі цэ яў у Поль ш чы, ар га ні за ва ным ча
со пі сам «Пер с пек ты вы», зда быў «Ся рэб ра
ную адз на ку» (ат ры маў яе так са ма Гай наў
скі бел лі цэй). У рэй тын гу Бель скі бел лі цэй 
за няў пер шае мес ца ў Бель скім па ве це і 14 
мес ца ў Пад ляш скім ва я вод стве. Зма ган не 
за пер шын ство ад бы ва ла ся на пад ста ве 
вы ні каў на ву чан ня, ма ту раль ных эк за
ме наў, пос пе хаў на алім пі я дах і з улі кам 
умоў і спо са баў на ву чан ня, якія ты чы лі ся 
па пя рэд ня га школь на га го да. У рэй тын гу 

алім пій скіх школ ча со пі са «Пер с пек ты вы» 
Бель скі бел лі цэй за няў 2 мес ца ў Пад ляш
скім ва я вод стве і 16 мес ца ў Поль ш чы, 
дзе ацэнь ва лі ся пос пе хі на алім пі я дах, 
якіх да бі лі ся бель скія бел лі цэ і сты так са ма 
ў па пя рэд нім го дзе на ву чан ня. На пос пе хі 
бел лі цэ яў у рэй тын гу са мых леп шых лі цэ яў 
у Поль ш чы і на пос пе хі ў па а соб ных алім
пі я дах і кон кур сах звяр та юць ува гу вуч ні 
па чат ко вых школ, ка лі вы бі ра юць ся рэд нія 
шко лы для паз ней шай аду ка цыі.

Да пе ра пын ку ў ста цы я нар ных за нят ках 
на стаў ні кі ін тэн сіў на пра ца ва лі са здоль
ны мі бел лі цэ і ста мі і рых та ва лі іх да алім
пі яд і кон кур саў, на якіх лі цэ і сты да бі лі ся 
пос пе хаў. Алім пі я да па бе ла ру скай мо ве 
за кон чы ла ся на дру гім эта пе — ак ру го вых 
элі мі на цы ях, якія ад бы лі ся 16 сту дзе ня 
ў Агуль на а ду ка цый ным лі цэі з да дат ко
вым вы ву чэн нем бе ла ру скай мо вы ў Гай
наў цы. Усе лі цэ і сты, 25 асоб, ква лі фі ка ва
ны на цэн т раль ныя элі мі на цыі Алім пі я ды 
па бе ла ру скай мо ве, ста лі яе фі на лі ста мі.

— Вя до ма ўжо, што ўсе асо бы ква лі фі ка
ва ныя на цэн т раль ныя элі мі на цыі Алім пі
я ды па бе ла ру скай мо ве і ін шых прад мет
ных алім пі яд ста нуць іх фі на лі ста мі. Ка лі 
цэн т раль ныя зма ган ні алім пі яд не ад бы лі
ся да пе ра пын ку ў ста цы я нар ных за нят ках, 
ужо не бу дуць ар га ні за вац ца. У час пры ё му 
ў вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы вуч ні 
бу дуць маг лі па ка ры стац ца пры ві ле я мі фі
на лі стаў прад мет ных алім пі яд. Яш чэ ня ма 
кан чат ко ва га ра шэн ня, ці бу дуць выз на чац
ца лаў рэ а ты алім пі яд на пад ста ве вы ні каў 
ак ру го вых спа бор ні цтваў, — за я віў ды рэк
тар бел лі цэя Ан д рэй Сце па нюк.

Вуч ні Бель ска га і Гай наў ска га бел лі цэ яў, 
якія ста лі фі на лі ста мі Алім пі я ды па бе ла ру
скай мо ве, ат ры ма юць мак сі маль ную коль
касць ба лаў на ма ту раль ным эк за ме не па 
род най мо ве.

Пе ра мож ца мі кон кур су «Гра мад ска
па лі тыч ныя пе ра ме ны ў Поль ш чы і пад
ляш скім рэ гі ё не ў вась мі дзя ся тых га дах 
ХХ ста год дзя ва ўспа мі нах прад стаў ні коў 
бе ла ру скай мен шас ці», ла джа на га Фон дам 
«Ka mu ni kat.org.», ста лі мно гія бель скія бел
лі цэ і сты. Пер шае мес ца за ня лі Дар’я Нес ця
рук, Ан на Ні кі цюк і На тал ля Шварц, на дру

гім мес цы апы ну лі ся Эве лі на Аме лья но віч 
і Да мі ні ка Ка лен да, трэ цяе мес ца зда бы лі 
Аляк сан д ра Баў т ру чук, Аляк сан д ра Ра го за 
і Се ба сты ян Ма ця еў скі, а вы лу чэн не ат ры
ма лі Бла жэй Яра шэ віч, Мак сім Фі ё нік і Мі
хал Каз лоў скі.

У І Пад ляш скім кон кур се ве даў аб ахо ве 
ася род дзя, які ар га ні за ва ла Ад дзя лен не 
хі міі Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку, бель скія бел
лі цэ іст кі ста лі лаў рэ а та мі. Мая Аляк сан д ра 
Ак сэн то віч за ня ла пер шае мес ца, Мар ты на 
Ка ра вай бы ла на дру гім мес цы. Да кон кур
су пад рых та ва ла іх на стаў ні ца бі я ло гіі Ірэ на 
Тра ян чук. Ра ней Мая Аляк сан д ра Ак сэн то
віч ат ры ма ла сты пен дыю Прэм’ е ра Ура да 
РП і Мі ніст ра на цы я наль най аду ка цыі на 
бя гу чы на ву чаль ны год.

У час ак ру го вых элі мі на цый V Агуль на
поль скай алім пі я ды гі ста рыч ных ве даў бел
лі цэ іст пер ша га кла са Адам Заб роц кі ат ры
маў най леп шы вы нік у сва ёй ак ру зе і дру гі 
вы нік у кра і не. Стаў ён фі на лі стам цэн т
раль ных элі мі на цый Агуль на поль скай алім
пі я ды гі ста рыч ных ве даў, а пад рых та ваў 
яго на стаў нік гі сто рыі Ула дзі мір Ва вуль скі. 
Адам Заб роц кі і Эмі лія Ра ман чук, якіх рых
та ваў так са ма Ула дзі мір Ва вуль скі, бы лі 
ква лі фі ка ва ны на цэн т раль ныя элі мі на цыі 
Алім пі я ды ве даў аб ан тыч ным све це, якую 
ла дзіць Юры дыч ны фа куль тэт Уні вер сі тэ та 
ў Бе ла сто ку і бел лі цэ і сты ста лі яе фі на лі
ста мі. У ак ру го вых элі мі на цы ях Алім пі я ды 
ве даў аб бяс печ нас ці і аба ра наз доль нас ці, 
ла джа ных у Лом жы пос пе хаў да бі лі ся бел
лі цэ і сты. Бла жэй Яра шэ віч за няў пер шае 
мес ца, на дру гім мес цы бы ла Мар ты на 
Гры га рук, а трэ цяе мес ца за няў Мак сім 
Фі ё нік. Да цэн т раль на га эта пу алім пі я ды 
бы лі ква лі фі ка ва ны яш чэ бел лі цэ і сты Пат
ры цыя Паў лю чук, Шы мон Дэ ні сюк і Дам’ ян 
Дзміт рук, якіх апе ку ном быў на стаў нік Ула
дзі мір Ва вуль скі. Ка ра лі на Гур ская, якую 
так са ма рых та ваў Ула дзі мір Ва вуль скі, пе
рай ш ла да цэн т раль ных элі мі на цый і ста ла 
фі на ліст кай VІ Алім пі я ды ве даў аб ме ды ях. 
26 лю та га ад быў ся дру гі этап кон кур су 
«Еў ро па з на шай ву лі цы», ла джа на га Поль
скім фон дам дзя цей і мо ла дзі і Фон дам 
«Лі бе раль ная аду ка цыя». Мэ тай кон кур су 
бы ло ад к ры ван не су поль най еў ра пей скай 
куль тур най і гра мад скай спад чы ны і раз гор
т ван не зыч лі вас ці і ад к ры тас ці на ін шыя 

на цы я наль нас ці. Вуч ні Бель ска га бел лі цэя 
Аляк сан д ра Баў т ру чук, Аляк сан д ра Ра го за, 
Пат рык Ра ма нюк, Се ба сты ян Ма ця еў скі, 
Мі хал Каз лоў скі і Дам’ ян Дзміт рук пад 
апе кай на стаў ні ка гі сто рыі Ула дзі мі ра Ва
вуль ска га пад рых та ва лі на кон курс фільм 
«Ор ля — шмат куль тур насць, та ле ран т насць 
і па мяць», у якім па ка за лі, як ра ней у Ор лі 
жы лі згод на яў рэі, пра ва слаў ныя і вер ні кі 
ін шых рэ лі гій. За фільм бел лі цэ і сты ат ры
ма лі зван не лаў рэ а та кон кур су «Еў ро па 
з на шай ву лі цы», а ўзна га ро да пе ра мож цы 
га ран туе эк скур сію ў Бру сель, зна ём ства 
там з еў ра пей скі мі ўста но ва мі і суст рэ чу 
з прад стаў ні ка мі Еў ра пар ла мен та. За раз па 
пры чы не пан дэ міі ка ра на ві ру са эк скур сія 
ад тэр мі на ва на.

Бель скія бел лі цэ іст кі да бі лі ся так са ма 
пос пе хаў на VІ Агуль на поль скай алім пі я
дзе па поль скай мо ве «Жыц цё і твор часць 
Ада ма Міц ке ві ча», ар га ні за ва най у Ло дзі. 
Мар та Троц за ня ла пер шае мес ца, а Эмі лія 
Ра ман чук — адзі нац ца тае. Бель скіх бел лі
цэ і стаў пад рых та ва ла на стаў ні ца поль скай 
мо вы Алі цыя Ко бус. Бел лі цэ іст кі Аляк сан
д ра Та па леў ская, Мар ты на Гры га рук і Клаў
дзія Сят коў ская ста лі фі на ліст ка мі Ва я вод
скай алім пі я ды ве даў аб СНІД (Сін д ром 
на бы та га іму на дэ фі цы ту), а пад рых та ва ла 
іх да алім пі я ды школь ная пе да гог Ма рыя 
Ні ка ла юк.

25 са ка ві ка на сай це Бель ска га бел лі
цэя, на фей с бу ку, бы лі змеш ча ны белчыр
во набе лы сцяг з гер бам Па го ня і він ша
ван ні з Днём Во лі, са сло ва мі «Жы ве Бе ла
русь!». Бел лі цэ і сты ад каз ва лі: «Жы ве!».

У да дзе ны мо мант вя дзец ца ды стан
цый нае на ву чан не бель скіх бел лі цэ і стаў 
з вы ка ры стан нем ін тэр нэт най аду ка цый
най плат фор мы.

— Пры нам сі да 10 кра са ві ка лі цэй бу дзе 
пра ца ваць у сі стэ ме па заш коль най пра
цы. Гэ та ста віць пе рад на мі но выя вык лі кі 
і за стаў ляе знай с ці раз вяз кі, якія бу дуць 
слу жыць вуч ням. Та му з 26 са ка ві ка па чы
на ем ву чо бу з вы ка ры стан нем плат фор мы 
uni ver sa li ty.io, — па ін фар ма ваў ды рэк тар 
Бель ска га бел лі цэя Ан д рэй Сце па нюк.

vТэкст і фо та Аляк сея МА рО ЗА

Аду ка цыя бель скіх бел лі цэ і стаў 
па-за шко лай і іх ра ней шыя пос пе хі

n За раз бу ды нак лі цэя з бе-
ла ру скай мо вай на ву чан ня 
ў Бель ску-Пад ляш скім пу стуе 
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Зра біў фа таг ра фію на бе ра зе во зе ра, пад 
вяр бой. Ця пер у мя не дзве та кія фа та гра
фіі — дзе ся ці га до вым хлоп чы кам і дру гая, 
у ста лым уз рос це — тое мес ца, тая ж вяр ба, 
толь кі лю дзі ўжо ў Дук ш тах не тыя. І вяр бы 
ўжо на сам рэч так са ма ня ма, ссе ча ны ўсе 
дрэ вы. Доб ра, што но вы крыж па ста віў на 
баць ка вай ма гі ле.

тРы Пу ЦІ

— А Тры пу ці? Як вы сю ды пат ра пі лі?

— У Тры пу цях як пер шая па ся лі ла ся мая 
цёт ка Кас цю чык, у пер шую вай ну яе муж 
быў мат ро сам ра сей ска га фло ту. Жы лі 
яны ў Фін лян дыі, вай на за кон чы ла ся 
і цёт ка пе ра е ха ла ў Тры пу ці. Дру гая цёт
ка, Ва лен ты но віч, жы ла на Ві лен ш чы не, 
аў да ве ла і пе ра е ха ла так са ма ў Тры пу ці. 
Мая ба бу ля — не ве даю ад куль у яе бы лі 
гро шы, ма быць ней кія яш чэ цар скія за ла
тыя руб лі, ку пі ла тут зям лю сва ім доч кам, 
тобок цёт цы Ва лен ты но віч і ма ёй ма ме. 
Цёт цы па бу да ва лі не вя лі кі до мік, ста іць па 
сён няш ні дзень тут по бач, а зям лю ма ёй 
ма мы ара лі, са дзі лі буль бу. Ка лі ма ма вый
ш ла на пен сію, раз ві та ла ся з Кен т шы нам, 
па бу да ва ла тут ха ту і пе ра е ха ла жыць. Я, 
жыў шы яш чэ ў Гай наў цы, па ста віў кем пінг 
на ма мі най зям лі, ра зам з бра там Юр кам 
стаў ля лі. І пры яз джа лі на ка ні ку лы — брат 
з доч ка мі, я з сы на мі. Ма ма па мер ла, я вый
шаў на пен сію, па бу да ваў но вы вя лі кі дом, 
пасу сед ску. Ясё, ма лод шы сын, так са ма 
па бу да ваў дом. Ён не да кон ча ны, сын за раз 
у Нар ве гіі, але ж той нар веж скі пе ры яд не
ка лі за кон чыц ца і ён вер нец ца сю ды. А гэ
ты дом за ста нец ца Сла ва мі ру.

СЛа Ва МІР

— Дук ш ты, што яны для ця бе? — пы таю 
Сла ва мі ра.

— У Дук ш ты пер шы раз па ехаў у 2010 
го дзе. Вель мі ха цеў па е хаць. Папер шае, 
па ба чыць ма гі лу дзе да Бро ні ся. Ця пер 
што год ез джу ту ды са сва ёй дач кой. На 
фун да мен тах дзе да вай ха ты ста іць но вы 
дом, жы вуць там но выя гас па да ры, лі тоў
цы. Але су стра ка ем ся з гас па ды няй. Яна 
раз маў ляе на бе ла ру скай, поль скай, лі тоў
скай мо вах. Зап ра шае зай с ці ў дом, па гля
дзець. За не каль кі тыд няў да сва ёй смер ці 

дзядзь ка Юры рас па вя даў мне пра смерць 
дзе да Бра ніс ла ва і пас ля, ка лі я зай шоў у гэ
ты дом, усе рас по ве ды ажы лі ў ва чах, бо 
праў да, дом но вы, але фун да мен ты ста рыя 
і раск лад па мяш кан няў не змя ніў ся. Ад ной
чы па е ха лі ў тры па ка лен ні — я, мой баць ка 
і мая дач ка. Дач цэ бы ло сям нац цаць, ха це
ла ся, каб на дзе да вых сля дах суст рэ лі ся 
тры па ка лен ні, па куль ёсць та кая маг чы
масць.

Бе ла ру скай мо вай ка ры ста ю ся га доў 
шэсць, так дзіў на скла ла ся, што баць кі між 
са бой раз маў ля лі пабе ла ру ску, а з на мі 
паполь ску. Ча му? Не ве даю. А пас ля па чаў 
з ма май раз маў ляць пабе ла ру ску. І так 
за ста ло ся. Бы ло нат кры ху со рам на пе рад 
дзядзь кам Юр кам, што не ма гу з ім па раз
маў ляць на род най мо ве. А вось апош няя 
ў нас раз мо ва ат ры ма ла ся пабе ла ру ску, 
з па чат ку да кан ца... Маю ўра жан не, што 
я заў сё ды ду маў пабе ла ру ску, толь кі мо ва 
за ста ва ла ся не ак ты ва ва най. На па хо ві нах 
дзядзь кі Юр кі я ўсвя до міў са бе, як знач най 
ён быў асо бай, як важ ную па кі нуў спад чы
ну. Трэ ба яе за хоў ваць.

У Бе ла сто ку пра цую на стаў ні кам, жыў там 
га доў сем, але ні ко лі не ад чу ваў ся бе кам
фор т на ў гэ тым го ра дзе. У Тры пу цях так. 
Тры пу ці кры ху на гад ва юць Гай наў ку, го рад 
дзя цін ства і ма ла дос ці. Сос ны і ду бы по бач 

з до мам, панад до мам. Як су ра гат пуш чы. 
А не а бы я ка васць да пуш чы за ста ец ца. 
Пры маў удзел у пра тэ стах су праць вы сеч кі, 
на ват у суд пат ра піў, ха ця суд ап раў даў нас, 
пры знаў пра тэ сты за кон ны мі.

Збі ра ю ся да ад’ ез ду. На ву лі цы лю ты шпар
ка сту пае на суст рач са ка ві ку і зі ма 2019 
го да апош нім кво лым сне га па дам ад бі ва
ец ца ад не паз беж най вяс ны.

— Ча сам ду маю, што та та за стаў ся ў Гай
наў цы зза ма мы. Ма ма ро дам з Бе ла сточ
чы ны, як і ба бу ля Ма рыя, толь кі ба бу ля 
з Руш ча наў ля Ха рош чы, а ма ма з На раў кі 
на Гай наў ш чы не, — ус мі ха ец ца Сла ва мір. 
— Дзяў чын у Гай наў цы бы ло шмат, а толь кі 
яна доб ра раз маў ля ла пабе ла ру ску. І ў да
да так пры го жая бы ла.

Бы ла? Ці са праў ды так ска заў Сла ва мір? 
Не, гэ ты дзе яс лоўзвяз ка „бы ла”, як суп
раць лег лы ха лод ны по люс для жы во га 
„ёсць” вы хі нуў ся з мя не сён ня, го дам паз
ней, ка лі се дзя чы за кам п’ ю та рам шу каю 
ў па мя ці пад ра бяз нас ці ван д роў кі ў Тры пу
ці.

Дня мі прый ш ла сум ная на ві на, што спа да
ры ні Та ма ры Ту ро нак ня ма ўжо з на мі.

vФо та і тэкст Міхася АнДрАСюКА

Най боль шыя за ра зы вя до май нам гі
сто рыі ча ла ве цтва: афі ны — 430 г. да н.э. 
Чу ма Юсты ні я на — 641 г. Чор ная смерць 
— 1347 г. Мек сі ка — ка ля 15001600 г. Мі-
лан ская чу ма — 1629 г. Вя лі кая за ра за 
ў Лон да не — 16651666 гг. Сап раў д ная 
вос па — XVIII ст. Ха ле ра — XIX ст. кі тай ская 
чу ма — 1855 г. Іс пан ка — 19181919 гг. Эба-
ла — 19942007гг. Як гэ та маг чы ма, што ста
ра жыт ныя цы ві лі за цыі маг лі ўсце раг чы ся 
ад за ра зы? Ста ра жыт ныя на ро ды — шу ме
ры, ва ві лон цы, егіп ця не ства ра лі га ра ды 
боль шыя і больш люд ныя чым ся рэд не вя
ко выя. Та му не це ра бі лі на ро ды эпі дэ міі, 
а па а соб ныя вог ніш чы за ра зы хут ка гас лі. 
Яны ж не ве да лі пра іс на ван не ві ру саў 
і бак тэ рый, не ме лі суль фа ні ла мі даў ці тым 
больш ан ты бі ё ты каў. А ме лі штось ці, у што 
не па ві ны бы лі ве рыць у ся рэд ня веч чы...

«Егіп ця не — най з да ра вей шыя з лю
дзей!» — пі саў ка ля 450 го да да на шай 
эры Ге ра дот з Га лі кар на су, яко га лі чаць 
най леп шым і най больш сум лен ным гі сто
ры кам ста ра жыт нас ці. Што ці ка ва, пяць 
ста год дзяў пас ля рым скі гі сто рык і пісь мен
нік Плі ній па лі чыў Егі пет «ай чы най усіх хва
роб». Што змя ні ла ся праз паў та ры ты ся чы 
га доў? У час Ге ра до та егіп ця не тры ма лі ся 
сва іх ве ра ван няў і звы ча яў пе ра ня тых ад 
ва ві лон цаў. Іх няя рэ лі гія на каз ва ла ры
ту аль ныя ку пан ні — усе яны аба вяз ко ва 
мы лі ся кож ны дзень ра ні цай, у поў дзень 
і ўве ча ры, а так са ма пе рад кож ным спа жы
ван нем ежы. Ску ру ачыш ча лі лу гам, ча ста 
так са ма ста ві лі са бе кліз му, каб ачыс ціць 
«ме ты», зна чыць, унут ра ныя ка на лы (чыс
ці лі та кім чы нам ван т ро бы ад не пе ра ва ра

най ежы і так сін. Не ве да лі ні чо га аб хва ро
бат вор ных бак тэ ры ях, гэ та га пат ра ба ва лі 
ад іх іх нія ба гі: Тот, Атон, Ім сэт ці Бе са ды 
за гад ва лі ім дбаць аб пры ро ду. У час да 
на шай эры Ніл (яго ва ко лі цы на ся ля ла най
больш лю дзей у гэ тай част цы све ту) быў 
та кой чы стай ра кой, што мо жа бы ло піць 
ва ду про ста з рэч кі. Не ўпу ска лі ў Ніл ні я кіх 
не чы стот, а смец це вы во зі лі да лё ка ад го
ра да. Усё змя ні ла ся спа чат ку пад па на ван
нем рым лян, а пас ля ара баў — яны змя ні лі 
Ніл у смяр дзю чы сцёк.

Па куль Егі пет не за бы ваў ста рых звы
ча яў, пры мя няў «ма гіч ныя» срод кі, та кія 
як ка сто ра вы (ры цы на вы) алей, сур му 
(ан ты мон), га лын (алун), драў ля ны ву галь 
і род ныя з ман д ра го рай гі яс цы я мін і ска па
ла мін. А так са ма «спляс не лы хлеб» (пе ні цы
лін), якім ля чы лі за ра жа ныя ра ны. Егіп ця не 
пры мя ня лі на ват «тэ сты на ця жар насць», 
дзя ку ю чы якім выз на ча лі пол дзі ця ці. Жан
чы на пі ся ла на мя шан ку зер ня пша ні цы, яч
ме ню, дак ты ля і пя ску. Ка лі пер шая пра рас
ла пша ні ца — гэ та бы ло на хлоп ца, а ка лі 
яч мень — на дзяў чын ку. І гэ так ат рым лі ва
ла ся! Ма ча жан чы ны ўтрым лі вае гар мо ны, 
якія ўплы ва юць не толь кі на лю дзей, але 
на ват на рас лі ны. Лі чы лі гэ та ма гі яй. Тая 
ма гія па ма га ла так са ма егіп цян кам, якія не 
ха це лі ця жар нас ці. Ра бі лі па ла скан не з вы
цяж кі з ка лю чак ака цыі — ця пер ве да ем, 
што мае ён шмат асеп тыч най ма лоч най 
кіс ла ты.

А ка лі хтось ці зах ва рэў? Згод на з пры ня
тым яш чэ ў Ме са па та міі звы ча ем, хво рых 
іза ля ва лі. Тлу ма чы лі гэ та тым, што ў іх це
лах рас се лі ся дэ ма ны, якія лю бяць пе ра хо

дзіць з ча ла ве ка на ча ла ве ка. Па ку ту ю чым 
га ран та ва лі ся спа кой і ад па чы нак у за
ціш ным мес цы, па куль злыя ду хі са бе не 
пой дуць. Шмат з гэ тых звы ча яў пе ра ня лі 
ад егіп цян із ра іль ця не, а ад іх му суль ма не. 
Та му ў час XVIвеч най чу мы зва най Чор най 
Смер цю ў жы доў скіх гмі нах бы ло менш зах
вор ван няў.

Хрыс ці я не, каб ад роз ніц ца ад «ня вер
ных», вы бра лі ад ва рот ную стра тэ гію. Хва
ро бу лі чы лі бо скім па ка ран нем, сас ла ным 
на грэш ні ка. Та му не іза ля ва лі хво рых ад 
зда ро вых. А гі гі е ну лі чы лі рас пу стай, да 
якой схіль вае д’я бал. Та му ў рэг ла мен це ры
ца раўтэм п ля ры яў бы ло за пі са на, каб яны 
не злоў жы ва лі ку пел лю і не бры лі (на ват 
і рас чэс ва лі!) са бе ба род. Ні чо га дзіў на га, 
што бло хі ме лі гу лі! Фі ла со фію па гар ды да 
чыс ці ні пра па ве да ва лі яш чэ XVIIвеч ныя ка
ра лі Фран цыі! Аж да па ло вы ХІХ ста год дзя 
хі рур гі не мы лі са бе рук пе рад апе ра цы яй.

Бу дзем без ва ды і ў ку чах смец ця? Яш чэ 
ня даў на зда ва ла ся, што ча ла ве цтва ўста
ра ні ла боль шасць за раз ных хва роб. Ця пер 
аказ ва ец ца, што бак тэ рыі і ві ру сы му ту юць 
хут чэй, чым мы змо жам вы най с ці што раз 
больш су час ныя ля кар ствы. А лю дзі ўжы
ва юць так мно га чы стай ва ды, вы раб ля ю
чы столь кі ад кі даў, што гі гі е на ды асеп ты ка 
ста но вяц ца про ста кам фор там. Ці па гра
жае нам, што па ло ву ча ла ве цтва выб’е нам 
чар го вая пан дэ мія? Зза бруд на га рын ку 
ва Уха ні? Ці мо жа, ска жам, з Лам бар дыі, 
дзе ра ней чым у Кі таі лю дзі кан ча лі ся ад 
кры ва вай пнеў ма ніі, пра што не га во рыц
ца? Гі сто рыя 3,7 ты сяч па са жы раў кам фор
т на га ка раб ля „Dia mond Prin cess”, на якім 

у лю тым 2020 го да рас паў з ла ся эпі дэ мія 
гры пу (за ба ра ні лі ім па кі даць па лу бу), вы да
ец ца быць вель мі па доб най да лё су ге ну эз
цаў, га ле ры якіх праг на лі з пор та ў Ме сі не. 
У XVI ст. зра бі лі гэ та за поз на, каб пра ду хі
ліць ка таст ро фу. Ця пер так са ма за над та 
ад цяг ва лі, каб аб ме жа ваць рас паў сюд 
ві ру са. Ці за сем ста год дзяў свет ні чо га не 
на ву чыў ся? Ці не вар та вяр нуц ца да ме са
па там скай «ма гіі», якая на каз ва ла ша на
ваць пры ро ду і са міх ся бе? Паз бя гаць, каб 
пас ля ў па ні цы не шу каць ля кар ства? Ад ад
ка зу на гэ та пы тан не за ле жыць бу ду чы ня 
на ша га све ту, ап ле це на га ін фар ма цый ным 
се ці вам, дзе яш чэ ня даў на ўсе бы лі па лі то
ла га мі, а ця пер — ві ру саз наў ца мі і спе цы я лі
ста мі па тэ о ры ях змо вы.

vАга та Ар ЛЯн СКАЯ 

1Fпрацяг

Су праць за ра зы — чыс ці ня і... ма гія (2)

Прый ш ла вяс на 
і пры ля це лі гу сі

24 і 25 са ка ві ка гэ та га го да на Се мя-
ноў скае во зе ра пры ля це лі дзі кія гу сі. 
24 са ка ві ка над вё скай Но вае Ляў ко ва 
ля це лі яны ма лы мі ча род ка мі або ўся-
го па ра мі пад ве чар, яс най зор най ноч-
чу і на ступ на га дня ра ні цай. Паз наць іх 
мож на бы ло па тым, як яны ча ста і гуч на 
пе рак лі ка лі ся па між са бой. Вяс на, вяс на 
прый ш ла!

Ве ча рам я прый шоў да до му, пры нёс 
дро вы да ку хон най плі ты (на два ры ўсё 
яш чэ хо лад на) і за ду маў ся, як гэ та гу-
сі вы бі ра юць на пра мак свай го па лё ту. 
Ну ноч тым ра зам бы ла зор ная і яс ная. 
Ля це лі яны ў про стай лі ніі на паў ноч ны-
ўсход, а там, між ін шым, вы шэй з га да нае 
вя лі кае ва дас хо віш ча ды азё ры ўжо за 
на шай дзяр жаў най мя жой, на Бе ла ру сі.

Ля це лі яны зда лёк ды над па ля мі, лу-
га мі, рэ ка мі, ля са мі і тут у нас над Бе ла-
веж скай пуш чай. Як гэ та маг чы ма тры-
маць на кі ру нак? Вось не толь кі для мя не 
за гад ка. Якія ж ра зум ныя гэ тыя дзі кія 
птуш кі. (яц)

Гай наў ка, ву лі ца 
ксян дза Ве ра бея 

Ге аг ра фіч нае ста но віш ча Бе рас цей ш чы-
ны ўвесь час спры я ла та му, што ра дзі май 
або мес цам пра жы ван ня для мно гіх вы дат-
ных асоб ста ла і тэ ры то рыя Поль ш чы, што 
сён ня пры мы кае да мя жы з Бе ла рус сю.

Час ад ча су бы ва ю чы ў Гай наў цы, трап-
ля ла я на ву лі цу Іг на цы Ве ра бея. Ак ра мя 
та го, што ён — ка та ліц кі свя тар, не ве да ла 
ні чо га. Ад нак, паз на ё міў шы ся ў свой час 
з ру ка пі сам ка мя нец ка га кра яз наў цы Ге-
ор гія Му се ві ча «Слоў нік Ка мя неч чы ны», 
да ве да ла ся, што ча ла век, імем яко га наз-
ва на ву лі ца, не про ста про башч.

Іг на цы Ве ра бей (1898-1978) — гі сто-
рык, гра мад скі дзе яч, кра яз наў ца, які, 
жы ву чы пэў ны час на Ка мя неч чы не, 
саб раў вя лі кі ар хіў, які на ліч вае звыш ты-
ся чы па пак. У іх — дас ле да ван ні пра Ка-
мя нец кую зям лю. Пад ра бяз на, крок за 
кро кам, аў тар пра соч вае мі ну лае на ша-
га краю: гі ста рыч ныя па дзеі, зна ка мі тыя 
асо бы, вы на ход ні цтвы, по быт і г.д.

На ра дзіў ся Іг на цы Ве ра бей на Бе рас-
цей ш чы не.

Удзяч ныя наш чад кі наз ва лі яго імем 
ад ну з ву ліц Гай наў кі, уве ка ве чыў шы та-
кім чы нам вы дат на га зем ля ка.

Та ма ра ЛАЎ РАН ЧУК
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі гра мад скі дзе яч, пе да гог, ма тэ
ма тык, фі зік,  кан ст рук тар,  рас п ра цоў ш чык 
ра кет на га па лі ва для NA SA, док тар фі ла со
фіі ў га лі не ма тэ ма ты кі, ака дэ мік Між на род
най  ака дэ міі  аст ра наў ты кі  і мно гіх  ін шых 
між на род ных  і на цы я наль ных  ака дэ мій 
і аб’ яд нан няў  Ба рыс  Кіт  на ра дзіў ся  6  кра
са ві ка  1910 г.  у Пе цяр бур гу.  Ра ней  поў нае 
проз віш ча сям’і бы ло Кі та. Пас ля каст рыч
ніц ка га  пе ра ва ро ту  ў Ра сеі  яго ны  баць ка 
пе ра вёз  сям’ю  ў род ную  вё ску  Ага род ні кі 
Ка рэ ліц ка га ра ё на. Ка лі Ба ры су Кі ту бы ло 
дзе сяць  га доў,  па мер ла яго ма ці.  Ву чыў ся 
Ба рыс у на род най шко ле ў Ка рэ лі чах і ў На
ваг рад скай  гім на зіі.  У 1933  го дзе  скон чыў 
Ві лен скі  ўні вер сі тэт  імя  Стэ фа на  Ба то рыя, 
вык ла даў ма тэ ма ты ку,  быў  вык лад чы кам 
і ды рэк та рам Ві лен скай  бе ла ру скай  гім на
зіі,  На ваг рад скай  гім на зіі,  ін шых  школ  на 
Ві лен ш чы не.

Ра зам  з вык лад чыц кай  дзей нас цю  Ба
рыс Кіт не за бы ваў ся і пра бе ла ру скую спра
ву — ак тыў на зай маў ся раз віц цём бе ла ру
скай шко лы  ў За ход няй  Бе ла ру сі.  Двой чы 
арыш тоў ваў ся  поль скі мі  ўла да мі  і ся дзеў 
у тур ме: пер шы раз у На ваг рад ку за да чы
нен ні  з Бе ла ру скай  ся лян скара бот ніц кай 
гра ма дой  Бра ніс ла ва  Та раш ке ві ча,  дру гі 
раз у Ві лен скай тур ме на Лу кіш ках па спра
ве  Та ва ры ства  бе ла ру скай  шко лы.  З пры
хо дам са вец кай ула ды Ба рыс Кіт за стаў ся 
ў аду ка цый най  сфе ры  —  пра ца ваў  школь
ным ін с пек та рам у Ба ра на віц кай воб лас ці, 
зай маў ся  ар га ні за цы яй  бе ла ру скіх  школ, 
вык ла даў ма тэ ма ты ку.

У 1941 г.  не ка то ры  час  жыў  у вёс цы 
Ле бе дзе ва  Ма ла дзе чан ска га  ра ё на,  дзе 
паз ней  на стаў ні чаў  у мяс цо вай  на род най 
шко ле. У час ня мец кай аку па цыі Ба рыс Кіт 
пра ца ваў ды рэк та рам Бе ла ру скай на стаў
ніц кай  се мі на рыі  ў Ма ла дзеч не,  а пас ля 
ў Па ста вах.  Яго  зноў  арыш та ва лі  і кі ну лі 
за кра ты. Гэ тым ра зам яго на ват ледзь не 
рас ст ра ля лі  —  ад  смер ці  ў Вя лей скім  СД 

вы ра та ва лі ко ліш нія яго вуч ні з Ві лен скай 
бе ла ру скай гім на зіі — Адам Да сю ке віч і Ка
стусь Ка сяк.

У 1944 г., ка лі Чыр во ная Ар мія на сту па ла 
па ўсіх фран тах, Ба рыс Кіт ра зам з ін шы мі 
вя до мы мі  бе ла ру скі мі  дзе я ча мі  куль ту ры 
і на ву кі  вы е хаў  на  За хад,  спа чат ку  ў Гер
ма нію,  а пас ля  ў Аме ры ку.  У 19451948 гг. 
вы ву чаў ме ды цы ну ў Мюн хен скім уні вер сі
тэ це, вык ла даў ма тэ ма ты ку ў мяс цо вых гім
на зі ях. У 1948 г. эміг ра ваў у ЗША. Пра ца ваў 
у роз ных кам па ні ях, а з 1950 г.  удзель ні чаў 
у аме ры кан скіх пра ек тах пад рых тоў кі да па
лё таў у кос мас, дас ле да ваў кас міч ныя пра
гра мы СССР. Ён пер шым раз лі чыў прын цы
пы вы ка ры стан ня ва да ро ду як па лі ва для 
кас міч ных  ра кет,  аў тар  пер ша га  ў гі сто рыі 
на ву кі пад руч ні ка па ра кет най тэх ні цы і ра
кет ным па лі ве.

У па чат ку 1990х га доў Кіт на вед ваў Бе
ла русь, пра па ноў ваў бе ла ру ска му ўра ду за 
свае гро шы ад крыць бе ла ру ска моў ны ўні
вер сі тэт, але чы ноў ні кі ад мо ві лі ся, бо ён ха
цеў, каб уні вер сі тэт быў бе ла ру ска моў ным. 
Апош нія 35  га доў Ба рыс Кіт жыў  у Фран к
фур ценаМай не  ў Гер ма ніі.  На  свае юбі леі 
ён заў сё ды ат рым лі ваў він ша ван ні ад прэ
зі дэн та ЗША. Пра жыў амаль 108 га доў. Па
мёр 1 лю та га 2018 го да. Па ха ва ны на пра ва
слаў ных мо гіл ках у ня мец кім го ра дзе Віс ба
дэн, дзе за га дзя вы ку піў уча стак.

4 чэр ве ня 2008 г. у На ваг рад скай ся рэд
няй  шко ле  № 1  ад чы не ны  му зей  Ба ры са 
Кі та. На бу дын ку шко лы, дзе Ба рыс Кіт пра
ца ваў  у пе рад ва ен ны  час,  уста ля ва на  па
мят ная дош ка. Вый ш лі ў свет дзве кні гі пра 
сла ву та га  на ву коў ца  —  „Вяр тан не”  (1993) 
і „Кос мас бе ла ру са”  (1996) аў тар ства Лі дзіі 
Са вік. У Ва шын г то не (ЗША) у кап су ле ча су, 
якая  бу дзе  ад к ры та  праз  500  га доў,  ёсць 
і бі яг ра фія Ба ры са Кі та. Бе ла ру скі кі на рэ жы
сёр Вік тар Да шук зняў кі на фільм „Ба рыс Кіт 
— апош ні з ма гі ка наў”.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА нО ВІЧ

У Бе ла ру сі да во лі мно га лю дзей, якія не 
пад т рым лі ва юць дзе ю чы рэ жым няз мен на
га праў лен ня Аляк сан д ра Лу ка шэн кі. Ад нак 
за 25 га доў яго ўсеў лад дзя кан ку рэн т нае па
лі тыч нае жыц цё амаль сыш ло на нуль. Зва
жа ю чы на тое, што за гэ ты час не бы ло ў Бе
ла ру сі вы ба раў, вы ні кі якіх не бы лі б сфаль
ша фа ва ныя,  на  ад ра джэн не  гэ та  жыц ця 
сё ле та, ка лі маг чы ма ад бу дзец ца прэ зі дэн
ц кая вы бар чая кам па нія, не трэ ба спа дзя
вац ца. Для Лу ка шэн кі гэ та, зра зу ме ла, най
леп шы ва ры янт, бо на ват пры гуч най наз ве 
яго па са ды — прэ зі дэнт, ён на са мой спра ве 
не ня се ані я кай ад каз нас ці за свае дзе ян ні. 
Ён заў сё ды мо жа знай с ці ві на ва тых у сва іх 
пра лі ках і па мыл ках. Што ж да Бе ла ру сі, то 
тут сі ту а цыя амаль тра гіч ная — лю дзі ад вы
ка юць  ад  сап раў д ных  вы ба раў,  не мо гуць 
ад роз ніць доб рую па лі ты ку ад дрэн най, не 
шу ка юць аль тэр на ты вы ўзур па та ру.

Тыя ж, хто хо чуць неш та змя ніць у кра і
не ў леп шы бок, ра зу ме юць, што ў ця пе раш
ніх  умо вах  яны  мо гуць  толь кі  гур та ваць 
сі лы,  ча ка ю чы леп шых  ча соў,  якія  ўсё  не 
на ды хо дзяць. І та ды за ста ец ца ха ця б імі
та ваць кан ку рэн т ную па лі тыч ную ба раць
бу,  пры дум ва ю чы  раз на стай ныя  ак цыі  ці 
то  са  збо рам  под пі саў  за  неш та  доб рае, 
ці  то  рас па вя да ю чы  пра  свае  ра зум ныя 
пра па но вы,  ці  то  пра па ну ю чы  лю дзям 
наз ваць та го, хто ім бу дзе сім па тыч ны на 
па са дзе  прэ зі дэн та.  Ме на ві та  так  мож на 
паз на чыць ак цыю, якую пра во дзіць ця пер 
част ка  бе ла ру скай  апа зі цыі,  на зы ва ю чы 
яе прай ме рыз.

Сут насць прай ме ры за ў тым, што, ван д
ру ю чы па роз ных га ра дах Бе ла ру сі, па лі тыч
ныя  лі да ры,  якія  па га дзі лі ся  ўдзель ні чаць 
у гэ тай пра цэ ду ры, рас па вя да юць аб сва іх 
пог ля дах на роз ныя ба кі жыц ця кра і ны. Тыя 
ж, хто пры хо дзіць на гэ тыя су стрэ чы, мо гуць 
паў дзель ні чаць у га ла са ван ні і „аб раць” упа

да ба на га  маг чы ма га  кан ды да та.  Праў да, 
апош нім ча сам у гэ тым га ла са ван ні па ча лі 
пры маць  удзел  лу ка шэн каў скія  чы ноў ні кі, 
якія, па вод ле не ка то рых па лі ты каў, што пай
ш лі на прай ме рыз, спе цы яль на ро бяць, каб 
„да па маг чы”  ад на му  з кан ку рэн таў.  Ця пер 
коль касць  гэ тых  па лі ты каў  у прай ме ры зе 
па ме не ла,  а яго  ар га ні за та ры,  уліч ва ю чы 
пан дэ мію ка ра на ві ру са,  зак лі ка юць пра га
ла са ваць ан лайн. Для  гэ та га  трэ ба  зай с ці 
на сайт https://pre zi dent21by.org.

„Зап ра ша ем да ўдзе лу ў На род ным га ла
са ван ні  —  прай ме рыз  аб’ яд на най  бе ла ру
скай  апа зі цыі — для  выз на чэн ня  адзі на га 
дэ мак ра тыч на га  кан ды да та  на  прэ зі дэн ц
кую кам па нію 2020 го да”, — рас па вя да ец ца 
на  га лоў най  ста рон цы  сай та,  які  вы дат на 
аз доб ле ны  белчыр во набе лым  сця гам 
з Па го няй.

Улас на  га ла са ван не  на  сай це  да во лі 
ці ка вае.  Яно  скла да ец ца  з дзвюх  ча стак. 
Пер шая, га лоў ная — гэ та га ла са ван не „за”, 
якое  пой дзе  ў за лік  пры аб ран ні  адзі на га 
кан ды да та. Дру гая, да дат ко вая, пры га ла
са ван ні  ў якой мож на ад даць два га ла сы 
„за” двух кан ды да таў  і „су праць” яш чэ ад
на го.  „Яно  не  пой дзе  ў за лік,  але  па ка жа, 
хто  з па лі ты каў  з’яў ля ец ца  кам п ра міс най 
фі гу рай”, — тлу ма чыц ца на сай це. Там жа 
на гад ва ец ца,  што  тэр мін  пра вя дзен ня 
прай ме ры за  —  лю тытра вень  2020  го да, 
а ан лайнга ла са ван ня:  са ка віккра са вік 
2020 го да.

Пра га ла са ваць мож на з ну ма ра тэ ле фо
на.  Праў да,  ча мусь ці  не  бя рэц ца  пад  улік, 
што ад на асо ба мо жа мець больш за адзін 
та кі  ну мар.  Аб  гэ тым  бы ла  на ват  гу тар ка 
ў фей с бу ку,  дзе  ка ры сталь ні кі  прый шлі  да 
выс но вы,  што  ме ха ніз маў  пе раш ко дзіць 
та кім  не сум лен ным  па во дзі нам  на сам рэч 
ня ма.

vАляк сандр ЯКІ МюК

Гар таю ліст кі да маш ня га ар хі ва. 
До пі сы, здым кі... Коль кі іх на ка пі
ла ся? Цяж ка па лі чыць. Кож ная 
ста рон ка тэк сту, кож ны зды мак 

гэ та гі сто рыя май го жыц ця, яко га 
зас ло ну та ям ні цы ха чу пад няць 
пе рад ша ноў ны мі чы та ча мі. Па
чат ко вае на ву чан не па чаў я ў ся
мі год цы ў Ча ром се ў 1947 го дзе. 
Шко ла змяш ча ла ся ў пры ват най 
ква тэ ры Мі сея Ве рэм чу ка. Не па
да лёк зна хо дзіў ся млын Ра еў ска
га. Па мя таю свой пер шы дзень. 
У шко лу пра вя ла ма ту ля і ўсю 
да ро гу тры ма ла за ру ку. З Ку за вы 
ў шко лу бы ло ка ля трох кі ла мет
раў. Але мы „пра ста ва лі” да ро гу 
— пай ш лі нап раст кі праз пу ці, по
бач па ра воз на га дэ по.

Вар таў ні кі Служ бы ахо вы чы
гун кі за ба ра ня лі ха дзіць праз 
пу ці. Мы ака за лі ся хіт рэй шы мі. 
Быц цам зай чы кі не пры кмет на 
шмы га лі па між скла да мі ва го наў. 
У зі мо вы час баць кі па чар зе ва зі
лі ў шко лу на сан ках. Кі раў ні ком 
шко лы быў Возь ны. На стаў ні ча ла 
яго ная жон ка і ста рэнь кая ба буль
ка Са хац кая. У шко ле ка ля Ра еў
ска га ву чы лі ся вуч ні кла саў адзін
ча ты ры, ста рэй шыя з кла саў 
пяцьсем — у шко ле «На Пя сках», 
якая зна хо дзі ла ся за кас цё лам. 
У па чат ках пя ці дзя ся тых га доў ад мя ні лі 
кі раў ні ка шко лы. Бы ла га вор ка, што Возь
на га па вы сі лі ў чы не — на зна чы лі ін с пек

Па мят ныя здым кі та рам ас ве ты ў Ся мя ты чах. За сту піў яго 
Юзаф Мон сяль. На стаў ні ча ла так са ма 
яго ная жон ка Ма ры ся. Та ды ў Ча ром се 
ўзнік ла ідэя па бу до вы му ра ва най двух па

вяр хо вай шко лы з гім на стыч най за
лай. З паз ней шых на стаў ні каў за па
мя та ла ся мне Ма рыя Шо стак, якая 
на ву ча ла поль скай мо ве і гі сто рыі. 
Мі кі та Кар по віч, які вы хо дзіў з Хле
віш чаў, ву чыў ру скай мо ве і арыф ме
ты цы. Да ку заў цаў, якія не вы ву чы лі 
ўро каў, меў звыч ку паў та раць та кую 
вось пры маў ку: «Не вы ву чыў уро ка, 
за тым ідзі ў цар к ву, па стаў Бо гу свеч
ку ды бя ры ся за цэп і ма ла ці грэч
ку». У на ва кол лі ку заў цаў на зы ва лі 
«грэч ка се я мі», па коль кі зям ля тут 
бы ла пяс ча ная і кож ны се ля нін се яў 
грэч ку. За па мя та лі ся яш чэ Ста ніс ла
ва Ра ты няк (на ву ча ла бі я ло гіі), на
стаў ні ца Фе дзю ке віч і ма ла дзень кая 
Ла ры са Шпа ко віч з Бе ла ве жы, якая 
зай ма ла ся фіз куль ту рай. У пя ці дзя
ся тых га дах, ка лі па бу да ва лі но вую 
паг ран за ста ву ў Ча ром се, дык па гра
ніч ні кі адзін ба рак пе ра да лі шко ле. 
Бу ды нак шко лы па ста ві лі ў цэн т ры 
па сёл ка, пры ры нач ку, там, дзе за раз 
зна хо дзіц ца па ві льён «Паў шэх ны». 
Мне яш чэ вы па ла на до лю апош нія 
тры кла сы ву чыц ца ў гэ тай шко ле. 
По бач шко лы 30 кра са ві ка 1954 го
да быў вы ка на ны па мят ны зды мак. 
Але аб гэ тым ужо на ступ ным ра зам.

(пра цяг бу дзе)

vУла дзі мір СІ ДА рУК

n На здым ку зле ва: Ла ры са Шпа ко віч і Фе дзю ке віч. На дру гім пла не вуч ні: Яні на Мік ла шэ віч, Ула дзі мір Сі да рук, 
Лё нік Куль ва ноў скі, Ма ры ся Рош чан ка, Дзміт ры На за рук, Вік тар Гі рын, Ва сіль Ба ра наў, Га лі на Мік ла шэ віч і Сця пан 
Рош чан ка
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05.04 — 11.04

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Хо піць ра шу час ці і во лі, ажыц-
ця віш улас ныя за ду мы. 7-9.04. — за што возь-
меш ся, бу дзе стрэ лам у дзя сят ку. Але 4-10.04. 
бу дзеш усім дзей ні чаць на нер вы. Твае ідэі 
бу дуць про ста фан та стыч ныя. За пал да пра цы 
і эн ту зі язм, вы ні кі мо гуць быць нет ры ва лыя. Мно-
ства ажыў ляль най энер гіі ад сон ца.
(21.04. — 21.05.) Ка лі яс на выз на чыш сваю 
мэ ту, хут ка яе да сяг неш. На пра цы ўпе рад і да 
кан ца; не за бы вай пра сям’ю і сяб роў. Вы дат-
на ў біз не се. Но выя су вя зі на ла джа ны 4-10.04. 
бу дуць бур лі выя і жар с ныя. У па ста ян най па ры 
спа кой на і ўпэў не на. З ін шы мі сва я ка мі мо жа 
быць нап ру жа на. Аба вяз ко ва сха дзі ў кра са ві ку 
да ле ка ра. Му сіш змя ніць стыль жыц ця.
(22.05. — 22.06.) Не бу дзе для ця бе цяж кіх 
спраў. Вя лі кая энер гія на ват на ша лё ныя за ду-
мы. Бу дзеш ця пер ат рак цый ны і пры ваб ны. Мно-
ства спа кус. На пра цы на ва ла аба вяз каў і спраў 
аж да кан ца ме ся ца. Твая кра са і мі ла та ад к ры-
юць пе рад та бою ўсе дзве ры. З 11 (да 13.04) 
не згу бі ся мей най па мят кі. Зад бай аб ды е ту.
(22.06. — 23.07.) Бу дзеш пры кла дам пра ца ві-
тас ці і сум лен нас ці. Ка лі хо чаш астац ца адзін, 
не вы ходзь з ха ты. Мно га на год да на ладж ван ня 
кан так таў. Маг чы мы флірт які бу дзе ўсту пам да 
но вай су вя зі. Па ры, якія га то выя на шлюб, зро-
бяць гэ ты крок. Фі нан сы кры ху бу дуць куль гаць 
увесь ме сяц; не зай з д росць пра ца ві тым і пас пя-
хо вым. Бу дзеш кры ху сла бей шы, але не паз бя-
гай ру ху.
(24.07. — 23.08.) Кож ны дзень пры ня се но выя 
вык лі кі і шан цы. Не да маў ляй ся з кім сь ці, хто 
та бе не па да ба ец ца. 7-9.04. фай ныя ран дэ ву. 
Мно га энер гіі. Жыць бу дзеш ін тэн сіў на, на ўсю 
ка туш ку. Іль вы з І дэ ка ды 5-10.04. мо гуць зах ліс-
нуц ца сва бо дай і ліш не ры зык нуць. У кан так тах 
будзь так тыч ным і дып ла ма тыч ным. Праб ле мы 
на пра цы хут ка мі нуць, ужо 11.04. усё бу дзеш 
мець пад кан т ро лем. Не ша лей з вы дат ка мі. Хо бі 
мо жа стаць кры ні цай твай го да хо ду.
(24.08. — 23.09.) Не шка дуй ча су на па да рож-
жы і на ву ку. Прый шоў час змя ніць пра цу ці 
зас на ваць свой біз нес. Зор кі сці шаць эмо цыі 
і па ла го дзяць стра хі. Ра ман тызм і няс ме ласць. За-
хо чац ца гас цям ця бе на ве даць. На пра цы дзей-
ні чай сме ла; пос пех і леп шая бу ду чы ня. Ка лі ты 
з ІІ дэ ка ды, не ад кід вай абу чэн няў, кур саў, — мо-
гуць стаць кро кам да леп шай па са ды. 4-5.04. 
не бя ры ся за важ нае. 6-8.04. трап ныя ра шэн ні 
і прад бач ван не на ме раў ін шых. 7-9.04. раз маў-
ляй з шэ фам.
(24.09. — 23.10.) Твае здоль нас ці і да сяг нен-
ні ўрэш це бу дуць уба ча ны. 7-9.04. вый дзеш 
пе ра мож цам з цяж кай і не бяс печ най сі ту а цыі. 
З 11.04. ума цу еш су вя зі з да лей шай і блі жэй шай 
рад нёй. Не бу дзеш ся дзець ці ха. Упа рад куй да-
ку мен ты, бя ры на ся бе да дат ко выя за нят кі ў фір-
ме, што заў ва жыць шэф. Ад моў ся ад са лод ка га. 
4-5.04. не куп ляй зё лак ані ле каў ад неп ра ве ра-
ных пра даў цоў, не ідзі да эк ст ра сэн саў і ле ка-
раў, якія хут чэй не пра ве раць тва ёй ня мог лас ці.
(24.10. — 22.11.) Пос пе хі і прыз нан не. Ад чу еш 
ім пульс да змен. Ва кол поў на пры яз ных лю дзей 
і ра зум ных да рад чы каў. Ве ра ў ся бе — па ло ва 
пос пе ху. Рас па лі агонь у па ры асаб лі ва 4-10.04. 
Для бліз кіх бу дзеш як анёл. 6-9.04. асаб лі ва мі-
лыя су стрэ чы з сяб ра мі. У пра цу за ан га жу еш ся 
з усіх сіл, ха ця вы ні кі бу дуць не заў сё ды та кія, якіх 
ча ка еш. Ка лі хо чаш змен, доб ра скаль ку люй, не 
спа лі за са бой ма стоў (асаб лі ва 4-10.04.). Мо-
жаш су стрэць асо бу, якая доб ра да ра іць та бе 
ў пра ве ці фі нан сах.
(23.11. — 22.12.) Ад к ры еш ся на свет і паз на-
еш свае маг чы мас ці. 5.04. не па вер у ма ну. Да 
10.04. афор міш вель мі важ ную спра ву ва ўста-
но ве ці су дзе. 7-9.04. за ля ціць та бе ў га ла ву за ду-
ма, якая пры ня се вя лі кія гро шы. У па ры яз да без 
тры ман кі. Увесь ме сяц на пра цы лёг ка. Спры-
яль ныя сі ту а цыі, зыч лі выя лю дзі, па вы шэн не, 
доб рая ка са (за твой та лент ці та лен ты ін шых). 
Ап ты мізм і ўсмеш ка.
(23.12. — 20.01.) Да вер ін шых, ад якіх мно га 
за ле жыць. Але 7-9.04. не вы цяг вай спраў з мі-
ну ла га. Ат ры ма еш тое, аб чым здаў на ма рыш. 
У па ры кінь прэ тэн зіі. 6-9.04. увой дзеш у зу сім 
ін шую кам па нію. Кар’ е ра бу дзе ка ціц ца ста рой 
ка ля ёй. Раз г ру зі стрэс спор там.
(21.01. — 19.02.) Сяб ры не пад вя дуць, а ка хан-
не ця бе са мо зной дзе. Але 6-10.04. не пра ва-
куй спрэ чак і кан ф лік таў. Ад ва га, каб ра біць тое, 
што хо чаш. Але не пе ра боршч. Зап раг неш ста-
бі лі за цыі ў па чуц цях. Тры май ся зда лёк ад плё так 
і ін т рыг. На пра цы пас лу шэн ства і прыз нан не. 
Шан цы, каб пар ваць з кеп скі мі звыч ка мі і сты-
лем жыц ця. Ва да лей з І дэ ка ды: сха дзі да ле ка ра 
з ці скам і сэр цам.
(20.02. — 21.03.) Па ста віш на сва ім. Але не бя-
ры ўся го на па вер. 4-5.04. не ляп ні ча го, не на-
ра бі со ра му! Пла ны па ра бі да Вя лі кад ня. 7-9.04. 
ці ка выя пра па но вы на ра бо це. Раз ві неш ма стац-
кія за хап лен ні Паз на ё міш ся з ці ка вы мі людзь мі. 
У лю бо ві — як на гай дан цы. 4-10.04. — вір вель мі 
важ ных і знач ных зда рэн няў. 6-8.04. зна ка мі тыя 
за ду мы на вы ра шэн не ста рых праб лем. Больш 
ва ру шы ся.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. амаль  Пру жа ны  ка ля...  Пру жан,  2. 
ле кар,  3.  аў ст рый ская  ста лі ца,  4.  круг лая 
нег лы бо кая  па су дзі на  або  част ка  шкі ле та 
ча ла ве ка, 5.  здоль насць  ча ла ве ка  ла гіч на 
і твор ча ду маць, 6.  збу да ван не  ў кух ні  або 
ў лі цей ным за во дзе, 7. збу да ван не для раз
мо лу збож жа, 8. тан цоў ш чы ца, 9. яў рэй, 10. 
між ва я вод ствам і гмі най, 11. роў, лаг чы на, 
12.  спа да рож нік  у со неч ны  дзень  або  ме
сяч ную ноч, 13. па ла са ты аф ры кан скі дзі кі 
конь, 14. ча ло, 15. 3,14, 16. ры ту аль ная апе
ра цыя на но ва на ро джа ным яў рэі, 17. шкод
ны Бе ла веж скай пуш чы жу чок, 18. „хіт рая” 
дра пеж ная жы вё лі на ся мей ства са ба чых.

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 
— афа рызм.

(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 10 ну ма ра
Ліх тар,  тры,  альт,  найм,  во ля,  Цю рых, 

Шча ра, са ла вей, лі вер, ток, сойм, Уош, улан, 
ба ян, ба ец, за яц, ха та, кад ры ля.

Ра шэн не:  Хто ве рыць, той шчас лі вы, 
хто сум ня ва ец ца, той муд ры.

Кніж ную  ўзна га ро ду  вы сы ла ем  Міхалу 
Байко з Беластока.

Хто мае 
ра ман та ваць 
пла ты?
Не ка то рыя вё скі на Гай наў ш чы не хут-

ка ста но вяц ца бяз люд ны мі, пус це юць. 
Ма ла дыя жы ха ры шу ка лі лёг кай пра цы 
ды леп шых умоў жыц ця ды вы е ха лі ад-
сюль і па ся лі лі ся ў га рад скіх ква тэ рах. 
Між ін шым, у Но вым Ляў ко ве На раў чан-
скай гмі ны ста яць пу стыя ха ты і ка ля 
іх за рос лыя тра вой па над вор кі. Та му 
і вё ска ста ла сум ная. Драў ля ныя ха ты, 
га нач кі і раз ва ле ныя пла ты па чар не лі. 
На шты ке ці нах і прас лах пла тоў вы рас 
сі вы мох. У гэ тых да мах па ўмі ра лі ста-
рыя баць кі і ня ма ка му жыць. Не ка то-
рыя драў ля ныя да мы і ага ро джы пат ра-
бу юць не ад к лад на га ра мон ту. Хто мае 
гэ та зра біць?

У Но вым Ляў ко ве вы гляд ву лі цы 
і вё скі псу юць між ін шым, там-сям ля-
жа чыя за раз у су хім пу ста зел лі пла ты 
пры да маш няй ага ро джы. Улас ні кі гэ тых 
да моў жы вуць у Вар ша ве, Эл ку, Бе ла сто-
ку і Бе ла ве жы (па ад ным) ды ў Гай наў-
цы (двух). Драў ля ныя пла ты па ва лі лі ся 
па сва ёй ста рас ці. Ад на ста рая ха та 
ледзь-ледзь тры ма ец ца, пра валь ва ец ца 
ў зям лю, а ко мін ужо раз ва ліў ся.

Вяр та ю ся яш чэ да тых пры за бы тых 
пла тоў. Ёсць нас лед ні кі і яны па він ны 
пра іх пак ла па ціц ца. Іх ад ра сы ма юць 
гмін ная ўпра ва і сол ты сы. Улас ні кам за-
няд ба ных не ру хо мых ма ё мас цей трэ ба 
пры пом ніць, каб на вя лі па ра дак на сва-
іх ся дзі бах і па над вор ках. (яц)

Зуб ры 
над Баб роў кай
У На раў чан скай гмі не Гай наў ска га 

па ве та ёсць част ка тэ ры то рыі, якую мяс-
цо выя жы ха ры наз ва лі Дзі кім За ха дам. 
У со неч ны дзень 29 са ка ві ка гэ та га го да 
па ехаў я на ро ва ры ў гэ тае ста рон не. Ка-
лі вы е хаў з ле су, пе ра да мной ад к рыў ся 
вя лі кі пра стор лу гоў у да лі не рэч кі Баб-
роў кі. Свя ці ла вя сен няе сон ца і кра я від 
быў шы ро кі-шы ро кі. Тут вя лі кае раз дол-
ле, ці ха і спа кой на. Сю ды лю дзі рэд ка 
ка лі заг ля да юць. Пры ля та юць толь кі 
бус лы. Ім тут пры да лі ся б слу пы і драў-
ля ныя ко лы пад гнёз ды.

Най перш я ўба чыў драў ля ную выш-
ку і по бач аба рог, з яко га зуб ры амаль 
уш чэнт з’е лі се на (аста ло ся кры ху на 
драў ля най пад ло зе). На выш цы мож на 
бы ло б на ча ваць. Мае яна ка бі ну-па кой-

чык, ёсць са лід ныя дзве ры, вок ны. Тут 
мож на сха вац ца ад даж джу.

Ува гу маю звяр нуў вя лі кі жа лез ны 
вят рак на га ры зон це (ён дае элек т ра-
э нер гію). Ка лі лепш прыг ле дзеў ся пад 

сон ца, уба чыў ста так зуб роў, якія іш лі 
да рэч кі на піц ца ва ды. Тут — зуб ро вія. 
Ці ка ва па бы ваць на пры ро дзе асаб лі ва 
ў цёп лую па ру го да.

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Ду бы-ве лі ка ны

У Бе ла веж скай пуш чы ра стуць пры го-
жыя ду бы. Ёсць ся род іх ве лі ка ны ў не каль-
кі тон ва гі. Ду бы-во ла ты це шаць нас сва ёй 
пры га жос цю і ма гут нас цю.

Асаб лі ва пры го жыя ду бы зна хо дзяц ца 
на тэ ры то рыі ляс ной На раў чан скай гмі ны. 
Ду бо выя гай кі ва ро жаць во ка за вё скай Сві-
на роі, на ка лё ніі Ску па ва, ка ля вё сак Кры ні-
ца і Аль хоў ка ды Гні лец.

Строй ныя ве ка выя ду бы мож на су-
стрэць ва ўро чыш чы Ві лы, там дзе пры то кі 
Гвозь на і Браш ча ўлі ва юц ца ў ра ку На раў ку.

Пры го жыя дрэ вы гэ та га шля хет на га ві-
ду лі ста вых мож на ўба чыць ка ля цар к вы 
ў На раў цы ды пры па вя то вай да ро зе, якая 
па ра лель на бя жыць по бач чы гун кі ў вёс цы 
Плян та (на шля ху з Гай наў кі ў Се мя ноў ку) 
і пры ва я вод скай ша шы ў Плян це на па ва ро-
це пе рад па чат кам вё скі Но вае Ляў ко ва.

Вар та да даць, што ве ка выя ду бы ра-
стуць, між ін шым, у Гай наў цы пры ву лі цах 
Бе ла веж скай, Пар ка вай, Піл суд ска га (тут 
на ду бах пры ма ца ва ныя спе цы яль ныя зя лё-
ныя знач кі, прыз на ча ныя для пом ні каў пры-
ро ды), Ар міі Кра ё вай, 3 Мая, Та дэ ву ша Ра ка-
вец ка га і а. Ан то нія Дзе вя тоў ска га. (яц)

У Бе ла сто ку 
бу ду юць 
ка му наль ныя 
ква тэ ры
У Бе ла сто ку, як ні дзе ў ін шым го-

ра дзе ў Поль ш чы, па бу да ва лі мно га 
ка му наль ных мен шых і боль шых па 
плош чы ква тэр. Ква тэ ры тут ве лі чы-
нёю ад 23 да 73 квад рат ных мет раў 
жыл п лош чы ў доб рым стан дар це. 
За пат ра ба ван не на ка му наль ныя 
ква тэ ры ў ва я вод скай мет ра по ліі 
вя лі кае.

За раз іх бу ду юць пры ву лі цы Ка-
мен ска га на па сёл ку Ба цеч кі. Тут 
ста вяць два шмат ся мей ныя бу дын-
кі на 113 ква тэр. Пры но вых бло ках 
бу дуць ста ян кі для аў та ма бі ляў 
— на 48 мес цаў ды пад ад ным з бу-
дын каў па дзем ны га раж на 65 мес-
цаў для пры ват ных аў та ма шын.

Вар та да даць, што за раз Ка му-
наль нае та ва ры ства са цы яль на га 
бу даў ні цтва ў Бе ла сто ку ўжо мае 
49 пры го жых жыл лё вых бу дын каў 
і ў іх 2,5 тыс. ква тэр. (яц)
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Са ні тар ныя аб ме жа-
ван ні пры тар ма зі лі 

шмат ру ху не толь кі ў на-
шай кра і не. Вось і мне 
ня ма як ад п ра віц ца ў ней-
кае рэ аль нае па да рож-
жа па на шым ста рон ні, 
та му па дам ся ў па да рож-
жа вір ту аль нае, у вель мі 
сі вую даў ні ну ды за тры-
дзе вяць зя мель. Да вы то-
каў на шай цы ві лі за цыі, 
у Ме са па та мію. Па вод ле 
Біб ліі 5266 га доў та му вя-
до мую та ды зям лю за ліў 
су свет ны па топ...

Ка лі Ною споў ні ла ся шэс ць сот га доў, 
да ве даў ся ён пра на ды хо дзя чы су свет

ны па топ. Пры сту піў ён да бу до вы каў чэ га 
тры ста лок це вай даў жы ні і пя ці дзя ся ці лок
це вай шы ры ні, у тры па вер хі, па дзе ле ныя 
на мно ства ке лій. Ці та кое штось ці бы ло 
яму пад сі лу? Не ка то рыя тэ а ла гіч ныя 
ле ген ды па ве дам ля юць, што ў Ноя, для 
рэ а лі за цыі та ко га аг ра мад на га пра ек та, 
пе раў ва со біў ся ар хан гел Гаў ры іл...

На ша тра ды цый нае рэ лі гій нае на ву
чан не па ве дам ляе нас, што ар хан гел 

Гаў ры іл быў га лоў ным пер са на жам Бла
га веш чан ня. Аку рат мі ну ла ка та ліц кае 
Зве ста ван не, на блі жа ец ца пра ва слаў нае 
Даб ра веш чан не, та му і на го да па зна ёміц
ца з гэ тай не ар ды нар най по стац цю.

Ар хан гел Гаў ры іл згад ва ец ца ў вось
мым і дзя вя тым раз дзе лах ста ра за

па вет най біб лей скай кні гі Да ні і ла, дзе 
ён тлу ма чыць пра ро ку па ба ча ны сон 
і па ве дам ляе пра час тры ван ня па ло ну. 
У дзя ся тым раз дзе ле: „Уз нёс я свой зрок 
і па ба чыў му жа ў іль ня ной воп рат цы пе ра
вя за най за ла тым по я сам. Яго це ла бы ло 
як юве лір ны ка мень, яго твар зі ха цеў як 
ма лан ка, а во чы ззя лі аг нём. Яго ныя ру
кі і но гі бліш чэ лі як па лі ра ва ная брон за, 
а яго ны го лас быў як гул мна га люд на га 
тлу му. Але толь кі я адзін, Да ні іл, гэ та ба
чыў, а лю дзі, якія бы лі са мною, не ба чы лі 
ні чо га, але пе ра ля ка лі ся, паў ця ка лі і па
ха ва лі ся. Я стра ціў сі лы, а мой твар змя
ніў ся да не паз на валь нас ці. Ка лі я па чуў 
яго ны го лас, упаў тва рам на зям лю. Та ды 
ру ка дак ра ну ла ся да мя не і пад ня ла мя не 
на ка ле ні і на ру кі; я ўсё дры жаў...”

Паз ней, ужо ў но ва за па вет ным Еван
гел лі, ён з’яў ля ец ца свя та ру За ха

рыю і па ве дам ляе, што на ро дзіц ца яму 
сын Іа ан — Іа ан Хрыс ці цель. Еван гел ле 
ад Лу кі: „Анёл Гас под ні па ка заў ся яму, 
стаў шы нап ра ва ад ах вяр на га ал та ра. 
Ка лі За ха рыя па ба чыў яго, пе ра ля каў ся 
і збян тэ жыў ся. Але анёл ска заў яму: — Не 
бой ся, За ха рыя. Бог выс лу хаў тваю ма
літ ву і твая жон ка Елі за ве та на ро дзіць 
та бе сы на, на за веш яго Іа а нам. Бу дзеш 
ра да вац ца і ве ся ліц ца і шмат хто бу дзе 
ра ды яго на ра джэн ню. Ён бу дзе вя лі кім 
пе рад Гос па дам. Ён не бу дзе піць ві на ні 
моц ных на по яў, з ро ду бу дзе ён на поў не
ны Свя тым Ду хам... Я Гаў ры іл пас ла ны 
Бо гам да нес ці та бе гэ тую на ві ну...”

Ну і га лоў нае — шэсць ме ся цаў паз ней 
даб ра вес ціць ён Ма рыю, дач ку Які

ма і Ан ны, што і яна на ро дзіць сы на і на
за ве яго Ісу сам...

Гэ та не ўсё — ар хан гел Гаў ры іл за ві тае 
з хо дам ча су і ў ін шую тэ а ла гіч ную лі

та ра ту ру. Ён, па вод ле не ка то рых ле генд, 
бу дзе раз г ля да ец ца як эле мент пры ро ды, 
аса цы я ва ны з зо ла там, з вог нен ным ко ле
рам. Ён з аг ню, а ар хан гел Мі ха іл са сне гу, 
та му і з зо ла там аса цы я цыя, а Мі ха і ла з се
раб ром. А зноў ін шыя тэ о ла гі аса цы я ва лі 
Мі ха і ла з сон цам, а Гаў ры і ла з ме ся цам...

Бо ад куль жа ўзя лі ся ў нас тыя ан ге
лы? У хрыс ці ян ства пе ра ка ча ва лі 

яны з яў рэй ска га Ста ро га За па ве ту. Ды 
і ў Ста рым За па ве це з’я ві лі ся яны ас ця
рож на, ана нім на, у Май се е вых кні гах 
згад ва ец ца пра іх вель мі агуль на. Іх ар га
ні за ва насць і іе рар хія ў ста ра за па вет ных 
па дзе ях з’я ві лі ся паз ней, ка лі яў рэі бы лі 
выг на ны ў ва ві лон скае бе жан ства і там 
прыс во і лі больш раз бу да ва ную кас ма ло
гію Ме са па та міі і, у вы ні ку, і тэ а ла гіч ныя 
ўяў лен ні. У Ня бё сы ўзля та юць ар хан ге
лы, хе ру ві мы, се ра фі мы, ад чар го вых 
па ка лен няў пра ро каў і тэ о ла гаў ат рым лі
ва юць яны ра ней не згад ва ныя імё ны...

Гаў ры іл з’я віц ца ў ра бо чай воп рат цы 
Май сею і на ву чыць яго ра біць ся міс

веч нік. Як усе анё лы, ён мае кры лы і ў іх 
два ўзма хі аб ля тае ўвесь свет; ар хан гел 
Мі ха іл ро біць гэ та за адзін уз мах.

У яў рэй скай і хрыс ці ян скай ле ген дар
най лі та ра ту ры ар хан гел Гаў ры іл зай

мае ў іе рар хіі дру гое мес ца за ар хан ге лам 
Мі ха і лам. Ка лі апош ні зай ма ец ца ў прын
цы пе ня бес ны мі спра ва мі, то Гаў ры іл даг

ля дае спра вы зям ныя, ха ця і ў Ня бё сах 
пад ля га юць яму дра ко ны, рай і хе ру ві мы. 
А на зям лі ён дзей ні чае як упаў на ва жа
ны са мім Бо гам. Вось, па вод ле ле генд, 
пас ля на вед ван ня Аў ра а ма з ар ха нё ла мі 
Мі ха і лам і Ра фа і лам Гаў ры іл па да ец ца 
раз бу рыць Са дом і ўра та ваць Ло та. Ка лі 
ра бы ні фа ра о на вай дач кі ха це лі на мо віць 
яе да ад мо вы ра та ван ня Май сея, Гаў ры іл 
па біў іх. У час жа ніць бы Са ла мо на з ад
ной з фа ра о на вых до чак Гаў ры іл па ста віў 
у мо ра по сах, ва кол яко га збі ра лі ся во да
рас ці, ад якіх ут ва ры ла ся выс па і на ёй 
быў зас на ва ны Рым...

Больш ба га тыя му суль ман скія ле
ген ды. Гаў ры іл пе ра даў Ма га ме ту 

Ка ран. У Ка ра не, пад іме нем Джыб рыл, 
Гаў ры іл згад ва ец ца двой чы: у 97м і 98м 
ая тах дру гой су ры і ў 4м ая це 66й су ры. 
Гаў ры іл мо жа не пас рэд на кан так та вац
ца з Бо гам — ён пас рэд ні кам між Ала хам 
і Ма га ме там. Ён пры маў удзел у ства рэн
ні Ада ма — саб раў глі ну, з якой пас ля 
бы ло злеп ле на Ада ма ва це ла. Пас ля 

Ар хан гел Гаў ры іл
вы гнан ня праш чу раў з раю Гаў ры іл злі
та ваў ся над імі — даў ім не вя лі кі мя шок 
пша ні цы і на ву чыў вы рош ч ваць яе. Па да
рыў ён так са ма Ада му ва ла, каб той мог 
уз рых ляць зям лю. Ён так са ма на ву чыў 
Ада ма кра саць агонь. Ка лі Гаў ры іл з’я віў
ся ў Са дом, ён дак ра нуў ся да яго жы ха
роў кры ла мі і яны стра ці лі зрок. А пас ля 
ты мі ж кры ла мі ўзняў го рад уверх, пе ра
вяр нуў яго і ўда рыў аб зям лю.

Гаў ры іл пры яз на ад но сіў ся да Аў ра а ма. 
Ка лі Ха маў унук Нім род, ка ры ста ю чы ся 

ка та пуль там, вы кі нуў пат ры яр ха Аў ра а ма 
ў па ла ю чую печ, Гаў ры іл уха піў яго ў па вет
ры і вы ра та ваў. Кім жа быў той Нім род? 
А быў гэ та неў тай ма ва ны га рэз нік, пер шы 
па ляў ні чы, ён пер шы стаў спа жы ваць 
мя са. Нім род унас ле да ваў ску ра ную воп
рат ку, па шы тую Бо гам Ада му і Еве, і та му 
пе рад ім па кор лі ва ста на ві лі ся жы вё лы 
і ён лёг ка ўпа лёў ваў іх. З хо дам ча су Нім
род стаў га ра чым іда ла пак лон ні кам, стаў 
прас ле да ваць пра вед на га Аў ра а ма, за ха
цеў яго спа ліць вы шэй з га да ным чы нам. 
А пас ля згі нуў ён з рук Іса ва, які так са ма 
быў га ра чым па ляў ні чым і кан ку рэн там 
Нім ро да за па ляў ні чыя тра феі...

Ін шая ле ген да па дае, што Нім род вык лі
каў Аў ра а ма на біт ву. Саб раў ён аг ром

нае вой ска і быў аша ра ша ны, па ба чыў шы, 
што Аў ра ам вый шаў на бой сам. Але та ды 
ўзня ла ся хма ра ка ма роў і пры му сі ла Нім
ро да вых ва я каў да ўцё каў. Нім род заў пар
ціў ся даб рац ца да Аў ра а ма ва га Бо га, та му 
ра шыў па бу да ваць вы со кую ве жу, ад нак 
ве жа зва лі ла ся і мно гія лю дзі ад гэ та га 
пат ра ці лі мо ву — гэ та ін шы ва ры янт ле ген
ды пра Ва ві лон скае стоў пат ва рэн не...

Але гэ тая няў да ча не спы ні ла Нім ро
да пе рад ах во тай пра нік нуць у не ба. 

Ён бу дуе скры ню і да ча ты рох яе вуг лоў 
пры вяз вае ўскор м ле ных на мя се ар лоў, 
а яш чэ вы шэй пры вяз вае ка вал кі мя са. 
Тыя ар лы рва ну лі ся да пры на ды, уз но
ся чы ўга ру скры ню з Нім ро дам. Уг ля да
ю чы ся то ў вер х нюю, то ў ніж нюю ад ту
лі ну ў скры ні, Нім род ары ен та ваў ся, як 
да лё ка ён ад зям лі, і як бліз ка не ба. Ка лі 
стра ціў з ві ду зям лю, выст ра ліў з лу ка не
каль кі стрэл у на прам ку не ба. Ар хан гел 
Гаў ры іл пе ра ха піў тыя стрэ лы і па ма заў 
іх кры вёю; Нім род па ду маў, што ён ра ніў 
Аў ра а ма ва га Бо га...

Ар хан гел Гаў ры іл так са ма па ма гае 
Май сею рас п ра віц ца з ве лі ка нам 

Огам. Ог так са ма не ла дзіў ся з Аў ра а мам. 
І з Май се ем, да яко га з’яў ля ец ца Гаў ры іл 
з па ве дам лен нем, што Ог тра піў ва ўлас
ную паст ку і з’я ві ла ся на го да па кон чыць 
са злыд нем. А бы ло так, што Ог уз няў 
ве лі зар ную га ру над га ла вою і па гра жаў 
скі нуць яе на Май се е вых яў рэ яў і па кон
чыць з імі. Але над ля це ла са ран ча і па дзі
ра ві ла тую га ру так, што яна аб ва лі ла ся 
Огу на шыю. Огу ста лі рас ці зу бы, якія не 
да зво лі лі скі нуць глы бу з шыі. Май сей 
сха піў ся ке ру, пад ско чыў і зра ніў Ога 
ў лыт ку; той аб ва ліў ся на зям лю...

Яш чэ пра Ога: дзя ку ю чы свай му ве лі
зар на му ро сту Ог ура та ваў ся ад па

то пу, пры сеў шы на пры ступ цы Но е ва га 
каў чэ га; Ной кар міў яго. За гэ та Ог вы ка
заў удзяч насць Ною і аба вя заў ся быць 
яго ным ра бом. А паз ней Огу спа да ба ла
ся Аў ра а ма ва жон ка Са ра і ён за ха цеў 
па гу біць Аў ра а ма, каб пас ля з Са рай ажа
ніц ца, але за той зла чын ны план Огу бы
ло су джа на за гі нуць з рук Аў ра а ма вых 
наш чад каў. Да та го бы ло яму су джа на 
за ка ру і доў га жыць, каб тых наш чад каў 
Аў ра а ма і Са ры па ба чыць.

Гаў ры іл мае ўво дзіць пра вед ні каў 
у рай. Ён, па вод ле не ка то рых ле генд, 

мае быць тым вяш чаль ні кам, які задзь
ме ў тру бу бу дзя чую ня бож чы каў на 
Страш ны суд... А хто ве дае, як да лё ка па
да рож жа рэ аль нае ад вір ту аль на га...
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