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Мажэна Ціханюкè3

Пра здабычу торфу è4

— Вам пэўна нялёгка было рабіць фільм 
пра завяршэнне фестывалю „Басовіш
ча”?

— Па-першае, я нават сам не хацеў рабіць 
фільм пра фестываль „Басовішча”, паколь-
кі рыхтуюся да некалькіх іншых фільмаў, 
праводжу іх дакументацыю. Над трыма 
праектамі працую ўжо некалькі гадоў. 
Яны на розных этапах, але напрацоўкі ўжо 
ёсць. Але год таму, калі ўжо было вядома, 
што гэта будзе апошняе „Басовішча”, да 
мяне звярнулася дырэктар тэлеканала 
Белсат Агнешка Рамашэўска-Гузы і ска-
зала, што трэба было б зрабіць фільм 
пра „Басовішча”, а ніхто іншы гэтага не 
зробіць. Трэба было прыхіліцца да прось-
бы шэфа і падумаць пра запрапанаваны 
фільм. Крыху хочучы і не хочучы пачаў 
займацца гэтай тэмай, прычым, калі я ўжо 
займаюся, то вельмі сур’ёзна, часам нават 
надта сур’ёзна. Трэба было ўкласці многа 
працы, каб пасля года атрымаўся эфект 
у выглядзе 53-хвіліннай стужкі — гэта 
стандартны фармат дакументальнага кіно 
ў польскім тэлебачанні. Зараз можна яго 
паглядзець на сайце Белсата ў белару-
скім варыянце, будзе і польскі варыянт, 
а таксама варыянт з англійскімі цітрамі. 
Застанецца памятка, або эпітафія для „Ба-
совіша”.

— Вы ўдзельнічалі ў фестывалю не 
толькі як глядач, але працавалі таксама 
з камерай. Гэта Ваш не першы, але апош
ні, як здаецца, фільм пра „Басовішча”. 
Усётакі Вы часцей бывалі ў Барыку як 
глядач ці журналіст?

— На першым фестывалі я не быў, паколь-
кі 15 ліпеня 1990 года я якраз вянчаўся 
ў царкве ў Орлі і тады „Басовішча” прыеха-
ла на наша вяселле. Пасля двух дзён гуля-
нак тыя, якія яшчэ змаглі сесці ў машыну, 
прыехалі з Гарадка, у тым ліку Сяргей 
Сокалаў-Воюш, які таксама граў нам з гі-
тарай і спяваў „да катлета” (смех). Нават 
захавалася плёнка з вяселля, але я не вы-
карыстаў яе, паколькі фільм не пра тое. 
Я на „Басовішчы” быў разоў дваццаць, 
а можа і больш, перш за ўсё як журналіст, 
бо зараз пасля першага фестывалю я па-
чаў працаваць у Беластоцкім аддзяленні 
Польскага тэлебачання, дзе рабілі белару-
скія праграмы, рэпартажы, і проста трэба 
было туды ездзіць і запісваць тое ўсё, 
што там адбывалася. Фактычна першы 
рэпартаж для Першай праграмы Поль-
скага тэлебачання мы зрабілі з Яўгенам 
Вапам у 1996 годзе і тады фактычна пака-
залі яго на Першым тэлеканале, але ў пі-
рацкай версіі ёсць ён на ютубе і можна 
яго паглядзець (смех). На працягу гадоў 
былі дзясяткі, як не сотні розных запісаў. 
Мы здымалі сюжэты для перадачы „Бе-
ларускі тыдзень”, здымалі рэпартажы, ра-
білі запісы канцэртаў. Пасля ўзнік Белсат 

і тады пачалі рабіць прафесіянальныя 
рэалізацыі на сем ці восем камер — матэ-
рыялаў было вельмі многа.

— Усе архіўныя матэрыялы, якія Вы 
здымалі цягам трыццаці гадоў, трэба 
было адшукаць, яшчэ раз да іх вярнуц
ца, перагледзець і часткова выкары
стаць у новым фільме. Гэта аграмадная 
праца і напэўна сотні гадзін падрыхтоў
кі, каб узнік пяцітроххвілінны фільм? 

— Так, калі мы пачалі шукаць, аказалася, 
што матэрыялаў было сапраўды вельмі 
многа. Для дакументаліста гэта шчасце 
і няшчасце. Архіўных запісаў было звыш 
ста гадзін і то не толькі ў аддзеле ў Бе-
ластоку, не толькі ў Белсаце. Пра „Басо-
вішча” здымаліся фільмы для некалькіх 
тэлеканалаў. Я іх адшукаў, перагледзеў, 
апісаў, зрабіў скрыпт. Фільм робіцца так, 
што глядзіш, але гэта ўсё трэба апісаць 
з time codami, з гэтым што ёсць на відэа, 
што людзі гавораць — гэта вельмі маруд-
ная праца. Той працэс доўжыўся месяцы 
два. Дадаткова адмыслова для гэтага 
фільма я запісаў можа дваццаць ці трыц-
цаць гадзін у час апошняга „Басовішча”. 
Тое, што мы не паспелі зняць, дапама-
галі зрабіць сябры з Беларусі і ўжо там 
дапісвалі ўдзельнікаў ці выступоўцаў. 
Атрымалася сто трыццаць гадзін суро-
вага матэрыялу. Я столькі працы ў сваім 
дакументальным кіно яшчэ не меў.

— Напэўна і выбар герояў — невыпадко
вы. Калі гаварыць пра падляшскіх сураз
моўцаў, то вельмі сімвалічным у фільме 
з’яўляецца ўдзел Барбары Пякарскай, 
якая адкрывала першы фестываль, і яе 
дачкі Лідкі, якая закрыла „Басовішча”.

— Добра склалася для сцэнарыя фільма, 
што была пераемнасць пакаленняў — ад-
но пакаленне пачало фестываль, другое 
яго закончыла. Прычым тут не справа ва 
ўдзельніках — калі хацець паказаць усіх 
удзельнікаў, усіх выступоўцаў, гэта ў такой 
стужцы немагчымае. Лёгка лічачы, „Ба-
совішча” наведала сто — сто пяцьдзясят 
тысяч асоб. Немагчыма іх усіх паказаць, 
але таксама фільм гэта не дошка гонару, на 
якой паказваем усіх заслужаных арганіза-
тараў, выступоўцаў. Ёсць пэўная ідэя, якую 
я проста рэалізаваў. Атрымаўся фільм на-
ват не пра само „Басовішча”, здаецца, а пра 
посткамуністычную эпоху, якая ў Польшчы 
на шчасце закончылася. У Беларусі яна 
яшчэ трывае і, думаю, яшчэ доўга будзе 
трываць. Гэта фільм пра тое, як мянялася 
культура, як мянялася музыка, як мяняліся 
людзі, грамадска-палітычныя адносіны на 
Падляшшы, на польска-беларускім памеж-
жы — у Польшчы і ў Беларусі. Мне падаец-
ца, што гэта важна як занатоўка таго, што 
адбывалася, бо гэтая эпоха ўжо закончыла-
ся — закончылася з апошнім „Басовішчам”.

Памятка або Эпітафія для „Басовішча”

чытайцеF10

“Басовішча” — новы фільм Юрыя Каліны. Вядомы беларускі рэжысёр гэтым разам зняў кінастужку пра Фестываль 
музыкі маладой Беларусі „Басовішча”. У мінулым годзе прайшоў апошні 30-ы выпуск фестывалю. „Канец эпохі” 

— гэта дакументацыя ўнікальнай музычнай з’явы ў беларускай культурнай прасторы. У фільме „Басовішча” можна 
паглядзець унікальныя архіўныя стужкі трыццацігадовай даўнасці. Фільм можна паглядзець на тэлеканале Белсат. 

vУршуля ШУБЗДА
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Сваімі вачыма

Гарачае лета

Аст ра на міч нае і па лі тыч нае ле та 
за гас ця ва ла ў поль ска-бе ла ру скай пра-
сто ры. Апош ні ты дзень прэ зі дэн ц кай, 
вы бар чай гон кі ў Поль ш чы пры но сіць 
сап раў д ную лі ха ман ку га лоў ных бай цоў 
гэ та га зма ган ня. Тэм пе ра ту ра ўнут ры-
поль скай ба раць бы ва кол нас рас це 
во кам г нен на і страх па ду маць, што пас-
ля пер ша га ту ру 28 чэр ве ня, бу дзе мець 
мес ца дру гі — 12 лі пе ня гэ та га го да. Ме-
на ві та на пра ва слаў ных Пят ра і Паў ла 
прад бач ва ец ца кан чат ко вая раз вяз ка 
зма ган ня за прэ зі дэн цтва ў Поль ш чы. 
Ка лі гля джу на кар цін кі як кан ды да ты 
суст ра ка юц ца са сва і мі вы бар ш чы ка мі 
і гэ тыя спат кан ні не ма юць аб са лют на 
ні чо га з аба вяз ва ю чы мі за раз ма са выя 
ме ра пры ем ствы ка ра на ві рус ны мі аб ме-
жа ван ня мі, дык са бе ду маю: „А на хрэн 
да гэ туль тыя ўсе за ко ны, пе рас ця ро гі?” 
Хі ба толь кі на тое, каб яш чэ больш зня ве-
рыц ца да ўся ля кай па лі ты кі. Та му не за-

леж на ад па ры го да за па лі ты кай цяг нец-
ца заў сё ды сму род. І на ват най п ры га жэй-
шыя сло вы-пар фу мы, ці кар ці ны-пуд ры 
не пры ха ва юць па сту па ю ча га гніл ля 
гэ тай сфе ры ча ла ве чай ак тыў нас ці. 
Вя до ма, лю дзі, ча ста за ціс нуў шы зу бы, 
ідуць і ўкід ва юць свой го лас у вы бар чую 
скрын ку заў сё ды з на дзе яй на леп шую 
бу ду чы ню для ся бе і дзяр жа вы. Ня гле-
дзя чы на эпі дэ мі я ла гіч ную сі ту а цыю, 
ра ска лы ха нае поль скае гра мад ства пой-
дзе на ўчаст кі для га ла са ван ня. Ці вы-
бар чыя па дзе лы і ня на вісць су ці шац ца 
пас ля аб ран ня прэ зі дэн та? Ха це ла ся б 
ве рыць. 

Знач на боль шая гра мад ская бя да ад-
бы ва ец ца на на шых ва чах у Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь. Там ніх то, ап ра ча прыў лад най 
вер ты ка лі, рэ аль на не ве дае, што дзе-
ец ца з ка ра на ві рус най эпі дэ мі яй ся род 
на сель ні цтва кра і ны. Рэ аль ная ліч ба зах-
вор ван няў і смяр цей за ста ец ца за сак рэ-
ча най і па ма лень ку пры во дзіць лю дзей 
да гне ву і ня на віс ці да іс ну ю чай ула ды. 
А тут кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр Лу-

ка шэн ка на хаб на і мэ та на кі ра ва на ўжо 
толь кі на эта пе збо ру под пі саў па са дзіў 
за кра ты і кан ды да таў, і іх пры хіль ні каў, 
а дзя сят кі аш т ра фа ваў толь кі за тое, што 
тыя вый ш лі на плош чы бе ла ру скіх га ра-
доў па ста віць под пі сы за кан ды да таў. 
Чар го вы раз пах стра ху, а на ват пра лі тай 
кры ві мае даць пе ра мо гу Аляк сан д ру Ры-
го ра ві чу ўжо 9 жніў ня. За тое ка лян дар нае 
ле та пры нес ла з са бою на валь ні цы, бу ры, 
пад тап лен ні і страх лю дзей за сваю ма-
тэ ры яль ную ма ё масць. З ва дою і аг нём, 
як сты хій ны мі сі ла мі на ту ры ў мно гім не 
выт ры маць па бу до вам, уз не се ным люд-
скі мі ру ка мі. Ме на ві та ад та кой лет няй 
ма лан кі ў час бу ры зга рэ ла і ста до ла ма іх 
баць коў. Та му, кож ная бу ра з ма лан ка мі 
для ма іх баць коў бы ла ўспа мі нам той 
траў мы. Грам ніч ныя свеч кі ў вок нах, 
ма літ вы, зак ры тыя вок ны і ко мін, а пры 
тым ці шы ня гэ та так са ма не ад’ ем ная 
част ка май го, лет ня га дзя цін ства. І гэ ты, 
не паў тор ны пах „сто я ча га па вет ра” пе рад 
бу рай і не за быў ная све жасць пас ля яе, 
за ста юц ца са мной на да лей. Пе ры я дыч-

насць бур пас ля спя ко ты ста но віц ца 
не ад’ ем най част кай круг ла су тач на га, лет-
ня га ча саз ва ро ту. 

Ця пер пас ля вес на вой за су хі толь кі 
ся ля не ўсур’ ёз за ня лі ся сва і мі се на жа-
ця мі. Тых, што ад нак ха це лі вы су шыць 
се на тра ды цый ным спо са бам, а не ад ра-
зу зра біць сі лас, ча ка ла вя лі кае рас ча ра-
ван не і што дзён ная пра ца пад лі ва ная ты-
мі ж на валь ніч ны мі даж джа мі. Злосць 
і на ват слё зы з’я ві лі ся ў най больш цяр п-
лі вых. Мой род ны брат з-пад Ся мя тыч, 
ска сіў шы сем гек та раў дух мя най тра вы, 
ужо дру гі ты дзень зма га ец ца, каб ура-
та ваць тое даб ро про ста пе рад гніл лю. 
Каб бы ло на ват про ста ўжо на под с ціл 
ка ро вам. 

Та кія сі ту а цыі аж над та доб ра па мя-
таю са свай го дзя цін ства і ма ла дос ці, 
ка лі па ча так ле та пры но сіў або во дар 
лёг кас ці сон ца і кве так у вы су ша ным 
се не, або па вет ра на сы ча нае па хам сы-
рой, гні лой тра вы. Тыя, хто не да суш ва лі 
мок ра га се на, хай дзя ку юць Бо гу. Трэ ба 
ўклас ці вель мі мно га пра цы, каб да су-
шыць яго ад па вед на. Не раз пры хо дзі-
ла ся вы но сіць се на на насілках з лу гоў 
за лі тых ва дою. Не да су ша нае се на ап ра-
ча гні ло га па ху і неп ры дат нас ці ў якас ці 
кор му для ка роў, па гра жа ла яш чэ ад ной 
не бяс пе кай. Мог на сту піць эфект са ма-
за га ран ня, што бы ло і пры чы най на ват 
па жа раў паз ней шай па рою. Га ра чае ле та 
і даж дж лі выя бу ры і за раз ва кол нас. 

vЯў ген ВА ПА

Най важ ней шы 
для бе ла ру-
скай ула ды, 
клю ча вы 
і пе ра лом ны 
мо мант у іх вы-

бар чай кам па ніі, ужо ад быў ся. На іх дум ку, 
вя до ма ж, клю ча вы. І ад быў ся, ка неш не ж, 
так са ма на іх дум ку... У ін шых дум кі мо гуць 
быць ін шыя.

Я за раз га ва ру пра спеш ны як да вет ру 
ві зіт мі ніст ра за меж ных спраў Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі Сяр гея Лаў ро ва ў Мінск. Так-
так, яго са мо га!

На ват афі цый ная вер сія та го ві зі ту ўраж-
вае. Аказ ва ец ца, што са мы ма гут ны і вя лі кі 
Сяр гей Лаў роў, які дроб ны мі пы тан ня мі не 
зай ма ец ца, гэ тым ра зам, у гэ ты га ра чы для 
Бе ла ру сі вы бар чы пе ры яд, не па ле на ваў-
ся і аса бі ста пры е хаў ут рэс ці пы тан не па 
ўза ем ным прыз нан ні віз па між Бе ла рус сю 
і Ра сі яй для ін ша зем цаў... Ну, та кая, пры нам-
сі, ра бо чая вер сія ад на го з пы тан няў гэ тай 
вы со ка па стаў ле най су стрэ чы. Па гад нен не 
пра ві зы пад пі са лі. Та кое па гад нен не, маў-
ляў, да зво ліць ін ша зем цам сва бод на пе ра-
мяш чац ца па тэ ры то рыі абедз вюх кра ін, 
ат ры маў шы ві зу хоць у ад ной з іх...

Ну вось прыс пі чы ла ме на ві та за раз 
вы ра шыць гэ тае пы тан не мі ніст ру ін ша-
зем ных спраў Ра сіі. І гэ та ў той час, ка лі 
з-за пан дэ міі ра сій скі бок уво гу ле за чы ніў 
ра сій ска-бе ла ру скую мя жу. На ват для 
гра ма дзян гэ тых кра ін, а не тое, што для 
ін ша зем цаў. Ну за раз, хі ба, хоць праз ін ша-
зем цаў мож на бу дзе што-не будзь пе ра даць 
праз тую мя жу, хі ба што, ка лі я пра віль на 
ра зу мею кло па ты ра сій скіх і бе ла ру скіх 
улад, ме на ві та пра іх.

Вось па гэ тым ні бы та не ад к лад ным 
пы тан ні Сяр гей Лаў роў зап ла на ваў су стрэц-
ца не толь кі са сва ім ка ле гам з Бе ла ру сі 
Ула дзі мі рам Ма ке ем, але і з са мім прэ зі дэн-
там су сед няй кра і ны. Ну і неш та пад каз вае, 
што су стрэў ся яў на не для та го, каб пра ве-
рыць, ці ёсць у та го ра сій ская ві за для ві зі-
ту ў Маск ву на па рад пе ра мо гі. Ну і хі ба, каб 
так не па ду ма лі не дас вед ча ныя абы ва це лі, 
ра сій скае знеш не па лі тыч нае ве дам ства 
агу чы ла па шы ра ны спіс пы тан няў для аб-
мер ка ван ня. Аказ ва ец ца вы со кія асо бы 
вы ра шы лі па раз маў ляць і пра раз віц цё 
еў ра зій скай ін тэг ра цыі (зноў пра ін тэг ра-
цыю), і пра ўза е ма ад но сі ны дзвюх кра ін 
па лі ніі Еў ра зій ска га Эка на міч на га Са ю за 
(зноў са ю за), і па лі ніі Са ю за Не за леж ных 

Дзяр жаў і па... Ад ным сло вам раз мо ва пай-
ш ла пра са ю зы! І ін тэг ра цыі... А пра што ж 
яш чэ ім га ва рыць?!

Ну за ад но вы па ла між ін шым аб мер ка-
ваць і ка ар ды на цыю па ды хо даў Мін ска 
і Маск вы на між на род ных пля цоў ках, та кіх 
як ААН ці АБ СЕ. Ну раз усё ад но ўжо суст рэ-
лі ся і час ёсць, то ча му б і пра гэ та не пе ра кі-
нуц ца сло вам дру гім.

А вось пра „Газ п рам” ні сло ва. Пры нам сі 
афі цый на. А між ін шым, па вер сіі бе ла ру-
скіх ор га наў, струк ту ры ра сій ска га „Газ п ра-
ма” хі ба што ўмя ша лі ся ва ўнут ра ныя спра-
вы су ве рэн най кра і ны. У вы ба ры. На мяк ну-
лі нам так з са ма га вер ху. І маж лі ва на ват 
асо бы яш чэ вы шэй ша га ран гу ўмя ша лі ся 
так са ма. (А ку ды ўжо больш вы шэй ша га 
ран гу за „Газ п рам”?!! Вы шэй толь кі хі ба сам 
Сяр гей Лаў роў!!! Ну і...).

Ну, „Газ п рам”, на пэў на, сваю ро лю ўжо 
вы ка наў. Што ця пер пра яго язы ком ма-
лоць у пу стую. Вось ві зы для ін ша зем цаў, 
вось гэ та важ ная тэ ма.

А ў гэ ты час на ву лі цах бе ла ру скіх га ра-
доў мно ства лю дзей вый ш лі за я віць пра 
сваё ба чан не сі ту а цыі ў Бе ла ру сі. І пра сваё 
ба чан не яе бу ду чы ні, і пра свой по гляд на 
вы ба ры. Пра ві зы для ін ша зем цаў яны не 
асаб лі ва кла па ці лі ся. Ста ра лі ся па ста віць 
хут чэй сваю ві зу ў выг ля дзе под пі су за яко-
гась з кан ды да таў, па куль яш чэ мож на. Бо 
пас ля ві зі ту Сяр гея Лаў ро ва мно га мо жа 
па мя няц ца. У тым лі ку і гэ та пра ва. Як мно-
га па мя ня ла ся, не ка лі, пас ля ана ла гіч най 
сі ту а цыі, ка лі Бе ла русь на ве даў ко ліш ні 
ра сій скі па лі тык вы со ка га ран гу Вік тар 
Чар на мыр дзін, які ў так са ма га ра чы для 
Бе ла ру сі час за ві таў сю ды ў 1996 го дзе па-
раз маў ляць пра ін тэг ра цыі і са ю зы...

І вось як і та ды, і за раз па ча лі ся ву ліч-
ныя зат ры ман ні тых пад пі сан таў, якія сво е-
ча со ва не ўцяк лі да ха ты па ста віў шы свой 
под піс у пад піс ным ліс це. І гэ та ў да да так 
да ра ней шых зат ры ма ных па за ве дзе ных 
кры мі наль ных і ад мі ніст ра цый ных спра-
вах. Ці да сяг не коль касць зат ры ма ных 
коль кас ці па стаў ле ных імі под пі саў за сва іх 
кан ды да таў па куль не вя до ма. Усё мо жа 
стац ца.

Хоць усё мо жа пай с ці і ін шым шля хам.
Ну а ві зы для ін ша зем цаў хай са бе бу-

дуць. Вя лі кай ро лі гэ та не мае. Не асаб лі ва 
яны сю ды рвуц ца, тыя ін ша зем цы. Лаў роў 
з Ма ке ем так пра іх кла по цяц ца, а яны, 
няў дзяч ныя, не мо гуць пра віль на аца ніць 
іх пра цу. vВік тар СА ЗО НАЎ

Му ра шы шу ка юць ежу бяз лад на. Як 
толь кі зной дуць яе, час цей за ўсё вы бі ра-
юць най ка ра цей шы шлях да яе, каб астат-
нія му ра шы маг лі хут ка даб рац ца да кор му. 
Як гэ та ад бы ва ец ца? Яны про ста па кі да-
юць пас ля ся бе след, які скла да ец ца з фе-
ра мо наў. Ад нак яны з ча сам вы пар ва юц ца, 
та му чым ка ра цей шы шлях, тым боль шы 
шанц, што астат нія змо гуць ад чуць яго — 
ад сюль здоль насць му ра шак знай с ці са мы 
хут кі шлях. Іх шлях так са ма нат х ніў на ву-
коў цаў, якія ства ры лі так зва ны ал га рытм 
му ра шак. Гэ та ка рыс на для выз на чэн ня 
са мых ка рот кіх мар ш ру таў тран с пар т ных 
срод каў або ў сет ках элек т ра су вя зі. Вір ту-
аль ныя аген ты аба пі ра юць сваю пра цу 
на па во дзі нах му ра шак, дзя ку ю чы ча му 
на ступ ныя цэн т ра лі ма юць маг чы масць 
па вя лі чыць пра пуск ную здоль насць, паз бя-
га ю чы пе раг ру жа ных участ каў, — чы та ем 
у дас ле да ван ні zsi.ii.us.edu.pl.

Це лы жы вёл і тое, як яны ру ха юц ца, 
не ад на ра зо ва нат х ня лі ства раль ні каў 
ро ба таў і бес пі лот ні каў. Дзя ку ю чы гэ та му 
бы лі ство ра ны пры ла ды ў фор ме змяі або 
пту шак. «Ка пі ра ван не» знеш ня га вы гля ду 
да зво лі ла не толь кі вы ра шаць праб ле мы 
з пе ра мяш чэн нем — та кія ля та ю чыя або 
ўю чы е ся аб ста ля ван ні ад ра зу ж ма юць 
ідэ аль ны ка муф ляж: імі та цыя па во дзін 
жы вёл ці на ся ко мых у бу ду чы ні мо жа пры-
ро дзе... да па маг чы. На пры клад, на ву коў цы 
з Вар шаў скай па лі тэх ні кі пра цу юць над 
аў та ма тыч най сі стэ май апы лен ня рас лін 
ужо ча ты ры га ды. Яны ства ры лі ез дзя ча га 
і ля ту ча га ро ба та, здоль на га па спя хо ва пад-
трым лі ваць пчол, якія гі нуць і сла бе юць 
у вы ні ку хва роб. Перш за ўсё, на ву коў цы 
з ВП хо чуць за ся ро дзіц ца на ру хо мым 
апы ляль ні ку, які ляг чэй кан т ра ля ваць і які 
больш эфек тыў ны — ён мо жа пра ца ваць 
даў жэй.

Пча лі ныя со ты не ўтва ра юц ца «про ста 
так» — на дум ку на ву коў цаў, на ся ко мыя 
бу ду юць іх так, каб вы ка ры стоў ваць як 
ма га менш ма тэ ры я лу. Нез дар ма тое, як 
улад ка ва ны сце ны або ба кі со таў, з’яў ля-
ец ца пры кла дам для пе рай ман ня. Гэ ты 
ме тад вы ка ры стоў ва ец ца пры бу даў ні цтве 
не маг чы мых для пра біц ця бе за ва рый ных 
шын для ба я вых ма шын або ку за ваў для 
бо лі даў F1.

Дзя ку ю чы на ся ко мым, на ву коў цам 
уда ло ся змя ніць струк ту ру свят ло ды ё даў. 
Кла січ ныя ды ё ды ма юць на 50 ад сот каў 
сла бей шае свят ло, чым свят ло ды ё ды, 

нат х нё ныя 
свет ляч ка мі. 
Свят ло, якое 
вып ра мень вае 
з бруш ка свет-
ля чок, менш 
ад люст роў ва ец ца ў нут ро. Знеш нія гоф ры 
на па вер х ні ды ё да бы лі рас п ра ца ва ны па 
ма дэ лі кан ст рук цыі ку ці ку лы на ску ры свет-
ляч ка.

Поль скія на ву коў цы з хі міч на га фа куль-
тэ та Вроц лаў скай па лі тэх ні кі, нат х нё ныя 
пры ро дай, вы ра шы лі ства рыць штуч ны 
лі сток, які не толь кі паз ба віц ца ад вуг ля кіс-
ла га га зу, але і вы раб ляе па лі ва. Пры ла да 
мае скла дац ца з дзвюх ча стак, вы кон ва-
ю чых тыя ж фун к цыі, што і фо та сі стэ ма 
ў пры ро дзе.

— З на ша га пун к ту гле джан ня, най больш 
ці ка вы мі з’яў ля юц ца, на пры клад, ме тан 
(CH4) або ме та нол (CH3OH), та му што яны 
мо гуць быць вы ка ры ста ны ў якас ці па лі ва. 
Та кім чы нам, цыкл CO2, які ўтва ра ец ца ў вы-
ні ку пра дук ту га рэн ня, зак ры ва ец ца. Наш 
па ды ход з’яў ля ец ца іна ва цый ным, та му 
што хо чам вы ка ры стаць ва ўсім пра цэ се 
гра фе на вы ка та лі за тар. Хо чам рас п ра ца-
ваць і ства рыць пра та тып не ар га ніч най 
пры ла ды, якая мае па доб ныя ўлас ці вас ці, 
як на ту раль ны лі сток для пе рап ра цоў кі 
CO2, — тлу ма чыць док тар Бар т ла мей Шыя 
на сай це па лі тэх ні кі. Дас ле да ван не бу дзе 
доў жыц ца тры га ды. Ка ман да на ву коў цаў 
праг на зуе, што іх ра шэн не мо жа быць вы-
ка ры ста на ў па ліў най га лі не. Ад нак пе рад 
на ву коў ца мі доў гі шлях.

Ме ды цын ская і кас ме тыч ная пра мыс-
ло васць вы ка ры стоў ва юць жы вёл для 
пра вер кі сва ёй пра дук цыі. Гэ та звя за на з іх 
па ку та мі. На шчас це, ужо ства ра юц ца пры-
ла ды, якія па во дзяць ся бе так жа, як ча ла-
ве чае це ла. І ме на ві та на іх мож на пра вес ці 
ўся ля кае тэ ста ван не ле каў. Дас лед чы кі 
з уні вер сі тэ та ў Та рон та рас п ра ца ва лі пры-
ла ду, якую наз ва лі An gio Chip. Гэ та мі ні я цюр-
ная пра сто ра вая струк ту ра, на якой мож на 
вы рош ч ваць ткан кі і якая імі ту е дзе ян не 
і фун к цыі ча ла ве ча га ар га ніз ма. Ці скон-
чыць гэ та тэ ста ван не ле каў і кас ме ты кі 
на жы вё лах? Гэ тае да сяг нен не з’яў ля ец ца 
пе ра лом ным, та му што ўда ло ся ства рыць 
ма дэ лі пе ча ні і сэр ца, пра цу ю чыя са праў-
ды гэ так жа, як і рэ аль ныя ор га ны. Ма дэль 
сэр ца на ват спа ра джа ла рыт міч ныя ва ган-
ні, так як біц цё ча ла ве ча га ор га на.

vМі ра ЛУК ША
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Настаўнікі роднай мовы

Вуч ні са мі хо чуць па-за ўро ка мі 
раз маў ляць па-бе ла ру ску. 

Для іх гэ та моў нае прак ты ка ван не

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

— Ужо ў па чат ко вай шко ле я ве да ла, 
што ма гу быць на стаў ні цай. Заў сё ды 
ці ка ві лі мя не гу ма ні тар ныя прад ме ты. 
Ка лі за кон чы ла бе ла ру скую фі ла ло гію, 
спа чат ку пай ш ла пра ца ваць у Бе ла ру-
скі му зей у Гай наў цы, пас ля пра ца ва ла 
з мо лад дзю ў ОГП, а з ве рас ня 2019 го-
да я — на стаў ні ца ПШ № 1 у Гай наў цы

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

— Тут ад каз мо жа быць толь кі адзін. 
Ма ім ідэ а лам на стаў ні ка бе ла ру скай 
мо вы з’яў ля ец ца Іа лан та Гры га рук. Яна 
доб ра зыч лі вая, з вя лі кім сэр цам для 
вуч няў і лю дзей, цяр п лі вая.

— 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.

— Так, суп ра цоў ні чаю. Мы су стра ка-
ем ся на ме та дыч ных кан фе рэн цы ях 
для на стаў ні каў, якія ар га ні зуе Іа лан та 
Гры га рук. На па чат ку сва ёй пра цы я ат-
ры ма ла пад трым ку ад на стаў ніц Ан ны 
Фран коў скай і Эвы Іва нюк.

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

— У ма ім вы пад ку гэ та Бе ла ру скі му зей 
у Гай наў цы. На пра ця гу го да мае вуч ні ме-
лі на го ду па гля дзець па ста ян ныя і ча со-
выя эк с па зі цыі, удзель ні ча лі ў май стар-
кла сах. У нас мно га гуль няў і эк скур сій 
у му зей на вы стаў кі або кан цэр ты.

— 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.

— На жаль, пра ек таў у нас ня ма.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Усе дэк ла ма тар скія кон кур сы.

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

— Зра зу ме ла, баць кі ах вот на да па ма га-
юць. Я ма гу раз ліч ваць на іх да па мо гу, 
ка лі ар га ні зую для вуч няў су стрэ чы 
з мяс цо вы мі бе ла ру скі мі дзе я ча мі.

— 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?

— Гэ та для мя не скла да насць. Ап ра ча 
на ву кі трэ ба яш чэ пры цяг нуць дзя цей 
на ўро кі, за ах во ціць іх да ўдзель ні цтва, 
на дзя ліць усіх ува гай. На ма іх уро ках 
яны не ся дзяць за пар тай, а про ста па-
дзе ле ны на гру пы. Ча ста вы ка ры стоў-
ваю са ма стой на ство ра ныя ан лайн-
вік та ры ны і шмат на ву ко вых да па мож-
ні каў. У нас мно га гуль няў і эк скур сій 
у му зей на вы стаў кі або кан цэр ты.

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

— Тры га дзі ны ў ты дзень для мя не да-
стат ко ва.

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

— Я пра цую толь кі адзін год у шко ле 
і яш чэ ня ма ў мя не лаў рэ а таў.

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

— Для кла саў І-ІІІ да па са ва ныя, але для 
ста рэй шых ужо не. Яны не над та ваб-
ныя ні для вуч ня, ні для мя не.

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

— Ох, цу доў ны мі з’яў ля юц ца «Ле ман-
тар» і «Сцэ на рыі за нят каў для І кла са 
па чат ко вай шко лы». Бур ныя ап ла дыс-
мен ты для аў та ра!

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

— Гэ та бу дзе Він цэнт Ду нін-Мар цін ке-
віч. Яго твор часць адыг ра ла важ ную 
ро лю ў пра цэ се дэ ма кра ты за цыі бе ла-
ру скай лі та ра ту ры. Яго тво ры ха рак та-
ры зу юц ца ўва гай да жыц ця пры гон на-
га се ля ні на, яго звы ча яў, аб ра даў.

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

— Ужо чар го вы раз чы таю «Баб скія гі-
сто рыі» Мі ры Лук шы.

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

— Я па ста ян на чы таю «Ні ву» і «Cza so-
pis».

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

— Вель мі ці ка вы мі з’яў ля юц ца фэ сты 
«І там жы вуць лю дзі» і «Куль ту ра на 
схо дах».

— 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?

— Аба вяз ко ва! Вуч ні са мі хо чуць раз-
маў ляць. Для іх гэ та моў нае прак ты ка-
ван не.

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

— На шчас це ў мя не ня ма та кіх ус па мі-
наў.

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

— Зда ец ца, ня ма та ко га, што мя не па ло-
хае і нак лі кае сто му.

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

— Яш чэ ня ма.

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

— Над та ко рат ка пра цую, каб мець та-
кія ўзна га ро ды.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— Сі лу дае мне сям’я, а нат х нен не дроб-
ныя рэ чы на во кал.

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

— Ка лі мае вуч ні ацэнь ва юць маю пра-
цу і ка жуць, што яны шчас лі выя, што 
ў іх та кія пры ем ныя ўро кі бе ла ру скай 
мо вы.

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

— У на шым кла се ёсць бел-чыр во на-бе-
лы сцяг і Па го ня.

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

— Ду маю, што мно га за ле жыць ад 
вы ха ван ня ў сям’і, ад аду ка ва нас ці лю-
дзей і ад нас, на стаў ні каў.

vАпы таль нік пра вя ла 
Ган на КАН Д РА ЦЮК

Ма жэ на ЦІ ХА НЮК на ра дзі ла ся 30 лі ста па да 1984 го да ў Гай-
наў цы. За кон чы ла Гай наў скі бел лі цэй і бе ла ру скую фі ла ло-
гію на Уні вер сі тэ це ў Бе ла сто ку. Пас ля ву чо бы пра ца ва ла 
ў Бе ла ру скім му зеі ў Гай наў цы а пас ля 11 га доў зай ма ла ся 
з мо лад дзю ў ОГП. У яе не вя ліч кая сям’я — муж і пя ці га до-
вы сы нок. У воль ны час лю біць чы таць кніж кі і шпа цы ра ваць 
па Бе ла веж скай пуш чы. Жы ве ў Гай наў цы.
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Ад га ло скі

Не слу жыў 
бе ла ру ска му 
на ро ду
У «Ні ве» ад 22 са ка ві ка гэ та га го-

да рэд. Ган на Кан д ра цюк у ар ты ку ле 
«Ка стусь Ка лі ноў скі — ге рой ён, ці мя-
цеж нік» апі са ла лю таў скую суст рэ чу 
ў Цэн т ры пра ва слаў най куль ту ры ў Бе-
ла сто ку з праф. Але гам Ла ты шон кам. 
Су стрэ ча да ты чы ла ге роя бе ла ру ска га 
і поль ска га на ро даў, кі раў ні ка Сту-
дзень ска га паў стан ня 1863-1864 га доў 
су праць ма скоў скай аку па цыі зя мель 
Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га (у тым эт-
ніч ных бе ла ру скіх зя мель) і Поль ш чы.

На гэ тай су стрэ чы ад чу ва ла ся бе ла-
ру са фо бія. Так бы ла па даб ра на пуб лі-
ка — не бы ло шы ро кай ін фар ма цыі аб 
су стрэ чы.

Адзін з удзель ні каў су стрэ чы, 
праф. Ана толь Адзі е віч, стар шы ня ар-
ха іч на га та ва ры ства «Русь» ра іў рэд. 
Ган не Кан д ра цюк, каб бе ла ру сы на 
свай го ге роя вы бра лі мар ша ла бы ло га 
Са вец ка га Са ю за Ва сі лія Са ка лоў ска-
га. Мар шал на ра дзіў ся на Бе ла сточ чы-
не — у Коз лі ках ка ля Заб лу да ва. Але ён 
не слу жыў бе ла ру ска му на ро ду. Ён слу-
жыў аў та рам баль ша віц ка га ге на цы ду: 
Ле ні ну і Ста лі ну. Та му не мо жа быць 
ге ро ем бе ла ру ска га на ро да.

Ге ор гі Зю зя з Руд ні,
Вар ша ва

Мы з „Ні вай” 
ле там
У не ка то рых вё сках На раў чан скай 

гмі ны Гай наў ска га па ве та „Ні ва” ка ры-
ста ец ца да во лі вя лі кім за ці каў лен нем. 
„Ні ву” № 24 ад 14 чэр ве ня гэ та га го да 
чы та ла са ма менш 30 жы ха роў, між 
ін шым, Аль хоў кі, Ах ры моў, Заб лот чы-
ны, Ле шу коў, Но ва га Ляў ко ва, Ста ро га 
Ляў ко ва, Мік ла шэ ва, Міх наў кі, На раў кі, 
Пад ляў ко ва, Плян ты і Суш ча га Бар ка. 
За раз ма ем доў гія лет нія дні і мне ха-
пае часу на тое, каб на ве даць ніў скіх 
чы та чоў. Ез дзіў я з сяб рам з Гай наў кі 
яго ным са ма хо дам. Ён ра біў фо таз-
дым кі пры го жых ле там за кут каў 
На раў ш чы ны. Я меў час па гу та рыць 
з па э тэ сай Ве рай Ра дзі ва нюк з Міх наў-
кі, Аляк се ем Су ха до лам з Пад ляў ко ва, 
Мі ка ла ем Ва ра нец кім з Аль хоў кі і Ве-
рай Клі мюк з Плян ты.

Бы ла на го да па слу хаць кож на га са 
шмат га до вых ніў скіх чы та чоў. Спа да-
ры ня Ра дзі ва нюк па ста ян на ро біць 
пад пі ску на „Ні ву”. Яна на пі са ла но вы 
верш і пры го жа яго пра дэк ла ма ва ла, 
пры сеў шы на ла вач цы пад лі пай. Мі ка-
лай Ва ра нец кі, на стаў нік-пен сі я нер, бе-
ла ру скі ча со піс куп ляе кож ны ты дзень 
на пош це ў На раў цы. Ён пах ва ліў ся 
сва ёй ба га тай пад руч най біб лі я тэ кай. 
На ша чы тач ка Ве ра Клі мюк за раз на во-
дзіць ра монт у сва ім му ра ва ным до ме. 
Яна па ка за ла свой вель мі даг ле джа ны 
пры да маш ні ага род чык з роз най ага-
род ні най. А яна ж на ка ляс цы...

На шы чы та чы лю бяць сваю род ную 
бе ла ру скую мо ву. Яны чы та юць бе ла-
ру скі што тыд нё вік, каб не раз ву чыц ца 
чы таць і пі саць па-бе ла ру ску. „Ні ву” 
трэ ба куп ляць і чы таць. Бе ла ру скі 
тыд нё вік най больш пі ша перш-на перш 
пра нас, бе ла ру саў, ды пра важ ней-
шыя па дзеі на Бе ла сточ чы не. Амаль 
у кож ным ну ма ры род най га зе ты ёсць 
ар ты ку лы, рэ пар та жы і до пі сы з жыц-
ця жы ха роў На раў чан скай гмі ны ды 
су сед ніх. Што ты дзень ёсць ці ка вы 
га ра скор. А дзе ці чы та юць да да так да 
„Ні вы” — „Зор ку”. (яц)

У
 Гмін най уп ра ве ў Чы-
жах 18 чэр ве ня гэ та га 
го да ад бы лі ся гра мад-
скія кан суль та цыі на 

тэ му пла на ва най зда бы чы 
тор фу на лу гах па між вё ска мі 
Кле ні кі Чы жоў скай гмі ны ды 
Га род чы нам і Гра доч нам Нар-
ваў скай гмі ны. Ула ды су пол кі 
«Во кас» з Ло сіц звяр ну лі ся да 
ўлад Чы жоў скай і Нар ваў скай 
гмін з прось бай так змя ніць 
Сту дыю ўмоў і на кі рун каў пра-
сто ра ва га доб раў па рад ка ван-
ня гмін, каб на іх тэ ры то рыі 
су пол ка маг ла зда бы ваць 
торф. Гра мад скія кан суль та-
цыі ты чы лі ся пра ек та змен 
на тэ ры то рыі лу гоў вё скі Кле-
ні кі, дзе су пол ка «Во кас» на-
мер ва ец ца зда бы ваць торф 
і збу да ваць прад пры ем ства 
па зда бы чы тор фу. На тэ ры то-
рыі Нар ваў скай і Чы жоў скай 
гмін су пол ка «Во кас» з Ло сіц 
узя ла ў доў га тэр мі но вую арэн-
ду або ку пі ла дзя сят кі гек та-
раў лу гоў і кан чат ко ва пла нуе 
зда бы ваць торф на ка ля 170 
гек та рах угод дзяў. Су пол ка 
«Во кас» раз ліч вае, што ў час 
чар го вых ра шэн няў па мя ня ец-
ца сель ска гас па дар чае вы ка-
ры стан не лу гоў і ў вы ні ку ста-
не маг чы мым зда бы ча тор фу. 
Мяс цо вае на сель ні цтва, перш 
за ўсё Нар ваў скай гмі ны, за-
вя за ла Гра мад скі ка мі тэт ахо-
вы тар фя ных лу гоў з мэ тай 
суп раць ста віц ца пад рых тоў цы 
да зда бы чы тор фу на лу гах 
па між вё ска мі Га род чы на, 
Гра доч на і Кле ні кі. Тлу ма чаць 
яны, што ў вы пад ку зда бы чы 
тор фу моц на па ні зіў ся б уз-
ро вень ва ды на лу гах і па лях 
у на ва кол лі пла на ва най ін ве-
сты цыі і гэ та спры чы ні ла ся б 
да аб ме жа ван ня сель ска гас-
па дар чай пра дук цыі, а на ват 
да яе спы нен ня ў не пас рэд-
ным су сед стве тор фа рас п ра-
цо вак, а так са ма зніш ча ла-
ся б на ту раль нае ася род дзе.

На гра мад скія кан суль та цыі, якія 
пра хо дзі лі ў кан фе рэнц-за ле Гмін най уп-
ра вы ў Чы жах пры бы лі жы ха ры Кле нік, 
Га род чы на, Гра доч на, Ля хоў і асо бы за ці-
каў ле ныя пла на ва най тор фаз да бы чай. 

Пры сут ні ча ла так са ма не каль кі рад ных 
Чы жоў скай гмі ны.

— Мы ў зме не сту дыі вы лу ча ем тэ ры-
то рыю з да ка за ны мі за ле жа мі тор фу 
і ўча стак на тор фап рад п ры ем ства, — за-
я ві ла га лоў ная пра ек тант зме ны Сту дыі 
ўмоў і на кі рун каў пра сто ра ва га доб раў па-
рад ка ван ня Чы жоў скай гмі ны Іа ан на Ліп-
ская, якая са сва і мі суп ра цоў ні ка мі вя ла 
кан суль та цыі.

Удзель ні кі кан суль та цыі шка да ва лі ся, 
што на спат кан не не пры бы лі войт Чы-

жоў скай гмі ны Юры Ва сі люк і прад стаў-
нік су пол кі «Во кас» з Ло сіц. Су пол ка пла-
нуе зда бы ваць торф у не вя лі кай ад лег-
лас ці ад сель ска гас па дар чых лу гоў мяс-
цо вых ся лян і яны асаб лі ва апа са юц ца 
аб ме жа ван ня або на ват спы нен ня там 
сель ска гас па дар чай пра дук цыі, аб чым 
га ва ры лі ў час су стрэ чы. Пра цэс зме ны 
Сту дыі ўмоў і на кі рун каў пра сто ра ва га 
доб раў па рад ка ван ня гмі ны Чы жы па-
чаў ся з та го, што Ра да Чы жоў скай гмі ны 
пры ня ла ра ней ад па вед ную па ста но ву.

Няз го да 
на зда бы чу тор фу

чытайцеF

 Пра фе сар Вік тар Ка тоў скі

 Ра і са Бэ нэ ды чук



5... СУМЕЖЖА, ДОПІСЫ28.06.2020              № 2628.06.2020              № 26

— На ша гмі на за раз дзей ні чае ў цяж-
кіх фі нан са вых умо вах. Хо чам ра та ваць 
на шу гмі ну ад за ня па ду, та му важ ныя 
нам па дат кі ад зда бы чы тор фу, — ска заў 
рад ны Чы жоў скай гмі ны з Кле нік Дар’-
юш Ба зы люк.

Ге о лаг Ста ніс лаў Пазь дзёр, су пра цоў-
нік га лоў на га пра ек тан та зме ны Сту дыі 
ўмоў і на кі рун каў пра сто ра ва га доб раў-
па рад ка ван ня так са ма звяр нуў ува гу на 
па дат кі як на ко зыр ад зда бы чы тор фу. 
Ад нак у час спат кан ня не бы ло ні прад-
стаў ні ка су пол кі «Во кас» з Ло сіц, ні чы-
жоў скіх чы ноў ні каў, каб вы ка зац ца на 
тэ му па дат каў ад тор фаз да бы чы.

 Іан на Ліп ская — у цэн т ры

ле. Торф спры чы ня ец ца не пас рэд на да 
аха лодж ван ня ася род дзя. Зда бы ча тор-
фу спры чы ніц ца да па ні жэн ня ўзроў ню 
ва ды на сель ска гас па дар чых лу гах у на-
ва кол лі пла на ва най ін ве сты цыі. Тар фя-
ныя лу гі тут і за раз пе ра су ша ны і трэ ба 
іх аб вад няць, бу ду ю чы за стаў кі ў ра вах 
і пра во дзя чы ін шыя гід ра ла гіч ныя ін ве-
сты цыі, — ска заў пра фе сар Вік тар Ка тоў-
скі і да ба віў, што за раз ужо ады хо дзіц ца 
ад вы ка ры стоў ван ня тор фу пры вы рош-
ч ван ня ага род ні ны. За клі каў ён мяс цо-
выя ўла ды ад мо віц ца ад зда бы чы тор фу 
і па кі нуць тар фя ні кі нек ра ну ты мі.

Пры сут ныя на спат кан ні ся ля не 
моц на апа са юц ца ад моў ных пас ля доў-

ла рад ная Нар ваў скай гмі ны з Гра доч на 
Ан на Яка нюк.

Ме на ві та жы ха ры Гра доч на, Га род чы-
на, Ля хоў і су сед ніх вё сак за вя за лі Гра-
мад скі ка мі тэт ахо вы тар фя ных лу гоў. 
На пі са лі пе ты цыю і здо ле лі саб раць пад 
ёй аж но ка ля ча ты рох ты сяч под пі саў. 
У пе ты цыі вы ка за лі яны няз го ду на зда-
бы чу тор фу на 170 гек та рах лу гоў у Нар-
ваў скай і Чы жоў скай гмі нах. Зак лі ка юць 
яны вой таў і рад ных абедз вюх гмін не 
да ваць зго ды на ад к рыц цё тар фя ных 
кар’ е раў і пе ра кон ва юць іх аб шкод нас ці 
тор фаз да бы чы для на ва коль на га ася-
род дзя і сель ска гас па дар чай пра дук цыі.

нас цей пла на ва най тор фаз да бы чы на 
сель ска гас па дар чую пра дук цыю і на ва-
коль нае ася род дзе.

— Ужо за раз сох нуць дрэ вы ў ля сах, 
на лу гах і па лях вель мі ніз кі ўзро вень 
ва ды, а ка лі пач нуць зда бы ваць торф, 
бу дзе яш чэ нам но га горш у гэ тым пла не. 
Ка лі мы еха лі зі мой у Мі ха лоў скую гмі ну, 
каб па гля дзець ва да ём на мес цы зда бы-
чы тор фу, уба чы лі чор ныя па ло сы па а ба-
пал да ро гі, чор ныя стоў бі кі ка ля яе і та-
кі мі мо гуць быць на шы да ро гі, ка лі тут 
зда бы ваў ся б торф. Чор ны торф гор шай 
якас ці ля жаў там ка ля ва да ё ма. Ка лі б 
у нас ста лі да бы ваць торф, на ва коль ныя 
лу гі бы лі б заб ру джа ны чор ным тар фя-
ным пы лам і як нам та ды пас віць ка роў? 
— пы та ла Ра і са Бэ нэ ды чук з Ля хоў, якая 
га дуе 40 ка роў і ця лят.

— Гру за выя ма шы ны з тор фам хут ка 
зніш чы лі б да ро гі. Хто бу дзе нам та ды 
да ваць гро шы на ра монт да рог? — пы та-

— Гра мад скі ка мі тэт ахо вы тар фя ных 
лу гоў паў стаў дзе ля суп ра ці ву зда бы чы 
тор фу на лу гах у Нар ваў скай і Чы жоў-
скай гмі нах. Нам са мае важ нае, што 
нель га бы ло б вяр нуць зніш ча нае ак ру-
жа ю чае ася род дзе да пер ша па чат ко-
ва га ста ну. Мы са бра лі мно га под пі саў 
у пад трым ку на шых па сту ла таў. Лю дзі 
апа са юц ца ад моў ных пас ля доў нас цей 
ад зда бы чы тор фу і то не толь кі мяс цо-
выя жы ха ры, але і асо бы, якія тут ку пі лі 
да мы з-за не звы чай най пры ро ды, — ска-
за ла Ан на Яка нюк з Гра доч на.

Пры сут ныя на спат кан ні за я ві лі, што 
ця пер ро бяц ца зме ны, каб паз ней мож-
на бы ло па мя няць сель ска гас па дар чае 
вы ка ры стан не лу гоў на маг чы масць 
зда бы чы там тор фу. У час спат кан ня 
бы лі так са ма зап рэ зен та ва ныя ня даў на 
за пі са ныя вы каз ван ні мяс цо вых жы ха-
роў. Га ва ры лі яны, што не зга джа юц ца 
на зда бы чу тор фу, звяр та лі ўва гу на яе 
ад моў ныя пас ля доў нас ці для сель ска-

— Ат ры ма е це з па дат каў сто ты сяч 
зло тых, па коль кі тут мен шая плош ча 
зда бы чы тор фу, чым бы ла ў Мі ха лоў-
скай гмі не і гэ та не бу дзе мець ра шу ча-
га ўздзе ян ня на бу ду чы ню Чы жоў скай 
гмі ны. Тор фаз да бы ча не зме ніць умоў 
дзей нас ці гмі ны, толь кі па гор шыць су ад-
но сі ны з су се дзя мі, — за я віў жы хар Нар-
ваў скай гмі ны.

Рад ныя Нар ваў скай гмі ны не зга дзі лі-
ся змя ніць Сту дыю ўмоў і на кі рун каў пра-
сто ра ва га доб раў па рад ка ван ня, ма ю чы 
на ўва зе ад моў нае стаў лен не мяс цо ва га 
на сель ні цтва да тор фаз да бы чы ў час 
гра мад скіх кан суль та цый, якія ад бы лі ся 
ў кан цы мі ну ла га го да ў вёс цы Га род чы-
на і бе ру чы пад ува гу па сту ла ты зас на-
ва на га ня даў на Гра мад ска га ка мі тэ та 
ахо вы тар фя ных лу гоў. Паў стаў ён дзе ля 
ар га ні за ва на га суп ра ці ву пла на ва най 
зда бы чы тор фу на лу гах па між вё ска мі 
Га род чы на, Гра доч на і Кле ні кі. Мяс цо-
выя жы ха ры прый шлі перш за ўсё на 
кан суль та цыі, каб больш да ве дац ца пра 
зда бы чу тор фу і яе пас ля доў нас ці. На 
кан суль та цыі пры быў прад стаў нік Цэн-
т ра ахо вы вод на-ба лот ных тэ ры то рый, 
пра фе сар Ін сты ту та ба та ні кі Вар шаў ска-
га ўні вер сі тэ та Вік тар Ка тоў скі, спе цы я-
ліст па пы тан нях асуш ван ня і аб вад нен-
ня тар фя ні каў. Пра фе сар Вік тар Ка тоў скі 
па ін фар ма ваў саб ра ных пра ад моў нае 
ўздзе ян не асуш ван ня дрыг вя ні стых аб-
ша раў на клі мат і ў вы ні ку на жыц цё звы-
чай ных лю дзей.

— Вод на-ба лот ныя тэ ры то рыі фар мі-
ру юць наш свет. Яны рэ гу лю юць клі мат, 
ахоў ва юць пе рад за су хай і па вод ка мі. 
Тар фя ні кі зай ма юць ка ля 3% плош чы 
кан ты нен таў, але зна хо дзіц ца ў іх уд вая 
больш ву га лю, чым ва ўсіх ля сах на на-
шай пла не це, якія рас пас ці ра юц ца на 
30% па вер х ні кан ты нен таў. Да бы ва ю чы 
торф, вы кід ва ец ца ву галь у ат мас фе ру 
ў выг ля дзе вуг ля кіс ла га га зу, што спры-
чы ня ец ца да ацяп лен ня клі ма ту. Ка лі 
яш чэ на не каль кі гра ду саў ацеп ліц ца клі-
мат, бу дзе клі ма тыч ны кры зіс на на шай 
пла не це. Ад нак мяс цо ва му на сель ні цтву 
са мае важ нае ста ноў чае ўздзе ян не за ле-
жаў тор фу на ак ру жа ю чае яго на ва кол-

гас па дар чай пра дук цыі і зда роўя мяс цо-
ва га на сель ні цтва, якое му сі ла б ды хаць 
тар фя ным пы лам, які паў ста ваў бы ад 
пра су ша на га тор фу.

— Мы су праць зда бы чы тор фу. Ва да 
з на шых пяс ча ных па лёў сплы ва ла б 
у кар’ ер і паз ней у ва да ём на яго мес цы. 
Та ды на шы лу гі і па лі за сы ха лі б. У час 
зда бы чы тор фу моц на зніш ча ец ца пры-
род нае ася род дзе і ня ма маг чы мас ці 
вяр нуць яго да па пя рэд ня га ста ну. У нас 
па він на раз гор т вац ца сель ска гас па дар-
чая пра дук цыя, вы твор часць зда ро ва га 
хар ча ван ня і ту рызм. На шы лу гі і драў ля-
ная ар хі тэк ту ра пры цяг ва юць ту ры стаў 
і мы па він ны іс ці ў гэ тым на прам ку. Тут 

аб шар «На ту ра-2000» і трэ ба нам ста віць 
на аг ра ту рызм і сель ска гас па дар чае вы-
ка ры стан не па лёў, а не на шкод ную для 
ася род дзя тор фаз да бы чу, — ска за ла Ра і-
са Бэ нэ ды чук з Ля хоў.

— Трэ ба да мо віц ца на су поль ную суст-
рэ чу рад ных Чы жоў скай і Нар ваў скай 
гмін у спра ве пла на ва най ін ве сты цыі 
зда бы чы тор фу. Мы па він ны вып ра ца-
ваць су поль ны па ды ход да пра па на ва-
най ін ве сты цыі і за ха ваць доб ра су сед-
скія ад но сі ны, — звяр ну ла ся ў кан цы 
спат кан ня з зак лі кам да рад ных Ан на 
Яка нюк з Гра доч на.

Заў ва гі да зме ны Сту дыі ўмоў і на кі-
рун каў пра сто ра ва га доб раў па рад ка ван-
ня Чы жоў скай гмі ны мож на за яў ляць 
у Гмін ную ўпра ву ў Чы жах на пра ця гу 21 
дня.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

 Ан на Яка нюк  Дар’ юш Ба зы люк
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№ 26-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це 
ў „Зор ку” да 5 ліпеня 2020 г., 
най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад ку № 22-2020: ма лан ка.
Уз на га ро ду, «Бе ла ру скую ма ля ван ку 

для дзя цей і да рос лых» 
(з пры го жы мі ма люн ка мі 

ды цу доў ны мі вер ша мі) вый г ра ла 
Эва Пет ры шык. Він шу ем!

Не ка валь, 
а з аб цу га мі 
(кляш ча мі).
Р..
 (з на род на га)

Мі ра ЛУК ША

Ка ні ку лы
У ста ра жыт ным Ры ме час га ра чы,
наз ва ны іме нем са ба чым:
Сі ры у са, што са май яр кай зор кай ззяе,
у су зор’і яе Псом Вя лі кім на зы ва юць.
Рым скі ке сар зваў та ды на гуль ні,
а мы ма ем свае гуль ні ка ні куль ныя.
Воль ны час ад шко лы — ве цер, сон ца,
час рас цяг ну ты ў ра дас ці бя скон цай.
Хоць дзень доў гі, час, усё ж, ка ра цее,
ці па ка ры стац ца доб ра ім уме ем?
Хто ў вёс цы — той па мо жа ў гас па дар ках,
за га рэў шы ўвесь на сон цы аж на сквар ку,
хто з баць ка мі ці адзін у ад па чын ку
дзесь на пля жы грэе бо кі, сма жыць спін ку,
сып не дож джык — ня ма ча су на ну до ты,
гра ем у гуль ні на столь ныя, у су до ку,
тэ ле фон, тэ ле ві зар ці кам п’ ю тар ук лю чым,
каб па чуць, што ў све це — ды вы ключ на,
бо пры ро да нас за ве, і ў не бе зор кі,
каб не за ся дзе лі ся ў ка мор ках,
і ў ка ні ку лы наб ра лі ся зда роўя, сі лы,
ды пас ля вяр ну лі ся ў кам па нію мі лую
свай го кла са, у сваю шко лу, што ці ха пла ча
ўжо даў но за го ма нам дзі ця чым.

У гэ ты раз інакш як заў сё ды су стра-
ка ем ка ні ку лы. Мно гія ка жуць, што 
най больш ста мі лі ся баць кі. Яны 
кож ны дзень са чы лі за ва шы мі ўро-

ка мі, ча ста да поз няй га дзі ны но чы. Як не 
дзіў на, най больш ста мі лі ся баць кі пад лет-
каў і мо ла дзі. Ім бе зу пын на пры хо дзі ла ся 
ад каз ваць на пы тан ні, звя за ныя з пан дэ мі-
яй і паг ро за мі ад яе. Страх пе рад за ра зай 
па-роз на му паў п лы ваў на псі хі ку мо ла дзі. 
Ад ны «за я да лі» яго смач ны мі стра ва мі 
(част ка з нас па ча ла ку ха рыць і пя чы), дру-
гія спа лі як сур кі, з на дзе яй, што хут чэй 
скон чыц ца час іза ля ва нас ці.

За раз ад на ві лі ся ся мей ныя шпа цы ры, 
ван д роў кі і эк скур сіі. Асаб лі ва ве ла сі пед-
ныя. За час эпі дэ міі, як пры кме ці лі спе-
цы я лі сты па мар ке тын гу, у ча ты ры ра зы 
па боль ша ла ра ве ры стаў на ве ла сі пед ных 
сцеж ках і да ро гах. Ро вар — цу доў нае вы на-
ход ні цтва — ён даз ва ляе пе ра мяш чац ца, 
ад па чы ваць і ма ца ваць імун ную сі стэ му. 
Вяр ну ла ся мо да на ро лі кі і са ма ка ты. Ад-
нак гэ та ўсё ня се паг ро зу. Ча сам за ліш няя 
ак тыў насць пры во дзіць да няш час ця. 
Шмат ра ве ры стаў, пас ля пе ры я ду іза ля ва-
нас ці згу бі ла за ся ро джа насць і лоў касць, 
у су вя зі з чым ла ві най па боль шаў лік 
да рож ных ка таст роф. Яго ах вя ры — ма-
ла дыя лю дзі, якія блі жэй шыя ка ні ку лы 
пра вя дуць у гіп са вых гар сэ тах, з мы лі ца-
мі і бін та мі. Та му ў час ка ні кул баць кі не 
змо гуць доб ра ад па чыць. Яны з пад-
вой най чуй нас цю бу дуць са чыць 
за ва шай ак тыў нас цю і раз ва гай. 
Па ду май це пра іх і пас п ры яй це іх ад-
па чын ку.

Най лепш ма лым дзет кам. Яны не 
згу бі лі пры род най ве ся лос ці і па-ра-
ней ша му сва во ляць. Ды ка лі ба чыш 
ра дасць дзя цей, па кі да юць стом ле-
насць і тур бо ты.

Про стыя 
вы на ход ствы 
і бяс печ ны 
ад па чы нак 

Фай на су стрэць та кую кам па нію пас ля 
цяж ка га пра цоў на га дня. Як ня даў на на 
сцеж цы для пра гу лак паўз ра ку Бе лую. 
Ра зам з ма туш кай Та ця най Ваў ра нюк, 
у пад ско ках, цяг ну ла ся вя сё лая гра ма да: 
Ма тэ вуш, Ні ка і Са ра. У іх бы ла свая мэ та 
і за да ча. Як ска за лі нам на шы сяб ры, яны 

вып ра ві лі ся на ра ку, каб па гля дзець на дзі-
кіх ка чак. Іх на строй мы ўла ві лі на здым-
ку. Тут ад люст ра ва ла ся ўсё: ле та і ра дас ны, 
бяс печ ны ад па чы нак пад кры ла мі ма туш кі 
Та ця ны, якая за пра сі ла на пра гул ку яш чэ 
і дзя цей сва іх сяб роў.

(гак)
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Igor

Czy

Si

Lipa

Lok

Pokój

Stolica Minus Grzyby

ManieraRyż

Maliny

Taniec

Bilet

Kapa

Struś

Plecaczek

PaprykaPraca

Wakacje

Rus

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 № 22-20: 
Ка ля ро вы, бя ро за, вян д лі на, до, які, лінк, 

ма ма, пульс, ня ня, дзе яс лоў. Мэ та, клан, імя, 
абяд нан не, ля нок, ярд, Ас, ро ля, во зік, ля зо, 
ва ніль, ды, сто.

Уз на га ро ду, кніж ку « Вя лі кія і сла ву тыя лю-
дзі бе ла ру скай зям лі », вый г раў Кшысь Са-
ла вя нюк. Він шу ем!

    
Васіль Жуковіч

Грукатаў над 
краем гром
Грукатаў над краем гром,
звозіў хмары над сялом,
над палямі, над лясамі,
хмары цяжкія – з дажджом.
Цёплы дождж папрацаваў,
добра поле паліваў,
усяму што піць прасіла,
ён вады не шкадаваў.
І заўважыла сяло:
усё прыкметна падрасло:
Многа ў лузе будзе сена –
там трава вышэй калена.
Ля дарогі збажына
узнялася – як сцяна,
на гародзе агуркі
параслі як шчупакі.
А ў дзяўчынак, хлапчукоў
навіна для сваякоў:
на суніцы ў лес ішлі
і лісічкі там знайшлі.
Грукатаў над краем гром, 
звозіў хмары над сялом,
над палямі, над лясамі,
хмары цяжкія – з дажджамі.

НА ВАЛЬ НІ ЦА - у каз ках і ле ген-
дах на валь ні цу з ма лан ка мі 
і гра дам па сы лаў Уся выш ні, каб 
ён па біў ня чыс ці каў і чар цей.

Са мая страш ная на валь ні ца 
пры хо дзі ла ў кан цы ле та. Ча му 
як раз та ды? Лю дзі ве ры лі, што 
пас ля Ку пал ля на зям лі рас п ла-

дзі ла ся ўся кая не чысць і трэ ба 
яе прыб раць, каб не паш ко дзі ла 
лю дзям і жы вё ле. Гэ тую ноч 
наз ва лі «ра бі на вай» ці «ве ра-
бі най». Праз ноч саст ра са ла ся 
не ба гры мо та мі, блі ска мі ма-
лан кі, ішоў пра ліў ны дождж, 
дзьмуў стра шэн ны ве цер. Лю дзі 
ве ры лі, што ў гэ ты час з пек ла 

на свет вы хо дзі лі ўсе лі хія сі лы, 
якія ні бы та спраў ля лі сваё га да-
вое свя та.

Лю дзі ве ры лі, што ў «ра бі на-
вую ноч» усе сты хіі пры ро ды 
яд на лі ся, каб даш чэн ту зніш-
чыць ня чы стую сі лу.

На валь ні цы з ма лан ка мі ба-
я лі ся ўвесь час. І каб ма лан ка 
не спа лі ла ха ту, лю дзі ў якас ці 
абя рэ гу вы веш ва лі не па мы ты 
ве лі код ны аб рус ці пры вяз ва лі 
пад стра ху чыр во ныя ніт кі. На 
Пад ляш шы да на шых ча соў за ха-
ваў ся звы чай ста віць у ак не за-
па ле ную грам ніч ную свеч ку.

Ста ра жыт ныя бе ла ру сы ве ры-
лі, што ма лан ка на ра джа ец ца 
ад ка ме ня. Ка лі лю дзі вы пад ко-

ва зна хо дзі лі ў зям лі ка мя ні-ся-
ке ры, пры ла ды ка мен на га ве ку, 
дык лі чы лі іх гра ма вы мі стрэ ла-
мі. Па вод ле па вер’ яў ка лі Пя рун 
ха цеў ка гось ці па ка раць, ён раз-
бі ваў ска лы і пу скаў на зям лю 
агонь-ма лан ку. Бе ру чы ў ру кі 
ка мен ны мо лат ці вя сёл ку за 
гры мот ны лук, а ма лан ку за 
стрэ лы, ад ным уда рам раз бі ваў 
хма ры і та ды ва да сця ной лі ла-
ся на зям лю. Іс на ва ла так са ма 
па вер’е, што Пя рун тры маў у ру-
ках ве лі зар ныя жор ны, цёр імі 
і сту каў адзін ад адзін, ства ра ю-
чы гром і ма лан ку, а пе ру но вы-
мі стрэ ла мі ўяў ля лі аскеп кі жор-
наў, што ад ско чы лі ад уда раў.

(Ад рэ зак на ас но ве «Бе ла ру скай мі фа ло гіі 
для дзя цей»)

гак

За раз пай ш лі даж джы і ёсць на дзея 
на вы сып ляс ных гры боў, асаб лі ва жоў-
тых лі сі чак (у нас іх на зы ва юць яш чэ 
«плі скі»). Сён ня пра па ну ем вам про сты 
да лі ка тэс ро дам з Трас цян кі. Рэ цэпт пад-
ка за ла нам на стаў ні ца Га ле на Та па лян-
ская, якая на ха ду за ха це ла па ча ста ваць 
мя не з Мі рай Лук шай. З та го ча су — гэ та 
свя точ ная і лю бі мая стра ва ў ма ёй сям’і.

Пас п ра буй це і вы ажыц ця віць гэ ты 
про сты рэ цэпт.

Склад ні кі: 
200 грам лі сі чак,
5-7 ся рэд няй ве лі чы ні буль бін,
1 цы бу ля,
2 лыж кі алею,
1,5 шклян кі ва рыў на га ра со лу (або 

ва ды),
соль і пе рац да сма ку,
зя лё ная пят руш ка або кроп для па-

сып кі.

На ра заг рэ тай глы бо кай па тэль ні 
з але ем пак лас ці па чыш ча ныя і па мы-
тыя лі січ кі, на іх па рэ за ную ў круг ляч кі 
сы рую буль бу а на верх — па рэ за наю 
ў ку бі кі і скла ра ва ную цы бу лі ну. Па са-
ліць і па пер чыць да сма ку і за ліць ра со-
лам або ва дой. За тым пад рых та ва ныя 
пра дук ты шчыль на нак рыць нак рыў-
кай і ту шыць на ма лым аг ні да туль, аж 
буль ба зро біц ца мяк кай (25-30 хві лін). 
На ка нец усё яш чэ прып ра віць і па сы-
паць зя лё най пят руш кай або кро пам. 

Для ама та раў мяс ных страў за мест 
алею пра па ну ем пад с ма жыць 200 грам 
пад вэн джа на га бач ку і пры ту шэн ні пак-
лас ці яго з цы бу лі най на верх.

Стра ву па да ваць з ма ла соль ным агу-
роч кам.

Смач на ес ці!
(гак)

Ту ша ныя плі скі — прыс мак ле та!

Ф
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Ча ра дзеі (ч.4)
vСы мон РА МАН ЧУК
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Хло пец пай шоў да сва іх «хля боў», 
крык нуў зда лёк: „Do wi dze nia, do jut ra!” 
За ма хаў ру ка мі, пе рас лаў дзяў чы не па-
ца лу нак (ага, сам ся бе па ца луй!), за ім 
па цяг нуў ся баб скі хвост...

Іа лан та ледзь да ва лак ла ся да ха ты, 
злос ная — перш за ўсё на ся бе, ча го 
бы ло ва ла чыц ца дру гі раз? Вось та бе 
і па ва рот ад ва рот! Не ўсё бу дзе па-
твой му! Кры чы коль кі хо чаш: «ляль ка», 
«ца рэ віч», «араб», «шэйк», «сул тан»! 
Ён жа НЕ чуе! Яму ўсё гэ та як па вет ра! 
Па ка ра еш-на ка жаш? Ты ду ма еш — заў-
сё ды бу дзе па-твой му? НЕ бу дзе! Ву чы-
ся праў ды! Ме ды цы ну вы ву ча еш? Ты 
рэ аль насць паз на вай. Бо да гэ туль усё 
бы ло як ты ха це ла. Ву чы ся па кор лі вас-
ці. НЕ ўвесь свет твой, па ню ся! І не ўсе 
бу дуць «тан ца ваць» па-твой му. Па ла бэ-
сі не да ста ла? — Да ста ла. НЕ па ля цеў за 
та бой? — НЕ па бег? Ну і што, што пра му-
жы ня таў спы таў, а што — не лю дзі яны? 
А ка лі б бы лі ў ця бе ў ро дзе — то што? 
Вы рак ла ся б? А тут і заз ла ва ла!..

Рас х ва ля ва ла ся Іа лан та... На за нят кі 
не пай ш ла. — Ба чыш, Ары яд на, дай ш ло 
да мя не вось то: заз най ка я! Усе бе гай-
це наў к руг мя не! Ца рэў на я з кра і ны 
ка зач най. Пак лон пе ра да мной — на ка-
ле ні! А тут ён узяў дый НЕ стаў!.. Та бе ж 
па э зію чы таў, ды і якую! Ма ла та бе 
— ты яго, як рыб ку за ла тую, слу жыць 
та бе заў з даць ха це ла? Мужына мі ён ця-
бе і ац вя ро зіў!

— Ве да еш, Ары яд на, хоць ён і «хлеб-
нік» ба зар ны, а я ця пер толь кі пас ля 
«Нег ра» ўя ві ла са бе, што да сюль «дзя-
рэ но са» пе рад цэ лым све там: што 
за мах ну ла ся на ка су пан скую-цар скую, 
от дур ні ца, бо ці ж сава, Ары яд на, мо жа 
ўра дзіць со ка ла? На яд лоў цу, як хтось 
з ляс ных лю дзей муд ра ска заў, віш ні не 
ра стуць. Я не надз вы чай ная. Нос апус-
ці. Муж чы на ёсць муж чы на! Не Соц на 
вак руг Зям лі вер ціц ца-кру ціц ца, Сон цу 
і пак ла ні ся. Што мы, ба бі цы, бзды чым-
ся — вой ка ем, руч кі ца луй це. А коль кі 
баб на ад на го му жы ка? МЫ ка ра ле вы-
ца ры цы-кня гі ні, а ён возь ме яку юсь па-
пя луш ку-кап цюш ку, і шчас лі вы бу дзе! 
Не-не, па ня ла я, што за хлоп ца біц ца-ва-
я ваць трэ ба. Сі лай яго выр ваць ад дру-
гой, бо тая ўзя ла і рас па ясала ся і ра зам 
з хле бам — пра даў ца ў кар зі ну і пак ла-
ла. Ра зум ней шая ад мя не!

— Паз ла ва ла я, паш чэн ка мі-зу ба мі 
па ля ска та ла, паг рыз ла ся і хо піць. Бо 
за быць яго, ха лер ні ка — не ма гу! Пад-

руж ка — пой дзем! Склей ты з ім мя не 
якась, хо піць ма ёй фа на бэ рыі!

*  *  *

Яны па е ха лі, Ві я ле та ска за ла: — А ён 
жа — сын хлеб ны, гас па дар скі, ча сам 
хлеб пра да ваць-пры маць да па ма гае, 
доб рае дзі ця. Ён у філь ма вай шко ле на 
Тар го вай, на апе ра та ра-здым ш чы ка 
філь маў ву чыц ца! Хло пец пас луш ны 
— хоць пры го жы на дзіў. Кі ла гра ма мі 
і сю ды кні гі па э зіі ця гае — на хві лін ку 
воль ную, ды ўсё — час боль шы — ён 
у кніж ку. Глянь це, дзе вань кі, сам князь 
з’я віў ся — ідзе, шчас це ма ем! Ідзе наш 
сул тан!

Ары яд на па гля дзе ла, уз дых ну ла: 
— Апе ра тар? Гэ та ж ён ёсць са мы Брэд 
Піт ней кі, ма ла ды Том Гоўкс — яго бы 
са мо га зды маць! Юр ко, зна чыць.

Хло пец ус меш кай аб ліў ся... — О-о, 
ру сал кі ў нас! — і да Іа лан ты ад ра зу: — 
Што ж вы ўцяк лі-ад п лы лі та ды ў даль 
сі нюю, мар скую, па ні? Сі ньё ры та? Ну, 
спы таў та ды пра мужынаў, больш для 
сме ху чым для праў ды, ну, няў дзяч на 
ба бах нуў, ска заў, нап лёў, а вам та ды 
ад ра зу ўця каць? Што я — гнаць бу ду ва-
шу рэй тэ ра ду? Вы ва ўцё кі — я за ва мі? 
Яш чэ мо жа кры чаць, каб па ду ма лі, што 
кра дзеж якая! Ба бы ж на во кал ра ты 
па ра зяў ля лі — сен са цыі ча ка юць. Шу му 
на ра біць? — І я стаю, ас лу пя не лы, а мне 
бы вам ска заць — а вас ужо ня ма. Доб-
ра, што па ні Ві я ле та вас знай ш ла, вы ж 
з ад на го до му. Ну, хо піць зла ваць на 
мя не, бал ба ту на, я не быў да лі кат ны, 
будзь це мі лай, кве так зараз кі пры ня су. 
Мне б з ва мі... па га ва рыць сар дэч на!

— Ну, — ска за ла Ары яд на, — мы 
тут, па ні Ві ё лю, ужо і не па трэб ны! Ка-
ра леў ская на га пара са ма мі ра вую 
і заключыць без нас!..

А «кі на а пе ра тар» зноў ку за га ва рыў 
вер шам, на Іа лан ту гле дзя чы:

— «Три сло ва, буд то три ог ня, при дут 
к те бе сре ди бе ла дня. При дут к те бе по-
рой ноч ной, ог ром ные, как шар зем ной. 
Как буд то па рус ко раб лю, три сло ва: «я те-
бя люб лю». Ка кие ста рые сло ва, а как 
кру жит ся, а как кру жит ся го ло ва!» — - -

*  *  *

Ня дзель ныя ўся поль скія, га рад скіх 
улад, вы ба ры... Ха лод ная лі ста па даў-

ская ра ні ца... Вят ру га рве ліс це з дрэў, 
га няе пра хо жых па тра ту а рах, даж-
джом аб лі вае, па ра со ны ло міць, у ніш-
чэнт скла дае...

— І ча го тут у та кую рань, гэт кую 
бу ру. Мож на бы ло б паз ней! — ка за ла 
са бе Ары яд на. — Мо гэ ты цык лон ады-
шоў бы, ус па ко іў ся ў дзень, пад ве чар?.. 
Ра зар ве ж ча ла ве ка на ка вал кі, спад ні-
цу заў сім здзя рэ!..

Яна ўвай ш ла ў цяп лынь га ла са валь-
на га пун к ту. Па гля дзе ла на ка мі сію. Ёй 
да лі спі скі-бю ле тэ ні, мяс цо выя га рад-
скія ўла ды вы бі ра ем... Ну — пэў на і тут 
спы та лі — цэ лы свет пы тае: вы, Ан на 
Гер ман? А яна яш чэ ў та кой жа (як ка-
лісь Аня ме ла па доб ную) ка ля ро вай, 
у квет кі цу доў ныя, хуст цы-ша ля ноў цы!.. 
Ну — сто пра цэн таў — Аня на ша да ра-
гая спя вач ка!.. А коль кі га доў як яе ўжо 
ня ма?!.

— Не-не, па но ве, шка да, але я не 
Ан на! Ча го ка мя не е це, муж чы ны?.. 
Я — Ары яд на! Бель ская!

Але-але! Дый і я стаў пом ста ла! 
У ка мень пе рат ва ры ла ся! Ку ды яна 
ўвай ш ла? Гэ та ж — кі но! Во — ся дзіць 
Дзі Кап рыё, з’я ва красач ная! Ка лі ён не 
Кап рыё і вам гэ та кі не па да ба ец ца — то 
Грэ га ры Пэк з «Рым скіх ка ні ку лаў»!.. 
Ай, але хто з вас пом ніць яш чэ той 
фільм! — цу доў ную каз ку пра па чуц цё 
рай скае, чы стае-чыс цей шае, лю боў нае 
зо ла та княж ны-ка ра ле вы з ней кай цу-
доў най кра і ны і рым ска га жур на лі ста! 
— па ры эдэм скай: Одры Хеп берн і Грэ-
га ры Пэ ка, пры якім, яш чэ не так даў но, 
хлі паў-пла каў-смя яў ся-ра да ваў ся ўвесь 
свет! Як та ды га ва ры лі і поль скі, і ру скі, 
і фран цуз скі!!!

Тут, у ка мі сіі — ся дзіць гэт кі па ніч 
і ро сту та го, пэ каў ска га, і кра сы мо на-
ват яш чэ боль шай!!! Цу доў ная істо та 
(вось та бе і звы чай ная ка мі сія!), ад 
бля ску якой во чы та бе на верх вы паў за-
юць!.. Яна і са ма не дзе чу ла, Ары яд на 
(у ака дэ міі?): во чы ў ча ла ве ка гэ та най-
да лей высу ну тая час ці на ча ла ве ча га 
моз гу!.. Ары яд на па ду ма ла: — У мя не 
— не, які бо тут, на о гул, мозг, зна чыць, 
ка лі я — аб бача на га — мычаць толь кі 
ма гу! Ад ві ду гэ та га ар хан ге ла». Член 
ка мі сіі — то ка мі сіі, а дух ён — ад куль? 
Ва ла сы ў яго чор ныя-над чор ныя — аж 
сі нія!.. А Іа лан та ка за ла, ад ной чы, ад-
куль яна гэ та ве дае? — што ан гель ская 
бра ція, ліс це кру ціць — усе блан дзі ны!.. 

А гэ ты чорт — чар ню сень кі! Як ву галь! 
А від хе ру вім скі! Ві даць і там, у не бе, бы-
ва юць „wy jąt ki”.

Ну — што тут тва рыц ца? На ву лі цы 
во сень даж дзіць, дрэ вы ло міць, ліс-
це кру ціць-га няе, а мя не тут — вяс на 
«бя рэ»!.. Вы глянь це — ва ла сы ў яго 
якія? — кож нае пасмач ка, ба!, во лас 
кож ны ў ад дзель нас ці — ку чарашка, 
аба ран чык, за вітушач ка, кру цяляшка, 
спіралеч ка, ой-ой-ой!.. Ан ду ля цыя? Не, 
дзе ж ёсць та кая ма шы на на кож ны 
асоб ны во лас-пру жын ку?..

Пры ро да тут, зна чыць, дар Бо жы на 
га ла ве гэ тай! Бо ён, на пэў на, ве лі кан гэ-
ты — з не ба! Дзе ж та кая кра са ро дзіц-
ца ап ра ча Во лі Бо жай?!. Дый на ру кі 
яго глянь це! — ён з ар кест ра ня бес на га, 
няй на чай, бо паль цы яго — паль цы 
— паль цы! — на паў мет ра!.. Ой, Бо жа ж, 
а гэ та што, пра вая ру ка з бін том!?. Ну, 
не так ужо ў гіп се-глі не! — але ўсё ж та-
кі! Ку ды ён улез? Ку ды сваю фар тэ пі ян-
ную лапань ку ён уса дзіў?! — гэ ты Ру бін-
ш тэйн-Па да рэў скі-Цы мер ман-Бле хач: 
сла ва на ша апош няя?!.

Ну — як НЕ за га ва рыць з «та кой» 
ка мі сі яй?!. Пра ру ку не спы таць? (бінт? 
Мне б яго пе ра вя заць!).

— Зна чыць, вы не Ан на Гер ман 
(а ўсе яе кро пель кі паб ра лі!)... Ары яд на 
Бель ская, вось тут пад пі шы це! — Яна 
пра чы та ла яго бэ джык — «Ка міль Ба-
чынь скі»... Яна спы та ла: «Дзе ж та кія 
хлоп цы па па да юць у ава рыю? Што з ва-
мі? Хто вас гэ так?

Стар шы дзядзь ка з ка мі сіі смя ец ца: 
— А ён у нас ноч чу з Га ло тай на рынг 
вы хо дзіў!.. — Ага, — яна, — як раз з му зы-
каль ны мі ру ка мі, ад пі я ні на!.. Хло пец 
смя ец ца!.. — Ме дык я, на во ка ба чу, па-
рэ за лі; у якую ма шы ну ўса дзі лі? Ку ды 
вы ўлез лі?!. Ён смя ец ца...

Ары яд на ста я ла, га ва ры ла; за ёю 
ўжо хвост — чар га па цяг ну ла ся; як-бы 
і не ба чы ла, што ка мі сій ны дзядзь-
ка даў но ёй па пе ры пад нос са мы 
пхае-тыц кае! Га ва ры ла і ўсё ду ма ла: 
— А дзе ж я яго да гэ туль ба чы ла?! Дый 
ня даў на! І твар як-бы са зна ё мых? 
Пра га ла са ва ла... Пап раш ча ла ся... Вый-
ш ла, ней кая нес па кой ная!.. Ну што за 
хло пец? Якась ён так — не зна ё мы-зна-
ё мы?!. Што ж гэ та та кое? Трэ ба вы свет-
ліць! Ве даю, — гэ так трэ ба зра біць?!.

(працяг будзе)

Сы мон РА МАН ЧУК на ра дзіў ся ў вёс цы Гуш чэ ві на На раў чан скай 
гмі ны ў 1936 го дзе. У Бе ла ру скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це ў Мін ску 
прыс во іў ён да ска на ла бе ла ру скую, ру скую і ла цін скую мо вы, якія по-
тым вык ла даў у Агуль на а ду ка цый ным лі цэі ў Мі ха ло ве. Як член Бе ла-
ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня „Бе ла ве жа” апуб лі ка ваў ён у „Ні ве” 
ў шас ці дзя ся тыя га ды шэ раг апа вя дан няў, м.інш. „Дзя ду ля”, „Ча ла-
век”, „Ідуць дні, дзя нёч кі”. Неў за ба ве Сы мон Ра ман чук за няў ся вы-
ву чэн нем пра ва слаў на га ба гас лоўя ў Хрыс ці ян скай тэ а ла гіч най ака дэ-
міі ў Вар ша ве, дзе аба ра ніў док тар скую ды сер та цыю, за тым пры няў 
ма на скі пост рыг і быў ру ка па ло жа ны ў свя тар скі сан. Стаў ён ар хі е пі-
ска пам Ло дзін ска-Поз нань скай епар хіі. Па мёр 28 чэр ве ня 2017 го да, 
на 81 го дзе жыц ця.

— Я вель мі лю біў чы таць. Бу ду чы ма ла дым хлоп цам, чы таў я до ма 
на ват пры за па ле най лу чы не, а пас ля ўжо пры га за вай лям пе. Вель мі 
мно га чы таў пад час ву чо бы ў Мін ску, а пас ля па чаў так са ма пі саць. 

У «Ні ве» ў апош нія га ды жыц ця дру ка ваў свае апа вя дан ні пад псеў-
да ні мам скла дзе ным з імён сва іх баць коў Ма рыя Саш ка. Апа вя дан не 
«Ча ра дзеі» з’яў ля ец ца яго ным апош нім лі та ра тур ным тэк стам. Ру ка піс 
тво ра прыс лаў ён у рэ дак цыю «Ні вы» ў маі 2017 го да.
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За гад ка вая по стаць поль-
ска га кі но 1930-х га доў. 
Пі са лі пра Лі лю (Лі дзію) 
Іва но ву, па поў ну з Аст ро-
га: «Ас ляп ляе пры га жос-
цю і не да хо пам та лен ту».
Лі дзія Іва но ва — Аль ма 
Кар, му за пра дзю са ра 
Стэ фа на Гу ля ніц ка га, бы-
ла ад ной з са мых за гад-
ка вых фі гур поль ска га 
кі но 1930-х га доў, пад гэ-
тай за гад ка вай мя нуш кай 
ха ва ла ся дач ка ба цюш кі, 
якая ма ры ла пра вя лі кую 
ак цёр скую кар’ е ру. Па-
ха ва на яна ў Кен т шы не, 
а яе ма ці — у Бе ла сто ку 
на пра ва слаў ных мо гіл-
ках.

Ня гле дзя чы на тое, што кар’ е ра Аль мы 
Кар пра цяг ва ла ся ўся го тры га ды, ёй уда-
ло ся не каль кі ра зоў з’я віц ца на вок лад-
цы прэ стыж на га ча со пі са „Кі но” і згу ля-
ла яна тры га лоў ныя ро лі ра зам з та кі мі 
аман та мі, як Эў ге ніюш Бо до і Аляк сандр 
Жаб чын скі. Пас ля 1936 го да ар тыст ка 
знік ла са сцэ ны, а яе пас ля ва ен ны лёс 
га да мі за ста ваў ся не вя до мым. Ад нак 
дзя ку ю чы апі сан ням яе сям’і ат ры ма ла-
ся рэ кан ст ру я ваць скла да ную бі яг ра фію 
за гад ка вай зор кі.

Аль ма Кар: Ці я фо та ге ніч ная?

Лі дзія Іва но ва, якая вы ка ры стоў ва ла 
сцэ ніч нае імя Аль ма Кар, на ра дзі ла ся 
14 лі ста па да 1903 го да, хут чэй за ўсё, 
у Аст ро гу на ра цэ Га ры ні. Пра віль ны год 
на ра джэн ня ма стач кі быў змеш ча ны 
ў паш пар це яе ма ці Воль гі Іва но вай у руб-
ры цы „Дзе ці”. На над ма гіль ным пом ні ку 
ак т ры сы змеш ча на 1904 г., а ў сва іх ін-
тэр в’ю са ма за яў ля ла, што яна 1908 го да 
на ра джэн ня. Лі дзія, якую на зы ва лі Лі ля, 
па хо дзі ла са шля хец кай сям’і і бы ла 
дру гім з ча ты рох дзя цей пра ва слаў на га 
свя та ра (у на ступ ныя га ды ў да ку мен тах 
фі гу руе ён як «бы лы ра сій скі чы ноў нік”) 
Мі ка лая Іва но ва і Воль гі з Паў лоў скіх. 
У яе бы ла ся стра Ма рыя на два га ды ста-
рэй шая (па мер ла ў ма ла дым уз рос це), 
ся стра Ні на на шэсць га доў ма ла дзей-
шая і брат Юры Ула дзіс лаў, на тры нац-
цаць га доў ма ла дзей шы.

Вы ха ва ная ў пра ва слаў най кан сер ва тыў-
най сям’і, Лі дзія ат ры ма ла аду ка цыю 
ў су во рых сце нах ма на сты ра ў Аст ро гу. 
У 1919 го дзе, пас ля та го як Поль ш ча 
ат ры ма ла не за леж насць, род ны го рад 
Лі дзіі апы нуў ся ў ме жах Дру гой Рэ чы 
Пас па лі тай. Мі ка лай Іва ноў, які ра ней 
лі чыў ся бе ру скім, вы ра шыў пры няць 
поль скае гра ма дзян ства ра зам з сям’-
ёй. 1 жніў ня 1923 г. у Луц ку афі цый на 
пры зна лі яго па ля кам. Ве ра год на, ана ла-
гіч ныя да ку мен ты бы лі вы да дзе ны для 
яго жон кі і дзя цей. У на ступ ныя га ды 
Іва ноў жыў, у пры ват нас ці, у На рой ках 
на Пад ляш шы і Пе сках (Пя скі) у Ваў ка-
вы скім па ве це. Хут чэй за ўсё, у дру гой 
па ло ве 1920-х га доў Лі дзія па кі ну ла дом 
сям’і і пе ра е ха ла ў Вар ша ву. Неў за ба ве 
яна вый ш ла за муж, але пра пер ша га яе 
му жа вя до ма толь кі тое, што ён меў проз-
віш ча Пі карт (Pic kart). Пад гэ тым проз-
віш чам ак т ры са з’я ві ла ся ў вар шаў скіх 
ад рас ных кні гах у 1930-я га ды. Па вод ле 
ін фар ма цыі сяс цёр ак т ры сы, па ра раз вя-
ла ся, бо муж Лі дзіі ха цеў мець дзя цей, 
а яна не ха це ла.

У кан цы 1920-х га доў Лі дзія Пі карт 
сур’ ёз на па ча ла ду маць пра па ча так 
ма стац кай кар’ е ры. Яе ак цёр скім дэ бю-

там ста ла ро ля Ван ды, сяб роў кі Ірэ ны 
Па рэц кай ў філь ме «Жан чы на, якая хо ча 
гра ху» рэ жы сё ра Вік та ра Бя ган ска га. 
Ад нак гэ та бы ла толь кі дру гап ла на вая 
ро ля, а Лі дзія ха це ла стаць зор кай. Та му, 
ка лі ў са ка ві ку 1930 г. па чаў вы да вац ца 
ча со піс „Кі но”, па ні Пі карт вы ра шы ла 
ўзяць спра вы ў свае ру кі. Яна на кі ра ва ла 
ліст з фа таг ра фі яй у рэ дак цыю ча со пі са, 
якая з’я ві ла ся 25 мая 1930 го да. У ліс це 
яна рас па вя ла пра свае ўнут ра ныя ды-
ле мы: «Па ва жа ныя рэ дак та ры! Я ў рос-
па чы! Лю стэр ка кож ны дзень ка жа: ты 
пры го жая! Я чы таю гэ та ў ва чах муж чын, 
поў ных за хап лен ня, і ў ва чах жан чын, 
поў ных рэў нас ці. Але ніх то не мо жа ад ка-
заць на маё прын цы по вае пы тан не: я фо-
та ге ніч ная? Та му што ты мо жаш быць 
пры го жым і не быць фо та ге ніч ным. 
Бы вае і на ад ва рот. Та му, ка лі ла ска, па-
гля дзі це кры тыч на і пра фе сій на, зір ні це 
на прык ла дзе ную тут фа таг ра фію і ска-
жы це: Я фо та ге ніч ная, ці не? З па ва гай, 
П...т.»

У ад каз рэ дак та ры „Кі но” не толь кі вы ка-
за лі на дзею, што зор ка-па чат коў ка ат ры-
мае ці ка васць да рэ жы сё раў, але і рас па-
ча лі се ры ял «Ці мы фо та ге ніч ныя?», які 
ў на ступ ныя га ды за пус ціў шэ раг но вых 
ма ста коў філь ма (у тым лі ку Ежы Пі хель-
ска га і Рэ на ту Ра да еў скую).

Адзін з са мых па пу ляр ных рэ жы сё раў 
да ва ен на га кі но — Мі хал Ва шын скі 
— неў за ба ве ад ка заў на зва рот Лі дзіі Пі-
карт. У яго «Не бяс печ ным ра ман се» які 
па ста віў, Лі дзія бы ла толь кі ста тыст кай, 
але як у «дзяў чы ны за ста лом» у яе бы лі 
тры буй ныя пла ны. Пра дзю сар Вац лаў 
Маль чэў скі са сту дыі Vi ta-Film у сваю 
чар гу пра па на ваў за гад ка вай пры га жу ні 
з „Кі но” ро лю ў філь ме «Тры но чы Гур ле-
ма», але ў кан чат ко вым вы ні ку ён не быў 
рэ а лі за ва ны. Каб па вя лі чыць шан цы 

стаць сап раў д най зор кай, па ні Пі карт вы-
ра шы ла па сту піць у ня даў на ад к ры тую 
тан ца валь ную шко лу Ірэ ны Пру сіц кай, 
аў та ры тэт най поль скай ха рэ ог раф кі. Па 
сло вах жур на лі ста «На він Кі но», у шко ле 
Пру сіц кай, яна ад зна ча ла ся «не толь кі 
сва ёй пры га жос цю і строй най фі гу рай, 
але і шчы рым та лен там і за хап лен нем 
пра цай». Як і ін шыя да ва ен ныя ма ста кі, 
яна так са ма пры ня ла муд ра ге лі стую мя-
нуш ку «Аль ма Кар», ге не зіс якой да гэ та-
га ча су за ста ец ца не вя до мым. Ме на ві та 
ў шко ле Пру сіц кай яе заў ва жыў рэ жы сёр 
Юлі юш Гар дан, ад яко га яна ат ры ма ла 
ан гаж «10 пра цэнт для мя не» з То ляй 
Ман ке ві чуў най у га лоў най ро лі.

 На ра джэн не Аль мы Кар

Прэм’ е ра «10% для мя не» ад бы ла ся 7 сту-
дзе ня 1933 го да. Хоць Аль ма Кар толь кі 
сы гра ла ў ім па цеш ны эпі зод гра фі ні Дзю-
ні, яна звяр ну ла ўва гу ба га та га пра дзю са-
ра філь маў Стэ фа на Гу ля ніц ка га, які вы-
ра шыў зняць яе ў га лоў най ро лі тан цор кі 
Лю лю ў філь ме «За баў ка» ў рэ жы су ры вя-

і фо та ге ніч насць», а яе сла ву тая фі гу ра 
да паў ня ец ца «доў гі мі ра са вы мі на га мі 
Ды я ны» і «гнут кім кро кам тан цор кі». 
Ін шы мі сло ва мі, пе рад ма ла дой ма стач-
кай ад к ры ва ла ся вя лі кая кар’ е ра.

Ся род кры ты каў Аль ма, ад нак, вык лі ка-
ла су пя рэч лі выя па чуц ці. Па зі тыў ныя 
мер ка ван ні на конт гэ та га апуб лі ка ва ла 
«Кі но». Га лоў ны рэ дак тар ча со пі са Ле-
он Брун на пі саў пра яе: «Са мая вя лі кая 
ці каў насць, бе зу моў на, за ся родж ва ец-
ца ва кол спа да ры ні Аль мы Кар, якая 
дэ бю туе ў га лоў най ро лі. У Аль мы Кар 
ёсць штось ці са ста туі, вель мі «рэп рэ зен-
та цый ная» кра са, вель мі эфек т ная пры-
га жосць, та му мы яе ах вот на ўба чым 
у на ступ ных, больш каш тоў ных тво рах. 
У яе ёсць та лент — пра яго свед чаць спа-
ра дыч ныя ап ла дыс мен ты пас ля доб ра-
га ды я ло гу з Ежы Мар рам».

Рэ цэн зен т ка «Плюш ча» Гер мі нія Наг ле-
ро ва пра ка мен та ва ла яе ро лю больш 
жор ст ка: «Пры пра віль ным вя дзен ні, 
маг чы ма, ад яе мож на бы ло б ат ры маць 
шмат. Тут — як гэ та звы чай на бы вае 
ў на шых філь мах — яна спраў ля ец ца так, 
як дае ра ды, і та му, што мо жа зра біць 
ма ла, адзін раз вы хо дзіць ёй лепш, дру-
гі раз горш». Знач на кры тыч ней да яе 
ак цёр ска га ма ста цтва ў «За баў цы» стаў 
«Пі ён», жур на ліст ка яко га яў на за я ві ла, 
што «Аль ма Кар ас ляп ляе пры га жос цю 
блан дзін кі з вы дат най фі гу рай і сен са-
цый най ад сут нас цю та лен ту». Гу ля ніц кі, 
ад нак, пра цяг ваў пра соў ваць сваю зор ку 
і пад піль ным во кам пра фе сі я на лаў вы-
ра шыў на ву чыць яе ак цёр ска му май стэр-
ству. Сва і мі на ма ган ня мі Аль ма тра пі ла, 
між ін шым, на сцэ ніч ныя за нят кі з са мім 
май ст рам ак цёр ска га май стэр ства Кан-
стан ці нам Ста ніс лаў скім.

Не бяс печ ная і за гад ка вая кра са

Пас ля «За баў кі» Аль ма Кар сы гра ла 
га лоў ныя ро лі ў філь мах «Па нен ка z pos-
te res tan te” з 1935 го да і «Сак рэт міс 
Брынкс» з 1936 — рэ жы сё ра мі пер ша га 
бы лі Мі хал Ва шын скі і Ян Но ві на-Пшы-
быль скі, дру го га — зяць Гу ля ніц ка га, 
Ба зы лі Сі ке віч. Ці ка ва, што да «За баў кі», 
і да «Сак рэ ту міс Брынкс» кі ра ваў зды-
мач най бры га дай Мі ка лай Іва ноў, але бы-
ло гэ та, зда ец ца, толь кі су па дзен не імён 
з баць кам Аль мы.

Асаб лі ва зай маль най для ак т ры сы 
ста ла пра ца на зды мач най пля цоў цы 
«Па нен кі з pos te res tan te”, бо фільм 
зды маў ся ся род ін шых у Ве не, Са ра е ве 
і Дуб роў ні ку. Ад нак па між кар ці на мі зда-
рыў ся неп ры ем ны ін цы дэнт — ак цёр 
Мі хал Зніч пад час ад па чын ку на Ад ры я-
ты цы зап лыў за над та да лё ка ад бе ра га 
і па чаў та нуць. На да па мо гу прый шлі 
Аль ма Кар і Аляк сандр Жаб чын скі. «Пер-
шая да Зні ча прый ш ла Аль ма Кар, якая 
здо ле ла не каль кі хві лін ут ры маць яго на 
пла ву. Ад нак сі ту а цыя ста ла тра гіч най, 
бо Аль ма Кар так са ма па ча ла та нуць. На 
шчас це, да та ну чых ар ты стаў дап лы лі 
ра таў ні кі і вы цяг ну лі іх з ва ды», — так апі-
са лі сі ту а цыю «На ві ны Кі но», да даў шы, 
што пра подз віг поль скіх ак цё раў пі са лі 
югас лаў скія га зе ты.

У ін тэр в’ю жур на ліст цы «Кі но» Аль ма 
Кар ад зна чы ла свае са мыя вя лі кія за хап-
лен ні, ак ра мя ак цёр ска га май стэр ства 
і тан цаў, гэ та зна чыць вер ха вую яз ду, 
тэ ніс і пла ван не. Ін шым ра зам у «Кі но» 
з’я ві ла ся фо та Аль мы Кар у бак сёр скіх 
паль чат ках з под пі сам: «Аль ма Кар, ча-
роў ная ге ра і ня но ва га поль ска га філь ма 
«Па нен ка з pos te res tan te» — вя лі кая ама-
тар ка спор ту. Яна на ват зай ма ец ца бок-
сам, і яе «сер па вы» ўдар пра вай ру кой 
про ста аша лам ляе. Не бяс печ ная кра са!»

Дзяў чы на з Аст ро га

чытайцеF11

до ма га ма ла до га ак цё ра Мі ха ла Ва шын-
ска га. Пар т нё рам у філь ме «За баў ка» быў 
Эў ге ні юш Бо до, што ста ла для яе вя лі кім 
вы лу чэн нем. Фільм па чаў су пра цоў ні цтва 
ак т ры сы і Стэ фа на Гу ля ніц ка га на пра-
ця гу не каль кіх га доў, ста ла яна для яго 
сво е а саб лі вай му зай. У ма стац кіх ко лах 
на ват бы лі плёт кі пра іх ад но сі ны. Са мі за-
ці каў ле ныя ба кі пад сіл коў ва лі гэ тыя чут-
кі, бо ў «За баў цы» тан цор ка Лю лю спа ку-
шае па меш чы ка з Крэ саў Ла та шын ска га, 
яко га сы граў Гу ля ніц кі, сха ваў шы ся пад 
псеў да ні мам «Стэ фан Гуц кі». Вя до ма, што 
пра дзю сар меў асаб лі вую пры хіль насць 
да Аль мы, але, зда ец ца, яна бы ла больш 
баць коў ская, чым ра ман тыч ная. У Стэ фа-
на Гу ля ніц ка га бы ла дач ка ва ўзрос це яго 
но вай зор кі Га лі на, якая так са ма бы ла 
ак т ры сай.

«За баў ка» па сту пі ла ў кі на тэ ат ры 9 снеж-
ня 1933 го да, але ўжо пад час здым каў 
кі нап рэ са па ча ла пі саць пра Аль му Кар. 
Рэ жы сёр Мі хал Ва шын скі ў ін тэр в’ю для 
ча со пі са «На ві ны Кі но» ў снеж ні 1933 го-
да за хап ляў ся яе ак цёр скі мі здоль нас ця-
мі: «Яна пры но сіць з са бой ма ла досць, 
пры га жосць, не пас рэд насць, на ту раль-
насць і сва бо ду, якія та кія ўжо стра ча-
ныя. Іг ра ю чы — яна жы ве, і ме на ві та 
гэ та на дае ёй столь кі аба яль нас ці. Фільм 
не на ві дзіць «ак цёр скае май стэр ства», 
якое, уз мац ня ю чы кож ны жэст і кож-
ны мі міч ны рэф лекс, ча ста пры му шае 
іг раць ру цін на, ак цёр штуч ны і неп ры ем-
ны для ва чэй. Аль ма Кар да гэ туль не за-
ва ле на тэ ат раль нас цю, ад якой скла да-
на выз ва ліц ца, і та му яна ў філь ме мае 
та кую ча роў насць не пас рэд нас ці...».

У тым жа ну ма ры ча со пі са быў на дру ка-
ва ны ар ты кул «Ідэ аль ны ўзор філь ма-
вай ар тыст кі», вых валь ва ю чы ня даў на 
вы яў ле ную зор ку. У ёй, між ін шым, га во-
рыц ца, што ў ак т ры сы «філь ма вая кра са 
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у 1933 г. (фо та з На цы я наль на га ліч ба ва га ар хі ва, Ілюст ра ва-
ны кан цэрн, што дзён ны кур’ ер — ар хіў ілюст ра цый, ну мар 
1-К-8172) — гі ста рыч ны пар тал His t mag.org

 Аль ма Кар і Аляк сандр Жаб чын скі ў «Па нен цы з pos te-res tan te» (фо та з На цы я наль на га ліч ба ва га ар хі ва, Ілюст ра ва ны кан-
цэрн, што дзён ны кур’ ер — ар хіў ілюст ра цый, да ве дач ны ну мар 1-K-8173) — гі ста рыч ны пар тал His t mag.org
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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 і ўкра ін скі гра мад ска-па лі-
тыч ны дзе яч, пуб лі цыст, пе да гог Іван 
Кра скоў скі на ра дзіў ся 24 чэр ве ня 1880 г. 
у вёс цы Ду бі чы-Цар коў ныя Бель ска га па-
ве та (та ды Га ра дзен ская гу бер ня). Яго 
баць ка Іг нат Кра скоў скі быў свя та ром.

Іван Кра скоў скі скон чыў гім на зію 
ў Віль ні. У 1903-1905 гг. на ву чаў ся на гі-
сто ры ка-фі ла ла гіч ным фа куль тэ це Вар-
шаў ска га ўні вер сі тэ та. Удзель ні чаў у не-
ле галь ным сту дэн ц кім гур т ку, за што быў 
вык лю ча ны з уні вер сі тэ та. Пас ля пе ра е-
хаў у Пе цяр бург. У го ра дзе на Ня ве пра-
цяг нуў на ву чан не ў там тэй шым уні вер-
сі тэ це па спе цы яль нас ці гі сто ры ка-эка-
на мі ста. Пас ля скан чэн ня ўні вер сі тэ та 
ў 1907 г. пе ра е хаў у Віль ню, дзе да 1914 г. 
вык ла даў у гім на зі ях, удзель ні чаў у бе ла-
ру скім гра мад скім ру ху. Быў сяб рам Бе ла-
ру ска га на стаў ніц ка га са ю за.

Улет ку 1915 г. Іван Кра скоў скі пе ра-
е хаў у Кі еў, дзе пра ца ваў у Зя мель ным 
са ю зе. Быў сяб рам Бе ла ру скай са цы я лі-
стыч най гра ма ды, Бе ла ру скай са цы ял-
дэ ма кра тыч най пар тыі. У ве рас ні 1917 г. 
на з’ез дзе на ро даў у Кі е ве прад стаў ляў 
бе ла ру скія на цы я наль ныя ар га ні за цыі. 
Ча со вым ук ра ін скім ура дам быў пры зна-
ча ны ка мі са рам Тар но паль скай гу бер ні. 
18 снеж ня 1917 г. яго арыш та ва лі баль-
ша ві кі, але по тым ад пус ці лі. У 1918 г. 
ўвай шоў у склад ура да Ук ра ін скай На род-
най Рэс пуб лі кі, быў ам ба са да рам УНР на 
Каў ка зе, у Гру зіі. Су пра цоў ні чаў з ку бан-
скі мі ўра да вы мі ўста но ва мі 1917-1920 гг. 
у кі рун ку аб’ яд нан ня з Ук ра і най.

У час пра цы ва ўкра ін скім ура дзе Кра-
скоў скі так са ма вы сту паў кан суль тан там 
дэ ле га цыі Бе ла ру скай На род най Рэс пуб-
лі кі на пе ра мо вах з ура дам Ук ра і ны. 10 
каст рыч ні ка 1918 г. быў так са ма ўпаў на-
ва жа ны На род ным сак ра та ры я там БНР 

для вя дзен ня дып ла ма тыч ных пе ра моў 
з ура да мі Ра сеі і Ук ра і ны пра афі цый-
нае прыз нан не не за леж нас ці Бе ла ру сі. 
У 1920 г. Кра скоў скі — стар шы ня Бе ла ру-
ска га на цы я наль на га ка мі тэ та ў Віль ні. 
З-за ўзмоц не най агі та цыі су праць вы-
ба раў у Ві лен скі Сойм уно чы з 19 на 20 
сту дзе ня 1922 г. арыш та ва ны поль скі мі 
ўла да мі ў лі ку ін шых трыц ца ці трох бе ла-
ру скіх і лі тоў скіх ак ты ві стаў. Зна хо дзіў ся 
ў вяз ні цы. Дзя ку ю чы ці ску Літ вы ў лю-
тым 1922 г. пе ра да дзе ны лі тоў ска му бо-
ку. З 1922 г. пра ца ваў ды рэк та рам Дзвін-
скай бе ла ру скай гім на зіі ў Лат віі.

З 1925 г. Кра скоў скі жыў у Мін ску. Пра-
ца ваў у Бе ла ру скім дзяр жаў ным уні вер-
сі тэ це, Ін сты ту це бе ла ру скай куль ту ры, 
Ака дэ міі На вук БССР, быў сяб рам прэ зі-
ды у ма Дзяр ж п ла на БССР. У 1930 г. пе ра-
ве дзе ны ў Маск ву на пра цу ў Дзяр ж п лан 
СССР. Арыш та ва ны 8 лі пе ня 1930 г. ор га-
на мі ОГ ПУ СССР па спра ве так зва на га 
„Са ю за выз ва лен ня Бе ла ру сі”. У 1931 г. 
выс ла ны на 5 га доў у Са ма ру, дзе пра ца-
ваў у кра я вым пла на вым кі ра ван ні. Паў-
тор на арыш та ва ны НКВД 4 лі ста па да 
1937 г., ад нак 19 са ка ві ка 1940 г. асаб лі-
вай на ра дай пры НКВД СССР выз ва ле ны 
з-пад след ства. У да лей шым да вы ха ду 
на пен сію ў 1949 г. пра ца ваў на стаў ні кам 
у на се ле ных пун к тах Куй бы шаў скай (ця-
пер Са мар скай) воб лас ці Ра сеі.

У 1953 г. Іван Кра скоў скі вы е хаў да 
дач кі ў Чэ хас ла вач чы ну. Дач ка пра ца ва-
ла ў му зеі ў сла вац кай Бра ціс ла ве, бы ла 
вя до мым ну міз ма там. Па мёр Кра скоў скі 
23 жніў ня 1955 г. у Бра ціс ла ве, па ха ва ны 
на мо гіл ках Сла віч’е ўдо ліе. Афі цый на па 
пер шым пры су дзе рэ а бі лі та ва ны ў траў ні 
1962 г., па дру гім — у чэр ве ні 1988 г.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Бя гу чы год ужо ўвай шоў у гі сто рыю су-
час най бе ла ру скай дзяр жа вы як год яск-
ра вай ба раць бы даб ра са злом. Ім к нен не 
лю дзей жыць у кра і не, дзе па нуе за кон, па-
ва га да ча ла ве ка і яго пра воў, зма га ец ца са 
ста рым, хам скім стаў лен нем да бе ла ру саў 
як да лап цюж ні каў-не ба рак, якія не здоль-
ныя не толь кі са ма стой на вы ра шаць свой 
лёс, але на ват і не ма юць пра ва го ла су, не 
ма юць пра ва вы ка заць сваё стаў лен не да 
та го, што ад бы ва ец ца ва кол іх.

Нап ру жа насць у па лі тыч ным і не толь кі 
па лі тыч ным жыц ці Бе ла ру сі ак тыў на на за-
паш ва ла ся ця гам апош ня га дзе ся ці год дзя 
і яск ра ва пра я ві ла ся сё ле та. І гэ тае пра яў-
лен не наў п рост звя за на з на ме ча ны мі на 
жні вень так зва ны мі прэ зі дэн ц кі мі вы ба ра-
мі. „Так зва ны мі”, бо ця гам чвэр ці ста год дзя 
вы ба ры ў іх нар маль ным ра зу мен ні ў Бе ла-
ру сі ад сут ні ча юць. Ёсць элек та раль ныя 
кам па ніі з за га дзя вя до мым вы ні кам, дзе 
для апа нен таў рэ жы му мес ца ня ма. Тым 
не менш дзе ян ні няз мен на га прэ зі дэн та 
Лу ка шэн кі, які ўве рыў шы ва ўлас ную бяз г-
рэш насць, ад маў ляў ка ра на ві рус і смер ці 
ад яго, па гар шэн не эка на міч най сі ту а цыі 
і но выя на сту пы на пра вы ча ла ве ка, пры вя-
лі да та го, што яго ўзне на ві дзе лі лю дзі. А ён 
бе ла ру скіх лю дзей уз не на ві дзеў ужо даў но, 
яш чэ ў 1990-я га ды, ка лі за я віў, што на бе ла-
ру скай мо ве нель га ска заць ні чо га ра зум-
на га, а не каль кі га доў та му зне ва жаль на 
на зваў іх „на род цам”.

І вось на па лі тыч ным не бас хі ле Бе ла ру сі 
з’я ві ла ся не каль кі яр кіх асоб. Ад на з іх — Вік-
тар Ба ба ры ка, які сва ёй ін тэ лі ген т нас цю, 
ра зу мен нем не аб ход нас ці пра грэ су ва ўсіх 
сфе рах бе ла ру ска га жыц ця ад ра зу за ва я-
ваў сім па тыі бе ла ру саў. Больш та го, ён па-
ка заў, што бе ла ру ская мо ва, на якой ця пер 
ма ла хто ў Бе ла ру сі раз маў ляе, так са ма як 
і на род зна хо дзіц ца ў прыг не ча ным ста не. 

І вель мі хут ка пас ля за явы Ба ба ры кі пра жа-
дан не ўдзель ні чаць у прэ зі дэн ц кіх вы ба рах 
на яго сай це https://ba ba ri ko.by з’я ві ла ся бе-
ла ру ская вер сія.

І бе ла ру ская, і ру ская вер сіі сай та прэ тэн-
дэн та ў бе ла ру скія прэ зі дэн ты вы гля даюць 
вель мі пры ваб на і ад па вя да юць ад на ад-
ной, то-бок, ня ма та ко га, што ней кія на ві ны 
па-ру ску ёсць, а па-бе ла ру ску іх яш чэ ня ма. 
На га лоў най ста рон цы мес ціц ца вя лі кі пар т-
рэт прэ тэн дэн та і коль касць саб ра ных, пра-
ве ра ных і па да дзе ных у вы бар чыя ка мі сіі 
под пі саў за яго вы лу чэн не. Да рэ чы, ме на ві-
та Вік тар Ба ба ры ка па ста віў сво е а саб лі вы 
рэ корд па коль кас ці гэ тых под пі саў, якую 
ніх то ра ней не збі раў, ак ра мя, зра зу ме ла, Лу-
ка шэн кі, які ро біць гэ та, вы ка ры стоў ва ю чы 
ад мі ніст ра цый ны рэ сурс.

Пра тое, хто та кі Вік тар Ба ба ры ка, мож-
на да ве дац ца, за зір нуў шы ў руб ры ку „Бі-
яг ра фія”. Але там не толь кі бі яг ра фіч ныя 
звест кі пра ко ліш ня га стар шы ню праў лен-
ня „Бел газ п рам бан ка”, але і яго прын цы-
пы ў па лі ты цы. Ня гле дзя чы на тое, што 
Ба ба ры ка пра ца ваў у бан ку, які ўзнік за 
ра сій скія гро шы, ён перш-на перш пад к рэс-
лі вае, што „не за леж насць Бе ла ру сі з’яў ля-
ец ца бе зу моў най каш тоў нас цю і не мо жа 
вы сту паць прад ме там ган д лю”. Ак ра мя 
та го, прэ тэн дэнт вы сту пае за вяр тан не той 
Кан сты ту цыі Бе ла ру сі, якая аб мя жоў ва ла 
коль касць прэ зі дэн ц кіх ка дэн цый дву ма 
тэр мі на мі.

Зра зу ме ла, што ін тэ лі ген т ны і аду ка ва-
ны ча ла век, які стаў аб’ ек там сім па тый 
мно ства бе ла ру саў, вык лі кае лю тую зай з д-
расць ха ма ва та га пра ві це ля, за ці каў ле на га 
вы ключ на ў за ха ван ні сва ёй не аб ме жа ва-
най ула ды. Вы нік — фаль сі фі ка ва ная кры мі-
наль ная спра ва су праць Вік та ра Ба ба ры кі, 
а ён кі ну ты за кра ты.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

— Мо жа нех та не выт ры маў гэ тых змен, 
аб якіх га во ры це, бо ў Ва шым філь ме 
ёсць ад к ры тае пы тан не з якім за ста ец
ца гля дач. З ад на го бо ку Ля вон Та ра сэ
віч і вы ка наў цы з Бе ла ру сі га во раць, 
што „Ба со віш ча” па він ны ра біць пра фе
сі я на лы, а Ба р ба ра Пя кар ская ці Іло на 
Кар пюк упэў не ны, што доб ра гэ та ра бі
ла Бе ла ру скае аб’ яд нан не сту дэн таў. 
А мя не ці ка віць Ва ша мер ка ван не?

— Та кая ды ску сія пра цяг ва ла ся шмат га-
доў, гэ та не толь кі з’я ва апош ня га „Ба со віш-
ча”. Я ска заў бы, што гэ та та кая га лоў ная 
ды ску сія, якая вя ла ся пры на го дзе ар га ні за-
цыі кож на га вы пу ску фе сты ва лю. У кож на-
га свае мер ка ван ні, у кож на га свае ра цыі. 
Пра фе сі я на лы, якія пры яз джа юць з Бе ла ру-
сі, ха це лі б вы сту паць на пра фе сі я наль ным 
фе сты ва лі, каб бы ла пра фе сі я наль ная апа-
ра ту ра, усё, што ва кол сцэ ны, пра фе сі я наль-
ныя га на ра ры і г.д. Ад нак трэ ба па мя таць, 
што са мо „Ба со віш ча” ўзнік ла з унут ра най 
пат рэ бы май го па ка лен ня — за раз лю дзей, 
якім ка ля пя ці дзе ся ці га доў, якія вый ш лі 
з вё сак і шу ка лі аль тэр на ты вы для вя ско-
вай на род най куль ту ры, якая жы ла та ды 
яш чэ на вёс цы. Яна пра цяг ва ла ся ў выг ля-
дзе пра цы на род ных ка лек ты ваў у Бель ску, 
Бе ла сто ку ці Гай наў цы. Для ма іх сяб роў, 
якія па ча лі ву чыц ца ва ўні вер сі тэ тах у Бе-
ла сто ку, Вар ша ве ці Люб лі не, гэ та га бы ло 
ма ла. Та му ме на ві та ўзнік той фе сты валь 

як аль тэр на ты ва для на род най куль ту ры. 
А я за быў ся, на што меў ад ка заць (смех).

— Ці Вы больш пры хіль ныя да кан цэп
цыі Ля во на Та ра сэ ві ча ці БА Су?

— За да ча да ку мен та лі ста — па ка заць гі-
сто рыю, якой яна бы ла на са мой спра ве. 
Я ў філь ме не ацэнь ваю, а про ста ад даю 
мік ра фон лю дзям, якія бы лі ан га жа ва ныя 
ў фе сты валь і яны вы каз ва юць свае дум-
кі. Гэ та бы ло б неп ра фе сі я наль на, ка лі я б 
ста віў ся па ад ным ці па дру гім ба ку гэ тай 
ды ску сіі. Да ку мен таль ны фільм гэ та не тая 
пра па ган да, якую за раз наг ля да ем перш за 
ўсё ў тэ ле ба чан ні ў Бе ла ру сі, але і ў Поль ш-
чы. Я ве даю, што ка лі ўзні кае неш та аб’ ек-
тыў нае, яно ме на ві та ўні вер саль нае і бу дзе 
гля дзец ца сён ня, праз ме сяц ці праз сто 
га доў.

— Ваш фільм пад т рым лі вае яш чэ ад ну 
тра ды цыю „Ба со віш ча” — рэк лам ны 
пла кат, афор м ле ны на шым пад ляш скім 
ма ста ком Мі рас ла вам Здрай коў скім, 
так як ра ней шыя пла ка ты фе сты ва лю 
афар м ля лі ся ма ста ка мі з Поль ш чы. Гэ
та так са ма бы ло Ва мі спла на ва на?

— Спра ва ў тым, што „Ба со віш ча” гэ та не 
быў толь кі му зыч ны фе сты валь і я ста раў-
ся гэ та па ка заць у філь ме. „Ба со віш ча” 
бы ло куль тур най з’я вай, якая ахоп лі ва ла, 

вя до ма, перш за ўсё му зы ку. Усё-та кі бы лі 
фе сты ва лі „Ба со віш ча”, ка лі па каз ва ла ся 
да ку мен таль нае кі но, ка лі бы лі ма стац кія 
су стрэ чы, ка лі бы лі пле нэ ры, у час якіх 
лю дзі неш та ма ля ва лі, пі са лі. Мне ха це ла-
ся па ка заць блі жэй тую куль тур ную з’я ву 
ў выг ля дзе не толь кі му зыч на га фе сты ва-
лю, але про ста ма стац ка га фе сты ва лю. 
Я — тра ды цы я на ліст. Ка лі ро біш фільм год 
ці два га ды, вар та зра біць шы рэй шы фон 
філь ма, каб гэ та не бы ла толь кі стуж ка, але 
так са ма пла кат, tra i ler, пра мо цыя і г.д. Каб 
фільм не за стаў ся про ста на па лі цы ў тэ ле-
ба чан ні, але каб лю дзі ме лі маг чы масць 
яго па гля дзець. Гэ та ўжо пя ты фільм, для 
яко га ўзнік пла кат — гэ та так са ма куль ту ра, 
куль тур ная з’я ва, якая за ста ец ца ў гі сто рыі.

— Вы ча ста пра цу е це па ра лель на. Хо дзяць 
чут кі, што Ваш чар го вы фільм бу дзе пры
све ча ны бе ла ру сам Бе ла сточ чы ны, якія 
ў 19441947 га дах вы е ха лі пад уп лы вам 
поль ска га пад пол ля і пра па ган ды поль скіх 
і бе ла ру скіх агі та та раў. Мо жа це ўжо неш та 
ска заць пра но вую пра дук цыю? 

— Гэ та ад на з тэм, над якой я пра цую. Ці 
з гэ та га ўзнік не фільм? Цяж ка мне ска заць. 
Ёсць ужо пэў ныя нап ра цоў кі, пра чы та ныя 
тэк сты, кніж кі, кан так ты... Усё-та кі пра цэс 
ства рэн ня та ко га гі ста рыч на га філь ма, дзе 
трэ ба мно га чы таць, шу каць мно гіх кан так-
таў у лю дзей вель мі доў гі. Трэ ба знай с ці 
яш чэ доб ра га спон са ра, які за хо ча пра фі-
нан са ваць та кі пра ект, бо да ку мен таль нае 
кі но гэ та да ра гая спра ва і сам гэ та га не зро-
біш. Па трэб ны лю дзі, апа ра ту ра, а яна ўсё 

больш су час ная і да ра гая, тэх на ло гіі — гэ та 
скла да ны пра цэс. Я маю шчас це, што пра-
цую на Бел са це, дзе час ад ча су маю маг-
чы масць та кія вя лі кія пра ек ты, уліч ва ю чы 
іх бю джэ ты, рэ а лі за ваць. Ці ат ры ма ец ца 
гэ ты фільм, па ба чым. Ёсць яш чэ ін шыя тэ-
мы, які мі зай ма ю ся, пра якія па куль што не 
ха чу га ва рыць.

— Тэ ма пас ля ва ен най дэ пар та цыі, зда ец
ца, ма ла дас ле да ва ная і на о гул ма ла хто 
ёю зай маў ся?

Ма ла вя до мая і ма ла хто пра гэ та пі саў. 
На шчас це яш чэ ёсць жы выя лю дзі 
— свед кі гі сто рыі, перш за ўсё ў Бе ла ру сі. 
Гэ та ўжо дру гое, або трэ цяе па ка лен не 
вы хад цаў з Пад ляш ша, якіх бы ло 36 
ты сяч. Гэ та вель мі скла да ныя, ці ка выя 
гі сто рыі вар тыя за фік са ва ння.

— За вяр ша ю чы раз мо ву: ма е це ўжо пла
ны на пер шыя вы ход ныя пас ля Пят роў кі?

— Так, бо я ез джу ў сваю вё ску, у Ка ша лі, 
і столь кі ў мя не пла наў, што не ве даю, 
коль кі спат рэ біц ца га доў, каб іх рэ а лі за-
ваць. За раз трэ ба пе рак рыць хлеў і шу-
каю май ст ра, які тым зой мец ца. Я ма гу 
толь кі быць яго па моч ні кам, бо ўсё-та кі 
пры та кой ра бо це больш па трэб ныя ін-
жы нер скія та лен ты.

— Та ды хай здзяй с ня ец ца тое, што Вы 
за ду ма лі! Дзя кую за раз мо ву.

vУршуля ШУБЗДА

1Fпрацяг „Ба со ві шча”
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28.06 — 04.07

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 28-30.06. на го ды для ўзмац-
нен ня пра фе сій най па зі цыі. Больш сі лы і ба я-
ві тас ці. Па дзе ліш ся сва і мі та ям ні ца мі, рас сак-
рэ ціш ін т ры гі. Не па зы чай гро шай на вя лі кія 
па куп кі. У лі пе ні бу дзеш сур’ ёз на ду маць пра 
су вя зі. Па пы тай ся ў зна ё мых пра да дат ко вы 
за ня так. Па ці каў ся на ту раль най ме ды цы най.
(21.04. — 21.05.) 29-30.06. здзяй с нен не не ка-
то рых мар і пла наў мо жа ака зац ца па-дзі ця ча-
му про стае. Пас ля зры ваў аба вяз ко ва доб ра 
ад пач ні на сон цы і над ва дой. Кры ху цяж ка да га-
ва рыц ца. Доб ры час на прыз нан ні на па чат ку 
лі пе ня. На фай ныя су стрэ чы не спаз няй ся і не 
вы ходзь з іх за ра на.
(22.05. — 22.06.) 27-30.06. зор кі спры я юць 
твай му кам па ней ска му жыц цю. 30.06. но выя 
ідэі і рэ ва лю цый ныя пра ек ты зной дуць умо вы 
для рэ а лі за цыі. Ма еш доб ры нюх да ін та рэ саў 
— у кан цы чэр ве ня. Са праўд ны пе ра лом у біз-
не со вых спра вах. Га то вы да са ма ах вяр нас ці, 
пе ра мо жаш, толь кі ад кінь не пат рэб ш чы ну. 
Трэ ні руй па ма лень ку.
(23.06. — 23.07.) Бла гі на строй, але ка рот ка. 
Хтось мо жа спра ба ваць увес ці ця бе ў зман. 
Не за леж на ад хо ду па дзей, не ад сту пай ад 
сва іх прын цы паў. На пра цы будзь ме та дыч-
ны і цяр п лі вы. Пла на ва ная па ез д ка мо жа не 
ад быц ца ці не ўдас ца. Прый дуць вя лі кія ві-
таль ныя сі лы. Мо жа, сядзь на ды е ту ве ге?
(24.07. — 23.08.) 27-30.06. тваю спе ласць 
і цяр п лі васць да хат ніх пра тэ стуе Марс. Ад-
чу еш, быц цам у ця бе ўсту пі ла но вае жыц цё. 
Піль нуй ся ад ашу кан цаў і асоб, якія схо чуць 
пап са ваць тваю рэ пу та цыю. Ка ро ва, якая 
мно га мы чыць, ма ла ма ла ка дае; са праў ды 
вя лі кія лю дзі — вель мі сціп лыя. Піль нуй сваё 
зда роўе — ві ру сы не спяць!
(24.08. — 23.09.) 29-30.06. сек стыль Мер ку-
рыя з Ура нам пад су нуць та бе за ду му, якая пап х-
не ў пе ра д тваю кар’ е ру! Доб рае зда роўе, але 
перш за ўсё піль нуй свой страў нік. Сва ёй сі лай, 
ад ва гай і ра шу час цю за дзі віш на ват са мую ся-
бе. Ды ка лі за ка ха еш ся, твой са ма кан т роль, 
па мяр коў насць і спа кой лоп нуць як мыль ны пу-
зыр, а гіп на тыч ны ўплыў ка ха най асо бы мо жа 
пе ра ку ліць тваё жыц цё. Ста рэй шыя Дзе вы мо-
гуць су стрэць сваю даў нюю лю боў.
(24.09. — 23.10.) 29-30.06. на го ды да та го, 
каб вый с ці па-за схе мы, да но вых вык лі каў. Най-
леп шы час на не га цы я цыі на пра цы. Тры май 
у ру ках па вад кі на ра бо це — мо жаш шмат зда-
быць, але і ня ма ла стра ціць; лі пень мо жа быць 
пе ра лом ным для тва ёй фір мы. Пе ра мо гі сяб роў 
за ах во цяць і ця бе да та го, каб і ты ад г роб свае 
пры сы па ныя ма ры і пла ны. Вар та сха дзіць на ме-
даб с ле да ван не.
(24.10. — 22.11.) 27-30.06. змо жаш фар сі-
ра ваць кож ны план. У ка хан ні ры зы коў на і го-
ра ча. На ра бо це будзь гнут кім. Най боль шыя 
пос пе хі на пра цы ў Скар пі ё наў з ІІІ дэ ка ды. 
Асаб лі ва 29-30.06. доб ры час на эк за ме ны, 
на бы ван не ве даў і трап ныя выс но вы. Ста рай ся 
не сяб ра ваць з вы пад ко вы мі людзь мі, асаб лі ва 
суст рэ ты мі ў дзіў ных вы пад ках ці мес цах. На 
пра цы ці ў шко ле не на сі нос вы со ка, але і не 
бал ба чы па-па ніб рац ку.
(23.11. — 22.12.) Не ста на ві ся пра ца го лі кам, 
учуў шы пах гро шай! Не пат рэб ныя сум нен ні, бо 
боль шасць тва іх апа сак — толь кі ўяў ныя. У чэр ве-
ні ўзмоц ніш сваю па зі цыю, у лі пе ні хо піш ве цер 
у вет ра зі. Хоць у пер шым тыд ні лі пе ня ад чу еш ся-
бе ад су ну тым на ба ка выя пу ці або бу дзе хтось-
ці, хто бу дзе ад к ры та вы каз вац ца бла га аб тва іх 
кам пе тэн цы ях. Змя ні імідж — па ма ла дзе еш.
(23.12. — 20.01.) 27-30.06. даб’ еш ся ча гось ці 
нез вы чай на га і вя лі ка га. Да га во рыш ся ў важ-
ных хат ніх спра вах. Уме ла спа лу чыш пры ем нае 
з ка рыс ным. На ват ка лі кры ху раз мах неш ся 
з вы да ван нем гро шай, з тор ба мі не пой дзеш. 
На сі та ліс ман з онік су ці хал цэ до ну. Ад к ры еш 
но выя шан цы, увя дзеш у жыц цё зме ны. У пер-
шыя дні лі пе ня шмат зро біш, за ся ро дзіў шы ся; 
не страць з ва чэй важ на га. Доб ра вы сы пай ся, 
ста рай ся спаць у поў най цем ры.
(21.01. — 19.02.) Уда дуц ца су до выя спра вы 
і юры дыч ныя спрэч кі, бу дзеш мець моц ныя ар-
гу мен ты. Ва да лей без за нят ку мае шанц знай с ці 
пра цу, ды пры да дуц ца рэ ка мен да цыі. Скан цэн т-
руй ся на зда роўі. Грун тоў ны па ра дак пры дас ца 
до ма; вы кі нь не пат рэб ш чы ну, наз бі ра ную га да-
мі, ачыс ць плынь энер гіі ў ха це. Змя ні нез да ро вы 
спо саб жыц ця, ды хай свя до ма, па ці каў ся ёгай.
(20.02. — 21.03.) Паш час ціц ца та бе ва ўсім, бо 
зор кі зня суць дзе ян не не каль кіх тва іх не аб ду ма-
ных ра шэн няў. Да ка жаш, то мо жаш шмат і трэ-
ба з та бою лі чыц ца. Ры бы з пе ра ло му лю та га 
і са ка ві ка ад но вяць ста рыя зна ём ствы і хтось, 
даў но за бы ты, мо жа на но ва стаць вель мі бліз-
кім. У біз не се не стаў уся го на ад ну кар ту! Ад-
чы ні сэр ца на ка хан не. У ма ё мас ным пла не 
маг чы мыя зда быт кі. Вер нец ца та бе раў на ва га 
і ззян не ў ва чах!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. лі тоў скі го рад ка ля кры ніц рэч кі Ду бі сы, 2. каш та рыс рас хо-
даў і да хо даў дзяр жа вы, прад пры ем ства, 3. ман голь ская пу сты ня, 
4. дэ ка ра тыў ны куст з бе лы мі па ху чы мі квет ка мі (Jas mi num), 5. 
па мят ная ўзна га ро да пры зё ру, 6. кар пац кая ра ка ў Уж га ра дзе, 7. 
вядзь мар, 8. До нальд, прэ зі дэнт ЗША, 9. рас лі на за вер ша ная ма каў-
кай, 10. ста ра жыт ны го рад ў Уз бе кі ста не, 11. вё ска.

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 22 ну ма ра
Доўг, ка рэ та, нос, лю ты, ба ян, ча ра да, мы ла, во зе ра, бор, ах вя ра, 

ляў ша, хлеб, пуш ча, Люб лін, ку ма.
Ра шэн не: Лю боў гэ та ча со вая хва ро ба ле ча ная шлю бам.

Ня гле дзя чы на спрэч ныя ак цёр скія 
здоль нас ці, Аль ма змаг ла пра віль на 
ства рыць свой воб раз, у якім ёй, на пэў-
на, вель мі да па мог пра дзю сар Гу ля ніц-
кі. У сваю чар гу «Сак рэт міс Брынкс» 
ста ла пер шай кры мі наль най ка ме ды яй, 
рэ а лі за ва най у Поль ш чы. Аль ма Кар 
сы гра ла ак т ры су Ван ду Тар скую, па даз-
ра ва ную ў за бой стве аме ры кан кі Кэ ці 
Брынкс. Жур на ліст ка «Про ста з мо ста» 
не паш ка да ва ла слоў жор ст кай кры ты кі. 
Па раў ноў ва ю чы Аль му з Ле най Жа лі-
хоў скай, якая грае Кэ ці Брынкс, яна на-
пі са ла: «Ле на Жа лі хоў ская, та ле на ві тая 
і ра зум ная ма стач ка, ня гле дзя чы на тое, 
што за ка ціў шы во чы, ні ко га не пе ра кон-
вае ў сва ёй хва ро бе і, трэ ба прыз наць, 
знач на больш спа гад лі вая, чым тоў стая 
і выг ля да ю чая на трыц цаць... і па ру 
га доў Аль ма Кар». Хоць у 1936 го дзе 
ў рам ках пра соў ван ня філь ма Аль ма 
двой чы з’яў ля ла ся на вок лад цы «Кі но» 
(ра ней яе здым кі ўпры гож ва лі вок лад кі 
ча со пі са ў 1934 і 1935 га дах), мер ка ван-
не кры ты каў прад каз ва ла, што яе пяць 
хві лін па воль на за кан ч ва ец ца. З’я ві лі ся 
ма ла дзей шыя ак т ры сы, а Гу ля ніц кі прых-
ва рэў і кі нуў кі но.

У лю тым 1937 го да Аль ма Кар так са ма 
да ла ін тэр в’ю жур на ліст цы ча со пі са «Кі-
но для ўсіх і тэ атр», у якім рас па вя ла пра 
свае ўра жан ні ад не каль кіх ме ся цаў зна-
хо джан ня ў Югас ла віі і Ве не, па дзя ліў шы-
ся ўра жан ня мі ад Дал ма цыі. У ста лі цы 
Аў ст рыі яна ска ры ста ла ся маг чы мас цю 
трэ ні ра вац ца і да ве дац ца пра ма стац-
кае ася род дзе. У кан цы раз мо вы яна 
ад зна чы ла, што пра цуе над са бой, каб 
хут чэй вяр нуц ца да філь ма. «Гэ та па ве-
дам лен не, не сум нен на, па ра дуе на тоў пы 
пры хіль ні каў Аль мы Кар, сэр ца якіх за ва-
я ва ла пры га жосць, та лент і сціп ласць», 
— пад вёў рэ дак тар Б. Т. Пас ля «Сак рэ ту 
міс Брынкс» Аль ма Кар больш не з’яў ля-
ла ся на эк ра не. Ме ся ца мі яна зноў ста ла 
Лі дзі яй Пі карт, жы хар кай вар шаў скай ка-
мя ні цы па ву лі цы Свен так шы скай.

Спа да ры ня Шы ма но віч

У 1938 ці 1939 го дзе Лі дзія Пі карт вый-
ш ла за муж дру гі раз. Адам Шы ма но віч 
стаў яе выб ран ні кам, да вай ны кі раў нік 
па дат ко вай па ла ты ў Поз на ні, а пас ля 
вай ны су пра цоў нік Мі ні стэр ства фі-
нан саў у Вар ша ве. Муж Лі дзіі па хо дзіў 
з сям’і па ла ні за ва ных ар мян, быў сы-
нам па ва жа на га гі сто ла га і эм б ры ё ла га 
Ула дзіс ла ва Шы ма но ві ча і стры еч ным 
бра там та ле на ві та га пі я ні ста Збіг не ва 

Шы ма но ві ча (8-га лаў рэ а та прэ міі на IV 
Між на род ным кон кур се фар тэ пі я на імя 
Фры дэ ры ка Ша пэ на ў 1949 го дзе). Муж 
і жон ка жы лі ў Льво ве, дзе пры бы лі да 
па чат ку Дру гой су свет най вай ны. По тым 
муж і жон ка пас пеш лі ва спа ка ва лі каш-
тоў ныя рэ чы (у іх бы ло шмат скуль п тур 
і кар цін до ма) і се лі ў цяг нік да Ло дзі, 
але пад час па да рож жа ва гон, у якім яны 
раз мяш ча лі каш тоў ныя рэ чы, згу біў ся. 
У Ло дзі Шы ма но ві чы пе ра жы лі цяж кія 
га ды вай ны, а пас ля вай ны жы лі ра зам 
у Вар ша ве. Хоць у іх не бы ло дзя цей, яны 
бы лі вель мі за ка ха ныя адзін у ад на го. 
Ёсць на ват фо таз ды мак ма ла до га Ада-
ма Шы ма но ві ча з прыс вя чэн нем: «Мая 
лю бі мая жон ка. Адам».

Бы лая ак т ры са доб ра за рэ ка мен да ва ла 
ся бе ў ро лі хат няй гас па ды ні, а вы шыў ка 
ста ла яе лю бі мым за нят кам. Вяр нуц ца 
да філь ма ўжо не ат ры ма ла ся, бо Стэ-
фан Гу ля ніц кі, які пра соў ваў яе, па мёр 4 
ве рас ня 1940 г. у Вар ша ве. Ак ра мя та го, 
ка му ні стыч ныя ўла ды не ах вот на ўклю-
ча лі ў філь мы між ва ен ных ар ты стаў. 
Са ма Лі дзія не ах вот на вяр та ла ся да 
філь ма ва га мі ну ла га і паз бя га ла на ладж-
ваць больш цес ныя ад но сі ны з су се дзя-
мі. Пас ля яе кар’ е ры за ста лі ся толь кі 
шмат лі кія фо таз дым кі ў шуф ля дзе. Яна 
пе ра піс ва ла ся з сям’ ёй, якая пра жы ва-
ла ў Гі жыц ку. Пас ля вай ны яе ся стра 
Ні на пе ра е ха ла ту ды з Грод на, а яе ма ці 
Воль га пад час вай ны аў да ве ла, а по тым 
так са ма брат Ула дзіс лаў Іва ноў скі (змя-
ніў проз віш ча з Юры Іва ноў) з жон кай 

9Fпрацяг

і дзець мі, якія ра ней жы лі ў Бар лін ку ка-
ля Шчэ ці на. Ма ці Лі дзіі па мер ла ў кан цы 
1940-х га доў і па ха ва на на пра ва слаў ных 
мо гіл ках у Бе ла сто ку. У на ступ ныя га ды 
ся стра Лі дзіі Ні на Стэ фа но віч пе ра е ха ла 
ў Кен т шын.

Адам Шы ма но віч па мёр 4 лі пе ня 1979 г. 
у Вар ша ве ва ўзрос це 75 га доў. Па ха ва-
ны ён на Паў ноч ных га рад скіх мо гіл ках 
у Вар ша ве. Лі дзія вель мі пе ра жы ла 
смерць ка ха на га му жа, з якім яна пра-
жы ла ра зам амаль со рак га доў. Муж, 
вя до мы сва ёй даб ры нёй, ча ста змяк чаў 
яе няп ро сты ха рак тар. Пас ля яго ады хо-
ду Лі дзія не маг ла знай с ці ся бе ў но вай 
сі ту а цыі, і яна па воль на па ча ла губ ляць 
сі лы. Яе ма лод шая ся стра Ні на пра цяг ну-
ла ру ку да па мо гі, і яна пе ра е ха ла з Кен т-
шы на ў Вар ша ву, каб даг ля даць сяст ру.

У па чат ку 1992 го да Лі дзія зла ма ла сцяг-
но і тра пі ла ў баль ні цу. Пас ля ава рыі яна 
больш не вяр ну ла ся ў поў ную фор му. 
Сям’я вы ра шы ла ад п ра віць яе ў дом са-
ста рэ лых у Ста ніс ла во ве Пер шым. Там 
Лі дзія Шы ма но віч з Іва но вых pri mo vo to 
Pic kart па мер ла 13 лі пе ня 1992 го да. Дзя-
ку ю чы на ма ган ням ма лод шай ся стры 
Ні ны, це ла да ва ен най ак т ры сы бы ло 
ад ве зе на ў Кен т шын і па ха ва на там на 
мяс цо вых мо гіл ках пас ля ім шы па пра-
вас лаў ным аб ра дзе. Пас ля смер ці Лі дзіі 
Шы ма но віч-Аль мы Кар Ні на Стэ фа но віч 
пе ра да ла апош нія па мят кі Му зею кі не ма-
таг ра фіі ў Ло дзі.

v(лук) 

 Аль ма Кар і Ула дзіс лаў Герц у «За баў цы» (фо та з На цы я наль на га ліч ба ва га ар хі ва, Ілюст ра ва ны кан цэрн, што дзён ны кур’-
ер — Ілюст ра цый ны ар хіў, да ве дач ны ну мар 1-К-12379-2) — гі ста рыч ны пар тал His t mag.org

Аль ма Кар
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«Па цы фі ка цыя — гэ та сло ва з пры-
го жых вы то каў. З ла цін ска га pax — мір, 
вы во дзіц ца pa ci fi  ca tio — пры мі рыць. У ко-
ліш няй Рэ чы Пас па лі тай пас ля ро ка шаў 
ці двай ных элек цый склі ка лі па цы фі ка-
цый ныя сей мы дзе ля пры мі рэн ня і пры-
ту шэн ня нап ру жан няў. З хо дам ча су pa ci-
fi  ca tio, як і шмат ін шых слоў, адар ва ла ся 
ад свай го ко ра ня. У су час ных слоў ні ках 
суп ра ва джа юць яго вы ключ на зна чэн ні 
на сіл ле, бру таль насць, тэ рор, зніш чэн не, 
а аба зна чае яно сі ла вое зду шэн не бун-
ту, за ба стоў кі, ма ні фе ста цыі або зброй-
ныя кар ніц кія эк с пе ды цыі, асаб лі ва на 
аку па ва ных тэ ры то ры ях. Та кія па цы фі-
ка цыі суп ра ва джае яш чэ ад но сло ва 
— смерць», — так на пі са ла Да ро та Вы соц-
кая ва ўвод ным раз дзе ле толь кі што вы-
да дзе най кні гі „Za mor do wa ne wsie”.

Кні гу вы даў Фонд імя Кан стан ці на 
Аст рож ска га. У ёй апі са ны най больш 
вя до мыя па цы фі ка цыі, здзей с не ныя гіт-
ле раў ца мі ў г.зв. Be zirk Bia lys tok. Гэ тая 
спе цы яль ная ак ру га, якая ахоп лі ва ла 
прыб ліз на тэ ры то рыю да ва ен на га Бе ла-
стоц ка га ва я вод ства. У лі ку су аў та раў 
кні гі жур на лі сты што ме сяч ні ка „Przeg ląd 
Pra wos ław ny” Да ро та Вы соц кая, Ан на 
Ра дзю ке віч, Мі хал Боў т рык, Га лі на Ма-
тэй чук, Ан д рэй Ваш ке віч. На шым чы та-
чам вя до мы зла чын ствы, здзей с не ныя 
гіт ле раў ца мі ў Сло хах-Ан на поль скіх, Лаз-
нях, Па поў цы, Рай ску. Ап ра ча наз ва ных 
мяс цо вас цей у час Дру гой су свет най 
вай ны па цяр пе лі так са ма мяс цо вас ці 
ў за ход няй част цы на ша га ва я вод ства: 
Кра со ва-Чэн ст кі, Гжэн ды, Рош кі-Водзь-
кі, Яб лонь-Доб кі ды ін шыя. Ах вя ра мі 
гіт ле раў скіх па цы фі ка цый ста лі так са ма 
мяс цо вас ці між ва ен на га Бе ла стоц ка га 
ва я вод ства, якія пас ля вай ны апы ну лі ся 
ў ме жах Бе ла ру сі: Шаў лі чы, Кня жа вод цы, 
Зі ня кі. Гэ тыя мяс цо вас ці ад да лі ў час 
вай ны дзя сят кі і сот ні ня він ных ах вяр. 
І шмат ін шых мяс цо вас цей — рас ст ра ля-
ных, вы се ле ных...

16 чэр ве ня 1942 го да гіт ле раў цы рас-
ст ра ля лі 149 жы ха роў Рай ска ў па рад ку 
ка лек тыў най ад каз нас ці за здзей с не ны 
не да лё ка вё скі на пад на ня мец кі пат-
руль. З кож на га до ма да рос лы муж чы на, 
а ка лі не быў пры сут ны, то ад на асо ба 
з сям’і. 149 ча ла век спа чы лі ў брац кай 
ма гі ле пры вя ско вай за гу мен най да ро-
зе. Апош ніх жы ха роў вё скі ра заг на лі па 
шы ро кім на ва кол лі, шмат іх тра пі ла на 
пры му со выя ра бо ты ў Гер ма нію. Усе бу-
дын кі, ра зам з цар к вой, бы лі зне се ны, 
вё ска бы ла раз бу ра на, на ват быў выр ва-
ны брук з ву лі цы — Райск меў счэз нуць 
на заў сё ды...

Ад нак аку пан ту не су джа на бы ло 
доў га па на ваць; два га ды паз ней быў 
ён праг на ны ў сваё ло га ва. Што га до ва 
ў га да ві ну ра ен скай тра ге дыі ў мяс цо вай 
цар к ве, якая ў пас ля ва ен ныя га ды бы ла 
пры ве зе на з па цяр пеў ша га па доб ную 
тра ге дыю Па ту ры на за За мос цем, слу-
жыц ца па мят нае бо гас лу жэн не. Збі ра-
юц ца та ды жы ха ры і вы хад цы з Рай ска. 
Сё ле та бы ло іх пад сот ку. Пас ля лі тур гіі 
ў цар к ве ідзе шэс це на мес ца брац ка га 
спа чы ну ра ян, там пра віц ца па ні хі да.

Ка рот кія афі цый ныя пра мо вы ска за лі 
сё ле та ра ен скі на ста я цель а. Ярас лаў 
Го дун, бель ская войт Ра і са Ра ец кая, па-
сол Сей ма Яў ген Чык він, а рэф лек сіў ны 
ўспа мін — Яў ге нія Шум ская, мяс цо вая 
жы хар ка, та ды двух га до вая дзяў чын ка, 
вы не се ная на ма ця рын скіх ру ках, якая 
но сіць у са бе ўсю па мяць пра тра ге дыю 
і яе на ступ ствы. Апош ні мі га да мі пры сут-
ні ча ла ў Рай ску і па стар з Ня меч чы ны 
Бар ба ра Фі лер, ка ю чы ся за здзей с не ныя 
ей ны мі зем ля ка мі зла чын ствы. Сё ле та 
не маг ла яна пры сут ні чаць па ся мей ных 
пры чы нах.

Гіт ле раў скі тэ рор на кі ра ва ны быў не 
толь кі су праць жы доў; на цы сты ў да лей-
шай пер с пек ты ве на цэль ва лі ся так са ма 
і на ін шыя на ро ды. Вось з 1 жніў ня 1941 
го да ачо ліў Бе ла стоц кую ак ру гу Эрых 
Кох, які неў за ба ве стаў так са ма рэй х ска-
мі са рам Ук ра і ны. У кра са ві ку 1942 го да 

„Быў вя до мы сва ёй жор-
ст кас цю і бру таль нас цю, 
за што ат ры маў у пар тый-
ных ко лах мя нуш ку «дру гі 
Ста лін». Быў рэ ка мен да-
ва ны мі ніст рам ус ход ніх 
аку па ва ных зя мель А. 
Ро зен бер гам на па са ду 
рэй х ска мі са ра Ра сіі, дзе 
аку па цый ны рэ жым му сіў 
быць най больш жор ст-
кім, але Гіт лер пра мым 
за га дам прыз на чыў яго 1 
ве рас ня 1941 рэй х ска мі-
са рам Ук ра і ны. (...) З на-
сту пам Са вец кай ар міі 
па між 23 кра са ві ком і 7 
мая 1945 уцёк на ле да ко-
ле «Os t p reußen». З Пі лау 
праз Хель скую ка су, Ру ген 
і Ка пен га ген даб раў ся да 
Флен с бур га. У маі 1949 
быў арыш та ва ны бры тан-
скім вой ска мі. Са вец кі Са-
юз на стой ваў на яго эк ст-
ра ды цыі, але ж бры тан скі 
ўрад вы ра шыў пе ра даць 
яго Поль ш чы. 9 са ка ві ка 
1959 быў пры га во ра ны 
поль скім су дом да смер ці 
за зла чын ствы суп роць 
поль ска га на сель ні цтва 
(бы ла да ка за ная яго ві на-
ва тасць у смер ці 400 000 

мі нам. Ад па вед на гэ тай па зі цыі вы браў 
ста лі цай Рэй х ска мі са ры я та Ук ра і ны 
го рад Роў на. Лі чыў ук ра ін цаў пад людзь-
мі. Пры чы ніў ся да смер ці ка ля ча ты рох 
мі льё наў лю дзей ва Ук ра і не. Яш чэ два 
з па ло вай мі льё на ча ла век бы лі дэ пар та-
ва ны ў Гер ма нію, дзе пра ца ва лі як остар-
бай та ры...”.

Смя рот ны пры суд на Эры ху Ко ху 
не быў вы ка на ны, бо быц цам ва жыў 
ён менш чым 50 кі ла гра маў, а на та кіх 
асо бах пры су ду не вы кон ва лі. Ад нак лі-
чыц ца, што пры чы най яго кам фор т на га 
зня во лен ня бы ла на дзея, што ўдас ца ад 
яго раз да быць ін фар ма цыю пра мес ца 
схо ву „Ян тар на га па коя”, скра дзе на га гіт-
ле раў ца мі пад Ле нін г ра дам. Ад нак та кое 
не ўда ло ся. Зла чын ца, на яко га сум лен-
ні мі льё ны ах вяр, у вы ні ку па лі тыч най 
ін т ры гі жыў кам фор т на да на ту раль най 
смер ці ва ўзрос це 90 га доў.

Га да ві ны тра ге дыі ад зна ча юць, 
у прын цы пе, толь кі мяс цо выя. Да ро та 
Вы соц кая: „Зда ва ла ся б, што ся род на-
сель ні цтва на шай кра і ны па мяць аб Дру-
гой су свет най вай не бе ра жэц ца і пе ра-
да ец ца чар го вым па ка лен ням. З хо дам 
ча су, ад хо джан нем све дак, ве ды гэ тыя 
за сты ва юць у схе мах, аба гуль нен нях, 
фаль шы вых уяў лен нях і „га да ві нах у го-
нар”. Мі лі тар ныя дзе ян ні, уз б ра ен не, 
мун дзі ры, ма юць сва іх па клон ні каў, 
зай ма юц ца імі і дас лед чы кі, і лю бі це лі; 
што дзён нае жыц цё ў час аку па цыі і та-
дыш няя паў сюд насць зла чын стваў утам-
ля юць, не ці ка вяць...”.

Яў ге нія Шум ская: „Мі ну ла 78 га доў. 
Ця гам столь кіх га доў адыш ло на ват тое 
па ка лен не, якое бы ло вы не се на на ру ках 
на шых ма ця рэй з тае страш нае тра ге-
дыі. Сён ня звяр та ю ся да трэ ця га па ка-
лен ня, якое ак ру жае нас. Гэ та май му па-
ка лен ню пе ра да лі і ра ска за лі на воч ныя 
свед кі тую страш ную тра ге дыю. Пас ля 
столь кіх га доў ста ра ем ся пе ра даць вам, 
каб ні ко лі не за бы лі та го дня — 16 чэр ве-
ня 1942 го да. Гэ та быў так са ма аў то рак, 
даж дж лі вая ра ні ца. Гэ та кроп лі даж джу 
з не ба аб мы ва лі кроў тых ня він ных лю-
дзей, якіх прык ры ла гэ тая зям ля. Гэ та 
мі ла, што ва шай зго дай і ар га ні за ва нас-
цю, да ка за лі вы ва шай пра цай, што не 
за бу дзе це та го дня. І пе ра да вай це чар-
го вым па ка лен ням гэ тыя сло вы: „Бо то 
ма ма са ма ўсё ад бу да ва ла і на ву чы ла 
бліж ня га лю біць”. То на ва шых ва чах вы-
ра ста лі му ры но вай шко лы-ты ся ча год кі, 
бу да ва лі кра му, пункт пры ё му ма ла ка, 
сві на фер му; вы рас ла но вая цар коў ка, 
дзе вы хрыс ці лі ся, вян ча лі ся і ра дзі ла ся 
трэ цяе па ка лен не. Гэ та вы ка па лі вы ем-
кі пад фун да мен ты До ма куль ту ры, які 
ця гам са ра ка пя ці га доў быў го на рам 
і сла ваю на шай вё скі. До ка зам та го быў 
дзень 17 чэр ве ня 1973 го да, ка лі на ша 
вё ска бы ла ўзна га ро джа на Кры жам 
Грун валь да ІІІ кла са, які быў па меш ча ны 
ў Із бу на род най па мя ці. Гэ та дзя ку ю чы 
вам мы ўзба га ці лі ме ма ры яль ную сця-
ну па мят ка мі ва шых бліз кіх. Бо на ват 
гі сто ры кі здо ле лі знай с ці толь кі 28 здым-
каў на шых бліз кіх, бо ўсё тое, што бы ло 
па мят ка мі, бы ло спа ле на ра зам з ты мі, 
якія зы хо дзя чы з жыц ця ха це лі, каб мы 
жы лі год на. На брац кай ма гі ле па мар да-
ва ных уз ве дзе ны пом нік пры све ча ны 
іх нім па ку там. На тым пом ні ку ўзно сяц-
ца ру кі ў не ба. Гэ та на іх па мяць, бо гэ та 
яны ўзно сі лі ру кі ў не ба і кры ча лі: „Ба-
чыш, Бо жа, як ня він ныя лю дзі гі нуць!” 
Бе ра жы це сло ва Райск! Бо Райск то рай 
— жы ві і не ўмі рай!”

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

Райск, 
спра вяд лі васць і па мяць

Эрых Кох вы дае за гад: „Цяж кія пра ві ны 
па ля каў і жы доў ды ін шых чле наў не ня-
мец кай на цы я наль нас ці здзей с не ныя на 
шко ду нем цаў ды ін шыя пра ві ны тых на-
цы я наль ных груп раз г ля да юць па ля выя 
су ды. Ка лі жыц цё і ма ё масць нем цаў 
апы нуц ца пад паг ро зай, мож на за га даць 
ак ты пом сты”. І неў за ба ве, два ме ся цы 
паз ней, та кі акт пом сты быў здзей с не ны 
ў Рай ску.

Эры ха Ко ха лі чаць аў та рам на ступ на-
га вы каз ван ня: „Мне трэ ба, каб па ляк 
пры су стрэ чы з ук ра ін цам за бі ваў ук ра-
ін ца і, на ад ва рот, каб ук ра і нец за бі ваў 
па ля ка. Ка лі да гэ та га па да ро зе яны 
заст рэ ляць жы да, гэ та бу дзе як раз тое, 
што мне трэ ба... Не ка то рыя на іў на ўяў ля-
юць са бе гер ма ні за цыю. Яны ду ма юць, 
што нам па трэб ныя ру скія, ук ра ін цы 
і па ля кі, якіх мы б вы му сі лі раз маў ляць 
па-ня мец ку. Але нам не пат рэб ныя ані 
ру скія, ані па ля кі, ані ўкра ін цы. Нам 
па трэб ны ўрад лі выя зем лі”. Ві кі пе дыя: 

па ля каў), ад нак ні ко лі не быў асу джа ны 
за зла чын ствы на тэ ры то рыі Ук ра і ны. 
Так са ма як ка мі сар Бе ла стоц кай ак ру гі 
і рэй х ска мі сар Ук ра і ны, ку ды ўва хо дзі лі 
паў д нё выя бе ла ру скія зем лі, ві на ва ты 
ў вы ніш чэн ні бе ла ру ска га на сель ні цтва. 
Пад час су ду ка заў пра свае сім па тыі да 
СССР, ста віў за сваю зас лу гу суп раць дзе-
ян не ства рэн ню ўкра ін скай дзяр жа вы. 
Смя рот ны пры суд не быў вы ка на ны, афі-
цый на з-за праб ле мы са зда роў ем. Па-
вод ле не ка то рых вер сій, яму бы ло да ра-
ва на жыц цё ў аб мен на ін фар ма цыю пра 
мес цаз на хо джан не скра дзе ных нем ца мі 
ў ча се вай ны тво раў ма ста цтва. Згод на 
з поль скі мі ды сі дэн ц кі мі кры ні ца мі, ут-
рым лі ваў ся ў да во лі ўтуль ных умо вах 
— меў тэ ле ві зар, ат рым лі ваў з За ха ду 
ча со пі сы і ле кі”.

Ук ра ін ска моў ная Ві кі пе дыя: „Яго 
праў лен не ва Ук ра і не ад зна ча ла ся асаб-
лі вай жор ст кас цю. Лі чыў Ук ра і ну не 
на цы я наль ным, а тэ ры та ры яль ным тэр-

 Ан на Ра дзю ке віч, Яў ге нія Шум ская, Да ро та Вы соц кая


