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Бургамістр Гайнаўкі 
Ежы Сірак 12 лютага 
арганізаваў у Гайнаў
скім доме культуры 
публічныя дэбаты 
пад лозунгам «Пера
адолейма розніцы» 
у справе адзначання 
Нацыянальнага дня 
памяці выклятых жаў
нераў у Гайнаўцы.

седзямі. Бургамістр Ежы Сірак сказаў, 
што сарганізаваў дэбаты, выходзячы на
супраць просьбам сем’яў ахвяр атрада 
Рамуальда Райса «Бурага», якія моцна 
перажылі гайнаўскія маршы памяці вык
лятых жаўнераў. Звярнуў ён увагу на 
сужыццё беларусаў і палякаў у мінулым 
і супольнае ваеннае змаганне на розных 
франтах. Бургамістр прыгадаў, што шмат 
жаўнераў з Арміі Андэрса вярнулася 
ў Польшчу, каб будаваць айчыну ў такіх 
умовах, якія тады былі, а няма простага 
адказу наконт дзейнасці выклятых жаў
нераў, якіх лёс назваў складаным і трагіч
ным.

— Для мяне выклятыя жаўнеры, гэта 
былі людзі, якія не мелі выбару, не падыхо
дзілі пад амністыю. Гэта героі, якія, нягле
дзячы на страчаныя пазіцыі, змагаліся да 
канца за краіну, — заявіў Давід Паляшук 
з «Нацыянальнай Гайнаўкі», які падаваў 
заяўку на арганізаванне ІІ Гайнаўскага 
маршу памяці выклятых жаўнераў.

— Гасподзь прабачае заўсёды, людзі 
часам, а гісторыя ніколі. Гісторыя павінна 
нас вучыць. Павінен быць дыялог і зразу
менне, а нас, духоўных, абавязвае маліт
ва, каб не было больш такіх трагічных зда
рэнняў. Павінны быць сужыццё, дыялог, 
пакора, узаемнае зразуменне і любоў. 

Я за тым, каб не было тут маршаў. Тут жы
вуць людзі, якія памятаюць тыя страшныя 
здарэнні і не трэба абвастраць абставін, 
— сказаў мітрафорны протаіерэй Міка
лай Келбашэўскі, дадаўшы, што нельга 
ўсіх выклятых жаўнераў ацэньваць адмоў
на. Паведаміў ён, што з 1964 года з’яўля
ецца настаяцелям прыхода Успення Прас
вятой Багародзіцы ў Кляшчэлях і пераняў 
ад свайго папярэдніка традыцыю штогод 
маліцца ў царкве, а пасля служыць паніхі
ду ў вёсцы Залешаны за ўпакаенне душ 
загінуўшых там 29 студзеня 1946 года.

— Выклятыя жаўнеры гэта мае браты, 
— заявіў Сяргей Нічыпарук, ураджэнец 
Залешан, дзе 29 студзеня 1946 г. загінулі 
яго браты і іншыя сямейнікі. Перад сабра
нымі ён удакладніў, што да яго найбольш 
падыходзіць формула сіямскіх братоў, якія 
родзяцца злучанымі з сабою і найчасцей 
не ўдаецца такіх братоў разлучыць жывымі.

— Наша гісторыя трагічная, да такой 
ступені трагічная і цяжкая, што хочацца 
спытаць: дакуль не зразумеем, што мы як 
браты сіямскія? — сказаў Сяргей Нічы
парук і зрабіў яшчэ параўнанне да двух 
крыжоў у канцы вёскі, рымскакаталіцкага 
і праваслаўнага, якія стаяць побач сябе 
і пасля падаюць разам. — Колькі нашых 
сем’яў спалучылася праз любоў двух лю

Гайнаўская дэбата наконт
выклятых жаўнераў 

дзей розных веравызнанняў. Людзі дзеляц
ца толькі на разумных і дурных, а іншыя 
падзелы неістотныя.

Пасля выказвання запрошаных за ад
мысловы стол сталі выказвацца асобы 
з залы. Барбара Паляшук, сястра Давіда 
Палешука, арганізатара маршу, выступіла 
ў абароне Гайнаўскіх маршаў памяці вык
лятых жаўнераў і гаварыла, што розныя 
гісторыкі парознаму ацэньваюць дзей
насць атрада Рамуальда Райса, псеўданім 
«Буры». Пасля вострай крытыкі дзеянняў 
атрада Рамуальда Райса і ўдзельнікаў 
Гайнаўскага маршу выклятых жаўнераў 
з боку ўдзельнікаў дэбатаў, Давід Паля
шук разам з сябрамі з «Нацыянальнай 
Гайнаўкі» выйшлі з канцэртнай залы ГДК 
і з калідора назіралі за пазнейшымі падзе
ямі ў зале.

Яшчэ раней радны горада БельскПад
ляшскі Тамаш Суліма, які даследуе дзей
насць выклятых жаўнераў, гаварыў, што 
трэба, каб дэбата на тэму выклятых жаўне
раў адбылася ў Варшаве і павінны прыняць 
у ёй удзел гісторыкі і прадстаўнікі Інстытута 
нацыянальнай памяці і таксама былы прэзі
дэнт РП Браніслаў Камароўскі, які быў ініцы
ятарам устанаўлення Дня памяці выклятых 
жаўнераў. Тамаш Суліма адзначыў, што 
ёсць пытанне адносін выклятых жаўнераў 
да нацыянальных меншасцей Польшчы. На 
зале прысутныя былі нашчадкі, сваякі і зна
ёмыя ахвяр атрада «Бурага», якія ўспаміна
лі трагічныя здарэнні з 1946 года і наогул 
крытычна ацэньвалі ідэю Гайнаўскіх мар
шаў выклятых жаўнераў. Сяргей Нічыпарук 
і яго сын Мар’юш Нічыпарук успаміналі, 
як гінулі нявінныя дзеці і іншыя жыхары За
лешан з рук жаўнераў атрада «Бурага». 
Аднак спадар Сяргей вельмі станоўча, як 
праўдзівага героя, апісаў жаўнера з атрада 
«Бурага», які дазволіў уцячы ўсім людзям за
чыненым у падпаленай у Залешанах хаце, 
страляючы з аўтамата толькі ўверх. Мала
дая жанчына паставіла закід, што ў Гайнаў
цы многа гаворыцца пра «Бурага», а мала 
ўспамінаецца пра «Інку», памяць якой сталі 
адзначаць у Нараўцы. Гайнаўскі гарадскі 
радны Мацей Баркоўскі заклікаў так вы
казвацца, каб рабіць высновы на прымірэн
не. Многа разоў выступаў перад сабранымі 
Мар’юш Нічыпарук і заклікаў арганізаваць 
чарговыя спатыканні супольна з арганіза
тарамі Гайнаўскіх маршаў памяці выклятых 
жаўнераў. Калі б удалося высветліць, якіх 
выклятых жаўнераў лічыць героямі, а якіх 
нельга ўслаўляць, то пасля такой разборкі 
прапанаваў ён супольна адзначаць Дзень 
памяці выклятых жаўнераў. Пад канец дэ
батаў прыбыла Агнешка Рамашэўская, 
кіраўнік тэлеканала «Белсат», які выпусціў 
фільм «Сярожа», і заклікала выказвацца 
падчас дэбатаў так, каб выклікаць як най
менш эмоцый.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

— Размовы пра «Бурага» і іншых выкля
тых жаўнераў будуць у Гайнаўцы жывымі. 
Паказванне сваіх поглядаў на вуліцах не 
вырашыць праблемы ацэнкі дзейнасці па
асобных выклятых жаўнераў і таму дзеля 
дабра ўсяго насельніцтва нашага горада 
трэба размаўляць і пераадольваць роз
ніцы падчас публічнай дэбаты, — сказаў 
яшчэ да дэбаты бургамістр Гайнаўкі Ежы 
Сірак.

Віцэбургамістр Гайнаўкі Андрэй Скеп
ка пералічыў запрошаных на дэбаты 
— прадстаўнікоў Інстытута нацыянальнай 
памяці, Гістарычнага аддзялення Універсі
тэта ў Беластоку, сем’яў ахвяр атрада «Бу
рага», арганізатараў ІІ Гайнаўскага маршу 
памяці выклятых жаўнераў, духавенства, 
падляшскага ваяводы, падляшскага мар
шалка, парламентарыяў, гарадскіх, павято
вых і ваяводскіх самаўрадаўцаў.

У канцэртнай зале ГДК сабралася 
каля ста асоб, але на дэбаты не прыбы
лі прадстаўнікі Інстытута нацыянальнай 
памяці, Гістарычнага аддзялення Універ
сітэта ў Беластоку, каталіцкія святары, 
прадстаўнікі ваяводы і падляшскага мар
шалка, а таксама не было нікога з цяпе
рашніх парламентарыяў, на што звярнулі 
ўвагу ўдзельнікі спаткання, Трохгадзінная 
сустрэча закончылася дэманстрацыяй 
фільма Юры Каліны «Сярожа». Да ста
ла, за якім вялася публічная дыскусія, 
запрошаны былі галоўны герой фільма 
Сяргей Нічыпарук, арганізатар дэбатаў, 
гайнаўскі бургамістр Ежы Сірак, арганіза
тар Гайнаўскага маршу памяці выклятых 
жаўнераў Давід Паляшук, мітрафорны 
протаіерэй Мікалай Келбашэўскі і былы 
пасол Сейма Яўген Чыквін. Дэбаты вёў 
Дар’юш ШадаБажышкоўскі з Беластока. 
Першым папрасілі выказацца былога пар
ламентарыя Яўгена Чыквіна. Ён звярнуў 
увагу на трагічныя паслядоўнасці пацыфі
кацыі вёсак атрадам «Бурга», пасля чаго 
мясцовыя праваслаўныя жыхары сталі 
задумвацца, ці не выехаць на пастаян
нае жыхарства ў Савецкі Саюз. Пазней 
спадар Чыквін напамінаў, што беларусы 
— суседзі палякаў, якіх узаемаадносіны 
былі найбольш мірнымі ў параўнанні да 
суадносін палякаў з іншымі народамісу

Размову з пракурорам ІНП Дарыюшам 
АЛЬШЭЎСКІМ які займаўся расследван
нем злачынстваў «БУРАГА» чытайце на 
5 старонцы

n За адмысловы стол запрошаны былі (злева) Сяргей Нічыпарук, айцец Мікалай Келбашэўскі, Давід Паляшук, Ежы Сірак 
і Яўген Чыквін, а дэбаты вёў Дар’юш Шада-Бажышкоўскі (стаіць злева)

n У першым радзе сядзяць праваслаўныя святары з мітрафорным протаіерэям Міхаілам Негярэвічам (злева), 
настаяцелем Свята-Троіцкага сабора ў Гайнаўцы
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Польская

Беларусь 
Сваімі вачыма

Прырода, дубіна
талерка

Апош нія па дзеі ў Бе ла ру сі раз г ля да ем 
перш за ўсё праз прыз му ге а па лі тыч
на га ба чан ня сі ту а цыі. Ра сей скаўкра
ін ская вай на, праб ле мы з уце ка ча мі, 
тэ ра рызм у еў ра пей скіх кра і нах ста лі 
ты мі фак та ра мі, на фо не якіх на сту пі ла 
зго да «еў ра пей скай элі ты» на вяр тан не 
блуд на га сы на — Аляк сан д ра Лу ка шэн кі 
на еў ра пей скія са ло ны. Спа ло ха ныя бру
сель скія чы ноў ні кі пас ля вы ні каў неп рад
ка заль ных і раз бу раль ных аф ры кан скіх 
і бліз каў с ход ніх рэ ва лю цый дай шлі да 
выс но вы, што ле пей у Еў ро пе мець да
чы нен не з апош нім яе дык та та рам, чым 
з не ста біль нас цю чар го ва га дэ мак ра тыч
на га пе ра ва ро ту. Усе зна кі на не бе і зям
лі па каз ва лі ім, што ў кра і не Бе ла русь 
за ста лі ся толь кі за ко на пас лух мя ныя 
жы ха ры, а рэш т кі апа зі цы я не раўад ма
роз каў з’яў ля юц ца ўся го толь кі нат х няль
най кры ні цай для жар таў і нас ме шак з іх 

са ма му Аляк сан д ру Ры го ра ві чу і яго на му 
апа ра ту пра па ган ды і рэ прэ сіі. Бо ўсё 
па він на іс ці ў на ступ ным па рад ку: адзін 
толь кі кі раў нікбаць ка і яго ная кра і на, 
а не бе ла ру ская дзяр жа ва, у якой жы ве 
пад ня воль ны на род, а не ад каз ныя і сва
бод ныя гра ма дзя не. За абя ца ную ца ну 
«па лі тыч най ста біль нас ці» еў ра пей цы 
па ча лі зды маць сан к цыі і га ва рыць пра 
су поль ныя біз не со выя «здзел кі». Та ды 
ця гам амаль го да кі раў нік Бе ла ру сі стаў 
пе рад све там прыст рой вац ца ў пё ры 
лі бе ра лі за цыі, за ста ю чы ся пап раў дзе 
ваў ком, але ап ра ну тым у аве чую шку ру. 
Ра зам з еў ра пей ца мі, а асаб лі ва з су
сед няй Поль ш чай, па ча лі бе ла ру скія 
ўла ды спро бу ства рэн ня су поль на га 
біз не су. Бе ла ру скія фір мы і ўпа коў кі 
ста лі пе ра па ко вач ным плац дар мам і ра
ем для еў ра пей скіх та ва раў, якія із ноў 
пап лы лі на ра сей скі ры нак. А бра тан не 
і сва тан не з ус ход нім су се дам пры го жа 
гля дзе ла ся і слу ха ла ся ў тэ ле ба чан ні. 
Усё дзе ля ад на го — за ха ван ня сва ёй 

ула ды і та кой жа хеў ры. Каб за ха ваць 
ула ду, Аляк сан д ру Лу ка шэн ку пад за
рэз па трэб ны гро шы, гро шы і яш чэ раз 
гро шы. Га да мі та кую за ру ку да ва ла яму 
перш за ўсё ра сей ская ка пель ні ца. Але 
апош нія ра сей скабе ла ру скія ган д лё выя 
вой ны па каз ва юць, што Ра сея аж так не 
хо ча мець су се да, які жы ве толь кі на яе 
ха ля ву. І прык ру ці ла на 20 ад сот каў гай кі 
для бе ла ру скіх наф та пе рап ра цо вач ных 
кам бі на таў, бу ду чых ас ноў ным апі рыш
чам бе ла ру скай эка но мі кі. У вы ні ку пры
бы так ад эк с пар ту бе ла ру ска га па лі ва за 
2016 год змен шыў ся аж на 40 ад сот каў. 
І па ча ла ся гас па дар чая, пак ро ка вая дэ
ста бі лі за цыя. На шу ме лы за кон пра дар
ма е даў — гэ та ад на з са мых ад чай ных 
форм і спроб знай с ці гро шы на іс на ван
не ўла ды, у якой яш чэ ма юц ца рэ сур сы, 
але якіх паз баў ле на ўжо боль шасць 
бе ла ру ска га гра мад ства. І гэ тае пры ні
жэн не ў ад ным з ас ноў ных ча ла ве чых 
пра воў — пра ва на пра цу ўска лых ну ла 
бе ла ру са мі па ўсёй кра і не. Мар шы пра

тэ сту маў к лі вай да гэ тай па ры боль шас ці 
гра мад ства па каз ва юць ад но: не бы ло 
ані я ка га бе ла ру ска га, эка на міч на га цу ду 
і ней кай асоб най гас па дар чай да ро гі раз
віц ця. Усё бы ло жыц цём у крэ дыт, які сён
ня трэ ба сплач ваць. Не рэн та бель насць 
і бан к ру цтва бе ла ру скіх прад п ры ем стваў 
ста лі, на жаль, сум най праў дай. На ват 
фе а даль ная, кан т рак т ная сі стэ ма пра цы 
не ў змо зе стры маць пра тэст ныя наст
роі звы чай ных лю дзей. На фі нан са вых 
рын ках па віс лі не толь кі цём ныя хма ры, 
але па гро за эка на міч на га цу на мі. Па вод
ле між на род на га рэй тын га ва га аген цтва 
Фіч, за меж ны доўг Бе ла ру сі наб лі зіў ся да 
кры тыч най ры сы. На яго па га шэн не дзяр
жа ва вы дат коў вае 23 ад сот кі ад бя гу чых 
пла ця жоў. Доўг Бе ла ру сі не та скла дае 
за раз 55 ад сот каў ва ла во га ўнут ра на га 
пра дук ту. Кры тыч ная ад зна ка для дзяр
жа вы гэ та 60 ад сот каў. У гэ тым го дзе на 
вып ла ту за меж ных крэ ды таў Бе ла русь 
па тра буе аж но 3,4 мі льяр да до ла раў. 
Рэ зер ва ва лют ныя збе ра жэн ні Бе ла ру сі 
гэ та толь кі 4,99 мі льяр да до ла раў. Пры 
тым Мінск ві на ва ты Маск ве 600 мі льё наў 
до ла раў за па зы ча нас ці за газ. У та кой 
сі ту а цыі Бе ла русь ста но віц ца вель мі ня
вы гад ным крэ ды тап ла цель ш чы кам для 
між на род ных уста ноў. На ват Між на род ны 
ва лют ны фонд ад мо віў ёй у чар го вых 
па зы ках. Та кім чы нам для Аляк сан д ра 
Лу ка шэн кі фі нан са выя аб цу гі ста но вяц ца 
рэ аль най паг ро зай для яго най ула ды.

vЯў ген ВА ПА

у кляшчах даўгоў

Як праг на за ва лі мно гія, у тым лі ку два 
тыд ні та му і ваш па кор лі вы слу га, ула да 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь зноў узя ла ся за рэ
прэ сіі су праць сва іх гра ма дзян. І тут не 
трэ ба быць ней кім ара ку лам ці вя лі кім 
эк ст ра сен сам. Ду бі на — гэ та ас ноў ны 
і па вя лі кім ра хун ку адзі ны ар гу мент кож
най аў та ры тар най сі стэ мы. Як бы яна не 
мі мік ра ва ла і не гу ля ла ў роз ныя знеш нія 
пра я вы лі бе ра лі за цыі, якая б ад лі га не 
дэк ла ра ва ла ся — усё гэ та гуль ні і пыл 
у во чы на іў ным лю дзям, мно гія з якіх са мі 
хо чуць пад ман вац ца. Да стат ко ва больш
менш ве даць гі сто рыю Са вец ка га Са ю за, 
сут насць гэ тай дзяр жа вы, каб зра зу мець 
про стыя рэ чы — дзяр жа вы з ідэ а ла мі 
і сут нас цю дык та ту ры не мо гуць іс на ваць 
без рэ прэ сій і па даў лен ня гра ма дзян, якія 
вы сту па юць су праць няз дар най, нік чэм
най і ан ты на род най га неб най па лі ты кі. 
Ваў кі і ша ка лы ні ко лі не бы ва юць ад на ра
джэн ня і не ста но вяц ца по тым ве ге та ры
ян ца мі, та кая іх пры ро да, та кая глы бін ная 
сут насць. Та му і чар го вая ўяў ная „ад лі га” 
скон чы ла ся так хут ка.

Ула да Бе ла ру сі на гэ ты раз ві да воч на 
па мы лі ла ся са сва ім аб сур д ным дэк рэ
там пра дар ма е даў. Яна наў п рост за ча
пі ла тую ка тэ го рыю на сель ні цтва, якая 
двац цаць га доў ся дзе ла ні бы та мыш пад 
ве ні кам. У вы ні ку су праць дзяр жаў най 
па лі ты кі ра ба ван ня вы сту пі лі ця пер не 
столь кі гра мад ска ак тыў ныя, па лі тыч на 
свя до мыя лю дзі, як ра ней на ак цы ях дэ
ма кра тыч най апа зі цыі, а ўча раш нія ней т
ра лы і на ват ра ней шыя пры хіль ні кі Лу ка
шэн кі і яго кур су. На плош чах бе ла ру скіх 
га ра доў у гэ тыя лю таў скаса ка віц кія 
дні мож на бы ло па чуць і на сталь гію па 
Са вец кім Са ю зе, і зай з д расць у бок За
ха ду, і спа дзя ван ні на „ма тух ну Ра сею”, 
і вы каз ван ні, што на ват у 90я га ды бы
ло лепш. Та кія апош нія наст роі на ро ду 
дзяр жаў най ула дзе як сяр пом па ад ным 
вель мі са ром ным мес цы. Бо яна заў сё ды 
дэк ла ра ва ла, што вы ве ла кра і ну з „лі хіх 
дзе вя но стых”, ні бы та з раз ва лу і без
на дзей нас ці, на ват га на ры ла ся гэ тым. 
А тут вы яў ля ец ца, што на сам рэч амаль 
23 га ды вя ла і ўрэш це пры вя ла кра і ну 

ў ту пік, а лю дзей у дэп рэ сію і аг рэ сіў
насць. Та му і да дзе на ка ман да пля жыць 
усіх гра мад скапа лі тыч ных ак ты ві стаў 
і тых жур на лі стаў, якія ас вят ля юць пра
тэст ныя па дзеі. Та му і пай ш лі та таль ныя 
рэ прэ сіі, каб збіць па лі тыч ныя наст роі, 
пе ра вес ці пра тэст і пуб ліч нае абу рэн не 
хоць бы ў рэ чыш ча эка на міч най не за
да во ле нас ці. Та му і пры пы ніў на чаль нік 
дзяр жа вы свой аб сур д ны ўказ. Тыя, хто 
па ля цеў хут чэй пла ціць і зап ла ціў га неб
ны па да так, ужо ку са юць лок ці. Зра зу
ме ла, што гэ тая дзяр жа ва ні чо га ім не 
вер не. Па сва ёй пры ро дзе яна здоль ная 
толь кі за бі раць, абі раць, за хоп лі ваць і ма
хаць, ма хаць рэп рэ сіў най ду бі най. Што 
пе ры я дыч на і ро біць, спа лу ча ю чы ча сам 
ме то ды ку бі зу на і не вя лі ка га пер ні ка.

Мно гіх здзіў ляе, ча му ў гэ тых на род
ных са цы яль ных ак цы ях пра тэ сту амаль 
ні чо га не ад бы ва ец ца на Га ра дзен ш чы не. 
Наш рэ гі ён у гэ тым пла не вы гля дае та
кім па сіў ным і да стат ко ва інер т ным. Маё 
аса бі стае тлу ма чэн не гэ та га на ступ нае 
— мяс цо вае на сель ні цтва гэ та га рэ гі ё на 
яш чэ не на столь кі збяд не ла, як ін шыя 
рэ гі ё ны Бе ла ру сі. Жы ву чы на па гра ніч чы, 
за цяг нуў шы па сы і сцяў шы зу бы, яно, 
умуд ра ец ца яш чэ за ра біць на ней кім 
чаў ноч ным біз не се, пе рап ро да жы, уся
ляк кам бі нуе. Мно гія ез дзяць на за роб кі 
ў Поль ш чу і яш чэ мо гуць таксяк за бяс
пе чыць ся бе і свае сем’і. Гэ та не Го мель
ш чы на ці Ма гі лёў ш чы на, дзе ўжо ня ма 
столь кі га стар бай та раў у Ра сею, дзе з ма
ло га па меж на га ган д лю ў су меж ныя ўкра
ін скія ці ра сей скія ра ё ны ўжо амаль ні чо
га не за ро біш. На Га ра дзен ш чы не амаль 
кож ны трэ ці тры мае ў ад ной кі шэ ні фі гу 
для ўра да, якую вы цяг ваць, ад нак, не спя
ша ец ца ці не хо ча. Бо ў ін шай кі шэ ні гэ ты 
кож ны трэ ці мае пры ха ва ную Кар ту па ля
ка, якую ат ры маць ста но віц ца ўсё прас
цей. І, ма ю чы гэ тую Кар ту па ля ка, кож ны 
з іх ду мае, што ў са мы гор шы і кры тыч ны 
мо мант, ён „зва ліць” з гэ тай дзяр жа вы, 
па кі не гэ ты тэ ле ві зій ны „са цы яль ны рай” 
і на ват свае род ныя мяс ці ны. Та му ні бы та 
і „спіць” Га ра дзен ш чы на.

Але вяс на яш чэ толь кі ўва хо дзіць 
у свае пра вы. Пры ро да больш прад ка
заль ная, чым па лі ты ка. Але ў кож ным ра
зе гэ тая вяс на бу дзе вель мі цяж кай.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

і Карта паляка
Ін тэн сіў ны яш чэ да ня даў ня га ча су поль

скабе ла ру скі флірт гэ та ўжо счар с ц ве лая 
спра ва. А пас ля «ан ты дар ма ед ных» пра
тэ стаў у Бе ла ру сі абым шэ ла на ват так січ
най цвіл лю. Я не сум ня ва ю ся, ад нак, што 
ў вы ні ку па лі тыч на га гні лас на га рас па ду, 
зва на га дып ла ма тыч най рэ цыр ку ля цы яй, 
вер нец ца на ват на між на род ны стол, як за
ку ска да пры му со ва га абе ду. Еў ра пей скія 
кра і ны, вя до ма ж, ад мо вяц ца ад та ко га 
пры ё му га лаў ным бо лем. Ся дуць за ста
лом та ды Лу ка шэн ка, пан Ваш чы коў скі і... 
Ра сія. Bon ap pe tit, Поль ш ча!

Пры га даю, што не дзе ў змроч ных за кут
ках га ла вы ці ка бі не та Ваш чы коў ска га, дзе, 
як вя до ма, па нуе ад па вед ная для ве ге та цыі 
віль гаць, пра рас ла ідэя ад біць ру скім Бе
ла русь. Ува ход Аляк сан д ра Лу ка шэн кі на 
За хад (чы тай: у еў ра пей скія бан кі) вя жац ца 
з лі бе ра лі за цы яй эка но мі кі і ад наў лен нем 
дэ ма кра тыч ных стан дар таў праз вар шаў
скую фор тач ку, што па лі чы ла ся б пос пе
хам поль скай дзяр жаў най ра цыі — ра цыі, 
на са мой спра ве, да во лі заб лы та най 
у кан тэк с це праг рэ су ю чай гас па дар чай 
дэ лі бе ра лі за цыі кра і ны і кры шэн ня яе дэ
мак ра тыч на га пад мур ка. Ра цыя гэ та, ад нак, 
ра цыя, у тым лі ку аса бі стая па на Ваш чы коў
ска га, які пад ма цоў вае сва ім аў та ры тэ там 
бя гу чую знеш нюю па лі ты ку Рэ чы Пас па лі
тай. Яна зак лю ча ец ца, агуль на, ў тым, каб 
па ка заць Еў ро пе, што па ля кі не абыхто 
і ўме юць раз ві ваць па лі тыч ную стра тэ гію 
не горш за ан г лі чан, якія па ка за лі ёй жэст 
Ка за ке ві ча. Толь кі што Поль ш ча не з’яў ля
ец ца ім пер скім вост ра вам з ге а па лі тыч ны мі 
ме жа мі, хоць так са ма праў да, што не паз
баў ле на яна цал кам мро яў пра ма гут насць 
Між мо ра... Па куль яна, праў да, па між Ра сі яй 
і Еў ра пей скім Са ю зам. Па між аў та ры тар ны
мі мо ла там і ка вад лам, на якім вы коў ва юць 
роск віт і між на род ную бяс пе ку. Бе ла русь 
«па між — па між» бы ла б па доб ная на амар
ты зу ю чую фет ра вую прак лад ку. Ці ка ва, што 
не пат рэб на та кая Літ ве і Лат віі.

Усё па ча ло ся не каль кі ме ся цаў та му 
з від ных ві зі таў вы со ка па стаў ле ных, але 
наў рад ці вя до мых, пар ла мен та ры яў у Бе
ла ру сі. Гэ та зна чыць, па боль шай част цы 
не вя до мых, ап ра ча іх пра ва ды ра мар шал ка 
Сей ма, сла ву та га тым, што не рас ста ец ца 
са сва ім мар шал коў скім жаз лом. Па мя та
ем, як ён пе ра нёс яго з за лы пле нар ных 
па ся джэн няў пар ла мен та, дзе яго па ста

ян нае мес ца, 
у пар ла мен ц кія 
се ні, каб ра зам 
за склі ка ны мі 
ці ха чом ка ле га мі «леп ша га сор ту» пра вес ці 
га ла са ван не над дзяр жаў ным бю джэ там. 
І не толь кі над бю джэ там. Зма са ва нае га ла
са ван не зва нае «сен ца вым», не сум нен на, 
зной дзе сваё мес ца ў ана лах еў ра пей ска га 
пар ла мен та рыз му. І ў хро ні ках поль скіх 
ана лах со ра му. Ну, хай там. Поль скія гос
ці ў Бе ла ру сі бы лі прад стаў ле ны толь кі 
ад ным ла ге рам ця пе раш ніх улад. Вя до ма, 
што там ня ма мес ца для абыяко га ха ма. 
Бо ж кож ны адзін з іх лі чыць ся бе па нам, 
як тра ды цый на пра га ва рыў ся Ярас лаў Ка
чын скі. Ні чо га, што праз не каль кі тыд няў 
пас ля ві зі ту. З кім раз маў ля лі і пра што, як 
пра ві ла, не вя до ма. За тое мар шал ка пры
няў аса бі ста Аляк сандр Лу ка шэн ка, які, 
да рэ чы, за ве ся бе толь кі ге не ра лам у сва ім 
ураж ва ю чым па ла цы. Па мер па ла ца і яго 
пыш насць лі та раль на ашаламілі прад стаў
ні ка поль ска га ўра да, які ў паз ней шых 
спра ваз да чах з су стрэ чы даў во лю свай му 
поў на му за ча ра ван ню. І па ла цам, і яго рэ
зі дэн там. Праз ней кі час з ві зі там з’я ві лі ся 
ў поль скім Сей ме іх бе ла ру скія ка ле гі — на
столь кі пра мі нэн т ныя, што зас лу жа ныя 
ў свай го па лі тыч на га пат ро на. Хва ле ныя па 
іме ні і проз віш чы поль скі мі гас па да ра мі за 
кам пе тэн т насць і за пал у рас паў сю дзе дэ
ма кра тыі, вяр ну лі ся ў сваю кра і ну ад ноль ка
ва ана нім ны мі (асаб лі ва ў сва іх бе ла ру скіх 
вы бар чых ко лах), як ані ма та ры ма ры я не так 
пас ля за кан чэн ня спек так ля ў ля леч ным 
тэ ат ры. Але та кая іх ужо ж ро ля. Плён ны 
ві зіт пар ла мен та ры яў абедз вюх кра ін да вёў 
да ці ску со каў. У аб мен за лік ві да цыю пад т
рым лі ва ю чых бе ла ру скую дэ мак ра тыч ную 
апа зі цыю Тэ ле ба чан ня Бел сат і Ра дыё 
Ра цыя, Бе ла русь па він на бы ла ад к рыц ца 
на еў ра пей скі ка пі тал (чы тай: поль скі). З ча
сам ака за ла ся, што Поль ш чы да ста лі ся 
бе ска рыс ныя вы жым кі мёр т ва на ро джа най 
ідэі па на Ваш чы коў ска га. А ра фі на ва на га 
нек та ру меў на піц ца Аляк сандр Лу ка шэн
ка. Але ж не па спеў. У Бе ла ру сі вы бух ну лі 
«ан ты дар ма ед ныя» пра тэ сты. Ка лі яны 
не ін с пі ра ва ныя Ра сі яй, дык, бе зу моў на, 
вык лі ка ю чыя ў яе стра ва валь ныя пат рэ бы. 
З Лу ка шэн кам, ці без яго, Бе ла русь для яе 
з’яў ля ец ца аском ным ка ва лач кам. 

vМі ра слаў ГРЫ КА
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З
ла чын ца, здрад нік, са вец кі і фа
шыс ц кі ка ла ба ра цы я ніст, агент 
НКВД і ге ста па — та кія ін фар ма
цыі вы кі дае гугл, ка лі хо чаш не ча

га да ве дац ца пра Аляк сан д ра Вал ка выц
ка га. Так пі шуць уль т рап ра выя поль скія 
ін тэр нэтпар та лы і шы рэй не вя до мыя 
гра мад скія ар га ні за цыі, якія да ма га юц ца 
зме ны наз вы ву лі цы Вал ка выц ка га і яго
на га імя ў Па чат ко вай шко ле ў На раў
цы. І су па стаў ля юць яго асо бу з ін шай 
ура джэн кай ва ко ліц На раў кі — Да ну тай 
Се дзі куў най „Ін кай”, са ні тар кай ат ра да 
поль ска га ўзбро е на га пад пол ля Зыг мун
та Шын дзе ля жа „Лу паш кі”, рас ст ра ля
най у 18 га доў ка му ні стыч най бяс пе кай 
у Гдань ску. Пі шуць ад на знач на, што 
Аляк сандр Вал ка выц кі вы даў ма ці „Ін кі” 
ге ста па, дзе тая і за гі ну ла.

„Аляк сандр Вал ка выц кі на ра дзіў ся 
ў 1895 го дзе ў вёс цы Заб лот чы не, Гай
наў ска га па ве та, у сям’і ма ла зя мель на га 
му жы ка, — чы та ем у афі цый най бі яг ра
фіі, якая ві сіць у ка бі не це бе ла ру скай 
мо вы, але якой ужо ня ма на сай це шко
лы. — Баць кі Аляк сан д ра, ня гле дзя чы на 
цяж кія эка на міч ныя і са цы яль ныя ўмо вы, 
ста ра лі ся па ме ры сва іх сціп лых маг чы
мас цей за бяс пе чыць сы ну аду ка цыю. 
У 1902 го дзе па сы ла юць 7га до ва га хлоп
ца ў ра сій скую шко лу ў На раў цы”.

Да Пер шай су свет най вай ны ён не 
толь кі за кон чыў па чат ко вую шко лу, 
але і гім на зію ў Свіс ла чы. А пры нем цах 
— вась мі ме сяч ныя бе ла ру скія на стаў
ніц кія кур сы ў той жа Свіс ла чы. За тым 
пра ца ваў на стаў ні кам у бе ла ру скай 
шко ле ў вёс цы Пры ка лесь Ваў ка вы ска
га па ве та (сён ня ў Пру жан скім ра ё не) 
да зак рыц ця шко лы поль скі мі ўла да мі 
ў 1919 го дзе.

— Гэ та быў най ста рэй шы брат май го 
баць кі, — га во рыць Яў ген Вал ка выц кі, 
пен сі я нер, у мі ну лым ды рэк тар Па чат ко
вай шко лы ў На раў цы. — Я дзядзь кі не 
па мя таю, бо на ра дзіў ся ўжо пас ля яго 
тра гіч най смер ці, але ў сям’і згад ва лі яго 
як ра зум на га ча ла ве ка, з га ла вой. Баць кі 
не дар ма пас ла лі яго ў шко лу. Мо жа гэ
та і ме ла ўплыў на да лей шы лёс на шай 
сям’і, бо не толь кі я стаў на стаў ні кам, 
але і мая ста рэй шая ся стра, і на шы ся
мей ні кі пра ца ва лі і пра цу юць у шко лах.

Ха ця Яў ген Вал ка выц кі быў ды рэк та
рам тае са мае шко лы, што і яго дзядзь ка, 
да прыс ва ен ня ёй імя не меў ні я ка га да чы
нен ня. Гэ та ста ла ся ра ней, яш чэ ў 1960я 
га ды. Аляк сандр Вал ка выц кі па ды хо дзіў 
як най лепш — за гі нуў з рук рэ ак цый на га 
пад пол ля, дык мож на бы ло яго пры лі чыць 
да лі ку аба рон цаў на род най ула ды. А да 
та го яш чэ пе ра жыў дыск ры мі на цыю з бо
ку ўлад да ва ен най Поль ш чы. Ха ця меў 
ад па вед ную аду ка цыю, як бе ла рус не мог 
пра ца ваць у шко ле. Спа чат ку да па ма гаў 
баць кам на гас па дар цы, а за тым пра ца
ваў у ле се. У шко лу вяр нуў ся толь кі пры 
са вец кай ула дзе — з 1939 па 1941 год 
пра цуе ды рэк та рам Па чат ко вай шко лы 
ў Ма се ве. Ка лі нем цы даз ва ля юць ад чы
ніць бе ла ру скую шко лу ў На раў цы ў 1943 
го дзе, яе кі раў ні ком ста но віц ца Вал ка выц

АЛЯК САНДР ВАЛ КА ВЫЦ КІ 
— як на стаў нік стаў сім ва лам 
ка му ні стыч на га яр ма

кі. І пра цуе там пас ля выз ва лен ня, у пер
шы бур ны школь ны год, да тра гіч на га дня 
17 кра са ві ка 1945 го да.

— Аляк сандр Вал ка выц кі быў лік ві
да ва ны ат ра дам Пя тай Ві лен скай бры
га ды Ар міі Кра ё вай у На раў цы, — ка жа 
магістр Пётр Ла пін скі з Ін сты ту та на цы
я наль най па мя ці ў Бе ла сто ку. — Як пры
чы ну ка ман дзір бры га ды ма ёр Зыг мунт 
Шын дзе ляж „Лу паш ка” ў сва ім ра пар це 
на зваў тое, што Вал ка выц кі быў „ка му ні
стыч ным ар га ні за та рам”. З да ку мен таў 
Дзяр жаў на га ар хі ва вы ні кае, што быў 
ён сак ра та ром гмін най ячэй кі Поль скай 
ра бо чай пар тыі. Дзені дзе мож на пра
чы таць, што пар тый ны бі лет ат ры маў 
ён тры дні пе рад рас ст рэ лам. Я ад нак 
ба чыў да ку мен ты, якія па каз ва юць, што 
ўсту піў ён у пар тыю 22 снеж ня 1944 го
да.

Ці член ства ў пар тыі гэ та да стат ко вая 
пры чы на рас ст рэ лу? І ці гэ та да стат ко ва, 
каб на зы ваць яго зла чын цам? Жы ха
ры На раў кі сум ня ва юц ца. Га ла са ван ні 
ў Гмін най ра дзе, як і ся род на стаў ні каў 
ды баць коў вуч няў па ка за лі, што боль
шасць за тым, каб на да лей за ста ваў ся 
ён пат ро нам ву лі цы і шко лы.

— Ка лі па ча лі нас бам бар да ваць мэй
ла мі з пат ра ба ван нем змя ніць імя шко лы, 
— ка жа Ма рыя Леў ша, ды рэк тар Ком п
лек су школ у На раў цы, — я па ве да мі ла 
пра ўсё Ку ра то рыю ас ве ты ў Бе ла сто ку 
і звяр ну ла ся ў ІПН з прось бай ад шу каць 
да ку мен ты, якія б пац вяр джа лі ня год ныя 
па во дзі ны Аляк сан д ра Вал ка выц ка га. Ад
каз быў та кі, што зной дзе ны толь кі агуль
ныя ін фар ма цыі пра па дзеі 17 кра са ві ка 
1945 го да, першна перш па ка зан ні жаў
не раў у су дзе. Ні чо га пра тое, што быў 
ён кан фі дэн там якойне будзь зла чын най 

ула ды, ці сам здзей с ніў зла чын ства. „Ад
шу кан не і да клад ны ана ліз ін фар ма цыі 
пат ра бу юць пад ра бяз ных, доў га тэр мі
но вых до сле даў гэ тай тэ мы”, — чы та ем 
у пісь ме ІП Ну.

Аб мен лі ста мі ад быў ся ў 2013 го дзе, 
ка лі з’я ві ла ся пер шая хва ля пак лёп ніц кіх 
тэк стаў пра Аляк сан д ра Вал ка выц ка га. 
З та го ча су, ад нак, ніх то та кіх по шу каў 
у ар хі ве ІПН не зра біў. Ня ма ні я ка га 
збо ру да ку мен таў, прыс ве ча ных Вал
ка выц ка му. Яго проз віш ча па яў ля ец ца 
толь кі, ся род ін шых, пры на го дзе апі сан
ня та го ж на па ду пад пол ля на На раў ку 
ў кра са ві ку 1945 го да, у вы ні ку яко га ён 
за гі нуў.

— Усе ака ліч нас ці па каз ва юць на тое, 
што ў час вай ны Аляк сандр Вал ка выц кі 
быў не толь кі ды рэк та рам шко лы, але 
і ак тыў ным сяб рам ка ла ба ра цы я ніс ц ка га 
Бе ла ру ска га ка мі тэ та ў На раў цы, — ка
жа магістр Пётр Ла пін скі. — За ха ва ныя 
да ку мен ты пац вяр джа юць, што ў Бе ла
ру скім ка мі тэ це бы лі да нос чы кі, зза якіх 
па цяр пе лі жы ха ры ва ко лі цы. У гэ тым 
кан тэк с це, ад нак, проз віш ча Аляк сан д ра 
Вал ка выц ка га не па яў ля ец ца. Як і ў грып
сах Яў ге ніі Се дзі ко вай з ге ста па. Яна 
на зы вае ін ша га ча ла ве ка, які вы даў яе 
ня мец кай па лі цыі.

— Аляк сандр Вал ка выц кі ха цеў быць 
на стаў ні кам — ра сказ вае пра фе сар 
Алег Ла ты шо нак, стар шы ня Бе ла ру ска
га гі ста рыч на га та ва ры ства ў Поль ш чы. 
— Ства раў бе ла ру скае школь ні цтва. 
У між ва ен ны пе ры яд не мог вы кон ваць 
вы ву ча най пра фе сіі, бо не бы ло бе ла
ру скіх школ. Ад чы ні лі іх толь кі са ве ты 
ў 1939 го дзе. Ка лі іх за мя ні лі нем цы, то 
праз ней кі час так са ма да зво лі лі бе ла ру
скія шко лы і Вал ка выц кі пра цяг ваў на ву

чан не дзя цей. Пас ля ўцё каў нем цаў за
стаў ся на мес цы, ха ця не мог не ве даць, 
як са ве ты абы хо дзяц ца з суп ра цоў ні ка мі 
бе ла ру скіх ка мі тэ таў. У 1944 го дзе, ка лі 
ста ла вя до ма, што На раў ка бу дзе ў Поль
ш чы, пра па на ваў ён, каб мяс цо вая шко
ла бы ла поль скай, а бе ла ру скія дзе ці 
вы ву ча лі ў ёй род ную мо ву. Але ўжо гэ та 
не спа да ба ла ся не ка то рым баць кам і ат
рым лі ваў ён па гро зы, што прый дзец ца 
яму рас п ла ціц ца за гэ та. Так і ста ла ся. 
Як гі сто рык ма гу сцвер дзіць, што ня ма 
ні я кіх до ка заў зла чын най дзей нас ці Аляк
сан д ра Вал ка выц ка га. Не ве даю, ча му 
яго ўзя лі на пры цэл. Тым ча сам у ін шых 
мяс цо вас цях, не толь кі на Бе ла сточ чы
не, але па ўсёй Поль ш чы ёсць цэ лыя 
квар та лы, наз ва ныя ў го нар лю дзей, якія 
са праў ды дзей ні ча лі на шко ду поль ска га 
на ро да.

Гэ та неў за ба ве зме ніц ца, бо 2 ве рас
ня ўсту піў у сі лу За кон аб дэ ка му ні за цыі 
(аб за ба ро не пра па ган да ван ня ка му
ніз му або ін ша га та та лі тар на га ла ду 
ў наз вах бу дын каў, аб’ ек таў або ін шых 
уста ноў гра мад ска га ка ры стан ня ад 
01.04.2016 г.), які дае год ор га нам мяс цо
ва га са ма кі ра ван ня на за ме ну ма раль на 
са ста рэ лай наз вы на больш ад па вед ную 
сён няш ня му дню.

У Пад ляш скім ва я вод стве зноў жа як 
пры клад ка му ні стыч на га рэ лік ту на ад ным 
з пер шых мес цаў пры во дзіц ца проз віш ча 
Аляк сан д ра Вал ка выц ка га, як пат ро на 
шко лы і ву лі цы ў На раў цы. Ад туль той па
пе ра джаль ны рух гмін ных улад і ды рэк цыі 
шко лы — ды ску сіі і га ла са ван не ў Ра дзе 
гмі ны і ў школь ным ася род дзі. Чар го вы 
раз На раў ка вы ка за ла ся ў аба ро ну ста
тускво. Рух ця пер за дзяр жаў най ула дай, 
якая мае пра ва за га даць змя ніць імя шко
лы і ву лі цы. Які мі ар гу мен та мі па дап рэц ца, 
каб пе ра ка наць мяс цо вых? Ды ці му сіць 
пад пі рац ца які міне будзь ар гу мен та мі?

Да гэ тай па ры ар гу мен ты ў пуб ліч
ным дыс пу це не ўжы ва лі ся. Для тых, хто 
аб лі ваў і аб лі вае яго граз зю на роз ных 
ін тэр нэтфо ру мах ні якія до ка зы не пат
рэб ныя. Кры жа нос цы заў сё ды пе ра
ка на ныя ў сва ёй пра ва це. Горш, ка лі 
тыя ін сі ну а цыі паў та ра юць жур на лі сты, 
а не ад на ра зо ва ра бі лі гэ та і бе ла стоц кія 
што дзён кі, і вы пуск на він „Аб’ ек тыў” на 
Поль скім тэ ле ба чан ні Бе ла сток. Іх так са
ма мож на яш чэ не як ап раў даць — ма лой 
гі ста рыч най гра мат нас цю. Ні чо га ад нак 
не ап раў д вае гі сто ры каў, якія не то што 
не маў чаць, а пад так ва юць на тоў пу. І то 
пры тым, што адзі ны да ку мент, які аб ві
на вач вае Вал ка выц ка га, гэ та ра парт „Лу
паш кі” з пры га во рам „ка му ні стыч на му 
ар га ні за та ру”. Гэ тая фра за ста ла муль
тып лі ка вац ца і аб ра стаць но вы мі сло ва
мі: здрад нік, ка ла ба ра цы я ніст, зла чын ца 
і гэ так да лей.

— Та кія аб ві на вач ван ні пі шуц ца з ад
ной мэ тай, — ка жа пра фе сар Алег 
Ла ты шо нак, — каб апа га ніць ча ла ве ка. 
Аб кі дай ка гось ці ба ло там, то заў сё ды 
неш та прык ле іц ца. Ні пра якія тут до ка зы 
і га вор кі быць не мо жа.

Адзі ны да ка за ны факт, што Аляк
сандр Вал ка выц кі быў бе ла ру скім на стаў
ні кам. І на яго няш час це, яго ны жыц цё вы 
шлях пе ра сек ся са шля хам Пя тай Ві лен
скай бры га ды АК пад ка ман да ван нем 
Зыг мун та Шын дзе ля жа „Лу паш кі”. І на 
гэ тым скон чыў ся, але толь кі зям ны, бо 
пра цяг вае ён жыць як пэў ны сім вал. У На
род най Поль ш чы, ка лі пас ля ва ен нае 
ўзбро е нае пад пол ле лі чы ла ся зла чын
ным, тыя, ка го яно за бі ла, уз вя ліч ва лі ся 
як ге роі. А ка лі ця пер ан ты ка му ні стыч ных 
пар ты зан змяс ці лі ў пан тэ он ге ро яў, дык 
аў та ма тыч на іх ах вя ры ста лі ві на ва ты мі 
і спра вяд лі ва па ка ра ны мі.

Аляк сан д ру Вал ка выц ка му, зда ва ла
ся, у жыц ці шан ца ва ла. Ха ця не бы ло 
лёг ка, тым не менш пе ра жыў дзве су
свет ныя вай ны, ца ра, са на цыю, са ве таў 
і нем цаў. І на ка нец усёта кі шчас це яго 
па кі ну ла. Згі нуў не з тых рук, што трэ ба. 
І гэ та на сён няш ні дзень, зда ец ца, най
боль шая яго ві на.

vМі ко ла ВАЎ РА НЮК

Беларускі Настаўнік №2 2016 г.

n Настаўніцкая канферэнцыя ў Беластоку. 1943-1944. Першы план злева: Аляксандр Валкавыцкі, Уладзімір Карчэўскі, 
Вера Карчэўская (з дому Матэйчук), за німі ў акулярах старшыня Беларускага Аб’яднання Уладзімір Тамашчык.

На мінулым тыдні праз 
медыя пра кацілася 
інфармацыя, што войт 
гміны Нараўка Мікола 
Павліч адмаўляецца 
ад дагэтуляшняга 
існавання Аляксандра 
Валкавыцкага 
ў публічнай пра
сторы. Пра міфы 
і непраўдзівыя за
кіды ў бок тра гіч на 
загінулага Аляксандра 
Вал кавыцкага чытаем 
у артыкуле Міколы 
Ваўранюка. (рэд.)
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Па ло ву бю джэ ту на 2017 год гмі на 
Ка ры цін (пражывае ў ёй 3.500 людзей), 
пры зна чыць на ін ве сты цыі. Войт Мі ра
слаў Лех пад к рэс лі вае, што гэ ты і чар го
вы год бу дуць вель мі важ ны мі для гмі ны, 
якая, дзя ку ю чы гро шам між ін шым з тран
с г ра ніч ных пра ек таў, знач на па вы сіць 
ту ры стыч ную пры ваб насць і па леп шыць 
ін ф раст рук ту ру ў гмі не.

— Пра ек таў ужо за кан т рак та ва ных 
або бліз кіх та го гмі на мае са праў ды мно
га, — ка жа войт Ка ры цін скай гмі ны Мі ра
слаў Лех.

Ка ля 5,5 мі льё на зло тых гмі на пры зна
чыць на ра монт да рог, з ча го 4 мі льё ны 
ўда ло ся ат ры маць са срод каў Пра гра мы 
раз віц ця сель скіх аб ша раў. Гмі на так са
ма на гэ тую мэ ту ат ры мае гро шы з так 
зва ных «схе ты но вак».

— Я не ве даю ці ёсць шмат гмін у Поль
ш чы, дзе кож ны па да дзе ны пра ект 
раз г ля да ец ца па спя хо ва, што га ран туе 
па ступ лен не знеш ніх фі нан са вых срод каў, 
— ка жа войт Мі ра слаў Лех.— На га даю, да
рэ чы, што пер шай «схе ты ноў кай» па бу да
ва най у Поль ш чы бы ла да ро га ў Ка ры ці не. 
Я — як і мае ка ле гі і рад ныя — лі чым, што 
ас но вай для раз віц ця з’яў ля ец ца доб рая 
сет ка да рог. Ду маю, што дзя ку ю чы та му 
фер ме ры і прад пры ем ствы ў гмі не Ка ры
цін квіт не юць.

4,6 мі льё на на рэ кан ст рук цыю 
ран не ся рэд ня веч на га га ра дзіш ча

Ужо не каль кі га доў ра ней гмі на Ка
ры цін ста ра ла ся ат ры маць гро шы на 
рэ кан ст рук цыю ран не ся рэд ня веч на га 
па се ліш ча ў Мі леў ш чы не. У 2011 го дзе не 
ўда ло ся ат ры маць срод каў з тран с г ра ніч
най пра гра мы, паз ней гмі на не ат ры ма ла 
да та цыі з Рэ гі я наль най апе ра тыў най пра
гра мы. Чар го вую за я ву, на гэ ты раз у Рэ гі
я наль ную апе ра тыў ную пра гра му Пад ляш
ска га ва я вод ства, гмі на па да ла ў мі ну лым 
го дзе. Пер ша па чат ко ва ін ве сты цыя пра
па на ва ная Ка ры ці нам апы ну ла ся ў рэ зер
во вым спі се пра ек таў для фі нан са ван ня. 
Гмі на та ды ас п рэ чы ла вы ні кі кон кур су. 
Ра шэн нем Праў лен ня ва я вод ства бю джэт 
кон кур су па боль шы лі ад на ча со ва «выз ва
ля ю чы» рэ зерв. Дзя ку ю чы та му не ма лы 
грант тра піў у гмі ну Ка ры цін.

У 2014 го дзе га ра дзіш ча ў Мі леў ш чы
не, дзе паў ста не куль тур ны парк, дас ле
да ва лі ар хе о ла гі з Ін сты ту та ар хе а ло гіі 
і эт на ло гіі Поль скай ака дэ міі на вук пад 
кі раў ні цтвам Дар’ ю ша Крас на дэм б ска га. 
На ву коў цы пац вер дзі лі ра ней шыя дас ле
да ван ні — га ра дзіш ча бы ло зас на ва нае 
ў Х ста год дзі. Усе эле мен ты аб’ ек та бу
дуць раз меш ча ны на га ра дзіш чы ў Мі
леў ш чы не. Бу дуць ад ноў ле ныя ва ро ты, 
част кі ва ла і ча ста ко лаў.

— Мы на ас но ве гэ та га га ра дзіш ча 
хо чам па ка заць жыц цё на шых прод каў 
больш чым ты ся ча га до вай даў нас ці ў іна
ва цый ны спо саб, ад на ча со ва спа сы ла ю
чы ся на тра ды цый ныя му зей ныя ме та ды, 
— ска заў Мі ра слаў Лех.

Дэ та лі пра ек та пар ку куль ту ры і ар хе
а ла гіч ных дас ле да ван няў на га ра дзіш чы 
ў Мі леў ш чы не бу дуць прад стаў ле ны на 
су стрэ чы, якая ад бу дзец ца пад ка нец са
ка ві ка ў Ка ры ці не.

— Сем дзе сят уста ноў і са маў ра даў 
ста ра ла ся ат ры маць грант, — ка жа Мі ра
слаў Лех. — Мы са сва ім пра ек там апы
ну лі ся ў шчас лі вай двац цат цы. Гэ та для 
нас ве лі зар ны шанц.

Тран с г ра ніч ныя пра ек ты 
з Бе ла рус сю і Літ вой

Са коль скія гмі ны Ка ры цін, Но вы Двор 
і Янаў су поль на з Га род няй скла лі су
мес ны пра ект у рам ках тран с г ра ніч най 
пра гра мы «Поль ш ча — Бе ла русь — Ук
ра і на». Па гад нен не па між ула да ра мі 
гмін і прад стаў ні ка мі Га род ні бы ло пад пі
са нае ў Ка ры ці не. Ме на ві та гэ тая гмі на 
з’яў ля ец ца лі да рам пра ек та. З поль ска га 
бо ку най важ ней шым яго эле мен там з’яў

ля ец ца за куп ка шас ці па жар ных ма шын 
і ра монт трох па жар ных бу дын каў. Бе ла
ру сы, у сваю чар гу, хо чуць ад ра ман та
ваць гі ста рыч ны па жар ны бу ды нак.

Войт Ка ры цін скай гмі ны так са ма ад
быў суст рэ чу ў Грод не з бе ла ру скай 
дэ ле га цы яй, якая рэп рэ зен та ва ла ра ён 
і го рад Ві лей ку Мін скай воб лас ці. Абод ва 
са маў ра ды прад ста ві лі су мес ную пра
па но ву для фі нан са ван ня ін ве сты цый 
з тран с г ра ніч най пра гра мы «Поль ш ча — 
Бе ла русь — Ук ра і на». Пра ект ты чыц ца 
па бу до вы ам фі тэ ат ра і раз віц ця пля жа 

на бе ра зе ка ры цін ска га за лі ва. Бе ла ру
скі бок так са ма за гэ тыя гро шы пла нуе 
бу до ву ам фі тэ ат ра і ве ла сі пед ных да ро
жак у Ві лей цы. Кошт пра ек та скла дае ка
ля 1 мі льё на еў ра, з ча го фі нан са ван не 
з бо ку Еў ра са ю за скла дае 90 пра цэн таў 
ін ве сты цый ных вы дат каў.

У сваю чар гу Ка ры цін ская гмі на ўжо ат
ры ма ла гро шы на су поль ны пра ект з Літ
вой. У яго рам ках бу дзе ад ра ман та ва ны 
дзі ця чы сад і зроб ле ная ін ф раст рук ту ра 
га рад ско га пля жа ў Ка ры ці не. Гро шы на 
гэ тыя ін ве сты цыі гмі на ат ры мае з пра гра
мы «In ter reg Поль ш ча — Літ ва».

— У нас ёсць стра тэ гіч ныя ін ве сты цыі, 
па шы рэн не дзі ця ча га сад ка ў Ка ры ці не 
— тое, на чым нам най больш за ле жа ла, — 
пад к рэс лі вае Мі ра слаў Лех. — У агуль ным 
пра ект скла дзе ка ля 3 мі льё наў зло тых, 

з ча го 85 пра цэн таў бу дзе фі нан са ва нае 
Еў ра са ю зам. Для нас гэ та бы ла б аша лам
ляль ная коль касць, ка лі б мы ха це лі зра біць 
гэ та толь кі за кошт улас ных срод каў. Мы 
так са ма хо чам, у рам ках так зва ных «мяк
кіх пра ек таў» ар га ні за ваць май старкла сы, 
кур сы для на стаў ні каў і баць коў, — ка жа 
Мі ра слаў Лех, войт Ка ры цін скай гмі ны.

20 га доў з гмі най

Мі ра слаў Лех уз на чаль вае гмі ну Ка ры
цін з 1991 го да. У час апош ніх вы ба раў 

не бы ло яму кан ку рэн та, які пра ба ваў бы 
спа бор ні чаць са шмат га до вым вой там. 
Дзе ян ні Мі рас ла ва Ле ха пе рак ла да юц ца 
на раз віц цё не ба га тай гмі ны, якая, дзя ку
ю чы ак тыў нас ці свай го вой та, рэ а лі зуе 
пра ек ты за гро шы з праг рам і кон кур
саў. Мі ра слаў Лех шан сы для сва ёй гмі
ны ба чыць у суп ра цоў ні цтве з Ус хо дам. 
Сам з’яў ля ец ца сяб рам Ра ды са ю за 
сель скіх гмін РП, а так са ма стар шы нёй 
праў лен ня Аса цы я цыі сель скіх гмін Пад
ляш ска га ва я вод ства. Ме на ві та ён прад
стаў ляў ва я вод ства на XVIII На цы я наль
ным кір ма шы «Еў ра рэ гі ён Нё ман» у 2016 
го дзе ў Грод не. Тры ма ю чы ся мак сі мы 
«хто не грае, той не пе ра ма гае», увай
шоў у 2017 год з ве лі зар ным бю джэ там 
і вя лі кі мі пла на мі на на ступ ныя га ды.

vУр шу ля ШУБ З ДА

Бю джэт Ка ры ці на 
з вя лі кі мі рэ сур са мі на ін ве сты цыі
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Чор на-бе лая паш тоў ка з тэ ле ві зій на-
га се ры я ла „Ча ты рох тан кі стаў і са ба ка”. 
На ёй ма ла дыя, пры го жыя, з кры ху зак-
ла по ча ным по зір кам сал да ты ста яць 
пад дрэ ва мі. Вай на ж у рэш це рэшт. Та-
ня з дру го га кла са, слуш на заў ва жае ад-
сут насць са ба кі. Ні ко лі не ба чы ла гэ та га 
філь ма. Маё па ка лен не — яго вы ха ван-
цы. Бу ду чы ў Та ні ным уз рос це я за хап-
ля ла ся ге ро я мі тэ ле се ры я ла, іх раз важ-
лі вас цю, даб ры нёй, ад ва гай, вон ка вай 
і ўнут ра най пры го жас цю. З ця гам ча су 
ста лі яны ас но вай доб ра га, поль ска га 
кі но.

На ад ва ро це той жа кар тач кі чы таю :
„Ser decz ne poz d ro wie nia z po god nej 

Cze chos ło wac ji prze sy ła niez noś ny 
Wi tek.
P.S. ... bio rąc pod uwa gę na szą umo wę, 

pos ta no wi łem jesz cze raz na pi sać, po nie-
waż mój ad res jest nie co in ny. I nie raz przy-
cho dzi mi na myśl, że dla te go nie ot rzy mu-
ję lis tu. Być mo że nie ma Cię w do mu. Więc 
pro szę bar dzo, by Ci ktoś z do mu przes łał 
ten ad res:

W.O. Ba za p-ty po lo wej Nr 7708
Stac ja p-ty po lo wej Nr 7705
Jedn. Wojsk. 28 33-L
U.P.T. Kłodz ko-3.”
Быў цёп лы ве ра сень 1968. Паш тоў ку 

да ру чы лі на вул. Гар бар скую ў Крын-
ках.

За сох лая, чыр во ная ру жа прык ле е-
на да бе ла га кар до на. Паб ран за ве ла 
з га да мі і ад пы лу сун ду коў. Кру гом ру-
жы ўзо ры з раз бі тай у мел кі мак ёлач на-
га ша ра. Вы гля дае быц цам за куп ле ная 
ў кра ме. Шмат сён ня мес цаў, дзе мож на 
на быць ру ка дзель ныя паш тоў кі. Ка лісь 
лі чы лі толь кі на пра цу ўлас ных рук і фан-
та зію. Паш тоў ку вы ка на лі ў 1964 го дзе. 
Уся рэ дзі не пры го жыя він ша ван ні:

„... Jak kon wa lia wśród uk ro pia oży wio-
na tchnie niem wios ny, tak ty każ dy pro-
mień ży cia miej szczęś li wy i ra dos ny”.

Са ма роб ных кар так на вы стаў цы 
ў школь най біб лі я тэ цы ў Крын ках 
больш. Усе яны паў ста лі ў шас ці дзя ся-
тых га дах. Так як і гу ка выя кар т кі. Над-
ру ка ва ныя ў Ма скоў скай „Праў дзе”, з гу-
ка за пі сам вы ка на ным у Сту дыі гу ка вых 
за пі саў Га ле ны Но вак у Бе ла сто ку па ву-
лі цы Лі пень ска га ма ні фе ста. Лю бі мыя 
вы ка наў цы, лю бі мыя тан цы. На ад ной 
з іх зна ка мі ты фак ст рот.

Чы таю па жа дан ні, ад ра са ва ныя ма ім 
ко ліш нім на стаў ні кам з вя ско вай па чат-
ко вай шко лы ў Шу дзя ла ве. Даў но ня ма 
іх у жы вых. След па іх за стаў ся толь кі 
на гэ тых кар тач ках.

Год за мя не ста рэй шая дзяў чы на 
з Аст раў ка па сла ла кар т ку, вы да дзе-
ную ў 1979 го дзе ў СССР. Пры го жая, ка-
ля ро вая, аба вяз ко ва з бу ке там хат ніх 
кве так.

„Z okaz ji Dnia Ko biet wszys t kie go co 
pięk ne i mi łe, co bu dzi ra dość i uś miech, co 
szczęś ciem na peł nia chwi le, co w ży ciu jest 
os ło dą i krop lą go ry czy. P. Gra żyn ce Ryś Jo-
an na ży czy”.

Пры го жыя сло вы бы лі на кі ра ва ны, 
вя до ма, да на стаў ні цы. Доб ра пом ню 
і ўспа мі наю заў сё ды жыц ця ра дас ную 
спа да ры ню Гра жы ну. Толь кі не ве даю 
ці жы ве яна яш чэ.

На біб лі я тэч най вы стаў цы ста рых 
паш то вак „З крын ска га сун ду ка” мож-
на па гля дзець вы дан ні 60-х, 70-х і 80-х 
га доў. Ад ным вык лю чэн нем з’яў ля ец-
ца не вя лі кая кар тач ка, якая на мой по-
гляд да ту ец ца на пе ра лом XIX і XX ста-
год дзяў. Ёсць поль скія, вен гер скія але 
най больш мін скіх і ма скоў скіх, ка лісь 
агуль на зва ных са вец кі мі. Ма ла та го, 
на не ка то рых від не юць бе ла ру скія він-
ша ван ні.

Вы стаў ка вель мі вя сен няя, кве тач-
ная і жа но чая. Вяс на — гэ та ж жан чы-
на, пры нам сі ў дзі ця чым вы яў лен ні.

Ка лек цы яй паш то вак па дзя лі лі ся са 
мной спа да ры Ма рак Жын дуль і Ма ры-
юш Ма ле ша.

Зап ра шаю па гля дзець.
Іа ан на ЧА БАН

Вя сен няя вы стаў ка
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Ці Ін сты тут на цы я наль най па мя
ці ас п рэ чыць вы ні кі след ства сва
іх пра ку ро раў у спра ве па цы фі
ка цыі бе ла ру скіх вё сак ат ра дам 
Ра му аль да Рай са «Бу ра га»? На 
мі ну лым тыд ні ў гу тар цы з на
шым ра дыё гі сто рык Бе ла стоц
ка га ад дзя лен ня Ін сты ту та Пётр 
Ла пін скі ска заў, што не ка то рыя 
тэ зі сы след ства вык лі ка юць сум
не вы, а ін шыя фак ты пра ку ро ры 
абыш лі маў чан нем. Ці з’я ві лі ся 
но выя да ку мен ты або свед кі? 
Ці іс нуе маг чы масць паў тор на га 
раз г ля ду спра вы? Як да за кі даў 
не ка то рых гі сто ры каў ста віц ца 
пра ку рор, які раз г ля даў спра ву 
па цы фі ка цыі вё сак? 

На гэ тыя пы тан ні Лу ка шу Ле а ню ку ад
каз вае пра ку рор Бе ла стоц ка га ад дзя
лен ня Ін сты ту та на цы я наль най па мя ці 
Дар’ юш Аль шэў скі: 

— Пра ку рор ацэнь вае пэў ны фраг мент 
рэ ча іс нас ці ў свят ле за ка на даў ства. Ён 
па ві нен аца ніць: ці да дзе ная па дзея мае 
прык ме ты зла чын ства. Гі сто ры кі ча сам дас
ле ду юць спра ву шы рэй, дас ле ду юць па дзеі 
мі ну ла га, а пра ку рор ІНП вя до ма, звяр та
ец ца да па дзей мі ну ла га, да пры чын і ма ты
ваў, але ён па ві нен дас ле да ваць да дзе ны 
ўчы нак з гле дзіш ча пра ва і гэ та — яго ная 
ас ноў ная мэ та. У вы пад ку Ра му аль да Рай са 
«Бу ра га» коль касць до ка заў бы ла да стат
ко вай для та го, каб прыз наць, што ві ноў нік 
і асо бы з ат ра да, якія суп ра ва джа лі яго, 
дзей ні ча лі з мэ тай зніш чэн ня на сель ні цтва 
бе ла ру ска га па хо джан ня пра ва слаў на га 
ве ра выз нан ня.

Ра дыё Ра цыя: — Ці іс нуе маг чы масць 
паў тор на пра вес ці гэ тае след ства, да
даць ней кія фак ты? 

— Па ста но ва па спра ве па цы фі ка цыі 
бе ла ру скіх вё сак мае за кон ную сі лу, і, як 
кож ная ўсту піў шая ў за кон ную сі лу па ста
но ва аб за вяр шэн ні след ства ў вы пад ку 
з’яў лен ня но вых фак таў, но вых до ка заў 
мо жа быць уз ня тая з мэ тай пра ця гу след
ства. Я не ха ваю, што пас ля за вяр шэн ня 
след ства па сту па лі звест кі, якія ста ві лі пад 
сум неў аб г рун та ва насць ра шэн ня аб за вяр
шэн ні след ства. Але гэ та бы лі звест кі, якія 
ўсё ж раз г ля да лі ся ў пра цэ се след ства. 
Гэ та бы лі звест кі кштал ту «кеп ска га стаў
лен ня на сель ні цтва пра ва слаў на га ве ра
выз нан ня да не за леж ніц кіх ар га ні за цый», 
уз но сі лі ся на ват та кія ас пек ты, што «жы ха
ры не ка то рых вё сак за бі ва лі поль скіх жаў
не раў» ці «аб ст рэль ва лі кан с пі ра тыў ныя 
ат ра ды». На пад ста ве след чых дзе ян няў не 
бы ло зной дзе на да стат ко вых до ка заў, якія 
пац вяр джа лі б та кія аб ста ві ны, што ней кім 
чы нам маг лі б ап раў даць па цы фі ка цый ныя 
ак цыі ат ра да Ра му аль да Рай са.

РР: — Ці Вы як пра ку рор ве да е це пра 
ней кія но выя да ку мен ты або вы каз ван ні 
лю дзей? Або мо жа гі сто ры кі ІНП неш та 
па ве дам ля лі вам? 

— Да гэ туль, не лі ча чы агуль ных фар му лё
вак, якія зво дзяц ца да та го, што ацэнь ва ю
чы до каз ную ба зу, я не пры няў пад ува гу 
до ка заў асоб з ко ла не за леж ніц кіх ар га ні за
цый, не з’я ві лі ся ні я кія кан к рэт ныя зве сткі, 
што я ка гось ці не да пы таў, і што гэ тая асо
ба мае ней кія кан к рэт ныя звест кі. Я вель мі 
на ват ха цеў бы, каб та кія звест кі да мя не 
тра пі лі, і ха цеў бы да пы таць тых лю дзей 
і без сум не ву, усе звест кі, ат ры ма ныя ад 
та кіх асоб, бы лі б на леж на ацэ не ны. Я не 
ха ваю, што ка лі гэ та бу дуць на столь кі істот
ныя звест кі, якія вы я вяць, што ра шэн не аб 
спы нен ні след ства бы ло няс луш ным, я пры
му ад па вед ныя ме ры, ук люч на з ад наў лен
нем след ства. Тым не менш, на сён няш ні 
дзень ня ма та кіх аб ста він.

РР: — Ці ве да е це Вы та кі да ку мент як 
за гад кі раў ні цтва «Бу раму» аб па цы фі ка
цыі бе ла ру скіх вё сак на тэ ры то рыі Бель
ска га па ве та? 

— Я аз на ё міў ся з гэ тым да ку мен там і ён 
ацэнь ваў ся з гле дзіш ча са дзей ні чан ня па
цы фі ка цыі бе ла ру скіх вё сак. Са праў ды, ён 
мог уп лы ваць, быць штур ш ком, але трэ ба 
па мя таць, што гэ та быў за гад на пі са ны 
ў ве рас ні, а па цы фі ка цыі ме лі мес ца праз 
не каль кі ме ся цаў. Ап роч та го, нам не вя до
ма, што ма ец ца на ўва зе пад тэр мі нам «па
цы фі ка цыя». Ці ме ла ся на ўва зе лік ві да цыя 
выз на ча ных асоб, і гэ та, пры нам сі, вы ні кае 
з ма тэ ры я лаў след ства, ці па каз ван не сі лы 
На цы я наль на га вай ско ва га злу чэн ня на 
тых тэ ры то ры ях з мэ тай пад бу да ваць кан с
пі ра тыў ныя дзе ян ні, а не пра вя дзен не та кіх 
дзе ян няў, якія пры вя лі да ма са ва га за бой
ства асоб пра ва слаў на га па хо джан ня.

РР: — Ці та кім чы нам тая ак цыя, што 
ме ла мес ца ў па чат ку 1946 го да, бы ла са
ма воль ствам з бо ку «Бу ра га»? 

— Ра му альд Райс пры няў са ма стой нае 
ра шэн не. Але та го, у якой сту пе ні за гад 
з ве рас ня мог пад ш тур х нуць яго да та кіх 
дзе ян няў, я ска заць не ма гу. Тым не менш 
та кія аб ста ві ны як па чат ко выя су до выя па
ка зан ні Ра му аль да Рай са «Бу ра га» пра тое, 
што ён дзей ні чаў па за га дзе ар га ні за цыі, 
ад якіх ён по тым ад мо віў ся, свед чаць, што 
на сам рэч гэ та не бы ло дзе ян нем на пад ста
ве за га даў ка ман да ван ня На цы я наль на га 
вай ско ва га злу чэн ня.

РР: — Ужо двой чы ася род дзі сем’ яў ах
вяр «Бу ра га» і так са ма бе ла ру скае ася
род дзе спра бав лі да вес ці да та го, каб 
поль ская дзяр жа ва вып ла ці ла кам пен са
цыі гэ тым лю дзям. Ці па вод ле Вас іс нуе 
ней кая маг чы масць, каб вып ла ціць та кія 
кам пен са цыі. 

— У ця пе раш няй пра ва вой сі ту а цыі я, на 
жаль, не ба чу маг чы мас ці для сва я коў 
ах вяр да ма гац ца ад дзяр жа вы кам пен са
цыі. Пра цэс прыз нан ня кам пен са цыі за 
па ва ен ныя дзе ян ні ад бы ва ец ца на пад ста
ве за ко на «Аб прыз нан ні не сап раў д ны мі 
па ста ноў да тыч ных асоб, рэп рэ са ва ных 
за дзей насць на ка рысць не за леж нас ці 
Поль ш чы». Гэ ты за кон не да ты чыць та кіх 
вы пад каў як па цы фі ка цыя вё сак ці за бой
ства фур ма наў.

Па за га дзе Ра му аль да Рай са «Бу ра га» 
на па чат ку 1946 го да бы лі па цы фі ка ва ны 
бе ла ру скія вё скі За ле ша ны, Вуль ка-Вы-
га ноў ска, За ні, Шпа кі і Кан ца віз на. Ат рад 
«Бу ра га» так са ма рас ст ра ляў 31 фур ма на 
з ва ко ліц Гай наў кі. 

vЛу каш ЛЕ А НЮК
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя, Бе ла сток

Вер ні саж ма ста ка з Бель скаПад
ляш ска га Мі рас ла ва Здрай коў ска га 
„Бы лі. Ёсць. Бу дзем” прай шоў 7 
сакавіка ў Га род ні. У вы ста вач най за
ле Му зея гі сто рыі рэ лі гіі вы стаў ле на 
з два дзя сят кі тво раў ма ста кабе ла

Мі ра слаў Здрай коў скі вя до мы ў Га
род ні ма стак. Як па ве да міў га ра дзен скі 
лі та ра тар Вік тар Са зо наў, ме на ві та ён 
зай маў ся афар м лен нем яго най кніж кі 
„Су сед скія бы лі”.

— Я, як толь кі да ве даў ся, што гэ ты 
ча ла век бу дзе вы стаў ляц ца ў Га род ні, 
з вя лі кім за да валь нен нем прый шоў сю
ды. Бо ве даю яго не толь кі як сціп ла га 
ча ла ве ка, але і як цу доў на га твор цу, які 
афар м ляў маю кні гу. Ха чу ска заць, што 
ма люн кі, якія ён зра біў з вя лі кім гу ма
рам, вель мі па су юць да тэк сту. Ча ла век 
цал кам ад чу вае тое, што ён ро біць. З вя
лі кім за да валь нен нем тут зна хо джу ся.

На вер ні са жы пры сут ні чаў ге не раль
ны кон сул Поль ш чы ў Га род ні Ярас лаў 
Ксён жак. А му зыч ную част ку за поў ніў 
ан самбль поль скай пес ні „Хаб ры”, які вы
ка наў не каль кі сва іх тво раў, ся род якіх 
бы лі і бе ла ру скія на род ныя.

vЯкуб СУШ ЧЫН СКІ
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя, 

Га род ня

ЦІ ІНП АС П РЭ ЧЫЦЬ 
ВЫ НІ КІ СЛЕД СТВА 
СВА ІХ ПРА КУ РО РАЎ? 
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Вар та пра вя раць
Ся мей ная па мяць — з’я ва ці ка вая, але 

заў сё ды трэ ба па мя таць аб тым, што гэ тая па-
мяць мо жа і пад ман ваць. Да ты чыць гэ та так-
са ма вель мі ці ка ва га ар ты ку ла Мі ры Лук шы 
пра Ада ма Кар ве ля і ін шых (Адам Кар вель 
з За ле шан і ін шыя, «Ні ва» № 11 ад 12.03.2017 
г.). На жаль, не ўсе за ха ва ныя ў ся мей най па-
мя ці ра ска зы Ада ма Кар ве ля цал кам сап раў д-
ныя, а неш та і зу сім пры ду ма нае.

Ві даць не пры ду ма нае зна ём ства Кар ве ля 
з баль ша віц кім ге ро ем Сяр ге ем Ла зо. Яш чэ 
і сён ня ўсхва ля юць яго ў Ра сіі, толь кі больш 
у якас ці аба рон цы ру скай зям лі ад чу жын цаў, 
чым рэ ва лю цы я не ра. Ла зо ўста на віў баль ша-
віц кую ўла ду ў Крас на яр ску ды пры маў удзел 
у за ду шэн ні ан ты баль ша віц кіх паў стан няў 
у Ом ску і Ір куц ку. У пер шай па ло ве 1918 г. 
зма гаў ся бес пас пя хо ва з ата ма нам Ся мё на-
вым, а пас ля па дзен ня баль ша віц кай ула ды 
на ўсхо дзе Ра сіі сам стаў пар ты за ніць. У са-
праўд нас ці Ла зо кі ра ваў дзі кай бан дай, якая 
тэ ра ры за ва ла на сель ні цтва Да лё ка га Ус хо ду. 
Як ус па мі наў на воч ны свед ка, Ла зо вер ба ваў 
у свой ат рад ло зун гам: «Пар ти за ны, е** ва шу 
мать, хо рош му жи ков гра бить!».

Тым не менш Ла зо здоль ны быў і на боль-
шае — на па чат ку 1920 г. на ча ле не каль кіх 
со цень ча ла век адаб раў у кал ча коў цаў Ула дзі-
ва сток. Япон цы, якіх ста я ла ва Ула дзі ва сто ку 
ты сяч двац цаць, толь кі наг ля да лі за хо дам па-
дзей, па куль анар хі сты, кі ра ва ныя між ін шым 
бы лой ка мі сар шай ат ра да Ла зо, псі ха пат кай 
Ле бе дзе вай, не вы бі лі ў Ні ка ла еў ску-на-Аму-
ры япон цаў, якія спра ба ва лі аба ра няць на-
сель ні цтва го ра да ад здзе каў дзі кай бан ды. 
Та ды япон цы ста лі арыш тоў ваць баль ша ві-
коў, у тым лі ку і Ла зо, да рэ чы — без ані я ка га 
суп ра ці ву з яго бо ку. Ці япон цы за бі лі Ла зо 
са мі ад ра зу, ці пе ра да лі «бе лым», і ці тыя спяр-
ша яго заст рэ лі лі, ці спа лі лі жыў цом на да лей 
ня яс на.

Са мае важ нае — гэ та бы ла гра ма дзян ская 
вай на, у якой абод ва ба кі на во дзі лі кры ва вы 
тэ рор. Ка лі Адам Кар вель ус па мі наў, што быў 
ён чыр во ным мі лі цы ян там, дык не бу ду яго за 
гэ та асу джаць. Але ж яс на, што ні чым доб рым 
ён там не зай маў ся.

Спа дар Кар вель лю біў, ві даць, пры ха-
рош ваць свае ра ска зы, бо ахоў ні кам Ле ні на 
і Круп скай у Крас на яр ску ён быць не мог па 
про стай пры чы не — апош ні раз Ле нін быў 
у Крас на яр ску ў 1898 го дзе — па ле чыць зу бы 
і су стрэць та ва ры шаў. Так са ма ні я кім чы нам 
не мог спа дар Кар вель су стрэць у Жы то мі ры 
ў 1917 г. Піл суд ска га, бо раз дзя ля ла іх лі нія 
фрон ту. Піл суд скі пер шы раз у жыц ці на ве даў 
Жы то мір у 1920 г. пад час на сту пу на Кі еў. Ге-
рой ар ты ку ла зна хо дзіў ся та ды ў Сі бі ры.

Не ра зу мею так са ма апош ня га ска за пра 
«вя лі как ня скія ліць він скія проз віш чы». Ідзе 
бе зу моў на пра проз віш чы Кар вель і Ге ло жа, 
у якіх ні чо га вя лі как ня жац ка га ня ма. Гэ та звы-
чай ныя лі тоў скія проз віш чы, па вяр хоў на ас-
ла вя не ныя. Кар вель гэ та про ста karvelis — го-
луб, а Ге ло жа ві даць з ge ležis — жа ле за.

Аў тар ка ар ты ку ла перш за ўсё па э тэ са, 
і ў гі сто рыі не му сіць раз бі рац ца, але ж вар та 
кры ху больш ча су пры свя ціць пра вер цы за пі-
са ных ра ска заў на конт іх са праўд нас ці.

vАлег ЛА ТЫ ШО НАК

АД ГА  ЛО СК І

Вер ні саж Мі рас ла ва Здрай коў ска га: „Бы лі. Ёсць. Бу дзем” 

ру са: вы я вы руч ні коў, ікон Пад ляш
ша (яны так бліз кія па ду ху Га ра
дзен ш чы не). Ча му ў якас ці наз вы 
выб ра ны рад кі з вер ша Ула дзі мі ра 
Ка рат ке ві ча ка жа ма стак Мі ра слаў 
Здрай коў скі:

— Па мер ка ван ні ста ты сты каў, 
коль касць бе ла ру саў Пад ляш ша змян
ша ец ца. Наз ва вы ста вы дае ап ты мізм 
на бу ду чае. Ня гле дзя чы ні на што, мы 
бу дзем.
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УВАГА
КОНКУРС!
№ 12-17

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” да 2 
красавіка 2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Я ў пры го жым са ра фа не.
За лю бу ец ца — хто гля не.
Пра мя не скла да юць пес ні...
Я і ў пар ку, я і ў ле се.
В....
  

(У. Мац ве ен ка) Ад каз на за гад ку № 9-17: ка лян дар. 
Уз на га ро ды, но выя кніж кі Мі ры Лук шы «Гра жын ка 

і грак» з аў тог ра фам, вый г ра лі Вік то рыя Бар коў ская 
з Арэш ка ва, Та маш Ваў ра нюк з Нар вы, Юсты на Астап ко-

віч, Мар’ юш Ра дзец кі з КШ № 1 ў Гай наў цы. Він шу ем!

    

Зор ка: — На тал ля, Твой верш пра Баб’ю Га ру 
гэ та лі рыч ная паш тоў ка з род най мяс ці ны. Што 
там Та бе най больш па да ба ец ца? 

На тал ля Лук ша: — У Баб’ яй Га ры заў сё ды па-
нуе ці шы ня, якой не па ру ша юць ма шы ны. Мы 
чу ем спеў пту шак, крык жу раў лёў, выц цё ваў коў 
а так са ма га ла сы ін шых ляс ных звя роў. У нас усе 
ўсіх ве да юць, лю дзі ах вот на суст ра ка юц ца ў вя ско-
вай свят лі цы. Усе раз маў ля юць па-свой му. Дзя-
ку ю чы гэ та му, нам ляг чэй вы ву чаць бе ла ру скую 
і ру скую мо вы. Про ста, трэ ба сю ды пры ехаць і ўсё 
па ба чыць на свае во чы.

З.: — Да вас пры яз джа юць ту ры сты з шы ро ка-
га све ту. Як яны ся бе па во дзяць, што ка жуць? 

Н. Л.: — Най больш па да ба ец ца ім ці шы ня і спа-
кой. Боль шасць хо ча ад па чыць ад вя лі ка га го ра да, 
мі тус ні, гу лу. Хо чуць па ба чыць звя роў і пту шак, 
якія дзі ка жы вуць у ле се — ад зуб роў па чор на га 
бус ла. Пры ез джыя заў сё ды звяр та юць ува гу на 
дом ма ёй ба бу лі. Ён ары гі наль ны, па ма ля ва ны 
на сі ні ко лер. Мы заў сё ды пра па ну ем ту ры стам 
цёп лае ма ла ко ад ка ро вы, хат ні сыр, мас ла, яй кі, 
а ў лет ні се зон — гры бы і чар ні цы.

Усё больш ту ры стаў ці ка віц ца гі сто ры яй вё скі 
і на ва кол ля, ці ка віць іх на ша куль ту ра.

На тал ля ЛУК ША
Баб’я-Га ра, Гім на зія ў На раў цы

Вё ска
Вё ска мая.
Я яе люб лю.
Ні бы звы чай ная, ма лая,
а ін шыя лю дзі яе на вед ва юць.
Баб’я-Га ра.
Ні бы про стая наз ва,
ні бы вя до мае мес ца.
Ад нак...
Вы яе толь кі не па мы лі це.
Усе ўспа мі на юць Баб’ю-Га ру і го ры.
Вось, нес па дзя ван ка!
Ёсць та кая вё ска, тут, у нас!
Вы не ве да лі?
Я ве да ла, што так бу дзе.
Яна скры вае ў са бе мно га та ям ніц.
Якіх — я не ска жу.
Са мі пры едзь це, ды па бач це.
Я вас ча каю,
мі лыя гос ці.

Мы — лю дзі
Мы, лю дзі 
— хо дзім як маятнік га дзін ніка
Раз у адзін бок,
Раз у дру гі.

Мы, лю дзі — спя ша ем ся як га дзін нік
Бя жым у шко лу, са шко лы,
Бя жым на пра цу, по тым да до му.

Мы, лю дзі 
— па раў ноў ва ем ся бе з га дзін ні кам
І як толь кі вы чар па юц ца ба та рэй кі,
спы ня ем ся...

З.: — Якую кніж ку ак ту аль-
на чы та еш? 

Н. Л.: — За раз рых ту ю ся 
да гім на зіч на га эк за ме ну, але 
з усіх аў та раў якіх я пра чы та ла, 
най больш па да ба юц ца мне кніж-
кі Аг неш кі Лін гас-Ла неў скай.

З.: — Зап ра ша еш лю дзей, каб 
пры е ха лі ў Тваю вё сач ку Баб’ю 
Га ру. А Ты са ма ма рыш пра 
да лё кія па да рож жы? Хо чаш 
кудысьці па е хаць?

Н. Л.: — Ха це ла б па е хаць 
за мя жу, на пры клад у Лон дан 
ці Па рыж. Хоць ме сяц ча су па-
жыць у га рад скім бу дын ку-хма-
ра чо се, ад куль рас пас ці ра ец ца 
пры го жая па на ра ма. Ха це ла б 
па ба чыць ар хі тэк тур ныя пом ні-
кі, паз наць куль ту ру і тра ды цыі 
ін шых на ро даў.

Але не ха це ла б па мя няць сва-
ёй Баб’ яй Га ры на ін шае мес ца. 
Ха чу тут жыць да туль, да куль 
бу дзе мож на.

З.: — Ду маю што Твае ма ры 
здзей с няц ца. Дзя ку ем за раз мо-
ву!

З.: — Ма еш ад на год каў у Баб’ яй Га ры? 

Н. Л.: — Хоць у вёс цы ня ма мо ла дзі ў ма ім 
уз рос це, мя не гэ та не над та хва люе. Я люб лю 
раз маў ляць са ста рэй шы мі людзь мі, яны ці ка ва 
апа вя да юць пра зда рэн ні з мі ну ла га. У Баб’ яй Га-
ры жы вуць лю дзі роз на га ўзро сту, ад ма лень кіх 
дзя цей, па ста ра жы лаў. Вось, на шай цу доў най 
су сед цы сто га доў!

З.: — Што зна чыць для Ця бе ўзна га ро да ў бе-
ла ру скім лі та ра тур ным кон кур се? 

Н. Л.: — Па спра ба ваць сва іх сіл у кон кур се 
на мо ві ла мая на стаў ні ца, спа да ры ня Ан на Кан-
д ра цюк. Я па дыш ла да гэ та га сва бод на, не раз-
ліч ва ла на пос пех. Я ду ма ла, што мае вер шы 
дрэн ныя, яны ні ко га не за ці ка вяць. А тут та кі 
сюр прыз! Ска жу праў ду, маё сэр ца вель мі ўсце-
шы ла ся.

ГУ ТАР КА З НА ТАЛ ЛЯЙ ЛУК-
ШАЙ, ЛАЎ РЭ АТ КАЙ ІІІ МЕС ЦА 
Ў АГУЛЬ НА ПОЛЬ СКІМ КОН КУР-
СЕ БЕ ЛА РУ СКАЙ ПРО ЗЫ І ПА Э ЗІІ 
«ДЭ БЮТ», ВУ ЧА НІ ЦАЙ НА РАЎ-
ЧАН СКАЙ ГІМ НА ЗІІ.

Маё сэр ца 
вель мі 
ўце шы ла ся!
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Муха сустрэла 
станожку
Муха сустрэла станожку
І хоча пагутарыць трошкі:
- Чаму не прыйшла на каток,
Такі быў прыгожы дзянёк.

- Пакуль я канькі абула
Раптам зіма прамінула
І толькі цёплай вясною
Магу сустрэцца з табою.

Жанчына 
ў магазіне
- Ці ёсць цвікі ў вас?
- Няма цвікоў якраз.
- А прылады садовыя?
- Прадалі парой вясноваю.

- Мо ёсць вядро бляшанае?
- Таксама няма, каханая.
- Трэба замкнуць гэту краму.
- Замок загінуў таксама. Rękaw

DataSmak

Korona

Wrona

Woda

Prezent

Żelazko

Szpak

Usta

Hydra

Ślina

Judasz

BierzJak

Jana

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 № 8-17:
Сэ пія, дым, па лац, ра са да, Об, пра гра ма. Ад лі-

га, ом, пат ра, ска ла, лес, пра ца, дом, жа ба.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Кры сты на 

Міш чук з Арэш ка ва, Дам’ ян Кар ні люк, Вік то-
рыя Гаць, Іа ан на Ні кі цюк, Маг да Яку бюк з 
КШ з ДНБМ № 3 у Бель ску-Пад ляш скім, Маг да 
Люн да, Аляк сан д ра Ба кун з КШ № 1 у Гай наў-
цы,  Кін га Леў ша, Мар цін Кузь ма, Алек Чар-
нец кі з На раў кі. Він шу ем!

Па лац у ка ме лі ях і вяр гі нях
«На ўсю Літ ву бы ла вя до мая аран-
жа рэя Швы коў скіх. Па доб най ёй не 
ме лі і Ра дзі ві лы», — ад на та ваў сла-
ву ты эт ног раф Мі хал Фе да роў скі.

Як не ці ка ва, гэ ты цуд кан чат ко-
ва «пе ра е хаў» да нас, у Бе ла-

веж скі цар скі па лац.

Са ма аран жа рэя зна хо дзі ла ся 
ў Пру жа нах, пры  не а рэ не сан-

са вым па ла цы Швы коў скіх. Яна бы-
ла збу да ва на з чыр во най цэг лы. Ме-
ла гон та вы дах, 2 ган кі, 9 дзвя рэй 
і 9 акон. Ува ход з паў ноч на га бо ку 
меў вы гляд паў к руг лай, заш к лё най 
ве ран ды. Уся рэ дзі не зна хо дзі ла-
ся 6 па ко яў з даш ча най пад ло гай. 
У па мяш кан ні ста я лі тры пе чы і ко-
мін. Усё гэ та слу жы ла рас лі нам. 
Тут рас ло за сто ві даў кве так і 60 
дрэў. Ся род іх кра са ва лі ся ка ме ліі, 
валь ка ме рыі, вяр гі ні, ма цы ё лы, 
паль мы, ага вы, міт ры, ва ско выя, 

апель сі на выя і лі мон ныя дрэ вы. У аран жа рэі быў так зва ны «трэп гаўз», 
дзе за хоў ва лі ся ёмі стас ці з рош чы на мі і хі мі ка та мі. По бач па ла ца зна хо-
дзіў ся пей заж ны парк на 8 га. Там зна хо дзі лі ся алеі і са жал ка з выс пай, 
да якой вёў ма сток.

Пас ля паў стан ня 1863 го да ма ён так на ней кі час быў кан фі ска ва ны, 
а пас ля вер ну ты ўлас ні кам. Як раз у гэ ты пе ра рыў рас лі ны з пру жан-

скай аран жа рэі бы лі пе ра ве зе ны ў Бе ла веж скі па лац. Маг чы ма, част ка 
з іх за ха ва ла ся па сён няш ні дзень ды рас це ля ся дзі бы Бе ла веж ска га на цы-
я наль на га пар ку. Зор ка

Па куль вуч ні са шко лы ў Нар ве 
тра пяць на аг ля ды кон кур су «Род нае 
сло ва», ар га ні зу юць свой  ш коль ны ад-
бор. Гэ та не толь кі апош няя сур’ ёз ная 
пра вер ка, але так са ма маг чы масць для 
но вых удзель ні каў ад чуць, як больш-
менш пра хо дзяць та кія кон кур сы. Бы лі 
эле ган т ныя су кен кі і кас цю мы, аў ды то-
рыя і ка мі сія з трох асоб. За тое амаль не 
бы ло па мы лак і вя лі ка га хва ля ван ня пе-
рад вы сту пам. На ват ка лі крыш ку нер вы 
суп ра ва джа лі дэк ла ма цыю, заў сё ды мож-
на бы ло пас ля вы сту пу раз ліч ваць на 
сяб ра або сяб роў ку, якой, вя до ма, вель мі 
па да ба ла ся. «Род нае сло ва» для вуч няў 
з Нар вы не толь кі дае маг чы масць паз-
наць но выя тво ры бе ла ру скіх па э таў, але 
так са ма ін с пі руе. Ага та Астап чук вы сту-
пі ла са сва ім улас ным вер шам. Вер шык 
быў лёг кі і вя сё лы. Ду маю, што да рос-
лыя, у тым лі ку чле ны ка мі сіі, слу ха ю чы 
яго, з пры ем нас цю дум ка мі вер нуц ца 
да сва іх школь ных га доў. Та му лі чу, што 
Ага та мо жа за ва я ваць не толь кі ра ён ныя 
элі мі на цыі, але і цэн т раль ныя! А ка лі 
га во рым аб вы ні ках, вар та ўзга даць пра 
пер шыя мес цы ў школь ным ад бо ры. Іх 
за ва я ва лі: з кла саў І-ІІІ — Аліў ка Жэп ка 
і Аліў ка По рац; IV-VI — Ага та Астап чук; 
а з гім на зіі — Кры стыян Паск роб ка. За ста-
ец ца за ва я ваць цэн т раль ны этап кон кур су 
Род нае сло ва».                Ур шу ля ШУБ З ДА

Са мае-са мае пер шае 
«Род нае сло ва» 

Honor

Akr

Skład
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Іні цы я та рам і ар га ні за та рам кон кур су 
ра сказ чы каў «Бе ла ру ская га вэн да» з’яў ля
юц ца на стаў нік бе ла ру скай мо вы ў Гай наў
скім бел лі цэі Ян Кар чэў скі, а да па ма га юць 
яму ды рэк цыя шко лы, вуч ні і на стаў ні кі. 
Пуб лі ку сё ле та са ста ві лі са мі ра сказ чы кі, 
іх на стаў ні кі і баць кі, а так са ма вуч ні Ком п
лек су школ з да дат ко вым на ву чан нем бе
ла ру скай мо вы. Ме ра пры ем ства ўда сто і лі 
ві цэста ра ста Гай наў ска га па ве та Яд ві га 
Дам б роў ская, якая мно га га доў пра ца ва ла 
на стаў ні цай ня мец кай мо вы ў гай наў скай 
бе ла ру скай шко ле, ды рэк тар Гай наў ска га 
бел му зея Та маш Ці ха нюк, ды рэк тар Ком
п лек су школ з да дат ко вым на ву чан нем 
бе ла ру скай мо вы Яў ген Сач ко і яго на
мес ні ца Ні на Лу ка сік. Ліст да ўдзель ні каў 
кон кур су дас лаў Мі ха іл Ры ба коў, кі раў нік 
Куль тур на га цэн т ра Бе ла ру сі ў Вар ша ве.

У гэ тым го дзе апо ве ды мно гіх вуч няў 
бы лі на вы со кім уз роў ні. Фі наль ны рэ зуль
тат вы сту паў з ра ска за мі на бе ла ру скай 
мо ве за ле жаў ад ак цёр скіх здоль нас цей 
ма ла дых лю дзей, ха ця зда ра лі ся моў ныя 
хі бы. Чле ны кон кур с най ка мі сіі, Ялан та 
Гры га рук, ме та дыст па бе ла ру скай мо ве 
і за ад но на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы 
ў Гай наў скім бел лі цэі, Ірэ на Іг на то віч, на
стаў ні цабіб лі я тэ кар ка ў Гай наў скім бел
лі цэі і Ан джа лі на Ма саль ская, на стаў ні ца 
бе ла ру скай мо вы ў Ком п лек се школ у Бе
ла ве жы і біб лі я тэ кар ка ў Гай наў скім бел му
зеі, усе вы пуск ні цы бе ла ру скай фі ла ло гіі 
Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та, звяр ну лі ўва гу 
на вы со кі ўзро вень вы сту паў сё лет ніх ра
сказ чы каў.

— Сэр ца це шыц ца, ка лі чу ем ці ка выя 
апо ве ды з пра віль ным вы маў лен н нем 
і амаль без па мы лак з на ці скам. Ві даць, 
што вуч ні доб ра ве да юць бе ла ру скую мо
ву і са лід на рых та ва лі ся да сён няш ніх вы
сту паў, — ска за ла Ялан та Гры га рук.

— Мя не ра дуе вя лі кая коль касць ра
сказ чы каў з па чат ко вых школ. Гэ та дае 
пад ста вы мер ка ваць, што кон курс бу дзе 
ар га ні за ва ны і ў на ступ ных га дах. Це шаць 
зай маль ныя ра ска зы най ма лод шых вуч
няў, якія ці ка ва зап рэ зен та ва лі ся з доў гі мі 
апо ве да мі і бы лі пе ра ка наў чы мі для пуб
лі кі, — за я ві ла Ірэ на Іг на то віч. Ан джа лі на 
Ма саль ская ў сваю чар гу звяр ну ла ўва гу 
на вя лі кую коль касць уз на га ро джа ных ра
сказ чы каў, што так са ма свед чыць аб вы со
кім уз роў ні кон кур су.

— Сё ле та чу ем ці ка выя ра ска зы, якія 
з эн ту зі яз мам ус п ры мае пуб лі ка. Важ на, 
каб вуч ні ме лі доб ры кан такт з пуб лі кай. 
Ап ра ча сло ва мо гуць яны вы кон ваць жэ
сты і ка ры стац ца рэк ві зі та мі. Ра сказ чы кі 
мо гуць вы сту паць на лі та ра тур най бе ла
ру скай мо ве і ра сказ ваць на мяс цо вых га
вор ках. Вуч ні хо чуць ра сказ ваць і ча ка юць 
кон кур су. Ма лод шыя дзет кі вы сту па юць 
з ін тэр п рэ та цы яй ле генд, ка зак, а ста рэй
шыя ча ста прэ зен ту юць бы та выя апо ве ды. 
За пі са ла ся на кон курс аж но 30 ра сказ чы
каў, але не ўсе сён ня пры е ха лі. Вуч няў, 
што пер шы раз пры бы лі да нас са сва і мі 
апо ве да мі, мы зна ё мім з на шай шко лай, 
а пас ля вя лі кая част ка ўдзель ні каў «Бе ла
ру скай га вэн ды» па сту пае ву чыц ца ў наш 
бел лі цэй. — ска заў ар га ні за тар кон кур су 
на стаў нік Ян Кар чэў скі.

Ме ра пры ем ства ўда ла вя ла На тал ля 
Вась ко. На стаў ні кі мяр ку юць, што пад рых
та вац ца да кон кур су ра сказ чы каў больш 
скла да на, чым да дэ кла ма тар ска га кон кур
су. Ад нак, здоль ным вуч ням па чат ко вых 
школ кон курс бе ла ру скай га вэн ды па да
ба ец ца і яны сё ле та пры бы лі ў бел лі цэй 

ра сказ ваць і пра я
віць свае ак цёр скія 
здоль нас ці.

— «Бе ла ру ская 
га вэн да» гэ та цяж
кі кон курс і яго 
ўдзель ні кі па він ны 
ўжо доб ра ве даць 
бе ла ру скую мо ву і ўмець на ла дзіць кан
такт з пуб лі кай. Я ста ра ю ся так па даб раць 
апо ве ды да вы сту паў, каб яны па ды хо дзі лі 
для на шых вуч няў і каб бы лі ці ка вы мі для 
гле да чоў, бо гэ та вель мі важ нае пад час 
ра ска заў. На шы ма лод шыя вуч ні бя руць 
пры клад ад ста рэй шых ра сказ чы каў і мож
на ска заць, што з’яў ля юц ца іх пе ра ем ні ка
мі, — за я ві ла на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы 
з На раў кі Ан на Кан д ра цюк.

Част ка вуч няў удзель ні ча ла ў кон кур се 
чар го вы раз. Ве да лі яны як вы ка ры стаць 
свае ўме лас ці і на што трэ ба звяр таць ува
гу, каб да біц ца пе ра мо гі. На тал ля Вась ко, 
Кры сты ян Паск роб ка, Та маш Хар ке віч 
зай ма лі пер шыя мес цы ў мі ну лых га дах 
і пе ра маг лі сё ле та. У ка тэ го рыі звыш гім на
зіч ных школ зап рэ зен та ва лі ся толь кі дзве 
ву ча ні цы Гай наў ска га бел лі цэя. Іх апо ве ды 
бы лі на вы со кім уз роў ні. Ан на Не ста рук 
ці ка ва рас па вя ла пра жан чын, якія не мо
гуць вы га ва рыц ца, і за ня ла дру гое мес ца. 
На тал ля Вась ко зай маль на зап рэ зен та ва
ла апо вед «Баб ская ло гі ка» і за ня ла пер
шае мес ца.

— Свой апо вед я пад рых та ва ла на пад
ста ве ру ска га ка ба рэ, а да па ма га лі мне 
на стаў нік Ян ка Кар чэў скі, які рых туе мя не 
так са ма да дэ кла ма тар ска га кон кур су і мая 
ма ма Бар ба ра. Я ста ра ла ся па даб раць та кі 
тэкст да ра ска зу, каб быў ён ці ка вым і тры
маў у нап ру жа нас ці. Па ду ма ла, што наш бе
ла ру скі тыд нё вік «Ні ва» бу дзе па ды хо дзіць 
у якас ці зруч най пры чы ны да апо ве ду. Та му 
ска за ла пе рад пуб лі кай, што ў «Ні ве» пра
чы та ла тэкст спа лу ча ны з ма ім апо ве дам 
і, рас па вя да ю чы пра «Баб скую ло гі ку», 
тры ма ла «Ні ву» ў ру ках, — ска за ла на ша 
ка рэс пан дэн т ка з Гай наў ска га бел лі цэя 
На тал ля Вась ко, якая ня даў на ста ла лаў рэ
ат кай дру го га мес ца Алім пі я ды пра ва слаў
ных рэ лі гій ных ве даў, а ў мі ну лым го дзе 
бы ла лаў рэ а там дру го га мес ца Алім пі я ды 
бе ла ру скай мо вы. Ра ней пе ра ма га ла яна 
на кон кур сах па бе ла ру скай мо ве, бу ду чы 
ву ча ні цай гім на зіі ў На раў цы.

— Мне па да ба лі ся апо ве ды ма іх ба бу лі 
і дзя ду лі. Я так са ма люб лю ра сказ ваць 
пад час кон кур су. Ка лі на ват неш та за бу ду, 
то сва і мі сло ва мі ма гу пе ра ска заць за ду ма
нае, ча го нель га зра біць пад час дэк ла ма
цыі. Кон курс ра сказ чы каў дае маг чы масць 
пад трым лі ваць на шу бе ла ру скую мо ву 
і куль ту ру. Ка лі за гі не на ша род ная мо ва, 
то за гі нем і мы, бе ла ру сы, — за я віў Кры
сты ян Паск роб ка, гім на зіст з Нар вы.

У ка тэ го рыі гім на зі стаў Кры сты ян 
Паск роб ка ра зам з Дар’ яй Мі ся юк з Гай
наў скай бел гім на зіі за ня лі пер шае мес ца. 
Дру гое мес ца за ня ла Маг да ле на Міш чук 
з Гай наў скай бел гім на зіі, а трэ цяе — Ва ле
рыя Лю ляк з Гім на зіі ў Мі ха ло ве.

— Вы сту па ю чы з бе ла ру скі мі апо ве да мі 
пад час га вэн ды мы па каз ва ем свае ста ноў
чыя ад но сі ны да бе ла ру скай мо вы і спад
чы ны на шых прод каў. Я люб лю дэк ла ма
ваць, але так са ма люб лю рас па вя даць пад
час га вэн ды, — за я ві ла Маг да ле на Міш чук 
з Гай наў скай бел гім на зіі, якую да кон кур су 
рых та ваў на стаў нік Ян Кар чэў скі.

У ка тэ го рыі вуч няў па чат ко вых школ 
най лепш ра сказ ва лі і ат ры ма лі пер шыя 

мес цы Алі вія Рэп ка з Нар вы і Та маш Хар ке
віч з На раў кі. Дру гія мес цы за ня лі Юльян 
Ра ма нюк і Бар таш Яка нюк з Па чат ко вай 
шко лы № 6 у Гай наў цы, Ні на Мар ці но віч 
з Мі ха ло ва і Да мі нік Чы жэў скі з Но ва га 
Кор ні на. Трэ цяе мес ца за ня лі аж но 7 
вуч няў — Паў лі на Дзміт рук і Мар ты на Кер
да ле віч з ПШ № 3 у Гай наў цы, Кар не лія 

Вшэ ба роў ская і Аляк сан д ра Хі лі ма нюк 
з Нар вы, Аляк сан д ра Ша рэ нас з ПШ № 6 
у Гай наў цы, Юлія Ах ры мюк з Чы жоў і Воль
га Сі да рук з Но ва га Кор ні на.

— Доб рай дэк ла ма тар кай бы ла ў мя не 
ма ма Алі віі Рэп кі. Са ма Алі вія так са ма вель
мі здоль ная ву ча ні ца і пас ля доў гай пад
рых тоў кі да га вэн ды яна ўда ла зап рэ зен
та ва ла ся пе рад пуб лі кай. Кры сты ян Паск
роб ка гэ та ўжо ву чань, які сам умее ўва
со біц ца ў ге роя і толь кі трэ ба спраў дзіць, 
каб не зра біў па мыл кі пад час ра ска зу ці 
дэк ла ма цыі, у якіх ён ся бе вель мі доб ра ад
чу вае, — ска за ла на стаў ні ца бе ла ру скай 
мо вы Ні на Аб ра мюк з Нар вы. — Рых ту ю чы 
вуч ня, я перш за ўсё пад бі раю апо ве ды 
да ха рак та ру і маг чы мас ці вуч ня. Спа чат ку 
ста ра ю ся, каб дзет кі і мо ладзь зра зу ме
лі апо вед, ува со бі лі ся ў ге роя, а пас ля 
звяр таю ўва гу на ін тэр п рэ та цыю ра ска зу, 
вы маў лен не, ін тэр пун к цыю і ін шыя моў ныя 
асаб лі вас ці, каб апо вед быў жы вым і пра
віль ным.

— Мае вуч ні ў мі ну лых га дах не вы сту
па лі ў кон кур се га вэн ды, але ця пер знай
ш лі ся ад важ ныя ву ча ні цы, якія ра шы лі ся 
ра сказ ваць. Вуч ні хо чуць зап рэ зен та вац
ца пе рад пуб лі кай, а я рых тую ім апо ве ды, 
але бя ру пад ува гу так са ма ацэн ку дзе так. 
Пас ля ста ра ю ся, каб ма ла дыя ра сказ чы кі 
на ву чы лі ся пра віль на рас па вя даць, — за
я ві ла на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы Ма рыя 
Крук з ПШ № 3 у Гай наў цы.

Ву ча ні цы ПШ № 3 у Гай наў цы Паў лі на 
Дзміт рук і Мар ты на Кер да ле віч ска за лі, 
што па да ба ец ца ім кон курс і ці ка выя вы
сту пы ін шых вуч няў. Бар таш Яка нюк з ПШ 
№ 6 у Гай наў цы, які пе ра ма гаў пад час 
па пя рэд ніх кон кур саў, сё ле та ці ка ва рас
па вя даў пра па куп кі жан чын, але кры ху не 
быў за да во ле ны са свай го вы сту пу. Яго ма
ма Ан на Яка нюк, якая пры яз джае з сы нам 
на бе ла ру скія кон кур сы, удак лад ні ла, што 
ў сы на бы ло ма ла ва та ча су, каб дап ра ца
ваць вы ступ, які — па вод ле ма мы — і так 
быў уда лым.

— Я ўжо не хва лю ю ся на сцэ не і люб
лю пры маць удзел у кон кур сах, — за я віў 
Юльян Ра ма нюк з гай наў скай «шас цёр кі», 
а яго на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы Бе а та 
Кен дысь ска за ла, што ў Юлья на ак цёр скія 
здоль нас ці і яна ста ра ец ца толь кі па даб
раць яму ад па вед ны апо вед.

Аляк сан д ра Ша рэ нас — ву ча ні ца дру
го га кла са «шас цёр кі», пай ш ла ў шко лу 
ў шас ці га до вым уз рос це, але пат ра пі ла 
раз ву чыць апо вед і ўда ла яго прад ста віць.

На стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў шко ле 
ў Чы жах Ва лян ці на Ан д ра сюк ска за ла, 
што за ці каў лен не ву чо бай бе ла ру скай 
мо ве ў вя ско вых па чат ко вых шко лах яш чэ 
вя лі кае.

— Кон курс ра сказ чы каў па трэб ны для 
вуч няў, бо яны, рас па вя да ю чы пе рад пуб
лі кай, зда бы ва юць ад ва гу і ба чаць, што 
род ная мо ва за пат ра ба ва ная, — за я ві ла 
на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў шко ле ў Но
вым Кор ні не Ні на Куп тэль.

Пе рад уру чэн нем ра сказ чы кам дып ло
маў і ўзна га род пе рад удзель ні ка мі кон кур
су вы сту піў ка лек тыў «Зніч ка».

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

ХVІІІ Кон курс 
бе ла ру скай га вэн ды

Ва сям нац ца ты вы пуск кон кур
су ра сказ чы каў «Бе ла ру ская 
га вэн да» мож на пры раў няць да 
паў на лец ця, а кон курс зда быў 
ужо прыз нан не як ся род вуч няў, 
так і на стаў ні каў, якія іх рых ту
юць да апо ве даў пабе ла ру ску. 
3 са ка ві ка ў Ком п лек се школ 
з да дат ко вым на ву чан нем бе ла
ру скай мо вы ў Гай наў цы на бе
ла ру скай мо ве рас па вя да лі 23 
ра сказ чы кі са школ з Гай наў кі, 
Нар вы, На раў кі, Мі ха ло ва, Чы
жоў і Но ва га Кор ні на.

n Кры сты ян Паск роб ка з Гім на зіі ў Нар ве

n Та маш Хар ке віч з Па чат ко вай шко лы ў На раў цы

n Алі вія Рэп ка з Па чат ко вай шко лы ў Нар ве

n Дар’я Мі ся юк з Гай наў скай бел гім на зіі
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Ча ром хаў скія буд ні

Раз мо ва з Ула дзі мі рам Сі да ру ком, жы ха рам 
Ку за вы, шмат га до вым су пра цоў ні кам „Ні вы”.

— Бы ла згад ка пра кі на пе ра соў ку. 
Ку ды Вы ез дзі лі з філь ма мі?

— Бы ло ў на шым Бе ла стоц кім ва я
вод стве 18 кі на пе ра со вак, абаз на ча ных 
сім ва ла мі BR — Bia łos toc kie Ru cho me 
— з ну ма ра мі ад 1 да 18. На ша ме ла 
ну мар 9. Мы вы яз джа лі з Бе ла сто ка 
ў на прам ку Нар вы. За яз джа лі ў Іван кі
Ра го зы. У Нар ве бы ло па ста ян нае кі но 
і мы ту ды не за яз джа лі. І Нар ва аб с лу гоў
ва ла тыя на ва коль ныя мяс цо вас ці, дзе 
бы ла ўжо элек т рыч насць, а мы ез дзі лі 
ту ды, дзе яе не бы ло, дзе па трэб ны быў 
аг рэ гат. Еха лі мы та ды да лей у Ла сін ку, 
Ба ры саў ку, На ва са ды, Тэ ра мі скі. Да лей 
бы лі Арэш ка ва, Ві та ва, Ча хіАр лян скія, 
Па ліч на, Даб ры ва да, Ку за ва. Філь мы дэ
ман ст ра ва лі ў шко лах і свят лі цах. Пас ля 
бы лі Су ха воль цы, Са кі, Ма лін ні кі, Паш
коў ш чы на, Пі лі кі, Даб ро міль, Кна ры ды 
і Пят ро ваКшы ва ко лы. І Снеж кі, Ма лоч кі, 
Кат лы, Па сын кі, Лок ні ца... Уся го ў па чат
ку ма ёй пра цы аб с лу гоў ва лі мы звыш пя
ці дзе ся ці вё сак, а за адзін ме сяч ны пра
езд 23 вё скі — па ад ной вёс цы ў дзень. 
Я вы бі раў ме сяч ны мар ш рут, па ве дам ляў 
Ва я вод скае праў лен не кі но, а гэ тая ўста
но ва па ве дам ля ла па жар ні каў, бо кож ны 
раз па трэб ны быў іх да звол — каб бы ло 
бяс печ на.

Ка лі пры мас Поль ш чы, кар ды нал 
Стэ фан Вы шын скі на ве даў Дра гі чын, 
та ды Ва я вод скі ка мі тэт пар тыі кі нуў усе 
кі на пе ра соў кі ў на ва кол ле Дра гі чы на, 
каб ад цяг нуць лю дзей ад су стрэ чы з пры
ма сам; нам да ста лі ся Тан ке лі. Мі лі цыя 
кан т ра ля ва ла там усе срод кі тран с пар ту. 
У Тан ке лях быў Вя ско вы клуб се ля ні на, 
а на Бу гу быў та ды яш чэ драў ля ны мост. 
Кі но ра ней у Тан ке лі не за яз джа ла і на 
нас гля ну лі не да вер лі ва. Ка лі за яз джа лі 
на шлях ту, і ка лі не ска жаш „Пах ва лё
ны”, то ніх то не ха цеў з та кім гос цем і га
ва рыць, ма ла ка ні хле ба не да ста неш та
ды. І мы гэ та га пат ра ба ван ня тры ма лі ся. 
І ў Тан ке лях пы та юць нас, што ж та кое 
ста ла ся, што да іх кі но за е ха ла. Ад каз
ва ем, што бу дзем пры яз джаць. Ну, ка лі 
так, то доб ра. Бы ло гэ та ўлет ку, на ста до
ле па ве сі лі эк ран; тры дні там ста я лі...

У кі на пе ра соў цы пра ца ваў я амаль 
сем га доў. Бы ва ла, што на ча ва лі ў са ма
хо дзе, ста ла ва лі ся ў выб ра ных сем’ яў. 
Ме лі асоб ныя та ло ны, за якія такая сям’я 
маг ла гля дзець філь мы бяс п лат на. У са
ма хо дзе бы ла печ ка, але зда ра ла ся так, 
што зі мою, ка лі печ ка ўна чы вы гас ла, то 
і шкар пэт кі ў філь цах пры мяр за лі, уся ляк 
бы ва ла.

— Ці мно га лю дзей на вед ва ла се ан-
сы?

— На ша Ва я вод скае праў лен не кі но 
ла дзі ла спа бор ні цтвы на про даж бі ле таў 
і ўтар гоў кі. А я па зна ёміў ся з па няй На
дзяй Кур на тоў скай, якая пра ца ва ла ў бе
ла стоц кім цэн т ры кі нап ра ка ту, ад куль 
бра лі філь мы. А бы ло так, што за е ха лі 
мы пе рад Вя лі кад нем у Вуль куВы га ноў
скую, на чу ем у са ма хо дзе. Ра на хтось 
гру кае ў дзве ры, выг ля даю — па ні На
дзя; яе муж быў з Мо скаў цаў. І так мы па
зна ёмі лі ся. І ка лі якія філь мы толь кі што 
па каз ва лі ся, то я ста раў ся браць тыя, 
што маг лі пры цяг нуць най больш пуб лі кі. 
А пра філь ма выя на він кі я ве даў, бо ж 
рэ гу ляр на чы таў „Фільм” і „Эк ран”. Вы бі
раў я га лоў ным чы нам філь мы ва ен ныя, 
кры мі наль ныя і пра ка хан не. Вось, для 
прык ла ду, меў з’я віц ца фільм „Ві не ту” 
— я за ехаў, ат ры маў стуж ку, але трэ ба 
ўзяць да ра жэй шыя бі ле ты на той фільм. 
Зай шоў я да за гад чы цы, яна аб ла я ла 
мя не, бо ж яш чэ той фільм не мне быў 
за ду ма ны вы шэй шым на чаль ствам, але 
фільм за стаў ся пры мне і бі ле ты ат ры маў 
так са ма... На ва сям нац цаць кі на пе ра со
вак мы ў зга да ных ра ней спа бор ні цтвах 
тры ма лі ся дру го га мес ца ў ва я вод стве. 
А най больш лю дзей у нас пры хо дзі ла на 
філь мы ў Па ліч най, Ду бя жы не, Паш коў ш
чы не, Ма лін ні ках, Кна ры дах, Ягуш то ве. 
І па мен шых вё сках так са ма шмат на ро
ду пры хо дзі ла.

Быў та кі эпі зод — ат ры ма лі мы фільм 
„Уваск рэ сен не”, за е ха лі з ім у Паш коў ш
чы ну, там трэ ба бы ло яго аж тры ра зы 
дэ ман ст ра ваць, бо пры хо дзі лі ба буль кі 

за кан чэн не; па ча так 
у па пя рэд нім ну ма ры

па сем дзе сятво сем дзе сят га доў, якія ха
це лі па ба чыць та кі фільм. А нель га бы ло 
па каз ваць філь маў у пе ра поў не най за ле, 
бо ка лі не бы лі за ха ва ны пат ра ба ван ні 
суп раць па жар най бяс пе кі, то мне маг
ло б быць ту га ва та. І трэ ба бы ло кам бі на
ваць, і ры зы ка ваць, і больш гле да чоў упу
скаць у за лу. Бо ж і ка лі больш се ан саў 
у дзень, бо і больш бен зі ну рас хо да ваў 
аг рэ гат, а гэ та ўжо бы ло не на ру ку ша
фё ру, які той бен зін на ма гаў ся зэ ка но
міць са бе. Дай ш ло да та ко га кан ф лік ту, 
што мя не на ват за ду ма лі мае на пар ні кі 
вы кі нуць з са ма хо да, сі му лю ю чы не шча
слі вы вы па дак... Бо яны ўжо і ма та цык лы 
ва зі лі ў на шай ма шы не, на якіх раз’ яз
джа лі на зэ ка ном ле ным па лі ве. І ка лі 
я ад ной чы па пра сіў, каб мя не пад вез лі, 
то яны гру ба ад мо ві лі. То та ды і я пры няў 
ме ры дзе ля вяр тан ня на леж на га ўстаў
но га па рад ку... А яны так са ма ста лі на 
мя не сту каць, што я шмат лі кім гле да чам 
даз ва ляю гля дзець філь мы бяс п лат на...

Бы лі мы аку рат у Ку за ве, наб лі жаў ся 
Дзень чы гу нач ні ка ў Ча ром се. Па га ва
рыў я з ку заў ца мі і да мо ві лі ся фільм па ка
заць ра ней, у два нац цаць га дзін апоў д ні 
па ча лі і ў ча ты ры за кон чы лі. Два філь мы 
па ка за лі, бо па два роз ныя па каз ва лі за 
адзін се анс. Жа ніў ся ка ле га, за пра сіў 
мя не на вя сел ле. Ве ра сень, не дзе ка ля 
пя тай га дзі ны пад ве чар з’яў ля юц ца да 
на ша га са ма хо да рэ ві зо ры з Бе ла сто ка 
і пы та юць, ча му не па каз ва юць філь ма. 
„Ня ма кі раў ні ка” — ад каз ва юць мае суп
ра цоў ні кі. „А дзе?” — „Пай шоў на Ка ле я-
жа, на стан цыю”. Кан т ра лё ры за хо дзяць 

да мя не ў ха ту, а баць ка ска заў ім, што 
я на вя сел лі. Штось тут не так — ад ны 
га ва ры лі, што я на Дзень чы гу нач ні ка 
па даў ся, а тут — што на вя сел лі. То яны 
едуць на вя сел ле. А мне ўжо па ве да мі лі, 
як спра вы раз ві ва юц ца, бя ру ве ла сі пед 
і ка чу ў Ку за ву... Спа ты ка ем ся на пе ра
ез дзе; на кі ну лі ся яны на мя не, ча му філь
маў не стаў лю. Я ад каз ваю, што зра біў 
гэ та ра ней, бо так пра сі лі лю дзі; ка лі б 
я па ка заў філь мы ве ча рам, то не бы ло б 
гле да чоў, якія пай ш лі б на Дзень чы гу
нач ні ка. Я раст лу ма чыў так са ма і пра 
кан ф лікт у на шай ка ман дзе; кан т ра лё
ры ад пус ці лі мя не на вя сел ле. Ша фё ра 
пе ра вя лі ў ін шую ка ман ду, а неў за ба ве 
і я ады шоў з гэ тай ра бо ты. А ра бо та бы
ла ці ка вая, паз на лі мя не мно гія лю дзі; 
ві та юц ца ця пер са мною, а я пы таю, ад
куль мя не ве да юць...

— А ця пер спы таю Вас пра гра ні цу, 
якая пра ляг ла не да лё ка ад Ва шай вё-
скі: яна і Ва шу сям’ю зак ра ну ла?

— Мая ма ма бы ла з Апа кіДвар ца, там 
ра ней быў ма ён так. Апа ку пе ра сяк ла гра
ні ца. З бе ла ру ска га бо ку за ста ла ся Апа
каДва рэц, якую наз ва лі Апа кайМа лой. 
Ма ма і яе адзін брат апы ну лі ся ў Поль
ш чы. З Апа кі за гра ні цай аста ло ся ба
дай дзе сяць хат, ка ля Хля віш чаў за раз. 
У Апа цы астаў ся дру гі ма мін брат, там 
і яго ныя дзе ці, мае два ю рад ныя. У 1970х 
га дах я ез дзіў ту ды, да сва іх. У Доў біз не 
жы ла мая два ю рад ная ся стра і там быў 
кал гас; яе му жык пра ца ваў ка ва лём 
у кал га се. А муж дру гой два ю рад най 
ся стры быў ста ля ром. А дзядзь ка Кос ця 

быў цес ля ром і бу да ваў усе паг ра ніч ныя 
за ста вы; усе па гра ніч ні кі яго ве да лі. 
І ка лі ў По лаў цах бы лі ад к ры лі пе ра ход
ны пункт, ён пры е хаў да нас. Па быў ён 
кры ху, па гас ця ва лі і трэ ба яму вяр тац ца. 
Мы яго пра вя лі на гра ні цу, ён ужо пе рай
шоў бра му, а ма ма пры пом ні ла: „Кос ця, 
ты ж яш чэ ка пы не ўзяў!” — крык ну ла. 
Дзядзь ка вяр та ец ца, а ка мен дант за ста
вы: „А ты ку да?”. Але дзядзь ка вяр нуў ся, 
ка пу ўзяў і па ехаў.

І я ез дзіў да сяс цёр. Дач ка ад ной з іх 
бы ла за му жам за стар шы нёй кал га са. 
А яго сын быў вай скоў цам і слу жыў у Гер
ма ніі. І ка лі мы гас ця ва лі, то і той стар шы
ня кал га са быў. І ён за раз стро га па ці
ка віў ся, хто мы та кія, бо там да па ля каў 
ста ві лі ся вель мі нас ця ро жа на. І ка лі бы лі 
ў чар го вай гас ці не, дык так са ма на кі нуў
ся, якое ў нас сва я цтва.

— Яш чэ вер нем ся ў Ча ром ху. Тут бы-
ло па ра воз нае дэ по...

— Па ста ві лі яго ба дай у 1960х га дах, 
і 1970я га ды бы лі зор ным ча сам Ча ром
хі. У па ра воз ным дэ по пра ца ва ла больш 
за ты ся чу лю дзей. Спяр ша тут быў толь кі 
па са жыр скі тран с парт, а ка лі за дзей ні ча
ла пе раг ру зач ная стан цыя ў Се мя ноў цы, 
то сю ды зва лі ла ся шмат та вар на га тран
с пар ту.

— У па ра воз ным дэ по, ка жа це, пра-
ца ва ла звыш ты ся чы лю дзей. Чым 
яны зай ма лі ся?

— У лі ку пра цаў ні коў бы лі не толь кі экі
па жы цяг ні коў, але ра бот ні кі май стэр ні, 
якая вя ла тэх ніч ны наг ляд за чы гу нач ны
мі тран с пар т ны мі срод ка мі.

— Коль кі ла ка ма ты ваў бы ло ў мяс цо-
вым дэ по?

— Да клад на не ска жу, бо гэ тым не ці
ка віў ся, але мяр кую, што больш за трыц
цаць ла ка ма ты ваў.

— І „стон кі”, і „га га ры ны” тут бы лі?.. 
[„стон кі” — ды зель ныя ла ка ма ты вы поль
скай вы твор час ці, „га га ры ны” — цяж кія 
ды зель ныя ла ка ма ты вы са вец кай вы
твор час ці — А. В.]

— Спа чат ку „стон кі”, а пас ля „га га
ры ны”, якіх бы ло са ма менш дзе сяць. 
Це раз Ча ром ху ішоў тран зіт з Гер ма ніі 
ў Са вец кі Са юз. Быў час, што ў Ча ром ху 
пры яз джа лі ня мец кія цяг ні кі з ня мец кім 
экі па жам, цяг ну лі іх ня мец кія па ра во зы 
„Ty”. А на шы ма шы ні сты ка лісь ез дзі лі 
ў Свіс лач і ў Жэ пін, а ка лі элек т ры фі ка
ва лі лі нію ў Мор ды, то толь кі ў Мор ды 
ез дзі лі ды зель ны мі ла ка ма ты ва мі. А ка лі 
не ста ла тран зіт на га тран с пар ту, то ў Ча
ром се за стаў ся толь кі па са жыр скі рух.

— Дзя кую за раз мо ву.

vГу та рыў і фа та гра фа ваў Аляк сандр ВЯР БІЦ КІ

n Па ра воз нае дэ по ця пер; перад ім «стонка»

n Ру і ны цар ска га па ра воз на га дэ по
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

М а л а д ы  а б а р в а н ы  т а л е н т

Уладзіміра Хлябцэвічаhttp://bnknews.org 100 га доў з дня смерці

У сям’і бе ла ру ска га гі сто ры ка, пе да го га 
і пра ва слаў на га свя та ра Іва на Хляб цэ ві ча 
вы хоў ва ла ся шас цё ра дзя цей. Але най
больш здоль ны мі рас лі два сы ны — Яў ген 
і Ула дзі мір. Яў ген быў ста рэй шы за бра та 
на 10 га доў. Ён скон чыў ду хоў ную се мі на
рыю ў Віль ні і Пе цяр бур г скі ўні вер сі тэт. 
Браў ак тыў ны ўдзел у лі та ра тур награ мад
скім ру ху ў Пе цяр бур зе, зай маў ся біб лі я тэ
каз наў ствам, пе рак ла да мі з бе ла ру скай 
мо вы на ру скую, аба ра ніў кан ды дац кую 
ды сер та цыю, быў зна ё мы і сяб ра ваў са 
мно гі мі бе ла ру скі мі дзе я ча мі. Пра Ула дзі мі
ра Хляб цэ ві ча вя до ма нам но га менш. Пра 
яго лёс упер шы ню шы ро ка на пі саў кра яз
на вец і лі та ра ту раз на вец Сяр гей Чыг рын.

Ула дзі мір Хляб цэ віч на ра дзіў ся 3 ве рас
ня 1894 г. у Жы ро ві чах. У 1897 г. сям’я пе
ра е ха ла ў вё ску Кле ні кі Бель ска га па ве та, 
дзе Іван Хляб цэ віч слу жыў свя та ром. Там 
Хляб цэ ві чы пра жы лі 18 га доў — да па чат ку 
Пер шай су свет най вай ны, ад куль іх по тым 
выг на лі ў бе жан ства. Да моў Хляб цэ ві чы 
з Ра сіі ўжо не вяр ну лі ся. Жы ву чы ў Кле ні
ках, Іван Хляб цэ віч ар га ні за ваў не каль кі 
бе ла ру скіх па чат ко вых школ. По бач з аду
ка ва ным баць кам прай ш ло дзя цін ства са
ма га ма лод ша га сы на Ула дзі мі ра. Ды і Яў
ген ча ста пры яз джаў на ка ні ку лы да моў 
у Кле ні кі. Ва ло дзя спа чат ку ву чыў ся до ма, 
у 1913 г. скон чыў гім на зію, а по тым па па ра
дзе бра та па сту піў на фі зі кама тэ ма тыч ны 
фа куль тэт Пе цяр бур г ска га ўні вер сі тэ та. 
Там Яў ген па зна ёміў яго з Бра ніс ла вам Эпі
махШы пі лам. Пер шая су стрэ ча ад бы ла ся 
ка ля ўва хо ду ва ўні вер сі тэц кую біб лі я тэ ку. 
З лёг кай ру кі мэт ра Ула дзі мір у 1915 г. на
пі саў эт на гра фіч ны на рыс пра Кле ні кі. Яго 
не ка лі Яў ген Хляб цэ віч пе ра пі саў сва ёй ру
кой, та му ён за ха ваў ся, збе ра га ец ца ў На
цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі.

25 ве рас ня 1915 го да, пас ля та го, як ра

зам з ма ці і баць кам Ула дзі мір Хляб цэ віч 
па даў ся з Кле нік у бе жан ства, ён на пі саў 
бра ту Яў ге ну, што за ка паў у вёс цы 10 скры
няў, у якіх бы лі кні гі, ру ка пі сы, лі сты. Гэ
тыя скры ні ў Кле ні ках шмат га доў шу ка ла 
на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы і лі та ра ту ры 
Ма рыя Ба зы люк, але знай с ці лі та ра тур ны 
скарб так і не ўда ло ся.

Хляб цэ ві чы апы ну лі ся ў ра сей скай Сыз
ра ні. У па чат ку сту дзе ня 1917 г. Ула дзі мір 
пры е хаў да баць коў на ка ляд ныя ка ні ку лы. 
15 сту дзе ня зноў па ехаў на ву чо бу ў Пе цяр
бург, быў ужо на 4 кур се. У Ра сіі па ча ла ся 
Лю таў ская рэ ва лю цыя, у якой ён узяў удзел. 
На Ва сі льеў скім вост ра ве ў Пет раг ра дзе яш
чэ гры ме лі стрэ лы. Ту ды 13 са ка ві ка на раз
вед ку быў на кі ра ва ны Ула дзі мір, які дзя жу
рыў у Таў ры ча скім па ла цы. Яго аў та ма біль 
тра піў пад аб ст рэл. Пер шай бы ла па ра не на 
ся стра мі ла сэр нас ці Але на Шуп. Хляб цэ віч 
ха цеў ёй да па маг чы, але ку ля мёт ная чар га 
смя рот на па ра ні ла і яго. Це ла Ула дзі мі ра 
ад вез лі да баць коў у Сыз рань. Па ха ван не, 
на якое прый ш ло ка ля 20 ты сяч ча ла век, 
ад бы ло ся ў „га рад скім са дзе на Сім бір скай 
ву лі цы” (ця пер Куз нец кі мост). Паз ней у Сыз
ра ні ад ну з ву ліц наз ва лі імем Хляб цэ ві ча, 
яна ёсць і ця пер. А на ма гі ле ля жыць ме ма
ры яль ная плі та, якая па тра буе ад наў лен ня. 
У Ра сій скім Дзяр жаў ным ар хі ве лі та ра ту ры 
і ма ста цтва ў Маск ве за хоў ва ец ца шмат да
ку мен таў, звя за ных і жыц цём і дзей нас цю 
Ула дзі мі ра Хляб цэ ві ча.

Смерць сы на Іван Хляб цэ віч пе ра жы ваў 
вель мі моц на. Ён на пі саў на ру скай мо ве 
не вя лі кую кні жач ку „Крат кий би ог ра фи
че ский очерк сту ден та В. И. Хлеб це ви ча” 
і вы даў у Сыз рань скай дру кар ні Жур кі на 
пры да па мо зе свай го сяб ра Аляк сея Ера
ма са ва. Іван Хляб цэ віч пас ля смер ці сы на 
пра жыў толь кі два га ды.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Не ка то рыя бе ла ру скія па лі ты кі ка жуць, 
што ў Бе ла ру сі скла ла ся кла січ ная рэ ва
лю цый ная сі ту а цыя — ні зы не мо гуць жыць 
паста ро му, а вяр хі не мо гуць паста ро му 
кі ра ваць. Цяж ка ска заць, ці ёсць так уво
гу ле, але эле мен ты та кой з’я вы са праў ды 
пры сут ні ча юць. Па да ец ца, што на сель ні
цтва і да лей маг ло б жыць, ка лі яго ныя пат
рэ бы большменш за бяс пе ча ны за кошт 
роз на га кштал ту са цы яль ных па лё гак і па
да чак. Праў да, апош нім ча сам іх ста но віц
ца ўсё менш, і з гэ та га лю дзі па чы на юць 
вы каз ваць сваё не за да валь нен не. Ула ды, 
маг чы ма, і ха це лі б за ха ваць усё пара ней
ша му, ад нак эка на міч ныя праб ле мы, звя за
ныя перш за ўсё са змян шэн нем ра сій скай 
гра шо вай да па мо гі, а так са ма з улас най су
цэль най ка рум па ва нас цю пры вя лі да не аб
ход нас ці пе раг ле дзець так зва ную гра мад
скую да мо ву. У вы ні ку са цы яль ныя вы го ды 
зні ка юць — ула ды за ла зяць у кі шэ ню на
ват бес п ра цоў ным, і лю дзі ба чаць у гэ тым 
зня ва гу, якая яш чэ больш уз мац няе не за да
валь нен не та кім го ракі раў ні цтвам.

На пра ця гу амаль ме ся ца ў Бе ла ру сі 
пра хо дзяць так зва ныя „Мар шы не дар ма
е даў”. Кра і ну нак ры ла хва ля пра тэ стаў 
— на ву лі цы вы хо дзяць з пат ра ба ван нем 
ад ме ны па дат ку з бес п ра цоў ных не толь кі 
ў Мін ску, але і ў ін шых га ра дах. Да эка на
міч ных пат ра ба ван няў ад ра зу да да дзе на 
і па лі тыч нае — ад стаў ка дзе ю чай ула ды на 
ча ле з дзей с ным пра ві це лем Аляк сан д рам 
Лу ка шэн кам. Пра тое, што пра тэст на род
ны, а не ін с пі ра ва ны вы ключ на апа зі цый
ны мі струк ту ра мі, свед чыць пра вя дзен не 
та кіх ак цый на ват пры ад сут нас ці вя до мых 
апа зі цы я не раў, бо мно гія з іх ужо апы ну лі
ся за кра та мі.

Ра зам з тым апа зі цый ныя сі лы пара
ней ша му бы лі і за ста юц ца га лоў нымі на кі
роў ва ю чы мі ўся го пра тэст на га ру ху. Та му 
не дзіў на, што ад ной з дат пла на ва ных ма

ні фе ста цый прыз на ча на 25 са ка ві ка, якое 
зай мае ў бе ла ру скай гі сто рыі ледзь ве не 
га лоў нае мес ца. Ас ноў ным нат х няль ні кам 
і ар га ні за та рам ак цыі вы сту пае ня даў на 
ство ра ны Бе ла ру скі на цы я наль ны кан г рэс 
(БНК). Най больш дэ таль на з мэ та мі і струк
ту рай кан г рэ са мож на па зна ёміц ца, ка лі 
зай с ці на яго сайт, што ме сіц ца ў ін тэр нэ це 
па ад ра се http://www.bnknews.org.

Га лоў ная ста рон ка сай та вы гля дае да
во лі про ста і не над та пры ваб на. Уз ні кае 
ўра жан не, што ён быў ство ра ны на хут кую 
ру ку, на столь кі пры мі тыў ная яго бу до ва 
і вы ка ры ста нае ў тэк стах бе ла ру скару
скае двух моўе.

Увер се цэ ла га вы яў лен ня на га лоў най 
ста рон цы мес ціц ца эм б ле ма БНК і не вя лі
кая коль касць вый с цяў на ін шыя руб ры кі 
сай та. Гэ та — „Дзень Во лі”, „Мэ ты”, „На
ві ны”, „Ак цыі”, „Ка мен та ры” і „Кан так ты”. 
Усю астат нюю част ку га лоў най ста ронкі 
зай ма юць на він ныя ру ска моў ныя па ве дам
лен ні, аз доб ле ныя фо таз дым ка мі. Зра зу ме
ла, што ас ноў ная тэ ма ў іх — пра хо дзя чыя 
па Бе ла ру сі ак цыі пра тэ стаў і ўсё, што з імі 
звя за на.

Згод на з ін фар ма цы яй, раз меш ча най 
у руб ры цы „Мэ ты”, БНК да ма га ец ца кан са
лі да цыі дэ ма кра тыч ных сіл Бе ла ру сі дзе ля 
па бу до вы воль най, не за леж най і за мож
най кра і ны. Ут ва ры ла ся но вае гра мад ска
па лі тыч нае аб’ яд нан не 15 мая 2016 го да 
і ў яго ўва хо дзяць сем пар тый і гра мад скіх 
ар га ні за цый.

Па коль кі БНК ас ноў ную стаў ку на блі
жэй шы час для да сяг нен ня сва іх мэт ро
біць ме на ві та на ак цыю, зап ла на ва ную на 
Дзень Во лі ў Мін ску, то зап ра шае на яе лю
дзей з усёй Бе ла ру сі. Пра гэ та рас па вя да
ец ца ў руб ры цы „Кан так ты”, дзе ме сяц ца 
тэ ле фо ны і ад ра сы элек т рон ных пошт рэ гі
я наль ных прад стаў ні коў кан г рэ са.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Пяць га доў дзей нас ці, 21 вы стаў ка, су
стрэ чы, ды ску сіі, суп ра ца са сла ву ты мі 
ма ста ка мі... Га ле рэя Крын кі пад вя ла вы ні кі 
сва ёй дзей нас ці, вы да ю чы кніж ку, якая 
мо жа ўцяг нуць асо бы, якіх не ці ка ві ла яе 
іс на ван не ў но вую (пры нам сі) пя ці год ку 
з ве да мі і маг чы ма ах во тай, каб ад крыць 
са бе гэ тае мес ца. Га ле рэя, зас на ва ная на 
гра мад скіх ас но вах, мае да сяг нен ні, які мі 
мож на га на рыц ца на Пад ляш шы, у Поль
ш чы, на све це. Як ака за ла ся на су стрэ чы 
ў бе ла стоц кім клу бе «Зме на клі ма ту», якая 
прай ш ла 5 са ка ві ка, зас на валь ні кі Га ле рэі 
ма юць не менш ам біт ныя пла ны на бу ду чы
ню. Жа дан не пра фе са ра Ля во на Та ра сэ ві
ча — зра біць вы стаў ку Ан сель ма Кі фэ ра, 
а так са ма ад крыць мяс цо вых на тыя пра па
но вы, якія, дзя ку ю чы Га ле рэі, ма юць яны 
«за пло там».

«Ка лі б лю дзі на вед ва лі Га ле рэю, іх 
жыц цё маг ло б стаць ляг чэй шым, бо 

ў кан так це з ма ста цтвам ча ла век раз ві
ва ец ца, ат рым лі вае но вы за рад энер гіі, 
за да ец ца мно ства пы тан няў, якія ад цяг
ва юць яго ад без на дзей нас ці бу дзён ш
чы ны, ад звы чай на га ча кан ня пен сіі».

Дзеля ча го пат рэб нае ма ста цтва? Для гуль
ні? Су зі ран ня? Рэф лек сіі сту дэн таў гі сто рыі 
ма ста цтва і куль ту раз наў ства, якія ве да юць 
кан тэкст і дыс пу ты? Гэ та тое, аб чым я не 
маю па няц ця, та кі со рам. У Га ле рэі Крын кі 
ра сказ пра ма ста цтва да ец ца ці ка ва, зай
маль на і без спе цы яль на га вы тан ча на га па
нят ка ва га апа ра ту. Жы ве і дае жыць.

«Ка лі суст ра ка еш ся з ін шай дум кай, 
ка лі су па стаў ля еш свае дум кі з не чым, 
ча го мо жа на ват не па дзя ля еш, то важ
нае, што ба чыш рэ чы, якія ў ін шым вы
пад ку ў Крын кі ні ко лі не пры бы лі б».

Лё нік Та ра сэ віч у час пад вя дзен ня вы ні каў 
пя ці га до вай дзей нас ці Га ле рэі вы ка заў 
спа дзя ван ні на конт та го, што мо жа ў бу ду

чы ні ўдас ца на ла дзіць ней кае су пра цоў ні
цтва з мяс цо вай шко лай.

— Мож на бы ло б га ва рыць пра ма ста цтва 
не пры да па мо зе план шэ та, не вір ту аль на, 
але аду ка ваць жы вым сло вам, — ска заў 
пра фе сар Та ра сэ віч.

Ча сам скла два ец ца ўра жан не, што па дзел 
на «па ноў» і «ха маў» на да лей пад т рым
лі ва ец ца... сі стэ май поль скай аду ка цыі. 
Як ад зна чае Та ра сэ віч, у шко лах па він ны 
ву чыць свя до ма га ўжы ван ня куль ту ры. 
Не спа жы ван ня, а ўжы ван ня, каб са бе 
ўсве дам ляць, што «густ з’яў ля ец ца выз на
чаль ным фак та рам са цы яль най пры на леж
нас ці». Пап раў дзе, ка лі на ват раз у год, 
у рам ках за нят каў па пла сты цы вя зуць 
у На цы я наль ны му зей, з та кой па ез д кі 
мож на вяр нуц ца з рэф лек сі яй, што ма ем 
толь кі вы со кую куль ту ру і... ні чо га больш. 
Толь кі Міц ке віч, яко га ўжо не чы та юць, 
і ні чо га. Га ле рэя пра па нуе па гля дзець на
во кал. У Крын ках жыў са бе Яно віч. Ці ка ва 
коль кі ра зоў быў за про ша ны ў шко лу, або 
на су стрэ чы з мяс цо вай мо лад дзю. Ця пер 
тут ту су ец ца і Та ра сэ віч. Пра цуе Га ле рэя.

«Мы адыш лі ад ка му ні стыч най ма дэ лі 
куль ту ры, што ўсе, якія ёю зай ма юц ца, 
па він ны ў ёй раз бі рац ца».

Га ле рэя Крын кі так са ма пра ва куе. На 
вер ні са жах ча ста бы лі ды ску сіі, бы лі яе 
ўдзель ні кі... Вя до ма, так як гэ та бы вае на 
па дзе ях з бяс п лат ным ува хо дам, вер ні са
жы ча ста пры цяг ва юць лю дзей, якія што
дзень зай ма юц ца не чым ін шым... Та кі тып, 
які вы пі вае цэ лы рад куб каў з ві ном (на 
са мой спра ве вель мі смач ным), які рас па
ра джа ец ца вя лі кай коль кас цю воль на га ча

су, па ста ян най га тоў нас цю аб мяр коў ваць 
па лі тыч ныя пы тан ні, які мае не за ду ша ную 
ака дэ міч най муш т рай сва бо ду ду мак. Дзя
ку ю чы рэп рэ зен та цыі та ко га ася род дзя 
аб мяр коў ва нае ма ста цтва на бы ва ла ча ста 
псі ха дэ ліч ны ха рак тар, а жа дан не ўза е ма
ра зу мен ня ез дзі ла са праў ды на стра ка тым 
ка ні. На маю дум ку га лоў нае, каб тое, што 
па дае Га ле рэя, су па ста віць з са мім са бой. 
Маг чы ма ме на ві та са ма рэф лек сія мо жа 
да па маг чы на ла дзіць ней кія ад но сі ны з гэ
тым «чу жым» тво рам.

«Як я ад зна чыў, мы мяс цо вых не 
спра бу ем ата ка ваць, але хо чам пра па
на ваць рэ чы, якія мо гуць слу жыць ім 
і быць пры маль ныя для іх».

Тое, што ад бы ва ец ца ў Га ле рэі Крын кі, 
з’яў ля ец ца шмат па вяр хо вым пра цэ сам, 
у якім перш за ўсё па він ны пры маць удзел 
мяс цо выя. Лё нік Та ра сэ віч ці Паў лік Грэсь 
адыг ры ва юць тут ро лю пра фе сій ных 
кан суль тан таў, а не на вяз ва ю чых свае 
фан та зіі ві зі я не раў. Про ста, пра па ну юць. 
Лі чу, што вар та гэ тай пра па но вай па ка
ры стац ца. На ват та му, каб пас ля та ко га 
вер ні са жу са спа кой ным сум лен нем сес ці 
гля дзець свой лю бі мы тэ ле се ры ял.

«Мы па ча лі пра цу: паг ля дзім як усё 
раз гор нец ца. Са мыя Крын кі не ра зу ме
юць, коль кі мы ро бім для гэ та га го ра да, 
а з дру го га бо ку не му сяць ве даць, бо 
лю дзі хо чуць спа кой на жыць, і яны мо
гуць ба яц ца, што мо жам па чаць ім неш
та на вяз ваць».

vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ
Цы та ты: «Крын кі гэ та зо ла та». Па вал Грэсь у гу тар цы 
з Ля во нам Та ра сэ ві чам, [у:] Га ле рэя Крын кі 2011-2016, 
Крын кі 2016.

Ад к ры тая пяць га доў. Не/ад к ры тая на мі?

n Злева: Лявон Тарасэвіч, 
Роберт Кусьміроўскі, 

Павал Грэсь, 
Гжэгаж Дамброўскі
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19.03 — 25.03

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Энер гія, са маў пэў не насць, 
ах во та па ка зац ца. Бу дзеш па да бац ца так са ма 
і сам са бе. У са мот ных Ба ра ноў шы ку ец ца ад ме-
на ў па чуц цях. Аца ні шчы расць сяб роў, якія ад-
ва жац ца ўрэ заць та бе праў ду-мат ку; не злуй ся. 
Ка лі ты шэф, у вы пад ку, ка лі хтось ці з су пра цоў-
ні каў уво дзіць фер мент і не па лад кі, паз будзь ся 
яго. Доб рыя вест кі ў фі нан сах. Ва ру шы ся, сядзь 
на ды е ту (бу дуць пос пе хі), за ін ве стуй у най леп-
шы крэм.
(21.04. — 21.05.) Твае спра вы бу дуць іс ці доб-
ра, ха ця так са бе ў па чуц цях. Да руй пра ві ну лю-
бай асо бе! Не пап ра кай «А я та бе не ка заў!?.», 
асаб лі ва ма ла дзей шых. Бу дуць маг чы мас ці пад-
за ра біць, ка ша лёк не схуд нее. Маг чы мыя ава рыі 
і вы дат кі з імі звя за ныя. 23-25.03. цэн зу руй свае 
вы каз ван ні. Цёп ла ап ра най ся, дбай аб свае ныр-
кі і ма ча вы пу хір.
(22.05. — 22.06.) Уся ляк — раз сон ца, раз хо лад. 
Не сум ня вай ся. У вы пад ку ней ка га кан ф лік ту па-
ду май, ці трэ ба вы цяг ваць гар ма ты на ве раб’ ёў. 
Мо гуць рас сы пац ца па ры ас на ва ны толь кі на 
фі зіч нас ці. Не тур буй ся бліз кі мі, ні чо га ім не па-
гра жае, зай мі ся сва імі спра ва мі. Бу дзеш ста рац-
ца пад за ра біць, мо жаш спра ба ваць пра да ваць 
свае вы ра бы ў ін тэр нэ це. 22-25.03. дроб ная 
спрэч ка мо жа пе ра мя ніц ца ў за ця ты кан ф лікт.
(23.06. — 23.07.) 21-22.03. мо жаш раз ліч ваць 
на пад трым ку ўплы во вых і вы со ка па стаў ле ных 
лю дзей. 22-25.03. піль нуй ся, каб не ўблы тац-
ца ў ін т ры гі і скла да ныя ла ды. Да клад на заш пі лі 
свае мэ ты і ім к ні ся да іх, ня гле дзя чы на ад пор 
кан ку рэн цыі; на кан цы да ро гі ча кае ця бе боль-
шы ка бі нет. Але не му сіш быць неп ры ступ ны 
і ха лод ны. Ап ра най ся цёп ла. Пі чай йер ба-ма тэ 
— раз’ яс ніць дум кі і да дасць энер гіі.
(24.07. — 23.08.) 19-20.03. тро хі сла бей шая 
фор ма. Ад но віш ста рыя сяб роў ствы і кан так-
ты. Не па кі дай сва іх пла наў, 19.03. ат ры ма еш 
ім пульс для дзе ян ня. Шы ку ец ца фай ная ім п рэ за 
або на го да для вы ез ду, не пра ва ронь. Больш 
шпа цы руй і бе гай. З 23.03. (да 27.03.) хтось ці 
ад до рыць та бе ўза ем нас цю ў па чуц цях!
(24.08. — 23.09.) Шчас лі выя вы пад кі, паз бег-
неш праб лем і цэ лым вый дзеш з роз ны пры год. 
Не шка дуй са бе воль на га ча су, ад па чы вай, зай-
мі ся зда роў ем. 19.03. мо жаш па зна ёміц ца з кім-
сь ці, з кім бу дзеш шчас лі вы. Вель мі ас ця рож на 
ад ня сі ся да спра вы про да жу ці куп лі жыл ля. Ма-
еш шанц знай с ці пра цу — дай толь кі знак аб тым, 
што яе шу ка еш. Але з 22-25.03. у тва іх пла нах 
мо жа паб лы тац ца.
(24.09. — 23.10.) 18-19.03. ін ту і цыя ця бе не 
пад вя дзе. Будзь спа кой ным і пас ля доў ным, 
з доб рай стра тэ гі яй да сяг неш кож най мэ ты. На 
пра цы без боль шых праб лем зрэ а лі зу еш усе 
свае за ду мы. Спы ні ся, доб ра па ды хай — ад чу еш 
пры ліў сіл. З 23.03. (да 27.03) мо жаш за ка хац ца 
з уза ем нас цю. Вы бе ры ся ў лаз ню, на ма саж, 
або зра бі са бе пры ем ную ку пель до ма — вер-
нец ца та бе доб ры на строй. Ха ця бліз кія асо бы 
мо гуць ця пер стаць на су пе рак тва іх пла наў.
(24.10. — 22.11.) Да сі са бе ра ды з най ця жэй-
шы мі вык лі ка мі. Шчас це зме ні лі вае, на строй не 
пап су ец ца. Ка лі ма еш пар т нё ра, не заш ко дзі ла б 
яго пры піль на ваць, сар га ні за ваць, на пры клад, 
ра ман тыч ную вя чэ ру. Мо жаш па га дзіц ца са сва-
я ка мі, з які мі пас п ра ча лі ся вы даў но не вя до ма за 
што. Ка лі ап лі ку еш на вы шэй шую па са ду, пат ра-
буй зар пла ту з сэн сам і без со ра му, коль кі та бе 
трэ ба. За чы няй доб ра дзве ры, ка лі на ват ты до-
ма, ха вай доб ра ка ша лёк.
(23.11. — 22.12.) 19-21.03. ін ту і цыя пад ка жа 
та бе вы ра шэн не праб ле мы. Ты ця пер на хва лі 
ўдач і ка рыс ных змен. У па ры па ды ходзь це да 
ся бе ад к ры та і шчы ра раз маў ляй це, пы тай це-
ся пра свае згры зо ты. Маг чы мае па да рож жа, 
мо жа на ват за мя жу, но выя ўра жан ні. Не да вай 
ве ры неп ра ве ра ным плёт кам. Ра зум на вы да вай 
гро шы, асаб лі ва ка лі ма еш свой біз нес.
(23.12. — 20.01.) Ад к ры юц ца пе рад та бою но-
выя га ры зон ты. На «му хі» пар т нё ра глянь з бо ку. 
Пры ту ляй ся. Ад к лю чы ся ад сац се так, кан так туй 
з жы вы мі людзь мі. Асаб лі ва з сяб ра мі, з які мі даў-
но не ба чыў ся, з род ны мі. На зі рай і ву чы ся ад 
май ст роў. 15 хві лін у дзень прыс вя ці толь кі свай-
му це лу. 22-25.03. не дзей ні чай су праць са бе.
(21.01. — 19.02.) Маг чы мас ці за ра біць і з пры-
ем нас цю вы даць. Тэс ці руй но выя пры ё мы. 
Ак рый ха ту, зап ра сі лю дзей. На пра цы свае рэ-
ва лю цый ныя пра па но вы па куль сха вай у стол, 
вер неш ся да іх праз па ру тыд няў. Ачыс ці свой 
ар га нізм, на пры клад, лаз няй, зёл ка мі, тан цам, ру-
хам. 23-25.03. ча ка юць ця бе ня вы гад ныя пы тан-
ні, на якія трэ ба бу дзе даць ад каз.
(20.02. — 21.03.) Шмат пра цы, для ця бе пры-
ем най і ка рыс най. Леп шая фор ма. Маг чы мас ці 
па пра віць сваё фі нан са вае і ма тэ ры яль нае ста-
но віш ча. Са мот ная Ры ба ня хай па кі не схе му 
«пра ца — дом». Па шу кай но вай кам па ніі, ад гук ні-
ся да чу жо га ча ла ве ка. Не ад маў ляй ся ад ура чы-
стас цей, ха дзі на пры ё мы. На пра цы і ў гра ма дзе 
пах ва ляць ця бе і ацэ няць. Куп ляй зда ро вую ежу, 
пі зя лё ную гар ба ту. 19-20.03. не зра бі кеп ска га 
вы ба ру.

1. пісь мо вы або вус ны зва рот з зак лі кам да дзе ян ня, 2. ле вы пры ток Нё
ма на, у якім... ча ра, 3. дзяр жа ва тур каў, 4. шча ці ні стыя ва ла сы па ба ках 
вер х няй гу бы ка та, 5. суб’ ект у бе ла ру скім ска зе, 6. нат х ня ю чы па э таў кры
ла ты конь, 7. па пя рэд нік Трам па ў Бе лым до ме, 8. адзін ка сі лы, 9. ма шы на, 
якая ко сіць, ма ло ціць, вее і сар туе, 10. пры ем ны све жы пах, 11. ча ла век 
ма гут най сі лы.

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 — бе ла ру ская па га вор ка.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя 

ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 9 ну ма ра
Ве ра, Ві ску лі, го рад, кра ма, ні ва, пуд, сук, ціс.

Ра шэн не: Гром у са ка ві ку — прад вес нік урад лі вас ці.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бельска

Падляшскага і Лявону Федаруку з Рыбал.

У мі ну лым пасвя точ на му ад зна чаў ся 
Дзень жан чын. На пя рэ дад ні ар га ні за
ва лі ся свя точ ныя ве ча ры ны. Ак тыў ных 
у гра мад скай дзей нас ці жан чын ад зна
ча лі га на ро вы мі гра ма та мі і знач ка мі. На 
ра бо це ўзна га родж ва лі прэ мі яль ны мі 
і рэ ча вы мі па да рун ка мі. Гэ та тра ды цыя 
пак ры се за хоў ва ец ца і па сён няш ні 
дзень, хоць за раз спа сы ла ец ца больш 
да пад т рым лі ван ня тра ды цыі, чым да па
ша ны жа но чай год нас ці.

8 са ка ві ка ў Гмін ным ася род ку куль ту
ры ў Ча ром се ад бы ла ся су стрэ ча, прыс
ве ча на гэ тай па дзеі. У ме ра пры ем стве 
ўдзель ні ча лі войт Мі хал Вруб леў скі, стар
шы ня Ра ды гмі ны Сяр гей Смык, ды рэк
тар Школь надаш коль на га ком п лек су 
Іа ан на Гна тоў ская, ксёндз Кшыш таф Да
ма ра чэнь ка ды шмат лі кае ко ла жан чын 
з па сёл ка і на ва коль ных вё сак. У афі цый
най част цы з ад па вед ны мі пра мо ва мі вы
сту пі лі войт Мі хал Вруб леў скі і стар шы ня 
Са ю за пен сі я не раў Мі ка лай Ян чук, за
тым па він ша ва лі жан чын з іх нім свя там. 
Да па жа дан няў да лу чыў ся ксёндз Кшыш
таф Да ма ра чэнь ка. У ма стац кай част цы 
вы сту пі лі школь ні кі з гу ма ры стыч най 
сцэн кай «Ран д ка ў цем на». У за кан чэн ні 
су стрэ чы муж чы ны ўру чы лі жан чы нам 
квет кі. Ме ра пры ем ства пра хо дзі ла ў мі
лай, са дэч най ат мас фе ры пры ка ве, гар
ба це і са лод кім па ча стун ку.

У той жа дзень у вась мі дзе ся ці га ра дах 
кра і ны прай ш лі шмат люд ныя пра тэ сты 
жан чын. Ас ноў ным ло зун гам бы ло «Стоп 
на сіллю над жан чы на мі», ад ноль ка выя пра
вы для жан чын і муж чын ды па ляп шэн не 
са цы яль на га бы ту. Куль мі на цы яй пра тэ сту 
бы ла га дзі на «К», выз на ча на на шэсць га
дзін ве ча ра, дзе ўдзель ні кі дэ ман ст ра цыі 
па ка за лі ўпраў ля ю чым чыр во ную кар т ку 
на знак няз го ды для па гар ды, якую ня се 

ўла да да су ве рэ на. «Чор ны пра тэст» 
жан чын, які спан тан на ар га ні за ваў ся 3 
каст рыч ні ка ў мі ну лым го дзе, па ка заў 
сі лу жан чын. Ці сё лет нія дэ ман ст ра цыі, 
ар га ні за ва ныя ў рам ках Агуль на поль ска га 
за ба сто вач на га ка мі тэ та, паў п лы ва юць на 
пе ра ме ны, якія бы лі прад’ яў ле ны ў па сту ла
тах у час пра тэ сту, па ка жа час. Я ап ты міст 
і лі чу на ста ноў чы вы нік. У адзін стве сі ла!
vТэкст і фота Ула дзі міра СІ ДА РУКА

Mіж на род ны Дзень жан чын

Абя цан кі 
па лі ты каў
У час прэ зі дэн ц кіх вы ба раў 

у ЗША, дба ю чы за га ла сы Па ло
ніі, Трамп абя цаў у хут кім ча се 
ад мя ніць ві за вы рэ жым для па
ля каў. За раз ак ты ві сты Па ло ніі 
ад чу ва юць ся бе пак рыў джа ны мі 
больш чым праз Ба ра ка Аба му. 
Ме ла быць лепш, ста ла горш. 
Як ін фар ма ва лі СМІ, Поль ш ча 
апы ну ла ся ў ко ле дзяр жаў та
кіх як Кі тай, Ра сея і Ру мы нія, 
для якіх уве дзе на аб вост ра ны 
ві за вы рэ жым. Да гэ та га ча су 
гра ма дзя не Поль ш чы маг лі 
ха дай ні чаць за но вую ві зу без 
г.зв. ін тэр в’ю пас ля 48 ме ся цаў. 
Аб вост ра ны рэ жым ска ра чае 
тэр мін ча ты рох к рат на — да 12 
ме ся цаў. Ад мя нен ні ўжо ўве дзе
ны на сай це аме ры кан ска га 
па соль ства ў Вар ша ве. Спа дзя
ваў ся дзед на мёд, лёг спаць не 
еў шы, — га во раць у на ро дзе. 
І гэ та праў да. Па лі ты кі гэ та 
зман лі вы на род. Не толь кі поль
скія, але так са ма і за акі я нам, 
у на ша га ста рэй ша га бра таса
юз ні ка.

(ус)

Куз ня тканых га бе ле наў
Ужо тры нац цаць га доў у Гай наў скім до ме куль ту

ры дзей ні чае май стэр ня га бе ле на. Га бе лен — не
паў тор ная ма стац кая пра ца, якую ро біц ца ў ад ну 
ас но ву. Май стэр ню вя дзе Зі на і да Якуць, ін ст рук тар 
па спра вах ма ста цтва. Спа да ры ня Зі на і да — вы
пуск ні ца Ма стац ка га лі цэя ў Суп рас лі, па спе цы яль
нас ці ма стац кая тка ні на.

У май стэр ні ах вот на зай ма юц ца так са ма жан чы
ны з На раў чан скай гмі ны, між ін шым, Ялан та Ан тоў
ская, Га лі на Ца гел ка, Яні на Цва лін ская, Люд мі ла Які
мюк, Да ну та Ка лі ноў ская, Мар ты на Ку хар ская, Ан на 
Ле а нюк, Лі дзія На за рук, 
Ні на Ажа хоў ская, Да ро та 
Се нюць, Га лі на Сло вік
Кен дысь, Лі ля Жох і Мал
га жа та Краў чык.

Тка цтва га бе ле наў 
— гэ та іх хо бі. Яны 
вы кон ва юць свае пра
цы з вы ка ры стан нем 
ваў ня ных і ба ваў ня ных 
ка ля ро вых ні так ды ін
шых ма тэ ры я лаў. Доб ра 
ат рым лі ва юц ца тка ныя 
кра я ві ды, квет кі і ін шая 
рас лін насць, біб лей скія 
ма ты вы, на цюр морт ды 
аб ст рак т ныя ма ты вы. 
Яны вы кон ва юц ца ця гам 
дзя сят каў га дзін. Тут па

трэб ны здоль нас ці і цяр п лі васць пад
час пра цы. Кож ная асо ба ін ды ві ду аль
на раз гор т вае свой та лент. Кож ная 
май ст ры ха ідзе сва ёй да ро гай, мае 
свой ін ды ві ду аль ны стыль ра бо ты.

Пра цы га бе лен ш чыц мож на бы ло 
аг ле дзець на вы ста вах у Гай наў цы і ін
шых га ра дах Поль ш чы. З на го ды вы ста
вак ГДК вы дае ка ля ро выя бук ле ты са 
здым ка мі леп шых прац. Апош няй бы ла 
ці ка вая вы ста ва га бе ле наў пад за га лоў
кам «Сон ца на ды ва не» ў каст рыч ні ку 
мі ну ла га го да ў ГДК. (яц)
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У па ле скай глы бін цы (77)

К
а нец тра сы! — аб вяс ціў стом ле
ным го ла сам ша фёр. Ён за вяр
нуў у ку лёк хар чы і га зе ту, зак
рыў усе вок ны і цяр п лі ва ча каў, 

па куль па кі ну са лон аў то бу са.
— А дзе ж мой Но бель? — спы та ла я.
— Ну, за бі це мя не! — ві на ва та адаз

ваў ся ша фёр. — На смерць за быў ся...
Усё вы гля да ла па даз ро на, я са ма не 

ве да ла што ду маць. Яш чэ ў Дуб ро ві цы 
я пап ра сі ла ша фё ра, каб спы ніў ся ў ся
ле, ад куль най б лі жэй бу дзе ў Но бель. 
У За рэ ча нах я пе ра се ла на пе рад аў то
бу са, каб на хаб на на па мі наць пра сваю 
асо бу і як на куп ле ная паў та ра ла: «А ці 
да лё ка яш чэ мне трэ ба ехаць?».

— Не пе ра жы вай це, — су па кой ваў 
ша фёр, — усё пад кан т ро лем.

Праў да, апош нія двац цаць кі ла мет раў 
да ро гі мы да бі ра лі ся па рас хі ста най бру
ка ван цы, з хут кас цю шэсць кі ла мет раў 
на га дзі ну. Сам са лон на па мі наў жа лез
ную скры нач ку з гра ша ка мі. Усё браз
га це ла, зві не ла, ад бі ва ла ся аб сцен кі. 
Час ад ча су ша фёр з’яз джаў на або чы ну 
з пяс ча ны мі ка ля і на мі і та ды са лон на па
мі наў ка лы ску — усё гой да ла ся, скры
пе ла, ка лы ха ла. Я не звяр та ла ўва гі на 
тэх ніч ныя хі бы, бо не ве да ла, што ча кае 
мя не за га дзі нудзве. Аба пал бру ка ван кі, 
аж но па не бак рай, цяг ну лі ся паў дзі кія ба
ло ты, за фар ба ва ныя ўжо ір жа вы мі ко ле
ра мі во се ні. На гор най па лі цы ў са ло не 
ста я ла па но ша ная „ва рэнь ка” — пле це
ны ко шык з лы ка. Та кія прад меты я ба чы
ла ў бук ле тах пра эт наг ра фію Па лес ся. 
Кош з та ва ра мі за кі да лі на пле чы, каб 
зруч ней і больш сва бод на ван д ра ваць 
па ляс ных сця жын ках і ба ло це. І гэ та не 
бы ла аз до ба са ло на. Ко шык, як ты ся чу 
га доў на зад, слу жыў ту зем цам за мест ва
ліз кі і рук за ка.

Апош ні ад рэ зак да ро гі ся род ба лот 
уяў ляў глад кае ас фаль та вае па лат но 
і гэ та кан чат ко ва збі ва ла з пан та лы ку. 
Да лей, як бы ло ска за на ўжо на па чат ку, 
ча каў ка нец тра сы — пры пы нак Прык
лад ні кі. Тут іш ла дзяр жаў ная мя жа па між 
Ук ра і най і Бе ла рус сю. Хоць гэ тая ака ліч
насць ад к ры ва ла но выя маг чы мас ці, я зу
сім раз гу бі ла ся. У мя не не бы ло ві зы, каб 
ехаць у Бе ла русь. Ад ра зу за кар до нам 
зна хо дзіў ся мі фіч ны Ні вель. Гэ та бы ла 
чар го вая кроп ка на ма ім ва раж скім шля
ху, сю ды я шмат ра зоў да бі ра ла ся ў дум
ках. Усю вы пад ко васць я пры ня ла за 
доб рую ма не ту. Вы гля да ла так, быц цам 
са ма да ро га пры вя ла мя не ў Прык лад ні
кіНі вель. Гэ та быў яш чэ адзін до каз на 
тое, што дур ны заў сё ды мае шчас це!

* * *
Ад на ча со ва ша фёр па ін фар ма ваў, 

што на ступ ны аў то бус, які наб лі зіць мя не 
да Но бе ля, ад’ е дзе на на ступ ны дзень. 
І да даў: Шчо ро бы ты! Каб ат рэс ці ся з па
чуц ця ві ны, ён яш чэ сха дзіў на кар дон да 
па меж ні каў і па пра сіў да па мо гі:

— За га дай це, каб хто пад вёз жиноч ку 
ў бок За рэ чан!

— Вазь мі за га дай, ка лі ня ма ка му за га
даць, — па чу ла ся ў ад каз. — Сён ня ніх то 
ад туль не едзе. Апош нюю ма шы ну з Бе
ла ру сі ад п ра ві лі мы тры га дзі ны та му...

Са праў ды, на мя жы, якая афі цый на 
пра ца ва ла поў ным ма хам, па на ва ла дзі
вос ная бла ка да. Як па яс ніў ша фёр, а ён 
жы хар Прык лад нік і ве даў усе сак рэ ты, 
бла ка да штуч на ство ра на на бе ла ру скім 
ба ку. Тых па са жы раў, якія да бі ра юц ца 
на ўкра ін скі бок, ча ста па кі да юць ча каць 
«у чар зе» па пяцьво сем га дзін. І гэ та та
ды, ка лі ў «чар зе» тыр чыць толь кі ад на 
іх ма шы на. Ну, про ста смех і жах. Най
горш, ка лі хто з Пін ска да баць коў спя
шае. На та кія ві зі ты вы хад ных не ха пае...

Праз мо мант я пас п ра ба ва ла ўя віць 
эмо цыі пін чу ка ў эле ган т най ма шы не ад 
су стрэ чы з ар ха іч най бру ка ван кай, якая 
зня чэў ку пе ра хо дзі ла з ас фаль ту ўжо 
паза ме жа мі Прык лад нік. І яна лі чы ла ся 
тра сай між на род на га ран гу.

Але за раз мне трэ ба бы ло даб рац ца 
ў Ма роч на, ад куль праз дзве га дзі ны меў 
ехаць аў то бус у на прам ку Но бе ля. Ка ра
цей ка жу чы, трэ ба бы ло пе ра а до лець 
два нац цаць кі ла мет раў на пра ця гу дзвюх 
га дзін. Усе зна кі на не бе і зям лі па каз
ва лі, што не пас пею. Яш чэ ў Прык лад ні
ках я згу бі ла трыц цаць хві лін, усё зза 

дзіў най чар гі ў ма га зі не, ку ды я зай ш ла 
ку піць ва дзі цу. Хоць у чар зе бы ла толь кі 
ад на клі ен т ка, яе аб с лу гоў ваў увесь пер
са нал, тобок дзве пра даў ш чы цы і пад ле
так. Жан чы на на бы ла двац цаць кі ла гра
маў вян д лі ны і мя са, трыц цаць бу тэ лек 
га рэл кі і ві на, пяць кі ла гра маў цу кер каў 
і столь кі ж пя чэн ня... Пас ля гэ та га яна 
ста ла гру зіць у пласт ма са выя куль кі ба
на ны, ві наг рад, га род ні ну, кас ме ты ку, 
ту а лет ную па пе ру. Пры е ха ла на па куп кі 
з бе ла ру ска га Ні ве ля.

Ака ліч нас ці пры му сі лі, як раз вы па лі 
мяр лі ны ў сям’і — пра гэ та жан чы на 
апа вя да ла ўці ра ю чы слё зы. А ча му пры
е ха ла за пра дук та мі ва Ук ра і ну? Бо тут 
тан ней, за свае па куп кі зап ла ціць уд вая 
менш гро шай як у ся бе.

— Вам, даз во ляць пе ра вез ці ўсё праз 
кар дон? — па ці ка ві ла ся я.

— Там у мя не ёсць сва як, — ад ка за ла 
жан чы на. — Ён ве дае, што ў нас па хо ві
ны, абя цаў, што да па мо жа ў няш час ці.

* * *

У Прык лад ні ках мне па ра і лі да бі рац ца 
ў Но бель нап раст кі, па ней кай дам бе. 
Усё за ле жа ла ад та го, ці ў ся ле зной
дзец ца ма шы на, якая спра віц ца на вы бо
і стым, па рос лым тра вой шля ху паўз ка
нал. Ідэя не бы ла най гор шай.Та кі стыль 
па да рож жа меў у не чым наб лі зіць рэйд 
праз ба ло ты, які не вы хо дзіў з ма ёй га ла
вы. Я на ват да га ва ры ла ся з ту зем ца мі, 
які абя ца лі пе ра вез ці ў Но бель.

— Ідзе це над рэч ку, а мы вас да го нім! 
— ска за лі.

У гэ тым цэ лым за ка ло це, я зра зу ме ла, 
што зноў маю шчас це. Вось апы ну ла ся 
ў мес цы, дзе Пры пяць мак сі маль на на блі
жа ец ца да мя жы з Бе ла рус сю. Неў за ба
ве ра ка пе ра ся чэ дзяр жаў ную мя жу, каб 
там явіц ца ду шой бе ла ру ска га Па лес ся.

Від па ка заў ся зна ё мы. Пры пяць у сва
ім кан чат ко вым ця чэн ні на тэ ры то рыі 
Ук ра і ны на па мі на ла па мі ра ю чую рэч ку. 
Толь кі ў на ва кол лі мо ста ва да бы ла пад
не се най, а ўжо за пер шым па ва ро там 
яна зні ка ла ся род тра вы.

У час, ка лі я ўзі ра ла ся ў ва сіль ко выя 
то ні ра кі, аб рос лай па ба ках жоў ты мі гар
ла чы ка мі, ад бо ку ся ла да нёс ся ту пат ка
пыт. У мой бок на ка ні спя шаў ма ла дзён. 
Ён пры ска каў на ка ні з дрэн най на ві ной. 
Ака за ла ся, што тая ма шы на, якой я ме ла 
да бі рац ца па дам бе ў Но бель, ад п ра ві ла
ся ў Бе ла русь і заст раг ла дзесь ці ў іх на 
мя жы. Ніх то не ве даў, ка лі ма шы на вер
нец ца ў Прык лад ні кі.

Я зра зу ме ла, што толь кі сва і мі на га мі 
ад вя ду ад ся бе прак лён бла кад, ды пеш шу 
ір ва ну ла ся ў да ро гу, якая са ма па са бе на
па мі на ла два нац ца ці кі ла мет ро вую клад ку, 
пе ра кі ну тую ся род бяз меж ных ба лот.

На гэ тым ад рэз ку, які на зы ваў ся між
на род най тра сай, я маг ла сха вац ца ад 
уся го све ту. І гэ та мне па да ба ла ся. 

Я яш чэ не ведала чаму ногі нясуць 
мяне ў не бяс пе чнае месца, быццам 
хтось вырашаў за мяне. 

(пра цяг бу дзе)
vФо та і тэкст Ган ны КАН Д РА ЦЮК

n За момант Прыпяць пераплыве 
ўкраінска-беларскую мяжу

n У памежных Прыкладніках n Крыж у Прыкладніках


