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Гайнаўскі садок è3

Пра бежанства Гаўрылюкоўè5

80 выдаўцоў і 40 літаратараў, паказы 
фільмаў, дыскусіі, сустрэчы з аўтара
мі і майстаркласы склаліся на прагра
му VI Кніжнага кірмашу ў Беластоку. 
З пятніцы па нядзелю (2123 красаві
ка) Падляшскую оперу і філармонію 
наведалі тысячы людзей. Аднымі 
з самых важных падзей сёлетняга 
кірмашу, думаю не толькі для бела
русаў, былі прамоцыі кніг беларускіх 
пісьменнікаў у перакладзе на поль
скую мову. «Каменданцкі час для ла
ставак» «Godzina policyjna dla jaskółek» 
Алены Брава і «Спачатку была цем
ра» «Na początku była ciemność» Барыса 
Пятровіча даступныя ўжо і польскаму 
чытачу дзякуючы карпатлівай працы 
перакладчыкаў Міры Лукшы і Юры 
Плютовіча. Кніжкі выйшлі дзякую
чы арганізатару таргоў у Беластоку 
— Фонду «Суседзі».

— Вашы творы перакладаліся на шмат
лікія мовы, але, здаецца, гэта першая 
кніга, якая выйшла папольску?

Барыс Пятровіч: — Былі асобныя пе
раклады асобных тэкстаў, але кніга са
праўды першая. Я вельмі рады, што гэта 
нарэшце здарылася і рады прысутнічаць 
на кірмашы. Не ведаю як кніга будзе 
ўспрынята чытачамі, але маю надзею, 
што ўсё будзе добра.

— Што прамаўляе за тым, каб польскі 
чытач сягнуў па Вашу кнігу?

— Кніжка трошкі незвычайная і для Белару
сі, таму што ў нас мала хто піша пра сучас
насць. У нас больш папулярная гістарыч
ная літаратура, пішацца на ваенную тэматы
ку. А гэтая кніжка максімальна набліжаная 
да нашага часу. Падзеі там адбываюцца 
ў першыя гады незалежнасці Беларусі. Но
вая моладзь, з якой я сустракаюся часам 
на прэзентацыях, ужо забылася ці не ведае 
таго часу. Яны тады зусім былі маленькія. 
Старыя можа згадваюць з настальгіяй у пэў
ным сэнсе таму, што гэта быў час іхняй ма
ладосці. Падзеі ў кнізе адбываюцца ў 90я 
гады мінулага стагоддзя. Галоўны герой — 
малады хлопец, які пасля пераследу КДБ 
пацярпеў, страціў прытомнасць і некалькі 
гадоў правёў у доме інвалідаў. Фактычна 
страціў усё, нават сваё імя.

— Польскі чытач, сягаючы па Вашу 
кнігу, зможа лепш зразумець белару
саў і сённяшнюю Беларусь?

— Па вялікім рахунку ў нас няшмат памя
нялася за гэтыя 20 гадоў, нават прэзідэнт 
не памяняўся хаця іншыя краіны памянялі 
па два, тры а то і больш новых асоб пры 
ўладзе. Так што сапраўды ў нас не вельмі 
шмат змянілася і нават у параўнанні з тым, 
што адбываецца ў гэтым доме для інвалі
даў. На жаль, Беларусь закансервавалася 
— гэта самае кепскае, самае дрэннае, што 
адбываецца ў нашай краіне. Ідзе развіццё, 
людзі і краіны развіваюцца, а мы топчамся 
на месцы, называючы гэта прыгожым сло
вам «стабільнасць». Хаця стабільнасць мо
жа адбывацца толькі ў адным месцы — на 
могілках.

— Чаму менавіта гэтую кнігу, з ліку 
ўсіх напісаных Вамі, схацелі Вы пака
заць польскаму чытачу?

— Цяжка сказаць. Усётакі мне больш па

Кніжны кірмаш 
з суседскімі сувязямі

дабаецца літаратура адарваная ад часу, 
літаратура, якая паза часам, літаратура 
ў пэўным сэнсе мадэрная. І я так пачынаў 
пісаць хай і звязаныя з сучаснасцю, але 
ўсётакі гэта былі менш дакументальныя 
творы. Гэта можа быць адна з самых да
кументальных кніг таму, што хочаш не 
хочаш я быў прывязаны да таго часу, калі 
адбываюцца падзеі, хочаш не хочаш я вы
мушаны быў асвятляць тагачасныя факты, 
якія часам мяжуюць з публіцыстыкай. Мно
гія людзі забыліся пра тыя гады, забыліся 
як тады цяжка жылося. Ужо мала хто па
мятае, што былі карткі на прадукты, што 
прадукты немагчыма было набыць. Мала 
хто ведае, як жылося старым людзям, інва
лідам у гэтых дамах. Гэта было вельмі жор
сткае, вельмі страшнае жыццё і нават тое, 
што я апісаў, таксама ўяўляецца страш
ным, але насамрэч было яшчэ страшней... 
Голад, холад, немагчымасць нейкім чынам 
пракарміцца нават таму, што дзяржава не 
звяртала ўвагі на дамы для састарэлых. 
Асабліва цяжка было там людзям мала
дым, такім вось як мой герой.

— Адкуль у вас такое добрае веданне 
сітуацыі ў такіх дамах?

— Я бачыў гэтае жыццё. У паблізкай вёс
цы ад гэтай, дзе я нарадзіўся, быў такі 
прытулак. І, для прыкладу, мне не цяжэй 

Барыс Пятровіч 
— пісьменнік, журна
ліст, заснавальнік 
і галоўны рэдактар 
незалежнага літа
ратурнага часопіса 
«Дзеяслоў», стар
шыня Саюза бела
рускіх пісьменнікаў. 
Нарадзіўся ў 1959 
годзе ў вёсцы Вялікі 
Бор на Гомельшчы
не. Барыс Пятровіч 
лічыцца найбольш 
яркім прадстаўніком 
экзістэнцыялізму 
ў сучаснай белару
скай літаратуры. 
Творы Барыса 
Пятровіча былі пе
ракладзены на анг
лійскую, шведскую, 
французскую, ня
мецкую, рускую, 
польскую, чэшскую, 
балгарскую, сла
вацкую, літоўскую, 
украінскую і іншыя 
мовы. 

было апісаць жыццё ў дамах інвалідаў, 
цяжэй было апісаць як чалавек вяртаец
ца да жыцця. Малады чалавек, які стра
ціў памяць, страціў сваё імя, які пакутліва 
згадвае: адкуль ён? хто ён? Як ён вучыц
ца хадзіць, як ён вучыцца размаўляць 
нават таму, што за гэты час яго органы 
нямелі за некалькі гадоў ляжання. Трэба 
было на нейкі час стаць гэтым маладым 
чалавекам і ўявіць сабе як гэта адбыва
ецца. Для мяне важнае было вяртанне 
чалавека з небыцця, з цемры да жыцця.

— Можна сказаць, што большасць бе
ларусаў хварэе на амнезію.

— Менавіта. У кнізе ёсць урач, які гаворыць 
да майго галоўнага героя, што ён увасаб
ляе ў сабе Беларусь, якая не ведае даклад
на свайго імя, хто яна: Беларусь, Літва, Кры
вія? Як краіна, якая забыла сваю гісторыю, 
не ведае з чаго пачынаць: ці з Вялікага Кня
ства Літоўскага ці ад Вялікай кастрычніцкай 
рэвалюцыі... Краіна, якая баіцца. Вось мой 
герой баіцца пакінуць прытулак таму, што 
не ўяўляе сабе жыцця паза домам інвалі
даў. Ён не ўяўляе як ён будзе жыць сярод 
іншых людзей. Таксама Беларусь не можа 
вырвацца з палону савецкага, адысці ад 
той жа Расіі. Наша кіраўніцтва не ўяўляе 
сабе як яны будуць жыць, калі Беларусь бу
дзе цалкам самастойнай краінай, яны пры
вязаныя да Расіі... Вось так у прынцыпе на 
лёсе майго героя, на прыкладзе таго дома 
можна сапраўды ўбачыць такую метафару 
сучаснай Беларусі. Мне здаецца, што ўсё
такі нешта новае з зусім нядаўняй гісторыі 
Беларусі і сучаснай Беларусі, я думаю, чы
тач зможа даведацца з гэтай кнігі.

vГутарыла Уля Шубзда

n Алена Брава і Міраслава Лукшаn Мінскія выдаўцы
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Ім бе цы лі ёз мо жа дар вац ца да 
кож на га. На ро джа ных дур няў, ад
нак, аб мі нае, ма быць та му, што ніх то 
ад іх ні чо га муд ра га не ча кае. Хай 
бы дур ні, на рэш це, па ча лі кі ра ваць 
све там! Хто ве дае, ці не быў бы ён 
та ды леп шым. Мо жа быў бы больш 
не да рэч ным, але, ма быць, леп шы. 
Для ўсіх. Для тых, хто дур ны, і тых, 
хто муд ры. На жаль, ча ла ве чая муд
расць пара ней ша му па каз ва ец ца 
з най дур ней ша га бо ку. Прык ла даў 
на гэ та мож на знай с ці ў Гі сто рыі 
мно ства. Так са ма, ма быць, а мо жа 
перш за ўсё ў са май апош няй. Я з гэ
та га выс ноў ваю, што ім бе цы лі ёз ця
пер у эпі дэ міч най ата цы.

Як вя до ма, на бі ра юц ца яго перш 
за ўсё лю дзі ра зум ныя і вы со ка а
ду ка ва ныя. І тым ляг чэй, чым боль
шае яны ма юць мер ка ван не пра 
ся бе. Ім бе цы лі ёз хва ро ба не за раз
ная, але асаб лі вы стан ро зу му, які 
лёг ка пе ра да ец ца ад ча ла ве ка да 
ча ла ве ка, як ха ле ра і тыф, не а ба
вяз ко ва шля хам ка пеж най ін фек
цыі. Але ўсё ж мае ры сы ат рут на га 
ві ру са. Улас ці вае для яго тое, што 
заў сё ды рас паў сюдж ва ец ца ён па 
ней кім кру га вым па рад ку. Гэ тая 
схе ма з’яў ля ец ца най больш прык
мет най у ко лах ула ды. Хто ажыц
цяў ляе або ўзур пуе яе больш, тым 
больш за ра жае сваё ася род дзе. 
Так ім бе цы лі ёз праг рэ суе па кру
га во му ру ху не толь кі ў вер ты каль
ных струк ту рах ула ды, але так са ма 
і ў га ры зан таль ных. Мае ён шмат 
эпі цэн т раў і та му ён та кі цяж кі для 
апа на ван ня. Ска жам, за ра жа ны 
мі ністр ляс ной гас па дар кі па за раж
вае сва іх на мес ні каў, а тыя да лей 
— пад на ча ле ных рэ гі я наль ных 
ды рэк та раў, а ў фі на ле на ват лес

ні коў і ле са ру баў. Зда ва ла ся б, 
што ачаг ін фек цыі і, та кім чы нам, 
не па гас ную кры ні цу за ра жэн ня лёг
ка знай с ці і ад важ ным ра шэн нем 
мі ніст ра «сар ваць га ла ву гід ры». 
Ды спра ва больш скла да ная. Хо
піць, што дзесь ці ў ніж няй част цы 
ад мі ніст ра тыў най іе рар хіі, у ней кім 
над ляс ні цтве ся дзіць пар тый ны 
ве тэ ран з ад кры тым до сту пам да 
«ву ха ка го трэ ба». Шы ро ка вя до
ма, што «той хто трэ ба» мае пра 
ся бе цвёр дае пе ра ка нан не, што 
ён перш за ўсё не аб ход ны для та
го, каб усе ве да лі аб тым, што як 
да ка го, але да яго прый с ці трэ ба 
заў сё ды — хай гэ та бу дуць глуп
ствы, хай сур’ ёз ныя праб ле мы; хай 
прас цец кі да нос ці заб лы та нае пад
бух тор ван не. За ліш не ка заць, што 
ча ла век з та кой га нар лі вас цю з’яў
ля ец ца кры ні цай пер шас на га ім бе
цы лі ё зу. І так за па лен чы ачаг ідзе 
па ўзроў ні ве да мас ных ад но сін 
і сту пе няў ула ды, стаў шы эпі цэн т
рам са мім па са бе. Прыт рым лі ва
ю чы ся мі фа ла гіч на га па раў нан ня, 
у мес цы адар ва най га ла вы гід ры 
га ду юц ца но выя шмат лі кія га ло вы. 
І, на рэш це, трэ ба ска заць, што гэ
та на са мой спра ве той ім бе цы лі ёз. 
Гэ та асаб лі вы стан ро зу му, ідэн тыч
на га з за ва лам — ац вяр дзен нем 
моз гу. Вы яў ля ец ца аб са лют най 
упэў не нас цю ва ўлас ных ра цы ях, 
нез вяр тан нем ува гі на ра цыі ін шых 
і, на рэш це, пе ра ка на нас цю ў тым, 
што адзі на пра віль ная ра цыя 
— яго ная ра цыя — пе ра мо жа. Гэ
та, ві да воч на, ра цыя та го ві ру са, 
які раз м на жа ец ца, па куль не заб’е 
свай го апош ня га жы во га нось бі та. 
І пы тан не: што бу дзе пас ля?

vМі ра слаў ГРЫ КА

Астравец

Імбецыліёз

Наш епіскап з Адрынок
Сваімі вачыма

нешанцавання

Пас ля ве лі код ны ты дзень не пры нёс ча
ка на га вес на во га ацяп лен ня. На ад ва рот, 
апы ну лі ся мы ў сфе ры так змен лі ва га над
вор’я, што пры маў ка аб змен лі вай як па
го да жан чы не (ці на ад ва рот) не сум нен на 
ў та кой сі ту а цыі, па кі ну ла свой ад бі так і на 
што дзён ных ча ла ве чых су ад но сі нах. З не
каль кіх, муж чын скіх кры ніц ат ры маў я па
цвяр джэн не, мяк ка ка жу чы, пра рэз кае 
па ха ла дан не іх уза ем ных эмо цый, а на ват 
ха лод на ва ен ных дэк ла ра цый. За ста ец ца 
та ды на та кія сар дэч ныя кло па ты ча каць 
вяс ны як збаў лен ня. А ка лі ўлі чыць яш чэ 
рэ аль насць дрэн на га ад чу ван ня ці бяс сон
ні цы для ўсіх ме тэ  а па таў, у тым лі ку і ні жэй
пад пі са на га, то за поз не ная кра су нявяс на 
на ра бі ла ўсім неб ла го га ба ла га ну. Не 
за бы ла яна пра ма роз ныя праб ле мы ся ля
нам і дач ні кам, якія не мо гуць па чаць вес на
вых прац. Ад ным сло вам, пра Вя лік дзень 
за ста лі ся ўжо толь кі ўспа мі ны, а пра вес на

вую вя сёл ку ко ле раў, па хаў і цяп ла па куль 
пры хо дзіц ца толь кі ма рыць або сніць. Ха
лод нае над вор’е вель мі да ло ся ў зна кі ўсім 
тым, хто вы браў ся на Пра вад ную ня дзе лю 
на ве даць ма гі лы сва іх прод каў ці бліз кіх. 
Мой брат рас па вя даў мне, што выт ры маць 
доў га на мо гіл ках про ста не да ло ся і лю дзі 
хут ка раз’ яз джа лі ся да моў, каб ра заг рэц
ца за свя точ ным ста лом.

Пры за стол лі ап ра ча згад ван ня сва іх 
бліз кіх га ва ры ла ся пра смерць у ве лі код
ныя дні ар хі е пі ска па Іе ра міі, кі ру ю ча га 
Вроц лаў скаШчэ цін скай епар хі яй Поль
скай Аў та ке фаль най Пра ва слаў най Цар
к вы. Уз на чаль ваў ён так са ма Поль скую 
эку ме ніч ную ра ду, а пра цяг лы час пра ца
ваў рэк та рам Хрыс ці ян скай тэ а ла гіч най 
ака дэ міі ў Вар ша ве. Сам ён у свец кім 
жыц ці — Ян Ан хі мюк, на ро джа ны ў 1944 
го дзе, вый шаў у свет з Ад ры нок, што над 
Нар вай. Так, ме на ві та з тых Ад ры нок, дзе 
за раз зна хо дзіц ца скіт ай ца Гаў ры і ла. 
Ста іць там і на да лей яго ны баць коў скі 
дом. Ду маю, што па мяць пра ар хі е пі ска па 
бу дзе ай цом Гаў ры і лам год на ўша на ва ная 

ў выг ля дзе кры жоў ці па мят най таб лі цы 
ў род най вёс цы. Ме на ві та бе ла ру ска му 
сы ну Пад ляш ша прый ш ло ся кі ра ваць 
епар хі яй, у якой ас ноў ную гру пу вер ні каў 
скла лі ўкра ін цы з поў д ня Поль ш чы, пе ра
се ле ныя ту ды ў рам ках ак цыі «Віс ла» 1947 
го да. Зра зу ме ла, у пас ля ва ен ны пе ры яд 
за хле бам і пра цай тра пі ла на гэ тыя зем лі 
шмат бе ла ру саў з та дыш ніх пе ра на се ле
ных бе ла стоц кіх вё сак, але не яны бы лі 
га лоў най апо рай та маш ніх, пра ва слаў ных 
пры хо даў. Ме на ві та круг лая, ся мі дзя ся тая 
га да ві на тра ге дыі ўкра ін цаў згад ва ла ся 
і ў ве лі код ным пас лан ні да вер ні каў епі ска
паў Пра ва слаў най цар к вы ў Поль ш чы. Для 
ўла ды кі Іе ра міі пра ца ў шмат кан фе сій ным 
і так са ма шмат на цы я наль ным ася род дзі 
спры чы ні ла ся да яго вя лі кай ад к ры тас ці 
на ін шых лю дзей. Ме на ві та ро ля эку ме ніч
най спра вы на Хрыс ці ян скай тэ а ла гіч най 
ака дэ міі і між кан фе сій на га су пра цоў ні цтва 
ўсіх хрыс ці ян ста лі для яго ўка заль ні кам не 
толь кі ў душ па стыр скай пра цы. Яго ная ад
к ры тасць бы ла вель мі важ най і за пат ра ба
ва най у ро лі, якую ён адыг раў у ства рэн ні 

Бра цтва пра ва слаў най мо ла дзі і ар га ні за
цыі па лом ні цтваў на Свя тую Га ру Гра бар
ку ў вась мі дзя ся тых га дах мі ну ла га ста
год дзя. Сам пры гад ваю ме на ві та ма стац
капа э тыч ныя вог ніш чы ў той час, на якіх 
ме на ві та прэ зен та ва ла ся і ўзмац ня ла ся 
бе ла ру ская і ўкра ін ская то ес насць. А ма ла
дыя лю дзі, ап ра ну тыя ў на цы я наль ную воп
рат ку, гар ма ніч на ўпіс ва лі ся ў ду хоў насць 
і гі сто рыю Цар к вы і Пад ляш скай зям лі. 
Хто не ве рыць, дык ня хай паг ля дзіць ар
хіў ныя здым кі. Ме на ві та зва рот да род най 
мо вы і сва ёй куль ту ры быў ха рак тэр най 
з’я вай та го ча су, а вы да ван не цар коў ных, 
мо ла дзе вых га зе так пабе ла ру ску ста ла 
рэ аль нас цю. І па мя таю ме на ві та ла ска вую 
ўсмеш ку ўла ды кі Іе ра міі, які ні ко лі пе рад 
мо лад дзю не ха ваў сва ёй бе ла ру скас ці. 
У час кан цэр таў спя ваў Ён ра зам з мо лад
дзю пес ні на іх род ных мо вах. На жаль, 
за ве дзе ная по тым, а мо на кі ну тая кан цэп
цыя бу ду чы ні мо ла дзі як толь кі па ля каў
пра ва слаў ных на ра бі ла вя лі кіх праб лем 
у на шым кан фе сій нана цы я наль ным жыц
ці. Але да стат ко ва гля нуць на та дыш ніх 
ма ла дзё наў з па лом ніц кіх за ез даў, а сён ня 
лі да раў пра ва слаў на га ру ху. Ме на ві та яны 
ба чаць яш чэ не аб ход насць пад трым лі ваць 
і не за бы ваць сваю на цы я наль насць і гі сто
рыю сва іх дзя доў і баць коў. Час ме на ві та 
па каз вае, што кі ну тае та ды ўла ды кам 
Іе ра мі ем зер не не пай ш ло дар ма. Вя лі кая 
па дзя ка і веч ная Вам па мяць ад бе ла ру саў 
Бе ла сточ чы ны.

vЯў ген ВА ПА

Бы ла та кая па
пу ляр ная пе сень
ка з са вец кай 
эк с цэн т рыч най 

кі на ка ме дыі — „Ост ров не ве зе нья”. Жы лі 
там на выс пе няш час ныя лю дзідзі ку ны, 
якім фа таль на не шан ца ва ла. Што б яны 
не ра бі лі, спра вы іш лі няў да ла, на пе ра кос 
і не да рэч на.

На ша шмат па кут ная Бе ла русь, тэ ры то
рыя ў ся рэ дзі не еў ра пей ска га кан ты нен та, 
усё больш на гад вае та кую выс пу спрад веч
на га не шан ца ван ня. У той час, як мно гія 
кра і ны бы ло га са цы я лі стыч на га ла ге ра, 
не ка то рыя рэс пуб лі кі бы ло га Са вец ка га 
Са ю за, зда быў шы сап раў д ную не за леж
насць ад Маск вы, раз ві ва юц ца з боль шай 
ці мен шай сту пен ню пас пя хо вас ці, су ве
рэн ная на па пе ры Бе ла русь ні як не мо жа 
выр вац ца з ла паў „ра сей ска га мядз ве дзя”. 
Гэ ты ўсход ні су сед ста год дзя мі вя дзе сваю 
аг рэ сію на бе ла ру скія зем лі і не па кі дае 
свай го па ста ян на га пам к нен ня зніш чыць 
наш на род.

Ужо больш трыц ца ці га доў прай ш ло з ча
су страш най Чар но быль скай ка таст ро фы, 
ка лі ў Бе ла русь бя ду пры нёс „мір ны атам”. 
Знач ная част ка тэ ры то рыі на шай кра і ны 
апы ну ла ся заб ру джа най і неп ры дат най 
для жыц ця, дзя сят кі ты сяч лю дзей ат ры ма
лі ап ра мень ван не роз най сту пе ні, ты ся чы 
дзя цей на ра дзі ла ся з роз най цяж кас ці і ха
рак та ру па та ло гі яй. Та ды яш чэ са вец кая 
дзяр жа ва цы ніч на па кі ну ла лю дзей у бя дзе, 
цэ лы час хлу сі ла пра маш таб па гро зы. 
Пра вад ні кі гэ тай па лі ты кі вы га ня лі лю дзей 
на пер ша май скую дэ ман ст ра цыю пад ра
ды я цый ны по пел у 1986 го дзе. Гэ та яны 
са дзі лі ра ды е ак тыў ныя воб ла кі з да па мо гай 
аві я цыі на бе ла ру скія па лет кі і па се ліш чы. 
Гэ та яны ха ва лі і ха ва юць да гэ туль праў ду 
пра страш ныя на ступ ствы та го вы бу ху. Гэ
та яны пе рас ле да ва лі лю дзей, на ву коў цаў, 
якія ім к ну лі ся ад кры ваць праў ду лю дзям.

Сап раў д ныя на ву коў цы да во дзяць, што 
спат рэ біц ца яш чэ пры нам сі 300 га доў, каб 
на заб ру джа най тэ ры то рыі не за ста ло ся 
цэ зію. А ёсць жа яш чэ і ін шыя ра ды е ак
тыў ныя эле мен ты. Да клад на вя до ма, што 
ад ны страш ныя хва ро бы, та кія як лей ке
мія, раз ві ва юц ца ад ра зу пас ля вы бу ху, 
ін шыя ж ан ка ла гіч ныя зах вор ван ні з’яў ля
юц ца толь кі пас ля са ра ка га доў. А гэ та 
аба зна чае, што на пе ра дзе не паз беж на 

но выя бе ды і тра ге дыі. Ужо ад на го чар но
быль ска га вы бу ху хо піць на ты ся чу га доў. 
Але ня гле дзя чы на ўсё гэ та, сён няш няя, 
ні бы та бе ла ру ская дзяр жа ва, пад кі раў ні
цтвам сва іх крам лёў скіх пат ро наў бу дуе 
но вую, па тэн цый на над звы чай страш ную 
АЭС на тэ ры то рыі ўні каль най пры род най 
зо ны — на шай Аст ра веч чы ны. Гі ган ц кі 
пра ект чу жой дзяр жа вы, якая хо ча пе раў
т ва рыць Бе ла русь у за леж ную ка ло нію. 
На сель ні кі ж Бе ла ру сі ў сва ёй баль шы ні 
не за дум ва юц ца над са мым га лоў ным у іх 
жыц ці, не за дум ва юц ца пра лёс сва іх дзя
цей і ўну каў. Мяс цо выя жы ха ры аль бо ба
яц ца вы сту паць су праць гэ тай зла чын най 
бу доў лі, аль бо на іў на спа дзя юц ца, што 
з па бу до вай АЭС уз нік нуць но выя пра цоў
ныя мес цы. Няй на чай як ві ла мі ра ды ё нук лі
ды ад кід ваць збі ра юц ца!

Якіх яш чэ зна каў трэ ба на ро ду, каб ус
вя до міць усю паг ро зу но вай смер та нос най 
АЭС на на шай зям лі!? Ужо двой чы ляс нуў ся 
гэ ты ім пар та ва ны ра сей скі рэ ак тар. Адзін 
раз яго грым ну лі з вы шы ні аб бе тон, ка лі 
вя лі рэ пе ты цыю ўста ноў кі рэ ак та ра. Яны ж 
усё ро бяць для па зёр ства, для пра па ган ды 
свет лай атам най бу ду чы ні. Дру гі раз ін шы 
кор пус рэ ак та ра су тык нуў ся пры пе ра воз
цы з ме та ліч най апо рай кан так т най сет кі. 
Афі цый ныя ру па ры за пэў ні ва юць, што ўсё 
ў па рад ку, але ве ры ім ня ма і не мо жа быць 
ні я кай. Па коль кі гэ тыя дзяр жаў ныя ме дыі 
і прэсцэн т ры заў сё ды спе цы я лі за ва лі ся 
і прак ты ку юц ца да гэ туль на хлус ні. На ват 
ка лі яны адзін раз са ста ска жуць праў ду 
— ці мо гуць ім па ве рыць лю дзі, якія ма юць 
хоць ад ну зві лі ну ў маз гах?

Па чы на ю чы ад Чар но бы ля, раз на стай
ная сім во лі ка заш каль вае ні бы тая страш
ная ра ды я цыя. Пі шуць, што пер шая ава рыя 
на АЭС зда ры ла ся ў ЗША ў мяс цо вас ці, наз
ва якой аз на чае прыб ліз на „тры аст ра вы”. 
У мно гіх у па мя ці ка таст ро фа ў япон скай 
Фу ку сі ме. А між ін шым, з япон скай мо вы 
гэ та наз ва пе рак ла да ец ца як „Вост раў 
шчас ця”. Аст ра вец у гэ ты се ман тыч ны шэ
раг кла дзец ца асаб лі ва зла вес на. Вя до ма 
ж, што су час ныя атам ныя стан цыі па ма гут
нас ці ў мно гія ра зы пе раў зы хо дзяць даў нія, 
та кія як чар но быль ская. І ра ней шая пры
маў ка „Аст ра вец — све ту ка нец”, якая тлу
ма чы ла ся як ад да ле нае ад цэн т раў мес ца, 
на бы вае зу сім ін шы, змроч ны сэнс.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Ка лі за хо джу ў Кі ры лаМя фо дзі еў скі 
са док у Гай наў цы, дзет кі ві та юц ца са 
мной пас халь ным вок лі чам «Хры стос 
Уваск рос», па коль кі спа ты ка ем ся на Свет
лым тыд ні. Дзет кі ка жуць, што лю бяць зай
мац ца ў прад ш кол лі — ры са ваць, гу ляць 
у свае гуль ні, слу хаць каз кі, га ва рыць вер
шы кі, ву чыц ца мо вам, а так са ма пла ваць 
на кры тым ба сей не. Да школь ні кі лю бяць 
на вед ваць су сед нія сад кі, дзе су поль на 
з та маш ні мі дзет ка мі пры ма юць удзел у ці
ка вых за нят ках.

— На ша пра ва слаў нае прад ш кол ле ця
пер рэ а лі зуе два пра ек ты. Мэ тай пра ек та 
«Сваю мо ву мы вы ву чым уміг» з’яў ля ец ца 
аз на ям лен не дзе так з мо вай іх прод каў, 
па ка зан не ім моў ных ад мет нас цей, фар
ма ван не ў дзе так гра мад скай пры на леж
нас ці і пат ры я тыч най ад каз нас ці. Пра ект, 
у рам ках яко га дзет кі ву чац ца перш за 
ўсё бе ла ру скай мо ве, дзя ку ю чы да та цыі 
з Га рад ской уп ра вы ў Гай наў цы рэ а лі
зу ец ца ад лю та га і бу дзе доў жыц ца да 
кан ца чэр ве ня гэ та га го да. Дру гі пра ект 
«У нас мі сія збе ра гаць тра ды цыі — тра
ды цый ны даш коль нік», фі нан са ва ны са 
срод каў Мар шал коў скай уп ра вы Пад ляш
ска га ва я вод ства, рэ а лі зу ец ца з лю та га 
да кан ца снеж ня гэ та га го да. Ця пер 
з дзет ка мі зай ма ец ца Ан на Фі ё нік, а мэ та 
за нят каў — раз будж ваць у да школь ні каў 
за ці каў ле насць на род ны мі пес ня мі, тан
ца мі, зна ё міць іх з мяс цо вы мі аб ра да мі, 
тра ды цы я мі, убо ра мі. Пас ля ў рам ках 
дру го га пра ек та пла ну ем яш чэ на ла дзіць 
тэ ат раль ныя су стрэ чы з Іа ан най Стэль
ма шукТроц і эт на гра фіч ныя за нят кі. Да 
ўдзе лу ў пра ек тах мы за пра па на ва лі па 
25 дзе так і та му на ла дзі лі су пра цоў ні цтва 
з дву ма са маў ра да вы мі сад ка мі ў Гай
наў цы і за пра сі лі іх дзе так на су поль ныя 
за нят кі. Я ду маю, што на ву чан не бе ла ру
скай мо ве ў на шым прад ш кол лі бу дзе 
вес ці ся па ста ян на. На шы дзет кі ця пер 
рых ту юц ца да кон кур су «Бе ла ру ская пес
ня». Мож на ска заць, што ў нас ёсць ужо 
ва каль ны ка лек тыў, які мы наз ва лі «Сун
ду чок». Наз ва спа сы ла ец ца на спад чы ну 
на шых прод каў, як ма тэ ры яль ную, якая 
пе ра хоў ва ла ся ў сун ду ках, так і ду хо вую. 
Спя ваць пабе ла ру ску ву чыць дзе так Ан
на Фі ё нік. Ка ры ста ю чы ся сва і мі срод ка мі, 
мы па шы лі дзет кам пры го жыя кас цю мы, 
у якіх да школь ні кі вы сту пяць пад час кон
кур су «Бе ла ру ская пес ня», — рас па вя ла 
на мес ні ца ды рэк та ра Не пуб ліч на га сад ка 
імя свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія Ан на Му ска
ла і па ін фар ма ва ла, што да рэ а лі за цыі 
абод вух пра ек таў дай ш ло дзя ку ю чы ак
тыў нас ці Ка ця ры ны Чу рак з гай наў ска га 
ад дзя лен ня Пра ва слаў на га бра цтва.

— Я ву чу гай наў скіх да школь ні каў 
на шым пес ням, тан цам, гуль ням, ско ра
га вор кам, вер шы кам. Мы так са ма кры ху 
раз маў ля ем на бе ла ру скай мо ве і яе пад
ляш скіх ды я лек тах, чы та ем на род ныя каз
кі, во дзім ка ра го ды. На за нят кі пры во жу 
ляль ку Але сю, якая жы ве ў Бе ла веж скай 
пуш чы, ра зу мее толь кі пасвой му і дзет кі 
звяр та юц ца да яе на на шай мо ве, — ска
за ла на стаў ні ца бель скай «трой кі» і за гад
чы ца ка лек ты ву «Жэ мэр ва» Ан на Фі ё нік, 
якая вя дзе за нят кі ў Са маў ра да вым сад ку 
з ін тэг ра цый ны мі ад дзя лен ня мі № 3 у Гай
наў цы.

Пра ект «Сваю мо ву мы вы ву чым уміг» 
пра ва слаў нае прад ш кол ле рэ а лі зуе ў суп
ра цоў ні цтве з Са маў ра да вым сад ком 
№ 5 у Гай наў цы, а за нят кі вя дзе там на
стаў ні ца бе ла ру скай мо вы Ан на Фран коў

ская. Пад час ад ных за нят каў 
да школь ні кі абод вух прад ш
кол ляў пра спя ва лі пры ві тан ку 
на бе ла ру скай мо ве «Ці ўсе 
ёсць». Дзет кі ўспа мі на лі сло
вы пес ні «Кро піць дож джык» 
і з да па мо гай ху стак вы кон ва лі 
сцэн ку да гэ тай пес ні. З за ці
каў ле нас цю дзет кі выс лу ха лі 
бе ла ру скую каз ку «Ку рач ка
раб ка», гля дзе лі фа та гра фіі да 
яе, вы каз ва лі ся на тэ му зме сту 
каз кі і за ма лёў ва лі ры сун кі да 
яе.

— Мы ву чым ся га ва рыць 
пабе ла ру ску. Я на ву чыў ся лі
чыць на бе ла ру скай мо ве і на 
кон кур се дэк ла ма ваў вер шык 
пабе ла ру ску, — за я віў Пят
русь Му ска ла, які бес па мыл ко
ва і з пра віль ным вы маў лен нем 
пра дэк ла ма ваў мне верш «Жа
бін кан цэрт».

Мак сім Гаў ры люк, які як раз не быў 
пры сут ны на за нят ках, пад час ра ён на га 
ад бо рач на га ту ра дэ кла ма тар ска га кон
кур су «Род нае сло ва» вер шам «Бар сук 
і са ро ка» за няў трэ цяе мес ца і ат ры маў 
про пуск на цэн т раль ныя спа бор ні цтвы 
кон кур су ў Бель скуПад ляш скім.

— Нам па да ба юц ца за нят кі, на якіх мы 
га во рым пабе ла ру ску і пасвой му, — га
ва ры лі мне да школь ні кі Ана ста сія Ва сі
люк і Пят русь Му ска ла.

— Мы з па няй Аняй га во рым пабе ла
ру ску пры ві тан ку, спя ва ем бе ла ру скія 
пес ні, чы та ем каз кі і ці ка ва нам на гэ тых 
за нят ках, — ска за лі Ана ста сія Ва сі люк 
і сё стры Зо ся 
і Ксе нія Ан д ра
сюк. Ана ста
сія і Зо ся да
ба ві лі, што так
са ма пад час 
бе ла ру ска га 
кон кур су 
ў Гай наў скім 
до ме куль ту
ры вы сту па лі 
з вер шы ка мі.

— На
шы дзет кі 
зна ё мяц ца 
з ас ноў ны мі 
сло ва мі бе ла
ру скай мо вы 
і ў агуль ным 
з куль ту рай 
сва іх прод каў. 
Пры гэ тым гу
ля юць ра зам 
з на стаў ні ца
мі. Яны ра ды, што га во раць пабе ла ру ску 
вер шы кі, лі чыл кі, ско ра га вор кі і спя ва юць 
пес ні, — ска за ла на стаў ні ца пра ва слаў на
га прад ш кол ля Эве лі на Кіп ры я нюк.

У сад ку су стрэў я яш чэ Шы ма на Са коў
ска га, Шы ма на Па ла вя ню ка, Ма тэ ву ша 
Мар ты ню ка і хлоп чы ка кі тай скай на цы я
наль нас ці, які доб ра ад чу ваў ся бе ся род 
пра ва слаў ных дзе так.

— Мы не зак ры ва ем ся толь кі ў сва ім 
пра вас лаў ным ася род дзі. На ша прад ш
кол ле ад к ры тае на дзе так ін шых ве ра выз
нан няў. Та му ў на шым прад ш кол лі зай ма
ец ца Шанг Лін з ханг — хлоп чык кі тай скай 
на цы я наль нас ці, яко га на зы ва ем Лю цак. 
Яго баць кі жы вуць у Гай наў цы і тут зай ма
юц ца сва ім біз не сам. Ка лі хлоп чы ка пас
ла лі да нас, ён не ве даў ні поль скай, ні ан

г лій скай моў, толь кі раз маў ляў на сва ёй 
род най мо ве. Ад нак зжыў ся ўжо з на шы мі 
даш коль ні ка мі і мы пароз на му да маў ля
ем ся з ім, — ска за ла на мес ні ца ды рэк та
ра прад ш кол ля Ан на Му ска ла, якая па ін
фар ма ва ла, што з ве рас ня яно не бу дзе 
ўжо фі лі я лам Не пуб ліч на га сад ка імя свя
то га дзі цят кі Гаў ры і ла ў Бель скуПад ляш
скім, а ста не са ма стой ным прад ш кол лем. 
— Спа чат ку ў на шым сад ку зай ма ла ся 6 
дзе так. З ча сам іх лік па вя ліч ваў ся. Ця пер 
у нас зай ма ец ца 10 да школь ні каў, а з пер
ша га мая бу дзе ў нас 12 дзе так. З ве рас

ня ў на шым прад ш кол лі бу дзе пры нам сі 
18 дзе так і за ста нуц ца толь кі 4 сва бод
ныя мес цы на на ступ ны школь ны год. Па
ча так дзей нас ці на ша га прад ш кол ля быў 
скла да ны і мы ра ды, што ды рэк тар Ком п
лек су школ з да дат ко вым на ву чан нем бе
ла ру скай мо вы ў Гай наў цы Яў ген Сач ко 
зга дзіў ся на няць нам два па коі з ван най 
і ту а ле там. Ад дасць нам у най мы яш чэ 
адзін клас ны ка бі нет у шко ле. Мы мо жам 
так са ма пра во дзіць фіз куль тур ныя за нят
кі ў люст ра най за ле бел лі цэя. Зай ма ем ся 
вы ха ван нем і на ву ча ем па вод ле пра гра
мы, якая аба вяз вае ў ін шых гай наў скіх 
дзі ця чых сад ках. На шым дзет кам ар га ні
зу ем му зыч ныя, тан ца валь ныя, ма стац кія 
за нят кі, пра во дзім са цы я тэ ра пію, сэн са
ма ста цтва, а так са ма ву чым бе ла ру скай, 

ру скай і ан г лій скай мо вам, пра во дзім па
ста ян ныя за нят кі на ба сей не.

— Мы лю бім у на шым прад ш кол лі гу
ляць, слу хаць каз кі, вер шы кі, спя ваць пес
ні і ры са ваць, — га ва ры лі мне да школь ні
кі, якія ры са ва лі свя точ ныя пра цы.

Пра ва слаў най рэ лі гіі ву чыць да школь ні
каў ду хоў ны апя кун гай наў ска га ад дзя лен
ня Пра ва слаў на га бра цтва свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія іе рэй Марк Юр чук, ві кар ны 
свя тар Свя таТро іц ка га са бо ра ў Гай наў
цы.

— Мы па пят ні цах і пад час вя лі кіх свят
ка ван няў хо дзім з на шы мі даш коль ні ка мі 
ма ліц ца ў цар к ву На ра джэн ня свя то га 
Іа а на Хрыс ці це ля, якая зна хо дзіц ца 
не па да лёк ад на ша га прад ш кол ля. Яе 
на ста я цель про та і е рэй Іа ан Ра ман чук 
так са ма да па ма гае нам. Мы ез дзі лі з па
лом ні цтвам на Свя тую Га ру Гра бар ку і хо
чам яш чэ з’ез дзіць у Жа но чы ма на стыр 
у Звяр ках, — за я ві ла ві цэды рэк тар Ан на 
Му ска ла.

У сту дзе ні да школь ні кі Кі ры лаМя фо
дзі еў ска га сад ка ўда ла ка ля да ва лі пе рад 
гай наў скай пуб лі кай пад час Гай наў скіх 
су стрэч з пра ва слаў най ка ляд кай і ў ка тэ
го рыі да школь ні каў ат ры ма лі вы лу чэн не.

— На шы дзет кі па бы ва лі ў Му зеі і ася
род ку бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы. 
Нам асаб лі ва спа да ба ла ся вы ста ва даў
ніх ра мё стваў, — ска за ла на стаў ні ца Эве
лі на Кіп ры я нюк. — Дзет кам ці ка ва бы ло 
па гля дзець му зей ныя эк с па на ты.

— На ша мэ та — вы хоў ваць дзе так 
у ду ху па ша ны хрыс ці ян скіх вар тас цей, 
улас най куль ту ры і тра ды цыі. Мы ста ра ем
ся вы хо дзіць з іні цы я ты ва мі, якія пад т рым
лі ва юць дзей насць на ша га прад ш кол ля. 
Збі ра лі мы срод кі на дзей насць сад ка ка
ля ду ю чы, вы кон ва ю чы ве лі код ныя аз даб
лен ні, за што ат рым лі ва лі ах вя ра ван ні ад 
вер ні каў, — ска за ла ві цэды рэк тар Ан на 
Му ска ла і па ін фар ма ва ла, што су поль на 
з Ка ця ры най Ра ма нюк і з да па мо гай Мар
ці на Абій ска га з Пра ва слаў на га бра цтва 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку рых
ту юць пра ект раз віц ця гай наў ска га пра
ва слаў на га сад ка. У вы пад ку пас пя хо вай 
рэ а лі за цыі пра ек та з ве рас ня 2018 го да 
маг лі б у прад ш кол лі зай мац ца на ват 30 
дзе так і пра ца ваць спе цы я лі сты па рэ а бі
лі та цыі, якія да па ма га лі б пат ра бу ю чым 
даш коль ні кам.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

n Да школь ні кі Кі ры ла-Мя фо дзі еў ска га сад ка ў Гай наў цы з ві цэ-ды рэк тар Ан най Му ска ла (спра ва), 
на стаў ні цай Эве лі най Кіп ры я нюк (па ся рэ дзі не) і ма май Ма тэ ву ша Мар ты ню ка

Пра ва слаў ны 
дзі ця чы са док 
у Гай наў цы 

Не пуб ліч ны дзі ця чы са док імя свя тых свя ці це лей Кі ры-
лы і Мя фо дзія ў Гай наў цы па спя хо ва дзей ні чае з ве рас ня 
мі ну ла га го да ў па мяш кан нях Ком п лек су школ з да дат ко вым 
на ву чан нем бе ла ру скай мо вы ў Гай наў цы. Зас на ва ла яго 
Га лоў нае праў лен не Пра ва слаў на га бра цтва свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Поль ш чы, а ар га ні за цы яй прад ш кол ля за ня ло ся 
гай наў скае ад дзя лен не Пра ва слаў на га бра цтва, яко му стар-
шы нюе Лю цы на Ру шук, і ды рэк тар Не пуб ліч на га прад ш кол ля 
свя то га дзі цят кі Гаў ры і ла ў Бель ску-Пад ляш скім Ва лян ці на 
Мель нік-Ні ка ла юк, якая ча со ва кі руе дзей нас цю гай наў ска га 
прад ш кол ля. У суп ра цоў ні цтве з Са маў ра да вы мі сад ка мі № 3 
і № 5 у Гай наў цы пра ва слаў нае прад ш кол ле ў дру гой па ло ве 
школь на га го да рэ а лі зуе два пра ек ты па ву чо бе бе ла ру скім 
на род ным пес ням, тан цам, бе ла ру скай мо ве і мяс цо вым ды я-
лек там пад наг ля дам на стаў ні цы бель скай «трой кі» і за гад чы-
цы бе ла ру ска га на род на га ка лек ты ву «Жэ мэр ва» са Сту дзі-
во даў Ан ны Фі ё нік і на стаў ні цы бе ла ру скай мо вы ў Ком п лек-
се школ № 1 у Гай наў цы Ан ны Фран коў скай.
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Сты пен дыя 
ар лян ска га вой та вуч ням
На се сіі ар лян скай Гмін най ра ды 31 

са ка ві ка г.г. рад ныя за пус ці лі Пра гра му 
пад трым кі аду ка цыі та ле на ві тых дзя цей 
і мо ла дзі з тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны. 
Пра гра ма прад бач вае пад трым ку вуч
няў, якія дзя ку ю чы сва ёй пра цы і ан га жа
ва нас ці да бі ва юц ца вы со кіх па ка зан няў 
у на ву цы і спор це.

Мэ ты пра гра мы:
пра соў ван не вуч няў та ле на ві тых 
у на ву цы і спор це;
ства рэн не мяс цо вай сі стэ мы пра
соў ван ня і ўзна га родж ван ня вуч няў, 
якія да бі ва юц ца вы дат ных вы ні каў 
у на ву цы і спор це;
ства рэн не ста ноў чых узо раў для 
вуч нёў скай гра ма ды;
за ах воч ван не да прад стаў лян ня 
гмі ны ў кон кур сах, спа бор ні цтвах 
і алім пі я дах на роз ных уз роў нях зма
ган ня;
ма ты ві роў ка баць коў да пад трым кі 
ву чо бы та ле на ві тых дзя цей;
ма ты ві роў ка вуч няў да дзей нас ці, 
раск ры ва ю чай улас ныя здоль нас
ці ды пра цы па раз віц ці та лен таў 
і ўзба га чан ні ве даў;
пра мо цыя Ар лян скай гмі ны, як гмі
ны пры яз най та ле на ві тым вуч ням.

Фор май рэ а лі за цыі пра гра мы ўста
ноў ле ны сты пен дыі за да ся ган не вы со
кіх вы ні каў у на ву цы і спор це.
Я, як рад ны, спы таў вой та, чыя бы ла гэ тая 
за ду ма і ці та кія сты пен дыі ёсць у ін шых 
гмі нах. Войт Пётр Сэль ве сюк ад ка заў:

— Гэ та мая ідэя. Па доб ная сі стэ ма пра
цуе ў Бель скуПад ляш скім, але па вод ле 
ін шых прын цы паў. Ні вод ная ін шая гмі на 
ў па ве це не мае та кой пра гра мы. Пра гра
ма бу дзе зак лю чац ца ў тым, што вуч ням, 
якія да сяг нуць вы со кіх ацэ нак у на ву цы 
або даб’ юц ца вы со кіх мес цаў у маш та бе 
ва я вод ства або кра і ны ў спор це, бу дзем 
вып лач ваць ме сяч ныя сты пен дыі. Сты пен
дыя бу дзе выт вор най ад ся рэд ніх ацэ нак 
па а соб ных вуч няў і бу дзе вып лач вац ца ця
гам дзе ся ці ме ся цаў. Яна бу дзе выз на чац
ца на ступ ным чы нам:

Пры ся рэд няй 4,5 да 4,74 — 50 зл. 
у ме сяц; 4,75 да 4,99 — 100 зл. у ме сяц; 
больш за 5 — 150 зл. у ме сяц. Гэ тыя 
кво ты мо жа не ўраж ва юць, ад нак па
він ны ма ты ва ваць дзя цей да на ву кі, да 
доб рых ацэ нак. У го ра дзе Бельск па доб
ная сі стэ ма прэ мі ра ван ня вуч няў, толь кі 
там гэ тыя сты пен дыі вып лач ва юц ца раз 
у год тым вуч ням, у якіх ся рэд няя боль
шая за 5,5 і яны вар тас цю ў 50 зл. Зна
чыць ды я па зон тут вель мі роз ніц ца. Па 
дру гое — хо чам пад трым лі ваць асоб, 
якія ства ра юць вы шэй шы ўзро вень і спа
дзя ю ся, што ў бу ду чы ні бу дуць год на 
прад стаў ляць на шу гмі ну на вон кі і раз
ліч ваю, што част ка тых асоб вер нец ца 
сю ды і зой ме на шы па са ды.

Да та го ж — ка лі ўспа ма га ем най бяд
ней шых асоб у па куп цы ле каў — у мі ну
лым го дзе на та кія дап ла ты рас хо да ва лі 
больш за 56 ты сяч зл., — то я па ду маў, 
што так са ма па він на быць і пра гра ма, 
якая пад т рым лі вае та ле на ві тых вуч няў.

* * *
Да ска за на га вой там ха чу да даць, 

што згод на з па ста но вай, та кіх сты пен
дый не прыз на ча ец ца вуч ням пер шых 
трох кла саў па чат ко вай шко лы.

Сты пен дыя мо жа быць прыз на ча на 
вуч ню, які:

за школь нае паў год дзе ат ры маў 
пры нам сі вы дат ную ацэн ку па во
дзін і пры нам сі ся рэд нюю ацэн ку 
4,50, або
стаў лаў рэ а там пры нам сі ва я вод
ска га эта пу прад мет на га кон кур су 
і ат ры маў пры нам сі доб рую ацэн ку 
па во дзін, або
за няў 16 мес ца ў спар тыў ным спа бор
ні цтве ва я вод ска га ўзроў ню, вя ду чае 
мес ца (112) у агуль на поль скім спар
тыў ным спа бор ні цтве і ат ры маў пры
нам сі доб рую ацэн ку па во дзін.

Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Слу ха ю чы, ад чу ваю не да хоп, не паў на
цэн насць сва ёй пра цы. Гэ та ж толь кі гук, 
а дзе воб раз? Але ўжо праз па ру хві лін 
да хо джу да выс но вы, што гэ та леп шае, 
чым ней кі фільм. Гук уз бу джае ўяў лен не, 
мож на ска заць ства рае ў га ла ве сво е а саб
лі вую ма стац кую, ка зач ную стуж ку. Лю ба, 
Ма рыя, Ана толь, На дзя ра сказ ва юць пад
ра бяз на пра не паў тор ны дос вед ве лі код
най мі тус ні ў ха тах, на ву лі цах, у цэр к вах. 
Чую стук кон скіх ка пы тоў на пры цар коў
ным бру ку, пах пі ра гоў і свой ска га мя са, 
ма літ ву жаб ра коў, спеў цар коў ных ха роў 
і свя точ на пад х ме ле ных ва ла каль ні каў.

Не паў тор нае так са ма та му, што не паў
то рыц ца. Марк пы тае ці не збі ра ю ся ад ра
джаць ва ла кан не. Ка тэ га рыч на не. Ця пер 
ін шы час. Не каль кі га доў та му пай ш ла я ка
ля да ваць. Та кі со рам, та кое пры ні жэн не, 
жаб ра ні на, інакш не на за веш.

* * *
На трэ ці дзень Пас хі заг ру жаю аў та ма

біль пі ра га мі, вя лі кім на па ло ву зад няй ка
на пы акар дэ о нам і еду на рэш це да свай го 
То лі ка.

Дзя куй Бо гу, што не на ро ва ры. Па ся рэ
дзі не вё скі ак ру жае мя не ва та га раз’ ю ша
ных, га лод ных са бак. І больш ні ко га ня ма, 
ні ба бу лі на ла вач цы, ні аў та ма бі ля ўну чат 
з Бе ла сто ка ці Са кол кі. Ад ным сло вам 
— вё скамо гіль нік, толь кі за мест над ма гіль
ных кры жоў па кі ну тыя, апус це лыя ха ты.

Да яз джаю да дру го га краю ся ла. На 
вок нах, веч ная ёй па мяць, цёт кі Зі ны чыр
ва не юць ге ра ні ў бе лых, пласт ма са вых 
ва зо нах.

— Як гэ та маг чы ма, хто іх даг ля дае? — 
пы таю ў То лі ка, вый шаў шы з аў та ма бі ля.

— Штуч ныя, — ад каз вае ко рат ка.
Ба чыў мя не праз ак но, ус міх нуў ся зза 

сто я чых на па да кон ні ку жы вых ге ра ней. 
Гэ та па мят ка па ма ме, якая заў сё ды іх 
га да ва ла. Толь кі пад яе ру кой рас лі яны 
на шмат буй ней. Не за сту каў шы, усё роў на 
не па чуе, ад чы няю ста ра даў нія дзве ры, 
пер шыя, по тым дру гія.

Зап ра шае мя не на па коі — цём ныя, цес
ныя, але ўлас ныя.

Усё тут паста ро му, быц цам час спы
ніў ся, ак ра мя плаз мен на га тэ ле ві за ра на 
по ку ці пад ста ры мі аб ра за мі. Дру гі ка нал 
бе ла ру ска га тэ ле ба чан ня ра ве быц цам па
ра ся пе рад свя там. Цё ця Зі на — яго ная су
сед ка і леп шая сяб роў ка — так са ма толь кі 
бе ла ру скае аг ля да ла. Як раз па каз ва юць 
ней кую ерун ду. Даў но ад вык шы ад тэ ле
ві за ра, пра шу сці шыць, вель мі ж мя шае 
ў кан так це з рэ ча іс нас цю. То лік, дзя куй 
Бо гу, вык лю чае.

Тры дні не быў на ву лі цы.
— І ў цар к ве не бы лі? — спраў дж ваю ве

ра год насць вы каз ван ня, ве даў шы што на 
трэ ці дзень свя та заў сё ды слу жаць у азя
ран скай цар к ве.

— Быў, ага ро да мі на трак та ры па ехаў. 
Праз вё ску ця пер не пе ра е дзеш зза са

бак Пі лі пі ка. На ват 
жаў не ры іх ба яц ца, 
ко лы ў аў та ма бі лі па
пе ра кус ва юць. А з Пі
лі пі кам да га ва рыц ца не маг чы ма, не ўсе 
ў яго до ма, ка жуць. Са бак так са ма яму не 
ад бя рэш, за кон не даз ва ляе.

— Так, ця пер зу сім страх заг ля даць у вё
ску, — пац вяр джаю.

* * *
Пра па ную ўсёта кі вый с ці з ха ты. Па га

джа ец ца з ах во тай.
Над вор’е ха лод нае, але ў ад роз нен не 

ад пер ша га дня Вя лі кад ня, со неч нае.
— Ба цюш ка ска заў сён ня, што Азя ра

нам Бог спе цы яль на па го ду па слаў, — га
во рыць То лік.

Ідзем ага ро да мі, ба ло ці стай сця жы най, 
раз’ ез джа най джы па мі паг ра ніч ні каў. На
столь кі неп ра ход най, што ў не ка то рых мес
цах пак ла лі вя лі кія ка лы. Пе рад на мі цу доў
ны луг і рэч ка спа да ра То лі ка. Да лей толь
кі Бе ла русь. Ня ма ні чо га леп ша га ў жыц ці, 
чым вё ска з рэч кай. То лі ку па шан ца ва ла. 
Ка лі пас ля вай ны вы ка па лі тут рэ чыш ча, 
па ло ва яе сён няш няй шы ры ні вы лі ла ся на 
част ку лу га. У вы ні ку рэч ка пе ра сох ла.

— Шы ро кая бы ла, з пры го жым пяс ча
ным бе ра гам. Коль кі ж тут мо ла дзі ўлет ку 
збі ра ла ся. І кляш чоў ні я кіх не бы ло, — га
во рыць, аб т ра са ю чы чыр во ныя га лоў кі 
з на га віц.

Ка зач ны кра я від псуе пра ля га ю чы праз 
ра ку вы со кі плот з сет кі.

— А вы бы лі ў Бе ла ру сі? — пы таю.
— Не, ні ко лі, — ад каз вае са спуш ча

ным зро кам. — А на вош та мне ту ды пхац
ца. Я і тут ма гу быць бе ла ру сам.

У вё сках за сет кай жы ве шмат яго рад
ні. Апош нім ра зам ба чыў іх у са ра ка вых 
га дах, яш чэ да пе ра мяш чэн ня поль ска
бе ла ру скай мя жы. За тое ча ста су стра кае 
бе ла ру скіх па меж ні каў на служ бе — пяш
ком і на аў та ма бі лях. Паль цам па каз вае 
мес ца, дзе ста я ла іх няя «ку кул ка» — та кі 
тэ ле фон, на якім ім зва ні лі. Ка ван не гэ тай 
«ку кул кі» да ля та ла да са мой вё скі. Во сен
ню ві даць так са ма свят ло ў ха тах па дру гім 
бо ку мя жы. Чуў, што за ста лі ся іх там уся го 
тры шту кі. Ня ма ўжо і ма стоў на рэч цы. 
Толь кі пры яго лу зе бы ло іх два. Цу доў ны, 
ма ляў ні чы луг, зям ля за се я ная збож жам, 
але што ж, ка лі ня ма ка му яе пе ра даць 
у спад чы ну. То лік ні ко лі не жа ніў ся і дзя
цей так са ма не на ра біў.

Яго цёт ка, вы дат ная бух гал тар ка, так
са ма не за муж няй і бяз дзет най бы ла. Зна
чыць, быў у яе сын, але па мёр ра на.

— А му жык? — пы таю.
Рас пі са ла ся ў вай ну з крас на ар мей цам 

Даў га ру ка вым. Пас ля дас лаў ёй пісь мо, 
што ў яго ў Ра сеі ёсць жон ка, на шмат пры
га жэй шая за яе. Быц цам з пес ні Ля во на 
Воль ска га пра бед ную Ма неч ку.

— Віць кін баць ка так са ма ру скі. Ён 
са праў ды пры га жун, чы сты ру скі, на ват 

ак цэнт ад па вед ны, — га во рыць, здрадж ва
ю чы сім па тыю да ра сі ян.

— Так дзе той баць ка? — пы таю. Не 
здзіў ля ю ся да ве даў шы ся, што Віць ка так 
і ні ко лі яго не ба чыў. Нех та ска заў, што за
гі нуў на вай не.

— Іх тут шмат у вёс цы жы ло. Каб за
стац ца на заў сё ды, не аб ход на бы ло па жа
ніц ца. Шмат тут та кіх шлю баў бы ло, толь кі 
тол ку ад гэ та га ні я ка га. На сту па ю чыя 
нем цы ўсіх іх паг на лі, ка го за бі лі, а хто на 
ра дзі му вяр нуў ся.

* * *
Бя ру ся за акар дэ он, які не каль кі га доў 

та му ат ры ма ла ад То лі ка ва га сва я ка і сяб ра, 
так са ма ўра джэн ца Азя ран Ко лі Ада мі ка.

— Вы дат на іг раў ён, — ус па мі нае Ко лю 
То лік. — На ват но ты ве даў. За ехаў да мя
не сён ня па цар к ве на гар ба ту. Мы як раз 
і пра гэ ты акар дэ он га ва ры лі. Ска заў, што 
ад даў, толь кі не ха цеў здра дзіць ка му.

Мой спеў ве лі код нава ла каль ных пе
сень пе рап ля та ец ца з ус па мі на мі То лі ка.

Як раз у гэ ту па ру з’яз джа лі му зы кан ты 
на за ба ву. Дзяў ча ты бы лі ад каз ныя за пад
рых тоў ку ха ты да тан цаў. Най час цей піль
на ва лі ся чар гі. Ча ста бы ва ла, што гас па
да ры, якія ад да лі ха ту на за ба ву ў пер шы 
свя точ ны дзень, пу ска лі і на чар го выя тры. 
Мож на са бе ўя віць як пас ля за ба вы вы гля
да ла ха та. Дык усё ж ад на хва ла. Пер ша га 
дня за пы ня лі тан цы апоў на чы і па чы на лі 
ва ла кан не. Спяр ша ў Ма лых Азя ра нах 
а по тым вяр та лі ся ў Вя лі кія.

— Ча мусь ці ма лаазя ран цы ні ко лі не ва
ла ка лі, — здзіў ля ец ца То лік.

У вок ны ба ра ба ні лі. Усіх з лож каў па вы
цяг ва лі. Праў ду ка жу чы, ніх то та ды не ля
гаў спаць. На трэ ці дзень ве лі код ных свя
таў кра му трэ ба бы ло ў вёс цы ад чы няць, 
каб сы рыя яй кі, пак ла дзе ныя гас па да ра мі 
ў ва ла каль ны ко шык, пра даць.

— З па бі тых сма жы лі яеч ню. Вы дат ная 
за ку ска пад са ма гон ку, — з ус меш кай гля
дзіць у ак но.

У Азя ра нах жы лі так са ма То лі ка вы дзя
ды і шмат ін шай рад ні. Але ніх то ні ко га 
ў гос ці не клі каў. Не бы ло та ко га звы чаю. 
То лі каў баць ка не вяр нуў ся з вай ны. Жы лі 
з ма май над та бед на, але ні ко лі ніх то з ся
мей ні каў не пра цяг нуў ім ру кі. На ват на 
Вя лік дзень.

То лік пад пя вае за мной азя ран скую «Ка
на пель ку», са пу чы ад хва ля ван ня.

У па да рун ку вы мае з ха ла дзіль ні ка ша
ка лад — вя лі кі, з яеч ным лі кё рам, ней кай 
гдань скай вы твор час ці. Па да ру нак ад та
маш ніх сва я коў.

— Гэ та тва ёй дач цэ, — тлу ма чыць.
На Та ні на шчас це рас пу ста адаб ра ла 

ах во ту на ша ка лад. А ён быў та кі смач ны...

vІа ан на ЧА БАН

Вя лік дзень 
з То лі кам

Ве лі код ны ну мар „Ні вы” (№ 16 ад 16 
кра са ві ка 2017 го да) ку пі лі і чы та лі шмат
лі кія жы ха ры На раў чан скай гмі ны Гай наў
ска га па ве та. Ужо ад са мой ра ні цы ў чац
вер, 13 кра са ві ка г.г., бе ла ру скі што тыд нё
вік быў у про да жы ў на раў чан скіх кра мах 
ГС і „Ар ге лян” ды на та маш няй пош це.

Яш чэ пе рад свя там — у чац вер, пят ні
цу і ў су бо ту — пры вёз я шмат эк зем п ля
раў род най га зе ты ў Но вае Ляў ко ва, між 
ін шым, Ма рыі і Ка сту сю Це лу шэц кім, Мі
ка лаю Скеп ку, Ві та лю і Воль зе Скеп кам, 
Аляк сан д ру і Га лі не Скеп кам, Аляк сан д ру 

і Ва лян ці не Іг на цю кам, Лі дзіі і Юр ку Тру се ві
чам, Ні не Га лу боў скай, Лі дзіі Га лу боў скай 
і Зі не Са доў скай, у Ста рое Ляў ко ва Мі рас
ла ве Бал т ра мюк, у На ві ны Ка сту сю Яра шу
ку ды ў Плян ту Ва лян ці не Са мой лік і Га лі не 
Бі рыц кай.

Дзе сяць з вы шэй з га да ных асоб ву чы
ла ся ў ста ра ляў коў скай шко ле і я пра па на
ваў ім пра чы таць, між ін шым, мой ар ты кул 
пад за га лоў кам „Ус па мі наю шко лу ў Ста
рым Ляў ко ве” ды па гля дзець змеш ча ныя 
ў па чат ку тэк сту два з за ха ва ных у рэ дак
цыі ар хіў ныя фо таз дым кі. Бы лыя вы пуск ні

кі гэ тай шко лы паз на лі на ад ным са здым
каў, хто та ды быў вуч нем і іг раў на му зыч
ных ін ст ру мен тах у школь ным ар кест ры 
пад кі рун кам на стаў ні ка Ва сі ля Це лу шэц
ка га, які быў кі раў ні ком шко лы ў Ляў ко ве.

Вар та да даць, што ў кра ме „Ар ге лян” 
свя точ ную „Ні ву” ку піў наш па ста ян ны 
чы тач Сла ва мір Ку ле ша з Се мя ноў кі (13 
кра са ві ка зу сім вы пад ко ва бы лі мы ра зам 
у той кра ме) ды на пош це наш ніў скі ка рэс
пан дэнт Мі ка лай Ва ра нец кі з Аль хоў кі.

Як у кож най „Ні ве”, так і ў свя точ ным 
яе ну ма ры чы та чы пра чы та лі рэ пар та жы, 
ар ты ку лы і до пі сы. У ім бы ло звыш двац ца
ці здым каў.

З „Ні вай” у свя точ ныя дні

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Чым блі жэй Пас хі, тым больш ду мак пра То лі ка Ба-
ра ві ка з пад к рын скіх Вя лі кіх Азя ран. Слу хаю свае 
ар хіў ныя гу ка за пі сы з рэ гі я наль ных эт наг ра фіч ных 
эк с пе ды цый. Ёсць там і То лік. На заў сё ды за ста нец-
ца, на ват ка лі ады дзе. Не вы кі ну і яго здым каў. Вось 
так рых ту ю ся даць ін тэр в’ю Мар ку Заб роц ка му з Бе-
ла стоц ка га ра дыё.
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— Што пад ш тур х ну ла Вас ра ска заць 
пра бе жан скую гі сто рыю Ва шай сям’і?
— Ка лі ў со тую га да ві ну бе жан ства, два 
га ды та му, пар тал cer kiew.pl вый шаў з іні
цы я ты вай уша на ваць тыя па дзеі, а пар
тал пра бе жан ства, які ад кры ла Анэ та 
Пры ма каОнішк, аб’ я віў кон курс на 
пра цу пра ўспа мі ны з та го ча су, я ра шыў 
да лу чыц ца да гэ тай іні цы я ты вы. Я па ду
маў, што вар та та кім чы нам уша на ваць 
і за ма ца ваць па мяць пра ма іх прод каў 
у наш чад каў; мя не гэ тая праб ле ма з хо
дам ча су ста ла ўсё больш хва ля ваць, 
а кон курс пад ш тур х нуў мя не да кан к рэт
на га дзе ян ня. За ха ва лі ся ў мя не ко ліш нія 
да ку мен ты і я ра шыў ства рыць муль ты ме
дый ны пра ект; ка лі б не той кон курс, то 
мо жа я збі раў бы тыя ма тэ ры я лы толь кі 
са бе, а вось на да ры ла ся на го да аб на
ро да ваць іх шы рэй шай аў ды то рыі. Ту ды 
бы лі ўклю ча ны ге не а ла гіч ныя звест кі, 
за ха ва ныя здым кі, мае ра ска зы і ма ёй 
ста рэй шай ся стры Ана ста сіі, якая най
больш за па мя та ла з ра ска заў пра тое на
ша мі ну лае. Уда ло ся ства рыць, з да па мо
гай ма ста кагра фі ка, ад мыс ло вы дыск. 
Ця пер я той дыск рас паў сю дзіў па між 
ся мей ні каў, каб усе ме лі, каб па мя та лі. 
Бо гэ тай тэ май най больш за ці ка віў ся я, 
мая ста рэй шая ся стра так са ма за па мя
та ла баць ка вы ўспа мі ны. У мя не пя цё ра 
бра тоў і сяс цёр, я з іх най ма лод шы. Мо
жа хто здзіў ляц ца, што мой та та быў у бе
жан стве — я ж ад нос на ма ла ды. У 1945 
го дзе па мер ла яго ная пер шая жон ка і ён 
го дам паз ней ажа ніў ся паў тор на і я з гэ
та га дру го га су жон ства.
Мой та та на ро джа ны ў 1902 го дзе і ка лі 
сям’я па да ла ся ў бе жан ства, яму бы ло 
тры нац цаць га доў. Па мёр ён у 1993 го дзе. 
А я шка дую, што мая ці ка васць да яго ных 
ус па мі наў пра бу дзі ла ся поз на. Бо ка лі б 
ча ла век у ма ла дыя га ды па ду маў за пі саць 
яго ныя ўспа мі ны, то бы ла б вя лі кая спра
ва. А та та лю біў ра сказ ваць, ра сказ ваў 
ці ка ва, але мя не та ды ці ка ві лі ін шыя рэ чы, 
на та та вы ра ска зы не вель мі звяр таў ува
гу: га ва рыў, бо га ва рыў... Усё ж та кі ней кія 
эпі зо ды тры ма лі ся ў па мя ці, але і яны, з хо
дам га доў, вы вет ры ва юц ца з тае па мя ці. 
Ка лі б быў у па ру за пі саў тыя ра ска зы, то 
ат ры маў ся б зна ка мі ты сю жэт, пад ма ца
ва ны дак лад ны мі звест ка мі. Бо я ж, так 
пап раў дзе, не ве даў на ват, коль кі ў мя не 
бы ло дзядзь коў і цё так. Па даў ся я спяр ша 
ў ста ра кор нін скую цар к ву, а ад туль у бе
ла стоц кі ар хіў, бо пас ля ста га доў пры ход
скія кні гі пе ра да юц ца ў ар хіў.

— А Вы не ве да лі пра не ка то рых ся мей
ні каў?
— Ве даў пра ма лод шых та та вых бра тоў, 
пра Фі лі па, Паў ла і За ха ра. А бы ло яш
чэ трое — два та та вы бра ты і ся стра. 
Най ста рэй шы та таў брат, Ся мён, сям нац
ца ці га до вы, ка лі збі ра лі ся ў бе жан ства, 
за я віў, што па е дзе з су се дзя мі, што 
вы яз джа лі ра ней — каб бы ло хут чэй. 
Ме лі спат кац ца ў Ба ра на ві чах, але ён 
не дзе за гі нуў, ніх то не ве дае дзе і як. 
Еха лі дзед з ба баю, дзед Кі рыл зах ва рэў 
у Ра сіі ты фам і па мёр там у 1922 го дзе. 
А ся мей ні кі бы лі там во сем га доў. Ка лі 
вы яз джа лі, та таў брат Каль мі нік меў дзе
сяць га доў, брат Фі ліп меў сем, ся стра 
Жас ці на ме ла ча ты ры га ды і Па вел, яко
му споў ніў ся толь кі год.

— Жас ці на — я ўпер шы ню чую та кое 
імя...

— Пра яе ў ся мей ных раз мо вах не ўспа
мі на лі, але я знай шоў яе ў мет ры ках. 
І мя не гэ тае імя так са ма здзі ві ла, але так 
за пі са на ў мет рыч ных кні гах; та та пра яе 
ні ко лі не ра сказ ваў. Там, у бе жан стве, 
у 1919 го дзе, на ра дзіў ся яш чэ чар го вы 
та таў брат — За хар. У Поль ш чу вяр ну лі
ся ба бу ля, та та і яго ныя тры ма лод шыя 
бра ты: Фі ліп, Па вел і За хар. Я не ве даў, 
ка лі па мёр мой дзед, але ка лі гар таў 
ар хіў ныя да ку мен ты пра ка ма са цыю 
грун таў на шай вё скі Ягад ні кі, якая бы ла 

пра ве дзе на ў 19361938 га дах, знай шоў 
па мет ку, што дзед па мёр у 1922 го дзе, 
яш чэ ў Ра сіі. І гэ ты за піс зу сім вы пад ко
вы, бо до ма ніх то не згад ваў, у якім го дзе 
дзед па мёр.

— А да лё ка бы лі ў бе жан стве?
— Іх спяр ша за вез лі за Урал, але там 
ста лі хва рэць і яны пе ра е ха лі ў Пен зен
скую гу бер ню, у вё ску Но вая Ялоў ка Са
ран ска га ўез да. Бы ла гэ та вя лі кая вё ска, 
лю дзі там жы лі за мож на — у па раў нан ні 

з ты мі ўмо ва мі, якія бы лі тут. Тут, для 
прык ла ду, жа лі збож жа сяр па мі, а там 
ужо бы лі ка сіл кі. Ба га цей шыя гас па да
ры ме лі па дзве ха ты, у ад ной жы лі са мі, 
а дру гая бы ла для гас цей сям’і. Ха ты бы
лі з бяр вен няў, а пад ло га бы ла зас ла на 
свай го ро ду сук ном, а ў нас жа быў ад но 
го лы ток або па ла ві кі. Бы ло там у звы чаі 
стаў ляць час ад ча су су се ду збан з ма ла
ком — і трэ ба бы ло тое ма ла ко вы піць, 
бо яно сім ва лі за ва ла дар ад Бо га. А ве
ча ра мі спя ва лі, на па а соб ныя га ла сы. 
Зі мы бы лі там ма роз ныя і снеж ныя; лю дзі 
ха дзі лі ў ва лён ках, але без га лё шаў, бо 
бы ло су ха. Каб снег не за сы паў да рог, 
стаў ля лі па а ба пал іх снап кі; ас ноў ным 
збож жам бы ла там пша ні ца. Та та за раз 
пай шоў там у шко лу, Атэ мар скае двух к
лас нае ву чы ліш ча, а пас ля за вяр шэн ня 
на ву кі, па коль кі не ха па ла там на стаў ні
каў, то стаў ву чыць у шко ле.

— А ці тут, да бе жан ства, Ваш та та ха
дзіў у шко лу?
— Так, у Ягад ні ках бы лі та кія кур сы, на
род нае ву чы ліш ча, якое за кон чыў у 1914 
го дзе. А ў Ра сеі ас вет ныя, яш чэ цар скія 
ўла ды, ха це лі яго па слаць ву чыц ца да
лей, але ба бу ля не да зво лі ла, бо ка лі б 
стаў там ву чыц ца, то сям’і трэ ба бы ло б 
там астац ца.
Пра ца ва лі ў по лі, у гас па да роў, у якіх бы
ло мно га зям лі. На пра цу вы яз джа лі за 
пят нац цаць кі ла мет раў, на ты дзень, у по
лі бы лі зям лян кі, а гас па да ры да во зі лі ім 
хар ча ван не. Та та вель мі цёп ла ўспа мі наў 

Пра бе жан ства 
па ка лен нем паз ней
Раз мо ва з Мі ка ла ем ГАЎ РЫ ЛЮ КОМ, 1962 го да на ра
джэн ня, ро дам з Ягад нік, што ў Ста ра кор нін скім пры
хо дзе, аў та рам муль ты ме дый най пра цы пра ся мей ныя 
па дзеі з бе жан ства.

той час. А ка лі на ста ла рэ ва лю цыя, то 
ўсё ад вяр ну ла ся на 180°. Бы лі там „бе
лыя”, бы лі „чыр во ныя”, а най гор шыя бы
лі анар хі сты; апош нія маг лі за біць кож на
га, бо „чыр во ныя” бі лі „бе лых”, а „бе лыя” 
„чыр во ных”. Вось ад ной чы еха лі анар хі
сты і ста лі стра ляць без па пя рэ джан ня, 
та ту ўда ло ся сха вац ца за ку стоў ем, 
яны па ду ма лі, што за бі лі і па е ха лі да лей 
— та кім чы нам та та астаў ся ў жы вых. 
У той мяс цо вас ці бы ла цар к ва і анар хі
сты пры е ха лі па ба цюш ку, вы цяг ну лі яго 
з цар к вы. Ма туш ка ста ла пра сіць, каб не 
бі лі, то адзін з іх шаб ляй за сек ма туш ку, 
а ба цюш ку заст рэ лі лі.

— Вяр та лі ся ад туль по ез дам?
— По ез дам. У мя не ёсць да ку мен ты, 
яш чэ з 1908 го да, але пас вед ча ныя поль
скім прад стаў ні цтвам у Но ва ні ка ла еў ску, 
ця пе раш нім Но ва сі бір ску — ма быць гэ та 
бы ло пат рэб нае каб ат ры маць да звол 
на вы езд у Поль ш чу. Але па куль да вы ез
ду, то дзед і та та зах ва рэ лі ты фам, дзед 

па мёр, а та ту ўда ло ся ак ры яць. Праў да
па доб на па мер ла там і Жас ці на, а пра 
Каль мі ні ка ні чо га не вя до ма.

— Ці вя до ма, ча му сям’я ра шы ла вяр
тац ца на ра дзі му: та му мо жа, што па
мёр дзед?..
— Та та не ха цеў вяр тац ца ў Поль ш чу, 
яму там доб ра бы ло, улад ка ваў ся там на 
пра цу. А тут, у Поль ш чы, то ён на ват мо
вы не ве даў. Вяр ну лі ся та му, што ба бу ля 
вель мі ту жы ла, усё ха це ла „на ро дзі ну”; 
вяр ну лі ся ў 1923 го дзе. Ба бу лі я не пом
ню, бо па мер ла ра ней чым я на ра дзіў ся. 
Дзядзь ку Фі лі па пом ню, ма лы я яш чэ 
быў, як ён пры яз джаў, у су кон ным шы ня
лі і бо тахафі цэр ках, з драў ля ным сун дуч
ком. Жыў ён у Кен т шы не, не ажа ніў ся. 
За хар вы е хаў у Элк, там за сна ваў сям’ю. 
А Па вел па ся ліў ся ў Кле ні ках. Пры е хаў
шы, трэ ба бы ло за рэ гіст ра вац ца ў гмін
най уп ра ве ў Ор лі і ў па вя то вых уста но
вах у Бель ску. Та та неў за ба ве пас ля пры
ез ду, у 1924 го дзе, прыз ва лі ў вой ска, 
слу жыў у Быд гаш чы, ця пер я знай шоў 
у ін тэр нэ це звест кі пра яго ную та дыш
нюю вай ско вую часць.
Да дам яш чэ ці ка він ку з ро ду ма ёй ма мы: 
сям’я ма ёй ма мы На дзеі, з Кой лаў, ме ла 
ў 1939 го дзе вы ехаць у Ар ген ці ну, і ка лі б 
не ўспых ну ла вай на, маг чы ма, што яна 
апы ну ла ся б там...

— Дзя кую за ці ка выя ўспа мі ны.

n Сям’я Гаў ры лю коў у кан цы 1920-х га доў: у цэн т ры 
баць ка спа да ра Мі ка лая Ба рыс з пер шай жон кай, збоку 
ба бу ля Па ра ске ва, а за жанчынамі дзядзь кі За хар і Фі ліп 
(пад гальштукам); з ле ва га бо ку здым ка су се дзі. (Фо та 
з ся мей на га фон ду Мі ка лая Гаў ры лю ка)

n Па свед чан не Ба ры са Гаў ры лю ка з Атэ мар ска га ву чы-
ліш ча

Ф
о та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

vРаз маў ляў Аляк сандр ВЯР БІЦ КІ
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 47-16

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 14 мая 2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Конь не про сіць се на ве хаць,
на ім мож на вер хам ехаць.
Міль га нуць два ко лы-но гі
І ім чаць уск рай да ро гі.
Р....

  
(У. Мац ве ен ка)

    

Ад каз на за гад ку № 14-17: за пал ка. 
Уз на га ро ды, бе ла ру скія кіж кі, вый г ра лі 

Ан на Кен дысь з КШ № 1 у Гай наў цы 
і Та маш Ваў ра нюк з Нар вы. Він шу ем!

Аляк сан д ра ЛАШ ЧЭЎ СКАЯ
Гім на зія свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку

Імя ні ны 
ма мы
Ля жыць клей на пад ло зе,
а наж ні цы на ста ле.
Яны — доб рыя сяб ры.
Цэ лыя дні га во раць
аб пры ро дзе, аб жыц ці,
аб лю бо ві да дзя цей...
Яны гля дзяць — Нін ка ідзе,
у ру цэ — фла ма стар.
Клей пад ня ла,
ліст па пе ры ўзя ла
і ры са ваць па ча ла.
Ры са ва ла, ры са ва ла,
сіл яна не шка да ва ла.
Сён ня ма мы імя ні ны.
За ста лі ся тры га дзі ны!
Нін ка цяж ка пра ца ва ла,
він ша ван ні ры са ва ла.
Бу дзе мам ка шчас лі вая!

    
Ад ры ян ДА НІ ЛЮК,
КШ у Мі ха ло ве

Яда
«КФС» 
— вель мі доб ры рэ ста ран,
Смач ная ку ра ці на там.
Мо жаш ес ці, што хо чаш.
Мо жаш ко лу вы піць там,
Гэ та доб ры рэ ста ран.

Жыў-быў адзін ка роль і меў ён 
трох сы ноў. Урэш це прый ш ла 
па ра, каб яны ажа ні лі ся. Ды ат-
ры ма ла ся так, што ўсе яны за ка-
ха лі ся ў ад ну пан ну, але ні адзін 
з іх пра гэ та не ве даў. Пры е ха лі 
яны ў сва ты да той ня ве сты, зра-
зу ме лі што зда ры ла ся і ста лі па-
між са бой сва рыц ца.

А пан на ка жа:
— Пай ду за муж за та го, хто 

пры ня се мне са мы пры го жы і не-
аб ход ны па да ру нак!

Асяд ла лі ка ра ле ві чы ко ней 
і па да лі ся ў свет. Еха лі яны доў-
га ці ка рот ка, аж но да е ха лі на 
ка нец све ту. Су стрэў ста рэй шы 
брат на да ро зе дзе да. Ра ска заў 
яму пра сваю бя ду і пры го ды. 
А той ста ры, ка жа:

— Не бя дуй, князь! Вазь мі маё 
лю стэр ка. Ка лі за хо чаш ве даць, 
што з кім ад бы ва ец ца, глянь 
і ўсё ўба чыш...

Па дзя ка ваў ка ра ле віч і па вяр-
нуў да моў. А той дзед апы нуў ся 
ўжо на да ро зе дру го га ка ра ле ві-
ча. Спы ніў яго і пы та ец ца:

 
(гуцульская казка)

Ча роў нае лю стэр ка, ды ван і яб лык

— Ку ды ж так вып ра віў ся?
Дру гі брат рас па вёў пра неш-

час лі вае ка хан не, пра ва раж не-
чу, якая ўспых ну ла па між бра-
та мі.

— Па ча кай, — ка жа дзед, 
— вазь мі мой ды ван. Хо піць яго 
ра зас лаць і за га даць «ня сі мя не 
ту ды і ту ды» ды ён за ня се ку ды 
толь кі схо чаш.

Пак ла ніў ся дру гі брат ста ро му 
і па вяр нуў да моў. Дзед так са ма 
не дра маў, ён ужо апы нуў ся на 
да ро зе най ма лод ша га ка ра ле ві-
ча. Той так са ма ра ска заў пра ся-
мей ную бя ду.

— Хо чаш, да па ма гу та бе, — 
ка жа дзед, — вазь мі мой яб лык. 
Ён мае аз да раў ляль ную моц. Ка-
лі па ба чыш, што нех та па мі рае, 
та ды трэ ба даць гэ ты яб лык і па-
мі ра ю чы вер нец ца да жыц ця.

Узяў ка ра ле віч яб лык, ніз ка 
пак ла ніў ся дзе ду і вяр та ец ца 
на зад. І вось пас ля дзе вя ці дзён 
з’е ха лі ся бра ты ў ад ным мес цы. 
Па каз ва юць адзін ад на му свае 
па да рун кі.

— Да вай це, паг ля дзім у люст-
ра на на шу пан ну, — пра па на ваў 
адзін брат, — што яна ро біць, ці 
нас вы гля дае.

Па гля дзе лі бра ты ў люст ра 
і жах ну лі ся. Яны па ба чы лі, што 
іх ка ха ная па мі рае. Зап ла ка лі 
ка ра ле ві чы, за су ма ва лі. Аж но 
ся рэд ні брат ра шыў:

— Ся дай це на мой ды ван. Мо-
жа пас пе ем за вез ці ёй цу доў ны 
яб лык! Да па мо жам!

Як ска за лі, так і зра бі лі. Пры-
ля це лі яны на двор пан ны ды 

прык ла лі да яе вус наў яб лык. 
Дзяў чы на ажы ла, па ве ся ле ла. 
Та ды бра ты па ка за лі ёй свае па-
да рун кі. А яна і без гэ та га ўжо 
ве да ла, ка му адасць сваё сэр ца.

— Я абы ду ся без лю стэр ка і ча-
ра дзей на га ды ва на, а без та ко га 
яб лы ка пам ру. Ён не аб ход ны 
дзе ля май го зда роўя. Вось той, 
то пры нёс мне гэ ты па да ру нак, 
бу дзе ма ім му жам.

І зла дзі лі яны вя сел ле.
(пе ра клад з ук ра ін скай мо вы 

Ган ны Кан д ра цюк)

Цяж ка ўя віць Між на род ны кір маш 
кніж кі без Гжэ га жа Кас дэп ке. Пры ез-
ду пісь мен ні ка заў сё ды ча ка юць сот-
ні дзе так, за хоп ле ных яго кніж камі. 
Яны вы стой ва юць у доў гіх чэр гах па 
аў тог раф куль та вых кні жак, та кіх як 
«Кац пэ ры я да», «Вя лі кі вы бух» ці «Я не 
ха чу быць кня зёў най». Яш чэ больш 
за хап ля юць раз мо вы з аў та рам, які 
ўмее знай с ці сло ва для кож на га дзі-
ця ці. Не ўсе ве да юць, што аў тар куль-
та вых кні жак на ра дзіў ся ў Бе ла сто ку. 
І што ха дзіў ён у бе ла стоц кую «чац-
вёр ку», у тую ж шко лу, дзе сён ня вык-
ла да ец ца бе ла ру ская мо ва.

Для ама та раў бе ла ру ска га сло ва 
мае ён доб рую на ві ну. У на ступ ным 
го дзе вый дзе бе ла ру скі пе ра клад 
A ja nie chcę być księżniczką, які зро-
біць Мі ра Лук ша.                           Зор ка

Гжэ гаж Кас дэп ке 
з бе ла стоц кай «чац вёр кі»

Ф
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Гжэ га ж Кас дэп ке на юбілеі 
беластоцкай «чацвёркі»  

Фо та Ганны Кандрацюк
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Сяброўства 
бацькоў
Раніцай пры снеданні сядзяць
Бацькі з малым сынком Міколам.
— Ці вы раптам сталі сябраваць
З маёй настаўніцай у школе?

Сказала, каб абавязкова
У заўтрашні дзень па занятках
Прыйшлі да яе на размову
Мая матуля разам з таткам.

Колькі 
выдатнікаў 
у класе?
— Скажы мне, даражэнькі Вася,
Колькі выдатнікаў у класе?
— Апрача мяне, скажу шчыра,
У нас выдатнікаў чатыры.

— І ты выдатнік? Божа збаў!
Як ты ў выдатнікі папаў?
— Я ж сказаў табе раней:
Што чатыры без мяне.

Badacz,
śledczy

Szafa

Szansa
Dwa

Ania

Ty

Ola

Język

Stolin
NianiaKalina

Cytryna

Winda

Upięk-
szenie

Wyspa

i...

Żłobek

Pingwin

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 № 14-17:
Шлях, гром, ар, дом, як, вяр ба, вяс ло, ял, Лі, знак, на, сук, 

ло таць. Яб лы ня, лак, яр, пол, вяз, вяс на, гор ла, на, бок, ода, 
Ясь, мо, Ян, ма лан ка.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Іа ан на Ні кі цюк, 
Дам’ ян Кар ні люк з КШ з ДНБМ № 3 у Бель ску-Пад ляш скім, 
Мар та Пет ру чук, Аліў ка По рац з Нар вы, Эмі лія Лян ке віч 
з Шу дзя ла ва, Мар ты на Кук лік з Ба бік, Ма рыя Ва ран чук 
з Арэш ка ва, Ад ры ян Да ні люк з Мі ха ло ва, Маг да Люн да, 
На тал ля Гай дук з КШ № 1 у Гай наў цы. Він шу ем!

Як гэ та маг чы ма, што да-
школь ні кі, якія вы ву ча юць 
мо ву толь кі пры на го дзе 
ма стац кіх пра ек таў, уме-
юць больш гра мат на і ўну-
шаль на вы сту піць за гім на-
зі стаў?

Маг чы ма, шмат у чым 
да па ма гае ма гія ма ста цтва. 
Ад нак, каб неш та та кое 
няў лоў нае зда ры ла ся, трэ-
ба над та глы бо ка ўвай с ці 
ў на строй, эстэ ты ку, у сваю 
ро лю.

— Трэ ба так са ма каб дзе-
ці бе зу пын на ду ма лі, — ка-
жа на стаў ні ца і ін ст рук тар 
Іа ан на Хіль ке віч, — каб 
яны ра зу ме лі што да ча го 
ідзе і што зда рыц ца.

Мо ва пра спек такль «Ка-
ток — за ла ты ла бок», з якім 
на Тэ ат раль ным аг ля дзе 
вы сту пі лі дзе ці з Не пуб ліч-
на га пра ва слаў на га прад ш кол ля 
ў Бель ску-Пад ляш скім. Іх па-
ста ноў ка бы ла про стай, жы вой 

і ад на ча со ва ка зач най. Пер шыя 
ро лі на ле жа лі тут вя ду чым Зу зі 
Мі ран ке віч і Ка сі Дэ мя нюк.

— Мы звяр та ем ува гу на вы-
маў лен не, — ка жа спа да ры ня 
Іа ан на, — бо хо чам прыш ча піць 
дзет кам доб ры ўзор, каб дзе ці 
аку рат на зас вой ва лі сло вы, каб 
іх не блы та лі, каб яны вы раз на 
гу ча лі ў спек так лі, пес нях і вер-
шах. Не менш важ нае сцэ ніч нае 
афар м лен не. У на род най каз цы 
яно па він на быць про стае і ад на-

ча со ва сім ва ліч нае. Не аб ход ныя 
так са ма спе вы і тан цы, бо яны 
ма цу юць на строй. Мы па ка ры ста-
лі ся ды я ло га мі з каз кі, ні чо га ад 
ся бе не да ба ві лі. Ад но пры ду ма лі 
за кан чэн не — а яно гу чыць як на-
род нае раз ві тан не, у якім вы ка за-
ны па жа дан ні ўсім гле да чам.

Бель скі спек такль мож на па лі-
чыць так са ма «эка ла гіч ным». Каз-
ка апа вя дае пра муд расць дрэў, 
у кан к рэт нас ці муд расць ста ро га 
ду ба. Яго ахоў вае ча ра дзей ны «ка-

ток — за ла ты ла бок». 
Звя рок бе зу пын на ад во-
дзіць ад на ме ру дзе да, 
які па пад га вор ван ні 
жон кі хо ча сся чы дрэ ва. 
Уза мен за стры ма насць 
звя рок здзяй с няе па жа-
дан ні дзе да: дае яму му-
ку, са ла, соль.

Дзя ку ю чы да мо ве 
і зра зу мен ню ўсе шчас-
лі выя. Гэ та та му, што на-
шы «дзед ды баб ка» не 
про сяць па ла цаў і ка ра-
леў скіх зван няў, а толь-
кі не аб ход ныя для жыц-
ця хар чы і зда ро веч ка.

А якія па жа дан ні 
суст рэ нуць нас у кан-
цы спек так ля?

— Каб усе лю дзі жы-
лі ба га та і ў зда роўі, каб 
у іх ха ту заў сё ды за хо-
дзі лі гос ці, з які мі мож-

на па ве ся ліц ца, пас пя ваць і па тан-
ца ваць, — ка жа Іаан на Хіль ке віч.

У бель скай па ста ноў цы гэ тая 
ро ля пры па дае му зыч на-тан ца-
валь на му гур ту «Ля нок». Іх ка ла-
рыт нае вы ступ лен не нак лі ка лі 
пры го жыя ма ры. Вось ака за ла ся, 
што рас це ў нас но вая «Ля во ні ха», 
якую, ня гле дзя чы на мно ства ка-
лек ты ваў, ніх то не ў змо зе за сту-
піць.

Зор ка

Ра зам з сяб роў ка мі Зо сяй, Аняй, На таль кай і спа да ры няй Аль ж бе тай 
Руд коў скай мы на ве да лі дзі ця чы са док № 64 у Бе ла сто ку. Мы пра чы та лі 
дзет кам бе ла ру скую каз ку і паз на ё мі лі іх з ал фа ві там. На шай га лоў най мэ-
тай бы ло па ка заць дзе цям, што бе ла ру ская мо ва для нас род ная, што мы 
вы ву ча ем яе з за да валь нен нем і не лі чым за меж най мо вай. Мы па ка за лі на-
шым ма лод шым сяб рам бе ла ру скія лі та ры з ма люн ка мі. Дзет кам най больш 
спа да ба лі ся лі тар кі «д» — (дом) і «ж» (жук). Да лей мы па ча лі су поль на ства-
раць «слоў нік», у які пат ра пі лі най важ ней шыя сло вы для зра зу мен ня каз кі. 
Пас ля Зо ся па ча ла чы таць «Ку рач ку-раб ку». Пры на шай да па мо зе дзе ці ра-
ска за лі змест каз кі і ах вот на паў та ра лі но выя сло вы.

Спа да ры ня Руд коў ская пад рых та ва ла кніж кі для раз ма ля ван ня. Ма люн-
кі дзе ці пры дум ва лі са ма стой на і гэ та бы лі ілюст ра цыі каз кі.

Гуль ня ат ры ма ла ся вель мі пры ем най, дзе ці про ста за га рэ лі ся да дзе ян ня. Ма-
ем на дзею, што ім спа да баў ся наш свет, на ша мо ва. На ка нец мы зра бі лі су поль-
ны зды мак і па а бя ца лі на шым ма лод шым сяб рам, што іх яш чэ на ве да ем.

Клаў дзія ГА ЛІН СКАЯ, Гім на зія № 7 у Бе ла сто ку

Бе ла ру ская мо ва 
ў поль скім сад ку!

Клаў дзія  і  дзеткі
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 * * *
Зму ча ны, зба ле лы
Іду я да сон ца,
Да ма іх мар...

Не! Гэ та бляск
Ка таў ска га та па ра,
Гэ та мая кроў
І ма ры!..

Ужо кі ну лі мя не,
Каб не ба чыць гэ тых ва чэй,
Якія так шмат га доў
Ба чы лі ва чы ма сэр ца.

Ужо пра ніз лі вы свіст та па ра
Спя вае над ву хам,
Бо жа Лі тас ці вы,
Па ба гас ла...!

Па жар нік
Быў я ня даў на
ў сва ім до ме.
Ба чыў я та ды
пур пу ро вую квет ку.
Ты ка лісь ці та кую ж са мую
ме ла ў ва ла сах,
доў гіх, чор ных,
як ця пер мае ма ры.
Ба чу я... і ў іх Ця бе,
Твае во чы поў ныя слёз,
Твае вус ны ад чы ня юц ца да кры ку,
Твой твар пе ра лі ва ец ца ко ле ра мі аг ню.

Патрыцыя КАРЛАЎ
ІІ Агульнаадукацыйны ліцэй у Беластоку

* * *
Мы жорсткія 
На думкі код існуем
Увесь эфір запаўняем сабой 
Працягваем безупынна
З бязгучным „пачні!”
На высунутых вуснах
Унікаем паглядаў наўмысна
Ад страху перад ісцінай
Тэсціруем сасмяглую зорку цела 
Перасоўваем мяжу рашэнняў

Кусочкі сусвету
Як ранішняя кава на марозе
Прыходзіш і адыходзіш
Не ўспею нагрэць рук

  
*
Чуеш птушак спеў
Стракаталі: адыдзеш!
Я не верыла, што ўжо восень

*
Я чакала лістападу
Нейкага знаку
А лісточкі ўпалі заўчасна

*
І не надыдзе восень
І не прыйдзе снег 
А Ты пройдзеш

 * * *
Балюча ўдарае душу бізун
Скручаны з тваіх думак 
Як паскладаць словы і ўчынкі
Каб яны мелі нейкі сэнс
Як можна быць разарваным
Чуючы біццё сэрца іншага чалавека
    

Ма ма, я му шу та бе гэ та ска заць. Я ста ла 
за бой цам. Гэ та бы ло тры га ды та му, ка лі 
я стрэ лі ла ў свай го ка ха на га, а пас ля стрэ-
лі ла так са ма ў са мую ся бе. Ён па мёр, а мне 

не да зво лі лі па мер ці і зра бі лі за бой цам... Уста ві лі мне 
элек т рон нае во ка, каб я заў сё ды вель мі да клад на стра-
ля ла. Яны мне да па маг лі, ма ма! Я не ха це ла вяр тац ца 
да до му і та му за ста ла ся з імі, 
і яны мне да па маг лі...

Да гэ тай па ры я за бі ла 
шэс ць дзя сят шэсць ча ла век. 
А ця пер стаю пе рад до мам 
суд дзі. Гэ та ён за га даў мне, 
каб я заст рэ лі ла Ро бер та, гэ та ён быў ма ім шэ фам.

Ма ма, ты са ма мя не вы ха ва ла, са ма-са мень кая, мы са-
бе жы лі ў та кой ма лень кай, ляс ной хат цы, бы лі мы толь-
кі дзве... Я ні ко лі не ба чы ла тва ру май го баць кі і ме ла не 
па ба чыць яго да кан ца жыц ця.

Суд дзя зду рэў, ён ду маў, што ляль ка з фар фо ру з’яў ля-
ец ца яго дач кой, а яна ж па мер ла. Га ды ўжо мі ну лі з той 
па ры, ка лі яна ўта пі ла ся ў цём ным во зе ры. Гэ та я з’яў ля-
ю ся яго адзі най дач кой, праў да, ма ма? Гэ та праў да?

Та та! Прый ш ла па ра, каб ты пап ла ціў ся за свае гра хі. 
Я пад па лі ла тваю ха ту. Што ты ця пер зро біш? Ну, што?.. 
Ма еш апош ні шанц на тое, каб ура та ваць сваё ня вар тае 
жыц цё, ты мо жаш ад даць мне ўвесь свой ма ён так.

Але ж ве да еш, ма ма, ён ска заў, што ка мусь ці та ко му 
як я, та кой няў дзяч най асо бе, ён ні ко лі не ад дасць сва іх 
гро шай. Як ты маг ла па ка хаць ка гось ці та ко га? Як... як 
я ма гу быць яго дач кой? Як та кое маг ло зда рыц ца?

Та та! Па тва ёй пры чы не я ста ла пя рэ ва рат нем, з-за 
ця бе я за бі ваю лю дзей, з-за ця бе, з-за ця бе!

Ця пер я ба чу яго, ма ма, з ма ім пі ста ле там па між яго 
ва чы ма. Ён ашу каў мно га лю-
дзей, па яго пры чы не па ку та-
ва лі дзе ці.

Так што... доб ры дзень і да 
па ба чэн ня, та бе — пан су да 
ўся ка га. Ты ўжо не ма еш ні я ка-

га жыц ця пе рад са бою. Стань і глянь мне ў во чы, стань як 
муж чы на, які не ба іц ца смер ці, які бу дзе зма гац ца за сваё 
ня вар тае жыц цё.

Ах, ма ма...
Ці кож ны па ві нен ат ры маць дру гі шанц, ска жы, са-

праў ды — кож ны? Ад нак, я ве даю, ён не зас лу жыў. 
Смерць за смерць, во ка за во ка, зуб за зуб! Мы абедз ве 
жы лі ра зам у ад ным па коі, не ме лі ча го ў рот укі нуць, 
у ад ной ка шу лі два тыд ні ха дзі лі... А ён меў усё, ха ця ты 
бы ла яго ка ха най, ха ця я бы ла яго дач кой, не ат ры ма лі 
мы ад яго ні чо га.

Прый ш ла па ра на тое, каб гэ та ўсё за кон чыць. Ка хаю 
ця бе, ма ма. Да па ба чэн ня!

 

* * *
І ба чу я свае ру кі,
Якія няз доль ныя да ра тун ку.
Я быў па жар ні кам,
Я ўмеў вы цяг ваць лю дзей
З аг ню пя кель на га!
А та ды?
Я не змог
...
Мі лая сяст рыч ка мая,
Пра бач мне, што я
Жы ву, а Ты ў гэ ты дзень...
Зга рэ ла на па пя ліш чы
На ша га до ма...

Лі чыл ка
«Адзін, два, тры!»
Здзіў лен не і та кі страх.
«Ча ты ры, пяць, шэсць».
Аку ля ры зля це лі з но са.
«Сем, во сем, дзе вяць».
Но гі ўгі на юц ца між воль на.
«Дзе сяць, адзі нац цаць, два нац цаць».
Шкло раз бі ва ец ца на зям лі.
«Тры нац цаць!»
Боль за мы кае мае во чы.

Спо ведзь за бой цы

Юлія Мар га ры та БЯ ГАН СКАЯ
Гай наў скі бел лі цэй

Юлія Мар га ры та БЯ ГАН СКАЯ
Гай наў скі бел лі цэй
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Як 
паз на ё міць сло вам тых, 
ка го раз лу чае мя жа? Па
поль ску бы ла вы да дзе на 
вя лі кая ан та ло гія бе ла ру

скай па э зіі XVXX ста год дзяў «Не хі ліў 
га ла ву пе рад сі лай» («Nie chy li łem czo ła 
przed mo cą», Ка ле гія Ус ход няй Еў ро
пы, 2008). У гэ тае грун тоў нае вы дан не 
ўвай ш лі леп шыя вер шы леп шых па э таў, 
якія бы лі ство ра ныя на зям лі су час най 
Бе ла ру сі ця гам пя ці сот га доў. Вер шы 
аў та раў, пі са ныя пабе ла ру ску, на ла
ці не і паполь ску ў XV ХX ста год дзях 
ві цэпрэ зі дэнт поль ска га ПЭНклу ба 
Адам Па мор скі пра па на ваў ак рэс лі ваць 
лі та ра ту рай бе ла ру скай тра ды цыі і су
поль ным на быт кам абод вух на ро даў 
ста рой Рэ чы Пас па лі тай — бе ла ру ска га 
і поль ска га. Га лоў ная ж за да ча гэ та га 
вы дан ня — аз на ё міць поль ска га чы та ча 
з лі та ра ту рай бе ла ру саў, пра якую ён ча
сам мае вель мі цьмя нае ўяў лен не. Ук ла лі 
ан та ло гію Ля вон Бар ш чэў скі з бе ла ру
ска га бо ку, а з поль ска га — Адам Па мор
скі і вя лі кая гру па пе ра клад чы каў. Адам 
Па мор скі ка заў: „Ця гам апош ніх 20 га доў 
вы ка на лі мы вя лі кую пра цу ў спра ве 
вяр тан ня ўлас ці вай пра пор цыі ўза ем ных 
поль скабе ла ру скіх лі та ра тур ных ад но
сін. Не пер шы раз на гэ тай тэ ры то рыі 
аб ры на юц ца ім пе рыі, і ста іць пе рад на мі 
ад но і тое ж пы тан не — як гэ тыя на ро
ды па він ны су іс на ваць і ра зу мець адзін 
ад на го. Ак ра мя вя лі кай ан та ло гіі, гру па 
пе ра клад чы каў так са ма вы пус ці ла да яе 
два да дат кі — збор нік ма ла дых бе ла ру
скіх па э таў і тых аў та раў, якія не ўвай ш лі 
ў вя лі кую ан та ло гію. Усё гэ та ра бі ла ся 
за не ма лыя гро шы, ка лі прыт ра піў ся 
больш кан’ юн к тур ны мо мант бе ла ру скіх 
спраў, за бы ва ю чы пра вы дан ні бе ла ру
скіх аў та раў, якія вы да ва лі ся ча ста і на 
све жа, уліч ва ю чы і кла сі ку, пры дзяр
жаў най пад т рым цы, у бы лыя, «слуш на 
за бы тыя», ча сы. Па доб ным ве ліч ным 
вы дан нем (ха ця толь кі бе ла ру скай па э зіі 
дру гой па ло вы ХХ ста год дзя), у гэ ты раз 
на ру скай і бе ла ру скай мо вах, у се рыі 
«Ад ве ку ў век», бы ла Ан та ло гія бе ла ру-
скай па э зіі (2003), ук ла дзе ная Але сем 
Ка жа ду бам і Лю бай Тур бі ной. Перш за 
ўсё яна да ва ла маг чы масць аз на ё міц ца 
з твор час цю бе ла ру скіх па э таў пас ля ва
ен на га па ка лен ня, тых, без ка го нель га 
ўя віць са бе бе ла ру скую па э зію: Ула дзі
мі ра Ка рат ке ві ча, Ні ла Гі ле ві ча, Ана то ля 
Вяр цін ска га, Ры го ра Ба ра ду лі на, Ге на
дзя Бу раў кі на, Мі ха ся Страль цо ва, Да
ну ты Бі чэль, Ана то ля Гра ча ні ка ва, Ве ры 
Вяр бы, Та і сы Бон дар, Воль гі Іпа та вай, 
Ула дзі мі ра Няк ля е ва, Але ся Ра за на ва, 
Яў ге ніі Яніш чыц... Ук ла даль ні кі ім к ну лі ся 
даць най больш поў ную кар ці ну су час най 
бе ла ру скай па э зіі. Ха рак тэр най ры сай 
кні гі з’яў ля ец ца тое, што тэкст кож на га 
вер ша на дру ка ва ны на дзвюх мо вах: на 
мо ве ары гі на ла і по бач яго пе ра клад на 
ру скую мо ву. У кні зе больш за 320 вер
шаў 108 бе ла ру скіх па э таў. Ру ска моў ны 
чы тач ат ры маў маг чы масць па чуць, ад
чуць, зра зу мець па э тыч ны на строй бе ла
ру саў. Для чы та чоўсла вян най больш ці
ка вым з’яў ля ец ца маг чы масць па раў наць 
пе ра клад з ары гі на лам; па спра ба ваць 
па чуць на ту раль нае гу чан не вер ша; ад
чуць ме ло ды ку бе ла ру скай мо вы... Для 
бе ла ру саўра сі ян, якія, на жаль, у боль
шас ці пак ры се за бы ва юць род ную мо ву, 
гэ та яш чэ і вы со ка ма стац кі пад руч нікда
па мож нік, на па мін род ных слоў.

Аляк сандр Наў роц кі з Вар ша вы, фі ло
лаг, па эт, пе рак лад чык, які з 1992 го да 
з’яў ля ец ца вы даў цом (улас нае кніж нае 
вы да ве цтва IBiS), а з 1998 г. — га лоў ным 
рэ дак та рам ча со пі са «Po ez ja dzi siaj» 
(«Па э зія сён ня»), вы дае, га лоў ным чы
нам, су час ную лі та ра ту ру, поль скую 
і за меж ную; у тым лі ку бы лі вы да дзе ныя 
ан та ло гіі грэц кай, іс пан скай, вен гер скай, 
фін скай, ру скай, ук ра ін скай па э зіі. Быў 
ён так са ма рэ дак та рамук ла даль ні кам 
і вы даў цом трох том на га збо ру па э зіі 
«Поль ская па э зія — ан та ло гія ты ся ча год
дзя» (275 па э таў: ад «Ба га ро дзі цы» да 
на шых дзён, 1800 стар.), са рэ дак та рам 
двух моў най ан та ло гіі поль скай па э зіі, вы
да дзе най у Ра сіі ў се рыі «З ве ку ў век», 
якая ўклю чае па э тыч ныя ан та ло гіі 14 сла
вян скіх кра ін. З 2001 го да А. Наў роц кі 
з’яў ля ец ца ар га ні за та рам Між на род ных 

дзён па э зіі пад пат ра на там ЮНЕ СКА, 
і Фе сты ва лю сла вян скай па э зіі. Ад пя ці 
га доў у «Па э зіі сён ня» (якую вы дае без 
дзяр жаў най пад трым кі), прад стаў ляе 
твор часць бе ла ру скіх аў та раў, так са ма 
бе ла стоц кіх, якіх зап ра шае на свя ты 
па э зіі ў Вар ша ву і за мя жу. У фе сты ва лі 
сла вян скай па э зіі пры ня лі ўдзел, між ін
шым, па э ты Бе ла ру ска га лі та ра тур на га 
аб’ я дан ня „Бе ла ве жа” — Вік тар Швед, 
Мі ра Лук ша, Вік тар Стах вюк, Лі дзія Ма лі
ноў ская, Ян Чык він.

— На фо не між на род най грон кі па э
таў вы па лі яны доб ра, рэ ка мен ду ю чы 
сваю твор часць без ней кіх ком п лек саў 
і з го на рам адз на ча ю чы сваё пад ляш
скабе ла ру скае па хо джан не, — ус па мі
наў А. Наў роц кі. — Мя не за хап ляе перш 
за ўсё іх няя ўнут ра ная па трэ ба пі сан ня, 
вы каз ван ня та кім чы нам сва іх най г лы бей
шых ду мак і па чуц цяў. Бе ла ру скія твор
цы ра сказ ва юць аб ро лі, якую ў іх жыц ці 
адыг ра ла пра ца над за ха ван нем і раз во

ем бе ла ру скай мо вы. Гэ та дзя сят кі пуб лі
ка цый, сот ні ар ты ку лаў і су стрэч, шмат 
га доў прыс ве ча ных твор чай пра цы, пуб
лі цы стыч на га і пе да га гіч на га ста ран ня 
пры но сіць і сён ня эфек ты, па коль кі бе
ла ру ская па э зія зай мае што раз больш 
знач нае мес ца ў еў ра пей ская твор час ці. 
„Ус ход гэ та „ду ша ча ла ве ка”, а За хад 
— „выт вор чая ма шы на”. Ка лі сла вя не 
спя ва юць, усе пла чуць, за хад спя вае 
да ска на ла, але тэх ніч на, бо не стае ім 
сэр ца”. От, сла вя не ча сам лю бяць паш
ка да вац ца над са бою, што штось ці ім не 
ўда ец ца, а на За ха дзе трэ ба ўсмі хац ца, 
быць за да во ле ным, на ват ля жаў шы на 
апе ра цый ным ста ле...

«Па э зія сён ня» і «Ібіс» вы да лі, між ін
шым, кні гу пе ра кла даў на поль скую мо ву 
бе ла ру скіх аў та раў «Wiatr od Niem na», 
па чы на ю чы з ХІХ ста год дзя да най ма лод
ша га па ка лен ня і «Раз мо вы з па э зі яй» 
— вер шы 13 су час ных поль скіх па э таў. 
Ан та ло гія бе ла ру скай па э зіі «Wiatr od 
Niem na» змяш чае пе рак ла ды вер шаў ад 
Фран ціш ка Ба гу шэ ві ча да Вік та ра Жы бу
ля ў тран с ля цыі Аль ж бе ты Фэ лік сяк, Яна 
Гуш чы, Фран ціш ка Каб рын чу ка, Ежы 
Літ ві ню ка, Яна Мак сі мю ка, Ада ма Па мор
ска га, Чэс ла ва Сэ ню ха, Вік та ра Ва ра
шыль ска га, Вік та ра Шве да і Мі ры Лук шы 
пад рэ дак цы яй Мі ры Лук шы і Аляк сан д
ра Наў роц ка га (вы дан не пры суп ра цоў ні
цтве До маму зея А. Міц ке ві ча ў На ваг рад
ку). «Раз мо вы з па э зі яй» — пе рак ла ды 
тво раў тры нац ца ці поль скіх су час ных па
э таў на бе ла ру скую мо ву, у тым лі ку Яна 
Ле ан чу ка і Мі ры Лук шы з Бе ла сто ка ды 
Ада ма Ся мен чы ка з Га рад ка.У ча со пі се 
«Па э зія сён ня» дру ка ва лі ся пе рак ла ды 
між ін шым Вік та ра Шве да, Мі ха ся Ан д ра
сю ка, Лі дзіі Ма лі ноў скай, Яна Чык ві на, 
Мі ры Лук шы, Вік та ра Стах вю ка і па э таў 
з Бе ла ру сі. Бе ла стоц кія аў та ры пры ма лі 
ўдзел так са ма ў прэ зен та цыі двух моў най 
ан та ло гіі 11 поль скіх па э таў і 10 з Санкт
Пе цяр бур га «Ма сты», так са ма «Ма сты» 
вар шаў скама скоў скара зан скія, у пе ра

кла дзе між ін шым Мі ры Лук шы, а сё ле та 
— Ма сты гро дзен скавар шаў скія, пры 
не ба га тай, але ўсё ж, шчы рай і кан к рэт
най пад т рым цы. Су ар га ні за та рам фе сты
ва лю сла вян скай па э зіі і Сус вет ных дзён 
па э зіі ЮНЕ СКА ад пя ці га доў з’яў ля ец ца 
Куль тур ны цэнтр Бе ла ру сі ў Вар ша ве, 
зап ра ша ю чы бе ла ру скіх аў та раў і ма ста
коў, прад стаў ля ю чы вы ста вы, на пры клад 
на сце нах Му зея лі та ра ту ры імя Ада ма 
Міц ке ві ча ў Вар ша ве апы ну ла ся ба га тая 
вы стаў ка пры све ча ная «Дзя дам» Ада ма 
Міц ке ві ча, пад рых та ва ная Дзяр жаў ным 
му зе ем гі сто рыі бе ла ру скай лі та ра ту ры. 
Сё ле та Су свет ныя дні ЮНЕ СКА бы лі 
перш за ўсё «бе ла ру скі мі дня мі», з на
род най і су час най пес няй у вы ка нан ні 
Але ся Свір ска га і Люд мі лы Ла дуць кі 
з «Вер бі цы».

Ма сты «Грод на — Вар ша ва — War
sza wa — Grod no» — са мае но вае вы дан
не рэ дак та ра Аляк сан д ра Наў роц ка га. 
«Двух ба ко вы» квад рат ны, пры го жа 
афор м ле ны збор нік тво раў двац ца цёх 
— па дзе сяць аў та раў з Поль ш чы і па 
дзе сяць аў та раў з Гро дзен ш чы ны — выб
ра ных па э таў, з не вя лі кі мі змя стоў ны мі 
на тат ка мі пра іх жыц цё вы і твор чы шлях, 
з’яў ля ец ца дру гой пад бор кай та ко га 
ты пу, вы да дзе на га без да та цый, на вы
со кім эды тар скім уз роў ні, для бе ла ру
ска га і поль ска га чы та ча. Ся род аў та раў 
з Поль ш чы — сам рэ дак тар Аляк сандр 
Наў роц кі, Бар ба ра Юр коў ская, Ярас лаў 
Кляй ноц кі (ды рэк тар Му зея лі та ра ту ры, 
па эт «шас ці дзя сят нік»), Ан на Ча ха роў
ская, Бе не дыткт Ко зел, Ян Рых нер, Іа ан
на Ка лі ноў ская з Іта ліі ды Пётр Кас’ яс 
і Рэ на та Цы ган (Вя лі каб ры та нія) ды як 
асаб лі вы «мост» — Мі ра Лук ша з Бе ла
сточ чы ны, якая з’яў ля ец ца пе рак лад чы
цай тво раў бе ла ру скіх аў та раў — Пят ра 
Ся мін ска га, Бра ніс ла ва Ер маш ке ві ча, 
Та ма ры Ма зур, Мар’ я на Дук сы, Але ны 
Руц кай, Алы Кле мя нок, а так са ма Ге ор
гія Кі ся лё ва, Люд мі лы Шаў чэн кі і Дзміт
рыя Ра дзі вон чы ка (пару ску) ды Люд мі лы 
Ке біч, якая зра бі ла вы бар аў та раў і тво
раў да бе ла ру скай част кі. Пе ра ст ва ра лі 
поль скія тво ры ў бе ла руш чы ну так са ма 
аў та ры — Мар’ ян Дук са, Люд мі ла Ке біч, 
Дзміт ры Ра дзі вон чык, Ган на Скар жын
ская, і ма ла дыя пе ра клад чы кі — Рус лан 
Каз лоў скі, Алі на Са буць. Ся род вер шаў 
— так са ма тво ры пры све ча ныя на шым 
ту тэй шым су час ным твор чым «ма стам» 
— як верш «Ва сіль кі» Люд мі лы Ке біч, 
на пі са ны Вік та ру Шве ду, вер шы пры
све ча ныя Ада му Міц ке ві чу, Цёт цы, Элі
зе Ажэш ка, Чэс ла ву Не мэ ну, мес цам 
— «ма стам» ста год дзям гі сто рыі, та кім 
як Віль ня, ра ка Нё ман.

Дру гая све жая «ма сто вая» кні га, вы
да дзе ная ў Брэс це — «Су час ная поль
ская па э зія ў пе ра кла дах бе рас цей цаў» 
— так са ма з доб рай ру кі Аляк сан д ра 
Наў роц ка га. Ся род аў та раў, ап ра ча А. 
Наў роц ка га — Пётр Кас’ яс і Аляк сей Вру
бель (Вя лі каб ры та нія), Стэ фан Жа гель, 
Мі лаш Ка міль Ма на стыр скі, Бе не дыкт 
Ко зел, Ярас лаў Кляй ноц кі, Бар ба ра Юр
коў ская, Ян Рых нер, Ежы Па ру шэў скі 
і «мост» Мі ра Лук ша, а пе рак лад ва лі 
аў та раў з Поль ш чы Ана толь Шуш ко, Рас
ціс лаў Бен зя рук і Ана толь Крэй дзіч, са мі 
так са ма па э ты. Ук ла даль нік Ана толь 
Крэй дзіч ад зна чыў на ступ нае:

— Зда ва ла ся б, уся го 11 аў та раў 
— маг чы ма, толь кі ка ля ад на го ад сот ка 
ад коль кас ці май ст роў пры го жа га пісь
мен ства ў Поль ш чы. Але гэ ты аў та ры 
ўні каль ныя, яны — сво е а саб лі вае ўва
саб лен не ўсёй су час най поль скай па э зіі, 
яе сэр ца ві на і яе твар. Якія ж яны, на шы 
су се дзі, у сва ім па э тыч ным вы яў лен ні? 
Як для мя не аса бі ста, то на столь кі род
ныя, бо мы на ге не тыч ным уз роў ні злі тыя 
ў адзі нае пісь мен ні ка мі мі ну лых эпох, 
а най перш бе ла ру сам (ліць ві нам), які 
пі саў паполь ску, Ада мам Міц ке ві чам, 
на столь кі і ад чу жы не ныя аг ром ні стым 
му рам вы ха ван ня ў роз ных куль ту рынх 
ася род дзях... Нам трэ ба вы ву чацьспаз
на ваць ад но ад на го. У па э зіі, ба дай, 
най перш. Гэ та — зблі жэн не, ра зу мен не, 
па чуц ці, маг не тызм, раз віц цё цёп лых 
ста сун каў па між твор ца мі і, як най важ
ней шая мі сія та ко га су пра цоў ні цтва — яд
нан не на ро даў.

(лук)

Слоў ныя 
ма сты
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Д о к т а р  Э с п е р а н т а

Лазара Заменгофаhttp://vybiraj.by
100 га доў з дня смерці

Бе ла ру сы ўжо два дзя сят кі га доў паз
баў ле ны маг чы мас ці вы бі раць ула ду. Тыя 
элек та раль ныя кам па ніі, што пра хо дзяць 
у кра і не, з вы ба ра мі ма юць толь кі знеш
няе па да бен ства. Ці ка ва, што пас па лі ты 
люд гэ та вы дат на ра зу мее, але не як змя
няць тую сі стэ му, што скла ла ся, ні як не 
хо ча. Маў ляў, усё роў на ўсё за ста нец ца 
пара ней ша му. У вы ні ку ат рым лі ва ец ца, 
што бе ла ру ская ўла да жы ве са бе і на сель
ні цтва — са бе, на ват не бе ру чы на ся бе 
аба вяз ку за ду мац ца, а хто ж гэ тую ўла ду 
ўтрым лі вае.

Але не ўсе ў Бе ла ру сі ўспры ма юць рэ
ча іс насць як боль шасць там тэй ша га лю ду. 
Ёсць і тыя на іў ныя ле ту цен ні кі, што мяр ку
юць, ні бы та яны ў ста не паў п лы ваць на тых, 
ка го па сут нас ці пры зна чы лі дэ пу та та мі. 
І не ка то рыя з іх на ват за пус ці лі сё ле та ў Су
свет ным па ву цін ні ці ка вы сайт, які мае наз ву 
„Вы бі рай.by”. Мес ціц ца да дзе ная ін тэр нэт
ба чы на па ад ра се http://vy bi raj.by і не чым 
на гад вае сайт для дзя цей. Та кое ўра жан не 
ства ра ец ца, ка лі гля дзіш на звык лыя для дзі
ця чых кар ці нак ка ля ро вую га му і ла гіч ныя 
паз на чэн ні.

«Гра мад ская плат фор ма „Вы бі рай.by” 
ство ра на ў 2017 го дзе ад на дум ца мі, якім на
да ку чы ла, што пра дэ пу та таў Па ла ты прад
стаў ні коў чут но толь кі пад час вы бар чых кам
па ній, а ад вы ба раў да вы ба раў — ці шы ня. 
Нам на да ку чы ла, што дэ пу та ты з за роб кам 
амаль у 1000 у.е. і шмат лі кі мі са цы яль ны
мі га ран ты я мі ды па лёг ка мі гэ тыя гро шы 
(на шыя гро шы!) не ад п ра цоў ва юць — на
пры клад, дэ пу та ты па пя рэд ня га склі кан ня 
Па ла ты прад стаў ні коў іні цы я ва лі толь кі 3 
(тры, Карл!) за ко ны за 4 га ды пра цы. Нам 
на да ку чы ла, што шмат лі кія кан ды да ты, якія 
вы лу ча лі ся са ма стой на ці ад па лі тыч ных 
струк тур на пар ла мен ц кіх вы ба рах, ад нак 
не прай ш лі ў пар ла мент, пас ля скан чэн ня 

вы ба раў рэз ка за бы ва юц ца на свае абя
цан ні пра ца ваць з вы бар ца мі ў сва іх ак ру
гах. І та му мы пра па ну ем плат фор му, якая 
да па мо жа афі цый ным дэ пу та там і аль тэр
на тыў ным кан ды да там тры мац ца ў то ну се 
і не рас с лаб ляц ца, а вы бар цам — шу каць 
па моч ні каў для вы ра шэн ня праб лем», — ка
жуць ства раль ні кі сай та на ста рон цы „Пра 
сэр с віс”, вый с це на якую мес ціц ца на га лоў
най ста рон цы. Нат х няль ні кі пра ек та ча мусь
ці не паз на ча юць ані сва іх імён, ані ар га ні
за цыі ці іні цы я ты вы, якую прад стаў ля юць. 
Пры гэ тым, праў да, яны ад зна ча юць, што 
не з’яў ля юц ца прад стаў ні ка мі ней кіх па лі тыч
ных пар тый ці ру хаў, і не ла бі ру юць чы іхсь ці 
па лі тыч ных ін та рэ саў.

Каб пры му сіць ула ды прыс лу хоў вац ца 
да го ла су на ро да, «Вы бі рай.by» пра па нуе 
ка ры сталь ні кам звяр тац ца да сва іх дэ пу та
таў з раз на стай на мі зва ро та мі. На ват да
юц ца па ра ды, як ле пей склас ці зва рот. Ну 
а ка лі «ня ма ідэй, пра што за пы тац ца свай
го дэ пу та та, але вель мі хо чац ца — зір ні це 
руб ры ку „Шаб ло ны зва ро таў”, мо жа зной
дзе це ці ка вы вам ва ры янт». Ка лі на ват і шу
каць ні чо га не хо чац ца, то ства раль ні кі сай
та пап ро сту про сяць ха ця б пад пі саць ужо 
га то вы тэкст, раз меш ча ны ў руб ры цы „Гра
мад скія зва ро ты”. Праў да, і гэ та, ві даць, 
не над та нат х няе ка ры сталь ні каў, бо ў той 
пад руб ры цы змеш ча ны лі та раль на адзін 
зва рот, які пры не аб ход ных 300 асо бах за 
па ло ву ме ся ца пад пі са лі толь кі дзе сяць.

Ня гле дзя чы на тое, што сайт пра цуе па
куль у тэ ста вым рэ жы ме, пра ца па яго на
паў нен ні ка рыс най ін фар ма цы яй зроб ле на 
не ма лая. Так, на „Вы бі рай.by” кож ны мо жа 
знай с ці та го ці ін ша га дэ пу та та бе ла ру ска га 
пар ла мен та, па ба чыць коль кі да яго бы ло 
зва ро таў, да ве дац ца аб аль тэр на тыў ных 
кан ды да тах.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Кра са вік гэ та га го ду па зна ча ны со ты мі 
ўгод ка мі з дня смер ці Люд ві ка (Ла за ра) За
мен го фа, вы на ход ні ка мо вы эс пе ран та. Ад
ны кры ні цы па да юць днём смер ці док та ра 
14, ін шыя 27 кра са ві ка. На ра дзіў ся Ла зар 
у Бе ла сто ку ў 1859 г., быў пер шым дзі цём 
у сям’і вык лад чы ка Бе ла стоц кай рэ аль най 
ву чэль ні Мар ду хая За мен го фа. У сям’і бы
ло яш чэ пяць сы ноў і пяць да чок. У 1873 г. 
сям’я пе ра е ха ла ў Вар ша ву, праз год Ла зар 
па сту піў у 4ы клас Дру гой муж чын скай гім
на зіі. Ужо там ра біў спро бы ства рыць між
на род ную мо ву з вель мі ба га тай, але і скла
да най гра ма ты кай. Ка лі ён вы ву чыў пас ля
доў на ня мец кую, фран цуз скую, ла цін скую, 
грэц кую, ан г лій скую мо вы, то па ста на віў, 
што між на род ная мо ва зно сін му сіць мець 
па раў наль на про стую гра ма ты ку з шы ро кім 
вы ка ры стан нем су фік саў і прэ фік саў для 
скла дан ня выт вор ных слоў.

Да 1878 г. яго пра ект „Lin g we uni wer sa
la” быў прак тыч на за вер ша ны. 17 снеж ня 
За мен гоф з гім на зіч ны мі сяб ра мі ад с вят
ка ваў ства рэн не но вай мо вы. Але ён быў 
яш чэ за над та ма ла ды, каб дру ка ваць гэ
тую пра цу. Пас ля скан чэн ня гім на зіі стаў 
вы ву чаць ме ды цы ну ў Маск ве, по тым 
у Вар ша ве. У 1885 г. скон чыў уні вер сі тэт 
і пра ца ваў ле ка рамаку лі стам у мя стэч ку 
Вей се яй (ця пер Літ ва), дзе жы ла сям’я 
ся стры Фа ні Пі ко вер. З 1886 г. пра ца ваў 
у Плоц ку. Пра цу ю чы ле ка рам, пра цяг
ваў уда ска наль ваць пра ект між на род най 
мо вы. Ця гам двух га доў збі раў срод кі на 
пуб лі ка цыю кні гі, па куль не ат ры маў гро
шы на вы дан не ад свай го бу ду ча га цес ця 
Аляк сан д ра Зіль бер ні ка. У 1887 г. бра шу
ра пад наз вай „Дръ Эс пе ран то. Меж ду
на род ный языкъ. Пре дис ло віе и пол ный 
учеб никъ» («D-ro Es pe ran to. Lin g vo in ter na-
cia. An taúpa ro lo kaj ple na ler no lib ro») бы ла 
над ру ка ва на пара сей ску. Ус лед пай ш лі 
вы дан ні паполь ску, пафран цуз ску і па

ня мец ку. Ся род эс пе ран ты стаў гэ ты пад
руч нік вя до мы пад наз вай Пер шая кні га 
(Unua lib ro).

У по шу ках боль ша га за роб ку ў каст рыч
ні ку 1893 г. За мен гоф пры е хаў у Грод на, 
дзе ад чы ніў аф таль ма ла гіч ны ка бі нет у до
ме № 4 па ву лі цы Па лі цэй скай (ця пе раш
няя Кі ра ва). Не толь кі меў док тар скую прак
ты ку, але і ўдзель ні чаў у пра цы та ва ры ства 
ле ка раў Га ра дзен скай гу бер ні. Так са ма 
быў па моч ні кам суд дзі ў ве да мас ным су
дзе. Вы лу чаў ся прын цы по вас цю і стро гас
цю. Па кі нуў Грод на ў каст рыч ні ку 1897 г., 
а ў снеж ні па ся ліў ся ў Вар ша ве ў не ба га
тым габ рэй скім квар та ле.

Для За мен го фа мо ва эс пе ран та бы ла не 
про ста срод кам зно сін, але і спо са бам рас
паў сю ду ідэй. Ён ім к нуў ся пра па ган да ваць 
ідэю мір на га су іс на ван ня роз ных на ро даў 
і куль тур. Так са ма рас п ра ца ваў ву чэн не 
„Ho ma ra nis mo”, каб пра па ве да ваць гэ тыя 
ідэі. За мен гоф быў пер шым пе рак лад чы
кам ма стац кай лі та ра ту ры з на ту раль ных 
моў на эс пе ран та і пер шым па э там на эс
пе ран та. Яго вер шы пра сяк ну ты ідэ я мі бра
тэр ства на ро даў і рэ лі гій нас цю.

Стаў не фар маль ным лі да рам эс пе ран та
ру ху, але ад мо віў ся зай маць ней кі афі цый ны 
пост. З 1895 г. ады шоў ад дзей нас ці па эс пе
ран та, да якой вяр нуў ся толь кі ў 1902 г. у су
вя зі з кан т рак там на вы дан не кніг з фран цуз
скім вы да ве цтвам. У 1905 г. уз на га ро джа ны 
фран цуз скім ор дэ нам Па чэс на га ле гі ё на. 
Удзель ні чаў у пра цы ўсіх Сус вет ных кан г рэ
саў эс пе ран ты стаў да 1914 г. На кі роў ваў ся 
на ад к рыц цё чар го ва га кан г рэ су ў Па рыж, 
але па ча ла ся Пер шая су свет ная вай на. Цяг
нік спы ні лі пад Кёль нам, да вя ло ся вяр тац ца 
круж ным шля хам праз ней т раль ныя кра і ны. 
Цяж кім уда рам ста ла гі бель на фрон це ма
лод ша га бра та Аляк сан д ра ў 1916 г. Сам па
мёр у аку па ва най Вар ша ве ў на ступ ны год.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ня дзе ля, 23 кра са ві ка. За ак ном 
ха лод нае пе ра мен нае над вор’е. Як у ка
лей да ско пе — хма ры, сон ца, дождж 
са сне гам, град... Як гэ та ў пры маў цы 
ка жуць: «Kwie cień ple cień, bo przep la ta 
tro chę zi my, tro chę la ta» (па доб ны Вя лік
дзень быў). Што за тым за ста ец ца адзі
но ка му, прых ва рэў ша му пен сі я не ру? 
Толь кі гля дзець праз ак но на апус це лую 
ву лі цу ды ўспа мі наць мі ну лае. А ёсць аб 
чым паў с па мі наць. Ма ла досць, гра мад
ская дзей насць у ма ла дзёж ных ар га ні
за цы ях, па чат кі пра фе сій най пра цы на 
шта це куль тур наас вет на га ін ст рук та ра 
ў Гай наў скім ад дзе ле БГКТ, ван д роў кі 
з кан цэр та мі са ма дзей ні каў, за тым ся мі
га до вае ба дзян не з кі на пе ра соў кай па 
Гай наў ш чы не і Бель ш чы не. Ка лі б ра ней 
па чаў я ра біць за пі скі для свай го ле та
пі су, як гэ та за раз раб лю ад двац ца ці 
двух га доў, дык мож на бы ло б зра біць 
з яго шмат се рый ны фільм або на пі саць 
ра ман.

Са мым ба га тым пе ры я дам у сва ёй 
бі яг ра фіі лі чу пра цу ў Ва я вод скім праў
лен ні кі но на па са дзе кі раў ні ка кі на пе ра
соў кі. На пра цу па сту піў я 1 лі ста па да 
1962 г., а зы шоў 5 чэр ве ня 1969 г. Вось 
паг ля даю на па жаў це лую кар т ку з за
пі сам: «Мар ш рут кі на пе ра соў кі BR9 
(Бе ла стоц кае ру хо мае) на кра са вік1964 
го да». Свед ка мі ну ла га, які заб лы таў ся 

ў да маш нім ар хі ве. Пяць дзя сят два га ды. 
Больш за па ло ву ста год дзя та му на зад. 
Гі сто рыя. Як пра жы ва ла на сель ні цтва 
ў бе ла ру скіх вё сках у шас ці дзя ся тыя га
ды, чым зай ма лі ся ся ля не? Як квіт не ла 
куль тур наас вет ная пра ца? Пас п ра бую 
за раз пад няць зас ло ну та ям ні цы мі ну ла
га пя ці дзе  ся цід вух га до вай даў нас ці.

Вось зга да ны мар ш рут з кра са ві ка 
1964 го да. Пер ша га чыс ла дэ ман ст ра ва
лі кі на се ан сы ў шко ле (ра ніш нік для дзе
так) у Паш коў ш чы не, за тым у чар го выя 
дні на ве да лі Ма лін ні кі, Са кі, Даб ры ва ду, 
Ку за ву, Да шы, Па ліч ну, Ду бі чыЦар коў
ныя, Ві та ва, Арэш ка ва, Тэ ра мі скі, Ку ра
ша ва, Яно ва, Па сын кі, Зу ба ва, Лок ні цу, 
Пі лі кі, Кна ры ды, Мок рае, Ду бя жын, Ма
лоч кі, Паў лы, Ця луш кі. На спі ску вё сак, 
якія аб с лу гоў ва ла на ша кі на пе ра соў ка, 
змяш ча ла ся пер ша па чат ко ва больш за 
пяць дзя сят мяс цо вас цей. Па коль кі нам 
выз на ча на бы ло пра ца ваць па чар зе 
двац цаць тры дні што ме сяц, дык у кож
ную мяс цо васць па він ны мы бы лі за яз
джаць кож ны дру гі ме сяц. Але кі раў ні кі 
кі на пе ра со вак ка ры ста лі ся пры ві ле ем 
пі саць свае мар ш ру ты па вод ле прын цы
пу пры сут нас ці гле да чоў на кі на се ан сах. 
За тым «леп шыя» сё лы за но сі лі ся ў што
ме сяч ны мар ш рут, а вё скі, дзе менш збі
ра ла ся пуб лі кі, кі на пе ра соў ка на вед ва ла 
кож ны дру гі або і трэ ці ме сяц. На ша за

гад чы ца стар шая ін с пек тар па ні Гед ройц 
да зва ля ла на гэ та, ад но ка за ла: «Ра бі це 
так, каб лю дзі не пі са лі скар гаў, што іх 
пра мі на ем».

Кі на се ан сы дэ ман ст ра ва лі мы ў ас
ноў ным у школь ных за лах або ў свят лі
цах, дзе та кія зна хо дзі лі ся. У шмат лі кіх 
сё лах не бы ло элек т ра то ку. Ка ры ста лі
ся за тым сва ім аг рэ га там. Пры па мі наю, 
што ў па чат ках 1962 го да то ку не бы ло 
ў Іван кахРа го зах, Ла сін цы, Бу дах, Тэ ра
мі сках, Даб ры ва дзе, Ку ра ша ве на Гай
наў ш чы не ды ў Кна ры дах, Мок рым, Ду
бя жы не, Ма лоч ках на Бель ш чы не. У Ма
лоч ках свят лі ца змяш ча ла ся ў бы лым 
ка а пе ра тыў ным збож жа вым сві рон ку 
ў по лі. Ці ка вай бы ла гэ тая пра ца, асаб
лі ва для ка ва ле раў. Што дзень су стрэ ча 
з ін шай пуб лі кай, ма ла ды мі дзяў ча та мі 
і хлоп ца мі. Кі нош ні каў вель мі па ва жа лі. 
Зап ра ша лі на нач лег ды па ча сту нак. 
У на шай бры га дзе з трох ча ла век ша
фёр і кі на а пе ра тар бы лі жа на ты мі. Ад но 
я быў адзі но кі. За тым кам па ньё ны ра шы
лі мя не ажа ніць. Сва та лі дзяў чат амаль 
у кож най вёс цы. Мне ад нак не ў дум цы 
бы ло аб во дзіц ца сям’ ёю. Па во дзіў я ся
бе па вод ле пры маў кі «Гу ляй брат ка, 
па куль лят ка!» А мне бы ло та ды ад но 
двац цаць два га ды.

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

За ста лі ся ад но ўспа мі ны

Ран кам 12 кра са ві ка праз ша шу 
БельскПад ляш скі — Кляш чэ лі прай шоў 
та бун з двац ца ці ся мі зуб роў і зай шоў у ля
сок «Клі ны» па між Ма лін ні ка мі і Ры го раў
ца мі. Не звы чай нае зда рэн не за фік са ваў 
на здым ках Вес лаў Ка лі шук, а на фей с бу
ку ін фар ма цыю змяс ціў Марк Кар ні люк. 
Па вод ле зга да на га за пі су звя ры на ўзле
скам па да ла ся ў на прам ку За ле шан. Зуб
ры, уг ле дзеў шы фа тог ра фа, сфар ма ва лі 
шчыль ны аба рон ны круг, за ха ваў шы ў ім 
ма ла дых зуб ра нят. У кан цы са ка ві ка, еду
чы ў Гай наў ку на аў та ма бі лі з дач кою, не 
да яз джа ю чы да скры жа ван ня да рог Ягад
ні кі — Па сеч ні кіВя лі кія, пры кме ці лі мы на 
па се я ных па лет ках двух зуб роў. Дач ка 
зра бі ла здым кі. Зна чыц ца, што ляс ныя 
нет ры Бе ла веж скай пуш чы, у якіх вя дзец
ца вы сеч ка дрэў па апош нім спры яль ным 
дры ва се кам за ко не мі ніст ра Шыш кі, паг
ра жа юць звя ры не, якая шу кае ап ты маль
на спа кой на га і пры яз на га на ва кол ля.

(ус)

Бе ла веж скія 
зуб ры
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Адгаданка Адгаданка

ЗАПРАШЭННЕ

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) За да воль вай ся ма лым. Інакш 
у па го ні за не бы ва лым пос пе хам мож на сап са-
ваць ад но сі ны з бліз кі мі людзь мі і на доў гі час 
паз ба віц ца іх пад трым кі. Асаб лі вую ўва гу на-
дай свай му ду хоў на му раз віц цю. Ме ды та цыі, 
чы тан не ад па вед най лі та ра ту ры, шпа цы ры на 
све жым па вет ры най лепш паў п лы ва юць на 
эма цый ны стан. Праз тры тыд ні мо жаш ад чуць 
моц ную стом ле насць, але пра доў жыц ца яна ня-
доў га, зноў бу дзеш поў ны сіл і энер гіі.
(21.04. — 21.05.) У ні я кім ра зе не апу скай рук 
і не плы ві па плы ні. Інакш іс нуе не бяс пе ка тра-
піць у да во лі цяж кае ста но віш ча і вы пус ціць 
шанц змя ніць сваё жыц цё да леп ша га. Ад на ві 
ста рыя кан так ты і аб за вя дзі ся но вы мі. На вя дзі 
па ра дак у сва іх спра вах і ста ран на рас п ла нуй 
бу ду чыя дзе ян ні ва ўсіх сфе рах жыц ця. Не ад-
маў ляй ся ад гра мад скіх ме ра пры ем стваў, там 
суст рэ неш лю дзей якія ця бе нат х няць на но-
выя па чы нан ні і да па мо гуць да сяг нуць па стаў-
ле ныя мэ ты.
(22.05. — 22.06.) Ні чо га не сап суй. З-за пас пеш-
ных і не аб ду ма ных ра шэн няў мо жаш тра піць 
у сур’ ёз ныя неп ры ем нас ці. Лепш на зі рай і асаб-
лі ва не мі ту сі ся. І на ват ка лі па доб ны лад жыц ця 
мо жа здац ца не мэ таз год ным, у бу ду чы ні ён пры-
ня се доб ры плён. У ста не поў на га спа кою зной-
дзеш ідэ аль ны вы хад з праб лем най сі ту а цыі. Не 
вар та асаб лі ва прыс лу хоў вац ца да рад ста рон-
ніх. Най леп шы да рад ца — улас ная ін ту і цыя.
(23.06. — 23.07.) Бу дзе мно ства роз ных сі ту а-
цый, якіх лепш не пра буй уладж ваць са ма стой-
на. Не суп ра ціў ляй ся лё су, а про ста пад па рад-
куй ся плы ні жыц ця. Пра яў ляй на стой лі васць 
і пра ца ві тасць у спра вах, так хут чэй да мо жаш-
ся пос пе ху. Будзь больш стры ма ным, бо за-
ліш няя ак тыў насць мо жа пе раш ко дзіць да сяг-
нен ню жа да най мэ ты. Дбай нае пла на ван не 
да па мо жа скон чыць па ча тыя спра вы. Цеш ся 
жыц цём. Будзь больш ас ця рож ным у зно сі-
нах, каб вы пад ко ва не пак рыў дзіць і не наст-
ро іць людзей су праць ся бе.
(24.07. — 23.08.) Пра яў ляй стры ма насць і дру-
жа люб насць у да чы нен ні да ін шых лю дзей. 
Зор кі пе рас це ра га юць ад за ліш ніх страт, якія 
мо гуць унес ці дэ ста бі лі за цыю ў тваю ма тэ ры-
яль ную сфе ру. У тваё ася род дзе мо гуць тра-
піць ка рыс лі выя лю дзі. Але го лас тва ёй ін ту і цыі 
ўра туе ця бе ад сур’ ёз ных па мы лак. Спа кой на 
стаў ся да не ча ка нас цей ад лё су. Не пры май 
хут кіх і не аб ду ма ных ра шэн няў. Пры бы так ад 
уда ла га за вяр шэн ня мі ну ла га пра ек та ўма цуе 
твой фі нан са вы стан.
(24.08. — 23.09.) Пра ца ві тым Дзе вам не аб ход-
на не за бы ваць пра ад па чы нак, вар та вы лу чаць 
час для шпа цы раў і пік ні коў. Зно сі ны з бліз кі мі 
людзь мі і адзі но та з пры ро дай на поў няць не-
звы чай най энер гі яй і па до раць нат х нен не. У цэ-
лым сі ту а цыя бу дзе спры яль най, але праз па ру 
тыд няў мо гуць уз нік нуць скла да нас ці, звя за ныя 
з пад пі сан нем важ ных да моў або не па ра зу мен-
ні з ка ле га мі па пра цы.
(24.09. — 23.10.) Жыц цё як бур лі вая ра ка. Па-
дзеі бу дуць ля цець з ма лан ка вай хут кас цю. Але 
ка лі не ўсе яны бу дуць мець вы ключ на па зі тыў-
нае ад цен не, не вар та тур ба вац ца. Паз бя гай 
толь кі сум ніў ных пра па ноў і да вя рай сва ёй ін ту-
і цыі. Са мы час ад п ра віц ца ў па да рож жа, на ват 
у да лё кія кра і ны.
(24.10. — 22.11.) Бу дзеш на поў не ны не звы чай-
най энер гі яй, якой за ра дзіш усіх на ва коль ных. 
Ця пер вы ра шац ца ўсе праб ле мы, якія не да ва-
лі та бе спа кою ра ней. Дзей ні чай вель мі хут ка. 
Прыс лу хай ся да па рад больш дас вед ча ных 
і ста рэй шых. Маг чы ма, прый дзец ца іс ці на ней-
кія кам п ра мі сы. Не абы дзец ца без дроб ных 
неп ры ем нас цей. Але ў вы ні ку ўсё вы ра шыц ца 
най леп шым чы нам.
(23.11. — 22.12.) Да вя дзец ца за няц ца ру цін най 
пра цай, за вяр шаць ня скон ча ныя спра вы, раз бі-
рац ца з на за па ша най да ку мен та цы яй. Не ўмеш-
вай ся ў кан ф лік ты бліз кіх ці сяб роў. Лепш за ўсё 
за хоў ваць ней т ра лі тэт і не вы каз ваць свайго 
пункту гле джан ня ўдзель ні кам кан ф лік ту. Не ка-
то рыя зна ё мыя мо гуць вы ка ры стоў ваць Страль-
цоў для да сяг нен ня сва іх ка рыс лі вых мэт. З імі 
не аб ход на як ма га хут чэй раз ві тац ца.
(23.12. — 20.01.) Май бу дзе вель мі на сы ча ным. 
За ся родзь ува гу на фі нан са вых, бы та вых і жыл-
лё вых ню ан сах. Бу дуць важ ныя дзе ла выя і ра-
ман тыч ныя су стрэ чы, па ве лі чэн не вы дат каў на 
бя гу чыя пат рэ бы. Май абя цае быць пра дук тыў-
ным, а ры зы ка здзяй с нен ня па мы лак мі ні маль-
ная. Пры май важ ныя ра шэн ні, аб дум вай но выя 
пла ны. Не бач жыц ця ў змроч ным свят ле!
(21.01. — 19.02.) Вель мі важ ны пе ры яд твай-
го жыц ця. Спат рэ біц ца ве лі зар ная сі ла во лі, 
мэ та на кі ра ва насць. Трэ ба бу дзе ана лі за ваць 
ра ней шыя па мыл кі і няў да чы, дзей ні чаць па вы-
раз на скла дзе ным пла не, цвя ро за ацэнь ва ю чы 
сі ту а цыі. А пе ра а до лен не цяж кас цей да па мо жа 
та бе пад няц ца вы шэй на пры ступ цы ма тэ ры яль-
на га даб ра бы ту.
(20.02. — 21.03.) Ад чу еш ся бе па нам сі ту а цыі 
ў аса бі стым і пра фе сій ным жыц ці. Больш уваж-
лі ва стаў ся да па трэб ін шых лю дзей. Аказ вай па-
сіль ную да па мо гу тым, якія яе пат ра бу юць, і ад-
дзя ка вер нец ца да ця бе ў сто ра зоў. Бо шу каць 
да па мо гу і па ра ду бу дуць ме на ві та ў ця бе. Не 
будзь мер кан тыль ным, ка лі спра ва ў шчы рых 
па чуц цях, каб не ад ш тур х нуць ад ся бе ка ха на га 
ча ла ве ка.

1. хі міч ны эле мент нр 1, 2. уз бя рэж ны пяс ча ны 
на нос, які пе ра мяш ча ец ца вет рам, 3. жы хар Вар
ша вы, 4. кан ты нент з Ду на ем і Нё ма нам, 5. лю біць 
узяць, 6. не а ду ка ва ны ча ла век, 7. аду ка цый ная 
„га дзі на”, 8. раз дзел ма тэ ма ты кі, які вы ву чае прас
цей шыя ўлас ці вас ці лі каў і ас ноў ныя дзе ян ні з імі, 
9. вы са ка мер насць, фа на бэ ры стасць, 10. свін скі 
нос, 11. аба рог без „ка пе лю ша”, 12. не свя та, 13. 
гра шо вая адзін ка Бе ні люк са, 14. спа дзя ван не, 15. 
Яў ген, са вец кі гі сто рык (18741955), аў тар ма наг
ра фіі „На па ле он”, 16. ін дый скі князь, 17. вес на вы 
ме сяц, 18. вы вад, ла гіч нае зак лю чэн не.

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 15 ну ма ра
Ара вія, Ве не ра, ка сец, кут, Са ва, Су ва, Ук

ра і на, цуд, чэк.

Ра шэн не: У са ка ві ку ва да не ця чэ 
— у кра са ві ку тра ва не рас це.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне 
Дэм’я нюк з БельскаПадляшскага і Ула дзі
мі ру Цілюльку з Саколкі.

Адгаданка

на прэзентацыю кнігі 
„Historia Białorusinów Podlasia” 

Склеп з культурай 
Аб’яднання АБ-БА 

вул.Чэнстахоўская 6а, Беласток.

і сустрэчу з яе рэдактарамі 
Алегам Латышонкам 

і Славамірам Іванюком.

Сустрэча пачнецца канцэртам 
гурта “Кумы і сванькі”.

27.04.2017 (чацвер) 18:00 

Сап раў д ная па дзея. У на шу школь ную біб лі я тэ ку ў Крын ках прый шлі дзет кі з крын
ска га сад ка, упер шы ню. З за ці каў ле нас цю слу ха лі ра сказ пра пра цу біб лі я тэ ка ра, 
пра біб лі я тэч ныя буд ні. Ша ноў ных гас цей ча ка лі так са ма сюр п ры зы. Ад ным з іх быў 
ві зіт, так са ма пер шы, спа да ры ні Ві тал лі Кіш кель — спя вач кі мяс цо ва га хо ру ве тэ ра
наў «Па год на есень». Па дзя лі ла ся яна з на мі ве лі код ны мі ўспа мі на мі.

У дзі ця чым слоў ні ку па я ві лі ся з гэ тай на го ды но выя сло вы:
— ва ло кан не — ве лі код нае ка ля да ван не;
— ва ла каль ні кі — ве лі код ныя ка ляд ні кі;
— ва ла чон на — ве лі код ныя па да рун кі хрос ным дзе цям;
— пі рог — драж джа вая бул ка.
Хто сён ня ве дае, што ў Крын ках ка лісь ка ля да ва лі на Вя лік дзень. А вось на шы да

школь ні кі ўжо ве да юць. Ва ла каль ні кі сла ві лі Уваск рэ сен не Хры сто ва на бе ла ру скай, поль
скай і ра сей скай мо вах. Пад вок на мі хат, у якіх жы лі пан ны, гу ча лі «Па вы» і «Ка на пель кі» 
— не рэ лі гій ныя, на род ныя тво ры, якія ча ста па чы на лі ся сло ва мі «Эй, дзень доб ры, па ня
нэч ка, чом ні сто іш у акя нэч ка, чом ні сто іш, не выг лён даш, бэн дзе ехаць ко го жон даш».

Ча му вя ду чым ма ты вам ва ла каль ных пе сень бы ла па ва? Ма быць, зза яе кра сы, на па
мі на ю чай ве лі код ныя кра шан кі ці пі сан кі. Спа да ры ня Ві тал ля ва ло ка ла на пе ра ло ме 50х 
і 60х га доў. Удак лад ня ю чы, зай ма лі ся 
гэ тым хлоп цы. Як раз яе ста рэй шы 
брат быў га лоў ным пра ва ды ром гур т
ка ва ла каль ні каў.

— Я толь кі ха дзі ла за імі, — га во
рыць спа да ры ня Ві тал ля. — Бра лі мы 
з са бой вя лі кую кар зі ну на па да рун кі 
ад гас па да роў і ўлас на руч на зроб ле ны 
бу бен. Сту ка лі ў ак но і пра сі лі: „Pa ni 
gos po dy ni, pa nie gos po da rzu, czy moż na 
was roz we se lić i nam we so łym być?”.

Ка лі гас па да ры па га джа лі ся, та ды 
спя ва лі:

„Ton ka, lion ka, ka na piel ka.
Jesz cze toń sza, jak pa nien ka.
Pa wy pa sie, pió ra źbie ra.
A z tych pió rek wia nek wi je.
Wi ła, wi ła i uwi ła i do głów ki przysz pi li ła.
Skąd się wzie li buj ne wiat ry
I zar wa ły z pan ny wie niec i za nios ły w ciem ny Du naj.
Skraj Du na ju dróż ka isz ła i tą dróż ką pan na isz ła.
Na pot ka ła trzech ry ba cy. Trzej ry ba cy, rów ni bra cia,
A jed ne mu zło ty pier ś cień, a dru gie mu z pan ny wia nek,
A trze cie mu sa ma mło da, sa ma mło da jak ja go da.
A co bę dzie za nag ro da?
Ko pa ja jek na ta le rzu i kieł ba są ok rę co ne i bia łym se rem za wier szo ne”.
На ка нец га ва ры лі вер шык:
„Jes tem ja ża czek, jak pol ny ro ba czek.
Na dwo rze sto ję, zim na się bo ję.
Pi ra ha nie kra jaj cie, ca łe go daj cie.
Zło tów ki nie ża łuj cie, sto ofi a ruj cie,
Że by wa sze dzie ci pa mię ta li, że my w tych kra jach by wa li”.
Зап ла тай за ва ло кан не бы лі чыр во ныя яй кі і пі ра гі. Чыр во ны мі яй ка мі дзет кі ў свя

точ ныя дні гу ля лі на вя ско вай ву лі цы ў вы бі ван кі. Вы бі раць най мац ней шыя яй кі да
па ма га лі ім баць кі аль бо ста рэй шыя бра ты. За ва ла чон ным — із ноў за чыр во ны мі 
яй ка мі і пі ра гом — бег лі да хрыш чо ных баць коў. Хрыш чо ны спа да ры ні Ві тал лі, не да
ча каў шы ся, сам ся даў на ро вар, каб пры вез ці ёй ва ла чон на. Так бы ло ў Лаз ні сках, 
што ў Шу дзя лаў скай гмі не, род най вёс цы спа да ры ні Ві тал лі.

У сваю чар гу ста лыя на вед валь ні кі на шай біб лі я тэ кі вы сту пі лі пе рад гас ця мі з ма
стац кай пра гра май. Пра спя ва лі мы ва ла каль ныя пес ні з Азя ран, Кру шы нян і Пі раж
коў. Бы лі і на род ныя тан цы. Лы са га стан ца ваў з на мі даш коль нік Бар тэк Ку кіш. Гэ та
му тан цу на ву чы ла яго ста рэй шая ся стра Амэль ка — член ка лек ты ву «За ран ка».

На ка нец я і спа да ры ня Ві тал ля ат ры ма лі ад дзя цей і іх на стаў ніц сло вы па дзя кі 
і пры го жыя па пя ро выя квет кі, а на шы спя вач кі — ша ка лад ныя цу кер кі.

vІа ан на ЧА БАН

Вя лік дзень у біб лі я тэ цы Ла вач кі
Ез дзіў я 28 са ка ві ка гэ та га го да ў Гай

наў ку. Быў па год лі вы со неч ны дзень. 
Вяс на прый ш ла! Мно гія жы ха ры го ра да, 
а першна перш у пен сі я нер скім уз рос це, 
вый ш лі з ма лы мі дзяць мі, а то і з са бач ка
мі на шпа цыр у парк, на ла вач кі ў скве ры
кі. Вось імен на на ла вач кі. У Гай наў цы іх 
шмат. Пра гэ та пак ла па ці лі ся га рад скія 
ўла ды. Мно гія ла вач кі зна хо дзяц ца пад 
даш ка мі. Та ды і дождж не страш ны. Ёсць 
дзе сха вац ца ад яго.

Пры го жыя драў ля ныя (гэ та важ на, бо 
та кія як раз пры яз ныя ча ла ве ку) аран жа
ва га ко ле ру ла вач кі суст рэ нем на ву лі цах 
3 Мая, Піл суд ска га, Ба то рыя, Ве ра бея, Лі
па вай, Ра ка вец ка га і ін шых. На іх мож на 
па ся дзець у га рад скім пар ку ў ча ты рох ву
голь ні ку ву ліц Піл суд ска га, Ар міі Кра ё вай, 
Пар ка вай і Зі на, у скве ры ках ля га лоў най 
ву лі цы 3 Мая, ля скры жа ван ня з кру га вой 
раз вяз кай ву ліц 3 Мая, Вар шаў скай, Пар
ка в ай і Ве ра бея.

Ла вач ка мі ча ста ка ры ста юц ца ста рэй
шыя лю дзі, якія вяр та юц ца з па куп ка мі да
до му. Яны, па жы лыя лю дзі, хут ка стам ля юц
ца і пры ся дуць, каб ха ця кры ху ад па чыць. 
Ап ра ча та го і цяж кія „па ке ты” па ста вяць 
ка ля ся бе на ла вач цы, а не на пя сок — ён 
жа бы вае мок ры і заб ру джа ны. Ла вач кі 
для ста рэй шых вя лі кая вы га да. На ла вач кі 
ах вот на са дзяц ца і дзе ці.         (яц)
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У па ле скай глы бін цы (83)Што зна чыць сло ва Пры пяць?
— Тлу ма чэн ня трэ ба шу каць 

дзесь ці ка ля Чар но бы ля, — ка
жа гі сто рык Сця пан Ала сюк.

— Ча му як раз там?
— Бо ў лю ба шоў скіх га вор ках гук «я» 

не вы сту пае, та му та кое сло ва тут не маг
ло ўзнік нуць.

Па чуць та кі лін г ві стыч ны ар гу мент 
у ад но сі нах да па ле скіх рэк гэ та свя та. 
Най больш рас паў сю джа ная вер сія, што 
Пры пяць пай ш ла ад сло ва «пры пі наць». 
Ка ра цей, гэ та та кая ра ка, дзе па яе бе
ра гах лю дзі пры пі на лі лод кі. Каб пад біць 
ве ра год насць гэ тай вер сіі, ча ста пуб лі ку
юць здым кі тых жа ло дак, па кі ну тых ля 
бе ра гоў ра кі. Та кая гі сто рыя про стая і для 
ўсіх зра зу ме лая. І ад на ча со ва зя лё ная, 
ін фан тыль ная. Як раз на зо вы рэк за хоў
ва юць са мы ста ры і не раз га да ныя сэнс. 
Ча ста гэ та моў ны рэ лікт па вы мер лых, 
за гі ну лых на ро дах. Вось у ча сы Ге ра до та 
на прып ры пяц кай тэ ры то рыі наз ва ныя 
неў ры, бу ды ны, скі фы. А са ма ра ка для 
ста ра жыт на га па да рож ні ка явіц ца паў ноч
ным мо рам, за якім ужо ка нец све ту.

Тым не менш імё ны рэ чак ва ўсім све
це пры ду ма ны па вод ле ад на го прын цы
пу. Най час цей яны вы яў ля юць ха рак тар 
ра кі. У гэ тым мес цы Сця пан Ала сюк пра
па на ваў не ба наль ны ва ры янт:

— Маг чы ма, сло ва «пры пяць» зна
чыць «бяз гуч ная, глу хая да ро га». Яна 
ця гам уся го го да, на ват та ды ка лі раз
лі ва ец ца на дзя сят кі кі ла мет раў, плы ве 
бяз гуч на ды што крок ме ан д руе, раз лі
ва ец ца, ця чэ ў не каль кіх рэ чыш чах, што 
лёг ка згу біць да ро гу, ка ля сіць у ад ным 
мес цы або вып лыс ці ў зу сім ін шым, не па
жа да ным, мес цы.

Апош няя вер сія па ды хо дзі ла да ха рак
та ру прып ры пяц кіх лю дзей, якія зда ва
лі ся ла год ны мі і ад на ча со ва не раз га да
ны мі. Кож ны хто сю ды пат ра піў, ад чу ваў 
ра дасць і ад на ча со ва страх. Мя не не 
па кі да ла яш чэ ўра жан не, што пад на га мі 
плы ве па дзя мель ная ме га ра ка або зна хо
дзіц ца мо ра.

* * *
Яш чэ больш здзіў ля ла ад на рэч. Ніх

то да клад на не ўмеў ска заць ад куль 
вып лы вае Пры пяць. На ват у лі та ра ту ры, 
якую пра па на ваў Пры пяц кі на цы я наль ны 
парк, па ча так паз на ча лі зу сім у ін шым 
мес цы, чым па да юць афі цый ныя кры
ні цы. У час раз мо вы ака за ла ся, што 
ніх то з пар ку не з’ез дзіў да кры ніц, каб 
пра ве рыць і па ба чыць на свае во чы па
ча так па ле скай Ама зон кі. Тое ж са мае 
да ты чы ла кан чат ко ва га ад рэз ка ра кі, які 
ўлі ва ец ца ў Кі еў скае ва дас хо віш ча. Уся 
за ці каў ле насць зво дзі ла ся толь кі да меж 
ра ё на. Тое, што ад бы ва ла ся ў су сед няй 
«гмі не», зда ва ла ся чу жым, не ці ка вым 
і на ват ва ро жым. Мен таль ную пе ра ва гу 
заў сё ды дэ ман ст ра ва лі жы ха ры больш 
зад ба ных і ба га цей шых ра ё наў. У гэ тай 
між ра ён най ту соў цы асоб нае мес ца вы
дзя ля ла ся пры пяц кім жы ха рам на тэ ры
то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Гэ ты ад рэ зак 
ра кі лі чы лі не да ступ най чу жы най, у якой 
свае спра вы і прэ стыж.

У гэ тым мес цы так са ма па зі тыў на 
здзі віў Сця пан Ала сюк, які, як ням но гія ін
тэ лі ген т ныя лю дзі на Па лес сі, ра зу меў су
вя зі з Пін скаТу раў скім кня ствам. Шмат 
у чым да па маг ла тут жы вая па мяць па ка
лен няў. Вось у яго Сэ лі ску ста рыя спя
ва лі ста ра жыт ную пес ню «А в Ту ро вэ на 
му ро ве». І ён, бу ду чы дзі цём, уяў ляў той 
за ла ты Ту раў ХІІ ста год дзя і ве рыў, што 
та кі го рад іс нуе яш чэ на све це. До каз на 
іс на ван не го ра да з цу да дзей най вы я вай 
Ба га ро дзі цы ўну ша ла ра ка, якая вя ла 
ў той жа Ту раў. Для лю дзей з па ка лен ня 
дзя доў та кое па да рож жа зда ва ла ся не 
толь кі на ту раль ным, але і адзі ным. Гэ та 
свед чы ла пра ад но. Яш чэ для па ка лен ня 
дзя доў гі сто ры ка ра ка яві ла ся шля хам 
і до мам. У да ро зе на Ту раў лю дзі спы ня
лі ся ў прып ры пяц кіх сё лах, там на ча ва лі 
і дзя лі лі ся з імі ядой і апо ве да мі. Па да
бен ства га во рак, сты лю жыц ця і гу стаў 
за стаў ля ла ду маць пра ся бе як пра сва іх 
лю дзей з да лё кіх, ад нак не зу сім чу жых 
сё лаў.

Па коль кі па да рож жа з ця чэн нем ра кі 
з’яў ля ла ся на ту раль най спра вай, на
столь кі зва рот ная да ро га пат ра ба ва ла 

ад па чын ку і да па мо гі мяс цо вых лю дзей. 
Та кі спо саб ка му ні ка цыі і гра мад скіх зно
сін іс на ваў па шас ці дзя ся тыя га ды ХХ 
ста год дзя. У па мяць гэ тай з’я вы сён ня 
пра маў ля юць проз віш чы, якія вы сту па
юць толь кі ў прып ры пяц кіх сё лах.

* * *
Сваё па да рож жа па Пры пя ці я па ча

ла з ві зі ту ў ляс ной мяс ці не Буд ні кі, што 
ў Лю бом ль скім ра ё не. Тут па зна ча ны афі
цый ны па ча так ра кі. Ад сюль сем кі ла мет
раў да Бу га. Па ча так Пры пя ці ўяў ляе са
бой роў, пе рат ка ны шлю за мі. У час су хіх 
га доў пэў ныя ад рэз кі ка на лаў пе ра сох

лыя, ін шыя на пам па ва ныя ва дой. Ме лі я
ра цыя знач на ска ле чы ла кра я від і пры вя
ла да гас па дар чай ру і ны. На адаб ра ных 
ле су па лет ках, дзе за кал гас ных га доў 
се я лі лён і грэч ку, сён ня за ляг лі сум ныя 
аб ло гі са ску пым пу ста зел лем. Той, хто 

па ба чыць па ча так «па ле скай Ама зон кі», 
ад ра зу за бу дзец ца пра ра ман ты ку.

Ха ця, не да кан ца так!
Схіль насць да ідэ а лі за цыі ра кі ў най

боль шай сту пе ні пра яў ля юць аў та ры 
з Рэс пуб лі кі Бе ла русь, тобок тыя, якія 
ні ко лі не па бы ва лі ў гэ тым не да ступ ным 
кут ку Ук ра і ны. Яны ча ста па раў ноў ва
юць Пры пяць да ліст ка ляс ной па па ра ці. 

Ні бы та та кі кшталт уяў ляе са бой ра ка 
і яе пры то кі з вы сі кос ма су. Больш апан
та ныя лі ры кі па раў ноў ва юць той лі сток 
да ча роў най па па ра ціквет кі. Маг чы ма, 
у сва ім твор чым па лё це «ба чаць» свет 
да ме лі я ра цый най эпо хі. Пап раў дзе пер
шыя сто кі ла мет раў Пры пя ці ўяў ля юць 
са бой ну дот ны і пе ра сох лы роў, а ча сам 
не каль кі ра воў. Та кі від цяг нец ца аж но 
за ста ра жыт нае Рат на.

Мне ад нак ма гіч нафла ры стыч нае 
па раў нан не па ды хо дзі ла да сма ку. Ад 
дзі каляс ных Буд ні каў па ста ра жыт ны 
Но бель, быц цам пу ця вод ная зор ка, суп
ра ва джа ла мя не ад на рас лі на. Мо ва пра 
жоў тыя гар ла чы кі, якія па ра ста юць бе ра
гі Пры пя ці. Маг чы ма, гэ тую рас лі ну за вя
лі тут са мыя ста ра жыт ныя на ро ды, якія 
ся лі лі ся на яе вы со кіх бе ра гах. Гар ла чык 
зай мае асоб нае мес ца ў кух ні па ле шу
коў. Ад пра дзе даў спа кон вя коў тут збі ра
лі све жыя ка рэ ніш чы гар ла чы ка і лі чы лі 
іх пер шым, вяс но вым сма коц цем. Маг
чы ма, каб за ха ваць па пу ля цыю рас лі ны, 
яе на садж ва лі і даг ля да лі як сён няш нюю 
ка пу сту ці па мі до ры. Бе раг ра кі (а так са
ма во зе ра) тут ве ра год на слу жыў яш чэ 
як ва дзя ны ага род. Ці ка ва, што той сма
ка ві ты гар ла чык рас лі на лёг ка ат рут ная. 
І гэ та так са ма па са ва ла да Па лес ся. Маг
чы ма, гэ ты сма ка ві ты гар ч ла чык да па ма
гаў яш чэ ў ма гіч ных і ле ка вых прак ты ках, 
якія па сён няш ні дзень прац ві та юць у гэ
тым за кут ку цэн т раль на ай Еў ро пы.

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

n Вадзяны агарод і калонія белых чапляў


