
№ 39 (3202) Год LXIІ          Беласток, 24 верасня 2017 г.      Цана 2,50 зл. (у тым VAT 5%)

http://niva.bialystok.pl
redakcja@niva.bialystok.plPL ISSN 0546-1960              NR INDEKSU 366714

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

0
0

9

3
9

20 гадоў навучання... è3

Новая дырэктар БДКè8

Ганна Кандрацюк: — Ты, як адна з нямногіх нашых 
настаўніц, заўсёды размаўляеш з вучнямі па-белару-
ску. У школе, на горадзе, у час розных паездак. Чаму 
гэта такое важнае?
Аліна Ваўранюк: — Настаўніку беларускай мовы трэба 
працаваць больш сэрцам, чым галавою. Я цэлае жыццё 
падкрэсліваю, што быць настаўнікам мовы нацыянальнай 
меншасці гэта не тое самае, што настаўнікам усіх іншых 
разам узятых прадметаў. Думаю, няма нічога горшага, 
чым настаўнік, які гаворыць толькі на ўроку, або выказвае 
толькі некаторыя фразы па-беларуску, а калі крычыць, 
то крычыць ужо на польскай, бо так ён прывык. Усюды 
і заўсёды трэба размаўляць з вучнямі па-беларуску, гэта 
звычайная, натуральная справа.

ГК: — У школьныя гады Ты размаўляла па-беларуску?
АВ: — Не.

ГК: — Як адбылася Твая перамена?
АВ: — Я пайшла на працу ў бельскую „тройку” і шмат 
часу праводзіла з Марылькай Базылюк. Ну і стала мне 
сорамна, што ўсе мае сябры размаўляюць на беларускай 
мове, а я адна на польскай. Я здаўна ведала, што я не 
полька. Калі збіраліся мае бацькі і сям’я і яны пачыналі 
гасцяваць, то яны гаварылі па-свойму і спявалі беларускія 
песні. Потым, калі я перамагла сябе і стала да бацькоў 
гаварыць па-беларуску, то думаю, для іх гэта было вельмі 
дзіўнае. Мая бабуля да канца сваіх дзён звярталася да 
мяне па-беларуску, а да маёй сястры па-польску. Так што 
я свядома пачала карыстацца мовай у дарослым жыцці. 
І можа таму гэта так вельмі цаню. Іншая справа, мне вель-
мі падабаецца праца настаўніцы беларускай мовы.

ГК: — У бельскай „тройцы”, як памятаю, Ты працава-
ла настаўніцай пачатковага навучання.
АВ: — Працавала ў малодшых класах І-ІІІ, але што ці-
кавае, я там карысталася мовай не толькі ў час урокаў 
беларускай мовы, старалася гаварыць па-беларуску на 
тэхніцы, пластыцы, фізкультуры. Прыязджалі тады да мя-
не на ўрокі Лёнік Тарасэвіч, Эля Бэзюк, якая пад гітару 
вучыла беларускіх песень. Магчыма, гэта была такая nad-
gorliwość neofity, але так было. У 1997 годзе, калі дзве га-
давыя групы закончылі вучобу ў беларускім садку, бацькі 
вырашылі, што дзяцей трэба далей вучыць роднай мове. 
І яны якраз запрасілі мяне, каб вучыць іх дзяцей.

ГК: — Першыя 
гады Ты даяз-
джала аўтобу-
сам з Бельска ў 
Беласток. У Вас 
тады былі малыя дзеткі. Не баялася Ты такога выклі-
ку?
АВ: — Як цяпер пра гэта думаю, то здзіўляюся, што ніко-
му тады не прыйшло ў галаву, што я трачу свае грошы 
на даезды. З грашыма ў нас заўсёды былі праблемы. 
Але я не думала, што гэта нейкая страта. Я страшэнна 
зайздросціла маім беластоцкім сябрам таго, што іх дзеці 
ў беларускім садку. Калі ў рэшце рэшт мы вырашылі, што 
пераедзем жыць у Беласток, зразу паслалі сваіх дзяцей 
у садок. Мяне вельмі цешыла, што наша Нінка з трох га-
доў будзе хадзіць у садок. Аляксандр хадзіў адзін год.
Так што спачатку я даязджала з Бельска ў Беласток, а по-
тым наадварот. А яшчэ я тады працавала метадыстам 
пачатковага навучання. Гэта былі два страшэнна цяжкія 
гады, якраз уваходзіла рэформа адукацыі. На працягу 
тыдня я вяла тры-чатыры майстар-класы для настаўнікаў. 
Але было цікава, файна.
Ну, слухай, вучыць дачку Віктара Шведа, гэта было для мя-
не такое воў! Людзі ўжо пазабывалі, а гэта мы ў Беластоку 
вярнулі навучанне беларускай мове з першага класа.

ГК: — Памятаеш першыя ўрокі ў Беластоку?
АВ: — Ад пачатку я ведала, што гэта вялікая адказнасць. 

Мне падабаецца быць настаўніцай 

беларускай мовы!

Інтэрв’ю з Алінай Ваўранюк, настаўніцай беларускай мовы, аўтаркай падручнікаў, 
аніматаркай культуры, намесніцай старшыні аб’яднання АБ-БА.

Я страшэнна перажывала, старалася, каб усё было доб-
ра. Тады на ўрокі прыходзілі таксама бацькі, многа спраў 
мы вырашалі разам...

ГК: — На пачатку было шэсць вучняў.
АВ: — Я ўсіх іх памятаю. Цяпер вельмі перажываю, бо 
Майка Більмін нарадзіла сына і тыдзень таму я сустрака-
лася з яе Тымкам. А як першы раз пабачыла яго здымкі, 
то адчувала так, быццам гэта быў мой унук. Магда Карчэў-
ская мае дачку, яшчэ яе не бачыла, бо яна жыве ў Шве-
цыі. Ну, гэта такія файныя эмоцыі.
Разам з бацькамі мы зжыліся і пасябравалі. Яны ва ўсім 
давяралі мне, я ва ўсім давярала ім. Гэта засталося па сён-
няшні дзень, гэта відаць хоць бы на летніках, калі бацькі 
аддаюць на тыдзень малых дзяцей, і яны тыдзень, без ма-
більнікаў, разам са мной. Гэта давер і вялікая адказнасць.
Але вяртаючыся ў гэты першы клас. Тады паўсталі такія 
ідэі, як Калядны вечар ці Развітанне з восенню. Я стара-
лася рабіць як найбольш адкрытых урокаў, паказваць 
бацькам як працуем, што мы робім. Памятаю як хадзілі 
ў „Ніву” калядаваць з дзяцьмі. Ну, такога не забываецца. 
Хоць з таго часу ўжо прайшло дваццаць гадоў, здаецца 
быццам усё было ўчора.

ГК: — Дваццаць гадоў гэта такі перыяд, калі можам 
прыкмеціць вынікі дзейнасці. Што лічыш сваім най-
большым дасягненнем?
АВ: — Гэта адукацыйны пакет для класаў І-ІІІ. Гэта сцэна-
рый заняткаў для першага класа. Гэта падручнікі: Леман
тар і Кругагод. Гэта настольныя гульні, я іх апрацавала, 
а Міраслаў Здрайкоўскі мастацка аформіў. Гэта музыч-
ныя дыскі для класаў І-ІІ-ІІІ. Калі гаварыць пра эмоцыі, іх 
адчуваю кожны год на „Басовішчы”. Там заўсёды бачу 
эфекты сваёй працы. Ці як еду на „Трыялогі” і бачу, што 
мае дзяўчаты працуюць там валанацёркамі. Думаю, бела-
стоцкія выпускнікі гэта будучая беларуская эліта.

ГК: — Разам з адкрыццём „Склепу з культурай” Ты 
стала яшчэ аніматаркай культуры. Вашы праекты як 
„Падляшскія хронікі” ці „25 АБ-БА Аркестр” знакамі-
та папоўнілі праграму Агульнапольскага фестывалю 
„Усход культуры”. 
АВ: — Адно з большых маіх дасягненняў гэта сцэнарый 
і інсцэніроўка спектакля „Ой даўно-даўно”. Першапачат-
кова мы спадзяваліся, што будзем ездзіць з гэтым спек-
таклем па школах, а пасля, калі сталі ездзіць па вёсачках, 
зразумелі, што найфайней выступаць якраз там, для на-
шых людзей...

ГК: — У Машчоне-Панскай, Тымянцы ці Сынкаўцах 
Ваш спектакль быў пэўным дапаўненнем мастацкай 
прасторы. Вы выходзілі да людзей падобных на геро-
яў „Падляшскіх хронік”.
АВ: — Людзі вельмі жыва рэагавалі, перажывалі. Па-
мятаю тыя эмоцыі, смех, але і слёзы. Думаю, гэта было 
вельмі важнае для ўдзельнікаў. Апрача таго яны стварылі 
вельмі моцную групу маладых, актыўных людзей. Яны па 
сённяшні дзень шчыра з сабою сябруюць. Калі разам 
цяпер нешта робяць, то і пасварацца, і паладзяцца. Зда-
раюцца канфлікты. Пры арганізацыі „Басовішча” нялёгка 
абысціся без канфліктаў, але потым і так працуюць ра-
зам. Дзякуючы ім я таксама навучылася, што часам трэба 
забывацца пра тое дрэннае, думаць пра тое, што добрае. 
Дзякуючы гэтым выездам я пазнаёмілася са шмат якімі 
людзьмі на Беласточчыне.
Вядома, вялізны гонар, калі мы выступалі ў Варшаве ці 
ў Нью-Йорку. У Нью-Йорку выступалі ў царкве. Як пабачы-
лі, што там сядзіць Зянон Пазьняк і будзе глядзець наш 
спектакль, ну, гэта былі вельмі вялікія нервы. А пасля ён 

выказаў сваё 
прызнанне, 
гаварыў як 
важная справа 
захаваць сваю 
мову і дыялекты. 

Я тады схавалася за заслонкай і проста плакала. Гэта 
былі вялізныя эмоцыі. І не справа ў тым, што гэта была 
Амерыка. Думаю, што гэтыя людзі, эмігранты, якія так 
многа перажылі, глядзелі гісторыі з Падляшша, слухалі, 
плакалі і спявалі разам з нашымі ўдзельнікамі. Думаю што 
кантакты з людзьмі важнейшыя, чым выступ на „Усходзе 
культуры”. Хаця не часта здараецца, што апрача фальк-
лору там пакажуць нешта беларускае. Праект „25 гадоў 
АБ-БА Аркестр” прыдумаў Юрка Асеннік. Выбралі мы тыя 
песні, якія нам найбольш падабаліся і вырашылі, што му-
зычным кіраўніком будзе Лявон Вольскі. З Ігарам Вараш-
кевічам, Аляксандрам Памідоравым, з Вольскім мы былі 
знаёмы, ведалі Кшыся Сяськевіча, але выцягнуць яго 
з небыцця на сцэну было вельмі-вельмі цяжка. Падобна 
было з „Сенькам”. Ён смяяўся, што толькі тады выступіць 
на сцэне, калі Лявон Вольскі пераробіць яго шызафрэнію 
на рэгі. Для мяне цікава было патлумачыць дзецям словы 
песень. Напрыклад, у песні „Тры чарапахі”, што такое 
„камунальныя пахі”. Здаецца гэта банальна, але няпраў-
да, гузік банальна! Але калі прагучала такое на сцэне, то 
сэрца расце. Дзякуючы гэтай працы я перажыла файныя 
эмоцыі, якіх ніхто мне не забярэ.
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Сваімі вачыма

Гэта праўда ці не?

Грыбны сезон 

Вінаваты

Ты дзень на зад у гэ тым мес цы ўзгад ваў 
я пра лю бі мую спра ву ма ёй ма мы — ка ра-
леў ства кве так у пры хат нім ага род чы ку. 
Ця пер рас па вя ду пра ма гіч ны свет грыб-
но га збі ран ня, які для май го та ты быў 
і на да лей за ста ец ца са праўд ным за хап-
лен нем. Уз гад ваю тут пра гры бы не вы пад-
ко ва. За раз у ве рас ні ма ем іх са праўд ны 
ўра джай. Даў но не бы ло та ко га ма са ва га 
з’яў лен ня ба ра ві коў у адзін мо мант. Та кая 
ку му ля цыя быц цам у ла та рэі, толь кі вый-
г ра ных і шчас лі вых ты ся чы, а не толь кі 
адзін кі. Мок рае ле та і ве рас нёў ская цеп-
лы ня зра бі лі свой па да ру нак ама та рам 
грыб ной спра вы. Лю дзі ры ну лі ў лес, каб 
ад вес ці ду шу і па чуць ра дасць ад бяск-
роў най, па ляў ні чай спра вы. Так, так, не 
па мы ля ю ся. Збі ран не гры боў то та кі су ра-
гат муж чын ска га пер ша быт на га за нят ку. 
Вы яў лен чай фор май па ляў ні чай спра вы 
ў ру ках грыб ні ка з’яў ля ец ца ме на ві та нож. 
Са праўд ны грыб нік, іду чы ў лес, не бя рэ 

абы-яко га на жа. Не ха пае ў ру ку ней кіх 
ку хон ных пры лад жон кі. У яго ў кі шэ ні му-
сіць ля жаць ад мыс ло вы, скла дан чык-сці-
зо рык. Руч ка па він на быць на шы ры ню да-
ло ні, а вост рая част ка — з цвёр дай ста лі. 
Та кое ля зо, пра якое ніх то не ска жа і не 
аб с мяе, што ту пое як сра ка. Або ма лое, 
што мож на ім толь кі мы шэй ха ра шаць. Та-
кім сці зо ры кам мож на ў лю бым вы пад ку 
зрэз ваць не толь кі гры бы, але і без праб-
ле мы пры цяць га лін ку ці скро іць яду. Нож 
грыб ні ка, ка лі не но сіць ён яго з са бою 
што дзень, спа чы вае заў сё ды ў ад мыс ло-
вым мес цы, ча ка ю чы свай го гас па да ра. 
Як ду баль тоў ка ча кае пра фе сі я наль на га 
па ляў ні ча га.

Дру гім не менш важ ным вы яў лен нем 
сап раў д на га грыб ні ка па ві нен быць ко-
шык. І хай на ват зной дзе ён толь кі ад на-
го, ці пяць гры боў, му сяць яны знай с ці 
са бе мес ца ў год най пра сто ры. Гры бы 
лёг ка ло мяц ца, та му па ке ты і тор бы гэ та 
здзек над іх няй пры га жос цю. Му сяць 
яны про ста кра са вац ца на ві да во ку, а не 
быць сціс ну ты мі і па ду ша ны мі. Ка лі ча ла-
век збі рае гры бы ў ко шык, то яны хут чэй 

трап ля юць та ко му на во чы, а не тым дру-
гім з па ке та мі. Ка лі мы ў дзя цін стве вып-
раў ля лі ся з бра та мі па гры бы, то, зра зу-
ме ла, спа бор ні ча лі, хто з нас най больш 
наз бі рае ба ра ві коў. Та ды кож ны з нас 
пад но сам вы маў ляў са мую, про стую 
за мо ву «грыб чы кі, грыб чы кі ідзі це ў мой 
ко шык». І бы ва ла іш лі як за ча ра ва ныя 
ў на шы ко шы кі. Бы ло ўсё спра вяд лі ва, 
роз ні цы па між на мі не бы лі най вя лік шыя. 
Ну, зра зу ме ла, мы та ды заў сё ды прай-
г ра ва лі з баць кам. Але ўжо бу ду чы пад-
лет ка мі, зда ра ла ся ча са мі ад на му з нас 
ча ты рох бра тоў і пе раг наць та ту ў коль-
кас ці грыб ных тра фе яў. Тут яш чэ ад но 
па яс нен не грыб ной спра вы нас, пуш чан-
скіх дзі ку ноў. Для май го баць кі гры бом 
лі чыў ся толь кі ка ра леў скі ба ра вік. Ён як 
грыб нік-па ляў ні чы га няў ся пе рад усім за 
імі. Ну, зра зу ме ла, у за леж нас ці ад се зон-
нас ці гры боў збі раў лі січ кі, крас ню кі, пах-
ню кі, зя лён кі, сі ня кі, апень кі, і так са ма на 
суп бэт кі — сы ра еж кі. Але ме на ві та толь-
кі ба ра ві кі пе ра ліч ваў на шту кі, быц цам 
тра фей ную звя ры ну пас ля па ля ван ня. 
Раск ла даў адзін ка ля ад на го, чор на га-

ло вых ка ля чор на га ло вых, свет лых ка ля 
свет лых, тыя з бе лы мі спа да мі асоб на ад 
ужо па зе ля не лых. Гля дзеў на іх з та кой 
улюб лё нас цю і ад на час на га нар лі вас цю, 
вы маў іх ас ця рож на з ко шы ка за нож кі, 
ні ко лі за ша пач ку; нас ме на ві та муш т ра-
ваў та ды та кі мі сло ва мі, ка лі ру ка ўзя ла-
ся за ша пач ку: «А каб ця бе так увесь 
час за га ла ву ця га лі, пры ем на та бе бы ло 
б?». Па ша на і па ва га да саб ра ных ляс-
ных скар баў пат ра ба ва лі па дзя ка ваць 
ма ці-на ту ры за яе шчод расць. Бо су ша-
ныя гры бы да ва лі так са ма і фі нан са вы 
пры бы так. За ве зе ныя і пра да дзе ныя 
пе рад ка та ліц кі мі Ка ля да мі ў Вар ша ве 
да ва лі доб рую вы руч ку пе рад свя точ ны-
мі па куп ка мі і бы лі важ ным пры быт кам 
у гас па дар цы. У зі мо вы пе ры яд у пуш чан-
скіх ха тах з’яў ля ла ся шмат ган д ля роў-
пе ра куп ш чы каў, якія скуп ля лі су ша ныя 
гры бы, каб по тым пе рап ра даць іх да лей 
у Поль ш чу.

Са мае ад нак га лоў нае тое, што саб-
ра ныя гры бы бы лі важ ным фак та рам 
у на шай бе ла ру ска-ся лян скай кух ні. Со-
ле ныя, ма ры на ва ныя, су ша ныя, а за раз 
на ват ма ро жа ныя. Усё гэ та мож на пе рап-
ра ца ваць і ўзба га чаць што дзён ны ся лян-
скі ра цы ён. Кат ле ты грыб ныя, на чын кі, 
су пы — усё гэ та пра ца ві тыя ру кі на шых 
мам рых та ва лі на што дзён ны стол. За-
раз у рэ ста ра нах пла цяць за грыб ныя 
стра вы не ма лыя гро шы, а мы ўсе гэ тыя 
па хі і сма кі ме лі ўдо валь што год.

Яў ген ВА ПА

Ад ва кат — асо ба, пра фе сі яй якой 
з’яў ля ец ца ака зан не ква лі фі ка ва най 
юры дыч най да па мо гі фі зіч ным і юры дыч-
ным асо бам (ар га ні за цы ям), у тым лі ку 
аба ро на іх ін та рэ саў і пра воў у су дзе. 
А ад ва ка ту ра як пра фе сія вя до мая са 
ста ра жыт ных ча соў.

Так пра ад ва ка та і яго пра фе сій ныя 
аба вяз кі га во рыць ві кі пе дыя. І са праў ды, 
пра фе сія ад ва ка та вя до мая з ча соў ста ра-
даў ня га Ры ма. Ну а ад ва кат у прын цы пе 
быў заў сё ды. Кож ны, хто ней кім чы нам 
аба ра няў та го, ка го су дзі лі, і быў ад ва ка-
там. З’яў лен не ад ва ка та як пра фе сіі пап ро-
сту ста ла пад вы шаць ква лі фі ка цыю гэ та га 
ча ла ве ка. Ста лі з’яў ляц ца вя до мыя ад ва-
ка ты, якія аба ра ня лі лю дзей лепш чым ін-
шыя. Зра зу ме ла, што та кія аба рон цы бы лі 
больш за пат ра ба ва ны мі, ну і ад па вед на 
больш да ра гі мі. Клі ент, ён жа за каз чык, 
і быў га лоў ным ацэн ш чы кам пра цы ад ва-
ка та.

Зда ва ла ся б усё тут про ста і ні чо га 
больш пры дум ваць не трэ ба. І гэ тая схе ма 
ста но віц ца пры ваб най там, дзе га лоў ным 
у су до вым пра цэ се лі чыц ца по шук праў-
ды. Там, дзе суд за ці каў ле ны ў рэ аль най 
ацэн цы ві ны пад суд на га, каб вы нес ці яму 
мак сі маль на спра вяд лі вы пры га вор, або 
ап раў даць цал кам. Ме на ві та там, і той хто 
аба ра няе, і той хто аб ві на вач вае, на роў-
ных спа бор ні ча юць у за ле су да. І да са ма-
га кан ца не вя до ма хто пе ра мо жа.

А вось там, дзе пры га вор вя до мы яш-
чэ да та го, як па чаў ся суд, пра фе сія ад-
ва ка та ста но віц ца цал кам не пат рэб най. 
Мне як пра ва а ба рон цу пры хо дзі ла ся 
пры сут ні чаць на мно стве су до вых пра-
цэ саў. Боль шасць гэ та бы лі ад мі ніст ра-
тыў ныя спра вы. І тым не менш, лю дзі, 
якія пер шы раз трап ля лі ў за лу су да як 
аб ві на ва ча ныя, вель мі спа дзя ва лі ся на 
ад ва ка та. А вось тыя, хто ўжо быў ра ней 
зна ё мы з сён няш нім бе ла ру скім пра ва-
суд дзем, не лі чы лі па трэб ным губ ляць 
на ад ва ка та час і гро шы. Ну і са праў ды. 
У дзе вя но ста дзе вя ці ад сот каў вы пад каў 
я і мае ка ле гі, зы хо дзя чы са свай го ўлас-
на га дос ве ду, з дак лад нас цю прад каз ва-
лі як бу дзе за кон ча ны пра цэс і які бу дзе 

пры га вор. На ват мы ве да лі пры суд яш чэ 
да па чат ку су до ва га пра цэ су. У та кой 
сі ту а цыі аб са лют на ла гіч ным зда ец ца 
пы тан не: а на вош та па трэб ны суд уво-
гу ле? Ня хай бы той мі лі цы янт, які сха піў 
ак ты ві ста на мі тын гу ці пі ке це і вы но сіў 
бы пры суд, раз гэ ты пры суд ужо вя до-
мы. Зэ ка но мі лі б дзяр жаў ныя срод кі. Ну 
а пры сут насць ад ва ка та ў та кой сі ту а цыі 
ўво гу ле вы гля дае аб сур д най.

Зра зу ме ла што раз мо ва ідзе пра ста-
сун кі ўлад з апа зі цый на наст ро е най част-
кай гра мад ства. Хоць у ін шых вы пад ках, 
я ду маю, сі ту а цыя вы гля дае вель мі па-
доб на. На вош та мя няць схе му, ка лі гэ тая 
цал кам за да валь няе ўла ду. І ка лі мож на 
пап ро сту іг на ра ваць усе до ва ды ад ва ка-
та, то на вош та та кі ін сты тут уво гу ле.

Але ж та кі ін сты тут ёсць. Дык на вош та 
ён па трэб ны? Ад каз на гэ тае пы тан не 
пры хо дзіць толь кі адзін. Хі ба ад ва кат у Бе-
ла ру сі па трэб ны вы ключ на для та го, каб 
мы хоць знеш не ней кім чы нам бы лі па-
доб ны мі на лю дзей. Маў ляў, у нас, так як 
і ў ін шых кра і нах, ёсць на ват ад ва ка ты.

І тут ад ва кат ужо на бы вае зу сім ін шае 
зна чэн не. Ён як ін сты тут іс нуе для пад-
ма ну, для та го, каб пыл пу скаць у во чы 
ін шым. Толь кі вось у та кой сі ту а цыі трэ-
ба, каб ад ва ка ты бы лі цал кам руч ны мі, 
поў нас цю за леж ны мі ад ула ды, кан т ра ля-
ва ныя і кі ра ва ныя ёю.

Та му ў Бе ла ру сі не клі ент з’яў ля ец ца 
га лоў ным ацэн ш чы кам пра цы ад ва ка та, 
а ўла да. Ме на ві та яна праз, пры кла дам, 
мі ні стэр ства юсты цыі пра во дзіць пра вер-
ку ад ва ка таў і прыз на чае пе ра а тэ ста цыі. 
І ква лі фі ка цыя ад ва ка та вы зна ча ец ца 
зу сім не коль кас цю вый г ра ных спраў. 
А то не ўсе ад ва ка ты ў Бе ла ру сі ве да юць 
сваё мес ца. Ёсць і та кія, якія вель мі сур’-
ёз на ста вяц ца да сва ёй мі сіі і спра бу юць 
рэ аль на аба ра няць сва іх клі ен таў, на ват 
ка лі тыя прад стаў ні кі апа зі цыі.

І вось ужо ідуць чар го выя і па за чар го-
выя пе ра а тэ ста цыі. І вось ужо ад моў ную 
атэ ста цыю ат рым лі вае вя до мая ад ва кат-
ка Мін скай га рад ской ка ле гіі ад ва ка таў 
Ган на Бах ці на. І вось ужо ўсім яс на, што 
не яна апош няя.

І вось ужо Бе ла русь рэ аль на на блі жа-
ец ца да та го мо ман ту, які ра ней мож на 
бы ло ўба чыць толь кі ў вель мі ка ме дый-
ных філь мах, ка лі ад ва кат па ды маў ся і ка-
заў пра пад суд на га толь кі ад но сло ва: 
„Ві на ва ты!”.

Вік тар СА ЗО НАЎ

Апа ка ліп січ ную на ві ну пры нёс мне су-
сед, га ра чы слу хач Ра дыё Ма рыя. Я ся род 
су се дзяў маю і тых, хто не слу хае Ра дыё 
Ма рыя. І гэ та не а ба вяз ко ва пра ва слаў-
ныя. Дзе сяць дзён та му су сед быў вель мі 
за не па ко е ны. Штось ці круг ля вае, вя лі кае, 
не бяс печ нае і та ям ні чае пры зям лі ла ся 
ў Поль ш чы. Не вя до ма, што і дзе, але 
ў Поль ш чы. Усе пра гэ та ве да юць. І ўрад, 
і СМІ, і звы чай ныя лю дзі. Але ба яц ца ка-
заць пра гэ та. Гэ та стро га за ба ро не на. 
— Хто за ба ра ніў? Су сед не ве даў. І ча му, 
ня гле дзя чы на за ба ро ну, ён ка жа пра 
гэ та? — А та му што мне ніх то не за ба ра-
няў! А Ра дыё Ма рыя не хлу сіць. Зна чыць, 
і Ра дыё Ма рыя ніх то не за ба ро ніць ка заць 
праў ду. Ста рэй шыя чы та чы мо гуць ус пом-
ніць чор ную «Вол гу». Для пры га дан ня ма-
лод шым, «Вол га» гэ та від аў то са вец кай 
вы твор час ці, я пі шу «від» у сме лую ана ло-
гію, каб пад к рэс ліць роз ні цу па між «Вол-
гай» і са праўд ным аў та ма бі лем. Так ме на ві-
та, як гэ та мае мес ца на эва лю цый най лес-
ві цы па між мал пай і ча ла ве кам. Ана ло гія 
ана ло гі яй, а «чор ная „Вол га”» з’яў ля ец ца 
мі фат вор чым фак там. У ча сы «ка му ны», 
ка жуць, ез дзі ла яна па вё сках і га ра дах, 
вык рад ва ю чы вы пад ко вых лю дзей, пе ра-
важ на пас ля на ступ лен ня цем ры і хут чэй 
дзя цей, а не да рос лых, і выс мок т ва ла ўсю 
кроў з ах вяр, і выс мак та ныя з жыц цё вых 
со каў кор пу сы па кі да ла ў пры да рож ных ку-
стах. Але ж ар тэ фак ты гэ тых зла чын стваў 
ні ко лі не бы лі зной дзе ны. За моў ч ва юць 
аб іх спра ваз да чы та га час най мі лі цыі. Ві да-
воч цы гэ тых па дзей, ка лі та кія лю дзі бы лі, 
па-ра ней ша му маў чаць. Або, ка лі за над та 
шмат ка за лі, знік лі пры за гад ка вых аб-
ста ві нах, што, зда ец ца, бліз кае да іс ці ны, 
па коль кі «Вол гі» бы лі ў фло це служ бы 
бяс пе кі, якія ах вот на ха па ла «во ра гаў на-
ро да» з ву лі цы. Ах, гэ та бы лі дні! У лю бым 
вы пад ку, «чор ная „Вол га”», як «чор ны 
во ран» на ву лі цах са вец кіх га ра доў, па ра лі-
за ва ла ўяў лен не не толь кі да рос лых гра ма-
дзян ПНР. У дзя цін стве я, свядомы такой 
небяспекі, па кор лі ва вяр таў ся да до му да 
ве ча ра. На поў нае за да валь нен не ма ёй ма-
ці. Шка да, та му што ў пя соч ні цы так шмат 
ці ка ва га зда ра ла ся, асаб лі ва ў пры цем ках. 
Змроч ная гі сто рыя пра чор ную «Вол гу» 
сап са ва ла ўяў лен не мно гіх лю дзей. Сён ня 
мож на су стрэць тых, хто га то вы пак лас ці 
га ла ву за сап раў д насць гэ тай гі сто рыі. Гэ-
тай і мно гіх на сы ча ных змоў ніц кай істэ ры-
яй. На ле жыць да іх і ра ды ё ма рый ны слых 
пра не а паз на ны аб’ ект — чорт ве дае ці бо-
ска га ці са та нін ска га па хо джан ня — што 
пры зям ліў ся ў Поль ш чы. Мой су сед да гэ-
туль хо дзіць па вёс цы як апа ра ны. Днём 

со чыць за чым-
сь ці ў не бе, 
або нес па кой-
на азі ра ец ца. 
А з пры хо дам 
змяр кан ня 
зні кае та ям ні-
ча і не ча ка на 
ў сва ёй ха це. 
Аб но вай 
змо ве, якая з’яў ля ец ца вы ні кам мі фат вор-
чай істэ ры кі, ня даў на аб вяс ціў га лоў ны 
рэ дак тар «Поль скай га зе ты» і «Поль скай 
га зе ты што дзён най» Та маш Са ке віч. Па-
вод ле яго слоў, Go og le, апе ра тар гла баль-
най сет кі ін тэр нэ ту, ве ра год на наў мыс на 
вы да ляе кры жы з трох вы мер ных вы яў 
кас цё лаў. Тут звяр ні це ўва гу на сло ва «ве-
ра год на». Яно кры ху ні жэй вып лы ве зноў, 
але ў ін шым кан тэк с це. Так што вы да лен-
не кры жоў на Go og le, па вод ле Са ке ві ча, 
больш не з’яў ля ец ца ве ра год най, але 
цал кам ві да воч най пра я вай неп ра ду ма най 
па літ ка рэк т нас ці, якая гні лыя ў прын цы пе 
за ход нія дэ ма кра тыі да во дзіць да яш чэ 
боль ша га гні ен ня. Яго пост у тві та ры, пад-
ма ца ва ны ар ты ку лам з пар та ла nie za leż na.
pl, на якім ас ноў вае свае сло вы, вы гля дае 
на ступ ным чы нам: «Аб сур д нае вы мя рэн не 
па лі тыч най ка рэк т нас ці. Go og le вы да ляе 
кры жы з ве жаў кас цё лаў? Ін тэр нэт-ка ры-
сталь ні кі ад зна чы лі, што з трох мер ных 
ві зу а лі за цый кас цё лаў на гугл-кар тах ад-
сут ні ча юць кры жы. Гі гант тлу ма чыць, што 
здым кі, па вод ле якіх уз ні ка юць ма дэ лі, 
не да стат ко ва пад ра бяз ныя...». За тое ў ар-
ты ку ле пар та ла nie za leż na.pl, які Са ке віч 
цы туе і ней кім чы нам пад ма цоў вае сва ім 
проз віш чам, яго аў тар, спа сы ла ю чы ся 
на тры вож ныя сіг на лы з ін тэр нэ ту, на ват 
ка жа, што кры жы на трох мер ных гугл-кар-
тах ад сут ні ча юць. Па цвяр джэн не гэ та му 
— кас цёл св. Ма рыі ў Кра ка ве. Сваё 
ад к рыц цё аз до біў ка мен та ры ем: «Мно гія 
лю дзі ка жуць, што гэ та свя до мае дзе ян не 
Go og le, які ў ба раць бе з хрыс ці ян ствам 
хо ча ства рыць аль тэр на тыў ную, свец кую 
рэ аль насць». Ве ра год насць ін фар ма цыі, 
апуб лі ка ва най пар та лам nie za leż nа.pl і цы-
та ва най Са ке ві чам, вы ра шыў я аса бі ста 
пра ве рыць, так як і рэ дак та ры пар та ла ga-
ze ta.pl. Як і яны, пас ля на воч на га аг ля ду, 
з поў най ад каз нас цю ка жу, што Go og le са 
сва іх трох мер ных здым каў вы я вы кры жа 
на зва ні цы св. Ма рыі не сцёр. Пан Са ке віч 
і nie za leż na.pl куль ты ву юць мі фат вор часць 
ні я кім чы нам не хрыс ці ян скую. А гэ та ж 
Хры стос ву чыў не да ваць іл жы вых па ка зан-
няў. Праў да гэ та ці не?

Мі ра слаў ГРЫ КА
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Б
е ла ру сы Бе ла сточ чы ны сё ле та 
ад зна ча юць 20-год дзе на ву чан ня 
бе ла ру скай мо ве ў Бе ла сто ку як 
мо ве на цы я наль най мен шас ці. 

Га лоў ную ро лю ў вяр тан ні бе ла руш чы-
ны ў шко лы Бе ла сто ка адыг ра лі баць кі. 
Яны і вы сту пі лі з іні цы я ты вай на ву чан ня 
сва іх дзя цей ад дзі ця ча га сад ка. У 2006 г. 
за сна ва лі аб’ яд нан не баць коў дзя цей вы-
ву ча ю чых бе ла ру скую мо ву дзе ля ўда ска-
наль ван ня пра цы з дзець мі ў шко ле і па-за 
шко лай. Сён ня ма ла дыя лю дзі, якія вы ву ча-
лі бе ла ру скую мо ву ў па чат ко вых шко лах 
№№ 4 або 11, гім на зіі № 7 ці ІІІ Агуль на-
а ду ка цый ным лі цэі ў Бе ла сто ку пай ш лі 
ў шы ро кі свет. Юбі лей свят ка ва лі ра зам 
— баць кі, вуч ні, вы пуск ні кі школ. У цар к ве 
Яна Ба гас ло ва прай ш ла лі тур гія на бе ла-
ру скай мо ве і ма ле бен за вуч няў, баць коў 
і на стаў ні каў. Га лоў ная юбі лей ная су стрэ-
ча ад бы ла ся 17 ве рас ня ў ка вяр ні «Zmia na 
Kli ma tu» па ву лі цы Вар шаў скай, у мес цы 
ўжо вя до мым з пра во джа ных тут роз ных 
бе ла ру скіх ме ра пры ем стваў. Це шы лі вы-
ступ ма ла дых тан цо раў з «Пад ляш ска га 
вян ка», спек такль «На род ны аль бом» у па-
ста ноў цы гур т ка «Гуль ня ў тэ атр», на ву ка 
на род ных тан цаў пад му зы ку ка лек ты ву 
«Гу да» з Мін ска, ус па мі ны, здым кі, су поль-
ныя спе вы.

— Мы тут як сям’я, — ад зна чы ла Бар ба-
ра Пя кар ская, ад на з за дум ш чы каў вяр тан-
ня на ву чан ня род най мо вы ў Бе ла сто ку, 

— гэ та да дат ко вы плюс. Апы ну лі ся мы 
ў ды рэк та ра ПШ № 4 — я, Рэ на та Біль мін 
і Юр ка Ка лі на — ды рэк тар пас лу хаў тое, 
што мы пла ну ем, што ў нас ёсць на стаў-
ні ца. Ства ры лі ся дзе гру пы — у ПШ № 4 
і ў ПШ № 11 між ш коль ная (ву чы лі Алі на 
Ваў ра нюк і Тамара Бялькевіч). Пас ля не-
каль кіх га доў за стаў ся клас у ПШ № 4, бо 
хто ха цеў вы ву чаць бе ла ру скую мо ву, ішоў 
у «чац вёр ку»... Пас ля шас ці га доў бы ло 
на ту раль на, што трэ ба сар га ні за ваць на ву-
чан не бе ла ру скай мо ве ў гім на зіі, а пас ля 
чар го вых трох — шу каць лі цэя. І та кім чы-
нам у 2006 го дзе на ву чан не бе ла ру скай 
мо ве бы ло маг чы мым ад сад ка да лі цэя. 
І так ёсць па сён няш ні дзень. Я ўжо ма ла-
дых баць коў, якія пры во дзяць сва іх дзе так 
у са док не ве даю, тым больш што я тры 
га ды ўжо не стар шы ня аб’ яд нан ня АБ-БА. 
Менш ужо ўдзель ні чаю ў су стрэ чах з баць-
ка мі і ў не ка то рых ме ра пры ем ствах, мае 
дзе ці ўжо сту дэн т кі. Ко ла баць коў па шы ры-
ла ся, і гэ та клас — спра ва ў тым, каб бы ла 
пе рай маль насць. Га лоў ная спра ва, каб 
бы лі но выя лю дзі, якія прый дуць з но вы мі 
ідэ я мі. Ад на дум цы, але ўсё ж са сва і мі ідэ я-
мі. Я шчас лі вая, што ў нас так зда ры ла ся, 
што ў нас ёсць но выя баць кі, якім хо чац ца 
неш та ра біць. Гэ та цяж кая пра ца. Хто пра-
цуе на гра мад скіх па чат ках, той ве дае.

— Гэ тая шко ла не з’яў ля ец ца для іх 
«ка ме рай за хоў ван ня» дзя цей, са мі ўклю-
ча юц ца ў яе жыц цё, вы ву ча юць мо ву, бо 
не ка то рыя ўжо яе не ве да лі.

— Боль шасць га рад скіх баць коў ужо 
не ве дае бе ла ру скай мо вы. Ра вес ні кі на-
шых дзя цей яш чэ па між са бою га ва ры лі 
(і га во раць) па-бе ла ру ску, на га вор цы, 
а ся род най мен шых ця пер гэ та адзін кі, 
якія ве да юць ды я лект. Іх баць кі га рад скія, 
на ват і дзя ды на ра дзі лі ся ў го ра дзе. Сё-
ле та ў пер шым кла се ў «чац вёр цы» — 18 
дзя цей. Гэ тыя дзе ці ад са ма га па чат ку зай-
ма юц ца на ву кай — гэ та ад но, хо дзяць на 
роз ныя да дат ко выя за нят кі ад му зыч ных 
да спар тыў ных, шах мат ных і гэ так да лей, 
а так са ма боль шасць з іх пры мае ўдзел 
у на шых за нят ках, якія мы пра па ну ем. 
У тан цах, у тэ ат раль ных і му зыч ных за-
нят ках, ез дзяць на лет ні кі.... Тыя ма ла дыя 
лю дзі, якія ўжо сту дэн ты або ўжо і кон чы лі 
вы шэй шыя шко лы, з пер с пек ты вы мо гуць 
да ца ніць, якое гэ та бы ло важ нае. Гэ та не 
толь кі про ста гуль ня, бо за кож най гуль-
нёй ідзе на ву ка. Ба чу па сва іх дзе цях, ба чу 
па дзе цях сяб роў, якія яны ад к ры тыя. 
Ад к ры тыя на свет, на ін шых лю дзей, на 
ўсё ін шае. Бо так са ма дзя ку ю чы та му, што 
яны свя до мыя та го, кім яны ёсць. Ве даю, 
што Алі на як на стаў ні ца ні ко лі не вя ла та-
кой «па лі ты кі», каб га ва рыць дзе цям «вы 
бе ла ру сы», та му што гэ та за дан не сям’і, 
але яна і мы праз усе на шы дзе ян ні да ем 
маг чы масць ду маць гэ тым ма ла дым лю-
дзям, каб яны зра зу ме лі, што ў іх вы бар, 
што яны ма юць пра ва быць ін шы мі, што 
гэ та ні чо га страш на га, а тым больш ні чо га 
гор ша га быць ін шым ся род боль шас ці. І гэ-
та клас. А так са ма за нят кі — куль тур ныя, 
тэ ат раль ныя, да юць пас ля маг чы мас ці 
ў кан так тах з ін шы мі людзь мі. Гэ та ўжо да-

рос лы ча ла век мо жа са бе раст лу ма чыць. 
Ма лое дзі ця про ста гу ляе, гэ та яму па да-
ба ец ца.

— На бі ра юць так сама ад ва гі — я гэ та 
мы — гру па.

— З’ез дзі лі мы так са ма ўсю Бе ла русь. 
Гэ та га ў адзі ноч ку сам ніх то не здо леў бы 
зра біць. Ніх то не здо леў бы су стрэц ца 
са столь кі мі ці ка вы мі, ра зум ны мі людзь мі. 
Не мог бы паз наць кра і ну з та ко га бо ку. 
Маг чы ма, ка лі едзе ма ла ле так, ён мо жа гэ-
та га і не ра зу мее ў той мо мант. Ужо коль кі 
раз га ва ры ла я з гэ ты мі да рос лы мі ця пер 
людзь мі. Яны гэ та ўспа мі на юць як неш та 
не звы чай нае. Як маг чы масць, якую про ста 
да ста лі і па ка ры ста лі ся гэ тым. На ступ ная 
спра ва — «Ба со віш ча» ад га доў ар га ні зу-
юць на шы дзе ці. Мае так са ма, але ў сэн се 
на шы — бе ла стоц кія, якія ад га доў пе ра ня-
лі цяж кую гра мад скую пра цу. Гэ та і ад каз-
ная, і цяж кая для сту дэн таў спра ва. Але 
яны так пры вык лі да дзей нас ці, да твор чае 
пра цы, на пэў на пры клад браў шы і з нас, 
баць коў. Для іх бы ло гэ та на ту раль нае, 
што трэ ба неш та ра біць. Праў да, нап ра цу-
еш ся — але пас ля якое за да валь нен не, 
клас нае, не паў тор ная дас вед ча насць на 
ўсё жыц цё. І ва ўпра ве аб’ яд нан ня АБ-БА 
трэ ба ад даць мес ца ма ла дым. Але ўсе 
ўдзель ні кі, так са ма па чы наль ні кі, за ста юц-
ца. Як ар га ні за цыя мо жам больш. Шмат 
ра ней мы ўсё ра бі лі ўлас ны мі ру ка мі — ра-
ман та ва лі клас, шу ка лі гро шай на лет ні кі, 
на па ез д кі. Не бы ло ад куль узяць ней кія 
гро шы. Пры тым нас бы ло яш чэ ма ла. Да 
сён ня мы ўсе ў кан так це, бы ва ем на на-
шых ме ра пры ем ствах. У кож ны мо мант 
мож на на іх раз ліч ваць... Част ка на шых 
абі ту ры ен таў ужо за му жам, ма юць дзя цей. 
Тэ а рэ тыч на маг лі б іх дзе ці прый с ці ў наш 
са док.

— Пад му рак ужо зроб ле ны.
— Ня ма так, што «мы ства ры лі», а пас-

ля нас ужо ка нец све ту. Я спа кой на ма гу 
ска заць, што я ады хо джу, а ёсць на ступ-
ныя лю дзі, якія зро бяць гэ та на пэў на не 
горш за нас. І гэ та адзін з на шых най боль-
шых пос пе хаў.

Ка ця ры на ПАЎ ЛОЎ СКАЯ, стар шы ня 
аб’ яд нан ня АБ-БА:

— Я як стар шы ня ўжо чац вёр ты год, 
мая «ка дэн цыя» кан ча ец ца. А тра пі ла 
я ў ар га ні за цыю праз Та ма ру Кар ні люк, 
мае дзе ці (сын і дач ка) яш чэ бы лі ў сад ку. 
Ка лі тра пі лі яны ў «чац вёр ку», па ча лі ся 
но выя за дан ні, но выя вык лі кі. І рэ чы, якія 
АБ-БА пры дзя лі ла мне як за дан ні. Маё 
пер шае за дан не гэ та быў... АБ-БАль. Стар-
шы ня аб’ яд нан ня гэ та толь кі асо ба, якая 
прад стаў ляе. Бо ка лі б не бы ло ін шых 
асоб, не бы ло б аб’ яд нан ня. Ёсць і Та ма ра 
Кар ні люк, і Ба ся Пя кар ская, і Алі на Ваў ра-
нюк, і Уля Іва нюк, і Ма ня Здрай коў ская, 
і Эва Пя кар ская, і Ане ля Скаў рон ская. Усе 
тыя асо бы ве да юць, што ў аб’ яд нан ні ёсць 
да ра бо ты. Мы ад каз ныя за роз ныя спра-
вы. Не бы ло б ар га ні за цыі, не бы ло б пра-
ек таў. Бо гэ та шмат пра цы, шмат ра бо ты 
пас ля га дзін на ра бо це, бо ўсе ве да юць, 
што мы пра цу ем тут на гра мад скіх па чат-

ках. На па чат ку трэ ба зап ра ца ваць на тое, 
каб па дзей ні чаць гра мад ска... У кож на га 
з нас ёсць дзе ці, ро бім усё дзе ля дзя цей, 
сва іх і сяб роў. Для мя не вель мі важ на, што 
но выя баць кі ан га жу юц ца ў пра ек ты. Ад ны 
больш у тан цы, і да па ма га юць, ін шыя ар-
га ні зу юць па хо ды на бай дар ках, ін шыя хо-
дзяць на рэ пе ты цыі, піль ну юць дзя цей на 
гур т ках. Гэ та вель мі важ на, тая ан га жа ва-
насць баць коў у пра ек ты. Усё, што ро бім, 
усё ро бім та кой вя лі кай сям’ ёю. Хто па чы-
нае штось ра біць з на мі, ад чу вае ся бе ў вя-
лі кай рад ні. Кож нае дзі ця, якое хо ча вы ву-
чаць бе ла ру скую мо ву, хо ча ха дзіць на ўсе 
за нят кі — ці на тан цы, ці на тэ атр або спе-
вы — не пры мае ўдзе лу ў ней кім ка стын гу. 
Ідуць ку ды хо чуць і пра цу юць, гу ля ю чы. 
І ня ма «не за гас па да ра ных» баць коў. Для 
ўсіх ах вот ных да пра цы штось зной дзем, 
ча ка ем іх з ад к ры ты мі ру ка мі. Най лепш ве-
да ем баць коў дзя цей, якія пры хо дзяць да 
нас з сад ка. Менш ве да ем спа чат ку тых, 
што пры хо дзяць у шко лу з ін шых сад коў, 
а хо чуць вы ву чаць бе ла ру скую мо ву і куль-
ту ру. Чар го вы год у шко ле ма ем два па-
ра лель ныя кла сы, якія вы ву ча юць бе ла ру-
скую мо ву. Адзін клас — дзе ці пас ля сад ка 
№ 14, дру гі — дзе ці якія прый шлі з го ра да. 
Ёсць дзе ці, якія ата я сам лі ва юц ца з бе ла ру-
скай мен шас цю, і та кія, для якіх куль ту ра 
мен шас ці ёсць ці ка вай. Доб ра, што ёсць 
та кія баць кі, якім ці ка ва па слаць дзя цей 
у шко лу, каб вы ву ча лі мо ву мен шас ці. Гэ та 
ад к ры тасць на тых, хто жы ве ў Бе ла сто ку. 
Чым больш бу дзем ад к ры ты мі, тым менш 
бу дзем ба яц ца та го, ча го не ве да ем. Так 
што ча ка ем усё но вых ад кры тых баць коў 
і дзя цей у на шай бе ла ру скай гра ма дзе.

Мі ра ЛУК ША

сяб роў ка ўпра вы аб’ яд нан ня АБ-БА.
Бар ба ра ПЯ КАР СКАЯ: — Мы пай ш лі 

ва-банк. У па чат ку 1995 го да дзве сям’і 
— я з Мі рас ла вам ды Юр ка з Мі рай Ка лі-
ны па ча лі зрух. У нас бы лі ма лыя дзе ці, 
у Ка лі наў ужо ва ўзрос це да школь ні каў, на-
ша Га ну ля кры ху мен шая, а Лі ды ўво гу ле 
яш чэ не бы ло, я бы ла ця жар най. І ад вяс-
ны па ча лі мы ажыц цяў ляць ідэю, якая на ра-
дзі ла ся ў га ло вах ма ла дых баць коў. Трэ ба 
бы ло зра біць рэ каг нас цы роў ку ся род зна ё-
мых, у якіх бы лі ма лыя дзе ці, по тым па ча лі 
па шы раць гэ ты круг. По тым па ча лі ха дзіць 
па роз ных уста но вах, каб да ве дац ца, якія 
маг чы мас ці ў гэ тым пла не, каб зас на ваць 
бе ла ру скі са док. Ве да лі свае пра вы, пра-
чы та лі рас па ра джэн не мі ніст ра, што ў нас 
ёсць пра вы на та кое на ву чан не. Са мі мы 
не маг лі б ні чо га зра біць. Трэ ба бы ло 
знай с ці бу ды нак, на стаў ні каў. За ня ло гэ та 
шмат ча су, каб пра ўсё да ве дац ца, зра-
біць, па ха дзіць па чы ноў ні ках. І ў чэр ве ні 
ат ры ма лі да звол ар га ні зоў ваць дзве гру-
пы. Мы пай ш лі ва-банк, яш чэ не ве да ю чы, 
ці збя рэм дзя цей на дзве гру пы. Да ста лі 
ра шэн не, што са док ну мар 14 бу дзе ся дзі-
бай на шай уста но вы. Быў ён вель мі за няд-
ба ны. А ад куль знай с ці на стаў ні каў? І мы 
зра бі лі кон курс, вы бра лі на стаў ніц. Па чы-
на ла ся сціп лень ка. А пас ля гэ тых двац ца ці 
га доў гэ ты са док цві це. Ад са ма га па чат-
ку да лу чы лі ся да нас са мыя ак тыў ныя 
баць кі. І ў баць ках бы ла і ёсць га лоў ная 
сі ла. Ад са ма га па чат ку мы ар га ні зоў ва лі 
роз ныя су поль ныя іні цы я ты вы. Сар га ні за-
ва лі пра ект, які фун к цы я нуе да сён ня «Ад 
аб рад нас ці да то ес нас ці», пі са лі сцэ на рыі 
аб рад авых спек так ляў, гу ля лі ў іх з дзець мі 
і на стаў ні ца мі. Ужо пас ля пер ша га го ду бы-
лі ўжо дзе ці, якія пай ш лі ў шко лу. Праз год 
ра шы лі ся мы пай с ці да лей — ар га ні за ваць 
на ву чан не бе ла ру скай мо ве ў па чат ко вай 
шко ле. З’я ві лі ся вель мі ак тыў ныя баць кі 
дзя цей у гэ тай уз ро ста вай гру пе. Кож на му 
баць ку за ле жыць на тым, каб дзі ця ву чы-
ла ся перш за ўсё ў доб рай шко ле, а ка лі 
бу дзе там на ву чан не бе ла ру скай мо вы 

Бе ла ру ска му школь ні цтву 
ў Бе ла сто ку 20 га доў

 Бар ба ра ПЯ КАР СКАЯ і Мікола ВАЎРАНЮК 
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Пры го жы квет ка вы ма га зін „Та ма ра” 
Та ма ры Кі ры люк у цэн т ры Гай наў кі (по-
бач скры жа ван ня ву ліц 3 Мая, Вар шаў-
скай і кс. І. Ве ра бея з кру га вой раз вяз кай) 
пра цуе 11 га дзін з па ла ві най кож ны дзень. 
Іс нуе ён 43 га ды, най даў жэй ад ін шых з та-
кі мі цу доў ны мі аз доб ны мі рас лін ка мі. У ім 
43 га ды пра цуе Та ма ра Кі ры люк і 22 га ды 
дру гая во пыт ная кве тач ні ца Ірэ на Буй-
ноў ская. Вар та да даць, што яны вя дуць 
фла ры стыч ныя кур сы для ўсіх ах вот ных 
паг лыб ляць свае ве ды на роз ныя тэ мы 
звя за ныя з квет ка мі.

У ма га зі не „Та ма ра” поў на роз ных кве-
так, між ін шым, па ху чых лі лій, бе лых і чыр-
во ных гваз дзік, чыр во ных, бе лых і жоў тых 
руж, бя го ній, мар га ры так, фрэ зій, гер бер, 
аст ра ме рый, куст ро маў і ма лых дэ ка ра-
тыў ных сла неч ні каў. Пра да юц ца жы выя 
і штуч ныя квет кі. Жы выя ў квет ні цах-ва зо-
нах (бу дуць гэ та перш-на перш бе лыя, жоў-
тыя, ру жо выя і чыр во ныя аза ліі, ан тур’ юм, 
бя го ніі, юкі, кра тон, пры му лы і ят рыш ні кі) 
і без іх. Бу ке ты пра да юць з усё больш вы-
та нча ным уп ры га жэн нем ды з упа коў кай.

За раз най больш кве так куп ля юць 
у „Та ма ры” ў Між на род ны дзень жан чын 
і ў Дзень ма ці. Квет кі спа да рож ні ча юць 
нам у роз ныя жыц цё выя мо ман ты. Квет кі 
зблі жа юць лю дзей. Да юць ра дасць. Жан-
чы ны ў ма ла дым і па жы лым уз рос це лю-
бяць, ка лі до раць ім квет кі муж чы ны. І за 
гэ та мац ней іх лю бяць.

Та ма ра 43 га ды 

Цэ на вая гуш кал ка
Сё ле та цяж кі год для са да во даў і ага-

род ні каў. За ма раз кі ў кра са ві ку і траў ні 
паш ко дзі лі на поў д ні па ло ву сук вец ця. Гэ-
та га ва ры лі мне сяб роў кі з Ніж неш лён ска-
га ва я вод ства — з на ва кол ля Алясь ні цы 
— Іво на і Ба жэ на, з які мі ўдзель ні чаў я на 
рэ а бі лі та цыі ў Бе ла ве жы. Най гор шая зат-
ра та ў віш нях, ча рэш нях, тру скал ках, яб лы-
ках і гру шах, якія най больш па да ра жа лі. Па 
ацэн цы ГУС пры кан цы жніў ня спа жы вец-
кія цэ ны па вы сі лі ся на 1,8% у га да вым маш-
та бе ў па раў нан ні да мі ну ла га го да. Па ні зі-
лі ся цэ ны воп рат кі і абут ку. Ты чыц ца гэ та 
ім пар т ных та ва раў. За ла тоў ка па да ра жа ла. 
Па ні зі ла ся ца на цук ру ў лі пе ні на 8 пра цэн-
таў. Еў ра са юз ад мя ніў «цук ро выя кво ты». 
За раз даз ва ля ец ца выт вор цам вы раб ляць 
не аб ме жа ва ную яго коль касць. Шпар ка па-
вы ша ец ца ца на мас ла. У лі пе ні, на пры клад, 
ка ва лак ва гой у 250 грам каш та ваў 6,40 зл., 
на па чат ку го да 4,93 зл., а год та му 3,91 зл. 
Па доб ная спра ва з ма ла ком. У мі ну лым го-
дзе ўльтра па ста ры за ва нае ма ла ко UHT-1,5 
каш та ва ла 1,82 зл., а за раз 1,99 зл. Па вы-
ша юц ца ад па вед на цэ ны шын кі на 8% і каў-
бас на 16%. Паў п лы ва ла на гэ та пры баў ка 
пла ты, за тым па да ра жа ла на ша мя са на су-
свет ным рын ку. Сві ні на, на пры клад, у ЗША 
на 52%. І за акі ян за раз Поль ш ча най больш 
яе па стаў ляе. Да ра жэ юць ву галь і элек т ра-
э нер гія. Што нас ча кае ў на ступ ным го дзе, 
цяж ка ска заць. Ад но Уся выш ня му гэ та мо-
жа быць вя до мым.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Гры бы ўра дзі лі

У пер шай дэ ка дзе ве рас ня гэ та га го да 
ў ля сах На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га 
па ве та ды ў Мі ха лоў скай гмі не Бе ла стоц ка-
га па ве та ўра дзі лі най важ ней шыя гры бы 
— ба ра ві кі. Ап ра ча іх грыб ні кі збі ра лі плі скі, 
баб кі, крас ню кі (наз ва ад чыр во ных ша па-
чак), г.зв. пад г рыб кі, каў па кі і ры жы кі, а так-
са ма гры бы-па ра со ні кі, якія па ля кі на зы ва-
юць кa ня мі.

8 ве рас ня г.г. Ка стусь Це лу шэц кі з Но ва-
га Ляў ко ва знай шоў і пры нёс да до му трыц-
цаць ба ра ві коў. Ін шых гры боў ён не браў 
у ко шык. Я зра біў яму і ба ра ві кам здым кі.

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

— Вы ба чай це, здра дзі ла вас, больш 
не бу ду, абя цаю, — тлу ма чу май му бе ла-
стоц ка му цы руль ні ку. Ма ёй га ла вой зай-
ма ец ца ён ужо больш за двац цаць га доў. 
У гэ тым пе ры я дзе не дзе ча ты ры ра зы 
ўся го па па да ла я пад ін шыя наж ні цы. За 
кож ным ра зам но вую стрыж ку трэ ба бы-
ло ха ваць пад хуст кай.

— Але, як гэ та вам ска заць, апош нім 
ча сам ад на па ва жа ная цы руль ні ца заў ва-
жы ла, што вы кры ва мя не пад ст рыг лі.

— Не мо жа быць, — дзі віц ца цы руль-
нік. — А ці ўсе паль цы ў вас роў ныя, 
а бро вы, ву шы, про фі лі? — пы тае, не ча-
ка ю чы ад ка зу. — Зра зу мей це, што про-
ста гэ та кры ва, а кры ва гэ та про ста.

Та кім чы нам вы я віў ся чар го вы, у гэ ты 
раз фі ла соф скі, та лент май го цы руль-
ні ка. На шу раз мо ву вя дзем гле дзя чы 
ў вя лі кае люст ра. Так мне больш кам-
фор т на. Двац цаць га доў я з ім уво гу ле 
не раз маў ля ла. Вя до ма, я — вя ско вая, 
кры ху здзі чэ лая жан чы на, але ў кан цы 
не як ад ва жы ла ся. Ап ра ча мяне ў вя лі-
кай, доб ра спра ек та ва най за ле ся дзіць 
пе ра ста рэ лая жан чы на. Цяр п лі ва ча кае 
па куль фар ба кан чат ко ва зак рые сі выя 
ад ста рас ці ва ла сы. Ну што ж, ма быць 
не хо ча, каб нех та да ве даў ся, коль кі ёй 
га доў. По бач мі ту сіц ца цы руль ні ка ва жон-
ка-па моч ні ца, даг ле джа ная, доў га ва ло-
сая ру сал ка.

Пап раў дзе га ва рыць з ім не бы ло 
пат рэ бы. Ён жа най лепш ве дае, што 
зра біць з ма і мі ва ла са мі. На вош та та ды 
ўмеш вац ца ў чу жыя дум кі. Пе ра да мной, 
як у кож най па ча каль ні, ку ча га зет для 
дур нень кіх жан чын пра та кіх жа жан чын. 
Све жыя ну ма ры. Ад ну ды лі стаю ка ля ро-
выя ста рон кі. Дзве трэ ція цэ ла га ну ма ра 
зай ма юць дзіў ныя здым кі дзвюх даг ле-
джа ных жан чын. Уні зе цы та та: «У жыц ці 
най важ ней шая пра ца».

— І дзе ж яны пра цу юць? — ду маю са бе. 
— Ці ўво гу ле пе рап ра ца ва ла ад на з дру гой 
ха ця б адзін дзень у цэ лым жыц ці?

Мае зна ё мыя ста ра жы лы сцвяр джа-
юць, што сён няш нія лю дзі не ўме юць пра-
ца ваць, што за раб ля юць гро шы ні чо га 
не ро бя чы.

— Ра зум ныя жан чы ны, — адзы ва ю ся 
рап там. Цы руль нік у ад каз кі дае ней кае 
не вя до мае мне проз віш ча.

— Вы ба чай це, — тлу ма чу са рам лі ва. 
— Я не гля джу тэ ле ба чан ня і не чы таю 
та кіх га зет.

Аказ ва ец ца, ён так са ма ні чо га не 
аг ля дае, але ўсё ве дае. Клі ен т кі рас па-
вя да юць і ра дыё, ней кая дур ная ра ды ё-
стан цыя, якая пі луе тут нон-стоп ко лер. 
Ча му мена ві та гэ тая ра ды ё стан цыя, ча му 
толь кі дур нень кія га зе ты? Мо жа хо ча ён 
стаць ней т раль ным у кан ф ран та цыі з ма-
хе ро вы мі ці ле вац кі мі клі ен та мі. Цал кам 
недур ная ідэя. Над та дып ла ма тыч на. Ней-
кім чы нам на ша раз мо ва зы хо дзіць на 
лі та ра тур ныя тэ мы.

— Ве да е це, што звы чай ны, ша ра го вы 
пе цяр бур жац гэ та па ла на філ? — га ва ру 
быц цам пра ад к рыц цё но ва га кан ты нен та.

— Еду ў Пе цяр бург, — аб вяш чае ра-
шу ча.

Але не вар та туды ехаць з Вэн ц лам, 
Віль д ш тэй нам ці Лі сіц кім. Шка да энер гіі 
і срод каў. Яны лю бяць толь кі Мі ла ша, 
Кон ра да, Віт ка цыя.

— Ці ма гу неш та ска заць? — рап там 
умеш ва ец ца ба бу ля з фоль гай на га ла ве

Ад стра ху ад ня ло нам мо ву, ця пер спа-
дзя ва лі ся най гор ша га.

— Не пе рак ры жоў вай це ног, а то вас 
кры ва паст ры гуць.

Дзя куй Бо гу, Мі ла ша ў гэ ты раз не 
ча па лі.

— А мне так хо чац ца сес ці і спа кой на 
пра чы таць кніж ку, най лепш гі ста рыч ную, 
— ле ту це ніў цы руль нік. Тут мы зыш лі ся 
на Цат-Мац ке ві чу. Але за раз ра зыш лі ся 
на май ках з на цы я наль най сім во лі кай. 
Дзя куй Бо гу, што іх не на дзя вае ў сва ёй 
цы руль ні. Ад та кой май кі про стая да ро га 
да жы доў, ру скіх і эміг ран таў, да «мая ха-
та з краю, ні чо га не знаю».

— І ў ва шых Крын ках так га во раць? 
— за сты вае з наж ні ца мі ў ру ках ад гу каў 
«ру скай» мо вы.

Ну і ця пер ён мя не паст ры жэ, — ду-
маю са бе. — Праў ду ба ба ка за ла, каб 
ног не кры жа ваць.

— Ці ж не па він ны мы ву чыц ца жы доў-

скай прад п ры маль нас ці? — ло віць мя не 
быц цам кош ка мыш.

— Аса бі ста я зна ё мая толь кі з жы доў-
скі мі гу ма ні ста мі, — тлу ма чу яму ко рат ка.

— А эміг ран ты? — пра хо дзіць да фі на-
лу. Тут усе пры сут ныя за маў ка юць у ча-
кан ні май го ад ка зу.

— Ад даб ра, ма быць, не вы яз джа юць, 
— ка жу да лю стэр ка.

— Але ж бед ныя за ста юц ца. І жан чы-
ны, і дзе ці, — ата куе піск ля вым го ла сам 
ру сал ка.

— Ну і не ве даю ці я б за ста ла ся, ці 
ўця ка ла б. Ма быць, у пер шую чар гу ду ма-
ла б пра дач ку, а толь кі пас ля пра пры вя-
за насць да ай чы ны.

Зда ец ца, тра пі ла ім у сэр ца. Яны ж так-
са ма вы хоў ва юць адзі ную да чуш ку. Ця пер 
го лас бя рэ ба бу ля ў фоль зе. Ад дзя сят каў 
га доў пра жы вае ў Аме ры цы, мае доб рую 
пра цу і толь кі мек сі кан цы ёй над та да ку ча-
юць, да во дзяць яе Аме ры ку да ру і ны.

— У Мек сі цы жы вуць толь кі бед ныя 
аль бо над та ба га тыя. Ін шых ня ма, — тлу-
ма чыць як са мы леп шы спе цы я ліст.

— Ёсць там яш чэ мая ся стра з му жам 
і дзі цём, — стра ляю са свай го ку ля мё та.

— Пры яз джа юць да вас ча сам? — пы-
та ец ца няс ме ла ру сал ка

— Не, гэ та над та до ра га. Зрэш ты, 
з ша ка лад ным дзі цём лепш ім тут не 
па каз вац ца. А то яш чэ па ду ма юць, што 
тэ ра рыст. А па куль што ў нас да стат ко-
ва ай чын ных, бе лат ва рых ту ры стаў-тэ ра-
ры стаў. Лю дзі ў пад к ру шы нян скіх вё сках 
па ча лі ў ха тах за чы няц ца, ні ко му не да-
вя ра юць. Не ад ной чы іх на ха дзі лі, нож да 
гор ла пры стаў ля лі, каб гро шы ўзяць.

Цы руль нік на столь кі ўцяг нуў ся ў раз-
мо ву, што і пра гро шы пры за быў.

— Ха ця я пра ві цо вец, доб ра мне з ва мі 
га во рыц ца, — прыз на ец ца на за вяр шэн не.

— Я вас не асу джаю, я ж са ма ча ста па-
мы ля ю ся, — тлу ма чу. — Я пап ро сту тры ма-
ю ся прын цы паў, па бу да ва ных на ўлас ным 
дос ве дзе. А так уво гу ле свет не ці ка вы, 
ка лі ўсе ў ім ад ноль ка выя. Су пра ціў лен не 
— сэнс іс на ван ня і істо та твор час ці, а до ка-
зам — ва ша кры ва-про стая стрыж ка.

Іа ан на ЧА БАН

Кры ва-про стая 

стрыж ка

Па мі наль ная па ні хі да ў бе ла стоц кім са-
бо ры. Два кла ны па да юць за пі скі за сва іх 
па кой ні каў. Свя тар чы тае за пі ску з імё на мі 
па кой ні каў май го кла на. Чую, што ў ка рот-
кім пе ра лі ку ўсклік нуў ён за „Зі на і ду”. Па вод-
ле ма ёй па мя ці не бы ло та кой у ма ім кла не; 
але ж — не я па да ваў за пі ску, маг чы ма, 
што та кая бы ла, пра якую не быў я свя до-
мы. Ве даю, што па ві нен быў ма ліц ца за 
Зі но вія. Ча каю паў тор на га пе ра чыт ван ня 
— мо жа за між саг ра шэн ня бу дзе вып раў-
лен не, ка ян не. Але не: зноў за між за Зі но-
вія — за Зі на і ду. Пас ля служ бы заг ля даю 
ў за пі ску, а там так як трэ ба — за „Зі но вія”; 
на пі са на да клад на, ста ран на, у род ным 
скло не, па пра ві лах.

Шчы ра ка жу чы — гэ тыя імё ны па доб ныя 
і эты ма ло гія вы во дзіць іх ад Зеў са. Маг чы-
ма, што ней кі за губ ле ны, не вя до мы да гэ-
туль нам, фраг мент ста ра жыт наг рэ ча скай 
мі фа ло гіі па ве дам ляў і пра та кую ж мі фа ла-
гіч ную кас ма го нію. І цал кам маг чы ма, што 
згод на апош няй Зеўс зля піў ча ла ве ка з глі-
ны, а пас ля вы няў у яго раб ры ну, ак руг ліў-
уп ры го жыў, і на зваў тыя абедз ве вяр шы ны 
свай го тва рэн ня ад свай го імя...

Пар тал prav mir.ru „Мы ве ру ем, что ду ши 
лю дей, впав ших в смер т ные гре хи и при 
смер ти не от ча яв ших ся, но по ка яв ших ся 
еще до раз лу че ния с на сто я щей жиз нью, 

толь ко не ус пев ших при не сти ни ка ких пло-
дов по ка я ния (та ки ми пло да ми мог ли быть 
их мо лит вы, сле зы, ко ле ноп рек ло не ния 
при мо лит вен ных бде ни ях, сок ру ше ние, 
уте ше ние бед ных и вы ра же ние в по ступ ках 
люб ви к Бо гу и ближ ним), — ду ши та ких 
лю дей нис хо дят в ад и тер пят за учи нен ные 
ими гре хи на ка за ния, не ли ша ясь, впро-
чем, на деж ды на об лег че ние. Об лег че ние 
же они по лу ча ют по бе ско неч ной бла го сти 
Бо жи ей че рез мо лит вы свя щен ни ков и бла-
гот во ре ния, со вер ша е мые за умер ших, 
а осо бен но си лою беск ров ной жер т вы, 

ко то рую, в част но сти, при но сит свя щен нос-
лу жи тель для каж до го хри сти а ни на за его 
близ ких...”.

А што бу дзе, ка лі свя тар да ста віць па-
мыл ко вую па да чу? Ці бу дзе яна ад кі ну та Ад-
ра са там, як, на пры клад, у са лід ным бю ро? 
Ці бу дзе пры ня та чы ста фар маль на? Ці мо 
бу дзе зве ра на з тым, што бы ло ў за піс цы?..

І чар го вае пы тан не: ці свя тар па мы ліў ся? 
Мо жа як той да кан ца яш чэ не вя до мы Зеўс 
— ак руг ліў і ўпры го жыў... Ці свя до ма пад мя-
ніў імё ны? Ха ба ру хі ба ні я ка га не ўзяў, каб 
зра біць апош няе. Цал кам та ды маг чы ма, 
што тое імя вып лы ла з глы бі ні яго най ду шы. 
Што наз ва нае ім імя яму не а бы я ка вае, што 
яно яму цёп лае, а мо на ват га ра чае, віб ран-
т нае. Свя тар жа так са ма ча ла век, на ват 
ка лі ён у ся рэд ніх га дах.

Той жа пар тал па ця шае: „Не сто ит 
сму щат ь ся так же, ес ли вы не ус лы ша ли 
упо ми на ния имен ва ших род ствен ни ков на 
ек те нии”. А ка лі па чу лі міш маш, дык хі ба 
так са ма не трэ ба бян тэ жыц ца. Ма быць, 
свя тар сам най лепш ве дае, коль кі вар тая 
яго ная ма літ ва...

Пы таю па да валь ні цу за пі скі, ці заў ва жы-
ла пе рай на чан не. Не заў ва жы ла. Зна чыць 
— hu laj du sza, piekła nie ma. Ха ця маг чы ма, 
што ду ши та ких лю дей нис хо дят в ад и 
тер пят за учи нен ные ими гре хи на ка за ния. 
Па жы вём, заг ля нем...

(ав)

Ç³ íî â³ÿ
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Жы лі мы ў вёс цы Боў т ры кі ў Мі-
ха лоў скай гмі не. У на шай сям’і бы-
ло пяць асоб: ма ма Ма рыя, та та 
Ан д рэй і тры ся стры: 19-га до вая 
Ан то ля, 15-га до вая Ста ніс ла ва, 
а мне бы ло та ды 12 га доў. Жыц цё 
пра хо дзі ла спа кой на і без асаб-
лі вых тур бот. Та та пра ца ваў га ё-
вым у дзяр жаў ным ле се. Ма ма 
бы ла доб рай хат няй гас па ды няй 
і ўсё не аб ход нае для жыц ця ў нас 
бы ло. Ап ра ча ха ты і гас па дар-
чых бу дын каў быў у нас да бы так, 
а так са ма ма тэ ры ял на но вы дом.

Ка лі ўспых ну ла Дру гая су свет ная вай-
на, пас ля 17 ве рас ня 1939 го да на на шы 
тэ ры то рыі ўвай ш лі са ве ты. З та го мо ман-
ту на стаў для на шай сям’і нес па кой ны 
і ня пэў ны час. Прад стаў ні кі са вец кіх улад 
ста лі чап ляц ца да май го баць кі. Спа чат ку 
зволь ні лі з пра цы ў ле се, адаб ра лі та бель-
нае руж жо — ка ра бін і пі ста лет, па гра жа-
лі ўся ля кі мі сан к цы я мі. Ха дзі лі чут кі пра 
рас ст рэ лы лес ні коў, пра ра ба ван не іх ма-
ё мас ці. Та кая ат мас фе ра вель мі ад моў на 
ўплы ва ла на на строй у на шай сям’і. Мы 
жы лі ў па ста ян най тры во зе.

10 лю та га 1940 го да ў пер шую га дзі ну 
но чы нех та го лас на заг ру ка таў у на шы 
дзве ры. Баць ка ад крыў і ў на шу ха ту 
ўвай ш лі тры вай скоў цы з га то вы мі да 
стрэ лу ка ра бі на мі. Бы лі гэ та два сал да ты 
і адзін эн ка вэ дыст, які за я віў, што на-
ша сям’я арыш та ва на і бу дзе вы ве зе на 
ў глыб Ра сіі. Ад вя лі нам дзве га дзі ны для 
спа ка ван ня. Ска за лі, што фур ман кі ўжо 
га то выя да вы ез ду.

З вя лі кім пе ра па ло хам баць кі па ка ва лі 
рэ чы, а пас ля паг ру зі лі нас на фур ман кі. 
Ста яў лю ты ма роз. Вез лі нас 25 кі ла мет-
раў у Свіс лач. Там на стан цыі паг ру зі лі 
нас у быд ля чыя ва го ны. Бы лі там ужо 
ін шыя лю дзі. Па ся рэ дзі не ва го на ста я ла 
чы гун ная печ ка, якая ледзь грэ ла. Вез лі 
нас два тыд ні. Ба чы ла я жу дас ныя сцэ-
ны, лю дзей сла бых, хво рых, не ка то рых 
вы кі да лі на вон кі. У Ча ля бін ску лю дзей па-
дзя лі лі — част ку на кі ра ва лі ў Сі бір, а нас 
на Урал у го рад Ка ра баш.

У на ва кол лі го ра да бы лі шах ты жа лез-
най ру ды, і там па ча ло ся на ша го ра. Ма му 
ад ра зу за бра лі на пра цу ў шах ту, сем сот 
мет раў пад зям лёй; ста рэй шая ся стра Ан-
то ля так са ма тра пі ла ў шах ту — пяць сот 
мет раў пад зям лёй. Ма ма ра сказ ва ла, што 
ў шах це ста я ла ва да і пе рад спу скам уніз 
ат рым лі ва лі ка ло шы, дзі ра выя. За тую зня-
сіль ва ю чую пра цу пла ці лі мар ныя гро шы, 
да та го ж не рэ гу ляр на. Там та ды лю та ваў 
стра шэн ны го лад, ча сам да ва лі ма ме па 
лус це хле ба. Мы, дзе ці, ча ка лі вяр тан ня 
ма мы з пра цы і ма ры лі, каб на ес ці ся хле-
ба, але на шы ма ры ні ко лі не здзей с ні лі ся. 
Ма ма з сяст рою ча сам пры но сі лі з пра цы 
сы рую хлеб ную рош чы ну, г.зв. кіс ля ці ну, 
але гэ та не бы ло тое, што хлеб. Кіс ля ці ну 
пры но сі лі ў га лаў ных хуст ках і з яе ва ры лі 
нам кіс лую по ліў ку, якую мы пі лі. Та кое бы-
ло на ша хар ча ван не.

Ін шай бя дой бы ло на ша жыл лё. Па ся-
лі лі нас у агід ных ба ра ках, у якіх да ку ча лі 
нам кла пы, бло хі і во шы; з-за іх не спа лі 
на ча мі.

З пер шых дзён у Ка ра ба шы на ша га 
баць ку за бі ра ла НКВД на доў гія до пы ты. 
Баць ка змо ла ду ву чыў ся кра ве цтву і, дзя-
ку ю чы гэ та му скі ра ва лі яго ў шваль ню, 
дзе шы лі воп рат ку з са ба чых шкур. На-
зы ва лі іх до ха мі; шы лі ўруч ную.

Так жы лі мы да 1943 го да. Пас ля да мо-
вы са ве таў з Сі кор скім пе ра вез лі нас у Ка-
зах стан; там ста ла кры ху ляг чэй. Ат ры ма лі 
кры ху воп рат кі і па кун кі з ядой, але гэ та 
тры ва ла ня доў га. Пай ш лі чут кі, што ме лі 
нас заб раць у Ан г лію, але так не ста ла ся. 
У Ка зах ста не ўспых ну ла эпі дэ мія ты фу; 
па мер ла мно га лю дзей. Доб ра па мя таю 
аг ром ныя мо гіл кі, на якіх ста яў толь кі адзін 
крыж, бо там па ха ва лі ду хоў на га.

У Ка зах ста не пра ца ва лі і мы, дзве ма-
лод шыя ся стры — ма ты чы лі са джан цы 
дрэў. На шу сям’ю на маў ля лі, каб не пі са-
лі ся па ля ка мі, толь кі бе ла ру са мі, але мы 
гэ та га не зра бі лі.

Да ча ка лі ся кра са ві ка 1946 го да — та-
ды скон чы ла ся на ша ба дзян не. Па да лі 

чы гу нач ны тран с парт з над пі сам „Wra-
ca my z goś cin nej zie mi do Pol ski”. А там 
бы ла нэн дза. Зда ра ла ся, што аста ва лі ся 
там ма ла дыя хлоп цы, што ўлю бі лі ся. 
Вяр та ла ся мно га яў рэ яў, пе ра важ на 
з Вар ша вы. Ва го ны бы лі нар маль ныя, па-
са жыр скія.

Вяр та лі ся 
ў бы лыя ня мец кія 
зем лі. У Га ля нё ве 
са кі сты раз мяр-
коў ва лі лю дзей 
па вод ле на цы я-
наль нас ці. Вель мі 
дрэн на ад но сі лі ся 
да яў рэ яў. Нам 
пра па на ва лі па ся-
ліц ца ў па кі ну тых 
нем ца мі бу дын ках 
— да мы з чыр во-
най цэг лы, ша фы 
поў ныя адзен ня. 
Але ку ды ні зой-
дзеш — труп 
у пас це лі...

Мы ха дзі лі аг ля-
даць пу стыя да мы. 
Gol l now, Go ło nóg, Go le niów — так агуль на 
на зы ваў ся го рад, у ім бы ла фаб ры ка 
мэб лі. Быў май, го рад быў у квет ках. 
Мно га ра зум ных па ля каў там аста ло ся. 
А мы вяр ну лі ся да ся бе, у Боў т ры кі, але 
з на шай ма ё мас ці ні чо га не за ста ло ся. 
Вяр ну лі ся на пу сты пляц, бу дын кі ра за-
бра лі свае су се дзі. Нас пры ня ла ад на 
сям’я, пас ля гмі на да ла нам ней кую ста-
рую ха цін ку; паз ней па бу да ва лі сваю. 
І так, пас ля шас ці га доў пра бы ван ня на 
чу жы не зноў ста лі жыць у Поль ш чы, не 
цал кам са ма стой най. Нель га бы ло за над-
та ад к ры та га ва рыць пра на шу вы ваз ку 
і пе ра жы тыя там па ку ты — гэ тая тэ ма 
афі цый на за моў ч ва ла ся. Толь кі пас ля 
зме ны гра мад ска га строю ў Поль ш чы 
ў 1989 го дзе ўсё па мя ня ла ся, за ві та ла 
сап раў д ная сва бо да.

За пі саў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ
Фо та Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

Ка лі ў снеж ні мі ну ла га го да на ве даў 
я спа да ра Ула дзі мі ра Сас ну ў Паш коў-
ш чы не, ска заў ён мне, што по бач вё скі 
зна хо дзіц ца ма гі ла ня мец кіх сал дат 
з ча су Пер шай су свет най вай ны. І за-
вёў мя не на тое мес ца.

— Тут 22 жніў ня 1915 го да іш лі цяж-
кія баі. І тут па ха ва лі нем цаў, якія та ды, 
у хо дзе тых ба ёў за гі ну лі. Бы ла тут уз ве-
дзе на ма гі ла, якая бы ла аб га ро джа на 
дро там, рас цяг ну тым на бе тон ных слуп-
ках. Шмат іх тут па ха ва на, мо з пяць дзя-
сят, мо жа і сто на ват, — ра ска заў мне.

З ча сам тая ага ро джа ста ла зні каць 
і сён ня астаў ся толь кі не вя ліч кі бу га рок. 
Ма гі ла быц цам за ні кае. Не вя до мы нам 
лік па ха ва ных тут па кой ні каў, так са ма 
не вя до мыя нам іх імё ны і проз віш чы, 
яны за хоў ва юц ца не дзе ў Цар стве Ня бес-
ным. Час ад ча су ўзга да юць пра іх усіх, 
ана нім ных, пав ших на по ле бра ни, ням-
но гія свя та ры. А час ця ком уз га да юць 
толь кі пра сва іх, пав ших во бра ни за не за-
ви си мость зем ли на шия от ига не вер ных, 
яко за щи щав ших от вра гов ве ру пра вос-
лав ную, за щи щав ших оте че ство в тяж кие 
го ди ны от иноп ле мен ных пол чищ...

Та кі лёс ра да вых жаў не раў. Тых, што 
не да бі лі ся пе ра мо гі сва ім ула да рам. 
У хо дзе Дру гой су свет най вай ны са-
вец кі пісь мен нік Ілья Эрэн бург пі саў: 
„Нем цы уме ют му чить лю дей, и лю ди 
не на ви дят да же мер т вых нем цев. Их 
не хо ро нят, их за ка пы ва ют”. І пра іх 
усіх па во лі за бы ва юць, на ват пра па ха-
ва ных, па ха ва ных на ват да на сту пу дак-
т ры наль най ня на віс ці...

Гэ та пра ра да вых жаў не раў. За бы-
ва юць іх. А пра іх ула да роў? Ня мец кі 
кай зер Віль гельм ІІ, які па сы лаў сва іх 
жаў не раў, між ін шым у на ша на ва кол-
ле, пас ля звяр жэн ня з тро ну знай шоў 
пры ту лак у Ні дэр лан дах, ка ля Ут рэх та, 
дзе па мёр у 1941 го дзе і там па ха ва ны 
ў не вя ліч кім маў за леі; по бач маў за лея 
па ха ва ны яго ны са ба ка. Астан кі апош-

ня га ра сій ска га ца ра Мі ка лая ІІ бы лі 
ў 1998 го дзе пе ра па ха ва ны з Ура ла, 
дзе па ко і лі ся 80 га доў, у Пет ра паў лаў-
скі са бор у Пе цяр бур гу; цар за лі ча ны 
ў лік свя тых...

Сім ва ліч на лі чыц ца, што па ча так Пер-
шай су свет най вай не даў сер б скі юнак 
Гаў ры ла Прын цып, за бі ва ю чы ў Са ра-
е ве нас лед ні ка аў ст рый ска га тро на. 
Па мёр ён у тур ме ў 1918 го дзе, спяр ша 
па ха ва ны ў ана нім най ма гі ле ка ля тур-
мы, а ў 1920 го дзе пе ра па ха ва ны на пра-
ва слаў ныя мо гіл кі ў Са ра е ве, дзе ў 1939 
го дзе бы ла яму ўзве дзе на граб ні ца.

Кож на му свой лёс, на ват пас ля смер-
ці. Ма рыя Ка нап ніц кая пі са ла ка лісь, 
яш чэ да згад ва най вай ны: „A na woj nie 
świsz czą ku le, lud się wa li ja ko sno py, 
a naj dziel niej bi ją kró le, a naj gęś ciej gi ną 
chło py”. У Пер шую су свет ную вай ну за-
гі ну ла ка ля дзе ся ці мі льё наў ча ла век...

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

Ус па мі ны са ссыл кі ў Сі бір
Ра сказ Яд ві гі КАР ПЮК, на ро джа най у 1927 го дзе ў Бяр нац кім 
Мос це, за раз пра жы ва ю чай у дач кі Кры сты ны ў Ор лі.

За бы тая 
брац кая 
ма гі ла
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Габ ры ель СКАЎ РОН СКІ: — Ка лі па ду маць пра ўсе вы ез-
ды, лет нік, тэ ат раль ныя за нят кі, то не ўмею ска заць, 
што най больш мне па да ба ла ся. Усе гэ тыя за нят кі лі чу 
так са ма важ ны мі, бо дзя ку ю чы ім мно га му я на ву чыў-
ся, су стрэў мно га лю дзей і пе ра жыў ад ны з най леп шых 
хві лін у ма ім жыц ці з ма і мі сяб ра мі.
На таль ка КАН Д РА ЦЮК-СВЯ РУБ СКАЯ: — Я перш за ўсё 
доб ра ўспа мі наю тэ ат раль ны гур ток. Ду маю, што гэ тыя 
за нят кі па маг лі нам стаць ад важ ны мі асо ба мі, якія не 
ма юць ні я кіх праб лем, каб вы сту піць у шко ле ці пе рад 
тэ ле ка ме рай. Гэ та бы ла так са ма вель мі доб рая гуль ня. 
Не па мя таю, каб хтось з нас быў пры му ша ны да за нят-
каў праз баць коў. Пом ню, што ка лі ў ад ным школь ным 
го дзе я не маг ла ўдзель ні чаць у гур т ку па пры чы не за-
нят каў у му зыч най шко ле, я бы ла вель мі рас ча ра ва ная 
і зай з д рос ці ла сяб рам, якія іг ра юць у но вай па ста ноў цы. 
У на ступ ным го дзе я зра бі ла ўсё, каб зноў быць чле нам 
тэ ат раль на га гур т ка.

У «Зор цы» ад 21 ве рас ня 1997 
го да рэ пар таж «Род ная мо ва 
ў Бе ла сто ку» і пер шы зды мак. 
На ім: На таль ка Швед, Мі хась 
Ка лі на, Эля Юш чук, Май ка Біль-
мін, Ка раль За бор скі. З пер шак-
лас ні ка мі-пер шап ра ход ца мі 
на стаў ні ца Алі на Ваў ра нюк і ме-
цэ нат Пят ро Юш чук.

20 га доў мы пі са лі пра іх так:
«...Уро кі род най мо вы ў Бе ла-

сто ку вя дуц ца з пер ша га кла са. 
Дзет кі суст ра ка юц ца тры ра зы 
ў ты дзень. — Яны ўсё ра зу ме юць, 
— ка жа на стаў ні ца. Уро кі вя дзе 
поў нас цю па-бе ла ру ску. — Гэ та 
да зво ліць зра зу мець ім, што бе ла-
ру ская мо ва ў шко ле з’яў ля ец ца 
на ту раль най спра вай. Мая, Эля 
і Мі хась — вы пуск ні кі бе ла ру ска га 
прад ш кол ля. 

— У пер шым кла се мы бу дзем 
вы ву чаць пес ні, вер шы кі, гу ляць 
у роз ныя гуль ні. У дру гім кла се паз-
на ё мім ся з лі тар ка мі, — ка жа Алі-
на Ваў ра нюк.

— У час ма ёй па быў кі дзет кі 
гу ля лі «ў ко ці ка і мыш ку». Пер шак-
лас ні кі вель мі хут ка вы ву чы лі сло-
вы но вай гуль ні: 

Тут на лаў цы
Дзе ці се лі,
Тут ва ро ны
Пры ля це лі.
Тут пры се лі
Ля ва рот.
Гэ та ма ці,
Гэ та кот!

Паз ней кот шу каў ма не ту, якую 
пад кі ну ла ў да ло ні дзя цей «ма ці». 
Бы ло мно га ра дас ці...»

«— У шко ле лепш, як у прад ш-
кол лі, — ка жа Мі хась Ка лі на. Хлоп-

20 га доў бе ла ру ска му школь ні цтву ў Бе ла сто ку!
чы ку па да ба юц ца пра стор ныя 
ка лі до ры, на якіх мож на гу ляць 
у хо ван кі, і но выя кніж кі...».

А вось, як 20 га доў паз ней на-
пі са лі яны са мі, пра зна чэн не 
ўро каў бе ла ру скай мо вы ў іх 
жыц ці.

Мно гія з іх пры е ха лі на юбі-
лей, які свят ка ва лі 17 ве рас ня 
ў бе ла стоц кай ка вяр ні «Зме на 
клі ма ту». Ад іме ні абі ту ры ен-
таў кра наль на і пры го жа вы сту-
пі ла На тал ля Швед і яе сяб ры 
Эва Се гень і Мі хась Ка лі на. Пас-
ля вы сту пі лі ін шыя вы пуск ні-
кі, сён ня сту дэн ты вар шаў скіх, 
кра каў скіх і бе ла стоц кіх вы шэй-
шых уста ноў. Усе сва бод на і тал-
ко ва вы каз ва лі ся на род най мо-
ве. Цу доў ным да паў нен нем свя-
та бы лі тан цы «Пад ляш ска га 
вян ка» і му зыч ны спек такль 
«На род ны аль бом» у вы ка нан-
ні вуч няў.

Пас ля афі цый най част кі 
ўдзель ні кі тан чы лі на род ныя 
бе ла ру скія тан цы, да якіх іг ра лі 
мін скія му зы кі пад кі рун кам Ві-
кі Міх но. Юбі лей ную пра гра му 
па поў ні лі кон кур сы і жар тоў-
ныя гуль ні. Свя та цяг ну ла ся 
ад ран ня да поў на чы. А ўсё па-
ча ло ся з да стой на га мо ман ту. 
Ра ні цай, у бе ла стоц кай цар к ве 
св. Яна Ба гас ло ва бы ла ад с лу-
жа на лі тур гія і ма ле бен на бе-
ла ру скай мо ве. Ба гас луж бу на 
род най мо ве сас лу жыў ай цец 
Андрэй Кузь ма з да па мо гай ха-
роў пад кі рун кам Ан ны Вась коў-
скай і Мар ці на Алек се ю ка. На ка-
нец ма леб на ў цар к ве пра гу чаў 
бе ла ру скі ду хоў ны гімн «Ма гут-
ны Бо жа».

Ган на Кан д ра цюк, 
фо та аў та ра

PS. Вы каз ван ні вуч няў саб ра ла рэ дак-
цыя «Бе ла ру ска га на стаў ні ка». 

Пра зна чэн не ўро каў на пі са лі беластоцкія вы пуск ні кі 

Эва Сегень, Наталька Швед, Міхась Каліна
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!

№ 38-39-17
Раз га дай це за гад ку, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” да 1 кас-
тры чніка 2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Я на труб ку гля ну
І ска жу Ад ры я ну,
Ці яму іс ці гу ляць,
А ці ў лож ку па ля жаць.
Т........

  

(У. Мац ве ен ка)
Ад каз на за гад ку № 35-17: рук зак. 
Уз на га ро ду, за піс ную кніж ку, вый-

г ра ла Вік то рыя Гаць з Бель ска-Пад-
ляш ска га. Він шу ем!
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад-
ка зы, з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на 
пра ця гу трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра-
зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 35-17: Па рык, 
як, ра са, па лын, па мі дор, ра са да, ма шы ніст. Ас, 
пар ка, ма ма, лі сты, Ка ры да, анод, рапс, клад.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Дам’ ян 
Кар ні люк, Маг да Яку бюк, Вік то рыя Гаць 
з КШ з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш скім. Він шу ем!

Ola

Wio

На ша 
Двац ца ці год дзе!
Бе ла ру ская на ша мо ва
Тра пі ла ў жыц ця ас но ву.
Без мо вы род нае, па вер це,
Бы лі б мы бліз кія ўжо смер ці.

Двац цаць га доў зу сім шы ро ка
Пра цу ем мы ў Бе ла сто ку.
З АБ-БЫ ня стом ная Ба ся
Цяж кіх за дач пад ня ла ся.

А па пу ляр ная Алі на
Дзе так ву чыць няс пын на
Бе ла ру скае род нае мо вы
З кні жак сва іх ка ля ро вых.

А Баць кі, якіх ву чац ца дзе ці,
Па ма га юць Алі не ў ас ве це,
Каб ёй у жыц ці ха пі ла
Заў ж ды выт рым кі і сі лы.

Дзя ку ем за тыя двац цаць
І бу дзем заў сё ды ста рац ца,
Каб шчас лі ва нам і глад ка
Дру гую рас па чаць Двац цат ку.

Бе ла сток, 17 ве рас ня 2017 го да.

Юля СКАЎ РОН СКАЯ: — Ус па мі наў у мя не мно га, за мно га, каб пі-
саць пра ўсе, та му на пі шу пра ад зін з най п ры га жэй шых. Ідзе пра 
зім ні ве чар не каль кі га доў та му. Саб ра лі ся мы на сход „Хро нік” 
ра зам з баць ка мі. На вош та? Та ды яш чэ не ве да лі, але трэ ба то трэ-
ба. Там мы да ве да лі ся, што ў нас з’я ві ла ся маг чы масць па е хаць 
у Злу ча ныя Шта ты Аме ры кі і па ка заць „Ой даў но-даў но”. Пер шая 
дум ка: гэ та на пэў на жарт, ад нак гэ та бы ла праў да. Слё зы, смех, 
ча го там не бы ло! Здзяй с ні ла ся на ша ма ра. Ма ра, аб якой мы спя-
ва лі ў ство ра най на мі пес ні. У ёй мы пе ра лі ча лі мяс цо вас ці, у якіх 
мы бы лі са спек так лем, па Па сын ках, Га рад ку і Бель ску, на кан цы 
прагу чў Брад вей! Гэ та адзін з ус па мі наў але з ма рал лю: Спя вай це 
лю дзі, мо жа і вам паш час ціц ца.
Мі хал КА ЛІ НА: — Пры на леж насць да якой-не будзь мен шас ці па-
тра буе пэў най псі хіч най і ін тэ лек ту аль най пад рых тоў кі. Каб не 
за гі нуць у мо ры тых, на ка го ты не па доб ны. Дзя ку ю чы за нят кам 
бе ла ру скай мо вы ў шко ле я, а і пэў на боль шасць вуч няў, да ста лі 
маг чы масць вы ра шыць: хто мы і што з гэ тым да лей ра біць. І мне 
тут на ват не ідзе пра гі сто рыю, ве ды і фак ты, толь кі пра больш 
агуль ныя ўро кі аба ро ны сва іх ра цый і пад т рым лі ван ня сва іх ар гу-
мен таў.
Лід ка ПЯ КАР СКАЯ: — Гру па ма ла дых баць коў 20 га доў та му пры-
ду ма ла, каб на ву чаць сва іх дзя цей бе ла ру скай мо ве. Ду маю, што 
ніх то та ды не ду маў, як вар тас ным гэ та ста не для на ша га жыц ця. 
Ха чу ска заць пра тое, што я для ся бе вы нес ла за гэ тыя га ды.
Па-пер шае — чы таць кніж кі. І баць кі, і па ні Алі на ўвесь час ка за-
лі, што ра зум ныя дзе ці чы та юць кніж кі. Ад нак мне па да ец ца, што 
больш за па ню Алі ну не маг чы ма чы таць.
Па-дру гое — гур т кі тэ ат раль ныя і са мыя важ ныя для мя не „Пад-
ляш скія хро ні кі”. Ты ся чы ра зоў мы ўсе ка за лі, што „Хро ні кі”, гэ та 
бы ло тое, што нас пры вя ло да гэ та га, кім мы ста лі. На ву чы лі як 

га ва рыць з ба бу ля мі ды дзед-
ка мі, з ін шы мі людзь мі, як іх 
слу хаць. І як пе ра ка заць гі сто-
рыю, каб яна не згу бі ла сва ёй 
вар тас ці. У час „Хро нік” я так-
са ма за ду ма ла ся над тым, што 
гэ та як раз жыц цё на шых прод-
каў ства ры ла нас та кі мі, які мі 
мы ста лі. Гэ та про ста на ша 
гі сто рыя. Яш чэ ад на важ ная на-
ву ка: Дыкцыя! Каб ні ко лі не за-
бы ваць, што „к” на кан цы слоў 
му сіць пра гу чаць.
Па-трэ цяе — мае сяб ры, без 
якіх жыц цё бы ло б сум ным.

Ус пом ню яш чэ не каль кі эпі зо даў з ча соў на ву чан ня бе ла ру скай мо-
вы:
1. Свя точ ная су стрэ ча ў Прэ зі дэн ц кім па ла цы! Не кож ны меў на го ду 
пра вес ці дзень са свя той па мя ці Ма ры яй Ка чын скай. А мы так :)
2. Лет ні кі: тут цяж ка ра ска заць ад ну гі сто рыю, але па-мой му гэ та 
бы ла ад на з леп шых ду мак на шых баць коў — „Баць коў Бе ла ру скас-
цю Апан та ных”.
3. Вы сту пы „Хро нік”: мі нус 20 гра ду саў у Суп рас лі, пес ня „Back in 
ti me” у час вы сту пу, здзек з на шых усіх па мы лак. Ад нак най больш 
за сеў мне ў па мя ці вы ступ дзень пас ля па ха ван ня май го дзя ду лі, 
яко га гі сто рыю я ра сказ ва ла. Ма ма ды ба бу ля ся дзе лі ў пер шым 
рад ку, а я му сі ла ў той час ра ска заць гі сто рыю ча ла ве ка, які не-
каль кі дзён на зад ады шоў ад нас. Ду маю, та кія мо ман ты нас фар-
му юць і ўсве дам ля юць, што дзя ку ю чы нам, лю дзі, якіх ужо з на мі 
ня ма, цэ лы час жы выя ў гі сто ры ях.
Дзя кую за ўсё, бе ла ру ская мо ва! Жы ве Бе ла русь!

Злева: Лід ка Пя кар ская, Оля Каліна, Ганка 
Пякарская, Юліта Тымашэвіч, Дарка Вапа, 
Дарка Дажынка, Юлька Скаўронская 

Вік тар Швед

Фота Ганны КАНДРАЦЮК
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— Вы пра цу е це ў Бель скім до ме 
куль ту ры ўжо больш за 20 га доў. Пас-
ля за кан чэн ня на ву кі ў Бе ла ру скім уні-
вер сі тэ це куль ту ры ў Мін ску па спе цы-
яль нас ці тэ ат раль ная рэ жы су ра Вы 
бы лі доб ра пад рых та ва ны да пра цы 
ў якас ці тэ ат раль на га ін ст рук та ра. 

— Пад час на ву кі ва ўні вер сі тэ це 
я зай ма ла ся пад кі раў ні цтвам сла ву та га 
пра фе са ра Ільі Суч ко ва па спе цы яль-
нас ці фаль к лор ны тэ атр. У 1995 го дзе 
я па сту пі ла ў ас пі ран ту ру па спе цы-
яль нас ці між куль тур ная ка му ні ка цыя, 
дзе ву чы ла ся два га ды і спра ві ла ся 
з эк за ме на мі, за вык лю чэн нем апош-
ня га. Ка лі да ве да ла ся, што ў Бель скім 
до ме куль ту ры ёсць ра бо та як раз па 
той спе цы яль нас ці, па якой я ву чы ла ся, 
ра шы ла ся вяр нуц ца ў Бельск. Па ча ла 
я пра ца ваць у БДК ін ст рук та рам па 
спра вах тэ ат ра, вый ш ла за муж і на жы-
ла з му жам Да ра фе ем трое дзе так. 
Га ва ру ма ім сяб рам, што трое на шых 
дзе так, гэ та мая кан ды дац кая пра ца, 
бо ся мей ныя аба вяз кі не даз ва ля лі 
за кон чыць ас пі ран ту ру ў Бе ла ру сі. Пра-
цу ю чы ў БДК я мно га му на ву чы ла ся, 
ат рым лі ва ю чы да па мо гу ад пра цаў ні коў 
до ма куль ту ры.

— Ста лі Вы пра ца ваць ды рэк та рам 
Бель ска га до ма куль ту ры з 1 ве рас ня 
і гэ та ад бы ло ся пас ля та го, як ды рэк-
тар Мал га жа та Біль-Яру зэль ская вяр-
ну ла ся на пра цу ў Бе ла сток.

— Мал га жа та Біль-Яру зэль ская кі-
ра ва ла до мам куль ту ры амаль 5 га доў 
і вяр ну ла ся на ра ней шую па са ду на мес-
ні ка ды рэк та ра Дра ма тыч на га тэ ат ра 
імя Аляк сан д ра Вян гер кі ў Бе ла сто ку. 
Бур га містр на ша га го ра да Ярас лаў Ба-
роў скі ле там за пра па на ваў мне стаць 
ды рэк та рам Бель ска га до ма куль ту ры 
і гэ та бы ло для мя не не ча ка нас цю, бо 
я заў сё ды пра ца ва ла з дзет ка мі і рых та-
ва ла іх да вы ступ лен няў на сцэ не. Па ду-
ма ла, што ды рэк та ру трэ ба бу дзе мно-
га ча су зай мац ца за пісь мо вым ста лом 
і кі ра ваць ра бо тай ма іх су пра цоў ні каў. 
Ад нак важ ная бы ла для мя не пад трым-
ка ўсіх пра цаў ні коў до ма куль ту ры, якія 
за ах воч ва лі мя не пры няць пра па но ву 
бур га міст ра і стаць ды рэк та рам. Доў га 
я ду ма ла, што ра біць, ра і ла ся з сям’ ёй 
і зна ё мы мі, па куль пры ня ла пра па но ву. 
Ра бо та ды рэк та ра до ма куль ту ры ад-
каз ная, але ад на час на ці ка вая, бо ма гу 
тут мно га му но ва му на ву чыц ца, зап ра-
па на ваць но выя фор мы дзей нас ці і па-
спра ба ваць сіл як ар га ні за тар ра бо ты 
пра цоў на га ка лек ты ву.

— Якія ў Вас но выя пра па но вы 
дзей нас ці БДК?

— Сё ле та адз на ча ем 60-год дзе дзей-
нас ці Бель ска га до ма куль ту ры. За 
гэ ты пе ры яд на ша ўста но ва вып ра ца ва-
ла шмат форм ра бо ты, сар га ні за ва ла 
мно га ме ра пры ем стваў, якія ўпі са лі ся 
ў воб раз на ша га го ра да. Ра зам з пра-
цоў ным ка лек ты вам бу дзем на да лей 
пра даў жаць гэ тую ра бо ту і вы хо дзіць 
з но вы мі пра па но ва мі, бо гэ та га ча ка-
юць жы ха ры го ра да. Да вя лі кіх на шых 
ме ра пры ем стваў хо чам да лу чыць суп ра-
ва джаль ныя ім п рэ зы, вы ста вы, прэ зен-
та цыі, кон кур сы, ці хэ пе нін гі і дзя ку ю чы 
гэ та му ра біць іх яш чэ больш ці ка вы мі 
для на вед валь ні каў. Пла ную па вя лі чыць 
коль касць пле нэр ных ме ра пры ем стваў 
і вяр нуц ца да ка мер ных ім п рэз на ад-
кры тым па вет ры ка ля бу дын ка до ма 
куль ту ры, дзе, на пры клад, пад ма ца ваў-
шы ся каў ба ска мі, мож на бы ло б су поль-
на пас пя ваць. З вя лі кі мі пле нэр ны мі 
ме рап ры ем ства мі ха це ла б я вый с ці так-
са ма да лей і ла дзіць іх у на ва кол лі Зам-
ка вай га ры, ці на плош чы Яна Паў ла ІІ, 
дзе мож на бы ло б ар га ні за ваць гі ста-
рыч ныя рэ кан ст рук цыі, а ў тым лі ку ры-
цар скія тур ні ры. Ло зунг на ша га го ра да 
«Бельск-Пад ляш скі спа лу чае лю дзей» 
бу дзем рэ а лі за ваць дзе ян ня мі до ма 
куль ту ры ў ка рысць на шых жы ха роў.

— Як пла ну е це гэ та ра біць?

— Гі сто рыя Бель ска доў гая і ці ка вая, 
спа лу ча ная са шмат на цы я наль ным 
на сель ні цтвам на ша га го ра да. Пад час 
ме ра пры ем стваў бу дзем прэ зен та ваць 
яго шмат куль тур насць у мі ну лым і ў ця-
пе раш ні час. Бу дзем за ах воч ваць да 
ўдзе лу ў ме ра пры ем ствах прад стаў-
ні коў роз ных па ка лен няў і вы хо дзіць 
з но вы мі пра па но ва мі да цэ лых сем’ яў, 
ка лі бу дуць маг лі су поль на доб ра ад па-
чы ваць ба бу лі і ўну кі. Пла ную вый с ці 
з но вы мі пра па но ва мі так са ма да мо ла-
дзі, у якой мно га энер гіі. Доб ра бы ло 
б, каб ма ла дыя пад час на шых ім п рэз 
маг лі вы ка ры стаць энер гію для су поль-
най гуль ні і су поль най ка рыс ці, на пры-
клад мож на бы ло б на ла дзіць кан цэр ты 
з му зы кай рок, ці хіп-хоп. Мы па він ны 
да ста соў вац ца да пат ра ба ван няў мо ла-
дзі, якая што дзень ка ры ста ец ца но вы мі 
тэх на ло гі я мі і мы па він ны ства рыць 
маг чы мас ці ка ры стац ца імі пад час су-
поль ных гуль няў. Мож на бу дзе ар га ні за-
ваць кон кур сы на філь мы, зня тыя пры 
да па мо зе ма біль ні каў, ці ла дзіць тур-
ні ры з вы ка ры стан нем кам п’ ю тар ных 
гуль няў. Бельск-Пад ляш скі на ла дзіў 
су пра цоў ні цтва з за меж ны мі га ра да мі 
— у Бе ла ру сі, Ра сеі, Ук ра і не, Бал га рыі, 
Аў ст рыі, Мал до ве і Ру мы ніі. Наш дом 
куль ту ры бу дзе вы ка ры стоў ваць гэ ты 
факт, ар га ні зу ю чы за меж ныя вы ез ды 
бель скіх ка лек ты ваў і бу дзе зап ра шаць 
за меж ныя ка лек ты вы ў Бельск, што 
па він на спры чы ніц ца да сяб роў ства ка-
лек ты ваў.

— Най б лі жэй ад нас Бе ла русь.

— Га ра ды-паб ра ці мы Бель ска ў Рэс-
пуб лі цы Бе ла русь гэ та Коб рын, з якім 
су пра цоў ні цтва вель мі плён нае, між 
ін шым у му зыч най і гі ста рыч най дзя-
лян ках, а так са ма Свет ла горск, з якім 
бы ло на ла джа на су пра цоў ні цтва ў га-
лі не спор ту. Мы гэ тае су пра цоў ні цтва 
бу дзем раз гор т ваць.

— На вы со кім ма стац кім уз роў ні 
дзей ні чае тэ ат раль ны ка лек тыў «Ан-

т ракт», які Вы ства ры лі і з якім па спя-
хо ва зай ма е це ся. Ці, бу ду чы ды рэк та-
рам БДК, прад бач ва е це пра цяг ваць 
гэ тую ра бо ту?

— «Ан т ракт» гэ та маё дзі цё, яко му 
я прыс вя ці ла 20 га доў ма ёй пра цы і які 
ня даў на свят ка ваў юбі лей. Я не па кі ну 
яго чле наў, ад нак ха це ла б за ся ро дзіц-
ца на пра цы з фаль к лор най гру пай 
«Ан т рак та», з якой рых ту ем і па каз-
ва ем бе ла ру скія аб ра ды, прэ зен ту ем 
на шы пес ні і тан цы. Ужо ча ты ры га ды 
я зай ма ю ся з тэ ат рам се ні ё ра «Рэт ра», 
які вы сту пае так са ма су поль на з «Ан т-
рак там». Я ска за ла чле нам тэ ат ра «Рэт-
ра», што на да лей бу ду зай мац ца з імі.

— Бу ды нак Бель ска га до ма куль ту-
ры здаў на не быў грун тоў на ра ман та-
ва ны. Які ёсць шанц ат ры маць срод кі 
на ра монт і раз бу до ву іс ну ю ча га бу-
дын ка або бу до ву но ва га? 

— Ра ней шыя спро бы пры цяг нуць 
вон ка выя срод кі на бу до ву цэн т ра куль-
ту ры ў Бель ску-Пад ляш скім кан ча лі ся 
бес пас пя хо ва. Ня даў на бы ла пад рых та-
ва на мяс цо вая пра гра ма рэ ві та лі за цыі, 
каб да па маг чы рэ гі ё нам го ра да, якія 
ад ста юць ад ін шых. У рам ках гэ тай 
пра гра мы, каб рэ а лі за ваць куль тур ную 
і аду ка цый ную мэ ты, прад у гледж ва ец-
ца рэ ві та лі за цыя, пе ра бу до ва і раз бу до-
ва бу дын каў Бель ска га до ма куль ту ры 
і бы ло га кі но «Зніч». На гэ та прад бач ва-
ец ца ат ры маць праз пас рэд ні цтва Мар-
шал коў скай уп ра вы ў Бе ла сто ку вон ка-
выя срод кі, да якіх трэ ба бы ло б дак лас-
ці гро шы з бю джэ ту го ра да і срод кі ад 
спон са раў. Ка лі б уда ло ся рэ а лі за ваць 
гэ тыя пла ны, умо вы дзей нас ці на ша га 
до ма куль ту ры ста лі б вель мі доб ры мі 
і та ды мож на бы ло б яш чэ па шы рыць 
пла ны на шай пра цы.

— Як пла ну е це ар га ні за ваць су пра-
цоў ні цтва Бель ска га до ма куль ту ры 
з бел лі цэ ем і «трой кай», вуч ні якіх 
вель мі ак тыў на пры ма юць удзел 

у дзей нас ці тэ ат раль на га ка лек ты ву 
«Ан т ракт», ма стац кіх гур т коў і ка ры-
ста юц ца шмат лі кі мі пра па но ва мі до ма 
куль ту ры? 

— Я пла ную зап ра шаць бе ла ру-
скія ва каль ныя ка лек ты вы на шых 
школ на вы ступ лен ні пад час на шых 
ме ра пры ем стваў і за ах воч ваць іх да 
су пра цоў ні цтва з ка лек ты ва мі з га-
ра доў-паб ра ці маў. Ду маю, што вуч ні 
бу дуць пра цяг ваць зай мац ца ў на шых 
ка лек ты вах і пры маць удзел у за нят ках 
так ак тыў на, як да гэ туль. Бу дзем пра па-
на ваць вуч ням бел лі цэя і «трой кі» так-
са ма ін шыя маг чы мас ці су пра цоў ні цтва 
з до мам куль ту ры.

— У БДК зай ма юц ца і вы сту па юць 
хор «Ва сі лёч кі», ка лек ты вы «Ма-
лан ка» і «Ку ран ты», рэ пер ту ар якіх 
са стаў ля юць бе ла ру скія пес ні. Як ба-
чы це су пра цоў ні цтва Бель ска га до ма 
куль ту ры з бе ла ру скі мі ар га ні за цы я-
мі?

— Наш дом куль ту ры да гэ туль су пра-
цоў ні чаў з бе ла ру скі мі ар га ні за цы я мі 
— з БГКТ, Та ва ры ствам бе ла ру скай 
куль ту ры, Му зе ем ма лой ай чы ны 
ў Сту дзі во дах, Звя зам у ка рысць аду-
ка цыі і пра мо цыі бе ла ру скай куль ту ры 
«Шчы ты» — і мы бы лі су ар га ні за та рам 
су поль ных з імі ме ра пры ем стваў. Бы ло 
так са ма су пра цоў ні цтва з ін шы мі бе-
ла ру скі мі ар га ні за цы я мі. За раз у БДК 
пра цуе Пётр Ва вуль скі, які з’яў ля ец ца 
ад каз ным за су пра цоў ні цтва до ма куль-
ту ры з няў ра да вы мі ар га ні за цы я мі. Я ха-
чу зра біць стаў ку на су пра цоў ні цтва 
з няў ра да вы мі ар га ні за цы я мі, у тым лі ку 
з бе ла ру скі мі. Пла ную па шы рыць су пра-
цоў ні цтва з да ма мі і ася род ка мі куль ту-
ры Бель ска га і су сед ніх па ве таў.

— Дзя кую за раз мо ву і жа даю пос-
пе хаў у пра цы на па са дзе ды рэк та ра 
БДК.

Гу та рыў Аляк сей МА РОЗ

Но вая ды рэк тар БДК 
Раз мо ва з но ва аб ра най ды рэк тар Бель ска га 
до ма куль ту ры Аль ж бе тай Фі ё нік
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П
а да ю ся су праць сон ца — 
з Кны шы на на ўсход. Эн цык ла
пе дыя Вя лі ка га Кня ства Лі тоў
ска га пра Кны шын: „Зас на ва-
ны ў па чат ку 16. ста год дзя як 

ся ло ў Бель скім на мес ні цтве (ста ра стве) 
кан ц ле рам ВКЛ, ста ра стам бель скім Мі ка-
ла ем Ра дзі ві лам, які па бу да ваў тут па ляў ні-
чы двор, у 1520 фун да ваў кас цёл. Пас ля 
яго смер ці Кны шын пе рай шоў да яго сы на 
бі ску па жа мой ц ка га Мі ка лая Ра дзі ві ла. Той 
у 1528 па да ра ваў Кны шын вя лі ка му кня зю 
Жы гі мон ту Аў гу сту (пе ра да ча ад бы ла ся 
ў 1530 пас ля смер ці бі ску па)”.

На гэ тым мож на і спы ніц ца, бо так пап-
раў дзе ням но га ве стак за ха ва ла ся пра 
па чат кі мяс цо вас ці. Мо жа ка лі нех та і пі саў 
ней кую ра ней шую хро ні ку, але ў хо дзе 
бур лі вых мяс цо вых па дзей агонь і ва да 
най ве ра год ней за мя ні лі яе ў ней кае ін шае 
звя но пры род на га кру га ва ро ту. Бо ж да 
па ло вы ІІ ты ся ча год дзя цы ві лі за ва нае 
жыц цё тут пра хо дзі ла або пад глы бо кай 
кан с пі ра цы яй, або яго і зу сім не бы ло. Бы-
ла тут нес па кой ная, за па ло ха ная тэ ро рам 
тэ ры то рыя. Кры жац кі ле та пі сец Ві ганд 
з Мар бур га пі саў м.інш., што ў 1346 го дзе 
ма гістр Ду зі мер саб раў вя лі кае вой ска 
з ка ман да ра мі Куль м скай (Хел мін скай) 
і Па мор скай зя мель, з не ка то ры мі фран-
цуз скі мі і ан г лій скі мі па лом ні ка мі — ра зам 
со рак ты сяч вы дат на ўзбро е ных му жоў 
— су праць лі тоў цаў-языч ні каў. Усту пі лі 
яны ў языч ніц кую зям лю, дзе па за га дзе 
Зіг ф ры да дэ Дан д вел да вы сек лі языч ні-
каў абод вух па лоў, а зям лю зніш то жы лі 
аг нём. (...) У 1379 го дзе брат Бер нард 
Ман с фельд ця гам двух су так поў нас цю 
апу сто шыў аг нём Ка мя нец. (...) У на ступ-
ным го дзе брат Ку но са сва ім вой скам апу-
сто шыў ча ты ры па ве ты. (...) Во сен ню брат 
Тэ а до рых фон Эль нэр увар ваў ся ў Русь 
ды апу сто шыў Ка мя нец і Бя рэс це; пас ля 
апу сто шыў ра ён Га род ні і ча ты ры ін шыя 
па ве ты...

Маг чы ма, што хро ні ка Ві ган да не над та 
дак лад ная, мо жа паб лы та ны ў ёй мяс цо-
вас ці і да ты, ад нак важ ная са ма сут насць 
— гра беж ніц кія па хо ды „па лом ні каў” з За-
ха ду не даз ва ля лі спа кой на жыць і не даз-
ва ля лі за хоў ваць мяс цо вую па мяць. І яна 
ў нас над та ма ла дая.

Ча му я згад ваю пра лёс мяс цо вай па мя-
ці? Бо гі сто рыя, як нех та заў ва жыў, гэ та 
су час ная па лі ты ка пра цяг ну тая ў мі нуў-
ш чы ну. А ў нас гэ та ча сам бы вае „woj na 
pol sko-ru ska pod fl a gą bia ło-czer wo ną”. Вось 
аў тар ма наг ра фіі пра Кны шын — „Kny szyn 
i zie mia kny szyń ska” Ген рык Ста се віч да каз-
вае, што наз ва мяс цо вас ці зу сім не з ус-
ход нес ла вян скіх вы то каў, „bo znacz nie star-
sze miej s co woś ci o naz wie Kny szyn is t nia ły 
ko ło Kielc i Poz na nia”, не як не заў ва жа ю чы, 
што ста рэй шыя мо гуць быць толь кі за ха ва-
ныя гі ста рыч ныя згад кі пра іх. Пры га даю, 
што тра ды цый на мяр ку ец ца, што наз ва 
„на ша га” Кны шы на вы во дзіц ца ад наз вы 
ўсход не сла вян ска га ку лі нар на га вы ра бу 
— кны ша. Пра Кны шын ка ля Кель цаў 
Слоў нік Ка ра леў ства Поль ска га: „Kny szyn, 
Knis sin, Knys chi no, wieś, pow. piń czow ski. Mi-
chał, syn Piot ra z K., ka non. krak. wspo mi na ny 
częs to w dok. z dru giej po ło wy XIV w. Dłu gosz 
wspo mi na tę wieś w opi sie par. San cyg niów”. 
Ка лі б Длу гаш жыў у, на пры клад, Ва дзі-
лаў цы, пэў на згад ваў бы толь кі пра „наш” 
Кны шын... Пра чар го вую мяс цо васць: 
„Kny szyn, wieś, pow. poz nań ski, stac ja kol. żel. 
w Poz na niu o 18 kil. Pod wsią wy ko pa no zło ty 
sta ro żyt ny pier ś cień z gło wą wy ry tą i pos ła no 
do mu ze um ber liń skie go”.

Да ўся го гэ та га мож на яш чэ да даць, 
што па доб ныя та по ні мы ёсць у Да ніі і Ска-
ніі, што на поў д ні Шве цыі, ды раз віць спа-
да ра Ста се ві ча дум ку да та го, што та по нім 
Кны шын скан ды наў ска га па хо джан ня, 
што ў не ка то рых гі сто ры каў на ват ця пер 
мод нае. А на ват цал кам ве ра год нае, ка лі б 
та по нім па хо дзіў ад сло ва „кныш”; Зыг-
мунт Гло гер: „Knysz, pie rog ok rąg ły, nie wiel ki, 
z wznie sio nym brze giem, na środ ku ce bu lą 
sma żo ną wy ło żo ny. Kar ło wicz przy pusz cza, 
że wy raz ten po cho dzi z nie miec kiej naz wy 
bu łecz ki kró le wiec kiej knist i sło wa knis chen, 
gnieść, mie sić roz czy nę”. А Ка ра ле вец не за 
га ра мі ад Скан ды на віі...

Апош нюю дум ку мож на раз віць яш чэ да-
лей, бо ў сі вую даў ні ну ма быць бы ло неш-
та та кое, як шлях „з ва ра гаў у грэ кі”, што 
пра ля гаў з та га час на га цы ві лі за цый на га 
цэн т ра на Бліз кім Ус хо дзе да „крэ саў” на 
за ха дзе Еў ро пы; гэ так са ма як „шаў ко вы 
шлях” да „крэ саў” на ўсхо дзе Азіі. І той еў-
ра пей скі шлях быў над та шы ро кі — ахоп-
лі ваў не толь кі Ноў га рад-Вя лі кі з Пско вам, 
але ма быць так са ма Дзвінск з По лац кам, 
Дра гі чын з Клю ко ві ча мі ды і Поз нань 
з Кель ца мі і Ка ра леў цам.

Да гэ та га вар та заў ва жыць, што ад ным 
з пер шых хрыс ці ян скіх му ча ні каў у Кі е ве 
быў Фё дар Ва раг. Ін тэр нет ны пра ва слаў ны 
рэ сурс „Свя тые му че ни ки Фе о дор Ва ряг 
и сын его Ио анн жи ли в Ки е ве в Х сто ле-
тии, ког да ва ря ги, пред ки ны неш них шве-
дов и нор веж цев, при ни ма ли осо бен но 
де я тель ное уча стие в го су дар ствен ной 
и во ен ной жиз ни Ру си”. І да лей: „Воз мож-
но, впро чем, что под виг свя тых ки ев ских 
ва ря гов-му че ни ков имел ме сто ле том 983 
го да, ког да вол на язы че ской ре ак ции про-
ка ти лась не толь ко по Ру си, но и по все му 
сла вя но-гер ман ско му ми ру. Про тив Хри ста 

и Цер к ви поч ти од нов ре мен но вос ста ли 
языч ни ки в Да нии, Гер ма нии, при бал тий-
ских сла вян ских кня же ствах, и всю ду вол-
не ния соп ро вож да лись раз ру ше ни ем хра-
мов, убий ством ду хо вен ства и хри сти ан-ис-
по вед ни ков. Вла ди мир в тот год хо дил в по-
ход на ли тов ское пле мя ят вя гов и одер жал 
над ни ми по бе ду. В оз на ме но ва ние этой 
по бе ды ки ев ские жре цы и ре ши ли сно ва 
уст ро ить кро ва вое жер т воп ри но ше ние”. Гэ-
та той са мы вя лі кі князь Ула дзі мір, які ў 978 
го дзе раз ру шыў По лац кае кня ства і за ха піў 
Раг не ду, а пяць га доў паз ней, ча ты ры ста-
год дзі да „па лом ні цтваў” Бер нар да, Зіг ф-
ры да ці Тэ а до ры ха, мог гэ так са ма за ві таць 
і на на шы зем лі...

Та кім чы нам мяс цо вая зям ля ўвесь 
час тра ці ла сва іх гас па да роў і тра ці ла 
сваю гі сто рыю, не за хоў ва ю чы пра яе 
ба га тых зве стак, але прыс вой ва ю чы пры-
не се ную та па ні мію; яе за хоп лі ва лі но выя 
ўла да ры. Ві ганд згад вае пра лі тоў ска га 
ба я ра Вай дэ ле на, які быў шэ рым кар ды-
на лам у лі тоў скіх вяр хах, больш вя до мым 
пад проз віш чам Вай ды лы. Ён па спя хо ва 
пе рас ва рыў вя лі кіх кня зёў, за што і сам 
ско рань ка рас п ла ціў ся жыц цём. Але гэ тая 
звест ка бы ла за пі са на ма быць аж у кан цы 
XIV ста год дзя...

Ле та пі сец: „Zna y do wał się na dwo rze 
Ja gieł ły nie ja kiś Wo y dył ło, czło wiek pod łe go 
ro du, któ re go Ol gierd daw niey, upat rzyw szy 
w nim zdat ne do pos ług dwor skich przy mio-
ty, prze niósł z pie kar ni na urząd ko mor ne go, 
a po tym pod cza szym swo im uczy nił. [...] Lecz 
jak pos po li cie by wa, że wy nie sio na da rem 
lo su krwi pod łość, nie u mie się w roz t rop nych 
użyt ku trzy mać gra ni cach, zap rag nął Wo y dy ło 
nie row ne go związ ku z do mem Xią żę cym na 
ok ra sę li cho ty ro do wi tey. Ja gieł ło nie po ra dziw-
szy się Kiej s tu ta, od dał w mał żeń stwo pod cza-
sze mu sios t rę swo ją...”. У па саг Вай ды ла 

ат ры маў на ва кол ле Кны шы на і за ад ной 
з мяс цо вас цей за ха ва ла ся, як мяр ку юць 
не ка то рыя дас лед чы кі, наз ва Ва дзі лаў ка 
ад яго на га іме ні. Бы ла яна та маш нім гра-
мад скім цэн т рам да ча су, ка лі па за га дзе 
ка ра ле вы Бо ны Аляк сандр Хад ке віч зак-
лаў у Кны шы не го рад. А пас ля сын Бо ны, 
Жы гі монт Аў густ, амаль не ўста на віў у Кны-
шы не ста лі цы ве лі зар най дзяр жа вы...

За раз Ва дзі лаў ка з’яў ля ец ца не вя лі кай, 
ра скі да най па ху та рах вё сач кай на ўсход 
ад Кны шы на, якая мае сваю ад мет насць. 
Ме на ві та па да ро гах у яе воб ру бе ста яць 
ад мыс ло выя драў ля ныя слу па выя кап ліч кі. 
Ма быць, у ня даў нім мі ну лым жыў там та ле-
на ві ты на род ны ўме лец, які вы кон ваў та кія 
ары гі наль ныя абя рэ гі.

Па да ю ся да лей на ўсход, це раз пуш чу, 
це раз Пе ра вал ку, што ў ба ло ці стым па-
чат ку Чор най і Бя ро заў кі. І па кі даю пуш чу 
ў мяс цо вас ці Ляц кая Бу да. Зыг мунт Гло-
гер пі саў: „Bud nik. Tak na zy wa no na Lit wie 
i Ru si Ma zu rów, osia da ją cych tam na pra wie 
czyn szo wem wśród la sów. Zwyk le osad ni cy 
ci, tak z włoś cian jak z zag ro do wej szlach ty 
po cho dzą cy, wziąw szy grun ta w la sach ob szer-

nych, za czy na li od pos ta wie nia so bie „bu dy” 
na miesz ka nie (od cze go posz ła ich naz wa), 
po tem kru do wa li czy li kar czo wa li na po le 
oz na czo ne częś ci la su i zaj mo wa li się nas tęp-
nie wy pa la niem po pio łów, smo ły, ter pen ty ny, 
po ta żu, węg li ko wal skich, wy ro bem kle pek, 
gą tów, dra nic, de sek. Bud ni cy pol s cy przez kil-
ka wie ków nap ły wa li licz nie w pus t ko wia Lit wy 
i Ru si i przy czy ni li się bar dzo do roz sze rze nia 
rol nic t wa w dziel ni cach leś nych, ale osia da-
jąc ma łe mi gro mad ka mi, wsią ka li w lud ność 
miej s co wą, przyj mu jąc jej ubiór i mo wę”. Як 
у Бу дах, Фран ц ка вай Бу дзе ці Пры буд ках; 
та по нім Ляц кая Бу да да паў няе раз ва жан ні 
зна ка мі та га эт ног ра фа, ура джэн ца пад ты-
ко цін ска га Яжэ ва.

А не над та да лё ка ад Ляц кай Бу ды Чор-
ная-Весь-Кас цель ная. Вё ска, якая за раз 
сла віц ца за хоў ван нем ру ка дзель най ган-
чар скай тра ды цыі, мае за са бою ці ка вую 
гі сто рыю. Яна ў не ка то рым сэн се на гад вае 
сла ву ты Клон дайк, што на мя жы Ка на ды 
з Аля скай, толь кі тут га лоў ным ру ха ві ком 
біз не су не бы ло зо ла та, ад но звы чай ная 
глі на.

Па мят ная кніж ка Гро дзен скай гу бер ні 
за 1869 год па ве дам ля ла: „Какъ ни сла ба 
про мыш лен ность в Се ве ро-За пад номъ 
Крае, тем не ме нее Грод нен ская гу бер нія 
пред став ля етъ въ этомъ от но ше ніи мно го 
иск лю че ний. Шер стя ное про из вод ство 
фаб рикъ ея — Хо ро щан ской, Суп рас-
ль ской, Ми ха лов ской, Аль бер тин ской 
и др. по лу чи ло из вест ность на са мыхъ 
зна чи тель ныхъ рын кахъ Им пе ріи. Моск ва, 
Пе тер бургъ, Вар ша ва, Ри га, Виль на, Кі ев, 
Бер ды чевъ, Хар ковъ, Пол та ва и все смеж-
ные пун к ты уже до ста точ но оз на ком ле ны 
съ шер стя ны ми из де лі я ми Грод нен скихъ 
фаб рикъ. Об ра бот ка хлеб ныхъ про дук-
товъ на 118 за во дахъ ви но ку рен ныхъ, 
а так же на мно гихъ пи во ва рен ныхъ и ме до-

ва рен ныхъ про ис хо дитъ съ весь ма зна чи-
тель нымъ ус пе хомъ. [...] Грод нен ское и бе-
ло сток ское пи во, по мне нію зна то ковъ, ма-
ло въ чемъ усту па етъ са мо му ба вар ско му. 
[...] Холстъ, вы де лы ва е мый въ Бель скомъ 
уез де, по сво ей от лич ной доб ро те и тон-
ко сти, мо жетъ вы дер жать кон ку рен цію съ 
хо ро ши ми по лот на ми въ не ко то рыхъ Ве ли-
ко рос сій скихъ гу бер ні яхъ”.

Да лей тая ж кніж ка па ве дам ляе, што 
кра на ю чы тэх ніч ную вы твор часць у Гро-
дзен скай гу бер ні агу лам, трэ ба ска заць 
пра ад ну га лі ну пра мыс ло вас ці, якая там 
здаў на іс нуе. Гэ та ап ра цоў ка глі ны і вы раб 
з яе ча ра пі цы. У Гро дзен скім, Са коль скім 
і Бе ла стоц кім уез дах ча ра пі цай пак ры ты 
ўсе леп шыя бу дын кі. І гэ та ўсё вы ра бы 
мяс цо вых ра мес ні каў. Та кі дах не за леж ны 
ад ат мас фер ных уп лы ваў і эка но міць драў-
ні ну. А яш чэ ж трэ ба зга даць і пра аш чад-
насць са ло мы, якая тут, бе ру чы пад ува гу 
не да стат ко васць се на жа цей, скла дае 
ас ноў ны кам па нент кор му ра га тай жы вё-
лы. Ад не да стат ка кар моў ча ста па дае ра-
га тая жы вё ла, та му пры мя нен не ча ра пі цы 
з’яў ля ец ца са мым прак тыч ным спо са бам 
паз бег нуць тур бот у сель скай гас па дар цы, 
— па ве дам ляе Кніж ка. Наз ва ныя ра ней 
уез ды ба га тыя глі най, што спры яе вы твор-
час ці ча ра пі цы. „До сто вер но из вест но 

толь ко то, что все до ма въ Бе ло сто ке, все 
фаб ри ки въ Суп рас ле, Хо ро ще и др. ме-
стахъ пок ры ты че ре пи цею иск лю чи тель но 
мест но го из де лія, а че ре пи цы-то здесь 
пош ло не ма ло”.

Па мят ная кніж ка Гро дзен скай гу бер ні 
за 1869 го да па ве дам ляе да лей: „Ста ри ки 
го во рятъ, что это му про мыс лу въ Чер ной-
Ве си бу детъ око ло 50 летъ и ука зы ва ютъ 
здесь на од но го гон ча ра по име ни Ан то на 
Пе хов ска го, какъ на ос но ва те ля это го 
искус ства и об ща го ихъ ру ко во ли те ля 
въ этомъ де ле. Го во рятъ, что до не го ник-
то изъ жи те лей Чер ной-Ве си не зналъ, 
что здесь есть хо ро шая гли на и какъ ею 
мож но поль зо ват ь ся. Но вотъ при хо дитъ 
изъ Кны ши на въ на шу де рев ню этотъ 
Пе хов скій, по се ля ет ся здесь, на чи на етъ 
ра ска пы вать зем лю, до бы вать гли ну и де-
лать изъ нея по су ду, че ре пи цу и раз ные 
иг руш ки. Какъ бы то ни бы ло, отъ это го 
Пе хов ска го и рас п рост ра ни лось че ре-
пич ное ре мес ло по свей Чер ной-Ве си. 
Вотъ му жич ки-то на ши, прис мот рев шись 
къ искус ству Пе хов ска го, на ча ли и са ми 
де лать че ре пи цу, да сво зить ея на фаб-
ри ки — въ Суп расль, Хо ро щу, То по ли, 
Но во сел ки и др. ме ста. Мно гие чрезъ это 
и обо га ти лись. Сов ре ме немъ о Чер ной-Ве-
си прос лы ша ли въ са мыхъ от да лен ныхъ 
ок рест но стяхъ и на ча ли при хо дить сю да 
на про мыслъ крест ья не изъ уез довъ Бель-
ска го и Брест ска го и от став ные сол да ты”.

Ке ра міч ная тра ды цыя за ха ва ла ся па сён-
ня ў Чор най-Ве сі-Кас цель най. І, як зда ец ца, 
гэ тую тра ды цыю тры мае там гі ста рыч ны 
род Пя хоў скіх, які ка ля двух сот га доў та му 
за ван д ра ваў ту ды з Кны шы на. Як ра ней 
ван д ра ва лі і аста ва лі ся буд ні кі, як ван д ра ва-
лі і па кі да лі свае зда быт кі ва ра гі. Пра мі сі я-
не раў і „па лом ні каў” бы ла мо ва ра ней...
Тэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

З Кны шы на ў Кны шын скую пуш чу
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Януара Сухадольскагаhttps://вей ш но рыя.бел

220 га доў з дня нараджэння
М а с т а к  б а т а л і с т  з  Г р о д н а

Вя до мы жы ва пі сец-ба та ліст, ак тыў ны 
ўдзель нік паў стан ня 1830 го да Яну ар Су-
ха доль скі на ра дзіў ся 19 ве рас ня 1797 г. 
у Грод не. Быў бра там зна ка мі та га па э та, 
аў та ра паў стан ц кіх пе сень Рай ноль да Су ха-
доль ска га. Род Су ха доль скіх ва ло даў мяс цо-
вас цю Ра гоз ні ца (су час ны Ма стоў скі ра ён). 
Ся дзі ба бы ла збу да ва ная там у 1791 го дзе 
па вод ле фун да цыі сма лен ска га каш та ля на 
Ан то на Су ха доль ска га, да бу доў ва ла ся ў ХІХ 
ста год дзі. У ся дзі бе не ка лі гас ця ваў ка роль 
Ста ніс лаў Аў густ Па ня тоў скі. Ан тон Су ха-
доль скі быў пат ры ё там ВКЛ і ба ра ніў яго 
ін та рэ сы на ча ты рох га до вым сой ме, ку ды 
быў аб ра ны. Сын Ан то на Су ха доль ска га, 
Ян, так са ма быў па лі ты кам, паз ней пры маў 
удзел у выз воль ным паў стан ні Кас цюш кі. 
Ме на ві та ў гэ тай ся дзі бе га да ва лі ся ўну кі 
Ан то на Су ха доль ска га Яну ар і Рай нольд. Вя-
до ма, што Рай нольд ву чыў ся ў зна ка мі тай 
Свіс лац кай гім на зіі. За гі нуў ён пры аба ро не 
Вар ша вы. Яну ар пра жыў да 1875 г. Яш чэ 
два бра ты тра пі лі ў ра сей скі па лон — Яцэк 
і Ва лян цін. Яцэк вяр нуў ся да моў, але стра ціў 
ро зум. А вось Ва лян цін уцёк, рэш ту жыц ця 
пра жыў у бед нас ці ў Па ры жы.

Пер шыя ўро кі жы ва пі су Яну ар браў 
у ка лек цы я не ра і ма ста ка Ан то на Бра доў-
ска га. Аду ка цыю ат ры маў у ле ген дар най 
Свіс лац кай гім на зіі. У 1810 го дзе па сту піў 
у кор пус ка дэ таў Шко лы ар ты ле рыі і ва ен-
ных ін жы не раў у Вар ша ве, якая мес ці ла ся 
ў Вар шаў скім ар се на ле. У гэ тай шко ле на-
ву чаў ся ма люн ку і та паг ра фіі. По тым слу-
жыў у вой ску Цар ства Поль ска га, у 1823 
го дзе стаў па ля вым ад’ ю тан там ка ман дзі ра 
пал ка грэ на дзё раў Гвар дыі Ка ра леў скай 
ге не ра ла Він цэн та Кра сін ска га. По тым 
ат ры маў чын ка пі та на. Удзель ні чаў у ра сій-
ска-іран скай вай не 1826-1828 га доў, зна-
хо дзіў ся пры шта бе фель д мар ша ла Іва на 
Па ске ві ча, на за каз яко га ства рыў цыкл 
прыс ве ча ных кам па ніі кар цін.

Ка лі ўспых ну ла лі ста па даў скае паў стан-
не 1830 го да, узяў у ім ак тыў ны ўдзел. Ва-
я ваў пад Ваў рам, Гро ха вам, Іга ня мі. Па ра-
лель на як ма стак ра біў ма стац кія на кі ды 
і эскі зы, пар т рэ таваў ба я вых пап леч ні каў. 
Пас ля па ра зы паў стан ня эміг ра ваў, жыў 
у Ры ме, ат ры маў ма стац кую сты пен дыю, 
у 1832-1833 га дах ву чыў ся там у Фран цуз-
скай ака дэ міі пры май стэр ні Га ра цыя Вер-
нье. Ства рыў цыкл тво раў на араб скую 
тэ ма ты ку. У 1837 го дзе вяр нуў ся ў Вар ша-
ву. Бы ваў у Кра ка ве, Па ры жы, ку піў у 1848 
го дзе ма ён так у Бой ме.

Пас ля ам ні стыі Су ха доль скі вяр нуў ся 
на ра дзі му, дзе жы ла сям’я. Па зап ра шэн ні 
ім пе ра та ра Мі ка лая I па ехаў у Пе цяр бург, 
дзе ат ры маў за каз на цыкл кар цін пра ба-
таль ныя сцэ ны ра сій ска-фран цуз скай 
вай ны 1812 го да. У 1860 го дзе быў ад ным 
з зас на валь ні каў Та ва ры ства пад трым кі 
пры го жых ма ста цтваў у Вар ша ве, паз ней 
Му зея пры го жых ма ста цтваў.

Су ха доль скі зда быў па пу ляр насць як 
аў тар ра ман тыч ных кар цін пат ры я тыч на га 
ха рак та ру, увай шоў у гі сто рыю як май стар 
ба таль ных сцэн. Ма стак вы ключ на пе ра-
да ваў на па лат не ко ней, як у агуль ных сцэ-
нах, так і ў асоб ным вы яў лен ні. Баль шы ня 
кар цін за хоў ва ец ца ў Поль ш чы, част ка 
кар цін эк с па ну ец ца ў Го мель скім кра яз-
наў чым му зеі (най перш тво ры, зроб ле ныя 
на за каз фель д мар ша ла Па ске ві ча).

Сын Яну а ра Су ха доль ска га быў зня во-
ле ны пас ля па ра зы паў стан ня 1863 го да. 
Ма ён так у Бой ме быў зруй на ва ны. Не ка-
то рыя кры ні цы па да юць, што Су ха доль скі 
па мёр ва Ук ра і не. Па вод ле ін шых зве стак 
ады шоў ён у ін шы свет 20 са ка ві ка 1875 г. 
у Бой ме. Гэ тая мяс цо васць ля жыць у гмі не 
Ко тунь Сяд лец ка га па ве та Ма за вец ка га ва-
я вод ства Поль ш чы.

Пад рых та ваў 
Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У Бе ла ру сі ў ся рэ дзі не ве рас ня пра-
хо дзі лі су мес ныя вай ско выя ву чэн ні пад-
раз дзя лен няў бе ла ру скіх і ра сій скіх уз б-
ро е ных сіл „За хад-2017”. Шчы ра ка жу чы, 
та кія ву чэн ні пра хо дзі лі рэ гу ляр на ра ней 
і асаб лі ва га рэ за нан су яны не вык лі ка лі. 
Ад нак пас ля па дзей на Ук ра і не, ка лі так 
зва ныя зя лё ныя ча ла веч кі, а на сам рэч 
ра сій скія вай скоў цы, адаб ра лі ў гэ тай 
кра і ны Крым, а так са ма пад т рым лі ва юць 
кан ф лікт на Дан ба се, пры езд іх у вя лі кай 
коль кас ці ў Бе ла русь вык лі кае пэў ны ажы-
я таж. Мно гія пат ры я тыч на наст ро е ныя 
бе ла ру сы не вык лю ча юць, што пас ля ву-
чэн няў ра сій скія вай скоў цы за ста нуц ца 
на мес цы ву чэб най дыс ла ка цыі, ін шыя, 
знач на менш пат ры я тыч ныя, ка жуць, што 
ні чо га та ко га не ад бу дзец ца і ўсё ху цень-
ка вер нец ца на свае звы чай ныя мес цы. 
Іс ці на, вя до ма, не дзе па ся рэ дзі не. Зва жа-
ю чы на та ям ні часць, якая суп ра ва джае 
ўсе бе ла ру ска-ра сій скія вай ско выя да чы-
нен ні, ад сут насць ад наз нач на га ад ка зу аб 
коль кас ці ра сій скіх сал дат, што пры бы лі 
ў Бе ла русь, ве ра год на, што ас ноў ная мэ-
та ву чэн няў — прап ра цоў ка на сту паль най 
апе ра цыі з па пя рэд нім дэ зін фар ма ван нем 
па тэн цый на га пра ціў ні ка. Зра зу ме ла, што 
та кая апе ра цыя не ад бу дзец ца пад час 
ву чэн няў і наў рад ці ў хут кім ча се пас ля. 
Ад нак па трэб ны дос вед бу дзе ат ры ма ны, 
і пры на го дзе Крэмль мо жа ім ска ры стац-
ца, і бе ла ру скіх ва я каў пры гэ тым ён наў-
рад ці за пы та ец ца.

Згод на з ле ген дай ву чэн няў, на паў ноч-
ным за ха дзе Бе ла ру сі ўтва ры ла ся кра і на 
Вей ш но рыя, якая пры пад т рым цы раз меш-
ча ных на тэ ры то рыі Лат віі, Літ вы і Поль ш чы 
Вес ба рыі і Лу бе ніі ім к нец ца рас паў сю дзіць 
сваю ўла ду на астат нюю, боль шую тэ ры-
то рыю бе ла ру скай кра і ны. У сваю чар гу 

ўзбро е ныя сі лы так зва най са юз най дзяр-
жа вы Бе ла ру сі і Ра сіі про ці ста яць „пла нам” 
за хоп ні каў. Фі нал „вай ны” зра зу ме лы — 
аба рон цы пе ра мо гуць Вей ш но рыю. Праў-
да, зва жа ю чы на тое, як гэ тая кра і на „за ха-
пі ла” дум кі мно гіх бе ла ру саў, да пе ра мо гі 
са юз ны мі вой ска мі ма ры аб Вей ш но рыі, як 
аль тэр на ты ве су час на му бе ла ру ска му па-
рад ку, бу дзе вель мі да лё ка.

На пя рэ дад ні ву чэн няў, як вы нік за ці каў-
лен ня Вей ш но ры яй, у ін тэр нэ це з’я віў ся 
сайт, які на зы ва ец ца „Вей ш но рыя — кра-
і на ма ры” і мес ціц ца па ад ра се https://вей-
ш но рыя.бел. „Вей ш но рыя — гэ та кра і на 
без Лу ка шэн кі, без ра сій скіх вой скаў, кра-
і на, што сяб руе з за ход ні мі су се дзя мі. Але 
пры гэ тым мы ні ко лі не бу дзем бам біць 
Мінск. Ні ко лі не з’я віц ца „Жло бін скі ка-
цёл”, ні ў адзін з аг ра га рад коў не прый дзе 
„груз 200”, — рас па вя да ец ца ў тві це так 
зва на га МЗС Вей ш но рыі. Да рэ чы, тві ты 
аб Вей ш но рыі ёсць стуж кай на він „Кра і ны 
ма ры” і мес цяц ца з ле ва га бо ку цэ ла га вы-
яў лен ня.

Па ся рэ дзі не зна хо дзіц ца ін фар ма цыя 
аб коль кас ці гра ма дзян Вей ш но рыі, гэ-
та зна чыць пра тых, хто та кі мі стаў, аў та-
ры за ваў шы ся бе на да ным сай це праз 
са цы яль ную сет ку. На мо мант на пі сан ня 
ар ты ку ла ў све це бы ло 7890 вей ш нор скіх 
гра ма дзян, што ад па вя дае ся рэд ня му па 
на сель ні цтве мя стэч ку Бе ла ру сі.

Якая кра і на мо жа іс на ваць без рын ку? 
Ні я кая, і „Кра і на ма ры” тут не вык лю чэн-
не. З пра ва га бо ку вы яў лен ня зна хо дзіц-
ца раз дзел „Ры нак Вей ш но рыі”, праз які 
кож ны, хто жа дае, мо жа на быць для ся бе 
вок лад ку на вей ш нор скі паш парт, „фут-
бол ку вей ш нор ца” аль бо маг ні цік з вей ш-
нор скі мі кра я ві да мі ці пом ні ка мі.

Аляк сандр ЯКІ МЮК

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (21)

З
 Даб ры ва ды па чы на ла ся мая пры-
го да з кі нош ні ка мі. Тут па зна ёміў ся 
з Алі кам Чар ня ні нам і Ва ло дзем 
Скеп кам — бры га дай кі на пе ра соў-

кі «BR-9». На сем га доў звя заў я з імі свой 
лёс. Хлоп цы ака за лі ся ста лы мі муж чы на мі 
— «як да вы піт кі, так да вы біт кі».

З пер ша га дня я ра шыў ста ноў ча ста віц-
ца да служ бо вых аба вяз каў, перш за ўсё 
да дыс цып лі ны пра цы. Ка нец вы піў кам. 
Пра яз джа ю чы ад ной чы праз Кляш чэ лі ў ры-
нач ны па ня дзе лак, зай шоў я ў ГСаў скую 
«гас по ду». Спат каў там сяб роў. За пра сі лі 
на пі ва, вы пі лі па два шкля ныя куф лі. За тым 
па да лі ся мы ў Ма лін ні кі. Ка лі зай шоў я ў кан-
цы ля рыю, каб да мо віц ца на конт ра ніш ні ка, 
кі раў нік шко лы Сця пан Бу ры ла пап рак нуў 
мя не:

— A w ja kim to sta nie, pa nie kie row ni ku, do 
pra cy się przy cho dzi?

Ду маў, што з ног зва лю ся. Со рам бы ло 
пе рад на стаў ні ка мі. Та кі кан фуз... А ў кі-
нош ні каў вы піў ка бы ла «нар маль кай» і то 
не толь кі ў на шай бры га дзе. У шмат лі кіх 
сё лах у ня дзе лю або ў пры хад ское свя та 
— як на Ка зан скую ў Ку ра ша ве — хлоп цы 
ў ма шы ну пры но сі лі ві но, га рэл ку, за ку ску. 
Па чы наў ся «баль». Ад но ша фёр Скеп ка 
тры маў ся прын цы пу цвя ро зас ці і па кі ліш ку 
не ся даў за руль. За тым пы таў ся: «Пе ра яз-
джа ем сён ня, ці за ста ем ся на ча ваць?». За 
гэ та я яго ца ніў.

Цяж ка бы ло ў су ро вую зі му 1962/1963 го-
да. Не рас чыш ча ныя да ро гі, снеж ныя гур бы 

не даз ва ля лі даб рац ца ў кож нае ся ло па 
мар ш ру це. Але ўсё прай ш ло з зі мой ха лод-
най. Пра бу дзі ла ся вяс на і па ча ло ся но вае 
жыц цё.

І зда ры ла ся штось ці не ча ка нае, што 
не па він на ні ко лі ў ма ім жыц ці зда рыц ца. 
7 жніў ня 1963 г. У Ста рым Кор ні не цар коў-
ны фэст. Ка лісь ці ку заў скія ба буль кі ба са-
нож у Кор ні на па да ва лі ся на пі ліг рым ку. 

Нам 7 жніў ня 1963 г. вы па ла па мар ш ру це 
Даб ры ва да. Я ра ды быў, што пры свя це 
на ве даю дзядзь ку Ра ма на ды па він шую 
з днём Ан ге ла цёт ку Ган ну. І вось та кая 
асеч ка. Па коль кі не ар га ні за ва лі ра ніш-
ні ка ў Даб ры ва дзе, дык я па даў ся ў Ча-
ром ху. На чы гу нач най стан цыі су стрэў 
бры га ду кі на пе ра соў кі «BR-18». Па да ва-
лі ся ў Зу ба чы. У іх нім рэ пер ту а ры бы ла 
кі на кар ці на «Кшы жа цы». Каб па вы сіць 
пры бы так з бі ле таў, дык мы да мо ві лі ся 
з кі раў ні ком клу ба «Ка ле яж» Мі ка ла ем Га-
рад ке ві чам і ар га ні за ва лі ў ім да дат ко вы 
се анс. Я за стаў ся ў Ча ром се з ка ле га мі, 
у Даб ры ва ду не па ехаў. На пі саў кар тач ку 
ша фё ру Улад ку Скеп ку: «Odeg raj cie be ze 
mnie fi lm. Jut ro wy pi je my fl asz kę». Клю чы 
ад аў та ма бі ля і ка сы пе ра даў праз Весь ка 
Дзе мя но ві ча, даб ры вад ска га на стаў ні ка. 
Ра ніш нім цяг ні ком на ступ на га дня па даў-
ся ў Даб ры ва ду, вы пра віў да ку мен та цыю. 
Усё зда ва ла ся быць у па рад ку. 24 жніў ня 
з’е ха лі на ба зу, за тым па да лі ся на тыд нё-
вы ад па чы нак.

30 ве рас ня я па даў ся ў ка су за па луч-
кай. Ка сір ка ска за ла: «Зар пла та зат ры-
ма на. Вы свет ліць спра ву трэ ба ў Ад дзе ле 
кі но». Не па спеў я пе ра сту піць па рог, як шэ-
фо ва на кі ну ла ся на мя не з кіп цю ра мі.

— Te go się po pa nu nie spo dzie wa łam, 
— ус х ва ля ва ным го ла сам і ма ха ю чы ру ка мі 
кры ча ла па ні Гед райць.

— O co cho dzi, pa ni in s pek tor?....
— W kad rach po wie dzą...

На здым ку: Ра ман Сі да рук з жон каю Ган най

Кі раў ні ка Ад дзе ла кад раў не бы ло. Па ні 
Га ле на Шчы пін ская аб кі ну ла мя не ня вет-
лі вым зро кам, за тым пе ра да ла пі суль ку: 
«Выз ва лен не ад пра цы...».

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

Бель ская 
дэ маг ра фія
Вя ско вая гмі на Бельск-Пад ляш скі зай-

мае плош чу ў 430 квад рат ных кі ла мет раў — 
гэ та ад на трэ цяя част ка Бель ска га па ве та. 
Сель ска гас па дар чыя ўгод дзі зай ма юць 74% 
усяе тэ ры то рыі і ля сы 19%. За раз тут пра жы-
вае 6839 ча ла век. На 100 жан чын пры па дае 
столь кі са ма муж чын. Шчыль насць на сель ні-
цтва не вя лі кая, бо ўся го толь кі 16 ча ла век 
на квад рат ны кі ла метр. Вар та ад зна чыць, 
што два га ды та му Бель ская вя ско вая гмі на 
на ліч ва ла 6966 ча ла век. Як ба чым, лік вя ско-
ва га на сель ні цтва па мян ша ец ца.

Най боль шыя вё скі ў гмі не гэ та: Ві да ва – 
яна на ліч вае 550 жы ха роў, Аў гу сто ва – 530, 
Пі лі кі – 280, Кна ры ды – 260, Плё скі – 235, 
Лу бін-Кас цель ны – 230, Ду бя жын – 210, Пра-
не ві чы – 200, Кна ра зы – 195, Пар ца ва – 180, 
Гаць кі – 175, Гра ба вец – 170, Кры вая, Райск 
і Га ла ды – па 150. Да най мен шых вё са чак 
на ле жаць: Ар лян ка – тут жы ве ўся го 10 ча ла-
век, Бе лая – 16, Яцэ ві чы – 20 ды Пад бел ле 
і Ступ ні кі – па 22 жы ха ры,

Сё ле та «за ла тое вя сел ле» ў вя сель ным 
до ме «Івон ка» згу ля лі 42 шлюб ныя па ры. Ат-
ры ма лі яны ме да лі «За шмат га до вае шлюб-
нае су жыц цё» (за 50 га доў су поль на га жыц-
ця), прыс во е ныя ім прэ зі дэн там РП.     (яц)
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24.09 — 30.09

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Удас ца та бе пад ла го дзіць ся-
мей ныя праб ле мы, па пра віць ста но віш ча ў пра-
фе сіі і вы гляд жыл ля. Са мот ны Ба ран мо жа па шу-
каць но ва га аб’ ек та па чуц цяў. Ка лі прый шоў на 
свет у апош ніх днях зна ка, яго па чуц цё вы і ўвесь 
свет ста не на га ла ве! На пра цы ака жац ца, што 
плёт кі пра зваль нен ні бы лі няп раў дай. Але не ка-
жы ні чо га, што трэ ба за ха ваць для ся бе.
(21.04. — 21.05.) Зда роўя і фор мы да стат ко ва. 
Раз г ру зі ся ў доб рай вя сё лай кам па ніі. Доб ры 
быў бы так са ма ве рас нё вы вод пуск. Доб ры 
час для біз нес ме наў — па він ны быць пры быт кі, 
мож на на ват ру шыць з біз не сам за мя жу. Толь кі 
звяр тай ува гу на не сум лен ных пас рэд ні каў. 24-
27.09. не дай ся бе ўцяг нуць у цэнтр кан ф лік ту. 
Ды е ту ўзба га ці ві та мі нам К.
(22.05. — 22.06.) Бу дзеш ад важ ны і са маў пэў-
не ны, твае ра шэн ні бу дуць сме лыя і трап ныя. 
Раск віт не юць уза ем ныя па чуц ці. Ха ця 27-29.09. 
мо гуць быць для ця бе ця жа рам ся мей ныя аба-
вяз кі, вар та раз дзя ліць іх па між хат ні мі. Ка лі ты 
на но вай пра цы, не па каз вай, што «ста іш пад 
сця ной» і апы нуў ся ў бяз вы хад ным ста но віш чы 
— яш чэ возь муць і зап ла цяць та бе менш чым 
абя ца лі? Мо жа лепш не па ліць ма стоў на па пя-
рэд няй ра бо це?..
(23.06. — 23.07.) Вы ка на еш свае пла ны, усё вы-
дат на сар га ні зу еш. Тры май ся спе ра ду па дзей, 
не ад ста вай, не ха вай ся. У па ры га ва ры це, бо 
29-30.09. тыя на да моў кі мо гуць вык лі каць ка-
таст ро фу, асаб лі ва ў тва ёй уя ве. Са мот ны Рак, 
не ўва ходзь у эма цы я наль ныя ла ды ас на ва ны 
вы ключ на на сек се! Час доб ры для па да рож-
жаў, кур саў, да моў аб пра цы. Ка лі бу дзеш да-
маў ляц ца аб ра бо це, пат ра буй «за ліч ку».
(24.07. — 23.08.) Дзей ні чай з раз ма хам, але аг-
ля дай ся. Бу дзеш мець уп лы во вых зна ё мых, якія 
ця бе пад т ры ма юць у тва іх за ду мах. Леў з трэ цяй 
дэ ка ды мо жа куп ляць шлюб ны пяр с цё нак! 24-
26.09. не згу бі важ ных да ку мен таў. Да 27.09. 
вель мі доб ра спра віш ся і ўда ла па вя дзеш усе 
спра вы. Ка лі шу каў пра цу, ат ры ма еш па зі тыў ны 
ад каз. Ма ю чы фір му, мо жаш раз ліч ваць на мно-
ства ка рыс ных і ба га тых пра па ноў. Мо жаш не 
ве даць, ку ды дзя ваць гро шы!
(24.08. — 23.09.) Моц і ўпэў не насць, пе ра ня-
сеш на ват го ры! У па ры — мо жа больш чу лас-
ці? Но выя зна ём ствы, зу сім не пла та ніч ныя. Але 
не раз ліч вай на пра цяг і су вязь на даў жэй, каб 
не рас ча ра вац ца. 24-27.09. бу дзеш нер во вы, 
не ска чы ні ко му да ва чэй, асаб лі ва ста рэй шай 
рад ні — яны да дуць та бе доб рыя па ра ды. І на га 
з га зу, асаб лі ва 24-27.09.!
(24.09. — 23.10.) Уда ла, з пос пе ха мі, пры тым 
мі ла. Усё пры но сіць та бе ўда чы і па пу ляр насць. 
24-26.09. бу дзеш пры му ша ны раз лі чыц ца з ня-
вы гад на га абя цан ня. Лепш піль нуй ка сы, лі чы 
ўплы вы і вы дат кі, каб не скон чыць ме ся ца з дзі-
рай у бю джэ це. Зай дзі да кар ды ё ла га, гаст ра эн-
та ро ла га, уро ла га, дан ты ста, не аб’ я дай ся.
(24.10. — 22.11.) Бу дзеш на да лей пас пя хо вы 
і ру ха вы, ах вот ны да но вых вык лі каў. Не ад к лад-
вай важ ных спраў. 24-26.09. бу дзеш вы му ша-
ны прыняць цяж кае ра шэн не. 24-27.09. хтось ці 
бу дзе да ця бе чап ляц ца, пап ра каць у па мыл ках, 
спра чац ца. У па ры не рас пыт вай пра мі ну лае 
ка ха най асо бы. Зва жай на спа ку сы, асаб лі ва ка-
лі ты нес ва бод ны. Скры ты ра ман вы я віц ца, гэ та 
па гра жае асаб лі ва 29-30.09, але, каб апа мя тац-
ца, мо жа быць за поз на! За роб ле ныя гро шы кла-
дзі ў банк. Дбай аб лёг кія і брон хі.
(23.11. — 22.12.) Паг лы нуць ця бе пра ца і са-
пер ні цтва ды да дат ко выя аба вяз кі. Той аса бі сты 
шарм бу дзе дзей ні чаць у кам па ней скім і пра фе-
сій ным пла не. Схо ча скан так та вац ца з та бою 
тваё бы лое ка хан не, але ка лі не хо чаш праб-
лем, не ад каз вай на зван кі і мей лы. Схо чаш да ка-
заць, што ніх то ця бе не вы ве дзе з раў на ва гі, але 
з та кім стаў лен нем ча кае ця бе шмат кан ф лік таў. 
Бу дзеш так са ма цвёр дым гуль цом у пра фе сіі, 
але не да вай за га даў шэ фу! Ха ця 24-26.09. тра-
піш на гуль ца не мяк чэй ша га за ся бе! З-за гэ та га 
ўро ка ўсё ж не ад маў ляй ся са сва іх ам бі цый!
(23.12. — 20.01.) Здзяй с няй свае ма ры. Шчас-
це ўсміх нец ца да са мот ных Ка зя ро гаў і ат ры-
ма еш «до каз ка хан ня» з нес па дзя ва на га бо ку. 
Ча кай до ма ра дас ных па дзей і ўра чы стас цей. 
24-26.09. паз бя гай «пра ві зо рак» і ча со вых раз-
вя зак. Ра бі ця пер боль шыя па куп кі. На ба лю чае 
гор ла бя ры на пар з шал фею.
(21.01. — 19.02.) Бу дзеш моц ны і тры ва лы, да сі 
ра ды з праб ле ма мі. Усё бу дзе іс ці да леп ша га. 
Ха ця 29-30.09., ка лі ты пад ман ваў у па чуц цях, 
мо гуць ця бе зла віць на ма не! А най больш ашук-
ваў ты сам ся бе! Ка лі хо чаш ад мя ніць ін тэр’ ер 
ха ты, мо жа быць кры ху над та ма дэр на для рад-
ні. На пра цы маг чы мая рап тоў ная зме на пла наў 
і бу дзеш пры му ша ны ра біць на не каль кіх фран-
тах. Мо жа прыт ра піц ца ава рыя. Най больш 
пас пя хо выя Ва да леі з ІІІ дэ ка ды. 24-26.09. твае 
жар ты хтось ці мо жа пры няць усур’ ёз, маг чы-
мае вост рае не па ра зу мен не.
(20.02. — 21.03.) Па він на быць удач лі ва, без 
асаб лі ва га вы сіл ку да сі са бе ра ды. Бу дзеш доб-
ры, шчы ры, ах вот ны да да па мо гі. За кон чыш 
цяж кую тэ му ў па ры. Не будзь ліш не апя кун скім 
баць кам. Мно га пра цы, але мо жаш раз ліч ваць 
на су пра цоў ні каў і на ват шэ фа. Мо жаш на ра-
каць на зда роўе, ка лі ма еш праб ле мы з кры вёй, 
з ці скам.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі 

ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не – бе ла ру скую па га вор ку.
ор ган слы ху = 5 _ 3 _ 12 _ 13 _;
пар т нёр ка муж чы ны = 7 _ 8 _ 9 __ 21 _ 34 _ 1 _ 2 _;
даў ней шае муж чын скае адзен не, у ка то рым... пан = 25 _ 26 _ 30 _ 29 
_ 28 _;
вя лі кае па мяш кан не для ма са вых ме ра пры ем стваў = 4 _ 15 _ 14 _ 22 _;
най вы шэй шы пункт ня бес най сфе ры = 17 _ 11 _ 10 _ 6 _ 16 _;
ра створ смол у спір це для пры дан ня прад ме там бля ску, які мож на 
сха ваць у... ку лак = 31 _ 24 _ 23 _;
імя прэ зі дэн таў Ва лэн сы і Ка чын ска га = 19 _ 20 _ 27 _;
хат няе збу да ван не, у якім раз во дзяць агонь = 18 _ 32 _ 33 _.
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Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца 
да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ад ка зы, бу-
дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 36 ну ма ра

Нерв, „Паў лін ка”, ужы так, лоб, сыч, зяць, імя-
ні ны, Дэ лі, знаць, пляш ка, ма ла ко, клё кат, два.

Ра шэн не: Жу раў лі ля цяць вы со ка — зі-
ма яш чэ да лё ка.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне 
Дэм’я нюк з Бельска-Падляшскага і Яну Мі ха-
люку з Чыжоў.

ГК: — На па чат ку Ты ска за ла, што не-
каль кі асоб вы пі са лі ся з уро каў?
АВ: — Ма ем но вы за кон, які ўсту піў у сі лу 
1 ве рас ня 2017 го да. Ён быў пад пі са ны 30 
жніў ня і аба вяз вае з 1 ве рас ня. У ім вы раз-
на га во рыц ца што да 29 ве рас ня мож на 
ад мо віц ца ад на ву чан ня. Мо жа ў ін шых 
шко лах гэ та га не бу дзе так ві даць, а ў нас 
ужо ві даць. Гэ та да ты чыць чац вёр тых кла-
саў, дзе бы ло вель мі мно га дзя цей. Мно гія 
з іх прый шлі ў „чац вёр ку” дзя ку ю чы да дат-
ко вым ба лам, якія мож на наб раць, ка лі нех-
та за пі саў ся на бе ла ру скую 
мо ву. Яны, про ста не ха це лі 
ву чыц ца ў сва ім ра ё не. Та кім 
спо са бам прый шлі, а ця пер 
ады хо дзяць. Але на ват тыя 
дзе ці, якіх баць кі вы пі са лі ад 
мя не ў гэ тым го дзе, як бя гуць 
па ка лі до ры, заў сё ды кры чаць 
„Доб ры дзень”!

ГК: — Ця гам гэ тых 20-ці га-
доў бы лі і ін шыя ба лю чыя 
мо ман ты. Па мя таю, ка лі Та-
бе не да зво лі лі пра ца ваць у 
Гім на зіі №7, гэ та быў вя лі кі 
боль для Ця бе, вуч няў і баць-
коў. Што да па ма гае пе ра нес-
ці та кія па ра зы?
АВ: — На пэў на да па ма га юць 
сяб ры — гэ та ад но. Важ на, 
каб мець та кую сям’ю, дзе муж 
— гэ та перш за ўсё твой вя лі кі сяб ра. Мой 
муж гля дзіць у гэ тым са мым кі рун ку што 
і я, нам тое са мае па да ба ец ца. Праў да, 
пра гэ та не га во рыц ца ўго лас, але я маю 
вя лі кую пад трым ку з бо ку му жа. Ня раз, 
ка лі нех та пры яз джае з Бе ла ру сі, то чую 
та кія сло вы: „О, вы бу дзе це жон ка Ваў ра-
ню ка, ён так вас рас х валь ваў”. А я ду маю: 
„Ча му ён ні ко лі мне гэ та га не ска заў”. 
З дру го га бо ку, вель мі пе ра жы ваю яго да-
сяг нен ні і па ра зы. Гэ та вель мі важ на. Або, 
ка лі чую ад да рос ла га сы на, які за раб ляе 
вя лі кія гро шы, а я пры ім та кая га ло та, то 
ён ка жа мне: „Ма ма, ка лі б не ты, то ў Бе-
ла сто ку не бы ло б бе ла ру скай мо вы”. Як 
чу еш та кое ад свай го дзі ця ці, пра ўсё дрэн-
нае за бы ва еш.
А як зволь ні лі з гім на зіі, то та ды я бы ла нам-
но га ма ла дзей шая. Ма ла дым лю дзям ляг-
чэй пе ра жы ваць уся кія па ра зы. А ця пер, 
у сваю чар гу, на бі раю та кой ды стан цыі. 

Ап ра ча та го на ву чы ла ся ца ніць тое, што 
ўмею ра біць, але ба чу так са ма свае не да-
хо пы. На пры клад, ні ко лі не бу ду ды рэк та-
рам ні я кай шко лы. Бо з ма ім ха рак та рам 
не ма гу быць ды рэк та рам, не па ды хо джу. 
А быць на стаў ні цай мне вель мі па да ба ец-
ца.
Трэ ба за бы вац ца на ўсё, што дрэн нае, ха-
ця цяж ка мне гэ та пры хо дзіць.

ГК: — Зна чыць, у ха це Ко ля ды рэк тар?
АВ: — Не, мы хі ба так ра зам ды рэк та ру-

ем. Ду маю, што ка лі б я не ме ла та ко га 
му жа, на пэў на не га ва ры ла б па-бе ла ру-
ску і не бы ло б у мя не бе ла ру ска моў ных 
дзя цей.

ГК: — Мя не заў сё ды ўраж ва юць гу стоў-
ныя рэк ві зі ты — ка шуль кі, іль ня ныя 
сум кі, паш тоў кі з вы шы ван кай. Ча му 
пры вяз ва еш та кую ро лю да эстэ ты кі, ці 
яна важ на? 
АВ: — На стаў нік не толь кі ву чыць ве даў. 
На стаў нік так са ма вы хоў вае. На ват ка лі 
ён не вя дзе кла са, то ён вы хоў вае. Я са ма 
ўмею ска заць брыд кае сло ва, але ні ко лі 
са бе не даз ва ляю на не ка рэк т ныя па во дзі-
ны пе рад дзяць мі. Ста ра ю ся ім га ва рыць 
пра даб ро, пра спра вяд лі васць, пра тое, 
што трэ ба прыт рым лі вац ца за ко наў. А ка лі 
ўжо вя ду ма стац кія за нят кі, як тэ ат раль ны 
гур ток, там інакш нель га. Ма ста цтва і эстэ-
ты ка гэ та так са ма сэр ца.

ГК: — Ты ад на з та кіх на стаў ніц, у якой 
са мая вя лі кая коль касць лаў рэ а таў па 
прад мет ных кон кур сах.
АВ: — Цяж ка ўсіх па лі чыць, але не ка то-
рыя з іх бы лі не каль кі ра зоў лаў рэ а та мі 
кон кур су па бе ла ру скай мо ве. Але гэ та не 
бы ло ад ра зу. На ўсё пры хо дзіць свой час. 
Спа чат ку мне зда ва ла ся, што прад мет ныя 
кон кур сы, яны не та кія ўжо важ ныя. Лі чу, 
што ў на ву чан ні на цы я наль най мен шас ці 
са мае важ нае — гэ та бу да ваць то ес насць. 
Трэ ба ска заць, што да нас пры хо дзі лі 
выб ра ныя дзе ці, баць кі вель мі свя до ма 
па сы ла лі дзя цей на бе ла ру скую мо ву. Ну 
і дзе ці ра зум ныя! Хто пап са ваў бы Ко лю 
Здрай коў ска га, які на прад мет ных кон кур-
сах на бі рае мак сі мум ба лаў. Дзе ці ўме юць 
ма бі лі за вац ца, не з’я дае іх стрэс.

У свой час вя лі кую ра-
дасць да ва ла мне пад рых-
тоў ка да дэ кла ма тар ска га 
кон кур су. У мя не бы лі та кія 
дзе ці, пра якіх не ска жаш 
інакш як zwierzęta sce nicz-
ne. 

ГК: — У шко лах дзе ці ву-
чац ца па Тва іх пад руч ні-
ках. Якое гэ та па чуц цё? 
АВ: — Ну, су пер, вель мі 
фай на. Але ка лісь мне бы-
ло вель мі пры ем на, ка лі 
я пра ца ва ла з пад руч ні кам 
сва ёй ма мы (Ра і сы Бу ры лы 
— Г.К.). Вель мі лю бі ла Лі
та рын ку, гэ та бы ло та кое 
па чуц цё го на ру. У ма ім Ле
ман та ры шмат з Лі та рын кі. 

ГК: — Ма ма для Ця бе ўзор жан чы ны?
АВ: — Як на стаў ні ца — так. А на ка го я заг-
ле джа на? Гэ та, так ска заць, на не каль кі 
асоб. Я спа лу чы ла б тры асо бы: Ба жэ ну 
Шрэ дэр, Алу Ор са-Ра ма на і Да ну сю Ку-
рань. Гэ та вель мі моц ныя жан чы ны, цвёр-
дыя, якія не зда юц ца.

ГК: — Якія па жа дан ні Алі на Ваў ра нюк 
ха це ла б на кі ра ваць да ся бе са мой з на-
го ды слаў на га юбі лею?
АВ: — Каб яш чэ ха пі ла сі лы на чар го выя 
га ды. Каб на рэш це ад чу ваць ся бе сва бод-
най, бо я ўсё больш ад чу ваю, што мно гае 
ў на шай кра і не мя ня ец ца на гор шае.

ГК: — Жа даю мно га сі лы і зда роўя, 
і каб у Тва ім жыц ці мя ня ла ся ўсё на 
леп шае. Дзя кую так са ма за двац цаць 
га доў плён на га і якас на га су пра цоў ні-
цтва. 

Мне па да ба ец ца быць на стаў ні цай 

бе ла ру скай мо вы!

1 Fпрацяг
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П
а хо дзіў з про стай сям’і, быў 
пра нік ну ты ўсход няй даб ры нёй 
і зыч лі вас цю. Ён вы рас у све це, 
у якім мя ша лі ся ўплы вы ка та-

лі цыз му, пра ва слаўя, іс ла му. Гэ та быў 
кан г ла ме рат, у якім да вай ны бы лі габ рэі. 
У пэў ны мо мант той хло пец з не вя лі кай 
пад ляш скай вё скі стаў ча ла ве кам, які 
апы нуў ся ў цэн т ры ду хоў на га, па лі тыч на-
га і куль тур на га жыц ця Вар ша вы. Ксёндз 
Ежы Па пя луш ка па сён ня з’яў ля ец ца фе-
но ме нам у маш та бе Еў ро пы і све ту.

17 ве рас ня, У 70. га да ві ну з дня на ра-
джэн ня кс. Па пя луш кі, у Бу да пеш це быў 
ад кры ты па мят нік блас ла вё на га. На ім 
знай шоў ся над піс на поль скай і вен гер-
скай мо вах „Zło dob rem zwy cię żaj”. На ўра-
чы стым ад к рыц ці пом ні ка быў пры сут ны 
між ін шым ам ба са дар РП у Вен г рыі Ежы 
Сно пэк.

9-10 ве рас ня ў Су ха во лі ад зна чы лі 
70. га да ві ну з дня на ра джэн ня кс. Ежы 
Па пя луш кі. Пер шая част ка ўра чы стас-
ці прай ш ла на плош чы пе рад пом ні кам 
блас ла вё на му. Пры сут ні ча лі жы ха ры 
Су ха во лі, прад стаў ні кі поль ска га ўра да, 
сям’я і бліз кія ксян дза. Мі ністр унут ра ных 
спраў і ад мі ніст ра цыі Ма ры юш Блаш чак 
пад к рэс ліў, што ксёндз Ежы з’яў ля ец ца 
ад ным са ства раль ні каў не за леж най 
Поль ш чы.

— Па слан не ксян дза Ежы Па пя луш кі 
бы ло пас лан нем, якое ас вят ля ла нас 
усіх у час ка му ніз му. Спа дар прэм’ ер 
Ка чын скі ў сва ім ліс це да ўдзель ні каў гэ-
тай ура чы стас ці па ста віў та кі тэ зіс, што 
ка лі б не блас ла вё ны ксёндз Ежы, дык 
пэў на «Са лі дар насць» не прат ры ма ла ся 
б. Дзя ку ю чы па ста ве ксян дза Ежы «Са лі-
дар насць» выт ры ма ла і пе ра маг ла.

Ура чы стас ці пра хо дзі лі пад пат ра на-
там прэ зі дэн та Поль ш чы Ан джэя Ду ды. 
Прэ зі дэнт пісь мо ва звяр нуў ся да ўдзель-
ні каў свят ка ван няў, пі шу чы, што ў Су ха-
во лі і Ако пах усё па ча ло ся, «за што кс. 
Ежы выў цэ не ны, і за раз ша на ва ны» і бы-
ло «кры ні цай яго прыз ван ня і шля хам да 
свя тас ці».

У ліс це, — за чы та ным ге не раль ным 
ды рэк та рам Кан цы ля рыі Прэ зі дэн та 
Гра жы най Iг на чак-Бан дых, — Ан джэй 
Ду да пі саў, што кс. Па пя луш ка быў для 
па ля каў «доб рым па сты рам і ду хоў ным 
кі раў ні ком у ба раць бе су праць ка му ніз-
му і сён ня мы зна хо дзім ся ў сва бод най 
Поль ш чы, якая мае вя лі ка га за ступ ні ка 
і вель мі важ ны аў та ры тэт, які даў узор як 
па во дзіць ся бе ў гра мад скім, пра фе сій-
ным і пры ват ным жыц ці».

Лі дар Пра ва і спра вяд лі вас ці Ярас лаў 
Ка чын скі ў сва ім пісь ме ад зна чыў: «Цяж-
ка, з упэў не нас цю ка заць пра гэ та, што 
не ад бы ло ся, але я б ры зык нуў ска заць, 
што без ксян дза Ежы «Са лі дар насць» 
маг ла б не прат ры мац ца». Ярас лаў Ка-
чын скі так са ма зга даў баць коў блас ла вё-
на га: «Ма ры ян на і Ула дзіс лаў сфар ма ва-
лі яго ду хоў на ў ве ры і пат ры я тыз ме».

Лі дар ПіС так са ма на га даў, што прэ зі-
дэнт Лех Ка чын скі пас мя рот на прыс во іў 
кс. Па пя луш ку ор дэн Бе ла га Ар ла, а Ма-
ры ян ну Па пя луш ку ўзна га ро дзіў Ка ман-
дор скім Кры жам з зор кай.

Кс. Ежы Па пя луш ка, ня гле дзя чы на 
кап лан скую пас лу гу ў Вар ша ве, ста раў-
ся на вед ваць род ную вё ску Ако пы. Для 
бліз кіх за па мя таў ся як сціп лы і зыч лі вы 
ксёндз і су сед.

— На ша ма ма та кая бы ла, што хоць 
бы снег, хоць бы ма роз, хоць бы дождж, 
а трэ ба іс ці ў кас цёл, — ска заў Язэп Па-
пя луш ка, брат блас ла вё на га. — На шым 
аба вяз кам бы ло кож ную ня дзе лю быць 
у кас цё ле... Вель мі ўзруш вае, што так 
шмат лю дзей па мя тае пра та ко га сціп ла-
га свя та ра.

— Га ва рыў, так як мы тут га во рым. 
Пры яз джаў да нас,— ус па мі нае кс. Ежа-
га дру гі брат, Ста ніс лаў Па пя луш ка.— 
Пра бед ных лю дзей ду маў. Ад ной чы 
прый шоў да нас і ўба чыў у мя не пад ра-
ныя ча ра ві кі. Зняў свае і ад даў мне, а са-
бе ўзяў ней кія гор шыя. Ве да лі яго та кім, 
якім быў на сам рэч, праў дзі вы ён быў.

УРА ЧЫ СТАС ЦІ Ў АКО ПАХ

У ня дзе лю (10 ве рас ня) у Ако пах, род-
най вёс цы ка пе ла на «Са лі дар нас ці», 
прай ш ла ўра чы стая лі тур гія, на якой 

дня ніх то не ска заў: «Пра бач це за Юр ку 
Па пя луш ку!».

Су ха воль ская зям ля га на рыц ца тым, 
што тут ме на ві та на ра дзіў ся, вы рас, ха-
дзіў у шко лу і ат ры маў свя тар скае прыз-
ван не кс. Ежы. Пад час ім шы ў Ако пах 
звяр нуў на гэ та ўва гу Эд вард Аза роў скі 
— ар цы бі скуп-се ні ёр Бе ла стоц кай ар хі-
ды я цэ зіі. Ён так са ма ўспом ніў баць коў 
кс. Ежы.

— Мы па мя та ем па кор лі ва га баць ку 
і ма ці так муж ную, што пас ля смер ці яе 
сы на не зда ла ся, але на да лей ве ры ла 
ў зак лік сы на. Гэ та бы ла про стая, але 
вель мі цёп лая жан чы на, якой шчо кі бы лі 
як ска рын ка хле ба, а ху ста, як ко шык 
кве так, якія ра стуць тут на па лях і лу гах, 
— ска заў ар цы бі скуп Эд вард Аза роў скі.

СВОЙ СВЯ ТЫ 

Кс. Ежы Па пя луш ку асаб лі ва прас ла ві-
лі ім шы за Ра дзі му, якія з са ма га па чат ку 
ва ен на га ста но віш ча збі ра лі ў апош нюю 
ня дзе лю кож на га ме ся ца ты ся чы лю-
дзей, так са ма з-за меж ста лі цы. Мож на 
ска заць, што ўдзель ні ча ла ў іх цэ лая 
Поль ш ча: прад стаў ні кі ўсіх са цы яль ных 
прас ло ек і ўсіх па ка лен няў. Удзель ні ча лі 
ў іх так са ма прад стаў ні кі ін шых кан фе сій 
і ня ве ру ю чыя. Дзя ку ю чы кс. Ежы, паў-
стаў но вы жанр ча ла ве чай су поль нас ці, 
дзе рэ лі гія бы ла выз на чаль ні кам ма раль-
на-этыч ных каш тоў нас цей у сі ту а цыі 
край ня га не да ве ру і дыск рэ ды та цыі афі-
цый най сі стэ май тых жа каш тоў нас цей.

Ад ных ураж ва ла яго сціп ласць і пра-
ста душ насць, дру гіх — ад ва га і на стой лі-
васць. Блас ла вё ны Ежы Па пя луш ка з не-
вя лі кай вё сач кі Ако пы, што на Пад ляш-
шы, сва ёй шчы рас цю ве ры за па ла няе 
на ват тых, якія да лё кія ад Кас цё ла. Сва іх 
зем ля коў ураж ваў сціп лас цю і даб ры нёй. 
Для іх ён быў заў сё ды сы нам Ма ры ян ны 
і Ула дзіс ла ва. На ро джа ны 14 ве рас ня 
1947 го да кс. Ежы сва ёй па ста вай па 
сён ня нам усім дае ўрок аў тэн тыч нас ці 
і на ту раль нас ці, су гуч нас ці сва іх по гля-
даў з бу дзён ным жыц цём.

Тэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

Ежы Па пя луш ка (пер шае імя да дзе нае на хрыс це бы ло Аль фонс, якое па мя няў на па чат ку ся мі дзе-
ся тых га доў) на ра дзіў ся ў вёс цы Ако пы, што ў гмі не Су ха во ля. Блас ла вё ны ксёндз Па пя луш ка быў 
за мар да ва ны ў 1984 го дзе ка му ні стыч най служ бай бяс пе кі. Та ды яму бы ло 37 га доў. Ксёндз Ежы Па-
пя луш ка спа чы вае пры кас цё ле св. Ста ніс ла ва Кост кі ў Вар ша ве. 6 чэр ве ня 2010 го да Ежы Па пя луш-
ку да лу чы лі да лі ку блас ла вё ных па кут ні каў. 21 каст рыч ні ка ў Дра ма тыч ным тэ ат ры імя. Аляк сан д ра 
Вен гер кі ў Бе ла сто ку ад бу дзец ца прэм’ е ра спек так лю „Па пя луш ка” пры мер ка ва нага да 33 га да ві ны 
з дня смер ці кс. Ежы. Ка стынг на га лоў ную ро лю кс. Ежы пе ра мог вя до мы ак цёр, Якуб Ля со та. 

Ксёндз Ежы Па пя луш ка
 — ча ла век сва бо ды

Wiktor Woroszylski
Mowa
Ksiądz Jerzy
dzieckiem
mówił tylko po prostemu
to znaczy po białorusku
szeleszczącą mową
tych pól zagajników pastwisk

Dopiero 
później
polszczyzna
ogarnęła go silnym ramieniem
weszła w niego
przemówiła do Boga i ludzi

Może teraz
kiedy stanął przed tronem
znów odezwał się w zmieszaniu
mową dzieciństwa:
Baćka
prabacz im kali łaska

I Pan usłyszał 
te proste słowa

про па ведзь ска заў кс. пра фе сар Ежы 
Ле ван доў скі. Свя тар пад к рэс ліў, што за 
кс. Ежым цяг ну лі на тоў пы, ад нак па мі раў 
адзін.

— Як маг ло та кое стацца, што сён ня 
ва ўсіх кас цё лах све ту збі ра юц ца бі ску-
пы, свя та ры, каб ад даць па ша ну свя то му 
па кут ні ку, — ска заў у час про па ве дзі кс. 
Ежы Ле ван доў скі.— Та ды хтось ці аб ві-
на ва ціў, пад ма нуў, змах ля ваў. Да гэ та га 
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