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Касцюшка таксама наш è8

Сустракалі мы спадара Анатоля Бахарэ
віча на самых розных культурных, перш за 
ўсё беларускіх мерапрыемствах. І не паду
маеш, што гэта «сеніёр». Як многа мог нам 
усім расказаць! Але не пра ўсё хацеў і мог:

— Будзе яшчэ час. Яшчэ жывуць тыя, 
што нас гналі з нашай зямлі, а ў мяне ёсць 
дзеці, унукі. Мсціцца на іх будуць. Як той 
бандытзлодзей, які ўжо на студыях у Вроц
лаве зачапіў мяне: „O, nosisz te buty, których 
ci nie zabrałem, jak przyszliśmy z wami porzą
dek zrobić!”.

Не, дарагі дзядзя Толік, ужо часу не бу
дзе, і не раскажаце ўсёй праўды тут... А мы 
не пачуем кожны чацвер Вашага аповеду 
пра ваенныя лёсы...

З усіх адзнак, медалёў, дыпломаў і па
дзяк ад дзяржаўных і прафесійных улад, 
якія атрымаў за сваё жыццё доктар Ана
толь Бахарэвіч, да найважнейшых нале
жаць Кавалерскі крыж Ордэна Адраджэн
ня Польшчы, Залаты крыж заслугі, медалі 
за заслугі для справы абароны краіны і для 
ветэрынарыі, медаль імя Кшыштафа Клю
ка, за доўгае жыццё ў сужонстве і медаль 
Святога ІзыдараРатая, патрона сялян.

 — А мае найлепшыя дасягненні — двух 
сыноў, шасцёра ўнукаў і васьмёра праўну
каў, — цешыўся нестар ветэрынарыі.

Кожны чацвер год у год па новы нумар 
беларускага тыднёвіка ў рэдакцыю захо
дзіў сівенькі бадзёры жыхар алеі Пілсудска
га. Ужо з памочніцайпалачкай. А ў канцы 
прыязджаў на калясцы, якую вёў яго сын.

— Зза яго сціпласці мы нават не ведалі, 
што вазок стаіць пад дзвярыма рэдакцыі, 
калі яго сын заходзіў па «Ніву», — уздыхае 
Галіна Рамашка, кіраўнік ніўскай канцыля
рыі. — А мы ж выбеглі б на вуліцу прывітац
ца!

Раней Анатоль Бахарэвіч падпісваўся на 
«Ніву», але пасля таго, як перамог у гіста
рычным ніўскім конкурсе, зачасціў у недалё
кую ад яго хаты рэдакцыю. Тут цікавіўся но
вымі выданнямі з усяго беларускага свету 
і проста размаўляў. Не ўсё мог распавесці 
з таго, што ён і яго сям’я перажылі, бо яшчэ 
жывуць нашчадкі тых, хто хацеў іх з роднай 
зямлі сілай выгнаць у іншы «рай»...

Доктар ветэрынарных навук Анатоль Ба
харэвіч нарадзіўся 14 красавіка 1925 года 
ў вёсцы Баршчэва каля Харошчы. Бацькі, 
Ганна і Пятро, гаспадарылі там на 4 гекта
рах зямлі. Першыя чатыры класы кончыў 
у роднай вёсцы, два наступныя ў Харошчы. 
Ад пачатку вучобы вылучаўся высокімі вы
нікамі. Відаць, добры быў узровень гэтых 
школ, калі на экзамене ў школу імя Караля 
Зыгмунта Аўгуста ў Беластоку Толік апынуў
ся на 9 месцы на сто кандыдатаў з гарад
скіх школ. Штодзень хадзіў 12 кіламетраў 
у школу ў Беласток. Дзякуючы высокім 
ацэнкам і стараннасці атрымаў ён месца 
ў школьнай бурсе, а праз нейкі час зволь
нілі яго з паловы школьных аплат. Выбух 
вайны ў 1939 г. змяніў традыцыйную гімна
зічную адукацыю, савецкія ўлады заняліся 
школьнай праграмай, а з момантам пачат

ку вайны ІІІ Рэйха супраць СССР школьнае 
навучанне было спыненае...

Вясной 1942 г. Анатоль Бахарэвіч быў 
ахоплены акцыяй вывазак на прымусо
выя работы ў ІІІ Рэйх. Зборным пунктам 
вывазак грамадзян Польшчы быў пляц 
у Беластоку, на якім пасля вайны доктар А. 
Бахарэвіч, ужо як дырэктар Ваяводскага 
ветэрынарнага цэнтра, правёў пабудову 
аб’ектаў для ваяводскай ветэрынарыі. Ана
толя на кірмашы нявольнікаў у Біскупцы 
выбраў баўэр з Бартошыцаў, дзе працаваў 
да пачатку 1945 года. Шчасліва перажыў 
няўдалыя ўцёкі ад баўэра і вывазку на фар
тыфікацыйныя працы ў Тыльзіце і будаўні
чыя работы ў Кёнігсбергу, які атакавала са
вецкая армія. Паля пераходу фронту праз 
Усходнюю Прусію вярнуўся шчасліва даха
ты, працаваў на гаспадарцы. Неўзабаве 
стаў старацца аднавіць вучобу ў Беластоку. 
У гімназіі і мужчынскім ліцэі № 2 кончыў 
прыспешаную вучобу, атрымліваючы вель
мі добрыя вынікі на атэстаце сталасці на 
пачатку 1946 года. Меўшы вялікі здольнасці 
з прыродазнаўчых прадметаў, стараўся 
паступіць у Варшаўскую палітэхніку — на 
жаль ад студзеня 1946 г. ужо працягваўся 
акадэмічным год, а набор на першы курс 
быў ужо закрыты. Новым шанцам была 
новая вучэльня ў Вроцлаве — універсітэт 
і палітэхніка. Але і тут набор на сціслыя фа
культэты быў ужо завершаны. На шчасце, 
у яе рамках з 1 лістапада быў адкрыты Фа
культэт ветэрынарнай медыцыны. Там і па
чаў вучобу ў навукоўцаў з даваеннай Ака
дэміі ветэрынарнай медыцыны ў Львове. 
У час вучобы Анатоль вылучаўся пільнасцю 

і працавітасцю, незвычайнай актыўнасцю 
і зацікаўленасцю да даследчыцкай працы. 
Як студэнтваланцёр супрацоўнічаў з Ка
федрай агульнай гадоўлі, а чатыры гады 
быў віцэстаршынёй навуковага кружка ве
тэрынарных медыкаў. Належаў да першага 
году выпускнікоў Вроцлаўскага факультэта 
ветэрынарнай медыцыны, з дыпломам ле
кара ветэрынарыі, які атрымаў 24 кастрыч
ніка 1950 года.

Пасля вышэйшай школы пачаў працу 
ў Сыцаве каля Вроцлава на пасадзе кі
раўніка Павятовай лячэбніцы для звяроў. 
Неўзабаве (у 1951 г.) прызвалі яго ў армію. 
Афіцэрскае абучэнне адбыў у Пулавах, 
адкуль выслалі яго ў часць у Бартошыцах. 
Пяць гадоў выконваў там розныя функцыі, 
дайшоў да рангу капітана. Вайсковую служ
бу кончыў будучы эпізаатыёлагам у Часці 
ветэрынарнай службы Галоўнай інтэндэнту
ры Войска Польскага. Паслякастрычніцкая 
адліга дазволіла яму вярнуцца да цывільнай 
працы ў ветэрынарыі.

Пачаў цывільную ветэрынарную працу 8 
сакавіка 1957 г. у Міхалове. Пасля 4 гадоў, 
з 1 сакавіка 1961 г. быў прызначаны на 
пасаду Ваяводскага лекара ветэрынарыі 
і дырэктара Ваяводскага ветэрынарнага 
цэнтра. На гэтай пасадзе працаваў больш 
за 20 гадоў, да 1982 г. У сваёй працы заўсё
ды вылучаўся саліднасцю і кампетэнтнас
цю. Атрымаў адзнаку, якая існуе ад 1966 
года, за «ўзорную працу ў ветэрынарнай 
службе» з білетам № 1. У час дырэкцыі 
ў ВВЦ мадэрнізаваў матэрыяльную базу ве
тэрынарыі, вёў студэнцкія практыкі і стажы 
ды навуковыя даследаванні. Дзякуючы ад

паведнай арганізацыі Беластоцкае ваявод
ства ў 1963 г. было ўжо свабоднае ад тубер
кулёзу быдла, а ад энтазаатычнай лейкеміі 
быдла — з 1984 г. Бахарэвіч працаваў над 
пытаннем «Даследаванні над прымяненнем 
абязбольваючых сродкаў пры запаленні вы
мя ў кароў», якое было звянчанае атрыман
нем у 1968 годзе ў Вроцлаве навуковага 
звання доктара ветэрынарных навук. Праз 
розныя формы падтрымкі даследчыцкай 
актыўнасці ветэрынараў, дадатковыя фон
ды на лабараторныя працы і асабістую пад
трымку даў магчымасць сваім 32 супрацоў
нікам здабыць званні дактароў навук.

— Адданасць на гэтым палетку была 
асаблівай жыццёвай і прафесійнай місіяй 
доктара Бахарэвіча, — казаў прафесар 
Павел Сыса з Галоўнай школы вясковай 
гаспадаркі ў Варшаве на 90годдзі доктара 
Бахарэвіча ў 2015 годзе. — Гэтая дзей
насць, накіраваная на павышэнне кваліфі
кацыі, здабыванне добрых вынікаў працы 
і фармаванне сяброўскіх адносін у прафе
сійным асяроддзі, звяртаючы ўвагу на не
абходнасць захавання высокіх крытэрыяў 
працы, добра ўплывала на кансалідацыю 
ветэрынарнага асяроддзя на абшары ўсёй 
краіны. Развіваў ён таксама свае аргані
зацыйнаграмадскія захапленні. Быў суар
ганізатарам Музея ветэрынарыі ў Музеі 
сельскай гаспадаркі ў Цеханоўцы, дакумен
таваў творчую даследчыцкую працу сваіх 
калегветэрынараў. Як чалавек шляхетны, 
справядлівы і прыстойны заўсёды сустра
каўся з павагай сваіх калег і грамадства.

— Успамінаю яго вельмі добра, — прыз
наецца ягоная пляменніца Анна Юшчук. 
— Не толькі як добрага, клапатлівага, цёп
лага сямейніка, верніка, выдатнага навукоў
ца, а як прыстойнага, правага чалавека. 
Заангажаванага ў жыццё царквы і беларуш
чыну. Вельмі добрага чалавека.

— Анатоль Бахарэвіч, сваяк маёй жонкі, 
— расказвае гісторык Вячаслаў Харужы, 
— з вёскі Баршчэва. Ведаў ён асабіста 
ксяндза Вітаўта Шутовіча, ён у вёску пры
возіў «Хрысціянску думку» і казаў, што яны 
— беларусы, незалежна ад веравызнання 
(Шутовіч вучыў каталіцкай рэлігіі); Бахарэві
чы — праваслаўныя. Быў ён у час акупацыі 
на прымусовых работах, каля Біштынка... 
Ведаў як мінімум чатыры мовы: родную 
беларускую, польскую, рускую і француз
скую... У час, калі быў на работах, быў 
падпісчыкам берлінскай «Раніцы», яна дру
кавалася лацінкай... Быў чалавекам вельмі 
сціплым, адукаваным, вельмі ветлівым для 
ўсіх людзей, не паказваўся, што ён чалавек 
вучоны, любіў сустракацца з людзьмі, быў 
адкрыты да ўсіх, нягледзячы на іх экана
мічны статус ці ўзровень адукацыі. Умеў 
з кожным чалавекам пагаварыць і даць яму 
пазітыўны імпульс. Памятаю, як увесь час 
даваў імпульс і мне, і іншым, як рэдагавалі 
мы «Часопіс», хваліў і заахвочваў да пісан
ня. Быў на ўсіх беларускіх урачыстасцях, 
на Днях Волі. Незалежна ад свайго ўзро
сту, стараўся даведацца чагосьці новага, 
хадзіў на розныя навуковыя сустрэчы, лек
цыі, канцэрты...

— Юбілей дзевяностай гадавіны 
(2015 г.) гэтага нестара польскай ветэры
нарыі, — расказвала прафесар Тэрэса 
Занеўская, — у палацыку Чарнецкага ў Па
рослым сабраў больш за дзвесце асоб 
з усёй Польшчы. Юбіляр трымаўся зухава
та і прэзентаваўся як сапраўдны перамож
ца. Выйграў ён жыццё, таму што перамог 
старасць, будучы ў ёй вялікім. Запрашэнне 
на ягонае свята аздобіў ліст аканта — сім
вал добра выкананага задання.

vМіра ЛУКША

Доктар Анатоль 
пайшоў на той бераг...

— До-о-обры дзень! — вітаўся з «Ні-
вай» Анатоль Бахарэвіч, заходзячы 
да нас у рэдакцыю. Спачатку чуўся 
стук ягонай палачкі пад будынкам рэ-
дакцыі — наш Чытач ішоў у чацвер па 
новы нумар нашага тыднёвіка. Калі 
не мог, заходзіла па «Ніву» яго свя-
той памяці жонка, або ў апошні час 
ягоны сын. І пачынаўся агляд вартых 
тэкстаў, важных падзей з беларуска-
га свету ды пахвалы і заахвочванне 
самых працавітых, непаседлівых, 
справядлівых супрацоўнікаў «Нівы».
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Сваімі вачыма

Абсалютна

КАСЦЮШКА 
– польскі і амерыканскі? 
Абы не беларускі!

Як зрабіць імя
ў журналістыцы

Кож ны ту рыст ці за меж нік, які пры яз
джае ў Бе ла сток, вя до ма, што тра піць на 
Ры нак Кас цюш кі. Так са ма і са мі бе ла ста
ча не вель мі лю бяць сю ды пры хо дзіць. 
Га на рац ца яны пе ра бу до вай Рын ку пе рад 
сва і мі гас ця мі. Ап ра ча рэ стаў ра цый на
ад па чын ко вай ін ф раст рук ту ры, ма ем тут 
бан кі, му зей, гас ці ні цу, кні гар ні, а так са ма 
кан цэр т нае мес ца для га рад скіх му зыч
накуль тур ных ме ра пры ем стваў. Ад ным 
сло вам Ры нак вы кон вае зак ла дзе ную 
яму ўрба ні стыч ную фун к цыю і ад на час на 
па рад куе цэнтр го ра да ды ін тэг руе гра
мад скасць. Зна чыць, ад вяс ны да во се ні 
гэ тае мес ца не толь кі жы ве, але гу дзе да 
поз няй нач ной па ры, асаб лі ва ў вы ход ныя. 
Дзе ля па рад ку і важ нас ці гэ та га мес ца аба
вяз ко ва вы па дае зга даць яш чэ кан цэрт 
на зло ме ста ро га і но ва га го да, на якім 
суст ра ка юц ца лю дзі, каб па він ша ваць са
бе з но вым го дам. Ад на го ад нак не ха пае 

ў пра сто ры га рад ско га жыц ця Бе ла сто ка. 
Ме на ві та пат ро на Рын ку — зна чыць пом ні
ка ці бю сту Та дэ ву ша Кас цюш кі.

Шмат гі ста рыч ных уша на ван няў з’я
ві ла ся ў Бе ла сто ку пас ля 1989 го да. На 
Рын ку яш чэ пе рад пе ра бу до вай усёй 
плош чы ста яў пом нік Юзэ фу Піл суд
ска му, які быў ад сюль пе ра не се ны пад 
не да лё кі дзяр жаў ны ар хіў. Пе ра нос быў 
га рад скі мі ўла да мі зак ла дзе ны ў ар хі тэк
тур ную пла ні роў ку дзе ля па боль шан ня 
пра сто ры Рын ку. Ра зам з пе ра но сам пом
ні ка Піл суд ска му бы лі і вы се ча ны мно гія 
дрэ вы і ку сты, што на ват пэў ны час вык
лі ка ла абу рэн не не ка то рых аба рон цаў 
пры ро ды. Але і яны хут ка змі ры лі ся са 
зме на мі, бо дзя ку ю чы та му ад чу лі ся бе 
жы ха ра мі вя лі ка га го ра да, а не зад ры па
на га, пра він цый на га мя стэч ка з ку ста мі 
ў цэн т ры, у якіх з па лёг кай для ся бе ча
ста зды ма лі пу зыр ны ціск ама та ры піў ца 
на пры ро дзе і ка ры сталь ні кі ры нач ных 
за бя га лак. Ад ным сло вам ніх то на шка да
ваў ады шоў ша га све ту.

Не аб ход на ўзга даць ад ну дэ таль гэ
тай спра вы. Ка лі вя лі ся гра мад скія спрэч
кі на конт та го, дзе най ле пей быць пе ра
не се на му пом ні ку Юзэ фу Піл суд ска му, 
то ўво гу ле не бы ло шы ро кай гра мад скай 
за ду мы і кі ну тай у на род і ўла дам ідэі 
па бу до вы пом ні ка Та дэ ву шу Кас цюш ку 
— су поль на му ге рою па ля каў, бе ла ру
саў і аме ры кан цаў. Ну і зра зу ме ла, што 
ад па вед на гра ма дзян скас ці та кой пра па
но вы, над пі сы на пом ні ку ме лі б быць на 
мо вах вы шэй з га да ных на цый. Га ва ры ла
ся пра гэ та ў кру гах мяс цо вай поль скай 
і бе ла ру скай ін тэ лі ген цыі, ад нак ідэя не 
вый ш ла паза сфе ру кла січ ных, ін тэ лі ген
ц кіх ба ла кан няў за куф лем пі ва ці ба ка
лам ві на. Ідэя па бу до вы пом ні ка, па вод ле 
яе за дум ш чы каў, ме ла слу жыць поль ска
бе ла ру ска му ды я ло гу і пар т нёр ству як па
між дзяр жа ва мі, так і на ро да мі, пры тым 
са мае га лоў нае — пом нік па ві нен са дзей
ні чаць па ра зу мен ню па між пад ляш скі мі 
па ля ка мі і бе ла ру са мі. Вя лі кую важ насць 
гэ тай ідэі па вы шаў факт, што сам жа 

Кас цюш ка з’яў ля ец ца ўра джэн цам су сед
няй з на шым рэ гі ё нам Бе рас цей ш чы ны. 
Шка да, што гэ тая ідэя не здзей с ні ла ся 
нап ры кан цы дзе вя но стых га доў мі ну ла га 
ста год дзя.

Ду маю, што та ды ўзнік нен не пом ні ка 
Кас цюш ку ў Бе ла сто ку пе ра рэ за ла б 
шэ раг не пат рэб ных нап ру жа нас цей 
і скла да нас цей у сён няш нім рэ сен ты
мен таль ным, агі ста рыч ным па ды хо дзе 
не ка то рых поль скіх няў ра да вых ар га ні
за цый і дзяр жаў ных ве дам стваў, ад маў
ля ю чым прыз нан ня, што сам ге рой з’яў
ля ец ца ўра джэн цам бе ла ру скай зям лі. 
Быц цам бы і ня ма сён ня ге аг ра фіч ных 
ме жаў бе ла ру скай дзяр жа вы. Та кім 
чы нам пра ва га на рыц ца ім і нам, бе ла ру
сам, на бы ла васт ры ню ў кан тэк с це дзе
ян няў поль ска га пас ла ў Швей ца рыі, які 
рэз ка вы сту піў су праць іні цы я ты вы пра
жы ва ю чай там бе ла ру скай ды яс па ры, 
якая за ўлас ныя гро шы ха це ла ад крыць 
пом нік Кас цюш ку з над пі са мі на бе ла
ру скай і ня мец кай мо вах. Нез ра зу ме лы 
пра тэст поль ска га ам ба са да ра вык лі каў 
хва лю абу рэн ня і аб мер ка ван ня поль
скай па лі ты кі ўсі мі бе ла ру скі мі ася род
дзя мі. Пра рэ ак цыю нас, бе ла ру саў 
Пад ляш ша, пра чы та е це больш на вось
май ста рон цы ў ін тэр в’ю са стар шы нёю 
Бе ла ру ска га гі ста рыч на га та ва ры ства 
пра фе са рам Але гам Ла ты шон кам і ў яго
ным зва ро це да прэ зі дэн та Поль ш чы 
Ан джэя Ду ды.

vЯў ген ВА ПА

Да мя не 
па дыш ла жур
на ліст ка. Ма
ла дая, энер гіч
ная, пры го жая. 

Та кім не ад маў ля юць у ін тэр в’ю. Я яш чэ 
па ду маў, што з яе ат ры ма ла ся б ня кеп ская 
шпі ён ка. Кож на га мо жа раз га ва рыць.

А яш чэ я па ду маў, што ся род ма ла дых 
жур на лі стаў на рэш це ста лі з’яў ляц ца сап
раў д ныя пра фе сі я на лы, ча го мы так доў га 
ча ка лі. Я з сяб ра мі толь кі што вяр нуў ся 
з ву ліч най ак цыі, дзе раз да ва лі мі на кам бук
ле ты су праць смя рот на га па ка ран ня. І да 
па чат ку гэ тай ак цыі мы яе не афі ша ва лі, 
каб праб лем не на жыць ра ней ча су. А вось 
гэ тая ма ла дая жур на ліст ка ней кім чы нам 
да ве да ла ся. Так я па ду маў. Але чар го вы 
раз жор ст ка па мы ліў ся. Жур на ліст ка, як 
ака за ла ся, не толь кі ні чо га не ве да ла пра 
ву ліч ную ак цыю, але і ве даць не ха це ла.

— Я раб лю ма тэ ры ял пра бе скан т роль
ны про даж зброі ў Аме ры цы, што пры вя ло 
да тра ге дыі ў ЛасВе га се, — ад ра зу без 
ліш ніх цы ры мо ній і губ лян ня ча су на пра ві
лы эты ке ту за я ві ла яна за мест пры ві тац ца. 
— Та му ха чу, каб вы як пра ва а ба рон ца 
рас па вя лі пра кан т роль над збро яй у нас 
у Бе ла ру сі.

У мя не аж но дух пе ра ня ло. Ну пры чым 
тут пра ва а ба рон ца да пы тан ня воль на га 
про да жу зброі?!

— Сён ня дзень су праць смя рот на га 
па ка ран ня, — ін фар мую я яе. — А вы пер
шая, хто да ве даў ся пра на шу ак цыю. Мо жа 
вам пра гэ та штось ці рас па вес ці? — пы та
ю ся.

— Ні ў якім ра зе, — пя рэ чыць дзяў чы на. 
— На гэ тай тэ ме імя не зро біш. Не па пу ляр
ная яна. Толь кі згу ба ча су. А жыц цё ка рот
кае. Трэ ба спя шац ца. Ін шая спра ва бой ня 
ў ЛасВе га се. Там столь кі паст ра ля ных. 
Усе пра тое га во раць. Вось пра што пі саць 
трэ ба. Асаб лі ва пра за ба ро ну про да жы 
зброі. Як у нас, у Бе ла ру сі. Зброя за ба ро не
ная і та му та кіх ін цы дэн таў і быць не мо жа.

— Ну ка лі га ва рыць пра кан т роль над 
збро яй у нас, то тут я на сва ёй шку ры яго 
ад чуў, — рас па чаў я агуч ваць сваё стаў
лен не да гэ та га пы тан ня, пас мей ва ю чы ся 
ў ду шы, бо зра зу меў, што дзяў чы на, якая 
не лю біць губ ляць час, зу сім не тое хо ча 
ад мя не па чуць. — У мя не бы ла за рэ гіст ра
ва ная зброя. Ну дык кан т ра лё ры ў па го нах 
з ха ты ма ёй не вы ла зі лі. Аж па куль я яе ім 

не ад даў. Толь кі вось раю вам па гля дзець 
кры ху ста ты сты кі. Пры кла дам на сай це 
мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў Бе ла ру сі вы 
мо жа це па ба чыць, што ў на шай кра і не дзе 
ня ма сва бод на га про да жу зброі, а ёсць 
жор ст кі кан т роль на ёй, за мі ну лы год бы
ло 437 за бой стваў або спроб за біць. Ну 
а ў та кім аме ры кан скім ме га по лі се як Ню
Йорк, які па коль кас ці лю дзей па доб ны на 
на шу ста біль ную кра і ну, а ка лі па лі чыць 
не ле га лаў то і боль шы, і дзе ёсць мно га 
зброі і знач на менш па лі цыі, за бой стваў 
у мі ну лым го дзе бы ло ча мусь ці менш чым 
у нас, 335. Я ра зу мею, вы, ма ла дыя, ля ну е
це ся ла зіць па та кіх сай тах. Але хоць у па
пу ляр ную ся род мо ла дзі ві кі пе дыю за лез ці 
не так скла да на. І там мы мо жам уба чыць, 
што ва ўзбро е най да зу боў Аме ры цы па
ка заль нік за бой стваў у па раў нан ні на 100 
ты сяч на сель ні цтва скла дае 4,62. Ну а пры
кла дам у на шай су сед кі Ра сіі, дзе про даж 
зброі за ба ро не ны, гэ ты па каз нік аж но 9,2. 
Ну а ў кра і не, дзе кан т ра лю ец ца не толь кі 
зброя, але і кож ны ўздых, у КНДР, аж но 
15,2. Так што аса бі ста я не ба чу су вя зі па
між воль ным про да жам зброі і коль кас цю 
за бой стваў.

— Але ж хва ля су праць сва бод най про
да жы зброі ўжо пад ня ла ся, — здзіў ле на ка
жа жур на ліст ка, з жа хам ра зу ме ю чы, што 
са мной яна стра ці ла час. — На ват у аме ры
кан скіх Се на це і Кан г рэ се гэ та па ды ма ец
ца. І трэ ба быць у трэн дзе. А вы га во ры це 
не так, як трэ ба.

— Ну я су праць раз з б ра ен ня сва бод ных 
лю дзей, — смя ю ся. — Бо пас ля раз з б ра ен
ня на ступ ны крок гэ та па лон. А вы ве да е це, 
што ад ной з мэт тэ ра ры стаў і ўво гу ле зла
чын цаў і ёсць аку рат раз з б ра ен не на сель
ні цтва?

І тут дзяў чы на кан чат ко ва зра зу ме ла, 
што бе ру чы ін тэр в’ю ў мя не на гэ тую тэ му 
яна жур на ліс ц ка га імя хут ка зра біць не 
змо жа. І зноў, не аб ця жар ва ю чы ся бе пра
ві ла мі эты ке ту, раз вяр ну ла ся і пай ш ла, не 
раз ві таў шы ся.

Ну а я не па ле на ваў ся ад шу каць у се ці
ве яе ма тэ ры ял. Усе сто ад сот каў апы та
ных там бы лі за ўзмац нен не кан т ро лю над 
про да жам зброі ў Аме ры цы. Ма іх слоў, 
зра зу ме ла, там не бы ло. Як і пра ак цыю 
су праць смя рот на га па ка ран ня так са ма ні
чо га не бы ло. Не па пу ляр ная гэ та тэ ма. На 
ёй імя не зро біш.

vВік тар СА ЗО НАЎ

«Вя лі кія лю дзі амаль заў сё ды дрэн ныя 
лю дзі». Гэ та мер ка ван не вя до ма га Лор да 
Ак тон, бры тан ска га па лі тыч на га фі ло са фа 
і тэ а рэ ты ка ХІХ ста год дзя. Ні ў якім ра зе, 
ад нак, не кі рую яду, які змяш ча ец ца ў гэ
тым ска зе, на су час ных па лі ты каў. Хоць, 
ка лі па ста віць у адзін шэ раг Ка чын ска га, 
Лу ка шэн ку і Ор ба на, а ў дру гі Ста лі на, Гіт ле
ра і Пу ці на, іх фак тыч ная ве лі чы ня бы ла б 
зу сім вы мер ная, але і зло, якое рас паў
сюдж ва лі або рас паў сюдж ва юць па ўсім 
све це бы ло б як ма га больш рэ а лі стыч ным. 
Толь кі што зло — не па раў наль нае. Ня ма 
боль ша га і мен ша га зла. Зло ад ноль ка вае. 
У той час як ве ліч не зме рыш. Як Ка чын ска
га па раў наць да Аляк сан д ра Ма ке дон ска
га? Апош нія, як На па ле он, ма юць зна ка вую 
ве лі чы ню, яны па кі ну лі глы бо кі след у гі
сто рыі цы ві лі за ва на га све ту. Тое, што ён 
ба лю чы, ін шая спра ва. Па доб на як Ле нін, 
хіт ра сха ва ны за ста лін скі мі зла чын ства мі. 
Усе яны ме лі, памой му, не га ба рыт нае эга. 
Або ў якас ці аль тэр на ты вы, пе ра рос лую 
прад ста лё вую за ло зу. Усе гэ тыя асо бы з’яў
ля юц ца спрэч ны мі. Для не ка то рых вы дат ны
мі, ува саб лен нем зла — для ін шых. У гэ тай 
кам па ніі так са ма апы нуц ца ідэ а ла гіч ныя 
псі ха па ты ці са цы я па ты дру гой па ло вы ХХ 
ста год дзя, Мао Зе донг у Кі таі і чыр во на
кхмер скі кры ва жэр Пол Пот у Кам бо джы. 
Але і ру мын скі дык та тар Чаў шэ ску і лі вій скі 
Ка да фі. Тыя вы шэй з га да ныя, і тыя ад ноль
ка ва вя лі кія ў сва іх хво рых ам бі цы ях і дроб
ныя ў па чы нах, ня год ныя ад ной дру ка ва най 
лі та ры на га зет най па пе ры, заў сё ды вы ка
ры стоў ва лі і вы ка ры стоў ва юць ідэ а ло гію. 
Заў сё ды так са ма з аў та ры тар най па зі цыі. 
Заў сё ды з прэ тэн зі яй на «ўсё вед насць».

Як гэ та ёсць, што яны за хап ля лі або 
за хап ля юць за са бой ма сы лю дзей? Ці 
про ста хіт ра скрыў ля юць іх ра цы я наль ную 
оп ты ку, крыў ля ю чы ў ка лек тыў ным моз гу 
рэ аль насць, фак ты, праў ду так, што ін ды
ві ду аль ны кры ты цызм, пры ват на ча ла веч
ныя і ра цы я наль ныя сум нен ні не ў ста не 
прар ваць лег ка дум нае стаў лен не шы ро кай 
гра мад скас ці, у якой кож ны з нас — на 
шчас це, у той жа час на жаль — асоб ная 
і су поль ная част ка? Дык якое гэ та стаў лен
не? У не чым шы заф рэ ніч нае. І па сіў нае, 
і ак тыў нае. І ў адзін ках, і ў су поль нас ці. Яно 
па сіў нае на ін тэ лек ту аль ным уз роў ні, ак тыў
нае — на эма цый ным. Пер шае па тра буе 
ла гіч ных ар гу мен таў, пры му шае да ін тэ лек
ту аль ных апе ра цый; яно зас на ва нае на 
ве дах і аду ка цыі, якая ў рэш це рэшт не пры

хо дзіць лёг ка, 
але ў вы ні ку 
паг лыб ляе роз
дум і ўзмац няе 
паз на валь ны 
кры ты цызм. 
Праб ле ма ў тым, што мы па сва ёй пры ро
дзе гуль та я ва тыя. Ляг чэй нас пры му сіць да 
лю бо га ро ду пра цы, чым мозг для эфек тыў
ных вы сіл каў. Ляг чэй раз мах ваць му мі фі ка
ва най сту пен ню ма гіст ра, чым па шы рыць 
ін тэ лек ту аль ныя га ры зон ты праз па ста ян
ную са ма а ду ка цыю. Прас цей вы ка заць 
сваю дум ку, да ве рыў шы мер ка ван ню боль
шас ці, чым свай му ўлас на му. Ляг чэй быць 
у на тоў пе, чым пе рад на тоў пам. Дру гое 
стаў лен не абы хо дзіц ца без цэ рэб раль най 
шэ рай ма сы, вы ця кае з пер шас ных кры ніц 
ча ла ве цтва, з яго ін стын к таў і стра хаў. Яно 
блі жэй да пры ро ды, чым не за леж ны ро зум, 
які за над та ча ста губ ляе ары ен та цыю ў глы
бо кім ця ні яе та ям ніц. Эмо цыі з’яў ля юц ца іх 
ар ты ку ля цы яй. Та ям ні цы пра маў ля юць го
ла сам, які, ні чо га не на зы ва ю чы, рэ жа ў ча
ла ве чай свя до мас ці ма тэ ры яль ныя сля ды 
гу каў. Ні чо га, што гу чаць яны бес сэн соў на, 
ка лі ас вой ва юць з не вя до мым, ства ра ю чы 
ілю зію ве даў? Та му мы па сіў ныя і ак тыў ныя, 
удум лі выя і лег ка дум ныя. Ін ды ві ду аль на, 
і ка лек тыў на. Але та кое двай ное стаў лен не 
асоб ных асоб, і гра ма ды ад к ры вае да звол 
для цы ніч на га па лі ты кан ства, ідэ а ло гіі та та
лі та рыз му, за по ру ў пог ля дах. Для кі раў ні
цтва па лі тыч ных кру ця лёў і са маз ван цаў, 
рэ лі гій ных ін к ві зі та раў, псі ха па таў і са цы я па
таў — сло вам, ма лень кіх лю дзей з вя лі кай 
гі пер т ра фі яй пра ста ты і га нар лі вас цю. 
Ча му як раз для та кіх? А чорт іх ве дае! Але 
спра ва ў тым, што ўсе гэ тыя зба ві це лі 
на цыі, пра ва ды ры мас, ула даль ні кі ду шы 
заў сё ды вы ка ры стоў ва юць ма гут ны ін ст ру
мент ма ні пу ля цыі — ідэ а ло гію. Гэ та зу сім не 
аз на чае, што ідэ а ло гія як та кая з’яў ля ец ца 
зак ва скай уся ка га зла. «Ідэі і ідэ а ло гіі, — пі
ша бры тан скі па лі то лаг А. Гей вуд, — [...] 
за бяс печ ва юць пер с пек ты ву, праз якую 
свет маг чы ма зра зу мець і раст лу ма чыць. 
Та му што лю дзі не ўспры ма юць све ту та кім, 
якім ён ёсць, але та кім, яко га яны ча ка юць. 
Інакш ка жу чы, яны ба чаць яго праз прыз му 
пры ро джа ных ве ра ван няў, мер ка ван няў 
і зда га дак. А, як ска заў Лорд Ак тон, «ула да 
раз бэш ч вае, а аб са лют ная ўла да раз бэш
ч вае аб са лют на». Аб са лют на. Гэ тае сло ва 
— ключ да су час нас ці.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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З
 паў вост ра ва Афон пры во зяц
ца ў цэр к вы Поль ш чы іко ны, 
якія пі са лі ма на хі з па ста ян
най ма літ вай. Іко ны за каз ва
юц ца ў іка на піс цаў за на шай 
ус ход няй мя жой і ў Пас ля лі

цэй най іка на піс най шко ле ў Бель скуПад
ляш скім, а пі шуць іх так са ма вы пуск ні кі 
іка на піс ных школ, ся род якіх ёсць іе рэй 
Па вел Заб роц кі. У Гай наў скім бел лі цэі 
іка на піс ным круж ком апя ку ец ца на стаў нік 
гэ тай шко лы Мі хал Юш чук, які сам здаў на 
пі ша іко ны. Бы лая ўдзель ні ца бел лі цэй ска
га круж ка Бар ба ра Смос на і про та і е рэй 
Ан д рэй Бус лоў скі, апя кун круж ка Бра цтва 
пра ва слаў най мо ла дзі, які дзей ні чае пры 
Свя таТ ро іц кім са бо ры ў Гай наў цы і за ад
но на стаў нік Бо жа га за ко на ў Ком п лек се 
школ з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру
скай мо вы ў Гай наў цы па са дзей ні ча лі, 
каб у па мяш кан ні бра цтва ар га ні за ваць 
май старкла сы па пі сан ні ікон, якія вёў 
іка на пі сец іе рэй Па вел Заб роц кі. Пры ня лі 
ў іх удзел вуч ні па чат ко вых, гім на зіч ных, 
звыш гім на зіч ных школ і сту дэн ты, ра зам 
20 асоб. Са мую вя лі кую коль касць са ста
ві лі вуч ні і вы пуск ні кі Ком п лек су школ з да
дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо вы 
ў Гай наў цы. Па раз маў ляў я з імі пад час 
ад к рыц ця вы ста вы пі са ных пад час май
старкла саў ікон у го нар дзі цят кі му ча ні ка 
Гаў ры і ла. Ад бы ло ся гэ та 27 ве рас ня ў Гай
наў скім до ме куль ту ры, у дзень Уз дз ві жан
ня Кры жа Гас под ня га.

Май старкла сы па пі сан ні ікон, якія 
пра хо дзі лі з 11 па 15 ве рас ня, вёў іе рэй 
Па вел Заб роц кі, які ра ней быў ві кар ным 
свя та ром Свя таТро іц ка га са бо ра ў Гай
наў цы, але быў пе ра ве дзе ны ў Мі хай лаў скі 
пры ход у Бель скуПад ляш скім, дзе стаў 
на мес ні кам ды рэк та ра Пас ля лі цэй най іка
на піс най шко лы ў Бель ску. Ай цец Па вел 
— іка на пі сец, вы пуск нік іка на піс най шко
лы. Вы ста ву ікон на пі са ных у го нар свя то
га дзі цят кі Гаў ры і ла да па ма га лі пад рых та
ваць у ГДК ін ст рук та ры ма ста цтва Зі на і да 
Якуць і Ан на Та ра сюк. Пад час ад к рыц ця 
эк с па зі цыі ай цец Ан д рэй Бус лоў скі і ай цец 
Па вел Заб роц кі пад вя лі вы ні кі май старкла
саў па пі сан ні ікон. Ся род саб ра ных бы лі 
кі раў нік Дэ ка наль на га ін сты ту та пра ва
слаў най куль ту ры ў Гай наў цы про та і е рэй 
Па вел Стэр лін гаў, ме та дыст па на ву чан ні 
Бо жа га за ко на ма туш ка Ліл ля Бус лоў ская, 
пра цаў ні кі фаб ры кі «Фор тэ» ў Гай наў
цы, ма ла дыя іка на піс цы і за ці каў ле ныя 
пі сан нем ікон гай на вя не. Іко ны з вы ста вы 
бу дуць ас вя чац ца ў гай наў скім са бо ры і ма
ла дыя іка на піс цы за бя руць іх да моў.

— Іко на гэ та ак но на Бо жы свет, у веч-
насць. Ма ла дыя асо бы, якія пры сту пі лі 
да май стар-кла саў па пі сан ні ікон, моц-
на ан га жа ва лі ся, ук ла лі мно га пра цы 
і сэр ца, каб паў ста лі іх пер шыя іко ны. 
Мо ладзь уз ба га ці лі ся ду хоў на і ву чы ла-
ся ўраж лі вас ці на ма ста цтва. За ка рот кі 
пе ры яд я му сіў паз на ё міць саб ра ных 
на май стар-кла сах з тэ о ры яй пі сан ня 
ікон і ву чыў іх як гэ тыя ве ды пры мя ніць 
на прак ты цы. Ка лі б бы ло больш ча су, 
мож на бы ло б ад пад стаў на ву чыць рых-
та ваць дош ку да пі сан ня на ёй іко ны. 
Ад нак у на шым вы пад ку та кія дош кі 
бы лі ўжо пад рых та ва ныя за га дзя, каб 
ад ра зу мож на бы ло па чы наць пі саць 
іко ны. Пад час на шых су стрэч ма ла дыя 
асо бы ву чы лі ся цяр п лі вас ці і моц на ан-
га жа ва лі ся, каб за ка рот кі час на пі саць 
іко ны. Спа чат ку скла да на бы ло ім цяр-
п лі ва ча каць аж но за сох не фар ба, каб 
на яе мож на бы ло клас ці чар го вы п ла ст 
фар бы. Кож ныя за нят кі па чы на лі ся з су-
поль ных ма літ ваў, бо гэ та не аб ход нае 
пад час пі сан ня ікон. Я ду маю, што пад-
час на шых май стар-кла саў уда ло ся пры-
віць ма ла дым асо бам ці ка васць да пі-
сан ня ікон і мо жа нех та з мо ла дзі схо ча 
ву чыц ца пі саць іко ны ў Пас ля лі цэй най 
іка на піс най шко ле ў Бель ску, — ска заў 
пад час ад к рыц ця вы ста вы ў Гай наў скім до
ме куль ту ры іе рэй Па вел Заб роц кі.

— Ай цец Па вел пад час май стар-кла-
саў з вя лі кай ан га жа ва нас цю пе ра да ваў 
нам свае ве ды і дзя ліў ся з на мі іка на піс-
ны мі ўме лас ця мі. Па ка заў нам асаб лі-
вую да ро гу да Хры ста іка на піс ца, які раз-
гор т вае свае ма стац кія здоль нас ці і дар 
ма літ вы, ву чыц ца па ко ры, цяр п лі вас ці 
і су стра кае Бо жую лю боў. Іка на пі сец 
зда бы вае спа кой, чэр пае ра дасць, даб-

ро і ад чы няе сваё сэр ца на Бо га і дру го-
га ча ла ве ка. Гэ тыя май стар-кла сы пе-
ра мя ні лі нас усіх. Мы не толь кі мно га му 
на ву чы лі ся, але так са ма лепш па зна ёмі-
лі ся і ства ры лі асаб лі выя су вя зі ў на шай 
гру пе, якая зай ма ла ся іка на пі сан нем. 
Ка лі мы пі са лі іко ны, да па ма га лі нам 
ай цец Ан д рэй Бус лоў скі, ма туш ка Ліл ля 
Бус лоў ская і пра цаў ні ца Фаб ры кі мэб лі 
«Фор тэ» ў Гай наў цы Бар ба ра Смос на, 
якая ву чы ла ся пі сан ню ікон у іка на піс-
ным круж ку ў на шым бел лі цэі і маг ла 
ўспа маг чы нас так са ма па ра да мі ў га лі-
не іка на пі сан ня, — рас па вя да ла ву ча ні ца 
Гай наў ска га бел лі цэя і за ад но ка рэс пан дэн
т ка «Ні вы» На тал ля Вась ко, якая пер шы 
раз пі са ла іко ну.

— Я ра да, што за пі са ла ся на май-
стар-кла сы, дзе не толь кі бяс п лат на 
ву чы ла ся пі саць іко ну, але ў свой дом 
за ня су на пі са ную мною іко ну свя то га 
дзі цят кі Гаў ры і ла, пат ро на Бра цтва пра-
ва слаў най мо ла дзі, да яко га бу ду ма ліц-
ца, — за я ві ла вы пуск ні ца Гай наў ска га бел
лі цэя Паў ля Шы ма нюк, за раз сту дэн т ка 
Ме ды цын скай ака дэ міі ў Бе ла сто ку.

— Пад час пі сан ня ікон бы ла ма літ ва, 
спа кой. За ста нуц ца ад май стар-кла саў 
не за быў ныя ўра жан ні і мо жа бу дзе 
яш чэ маг чы масць на пі саць іко ну ў бу-
дуч ні, — га ва ры ла Дар’я Шы ма нюк, ма
лод шая ся стра Паў лі, так са ма ву пуск ні ца 
бел лі цэя і сту дэн т ка Ме ды цын скай ака дэ
міі ў Бе ла сто ку.

— Ай цец Па вел ву чыў і па каз ваў як 
пра віль на пі саць іко ну, што бы ло вель-
мі важ ным, ка лі мы пер шы раз яе пі са-
лі. Ён нам у мно гім да па ма гаў пад час 
пі сан ня ікон, а нам трэ ба бы ло моц на 
ан га жа вац ца, каб тры мац ца ка но наў 
іка на пі су, — ска за ла Юсты на Іва нюк, сту
дэн т ка Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку, у мі ну лым 
гай наў ская бел лі цэ іст ка.

— Пра цаў ні ца Фаб ры кі мэб лі «Фор-
тэ» ў Гай наў цы Бар ба ра Смос на, у мі ну-
лым ву ча ні ца на ша га Ком п лек су школ 
з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай 
мо вы ў Гай наў цы, зап ра па на ва ла 
Бра цтву пра ва слаў най мо ла дзі ар га ні-
за ваць дзей насць у рам ках Пра гра мы 
«Фор му ла — Фаб ры ка іні цы я тыў», якая 
дзей ні чае ў фаб ры ках мэб лі «Фор тэ» 
ў Поль ш чы. Пра гра ма даз ва ляе пра цаў-
ні кам фаб ры кі «Фор тэ» ха дай ні чаць за 
срод ка мі на ар га ні за цыю роз ных іні цы-
я тыў, на кі ра ва ных на мяс цо вых жы ха-
роў у га лі не аду ка цыі, куль ту ры, ма ста-
цтва, спор ту, рэк рэ а цыі, пра ма ван ня 
зда роўя, эка ло гіі і вы раў ноў ван ня 
ад роз нен няў у гра мад ствах. Пра цаў ні кі 
мо гуць зап ра шаць да ўдзе лу ў пра гра-
ме мяс цо выя ар га ні за цыі і ўста но вы. 
Я за пра па на ваў Бар ба ры Смос не су-

поль на з пра цаў ні ка мі 
фаб ры кі «Фор тэ» 
ў Гай наў цы на ла дзіць 
май стар-кла сы па пі-
сан ні ікон, якіх не бы ло 
яш чэ ў Гай наў цы ў шы-
рэй шым маш та бе, чым 
кру жок пі сан ня ікон 
у Гай наў скім бел лі цэі. 
У рам ках су поль на га 
пра ек та мы за ка за лі дош кі, пад рых та ва-
ныя да пі сан ня ікон, ку пі лі ад па вед ныя 
фар бы, пэн дз лі, ма тэ ры я лы па трэб ныя 
да пі сан ня ікон і ат ры ма лі яш чэ мэб лю 
да па мяш кан ня бра цтва. Па коль кі пат-
ро нам ма ла дзёж на га бра цтва з’яў ля ец-
ца дзі цят ка му ча нік Гаў ры іл, мы су поль-

на ра шы лі, што мо ладзь бу дзе пі саць 
іко ны ў яго го нар, — рас па вя даў ка ар ды
на тар май старкла саў про та і е рэй Ан д рэй 
Бус лоў скі, ду хоў ны апя кун гай наў ска га 
гур т ка Бра цтва пра ва слаў най мо ла дзі і за
ад но на стаў нік Бо жа га за ко на. Бра цтва 
ра зам з пра цаў ні ка мі Фаб ры кі «Фор тэ» 
і Свя таТро іц кім пры хо дам бы лі ар га ні за та
ра мі май старкла саў па пі сан ні ікон.

— Мы кож ны дзень спа ты ка лі ся 
ў шас нац цаць га дзін і зай ма лі ся па 
тры га дзі ны. Ма ла дыя іка на піс цы так 
уцяг ва лі ся ў пі сан не ікон, што на ват за-
ста ва лі ся даў жэй, каб вы ка наць зап ла-
на ва нае. Мо ладзь уме ла вы ка ры стоў-
ва ла тэ а рэ тыч ныя ве ды, а я пад каз ваў 
ім як трэ ба пра віль на пі саць іко ны 
і да па ма гаў спра віц ца з праб ле ма мі, 
— га ва рыў ай цец Па вел Заб роц кі.

Каб на пі саць іко ны, пат рэб ная бы ла 
за ся ро джа насць і Бо жая да па мо га, за 
якую мы ма лі лі ся. Мы моц на ан га жа ва-
лі ся, каб на пі саць твар свя то га дзі цят кі 

На пі са лі іко ны 
ў свой дом

згод на з ка но на мі іка на пі су. Нак ла да лі 
чар го выя, што раз свят лей шыя п ла сты 
фар бы і звяр та лі ўва гу на ры сы тва ру, 
— ска за лі Аляк сан д ра Юр чук, ву ча ні ца Па
чат ко вай шко лы № 3 у Гай наў цы і гай наў
ская бел лі цэ іст ка Аляк сан д ра Бус лоў ская.

— Пі сан не ікон на ву чы ла нас па кор-

лі ва пе ра а доль ваць скла да нас ці. Хі ба 
най больш скла да на бы ло на пі саць твар 
му ча ні ка дзі цят кі Гаў ры і ла, каб на ёй 
бы ло ві даць Яго свя тасць, — за я ві ла Эмі
лія Ажа хоў ская з Гай наў кі.

Му ча нік дзі цят ка Гаў ры іл з’яў ля ец ца 
бліз кім свя тым для пра ва слаў ных дзе так 
і мо ла дзі ў Поль ш чы і Бе ла ру сі, да яко га 
яны мо ляц ца, звяр та ю чы ся з прось ба мі, 
каб ха дай ні чаў у Бо га за да па мо гу ў роз
ных жыц цё вых вып ра ба ван нях.

— Усё бы ло ці ка вым пад час пі сан ня 
ікон, а ў апош ні дзень май стар-кла саў 
мы дап ра цоў ва лі дэ та лі на іко нах. Ха-
ця мы ўсе пі са лі іко ну гэ та га са ма га 
свя то га дзі цят кі Гаў ры і ла, то кож ная 
іко на крыш ку ін шая, бо кож ны з нас ук-
лаў у яе част ку ся бе. Мы бы лі ду хоў на 
шчас лі вы мі і ра да ва лі ся на пі сан ню пер-
шай у жыц ці іко ны з да па мо гай ай ца 
Паў ла Заб роц ка га, — за я ві ла бел лі цэ іст
ка На тал ля Вась ко.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Вы ста ву ікон ад к ры лі ай цец Ан д рэй Бус лоў скі і ай цец Па вел Заб роц кі (спра ва) 
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За раз Ду біц кая гмі на Гай наў ска га па ве
та на ліч вае 1 558 асоб (нап ры кан цы 2015 
го да тут пра жы ва лі 1 633 ча ла ве кі). Яна 
хут ка абяз людж ва ец ца. У гмі не 28 вё сак 
і вё са чак, у тым лі ку 17 са лэц кіх. Шчыль
насць на сель ні цтва 11 ча ла век на 1 квад
рат ны кі ла метр. На 100 муж чын пры па да
юць 102 жан чы ны. За раз 14% жы ха роў 
гэ та ўдаў цы і ўдо вы. Удоў знач на больш 
чым сь ці ўдаў цоў.

Да най боль шых і ся рэд ніх вё сак на ле
жаць Ду бі чыЦар коў ныя — 241 жы хар, 
Гра ба вец — 240, Ягад ні кі — 152, Та фі лаў
цы — 131, Ста ры Кор нін — 115, Ка ры ці скі 
— 95, Ча хіАр лян скія — 79, Ві та ва — 78, 
Вэр сток — 60, Елян ка — 52 і Вой наў ка 
— 48. Ад 10 да 40 жы ха роў ма юць вё сач кі 
Кра скоў ш чы на — 10, Пя скі — 12, Ся мі ва
ло кі — 14, Бо бін ка і Па сеч ні кіМа лыя — па 
16, Ста ры на — 18, Ві лю кі — 22, Доў гі Брод 
— 23, Гур ны Груд — 24 і Рут ка — 36.

Са мых ма лень кіх па се лішч у Ду біц кай 
гмі не шэсць: За ба гон не — 9 жы ха роў, Круг
лэ — 5, Вы ган, Кля ка ва і Ні кі фа роў ш чы на 
— па 2 і Яку бо ва — 1 жы хар.

На пра ця гу двух га доў па дзе вяць ча
ла век па мер ла ў Гра баў цу і ў Ста рым Кор
ні не, сем у Ча хахАр лян скіх, шэсць у Ду
бі чахЦар коў ных, ча ты ры ў Рут цы, тры 
ў Істо ку, па два ў Ві та ве, Вэр сто ку, Доў гім 
Бро дзе, Ка ры ці сках, Кля ка ве, Пя сках, Ста
ры не, Ся мі ва ло ках і ў Та фі лаў цах. Ніх то не 
па мёр у Вой наў цы, За ба го нях, Круг лым, 
Елян цы і ў Яку бо ве. У Гур ным Гру дзе пры
бы ло шэсць жы ха роў, у Істо ку тры ды ў Та
фі лаў цах і ў Ві та ве па два.

У 2017 го дзе ў Ду біц кай гмі не на ра дзі
ла ся 10 дзя цей, па мер ла 31 асо ба і 12 пар 
свят ка ва ла 50год дзе шлюб на га су поль
на га жыц ця (у мі ну лым го дзе 9 пар). За
ла тое вя сел ле згу ля лі На дзея і Ар кадзь 
Да ні лю кі, Ма рыя і Ула дзі мір Не стэ ру кі, 
Лю ба і Ян Се ме ню кі ды Ні на і Сяр гей Та
ма шу кі з Ча хоўАр лян скіх, Ма рыя і Ула дзі
мір Дун ды з Вэр сто ка, Ва лян ці на і Сця пан 
Ка ту шэў скія, Ма рыя і Па вел Ле а ню кі ды 
Ан на і Ян Ру та з Гра баў ца, Лю ба і Ян Мі ха
лю кі з Ка ры ціск, Ні на і Ры гор Ні чы па ру кі 
з Елян кі, На дзея і Мі ка лай Не вя дом скія 
з Істо ка ды Ма рыя і Мі ка лай Ры ба кі з Та
фі лаў цаў. Усе вы шэй з га да ныя па ры ат ры
ма лі ме да лі „За шмат га до вае шлюб нае 
су жыц цё” ад прэ зі дэн та РП. Сар дэч на він
шу ем усіх юбі ля раў.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Дэ маг ра фія 
Ду біц кай гмі ны

Роднае
Нашым бабулям і нашым дзядулям
Каб жыць найменш сто гадоў,
Цешыцца дзецьмі, унукамі, сонцам
Спявайма ўсе тут гурбой.

Чакаюць нас там, у вёсцы ў хатцы,
Глядзяць у акно дзень і ноч.
Не спіцца бабулі, сумуе і плача,
Вось колькі наплакала слёз.

За сына, дачку, за ўнука, праўнучку,
Што лёс у іх не такі,
Як марыла маці, трымаўшы за ручку,
Вядучы ў свет жорсткі такі.

Стараемся, мама, стараемся, тата,
Каб больш не бачыць тых слёз.
За грэх і зласлоўе такая заплата,
Такі горкі, праведны лёс.

Вярнуцца хоць раз нам у тыя хвіліны...
Вяртацца часцей у наш дом,
У якім правялі мы дзяцінства гадзіны,
У дарогу забралі мы ўсё.

Каб зведаць усё гэта, што ў свеце цікава,
Ляцелі з гнязда мы да зор.
А з неба ўпасці – няцяжкая справа.
Каб толькі на родны парог! 
 

Міра ЛУКША

Цвёр ды як Сак рат

11 каст рыч ні ка на па на двор ку Сак ра
та Яно ві ча па чаў но вае жыц цё дуб вы шы
нёю ў не каль кі мет раў. У па сад цы дрэ ва 
пры сут ні ча лі ўла ды гмі ны, мяс цо ва га ася
род ка куль ту ры, прад стаў ні кі ляс ні цтва 
і пра па ган ды сты спад чы ны Яно ві ча. Кож
ны меў боль шы ці мен шы ўдзел у ак цыі 
па сад кі ду ба ў го нар Яно ві ча. Жур на ліст 
Мі ко ла Ваў ра нюк звяр нуў ува гу на тое, 
што ме на ві та са мо аб’ яд нан не лю дзей 
з роз ных ася род дзяў ужо з’яў ля ец ца вя лі
кім пос пе хам.

— Гэ ты дуб на пэў на бу дзе на па мі наць 
Сак ра та Яно ві ча, — ад зна чыў сак ра тар 
Крын каў скай гмі ны Ежы Ціт ко. — Гэ тая 
ву лі ца, дом — вя до мыя ў Крын ках. Мож
на ска заць, што ён з’яў ля ец ца цэн т рам 
Кры нак. Той вя лі кі дуб на пэў на так са ма 
бу дзе на па мі наць Сак ра та.

10 каст рыч ні ка ад бы ла ся ўра чы стая 
агуль на поль ская інаў гу ра цыя «Свя та дрэ
ва». Яе іні цы я та рам з’яў ля ец ца Яцэк Бо
жык, стар шы ня ар га ні за цыі «Klub Ga ja».

— Вель мі це шу ся зап ра шэн нем ад 
Фон ду «Vil la Sok ra tes», — ска заў Яцэк Бо
жык. — Тым больш, што ўчо ра мы ад зна
ча лі свя та дрэ ва. Гэ та ўжо 15 вы пуск і за 
той час мы па са дзі лі больш за 15 ты сяч 
дрэў. Больш за 600 ты сяч лю дзей пры
мае ўдзел у на шай ак цыі, але я яш чэ ў та
кім мес цы не быў. Я вель мі ўзру ша ны.

Ніх то не паш ка да ваў «свя точ най» 
воп рат кі і ўклю чаў ся ў не ка рот кі пра цэс 
уста ля ван ня ду ба пе рад ха тай пісь мен
ні ка. Ад нак не пра вы на ход лі васць пры
сут ных муж чын, а пра сі лу і не па хіс насць 
Сак ра та Яно ві ча мае на гад ваць дрэ ва 
вы шы нёю ў не каль кі мет раў.

— Доб ра, што ма ем гэ ты дуб, што 
ён рас це. Мне ці ка ва, як гэ та на вяс ну 
бу дзе, — ка жа іні цы я тар і стар шы ня 
Фон ду «Vil la Sok ra tes» пра фе сар Ля вон 
Та ра сэ віч. — Як пой дзе но вае ліс це, як 
пач не жыць та кое дрэ ва, бо дуб мае та
кую асаб лі васць, што ён раз ра ста ец ца 

ўшы ры ню. Ка лі ма ла ды, то гэ та не ві даць 
яш чэ. Але ду маю, бу дзе мець сваю сво е
а саб лі васць і на пэў на бу дзе та кі ж са мы 
цвёр ды як Сак рат.

Дуб — моц нае дрэ ва

Дуб у бе ла ру скай куль ту ры лі чыў ся 
моц ным дрэ вам, энер ге ты кам, аб чым 
свед чаць, між ін шым, вы каз ван ні ста ра
жы лаў, якія спіс ва ла ў час па ля вых дас
ле да ван няў ма гістр Ган на Ша рэн да.

Ма ці ка за ла, што дрэ ва мі мож на ля-
чыц ца. Яна га ва ры ла пра ла ска васць 
ду ба. Усе мы па ста я лі ка ля ба га ты ра 
і па ча лі пра сіць зда роўя. Дуб пры дае сі-
лу, зда роўе, бо ён сам крэп кі і зда ро вы. 
Ста рыя лю дзі, ка лі ўба чаць дуб, ні ко лі не 
мі на юць яго. Трэ ба па дыс ці да яго, пак-
лас ці ру кі і ска заць: «Дуб-ду бо чак, мой 
га лу бо чак, дай мне сі лу ў нож кі, у руч кі, 
у пле чы». Па ста яць тро хі і пай с ці. (За пі
са на ў вёс цы Май се е ві чы Пет ры каў ска га 
ра ё на ад Бел ка вец Ана ста сіі Мак сі маў
ны, 1919 го да на ра джэн ня).

Дуб — сім вал жыз ні. У ім за то е на 
свяш чэн ная сі ла. Ён ахоў вае ўсе дрэ вы. 

Сак ра таў дуб
У рам ках ар га ні за ва на га пят нац ца ты ўжо раз «Свя та дрэ ва» пе рад ха тай сла ву та га 
пісь мен ні ка Сак ра та Яно ві ча ў Крын ках па са дзі лі дуб. Тая сім ва ліч ная ак цыя ме ла 
не толь кі пры чы ніц ца да па пу ля ры за цыі эка ла гіч най спра вы, але перш за ўсё 
за ся ро дзіць ува гу на асо бе Сак ра та Яно ві ча. Чар го вы раз той вык лік пры няў 
Фонд «Vil la Sok ra tes», і чар го вы раз ім гэ та ат ры ма ла ся.

Дуб — цар ся род дрэў. (Зап. у в. Ся ке ры
чы Пет ры каў ска га рна ад Кі сель Ні ны 
Ада маў ны, 1932 г. н.).

Па коль кі сён ня не а па ган ства рас паў
сюдж ва ец ца перш за ўсё ў пры бал тый
скіх кра і нах, маг чы ма гэ ты трэнд, тая 
фі ла со фія вер нец ца і на Пад ляш ша. Та
ды моц ны ДубСак рат, пры ве зе ны з Вей
ге ро ва, кор м ле ны крын каў скай зям лёй, 
бу дзе збі раць прось бы і ма літ вы. Але 
і па мяць пра Сак ра та Яно ві ча так са ма не 
пра па дзе, між ін шым, та му, што дзей ні
чае Фонд «Vil la Sok ra tes»,які неў за ба ве 
вы пу скае па э тыч ную про зу пісь мен ні ка 
з Кры нак у фор ме аў ды ёк ні гі. Як ад зна
чыў іні цы я тар пра ек та пра фе сар Ля вон 
Та ра сэ віч, „Мі ні я цю ры” за па чат ку юць 
се рыю саб ра ных тво раў Сак ра та Яно ві
ча.— Ужо на чы та на. Бу дзем вы да ваць. 
Гэ та бу дзе пер шая аў дыёкні га. А па ся 
бу дзем вы да ваць і ін шыя кні гі. Мы гэ та 
ро бім пе ра д у сім та му, што гэ та нам пры
ем на і нам пат рэб на. 

„Мі ні я цю ры” Сак ра та Яно ві ча для аў
ды ё бу ка за чы таў пісь мен нік і ра ды ё жур
на ліст Мі хась Ан д ра сюк.

vТэкст і фота Улі ШУБ З ДЫ
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Цяж кат раў ныя 
аб ста ві ны і смач ная кух ня!

Не ка то рыя спе цы я лі сты па эка но мі цы 
на зы ва юць Бе ла русь Кі та ем Еў ро пы. 
Ме на ві та тут ся рэд няя зар пла та скла дае 
700 руб лёў (1400 зло тых). Та му не здзіў
ляе факт, што бе ла ру сы з’яз джа юць за 
пра цай у ін шыя кра і ны. Яш чэ да ня даў на 
най час цей вы бі ра лі Ра сію, ад нак сён ня 
так са ма ах вот на пры яз джа юць у Поль
ш чу. Вя до ма, істот най пе раш ко дай для 
гра ма дзян гэ тай кра і ны з’яў ля ец ца іх 
міг ра цый ная па лі ты ка, якая па тра буе, ся
род ін шых, ат ры ман ня да зво лу на пра цу. 
Бы вае, што з бо ку поль скіх пра ца даў цаў 
вы ка на ны ўсе фар маль нас ці, але тэ ма 
зат ры ма ла ся на бе ла ру скім ба ку. Та кая 
сі ту а цыя зда ры ла ся сяб ру Са шы Ста се
ві ча, які па гэ тай пры чы не не змог улад
ка вац ца на пра цу ў Бе ла сто ку. За стаў ся 
ў Ваў ка вы ску. Сам Са ша вы ра шыў зас
на ваць не вя ліч кі, але свой пер шы біз нес 
у Поль ш чы. За пал да ку лі на рыі быў у яго 
з ма лен ства. Ча ста ва рыў для сва ёй 
сям’і стра вы, якія не пат ра бу юць да ра гіх 
пра дук таў і скла да ных пра цэ дур. Ва рыў 
бе ла ру скія стра вы, якіх на ву чыў ся ад ма
ці і ба бу лі. Са ша па лі чыў, што тыя мо гуць 
так са ма зас па ко іць ку лі нар ныя фа на бэ
рыі жы ха роў не да лё ка га Бе ла сто ка. І так 
ад ве рас ня па ву лі цы Юра вец кай ад к ры
ла ся буд ка з бе ла ру скі мі ла сун ка мі роб
ле ны мі хлоп цам з Ваў ка вы ска.

— Чэ бу рэ кі, пель ме ні бе ла ру скія, да
маш ні боршч, — ка жа Са ша. — Доб ра 
пай ш лі чэ бу рэ кі, лю дзі па спра ба ва лі. 
Спа чат ку ла дзіў дар мо выя дэ гу ста цыі, 
лю дзям спа да ба ла ся, ця пер на бы ва юць. 
Не ве даю, коль кі ся бе па мя таю, заў сё ды 
я ўмеў га та ваць, ма ма на ву чы ла. Ад ба бу
лі на ву чыў ся ра біць пы зы, клёц кі, а так 
у ас ноў ным усё ад ма мы.

Ха ця пер ша па чат ко ва Са ша ха цеў 
за ся ро дзіц ца вы ключ на на бе ла ру скай 
кух ні, усёта кі раз на стай ныя кі ен ты мік
рас ве ту ву лі цы Юра вец кай пат ра ба ва лі 
так са ма кэ ба баў, сэн д ві чаў і хотдо гаў.

— Ха ця гэ та не вя
лі кі біз нес, усёта кі 
трэ ба бы ло мне ў яго 
за ін ве ста ваць. Як 
для мя не, не ма лую 
су му гро шай, — ка жа 
Са ша. — Пер ша па чат
ко ва на ват ма рыў аб 
ней кім не вя лі кім рэ ста
ра не, але ў Бе ла сто ку 
да во лі вы со кія кош ты 
най му.

Ха ця па афі цый
ных да ных праб ле ма 
бес п ра цоўя не іс нуе 
ў Бе ла ру сі, Са ша не 
ба чыць пер с пек ты вы 
для ся бе на баць каў
ш чы не.

— Я мог бы пра ца
ваць ахоў ні кам пры 
ту рэм ш чы ках, але не 
ха чу, — тлу ма чыць 
Са ша. — Я ве даю, што гэ та за пра ца. Вы 
на ват не ра зу ме е це аб сур ду, з якім нам 
трэ ба мі рыц ца. Ва рыць люб лю, гэ та мая 
страсць.

Са ша ў Ваў ка вы ску па кі нуў жон ку 
і свай го сы ноч ка. Су муе па іх, але ўтрым
лі вае па ста ян ны кан такт. Усе яны раз
ліч ва юць на гэ та, што Бе ла сток ста не 
мес цам не толь кі іх ня га біз не су, але маг
чы ма ў бу ду чы ні так са ма мес цам жыц ця.

Ук ра ін скі «Мон стэр» 
у Бе ла сто ку

За меж ная мо ва, ін шыя за ко ны і перш 
за ўсё скла да насць пра цэ дур звя за ных 
з рэ гіст ра цы яй свай го прад пры ем ства 
ў Поль ш чы — гэ та га лоў ныя цяж кас ці, 
з які мі су ты ка юц ца прад п ры маль ні кі з ін
шых кра ін, у тым лі ку з Ук ра і ны. Ха ця 
пас ля дэ ман ст ра цый, якія ме лі мес ца 
ў 20132014 га дах ва Ук ра і не, няў ра да
выя ар га ні за цыі да па ма га юць ах вот ным 
па чаць свой біз нес у Поль ш чы. Мі ко ла 
Іш чук су поль на з жон кай і баць ка мі з’е

хаў у Бе ла сток у 2015 го дзе. Іх род ны 
го рад Да нецк, за ня ты се па ра ты ста мі, 
пе ра стаў быць спа кой ным мес цам для 
жыц ця. Па вод ле Мі ко лы цяж кая сі ту а цыя 
ў Да нец ку па ча ла ся са жніў ня 2015 го да, 
ка лі пас ля аб вяш чэн ня пе ра мір’я не каль
кі ты сяч се па ра ты стаў на па ла на вё ску 
Ма рын ка пад Да нец кам.

— Ба раць ба за так зва ную пра мыс
ло вую зо ну бе зу пын на пра цяг ва ец ца 
ад го ду, — ка жа Мі ко ла. — Тут ме на ві та 
зна хо дзіц ца шмат пра мыс ло вых прад п
ры ем стваў, якія се па ра ты сты пра бу юць 
за няць.

Мі ко ла за вяр шыў ву чо бу ў по лі тэх ніч
ным ін сты ту це ў Да нец ку. Пас ля ву чо бы 
су поль на з баць кам вёў аў та май стэр ню, 
якая бы ла кры ні цай да хо ду цэ лай сям’і. 
Май стэр ню за ня лі. Так са ма жыц цё ў пус
це ю чым Да нец ку не ме ла сэн су. Сям’я 
Іш чу коў вы ра шы ла па чаць ад па чат ку 
зда ля ад вай ны і го ра, якое ба чы лі.

— Усё нам за бра лі, — ка жа Мі ко ла. 
— Ня ма ні я кіх кам пен са цый, про ста нам 
трэ ба бы ло па чы наць амаль з ну ля.

Іш чу кі пе раб ра лі ся ў Бе ла сток. Тут ужо 
ра ней з’е хаў так са ма іх ні зна ё мы, які рэ ка
мен да ваў Бе ла сток на но вае мес ца жыц
ця. Сён ня аў та май стэр ня «Мон стэр» пра
цуе пры ву лі цы Ац то вай і анан су ец ца на 
сай тах як май стэр ня, якая спе цы я лі зу ец
ца ў ра мон це ста рэй шых ма рак ма шын.

Мі ко ла і яго баць ка, так са ма Мі ко ла, 
вы дат на раз маў ля юць на поль скай мо ве. 
Не больш за два га ды за ня ло ім яе вы ву
чэн не з пра фе сій най лек сі кай.

— Не ма ем праб ле мы, — ка жа Мі
ко лаюні ёр. — Ха ця з поль скай мо вай 
пап раў дзе су тык ну лі ся толь кі тут, у Поль
ш чы, трэ ба бы ло яе хут ка вы ву чыць, каб 
не тра ціць і не зне ах воч ваць клі ен таў.

У аў та май стэр ні «Мон стэр» пра цу юць 
не толь кі спе цы я лі сты з Ук ра і ны, але так
са ма з Поль ш чы. Клі ен ты мо гуць раз ліч
ваць на сум лен ны ра монт аў то, па коль кі, 
як пад к рэс лі вае Мі ко ла, цэ лы час пра цу
юць на гэ та, каб іх май стэр ня ста ла вя до
май і пра ве ра най жы ха ра мі Бе ла сто ка.

Куль тур на бліз кія

Сён ня спа лу чае нас даў жэз ная мя
жа, але і сот ні га доў су поль най гі сто рыі. 
Поль ш ча з’яў ля ец ца ва ро та мі для лю
дзей з Ус хо ду ў Еў ра са юз так, як у 90х 
га дах ХХ ста год дзя Ня меч чы на бы ла для 
Поль ш чы. А са мі бе ла ру сы, як і ўкра ін цы 
на ту раль на ўпіс ва юц ца ў ка ла рыт Пад
ляш ша.

vУля ШУБ З ДА

Пачынаць з нуля жыццё! Ча му 
так ра ман ту юць?
Ва я вод ская да ро га № 687 бя жыць 

з На ва са даў у Юш каў Груд це раз Но вае 
Ляў ко ва На раў чан скай гмі ны Гай наў
ска га па ве та. У па чат ку каст рыч ні ка 
гэ та га го да ра ман та ва лі яе ма ста вую 
на не вя лі кім ад рэз ку. Дай шлі з на прам
ку Бан да роў амаль да скры жа ван ня 
гэ тай да ро гі з па вя то вай да ро гай у Но
вым Ляў ко ве і неў за ба ве з’е ха лі.

Ад рэ зак ар тэ рыі, які ра ман та ва лі, 
не быў та кі ўха бі сты як у Но вым Ляў ко
ве еду чы ў на прам ку вё скі Плян та і да
лей у На раў ку. На ад рэз ку ва я вод скай 
да ро гі ад мо ста на ра чул цы Баб роў ка 
да чы гун кі ў Плян це па ста ві лі па пе ра
джаль ныя да рож ныя зна кі сё лет няй 
вяс ною ды ча мусь ці ця пер аб мі ну лі 
ды па кі ну лі гэ ты кі ла мет ро вы ка ва лак 
дрэн най ма ста вой (мо да на ступ най 
вяс ны?). Па пе ра джаль ныя зна кі як 
ста я лі, так і ста яць. Да лей ра ман та ва
лі ма ста вую ўжо ў Плян це на мос ці ках 
над раў чу ка мі. І гэ та бы ло ўсё.

Пра ка ва лак дрэн най ма ста вой ва я
вод скай да ро гі ў Но вым Ляў ко ве пі саў 
я ў „Ні ву” не адзін раз і не адзін год. Яго 
сяктак „ла та лі”, між ін шым, ле там гэ та
га го да, абы, як ка жуць, збыць ніў скую 
кры ты ку. Я меў на дзею, што гэ тай во
сен ню вы шэй з га да ны ад рэ зак ма ста
вой Пад ляш скае праў лен не ва я вод скіх 
да рог (ППВД) у Бе ла сто ку ад ра ман туе 
як след. Але, што ні ка жы, і за раз ні чо
га не ат ры ма ла ся. Ды рэк та ра ППВД 
я ўгня віў сва ім па пя рэд нім до пі сам 
ці што? Ма быць, ён вель мі ску пы, гро
шай шка дуе. Ра ман туе пак ры се толь кі 
не вя ліч кія ад рэз кі ма ста вых. І гэ так 
ужо шэсць га доў ад наў ляе да ро гу на 
вась мі кі ла мет ро вым ад рэз ку з Бан да
роў у Но вае Ляў ко ва. У мі ну лым го дзе 
дзесь ці ўся го 150 мет раў. Ра монт ра бі
лі ў дрэн ную па го ду ў па чат ку... снеж
ня. Маг чы ма, каб да пі саць яш чэ да вы
ка нан ня мі ну ла год ня га пла на.

У нас жы вуць 
даў жэй

На Бе ла сточ чы не лю дзі жы вуць даў
жэй чым сь ці ў ін шых мяс ці нах на шай 
кра і ны. У Пад ляш скім ва я вод стве най
даў жэй жы вуць у Гай наў скім, Бель скім 
і Ся мя тыц кім па ве тах. Жы вуць не ў ра
ско шы, жы вуць бяд ней, убо га і сціп ла. 
Ма юць най больш чы стае ася род дзе. 
Тут чы стае па вет ра, ля сы, лу гі і па лі. Гэ
та наш ко зыр. Не ды мяць вя лі кія фаб
ры кі і вя лі кія га рад скія ка цель ныя. На 
да ро гах ез дзіць няш мат аў та ма бі ляў. 
Ці хі, спа кой ны ку ток. У вё сках лю дзі 
жы вуць першна перш у драў ля ных да
мах, якія най больш пры яз ныя ча ла ве
ку. Хар чу юц ца без якіх сь ці там прыс ма
каў. Жыц цё тут бя жыць ку ды валь ней 
і спа кай ней, чым сь ці ў цэн т раль най 
Поль ш чы. Ін шы лад жыц ця.

На Бе ла сточ чы не жан чы ны жы вуць 
у ся рэд нім 83 га ды, а муж чы ны — 74. 
У ін шых рэ гі ё нах на шай кра і ны жы вуць 
ка ра цей, хут чэй па мі ра юць. Там на
шмат больш чым с ці ў нас заб ру джа нае 
ася род дзе. Там менш дрэў і рас лін, зда
ро ва га па вет ра і чы стай ва ды ў рэ ках.

На Гай наў ш чы не ды ў Бель скім 
і ў Ся мя тыц кім па ве тах першна перш 
па жы лыя жы ха ры хо дзяць у цар к ву, 
мо ляц ца. Аказ ва ец ца, што, між ін шым, 
рэ лі гій нае жыц цё мае ўплыў на даў
га веч насць лю дзей. Тут лю дзі больш 
мі лыя, доб ра зыч лі выя ды ся мей ныя. 
Жыц цё ў вя лі кіх і ся рэд ніх сем’ ях, у якіх 
жы вуць дзед і пра дзед, ба бу лі і пра ба бу
лі, так са ма мае доб ры ўплыў на даў га
веч насць.

Ма ем так са ма ста га до вых жы ха роў. 
У Ску па ве На раў чан скай гмі ны жы ве 
100га до вая Ні на Ян цэ віч. У Заб лу даў
скай гмі не ма ем дзве даў га веч ныя 
жы хар кі: Ле а ка дзію Да ві до віч (ёй 105 
га доў) з Кры ніц кіх і Бра ніс ла ву Ва сі леў
скую (ёй 104 га ды) з Заб лу да ва.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Вай на, ка руп цыя, дык та ту ра ці не вы со кія зар пла ты 
ня рэд ка пры му ша юць да міг ра цыі. Лю дзі па кі да юць баць-
каў ш чы ну, каб фі нан са вы ба ланс не вы хо дзіў на нуль. 
Поль ш ча, гэ та най б лі жэй шая еў ра пей ская кра і на як для 
бе ла ру саў, так і су се дзяў з-за Бу га. Са мо Пад ляш ша, ха ця 
не ба га тае на фо не ін шых рэ гі ё наў Поль ш чы, бе ру чы пад 
ува гу бліз касць, з’яў ля ец ца ідэ аль ным мес цам для но ва га, 
леп ша га жыц ця. Ме на ві та і ў са мім Бе ла сто ку што раз 
час цей мо жам ка ры стац ца пас лу га мі, якія пра па ну юць 
нам прад п ры маль ні кі з Ус хо ду.

 У варштаце Міколы працуюць перад усім грамадзяне Украіны
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Юсты на БА КУ МЭН КА
ПШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
ў Бе ла сто ку

Во сень
Во сень, во сень, ты прый дзі,
ты са мной па га ва ры!
Пры ня сі лі сты за ла тыя,
чыр во ныя, жоў тыя і аран жа выя.

Мы па гу ля ем з та бою, Во сень,
ра зам на рэч ку пой дзем.
І паг ля дзім на дрэ вы,
як лі сты па да юць з іх.

Ва ла сы твае доў гія
і яс ныя як сон ца,
пры го жа і лі сты ў тва іх
ва ла сах све цяц ца,
па куль упа дуць на зям лю.

Во сень, Во сень,
ты прый дзі праз год
і пры ня сі ры жую ва вёр ку!
Яна арэ хі збі рае,

ска ча па дрэ вах
і ха ва ец ца ў дуп ло.

Да па ба чэн ня, Во сень!

    
Та маш ХАР КЕ ВІЧ
Но вая Лу ка, ПШ у На раў цы

Во сень
Во сен ню ў са доч ку,
што пры ма ёй ха це,
ры жая ва вёр ка
па пло ці ку ска ка ла.

Бя жыць яна спрыт на,
збі рае арэ хі,
каб ме ла што ес ці,
як за мер з нуць стрэ хі.

Я люб лю дзі віц ца
на гэ ту ва вёр ку,
ха цеў да па маг чы ёй,
дык яна ба іц ца.

    
Маг да лі на ДРАЗ ДОЎ СКАЯ
КШ у Мі ха ло ве

Во сень
Чыр во нае ліс це і жоў тае!
Са праў ды ка ля ро вае,
На ват сны пра зя лё ныя 

лу гі адыш лі.
Пад вок на мі ка ля ро вых 

лі стоў ты ся чы,
Жоў тыя, чыр во ныя, 

аран жа выя, ка рыч не выя!

Неў за ба ве фі нал ХХ Агуль на поль ска га кон кур су 
бе ла ру скай па э зіі і про зы «Дэ бют».

Час да сы лаць вер шы і апа вя дан ні. Гэ та пра па но-
ва для тых, што пас пе лі ўжо пад рых та ваць свае 
тво ры. Тыя, што яш чэ не пас пе лі, ня хай пас пя ша-
юць. Нель га пра ва ро ніць та кую на го ду!

Кон курс «Дэ бют» — шанц за іс на ваць на ста-
рон ках «Ні вы».

Гэ та так са ма ва ро ты ў вя лі кі свет лі та ра ту ры. 
На шы сяб ры, якія па чы на лі з «Дэ бю ту», вы да лі 
свае збор ні кі. Ка ся Сян ке віч мае ўжо два та мы па-
э зіі: «Дач ка ру жы» і «Гар бат ка з не за бу дак». Яе 
тво ры дру ка ва лі ў «Дзе яс ло ве», са мым прэ стыж-
ным су час ным бе ла ру скім лі та ра тур ным ча со пі се, 
які вы хо дзіць у Мін ску. Кры ху ста рэй шы за Ка сю, 
Юр ка Буй нюк, вы даў тры збор ні кі: «Су бо та ў Ма-
лін ні ках, «Са мо та даж джу», «Не паў тор насць хві-
лі ны».

Ін шая лаў рэ ат ка «Дэ бю ту» Ур шу ля Шуб з да 
з пос пе хам пуб лі куе рэ пар та жы і гу тар кі ў «Ні-
ве». Ся род ма лод шых лаў рэ а таў «Дэ бю ту» ак-
тыў ныя лі цэ іст кі: На тал ля Вась ко і Маг да Бя ляў-
ская, якія пры го жа па паў ня юць лі та ра тур ны 
пра цэс і сва і мі твор чы мі проб лі ска мі за ра жа юць 
ма лод шых сяб роў, якія ўдзель ні ча юць у май стар-
кла сах Су стрэ чы «Зор кі». Ме на ві та ў час Су стрэч 
«Зор кі» пра яў ля юц ца ўсё но выя та лен ты. Яны 
ў пер шую чар гу па він ны стаць удзель ні ка мі кон-
кур су.

Якія ад гэ та га ка рыс ці і ко зы ры?

Вас бу дуць ацэнь ваць вя до мыя лі та ра та ры. Іх ува-
гі і пад каз кі мо гуць паў п лы ваць на ваш жыц цё вы 
шлях. Усе ўдзель ні кі ма юць на го ду су стрэц ца на ўра-
чы стым пад вя дзен ні вы ні каў. Гэ та на го да су стрэ чы 
з вя до мы мі аў та ра мі. Але не толь кі. У якас ці ўзна га-
род ар га ні за та ры заў сё ды пра па ну юць на вей шыя 
лі та ра тур ныя шэ дэў ры на бе ла ру скай мо ве.

Удзел у кон кур се, як па каз вае прак ты ка, гэ та 
аду ка цый ная гуль ня. У не ка то рых шко лах вер шы 
і апа вя дан ні пі шуць на ўро ках бе ла ру скай мо вы. 
Па між па а соб ны мі шко ла мі іс нуе неш та нак ш-
талт кан ку рэн цыі — дзе най больш пры го жых вер-
шаў і аў та раў. Па а соб ныя тво ры час ад ча су дру ку-
ем на ста рон ках «Зор кі». На шы чы та чы (асаб лі-
ва да рос лыя) ва шы пуб лі ка цыі лі чаць най леп шай 
пра мо цы яй шко лы.

Для бу ду чых удзель ні каў ма ем пад каз ку. Ка лі 
нех та лю біць пі саць — не трэ ба аг ля дац ца на ўзна-
га ро ды. Ча ста бы вае так, што лаў рэ а ты пер ша га 
мес ца «па мі ра юць» ад свай го пос пе ху. А тыя, 
што пі шуць да лей і чы та юць ін шых, да ся га юць 
сва ёй мэ ты. Вось, Ка ся Сян ке віч, аў тар ка збор ні-
каў і ма стац кіх прац ні ко лі не бы ла лаў рэ ат кай. 
А сён ня, яна най больш вя до мая па эт ка ся род ма-
ла до га па ка лен ня ў бе ла ру скай лі та ра ту ры.

Ні жэй дру ку ем вер шы пра во сень. Іх на пі са лі 
ўдзель ні кі мі ну ла год ня га кон кур су. Вер шы ча ка лі 
пуб лі ка цыі круг лы год, каб стаць су гуч ны мі па ра-
ві не го да.

ЗОР КА

Ча му вар та па лю біць «Дэ бют»?

Дэбют 2016

Дэбют 2015
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Kieliszek Rodzynka

Jak

Łyko

Żurawie

Deszcz Żuk

JeżGóra Słowo

Dudek

Derkacz

Kałuża

Kod

Skarb

Zawołanie
Diadem

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 № 39-17: Як, пы ла-
сос, не, Оля, вяр б люд, буль ба, гол ка, не, на скок, 
нуль. План, іг ра, яб лык, струк, но, бланк, Люб лін, 
яда, ве ра сень.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Дам’ ян Кар-
ні люк і Вік то рыя Гаць з КШ з ДНБМ у Бель ску-
Пад ляш скім. Він шу ем!

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 43-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” да 29 
кастрычніка 2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Круг лае воч ка,
З яго пра мень:
На во кал ноч ка,
На эк ра не — дзень.
К...

Ад каз на за гад ку № 40: ма каў ка.
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Дам’-

ян Кар ні люк, Ася Ні кі цюк, Вік то рыя 
Гаць з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

(У. Мац ве ен ка)

Зла ві лі ад ной чы ваў ч ка і за ста ві лі яго пра чы таць сло вы. Ды за га да лі: ска жы «аў», 
— а ён у ад каз: «авеч ка». Ска жы «баб ка» — а ён «ба ран». Ска жы «гук — а ён «гусь». 
Ска жы «за да ча» — ён «зда бы ча». Ска жы «ёсць» — а ён раз з ла ваў ся і ка жа: «Да вай-
це хут чэй сваю гра ма ту, а то збя жыць ста так і зноў я за ста ну ся га лод ны».

 (пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)

Ваўчок і грамата
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

раск ве цім гі сто рыю 

Бе ла ру сі
У 20-я га ды мі ну ла га ста год дзя 

за не вя лі кі пра ме жак ча су бе ла ру сы 
ства ра юць лі та ра тур ныя і ма стац кія 
шэ дэў ры.

Дзя ку ю чы вы дат ным пра фе са рам: 
Вац ла ву Ла стоў ска му, Ула дзі мі ру Пі-
чэ ту, Аляк сан д ру Кру та ле ві чу, Мі ха і-
лу Пі я ту хо ві чу, Мі ко лу Шча ка ці хі ну 
бы лі зас на ва ны пер шыя ўні вер сі тэ ты, 
тэх ніч ныя і гу ма ні тар ныя на ву ко выя 
ўста но вы, а так са ма Ака дэ мія на вук. 
Бе ла ру сы ак тыў на звяр та юц ца да сва-
іх куль тур ных ка ра нёў.

Па спя хо ва пра цуе пер шы пра фе сій-
ны, на цы я наль ны тэ атр пад кі раў ні-
цтвам Ула дзіс ла ва Га луб ка ў Мін ску. 
У гэ ты пе ры яд роск ві ту шы ро ка вы ка-
ры стоў ва юц ца ча ты ры дзяр жаў ныя мо-
вы: бе ла ру ская, ру ская, поль ская і ідыш.

У на шых мя стэч ках і вё сках, та кіх 
як Нар ва, Су ха во ля ці Кле ні кі дзей-
ні чае Бе ла ру сі ін сты тут гас па дар кі 
і куль ту ры. На Пад ляш ша за яз джа юць 
ву чо ныя з Мін ска. У Кле ні кі, з ві зі там 
да Яў ге на Хляб цэ ві ча, ка рэс пан дэн та 
«На шай Ні вы», пры яз джае пра фе сар 
Вац лаў Ла стоў скі. Ён за піс вае эт на гра-
фіч ныя ці ка він кі ся ла Кле ні кі. (гак)

Бе ла ру сі за цыя 20-х га доў

Ко ле ры 
во се ні
Па фар ба ва ла во сень
Клё ны
У ко лер жоў ты
І чыр во ны.

На спе лых грон ках
Ара бі ны —
Бя лют кіх ні так
Па ву ці на.

А за сця жын кай
Паг ля дзі ты —
Зя лё най ру ні
Ак са мі ты.

І не маг чы ма
На дзі віц ца
На во сень —
Цу да-ча раў ні цу...

Вік тар Шы мук

Lizus
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У швей цар скім За ла тур не бе ла ру сы 
за фун да ва лі пом нік Та дэ ву шу Кас цюш ку. 
21 каст рыч ні ка ча ка ец ца яго ўра чы стае 
ад к рыц цё. Ад нак па пат ра ба ван ні поль ска
га ам ба са да ра ў Швей ца рыі з па мят най 
шыль ды прыб ра лі ўсе згад кі пра Бе ла
русь. Ці ма юць бе ла ру сы пра ва га на рыц
ца Та дэ ву шам Кас цюш кам, і ці з’яў ля ец ца 
ён сы нам Бе ла ру сі? З гэ ты мі пы тан ня мі Ва
лян ці на Ла еў ская звяр ну ла ся да стар шы ні 
Бе ла ру ска га гі ста рыч на га та ва ры ства пра
фе са ра Але га Ла ты шон ка:

Ра дыё Ра цыя: — Поль скі ам ба са дар 
у Бер не ас п рэ чыў над піс „сы ну Бе ла ру сі ад 
удзяч ных су ай чын ні каў”.

Алег Ла ты шо нак: — Цяж ка зра зу мець 
па зі цыю ам ба са да ра, па коль кі ні чо га 
тут пры ні жаль на га для Поль ш чы ня ма, 
ніх то ў Поль ш чы Кас цюш ку не за бі рае. 
Кас цюш ка на ра дзіў ся ў Ме ра чоў ш чы не. 
Ме ра шоў чы на на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, ка лі ён на ра дзіў ся, яна бы ла на 
тэ ры то рыі Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га, Ру
ска га і Жа мой ц ка га. Та кім чы нам да Поль
ш чы мес ца на ра джэн ня Кас цюш кі не мае 
ні я ка га да чы нен ня. Ніх то не ас п рэч вае, 
што Кас цюш ка быў вы дат ным па ля кам, ён 
бе зу моў на лі чыў ся бе па ля кам, ха ця на зы
ваў ся бе і літ ві нам. Трэ ба па мя таць, што 
не бы ло та ко га па чуц ця на цы я наль на га, як 
ця пер: „Я па ляк і ніх то бо лей”. Кас цюш ка 
быў і па ля кам, і літ ві нам, вя до ма, што быў 
ру ска га па хо джан ня, з пра ва слаў ных ру сі
наў яго сям’я вый ш ла. За клі каў да бою на 
ўсіх мо вах Рэ чы Пас па лі тай, у тым лі ку і на 
бе ла ру скай. У тым над пі се ні чо га, што б 
пя рэ чы ла яго поль скас ці ня ма. На ват сло
ва су ай чын ні кі — гэ та не су ро дзі чы, гэ та 
не „ro da cy” паполь ску, а мож на пе рак
лас ці, як суг ра ма дзя не. Я лі чу, што гэ ты 
над піс вель мі выт ры ма ны, каб ні ко га не 
пак рыў дзіць. Бе ла ру сы на ча ле з Але сем 
Са пе гам на свае гро шы па ста ві лі пом нік, 
ха це лі доб ра, за пра сі лі па ля каў, а тут на 
пу стым мес цы ўзнік скан дал, не вя до ма ча
го і на вош та.

РР: — Зда ец ца ам ба са дар — прад стаў-
нік кра і ны ў за меж жы, ча ла век аду ка ва-
ны, вы пуск нік Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та, 
кан ды дат на вук Яге лон ска га ўні вер сі тэ та, 
у яко га наў рад ці мо гуць ад сут ні чаць ве ды 
гі сто рыі ці тон кас цей дып ла ма тыі. Тым не 

Кас цюш ка на зы ваў 
ся бе і літ ві нам

15 кастрычніка 2017 года, да 200-ых угодкаў з 
дня смерці славутага земляка

Bia łys tok, 13 paź dzier ni ka 2017 r.
Sza now ny Pan

An d rzej Du da
Pre zy dent Rze czy pos po li tej Pol skiej

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie!
Rok bie żą cy uch wa łą Sej mu i Se na tu Rze czy pos po li tej jest Ro kiem Koś ciusz ki w Pol s

ce, a Pan ob jął rocz ni co we ob cho dy swo im pat ro na tem ho no ro wym. Ob cho dy koś ciusz
kow skie or ga ni zu ją jed nak nie tyl ko Po la cy, po nie waż Ta de usz Koś ciusz ko po der wał do 
wal ki w ob ro nie Rze czy pos po li tej jej wszys t kie na ro dy.

Pieśń bia ło ru skich pow s tań ców 1794 ro ku wzy wa ła: „Woź miem ko sy dy jan czar ki, poj
dziem hor dy ja hnuć kar ki. Nie chaj Ma skal us tu pa je, nie chaj Bie ła ru sou zna je”. Po upad ku 
pow s ta nia lud bia ło ru ski opie wał Koś ciusz kę ja ko swo je go le gen dar ne go he ro sa, któ ry 
padł w wal ce z Mosk wą „tam pоd Bia łym Sto kiem”.

Tak że i dzi siaj pa mięć o Ta de u szu Koś ciusz ce jest ży wa wśród Bia ło ru si nów. W 2004 
ro ku od res ta u ro wa no dwór w Me re czow sz czyź nie, w któ rym się uro dził. Na to miast w tym 
ro ku Bia ło ru skie To wa rzy stwo w Szwaj ca rii pos ta no wi ło ucz cić Koś ciusz kę pom ni kiem na
tu ral nej wiel koś ci w So lu rze (So lut hern), gdzie umarł. Na pis na pom ni ku miał gło sić w ję
zy ku bia ło ru skim i nie miec kim, że wys ta wi li go „Ta de u szo wi Koś ciusz ce, wy bit ne mu sy
no wi Bia ło ru si wdzięcz ni wspó ło by wa te le”. Nies te ty, am ba sa dor Rzecz pos po li tej Pol skiej 
w Szwaj ca rii, Dr Ja kub Ku moch in ter we nio wał u me ra So lu ry i zab lo ko wał umiesz cze nie 
na pom ni ku na pi su o tej treś ci. Mer jak na ra zie się ugiął, w związ ku z czym na pi su w ję zy
ku bia ło ru skim ma nie być. Nie oz na cza to jed nak za koń cze nia spra wy, któ ra już kła dzie się 
cie niem na sto sun ki pol skobia ło ru skie.

Nie wia do mo, dla cze go Pa nu Am ba sa do ro wi nie spo do bał się ten na pis. Jest prze cież 
rze czą oczy wis tą, że Me re czow sz czyz na znaj du je się na te ry to rium Re pub li ki Bia ło ruś. 
Przy pom nę tak że rzecz rów nie oczy wis tą, że kie dy Koś ciusz ko się ro dził, Me re czow sz czyz
na nie znaj do wa ła się na te ry to rium Pol ski, lecz Wiel kie go Księ stwa Li tew skie go, Ru skie
go i Żmudz kie go, któ re two rzy ło wraz z Ko ro ną Pol ską Rzecz pos po li tą Oboj ga Na ro dów. 
Bia ło ru ski ter min „su aj czyn ni ki” (ta kie go uży to w na pi sie) nie su ge ru je na wet, że pom nik 
pos ta wi li ro da cy Koś ciusz ki (po bia ło ru sku — „su ro dzi czy”), tyl ko wy chodź cy z te go sa me
go pań stwa, na obec nym te re nie któ re go uro dził się Koś ciusz ko. W ni czym więc nie zap
rze cza pol skoś ci Koś ciusz ki.

Na to miast zap rze cza nie, że Koś ciusz ko to „syn Bia ło ru si” w dzi siej szym te go sło wa ro
zu mie niu oz na cza ni mniej, ni wię cej, że Pan Am ba sa dor ra czy nie uz na wać is t nie nia Re
pub li ki Bia ło ruś. Dr Ja kub Ku moch rep re zen tu je Rzecz pos po li tą Pol ską ja ko jej am ba sa dor, 
a tak że Pa na Pre zy den ta oso biś cie ja ko czło nek Na ro do wej Ra dy Roz wo ju przy Pre zy den
cie RP, ek s pert zes po łu ds. po li ty ki zag ra nicz nej. Jak więc ma ją ro zu mieć je go pos tę po wa
nie Bia ło ru si ni na ca łym świe cie?

W Bia łym s to ku od lat to czy my — Po la cy i Bia ło ru si ni — roz mo wy o tym, że po win niś my 
pos ta wić pom nik Ta de u sza Koś ciusz ki w Ryn ku je go imie nia. Gar s t ka bia ło ru skich emig
ran tów zdo ła ła wys ta wić ta ki pom nik (za włas ne pie nią dze!) w da le kiej Szwaj ca rii. Jeś li 
Pań stwo Pol skie bę dzie wys tę po wać prze ciw ko ta kim lu dziom, za miast ich wspie rać, nig
dy nie do cze ka my się dnia prze mia no wa nia Miń skiej Szko ły Ka de tów z imie nia Alek san d ra 
Su wo ro wa na imie nia Ta de u sza Koś ciusz ki.

Z po wa ża niem
dr hab. Oleg Ła ty szo nek, prof. UwB

Pre zes Bia ło ru skie go To wa rzy stwa His to rycz ne go w RP

Do wia do moś ci:
Sz. P. Wi told Wasz czy kow ski, mi nis ter spraw zag ra nicz nych
Sz. P. An to ni Ma cie re wicz, mi nis ter ob ro ny na ro do wej

менш скан дал мае мес ца і пра цяг ва ец ца. Пом нік, які па він ны ад-
крыць 21 чыс ла, бу дзе ба дай без бе ла ру ска га над пі су?

Алег Ла ты шо нак: — Гэ та яш чэ па ба чым, па коль кі фун да та ры 
пом ні ка не зда юц ца. Ад нос на ам ба са да ра прык ра двой чы. Папер
шае, та му што ён ат ры маў сту пень кан ды да та гра мад скіх на вук 
у ма ёй аль мама тэр, у Яге лон скім уні вер сі тэ це. Падру гое, та му што 
пер шая яго пра ца — гэ та Цэнтр ус ход ніх дас ле да ван няў (Oś ro dek 
Stu diów Wschod nich), зас на ва ны Мар кам Кар пам. Ду маю, што Ма
рэк, які быў ма ім сяб рам, пе ра ва роч ва ец ца ў тру не, ка лі ба чыць, 
што тут ад бы ва ец ца.

РР: — Як гэ та мож на наз ваць? Спро ба быць звыш ка рэк т ным? 
Бо та кія спрэч кі не ўпер шы ню ўзні ка юць. На пры клад, ня даў на імя 
Кан стан ці на Аст рож ска га бы ло прыс во е на лі тоў ска-поль ска-ўкра ін-
скай пя хот най бры га дзе. А тут та кія спрэч кі з-за над пі су на пом ні ку 
Кас цюш ку.

Алег Ла ты шо нак: — На мой по гляд спа дар Ку мох вы ка заў ся 
ня ве дан нем гі сто рыі і сла бас цю як дып ла мат, па коль кі не па ві нен 
быў гэ та га ра біць. Я ўжо га ва рыў з не каль кі мі сяб ра міпа ля ка мі. 
Яны абу ра ны і не мо гуць па ве рыць, як гэ та мо жа быць. Вя до ма, што 
стар шы ня Фон ду Та дэ ву ша Кас цюш кі Та маш Бар т ло мей Ат рэм б скі 
з Кра ка ва вы ка заў не зра зу мен не, як гэ та мо жа быць. Ён да па ма гаў 
у па бу до ве гэ та га пом ні ка вы я ва мі Кас цюш кі. Гэ та тое, што па він на 
злу чаць па ля каў і бе ла ру саў, тут ро біц ца прад ме там спрэч кі. Гэ та 
абез на дзей вае, бо столь кі лю дзей ста ра ец ца, а на ка нец як заў сё
ды вы хо дзіць ней кі пшык.

РР: — Вяр та ю чы ся да Кас цюш кі, коль кі ў ім бе ла ру ска га? 
Алег Ла ты шо нак: — Бе ла ру скае ў яго па хо джан не. Ён быў па

лы мя ным поль скім пат ры ё там, ка лі га ва рыў пра ся бе, як пра літ ві
на, то хут чэй у та кім рэ гі я наль ным сэн се. Яго сям’я спа чат ку бы ла 
пра ва слаў най, пас ля бы ла каль ві ніс ц кай, а на ка нец ужо пры ня ла 

рым скі ка та лі цызм. Ма ці яго бы ла з уні
я таў, та му Кас цюш ка ра біў ах вя ра ван ні 
ва ўні яц кія цэр к вы. Я яш чэ раз ха чу пад
к рэс ліць, ніх то не ас п рэч вае поль скас ці 
Кас цюш кі. Ён у амаль сён няш нім сэн се 
быў па ля кам і ма рыў, каб усе га ва ры лі па
поль ску, гэ так са ма ў яго род ных мяс ці нах. 
Ідзе пра тое, што Ме ра чоў ш чы на зна хо
дзіц ца на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, то нель га 
ад маў ляць, што ён быў сы нам Бе ла ру сі. 
Тое са мае ты чыц ца ўсіх вы дат ных лю дзей, 
усіх лю дзей, якія па хо дзяць з гэ тай тэ ры то
рыі. Ці гэ та па ля кі, ці гэ та габ рэі, ці ра сей
цы, бо так са ма проць ма та кіх, і ўкра ін цы. 
У кож най на цыі мож на знай с ці вы хад цаў 
з Бе ла ру сі, якія не ме лі ў XVIIIXIX ста год
дзі бе ла ру скай на цы я наль най свя до мас ці, 
бо мець не маг лі. Та ды бы лі ін шыя наз вы 
ды ін шае па чуц цё на цы я наль нае, але 
трэ ба ўша на ваць пра ва бе ла ру саў га на
рыц ца та кі мі людзь мі, дбаць пра мес цы іх 
на ра джэн ня, ста віць ім пом ні кі, па коль кі 
та кія лю дзі, як Та дэ вуш Кас цюш ка (ён мо
жа най больш вя до мы ў све це), так са ма 
на шы, па коль кі на ра дзі лі ся на бе ла ру скай 
зям лі. Пры тым ён яш чэ і па хо дзіў бе зу моў
на з бе ла ру скай сям’і. Не ба чу праб ле мы, 
ча му не га на рыц ца Кас цюш кам і па ля кам, 
і бе ла ру сам, і аме ры кан цам.

РР: — Ці мо гуць бе ла ру сы Пад ляш ша 
ў су вя зі з гэ тым неш та зра біць? 

Алег Ла ты шо нак: — Ду маю, што без 
ка мен та рыя гэ та га не па кі нем. Не бу ду га
ва рыць за ўсіх бе ла ру саў Пад ляш ша, ма гу 
ска заць, як стар шы ня Бе ла ру ска га гі ста
рыч на га та ва ры ства, што мы гэ та га моў ч кі 
не па кі нем, да клад на ней кую за я ву зро бім.

* * *
Пра фе сар Ла ты шо нак ад імя Бе ла ру

ска га гі ста рыч на га та ва ры ства пла нуе 
на кі ра ваць зва рот прэ зі дэн ту Поль ш чы, 
па коль кі 2017 год аб веш ча ны Сей мам 
го дам Кас цюш кі, а прэ зі дэнт узяў га на ро
вы пат ра нат над усі мі ме рап ры ем ства мі, 
пры мер ка ва ны мі ге рою, 200год дзе з дня 
смер ці яко га бу дзе адз на чац ца 15 каст рыч
ні ка. Поль скае МЗС ужо ад рэ а га ва ла на 
гэ ты ін цы дэнт і пры зна ла, што Та дэ вуш 
Кас цюш ка з’яў ля ец ца ге ро ем Поль ш чы, Літ
вы і Бе ла ру сі, а так са ма Злу ча ных Шта таў, 
уні вер саль ным ге ро ем уся го ча ла ве цтва, 
а не вы ключ на „сы нам Бе ла ру сі ці поль скім 
ге не ра лам”.

vВа лян ці на ЛА ЕЎ СКАЯ
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя

 Гэты надпіс «вырашыла зняць» польскае пасольства ў Швейцарыі
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„Ніх то, за па ліў шы све тач, не нак ры
вае яго па су дзі най і не ста віць пад ло
жак, але ста віць яго на свеч ні ку, каб тыя, 
хто ўва хо дзіць, ба чы лі свят ло. Бо ня ма 
ні чо га сха ва на га, што б не ста ла яў ным, 
і ні чо га та ем на га, пра што б не ста ла вя
до ма і што б не вы я ві ла ся. Та му зва жай
це, як слу ха е це. Бо хто мае, та му да дзе
на бу дзе, а хто не мае, у та го ады мец ца 
і тое, што, як зда ец ца яму, ён мае”. Гэ та 
сло вы з Еван гел ля ад Лу кі і трэ ба ве
рыць, што так яно ў са праўд нас ці ёсць, 
што ня ма ні чо га сха ва на га.

З акон по ез да, які ка ля сіць па лі ніі між 
Дуб ро вай і Аў гу ста вам, па каз ва ец ца за 
Боб рай вы со кая кас цель ная ве жа, быц
цам той еван гель скі све тач. Гэ та храм 
у Крас ным Ба ры, за якім да во лі та ем ная 
гі сто рыя. Уз ве дзе ны ён быў або ў XVI ста
год дзі, маг чы ма, у 15841589 га дах, або 
ў па чат ку на ступ на га ста год дзя — ро дам 
Храп то ві чаў. Пра па чат кі хра ма ня ма пэў
ных зве стак; гі сто ры кі і ар хе о ла гі толь кі 
зда гад ва юц ца, ка лі ён быў па бу да ва ны. 
Пра Храп то ві чаў так згад вае «Эн цык ла пе
дыя Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га»: „Храп
то ві чы, Храб то ві чы, маг нац кі род гер ба 
„Ад ра вонж”. Ро да па чы наль нік — ба я рын 
Баг дан, які жыў у 15 ст. Храп то ві чы бы лі 
пра ва слаў ны мі, у 16. ст. пе рай ш лі ў ка та лі
цтва. У 16. ст. Храп то ві чы ме лі ма ён т кі, м. 
інш. у Но ва га род скім, Лід скім і Га ра дзен
скім па ве тах...”. Адзін з ро ду, Мя ле цій, як 
па дае зга да ная эн цык ла пе дыя, „удзель ні
чаў у вой нах з Ма скоў скай дзяр жа вай, по
тым ма нах Кі е ваПя чэр ска га ма на сты ра, 
яго ар хі ман д рыт з 1572 г. У 1592 да мог ся 
для ма на сты ра ў кан стан ці но паль ка га 
пат ры яр ха стаў ра пі гіі (пра мо га яму пад
па рад ка ван ня). Пры пад т рым цы ка ра ля 
Ста фа на Ба то рыя ў 1580 г. аб ра ны епі ска
пам ула дзі мі рабе рас цей скім...”.

Дас лед чык кас цель най гі сто рыі на 
на шых зем лях ксёндз Ві тальд Емя лі ты 
так пі саў: „W 1506 r. król Alek san der na dał 
Chrep to wi czom szmat pusz czy per s tuń skiej 
nad rze ka mi Bieb rzą i Le bie dzian ką. Kras ny
bór był w po sia da niu te go ro du do 1790 r. 
Wów czas Jo a chim Chrep to wicz dał tę miej
s co wość, ra zem z mias tecz kiem Szta bin, 
w po sa gu swo jej cór ce Ewie, żo nie Mi cha ła 
Brzos tow skie go. Zie mie, o któ rych mo wa, 
ko lo ni zo wa ła lud ność pol ska — z Ma zow sza, 
ru ska — spod Grod na i mie sza na pol skoru
ska spod Go nią dza. Po la cy by li ka to li ka mi, 
a Ru si ni pra wos ław ny mi. W bez poś red nim 
są siedz t wie Kras ne go bo ru is t nia ły pa ra fi e 
unic kie w Au gus to wie, Bal li Koś ciel nej, Lip sku, 
Łab nie, Per s tu niu, Ry ga łów ce i So poć ki niach 
oraz ła ciń skie w Au gus to wie i Lip sku”. Част
ка наз ва ных мяс цо вас цей за раз зна хо дзіц
ца ў Бе ла ру сі. Да лей кс. Емя лі ты згад вае, 
што ў 1821 го дзе граф Ка раль Бжа стоў скі 
ўспа мі наў: „Od daw nych cza sów przod ko wie 
moi za miesz ka li w Kras nym bo rze us ta no wi li, 
sto sow nie do pot rze by cza so wej, cer kiew ru
ską mu ro wa ną, gdzie lud po ten czas grec kiej 
re li gii do ba zy lia nów na na bo żeń stwa zbie rał 
się i obok tej świą ty nię ka to lic ką sto sow nie 
do wia ry dzie dzi ca i dwor nych je go”.

У ба бін цы зга да най му ра ва най цар к вы 
таб лі ца, на якой пер шая да та гэ та 1584 
год. Як па да юць гі сто ры кі, у на ступ ным ста
год дзі ў вы ні ку по шас цей вы мер ла на ва
коль нае на сель ні цтва. Ці гэ та бы лі эпі дэ міі, 
ці мо жа гэ тае абяз лю дзен не бы ло вы ні кам 
та га час ных вой наў, якія пры ня та на зы ваць 
швед скім па то пам. Бо вя до ма, што не 
над та ад лег лы Аў гу стаў быў у 1656 го дзе 
спу сто ша ны та тар скім вой скам, якое вяр
та ла ся з біт вы пад Прост ка мі. З Ві кі пе дыі, 
пра зга да ную біт ву: „Bit wa pod Pros t ka mi 
ro zeg ra ła się w pob li żu miej s co woś ci Pros t ki 
w dzi siej szym po wie cie eł c kim, dnia 8 paź
dzier ni ka 1656 r. po mię dzy sprzy mie rzo ny mi 
woj ska mi Rze czy pos po li tej i Ta ta rów pod do
wódz t wem het ma na pol ne go li tew skie go Win
cen te go Go siew skie go, a woj ska mi bran den
bur skoszwedz ki mi. Po kil ku go dzi nach wal ki 
Bran den bur czy cy i Szwe dzi zos ta li roz bi ci. 
Nas tęp nie Go siew ski roz puś cił Ta ta rów w ce lu 
gra bie ży po siad łoś ci elek tor skich. Jed nak za
nim to uczy ni li, spląd ro wa li i znisz czy li nie tyl ko 
ob sza ry Prus, ale i zie mię wi ską i sta ro stwo raj
g rodz kie”. І яш чэ шы рэй шае на ва кол ле...

Та му не дзі ва, што ў хо дзе гэ тых 
сты хій ных бед стваў пар ва ла ся па мяць 
на ват пра та кі від ны сак раль ны аб’ ект. 
Дас лед чык крас на бор скай гі сто рыі Адам 
Па лу ян скі пі саў „Kie dy i kto tę bu do wę wys

ta wił pow ło ka nie pa mię ci i tę wia do mość 
pok ry wa. Dość, że is t niał za cza sów kró la 
Ja na Ka zi mie rza, to jest w po ło wie wie ku 
XVII, i wów czas to, w cza sie gra su ją cej 
w kra ju epi de mii, ca ła lud ność tej osa dy do 
szczę tu wy mar ła, a z nią i tra dyc ja za ło że nia 
tak osa dy, jak i koś cio ła za gi nę ła”. І на ват 
паз ней шыя па ся лен цы на гэ тых зем лях 
пры ду ма лі асаб лі вую пра яго ле ген ду. 
Па вод ле яе кас цёл быў зу сім за бы ты, 
і ляс нік, вы пад ко ва, прас ле ду ю чы але ня, 
зай шоў яго сле дам у храм. Жы вё ла ме ла 
там сваё ло га ва. Сце ны хра ма аб рас лі 
мо хам і ён быў амаль не ві доч ны... Ле ген
да па дае сю жэт, які вель мі су па дае з са
праўд ным лё сам ін дзей скіх пі ра мід у Мек
сі цы ці Гва тэ ма лі; ці з лё сам хра ма ва га 
ком п лек су Ан г корВат у Кам бо джы...

Кас цёл, пра які тут мо ва, быў пры све
ча ны Зве ста ван ню Дзе вы Ма рыі, шмат 
ча су быў ма на стыр скім. Па ся ля лі ся тут 
ма на хі роз ных ор дэ наў, і па кі да лі яго, 
але і вест кі пра іх так са ма цьмя ныя. Мяр
ку ец ца, што там ма лі лі ся і ба зы лья не, 
і ба зы льян кі, і бер нар дзін цы, і да мі ні кан
цы. У 1824 го дзе кляш тар быў ска са ва
ны, а храм ста но віц ца па ра фі яль ным кас
цё лам. Ад нак ён за ма лы для ўсё буй не
ю ча га лі ку вер ні каў. Та му ў 1870х га дах 
на су сед ніх мо гіл ках уз во дзіц ца больш 
аб шыр ная кап лі ца з па ля во га ка ме ня, 
пры све ча ная свя то му Ро ху.

Пра кас цёл Зве ста ван ня так пі шац ца 
ў Ві кі пе дыі: „Bu dow la te go koś cio ła — obec
nie koś ciół pod wez wa niem Zwias to wa nia 
Naj ś więt szej Ma rii Pan ny — jest naj s tar szym 
obiek tem sak ral nym na Su wal sz czyź nie. Sta
no wi ory gi nal ne po łą cze nie re ne san su z póź
nym go ty kiem, na wią zu jąc jed no cześ nie do 
śred nio wiecz ne go bu dow nic t wa pra wos ław
ne go. Za ło żo ny na pla nie krzy ża grec kie go, 
za ok rąg lo ne go na koń cach w kształt trój liś
cia. Naj cen niej szym ele men tem wy po sa że

nia koś cio ła jest sły ną cy ła ska mi olej ny ob
raz Mat ki Bo skiej z Dzie ciąt kiem. Po cho dzi 
co naj m niej z po ło wy XVII wie ku i wed ług 
le gen dy nie da je się ko pio wać”.

Гэ ты аб раз пры цяг ваў у Крас ны Бор 
па лом ні каў з шы ро ка га на ва кол ля, та му 
храм лі чыц ца сан к ту а ры ем. З па лом ні ка мі 
ней кі час бы ла праб ле ма, бо Крас ны Бор 
ця гам ко ліш ніх га доў мя няў сваю ад мі
ніст ра цый ную пры на леж насць. Спяр ша, 
у эпо ху Пер шай Рэ чы Пас па лі тай, быў 
у Га ра дзен скім па ве це, пас ля На па ле о
наў скіх вой наў і тэ ры та ры яль на га пе ра
па дзе лу апы нуў ся ў Аў гу стаў скім па ве це. 
Пас ля на Боб ры, по бач, бы ла ўста ноў
ле на гра ні ца па між Ра сій скай Ім пе ры яй 
і Ка ра леў ствам Поль скім, якую пас ля 
Сту дзень ска га паў стан ня нель га бы ло пе
ра хо дзіць, асаб лі ва пі ліг ры мам... Якая цу
да дзей насць сы хо дзі ла ад аб ра за цяж ка 
за раз мер ка ваць, бо, як згад вае ксёндз 
Емя лі ты, «w 1707 r. oj ciec Wi ta lis Bo guc ki 
prze ka zał oj cu Waw rzyń co wi Os t row skie mu 
zbiór cu dów zdzia ła nych przez ła skę bo ską 
przy cu dow nym ob ra zie Naj ś więt szej Ma ryi 
Pan ny w koś cie le mu ro wa nym roz ma i ty mi 
dob ro dziej stwa mi bo ski mi sły ną cy. Księ ga za
gi nę ła i od te go cza su nie za pi su je się łask».

У XVI ста год дзі ў Бе ла ру сі ду жа лі ся 
тры кан фе сій ныя плы ні: ка та лі цтва, пра
ва слаўе і пра тэ стан цтва. «Гі сто рыя бе ла
ру ска га ма ста цтва»: «Вып ра цоў ка но вых 
срод каў вы раз нас ці ма ну мен таль най 
ар хі тэк ту ры ад бы ва ла ся ў ат мас фе ры 

вост рай рэ лі гій напа лі тыч най ба раць бы 
і са пер ні цтва ў куль та вым бу даў ні цтве, 
што спры я ла ства рэн ню са ма быт най бе
ла ру скай раз на від нас ці ба ро ка. У XVXVI 
стст. ак ра мя шы ро ка вя до мых ча ты рох ве
жа вых цэр к ваўкрэ пас цей у Сын ко ві чах, 
Му ра ван цы і Суп рас лі ўзво дзі лі ся му ра ва
ныя куль та выя па бу до вы з трох част ка вай 
аб’ ём най струк ту рай. (...) Ба бі нец за вяр
шаў ся вы со кай ма сіў най ве жай, якая да
мі на ва ла ў кам па зі цыі. Ве жа скла да ла ся 
з не каль кіх яру саў чац ве ры коў і вась ме
ры коў, амаль роў ных па вы шы ні і па пя
роч на му ся чэн ню. (...) Тып хра ма з трох
част ка вай струк ту рай быў пры не се ны на 
Бе ла русь у кан цы XV ст. ка та ліц кі мі ор дэ
на мі бер нар дзін цаў і фран цы скан цаў, якія 
міг ры ра ва лі з поў на чы Іта ліі на ўсход...». 
Храм у Крас ным Ба ры зда ец ца су па даць 
з гэ тай агуль най ідэ яй. Яго сце ны тоў стыя 
ды і ах вя ра ван не — Зве ста ван ню — та
кое ж, як і ў на шай ту тэй шай Суп рас лі.

Па бу да ва ны ў ба дай XVI ста год дзі 
храм быў грун тоў на ад ноў ле ны ў па ло ве 
ХІХ ста год дзя. У час Пер шай су свет най 
вай ны ня мец кае вой ска ўла дзі ла там стай
ню. Та му ра мон ты, мен шыя або больш 
маш таб ныя, усё там ад бы ва лі ся. Пэў най 
ці ка він кай ін тэр’ е ра крас на бор ска га Бла
га веш чан ска га кас цё ла з’яў ля ец ца кан
дэ лябр, які вы ка на ны з але не вых ра гоў. 
Мо жа гэ та ад мыс ло вая пры га дан не ко ліш
няй ле ген ды пра але не вую ў ім кел лю...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Крас ны 
Бор

  Кап лі ца свя то га Ро ха

  Ін тэр’ ер кас цё ла Зве ста ван ня   Кас цёл Зве ста ван ня ў Крас ным Ба ры
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Янкі Тарасевіча
125 га доў з дня нараджэння

Д о к т а р  т э а л о г і і  с а  Ш ч у ч ы н ш ч ы н ы

Бе ла ру скі куль тур ны дзе яч, вы да вец, 
пуб лі цыст, хрыс ці ян скі ду хоў нік Ян ка Та
ра се віч на ра дзіў ся 20 каст рыч ні ка 1892 г. 
у вёс цы Клеш ня кі Лід ска га па ве та (ця пер 
Шчу чын скі ра ён). Па хо дзіў з ся лян скай 
сям’і Мі ха і ла Та ра се ві ча і Хрыс ці ны з до му 
Ра маш ке ві чаў.

Па чат ко вую аду ка цыю Ян ка Та ра се віч ат
ры маў у Бак ш тах і Ва сі ліш ках, што на Шчу
чын ш чы не. У 1911 г. ма ла дым хлоп цам вы
е хаў у Аме ры ку і жыў там ста ла. Пра ца ваў 
на роз ных фаб ры ках і прад пры ем ствах і па
ра лель на зай маў ся са ма а ду ка цы яй. Жыў 
у мяс цо вас ці Нэ шуа (штат НьюХэм п шыр), 
дзе пра ца ваў пад мя таль ш чы кам на фаб
ры цы ба воў ны, пас ля пе рай шоў на пра цу 
ў абут ко вую май стэр ню. У 1912 г. усту піў 
у ор дэн са ля ты наў. Ву чыў ся да лей у Хар т
фор дзе (штат Ка нек ты кут). Вы шэй шую тэ
а ла гіч ную аду ка цыю па чы наў ат рым лі ваць 
у Ка на дзе — у Ман рэ а лі, на ву чаў ся там 
у 19171918 гг. По тым ця гам 19191925 гг. 
ву чыў ся ў швей цар скім Фры бур гу. Яш чэ 
ў 1923 г. ру ка пак ла дзе ны ў свя та ры. Стаў 
док та рам тэ а ло гіі. Аба ра ніў ды сер та цыю 
на тэ му „Па ко ра па вод ле Та ма ша Ак він
ска га”. Пас ля вык ла даў у ду хоў най се мі на
рыі ў шта це НьюЙорк. Вёў на бе ла ру скай 
мо ве кас цель ныя на ба жэн ствы, вы сту паў 
з пуб ліч ны мі лек цы я мі на бе ла ру саз наў чыя 
тэ мы.

У 1927 г. Ян ка Та ра се віч у НьюЙор ку па
чаў вы да ваць га зе ту „Праў да”. Ад нак вый
шаў толь кі адзін яе ну мар. У 19301940я гг. 
вы да ваў ан г лій скара сей скі ча со піс „Го
лос цер к ви”. У 1936 г. з да зво лу Ва ты ка на 
пе рай шоў у ін шы ка та ліц кі ор дэн — бе не
дык ці наў. З 1937 г. пра ца ваў у ма на сты ры 
св. Пра ко па ка ля Чы ка га. Ра зам з Язэ пам 
Ва рон кам і Язэ пам Рэ ша цем у 1941 г. стаў 
ад ным з зас на валь ні каў Бе ла ру скааме
ры кан скай на цы я наль най ра ды, у 1941

1948 гг. быў стар шы нёй гэ тай ар га ні за цыі. 
Раз гар нуў шы ро кую бе ла ру скую ас вет ніц
кую пра цу пас ля Дру гой су свет най вай ны. 
Ства рыў у Чы ка га пер шую бе ла ру скую па
ра фію Хры ста Збаў цы. Ця гам мно гіх га доў 
(19521961) вы да ваў га зе ту „Лі сток к бе ла
ру сам”.

Не ад на ра зо ва Ян ка Та ра се віч пры яз
джаў з эміг ра цыі і на вед ваў род ную зям лю 
— у 1921, 1924, 1935, 196768 га дах. Кож
ны яго пры езд на Баць каў ш чы ну зза бе ла
ру скас ці свя та ра быў спо ла хам для ўлад 
і вык лі каў не за да валь нен не кас цель на га 
клі ру. У 1935 г. яго на ват пап ра сі лі па кі нуць 
ме жы Рэ чы Пас па лі тай як гра ма дзя ні на 
ЗША, пра што свед чы ла па ста но ва на ваг
руд ска га ва я во ды Стэ фа на Сві дэр ска га.

Та ра се віч дру ка ваў свае вер шы, апа вя
дан ні, эсэ, рэ лі гій наас вет ныя ар ты ку лы 
ў вя до мых, пе ра важ на бе ла ру скіх ча со пі
сах: „Хрыс ці ян ская дум ка”, „Бо жым шля
хам”, „Го лос цер к ви”, „Сяў біт”. Пі саў ме
му а ры і ў Віль ні ў 1936 го дзе вы даў свае 
ўспа мі ны пад наз вай „На Баць каў ш чы ну. 
Апі сан не па да рож жа з Аме ры кі і на зад”. 
Так са ма ў Віль ні вый ш лі з дру ку яго ныя фі
ла соф скатэ а ла гіч ныя пат ры я тыч ныя трак
та ты „Зло і ля кар ства на яго” (1928), „Ча ла
век — шу каль нік Бо га” (1934), „Бе ла ру сы 
ў свят ле праў ды” (1935).

Па мёр Ян ка Та ра се віч 11 чэр ве ня 
1978 г. у сва ім аба цтве ў го ра дзе Лайл 
(штат Ілі нойс, ЗША). Па ха ва ны на мо гіл ках 
бе не дыкцін ска га кляш та ра св. Пра ко па 
ў Лай ле. Ду хоў ную спра ву яго пра цяг ва лі 
род ны пля мен нік Ула дзі мер Та ра се віч, які 
вы е хаў да дзядзь кі ў Аме ры ку пе рад Дру
гой су свет най вай ной, а паз ней стаў вя до
мым ба гас ло вам, бе ла ру скім рэ лі гій ным 
дзе я чам у эміг ра цыі, а так са ма пля мен ні ца 
Юзэ фа Та ра се віч.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Шмат хто з нас, ка лі быў пад лет кам, 
за хап ляў ся ба я вы мі ма ста цтва мі. Умен не 
біц ца, ра скід ва ю чы ад ным ма хам сва іх во
ра гаў, ураж ва ла мно гіх. Тыя, хто гля дзеў 
кі но з Бру сам Лі ці Ча кам Но ры сам, на пад
с вя до мас ці ата я сам ля лі ся бе са ста ноў чым 
і амаль усе ма гут ным ге ро ем. І, зра зу ме ла, 
ха це ла ся на ву чыц ца ра біць так, як ра бі лі на 
эк ра не.

Ка лісь ці з усіх ба я вых ма ста цтваў мы ве
да лі толь кі ка ра тэ, по тым ста лі да да вац ца 
роз ныя ўшу, та эк ван до, ай кі до і гэ так да
лей, і больш. Ця пер гэ тыя ві ды спор ту спа
лу ча юц ца па між са бой, уз ні ка юць но выя, 
як на пры клад гай да — бе ла ру скае ба я вое 
ма ста цтва.

Ка лі ці каў ны ка ры сталь нік на бя рэ на 
сва ім кам п’ ю та ры ад рас у ін тэр нэ це http://
ga i da.by, то пе рад яго ва чы ма ад к ры ец ца 
вы яў лен не лю дзей, якія б’юц ца па між са
бой. Гэ та мо гуць быць двое муж чын, дзве 
дзяў чы ны ці двое хлоп цаўпад лет каў. Пад 
гэ тым вы яў лен нем змеш ча ны рас по ве ды, 
у пры ват нас ці, пра тое, што та кое гай да. 
„Гай да — гэ та шлях са маў да ска на лен ня, 
ма ста цтва, якое даз ва ляе су час на му ча ла
ве ку, які жы ве ў су час ным све це, па спя хо
ва да ся гаць свае жыц цё выя мэ ты, быць 
зда ро вым, моц ным і ду хоў на сва бод ным. 
Вы шэй шая мэ та за нят каў Гай да — зда
быц цё во лі ад сла бас ці, стра ху, хво рас ці 
і глуп ства. У ду хоў ным ас пек це, на ўзроў
ні фі ла соф ска га ра зу мен ня жыц ця, яго 
сэн су і мэт, мы ўспры ма ем Гай да як шлях 
да ўлас най сва бо ды”, — рас па вя да юць 
ула даль ні кі сай та, на зы ва ю чы ства раль ні
кам гай ды ней ка га Ан д рэя Шкі ры ча. Да рэ
чы, аб ім асоб ны рас по вед у пад руб ры цы 
„Ан д рэй Шкі рыч — шлях да Гай да”, якая 
мес ціц ца ў руб ры цы „Наш клуб”. Па вод ле 
ін фар ма цыі на сай це, гай да спа лу чае ў са

бе як тра ды цый ныя па ды хо ды да на ву чан
ня ба я вым ма ста цтвам, так і на ва тар скія 
ме то ды кі, якія даз ва ля юць па ско рыць пра
цэс на ву чан ня і зра біць яго больш эфек
тыў ным, адап та ваць пад за пы ты су час на га 
ча ла ве ка. Пры гэ тым га лоў ная мэ та гай ды 
— на ву чыць ча ла ве ка зма гац ца не дзе ля ат
ры ман ня ме да ля на ней кім чэм пі я на це, а за 
ўлас нае жыц цё.

Вар та ад зна чыць, што на сай це сло ва 
„гай да” пі шац ца заў сё ды з вя лі кай лі та ры 
і пры гэ тым не скла ня ец ца. Як ба чым, гай
даў цы ства ры лі не толь кі но вае бе ла ру
скае ба я вое ма ста цтва, але і но вае сло ва
вык лю чэн не ў бе ла ру скай мо ве. Праў да, 
са мі яны сцвяр джа юць, што гэ та му сло ву 
ў бе ла ру скай мо ве шмат ста год дзяў. „Сло
ва «Гай да» — ста ра жыт нае, яму не каль
кі ты сяч га доў. Яно прый ш ло ў су час ную 
бе ла ру скую мо ву з мо вы гу наў, ма гут ных 
ва я роў, ім пе рыя якіх да сяг ну ла свай го 
роск ві ту ў 45 стст. н.э. пры ца ры Скі фіі 
і Гер ма ніі Аты ле. Зем лі гэ тай дзяр жа вы 
рас пас ці ра лі ся ад тэ ры то рыі Сі бі ры да ме
жаў су час най Вен г рыі. Ім пе рыя Аты лы бы
ла по лі эт ніч най дзяр жа вай, ас но ву якой 
скла да лі на ро ды гу наў і сар ма таў. Апош
ніх лі чы лі сва і мі пра мы мі пра баць ка мі [бе
ла ру скія] шлях ці чы Вя лі ка га Кня ства Лі тоў
ска га”, — рас па вя да ец ца ў пад руб ры цы 
„Гай да, шко ла ба я во га ма ста цтва — на ша 
наз ва”.

Як ад зна ча ец ца ў роз ных пад руб ры ках 
руб ры кі „Наш клуб”, зай мац ца гай дай хлоп
чы кам і дзяў чын кам мож на з ся мі га доў і аж
но да ста ла га ве ку, стаў шы ўжо дзя ду ля мі 
і ба бу ля мі. Па гля дзець, як зай ма юц ца гай
дай, мож на ў руб ры цы „Фо та га ле рэя”. Там 
са праў ды ёсць фо таз дым кі і ста рых, і ма
лых на ву чэн цаў.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

http://gaida.by

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (23)

Ад ме на ра шэн ня аб ма ім выз ва лен ні 
па ста ві ла кам па ньё наў — ша фё ра і кі на
ме ха ні ка — у за кла по ча насць. Не спа дзя
ва лі ся та ко га хо ду па дзей. Як выт ры маць 
двац цаць ча ты ры дні ў ма шы не, не раз
маў ля ю чы з са бою? Каш мар. А ўсё ж та кі 
я выт ры маў. Кі раў ні цтва ВПК, хоць і вы нес
ла мне па ка ран не, але і больш да вя ра ла. 
У на ро дзе ка жуць: „Ула да лю біць да но сы, 
але не пе ра но сіць да нос чы каў”. Гэ та ня
пэў ны на род.

1 каст рыч ні ка 1963 го да вы яз джа лі 
мы з ба зы быц цам ні чо га не зда ры ла ся. 
Ка мі сій на пра ве ры лі га тоў насць бры га
ды да пра цы, за тым на кар це спраў нас ці 
рас пі са лі ся на чаль нік ад дзе ла кі но і тран
с пар ту, за тым ін с пек тар бяс печ нас ці 
пра цы. Пе рад вы ез дам на чаль нік ад дзе ла 

кі но на пом ніў ша фё ру і кі на ме ха ні ку, каб 
вы кон ва лі за га ды кі раў ні ка і сур’ ёз на ста
ві лі ся да служ бо вых аба вяз каў. Па коль кі 
ба ка выя да ро гі яш чэ не за сы па ла сне гам, 
пер шы мі ў мар ш рут я за пі саў вё скі Со цы, 
Іван кіРа го зы, Ка мень і Ку ра ша ва. Гэ та 
бы ло мне на ру ку. У тых вё сках я меў да
вер лі вых кі раў ні коў школ, з які мі дру жыў: 
у Со цах — Ва сіль Пуч ко, у Іван ках — Ка
стусь Юш ке віч, а ў Ку ра ша ве — Ана толь 
Швед. З на стаў ні ка мі ў мя не так са ма бы лі 
доб рыя ад но сі ны. У шко лах ар га ні за ва лі 
ра ніш ні кі, а на ад вя чор ку — се ан сы для 
на сель ні цтва. Амаль праз год пра цы ў кі но 
я на ла дзіў ста ноў чыя кан так ты з кі наг ле
да ча мі, за тым пра во дзіў з імі воль ны час. 
Скла да ная спра ва вы нік ла з хар ча ван нем, 
а кан к рэт на з ва рэн нем страў. Да гэ та га 
ча су суп ва ры лі па чар зе. За раз ша фёр 
з кі на ме ха ні кам ва ры лі толь кі са бе. Я апы
нуў ся ў ад стаў цы: або ва рыў я са бе адзі но
ка, або спа жы ваў бу тэр б ро ды. З пер шых 
дзён па тра ба ваў я ад бры га ды дак лад на га 
вы кон ван ня служ бо вых аба вяз каў. Кі на
ме ха ні ку ў час пра ек цыі не даз ва ля ец ца 
па кі даць апа ра ту ру без наг ля ду. Да гэ туль 
бы ло так, што пас ля пу ску се ан са боль
шую част ку пра седж ваў у ма шы не, за раз 
быў „пры ка ва ны” да апа ра ту ры. Гэ тае ж 
са мае ты чыц ца ша фё ра. У вё сках, дзе не 
бы ло элек т рыч на га то ку, за пу ска лі аг рэ
гат, а ша фёр вы му ша ны быў наг ля даць за 
яго пра цай. Там, дзе быў элек т ра ток, ша

фёр у дзвя рах пра вя раў бі ле ты і піль на ваў 
ува ход, каб у за лу не пра ні ка лі без бі лет ні
кі. За гэ та да дат ко ва пла ці лі яму 5 зл. за 
кож ны дзень „су пра цоў ні цтва” з кі раў ні ком 
кі наб ры га ды. Ап ра ча та го ша фё ру за ба
ра ніў я пе ра во зіць у ма шы не ма та цыкл. 
У лет нім се зо не ка ры ста лі ся яны з кі на
ме ха ні кам улас ным тран с пар там, ка лі не 
ар га ні за ва лі ра ніш ні каў, пры да ез дзе на 
пра цу, пры тым ша фёр браў служ бо вае 
па лі ва для свай го ма та цык ла. Гэ та не спа
да ба ла ся кам па ньё нам. Пі са лі на мя не 
скар гі. Ка мі сія пра вя ра ла фак ты ў Гра
мад скай ра дзе на ра до вай у Па ліч най. Аб
ві на ва чан ні не пац вер дзі лі ся. Пі са лі, што 
ў сва ёй Ку за ве па ло ву сва я коў пра пу скаю 
на се ан сы без бі ле таў. Дру гая асеч ка. 
У лет нім се зо не, ка лі кі на ме ха нік ка ры
стаў ся вод пу скам, за сту паў яго ма ла ды 
ме ха нік Ры сек Ка то віч з кі на „Зніч” у Бель
скуПад ляш скім. Ша фёр схі ліў яго на свой 
бок. Я зноў за ста ваў ся сам. Так са ма бы ло 
з ша фё рам Скеп кам. Яго на час вод пу ску 
за сту па лі ша фё ры з ВПК — Та дзік Мі ха ліс 
або Ва ло дзя Іва нюк зпад Страб лі. Але 
гэ тых ме ха нік Чар ня нін не змог пе ра вес ці 
на сваю ру ку. Яны за ста ва лі ся ні пры чым. 
У та кіх умо вах я вы му ша ны быў пра ца
ваць не каль кі ме ся цаў. Пас ля на сту пі ла 
„ад лі га”. Бры га да пры вуч ва ла ся да но вых 
пра ві лаў.

(пра цяг бу дзе)

vУла дзі мір СІ ДА РУК

БАЦЬКАМ 
Хаця Вас моцна пахіліў час 
То заўсёды малюся за Вас 
І тужу па беластоцкіх начах 
За хаткай роднай у Малінніках 
Тут я нарадзіўся і ўзрос 
Тут Вашай навукі плён прынёс 
Бацькі мае каханыя і дарагія 
За Ваша выхаванне дзякую я, 
Што за навукай паслалі ў свет 
Хаця нялёгкі хлеб мае паэт 
Вы мяне вучылі добрым быць 
І пра Бога не пазабыць 
У царкву ў святы заглядаць 
У малітве душою залятаць 
Абмінаць злых людзей здалёк 
Зарабляць на свой хлябок 
Бо ніхто дарам не есць 
Трэба свой крыж несці 
І навук бацькоўскія дары 
Сваім дзецям падары 
Узгадай добрым словам бацькоў 
І да іх шчырую любоў 
Для Вас мая ласка і спагада 
Родных людзей поўная хата 

2017.03.30 

Юрка БУЙНЮК
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22.10 — 28.10

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Прыг лянь ся вы дат кам і зад-
бай аб сваё зда роўе. Мо жаш змя ніць ін тэр’ ер 
до ма. На пра цы вель мі дбай аб да ку мен ты. 
Ба ра ны, якія шу ка юць пра цу, ня хай за ін ве сту-
юць у свой раз вой і вы гляд; вар та пад ву чыц ца 
мо вам. Паз на мё міш ся з ці ка вымі людзь мі, з які-
мі вар та сха дзіць на куль тур ныя ме ра пры ем-
ствы. Доб ры час для па ху дзен ня.
(21.04. — 21.05.) Пас ля 23.10. спа дзя вай ся 
па вы шэн ня, боль шых гро шай. Спра віш ся 
з аба вяз ка мі, паз ма га еш ся за сваё. Доб ра 
пой дуць па рад кі до ма і на пра цы. У па чуц цях 
шы ку ец ца пра вер ка. До ма пач не ця бе нер ва-
ваць тое, на што ты ра ней не звяр таў ува гі. Ка-
лі на пра цы ро біш за двух, пра гэ та па раз маў-
ляй з шэ фам 27-28.10. Бы ку з ІІ дэ ка ды, не 
вы ра шай важ на га 21-25.10.; ка лі зда рыц ца 
па мыл ка, па мя тай, што да сва іх па мы лак прыз-
на юц ца вя лі кія лю дзі. Пас ля 26.10. бу дзеш 
зай з д рос ны. Мо жа трэ ба бу дзе пад ву чыц ца.
(22.05. — 22.06.) Шан цы на рэ а лі за цыю сме-
лых на ме раў. Спа дзя вай ся боль шых гро шай. 
Суст ра кай ся з сяб ра мі. Не аб ма неш кан т ра-
ген таў пры го жы мі ва чы ма і сло ва мі — бу дуць 
пат ра ба ваць цвёр дых да ных і не па хіс ных ар-
гу мен таў. У фір ме мо жаш быць «вы па ле ны» 
і па даз ра ваць, што хтось ці ста віц ца су праць 
ця бе. Ра бі сваё, не му сіш па ры вац ца на над та 
ам біт ныя мэ ты. Знай дзі час на ад па чы нак і су-
па кой, асаб лі ва ка лі ты на ра дзіў ся ў І дэ ка дзе.
(23.06. — 23.07.) Доб рая ат мас фе ра до ма 
і на пра цы, але ка мус цьі пас ля 23.10. мо жаш 
«пад пас ці». За ча ро ваў вай, але з га ла вой. 
Спра цэн туе тое, ча го ня даў на ты на ву чыў ся. 
Спра буй яш чэ з по шу кам пра цы 24-28.10. 
Удас ца та бе 24-25.10. вы свет ліць не па ра зу-
мен ні і спрэч кі. Ва ры ежу, га туй на па ры. Не 
шка дуй у стра вы кме ну і май ра ну.
(24.07. — 23.08.) Раз лі чыш ся з даў га мі. Доб-
ра на пра цы і ў кам па ніі. Але піль нуй ся, каб 
26.10 не апы нуц ца ў пас це лі з кім сь ці, хто 
ця бе да гэ туль не ці ка віў. Шы ку ец ца шанц на 
за ро бак. Але не вы дай усёй зар пла ты. На-
строй пап раў ляй у кам па ніі. Але 21-25.10. 
мо гуць ця бе за а та ка ваць энер ге тыч ныя вам-
пі ры і не сум лен ная кан ку рэн цыя. Ка лі ты з ІІ 
дэ ка ды, вель мі раз г ляд вай ся на ву лі цы.
(24.08. — 23.09.) Да 22.10. вя лі кія шан ца ван ні, 
ха ця мно га нер ваў. Знай дзі час для са мо га ся-
бе. Еж рэ гу ляр на, за па воль тэмп жыц ця. У пра-
фе сіі будзь сум лен ным і ра бі доб рыя вы ба ры, 
неў за ба ве бу дзеш зна чыць больш на рын ку. 
З 27.10. змо жаш моц на аба ра ніць свае ра цыі.
(24.09. — 23.10.) Спры яе та бе Ве не ра! Мо-
жаш за ка хац ца. Вы ра шэн ні ся мей ных праб-
лем па кінь ста рэй шым у сям’і. Вя дзі сме ла 
сваю дзей насць, Марс пад т ры мае ця бе пры 
но вых вык лі ках. Ва гі з ве рас ня ад важ на кі-
нуць ру ка ві цу кан ку рэн цыі, спра бу юць сва іх 
сіл на но вых фран тах. Ад важ ся на зме ны, па-
едзь у па да рож жа, пе ра жы ві пры го ду. Але 
ні чо га не за няд боў вай 21-25.10.
(24.10. — 22.11.) Ажыў лен не, па ляп шэн не 
за ся ро джа нас ці. У па ры га ра чыя но чы і не па-
ра зу мен ні. Сам не па чы най ра мон ту. Бу дуць 
служ бо выя па ез д кі. На старт да но вай пра цы 
ці шэф ства най леп шы час 24-28.10. Спа лу чыш 
на ва тар скія ме та ды з во пы там — бу дзеш у вый-
г ры шы. Але не бя ры сур’ ёз ных фі нан са вых 
аба вяз каў. З 26.10. не іг рай на двух фран тах.
(23.11. — 22.12.) Цяж ка не бу дзе, пры пад-
т рым цы Сон ца. Пры хіль насць ата чэн ня. У па-
ста ян ных па рах пры ліў па чуц цяў. З 28.10. 
хтось ці бу дзе та бе піль ней прыг ля дац ца. Зра-
бі па ра дак до ма. На пра цы за ся родзь ся на 
са лід най ра бо це, не ўва ходзь у па даз ро ныя 
са ю зы і паз бя гай плё так. На да дат ко выя пры-
быт кі раз ліч вай з 24-28.10.
(23.12. — 20.01.) Па ша на ў сям’і і гра ма дзе, 
трап на ў ін та рэ сах. Але ў па ры з доў гім ста-
жам маг чы мы кры зіс. З 27.10. до ма шчы ра 
раз маў ляй, але не спры яй ні ко му з су раз моў-
цаў. На пра цы ла ды з но вым кі раў ні цтвам. Ад-
чу еш пат рэ бу зме ны сты лю жыц ця на зда ра-
вей шы. Не ку пай ся ў моц на га ра чай ва дзе.
(21.01. — 19.02.) Мо жаш ад крыць свае но-
выя та лен ты і зда быць па пу ляр насць. Паз на-
ё міш ся з людзь мі, якіх трэ ба ве даць. Кем лі-
васць, дос ціп, ін ту і цыя пе ра ка на юць да ця бе 
ін шых. Не дай ся бе спа ку сіць ча со вым пры-
быт кам і будзь вер ным сва ім прын цы пам. 
Гро шы зной дзеш з да дат ко вай кры ні цы.
(20.02. — 21.03.) Бу дзеш па пу ляр ны і шан цоў-
ны. Ха ця ад но сі ны ў па рах мо гуць па пу тац ца 
21-25.10.; не па каз вай, хто тут вер хам! На 
ра бо це мо жаш мець шан цы на па вы шэн не 
і неб ла гую ка су, але му сіш за ка ціць ру ка вы, 
і 24-28.10. бу дуць ця бе він ша ваць з пос пе хам! 
З 27.10. (да 29.10.) бу дзеш мець доб рую ру ку 
да гро шай. 23-25.10. мо жаш рас крыць ней-
кую та ям ні цу. 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.
па ра го да, ка лі ле та на ан ты по дах = 28 _ 21 _ 13 _ 17 _;
муж дач кі = 11 _ 12 _ 34 _ 35 _;
„ру ка” птуш кі або са ма лё та = 10 _ 5 _ 6 _ 30 _ 31 _;
ва я вод скі го рад, у якім... блін = 14 _ 15 _ 16 _ 25 _ 9 _ 8 _;
па се ча ная са ло ма = 27 _ 26 _ 7 _ 1 _ 2 _;
да ха вы і іза ля цый ны ма тэ ры ял у... на столь ні ку = 4 _ 19 _ 18 _ 23 _;
пас лух мя нае дзі ця = 22 _ 24 _ 20 _ 29 _;
хвой нае веч на зя лё нае дрэ ва (Ta xus bac ca ta) = 32 _ 33 _ 3 _.            (ш)

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 40 ну ма ра
Хадж, бліц, ра ту ша, Елі сей, шкі лет, пра да вец, Ве на, до лар, муд рэц, шах та, воль ха, 

мі нус, плюс, ана ліз.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ра шэн не: Ура джай нае ле та прад вес ціць ха лод-
ную зі му.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне Дэм’янюк 
з БельскаПадляшскага. 

Юрка БУЙНЮК

МОЙ ДЗЯДУЛЯ 
Мой дзядуля карты раскрывае 
Гісторыі роднай сям’і 
Часам Біблію ўзгадае 
Чаму вучаць Святыя Айцы 
Мой дзядуля памятае 
Якая вёска была да вайны 
Сваю маладосць успамінае 
Расказвае пра маіх прадзедаў 
Прадзед Іван здатны гарманіст 
Яго брат Нікіта – жартаўнік 
Дзедаў дзед – паляк Дэмід 
Петрушкевічаў пачаў род 
У бежанства падаўся 
Дзедава цётка Галена 

ў Расіі засталася 
Там са стараверам звянчалася 
Брат Барыс і сястра Ніна 

ў Расіі  нарадзіліся 
Старавера расстралялі за веру 
Што адмовіўся служыць 

рэвальверу 
То зноў дзед пачнуць успамінаць 
Дзяцінства сваё ўзгадаць 
Як у іх у сям’і былі 
Тры браты і чатыры сястры 
Як прадзед Іван людзям будаваў 

хаты
На гармоніку іграў на святы 
Як пайшоў у прыступы 
З Маліннік у Рудуты 
І ўспомніць дзед Васіль 
Як у Мора да бабулі хадзіў 
Бацька бабы Марты 
Прадзед Уладзімір 
Сто адзін год жыў 
Як вянчаліся мае дзяды 
Пасля самае вайны
Як сабе нажылі
Дзвюх дачок і двух сыноў 
— Мая мама, цётка і два дзядзькі 
Успомніць мне дзядуля і заплача 
Што вёска сёння вымерла 
Калісьці было неяк іначай 
Яе слава толькі ў памяці засталася 
Ніхто тут не пачуе дзіцячага смеху 
І таму сумна майму дзеду 

2017.03.30, Беласток

FUNDACJA VILLA SOKRATES oraz  MUZEUM RZEŹBY ALFONSA KARNEGO
mają zaszczyt zaprosić na wystawę       (...) I ŻAŁUJĘ, ŻE JERZY NIE JEST TUTAJ...* 
          JERZY NOWOSIELSKI NIEZNANY
kurator wystawy: Leon Tarasewicz, Otwarcie wystawy: piątek, 20 października 2017, godz. 18:00
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego ul. Świętojańska 17, 15-001 Białystok
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— У Поль ш чы, на жаль, 
ня ма пля цо вак, дзе 
сваю твор часць мо-
гуць па ка заць ак цё-
ры з Ус хо ду, — ка жа 
тэ ат раль ны кры тык, 
кі раў нік лі та ра тур на-
дра ма тыч най част кі 
Бе ла стоц ка га тэ ат ра 
Кон рад Шча бёт. Ён 
аса бі ста за хап ля ец ца 
ўкра ін скім, бе ла ру скім, 
ру скім тэ ат рам, па коль-
кі пе ра ка на ны — там 
за ха ва ла ся кла січ ная 
тра ды цыя ак цёр скай 
іг ры, якая ідзе яш чэ 
ад Ста ніс лаў ска га. Ме-
на ві та Кон рад Шча бёт 
іні цы я ваў фе сты валь 
«На пра мак Ус ход», 
які прайшоў з 5 па 8 
кастрычніка 2017 г.

— Ку ды яш чэ, як не ў Бе ла сток зап ра
шаць су се дзяў, — заў ва жае ды рэк тар 
дра ма тыч на га тэ ат ра імя Аляк сан д ра 
Вян гер кі Пётр Паў та рак. — Наш го рад, 
які ста іць на пе рак ры жа ван ні ўсход няй 
і за ход няй куль тур — вы дат ная пля цоў
ка, тут доб ра ра зу ме юць ус ход нюю куль
ту ру, пе ра ка на ны ды рэк тар. Больш та го, 
на Пад ляш шы пра жы вае бе ла ру ская 
і ўкра ін ская на цы я наль ныя мен шас ці, 
якія так са ма пат ра бу юць тэ ат ра на сва
ёй род най мо ве. На гэ тую асаб лі васць 
звяр тае ўва гу ды рэк тар дэ пар та мен та 
куль ту ры і на цы я наль най спад чы ны Мар
шал коў скай уп ра вы Ана толь Вап. Фак
та ры скла лі ся ў ад но і так на ра дзі ла ся 
ідэя — пра вес ці тэ ат раль ны фе сты валь 
«На пра мак Ус ход». На сцэ не бе ла стоц
ка га тэ ат ра вы сту пі лі тру пы Хар каў ска га 
дзяр жаў на га ака дэ міч на га дра ма тыч на га 
тэ ат ра імя Та ра са Шаў чэн кі і Рэс пуб лі
кан ска га тэ ат ра бе ла ру скай дра ма тур гіі 
з Мін ска.

БЕЗ ДЗЕ Ю ЧЫХ АСОБ 

«Хар каў скі дра ма тыч ны», аль бо, як 
яго яш чэ на зы ва юць на ста ры ма нер 
«тэ атр Бе рэ зіль» — ад на са зна ка мі
тых ук ра ін скіх тэ ат раль ных пля цо вак. 
Тэ атр з гі сто ры яй і тра ды цы я мі: у 1922 
го дзе Лесь Кур бас (вы біт ны ўкра ін скі 
тэ ат раль ны дзе яч) у Кі е ве за сна ваў 
тэ атрсту дыю «Бе рэ зіль», з 1926 го да 
ка лек тыў пра цуе ў Хар ка ве, ну а сён ня 
гэ та — Хар каў скі дзяр жаў ны ака дэ міч ны 
дра ма тыч ны тэ атр імя Та ра са Шаў чэн кі. 
Там вы дат ны ка лек тыў, у скла дзе яко га 
не каль кі на род ных ар ты стаў Ук ра і ны і на
ват — па вод ле ЮНЕ СКА — тру па тэ ат ра 
ўва хо дзіць у дзя сят ку най леп шых труп 
Еў ро пы.

— З та кі мі пра фе сі я на ла мі лёг ка 
пра ца ваць, — ка жа поль скі рэ жы сёр Ан
джэй Шчыт ко, які ў Хар ка ве па ста віў п’е
су Та дэ ву ша Ру жэ ві ча «Кар та тэ ка», спек
такль, які па ка за лі ў Бе ла сто ку ў рам ках 
«На пра мак Ус ход». Гэ та апош няя пра ца 
Шчыт ко, ра ней з хар каў скі мі ак цё ра мі 
ён па ста віў «Бы вай, Іу да» па вод ле Ірэ
дынь ска га ды «Ан ты го на ў НьюЙор ку» 
Гла вац ка га. З тэ ат рам пра цуе з 2012 
го да і яго мож на наз ваць ам ба са да рам 
поль скай дра ма тур гіі на ўкра ін скай сцэ
не. Да рэ чы, рэ жы сёр і ак цёр сам ро дам 
з Аў гу сто ва, а сваю твор чую кар’ е ру па
чы наў на сцэ не Бе ла стоц ка га дра ма тыч
на га тэ ат ра.

— Ва Ук ра і не — вай на, — ка жа 
Ан джэй Шчыт ко. — Тэ ма вель мі ак ту
аль ная, асаб лі ва, ка лі ўкра ін цы пе ра жы
ва юць цяж кія ча сы. Гэ та гі сто рыя пра 
раз губ ле нае па ка лен не, якое прай ш ло 
вай ну. І не важ на якая гэ та вай на, — ка
жа пра «Кар та тэ ку» рэ жы сёр.

Ва ўні вер сі тэ це нас ву чы лі: на пер
шай ста рон цы — наз ва п’е сы і аў тар, на 
дру гой ста рон цы — спіс дзе ю чых асоб 
і, маг чы ма, іх ха рак та ры. Ру жэ віч нам 

пі ша: «Я не па даю спі су дзе ю чых асоб. 
«Ге рой» п’е сы — ча ла век без уз ро сту, 
за нят ку і вы гля ду». І на сцэ не так са ма 
— вя лі кі ло жак, на якім ге рой, а ва кол 
яго лю дзі, воб ра зы, ха рак та ры з мі ну ла
га і сап раў д на га. Яны рас па вя да юць роз
ныя гі сто рыі і, зда ец ца, кож ная з іх зас лу
гоў вае асоб на га спек так лю. Пры зна юся, 
ча са мі я губ ляў дум ку, пра неш та за дум
ваў ся сваё, вяр таў ся ў спек такль, а ў га
ла ве пы тан не: і пра што гэ та яны за раз? 
По тым за ку лі са мі мне пат лу ма чы лі: ме на
ві та та кі ён, Ру жэ віч.

БАГ ДА НО ВІЧ, 
ЯКО ГА НЕ ВУ ЧАЦЬ У ШКО ЛЕ

Гэ ты спек такль, на пры клад, не лю
бяць і не пры ма юць суп ра цоў ні кі лі та ра
тур на га му зея Мак сі ма Баг да но ві ча. Для 
іх Баг да но віч — лі та ра тур ная іко на, кла
сік, а ў гэ тым спек так лі ён — за ка ха ны 
юнак. «Дзён нік па э та. Ін тым ны дзён нік» 
па п’е се Сяр гея Ка ва лё ва па ка за лі ак цё
ры Рэс пуб лі кан ска га тэ ат ра бе ла ру скай 
дра ма тур гіі з Мін ска. Рэ жы сёр спек так ля 
Ві таль Бар коў скі, вя до мы сва і мі эк с пе ры
мен таль ны мі па ды хо да мі.

Быць аль бо не быць. Шэк с пір сфар мі
ра ваў уні вер саль ную фор му лу кан ф лік
ту ў лю бой п’е се. У Ка ва лё ва пы тан не 
ста іць іна чай: пуб лі ка ваць аль бо не пуб
лі ка ваць ін тым ны дзён нік кла сі ка бе ла ру
скай лі та ра ту ры.

Пер шы акт спек так ля на поў не ны ра
ман ты кай, нам рас па вя да юць пра ра ман 
Мак сі ма Баг да но ві ча з Кла вай Сал ты
ко вай ле там 1915 го да. Ял та. Шу міць 
мо ра, гу ка юць чай кі. Ра ман ты нанах нё ны 
Мак сім па ка хаў Кла ву. А ў Мак сі ма за ка
ха ла ся ма лод шая ся стра Кла вы — Воль
га. Але, зда ец ца, з гэ та га трох кут ні ка 
і так ні чо га не вый дзе. Кла ва за муж няя 
і муж за бяс печ вае яе ў жыц ці, а Мак сім 
Баг да но віч тут у Ял це толь кі ад па чы вае, 
сту дэнт юры дыч на га ву чы ліш ча, які неў
за ба ве па ві нен вяр нуц ца да моў. Шмат 
эмо цый і на ват пер шы секс...

Мі ні ма лі стыч ная сцэ наг ра фія (тут, да
рэ чы, паз на ец ца Бар коў скі) да па ма гае 
рас крыць воб ра зы і на ват секс пе ра
даць без пош лас ці, а ра ман тыч на. На 
сцэ не мы ба чым дзве ру хо мыя плас ці ны, 
з які мі гра юц ца ак цё ры. Гэ та та бе і плот, 
за якім мож на сха вац ца і так са ма, на пры
клад, па кой.

У дру гім ак це мы трап ля ем у су час
насць. Рэ дак цыя лі та ра тур на га ча со пі са, 
дзе ў бу дзён насць уры ва ец ца ін фар ма
цыя, што зной дзе ны «той са мы ін тым ны 
дзён нік кла сі ка бе ла ру ска га лі та ра ту ры 
Мак сі ма Баг да но ві ча». Дру ка ваць яго ці 
не? Як на яго ад рэ а гуе гра мад ства. Тым 
больш там та кія ін тым ныя пад ра бяз нас
ці. Са сцэ ны нам цы ту юць урыў кі: «У мя
не ўстаў і я пай шоў з прыў з ня тым... Я па

ва ліў яе на зям лю і зад раў спад ні цу...».
«Так мно га сек су, а дзе Па эт?», — уз б

ро іў ся я, на мой по гляд, ра зум ным пы тан
нем ды пай шоў за ку лі сы.

— Вы не па ба чы лі ў спек так лі Па э та? 
— пе ра пыт вае мя не зас лу жа ная ар тыст
ка Бе ла ру сі Га лі на Чар на ба е ва. — Дык 
гэ та ва шы праб ле мы. І по тым тлу ма чыць: 
— Ці мож на га ва рыць пра жыц цё і не 
га ва рыць пра секс. Але там важ ней шае 
— ка хан не. Праб ле ма не ў тым, ці дру
ка ваць ін тым ны дзён нік, а ў тым, хто яго 
над ру куе пер шы, хто на гэ тым «зру біць 
баб ло». А мы ду ма ю чы пра секс, гро шы 
і ін шае, аку рат і губ ля ем — Па э та. А вы б 
дру ка ва лі?

— Так. Я б над ру ка ваў. Мне зда ец ца, 
гэ та няп ра віль на, ка лі нех та ва ло дае та
кім скар бам і скры вае яго!

— Я так са ма ду маю, што вар та дру ка
ваць, — ка жа Га лі на Чар на ба е ва. — Гэ
та ўсё на ле жыць гі сто рыі. Пры нам сі, Баг
да но віч жа яго не спа ліў?..

— Гэ та не пра секс, а пра ка хан не ма
ла до га па э та і пра жыц цё, — да лу ча ец ца 
ак т ры са Ана ста сія Баб ро ва. Рэ жы сёр, 
ка лі ста віў спек такль, у яго бы ла ад на 
дум ка: Па эт і Кос мас. Па эт і ка хан не.

У п’е се са праў ды ін тым ны дзён нік 
апуб лі ка ваў той, хто зап ла ціў больш гро
шай.

РАЗ МО ВА З ЦЁП ЛАЙ ПУБ ЛІ КАЙ 

На ступ ны спек такль Рэс пуб лі кан ска га 
тэ ат ра бе ла ру скай дра ма тур гіі «Бе ла
русь. Ды дак ты ка» рэ жы сё ра Аляк сан д
ра Мар чан кі.

На сцэ не эк ран, мы ба чым на род ную 
ар тыст ку Бе ла ру сі Тац ця ну Мар хель. Яна 
ў гры мёр цы рых ту ец ца, каб вый с ці на 
сцэ ну. Хва лю ец ца... Мы гэ та ад чу ва ем. 
Яна ідзе да нас, рас па вя дае гі сто рыі са 
свай го дзя цін ства: як баць ка не вяр нуў
ся з вай ны, як ма ці яго ча ка ла... як яны 
са стар шы мі бра там і сяст рой, так са ма 
пе ра жы ва лі. Свят ло... і ге ра і ня Тац ця ны 
Мар хель пе рад на мі на сцэ не.

Вя лі кі мой на род, зям ля мая.
Гняз до па кут, зма ган ня і сва бо ды
Я толь кі што па мёр. І ў гэ ты час
Ад даў та бе, зям ля, ся бе са мо га

Па фас на па чы нае жан чы на дэк ла ма
ваць са сцэ ны ма на лог Ка сту ся Ка лі ноў
ска га з ад най мен най п’е сы Ка рат ке ві ча, 
але неў за ба ве на паў с ло ве аб ры ва ец ца 
і раз губ ле на гля дзіць у да леч.

— Я спа ты ка ю ся на гэ тай пам пез нас
ці. А ці са праў ды я, звы чай ная жан чы на, 
ма гу «ад даць ся бе са мо га». І я ад чу ваю, 
што я не га то вая да гэ та га. Я — звы
чай ны ча ла век. Мне хо чац ца збег чы ад 
гле да ча, але я ра сказ ваю, тое што ма гу 
ска заць у гэ тую хві лі ну, — ка жа пра свой 

воб раз на род ная ар тыст ка Бе ла ру сі Тац
ця на Мар хель.

Гэ та гі сто рыі з жыц ця жан чы ны... Вя
ско вай, якая шмат пра ца ва ла, якая ад 
ма ці на ву чы ла ся спя ваць праў дзі выя бе
ла ру скія пес ні, якая ка ха ла і пе ра жы ла 
здра ду.

— Так вы дат на прай шоў спек такль 
у Бе ла сто ку, — ка жа Тац ця на Мар хель.

Яна пас ля спек так ля ў доб рым наст роі 
ў гры мёр цы зды мае грым, а я ста ра ю ся 
зра зу мець, чым спа да ры ню Тац ця ну за
ха пі ла бе ла стоц кая пуб лі ка. «Яна вель мі 
цёп лая, на сцэ не лі та раль на ад чу ва ла ся 
ды хан не з за лы», — ка жа на род ная ар
тыст ка і прыз на ец ца: гэ та яе нат х ні ла на 
ім п ра ві за цыю і яна ра ска за ла, як муж з ма
май пры яз джаў зна ё міц ца. Се лі за стол, 
чар ку на лі лі... а тут ма ма і за спя ва ла:

А ці ж та бе, Жэ неч ка — а кот во чы выд раў... 
Па якіх ты ез дзіў, а якую вы браў...
А з яе ж не скла ду, а з яе ж не ла ду
Яна ж не з па ход кі, яна ж не з ра бот кі...

Гле да чы ў за ле смя я лі ся, а Тац ця на 
Мар хель пе ра кон вае, што гэ та быў 
ад мыс ло вы па да ру нак для вы дат най бе
ла стоц кай пуб лі кі, у мін скіх спек так лях 
гэ та га мо ман ту ня ма.

Рэ жы сёрпа ста ноў ш чык спек так ля 
«Бе ла русь. Ды дак ты ка» Аляк сандр Мар
чан ка пе ра ка на ны, ка лі б не асо ба Тац ця
ны Мар хель — ён бы не ат ры маў ся. Тут 
і ўрыў кі з кла січ ных бе ла ру скіх тво раў 
і аса бі стыя гі сто рыі Тац ця ны Мар хель і, 
ка неш не, га лоў нае — бе ла ру ская на род
ная пес ня, не з сель ска га клу ба, а ад 
ма мы. У вель мі ха рак та ры стыч ным вы
ка нан ні Тац ця ны Мар хель і му зы кі Дзміт
рыя Лук’ ян чы ка. Тут мож на ды ску та ваць: 
у пэў ным мо ман це па да ец ца, што пе сень 
за ба га та. А больш хо чац ца па слу хаць 
гі сто рый ды па на зі раць за ак т ры сай на 
сцэ не. Ха ця маг чы ма, та кім быў на строй 
і ёй ха це ла ся для нас спя ваць. Па мя та
ем, што ак т ры са ім п ра ві зуе.

Тац ця на Мар хель, прыз на ва ла ся: дзе
ці на ват бы лі су праць, ка за лі, маў ляў, як 
гэ та ты бу дзеш рас па вя даць пра сваё 
жыц цё, пра свае пе ра жы ван ні, а лю дзі за 
гэ та бу дуць пла ціць. Гэ та ж вель мі ін тым
на. Так, са праў ды, са сцэ ны ак т ры са нам 
ка жа: «мой муж», «мая ма ма», «мая гі сто
рыя». Але, зда ец ца, та кія ж гі сто рыі маг лі 
ад быц ца і ў жыц ці ты сяч бе ла ру скіх жан
чын. І іх нам та ле на ві та ра сказ вае на род
ная ар тыст ка Бе ла ру сі Тац ця на Мар хель.

Дэ ка ра цыя саб ра ная, ак цё ры вяр ну лі
ся, хто ў Хар каў, хто ў Мінск. Але тры тэ ат
ры да мо ві лі ся пра су пра цоў ні цтва. А гэ та 
зна чыць, што ў на ступ ным го дзе на сцэ не 
бе ла стоц ка га дра ма тыч на га тэ ат ра мы 
па ба чым ак цё раў з Ус хо ду. У тэ ат ры абя
ца юць раз ві ваць «На пра мак Ус ход».

vТэкст і фота Дзі мы КАР МА ЗІНА

«На пра мак Ус ход»: 
тэ атр, які да нас блі жэй 

 Тац ця на Мар хель


