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У спіс запрапанаваны да дру
гога этапу дэкамунізацыі трапі
ла 12 вуліц на Падляшшы. У ім 
апынулася вуліца Браніслава 
Тарашкевіча ў БельскуПадляш
скім. Няма яшчэ афіцыйнага аб
грунтавання, чаму беларускага 
дзеяча, стваральніка граматы
кі беларускай мовы і пераклад
чыка, ахвяру сталінскіх рэпрэ
сій Браніслава Тарашкевіча 
сталі лічыць прапагандыстам 
ідэй камунізму. ІІ Агульнааду
кацыйны ліцэй з беларускай 
мовай навучання імя Браніс
лава Тарашкевіча ў Бельску
Падляшскім не атрымаў ніякай 
інфармацыі з патрабаваннем 
змены патрона школы. Затое 
паявіліся чуткі, што ў рамках 
дэкамунізацыі могуць быць зме
нены назвы вуліц Янкі Купалы 
і Якуба Коласа ў Гайнаўцы.

Згодна з адпаведнымі законамі дэкаму
нізацыя патронаў вуліц і плошчаў у Поль
шчы павінна адбыцца ў двух этапах. Да 2 
верасня гэтага года самаўрадавыя ўлады 
павінны былі змяніць патронаў вуліц і плош
чаў, якія прапагандуюць камунізм або 
іншую таталітарную сістэму. Да другога 
этапу дэкамунізацыі, які павінен закончыц
ца 2 снежня, у Падляшскім ваяводстве 
прадугледжаны 12 вуліц. Прэссакратар 
падляшскага ваяводы Анна Ідзькоўская 
паінфармавала, што вуліца Браніслава 
Тарашкевіча ў БельскуПадляшскім зна
ходзіцца на спіску 12 вуліц прадбачаных 
Інстытутам нацыянальнай памяці ў Варша
ве да змены назваў. Падляшскі ваявода 
пачаў працэс змены назвы гэтай вуліцы. 
Бургамістр БельскаПадляшскага Ярас
лаў Бароўскі ад імя падляшскага ваяводы 
атрымаў ліст ад 25 кастрычніка. Напісана 
ў ім пра неабходнасць выдачы падляшскім 
ваяводам заменнага рашэння ў справе 
перайменавання вуліцы ў БельскуПадляш
скім, якой актуальным патронам з’яўляец
ца Браніслаў Тарашкевіч. У лісце можна 
прачытаць, што назва вуліцы Браніслава 
Тарашкевіча была прызнана Інстытутам 
нацыянальнай памяці за нязгодную з зако
нам аб забароне прапагандавання камуніз
му або іншай таталітарнай сістэмы і ваяво
да звяртаецца з просьбай запрапанаваць 
да 24 лістапада новую назву вуліцы.

— Ліст ад падляшскага ваяводы я ат
рымаў 26 кастрычніка і як бургамістр дам 
адказ на яго ў запрапанаваным часе. Бра
ніслаў Тарашкевіч — выдатны беларускі 
дзеяч, перакладчык і стваральнік граматыкі 
беларускай мовы. Яго іменем не толькі наз
вана вуліца, але перш за ўсё ён патрон Бе
ларускага ліцэя ў Бельску. Вучні, настаўнікі 
і выпускнікі белліцэя звыкліся з патронам 
школы і мы ставімся на яго з вялікай паша
най. Буду прапанаваць ваяводу пакінуць 
назву вуліцы Тарашкевіча ў Бельску і вык
расліць з абгрунтавання прыналежнасць 
Тарашкевіча да Камуністычнай партыі 
Савецкага Саюза і Беларускай сацыялдэ
макратычнай партыі. Гэта было запісана 
ў абгрунтаванні ў 1987 годзе, калі нова
створанай вуліцы ў нашым горадзе было 
прысвоена імя Браніслава Тарашкевіча. 
У новапрапанаваным абгрунтаванні для 
назвы вуліцы імя Браніслава Тарашкевіча 
маем намер напісаць, што быў ён ахвярай 
сталінскіх рэпрэсій і звярнуць увагу на яго 
дзейнасць у карысць беларускай мовы, 
культуры і на яго грамадскую дзейнасць 
для дабра грамадзян у якасці пасла Сей
ма ІІ Рэчы Паспалітай. Падляшскі ваявода 

звярнуўся з падобнай просьбай да Рады 
горада БельскПадляшскі і яго прапанова 
будзе разглядацца на пасяджэннях камісій 
і магчыма, што выпрацаванае рашэнне 
будзе выносіцца на галасаванне на сесіі 
Рады 28 лістапада, бо не будзе ўжо сесіі пе
рад 24 лістапада. У ваяводы ёсць час да 2 
снежня, каб згодна з адпаведнымі законамі 
прыняць рашэнні наконт змены патронаў 
вуліц, якіх абвінавачваюць у прапагандаван
ні камунізму, — сказаў бургамістр Бельска
Падляшскага Яраслаў Бароўскі.

Паехаў я ў Бельск, каб распытаць жы
хароў вуліцы Тарашкевіча, як ставяцца да 
яе патрона. Распаложана яна каля вуліцы 
Браньскай, з якой дарога вядзе ў Браньск. 

Спачатку трэба павярнуць направа з гэтай 
адной з галоўных вуліц Бельска ў вуліцу 
Яраслава Кастыцэвіча, беларускага дзе
яча і шматгадовага дырэктара Бельскага 
белліцэя, якая таксама была названа 
ў 1987 годзе. Далей трэба павярнуць нале
ва ў вуліцу Юзэфа Такажэвіча і вось вулі
ца Тарашкевіча. Яе жыхары сказалі, што 
ім Браніслаў Тарашкевіч не перашкаджае 
і можа астацца патронам іх вуліцы.

Андрэй Сцепанюк, дырэктар ІІ Агульнаа
дукацыйнага ліцэя з беларускай мовай на
вучання імя Браніслава Тарашкевіча ў Бель
скуПадляшскім (патрон школы з 1969 
года) кажа, што не атрымаў ніякага пісьма 
з патрабаваннем змены патрона ліцэя.

— Браніслаў Тарашкевіч быў ствараль
нікам беларускай граматыкі, пераклаў на 
беларускую мову «Пана Тадэвуша» Адама 
Міцкевіча і «Іліяду» Гамера. Вядомы ён 
нашым вучням як дзеяч польскабелару
скага памежжа, пасол Сейма ІІ РП і ахвя
ра сталінскіх рэпрэсій. Я ўсё ж лічу, што 
закалот закончыцца тым, што астанецца 
нязмененай вуліца імя Браніслава Тараш
кевіча і не будзе патрэбы змагацца за тое, 
каб Тарашкевіч астаўся нашым патронам, 
— заявіў дырэктар Андрэй Сцепанюк.

У рамках другога этапу дэкамунізацыі 
праверку біяграфій патронаў вуліц і плош
чаў у Польшчы аналізуе і ацэньвае, між ін
шым, група гісторыкаў у Кракаве, дзейнас
цю якой кіруе доктар гістарычных навук 
Мацей Коркуць. Сказаў ён у размове для 
Радыё «Свабода», што рашэнне аб дэка
мунізацыі вуліцы імя Браніслава Тарашкеві
ча ўжо прынята.

— Бясспрэчна, у яго [Браніслава Та
рашкевіча, — А. М.] ёсць заслугі перад бе
ларускай мовай. Але гэта не адмяняе яго
ную камуністычную дзейнасць, — лічыць 
доктар Мацей Коркуць.

Паявіліся таксама чуткі, што ў рамках 
дэкамунізацыі могуць быць зменены назвы 
вуліц Якуба Коласа і Янкі Купалы ў Гайнаў
цы.

— Вуліц імя Янкі Купалы і Якуба Коласа 
ў Гайнаўцы няма ў спісе 12 вуліц прадуг
леджаных да другога этапу дэкамунізацыі 
ў нашым ваяводстве, але дзейнасць пат
ронаў гэтых вуліц аналізуецца Інстытутам 
нацыянальнай памяці, — заявіла прэс
сакратар падляшскага ваяводы Анна 
Ідзькоўская. — Калі самаўрады не будуць 
згаджацца з рашэннем ваяводы ў справе 
змены назваў вуліц, могуць абскардзіць 
рашэнне ў Ваяводскі адміністрацыйны 
суд, а пасля яшчэ ў Вышэйшы адміністра
цыйны суд.

— Мы раней атрымалі спісак вуліц 
у Гайнаўцы, якіх патронаў трэба было 
памяняць згодна з законам аб дэкамуні
зацыі і мы гэта зрабілі. Не атрымалі ніякіх 
інфармацый і патрабаванняў памяняць 
патронаў вуліц Янкі Купалы і Якуба Кола
са ў Гайнаўцы, якія імі сталі ў 2007 годзе. 
Па вуліцы Купалы ўязджаецца на плошчу 
Гайнаўскага белмузея (надалей прапісаны 
ён па вуліцы 3 Мая, — А. М.), а непадалёк 
ад яе ёсць у цэнтры горада вуліца Коласа, 
па якой распаложаны гандлёвыя і паслу
говыя суполкі, напрыклад гандлю будаўні
чымі матэрыяламі, магазіны з вопраткай 
і з прадуктамі для нагляду за агароднінай, 
аўтамыйка. З вуліцы Коласа можна ўехаць 
пад маркет «Бядронка» (прапісаны па 
вуліцы Белавежскай, — А. М.). Знаходзяц
ца там таксама «скейтпарк» і шматлікія 
гаражы прыватных уласнікаў. Няма там 
прапісаных жыхароў, але ў выпадку змены 
назвы вуліцы прыйшлося б распаложаным 
па гэтай вуліцы суполкам мяняць адрасы. 
Аднак я думаю, што выдатныя беларускія 
пісьменнікі Янка Купала і Якуб Колас, якія 
моцна заслужыліся для развіцця белару
скай літаратуры і мовы, застануцца патро
намі вуліц у Гайнаўцы, — сказаў намеснік 
бургамістра Гайнаўкі Андрэй Скепка.

— Да вуліцы Янкі Купалы ў нас няма 
пытанняў. Ён не быў актыўным дзеячам 

Тарашкевіч, Колас 
— дэкамунізацыя ці заўзятасць? 
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Сваімі вачыма

Пераменная 
выснова

Ані рускі 
ані польскі свет

Няма месца

На поль скабе ла ру скім па меж жы за
раз пад к ла дзе ны і рас па ле ны чар го вы 
вы бух ны кнот. Усё дзя ку ю чы док та ру 
гі ста рыч ных на вук Ма цею Кор ку цю з ад
дзя лен ня Ін сты ту та на цы я наль най па мя ці 
ў Кра ка ве, ад каз на га ад імя сва ёй агуль
на поль скай уста но вы за дэ ка му ні за цыю 
на зваў ву ліц ва ўсёй кра і не. Сваю на ву
ко вую кар’ е ру гі сто ры ка прыс вя ціў ён 
вык ля тым жаў не рам у паў д нё вай Поль
ш чы з асаб лі вым дас ле да ван нем асо бы 
Юзэ фа Ку ра ся «Ог ня», су пя рэч лі ва га 
ва жа ка на Пад га лі, які для пра жы ва ю чых 
там сла ва каў, але і мно гіх па ля каў, з’яў
ля ец ца тым, чым для нас, бе ла ру саў, Ра
му альд Райс «Бу ры». Спа дар Кор куць, 
ра зам з ця пе раш нім стар шы нёю Ін сты ту
та на цы я наль най па мя ці Ярас ла вам Шар
кам, з’яў ля ец ца су аў та рам вы дан няў, 
прыс ве ча ных ан ты ка му ні стыч на му пад
пол лю. Ві даць, іх няя су поль ная кра каў

ская пра ца да ла яму за раз маг чы масць 
вы кон ваць ро лю ад на го з са мых най
больш да ве ра ных пі ста ле таў у па бу до ве 
ўста но вы, якая ім к нец ца стаць не толь кі 
ахоў ні кам па мя ці, але ў маш та бе Поль
ш чы вы кон ваць ро лю мі ні стэр ства гі ста
рыч най аб са лют най праў ды. А ў рам ках 
ад бу до вы і за ма цоў ван ня ідэі «Вя лі кай 
Поль ш чы» ад бы ва ец ца гэ та ча ста ў су пя
рэч лі вас ці з на коп ле ны мі га да мі аб’ ек тыў
ны мі вы ні ка мі ін шых гі ста рыч ных і ар хіў
ных дас ле да ван няў. Та му ўсім веш чу нам 
адзі най і не па дзель най зям ной гі ста рыч
най праў ды хо чац ца пры га даць сло вы 
ўра джэн ца Пад га ля, са Ста ро га Тар гу, 
свя той па мя ці ксян дза Юзэ фа Тыш не ра, 
які ў сва ёй кніж цы «His to ria fi  lo zo fi i po gó-
ral sku» сцвер дзіў: «Są trzy praw dy: świen to 
praw da, tys praw da i gów no praw da».

На Пад ляш шы, а кан к рэт на ў Бель ску
Пад ляш скім, спа дар Ма цей Кор куць ад шу
каў да дэ ка му ні за цыі ву лі цу імя Бра ніс ла ва 
Та раш ке ві ча, наз ва ную ў пра сто ры го ра да 
ў дру гой па ло ве вась мі дзя ся тых га доў. 
Пад піль най ува гай і раз г ля дам га лоў на га 

дэ ка му ні за та ра ву ліц кра і ны зна хо дзіц ца 
так са ма за раз і ву лі ца Яку ба Ко ла са ў Гай
наў цы. Сваё ста но віш ча ІНП у Вар ша ве 
пе ра даў лі стом пад ляш ска га ва я во ды бур
га міст ру го ра да без ані я кіх тлу ма чэн няў. 
Толь кі по тым у раз мо вах з жур на лі ста мі 
гі сто рык пат лу ма чыў, што пры чы най гэ
на га ра шэн ня з’яў ля ец ца змест са мой 
аў та бі яг ра фіі Та раш ке ві ча, яго ныя сей ма
выя вы ступ лен ні, ну і пры на леж насць да 
Ка му ні стыч най пар тыі За ход няй Бе ла ру сі. 
Па коль кі Бра ніс лаў Тар аш ке віч — гэ та 
асо ба агуль на бе ла ру ска га вы мя рэн ня, 
а не толь кі пад ляш ска га, яс ным ста ла, 
што ма ем ужо чар го вы поль скабе ла ру скі 
між на цы я наль ны кан ф лікт на гі ста рыч най 
ас но ве. Ад нак жа ці не за над та мно га па
лёў кан ф лік таў ад кры ла за раз «поль ская 
гі ста рыч ная па мяць» са сва імі су се дзя мі? 
Быць пас ва ра ным з усі мі гэ та не прык ме
та муд рас ці. Ме на ві та і та кі мі кро ка мі 
шмат га до вы імідж Поль ш чы як сяб ра 
бе ла ру скай спра вы ся род бе ла ру ска га 
гра мад ства во кам г нен на рас сып лец ца 
ў пыл і прах. Бе ла ру сам не па трэб ны ані 

ру скі, ані та ко га кштал ту поль скі свет. 
Ёсць над чым па ду маць усім тым, ка му 
«мі сія крэ сы» не кі ну ла ся цалкам на во-
чы і маз гі. На ту раль най пас ля доў нас цю 
та ко га па ды хо ду ІНП з’яў ля ец ца і аў та ма
тыч нае ду ман не пра ад но са шмат га до
вых, важ ней шых апі рыш чаў бе ла ру скас ці 
на Пад ляш шы — Бель скі лі цэй імя Бра ніс
ла ва Та раш ке ві ча. Жур на ліст Ра дыё Сва
бо да за пы таў ся ў спа да ра Кор ку ця:

„— У Бель ску ёсць лі цэй Та раш ке ві ча. 
Ці наз ва гэ тай уста но вы так са ма бу дзе 
зме не ная?

— Гэ та гра мад ская ўста но ва. А пат
рон — гэ та ўзор для пе рай ман ня. І які 
Та раш ке віч дае пры клад мо ла дзі? Вы хо
дзіць, што мы ка жам: бя ры це пры клад 
з пат ро на, дзей ні чай це су праць Поль ш
чы на ка рысць ка му ніз му. Ці ха це лі б вы 
так вы хоў ваць сва іх дзя цей? Я — не».

Ша ноў ны Пан, я як баць ка, а ў мі ну
лым абі ту ры ент фа куль тэ та гі сто рыі Вар
шаў ска га ўні вер сі тэ та, бы лы на стаў нік 
гі сто рыі ў Бе ла ру скім лі цэі ў Гай наў цы, 
а так са ма як звы чай ны гра ма дзя нін Поль
ш чы не ха чу, каб для мі льё наў дзя цей 
і мо ла дзі ў ма ёй кра і не пры кла дам для 
пат ры я тыз му і ча ла ве ча га вы ха ван ня бы
лі, між ін шым, дзе ян ні Ра му аль да Рай са 
«Бу ра га» і ін шых вык ля тых жаў не раў, 
у якіх на ру ках кроў ня він ных да рос лых 
і дзя цей. Так са ма і бе ла ру ская кроў. 
У Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча пры нам сі ня
ма кры ві на ру ках.

Яў ген ВА ПА

Кошт вы ха ван ня ад на го фа шы ста 
ў Поль ш чы, па доб на як дэ мак ра та і анар
хі ста, у ця пе раш ні час скла дае 200 ты сяч 
зло тых. Гэ ты пе ры яд лі чыц ца з яго дня 
на ра джэн ня да да сяг нен ня паў на лец ця. 
Пры па ры дэ ма кра таў ці фа шы стаў вы ха
ва ных у ад ной і той жа сям’і гэ тыя вы дат кі 
па вя ліч ва юц ца да 370 тыс. А пры трой цы 
— да паў мі льё на. Пры шас цёр цы або 
вась мёр цы дзя цей у сям’і гэ тая ліч ба ўзра
стае да мі льё на ці больш. Шмат дзет насць, 
зна чыц ца, вель мі да ра гая, але гэ та не зна
чыць, што на гэ та мо гуць да зво ліць са бе 
толь кі ба га тыя. Вы хоў ва ец ца дзя цей, як 
дасць Бог і па баць коў скай кла пат лі вас ці, 
не за леж на ад іх лі ку. Праб ле ма зак лю ча
ец ца ў тым, што шы ро ка рас паў сю джа ная 
хва ля па пу ліз му і ксе на фо біі вык лі ка ныя 
ПіС ужо вы кід вае і бу дзе вы кід ваць усё 
больш і больш дзя цей і да рос лых у блі жэй
шы час на бе раг фа шыс ц кай ідэ а ло гіі. 
Гэ та ро біц ца з да па мо гай аду ка цый най 
ін дак т ры на цыі, срод каў ма са вай ін фар ма
цыі, пэў ных кас цель ных ка на лаў і агуль най 
тэн дэн цыі гра мад ска га наст рою. Вы дат кі 
на вы ха ван не, ха ця ця пер та кія са мыя для 
паз ней ша га фа шы ста або дэ мак ра та, 
у бу ду чы ні, ад нак, ака жуц ца не су раз мер
ны мі. Прый дзец ца до ра га пап ла ціц ца ўсім 
па ля кам, ці то яны па па хо джан ні габ рэі, 
бе ла ру сы ці ўкра ін цы. Усім, у тым лі ку і па
ля камфа шы стам.

Пры ве дзе ныя вы шэй ліч бы з’яў ля юц
ца прыб ліз ны мі, але яны ста ты стыч на 
пра віль ныя. Да тыч ныя яны не толь кі да 
фа шы стаў, але і ўсіх, па пры ро дзе бе зы
дэй ных дзя цей, якія па роз ных пры чы нах 
дэк ла ру юць ся бе дэ мак ра та мі ці фа шы
ста мі, ка лі толь кі вы ра стуць з дзі ця чых 
на га ві чак ці аку рат ных су ке на чак. Не а ба
вяз ко ва толь кі фа шы ста мі ці дэ мак ра та мі. 
Мо гуць стаць анар хі ста мі або та кі мі, што 
ўсё ма юць у зад ні цы. Да рэ чы, та кой за яве 
ў вы пад ку ма ла до га ча ла ве ка рэд ка па пя
рэд ні чае свя до мы одум. Што ж, цяж ка пат
ра ба ваць яго ад звы чай на няў стой лі ва га 
ма ла дзё на. Зда ец ца, што яго фі ла соф скія 
або па лі тыч ныя ра шэн ні, кож ны раз аб ме
жа ва ныя фе но ме нам ча су і пра ні ка ю чых іх 
ідэ а ло гій, у якіх ён спее. Уп лыў ася род дзя 
і ін дак т ры на цыя вы ха ван ня, якім так са ма 
пад ля гае, у да дзе ным кан тэк с це ма юць 
дру га рад нае зна чэн не. У га ды ма ёй ма ла

дос ці пі кам ідэ а ла гіч на га ас п рэч ван ня бы
лі так зва ныя на га ві цызва ны і хі пі саў скія 
«па цыф кі». Ад па вя да лі ім толь кі доў гія, 
тлу стыя ва ла сы і не жа дан не шэ ра га мы
ла, якое з’яў ля ла ся сі но ні мам ка му ніз му. 
Страс на чы та лі ла ці на а ме ры кан скую, 
ра сій скую і аме ры кан скую лі та ра ту ры, 
фран цуз скіх эк зі стэн цы я лі стаў, эза тэ рыч
ныя пра цы Гур джы е ва і на па ло ву анар хі
стыч ныя Кра пот кі на. Вось гэ та быў ка нёк. 
Пры нам сі, у ма ім ася род дзі. У ін шых, па
ра лель ных, ма ла дыя лю дзі ад да ва лі пе ра
ва гу ка ля ро вым чу бам або гі тоў скім та ту. 
Я не ве даю, што яны чы та лі, і ці ўво гу ле 
яны чы та лі і што яны ас п рэч ва лі. Мы жы
лі ў асоб ных, ад лу ча ных адзін ад ад на го 
све тах. Мы ўсе жы лі ў Поль ш чы. У лю бым 
вы пад ку мы ас п рэч ва лі да дзе ную рэ аль
насць. Яш чэ та ды мы не ве да лі, што рэ аль
насць заў сё ды та кая, якая ёсць. І ў гэ тым 
сэн се яна няз мен ная. Змя ня ец ца толь кі 
кан тэ ста цый ная эк с п рэ сія. Толь кі што ас
п рэч ван не не су па дае са свя до мым ак там 
ідэ а ла гіч на га вы ба ру. Гэ та пры хо дзіць паз
ней. Ча сам, за над та поз на, каб пра ве рыць 
свае фі ла соф скія і ідэ а ла гіч ныя звыч кі. Ці 
про ста іл жы выя пе ра ка нан ні?

Што ты чыц ца фак тыч на га кош ту 
ўзга да ван ня фа шы ста ў Поль ш чы, гэ та 
не ма лая су ма. Не ін шая, ад нак, чым тая 
на вы ха ван не дэ мак ра та. У абод вух вы
пад ках гэ тыя ліч бы не каль кі га доў та му 
бы лі б на не каль кі ты сяч мен шыя. У час 
«ка му ны», на ват з улі кам ка э фі цы ен та 
ін ф ля цыі, на ват мен шыя. Ад нос на, вы ха
ван не мя не на са цы ялдэ мак ра та з лі бе
раль ны мі схіль нас ця мі з эле мен та мі анар
хасін ды ка ліз му каш та ва ла ма іх баць коў 
у час «ка му ны» ка ля 100 ты сяч зло тых. 
Вы дат кі, па не се ныя імі, не су раз мер ныя 
да кош ту вы ха ван ня сён няш ніх і заў т раш
ніх фа шы стаў. Асаб лі ва заў т раш ніх, якіх 
пад т рым лі вае пра гра ма Пі Су «Сям’я 500 +». 
Вар та на га даць, што гэ тая пра гра ма фі
нан су ец ца за кошт дзяр жаў на га доў гу, 
які прый дзец ца па га шаць бе не фі цы ян там 
— усім дзе цям ахоп ле ным і не а хоп ле ным 
гэ тай пра гра май. А яна, вар та пад к рэс
ліць, вы со ка ін ф ля цый ная.

Мі ра слаў ГРЫ КА

Ня ма бе ла ру сам мес ца на гэ тым све це. 
Ні бы та і пла не та на ша вя лі кая, а су свет яш
чэ боль шы — не каль кі на шых су ай чын ні каў 
на ват у кос мас злё та лі за апош нія дзе ся ці
год дзі. А вось на зям лі — ні як не зна хо дзіц
ца мес ца. Ні бы та і дзяр жа ву сваю ма ем, 
ды не абыякую — аж но тры нац ца тая (!) па 
плош чы ў Еў ро пе амаль з паў сот ні дзяр жаў 
кан ты нен та. Вось па ра докс які — дзяр жа ва 
Рэс пуб лі ка Бе ла русь ёсць, а бе ла ру сам на 
207 ты ся чах квад рат ных кі ла мет раў мес ца 
ня ма. Сён няш няя РБ — адзі ная кра і на з бы
лых рэс пуб лік СССР, якая пас ля доў на пра
цяг вае ру сі фі ка цыю. Пра гэ та га во рыц ца 
ў вы ні ках ня даў ня га дас ле да ван ня бры тан
скай га зе ты „The Fi nan cial Ti mes”, якім ня ма 
пад ста вы не ве рыць. Усе, хто тры ма ец ца 
ка рэн най мо вы ты туль най на цыі — бе ла ру
скай, тут не пат рэб ныя і ліш нія.

Возь мем, пры кла дам, сі ту а цыю з бе ла
руш чы най у Грод не. Мяс цо вая ўла да даў но 
зніш чы ла ўсе бе ла ру ска моў ныя шко лы і дзі
ця чыя сад кі, „вы кар ча ва ла” не за леж ныя 
ме дыі, „за чыс ці ла” вы шэй шыя на ву чаль ныя 
ўста но вы ад бе ла ру ска моў ных вык лад чы
каў, заг на ла ў рэ зер ва цыі дроб ныя па лі тыч
ныя струк ту ры і не дзяр жаў ныя бе ла ру скія 
ар га ні за цыі. Мож на бы ло б і су па ко іц ца. 
Але ж вя ліз ны рэп рэ сіў ны і ад мі ніст ра цый
ны апа рат фак тыч ных дар ма е даў му сіць не
як ап раў д ваць сваё іс на ван не і дзяр жаў нае 
фі нан са ван не на да лей. На мі ну лым тыд ні 
гро дзен ская ўла да фак тыч на спы ні ла дзей
насць ма стац кай га ле рэі „Кры га”, якая мес
ці ла ся ў су поль ным па мяш кан ні з Цэн т рам 
га рад ско га жыц ця. Не да юць пра ца ваць 
па сут нас ці апош ня му бе ла ру ска моў на му 
куль тур на му ася род ку, пры чым у са мы под
лы спо саб. Ніх то, ка неш не, не ка жа, і ма ла 
хто ве дае, у якім ка бі не це і які мі „чор ны мі 
пал коў ні ка мі” пры ня тае гэ тае ра шэн не. 
Ула да пры сы лае ней кіх ка му наль ні каў, якія 
шу ка юць фар маль ныя за чэп кі, выс мок т ва
юць з паль ца ні бы та па ру шэн ні і за бі ва юць 
фа не рай дзве ры ў дру гі па кой ася род ка. 
А то раз гу ля ла ся бе ла руш чы на аж но ў двух 
па ко ях на плош чы 40 квад рат ных мет раў, 
хо піць ёй і 20ці! Пры га да ла ся, як ана ла гіч
ным чы нам за бі ра лі ся па мяш кан ні ў га зе ты 
„Па го ня”, Та ва ры ства бе ла ру скай мо вы 

і ін шых. Та ды мяс цо выя ўла ды сцвяр джа лі 
пра ава рый насць бу дын ка і ўрэш це „ўра та
ва лі” го рад ад „не бяс пе кі”. Неў за ба ве ў тых 
па мяш кан нях мяс цо вая на мен к ла ту ра ад чы
ні ла свае ган д лё выя кра мы, якія пра цу юць 
і па сён няш ні дзень. І з бу дын кам тым ні чо
га не зда ра ец ца, не як ён ад ра зу і на доў га 
пе ра стаў быць ава рый ным.

Але пла кац ца не бу дзем. Нех та з бе ла
ру саў неў за ба ве са праў ды па ве рыць у бо
га аб ра насць на ша га на ро да, бо так, як 
бе ла ру саў, ма ла ка го ніш чы лі, пе рас ле да
ва лі апош нія тры ста га доў на іх жа зям лі. 
Не ка то рыя з ма ла дых на пэў на ра ды ка лі зу
юц ца, бо не бы вае бя скон цым цяр пен не 
на ро да, на ват та ко га за ко на пас лух мя на га 
як бе ла ру скі. Нех та ўрэш це плю не і з’е дзе 
за мя жу, як з’е ха лі ўжо дзя сят кі ты сяч су ай
чын ні каў. Баль шы ня ж бе ла ру саў, сціс нуў
шы зу бы, пра цяг не жыць ці іс на ваць у гэ
тай, на скрозь ат ру ча най чу жын скай мо вай 
і чу жын скі мі па рад ка мі, ат мас фе ры.

Ня ма бе ла ру сам мес ца і за ме жа мі Рэс
пуб лі кі Бе ла русь. Вось ужо ў рам ках так 
зва най дэ ка му ні за цыі поль скі Ін сты тут на
цы я наль най па мя ці хо ча лік ві да ваць на Пад
ляш шы наз вы з імё на мі бе ла ру саў Яку ба 
Ко ла са і Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча. Амаль 
та го бед на га Та раш ке ві ча з Дзяр жын скім 
у адзін шэ раг па ста ві лі ўжо. Але ж, па но ве, 
трэ ба хоць тро хі ве даць гі сто рыю і быць 
аб’ ек тыў ны мі. Што ж зла чын на га зра біў Та
раш ке віч? Толь кі тое, што ў пэў ны гі ста рыч
ны пе ры яд пры на ле жаў да ка му ні стыч най 
пар тыі. Нель га ж су дзіць ча ла ве ка толь кі за 
яго ле выя по гля ды. Тым больш, як слуш на 
заў ва жыў гі сто рык Алег Ла ты шо нак, Та раш
ке віч свае па мыл кі аку піў улас най жах лі вай 
смер цю. Нель га ж ста віць на ад ну дош ку ка
таў НКВД і іх ах вяр! Бе ла ру сы ж ша ну юць 
Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча за яго бе ла ру скую 
гра ма ты ку, за шмат га до вую пе да га гіч ную 
і куль тур ную пра цу на бе ла ру скай ні ве, 
урэш це за тое, што пе ра кла даў Міц ке ві ча 
на бе ла ру скую мо ву. Хо чац ца ўсё ж спа дзя
вац ца, што ІНП па ды дзе да гэ та га пы тан ня 
аб’ ек тыў на, з улі кам мер ка ван ня вя до мых 
бе ла ру скіх гі сто ры каў Поль ш чы і Бе ла ру сі. 
І што фар ма лі стыч ным не а бач лі вым ра шэн
нем не бу дуць пап са ва ны ста сун кі па ля каў 
і бе ла ру саў, няп ро стыя ў гі сто рыі, але да
стат ко ва доб рыя апош нія двац цаць га доў.

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Ірэ на Паў лю чук спя ва ла 
ў га ра доц кім хо ры, праз га ды 
наз ва ным «Рас с пя ва ным Га
рад ком», з са ма га па чат ку. Ра
сказ ва ла на шас ці дзе ся ці год
дзі яго дзей нас ці з го на рам 
і шчас лі вай ус меш кай: „Мы 
— адзін з пер шых неп ра фе сій
ных ка лек ты ваў бе ла ру скай 
пес ні, які з’я віў ся на Пад ляш
шы”. І яна ад на са зна ка вых 
асоб бе ла стоц кай бе ла ру скай 
на род най пес ні, не за быў ная, 
якая ўсё жыц цё ёй ад да ла. 
Адз на ча ла на юбі леі га ра доц
ка га хо ру Ве ра Та ра сэ віч, збі
раль ні ца па мя так з гі сто рыі 
ка лек ты ву, аў тар ка аль бо ма 
«Ле ген да га ра доц кай куль ту
ры — „Рас с пя ва ны Га ра док”»

— Кож ны, хто ўсту піў у кан такт з са
праўд ным за па лам фар мі ра ван ня сва іх 
ін та рэ саў, доб ра ве дае, коль кі моц най 
во лі, на стой лі вас ці і аса бі стых ах вяр 
па тра буе ма ста цтва ў са ма дзей нас ці. 
Трэ ба пе ра а до лець шэ раг ар га ні за цый
ных цяж кас цей, зба лан са ваць ся мей ныя 
і пра цоў ныя аба вяз кі, і пры свя ціць свой 
аса бі сты час. У сваю чар гу, ка лек тыў 
хва ляць за жы ву часць і даў га веч насць, 
а так са ма вы со кія ма стац кія ўме лас ці. 
Слу ха чы ўдзяч ныя за мо ман ты ра дас ці 
і пры клад ма дэ лі для пе рай ман ня. Га
ра доц кі ха ра вы ка лек тыў «Рас с пя ва ны 
Га ра док» з’яў ля ец ца ад ным з най ста рэй
шых, са мых леп шых і са мых ак тыў ных 
ка лек ты ваў ма стац кай са ма дзей нас ці 
бе ла ру скай мен шас ці ў Поль ш чы.

А Ірэ на Паў лю чук, у той час ужо 
пен сі я нер ка, ро дам з Га рад ка, якая ад 
га доў жы ла ў Бе ла сто ку, па ста ян на да
яз джа ла ў Га ра док на рэ пе ты цыі і вы
ступ лен ні. Спя ва ла аль там. У ка лек ты
ве, які пер шае афі цый нае вы ступ лен
не меў 8 са ка ві ка 1954 го да, яна ад 
кан ца 1953 го да. Паза вы ступ лен ня мі 
ў ка лек ты ве зда бы ла шмат пос пе хаў, 
спя ва ю чы со ла або ў ду э тах. «З’яў ля
ец ца пры кла дам вель мі дыс цып лі на ва
най сяб роў кі ка лек ты ву, а яе ве ды пра 
ка лек тыў — хра ні кёр скія», — ко рат ка 
ад зна ча ла ся ў аль бо ме. І за плён ную 
і руп лі вую та ле на ві тую дзей насць 
Ірэ на Паў лю чук уз на га родж ва ла ся 
дзяр жаў ны мі і рэ гі я наль ны мі адз на ка
мі — «Зас лу жа ны для Бе ла сточ чы ны», 
«Зас лу жа ны для поль скай куль ту ры», 
Брон за вым, Ся рэб ра ным і За ла тым 
Кры жа мі за слу гі...

— Мне зда ец ца, што Ірэ ны Паў лю
чук на леж на не да ца ня лі, — ус па мі нае 
Сця пан Ко па, які па чаў су пра цоў ні
цтва з га ра доц кім хо рам у 1967 го дзе 
і пра ца ваў з ім аж да ХХІ ста год дзя. 
— Яш чэ гэ та не быў «Рас с пя ва ны Га
ра док» а про ста ва каль ны ка лек тыў 
«Га ра док». І ад ра зу я ўба чыў Ірэ ну 
Паў лю чук як жан чы ну вель мі сціп лую, 
вель мі кан к рэт ную. На кож ную рэ пе ты
цыю пры хо дзі ла яна пер шай. А яе спеў 
ха рак та ры за ваў ся аб са лют на вык лю чым 
аль там. Ты по вым на род ным аль там. Яна, 
ка лі ву чыў я пер шую ме ло дыю — сап ра
ны, са ма ад ра зу пад хоп лі ва ла дру гі го
лас. Ме ла та кое па чуц цё гар мо ніі. Не бы
ло для яе праб ле мы спя ваць дру гім го ла
сам, ці на ват пер шым. Гэ та ў за леж нас ці 
ад та го, якая шка ла пес ні. Пад хоп лі ва ла 
заў ж ды дру гі го лас, каб спя ваць сва ім на
ту раль ным го ла сам. Ка лі пры хо дзі ла ся 
раз вуч ваць пес ню на тры га ла сы, ад ра зу 
сваю ме ло дыю ху цень ка апа ноў ва ла, 
а ка лі пана род на му да да ва ла сваё суп
ра ва джэн не, а трэ ба бы ло кры ху інакш, 
як я ап ра ца ваў, ад ра зу раз вуч ва ла. Ме
ла да ска на лую па мяць. Хут ка прыс вой ва
ла ўсе сло вы, і на чар го вую рэ пе ты цыю 
ве да ла ўсю пес ню. Гэ та бы ло ха рак
тэр нае — пры хо дзі ла пер шай, і сва ім 
го ла сам — спе цы фіч ным, не паў тор ным 
— спя ва ла дру гі ці трэ ці го лас. Ка лі мы 
ўжо ра зыш лі ся, яна за ста ла ся ў «Рас  спя
ва ным Га рад ку», але па коль кі з’е ха ла 
ў Бе ла сток, вы сту па ла і ў «Крын і цы». 
Яе го лас заў сё ды я чуў — ён вы лу чаў ся 
ся род ін шых сва ім ха рак тэр ным ко ле
рам, — ад ра зу чу ец ца, што ў гэ тай гру пе 
спя вае Ірэ на. Спя ва ла так са ма ў ду э це. 
Най даў ней шы ду эт у яе быў з Га ле най 

Кот. І я з ёю спя ваў, ка лі Юр кі На лі вай кі 
яш чэ не бы ло. Пас ля спя ва лі мы ра зам 
— Ірэ на, На лі вай ка, я, у роз ных кан фі
гу ра цы ях. Спя ва ла Ірэ на яш чэ з ін шы мі 
жан чы на мі, так са ма со ла, свае не паў тор
ныя пес ні, якія да ве да ла ся ў свае ма мы. 

Вель мі па ва жа ла сва іх баць коў. Яе ся
стра, Га ле на, так са ма ня даў на адыш ла... 
Яш чэ най ма лод шая Кры сю чан ка, Ва ля, 
за ста ла ся...

— Ірэ на бы ла та кой асо бай, якая не 
ча ка ла, а іш ла з той пес няй да лю дзей, 
— да дае Сця пан Ко па. — А як са мая жан
чы на — скром ная, вель мі сар дэч ная, ад к
ры тая. Не маг ло быць у яе ні я кай свар кі, 
ча гось, што лю дзей дзя лі ла б. Заў сё ды 
бы ла за тым, што лю дзей яд нае. «Рас с
пя ва ны Га ра док» узяў гэ тую наз ву толь кі 
ў 1979 го дзе, ка лі мы па е ха лі ў Мінск, 
ме лі мы аб мен з бе ла ру скім ка лек ты вам 
з фаб ры кі, дзе бу да ва лі стан кі, вель мі 
пры ем ным ка лек ты вам, з якім мы на вед
ва лі ся. «Пры е хаў да нас з Бе ла сточ чы ны 
рас с пя ва ны Га ра док!» — аб’ я ві ла нас 
вя ду чая. Спа да ба ла ся нам гэ та і ўзя лі 
мы гэ та за наз ву ка лек ты ву. Ірэ не Паў
лю чук вель мі спа да ба ла ся гэ тая спеў ная 
наз ва... Ка лі хтось ці яш чэ не дас пеў ваў, 
Ірэ на пад с пеў ва ла, сар дэч на, вет лі ва, 
пас луж лі ва. Та кая не пас рэд ная, доб рая 
жан чы на... Час ішоў, мы спя ва лі ра зам. 
Я спя ваў з Га рад ком да 2002 го да. Я ады
шоў ад «Рас с пя ва на га Га рад ка» зза 
зу сім дро бяз ных пры чын, не звя за ных 
з ка лек ты вам. З мно гі мі сяб ра мі ка лек ты
ву я сяб ра ваў. Зда ра ла ся, што з рэ пе ты
цыі пад во зіў Ірэ ну да до му. Зап ра ша ла на 

чай. Дык па ся дзе лі, па га ва ры лі, па жар та
ва лі. Бы ла вель мі гас цін ная. Ка лі чаю не 
вып’ еш — не вы пус ціць да до му! Усіх ча
ста ва ла сва ім пі рож ным. Так са ма ка лі су
пра цоў ні чаў з Га рад ком ін шы ін ст рук тар, 
дык заў сё ды пры во зі ла для яго бу тэр б
ро ды, бо пры яз джаў ён з Га род ні. Да па
ма га ла яму і ў нач ле гах, бо на па чат ку не 
бы ло яму дзе жыць, ка лі пры яз джаў на 
рэ пе ты цыі. Для ўсіх лю дзей бы ла гас цін
ная і ад к ры тая. Дзя лі ла ся так са ма тым, 
што ёй збы ва ла, ад да ва ла. Бы ла вель мі 
кан к рэт ная — што зап ла на ва ла, тое і рэ
а лі за ва ла.

— Ін шы бок яе жыц ця, — уз ды хае 
Сця пан. — Вель мі яе лёс цяж кі быў. 
Ка лі я ўжо быў у Га рад ку, яна са сва ім 
Дміт рам (Мет кам яго зва лі) тур ба ва ла ся. 

Лю біў ён моц на вы піць і ча ста до ма не 
бы ваў, а ка лі што до ма меў — не за бу ду, 
меў та кі пры го жы спраў нень кі ма та цыкл 
«Ява» — пра да ваў на га рэл ку. Ірэ на ўсё 
тое му сі ла цяр пець, ха ця не сва ры ла ся, 
не грыз ла ся. Праз та го му жа мно га, 
мно га па ку та ва ла. По тым та кая тра ге
дыя з дач кою: Ева пер шы раз па е ха ла 
на ве даць сва іх свёк раў і му жа ў Шта тах, 
і ў Ка бац кіх ля сах са ма лёт раз біў ся. Ева 
бы ла ма ёй ву ча ні цай, і я быў вы ха ва це
лем яе кла са, і на стаў ні кам му зы кі. Тая 
яе да чунь ка Ева — та кая мі лая, сар дэч
ная, вель мі пры го жая, вый ш ла за муж, 
і вось та кое няш час це... Стра ціць дзі ця, 
якое да ва ла столь кі ра дас ці, а ў Ірэ ны 
бы ла ўжо ўну чач ка... З му жам Ірэ на 
прак тыч на не рас хо дзі ла ся, па га дзі ла ся 
з тым, як яно ёсць. Ён пас ля ады шоў ад 
яе. Лёс та кі скла да ны. Але Ірэ на на апу
ска ла рук. Не па да ла ду хам. Пла ка ла, 

пла ка ла ў свой час. Усе яе пад трым лі
ва лі. Жыць жа трэ ба. Мо жа, па ма га ла 
ў тым ёй пес ня, ра дасць, што яна вы хо
дзі ла да лю дзей і нес ла гэ тую ра дасць 
ад ся бе.

... — Што ска заць яш чэ пра яе, — уз
ды хае Сця пан Ко па. — Цу доў ны, пры
го жы ча ла век. І ўме ла вель мі аку рат на, 
пры го жа ап ра нуц ца. Го жа, чыс цень ка, 
дап ра са ва на, про ста да пеш ча на. Пры го
жа пры ча са ная, што хо ра ша скры ва ла 
яе «за пасць» на чэ ра пе. Ва ла сы ў яе 
ві лі ся, і яна пры го жа іх пры чэс ва ла, дык 
не бы ло ві даць для та го, хто не ве даў, 
што мае та кую праб ле му. А тая за пасць 
ме ла так са ма ўплыў на яе зда роўе. Ні
ко лі не ен ча ла, не на ра ка ла. Ля чы ла ся, 
хва рэ ла, але ста ра ла ся да па маг чы сва ім 

сяб рам пасу сед ску, вы хо ваў ва ла ім 
дзя цей аж да рас лі. І ў апош ні час яны 
ёй да па ма га лі як маг лі, і вы ка на лі яе 
апош нюю во лю.

... Ка лі Гарадок вы сту піў пер шы 
раз у 1954 го дзе, ад ра зу бы ў заў ва
жа ны. Бы лі ў ім не паў тор ныя га ла сы. 
Ап ра ча Ірэ ны цу доў ны го лас — альт 
быў у Аляк санд ры Яроц кай: яе го
лас быў моц ны і глы бо кі як звон, як 
у Люд мі лы Зы кі най! Та кі лю дзям, якія 
столь кі ўкла лі ў гра мад скае жыц цё, за 
жыц ця па ста віць вар та пом нік! Ірэ на 
не лі чы ла ся ані з гро шам, ані з ча
сам. Столь кі да ез даў, трэ ба штось ці 
і з’ес ці. Дзе ні бы ла, ні ко лі не еха ла 
з пу сты мі ру ка мі. Ча ста ва ла ўсіх. Заў
сё ды з ус меш кай, з жар там. І ад ра зу 
ўклю ча ла ся са сва ім го ла сам, ка лі 
хтось толь кі па чы наў спеў. Збі ра ла 
ўсе пес ні, за піс ва ла. Ёй моц на ў гэ тым 
па ма га ла Га лен ка Ля хо віч — у за пі се 
пе сень. Ірэ на вель мі лю бі ла ўсё мець 
пры го жа, так са ма за пі са ныя пес ні. 
А Га лен ка — про ста ка ліг раф. І ўсё гэ
та за пі са ла ў пры го жых, спе цы яль ных 
сшыт ках.

— Я так ха це ла, каб Ірэ на Паў лю
чук, з ро ду Кры сюк, вы сту пі ла на 
юбі леі ра зам з Га ле най Кот — як спя
ва лі ка лісь у ду э це. Але не бы ло гэ та 

маг чы ма, — уз ды хае Га ле на Ля хо віч. 
— Ез дзі ла з на мі яна, хво рая, у той час, 
ка лі хі мію ат рым лі ва ла, на на шы вы ступ
лен ні ў Скер ня ві цы. Ніх то больш як яна 
не ад да ваў усіх сіл для ка лек ты ву. Так 
ха це ла жыць! Спя ваць. Заў сё ды пе дан
тыч на, гу стоў на ап ра ну тая, пры го жая, 
да стой ная. Мне яны ўсё сняц ца: Ні на Цы
ва нюк, Юр ка На лі вай ка, Ірэ на Паў лю чук 
і яе дач ка Ева, Оля Мядз ве дзе ва, На дзя 
Па рэм б ская, што свой строй пе ра да ла 
мне, ка лі я ста ла з імі вы сту паць... Спя ва
юць з на мі. А Ірэ на, як заў сё ды на на шы 
вы сту пы, пры яз джае з гас цін цам, па ча
стун кам, каб усім ха пі ла... Аста ла ся яна 
ад на ў кра і не, ад п ра ві лі яе на той свет 
сяб рысу се дзі, дак та ры Іа ан на і Та маш 
Фі лі поў скія. А яе сап раў д най сям’ ёй бы лі 
на гэ тай зям лі «Рас с пя ва ны Га ра док» 
і «Кры ні ца»...

Мі ра ЛУК ША

Рас с пя ва ная 

Ірэ на
 З Віктарам Маланчыкам пасля канцэрта ў Залуках
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пар тыі, як Та раш ке віч. На ват у са вец кай 
лі та ра ту ры ён шу каў для ся бе мес ца. 
На ват ка лі не ўсё ў яго бі яг ра фіі бы ло 
ідэ аль нае, то ён з’яў ля ец ца бяс с п рэч ным 
сім ва лам бе ла ру скай куль ту ры. І мы гэ та 
ша ну ем. У Ку па лы ёсць ву лі ца ў Гдань ску. 
Мы не звяр та лі ся на конт за ме ны яго ву
лі цы. Бе ла ру сы — бліз кі нам на род і ў іх 
шмат ге ро яў. Яны так са ма бы лі ах вя ра мі 
та та лі та рыз маў. Над Ко ла сам мы яш чэ 
пра цу ем, — ска заў для Ра дыё «Сва бо да» 
док тар Ма цей Кор куць. Стар шы ня Ін сты
ту та на цы я наль най па мя ці Ярас лаў Ша
рэк, які ў Грод не ўдзель ні чаў у су стрэ чы 
гі сто ры каў, ска заў для Поль ска га ра дыё, 
што Ін сты тут яш чэ кан чат ко ва не вы ра
шыў спра ву наз вы ву лі цы Бра ніс ла ва 
Та раш ке ві ча ў Бель скуПад ляш скім. Сам 
стар шы ня ІНП га то вы на ла дзіць спат кан
не поль скіх і бе ла ру скіх гі сто ры каў, прыс
ве ча нае Бра ніс ла ву Та раш ке ві чу, каб аб
мер ка ваць да ку мен ты і па чуць ар гу мен ты 
бе ла ру скіх гі сто ры каў.

— Я ду маю, што гэ та доб рае ра шэн
не, зап ра сіць бе ла ру скіх гі сто ры каў, каб 
па ка заць ім да ку мен ты і за явы Бра ніс ла
ва Tа раш ке ві ча, якія свед чаць аб тым, 
што Ін сты ту ту на цы я наль най па мя ці бу
дзе цяж ка пры няць гэ тае ра шэн не, — за
я віў для Поль ска га ра дыё стар шы ня ІНП 
Ярас лаў Ша рэк.

— Ня ма пад стаў, каб дэ ка му ні за ваць 
ву лі цу Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча ў Бель ску
Пад ляш скім. Та раш ке віч быў па та ем ным 
чле нам Ка му ні стыч най пар тыі За ход няй 
Бе ла ру сі, але ж не зай маў ся зброй ным 
зма ган нем з поль скай дзяр жа вай і не 
спры чы ніў ся да смер ці жы ха роў поль скай 
дзяр жа вы. Зай маў ся ён пар ла мен ц кай 
дзей нас цю, бу ду чы пас лом Сей ма РП. 
Пат ра ба ван не Ін сты ту та на цы я наль най па
мя ці і пад ляш ска га ва я во ды змя ніць наз ву 
ву лі цы Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча ў Бель ску 
ўжо вык лі ка ла ад моў ныя эмо цыі ся род 
бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны і мо жа мець 
ад моў нае ўздзе ян не на вуч няў Бель ска га 
бел лі цэя, якія лі чаць Та раш ве ві ча да стой
ным пат ро нам свай го лі цэя. Та раш ке віч 
перш за ўсё зма гаў ся за бе ла ру скую мо
ву і куль ту ру. З тур мы ў Поль ш чы тра піў 
у Са вец кі Са юз, аб ме не ны на Фран ціш ка 
Алях но ві ча, і там пра ца ваў у ка рысць 
бе ла ру скас ці, а пас ля за гі нуў як ах вя ра 
ста лін скіх рэ прэ сій. Тым бо лей ня ма пад
стаў дэ ка му ні за ваць ву лі цы вы дат ных 
бе ла ру скіх пісь мен ні каў Ян кі Ку па лы і Яку
ба Ко ла са ў Гай наў цы, аб чым так са ма 
па я ві лі ся чут кі. У паз ней шы са вец кі час 
Яку ба Ко ла са і Ян ку Ку па лу пры му сі лі 
хва ліць ка му ні стыч ны лад. У іх не бы ло 
вы ба ру і ка лі б не ўсхва ля лі са вец кую рэ
ча іс насць, ча ка ла б іх смерць. Пры на леж
насць Ко ла са і Ку па лы да ка му ні стыч най 
пар тыі так са ма не дае пад стаў дэ ка му ні
за ваць ву лі цы наз ва ныя ў іх го нар. Ка лі б 
бы ло кан чат ко вае ра шэн не пе рай ме на
ваць ву лі цы Ян кі Ку па лы і Яку ба Ко ла са 
ў Гай наў цы, гэ та бы ло б пе ра ступ лен не 
мя жы нез ра зу мен ня і ды я лог па між поль
скай і бе ла ру скай на цы я мі стаў бы вель мі 
скла да ным, — ска заў бе ла ру скі гі сто рык, 
пра фе сар Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку Алег 
Ла ты шо нак.

Тэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Спра ва аб пе рай ме на ван ні ву лі цы Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча 
ў Бель скуПад ляш скім яш чэ не вы ра ша на. Бель скае са ма кі ра
ван не бу дзе аб скар дж ваць ра шэн не. А Бе ла ру скае гі ста рыч
нае та ва ры ства пад рых та ва ла аб г рун та ван не. Са стар шы нёй 
Бе ла ру ска га гі ста рыч на га та ва ры ства пра фе са рам Але гам 
Ла ты шон кам па гу та рыў наш ка рэс пан дэнт.

Ра дыё Ра цыя: — Па лі чы лі, што Та раш ке віч не толь кі ка му
ніст, але і пры хіль нік ста лі ніз му. 

Алег Ла ты шо нак: — Ло гі ка Ма цея Кор ку ця яс ная. Для яго 
та го, што Та раш ке віч быў ка му ні стам і су пра цоў ні чаў з СССР 
— ужо да стат ко ва, каб лі чыць яго сім ва лам ка му ніз му. Для 
мя не і яш чэ мно гіх гэ та неп ры маль на, хоць я і не ад маў ляю 
фак таў з жыц ця пі су Та раш ке ві ча. Для бе ла ру саў ён не сім вал 
ка му ніз му, а сім вал зма ган ня за Бе ла русь. Мож на лі чыць, што 
ён пай шоў фаль шы вым шля хам, што па ве рыў у са вец кі пад
ман. Але ж з ін ша га бо ку ві даць, што ён гэ та ха цеў ска ры стаць 
для бе ла ру скай спра вы. Ён не ра біў гэ та для па бу до вы ка му
ніз му, у які, на мой по гляд, не ве рыў, а толь кі ска ры стоў ваў 
маг чы масць. За гэ та ён зап ла ціў са мую страш ную ца ну. Бо ён 
не быў рас ст ра ля ны, як гэ та афі цый на па да ец ца, але быў за ка
та ва ны вель мі бру таль ным чы нам.

РР: — Ёсць та кое ўра жан не, што за раз ІНП зра біў чар го вы 
па лі тыч ны суд над Та раш ке ві чам. Яго із ноў су дзяць за по гля
ды, а не за тое, што ён зра біў.

Алег Ла ты шо нак: — На мой по гляд, за кон аб дэ ка му ні за цыі 
ты чыц ца лю дзей, якія, папер шае, бы лі сім ва лам ка му ніз му, а, 
падру гое, бы лі зла чын ца мі. А Та раш ке віч ні я кай зла чын най 
дзей нас цю не зай маў ся. Мы мо жам да ка раць яго як па лі ты ка, 

але не мо жам ска заць, што ён зла чын ца. Трэ ба ад зна чыць, 
што не ІНП пер шым ата ка ваў асо бу Та раш ке ві ча. Пер шая 
ата ка прый ш ла з бо ку ідэ о ла га афі цый на га Мен ску, рэ дак та
ра «Со вет ской Бе ло рус сии» Паў ла Яку бо ві ча, які да ка раў Та
раш ке ві ча ў тым, што ні бы та ён вы даў 160 ча ла век на смерць 
НКВД. І гэ ты вы пад вель мі агід ны. А тое, што Та раш ке ві ча 
дзе вяць ме ся цаў ка та ва лі, і ў ім ужо нель га бы ло паз наць ча
ла ве ка, а гэ та быў ка ва лак чор насі ня га це ла, ка лі яго за кі ну лі 
ў кел лю, як пра гэ та ўспа мі нае адзін з вяз няў. То пра гэ та 
спа дар Яку бо віч ча мусь ці не ўспом ніў. І тут ака за ла ся, што да 
цка ван ня Та раш ке ві ча да лу чыў ся поль скі Ін сты тут на цы я наль
най па мя ці. Кор куць ад зна чае, што Ста лін за бі ваў сва іх. Але ж 
нель га ста віць Та раш ке ві ча по бач з чэ кі ста мі, якія са мі ся бе 
мар да ва лі ў чар го вых хва лях тэ ро ру. У чац вер ад бы ло ся па ся
джэн не праў лен ня Бе ла ру ска га гі ста рыч на га та ва ры ства. Мы 
рых ту ем за я ву су праць дэ ка му ні за цыі асо бы Та раш ке ві ча.

РР: — Вя до ма, што ка мі сія Кор ку ця пра цуе за раз над бі яг ра
фі яй Яку ба Ко ла са.

Алег Ла ты шо нак: — Тут мож на толь кі раз вес ці ру ка мі. Кім 
ёсць спа дар Кор куць, каб дэ ка му ні за ваць Яку ба Ко ла са?! Ніх
то ўжо не бу дзе па мя таць пра гэ тую дэ ка му ні за цыю, а Ко лас 
на заў сё ды за ста нец ца на шым на цы я наль ным па э там. Та раш
ке віч, бе зу моў на, по стаць тра гіч ная, скла да ная, але ён аку піў 
сва ёй смер цю ўсе свае па мыл кі (...).

Гу та ры ла Ва лян ці на ЛА ЕЎ СКАЯ
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя

Ніжэй прыводзім біяграм Браніслава Та ра шкевіча, апрацаваны 
прафесарам Але гам Латышонкам на патрэбы абскарджэння ад рашэння 
падляшскага ваяводы.

Та раш ке віч 
смер цю аку піў усе свае па мыл кі

Дэкамунізацыя 
ці заўзятасць?

1 Fпрацяг

Bro nis ław TA RASZ KIE WICZ uro dził się 20 stycz nia 1892 ro ku 
w zaś cian ku Ma ciu lisz ki na Wi leń sz czyź nie w ka to lic kiej ro dzi nie 
chłop skiej. Pod czas na u ki w gim naz jum w Wil nie na le żał do pat rio-
tycz ne go Zjed no cze nia Mło dzie ży Pol skiej „Wyz wo le nie”. Z cza sem 
zbli żył się do śro do wi ska bia ło ru skie go cza so pis ma „Na sza Ni wa”.

W la tach 1911-1914 stu dio wał na Uni wer sy te cie Pe ter s bur skim 
na wy dzia le his to rycz no-fi  lo lo gicz nym. Na os tat nim ro ku stu-

diów za czął pub li ko wać w cza so pis mach bia ło ru skich. Po ukoń cze-
niu stu diów zos tał na uczel ni i pra co wał nad na pi sa niem gra ma ty ki 
ję zy ka bia ło ru skie go. W 1917 r. wstą pił do Bia ło ru skiej Soc ja lis tycz-
nej Hro ma dy. W 1918 r. wy dał w Wil nie pier w szą „Bia ło ru ską gra ma-
ty kę dla szkół”, któ ra da ła so lid ne pod s ta wy bia ło ru skie mu ję zy ko wi 
li te rac kie mu i przez dłu gie la ta słu ży ła ja ko pod ręcz nik. W 1919 r. 
pra co wał ja ko wyk ła dow ca w In s ty tu cie Pe da go gicz nym w Miń sku, 
lecz zos tał aresz to wa ny przez wła dze bol sze wic kie. Po uwol nie niu 
zna lazł się w Wil nie, gdzie sta nął na cze le pro pol skiej Cen t ral nej Bia-
ło ru skiej Ra dy Wi leń sz czyz ny i Gro dzień sz czyz ny. Pod ko niec ro ku 
pow ró cił do Miń ska i przez ja kiś czas wyk ła dał w Słuc ku.

W cza sie bol sze wic kie go na jaz du w 1920 r. ewa ku o wał się do War-
sza wy. Tu taj wziął udział w przy go to wa niach do tzw. bun tu gen. 

Luc ja na Że li gow skie go, a po za ję ciu Wil na kie ro wał od dzia łem oś wia-
ty bia ło ru skiej w rzą dzie Lit wy Środ ko wej. W 1921 r. zos tał dy rek to rem 
gim naz jum bia ło ru skie go w Wil nie. Po przy łą cze niu Lit wy Środ ko wej 
do Pol ski w 1922 r. wyb ra no go na pos ła na Sejm Rze czy pos po li tej 
Pol skiej, w któ rym ob jął kie row nic t wo Bia ło ru skie go Klu bu Po sel skie-
go. W cza sie tej ka den c ji Sej mu pro wa dził po li ty kę współ p ra cy z wła-
dza mi pol ski mi, wie rząc w moż li wość au to no mii dla ziem bia ło ru skich 
Rze czy pos po li tej. Był współ za ło ży cie lem To wa rzy stwa Bia ło ru sko-Pol-
skie go w Wil nie, za co zos tał od su nię ty od kie row nic t wa Bia ło ru skie go 
Klu bu Po sel skie go przez pos łów nie chęt nych współ p ra cy z Po la ka mi. 
W 1925 r. stwo rzył Bia ło ru ską Włoś ciań sko-Ro bot ni czą Hro ma dę. 
Hro ma da do ma ga ła się pra wa do sa mos ta no wie nia na ro du bia ło ru-
skie go i sta wia ła so bie za cel zjed no cze nie ziem bia ło ru skich w przysz-
łoś ci, ale prze de wszys t kim do ma ga ła się re for my rol nej, oś wia ty 

w ję zy ku bia ło ru skim i zap rzes ta nia osad nic t wa woj sko we go. Par tia 
ta już wkrót ce mia ła po nad 100 ty się cy człon ków i przyb ra ła cha rak ter 
ma so we go ru chu na ro do we go. Za nie po ko jo ne szyb kim roz wo jem 
Hro ma dy wła dze pol skie roz wią za ły tę par tię w 1927 r., do cze go przy-
czy ni ła się jej współ p ra ca z Ko mu nis tycz ną Par tią Za chod niej Bia ło ru-
si, do któ rej Ta rasz kie wicz na le żał po ta jem nie od 1926 r.

Bro nis ła wa Ta rasz kie wi cza aresz to wa no w stycz niu 1927 r. i ska za-
no na 12 lat poz ba wie nia wol noś ci. Przed ter mi no wo zwol nio ny 

z wię zie nia w ma ju 1930 r. za miesz kał w Wol nym Mieś cie Gdań sku, 
lecz nie przes tał an ga żo wać się w dzia łal ność po li tycz ną na te re nie 
Pol ski. Wła dze pol skie aresz to wa ły go po now nie pod czas prze jaz du 
przez te ry to rium pol skie w lu tym 1931 r. Tym ra zem ska za no go na 12 
lat wię zie nia. Pod czas po by tu w wię zie niu prze ło żył na ję zyk bia ło ru ski 
„Pa na Ta de u sza” Ada ma Mic kie wi cza oraz „Ilia dę” Ho me ra.

W sier p niu 1933 r. wła dze so wiec kie od rzu ci ły op ra co wa ną przez 
Ta rasz kie wi cza gra ma ty kę i or tog ra fi ę ję zy ka bia ło ru skie go, 

za mie nia jąc ją gra ma ty ką i or tog ra fi ą słu żą cą sztucz ne mu zbli że niu 
bia ło ru skie go ję zy ka li te rac kie go do ję zy ka ro syj skie go. We wrześ niu 
te go sa me go ro ku wła dze so wiec kie wy mie ni ły z wła dza mi pol ski mi 
wię zio ne go na So łow kach bia ło ru skie go dra ma tur ga i re ży se ra Fran-
cisz ka Alach no wi cza na Ta rasz kie wi cza, któ re go try um fal nie po wi ta-
no w Miń sku, lecz nie poz wo lo no za miesz kać na Bia ło ru si. Pra co wał 
ja ko kie row nik od dzia łu Pol ski i kra jów nad bał tyc kich Mię dzy na ro do-
we go In s ty tu tu Rol ne go w Mosk wie.

6 ma ja 1937 r. NKWD aresz to wa ła Bro nis ła wa Ta rasz kie wi cza ja ko 
„agen ta pol skie go Szta bu Ge ne ral ne go” w sfab ry ko wa nej spra wie 

„Bia ło ru skie go Cen t rum Na ro do we go”. Ofi c jal nie zos tał roz s t rze la ny 
29 lis to pa da 1938 r. w wię zie niu w Miń sku. Praw do po dob nie jed nak 
zos tał za ka to wa ny na śmierć pod czas bru tal ne go „śledz t wa”.

Oso ba Bro nis ła wa Ta rasz kie wi cza jest sym bo lem tra ge dii na ro du 
bia ło ru skie go, poz ba wio ne go swo jej pań stwo woś ci i zmar no wa-

nej szan sy na roz wią za nie kwes tii bia ło ru skiej w opar ciu o Pol skę, 
jak rów nież lo su bia ło ru skiej in te li gen c ji wy mor do wa nej przez sta li-
now skich op raw ców.

Поль скі чы ноў нік Ма цей Кор куць, 
які ад каз вае за пе рай ме на вань не ву ліц 
і ўжо «кан чат ко ва зак рыў пы тань не» 
з ву лі цай Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча, 
на зы вае яго «сым ба лем зла чын ных 
та та лі тар ных ідэ а лё гій». Гу чыць страш
на ва та, асаб лі ва ка лі Та раш ке ві ча для 
наг ляд нась ці па раў ноў ва юць зь Дзяр
жын скім.

Вя до ма, унут ра ная спра ва па ля каў, 
як ім на зы ваць свае ву лі цы. Але як на зы
ваць Та раш ке ві ча — гэ та ўжо не пас рэд
на ты чыц ца і нас.

Увесь «ка му нізм» Та раш ке ві ча быў 
ба раць бой за бе ла ру скую ідэн тыч
насьць су праць гвал тоў най па ля ні за цыі. 
Вы гля дае, што яму да гэ туль ня мо гуць 
да ра ваць ні вы сту паў у поль скім сэй
ме, ні та го, што за па ру га доў ства рыў 
і ўзна ча ліў Бе ла ру скую Ся лян скаРа бот
ніц кую Гра ма ду — са мую ма са вую бе

ла ру скую ар га ні за цыю ў гі сто рыі, якая 
на ліч ва ла 100 ты сяч чаль цоў.

Не ка му нізм, а бе ла руш чы на Та раш
ке ві ча цьве ліць во ка па ну Кор ку цю. 
Да стат ко ва ска заць, што і ў БССР яш чэ 
за ма ёй па мяць цю Та раш ке віч быў пад 
за ба ро най. Ня ка жу чы пра тое, што 
ка му ні сты яго за бі лі. Ня на вісьць да яго 
бы ла на столь кі моц най, што на ват ня 
про ста за бі лі. Яго нае зьня ве ча нае да 
паў сь мер ці це ла эн ка вэ ды сты ця га лі 
па ка мэ рах, каб (зноў жа, для наг ляд
нась ці) па каз ваць ін шым вязь ням (яго 
ўсе ве да лі, ён быў бяс с п рэч ным аў та
ры тэ там у Бе ла ру сі) — вось та бе сам 
Та раш ке віч, ці хо чаш са бе та ко га лё су? 
Па вод ле да ку мэн таў ён ужо даў но быў 
рас ст ра ля ны.

Та раш ке віч вы ка ры стоў ваў рэ а ліі ме
на ві та для ад стой вань ня бе ла руш чы ны. 
Зра зу ме ла, што ні я ка га та та лі та рыз му 

ў яго ных пе ра ка нань нях не бы ло. І тое, 
што ў на шы дні ад на з па ва жа ных 
і прыз на ных у сьве це ма сон скіх ло жаў 
но сіць імя Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча (ён 
быў ма со нам) сьвед чыць пра гэ та.

У мя не ня ма ілю зі яў на конт па на Кор
ку ця, які пе рай мя ноў вае ву лі цы. Ня ма 
ілю зі яў і на конт вы каз вань няў Та раш
ке ві ча пра «поль скі фа шызм». На той 
час я ад но сі ны поль скіх «са на та раў» да 
ўся го бе ла ру ска га інакш і не на зваў бы. 
Тут не ў ка му нізь ме спра ва, а ў па лі ты
цы поль скай дзяр жа вы.

Што да «ка му ніз му» ці «та та лі та рыз
му» Та раш ке ві ча, дык трэ ба ка заць не 
пра член ства ў пар тыі і не пра ацэн кі 
поль скай па лі ты кі, а пе ра ду сім пра вя до
мы прын цып «Не ра бі ін ша му та го, ча го 
не ха цеў бы са бе». Та раш ке віч не ра біў.

Сяр гей Ду ба вец, Радыё Свабода
16 лі ста пад 2017

Бра ніс лаў Та раш ке віч па між фа шыз мам і ка му ніз мам
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Лет няя шко ла бе ла ру сі сты кі ап ра-
ча ці ка вых, менш ці ка вых і гэ тых 
пра пуш ча ны за нят каў, перш за 
ўсё мо жа на ву чыць, або пры нам-
сі схі ліць да рэф лек сіі на конт 
зна чэн ня і бяс с п рэч най вар тас ці 
бе ла ру скай мо вы. Яр кім до ка зам 
гэ та га з’яў ля юц ца са мі ўдзель ні кі, 
якія з’яз джа юць з роз ных кут коў 
све ту, каб па хі ліц ца над мо вай 
кня зя Ві таў та, Ска ры ны, Кас цюш-
кі ці гур ту «Мроя», над мо вай 
Бе ла веж скай пуш чы і По лац ка. 
Пры е ха лі лю дзі са Злу ча ных Шта-
таў, Іс па ніі, вя лі кай Ра сіі ці з гі ган-
та су свет най гас па дар кі — Кі тая. 
Што цяг не іх на Бе ла русь, яе пер-
ша быт насць, ці яла васць?

Аляк сандр Блеш чык

Мо ву Ян кі Ку па лы мож на па чуць у са
мым сэр цы Ра сіі. Ме на ві та ў Ека ця рын
бур гу, дзя ку ю чы ак тыў нас ці Аляк сан д ра 
Блеш чы ка ах вот ныя мо гуць вы ву чаць 
мо ву су се дзяў ці сва іх прод каў. Шко ла 

бе ла ру скай мо вы і куль ту ры пра цуе тут 
ужо з 2013 го да і мае дзя сят кі вы пуск ні
коў. Яе ды рэк та рам і на стаў ні кам з’яў
ля ец ца Аляк сандр Блеш чык, які сё ле та 
сам удзель ні чаў у Між на род най лет няй 
шко ле бе ла ру сі сты кі ў Мін ску.

— Я пры е хаў на так зва ную раз вед
ку (смех). У на ступ ным го дзе ха цеў бы 
ў гэ тую шко лу па слаць сва іх вуч няў. 
Ра ней не бы ло ні я кай маг чы мас ці, каб 
вы ву чаць бе ла ру скую мо ву ў Ека ця рын
бур гу. Я вы ву чыў яе са ма стой на. У мя не 
бе ла ру скія ка ра ні і мне бы ло ці ка ва. Спа
чат ку мне зда ва ла ся, што яна ні чым не 
ад роз ні ва ец ца ад ру скай, по там я зра зу
меў, што там ёсць не толь кі фа не тыч ныя 
ад роз нен ні, але і сво е а саб лі вая лек сі ка. 
Пас ля пя ці га доў ву чо бы вы ра шыў на ве
даць Бе ла русь. Та ды так са ма зра зу меў, 
што тут бе ла ру скай мо вай і не пах не. 
Усёта кі з ча сам знай шоў тут ад на дум цаў 
і сяб роў.

Ак са на Ор лен ка

Ву чыц ца бе ла ру скай мо ве, каб ад
крыць для ся бе ін шы свет. Ак са на Ор
лен ка пра цуе на Львоў скай па лі тэх ні цы 
на ка фед ры лін г ві сты кі. Пад час ча стых 
па ез дак на Бе ла русь, а так са ма пры 

да па мо зе лі та ра ту ры вы ву чы ла мо ву су
се дзяў. Дзя ку ю чы та му не толь кі мо жа 
раз ві ваць сваю на ву ко вую дзей насць, 
але і зра зу мець куль ту ру, аб ра ды і рэ а ліі 
Бе ла ру сі.

— У ма іх на ву ко вых пра цах я зай ма
ю ся лін г ві сты кай ук ра ін скай мо вы, але 
так са ма за хап ля ю ся ін шы мі сла вян скі мі 
мо ва мі: сер б скай, поль скай. А за раз 
вы ву чаю так са ма бе ла ру скую мо ву, каб 
па шы рыць мае на ву ко выя маг чы мас ці 
і лепш зра зу мець свет. Ап ра ча та го маю 
хлоп ца з Бе ла ру сі, свя до ма га гі сто рыі 
і бе ла ру ска моў на га.

Хай мэ Гар сія Ча па ра

Зза са лі дар нас ці з Бе ла рус сю па чаў 
вы ву чаць бе ла ру скую мо ву. Хай мэ Гар
сіа Ча па ра жы ве ў іс пан скай Ма ла зе. 
Прыс вя ціў тры га ды на спаз нан не мо вы, 
якую ма ла хто ве дае ў яго кра і не. Сён ня 
сам ар га ні зуе бе ла ру скае жыц цё ў Іс па
ніі, а так са ма па да рож ні чае па Бе ла ру сі, 
каб лепш спаз наць яе аб ліч чы. Хай мэ 
Гар сія Ча па ра пры пад т рым цы бе ла ру
скай ам ба са ды ў Іс па ніі су поль на з сяб
ра мі сар га ні за ваў кур сы бе ла ру скай мо
вы. Су стрэ чы па ча лі ся ўжо з ве рас ня.

— Я звя заў ся па скай пе з дзяў чы най 
з Бе ла ру сі. Яна ме ла мя не ву чыць ру
скай мо вы, я яе — іс пан скай. Ад ной чы 
яна ска за ла, што вось на Бе ла ру сі ма ла 
лю дзей раз маў ляе пабе ла ру ску. Мне 
ста ла прык ра, што тут не за хоў ва юць 
сва ёй мо вы. І так, ка ры ста ю чы ся сай та
мі, слоў ні кам і скай пам, я па чаў вы ву чаць 
бе ла ру скую. Бе ла ру ская мо ва яш чэ не 
ад к ры тая ў нас. У Іс па ніі Бе ла русь вель мі 
моц на аса цы ю ец ца з Ра се яй. Ка лі я ра
сказ ваў сяб рам, што бу ду ву чыц ца бе ла
ру скай мо ве, яны на сам рэч не ве да лі, 
што та кая іс нуе. Мая ма ма так са ма ў гэ
тым пры зна ла ся, што не ве да ла б ні чо га 
ані пра Бе ла русь, ані пра бе ла ру скую мо
ву, ка лі б я не па чаў яе вы ву чаць.

Кан стан цін Драз доў

Гі сто рык і на ву ко вец Кан стан цін Драз
доў жы ве ў Маск ве, дзе са ма стой на вы

Лет няя шко ла бе ла ру сі сты кі (ч.2)
ву чае бе ла ру скую мо ву. Ён сам ве дан не 
мо вы лі чыць зна кам па ва гі да су се дзяў.

— Я пры е хаў, каб па ся дзець у ар хі
вах. Але ад на ча со ва ха цеў так са ма не як 
зра зу мець і куль ту ру, та му вы ра шыў 
пры на го дзе за пі сац ца ў шко лу. Я лі чу, 
што ўжо даў но ў Ра сеі трэ ба ад мо віц ца 
ад ім пер скіх за ма шак. Да гэ туль жа ў Ра
сеі ёсць та кія, хто лі чыць, што Бе ла ру сі 
ня ма, што гэ та ўсё адзін на род. А ўжо 
больш 30 га доў жы вём. Роз ныя дзяр жа
вы, роз ныя на ро ды. Мы заў сё ды бы лі 
су се дзя мі. Лю бую мо ву, як поль скую, 
ук ра ін скую, ра сей скую, так і бе ла ру скую 
трэ ба вы ву чаць. Хоць ты і ра сей ска моў
ны, але трэ ба лепш ве даць бе ла ру скую 
мо ву і гі сто рыю.

Ева Ве нел ля

Ева пры е ха ла са Злу ча ных Шта таў, 
дзе за раз жы ве і пра цуе. Вы ву ча ла тут 
ве ды аб джа зе і ахо ве пры ро ды. Ме на ві
та за хап лен не Бе ла веж скай пуш чай пры
ва бі ла яе ў Бе ла русь. Той, на яе дум ку, 
ма гут ны лес мож на аб няць праз ве дан не 

мо вы і куль ту ры Бе ла ру сі. Лет няя шко ла 
бе ла ру сі сты кі бы ла ад на ча со ва на го дай, 
каб па ба чыць, якія за ко ны рэ гу лю юць 
ахо ву пры ро ды і жы вё лы ў гэ тай дзяр жа
ве.

— Ужо ў час афар м лен ня ві зы суст
рэ ла ся з нез ра зу ме лы мі праб ле ма мі 
і са вец кім па ды хо дам да ча ла ве ка. Са
мой шко лай я вель мі рас ча ра ва ная — дэ
зар га ні за цыя, нез ра зу ме лая не пры хіль
насць... Пас п ра бую зра зу мець пуш чу, 
але з дру го га бо ку — це раз Пад ляш ша.

Хан Сяў Е 

Хан з’яў ля ец ца вык лад чы кам ра сей
скай мо вы на Дру гім пе кін скім уні вер сі
тэ це. На шко лу бе ла ру сі сты кі ў Мінск 
пры е хаў са сва і мі сту дэн т ка мі, якія ўзя лі 
лек та рат бе ла ру скай мо вы.

— У Пе кі не, у Дру гім пе кін скім ін сты ту
це за меж ных моў на фа куль тэ це ру скай 
мо вы для сту дэн таў, якія вы ву ча юць 
ру скую мо ву, за сна ва лі спе цы яль насць 
„бе ла ру ская мо ва”. Бе ла ру скую мо гуць 

Дэ маг ра фія 
Боць каў скай гмі ны
Боць каў ская гмі на зна хо дзіц ца ў паў д-

нё вай част цы Пад ляш ска га ва я вод ства 
і ўва хо дзіць у склад Бель ска га па ве та. Зай-
мае яна 17% тэ ры то рыі па ве та. Плош ча яе 
232 квад рат ныя кі ла мет ры. Гэ та ты по ва 
сель ска гас па дар чая гмі на. Сель ска гас па-
дар чыя ўгод дзі зай ма юць 73% плош чы 
гмі ны, ля сы — 20%.

У Боць каў скай гмі не 36 мяс цо вас цей 
ды 38 са лэ цтваў. У іх пра жы вае 4570 ча ла-
век (у Боць ках паў та ры ты ся чы). Шчыль-
насць на сель ні цтва 20 ча ла век на квад рат-
ны кі ла метр. На 100 муж чын пры па дае 95 
жан чын. Прад стаў ні коў муж чын ска га по лу 
на шмат больш чым сь ці дзяў чат і жан чын 
ва ўзро ста вых гру пах 10—14 га доў ды 15—
19 і 25—29. Ва ўзро ста вай гру пе 85 і больш 
га доў жан чын у тры ра зы больш чым сь ці 
муж чын. Гмі на абяз людж ва ец ца. У мі ну-
лым го дзе ў гмі не на ра дзі ла ся 11 дзя цей 
ды па мер лі 53 ча ла ве кі. Па жа ні лі ся 15 пар.

У 2016 го дзе „за ла тое вя сел ле” згу ля лі 
23 па ры, у якіх муж і жон ка пра жы лі з са-
бою 50 га доў. Яны да ста лі ме да лі „За шмат-
га до вае шлюб нае жыц цё” ад прэ зі дэн та 
РП. Сё ле та ме да лі ўру чы ла юбі ля рам войт 
гмі ны Да ро та Кен д ра-Пта шын ская. Ат ры-
ма лі іх па ры: Ні на і Пётр Суп ро ню кі, Алі на 
і Ян Ка раль ча кі, Лю ба і Сяр гей Хму ры, Га лі-
на і Ры гор По пі кі, Ма рыя і Сё ній Тэ рэн тю кі, 
Зе но бія і Мі ка лай Гу лі, Га ле на і Ян Алек се-
ю кі, Яні на і Юзэф Тал він скія, Ан на і Ан тон 
Са ка лоў скія, Юзэ фа і Мі ка лай Тал він скія, 
Мар’ ян на і Чэс лаў Ан то шу кі, Бар ба ра і Ста-
ніс лаў Ко шы, Яні на і Ян Во лін скія, Яні на 
і Та дэ вуш Ко цы, Лі дзія і Ян Ко шы ды Тэ рэ-
са і Здзіс лаў Жэ ры. Ме да лі за 60 га доў су-
поль на га шлюб на га жыц ця (у іх ды я мен та-
вае вя сел ле) ат ры ма лі Ан на і Ян Жо хі ды 
Ма рыя і Пётр Які мю кі.

Ура чы стае ме ра пры ем ства ад бы ло ся 
ў Гмін ным ася род ку куль ту ры ў Боць ках. 
У ма стац кай част цы вы сту піў ка лек тыў 
се ні ё раў „Ру жы во се ні”. Рэ дак цыя „Ні вы” 
він шуе юбі ля раў і зы чыць да лей шых шчас-
лі вых га доў су поль на га жыц ця ў доб рым 
зда роўі і ў па ва жан ні ся мей ні каў.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

яны аб раць па жа дан ні. Мно гія сту дэн ты 
вы бі ра юць.

Па коль кі жы ха ры раз ві та га Кі тая вы
ву ча юць бе ла ру скую мо ву, мо жа гэ та на
пра мак, які ў бу ду чы ні га ран туе ней кае 
і эка на міч нае раз віц цё. Але маг чы ма кі
тай цы не толь кі эка на міч на нас апя рэдж
ва юць. У час ве ча ро вых гу та рак пас ля 
за нят каў Хан пра спя ваў ста ра даў нюю 
кі тай скую пес ню, якая га во рыць, што 
лю дзей з не чым звяз вае чыр во ная ніт ка. 
Каб зра зу мець ча му і не ад чу ваць ся бе 
зня во ле ным, трэ бы зап ра шаць да моў 
ме сяц у час поў ні. Ён мо жа да па маг чы 
раст лу ма чыць гэ тую мі стыч ную пры вя за
насць і ад чуць ся бе сва бод ным. Ка лі ве
рыць сло вам пес ні, Ска ры на з кі тай скім 
тва рам ужо не та кі смеш ны.

Тэкст і фота Улі ШУБ З ДЫ

Ра зам праз жыц цё
Ула ды Ча ром хаў скай гмі ны Гай наў ска га 

па ве та не за бы ва юць пра тых жы ха роў іх-
няй гмі ны, якія як шлюб ныя па ры пра жы лі 
ра зам пяць дзя сят га доў. У мі ну лым го дзе 
ме да лі „За шмат га до вае шлюб нае жыц цё” 
ат ры ма ла шэсць пар і сё ле та во сем. Як год 
та му так і сё ле та бы ло шам пан скае, квет кі 
і па да рун кі.

10 лі ста па да г. г. у Гмін най уп ра ве ў Ча-
ром се (яна зна хо дзіц ца ў пры го жым бу-
дын ку) войт Мі хал Вруб леў скі і за гад чы ца 
ЗАГ Са Алі цыя Пы тэль уру чы лі ме да лі ад 
прэ зі дэн та РП Га лі не і Мі ка лаю Мі ха лю кам, 
Ма рыі і Сяр гею На за ру кам, Ма рыі і Ан то ну 
Ра ман чу кам, Ма рыі і Мі ка лаю Кузь мам, 
Ма рыі і Пят ру Бу бе лям, Ма рыі і Га ры ё ну 
Алек се ю кам ды Га ле не і Мар’ я ну Па чу скім. 
Не пры е ха лі на юбі лей ную ўра чы стасць 
Ма рыя і Ян Ві шан кі. Ім уру чаць ме да лі пры 
ін шай на го дзе.

Рэ дак цыя „Ні вы” зы чыць усім па рам 
„Мно гае ле та” („Sto lat”) і на ступ ных пры го-
жых га да він.         (яц)
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Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 3 снежня 2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Не ка са, але ка шу.
І не звер, але ўку шу.
У ме та ле аль бо ў кос ці —
Ама лодж ваю ка гось ці.
Б.....

  
(У. Мац ве ен ка)

Ад каз на за гад ку № 45: паш то вая скрын ка. 
Уз на га ро ды, бе ла ру скія кніж кі, вый г ра лі 

Шы ман Ра дзі віл, Мі ка лай Троц, На тал ля Габ-
русь з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

    

А
Аку ла Аку лі на
Хва стом мя ша ла глі ну.
Зля пі ла ў па ня дзе лак
Гар лач і пяць та ле рак.
Ста мі ла ся аку ла:
За пра цаю зас ну ла.
А вы, сяб ры, гля дзі це:
Аку лу не бу дзі це!

Б
Бу даў нік ба бёр Ба рыс
Бе лую бя ро зу грыз.
Спра ба ваў аб г рыз ці дуб -
За ба леў баб ры ны зуб.
Бу дзе баб ра нят ву чыць:
Трэ ба зу бы бе раг чы!

В
Ва ра ва ты ве ра бей
Па праз ван ні Ве ра мей
З рук у ра зя ва кі-Ва лі
Вы ха піў ка ва лак ваф лі.
Ваф лю вор зва лок да ха ты,
Ча ста ваць ве раб’ я ня так.

Г
Гусь га го ча: — Ге-ге-ге!
Паг ля дзі на гра ка:
На га ро дзе па гра дзе
Бе гае ды ў фра ку!
Гэй, пе ра ап ра ні ся, грак!
Гэ так за ця га еш фрак.

Д
Дзінь-дзень, доб ры дзень!-
Дроб ны дож джык ідзе.
Дождж ад да ху да пад мур ка
Ад мы вае ха ту Юр ку,
Дань ку, Дзім ку і Да ну це.
Вый дзе сон ца 

— чы ста бу дзе!

E
Се лі пад ел ка мі бе лыя це ні.
Це ні ад не куль 

пры нес лі пяль ме ні.
Ледзь раз від не ла 

ў во сень скім ле се,
Це ні пяль ме ні на ел цы 

раз ве сі лі.
Вель мі па це шыў ся 

бе лы мядз ведзь:
Ел ка з пяль ме ня мі 

— смеш на гля дзець!

Ё
Сён ня Лё ня наш вя сё лы!
Сёр баў па да ро зе ў шко лу
Ён з бу тэ леч кі зя лё най
Ёгурт цёп лень кі, са лё ны!
Ёгурт па рэ цэп це на шым -
Зёл кі, соль ды сы рак ва ша!

Ж
Раз пад ру жай ад даж джу
Быў сха ваў ся жоў ты жук.
Ру жа — го жая па нен ка,
У ёй ру жо вая су кен ка.
Жук ад па ху аж дры жыць:
— Мо жа, тут ужо і жыць?

Але на ЦЕ РАШ КО ВА

Шмат лі кія дас ле да ван ні па каз-
ва юць, што пес ні адыг ры ва юць 
важ ную ро лю ў на шым раз віц-
ці. Ча сам мо жа зда вац ца, што 
для нас, бе ла ру саў, гэ та асаб лі-
ва важ ная тра ды цыя. Свя та, 
роз ныя ўра чы стас ці ці на ват 
бу дзён ную ра бо ту суп ра ва джа лі 
ме на ві та пес ні. Па коль кі су поль-
нае спя ван не бы ло так важ ным 
для на шых прод каў, фай на, 
што та кая тра ды цыя вяр та ец ца 
і ў шко лы. Ме на ві та ў Па чат ко-
вай шко ле № 4 у Бе ла сто ку 16 
лі ста па да прай шоў Кон курс бе ла-
ру скай пес ні, зла джа ны на стаў-
ні цай бе ла ру скай мо вы Алі най 
Ваў ра нюк.

— Вы ву чаю бе ла ру скую мо ву 
і спя ваю па-бе ла ру ску. Гэ та для 
мя не пры но сіць ра дасць, — ад-
зна чыў Алік Ха ма нюк пас ля 
свай го вы сту пу. Сам вы браў да-
во лі ам біт ную пес ню, бо да во лі 
доў гую, пра Гно мі каў. За раз пас-
ля яе вы ка нан ня ад зна чыў, што 
вы ступ лі чыць уда лым і раз ліч-
вае на вы со кае мес ца.

Вар та да даць, што вуч ні га лоў-
ным чы нам вы бі ра лі вя сё лыя 
су час ныя дзі ця чыя пес ні. Гэ та 
свед чыць аб тым, што ідуць з ду-
хам ча су і ад к ры ва юць для ся бе 
но выя му зыч ныя пра па но вы 
бе ла ру скіх му зы каў. Мне са мой 
бы ло ці ка ва па чуць тыя пес ні, 
якіх у ма ім ма лен стве яш чэ не 
бы ло. Рытм, рыф ма і за па мі-
наль ная ме ло дыя — за гэ та не 
мож на тых пе се нек не лю біць. 
Вуч ні з I-VI кла саў ме лі сва бо ду, 
каб са мо му выб раць твор, які ім 
най больш па ды хо дзіць. Мі ха лі-
на Кос ціна вы сту пі ла з пес няй 
на сло вы вя до ма га су час на га 
пісь мен ні ка Ан д рэя Ха да но ві ча 
«У гры бы». Вы бар так са ма не 
быў вы пад ко вы.

— Я ка лісь ці бы ла на спек так-
лі, у якім вы сту паў мой ста рэй-
шы брат, Кан драт. Та ды ўпер-
шы ню па чу ла гэ тую пес ню і яна 
мне зра зу вель мі спа да ба ла ся, 
— пат лу ма чы ла Мі ха лі на.

Кож ны з вы сту поў цаў не чым 

ін шым кі ра ваў ся пры вы ба ры 
пес ні. Ві ця Паў лоў скі вы браў са-
мую вя сё лую для ся бе.

— Бу ду спя ваць пра па ча так 
школь на га го да, — ад зна чыў Ві-
ця.

На пы тан не ці лю біць ха дзіць 

у шко лу і ву чыц ца, ад ка заў упэў-
не на: «Так».

Не ка то рыя вуч ні ад мыс ло ва 
пе ра ап ра на лі ся, каб ад даць клі-
мат пес ні, а ка лі спя ва лі пра 
ла сун кі, на гле да чоў ля це лі ка ля-
ро выя цу кер кі.

Ні ка Паў лоў ская свой вы ступ 
аб ме жа ва ла да мі ні му му — на-
ват ме ло дыя не бы ла ёй пат рэб-
на, каб заб раць гле да чоў у ней-
кую даў нюю кра і ну. Мо жа ў гэ-
тую вы ду ма ную на мі Бе ла русь.

Кон курс бе ла ру скай пес ні 
ў «чац вёр цы» на пэў на да ка заў, 
што спя ван не гэ та доб ры спо саб 
на вы ра жэн не ма лень ка га ча ла-
ве ка.

Тэкст і фота Улі Шуб з ды

Лю бі мыя дзі ця чыя пес ні

Мі ха лі на Кос ціна
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, 
з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу трох 
тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна-
га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 44-17: 
Сло нік, лук, юс, сі ла, бу ды нак, зна хар, но, кат, жу-

раў лі. Лю дзі, Лі, Ба ку, ку хар, да та, сыр, клін, ял, улан, 
ка кос.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Аляк сан д ра Ані-
ске віч, Мар’ юш Ра дзец кі з КШ № 1 у Гай наў цы,  Вік-
то рыя Се мя нюк, Мар цін Па на сюк, Якуб Кра соў скі, 
Ма рыя Кар дзю ке віч, Клаў дзія Ды бац кая, Дар’я 
Лу жэц кая з КШ з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш скім, Грыш-
ка Гопш з Вэр сто ка, На тал ля Ні ка ла юк з Арэш ка ва. 
Він шу ем!

Шчодрасць
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Сярод розных гісторый прыгадваюць, як нехта прыйшоў да цара Аляксандра*, які быў надта 
шчодры, і папрасіў у яго міласціны. І цар Аляксандр падарыў яму горад. 

Абурыліся князі і пытаюць у цара: 

— Чаму ты так шчодра яго абдарыў? Гэты чалавек не годны такога горада? 

А цар Аляксандр кажа:

— Мабыць, ён сапраўды не годны такога падарунку, але мне падабаецца абдорваць прыгожымі 
рэчамі, таму што я надта шчодры.

* Маецца на ўвазе цар Аляксандр Македонскі 

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

    

Зас па ная 
ра ні ца мжы стая
Зас па ная ра ні ца мжы стая,
На фар бы і гу кі ску пая.
Ні бы та сця жы наю мшы стаю,
Пры ціх лай зям лёю сту па еш.

I вёд ры прыг лу ша на браз га юць
Ка ля ад сы рэ лае студ ні,
Ліс цё ваю ды хае бра гаю,
Па ку туе во сень за сту дай.

Цы ба тай на гой жу раў лі наю
Ім ша ра мі ве ра сень кро чыць.
Ад кіс лых прыс мак жу ра ві на вых
Зап люш чы ла сон ца во чы.

Цві туць ус па мі ны ве ра сам.
Ня яс нае мро іц ца-сніц ца.
I моц на жа да ец ца-ве рыц ца,
Што ўсё да паў д ня пра яс ніц ца.

Ры гор Ба ра ду лін

З гэ тай на го ды мы прыс вя-
ці лі ўжо не каль кі ар ты ку лаў 
Та дэ ву шу Кас цюш ку — ге рою 
Поль ш чы, Бе ла ру сі і Аме ры кі. 
Сён ня ва шай ува зе пра па ну ем 
зна ка мі ты на рыс Ула дзі мі ра 
Ар ло ва «Паў стан не Та дэ ву ша 
Кас цюш кі».

У Аме ры цы
Ста ла ся так, што, пры е хаў-

шы з Па ры жа, Та дэ вуш пра жыў 
на ра дзі ме вель мі ма ла. Як раз 
у тым ча се Паў ноч ная Аме ры ка 
ва я ва ла з Ан г лі яй за сваю не-
за леж насць. Кас цюш ка сеў на 
ка ра бель і вып ра віў ся за акі ян. 
У Аме ры цы ён стаў у шэ ра гі зма-
га роў за сва бо ду і дзе вяць га доў 
ва я ваў на іх ба ку.

Ён удзель ні чаў ва ўсіх буй ных 
біт вах з ан г лі ча на мі, ат ры маў 
чын ге не ра ла і стаў га на ро вым 
гра ма дзя ні нам Злу ча ных Шта-
таў Аме ры кі.

У тым ча се Та дэ вуш Кас цюш-
ка най больш пра сла віў ся як 
та ле на ві ты ва ен ны ін жы нер. 
Пад яго кі раў ні цтвам па бу да ва-
ны не каль кі моц ных фар тэ цаў. 
Яны да па маг лі аме ры кан цам ат-
ры маць важ ныя пе ра мо гі.

Са мая ма гут ная з гэ тых фар-
тэ цаў бы ла ўзве дзе ная ў Вэст-
Пой н це. Яна ста я ла на ра цэ 
Гу дзон. Ка лі ан г лі ча не не здо ле-
лі па дыс ці да Вэст-Пой н та па 
ва дзе, Кас цюш ка «зам к нуў» ра-
ку ве лі зар ным жа лез ным лан цу-
гом даў жы нёю на паў кі ла мет ра.

Наш зна ка мі ты су ай чын нік 
сяб ра ваў з То ма сам Джэ фер са-
нам, якія склаў Дэк ла ра цыю 
не за леж нас ці Злу ча ных Шта таў 
Аме ры кі. За вы дат ныя за слу гі 
ў зма ган ні за сва бо ду Кас цюш ку 
ўзна га ро дзі лі ор дэ нам Цын цы-
на та. Гэ тую вы со кую ўзна га ро-
ду на ша му зем ля ку ўру чыў сам 
Джордж Ва шын г тон, пер шы 
аме ры кан скі прэ зі дэнт. Ор дэн 
Цын цы на та ат ры ма лі ўся го тры 
ін ша зем цы.

Бя гу чы 2017 год 
— год Та дэ ву ша 
Кас цюш кі

Амаль усю за роб ле ную ім 
у Аме ры цы ма ё масць Кас цюш-
ка пе ра даў свай му сяб ру Джэ-
фер са ну. Ён па пра сіў, каб той 
пус ціў гро шы на вы куп чар на-
ску рых ра боў.

Ка лі Кас цюш ка вяр нуў ся 
да до му, у Бе ла ру сі ад бы ва лі ся 
тры вож ныя па дзеі. Ра сея, Аў-
ст рыя і Пру сія ўжо дзя лі лі Рэч 
Пас па лі тую і ўво дзі лі на за хоп-
ле ных зем лях свае па рад кі. Бе-
ла ру сы, па ля кі, лі тоў цы — усе, 
хто лю біў Баць каў ш чы ну, не 
маг лі змі рыц ца з гэ тым здзе-
кам.

(пра цяг бу дзе)

    
Грышка ВАСІЛЮК
Супрасль, Гімназія свсв. Кірылы 
і Мяфодзія ў Беластоку

Жыццё
Ён нарадзіўся.
Ён танцаваў.
Ён радаваўся.
Ён плакаў.
Ён быў здаровы.
Ён хварэў.
Ён быў старэнькі.
Ён памёр.

Swój
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На прэ зен та цыю філь ма пры бы ло мно
га гай на вян, якім ці ка выя тэ ма бе жан ства 
і да ку мен таль ныя стуж кі Юрыя Ка лі ны. 
У філь ме «Бе жан цы 19151922» вель мі 
важ ныя вы каз ван ні не пас рэд ных све дак 
бе жан ства, якіх уда ло ся за пі саць Юрыю 
Ка лі ну, ка лі тэ ма бе жан ства ста ла агуч вац
ца на шым тыд нё ві кам. Свед кі, та ды яш чэ 
дзе ці, за па мя та лі сцэ ны з роз ных эта паў бе
жан ства і іх ус па мі ны па поў ні лі да ку мен таль
ную стуж ку. Фільм «Бе жан цы 19151922» 
ство ра ны част ко ва на ас но ве гі сто рыі 
сям’і Юрыя Ка лі ны, яко га пра ба бу ля Са фія 
вы еха ла з Ка ша лёў у ка зац кую ста ні цу 
Стэп ное Мці ю ні на Са ра таў скай гу бер ні. На
ра дзі ла там дач ку, якую на зва ла На дзе яй 
і раз ліч ва ла, што вер нец ца да яе муж Якуб, 
які ў ра сій скай ар міі зма гаў ся на фрон це і, 
на жаль, за гі нуў. У філь ме рас па вя да ец ца, 
што ўця каць у глыб Ра сіі вы му ша ны бы лі 
амаль тры мі льё ны жы ха роў за ход ніх гу бер
няў Ра сій скай ім пе рыі, з якіх трэ цяя част ка 
не вяр ну ла ся да моў. Мно гія з тых, якім па
шан ца ва ла вяр нуц ца да моў, му сі лі ад бу доў
ваць спа ле ныя жы лыя і ха лод ныя бу дын кі, 
най мац ца на пра цу да лё ка ад до му і па во лі 
ад бу доў ваць свае гас па дар кі, пра што змя
стоў на рас па вя дае фільм Юрыя Ка лі ны.

— Вар та ад зна чыць, што ў со тую 
га да ві ну бе жан ства, два га ды та му, на 
Пад ляш шы прай ш лі не каль кі на ву ко вых 
кан фе рэн цый, рэ кан ст рук цыя вы ез ду ў бе
жан ства, вый ш лі з дру ку не каль кі кніг пра 
бе жан ства. Ад зна чэн не со тай га да ві ны 
па чат ку бе жан ства да ло штур шок для яго 
ана лі зу на роз ных уз роў нях і яно бу дзе пра
даў жац ца, — за я віў рэ жы сёр філь ма Юрый 
Ка лі на.

Фільм схі ліў саб ра ных вяр нуц ца ўспа мі
на мі да сва іх прод каў, якія так са ма па да лі
ся ў бе жан ства.

— Фільм «Бе жан цы 19151922» трап на 
па каз вае бе жан ства і яго тра ге дыю, якая 
спат ка ла на ша на сель ні цтва. Пе рад на ды
хо дам фрон ту псі хоз стра ху аха піў на шых 
лю дзей і яны ста лі ма са ва збі рац ца да вы ез
ду. Пра лёс ма іх прод каў у час бе жан ства 
мож на на пі саць кні гу, а та кіх лё саў бы ло 
мно ства, — ска заў про та і е рэй Юрый Ха ры
та нюк, ад ня даў на ві кар ны свя тар Свя та
Т ро іц ка га са бо ра ў Гай наў цы, ура джэ нец 
Ста ро га Бе ра зо ва.

— Мой дзя ду ля доб ра ўспа мі наў па быў
ку да лё ка ад до ма і лю дзей, якія яго там 
пры ма лі. Пры вёз з Ра сіі кніж ку з каз ка мі, 
якія ра сказ ваў мне, а ка лі я на ву чыў ся сам 
чы таць, стаў іх чы таць са ма стой на, — за я
віў ста ра ста Гай наў ска га па ве та Мі ра слаў 
Ра ма нюк, які па ін фар ма ваў, што Гай наў
скае ста ра ства пры сту пі ла да аб веш ча на га 
Еў ра пей скай ка мі сі яй кон кур су і з гэ тай 
кры ні цы ўда ло ся зда быць срод кі на рэ а лі
за цыю пра ек та да тыч на га бе жан ства (пра 
які больш пад ра бяз на мож на да ве дац ца 
ад ка ар ды на та ра пра ек та Лю цы ны Ляў чук 
з Гай наў ска га ста ра ства).

На прэ зен та цыю філь ма пра бе жан ства 
пры бы лі так са ма бур га містр Гай наў кі Ежы 
Сі рак, войт Гай наў скай гмі ны Лю цы на Смак
ту но віч, на мес нік гай наў ска га ста ра сты Яд
ві га Дам б роў ская, са маў ра да выя рад ныя, 
ды рэк тар ГДК Рас ціс лаў Кун цэ віч, ды рэк та
ры і кі раў ні кі ін шых са маў ра да вых уста ноў.

Юрый Ка лі на — пуб лі цыст і рэ жы сёр 
да ку мен таль ных філь маў, які двац цаць два 
га ды свай го пра фе сій на га шля ху спа лу чыў 
з Поль скім тэ ле ба чан нем. За раз з’яў ля ец
ца кі раў ні ком фі лі яль най рэ дак цыі тэ ле ка
на ла «Бел сат» у Бе ла сто ку. Вя до мы перш 
за ўсё як аў тар шмат лі кіх рэ пар та жаў і да
ку мен таль ных філь маў, якія зды маў у Поль
ш чы, Бе ла ру сі і ін шых кра і нах Еў ро пы. З іх 
лі ку са мыя вя до мыя — «Чар но быль цы», 
«Ад мо ру і го ла ду», «Апош ні дык та тар Еў ро
пы», «Ба ла да аб Ме ляш ках», «Пар ты зан
ская шко ла», «Пра ва слаў ныя ма на сты ры 
ў Поль ш чы», «Ар хі ман д рыт», «Пад апе кай 
свя то га Дзміт рыя», «Сей біт», «Ся ро жа». 
За раз прыз нан не гле да чоў зда бы вае но ва
ство ра ны фільм «Бе жан цы 19151922».

— Бе жан ства за хоў ва ец ца ў ма ім жыц ці 
з дзя цін ства. Мы з сяб ра мі гу ля лі па пя ро
вы мі гра шы ма, якія пры вез ла мая сям’я 
з бе жан ства. За ка паў я іх як скарб, пас ля 
за быў аб гэ тым і, ка лі ад ка паў, ака за ла ся, 
што яны зніш ча лі ў зям лі, — ус па мі наў 
Юрый Ка лі на, які апош ні мі га да мі за піс ваў 
раз мо вы з дзяць мі і ўну ка мі све дак бе жан
ства.

Рэ жы сёр раз маў ляў так са ма з гі сто ры ка

мі, дас лед чы ка мі бе жан ства, у тым лі ку з Яў
ге нам Мі ра но ві чам з Бе ла сто ка, Ві та лі ем 
Кар ня лю ком, Ула дзі мі рам Ля хоў скім, Сяр
геем Ток цем і Ге на дзем Се мян чу ком з Бе
ла ру сі, якіх вы каз ван ні змяс ціў у філь ме. 
У Бе ла ру скім дзяр жаў ным ар хі ве фа таг ра
фій і філь маў у Дзяр жын ску Юрый Ка лі на 
знай шоў кі нах ро ні ку 1918 го да з Ор шы аб 
уце ка чах, якая з’яў ля ец ца вель мі важ ным 
мо ман там у філь ме. Пах валь ныя сло вы 
трэ ба вы ка заць у ад рас ак цё раў — пра фе
сій ных і ама та раў, якія ў Му зеі сель скай 
гас па дар кі ў Це ха ноў цы адыг ра лі сцэ ны 
з жыц ця бе жан цаў. У філь ме пе рап ля та юц
ца яны з ус па мі на мі на шых жы ха роў, ка мен
та ры я мі гі сто ры каў і пуб лі цы стаў, фраг мен
та мі ар хіў ных філь маў. Усё гэ та змеш ча на 
ў пя ці дзе ся ціх ві лін ным філь ме «Бе жан цы 
19151922», дзе апі сан не тра ге дыі, якая 
су стрэ ла бе жан цаў, па паў ня ец ца мно гі мі 
вы каз ван ня мі, як доб ра жы ло ся бе жан цам 
у Ра сіі і як сар дэч на пры ма ла іх у Ра сій скай 
ім пе рыі мяс цо вае на сель ні цтва, якое дзя лі
ла ся з уце ка ча мі сва ім даб ром.

За раз па яў ля юц ца вы каз ван ні, што 
дас ле да ван не бе жан ства па ча ло ся з 2015 
го да і та ды па ча лі пуб лі ка вац ца ўспа мі ны 
бе жан цаў. Ад нак ус па мі ны бе жан цаў ста лі 

за піс вац ца жур на лі ста мі «Ні вы» ўжо з 1958 
го да. У дзе вя но стых га дах, ка лі жы лі яш
чэ апош нія свед кі бе жан ства, рэ дак цы яй 
бы ла раз гор ну та пра ца па ўве ка ве чан ні 
гэ тай тра гіч най па дзеі і ў збор ус па мі наў 
ук лю чы лі ся не толь кі жур на лі сты, але так
са ма ка рэс пан дэн ты і чы та чы «Ні вы». Усе 
саб ра ныя імі і ра ней дру ка ва ныя ў «Ні ве» 
ма тэ ры я лы пра бе жан ства ўвай ш лі ў вы да
дзе ную ў 2000 го дзе кніж ку на бе ла ру скай 
мо ве «Бе жан ства 1915 го да». Яна поў нас
цю ра зыш ла ся і ў со тую га да ві ну па чат ку 
бе жан ства, у 2015 го дзе, кні га бы ла пе ра вы
да дзе на Праг рам най ра дай тыд нё ві ка «Ні
ва». Да дру го га вы дан ня бы лі да баў ле ны 
апо ве ды, за пі са ныя па ля 2000 го да і спіс 
бе жан цаў з на шай тэ ры то рыі, якія жы лі 
ў Том скай гу бер ні. У пер шым вы дан ні бы ло 
змеш ча ных 155, а ў дру гім — 168 ра ска заў 
бе жан цаў, якія з’яў ля юц ца не за мен най 
кры ні цай для дас ле да ван ня бе жан ства на
сель ні цтва Бе ла сточ чы ны ў час Пер шай су
свет най вай ны. Пра мо цыя пе ра вы да дзе най 
кні гі «Бе жан ства 1915 го да» прай ш ла, між 
ін шым, у кан цы 2015 го да ў Гай наў скім до
ме куль ту ры. Бы ла яна ар га ні за ва на ра зам 
са свят ка ван нем со тай га да ві ны па чат ку 
бе жан ства гай наў скім ад дзя лен нем Пра ва
слаў на га бра цтва свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія. 
Та ды мно га гай на вян ку пі ла но вае вы дан не 
«Бе жан ства 1915 го да» і па зна ёмі ла ся з вы
ста ва мі, прыс ве ча ны мі бе жан ству. Та ды 
так са ма ад бы ла ся прэ зен та цыя ра ней ша га 
філь ма Юрыя Ка лі ны «Бе жан ства», які быў 
зня ты ў 1999 го дзе, і спек так ля «Бе жан
цы», па стаў ле на га тэ ат раль най гру пай 
Гай наў ска га бел му зея, якой апя ку ец ца 
ак цёр і рэ жы сёр Іа ан на Стэль ма шукТроц 
(яна вы сту пі ла ў філь ме «Бе жан цы 1915
1922»). Пад час абод вух спат кан няў у ГДК 
— у кан цы 2015 го да і за раз, пры кан цы 
2017 го да — з уступ ным сло вам вы сту пі ла 
на стаў ні ца гі сто рыі Па чат ко вай шко лы № 2 
у Гай наў цы Нэ ля Шчу ка, у мі ну лым стар шы
ня, а за раз скар б нік гай наў ска га ад дзя лен
ня Пра ва слаў на га бра цтва свсв. Кі ры лы 

і Мя фо дзія. Ра ска за ла яна, між ін шым, пра 
вы езд сва іх прод каў у бе жан ства ў глыб Ра
сіі, якія па ся лі лі ся ка ля во зе ра Бай кал і пра 
ку фар, які спа да рож ні чаў у бе жан стве яе 
прод кам, так як ку фар сям’і Юрыя Ка лі ны, 
па ка за ны ў філь ме. Бе жан ства змя стоў на 
апі са на ў кні зеаль бо ме Да ра фея Фі ё ні ка 
«Бе жэн ство. До ро га і по во ро ты 1915
1922», якую вы да ла Аб’ яд нан не «Му зей 
ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах». У шы кар ным 
вы дан ні змеш ча на вя лі кая коль касць гі ста
рыч ных ка мен та ры яў, ус па мі наў, фа таг ра
фій, да ку мен таў і кам пактдыск, на якім за
пі са ны, між ін шым, ары гі наль ныя апо ве ды 
бе жан цаў, пе рап ле це ныя пес ня мі пе ры я ду 
Пер шай су свет най вай ны. Бе жан ства апош
ні мі га да мі ці ка ва апі са на ў кніж ках на поль
скай мо ве аў тар ства Анэ ты Пры ма кіОнішк 
«Bie żeń stwo 1915. Za pom nia ni uchodź cy», 
якая вы сту пі ла ў апош нім філь ме Ка лі ны, 
і Бар ба ры Га раль чук «Na dzie ja aż po ho ry-
zont». Тэ ма бе жан ства прэ зен та вала ся 

«Бе жан цы» 
Юрыя Ка лі ны ў Гай наў цы
Фільм «Бе жан цы 1915-1922» Юрыя Ка лі ны, вы пуш ча ны 
тэ ле ка на лам «Бел сат», 12 лі ста па да быў зап рэ зен та ва-
ны пуб лі цы ў Гай наў скім до ме куль ту ры. Хут ка пас ля 
прэм’ ер на га па ка зу 5 каст рыч ні ка ў Бе ла сто ку гэ ты 
фільм на Між на род ным фе сты ва лі «Пак роў кі но» ў Кі е ве 
быў прыз на ны жу ры са мым леп шым гі ста рыч ным філь-
мам фе сты ва лю. У філь ме змя стоў на і з вы ка ры стан-
нем ці ка вых рэ кан ст рук цый ных пры ё маў бы лі зап рэ зен-
та ва ны ад ны з са мых тра гіч ных па дзей у жыц ці на шых 
прод каў пе ры я ду Пер шай су свет най вай ны. Суст рэ чу 
на ла дзі ла гай наў скае ад дзя лен не Пра ва слаў на га бра-
цтва свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія, якое ў 2015 го дзе вель мі 
ўра чы ста ад зна чы ла со тую га да ві ну бе жан ства.

ў зай маль ных спек так лях, аб мяр коў ва ла ся 
пад час кан фе рэн цый, а Му зей ма лой ай чы
ны ў Сту дзі во дах на ла дзіў зай маль ную рэ
кан ст рук цыю вы ез ду ў бе жан ства. Апош нім 
ча сам па я ві ла ся мо да за піс ваць тое, што 
за ста ло ся ад апо ве даў бе жан цаў, якія пе ра
да ва лі ся іх дзяць мі і ўну ка мі, а за раз за піс ва
юц ца на ват праў ну ка мі.

Гай наў скае ад дзя лен не Пра ва слаў на га 
бра цтва свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія — ад но 
з най ста рэй шых мяс цо вых ад дзя лен няў 
бра цтва — у ве рас ні адз на ча ла 25год дзе 
сва ёй дзей нас ці. Па чы на ю чы з 1998 го да, 
па бы ваў я на мно гіх ме ра пры ем ствах і су
стрэ чах гай наў ска га бра цтва, якія апіс ваў 
у «Ні ве». За па мя та лі ся мне свят ка ван ні 
ў го нар усіх свя тых Бе ла ру скай зям лі, ка лі 
пад час іх з дак ла да мі вы сту пі лі пра фе сар 
Ан тон Мі ра но віч і ар хі ман д рыт Гаў ры іл, 
рас па вя да ю чы пра па а соб ных свя тых. Гай
наў скае ад дзя лен не Пра ва с лаў на га бра
цтва свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ар га ні за ва ла 
пра ва слаў нае прад ш кол ле, якое дзей ні
чае ў бу дын ку Гай наў ска га бел лі цэя, ла
дзі ла Фэ сты зда роўя, Куц ці для адзі но кіх 
гай на вян, ар га ні зуе Ёл кі для дзя цей з Гай
наў кі, вя дзе біб лі я тэ ку з ду хоў най лі та ра ту
рай, ла дзіць па лом ні цтвы ў свя тыя мес цы 
ў Поль ш чы, Бе ла ру сі і Ук ра і не, а апош ні мі 
га да мі па ста ян на ар га ні зуе пе ша ход нае па
лом ні цтва з Гай наў кі ў Па ча еў скую лаў ру. 
Ня даў на гай наў скае ад дзя лен не бра цтва, 
яко га дзей нас цю за раз кі руе Лю цы на 
Ру шук і яко га апе ку ном з’яў ля ец ца ай цец 
Марк Юр чук, ар га ні за ва ла па лом ні цтва па 
Гай наў цы з Дзміт ры еў ска га пры хо да ў Свя
таТро іц кі пры ход на свят ка ван не ў го нар 
іко ны Бо жай Ма ці «Не ча ка ная ра дасць». 
Та ды па лом ні кі пры ві та лі но ва га епі ска па 
Гай наў ска га Паў ла.

Пас ля прэ зен та цыі філь ма Юрыя 
Ка лі ны брат чы кі ар га ні за ва лі са лод кі па
ча сту нак за ка вай, гар ба тай і на піт ка мі, 
пры якім пра доў жы лі ды ску сію пра бе жан
ства.

Тэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Юрый Ка лі на ад каз вае на пы тан ні гле да чоў
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Прас лаў ле ны сва ёй муд рас цю цар Са
ла мон быў сцвер дзіў: тое што бы ло — зноў 
бу дзе, а тое што ця пер ад бы ва ец ца — бу
дзе ад бы вац ца і ў бу ду чы ні. Вя до ма, што 
гэ тыя паў то ры агуль ныя, але ж яны з роз
най сту пен ню па да бен ства паў та ра юц ца 
ў ча се.

Вось га доў па ру не быў я ў Бе ла ве жы, 
а за раз за ві таў і мя не за дзі ві ла збу да ван
не на мес цы бы ло га чы гу нач на га вак за ла 
Бе ла ве жаПа лац. Быў жа там ка лісь, га доў 
— ска жам — пяць дзя сят, вак заль ны бу ды
нак, які з хо дам згор т ван ня чы гу нач на га 
ру ху так са ма згор т ваў ся, а пас ля вы ва ду 
ад туль цяг ні коў, маг чы ма з рос па чы — ка лі 
та кое па чуц цё ўлас ці вае тво рам рук ча ла
ве чых, стаў руй на вац ца. І счэз зу сім. І не 
па ду ма ла ся мне, што спра цуе там Са ла мо
на ва муд расць. У Са ла мо на ву эпо ху не бы
ло ін тэр нэ ту, але бы лі ра зум ныя лю дзі, як 
і ўся ля кія ін шыя — гэ так жа як і ця пер, што 
не ас п рэч на пац вяр джае толь кі што пры ве
дзе ны тэ зіс слаў на га ца ра.

Вось жа ныр нуў я ў той ін тэр нэт, зда
гад ва ю чы ся, што тое но вае бе ла веж скае 
збу да ван не мо жа быць рэ кан ст рук цы яй 
даў ня га вак заль на га бу дын ка, які не ўста яў 
пе рад роз ны мі лі ха лец ця мі, якія ў між ча се 
пра ка ці лі ся не толь кі па на ва коль ных чы
гун ках. З ін тэр нэт ных фон даў па ка за лі ся 
здым кі даў ня га бе ла веж ска га цар ска га чы
гу нач на га па ві льё на.

У агуль нас ці абод ва збу да ван ні выг ля да
юць ад ноль ка ва, ад нак ка лі прыг ле дзец ца 
больш дэ та лё ва, то кры ху ад роз нен няў 
па між імі ёсць. Га лоў ная роз ні ца ў тым, што 
фран тон ця пе раш ня га па ві льё на па вер ну
ты на поў дзень, ка лі цар скі быў звер ну ты 
на поў нач — у бок та дыш ня га цар ска га 
па ла ца. Ця пер больш, зда ец ца, аз даб лен
няў з ім пер скім двух га ло вым ар лом, за тое 
ня ма шас ці кан цо вых зо рак Да ві да — Са ла
мо на ва га, у пры ват нас ці, баць кі... Тыя зор кі 
свед чы лі, ба дай, пра тое, што ў па бу до ву 
цар ска га па ві льё на ўклю чы ла ся і яў рэй
ская аб ш чы на; маг чы ма так са ма, што і ін
шыя лю дзі прад п ры маль ніц ка га ду ху.

Ча го ж маг лі тут ха цець прад п ры маль ні
кі, так да лі кат на да га джа ю чы ца ру? Пад каз
ку на гэ тае пы тан не дае ра сій скі пісь мен нік 
Мі ка лай Ля скоў у сва ім апі сан ні па да рож
жа ў Бе ла ве жу з 1862 го да:

— Наш Бе ло сток — это ли тов ский Ман-
че стер, толь ко шко да (жаль), же лез ных 
до рог к не му нет, — ска зал мой хо зя ин в 
зак лю че ние, пос ле дол гих рас ска зов о бе-
ло сток ской про мыш лен но сти.

 — Те перь и до ро га же лез ная есть, 
— от ве чал я.

 — Вар шав ская-то?
 — Да.
 — Э! Она нам ни ка кая по мощь.
 — От че го так?
 — Что ж, из Вар ша вы и из Пе тер бур га 

на на ши фаб ри ки во зить не че го. Шерсть 
идет к нам на фур ма нах, че рез Пинск с Во-
лы ни, из Хар ь ко ва.

 — За то в Пе тер бург мо же те от п рав-
лять то вар.

 — Да это так; но нам нуж но, чтоб 
шерсть ход че шла сю да.

 — А раз ве бы ва ет не до ста ток?
 — Ой-ой! И ка кой еще. За ку пят шерсть 

в Прус сию, а но во го под во за нет: жди его, 
по ка по бо ло ту при те ле па ют на фур ма нах. 
По га ное де ло с этим под во зом.

 — Так ког да же лез ную до ро гу на Пинск 
выст ро ят, ста ло быть, мно го луч ше бу дет? 
— спро сил я.

 — Толь ко и про сим у Бо га этой до ро ги.
А от че го имен но в Бе ло сто ке раз рос-

лась фаб ри ка ция три ко, так-та ки и не 
до бил ся. Впро чем, ведь нет же ука за ний, 
по че му ко сы де ла ют в Рыль ске! Так, фон 
Фи ли мо нов там жил — от то го и ко сы де-
ла ют, а здесь За херт жил — от то го три ко 
де ла ют.

Маг чы ма, што вет ка ад Гай наў кі ў Бе ла
ве жу і бы ла за ду ма на як спа лу чэн не Бе ла
сто ка з Пру жа на мі і да лей з Пін скам. Бо ж 
яе да цяг ну лі да Бе ла ве жы і там яна быц цам 
спы ні ла ся; ад яе ка рот кую ве тач ку ў бок 
цар ска га па ла ца прак ла лі быц цам кры ху 
на зад. Вось да лей шыя раз ва жан ні Ля ско ва: 
Бла го да ря зуб рам, об ра тив шим на Бе ло веж-
скую пу щу осо бое вни ма ние пра ви тель ства, 
пос лед ний оста ток ста рин ных ли тов ских 
ле сов проч но обес пе чен от об ра ще ния его 
в гер ман ский ле сок, в ко то ром каж дый пер-
на тый жи лец обя зан иметь уста нов лен ный 

гер ман ски ми за ко на ми пас порт. Бе ло веж-
ская пу ща силь но тре бу ет эк с п лу а та ции 
пос ред ством пра виль ных по ру бок и очист ки 
от ва леж ни ка и по рос лей, пре пят ству ю щих 
ров но му об се ме не нию. Но сбыть 500 де ся-
тин, еже год но наз на чен ных к вы руб ке, не ку-
да, а о ва леж ни ке, зас ло ня ю щем от све та 
нуж ные для зуб ра тра вы, и го во рить не че го. 
Сбыт этот при дет не преж де про ве де ния 
че рез Бе ло ве же кую пу щу же лез ной до ро ги 
от вод днеп ров ско го бас сей на к Пе тер бур-
г ско-вар шав ской же лез ной до ро ге, т.е. 
от Пин ска, че рез Пру жа ны, до Бе ло сто ка. 
Толь ко с этою до ро гой каз на мо жет на де ят-
ь ся по лу чать со ста ты сяч де ся тин бе ло веж-
ско го ле са бо лее 25 000 руб лей се реб ром, 
свы ше ко то рых ее до хо ды с Бе ло веж ской 
пу щи не про сти ра лись в са мые луч шие 
го ды, ког да по ле су про из во дил ся вы руб де-
рев ьев на вы бор. Но до ро га эта еще до сих 
пор толь ко в изы ска ни ях, ко то рые хо тя идут 
и очень удач но, но... по ве хам, как из вест но, 
ни че го не во зят. А от ве хи до рель са в ином 
крае, ой, ой, как еще да ле ко! Под ро га ты ми 
лба ми бе ло веж ских зуб ров, ко неч но, нет 
мыс ли гор дит ь ся сво им зна че ни ем для Бе ло-

веж ской пу щи, как, у всех ро го нос цев не бы-
ва ет мыс ли гор дит ь ся сво им зна че ни ем для 
лич но стей, эк с п лу а ти ру ю щих эти ро га; но, 
тем не ме нее, нель зя сом не ват ь ся, что зуб-
ры сво им при сут стви ем в Бе ло ве же сох ра-
ня ют этот гро мад ный лес от ист реб ле ния и 
бу дут ви нов ни ка ми вве де ния в нем пра виль-
но го лес но го хо зяй ства, не об хо ди мо го как 
в ин те ре сах каз ны, так и в ин те ре сах са мой 
ди чи, зем ля ко то рой спо соб на выд ви нуть 
но вый лес вме сто ста рых, сгни ва ю щих и ва-
ля щих ся без вся кой поль зы на саж де ний...

Мо жа кры ху даў га ва тыя гэ тыя цы та ты 
з Ля ско ва, ад нак яны зда юц ца пра лі ваць 
кры ху свят ла на кшталт чы гу нач ных лі ній 
у Бе ла ве жы. Вось быц цам ца ры і зга джа лі
ся ў ней кі мо мант прак лас ці чы гун ку ў Пру
жа ны, а пас ля і раз ду ма лі ся, па бой ва ю чы
ся за сва іх зуб роў. А ў 1915 го дзе з’я ві лі ся 
сю ды нем цы, прак ла лі це раз пер ша быт ны 
лес ін шыя чы гу нач ныя лі ніі і амаль дай ш ло 
да об ра ще ния его в гер ман ский ле сок, в 
ко то ром каж дый пер на тый жи лец обя зан 
иметь уста нов лен ный гер ман ски ми за ко-

на ми пас порт... А ця пер, зда ец ца, на конт 
Пуш чы раз ду ма лі ся і са мі нем цы...

Па ра вяр тац ца ў цар скі па ві льён на 
бе ла веж скім пе ро не. Чы гун ку з Бель ска 
ў Гай наў ку па бу да ва лі ў 1894 го дзе ця гам 
58 дзён. Чы гун ку з Гай наў кі ў Бе ла ве жу 
прак ла лі тры га ды паз ней; у той жа час 
быў уз ве дзе ны і цар скі па ві льён. У 1903 
го дзе бы ла прак ла дзе на ша ша з Бель ска 
ў Пру жа ны. Эн цык ла пе дыя Бе ла веж скай 
пуш чы: „Pra ce przy przed łu że niu ko lei do Bia ło-
wie ży roz po czę ły się w ma ju 1897 ro ku, kie dy 
to sta ło się wia do mym, iż no wy im pe ra tor Ros ji 
— Mi ko łaj II od wie dzi pod ko niec la ta te goż 
ro ku bia ło wie ską re zy den c ję myś liw ską. Z ro bo-
ta mi upo ra no się w cią gu nie ca łych czte rech 
mie się cy, po mi mo iż nie sto so wa no żad nej 
me cha ni zac ji. Przy bu do wie zat rud nio na by ła 
tak że lud ność oko licz nych wsi, znaj du jąc tu taj 
dob ry za ro bek. Tzw. ram pę car ską urzą dzo no 
z prze py chem. Skrzyd ła głów ne go bu dyn ku 
two rzy ły poś rod ku kwad ra to wy plac, nad któ-
rym wzno si ła się ko pu ła z im pe ra tor ską ko ro-
ną. Przed przy jaz dem ca ra ram pę de ko ro wa no 
fl a ga mi i gir lan da mi z zie le ni oraz wyś cie ła no 
dy wa na mi. Bu dyn ki po sia da ły licz ne rzeź bio ne 

zdo bie nia. Kan cias te da chy pok ry wa ła bla cha 
cy no wa, z jas nob łę kit nym od cie niem. Wi do ku 
do peł niał ol b rzy mi klomb, ubie ra ny w uro czys-
tych mo men tach w bar dzo wy szu ka ny spo sób, 
z urzą dze niem z kwia tów po wi tal nych na pi sów, 
her bu Ro ma no wych itp. Pra ce te wy ko ny wa li 
og rod ni cy spro wa dza ni spec jal nie z War sza wy. 
Miej s co wa lud ność częs to wy ko rzys ty wa ła 
pe ron dwor co wy, po sia da ją cy po sadz kę, do 
urzą dza nia na nim za baw ta necz nych i wyp ra-
wia nia we sel”.

Так бы ло ў цар скі час, і, ма быць, у са
на цый ны час: „Po dob nie jak nieg dyś przys t-
ra ja no dwo rzec z okaz ji przy jaz dów ca ra, tak 
sa mo czy nio no przed przy by ciem uczes t ni ków 
po lo wań rep re zen ta cyj nych, or ga ni zo wa nych 
w Pusz czy Bia ło wie skiej od 1930 ro ku przez 
pre zy den ta Ig na ce go Moś cic kie go”. Ды і ка ля 
ве ка пас ля ўзвя дзен ня цар скіх ха ро маў 
ад бы ва лі ся на пе ро не бе ла веж ска га па
ла ца ва га вак за ла за баў ляль ныя ме ра пры
ем ствы, у іх лі ку і бе ла ру скія ку паль скія 
фэ сты. А за раз спра ва зда ец ца вы гля даць 
інакш. Вак зал ачэп ле ны са лід най ме та ліч

най ага ро джай, а ўступ ту ды каш туе 10 зло
таў; гэ та ў се зо не, бо ў лі ста па дзе аб’ ект 
за кры ты. Не ча му тут дзі ва вац ца, бо ж ка
лі б не тая моц ная ага ро джа, тры ва ласць 
якой па ры тэт ная тры ва лас ці за га рад дра
пеж ных звя роў у за а пар ках, дык за раз жа 
ту ды ўвар ва лі ся б спан тан ныя „на род ныя 
твор цы”, якія за пі са лі б вак заль ныя ка ло ны 
ма ні фе ста мі нак ш талт ра ман тыч ных „Ko-
cham Ba się” або і ней кіх пат ры я тыч ных...

Апош ні раз цар Мі ка лай ІІ на ве даў 
Бе ла ве жу ў па чат ку лі пе ня 1915 го да, 
пры е хаў шы ту ды з Ба ра на віч на аў та ма
бі лі. І, ма быць, на чы гу нач ны вак зал не 
заг ля даў. Пі саў ён та ды ца ры цы: „До ро га 
в Бе ло веж тя нет ся на 183 вер сты, но 
очень хо ро ша и ров на. Мы еха ли по ле су 
пре вос ход ны ми тра вя ны ми до рож ка ми 
и выб ра лись на боль шую до ро гу у кон ца 
пу щи. По го да бы ла ве ли ко леп ная, но 
в этом го ду та кая сушь, что да же бо ло та 
ис чез ли, и гу стая пыль бы ла да же в ле су; 
у всех, кто ехал, ли ца по чер не ли до не уз
на ва е мо сти...”.

Цар скі вак заль ны па ві льён у Бе ла ве жы 
ма быць быў зніш ча ны ў той жа сам час, 

што і цар скі па лац, гэ та зна чыць у лі пе ні 
1944 го да, ка лі ад сту па ю чыя гіт ле раў цы 
пар ва лі на ват усю чы гу нач ную лі нію па
між Бе ла ве жай і Бель скам, ка лі ўзар ва лі 
Бла га веш чан скую цар к ву ў Суп рас лі ці 
цар к ву ў Ма ле шах, ці ін шыя аб’ ек ты ра
ней ша га мяс цо ва га лан д шаф ту...

Не ка то рыя аб’ ек ты даў ня га кра я ві ду 
ад бу доў ва юц ца. Вось, ады шоў шы ад бе ла
веж ска га вак заль на га па ві льё на, па ба чыў 
я ін шую бу доў лю, якая зда ла ся мець па за
ло ча ны дах, як мод ныя ця пер па за ло ча ныя 
цар коў ныя ку па лы — ма сток ад вак за ла 
на дам бу ў на прам ку па ла ца ва га пар ку. 
Ка лі па ды шоў ту ды, па ба чыў, што ра бот ні кі 
Бе ла веж ска га нац пар ку нак ры ва юць па ві
льён над клад кай но вай гон тай са све жай 
драў ні ны, якая зда лёк і па ка за ла ся мне 
па за ло тай; а ра зам з ад люст ра ван нем у ва
дзе вы гля да ла быц цам арэ ол ва кол та го 
кла дач на га па ві льё на. Быц цам арэ ол ва
кол даў ні ны, бо ж даў ні на — па вод ле ца ра 
Са ла мо на — гэ та і светлая бу ду чы ня.

 Аляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Вяр тан не мі ну ла га

фота Аляк сандра ВЯР БІЦ КАГА
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Уладзіміра Кісяляhttp://kitt.by
95 га доў з дня нараджэння

Б е л а р у с к і  п а д п о л ь н і к  « Р а с а »

Удзель нік ан ты са вец ка га пад поль на га 
ру ху, бе ла ру скі на стаў нік Ула дзі мір Кі сель 
на ра дзіў ся 20 лі ста па да 1922 г. у Клец ку. 
У дру гой па ло ве 1930х гг. скон чыў сем 
кла саў поль скай шко лы, у 1941 г. — са
вец кую ся мі год ку ў Клец ку. Пад час ня мец
кай аку па цыі ву чыў ся ў Няс віж скай на стаў
ніц кай се мі на рыі. Там ат ры маў бе ла ру скі 
гарт, ра зам з сяб ра мі ства рыў ар га ні за
цыю „Са юз бе ла ру скіх пат ры ё таў”. З во
се ні 1944 г. пра ца ваў на стаў ні кам у Ка ча
но ві чах, по тым у Ру даў цы на Няс віж чы не. 
Ад на час на за воч на скон чыў пе да га гіч нае 
ву чы ліш ча ў Няс ві жы. Паз ней па сту піў 
у Га ра дзен скі пе да га гіч ны ін сты тут.

У 1946 г. Ула дзі мір Кі сель удзель ні чаў 
у зас на ван ні пад поль най пат ры я тыч най 
ар га ні за цыі „Са юз зма ган ня за не за леж
насць Бе ла ру сі”, якая раз гар ну ла сваю 
дзей насць на тэ ры то рыі Няс віж ска га, 
Клец ка га, Стаў б цоў ска га, Га ра дзен ска га 
і ін шых ра ё наў Бе ла ру сі. Уста ноў чы сход 
гэ тай пад поль най ан ты са вец кай ар га ні за
цыі прай шоў у 1946 г. на ху та ры Цар ская 
Лі па (Няс віж скі ра ён). На схо дзе пры сут
ні ча ла 6 ча ла век, ся род іх сту дэн ты Га ра
дзен ска га пе дін сты ту та. СЗНБ бу да ваў ся 
з так зва ных „пя цё рак”, склад кож най 
з іх ве даў толь кі кі раў нік гэ та га звя на. 
Пра гра ма СЗНБ пра дуг ледж ва ла пад
рых тоў ку пат ры я тыч ных сіл, якія ў ра зе 
вай ны па він ны бы лі вы сту піць у аба ро ну 
бе ла ру ска га на ро да і не за леж нас ці Бе ла
ру сі. У ад па вед нас ці з пра гра май СЗНБ, 
па він ны бы лі быць рас пуш ча ны кал га сы, 
а зям ля — пе ра да дзе на ся ля нам. Бы ла 
вы пуш ча на і рас паў сю джа на ад мыс ло
вая ан ты са вец кая лі стоў ка.

На па чат ку 1949 го да ор га на мі са вец
кай дзяр ж бяс пе кі бы ло арыш та ва на кі
раў ні цтва ар га ні за цыі. Дзя ку ю чы доб рай 
кан с пі ра цыі, част ка струк тур СЗНБ так 

і не бы ла раск ры та. Ула дзі мер Кі сель, 
які меў пад поль ны псеў да нім „Ра са”, быў 
арыш та ва ны 25 лю та га 1949 г. у Грод
не. По тым ут рым лі ваў ся ў мін скай тур ме 
— „аме ры кан цы”. У лі ста па дзе 1949 г. 
з фар му лёў кай „за здра ду ра дзi ме, ускос
ны тэ рор i ан ты са вец кую пра па ган ду” 
Вай ско вым тры бу на лам вой скаў МУС Бе
ла ру скай Вай ско вай Ак ру гі за су джа ны 
да 25 га доў паз баў лен ня во лі з па ра жэн
нем у пра вах і кан фі ска цы яй ма ё мас ці. 
Та ды (1517 чэр ве ня 1949 г.) на роз ныя 
тэр мі ны зня во лен ня бы лі за су джа ны 17 
сяб раў СЗНБ (яш чэ ад ну сяб роў ку СЗНБ, 
Ве ру Кас мо віч, су дзі лі асоб на).

Зня во лен не Ула дзі мір Кі сель ад бы ваў 
у Джэз каз ган скім кан ц ла ге ры, што на тэ
ры то рыі Ка зах ста на, а так са ма ў кры тай 
тур ме ў ча чэн скім Гроз ным. Выз ва ле ны 
толь кі ў 1960 г., пас ля ча го рэ а бі лі та ва
ны. Пас ля выз ва лен ня Кі сель вяр нуў ся 
ў Грод на, дзе пра ца ваў на стаў ні кам ма тэ
ма ты кі ў сель скай шко ле вё скі Гран дзі чы. 
Улад ка вац ца на пра цу яму да па мог Апа
нас Цы хун, які быў ін с пек та рам школ.

У 1990я га ды Ула дзі мір Кі сель стаў 
ак тыў ным сяб рам Дэ мак ра тыч на га аб’
яд нан ня ве тэ ра наў. Жон ка, якая ра ней 
так са ма бы ла ў зня во лен ні, цяж ка хва
рэ ла. Адзін з сы ноў — Змі цер — ак тыў
ны ар га ні за тар і ўдзель нік бе ла ру ска га 
на цы я наль на га ру ху на Га ра дзен ш чы не 
ў 1990х га дах, быў у роз ных па лі тыч ных 
і гра мад скіх ар га ні за цы ях, шмат дру ка
ваў ся ў га зе тах „Па го ня” і „Ні ва”.

Ула дзі мір Кі сель па кі нуў ус па мі ны пра 
па дзеі ў Клец ку, сваю пад поль ную ар га ні
за цыю, ту рэм ны і ла гер ны по быт. Па мёр 
24 жніў ня 1999 го да ў Грод не. Па ха ва ны 
по бач з жон кай на мо гіл ках ка ля стан цыі 
Аульс пад Грод нам.

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

„Ні ва” ўжо не ад ной чы пі са ла пра тое, 
як па пу ля ры зу юць бе ла ру скую мо ву ў бе
ла ру скім гра мад стве на цы я наль на свя до
мыя прад п ры маль ні кі. Вар та ад зна чыць, 
што вы ка ры стоў ваць бе ла ру скую мо ву як 
мар ке тын га вы хіт рык дзе ля вы дзя лен ня 
сва іх кан ку рэн таў кем лі выя біз нес ме ны 
па ча лі ка ля пят нац ца ці га доў та му. Ця пер 
жа, па да ец ца, вы ка ры стан не мо вы гэ та 
не ад роз нен не, а хут чэй пра я ва жа дан ня 
ад па вя даць мод ным па ве вам, бо апош нім 
ча сам на пі сан не та гося го пабе ла ру ску 
з’яў ля ец ца сво е а саб лі вай мо дай. Ка лі ж 
ней кая фір ма мае яш чэ і бе ла ру ска моў
ную вер сію свай го сай та, то гэ та ства рае 
ўра жан не, што яна сур’ ёз ны гу лец рын
ка.

Маг чы ма, ме на ві та да та кой мэ ты, ак
ра мя, зра зу ме ла, жа дан ня рас паў сю ду 
бе ла ру ска га сло ва, ім к ну лі ся ўла даль
ні кі клі нін га вай фір мы з Мін ску „Чы сты 
кіт”. На сва ім сай це яны ма юць, ак ра мя 
ру скай і ан г лій скай, яш чэ і бе ла ру скую, 
што з’яў ля ец ца да во лі рэд кай з’я вай ся
род па доб ных кам па ній у Бе ла ру сі.

Ка лі ці ка вы ка ры сталь нік на бя рэ на 
сва ім кам п’ ю та ры ад рас у ін тэр нэ це 
https://kitt.by, то пе рад яго ва чы ма ад
к ры ец ца да во лі пры ваб нае вы яў лен не 
су час на га па коя з каль ку ля та рам кош ту 
пры бор кі. „Чыс ці ня — гэ та про ста. За
моў це пра фе сій ную пры бор ку ква тэ ры. 
Абя ры це зруч ны час, усё астат няе зро
бім мы”, — упэў не на сцвяр джа юць на 
га лоў най ста рон цы сай та ўла даль ні кі „Чы
ста га кі та”. Хоць ні дзе там не зной дзеш 
проз віш чаў гэ тых ула даль ні каў, але для 
мно гіх у жур на ліс ц кіх ко лах Бе ла ру сі яны 
вя до мыя — гэ та Іван Шы ла, бы лы па літ вя
зень, мо ла дзе вы дзе яч, на мес нік стар шы
ні Ма ла до га фрон ту, жур на лістфры лан
сер, і яго брат Іл ля, так са ма бы лы ма ла
даф рон та вец. Ня гле дзя чы на та кіх пра

бе ла ру ска ары ен та ва ных гас па да роў, 
„Чы сты кіт” не ад па чат ку, тобок не ад 
2016 го да, меў бе ла ру скую вер сію. „Ма ла
ды ча ла век з Вар ша вы на пі саў афі цый ны 
зва рот з пат ра ба ван нем даць ад каз у выз
на ча ны за ка на даў ствам тэр мін. Пі саў аб 
па ру шэн ні кан сты ту цыі на шым «Чы стым 
кі том» — бо не аказ ва ем пас лу гі пабе ла
ру ску, ня ма бе ла ру скай мо вы на сай це, 
— ра сказ вае Іван Шы ла. — Спа чат ку 
я быў... Пас ля я ра зу меў мно гіх сва іх апа
нен таў, якім пі саў та кія зва ро ты дзе сяць 
год та му, а пас ля сеў і пе ра клаў усё на бе
ла ру скую мо ву”, — цы туе яго бе ла ру ская 
га зе та „На ша Ні ва”.

На сам рэч Іван Шы ла не ўсё пе ра клаў 
на бе ла ру скую мо ву на сва ім сай це. Так, 
аб’ я вы пра ва кан сіі, якія ёсць у клі ні га вай 
фір ме, па да юц ца вы ключ на пару ску. Ак
ра мя та го, пры хіль нік бе ла ру скай мо вы, 
аказ ва ец ца, не ве дае сло ва „жы ран до
ля”, зза ча го вы ка ры стоў вае ру скае сло
ва „люст ра”, што пабе ла ру ску аз на чае 
зу сім ін шы прад мет, і тым са мым ства рае 
блы та ні ну. На пры клад, у руб ры цы „Што 
мы пры бі ра ем” ён на па чат ку пі ша: „Чыс
цім лю стэр ка”, а по тым — „Не мы ем люст
ры і пла фо ны”.

Але ня гле дзя чы на та кія не да рэч нас
ці, бач на, што бра ты дбай на па дыш лі да 
ар га ні за цыі біз не су. Па мен шай ме ры, 
аб гэ тым свед чыць руб ры ка „Пы тан ні 
і ад ка зы”. Так, Шы лы на ват заст ра ха ва лі 
ры зы ку паш ко джан ня іх клі не ра мі рэ чаў 
гас па да роў па мяш кан няў. „Мы заст ра ха
ва лі агуль наг ра ма дзян скія ры зы кі на шых 
су пра цоў ні каў. Гэ та зна чыць, што ка лі 
яны вы пад ко ва паш ко дзяць ней кую ва шу 
ма ё масць, то стра ха вая кам па нія пак рые 
стра ты на су му да 10 ты сяч до ла раў”, 
— су па кой ва юць па тэн цый ных клі ен таў 
ула даль ні кі клі нін га вай фір мы.

Аляк сандр ЯКІ МЮК

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (28)

На рэ а бі лі та цый ным ад дзя лен ні (11)

Маё зна ём ства з ма лін ніц кі мі па жар ні ка
мі да ло на леж ны плён. Я па вя лі чыў круг сяб
роў на Ва ло дзю Да ні лю ка, Сця па на Ку лі ка 
і сол ты са Мі ха ла Ге ры за. Гэ та бы лі лю дзі 
з ідэ яй, якім гра мад скія спра вы лі чы лі ся 
су поль ным даб ром вё скі. Нель га пра мі нуць 
пры тым мяс цо ва га кі раў ні ка шко лы Сця па
на Бу ры лы, які ка ры стаў ся па ша най і аў та
ры тэ там у вя ско вай су поль нас ці. Узо рам 
су сед ніх ры го раў скіх па жар ні каў у 1971 
го дзе ўзні кае ідэя па бу до вы свят лі цы ў Ма
лін ні ках. Ства ра ец ца гра мад скі ка мі тэт 
па бу до вы, які ўзна ча лі лі Ула дзі мір Да ні люк 
— на чаль нік па жар най ка ман ды, Сця пан 
Ку лік, сол тыс Мі хал Ге рыз, Сця пан Бу ры ла 

і Сця пан Ва сі люк. Ва жа кі ат ры ма лі пад трым
ку ў ад на вя скоў цаў. Жы ха ры аба вя за лі ся 
ўнес ці доб ра ах вот ную склад чы ну на па бу
до ву па 250 зл., або здаць са ла мя ныя ма ты 
ў „Цэ пэ лію” на гэ ту су му. Да кан ца го да 
гро шы бы лі саб ра ны. За ста ва ла ся за тым 
тэх ніч ная да ку мен та цыя. Гэ тай спра вай за
ня ла ся ў 1972 го дзе Па вя то вая ка мен да ту
ра па жар ні каў у Бель скуПад ляш скім, пры 
аса бі стым удзе ле ка мен дан та — ма ё ра Адо
лі ка Час ноў ска га. Пра ца ру шы ла шпар кі мі 
тэм па мі і да кан ца 1972 го да бы лі вы ка на ны 
фун да мен ты. Му ра ваў Сця пан Ку лік. Але 
не ўсё доб рае зна хо дзіць шчас лі вы эпі лог. 
Знай ш лі ся хіт ру ны, якія па ча лі ду рыць га ла

Хут ка сця кае час у кам па ніі на рэ а бі лі
та цый ным ад дзя лен ні ў «Ра кіт ні ку». Но выя 
зна ём ствы, сяб роў скія раз мо вы. Для мя
не, ка рэс пан дэн та, гэ та тэ ма для но вых 
до пі саў. Вось ма ем пя ты дзень зме ны. Да 
абе ду ўдзель ні ча лі мы ў за нят ках і прак ты
ка ван нях у фі зі я тэ ра пеў тыч ных ка бі не тах. 
Пас ля абе ду — час на ад па чы нак. На вя чэ
ру ў ста ло вую не сы хо дзі лі — па ла маў ся 
ліфт. На трэ цім па вер се, дзе я ква та ра ваў 
з жан чы на мі, вя чэ ру ар га ні за ва лі ў свят лі
цы, муж чы нам — у ста ло вай. Пас ля, ка лі 
я вяр таў ся ў свой па кой, па дыш ла да мя не 
спа да ры ня Ма рыя Ян чук з Ба ры саў кі і спы
та ла:

се, штось ці аб Ба ры саў цы ад Пят ра Яло
зы ў шпі та лі да ве даў ся, але Вы пра ся бе 
ра ска жы це.

— Вы хо джу я з Яно ва, што над рэч кай 
Нар вай зна хо дзіц ца, — па чы нае 79га до
вая се ні ёр ка Ма рыя. — Баць кі ап ра цоў
ва лі 7,5гек тар ную гас па дар ку. У мя не 
бы лі яш чэ дзве сяст ры цы. У Яно ве бы ла 
ча ты рох к лас ная шко ла. У пя ты клас па
сту пі ла ў Трас цян ку. Як па чаў ся ра монт 
шко лы ў Трас цян цы, дык нап ра ві лі нас 
у шко лу ў Це луш ках. Вё ска зна хо дзі ла ся 
на дру гім бе ра зе рэч кі. За тым вы му ша ны 
бы лі сем кі ла мет раў да бі рац ца Нар ваю 
чоў нам. Ле там, ка лі ва да апа да ла, рэч ку 
пе ра хо дзі лі ўброд па між Ка ча ла мі і Пух ла
мі, пас ля ў Це луш кі іш лі пе ха тою. Пас ля 

ву ад на вя скоў цам. Аб ві на ва ці лі на чаль ні ка 
Ва ло дзю Да ні лю ка ў мах ляр стве і гра бя жы 
бу даў ні чых ма тэ ры я лаў. Уз нік за ка лот у вёс
цы. Ад ны ста лі на ба ку Да ні лю ка, ін шыя 
су праць яго. За ма рудж ва ец ца па бу до ва 
свят лі цы. Ня гле дзя чы на гэ та, Ва ло дзя Да
ні люк сам ез дзіць за бу даў ні чы мі ма тэ ры я
ла мі ў Ор лю, пры да па мо зе Сця па на Ку лі ка 
раз г ру жа юць фу ры. Неў за ба ве пра хо дзяць 
вы ба ры ў па жар най ка ман дзе. Да ні лю ка не 
вы бра лі. І сціх ла гра мад ская пра ца. Коль кі 
не на ма га лі ся да бу да ваць кла доў ку на па
жар нае аб ста ля ван не, заў ж ды кан ча ла ся 
асеч кай. І тут не ап раў да ла ся на род ная 
муд расць, што „адзін у по лі не во ін”. Не 

— Вы чы та е це пару ску?
— Чы таю, — ад каз ваю.
— Дам вам па чы таць гэ тае, — і ўру чы

ла зад ру ка ва ныя лі сты па пе ры з ма літ вай 
«Сон Прас вя той Ба га ро дзі цы».

— Мне гэ тая ма літ ва вя до мая, — за яў
ляю, — ад дач кі ат ры маў.

— Але вы чы та лі ад ну ма літ ву, а тут ма
ем больш за пяць дзя сят. Пра чы тай це, ды 
пас ля вер не це, — ска за ла су раз моў ні ца.

Гэ та быў па ча так на шай сяб роў скай 
раз мо вы. За тым я па пра сіў Ма рыю ў свой 
па кой і за ах во ціў да... ус па мі наў.

— А ска жы це, як Вам жы ло ся ў мі ну лым 
у Ба ры саў цы, — і пры баў ляю: — Я пак ры

паў го да вяр ну лі ся ў Трас цян ку. Па мя таю, 
як у вё ску пры е ха ла кі на пе ра соў ка. Бы
ла я та ды сям нац ца ці га до вым дзяў чом. 
Збі ра ла ся шмат лю дзей. Вя чэр ні се анс 
па каз ва лі ў шко ле. Па мя таю, што кі нош
ні кі на ча ва лі ў на шай ста до ле, на се не. 
У 1962 го дзе вый ш ла я за муж у Ба ры саў
ку. На жы лі трое дзе так — двух сы ноў 
і дач ку. Сы ны аб ста ля ва лі ся ў Бе ла сто ку, 
дач ка — у Суп рас лі. Мы з му жам за ста
лі ся ў Ба ры саў цы. Ап ра цоў ва ем ку со чак 
по ля, ма ем ка роў ку, у ага род чы ку са дзім 
ва ры ва дзе ля сва ёй пат рэ бы. Дзе ці з уну
ка мі на вед ва юць нас. І та кая мая вось 
гі сто рыя, — за вяр шае апо вед се ні ёр ка 
Ма рыя Ян чук з Ба ры саў кі.

За пі саў Ула дзі мір СІ ДА РУК

ха пі ла ў Ма лін ні ках сап раў д на га ва жа ка 
і ат ры ма ла ся заг ваз д ка... Мы ў сваю чар гу 
што ме сяч на на вед ва лі Ма лін ні кі з кі на пе ра
соў кай. Па коль кі Да ні лю ка дом ме жа ваў са 
шко лай, дык мы з Ва ло дзем ча ста су стра
ка лі ся і пра во дзі лі раз мо вы. На ша друж ба 
доў жыц ца па сён няш ні дзень. І не шка ду
ем ся. Пры па чат ко вай шко ле пра ца ва ла 
Сель ска гас па дар чая пад рых тоў чая шко ла 
— СПР. Па мя таю, як шко ла ар га ні за ва ла 
ў вёс цы кур сы на ма та цык лет ныя ва дзі цель
скія пра вы. Вык лад чы кам быў ін ст рук тар 
з Бель скаПад ляш ска га Кап чук (імя не за
па мя та ла ся). Шмат хлоп цаў удзель ні ча ла 
не толь кі з Ма лін нік, але і су сед ніх Ры го раў
цаў. Зра біў я для іх па мят ны зды мак. Але 
гэ та не ка нец апо ве ду пра Ма лін ні кі...

(пра цяг бу дзе)
Ула дзі мір СІ ДА РУК
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26.11 — 02.12

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 26-30.11. доб ры мо-
мант на ка рыс ны фі ніш ней ка га ме ра пры-
ем ства. На го ды да служ бо вых па ез дак, 
па вы шэн не ква лі фі ка цый, на ладж ван ня 
біз не со вых кан так таў. Пра фе сій ныя пла-
ны за га ран ту юць доб рыя зме ны і леп-
шую бу ду чы ню. Але му сіш ста ран на 
аб ду маць стра тэ гію і дап ра ца ва най ме-
то ды кі. Толь кі та ды ча кае ця бе пос пех.
(21.04. — 21.05.) Доб ры час для пам-
но жан ня ма ё мас ці; мо жаш узяць крэ-
дыт. Не зра бі ней кай ля пы 25-29.11. 
26-30.11. не спаз ні ся на пра цу або на 
важ ную суст рэ чу. У пра цы і ін та рэ сах 
пой дзе ляг чэй, пры тым больш ка рыс на. 
Спа дзя вай ся ка рыс на га аба ро ту юры-
дыч ных спраў і ва ўста но вах. Час на туж-
лі вай пра цы і мак сі маль най ак тыў нас ці; 
ма еш шанц на хут кі пос пех і па ляп шэн не 
сва ёй ма тэ ры яль най сі ту а цыі.
(22.05. — 22.06.) 26-30.11. зна ка мі ты 
час на вы кон ван не скла да ных, пат ра бу-
ю чых дак лад нас ці спраў. Мо жаш спа дзя-
вац ца спры ян ня кі раў ні цтва, ка рыс на га 
выс вят лен ня су до вых спраў, пад пі сан ня 
да моў. Але не бу дуць гэ та лёг кія пос пе-
хі, а хут чэй вы нік цяж кай пра цы, вы на ход-
лі вас ці і доб рай пад рых тоў кі.
(23.06. — 23.07.) На сту піць су па ка ен-
не эмо цый. Зной дзеш ся бе ў ся мей ных 
спра вах, лю бо ві і су жон стве. Мо жа знач-
на пап ра віц ца ма тэ ры яль ная сі ту а цыя, 
але толь кі дзя ку ю чы тры ва лас ці сум лен-
най пра цы. Паз бя гай ад нак ры зы коў ных 
кро каў пад уп лы вам ім пуль су, та му што 
гэ та мо жа мець не ка рыс ны фі нал.
(24.07. — 23.08.) Не раз ліч вай на боль-
шыя гро шы, але і вы дат каў бу дзе менш. 
Зной дзеш вы хад на ват са склад аных 
сі ту а цый. Доб ры мо мант на па ча так на-
ву чан ня, асаб лі ва ў дак лад ных на ву ках. 
Паг лыб ляц ца так са ма твае здоль нас ці да 
са ма ля чэн ня. Па ляп шэн не сі ту а цыі і ма тэ-
ры яль най сфе ры. Мо гуць па я віц ца пры-
быт кі з бан ка вых апе ра цый, шчас це ў ла-
та рэі. Вы ка ры стай ця пер свае шан цы.
(24.08. — 23.09.) 26-30.11. кан ф ран-
та цыя з ня вет лі вай асо бай. Спраў на мо-
жаш паз быц ца кеп скіх звы чак, так са ма 
ліш ніх кі ла гра маў. Ма еш ней кія тар ма зы 
ў сва ёй псі хі цы. Ёсць шан цы на сур’ ёз-
ныя зме ны і выз ва лен не з-пад аб ме жа-
ван няў. Доб ры час для твай го зда роўя.
(24.09. — 23.10.) 26-30.11. піль нуй ся, 
каб не заг раз нуць у кор ку на ву лі цы. Па-
я віц ца не ча ка ны шанц пра фе сій ны або 
фі нан са вы, але для яго вы ка ры стан ня 
пат рэб нае бу дзе ад важ нае, муж чын скае 
ра шэн не. Паз бя гай паў мер і ідзі ўпе рад, 
каб да біц ца най леп ша га вы ні ку.
(24.10. — 22.11.) Не му сіш тур ба вац ца 
за гро шы. Ве не ра і Юпі тэр ту га на поў-
няць твой ка ша лёк. Даз воль са бе на 
кры ху кам фор ту, ку пі са бе штось ці, што 
зро біць жыц цё пры ем ным. Ап ты мізм і па-
зі тыў ная энер гія мо гуць паў п лы ваць на 
ўда лыя вы ні кі тва іх дзе ян няў. Маг чы мая 
не ча ка ная ўсмеш ка фар ту ны!
(23.11. — 22.12.) 26-30.11. вер нуц ца 
да ця бе прык рыя ўспа мі ны. Не паз бя-
гай хат ніх аба вяз каў, та му што хтось ці 
ста рэй шы бу дзе на ця бе зла вац ца. Ка лі 
пра цу еш над боль шым пра ек там, які па-
тра буе за няц ца боль шай цэ лас цю, на ды-
шоў шанц, каб заш пі ліць усе эле мен ты. 
Мо жа быць, дзя ку ю чы гэ та му бу дзе ча-
каць ця бе прыз нан не і па ва га.
(23.12. — 20.01.) 26-30.11. мо жаш ат ры-
маць ад моў ны ад каз на сваю прось бу. 
У тва ёй па ры мо гуць па я віц ца пы тан ні 
і ад роз нен ні ў пог ля дах на тыя са мыя тэ-
мы. Цяж ка бу дзе за па на ваць над эмо цы-
я мі. Доб ра зро біць вам су поль ная па ез-
д ка, дзе па ла го дзі це кан ф лікт. Са мот ны 
Ка зя рог на бя рэц ца са маў пэў не нас ці, 
па ве рыць у свой ін тэ лект.
(21.01. — 19.02.) Вар та ця пер та бе 
больш ук лю чыц ца ў хат нія спра вы, на ват 
па чаць сур’ ёз ны ра монт. Шма та бя цаль-
ны па ча так для ней ка га істот на га пы тан-
ня. Шанц на бес п раб лем ны па ча так но-
ва га раз дзе лу ў жыц ці. Шчас лі вы дзень 
— 30.11.
(20.02. — 21.03.) Бу дзеш му сіў ста нуць 
пе рад прык ры мі людзь мі ці неп ры ем ны-
мі за нят ка мі 26-30.11. Рас па ча тыя спра-
вы мо гуць не спа дзя ва на змя ніць свой 
ход. Ста неш пе рад не аб ход нас цю ра-
шан ня аб чым сь ці ў апош нюю хві лі ну. 
Усё мо жа ця бе ста міць, дык вазь мі са бе 
ка рот кі вод пуск.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. Гер ман, дру гі пас ля Га
га ры на са вец кі кас ма наўт, 
2. вон ка вая аба лон ка пло
да, 3. проз віш ча са вец ка га 
прэ зі дэн та з 1921 жніў ня 
1991 го да, 4. су бот ні яў рэй
скі ад па чы нак, 5. вад касць 
з пад скур ных за лоз ад пе
раг рэ ву, 6. вад касць з эрыт
ра цы та мі, 7. су мес ная дзей
насць у пра цы, пра ек це ці... 
па ку дзел лі, 8. удзель нік ка ры ды з пі кай, 9. 
па да ру нак, 10. ад ш лі фа ва ная з абод вух 
ба коў тон кая праз ры стая плас цін ка мі не
ра лу для дас лед ван ная пад мік ра ско пам, 
11. прад ка заль нік, 12. пін ская ра ка, 13. 
у На дзеі Ар ты мо віч у бе лых пей за жах, 14. 

жы вё ла ў гер бе Бель скаПад ляш ска га, 15. 
су ай чын нік Ярас ла ва Гаш ка, 16. гнут кая 
ткан ка, якая ўтва рае не ка то рыя част кі шкі
ле та і ды халь ных шля хоў.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча ныя 
да рож кі, па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. У свет

лых па лях ат ры ма ец ца ра шэн
не — бе ла ру ская па га вор ка.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на 

пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ
дак цыю пра віль ныя ра шэн ні, 
бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя 
ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 45 
ну ма ра

Ака, Ені сей, ка нец, ко нюх, 
паж, туз, хо та, ца на, ца ца.

Ра шэн не: Хто на Ка зан скую жа ні ха ец ца, 
той не па ка ец ца.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне 
Дэм’я  нюк з БельскаПадляшскага і Лявону 
Фе даруку з Рыбал.

У шко ле ка лісь ці ка за лі: «Kto się cze go na u czy, to śpi i mru czy». Ма
быць гэ та праў да. Мя не з дзя цін ства за хап ля лі свет і лю дзі. Заў ж ды 
ха цеў быць пер шым. Па мя таю апош нія га ды вай ны, як у 1944 го дзе 
(мне та ды пя ты го дзік па сту піў ды ў ка ро цень кіх іль ня ных на га віч ках 
бе гаў), як ру скія сал да ты з пес няй іш лі ва ўро чыш ча «Ве ра сок» на 
абу чэн не, а я ста яў на ро ста нях ка ля Смы ка вай ха ты і ча каў іх, каб 
па слу хаць пес ні. Быў я та ды не ад каз ным, бе стур бот ным хлап чу ком. 
Не зва жаў на тое, што ў ха це за ста ла ся па ра не ная ма ту ля, што 

ба бу ля ста рэнь кая ды сяст
ры цы бу дуць за мя не тры во
жыц ца.

З пер ша га кла са па чат
ко вай шко лы на ма гаў ся 
пад доб рыц ца сва ёй вы ха
ва цель цы. Быў яе «па сыль
ным» — крэй ду з кан цы ля рыі 
пры но сіў, таб лі цу вы ці раў. 
Гэ та зда ва ла ся быць ма ім 
аба вяз кам. У ста рэй шых кла
сах, у шо стымсё мым, ка лі 
ар га ні за ва лі Са юз поль скай 
мо ла дзі (ЗМП), дык пер шым 
па даў за я ву пры няць у чле
ны, за тым у сё мым кла се 
стаў ва жа ком. Па мя таю, як 
пры кан цы пя ці дзя ся тых га
доў ге а дэ зіч ная фір ма ра бі ла 
ў Ку за ве ней кае ме ран не. 
Спат рэ біў ся ім па моч нік для 
на шэн ня пры бо раў (ге а дэ
зіч ныя тыч кі, «ла ты»). Я пер

шым ад гук нуў ся. Ге а дэ зі сты па да рож ні ча лі на вай ско вым «га зі ку». 
Пас ля вы мя рэн няў па да лі ся ў на ва коль ныя вё скі. Я з імі. Ста я ла 
лет няе со неч нае над вор’е. Бы ло, зда ец ца, пад во сень, бо мя не 
ўзна га ро дзі лі вя лі кай «шап кай» сла неч ні ку. Гэ та бы ло яш чэ пры 
паш пар т ным кан т ро лі ў па гра ніч най зо не. У Ча ром ху без про пу ску 
нель га бы ло пры ехаць. З цяг ні ка па са жы ры пра хо дзі лі на вак зал 
праз ад мыс ло выя брам кі, у якіх па гра ніч нік пра вя раў да ку мен ты. 
Пра яз джа ю чы праз Апа куВя лі кую, спы ні лі нас па гра ніч ні кі. Ка лі 
па ча лі пра вя раць да ку мен ты, дык я ду маў, што за раз мя не арыш ту
юць, бо ні я кі мі да ку мен та мі я не ка ры стаў ся. Але вай скоў цы на ват 
не гля ну лі ў мой бок. Ра бо чы дзень ге а дэ зі сты кан ча лі ў Даб ры ва
дзе пры за ха дзе сон ца. Мя не ад вез лі да моў у Ку за ву.

Па мя таю яш чэ, як у тым жа ча се да баць кі пры е хаў пе рад Но вым 
го дам сяб ра з кан ц ла ге раў з жон каю, Дзміт рый Пап лаў скі з ка лё ніі 
Пе ту хоў ка, што ка ля Па сы нак. Не бы ло ў іх про пу ску ў Ча ром ху. 
Па гра ніч ні кі не да зво лі лі ім ва рух нуц ца са стан цыі. Пра сі лі ад на го 
ку заў ца, каб пе ра даў баць ку вест ку аб іх нім пры ез дзе. Гэ ты не па ін
фар ма ваў. Но вы год Дзміт рый і Воль га Пап лаў скія суст ра ка лі пры 
ўлас ным па ча стун ку ў ча каль ні ча ром хаў ска га вак за ла.

У па чат ку пя ці дзя ся тых га доў да па ма гаў я элек т ра ман цё рам пры 
ме ран ні ў час элек т ры фі ка цыі вё скі, за тым у ся мі дзя ся тых ге а дэ зі
стам пры лік ві да ван ні це рас па ло сі цы ў Ку за ве. У род най вёс цы стаў 
пер шым ак тыў ным бе ла ру сам і ка рэс пан дэн там «Ні вы». На ву чыў ся 
род най літаратурнай мо ве. Рэ дак цый ны ка лек тыў жур на лі стаў лі чу 
дру гой сям’ ёю, а ся бе — ад ным з іх. Так пэў на за ста нец ца.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

З дзя цін ства 
за хап ля лі мя не свет і лю дзі

Не ма ем аў то бу саў у Бе ла сток
Ужо больш двух га доў не ез дзіць ні адзін аў то бус ПКС і ні 

адзін пры ват ны на тра се з На раў кі ў Мі ха ло ва і ў Бе ла сток 
це раз Га ра дзі ска, Плян ту, Но вае Ляў ко ва, Ста рое Ляў ко ва, 
Ле шу кі і ін шыя вё скі. Ра ней ез дзі лі яны што дзень ра ні цай, пе
рад поў д нем і пас ля поў д ня. Вуч ні да яз джа лі ў ся рэд нія шко
лы, а ста рэй шыя ва ўста но вы і прад пры ем ствы, у якіх знай ш
лі са бе пра цу. Усім вы гад на бы ло да е хаць у Бе ла сток.

Вяр нуць ра ней шае кур сі ра ван не аў то бу саў ПКС це раз 
Но вае і Ста рое Ляў ко ва да ма га ец ца ад кі раў ні цтва ПКС, між 
ін шым, рад ны На раў чан скай гмі ны і сол тыс Но ва га Ляў ко ва. 
Ён ат ры маў ад каз з ПКС, што за раз не пла ну юць ні я кіх змен 
у аба вяз ва ю чых да гэ туль раск ла дах яз ды аў то бу саў. Адзін 
аў то бус, які едзе з Гай наў кі ў Бе ла сток це раз На раў ку і да
лей це раз Мік ла шэ ва, Се мя ноў ку, Тар но паль а га дзі не 6.42 
ра ні цы гэ та ўжо — па вод ле ПКС — да стат ко ва. На зад у На
раў ку выедзеце а га дзі не 15.20. Ця пер — у дру гой па ла ві не 
лі ста па да — у вы шэй з га да ныя га дзі ны ра ні цай цём на на два
ры і ве ча рам.

Як даб рац ца ра ні цай у На раў ку? Гэ та не кло пат для ПКСу. 
Да ста вай це ся хто чым мае. Мо жа це на ват пеш шу. Што там 
бы ло но ва ляў коў цам тыя шэсць кі ла мет раў, а са Ста ро га 
Ляў ко ва семво сем кі ла мет раў. З Ле шу коў най лепш па да вай
це ся ў Суш чу, што на дру гім бе ра зе Нар вы. Бу дзе няд рэн ная 
трэ ні роў ка. У зда ро вым жа це ле зда ро вы дух! (яц)
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Пры на го дзе чар го ва га фе сты
ва лю бе ла ру скай бар даў скай 
ды аў тар скай пес ні «Бар даў
ская во сень — 2017» у на шу 
шко лу за ві таў гурт «NA VI
BAND”. Ка лек тыў ужо не каль
кі ра зоў вы сту паў у Поль ш чы 
на фе сты ва лях «Ба со віш ча» 
ды «Бар даў ская во сень». Між
на род най пуб лі цы «NA VI BAND» 
па ка заў ся ў сё лет нім кон кур се 
пес ні Еў ра ба чан не, у якім упер
шы ню ў гі сто рыі гэ та га ме ра
пры ем ства прад ста віў твор на 
бе ла ру скай мо ве. У нас бы ла 
маг чы масць па га ва рыць з Ксе
ні яй Жук і Ар цё мам Лук’ я нен
кам — ва ка лі ста мі гур та.

Фан та стыч ныя Філь ма выя Фі зі кі: 
— Мы вель мі ра ды суст ра каць Вас у на
шай шко ле. Цу доў ны кан цэрт! Він шу ем! 
На па ча так ска жы це, як Вам тут па да ба
ец ца — у Гай наў цы, на Пад ляш шы?

Ксе нія Жук: — Нам вель мі па да ба
ец ца. Мы што год сю ды пры яз джа ем 
і ра зу ме ем, што тут зу сім ін шы слу хач. 
Ён больш уваж лі вы, ча сам больш за ду
мен ны.

Ар цём Лук’ я нен ка: — Нам пры ем
на пры яз джаць, та му што мы ад чу ва ем 
ся бе тут як до ма. Мож на ска заць, што 
ад па чы ва ем на кан цэр тах. У гэ тым го дзе 
мы іг ра лі ча ты ры кан цэр ты ў ча ты ры дні 
пад рад і гэ та вель мі кру та і ці ка ва. Вя лі кі 
дзя куй Іга ру Лу ка шу ку і ўсім тым, хто нас 
зап ра шае. Нам вель мі пры ем на сю ды 
пры яз джаць і вы сту паць.

Ксе нія: — А на конт ва ша га лі цэя 
— нам тут вель мі па да ба ец ца. У нас бы
ла не вя лі кая эк скур сія. Тут у вас ка фэ 
«Быст ры чай» — гэ та вель мі клас на.

ФФФ: — Якія ў вас ура жан ні пас ля 
кан цэр та? Усё пай ш ло па ва шай дум цы?

Ар цём: — Нам спа да ба ла ся, што быў 
та кі пры ём, але мне вель мі рэд ка, так 
як сён ня, ло па юць стру ны на гі та ры... 
Столь кі ра зоў це раз дзве пес ні — гэ та 
для мя не дзіў на.

Ксе нія: — Мы хва ля ва лі ся, што пер шы 
раз вы сту па ем у гэ тым мес цы. Мы ду ма лі, 
што мо жа не зу сім пад рых та ва ны слу хач 
і ён не ве дае, ча го спа дзя вац ца, але гэ та 
не так важ нае. Ка лі ёсць му зы ка, дык яна 
аб’ яд ноў вае. Ка лі ёсць маг чы масць пах
ло паць, пас пя ваць, то не трэ ба шмат раз
маў ляць, та му што гэ та му зы ка га во рыць.

ФФФ: — Вы ска за лі, што слу хач 
у Поль ш чы больш уваж лі вы. Вы ба чы це 
роз ні цы па між вы сту па мі тут і на Бе ла ру
сі?

Ксе нія: — Ад ноль ка ва цёп ла пры ма
юць нас у Поль ш чы і на Бе ла ру сі. У Мін
ску — на шым род ным го ра дзе, вель мі 
цёп ла. Але трэ ба ска заць, што тут 
больш уваж лі ва нас слу ха юць.

Ар цём: — Так, мы пры яз джа ем і нам 
трэ ба пры вы каць. Пас ля та кіх гуч ных 
фе сты ва ляў як «Ба со віш ча», дзе з пер
шай пес ні ўсе ска чуць і спя ва юць з на мі, 
тут мы ра зу ме ем, што трэ ба неш та пад
каз ваць, бо лю дзі ся дзяць і слу ха юць. 
З пер шай пес ні нам зда ец ца, што ёсць 
неш та не так, як па він на быць. По тым 
мы ра зу ме ем, што так вы ха ва ныя лю дзі 
і яны пры вык лі слу хаць. Ка лі іх кры ху раз
ва ру шым, дык усё ат ры ма ец ца.

ФФФ: — Боль шасць лю дзей ве дае 
Вас з Еў ра ба чан ня і ў нас не каль кі пы тан
няў на конт гэ тай тэ мы. Вы па зна ёмі лі ся 
з кон кур с ны мі зор ка мі Еў ра ба чан ня?

Ксе нія: — Быў Монс Сель мер лёў, які 
пе ра мог у мі ну лым го дзе. Мы доб ра па
зна ёмі лі ся з Джа ма лай і да лей ут рым лі ва
ем з ёй кан такт. Мы па сяб ра ва лі так са ма 
з удзель ні цай з Поль ш чы.

ФФФ: — Які ўплыў на Ва шу кар’ е ру 
меў вы ступ у гэ тым кон кур се?

Ар цём: — Мне зда ец ца, што да стат
ко ва вя лі кі, та му што лю дзі да ве да лі ся, 
што ў нас ёсць шмат ін шых пе сень, што 
мы «жы вы» гурт. Гэ та вя лі кі дос вед і, 

га лоў нае — яго пра віль на вы ка ры стаць, 
а гэ та зна чыць — іс ці да лей, пі саць но
выя пес ні, вы сту паць, па каз ваць сваю 
твор часць.

Ксе нія: — У нас на Бе ла ру сі лю дзі 
вель мі со чаць за кон кур сам, гэ та папер
шае. А падру гое, пас ля кон кур су нез ра
зу ме ла што ад бы ва ец ца з вы ка наў ца мі. 
Гэ та вя лі кі кон курс і ў іх па яў ля ец ца твор
чы кры зіс, яны зат рым лі ва юць кар’ е ру.

ФФФ: — Ка лі ідзе пра сам Ваш вы
ступ, дык ад куль па я ві ла ся ідэя вы сту
паць на лод цы?

Ар цём: — Гэ та мае су вязь з наз вай 
на ша га гур та. Паіта льян ску яна аба зна
чае «ка ра бель». Але гэ та так са ма бы ла 
ідэя на ша га рэ жы сё ра з Кі е ва. Гэ та ды
на міч ная пес ня і мы ме лі так кро чыць, 
ля цець над го ра дам.

Ксе нія: — Гэ та так са ма лод ка, якая 
ўмее ля таць. Але га лоў нае, што яна не 
пе раш ка джа ла і не ад во дзі ла ўва гі. Про
ста скан цэн т ра ва ла яе на нас. У пла нах 
гэ та ме ла быць толь кі лод ка, а ў ёй па він
ны зна хо дзіц ца ней кія рэ чы, якія да ва лі б 
аса цы я цыю, што мы ля цім. Мы зра бі лі 
паін ша му. За на мі бы ло ві дэа, на якім 
бы ло ві даць, што мы ўзля та ем.

ФФФ: — Вы ха це лі б яш чэ раз па е
хаць на Еў ра ба чан не?

Ар цём: — Па куль мы мо жам ска заць, 
што не. Та кая наг руз ка за раз нам на пэў
на больш не пат рэб на.

Ксе нія: — Гэ та праў да. Гэ та не так 
про ста, як мо жа па да вац ца на пер шы 
по гляд.

ФФФ: — Дзе Вы зна хо дзі це твор чае 
нат х нен не да но вых пе сень?

Ар цём: — Гэ та на пэў на пры ро да. Мы 
ад чу ва ем вя лі кую сі лу, ка лі мы вы яз джа
ем за го рад, у лес, над во зе ра. Асаб лі ва 
пас ля кон кур су Еў ра ба чан ня мы ўсім 
гур том на ты дзень па е ха лі на ху тар, дзе 
ні чо га не бы ло — мы га та ва лі на вог ніш
чы і г.д. Та ды мы ўсе ра зам пры дум ва лі 

но выя пес ні пад спе вы пту шак, якія нас 
нат х ні лі. Га лоў ная кры ні ца на ша га нат х
нен ня — пры ро да.

Ксе нія: — Ван д роў кі так са ма моц нае 
нат х нен не. У нас ат рым лі ва ец ца так, што 
ка лі па яў ля ец ца якаяне будзь ідэя з тэк
стам ці без яго, мы пры но сім гэ та на шым 
хлоп цам, па каз ва ем, ро бім ра зам аран
жы роў ку. Вось так ад бы ло ся на ху та ры. 
Гэ та клас на, ка лі мы ра зам вы ра ша ем, 
што ра біць. Мы ха це лі б яш чэ раз гэ ты 
во пыт паў та рыць. Нам гэ та вель мі спа да
ба ла ся.

ФФФ: — А якія лю дзі, вы ка наў цы ды 
гур ты вас ін с пі ру юць?

Ар цём: — Апош нім та кім нат х нен нем 
быў кан цэрт Фін ка — бры тан ска га вы ка
наў цы. Бы лі там вель мі кра наль ныя мо
ман ты. Не так даў но бы лі мы на кан цэр
це Стын га, мы з’яў ля ем ся пры хіль ні ка мі 
яго твор час ці.

Ксе нія: — Мы тра пі лі так са ма на 
фе сты валь у Бер лі не і там уба чы лі Foo 
Fig h ters, але ат рак цы ё нам для нас быў 
гурт Lon don Gram mar, які нас нат х ніў. 
Гэ та не ма са вая му зы ка, але ў тры асо
бы пат ра пяць усё зра біць на сцэ не. Мы, 
як ва ка лі сты, так са ма інакш на гэ та ўсё 
гля дзім. Ле тась на тым са мым фе сты ва
лі мы тра пі лі на Kings of Le on і іх вы ступ 
нат х ніў Ар цё ма да на пі сан ня пес ні «Гі сто
рыя май го жыц ця». Та кія вось фе сты ва лі 
да юць ме на ві та вя лі кую ма ты ва цыю.

Ар цём: — Для мя не ат рак цы ё нам 
быў яш чэ гурт Cat fish and the Bot t le men 
— хлоп цы з Бры та ніі. Я быў у за хап лен ні, 
ад куль у ча ла ве ка мо жа быць та кая энер
гія і ха рыз ма.

ФФФ: — Як на о гул па ча ла ся Ва ша му
зыч ная да ро га?

Ар цём: — У мя не і ў Ксю шы з дзя цін
ства ўжо па ча ла ся гэ тая да ро га. А суст
рэ лі ся мы вы пад ко ва. За пі саў шы ад ну 
пес ню, мы вы ра шы лі, што трэ ба гэ та 
пра цяг нуць. А пас ля мы па жа ні лі ся.

Ксе нія: — На па чат ку Ар цём пра ца
ваў яш чэ на ра дыё, а я бы ла на стаў ні цай 
і ву чы ла дзя цей спя ваць. А пас ля мы зра
зу ме лі, што мы мо жам і па він ны аб раць 
ад ну да ро гу — або пра ца, або му зы ка. 
І мы вы бра лі му зы ку, та му што гэ та на ша 
ду ша. Я ду маю, што ў кож на га ёсць та кі 
мо мант, ка лі трэ ба зра зу мець, ку ды да
лей іс ці і гэ та вель мі цяж ка.

Ар цём: — І са мае важ нае, што гэ та 
па ві нен выб раць толь кі ты адзін. Ніх то 
не пад ка жа, як пра віль на зра біць. Мо жа 
так са ма і на шы баць кі ў нас не ве ры лі. 
А ця пер, ка лі яны ба чаць гэ ты на тоўп 
лю дзей, які спя вае на шыя пес ні, яны 
ра зу ме юць, што спя ван не гэ та так са ма 
цяж кая пра ца.

Ксе нія: — А ка лі яны тра пі лі на Еў ра
ба чан не і бы лі там амаль ты дзень і ста я лі 
на мес цы для жур на лі стаў, дык там зра
зу ме лі, як нам цяж ка і якая гэ та моц ная 
пра ца. І я ўпэў не ная ў тым, што ця пер 
яны ўспры ма юць гэ та больш сур’ ёз на, 
чым год та му на зад.

ФФФ: — Як Вы ста ві це ся да та го, што 
спя ва е це на бе ла ру скай мо ве?

Ар цём: — Мож на ска заць, што мы 
амаль што дзён на ка ры ста ем ся бе ла
ру скай мо вай. Мы па між са бой у гур це 
шмат раз маў ля ем пабе ла ру ску. А пес
ні пі шуц ца толь кі на бе ла ру скай мо ве. 
Я вель мі це шу ся, што мно га сфер так 
на ту раль на ад ра джа ец ца на Бе ла ру сі. 
Сэр цам мы так ад чу ва ем, што гэ та мо ва 
гар ма ніч ная. Мы мо жам доб ра вы каз
ваць свае дум кі.

ФФФ: — Ма е це ўжо ней кія пла ны на 
бу ду чы ню?

Ксе нія: — Мы вы да ем но вую кру жэл
ку, на якой за пі са лі дзе сяць пе сень цал
кам на бе ла ру скай мо ве. На ан г лій скай 
мо ве мы на ват не бу дзем пра ба ваць пі
саць, та му што мы не да стат ко ва бег лыя 
ў гэ тай мо ве.

Ар цём: — Мы хо чам да лей з на шай 
род най мо вай па каз ваць сваю ду шу. І на 
гэ тым эта пе гэ та для нас вель мі важ нае. 
Мы ма рым, каб па пас ці на вя лі кія еў ра
пей скія фе сты ва лі, але мы вы сту пім толь
кі з бе ла ру скім тво рам, та му што не ўсе 
пра на шу мо ву ве да юць. Ка лі мы тра пі лі 
на Еў ра ба чан не, нас пы та лі: «То ў вас 
ёсць свая мо ва?» і мы про ста па каз ва ем, 
што яна ёсць, а да та го яна вель мі пя ву
чая.

Ксе нія: — Зда ра ец ца, што пес ні 
пі шуц ца і на ру скай мо ве, та му што 
я ра ней, да су стрэ чы з Ар цё мам, не так 
шмат раз маў ля ла пабе ла ру ску. Маё 
ася род дзе бы ло про ста больш ру ска моў
нае. Мае баць кі ка лісь ці мно га га ва ры лі 
пабе ла ру ску і яны на ват пры яз джа лі 
сю ды на Бе ла сточ чы ну з тэ ат рам. Яны 
ез дзі лі па вё сках, спя ва лі, іг ра лі ней кія 
спек так лі. З дзя цін ства, ме на ві та, я шмат 
чу ла бе ла ру скую мо ву, по тым менш, але, 
дзя ку ю чы Ар цё му, я ста ла больш раз маў
ляць на род най мо ве, спра ба ваць пі саць 
пес ні, чым так са ма га на ру ся.

ФФФ: — Ёсць штось ці, што Вы ха це
лі б ска заць ма ла дым лю дзям, якія жы
вуць у Поль ш чы, але так са ма ад чу ва юць 
ся бе бе ла ру са мі?

Ксе нія: — Гэ та вель мі цяж кая сі ту а
цыя, але гэ та клас на, што вы ад чу ва е це 
ся бе бе ла ру са мі, што ў нас, бе ла ру саў, 
тых, якія жы вуць на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
ёсць маг чы масць пры яз джаць да вас 
і вось так про ста раз маў ляць.

Ар цём: — Хо чац ца ска заць, што трэ
ба іс ці да сва ёй ма ры. Не важ нае з якой 
ты кра і ны, на якой мо ве раз маў ля еш, га
лоў нае быць вер ным сва ёй спра ве і ўсё 
бу дзе доб ра.

Ксе нія: — І я яш чэ ха це ла б вам 
ска заць, што жа даю вам пос пе хаў, каб 
у вас усё ат ры ма ла ся ў жыц ці!

ФФФ: — Дзя ку ем за раз мо ву!

Фан та стыч ныя Філь ма выя Фі зі кі
пад рэ дак цы яй На тал лі Вась ко,

Гай наў скі бел лі цэй

Фі на лі сты «Еў ра ба чан ня — 2017» 
у Беларускім ліцэі ў Гай наў цы


