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Анна Бяляўскаяè5

З «Нівай» пра Тарашкевічаè8

— Выйшла чарговая, ужо 16 кніжка Твай
го аўтарства. Можна ганарыцца такім 
творчым здабыткам. А ці памятаеш, якія 
пачуцці суправаджалі выданне Тваёй 
першай кнігі? 

— «Дзікі птах верабей» выйшаў даволі поз
на — мне было ўжо 32 гады.

— Але гэта была Твая дэбютная кніга? 

— Так. Хаця я дэбютавала 44 гады таму, 
яшчэ ў пачатковай школе. Дэбют адбыў
ся на літаратурнай старонцы «Нівы». 
З гэтага моманту я амаль увесь час супра
цоўнічаю з «Нівай», з «Белавежай», яшчэ 
са старой «Белавежай», у якой праз доўгі 
час я была самай маладой асобай. Быў 
Сакрат Яновіч, які цэлы час намаўляў 
мяне пісаць прозу. Былі сустрэчы, семі
нары... Праз 12 гадоў ад дэбюту я стала 
працаваць у «Ніве».

— «Ніва» выдала пяць Тваіх кніг?

— Так. Менавіта першую кнігу таксама 
выдала «Ніва». Гэта была першая кніга 
выдавецтва Праграмнай рады тыднёвіка 
«Ніва». Добрая рука была і добры пача
так, думаю. Кніжачка нятоўстая, але знач
ная перш за ўсё для мяне самой. Гэта быў 
кніжны дэбют і даволі вялікі тыраж. Калі 
гаварыць пра навейшыя кнігі, яны вельмі 
хутка мне разыходзяцца. Не наракаю, бо 
сустракаюся з людзьмі, з моладдзю і мае 
кніжкі проста ідуць у свет. Шаснаццаць 
кніг гэта ўжо добры кавалак майго твор
чага плёну. Гэты год сапраўды быў ура
джайны і я мела шмат працы. Выдаваліся 
пераклады кніжак, тлумачэнні вершаў, між
народныя выданні, дзе я прымала ўдзел 
як аўтар. У 2016 годзе выйшлі «Гражынка 
і Грак» — зборнік вершаў для дзяцей, якія 
друкаваліся ў «Ніве». Зборнік «Радаслоў», 
выдадзены з нагоды Сусветных дзён па
эзіі ЮНЕСКА. Вось вершы «Спеў дрэў» 
таксама з інспірацыі «Нівы», перш за ўсё 
Ганны Кандрацюк, таму што пісаліся яны 
ў «Зорку», для нашых дзяцей. Кніжачка 
змяшчае не ўсе вершы, толькі выбар, ду
маю, вельмі трапны, зроблены Яўгенам 
Вапам, які з’яўляецца рэдактарам кніжкі. 
Гэта кніга — можна сказаць — абсалютна 
сучасны артэфакт, таму што ёсць вершы, 
ёсць інтэгральная частка — малюнкі Мі
раслава Здрайкоўскага. Яны не тлумачаць 
вершаў, але проста паказваюць расліны, 
дрэвы, якія растуць разам з намі. Я, як 
аўтар, вядома, напісала тэксты, але яны 
поўнасцю — задума ніўцаў. Геніяльная так
сама задума Адама Паўлоўскага адносна 
выгляду кніжкі. Яна выдадзена на экалагіч
най паперы. Я вельмі задаволеная і шчас
лівая, што кніжка паказалася. Можна з яе 
шмат даведацца, напрыклад, як выглядае 
канкрэтнае дрэва. Мы не заўсёды знахо
дзім час, каб пайсці на палі, на лугі і задум
вацца, чым адрозніваецца адна вярба ад 
другой.

— Але ўсе дрэвы з Тваёй кніжкі — пад
ляшскія, тутэйшыя?

— Так, абсалютна, хаця я пісала таксама 
вершы пра экзатычныя дрэвы: былі лаўр, 
баабаб і какосавая пальма. Але знайшло
ся тое ўсё, што расце разам з намі, ёсць 
спасылкі на міфалогію, на беларускую ці 
славянскую культуру, прыведзены куль
турныя і народныя асацыяцыі адносна 
канкрэтнага дрэва. Але змяшчаюцца 
і прамыя інфармацыі, як канкрэтнае дрэва 

выглядае, якія мае плады, што з ім можна 
зрабіць, у чым яно карыснае.

— Тыя дрэвы могуць асацыявацца 
з жыццём чалавека: расце, даспявае, на
раджае, памірае і адраджаецца...

— Так, можна ўзяць кніжачку прачытаць, на
прыклад, пра каліну.

— Вось менавіта, Ты сказала, што ад 
Твайго дэбюту ў пачатковай школе заў
сёды былі вакол Цябе такія людзі, якія 
творча на Цябе ўплывалі і дзякуючы 
якім Ты ўзрастала. Гэта вялікае шчас
це?

— Абсалютна, я мела шчасце. Дзякуючы 
кантакту з Георгіем Валкавыцкім, які вы
лавіў усіх нас з тых, хто піша. Пачынаючы 
ад Сакрата Яновіча. Усе дарогі нашых 
пісьменнікаў вялі ў «Ніву» і цераз «Ніву». 
Цяпер кожны з аўтараў — значных, менш 
значных, якія супрацоўнічаюць з «Белаве
жай», якія нам пішуць на конкурс «Дэбют» 

— такі самастойны і самабытны. Кожны 
з іх мог бы існаваць без арганізацыйнай 
шапкі тыпу «Белавежа» ці «Ніва», але мы 
мацнейшыя разам. Выходзяць такія артэ
факты, якія з’яўляюцца вынікам нашага 
супрацоўніцтва і інспірацый. Кніжка «Жы
вінкі з глыбінкі» паўстала дзякуючы маім 
рэдакцыйным сябрам і чытачам. Кожны 

з тых вершаў ужо існуе самастойна. Кніга 
«Спеў дрэў» быццам бы шэранькая, на шэ
рай паперы, але з зялёным дубам на вок
ладцы і сасною ззаду. Перш за ўсё гэта 
кніжка для дзяцей, але і дарослы чалавек 
можа знайсці ў ёй нешта сабе. Гэта вынік 
нашай працы, бо мушу сказаць, што гэта 
не толькі мой твор, а наш супольны — лю
дзей з «Нівы». І думаю, што цяпер пойдуць 
гэтыя дрэвы і кусты на паліцы нашых чы
тачоў. Я вельмі рада, што лісточак нашага 
дрэва будзе расці.

— Так што натхняюць Цябе так «ніўскі», 
як і «белавежскі» калектывы. Менавіта 
з гэтым другім у 2018 годзе будзеш свят
каваць юбілей 60годдзя літаб’яднання 
і свой юбілей.

— Так, гэта будзе юбілей нашай «Белаве
жы» і мой таксама. Я на паўгода маладзей
шая за «Белавежу» (смех). Там ужо дзякуй 
Богу маладыя парасткі пачынаюць з’яўляц
ца ў гэтай вялікай арганізацыі, якая калісьці 
была толькі літаратурнамастацкай групай, 
а цяпер яна з’яўляецца групай у большасці 
спелых аўтараў, якія выдаюць цікавыя рэ
чы.

— Ты святкуеш дзень нараджэння 9 
лістапада. «Спеў дрэў» лічыш свайго ро
ду падарункам?

— Скарпіён — вельмі літаратурны знак. 
Можа крышку асенні, хаця я не да канца 
асенні чалавек, бо вясёлы. Той лістапад 
— сыплюцца лісты нашых твораў, сыплюц
ца лісты нават і з насеннем. Я шчаслівая, 
што мая кніжка выйшла. Так, гэта мой пада
рунак нашым чытачам, асабліва тым, якія 
падпісваюцца на «Ніву». Спадзяюся, што 
яна таксама будзе для кагосьці інспірацы
яй. Сёлета сапраўды я перапрацавалася. 
Пад канец мая ў мяне было вельмі кепска 
са здароўем. Я чалавек не вельмі здаро
вы — змагаюся з цяжкай хваробай, але 
забывалася пра боль ці пра нейкую такую 
стому...

— Таму дуб на вокладцы?

— Так, дуб і сасна! Сасна сваёй жыві
цай і лечыць, і захоўвае. Цешуся вельмі. 
Я — дзяўчына з Белавежскай пушчы і са
мога Белавежжа, думаю, што, дасць Бог 
яшчэ мне здароўе і сілы, каб яшчэ нешта 
зрабіць. Асабліва мне падабаецца пісаць 
для дзяцей. Бачу, ім падабаюцца песні на 
мае словы, бачу рэакцыю на вершы ў дзі
цячых садках. Калі цёця Міра прыйдзе, 
яны вельмі рады і мяне абчапляюць з усіх 
бакоў (смех). Думаю, што якраз для аўта
ра, калі ён застаецца адной нагой у дзя
цінстве і застаецца ў ім такая цікаўнасць 
да жыцця і бачання трошачкі знізу ўсяго, 
кожнай траўкі, кожнага каменьчыка... Гэта 
важнае, каб застацца такім маладым, як 
Віктар Швед, які ў 93 гады патрапіць пісаць 
для дзяцей. Я ганаруся, што я цяпер яго 
сяброўка. Гэта быў першы беларускі паэт, 
якога я ўбачыла, пачула, чытала. Цешуся, 
што ён для мяне інспірацыя і, спадзяюся, 
што час ад часу ён чытае мой тэкст і ду
мае: «От, шкада, што гэта не я напісаў» 
(смех). Ці наадварот! Гэта такая здаровая 
не зайздрасць, а інспірацыя, што вось 
нешта напішу і іншыя знойдуць сябе ў гэ
тым творы і будуць шукаць у ім таксама 
нейкай інспірацыі.

— Дзякую. 
vУля ШУБЗдА

Прыродны мір 
Міры ЛУКШЫ
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Сваімі вачыма

Дужкі 
маёй гісторыі

Замоўчаны Тарашкевіч

Запозненае
пакаранне

Пры ві ды гі сто рыі кру жаць увесь час 
над на мі. Іх з’яў лен не мае заў сё ды не
пас рэд ны кан тэкст з бя гу чы мі па дзе я мі 
ў су па дзен ні з важ ны мі фак та мі з мі ну
ла га. Няй на чай скла ла ся і ў вы пад ку 
дэ ка му ні за цыі аб’ ек таў імя Бра ніс ла ва 
Та раш ке ві ча ў пуб ліч най пра сто ры Бель
скаПад ляш ска га. Ме на ві та на мі ну лым 
тыд ні прай ш ло чыс ло двац цаць дзя вя та
га лі ста па да, якое лі чыц ца афі цый най 
да тай рас ст рэ лу Та раш ке ві ча ў му рах 
мін скай тур мы ў 1938 го дзе. Ад нак не ка
то рыя гі сто ры кі схі ля юц ца так са ма да 
вер сіі, што ця гам дзе вя ці ме ся цаў бе ла
ру скі па лі тык быў про ста смяр тэль на 
ка та ва ны эн ка вэ ды ста мі ў не вы нос ных 
му ках і здзе ках. За раз увесь поль скі 
дэ ка му ні за цый ны за ка лот на фо не ге на
цы ду бе ла ру скай ін тэ лі ген цыі, па ча та га 
ў лі ста па дзе 1937 го да ка му ні стыч най 
сі стэ май, для мя не са мо га з’яў ля ец ца 
толь кі жах лі вым, д’я баль скім ро га там гі

сто рыі. Лёс дзе я чаў бе ла ру скай спра вы 
ў між ва ен ны пе ры яд — гэ та на ша на цы я
наль ная тра ге дыя і траў ма, якая па він на 
стаць агуль на дзяр жаў най спра вай уша
на ван ня іх на мі і на ступ ны мі па ка лен ня мі. 
Тра гіч ны лёс агуль на вя до мых па лі ты каў 
і пісь мен ні каў су па даў з лё сам ты сяч бе
зы мен ных ах вяр, аб ві на ва ча ных у ад ной 
і той жа спра ве — у зван ні ся бе бе ла ру
са мі і ў жа дан ні не быць ты мі ўмоў ны мі 
ку па лаў скі мі ско та мі, які мі ме на ві та ста лі 
рэ жы сё ры і вы ка наў цы страш най раз ні 
над бе ла ру скі мі на цы я наль ны мі дэ мак
ра та мі — спа чат ку ў Са вец кай Бе ла ру сі, 
а по тым над ты мі, якія зма га лі ся за бе
ла ру скасць у За ход няй Бе ла ру сі. А зма
га лі ся бяз лі тас на, ад пра вых да ле вых 
— з асаб лі вай па даз ро нас цю да бы лых 
сяб роў Бе ла ру ска ся лян скара бот ніц
кай гра ма ды і на ват бе ла ру саў з ра доў 
рас пуш ча най Ста лі ным Ка му ні стыч най 
пар тыі За ход няй Бе ла ру сі. Та та лі тар ная 
ка му ні стыч ная сі стэ ма пла на ва і пазла
мыс ніц ку пра во дзі ла кры ва вую, жах лі
вую дэ бе ла ру сі за цыю. Бра ніс лаў Та раш
ке віч, які з’яў ля ец ца ме на ві та сім ва лам 

зма ган ня за бе ла ру скую мо ву, шко лу, 
па лі ты ку, быў пад да дзе ны та кім звер скім 
ка та ван ням з бо ку «на род ных са вец кіх 
ор га наў», каб раз і на заў сё ды вы біць 
нам з га ло ваў на ват бе ла ру скія сны на 
мат чы най і баць коў скай мо ве. То ён на 
су дзе пе рад Бо гам і гі сто ры яй з’яў ля ец
ца ад ным са све дак і ах вяр аб ві на вач
ван няў у ад рас ка му ні стыч най сі стэ мы. 
А тут ідэ а ла гі за ва ны поль скі дас лед чык 
у адзін мо мант пе раў т ва рае Бра ніс ла ва 
Та раш ке ві ча — ах вя ру ка му ніз му і ста лі
ніз му — у змроч ны сім вал ка му ні стыч най 
ідэ а ло гіі!

Так са ма з пе ра па ло хам наг ля даю, на 
якую і чыю сім во лі ку спа сы ла юц ца за раз 
дзяр жаў ныя ор га ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Ад к ры тае ша на ван не «да сяг нен няў» Ле ні
на, Ста лі на, Дзяр жын ска га і астат ніх ка таў 
Бе ла ру сі, за ма цоў ва нае ру сі фі ка цы яй кра
і ны, а за тым цел і душ яе жы ха роў, вя дзе 
ў чар го вую паст ку на цы я наль най бе за ба
рон нас ці і па лі тыч наду хоў на га ня воль ні
цтва. Жа хам, бяз г луз дзі цай і вы яў лен нем 
сап раў д ных «гас па да роў кра і ны» з’яў ля
ец ца сён ня воб раз кі раў ні ка Мі ні стэр ства 

ўнут ра ных спраў Бе ла ру сі Іга ра Шу не ві ча, 
яко му най больш дас па до бы вы сту паць 
у час дзяр жаў ных свят ка ван няў у мун дзі ры 
эн ка вэ ды ста, што быц цам бы пры дае яму 
сво е а саб лі вы го на р. На та кую ап ля ву ху 
тра гіч най гі сто рыі свай го на ро да маў к лі ва 
не рэ а гуе ўспых лі вы, як дзі кі кот, у мно гіх 
зу сім менш важ ных сі ту а цы ях і сам кі раў
нік дзяр жа вы. Пы тан не ўзні кае ад но: ці ён 
сам па са бе так моц на ба іц ца гэ тых рэ аль
ных ула да роў сва ёй аба рон чай лі ніі Ста лі
на, ці мо жа так на да лей ве рыць у мі ну лыя 
«та та лі тар ныя дэ ма кра тыі»?

Во сем ме ся цаў та му ў Мін ску ў два ры 
по бач з плош чай Пе ра мо гі на тран с фар
ма тар най буд цы, дзе ка лісь ці з’я віў ся, 
а по тым быў за фар ба ва ны пар т рэт Ва сі
ля Бы ка ва, быў раз меш ча ны по стар, які 
па каз вае мі ніст ра МУС Іга ра Шу не ві ча 
ў па ля вой фор ме НКВД і з пі ста ле там 
у ру цэ. Над піс по бач з ім аб вяш чае: „Это 
я гор жусь фор мой и ме то да ми НКВД”.

Пры та кім ра зу мен ні дзяр жаў нас ці і гі
сто рыі не здзіў ляе, што ата ка на Та раш
ке ві ча прый ш ла яш чэ ле там гэ та га го да 
з бо ку га лоў на га рэ дак та ра га зе ты «Со
вет ская Бе ло рус сия» Паў ла Яку бо ві ча, 
ад на го з са мых важ ных лу ка шэн каў скіх 
ідэ о ла гаў, яко га мэ тай бы ла аба ро на 
доб ра га імя... эн ка вэ ды стаў пры ад на час
ным клей ма ван ні Та раш ке ві ча. Та му не 
здзіў ляе не ад наз нач нае маў чан не бе ла
ру скіх улад у гэ тай спра ве. А каму гэта 
на руку — не трэба тлумачыць.

vЯў ген ВА ПА

Звы чай ны ка лян дар, як квад рат, мае 
ўсе пра віль ныя ку ты. Ад па чат ку да кан ца 
яс ны, доб ра скла дзе ны, прад ка заль ны. 
Мой — не. Ад нак не ад чу ваю ся бе гор шым 
па гэ тай пры чы не. Леп шым так са ма не. 
Звы чай ны ка лян дар мае стро га ўпа рад ка
ва ную іе рар хію, у ма ім дні і ме ся цы ска чуць 
ні бы хут кія ла ні — ад квет кі да квет кі. Але... 
па ча кай це. Гэ та, хі ба ж, пра пчол. Або ма
тыль коў. Ва ўся кім вы пад ку, якая роз ні ца 
— лань ці ін шы ма ты лёк? Яны пе ра скок ва
юць, праў да, з вы тан ча нас цю, але так са ма 
за ме жа мі май го ра зу мен ня. Ну, гэ та мой 
ка лян дар няп ра віль ны... як ромб. Та му чар
го выя дні ска ра ча юц ца ў ім, або над точ ва
юц ца. Або куль га ва вы яў ля юц ца не ў гэ тым 
мес цы, дзе «нар маль на — па сво е а саб лі
вай ге а мет рыі ром ба. Сён ня — заў т ра, ці 
ўчо ра бы ло сён ня. Або пас ля заў т ра. Тое ж 
са мае і з дзе ся ці год дзя мі, і ста год дзя мі. 
Якая роз ні ца, што і ка лі, ка лі ўсё паў та ра ец
ца ў гі сто рыі, як квад рат, які ў свя до мас ці 
лю дзей па ка ра ба ціў ся, або як ромб, які 
ў сва іх ку тах ла гіч на вып ро ства ец ца.

Возь мем, да прык ла ду, па мят ны 1989 
год, увян ча ны Круг лым ста лом і лі та раль на 
рэ ва лю цый най, але і бяск роў най зме най 
па лі тыч най сі стэ мы ў Поль ш чы. Для мя не 
гэ та асаб лі вы год, амаль куль та вы. Год, 
у якім Поль ш ча вяр ну ла са бе дэ ма кра тыю, 
а па ля кі сваю ўлас ную год насць, на дзею, 
бу ду чы ню. Для мя не, але, ве ра год на, і для 
знач най част кі так як і я «ром б ну тых» поль
скіх гра ма дзян. Тым не менш, іс нуе та кая 
част ка з іх, для якіх ён явіц ца го дам здра ды, 
на цы я наль на га пра даж ні цтва, за ня во лен
ня, гань бы. Пры зна юся, што я гэ та га не 
ра зу мею. Дзе квад рат, і дзе яго про стыя 
ку ты? Пы та ю ся ад ра зу: хто тут «ром б ну
ты»? Але чы таю пра цу Алек сі са дэ Так ві ля, 
на пі са ную большменш у ся рэ дзі не ХІХ 
ста год дзя. Ён пі ша пра раст ра ча ныя на дзеі 
рэ ва лю цыі ў Фран цыі, якая па ча ла ся ў 1789 
го дзе, а праз дзе сяць га доў дра ма тыч на га 
фар ма та ван ня дэ ма кра тыі пра ва лі ла ся 
ў вы ні ку пе ра ва ро ту, пра ве дзе на га Ба на
пар там. Той, які не паз бя гаў рэ ва лю цый
ных ло зун гаў, дзень пас ля аб вяс ціў ся бе 
Пер шым Кон су лам. Пас ля Ке са рам, та кім 
жа ша лё ным як апа ка ліп тыч ным, як са маў
лю бё ным і эга і стыч ным, і ў той жа час, як ні 
дзіў на, ус ля пую ка ха ным па ло вай фран цу
заў, а дру гой го ра ча зне на від ным дэс па там 
і ты ра нам. Так дэ Так віль пі саў у прад мо ве 
да сва ёй кні гі п.з. «Ста ры лад і рэ ва лю цыя» 

пра па мыл кі 
і фаль шы выя 
мер ка ван ні 
фран цу заў або 
іх част кі, «якія 
му сі лі ад мо віц ца ад сва іх пер ша па чат ко вых 
на ме раў і за быць аб сва бо дзе, за ха це лі 
толь кі стаць роў ны мі слу га мі ўла да ра све
ту». Да лей ана лі зуе тое, «у які спо саб урад 
мац ней шы і знач на больш аб са лют ны, чым 
той, які Рэ ва лю цыя зры ну ла, зноў пе рай
мае і бя рэ ў свае ру кі ўсю ўла ду, зды мае 
ўсе гэ тыя так до ра га ап ла ча ныя сва бо ды, 
змяш ча ю чы на іх мес ца фар ба ва ныя кар
цін кі, і на зы ва ю чы ўла дай на ро да (су ве рэ
на? — мая пры пі ска) ад да ван не га ла соў 
вы бар ш чы ка мі, якія не мо гуць ані за да ваць 
пы тан няў, ані пат ра ба ваць ад ка заў, ані 
да га вор вац ца, ані вы бі раць, на зы ва ю чы 
доб ра ах вот ным пры няц цем па дат каў да
звол ня мых або пад па рад ка ва ных схо даў 
і ады ма ю чы на ро ду здоль насць кі ра ваць 
са бой, са мыя га лоў ныя пра ва выя га ран
тыі, сва бо ду дум кі, вы каз ван ня і пі сан ня, 
зна чыць, тое, што бы ло са мым каш тоў ным 
і шля хет ным у да сяг нен нях 89 го да — ён 
пры тым яш чэ стро іц ца ў гэ тае вя лі кае імя». 
Да стат ко ва цы тат з Так ві ля, каб спы тац ца 
з хва ля ван нем: які год мы ма ем ця пер?

А ў чым роз ні ца? Вя до ма, у нас ёсць 
вель мі ка рот кія дні і жу дас на доў гія но чы. 
На ша жыц цё за раз зда ец ца быць жу дас на 
жу дас ным. Учо ра я лі чыў ме ся цы да вяс ны. 
Вый ш ла 4, з са ка ві ком. Але без са ка ві ка, 
ка лі па лі чыць, што па ча так снеж ня мо жа 
быць сва бод на кан цом лі ста па да, і так вы
хо дзіць 4. Толь кі што без са ка ві ка! Дзіў ны 
ме сяц са ка вік — ні хо лад на, ні цёп ла. Ней кі 
не вы раз ны. Ён больш за ўсё на гад вае мне 
ця пе раш ні пе ры яд поль скай па лі ты кі. Та
кім чы нам, возь мем са ка вік і «пі саў скую» 
пер тур ба цыю ў дуж кі. Так па між зі мой 
і ле там. А ка лі на конт ду жак, гэ та вель мі 
ін т ры гу ю чая гра фіч ная фі гу ра. Уціс ну тая 
па між сло вы ці ска зы, ад к ры вае бя скон цыя 
пра сто ры маг чы ма га за пі су. Дуж кі для мя не 
з’яў ля юц ца свай го ро ду зак ва скай сю жэ ту. 
Пра па чат кам Гі сто рыі...

Я на стой ваю, што 1989 год быў ад ной 
з са мых важ ных дат у гі сто рыі Поль ш чы. Ду
маю, што на ват больш важ най, чым да та яе 
хрыш чэн ня і пе ра мож най Грун валь д скай 
біт вы. Ад нак, Гі сто рыя не пі ша ся бе са ма. 
Пі шуць яе... не да ву ча ныя пі сар чу кі?!

vМі ра слаў ГРЫ КА

Ка лі зла чын ства ка ра ец ца па га ра чых 
яго сля дах і ка ра ец ца ад па вед на здзей
с не на му і ад па вед на за ка на даў ству, ад
чу ван не спра вяд лі вас ці мае да стат ко ва 
моц ны эфект. Бы вае ж і паін ша му. Гэ та 
ка лі пра ва па ру шэн ні і на ват зла чын ствы 
вя до мыя ад ра зу, але на іх зап люш ч ва юць 
во чы, па коль кі так зруч ней, а по тым, ка лі 
па лі тыч ная ці ін шая кан’ юн к ту ра ўжо не 
даз ва ляе гэ та за моў ч ваць, па чы на юц ца 
рас с ле да ван ні і ад па вед ныя па ка ран ні. 
Пах не гэ та, дак лад ней па ты хае, ужо не
як інакш. І па кі дае ра зам з на ту раль ным 
ад чу ван нем спра вяд лі вас ці та кое ж на ту
раль нае рас ча ра ван не. У тым сэн се, што 
мож на бы ло б уся го гэ та га не да пус ціць 
на са мым па чат ку. Гэ та я ўсё пра пе раг
ляд вы ні каў со чын скай зі мо вай алім пі я ды, 
ка лі ра сей скіх спар тоў цаў паст фак тум, 
амаль праз ча ты ры га ды, паз баў ля юць 
ме да лёў за ўжы ва ны до пінг. Як быц цам 
нех та сум ня ваў ся, ці не ве даў не ча га пра 
сут насць уся го ра сей ска га спор ту ра ней. 
Пач нем з та го, што ніх то і не пры гад вае 
ўжо гі сто рыю пра тое, як крам лёў ская 
вяр хуш ка ат ры ма ла пра ва на тую алім
пі я ду ў Со чы. Гэ та ка лі ў Гва тэ ма лу, дзе 
пра хо дзіў Кан г рэс Між на род на га Алім
пій ска га Ка мі тэ та, які му сіў вы зна чыць 
мес ца чар го вай бе лай алім пі я ды, з Ра сеі 
быў выс ла ны ад мыс ло вы гі ган ц кі са ма лёт 
з цэ лым лё да вым кат ком, не ве ра год най 
коль кас цю на по яў, чор най ік ры і ін шых 
да лі ка тэс ных прыс ма каў для ма раль на га 
і ця лес на га за да во лен ня вы со кіх спар то
вых між на род ных фун к цы я не раў. Ка лі 
чле нам МА Ка ледзь не пуб ліч на раз да ва
лі ся кан вер ты са шчод ры мі ўзна га ро да мі 
за пра віль нае га ла са ван не. Ну хай не 
кан вер ты ў ру кі, хай пе ра во ды на ра хун кі, 
пра якія ўсе сур’ ёз ныя струк ту ры і служ
бы цу доў на ве да лі. Ніх то та ды не за ха цеў 
даць ха бар ні кам і ка руп цы я не рам, ма хі на
та рам і хлу сам па ла пах. Ніх то не за ха цеў 
узяць пад кан т роль ан ты до пін га выя ра
сей скія і між на род ныя служ бы ў час.

Па доб ным жа чы нам Ра сея зда бы ла 
са бе пра ва на пра вя дзен не чэм пі я на ту 
све ту па фут бо ле. Вось за раз дэ пу тат ка 
Еў ра пар ла мен та Рэ бе ка Хармс за клі ка ла 

бай ка та ваць мун ды яль 2018 го да. Але 
рэ зон нае пы тан не — ча му маў ча лі ўсе як 
адзін еў ра дэ пу та ты ра ней ша га склі кан ня. 
Ча му маў ча лі кі раў ні кі, ура ды ўплы во вых 
кра ін, спец с луж бы якіх даў но кла лі пап кі 
з ад па вед най ін фар ма цы яй на вы со кія 
ста лы?! З усіх па лі ты каў тут ма гу пры га
даць толь кі пры клад прэ зі дэн та Гер ма ніі 
Ёа хі ма Гаў ка, які ў 2014 го дзе ад мо віў ся 
на ве даць бе лую, якую лепш наз ваць шэ
рай, алім пі я ду ў Со чы.

Мож на па ду маць, што ўсе ка лі зіі ва кол 
спор ту — гэ та дро бя зі ў па раў нан ні з праб
ле ма мі су свет най эка но мі кі і па лі ты кі. Але 
ўсё ў све це цес на звя за на і зні та ва на. Не 
бы ло б гэ тай пуб ліч най раз бэш ча нас ці 
Ра сеі ў спор це, якую доў га са рам лі ва за
моў ч ва лі моц ныя гэ та га све ту, а спы ні лі б 
без за кон не ад ра зу, то не бы ло б і ма скоў
скай аг рэ сіі ва Ук ра і ну і мно га ча го яш чэ 
не га тыў на га за апош нія га ды.

Ка лі пі шуц ца гэ тыя рад кі, яш чэ не вя
до ма, ці да пус цяць Ра сею да ўдзе лу ў на
ды ход най зі мо вай алім пі я дзе ў Ка рэі. Усё 
ідзе да та го, што яе асоб ныя спар тоў цы 
бу дуць ту ды да пуш ча ны, але толь кі пад 
ней т раль ным алім пій скім сця гам, ін шы мі 
сло ва мі пры за ба ро не афі цый най дзяр
жаў най сім во лі кі Ра сеі. Не вык лю ча на, 
што ў ад каз ма скоў скае кі раў ні цтва бу дзе 
бай ка та ваць алім пій скія гуль ні, што вык лі
ча да лей шую эска ла цыю „ха лод най вай
ны”. Пры та кім раск ла дзе ў пі кан т ную сі ту
а цыю тра піць Бе ла русь, якой да вя дзец ца 
аль бо да лу чац ца да па зі цыі Ра сеі ў пры му
со вым па рад ку, аль бо не як вык руч вац ца 
ў мядз ве дзе вых аб дым ках „ста рэй ша га 
бра та”. А да ўся го, у ра зе ад лу чэн ня ра
сей скай дру жы ны, яе мес ца на ха кей ным 
алім пій скім тур ні ры ў Ка рэі па він на за
няць як раз на ступ ная па рэй тын гу, а гэ та 
збор ная... Бе ла ру сі. Як з та кой сі ту а цыі 
вык ру ціц ца „ха ке іст ну мар адзін” — пэў
ная ін т ры га. Яго ныя ідэ о ла гі ў асо бах га
лоў ных рэ дак та раў буй ней шых га зет РБ 
на мі ну лым тыд ні ўжо прэ вен тыў на па лі за
лі ўсход ня га су се да ў ад па вед ным мес цы. 
Так што кі ру нак зра зу ме лы. А як бу дзе на
сам рэч з гэ тай алім пі я дай — па ба чым.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Р
а ён ныя аг ля ды ХХІV Прэ зен-
та цый аб ра да вых ка лек ты ваў 
«Бе ла ру скі аб рад на сцэ не» 
прай ш лі ў Бе ла сто ку, Бель ску-

Пад ляш скім і Гра баў цы. Цэн т раль ны 
аг ляд аб ра даў у вы ка нан ні бе ла ру скіх 
ка лек ты ваў Га лоў нае праў лен не БГКТ 
на ла дзі ла 19 лі ста па да ў Гай наў скім до-
ме куль ту ры, які быў су ар га ні за та рам 
ме ра пры ем ства. Свае тэ ат раль ныя ўме-
лас ці ўда ла па ка за лі прад стаў ні кі ста рэй-
ша га па ка лен ня, якое ця пер у га лоў ным 
са стаў ляе вя ско вае на сель ні цтва, ды 
га рад скія ва каль ныя ка лек ты вы і ха ры. 
Ці ка ва зап рэ зен та ва лі яны пе ра каз ва-
ныя з па ка лен ня ў па ка лен не аб ра ды, 
якія ад люст роў ва юць эпі зо ды свя точ-
на га і што дзён на га вя ско ва га жыц ця. 
Ро бяць гэ та з мэ тай за ха ваць аб ра ды 
ад за быц ця і пе ра даць іх ма ла до му па-
ка лен ню. Сёлета асаб лі ва ак тыў ны мі 
ў гэ тым пла не бы лі дзет кі і мо ладзь, якія 
пад рых та ва лі аж но пяць вы ступ лен няў 
на агуль ны лік адзі нац ца ці зап рэ зен та ва-
ных пад час ра ён ных ад бо раў аб ра даў. 
Па-ак цёр ску зап рэ зен та ва лі ся ма ла дыя 
асо бы, якія ву чац ца бе ла ру скай мо ве, 
хо чуць вяр тац ца да на шых тра ды цый 
і рых та вац ца да вы сту паў на сцэ не з ко-
ліш ні мі аб ра да мі.

— Пад час прэ зен та цый аб ра да вых 
ка лек ты ваў «Бе ла ру скі аб рад на сцэ не» 
мы вы хо дзім да пуб лі кі з на шы мі аб ра да мі. 
Ка лек ты вы па каз ва юць, чым зай ма лі ся 
на шы дзя ды і пра дзе ды ў сва ім жыц ці. Нас 
асаб лі ва це шыць, што боль шае коль касць 
вы сту поў цаў у вуч нёў скім уз рос це, якія ці
ка ва прэ зен ту юц ца на сцэ не. Важ на, каб 
мо ладзь да ве да ла ся і ўба чы ла, чым жыў 
у мі ну лым бе ла ру скі на род. Ка лі б ад ра чы
ся ад на шай гі сто рыі і на шых тра ды цый, 
нас як бе ла ру скай на цыі не ста не. Спа дзя
ю ся, што мо ладзь бу дзе пе рай маць на шы 
бе ла ру скія тра ды цыі і пе ра каз ваць іх чар го
вым па ка лен ням, — ска заў на мес нік стар
шы ні ГП БГКТ Ва сіль Се гень. — У гэ тым 
го дзе на прось бу Іа лан ты Со хі з Ася род ка 
куль ту ры ў Ду бі чахЦар коў ных і мяс цо ва
га на сель ні цтва ра ён ны аг ляд ад быў ся 
ў Гра баў цы, а не ў Ду бі чах, як бы ло ра ней. 
Та кое ра шэн не ап раў да ла ся, бо пры го жа 
ад ра ман та ва ная свят лі ца ў Гра баў цы за
поў ні ла ся мяс цо вы мі жы ха ра мі, перш за 
ўсё ста рэй шы мі асо ба мі, якім скла да на бы
ло б даб рац ца на ват у Ду бі чыЦар коў ныя. 
Ім асаб лі ва ці ка ва бы ло па гля дзець тое, 
што прэ зен та ва ла ся на сцэ не і па раў наць 
са сва ім жыц цём у мо ла дас ці.

Ся род пуб лі кі ме ра пры ем ства бы лі стар
шы ня БГКТ Ян Сы чэў скі, бур га містр Гай
наў кі Ежы Сі рак і ін шыя гос ці. Цэн т раль ны 
аг ляд уда ла вя ла Ан на Ба бік.

Паак цёр ску на сцэ не вы сту пі ла ды рэк
тар Бель ска га до ма куль ту ры Аль ж бе та 
Фі ё нік. Пры е ха ла яна ра зам з тэ ат раль ным 
ка лек ты вам «Ан т ракт», якім апя ку ец ца ўжо 
двац цаць га доў, бу ду чы ра ней тэ ат раль
ным ін ст рук та рам. Ужо амаль тры ме ся цы 
Аль ж бе та Фі ё нік з’яў ля ец ца ды рэк та рам 
Бель ска га до ма куль ту ры, але не па кі ну ла 
апе ка вац ца сва ім ка лек ты вам. «Ан т ракт» 
ці ка ва па ка заў аб рад «Пе рад вы ез дам да 
шлю бу». Ма ла дых бель скіх ак цё раў ус па
ма га лі ак цё ры з тэ ат раль най гру пы «Рэт
ра», якой так са ма апя ку ец ца ды рэк тар А. 
Фі ё нік. Дзве тэ ат раль ныя гру пы су поль на 
па каз ва юць аб ра да выя сцэн кі з жыц ця бе
ла ру саў.

— Ма ла дыя ву чац ца ад нас, як ка лісь 
бе ла ру сы ве ся лі лі ся пад час ся мей ных 
ме ра пры ем стваў і пас ля за вяр шэн ня па ля
вых ра бот. Мы ра ды, што мо ладзь хо ча зна
ё міц ца з на шы мі аб ра да мі і па каз ваць іх на 
сцэ не, — за я віў Ула дзі мір Ве ся лоў скі, які 
між ін шым іг раў цар ска га чы ноў ні ка ў філь
ме «Бе жан цы 19151922» Юрыя Ка лі ны. 
У ГДК вы сту піў яш чэ ў двух аб ра дах, якія 
зап рэ зен та ваў бель скі хор «Ва сі лёч кі».

— Я ўжо чар го вы раз вы сту па ла ў ро лі 
вя сель най ма ла дой. Ве даю, што гэ та толь
кі прад стаў лен не, але эмо цыі ёсць, так як 
і ад чу ван не як мо жа быць, ка лі прый дзец
ца вы хо дзіць за муж. Ха це ла б я на сва ім 
вя сел лі за ха ваць ха ця част ку вя сель ных 
аб ра даў, якія прэ зен ту ем з «Ан т рак там», 
бо гэ та част ка жыц ця на шых прод каў, 
якую мы па він ны за хоў ваць дзе ля па мя ці 
аб іх, — ска за ла Паў лі на Ня мый ская з «Ан
т рак та».

Ка лек тыў «Жэў жы кі» з бель скай «трой
кі», якім апя ку ец ца Ан на Фі ё нік, не змог 
пры ехаць на цэн т раль ны аг ляд, але ўда ла 
па каз ваў ра ней «Ка ра вай ны аб рад», між 
ін шым на сцэ не Бель ска га до ма куль ту ры. 
Не да е хаў у Гай наў ку так са ма ка лек тыў 
«Рас с пя ва ны Га ра док» з Га рад ка, які пад
час ра ён на га аг ля ду прэ зен та ваў аб рад 
«Бя лен не ку жа лю», пад рых та ва ны пад 
наг ля дам Ан ны Каз бэ рук. За тое на сцэ не 
ці ка ва вы сту пі лі дзет кі з ка лек ты ву «Ла стаў
ка» Вя ско ва га до ма куль ту ры ў Ры ба лах 
з аб ра дам «Дзі ця чыя гуль ні», якіх да вы сту
паў пад рых та ва ла Лі дзія Мар ты нюк.

— Я це шу ся, што дзет кі з Ры ба лаў хо
чуць раз вуч ваць на шы тра ды цыі і прэ зен
та ваць іх на сцэ не. Ах вот на зай ма юц ца 
яны пад час рэ пе ты цый. Сён ня па каз ва ем 
даў нія бе ла ру скія тан цы, пес ні і гуль ні, які мі 
ве ся лі лі ся вя ско выя дзет кі і мо ладзь. Усё 
спа лу ча на ў аб рад, які па каз вае, як гу ля лі 
дзет кі, ка лі па вё сках не бы ло яш чэ ра ды
ёп ры ём ні каў і тэ ле ві за раў, — за я ві ла Лі дзія 
Мар ты нюк, апя кун ка дзі ця ча га ка лек ты ву 
«Ла стаў ка».

Ка лек тыў Школь наПрад ш коль на га 
ком п лек су ў Нар ве пад рых та ваў ся да вы
сту паў з да па мо гай на стаў ні цы бе ла ру скай 
мо вы Ні ны Аб ра мюк. Зап рэ зен та ваў ён аб
рад «Як Яш ка стаў ча ла ве кам».

— Наш аб рад па ву чаль ны, бо па каз вае 
як жон ка, якая з’яў ля ец ца сол ты сам, на ву
чы ла Яш ку спраў ляц ца з ся мей ны мі аба вяз
ка мі і пе ра а доль ваць жыц цё выя цяж кас ці. 
У на шым прад стаў лен ні перш за ўсё вы сту
па юць асо бы, якія ра ней не вы сту па лі на 
сцэ не і я ра да іх ак тыў нас ці і ан га жа ва нас
ці, — ска за ла на стаў ні ца Ні на Аб ра мюк.

Нар ваў скія вуч ні пац вер дзі лі, што яны 
толь кі ву чац ца вы сту паць на сцэ не і бы лі 
ра ды, што маг лі па каз ваць аб ра да вую 
сцэн ку пе рад шмат люд най пуб лі кай. Ім 
спа да ба ла ся так са ма вы ступ лен не мо ла
дзі з ка лек ты ву «Зван кі», якая зай ма ец ца 
ў Гай наў скім до ме куль ту ры пад наг ля дам 
Ве ры Ма сай ла. Зап рэ зен та ва лі яны прад
стаў лен не, пад рых та ва нае на пад ста ве 
аў тэн тыч на га апо ве ду ста рэнь кай жан чы
ны.

— Гэ та зда ры ла ся ад ра зу пас ля за кан
чэн ня Дру гой су свет най вай ны. Хло пец 
і дзяў чы на па лю бі лі адзін ад на го, але 
баць кі дзяў чы ны знай ш лі ёй ін ша га пры
го жа га і спа кой на га жа ні ха. Дзяў чы на ра
шы ла ся вый с ці за муж за пра па на ва на га 
баць ка мі хлоп ца і ўця чы ад яго са сва ім 
ка ха ным, што і зра бі ла, — пат лу ма чы ла 
Ве ра Ма сай ла. — Каб ад мя ніць вы езд 
ма ла дых бун таў ш чы коў у Са вец кі Са юз, 
баць кі пе ра да ва лі за пі скі ў цэр к вы, каб 
там свя та ры ма лі лі ся за вяр тан не дзяў чы
ны да свай го му жа і звяр ну лі ся за да па
мо гай да асоб, якія зай ма лі ся за мо ва мі. 
Раз вяз ка бы ла та кая, што ня вер ная жон
ка вяр ну ла ся да му жа, ста ла яго ка хаць 
і на ра джаць яму дзе так.

Вуч ні Па чат ко вай шко лы № 2 у Гай наў
цы, якія са стаў ля юць ас ноў ную част ку 
чле наў ка лек ты ву «Зван кі» і іх сяб ры ці ка
ва зап рэ зен та ва лі ся на сцэ не. Асаб лі вай 
ува гі зас лу гоў вае ба га тае сцэ ніч нае афар
м лен не прад стаў лен ня і ба га тая ко ліш няя 
воп рат ка, у якой вы сту па юць так са ма 
дзет кі з бель скіх ка лек ты ваў. Вуч ні з ка
лек ты ву «Зван кі», ска за лі, што ці ка ва ім 
зай мац ца ў ГДК са спа да ры няй Ма сай ла, 

якая зна ё міць іх з мно гі мі тра ды цы я мі, што 
ў ка лек ты ве па нуе вель мі доб рая, сяб роў
ская ат мас фе ра.

Ка лек тыў Уні вер сі тэ та трэ ця га ве ку 
з Бель скаПад ляш ска га ўме ла зап рэ зен та
ваў аб рад «Гу кан не вяс ны».

— Я знай ш ла пес ні–вяс нян кі і на пад
ста ве іх зме сту пад рых та ва ла сцэ на рый 
аб ра ду «Гу кан не вяс ны». Пас ля Вя лі кад ня 
ў на шых вё сках спя ва лі агуль кі і ка лі сё лы 
бы лі рас па ло жа ны не па да лёк ад ся бе, то 
мо ладзь на ват пер ак лік ва ла ся па між са
бой, спя ва ю чы вес на выя пес ні, — ска за ла 
Та ма ра Ру са чык, стар шы ня Уні вер сі тэ та 
трэ ця га ве ку ў Бель скуПад ляш скім.

З бель ска га хо ру «Ва сі лёч кі» бы лі вы лу
ча ны дзве аб ра да выя гру пы, якія зай маль
на зап рэ зен та ва лі ся пе рад гай наў скай 
пуб лі кай.

— У «Ва сі лёч ках» спя вае мно га асоб 
і мы раз дзя лі лі ся на дзве гру пы. Я на пі са
ла сцэ на рый для абедз вюх груп і бы ла 
рэ жы сё рам абедз вюх па ста но вак. Кан
суль та ва ла ся з Ва лян ці най Мар ці но віч 
з Крас на га Ся ла, якая доб ра ве дае на ша 
аб ра да вае мі ну лае. Трэ ба бы ло раз мер
ка ваць, што па а соб ныя ак цё ры бу дуць 
ра біць на сцэ не пад час «Шат ка ван ня 
ка пу сты», бо та кі аб рад мы пад рых та ва
лі. Аб рад «Хрыс ці ны» гэ та ін ша га ро ду 
аб рад, які па каз вае як ве ся лі лі ся на шы 
прод кі. Мы раз ліч ва ем, што на шы аб ра ды 
не за гі нуць і бу дуць прэ зен та вац ца так
са ма ў бу ду чы ні ця пе раш няй мо лад дзю, 
— рас па вя да ла ар га ні за цый ны кі раў нік 
хо ру «Ва сі лёч кі» Ні на Бя лец кая.

Ка лек тыў «Асен ні ліст» з Га рад ка, якім 
кі руе Га ле на Бу ра, вы сту піў з аб ра дам 
«Да жын кі», які для ста рэй ша га па ка лен ня 
з’яў ля ец ца агуль на вя до мым, але кры ху 
роз ніц ца ў роз ных рэ гі ё нах Бе ла сточ чы ны. 
На гэ тыя ад мет нас ці звяр ну лі ўва гу ак цё ры 
з Га рад ка, якія вый ш лі на сцэ ну з сяр па мі 
і збож жам у ру ках. Ка лек тыў «Ка лі на» з За
лук, яко га кі раў ні ком з’яў ля ец ца Ма ры ян на 
Апа но віч, ці ка ва па ка заў «Ве лі код нае сне
дан не».

— У нас з больш ад да ле ных вё сак ас
вя ціць ве лі код ныя хар чы ез дзі лі ў пры хад
скую цар к ву ў Кара лё вы Мост, ку ды трэ ба 
бы ло даб рац ца яш чэ пе рад уся ноч най ба
га служ бай. Пас ля лі тур гіі на шы баць кі вяр
та лі ся да моў і спа чат ку іш лі па іць і кар міць 
жы вё лу, а так са ма да іць ка роў. Толь кі пас
ля ся да лі сне даць, што мы і прэ зен ту ем. 
У мі ну лым го дзе мы па каз ва лі «Хрыс ці ны», 
пад час якіх трэ ба бы ло звяр таць ува гу 
на роз ныя асаб лі вас ці, — ска за ла Га лі на 
Пар фя нюкДро бат з За лук. Яе сяб роў ка 
Зі на і да Мой сак пры га да ла, што ка лі хрос
ныя баць кі вез лі яе ў цар к ву ах рыс ціць, то 
за бы лі ся імя Ірэ на, якім ха це лі яе наз ваць 
баць кі. У вы ні ку наз ва лі яе так, як на зы ва ла
ся яе хрос ная ма ці, Зін кай.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Бе ла ру скі 
аб рад на сцэ не ГдК

 «Ан т ракт» з Бель ска-Пад ляш ска га

 «Асен ні ліст» з Га рад ка
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Но выя ін ве сты цыі 
ў Мі ха лоў скай гмі не

За раз у Мі ха лоў скай гмі не Бе ла стоц-
ка га па ве та бу ду юць, між ін шым, са ні-
тар ную ка на лі за цыю ў ад нос на вя лі кай 
вёс цы Но вая Во ля (на ліч вае яна 290 
жы ха роў) ды ву лі цу За гу мен ную ў ся ле 
Са ко ле (190 жы ха роў).

За гро шы з са лэц ка га фон ду зап ла-
на ва лі па бу да ваць свят лі цу ў Па то цы 
(58 жы ха роў), пля цоў кі для дзі ця чых 
гуль няў у Мі ха ло ве, Но вай Во лі, Юш ка-
вым Гру дзе і Та па ля нах, спор т п ля цоў ку 
ў Юш ка вым Гру дзе, аль тан кі ў Ба ху рах, 
На ва са дах, Шым ках, Ці соў цы і Жэд ні 
ды ўзвес ці прыст рэ шак і доб раў па рад-
ка ваць парк у Ялоў цы (гэ та так са ма вя-
лі кая вё ска — 245 жы ха роў).

Да ро гі бу дуць ра ман та ваць (ва зіць 
жвір і яго вы раў ноў ваць) у За ле ша нах, 
Ці ва ню ках, На ва са дах, Плян тах і ў Суш-
чы — бу дуць гэ та да ро гі перш-на перш 
на блі жэй шыя ад вё сак се на жа ці.  

Ча му так?
Ва я вод ская да ро га № 687 бя жыць 

з На ва са даў ка ля Гай наў кі ў Юш каў 
Груд це раз Но вае Ляў ко ва На раў чан-
скай гмі ны. У па чат ку каст рыч ні ка гэ та-
га го да ра ман та ва лі яе ма ста вую на не-
вя лі кім ад рэз ку з на прам ку Бан да роў 
у Но вае Ляў ко ва. Ад рэ зак ар тэ рыі, які 
ра ман та ва лі, не быў та кі ўха бі сты як 
у Но вым Ляў ко ве ў на прам ку Плян ты.

На ад рэз ку дрэн най ма ста вой ва я вод-
скай да ро гі ад мо ста на ра чул цы Баб роў-
цы ў Но вым Ляў ко ве да чы гун кі (з Гай-
наў кі ў Се мя ноў ку) у Плян це ста я лі па пе-
ра джаль ныя да рож ныя зна кі. Ця пер іх 
за бра лі і з’е ха лі. Моў, хо піць тры во жыць 
ша фё раў, як бы ло гэ та вяс ной і ле там. 
Я ўсё меў на дзею, што гэ тай во сен ню вы-
шэй з га да ны ад рэ зак ма ста вой Пад ляш-
скае праў лен не ва я вод скіх да рог у Бе ла-
сто ку ад ра ман туе як след. Але ж — мне 
прык ра пра гэ та пі саць — не ат ры ма ла ся. 
На да ро гі на г.зв. прыг ра ніч най Ус ход няй 
сця не гро шай не да юць, на ват на ва я вод-
скую да ро гу. Вось на да ро гу ў Це ха но вец 
то так. Бо, як мне ска за лі доб ра па ін фар-
ма ва ныя, ад туль ро дам мар ша лак на ша-
га ва я вод ства. 

Дрэн ная да ро га 
і бе зад каз насць 
Уха бі сты ад рэ зак ас фаль та вай да ро гі 

бя жыць ад ва я вод скай ша шы № 687 по-
бач чы гун кі да бы ло га вак за ла і ма га зі наў 
ГС у вёс цы Плян та На раў чан скай гмі ны. 
Тут не бяс печ на ехаць. За раз во сен ню ча-
ста па да юць даж джы і на да ро зе ста яць 
глы бо кія лу жы. Ап ра ча та го на раст руш ча-
най ма ста вой за ля гае чор ная ба ло ці стая 
гразь. Сліз ка. 20 ве рас ня гэ та га го да ў гэ-
тай спра ве пай ш ло пісь мо вой та На раў-
чан скай гмі ны да прад пры ем ства не ру-
хо май ма ё мас ці ПКП С.А. у Бе ла сто ку, да 
яко га на ле жыць вы шэй з га да ная да ро га.

Мі ну лі тры ме ся цы ад вы сыл кі пісь-
ма, а зру ху з бо ку бе ла стоц кіх чы гу нач-
ных улад ні я ка га. Ад каз ныя чы ноў ні кі, 
ма быць, ча ка юць ма ро зу, ка лі ён скуе 
лу жы і ба ло та. Ад ка заць на служ бо вае 
пісь мо ПКП па він на бы ло на пра ця гу 
ад на го ме ся ца. Па ўсім ві даць, што на 
чы гун цы не тры ма юц ца аба вяз ва ю-
чых пра віл. Ад сюль ме на ві та бя рэц ца 
тая бе зад каз насць. На ад каз і дзей с ны 
па чын ча ка юць войт, рад ны і жы ха ры 
Плян ты (тут пра жы вае 154 ча ла векі).

Не да рам лю дзі ка жуць, што поль-
ская чы гун ка гэ та дзяр жа ва ў дзяр жа-
ве. З ёю не вый г ра еш.                     (яц)

Бе ла ру скае гі ста рыч нае та ва ры ства 
ў Поль ш чы вы сту пі ла з за я вай, у якой вы
каз вае за не па ко е насць тым, што Ін сты тут 
на цы я наль най па мя ці пры знаў Бра ніс ла ва 
Та раш ке ві ча асо бай, якая не вар тая быць 
пат ро нам ад ной з ву ліц у Бель скуПад ляш
скім, а так са ма пат ро нам ІІ Агуль на а ду ка
цый на га лі цэя з да дат ко вым на ву чан нем 
бе ла ру скай мо ве ў Бель скуПад ляш скім. 
Як ад зна чае стар шы ня Бе ла ру ска га гі ста
рыч на га та ва ры ства пра фе сар Алег Ла ты
шо нак, па лі тыч ная дзей насць Бра ніс ла ва 
Та раш ке ві ча — вя до мая. Най боль шай 
та ям ні цай за ста ец ца сап раў д ная да та 
яго най смер ці і спо саб, у які гэ та вы ка на лі 
кар ні кі з НКВД.

Алег Ла ты шо нак: — Мы, як Бе ла ру
скае гі ста рыч нае та ва ры ства, ча ка лі ней кі 
час кан к рэт на га аб г рун та ван ня ра шэн ня 
Ін сты ту та на цы я наль най па мя ці, але, па
коль кі з бо ку ІНП не па сту пае ні я кіх лі стоў, 
а з вы каз ван няў у СМІ і стар шы ні Ша рэ
ка і док та ра Кор ку ця мы ра зу ме ем, што 
яны ка ры ста лі ся толь кі агуль на вя до мы мі 
звест ка мі з жыц ця Та раш ке ві ча, дык мы 
вы ра шы лі, што не бу дзем ад к ла даць сва

ёй за явы і ад к лі ка ем ся да най важ ней ша га. 
А най важ ней шае па вод ле нас, гэ та тое, 
што за кон пра дэ ка му ні за цыю не ад но сіц
ца да Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча. У за ко не 
га во рыц ца да во лі яс на, для нас пры нам сі, 
што трэ ба прыб раць як пат ро наў ву ліц 
і па доб ных аб’ ек таў асо бы, якія з’яў ля юц
ца сім ва лам ка му ніз му, ці ней кай ін шай 
та та лі тар най сі стэ мы. Ка лі га ва рыць пра 
Та раш ке ві ча, дык ён, вя до ма, быў сяб рам 
Ка му ні стыч най пар тыі За ход няй Бе ла ру сі, 
але гэ та яш чэ не ро біць яго сім ва лам ка
му ніз му. Ён про ста на ней кім па лі тыч ным 
эта пе па лі чыў ка рыс ным для бе ла ру скай 
спра вы суп ра цу з ка му ніз мам, але трэ ба 
ска заць, што для бе ла ру саў ён ні ко лі не 
быў сім ва лам ка му ніз му. І на ват для са вец
кіх ка му ні стаў ён не быў та кім сім ва лам, 
па коль кі яны не даз ва ля лі ства рыць му зей 
у Ра даш ко ві чах, хоць там быў дом, сям’я 
пра сі ла. Для са ве таў ён заў сё ды быў про
ста бе ла ру скім на цы я на лі стам, за што 
яны яго і зніш чы лі. У Поль скай На род най 
Рэс пуб лі цы вель мі доў га не даз ва ля лі 
дас лед чы цы Аляк сан д ры Бер г ман, якая 
пі са ла пра Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча, пуб лі
ка ваць. З вя лі кі мі цяж кас ця мі і толь кі та му, 
што яна бы ла зас лу жа най ка му ні стыч най 
дзя яч кай, ёй да зво лі лі апуб лі ка ваць пра цы 
пра Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча. Так са ма яго 
лі чы лі не сва ім. Та кім чы нам для бе ла ру
саў Та раш ке віч як асо ба з’яў ля ец ца сім ва
лам, але перш за ўсё куль тур най пра цы 
на ка рысць свай го на ро ду. Гэ та аў тар 
«Бе ла ру скай гра ма ты кі для школ», гэ та ча
ла век, які зма гаў ся за бе ла ру скую спра ву 
пар ла мен ц кім шля хам у Дру гой Рэ чы Пас
па лі тай, гэ та ча ла век чый лёс сім ва лі зуе 
лёс бе ла ру скай ін тэ лі ген цыі, якая за гі ну ла 
ў ча сы ка му ні стыч на га тэ ро ру.

Ра дыё Ра цыя: — Стар шы ня ІНП ска
заў, што дзе ля вы ра шэн ня гэ та га пы тан ня, 
звя за на га з Бра ніс ла вам Та раш ке ві чам, 
маг чы ма зла дзіць суст рэ чу бе ла ру скіх 
і поль скіх гі сто ры каў. Як Вы лі чы це, ці та
кая су стрэ ча яш чэ ў не чым да па мо жа ў гэ
тым пы тан ні?

Алег Ла ты шо нак: — Суст ра кац ца і га
ва рыць заў сё ды вар та, але трэ ба ска заць, 
што на мой по гляд стар шы ня Ша рэк меў 
на ўва зе гі сто ры каў з Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
па коль кі ты дзень та му ён быў у Бе ла сто ку 
і ні я кай спро бы кан так ту з Бе ла ру скім гі
ста рыч ным та ва ры ствам у Поль ш чы з яго
на га бо ку не бы ло. Ка лі нех та пра па нуе 
нам та кую суст рэ чу, мы вя до ма пры мем 
удзел у ёй.

РР: — Ра шэн не ад нос на ад ме ны і наз
вы ву лі цы па куль ад к ла дзе нае на ней кі 
час. Ці гэ та дае ней кія маг чы мас ці, каб 
зма гац ца?

Алег Ла ты шо нак: — Бе зу моў на. Па
коль кі гэ та ўжо ней кі крок, ужо бач на, што 
па той бок ёсць ней кія сум не вы: ці доб ра 
зра бі лі. Хоць мо жа гэ та толь кі, каб лепш 
аб г рун та ваць. Я не ве даю. Толь кі ду маю, 
што ўсё ж гэ та свед чыць пра тое, што 
хтось ці хо ча па ду маць над гэ тым пы тан
нем і лі чу гэ та ўжо ней кім пос пе хам у гэ тай 
вель мі цяж кай спра ве.

29 лі ста па да 1938 го да — афі цый ная 
да та рас ст рэ лу Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча 
ў мен скай тур ме НКВД. Па вод ле не ка то
рых гі сто ры каў Бра ніс лаў Та раш ке віч за гі
нуў пад час ка та ван няў, якія доў жы лі ся аж
но дзе вяць ме ся цаў. На пя рэ дад ні дэ пу та
ты га рад ской Ра ды ў Бель скуПад ляш скім 
пры ня лі ра шэн не за ха ваць ву лі цу Бра ніс
ла ва Та раш ке ві ча. Як мы ўжо па ве дам ля лі 
ра ней, кан чат ко вая да та дэ ка му ні за цыі 
ву лі цы Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча ў Бель ску 
па доў жа на да ся рэ дзі ны сту дзе ня.

vГу та ры ла Ан на ШАЙ КОЎ СКАЯ
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя

Бе ла ру скае 
гі ста рыч нае та ва ры ства 
вы сту пі ла з за я вай 
у спра ве Та раш ке ві ча 

Бе ла сток, 28 лі ста па да 2017 г.
Бе ла ру скае гі ста рыч нае та ва ры ства
вул. Пра ле та ры яц кая, 11
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ЗА ЯВА БЕ ЛА РУ СКА ГА ГІ СТА РЫЧ НА ГА ТА ВА РЫ СТВА 
Бе ла ру скае гі ста рыч нае та ва ры ства вы каз вае глы бо кую за не па ко е насць 
па пры чы не прыз нан ня Ін сты ту там на цы я наль най па мя ці асо бы Бра ніс ла-
ва Та раш ке ві ча ня год ным быць пат ро нам ад ной з ву ліц у Бель ску-Пад ляш-
скім. Бра ніс лаў Та раш ке віч да та го з’яў ля ец ца так са ма пат ро нам ІІ Агуль на-
а ду ка цый на га лі цэя з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня ў Бель ску-Пад ляш скім.

Па лі тыч ная бі яг ра фія Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча да во лі доб ра вя до мая, ха ця 
на да лей скры вае не ад ну та ям ні цу. Са май вя лі кай за ста ец ца сап раў д ная 
да та яго смер ці і спо саб, у які ўчы ніў гэ та НКУС. Афі цый на быў ён рас ст ра ля-
ны 29 лі ста па да 1938 го да, ад нак ма юц ца сур’ ёз ныя пры чы ны па даз ра ваць, 
што быў ён за ка та ва ны ў тур ме.

Цяж ка ста віць пад сум неў ра шэн не, ка лі яго аб г рун та ван не на да лей за ста-
ец ца не аб на ро да ва ным. Хо чам ад нак звяр нуць ува гу на тое, што ў ад па-
вед нас ці з За ко нам ад 1 кра са ві ка 2016 г. аб за ба ро не пра па ган да ван ня 
ка му ніз му або ін ша га та та лі тар на га ла ду ў выг ля дзе на зваў бу дын каў, аб’ ек-
таў і ўста ноў гра мад ска га ка ры стан ня: «арт. 1. 1. Наз вы бу дын каў, аб’ ек таў 
і ўста ноў гра мад ска га ка ры стан ня, у тым лі ку да рог, ву ліц, ма стоў і пля цоў, 
прыс вой ва ных адзін ка мі тэ ры та ры яль на га са маў ра да не мо гуць уве ка веч-
ваць асоб, ар га ні за цый, зда рэн няў або дат, якія сім ва лі зу юць ка му нізм або 
ін шы та та лі тар ны лад, ані ў ін шы спо саб та кі лад пра па ган да ваць».

Мы цвёр да ўпэў не ны, што за кон не ты чыц ца асо бы Бра ніс ла ва Та раш ке-
ві ча, па коль кі ні ко му і ні ко лі не сім ва лі за ваў ён і не сім ва лі зуе ка му ніз му. 
Для бе ла ру саў Та раш ке віч быў і за ста нец ца аў та рам пер шай «Бе ла ру скай 
гра ма ты кі для школ», сім ва лам зма ган ня па лі тыч ны мі ме та да мі за гра ма-
дзян скія пра вы бе ла ру саў у ІІ Рэ чы Пас па лі тай, за сва бо ду на ро да, а ўрэш це 
сім ва лам тра гіч на га лё су бе ла ру скай ін тэ лі ген цыі, якая ста ла ах вя рай ка му-
ні стыч на га тэ ро ру.

Становішча Га рад ской Ра ды Бель скаПад ляш ска га
За ха ваць ву лі цу Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча — та кое становішча пры ня лі бель скія дэ

пу та ты 28 лі ста па да, на 38й се сіі Га рад ской ра ды Бель скаПад ляш ска га. 12 рад ных 
пра га ла са ва лі „за”, адзін быў „су праць”, 6 — „уст ры ма ла ся”. Ка жа стар шы ня Га рад
ской ра ды Ігар Лу ка шук:

— У ад каз на ка рэс пан дэн цыю, якую Ра да го ра да ат ры ма ла ад ва я во ды, рад ныя 
пры ня лі ра шэн не, што мы му сім за ха ваць у Бель скуПад ляш скім наз ву ву лі цы Бра
ніс ла ва Та раш ке ві ча пры зме не ма ты ва цыі прыс ва ен ня гэ тай жа наз вы ву лі цы. Пад
ляш скі ва я во да на кі ра ваў у БельскПад ляш скі аб ноў ле ны спіс ву ліц, прыз на ча ных да 
дэ ка му ні за цыі, у якім ёсць ву лі ца Та раш ке ві ча. Бур га містр го ра да Ярас лаў Ба роў скі 
ў ад каз на кі ра ваў ліст, у якім ар гу мен та ваў, што гэ та дрэн нае ра шэн не. Пад ляш скі 
ва я во да па ві нен пры няць ад па вед нае ра шэн не да 2 снеж ня.

vда від ГАЙ КО
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя
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— Заў сё ды я ма ры ла аб тым, каб спя
ваць і іг раць на гі та ры. Ад нак не адра зу 
я ру ха ла ся ў гэ тым на прам ку. Так са ма 
не адра зу па ча ла я спя ваць бе ла ру скі 
рэ пер ту ар. Гэ та па ча ло ся са спя ван ня 
ў Сту дыі эст рад най пес ні, якая пра цуе 
пры Гай наў скім до ме куль ту ры. Мы 
пры ма лі ўдзел, між ін шым, у фе сты ва лі 
«Бе ла ру ская пес ня». Там вось на сту піў 
пер ша па чат ко вы сцэ ніч ны кан такт з рэ
пер ту а рам. Паз ней урэш це на ды шоў час 
пры го ды са спе вам ды іг рой.

Ва кал ды гі та ра гэ та не адзі ныя срод кі 
эк с п рэ сіі на раў чан кі. Пры хіль ні кі пад ляш
ска га ды бе ла ру ска га тэ ат ра ве да юць яе 
з вы ступ лен няў у спек так лях, рэ жы сёр
кай якіх з’яў ля ец ца Іа ан на Троц з Тэ ат ра 
«Чрэ ва». Пад ляш ская пуб лі ка маг ла 
за пом ніць Ан ну як ак цёр ку з бе ла ру скай 
адап та цыі «Ра мэа ды Джу лье ты». На бе
ла ру скай мо ве быў так са ма спек такль 
«Апош нія свед кі» — на ас но ве кні гі Свят
ла ны Алек сі е віч. Зай гра ла яна так са ма 
ў «Wy lę gar ni», дзе вы но сіц ца праб ле ма 
па та ло гіі ў сям’і. Ка жу чы пра му зыч ную 
дзей насць Ан ны, вя лі кі ўплыў на яе аказ
вае му зы капра фе сі я нал з На раў кі Мар
цін Кар пюк, яко га ўспры мае як свай го 
са ма га важ на га на стаў ні ка. Як лі чыць, яе 
ма стац кія за ці каў лен ні, так са ма ў му зыч
ным пла не, праў да па доб на вы не се ны 
з твор чай сям’і — вя до мая, між ін шым, 
удзе лам у Су стрэ чах «Зор кі», яе два ю
рад ная ся стра Маг да Бя ляў ская пі ша 
вер шы, а цё ця Ка ця ры на Бя ляў ская пі ша 
тэк сты пе сень. Яна, да рэ чы, на пі са ла 
пес ню «Жур на ліст», якую, як раз з му зы
кай Мар ці на Кар пю ка, Ан на вы ка на ла на 
сё лет няй «Бар даў скай во се ні»:

— Ка лі я шу ка ла ці ка вы тэкст, мой вы
бар ад нос на хут ка выпаў на твор часць 
Ка ця ры ны. Я вы ра шы ла, што кры ху 
жар таў лі вы «Жур на ліст» быў бы ці ка вым 
эле мен там май го вы ступ лен ня на бар
даў скай сцэ не. Як дру гую пес ню прас
пя ва ла ды зай гра ла я «Ма ту лю», з якой 
вы сту пае Змі цер Вай цюш ке віч. Так па 
шчы рас ці, гэ та мой лю бі мы твор. Уво гу
ле як вы ка наў цу люб лю То да ра — ка неш
не, маю яго аль бо мы, прыг ля да ю ся яго 
твор час ці. Да та го яш чэ я пры хіль ні ца 
пе сень, якія кра на юць за сэр ца, дык 
я про ста му сі ла выб раць «Ма ту лю». Сво
е а саб лі вым эле мен там не ча ка нас ці быў 
факт, што сяб рам жу ры кон кур с най част
кі «бар даў» ака заў ся сам Вай цюш ке віч. 
Ад нак я не як не хва ля ва ла ся, гэ та быў 
про ста та кі ка міч ны факт.

Вы ступ Ан ны Бя ляў скай у Бель скім до
ме куль ту ры быў амаль што дэ бют ным. 
Ра ней мож на бы ло яе па чуць у гай наў
скім бел лі цэі, дзе і за раз ву чыц ца. Пад
час што га до ва га «Пік ні ка з бе ла ру сам» 
ура зі ла яна слу ха чоў сва ім вы ка нан нем 
пес ні Вік та ра Шал ке ві ча. Ад нак вы ступ
лен не на ўжо боль шай сцэ не пры нес ла 
для яе «Бар даў ская во сень». Як аказ ва
ец ца, ідэя пры няць удзел у фе сты ва лі 
прый ш ла ад нос на вы пад ко ва ды не ча ка
на.

— Ад ной чы, ка лі я бы ла ў шко ле, па
ды шоў да мя не наш ды рэк тар Ігар Лу ка
шук і про ста за пы таў ці я ха це ла б вы сту
піць на бар даў скай сцэ не. Я не ад ка за ла 
«не», але ад на ча со ва сцвер дзі ла, што 
трэ ба мне аб гэ тым па ду маць. Вя до ма, 
што на та кую па дзею вар та пад рых та
вац ца з ад па вед ным рэ пер ту а рам. Але 
ўрэш це я па даб ра ла рэ пер ту ар і вы ра
шы ла, што вар та па спра ба ваць сва іх сіл. 
Пе рад вы ха дам на сцэ ну я хва ля ва ла ся, 
па коль кі пе рад са бой ме ла сваё пер шае 
на столь кі сур’ ёз нае му зыч нае ды ва каль
нае вы ка нан не.

Уме лас ці Ан ны да ца ні лі і гле да чы 
фе сты ва лю. Ра зам з Ка ця ры най Хмур 
з Бель скаПад ляш ска га пас ля вы ступ
лен ня ў кон кур с най част цы ма ла дая на
раў чан ка ат ры ма ла ўзна га ро ду аб’ яд нан
ня «Бель ская ка а лі цыя».

— Я на ват не па даз ра ва ла, што мне 
хтось ці пад час фе сты ва лю якімне будзь 
чы нам вы лу чыць, уз на га ро дзіць. Уво гу ле, 

са мо стаў лен не пе рад вы ха дам на сцэ
ну бы ло цал кам ін шае. Я про ста ха це ла 
зай граць перш за ўсе для ся бе, каб для 
са мой ся бе гэ ты, ска жам, мі нікан цэрт 
ат ры маў ся пас пя хо вым, якас ным. Ка лі 
ста ла вя до ма, што ўзна га ро да пат ра пі ла 
так са ма да мя не, гэ та, зра зу ме ла, быў 
адзін з са мых пры ем ных мо ман таў пад
час ма ёй па куль што ня доў гай дзей нас ці 
на сцэ не з гі та рай і спе вам.

Не сум нен на, фе сты валь бар даў скай 
ды аў тар скай пес ні стаў для Ан ны Бя ляў
скай пе ра лом ным мо ман там. Ме на ві та 
вы ка нан не дзвюх кон кур с ных пе сень 
прыб лі зі ла ма ла дую ва ка ліст ку ды гі та
рыст ку да крыш та лі за цыі по гля ду пра яе 
да лей шую ма стац кую да ро гу.

— Уво гу ле для мя не спя ван не, іг ра гэ
та быц цам та кая ме та фі зіч ная сі ла, неш
та та кое, што мае вя лі кую моц уз дзей ні
чан ня на ду шу і якое ду шу ды сэр ца ча
ла ве ка про ста ад к ры вае. Та ды, вя до ма, 
мож на ад люст ра ваць са мую ся бе, свае 
ўнут ра ныя ад чу ван ні, так са ма ад чу ван

ні на тэ му све ту. А пас ля «Бар даў скай 
во се ні» я про ста зра зу ме ла, што гэ та 
як раз «тое», што бар даў ская пес ня гэ та 
на пра мак, у якім я ха це ла б пра ца ваць, 
фун к цы я на ваць. Не вык лю чаю, што з та
го паў ста нуць і мае прэм’ ер ныя пес ні. 
Ад нак за раз лі чу, што кры ху за ра на, каб 
ка заць пра ней кія ўдак лад не ныя пла ны. 
Але ёсць на пэў на ін шыя, так са ма звя за
ныя з ма ста цтвам. Вя до ма, ха чу здаць эк
за мен на атэ стат ста лас ці, за тым па даць 
за яў ку ў Тэ ат раль ную ака дэ мію.

Гле дзя чы на сціп лую, ды ад на ча со ва 
вя сё лую асо бу, мож а ўзнік нуць рэф лек
сія ў сты лі «свет мо жа пра яе яш чэ па
чуць». Пы тан не за ся родж ва ец ца толь кі 
ў тым, якім фак тыч на чы нам ды ў якім 
на прам ку на кі руе яна свае жыц цё выя 
кро кі, дзе ёсць ад па вед ны шлях эк с п рэ
сіі. Бо ці на о гул по дых све жас ці ды ма ла
дос ці (Ан не за раз 18 га доў) на якойне
будзь, а тут бе ла ру скай, му зыч най сцэ не 
не мо жа стаць ад на ча со ва на дзе яй на 
зноў ча ка ны пе ра лом?

vМа цей РА ЦІ НЕЎ СКІ

Шлях 
эк с п рэ сіі
Ста ла ад ным з жы вых до ка заў вяр тан ня на 
сцэ ну «Бар даў скай во се ні» го ла су Пад ляш ша. 
Гле дзя чы на тры апош нія вы пу скі фе сты ва лю, 
ак ра мя вы ка наў цаў та кіх як «Хах ла кі», «Da vid 
Szym czuk Band», ду э ту «Пер цэп цыя» ды Ка ця ры-
ны Хмур, так са ма яна сва ім ва ка лам ды гі та рай 
уз ба га ці ла кон кур с ную част ку «бар даў», зрэш-
ты, ста но вя чы ся яе лаў рэ ат кай. 
Ан на Бя ляў ская — вось ме на ві та гэ тай му зы-
кан т кі ро дам з На раў кі ты чац ца вы шэй п ры ве дзе-
ныя сло вы, ат ры ма ла на фе сты ва лі ўзна га ро ду 
аб’ яд нан ня «Бель ская ка а лі цыя». Неў за ба ве для 
яе ста ла яс на, што твор чая да ро га са спе вам 
на вус нах і гі та рай у ру цэ вар тая та го, каб па ёй 
кро чыць, хаця не пас рэд ны кан такт з ар тыз мам 
пра яў ля ец ца ў Ан ны так са ма дзя ку ю чы ін шым 
га лі нам.

Фота Ма цея РА ЦІ НЕЎ СКАГА

Ус па мі ны 
на пры пын ку
Аў то бус ны пры пы нак, ка лі ча ка ем 

аў то бу са, вель мі ча ста ста но віц ца 
мес цам ка рот кай гу тар кі са зна ё мым, 
а так са ма і з нез на ё мым. Ве да ю чы, 
хто яко га аў то бу са ча кае, мож на да ду-
мац ца, ці гэ та ча ла век «свой», а та ды 
раз мо ва мо жа стаць больш шчы рай. 
2 ве рас ня 2017 го да ў Бель ску, на аў-
то бус ным пры пын ку по бач Мі хай лаў-
скай цар к вы, ад куль ад’ яз джа юць 
аў то бу сы ў на прам ку Бе ла сто ка, Гай-
наў кі і Ор лі, спат каў я спа да ра Аляк-
сан д ра Ка роль ку, 1933 го да на ра джэн-
ня, пен сі я не ра з Ла сін ска га пры хо да. 
Сло ва па сло ве і ён за я віў: «Ка лі ты 
пі шаш у «Ні ву», то я та бе неш та ра ска-
жу...».

Бы ло гэ та за раз пас ля Дру гой су-
свет най вай ны. А ра ска заў мне гэ та 
ча ла век з Кры ні цы. Па ехаў ён са ня-
мі зі мой у Гай наў ку зма лоць збож жа 
ў Шум ска га. І ма лоў там аж да поў на-
чы. Вяр нуў ся на па на дво рак, ад крыў 
дзве ры ў клу ню, а конь не хо ча іс ці, ад-
но хра пе. «Хто тут ёсць? — спы таў. — 
За раз вазь му ві лы і бу ду шу каць у се-
не». Адаз ва ла ся ма ла дая жан чы на: 
«Дзядзь ку, то мы, дзяў чы ны. Нас тры; 
мы ўцяк лі це раз гра ні цу ад ру скіх. Ха-
це лі наг рэц ца, усё бы ло зак ры та, то 
мы ў ва шу клу ню, у се на за лез лі. Вы 
нас ад вя зі це ад сюль». Аж пла чуць, 
про сяць каб за раз. То гас па дар з тым 
гру зам за вяр нуў ка ня і пад вёз іх пад 
Ла сін ку, пад цар к ву.

Гас па дар вяр нуў ся да моў, вып раг 
ка ня, на па іў і ўвай шоў у ха ту, стаў ес-
ці. А тут гру кат у ак но: «Ха зя ін, ад к рой! 
Эта мы, па гра ніч ні кі». Ме лі вай ско ва-
га са ба ку і той са ба ка ска ча ка ля та го 
мес ца, дзе бы лі жан чы ны — на са ні. 
Ка жуць: «Ад вёз!?» А той не пры знаў-
ся. «Ну, ка лі б са ба ка ўмеў га ва рыць, 
то ты на Сі бі ры па ха дзіў бы з дзе сяць 
га доў!» І столь кі.

А тыя жан чы ны, як са мі пры зна лі-
ся гас па да ру, бы лі ў Гер ма ніі на пры-
му со вых ра бо тах і гна лі ад туль у Ра-
сію ка роў; і ўцяк лі.

— Адзін з Кляш чэ ляў ра сказ ваў 
мне, — пра даў жаў спа дар Ка роль ка, 
— быў на пры му со вых ра бо тах і пры-
знаў ся пра гэ та са ве там — то яш чэ 
дзе сяць га доў пра ца ваў для ру скіх. 
А ін ша га не ад пу ска лі ў Поль ш чу, не 
ад пу ска лі, і не пус ці лі зу сім.

— А як бы ло ў вай ну ў Ва шай вёс-
цы? — пы таю.

— Нем цы пры е ха лі на ко нях. Шэсць 
ко ней цяг ну ла ад ну гар ма ту. Ко ні бы-
лі аме ры кан скія, та кія зда ра вяц кія. 
Ко ней па ста ві лі па са дах, у бры зен та-
выя тор бы сы па лі авёс і лі лі ва ду. Пас-
ля, як са ве ты не да лё ка бы лі, то з тых 
гар мат стра ля лі па На раў цы. Спяр ша 
па пя рэ дзі лі на шых лю дзей, каб па ад-
чы ня лі вок ны...

Ці бы лі ў вас яў рэі? Быў толь кі адзін, 
кра вец. А ў Рэ пі сках жыў яў рэй з сяст-
рой. То адзін з на шых лю дзей ажа ніў-
ся з ёю. Пас ля нем цы яе за бра лі, а яму 
ні чо га.

Шко ла? Ха дзіў у Ла сін ку, за кон чыў 
толь кі ча ты ры кла сы і трэ ба бы ло пра-
ца ваць, — за вяр шыў раз мо ву, ся да ю-
чы ў аў то бус.

vЗа пі саў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ
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КНя даў на вый шаў у свет па-

э тыч ны том Мі ры Лук шы 
«Спеў Дрэў». У ім 42 вер шы 
і ма люн кі ма ста ка Мі рас ла ва 
Здрай коў ска га. Усе гэ тыя тво-
ры бы лі на пі са ны для «Зор-
кі» і дру ка ва лі ся на на шых 
ста рон ках у 2015-2017 га дах. 
Сён ня ва шай ува зе пра па ну-
ем гу тар ку з аў тар кай, якая, 
як пуш чан скі ча ла век, спеў 
дрэў мае ў кры ві.

Зор ка: — На па чат ку ча ра-
дзей нае пы тан не. Ці ў час, ка лі 
ўзні ка лі вер шы, Вы кан так та-
ва лі з дрэ ва мі?

Мі ра Лук ша: — Так!

З: — А як?

МЛ: — Ка лі я ха дзі ла ў шко-
лу з вё скі Ба ра выя ў Се мя ноў-
ку, па да ро зе рас лі роз ныя 
дрэ вы. Яны спя ва лі і шу ме лі, 
і гэ та аста ло ся па сён няш ні 
дзень. Гэ тыя дрэ вы ўвесь час 
шу мяць і спя ва юць. Дрэ вы 
жы вуць і спя ва юць зі мой і ле-
там, удзень і ўно чы. І ўвесь 
час яны ра стуць ра зам з на-
мі... І мы так са ма, хоць менш 
веч ныя за іх, так са ма рас цем 
з дрэ ва мі...

З: — Ка лісь, ка лі на ра джа ла-
ся дзі ця, баць кі са дзі лі дрэ ва. 
Яны ве ры лі, што дрэ ва бу дзе 
да па ма гаць і ахоў ваць ча ла ве ка 
ў жыц ці. Ці для Вас па са дзі лі та-
кое сяст ры нае дрэ ва?

МЛ: — Ня ма ў мя не та ко га 
дрэ ва, але ёсць дуб, які я са ма 
па са дзі ла. Ка лі мне бы ло дзе-
сяць га доў, я па ду ма ла, каб па-
са дзіць сваё дрэ ва. А ў на шай 
хва і не рос над та ста ры дуб, 
ён быў шмат ра зоў пад па ле-
ны і ўжо па мі раў. Я ўзя ла ад 
яго жо луд і па са дзі ла. І ён рас-
це. Май му ду бу ўжо паў ве ка!

З: — Ці ў Ва шай кніж цы так-
са ма дрэ вы з род на га сад ка, па-
над вор ка?

МЛ: — Мой дзед ка Іван па-
са дзіў са док, і хоць яго ўжо 
даў но ня ма ў жы вых, дрэ вы 
ра стуць і да лей пла да но сяць. 
Гэ та яб лы ні і вель мі гу сты 
чар нас ліў, на якім вель мі 
мно га слі вак. У кніж цы ёсць 
ме на ві та яб лы ня. Яна хоць 
ста рэнь кая, па ка ра ба ча ная, 
абым шэ лая, ро дзіць ма ла-
дзіль ныя яб лы кі. Той хто іх 
з’есць — па ма ла дзее.

Ад куль я гэ та ве даю? Ка лі 
ў ча ла ве ка шмат ду мак і твор-
чых роз ду маў, якія ся га юць 
у глыб ча су, та ды неш та 
больш ра зу ме еш. Я ад кры ла, 

Дрэ вы жы выя!

што гэ тыя яб лы кі нез вы чай-
ныя. Я на ват не ве даю як на-
зы ва ец ца гэ ты сорт яб лы ні, 
але яны ма юць вы гляд быц-
цам па ма ля ва лі іх пэн дз лі кам 
у чыр во ныя па ло сач кі. Яны 
дух мя ныя і смач ныя. І ў іх ча-
ра дзей ная моц, — ка лі з’я сі 
гэ ты яб лык, на пэў на па ма ла-
дзе еш...

З: — О-го! Гэ та як у пес ні! Да-
рэ чы, у бе ла ру саў шмат пе сень 
пра дрэ вы, а ў Вас на ад ва рот 
— спя ва юць дрэ вы. Пад ка жы це, 
як па чуць гэ ты спеў?

МЛ: — Я па мя таю як у дзя-
цін стве зас лу ха ла ся ў по шум 
ста рых ліп. Шум лі стоў спа лу-
чаў ся з фыр кан нем пту шак 
і роз на га ло сым сві стам шпа-
коў. Ра зам іг раў ве цер ад Бе-
ла веж скай пуш чы. На во кал 
раз но сіў ся пах і гэ та бы ла та-
кая поў ня ад чу ван ня сма ку, 
слы ху і до ты ку так са ма. Гэ ты 
спеў быў ад чу ван нем поў ні 
і шчас ця.

З: — Дрэ вы Мі ры Лук шы кор-
мяць, ле чаць, ра ту юць аб бя ды 
і па гро зы...

МЛ: — Мы на о гул не ду ма-
ем пра ка рыс ці, якія да юць 
нам дрэ вы. А вось, ка лі нас 
ба ліць сэр ца, мы куп ля ем 
у ап тэ цы глог, і не ду ма ем, 
дзе і ка лі ён вы рас, якія птуш-
кі спя ва лі яму пры квіт нен ні. 
Нас ці ка віць глог як сро дак, 
які да па ма гае ў ле ка ван ні.

У кніж цы спа сы ла ю ся на гі-
сто рыю і міф дрэ ва ў на шай 
куль ту ры. Дрэ вы — част ка 
свя до мас ці бе ла ру саў. У вер-
шах не толь кі мае эмо цыі, 
але і кан к рэт ныя ве ды, на род-
ныя па вер’і, а на ват ча ры... 
Кож ны неш та для ся бе зной-
дзе і зас во іць.

З: — Якія ве ды зас во яць дзе-
ці? 

МЛ: — Я спа дзя ю ся, што 
дзе ці ад чу юць не толь кі ме-
ло дыю дрэў, але і ме ло дыю 

бе ла ру скай мо вы. Што яны 
ад чу юць на ша бра тэр ства і за-
леж насць, гля нуць інакш на 
дрэ вы, а мо жа іх на ват па лю-
бяць. Да рос лыя, ап ра ча прак-
тыч ных ве даў, зной дуць неш-
та га ю чае для ду шы. Дрэ вы 
жы выя, яны пад ля га юць усім 
тым пра вам на ту ры, што 
і лю дзі. Яны раз маў ля юць 
з ін шы мі дрэ ва мі, да па ма га-
юць са бе ў бя дзе, суп ра цоў ні-
ча юць.

З: — Што ду ма е це пра бяз-
дум ную вы сеч ку дрэў?

МЛ: — Дры ва се кі ча ста 
тлу ма чаць тым, што гэ тыя 
дрэ вы хво рыя, та му трэ ба іх 
сек чы. Тут трэ ба па ду маць. Ці 
ка лі зах ва рэе ча ла век — мы 
так са ма па він ны яго за бі-
ваць? Мёр т вае дрэ ва так са ма 
пат рэб нае ў ле се, яно дае жыц-
цё сот ням ін шых ства рэн няў.

З: — У кніж цы ўсе пад ляш скія 
дрэ вы. А са мыя род ныя, гэ та...?

МЛ: — Дуб і сас на. Да рэ чы, 
я згад ваю пра та по лю — яна 
ачыш чае па вет ра як ча ты ры 
ел кі. Ха чу яш чэ звяр нуць ува-
гу на ясень. Ясень — веч нае 
дрэ ва, на якім ся дзяць ра зум-
ныя пта хі і якія спа лу ча юць 
тое, што пад зям лёй і на 
зям лі. Важ на, каб ад чуць тую 
за леж насць, што дзя ку ю чы 
дрэ вам мы мо жам ды хаць 
і жыць.

Мне ха це ла ся б яш чэ, каб 
чы тач за спя ваў ра зам з на шы-
мі дрэ ва мі.

З: — Дзя ку ем за раз мо ву і він-
шу ем з пры го жай кні гай!
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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 № 46-17: 
Воз, гул, ро зум, на, лес, ма лі на вы, цыкл, улік, Еў-

ро па. Хор, мыш, зо лак, зел ле, гу сі, сум, Нур, ало, 
віп, вла ды ка.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Аляк сан-
д ра Анісь ке віч, Вік тар Лінк з ПШ № 1 у Гай наў цы,  
Клаў дзія Ска ла сін ская, Ан та ні на Ку ле ша, Вік то-
рыя Ан тып чук з КШ з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш скім, 
Мар цін Га лён ка, Аляк сан д ра Хі лі ма нюк з Нар вы, 
На тал ля Гла вац кая з ПШ № 4 у Гай наў цы, Кін га Бах 
з Шу дзя ла ва, Гжэ гаж Гопш з Вэр сто ка. Він шу ем!

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 50-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 17 снежня 
2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

То ціх ма ны, то ўзні ма ец ца.
Не са ба ка, а ку са е ца.
Па каз вае язы кі.
Ад га дай це, хто та кі?
А....
  

(У. Мац ве ен ка) Ад каз на за гад ку № 47: мох. 
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Зу зя Сі дар чук, Юлія 

Вы соц кая, Клаў дзія Пень, Ася Ні кі цюк з Бель ска-Пад ляш-
ска га, Аляк сан д ра Іва нюк, Юля Шкля жэў ская, Мая Та па-

лян ская з Нар вы, Мар ты на Ба рэ віч, Аляк сан д ра Ку да шэ віч 
з Ба бік, Кар не лія На доль ная з Шу дзя ла ва, Габрыеля 

Красько, Зузанна Смалюк з Арэшкава. Він шу ем!

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

Арол прыз ваў усіх на пту шы ны сойм. Яны па а бя ца лі яму слу жыць, ад нак ага ва ры лі ся, каб ён 
за над та не мя шаў ся ў іх спра вы. Арол даў зго ду і доў гі час жыў з птуш ка мі ў мі ры.

Але гэ та пе ра е ла ся птуш кам. Ста лі яны бун та вац ца і кпіць з ар ла, ды на ват па ду ма лі, каб яго 
скі нуць з ка ра леў ска га пра сто ла.

Ве ра бей і той за да ваў ма ху:
— На па ску джу яму на га ла ву. Ад гэ та га ён ас леп не!
Шмат хто яш чэ з дроб ных пту шак вы пен д ры ваў ся, рас па вя даў, што яш чэ брыд ка га мож на зра-

біць ар лу...
І арол не сцяр пеў, кі нуў ся на пту шак і за ад ным ма хам мно гіх ус мер ціў.

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

Лу каш АН ХІМ
ПШ у Мі ха ло ве

Мой са ба ка
Са ба ка ноч чу сце ра жэ наш дом.
Мы спім, а ён — не.
Лі чыць зор кі.
Ся дзіць на тра ве, вер ны.
Ме сяц све ціць.
Спяць да рос лыя і дзе ці.
Ча сам ля ту чая мыш пра ля ціць.
Ноч ка мі не, сон ца зас ве ціць.
Пой дуць у шко лу дзе ці.
Мой друг са ба ка
Па дасць мне ла пу,
Ка лі вяр ну ся да ха ты.

Снеж ны дзед
Коль кі шу му, коль кі сме ху:
Дзе да ле пім мы са сне гу!
За да ла зі ма ра бо ты —
Па два ры ка ці лі ўтрох
I па ста ві лі ля пло ту.
Дзед ста іць, хоць і без ног.
За мест рук ут к ну лі пал кі,
Во чы — ву га лю ка вал кі,
Нос — ча рэ пак з гла ды ша,
Ба ра да — шма ток ку дзе лі,
А на лы сі ну на дзе лі
Кош за мест ка пе лю ша.
Ну і дзед! Ві даць, яму
Тут ста яць усю зі му.
Бу дзе ён тут па на чах
На га няць на зай цаў страх,
Каб не бе га лі сю ды
Сад пса ваць наш ма ла ды!

Сіль вія ГРЫ КА
КШ у Мі ха ло ве

Зор кі, зо рач кі
Сі нія, бе лыя, жоў тыя і за ла тыя
Па да юць, ка лі ма юць ах во ту.
Роз ныя раз ме ры ма юць,
Узім ку бель нам пад сы па юць.
Све цяць і ноч чу.
У час Ка ляд за ла ты ко лер ма юць.
А ка лі во сень ская па ра доў гая,
На два рэ ша рэе,
Та ды на ша ра дзі ма
Зор ка мі свят лее.

Ніл Гі ле віч

Дзеці з Белавежы

Zdanie

Ola

Osa
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Бра ніс лаў Та раш ке віч (18921938) не сум нен на ўпі саў ся ў гі ста рыч ную па мяць бе ла ру саў. Яго імя здаў на (пас ля рэ а бі лі та цыі 
ў 1957 г.) зна хо дзіц ца ў бе ла ру скіх эн цык ла пе ды ях. Бі яг ра мы ў бе ла ру скай і поль скай „Ві кі пе дыі” свед чаць пра яго пры сут насць 
так са ма ў вір ту аль най пра сто ры. Ме на ві та бе ла ру ская „Ві кі пе дыя” звяр тае ўва гу на тое, што Бра ніс лаў Та раш ке віч быў бе ла ру-
скім гра мад ска-па лі тыч ным дзе я чам, мо ваз наў цам і пісь мен ні кам-пе рак лад чы кам. У поль скай „Ві кі пе дыі” прад стаў ля ец ца яго 
ў пер шую чар гу як бе ла ру ска га па лі ты ка, дэ пу та та поль ска га Сей ма, стар шы ню Бе ла ру ска га па соль ска га гур т ка, стар шы ню 
Бе ла ру скай ся лян ска-ра бот ніц кай гра ма ды, гра мад ска га дзе я ча, мо ваз наў цу, пе рак лад чы ка, 
ад на го са ства раль ні каў ар фаг ра фіі бе ла ру скай мо вы. Па каз ва юць яны шмат г ран насць за ці-
каў лен няў і за нят каў Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча.

Ад бе ла ру скай гра ма ты кі да па лі ты кі 
— Бра ніс лаў Та раш ке віч 

у гі ста рыч най па мя ці (ч.II)

vЛена ГЛАГОЎСКАЯ

(працяг з Ніва № 49)

У Бе ла ру сі пра яго ста ла больш вя до ма 
толь кі праз 20 га доў — пас ля 1956 г., ка лі 
27 сту дзе ня Ва ен ная ка ле гія Вяр хоў на га 
су да СССР пе раг ле дзе ла спра ву па аб ві
на ва чан ні Б. А. Та раш ке ві ча і спы ні ла яе 
„зза ад сут нас ці са ста ву зла чын ства”. Та ды 
і па ча ло ся вы ву чэн не яго бі яг ра фіі і роз ных 
дзя ля нак яго дзей нас ці. Ра зам з па лі тыч най 
ад лі гай за га ва ры ла ся і пра Бра ніс ла ва Та
раш ке ві ча, пры тым амаль ад на ча со ва ў Бе
ла ру сі і ў Поль ш чы. У 1964 г. пра пер шыя 
мін скія пуб лі ка цыі пра яго зга да ла Аляк сан
д ра Бер г ман на ста рон ках бе ла стоц кай „Ні
вы”. Да 1964 г. у Бе ла ру сі па ка за лі ся ў дру
ку ар ты ку лы пра яго як аў та ра бе ла ру скай 
гра ма ты кі Льва Мі ра чыц ка га, Ар се ня Лі са 
і Ба ры са Клей на — пра яго гра мад ска
па лі тыч ную дзей насць. Аляк сан д ра Бер
г ман звяр ну ла ўва гу на роз на ба ко васць 
па ды хо ду да жыц ця і дзей нас ці Бра ніс ла ва 
Та раш ке ві ча: «Зна ё мя чы ся з твор час цю Б. 
Та раш ке ві ча, з усёй яго дзей нас цю, бі яг ра
фі яй, на ват сён ня цяж ка ска заць, што ў ім 
пе ра ма га ла: ву чо ны, вя лі кі рэ ва лю цый ны 
дзе яч, ара тар, пуб лі цыст? (...) Пуб лі ка цыі, 
якія з’я ві лі ся ў Мін ску ў апош нія га ды, аба пі
ра юц ца на шы ро кія кры ні цы, па чэр п ну тыя 
з ар хі ваў, больш шы ро кія, чым гэ та бы ло 
ра ней, ка лі да знач най част кі важ ных 
ма тэ ры я лаў амаль ніх то не меў до сту пу. 
І ў гэ тым най боль шае зна чэн не апош ніх 
пуб лі ка цый».

У 60я га ды пе ра маг ла тэн дэн цыя, каб 
па каз ваць Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча як бе
ла ру ска га га ра мад скапа лі тыч на га дзе я ча 
(ства раль ні ка і стар шы ню Бе ла ру скай 
ся лян скара бот ніц кай гра ма ды, пас ла 
Сей ма, вяз ня поль скіх тур маў), а не як мо
ваз наў цу, у тым лі ку аў та ра бе ла ру скай 
гра ма ты кі. Маг чы ма, аба вяз ва ю чы БССРаў
скі пра ва піс у на ву чан ні бе ла ру скай мо вы 
і ў бе ла ру скіх вы дан нях у Поль ш чы не 
спры я лі па мя ці Б. Та раш ке ві ча як мо ваз наў
цы і аў та ра бе ла ру скай гра ма ты кі.

У той час жы ло яш чэ шмат лю дзей, 
якім Б. Та раш ке віч быў вя до май асо бай, 
пра што пі саў Ар сень Ліс, яко га кні га 
„Бра ніс лаў Та раш ке віч” вый ш ла дру кам 
у Мін ску ў 1966 г.: „Ся род ста рэй шых лю
дзей у бы лой За ход няй Бе ла ру сі і сён ня 
амаль не суст рэ неш ча ла ве ка, які б не 
ве даў імя Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча. Ад ны 
ўспа мі на юць, што вы ву ча лі род ную мо ву 
па яго най гра ма ты цы, дру гім з даў ніх год 
за па ла ў сэр ца па лы мя нае сло ва Та раш
ке ві чадэ пу та та, ска за нае ім на мі тын гу, ці 
ба я вая ан тыў ра да вая пра мо ва ў поль скім 
сей ме, трэ ція су стра ка лі ся з кі раў ні ком 
Бе ла ру скай ся лян скара бот ніц кай гра ма
ды на су ро вых этап ных шля хах пан скіх 
аст ро гаў. Муж ны і та ле на ві ты аба рон ца ін
та рэ саў пра цоў ных, вы дат ны ар га ні за тар 
мас, ву чо ныпат ры ёт, ча ла век вы со кай 
куль ту ры і аба яль нас ці — та кім быў слаў
ны сын бе ла ру ска га на ро да Бра ніс лаў Та
раш ке віч, та кім за стаў ся ён у па мя ці па ка
лен ня рэ ва лю цый ных ба раць бі тоў 2030х 
га доў. Та кім до раг ён наш чад кам”. Пра 

гэ тае вы дан не пі са ла ў „Ні ве” Аляк сан д ра 
Бер г ман.

За ха піў шы ся фе но ме нам БСРГ і за ад
но Б. Та раш ке ві чам, пра но выя зна ход кі 
і рас п ра цоў кі гэ тай тэ мы пуб лі ка ва ла 
яна ў „Ні ве” ды ў поль скіх гі ста рыч ных 
ча со пі сах. Шу ка ла зве стак у поль скіх, 
бе ла ру скіх, лі тоў скіх і ра сей скіх ар хі вах, 
шу ка ла яго рад ні і зна ё мых. Яш чэ ў 60я 
га ды па зна ёмі ла ся м.інш. з яго пер шай 
і дру гой жон ка мі, з вя до мым бе ла ру скім 
па э там Ста ніс ла вам Шуш ке ві чам, які су
стрэў Б. Та раш ке ві ча ў 1937 г. у Мін скай 
тур ме, але на той час не смеў пра тое ёй 
ска заць. Толь кі праз 24 га ды, 8 са ка ві ка 
1988 г., ён пі саў Аляк сан д ры Бер г ман: 
„Па ні бы ла ў нас та ды, ка лі нель га бы ло 
ка заць праў ду і трэ ба бы ло прыс лу хац ца, 
ці ня ма ка го за дзвя ры ма... Ся дзеў у ста
рой тур ме (у Мін ску) у паў пад валь най 
ка ме ры. Бы ло нас чац вё ра. Адзін ся род 
нас быў поль скі ка му ніст і ўмеў шля хам 
пе ра стук ван ня пе ра маў ляц ца це раз сця
ну. Быў у ка ме ры 15, а ў 16й зна хо дзіў ся 
Бра ніс лаў Ада ма віч (Та раш ке віч). Бы ло 
гэ та, на коль кі пом ню, у па чат ку чэр ве ня 
1937 го да. Мы да ве да лі ся, што Бра ніс лаў 
прый шоў увесь збі ты. Ска заў, што не 
вы жы ве, што ўся яго бя ліз на ў кры ва вых 
пля мах, што, зда гад ва ец ца, яго зноў па вя
зуць у Маск ву...”.

Гэ ты пры клад па каз вае, як мя ня ла ся 
гра мад скапа лі тыч ная сі ту а цыя ў Са вец кай 
Бе ла ру сі, у СССР — у 1988 г. бы ла там 
„пе раст рой ка” і „глас насць”. Па чы на ла ся 
га ва рыць пра ста лін скія рэ прэ сіі, па чы на
ла ся бе ла ру скае на цы я наль нае ад ра джэн
не, вяр та лі ся за бы тыя імё ны бе ла ру скай 
гі сто рыі. Та ды так са ма ў 1990 г. у Бе ла русь 
вяр ну ла ся імя Фран ціш ка Алях но ві ча, вы
да лі ся яго тво ры, м.інш. „У кі цю рох ГПУ”, 
у якім пі ша ён пра аб мен на мя жы ў 1933 г. 
За га ва ры ла ся пра двух вы дат ных бе ла ру
скіх дзе я чаў як пра бе ла ру скі лёс у ХХ ст. 
А яш чэ Ар сень Ліс у сва ёй пра цы пра Б. 
Та раш ке ві ча не мог па даць проз віш ча „аб
мен ні ка”.

Тым ча сам Бра ніс лаў Та раш ке віч да 
гэ та га ча су іс на ваў ідэ а ла гіч на як гра мад
скапа лі тыч ны дзе яч, які зма гаў ся за пра вы 
пра цоў ных За ход няй Бе ла ру сі і су праць 
па лі ты кі поль скай дзяр жа вы.

Ня гле дзя чы на ідэ а ло гію, у 1968 г. у на
ву ко вы ўжы так уво дзі ла ся яго бе ла ру ская 
гра ма ты ка (у „Гі сто рыі бе ла ру скай лі та
ра тур най мо вы” І. Крам ко, А. Юрэ віч, А. 
Яно віч), праў да — як гі сто рыя бе ла ру скай 
мо вы з ад наз нач най ацэн кай яе знач нас ці 
ў раз віц ці бе ла ру скай лі та ра тур най мо вы: 
„Асоб нае мес ца ся род пер шых спро баў 
вып ра цоў кі нор маў бе ла ру скай лі та ра
тур най мо вы зай мае „Бе ла ру ская гра ма
ты ка для школ” Б. Та раш ке ві ча, пер шае 
вы дан не якой вый ш ла ў 1918 го дзе. Яна 
прад стаў ляе са бой пер шы і тым не менш 
вель мі ўда лы во пыт вы лу чэн ня ас ноў ных 
за ка на мер нас цяў бе ла ру скай мо вы. Пра
па на ва ная аў та рам фа не ты кагра ма тыч

ная сі стэ ма бе ла ру скай мо вы за ма ца ва
ла ся як сі стэ ма яе лі та ра тур ных нор маў. 
Гра ма ты ка Та раш ке ві ча на пра ця гу 10 
га доў выт ры ма ла 5 вы дан няў (апош няе, 
5е вы дан не 1929 г., знач на пе ра роб ле нае 
і па шы ра нае), доў га за ста ва ла ся адзі ным 
па сут нас ці ста біль ным ву чэб ным да па мож
ні кам, на ас но ве яко га ства ра лі ся ў да лей
шым но выя пад руч ні кі, пра цы і дас ле да ван
ні на бе ла ру скай мо ве. (...) Не аб вер жа ным 
до ка зам пра віль нас ці выб ра на га на прам ку 
ў раз віц ці бе ла ру скай лі та ра тур най мо вы 
слу жыць тое, што су час ная бе ла ру ская 
лі та ра тур ная мо ва ад люст роў вае ўсе га
лоў ныя асаб лі вас ці і нор мы, выз на ча ныя 
ў свой час Та раш ке ві чам”. Фак сі міль нае 
вы дан не „Бе ла ру скай гра ма ты кі для школ” 
з 1929 г. вый ш ла толь кі ў 1991 г. у Мін ску. 
Ра ней гэ та бы ло не маг чы мае, перш за ўсй 
зза та го, што бе ла ру скія эміг ран ц кія вы
дан ні ка ры ста лі ся „та раш ке ві цай”, а ў Бе
ла ру сі аба вяз ва ла т.зв. „нар ко маў ка”, 
уве дзе ная па вод ле рэ фор мы пра ва пі су 
ў 1933 г. Так са ма бе ла ру скія не за леж ныя 
вы дан ні („сам вы дат”) у Бе ла ру сі з кан ца 
80х га доў па ча лі ка ры стац ца „та раш ке ві
цай”.

Аляк сан д ра Бер г ман у Поль ш чы з па сі
яй збі ра ла звест кі пра Бра ніс ла ва Та раш
ке ві ча і пі са ла пра іх у „Ні ве”. Так са ма ў гэ
тым жа бе ла ру скім тыд нё ві ку бе ла ру саў 
у Поль ш чы шмат мес ца ад во дзі ла ся яму 
пры на го дзе юбі ле яў з на го ды дня на ра
джэн ня. Ула дзі мір Паў лю чук ад шу каў яго 
сям’ю ў Поль ш чы. У пер шым ад рэз ку пі
саў: „Аб Бра ніс ла ве Та раш ке ві чу, кі раў ні ку 
аг ра мад най 100ты сяч най бе ла ру скай ар
га ні за цыі — Гра ма ды, ве да ем па раў наль на 
ма ла. Па куль што ням но га зной дзе на да ку
мен таў, якія б па каз ва лі жыц цё і дзей насць 
гэ та га вя лі ка га зма га ра бе ла ру ска га на ро
да. Не прэ тэн ду ю чы да пі сан ня бі яг ра фіі 
гэ та га бе ла ру ска га рэ ва лю цы я не ра, ха цеў 
бы ра ска заць аб Бра ніс ла ву Та раш ке ві чу 
та кім, якім ры су ец ца ён у па мя ці бліз кіх 
яму асоб: ся стры, шваг ра, хрос на га сы на, 
ву ча ні цы”. Ся стра Тэк ля з му жам Ге ра ні
мам Ян коў скім жы ла ў Эль б лён гу і на ве даў 
іх У. Паў лю чук у снеж ні 1965 г. Ся стра 
звяр ну ла ўва гу на рэ лі гій насць бра та, які, 
пас вя чы сві ней, на сіў іко ны і ад да ваў ся 
рэ лі гій ным прак ты кам. Сям’я вы ра шы ла, 
што па ві нен ён стаць ксян дзом і ад да лі яго 
ву чыц ца. Але ён не ха цеў быць ксян дзом. 
Г. Ян коў скі ўспа мі наў ві зі ты ў ха це Та раш
ке ві чаў кс. Яна Се маш ке ві ча: „Ка лі пры сут
ныя пад вы пі лі, Та раш ке віч, па зі ру ю чы іг ру 
на скрып цы і штур ха ю чы ксян дза лок цем, 
па чаў пры пя ваць: «Ой, каб ксёндз жон ку 
меў, ані піў бы, ані еў, ані еў бы, ані спаў 
бы, толь кі жон ку ца ла ваў бы». Ксёндз за
хо дзіў да баць кі і ка заў яму: «Твой Брон цё 
па чаў ра біць ней кую рэ ва лю цыю ў сей ме, 
каб ты ве даў, што ён там ця пер чаў пе. Ты 
пак ры чы на яго, ка лі пры е дзе, каб пе ра
стаў». А той ка заў баць ку: «Якую там, баць
ка, рэ ва лю цыю. (...) Я толь кі ха чу, каб бы ла 
на све це спра вяд лі васць. На вош та вось, 
для прык ла ду, пры сы ла юць нам вой таў аж 
з Поз на ні, ці ж у нас ня ма сва іх лю дзей доб
рых? Або па лі цы ян таў? А на вош та та кую 

ар мію ўтрым лі ваць, па дат кі на яе пла ціць? 
Ня хай да дуць лю дзям сва бо ду, та ды і ар мія 
не пат рэб ная ста не».

Пас ля каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі, ка лі 
Та раш ке віч у кан цы 1918 г. за ві таў у род
ныя ва ко лі цы, су стрэў ся з два ю рад ным 
бра там і хрос ным сы нам, ма лод шым 16 
га доў, Пёт рам Ган цэў скім, які жыў у вёс цы 
Вя сё лая на Ві лен ш чы не, 25 км ад Чар ну
лі шак. У 1966 г. жыў ён у Кай ко ве ка ля 
Аст ру ды і пра ца ваў у мяс цо вым ГС. Быў 
у 1923 г. на вя сел лі ў Та раш ке ві ча. Апош ні 
раз П. Ган цэў скі ба чыў Та раш ке ві ча на су
дзе ў Віль ні, ка лі той „на пы тан не аб мес ца 
жы хар ства ад ка заў іра ніч на: тур ма, а на 
пы тан не аб ве ра выз нан ні за віў гор да: ня ве
ру ю чы”. Б. Та раш ке віч ад каз ваў бра ту на 
пы тан не пра бе ла ру скую дзяр жаў насць: 
„Бу дзем мець, але толь кі та ды, ка лі бу дзем 
мець мно га аду ка ва ных лю дзей. Без аду ка
цыі ні чо га не ство рым”.

У. Паў лю чук знай шоў так са ма і яго ву
ча ні цу На дзею Ка со ву, на стаў ні цу бі я ло гіі 
ў шко ле № 5 у Аст ру дзе: „Бра ніс лаў Та раш
ке віч на ле жаў да лю дзей, якіх усе лю бяць. 
І мы яго лю бі лі. На школь ных ура чы стас цях 
зна хо дзіў ся ён заў сё ды ў кру гу раз ра да ва
най, вя сё лай мо ла дзі, ча ла век над звы чай 
даб ра душ ны з ня гас ну чай ус меш кай на 
вус нах. Вуч ні бе ла ру скай гім на зіі ні дзе 
ра ней бе ла ру скай мо вы не ву чы лі ся, ве да
лі яны толь кі ві лен скі бе ла ру скі ды я лект, 
у якім па раў наль на мно га па ла ніз маў. 
Та раш ке віч не зда ваў ся, з гэ тай жа даб ра
душ лі вай ух мыл кай цяр п лі ва вып раў ляў 
моў ныя не да хо пы вуч няў. Кні жак да на ву
чан ня бе ла ру скай мо вы амаль не бы ло. 
Та раш ке віч най час цей пры но сіў з са бою 
кніж кі з ха ты, вуч ні чы та лі іх на ўро ках, ча
ста бра лі з са бою да до му. Чы та лі вер шы 
Ку па лы, Ко ла са і ін шых бе ла ру скіх пісь
мен ні каў. Ча ста Та раш ке віч чы таў вуч ням 
свае вер шы про ста са сшыт каў. Слу ха ю чы 
ўспа мі наў На дзеі Ка со вай аб даб ра душ
нас ці, спа кой ным на стаў ні ку Бра ніс ла ве 
Та раш ке ві чу, цяж ка ўя віць са бе, што быў 
гэ та той са мы пас ля доў ны, не па хіс ны рэ ва
лю цы я нер, яко га па лы мя ныя пра мо вы не
каль кі га доў паз ней уз ня лі бе ла ру скі люд 
на ба раць бу з са на цый ным рэ жы мам”.

На ар ты ку лы У. Паў лю чу ка адаз ва ла ся 
Ве ра Ні жан коў ская з Ра даш ко віч, пер шая 
жон ка Б. Та раш ке ві ча, звяр та ю чы ўва гу на 
не дак лад нас ці жур на лі ста.

Да сён ня не вя до ма дзе па ха ва ны Б. 
Та раш ке віч. Упер шы ню ў 1957 г. ста ла вя
до ма, ка лі па мёр Б. Та раш ке віч. У да вед цы 
аб рэ а бі лі та цыі па да дзе на бы ла да та смер
ці 22 лі ста па да 1941 г. Та кую да ту па да ла 
Аляк сан д ра Бер г ман у сва ёй кні зе пра Б. 
Та раш ке ві ча. Толь кі ў 1979 г. вы я ві ла ся, 
што Б. Та раш ке віч у са праўд нас ці быў рас
ст ра ля ны 29 лі ста па да 1938 г.

У 1967 г. на пер шай ста рон цы „Ні вы” 
з на го ды 75х угод каў Б. Та раш ке ві ча быў 

працяг11



9... ГІСТОРЫЯ, КУЛЬТУРА, АСВЕТА10.12.2017              № 5010.12.2017              № 50

Вік тар ШВЕД

Ба ры су Ру ско
ў 25-год дзе дэ бю ту ў „Ні ве”

Ты, Дру жа, ін тэ лек ту ал
З па э тыч ным ін тэ лек там.
Ства ра еш заў ж ды ідэ ал,
Які ўспры ма ец ца з эфек там.

Ма тэ ма тыч ны ро зум Твой
Ім к не ў жыц цё вую бя скон цасць,
Аж да мі нуў ш чы ны сі вой
Уг лыб су све ту, зо рак, Сон ца.

Ты звы шу раж лі вы пяс няр
Ад веч най Бе ла веж скай пуш чы.
Коль кі ж бы ло ім к нен няў, мар
Ся род сця жын ай чын най гуш чы!

Та бе жа даю ад ду шы
Без ліч усіх даб рот сар дэч ных.
Жы ві нам, Дру жа, і пі шы...
Па эт са праўд ны жы ве веч на!

Бе ла сток, 6 снеж ня 1992 го да

Кры ні ца
Іс нуе нам на ша Мо ра
Ужо паў ты ся чы га доў.
Ста но віц ца яно ўзо рам
Ста рын ных на шых кры ві чоў.

Мы тут, вя до ма, аў тах то ны,
Ніх то сю ды нас не пры вёз.
Жы вем заў сё ды на за го нах.
Над та скла да ны быў наш лёс.

А Бе ла русь, на ша Ай чы на,
Свед чан нем — моў ныя сля ды.
У роз ных мы жы лі кра і нах,
Мя ня лі ся яны заў ж ды.

Вель мі ца ні лі сваё слоў ца,
Над та ста рын ны наш фаль к лор.
Ма лі лі ся ў сва ёй цар коў цы,
Пра ціў ні кам на пе ра кор.

А сён ня ў но вай мы кра і не,
Хо чам, каб доб ра бы ло ўсім.
Ве рым, ні ко лі не за гі не
Наш бе ла ру скас ці ўздым.

Ля ту чыя
Яў ге ну Ва пу
Да ра гі і нат х нё ны Яў ген
Уз на чаль ва еш на шу „Ні ву”,
Каб пад няць пад да ных з ка лен,
Паў нап раў ны мі зра біць іх, 

шчас лі вы мі.

Ак ту аль ная спра ва да лей,
Іх раў ня юць усё, і раў ня юць,
А яны ча мусь ці ра ней
Нез раў на ны мі заў ж ды ўмі ра юць.

Вёс цы Мо ра пяць сот няў га доў.
Ты ся ча мі ду шы ўжо таў пяц ца
Ся род пра ва слаў ных кры жоў,
Ля цар коў кі сны веч ныя сняц ца.

Бе ла сток, 25 каст рыч ні ка 2017 го да

 * * *
Уп лы вае час нам хут ка цеч ны
З нас ніх то тут на зям лі не веч ны.
Пры бы вае нам жыц ця га доў,
Убы вае хтось ці нам з ра доў.

І што раз час цей ужо ка гось ці
З бліз кіх па кі да ем на па гос це.
Ве да ем, та кі на ды дзе час,
Што па кі нуць там так са ма нас.

Хо чац ца на све це тым гас цін ным
Зас лу жыць доб рыя ўспа мі ны.
Вы пад ко вым каб не быць нам тут,
Ка лі свой па кі нем род ны кут.

У клі ма тыч ным сэн се быў ён над та 
кап рыз ным го дам. Спа чат ку доў га тры
маў ся ў нас хо лад, по тым бы ло су ха, 
по тым мок ра і вель мі мок ра. Па чаў ча ста 
па даць дождж, ста лі раз лі вац ца рэ кі 
і за тап ляць ні жэй па ло жа ныя тэ ры то рыі 
і та маш нія га ра ды і сё лы. Ча ста бу ша ва
лі ма гут ныя вят ры і ніш чы лі ўсё на сва ёй 
да ро зе. Гі ну ла там люд ское даб ро і, на 
жаль, лю дзі. Ура джай насць у гэ тым го
дзе бы ла да во лі доб рая, але част ка яе 
за гі ну ла. Праў да, кеп ска ўра дзі ла са да
ві на. За тое ба га ты быў вы сып гры боў, 
хоць грыб ны се зон рас па чаў ся поз на. 
Так бы ло ў нас. У све це так са ма ў гэ тым 
го дзе клі ма тыч ных кло па таў бы ло ня ма
ла. У мно гіх рэ гі ё нах бы лі за су хі, у ін шых 
пра хо дзі лі ліў ні, вы сту па лі з бе ра гоў рэ кі, 
за тап ля лі жы лыя мес цы, ніш чы лі даб ро 
і лю дзей. Абу джа лі ся вул ка ны, бу ша ва лі 
раз бу раль ныя зем лет ра сен ні і тар на да...

Вось і за да ваў ча ла век сам са бе 
пы тан ні: ад ча го і ча му што раз час цей 
і больш на по ры ста бу шу юць та кія раз
бу раль ныя пры род ныя ка так ліз мы?!. 
Мо жа гэ та за гра хі на шы. А мо жа на ту ра 
хо ча па ка заць не ра зум ным нам, хто тут 
са праўд ны гас па дар? Мы не ша ну ем 
пры ро ду — і пры ро да не ша нуе нас. Тым 
больш, што яна мо жа да ска на ла абыс ці
ся без нас, а мы ні як не змо жам вы жыць 
без яе...

Не ляг чэй бы ло ў 2017 го дзе і ў гра
мад скапа лі тыч ным жыц ці. На шы дзяр
жаў напа лі тыч ныя элі ты ўвесь гэ ты год 
зма га лі ся з пе раст рой кай уся го на ша га 
су да вод ства: ад Кан сты ту цый на га тры бу
на ла і Вяр хоў на га су да да та ва ры ска га 
су да. І хоць гэ тая ра бо та і ад каз ная, 
і скла да ная, але спа чат ку на шы за ка на
даў цы вель мі хут ка спраў ля лі ся з ёю. 
За ад ну ноч маг лі пры няць цэ лы па кет 
за ко наў, про ста, раз, два — і ў дам ках. 
По тым па ча лі па яў ляц ца ад нак пе раш ко
ды ў пра цы на шых за ка на даў цаў — прэ зі
дэн ц кае ве та...

На жаль гра мад ства на ша моц на 
па дзе ле нае, пе рас ва ра нае і на да лей 
сва рыц ца, што пе раш ка джае ў што дзён
ным жыц ці, пра цы, умен ні да га ва рыц ца 
з са бой, іс ці на кам п ра мі сы. Не най ле пей 
ук лад ва юц ца і на шы ўза е ма ад но сі ны 
з Еў ра са ю зам. Не па да ба ец ца еў ра са
юз на му кі раў ні цтву стыль пра цы на ша га 
пар ла мен та, дзяр жаў на га кі раў ні цтва, не 
па да ба юц ца на шы но выя за ко ны, на шы 
ад но сі ны да еў ра пей скіх пра воў і аба
вяз каў, на пры клад, на шы ад но сі ны да іс
лам скіх іміг ран таў, Бе ла веж скай пуш чы 
і гэ так да лей...

Іс лам скія іміг ран ты гэ та ка неш не не 
па да рак. Тым больш што з імі бы ва юць 
не ма лыя кло па ты. Але з дру го га бо ку, 
яны ста лі іміг ран та мі і з на шай не ма лой 
ві ны. Іх ра заг на лі па све це са сва іх род
ных мес цаў ЗША з да па мо гай НА ТА. І мы 
не толь кі не бы лі су праць гэ та га, а, на
ад ва рот, ак тыў на па ма га лі ра біць яе, гэ
тую раз гон ку. Зна чыць, згод на з ру скай 
пры маў кай «лю бишь ка тат ь ся — лю би 
и са ноч ки во зить», трэ ба і нам уп рэг чы
ся ў гэ тыя са нач кі.

Пра Бе ла веж скую пуш чу ска жу ко рат
ка. Я люб лю на шу пуш чу і ча ста бы ваю 
ў ёй. Сум на яна вы гля дае ця пер. Цэ лыя 
квар та лы ў ёй мёр т вых, су хіх дрэў. Цэ

лыя квар та лы ўжо ссе ча ных дрэў, якія 
або ля жаць по ка там на мес цы, або скла
дзе ныя ў пі ра мі ды ці як там на зы ва юць 
іх, або вы ве зе ныя ўжо ці вы во зяц ца 
з пуш чы. Які з гэ тых ча ты рох ва ры ян таў 
най леп шы для пуш чы я не ве даю. Зда ец
ца што і ніх то з ва ю ю чых ба коў тол кам 
аб гэ тым не ве дае, але вост ра ба ро ніць 
сваю па зі цыю.

Пуш чан ская звя ры на гля дзіць на ўсю 
гэ тую люд скую ка ні цель з кры ка мі, ла ян
кай, шар па ні най, пры вяз ван нем ся бе да 
дрэў, да ма шын, уз ля ган нем на пра ез
джай да ро зе, уза ем ны мі су да мі і про ста 
ра го ча на ўсю пуш чу (пасвой му, пазвя
ры на му, ка неш не). Во дзе сап раў д нае 
«ry ko wi sko» круг лы год.

І як тут не за ра го чаш, ка лі рап там 
усе ўзя лі ся ра та ваць пуш чу: і цэн т раль
ныя на шы ўла ды, і мяс цо выя, і эко ла гі, 
і ўвесь Еў ра са юз. І кож ны пасвой му. 
«Шыш коў цы» вы сту па юць з тым, каб 
су хія дрэ вы ся чы, вы во зіць з пуш чы і пра
да ваць, чым яны цэ лы год і зай ма лі ся. 
Эко ла гі на ад ва рот — не ся чы, а ўжо ссе
ча ныя па кі даць на мес цы. На ба ку эко ла
гаў і Еў ра са юз. Ён ма цю кае на шы ўла ды 
і па гра жае нам ка ра мі...

Пуш ча гэ та не толь кі дрэ вы, рас
лін насць, але і ба га ты звя ры ны свет 
— па чы на ю чы з роз ных жуч коў, ма ты
лёў, трох паль цых дзят лаў і кан ча ю чы 
зуб ром. І над іх лё сам так са ма па хі ля
юц ца аба рон цы Бе ла веж скай пуш чы. 
І гэ та, ка неш не, пах валь на... А вось пра 
пуш чан скапры пуш чан скіх пя ці паль цых 
аў тах то наў (а імі з’яў ля юц ца ў ас ноў ным 
бе ла ру сы) і што раз больш скла да най іх 
сі ту а цы яй ні ўрад, ні эко ла гі, ні Еў ра са
юз, на жаль, зу сім не пе рай ма юц ца...

А гэ та ж дзя ку ю чы ім за ха ва ла ся та
кая ўні каль ная пуш ча, адзі ная ў Еў ро пе. 
І гэ та ж яны най хут чэй зні ка юць з пуш
чан скапры пуш чан ска га кра я ві ду з усіх 
ві даў ту тэй шай фаў ны і фло ры са сва ёй 
куль ту рай, рэ лі гі яй і тра ды цы я мі. Шка да, 
вель мі шка да...

Так, кі раў ні цтва Еў ра са ю за не над та 
за да во ле нае з нас, з на шай не пас лух мя
нас ці. За тое НА ТА на пэў на за да во ле нае 
з нас. Мы вель мі ах вот на ста лі чле нам 
яго і вя дзем ся бе ак тыў на, ге рой ска ў ім, 
а на таў цы доб ра чу юц ца ў нас. Ну про
ста іды лія па нуе між на мі. Дзе толь кі не 
па бы ва лі ўжо на шы хлоп цы з імі. На Бал
ка нах бы лі, у Іра ку бы лі, у Аф га ні ста не 
бы лі. У Лі віі і Сі рыі хоць і не бы лі, то моц
на ўспа ма га лі там сва іх. Ды няп ро ста бы
лі, а па доб на нес лі ту ды на шу дэ ма кра
тыю, хоць гэ тыя кра і ны моц на ба ро няц ца 
пе рад ёю. Вось та му га рыць і кры ва віць 
коль кі ўжо год Свя тая Зям ля...

Ча му га рыць і кры ва віць? Бо ЗША 
з да па мо гай НА ТА на ру шы лі там ба ланс 
сіл. Зніш чы лі там Са да ма Гу сей на, Ка
да фі, ніш чаць Аса да, якія хоць цвёр дай 
ру кой рас п раў ля лі ся са сва і мі пра ціў
ні ка мі, уме лі ўтры маць у сва іх кра і нах 
дыс цып лі ну і па ра дак. Ві даць, інакш там 
і не маг чы ма. У іх кра і нах жы ло ся та ды 
да во лі спа кой на і ня бед на. Яны бы лі так
сам пры хіль ны мі нам. На шы лю дзі бес
пе раш код на ез дзі лі ту ды на эк скур сіі 
і на пра цу, а яны ах вот на пры ма лі нас 
і да ва лі пра цу. Мно гія про ста цэ лы мі 

га да мі пра ца ва лі там і пры во зі лі ад туль 
так па трэб ныя нам до ла ры. Доб ра ад но
сі лі ся так са ма яны да сва іх хрыс ці ян і іх 
(зна чыць і на шых) свя тынь... Не ста ла 
іх — і ад ра зу па я ві лі ся там про ста д’я
баль скія сі лы, якія няш чад на ніш чаць 
лі та раль на ўсё і ўсіх, ад нак най больш, 
ка неш не, хрыс ці ян і іх хра мы. А ЗША, 
хрыс ці ян скана таў скі Еў ра са юз на ват 
паль цам не кіў нуў у аба ро не гэ тых хрыс
ці ян. Дзе па дзе ла ся ва ша ба я ві тасць 
і прын цы по васць з ча соў аба ро ны ва мі, 
на пры клад, сер б скіх му суль ман скіх ка
са ва раў? Ці ж араб скія хрыс ці я не менш 
да стой ныя за іх?.. Не вель мі па хі ля юц ца 
еў ра са юз ныя дзяр жа вы і над лё сам бе
жан цаў з Бліз ка га Ус хо ду. Коль кі ўжо 
ча су ідзе па між імі бой кі торг: хто коль кі 
мае пры няць да ся бе гэ тых бе жан цаў. 
А ў тым ча се ўзмац ня юць і ро бяць 
больш шчыль ны мі свае гра ні цы і пра
пуск ныя гра ніч ныя пун к ты, каб ча сам 
не пра пус ціць не пат рэб ных. А ў нас 
дап ра ца ва лі ся яш чэ леп ша га ад мі ніст
ра цый на га пры ё му — ак цыі „Ró ża niec 
do Gra nic”. У выз на ча ным ча се гра ні ца 
ва кол на шай кра і ны аб стаў ля ец ца вер
ні ка мі, якія мо ляц ца за ка та ліц кую Поль
ш чу і хрыс ці ян скую Еў ро пу. Без іс ла му, 
ка неш не...

А вай на, не зва жа ю чы ні на што, 
лю туе да лей. Д’я баль скія сі лы там усё 
ра стуць і ра стуць у сі лу. Што раз мац ней 
паг ра жа ю чы і нам тут, у Еў ро пе. Утай ма
ваць іх ня ма ка му. А сы тая і куль тур ная 
на таў ская Еў ро па, як ка лісь ці Пі лат, умы
вае свае ру кі, маў ляў, што на ша ха та 
з краю. Не, га луб чы кі, спа чат ку за кон чы
це па ча тую ва мі вай ну, а по тым ма е це 
пра ва ду маць, што ва ша ха та з краю, бо 
вай ну заў сё ды прас цей рас па чаць, як 
за кон чыць...

Увесь 2017 год ды меў і кры ва віў кан
ф лікт па між Ра сі яй і Ук ра і най. Гэ ты кан
ф лікт трэ ба раз дзя ліць на дзве част кі: 
на крым скі і дан ба скі. Ка лі пра крым скі 
мож на су дзіць і так, і сяк, то пра дан ба
скі толь кі ад на знач на: не па трэб ны, не ра
зум ны, не бяс печ ны. Як вя до ма, з іск ры 
мо жа раз гар нуц ца по лы мя, якое ка лі не 
зніш чыць, то мо жа пры ні зіць ру сін скія 
пра ва слаў ныя на ро ды і вы зна чыць ім 
мес ца дзесь ці на зад вор ках гі сто рыі, з іх 
са міх ві ны, ка неш не...

У 2017 го дзе ад бы ва лі ся не толь кі 
сур’ ёз ныя па дзеі, але і за баў ныя, смеш
ныя зда рэн ні, на пры клад, у дып ла ма тыі. 
Ба дай са май за баў най з іх па я ві ла ся 
па між ЗША і Паў ноч най Ка рэ яй, па між 
До наль дам Трам пам і Кім Чэн Ынам. 
Бы ла яна злос най, аг рэ сіў най, вуль гар
най, але дзя куй Бо гу па куль яш чэ толь кі 
слоў най. Не бяс печ ная гэ та дып ла ма тыя, 
бо вя лі яе дзяр жаў ныя му жы ядзер ных 
дзяр жаў і га ра чыя па на ту ры хлоп цы. Ад 
Трам па мы да ве да лі ся, што Паў ноч ная 
Ка рэя — гэ та па га ная кра і на, якой кі руе 
ра кет ны дык та тар і бан да кры мі на лі стаў. 
А ад Трэ ця га Кі ма, што аме ры кан скі 
прэ зі дэнт — гэ та каў бой... Па да ба юц ца 
мне прэ зі дэн ц кадык та тар скія мя нуш кі. 
Ба ю ся толь кі, каб не ста лі яны пра ро чы
мі, бо каў бой скара кет ная су месь бы вае 
моц на вы бу хо вай...

Дзя куй Та бе 2017ы! Не па мі най і Ты 
нас лі хам...

vВа сіль СА КОЎ СКІ

 2017 год 
Кан ча ец ца 2017 год, няп ро сты год, бо про-
стых га доў не бы вае. Няп ро стым ён быў у клі-
ма тыч ным пла не і ў ва ўсіх ін шых пла нах няп-
ро сты для на шай кра і ны, для на ша га рэ гі ё на 
і цэ ла га су све ту.
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Вандаліна Шукевічаhttp://map.letapis.by
165 га доў з дня нараджэння

Д а с л е д н і к  с т а р а ж ы т н ы х  к у р г а н о ў

Ар хе о лаг, эт ног раф, фаль к ла рыст, ка
лек цы я нер Ван да лін Шу ке віч на ра дзіў ся 10 
снеж ня 1852 г. у мяс цо вас ці На ча (су час ны 
Во ра наў скі ра ён). Па хо дзіў з сям’і ад ва ка та 
Аляк сан д ра Шу ке ві ча і Алі ны ВоўкКа ра чэў
скай. Ма ён так На ча быў ма ё мас цю ма ці. 
Пас ля на ра джэн ня Ван да лі на баць кі раз вя
лі ся, вы хоў ва лі яго ма ці і ба бу ля. Яны фар
ма ва лі ха рак тар бу ду ча га ву чо на га і зай ма
лі ся яго аду ка цы яй. Ву чыў ся Ван да лін до ма, 
пер шым на стаў ні кам стаў сяб ра Ула дзіс ла
ва Сы ра ком лі па эт Ула дзіс лаў Аба ка но віч. 
У 1869 г. Ван да лін Шу ке віч ра зам з сяст рой 
Іда лі яй пры е хаў ву чыц ца ў Вар ша ву. Па сту
піць ва ўні вер сі тэт, дзе ўжо па на ва ла ра
сей ская мо ва, ён па роз ных пры чы нах не 
здо леў і ў 1871 г. вяр нуў ся ў На чу. Пе ра няў 
кі ра ван не ма ён т кам і зай маў ся сель скай 
гас па дар кай. Ад на час на куп ляў кні гі ў Віль
ні, вы піс ваў іх зза мя жы і пра цяг ваў са ма а
ду ка цыю. Паг лыб ляў ве ды па гі сто рыі, ар хе
а ло гіі, пры ро даз наў чых на ву ках. За хап ляў
ся фі зі кай і аст ра но мі яй.

Пер шай жон кай Ван да лі на бы ла Бра ніс
ла ва з сям’і Ся маш каўПаў ло ві чаў, дач ка 
чы ноў ні ка ку рыі бі ску паў у Віль ні. З ёй меў 
сы на Ра ма на Зыг мун та і дач ку Ван ду Алі ну. 
Жон ка ра на па мер ла. Шу ке віч ажа ніў ся 
дру гі раз — з Юлі яй Ка мін скай. Гэ ты шлюб 
стаў ся няў да лым, жон ка не ра зу ме ла на ву
ко вых за хап лен няў му жа і ат руч ва ла яму 
жыц цё.

Шу ке віч дас ле да ваў ар хе а ла гіч ныя пом
ні кі на паў ноч ным за ха дзе Бе ла ру сі і поў д ні 
су час най тэ ры то рыі Літ вы. Ад крыў больш 
за 130 пом ні каў ка мен на га ве ку, вёў ра
скоп кі грун та вых і кур ган ных мо гіль ні каў 
ка ля вё сак На ча, Пу зе лі (Ва ра ноў скі ра ён), 
Вен заў ш чы на, Двар ча ны, Апо наў цы, Сыр
ні, Чар ніш кі. Дас ле да ваў 16 кур га ноў і 376 
ка мен ных ма гіл ты пу жаль ні каў XIIIXIV стст. 
Уво сень 1903 г. Шу ке ві чам бы ло зроб ле на 

вель мі ці ка вае, ад ра зу заў ва жа нае ў на ву
ко вым све це ад к рыц цё так зва ных грун то
вых ма гіл. Ван да лін Шу ке віч дас ле да ваў 
Троц кі, Лід скі і Ра дунь скі зам кі.

У ва ко лі цах Лі ды Шу ке віч за піс ваў на род
ныя па дан ні, ле ген ды, прык ме ты, якія по тым 
пуб лі ка ваў у ча со пі сах. Дзве вя лі кія ці ка выя 
пра цы Ван да лі на Шу ке ві ча да нес лі да нас 
сот ні за пі саў пом ні каў ду хоў най на род най 
твор час ці. Так, у ар ты ку ле „На род ныя ве
ра ван ні і аб ра ды (за ба бо ны, прым хі, прад
ка зан ні і інш.), саб ра ныя ў Ві лен скай губ.” 
змеш ча на 432 за пі сы. Гэ ты збор да паў ня ец
ца тэк ста мі 15 ле ген даў, па дан няў, ча ра дзей
ных апа вя дан няў і 159 ве ра ван няў, прым хаў 
у ар ты ку ле „Не ка то рыя ве ра ван ні, прым хі 
і за ба бо ны на ша га лю ду, ле ген ды і па дан ні”. 
Знач ную ці ка васць уяў ляе і ар ты кул Шу ке ві
ча „Ста ра жыт ныя ле ка выя срод кі”, пры све
ча ны на род най ме ды цы не. У 19161917 гг. 
Ван да лін Шу ке віч у на ва кол лях На чы ад чы
ніў аж но 18 школ па чат ко ва га роў ню, за пра
сіў на стаў ні каў з го ра да, за бяс пе чыў дзя цей 
пад руч ні ка мі, алоў ка мі і ін шы мі пры ла да мі, 
да ваў кні гі са сва ёй біб лі я тэ кі.

Па мёр Шу ке віч 1 снеж ня 1919 г. у На чы. 
Ар хе а ла гіч ныя і эт на гра фіч ныя ка лек цыі 
ён за хоў ваў у ма ён т ку ў На чы, пры жыц ці 
пе ра даў іх у Ві лен скі му зей Та ва ры ства 
сяб роў на вук, а так са ма ў збо ры Эраз ма 
Ма еў ска га ў Вар ша ве і ў Эт на гра фіч ны 
му зей у Кра ка ве. Пэў ныя рэ чы тра пі лі так
са ма ў му зеі Пе цяр бур га і Маск вы. Ві лен
скія збо ры ў час вой наў і змен ула ды бы лі 
амаль поў нас цю зніш ча ны і раз ра ба ва ны. 
Па ха ва ны ка ля в. На ча ў ся мей най кап лі цы 
(Ва ра ноў скі ра ён). Кап лі ца доў гі час бы ла 
ў раз ра ба ва ным і паў раз бу ра ным ста не. 
У 2004 г. бы ла яна ад ра ман та ва на. Ця пер 
зна хо дзіц ца там ал тар і склеп з па рэш т ка
мі Шу ке ві ча і яго ся мей ні каў.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Пэў на ніш то так не да па ма гае вы ву чэн
ню гі сто рыі, як яе наг ляд насць. Ме на ві та та
му, дзя ку ю чы су час ным тэх на ло гі ям, ста лі 
маг чы мы не толь кі раз на стай ныя гі ста рыч
ныя філь мы ў 3Dфар ма це, але і ін тэ рак
тыў ныя кар ты, якія даз ва ля юць ад са чыць 
гі сто рыю той ці ін шай кра і ны ў той ці ін шы 
пра ме жак ча су. Нап ры кан цы во се ні ў ін тэр
нэ це з’я ві ла ся та кая кар та, да тыч ная гі сто
рыі Бе ла ру сі.

Ка лі ці каў ны ка ры сталь нік на бя рэ на сва
ім кам п’ ю та ры ад рас http://map.lе ta pіs.by, то 
пе рад яго ва чы ма ад к ры ец ца да во лі не звы
чай нае вы яў лен не сай та, які мае наз ву „Ма
па ста наў лен ня Бе ла ру сі”. Не звы чай нае яно 
ў пер шую чар гу тым, што дае маг чы масць 
зна ё міц ца са зме стам сай та не толь кі па
бе ла ру ску (як кі ры лі цай, так і ла цін кай), але 
яш чэ паан г лій ску, паўкра ін ску, пару ску, 
паполь ску, папар ту галь ску, пасер б ску 
і пахар вац ку. Праў да, дзве апош нія мо вы 
ёсць ад ной сер б скахар вац кай мо вай, ства
раль ні кі сай та па дзя лі лі яе па вод ле ал фа ві
ту: сер б ская, зна чыць, кі ры лі цай на пі са на, 
а хар вац кая — ла цін кай.

„Мес цаз на хо джан не Бе ла ру сі ў цэн т ры 
Еў ро пы пароз на му ўплы ва ла на лёс кра і
ны. З ад на го бо ку, пры но сі ла доб рыя знеш
не э ка на міч ныя су вя зі, а з ін ша га — пры
цяг ва ла вой ны і раз бу рэн ні. Мы ства ры лі 
ма пу ста наў лен ня су час най Бе ла ру сі, каб 
на га даць аб не ве ра год най гі сто рыі на шай 
кра і ны”, — рас па вя да ец ца кры ху ні жэй за 
на зоў сай та.

На ін тэ рак тыў най кар це ня ма ней кіх руб
рык, бо яна ўяў ляе з ся бе хра на ла гіч ную 
лі ней ку з не ру хо мым кон ту рам су час най 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Ка лі на вес ці стрэл кай 
мыш кі на ней кую да ту ў лі ней цы, то на кар
це мо жа з’я віц ца той кон тур, які па каз ваў 
ме жы той дзяр жа вы, якая іс на ва ла та ды на 

мес цы бу ду чай Бе ла ру сі. Але на ват з та го 
ча су, ка лі ні я кіх дзяр жаў там не бы ло, там 
бы лі га ра ды. На сай це яны як зо рач кі на нач
ным не бе — па зна ча ны бе лы мі кру жоч ка мі. 
Ка лі ж на іх на вес ці, то ўсплы ва юць наз вы 
га ра доў і га ды іх зас на ван ня.

Па вод ле ін тэ рак тыў най кар ты, гі сто рыя 
Бе ла ру сі па чы на ец ца з По лац ка га кня ства. 
Але ме жы яго не па зна ча ны. Пер шы аб рыс 
тэ ры то рыі мы мо жам па ба чыць толь кі ад 
1240х га доў, ка лі ўзнік ла Вя лі кае Кня ства 
Лі тоў скае са ста лі цай у На ваг руд ку. „Ста
ра жыт ныя бе ла ру скія кня ствы па сту по ва 
ўва хо дзі лі ў склад но вай дзяр жа вы пас ля 
да лу чэн ня да На ва га род ка су сед ніх зем ляў 
пад ула даю Мін доў га. Усе яны бы лі за ці каў
ле ны ва ўма ца ван ні дзяр жаў най ула ды, 
што да ва ла на дзей ную аба ро ну ад во ра гаў 
і маг чы масць спа кой на зай мац ца зем ля роб
ствам, ган д лем і ра мё ствам”, — ка мен ту юць 
та га час ныя пра цэ сы ства раль ні кі нез вы чай
на га сай та.

На кар це па зна ча ны не толь кі да ты па ве
лі чэн ня ці змян шэн ня тэ ры то рыі ВКЛ, а по
тым пер шай Рэ чы Пас па лі тай, БНР і БССР, 
але і да ты на ра джэн ня і смер ці дзе я чаў, якія 
па кі ну лі заў ва жаль ны след у гі сто рыі Бе ла
ру сі. Так са ма ёсць і да ты знач ных па дзей, 
та кіх як пры няц це гер ба Па го ня за дзяр жаў
ны герб ВКЛ, зак лю чэн не шэ ра гу мір ных да
моў, пе ра мо гі і па ра зы ў тых ці ін шых біт вах. 
За кан ч ва ец ца хра на ла гіч ная лі ней ка 8 каст
рыч ні ка 2015 го да, ка лі Свят ла на Алек сі е віч 
ат ры ма ла Но бе леў скую прэ мію па лі та ра ту
ры. „На ша мэ та — ра ска заць пра гі сто рыю 
Бе ла ру сі, не зай ма ю чы па лі тыч ных па зі цый 
і не звяр та ю чы ся да пра ва ка цый ных фак
таў”, — сцвяр джа юць ства раль ні кі сай та, 
пра якіх мож на да ве дац ца, прак ру ціў шы 
ўсю вы я ву да кан ца.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (30)
Паш коў ш чы на лі чы ла ся ад ной з леп

шых вё сак у пла не пры сут нас ці кі наг ле
да чоў. Се ан сы дэ ман ст ра ва лі ў шко ле. 
Кі раў ні ком быў Ста ніс лаў За ян ч коў скі. 
Ра зам з ім на стаў ні ча ла яго ная жон ка (імя 
не за па мя та ла ся). З на стаў ні каў ап ра ча 
су жон ства За ян ч коў скіх пры па мі наю ад
но Мі ка лая Рош чан ку з Кляш
чэ ляў. Ста ніс лаў За ян ч коў скі 
па чаў пра ца ваць у Паш коў
ш чы не з 1955 го да. Дзе ла вы 
гэ та быў ча ла век, май стар на 
ўсе ру кі. І хоць лі чыў ся аб ме
жа ва ным, заў ж ды зна хо дзіў 
са бе ра бо ту. Пе рад усім дбаў 
пра школь ную пля цоў ку. Ра
зам з вуч ня мі за са дзіў фрук
то выя дрэў цы, зад баў аб ага
ро джу. «Возь ным» быў, як не 
па мы ля ю ся, Алё ша Ку лік, які 
пра жы ваў не па да лёк шко лы. 
На стаў ні кі аку рат на ста ві лі ся 
да кі нош ні каў. Дба лі, каб усе 
дзет кі ўдзель ні ча лі ў ра ніш ні
ках. Хто не меў у гэ ты дзень 
гро шай на бі лет, дык на стаў ні
кі па зы ча лі. Пас ля на тэ му па
ба ча на га пі са лі са чы нен ні.

На кі на се ан сы пры хо дзі лі жы ха ры 
Паш коў ш чы ны, Тап чы ка лаў, Гра да лёў. 
Пры хо дзі ла шмат мо ла дзі. Вя лі кай па дзе
яй бы ла дэ ман ст ра цыя філь ма «Уваск
рэ сен не» — эк ра ні за цыі ад най мен на га 
ра ма на Льва Тал сто га. Упер шы ню па
ба чы лі фільм па сі ве лыя ба буль кі, якія 

ні ко лі не гля дзе лі кі но. У Паш коў ш чы не 
мы ме лі шмат зна ё мых, якія зап ра ша лі 
нас на абе ды і нач ле гі. Кі на ме ха нік Алік 
Чар ня нін з ша фё рам Скеп кам за хо дзі лі 
да Сла ві ка Лу ка шэ ві ча — «Ру ска га». 
Я за хо дзіў да Мі ха ся Брэнь кі з Гра да лёў. 
Мі хась ці ка віў ся пра цай кі на ме ха ні ка. 

Алік пры ву чаў яго гэ тай пра фе сіі. На ву ка 
не пай ш ла ў лес. Мі хась пас ля прай шоў 
пра фе сій нае абу чэн не і пра ца ваў кі на
ме ха ні кам кі на пе ра соў кі на Са коль скім 
па ве це. Мя не ча ста зап ра ша лі ў гос ці Мі
хась Ады нец (пас ля быў ён сол ты сам, як 
не па мы ля ю ся, і пісь ма нос цам), кі раў нік 

да рож на га ад дзя лен ня ў Бель скуПад
л дяш скім Ста сюк. Ча ста су стра ка лі ся 
мы на пі ве ў кра ме Сой кі. У час школь
ных ка ні ку лаў, асаб лі ва ў свя точ ныя 
дні, пры хо дзі лі ка ва ле ры з на ва коль ных 
вё сак з ві ном, за тым я пу скаў плас цін кі 
і слу ха лі му зы ку. Я быў та ды яш чэ не жа

на тым, а мае кам па ньё ны 
пас ля вя чэр ніх се ан саў 
на ма та цык лах па да ва лі ся 
да моў. Вя до ма, пры му зы
цы і па ча стун ку пра хо дзі лі 
га ман лі выя раз мо вы. І ад
ной чы кі раў нік За ян ч коў скі 
прад’ я віў мне заў ва гу, каб 
ве ча рам за ха ваць ці шы
ню, бо яны ква та ра ва лі на 
пад даш ку шко лы і не маг лі 
за снуць. І яш чэ ад ну заў
ва гу прад’ я віў мне кі раў нік 
на конт кі на ме ха ні ка.

— Ска жы це свай му ме
ха ні ку, — пап ра каў кі раў нік 
За ян ч коў скі, — каб не ба ла
му ціў мне ву ча ніц...

Праў дай бы ло, што ад
на дзяў чы на ўтрэ ска ла ся 
ў кі нош ні ка і не скры ва ла 

гэ та га пе рад сяб роў ка мі. За тым га вор ка 
дай ш ла і да на стаў ні каў... Але ў ма ёй 
пра цы ў ВПК тра пі ла ся толь кі ад но та кое 
зда рэн не. Ад Паш коў ш чы ны за ха ва лі ся 
ў ма ёй па мя ці са мыя леп шыя ўспа мі ны.

vТэкст і фота 
Ула дзі міра СІ дА РУКА

Ка лі скон чац ца 
неп ры стой нас ці?
Апош нім ча сам пай ш ла мо да на «да

куч лі васць». Пак рыў джа ныя ад к лі ка юц
ца да шмат га до вай даў нас ці. Ты чыц ца 
гэ та не паў на лет ніх, як і вя до мых пер сон 
з га лі ны шоўбіз не су і па лі ты кі. А я пы
таю, у якім све це жы вем? Ку ды вя дзе 
наш на пра мак? Жан чы ны да па мі на юц ца 
сва іх пра воў, за сва бод ны до ступ да 
«інвіт ра». Я да па мі на ю ся сва іх пра воў 
ад ор га наў пра ва па рад ку. Ка лі мая 
паш то вая скрын ка элек т рон най пош ты 
пе ра ста не быць смет ні цай для ўся ля кай 
га дас ці? Кож ны дзень, ка лі ад к ры ваю 
пош ту, ва ла сы ды бам па ды ма юц ца ад 
та кіх пра па ноў: «Ма ра фон у спаль ні на 
ўсю ноч з сён няш ня га дня 23.11.2017! 
Пан Ула дзі мір, ду маю, што па ка ры ста е
це ся вык люч най скід кай — 70% на фе
на ме наль ны сро дак для па тэн цыі, якія 
пра цяг вае па ла выя зно сі ны на ват на 
30 мі нут! Вы ра шы це ад ра зу праб ле мы 
з эрэк цы яй і за ка жы це ця пер анлайн 
кап су лы, якія ўзмац ня юць эрэк цыю. 
Мар ле на Цы ра нак». Да гэ тай кам па ніі 
да лу ча юц ца да муль кі Маг да ле на Ка пер
ні чак і Ка мі ля Мар коў ская — сек су аль
ныя да рад чыцы.

За тым як паў нап раў ны гра ма дзя нін 
Рэ чы Пас па лі тай, хрыс ці я нін пы таю мі
ніст ра ўнут ра ных спраў: як мне спа кой на 
жыць і пра ца ваць, ка лі што дзень ат руч ва
юць маё жыц цё роз на га ві ду свін ства мі? 
Ці гэ та не на зой лі вае на да куч ван не? Ад
ка жы це спа дар мі ністр!

vУла дзі мір СІ дА РУК
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Аб’яднанне АБ-БА 
сардэчна запрашае на 
Дыскусійны клуб АБ-Бы 

ЗАПРАШЭННЕ

«Спеў дрэў» – новы зборнік 
паэзіі Міры Лукшы 

Сустрэча з паэткай, пісьменніцай, 
журналісткай Тыднёвіка беларусаў 

у Польшчы «Ніва»  

07.12.2017 (чацвер) 17.30 

Склеп з культурай Аб’яднання АБ-БА 
вул.Чэнстахоўская 6а, Беласток.

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

змеш ча ны яго зды мак і рэ ка мен да ва лі ся ўспа мі ны Мар’ я на Пе цю ке
ві ча, які су стра каў ся з Б. Та раш ке ві чам, ка лі той быў яго на стаў ні кам 
і дэ пу та там поль ска га Сей ма. М. Пе цю ке віч ус па мі наў яго як свай го 
на стаў ні ка ў Ві лен скай бе ла ру скай гім на зіі, які пра віў яго пер шыя 
па э тыч ныя спро бы. Су стра каў ся з ім так са ма ў яго род най па ра фіі 
ў Ла ва рыш ках, дзе ксян дзом быў Ян ка Се маш ке віч, а ар га ні стам Ян ка 
Пазь няк.

А. Бер г ман бы ла так са ма ўдзяч ная М. Пе цю ке ві чу за да па мо гу 
ў рас п ра цоў цы бі яг ра фіі Б. Та раш ке ві ча. Як шмат ён ёй да па мог свед
чаць яго лі сты. Аляк сан д ра Бер г ман вяр ну ла па мяць пра Бра ніс ла ва 
Та раш ке ві ча ў Поль ш чы пуб лі ку ю чы пра яго кні гу ў 1977 г., ра ней 
апуб лі ка ваў шы пра яго ар ты ку лы ў „Ні ве” і ў поль скіх гі ста рыч ных ча
со пі сах. Ва ўсту пе да бе ла ру ска га вы дан ня гэ тай кні гі на пі са ла пра 
сваю за ці каў ле насць Б. Та раш ке ві чам: „Ка лісь ці ў мя не спы та лі, чым 
так пры ва бі ла мя не асо ба Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча, ча му гэ туль кі ча
су ад даю збі ран ню ма тэ ры я лаў пра яго. Ад ка за ла і сён ня паў та раю: 
пры чы ны на ле жыць шу каць у ім са мім, у гі сто рыі яго жыц ця. Спа чат ку 
Та раш ке віч за ці ка віў мя не толь кі як за сна валь нік і пра ва дыр Бе ла ру
скай ся лян скара бот ніц кай гра ма ды. (...) Па сту по ва, па ме ры збі ран ня 
зве стак, пе ра ка на ла ся, што не толь кі гэ ты пе ры яд, але і ўсё жыц цё 
Та раш ке ві ча бы ло ці ка вае і ў мно гіх ад но сі нах па ву чаль нае, бо на
ле жаў ён да тых лю дзей з Ві лен ш чы ны, якія ва ло да лі не звы чай най 
год нас цю і вык люч ны мі здоль нас ця мі. На мер на пі саць па маг чы мас ці 
поў ную бі яг ра фію Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча з’я віў ся ў хо дзе блі жэй ша
га зна ём ства з яго асо бай. (...) Ма тэ ры я лы пра Бра ніс ла ва Та раш ке ві
ча па ча ла я збі раць з 60х га доў, але толь кі ў 1972 го дзе паш час ці ла 
мне апуб лі ка ваць тое, што ў ра ней шых ва рун ках бы ло не так про ста 
зра біць, — на дру ка ва ць хоць бы на рыс з яго жыц ця пі су”. У раз мо ве 
Ге ор гія Вал ка выц ка га (га лоў на га рэ дак та ра бе ла стоц кай «Ні вы») 
з Аляк сан д рай Бер г ман, пас ля вы ха ду яе кні гі пра Б. Та раш ке ві ча яна 
ска за ла пра яго зна чэн не: «Ву чыц ца ў яго мож на ва ўсіх га лі нах, у якіх 
пры маў удзел, бо быў твор чы. Перш за ўсё асо ба. У кож ных аб ста ві
нах гра мад скі і на цы я наль ны ін та рэс ста віў вы шэй аса бі ста га. У цяж
кіх хві лі нах не вёў ся бе па кут ні кам, ах вя рай ча су, за ха ваў ча ла ве чую 
год насць. Усё ра біў з за да валь нен нем, цяж кас ці яго ў пэў ным сэн се 
раз ве ся ля лі і вык лі ка лі доб ры на строй. Цяж кас ці суст ра каў з уз ня тай 
га ла вой». Кні га А. Бер г ман бы ла пе рак ла дзе на на бе ла ру скую мо ву 
толь кі ў па чат ку 90х гг. і вый ш ла ў Мін ску толь кі ў 1996 г., амаль 20 
га доў пас ля поль ска га вы дан ня. У «Сло ве да чы та ча» Ар сень Ліс пі
саў пры вы со кія вар тас ці кні гі: «рэч, бяс с п рэч на, ак ту аль ная. Ак ту аль
насць ма наг ра фіі поль скай дас лед чы цы зак лю ча ец ца першна перш 
у тым, што яна прыс ве ча на ад на му з най буй ней шых дзе я чаў бе ла ру
ска га ад ра джэн скавыз ва лен ча га ру ху на вей ша га ча су. А. Бер г ман 
асэн соў вае па лі тыч ны лёс Та раш ке ві ча на ўні каль на ба га тым да ку мен
таль наар хіў ным ма тэ ры я ле, скру пу лёз на саб ра ным у Вар ша ве, Віль
ні, Маск ве. Гэ та да зво лі ла дас лед чы цы глы бей пра са чыць унут ра ныя 
пру жы ны гра мад скапа лі тыч ных пра цэ саў 2030х га доў, аб’ ек тыў ней 
зра зу мець і больш вы пук ла па ка заць воб раз ад на го з са мых са ма ах
вяр ных і тра гіч ных ба раць бі тоў за су ве рэн ную Бе ла русь. На дзён насць 
кні гі А. Бер г ман яш чэ і ў тым, што яна зноў жа грун тоў на ас вят ляе гра
ма даў скі рух, ля вы то каў яко га ста яў Та раш ке віч. (...) Ацэн ка ўкла ду 
гра ма даў ска га ру ху ў па лі тыч нае раз ня во лен не бе ла ру ска га на ро да 
яш чэ на пе ра дзе. Зрэш ты яна ў пэў най ме ры вы ця кае і з дас ле да ван
няў А. Бер г ман, якія ў ад роз нен не ад эска па даў суп роць БСР Гра ма
ды, зроб ле ных у апош нія га ды жур на лі ста мі, но сіць не пуб лі цы стыч ны, 
а на ву ко ва ар гу мен та ва ны ха рак тар. Ня ма сум ні ву, што бе ла ру скі 
выз ва лен чы рух, па зна ча ны эта пам Бе ла ру скай ся лян скара бот ніц кай 
гра ма ды, быў і за ста ец ца прык мет най ве хай на ах вяр ным шля ху бе ла
ру саў да сва бо ды».

(працяг будзе)
vЛена ГЛАГОЎСКАЯ

1. зброя ме ча нос ца, 2. пра яў лен не 
ў па том ках прык мет, што бы лі ўлас ці
вы яго ад да ле ным прод кам, быц цам... 
у дру го га па ко са тра вы, 3. япон скі го
рад збам бар дзі ра ва ны 6 жніў ня 1945 
го да, 4. жан чы на з ба я нам, 5. ан то нім 
даб ра, 6. трэ ці гук му зыч най га мы, 7. 
гуч ны, няст ры ма ны смех, 8. проз віш ча 
двух з ся мі апош ніх прэ зі дэн таў ЗША, 
9. ку сто вая рас лі на з бла кіт налі ло вы
мі або бе лы мі па ху чы мі квет ка мі (Sy rin-
ga vul ga ris), 10. ча ла век бліз кі ка муне
будзь па агуль нас ці по гля даў ці дзей нас ці, 
на пры клад Пётр Ма шэ раў Кі ры лу Ма зу ра ву.

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 47 ну ма ра
Дзеў ка, дзік, ка дзі ла, пу та, сту па, „Уліс”.
Ра шэн не: У лі ста па дзе кла дзі ка пу сту 

ў ка дзі.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне 

Дэм’ я нюк з БельскаПадляшскага і Міхалу 
Байко з Беластока.

Бра ніс лаў ТА РАШ КЕ ВІЧ9 працяг

(22.03. — 20.04.) Рап тоў нае зда рэн не мо жа 
шмат змя ніць у тва ім жыц ці. Маг чы мы пры ліў 
гро шай, за роб ле ных ня цяж кай пра цай — мо жа 
гэ та быць спад чы на або вый г рыш. Да 12.12. не 
за ка хай ся ў не ад па вед ную асо бу. 13-17.12. мо-
жаш пры хі ліць да ся бе ней кую гра мад скую гру-
пу. 14.12. (да 18.12.) трэ ба бу дзе ад мя ніць свае 
пра фе сій ныя пла ны; хут ка яш чэ пад вуч вай ся.
(21.04. — 21.05.) 11-12.12. мо гуць вяр нуц ца 
спра вы якіх ты яш чэ не афор міў. 9-12.12. не 
бя ры па зык. З 9.12. уда лае ля чэн не, хут кае вяр-
тан не да зда роўя. Але маг чы мыя ава рыі, апё кі, 
па ка ле чан ні; ас ця рож на з на жа мі і аг нём. Тое, 
што зда ва ла ся быць за цяж кім, зро біш пры пя ва-
ю чы. Не вык лю ча на, што бу дзеш пры му ша ны 
зме рыц ца з вон ка вай кан ку рэн цы яй — вар та 
ўзяц ца за вык лі кі. Ста рай ся не пе ра ма гаць усёй 
ца ной. Асаб лі ва ня хай бу дуць ас ця рож ныя Бы кі 
з трэ цяй дэ ка ды — не дай це ся бе аб ма нуць, уб-
лы таць у ін т ры гі.
(22.05. — 22.06.) 10-11.12. крэ а тыў насць і твор-
чая сва бо да. Але не пра буй ні чо га ані ні ко га змя-
няць сі лай. Мно га пра цы, кон чыш рас па ча тыя 
пра ек ты і зап ла ну еш но выя. Ка лі шы ку еш ся да 
важ ных раз моў пра па чуц ці і бу ду чае жыц цё, 
зра бі гэ та 11-15.12. Ста рай ся аб мі наць пра сту-
джа ных, не фар сі руй зда роўя.
(23.06. — 23.07.) Спа кой на і кры ху нуд на ва та. 
12-14.12. па ра бі па рад кі до ма; мо жаш знай с ці 
штось ці даў но за губ ле нае. На пра цы на бя рэш 
упэў не нас ці і возь меш ся за кож ны вык лік, а на-
ват кі неш ру ка ві цу кан ку рэн цыі. Нес па дзя ва ныя 
пе ра ста ноў кі ў фір ме (11-16.12.) на мо мант 
выб’ юць ця бе з рыт му (не па він ны ця бе кра-
наць), зай май ся сва і мі спра ва мі. На бя рэш апе ты-
ту на спорт, па чы най спа кой на, не на туж вай ся.
(24.07. — 23.08.) Бу дзеш раз ві вац ца і здзяй с-
няць свае ма ры. Ма рыш аб па вы шэн ні або кан-
чат ко вай рас п ра ве з кан ку рэн цы яй — бя ры ся 
ўжо з ня дзе лі 9.12.! Але 10-12.12. не заб лы тай-
ся ва ўлас ных пад ма нах. Афор міш усе спра вы, 
якія доў гі час не да ва лі ся зва рух нуц ца з мес ца. 
Доб ра скла дуц ца ад но сі ны з сям’ ёй. З 13.12. 
(да 17.12.) мо жаш вы ра шыць важ ную сар дэч-
ную спра ву. Іль вы ў трэ цяй дэ ка ды — 12-14.12. 
мо жа бу дзе це мець ква лі фі ка цый ную раз мо ву 
з за меж ным ін ве ста рам ці пра па но ву пра цоў на-
га вы ез ду за мя жу.
(24.08. — 23.09.) Ад па вед ны мо мант на но выя 
ме ра пры ем ствы. Мо жаш раз ліч ваць на раз вяз-
ку праб ле мы, якая зда ва ла ся быць над та скла да-
най. Уда лы аба рот спраў у рэ а лі за цыі аса бі стых 
пла наў. Ка лі пла ну еш хі рур гіч ную апе ра цыю, 
ідзі ў баль ні цу пас ля 9.12. Пя чон ку ўзмац няй зёл-
ка вы мі прэ па ра та мі.
(24.09. — 23.10.) Но выя пер с пек ты вы, зна ка мі-
ты клі мат для раз вою та лен таў, га ран тыі фі нан са-
вых удач. 13-17.12. бу дзеш про ста шчас лі вы. 
13-17.12. зна ка мі ты час для на ладж ван ня пра-
фе сій ных кан так таў. Ха ця 10-12.12. мо жа не 
да ста неш уся го, ча го хо чаш. З 9.12. ра дзей шы 
су стрэ чы ў спаль ні, але за тое больш раз моў. Па-
шы рыц ца ко ла зна ё мых, ся род іх бу дзе хтось ці 
вель мі ўплы во вы, хто ў бу ду чы ні пад т ры мае ця-
бе ў пат рэ бе. Ка лі хут ка зрэ а гу еш, мо жаш хут ка 
за ра біць не ма лыя гро шы.
(24.10. — 22.11.) 10-12.12. мо жаш рас ча ра вац-
ца ў чым сь ці. З 10.12. пач не хут ка пап раў ляц ца 
тваё зда роўе. Бу дзеш мець шчас лі вую ру ку да 
гро шай. Вар та та бе сха дзіць да дан ты ста. Ата-
чай ся зя лё нымі рас лі на мі. Рас с ла біш ся ўнут ра-
на, а спан тан нас ці та бе хо піць, як у ка хан ні, так 
і на пра цы. Пра вя дзеш мі лыя хві лі ны з кім сь ці но-
вым. У па ста ян ных па рах ажыў лен не па чуц цяў.
(23.11. — 22.12.) Хтось ці дасць та бе каш тоў ныя 
пад каз кі і па ра ды. Ка лі мо жаш за ра біць ней кія 
гро шы, апя рэ дзіш ін шых, прад ба чыш вы нік здзел-
кі і ска ры ста еш на гэ тым. Не ка то рыя па ры з доў-
гім ста жам гля нуць праў дзе ў во чы 8-12.12.; мо-
жа це яш чэ ўсё ўра та ваць. Мо жаш змя ніць штось-
ці ў сва ім выг ля дзе. Не да ча каў ся ад ка зу на сваё 
«Сі-Ві» — не пе ра жы вай, пра ца бу дзе.
(23.12. — 20.01.) 10-12.12. маг чы мыя апа скі, 
чор ныя дум кі, бла гія ўспа мі ны. Ця пер лепш не 
вы бі рай ся ў да лё кае па да рож жа, асаб лі ва ў ін-
шую клі ма тыч ную зо ну. Да сяг неш па ра зу мен не 
ў важ най спра ве. На сту піць зблі жэн не і поў нае 
па ра зу мен не з суп ра цоў ні ка мі.
(21.01. — 19.02.) 9-11.12 здаў на тур бу ю чая 
ця бе праб ле ма раз вя жац ца са ма. Усё ж цяж ка 
бу дзе та бе за ся ро дзіц ца і ска заць ча го хо чаш. 
Ад чу еш ду х са пер ні цтва, што зма бі лі зуе ця бе да 
пра цы, але мо жа ўнес ці нез да ро вую ат мас фе ру 
ў ка лек тыў. У ма стац кай кар’ е ры спры яе Ве не-
ра, але 10-12.12. не ўпі рай ся быць зор кай. Пас-
ля 9-10.12. зва рот ны мо мант у хва ро бе. Пла ны 
і на ме ры ўпа рад ку юц ца і на бя руць ім пэ ту.
(20.02. — 21.03.) 10-12.12. не стань ах вя рай 
ашу кан цаў; маг чы мыя не па ра зу мен ні ў па ры. 
Ці ка выя лю дзі ад чу юць у та бе брат нюю ду шу 
і па шу ка юць тва ёй кам па ніі. Тое што ім зап ра па-
ну еш ця пер, вер нец ца да ця бе шмат к роць. Аказ-
вай доб рае сэр ца лю дзям. На пра цы бу дзеш ад-
каз ны і ад важ ны, гэ та пры ня се плён.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

ЗАПРАШАЕМ
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Р
а ней быў кры ху тут пі саў пра пе ра
бу до ву чы гу нач най лі ніі па між Бе
ла сто кам і Бель скам. Тая лі нія ўжо 
пра цуе, а ў чар гу для аб наў лен ня 

стаў чар го вы ад рэ зак ко ліш няй Бе рас цей
скаГра еў скай чы гун кі па між Бель скам і Ча
ром хай. Ра шыў я ця пер па гля дзець як тут 
вы гля дае пра цэс аб наў лен чых прац.

Ад п раў ля ю ся з пры пын ку Бе ла стокСта
ды ён. Тут зноў на віз на — ка ля пры пын ку 
мае кан чац ца раз ма шы ста бу да ва ная Тра
са Не пад лег лас ці, якая па чы на ец ца з Эл
ц кай ша шы. Ад на вет ка гэ тай ша шы мае 
па вяр нуць у Кля о сін і да лей у на прам ку Ла
паў. І вось гэ тая вет ка мае пра лег чы панад 
чы гу нач ны мі пу ця мі ўпры тык са зга да ным 
пры пын кам. Ужо за лі ва юц ца бе тон ныя апо
ры для ві я ду ка пад гэ тую вет ку.

А на пры пын ку па ка заль нік нап рам каў 
ру ху цяг ні коў — адзін па каз вае га лоў ны вак
зал Бе ла сто ка, а ў дру гі бок Ча ром ху і Гай
наў ку. Зна чыць абя ца нае аб наў лен не пу ці 
між Бель скам і Гай наў кай быц цам на бі рае 
ранг фак та...

Цяг нік у нас — бо цяг нец ца, а ў больш 
паў д нё вых сла вян гэ та влак — бо, ві даць, 
ва ла чэц ца. Ця пер, па но вых рэй ках, хут
чэй. За ак ном асен нія кра я ві ды. Пой ма 
Нар вы ка ля Страб лі па да ец ца быць вя лі кім 
люст рам, ад но толь кі тое люст ра гу ста 
за рос лае зру дзе лым тра ва сто ем. За Страб
ляй ссе ча ны ста рыя пры да рож ныя вер бы, 
у ле се па між Гу са ка мі і Рай скам кры ху 
вы ва ра таў, якіх, ма быць, ніх то не пры бя рэ. 
Маг чы ма, што ў ра ней шы, люд ны ў вё сках 
час, тыя вы ва рат ні даў но ўжо абаг ра ва лі б 
вя ско выя ха ты. Але ў вя ско вых ха тах што
раз менш ка му грэц ца.

У Бель ску пе ра сад ка на ня рэй ка вы аў
то бус. Па вод ле ба ча ных ра ней мною раск
ла даў яз ды цяг ні коў ме лі яны спы няц ца 
ў Ры го раў цах. Ка лі аб наў ля лі чы гун ку між 
Бе ла сто кам і Бель скам, то за ступ ны аў то
бус за яз джаў як най б лі жэй тра ды цый ных 
чы гу нач ных пры пын каў. Ду маў я што і на 
чар го вым ад рэз ку так бу дзе. Яш чэ спы таў 
кан дук тар ку ці аў то бус за е дзе пад пры пы
нак у Ры го раў цах, ці толь кі ў вё ску; ад ка
за ла, што ў вё ску. Не па даз ра ваю ні я кай 
не ча ка нас ці, але ў Ма лін ні ках той аў то бус 
паш па рыў пра ма ў на прам ку Су ха воль цаў, 
па кі да ю чы Ры го раў цы паза сва ім мар ш ру
там. Тая ж кан дук тар ка ця пер па ін фар ма
ва ла мя не, што пры пы нак Ры го раў цы быў 
у Ма лін ні ках...

За ехаў та ды ў Су ха воль цы, ад куль да чы
гун кі кры ху да лей, чым з Ры го раў цаў. Зай
шоў у кра му, што пры ад га лі на ван ні да ро гі 
ў Вуль куВы га ноў скую, а за ад но і ў на прам
ку чы гу нач на га пры пын ку Су ха воль цы. На 
кра ме на ват шыль ды ня ма, толь кі пе рад 
кра май шыль да ней ка га бро ва ра. Уся рэ дзі
не па жы лы па куп нік і та кая ж пра да вач ка. 
Да зво лі лі мне спра віц ца па за чар го ва, бо, 
ві даць, у іх бы лі ней кія на ві ны для больш дэ
та лё ва га раз г ля ду.

Да ро га з Су ха воль цаў да ад най мен на га 
чы гу нач на га пры пын ку ў не да лё кай яш чэ 
даў ні не пра ля га ла ся род па лёў. За раз 
шмат тых па лёў за рас ло ма ла дым яш чэ 
ле сам, част ка іх аб са джа на за пуш ча ны мі 
па рэч ка вы мі ку ста мі. Ба дай у кан цы мі ну
ла га ста год дзя ад к рыў ся за меж ны по пыт 
на чор ную па рэч ку, які і вык лі каў шмат лі кія 
на са джэн ні яе ку стоў, а пас ля тая шмат лі
касць пры вя ла да ма са ва га спа ду цэн і да 
не рэн та бель нас ці па рэч ка вых план та цый; 
ця пер на іх шпар ка гас па да рыць пры ро
да. Яш чэ дзені дзе ста яць у по лі адзі но кія 
гру шы. Пры даў нім пе рак ры жа ван ні да рог 
аб га ро джа ны драў ля ным пло там цэ мен т ны 
крыж, па стаў ле ны ка лісь як ах вя ра дзе ля 
зда роўя Дзміт рыя і Ва сі лія, а да лей Ан ны 
і Оль гі. По бач рас па да ец ца за га ра да для ка
роў, у якой ка ло дзеж з бе тон ных кру гоў...

Но выя чы гу нач ныя рэй кі ўжо прак ла дзе
ны, ля жаць роў нень ка, быц цам строй сал
дат, ча ка ю чы з’яў лен ня важ най пер со ны; 
рэй кі га то вы ўжо пры няць на ся бе цяг ні кі. 
На пры пын ка вых стэн дах раз меш ча на ін
фар ма цыя, што з 9 снеж ня ўсту піць но вы 
раск лад ру ху цяг ні коў, а чы гу нач ны рух вер
нец ца на рэй кі.

На чы гу нач ным на сы пе, які быў прад ба
ча ны для двух пу цей, ця пер адзін пуць на 
ад нос на вы со кай шчэб не вай пад сып цы. 
На мес цы дру го га пу ці све жыя яш чэ сля ды 
лю дзей і ма шын. Паза ме жа мі чы гу нач на га 
на сы пу дзені дзе ра стуць яб лы ні, на якіх 
яш чэ кра су юц ца цал кам са ка ві тыя яб лы кі 

— та кі ка ля чы гу нач ны са док. Па каз ва ец ца 
і па ляў ні чая выш ка, якая ўспе ла ўжо аб
рас ці кру гом ле сам. Яш чэ двац цаць га доў 
та му з акон по ез да мож на бы ло па ба чыць 
ад лег лую ка ля трох кі ла мет раў ад чы гун кі 
во лен скую цар к ву; за раз та маш ні кра я від 
за вя за ны ма ла дым ле сам, які з праг рэ сі ра
ван нем ча су па ста лее, з’я віц ца ўсход нес
цен ная пуш ча. Яш чэ за хоў ва юц ца ла пі кі по
ля; на мя жы ад на го з іх паў ты ка ны кво лыя 
ша сты з за ве ша ны мі на іх ста ры мі воп рат
ка мі, што ма юць ад пудж ваць ня про ша ных 
у по лі гас цей з ак ру жа ю чых ля соў. А по бач 
по ля ў ля ску ва ля ец ца ўсё тое, што ў свой 
мо мант аказ ва ла ся ліш нім у гас па да ро вых 
ру ках... На ад хо не чы гу нач на га на сы пу за
лег лі і тры рэй кі, ма быць па кі ну тыя ней ка му 
бе раж лі ва му гас па да ру. Бо ме тал ту тэй
ша му на ро ду па трэб ны, на што па каз вае 
і ага ро джа ад на го з маст коў, дзе спі ла ва ны 
га ры зан таль ныя част кі по руч няў; вер ты
каль ныя яш чэ аста лі ся. На пе ра ез дзе ка ля 
Ры го раў цаў ма шы ны пра коп ва юць раў чак 
для прак лад кі ка бе ля.

А мне, іду чы крок за кро кам па чы гу нач
ным на сы пе, прый ш ло ў га ла ву пы тан не, 
коль кі фур ма нак зям лі трэ ба бы ло на ва зіць 
на адзін та кі крок на сы пу, на сы пу для двух 
пу цей. Пяць даў ніх жа лез ня коў хі ба ма ла
ва та, маг чы ма, што на адзін крок на сы пу 
трэ ба бы ло ў ся рэд нім звез ці ка ля дзе ся ці 
фур ма нак, а на метр то і два ра зы больш. 

Бе рас цей скаГра еў скай чы гун кі 212 кі ла
мет раў, звыш двух сот ты сяч мет раў, ка ля 
ча ты рох мі льё наў фур ма нак. Нап ра ца ва
лі ся — і лю дзі, і ко ні; пра ка лес ні каў, ры ма
раў ці ка ва лёў не згад ва ю чы, не згад ва ю чы 
пра якас ную драў ні ну, ва ло выя шку ры ці 
дзяр но вую ру ду...

Дзяр но вая ру да маг ла за да во ліць 
пат рэ бы ка валь ска га ру ка дзел ля, але 
ўжо вы раб чы гу нач ных рэ ек па тра ба ваў 
больш ма гут най і па коль кас ці, і па якас ці 
жа лез най сы ра ві ны. І бы ло гэ та на той час 
пы тан не дзяр жаў най важ нас ці. І ка ля па ло
вы ХІХ ста год дзя ду ма лі цар скія мі ніст ры, 
у якім на прам ку скі ра ваць дзяр жаў ныя рэ
сур сы — на раз віц цё ўлас на га зда бы ван
ня жа лез най ру ды і ўлас най вы твор час ці 
рэ ек, па ра во заў, гар мат ных сна ра даў, ці 
на куп лю ў за меж жы га то вых рэ ек, па ра во
заў і гар мат ных сна ра даў. Та дыш ні мі ністр 
фі нан саў Мі ха іл Рэй тэрн пі саў ца ру Аляк
сан д ру ІІ: „Ва ше му Им пе ра тор ско му Ве ли
че ству из вест но мое убеж де ніе, что раз ви
тіе у нас рель со ва го и не ко то рыхъ дру гихъ 
гор ныхъ про из водствъ со став ля етъ од но 
изъ жиз нен ныхъ ус ло вій бу ду ща го эко но
ми че ска го со сто я нія Рос сіи. По сте пен ное, 
но по воз мож но сти бе зот ла га тель ное 
раз ви тіе рель со ва го, пу шеч на го, какъ 
сталь на го, такъ и чу гун на го про из водствъ, 
вы дел ки у насъ бро ни и т. п. об лег читъ ту 
тя же лую дань заг ра нич ныхъ пла те жей, 
ко то рые ны не тя го те ютъ на на шемъ го
су дар ствен номъ кре ди те. Рос сіи не об хо
ди мы же лез ныя до ро ги, оста нав ли вать 
со о ру же ніе же лез ныхъ до рогъ впредь до 
до ста точ на го раз ви тія рель со ва го про
мыс ла, толь ко что на чи на ю ща го ся, оче
вид но не воз мож но; но съ дру гой сто ро ны 
столь же оче вид но, что, не бу детъ у насъ 
рель совъ — не мо жетъ раз вит ь ся гор ный 
про мы селъ, ес ли все на ши до ро ги бу дутъ 
со о ру жа е мы изъ рель совъ, до пу ска е мыхъ 
без пош лин но изъ Ан г ліи”. А з гэ тай па лі
ты кай зда ры ла ся асеч ка; эн цык ла пе дыя 
Брок хаў за: „Пра ви тель ствен ные за ка зы 
раз да ва лись за во дам, ко то рые боль шей 
част ью бы ли рас по ло же ны вне ме сто рож
де ний рус ских же лез ных руд и рус ско го 
ми не раль но го топ ли ва, вслед ствие че го 
про из вод ство рель сов хо тя и до стиг ло 
зна чи тель но го раз ви тия, но сталь при 
этом на 2/3 вы ра ба ты ва лась из иност ран
но го чу гу на, на иност ран ном же го рю чем 
ма те ри а ле, и жер т вы, по не сен ные го су
дар ствен ным каз на чей ством, не при ве ли 
к уси ле нию раз ра бот ки оте че ствен ных 
по дзем ных бо гатств”.

Вар та тут так са ма ўлі чыць і тое, што 
трэ ба бы ло вель мі мно га рэ ек для чы гу
нак аг ром ні стай ім пе рыі, та му прак лад ка 

лі ній іш ла да во лі па мяр коў ны мі тэм па мі. 
Для прык ла ду, чы гун кі ў на шым на ва кол лі 
па яў ля лі ся ў на ступ най чар го вас ці: з Вар
ша вы ў Ро гаў і Ло віч у 1838 го дзе, з Ро га
ва ў Чан ста хо ву ў 1845 го дзе, у на ступ ны 
двух га дах пра доў жа ная да дзяр жаў най ра
сій скааў ст рый скай гра ні цы. У 1860 го дзе 
з Ло ві ча ў Кут на. У 1862 го дзе з Дзвін ска 
це раз пад ві лен скае Лан д ва ро ва ў Коў на 
і Вар ша ву — та ды цяг ні кі ўпер шы ню за ві
та лі на Бе ла сточ чы ну. У 1865 го дзе з Дзвін
ска ў По лацк і Ві цебск ды з вар шаў скай 
Пра гі ў Сед ль цы і Лу каў. У 1871 го дзе са 
Сма лен ска ў Брэст. У 1873 го дзе з Брэ ста 
ў Гра е ва і ў Ко вель. У 1886 го дзе з Бе ла
сто ка ў Ба ра на ві чы. У 1887 го дзе з Брэ ста 
ў Холм і з Сед ль цаў у Мал кі ню. У 1893 го
дзе лі нія Ла пы — Аст ра лэн ка — Мал кі ня. 
У 1895 го дзе з Бель ска ў Гай наў ку. У 1897 
го дзе з Гай наў кі ў Бе ла ве жу, у на ступ ным 
з Лу ка ва ў Люб лін. У 1899 го дзе з Алі ты 
ў Грод на (це раз Су вал кі і Аў гу стаў). У 1906 
го дзе з Ваў ка вы ска ў Сед ль цы, у на ступ
ным з Ваў ка вы ска ў По лацк і Ба ла гое. На
ват у вай ну, у 1916 і 1917 га дах бы ла зда
дзе на лі нія з Нар вы це раз Пскоў у По лацк. 
З та го ча су но выя чы гу нач ныя лі ніі ў на
шым на ва кол лі, па сут нас ці, не па я ві лі ся.

Ка лі згад ка пра вай ну — чы гун ка бы ла 
вель мі важ ным стра тэ гіч ным фак та рам 
і за яе вя ло ся заў зя тае зма ган не. І за той 
ме на ві та ад рэ зак, па якім я прай шоў ся ад 
Су ха воль цаў да Ры го раў цаў; ка ля апош няй 
мяс цо вас ці па мет кі та го кры ва ва га зма ган
ня — вай ско выя мо гіл кі пе ры я ду Пер шай 
су свет най вай ны. Між Ры го раў ца мі і Вуль
кайВы га ноў скай ра сій скія і ня мец кія ва ен
ныя мо гіл кі, між Ры го раў ца мі і Ма лін ні ка мі 
— ня мец кія. На апош ніх па ха ва ны сал да ты 
175 кай зе раў ска га пя хот на га пал ка. Полк 
быў у скла дзе 36 пя хот най ды ві зіі, якая ў па
чат ку вай ны ва я ва ла ка ля Гол да па, а ўжо 
з ве рас ня 1914 го да зма га ла ся ка ля Ра да
ма і Ло дзі. У лі пе ні 1915 го да фар сі ра ва ла 
Нар ву ка ля Пул ту ска, 812 жніў ня вя ла баі 
ка ля Аст ро ві і Зам б ра ва, а з 19 па 25 жніў
ня бі ла ся на под сту пах да Бель ска. 6 і 7 
ве рас ня вя ла бой за Ваў ка выск, а з кан цом 
ве рас ня бы ла пе ра кі ну та за за ход ні фронт, 
у Бель гію і Фран цыю...

За ступ ны аў то бус, што пас ля ня дзель
на га поў д ня ад п раў ля ец ца з Ча ром хі ў на
прам ку Бе ла сто ка, за паў ня ец ца па са жы ра
мі амаль біт ком, га лоў ным чы нам школь най 
мо лад дзю. Па буд нях на ро ду ез дзіць знач
на менш. І толь кі ці ка ва, коль кі па са жы раў 
па е дзе ў бу ду чы ні па вет цы па між Бель скам 
і Гай наў кай; і ў буд нія, і ў свя точ ныя дні. 
І ў ган д лё выя — се ра ду ў Гай наў цы і чац
вер у Бель ску...

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

Чы гун ка 
з гі ста рыч ным 

зме стам

 Крыж у Рыгораўцах


