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Мастацкія сустрэчы è3

Наш Тарашкевіч è8

працягF4

На працягу конкурсу (пачаўся ў 1996 
годзе) прыняло ў ім удзел амаль 900 
асоб. Сёлета 44 удзельнікі даслалі 45 
камплектаў прац, разгляданых у дзвюх 
узроставых катэгорыях: І група — дзеці 
і моладзь пачатковых школ і гімназій і ІІ 
— вучні сярэдніх школ і дарослыя.

— Самы цяжкі шлях — працаваць 
у літаратуры, — яшчэ раз адзначыла 
старшыня журы, вядомая беларуская 
паэтэса з Бельска Надзея Артымовіч 
(у журы працавалі з ёю вядомыя прафе
сіяналы ў слове — літаратуразнавец, 
крытык і пісьменнік з Гродна Янка Трацяк 
ды выдатны польскі паэт Юры Плютовіч). 
— Гэта значыць настойлівая самастой
ная праца, быццё ў культуры, і чытанне, 
чытанне, чытанне! Конкурс дае шанц 
сканцэнтраваць свае сілы, дае магчы
масць канфрантацыі. Гэта ёсць таксама 
і вялікая набілітацыя — сам друк твораў 
у „Ніве” з’яўляецца вялікай узнагародай. 
Чакае вас праца, чытанне, праца над сва
ім беларускім словам. Бесперапынная, на
стойлівая, бывае што і пакутная праца.

Чарговы раз шматлюдна (18 асоб) 
прыслалі свае літаратурныя спробы вучні 
з міхалоўскай школы (на XVI «Дэбюце» 
выступіла была адна вучаніца), у якой 
аднавілася навучанне беларускай мове; 
тры аўтаркі вылучаны — «Малгажата» 
Маргарыта Садоўская з Шымак заня
ла першае месца за паэзію, «Сільвія» 
— Сільвія Грыка з Міхалова, а дэбютант
ка «Мад» — Мальвіна Банасюк вылучана 
за свае вершы. Матывавала сваіх пада
печных да такога калектыўнага ўдзелу 
ў прэстыжным літаратурным конкурсе на
стаўніца беларускай мовы Эмілія Грыка, 
родам з Новага Ляўкова Нараўчанскай 
гміны, якая, дарэчы, магла б, як і настаў
ніца з Нараўкі, таксама таленавітая аў
тарка Анна Кандрацюк, натхнёная сваімі 
вучнямі, прыслаць свае творы, хаваныя 
дагэтуль у шуфлядзе стала, на конкурс 
і апынуцца нават сярод пераможцаў, па
між сваімі былымі выхаванцамі (ІІ месца 
сярод дарослых аўтараў заняла Анна Кан
драцюк, якая жыве ў Дубінах Гайнаўскай 
гміны).

Трэба адзначыць дзве гміны — Міха
лоўскую і традыцыйна ўжо Нараўчан
скую, з якой найбольш удзельнікаў — 
і вучняў пачатковай школы, і гімназіі, якіх 
заахвочваюць да пісання дзве настаўніцы 
— Анна Кандрацюк (паэтычны «Хтосьці») 
і Ліля Тарасэвіч. У Нараўчанскй гміне 
штогод назіраецца сапраўдны высып аў
тараў, адважваюцца нават і немаладыя. 
Удзельнікаў, якія маюць або мелі дачынен
не да Нараўчаншчыны — зноў хіба адна 
трэць канкурсантаў. Грамадой удзельнікі 
конкурсу прыбываюць таксама на ўрачы
стую сустрэчу ўсіх аўтараў, вылучаных уз
нагародай і не вылучаных, але са спадзя
ваннем на тое, што маюць шанц выказац
ца ў родным слове і можа нават пайсці 
нялёгкай сцежкай літаратара. І з надзеяй 
на друк сваіх тэкстаў, спачатку ў «пітомні
ку» «Нівы» і «Зоркі».

— Удзел у конкурсе і друк твораў з’яў
ляецца таксама вялікім вылучэннем і на
білітацыяй, — паўтарае аўтарам Надзея 
Артымовіч і ўспамінае: — Я памятаю свой 
дэбют у „Ніве” ў 1970 годзе, пасля якога 
я проста лунала над Варшавай!

У транспарце нараўчанам як заўжды 
дапамагае войт Нараўчанскай гміны Міка
лай Павільч. Ён добра ведае аб тым, што 
свае паэты і мастакі з’яўляюцца адной 
з лепшых візітных картак гміны. Праўда 
гэта ці не, што ў Нараўчанскай гміне 

і прынарваўскай ваколіцы „найбольшая 
шчыльнасць пражывання паэтаў”? Але 
яшчэ не ўсе яны паказалі плён свайго 
натхнення і працы, бо штогод паяўляюцца 
дэбютанты, таксама сярод немаладых аў
тараў. Сёлета вылучаны бывалы народны 
шоумен, сват і брат, які выступаў у сямі
дзясятыя гады ў гурце «Сямяне», а і сёння 
вядзе розныя мерапрыемствы з гумарам, 
спевам і танцам — Янка Шыманюк. Ён жа 
сёлета вылучаны за свае сатырычныя 
вершы, разарваў наблівую юбілейную 
імпрэзу тэмпераментна і дасцпіна сваім вы

ступам. А былі і іншы майстры галасістыя, 
пераможцы «Дэбюту» ў слове — лаўрэат 
ІІІ месца ў другой групе, спявак з «Нараў
чанак», сам з Альхоўкі — Мікалай Вара
нецкі, «Незабудка» зпад Нурца (цяпер 
у Беластоку) Надзея Карчэўская (78 га
доў), якой хвалюючы тэкст успамінаў пра 
яе жыццё здабыў ІІ месца ў прозе. Яна, 
быўшы маленькай, хадзіўшы ўжо нават 
у школу, ад ваеннага пераляку не магла 
слова сказаць. Дзякуючы малітве маці на 
Святой Гары «загаварыла, а нават заспя
вала»... Творы ўдзельнікаў, неабавязкова 

ў гэты раз узнагароджаных, становяцца 
народным песнямі, як вершы Мікалая Ва
ранецкага (спяваюць іх між іншым «Цаг
лінкі») ці пушчанкі Валянціны Мядзведзь, 
цяпер з Беластока, якой словы да песень 
узяў гурт «Лайланд». Па першае месца 
ў гэты раз у прозе сягнула таксама былая 
жыхарка Семяноўкі Нараўчанскай гміны, 
нянечка ў гайнаўскім шпіталі Ірэна Лукша 
— «Палявая». Яе кароткі тэкст кранае ду
шу, а расказвае пра тое, што аўтарка ба
чыць кожны дзень, пасярод прыроды і лю
дзей. Пра гэта і пішуць аўтары, незалежна 
дзе жывуць і што робяць — як «Ясень» 
Кастусь Целушэцкі з Новага Ляўкова, 
што дабывае красу з драўніны, гаспадар 
і грыбнік, музыка і аніматар культуры «хута
ранін» з Гарадка Янка Карповіч (падборка 
яго смачнай і спелай прозы будзе друка
вацца ў прэстыжным часопісе ў Беларусі), 
гаспадыня і майстрыха, ткалля і каравайні
ца «Дачушка» Люба Саковіч з Юшкавага 
Груда і яе пляменніца «Зямлячка» Аля 
Ясвіловіч з Семяноўкі, земляробка. «Ру
кадзельніца» з Плянты Галіна Бірыцкая, 

Загаварылі 
і заспявалі

Завяршыўся чарговы — XX — Агульнапольскі 
конкурс беларускай паэзіі і прозы 
«Дэбют», сарганізаваны „Нівай” . Удзел у ім 
прыняло 44 літаратараў-аматараў з усёй Польш-
чы. У час урачыстага мерапрыемства 10 снежня 
2017 года былі зачытаны самыя лепшыя творы. 
Маладыя і старэйшыя аўтары з вялікім хваляван-
нем прынялі ўзнагароды за свае творчыя поспе-
хі з рук старшыні Беларускага саюза ў Польшчы 
Яўгена Вапы і старшыні Саюза беларускіх пісь-
меннікаў Барыса Пятровіча Сачанкі.

якой вышываныя працы паказваліся на 
90 выставах, прывезла свае спелыя, пры
гожыя і разумныя вершы разам з цудным 
кошыкам з роднымі кветкамі — папяровы
мі макамі, рамонкамі, куколямі і васількамі, 
які зрабіла на «малы» юбілей «Дэбюту» 
— такія кветкі не адцвітуць! Дзякуем! Па
свойску «Чорным хлебам» назваў сябе на
стаўнік Славамір Кулік з Гайнаўкі, а свой
скі і звычайны, родны «Лісток» узяла на 
сваё імя Вера Русіновіч з Нарвы (вылучэн

vТэкст і фота 
Міры ЛУКШЫ
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Сваімі вачыма

«Гыгэна»

Ёсць такі дзень

Беларускі
выбарчы таталізатар

Ёсць чац вёр тая пад ра ні цу — сло вы 
про ста быц цам з пес ні май го лю бі ма га 
Ле а нар да Ко э на. Па ды ма ю ся з лож ка 
ў зад вор ках Бе ла веж скай пуш чы. Па да ю
ся на шпа цыр, па коль кі ха чу про ста пас
па кай нець ад эмо цый, якія цяг нуц ца за 
мною апош ні мі га дзі на мі і дня мі. Не як так 
дзіў на па чы наю ся бе ад чу ваць, бо што 
раз больш ду маю пра ім г нен насць свай
го зям но га пра мі нан ня. Гля джу на дрэ вы, 
якім больш за ма іх пяць дзя сят з ліш нім, 
а якія яш чэ бу дуць рас ці ўверх і ўшыр кі. 
Толь кі злыя вет ры мо гуць вы вер нуць 
спа кой пуш чан скай год нас ці. Гля джу 
і за дум ва ю ся над ці хі міці хі мі сло ва мі, 
якія пат ра пі лі ў лі та ра тур ную пра сто ру. 
Іду па да ро зе, якая вы нош вае на са бе 
жы вёль ную і ча ла ве чую мі тус ню. Быц цам 
зі мо вая па ра, а тут з ра ні цы цёп ла — ад
чу ва ец ца во сень скі пах па вет ра. Не як 
аў та ма тыч на па чы наю ду маць, што яш чэ 
мо гуць рас ці гры бы — зя лён кі.

Кож на му ма рыц ца сваё. У кож на га 
свая лі та ра ту ра. За дум ва ю ся над на
шым пад ляш скім ку соч кам све ту, у якім 
мо жа сці ша на адыс ці ў за быц цё бе ла ру
скае сло ва. Сло ва на да ро зе, быц цам 
страль цоў скае се на на ас фаль це. Як 
гэ ты свет бу дзе вы гля даць без на ту раль
напры род на га бе ла ру ска га гу ку? Гу ку 
раз моў, сва рак, хрыс цін ці па ха ван няў. 
Гу ку што дзён нас ці, а не толь кі на ўро
ку бе ла ру скай мо вы. Мо жа гэ та цем ра 
дос віт ку пры но сіць і змроч ныя дум кі пра 
наш лёс. Пе рад ва чы ма і ў га ла ве ўзні ка
юць пы тан ні пра тое як быць і вы жы ваць 
на ша му тыд нё ві ку. Ці «Ні ва» ў змо зе 
выт ры ваць чар го вы год з так мі зэр най 
да та цы яй? Та му, Ша ноў ныя Чы та чы, у гэ
тым мес цы пры во джу фраг мент свай го 
лі ста ў Мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў і ад
мі ніст ра цыі на конт фі нан са вай сі ту а цыі 
тыд нё ві ка:
«Zaproponowana przez Państwo kwota 
nie jest w stanie zabezpieczyć płynnego 
wydawania naszego tygodnika i sprostania 
chociażby zobowiązaniom wynikającym 

z urealnienia płatności fi nansowych wo-
bec takich instytucji jak ZUS, czy Urząd 
Skarbowy, wynikających między innymi ze 
zmian w ustawodawstwie pracy. Od 2008 r. 
obserwujemy systematyczne zmniejszanie 
środków fi nansowych na naszą redakcję 
i obecnie proponowana kwota jest na 
po ziomie najniższym od 2006 r. Poniżej 
przedstawiamy Państwu zestawienie tych 
dotacji na przeciągu ostatnich dwunastu lat.

 
Rok   2006       -      593.776,00
Rok   2007       -      594.000,00
Rok   2008       -      537.300,00
Rok   2009       -      494.000,00
Rok   2010       -      480.300,00
Rok   2011       -      492.000,00
Rok   2012       -      495.000,00
Rok   2013       -      492.000,00
Rok   2014       -      470.500,00
Rok   2015       -      492.000,00
Rok   2016       -      492.000,00
Rok   2017       -      495.000,00
Rok   2018       -      470.000,00

 Z powyższego zestawienia wynika, że 
wykonywanie przez Radę Programową 
Tygodnika „Niwa” swojego najważniejszego 
zadania wydawanie tygodnika białoruskiej 
mniejszości narodowej na wskazanej 
prze strzeni czasowej spotyka się z coraz 
większymi problemami i ograniczeniami. 
Proponowana przez Państwa kwota dla 
gazety z 60-letnią tradycją i renomą w prak-
tyce może oznaczać w 2018roku likwidację 
pisma niezwykle zasłużonego dla polskiej 
i białoruskiej kultury. Byłby to niezwykły 
chichot historii na obchodzone w przyszłym 
roku stulecie niepodległości państwa pol-
skiego. 

Odpwiedzialność za losy pisma, jego 
poziom dziennikarsko–edytorski, oraz 
wspaniały zespół redakcyjny nie pozwala 
mi zaakceptować Państwa propozycji 
i zgodzić się na na dalsze burzenie i ob-
umar cie jednego z fi larów istnienia każdej 
mniejszości narodowej – prasy w swoim 
języku ojczystym.

 W związku z powyższym wnioskuję o  
zwiększenie dotacji na wydawanie tygodnika 
„Niwa” w języku białoruskim na 2018 r.»
   Z poważaniem

Do wiadomości:
Helena Podgórska – Naczelnik Wydziału 
Departamentu Wyznań Religijnych oraz 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Przedstawiciele mniejszości białoruskiej 
w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości 
Narodowych
Posłowie  Sejmu RP
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У Бе ла ру сі стар та ну ла чар го вая вы бар
чая кам па нія. Сло ва стар та ну ла бе зу моў на 
тут за над та гуч нае, але ж ней кі рух звя за ны 
з вы ба ра мі ад быў ся. Ка мі сіі ство ра ны, ак
ру гі на рэ за ны, на зі раль ні кі, у тым лі ку і я, 
на зі ра юць, па ся джэн ні пра хо дзяць, усё як 
у лю дзей. Вось толь кі пе ра мож цы яш чэ афі
цый на не аб’ яў ле ны. Мож на бы ло б і аб’ я
віць. Мяр кую, што ўсе яны ўжо вя до мы, але 
ўсё па він на быць у свой час.

На мі ну лых вы ба рах у пар ла мент гэ та 
зра бі ла не за леж ная прэ са. І прак тыч на 
без па мы лак. Абыш лі ся на ват без ана лі зу 
прад ка зан няў Наст ра да му са. Сва і мі сі ла мі 
ад га да лі амаль усіх. Та кой лёг кай за гад
кай бы ло толь кі тое, коль кі апа зі цы я не раў 
пра пус цяць у наш сла ву ты бе ла ру скі пар
ла мент. Я лі чыў, што ані вод на га. А адзін 
з сяб роў ка мі сіі, дзе я на зі раў, ска заў, што 
пра пус цяць двух. Пас п ра ча лі ся. Я пра йграў 
дзе сяць бак саў.

Не, я не шка дую тых бак саў. Га лоў нае, 
каб гэ тыя два ад апа зі цыі нап ра ца ва лі на 
іх. Та ды не так крыў д на бу дзе за сам факт 
прой г ры шу, бо па цяр пеў перш за ўсё 
мой аў та ры тэт як па лі тыч на га ана лі ты ка. 
Па цяр пеў пуб ліч на і га неб на, бо пра йграў 
я сяб ру ка мі сіі, яко га лі чыў прыз на ча ным 
і які ў вы ба рах не раз бі ра ец ца і на ват імі не 
ці ка віц ца. І ка лі я яго за раз суст ра каю на 
ву лі цы, то са рам лі ва апу скаю во чы і буб ню 
са бе пад нос:

— Па ду ма еш, ад га даў! Пат ра бую рэ ван
шу!!! Я і на гэ тых вы ба рах зноў бу ду на зі
раль ні кам. А ён зноў бу дзе сяб рам ка мі сіі. 
Ні чо га не мя ня ец ца. Поў ная бе ла ру ская 
ста біль насць. Та му я яго зноў суст рэ ну на 
вы бар чым участ ку. І ў мя не з’я віц ца шанц 
адыг рац ца.

Я на гэ ты раз ра шу ча наст ро е ны пас п ра
чац ца не толь кі з гэ тым, але і з ін шы мі сяб
ра мі ка мі сіі на гэ ты конт. І не толь кі з ка мі сі
яй, а з усі мі хто хо ча. І бу ду ста яць на тым, 
што не прой дзе ані во дзін апа зі цы я нер. 
А ў май го апа нен та, ка лі та кі з’я віц ца, ёсць 
над чым па ла маць га ла ву. Ці ка ва, якую ён 
вы бя рэ ліч бу ад ад на го да ся мі. Тактак, да 
ся мі. Ме на ві та столь кі кан ды да таў вы лу чае 
ўся аб’ яд на ная апа зі цыя ў га рад скі са вет 
па го ра дзе Га род ня на ўсе трыц цаць ак ру

гаў. Ат рым лі ва ец ца — адзін апа зі цы я нер на 
4,285 ак ру гі. Ліч ба па да дзе на з лёг кім ак руг
лен нем на ка рысць апа зі цыі.

Не па ду май це толь кі, што я даю гэ тыя 
мак сі маль на дак лад ныя ліч бы для та го, 
каб кі нуць цень на на шу апа зі цыю. Ні 
ў якім ра зе! Я і сам апа зі цыя! І не як на
ват быў у га на ро вым спі се 200!!! Ну тут 
я ка неш не заг нуў пра „га на ро вы”. Ну не 
та кім ужо і га на ро вым з’яў ля ец ца той спіс. 
Праў да, на той час я ду маў, што ён та кі. 
Ох як мы зма га лі ся за тое, каб ту ды па тра
піць! Кон курс быў боль шы, чым на са мую 
прэ стыж ную па са ду. Ка лі нех та за быў ся, 
то я на га даю, што „Спіс 200” быў зац вер
джа ны аб’ яд на най апа зі цы яй, а са ма ліч ба 
аз на ча ла 200 са мых леп шых і па ва жа ных 
на ро дам апа зі цы я не раў, і што толь кі яны 
ма юць пра ва ба ла та вац ца ў пар ла мент ад 
імя апа зі цыі! Вось на га даў! Ну а пра тое, 
што ніх то з гэ тых леп шых у пар ла мент не 
пат ра піў, я на гад ваць не бу ду. Вы і так пра 
гэ та ве да е це.

Ну дык вер нем ся да на шых ліч баў. Ліч бы 
я даю не для та го, каб па ка заць сла басць 
або муд расць апа зі цыі, нас, зна чыць, 
ра зам са мной ук люч на, а вы ключ на для 
май го апа нен та, які ад ва жыц ца пас п ра чац
ца са мной пра коль касць апа зі цы я не раў 
у но вым га рад скім са ве це Га род ні. Так што 
стаў кі пры ма юц ца. Спя шай це ся. Шан цы 
вый г раць у ма іх апа нен таў гэ тым ра зам 
вель мі вы со кія, бо вы ба ры ад бу дуц ца 18 лю
та га 2018 го да. Ад ны ва сям нац цат кі. А для 
мя не гэ та не са мая шчас лі вая ліч ба. Ба ю ся, 
што я прай г раю ўсім, не за леж на ад та го, 
якую ліч бу ад ад на го да ся мі вы бя рэ мой 
апа нент. Ба ю ся што я прай г раю на ват, ка лі 
ён вы бя рэ ліч бу во сем.

Толь кі пе рад тым як пры маць стаў кі, 
трэ ба злё таць і вы свет ліць як афі цый на за
рэ гіст ра ваць гэ ты та та лі за тар. Вось да пі шу 
і па бя гу выс вят ляць. У нас з гэ тым стро га. 
І ўво гу ле не ве даю, ці гэ та маж лі ва. Ну а ка
лі не маж лі ва, то та ды гэ та бу дзе мой вы бар
чы на каз бу ду чым дэ пу та там, каб яны ле
га лі за ва лі бе ла ру скі вы бар чы та та лі за тар. 
Пе ра ка на ны, што гэ та ста не са май улю бё
най гуль нёй усіх бе ла ру саў, на ват тых, хто 
яш чэ не да рос да вы бар ча га ўзро сту.

Вось хай бу ду чыя дэ пу та ты і пап ра
цу юць над ле га лі за цы яй гэ тай ідэі. На ін
шыя ж пы тан ні ў іх усё ад но паў на мо цтваў 
не ха пае. Ды і на гэ тае хі ба так са ма...

vВік тар СА ЗО НАЎ

vЯўген ВАПА

Сло ва «гі гі е на» лу чыц ца ў ма ёй па мя ці 
з ус па мі нам ма ёй па ні пра фе сар, ча ла ве
ка муд ра га і на ват ча роў на га. Яна вы маў
ля ла, цал кам ус ве дам ля ю чы свой ка мізм, 
але зу сім без да па мож ная пры моў най 
звыч цы так: «гы гэ на.» Так вось «гы гэ на» 
па вод ле яе, па чы на ла ся ад га ла вы. «Гэ та 
ў ёй за ля гае бруд, яго мы лам не вы мы еш», 
— ка за ла. Я па ві нен прыз наць, ад нак, што 
яе стаў лен не да аса бі стай гі гі е ны бы ло 
асаб лі вым. Ад яе пах ла заў сё ды доб ры мі 
ду ха мі, ве ра год на, фран цуз скі мі, але яе 
пры чо ска, што ві се ла ў стру ках, цал кам яе 
не хва ля ва ла.

Пра «гы гэ ну» пры га даў я ня даў на пад
час па ку пак у Нар ве. Зна ё мая пра даў ш чы
ца па гля дзе ла на мя не, і аж сха пі ла ся за 
сваю га ла ву. «Што з ва мі? Выг ля да е це як 
Смерць!» — «О, пра бач це. Я ні чо га не ма гу 
зра біць, што яна та кая па доб ная на мя не. 
Але не хва люй це ся, я тут сён ня толь кі па 
хлеб...» — «Цьфу, цьфу!» — я па чуў гук яе 
за ба бон най за мо вы, ка лі на кі ра ваў ся ў бок 
па ліц кра мы. Хлеб быў, але няс ве жы. Я пак
лаў яго ў ко шык — што ж мне за ста ло ся? 
Праз мо мант па чуў пры мі рэн чы го лас пра
даў ш чы цы: «Рэ ка мен дую се ляд цы. Сён ня 
да вез лі іх, дык пэў на яны све жыя...». Ну, 
доб ра, ку піў я кі ла грам се ляд ца. І хлеб. Чэр
ствы. Ка лі ён чэр ствы, дык пэў на без хі міі... 
На жаль, з ка ля скі па чаў да ста вац ца неп
ры ем ны сму ро дзік. Хут ка я па ехаў да до му. 
Пры зна юся, што мне бы ло ці ка ва, як гэ та 
вы гля дае Смерць. Я па гля дзеў у лю стэр ка. 
Ну, ня доб ра! Ня доб ра ён вы гля дае. Паш ча 
ху дая, блед ная, во чы зга ша ныя, а рэш та 
пра даў га ва тай са мас ці ад люст ра ва най 
у лю стэр ку та кая няз г раб ная, каш ча вая... 
А яш чэ два га ды та му я кі пеў энер гі яй. Кост
кі ха ва лі ся пад цяг лі ца мі. У ва чах гу ля лі ра
дас ныя ўспыш кі. Я жыў. У мя не не бы ло ча
су, каб та ро піц ца ў лю стэр ка. Ус пом ніў шы, 
што яго ад люст ра ван не ад ва роч вае ба кі, 
пры му ша ю чы да ін тэ лек ту аль на га вы сіл ку, 
каб вяр нуць у ро зу ме на леж ны стан рэ чаў, 
я па лі чыў за леп шае за ся ро дзіць усю сваю 
ўва гу на рэ аль нас ці. Фак тыч на, не бы ла 
яна та кая про стая. Але не аба роч ва ла ні чо
га на дру гі бок. Тое, што бы ло зле ва, бы ло 
зле ва, а пра вае — спра ва. Але ў поль скай 
па лі ты цы, як і ў нар ваў скай кра ме, па я ві ла
ся но вая па стаў ка та ва раў... ідэ а ла гіч ных. 
Пра ва і спра вяд лі васць, доб рая зме на, ві да
воч на ві да воч насць, сма лен ская праў да і та
кое вось. Но выя... што не зна чыць, усё ж, 
што све жыя. Ужо та ды па ча ло смяр дзець. 
З ча сам сму род стаў не вы нос ным. Доў га 
не ад чу ваў яго, чу ю чы толь кі глы бо кі псі

ха ла гіч ны ды
скам форт. З ім 
праг рэ са ва ла 
мая фі зіч ная 
дэг ра да цыя. 
Ка лі я пры вёз 
з кра мы па мят
ныя се ляд цы, 
я спа чат ку ду маў, што смяр дзяць толь кі 
се ляд цы. Так, се ляд цы — ні бы та све жыя, 
і ўсё ж пад г ні лыя. Але перш за ўсё, я ўсвя
до міў, што гэ та смяр дзіць рэ аль насць. 
На ват не па ду маў бы, што рэ аль насць 
мо жа пра ні каць сму род больш жу дас ны 
ад рас паў за ю чых ся ў паль цах пап са ва ных 
се ляд цоў. Сму род жор ст кас ці, цы ніз му, 
вуль гар нас ці, а мо жа хам ска га не ву цтва 
ўжо пе раў зы хо дзіць усе нор мы па лі тыч най 
«гы гэ ны». І ма ёй аса бі стай та ле ран т нас ці 
да ўсё а хоп лі ва ю ча га бру ду і пас род ка вас ці. 
Хо піць гэ тых лю стэр каў! Я ўсе ба ко ва аб ню
хаў рэ аль насць та кую, якая яна ёсць. Ужо 
на ват у пры стой най кра ме пра па ну юць 
сва ім клі ен там гні лыя се ляд цы! Гэ та га не 
бы ло ра ней. Але яш чэ ра ней, праў да, бы ло 
па доб на. Пры «ка му не».

З гі гі е най бы вае пароз на му Ня даў на 
я на ве даў не каль кі вё сак (пра бач це, але 
не бу ду згад ваць іх па іме ні) у Нар ваў скай 
гмі не. Пры зна юся, што быў ура жа ны кан т
ра стам, які ба чыц ца па між «ма ёй» вё скай, 
і ты мі, у якіх па бы ваў — пра ніз лі вым кан т ра
стам. З го на рам па ве дам ляю, што «мая» 
вё ска кла по ціц ца пра гі гі е ну як ма ла якая. 
У гэ тым сло ве я ха цеў бы так са ма за ха піць 
та кія па няц ці, як эстэ ты ка, пры га жосць, 
аку рат насць, чыс ці ня. Я ад зна чаю, ад нак, 
што я маю на ўва зе яе ма тэ ры яль ную эма
на цыю. Лю дзей, жы ха роў не ўклю чаю. 
Гэ та зу сім не аз на чае, што яны бруд ныя, 
ці звон ку, ці ўнут ры. У лю бым вы пад ку, роз
ні ца па між вё ска мі та кая як па між від ным 
ара бам з кон ска га за во да ў Яна веПад ляш
скім і ўка ча ным у бру дзе ра бо чым ка ня гай 
са коль скай па ро ды. Хоць гэ тае па раў нан
не з’яў ля ец ца да стат ко вым, так як ко ней на 
Пад ляш шы, за вык лю чэн нем тых на ка ні ну 
і што пас вяц ца се зон на на пры нар ваў скіх 
лу гах, на са мой спра ве ня ма. Тым больш 
у «ма ёй» вёс цы. Ва ўся кім ра зе, ка роў тут 
так са ма ня ма. Па між пла та мі ба дзя ец ца не
каль кі дэ ка ра тыў ных аве чак і ку рак. Ня ма 
тут гас па да роў, толь кі жы ха ры — ці то вё
скі, ці ўжо скан сэ ну. Дру гія вё скі — жы выя, 
поў ныя ба ла га ну, але з жы вё лай і стом ле
ны мі людзь мі. Ды яны «гы ге ніч ныя», як ка за
ла мая пра фе сар ка.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Пад час ХІ ІІ Ма стац кіх су стрэч школь ні-
каў, якія 26 лі ста па да ў Му зеі і ася род-
ку бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы 
ар га ні за ва лі Аб’ яд нан не «На ша шко-
ла», якое дзей ні чае пры Ком п лек се 
школ з да дат ко вым на ву чан нем бе ла-
ру скай мо ве ў Гай наў цы і Гай наў скі 
бел му зей, зай маль на зап рэ зен та ва лі-
ся да школь ні кі, вуч ні гай наў скіх пад-
ста во вых школ, гім на зій і бел лі цэя. 
Ак цё ры, спе ва кі і тан цо ры, ра зам ка-
ля ста на ву чэн цаў бе ла ру скай мо вы, 
ці ка ва па ка за лі свае ўме лас ці пе рад 
шмат лі кай пуб лі кай. Па гля дзець прэ-
зен та цыі па-бе ла ру ску пры бы лі ў кі на-
за лу бел му зея баць кі дзе так, ба бу лі 
і дзя ду лі, ін шыя ся мей ні кі і ста рон нія 
гай на вя не, якім ці ка вы бы лі вы сту пы 
з бе ла ру скім сло вам і тан ца мі.

Пад час тры нац ца та га вы пу ску су
стрэч вы ступ лен ні са сцэн ка мі пе рап
ля та лі ся са спе вам бе ла ру скіх пе сень, 
прэ зен та цы яй на род ных тан цаў і дэк ла
ма цы яй. На бе ла ру скае ме ра пры ем ства 
пры бы лі гай наў скі бур га містр Ежы Сі рак, 
ды рэк тар Гай наў ска га бел му зея Та маш 
Ці ха нюк, на мес нік ды рэк та ра бел лі цэя 
і бел гім на зіі Ні на Лу ка сік, ды рэк тар па
чат ко вых школ — № 4 Ба жэ на Мар ке віч 
і № 3 Га лі на Пу стэль нік, на стаў ні кі бе
ла ру скай мо вы і ін шых прад ме таў школ 
Гай наў кі і Бе ла ве жы. Ма стац кія су стрэ
чы школь ні каў ар га ні зу юц ца ў рам ках 
пра ек та «Прыг ра ніч ны эт ніч ны альянс», 
які фі нан су ец ца ўла да мі го ра да Гай наў
ка. Су стрэ чы вёў іх га лоў ны ар га ні за тар, 
на стаў нік бе ла ру скай мо вы ў бел лі цэі Ян
ка Кар чэў скі, стар шы ня Аб’ яд нан ня «На
ша шко ла», якое дзей ні чае пры бел лі цэі.

— Ра дуе мя не, што рэ пер ту ар су
стрэч вель мі ба га ты і раз на род ны. Прэ
зен ту юць яго шмат лі кія дзет кі і мо ладзь. 
У мі ну лым го дзе я тэ ле фа на ваў на стаў ні
кам бе ла ру скай мо вы і рас пыт ваў, з якім 
рэ пер ту а рам бу дуць вы сту паць. У гэ тым 
го дзе на стаў ні кі са мі тэ ле фа на ва лі мне 
і за яў ля лі пра ўдзел сва іх вуч няў у ма
стац кіх су стрэ чах. Шмат лі кая пуб лі ка 
дае пад ста ву мер ка ваць, што ар га ні за
ван не вы сту паў да школь ні каў і вуч няў 
з бе ла ру скім рэ пер ту а рам пат рэб нае. 
Ма стац кія су стрэ чы школь ні каў трэ ба 
ар га ні за ваць у бу ду чы ні, — ска заў Ян ка 
Кар чэў скі.

Ды рэк тар бел му зея Та маш Ці ха нюк 
уру чыў на стаў ні кам бе ла ру скай мо вы, 
якія рых та ва лі вуч няў і да школь ні каў 
да вы сту паў, кні гі «Гі сто рыя бе ла ру саў 
Пад ляш ша», вы да дзе ныя Бе ла ру скім 
гі ста рыч ным та ва ры ствам. Пер шым зай
маль на зап рэ зен та ваў ся тан ца валь ны 
ка лек тыў дзяў чат Ком п лек су школ з да
дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо вы 
ў Гай наў цы, які з вяс ны гэ та га го да ву чыц
ца бе ла ру скім на род ным тан цам пад наг
ля дам Воль гі Ві люк. Бел лі цэ іст кі і бел гім на
зіст кі за ха пі лі пуб лі ку бе ла ру скі мі на род
ны мі тан ца мі. Саб ра ных так са ма за ха піў 
ва каль ны ка лек тыў Гай наў ска га бел лі цэя 
«Зніч ка», які ўжо двац цаць два га ды ўда
ла прэ зен туе бе ла ру скі рэ пер ту ар. Ма
стац кі кі раў нік бел лі цэй ска га ка лек ты ву 
Ба жэ на Він цо нак раз вуч вае з дзяў ча та мі 
і хлоп ца мі са «Зніч кі» што раз но вы рэ пер
ту ар і па ста ян на рых ту ец ца да вы сту паў 
пад час «Су стрэч з пра ва слаў най ка ляд
кай» у ГДК і фе сты ва лю «Бе ла ру ская 
пес ня». Па ста ноў кай «Кір маш» за ці ка ві лі 
саб ра ных дзет кі з Са маў ра да ва га прад ш
кол ля № 1 у Гай наў цы, якіх пад рых та ва лі 
на стаў ні цы Мі рас ла ва Ні кан чук і Ала Суп
рун, а так са ма ін ст рук тар па на род ных 
тан цах Воль га Ві люк. Дзет кі пра да ва лі на 
кір ма шы вы ра бы, га ва ры лі пры маў кі, спя
ва лі і тан ца ва лі. Іх шчы рыя дзі ця чыя вы сту
пы асаб лі ва спа да ба лі ся пуб лі цы.

— Тан ца валь ная гру па ў Гай наў скім бел
лі цэі, з якой я зай ма ю ся, зап рэ зен та ва ла 
вя нок бе ла ру скіх на род ных тан цаў, а за кон
чым мы вы ступ сла ву тай «Ля во ні хай». Каб 
іх раз ву чыць вуч ні му сі лі доў га трэ ні ра вац
ца. Дзяў ча ты хо чуць ву чыц ца на род ным тан
цам і ві даць пра грэс у іх уме лас цях. Дзет кі 
з прад ш кол ля па каз ва лі, як ка лісь ган д ля
ва лі на кір ма шы. Я ву чу іх кро кам на род ных 
тан цаў. «Тра су ху» зап рэ зен та ва лі яны по
бач на шых пры ма вак і пе сень, — ска за ла 
ін ст рук тар Воль га Ві люк.

— З вяс ны тан ца ва лі з на мі хлоп цы, 

але за раз яны за ня ты пад рых тоў кай 
да ма ту раль ных эк за ме наў, а да тан ца
валь на га ка лек ты ву да лу чы лі ся но выя 
дзяў ча ты. Мы змаг лі раз ву чыць но выя 
бе ла ру скія на род ныя тан цы. Па ні Воль га 
ўмее ства рыць доб рую ат мас фе ру ў на
шай тан ца валь най гру пе і звяр тае ўва гу 
на роз ныя дэ та лі, каб доб ра ат ры ма лі ся 
нам вы сту пы з роз ны мі тан ца мі. Я люб лю 
тан ца ваць і вель мі доб ра ад чу ваю ся бе 
ў тан ца валь ным ка лек ты ве, як і ін шыя на
шы дзяў ча ты, — ска за ла На тал ля Вась-
ко, якая ўжо трэ ці год зай ма ец ца так са
ма ў бел лі цэй скім ка лек ты ве «Зніч ка» 
і бы ла ра да, што спя ва ла так са ма ў час 
су стрэч школь ні каў. — У «Зніч цы» ўжо 
звыш два га ды спя вае на ша ас ноў ная 
гру па і мо жам раз вуч ваць што раз больш 
скла да ны бе ла ру скі рэ пер ту ар.

Зай маль на зап рэ зен та ва лі ся пе рад 
пуб лі кай вуч ні трэ ціх кла саў Па чат ко вай 
шко лы № 2 у Гай наў цы з ін с цэ ні роў кай 
пад рых та ва най да пес ні «Буль ба». Дзяў
ча ты вы сту пі лі ў пры го жых убо рах, сты
лі за ва ных на на род ную бе ла ру скую воп
рат ку і зап рэ зен та ва лі ці ка вае сцэ ніч нае 
афар м лен не да пес ні. Яго аў та рам, як 
і аў та рам усёй ін с цэ ні роў кі, бы ла на стаў
ні ца бе ла ру скай мо вы Эва Іва нюк.

— Важ на, каб дзет кі пра яў ля лі ак
тыў насць, якая ім па да ба ец ца, бо гэ та 
за ах воч вае да ву чо бы бе ла ру скай мо
ве. На шы вуч ні ме сяц рых та ва лі ся да 
вы сту пу, з да па мо гай баць коў прыд ба лі 
ад мыс ло вую воп рат ку. Ап ра ча свай го 
вы сту пу мо гуць па гля дзець так са ма прэ
зен та цыі ін шых вуч няў. Гэ та яд нае дзе так 
і мо ладзь, якія ву чац ца ў Гай наў цы бе ла
ру скай мо ве, — ска за ла на стаў ні ца ПШ 
№ 2 Эва Іва нюк. Яе вуч ні це шац ца, што 
маг лі зап рэ зен та вац ца пе рад баць ка мі 
і пуб лі кай.

Вуч ні ран неш коль най аду ка цыі ПШ 
№ 1 у Гай наў цы і пер ша га кла са ПШ 
№ 4 у Гай наў цы ці ка ва спя ва лі бе ла ру
скія пес ні.

— Боль шае коль касць на ву чэн цаў бе
ла ру скай мо вы ў на шай шко ле і ра зам 
з вуч ня мі роз ны мі спо са ба мі пра яў ля ем 
ак тыў насць. Тут у бел му зеі доб рая на
го да зап рэ зен та ваць бе ла ру скія пес ні, 
якім на ву чы лі ся на ўро ках бе ла ру скай 
мо вы, — за я ві ла на стаў ні ца бе ла ру скай 
мо вы ў ПШ № 1 у Гай наў цы Ан на Фран-
коў ская.

— Тут у бел му зеі асаб лі вая ат мас фе
ра і ха ця спа чат ку бы ло цес на ў кі на за ле 
і на ка лі до ры, то вар та тут пра даў жаць 
ар га ні за ваць Ма стац кія су стрэ чы школь
ні каў, — га ва ры ла на стаў ні ца бе ла ру
скай мо вы ў ПШ № 4 у Гай наў цы Бе а та 
Кен дысь.

— Мне спа да баў ся вы ступ сы на і яго 
сяб роў пер шак лас ні каў, што ву чац ца 
бе ла ру скай мо ве і ці ка ва па гля дзець на 
ін шыя вы сту пы, — за я віў ві кар ны свя тар 
і за ад но ды ры жор хо ру Свя таТро іц ка га 
са бо ра ў Гай наў цы ай цец Па вел Кор-
шак.

Пас ля вы сту паў вуч ні іш лі са сва і мі на
стаў ні ца мі на па ча сту нак.

Дзве гру пы бе ла ру ска га ва каль на га 
ка лек ты ву «Су ніч кі» са Школь напрад
ш коль на га ком п лек су ў Бе ла ве жы за ці
ка ві лі пуб лі ку сва ім пры го жым спе вам. 
Акам па не мент тра ды цый на са стаў ляў ім 
Марк Зуб рыц кі.

— На шы вуч ні ах вот на спя ва юць бе
ла ру скія пес ні. «Су ніч кі» зап рэ зен та ва лі 
ба га ты бе ла ру скі рэ пер ту ар, — ска за ла 
на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў бе ла веж
скай шко ле Ан джа лі на Ма саль ская, ма
стац кі кі раў нік «Су ні чак».

Вуч ні ПШ № 3 у Гай наў цы ўме ла зап рэ

зен та ва лі ся з ін с цэ ні роў кай да га вэн ды 
«Як му жык жон ку слу хаць пе ра стаў», 
а Паў лі на Дзміт рук з гэ тай шко лы ці ка ва 
ска за ла верш «Та ям ні ца ба бу лі на га сун ду
ка». Бе ла ру скай мо ве ву чыць у гэ тай шко
ле Ма рыя Крук.

— Я ах вот на дэк ла мую пабе ла ру ску. 
Пры маю ўдзел у кон кур се ра сказ чы каў 
«Бе ла ру ская га вэн да». Мне па да ба юц ца 
вы сту пы пе рад пуб лі кай, — за я віў Мі хал 
Зай коў скі, дру гак лас нік ПШ № 2 у Гай
наў цы, які пра дэк ла ма ваў верш «Ро вар». 
Яго ма ма, Ка ця ры на Зай коў ская, за я ві ла, 
што Мі хал сам ужо ста ра ец ца ацэнь ваць, 
ці тэкст па ды хо дзіць яму да дэк ла ма цыі 
і ву чыц ца дэк ла ма ваць пасвой му. Апош
ні мі га да мі Мі хал зай маў пер шыя мес цы 
ў кон кур се «Род нае сло ва» і пры за выя 
мес цы на ін шых кон кур сах. Яго на стаў ні
ца бе ла ру скай мо вы Алі на Які мюк пад рых
та ва ла вуч няў да вы сту пу з ін с цэ ні роў кай 
да пес ні «Ой ля це лі гу сі з бро ду». З да па
мо гай на стаў ні цы і баць коў вуч ні пад рых
та ва лі спе цы яль ныя ўбо ры да вы сту пу.

Вуч ні пя та га кла са Па чат ко вай шко лы 
№ 4 у Гай наў цы з да па мо гай на стаў ні цы 
бе ла ру скай мо вы Люд мі лы Гры га рук уда
ла пад рых та ва лі ся і ці ка ва зап рэ зен та ва
лі ся з па ста ноў кай «Кір маш». Най больш 
сме ху вык лі ка ла вы ступ лен не вуч ня, які 
не быў пе ра ка на ны да кан ца, ці пра дае 
пеў ня, ці зай ца.

— Я ста ра ю ся, каб мае вуч ні вы сту па лі 
з но вым рэ пер ту а рам. Ра шы лі ся мы па ка
заць «Кір маш» і мо ладзь ахвот на рых та
ва ла ся да вы сту пу, — ска за ла на стаў ні ца 
бе ла ру скай мо вы Люд мі ла Гры га рук.

На за кан чэн не дзяў ча ты з тан ца валь
на га ка лек ты ву бел лі цэя зай маль на зап
рэ зен та ва лі ся з бе ла ру скім на род ным 
тан цам «Ля во ні ха».

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

ХІ ІІ Ма стац кія   
су стрэ чы школь ні каў

 Тан ца валь ны ка лек тыў дзяў чат 
Ком п лек су школ з да дат ко вым 
на ву чан нем бе ла ру скай мо вы 
ў Гай наў цы тан цуе «Ля во ні ху»

 Вуч ні трэ ціх кла саў Па чат ко вай 
шко лы № 2 у Гай наў цы вы сту пі лі 
з ін с цэ ні роў кай да пес ні «Буль ба»

 Па ста ноў ка «Кір маш» у вы ка нан ні дзе так Са маў ра да ва га 
прад ш кол ля № 1 у Гай наў цы
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не) — якая ма лі тоў ным сло вам на род най 
га вор цы вё скі Кат лоў кі Нар ваў скай гмі ны 
звяр та ец ца да Бо га, Пры ро ды і Ра дзі мы. 
Пі ша як ды хае ў род най пры ро дзе дру гая 
Ве ра — Ра дзі ва нюк з Міх наў кі («Ку коль»), 
най ста рэй шая ўдзель ні ца кон кур су. За 
боль шую лі та ра тур ную фор му (ра ман) 
узяў ся так са ма спе лы па га дах Ула дзі мір 
Сі да рук з Ку за вы («Во лат»), які з род ным 
сло вам ужо за шэс ць дзя сят га доў. Ад 
са ма га па чат ку «Дэ бю ту» свае вы дат ныя 
тво ры пры сы ла юць бы лая пра даў ш чы ца 
Зі на Кан д ра цюк, на стаў ні ца і ані ма тар ка 
куль ту ры Ве ра Ма сай ла. У гэ ты раз Ма
сай ла«Ка лі на» прыс ла ла вер шы і дру гі 
раз сцэ ніч ны твор, які ста вяць на сцэ не 
гай наў скія вуч ні. Ся род дру гой гру пы, ужо 

ў дру гой уз ро ста вай ка тэ го рыі, з пос пе хам 
вы сту пі лі ня даў нія на раў чан скія гім на зіст кі, 
ця пер гай наў скія бел лі цэ іст кі Маг да лі на 
Бя ляў ская («Пу пыш ка») — лаў рэ ат ка 
пер ша га мес ца ў па э зіі і лаў рэ ат ка трэ ця
га — На тал ля Вась ко. Шка да, што гэ та 
адзі ныя дэ бю тан тылі цэ і сты, а маў чыць 
БельскПад ляш скі, ка лы ска аў та раў бе ла
ру ска га лі та ра тур на га ру ху на Бе ла сточ чы
не... З лі ку ўдзель ні каў «Дэ бю ту» на пра
ця гу га доў вый ш лі аў та ры (не а ба вяз ко ва 
пе ра мож цы), у якіх ёсць ужо свае кні гі, як, 
на пры клад, Юр ка Буй нюк (пры маў удзел 
у «Дэ бю це» яш чэ як ву чань па чат ко вай 
шко лы) ці Ка ця ры на Сян ке віч і ін шыя, якія 
ста лі жур на лі ста мі, фі ло ла га мі. Але кож ны 
з удзель ні каў, сур’ ёз на па ды хо дзя чы да 

свай го зма ган ня з тым, каб трап на ў род
ным бе ла ру скім сло ве вы ка заць свае па
чуц ці і ім г нен ні жыц ця, з’яў ля ец ца пе ра мож
цам. Та му вель мі важ ныя та кія аса бі стыя 
су стрэ чы аў та раў, пры тым у боль шай 
кам па ніі, з прыз на ны мі лі та ра та ра мі, пры
бы лы мі на ўра чы стасць з лі та ра тур на га 
се мі на ра «Бяз меж жа». У кон кур се не кож
ны мо жа ат ры маць уз на га ро ду, не трэ ба 
крыў да ваць. У тво ры кож на га аў та ра мож
на знай с ці пе ра ва гі і да ска на лас ці, та му 
па ся джэн не між на род най ка мі сіі заў сё ды 
бур нае, не ка рот кае, але спра вяд лі вае.

Кон курс «Дэ бют» аб веш ча ны яш чэ 
з вяс ны. У «Ні ве» за сак рэ ча ныя тэк сты 
ча ка лі да кан ца каст рыч ні ка. Як што год 
на пад вя дзен не кон кур су з’яз джа юц ца не 
толь кі са мі аў та ры, але так са ма іх нія баць
кі, дзе ці, му жы ці жон кі, на стаў ні кі і сяб ры.

Уз на га ро джа ны так са ма на стаў ні кі, 
якія за ах воч ва юць сва іх вуч няў да пра цы 
са сло вам. Гэ та Ан на Кан д ра цюк са шко
лы ў На раў цы, Эмі лія Гры ка з Мі ха ло ва 
і Люд мі ла Се гень з пра ва слаў най шко лы 
свя тых Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку.

— Ёсць на дзея, што вуч ні, якія сю ды 
пры е ха лі і пі шуць, не па кі нуць твор час ці, 
— ад зна чы ла Ан на Кан д ра цюк. — Па
мя таю час, ка лі Эмі лія Гры ка пры яз джа
ла сю ды, быў шы яш чэ ма ёй ву ча ні цай 
у На раў цы. Ця пер яна на стаў ні ца, і са ма 
за ах воч вае вуч няў, рых туе іх, і гэ та ёй 
ат рым лі ва ец ца. Та му ёсць на дзея, што 
вуч ні на да лей бу дуць пра ба ваць свае 
сі лы ў кон кур се «Дэ бют», і не па кі нуць 
твор час ці.

Кон курс «Дэ бют» пад т ры маў мі ністр 
унут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі, Мар
шал коў ская ўпра ва Пад ляш ска га ва я вод
ства і Са юз бе ла ру скіх пісь мен ні каў.

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

1 Fпрацяг XX «Дэ бют»

Плян та не тая
Час няс пын на бя жыць і мно гае ва кол 

нас змя ня ец ца. Най больш заў важ на змя ня-
ец ца, між ін шым, мая род ная вё ска Но вае 
Ляў ко ва ў На раў чан скай гмі не, ра ка На раў-
ка, рэч ка Баб роў ка, ста вы і на ва коль ныя 
ля сы, у тым лі ку да во лі вя лі кі ляс ны аб шар 
зва ны Плян тай. Не па мя ня ла ся толь кі сет-
ка ту тэй шых да рог.

За раз Плян та гэ та перш-на перш сас-
но вы лес з яд лоў цам. Лі ста вых дрэў — бя-
роз і асін — так са ма няш мат. Я па мя таю 
Плян ту яш чэ з вы со кі мі строй ны мі ел ка мі 
і тоў сты мі сос на мі (яса ка ра мі). Пры го жыя 
га лі на стыя сос ны ў няз мен ным зя лё ным 
уб ран ні рас лі на пяс ча ным уз гор ку і пры 
да ро зе, па якой уяз джа лі ў лес са ста ра-
ны ад вё скі Но вае Ляў ко ва. Ел кі з вя лі кі мі 
шыш ка мі на вер х ніх га лі нах рас лі так са ма 
на ўзгор ку пры да ро зе, якая вя дзе да ся-
дзіб Скеп каў. Вя лі кія сос ны рас лі пе ра важ-
на на ўзвыш шах. Ад но з іх, са мае вы со кае, 
зна хо дзіц ца ў кан цы ле су, дзе па чы на ец ца 
вя лі кі пра стор лу гоў і се на жа цей над не ка-
лі (60-70 га доў та му) яш чэ дзі кай за ві лі стай 
рэч кай Баб роў кай з ба ло ці сты мі бе ра га мі 
ды сям-там з глы бо кі мі яма мі ў вер ба ло за-
вым ку стоўі. Паў ве ка та му бы ло ў ёй мно га 
ры бы (пло так, аку нёў, шчу па коў, ды г.зв. 
мянь коў і ўю ноў) ды ра каў.

Плян та — гэ та быў, так мо віць, на ту раль-
ны вя лі кі ды гу сты лес з уро чыш ча мі Лі сі-
ныя но ры, Кон скія мо гіл кі і Ма ка ро вэ. Лес 
быў гу сты, цём ны і та му нашмат больш та-
ям ні чы. Бы ла раў на ва га ся род лі соў і зай-
цоў. Вя лі ся ва вёр кі, во жы кі і ін шыя ма лыя 
жы вё лы. З боль шай звя ры ны трап ля лі ся 
ко зы і ваў кі. Ляс ных і ба лот на-вод ных пту-
шак бы ла проць ма. Зі мой і ле там на дрэ-
вах гуч на сту ка лі дзю ба мі дзят лы. У гуш ча-
рах ста рад рэ ві ны ха ва лі ся ўдзень со вы.

Быў гэ та лес грыб ны, мож на ска заць, 
ба ра ві ко вы. Вяс ной збі ра лі тут пер шыя 
гры бы — ка рыч не выя смар ч кі, ле там жоў-
тыя лі січ кі і са мыя жа да ныя кра мя ныя 
ба ра ві кі ды крас ню кі (чыр во на га лоў цы), 
а во сен ню зя лён кі, па дзя лён кі, ры жы кі 
і каў пач кі (у Ці соў цы на зы ва юць іх па ха ла-
мі), ва ло выя язы кі і ка ні. У Плян ту ха дзі лі 
так са ма па яга ды — чар ні цы, брус ні цы і жу-
ра ві ны. Тут цвіў бе лы і сі ні ку рас леп, сі нія 
пра ле скі ды кал ма тыя фі я ле та выя сон чы-
кі (ане мо ны). Пад во сень зац ві та лі фі я ле та-
вым цве там ве ра сы.

За раз па за ра ста лі гу стой тра вою да ро-
гі (ды на іх уез джа ныя не ка лі кон ны мі ва-
за мі-жа лез ня ка мі глы бо кія ка ля і ны), па 
якіх га ня лі ка роў на су поль ныя вя ско выя 
па шы і ез дзі лі па се на на се на жа ці. Заў ва-
жаю, што на пра ця гу 70 мі ну лых га доў не 
па мя ня ла ся толь кі ад но — ме жы плян таў-
ска га ле су. Яны за ста лі ся няз мен ны мі да-
гэ туль. У ле се вы сек лі са мыя пры го жыя 
дрэ вы. Ён стаў рэд кі і сум ны. Ня ма ў ім тоў-
стых дрэў (бы лі яны ары ен ці ра мі ў ле се). 
Іх „ап ра ца ва лі” на буд ма тэ ры я лы. У не ка-
то рых мес цах ся куць яго, як ка жуць, «бес-
паш чад на», пас ля нас ха ця б па топ. За раз 
па го лых па лян ках га ня ец ца ха лод ны сне-
жань скі ве цер.

За пуш ча ныя 
ра вы ў Плян це

Вё ска Плян та На раў чан скай гмі ны Гай-
наў ска га па ве та скла да ец ца з трох ча стак: 
дзве х іх раз дзя ляе чы гун ка, трэ цяя рас па-
ло жа ная да во лі да лё ка ад чы гун кі. У ся ле 
пра жы ва юць 154 ча ла ве кі.

У ся рэд няй част цы вё скі (яна по бач чы-
гун кі) цяг нуц ца пры за бы тыя ра вы. Яны 
за рас лі тра вой і ку ста мі і ў іх поў на апаў-
ша га ліс ця. Бя гу чы год ма ем з даж джа мі. 
У Плян це ста іць ва да ў ра вах ды зям ля 
раз мок лая. У ка го пад да ма мі скле пы 
(піў ні цы), у іх пра соч ва ец ца і ста іць ва да. 
Та му жы ха ры да моў, ля якіх ёсць роў, пат-
ра бу юць каб яго да вя лі да па рад ку. У ім не-
аб ход на сся чы ку сты і ачыс ціць ад му лу. 
Гэ тую спра ву на кі роў ва ем перш-на перш 
да сол ты са і гмін най рад най, а яны ня хай 
да лей — да вой та.

Вар та да даць, што пра ачыст ку ра воў 
і пра пуск ныя тру бы ў Плян це ра ней кла па-
ціў ся наш та маш ні ніў скі ка рэс пан дэнт Ула-
дзі мір Клі мюк (роў ёсць ка ля яго пры го жай 
драў ля най ха ты). За раз яго не ста ла і ня ма 
ка му за няц ца доб раў па рад ка ван нем ра-
воў. 

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Мож на ска заць, што ў жыц ці, не 
толь кі на гэ тым све це, мя ня ец ца 
ўсё. Для прык ла ду, свой вы гляд 

мя ня юць так са ма мо гіл кі. Лю дзі кі ру юц ца 
мо дай або на ват прак тыч най вы га дай. 
Ін ве сту юць у на ма гіль ныя пом ні кі тыя, 
хто мо жа са бе на та кое да зво ліць. Не за
каз ва юць ужо тэ ра ца вых на ма гіль ні каў, 
а вы бі ра юць роз ныя ка мен ныя. Пра фе сія 
ка ме ня чо са па тэ ра ца за ні кае.

Раз мо ва з Мі рас ла вам Ва сі леў скім, 
1967 го да на ра джэн ня, з Ор лі, які ра зам 
з баць кам Ула дзі мі рам ця гам чвэр ці ста год
дзя вы раб ляў на ма гіль ні кі з гры су (са шчэ
бе не вама стыч на га ас фаль та бе то ну).

— Ка ме ня чос гэ та спе цы фіч ная пра фе
сія. Як у Вас гэ та па ча ло ся?

— Па чат кі бы лі та кія, што мы ка ля 1990 
го да зу сім не ўяў ля лі гэ тай пра цы. Ад нак 
баць ка, усе ба ко ва здоль ны май стар на 
ўсе ру кі, пра ца ваў на бу доў лях і сам вы
раб ляў шмат рэ чаў.

Прый ш ла да нас Сень ка Тха рэў ская, 
якая пра ца ва ла ў гар ба ра Стэ ца ў Ор лі. 
І пы тае, дзе мож на зра біць на ма гіль нік 
для яе па мер ла га му жа. Мая ма ма Аля, 
ня доў га ду ма ю чы, ска за ла, што мо жа яго 
зра біць наш баць ка, — смя ец ца раз моў
ца. А баць ка не меў пра гэ та ўяў лен ня. 
Вяр нуў ся з пра цы ў каф ляр ні і здзі віў ся. 
Але па ду маўпа ду маў, збіў фор му. За лі лі 
ас фаль та бе тон. Не бы ло ў нас ма шын для 
шлі фа ван ня і ра бі лі гэ та ўруч ную — ка ме
нем, асёл кай і ва дою. Баць ка, ка лі стаў ляў 
наш вя лі кі дом, усе па да кон ні кі і абіў ку 
лес віц шлі фа ваў уруч ную. Пас ля змай ст
ра ваў са ма роб ную ма шы ну для шлі фа ван
ня, на ват шмат ча су доб ра спраў ля ла ся, 
асаб лі ва ў хо дзе гла джан ня ба коў. Паз ней 
нам пат рэб ную ма шы ну зра біў на за каз 
сле сар Сё ма Зда но віч.

А ка лі па кам п лек та ва лі пры ла ды то 
і пра ца наб ра ла раз ма ху. За рэ гіст ра ва лі 
фір му. Па чат кі бы лі цяж кія, кож ны на ма
гіль нік трэ ба бы ло пра ца ём ка аб раб ляць. 
Я та ды па ма гаў баць ку. Пас ля на бы лі во

Пра ца пры 
на ма гіль ні ках

пыт, ас во і лі ма шы ны, пе рай ш лі на ін шую 
тэх на ло гію.

— Ва шу ра бо ту лю дзі ца ні лі, вы ста лі 
па пу ляр ны мі...

— Ка лі лю дзі за да во ле ны вы ка на ным 
за ка зам, то і ін шым рэ ка мен ду юць. Та кая 
праў да, та кі ру ха вік. Але нель га бы ло наб
раць ра бо ту і не вы ка наць тэр мі но ва. Бы ва
ла, што ра бо та за цяг ва ла ся, бо і пры ла ды 
пса ва лі ся, а ра монт па тра ба ваў ча су.

— Пас ля стаў лян не на мо гіл ках.

— Спа чат ку не ме лі чым ва зіць, то гас
па да ры ва зі лі сва ім тран с пар там. Пас ля 
ку пі лі «Жук», адзін, дру гі...

— Ка мен ных на ма гіль ні каў та ды яш чэ 
не бы ло?

— Ужо бы лі, але ма ла хто за каз ваў, бо 
да ра гія бы лі. Кі тай скі ка мень увай шоў на 
ры нак кры ху паз ней. Пры во зяць у част ках 
або толь кі сам ка мень. Ма юць ка ме ня
лом ні. Кі тай скі ка мень мае больш рэд кую 
струк ту ру і ён сла бей шы. Мяк кі ка мень 
больш скла да ны для ап ра цоў кі. Яго шлі
фу юць, а пас ля грун ту юць дзе ля глян цу. 
Пас ля, на пры клад ця гам двух га доў, мя ня
ец ца ко лер, чэз не бляск. Агуль на ка мень 
ураж лі вы на сон ца. Чым ён цвяр дзей шы, 
тым да ра жэй шы. Ну і за ле жыць ад тэх на
ло гіі шлі фа ван ня.

— За раз заў ва жа ец ца, што боль шасць 
лю дзей стаў ляе ка мен ныя на ма гіль ні кі, 
шмат з іх гэ та тан ныя на ма гіль ні кі з кі тай
ска га ка ме ню. Ці вы раб з ас фаль та бе то ну 
ўжо аджыў ся?

— Не зу сім. Ка лісь стаў ля лі ад к ры тыя 
ас фаль та бе тон ныя на ма гіль ні кі, за раз нак
ры ва ец ца іх па нэ ля мі. Гэ та дзе ля вы га ды, 
а ча ста ня ма ка му іх пры бі раць.

— Апош нім ча сам Вы пра ца ва лі ў адзі
ноч ку. Што вя дзе да аджы ван ня пра фе сіі?

— Па мёр баць ка. А гэ та ра бо та для два
іх. І двац цаць пяць га доў пра цы так са ма 
ро біць сваё.

vРаз маў ляў і фа та гра фа ваў 
Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ
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На рэ а бі лі та-
цый ным ад-
дзя лен ні (12)
У «Ра кіт ні ку» за нят кі і прак ты ка ван ні 

пра хо дзяць па рас піс цы. Усё пра цуе тут 
быц цам бы ў швей цар скім га дзін ні ку.

На пры клад, у пят ні цу 25 жніў ня я пра-
ва ро ніў ды спаз ніў ся на дзе сяць хві лін 
на ла зер нае аб п ра мень ван не. У маю 
чар гу ўсту піў Ёзік з Бе ла сто ка. Абыш ло-
ся мне гэ та га дзі най штраф но га ча кан-
ня. Ка лі я раз дум ваў на ка лі до ры, чым 
бы тут за няц ца, дык па дыш ла да мя не 
па ні Яні на Се ра дын ская і ка жа:

Хі бы ў ву ліч ным 
элек т ра ас вят лен ні

Прый ш ла во сень — ма ем ужо лі ста-
пад — і на ста лі доў гія ве ча ры ды но чы. 
Ра ней чым сь ці ле там па ча лі ўклю чаць 
ву ліч нае элек т ра ас вят лен не. Як за раз 
ака за ла ся, не све цяць не ка то рыя элек т-
ра ля мач кі. Яны пе ра га рэ лі яш чэ ле там, 
але гэ тага не заў ва жы лі, та ды дні бы лі 
доў гія а но чы ка рот кія ды яс ныя.

Гэ та кія хі бы ў ву ліч ным ас вят лен ні 
вы сту па юць у шмат лі кіх вё сках у На-
раў чан скай гмі не Гай наў ска га па ве та, 
між ін шым, у Но вым Ляў ко ве, Ста рым 
Ляў ко ве і ў Плян це. Не ка то рыя элек т ра-
лям пач кі то га раць-га раць, то гас нуць 
а праз нейкі час за паль ва юц ца ды зноў 
гас нуць. Як на не ка то рых ды ска тэ ках. 
Але там так зап раг ра мі ра ван на. 

Так, што па ра за він ціць но выя элек-
т ра лям пач кі на тых слу пах, на якіх ужо 
не све цяць. Спра ву на кі роў ва ем вой ту 
На раў чан скай гмі ны. Ён па за ве элек т-
ра ман цё раў і спра ве ка нец. (яц)

— Ма рыя га ва ры ла, што ці ка ві це ся 
мі ну лым, — за тым да ба ві ла, — дык мо-
жа я кры шач ку ра ска жу.

— Вы з Гай наў кі? — пы таю.
— Не, з-пад Клю ка віч. Да клад на 

на ра дзі ла ся я на ка лё ніі Стол б цы. На 
ўсход нім па меж жы. Пяць кі ла мет раў 
ад Клю ка віч. Да вай ны адзін год ву-
чы ла ся. Да Клю ка віч да лё ка бы ло ха-
дзіць у шко лу. Не пай ш ла. Пас ля вай ны 
ў Стол б цах яш чэ тры га ды ву чы ла ся. 
Чац вёр ты клас за кон чы ла. Вё ска зме-
ша ная, жы вуць у ёй па па лам пра ва-
слаў ныя і ка то лі кі. Але друж на жы лі. 
У цар к ву і кас цёл упе ра меш ку ха дзі лі 
— раз у кас цёл, у на ступ ную ня дзе лю 
ў цар к ву. У нас быў вя лі кі дом. Як бы-
ла па нен кай, дык за ба вы ў нас ла дзі лі. 
У 1948 го дзе вый ш ла за муж у Гай наў ку 
за Зыг мун та Се ра дын ска га. Пра ца ваў 
ён на вуз ка ка лей ках пу ця вым аб ход чы-
кам. Я дзе вяць га доў пра ца ва ла швач-
кай у ка а пе ра ты ве ін ва лі даў. Свай го 
до ма не ме лі, най ма лі ква тэ ру. На жы-
лі пя цё ра дзе так, ад но па мер ла. Са мы 
ста рэй шы сын 1948 го да на ра джэн ня, 
най ма лод шая — 1962 го да. Ка лі жа ні лі 
ста рэй ша га сы на, дык я на Хі міч най за-
вяр ша ла ся мі год ку. Му жык па мёр, не 
да ча каў шы са ра ка пя ці га до ва га ста жу. 
За ста ла ся ўда ві цай. Да ча ка ла ся вась-
мя рых уну каў і адзі нац ца ці праў ну каў. 
Зда роўе, дзя куй Бо гу, слу жыць. Слых 
у мя не да ска на лы ды і но гі са мі рвуц ца 
да тан ца, — з ус меш кай за вяр шае апо-
вед 89-га до вая се ні ёр ка Яні на Се ра дын-
ская.

За пі саў: Ула дзі мір СІ ДА РУК

Яні на Се ра дын ская,
фо та аў та ра

Ад на з леп шых школ ба раць бы
ў све це — у Бе ла ру сі

«Мы мно га ве да ем пра гэ ты від ба
раць бы, але на столь кі ме та дыч на вык ла
даць мо гуць толь кі трэ не ры з Бе ла ру сі, 
дзе ад на з леп шых школ сам ба ў све
це», — пе ра ка на ны ды рэк тар бе ла стоц
ка га спар то ва га клу ба «Бес ці ос» Ма рэк 
Па рыц кі. Та му ён за пра сіў даў ня га сяб ра 
Ге ор гія Ба ры се ві ча з Ля ха ві чаў пат рэ ні
ра ваць бе ла стоц кіх дзя цей. Да лу чыў ся 
да яго і Ан д рэй Во зе раў. Ён на ра дзіў ся 
ў сям’і вай скоў ца ў да лё каў с ход нім Пет
ра паў лаў скуКам чац кім, жыў у Ма га да не 
і Ула дзі ва сто ку, але лё сам бы ло на ка
на ва на пры ехаць у Бе ла русь. А ця пер, 
маг чы ма, і пе ра е хаць у Поль ш чу, бо 
ў Пін ску ён стра ціў пра цу пас ля та го, як 
зза не да хо пу фі нан саў там зак ры лі сек
цыю ба раць бы сам ба. Ця пер бе ла ру скія 
трэ не ры спа дзя юц ца наб раць у Бе ла сто
ку хлоп цаў і дзяў чат у спар то вую сек цыю 
і на ву чыць іх усім сак рэ там гэ тай пры го
жай і ві до віш ч най ба раць бы.

Сам ба за ві тае на Алім пі я ду 
ў Па рыж?

Сам ба ад нос на ма ла ды від ба раць бы. 
Ужо хут ка яму бу дзе 80 га доў. Яго пры ду
ма лі пры Са вец кім Са ю зе як аль тэр на ты ву 
япон ска му дзю до. «Сам ба аб’ яд на ла ў са бе 
леп шыя пры ё мы з та кіх ві даў паў д нё вых 
адзі на бор стваў як гру зін ская чы да о ба, уз
бек скі ку рэш, азер бай джан скі гю леш ды 
ін шых», — рас па вя дае на няд рэн най бе ла
ру скай мо ве Ге ор гі Ба ры се віч, ко ліш ні пры
зёр са юз ных мо ла дзе вых спа бор ні цтваў, 
а за раз трэ нер са шмат га до вым ста жам. 
«У Бе ла ру сі трэ ні ра ваў і дзю до, але сам ба 
— гэ та мая «пер шая лю боў», — ка жа ён 
і ад зна чае, што ў Бе ла сто ку ба чыць ве лі зар
ныя маг чы мас ці, каб ме на ві та сам ба ста ла 
па пу ляр ным ся род юна коў і дзяў чат ві дам 
спор ту. Па куль сам ба не ўва хо дзіць у пра
гра му лет ніх алім пі яд, але 2024 год мо жа 
стаць у гэ тым пла не пра рыў ным. Ча ка ец ца, 
што ме на ві та на алім пій скіх гуль нях у Па ры
жы, сам ба бу дзе прад стаў ле на ўпер шы ню. 
«І та ды не бу дзе пат рэ бы ў да дат ко вай пра
мо цыі ў Поль ш чы гэ та га ві ду спор ту. Нам 
не ха пае ча су хва ліц ца пос пе ха мі, увесь 
час трэ ні ру ем ся...», — сціп ла ад зна чае Ма
рэк Па рыц кі.

Сам ба — не шах ма ты 

«Ка лі бу дуць ах во чыя зай мац ца сам ба, 
бу дзем ез дзіць на спа бор ні цтвы ў Бе ла
русь, паз на ём лю іх з гі сто ры яй на шай кра

і ны. Не ка то ры час я пра ца ваў у ту рыз ме, 
та му з за да валь нен нем па ка жу і ра ска жу 
пра Няс віж скі за мак, по бач з ма ім до мам 
мес ціц ца ся дзі ба Та дэ ву ша Рэй та на, яш чэ 
ў 50 кі ла мет рах зна хо дзіц ца ся дзі ба Та дэ ву
ша Кас цюш кі. Трэ нер — у пер шую чар гу 
вы ха ваў ца, а та му па ві нен ву чыць не толь кі 
аба ра няць ся бе, але і да па ма гаць дзе цям 
па шы раць іх кру гаг ляд», — ка жа Ге ор гі Ба
ры се віч. «Сам ба — не шах ма ты, тут ду маць 
трэ ба», — жар туе ён, тлу ма чыць так ты ку вя
дзен ня па я дын ку з са пер ні кам і зноў цы туе 
сло вы свай го пер ша га трэ не ра: «Лю бая 
пра ца ўзна га родж ва ец ца!». «Ка лі ў дзі ця ці 
бу дуць га рэць во чы, то спар то выя вы ні кі не 
пры му сяць ся бе доў га ча каць».

Зда роўе ўсё ж важ ней за ме да лі 

«Ка неш не, усе юна кі не ста нуць чэм пі
ё на мі, але ж вы ха ваць моц на га фі зіч на, 
ду хам і ха рак та рам ча ла ве ка — гэ та мы 
га ран ту ем!», — за пэў ні вае Ан д рэй Во зе
раў. Яш чэ больш важ нае за спар то выя 
вы ні кі — агуль нае фі зіч нае раз віц цё. «Ча
ла век — пач ва ра бі я ла гіч ная, ёй увесь час 
па трэб ны рух, — пра цяг вае Ге ор гі Ба ры
се віч. — Вы па гля дзі це што ро біц ца: дзі ця 
ў шко ле ся дзіць увесь дзень, пры хо дзіць 
да до му: і ад ра зу да кам п’ ю та ра. Пас ля ня
рэд ка па ру ша ец ца ка ар ды на цыя, ба чыў 
як у хлоп ца ад на ча со ва ру ка і на га ідзе, 
а по тым у 25 га доў ін ва лід. Не ха чу пу жаць 

Cам ба 
па-бе ла ру ску

Як і дзе мож на на ву-
чыц ца, ды яш чэ і па-бе-
ла ру ску, сам ба ў Бе ла-
сто ку?

І не блы таць з тан ца мі! Хоць 
за тан чыць на спар то вым ды ва не, 
ве ра год на, усё ж та кі да вя дзец ца, 
ка лі Ге ор гі Ба ры се віч ці Ан д рэй 
Во зе раў схо пяць за кі ма но, каб 
па ка заць чар го вы эфек тыў ны, 
а ча сам і вель мі эфек т ны кі док. 
Спорт для тых, хто хо ча на ву чыц ца 
аба ра няць ся бе го лы мі ру ка мі. Тра-
ды цыі сам ба (сам бо — ска ро ча на 
з ру скай мо вы «са мо о бо ро на без 
ору жия») пры е ха лі ад наў ляць у Поль-
ш чу во пыт ныя бе ла ру скія трэ не ры.

баць коў і ка жу гэ та не та му, што сам «фіз
куль тур нік», а та му, што праб ле ма фі зіч
на га вы ха ван ня сён ня ёсць ва ўсім све це. 
З трэ не рам па га джа ец ца Ма рэк Па рыц кі 
ды на ра кае, што ра ней ах во чых зай мац ца 
бы ло на шмат больш: «А за раз ма ем вы
дат ную за лу, якас ны ды ван, на якім пра хо
дзі лі спа бор ні цтвы ў алім пій скім Лон да не. 
Дзя цей жа за ах во ціць зай мац ца спор там 
ста но віц ца ўсё ця жэй».

«Ма гут ны Бар тэк» 
зап ра шае на трэ ні роў кі 

Ёсць у клу бе «Бес ці ос» і свае чэм пі ё
ны па сам ба. Як, на пры клад, Бар т ла мей 

На гур скі. Пя ці ра зо вы чэм пі ён Поль ш чы, 
брон за вы пры зёр чэм пі я на ту Еў ро пы, пя
ты на чэм пі я на це све ту — гэ та ас ноў ныя 
з яго да сяг нен няў у сам ба, дзе ён вы сту
пае ў цяж кай ва зе. Бар тэк, як яго на зы
ва юць трэ не ры, леп шы пры клад та го як 
пот і сі ня кі на трэ ні роў ках пе раў т ва ра юц
ца ў зна ка мі тыя вы ні кі. Ён зай маў ся мно
гі мі ві да мі спор ту, але нездар ма спы ніў ся 
ме на ві та на сам ба, і трэ ні ру ец ца ў клу бе 
«Бес ці ос» ужо 67 га доў. «У зда ро ва га, 
моц на га, упэў не на га ча ла ве ка і ў паў ся
дзён ным жыц ці ўсё склад ва ец ца ку ды 
лепш», — за ах воч вае асі лак пры хо дзіць 
і трэ ні ра вац ца по бач з ім.

vТэкст і фота Яўгена ІВІНА



6  17.12.2017              № 51              

з        р  к  а
д л я    д з я ц е й    і    м о л а д з іГанна Кандрацюк (zorka@niva.bialystok.pl)

w w w . e - z o r k a . p l

    
Вікторыя ПАТОНЕЦ
Старое Ляўкова, 
Гімназія ў Нараўцы

Жаданне 
гаварыць
Зачынілі маладога хлопца,
Сказалі ціха сядзець, ціха існаваць.
Закрылі яму рот.
Сказалі рабіць позу, што яго няма.

І хацеў сказаць ім.
І хацеў уцячы.
І швы на вуснах хацеў разарваць,
Дабіцца свайго.
Не ўдалося.

Удзельнікі конкурсу з настаўніцамі
Людмілай Сегень і Эміліяй Грыка

Па ра да ваў нас удзел 
аж но 21 школь ні-
ка ў лі та ра тур ным 
кон кур се «Дэ бют». 

Ся род іх ёсць спа дзя ван ні 
на твор чы рост. Не ка то рыя, 
як Вік то рыя Па то нец, ста лі 
ўжо дру гі раз лаў рэ ат амі. 
На кон курс пі ша з дру го га 
кла са па чат ко вай шко лы. 
І мож на ска заць, што яе вер-
шы вы ра ста юць ра зам з ёй, 
з дзі ця чых вя сё лых рыф ма-
ва нак змя ні лі ся ў вер шы пра 
ба лю чае пад ра стан не, час, 
сва бо ду. Доб ра чы та ец ца ка-
лек тыў ная пра ца гім на зі стаў 
з пра ва слаў най шко лы ў Бе ла-
сто ку. Праў да, най больш ад-
чу ва ец ца тут твор чы стыль 
і спо саб ду ман ня Ве ра ні кі 
Кар дзю ке віч, якая ўжо па-
спе ла за ха піць Вік та ра Шве-
да, які прыс вя ціў ёй асоб ны 
верш. Пра твор чае раз віц цё 
мож на га ва рыць у на шых 
цу доў ны сяб ро вак Маг ды 
Бя ляў скай і На тал лі Вась ко, 
якія ўжо чар го вы раз апы ну-
лі ся ся род да рос лых лаў рэ а-
таў. Вя лі кім сюр пры зам для 
нас стаў дэ бют на стаў ні цы 
Ган ны Кан д ра цюк з На раў кі, 
якая за ха пі ла сва і мі вер ша мі 
ка мі сію і пуб лі ку, саб ра ную 
ў бе ла стоц кіх «Спод ках». Па-
ні Ган на — бы лая на стаў ні ца 
Маг ды і На тал лі, а так са ма 
на стаў ні цы Эмі ліі Гры кі з Мі-
ха ло ва. За раз вы свет лі ла ся 
ад куль та кі твор чы па тэн цы-
ял На раў кі. На пэў на на гэ ты 
фе но мен спра ца ва ла лю боў 
на стаў ні цы да род най мо вы 
і тон кае ад чу ван не лі та ра ту-

ры. Шмат аў та раў не ат ры ма-
ла прызавых мес цаў, але яны 
на пі са лі ці ка выя тво ры, якія 
з пры ем нас цю прад ста вім 
у «Зор цы» і «Ні ве» на шым 
чы та чам.

А вось цес ны спі сак сё лет-
ніх лаў рэ а таў, якіх прык ме-
ці ла жу ры ў са ста ве На дзея 
Ар ты мо віч, Юры Плю то віч, 
Ян ка Тра цяк.

У па э зіі пер шае мес ца за ва-
я ва ла Маргарыта Са доў ская 
з Шы мак (Гім на зія ў Мі ха ло-

ве), дру гое — Вік-
то рыя Па то нец 
(Гім на зія ў На-

    
Алівія Марта КУЗЬМА
Тарнопаль, Гімназія ў Нараўцы

Толькі чалавечая 
натура
Ты бачыш свет за акном.
Прыгожыя і змрочныя краявіды,
Мёртвую прыроду, жывыя істоты,
Часам мора колераў,
A іншым разам толькі бель і шэрасць.

Але калі ты вернешся да праўдзівага свету,
Ці  не адчуваеш горычы?
Бачыш  людзей,  быццам бесклапотных,
Аднак стомленых і сонных.
Яны глядзяць на цябе
Праз прызму тваіх памылак і недахопаў.
– Ты маеш добра,  –  гавораць. – У мяне горш.
І ў гэта вераць.

    
Маргарыта  САДОЎСКАЯ
Шымкі, ПШ у Міхалове

Неба
Сяджу адна і думаю
Гляджу як месяц хаваецца
Ледзь, ледзь бачу
Але далей пішу
Зоркі прыгожыя
Суцяшаюць мяне
Месяц тут гаспадарыць
Але дзе ён?
Толькі святло маленькае бачу
І думаю зноў
І што?
Месяц прапаў...
Цяжка мне так
Я плачу
Слёзы льюцца
Прапаў і ўсё з сабою мне забраў.
Слёзы не памагаюць
Бо крыўда і сум  у кожным з нас...

раў цы), трэ ція — Алі вія Кузь-
ма з На раў кі і Сіль вія Гры ка 
з Мі ха ло ва. Вы лу чэн не ат ры-
ма ла дэ бю тан т ка Маль ві на 
Ба на сюк з Мі ха ло ва.

У про зе най леп шы мі ста лі 
гім на зі сты з Пра ва слаў най 
шко лы ў Бе ла сто ку, якія пра-
ца ва лі пад кі рун кам на стаў ні-

цы Люд мі лы Се гень. Аў та ры 
сяб роў ска га апа вя дан ня гэ та 
Ве ра ні ка Кар дзю ке віч, Якуб 
Го лец, Да від Ясюк і Аляк сан-
д ра Ла шэў ская.

Кон курс ужо двац ца ты раз 
ар га ні за ва ла рэ дак цыя « Ні-
вы ». З гэ тай на го ды ўсіх ча-
каў смач ны торт.

Зор ка, 
фо та Ган ны Кан д ра цюк

Хто пі ша — той рас це!
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Ach!

Ach!

Suka

Chatka

Nie

Prze-
chodzień

Bałwan

Śmiech

Osioł

Nos

Ona As

Sanie

Senat Joga

Beksa Ptak
MorszczukЗа 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 № 47-17: 
Ян тар, со ска, эга, ве ра бей ка, гі та ра, лад, ка ра лі, аба-

ро на, пік. Віл кі, ле та, се ра да, го нар, са ба ка, як, ара, рог, 
эк ран, лак, ржа, Лі.

Уз на га ро ды, ка ля ро выя алоў кі, вый г ра лі Аляк сан д-
ра Анісь ке віч, На тал ля Гай дук з ПШ № 1 у Гай наў цы,  
Амель ка Ва сіль чук, На тал ля Габ русь, Дар’я Чар няў-
ская, Оля Хі лі ма нюк з Нар вы, Дам’ ян Іва нюк з ПШ 
№ 4 у Гай наў цы, Мо ні ка Су ро вец з Ба бік, Аляк сан д-
ра Луш чын ская, Кін га Леў ша з На раў кі. Він шу ем!

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 51-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 24 снежня 2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад ку № 48: брыт ва. 
Уз на га ро ды, кніж кі Мі ры лук шы «Спеў 

дрэў», вый г ра лі На тал ля Пет ру чук, Мая Та па-
лян ская, Клаў дзія Ні кан чук з Нар вы, Дам’ ян 
Кар ні люк з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Вярблюдзік і ослік
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Вяр б лю дзік і ос лік пла ка лі і га ва ры лі сва ім баць кам:
— Го ра нам! Мы га ла да ем, а вось сві нак увесь час яч ме нем кор мяць.
А баць кі на гэ та:
— Ня ма ча го зай з д рос ціць, прый дзе час — шка да ваць іх бу дзе це.
Прый ш ла зі ма і лю дзі ста лі ка лоць сві ней. Ка лі ос лік і вяр б лю дзік па чу лі жах лі вы віск, іх апа на-

ваў лю ты страх. Яны пры ту лі лі ся да баць коў і пы та юц ца:
— Ча го яны так віш чаць?
Баць кі за вя лі іх у двор, дзе сма лі лі сві ней.
А яны пад ня лі свае ка пыт кі і ка жуць:
— Па гля дзі це, ці не пры ліп ла хоць ад но зяр нят ка да ног, а ка лі пры ліп ла, ка лі ла ска, зні мі це.

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

Дзве драў ля ныя пан топ лі
Так па доб ны, як дзве кроп лі,
Дзве пят лі, не для кра сы,
Два зад ра ныя на сы.
З го рач кі бя гуць па сле дзе,
А на іх дзяў чын ка едзе.
Л... (У. Мац ве ен ка)

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

Якуб Ясін скі (1701-1794)
У Бе ла ру сі паў стан нем кі ра ваў 

пал коў нік Якуб Ясін скі, яко му 
та ды бы ло трыц цаць тры га ды. 
Ён ха цеў вы зва ліць ся лян ад 
пры го ну, пі саў па-бе ла ру ску 
адоз вы, дзе за клі каў зма гац ца 
за сва бо ду, роў насць, бра тэр-
ства.

Ясін ска му ве ры лі про стыя 
лю дзі. Пад час бою з цар скі мі 
вой ска мі ка ля вё скі Па ля ны да 
яго да лу чы лі ся сям сот ся лян-ка-
сі не раў.

Пад ка ман да ван нем Яку ба 
Ясін ска га ў Бе ла ру сі дзей ні ча лі 
не каль кі дзя сят каў паў стан ц-
кіх ат ра даў. На ча ле ад на го з іх 
стаў наш зям ляк ка ман дзір Мі-
хал Кле а фанс Агін скі. Кож ны 
бе ла рус ве дае яго ны сла ву ты 
па ла нэз. Ся род тво раў Агін ска га 
ёсць і «Марш паў стан цаў 1794 
го да».

Сам Ясін скі ўзна чаль ваў ат рад 
з ча ты рох ты сяч ва я роў. Ён ат-
ры маў над ра сій скі мі кар ні ка мі 
не каль кі важ ных пе ра мог. Кас-
цюш ка прыс во іў паў стан ц ка му 
ка ман дзі ру чын ге не ра ла.

(пра цяг бу дзе)

 
 

    

Кру жац ца 
сня жын кі
Хто там шуст ры ска ча?
Ці ха снег ры піць —
Гэ та зай ка з да чы
Праз ля сок бя жыць.

Кру жац ца сня жын кі,
Ні бы ў дзіў ным сне.
Зай ка для Да рын кі
Тор бач ку ня се.

А ёй — па жа дан ні
Доб раю рас ці,
Быць заў ж ды ста ран най,
Шчы рай у жыц ці.

Хо ча ён з Да рын кай
Сам на Но вы год
Хоць бы на хві лін ку
Стаць у ка ра год.

Мі хась Паз ня коў

    
Але на ЦЕ РАШ КО ВА

Н
Ні ко лі, ні дзе, 

ні ка му, ні за вош та
Не ска жа На дзей ка

пра ка зач ны вост раў.
Ён не дзе ў сі нім 

ля жыць акі я не,
На ім кож ны дзень 

пас пя ва юць ба на ны,
Ніх то там не бу дзіць 

у шко лу ўран ні,
Ні я кіх не ро бяць 

там хат ніх за дан няў.
Хто там апы нуў ся 

— з’яз джаць не ха це лі.
Наш ка зач ны вост раў 

за вец ца Ня дзе ля!

О
Ме сяц рож кі па ка заў.
То не ме сяц, а ка за,
Што паг на ла Сон ца ў по ле,
Ў ноч, і спаць са мо пай ш ло,
А на дос віт ку на до іць
За ла тое ма ла ко.

П
Па ву чок пля це ка рун кі,
Ўсё пад ст рэш ша пе рап лёў.
Пры ля тай це, па ча стун кі,
Час па луд на ваць прый шоў!
Пра ца ваў па вук з ах во тай.
Толь кі пу ста ў тых ця нё тах...

Міколка Абрамюк 
з Беластока

Kosiarka
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Бра ніс лаў Та раш ке віч (1892-1938) 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.IIІ)

vЛена ГЛАГОЎСКАЯ

(працяг з Нівы № 50)

Аляк сан д ра Бер г ман увя ла Б. Та раш
ке ві ча пе рад усім у бе ла ру скую гі ста рыч
ную свя до масць у Поль ш чы. З чы та ча мі 
«Ні вы» дзя лі ла ся яна сва і мі зна ход ка мі 
і дум ка мі. Б. Та раш ке віч, як пра ва дыр 
БСР Гра ма ды, якая ў па ла ві не 20х га доў 
ка ры ста ла ся вя лі кай па пу ляр нас цю на 
Бе ла сточ чы не, ста ваў так са ма бліз кім 
наш чад кам бы лых гра ма доў цаў. Та му 
з на го ды чар го вых круг лых угод каў з дня 
на ра джэн ня па яў ля лі ся пра яго ар ты ку
лы ў «Ні ве» і ў «Бе ла ру скіх ка лен да рах».

За ці каў ле насць А. Бер г ман Б. Та раш
ке ві чам ме ла яш чэ і звы чай нае люд ское, 
эма цый нае вы мя рэн не. Ка лі ў 1989 г. 
у Маск ве па мер ла дру гая жон ка Б. Та
раш ке ві ча Ні на Аляк сан д раў на, А. Бер г
ман на пі са ла пра яе ў «Ні ву»: «Яе су поль
нае жыц цё з Бра ніс ла вам Та раш ке ві чам 
не пра цяг ва ла ся доў га — ад 1934 го да 
да мая 1937 г., ка лі Бра ніс ла ва Та раш
ке ві ча і Ні ну Аляк сан д раў ну арыш та ва лі 
ў іх ма скоў скай ква тэ ры. Якія ж бы лі гэ
та га ды! Ма ла ска заць: цяж кія. Усё, аб 
чым ма рыў Та раш ке віч, ка лі ў поль скай 
ту рэм най ка ме ры, у 1933 г., да ве даў ся, 
што бу дзе аб ме не ны ў СССР, — усё зня
ве чы ла ся. Ма рыў аб пра цы ў Бе ла ру сі 
і для Бе ла ру сі — а му сіў жыць у Маск ве, 
пра ца ваць у Між на род ным аг рар ным 
ін сты ту це — ён, адзін з най боль шых 
бе ла ру скіх фі ло ла гаў, член Ака дэ міі 
На вук БССР. Ма рыў аб су стрэ чы з сяб
ра мі, та ва ры ша мі па ба раць бе, а толь кі 
пас ля пры быц ця ў Маск ву да ве даў ся, 
што ўсе дзе я чы «Гра ма ды» і «Зма ган
ня» — арыш та ва ны і па лі ча ны аген та мі 
поль скай раз вед кі. Ці Ні на Аляк сан д раў
на ўсве дам ля ла са бе цэ лую тра ге дыю 
сі ту а цыі? Ад чу ва ла яго боль. Ра бі ла ўсё, 
каб не ад чу ваў адзі но цтва, ства ры ла 
для яго ся мей ную ат мас фе ру і ста ла для 
яго ў гэ ты страш ны час са мым бліз кім 
ча ла ве кам. (...) Якім да ра гім быў для яе 
Бра ніс лаў Та раш ке віч, ве да ем так са ма 
з яе ге ра іч на га зма ган ня, да апош ніх 
дзён жыц ця, за вы ра та ван не лі та ра тур
най спад чы ны Та раш ке ві ча. Не ад клад на 
пас ля ат ры ман ня да ку мен та аб яго рэ а
бі лі та цыі, ужо ў 1957 (!) го дзе па е ха ла 
ў Мінск з ру ка пі сам яго пе ра кла ду «Па на 
Та вэ ву ша» Міц ке ві ча і на пра ця гу мно гіх 
год зма га ла ся за яго вы дан не, ча го на ка
нец да ча ка ла ся. Праў да, пра цяг ва ла ся 
гэ та 24 га ды! Але — да ча ка ла ся. Гэ ты ру
ка піс вы ра та ва ны толь кі дзя ку ю чы та му, 
што сха ва ла, яго ў сва ёй ся стры. У гэ
тым жа 1957 го дзе Ні на Аляк сан д раў на 
па ча ла ба раць бу за ад шу кан не ка ло нак 
і ма шы на пі су пе ра кла ду «Ілі я ды» Га ме ра 
на бе ла ру скую мо ву. (...) Вар та тут яш чэ 
ўспом ніць, што ў 1976 го дзе Ні на Аляк
сан д раў на гас ця ва ла ў Вар ша ве, бы ла 
гос цем і Бе ла сто ка. І што бы ло для яе 
асаб лі вым пе ра жы ван нем — на ве дан не 
Агуль на а ду ка цый на га лі цэя ў Бель ску
Пад ляш скім імя яе му жа. (...) Яе пры езд 

да нас пры нёс ёй мно га хва ля ван ня, 
а нам па ка за ла ся цу доў най і ін тэ лі ген т
най жан чы най, якая бы ла для Бра ніс ла
ва Та раш ке ві ча не толь кі доб рай жан чы
най, але і най б лі жэй шым пры я це лем на 
цяж кім эта пе яго жыц ця».

А. Бер г ман пад т рым лі ва ла так са ма 
су вя зі з пер шай жон кай Б. Та раш ке ві ча 
— Ве рай Ан д рэ еў най Ні жан коў скай. 
Упер шы ню еду чы ў бе ла ру скія біб лі я тэ кі 
і ар хі вы ў кан цы 80х га доў, ат ры ма ла 
я ад рас В. Ні жан коў скай з прось бай 
на ве даць яе і пе ра даць па да ру нак ад А. 
Бер г ман. Мне не ве ры ла ся на той час, 
што жон ка Б. Та раш ке ві ча маг ла быць 
у жы вых. Дзя ку ю чы А. Бер г ман на пра
ця гу 10 апош ніх га доў яе жыц ця я шмат 
ра зоў на вед ва ла В. Ні жан коў скую, 
дзя ку ю чы якой гі сто рыя бе ла ру ска га 
на цы я наль на га ру ху і по стаць яе му жа 
ста ва лі ся жы вы мі. Жы ла яна на дзе яй на 
ства рэн не му зея ў сва ім бы лым до ме, 
які ўла ды адаб ра лі за са вец кім ча сам. 
Раз ры соў ва ла пла ні роў ку, за хоў ва ла эк
с па на ты. Ве ра Ні жан коў ская па мер ла 6 
мая 1998 г. так і не да ча каў шы ся му зея. 
Вар та зга даць, што дзя ку ю чы Аляк сан
д ры Бер г ман пас ля яе смер ці, на вы да
дзе ныя ў 2005 г. «Лі сты» М. Пе цю ке ві ча, 
ад гук ну ла ся пра фе сар аф таль ма ло гіі 
з Вроц ла ва Ган на Ні жан коў ская, якой 
сям’я, асаб лі ва сын, га да мі шу ка лі зве
стак пра Ула дзіс ла ва Ні жан коў ска га, 

які рас стаў ся са сва ёй пер шай жон кай 
і ажа ніў ся з Ве рай Та раш ке ві чы хай. Ад 
мя не да ве да лі ся пра яго дач ку Іры ну 
з Ра даш ко віч і змаг лі з ёй па зна ёміц ца. 
Б. Та раш ке віч так са ма стаў ся ім бліз кай 
асо бай, вя до май як аў тар бе ла ру скай 
гра ма ты кі.

У вы ні ку да 125х угод каў на ра джэн
ня Б. Та раш ке ві ча мож на за ду мац ца над 
яго мес цам у бе ла ру скай гі ста рыч най 
па мя ці. Ча ста пры ім па яў ля юц ца та кія 
ак рэс лен ні: «няз на ны», «за бы ты», што 
ад дае яго пры сут насць у свя до мас ці 
бе ла ру саў. «Для ад ных гэ ты ча ла век 
— баць ка бе ла ру скай гра ма ты кі, для 
ін шых — ка му ніст і агент Ка мін тэр на», 
— на пі саў Ігар Мель ні каў. «Ся рэд ні ма
ла ды мін ча нін не ўмее ска заць заш мат 
і пра пат ро на (Б. Та раш ке ві ча — Л. Г.), 
а мо жа на ват і ні чо га», — на пі саў Ма
цей Ха ла доў скі ў бе ла стоц кай «Ні ве», 
апош ні раз ус па мі на ю чы Б. Та раш ке ві
ча ў 2015 г. пры на го дзе ка стын гу да 
спек так ля па п’е се Эль да ра Бя кі ра ва 
«Бра ніс лаў Та раш ке віч». П’е су пра Б. 
Та раш ке ві ча «Арышт» на пі саў так са ма 
свай го ча су Сак рат Яно віч пад уп лы вам 
кні гі А. Бер г ман, якая вый ш ла ў Поль
ш чы ў 1977 г. Пі саў яе на пра ця гу 20 
га доў, а пас ля па слаў у Ака дэ міч ны 
тэ атр імя Яку ба Ко ла са ў Ві цебск. Там 
яе па ста ві лі пад за га лоў кам «От цо да» 
і ў 2002 г. пры вез лі ў Бельск і Гай наў ку 

на Бе ла сточ чы не. Пры сут ны на спек так
лі аў тар ска заў: «Здзіў ле ны, гэ та больш 
чым уз ра да ва ны, бо жыц цё Та раш ке
ві ча — цэ лая эпо ха, мі ні я цюр ны лёс 
усіх нас, лёс ад яко га нель га ўця чы». 
У 1958 г. Баг дан Па до скі, след чы суд дзя 
ў пра цэ се БСРГ, які прас лу хоў ваў Б. Та
раш ке ві ча, ус па мі наў яго: «For mal nym 
i fak tycz nym przy wód cą Hro ma dy był Bro-
nis ław Ta rasz kie wicz, po seł na Sejm. (...) 
Był jed nym z twór ców współ czes ne go ję zy-
ka bia ło ru skie go i au to rem je go gra ma ty ki. 
By ła to jed nos t ka niep rze cięt na i ide o wa. 
(...) Pod k reś lał, że prag nie, aby nie za gi nę ła 
praw da his to rycz na o pier w szej w dzie jach 
na ro du bia ło ru skie go ma so wej or ga ni zac ji 
po li tycz nej. (....) Stwier dził, że ja ko dzia łacz 
nie pod leg łoś cio wy bia ło ru ski naś la do wał 
świa do mie Jó ze fa Pił sud skie go, któ ry wal-
cząc o nie pod leg łość Pol ski pos łu gi wał się 
soc ja lis tycz ny mi has ła mi spo łecz ny mi, ja ko 
na rzę dziem do po zy ska nia mas lu do wych 
dla idei nie pod leg łoś ci. Zas tą pił on je dy nie 
has ła soc ja lis tycz ne has ła mi ko mu nis tycz-
ny mi, ja ko współ cześ nie bar dziej, zda niem 
je go, at rak cyj ny mi. Na to miast jeś li cho dzi 
o prak tycz ną ak c ję po li tycz ną, Ta rasz kie-
wicz uz nał za god ną naś la do wa nia me to dę 
bier ne go opo ru Gan die go i dla te go zde cy-
do wał się na pro pa go wa nie ha seł niep ła ce-
nia po dat ków i od mo wy rek ru ta. Jes tem 
prze ko na ny, że wy jaś nie nia Ta rasz kie wi cza 
by ły zgod ne z praw dą i odz wier cied la ły je go 
spo sób myś le nia”.
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Анна КАНДРАЦЮК, ІІ група

МАЯ ПАЭЗІЯ

Мая паэзія нараджаецца ў болях.
Бачу дзіця, якое
Заікваецца  ў словах,
Не чуе рыфмы,
Не бачыць сэнсу,
Накульгвае вобразамі.
Яно не пажыве доўга?

* * *
Лівень слоў
Паплыў па макіяжы.
Змяніў містэрную архітэктуру выгляду.

Некалькі горкіх слоў
Разбурыла таямніцу
І адкрыла скрываную рэчаіснасць.

Дзякуй Богу за слёзы!

* * *
Вобразы дзяцінства быццам вітраж
Парэзаны гадамі,
Быццам плёнка некаляровага ўжо жыцця,
Якую час пасыпаў пылам забыцця.
Памяшаў імёны з вобразамі,
Словы з пачуццямі,
Раскінуў кавалачкі.
Не ўмею іх скласці,
Бо час зрабаваў у мяне памяць.

Мікола ВАРАНЕЦКІ, ІІ група

У ДЗЕНЬ ПЕРАМОГІ

Кожны раз з году ў год
Адзначаю я Дзень Перамогі,
Кожны раз у гэты час
Я ваенныя песні пяю.
Кожны раз на экране
Бачу я франтавыя дарогі,
Па якіх батальёны
Днём і ноччу ішлі на вайну.

Я глядзеў на  экран з сэрцам поўным трывогі,
Калі падае з ног майго  войска салдат.
Лёгка мне на душы, калі ў Дзень Перамогі
Падняў рукі ўгару  гітлераўскі атрад.

Ой, як многа няшчасцяў на блакітным экране!
Дзякуй лёсу за факт, што ў міры жыву.
Кожны год буду я святкаваць Перамогу.
Буду славіць салдатаў, што калісьці пайшлі на вайну.

Памяць вечная тым, хто з вайны не вярнуўся,
Слава вечная тым,  хто застаўся жывым!
Нізка кланяюся дарагім ветэранам —
Жывым сведкам далёкай і страшнай вайны.

Я баюся няшчасцяў і вайну праклінаю,
За жыццё і за мір руку я падымаю
І ў святочны маёвы дзень
Шклянку горкага віна выпіваю.

Магдалена БЯЛЯЎСКАЯ, ІІ група

АДНА 

Хачу затрымаць час
i сярод iншых сэрц
слухаць толькi свайго,
хачу ўвайсцi
на найвышэйшую гару
i крычаць на ўсе бакі,
хачу басанож бегаць
па травах,
без дзіўнага позiрку людзей,
без iх слоў,
без iх думак.
Хачу стаць толькi на момант
адной...

САКРЭТЫ НОЧЫ

Калi зоры пакажуцца
на небе
а паветра вiбруе
і глыбока ў цёмным лесе
ваўкi месяцу спяваюць,
дзесьцi там вогнiшча
вандроўцы гарыць.
Мелодыi нязнаных песень
абуджаюць сонную ноч.
Усе ценi да танца
сабралiся
у сукенках сшытых
агнём.
Растапляюць гнеў
чалавечы.

Наталля ВАСЬКО, ІІ група

ЦЕШЫЦЦА СМЕРЦЮ

Калі ты адзін
 сярод мільярдаў людзей
Хто заўважыць
 тваю ціхую смерць
Хто прынясе
 жывую кветку на магілу
Хто праплача
 ўвесь дзень і ўсю ноч

Ты проста
 адно святло на небе
Міргаеш сабе
 хуценькімі міг, міг, міг
Потым твой час
 закончыцца цік-так
Сапсаваны гадзіннік
 выкінуць у сметніцу

Калі не бачыш
 не значыць, што няма
Жыві так
 каб усе цябе бачылі
Жыві так
 каб не толькі маці плакала
Жыві так
 каб цешыцца смерцю

СТУДНЯ

У цемры тваёй
зрок свой затапляю.
Бачу больш ад змроку —
пустэчу, холад. 
Даўно нiхто сюды не
заглядаў.
Самота цябе запаўняе,
быццам туга такая
за даўнімi водамi.
I зразумець толькi
не магу,
чаму я ў цябе,
як у людскія вочы гляджу?..

АСТРАНАМІЧНАЯ МЕТАФАРА

Ты для мяне сонца...
Я для цябе планета,
якіх шмат на свеце.
Хачу быць бліжэй,
не баюся твайго цяпла —
агню, які знішчае.
Буду кружыць вакол цябе,
выпіхаць іншыя планеты
з іх слабенькіх арбіт.
Прыцягні мяне  да сябе,
схавай вострае полымя,
хутка ўпусці мяне
ў сваю атмасферу.

Тады буду зорачкай
спадаючай для цябе.
Маеш адно жаданне --
няхай буду ім я...
Хачу бязбольна закончыць
унікальны тып любові.
Можам быць нармальнымі?
Не глядзець у тэлескоп?
Паглядзець у асаблівыя вочы?
Малюся і пытаю Бога:
Вернемся мы на Зямлю?
Хачу быць чалавекам —
не тваёй астральнай думкай.

ПАЭТЫЧНЫ  АЛКАГАЛІЗМ

І зноў пішу верш,
якога ніхто не зразумее.
Астаюся ў хаце,
шукаю натхнення —
цяжка жыць
такому паэту.
Няма думак,
слоў не хапае.
Гарэлкі напіцца
толькі астаецца.

НАРАЎКА МАЯ

Калі на сэрцы смутна мне,
Іду да Нараўкі я ў госці.
Над рэчкай сяду ў цішыні,
Рэчка падкажа сэрцу штосьці.

Нараўка, Нараўка мая,
Ты мілая мая сяброўка.
У шчасці  й горы ты са мной,
А я з табой, мая старонка.

Мне без цябе нялёгка жыць,
Я без цябе не абыдуся.
Па вуліцах тваіх хаджу,
З табою разам весялюся.

Нараўка – першы «горад» мой,
Мая ты гмінная сталіца!
Люблю цябе – куточак свой
І не ману не ганарыцца.

Мы неразлучныя сябры,
Мы дружна песню заспяваем,
Падхопіць нашу песню лес
І адгукнецца гай за гаем.

І паплыве песня з вадой.
Рэчкаю Нараўкай да мора...
Спявае «Нараўчанак» хор,
Бо Нараўка не знае гора.

Нараўка, Нараўка мая,
Ты лепшая  мая сяброўка.
Заўсёды разам я з табой,
А ты са мной, мая старонка

МАЯ БЕЛАРУСЬ

Свет вялікі такі – не абняць,
А рукою падаць Беларусь.
Між Расіяй і Польшчай жыве
Сінявокая Белая Русь.

Беларусь, Беларусь, Беларусь,
Ты мне дзверы свае адчыні.
Беларусь,  мая Белая Русь,
Прывітанне маё ты прымі.

Твае песні і думы са мной,
Твае мары, пагляды нашу.
За цябе так турбуюся я,
Бо кахаю цябе, Беларусь.

Беларусь, Беларусь, Беларусь,
Дабрыню мне сваю падары.
Беларусь, мая Белая Русь,
Ты, як маці, мяне абдымі.

Да цябе я на крылах лячу,
Для цябе сёння песні пяю.
Ты прымі мой сяброўскі паклон,
Дарагая мая, Беларусь.

Беларусь, Беларусь, Беларусь,
Ты мне ўсмешку сваю падары.
Беларусь, мая Белая Русь,
Да грудзей ты мяне прытулі.
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Камілы Марцінкевічhttp://nationalinterestby.net
180 га доў з дня нараджэння

П і я н і с т к а  і  п а т р ы ё т к а

Апош нім ча сам у бе ла ру скай вір ту
аль най пра сто ры ста лі час цей з’яў ляц ца 
сай ты, на якіх пуб лі ку юц ца тэк сты на роз
ныя тэ мы, да тыч ныя ўся ля кіх бе ла ру скіх 
спраў. Ра сказ ва ец ца там і аб па лі ты цы, 
і аб эка но мі цы. Пры чым ар ты ку лы тыя да
во лі грун тоў ныя, здоль ныя рас крыць тэ мы 
для тых, хто імі ці ка віц ца. На жаль, за ці каў
ле ных у чы тан ні та кіх тэк стаў наў рад ці 
зной дзец ца мно га, бо вы со ка ін тэ лек ту аль
ныя рас по ве ды не пры ваб лі ва юць вя лі кую 
коль касць чы та чоў. Ра зам з тым з’яў лен
не та кіх сай таў да па ма гае та му, хто хо ча 
асэн са ваць су час ную Бе ла русь і бе ла ру
саў, аб ста ві ны, у якіх яны жы вуць.

Увес ну ў ін тэр нэ це з’я віў ся сайт з да
во лі гуч най наз вай — „На цы я наль ны ін та
рэс”, які раз мяс ціў ся па ад ра се https://na-
tio na lin te res t by.net. Сайт зроб ле ны пас
род кам ін тэр нэтплат фор мы Wor d p ress 
і та му мае ўсе не да хо пы ад раз мяш чэн ня 
на ёй. Так, анон сы ар ты ку лаў няс пын най 
плын ню ідуць адзін за ад ным, і „дак ру ціць” 
мыш кай да кан чат ку да во лі цяж ка. Але гэ
та, хі ба, адзі ны сур’ ёз ны не да хоп на сай
це, які ро біць няз руч насць пры аз на ям лен
ні са зме стам.

„На цы я наль ны ін та рэс — гэ та ме ды ум. 
Мы аб мяр коў ва ем усе тэ мы, якія да ты
чаць пы тан няў абу джэн ня, са ма ста наў
лен ня і ад ра джэн ня”, — ка жуць пра свой 
рэ сурс не вя до мыя яго ства раль ні кі і ўла
даль ні кі. Праў да, гэ тых ска заў не зной
дзеш на сай це, яны мес цяц ца толь кі на 
ста рон цы „На цы я наль на га ін та рэ су” ў Fa
ce bo ok. Гэ та яш чэ ад на ры са та го, што 
сайт зроб ле ны са ма туж на і мно гія вар тыя 
на яў нас ці чын ні кі на ім пра пуш ча ны.

Уся го „На цы я наль ны ін та рэс” скла да
ец ца з пя ці руб рык, дзе мес цяц ца тэк сты. 
Гэ та „Па лі ты ка”, „Бяс пе ка”, „Эка но мі ка 
і рэ фор мы”, „Гі сто рыя” і „Асоб ная дум ка”. 

Дзя лен не на та кія руб ры кі па каз вае, што 
змест ар ты ку лаў асэн соў ва ец ца ўла даль ні
ка мі і яны доб ра ары ен ту юц ца ў най больш 
важ ных бе ла ру скіх гра мад скапа лі тыч ных 
тэ мах. Так, у ад ным з апош ніх ар ты ку лаў не
вя до мы аў тар раз ва жае на тэ му ўзмац нен
ня гру пы дэ пу та та бе ла ру ска га пар ла мен та 
Іга ра Мар за лю ка, які ка лісь ці быў у апа зі цыі 
да Лу ка шэн кі, а по тым, як ка жуць, „змя ніў
шы ко лер”, быў аб ла ска ны ўла дай, і сён ня 
з’яў ля ец ца ад ным з най больш апан та ных 
не на віс ні каў тых, хто прыт рым лі ва ец ца ан
ты лу ка шэн каў скіх па зі цый. У гэ тым ар ты ку
ле ро біц ца ці ка вая выс но ва, што „для ўла ды 
ця пер факт пры на леж нас ці но вас пе ча на га 
фун к цы я не ра да не за леж ніц кай суб куль ту
ры 19902000х ця пер не мі нус, а ад на знач
ны плюс. Гэ та зна чыць, асаб лі ва цэ няц ца 
вы пад кі, ка лі мяс цо выя ін тэ лек ту а лы, якія 
ў сва ім ча се не ба я лі ся за свед чыць сваю 
пры сут насць у пра сто рах, аль тэр на тыў най 
афі цый най, на рэш це „пра зе ры лі”, г.зн. ус вя
до мі лі пра віль насць вы ба ру на ша га на ро ду 
ў 1994 го дзе, яго гі ста рыч ную не паз беж
насць і ве ліч да сяг нен няў бе ла ру скай дзяр
жа вы за апош нія 20 га доў”.

Ад мет на, што ўсе ар ты ку лы на сай це 
не пад пі са ныя імем і проз віш чам. Усю ды 
паз на ча ец ца „by na tio na lin te res t by”, чым 
пад к рэс лі ва ец ца, што тэк сты не з’яў ля
юц ца ко пі яй не дзе ра ней раз меш ча ных. 
Да дзе ны чын нік да дае „На цы я наль на му ін
та рэ су” боль шай аў та ры тэт нас ці, бо ўлас
ныя ар ты ку лы заў сё ды цэ няц ца вы шэй.

Па куль ад нос на но вы сайт не над та вя
до мы бе ла ру ска му чы та чу, бо цяж ка ва та 
знай с ці пе рад ру коў кі з да дзе на га рэ сур
су. Гэ та ка жа аб тым, што ўла даль ні ку ці 
ўла даль ні кам трэ ба вес ці больш ак тыў
ную пра цу па пра соў ван ні „На цы я наль на
га ін та рэ са” ў ін тэр нэ це.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Сё ле та споў ні ла ся 180 га доў з дня на ра
джэн ня Ка мі лы Мар цін ке віч, бе ла ру скай 
пі я ніст кі, дач кі па чы наль ні ка бе ла ру скай лі
та ра ту ры Він цэн та Ду ні наМар цін ке ві ча. Та
ле на ві тая кам па зі тар ка і спя вач ка, на стаў ні
ца і пат ры ёт ка — гэ тая ах вяр ная дзяў чы на 
ак тыў на ўдзель ні ча ла ў гра мад скім жыц ці 
краю, за што яш чэ ў ма ла дос ці бы ла арыш
та ва на і выс ла на за ме жы Ай чы ны ў Са лі
камск (Пер м ская гу бер ня).

Дак лад ная да та на ра джэн ня Ка мі лы Мар
цін ке віч у ця пе раш няй ста лі цы Бе ла ру сі не
вя до мая — у роз ных кры ні цах па зна ча ны 
про ста 1837 г. До мік, у якім жы ло ся мей ства 
Мар цін ке ві чаў у Мін ску, ста яў у ра ё не ця пе
раш ня га вы ха ду з мет ро на стан цыі „Плош
ча Пе ра мо гі” на суп раць ма га зі на „Шчод ры”. 
У 1830я га ды гэ та бы лі га рад скія вы сел кі, 
якія на зы ва лі За ха раў скай ці Стац кай сла
ба дой. Та ды ста я лі тут не вя лі кія до мі кі для 
дроб ных чы ноў ні каў. Граць на фар тэ пі я на 
Ка мі ла ву чы ла ся ў Мін скім пан сі ё не Ман тэг
ран дзі. Яр кі му зыч ны та лент і рэд кас нае пра
фе сій нае май стэр ства ўжо ў юнац кія га ды 
пры нес лі ёй шы ро кую вя до масць. Ка мі ла, ву
ча ні ца Да мі ні ка Стэ фа но ві ча, ужо з 8 га доў 
вы сту па ла з кан цэр та мі ў роз ных га ра дах. 
Знач ны пос пех ме лі яе кан цэр ты з бра там 
Мі рас ла вам у1849 г. у Кі е ве і ў 1850 г. у Вар
ша ве. Ра зам з тво ра мі Ша пэ на і Лі ста Мар
цін ке віч вы кон ва ла ўлас ныя ва ры я цыі на тэ
му пес ні Аляк сан д ра Вар ла ма ва „Чыр во ны 
са ра фан”. На жаль, цяж кае ма тэ ры яль нае 
ста но віш ча сям’і, не да зво лі ла ёй скон чыць 
кан сер ва то рыю.

Ме на ві та Ка мі ла Мар цін ке віч, па вод ле 
ра пар таў ра сей скай жан дар ме рыі, пер шай 
па чы на ла спя ваць пат ры я тыч ныя гім ны 
ў кас цё ле, за што апы ну ла ся ў ба га дзель ні 
(та га час най псіх ля кар ні). Яна ж вы лі ла на 
га ла ву мен ска му гу бер на та ру гра фу Эду
ар ду Ке ле ру вяд ро па мы яў і, се дзя чы пад 

арыш там у Мен скім ту рэм ным зам ку (Ва ла
дар ка), змаг ла вы кі нуць пад но гі паў стан цу, 
яко га вя лі на па ка ран не, бу кет кве так. Да 
зак лю чэн ня і вы сыл кі яна зай ма ла ся аду ка
цы яй про стых лю дзей, гра ла ак тор кай у п’е
сах свай го баць кі, нат х ня ла лю дзей сва ёй 
уз нёс лай му зы кай і спе ва мі, кар мі ла арыш
тан таў з Вар ша вы, якіх гна лі праз Менск 
на ўсход, а ад ной чы на ват спяк ла для іх 
пі рог з цук ро вым над пі сам „Чэсць Вам”, 
і толь кі піль насць жан дар ска га афі цэ ра 
не да зво лі ла „не бяс печ на му” пі ра гу па тра
піць да вяз няў. Ад ной чы мен скі гу бер на тар 
выс лаў яе з Мен ска ў Віль ню, але ка лі пра 
гэ та да ве даў ся ві лен скі гу бер на тар Ула дзі
мір На зі маў, то вель мі ўзла ваў ся на свай го 
ка ле гу і ад ра зу ж за ба ра ніў дзяў чы не ўезд 
на Ві лен ш чы ну, вяр нуў шы яе на зад. У 1863 
го дзе „як жан чы на шкод ная і зу сім ня доб ра
на дзей ная ў па лі тыч ных ад но сі нах” выс ла
на пад стро гі па лі цэй скі наг ляд у Пер м скую 
гу бер ню Ра сеі.

Ас ноў ным дас лед чы кам яе жыц ця і дзей
нас ці з’яў ля ец ца Язэп Януш ке віч, які шмат 
зра біў для вяр тан ня гэ та га слаў на га імя 
з ня бы ту. Дзя ку ю чы яму сён ня вя до ма, што 
выс ла ная з краю Ка мі ла вый ш ла за муж за 
ле ка ра Ка зі мі ра Асі по ві ча, на ра дзі ла шас
цё ра дзя цей і здо ле ла вяр нуц ца ў Віль ню, 
каб по тым шу каць ру ка пі сы тво раў свай го 
баць кі і за ха ваць іх для наш чад каў. Вя до ма, 
што на ра дзі му Ка мі ла Мар цін ке віч вяр ну ла
ся ў 1880 го дзе. Па мер ла пас ля 1890 го ду. 
Ад нак час і мес ца яе па ха ван ня доў гі час 
за ста ва лі ся та ям ні цай. Лі чы ла ся, што яна 
мо жа быць па ха ва ная на Ро сах аль бо на 
Ан то ка лі. Урэш це ма гі ла Ка мі лы Мар цін ке
віч бы ла зной дзе на вык лад чы кам ЕГУ Юра
сём Ба чыш чам на Бер нар дын скіх мо гіл ках 
Віль ні. Ста ла вя до ма, што яна па ха ва на по
бач са сва ім му жам Ка зі мі рам Асі по ві чам.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

— Ся дзіш як дур ны сам у ха це, — на ра
кае Вась ка

Слу хаю і не ве ру. Няў жо яму ў сва ёй 
ха це кеп ска. Тут на ра дзіў ся і тут пам рэ ў гэ
тым апус це лым кан цы све ту аль бо, як хто 
хо ча, жо пе све ту. Цэ лых сем дзе сят пяць 
га доў прас ле дуе Вась ку не вы нос нае адзі
но цтва. Ра на, яш чэ ва ен ным ча сам, стра ціў 
баць ку. Ма ці да са май смер ці бе да ва ла 
з дву ма сы на мі. З дзя цін ства не пом ніць 
ні чо га за вык лю чэн нем пра цы. Праў ду 
ка жу чы, вай на адаб ра ла яму баць ку, а пра
ца — ма му. Ма ці ні ко лі не апа вя да ла яму 
ка зак пе рад сном, уво гу ле ні чо га яму не 
ска за ла. З дзяць мі па гу ляць так са ма не 
ад пу ска ла. Гро шай ча сам на ват на за пал кі 
не ха па ла і, каб на та піць печ ку, Вась ку па
сы ла лі да су се дзяў за не да пал ка мі. Го лад 
пры ці скаў стра шэн ны. Га лоў най за ба вай 
Вась кі, ка лі вы га няў вя ско вае быд ла на 
па шу, бы ло рас паз на ван не па хаў ва ра най 
ежы. Зза гэ та га бе да ван ня на ват рад ня 
ад іх ад рак ла ся. Свя ты не ад роз ні ва лі ся ад 
буд няў, тая ж ці шы ня, той жа пу сты страў
нік. Ад ным сло вам, уз ра стаў у за быц ці не 
толь кі людзь мі, але і са мім Бо гам. Хо чац ца 
ве рыць, што юна цтва бы ло кры ху ве ся лей
шым. Мо жа дзяў ча ты яго лю бі лі, не быў 
жа та кім астат нім. Пра ца ві ты, не ку рыў, не 
піў. На ват ця пер у сва іх сем дзе сят пяць 
га доў вы гля дае да стат ко ва ці ка ва. Мо жа 
бу я ніў з імі на жоў цень кім, пяс ча ным бе раж
ку род най рэч кі, аль бо не дзе на ажы нах 
у сва іх мес цах. Але ж ні ко лі не ра шыў ся 

на сур’ ёз ны крок, ні вод най не вы браў. 
Так і ся дзіць сам у хат цы, ча ка ю чы не ча га. 
За тры маў час. У доў гім і вуз кім па кой чы ку 
быц цам кіш ка ся дзіць на ста рым, ад нас
паль ным тап ча не і гля дзіць праз ста рое 
ак но на пу стую бру ка ва ную ву лі цу. Яш чэ 
не за сох лі за са джа ныя яго ма май ге ра ні на 
па да кон ні ках — у не ка то рых кра і нах сім ва
лы ўда вен ства. Ха ту, не гор шую ад ін шых 
хат у вёс цы, па ста віў пра паў шы на заў сё ды 
баць ка. Ка мен ныя схо ды, ток у вя лі кіх сен
цах, за мест зван ка — цяж кія, драў ля ныя 
дзве ры, якія ры пен нем аб вяш ча юць ува ход 
— про ша ны і ня про ша ны. Кух ня, аба вяз ко
ва з печ кай, пры тым на столь кі вя лі кай, што 
абаг ра вае су сед нюю спаль ную кіш ку. Драў
ля ная пад ло га цяг нец ца ад ным бо кам уніз, 
быц цам пры ча ле ная да бе ра гу дзі ра вая 
лод ка. Ёсць яш чэ па кой для гас цей з заў
сё ды за чы не ны мі фран цуз скі мі дзвя ра мі. 
Усё гэ та ў кры ху за пуш ча ным, ка ва лер скім 
вы дан ні. Але апош нім ча сам неш та па ча ло 
мя няц ца. Лю да — сяб роў ка з дзя цін ства 
аж но смя ец ца. Няў жо Вась ка на ду маў ся 
грош пат ра ціць. За коп ча ныя сце ны кух ні 
аб ля піў або я мі ся рэб ра на га ко ле ру, па ве сіў 
та кія ж ся рэб ра ныя зас лон кі, кіш ку пак рыў 
се раб ром зме ша ным са снеж най бел лю. 
Ма быць, наг ля дзеў ся са вец кіх ка зак пра 
Дзе да Ма ро за. У блі жэй шых пла нах ёсць 
і рэ фар ма ван не па коя для гас цей. Той жа 
Дзед Ма роз па да рыў яму но вую двух с паль
ную ка на пу і но вы тэ ле ві зар. Пу стая ка на па 
грэ ец ца пад печ кай, а тэ ле ві зар вы пен д

ры ва ец ца на свя тым мес цы ў по ку ці. Па 
вя ско вай тра ды цыі Вась ка гля дзіць толь кі 
бе ла ру скія ка на лы. Не важ на што, ас ноў
нае, каб пабе ла ру ску. Ад куль та кія зме ны? 
Ад каз мо жа быць толь кі адзін. Вась ка моц
на і шчы ра за ка хаў ся. Уся му ві на ва та Ба ся 
— вель мі сім па тыч ная, ма ла дая і доб ра 
аду ка ва ная дзяў чы на з Вар ша вы. Гэ та яна 
ўга ва ры ла Вась ку зра біць ра монт, на ват 
кле іць абоі да па ма га ла. Ра зам з му жам 
апош нім ле там ку пі лі хат ку цёт кі Ва сі ля, 
па ма лу яе ра ман ту юць, вя до ма, пры вы дат
най да па мо зе Вась кі. Мож на ска заць, што 
Вась ку і Бась ку спа лу чы лі ма тэ ры яль ныя 
спра вы. Ві да воч на гэ та га ўжо да стат ко ва, 
каб па я ві лі ся но выя сты му лы ў ка ва лер скім 
жыц ці.

Ле там бы ва ла тут час цей, ця пер пры яз
джае толь кі раз у ме сяц. Вя до ма, на ва дзе 
з Вар ша вы не пры е дзеш, а і за нач ле гі ў на
ва коль ных ква тэ рах бя руць не ма ла. Вась
ка пра па на ваў сваю но вую двух с паль ную 
ка на пу, але ча мусь ці не ка ры ста юць. Столь
кі ла скі, доб рых слоў, ус ме шак Вась ка 
яш чэ ні ко лі не ат ры маў. На зы вае яе сва ёй 
Ба сяй, ад чу ва ю чы ся бе, ма быць, упер шы
ню ў жыц ці па трэб ным і ча ка ным.

— Хто ім тут да па мо жа, ка лі не я, — тлу
ма чыць з неск ры ва ным за да валь нен нем.

Як адзі ны ў цэ лай вёс цы рас крыў сваё 
сэр ца для чу жых, ус п ры няў іх быц цам улас
ную сям’ю, пра якую так ма рыў цэ лае сваё 
жыц цё.

Яш чэ два га ды та му жаль бы ло на яго 
гля дзець. Су сед ка Воль га па мер ла ў аў та
ка таст ро фе. Ста рэй шая на цэ лых дзе сяць 
га доў, але вель мі жы ву чая, вя сё лая, раз ве
дзе ная яш чэ ў мо ла дас ці. Вась ка і Воль га 

бы лі як ма ці з сы нам, ся стра з бра там, 
ка хан ка з лю бі мым. На па ха ван ні пла каў як 
дзі ця. Не так па ёй, як над сва ёй адзі но тай. 
Жаль гля дзець так са ма на Ва лі ну ха ту па 
дру гім ба ку ву лі цы. Дах, сце ны, плот мар не
юць у ва чах. Ні вод ная з трох Ва лі ных да чок 
не ду мае сюды вяр тац ца.

— Ніх то не вер нец ца, — тлу ма чыць са бе 
Вась ка.

Вяр тан не ў вё ску ўспры мае як жыц цё
вую па ра зу. Да да жы ва ю ча га сва іх дзён 
То да ра толь кі сын прыз на ец ца. Дач ка 
хі ба што на па ха ван не з’я віц ца. Дзя ка ваць 
Бо гу, яш чэ сам у ту а лет схо дзіць, астат
кам сіл пад мя це ха ту і пад ха тай. Як жа ёй 
да га джа лі, вых ва ля лі на цэ лы свет, і ха ту 
ў Бе ла сто ку ку пі лі. Вось та бе і ка ха ная Ма
неч ка. Вань ка, Зін ка, Наст ка ўсе ся дзяць 
у цёп лых блё ках і аб’ я да юц ца, як не дзіў на, 
ні чо га не ро бя чы. Пла ва юць у та кіх да стат
ках, што ба ля ро ны і кіл ба су ка там на вё ску 
пры во зяць. Га ла да ю ча га ў дзя цін стве То
лі ка аж но ха ле ра бя рэ, гле дзя чы на гэ та. 
А яму што? Ста рая бя да. Якую тут пра цу 
зной дзеш, на ват гас па дар ка не ап лач ва ец
ца. Збож жа вя зе пра да ваць аж но ў сам Га
ра док. Ча сам вяр та ец ца з ка том у мяш ку, 
а ка лі пра дасць тое збож жа, дык па та кой 
ца не, што гро шай ха пае толь кі на па куп ку 
не аб ход на га ўгна ен ня. На шчас це вы дат кі 
ў яго ма лыя. Хар чу ец ца сва ёй ага род ні най, 
са да ві ной, яй ка мі. Хо піць яму і ін шым. Най
больш з’я дае па лі ва да адзі на га трак та ра. 
А што ра біць, ка лі гэ ты трак тар сап су ец ца. 
Ад ной чы тры ра зы ка ме ру кле іў, без вы ні ко
ва, ад даў трыц цаць зло тых на но вую. Та ды 
вы ра та ва лі яго вар ша вя кі. Даў гро шы, ко ла 

Ма ры-каш ма ры
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17.12 — 30.12

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Зме на пра фе сій ных пла наў. 
Не вы бі ра еш ся да кан ку рэн цыі? Ка лі ты ма стак, 
раз ліч вай на нат х нен не і ін с пі ра цыю. Асаб лі ва 
18-22.12. па ка жы свае за ду мы на шы рэй шым 
по лі — мо жа на ват знай с ці ся хтось ці, хто іх 
пра фі нан суе. Гро шай хо піць, але вар та аш ча-
джаць. Па куль сяг неш да ка шаль ка, рас пыт вай 
пра пра мо цыі і іль го ты. 17-19.12. вар та та бе 
кры ху пра га ла дац ца, ачыс ціць ар га нізм. 23-
27.12. хтось ці бліз кі мо жа ця бе рас ча ра ваць.
(21.04. — 21.05.) Бу дзеш упэў не ны і бяс печ-
ны, поў ны энер гіі. 25-31.12. мо жаш рап там 
кім сь ці за ха піц ца. Твая кар’ е ра ідзе ўпе рад, але 
да клад на прыг ляд вай ся да мо вам. 23-27.12. мо-
жаш фі на лі за ваць вель мі ка рыс ны ін та рэс. 25-
31.12. удас ца та бе штось ці, што да гэ тай па ры 
зда ва ла ся быць не рэ аль ным.
(22.05. — 22.06.) 17-19.12. га ра чае ран дэ ву 
або ка рыс нае су пра цоў ні цтва. Да 23.12. не мя-
няй ні чо га і ні ко га сі лай. З 21.12. за кон чыш рас-
па ча тыя пра ек ты і зап ла ну еш но выя дзе ян ні. 
З 23.12. раз’ яс ніц ца та бе ў га ла ве з па чуц ця мі; 
да гэ тай па ры не да вай ні ко му ні я кіх абя цан няў. 
Мно ства ра бо ты, але па мо гуць та бе суп ра цоў-
ні кі. На пра цы на ра ды мо гуць пры нес ці нез-
вы чай ныя выс но вы. У ра бо це будзь цяр п лі вы 
і пра ца ві ты.
(23.06. — 23.07.) Нуд на ва та, спа кой на, та му 
пас пе еш па даг наць усе «хва сты». У па чуц цях 
ня ма кан ца тур бо там, але ад гэ та га да сі ра ды 
ад да ліц ца. У па рах 25-31.12. асаб лі ва го ра ча 
і ра ман тыч на. Са мот ныя рап там мо гуць не ча-
ка на кім сь ці за ха піц ца, але не ўсё та кое як нам 
зда ец ца. 20-23.12. мо жаш мець вы ра шаль ны 
го лас у шмат якіх спра вах у рад ні і ў гра ма дзе. 
Аб са лют на не ўлазь у даў гі!
(24.07. — 23.08.) 18-22.12. мо жаш лёг ка зда-
быць да дат ко выя гро шы. Най леп шы час сха-
дзіць да кас ме то ла га: 17-19.12. Пры ліў твор-
чай ве ны. Іль вы ў па рах па він ны зад баць, каб 
пад уп лы вам эмо цый не зніш чаць та го, што 
са мае важ нае па між імі. 20-24.12. і 23-27.12. 
маг чы мыя трэн ні ў сям’і, та му тры май нер вы на 
па вад ку, асаб лі ва ў боль шай ся мей най кам па-
ніі. Маг чы мая боль шая прэ мія на пра цы, на ват 
збы так гро шай!
(24.08. — 23.09.) 20-24.12. — час спры яе важ-
ным ра шэн ням з доў га тэр мі но вы мі вы ні ка мі. 
23-27.12. но выя су вя зі мо гуць увай с ці ў больш 
сур’ ёз ны этап. Ка нец го да вель мі ра ман тыч ны. 
23-30.12. вер нуц ца ў па ры лю боў і жар с насць. 
Важ ныя раз мо вы і не га цы я цыі афар м ляй пас ля 
24.12. Стаг на цыя ў фі нан сах ня доў гая. Пя чон ку 
пад т ры май зёл ка вай ку ра цы яй.
(24.09. — 23.10.) 16-17.12. зна ка мі ты час на 
на ладж ван не пра фе сій ных кан так таў. Доб ры 
час для раз вою та лен таў ды фі нан са вых удач. 
Ша лям з апош ніх дзён зна ка асаб лі ва па шан-
цуе. Мо жаш доб ра пад за ра біць, вы ка ры стоў-
ва ю чы свае шмат лі кія та лен ты. Гор шы на строй 
са мот ных Ша ляў, але не пе рай май це ся, на ват 
ка лі Но вы год пры ві та е це без пар т нё ра пад 
бо кам, гэ та не зна чыць, што за на ступ ных 12 
ме ся цаў ні чо га не ад бу дзец ца. Дбай пра свае 
ды халь ныя шля хі.
(24.10. — 22.11.) Шчас лі вая ў ця бе ру ка да гро-
шай, няб ла га ў фі нан сах. На ват змо жаш ка мусь-
ці па зы чыць ці про ста даць. Но выя зна ём ствы, 
з 25 да 31.12. бу дзе ў іх га ра чэй. 25-31.12. бу-
дзеш мець ін с пі ра цыю зра біць штось ці пры го-
жае і не звы чай нае. Ака ляй ся бе зя лё ны мі рас лі-
на мі для зда роўя і доб ра га наст рою.
(23.11. — 22.12.) 16-17.12. час на важ нае жыц-
цё вае ра шэн не. 17-19.12. пра вя дзі па рад кі 
ў ад но сі нах. Пра бач тым, хто ця бе пак рыў дзіў, 
ад на ві ста рыя зна ём ствы, конч няў да лыя. Са мот-
ныя Страль цы бу дуць вель мі ваб ны мі. Мо жа па-
я віц ца на ват праб ле ма з ліш кам пра па ноў! Усе 
ва шы ста ран ні і пра ца бу дуць уз на га ро джа ны. 
Доб ра асаб лі ва ў тых, хто пра цуе на сва ім.
(23.12. — 20.01.) З 21.12. вы ра шай пра най-
важ ней шае. 23-27.12. най леп шы мо мант (ка лі 
ўжо) на пар ван не ад но сін. Са мот ны Ка зя рог 
мо жа «ўпа ля ваць» сваю жа да ную па ла він ку. 
Па ні мо гуць стаць свед кай на шлю бе або хрос-
най ма туль кай. А на пра цы і ў ін та рэ сах пач не 
ўсё іс ці па-твой му. Ка зя ро гі з пер шых дзён зна-
ка мо гуць ат ры маць но вую пра цу. Пас ля 25.12. 
ляг чэй бу дзе ўзяць крэ дыт і хут ка яго спла ціць. 
Не ха пае та бе ві та мі ну Д.
(21.01. — 19.02.) 17-22.12. яш чэ цяж ка бу дзе 
та бе за ся ро дзіц ца і ска заць, ча го са праў ды хо-
чаш. 19-21.12. мо жаш выб рац ца ў нес па дзя ва-
нае па да рож жа. У апош нія дні снеж ня бу дзеш 
больш да лі кат ны, па ду ма еш пра ад чу ван ні пар-
т нё ра, дык ла ды ў па ры пап ра вяц ца. Не бя ры, 
ка лі не му сіш, па зык, але вар та заст ра ха ваць 
дом. На пра цы бу дзеш на ват бун тар скі, што 
мо жа на кі ра ваць ця бе на дзе ян ні на сваю ру ку. 
Па пі вай зёл кі.
(20.02. — 21.03.) Зі мо вая аў ра па даг рэе эмо-
цыі. Сме ла зма гай ся за сваё шчас це. Пат ра ба-
ван ні да ця бе бу дуць вя лі кія, але кі раў ні цтва 
вель мі пры хіль нае. 23-27.12. вар та вы свет ліць 
ад но сі ны і вы зна чыць да ту шлю бу на 2018 г. 
На пра цы бу дзеш не за мен ны ў дас лед чыц кай 
ра бо це, дзе трэ ба ана лі за ваць і мець ін ту і цыю. 
Год за кон чыш ап ты мі стыч на — чэ кам пад ёлач-
кай, боль шай зар п ла тай ці вый г ры шам!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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

пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
пух лі на, якая ўзні кае ад ліш ку вад кас ці ў ткан ках = 9 _ 11 _ 12 _ 8 _;
га ра док між Лі дай і Ва ло жы нам = 23 _ 5 _ 10 _;
пар т нёр ка та ты = 3 _ 4 _ 16 _ 21 _;
пар т нёр ка баць кі = 13 _ 19 _ 6 _ 17 _;
служ бо вы раз рад чы ноў ні ка = 20 _ 15 _ 14 _;
дэ ка ра тыў ны куст з бе лы мі па ху чы мі квет ка мі (Jas mi num) = 7 _ 1 _ 22 _ 2 _ 18 _.  (ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ад ка зы, бу

дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 48 ну ма ра
Ці тоў, лу пі на, Яна еў, ша бас, пот, кроў, удзел, пі ка дор, дар, шліф, вяш чун, Пі на, се

зон, тур, чэх, хра сток.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ра шэн не: Што ў Пі лі паў ку спра дзеш, тое 
ў Вя лі кі пост сат чэш.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне 
Дэм’янюк з БельскаПадляшскага і Ля во ну 
Федаруку з Рыбал.

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (31)
У Кош кі я за яз джаў яш чэ пе рад пра цай 

у ВПК у кам па ніі ка ле гі ад на вя скоў ца Мі ха
ся Ка чу ка. Меў ён у вёс цы дзяў чы ну, якая 
на зы ва ла ся Па шай, Аляк сан д рай. А ез дзі
лі туды на за ба вы. Гэ та бы ло ў па чат ках 
шас ці дзя ся тых га доў. Свят лі цы ў Кош ках 
не бы ло. За ба вы ар га ні за ва лі ў пры ват ных 
ква тэ рах. У той час я па зна ёміў ся з Ян
кам За го нам ды Ян кам Плу гам. У гэ та га 
апош ня га бы ла ся стра То ня. А па коль кі 
ме лі яны боль шы дом, дык мо ладзь ар га
ні за ва ла ў іх за ба вы. Вё ска не вя ліч кая, 
ты по вая, як боль шасць сёл на Пад ляш шы. 
Ся ля не зай ма лі ся гас па дар кай. Ма быць, 
і проз віш чы ў іх звя за ны з зем ля роб ствам: 
Плуг, За гон, Бу рак, Сліў ка... Кош кі бы лі 
вя до май вё скай на Бель ш чы не і сла ві ла ся 
вы ра бам са ла мя ных мат (цы но вак). Праў
да, гэ тым ру ка дзел лем зай ма лі ся і ў ін шых 
вё сках, але пры ві ле ем ка ры ста лі ся Кош кі, 
па коль кі ў пун к це скуп кі ру ка дзел ля ка а пе
ра ты ва «Цэ пэ лія» ў Бель скуПад ляш скім 
эк с пер там па ацэн цы вы ра баў пра ца ваў 
Ка мар (як не па мы ля ю ся, Іван) з Кош каў. 
Кі раў ні ком у Бель скуПад ляш скім пра ца
ваў Аляк сандр Са хар чук, а кла даў ш чы ком 
— Ста ніс лаў Ве ся лоў скі. Ка а пе ра тыў «Цэ
пэ лія» ў Бе ла сто ку змяш чаў ся па ву лі цы 
Аст роў ска га, 21. Ма ты тка лі жан чы ны на 
крос нах з ад бор най са ло мы. Жы та — няс

пе лае, зя лё на га ко ле ру — ка сі лі ка сою або 
жа лі сяр пом. Ма ла ці лі аба вяз ко ва цэ пам. 
Ма ты тка лі па раз ме ру: метр шы ры ні і два 
з па ло вай даў жы ні — вуз кія і паў та ра мет ро
выя — шы ро кія. Гэ тыя апош нія вы раб ля лі 
ў Яку боў скіх, што ка ля Боць каў. Ап ра ча 
та го вы лу ча лі ся ма ты звы чай ныя і ўзо ры
стыя (ка лен ка выя ды з бо бам). Па мя таю, 
як я жа ніў ся ў Ду бя жы не ў 1968 го дзе, дык 
мая жон ка так са ма лі чы ла ся чле нам ка а пе
ра ты ва «Цэ пэ лія» і тка ла ма ты. У вы хад ныя 
я чыс ціў са ло му. Так ра бі ла боль шасць 
муж чын, дзе тка лі ма ты. Най больш зда ва лі 

пры вез лі да са мой ха ты. Інакш прый ш ло
ся б пяш ком двац цаць кі ла мет раў ту ды 
і на зад ва ла чы. Та кія пры ва бы вя ско ва га 
адзі но цтва.

Вась ка толь кі што прай шоў сур’ ёз ную 
апе ра цыю ног, на шчас це ўсё за кон чы ла ся 
па спя хо ва. На той свет пры нам сі яш чэ не 
збі ра ец ца. Ад куль у ім столь кі сі лы да ба
раць бы з хва ро ба мі, з тым жа адзі но цтвам? 
Ён — ча ла век, які ні ко лі не ста рэе. Пі саў 
пра та кіх, між ін шым Да ста еў скі ў ра ма не 
«Зла чын ства і па ка ран не»: wyg lą dała na 
młodszą niż w rze czy wis tości była, jak to by wa 
u ko biet, które pot ra fi ą za cho wać aż do późnej 
sta rości po godę du cha, świeżość uczuć i pra-
we, czys te ser ce.

Ці мож на па ста рэць, ару чы і за ся ва ю чы 
род ную зям лю, па ну ю чы ва ўлас най пра
сто ры? Ці зной дзец ца ў све це неш та пры
га жэй шае за яго луг, рэч ку, сад ці тую ж 
хат ку?

А ця пер пе ра ня сем Ва сі ля ў свет яго 
ма раў. Выс ва та ем жон ку, якая бу дзе ім рас
па ра джац ца быц цам лю бі мым са бач кам, 
за чы нім у цёп лым, цес ным па мяш кан ні на 
чац вёр тым па вер се блё ку па ву лі цы Яжэм
бі но вай. На кор мім ба ля ро на мі тры ра зы на 
дзень. Пра што ма рыць ён бу дзе та ды?

vІа ан на ЧА БАН

мат ся ля не Ко шак, Ду бя жы на, Ры го раў цаў, 
Паш коў ш чы ны, Ма лін нік, Мок ра га ды ін
шых вё сак. Вя скоў цы раз ба га це лі. А ў Кош
кі мы па ча лі за яз джаць з кі на пе ра соў кай 
тро хі паз ней, ка лі па бу да ва лі свят лі цу. Гэ та 
бы ло пэў на пас ля 1965 го да. Хоць вё ска не
вя ліч кая і за ла змяш ча ла со рак гле да чоў, 
пры сут насць заў ж ды бы ла ў нор ме. У Кош
кі мы за яз джа лі што ме сяц з Паш коў ш чы
ны, а да лей кі ра ва лі ся на Пі лі кі. Але гэ та 
ўжо ін шая гі сто рыя.

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

Ма ры-каш ма ры

На мес нік на чаль ні ка Га лоў на га кон суль
ска га ўпраў лен ня Мі ні стэр ства за меж ных 
спраў Бе ла ру сі Аляк сандр Га не віч па ін фар
ма ваў, што за меж ныя гос ці, якія ка ры ста
юц ца Мін скім аэ ра пор там з но вым го дам 
мо гуць па ка ры стац ца пра доў жа ным дзе
ся ці дзён ным бяз ві за вым рэ жы мам. За ява 
бы ла зроб ле на ў Мі ры ў час вы яз но га па ся
джэн ня Па ста ян най ка мі сіі па між на род ных 
спра вах Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль
на га схо ду. Ка лі га вор ка ты чы ла ся лі бе ра
лі за цыі бяз ві за ва га ру ху, дык Аляк сандр 
Га не віч ска заў, што ў 2018 го дзе бяз ві за вы 
рэ жым для за меж ных гас цей, якія пры бу
дуць у Мінск, бу дзе пра доў жа ны да дзе ся ці 
дзён, а ў час Еў ра пей скіх фут боль ных 
гуль няў у 2019 го дзе — да трыц ца ці дзён. 
Мі ні стэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сі мяр
куе па шы рыць бяз ві за вы па ра дак на ўсе 
паг ра ніч ныя пе ра хо ды.
Па вод ле Га не ві ча, Дзяр жаў ны мыт ны ка мі
тэт і Мі ні стэр ства спор ту і ту рыз му пад т рым
лі ва юць увя дзен не бяз ві за ва га рэ жы му на 
трыц цаць дзён. Ад нак Мі ні стэр ства ўнут ра
ных спраў і КГБ згод ныя толь кі на дзе сяць 

дзён з мэ тай пра вя дзен ня леп ша га кан т ро
лю па са жы раў са ма лё та.
У гэ тай спра ве па він ны вы ка зац ца да 2021 
го да ўсе дзяр жаў ныя струк ту ры, — ад зна
чае аген цтва Бел ТА.
У 20142015 га дах бе ла ру скія кон суль ствы 
вы да лі ка ля тры ста ты сяч віз у год. Гэ та да
ло дзяр жа ве двац цаць пяць ты сяч до ла раў 
(ка ля дзе вя но ста мі льё наў зло тых). У 2016 
го дзе бе ла ру скія кон суль ствы вы да лі 275 
ты сяч віз. Да кан ца гэ та га го да прад бач ва
ец ца, што ў бяз ві за вым рэ жы ме Бе ла русь 
на ве дае ка ля 80 ты сяч ча ла век, за тым зні
зіц ца коль касць вы да дзе ных віз. Ад нак не 
па він на гэ та пры нес ці зат ра ты дзяр жа ве, 
па коль кі ажыц цяў ля ец ца рух у ту ры стыч
ным сек та ры. Толь кі ад сту дзе ня па жні
вень заг ра ніч ныя гос ці вы да лі ка ля дзе вя но
ста мі льё наў до ла раў (321 мі льён зло тых) 
на аг ра ту рызм. У гэ ты са м пе ры я д па пры
чы не змян шэн ня вы да дзе ных віз дзяр жа ва 
зат ра ці ла два нац цаць мі льё наў до ла раў (43 
мі льё ны зло тых). На дум ку Аляк сан д ра Га
не ві ча ту рызм трэ ба пад трым лі ваць, па коль
кі з’яў ля ец ца ста ноў чым дос ве дам. (ус)

На „Сіль вест ра” ў Бе ла русь
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У апош ні дзень кур сі ра ван ня за-
мен най чы гу нач най ка му ні ка цыі 
з Бель ска ў Ча ром ху па да ю ся яш-
чэ раз пра е хац ца „чы гу нач ным” 

аў то бу сам. Зла жу з яго ў Кляш чэ лях, бо 
гэ та на го да пры зям ліц ца ў цэн т ры го ра-
да; чы гу нач ны вак зал зна хо дзіц ца ка ля 
кі ла мет ра да лей.

Аў то бус ны пры пы нак пе рад но вай шко-
лай. По бач не вя лі кі парк, а ў ім пом нік 
ка ра лю Жы гі мон ту Ста ро му, які ў 1523 го-
дзе прыс во іў мяс цо вас ці га рад скую пры-
ві лею. Пар тал sztetl: „Do roz wo ju mias ta 
przy czy ni ła się kró lo wa Bo na, żo na Zyg mun-
ta Sta re go, oraz kró lo wa An na, żo na Ste fa na 
Ba to re go. (...) Dy na micz ny roz wój mias ta 
przer wa ły woj ny szwedz kie oraz po żar 
w 1777 r., po któ rym ze 181 do mów po zos-
ta ło tyl ko 13, ale już źród ła z 1794 r. po da ją, 
że mias to li czy ło 270 do mów. Klesz cze le sły-
nę ły z plan tac ji chmie lu, któ ry ek s por to wa no 
do Kró lew ca...”.

За пар кам му ра ва ная Ус пен ская цар к-
ва; Ві кі пе дыя: „In wes tyc ja zos ta ła op ła co na 
przez ro syj ski skarb pań stwa, na to miast 
miej s co wi pa ra fi a nie zgro ma dzi li kwo tę 
3299 rub li i 49 ko pie jek na za kup wy po sa że-
nia. Cer kiew zos ta ła zbu do wa na nie da le ko 
star szej świą ty ni św. Mi ko ła ja, na miej s cu 
XVIII-wiecz ne go koś cio ła św. Zyg mun ta, 
któ ry w 1866 zos tał zam k nię ty na mo cy dek-
re tu gu ber na to ra gro dzień skie go i wi leń skie-
go Kon s tan ti na von Ka uf ma na. Ma te ria łu 
z ro zeb ra ne go drew nia ne go koś cio ła uży to 
do bu do wy cer k wi, któ ra w od róż nie niu od 
nie go, jak i od star szych pra wos ław nych 
świą tyń w Klesz cze lach by ła obiek tem mu ro-
wa nym. Kon sek rac ja świą ty ni od by ła się 22 
paź dzier ni ka 1877. (...) W lip cu 1944 cer kiew 
zos ta ła spa lo na pod czas dzia łań wo jen nych. 
Cał ko wi te mu znisz cze niu uległ dach i więk-
szość wy po sa że nia wnęt rza, usz ko dze niu 
uległ iko nos tas. Szyb ko przys tą pio no jed nak 
do od no wie nia obiek tu, a znisz czo ne iko ny 
zas tą pio no wi ze run ka mi ze znisz czo nej cer-
k wi z Sze re szo wa. W 1966, pod wra że niem 
So bo ru Wa ty kań skie go II, w klesz cze low skiej 
cer k wi oraz w miej s co wym koś cie le św. Zyg-
mun ta od by ły się na bo żeń stwa eku me nicz-
ne, co by ło sy tu ac ją wy jąt ko wą w re gio nie...”.

У між ва ен ны пе ры яд Кляш чэ лі бы лі 
ней кі час на ват мэ тай па лом ні цтваў, як 
да мес ца аз да раў лен ня. Дач ка ба цюш кі 
Ула дзі мі ра Куд раў ца ва пра ка ло ла во ка 
і ле ка ры за я ві лі, што гэ тай траў мы не 
за ле чаць. Але ма туш ка ста ла ма ліц ца Се-
ра фі му Са раў ска му і зда рыў ся цуд — ра на 
за жы ла. Сайт ru gu ard.ru: „В лич ной жиз-
ни о. Вла ди мир от ли чал ся стро гост ью 
к се бе и лю бов ью к ближ ним. Вста вал 
он в пять ча сов ут ра и мо лил ся. Сам на-
чи щал всем обувь и про ти рал по лы”. Да 
та го ж ён ад к ры та га ва рыў тое, што ду-
маў, за што яго і пры кон чы лі ў Жы ро ві чах 
са вец кія пар ты за ны ў 1943 го дзе...

Бы ла згад ка пра кас цёл свя то га Зыг-
мун та. Сайт тыд нё ві ка „Nie dzie la”: „Pier w-
szy drew nia ny rzym sko ka to lic ki koś ciół pw. 
Prze mie nie nia Pań skie go, Wnie bow zię cia 
Naj ś więt szej Ma ryi Pan ny i św. Zyg mun ta 
Mę czen ni ka w Klesz cze lach zos tał wznie sio-
ny z fun dac ji Zyg mun ta I Sta re go i je go żo ny 
kró lo wej Bo ny Sfo rza d’A ra go na ok. 1533 r. 
W cza sie na jaz du mo skiew skie go pod ko-
niec 1659 r. koś ciół zos tał spa lo ny ra zem 
z ple ba nią”. У 1723 го дзе быў уз ве дзе ны 
но вы кас цёл, які быў за кры ты і зне се ны 
пас ля Сту дзень ска га паў стан ня. Пас ля 
цар ска га ўка за аб ве ра цяр пі мас ці ад 
1905 го да, у 1907-1910 гг. быў уз ве дзе ны 
ця пе раш ні кас цёл пад за ступ ні цтвам свя-
то га Сі гіз мун да Па кут ні ка.

Сі гіз мунд быў ка ра лём бур гун даў 
у 516-524 га дах. Пас ля смер ці пер шай 
жон кі зноў ажа ніў ся. Але но вай жон цы 
бяль мом у во ку быў яе па сы нак, за якім 
бы ло пер шын ство пе рад ей ны мі сы на мі 
на ка ра леў скі трон і яна аб ві на ва ці ла 
яго ў пла на ван ні за бой ства баць кі. Сі гіз-
мунд за га даў сва ім слу гам за ду шыць 
сы на. Пас ля ка яў ся, па бу да ваў ма на стыр, 
у якім ней кі час пра бы ваў. Два ю рад ныя 
бра ты за бі та га, па ма ці, неў за ба ве пай ш лі 
вай ною на Сі гіз мун да, сха пі лі яго з жон-
кай і сы на мі ад яе і ўта пі лі іх усіх у студ ні. 
Ві кі пе дыя: „Tra dyc ja za cho wa ła w pa mię ci 
Zyg mun ta ja ko kró la po boż ne go. Chęt nie 
po rów ny wa no go z kró lem Da wi dem, któ ry 
do puś cił się zbrod ni, ale od po ku to wał swój 
grzech. W wie ku XIV i XV św. Zyg munt na le-

żał do naj po pu lar niej szych świę tych Eu ro py, 
ja ko wzór cnót rzą dzą cych, i ja ko ta ki czczo-
ny przez do my kró lew skie Luk sem bur gów 
i Ja giel lo nów”. Хто ве дае, ці і сла ву тая 
ка ра ле ва Бо на, жон ка ад на го Сі гіз мун да 
і ма ці дру го га, не кі ра ва ла ся пры кла дам 
свя то га ў ад но сі нах да сва ёй ня вест кі 
Бар ба ры Ра дзі ві лаў ны...

Кляш чэ леў скі кас цёл, бу да ва ны ў цар-
скі час, не ат ры маў мес ца ў рын ку, але 
кры ху на вон кі. Звер ну ты на вон кі го ра да 
яго фран тон, быц цам стаў „тва рам” у на-
прам ку Ры ма, а „пляч мі” ў бок Маск вы, 
быц цам „гля дзеў” у бок чы гу нач на га вак-
за ла. Ра ней зда ра ла ся мне ха дзіць па вуз-
кай жві роў цы для пе ша хо даў, якая зруч на 
злу ча ла зга да ны вак зал з го ра дам. Ця-
пер на род пе ра сеў у ма шы ны і пе ха тою 
не над та ёсць ка му ўтоп т ваць тую да рож-
ку, якая ў ба лот ную па ру го да на бі рае 
сы рас ці і мяк кас ці. Вак заль ны бу ды нак 
за раз пу стуе, вок ны шчыль на за бі ты бля-
ша ны мі і струж ка вы мі плі та мі. Вы со ка 
за ве ша на аб вест ка пра про даж аб’ ек та. 
А на пры вак заль ным пля цы ін фар ма цый-
ны стэнд пра гі сто рыю бу дын ка. Быў ён 
уз ве дзе ны ў кан цы ХІХ ста год дзя ў мод-
ным та ды па ўсёй Еў ро пе швей цар скім 
сты лі. Так той ар хі тэк тур ны стыль наз ва-
лі, а ба зі ра ваў ся ён на на род ным драў ля-
ным дой лід стве з роз ны мі неск ла да ны мі 
аз даб лен ня мі. Бу дын кі з драў ля ных бру-
соў стаў ля лі на пла не пра ма ву голь ні ка, 
з неск ла да ным двух па кат ным да хам, 
пра ма ву голь ныя бы лі так са ма акон ныя 
і дзвяр ныя пра ё мы; маг чы мыя бы лі 
так са ма ве ран ды і бал ко ны... Пе ра ста лі 
лю дзі ез дзіць цяг ні ка мі і вак зал у Кляш чэ-
лях зма га ец ца ця пер не з на тоў пам па са-
жы раў, але са звы чай ным Ча сам...

Кож ная мяс цо васць ця гам свай го 
іс на ван ня пра хо дзіць роз ныя па ды на-
мі цы раз віц ця пе ры я ды. Няй накш бы ло 
і з Кляш чэ ля мі, ка лі го рад час ад ча су 
на бы ваў боль шы ранг у мяс цо вым на ва-
кол лі. У цар скі час Кляш чэ лі бы лі цэн т-
рам пра ва слаў на га дэ ка на та. У яго склад 
ува хо дзі лі Ста ра кар нян скі, Но ва бе ра зоў-
скі, Чы жоў скі, Шчы тоў скі, Ар лян скі, Во-
лен скі, Кос нен скі, Ду бін скі, Ду біц кі і сам 
Кляш чэ леў скі пры хо ды. Бла га чын ным 
быў Аляк сандр Са лаў е віч, адз на ча ны ор-
дэ нам св. Ан ны ды па мят ны мі ме да ля мі 
Крым скай вай ны 1853-1856 і за ду шэн ня 
Сту дзень ска га паў стан ня 1863-1864 га-
доў. У па чат ку 1880-х га доў у Ста ра кар-
нян скім пры хо дзе слу жыў а. Ярас лаў 
Брэн, уз на га ро джа ны за ла тым ме да лём 
Ма скоў ска га ім пе ра тар ска га та ва ры ства 
лю бі це ляў пры ро даз наў ства.

Гэ ты зор ны час абар ваў ся з кан чы най 
цар скай ім пе рыі, але неў за ба ве пас ля 
пры хо ду са ве таў, у 1940 го дзе, у Кляш-
чэ лі зноў заг ля ну ла со ней ка, ка лі го рад 
быў уз ве дзе ны ў ранг ра ён ных цэн т раў 
Бе рас цей скай воб лас ці; та ды ж ра ён ны мі 
цэн т ра мі ста лі Гай наў ка і Ся мя ты чы. Пад 
ула ду са ве таў Кляш чэ лі вяр ну лі ся ў лі пе ні 
1944 го да, а 16 жніў ня 1945 го да за ход няя 
част ка Бе рас цей скай воб лас ці з наз ва-
ны мі вы шэй га ра да мі бы ла пе ра да дзе на 
Поль ш чы і апы ну ла ся ў ме жах Бель ска га 
па ве та. У 1950 го дзе Кляш чэ лі пе ра ста лі 
быць го ра дам; га рад ское пра ва бы ло вер-
ну та ў 1993 го дзе...

Ад чы гу нач най стан цыі па да ю ся ў бок 
Рэп чыц ка га ва дас хо віш ча. Бы ло яно па-
бу да ва на ў 2001-2002 га дах у вяр хоў ях 
рэч кі Ну рэц. Ге аг ра фіч ны слоў нік Ка ра-
леў ства Поль ска га: „Nu rzec, rze ka, bie rze 

po czą tek w Pusz czy Bia ło wie skiej, ko ło 
mtka Klesz cze le, w pow. biel skim. Pro wa-
dząc leś ne wo dy pusz czy, pły nie ko ło wsi 
Nu rzec, pod mkiem Klesz cze le, mi ja Brańsk, 
pod któ rym przyj mu je rze kę Bron kę, pod 
wsią Wy szon ki do ty ka gra ni cy kró le stwa i na 
przes t rze ni 25 w. od dzie la gub. gro dzień ską 
od pow. ma zo wiec kie go i os t row skie go. Pły-
nie nas tęp nie na Cie cha no wiec i pod wsią 
Woj t kow ce wpa da z praw. brze gu do Bu gu, 
na prze ciw uj ś cia Ce ty ni. Dłu gość cał ko wi ta 
95 w. Od Brań ska zdat ny do spła wu drze wa. 
Nieg dyś N. od dzie lał zie mie dro hic ką od biel-
skiej”.

Пра са мі Кляш чэ лі Слоў нік згад вае 
так: „Klesz cze le, mstko, gm. Du bia żyn, pow. 
biel ski, gu ber. gro dzień ska, le ży nad rz. Nur-
cem, nie da le ko jej źród ła i źród ła Or lan ki 
i nad stru gą Dob ro wód ką, przy b. dro dze 
pocz to wej z Biel ska do Wy so kie go li tew skie-
go (resp. Grod no-Brześć), o 23 w. od Biel ska, 
o 139 w. od Gra je wa, ma st. dr. żel. mię dzy 
Biel skiem a Wy so kiem. 1980 mk., 1444 dz. 
zie mi miej skiej i 147 cerk. Dnia 1 stycz nia 
1878 by ło tu 1750 mk., t. j. 861 męż., 889 
kob.; 807 pra wosł., 518 kat., 435 iz ra el. By ła 
tu pa ra fi a ka tol. de kan. biel skie go z kap li cą 
w Kruh lem. Par. praw., dek. (bła go czy nia) 
klesz czel skie go, 2730 dusz, cer kiew pa raf., 
dwie fi  lial ne i dwie cmen tar ne. De ka nat 
praw. obej mu je 9 pa ra fi i. Mko K. sły nie z ho-
dow li ogór ków, han del niez nacz ny, 2 jar mar-
ki. Przy wi le jem z r. 1523 król Zyg munt zat-
wier dził lo ka cyą te go mias ta. Kró lo wa Bo na, 
po sia da ją ca eko no mią biel ską, fun do wa ła tu 
1544 r. koś ciół i upo sa ży ła ple ba na. Lus t ra-
cya z 1566 r. wy mie nia w tym mku 385 dm. 
opo dat ko wa nych, 20 rze mieśl., 32 kar czem 
piw nych z mio do we mi i ty leż go rzał cza nych. 
Przy wi lej Ste fa na Ba to re go 1578 r. za bez pie-
czył han del so lą sa mym miesz cza nom. Kró-
lo wa An na, mał żon ka te go kró la, roz cią ga ła 
trosk li wą opie kę nad mias tecz kiem, któ re 
do jej dzier żaw na le ża ło. W r. 1775 Klesz cze-
le, przez sa mych chrześ cian osiad łe, mia ły 
bez przed mieść 270 dm. Up ra wa chmie lu 
i han del nim z Kró lew cem, znacz ne miesz-
cza nom tu taj szym przy no si ły ko rzyś ci. Klesz-
czel skie nieg ro do we sta ro stwo w wo jew. 
pod la skiem, w zie mi biel skiej, pod ług lus t ra-
cyi z r. 1664 pow s ta ło z daw niej sze go sstwa 
biel skie go przez od łą cza nie od nie go mias ta 
Klesz cze le, i wsi: Dob ra wo da, Ku rza wa al bo 
Ba bi ce, Nu rzec al. Cze rem cha, Su cha Wo la, 
Gra bo wiec al. Oby chod nik, Du bi cze al. Za ry-
wiec, Je lon ka, Cza chy. Za Zyg mun ta Au gus-
ta i Ba to re go za li cza ło się do dóbr sto ło wych 
kró lew skich...”.

Ста ро ства ні па ве ту ця пер у Кляш чэ-
лях ня ма, але ёсць пра ва слаў ны дэ ка нат, 
які быў уз ноў ле ны ў 1993 го дзе — за пар 
з вяр тан нем Кляш чэ лям га рад ско га пра-
ва. Ця пе раш ні дэ ка нат кры ху ін шы чым 
сто га доў ра ней, у яго скла дзе між ін шым 
Ку заў скі і Ча ром хаў скі пры хо ды. Пер шы 
з іх быў вы лу ча ны з Кляш чэ леў ска га пры-
хо да ў 1984 го дзе, а дру гі — з пер ша га два 
га ды паз ней...

Цар к ва св. Вар ва ры ў Ку за ве ста ві ла-
ся няс пеш на; у 1936 го дзе па бу да ва лі 
там драў ля ную кап лі цу, якую ў 1978-1980 
га дах аб вя лі му ром, уз во дзя чы ў ранг 
спяр ша фі лі яль най, а за тым і ў ранг пры-
ход скай цар к вы — ма цу ю чы фун да мен ты 
ця пе раш ня га Кляш чэ леў ска га дэ ка на та...
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