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«Рэха Пушчы» — 35 гадоў! è3

Яшчэ пра Тарашкевічаè8

Ян Чыквін: „У свой час па‑за межамі 
Беларусі стварыліся два творча‑куль‑
турныя асяродкі. Адзін — у ЗША, 
з сядзібай у Нью‑Йорку, а другі ў Бе‑
ластоку. Творчасць беларускіх пісь‑
меннікаў у Польшчы развівалася ў ад‑
метным асяроддзі, калі асяроддзе 
рознілася і ад савецкага, і ад цяпераш‑
няга беларускага, і эмігранцкага. А ад‑
начасова літаратура „белавежцаў” 
не выпадала ані з польскага, ані з бе‑
ларускага нацыянальна‑культурнага 
кантэксту. Параўнальна невялікая тэ‑
рыторыя нашага рэальнага існавання 
і поўная агульнасць лёсаў спараджалі 
два вектары развіцця літаратурных 
тэм і матываў „белавежцаў”. З аднаго 
боку памкненне да паэтызацыі сваёй 
малой айчыны, заземленасць у што‑
дзённай і непаўторнай нашай эмпірыі, 
нашай рэчыўнасці, а з другога патрэ‑
ба філасофскай заглыбленасці, абагу‑
ленасці ў асэнсаванні ўніверсальных 
чалавечых каштоўнасцей...” Галіна 
Тычка назвала заснаванне 8 чэрвеня 
1958 года ў Беластоку літаратурнага 
аб’яднання пры рэдакцыі штотыд‑
нёвіка беларусаў Польшчы „Ніва” 
гістарычнай падзеяй агульнанацыя‑
нальнай значнасці. У 1962 годзе аб’яд‑
нанне атрымала вельмі адпаведную, 
трапную назву „Белавежа”, пад якой 
і ўвайшло ўжо ў гісторыю беларускай 
літаратуры. А гэтая рунь вырасла са 
старонак „Нівы”, з палетка засеянага 
Георгіем Валкавыцкім, і закаласілася 
сотнямі загалоўкаў кніг.

Беларускаму літаратурнаму аб’яднанню 
„Белавежа” да юбілею 60‑годдзя застало
ся паўгода. Заснавана яно было ў чэрвені 
1958 года, пры рэдакцыі штотыднёвіка 
беларусаў „Ніва”, гуртуючы пры рэдакцыі 
аўтараў пішучых пабеларуску ў Польшчы. 
Яднае яно творцаў розных пакаленняў 
— ад творчых „дзядоў” да „ўнукаў” ці можа 
нават „праўнукаў”. Сярод пачынальнікаў бе
ларускага літаратурнага беларускага руху 
ў Польшчы былі, між іншым, Георгій Вал
кавыцкі, Сакрат Яновіч, Уладзімір Гайдук, 
якія ўжо адышлі ў іншы свет. Ушаноўваем 
памяць памерлых „белавежцаў”, у тым ліку 
і Яшы Бурша (Яна Анісэровіча — Івана Бок
шы), Алены Анішэўскай, Міхася Шаховіча, 
Васіля Баршэўскага, Міколы Гайдука.

Ян Чыквін: „Гэтыя гады — перыяд знач
ны. І калі зазірнуць у той дзень, 8 чэрвеня 
1958 года, то ніхто тады не мог падумаць, 
што вось гэты дзень адкрывае значную 
падзею даўжынёю ў такі шмат гадоў. Ужо 
тады былі ў літаратурным руху, з аднаго 
боку, асобы, якім было пад 50, і былі такія, 
якія мелі 1718 гадоў. Напрыклад, Валодзя 
Гайдук і я былі зусім маладыя, мала старэй
шыя Сакрат Яновіч ці Восіп Мялеша, пра 
якога цяпер менш згадваецца. Вядома, быў 
і асноўны ініцыятар заснавання такога аб’
яднання — Георгій Валкавыцкі. Былі Віктар 
Швед, Яша Бурш, Мацей Канапацкі і Вінцук 
Склубоўскі, Дзмітры Шатыловіч, Янка Ду
біцкі (Ян Чыквін), Мар’ян Пецюкевіч, Пётр 
Ластаўка, Мікола Буцылін, Вацлаў Асіповіч, 
Францішак Берніковіч. Былі Алесь Свісёк 
(Аляксандр Батура), Міхась Баравік, Алесь 
Барскі (Аляксандр Баршчэўскі), Янка Бера
завец, Восіп Мялеша, Андрэй Беразавец, 
і найстарэйшы, народжаны ў 1891 годзе 
— Антось з Лепля (Антон Васілеўскі). Гэта 
была вельмі цікавая група. Спрыяла палі
тычная, грамадская і культурная сітуацыя”.

— На працягу ўсёй нашай гісторыі на 
творчым рахунку БЛА „Белавежа” назбі
ралася на сённяшні дзень агулам сотні 
кніжных публікацый, — адзначыў пра
фесар Ян Чыквін. — Пачатак дае „Рунь” 
у 1959 годзе, асобныя зборнікі паэтаў, 
кнігі ў серыі Бібліятэчкі „Белавежы”, тамы 
„Тэрмапілаў” і штогоднікі „Году Беларуска
га”. А колькасць паасобных твораў, апуб
лікаваных усімі „белавежцамі” ў аўтарскіх 
кнігах, на літаратурных старонках, у ка
лендарах, альманахах, краёвых і замеж
ных выданнях, а таксама ў перакладах 
застаецца па сутнасці ўжо непалічальная. 
Беларуская літаратура Польшчы — з’ява 
невыпадковая, а гістарычнакультуровы 
вынік глыбокага нацыянальнага ўсведам
лення сябе — беларусаў — беларусамі. 
Творчасць „белавежцаў” з’яўляецца 
выдатным прыгожым летапісам гэтай ука
ранёнай нацыянальнай свядомасці, якая 
безупынна аднаўляецца, безупынна асвя
жаецца і з’яўляецца жывой. Гэтая думка 
рэзка кантрастуе з агульным адчуваннем 
недахопу чытачоў нашых кніг, недахопу 
сталага, частага кантакту з чытачамі 
нашых твораў. Але калі прыгледзімся блі
жэй, то гэтая карціна нашага існавання 
не такая ўжо і змрочная. Ніхто не можа 
аспрэчыць, што ў 6070 гадах сотні сваіх 
чытачоў мелі Алесь Барскі і Віктар Швед. 
Ад пачатку 80х гадоў мелі іх Сакрат Яно

віч і Васіль Петручук. Вялікай папулярнас
цю карысталася тут і ў Беларусі паэзія 
Надзеі Артымовіч. Здаўна прыгожа ўспры
маліся і надалей успрымаюцца дзіцячыя 
вершы Віктара Шведа. Мае сваіх чытачоў 
і проза Міхася Андрасюка. Многія творы 
„белавежцаў” трапілі ў школьныя пра
грамы. Творы „белавежцаў” вывучаюць 
на спецкурсах у беларускіх вышэйшых 
навучальных установах, ва ўніверсітэтах. 
Пісьменнікі „Белавежы” здаўна ўключаны 
ў агульнабеларускі літаратурны працэс 
і культурнанавуковы абмен каштоў
насцямі, і самі пісьменнікі, згуртаваныя 
ў „Белавежы”, павінны мець свядомасць 
сваёй значнасці ў гэтых працэсах і несці 
асабістую адказнасць за падараваны ім 
найперш творчы талент... Беларуская 
літаратура ў Польшчы мае свае рысы і ад
метнасці. Найперш яна характарызуецца 
тым, што не была саветызаваная, а мела 
і мае выразна выяўленую нацыяналь
ную адметнасць, здаровы нацыянальны 
вектар. „Белавежцаў” у першую чаргу 
яднала і яднае не ідэйнаэстэтычная пра
грама, а шырока разуметыя нацыяналь
ныя інтарэсы, нацыянальнае ахвярніцтва, 
абарона роднага, абарона нацыянальнай 
заходняй крэпасці. З перспектывы шас
цідзесяцігоддзя гэты арыенцір „белавеж
цаў” бачыцца як асноўны і надалей дзейс
ны і перспектыўны.

Кожны з сяброў БЛА розны і па свайму 
характару, як і манеры ці тэме творчасці, 
хаця яднае іх знак.

— Для дзейнасці арганізацыі патрэб
ны развага і цвярозы прагматызм. Ёсць 
просьба да калег браць пад увагу менавіта 
дабро аб’яднання, той арганізацыі, якая 
займаецца сацыяльнаарганізацыйнымі 
справамі і па статуце не можа ўваходзіць 
у псіхалогію творчасці, — кажа старшыня 
літаб’яднання.

перад юбілеем
Заснавальнікамі „Белавежы” было 18 

чалавек, і сёння дзейсных „белавежцаў” 
прыблізна столькі ж. Як на пачатку „Белаве
жа” спалучае ў сваіх шэрагах творцаў ад
разу трохчатырох пакаленняў. Найстарэй
шым сябрам нашай арганізацыі застаецца 
Антон Васілеўскі, а наймалодшая цяпер 
сяброўка літаб’яднання — Кацярына Сянке
віч — народжаная роўна сто гадоў пазней 
чым ён — у 1991 годзе.

— Гэты стагадовы біялагічны фактар, 
біялагічны дыяпазон гаворыць пра яе куль
турнанацыянальную ўкаранеласць. Цягам 
амаль 60 гадоў „Белавежы” яе літаратурна
мастацкую падзейнасць тварылі і твораць 
больш за сто асоб, хаця дэбютавала на 
Літаратурных старонках „Нівы” больш за 
чатырыста.

Сакрат Яновіч: „Мы — самая трывалая, 
найбольш жыццяздольная пісьменніцкая 
група ў краіне. „Белавежцы” ўзбагацілі 
агульнамастацкае ўяўленне — вобразам 
Беласточчыны. Сярод нашых папярэднікаў 
— Кастусь Каліноўскі з Мастаўлян (Яська
гаспадар зпад Вільні), Сцяпан Пятэльскі 
з Гарадка (М. Арол), Вера Маслоўская 
з Супрасля (Вера Мурашка), Сяргей Кры
вец”.

Пісаў настаўнік і калега Георгій Валка
выцкі на першай Літаратурнай старонцы 
29 чэрвеня 1958 г.: — Бацькаўшчына, 
прырода, мова! Добра. Будзем пісаць. Але 
адкінем дэкларатыўнасць (...), выплывем 
з магічнага трохвугольніка на шырэйшыя 
воды”.

На „Літаратурнай старонцы”, якой 
выйдзе ў „Ніве” больш за чатырыста нума
роў, будуць публікавацца вершы, проза, 
пераклады і літаратурная крытыка. Літара
турнамастацкая група „Белавежа” стане 
Беларускім літаратурным аб’яднаннем „Бе
лавежа”, са сваім штогоднікам, а на старон
ках „Нівы” пасыплюцца зярняткі наступнага 
пакалення, маладзейшага ад самой „Нівы” 
і „Белавежы”, а зараз і яшчэ наступнага, вы
хаванага на „Ніве”.

На апошнім справаздачнавыбарчым 
сходзе ва ўправу БЛА выбраны Ян Чыквін 
(старшыня), Віктар Стахвюк (намеснік стар
шыні), Міра Лукша (сакратар), Анна Альш
тынюк (скарбнік) і Галіна Тварановіч (член 
управы).

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ

n Ян Чыквін
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Сваімі вачыма

Не пра 
Толічка

Хто наступным
падазроным?

Пра коцікаў
і чыпсы

Не сці хае за ка лот з дэ ка му ні за цый ным 
пе рай ме на ван нем ву лі цы Бра ніс ла ва Та
раш ке ві ча ў Бель скуПад ляш скім і ву лі ца мі 
Ян кі Ку па лы і Яку ба Ко ла ся ў Гай наў цы. 
Чым да лей, то ўсё па каз вае на аб са лют
ную пра ду зя тую ідэ а ла гі за ва насць у пры
ня тых дзе ян нях кі раў ні цтва Ін сты ту та на
цы я наль най па мя ці. І страш на, і смеш на, 
— хо чац ца ска заць, гля дзеў шы ха лод ным 
сэр цам і во кам на ўсю гэ тую спра ву. Але 
не да сме ху нам, бе ла ру сам, якім вон ка
выя «гі ста рыч ныя ін к ві зі та ры» ра ша юць, 
што і хто мае быць на шай на цы я наль най, 
гі ста рыч най па мяц цю і спад чы най. У мі ну
лым, але і сён няш нім све це, каст ра цыя 
з гі ста рыч най па мя ці ін шых на ро даў заў сё
ды з’яў ля ец ца пам к нен нем, за пі са ным не 
ў па лі ты ку пар т нёр ства і доб ра су сед ства, 
а ў звы чай нае не а ка ла ні яль нае ду ман не 
за кам п лек са ва ных на ро даў. Умя шаль ні
цтва ў спад чы ну ін шых на ро даў і пат ра ба
ван не адзі на га, слуш на га толь кі поль ска га 

пун к ту гле джан ня з’яў ля ец ца па ды хо дам 
да лё кім ад гі ста рыч най праў ды пра ўсе 
тыя па дзеі, якія ме лі мес ца ў гэ тай част цы 
Еў ро пы ва ўсім двац ца тым ста год дзі. На 
жаль, ва ўзнік лай сі ту а цыі бе зу пын на да
каз ваць, што мы не вяр б лю ды, ста но віц ца 
ўжо про ста не вы нос ным, бо тут на да лей 
спра цоў вае ме та да ло гія пра ку ро ра ста лін
скіх ча соў кштал ту «дай це мне ча ла ве ка, 
а па раг раф на яго зной дзец ца». Ка лі ж 
ця пер мы дэ ка му ні зу ем Бра ніс ла ва, Яку ба 
і Ян ку — то хто мо жа быць на ступ ным па
даз ро ным? Ан тон Луц ке віч, ксёндз Адам 
Стан ке віч, ксёндз Він цук Гад леў скі? Ці ж 
увесь бе ла ру скі рух пра ва га на прам ку не 
мо жа рап там быць аб ві на ва ча ны ў бе ла ру
скім на цы я на ліз ме і ан ты поль скас ці з па
раг ра фу аб пра па ган да ван ні та та лі тар ных 
сі стэм? Дзьму хаю на ха лод нае, але пі шу 
гэ тыя сло вы кі ру ю чы ся вы каз ван ня мі стар
шы ні ІНП Ярас ла ва Ша рэ ка, які ў Бе ла сто
ку за я віў, што до ка зам ві ны Бра ніс ла ва 
Та раш ке ві ча з’яў ля ец ца тое, што на зы ваў 
ён бе ла ру скіх па лі тыч ных дзе я чаў ан ты

ка му ні стыч на га ўхі лу фа шы ста мі. Гэ ты 
ар гу мент у вус нах пра фе сій на га гі сто ры ка 
мне, гі сто ры каама та ра, про ста аша ра
шыў. Адзін з ін тэр наў таў пра ка мен та ваў 
гэ тае вы каз ван не на ступ ным чы нам: «Ар
гу мент не сур’ ёз ны. Які мі сло ва мі пе ра кід ва
юц ца па лі ты кі роз ных плы няў у мі ну лым ці 
сён ня хо піць па слу хаць у поль скім сей ме, 
ці ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі. Сло вы 
пра фа шы стаў і ка му ні стаў лё та юць па між 
удзель ні ка мі ды ску сіі так ча ста, што про
ста не пе ра лі чыць. Па лі тыч ная ба раць ба 
па між бе ла ру са мі гэ та так са ма нар маль
насць. І ў на шай гі сто рыі ёсць мес ца для 
Та раш ке ві ча і ксян дза Стан ке ві ча. Так як 
у поль скай для Піл суд ска га і Дмоў ска га, 
якія аб кід ва лі ся па між са бою не абыякі мі 
ла ян ка мі». Яш чэ ад на дэк ла ра цыя, з якой 
стар шы ня ІНП вы сту піў у Грод не і паў та
рыў у Бе ла сто ку, звяр ну ла маю ўва гу. 
Ме на ві та за ява пра пат рэ бу зап ра сіць бе
ла ру скіх гі сто ры каў і па ка заць ім да ку мен
ты і аб мер ка ваць асо бу дэ ка му ні за ва на га 
Тар ш ке ві ча. Та кі па ды ход і ло гі ка дзе ян няў 

на ву ко ва га ін сты ту та аб са лют на ад ва рот
ная ад той, якая па він на быць пры ня та 
ра ней. Гэ та быц цам спа чат ку рас ст ра ляць 
ве раб’я з гар ма ты, а по тым га ва рыць і па
га дзіц ца, што мож на бы ло рас ст ра ляць 
з ду баль тоў кі. А кам п ра міс зак лю ча ец ца 
ў тым, што за пер шым стрэ лам з ве раб’я 
не за ста ло ся ні чо га, ап ра ча пы лу. У дру гім 
вы пад ку, стрэ лу шро там, мы яго про ста 
не ра зар вем, але ў жы вых так са ма не 
па кі нем. Вось та кая зда ец ца быць ло гі ка 
быц цам кам п ра міс на га по шу ку вы ха ду са 
ста но віш ча. Пра што мы ма ем га ва рыць, 
ка лі да гэ тай па ры не мо жам па зна ёміц ца 
з аб г рун та ван нем ра шэн ня Ін сты ту та на цы
я наль най па мя ці ў пісь мо вай фор ме! Да ча
го ма юць ад нес ці ся гі сто ры кі і, на пры клад, 
бе ла ру скія ар га ні за цыі, ка лі не ма юць 
чор на па бе лым на пі са ных за кі даў і аб ві на
вач ван няў у ад рас Та раш ке ві ча. Урэш це 
стар шы ня ІНП Ярас лаў Ша рэк па ві нен 
ве даць, што дзей ні чае ў Бе ла сто ку пра фе
сій нае і прыз на нае ў між на род ным на ву ко
вым све це Бе ла ру скае гі ста рыч нае та ва
ры ства, якое гі сто рыі бе ла ру саў у Дру гой 
Рэ чы Пас па лі тай і іх лё сам прыс вя ці ла не 
адзін ар ты кул ці кніж нае вы дан не. І ме на ві
та іх ар гу мен таў трэ ба бы ло па слу хаць, па
куль раз лі ло ся ма ла ко, а не паст фак тум. 
А я са свай го бо ку дзя кую пра фе сар Ле не 
Гла гоў скай за тое, што, па чаў шы з гэ та га 
ну ма ра «Ні вы» і ў двух на ступ ных, мо жам 
на дру ка ва ць ей ныя раз ва жан ні пра Бра ніс
ла ва Та раш ке ві ча.

vЯў ген ВА ПА

Пра ру тэ ній106 шы ро кія ма сы на сель
ні цтва зда ец ца ўжо за бы лі ся. Ці ка лі быць 
больш дак лад ным, то шы ро кія ма сы, 
у гэ тым дак лад ным ра зу мен ні сло ва „шы
ро кія”, пра яго хі ба што ні чо га і не чу лі. 
Хоць бы ло ўсё зу сім ня даў на. А тыя, што 
чу лі, ужо за бы лі ся або про ста не хо чуць, 
або не ма юць ча су пра яго ду маць. І вось 
ця пер і тыя, што неш та чы та лі пра гэ ты 
ра ды е ак тыў ны эле мент, і тыя, хто гэ тую 
ін фар ма цыю праг ля дзе лі, зна хо дзяц ца 
ў роў ных умо вах — ніх то ні чо га не ве дае. 
І ве даць не хо ча. Па ду ма еш, не дзе там 
у Ра сіі, на ней кім Ура ле зда ры ла ся ней кая 
тэх на ген ная ка таст ро фа. Ка лі ду маць пра 
ўвесь не га тыў які зда ра ец ца ў Ра сіі, маз гі 
звіх нуць мож на, на ват ка лі ты не ру скі.

Ні чо га дзіў на га ў тым ня ма. Ру тэ ній не 
вык лю чэн не. Так з усім ін шым так са ма. 
Су час ныя срод кі ма са вай ін фар ма цыі го
няц ца за сен са цы яй і га лоў ным кры тэ ры ем 
для ся бе ста вяць вы ключ на апе ра тыў насць 
па да чы ін фар ма цыі. Як яна паў п лы вае на 
зме ну сі ту а цыі — гэ та спра ва дзя ся тая. 
У сён няш нім све це га лоў нае быць пер шым. 
Ад гэ та га за ле жыць усё. Толь кі та ды ця бе 
заў ва жаць за каз чы кі рэк ла мы, фун да та ры, 
ін ве ста ры, спон са ры і ўсе астат нія па трэб
ныя для вы жы ван ня асо бы. На ва мод ныя за
раз са цы яль ныя сет кі ім г нен на вы кід ва юць 
ін фар ма цыю ў се ці ва, дзе яна яш чэ больш 
ім г нен на зля тае ўніз элек т рон на га эк ра на, 
са сту па ю чы сваё мес ца на ступ най пуб лі ка
цыі. І не важ на якой. Хоць там бу дзе чар го
вы зды мак чар го ва га ко ці ка або та лер ка 
з не да е дзе ны мі на сня да нак чып са мі, ёй 
мес ца вы му ша ная бу дзе са сту піць на ват 
па ве дам лен не пра гла баль ную су свет ную 
ка таст ро фу. І яш чэ не вя до ма, што больш 
на бя рэ лай каў.

Вось бы ло б доб ра са вец кім ідэ о ла гам, 
каб сён няш нія тэх на ло гіі бы лі ў той час. 
Не трэ ба бы ло б ха ваць ад уся го све ту і ад 
свай го на сель ні цтва на ват тра ге дыю на 
Чар но быль скай АЭС. Ін фар ма цыя са ма 
зля це ла б са стуж кі на він не ку ды ўніз ці 
ў ня быт хут чэй чым раз ве я ла ся б ра ды е
ак тыў нае воб ла ка над Чар но бы лем. А то, 
каб заб лы таць За хад, яны па вы га ня лі на 
пер ша май скія дэ ман ст ра цыі пад ра ды е ак

тыў нае пек ла сот ні ты сяч сва іх су ай чын
ні каў. Маў ляў, гля дзі це, хто б стаў ры зы
ка ваць жыц цём та кой коль кас ці лю дзей, 
калі б не бяс пе ка са праў ды іс на ва ла?! На 
шчас це на той час За хад быў ін шы і не 
па ве рыў у тую бес ча ла веч ную хлус ню, бо 
доб ра ве даў, што баль ша ві кі ні я кім ча ла
ве чым жыц цём, ак ра мя свай го ўлас на га, 
не апя ку юц ца. І ў звы чай ным руч ным рэ
жы ме, про ста вы ка ры стоў ва ю чы толь кі 
рэ ва лю цый ны на ган, за гу бі лі тых жыц цяў 
больш чым усе тэх на ген ныя ка таст ро фы 
і пры род ныя ка так ліз мы ра зам узя тыя.

Зрэш ты там, на Ура ле, з чар но быль скіх 
ча соў хі ба ма ла што змя ні ла ся. І як ака за
ла ся не толь кі на Ура ле. Ра сій скі бок не 
про ста зра біў спро бу за маў чаць пра вы кід 
ру тэ нію, але ка лі гэ та за фік са ва лі пры бо
ры ў да лё кай Фран цыі, на ват па спра ба ваў 
на кі нуць цень на са мых фран цу заў. Пас ля 
пры знаў, што неш та там ня доб рае са праў
ды зда ры ла ся, але вус на мі свай го вы со ка
па стаў ле на га чы ноў ні ка па ра іў су ай чын ні
кам „піць пі ва і гля дзець фут бол”. Маў ляў, 
не заг ру жай це ся вы гэ ты мі праб ле ма мі. 
У вас і ін шых ха пае, ад якіх вам ма ла не 
бу дзе. А на яў насць ру тэ нію не асаб лі ва 
паў п лы вае на агуль ны ма лю нак. Ну сум на 
ім зай мац ца Ура лам. Ды і Ра сі яй зай мац ца 
сум на. Ін шая спра ва Сі рыя, ці Крым, ці 
Дан бас... Вось там са праў ды ёсць дзе раз
гу ляц ца фан та зіі.

Ну а што ж у кра і не, якая най больш па
цяр пе ла ад Чар но бы ля і за раз зай ма ец ца 
па бу до вай ай чын най ядзер най энер ге ты
кі? А ў ёй усё ці ха. Тут як заў сё ды ра ды е
ак тыў ны фон у нор ме. І ўсе астат нія фо ны 
так са ма ў нор ме. Ста біль насць. І тут так са
ма ста ла хі ба што сум на ду маць пра тое, 
што ро біц ца ва ўсход няй су сед кі. І са праў
ды, як ужо бы ло пад к рэс ле на, ка лі пра тое 
ду маць, то маз гі звіх нуць мож на.

А ду маць му сіць трэ ба, бо хі ба што там 
бу дуць за хоў вац ца ад п ра ца ва ныя ад кі ды 
ядзер най энер ге ты кі і на шай сі ня во кай. 
Вось гэ тыя ру тэ ніі, і не ру тэ ніі так са ма. І як 
аказ ва ец ца, яны вель мі хут ка мо гуць пры
ля цець з мес ца свай го па ха ван ня да мес
ца свай го ўзнік нен ня і за стац ца тут знач на 
даў жэй, чым апе ра тыў ная стуж ка на він 
пра іх зля ціць не ку ды ў ня быт з са цы яль
ных се так, са сту піў шы сваё мес ца ко ці кам 
і не да е дзе ным чып сам.

vВік тар СА ЗО НАЎ

На аў та ма бі лі Ста ся выб ра лі ся мы да 
ле ка раў. Кож ны да свай го. Вы е ха лі на дзве 
га дзі ны ра ней. Стась ча каў паў го да ві зі ту 
ў спе цы я лі ста, я па доб на, на ме сяц даў жэй. 
Су ця шаю Ста ся, што і так ко рат ка. «Праў
да гэ та, — уце шыў ся Стась. — У тэ ле ві зій
ных на ві нах па ве да мі лі, што эн дак ры но ла га 
ча ка ец ца больш за дзя ся так га доў. Свін ні 
гэ тыя ле ка ры! У тэ ле ба чан ні ка за лі».

Як доў га пра цяг ва ец ца тэ ле ві зій ная ін
фар ма цыя? Мо паў х ві лі ны. Не больш, та му 
што гля дач не мо жа за ся ро дзіць сваю ўва
гу даў жэй. Му сяць ха піць тры сло вы: «што, 
хто, дзе?». За вяр шае астат нюю част ку воб
раз і яго эма цый нае па ве дам лен не. Та кім 
чы нам, эмо цыя роў ная зме сту... Мі на ем ад
ну вё ску, дру гую... Стась ве дае ўсіх мяс цо
вых жы ха роў. Аб кож ным мае што ска заць. 
За зі мак, дык кож ны да паў няе за па сы па лі
ва. Адзін пі луе бя рэ зі ну, ін шы ся чэ сас ні ну. 
«Ка лі б я меў боль шую пен сію, да ку піў бы 
бя ро зы, — ле ту це ніць Стась. — Яна най
лепш га рыць! Але і са мая да ра гая. А што 
тая мая пен сія? Што не на жыц цё, ідзе на 
ля кар ствы. Свін ні гэ тыя ле ка ры! Толь кі 
га во раць пра рэ фор мы. І яш чэ кры чаць, 
што за раб ля юць за ма ла!» — «Ты так са ма 
кры чыш на жаб рац кую пен сію, але лю бы 
чы ноў нік ска жа та бе, што ат рым лі ва еш 
на леж нае. Да ад на го зло та, які на пра ця гу 
мно гіх га доў ты ўплач ваў на фонд ме ды цын
ска га стра ха ван ня, ка лі пра ца ваў. Па вод ле 
яго ўсё пра віль на, ха ця ты ду ма еш, што 
не. Абод ва ма е це ра цыю...» — «Ээ там», 
— фыр к нуў Стась. Ад нак ды ску сіі не пра
цяг ваў... Маў к лі ва вёў аў та ма біль; штось ці 
за ду маў ся... Я не зда ю ся: «Да ступ насць ле
ка раўспе цы я лі стаў, праб ле ма дру гас ная. 
Да хо ды ле ка раў, праб ле ма тра ціч ная. На 
чац вёр тым мес цы ма раль нае стаў лен не 
ле ка раў. Най важ ней шае — сі стэ ма ахо вы 
зда роўя не э фек тыў ная па сва ёй пры ро дзе. 
Та му, што яе струк тур на па ка ра ба ча ная...» 
— Стась, ад нак, маў чыць. Я ку дах таю да
лей. «Чар го выя рэ фор мы, вы му ша ныя на 
СЛД, ГП ці ПіС са цы яль най не за да во ле
нас цю, ахоп лі ва лі яе га лоў ныя част кі, не 
аказ ва ю чы ўплы ву на струк тур ную ас но ву. 
Ас но ву ня бач ную, па куль не выс вет ліц ца 
яе ідэ а ла гіч ны кан тэкст. Ін шы бок, як і ў вы
пад ку Ме ся ца, заў сё ды цём ны. Ка то ры? 
Ка то ры яс ны для эга лі тар на га кан цэп ту, які 
па сту люе роў ную ме ды цын скую да па мо гу 
для ўсіх, не за леж на ад кош ту стра ха ван ня, 
а ка то ры — для не э га лі тар на га, які апі ра ец
ца на індывідуальнай бе раж лі вас ці і ўлас

ным ук ла дзе 
ў эк ск лю зіў нае 
ме ды цын скае 
стра ха ван не, 
які га ран туе вы
со кі стан дарт 
ля чэн ня?»

Стась на да лей маў чыць, так што я сам 
ад каз ваю: «Абод ва гэ тыя па няц ці, ка лі 
ўжы ваць іх лі та раль на ў глы бо кай рэ фор
ме служ бы ахо вы зда роўя па ка жуць свае 
пе ра ва гі. Але так са ма раск ры юць свае 
жах лі выя мі ну сы. Яны — Сцы ла і Ха рыб да 
для кож най дзяр жа вы. Гэ та мо лат і ка вад
ла. Вы бар па між са цы я лі стыч най і ка пі та лі
стыч най ідэ а ло гі яй — ця пер неп ры маль най 
у чы стым выг ля дзе ні ў якім край нім яго 
вы пад ку. Гэ та вы бар па між су поль ным са
лі да рыз мам і ды на міч ным, але эга і стыч ным 
ін ды ві ду а ліз мам. Зноў жа ўсё гэ та неп ры
маль нае ў лю бым су час ным гра мад стве. 
Та кім чы нам, ра ды каль нае змя нен не па лі
тыч най сі стэ мы ў сі стэ ме ахо вы зда роўя бу
дзе эк ві ва лен т нае ры зы коў ным пра цяг лым 
са цы яль ным эк с пе ры мен там. Рэч, з па лі
тыч на га пун к ту гле джан ня, вель мі ры зы коў
ная. Якая ўла да, прад стаў ля ю чая ней кую 
ідэ а ла гіч ную кан цэп цыю і, та кім чы нам, меў
шая адаб рэн не знач най част кі гра мад ства, 
пры ме на ся бе та кую за да чу? Для та го, каб 
да ча кац ца вы ні ку, трэ ба па лі тыч на ры зы
коў ныя, та му што ра ды каль ныя, ра шэн ні. 
Па трэб ны час, каб зра біць поў ную фун к цы
я наль ную пе ра а цэн ку ўсёй сі стэ мы дзяр
жаў на га кі ра ван ня. Але гра мад скае цяр пен
не ад чу ла б вя лі кі ціск ча су. І аб ме жа ван ня 
дзяр жаў на га бю джэ ту, з яко га рэ фор ма 
бы ла б фі нан са ва на. Мно гія, на ват ба га
цей шыя ад Поль ш чы дзяр жа вы не мо гуць 
да зво ліць са бе та кі эк ст рэ маль ны эк с пе
ры мент. Ле ка ры да гэ та га ні чо га не ма юць. 
Ля чы лі і бу дуць ля чыць, у ад па вед нас ці са 
сва і мі маг чы мас ця мі і аб ста ві на мі. Та кім 
чы нам, сі стэм ныя зме ны ў сі стэ ме ахо вы 
зда роўя з’яў ля юц ца ўто пі яй. Яны на са мой 
спра ве ра монт — пад пі ра юць толь кі тое, 
што ва ліц ца. Ула да пад т рым лі вае зме ны, 
ча ста су праць ра цы я наль ных і прак тыч ных 
умоў, толь кі дзе ля за ха ван ня свай го прэ
сты жу». Урэш це Стась аз ваў ся: «То лі чак 
бя ро зу ку піў. Хі ба з10 мет раў... са мой бя ро
зы. А пен сі я нер, як я. Свін ня!» — «Ну што 
ты! Ён так са ма свін ня, але ж не ле кар... Рэ
фор мы не бу дзе». — «Пра якую рэ фор му 
ты ка жаш? Я ж пра То ліч ка ка заў»...

vМі ра слаў ГРЫ КА
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10 га доў на зад хо ру Гай наў ска-
га до ма куль ту ры бы ла прыс-
во е на наз ва «Рэ ха пуш чы». 
Ства раў ся ён у 1982 го дзе як 
бе ла ру скі хор пры Агуль на а ду-
ка цый ным лі цэі з бе ла ру скай 
мо вай на ву чан ня ў Гай наў цы 
па іні цы я ты ве гай наў ска га 
гур т ка Бе ла ру ска га гра мад-
ска-куль тур на га та ва ры ства. 
Ка лі ста ла зай мац ца ў ім мно-
га лю дзей і рэ пе ты цыі па ча лі 
пра во дзіц ца ў Гай наў скім до ме 
куль ту ры, хор пе рай ме на ваў ся 
на Бе ла ру скі ка лек тыў пес ні 
ГДК. Спя ваў ён на бе ла ру скай 
лі та ра тур най мо ве і вы кон ваў 
фаль к лор ныя пес ні Гай наў ш-
чы ны, вы сту паў на поль скай, 
ра сій скай і ўкра ін скай мо вах. 
За раз скла да на вы свет ліць, 
ка лі хор або ка лек тыў, як яго 
із ноў ста лі на зы ваць, згу біў 
у сва ёй наз ве сло ва бе ла ру скі. 
З-за рэ пер ту а ру, які вы кон вае 
хор ГДК, на зы ва лі і на зы ва-
юць яго бе ла ру скім. Хор ча ста 
ўзна га родж ва ец ца на фе сты-
ва лі «Бе ла ру ская пес ня», за-
хап ляе спе вам удзель ні каў 
ме ра пры ем стваў, у тым лі ку 
бе ла ру скіх. Ка лек ты ву пес ні 
ГДК «Рэ ха пуш чы», як ён за раз 
афі цый на на зы ва ец ца, уда ва-
ла ся пры цяг ваць да ся бе што-
раз ма лод шых гай на вян, па вы-
шаць ма стац кі ўзро вень спе ву 
і да ча кац ца юбі лею 35-год дзя 
дзей нас ці. Вель мі ўра чы ста 
ад зна чаў ся ён 18 лі ста па да 
ў Гай наў скім до ме куль ту ры 
з удзе лам за про ша ных гас цей 
і шмат лі кай пуб лі кі.

— Ха ця на зы ва юць нас Ка лек тыў пес ні 
«Рэ ха пуш чы», у са праўд нас ці мы не ка
лек тыў пес ні, але хор. У на шым хо ры, які 
дзей ні чае пры Гай наў скім до ме куль ту ры, 
вы сту пае за раз 26 ча ла век. Спя ва ем мы 
ў ма не ры хо ру, на 4 га ла сы і толь кі пад 
акам па не мент акар дэ о наў. Пад час фе сты
ва лю «Бе ла ру ская пес ня», у якім па ста ян
на пры ма ем удзел і да бі ва ем ся пос пе хаў, 
так са ма ацэнь ва юць нас у ка тэ го рыі ха
роў, — удак лад няе пе рад юбі лей ным ме
рап ры ем ствам ды ры жор гай наў ска га хо ру 
«Рэ ха пуш чы» Алі на Не гя рэ віч, якая з’яў ля
ец ца яго ма стац кім кі раў ні ком з 2004 го да. 
Зда бы ла яна вы шэй шую му зыч ную аду ка
цыю ва Уні вер сі тэ це ў Люб лі не і ця пер, між 
ін шым, пра цуе на стаў ні цай Дзяр жаў най 
му зыч най шко лы ў Бель скуПад ляш скім 
і з’яў ля ец ца ад на час на ма стац кім кі раў ні
ком бель скіх «Ку ран таў».

Юбі лей нае свят ка ван не ад бы ло ся ў кан
цэр т най за ле Гай наў ска га до ма куль ту ры 
з удзе лам шмат лі кай пуб лі кі, якая хор «Рэ
ха пуш чы» лі чыць ві зіт най кар тач кай Гай
наў кі, а яго ві зіт най кар тач кай у сваю чар гу 
з’яў ля ец ца пес ня «Бе ла ве жа», якую «Рэ ха 
пуш чы» прас пя ва ла саб ра ным. Му зы ку 
да гэ та га тво ра, на сло вы вер ша Вік та ра 
Шве да, скам па на ва ла ма стац кі кі раў нік 
хо ру Алі на Не гя рэ віч. Яна так са ма скла ла 
му зы ку да пе сень на сло вы Вік та ра Шве да 
і Ян кі Ку па лы, якія ўвай ш лі ў рэ пер ту ар гай
наў ска га хо ру.

— Ка лі мы ства ра лі бе ла ру скі хор, ме лі 
на мер уз моц ніць на цы я наль ную свя до
масць на шых бе ла ру саў. Ду ма лі стрым лі
ваць асі мі ля цый ныя пра цэ сы і ха це лі вы сту
паць з бе ла ру скі мі пес ня мі, каб жы ха ры 
Гай наў кі і на ва кол ля не са ро ме лі ся сва ёй 
мо вы. Па чы на лі мы вы сту пы з 15 спе ва ка
мі, а паз ней бы ва ла, што і па 40 ча ла век 
спя ва ла ў на шым хо ры. Мы рас с лаў ля лі 
Гай наў ку і наш рэ гі ён не толь кі ў на шым 
ва я вод стве і Поль ш чы, але і паза ме жа мі 
— у Эсто ніі, Літ ве, Лат віі, Чэ хіі і Сла ва кіі. 
Ад нак най больш ра зоў вы сту па лі мы ў Бе
ла ру сі, бо аж но 21 раз, — ска заў мне пяць 
га доў та му на зад адзін са ства раль ні каў 
хо ру, бы лы на стаў нік Гай наў ска га бел лі
цэя Аляк сей Хар ке віч, які вёў хро ні ку хо ру. 
Коль касць вы ез даў у Бе ла русь, перш за 
ўсё ў Пру жа ны, за апош нія 5 га доў па вя
лі чы ла ся, але хра ніст, на жаль па мёр і не 
да ча каў чар го ва га юбі лею, так са ма як і Зі
на і да Гаў ры люк, якая ня даў на па мер ла. Па
мяць па мер лых чле наў хо ру саб ра ныя на 
свят ка ван ні ўша на ва лі хві лі най маў чан ня.

«Пер шае спат кан не ў спра ве зас на ван
ня бе ла ру ска га хо ру ад бы ло ся 11 чэр ве ня 
1982 го да ў Агуль на а ду ка цый ным лі цэі з бе
ла ру скай мо вай на ву чан ня ў Гай наў цы», 
— за пі саў у хро ні цы Аляк сей Хар ке віч. 
Аж но да 15 су стрэ чы рэ пе ты цыі пра хо дзі лі 
ў бел лі цэі, але ка лі коль касць чле наў хо ру 
па боль ша ла, рэ пе ты цыі з ве рас ня 1982 го
да ста лі ад бы вац ца ў Гай наў скім до ме куль
ту ры. За 35 га доў дзей нас ці гай наў скі хор 
вы сту піў больш за 600 ра зоў, а зай ма ла ся 
ў ім больш за 100 ча ла век.

— Мы лі чым наш хор бе ла ру скім і сён ня 
ап ра ча пес ні «Бе ла ве жа» бу дзем спя ваць 
бе ла ру скія на род ныя пес ні і тво ры су час
ных бе ла ру скіх аў та раў на бе ла ру скай 
мо ве ў ма ёй му зыч най ап ра цоў цы. У рэ пер
ту а ры ця пе раш ня га скла ду хо ру ёсць поль
скія (дзве зас пя ва лі пад час свят ка ван ня, 
— А. М.) і ра сій скія пес ні. Спя ва ем пес ню 
на ўкра ін скай мо ве. Раз ву чы лі мы іх дзе ля 
прэ зен та ван ня пры ад па вед ных на го дах. 
Як на маг чы мас ці спе ва коў без му зыч най 
аду ка цыі, наш хор прэ зен ту ец ца на пры
стой ным му зыч ным уз роў ні, — ска за ла ды
ры жор Алі на Не гя рэ віч.

Ха ры сты, якім акам па не мент на акар
дэ о нах са ста ві лі Мі ко ла Сі да рук і Юры 
Шар ко, ці ка ва зап рэ зен та ва лі ся пад час 
юбі лей на га кан цэр та ў двух наборах пры
го жых кас цю маў. Ме ра пры ем ства вя ла 
і рас па вя да ла пра хор і яго дзей насць 
Бар ба ра Ваш чэн ка. Пуб лі ка вель мі го ра ча 
ўспры ма ла вы сту пы юбі ля раў. Афі цый ныя 
гос ці не шка да ва лі спе ва кам цёп лых слоў, 
він ша ва лі іх з юбі ле ем, уру ча лі га на ро выя 
гра ма ты, він ша валь ныя лі сты, квет кі і па
да рун кі. Мі ністр куль ту ры і на цы я наль най 
спад чы ны РП Пётр Глін скі ўзна га ро дзіў 8 
гай наў скіх спе ва коў адз на ка мі «Зас лу жа ны 

для поль скай куль ту ры», якія ўру чы лі ды рэк
тар Дэ пар та мен та фі нан саў Мі ні стэр ства 
куль ту ры і на цы я наль най спад чы ны Вой цех 
Квят коў скі і бур га містр Гай наў кі Ежы Сі рак. 
Бур га містр уру чыў хо ру «Рэ ха пуш чы» чэк 
вар тас цю ў дзе сяць ты сяч зло тых. Ліст ад 
мар шал ка Пад ляш ска га ва я вод ства Ежы 
Ляш чын ска га за чы таў ва я вод скі рад ны 
з Гай наў кі Ген рык Лу ка шэ віч, а гра шо вы 
па да ру нак (дзве ты ся чы зло тых) пе ра даў 
ды рэк тар Дэ пар та мен та куль ту ры і на цы я
наль най спад чы ны Мар шал коў скай уп ра вы 
ў Бе ла сто ку Ана толь Вап. Гра шо выя па да
рун кі пе ра да лі так са ма гай наў скі ста ра ста 
Мі ра слаў Ра ма нюк і на мес нік стар шы ні 
Га лоў на га праў лен ня БГКТ Ва сіль Се гень 
(у за ле пры сут ны быў так са ма стар шы ня 
БГКТ Ян Сы чэў скі). Па да рун кі пе ра да ва лі 
так са ма войт Гай наў скай гмі ны Лю цы на 
Смак ту но віч і бы лая войт гэ тай гмі ны Воль
га Ры га ро віч, войт Нар ваў скай гмі ны Ан д
рэй Пля ско віч, войт Ча ром хаў скай гмі ны 
Мі хал Вруб леў скі. Він ша ван ні ад пас ла РБ 
у Поль ш чы Аляк сан д ра Авяр’ я на ва за чы таў 
Мі ха іл Ры ба коў, ды рэк тар Куль тур на га цэн
т ра РБ у Вар ша ве і пе ра даў па да ру нак ад 
дып ла ма таў РБ у Поль ш чы. Быў за чы та ны 
ліст ад пас ла Сей ма РП Ме чыс ла ва Баш ко. 
Ліст ад ва я вод ска га рад на га Ула дзі мі ра 
Пят ро чу ка за чы таў на мес нік бур га міст ра 
Гай наў кі Ан д рэй Скеп ка, які він ша ваў хор 
так са ма як бы лы ды рэк тар ГДК. Він ша ван
ні і па да рун кі пе ра да лі так са ма ды рэк тар 
ГДК Рас ціс лаў Кун цэ віч і пра цаў ні кі гэ тай 
уста но вы.

Як раз дзе сяць га доў та му хор ат ры маў 
афі цый ную наз ву Ка лек тыў пес ні «Рэ ха 
пуш чы», а яго апе ку на мі бы лі аб ра ны Ала 
Грыц і Ле а нард Куль ва ноў скі, якія ця пер 
вы сту пі лі з ад мыс ло вы мі па жа дан ня мі 
і ўру чы лі па да рун кі. Він ша ван ні і па да рун кі 
з Пру жан пе ра да ла га лоў ны спе цы я ліст 
ад дзе ла куль ту ры Пру жан ск га ра ён на га вы
ка наў ча га ка мі тэ та Тац ця на Ярош ка. Ся род 
саб ра ных бы лі бла га чын ны гай наў скай ак
ру гі, міт ра фор ны про та і е рэй Мі ха іл Не гя рэ
віч і на ста я цель пры хо да На ра джэн ня Іа а на 
Хрыс ці це ля про та і е рэй Ян Ра ман чук, прад
стаў ні кі бе ла ру скіх ка лек ты ваў і ася род каў 
куль ту ры, з які мі гай наў скі хор су пра цоў ні
чае, га рад скія рад ныя і кі раў ні кі куль тур ных 
і аду ка цый ных уста ноў, якія так са ма він ша
ва лі юбі ля раў і ўру ча лі па да рун кі. Ся род іх 
быў ды рэк тар Гай наў ска га бел лі цэя Ігар 
Лу ка шук, яко га баць ка Аляк сандр Лу ка шук 
быў пер шым ды ры жо рам гай наў ска га бе ла
ру ска га хо ру і яко га най ста рэй шыя спе ва кі 
вель мі цёп ла ўспа мі на лі.

У мі ну лым гай наў скі хор ат ры маў ка лек
тыў ную адз на ку «Зас лу жа ны Бе ла сточ чы
не» і Га на ро вы дып лом Мі ніст ра куль ту ры 
і ма ста цтва. Мі ністр куль ту ры і на цы я наль

най спад чы ны Баг дан Здра еў скі ўзна га
ро дзіў гай наў скі ка лек тыў ся рэб ра ным 
ме да лём Зас лу жа ны для куль ту ры «Glo ria 
Ar tis», а спе ва кі, якія най даў жэй вы сту па лі, 
ат ры ма лі та ды ад мі ніст ра куль ту ры ін ды ві
ду аль ныя га на ро выя ад зна кі «Зас лу жа ны 
для поль скай куль ту ры».

Пад ме ну гай наў скім ха ры стам пад час 
юбі лей на га кан цэр та да ва лі на сцэ не муж
чын скі хор «Ку ран ты» з Бель скаПад ляш
ска га, яко га ма стац кім кі раў ні ком так са ма 
з’яў ля ец ца Алі на Не гя рэ віч, «Сту дыя пес ні 
ГДК», ка лек тыў на род на га тан ца ГДК «Пе
ра пёл ка» і, ка неш не, хор на род най пес ні 
«Вер б ні ца» з Пру жан, з якім «Рэ ха пуш чы» 
па ста ян на су пра цоў ні чае.

— Я це шу ся, што ёсць ах вот ныя спя
ваць пабе ла ру ску і да хо ру ўсту пі лі ма ла
дыя асо бы. Гэ та дае на дзею, што ма лод
шыя асо бы бу дуць пад мя няць ста рэй шых 
спе ва коў і наш хор бу дзе дзей ні чаць яш чэ 
доў га, — ска за ла Алі на Не гя рэ віч.

У хо ры «Рэ ха пуш чы» ад па чат ку яго 
зас на ван ня спя вае толь кі Ма рыя Са пя жын
ская, а Мі хал Та ра сюк усту піў у хор толь кі 
пас ля не каль кіх га доў яго дзей нас ці.

— Ка лі ства рыў ся хор мы бы лі ма ла ды
мі, ха це ла ся нам спя ваць і вы сту паць на 
сцэ не пе рад пуб лі кай. Адзін раз зда ры ла
ся на ват, што мы спя ва лі ў трох вё сках 
у адзін дзень. Яш чэ і ця пер хо чац ца мне 
спя ваць. Па коль кі нам, ста рэй шым ха ры
стам, на пад ме ну пры хо дзяць ма лод шыя, 
наш хор па ві нен дзей ні чаць доў га, — ад
зна чы ла Ма рыя Са пя жын ская.

— Хор пры пер шым ды ры жо ры Аляк сан
д ру Лу ка шу ку быў шмат люд ным, вы сту паў 
на вы со кім уз роў ні і скла да на бы ло ў яго 
тра піць. Мне ўда ло ся да біц ца гэ та га за дру
гім ра зам і я быў вель мі ра ды, што бу ду спя
ваць у вя лі кім гай наў скім хо ры, які ўжо та ды 
лі чыў ся вы дат ным вы ка наў цам бе ла ру скіх 
пе сень, — га ва рыў Мі хал Та ра сюк, які на 
рэ пе ты цыі ў Гай наў ку пры яз джае з Чы жоў.

— Я ў хо ры тры га ды. Знай ш ла я тут 
сваё мес ца, бо люб лю спя ваць. Мне, на
стаў ні цы бе ла ру скай мо вы, вель мі бліз кая 
бе ла ру ская пес ня і бе ла ру ская куль ту ра, 
якую мы пра па ган ду ем з на шым хо рам, 
— за я ві ла Ан на Фран коў ская.

У хо ры дзе вяць га доў спя вае Ве ра Ма
сай ла, якая са ма ў ГДК вя дзе тэ ат раль на
ва каль ны ка лек тыў «Зван кі», у рэ пер ту а ры 
яко га ма юц ца прад стаў лен ні і пес ні на бе
ла ру скай мо ве. У хо ры і ка лек ты ве мае яна 
маг чы масць пра яў ляць сваю ак тыў насць 
на бе ла ру скай ні ве. Бы ла вель мі ра да, што 
ра зам з ін шы мі вы лу ча ны мі спе ва ка мі ат ры
ма ла ад мі ніст ра куль ту ры і на цы я наль най 
спад чы ны адз на ку «Зас лу жа ны для поль
скай куль ту ры».

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

35 га доў 
з бе ла ру скім 
рэ пер ту а рам

n Ды ры жор і за ад но ма стац кі кі раў нік «Рэ ха пуш чы» Алі на Не гя рэ віч
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Прый дзеш, 
а кра ма зак ры та
За раз жы ха рам не ка то рых вё сак На-

раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та 
асаб лі ва цяж ка да жы ваць свой век. Жы-
вуць у іх пе ра важ на ста рэй шыя лю дзі, 
якія ўжо не шу ка юць на го ды, каб ад сюль 
вы ехаць. Яны — так ужо кож на му на ка на-
ва на — ча ка юць, ка лі прый дзе той час і па-
мі ра юць. Вё скі хут ка абяз людж ва юц ца.

Не ка то рых са ста рэ лых дзе ці за бі ра-
юць у го рад — у Гай наў ку або ў Бе ла сток 
на зі му або і бес па ва рот на. Гэ так ёсць 
— гэ та мне доб ра вя до ма — між ін шым, 
у Но вым Ляў ко ве і ў Плян це. Без да па-
мож ных і хво рых ужо ў па чат ку лі ста па-
да за бра лі. А ка лі неў за ба ве сып не снег 
і ўда рыць ма роз, за бя руць яш чэ і тых не 
зу сім бяс сіль ных. Яны ні як не хо чуць па-
кі нуць на ват на ка рот кі час сваю вё ску, 
свой аб жы ты драў ля ны або му ра ва ны 
дом, па на дво рак і пры да маш ні ага род-
чык. Яны ім най да ра жэй шыя і най мі лей-
шыя.

За раз з вё сак Но вае Ляў ко ва і Плян та 
не да е дзе це ні я кім аў то бу сам — ні ПКС, 
ні пры ват ным — не пас рэд на ў Бе ла сток. 
Гмін ны ка а пе ра тыў у На раў цы бес па ва-
рот на зак рыў кра му ў Но вым Ляў ко ве. 
У кра ме ГС у Плян це пра цуе ад на пра даў-
ш чы ца. У лі ста па дзе гэ та га го да жы ха-
ры Но ва га Ляў ко ва і Плян ты па ча лі на ра-
каць, што пры хо дзяць, а кра ма ча ста зак-
ры та. Ча му? Пра даў ш чы ца ў вод пу ску. 
Вод пуск ёй жа на ле жыц ца. Мо жа яна 
не прый с ці на пра цу, ка лі зах ва рэе. Вя-
до ма, мо жа. Мо жа яе не быць на пра цы 
ў кра ме па роз ных ін шых пры чы нах. Па-
куп нік прый дзе, а кра ма зак ры та. Ін шыя 
пра дук то выя кра мы ёсць у На раў цы або 
ў Ста рым Ляў ко ве — ад гэ туль, што там, 
3-4 кі ла мет ры. Вось та бе на.

За раз тую ці ін шую га зе ту ў На раў чан-
скай гмі не мож на ку піць най б лі жэй толь-
кі ў На раў цы. Ну мож на ехаць са бе ў го-
рад Гай наў ку (гэ та ад сюль рап там 20-25 
кі ла мет раў). На наш бе ла ру скі што тыд-
нё вік «Ні ва» най лепш зра біць пад пі ску 
ў лі ста но ша. Я не ка то рым па ста ян ным 
чы та чам з Но ва га Ляў ко ва, Ста ро га Ляў-
ко ва, Но він і з Плян ты пры во жу яе з На-
раў кі. Кож ны ты дзень. І та му пры во зяць 
«Ні ву» у на раў чан скія кра мы ГС, у кра му 
«Ар ге лян» і на пош ту, бо тут яе куп ля юць. 
Інакш не пры во зі лі б. Пры ват ныя кра мы 
пра да ваць га зет і ча со пі саў не хо чуць.

Па жы выя квет кі трэ ба ехаць у На-
раў ку або ў Гай наў ку, бо ў На раў цы ўся-
го адзін квет ка вы ма га зін на ўсю гмі ну. 
Ня лёг ка нам жы вец ца. Не ра ман ту юць 
як след на ват ва я вод скую да ро гу з На-
ва са даў Гай наў скай гмі ны ў Юш каў Груд 
це раз На раў ку, Плян ту і Но вае Ляў ко ва 
На раў чан скай гмі ны. За раз шмат вы бо-
ін, між ін шым, у ас фаль та вай ма ста вой 
у вёс цы Плян та. Не бяс печ на ехаць на 
ро ва ры. Аў та ма шы ны ез дзяць сяк-так 
ся рэ дзі най да ро гі. У вёс цы тры па ва ро-
ты і чы гу нач ны пе ра езд. Рух са ма хо даў 
тут да во лі вя лі кі.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

„За ла тыя вя сел лі” 
ў Мі ха ло ве
Ня даў на ў Га рад ской уп ра ве ў Мі ха ло-

ве Бе ла стоц ка га па ве та бур га містр Мі ха-
ло ва Ула дзі мір Ка нан чук, стар шы ня Га-
рад ской ра ды Ірэ на Суп рун і за гад чы ца 
ЗАГ Са Аг неш ка Ан ці пюк уру чы лі ме да лі 
„За шмат га до вае шлюб нае жыц цё”, прыс-
во е ныя прэ зі дэн там РП, шас ці па рам 
з Мі ха лоў скай гмі ны. Ат ры ма лі іх Га лі на 
і Юзэф Рош чан кі, Зі на і Мі ка лай Аў сей чу-
кі, Ні на і Аляк сей Ма ка рэ ві чы, Лі лія і Ян 
Ку ле шы, Га лі на і Ген рык Кор ку зы ды Ма-
рыя і Лю цы ян Бру ме ры. (яц)

Ор ля — ко ліш няе мя стэч ка — 
га на рыц ца сва ім мі ну лым, пры-
нам сі ка лі ідзе пра ўша ноў ван-
не — ад не каль кіх га доў — па мя-
ці па мар да ва ных гіт ле раў ца мі 
яў рэй скіх жы ха роў Ор лі.

У Ор лі яў рэй ская гмі на — ка гал — уз нік
ла на зло ме XVI i XVII ста год дзяў. Па вод ле 
пе ра пі су ад 1616 го да бы ло ў мя стэч ку 17 
яў рэй скіх да моў і пер шая драў ля ная баж
ні ца. У 1655 го дзе ў Ор лі жы ло 540 яў рэ яў, 
у 1676 го дзе на агуль ны лік 29 жы ха роў 
бы ло 104 яў рэі, а ў 1716 го дзе — 103. 
У 1847 го дзе ар лян скі ка гал на ліч ваў 4436 
вер ні каў, у 1878 го дзе — 1812, у 1897 го
дзе — 2310, у 1921 го дзе на 1518 жы ха роў 
бы ло 1167 яў рэ яў, у 1939—1450, а ў 1941 
го дзе ка ля дзвюх ты сяч яў рэ яў.

Яў рэі жы лі ў Ор лі на пра ця гу не каль кіх 
ста год дзяў. Бы лі яны не толь кі ру ха ві ком 
раз віц ця мя стэч ка, але і стрыж нем яго най 
эк зі стэн цыі. Сён ня ад ба га та га яў рэй ска га 
мі ну ла га аста ла ся вы дат ная сі на го га (усё 
руй на ва ная ў вы ні ку не за кон ча на га ра мон
ту) і не аб ноў ле ны кір кут. Аста лі ся так са ма 
яў рэй скія бу дын кі, боль шасць з якіх за раз 
у пры ват ным ула дан ні.

У па чат ку лі ста па да 1942 го да ўзбро
е ныя гіт ле раў цы ак ру жы лі ге та ў Ор лі. 
Па вод ле ўспа мі наў Зі на і ды Ня дзель скай 
з Ор лі, 4 лі ста па да (аку рат у свя та Ка зан
скай іко ны Бо жай Ма ці) ра ні цай ад бы ло ся 
пры му со вае вы ся лен не на фур ман ках 

і пяш ком у БельскПад ляш скі ка ля дзвюх 
ты сяч яў рэ яў. Па вод ле гі сто ры ка Збіг не ва 
Ра ма ню ка, яў рэ яў пе ра вез лі чы гун кай у ма
лыя ка зар мы 10 пал ка ўла наў у Бе ла сток. 
У на ступ ных днях бы лі яны па бі ты ў ла ге ры 
смер ці ў Трэб лін цы.

Ад не каль кіх га доў ар лян скі Гмін ны ася
ро дак куль ту ры ўша ноў вае па мяць яў рэ яў, 
ла дзя чы ад мыс ло выя ме ра пры ем ствы. 3 
лі ста па да 2017 го да ў ар лян скай сі на го зе 
ад бы ла ся ўра чы стасць уша на ван ня 75 га
да ві ны зніш чэн ня ар лян скіх яў рэ яў.

Ме ра пры ем ства па ча ло ся са спек так ля 
дзей ні ча ю чай пры ГАК тэ ат раль най гру пы 
«Кор ні кі» пад за га лоў кам «1942». Да лей 
быў да клад Эвы Мар коў скай пра ты ко цін
скі ка гал. За тым ад бы ла ся прэ зен та цыя 
фраг мен та філь ма «Zie lo ne Po la». У хо дзе 
ме ра пры ем ства бы ла ад к ры та пле нэр ная 
вы ста ва (вя лі ка фар мат ныя пла ка ты бы лі 
раз ве ша ны на ага ро джы дзі ця ча га пар ка 

Ор лі на Пад ляш шы ў 2017 го дзе пяць
сот дзе сяць га доў, з лі ку якіх ка ля трох
сот бы ла яна го ра дам. Пер шыя вест кі 
пра Ор лю да ту юц ца па чат кам XVI ста год
дзя. У 1507 го дзе ка роль прыс во іў Ор лю 
троц ка му ва я во ду Ясь ку Іва на ві чу, а пас
ля шля хам ся мей ных па рад нен няў апы ну
ла ся яна ў ру ках, м.інш. Ба га ві ты но ві чаў, 
Тэн чын скіх гер ба Та пор (ад сюль вы я ва 
та па ра ў гер бе Ор лі), Алель ка ві чаў, Ра
дзі ві лаў, Бра ніц кіх, Віт ген ш тэй наў.

Най боль ша га роск ві ту да сяг ну ла Ор
ля пад па на ван нем Ра дзі ві лаў. У 1622 
го дзе тут уз вя лі аба рон чы за мак (зніш ча
ны ў час швед скіх вой наў); мес ціў ся ён 
у ва ко лі цах сён няш няй ву лі цы Бель скай. 
Хры ста фор Ра дзі віл у 1634 го дзе, па 
прось бе ар лян скіх мяш чан, пац вер дзіў 
пры ві лею, па шы ра ю чы яе но вы мі пра ві
ла мі. У тым жа го дзе на даў го ра ду герб 
з вы я вай чор на га ар ла ў чыр во ным по лі, 
ка ра на ва на га кня жац кай міт рай з кры
жам, які ў пра вай ла пе тры мае та пор.

У па ло ве XVIІ ста год дзя ў Ор лі бы ла 
ўні яц кая цар к ва, каль ві ніс ц кі збор, жы лі 
тут так са ма ка то лі кі; у кан цы ста год дзя 
каль ві нізм стра ціў сваё зна чэн не. Ор ля 
знач на па цяр пе ла ў час швед скіх вой наў 
16551657 гг., а шмат пры хіль ні каў каль ві
ніз му, згур та ва ных ва кол Ра дзі ві лаў, за гі

ну ла ў ба ях. Бу ды нак збо ру ў па чат ку на
ступ на га ста год дзя вы ку пі лі яў рэі дзе ля 
пе рат ва рэн ня яго ў сі на го гу (не ка то рыя 
гі сто ры кі гэ ты вы куп ас п рэч ва юць).

Ру ха ві ком раз віц ця Ор лі бы лі яў рэі, 
якія ця гам двух ста год дзяў скла да лі 
боль шасць яе жы ха роў. У кан цы ХІХ ста
год дзя Ор ля стра ці ла га рад скі ста тус. 
Сён ня Ор ля — ся дзі ба гмі ны.

У апош ні час Ор ля зноў ста ла за мож
най. У 2012 го дзе ў гмін най каз не пры ход 
склаў амаль тры з па ло вай ты ся чы на ад
на го жы ха ра, што да ло 45е мес ца ў лі ку 
1571 са маў ра да вай адзін кі ў Поль ш чы. 
У 2006 го дзе Ор ля па гэ тым па ка заль ні
ку зай ма ла 1396е мес ца, у 2009 го дзе 
— 933е, у 2011 го дзе — 423е. Гэ та най
хут чэй шы рост за мож нас ці ў маш та бе 
кра і ны. Ста ла ся так у вы ні ку па бу до вы 
прад пры ем ства гру пы ІКЕА і па дат каў, 
якія па сту па юць у гмін ную каз ну. Гэ ты 
аб’ ект быў прыз на ны най буй ней шай за
меж най ін ве сты цы яй у Поль ш чы ў 2010 
го дзе. У ацэн цы пра грэ су вя ско вых гмін 
у 20102014 гг. Ор ля апы ну ла ся на 12м 
мес цы ў кра і не ў ка тэ го рыі „фі нан са вы 
пос пех”; у 20022006 гг. гэ та бы ло 1120е 
мес ца, у 20062010155е.

У снеж ні 2015 го да за вер ша на бу до ва 
вет ра вой фер мы з 15 вет ра вы мі тур бі

на мі агуль най ма гут нас цю ў 37,5 ме га
ва та. І гэ та не ўсё, бо іс нуе маг чы масць 
па бу до вы чар го вай вет ра вой фер мы 
з тры ма тур бі на мі; з та кой пра па но вай 
да ар лян ска га вой та вы сту пі ла ў ве рас ні 
г.г. фір ма Vor tex Ener gy, вет ра кі ста я лі б 
за Ор ляй у бок Чор на га ле су — Ру ду таў. 
Vor tex Ener gy пі ша: Do dat ko wo przep ro-
wa dzo ne przez nas ana li zy pla nis tycz ne 
pot wier dzi ły, że na te re nie Pań stwa Gmi ny 
znaj du ją się ob sza ry, na któ rych moż li wa 
jest lo ka li zac ja elek t row ni wiat ro wych z za-
cho wa niem wy mo gów na ło żo nych tzw. 
us ta wą od leg łoś cio wą, mó wią cą o tym, że 
tur bi na wiat ro wa mu si być od da lo na od naj b-
liż szych za bu do wań o od leg łość mi ni mal ną 
rów ną 10-krot noś ci jej wy so koś ci wraz z wir-
ni kiem i ło pa ta mi.

Пано ва му, най б лі жэй ад бу дын каў 
вет ра кі мо гуць ста яць паў та ра кі ла мет
ра, ка лі іх агуль ная вы шы ня 150 мет раў. 
За раз да сю леш нія вет ра кі ста яць най б лі
жэй Спіч коў — у ад лег лас ці 570 мет раў, 
згод на ра ней ша му за ко ну. У Ар лян скай 
гмі не не бы ло да гэ туль пра тэ стаў су
праць стаў лян ня вет ра коў, тым больш 
і за раз іх не бу дзе.

Я ча ста чую да ко ры, што Ар лян ская 
гмі на ба га тая. Ад нак у на ро дзе хо дзіць 
пры маў ка: „А хто ка му ба ро ніць быць ба
га тым?” Ня хай, для прык ла ду, бу ду юць 
вет ра выя фер мы. А то не бу ду юць, а быц
цам зай з д рос цяць...

vМі ха л МІН ЦЭ ВІ Ч

Га рад скі юбі лей Ор лі

ўжо не каль кі дзён ра ней) «Мы, жы ды, пры
бы лі ў Ты ко цін пе рад вя ка мі».

Пас ля ўсе па да лі ся на кір кут, дзе бы лі 
за чы та ны проз віш чы жы доў, якія за гі ну лі 
ў Трэб лін цы (дак лад ней — ка ля дзе ся ці ны, 
пра якія ўда ло ся да ве дац ца з із ра іль ска га 
ін тэр нэт на га пар та ла), а ўздоўж кір ку та на 
ча со вых слуп ках бы ла за ма ца ва на бе лая 
стуж ка з на пі са ны мі на ёй ты мі ж са мы мі 
проз віш ча мі.

Усё ме ра пры ем ства вёў Да ры юш Ша
даБа жыш коў скі з Бе ла сто ка. Пры сут ні ча
лі сак ра тар гмі ны Ірэ на Адзі е віч, стар шы ня 
Гмін най ра ды Аляк сандр Клін, ды рэк тар 
Па чат ко вай шко лы Ма рыя Том чук, па вя
то вы рад ны Мі ра слаў Ба ло, не ка то рыя на
стаў ні кі і вуч ні ды кры ху жы ха роў гмі ны.

*  *  *
У Ор лі амаль ня ма ўжо жы ха роў, якія 

бы лі су се дзя мі яў рэ яў. Але па мяць аб яў
рэ ях па ма лу ад ра джа ец ца ў ма лод шых 
па ка лен нях. Ор лю на вед ва юць, асаб лі ва 
сі на го гу, ту ры сты, у тым лі ку і жы ды з роз
ных ча стак све ту. На пэў на ўзо рам для 
Ор лі ста лі та кія гмі ны як Ты ко цін, На раў ка 
ці Бе ла ве жа. Ма быць, за пры кла дам Ор лі 
пой дуць да мы куль ту ры ў ін шых гмі нах.

Ад нак ве ды пра яў рэ яў трэ ба яш чэ дап
ра ца ваць і ўні фі ка ваць. Я за раз ін тэн сіў на 
пра цую над кніж кай па гэ тай тэ ме. Спа дзя
ю ся, што за год вый дзе чар го вая мая кніж
ка аб сап раў д най гі сто рыі.

vМі ха л МІН ЦЭ ВІ Ч

За ха ваць па мяць 

аб ар лян скіх яў рэ ях
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У
 2018 адз на ча ем со тую га да ві ну 
поль скай не за леж нас ці. Ужо рых
ту юц ца но выя паш пар ты з выб
ра ны мі гра мад ствам 13 вы я ва мі 

сім ва лаў зна мя наль най па дзеі. Ся род іх 
ня ма, на жаль, май го лю бі ма га ча ла ве ка
сім ва ла тых ча соў пра фе са ра Яна Не ціс
ла ва Ба ду эн дэ Кур тэ нэ. У паш пар т ным 
спа бор ні цтве пра йграў, між ін шым, з На
ру то ві чам, Вост рай Бра май, Піл суд скім 
і шмат з чым яш чэ. Пра йграў і сла ву тыя 
прэ зі дэн ц кія вы ба ры 1922 го да. Ха ця 
яго дас лед чык і пас ля доў нік Ілья Ма гін 
з СанктПе цяр бур га ўпар та сцвяр джае, 
што Ба ду эн пап ро сту зняў сваю кан ды
да ту ру. Паш пар та з Ба ду э нам ні ко лі не 
да ча ка ю ся, але яго «cha rak te rys ty ki, wy po-
wia da ne w sta nie nie po czy tal nym lub choć-
by tyl ko w unie sie niu, nie mo gą być bra ne 
na se ry jo i ni ko mu nie uw ła cza ją» (O pa nu 
An d rze ju Nie mo jew skim słów kil ka, Kra ków 
1912) па ве сі ла я на дзвя рах школь най 
біб лі я тэ кі, у якой ча со ва пра цую. На 
паз баў ле ных са ма кан т ро лю на вед валь ні
каў дзей ні ча юць лепш, чым іко на, крыж 
і арол ра зам узя тыя.

Ча сам за даю са бе пы тан не, якім быў 
бы свет, ка лі б яго та ды вы бра лі прэ зі
дэн там. На пэў на абыш ло ся б без раз
бу рэн ня со цень пра ва слаў ных цэр к ваў, 
ла джан ня жы доў скіх паг ро маў і аг рэ сіў
най па ла ні за цыі шмат лі кіх та ды эт ніч ных 
мен шас цей. Па куль не прыб ра лі б яго, 
так як і та го ж няш час на га На ру то ві ча.

Ба ду э на ве да юць у све це перш за 
ўсё як вы дат на га ру ска га і поль ска га мо
ваз наў ца, моў на га рэ ва лю цы я не ра, зас
на валь ні ка ўні вер сі тэц кіх лін г ві стыч ных 
ка фед раў, у тым лі ку вя до май ка зан скай 
шко лы лін г ві стаў. З’яў ля ец ца вель мі важ
най фі гу рай асаб лі ва ў ра сей скай лін г ві
сты цы, ня гле дзя чы на факт, што лі чы лі 
яго дзі ва ком, між ін шым зза дру ка ван ня 
кні жак ва ўлас най ра сей скай ар фаг ра
фіі.

На ра дзіў ся ў 1845 г. у пад вар шаў скім 
Ра дзы мі не як наш ча дак поль скай га лі
ны ста ро га фран цуз ска га шля хец ка га 
ро ду. Па мёр у Вар ша ве ў 1929 г., два 
га ды пас ля вы ступ лен ня з шэ ра гаў Ка
та ліц ка га кас цё ла. «Daw no już poz by łem 
się wszel kich prze są dów na ro do wych i wyz-
na nio wych, a na le żąc do po gar dza nej przez 
wie lu ka te go rii lu dzi bez wia ry i bez na ro do-
woś ci nie ro bię żad nej róż ni cy po mię dzy roz-
ma i te mi na ro do woś cia mi i in ne mi gru pa mi 
spo łecz ne mi i trak tu ję je wszys t kie zu peł nie 

jed na ko wo i bez s t ron nie. Ale za to sta ję 
zaw sze po stro nie krzyw dzo nych i prześ la do-
wa nych», — на пі саў у бра шу ры Ze zjaz du 
au to no mis tów czy li przed s ta wi cie li na ro do-
woś ci nie-ro syj skich (Kra ków 1906).

Ка лісь рас па вёў мне пра яго сяб ра, 
няш тат ны поль скі бе ла рус з Са кол кі 
Ан д рэй Гар буз. За пра па на ваў за няц ца 
пес ня мі з пад са коль скіх, шля хец кіх Гар
ча коў, за пі са ны мі ме на ві та Ба ду э нам 
у збор ні ку «Pieś ni bia ło ru sko-pol skie z po-
wia tu so kól skie go, gu ber ni gro dzień skiej» 
(Kra ków 1892). Ця пер спя ва юць іх дзе ці 
з крын скай «За ран кі». Амаль кож ны іх 
кан цэрт па чы наю з не каль кіх слоў пра 
вя лі ка га на ву коў ца, ад да на га аба рон цу 
мен шас цей і цэ ла га ча ла ве цтва.

Лін г ві стыч ныя кніж кі Ба ду э на ака за лі
ся мне над та скла да ны мі, у гі ста рыч най 
лі та ра ту ры зве стак пра яго не знай ш ла 
я шмат, ма быць, не ве да ла, дзе іх шу
каць. Вя лі кі пра фе сар доў гі час за ста
ваў ся для мя не на паў фан та стыч ным 
пер са на жам, па куль не па я віў ся чар го вы 
кан такт — пе цяр бур г скі лін г віст, пісь мен
нік і пе рак лад чык Ілья Ма гін.

— У вас шмат су поль на га, — сцвер дзі
ла я па не каль кіх днях на ша га зна ём ства

— Не, ён быў ге ній, а я про сты ву
чань, але ён пер шы па чаў ці ка віц ца 
праб ле ма мі моў ных кан так таў у шмат
моў ных рэ гі ё нах, які мі я так са ма зай ма
ю ся, — сціп ла ад ка заў мой су бя сед нік. 
— У ХІХ ста год дзі ніх то не звяр таў ува гі 
на ідыш, не лі чыў яго мо вай, а толь кі 
сап са ва най ня мец кай мо вай. Ён пер шы 
зап ра тэ ста ваў:

«Nie na wiść do ja kie go kol wiek bądź ję zy-
ka jest prze żyt kiem sta nu dzi koś ci, jest prze-
nie sie niem osob li we go fa na tyz mu re li gij ne-
go do dzie dzi ny no wo czes ne go spół ży cia» 
(Ze zjaz du...).

«Mnie nie moż na po są dzać o «fi  lo se mi-
tyzm», ja bo wiem nie ko cham i nie mi łu ję 
żad nych stad ludz kich», — тлу ма чыў сваё 
ста но віш ча вя лі кі пра фе сар (O pa nu An d-
rze ju Nie mo jew skim...)

«Is tot nie nie uz na ję praw na ro dów, gdyż 
ta kich re al noś ci nie znam. Znam re al noś ci 
psy chicz ne, in dy wi du al ne, znam god ność 
ludz ką in dy wi du al ną, a fi k c je zwa ne pań stwa-
mi uwa żam za ma lum ne ces sa rium, za si ły 
wyż sze, z któ ry mi trze ba się li czyć wal cząc 

o swo je pra wa ludz kie do na ro do woś ci, do 
wol noś ci su mie nia (O pa nu An d rze ju Nie mo-
jew skim). Гэ тыя сло вы га во раць са мі за 
ся бе.

Ілья Ма гін на столь кі за ха піў ся мо ваз
наў чым май стэр ствам Ба ду е на, што 
пе ра клаў з поль скай на ра сей скую мо ву 
яго «Po rad nik dla sa mo u ków», вы да дзе ны 
ў Вар ша ве ў 1909 г. Ка лі ідзе пра па лі тыч
ную дзей насць пра фе са ра, рас сак рэ ціў 
яе яш чэ пад час ву чо бы на сва ім род ным 
пе цяр бур г скім уні вер сі тэ це. Ня даў на 
дас лаў мне свой лю бі мы «На ци о наль ный 
и тер ри то ри аль ный приз нак в ав то но
мии», які аса бі ста змяс ціў у ін тэр нэт ных 
аме ры кан скіх ар хі вах пяць га доў та му на
зад. Яго га лоў ная ідэя — кож ная на цыя, 
а на ват рэ гі я наль ная ідэн тыч насць мае 
пра ва на не за леж насць. Да стат ко ва аб’ ё
мі сты тэкст па чы на ец ца з заў ва гі пра не
маг чы мыя «вся кие по пыт ки об ще ствен
ной де я тель но сти вся кие по пол з но ве ния 
на вы ход из со сто я ния бес с мыс лен но го 
ста да, ру ко вод ству ю ще го ся един ствен
но эго и сти че ски ми по буж де ни я ми шкур
но го ха рак те ра и стра хом пе ред пал кою 
и кну том па сту ха». Над ру ка ва на на кошт 
аў та ра ў 1913 г. у пе цяр бур г скім вы да
ве цтве Ста сю ле ві ча. У вы ні ку Ба ду э на 
за чы ня юць у Пет ра паў лаў скай крэ пас ці. 
Не про сіць па мі ла ван ня ў дзядзь кі ім пе
ра та ра, але про сяць ін шыя. Неў за ба ве 
па кі дае тур му, а за ад но і ўні вер сі тэт.

Ад важ на кры ты ка ваў так ра сей скую, 
як і поль скую па лі ты ку. Яго сло вы: «Me ga-
lo ma nia pań stwo wa jest naj więk szym niesz-
częś ciem, pro wa dzą cym prze de wszys t kim 
do zgu by sa me go pań stwa» (Ze zjaz du...) 
па ра жа юць ак ту аль нас цю.

У та кім вы пад ку ёсць толь кі адзін па
ра ту нак: «Na le ża ło by dą żyć do stwo rze nia 
ży we go do wo du, że i w pań stwie, i na te ry to-
rium au to no micz nem, i w gmi nie, i w mieś-
cie, i w jed nym do mu moż li wem jest spo-
koj ne współ ży cie roz ma i tych na ro do woś ci 
i in nych grup spo łecz nych».

Ад ным сло вам: «Pol ska dla wszys t kich 
tych, kto w niej miesz ka».

Ці ве рыў у леп шае заў т ра? «My pra-
cu je my dla przysz łoś ci, a na sa mych sie bie 
pat rzy my ja ko na na wóz dla na szych po tom-
ków. Mo że kie dyś na up ra wia nych na szą 
pra cą po lach coś wy roś nie» (Ze zjaz du au to-
no mis tów..)

vІа ан на ЧА БАН

Ма гін і дэ Кур тэ нэ 
аль бо Пра аба рон цаў 
моў най са ма быт нас ці

 Ілья Ма гін

Мая сяб роў ка — 
пес ня
Ка лі ча ла ве ку пры хо дзіц ца да жы ваць 

ста рас ці ў адзі но цтве, дык шу кае брац-
кай ду шы, з якою раз дзя ляў бы ра дас ці 
і жур бо ты, ды ад к ры ваў сэр ца ў лю бы 
час. Ка лі та кой не зной дзем, дык па па да-
ем у дэп рэ сію. Шу ка ем па ра тун ку ў чар-
цы спір т но га або ін шай га дас ці. Я знай-
шоў вы хад. Па сяб ра ваў з... пес няй. А што 
з ма ла дос ці за ха ва ла ся ў мя не ры са 
ра ман тыч на га ле ту цен ні ка, дык воль ны 
час пра во джу пры кам п’ ю та ры, слу ха ю-
чы пе сень. Ра зу ме ец ца, ра ман тыч ных, 
лю боў ных. Ажы ва юць та ды ўспа мі ны 
з ма ла дос ці, з юнац кіх га доў. Нез дар ма 
ка жуць, што му зы ка ро біць больш ла-
год ны мі звы чаі. І гэ та праў да. Слу ха ю чы 
пе сень, гэ тых па ду шы, ча ла век за бы ва-
ец ца аб усім.

Нам пес ня стро ить и жить по мо га ет,
она как друг и зо вёт, и ве дёт, 
и тот, кто з пес ней по жиз ни ша га ет, 
тот ни ког да и ниг де не про па дёт.

Гэ та сло вы вя до май са вец кай пес ні. 
Поль скі па эт Цып ры ян Ка міль Нор від пі-
саў: «Ідзі ту ды, дзе чу еш спеў. Там лю дзі 
сэр ца ма юць. Злыя лю дзі па вер мне — ні-
ко лі не спя ва юць».

Ці не вар та, за тым, па ма рыць аб чым-
сь ці пры ем ным? А што мо жа быць больш 
пры ем нае ад ка хан ня, лю бо ві? У Свя тым 
пі сан ні на па мі на ец ца: «Лю бі це друг дру-
га». І каб мы, зя мель ныя грэш ні кі, прыт-
рым ва лі ся Свяш чэн на га пі сан ня, жыц цё 
бы ло б нам но га пры ем ней шым. Па ка ры-
ста ю ся яш чэ ад ной «за ла той дум кай»: 
«Жыц цё бы ло б цу доў ным, ка лі б лю дзі 
зай ма лі ся вы ключ на са бою і дба лі вы-
ключ на за свае спра вы». Ці не так?

А вяр та ю чы ся да пес ні. Ад крыў я ня-
даў на кры ні цу цу доў ных му зыч ных праг-
рам на тэ ле ка на ле TVS — у кож ную ня-
дзе лю а 20:00 «Шля ге ро ва лі ста TVS», за-
тым «Кан цэрт па жа дан няў» і «Зай г ра ем 
для вас». Тры га дзі ны цу доў най му зы кі, 
лю боў най, ра зу ме ец ца. І спаць не хо чац-
ца, хоць га дзін нік па каз вае 00:45. І жыць 
хо чац ца на ват 77-га до ва му адзі но ка му 
ста рэ чы.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Квет кі 
кож на га дня
Іво на Езё рэк ма ры ла мець ва кол ся-

бе мно га кве так, кож на га дня. Та му яна, 
між ін шым, мае свой квет ка вы ма га зін 
у На раў цы (пры ву лі цы Гай наў скай). Ён 
адзі ны ў На раў чан скай гмі не. Сю ды ча-
ста пры хо дзяь жан чы ны. Хто як хто, 
а яны лю бяць квет кі. Ма юць іх у сва іх 
ква тэ рах круг лы год. Лю бяць, ка лі ім до-
раць квет кі муж чы ны. Квет кі зблі жа юць 
лю дзей, пап раў ля юць на строй. Яны спа-
да рож ні ча юць нам у роз ныя жыц цё выя 
мо ман ты — ра дас ныя і сум ныя.

Спа да ры ня Іво на трэ ці год па спя хо ва 
вя дзе квет ка вы ма га зін . У па чат ку лі ста-
па да гэ та га го да змя ні ла ра ней шае па мяш-
кан не на больш пры туль нае ды з вя лі кім 
ак ном. Уп ры го жы ла ак но і сце ны. Зі мой бу-
дзе ў ім — што важ на — цёп ла, пач не дзей-
ні чаць г.зв. цэн т раль нае абаг ра ван не.

Кве так у яе ма га зі не столь кі, што 
мож на вы бі раць. Тут чыр во ныя і жоў-
тыя ру жы, чыр во ныя гваз дзі кі, гер бе ры, 
фрэ зіі, мар га рыт кі, па ху чыя лі ліі і ін шыя 
з эк за тыч ны мі наз ва мі цу доў ныя рас лі-
ны. Ёсць у про да жы жы выя і штуч ныя 
квет кі. У вя лі кіх і ма лых глі ня ных і пласт-
ма са вых па су дзі нах для ва зо наў ёсць 
ят рыш ні кі і бя го ніі. Тут мож на ку піць га-
то выя або на за каз вян кі і бу ке ты кве так 
з уп ры га жэн нем.

З квет ка вых ма га зі наў у Бе ла сто ку на-
раў чан ская кве тач ні ца пры во зіць сва ім 
па куп ні кам квет кі, а так са ма роз ных ві-
даў пла да нос ныя і дэ ка ра тыў ныя ку сты 
і дрэў цы. 

(яц)
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 49-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 10 снежня 
2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. Тут ра зы г раем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Мес ца ёсць у той ка лон цы
Хма рам, со ней ку, вя сёл цы.
Там аб ло кі, зор кі, ме сяц...
Хто яна, што столь кі мес ціць?
з....
  

(У. Мац ве ен ка)

    

Ад каз на за гад ку № 46: мы ла. 
Уз на га ро ды, ка ля ро выя алоў кі, вый г ра-

лі Маг да Яку бюк з Бель ска-Пад ляш ска га, 
Юсты на Астап ко віч, На тал ля Гай дук з ПШ 

№ 1 у Гай наў цы, Ан та ні на Ва ран чук, Ма рыя 
Ва ран чук з Арэш ка ва. Він шу ем!

Бе лыя 
сып люц ца 
до лу крыш та лi кi
Бе лыя сып люц ца до лу крыш та лi кi,

Бе лыя кры шац ца хмар кi ўга ры.

Сос ны за ху та ны ў бе лыя ша лi кi.

Бе лая мi тусь у бе лым ба ры.

Бе лая, мяк кая цi ша нях руст кая,

Бе лай дры мо тай спа вi ты ку сты.

Бе лая каз ка... Зi ма бе ла ру ская...

Што ж мне не до рыш сня гу рач ку ты?..

Ніл Гі ле віч

Мо ладзь і дзе ці, якія вы ву ча-
юць бе ла ру скую мо ву, моц на 
ад зна чы лі свой удзел у XIV 
аг ля дзе «Аб рад на сцэ не», ар-
га ні за ва ным Бе ла ру скім та ва-
ры ствам. Ча сам з імі вы сту па лі 
ста рэй шыя сяб ры, уз ро сту на-
ват іх ніх дзя ду ляў, як у ка лек-
ты ве «Ан т ракт» з Бель ска-Пад-
ляш ска га («Пе рад вы ез дам да 
шлю бу»). По бач ву са та га дзе да 
Ула дзі мі ра і яго сяб роў з хо ру 
«Ва сі лёч кі», што адыг ры ваў 
ро лю сва та, пры ма ла ўдзел 
у па ста ноў цы пер шак лас ні ца 

Аб рад і гуль ні

Та і са з сяб роў ка мі. Для кож на га 
знай ш ла ро лю па ні Эля Фі ё нік 
на ка ля ро вым бе ла ру скім вя-
сел лі, якое за ха пі ла гле да чоў! 
Гле да чы, у боль шас ці на шмат 
ста рэй шыя ад ма ле чаў, вель мі 
це шы лі ся, што ма ла дое па ка-
лен не пад т рым лі вае на шу тра-
ды цыю пад кі раў ні цтвам ма ста-
коў, якія ўжо доў гі час і плён на 
пра цу юць з мо лад дзю, ча ста 
са мі пі шуць сцэ на рыі і п’е скі. 
Гэ та па ні Ве ра Ма сай ла, якая 
пры вез ла з Гай наў кі ка лек тыў 
«Зван кі», па ні Лі дзія Мар ты-

нюк з Ры ба лаў, што пад рых та ва-
ла ка лек тыў «Ла стаў ка» («Дзі-
ця чыя гуль ні») ці па ні Ні на 
Аб ра мюк з Нар вы, якой вуч ні 
па ка за лі сцэн ку «Як Яш ка стаў 
ча ла ве кам». На ці ка ва га ак цё-
ра вы ра стае Мі хась Та па лян скі 
з Трас цян кі, які не пер шы раз 
пры мае ўдзел у нар ваў скіх сцэн-
ках — ён тут сы граў Яш ку-ло-
ды ра, які, дзя ку ю чы жон цы, 
ста не пры стой ным му жам і гас-
па да ром. А ў гай наў скай п’ес цы 
«Як тут не ве рыць у шап тух?» 
вы дат на з дзвю ма ро ля мі спра-

віў ся Да від Ці ха нюк. Ма лай-
чы ны! Тут ад зна чыць трэ ба, 
што та кая сцэн ка з’яў ля ец ца 
пра цай не ад на го ак цё ра, а ка-
лек ты ву, які вы сту пае, рых туе 
сцэ ніч нае афар м лен не, му зы ку. 
І пас ля так вы дат на і ве се ла за-
па ла ня юць сцэ ну і гля дзель ную 
за лу як «Жэў жы кі» з бель скай 
«трой кі» («Ка ра вай»), пад кі-
раў ні цтвам ра ні Ган ны Фі ё нік.

— Вя ду чы дае пад каз кі, а ак-
цё ры раз ві ва юць тое, што хо-
чуць па ка заць, — ка жа па ні 
Лі дзія Мар ты нюк з Ры ба лаў. Яе 
ча ты ры ак цёр кі цу доў на і ды-
на міч на па ка за лі гуль ні, у якія 
гу ля лі ка лісь дзет кі ў бе ла ру скіх 
вё сках, за та нца ва лі ды зас пя-
ва лі пес ні. Ве се ла, з ус меш кай. 
— Тая ўсмеш ка — не аб ход ная. 
Гэ та ж та кая ра дасць — іг раць!

— Про сім не су ма ваць. Хай 
ва шы во чы шчас цем све цяц ца... 
— за ах воч вае «ла ста вач ка». 
— А ка лі ся род дзя цей па я віц ца 
му зы кант, та ды пай ш лі ў тан-
цы. Адзін з па пу ляр ных тан цаў 
— свін ні ў рэ пе... — І раз ва ру ша-
ная і ўзру ша ная пуб лі ка ўспа мі-
нае як ка лісь гу ля ла ся і свят ка-
ва ла ся...

Мі ра ЛУК ША

За ста лі ся дроб ныя сі ро ты ад баць-
кі, ма ці. Не ка му бы ло кар міць іх, не-
ка му даг ля даць. Не бы ло сі рот кам дзе 
па дзец ца. Та ды Бог зжа ліў ся над імі 
і пры ду маў ваў коў. А ра ней да бы так 
ха дзіў без па сту ха, са ма па сам. Ну і ваў-
кі ста лі жы вё лу ата ка ваць, ду шыць. 
Дык лю дзі на ня лі ў па сту хі гэ тых сі ро-
так. Дзя ку ю чы ваў кам, дзе ці ме лі яду 
і адзен не. А ваў кі прэч пай ш лі з та го 
мес ца... (гак)

Ад куль 
ваў кі?

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

Ад каз на кры жа ван ку № 45-17: 
Шум, суп, бой, іл гун, ліс це, раз, лі ста пад, Ікар, шрам, ко-

шык, ты, арак. Пік, ліст, спі сак, строй, шпі ца, леп шы, ар ка, 
бур да, зо на, за мак.

Уз на га ро ды, кніж кі Вік та ра Шве да «Вя сёл ка», вый г ра лі 
Аляк сан д ра Ба кун, Аляк сан д ра Які мюк з КШ № 1 у Гай наў-
цы, Та маш Дэ мя нюк, Аляк сандр Фі лі ма нюк, Юля Ваў та-
нюк, Дам’ ян Кар ні люк з КШ з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш скім, 
Ма ры юш Крась ко, Ма рыя Ва ран чук з Арэш ка ва, Кар не-
лія Вшэ ба роў ская, Аліў ка Жэп ко з Нар вы, Клаў дзія Каз-
лоў ская, Габ ры е ла Стоц кая з На раў кі. Він шу ем!

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

У ад на го ча ла ве ка бы ла кра ма і ён пра да ваў мёд. Ад ной чы на зям лю ўпа ла ад на кап ля мё ду. 
Зра зу на яе се ла аса і па ча ла смак таць мя док. Тым ча сам пры бег кот і ўха піў асу, а пас ля пры бег 
са ба ка з дру го га ся ла і за дзёр ка та. Ну гэ та га ча ла век ужо не пе ра нёс і за біў са ба ку.

Ка лі да ве даў ся пра гэ та ўлас нік са ба кі, што яго лю бім чы ка за біў ган д ляр, ён пры бег і за біў крам-
ні ка.

Між су сед ні мі вё ска мі ўспых ну ла вай на. Праз сё лы прай ш ло лю тае па бо іш ча, ад яко га аца леў 
толь кі адзін ча ла век.

І ўсё гэ та з-за кап лі мё ду.

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

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».

Па ча так паў стан ня
Зброй нае зма ган не за сва бо ду 

па ча ло ся ў са ка ві ку 1794 го да ў ста-
ра жыт най ста лі цы Поль ска га Ка-
ра леў ства — Кра ка ве. Кас цюш ку 
аб вяс ці лі на чаль ні кам паў стан ня. 
Зма га ры за ха це лі выг наць за хоп-
ні каў са сва ёй зям лі і ад на віць 
не за леж ную Рэч Пас па лі тую ў яе 
ра ней шых ме жах.

Неў за ба ве ўзя ла ся за зброю і Бе-
ла русь. У ад ну з кра са віц кіх на чэй 
паў стан цы выз ва лі лі ад ра сей скіх 
вой скаў ста лі цу Вя лі ка га Кня ства 
Лі тоў ска га Віль ню.

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

Ра зам з ін шы мі зма га ра мі бі лі ся 
з цар скі мі вой ска мі ўзбро е ныя ко са мі 
бе ла ру скія ся ля не. Іх на зы ва лі ка сі не-
ра мі.

Паў стан цы спя ва лі «Пес ню бе ла ру-
скіх жаў не раў»:

Пом нім доб ра, што ра бі лі,
Як нас дзёр лі, як нас бі лі.
До куль бу дзем так маў ча ці?
Го дзе нам ся дзець у ха це!
Наш то зем лю нам за бра лі?
Паш то ў пу ты за ка ва лі?

Доч кі, жон кі нам гвал ці лі.
Трэ, каб мы ім за пла ці лі!
Ко ней нам па за яз джа лі,
Што ха це лі, то і бра лі.
Пой дзем жы ва да Кас цюш кі,
Ру баць бу дзем ма ска люш кі.

Ма ска люш ка мі або ма ска ля мі на зы-
ва лі звы чай на ра сей скіх сал дат-кар ні-
каў.

Да паў стан цаў пе рай ш ла ўла да ў Го-
рад ні, Бе рас ці, На ваг руд ку, Сло ні ме, 
Пін ску, Ваў ка вы ску, Брас ла ве, Лі дзе, 
Аш мя не ды ін шых бе ла ру скіх га ра дах 
і мя стэч ках. У ся рэ дзі не траў ня бы лі 
выз ва ле ныя ўжо амаль усе зем лі Вя лі-
ка га Кня ства.

(пра цяг бу дзе)

    Вік то рыя ГОС ЦІК
Са ко ле, КШ у Мі ха ло ве

Злосць
Ка лі я злос ная,
Іду ў лес.
Ка лі я сум ная,
Іду з са ба кам на доў гі час.
Ка лі ўсё пе ра ду маю,
Ка лі ро зум да мя не прый дзе,
Вяр та ю ся шчас лі вая.

Сяб ры
Са праўд ны ся бар бу дзе та бе 

ўсё га ва рыць,
Са праўд ным сяб рам бу дзеш і ты.
Пра ўсе смут кі і ра дас ці га ва ры.
Лю бі і ша нуй сяб ра.
Бо гэ та і ты!

    Але на ЦЕ РАШ КО ВА

З
За яц быў у за а пар ку
І да зеб ры за зір нуў.
Ба яў ёй за каз кай каз ку,
За ма рыў ся дый зас нуў.
Зеб ра з зай цам по бач спяць,
Каз ку ў сне яны гля дзяць.

І
Ірын ка іры скі ку пі ла
І моў ч кі ў кі шэ ні на сі ла.
Ні ко му пра іх не ка за ла,
Дзя ліц ца ні з кім не жа да ла.
І толь кі Ілю ша ды Вер ка
З Ірын кай дзя лі лі цу кер кі.

Й
Гэй, зай г рай, мой Ма цей,
Дый па цеш гас цей.
Зас пя вай, як зай кі
Скра лі ба ла лай кі!
Хай гос цей кі ска чуць,
Бо лей хай не пла чуць,

К
За кар це ла раз ка ро ве
Па а бе даць квет кай но вай.
Ука ло ла ся ба лю ча:
Как тус смач ны, ды ка лю чы!
Трэ ба кніж ку па чы таць,
Як той как тус га та ваць.

Л
Зай ш ла ў ка вяр ню ла ска,
Ска за ла: — Ка лі ла ска,
Па дай це мне са ла ту,
Са лян ку і алад ку,
Бу тэль ку лі ма на ду
І пліт ку ша ка ла ду.

М
У Ма ро за мок ры нос.
Змок ад сне гу дзед Ма роз.
У мяш ку сма коц цяў шмат —
Ка ра мель ды мар ме лад!
Раз вя заў... а ма ма ка жа:
— Еш спа чат ку суп ды ка шу!
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На пра ця гу 46 га доў жыц ця здо леў 
выз на чыц ца ў не каль кіх сур’ ёз ных жыц
цё вых ро лях, якія тры ва ла ўпі са лі ся 
ў гі ста рыч ную па мяць не толь кі ў Бе ла
ру сі, але і ў Поль ш чы, і ў Літ ве. Яго імем 
з 1972 г. наз ва ны ву лі цы ў Ра даш ко ві чах 
і ў Ма ла дзеч не, а з 2003 г. — у Мін ску. 
5 са ка ві ка 1969 г. пры ды рэк тар стве Мі
ко лы Гай ду ка яго імя бы ло прыс во е на 
Агуль на а ду ка цый на му лі цэю з бе ла ру
скай мо вай на ву чан ня ў Бель скуПад ляш
скім. За раз, ува хо дзя чы ў лі цэй, ста іць 
вя лі кі стэнд у го нар Б. Та раш ке ві ча з яго 
здым кам, га да мі жыц ця, ас ноў най ін фар
ма цы яй пра яго: „бе ла ру скі гра мад скі 
дзе яч, ву чо ны, лі та ра тар, пе рак лад чык” 
і сло ва мі з пра мо вы на су дзе: „На род 
бе ла ру скі пра бу дзіў ся і ня воль ні кам ён 
не за ста нец ца”. На дру гім па вер се шко
лы на ка лі до ры зна хо дзіц ца вя лі кі стэнд 
са здым ка мі і ін фар ма цы я мі пра жыц цё 
і дзей насць Б. Та раш ке ві ча. Па вод ле 
слоў ця пе раш ня га ды рэк та ра лі цэя Ан
д рэя Сце па ню ка, ін тэр’ ер лі цэя быў аб
ноў ле ны ў 2009 г. ма ста ком Мі рас ла вам 
Здрай коў скім. У школь най біб лі я тэ цы 
зна хо дзяц ца кні гі Аляк сан д ры Бер г ман 
пра Б. Та раш ке ві ча на поль скай мо ве. 
На ўро ках бе ла ру скай мо вы і гі сто рыі 
га во рыц ца пра Б. Та раш ке ві ча і яго за
слу гі для бе ла ру саў. Як ска заў ды рэк тар 
лі цэя Ан д рэй Сце па нюк, му сіць за раз 
най менш ка жац ца пра па лі ты ку, а больш 
пра яго гра ма ты ку бе ла ру скай мо вы, пра 
пе рак ла ды „Па на Та дэ ву ша” Ада ма Міц
ке ві ча і „Ілі я ды” Га ме ра на бе ла ру скую 
мо ву, пра яго ара тар скія здоль нас ці. А. 
Сце па нюк аса бі ста на прык ла дзе аб ме
ну Б. Та раш ке ві ча на Фран ціш ка Алях
но ві ча га во рыць вуч ням пра страш ны 
бе ла ру скі лёс.

Та раш ке ві чу пры све ча ны таб лі цы на 
да мах, у якіх жыў у Ра даш ко ві чах і ў Віль
ні. У 1972 г. на 80я ўгод кі Б. Та раш ке ві ча 
ў Ра даш ко ві чах на до ме Сніт каў бы ла 
ад к ры тая ме му ар ная дош ка: «Тут у 1923
1931 гг. жыў і пра ца ваў вя до мы ву чо ны 
і па лі тыч ны дзе яч, ак тыў ны ўдзель нік 
выз ва лен ча га ру ху пра цоў ных За ход няй 
Бе ла ру сі, ака дэ мік АН БССР Та раш ке віч 
Бра ніс лаў Ада ма віч». 27 ве рас ня 1979 г. 
у Віль ні на ву лі цы Лю да са Гі ры, 37 (ко
ліш няя Ві лен ская, 12) бы ла ад к ры та па
мят ная таб лі ца на лі тоў скай і бе ла ру скай 
мо вах: «У гэ тым до ме ў га дах 19241926 
жыў бе ла ру скі ву чо ны і пе да гог, вы дат ны 
дзе яч рэ ва лю цый на га ру ху, член ка му ні
стыч най пар тыі ад 1925 го да Бра ніс лаў 
Ада ма віч Та раш ке віч».

Не сум нен ны бе ла ру скі па лі тыч ны 
лі дар пас ля І Су свет най вай ны, на ват 
у сі ту а цыі стаў лен ня яго пе рад су дом, 
быў па раў ноў ва ны пуб лі цы стам Аль бі нам 
Стэ по ві чам з Ма гат мам Ган дзім, зма га
ром за пра вы ін ду саў: «Gdy był pos łem 
sej mo wym w pop rzed niej ka den c ji, zwra cał 
na sie bie uwa gę ja ko osob nik ruch li wy, ek s-
pan syw ny, śmia ły. (...) Na try bu nie zwra ca 
na sie bie uwa gę ja ko czło wiek o ma nie rach 
i wyg lą dzie Eu ro pej czy ka. (...) Prze ma wia 
spo koj nie i du żo, ale nie nu żą co. Z pos ta wy 
i to nu bi je du ma i wy nios łość. Nic w nim nie 
znać z oskar żo ne go. Od no si się wra że nie, 
że nie za le ży mu wca le na unie win nie niu, 
gdyż mó wi rze czy, jak się wy ra ził ob roń ca, 

„nie po pu lar ne” dla są du. Is tot nie, twier dząc, 
że jest mar k sis tą, ko lek ty wis tą, że „po tam tej 
stro nie bu du je się bia ło ru ski Dom”, ob ro nie 
sy tu ac ji nie ułat wiał, mi mo to ka te go rycz nie 
ne gu je ja ką kol wiek or ga ni za cyj ną łącz ność 
z par tią ko mu nis tycz ną. Przyz na je się, że 
od rzu cił uła ska wie nie Pre zy den ta po wy ro-
ku Hro ma dy, po nie waż nie ob ję ło ono je go 
ko le gów. (...) Ta rasz kie wicz ideę pos ta wił 
wy żej wol noś ci oso bis tej. Nie za ła mał się 
i dla te go w oczach swo ich zwo len ni ków, 
któ rzy mog li nie co po wąt pie wać o je go 
szcze roś ci, urósł znacz nie wy żej niż przed-
tem. Moż na twier dzić z ca łą pew noś cią, że 
Ta rasz kie wicz, mi mo ca łej mglis toś ci swej 
po li tycz nej ide o lo gii cie szy się dziś po pu-
lar noś cią wśród wszys t kich nie mal Bia ło-
ru si nów i ma zwo len ni ków bo daj znacz nie 
wię cej od naj bar dziej czo ło wych dzia ła czy 
bia ło ru skich. (...) Pra wie wszys cy Bia ło ru si ni 
sto ją na sta no wi sku, że Bia ło ruś w przysz łoś-
ci mu si stać się sa mo dziel nym pań stwem. 
Ten pos tu lat łą czy wszys t kich, na to miast 
wy pi sy wa nie na sztan da rze ha seł o for mie 
us t ro ju przysz łej Bia ło ru si od ra zu za czy na 
róż nić i roz p ra szać jed no li ty front. Zda je się, 
iż Ta rasz kie wicz zda je so bie z te go spra wę 
i na py ta nie są du, ja ki ma być us t rój przysz ły 
Bia ło ru si, uchy lił się od od po wie dzi nie z oba-
wy przed wyg ło sze niem oso bis tych ży czeń 
i pog lą dów, og ra ni cza jąc się do uwa gi, że 
o us t ro ju Bia ło ru si za de cy du ją w przysz łoś ci 
bia ło ru skie ma sy chłop skie i ro bot ni cze. Ta-
kie sta no wi sko na le ży uwa żać za traf ne i za-
pew nia ją ce Ta rasz kie wi czo wi wszech s t ron-
ną po pu lar ność w ko łach bia ło ru skich. Nie 
ule ga wąt p li woś ci, że wy rok ska zu ją cy nie 
przek reś li ro li Ta rasz kie wi cza w ru chu bia ło-
ru skim, po dob nie jak trzy ma nie w wię zie niu 
Gan d hie go nie pom niej szy ło je go wpły wów 
i zna cze nia wśród Hin du sów”.

Б. Та раш ке віч не ўсі мі бе ла ру са мі 
ўспры маў ся спа чу валь на. Асаб лі вае 
стаў лен не вы ка заў ня даў ні яго гра ма доў
скі пап леч нік Фа бі ян Акін чыц у бра шу ры 

«Пра ва ка цыя бе ла ру ска га на ро ду (да 
спра вы б. стар шы ні Гра ма ды Б. Та раш ке
ві ча»: «Для бе ла ру ска га на цы я наль на га 
ру ху дрэн на ўжо тое, што ён сва ёю па пу
ляр нась цю, якую зда быў за ча соў Гра ма
ды, сьве да ма вя дзе яў на ка му ні стыч ную 
пра цу, прык ры ва ю чы яе на цы я наль на
выз ва лен чаю фра зэ а лё гі яю. (...) Ле ген да 
аб яго най ідэ ё вась ці і на цы я наль ным гэ
ра ізь ме па він на за кон чыц ца на заў сё ды». 
Бра шу ра бы ла ўспры ня та ад моў на. Аль
бін Стэ по віч, сам бу ду чы ха дэц кіх по гля
даў, пі саў пра яе: «Uka za ła się wpraw dzie 
nie daw no bro szu ra na pas t li wa, cha rak te ry-
zu ją ca Ta rasz kie wi cza ja ko zde cy do wa ne go 
ko mu nis tę; zda je się, że, wbrew in ten c jom 
au to ra, bro szu ra ta w pew nej mie rze ułat wi ła 
Ta rasz kie wi czo wi wy jazd do So wie tów. Był 
to je dy ny jej efekt». Бра шу ра паз ней тра пі
ла ў біб лі я тэч ныя спец фон ды і да 90х гг. 
бы ла не да ступ най. Вый ш ла рэп рын
там у Мін ску ў 1991 г. і ў ад роз нен ні ад 
1933 г. рас па лі ла на на ва эмо цыі ва кол 
асо бы Б. Та раш ке ві ча і яго ро лі ў бе ла
ру скім на цы я наль ным ру ху. Тым больш, 
што пра ро чы мі ака за лі ся сло вы Ф. Акін
чы ца на конт бу ду чы ні Б. Та раш ке ві ча: 
«Мы не па мы лім ся, ка лі ска жам, што Та
раш ке віч, бу ду чы ча ла ве кам сла ба воль
ным, «мет нул ся» у ка му ні стыч ны бок дзя
ку ю чы шкад лі вым уп лы вам «злых ду хаў» 
Бе ла ру ска га на ро ду, якія за се лі ў Віль ні 
і кі ру юць ад туль усі мі цём ны мі спра ва мі 
праз пад стаў ле ных лю дзей. Яны пля но ва 
і сы стэ ма тыч на гу бяць усе па трэб ныя 
для бе ла ру скай спра вы адзін кі, якія толь
кі пад па да юць пад іх нія ўплы вы і яныж 
зьяў ля юц ца га лоў ны мі ві на вай ца мі та го, 
што зда ры ла ся з Та раш ке ві чам і яго ны мі 
та ва ры ша мі. Толь кі дзя ку ю чы гэ тай ака
ліч нась ці і сва я му ўлас на му бяз воль лю 
Та раш ке віч, на пе ра кор зда ро ва му сэн су 
цьвер дзіць, што ўсе яго ныя сым па тыі 
там, дзе ка му ні сты па бу да ва лі «Бе ла
ру скі Дом...». Ка лі не будзь мы бу дзем 
сьвед ка мі та го, як ён апы ніц ца ў гэ тым 

«до ме» і за гас па да руе... Цяж ка быць ця
пер пра ро кам, але ду ма ем, што ад яго на
га вы ез ду бе ла ру ская спра ва ў Поль ш чы 
ні чо га не стра ціць, а ў Са вец кай Бе ла ру
сі — ні чо га не пры бу дзе. Маг чы ма й так, 
што Твраш ке віч сам, ра зам са сва і мі та
ва ры ша мі, пе ра ка на ец ца, на рэш це, які мі 
фал шы вы мі шля ха мі яны іш лі, шу ка ю чы 
спо са баў вы ра шэнь ня бе ла ру ска га пы
тань ня. Але бу дзе поз на...».

Асаб лі вай па пу ляр нас цю ў па чат ку 
90х га доў стаў ка ры стац ца эпі зод аб ме
ну па лі тыч ны мі вяз ня мі Бра ніс ла ва Та раш
ке ві ча і Фран ціш ка Алях но ві ча ноч чу з 6 
на 7 ве рас ня 1933 г. Упер шы ню пра той 
факт на пі саў у „Пшэг лён дзе Ві лен скім” 
Аль бін Стэ по віч: «Dro ga, któ rą prze był Ta-
rasz kie wicz w swo jej dzia łal noś ci po li tycz nej 
i pog lą dach jest ze wszech miar po u cza ją cą. 
Od nie for tun nej pró by współ p ra cy z Po la ka-
mi, pop rzez wal kę opo zy cyj ną wzglę dem 
rzą dów pol skich, przy cho dzi wresz cie do 
prze ko na nia, że mar k sizm w in ter p re tac ji Le-
ni na jest je dy ną dok t ry ną, zdol ną prze ob ra zić 
świat i udo sko na lić go. (....) Dro ga Ta rasz kie-
wi cza, dzię ki po li ty ce na ro do woś cio wej u nas, 
co raz bar dziej sta je się bi tym goś ciń cem dla 
Bia ło ru si na. Po li ty ka ta właś nie pop ro wa dzi-
ła Ta rasz kie wi cza z obo zu ra dy ka li zu ją cych 
po lo no fi  lów do obo zu wier nych wyz naw ców 
dok t ry ny ko mu nis tycz nej. (...) O ile wy jazd 
Ta rasz kie wi cza ni ko go nie za dzi wił, o ty le 
wy mia na je go na Alech no wi cza wszys t kich 
za sko czy ła. Ja ka iro nia lo su! Daw ni sta rzy 
przy ja cie le sta nę li przy słu pach gra nicz nych, 
ja ko przed s ta wi cie le wro gich so bie kie run ków 
po li tycz nych. I obyd waj uzy ska li wol ność po 
kil ku let nim wię zie niu — jed no cześ nie...”.

Фран ці шак Алях но віч, бу ду чы ўжо 
ў Віль ні, пі саў пра на хаб ства, яко га 
да пус ці лі ся ўла ды БССР, мя ня ю чы дэк
рэ там Ра ды на род ных ка мі са раў з 15 ве
рас ня 1933 г. бе ла ру скі пра ва піс: «Wi cep-
re zes Bia ło ru skiej Aka de mii Na uk tow. Dą bal 
wy jaś nia w pra sie miń skiej, iż po mie nio na 
re for ma ma na ce lu oczysz cze nie ję zy ka bia-
ło ru skie go od na le cia łoś ci wpro wa dzo nych 
przez bia ło ru skich de mok ra tów na ro do wych, 
któ rzy rze ko mo usi ło wa li ut wo rzyć sztucz ną 
ba rie rę mię dzy jęz. bia ło ru skim a ro syj skim, 
dro gą wy e li mi no wa nia zeń ele men tów ro syj-
skich. Re for ma obej mu je 27 osob li woś ci jęz. 
bia ło ru skie go, „re for mu jąc” go w ten spo sób, 
iż one tra cą swe brzmie nie bia ło ru skie i upo-
dob nia ją się do ro syj skie go, a niek tó re z nich 
wprost są za mie nio ne wy ra za mi ro syj ski mi. 
Tak waż ny akt kul tu ral no-na u ko wy od by wa 
się bez udzia łu sił na u ko wych, sta je się za-
rzą dze niem ad mi nis t ra cyj nym, któ re go nikt 
nie po wa ży się nie speł niać. Co naj cie kaw-
sze, że dek ret o re for mie pi sow ni przy pa da 
nie mal w jed nym cza sie z przy by ciem do 
Miń ska au to ra re for mo wa nej gra ma ty ki B. 
Ta rasz kie wi cza, bez wie dzy i ap ro ba ty te goż. 
To już nie tyl ko brak niez będ nej w po dob-
nym wy pad ku kur tu az ji, lecz coś wię cej. (...) 
Bia ło ru si ni, za miesz ku ją cy w Pol s ce, jak by ło 
do prze wi dze nia, re for my so wiec kiej nie uz-
na li. Od był się sze reg pro tes tów prze ciw ko 
ru sy fi  ko wa niu ję zy ka bia ło ru skie go przez 
bol sze wi ków”. Пас ля ў Поль ш чу да хо дзі лі 
чут кі пра арышт, а на ват пра смерць Бра
ніс ла ва Та раш ке ві ча.

(працяг будзе)

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

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.

vЛена ГЛАГОЎСКАЯ
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24 лі ста па да ў Вы ста-
вач на-Кан фе рэн цый-
ным цэн т ры Бе ла стоц-
кай ар хі ды я цэ зіі ад бы-
ла ся кан фе рэн цыя на 
тэ му „Стан поль скай 
ас ве ты на Ус хо дзе”. 
Кан фе рэн цыю ла дзіў 
Рэ гі я наль ны цэнтр 
між на род най ды ску сіі 
ў Бе ла сто ку і Пад ляш-
ская ку ра то рыя ас ве-
ты. У ад к рыц ці кан фе-
рэн цыі пры сут ні чаў 
пад ляш скі ва я во да 
Баг дан Паш коў скі, 
прад стаў ні кі Пад ляш-
скай ку ра то рыі ас ве-
ты, кон суль ства РП 
у Грод не, прад стаў-
ні кі мяс цо вых на ву-
чаль ных уста ноў, якія 
тры ма юць кан такт са 
шко ла мі ў Бе ла ру сі. 
Ды ані ма та ры поль-
скай ас ве ты ме на ві та 
на Ус хо дзе.

Бе ла стоц кі цэнтр так ін фар муе аб са бе 
ў ад мыс ло вым бук ле це: „1 лі пе ня 2016 го
да Аса цы я цыя аду ка цыі і ды я ло гу „Фон тіс 
эт Фу ту ра” рас па ча ла пра цу Рэ гі я наль на га 
цэн т ра між на род най ды ску сіі Бе ла сток 
„Бра ма на Ус ход”. Гэ ты пра ект су фі нан
су ец ца Мі ні стэр ствам за меж ных спраў 
Поль ш чы. Мы хо чам, каб Бе ла сток стаў 
мес цам ды ску сіі пра гі сто рыю і су час насць 
поль скалі тоў скала тыш скабе ла ру ска га 
па меж жа. Мы лі чым, што гі ста рыч ныя, са
цы яль ныя і куль тур ныя су вя зі Пад ляш ша 
з яго паў ноч наўсход ні мі су се дзя мі бу дуць 
спры яць су стрэ чам і су поль на му аб мер ка
ван ню агуль ных праб лем. Толь кі ад кры ты 
і бес пе раш код ны ды я лог да па мо жа нам ле
пей зра зу мець на шых ус ход ніх су се дзяў, 
ус вя до міць іх пункт гле джан ня і па лі тыч ныя 
мер ка ван ні. Цэнтр між на род най ды ску сіі 
ў Бе ла сто ку, як фор ма гра мад скай дып ла
ма тыі, мо жа стаць мес цам ства рэн ня па зі
тыў най на ра цыі ва кол поль скай ус ход няй 
па лі ты кі і поль скіх дзяр жаў ных ін та рэ саў.”

І вось згод на гэ тым мэ там на кан фе
рэн цыі раз г ля даў ся стан поль скай ас ве ты 
ў Літ ве, Лат віі і Бе ла ру сі. Нас, вя до ма, най
больш ці ка віць гэ тае пы тан не да тыч нае Бе
ла ру сі. Ста но віш ча поль скай ас ве ты прад
стаў ля лі та маш нія поль скія гра мад скія дзе
я чы. Я аб мя жу ю ся толь кі да вы ступ лен няў 
га ра дзен скіх на стаў ніц Тэ рэ сы Кры шынь 
і Ан жа лі кі Арэх вы.

Да клад Тэ рэ сы Кры шынь меў сін тэ
тыч ны ха рак тар: Су час ная Бе ла русь гэ та 
амаль дзе ся ці мі льён ная дзяр жа ва, дзе 
пра жы ва юць прад стаў ні кі амаль дзе вя
но ста на цы я наль нас цей. Ка ля 295 ты сяч 
дэк ла ру ец ца па ля ка мі; гэ та дру гая пас ля 
ра сі ян на цы я наль ная мен шасць у Бе ла
ру сі, ха ця іс ну юць цэ лыя ра ё ны, дзе па
ля кі скла да юць боль шасць — ад 50% да 
85%. Па вод ле не а фі цый ных ста ты стык 
у Бе ла ру сі пра жы вае ад паў мі льё на да 1 
200 ты сяч асоб поль ска га па хо джан ня. 
Заў ва жа ец ца роз ні ца па між поль скі мі згур
та ван ня мі на ўсхо дзе і на за ха дзе кра і ны, 
абу моў ле ная гі ста рыч ны мі і са цы я ла гіч ны
мі фак та ра мі ды пры на леж нас цю тых зя
мель да поль скай дзяр жа вы ў між ва ен ны 
пе ры яд. Пе ра пі сы на сель ні цтва Бе ла ру сі 
па каз ва юць што па сту пае пра цэс асі мі ля
цыі. Ка лі, па вод ле афі цый ных ста ты стык 
у 1989 го дзе бы ло 418 ты сяч па ля каў, то 
ўжо ў 2009 го дзе — 295 ты сяч; і лі чым, 
што тэмп асі мі ля цыі на бі рае сі лу. За раз 
ас вет ную па лі ты ку ў Бе ла ру сі ў ад но сі нах 
да на цы я наль ных мен шас цей выз на ча юць 
за ко ны, у тым лі ку Кан сты ту цыя Бе ла ру

сі і За кон пра на цы я наль ныя мен шас ці, 
За кон пра пра вы дзя цей, За кон аб мо вах 
ды ін шыя пра ва выя ак ты. Пра вы па ля каў 
зас це ра га юць так са ма двух ба ко выя па
гад нен ні па між Бе ла рус сю і Поль ш чай. 
Гэ тыя ак ты га ран ту юць на цы я наль ным 
мен шас цям пра ва ка ры стац ца ай чын най 
мо вай і на ву чан ня ёй, пра ва на зас ноў ван
не школ з на ву чан нем на род най мо ве ды 
на ву чан не род най мо ве як прад ме та, ства
рэн не ў прад ш кол лях груп з на ву чан нем 
і вы ха ван нем на род най мо ве. Дзя ку ю чы 
гэ та му паў ста лі ў Бе ла ру сі дзве шко лы 
з поль скай мо вай на ву чан ня, бы лі прад
ш коль ныя гру пы. Ад нак у апош нія га ды 
ад но сі ны дзяр жаў най ад мі ніст ра цыі і ас вет
ных ор га наў да на ву чан ня поль скай мо ве 
мож на ак рэс ліць як не пры хіль ныя і мэ та ва 
на кі ра ва ныя на цал ка ві тую элі мі на цыю 
поль скай мо вы з дзяр жаў ных школ. У гэ
тым на ма ган ні лі дзі ру юць ула ды Гро дзен
скай воб лас ці. З прык рас цю трэ ба кан
ста та ваць, што пры няц це но вых за ко наў 
аб мя жоў вае пра ва на ву чан ня поль скай 
мо ве ў дзяр жаў ных ас вет ных уста но вах, 
пры чы ня ец ца да па мен шан ня коль кас ці га
дзін для на ву кі поль скай мо ве ды, ус лед за 
гэ тым, спад лі ку дзя цей вы ву ча ю чых род
ную мо ву. Прад бач ва ныя зме ны ў Ко дэк се 
аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь вя дуць у тым 
на прам ку, каб вуч ні поль скіх школ зда ва лі 
ма ту раль ныя эк за ме ны на дзяр жаў най 
мо ве — чы тай: ра сій скай, а не як да гэ
туль — на поль скай. Да лей: пры вя дуць 
да ўзбуй нен ня коль кас ці прад ме таў на ву
ча ных пара сій ску. Ад мі ніст ра цыя школ, 
усту па ю чы пе рад на ці скам ас вет ных улад, 
не даз ва ляе ла дзіць за нят кі па поль скай 
мо ве пер ша і дру гак лас ні кам па чат ко вых 
школ. Паў сюд на аб мя жоў ва ец ца маг чы
масць удзе лу дзя цей у адз на чан ні гі ста
рыч напат ры я тыч ных і куль тур ных па дзей, 
ла джа ных поль скай гра мад скас цю; пра 
ла джан не та ко га ро ду ме ра пры ем стваў 
у дзяр жаў ных шко лах зу сім ня ма га вор кі. 
За ба ра ня ец ца вуч ням вы яз джаць у Поль ш
чу не даз ва ля ю чы ім паз наць ра дзі му сва іх 
прод каў. На ват ад мі ніст ра цыя поль скіх 
школ мае кло пат з ла джан нем поль скіх 
на цы я наль ных свя таў, у кла сах за ба ро
не на змяш чаць поль скія на цы я наль ныя 
сім ва лы, па двац ца ці га дах пра цы на да лей 
зма га ем ся з не да хо пам поль ска моў ных 
пад руч ні каў згод ных з бе ла ру скі мі праг
ра ма мі на ву чан ня. Аб мя жоў ва ец ца на бор 
дзя цей у пер шыя кла сы. Пра ца ў поль скай 
шко ле з’яў ля ец ца вык лі кам для пе да го гаў, 
а са мо іс на ван не школ з’яў ля ец ца пэў
ным кло па там для па лі ты каў. Ды рэк та ры 
дзяр жаў ных школ, дзе поль скай мо ве 

на ву ча ец ца знач ная коль касць дзя цей, 
вы му ша ны тлу ма чыц ца ў ку ра то ры ях ча му 
вы дзе лі лі га дзі ны для на ву чан ня поль скай 
мо ве, да дат ко ва му сяць пі саць тлу ма чэн ні, 
ча му вы пуск ні кі іх ніх школ па да лі ся шту дзі
ра ваць у Поль ш чу. Пры ня тая ў 2012 го дзе 
но вая праг рам ная ас но ва для прад ш кол
ляў злік ві да ва ла маг чы масць на ву чан ня 
поль скай мо ве ў гур т ках дзя цей у даш
коль ным уз рос це. Та кая сі ту а цыя вык лі
кае аг ра ні за цыю гра мад ска га на ву чан ня 
поль скай мо ве паза школь най сі стэ май, 
пры поль скіх ар га ні за цы ях і па ра фі ях. 
У шко лах з поль скай мо вай на ву чан ня ву
чыц ца амаль дзе вяць сот дзя цей. Па дае за
тое лік дзя цей вы ву ча ю чых поль скую мо ву 
як прад мет. Пры чы ні ла ся да гэ та га і т.зв. 
ап ты мі за цыя на ву чан ня ў шко лах Бе ла ру
сі, дзе клас па ві нен на ліч ваць са ма менш 
трыц цаць дзя цей; па коль кі ў кла сах з та кім 
на ву чан нем поль скай мо ве бы ло менш 
дзя цей, та ды та кія кла сы бы лі част ко ва 
лік ві да ва ны. Ка ля пя ці з па ло вай ты сяч 
вы ву чае поль скую мо ву на па заў роч ных 
за нят ках, якія ад бы ва юц ца пас ля ўро каў 
або па су бо тах. Лік на ву чэн цаў гра мад
скіх шко лах у апош ніх га дах рас це, за раз 
іх ка ля шас ці ты сяч. Та кія шко лы мо гуць 
сва бод на вы бі раць пра гра му, там ня ма ад
мі ніст ра цый ных аб ме жа ван няў. Ад нак для 
іх трэ ба най маць па мяш кан ні, якія трэ ба 
да дат ко ва ап лач ваць. Усё ж та кі на ма га ем
ся, каб на ву чан не на поль скай мо ве ўвес ці 
ў дзяр жаў ныя струк ту ры на ву чан ня, бо та
ды дзяр жа ва мае за кон ны аба вя зак за бяс
печ ваць та кое на ву чан не. Ад нак — ня ма 
ўжо ка фед ры па ла ні сты кі на Гро дзен скім 
уні вер сі тэ це, не рых ту ец ца на стаў ні каў 
поль скай мо вы ў Брэс це, аб ме жа ва на та
кое на ву чан не ў Го ме лі і Ві цеб ску. Толь кі 
ў мін скім уні вер сі тэ це на ву ча юц ца на стаў
ні кі поль скай мо вы, але гэ та не пер шая 
спе цы яль насць на ву чан ня, але дру гая або 
на ват трэ цяя. Най ця жэй шай праб ле май, 
з якой зма га юц ца дзе я чы поль скай ас ве
ты ў Бе ла ру сі, з’яў ля ец ца ім к нен не ўлад да 
дэ па ла ні за цыі і асі мі ля цыі поль скіх школ 
у Грод не і Ваў ка вы ску, па сту по вая лік ві
да цыя на ву чан ня поль скай мо ве ў фор ме 
фа куль та тыў ных за нят каў у дзяр жаў ных 
шко лах, аб ме жа ван не ро лі няў ра да вых 
ар га ні за цый у пуб ліч най пра сто ры, па сту
по вая лік ві да цыя пад рых тоў кі на стаў ні каў 
поль скай мо вы ў ву зах Бе ла ру сі ды ін шыя. 
Наг ля да ец ца тэн дэн цыя да дэ па ла ні за цыі 
Кас цё ла ў Бе ла ру сі, які поль скія дзе я чы 
ўспры ма юць як да дат ко вы чын нік дэ на цы
я на лі за цыі па ля каў у Бе ла ру сі і чар го вы 
дэ ма ты ва цый ны чын нік для на ву чан ня 
поль скай мо ве. Трэ ба пом ніць, што Ка та

ліц кі кас цёл на тэ ры то рыі Бе ла ру сі заў сё
ды быў кас цё лам на цы я наль най мен шас ці, 
зна чыць кас цё лам па ля каў ці лі тоў цаў ды 
прад стаў ні коў ін шых на цы я наль нас цей. 
Вель мі цэ нім па ста ву тых ксян дзоў, якія 
даз ва ля юць на ву чаць поль скай мо ве пры 
па ра фі ях, ча сам вы сту па ю чы ў ро лі на
стаў ні каў. Ад нак ця гам апош ніх тыд няў усе 
ксян дзы з па ра фій, дзе вя ло ся на ву чан не 
поль скай мо ве, вык лі ка лі ся ў ідэ а ла гіч ныя 
ка мі тэ ты дзе ля тлу ма чэн няў, ча му даз ва ля
юць на ву чаць поль скай мо ве; ста віў ся ім 
за кід, што ў па ра фі яль ных ста ту тах ня ма 
за пі саў пра та кую дзей насць. Не каль кі 
га доў та му дак лад чы ца пра вя ла апы тан не 
дзя цей у Бе ла ру сі вы ву ча ю чых поль скую 
мо ву. На пы тан не, ча му вы ву ча еш поль
скую мо ву, амаль 60% дзя цей ад ка за ла, 
што ву чац ца дзе ля та го, каб вы ехаць 
у Поль ш чу шту дзі ра ваць; чар го вы мі по ва
да мі бы лі ка ні ку лы ў Поль ш чы, вы ез ды, 
„пры дас ца ка лісь у жыц ці”. А на пы тан не, 
ву чу ся, бо гэ та мая род ная мо ва, ста ноў ча 
ад ка за ла толь кі 20% дзя цей. Гэ та ба лю чы 
ад каз, які пры му шае пры за ду мац ца як 
кштал та ваць па чуц цё пры на леж нас ці да 
поль ска га на ро да ў Бе ла ру сі.

Ан жа лі ка Арэх ва скан ста та ва ла, што 
за раз па ля кі ў Грод не вяр та юц ца да тых 
аб ста він, якія бы лі ў па чат ку 1990х га доў, 
ка лі ха дзі лі па ха тах і на маў ля лі баць коў па
сы лаць дзя цей вы ву чаць поль скую мо ву. 
І ка лі та ды ўла ды ста ві лі ся пры хіль на да 
гэ та га, то за раз стаў лен не ўлад па мя ня ла
ся, баць коў за па лох ва юць і агі ту юць каб 
не ву чыць дзя цей поль скай мо ве. Ста лі 
ву чыц ца поль скай мо ве да рос лыя, а гэ та 
дзе ля ат ры ман ня Кар ты па ля ка. Паполь
ску на ву ча ец ца ў шко лах у Грод не і Ваў
ка вы ску ды ў не ка то рых кла сах у Брэс це. 
Лік ах вот ных та ко му на ву чан ню рас це, але 
ўла ды ста вяц ца да гэ та га неп ры хіль на, уво
дзя чы роз ныя лі мі ты, якія аб мя жоў ва юць 
коль касць на ву чэн цаў, на пры клад, у гро
дзен скай шко ле даз ва ля ец ца на бор толь кі 
ў два пер шыя кла сы, та му не ўсе ах вот ныя 
мо гуць быць пры ня ты. У мі ну лым на ву чаль
ным го дзе не бы ло пры ня та 12 ах вот ных, 
па доб на бы ло і сё ле та. Каб па даць за яў ку 
ў поль скую шко лу, трэ ба бы ло та ды па 
не каль кі га дзін ча каць у чар зе, а сё ле та 
та кая чар га доў жы ла ся на ват двое су так. 
Сё ле та шко ла на ла дзі ла пад рых тоў чыя 
кла сы, у якія за я ві ла ся 75 асоб; з гэ та га 
лі ку мож на сфар ма ваць тры кла сы, але 
ка лі ўла ды не даз во ляць, то зноў шмат з іх 
не бу дзе маг ла ву чыц ца поль скай мо ве 
ў гэ тай шко ле. Ак ра мя гэ та га ў 2012 го дзе 

Поль ская ас ве та 

на Ус хо дзе

працяг11

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Рыгора Казакаhttp://g-gruz.com 110 га доў з дня нараджэння
М а л а д о с ц ь  і  с п е л а с ц ь  К р у ш ы н ы

Бе ла ру скі па эт, пра за ік, кры тык Ры гор 
Кру шы на (сап раў д нае проз віш ча Ка зак) 
на ра дзіў ся 3 снеж ня 1907 г. у вёс цы Бяз
вер ха ві чы Слуц ка га па ве та (па вод ле ін шых 
зве стак у Віль ні). Па хо дзіў з сям’і паш то ва
га служ боў ца, дзя цін ства пра хо дзі ла ў Віль
ні і на Случ чы не (вё ска Еў лі чы). У 1914 г. 
сям’я ў час бе жан ства вы еха ла ў Ра зань. 
Пас ля Пер шай су свет най вай ны вяр нуў ся 
на Случ чы ну. У 1924 г. па сту піў на Слуц кія 
агуль на а ду ка цый ныя кур сы, быў ак ты ві
стам бе ла ру саз наў ча га гур т ка. У 1925 г. 
па сту піў у Мін скі бе ла ру скі пе да га гіч ны 
тэх ні кум. Арыш та ва ны ра зам з ма лод шым 
бра там Мі ко лам у 1925 г. па спра ве Юр кі 
Лі ста па да, паз ней выз ва ле ны. У 1927 г. па
сту піў у Мін скі бе ла ру скі пе да га гіч ны ін сты
тут, стаў сяб рам лі та ра тур на га аб’ яд нан ня 
„Ма лад няк”. Скон чыў Ма скоў скі ін сты тут 
кі не ма таг ра фіі.

У па чат ку Дру гой су свет най вай ны за
стаў ся на аку па ва най тэ ры то рыі. З 1944 г. 
жыў у Гер ма ніі. У 19501960я гг. пра ца ваў 
у Мюн хе не ў бе ла ру скай рэ дак цыі ра дыё 
„Сва бо да”. По тым вы е хаў у ЗША. Адзін 
з зас на валь ні каў у 1951 г. Бе ла ру ска га ін
сты ту та на ву кі і ма ста цтва ў НьюЙор ку. 
Рэ да га ваў ча со піс „Ко над ні”. Дру ка ваў ся 
ў мно гіх эміг ран ц кіх вы дан нях. Пі саў па э
мы, апа вя дан ні, кры тыч ныя ар ты ку лы. Зай
маў ся фор мат вор час цю, упер шы ню ўвёў 
у бе ла ру скую лі та ра ту ру та кія ві ды вер ша 
як па лін д ром, ту юг, га зэ лі, кан цо на, япон
скія тан кі, пі саў са не ты, тры я ле ты, рон да, 
ак та вы, тэр цы ны, пра цяг ва ю чы па ча тае 
Баг да но ві чам, Ду боў кам, Пуш чам. Ры гор 
Кру шы на стаў пер шым бе ла ру скім пісь мен
ні кам, які быў пры ня ты ў сяб ры Між на род
на га ПЭНклу ба.

Да вай ны вый ш лі пер шы па э тыч ны збор
нік Кру шы ны „Раз гон” (Го мель, 1930; у су аў
тар стве з Сяр ге ем Ра кі там), збор нік вер шаў 

„Па э зія чыр во на ар мей ца” (Мінск, 1931), пад
рых та ва ны трэ ці збор нік „Шку мат па чуц ця”. 
У час вай ны дру ка ваў ся ў вы дан нях, якія вы
хо дзі лі пры нем цах — „Бе ла ру ская га зе та”, 
„Бе ла ру скі ра бот нік”, „Ра ні ца”. У ЗША вы
даў збор ні кі лі ры кі „Ле бедзь чор ная” (1947), 
„Выб ра ныя тво ры” (1957), „Вя чэр няя лі ры
ка” (1963), „Хві лі на роз ду му” (1968), „Вяс на 
ўво сень” (1972), „Да ро гі” (1974), „Сны і ма
ры” (1975). Пад рых та ва ны ў 1979 г. збор нік 
„Рэк ві ем” за стаў ся ў ру ка пі се. У эміг ра цыі 
Кру шы на, ап роч 7 па э тыч ных збор ні каў, на
пі саў 6 ці ка вых па эм („Пер сід ская ле ген да”, 
„Пес ня пес няў Са ла мо на”, „Эро та ва іск рын
ка”, „Кан та та са мот ных”, „Па э ма пра вус
ны”, „На ру і нах па чуц цяў”). Як пра за ік на пі
саў апа вя дан не „Чор ныя Драз ды”, ус па мі ны 
„Вог ніш ча”, „Па гі бель праз жар ты”, на ры сы 
„Шу ма він не”, „Па э зія ге о ла гаў” (пра рэп рэ
са ва ных бе ла ру скіх аў та раў), кры тыч ныя 
ар ты ку лы „Ба рыс Мі ку ліч”, „Сы мон Буд ны”, 
„Паў люк Шу кай ла”. Для ран ня га пе ры я ду 
твор час ці Кру шы ны ха рак тэр на, што ён пі
саў вер шы на даз во ле ныя ідэ а ла гіч най цэн
зу рай тэ мы. У аме ры кан скі пе ры яд гу ча лі 
са мыя раз на стай ныя ма ты вы. Раз віц цё па э
та, змест і эстэ тыч ны лад яго вер шаў змя ня
лі ся па ме ры асэн са ван ня аў та рам сва бо ды 
сло ва і жыц ця ў воль ным све це. У яго па э
тыч ных збор ні ках паў стае воб раз выг нан ца 
— ужо воль на га па э та, але з па ра не ным 
сэр цам, смут кам па па кі ну тай ра дзі ме. Ры
гор Кру шы на аб вяс ціў прын цып сва бод на га 
ад па лі ты кі і ўлад ма ста цтва. Пі саў так са ма 
пад ін шы мі псеў да ні ма мі: Алесь Апа вя даль
нік; Ка стусь Ра ма но віч.

Па мёр Ры гор Кру шы на 27 са ка ві ка 
1979 г. у СаўтРы ве ры (штат НьюДжэр сі, 
ЗША), па вод ле ін шых зве стак у Ва шын г то
не. Па ха ва ны на бе ла ру скіх мо гіл ках у Іст
Бран с ві ку.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Апош нім ча сам у Бай нэ це ўзмац ня ец ца 
тэн дэн цыя ства рэн ня сай таў з аба вяз ко
вай пры сут нас цю на іх бе ла ру ска моў най 
вер сіі. Гэ тая тэн дэн цыя, якая рас па ча ла
ся ад пар та лаў гра мад скіх ар га ні за цый 
і на цы я наль на ары ен та ва на га біз не су, за
раз пе ра кі ну ла ся на сай ты дзяр жаў ных 
ор га наў. Праў да, тыя з іх, што не ма юць 
бе ла ру ска моў ных вер сій, не па ўлас най 
іні цы я ты ве бе ла ру сі зу юц ца, а вы ключ на 
па ўказ цы звер ху. Што ж ты чыц ца на цы
я наль на ары ен та ва на га біз не су, то ў ад
роз нен ні ад гра мад скіх ар га ні за цый, там 
гэ тая тэн дэн цыя хоць і ўзмац ня ец ца, але 
не ста ла нез ва рот най. Та му па куль та кіх 
сай таў не так мно га, але пры ем на, што 
яны зак ра на юць са мыя роз ныя сфе ры та
ва раў і пас луг.

Сён няш няя Бе ла русь ад мет на тым, 
што бе ла ру скую мо ву вы ка ры стоў ва юць 
час цей лю дзі, якіх пры ня та на зы ваць ін
тэ лі ген та мі, тобок тыя, хто за раб ляе на 
хлеб ра зу мо вай пра цай. А тыя, хто лепш 
пра цуе ру ка мі, звы чай на раз маў ля юць як 
боль шасць на сель ні цтва — на бе ла ру ска
ру скай тра сян цы. Ад нак і тут ёсць вык лю
чэн ні. Пры кла дам гэ та га мож на наз ваць 
пра цаў ні коў мін скай фір мы Ggruz, якая 
пра па нуе пас лу гі груз чы каў і ажыц цяў ляе 
гру за пе ра воз кі.

Сайт да дзе най фір мы мес ціц ца ў ін тэр
нэ це па ад ра се www.g‑gruz.com і вы гля
дае вель мі пры ваб на, пры му шае спы ніць 
на ім по зірк. „Абя ры це пункт прыз на чэн
ня, а мы зро бім усё астат няе!” — упэў
не на ка жуць ула даль ні кі фір мы. „На ша 
ка ман да га то вая да вы ез ду круг ла су тач
на, у буд ныя, свя точ ныя і вы ход ныя дні 
для хут ка га і якас на га вы ра шэн ня ва шых 
праб лем”, — сцвяр джа юць яны.

Сайт ут рым лі вае дзве моў ныя вер сіі — 
бе ла ру скую і ру скую. Пер шая ад к ры ва ец
ца па змоў ч ван ні і на га лоў най ста рон цы 

абаз на ча на белчыр во набе лым гу зі кам. 
А каб выб раць дру гую, трэ ба на ціс нуць 
на чыр во назя лё ны гу зік, у яко га ча мусь
ці ма юц ца дзве бе лыя кроп кі, па доб ныя 
на во чы. Што гэ тым хо чуць ка заць гру за
пе ра воз чы кі — нез ра зу ме ла. Але вось на 
сай це http://sva je.by, пра які „Ні ва” пі са ла 
ра ней і на якім змеш ча ны пе ра лік бе ла
ру ска моў ных сай таў роз ных фірм, аб G
gruz га во рыц ца: „Тут за раб ля юць на хлеб 
сап раў д ныя пат ры ё ты. Ад мі ніст ра цыя 
шчы ра рэ ка мен дуе гэ ты біз нес. Вы дат
ная бе ла ру ская мо ва!”

Рас па вя да ю чы пра свае пе ра ва гі пе
рад кан ку рэн та мі, ула даль ні кі Ggruz 
сцвяр джа юць, што ка лі іх груз чы кі не пры
е ха лі на за мо ву, дрэн на пра цу юць ці не 
вы хо дзяць на су вязь, то та кіх пра цаў ні коў 
мож на апе ра тыў на змя ніць. Пры гэ тым на 
сай це паз на ча ец ца, што пра цу юць там бе
ла ру скія хлоп цы. Ці ка ва, ці зна чыць гэ та, 
што хлоп цаў ін шых на цы я наль нас цей у G
gruz не бя руць? Ка лі гэ та так, то ўла даль
ні кі мо гуць ат ры маць са бе аб ві на вач ван ні 
ў дыск ры мі на цыі на на цы я наль най гле бе.

Так са ма ся род пе ра ваг Ggruz паз на
ча на тое, што фір ма заў сё ды на су вя зі 
і заў сё ды ў яе ёсць воль ныя лю дзі. Пры 
гэ тым, ка лі клі ент хо ча за ка заць гру за пе
ра воз ку, то „па маж лі вас ці тэ ле фа нуй це 
за га дзя, бо не заў сё ды кі роў цы мо гуць 
быць воль ныя”. Але гэ та не ўсё, што му
сіць выс вят ляць па тэн цый ны за моў ш чык. 
Так, згод на сай ту http://sva je.by, фір ма 
пра па нуе пас лу гі груз чы каў у Мін ску і Мін
скай воб лас ці, а гру за пе ра воз кі па ўсёй 
Бе ла ру сі. На са мім жа „паг ру зач нараз г
ру зач ным” сай це паз на ча на, што фір ма 
пра цуе ў Мін ску, а за мо вы ў Мін скай воб
лас ці так са ма раз г ля да юц ца і аб мяр коў
ва юц ца па тэ ле фо не. Пра Бе ла русь там 
не га во рыц ца.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (29)
Ка лі я па сы лаў у рэ дак цыю двац цаць 

вось мы ад рэ зак ма іх ус па мі наў, дык па тэ
ле фа на ваў мне Ва ло дзя Да ні люк з Ма лін
нік і ка жа: «Знай шоў я на пад даш ку пра
та кол з вя ско ва га схо ду ў лі пе ні 1972 г., 
на якім аб мяр коў ва ла ся бу до ва свят лі цы. 
Удзель ні ча лі ў ім на чаль нік гмі ны з Ры го
раў цаў Ан тон Аў ла сюк (ро дам з Мо скаў
цаў) і прад стаў нік Па вя то вай ка мен да ту ры 
па жар ні каў Сла вік Да жын ка. Жы ха ры 
вё скі аба вя за лі ся ўнес ці гра шо вую склад
чы ну па 250 зл. Свят лі ца бы ла зда дзе на 
ў ка ры стан не ў 1973 го дзе. Кла доў ку для 
па жар на га аб ста ля ван ня да бу да ва лі ў паз
ней шым тэр мі не. Бу до ва свят лі цы пас ва
ры ла жы ха роў вё скі на даў жэй шы час, так 
што і за раз аб гэ тым пом няць.

Ва ло дзя пры га даў яш чэ вось та кое 
зда рэн не. Не па мя тае ён, у якім гэ та бы ло 
го дзе, але ад ной чы кі раў нік кі но не ха цеў 
пра даць бі ле таў звыш нор мы. Се ан сы 
та ды дэ ман ст ра ва лі ся ў не вя ліч кай за ле, 
якая ме жа ва ла з кан цы ля ры яй. Вык лі ка лі 
мі лі цыю з Бель ска. Але кі нош ні кі не па ру
шы лі за ко ну аб суп раць па жар най ахо ве. 
Пас ля гэ та га шко ла па да ла за я ву аб ква лі
фі ка цыі для се ан саў за лы на пер шым па
вер се. У Ма лін ні ках заў ж ды бы ла знач ная 
пры сут насць кі на а ма та раў на філь мах. 
На род, зна чыц ца, аку рат на ста віў ся да 
куль ту ры.

Вё ска ме ла сва іх му зы кан таў. Па мя таю, 
што мяс цо вы „ар кестр” скла да лі ча ты ры 
му зы кан ты: на гар мо ні ку іг ра лі Ва ло дзя 
Са хар чук і Лё нік Дзміт рук з ка лё ніі За ле ша

ны, на труб цы — Ян ка Сас ноў скі з Кляш чэ
ляў, а Ва ло дзя Бар ш чэў скі быў буб на чом. 
З Ма лін нік за па мя таў я Мі ка лая Са хар чу
ка, „Тэ ле ві зор ка”, як клі ка лі яго ў на ва кол
лі. Пра ца ваў ён у Кляш чэ лях у ге э саў скай 
тэ ле ві зій най май стэр ні. А з Ма лін нік так са
ма вы хо дзіць вя до мы ага род нік Сця пан Ка
лі шук, які вы рош ч ваў ды ніве лі ка ны і сла
неч ні кі „пад не ба”. З Ма лін нік вы хо дзіць 
вя до мы му зы кант Сця пан Ко па і пя вун ня 
цёт ка На дзя Са хар чук — абое заў зя тыя 
ама та ры бе ла ру скай пес ні.

За раз з мі ну ла га вё скі за ста юц ца ад но 

ўспа мі ны. З та го ча су за ха ваў ся ў мя не 
сім па тыч ны ўспа мін па „возь ным” Фе да сю 
Шы мо ню ку, які пра ца ваў у шко ле. У яго 
быў сын Мі хась. Мы з ім дру жы лі даў жэй
шы час. Па мя таю, як ад ной чы за пра сіў 
мя не на Пра чы сту, 21 ве рас ня, да сва я коў 
у Ле ва шах. Упер шы ню я па даў ся ў гэ тую 
вё сач ку на „од пуст”. Пас ля па ча стун ку 
пай ш лі мы з Мі ха сём на за ба ву. Гу лян ка 
ад бы ва ла ся на пля цоў цы пры ву лі цы. 
Аж но па чуў ся трэск ла ма ных ча ста ко лаў 
і жах лі вы крык: «Ча ла ве ка за бі лі!». Хтось ці 
вык лі каў хут кую да па мо гу. А з Ле ва ша мі 

і Пра чы стай пры га да ла ся мне, як ку заў
ская ка ва лер ка ту ды на за ба ву па е ха ла. 
Ран кам пас ля Пра чы стай паг ля даю на ву лі
цу і ба чу, як двух сяб ру коў на пля чах ра му 
ад ро ва ра ня суць.

— У чым спра ва пы таю?
— Ко ла ад він ці лі, — за я віў ка ле га.
Так вось ка лісь ці гу ля лі на за ба вах 

у шас ці дзя ся тыя га ды. Але за раз ад но 
ўспа мі ны за ста лі ся па мі ну лых буд нях. Усё 
пра хо дзіць у за быц цё...

(пра цяг бу дзе)
vУла дзі мір СІ ДА РУК
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03.12 — 09.12

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Тваё жыц цё па ве ся лее, 
а праб ле мы ляг чэй бу дуць вы ра шац ца. Бу дзеш 
узо рам для ін шых. Ха ця 5-7.12. не бу дзеш ча-
мусь ці це шыц ца пос пе ха мі; але зап ро сяць 
ця бе на эк скур сію ў боль шай кам па ніі. На го-
ды для на ладж ван ня но вых кан так таў да 8.12. 
Бу дзеш кры ху лег ка дум на ста віц ца да свай го 
зда роўя; ка лі ад чу еш ся бе горш, ад ра зу ідзі да 
док та ра!
(21.04. — 21.05.) Вык лі кі, якія па ста віць пе-
рад та бою лёс, бу дуць на ме ру тва іх маг чы-
мас цей. Маг чы мыя сар дэч ныя тур бо ты і не-
ча ка ныя вы дат кі. 5-7.12. лепш не вы ра шай ні-
чо га пад на ці скам. Ад 8.12. мо гуць вяр нуц ца 
спра вы, з які мі ты не спра віў ся. Ад дай даў гі, 
не толь кі ма тэ ры яль ныя. 3-9.12. мо жаш знай-
с ці да дат ко вую кры ні цу пры быт ку. Твая кар’-
е ра на бя рэ тэм пу пас ля 9 снеж ня.
(22.05. — 22.06.) Да ска на лыя ад но сі ны з сяб-
ра мі на пра цы і з бліз кі мі ўзна га ро дзяць та бе 
мен шыя гро шы і гор шую фор му. 3-5.12. мо-
жаш па ка заць ся бе ў гор шым свят ле. Не пра-
буй ні чо га і ні ко га змя няць сі лай (аж да 23.12.). 
9.12. пач нец ца пры ліў тва ёй крэ а тыў нас ці 
і твор чай не за леж нас ці, але і су стрэ чы са смар-
ка ты мі, дык піль нуй ся, каб не зах ва рэць.
(23.06. — 23.07.) Мно га ча су зой муць та бе 
«пры зем ныя» спра вы, але ўрэш це спра віш ся 
з усі мі «хва ста мі». Кры ху нуд на ва та. На пра цы 
ці ў шко ле так са ма бу дзеш спраў на сы хо дзіць 
з ва чэй шэ фа. Але бу дуць раз бу джа ны твае 
ўя ва і ін ту і цыя. Ха ця 3-4.12. мо жаш ад чу ваць 
ся бе няў пэў не на і пад ней кай паг ро зай, маг-
чы мыя кан ф лік ты на пра цы і до ма. Вель мі піль-
нуй ця пер свай го зда роўя, але не па ні куй. Не 
ві даць кан ца сар дэч ных праб лем, але гля неш 
на іх збо ку.
(24.07. — 23.08.) Мно ства пры ем ных хві лін 
у вы дат най кам па ніі. Гу ляй і ка ры стай з жыц ця 
про ста жме ня мі! Але 5-7.12. будзь вель мі дыск-
рэт ным. Бу дзеш раз ві ваць і здзяй с няць свае 
ма ры. Не бу дзе та кой пе раш ко ды, якой не адо-
ле еш. Пап х неш упе рад па ру за цяг ну тых спраў. 
Але 3-5.12. не вы ра шай пра ін ве сты цыі.
(24.08. — 23.09.) Но выя ідэі і за ду мы як іх рэ а лі-
за ваць. Моц ная фі зіч ная і псі хіч ная фор ма, пры-
ем на на пра цы, на якую бу дзеш пры хо дзіць не 
так дзе ля за роб каў, як для кам па ніі. Але зор кі 
мо гуць на мя шаць у па чуц цях. Вя лі кая пад трым ка 
зо рак для тва іх дзе ян няў і пры ё маў. Ха ця 3-5.12. 
ста рай ся ні чо га не пра ва ро ніць ці за няд баць. 
4-7.12. бу дуць бун та вац ца рэ чы і ма тэ рыя.
(24.09. — 23.10.) Бу дзе мно га важ ных за нят-
каў, але зной дзеш час на гуль ні і кам па ней-
скае жыц цё. 3-4.12. скан дал у па ры, зда ец ца, 
не паз беж ны. Але лю дзі бу дуць та бе спры яць. 
Зна ка мі ты клі мат і для тва іх та лен таў. На пра цы 
му сіш быць на пер шай лі ніі фрон ту, каб да сяг-
нуць пос пе ху; не бой ся важ ных раз моў. Нер-
во выя сі ту а цыі ў асоб на ро джа ных у апош ніх 
днях Ша ляў. Дбай аб сваё ды хан не.
(24.10. — 22.11.) На ды хо дзіць час твай го зма-
ган ня і дзе ян ня. Мо жаш ця пер шмат да сяг нуць! 
Не за бы вай, ад нак, пра дып ла ма тыю. У снеж ні 
ты не пе ра мож ны! Шчас лі вая ру ка да гро шай. 
Рух у фі нан сах. На го ды вар тыя для вы ка ры-
стан ня. Ха ця 3-4.12. маг чы мыя злосць і нер-
вы. Час на пла на ван не і пад рых тоў ку кан ча ец-
ца 9.12, ця пер дзей ні чай на ўсю ка туш ку!
(23.11. — 22.12.) Не му сіш тур ба вац ца 
і вост ра зма гац ца — ат рак цый ныя пра па но-
вы прый дуць да ця бе са мі! Бу дзеш у цэн т ры 
ўва гі. Тры ва ласць усіх тва іх дзе ян няў. 3-4.12. 
рэ а лі зуй зме ны. Але 3-5.12. не пад піс вай да-
моў і не ра бі боль шых па ку пак. 5-7.12. мо жа 
ной дуць на ця бе гор кія роз ду мы. Твор часць, 
эн ту зі язм і энер гія — твае ко зы ры. Ча ка ю чы 
пра цу, не тур буй ся ад сут нас цю ад ка заў.
(23.12. — 20.01.) Стаў пе рад са бою ам біт-
ныя мэ ты — ця пер лёг ка пе ра ско чыш на ват 
най вы шэй па ве ша ную пе рак ла дзі ну! 5-7.12. 
сціх нуць спрэч кі ў па ры. Ся род сяб роў і рад-
ні будзь да лі кат ны і так тыч ны. 3-9.12. па ка жаш 
свой ро зум і ад ва гу. 5-7.12. бу дзеш бач ны ся-
род на стаў ні каў, вык лад чы каў, шэ фаў. Моц на 
дбай аб сваё зда роўе.
(21.01. — 19.02.) Твая кар’ е ра на бя рэ ім пэ ту. 
Зда бу дзеш прыз нан не і за хап лен не. Аль бо пой-
дзеш сва ёй пра фе сій най да ро гай. 3-4.12. лепш 
не ды ску туй. Так са ма цяж ка та бе бу дзе за ся ро-
дзіц ца і ска заць, ча го хо чаш (аж да 22.12.). Пі 
гар бат кі з шал фею і іта льян ска га кро пу.
(20.02. — 21.03.) Зі мо вая аў ра па даг рэе 
эмо цыі. Час выр вац ца з ле тар гіі і па ва я ваць 
за сваё шчас це! Кар’ е ра на бя рэ ім пэ ту, але 
бу дуць вы со кія пат ра ба ван ні, пры тым і пры-
хіль насць важ ных асоб. На вед вай ця пер уста-
но вы і ін сты ту ты. 3-5.12. бу дзеш га на рыц ца! 
Але не тлу мач ся ў той час з ні чо га, што зра-
біў. 8-9.12. (да 12.12.) бу дзеш лёг кай зда бы-
чай ашу кан цаў, дык вель мі піль нуй ся!

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.
на ся ко мае з джа лам у... на са ро га = 5 _ 10 _ 7 _;
кі пень у... сквар цы = 4 _ 2 _ 3 _;
ор ган зро ку = 1 _ 11 _ 12 _ 24 _;
дра пеж нік, які мо жа ап ра наць аве чую шку ру = 18 _ 14 _ 17 _ 8 _;
свін скі нос = 23 _ 16 _ 15 _;
рэч ка і мя стэч ка па між Бе ла сто кам і Гай наў кай = 13 _ 19 _ 20 _ 21 _ 22 _;
шу мер скі го рад у Ме са па та міі = 9 _ 6 _ .

(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 46 ну ма ра
Ба рый, по рах, Оўз, ім г ла, Су ла, Ішым, хі пі, по лы мя, пя ро, Аста на, хаў рус нік.

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

Ра шэн не: Прый шоў Мі хал, усіх з по ля пас‑
пі хаў.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне 
Дэм’янюк з БельскаПадляшскага 

і Лявону Федарку з Рыбал.

бы ла пер шая спро ба з бо ку ўлад увес ці 
ра сій скія кла сы ў поль скія шко лы. Пра па
на ва лі за ха ваць на ву чан не паполь ску, 
але ўвес ці да дат ко ва два ра сій скія кла сы, 
тлу ма ча чы, што мно га дзя цей у мік ра ра
ё не і ня ма маг чы мас ці на ву чаць іх інакш; 
гэ та ме ла доў жыц ца да збу да ван ня но ва га 
школь на га бу дын ка, ку ды б ме лі пас ля 
пе рай с ці ра сій ска моў ныя на ву чэн цы. Але 
дзя ку ю чы ак тыў нас ці поль скіх баць коў ула
ды адыш лі ад гэ тай за ду мы; но вай шко лы 
да гэ тай па ры не па бу да ва лі. Гэ та, па вод
ле нас, бы ла пер шая спро ба ўвя дзен ня 
ра сій скай мо вы ў поль скую шко лу каб 
пас ля ўзмац ніць ру сі фі ка цыю гэ тай шко
лы. Да рэ чы, не ка то рыя прад ме ты, як, для 
прык ла ду, гі сто рыя, на ву ча юц ца па ра сій

ску або бе ла ру ску, а згод на но ва му за ка
на даў ству, лік та кіх прад ме таў мож на па вя
лі чыць па жа дан ні баць коў або на ас но ве 
ра шэн ня мяс цо вых улад. У на шых шко лах 
на ву ча юц ца не толь кі дзе ці поль ска га 
па хо джан ня, та му гэ тая за ка на даў чая 
на він ка, даз ва ля ю чая да лей шую ру сі фі ка
цыю школ, нас тры во жыць. Прад стаў ні кі 
ас вет ных улад па ін фар ма ва лі, што гэ та 
ідэ а ла гіч нае пы тан не... Ка лі мо ва пра не да
хоп пад руч ні каў для на ву чан ня паполь ску, 
то гэ тыя пы тан ні ста ві лі ся на двух ба ко вых 
поль скабе ла ру скіх ка мі сі ях па на ву чан ню 
на род най мо ве, ад нак да гэ туль спра ва 
не вы ра ша на; раз мо вы з бе ла ру скі мі ас
вет ны мі ўла да мі з 2014 го да за пы ня юц ца 
на абя цан нях. Пад руч ні кі для па чат ко ва га 
на ву чан ня ёсць, за тое ня ма пад руч ні каў 
для на ву чан ня ма тэ ма ты кі, фі зі кі, бі я ло гіі... 
У гро дзен скай і ваў ка вы скай шко лах вуч ні 
ка ры ста юц ца ра сій ска моў ны мі пад руч
ні ка мі, на стаў ні кі на ву ча юць паполь ску, 
на тат кі за піс ва юц ца паполь ску. Ра ней бы
ла маг чы масць ка ры стац ца пад руч ні ка мі 
з Літ вы, але пас ля праг рам ныя ас но вы змя

ні лі ся і та кая маг чы масць адыш ла. За раз 
най больш асоб вы ву чае поль скую мо ву 
як прад мет у Ма гі лёў скай воб лас ці, ха ця 
боль шасць па ля каў пра жы вае на Гро дзен
ш чы не, і ўла ды да каз ва юць, што паза 
Гро дзен ш чы най лю дзі не на ра ка юць... 
У прад ш кол лях не даз ва ля ец ца на ву чаць 
поль скай мо ве, бо ўла ды не да пу ска юць 
праг рам на ву чан ня поль скай мо ве, якія та
кія ж, як і пра гра мы на ву чан ня ан г лій скай 
мо ве, якой мож на на ву чаць бес пе раш код
на. Зга да ныя ў па пя рэд нім дак ла дзе за ка
на даў чыя да ку мен ты ма юць дэк ла ра тыў ны 
ха рак тар, а ка лі да хо дзіць да іх рэ а лі за цыі 
то ўла ды зна хо дзяць уся ля кія тлу ма чэн ні, 
каб іх не вы кон ваць.

Да ўся го гэ та га ар га ні за та ры па ін фар
ма ва лі, што ў рам ках Алім пі я ды поль скай 
мо вы наг ля да ец ца зні жэн не ўзроў ню 
ўдзель ні каў гэ та га ме ра пры ем ства з Бе ла
ру сі. Ка лі яш чэ не каль кі га доў та му бы лі 
яны па ры тэт ны мі спа бор ні ка мі поль скіх 
вуч няў, то за раз наг ля да ец ца ў іх шмат не
да хо паў.

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Поль ская 
ас ве та 
на Ус хо дзе

9працяг
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Ня гле дзя чы на сум ныя ін фар-
ма цыі, якія нап лы ва юць да нас 
з Ус хо ду, За ход няя Ук ра і на зда-
ец ца быць адар ва ным эле мен-
там гэ тай вя лі кай дзяр жа вы. Тут 
бяс печ на. А, еду чы ў Кар па ты, 
мы най больш ба я лі ся чэр гаў на 
кар до не. Ха ця ёсць роз ныя праг-
но зы дзе пе ра е дзеш хут чэй, у рэ-
аль нас ці ча ла век і так су стра ка-
ец ца з рас ча ра ван нем. Мы вы-
ра шы лі даб рац ца праз па меж ны 
пе ра ход Да ра гуск-Яго дзін. Той, 
як на ву чы лі нас па пя рэд нія па ез-
д кі, зда ец ца быць най больш неп-
рад ка заль ным. Ча ка лі мы тут 
8 га дзін, але ча сам да стат ко ва 
бы ло і са ра ка хві лін, каб пра пус-
ці лі і па ля кі, і ўкра ін цы. Ду маю, 
што жы ха рам Пад ляш ша, ка лі 
га ва рыць пра па да рож жы па 
Ук ра і не, не пе раш ка джае лі нія 
Хан цін г то на, толь кі ме на ві та тыя 
рэ аль ныя за се кі.

Ук ра ін скія Кар па ты гэ та мес ца, дзе 
пра жы ва ла шмат на цы я наль нас цей — 
па ля кі, ук ра ін цы, ру скія, гу цу лы, габ рэі, 
нем цы, ар мя не, вен г ры, ру мы ны, цы га ны 
— і на пра ця гу мно гіх ста год дзяў мя ша лі
ся тут роз ныя куль ту ры. Пад кар пац це бы
ло поль скае, За кар пац це — вен гер скае, 
а з па чат ку дзе вят нац ца та га ста год дзя 
— аў ст рый скае. З 1945 г. гэ тыя ра ё ны 
апы ну лі ся пад са вец кай ула дай, а сён ня 
гэ та част ка не за леж най Ук ра і ны.

Да ро га са Льво ва ў Іва наФран коўск 
зу сім не на гад вае тых на паў ноч наза ход
няй част цы Ук ра і ны. Шы ро кая і без дзір. 
Каб не пра тэст у Ян та ры, дзе мяс цо выя 
лю дзі зма га лі ся з ла каль ным прад п ры
ем ствам, якое заб рудж вае мяс цо вае 
во зе ра, у Іва наФран коўск мы да е ха лі б 
за паў та ры га дзі ны. Да ро га, якой трэ ба 
бы ло мі наць за ба стоў ку, да зва ля ла нам 
ехаць не хут чэй, чым кон ным во зам.

Іва наФран коўск, ра ней Ста ніс ла ваў, 
гэ та вя лі кі го рад пры са мых Кар па тах. 
Яго пер ша па чат ко вая наз ва ўзя ла ся ад 
імя поль ска га маг на та Ста ніс ла ва Па тоц
ка га. Пом ні кі ар хі тэк ту ры пры па мі на юць 
пра поль скі пе ры яд, але да стат ко ва 
па гля дзець ва кол, каб уба чыць сля ды 
ад яў рэ яў і аў ст рый цаў. Па між но вы мі, ча
сам тан дэт ны мі, да ма мі, спа кой на ста яць 
ве ка выя драў ля ныя ві лы, уп ры го жа ныя 
ган ка мі і драў ля ны мі ар на мен та мі.

У Іва наФран коў ску мы спы ні лі ся ў Ан
д рэя, чле на ад ной з най больш уп лы во
вых па лі тыч ных пар тый Ук ра і ны Бат ь ків-
щи на, бы ло га даб ра воль ца, які вяр нуў ся 
з вай ны і не хо ча аб гэ тым га ва рыць. 
Ус па мі нае Май дан, дзе быў амаль з са ма
га па чат ку. Да сён няш ня га дня бе ра жэ 
ваў ня ныя шкар пэ ты, якія грэ лі яго ў час 
ха лод ных на чэй у Кі е ве.

— Іва наФран коўск — вель мі доб рае 
мес ца для жыц ця, — ска заў над мі скай 
бар ш чу Ан д рэй. — На са мой спра ве гу
цу лы гэ та са мыя прад п ры маль ныя лю дзі 
і доб рыя па лі ты кі.

Аб гэ тым, што гу цу лы — тэм пе ра мен т
ныя лю дзі, мы пе ра ка на лі ся, вяр та ю чы ся 

на так сі. Ва дзі цель, як паз ней сам пад
к рэс ліў, чы стай кры ві гу цул, не ха цеў 
нас узяць, ду ма ю чы, што прый дзец ца 
яму вез ці ту ры стак з Ра сіі. Але не толь кі 
ця пе раш няя сі ту а цыя ўплы вае на та кое 
стаў лен не не ка то рых ук ра ін цаў да ўсход
ніх су се дзяў.

У 1939 го дзе ра бу нак Гу цуль ш чы ны 
па ча лі са вец кія за хоп ні кі. Са мі гу цу лы 
не ах вот на ўспры ня лі ка лек ты ві за цыю. 
Не ка то рыя бы лі сас ла ны на Урал. Пры
ват ную ўлас насць за хоў ва лі толь кі тыя, 
якіх аба ра ня лі вы со кія го ры. Астат нія 
за ста ва лі ся з ку соч кам зям лі ва кол до
ма, як га во рыць Ан д рэй, «на шы ры ню 
плу га». Та му свой біз нес па чы наў ся 
ва кол кож най ха ты (так у мно гіх мес цах 
за ста ло ся і сён ня). Ад на сям’я, ад на ка
ро ва. Ко ні, част ка гу цуль скай то ес нас ці, 
кан фі ска ва лі ся.

— Я па мя таю ка нец гэ та га каш ма
ру, — ка жа так сіст Ва ся. — Мае баць кі 
вяр ну лі ся пас ля 10 га доў дэ пар та цыі 
за ад мо ву пра цы ў кал га се. Яны бы лі 
зніш ча ны, але на дзяр жаў нае не пай ш

лі. Па ча ка лі рас па ду Са ю за і ўваж лі ва 
з астат ні мі гу цу ла мі вы ра шы лі адаб раць 
ма ё масць. Лю дзі бра лі трак тар, ба ро ны 
з кал га саў. Кож ны браў столь кі, коль кі 
трэ ба. Ха пі ла ўсім.

Боршч — на цы я наль ная стра ва, якую 
мож на ку піць усю ды, але і кож ны ўмее 
яго пад рых та ваць до ма. Наш гас па дар 
Ан д рэй зва рыў яго на не ма лой свін скай 
кос ці. Вя чэ ра бы ла гас цін ная, толь кі Ан д
рэй не мог гля дзець, як мы з сяб роў кай 
па чы на ем чар го вую пач ку се ма чак.

— Як са ве ты, — га ва рыў.
Усёта кі цёп лая мі ска бар ш чу на га да

ла Ан д рэю не толь кі род ную ха ту, ма ці, 
якая ва рыць най лепш, але так са ма сла
ву тую гі сто рыю і яр кія по ста ці. Та кой для 
гу цу лаў быў мяс цо вы вер ха вод Алек са 
Доў буш. Гэ ты гу цуль скі Яно сік стаў ін с
пі ра цы яй для ўзнік нен ня пе сень, тво раў 
і нез лі чо най коль кас ці вус ных гі сто рый. 
Ан д рэй пра спя ваў цэ лую пес ню «Ой по
під гай зе ле нень кий» пра лёс ге роя.

— Поль скія ўла ды на ват з да па мо гай 
вой ска не маг лі рас п ра віц ца з на шым 

ва жа ком, — ад зна чыў Ан д рэй. — Усе 
спро бы шлях ты, каб зніш чыць ат рад Доў
бу ша, без вы ні ко ва цяг ну лі ся сем га доў.

Не толь кі пра вай ну, але на о гул пра 
су час насць наш гас па дар не над та ха
цеў раз маў ляць.

— Та рас Пра хась ка ў Поль ш чы да во лі 
па пу ляр ны. Лі чыц ца ён ад ным з са мых 
леп шых ук ра ін скіх лі та ра та раў. Ён зда ец
ца з Іва наФран коў ска?— пы та ю ся.

— Ён у вас па пу ляр ны!? Та кіх фі ло
са фаў у Фран коў ску на кож най ву лі цы 
зной дзеш.

Па коль кі на шым гас па да ром быў па лі
тык, не паз бя га лі мы і та кіх тэм. Ха ця гу
цуль ская не да вер лі васць на пэў на пры пы
ня ла су раз моў цаў да ваць шчы ры ад каз, 
ад нак даз ва ля юць са бе на па лі тыч ныя 
жар ты і суб тыль ныя алю зіі, сха ва ныя 
ў ле ген дах. Са мі смя юц ца, што Ук ра і на 
па доб ная на ле ген ду пра Алек су Доў бу
ша, гу цуль ска га Ро бін Гу да, яко га ве лі чы
ня зак лю ча ла ся ў тым, што краў толь кі 
та му, каб раз да ваць ін шым.

vТэкст і фота Улі ШУБ З ДЫ

Рэ гі ён Доў бу ша 
і яму па доб ных


