
№ 09 (3277) Год LXIV          Беласток, 3 сакавіка 2019 г.      Цана 2,50 зл. (у тым VAT 5%)

http://niva.bialystok.pl
redakcja@niva.bialystok.plPL ISSN 0546-1960              NR INDEKSU 366714

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

1
7

9

0
9

Свята роднай мовы è3

Кніжка Галіны Максімюк è5

працягF10

З
аяўка пра намер арганізацыі 
ІV Гайнаўскага маршу памяці 
выклятых жаўнераў, які 23 сту
дзеня прайшоў вуліцамі Гайнаў

кі, амаль месяц раней была пададзена 
ў Гарадскую ўправу ў Гайнаўцы і адразу 
стала выклікаць многа эмоцый. 7 люта
га Рада горада Гайнаўка запрацівілася 
намеру арганізаваць чацвёрты марш, 
а прычынай гэтаму стала перш за ўсё 
постаць Рамуальда Райса, псеўданім 
«Буры», якога ўслаўлялі ўдзельнікі па
пярэдніх гайнаўскіх маршаў, хаця на 
ім ляжыць адказнасць за злачынствы 
супраць каля 80 праваслаўных белару
саў, якія былі здзейснены яго атрадам 
на зломе студзеня і лютага 1946 года 
на тэрыторыі былога Бельскага павета. 
Бургамістр Гайнаўкі Ежы Сірак не даў 
згоды арганізаваць ІV Гайнаўскі марш 
памяці выклятых жаўнераў, так як зра
біў два гады таму. Аднак арганізатары 
маршу рашэнне бургамістра Гайнаўкі 
абскардзілі ў Акруговым і Апеляцыйным 
судах у Беластоку, якія адхілілі забаро
ну гайнаўскага бургамістра і ў выніку 
марш мог адбыцца. Траса чацвёртага 
маршу ізноў выклікала эмоцыі, паколькі 
прайшоў ён па тых самых вуліцах, што 
два папярэднія маршы, а менавіта вый
шаў зпад касцёла Узвышэння Святога 
Крыжа і прайшоў вуліцамі 3га Мая, 
Сцяпана Баторыя, айца Антонія Дзевя
тоўскага, каля СвятаТроіцкага сабора 
і завяршыўся каля Гайнаўскага дома 
культуры і сабора якраз перад суботняй 
усяночнай багаслужбай. Яшчэ перад 
маршам у Скверы імя Дзмітрыя Васілеў
скага была ўшанавана памяць ахвяр 
атрада «Бурага» пад лозунгам «Вечная 
памяць». Сабраныя ў скверы зачытвалі 
прозвішчы ахвяр, каля крыжа ставілі зні
чы і глядзелі выставу «Наша памяць», 
падрыхтаваную Беларускім гістарычным 
таварыствам і фондам «Kаmunikat.org», 
якая раней прэзентавалася ў Залеша
нах і БельскуПадляшскім. Раніцай 
гэтага дня ў царкве Нараджэння св. Іа
ана Хрысціцеля ў Гайнаўцы гайнавяне 
і прыезджыя асобы маліліся за ахвяры 
атрада Рамуальда Райса падчас літургіі 
і паніхіды.

23 лютага многа гайнавян і прыез
джых асоб сабралася ў Скверы імя 
Дзмітрыя Васілеўскага, распаложаным 
пасуседску будынка магістрата, каля 
якога з’явіўся транспарант з лозунгам 
«Трэба скончыць з гэтай нянавісцю». Ад
былася там адкрытая сустрэча «Вечная 
памяць» для ўшанавання памяці ахвяр 
атрада «Бурага», так як рабілася гэта 
ў мінулым годзе. Аднак яшчэ раніцай 
у царкве Нараджэння св. Іаана Хрысці
целя ў Гайнаўцы гайнавяне і прыезджыя 
асобы маліліся за ахвяры атрада Ра
муальда Райса ў час літургіі і паніхіды, 
а малітвы ўзначаліў настаяцель прыхода 
протаіерэй Ян Раманчук. У Скверы Ва
сілеўскага спачатку была расстаўлена 
выстава «Наша памяць», якая выкліка
ла вялікую зацікаўленасць сабраных. 
На трынаццаці постарах прадстаўлены 

фатаграфіі і матэрыялы з паездак прад
стаўнікоў Беларускага гістарычнага 
таварыства і фонду «Kamunikat.org» 
летам 2018 года па крывавым шляху 
атрада капітана Рамуальда Райса ў па
чатку 1946 года, які замардаваў мірных 
беларусаў. Пра выставу «Наша памяць» 
распавёў старшыня Беларускага гіста
рычнага таварыства прафесар Алег 
Латышонак, адзін з аўтараў выставы. 
У скверы ў скарбонку збіраліся сродкі на 
далейшую рэалізацыю праекта «Наша 
памяць», які прадугледжвае збіранне 
архіўных дакументаў і аднаўленне пом
нікаў ахвярам атрада «Бурага». Апоўдні 
ў Скверы імя Дзмітрыя Васілеўскага 
сабраных прывітала Аліна Круталь, адна 
з ініцыятывы «Вечная памяць», якая па
ведаміла пра парадак сустрэчы. Многія 
трымалі ў руках запаленыя знічы, калі 
сталі зачытвацца імёны і прозвішчы ах
вяр атрада «Бурага», якія ў 1946 годзе 
загінулі ў Залешанах, Занях, Шпаках, 
ВульцыВыганоўскай, Канцавізне і каля 
ПухалаўСтарых. У час памінання ахвяр 
гайнавяне і прыезджыя асобы пачалі ста
віць знічы каля вялікага крыжа, на пом
ніку ў скверы ў гонар ахвярам войнаў, 
насілля і рэпрэсій. На сустрэчы былі, між 
іншым, нашчадкі ахвяр атрада «Бурага», 
бургамістр Гайнаўкі Ежы Сірак, стараста 
Гайнаўскага павета Андрэй Скепка, га
радскія, павятовыя і ваяводскія радныя. 
Прыбылі на спатканне «Вечная памяць» 
лідары розных польскіх партыяў.

— Мы спатыкаемся, каб засведчыць, 
што памятаем пра тое, як пасля вайны 
загінулі нашы бабулі, дзядулі, бацькі. Мы 
нязгодныя з лозунгам «Буры наш герой» 
і прыйшлі засведчыць, што мы супраць 
яго, — сказала Аліна Круталь з ініцыяты
вы «Вечная памяць».

— Мы тут сведчым аб пасляваенных 
злачынствах атрада «Бурага» і перш за 
ўсё ўшаноўваем памяць яго ахвяр. У нас 
ёсць тут магчымасць пачуць імёны і проз
вішчы ахвяр атрада «Бурага» і запаліць 
побач крыжа знічы, — заявіла жанчына.

— Тут людзі і прадстаўнікі сродкаў 
масавай інфармацыі з Польшчы, якія 
прыбылі сёння ў Гайнаўку, могуць па
знаёміцца з выставай «Наша памяць» 
і лёсам ахвяр атрада Рамуальда Райса 
«Бурага». Аднак нам вельмі важна, каб 
пазнаёміць з экспазіцыяй «Наша па
мяць» маладыя асобы з Беласточчыны. 
У бліжэйшым часе плануем запрэзента
ваць выставу «Наша памяць» у Бельскім 
белліцэі, Гайнаўскім доме культуры 
і Цэнтры праваслаўнай культуры ў Бела
стоку, — сказаў прафесар Алег Латышо
нак, старшыня Беларускага гістарычна
га таварыства.

— Прыязджаюць у дзень маршу ў Гай
наўку маладыя мужчыны з розных мяс
цовасцей Польшчы і тут праслаўляюць 
«Бурага», якога атрад паліў нашы вёскі 
і забіваў нявінных людзей, у тым ліку 
дзяцей і жанчын, — сказаў гайнавянін 
і дабавіў, што менавіта зза ўслаўлення 
«Бурага» марш выклікае вялікі супраціў 
гайнавян.

ІV Гайнаўскі марш памяці выклятых жаўнераў 
vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА
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Сваімі вачыма

Не героі

Надвор’е 
і выбары

Чар го вы раз гай наў скі марш вык ля тых 
жаў не раў пры цяг нуў да ся бе ўва гу поль скіх 
і бе ла ру скіх ме ды яў, па лі ты каў, жы ха роў 
Поль ш чы, бе ла ру ска га мі ні стэр ства за меж
ных спраў. Па мяць пра тра гіч ныя дзе ян ні 
не ка то рых ва жа коў поль ска га зброй на га 
пад пол ля пас ля Дру гой су свет най вай ны 
на Бе ла сточ чы не ў да чы нен ні да мір най 
бе ла ру скай гра мад скас ці з’яў ля ец ца важ
ным эле мен там на шай гі ста рыч най бе ла
ру скай па мя ці Бе ла сточ чы ны. По бач з бе
жан ствам з’яў ля ец ца яна тым тра гіч ным 
фак та рам, які вы бу доў вае на цы я наль ную 
то ес насць чар го вых па ка лен няў.

Для ма ёй ся мей най па мя ці і ма іх ад на
вя скоў цаў на заў сё ды за ста нуц ца ўспа мі
ны пра спа лен не на шай вё скі Доў гі Брод 
ра зам з Ві лю ка мі ў маі 1945 го да ат ра дам 
ма ё ра Зыг мун та Шэн дзе ля жа псеў да нім 
«Лу паш ка». Ка нец вай ны аба зна чаў жы ха
рам пры пуш чан скіх вё сак да лей шы страх, 

га ла дан не і жаб ра ван не на дру гіх вё сках, 
каб бы ло чым пра кар міць та дыш нія вя лі кія 
сем’і, па коль кі ра зам з ха та мі бы лі спа ле ны 
гас па дар чыя збу да ван ні і жы вё ла. Ура та
ваць уда ло ся няш мат. Адзі най ві ной на шых 
баць коў і дзя доў бы ла толь кі бе ла ру скасць 
і жа дан не вы ка наў цаў па цы фі ка цыі выг
наць іх у са вец кі рай. За раз, бу ду чы да рос
лым, знач на ле пей уяў ляю ўсе та дыш нія 
жа хі, з які мі прый ш ло ся жыць і зма гац ца за 
вы жы ван не на шым баць кам. Трэ ба так са
ма па мя таць, што «на род ная» ўла да ні чым 
не да па маг ла та дыш нім ах вя рам.

Прыг ля даў шы ся здым кам з гай наў ска га 
мар шу, ура зіў мя не адзін ба нер, які раз
гар ну лі «Byd gos cy Pat rio ci», а на якім кра
са ва лі ся «ге роі» Ра му альд Райс «Бу ры» 
і Юзэф Ку рась «Агонь» і над піс «Naj więk si 
Wyk lę ci z Wyk lę tych Ogień i Bu ry Na si Bo ha-
te ro wie». Змяш чэн не по бач ся бе ў якас ці 
ге ро яў двух най больш зла чын ных і спрэч
ных для са міх па ля каў ка ман дзі раў вык ля
тых жаў не раў на во дзіць чар го вы сум неў 
на конт дзяр жаў най гі ста рыч най па лі ты кі 
ў на шай кра і не. Ка лі зла чын ствы «Бу ра га», 
не пас рэд на звя за ныя з на мі, бе ла ру са мі, 

то «Агонь» за пі саў ся не менш кры ва ва 
ў ва ко лі цах га ра доў За ка па нэ і Но вы Тарг. 
У су тыч цы ў лю тым 1947 го да ха цеў ён па
кон чыць з са бою са ма губ ствам, але па мёр 
ад ра нен ня ў шпі та лі. Мес ца па ха ван ня 
да гэ туль не зной дзе на. Су праць прас лаў
лен ня пад га лян ска га ва жа ка поль скім 
Ін сты ту там на цы я наль най па мя ці рэз ка 
вы сту пае сла вац кі Ін сты тут на цы я наль най 
па мя ці. Для сла ва каў Юзэф Ку рась гэ та 
бан дыт, які мар да ваў ня він ных сла ва каў, 
жы доў і па ля каў. Да рэ чы, у вёс цы Но ва 
Бя ла па стаў ле ны пом нік па мар да ва ным 
ат ра да мі «Аг ня». Су праць ус лаў лен ня гэ
тай асо бы вель мі моц на пра тэ стуе ад дзел 
Сус вет на га са ю за жаў не раў Ар міі Кра ё вай 
у Но вым Тар гу, бо на сум лен ні «Аг ня» ёсць 
і жаў не ры гэ та га фар мі ра ван ня. Да рэ чы, 
у час вай ны пад поль ны суд Ар міі Кра ё вай 
пры га ва рыў сён няш ня га ге роя да ка ры 
смер ці за дэ зер цір ства.

Та му на Пад гал лі па мяць пра «най
боль ша га з вык ля тых» вель мі моц на 
ра зы хо дзіц ца з ме дый най пра па ган дай 
і псеў да на ву кай. Тое, што эмо цыі не гас
нуць, а на ад ва рот уз ра ста юць, свед чыць 

пры клад па стаў ле на га яму і яго пад на ча ле
ным у 2006 го дзе пом ні ка ў За ка па нэ. Ме
на ві та 23 ве рас ня мі ну ла га го да пом нік быў 
аб лі ты чыр во най фар бай, а ва кол пом ні ка 
бы лі ра скі ну тыя лі стоў кі, у якіх прад стаў ля
ла ся ін шае вы мя рэн не дзей нас ці Юзэ фа 
Ку ра ся.

І лі та раль на зу сім ня даў на 11 лю та га 
2019 го да Ак ру го вы суд у Но вым Сон чы ад
хі ліў ха дай ні цтва аб вып раў лен ні крыў ды, 
здзей с не най та та лі тар най сі стэ май, для 
сы на «Аг ня». Збіг неў Ку рась па тра ба ваў 
мі льё на зло тых кам пен са цыі для ся бе і 50 
ты сяч для збу да ван ня сім ва ліч най ма гі лы. 
Суд сцвер дзіў, што на за пыт су да кра каў скі 
ад дзел ІНП дас лаў яму вель мі агуль ныя ма
тэ ры я лы, на ас но ве якіх пры так спрэч най 
асо бе гэ та не да стат ко ва. Ад да ем го лас 
суд дзі:

— Nie uzy ska no te go ro dza ju da nych, któ re 
mog ły by poz wo lić są do wi na us ta le nie sta-
now czych, ka te go rycz nych i sa mo dziel nych 
us ta leń oce nia ją cych, czy cha rak ter dzia łań 
Jó ze fa Ku ra sia „Og nia” mia ła cha rak ter dzia-
łal noś ci na rzecz nie pod leg łe go by tu pań stwa 
pol skie go czy też sta no wi ła zap rze cze nie te go 
ro dza ju dzia łal noś ci. Jó zef Ku raś do dnia dzi-
siej sze go jest pos ta cią kon t ro wer syj ną, a jed-
no cześ nie je go oso ba do cze ka ła się sze re gu 
róż nych op ra co wań i wy da wa ło by się, że ta 
in for mac ja In s ty tu tu Pa mię ci Na ro do wej po win-
na być jed nak nie co szer sza — mó wi ła uza sad-
nia jąc wy rok sę dzia An na Pa ter.

Без ка мен та рыя.
vЯў ген ВА ПА

З та го ча су, 
як я стаў 
га рад скім жы
ха ром і аж но 
па сён няш ні 
дзень ні як не 

ма гу раз га даць ад ной та ям ні цы, звя за най 
з на ту рай га рад ско га ча ла ве ка. А ме на ві та 
ча му ў га рад скіх лю дзей та кая звыш пад
вы ша ная ці каў насць да праг но зу над вор’я. 
Зда ва ла ся б, му сіць быць усё на ад ва рот. 
Вя ско вец больш за ле жыць ад кап ры заў 
ма ці пры ро ды, бо ўвесь час зна хо дзіц ца 
з ёй у рэ жы ме пра мо га ўза е ма дзе ян ня. 
Жы хар жа ка мен на га го ра да ся дзіць са бе 
ў цёп лай ква тэ ры з цэн т раль ным ацяп лен
нем, і вы хо дзіць на ву лі цу толь кі, каб сес ці 
ў свой аса бі сты або гра мад скі тран с парт 
і да е хаць на ім да пра цы, дзе тэм пе ра тур
ны рэ жым цал кам ад па вя дае хат ня му 
з роз ні цай у адзін два гра ду сы ту ды сю ды. 
Ну і на га ла ву не ка пае, не за леж на ад та го, 
што там за ак ном, дождж ці снег, лі ста пад 
ці за ві ру ха, сон ца ці блі ска ві цы.

Ды вось дзі ва! У вя скоў ца тэр мо метр 
ві сіць на ак не хі ба што для пры га жос ці. 
Бо ён на гэ ты цуд на ву кі за год мо жа ні 
ра зу і не гля нуць. А вось га ра джа нін што
дзён на пра вя рае над вор’е па ма біль ных 
пры ла дах, пас ля па тэр мо мет ры, за тым 
спы тае ў ін шых і ні ко лі не пе рак лю чыць ка
нал тэ ле ві за ра на дру гі, ка лі па гэ тым ідзе 
праг ноз над вор’я.

У бе ла ру скай жа рэ ча іс нас ці ёсць яш чэ 
ад на та ям ні ца, якую па сва ім ха рак та ры 
хо чац ца па раў наць з нез да ро вай пад вы
ша най ці ка вас цю га ра джа ні на да праг но зу 
над вор’я. І та ям ні ца гэ тая гэ так жа са ма за
ста ец ца не раз га да най з пун к ту гле джан ня 
псі ха ло гіі і ўво гу ле за гад ка вас ці ча ла ве чай, 
а ў гэ тым вы пад ку бе ла ру скай на ту ры. 
Я маю на ўва зе вы ба ры. Ці дак лад ней 
ска заць так зва ныя вы ба ры. Вось толь кі 
стар шы ня Цэн т раль най вы бар чай ка мі сіі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Лі дзія Яр мо шы на за
ва ру шы ла ся, як уся ці ка васць па лі тыч на 
за ан га жа ва най су поль нас ці пе рак лю чы ла
ся ту ды. Ці ка ва, маў ляў, што яна ска жа?! 
На ка лі аб вес ціць вы ба ры і якія?! Ці бу дуць 
пар ла мен ц кія вы ба ры ў Бе ла ру сі пра хо
дзіць ра зам з прэ зі дэн ц кі мі, ці іх раз вя дуць 
па роз ных ку тах як бак сё раў пас ля гон га?!

Хо чац ца спы таць, а якая вам роз ні ца? 
Ці мо жа ка му яш чэ не вя до ма хто за ста нец
ца пры ўла дзе пас ля вы ба раў? А мо жа сум
на жыць ста ла без арыш таў, пе рас ле даў, 

АМА Паў скіх ду бі нак і вет лі вых ус ме шак 
кан ды да таў ад апа зі цыі зза кра таў?! Ну 
вось якая роз ні ца што там за над вор’е за 
ак ном для ча ла ве ка, які вы хо дзіць з ква тэ
ры з тэм пе ра ту рай 22 гра ду сы па Цэль сію, 
пры яз джае на пра цу дзе тэм пе ра ту ра зноў 
жа 22 гра ду сы, і да бі ра ец ца ту ды на аў та
ма бі лі, у са ло не яко га ўсё тыя ж 22 гра ду
сы? Якая роз ні ца ка лі бу дуць вы ба ры для 
ча ла ве ка, які да клад на ве дае, што пас ля 
вы ба раў ён пра чы тае ў спі се пе ра мож цаў 
усё тыя ж са мыя проз віш чы, якія бы лі там 
і да вы ба раў?

Мне зда ец ца, што га ра джа ні на му сіць 
ці ка віць не тое, што за ак ном, а коль кі 
каш ту юць пас лу гі, якія даз ва ля юць яму 
ўвесь час зна хо дзіц ца ў тэм пе ра тур ным 
рэ жы ме 22 гра ду сы па Цэль сію, з ук лю ча
ным тэ ле ві за рам, ін тэр нэ там і ха ла дзіль
ні кам. Раз ён бяс сіль ны ўплы ваць на над
вор’е ў прын цы пе, то ўплы ваць на кош ты 
пас луг ЖКГ ней кім чы нам мож на. Ха ця б 
з та го бо ку, каб яны ця бе не на ду ры лі! 
Пра ве рыць квіт кі, ха ця б! І гэ та пры ня се 
знач на больш ка рыс ці, чым та таль ны 
і бес пе ра пын ны кан т роль за праг но зам 
над вор’я. Вось неш та па доб нае і ў па лі ты
цы. На пэў на трэ ба за ду мац ца на што мы 
мо жам рэ аль на паў п лы ваць і ства раць са
бе маж лі вас ці для та ко га ўплы ву, а не пе
рак лю чаць усю ўва гу на ўжо прай г ра ныя 
ў блі жэй шай бу ду чы ні вы ба ры.

Ну а для тых, хто не зра зу меў пра што 
я тут наг рыз мо ліў, або ў прын цы пе не па га
джа ец ца з ма і мі выс но ва мі па ве дам ляю, 
што стар шы ня ЦВК Лі дзія Яр мо шы на на 
та кім доў га ча ка ным мно гі мі па лі ты ка мі з’яў
лен ні на лю дзях па ве да мі ла, што прэ зі дэн ц
кія вы ба ры ў Бе ла ру сі прой дуць не паз ней 
чым 30 жніў ня 2020 го да. А пар ла мен ц кія 
не паз ней чым 6 ве рас ня 2020 го да. Ну 
і што вам гэ та да ло? Зда ец ца і без яе гэ та 
ве да лі.

А яш чэ яна па ве да мі ла, што згод на 
з за ка на даў ствам не ЦВК выз на чае да ту, 
а зу сім ін шы ча ла век. Ну дык і гэ та бы ло 
вя до ма. На ват ка лі б за ка на даў ства і пат
ра ба ва ла ад та го ЦВК выз на чэн ня гэ тай 
да ты, то і та ды мы ве да лі б, што не яно 
выз на чае.

Ну а над вор’е на блі жэй шы ты дзень 
праг на зу юць да во лі цёп лае для гэ тай па
ры го да. Сам пра вя раў па ма біль ных пры
ла дах, гля дзеў па тэр мо мет ры, пы таў ся 
ў зна ё ма га і ба чыў па тэ ле ві за ры.

vВік тар СА ЗО НАЎ

У су бо ту ад быў ся ў Гай наў цы га да він
ны Марш Па мя ці прак ля тых жаў не раў, 
у чац вёр ты раз ар га ні за ва ны ася род дзя мі 
поль скіх на цы я на лі стаў. Хто прад стаў ляе 
іх — спра ва не да кан ца зра зу ме лая. Я не 
маю на ўва зе лю дзей, звя за ных з на цы я
наль ным ру хам. Яны вя до мыя шы ро кай 
гра мад скас ці. Хут чэй ня яс ная іх свя до
масць, ці лепш — гі ста рыч ная ра зум насць. 
Асаб лі ва з пун к ту гле джан ня ад наў лен ня 
ў 90х га дах двац ца та га ста год дзя Поль ш
чай сап раў д на га су ве рэ ні тэ ту і яе від на га 
цы ві лі за цый на га пра грэ су, звя за на га з да
лу чэн нем да Еў ра пей скай Су поль нас ці. 
У лю бым вы пад ку гэ тай дыск рэт на па сту ля
ва най з гі ста рыч най ра зум нас ці так не ха
пае як на цы я на лі стам, так і ця пе раш ня му 
ўра ду. Горш за ўсё, што гі ста рыч ная па лі ты
ка апош ня га вык лю чае гра мад скі ды скурс 
пра пер шых. Ня важ на, ці бу дзе ён мець 
мес ца пад час ды ску сій ных па нэ ляў гі сто ры
каў, па лі ты каў, ці на ву лі цы. З прас ла ву тай 
«ву лі цы», да рэ чы, я б не аб дзі раў год най 
і га на ро вай ра зум нас ці, якую ня суць спан
тан ныя эмо цыі на тоў пу. Яны не аба вяз ко ва 
му сяць быць ра ды каль ны мі або про ста 
дур ны мі. Да та го ча су, па куль шчы рую ар
ты ку ля цыю на тоў пу не зас во яць ву ліч ныя 
мах ля ры, роз ныя тры бу ны, пра па вед ні кі 
і па лі тыч ныя апан тан цы, яна аб г рун тоў ва
ец ца яс на і ра зум на, як на ву ко выя ар гу мен
ты пра фе са раў ака дэ міі на вук. Праб ле ма 
зак лю ча ец ца ў тым, што з на тоў пам не маг
чы ма ды ску та ваць, та му што ён шмат га
ло вы. Але трэ ба ў тую по лі фа нію (а ча сам 
толь кі ў зла вес нае або ба лю чае маў чан не) 
ус лу хоў вац ца. Ужо до сыць гэ та га, каб за
ха піц ца яго ка лек тыў най ра зум нас цю. Шка
да, што та кую няў лоў ную...

На ву лі цах Гай наў кі ніх то не ха цеў ус лу
хац ца ў маў чан не на тоў пу вы пад ко вых ра
зя вак. Або дак лад ней кры тыч ных на зі раль
ні каў Мар шу па мя ці. А гэ та бы ло са праў ды 
ба лю чае маў чан не. Бо ча му поль скія на цы
я на лі сты ар га ні зу юць свае шэс ці ў Гай наў
цы, а не ў «пра Пі Саў скім» Бе ла сто ку, дзе 
«Бу ра га» «суд па ка заль на пры га ва рыў да 
смер ці?» Ці вы бар ле вай Гай наў кі быў па лі
тыч на вы му ша ны на іх?

Гай наў ка — поль скабе ла ру скапе ры фе
рый ны го рад. Тут кож ны ве дае кож на га, 
а ка лі не ве дае, рас пы тае пра яго ў трэ цяй 
асо бы. Ана нім насць у Гай наў цы — сі но нім 
Чу жас ці. Але Чу жасць з’яў ля ец ца сі но ні
мам Ін ша га. У гай наў скім па няц ці Ін шы не 
аба зна чае аў та ма тыч на Чу жо га. Пер шае 
вык лю чае дру гое, ка лі пе ра стае іс на ваць 

Ана нім насць. 
З та го гай
наў ская ад к
ры тасць да 
роз ных рэ лі гій, 
све та пог ля даў, 
ідэ а ло гій. Не 
іс нуе, маг чы ма, больш куль тур на па мяр
коў на га мес ца ў Поль ш чы, чым Гай наў ка. 
У су вя зі з гэ тым яна па каз вае са праў ды 
звы шеў ра пей скі ха рак тар. Тое ж са мае 
мож на ска заць і пра Ду бі чыЦар коў ныя 
і іх ва ко лі цу. І, на пэў на, аб усім ус ход нім 
Пад ляш шы. На пэў на, не па во лі гай на вян 
пра хо дзяць у іх го ра дзе на цы я на лі стыч ныя 
Мар шы па мя ці, тыя па ра ды Чу жых. Што 
яны мо гуць ад чу ваць, гас ціў шы ў ся бе 
до ма — хто кан к рэт на? На цы я на лі стаў? 
Не а фа шы стаў? Не а гіт ле раў цаў? Фак тыч
на, гай наў скі мі ву лі ца мі ў чац вёр ты раз 
прай ш ло шэс це ка ля 300 асоб, у ас ноў
ным ана нім ных лю дзей саб ра ных з усёй 
Поль ш чы і скан ду ю чых: «To my, to my, 
Po la cy!». Фак тыч на, мар шу пат ра на ва лі 
пост’ ял цін скія ву пы ры поль скаполь скай 
вай ны, «Бу ры», «Огень» і ін шыя — ге роі ці 
ан ты ге роі на цы я наль най гі ста ры яг ра фіі? 
Гэ та му мар шу Чу жых пат ра на ваў так са ма 
аса бі ста Пётр Ры бак, сла ву ты ву ліч ным 
пад па лен нем са ла мя ных ча ла ве чых пу дзіл 
і сця га Еў ра са ю за. Праў да, пад паль ваў іх 
у ін шых га ра дах, чым Гай наў ка, але дым, 
які та ды вык лі каў, не ра ства рыў ся ў па вет
ры, а праз сво е а саб лі выя спі ры ты стыч на
мар ты ра ла гіч ныя цыр ку ля цыі спа лу чыў ся 
з ды мам з ка мі ноў Аў ш віц ці Бір ке наў, і тыя 
ды мы на пра ця гу мно гіх дзе ся ці год дзяў 
ля жаць над Поль ш чай хма рай смо гу. Зда
ва ла ся б, гэ тыя два «дым ныя» ас пек ты 
поль ска га ша ві ніз му не да ты чаць Гай наў кі. 
Па мер лы ў 1987 г. у Вар ша ве Зыг мунт 
Мы цель скі, поль скі граф гер ба Да лэн га, 
пуб лі цыст і шмат га до вы рэ дак тар ча со пі са 
«Kwar tal nik Mu zycz ny», сцвяр джаў, што ге
ра ізм па ля каў су праць ін шых на ро даў з’яў
ля ец ца ўні каль ным, на ват не ве ра год ным, 
але іх ма раль ная ад ва га, якая вы яў ля ец ца 
пра віль ным стаў лен нем у гра ма дзян скім 
жыц ці — больш чым пас рэд ная. Яго сло вы 
я цы тую з па мя ці, але ду маю, што за ха ваў 
іх пра віль ны сэнс. Па ля кі да гэ та га ча су 
не саб ра лі ся на гра ма дзян скую муж насць, 
каб па лі чыц ца з дэ ма на мі гі ста рыч на га мі
ну ла га; з ан ты се мі тыз мам і ксе на фоб скай 
ва ро жас цю на о гул да ўсіх на ро даў заб лы та
ных з гі сто ры яй поль ска га на ро да.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Ча му Гай наў ка?
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Больш за 60 асоб на-
пі са ла сё ле та дык тоў ку 
з на го ды Дня род най мо-
вы. Ужо сё мы раз свят-
ка ван ні прай ш лі ў ком п-
лек се школ імя свя тых 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе-
ла сто ку. Сё лет нія тэк сты 
пры све ча ныя бы лі па мя ці 
ар хі ман д ры та Гаў ры і ла 
са скі та свя тых Ан то нія 
і Фе а до сія Пя чэр скіх у Ад-
рын ках на Бе ла сточ чы не, 
які 22 лі ста па да пай шоў 
з жыц ця. Ме ра пры ем-
ства, якое за па чат ка ва ла 
на стаў ні ца бе ла ру скай 
мо вы Іа ан на Мар ко, з го-
ду ў год ста но віц ца што-
раз больш па пу ляр ным.

Тран с г ра ніч ная дык тоў ка

Пер шая дык тоў ка з на го ды Дня род
най мо вы ў пра ва слаў най шко ле ме ла 
агуль наш коль ны ха рак тар. За раз мож на 
наз ваць яе тран с г ра ніч най. Сё ле та ў ме ра
пры ем стве пры ма лі ўдзел вуч ні, якія вы ву
ча юць бе ла ру скую мо ву ў Нар ве, За лу ках 
і гім на зіі № 7 у Бе ла сто ку, а так са ма гос ці 
з бе рас цей ска га аб лас но га лі цэя.

— Пры ем на чуць бе ла ру скую мо ву 
паза ме жа мі Бе ла ру сі. Це шыць тое, 
што род ная мо ва жы ве, што гэ тай мо вай 
ка ры ста юц ца, — ска за ла ды рэк тар бе
рас цей ска га лі цэя На тал ля Ка лі ноў ская. 
— З вус наў дзя цей са шко лы імя Кі ры лы 
і Мя фо дзія так лёг ка яна гу чыць. Дзе ці спя
ва юць на ёй, дэк ла му юць вер шы, ста вяць 
тэ ат раль ныя па ста ноў кі, гэ та ўсё вык лі кае 
толь кі ста ноў чыя эмо цыі і ра ду ец ца сэр ца 
і ду ша, та му што бе ла ру ская мо ва жы ве.

Ды рэк тар ка шко лы ў Бе рас ці пры вез
ла па да рун кі з Бе ла ру сі вуч ням бе ла
стоц кай шко лы.

— Ве да ю чы, што мы едзем на свя та 
род най мо вы і што 75% вуч няў гэ та дзе ці 
бе ла ру саў і яны вы ву ча юць бе ла ру скую 
мо ву, вя до ма, мы і на кі ра ва лі ся ў кніж
ную кра му для та го, каб за ку піць па да
ру нак, — ска за ла На тал ля Ка лі ноў ская. 
— Гэ та кні гі на бе ла ру скай мо ве. Ве да ем, 
як тут цёп ла ста вяц ца да бе ла ру скай мо
вы, што бе ла ру скай мо ве на ву ча юц ца 
дзе ці роз на га ўзро сту. Так мы і пад бі ра лі 
лі та ра ту ру, каб кож ны ву чань мог неш та 
для ся бе знай с ці. Гэ та дзі ця чая лі та ра ту
ра, бе ла ру скія на род ныя каз кі, по бы та
выя каз кі, гэ та лі та ра ту ра пра жы вёль ны 
свет, свет пры ро ды, гэ та і кніж кі больш 
су час на га жан ру, а так са ма пра бе ла ру
скую кух ню. Вось та кі ат ры маў ся ў нас 
па да ру нак і мы ўпэў не ныя з на стаў ні ка мі 
бе ла ру скай мо вы, якія пра цу юць у шко ле 
імя свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія, што вуч ні бу
дуць ка ры стац ца гэ тай лі та ра ту рай.

Су мес ная пра ца па між Бе рас цей скім 
аб лас ным лі цэ ем імя Ма шэ ра ва і Ком п
лек сам школ свя тых Кі ры лы і Мя фо дзія 
ў Бе ла сто ку цяг нец ца з 2016 го да. Та ды 
ад быў ся пер шы ві зіт, пад час яко га ба кі 
пад пі са лі да мо ву пра між на род нае су пра
цоў ні цтва. Гас цей з Бе ла ру сі так са ма 
ці ка віць, як поль скія ка ле гі вы ка ры стоў
ва юць ду хоў ную скі ра ва насць уста но вы 
ў ар га ні за цыі на ву чаль на га пра цэ су.

—Тут дзе ці вы ву ча юць бе ла ру скую 
мо ву і гэ та важ ны чын нік для су пра цоў ні
цтва, — заў ва жы ла ды рэк тар бе рас цей
ска га лі цэя На тал ля Ка лі ноў ская. — Пры
ем на, што ў гэ тай шко ле вы ву ча ец ца 
бе ла ру ская мо ва. На пэў на для на шых 
вуч няў гэ та вель мі ста ноў чы пры клад та
го, што дзе ці га во раць пабе ла ру ску. Ну і, 
ка неш не, што ў да дзе най шко ле вя лі кая 

ўва га на да ец ца ду хоў на му вы ха ван ню. 
Гэ та важ на і для нас так са ма, та му што 
хо чац ца вы ха ваць не толь кі аду ка ва ную, 
але і цэ лас ную асо бу.

Свя та род най мо вы

— Для мя не род ная ўкра ін ская мо ва, 
— ска заў Вла дэк са шко лы ў Нар ве, 
які сам на ра дзіў ся на ўсхо дзе Ук ра і ны. 
— Але ў нас па доб ная гра ма ты ка, та му 
ча каю доб ра га вы ні ку дык тоў кі.

— Яна про стая, яна пла стыч ная, з яе 
мож на ра біць мно га рэ чаў, — да даў Іван
ка. — Для мя не род ныя бе ла ру ская, ра
сій ская і поль ская мо вы.

— Ну, як? Ты ра дзіў ся ў трох кра і нах 
нараз? Род най мо жа быць толь кі ад на 
мо ва, — спра чаў ся Вла дэк.

Ме ра пры ем ства ста ла на го дай і для 
та ко га ты пу ды ску сіі. Так са ма вель мі 
ста ноў чае ўра жан не зра бі ла на вуч нях 
са шко лы ў За лу ках, якія ўпер шы ню пры

ня лі ўдзел у ме ра пры ем стве (аб гэ тым 
больш пад ра бяз на на ста рон ках «Зор
кі»). Ці ка ва бы ло па бы ваць на ме ра пры
ем стве так са ма вуч ням з Бе ла ру сі.

— На жаль, нам сён ня ляг чэй раз
маў ляць на ін шых мо вах чым на бе ла ру
скай, — ска за ла ву ча ні ца бе рас цей скай 
шко лы Іа ан на. — У Бе рас ці пап раў дзе 
яе мож на па чуць перш за ўсё ў шко ле 
на ўро ках бе ла ру скай мо вы. Шка да. Це
шу ся, што маг ла тут па бы ваць і так са ма 
на пі саць дык тоў ку. Сё лет няя дык тоў ка 
прай ш ла пад пат ра на там Тыд нё ві ка «Ні
ва», Бе ла ру ска га Ра дыё Ра цыя і тэ ле ка
на ла Бел сат

Тэк сты чы та лі жур на лі сты Лу каш Сце
па нюк і Змі цер Кар ма зін з Бе ла ру ска га 
Ра дыё Ра цыя. Да рос лым тэкст дык та
ва ла ды рэк тар На тал ля Ка лі ноў ская. 
Ме на ві та ўжо не каль кі га доў за пар на 
ме ра пры ем ства зап ра ша юць так са ма 
бе ла ру скіх гра мад скіх дзе я чаў і жур на лі
стаў. Сё ле та дык тоў ку пі саў, між ін шым, 
са вет нік Па соль ства Рэс пуб лі кі Бе ла

русь у Поль ш чы Юры Ка ла бу хаў, ві цэ
стар шы ня БГКТ Ва сіль Се гень.

— Хва ля ван ні бы ва юць заў сё ды, ка лі 
пад да еш ся на ацэн ку ве дан ня мо вы. Але ж 
гэ та вель мі важ ная спра ва, каб удзель ні
чаць у свя це шко лы, якая гэ тую тра ды цыю 
пад т рым лі вае — у дзень свят ка ван ня Дня 
род най мо вы пра во дзіць дык тоў ку, — ска
заў ві цэстар шы ня Бе ла ру скага гра мад ска
куль тур на га та ва ры ства Ва сіль Се гень. 
— Ка лі толь кі ат рым лі ва ем за пра шэн не, 
з вя лі кім за да валь нен нем і ах во тай удзель
ні ча ем у свя це, каб і для ся бе са мо га пра ве
рыць на коль кі род ную мо ву на той мо мант 
ве даю, але і каб па ка заць і за ах во ціць 
ін шых, што вар та ёю ка ры стац ца.

Ва сіль Се гень і Юры Ка ла бу хаў дык
тоў кі на пі са лі бес па мыл ко ва. Усе апош
нія ўдзель ні кі зра бі лі не больш чым ад ну 
па мыл ку, та му кож ны ат ры маў він ша
валь ны дып лом.

Дзень род най мо вы ў пра ва слаў най 
шко ле гэ та амаль цэ лы дзень роз ных па
дзей, якія суп ра ва джа юць дык тоў ку.

— Дык тоў ка пра во дзіц ца кож ны год 
у Дзень род най мо вы і му шу ска заць, што 
з кож ным го дам удзель ні каў ста но віц ца 
больш і больш. Але Дзень род най мо вы 
гэ та не толь кі дык тоў ка, але так са ма вы
сту пы дзі ця чых ка лек ты ваў, су стрэ чы і па
да рун кі. Гэ тым я ха чу ім ус вя до міць, што 
іх род най мо вай з’яў ля ец ца бе ла ру ская лі
та ра тур ная або ды я лек т ная, — ска за ла ар
га ні за тар ка свя та, на стаў ні ца бе ла ру скай 
мо вы Іа ан на Мар ко. — Так раз маў ля юць 
іх ба бу лі, у ха це вель мі ча ста іх сям’я. Маю 
на дзею, што так за ста нец ца.

Свя та род най мо вы 
з бе ла ру скай дык тоў кай

Сё ле та дык тоў ку па пя рэдж ва ла ма
стац кая част ка. На сцэ не мож на бы ло 
па чуць пес ні ў вы ка нан ні школь на га хо ру, 
які вя дзе Ала Ка мен ская. Бе ла ру ска моў
ны спек такль па ка за лі вуч ні шко лы ў Нар
ве, якіх як заў сё ды вы дат на пад рых та ва
ла на стаў ні ца Ні на Аб ра мюк. Гэ тыя ўжо 
во пыт ныя ак цё ры вы сту пі лі ў пры го жых 
вы шы ван ках і на род ных кас цю мах.

Для ўсіх удзель ні каў бы лі пад рых та
ва ны ла сун кі, а на ка нец вуч ні за пра сі лі 
сяб роў з ін шых школ у гім на стыч ны зал, 
дзе прай ш ла ды ска тэ ка.

Дзень род най мо вы ў пра ва слаў най 
шко ле імя свя тых Кі ры лы і Мя фо дзія 
стаў ужо па ста ян ным ме рап ры ем ствам 
у куль тур ным бе ла ру скім ка лен да ры.

— Ма ем яш чэ шмат пла наў, як па шы
рыць і раз ві ваць на шае ме ра пры ем ства, 
— ска за ла на ка нец Іа ан на Мар ко. — 
Спа дзя ю ся, што ўдас ца пры нам сі част ку 
з іх рэ а лі за ваць у на ступ ным го дзе.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

 Іа ан на Мар ко Бра ты Ку ту за вы, па ся рэ дзі не Іван Кор сун скі

 Віцэ-старшыня БГКТ Васіль Сегень, старшыня БГКТ Янка Сычэўскі, дырыжор Ала Каменская, саветнік пасольства РБ 
у Польшчы Юры Калабухаў, дырэктар школы Лена Лаўнічук
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Раз мо ва з Га лі най Мак сі мюк 
з Пра гі, якая ня даў на прэ зен-
та ва ла ў Нар ве, Гай наў цы, Бе-
ла сто ку і Бель ску сваю кні гу 
„Biêlśk, Kno ro zy, Plo ski (i inšy vjo-
ski)”, на пі са ную па-пад ляш ску 
(po-svo jo mu).

Мі ра Лук ша: — Па куль па чаць пі саць 
свае ўлас ныя тэк сты, Ты пе рак ла да-
ла лі та ра ту ру з бе ла ру скай мо вы на 
поль скую. Ці не маг ла б Ты пры га даць 
гэ тыя свае лі та ра тур ныя за нят кі? Што 
гэ та бы ло і ка лі?

Га лі на Мак сі мюк: — Я па ча ла, як Ты 
ка жаш, свае лі та ра тур ныя за нят кі ад пе ра
кла ду вер шаў. Гэ та бы ла ан та ло гія бе ла ру
скай па э зіі „Za nie bok re sem Eu ro py”, якая 
вый ш ла ў Бе ла сто ку ў 1998 го дзе. Мой 
удзел у гэ тым пра ек це быў зу сім сціп лы: 
я пе рак ла ла два вер шы Люд кі Сіль но вай 
і адзін верш Га лі ны Ду бя нец кай. Боль
шасць вер шаў для гэ тай ан та лo гіі пе ра
клаў Ян Мак сі мюк, па не каль кі вер шаў 
пе рак ла лі Алі на і Мі ко ла Ваў ра ню кі.

У гэ тым са мым 1998 го дзе ў Бе ла сто ку 
вый шаў збор нік ка рот кіх эра тыч ных гі сто
рый Ада ма Гло бу са „De mo no ka me ron”. 
Мой удзел як пе ра клад чы цы ў гэ тым ка
лек тыў ным пра ек це (14 ча ла век пе рак ла
да лі!) быў больш заў важ ны. Я пе рак ла ла 
паў та ра дзя сят ка апа вя дан няў і пры ня ла 
да во лі ак тыў ны ўдзел у рэ да га ван ні пе ра
кла даў ін шых, ра зам з ма ім му жам Янам 
Мак сі мю ком. Да рэ чы, Ты ж так са ма пе рак
ла да ла для гэ та га вы дан ня.

Пра ца над гэ тай кні гай за пом ні ла ся 
мне фай най прэ зен та цы яй вы дан ня, якая 
ад бы ла ся ў чэр ве ні 1998 го дa, з удзе лам 
аў та ра і не ка то рых яго пе ра клад чы каў, 
у Та пі ле на ўскра і не Бе ла веж скай пуш
чы. Вы па ла гэ та ў час, ка лі мы з му жам 
па ста на ві лі пе ра е хаць з Бе ла сто ка 
ў Пра гу ў Чэ хіі, дзе Ян ат ры маў пра цу на 
Ра дыё Сва бод а. Пад час прэ зен та цыі Ян 
быў ужо жур на лі стам Ра дыё і пры е хаў 
у Та пі ла з Пра гі, а я та ды як раз хва ля ва
ла ся і рых та ва ла ся да пе ра ез ду, які на
сту піў праз два тыд ні пас ля пуш чан скай 
прэ зен та цыі Гло бу са вых „да ма ві коў” на 
поль скай мо ве.

І та ды яш чэ, у Та пі ле, я па зна ёмі ла ся 
з вель мі та ле на ві тым ча ла ве кам, ма ста
ком Але гам Каб за ром з Бель ска. Як 
ака за ла ся га доў праз двац цаць, гэ тае зна
ём ства да ло над звы чай важ ны для мя не 
вы нік.

Ну і по тым, ка лі мы ўжо жы лі ў Пра зе, 
я пе рак ла ла тры ка рот кія апа вя дан ні Ула
дзі мі ра Ар ло ва для кні гі яго про зы, якая 
пад за га лоў кам „Re qu iem dla pi ły mo to ro-
wej” з’я ві ла ся ў 2000 го дзе ў Бе ла сто ку. 
Гэ та бы ла пер шая на го да, ка лі я пе рак ла
да ла про зу гэ та га ду жа ці ка ва га бе ла ру
ска га аў та ра...

— Усё гэта нараджалася ў час 
семінараў «Бязмежжа» і выдавалася 
Беларускім саюзам у Польшчы. А бы лі 
і ін шыя на го ды?

— Так. Не дзе ў ся рэ дзі не ну ля вых ва 
Вроц ла ве ар га ні за цыя пад наз вай Ка ле
гі ум Ус ход няй Еў ро пы зас на ва ла неш та 
нак ш талт „бе ла ру скай біб лі я тэ кі” — се рыі 
пе ра кла даў бе ла ру скай лі та ра ту ры на 
поль скую мо ву. У гэ тай се рыі вый шаў ці 
не ту зін пе ра кла даў бе ла ру скай про зы і па
э зіі. Як пе рак лад чык, вель мі шмат зра біў 
там мой муж, які пе ра кла даў бе ла ру скіх 
па э таў і пра за і каў, у пры ват нас ці, Ан д рэя 
Ха да но ві ча, Але ся Ра за на ва, Іга ра Баб
ко ва, Ва лян ці на Аку до ві ча і Ула дзі мі ра 
Ар ло ва.

У гэ тай се рыі да вя ло ся паў дзель ні чаць 
і мне. Ра зам з Янам і Ка сту сём Бан да ру

ком, ка ле гам май го му жа на Ра дыё Сва
бо да, мы пад рых та ва лі вы дан не про зы 
Ула дзі мі ра Ар ло ва пад наз вай „Ko cha nek 
Jej Wy so koś ci”, для яко га я пе рак ла ла тры 
тэк сты, у тым лі ку за га лоў ны і да во лі вя до
мы „Кра я від з мен то ла вым па хам”. Ну і та
ды ўжо па шэн ці ла мне су стрэц ца з са мім 
пісь мен ні кам — і ва Вроц ла ве, і ў Пра зе.

І яш чэ, су поль на з му жам, мы пе рак ла
лі для Вроц ла ва кні гу эсэ ці ка ва га і не ар
ды нар на га бе ла ру ска га мыс ля ра Ва лян
ці на Аку до ві ча. Кні га на зы ва ец ца „Dia lo gi 
z Bo giem”.

— Зна чыць, ка лі Ты ста ла пі саць па-
свой му, ты ўжо не бы ла лі та ра тур най 
дэ бю тан т кай?

— Па ча кай. Да гэ та га дой дзем. У мя не 
яш чэ быў эпі зод з лі та ра тур ным пе ра кла
дам на бе ла ру скую мо ву. У па чат ку ну ля
вых у Бе ла сто ку з’я віў ся вель мі ці ка вы, 
але не даў га веч ны ча со піс (ці, мо жа, лі та ра
тур ны аль ма нах) пад наз вай „Пра він цыя”. 
„Пра він цыя” ме ла ча ты рох рэ дак та раў і ге

не ра та раў вы да вец кіх 
ідэй: Аляк сан д ра Мак
сі мю ка з Бе ла сто ка (га
лоў ны), Але ся Ар ку ша 
з По лац ка ды Сяр гея 
Шу пу і Яна Мак сі мю
ка, якія пра ца ва лі на 
Сва бо дзе ў Пра зе. Для 
трэ ця га ну ма ру гэ тай 
„Пра він цыі”, які так і не 
вый шаў дру кам, я пе
рак ла ла на бе ла ру скую 
мо ву на ве лу чэш ска га 
пісь мен ні ка Ярас ла ва 
Гаў ліч ка „Па гі бель мя
стэч ка Аль шы ны”. „Пра
він цыя”, як я ска за ла, на 
дру гім ну ма ры спы ні ла 

сваё эфе мер нае іс на ван не, і мой пе ра клад 
у вы ні ку вый шаў у мен скім ча со пі се „Ар хэ”. 
Яго мож на па чы таць яш чэ на ін тэр нэт най 
ста рон цы Li ta ra tu ra.org, якую за сна ва лі зга
да ныя бра ты Мак сі мю кі і Шу па.

— Та бе не ру пі ла пе рак ла даць ме на-
ві та на бе ла ру скую мо ву? Або і пі саць 
сваё па-бе ла ру ску?

— Не. Пас ля пе ра кла ду на ве лы Гаў
ліч ка, які ад няў у мя не год (а по тым яш чэ 
доб ра па па це лі над ім мае рэ дак та ры, 
Ян і Сяр гей), я зра зу ме ла, што не зма гу 
ка ры стац ца бе ла ру скай лі та ра тур най мо
вай на столь кі сва бод на і, ка лі мож на так 
ска заць, на столь кі хут ка, каб пі саць неш та 
лі та ра тур нае ці неш та лі та ра тур нае пе рак
ла даць. А пісь мен нік му сіць жа ад чу ваць 
ся бе ў мо ве, на якой пі ша, сва бод на, а не 
лез ці па кож нае дру гое сло ва ў слоў нік, 
тлу ма чаль ны або пе рак лад ны. Бо та ды 
ад чу ва ец ца ўся штуч насць і не на ту раль
насць та кой твор час ці. Са мною так яно 
бы ло — пі шу чы пабе ла ру ску або пе рак
ла да ю чы чэш ска га пісь мен ні ка на бе ла ру

Га лі на Мак сі мюк: 
Па-пад ляш ску мне пі шац ца так, як ды ха ец ца

скую, я за над та ча ста заг ля да ла ў слоў нік. 
Гэ та, як на мой по гляд, вы раз ны сіг нал, 
што трэ ба спра ба ваць на ін шай мо ве, ка лі 
ўжо ру ка не а доль на свяр біць, каб неш та 
пі саць ці пе рак ла даць.

— І та ды з’я ві ла ся дум ка пі саць па-
свой му?

— Дум ка з’я ві ла ся ўжо доб ра пас ля 
та го, як Ян, мой муж, рас па чаў у Пра зе 
сваю ін тэр нэт ную кам па нію за на дан не 
ста ту су нар маль най пісь мо вай мо вы га
вор кам бе ла ру саў па між Нар вай і Бу гам 
на Пад дяш шы. Ян шмат пі саў у ін тэр нэ це 
— і вост рую пуб лі цы сты ку, і гра ма тыч ныя 
тэк сты, і ра біў лі та ра тур ныя пе рак ла ды ці 
не з дзе ся ці за меж ных моў. Я та ды ўба чы
ла сваю род ную мо ву ў зу сім ін шай пер с
пек ты ве — ме на ві та, як поў на фар мат ную 
лі та ра тур ную мо ву, на якой зу сім пры маль
на мо жа за гу чаць тэкст і Уі лья ма Шэк с пі
ра, і Ста ніс ла ва Ле ма. І я рап там ад чу ла 
— Яну, гэ та му лі та ра тур на му ідэ а лі сту і ле
ту цен ні ку, мо жа па шэн ціць у яго „зма ган ні 
з вет ра ка мі”, і ён пе ра ка нае на шых лю
дзей, што пі саць і га ва рыць папад ляш ску 
пуб ліч на ў бе ла ру скіх СМІ на Пад ляш шы 
— гэ та го нар і бу ду чы ня бе ла ру ска га ру ху, 
а не со рам і зам шэ лае мі ну лае, пры су джа
нае толь кі да ад мі ран ня.

І мне яш чэ спа да ба ла ся, што мой муж 
пра па нуе нар маль ную наз ву для на шай 
мо вы — пад ляш ская мо ва — каб за мя ніць 
гэ тыя фаль к лор нана род ныя эты кет кі 
„пана ша му”, „пасвой му”, „парусь ку”, якія 
бы ту юць да сён ня і слу жаць толь кі для 
пры ні жэн ня гэ тай мо вы і за піх ван ня яе 
ў што раз цям ней шыя за кут кі за быц ця.

Я спра ба ва ла на пі саць неш та пра 
сваё дзя цін ства папад ляш ску і ад чу ла ад 
са ма га па чат ку, што мне пі шац ца лёг ка 
і на ту раль на, як ды ха ец ца. Част ку са сва іх 
ус па мі наў з дзя цін ства Ян апуб лі ка ваў на 
ін тэр нэт най ста рон цы Svo ja.org, якую ра
зам з бра там Аляк сан д рам яны за сна ва лі 
ў 2008 го дзе. Част ку над ру ка ваў „Ча со піс”. 
Та ды я за пы та ла ў му жа, лі та ра тур на му 
гу сту яко га я большменш да вя раю, ча
го вар тыя гэ тыя тэк сты. Ён мне ад ка заў 
у тым сэн се, што Но бе леў скую прэ мію 
мне за іх не да дуць, але яны мо гуць склас
ці кні жач ку, якая бу дзе на пэў на ці ка вай 
для тых на шых лю дзей, што ідэн ты фі ку
юць сваю бе ла ру скасць не з лі та ра тур най 
бе ла ру скай мо вай, а як раз з пад ляш скі мі 
га вор ка мі Бель ш чы ны і Гай наў ш чы ны. Ён 
мя не пе ра ка наў, і да ра ней шых сва іх апа
вя дан няў, ужо апуб лі ка ва ных, я да пі са ла 
жме ню све жых, і та кім чы нам мы скла лі 
кніж ку „Biêlśk, Kno ro zy, Plo ski (i inšy vjo ski)”.

Ян яш чэ пра па на ваў, каб я пап ра сі ла 
ў Але га Каб за ра да зво лу па ка ры стац ца 
рэп ра дук цы я мі яго кар цін Бель ска для 
ілюст ра цыі кніж кі, і та кім чы нам ат ры ма
ла ся да во лі ат мас фер нае і гу стоў на афор
м ле нае вы дан не про зы папад ляш ску 
(гра фіч на кніж ку афор міў Сяр гей Шу па). 
Кніж ка спа да ба ла ся не толь кі мне са мой, 
але і лю дзям, якія на ча ты рох прэ зен та цы
ях на Пад ляш шы ра ску пі лі амаль увесь 
нак лад, гэ та зна чыць, амаль 300 штук. Да
вя дзец ца дад ру коў ваць, ці што?

— Што да лей? На ступ ная кніж ка па-
пад ляш ску?

— У „Ча со пі се” я ця пер пуб лі кую неш та 
нак ш талт ус па мі наў пра „чэш скі пе ры яд” 
свай го жыц ця пад агуль най наз вай „Môj 
ceś ki fi lm”. Ка лі ат ры ма ец ца да вес ці гэ ты 
цыкл да кан ца, то ёсць ідэя, каб афор міць 
яго ў шчод ра ілюст ра ва нае ся мей ны мі 
фот ка мі элек т рон нае вы дан не, якое бу дзе 
рас паў сюдж вац ца за сім ва ліч ную ца ну 
або і зу сім за дар ма. І ёсць ней кая дум ка 
пра кні гу на поль скай мо ве, але гэ та ўся го 
ту ман ная ідэя, а не кан к рэт ны план.

vЗа пі са ла Мі ра ЛУК ША

 Га лі на Мак сі мюк і Алег Каб зар у Цэн т ры пра ва слаў най куль ту ры ў Бе ла сто ку, 21.02.2019
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Не цяр п лю хіт ру ноў 
і ашу кан цаў
Апош нім ча сам пры хо дзіц ца мне «ва я ваць» 

з роз на га ві ду мах ля ра мі і прай дзіс ве та мі, якія 
на ма га юц ца вы ма ніць ад ча ла ве ка гро шы. Аб 
праб ле мах з Альёр-бан кам «Ні ва» ад 10 лю та га 
над ру ка ва ла мой до піс «Ка му па скар дзіш ся?». 
Мая ва ла кі та з выс вят лен нем спра вы доў жы-
ла ся больш за два га ды. Праў да ака за ла ся на 
ма ім ба ку. Я ў пас ла най рэк ла ма цыі да па мі наў-
ся ад бан ка вяр нуць гро шы за ня вы ка на ную 
ахо ву стра ха ван ня. І вось па сту піў ад каз. Бы ло 
гэ та 19 лю та га. У служ бо вым пісь ме спе цы я ліст 
па спра вах рэк ла ма цыі і скарг цэн т раль на га 
Альёр-бан ка ін фар ма ва ла, што прад’ яў ле ная за-
ява бы ла раз г ле джа на 15 лю та га, у вы ні ку ча го 
пры ня та ра шэн не вяр нуць 2038,27 зл. паб ра най 
су мы стра ха ван ня 19.05.2016 го да, так са ма пра-
цэн ты за па доў жа ны тэр мін выс вят лен ня спра-
вы 280,05 зл. У зак лю чэн ні спе цы я ліст пра сі ла 
пра ба чэн ня за пас ля доў нас ці, якія ўзнік лі ў час 
звыштэр мі но ва га ча кан ня і вы я ві ла спа дзя ван-
ні, што гэ та не паў п лы вае на да лей шыя ста ноў-
чыя кан так ты з бан кам.

Дру го га ста ноў ча га вы ні ку да біў ся я ў зма ган-
ні з чы ноў ні ка мі ліч ба ва га тэ ле ка на ла «Поль сат», 
якія на ма га лі ся вы ма ніць ад мя не па вы ша ны 
аба не мент, на які я не па га джаў ся. Ка лі я па тра-
ба ваў прад’ я віць за піс раз мо вы з кан суль тан там, 
дык ліч ба вы «Поль сат», каб не стра ціць сваю ве-
ра год насць, ра шыў, што зак лю ча ная па тэ ле фо-
не да мо ва прыз на ец ца не сап раў д най. У су вя зі 
з гэ тым я за ста ю ся пры сва ім даў ней шым аба-
не мен це двац цаць зло тых за «Ся мей ны» па кет, 
а не 45,00 зл. за «Фа міль ны». За ста ец ца яш чэ ня-
вы ра ша най рэк ла ма цыя з тэ ле ка му ні ка цый най 
фір май «Орэндж», якая да па мі на ец ца ад мя не 
288,67 зл. за не ап ла ча ныя ра хун кі за па стаў ку 
элек т рыч на га то ку за паў га до вы тэр мін у 2018 го-
дзе. У мя не зна хо дзяц ца пац вер джа ныя бан кам 
ра хун кі. Што ці ка ва, ра хун кі паў га да во га раз лі ку 
(з пе рап ла тай) я ат ры маў ад фір мы «Орэндж». 
Гэ тыя да ку мен ты ў до каз сва ёй ве ра год нас ці 
я прад’ я віў у тэ ле ка му ні ка цый ную ўста но ву. Ад 4 
сту дзе ня гу ля ем з «Орэндж» у жмур кі. 21 лю та га 
па слаў ра шу чае пат ра ба ван не выс вят лен ня пра-
тэр мі на ва най пла ты 288,67 зл. Ка лі не ат ры маю 
тэр мі но ва га ад ка зу, у ад па вед нас ці з арт. 35 § 1-3 
Ад мі ніст ра цый на га ко дэк са, дык спра ву пе ра дам 
для рас с ле да ван ня Па вя то ва му за ступ ні ку спа-
жыў цоў у Гай наў цы. Так вось, да ра жэнь кія, спра-
вы ма юц ца ў на шай су час най дэ ма кра тыі.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Я з „Ні вай” амаль 
кож ны дзень
У На раў чан скай гмі не Гай наў ска га па ве та бе-

ла ру скі што тыд нё вік „Ні ва” пры во зяць у кра мы 
ГС і „Ар ге лян” ды на пош ту ў не каль кі дзя сят каў 
эк зем п ля раў. Куп ля юць яе не ка то рыя жы ха ры 
Аль хоў кі, Но ва га Ляў ко ва, Ста ро га Ляў ко ва, Ле-
шу коў, На раў кі, Но він, Пад ляў ко ва, Плян ты і Се мя-
ноў кі. Най больш куп ляе яе сва ім су се дзям з Но ва-
га Ляў ко ва ды не ка то рым жы ха рам ін шых вё сак 
ні жэй пад пі са ны гмін ны рад ны.

І так, „Ні ву” № 7 ад 17 лю та га гэ та га го да чы-
та лі 25 асоб, у тым лі ку но вы сол тыс Ар тур Хар-
ке віч з cям’ ёй, Аляк сан д ра і Юрый Ляш чын скія, 
Мал га жа та і Сла ва мір Смоль скія, Ірэ на і Мі ка лай 
Лаў рэ шу кі, Лі дзія і Юрый Тру се ві чы, Ні на і Мі хал 
Це лу шэц кія, Кры сты на і Ян Грэ сі кі, Лю цы на і Зі на 
Са доў скія , Яў ге нія Смоль ская, Ірэ на і Яў ген Хар-
ке ві чы, Зі на Руб чэў ская, Аль ж бе та Са хар чук, Зі на 
Са хар чук ды Эва Дзе ніс з Но ва га Ляў ко ва, Ва лян-
ці на Са мой лік, Кан стан цін Яро шук з Но він, Ве ра 
Клі мюк ды Зі на і Ян Ба рэч кі з Плян ты, Ва лян ці на 
Су ха до ла з На раў кі. Яны пра чы та лі перш-на перш 
усе до пі сы, якія да ты чы лі На раў чан скай гмі ны, 
Гай наў кі і Гай наў скай гмі ны.

15 лю та га г.г. (Грам ні цы) я да ве даў ся, што ўсе 
эк зем п ля ры „Ні вы” вы ку пі лі на пош це ды ў кра-
мах ГС і „Ар ге лян” у На раў цы. Ра ні цай бы лі яш чэ 
па ад ным эк зем п ля ры на пош це і ў кра ме ГС 
ка ля пом ні ка. Усе эк зем п ля ры „Ні вы” ку пі лі ў кі-
ё ску і ба ры ў баль ні цы ў Гай наў цы. 19 лю та га г.г. 
па ехаў я ў Бе ла сток у рэ дак цыю „Ні вы” і пры вёз 
сем эк зем п ля раў на ша га бе ла ру ска га што тыд нё-
ві ка. І іх ку пі лі.

Я род ны ча со піс бя ру з са бою ў да ро гу і ўсю ды 
там, дзе ма гу су стрэць ніў скіх чы та чоў. Так вось 
19 лю та га г.г. ехаў я з Гай наў кі ў Но вае Ляў ко ва. 
Гэ тым са мым аў то бу сам еха ла пас ля пра цы да-
до му Ва лян ці на Су ха до ла з На раў кі. Яна спя вае 
ў ста ра ляў коў скім ка лек ты ве „Цаг лін кі” і яна на-
ша чы тач ка. У Гай наў цы „Ні вы” не ку пі ла, бо ўжо 
не бы ло ў про да жы. Ку пі ла ў мя не.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Мі ха іл Мяс ні ко віч, стар шы ня вы шэй шай па ла ты бе ла ру
ска га пар ла мен та — Са ве та Рэс пуб лі кі — су стрэў ся з най
важ ней шы мі асо ба мі Поль ш чы: прэ зі дэн там, прэм’ ермі ніст
рам, мі ніст рам за меж ных спраў ды сва і мі ка ле га мі, мар шал
ка мі Сей ма і Се на та. Ня гле дзя чы на гэ та, ві зіт бе ла ру скай 
пар ла мен ц кай дэ ле га цыі быў вель мі та ям ні чы. Поль скі бок 
не даў ні я ка га афі цый на га ка мю ні ке на прад мет раз моў ні 
пе рад імі, ні пас ля іх. Мяс ні ко віч вый шаў да жур на лі стаў 
толь кі на ка рот кі бры фінг у Се на це, але пы тан ні на гэ тай 
су стрэ чы не прад бач ва лі ся. Толь кі Яна За поль ская з Ра
дыё Ра цыя змаг ла за даць ад но пы тан не ў Пад ляш скай опе
ры і фі лар мо ніі, прыг ра зіў шы ахоў ні кам, што на ро біць ім 
скан да лу. А пы та ла пра пе рас лед сва іх ка лег жур на лі стаў 
у Бе ла ру сі. Аказ ва ец ца, ні чо га Мяс ні ко віч пра та кія рэ чы не 
ве дае і абя цаў ва ўсім ра заб рац ца.

Тым не менш, чым больш ча су ад гэ та га ві зі ту пра хо дзіць, 
тым боль шым пос пе хам ён уяў ля ец ца. Пры нам сі ў бе ла ру скіх 
дзяр жаў ных срод ках ма са вай ін фар ма цыі. У га зе це „Бе ла
русь се год ня”, якая мае яш чэ і дру гую, ста рую наз ву „Со вет
ская Бе ло рус сия” пра вы ні кі ві зі ту мож на бы ло пра чы таць 
на ступ нае:  Бу дут ак ти ви зи ро ва ны кон так ты на вы со ком уров-
не, биз нес-со об ще ству да ны по зи тив ные сиг на лы. Поль ша 
под дер жи ва ет про цесс улуч ше ния от но ше ний Бе ла ру си с ЕС 
и за ин те ре со ва на в ско рей шем под пи са нии Сог ла ше ния об 
уп ро ще нии ви зо во го ре жи ма, вы со ко оце ни ва ет вклад ру ко-
вод ства Бе ла ру си в Мин ские сог ла ше ния. Поль ская сто ро на 
го то ва ор га ни зо вать ви зи ты в Минск ми нист ров иност ран ных 
дел стран Вы шег рад ской груп пы и ини ци а ти вы ЕС „Во сточ-
ное пар т нер ство”, ак тив но вы сту па ет за приг ла ше ние Бе ла ру-
си на меж ду на род ные сам ми ты, в том чис ле на ме роп ри я тия, 
свя зан ные с 10-ле ти ем „Во сточ но го пар т нер ства”. Гэ тая 
ін фар ма цыя з’я ві ла ся як раз у мо мант, ка лі Поль ш ча ўвай ш
ла ў гі ста рыч ную спрэч ку з Із ра і лем і ад мо ві ла ся ад удзе лу 
ў спат кан ні Вы шаг рад скай гру пы ў Іе ру са лі ме. Пра но вае 
— так са ма не над та зруч нае з па лі тыч на га пун к ту по гля ду 
— мес ца ў Поль ш чы ў гэ тыя дні маг лі б га ва рыць толь кі па лі
ты кіса ма губ цы.

Мі ха іл Мяс ні ко віч ска заў так са ма, што па ля кі бу дуць вес ці 
з Бе ла рус сю ды я лог на конт па боль ша на га кан тын ген ту аме
ры кан скіх войск у Поль ш чы — сім ва ліч на га Фор та Трамп 
— ды, маг чы ма, ста нуць куп ляць элек т ра э нер гію з Аст ра вец
кай атам най элек т ра стан цыі. Пра аме ры кан скія вой скі па
ля кі га во раць толь кі з аме ры кан ца мі ды на ват з са юз ні ка мі 
з Еў ра са ю за не ах вот на штоне будзь у гэ тай спра ве аб мяр
коў ва юць, тым больш — ду маю — не бу дуць пра гэ та га ва
рыць з Бе ла рус сю. А на конт элек т ра э нер гіі з Аст ра вец кай 
АЭС, дык Поль ш ча не ад на ра зо ва за яў ля ла, што пад т рым
лі вае па зі цыю Літ вы, якая моц на апа са ец ца гэ тай уста ноў кі 
ў пя ці дзе ся ці кі ла мет рах ад Віль ні і бу дзе яе пра дук цыю бай
ка та ваць. Але як яно на сам рэч бу дзе? Час па ка жа.

Ка лі бе ла ру скі бок ад т ру біў пос пех ві зі ту, а поль скі маў
чыць, са мо са бою ле зе ў га ла ву пы тан не: на вош та Поль ш

чы быў ён па трэб ны. Леп ша га ад ка зу за той, які ў Ра дыё 
Ра цыя даў жур на ліст што дзён кі „Rzecz pos po li ta” я па куль 
не чуў: «Вар ша ва га то вая на поў ную пе ра заг руз ку бе ла
ру скаполь скіх да чы нен няў, ка лі афі цый ны Мінск прыз нае 
Са юз па ля каў у Бе ла ру сі». Ма ец ца на ўва зе, зра зу ме ла, 
неп рыз на ва ны Мін скам Са юз па ля каў Ан джа лі кі Бо рыс. 
І ха ця зра біць яго ле галь ным мож на за пяць хві лін, ад ным 
рас па ра джэн нем Лу ка шэн кі, то як раз ні Мяс ні ко віч, ні ніх то 
ін шы ў бе ла ру скай ста лі цы пра гэ та не за ік нуў ся.

* * *
Пры на го дзе та го ві зі ту, у свят ле вы со ка па стаў ле ных бе

ла ру скіх па лі ты каў і чы ноў ні каў маг лі паг рэц ца і не ка то рыя 
бе ла ру сы Бе ла сточ чы ны. Праў да, част ка іх ба чы ла 
і важ ней шых лю дзей у Мін ску, у тым са мо га Аляк сан
д ра Ры го ра ві ча, ды і тоесёе ад яго ўжо ат ры ма ла, 
тым не менш чар го выя дып ло мы і цёп лыя сло вы ў та
кім прэ стыж ным мес цы як Пад ляш ская опе ра і фі лар
мо нія доб ра па ды ма юць ча ла ве чае эга.

Мі ха іл Мяс ні ко віч з гэ тай на го ды на ват па ста раў
ся га ва рыць пабе ла ру ску: «Мы ў Бе ла ру сі вель мі 
ўдзяч ныя за тое, што вы тут ар га ні зу е це вы дат ныя 
ме ра пры ем ствы, якія ста лі вя до мы мі і па пу ляр ны мі» 
— цы туе стар шы ню Са ве та Рэс пуб лі кі дзяр жаў нае 
аген цтва Бел та, на зы ва ю чы нас «ды яс па рай». Дык 
вось, аказ ва ец ца, Мяс ні ко віч у Бе ла сто ку не спат каў
ся з бе ла ру са мі — ка рэн ны мі жы ха ра мі Пад ляш ша, 
гра ма дзя на мі Поль ш чы — а з ней кі мі эміг ран та мі. 
Пра цы тую яш чэ адзін фраг мент па ве дам лен ня 
Бел ты: «Мы за ці каў ле ныя ва ўдзе ле бе ла ру саў Пад
ляш ша ў кан ст рук тыў най, ства раль най пра цы на ка
рысць шмат мі льён на га бе ла ру ска га на ро да. Ва шая 
да па мо га вель мі ка рыс ная. Бе ла русь са свай го бо ку 
бу дзе да па ма гаць бе ла ру сам Поль ш чы ў за ха ван ні 
і раз віц ці тра ды цыі, куль ту ры, мо вы, — да даў Мі ха іл 

Мяс ні ко віч, па дзя ка ваў шы ды яс па ры за ра бо ту па за ха ван
ні на цы я наль най са ма і дэн тыч нас ці».

«На цы я наль най са ма і дэн тыч нас ці» са мо му Мяс ні ко ві чу 
ха пі ла толь кі на Бе ла сток, бо ўжо ў За леш а нах, дзе скла
даў квет кі да пом ні ка ах вя рам Ра му аль да Рай са «Бу ра га» 
не на туж ваў ся і га ва рыў пару ску.

Сам жэст мож на ацэнь ваць пароз на му. Я, ад нак, па куль 
прад стаў ні кі бе ла ру скай ула ды не на ве да юць Ку ра па таў, 
не ве ру ў іх шчы рыя па чуц ці да на шых ах вяр. Тым не менш, 
ці ка ва бы ло пра яго пра чы таць на той жа Бел це: «Пе рад 
суст рэ чай з ды яс па рай ка ля пом ні ка ў вёс цы За ля ша ны 
пар ла мен ц кая дэ ле га цыя ад да ла да ні ну па мя ці за гі ну лым». 
І ўсё! Ані сло ва больш. Гэ та, на жаль, упэў ні вае мя не ў вель
мі па вяр хоў ным ра зу мен ні Мін скам на шых праб лем і чы ста 
па лі тыч ным вы ка ры стан ні за ка ло та з поль скі мі на цы я на лі
ста мі. А не ха пае нам у гэ тай спра ве толь кі «за ступ ні цтва» 
Мін ска.

vМі ко ла ВАЎ РА НЮК

Га ла вак ру жэн не ад пос пе ху
Ф
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 09-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 17 сакавіка 2019 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Я не ча ра па ха-ро бат,
Але пра ца ваць люб лю,
Я не слон, але ў свой хо бат
З ды ва на ўвесь пыл лаў лю.
П......

Ад каз на за гад ку № 5: ча ты ры.
Уз на га ро ды, ве лі код ныя нак лей кі, вый г ра лі Нэ ля Дар пен ская, 

Та маш Ваў ра нюк з Нар вы, Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-Пад ляш ска-
га, Юсты на Астап ке віч з ПШ № 1 у Гай наў цы, Якуб Га па нюк, Юля 

Ві леў ская, Аляк сан д ра Кузь ма, Мі хал Міх ноў скі, Якуб Па лец кі, 
Юлія Клім чук з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку. Він шу ем!

21 лю та га свет свят куе Дзень 
род най мо вы. У бе ла ру скай шко-
ле ў Бель ску-Пад ляш скім ся род 
са мых ці ка вых спо са баў ад зна-
чэн ня гэ та га свя та з’яў ля ец ца 
бе ла ру ская дык тоў ка. У ка бі не-
це бе ла ру скай мо вы саб ра лі ся 
вуч ні па чат ко вай шко лы і гім-
на зіі (част ка з іх — вы дат ныя 
спар т с ме ны, якіх ча ка лі ў той 
дзень яш чэ спар тыў ныя спа бор-
ні цтвы), каб на пі саць дык тоў ку, 
якой тэкст пра чы та ла на стаў ні-
ца Ва лян ці на Ба бу ле віч.

— Шчы ра він шую вас з Днём 
род най мо вы, — пры ві та ла 
пе рад дык тоў кай вуч няў ды-
рэк тар ка Ірэ на Яб лу шэў ская. 
— У на шым ста год дзі важ нае, 
каб ча ла век ва ло даў не ад ной 
мо вай. А са май бліз кай па він на 
быць на ша род ная мо ва. Па мя-
тай це, што бе ла ру ская мо ва гэ-
та мо ва ва шых баць коў, дзя доў, 
і вы па він ны яе ве даць і ша на-
ваць яе.

— У мі ну-
лым го дзе 
пі са лі мы 
дык тоў ку пра 
сло ва. Дык тоў-
ка ўсім пай ш-
ла ня дрэн на, 
шмат бы ло 
бес па мыл ко-
вых прац. Сён-
ня на пі шам 
пра мо ву.

На стаў ні ца 
зра бі ла та кі 
«мык», што 
тэкст два дні ві сеў на дош цы 
аб’ яў у кла се. Хто чы тае на ві ны 
на дош цы, мог на яго кі нуць во-
кам. Гэ та тэкст на тэ му мо вы, 
які на пі саў Вац лаў Ла стоў скі 
яш чэ на па чат ку двац ца та га ста-
год дзя.

«На ша мо ва. Ча му мы га во-
рым бе ла ру скай мо вай? Бо ча ла-
ве ку най мі лей чуць і га ва рыць 
сва ёй род най мо вай. Якая ж 
яна — на ша мо ва? На ша мо ва 
ад на з най чыс цей шых у сла вян-
скай сям’і моў... Яна пры го жая, 
мі ла гуч ная, гнут кая, праз што 
вель мі на да ец ца да па э зіі і спе-
ваў...» — вуч ні схі лі лі ся над 
лі ста мі, а амаль вес на вое сон ца, 
што га рэз лі ва за бя га ла ў клас, 
ас вят ля ла за ся ро джа ныя тва ры 
і са ма пі скі, што спраў на сліз га лі-
ся па па пе ры.

— Ці цяж кай бы ла дык тоў ка? 
— спы та лі ся мы ў Ган ны Га дзін-
скай, Вік то рыі Гаць, Дзям’ я на 
Бус ло ві ча і Паў лі ны Ёд лы.

— Зу сім ня цяж кая, — ска за ла 
Ган на. — Са мая цяж кая спра ва 
— зна кі пры пын ку. Я лі чу бе ла-
ру скую мо ву як сваю дру гую, 
мы яе вы ву ча ем у шко ле. На шы 
прод кі раз маў ля лі на гэ тай мо-
ве і «па-свой му».

Дзень род най мо вы 
ў бель скай «трой цы»

— Я спа дзя ва ла ся, што бу дзе 
ця жэй, — ус мі ха ец ца Вік то рыя. 
— Мне зда ец ца, што ўсё-та кі 
най боль шай праб ле май з’яў ля-
юц ца ко скі. У дык тан це трэ ба 
бы ло так са ма заз на чыць дуж кі. 
Ка лі га вор ка пра род ную мо ву, 
я заў сё ды раз маў ляю на ёй з ма-
ёй ба бу ляй, і яна вель мі це шыц-
ца гэ тым. Я ча ста спя ваю бе ла-
ру скія пес ні, чы таю і дэк ла мую 
вер шы, спра бую пі саць.

— У нас усіх ёсць праб ле ма 
з пун к ту а цы яй, — да дае Дзям’-
ян. — І, вя до ма, трэ ба ве даць 
прын цы пы на пі сан ня «ў» 

і «у». На род най мо ве я раз-
маў ляю на вёс цы, ча ста ў ха це, 
у цар к ве. Вель мі няб ла га ат рым-
лі ва ец ца ў мя не так са ма «па-
свой му».

— Ду маю, што дык тоў ка ў мя-
не ат ры ма ла ся доб ра, — це шыц-
ца Паў лі на. — Спра ва ў тым, 
каб са мо му больш пі саць. Я вель-

мі па ва жаю бе ла ру скую мо ву. 
Паз на ла яе ад дзя цін ства. І яна 
ў ма ім жыц ці іс нуе ўвесь час. 
Ба бу ля і дзя ду ля га во раць «па-
свой му», а ў шко ле вы ву ча ем 
лі та ра тур ны ва ры янт на шай мо-
вы, я яго апа на ва ла хут чэй, на 
ім і пі шу.

Тэкст і фота Мі ры Лук шы
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Лісіца і прыманка
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Уба чы ла ад ной чы лі са як ча ла век ра скі дае на да ро зе ку соч кі сы ру і спы та ла:
— На вош та гэ та ўсё ро біш?
А ён з-пад іл ба зір нуў на яе і ад ка заў не як ліс лі ва:
— Вя до ма, ча му! Усё гэ та дзе ля спа сен ня ма ёй ду шы.
Лі сі ца паст рыг ла вуш ка мі, па ду ма ла і ка жа:
— Ка лі ты ра скі нуў на да ро зе сыр дзе ля спа сен ня сва ёй ду шы — гэ та клас на. Блас лаў лё ная твая 

ду ша!
І да да ла з хіт рай ус меш кай:
— Але ка лі ро біш гэ та дзе ля ма ёй шку ры, дык го ра тва ёй ду шы. Ня ма ап раў дан ня для тых, хто з да-

па мо гай смач ных пры ма нак і ве ліч ных слоў ду мае пра сваю ка рысць і на жы ву.

(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)
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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 № 5-2019: 
Таз, дзеў ка, сінь, кра ма, ва раг, ад па чы нак, лес, 

за да ча, ме ра, алес, сва як, Ага та, тон, гад, ко ла, 
ак но. Аку ла, сто, аса, вол, зі ма, ма на, парк, ва да, 
за да ча, ры чаг, ана лаг, на, ета, Ас, сад.

Уз на га ро ды, за пі сыя кніж кі, вый г ра лі Клаў-
дзія Га лу боў ская з На раў кі, Аляк сан д ра Які-
мюк, Алекс Зы скоў скі, Юсты на Астап ко віч з 
ПШ № 1 у Гай наў цы, Ма рыя Ва ран чук, Зу зан на 
Міш чук з Арэш ка ва, Ана ста сія Шэ рэ мэ та, Іг на-
цы Ду дар з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія, Са ра 
Дар пен ская, Оля Хі лі ма нюк з Нар вы. Каміль 
Мартонік, Дам’ян Грэсь з Залук. Він шу ем!

    
Мі хал АЛЕК СЯ ЮК
Та па ля ны, ПШ у Мі ха ло ве

Са ба ка
До ма ў мя не заў сё ды
Мой ма лень кі са бач ка.
Я яго Ма шай на зваў,
Гэ та цал кам не вы пад ко ва,
Ён ра зам са мною,
Маш ку па тэ ле ві за ры аг ля дае!

Ча кай мя не
Ча кай мя не, ча кай,
Так што дзень га ва ру.
Але ка лі вяр ну ся,
Дык зноў яго шу кай!
— Маш ка? Дзе ты?
Гэ так на ша гуль ня 

па чы на ец ца!

Вуч ні шко лы ў За лу ках упер шы-
ню ад с вят ка ва лі Дзень род най 
мо вы на бе ла ру скай дык тоў цы ў Бе-
ла сто ку. Юль ка Грэсь, Май ка Стан-
ке віч, Эміль ка Ка ран ке віч і Ка міль 
Мар то нік не без хва ля ван ня пры ня-
лі той вык лік. Ад нак іх пад ба дзё ры-
ла ма стац кая част ка пе рад дык тоў-
кай, ка лі школь ны хор пра спя ваў 
пес ню «Вё сач ка» гур ту «Ка лін ка» 
з За лук. Зрэш ты, са мі пра чы тай це, 
як ус па мі на юць Дзень род най мо-
вы дэ бю тан ты з За лук:

21 лю та га ў бе ла стоц кай Не пуб ліч-
най па чат ко вай шко ле імя свя тых 
Кі ры лы і Мя фо дзія вуч ні ча ты рох 
школ на пі са лі дык тоў ку. Мы ду ма-
лі, што кож ны да яе доб ра пад рых-
та ваў ся, але так са ма заў ва жы лі, 
што мно гія, мы так са ма, нер ва ва лі-
ся. Не ка то рыя на ват узя лі з са бою 
аму ле ты, якія ме лі га ран та ваць ім 
пас пя хо васць, а ў гэ тым вы пад ку 
— бес па мыл ко васць. Дык тоў ку так-
са ма пі саў Лу каш Хі лі ма нюк са шко-
лы гас па да роў (пры ві тан ні!), які 
нер вы су па кой ваў... яй кам. Ду шыў 
ён гэ тае яй ка ў ру цэ, а ка лі кі нуў 
з цэ лай сі лаю на пад ло гу — яй ка 
прык ле і ла ся. Гэ та кі тай скі каў чук 
— ні ко лі не трэс не!

Мы пі са лі дык тоў ку ў ста рэй шай 
гру пе. Тэкст ра сказ ваў пра ай ца Гаў-
ры і ла, які па мёр на гэ тым го дзе. 
Сла ву та га ма на ха ў тэк с це ўспа мі-
наў га лоў ны рэ дак тар тыд нё ві ка 
«Ні ва» Яў ген Ва па. Най больш скла-
да ны быў пер шы сказ. Быў вель мі 
д-о-о-оў гі, та му бы ло шмат прось-
баў, каб рэ дак тар Дзі ма Кар ма зін 
яго паў та рыў. Спа дар Змі цер, які 
пра цуе жур на лі стам на Бе ла ру скім 
Ра дыё Ра цыя, чы таў нам дык тоў ку. 
І так ат ры ма ла ся, што пер шы сказ 
нам паў та раў ра зоў дзе сяць, а мы 
да гэ туль няў пэў не ныя ці пра віль на 
яго за пі са лі...

Пас ля дык тоў кі мы пай ш лі ў гім-
на стыч ную за лу, дзе ўжо бы ло 
шум на, гу ча ла му зы ка і тан ца ва лі 
вуч ні. На рэш це прый шоў час на 
ды ска тэ ку. Усе вель мі доб ра гу ля лі, 
а на ват з’я ві лі ся но выя ка хан ні... 
Больш не мо жам на пі саць.

Ака за ла ся, што Лу ка шо ва яй ка 
трэс ну ла — на ват кі тай скі каў чук 
не выт ры маў нер ваў пе рад дык тоў-
кай. Усё ат ры ма ла ся вель мі фай на. 
Мы ўжо пра сі лі спа да ры ню Іа ан ну 
Мар ко, каб за пра сі ла нас на дык тоў-
ку ў на ступ ным го дзе.

Жур на ліс ц кі гур ток 
са шко лы ў За лу ках

Пі са лі і гу ля лі! Фота Улі ШУБЗДЫ
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Са на цыя

Пры са на цыі, а і паз ней, лю дзі не ме лі 
бо таў. Да пра цы ў по лі не ка то рыя ра бі лі са
бе та кія шкар пэ ты. У цар к ву іш лі ба са нож, 
толь кі пе рад са мой цар к вой абу ва лі бо ты; 
та кая аш чад насць бы ла. У жні во пож ня бы
ла вост рая, да та го ж ка лісь жа лі ні зень ка, 
каб бы ло больш са ло мы. І са ло мы не ха па
ла на сеч ку...

— Гэ тыя шкар пэ ты мож на бы ло пад
шыць? — да пыт ваю.

— Та ды і шма так не бы ло. Пасу сед ску 
з на мі жыў Тха рэў скі, то ён ха дзіў у па ла та
ных на га ві цах, дзе лат ка на лат цы бы лі.

Шко ла

Што то за шко ла бы ла. За ста рой Поль
ш чы два кла сы скон чыў і вай на. Прый шлі 
са ве ты і зноў у шко лу. З ма лых кла саў не 
вяр та лі. Дзе ці бы лі роз на га ўзро сту. Брат 
Ва ня, 1926 го да на ра джэн ня, Сцё пік Ку ба
еў скі з 1927 бы лі ў кла се ІІ Іа, а мы ў ІІ Іб. 
Пры са ве тах да ва лі кож на му вуч ню тран, 
ры бін тлушч, быў пра ціў ны, а трэ ба бы ло 
піць. Сшыт каў не бы ло за што ку піць, каш
та ва лі па пяць гро шаў. З са вец ка га ча су 
па мя таю вуч ня Чар няў ска га з Мік ла шоў, 
заў сё ды спра чаў ся з на стаў ні цай за ацэн
кі.

Жы ды ў шко ле

Жы ды доб ра ву чы лі ся, лепш чым жы доў
кі. У кла се бы ло менш жы до вак. Са мною 
ў пар це ся дзеў та кі, меў вуз кі лоб, доб ра ву
чыў ся. У кла се ся дзе лі жы ды з жы да мі.

Жы ды вель мі смяр дзе лі цы бу ляй. Са
ла ні ны не елі, але не зда ра ла ся, каб нех та 
ў шко ле ма заў іх са ла ні най — гэ та га не 
бы ло!

Мо ва

У шко ле жы ды па між са бою раз маў ля лі 
пажы доў ску, а як пры дош цы ад каз ва лі, то 
пры са ве тах пару ску, а ра ней паполь ску. 
З на мі, пра ва слаў ны мі, раз маў ля лі пана
ша му, на ту тэй шай мо ве.

А жы доў ская мо ва па доб ная на ня
мец кую. Га ва ры лі, што нем цы і жы ды 
то бра ты, а бе ла ру сы і па ля кі то дру гія 
бра ты. І тыя тых не лю бі лі, і там тыя тых 
не лю бі лі.

Жы ды ў цар скі час

Як ра сказ ва лі, пры ца ры жы ды не ме лі 
поў най сва бо ды. Ста ры Тха рэў скі з Ор лі 
пры ца ры быў цар скім чы ноў ні кам у Вар ша
ве. Ра сказ ваў, што жыд не меў пра ва іс ці 
тра ту а рам, толь кі або чы най па ка на ве. Тра
ту а рам маг лі ха дзіць толь кі ру скія і па ля кі. 
Ста рэй шыя жы ды на сі лі ба ро ды. Пры яз
джа лі на ра доў цы і аб рэз ва лі ім ба ро ды. Не 
лю бі лі жы доў — так ра сказ ва лі.

Жы ды 
пры са ве тах

Най боль шае раз вол ле 
ат ры ма лі жы ды як прый шлі 
са ве ты. Па мя таю, як дзед 
Ан д рэй ка заў: «О, ця пер 
мы за жы вем, на ша ўла да 
прый ш ла.» А жыд ад каз
вае: «Ты, Ан д рэй, аве чак 
пас віў і бу дзеш пас віць. 
Ты ні чо га леп ша га не меў, 
толь кі пу гу. То на ша ўла
да прый ш ла. Ві э тэ бу дэ тэ 
жа ты, а мы бу дэм лі жа ты, 
ту оль ко по лі чым сно пы 
і больш бу дэм мі е ты чым 
вы».

Дзядзь ка Сяр гей ра ней 
ва зіў Вай ш ты наў (ула даль
ні каў каф ляр ні) сан ка мі, 
а яны з ду баль тоў кі стра ля
лі зай цоў. Але ка лі ўсту пі лі 
сю ды са ве ты, то іх вы вез лі 
ў Сі бір.

Ка лі са ве ты ад сту па лі, то 
ад на го жы да заг на лі на ка
нец Ор лі і там, ка ля Ян ке ля
Ямач кі за бі лі. Пас ля жы ды 
за бра лі і па ха ва лі.

Су жон ствы пра ва слаў ных 
з жы доў ка мі

Ва лодзь ка Рын гай ла ажа ніў ся з Шыф
рай яш чэ пры са на цыі. Жы лі ў ха це Яры мо
ві ча, а ка лі не мец ра заг наў, то па бу да ваў 
са бе дом па ву лі цы Выз ва лен ня.

Па вел Гон та так са ма меў жы доў ку Бэй
лю. Па хо дзі ла з гэ та га май го до ма. Ме лі 
двух сы ноў і да чуш ку.

Са шач ка Мар ты но віч меў жон ку Гіт лю. 
Мяс цо вы шуц ман ка заў яму: «Ты вы га няй 
тую жы доў ку і сы на, бо пой дзеш ра зам 
з жы да мі». І яна пай ш ла. Ажа ніў ся не дзе 
пас ля Руз д ва з пра ва слаў най.

Су сед, пра ва слаў ны ка валь, меў на ра
чо ную жы доў ку. Быў ка ва лём, зна чыць 
быў ба га цей шы. Жы доў ка пы тае: «Дзе 
суст рэ нем ся?» Ён ад ка заў: «За цар к вою». 
Бо на цар коў нае жы ды, па вод ле іх за ко
наў, не ме лі пра ва ўва хо дзіць. Га ва ры ла, 
што ве дае, дзе баць ка тры мае гро шы 
і што ўця куць у Аме ры ку. Ей ны баць ка 
да ве даў ся, пры бег да ка ва лё ва га баць кі: 
«На шы дзе ці так па ню ха лі ся як лы сыя 
ко ні. Да вай хай жэ няц ца. Толь кі дай мне 
сы на ў Віль ню на аб ра зан не». Той не зга
дзіў ся.

У ар лян скім рын ку

На суп раць гас по ды, дзе сён ня парк, 
але больш у бок Цэт ры, ста яў вя лі кі бу ды
нак пя кар ні. Па мя таю, як мы ва зі лі жвір, 
то наш баць ка да ваў мне і бра ту 50 гро
шаў і ка заў іс ці ў пя кар ню ку піць апас ле
дак з ма кам — бул ку з цём най му кі. Каш
та ва лі па 5 гро шаў, то мы ку пім іх ко шык 
і за ня сем іх на жві роў ню; нас бы ло пяць 
хлоп цаў і баць ка.

По бач пя кар ні бы ло ма лень кае па жар
нае дэ по. Па ся рэ дзі не ця пе раш ня га пар ку 
бы лі два ра ды кра мі каў. А спе ра ду, ка ля 
1520 мет раў ад кра маў быў тар го вы пляц, 
дзе пра да ва лі са ло му, сеч ку...

У вуг ле бы ла кра ма жы доў кі Муш кі 
— пра да ва ла лян д рын кі, цу кер кі і скуп ля ла 
яй кі. А ча му? Бо ў лю дзей не бы ло за над та 
гро шай. Прый дзе, возь ме два се ляд цы, 
а дасць шэсць ці коль кі там яек, яна пе ра
лі чыць. Брат Міш ка ра сказ ваў, што з краю 
ста яў мя шок і ту ды пу стыя мяш кі склад
ва лі. То Сэль весь ка жа: «Ук ра дзі це тыя 
мяш кі, то я дам на квар ту га рэл кі». І пай ш лі 
хлоп цы і тых мяш коў не ста ла; да Сэль ве ся 
пад печ. То жы доў ка: «Ге валт, пак ра лі мяш
кі». А жы ды бы лі друж ныя, за раз саб ра лі ся 
і да вай шу каць, але не знай ш лі.

Та вар пры во зі лі з Бель ска фу ра мі. У час 
вя лі ка га па жа ру ў 1938 го дзе кра мы не 
зга рэ лі. А як прый шлі нем цы, то пра да лі 
шэсць штук ад на му.

Пры са на цыі быў за гад, каб усе да мы 
бы лі па ма ля ва ны сі няй фар бай. То ў нас 

Шай коў скі быў най ба га цей шы і ад ра зу 
па ма ля ваў. Ха ты бы лі бе ле ны вап най або 
крэй дай, а ўся рэ дзі не глі ня ны ток па сы па лі 
жоў тым пя соч кам.

По бач сі на го гі бы ла жы доў ская лаз ня 
— мык ва. Пе рад сі на го гай ата ча лі яе два 
вы со кія драў ля ныя жы доў скія бу дын кі, але 
што ў іх бы ло — не вя до ма, ма быць ней кая 
шко ла ці да мы ма літ вы.

Баць ка ра сказ ваў, што бы лі та кія дні на 
ней кае свя та, што жы ды ма лі лі ся, а най ма
лі гоя, зна чыць не жы да, на зы ва лі яго га
ман. Бра лі, каб да зво ліў ап ля ваць ся бе. То 
зга джаў ся та кі Ко ля, на кі даў на га ла ву чуй
ку (ху сту) і ся даў ка ля ўва хо да ў сі на го гу, 
а жы ды пля ва лі на гэ та га гоя. Доб ра пла ці
лі, ка ля дзе ся ці зло таў, бо за два зло ты не 
ха цеў. Лю біў ён вы піць. А пры са ве тах быў 
ён ка ра бей ні кам — да ва лі яму ка ня, ез дзіў 
па вё сках і пра да ваў ней кую дра бя зу.

Жы ды 
з су сед ства

Там, дзе пас ля бы ло кі но, быў дом Аб ля 
Бжэ зін ска га. То бы лі тры бра ты. Дру гі жыў, 
дзе Ва лодзь ка Му раў скі, ка ля цар к вы, меў 
сы на Элі, то з яго смя я лі ся: «Элі хва стом 
ме лі», а трэ ці жыў дзе Жэп неў ская. То бы лі 
ба га тыя жы ды.

Жыд Ошэр па бу да ваў у кан цы Ор лі 
му ра ва ны шпі хер і там ста яў, і пы таў: «Ну, 
што ма еш?» А лю дзі еха лі з Ду біч, з Та фі
лаў цаў, Та па роў. Вез лі жы та, сы ра дэ лю... 
А ён усё куп ляў.

За раз пасу сед ску бы ла алей ня. Ця пер 
су сед аб га ра дзіў пло там і той фун да мен цік 
пра паў у зям лі. По бач Фё дар Фе да ро віч 
меў па ру ко ней, чор на га і чыр во на га, і пра
ца ваў у жы да, алей вы ці ска лі.

Ін шы жыд дзёр яло вую ка ру і рэ заў 
у сяч кар ні. Сель скай гас па дар кай зай ма
лі ся толь кі два жы ды Шэ по і Вель вель, 
ме лі ко ней. Са шач ка Мар ты но віч ра сказ
ваў, што Вель вель пры яз джаў ве ча рам, 
але спаць не ля гаў. Пры во зіў з вё сак бо
ты для пап раў кі, ся даў, сту каў, пра ца ваў. 
Ва рыў са га нец кар та фель. По ле меў ад 
Крас на га Ся ла да Гра баў ца. Вель вель 
пра па на ваў лю дзям: «Ну, за а ран дуй у мя
не за го нец по ля». Па мя таю яго. Мы, ста
рэй шыя хлоп цы, пас ві лі ко ней. Ад ной чы 
Вель вель вёз мяш кі пша ні цы, то хлоп цы 
яму яе па рас сы па лі; быў ста ра ва ты і не 
даў ім ра ды.

Не ка то рыя жы ды тры ма лі ка роў, коз, 
а не ка то рыя куп ля лі ма ла ко ў пра ва слаў
ных.

Пас ля па жа ру

Жы доў ка Сло ва, ад якой па чаў ся па
жар, ме ла пры го жую ха ту, па ма ля ва ную 
сі няй фар бай. Жы ды бал ка та лі, што ўсё 
зга рэ ла, гро шы зга рэ лі...

Пас ля па жа ру баць ка ўзяў на ква тэ ру 
ад ну жы доў скую сям’ю. У на шым дру гім до
ме, по бач на ша га, ста рэнь кім, ад па над вор
ка, жы ла жы доў ка і пя цё ра дзя цей. Узя лі, 
бо тая жы доў ка бы ла ў доб рых ад но сі нах 
з баць кам. Яна пра сі ла, а баць ка ска заў: 
«То пры ход ь тэ». Па мя таю, што быў вы со кі 
лад ны хло пец Кер ман, дру гі хло пец зваў ся 
Эж бэр, а трэ ці Сру лі. І лад ныя дзяў чы ны 
Брай нэ і Сор ка.

Ге та

Пры вез лі па ру мет ро выя сас но вы стаў
пы, ука па лі, і во сем ка лю чых дра тоў. І жы
доў сціс ну лі там і іза ля ва лі. Жы ды тай ком 
пе ра но сі лі ту ды ней кія пра дук ты. Нем цы 
вы сы ла лі шуц ма наў, каб ла ві лі жы доў. На 
ра цэ Ар лян цы бы ло мно га кла дак. На шы 
шуц ма ны ла ві лі і пат ра ба ва лі гро шай, 
на пры клад, сот кі цар скіх за ла тых руб лёў. 
Жы ды збі ра лі і пла ці лі, і та ды пу ска лі. І так 
яны да жы ва лі. Там, дзе ста я лі кра мы, дзе 
за раз парк, не бы ло ге та.

Лю дзі ра сказ ва лі, што жы доў скі хло пец 
уцёк з ла ге ра і сха ваў ся ў бы лых са вец кіх 
ако пах. То сол тыс з Ка ша лёў да нёс, па ка
заў нем цам; зла ві лі на баг нах і за бі лі на 
мо гіл ках.

Пом ню, як са ве ты гна лі нем цаў у 1944 
го дзе, то част ка ра ней ша га ге та га рэ ла.

Вы ваз ка жы доў

Пом ню вы ваз ку жы доў. Мы, хрыс ці я не, 
ста і мо дзе сён ня бло чак (на суп раць пар ку 
пры ву лі цы Вуз кай) — там та ды бу га рок 
быў. Быў лі ста пад, бы ло хо лад на, пры ма
раз кі, Ка зан ская аку рат. А на шы ста я лі 
ба са нож, я так са ма. Ой, Бо жа! Нем цы выг
на лі жы доў на пляц, дзе ра ней ста я лі кра
мы. Пом ню, хлап чук ка ля два нац ца ці га доў 
і дзяў чын ка ка ля дзе ся ці га доў ме лі та кія 
клу нач кі, без баць коў бы лі. Па ды шоў не
мец і пі ха нуў ад но і дру гое. А ўсе: «Ааах!», 
аж той пляц за га ва рыў.

Адзін з жы доў, маж ны муж чы на, па даў
ся по бач Юдэн ра та, бу дын ка для схо даў 
(на ра гу дзе Са шач ка), там бы ла — як 
я пас ля да ве даў ся — пры бі раль ня, і ўкі нуў 
ту ды дзе сяць за ла тых руб лёў. Вя до ма гэ
та, бо ка лі ста ры Ха руй вёз пас ля яго на 
во зе, то той жыд ка заў: «Іван, та бе ад на му 
ска жу: там і там гро шы за ла тыя за гор
ну тыя ў ху стач ку ўкі нуў. То там мо жаш 
па гля дзець...» Але ён не шу каў, ба я лі ся 
шуц ма наў.

Дзядзь ка Сяр гей вёз Вай ш ты на ў ге та. 
Той меў за ла тыя аку ля ры. І ка жа жы ду, 
каб даў яму тыя аку ля ры для за ха ван ня. 
Але не даў. І за раз за браў іх яму не мец. 
Ар ля не да во зі лі жы доў у ге та, якое ў Бель
ску бы ло там, дзе пас ля бы ла ка мен да ту ра 
мі лі цыі.

У Бель ску нем цы за пі ха лі жы доў у цес
ныя ва го ны, да пі ха лі ду бін ка мі. У той вал
туз ні адзін з ва за коў з Ка ша лёў так са ма 
тра піў у ва гон. Ста іць фур ман ка без гас
па да ра. Лю дзі ка жуць нем цам, што ва зак 
у ва го не; то ледзь яго ад туль вы цяг ну лі.

Пры нем цах

Огоо, пры нем цах! Не мец толь кі зір не, 
то той уця кае.

Тры дні ў ты дзень ха дзіў на шар ва рак, 
ка мя ні пад кі даць. Ра бі лі да ро гу з Ор лі ў бок 
Бель ска. Ста ры жы доў скі мо гіль нік, кір кут. 
Ці на кір ку це бы лі вы со кія му ра ва ныя на ма
гіль ні кі? Не бы ло, бы лі толь кі ка мен ныя ма
цэ вы. По бач клу ні Шай коў ска га рас ла вяр
ба. А дзе сён ня клу ня Ба га цэ ві ча, там не 
бы ло кір ку та, быў там уча стак по ля ба цюш
кі, ка ля пят нац ца ці со тых гек та ра. Ста рыя 
мо гіл кі раз бі ра лі лю дзі з вё сак, з конь мі.

Ка лі вы вез лі ма цэ вы, не мец за се яў 
жы та, бы ло лад нае і не мец саб раў. Лю дзі 
сяр па мі жа лі. Пом ню, што збож жа ва зі лі 
вя лі кім са ма хо дам Ra u foss, што дзень адзін 
курс ра біў. Ва зі лі на склад ка ля Фур сы. 
Дзе ці ха це лі крад ком пад’ е хаць са ма хо дам 
і Ся ро жа — брат ма ёй бра ці хі — за ча піў ся 
воп рат кай і не мог выз ва ліц ца і так за гі нуў 
на мес цы.

Збож жа ма ла ці лі ма шы най, ста я ла 
ў каф ляр ні. Не да лё ка каф ляр ні не мец па се
яў гу му, каў чук, але гэ та не ўда ло ся.

У Ка ша лях Ар кадзь Ка ля да за ка лоў веп
ру ка; пра гэ та да нёс нем цам сол тыс. На 
жан дар ме рыі да лі луп цоў ку, але сол ты су 
— за да нос. Бы лі ў іх важ ней шыя спра вы 
і не лю бі лі сту ка чоў.

Не ка то рыя га ва ры лі, што не мец быў 
кеп скі. Не а ба вяз ко ва. Ха дзі лі пра вя раць 
за се кі ў лю дзей. Прый шлі да май го баць кі, 
а ў яго сям’я вя лі кая. Не мец заг ля нуў у за
сек і ска заў, што за ма ла і за га даў узяць 
яш чэ ад дзед ка, бо той меў за мно га. За па
сы най перш пра вя раў па лі цы янт Ма за нэк, 
вель мі тоў сты муж чы на, а паз ней ха дзі лі 
і пра вя ра лі ня мец кі аг ра ном і ка мі сар 
Паўль Сан дэц кі.

Пас ля вай ны

У лі ста па дзе 1952 го да вяр нуў ся я з вой
ска, а пас ля Руз д ва ажа ніў ся з Ана ста сі яй. 
У 1956 го дзе па са дзі лі мя не на адзін ме сяц 
у тур му ў Бе ла сто ку на Па луд нё вай ша се, 
за тое што ра біў ва лён кі. Зра біў ба дай 
дзве па ры для ста рэй шых лю дзей. Мі лі цы
ян там у Ор лі быў Ра неў скі, па ка ра лі штра
фам у сто зло таў і па са дзі лі. Ра біў, бо не 
бы ло ў чым ха дзіць. Ва лён кі бы лі пер шым 
абут кам. Пас ля ў про да жы па я ві лі ся філь
ца выя бо ты.

Пра ца ваў ка ля ся мі се зо наў у ца гель ні 
Ан та но ва, якая пад ля га ла пад каф ляр ню, 
а пас ля ва сем нац цаць га доў пра ца ваў у бе
та няр ні, пас ля яш чэ ў ме лі я ра цыі. Не каль кі 
га доў быў цар коў ным сто ра жам на паў
стаў кі, быў так са ма цар коў ным зва на ром 
у 19892015 га дах.

За пі саў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Жы ды доб ра ву чы лі ся
Ус па мі ны Ула дзі мі ра ПА СЕЧ НІ КА, пен сі я не ра з Ор лі, 1929 го да на ра джэн ня.
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МА РОЗ І МАР ЖЫ
На Пад ляш шы цал кам па на ва ла су ро

вая зі ма. Ля сы, го ры і да лі ны прык ры ла бе
лая пя ры на сне гу а на дрэ вах се раб рыў ся 
іней. Пад ляш ша вы гля да ла як у за ча ра ва
най каз цы Ка ра ле вы Зі мы. Ва кол га ра доц
ка га ле су тра ды цый на ра зы хо дзіў ся ін тэн
сіў ны пах са ма гон кі і раз да ваў ся опер ны 
ба ры тон Ко лі ка:

Ой, мо роз-мо роз, не мо розь ме ня, 
Не мо розь ме ня, мо е го ко ня...
— Эх, доб рая са ма  гонач ка! — па ці раў 

ру кі ад ра дас ці То лік.
У са мым сэр цы га ра доц ка га ле су ста я

ла ста рая зям лян ка, а ў ёй аб ста ля ван не 
для вы ра бу бе ла га зо ла та Пад ляш ша. Тут 
з зям лян кі і дзень, і ноч, увесь час на ўвесь 
лес раз вей ваў ся дым і га рэў агонь, які па
даг ра ваў вя ліз ны ка цёл. Гэ та не быў ка цёл, 
але пар нік для ва рэн ня буль бы свін ням, 
які То лік і Ко лік пе ра май ст ра ва лі на ма
шын ку для пра дук цыі та го, чым най больш 
сла віц ца Пад ляш ша. Ко лік на да лей спя ваў 
пес ню „Ой, ма розма роз”. Неў за ба ве пад 
зям лян ку пад’ е ха ла не каль кі аў та ма шын. 
З іх хут ка вы ска чы лі го лыя лю дзі, мож на 
ска заць амаль го лыя, та му што ме лі на 
са бе плаў кі, ру ка ві цы, шап кі і бо ты. Ад нак 
ніх то з тых амаль трыц ца ці ча ла век не меў 
на са бе ні на га віц, ні кур так, а на ват сві та
раў ці са ро чак.

— Эй, абад ран цы, скуль вы пры е ха лі?
— З Бе ла сто ка, толь кі не абад ран цы!
— Мо нех та іх абак раў... — за ду маў ся 

Ко лік, які спы ніў сваю пес ню.
Адзін з го лых пад бег і за ды ха ным го ла

сам за пы таў:
— Лю дзі доб рыя, а дзе тут са ма гон ку 

мож на ку піць?
— А вам што, ле та? Ма роз на два ры, 

а вам не со рам на го лы мі бе гаць па ле се?! 
Звя ры ну толь кі на пу жа лі...

— Мы пад ляш скія мар жы, пры е ха лі, каб 
у вас паг рэц ца. Мо жа це нам пра даць са ма
гон ку? — па ці раў ру кі са мы ба дзё ры.

— Якія мар жы?!
— Мы гар ту ем ся на ма ро зе, ра зу ме е це, 

для зда роўя... Едзем на Се мя ноў ку па ку
пац ца.

— Вы ач му рэ лі? На два ры зі ма, а вам 
ку пац ца за ха це ла ся?

— Як так ку па ем ся, дык увесь год не 
хва рэ ем...

— Мы так са ма з То лі кам не хва рэ ем, 
— пе рар ваў раз мо ву Ко лік. — Сто грам 
на ле вую, сто на пра вую на гу і не хва рэ ем 
усю зі му!

— Мы ж па тое да вас пры е ха лі...
— Коль кі літ раў? Стан дарт ці спе цы яль

ны за каз?
— Нас трыц цаць дык трыц цаць літ раў 

хо піць. Стан дарт...
— А што ж трыц цаць лі т раў для та ко га 

на ро ду. Пра дам вам пяць дзя сят.
— Не, трыц цаць хо піць
— Ну доб ра. Эх, сла быя ў вас га ло вы, 

ама та ры, — уз дых нуў То лік. — На фак ту
ру, ці хо піць чэк?

— Чэк хо піць.
— Ну доб ра, 20 зло тых за літр, ра зы 

трыц цаць... — стаў лі чыць на ка са вым апа
ра це Ко лік. — 600 зло тых

— Па ча кай це, — тут морж вы цяг нуў 
з пла вак 600 зло тых.

Ко лік вы нес пяць шас ці літ ро вых ка ніст
раў. Мар жы сха пі лі іх і па цяг ну лі ў аў та ма
шы ны. Ма шы ны з пі скам ко лаў спеш на 
ад’ е ха лі.

— Дзі ва кі ней кія, не лепш па па рыц ца 
ў лаз ні, чым сь ці мер з нуць го лым на ма ро
зе, — здзі віў ся Ко лік

— І сла быя га ло вы ў іх. Што ж трыц цаць 
літ раў на трыц цаць ча ла век, — уз дых нуў 
То лік.

А над ле сам на да лей уз но сіў ся гу сты 
дым і са лод кі пах са ма гон кі. У пар ні ку буль
ка та ла ва ра ная са ма гон ка, а То лік і Ко лік 
із ноў ча ка лі но вых клі ен таў гэ та га ма гіч на
га на піт ку, ля кар ства на ўсе хва ро бы, баль
за му для гор ла і ду шы. А да са ма го нач кі 
доб ра бы ло б з’ес ці бе лае са ла і за ку сіць 
ква ша ным агу роч кам з боч кі. Але што 
зро біш! На Пад ляш шы ад не каль кіх га доў 
нель га га да ваць сві ней...

ГА РАД СКІЯ
За ха це ла ся То лі ку і Ко лі ку га рад ско га 

жыц ця. За ту жы лі па на тоў пах лю дзей, 
па шум лі вых га рад скіх ву лі цах поў ных 
аў та ма бі ляў. Ра шы лі па кі нуць свой пу сты 
га ра доц кі лес, а сваю фаб рыч ку са ма гон кі 
пе ра вес ці ў Бе ла сток. Уста ля ва лі ся ў ра
ё не Дзе сян ці ны на ву лі цы Ха ле ры, 56/49, 
у трох па ка ё вай ква тэ ры. З вё скі пры вез лі 
двое сві ней, якіх раз мяс ці лі на бал ко не. Ку
рэй па мес ці лі на кух ні, а ка ро ва пас ві ла ся 
ка ля блё ка. Ка лі прый ш ла зі ма, ка ро ве ку
пі лі аг ра мад ны ло жак і раз мяс ці лі яе ў са ло
не. Се на, збож жа і сеч ку тры ма лі ў спаль ні, 
а буль бу ў пад ва ле, дзе ўста ля ва лі пар нік, 
які ад на ча со ва ва рыў буль бу і са ма гон ку. 
Га рад скія лю дзі спа чат ку з за ці каў ле нас цю 
гля дзе лі на сва іх но вых су се даў, а пас ля 
амаль што дзень ста ла пры яз джаць да іх 
па лі цыя:

— Гра ма дзя нін Ана толь Ці ва нюк? 
— пры ві таў у дзвя рах па лі цы янт.

— Так, а што?
— Тут да нас дай шлі скар гі ад ва шых су

се дзяў, што на бал ко не сві ней га ду е це.
— Ну і што тут дзіў на га? Воль на му во ля!
— Дай ш ла скар га, што з ва шай ква тэ ры 

смяр дзіць сві ным гно ем.
— Ну што вы, усе мае свін ні я ку паю тры 

ра зы ўдзень.
— Дай ш ло да нас, што ка ро ва ў са ло не 

ра зам з ва мі ў лож ку спіць.
— Ну і спіць. Я ка ро ве куп ляю пам пер

сы, якія мя няю пяць ра зоў удзень. У нас 
усё гі гі е ніч на...

— ... Ну і ку рэй за вя лі...
— Ку ры гэ та най мен шая праб ле ма, ма

ла сра юць і за ла тыя яй кі ня суць.
— За ла тыя ды яш чэ здзяй с ня юць тры 

жа дан ні...
— Не ве ру, па ка жы це — па ці ка віў ся па

лі цы янт.
То лік пай шоў на кух ню і ад туль пры нёс 

ко шык за ла тых яек, якія раз га ва ры лі ся:
— Ка му жа дан не?
— Ка му жа дан не?
— Ка му жа дан не?
Тут пра мо віў Ко лік:
— Спа кой! Гэ та не кан цэрт па жа дан няў 

на Ра дыё Ра цыя. Зра бі це так, каб да нас 
пе ра ста ла пры яз джаць па лі цыя і га рад ская 
страж. А дру гое жа дан не, каб га рад скія 
лю дзі ў нас ста лі за вя лі кія гро шы куп ляць 
на шу са ма гон ку, свой скае ма ла ко, мя са, 
сыр і хлеб. І зра бі це так, каб мы з То лі кам 
па бу да ва лі вя ско вы ра ён у Бе ла сто ку.

Яй ка ў ко шы ку ўскрык ну лі хо рам:
— Хай так бу дзе! Хай так бу дзе! Хай так 

бу дзе!
І з гэ тай па ры Ко лік і То лік ста лі на столь

кі ба га ты мі, што за свае гро шы раз бу ры лі 
ўсе блё кі ў Бе ла сто ку, а на іх мес ца па ста
ві лі драў ля ныя ха ты гон тай кры тыя, хля вы 
і ста до лы. Бе ла стоц кія пар кі па мя ня лі на 
лу гі і па лі. Ва кол ра кі Бе лай пас ві лі ся ко ні, 
ка ро вы і авеч кі. У са май ра цэ за вя лі рыб 
і ра каў. У Бе ла сто ку лю дзі за бы лі раз маў
ляць паполь ску. Усе раз маў ля лі на ўсіх 
ды я лек тах Пад ляш ша.

— Гэ та я ра зу мею га рад ское жыц цё, 
— з уце хай ска заў То лік

— Раз жы лі ся мы, брат, дык з го ра да зра
бі лі вё ску, — ус міх нуў ся Ко лік.

— Усё вяр ну ла ся на сваё мес ца.
І так Бе ла сток стаў ад ной вя лі кай вё

скай. З ган д лё вых га ле рэй То лік і Ко лік 
па ра бі лі рын кі, на якіх іх пра цаў ні кі пра да
ва лі сві ней, ко ней, ка роў і быч коў. На сель
ска гас па дар чай бір жы па ву лі цы Ан дэр са 
пра да ва лі са да ві ну і га род ні ну. У бе ла стоц
кай опе ры ла дзі лі му зы кі, на якіх іг ра лі на
род ныя фолькка пэ лы з уся го Пад ляш ша. 

Бе ла сток на вед ва лі ту ры сты з уся го све ту 
і дзі ва ва лі ся, што ёсць яш чэ на све це та кое 
мес ца, дзе мож на ку піць зда ро вую яду без 
кан сер ван таў, вы піць сап раў д ную са ма
гон ку ды па слу хаць пад ляш скую фольк
му зы ку. Да та го ў Бе ла сто ку ўжо не бы ло 
прэ зі дэн та, толь кі сол тыс, ха ця Бе ла сток 
на ліч ваў ужо тры мі льё ны жы ха роў і быў 
най боль шым го ра дам у Поль ш чы. У Бе ла
сток пе ра ся ля лі ся за пра цай лю дзі з усёй 
Еў ро пы, а перш за ўсё эміг ран ты, якія 
двац цаць га доў та му вы е ха лі з Пад ляш ша. 
Ме на ві та яны вяр та лі ся ў род нае ста рон не. 
Бе ла сток рас ц ві таў го ма нам ма ла дых пад
ля шу коў, бе ла ру саў, ук ра ін цаў і ру сі наў. 
А ста рыя бе ла ста ча не це шы лі ся, што іх Бе
ла сток усё раз ра ста ец ца і раз ра ста ец ца на 
но выя ха ты, па над вор кі, хля вы і ста до лы. 
Усе пе ра се лі з аў та ма шын на фур ман кі, 
зап рэ жа ныя ў ко ней. У Бе ла сто ку бы ло 
так са ма кры ху і па ля каў але яны ў на тоў пе 
ся дзе лі ці ха як мыш пад мят лою.

ВЯ СКО ВЫЯ 
СЭ ЛЕБ РЫ ЦІ
То лі ка і Ко лі ка за пра сі лі ў вар шаў скае 

тэ ле ба чан не для ўдзе лу ў токшоў. Сяр гей 
Га лі вуд скі бу дзе іх прэ зен та ваць.

— Урэш це нас да ца ні лі! — па цёр ру ка мі 
Ко лік

— Як мы там па ка жам ся, што ска жам? 
— хва ля ваў ся Ко лік

— Не бой ся, най важ ней шае быць са
бою.

І так на шы ня стом ныя са ма гон ш чы кі 
з га ра доц ка га ле су ап ра ну лі но выя фу
фай кі, ват ныя на га ві цы, блі ску чыя чор ныя 
лям ца вы вя бо ты, а так са ма ску ра ныя ву
шан кі. На во чы на дзе лі чор ныя аку ля ры. 
Да ве да лі ся, што бу дуць у свят ле юпі та раў. 
І па да лі ся на фур ман цы з ка нём у ста лі цу. 
Па да ро зе ў Вар ша ву мі на лі вё скі ка ля 
Лом жы, Зам б ра ва і дзі ва ва лі ся.

— Гля дзі які вя лі кі кал гас, — са здзіў лен
нем ка заў Ко лік на вё ску ка ля Зам б ра ва.

— Гэ та не кал гас, але фер ма, — па праў
ляў сяб ра То лік.

Еха лі ў Вар ша ву амаль тры тыд ні. Пры 
ву лі цы Ва ра ні ча звя за лі ка ня, пад мы зу 
ўча пі лі мя шок з аў сом, а зза ду ра зас ла лі 
са ло му.

— Ну і мы ў ста лі цы. — То лік за хап ляў ся 
вя ліз ны мі хма ра чо са мі.

Ля ўва хо да ў бу ды нак тэ ле ба чан ня за
ча піў іх ахоў нік, але ка лі То лік з Ко лі кам 
па ка за лі свае „VIPбі ле ты” і бес п раб лем на 
з’я ві лі ся ў сту дыі „Сяр гей Га ліву д скі шоў”.

— Пры ві тай ма на шых гас цей з Пад ляш
ша, — уск рык нуў вя ду чы, а на тоўп пуб лі кі 
грым нуў бур ны мі воп ле ска мі. — Іх са ма
гон ку п’ е ўся Поль ш ча, ад гор да мо ра, ад 
за ха ду да ўсхо ду, усе едуць да іх... Што там 
Поль ш ча, увесь свет. Ра ска жы це, ад куль 
вы пры е ха лі?

— Мы пры е ха лі з Га рад ка... — гор да 
ска заў То лік

Тут раз да лі ся бур ныя ап ла дыс мен ты 
ў сту дыі.

— Як па ча ла ся ў вас пры го да з са ма гон
кай?

— Што ж ма гу ска заць, гэ тае хо бі ў нас 
ге не тыч нае — гнаў баць ка, гнаў дзед, пра
дзед, прап ра дзед, усе гна лі... — шчы ра 
пры знаў ся Ко лік, а на яго чор ных аку ля рах 
зі ха це ла свят ло юпі та раў.

— Ска жы це рэ цэпт на са мую смач ную 
са ма гон ку?

— 1410.
— Гэ та год біт вы пад Грун валь дам... 

— здзі віў ся вя ду чы.
— Не, кі ла грам цук ру, ча ты ры літ ры ва

ды і дзе сяць гра маў драж джэй.
— Эгэ, спрыт на вы пры ду ма лі ў гэ тым 

ва шым га ра доц кім ле се. А з ча го мож на 
гнаць са ма гон ку?

— Апош нім ча сам мы гна лі са ма гон ку 
з цу кер каў. А мож на прак тыч на з уся го. Су
сед гнаў са ма гон ку на ват з ма ла ка.

— Гэ та ж ку мыс ат ры ма ец ца, та тар ская 
са ма гон ка... — пе рар ваў вя ду чы.

— Не, гэ та на ша пад ляш ская са ма гон
ка, — упі раў ся Ко лік.

Пуб лі ка ша ле ла ў сту дыі, аж То лік зняў 
ву шан ку, бо ат мас фе ра ста ла га ра чай.

Вя ду чы аб кід ваў іх хіт рым зро кам і ла віў 
іх за сло ва.

— А ці вы пі лі куп чую га рэл ку?
— Ну што ты, дур ня ро біш?! — уз бу рыў

ся Ко лік. — На Пад ляш шы ніх то га рэл кі не 
куп ляе. Ад куп чай на дру гі дзень маз гаў ня 
ба ліць. Гэ ты ну мар на Пад ляш шы не пя рой
дзе.

— Я п’ю ві скі, — ска заў вя ду чы Га лі вуд
скі.

— Ві скі ан г лі ча не на здох лых мы шах 
го няць.

— Бууу, — за роў на тоўп. — То лік і Ко
лік — на шы ге роі! — скан да ваў на тоўп. 
— То лік і Ко лік на шы ге роі!

— А я люб лю ка ньяк, — на да лей То лі ку 
і Ко лі ку іг раў на нер вах Сяр гей Га лі вуд скі.

— Ві скі і ка ньяк п’е толь кі ду рак, — кры
чаў на тоўп. — Са ма гон ка мае сваё, па ёй 
цві це жыц цё.

То лік шап нуў Ко лі ку:
— Уця кай ма стуль! Тут столь кі на ро ду, 

што не на по ім яго ад ной боч кай са ма гон кі!
І так на шы ге роі ўцяк лі як най хут чэй да 

фур ман кі. А по тым ка ня сце ба ну лі ба там 
і, гай да на Пад ляш ша, у га ра доц кі лес. 
На Пад ляш шы лю дзі доў га ра сказ ва лі, 
што ба чы лі То лі ка і Ко лі ка ў вар шаў скім 
тэ ле ба чан ні. Ста лі яны слаў ныя на ўсё 
Пад ляш ша і неў за ба ве ста лі раз да ваць аў
тог ра фы, ха ця абод ва за кон чы лі ча ты ры 
кла сы цар скай шко лы і пры го жа пі саць не 
ўме лі.

СА МА ГОН-БЭНД
То лік і Ко лік ра шы лі ства рыць гурт пад

ляш скай пес ні і тан ца і наз ваць яго „Са ма
гонБэнд”. За ха це ла ся ім спя ваць, іг раць 
ды раз ве ся ляць на шу пад ляш скую пуб лі ку. 
То лік іг раў на гар мо ні ку, а Ко лік рэ заў на 
гі та ры.

Спя ва лі на шы на род ныя пес ні на фэс
це ка ля Се мя ноў ска га во зе ра. Іх та лент 
заў ва жыў ме не джар Сла вік Гар ба нюк 
з Бе ла сто ка. Абя цаў ім за пі саць аль бом 
у сту дыі.

— Слаў ны мі бу дзе це на ўвесь свет. 
Ва шы пес ні бу дуць гу чаць на ра дыё і ў тэ
ле ба чан ні.

То лік і Ко лік адзе лі но выя фу фай кі і ват
ня кі, блі ску чыя лям ца выя бо ты і ску ра ныя 
ву шан кі, узя лі з са бой гар мо нік і гі та ру і па
е ха лі ў Бе ла сток ска рыць увесь свет. Для 
двух са ма гон ш чы каў пра езд по ез дам з Га
рад ка ў Бе ла сток быў тым жа са мым, што 
і на ве дан не НьюЙор ка. Пе рад ві зі там у сту
дыі кож ны з іх па цяг нуў глы ток са ма гон кі 
і з’я ві лі ся но выя пер с пек ты вы на му зыч ную 
кар’ е ру.

— Трэ ба перш за ўсё спя ваць пес ні 
з хам скім тэк стам і ба дзё ры мі ме ло ды я мі, 
— заў ва жыў То лік.

— Трэ ба спя ваць тое, што хо ча на род, 
— пад к рэс ліў Ко лік

— Му зы ка му сіць вып лы ваць з глы бі ні 
сэр ца, — ска заў То лік

— Хай нат х нен нем бу дзе нам са ма гон
ка, — уск рык нуў Ко лік

Му жы кі се лі ў аў то бус га рад ско га тран
с пар ту ну мар 21 і пры е ха лі ім на ву лі цу 
Сал да таў Прак ля тых, 65. Там зна хо дзі ла
ся сту дыя „Кар ні шон Рэ кордс”. Пры ві таў іх 
Сла вік Гар ба нюк:

— Ну і на шы зор кі пры е ха лі!
— Сён ня мы да мо та бе ча ду!
І пры сту пі лі да спра вы. Раз мяс ці лі ся 

ў сту дыі ся род мік ра фо наў. На ву шы на дзе
лі на вуш ні кі і па ча ло ся! То лік рэ за нуў поль
ку на гар мо ні ку, а Ко лік стаў вы мя таць на 
гі та ры. Абод ва зас пя ва лі:

— Раз ска за ла ба ба дзе ду:
Я ў Аме ры ку па е ду.
От, дур ная ты, п***а,
Там не хо дзяць па яз да!
Ка лі іг ра лі і спя ва лі, Гар ба нюк за піс ваў 

іх за шы бі най сту дыі. Це шыў ся, што ў гэ
тых двух ся ля нах ад крыў вя лі кі та лент. 
Ве даў, што аль бом з іх пес ня мі ку піць усё 
Пад ляш ша. Што там Пад ляш ша — увесь 
свет па зна ёміц ца з пес ня мі са ма гон ш чы
каў! О, аль бом на за ве „Пес ні пад ляш скіх 
са ма гон ш чы каў”. А му жы кі да лей спя ва
лі:

— За са ма гон кі сто грам,
Увесь свет ад дам,
Са ма гон ка доб рая на сму так і жаль,
З ёю най леп шы баль!
І так То лік і Ко лік за пі са лі свой пер шы 

ў жыц ці аль бом. З’ез дзі лі ўвесь свет, 
але із ноў вяр ну лі ся ў га ра доц кі лес та му, 
што ўсю ды доб ра, але ў род най ха це най
лепш.

vЮр ка БУЙ НЮК
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140 га доў з дня на ра джэн ня

Гасана Канапацкага

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Дзе яч бе ла ру ска га вай ско ва га і на цы
я наль на га ру ху Га сан Ка на пац кі на ра дзіў
ся 25 лю та га 1879 г. у Мін ску. Па хо дзіў са 
шля хец ка га ро ду та тар ска га па хо джан ня. 
Сын ка леж ска га асэ са ра Аму ра та Ка на
пац ка га.

Га сан Ка на пац кі ат ры маў аду ка цыю 
ў По лац кім ка дэц кім кор пу се. Пас ля 
скон чыў Пе цяр бур г скую ар ты ле рый скую 
шко лу імя кня зя Кан стан ці на (1897). Быў 
ста рэй шым афі цэ рам у Ру скай ім пе ра
тар скай ар міі ў За бай каль скай ак ру зе. 
Ка на пац ка му да вя ло ся ўдзель ні чаць 
у ра сій скаяпон скай вай не 19041905 гг., 
пас ля ў Пер шай су свет най вай не. Быў уз
на га ро джа ны цар скі мі ор дэ на мі. У 1909 г. 
яму прыс во і лі зван не ка пі та на і на кі ра ва лі 
ў Бла га веш чанск, дзе ён ка ман да ваў спа
чат ку ад ной з ба та рэй Бры га ды па ля вой 
ар ты ле рыі, а паз ней і ўсім гэ тым злу чэн
нем. У 1910 г. ажа ніў ся з 22га до вай Але
най Ілья шэ віч. Паз ней бы ла служ ба ў Ха
ба раў ску і Ка лу зе. У 1913 г. на ра дзі ла ся 
дач ка Та ма ра.

У 1917 г. у ран гу пал коў ні ка ка ман да
ваў 69й ар ты ле рый скай бры га дай За ход
ня га фрон ту. У час вай ны быў ат ру ча ны 
га за мі, ле ка ваў ся і слу жыў у Мін ску ў эва
ку а цый ным пун к це (тра венькаст рыч нік 
1917 го да). 10 траў ня 1918 г. па рас фар ма
ван ні 69й ар ты ле рый скай бры га ды здаў 
гро шы і да ку мен ты Ма скоў ска му аб лас но
му ка мі са ру вай ско вых спраў і вяр нуў ся 
ў Мінск.

22 каст рыч ні ка 1919 г. увай шоў у склад 
Бе ла ру скай вай ско вай ка мі сіі, пры зна ча ны 
гет ма нам Бе ла ру скіх вай ско вых ад дзе лаў. 
У лі ста па дзе 1920 г. ад дзе лы пад ка ман да
ван нем Ка на пац ка га бы лі на поль скабаль
ша віц кім фрон це, а ў снеж ні ўдзель ні ча лі 
ў ба я вых дзе ян нях пад Слуц кам.

У 1920 г. Ка на пац кі пе ра е хаў у Віль ню. 
Браў ак тыў ны ўдзел у бе ла ру скім ру ху: 
быў на мес ні кам стар шы ні Ра ды ста рэй

шых Бе ла ру ска га му зыч надра ма тыч на га 
гур т ка і сак ра та ром Бе ла ру ска га гра ма
дзян ска га саб ран ня (БГС). Пас ля ра ско лу 
ў БГС 21 ве рас ня 1924 г. быў на мес ні кам 
стар шы ні ва ўтво ра най Ча со вай бе ла ру
скай ра дзе (да кра са ві ка 1925 г.), якая 
суп ра ца ва ла з поль скі мі ўла да мі, суп раць
ста я ла Бе ла ру ска му па соль ска му клу бу. 
У гэ ты час па зна ёміў ся і зблі зіў ся з та кі мі 
асо ба мі як Фран ці шак Алях но віч, Ар сень 
Паў лю ке віч, Ма кар Краў цоў (Кас це віч), 
быў сяб рам та ва ры ства „Бе ла ру ская хат
ка” ў Віль ні.

На з’ез дзе За ход няй Бе ла ру сі 2628 чэр
ве ня 1926 г., які склі ка ла Ча со вая бе ла ру
ская ра да, удзель ні чаў як прад стаў нік та ва
ры ства „Прась ве та”. З 21 лі ста па да 1927 г. 
па 2 кра са ві ка 1928 г. — кі раў нік рэ дак
цыі ча со пі са „Бе ла ру скі рад ны”. З 1937 г. 
пра ца ваў у бух гал тэ рыі Зем ска га бан ка. 
У 19411943 гг. быў стар шы нёй баць коў
ска га ка мі тэ та Бе ла ру скай гім на зіі ў Віль ні, 
пі саў фе лье то ны ў „Бе ла ру скі го лас”.

У дру гой па ло ве 1944 г. у Віль ні Га сан 
Ка на пац кі быў арыш та ва ны НКВД і да
стаў ле ны ў тур му ў Мінск. Там ён пра вёў 
амаль год. У той жа час за да па мо гу жаў
не рам Ар міі Кра ё вай бы ла арыш та ва ная 
і яго ста рэй шая дач ка Та ма ра. Ад нак 
урэш це іх ад пус ці лі ў 1946 г. У чэр ве ні 
1946 г. ра зам з сям’ ёй Ка на пац кі вы е хаў 
у Поль ш чу ў го рад Быд гашч. У яго бы ло 
двое дзя цей — дач ка Та ма ра і сын Ма цей. 
Бу ду чы моц на хво рым пас ля зня во лен ня 
ў са вец кай тур ме пал коў нік Га сан Ка на
пац кі па мёр 11 траў ня 1953 г. Па ха ва ны 
на ка му наль ных мо гіл ках у Быд гаш чы па 
ву лі цы Кцынь скай.

У 2011 го дзе ў Быд гаш чы бы ла ўста ноў
ле на ме ма ры яль ная шыль да ў па мяць бе
ла ру ска га дзе я ча та тар ска га па хо джан ня, 
які прыс вя ціў сваю гра мад скапа лі тыч ную 
дзей насць на ка рысць воль най Бе ла ру сі.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ка лі лі чыць бяс с п рэч най іс ці ну, што біз
нес вель мі ад чу валь ны на ўся ля кія наст роі 
ў гра мад стве, то мож на рас цэнь ваць як доб
ры знак та го, што ў Бе ла ру сі шмат якія фір
мы па ча лі з боль шай па ва гай ста віц ца да бе
ла ру скай мо вы. Бо гэ та зна чыць, што і ў бе
ла ру скім гра мад стве з’я віў ся ней кі боль шы 
за пыт на бе ла ру скую мо ву. Ка лі са праў ды 
гэ та так, то з’яў лен не сай таў раз на стай ных 
фірм, дзе пры сут ні чае бе ла ру ска моў ная 
вер сія, ужо не ўспры ма ец ца як звы чай нае 
жа дан не ней ка га прад п ры маль ні ка пры цяг
нуць да ся бе ўва гу, бо гэ та мож на лі чыць 
пра я вай ім к нен ня спа да бац ца бе ла ру ска
моў на му па куп ні ку ці па куп ні ку, які ад чу вае 
ней кі сан ты мент да бе ла руш чы ны.

Ад ным з та кіх сай таў, на якім не так даў
но ўзнік ла бе ла ру ска моў ная вер сія, з’яў ля
ец ца вір ту аль нае прад стаў ні цтва фір мы 
„Са мае маё”, якая шые і пра дае роз ныя, як 
яна выз на чае, „пры го жыя ды зруч ныя рэ чы, 
што да па ма га юць ар га ні за ваць і пад трым
лі ваць па ра дак”. Каб да ве дац ца, што да
па ма гае па рад ку, вар та за зір нуць на сайт 
кам па ніі, які мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се 
https://sa ma e mae.by.

„Мы пры дум ля ем і шы ем пры го жыя фун к
цы я наль ныя рэ чы, пры да па мо зе якіх ар га ні
за цыя пра сто ры і пад трым ка па рад ку до ма, 
у да ро зе ці на пры ро дзе ро бяц ца прас цей
шы мі. Кан ку рэн т ная пе ра ва га вы ра баў мар
кі «Са мае сваё» — ра шэн не кан к рэт най за
да чы + се рыя не вя лі кіх іна ва цый у кож ным 
пра дук це: пра ду ма ная вык рай ка і хіт рая 
тэх на ло гія збор кі ці кры ху больш зруч ная 
руч ка і но вая ўзмоц не ная ніт ка. Праз ува
гу да та кіх дро бя зяў мы фар мі ру ем якасць 
і па каз ва ем сваё стаў лен не да па куп ні коў”, 
— ад зна ча ец ца ў са мап рэ зен та цыі мар кі 
ў руб ры цы „Са мае маё”, вый с це на якую, як 
і на ўсе ін шыя, зна хо дзіц ца ўвер се цэ ла га 
вы яў лен ня.

Ула даль ні кі фір мы сцвяр джа юць, што 
яны не вы раб ля юць га ма каў, тор баў ці 
чах лоў, а рас п ра цоў ва юць вы ра быін тэр
фэй сы, якія вы ра ша юць хай і не вя лі кія, але 
вель мі важ ныя для кож на га ча ла ве ка праб
ле мы.

Каб па зна ёміц ца з тым, што ж пра па нуе 
па куп ні кам „Са мае маё”, вар та за зір нуць на 
ста рон ку „Ка та лог”, якая ідзе пер шай у пе
ра лі ку ўсіх вый с цяў на руб ры кі. Там мы ўба
чым раз на стай ныя га ма кі, мяк кія пе на лы, 
мі скі з тка ні ны, га ман цы, тор бач кі. Так са ма 
ма ец ца пра па но ва па на ня сен ні на пра дук
цыю лю бо га ла га ты па, які за мо віць клі ент.

Да го на ру фір мы вар та ад зна чыць, што 
яна ад чу вае ней кую са цы яль ную ад каз
насць, і та му пры мае ўдзел у пра ек тах, якія 
на кі ра ва ны на да па мо гу хво рым ці жы вё
лам. Так, на ста рон цы КСА (аб рэ ві я ту ра, 
якая ча мусь ці не рас шыф роў ва ец ца) рас па
вя да ец ца, што „Са мае маё” пад т рым лі вае 
пра ект car dio.to day, дзе ап роч рэ гу ляр ных 
пуб лі ка цый аў тар скіх ма тэ ры я лаў вы пу ска
юц ца бра шу ры се рыі «Біб лі я тэ ка сар дэч ні
ка» і — пры пад т рым цы Мі ні стэр ства ахо вы 
зда роўя — пра цуе кар дыяпат руль «Зда
роўе ў ку бе». Так са ма фір ма да па ма гае 
са ба камін ва лі дам. На пры клад, там рас п ра
ца ва лі ад мыс ло выя пад цяж кіха дун кі, у якіх 
са ба ка з праб ле ма мі хры бет ні цы змо жа пе
ра соў вац ца.

Па коль кі „Са мае маё” прад стаў ляе па куп
ні ку ўлас на зроб ле ныя рэ чы, то, зра зу ме ла, 
шу кае тых, хто ў пер шую чар гу мо жа неш та 
па шыць. Пра ва кан сіі хо дзіць у ад най мен
най пад руб ры цы. Праў да, ула даль ні кі фір
мы, якія шу ка юць шва чак, кры ху акан фу зі
лі ся, бо пе рак ла лі з ру скай мо вы „швей ные 
бри га ды” як „ша вец кія бры га ды”. Маг чы ма, 
ка лі ім нех та пад ка жа, яны вып ра вяць да
дзе ную па мыл ку.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Ра да го ра да 7 лю та га на не чар го вым 
па ся джэн ні пры ня ла зап ра па на ва ную бур
га міст рам па ста но ву ў спра ве ІV Гай наў
ска га мар шу па мя ці вык ля тых жаў не раў. 
Ад нак пе рад га ла са ван нем рад ныя ад 
клу ба ПіС за чы та лі сваю за я ву, у якой кры
тыч на аца ні лі склі кан не не чар го вай се сіі, 
пат ра ба ва лі ар га ні за ваць бур га міст рам 
га рад ское свят ка ван не ў го нар вык ля тых 
жаў не раў і вый ш лі з се сіі. У пры ня тай па
ста но ве рад ныя ад да лі па ша ну ах вя рам 
ат ра да Ра му аль да Рай са «Бу ра га» і зап
ра ці ві лі ся ўслаў лен ню яго як ге роя пад час 
гай наў скіх мар шаў. Звяр ну лі ся так са ма 
да мі ніст ра ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра
цыі Іа а хі ма Бру дзін ска га з пра па но вай за
ба ра ніць ма ні фе ста цыі, якія паг ра жа юць 
доб рым су ад но сі нам гра ма дзян роз ных 
на цы я наль нас цей і ве ра выз нан няў. Бур
га містр Гай наў кі Ежы Сі рак не даў зго ды 
ар га ні за ваць ІV Гай наў скі марш па мя ці 
вык ля тых жаў не раў, як зра біў гэ та два 
га ды та му. Бур га містр, між ін шым, за я віў, 
што не зга джа ец ца на марш, па коль кі Пра
ку ра ту ра ў Бе ла сто ку вя дзе рас с ле да ван
не ў спра ве па даз рэн ня ў пра па ган да ван ні 
пад час мі ну ла год ня га мар шу не даз во ле
ных у Поль ш чы сім ва лаў і зак лі кан ня да 
ня на віс ці на на цы я наль най і рэ лі гій най гле
бе. Удзель ні кі па пя рэд ніх мар шаў ус лаў ля
лі Ра му аль да Рай са «Бу ра га», ад каз на га 
за па цы фі ка цыю вё сак на Гай наў ш чы не 
і Бель ш чы не і смерць мір ных жы ха роў, 
у тым лі ку жан чын і дзя цей, што вык лі кае 
су пра ціў у вя лі кай част кі гра мад ства Гай

наў кі, дзе жы вуць наш чад кі ах вяр ат ра да 
«Бу ра га». Ар га ні за та ры мар шу ра шэн не 
бур га міст ра Гай наў кі аб скар дзі лі і ў вы ні ку 
Ак ру го вы і Апе ля цый ны су ды ў Бе ла сто ку 
ад хі лі лі за ба ро ну бур га міст ра. У аб г рун
та ван ні су ды, між ін шым, удак лад ні лі, 
што пра ва на ар га ні за цыю дэ ман ст ра цый 
і пуб ліч на га вы яў лен ня сва іх мер ка ван няў 
мож на аб мя жоў ваць толь кі ў вык люч ных 
аб ста ві нах. На пла ка тахзап ра шэн нях на 
ІV Гай наў скі марш па мя ці вык ля тых жаў
не раў па я віў ся зды мак Ра му аль да Рай са 
«Бу ра га», які ўслаў ляў ся ўдзель ні ка мі па

пя рэд ніх мар шаў як ге рой, што бы ло наз
ва на, між ін шым, пра ва ка цы яй.

ІV Гай наў скі марш па мя ці вык ля тых 
жаў не раў, які ла дзіў ся па фар маль най іні
цы я ты ве Бар ба ры Па ля шук, ад быў ся 23 
лю та га згод на з пла нам. Вый шаў зпад 
кас цё ла Уз вы шэн ня Свя то га Кры жа 
ў Гай наў цы, прай шоў ву лі ца мі 3га Мая, 
Сця па на Ба то рыя, ай ца Ан то нія Дзе вя
тоў ска га, ка ля Свя таТро іц ка га са бо ра 
і за вяр шыў ся по бач Гай наў ска га до ма 
куль ту ры і са бо ра пе рад су бот няй уся ноч

най ба га служ бай. На ча ле мар шу іш лі 
асо бы, якія нес лі тран с па ран ты з ло зун
гам На цы я наль най Гай наў кі і з над пі сам 
«Cześć i chwa ła bo ha te rom», дзе по бач Да
ну ты Се дзі куў ны «Ін кі» і ін шых вык ля тых 
жаў не раў, бы ла вы я ва Ра му аль да Рай са. 
Удзель ні кі мар шу нес лі белчыр во ныя 
сця гі, сця гі ОNR і го лас на вык рык ва лі 
ло зун гі «To my, to my, Po la cy», «Bóg, ho nor 
i oj czyz na», «Precz z ko mu ną», «Wiel ka Pol-
ska chrześ ci jań ska», а паз ней так са ма 
«Bu ry, Bu ry — nasz bo ha ter» і ін шыя. 
Рэ кан ст рук цый ная гру па іш ла ў кан цы 
мар шу, які ахоў ваў ся вя лі кай коль кас цю 
па лі цы ян таў. Гай на вя не ў роз ным уз рос
це і прад стаў ні кі СМІ іш лі збо ку мар шу, 
па тра ту а рах, а па між імі і ўдзель ні ка мі 
мар шу іш лі па лі цы ян ты. Ка ля скры жа ван
ня ар хі е пі ска па Мі ра на, яш чэ на ву лі цы 
Сця па на Ба то рыя, саб ра лі ся дзя сят кі пра
тэ сту ю чых су праць мар шу чле наў ру ху 
«Гра ма дзя не РП», якія тры ма лі ў ру ках 
бе лыя ру жы і тран с па рант з ло зун гам 
«Bu ry nie jest bo ha te rem». На пі са лі на да
ро зе «79 ofiar» і пас ля ра скі ну лі на гэ тым 
над пі се ру жы. Зра бі лі яны спро бу за тар
ма зіць марш і боль шасць з іх се ла ўпо
пе рак ву лі цы на ас фаль та вым па лат не. 
Па лі цы ян ты ста лі зно сіць пра тэ сту ю чых 
на бок. Та кім спо са бам зра бі лі воль най па
ло ву да ро гі і адзін тра ту ар, які мі прай шоў 
марш. Пе рад Гай наў скім до мам куль ту ры 
марш быў рас пуш ча ны, а яго ўдзель ні кі 
пе рай ш лі ў Гай наў скі дом куль ту ры, дзе 
ў кан цэр т най за ле ад бы ла ся су стрэ ча з гі
сто ры кам Леш кам Жаб роў скім.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
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.
1. вы дат ны лёт чык, май стар па вет ра на га бою = 5 _ 6 _;
2. сказ Ка ра на ў... ма ят ні ку = 11 _ 1 _ 10 _;
3. ура чы сты верш у... во да ры = 13 _ 19 _ 20 _;
4. без вы ход нае ста но віш ча = 7 _ 8 _ 4 _ 3 _ 2 _;
5. спар т с мен на кань ках з клюш кай = 9 _ 18 _ 12 _ 14 _ 15 _ 16 _ 17 _.

(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 5 ну ма ра
Бу ла ва, ве цер, Лодзь, па зы ка, Ур, чыс ці ня.
Ра шэн не: Не ву чы ры бу пла ваць а зло дзея крас ці.

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

(22.03. — 20.04.) Ка лі ін шыя па па да юць, 
ты дой дзеш да мэ ты. Толь кі не спя шай ся за над-
та, каб не згу біць ка хан ня. 3.03. бя ры спра вы 
ў свае ру кі. 3-5.03. бу дзеш за сы па ны не сва ёй 
ра бо тай. Старт у но вы ме сяц мо жа быць вель мі 
цяж кім. 7.03. гля неш на ўсё свя жэй шым во кам 
— ра шэн не меў як ру кой па даць! Дзве дэ ка ды 
бу дзеш сла бей шы, не на туж вай ся.

(21.04. — 21.05.) Паз бу дзеш ся та го, што та-
бе вель мі мя шае і рас пус ціш кры лы. Здзей с ніш 
свае ма ры. Ад к ры еш ся на но вае. Лю боў нае 
жыц цё мо жа ў са ка ві ку ста ць на га ла ве. З 7.03. 
зор кі спры я юць ра ман тыч ным су стрэ чам. Бу-
дзеш поў ны энер гіі і ах во ты да са пер ні цтва, 
возь меш го лас на схо дах, па ка жаш свае за ду-
мы; не бой ся кры ты кі, пап раў іх, прад ста віш 
у апош нія дні ме ся ца. Не афар м ляй важ ных 
спраў (ад 5.03 аж да 27.03).

(22.05. — 22.06.) 5-7.03. маг чы мы эма цы я-
наль ны кры зіс. Сіл та бе хо піць, ха ця суст рэ неш 
ней кія цяж кас ці, які ўсклад няць твае пла ны. Заз-
зя еш у кож най кам па ніі. Но выя пра фе сій ныя 
вык лі кі. Вар та пад ву чыц ца, здаць эк за ме ны. Ад 
5 да 27.03. пе ра ар га ні зуй мес ца пра цы. Зад-
бай аб доб ры сон.

(23.06. — 23.07.) Цяр п лі ва ча кай мо ман ту, 
а ка лі прый дзе, дзей ні чай ас ця рож на — бу дзе 
пос пех. Зор кі спры я юць тва ім пра ек там і па-
ма га юць паз быц ца «хва стоў». 5.03. за піс вай 
сны. Па чуц ці мо гуць ажыць з 7.03. 5-27.03. 
шан цы на но ва склас ці ад но сі ны з сяб ра мі і рад-
нёй. Ма ла дзік Ме ся ца 5-7.03. па мо жа пад няць 
твор чыя за дан ні і да сяг нуць пра фе сій нае за да-
валь нен не. Най важ ней шыя спра вы афар м ляй 
у дзвюх пер шых дэ ка дах.

(24.07. — 23.08.) Сар дэч ная ат мас фе ра. 
Рых туй ся да боль ша га вы сіл ку — не пой дзе ён 
упу стую. 5-9.03. не пат рэб на бу дзеш тур ба-
вац ца ста ры мі спра ва мі. До ма спа кой. Іль вы 
з пер шых дзён зна ка бу дуць раз дум ваць, ці не 
пе ра ся ліц ца. Па ра бі кан т роль ныя ме даб с ле да-
ван ні. Каб абяс ст рэ сіц ца, фун да ні са бе ара ма-
тыч ныя ма са жы.

(24.08. — 23.09.) Спра вы па ко цяц ца хут ка 
і спраў на. Цеш ся і не шу кай дзір кі ў цэ лым. Маг-
чы мыя ўсклад нен ні ў су вя зях. У па ры трэ ба «да-
цер ці ся». Бу дзеш тры ва лы і цяр п лі вы. 5-7.03. 
на но ва скла дзеш жыц цё з пар т нё рам. Не аб-
ві на вач вай яго бес пад стаў на, На пра цы лепш 
ні чо га не пад піс вай. Не тры май ся схем. Увесь 
ме сяц да чы нен не з мно гі мі нес па дзя ван ка мі. 
Пра ек ты пад рых та ва ныя да 5.03. трэ ба бу дзе 
па ра біць на но ва. Уск лад нен ні са служ бай зда-
роўя: па мыл кі, кеп скія рэ цэп ты, не тыя ля кар-
ствы, на ча ка еш ся ў чэр гах аж да 27.03.

(24.09. — 23.10.) Не са ро мей ся па каз ваць 
та лен ты, пос пех вель мі бліз кі. Вер нец ца ве ра 
ў сваю каш тоў насць, фай ныя пра фе сій ныя пра-
па но вы. Тва і мі сар дэч ным спра ва мі зай ма ец ца 
Ве не ра! 3.03. му сіш быць дып ла ма там. Сва ёй 
пра цай не бу дзеш вель мі за да во ле ны, на ват ка-
лі ўсё ў па рад ку — з-за твай го пер фек цы я ніз му. 
Не му сіш лі чыц ца з кож най за ла тоў кай, але не 
ша лей. Зва жай на тое, што ясі.

(24.10. — 22.11.) Бу дзеш за да во ле ны тым, 
што ро біш і як пра во дзіш свой сва бод ны час. 
Маг чы мас ці раз вою і рэ а лі за цыі ўлас ных за ці-
каў лен няў. Зной дзеш ава рый ны вы хад у кож-
най сі ту а цыі. Пры ваб лі вай «з га ла вой». Зой-
меш ся кар’ е рай і не змар ну еш ні я кай на го ды, 
каб па вы сіць ква лі фі ка цыі. Скар пі ё ны ІІ дэ ка ды: 
пра ве ры це ся ў нес п ры яль ных аб ста ві нах і на-
ву чы це ся ча гось ці. Най важ ней шыя вы дат кі пла-
нуй на пер шыя і апош нія дні ме ся ца.

(23.11. — 22.12.) Ака ляй ся ін с пі ру ю чы мі 
людзь мі з па зі тыў най энер гі яй. Ра зам зро бі це 
на шмат больш! Ап ты мізм. Па лёг ка ў рэ а лі за цыі 
пла наў. У па чуц цях мож на па ша лець! На пра цы 
за ся родзь ся на аба вяз ках, рэ ва лю цый ныя за ду-
мы ня хай па ча ка юць. З па мыл ка мі і не да роб ка-
мі спраў ляй ся з 5.03., пап раў бра кі, каб не вы-
лез ла гэ та ў апош нюю дэ ка ду са ка ві ка.

(23.12. — 20.01.) Ка нец пра цы, час на доб-
рую за ба ву. З 7.03. пап ра вяц ца ад но сі ны з рад-
нёй. Не ты по выя, здзіў ля ю чыя сі ту а цыі, але да сі 
ра ды. Гэ та не час на пра фе сій ныя зме ны, не 
дзей ні чай не аб ду ма на. Не му сіш тур ба вац ца 
гра шы ма. Больш ру ху.

(21.01. — 19.02.) Зда бу дзеш фай ны во пыт, 
бу дзеш ра біць рэ чы, аб якіх ня даў на не меў зя-
лё на га па няц ця. 3.03. не ўблы тай ся ў ры зы коў-
ны ра ман. 3-5.03. мо жаш доб ра пад за ра біць. 
Са мот на га Ва да лея ча кае ша лё ная па пу ляр-
насць, але не спя шай ся з дэк ла ра цы я мі. Мно-
ства спраў і аба вяз каў; над стаў ляй ву ха. Кан-
ку рэн цыя вель мі вост рая. Мо жаш вый г раць, 
ат ры маць уз на га ро ду; стан дарт твай го жыц ця 
ўзрас це. Аш ча джай нер вы і не ра бі ні чо га 
ў апош нюю хві лі ну.

(20.02. — 21.03.) 5-7.03. зной дзеш свой 
шлях. Але 5-9.03. мо жаш за гу біц ца ся род ілю-
зій і па жа дан няў. Бу дуць шчас лі выя на го ды, ла ві 
іх у па лё це. Час спры яе пра цы, ву чо бе, ад к ры-
ван ню но вых за ці каў лен няў. У па чуц цях слу хай 
ін ту і цыі. Сяб ры не пад вя дуць. Мно га пра цы, 
су стрэч і служ бо вых па ез дак. Ры бы з ІІ дэ ка ды 
заз зя юць ге ні яль ны мі за ду ма мі. Ма рыш пра но-
вую пра цу? Ні чо га не мя няй з 5 да 27.03. Пра-
вер зда роўе.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Ве ча ры на па мя ці 
Юр кі Ту рон ка
18 лю та га ў Вар шаў скім уні вер сі тэ це ад

бы ла ся ве ча ры на па мя ці Юр кі Ту рон ка, які 
па мёр 2 сту дзе ня г.г. Ла дзі лі яе Бе ла ру ская 
на цы я наль ная па мяць і Ка фед ра ін тэр куль
тур ных сту ды яў Ся рэд неУс ход няй Еў ро пы 
Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та. Суст рэ чу вёў 
праф. Вя ча слаў Швед. Ве ча ры на па ча ла ся 
з уша на ван ня па мя ці Юр кі Ту рон ка хві лі
най маў чан ня. За тым Аляк сей Дзі ка віц кі 
— рад ны БНР і на мес нік ды рэк та ра тэ ле ба
чан ня Бел сат уру чыў на ру кі Зі на і ды Ту ро
нак ме даль з на го ды 100год дзя БНР, якім 
Ра да БНР уга на ра ва ла па мер ла га за яго 
пры жыц цё вую дзей насць на ка рысць Бе ла
ру сі і бе ла ру скас ці. Зі на і да Ту ро нак у сло ве 
па дзя кі ска за ла, што яе муж усё жыц цё 
прыс вя ціў Бе ла ру сі і так са ма ства рыў бе ла
ру скі дом і бе ла ру скую сям’ю. Па ка за ны бы
лі так са ма фраг мен ты з ра бо чых здым каў 
над філь мам пра Дру гую су свет ную вай ну 
для тэ ле ка на ла Бел сат, у якіх вы каз ваў ся 
Юры Ту ро нак. Гі сто ры ка ўспа мі на лі Ле на 
Гла гоў ская, Ана толь Міх на вец, Лё нік Та ра
сэ віч. Праф. Юры Гры боў скі прэ зен та ваў 
4 ну мар на ву ко ва га што год ні ка «Przeg ląd 
Środ ko wo-Wschod ni», ах вя ра ва на га да 90х 
угод каў Юр кі Ту рон ка. На ве ча ры не пры
сут ні ча лі так са ма доч кі па мер ла га: Ган на 
і На тал ля, суп ра цоў ні кі Ка фед ры ін тэр куль
тур ных сту ды яў ды вар шаў скія бе ла ру скія 
сяб ры Юр кі Ту рон ка.

Ду маю, што вар та да га да ві ны смер ці 
гі сто ры ка пад рых та ваць па мят ную кні гу, 
а маг чы ма так са ма сар га ні за ваць кан фе
рэн цыю яму прыс ве ча ную. Шмат хто з нас 
шмат чым аба вя за ны пе рад с.п. Юрым 
Ту рон кам.

vЛе на ГЛА ГОЎ СКАЯ

На дзеі
Ва сям нац ца ты –
І со рак шо сты.
А гэ та бу дзеш Ты –
Зу сім не про стае.

Над та скла да нае
У га доў лі ку,
Бо тут, Ка ха ная,
Твая Вя лі касць!

18 лю та га 2019 го да.

Вік тар Швед

Мі хал Пя кар скі, ура джэ нец Ста ро га 
Ляў ко ва На раў чан скай гмі ны Гай наў
ска га па ве та ўжо шас нац цаць га доў 
пі ша іко ны. Пі ша на дош цы ды згод на 
з іка наг ра фіч ным ка но нам. Ён за кон чыў 
шко лу іка на пі су ў Бель скуПад ляш скім 
як сты пен ды ят мар шал ка Пад ляш ска га 
ва я вод ства.

За раз спа дар Мі хал жы ве ў баць коў
скай ві ле, у якой мае свае вы дзе ле ныя 
два яс ныя ды пра стор ныя па кой чы кі 
з вя лі кі мі вок на мі і ў іх пра цуе. Пі ша іко
ны з вы я вай Ісу са Хры ста, Ба га ро дзі цы, 
свя тых і ан ге лаў. Са свя тых ча ста пі ша 

З 1 лі пе ня 2018 го да аба вяз вае за кон 
аб асаб лі вых раз вяз ках пад трым кі для 
асоб са знач най сту пен ню аб ме жа ван ня. 
Гэ та аба зна чае, што та кія асо бы ка ры
ста юц ца асаб лі вы мі пры ві ле я мі та кі мі як 
лік ві да ван не тэр мі ну ка ры стан ня з ме дыч
ных вы ра баў; па за чар го вым ка ры стан нем 
з ме дыч най апе кі, так са ма за бес пя чэн не 
па за чар го вай за куп кі ля кар ства ў ап тэ ках; 
до ступ да спе цы я лі стаў; па га шэн не лі мі
таў фі нан са ван ня спе цы я лі стыч най ме дыч
най апе кі ў сфе ры рэ а бі лі та цыі.

За кон за ко нам, а рэ ча іс насць ка ры ста
ец ца сва і мі пра ві ла мі. Прык ла даў хоць ад
баў ляй. Пер шы з бо ку: 15 лю та га я па тэ ле
фа на ваў у рэ гіст ра цыю і па пра сіў пад няць 
кар та тэ ку да кар ды ё ла га. Пры тым ад зна
чыў, што па вод ле за ко ну ад 1 лі пе ня аб 
асаб лі вых раз вяз ках пад трым кі для асоб 
са знач най сту пен ню аб ме жа ван ня пра пі
ска на ле жыц ца паза чар гой. «А вы хто, 
ва ен ны ін ва лід ці вя зень кан ц ла ге раў?» 
— па пы та ла па неч ка з ад мі ніст ра цыі. 

«Я — 79га до вы пен сі я нер з аб ме жа ван ня
мі знач най сту пе ні. Ка ры ста ю ся да ку мен
там» — пры ба віў. «Дык па тэ ле фа нуй це 
ў пры ём ную і па пы тай це кар ды ё ла га, ці 
вас пры ме». Так і зра біў я. Док тар, выс
лу хаў шы, вет лі ва па га дзіў ся пры няць 
мя не праз ты дзень у 1314 га дзін. За тым 
пе ра даў я ін фар ма цыю ў ад мі ніст ра цыю. 
Пра пі са лі без праб ле мы. На маю дум ку, 
гэ та ліш няя ва ла кі та ды брак на леж най 
ін фар ма цыі аб дзей с ных за ко нах у ме дыч
ных уста но вах.

Па доб ная праб ле ма ты чыц ца і ап тэк. 
Ка лісь ці бы лі за ве ша ны аб вест кі, хто ка
ры ста ец ца пры ві ле яй афар м лен ня спраў 
паза чар гой. У су час най дэ ма кра тыі 
цы ві лі за цый ны пра грэс ад мя ніў доб рую 
звыч ку. Мне зда ец ца, што за ко ны ўста наў
лі ва юц ца дзе ля та го, каб іх вы кон ваць, 
а не для мо ды. Але гэ та ўжо не пад раз ва
гу клі ен там, а кам пе тэн т ным ме дыч ным 
уста но вам.

v(УС)

За кон і рэ ча іс насць 

Іко на 
— мая ці хая 

ма літ ва

вы я ву ар хіст ра ці га Мі ха і ла. Іко на — гэ та 
маё моц нае за хап лен не, — ка жа Мі хал 
Пя кар скі і да дае — мая ці хая ма літ ва.

Ён на гра мад скіх па чат ках вёў май
старкла сы для ах вот ных па зап ра шэн ні 
ў Бе ла сто ку, Бе ла ве жы, Гар ба рах ка ля 
Бан да роў, Мі ха ло ве і ў Но вай Во лі. Вы
стаў кі яго ікон ла дзі лі, між ін шым, Му зей 
і ася ро дак бе ла ру скай куль ту ры ў Гай
наў цы, га ле рэя ў Ка зі ме жу над Віс лай 
і га ле рэя імя Та ма ры Са ла не віч у На раў
цы.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА
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Б
е ла сток гэ та шчас лі вы го рад. 
Шчас лі вы ха ця б з тае пры чы
ны, што двой чы свят ку ем, Вя
лік дзень і Ка ля ды. І, як аказ ва
ец ца, двой чы свят ку ем так са

ма вяр тан не не за леж нас ці. Бо Поль ш ча 
бы ла ўжо не каль кі ме ся цаў сва бод ная, 
а ў Бе ла сто ку ўсё ста я ла ня мец кае вой
ска, ха ця нац цаць кі ла мет раў да лей яго 
ўжо не бы ло. Та кое бы ло ра шэн не мар
шал ка Юза фа Піл суд ска га, які вы ра шыў, 
што ад сту па ю чыя ня мец кія вой скі ма юць 
па кі даць Ра сію це раз Бе ла сток, Элк і пас
ля Ка ра ле вец, — ска заў у час ура чы стай 
ве ча ры ны з на го ды со тай га да ві ны вяр
тан ня Бе ла сто ка ў не за леж ную Поль ш чу 
прэ зі дэнт го ра да Та дэ вуш Тру ска ля скі.

Пра тое, як Бе ла сток апы нуў ся ў ме жах 
між ва ен най Поль ш чы не га ва ры ла ся 

ў мой школь ны час на ўро ках гі сто рыі. 
Кры ху згад ва ла ся пра Юлья на Мар х леў
ска га і яго ны рэ ва лю цый ны поль скі ўрад. 
Ві кі пе дыя: „Tym cza so wy Ko mi tet Re wo lu cyj-
ny Pol ski (TKRP), Pol rew kom (ros. Поль рев-
ком) — za czą tek władz ko mu nis tycz nych 
na te re nach Pol ski za ję tych przez Ar mię 
Czer wo ną w trak cie ofen sy wy let niej 1920. 
Ut wo rzo ny 23 lip ca 1920 w Smo leń sku przez 
Ro syj ską Par tię Ko mu nis tycz ną (bol sze wi-
ków) z przek sz tał ce nia Biu ra Pol skie go przy 
Ko mi te cie Cen t ral nym par tii bol sze wic kiej 
w cza sie woj ny pol sko-bol sze wic kiej z dzia ła-
czy ko mu nis tycz nych pol skie go po cho dze nia 
prze by wa ją cych w RFSRR. Ko mi tet prze miesz-
czał się w po cią gu pan cer nym za fron tem 
na cie ra ją cej Ar mii Czer wo nej. Ko mu nis tycz na 
pro pa gan da w ok re sie PRL-u gło si ła, że odez-
wę o prze ję ciu wła dzy w Pol s ce Pol rew kom 
og ło sił 30 lip ca w Bia łym s to ku, pier w szym 
więk szym mieś cie na za chód od li nii Cu rzo na, 
za ję tym 28 lip ca 1920 przez Ar mię Czer wo ną. 
W rze czy wis toś ci odez wę tę wyg ło szo no po 
raz pier w szy 30 lip ca 1920 w Wil nie. Ob szar 
kon t ro lo wa ny przez TKRP og ra ni czał się do 
Pod la sia i częś ci Ma zow sza cza so wo za-
ję tych przez Ar mię Czer wo ną. Roz po czę to 
for mo wa nie Pol skiej Ar mii Czer wo nej pod 
do wódz t wem Ro ma na Łąg wy. Do 2 Bia łos toc-
kie go Puł ku Strzel ców zgło si ło się za led wie 
70 osób, a li czeb ność ca łej Pol skiej Ar mii 
Czer wo nej wy nios ła 176 ochot ni ków. W te-
re nie or ga ni zo wa no Ko mi te ty Re wo lu cyj ne. 
Gdy Ar mia Czer wo na sztur mo wa ła przed po la 
War sza wy, kie row nic t wo TKRP (Mar ch lew ski, 
Dzier żyń ski i Kon) przy je cha ło do Wysz ko wa, 
aby z bol sze wic ki mi woj ska mi wkro czyć do 
sto li cy. W wy ni ku zwy cię skiej kon t ro fen sy wy 
wojsk pol skich, 22 sier p nia ko mi tet zmu szo ny 
był w poś pie chu opuś cić Bia łys tok wraz z wy-
co fu ją cy mi się woj ska mi Ar mii Czer wo nej 
i udał do Miń ska, gdzie zna lazł się 26 sier p-
nia. Wkrót ce zap rzes tał dział noś ci, a je go 
człon ko wie zos ta li przy dzie le ni do szta bów 
fron to wych lub obo zów je niec kich w ce lu 
bez sku tecz ne go jak się oka za ło wer bo wa nia 
ochot ni ków do Pol skiej Ar mii Czer wo nej”. 
А пра тое, што ад бы ва ла ся паў та ра го да 
ра ней, не асаб лі ва згад ва ла ся; пры нам сі 
та кое не за ха ва ла ся ў ма ёй па мя ці.

Пер шая су свет ная вай на кан ча ла ся 
на ўсход нім яе фрон це да во лі скла

да на. Пас ля баль ша віц кай Каст рыч ніц
кай рэ ва лю цыі но выя ўла ды Ра сіі пай
ш лі на мір нае па гад нен не з Гер ма ні яй 
і яе са юз ні ка мі, пад пі са нае 17 снеж ня 
1917 го да ў Брэс це. Неў за ба ве да мо ва 
бы ла пар ва на са ве та мі, а гер ман скае 
і аў ст рый скае вой ска па ча ло да лей шае 
на ступ лен не, у вы ні ку яко га за ня ло знач
ную тэ ры то рыю Пры бал ты кі, Бе ла ру сі 
і Ук ра і ны. Са ве ты бы лі вы му ша ны пад пі
саць чар го вае пе ра мір’е 3 са ка ві ка 1918 
го да, ад да ю чы пад ня мец кі кан т роль 
м.інш. Та лін, Мінск і Ра стоўнаДо не. 
У вы ні ку рэ ва лю цыі ў Гер ма ніі і яе ка пі
ту ля цыі на за ход нім фрон це, ня мец кае 
ка ман да ван не ра шы ла вяр таць сваё 
вой ска і з ус хо ду. Га лоў най чы гу нач най 
лі ні яй, якая звяз ва ла гер ман скую тэ ры
то рыю з вой скам ус ход ня га фрон ту, 
г.зв. ОберОстам, бы ла чы гун ка Кі еў 
— Роў на — Ко вель — Брэст — Бе ла сток 
— Гра е ва — Элк. І ме на ві та па гэ тай лі
ніі, у вы ні ку да мо вы Юза фа Піл суд ска га 
з ня мец кім ка ман да ван нем, эва ку і ра ва
ла ся ня мец кая ар мія ва Ус ход нюю Пру
сію. Эва ку а цыя за вяр шы ла ся 19 лю та га 
1919 го да і ме на ві та та ды Бе ла сток па

кі ну лі апош нія ня мец кія ва я кі, а ў го рад 
з на прам ку Лап усту пі лі поль скія жаў не
ры. Неў за ба ве прый ш ло ся ім зма гац ца 
з на сту па ю чай Чыр во най Ар мі яй; за ня
поў нае паў та ра го да бу дзе ў нас адз на
чац ца круг лы юбі лей „Цу ду на Віс ле”. Ка
пі ту ля цыя Гер ма ніі на за ход нім фрон це 
ў лі ста па дзе 1918 го да аба зна ча ла, як 
заў ва жыў Уін стан Чэр чыль, ка нец вай ны 
ве лі ка наў і па ча так зва дак піг ме яў — Еў
ро па рва ну ла ся ў вір мен шых вой наў...

А сё ле та, 19 лю та га, у аў то рак, Бе ла
сток ад зна чыў свой круг лы юбі лей. 

Га лоў ная ўра чы стасць, ла джа ная Прэ зі
дэн там го ра да Бе ла сто ка, ад бы ла ся на 
Рын ку Кас цюш кі пе рад пом ні кам Юза
фу Піл суд ска му. На га лоў най тры бу не 
пры сут ні ча лі ўла ды ва я вод ства і го ра да 
ды за про ша ныя гос ці. Прэ зі дэнт Тру ска
ля скі заў ва жыў, што Пры ро да, На ка на
ван не шчод ра адо ры ла гэ ты дзень со
неч ным цяп лом. А дзе сяць га доў ра ней 
та кую ўра чы стасць суп ра ва джаў двац ца
ціг ра дус ны ма роз. А сто га доў та му на 
Рын ку Кас цюш кі, дзе за раз ад бы ва ец ца 
на ша ўра чы стасць, за ві та лі пер шыя пат
ру лі Поль ска га Вой ска, прад стаў ні кі ар
міі не за леж най дзяр жа вы, якой част кай 
ста на віў ся Бе ла сток.

Пры сут ныя, ра зам з мо ла дзе вым хо
рам ад с пя ва лі Ма зур ку Дам б роў ска

га. Пас ля ад бы ло ся ўсклад ван не вян коў 
да пом ні ка Мар шал ку Піл суд ска му ад 
шмат лі кіх бе ла стоц кіх уста ноў і ін ды ві
ду аль ных асоб. Праг ры меў залп у вы ка
нан ні га на ро вай ро ты 18 Бе ла стоц ка га 
раз вед валь на га пал ка. Пад му зы ку вай
ско ва га ар кест ра з сяд лец ка га гар ні зо на 

прай шоў па рад га на ро вых пад раз дзя лен
няў бе ла стоц ка га вай ско ва га гар ні зо на, 
па лі цыі, ту рэм най служ бы, па жар ні каў, 
лес ні коў... Бы ло ка ля трыц ца ці сця га нос
ных ка манд. І быў вя лі кі торт ад прэ зі дэн
та го ра да яго жы ха рам. Бы ла прэ зен та
цыя ба я вых ма шын на ша га вой ска.

Ад бы лі ся так са ма ця гам цэ ла га тыд ня 
суп ра ва джаль ныя ме ра пры ем ствы, 

м.інш. ма леб ны ў Свя таМі ка ла еў скім 
са бо ры і ў Ар хі ка фед раль най ба зі лі цы. 
Уве чар, 19 лі ста па да, ад бы ла ся зга да ная 
ра ней ура чы стая ве ча ры на ў Пад ляш
скай опе ры. Бы лі аб на ро да ва ны вы ні кі 
выз на чэн ня дзе ся ці най больш зас лу жа
ных Бе ла сто ку асоб на пра ця гу ме на ві та 
мі ну лай сот кі га доў; гэ ты вы бар здзей с ніў 
ад мыс ло вы ка пі тул, ство ра ны прэ зі дэн
там Бе ла сто ка. У дзя сят ку най больш від
ных аса бо вас цей Бе ла сто ка бы лі за лі ча
ны: ар хі тэк тар Ста ніс лаў Бу коў скі, ле кар 
Ірэ на Бя луў на, спар тыў ны дзе яч Мі ка лай 
Ка ве лін, бы лы эміг ра цый ны прэ зі дэнт 
Поль ш чы Ры шард Ка ча роў скі, пер шы бе
ла стоц кі ка та ліц кі міт ра па літ ар цы бі скуп 
Эд вард Кі сель, ды ры жор Ежы Мак сі мюк, 
між ва ен ны прэ зі дэнт Бе ла сто ка Се ве рын 
На ва коў скі, кі раў нік паў стан ня 1943 го да 
ў бе ла стоц кім ге та Мар дэ хай Та нен баўм, 
фут ба ліст Та маш Фран коў скі і эс пе ран
тыст Якуб Ша пі ра.

За вяр ша ю чы сваё ўвод нае вы ступ лен
не на ўра чы стай ве ча ры не прэ зі дэнт 

Та дэ вуш Тру ска ля скі ска заў:

Да ва ен ны Бе ла сток, Бе ла сток ста га до
вай даў нас ці, гэ та Бе ла сток лю дзей 

мно гіх ве ра выз нан няў, мно гіх на цы я наль

нас цей, мно гіх куль тур, але бе ла ста чан, 
тых, якія тут аста лі ся і па ча лі Бе ла сток бу
да ваць. І не толь кі бу да ваць, але па ча лі і за 
яго зма гац ца, бо ж тыя па мар д ва ныя на 
Паў ноч наАк руж ной ша шы з’яў ля лі ся прад
стаў ні ка мі роз ных кла саў, роз ных пла стоў 
і роз ных на цы я наль нас цей. Мы па він ны 
ра да вац ца гэ тым нез вы чай ным днём, гэ та 
вель мі ра дас ны дзень. Мы па він ны ўша на
ваць тых стом, тым дзе ся ці выб ра ных бе ла
ста чан, але так са ма тым, якія гэ ты го рад 
збу да ва лі, шмат лі кім, чые імё ны не за ха
ва лі ся. І Вам ха чу па дзя ка ваць за тое, што 
жы вя це ў Бе ла сто ку, што тут пра цу е це, па
дзя ка ваць Вам за сён няш ні дзень. Так са ма 
па дзя ка ваць На ка на ван ню, сто га доў та му 
не ба пла ка ла, а сён ня вель мі ўзра да ва ла
ся і пры ві та ла нас со неч ны мі пра мя ня мі. 
І да лей будзь ма здоль ны мі бу да ваць на шу 
су поль насць, су поль насць вы шэй па дзе
лаў. Трэ ба га на рыц ца гэ тым го ра дам, які 
так пры го жа раз віў ся. Каб Бе ла сток быў 
го ра дам на ша га сэр ца, на шых вус наў, каб 
ад чу ва лі ся бе тут най лепш, бо Бе ла сток 
гэ та наш го рад і бу дзем яго на да лей ра зам 
бу да ваць.

Ура чы стасць у Пад ляш скай опе ры за
кон чыў кан цэрт у вы ка нан ні ба дай 

са ма га вя до ма га поль ска га ан сам б ля на
род най му зы кі „Ма зоў ша”. Ка лек тыў зап
рэ зен та ваў пра гра му, ад мыс ло ва пад рых
та ва ную пад кры ху ра ней шы ста га до вы 
юбі лей ад ра джэн ня поль скай дзяр жа вы. 
У пра гра ме бы лі най больш вя до мыя пат
ры я тыч ныя і на род ныя пес ні ды вір ту оз
ныя на род ныя тан цы. Ду ша лу на ла...

vТэкст і фота 
Аляксандра ВЯРБІЦКАГА

Юбі лей не за леж нас ці 
Бе ла сто ка

 Га лоў ныя гос ці ўра чы стас ці на Рын ку Кас цюш кі (зле ва нап ра ва): мар ша лак Пад ляш ска га ва я вод ства Ар тур 
Ка сіц кі, ва я во да Баг дан Паш коў скі, прэ зі дэнт Бе ла сто ка Та дэ вуш Тру ска ля скі, ар цы бі скуп Та дэ вуш Вой да, 
ар хі е пі скап Іа каў

 Вян кі і сця га нос цы ва кол пом ні ка Юза фу Піл суд ска му


