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Каляндар 2020 год
ЧЫТАЧАМ, ЯКІЯ СВЯТКУЮЦЬ 

КАТАЛІЦКІЯ КАЛЯДЫ, 
ЖАДАЕМ ВЯСЁЛЫХ, 

СЯМЕЙНЫХ, ЗДАРОВЫХ 
СВЯТАЎ!

Як для мя не, то гэ-
ты фільм мае адзін 
не да хоп! Ой, як вам 
ска заць? Ён.... ён за 
ка рот кі... — за яў ляе 
Зі на і да Се мя нюк з Бе-
ла ве жы. — Я б яш чэ га-
дзі ну ся дзе ла, гля дзе-
ла і ўсё пе ра жы ва ла. 
Ма ла дыя га ды яві лі ся 
пе рад ва чы ма. Усё 
пры га да ла ся. І каб ця-
пер хто вальс ці поль-
ку зай граў, то зак ру ці-
ла ся б як ве цер у тан-
цы. Не ха пае сён ня 
той лёг кас ці і год нас ці 
ў на шых тан цах...

— Фільм за ка рот кі, — быц цам у адзін 
такт, паў та рае Ні на Бон да. — Трэ ба, каб 
ён тры га дзі ны, як кан цэрт на Ра дыё 
Ра цыя, ішоў... То мы б ся дзе лі, смя я лі ся 
і пла ка лі б усе. Бо там на ша жыц цё. Мы 
так вы хоў ва лі ся, так жы лі.

— Так, так, — па га джа ец ца Ма рыя Ру-
ско. — Усё, што ў філь ме, нам да ра гое. 
І я шчас лі ва, што сён ня прый ш ла на па-
каз. Бо тое ўсё, што ўспа мі на юць ге роі 
філь ма, гэ та ра сказ пра нас са міх. Тут цэ-
лы наш свет, на ша ра дасць і го ра...

Га ра чыя, нат х нё ныя сло вы за піс ваю 
ў Бе ла веж скім до ме куль ту ры ад ра зу 
пас ля прэ зен та цыі філь ма «Кан цэрт жыц-
ця». Рэ жы сёр, Ко ля Ваў ра нюк, пры мае 
зас лу жа ныя пак ло ны. Яго шчыль на ак ру-
жы лі бе ла ве жан кі, ча сту юць дух мя най 
буль бя ной баб кай і пра вяць пры го жыя 
кам п лі мен ты. І на ват зда ец ца, што сён-
ня не аў то рак, а су бо та, што дзесь з вы сі 
гу чыць кан цэрт па жа дан ня на Ра дыё Ра-
цыя. Бо фільм не толь кі пе ра дае яго доб-
рую ат мас фе ру, але да па ма гае зра зу мець 
на коль кі каш тоў ны і па трэб ны для нас 
му зыч на-гра мад скі пра ект Ра дыё Ра цыі.

* * *
— Я сам, па куль не па ба чыў гэ та га 

філь ма, не ве даў, што кан цэрт та кі па-
пу ляр ны, — прыз на ец ца Марк Зуб рыц-
кі, ды рэк тар Бе ла веж ска га ася род ка 
куль ту ры. — Праў да, мае баць кі кож ную 
су бо ту вы седж ва юць ля ра ды ёп ры ём ні-
ка. Ну, але я не ду маў што пе ра да ча мае 
столь кі слу ха чоў! Та кіх вер ных, шчы рых 
бе ла ру саў. Рэ жы сёр гэ та пры кме ціў і па-
ду маў, каб неш та зра біць з та кой з’я вай. 
За пі саць яе. Фільм ат ры маў ся вель мі ці-
ка вы. Гля дзець як лю дзі ча ка юць на шых 
пе сень — чы стая ра дасць. Гэ та нат х нен-
не для што дзён най пра цы...

Марк Зуб рыц кі — му зыч ны ін ст рук-
тар. Ня даў на яго «Ру ча ёк» свят ка ваў дзе-
ся ці год дзе.

— Як па ча лі пра ца ваць з дзет ка мі, то 
баць кі прый шлі і спы та лі: «Ці мо жа це 
і з на мі пра ца ваць?» Я па га дзіў ся. Не мог 
ад мо віць та кой пра па но ве. Сён ня ў «Ру чай-
ку» спя ва юць ужо асо бы, якія па чы на лі 
ў дзі ця чым ка лек ты ве...

Мой су бя сед нік у час дэ ман ст ра цыі 
філь ма пры ду маў ідэю:

— Каб зап ра сіць тэ ле ба чан не і за пі саць 
усё, што ад бы ва ец ца ў час на шых рэ пе ты-
цый. Каб лю дзі па ба чы лі, як мы спя ва ем, 
пра што раз маў ля ем, якія ў нас бе ла ру скія 
га вор кі.

І да дае:

— Ча сы па мя ня лі ся. У Бе ла ве жы ўжо 
па-ін ша му гля дзяць на бе ла ру скую куль-
ту ру. А ка лі мы ла дзім кан цэр ты з цык ла 
«Роз на га лос се», пры хо дзяць ту ры сты. 
Ім гэ та вель мі ці ка ва, ары гі наль на. Бе ла-
ру ская куль ту ра ажыў ляе наш пуш чан скі 
свет.

* * *
У філь ме «Кан цэрт жыц ця» ары гі наль-

на за фік са ва ны пуш чан скі свет на прык-
ла дзе ся мей ных кла наў з вё сак Та пі ла 
і Ста ры на.

— Я то це шу ся, што я сён ня ра зам з ва-
мі, — ка жа Ва ло дзя Ду дзіч (сам ро дам 
з Лок ні цы), — бо па ба чыў мно гіх зна ё мых. 
Та го лі ста но ша Ярас ла ва Бяль ке ві ча з Чы-
жоў і тую ўсю кам па нію з Та пі ла. Мы, бе ла-
веж скія се ні ё ры, су стра ка ем ся ра зам.

— А я ўрэш це па ба чы ла на свае во чы 
Ян ку Тра фі мю ка, — ажыў ля ец ца Зі на і да 
Се мя нюк. — Ён кож ную су бо ту пе ра дае 
він ша ван ні для на шай Ні ны Бон ды. І там і 
сва яч ка мая вы сту па ла. Ва ля Мядз ведзь 
яна на зы ва ец ца. З Тэ рэ мі сак. Яна пі ша бе-
ла ру скія вер шы. Ве да е це яе?

— Янэк Тра фі мюк — сын ма ёй ся стры, 
— тлу ма чыць ужо мне Ні на Бон да. — Ён 
так са ма хрыс ціў маю дач ку, і мы яш чэ ку-
мы. Яго па жа дан ні заў сё ды мя не це шаць 
і я шчас лі ва, што ён пра мя не па мя тае. На-
ват ка лі са ма не слу хаю, то на дру гі дзень 

лю дзі пе ра ка жуць: О! Учо ра ця бе Янак 
він ша ваў! І ска жуць яш чэ, якую пес ню па-
ста ві лі.

— А ў вас проз віш ча як у аў тар кі дэ тэк-
ты ваў? — цяг ну ся мей ную нот ку.

Але спа да ры ня Бон да ад ра зу пя рэ-
чыць:

— Гэ та вы пад ко вае су па дзен не. Я са-
ма ро дам з Но ва га Кор ні на. У Бе ла ве жу 
прый ш ла ў 1965 го дзе. Тут пры жы ла ся, на-
ву чы ла ся га ва рыць па-бе ла веж ску. А як, 
бы ва ла, пры е дуць мае сва я кі і мы ста нем 
раз маў ляць па-свой му, а цесць смя ец ца 
і ка жа: О-го! Фран цу зы на е ха лі ў Бе ла ве жу! 

Зі на і да Се ме нюк так са ма праз за муж-
жа па па ла ў Бе ла ве жу з Ду бя жы на. Па зна-
ёмі лі ся на вя сел лі. Ёй бы ло 18 га доў, ка лі 
пай ш ла пад вя нец.

— Мы тры ра зы па ба чы лі ся і ўжо па жа-
ні лі ся, — успамінае. — Ця пер то дзяў ча ты 
ра зум ныя, не спя ша юц ца за муж. А я кі ну-
ла шко лу і па ля це ла за ім у Бе ла ве жу.

— А як вы га ва ры лі з са бой? — пы таю,

— Спа чат ку то мы га ва ры лі як га ва-
ры лі. Ён па-свой му, я па-ду бя жын ску. 
І так да маў ля лі ся. А як пас ля го да ад за-
муж жа я пры нес ла сы на на ру ках з ася-
род ка зда роўя, то му сі ла ўжо га ва рыць 
па-бе ла веж ску. Ну, тут мя не б ма та ні хай 
пра зы ва лі, а сын ка ма та ном! То ж... му-
сі ла на ву чыц ца па-іх ня му. Але ве да е це, 
— пры го жа ўсмі ха ец ца мая су бя сед ні-
ца, — усё гэ та — ста рыя спра вы. Ця пер 
я аста ла ся ад на, доб ра што ні ко му хоць 
не за мі наю... Ага, раз даз ва ні ла ся да Ра-
дыё Ра цыя. Га ва ру і сло вы паг руз лі ў гор-
ле, моц нае хва ля ван не ўзя ло. Я ўжо ні-
дзе не пай ду. Ся ду ў ха це і слу хаю са бе. 
Ні дзе мне не трэ ба іс ці. А ся гон ня мя не 
пры вя ло. Ой, які гэ та фай ны фільм! Усю 
ноч бу ду пра яго ду маць. Дай Бо жа та му 

рэ жы сё ру зда роў еч ка. Ну, каб да лей шую 
част ку зра біў...

* * *
— Хоць мы не вы сту па ем у філь ме, ён 

пра нас усіх, — ка жа Іры на Бай ко, стар шы-
ня бе ла веж скіх се ні ё раў. — Мы гу ля ем 
пры та кой му зы цы на сва іх па тан цоў ках, 
і нам вель мі доб ра. Я шчас лі ва, што сён ня 
бы лі ра зам дзет кі з ка лек ты ву «Су ніч кі». 
Гэ та сім ва ліч нае спа лу чэн не па ка лен няў. 
Яны бу дуць пе ра да ваць на шы пес ні да-
лей, і мы бу дзем ве ся лей жыць і це шыц ца 
сва ім жыц цём...

Тое, што фільм за ван д ра ваў у Бе ла ве-
жу, вы нік школь на га пра ек та «Бе ла ру скія 
вя чор кі», якія ла дзяць дом куль ту ры і шко-
ла. Ра зам з вуч ня мі суст ра каю на стаў ні цу 
бе ла ру скай мо вы Ан ге лі ну Ма саль скую.

— Фільм цу доў ны! — за яў ляе спа да ры ня 
Ан ге лі на. — Я гля дзе ла і ду ма ла ўвесь час 
пра свай го баць ку. Ён та кі фа нат як ге роі 
гэ та га філь ма, ні ко лі не пра пус ціць кан-
цэр та. Доб ра, што фільм паў стаў, бо гэ тыя 
лю дзі пе ра да юць нам на род ную муд расць. 
Пес ня заў сё ды бы ла важ най у бе ла ру скай 
ха це. Я са ма па мя таю, як пры хо дзі ла мая 
цё ця і яны ра зам з дзе дам ад ра зу па чы-
на лі спя ваць. Цё ця спя ва ла ў цар коў ным 
і на род ным ха рах, ве да ла ўсе пес ні. Але 
я най больш за па мя та ла Ой, чый то конь 
бя жыць... І за раз, ка лі чую яе, сэр ца мац ней 
б’ец ца, ду маю пра род ных. Праў да, ця пер 
тра ды цыя ся мей на га спе ву ўжо зні кае. Ма-
ла дыя спя ва юць інакш. У іх ін шы, больш 
эст рад ны, па ды ход. Але ім па да баў ся гэ ты 
фільм. Ду маю, яны доб ра зра зу ме лі пе ра-
каз. А мне, ка лі мож на, — ус мі ха ец ца на-
стаў ні ца, — вель мі па да ба лі ся ка міч ныя мо-
ман ты. І я згод на з усі мі. Спа дар Ваў ра нюк 
па ві нен зрабіць пра цяг гэ та га філь ма!

Фо та і тэкст 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК

Кан цэрт жыц ця ў Бе ла ве жы

 Мікола Ваўранюк
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Пе рад на ва год нія 
не сур’ ёз ныя 
раз ва гі

Ту дэ ма-сю дэ ма

Сваімі вачыма

Калядныя словы 
ўвесь год

Гля дзім на 
ка лян дар 
і па ве рыць не 

мо жам. За кан ч ва ец ца чар го вы год. І прай-
шоў ён яш чэ хут чэй, чым па пя рэд ні. А той 
па пя рэд ні, пра ля цеў хут чэй за той, што быў 
пе рад ім... І так кож ны раз. Ра ней, у дзя цін-
стве, неш та па доб нае мы чу лі ад баць коў 
і дзя доў, за раз дзе ці і ўну кі чу юць гэ та ад 
нас. Для іх, па куль што, ха да ча су з роз най 
хут кас цю ў за леж нас ці ад уз ро ста ва га 
ўспры ман ня — з’я ва нез ра зу ме лая. Зрэш-
ты, як і для на ву кі. Ча ла ве цтва па куль яш-
чэ не дас ле да ва ла на леж ным чы нам гэ тай 
з’я вы. А дар ма.

Пер шым звяр нуў ува гу на роз ную ха ду 
ча су вя лі кі на ву ко вец Аль берт Эй н ш тэйн. 
Гэ та ён прад ка заў за доў га да маж лі вас ці 
пра ве рыць эк с пе ры мен таль на, што час 
у Кос ма се ідзе з ін шай хут кас цю, чым на 
Зям лі. Пас ля эк с пе ры мен ты гэ та пац вер-
дзі лі. А вось тое, што час і на Зям лі ідзе 
з роз най хут кас цю для роз ных лю дзей, 
ча ла ве цтва заў ва жы ла за доў га не толь кі 
да на ра джэн ня Эй н ш тэй на, але, хі ба што, 
і за доў га да на ра джэн ня са мой на ву кі.

Зрэш ты, раз ва жаць пра час лю дзям не 
ха пае ча су. Мі тус ня за бі рае час. Ну а тое, 
што жыц цё, гэ та мі тус ня мі тус ні і ін шая 
мі тус ня, мож на па чы таць у Біб ліі. Аку рат 
нап ры кан цы го да па чы таць гэ тую Кні гу 
цяг не больш, чым ка лі. Але ж мі тус ня... За 
ёй ня ма ка лі чы таць. Дзе ўзяць той ча с, які 
ля ціць усё хут чэй і хут чэй...

Мо жа та му на ка нец го да і вы па дае так 
шмат свят, каб за вя сель ным ста лом, ля ка-
ляд най ялін кі, пад час да рэн ня па да рун каў 
ды пры га та ван ня свя точ ных страў не лез лі 
ў га ла ву тыя дум кі пра не паз беж насць па-
ска рэн ня ха ды ча су з прой дзе ным ча сам... 
Ну ка лі гэ та так, то нам, бе ла ру сам, лёс не 
дае маж лі вас ці па га ра ваць у кан цы го да 
пра наш лёс з-за коль кас ці тых свят. Мяр-
куй це са мі. Ка ля ды свят ку ем два ра зы. 
І ра зам з су се дзя мі і ўсім све там, і свае, ужо 
без су се дзяў і ўся го све ту. Лёс наш бе ла ру-
скі та кі. Мы іх ныя свят ку ем, а яны на шы 
— не. На ват Но вы год свят ку ем два ра зы. 
Но вы год, і Ста ры но вы год. А на бор слоў 
які, „ста ры но вы год”. Вось так, і но вы, і ста-
ры ў ад ным фла ко не. Па ра докс, але факт. 
Як з тым ча сам, што ля ціць не ад ноль ка ва 
для ўсіх...

Да рэ чы, толь кі з ча сам па чы на еш заў-
ва жаць, як шмат у нас свят нап ры кан цы 
го да. У ас ноў ным па га рэл цы заў ва жа еш. 
Яна тут най леп шым ін ды ка та рам пра яў ля-
ец ца, бо ар га нізм ужо га рэл кі не пры мае 
— зна сіў ся, у тым лі ку і ад га рэл кі, а яе 
ўсё на ма га юц ца ўліць у ча ла ве ка як ма га 
больш. Бо свя та! А яно ад но за дру гім. І Ка-
ля ды, і Но вы год, і Ста ры но вы год... І пас п-
ра буй толь кі ад мо віц ца! Ані я кія ар гу мен ты 
не пры ма юц ца дру гім бо кам. Ні спа сыл кі 
на зда роўе, ні на ват за ба ро на док та ра, ні па-
трэ ба ра на ўста ваць на заў т ра, ні за вя рэн ні, 
што стаў цвя рэз ні кам і больш не ўжы ва еш 
ні кроп лі... Ні чо га не да па ма гае, ак ра мя ад-
на го. Ёсць адзін ар гу мент, які аха лодж вае 
пыл тых, хто зап ра шае вы піць. Гэ та, ка лі вы 
ска жа це, што вы ра шы лі дат ры маць пост 
ад па чат ку і да кан ца. Ну мо гуць няс ме ла 
та ды вам ска заць, што пост у да ро зе аб ляг-
ча ец ца, што ёсць праў дай, або, што мож на 
ней кі дзень ад пас ціць паз ней, што так са ма 
да пу ска ец ца, але моц на на стой ваць ужо 
ніх то не бу дзе. Не лю бяць на шы лю дзі пе-
раш ка джаць Свя той спра ве. Але ж спа сыл-
ка на пост дзей ні чае толь кі да Ка ляд. А там 
ужо ад пра ва слаў ных Ка ляд да Ста ро га но-
ва га го да ні я кіх ап раў дан няў не зной дзеш. 
Адзі нае вый с це, не па каз вац ца ін шым на 
во чы. Яны та ды пра ця бе за бы ва юц ца і не 
шу ка юць. Ага, бу дуць яны губ ляць на по-
шу кі та кі да ра гі час, які і так ля ціць усё хут-
чэй... Ды толь кі сам не выт ры ма еш. Сам 
вы паў зеш лю дзям на во чы. А яны і ра дыя.

А вось пас ля Но ва га го да раз ва гі пра 
час больш так моц на не тур бу юць. Бо на 
сця не ўжо ві сіць но вы ка лян дар, а там на-
пі са на, што ўвесь год на пе ра дзе. Доў гі та кі 
год, у тры ста шэс ць дзя сят пяць дзён. Ці яш-
чэ даў жэй шы, як гэ ты, на ды хо дзя чы 2020-ы, 
вы са кос ны, аж но ў тры ста шэс ць дзя сят 
шэсць дзён.

І гэ та ўжо ці ка ва. Ужо ніх то не змо жа 
ў кан цы 2020 го да, як за раз, ска заць, што 
год прай шоў хут чэй, чым па пя рэд ні, бо 
гэ та не бу дзе ад па вя даць рэ ча іс нас ці. 
Та му мож на ска заць з пэў най до ляй упэў-
не нас ці, што не вя до ма, якім ён бу дзе той 
но вы 2020 год, леп шым, ці гор шым, але 
з упэў не нас цю мож на за яў ляць, што бу дзе 
даў жэй шым.

Ужо і доб ра! Ну і чым не пры чы на для 
ра дас ці?! Вік тар СА ЗО НАЎ

Згод на ка лян дар на му цык лу наб лі жа-
ем ся да кан ца 2019 го да. Пі шу ме на ві та 
пра ка лян дар ны ру ха вік, а не пры род ны. 
Бо тое, што дзе ец ца на два ры, цяж ка 
пры пі саць да тра ды цый на га цык ла з па-
дзе лам на зі му, вяс ну, ле та і во сень. Ка лі 
гля нем на апош нія га ды, аказ ва ец ца, што 
з та кой сі ту а цы яй ма ем да чы нен не ўжо 
не пер шы ці дру гі год. У нас звы чай на цеп-
ла люб ныя наст роі, та му боль шасць ма іх 
зна ё мых не над та су муе па тра ску чых 
ма ра зах і гур бах сне гу. Асаб лі ва ка лі на ша 
хут кае жыц цё за вя за нае на ся дзен нях не 
менш хут кіх ма шын. Ко ліш няе зі мо вае над-
вор’е бы ло б хі ба ка таст ро фай для ця пе-
раш ніх жы ха роў на шай част кі све ту. Доб-
рым бо кам та кой сі ту а цыі з’яў ля ец ца тое, 
што менш гро шай тра цім на абаг ра ван не 
да моў, а ў хат ніх скла дах за ста ец ца больш 
на за па ша на га ву га лю, дроў ці ін ша га па-
лі ва. Зна чыць, та кім чы нам менш ды му 
ўзля тае ў не ба над на мі, а мы дзя ку ю чы 

та му бу дзем на пэў на зда ра вей шы мі. Сва-
ёй да ро гай, чым бу дзе мож на па ліць у на-
шых пры пуш чан скіх вё сках і мя стэч ках 
за не каль кі га доў, цяж ка ад ка заць. Ужо 
сён ня жы ха ры ляс ных мяс цо вас цей ма-
юць кло па ты з на быц цём драў ні ны ў сва іх 
над ляс ні цтвах. Пры хо дзіц ца ехаць за 
дро ва мі і мет ра мі ў пры ват ныя ля сы, ка лі 
не а чыш ча ная пуш ча па чы нае на гад ваць 
моц на хво ры ар га нізм, які пе раў т ва ра ец-
ца не ў ба гац це, але ў смет ні цу. Са ні тар ная 
вы сеч ка аж про сіц ца. Ці та ды хат нія каф-
ля ныя печ кі абаг ра ва ныя перш за ўсё дро-
ва мі, рад чэй ву га лем бу дуць мець пра ва 
на іс на ван не ў на шым кра я ві дзе ў су вя зі 
з клі ма тыч ны мі пат ра ба ван ня мі?

За раз, ка лі па він ны мець зі мо вы 
пе ры яд з бе лым сне гам і ма роз ным, 
со неч ным днём, ма ем да чы нен не са 
змроч ны мі дня мі, паз баў ле ны мі на ту-
раль на га свят ла. Усе ва кол сноў да юц ца 
стом ле ны мі, не жыц ця ра дас ны мі. Про ста, 

вы ры соў ва ец ца воб раз ча ла ве ка быц-
цам з кры жа зня та га. Для ча ла ве ча га 
ар га ніз му дэп рэ сіў ныя наст роі ра стуць 
про ста ма лан ка ва.Та ды і не ліш нім бу дзе 
га ва рыць пра рост хва роб нер во вай сі стэ-
мы. Мая зна ё мая ап тэ кар ка ска за ла мне, 
што ця пер про ста як ва да ідуць без рэ цэп-
таў уся ля кія вы на ход ні цтвы на су па ка ен-
не ар га ніз ма. Зра зу ме ла, што жыц цё выя 
і пра цоў ныя кло па ты адыг ры ва юць тут 
сваю не ма лую ро лю.

Та кім жыц цё вым дэп рэ сан там з’яў-
ля ец ца ча ла ве чая са мо та. Асаб лі ва яна 
ад чу валь ная ў абяз лю дзе лых вё сках. 
Бы вае так, што про ста тыд ня мі ня ма 
ка му на ве даць адзі но кіх лю дзей у са мо-
це. Ка лі ня ма да ка го ад чы ніць ро та, то 
фруст ра цыя без на дзей нас ці па чы нае іх 
да бі ваць.

«Ад аг ля дан ня толь кі тэ ле ві за ра лю дзі 
дур не юць», — лю біць паў та раць мой баць-
ка, яко му па чуц цё ад мі ран ня род най вё-

скі за кож ным ма ім пры ез дам пры но сіць 
ба лю чыя эмо цыі. Лю дзі, якія на сва іх 
пля чах нес лі гі ста рыч ныя ці эка на міч ныя 
ця жа ры, ста но вяц ца без да па мож ны мі 
пе рад чар го вым го дам ча су за быц ця. У іх-
нія дзве ры і вок ны не сту ка юць ужо су се-
дзі, толь кі але ні, зуб ры ці дзі кі ўжо без ані-
я кай бо я зі па ды хо дзяць пад дзве ры хат.

У ма ім пуш чан скім вы пад ку зда ец ца, 
што апош нія мяс цо выя лю дзі апы ну лі ся 
ў сво е а саб лі вым ма на сты ры з най больш 
су ро вы мі ма на скі мі пра ві ла мі. Пуш чан скі 
ма на стыр са што дзён най ма літ вай сва іх 
сы ноў і до чак за но сіць Бо гу прось бу пра 
па мі ла ван не і на дзею. І яны гэ тую ма літ-
ву вы маў ля юць у поў най па кор лі вас ці 
і бяз меж най ве ры ў спра вяд лі васць Уся-
выш ня га. Толь кі на яго і сва іх дзя цей за-
ста ло ся ў іх спа дзя вац ца, на іх на вед ван-
не ці пры нам сі як най час цей шае тэ ле фа-
на ван не. Не пат рэб ныя на шым баць кам 
і дзя ду лям вы тан ча ныя па да рун кі пад 
ёл ку. Не яны з’яў ля юц ца тым вы яў лен-
нем на шай па ва гі да іх ня га зям но га ван д-
ра ван ня. Сло ва і раз мо ва — най леп шая, 
свя точ ная па дзя ка пры не се ная на мі. 
Трэ ба нам спя шац ца з та кі мі свя точ ны мі 
па да рун ка мі, каб пап ро сту не бы ло за поз-
на. А прас пя ва ныя су поль на ка ляд кі бу-
дуць лу наць над на мі круг лы год. «Дай Бо-
жа да жыць да Ка ляд у на ступ ным го дзе», 
— бу дзем га ва рыць гэ тае па жа дан не за 
ка ляд ным ста лом. Да жыць, але не ў чар-
го вым го дзе са мо ты і маў чан ня.

Яў ген ВА ПА

Спрэч ка пра пе ра ва гу юлі ян ска га ка лен-
да ра над гры га ры ян скім аль бо на ад ва рот 
сён ня ні ко га не хва люе. Нас больш злу юць 
на вя за ныя ў ад мі ніст ра цый ным па рад ку 
зме ны ча су: з лет ня га на зі мо вы і зноў 
з зі мо ва га на лет ні. Хай бы та му лоп ну ла 
дур ная га ла ва, хто гэ та пры ду маў?! Што 
ты чыц ца ка лян дар ных ад роз нен няў, мы 
ве да ем, што вар та ве даць. Кож ны з іх як га-
дзін нік з зя зю ляй вы мя рае час, але не ў се-
кун дах, не ў га дзі нах, а ў днях, тыд нях і ме-
ся цах. Га дзін нік мае што дзён ны маш таб, 
га да вы — ка лян дар. У абод вух вы пад ках 
час на столь кі ж за хоп ле ны ў аба ро це паў-
та рэн ня, як і се зо ны цык ла іх пры род ных 
пе раў т ва рэн няў. Мы так са ма ве да ем, што 
па між ад ным і дру гім ка лен да ром ад бы ва-
ец ца зрух у не каль кі дзён, які, ня гле дзя чы 
на знач ную роз ні цу ў да та ван ні, не з’яў ля ец-
ца праб ле май для ка гось ці ў той час, ка лі 
рытм жыц ця вы мя ра ец ца ліч ба вым ім-
пуль сам ін тэр нэ ту і ма біль ных тэ ле фо наў. 
Тып ка лен да ра та му мар гі наль ны, на коль кі 
ён не рас паў сюдж ва ец ца на лі тур гіч ныя 
ме ры, якія так важ ныя для пра ва слаў ных 
і ка та ліц кіх цэр к ваў. Ва ўся кім ра зе тое ж 
са мае ты чыц ца і ма га ме тан скіх, іу дзей скіх 
аль бо бу дыс ц кіх цэр к ваў. Кож ная рэ лі гія 
мае сваю лі тур гіч ную ме ру, зас на ва ную на 
сва ёй гі сто рыі і тра ды цыі, і, на рэш це, куль-
ту ры і цы ві лі за цыі, якія ата я сам лі ва юц ца 
з ёю. З гэ тай пры чы ны лі тур гіч ны і свец кі 
ка лен дары звя за ны асаб лі вым чы нам. 
Ня гле дзя чы на гэ та, гэ так жа як мы ад роз-
ні ва ем вер х ні і ніж ні кры вя ны ціск, не аб ход-
на ад роз ні ваць лі тур гіч ныя і свец кія ме ры 
— у апош нім вы пад ку да дат ко ва спя рэш-
ча ныя да та мі свят, звя за нымі з гі сто ры яй 
асоб ных кра ін. У гэ тым вы пад ку ка лян дар 
так са ма знач на ад роз ні ва ец ца ад ка лен-
да ра. Ін шы ў Гер ма ніі, інак шы ў Бе ла ру сі, 
у Поль ш чы. Ка лі лю дзі свят ку юць у ад ной 
кра і не, яны пра цу юць у ін шай. Лі тур гіч ныя 
свя ты, на ват ка лі ў ме жах той жа да мі ну ю-
чай рэ лі гіі, што і ў Поль ш чы і ў ка та ліц кай 
част цы Гер ма ніі, да клад на не су па да юць. 
Аб тым, што Бе ла русь і Ра сія, якія прыт рым-
лі ва юц ца юлі ян скай ме ры, не згад ваю. 
Ка ра цей ка жу чы, іс нуе шмат ка лен да роў 
аль бо мер, з да па мо гай якіх яны аз на ча-
юць час. З гэ та га мож на зра біць выс но ву 
пра сла басць са мой ідэі ка лен да ра. Та му 
што, пра што мож на ска заць шмат, быў гэ-
та да во лі гру васт кі ін ст ру мент. У ас ноў ным 
з-за шы ро кіх ад роз нен няў у тым, ка лі па чы-
на ец ца но вы год. Ка лі за ся ро дзіць ува гу 
толь кі на хрыс ці ян скай Еў ро пе, то за мя шан-
не звя за нае з ім ідзе ад Ся рэд ня веч ча, ка лі 

з ад ра джэн-
нем рым ска га 
пра ва рым скі 
ка лян дар 
па чаў рас паў-
сюдж вац ца, 
уста на віў шы 
да ту 1 сту дзе-
ня па чат кам ка лян дар на га го да. У рэш це 
рэшт яго пры ня лі не ад ра зу і толь кі ў не ка-
то рых част ках Еў ро пы. На ват лі чыц ца, што 
ў той час гэ та бы лі са мыя рэд кія спо са бы 
выз на чэн ня па чат ку го да. У мно гіх рэ гі ё нах 
Еў ро пы пер шы ме сяц го да па-ра ней ша му 
быў прыз на ны гэ тым пе ры я дам, які тра ды-
цый на быў звя за ны з ча сам па кут і і ўваск-
рэ сен ня Хры ста. У лю бым вы пад ку, да та-
ван не гэ тых па дзей у той час бы ло вель мі 
не дак лад ным, што пры вя ло да дзіў ных 
сі ту а цый. Асаб лі ва для па да рож ні каў і асаб-
лі ва ў та га час най Іта ліі, куль тур на больш 
раз на стай най, чым су час ная Еў ро па. І так, 
на пры клад, ка лі ў Ве не цыі па ча так го да 
ад зна чаў ся 1 са ка ві ка, то ў не так да лё кай 
Пі зе год лі чыў ся зы хо дзя чы з мер ка ва най 
да ты Даб ра веш чан ня, гэ та зна чыць 25 
са ка ві ка, але го да, які па пя рэд ні чаў на шай 
эры. Та му што ў Фла рэн цыі га ды так са ма 
раз ліч ва лі ся з 25 са ка ві ка, але з пер ша га го-
да на шай эры. У ін шым мес цы год па чы наў-
ся ад Ка ляд ці Вя лі кад ня. У су вя зі з гэ тым 
за мя шан нем рас паў сюдж ва ец ца ся род 
гі сто ры каў, якія зай ма юц ца ся рэд ня веч-
чам, та кі анек дот. Анек дот, мак сі маль на 
рэ аль ны, які вы ні кае з про стых раз лі каў. 
У ім га во рыц ца пра ней ка га куп ца з Ве не-
цыі, які ад п ра віў ся ў вя лі кую ка мер цый ную 
ван д роў ку праз Фла рэн цыю, Пі зу, Пра ванс, 
по тым Фран цыю. Пер шы дзень ве не цы ян-
ска га Но ва га го да па чаў ся 1 са ка ві ка 1245 
го да. Пас ля не каль кіх дзён зня сіль ва ю чай 
па ез д кі ён пры быў у Фла рэн цыю, але па 
дзе ю чым там ка лен да ры ён апы нуў ся 
там... го дам ра ней. У Фла рэн цыі быў яш чэ 
1244 год. Наш па да рож нік, які ад па чы ваў 
не каль кі дзён, ад п ра віў ся ў Пі зу. Там, з-за ін-
ша га зва рот на га ад лі ку па чат ку на шай эры, 
ён ужо быў у 1246 го дзе. Па даў шы ся да лей 
на за хад у бок Пра ван са, ку пец, не ах вот на, 
вяр нуў ся ў 1245 год, і, хоць кі-ня хоць кі, пе-
рай шоў шы ме жы Фран цыі пе рад Вя лі кад-
нем, што ад бы ло ся да 15 кра са ві ка, ён зноў 
апы нуў ся ў 1244 го дзе. Але ка лі ён пры быў 
бы праз дзень, мог бы ад зна чыць 1245 год 
з жы ха ра мі Фран цыі, а там па ча так но ва га 
го да ад зна чаў ся ў Вя лік дзень 16 кра са ві ка. 
Ці ў 2020 го дзе штось ці зме ніц ца?

Мі ра слаў ГРЫ КА
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— Ча му Вы ста лі на стаў ні кам бе ла ру-
скай мо вы?

— Так вы ра шы ла жыц цё. Пер шая мая 
пра фе сія — бух гал тар ка, але я не ўяў ля-
ла ся бе ў бю ро. Мне ха це ла ся ву чыц ца 
і я ра шы ла па сту піць ва ўні вер сі тэт. 
Праз ней кі час, пас ля за кан чэн ня на ву кі, 
я не пра ца ва ла. Пас ля ста ла на стаў ні цай 
бе ла ру скай мо вы і за раз, пас ля мно гіх 
га доў, ма гу ска заць, што вель мі люб лю 
сваю пра цу, сва іх вуч няў, сваю шко лу.

— Хто для Вас ідэ ал на стаў ні ка род най 
мо вы?

— Я ба чу мно га на стаў ні каў бе ла ру скай 
мо вы, якія пра цу юць у ка рысць род на га. 
Пер шай асо бай, з якой мне прый ш ло ся 
су тык нуц ца на па чат ку ма ёй на стаў ніц-
кай прак ты кі, бы ла спа да ры ня Та ма ра 
Ру са чык. Яе ак тыў насць, ан га жа ва насць, 
во пыт бы лі для мя не штур ш ком для 
раз віц ця на ні ве бе ла ру скас ці. Дру гой 
асо бай бы ла і ёсць На тал ля Ге ра сі мюк 
(ха ця яна не на стаў ні ца). Яе вы на ход лі-
васць і лю боў да бе ла ру скай куль ту ры 
да па маг лі мне ад крыць ду хо вы і ма тэ ры-
яль ны свет бе ла ру саў.

— Ці суп ра цоў ні ча е це з на стаў ні ка мі 
бе ла ру скай мо вы ў ін шых шко лах? Ка лі 
так, на за ві це сва іх сяб роў.

— Перш-на перш суп ра цоў ні чаю са сва ёй 
сяб роў кай са шко лы Бе а тай Кен дысь. 
Ца ню су пра цоў ні цтва з Ва лян ці най Ан-
д ра сюк, Ан най Фран коў скай і ін шы мі 
на стаў ні ка мі. Люб лю быць удзель ні кам 
ме та дыч ных кан фе рэн цый, май стар-
кла саў, якія ла дзіць ме та дыст Іа лан та 
Гры га рук. Гэ та доб рая на го да су стрэц ца 
з на стаў ні ка мі з ін шых школ, аб мя няц ца 
да па мож ні ка мі, кніж ка мі, во пы там, па-
гу та рыць аб праб ле мах. Ці ка вай бы ла 
па ез д ка ў ве рас ні на кур сы ў Мінск, ар га-
ні за ва ныя для на стаў ні каў бе ла ру скай 
мо вы Пад ляш ска га ва я вод ства. Там мы 
па зна ёмі лі ся з асо ба мі, якія цэ лым сэр-
цам ад каз ныя за раз віц цё і іс на ван не 
бе ла ру скай мо вы.

— Якія ар га ні за цыі і ўста но вы, па вод ле 
Вас, най больш да па ма га юць?

— Суп ра цоў ні чаю з „Ні вай”, кож ны год 
мае вуч ні пры ма юць удзел у Су стрэ чах 
«Зор кі». Так са ма ўдзель ні ча ем у кон кур-
сах „Род нае сло ва” і „Паз най Бе ла русь”, 
якія ла дзіць БГКТ. Суп ра цоў ні ча ем 
з Му зе ем бе ла ру скай куль ту ры ў Гай-
наў цы, што год на шы вуч ні вы сту па юць 
на „Ма стац кіх су стрэ чах” з пес ня мі, 
ін с цэ ні роў ка мі. Му зей ла дзіць так са ма 
для та ле на ві тых дзя цей ма стац кі кон-
курс „Я на ра дзіў ся тут”. Суп ра цоў ні чаю 
з бел лі цэ ем, удзель ні ча ем у „Бе ла ру скай 
га вэн дзе”, кан цэр тах. Суп ра цоў ні ча ем 
так са ма з Ася род кам аду ка цыі і пра мо-
цыі бе ла ру скай куль ту ры ў Шчы тах, дзе 
ад бы ва юц ца су стрэ чы з пісь мен ні ка мі, 
жур на лі ста мі, дзе я ча мі куль ту ры, з Фон-
дам „Яны гэ та Мы” На тал лі Ге ра сі мюк 
і АБ-БАй.

— Ці ве дзя це ў шко ле бе ла ру скія пра ек-
ты для сва іх вуч няў? Ка лі так, на за ві це 
іх.

— У на шай шко ле ад сту дзе ня 2020 го да 
бу дзе пра ца ваць тран с г ра ніч ны пра ект 
„Бе ла ру скае вя сел ле па меж жа”. У пра ек-
це пры мае ўдзел шко ла ў Ду бі нах, Фонд 
„Паш тоў ка” і на ша шко ла.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Ся род шмат лі кіх кон кур саў, у якіх пры-
ма юць удзел мае вуч ні, са мым лю бі мым 
для мя не з’яў ля ец ца прад мет ны кон курс 
бе ла ру скай мо вы. Каб да сяг нуць пос пех, 
трэ ба паг лы біць ве ды па лі та ра ту ры 
і гра ма ты цы. Гэ та па тра буе ад вуч ня і на-
стаў ні ка сі стэ ма тыч най на ву кі і сум лен-
най пра цы. Так са ма люб лю рых та ваць 
вуч няў да ін шых кон кур саў. Усе яны 
спры я юць рас крыць та лен ты вуч няў.

— Ці мо жа це раз ліч ваць на да па мо гу 
баць коў, ася род дзя? 

— Я заў сё ды маг ла і ма гу раз ліч ваць на 
да па мо гу баць коў. Баць кі вель мі ак тыў-
на ўклю ча юц ца ў ар га ні за цыю школь-
ных ме ра пры ем стваў.

— Ці на ву чан не на прын цы пе доб ра ах-
вот нас ці для вас скла да насць ці, мо жа, 
ко зыр?

— Мне не па да ба юц ца гэ тыя за ко ны, 
што ву чань мо жа за пі сац ца і вы пі сац ца 
пас ля го ду на ву чан ня. Яш чэ ў ве рас ні 
баць кі мо гуць склас ці дэк ла ра цыю, што 
дзі ця не бу дзе ха дзіць на ўро кі бе ла ру-
скай мо вы. Та кая сі стэ ма дэ зар га ні зуе 
пра цэс на ву чан ня бе ла ру скай мо вы. Як 
на стаў ні ца я ўвесь час за ах воч ваю дзя-
цей ха дзіць на ўро кі, ву чу па ша ны для 
мо вы, куль ту ры, тра ды цыі прош лых па-
ка лен няў. Ве ру, што прый дзе час і бу дуць 
леп шыя за ко ны для вы ву чэн ня бе ла ру-
скай мо вы.

— Ці мо жа це зра біць усё за тры га дзі-
ны ў ты дзень, што ра ней зап ла на ва лі?

— Тры га дзі ны ха пае на рэ а лі за цыю 
пра гра мы. Я ста ра ю ся так зап ла на ваць 
уро кі, каб як най больш ве даў пе ра даць 
вуч ням. Пад рых тоў ка да прад мет на га 
кон кур су заў сё ды ад бы ва ец ца на па заў-
роч ных за нят ках, ча сам пра цую на ват 
да ве ча ра. З ін шы мі пад рых тоў ка мі, 
напр. да вы ступ лен няў, так са ма рых-
ту ем ся пас ля ўро каў. У рам ках уро каў 
мяс цо вай гі сто рыі і куль ту ры мы ла дзім 
вель мі мно га эк скур сій па су бо тах. Ха чу 
па ка заць вуч ням най перш Гай наў ш чы ну. 
Мы ўжо на ве да лі та кія мяс цо вас ці як 
Ду бі чы-Цар коў ныя, Ба ры саў ка, Стар ое 
Ляў ко ва, Нар ву, Шчы ты, вы пя ка лі „бус ла-
ву ла пу”, ез дзі лі ў ма на сты ры ў Са кі, За-
ле ша ны, дзе па чу лі пра тра ге дыю 1946 
го да. Два ра зы ў год вуч ні вы яз джа юць 
у Бе ла русь, мы ўжо на ве да лі Брэст, Ка мя-
нец, Ка ме ню кі, Пру жа ны, Ру жа ны і дру гія 
мяс ці ны. Та кія па ез д кі вель мі па да ба юц-
ца вуч ням.

— Ёсць у Вас лаў рэ а ты прад мет на га 
кон кур су? Ка лі так, на за ві це іх лік.

— Кож ны год я рых тую вуч няў да прад-
мет на га кон кур су. Ад каз ным па ды хо дам 
і цяж кай пра цай мае вуч ні да бі ва юц ца 
пос пе хаў. У мя не кож ны год ёсць лаў рэ-
а ты і фі на лі сты. Я ні ко лі не лі чы ла, але 
ду маю што іх ка ля са ра ка.

— Ці па вод ле Вас пад руч ні кі па бе ла ру-
скай мо ве да па са ва ныя да су час нас ці?

— Пад руч ні кі па бе ла ру скай мо ве са ста-
рэ лыя, не да па са ва ныя да су час нас ці. 
На стаў нік мо жа ка ры стац ца роз ны мі 
да па мож ні ка мі з ін тэр нэ ту. На ўро ках чы-
та ем „Ні ву”, „Зор ку”. Апош нім ча сам нам 
спа да баў ся цыкл „Мі фы ста ра жыт ных 
бе ла ру саў”.

— Ваш лю бі мы пад руч нік па бе ла ру-
скай мо ве?

— Ча каю вы дан ня «Ле ман та ра» для дру-
го га кла са. Ён мне най больш па да ба ец ца.

— Хто Ваш лю бі мы бе ла ру скі аў тар?

— Ма і мі лю бі мы мі пісь мен ні ка мі ад 
заў сё ды ёсць Якуб Ко лас і Мак сім Баг да-
но віч. З эміг ра цый ных ца ню На тал лю 
Ар сен не ву. А з пад ляш скіх — Ган ну Кан д-
ра цюк і Мі ха ся Ан д ра сю ка

— Якую бе ла ру скую кніж ку Вы ак ту аль-
на чы та е це?

— Апош нім ча сам чы таю „За ла тую кні гу 
вё скі Кна ра зы”.

— Ці пры ві ва е це ці ка васць да бе ла ру-
скай прэ сы?

— Ад мно гіх га доў вуч ні пад піс ва юц ца 
на „Ні ву”. На ўро ках ста рэй шыя вуч ні 
чы та юць ар ты ку лы з „Ні вы”, ма лод шыя 
чы та юць „Зор ку”, ка ля ру юць ма ля ван кі, 
ра ша юць кры жа ван кі, якія ўплы ва юць 
на ўзба га чэн не лек січ на га слоў ні ка мо-
вы.

— Якое па вод ле Вас са мае ці ка вае бе ла-
ру скае ме ра пры ем ства?

— Мне па да ба ец ца цыкл фэ стаў ла джа-
ных Бе ла ру скім му зе ем з цык ла „І там 
жы вуць лю дзі”. Люб лю так са ма Свя та 
бе ла ру скай куль ту ры, якое ра зам з ін шы-
мі на стаў ні ца мі са шко лы мы ар га ні за ва-
лі на шым вуч ням.

— Ці раз маў ля е це са сва і мі вуч ня мі па-
бе ла ру ску па-за ўро ка мі, шко лай?

— Заў сё ды на ка лі до ры мае вуч ні ві та юц-
ца па-бе ла ру ску. Так са ма люб лю раз маў-
ляць на га вор цы з вуч ня мі, якія ве да юць 
і пры го жа раз маў ля юць па-свой му.

— Ці ма е це прык рыя ўспа мі ны ў су вя зі 
са сва ёй пра фе сі яй?

— Сён ня не па мя таю та кіх прык рых ус па мі-
наў, іду ўпе рад, не азі ра ю ся на зад і не ад да-
ю ся ўспа мі нам пра тое, што бы ло дрэн на.

— Што Вас па ло хае, нак лі кае сто му?

— Па ло хае мя не тое, што жыц цё так хут-
ка пра хо дзіць.

— Ці ся род Ва шых вуч няў ёсць вя до-
мыя вы пуск ні кі?

— Ся род ма іх вуч няў ёсць ле ка ры, ін жы-
не ры, на стаў ні кі і шмат ін шых спе цы я лі-
стаў.

— Ці ат ры ма лі Вы ўзна га ро ды за сваю 
пра цу (гра шо выя, га на ро выя)?

— За двац цаць га доў ма ёй на стаў ніц кай 
пра цы я ат ры ма ла мно га ўзна га род і па-
дзяк. Шмат лі кія ўзна га ро ды ды рэк та ра 
шко лы з на го ды Свя та на стаў ні ка. Два 
ра зы ат ры ма ла ўзна га ро ду бур га міст ра 
го ра да Гай наў ка, уз на га ро ду ку ра та ра 
— ме даль Ка мі сіі На цы я наль най аду ка-
цыі. У 2004 го дзе я пе ра маг ла ў кон кур се 
„На стаў нік го да па бе ла ру скай мо ве” за 
на пі сан не пра гра мы на ву чан ня для кла-
саў IV-VI „Ад ве рас ня да жніў ня”. Ат ры ма-
ла так са ма га на ро вую гра ма ту Гро дзен-
ска га аб л вы кан ка ма.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— Пос пе хі вуч няў, ра дас ныя ўсмеш кі на 
тва рах, па дзя ка на ка нец школь на га го-
да, мі лыя сло вы ад баць коў. Мно гія мае 
вуч ні па сту па юць у бел лі цэй і гэ та вель-
мі мя не це шыць. Яны на вед ва юць мя не 
ў шко ле і апа вя да юць пра ся бе.

— Са мы цу доў ны ўспа мін на стаў ні ка бе-
ла ру скай мо вы? 

— Най больш це шыць мя не та кі ўспа мін, 
ка лі дзет кі з пер ша га па вось мы клас ву-
чы лі ся бе ла ру скай мо ве і бы лі са мной. 
Та ды, ка лі ду маю пра та кіх вуч няў, ад чу-
ваю ра дасць і ду маю, што мне па шан ца-
ва ла з вуч ня мі.

— Які на цы я наль ны сім вал уп ры гож-
вае Ваш клас?

— На сця не ві сяць глі ня ны герб Па го ня. 
Так са ма на шу нас цен га зе ту ўпры гож вае 
ма лю нак Па го ні. Ко ле ры і на строй кла са 
па паў ня юць бе ла ру скія іль ня ныя руч ні кі 
і ма кат кі.

— Як ба чы це бу ду чы ню бе ла ру саў?

— Я, як на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы, 
ад чу ваю ад каз насць за бу ду чы ню ма ла-
дых бе ла ру саў, за фар мі ра ван не іх няй 
то ес нас ці. Ад нак бу ду чы ня за ле жыць ад 
мно гіх фак та раў. За кон чу сло ва мі Фран-
ціш ка Ба гуш чэ ві ча: «Не па кі дай це ж мо-
вы на шай бе ла ру скай, каб не ўмер лі».

Апы таль нік пра вя ла 
Ган на КАН Д РА ЦЮК

Я ад чу ваю ад каз насць за бу ду чы ню 
Настаўнікі роднай мовы

Люд мі ла ГРЫ ГА РУК на ра дзі ла-
ся ў вёс цы Кна ра зы на Бель ш чы-
не. За кон чы ла Эка на міч ны лі цэй 
у Бель ску-Пад ляш скім, пас ля па-
сту пі ла ў Вар шаў скі ўні вер сі тэт, 
дзе за кон чы ла бе ла ру скаю і ру-
скую фі ла ло гіі. Пра цуе ў Па чат-
ко вай шко ле № 4 у Гай наў цы.

бе ла ру саў
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Лі чыў, што моў ны бар’ ер 
з’яў ля ец ца кры ні цай кан-
ф лік таў па між людзь мі. 
Ме на ві та та му ён ства-
рыў агуль ную для ўсіх 
мо ву. На Пад ляш шы за-
вяр шы лі ся ХХ Бе ла стоц-
кія дні Люд ві га За мен го-
фа. Мо ва якую ства рыў 
За мен гоф, гэ та про стая 
гра ма ты ка, гу кі пры ем-
ныя для ву ха, але так-
са ма фі ла со фія жыц ця. 
Адзі ная між на цы я наль-
ная мо ва ажыц ця ві ла ся 
ме на ві та тут, на поль ска-
бе ла ру скім па меж жы. 

На пра ця гу трох дзён (13-15.12.2019) 
у род ным го ра дзе ства раль ні ка мо вы 
эс пе ран та пра хо дзі лі су стрэ чы, дак ла ды 
і кан цэр ты. Сё ле та мі нае 160 га доў з дня на-
ра джэн ня Люд ві га За мен го фа і со тая га да-
ві на ўзнік нен ня ў Бе ла сто ку ву лі цы яго імя. 
Эс пе ран та, на дум ку За мен го фа, па він на 
бы ло стаць не про ста срод кам зно сін, але 
і спо са бам рас паў сюдж ван ня ідэй — мір на-
га су іс на ван ня на ро даў і куль тур.

ЛЮД ВІГ І ЯГО ЭС ПЕ РАН ТА

Люд віг За мен хоф на ра дзіў ся 15 
снеж ня 1859 го да ў шмат куль тур ным 
Бе ла сто ку. «Nig dzie tak jak tu taj nie ma 
się wra że nia, że tłum brud ny i lep ki mro wi 
się», — так пісь мен ні ца Ма рыя Дам б роў-
ская апіс ва ла Бе ла сток у на ве ле «Brud ne 
mias to» (над ру ка ва най у тыд нё ві ку для 
жан чын „Bluszcz” з траў ня 1924 г.) пі са-
ла: «Tłum ulicz ny te go sta re go pod la skie go 
mias ta skła da się dziś po wie ku oku pac ji 
ro syj skiej z róż nych mniej szoś ci. Żar gon, 
ro syj ski, nie miec ki, bia ło ru ski i wszys t kie 
ak cen ty pol skie go, od kre so we go śpie wa nia 
do war szaw skiej po ry wis tej mo wy, pły ną 
tu ra zem stru gą zgrzyt li wą i jask ra wą na 
kształt jazz-ban du».

Нап ру жа насць і кан ф лік ты, звя за ныя 
з гэ тым муль ты куль ту ра ліз мам, так са ма 
знай ш лі сваё ад люст ра ван не ў дра ме 
«Ва ві лон ская ве жа аль бо Тра ге дыя 
Бе ла сто ка ў пя ці ак тах», на пі са най 10-
га до вым Люд ві гам. Пас ля за вяр шэн ня 
вы шэй шай аду ка цыі пра ца ваў ён аф таль-
мо ла гам у Вар ша ве. Упэў не насць у тым, 
што не па ра зу мен ні па між людзь мі па-
хо дзяць з моў ных бар’ ер, яш чэ больш 
уз мац ні ла ся. Ён сва бод на раз маў ляў на 
шас ці мо вах, але ма рыў ства рыць тую, 
якая аб’ яд на ла б усіх лю дзей. У 1887 
го дзе быў ім на пі са ны пер шы пад руч нік 
па вы ву чэн ні эс пе ран та. Ан то ні Гра боў-
скі, ін жы нер па пра фе сіі і пісь мен нік па 
за хап лен ні, стаў ад ным з пер шых пра па-
ган ды стаў но вай мо вы. Каб да ка заць 
ба гац це эс пе ран та, ён пе ра клаў «Па на 
Та дэ ву ша» на эс пе ран та. Да рэ чы, наш 
на цы я наль ны эпас быў спа чат ку пе рак-
ла дзе ны на эс пе ран та, толь кі паз ней на 
ан г лій скую мо ву. Та кім жа чы нам уз нік лі 
кі тай скія вы дан ні «Фа ра о на» Ба ляс ла ва 
Пру са аль бо япон скія тво ры на шай Элі-
зы Ажэш кі. Ад нак ута піч ная ўя ва ад ной 
мо вы для ўся го све ту не здзей с ні ла ся. 
Але пры нам сі част ко ва ат ры ма ла ся тое, 
што з’яў ля ла ся част кай ідэі эс пе ран та: 
аб’ яд нан не лю дзей.

— Эс пе ран ты сты ад к ры тыя, яны ства-
ра юць вель мі па зі тыў ную су поль насць. 
Дзя ку ю чы гэ тай мо ве мож на за вя заць 
не ба наль ныя кан так ты, — ка жа стар шы-
ня Бе ла стоц ка га та ва ры ства эс пе ран ты-
стаў Пшэ мыс лаў Вяж боў скі. — Лёг касць 
мо вы даз ва ляе раз маў ляць на роз ныя 
тэ мы, паг лыб ляць свае ве ды. Эс пе ран-
ты сты — лю дзі роз ных пра фе сій, што 
ро біць на шы раз мо вы над звы чай ці ка-
вы мі.

Ся род эс пе ран ты стаў — адзі нац цаць 
лаў рэ а таў Но бе леў скай прэ міі. Св. Ян 

Па вел II як па па рым скі ўклю чыў эс пе-
ран та ў мо вы, на якіх ён да ваў блас ла-
вен ства «ur bi et or bi», і сам не ад на ра зо ва 
звяр таў ся да мо ла дзі на гэ тай мо ве. 
Св. Ян Па вел II так са ма ўхва ліў рым скі 
Ім шал на мо ве эс пе ран та. Між на род ная 
мо ва мае так са ма пат ро наў, та кіх як 
св. Мак сі мі льян М. Коль бе аль бо бл. ар-
цы бі скуп Ежы Ма ту ле віч.

ПАД ЗЯ ЛЁ НАЙ ЗОР КАЙ

Бе ла стоц кія свят ка ван ні ХХ Бе ла-
стоц кіх дзён Люд ві га За мен го фа бы лі 

На дзея 
на ру і ны 
Ва ві лон скай 
ве жы

трох дзён ным свя там. Ужо тра ды цый на 
бе ла ста ча не ўскла лі квет кі ля пом ні ка 
Л. За мен го фу, слу жы ла ся ім ша на мо ве 
эс пе ран та і ад быў ся кан цэрт, пад час 
яко га мож на бы ло па чуць арыю з опе ры 
«Гал ка» Ста ніс ла ва Ма нюш кі на мо ве эс-
пе ран та ў вы ка нан ні Фе лік са Га лец ка га, 
са лі ста На цы я наль най опе ры.

Так са ма сё ле та мі нае сто га доў з ча су 
ўзнік нен ня ву лі цы Люд ві га За мен го фа 
ў Бе ла сто ку. У 1919 го дзе ся род на зваў 
ву ліц, якія пад к рэс лі ва лі вяр тан не Бе-
ла сто ка ў Поль ш чу, апы ну ла ся так са ма 
ву лі ца За мен го фа.

— Гэ та па каз вае сі лу эс пе ран тыс ц ка га 
ася род дзя Бе ла сто ка. Ням но га ву ліц ат-
ры ма ла наз вы асоб, якія не так даў но па-
мер лі, — ска заў Пшэ мыс лаў Вяж боў скі.

Дру гая су свет ная вай на моц на па мя-
ня ла вы гляд су час най ву лі цы Люд ві га 
За мен го фа ў Бе ла сто ку. Толь кі два бу-
дын кі па мя та юць ча сы сла ву та га бе ла-
ста ча ні на. Сён ня мож на тут па ба чыць 
му раль, які прад стаў ляе Люд ві га За мен-
го фа са сва і мі сяб ра мі — Яку бам Ша пі-
рам і Аб ра га мам Зба рам і су час ны мі жы-
ха ра мі Бе ла сто ка. Па вод ле Пшэм ка Вяж-
боў ска га, гэ та быў пер шы эс пе ран ц кі 
му раль у све це. Пры ву лі цы За мен го фа 
пра цуе рэ дак цыя «Ні вы», якая так са ма 
апіс ва ла бе ла ру скае ася род дзе эс пе ран-
ты стаў. Гэ тай тэ май дэ та лё ва зай маў ся 
жур на ліст Ві таль Лу ба.

Юбі лей ныя Дні За мен го фа за вяр шы лі-
ся ў сі на го зе ў Ты ко ці не (фі лі ял Пад ляш-
ска га му зея). Тут прай шоў клез мер скі 
кан цэрт і пра мо цыя збор ні ка па э зіі 
Мар дэ хая Ге бер ці га «Аdiau, Кра кo vo!», 
пе рак ла дзе ны Мі ха і лам Бран ш тэй нам 
— бар дам з Ра сіі.

— Я ста раў ся пе ра даць дух жыц ця 
яў рэй скай су поль нас ці ў Кра ка ве па між 
дзвю ма вой на мі, — ска заў бард, эс пе ран-
тыст і пе рак лад чык з Пе цяр бур га Мі ха іл 
Бран ш тэйн.

Бе ла стоц кае та ва ры ства эс пе ран ты-
стаў ар га ні зуе між на род ныя су стрэ чы, 
кан г рэ сы і кан фе рэн цыі, а так са ма дар-
мо выя моў ныя кур сы.

— Дзя ку ю чы эс пе ран та я ез дзіў па 
ўсёй Еў ро пе перш, чым гэ та ста ла та кім 
про стым і звы чай ным! — пад к рэс лі ваў 
Пшэ мэк Вяж боў скі.

Стар шы ня Бе ла стоц ка га та ва ры ства 
эс пе ран ты стаў пад к рэс лі вае лёг касць 
зас ва ен ня эс пе ран та і хут кія вы ні кі на ву-

чан ня. Ах вот ныя прай с ці курс пас ля дру-
гіх, трэ ціх за нят каў лёг ка пе рак ла да юць 
неск ла да ны тэкст.

— Про стая, лёг кая для вы ву чэн ня, 
пры го жая і ла гіч ная мо ва, — да даў Мі ха-
іл Бран ш тэйн. — Ка лі б яе ўвя лі ва ўсіх 
кра і нах, як дру гую пас ля род най, яна б 
вель мі па лег чы ла ўза е ма ра зу мен не 
па між людзь мі: і ў тэх ніч ных пы тан нях, 
і ў на ву цы, і між ча ла ве чых ад но сі нах.

Уршуля ШУБЗДА

 Злева: Дарыюш Шада-Бажышкоўскі, Мі ха іл Бран ш тэйн і Пшэ мыс лаў Вяж боў скі

 Мураль і памятная дошка пра дом Людвіга Заменгофа побач нашай рэдакцыі
Ф

от
а 

Ул
і Ш

уб
зд

ы

Ф
от

а 
Па

ўл
а 

Гр
эс

я
Ф

от
а 

Па
ўл

а 
Гр

эс
я



5... СУМЕЖЖА, ДОПІСЫ22.12.2019              № 5122.12.2019              № 51

Хто па мо жа?
Са май ста рэй шай жы хар кай Ма лін-

ні к з’яў ля ец ца На дзея Са хар чук. Ся го-
ле та 27 ве рас ня цёт цы На дзі па сту піў 
дзе вя но ста сё мы год. У яе два сы ны. 
Абод ва пен сі я не ры. Ста рэй шы, Ва ло-
дзя, праз ву лі цу жы ве. Ма ту лю ў цар к ву 
за вя зе, але за па рад кам на па на двор ку 
ды ў ага род чы ку ад на спраў ля ец ца. 
За апал на зі му так са ма кла по ціц ца. 
З гас па да ром з Но ва кор ні на да мо ві ла-
ся. Га то вых дроў спа гад лі вы ча ла век 
пад вя зе. Яна ад но зап ла ціць. Ста рэнь-
кая ба буль ка пад да шок паў кі дае ды 
ў рад кі паск ла дае. Ма лод шы сын мог 
бы па маг чы, але зай ма ец ца ін шы мі 
спра ва мі. Ча сам ад на вя ско вец Сця пан 
Мі ран чук па ма гае. З цёт кай На дзяй мы 
даў но зна ё мы. У шас ці дзя ся тых га дах, 
як з кі на пе ра соў кай у ся ло за яз джа лі, 
па зна ёмі лі ся. Ды і ў „Ні ву” не ад ной чы 
пі саў, бо цёт ка На дзя гэ та жы вая скар-
б ні ца пес ні. Вя до мая яна ў на ва кол лі. 
За раз мы зжы лі ся з цёт кай На дзяй, 
быц цам ма ці з сы нам. У су бо ту, гэ та 
зна чыць 14 снеж ня, па тэ ле фо не раз-
маў ля лі.

— Са зда роў ем кеп ска, — скар дзі ла ся 
ба буль ка. — Но гі ады мае, ру кі кру цяць. 
А стра ву зва рыць трэ ба. Ня ма ка му па-
маг чы. Адзі но кай у ха це не як ня ём ка. 
Ня ма з кім сло вам пе ра кі нуц ца. Ра ней 
пес ні з ка сет слу ха ла. Маг ні та фон чык па-
ла маў ся, ня ма ка му яно ад ра ман та ваць. 
Ка сет шмат маю. За раз ад но Ра дыё Ра-
цыя слу хаю, кан цэрт па жа дан няў.

Я па а бя цаў цёт цы На дзі, што за 
маг ні та фон чык пак ла па чу ся. Сяб роў 
пы таў ся, за тым свае за па сы пе ра кі ну. 
Ха це ла ся б, каб гмін ны са маў рад у Ор-
лі кры шач ку па ці ка віў ся лё сам цёт кі На-
дзі. Ёсць жа Гмін ны ася ро дак са цы яль-
най да па мо гі, цэнтр куль ту ры. Ці мож-
на па кі нуць на во лю лё су зас лу жа на га 
дзе я ча куль ту ры Ар лян скай зям лі?...

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Зак ры лі яшчэ 
адну кра му
Гмін ны ка а пе ра тыў (ГС) у На раў цы 

Гай наў ска га па ве та лік ві дуе свае пра-
дук то выя кра мы. За раз не пра цу юць 
яны, між ін шым, у Гуш чэ ві не, Мік ла шэ-
ве, Но вым Ляў ко ве, Ску па ве і Тар но па лі. 
Ця пер зак ры лі кра му ў Ле шу ках.

Тут не зро бяць за раз па ку пак жы ха-
ры Ле шу коў (у гэ тай вёс цы пра жы вае 
113 ча ла век), Міх наў кі (49), Сла бод кі 
(24), Па рос ла га (12), Це рам коў (9) ды 
ма лых па ся лен няў Дам б ро вы, Кар до ну 
і Сян ке ві чаў. За імі трэ ба ехаць най б лі-
жэй у Ста рое Ляў ко ва. Гэ та най менш 5-
6 кі ла мет раў. А з Це рам коў ку ды больш. 
Для не ка то рых ту тэй шых не ма та ры за-
ва ных жы ха роў гэ та ўжо да ля чынь. Так 
пры хо дзіц ца жыць на вёс цы.

Па ўсім ві даць, што на раў чан скі ГС па-
сту по ва „па дае”, але яш чэ ба ро ніц ца. З пу-
стых бу дын каў кра маў пра дае стэ ла жы 
і вя лі кія жа лез ныя кра ты з акон. Дзвяр-
ных кля мак па куль што яш чэ не пра дае. 
Хто мо жа ве даць, як бу дзе да лей. Мо жа 
зам кі і клям кі хто ку піць. А маг чы ма 
і шыль ды хто-не будзь ку піць на па мят ку 
— вось вы па гля дзі це не ка лі ў на шым ся-
ле, у Ле шу ках бы ла ж кра ма. (яц)

Вя ско вая 
свят лі ца зап ра шае
Cвят лі ца ў Се мя ноў цы На раў чан скай 

гмі ны Гай наў ска га па ве та зап ра шае 
ўсіх ах вот ных ад аў тор ка да су бо ты, ад 
га дзі ны 13-й, між ін шым, мо ладзь на 
на столь ны тэ ніс і бі льярд. За раз у гэ-
тым до ме куль ту ры мож на на ву чыц ца 
вы кон ваць ёлач ныя аз даб лен ні. Жан-
чы нам пра па ну юць ку лі нар ныя за нят кі 
(га та ван не і пя чэн не), вы шы ван не руч-
ні коў або ма ка так, а так са ма ткаць га-
бе ле ны. Хто за хо ча, бу дзе мець маг чы-
масць на ву чыц ца вя заць круч ком. (яц)

Трыц цаць два гур т кі вя ско вых гас па-
дынь з рэ гі ё на пры ня лі ўдзел у што га до-
вым спа бор ні цтве, ар га ні за ва ным Дэ пар-
та мен там сель скай гас па дар кі і ры ба лоў-
ства Мар шал коў скай уп ра вы Пад ляш ска-
га ва я вод ства. Гі сто рыя, эмо цыі і па ва га 
да тра ды цыі пе ра маг лі ў ку лі нар ным 
і эстэ тыч ным зма ган ні за са мы пры го жы 
стол на пя рэ дад ні Ка ляд. Бы лі прад стаў ні-
цы (і прад стаў ні кі) усіх па ве таў Пад ляш ска-
га ва я вод ства. На пер шым мес цы — ГВГ 
з Ма лін нік Ар лян скай гмі ны са стра ва мі, 
пад рых та ва ны мі на Куц цю са сва іх ка мор 
і ку хань, да лей — гас па ды ні з Сяль ца (гмі-
на Боць кі) і «Ка мё нач кі» са Ста рой Ка мён-
кі (гмі на Са кол ка). Жу ры вы лу чы ла так са-
ма гур т кі з Па ка не ва (Мі лей чыц кая гмі на) 
і Пшы ста ван цаў (гмі на Пуньск).

Спа да ры ня Ва лян ці на Троц з гур т ка 
ў Ма лін ні ках не ха ва ла сва іх эмо цый, ка лі 
ат ры ма ла прыз:

— Дзя куй, што заў ва жы лі нас. Тут мы 
з цё цяй звы чай на рых ту ем стра вы, та кія 
на шы; тое, што з по ля, з ага ро да, з гас па-
дар кі — тое і на на шым свя точ ным ста ле. 
А на Куц цю гэ та рэ цэп ты ад на шых ма-
туль, ба буль, не ка то рым з іх ужо больш за 
паў ста год дзя або і больш. Вось ва рэн не 

з су ша ных груш, ад куль па мя таю, та кое 
ў нас ра бі лі і ста ві лі на свя точ ны стол.

Так са ма хат нія гас па ды ні з Сяль ца са 
стар шы нёй Ра ды гмі ны ў Боць ках Мал га-
жа тай Юз вяк пад к рэс лі лі:

— Гэ та тра ды цый ныя стра вы ў на шых 
да мах. На пры клад, жыт ні кі сель быў заў сё-
ды на пя рэ дад ні Ка ляд. Ця пер я яго раб лю 
і ўсім сма куе. Я па даю яго з ма лі на вым со-
у сам або кам по там з су ша най са да ві ны.

Жу ры — Вес ла ва Бур нос (член уп ра вы 
Пад ляш ска га ва я вод ства), праф. Ярас лаў 
Мат ве юк (Бе ла стоц кі ўні вер сі тэт), Мар цін 
Сек с цін скі (Аген цтва па пе ра бу до ве і ма-
дэр ні за цыі сель скай гас па дар кі) і Паў лі на 
Ма кар ская (фі на ліст ка пра гра мы „Hell’s 
Kit chen”) ды Іво на Кшы жа ноў ская (Дэ пар-
та мент сель скай гас па дар кі і ры ба лоў ства 
МУПВ) вы со ка аца ні ла куль ты ва ван не 
тра ды цый і па ва гу да ку лі нар най спад чы-
ны. Та му гас па ды ні з Ма лін нік зда бы лі 
пер шае мес ца (і су му 1400 зло тых).

— Су стрэ ча з ва мі бы ла ад ной з най п ры-
га жэй шых падзей у ма ім жыц ці, — пры зна-
ла ся пе ра мож цам ус х ва ля ва ная Паў лі на 
Ма кар ская з жу ры. — Пад час раз мо вы 

з ва мі, за ва шым ста лом, ка лі вы дзя лі лі ся 
сва ёй гас цін нас цю і ве да мі, у мя не па я ві лі-
ся слё зы на ва чах.

Жан чы ны з Пшы ставан цаў (гмі на 
Пуньск) — так са ма адз на ча ны за за ха ван-
не сва ёй ку лі нар най спад чы ны. Яны на 
сва ім ста ле на Куц цю па ка за лі ба гац це 
і тра ды цыі лі тоў скай кух ні.

— У нас ёсць суп, пры га та ва ны з ад ва-
ру буль бы ў лу пін ках з зёл ка мі, які на шы 
ба бу лі па да ва лі на стол, — ра сказ ва лі за 
сва ім ста лом. — І буль ба фар шы ра ва ная, 
і се ля дзец з яб лы ка мі. Ёсць і са лод кае 
пя чэн не ку чу кай (kūčiu kai), якое най больш 
па да ба ец ца дзе цям — гэ та ма лень кія ша-
ры кі з це ста з ма кам. Іх пя чэм ра ней, каб 
яны за сты лі, а по тым за лі ва ем са лод кім 
ма кам.

На мес нік мар шал ка Пад ляш ска га ва я-
вод ства Ста ніс лаў Дэ рэ гай ла па він ша ваў 
усіх удзель ні каў спа бор ні цтваў:

— Вы ўсе пе ра маг лі! Не за леж на ад та-
го, што вы пад рых та ва лі і якія мес цы ці 
ўзна га ро ды вы за ва я ва лі. Нам уда ло ся 
пры нес ці на Пад ляш ша дух і смак са ма га 
пры го жа га свя та — Ка ляд! (лук)

Гас падыні з Ма лін нік пер шыя за ста лом

На гэ тую суст рэ чу ды ску сій ны 
клуб у «Скле пе з куль ту рай», 
якая ад бы ла ся ў се ра ду 11 
снеж ня. Згур та ван не АБ-БА 
— аб’ яд нан не баць коў вы ву ча-
ю чых бе ла ру скую мо ву ў Бе ла-
сто ку, за пра сі ла па гу та рыць 
аб бе ла ру сах і лі тоў цах — су-
се дзяў бліз кіх, але і нез на ё-
мых. У куль тур ны склеп у пад-
ва ле Па чат ко вай шко лы № 4 
па ву лі цы Чан ста хоў скай у Бе-
ла сто ку, дзе вя дуц ца за нят кі 
па бе ла ру скай мо ве, лі та ра-
ту ры і куль ту ры за ві та ла кон-
сул Літ вы ў Сей нах Ізоль да 
Бры каў ске не. Вя ла ся раз мо ва 
пра су пра цоў ні цтва і ства рэн-
не су поль ных пра ек таў па між 
бе ла ру са мі і лі тоў ца мі, якія 
жы вуць на Пад ляш шы.

Ка жа кон сул Літ вы ў Сей нах Ізоль да 
Бры каў ске не, якая ў дып ла ма тыч най служ-
бе пра цуе ўжо больш за двац цаць га доў:

— Фай на штось ці зра біць ра зам, бо ра-
зам заў сё ды мож на зра біць больш. У якім 
кі рун ку, то гэ та за ле жыць ад фан та зіі. Гэ та 
мо жа быць су поль ная гі сто рыя, што вель-
мі ці ка ва. Мож на сар га ні за ваць суст рэ чу, 
прыс ве ча ную гі сто рыі, гэ та мо жа быць ней-
кая куль тур ніц кая па дзея.

Ра ней АБ-БА так са ма су пра цоў ні ча ла 
з ар га ні за цы я мі лі тоў скай на цы я наль най 
мен шас ці ў Поль ш чы. Пад час су стрэ чы 
ў ды ску сій ным клу бе пры га да лі пра ект „Вя-
лі кае Кня ства Лі тоў скае — на ша су поль ная 
спад чы на”, ка лі бе ла ру скія і лі тоў скія дзе ці 
з Пад ляш ша су поль на куль тур на аду ка ва лі-
ся і вы сту па лі пе рад шы рэй шай пуб лі кай.

— Як уда ло ся лі тоў цам тое, што не ўда ло-
ся бе ла ру сам? — рас пыт ваў вя ду чы суст рэ-
чу Мі ко ла Ваў ра нюк. — Збу да ваць вель мі 
са лід ную дзяр жа ву, на ме ру ХХІ ста год дзя?

— Я перш за ўсё не зга джу ся з тым, што 
Літ ва і Бе ла русь гэ та толь кі па гор кі, уз ле скі, 
азё ры і ба ло ты, — ска за ла Ізоль да Бры каў-
ске не. — Бо гэ так і ў Фін лян дыі. Гэ та пры го-
жыя кра і ны. У нас больш за тры ты ся чы 
азёр.

— Хтось ці ка лісь на пі саў, што дзе пры го-
жа, там цяж ка жы вец ца.

— Я ме ла доб рыя кан так ты з Бе ла рус-
сю. Па да ба ец ца мне так са ма, што вы 

ма е це та кія пры яз ныя кан так ты з на шы мі 
лі тоў ца мі на Пад ляш шы. Спа дзя ю ся, што 
змо жам вы ду маць ней кія но выя су поль-
ныя пра ек ты.

— Пад ляш скія бе ла ру скія і лі тоў скі дзе ці 
ра зам гу ля лі, ву чы лі ся і вы сту па лі на пра-
мо цыі кні гі пра Вя лі кае Кня ства Лі тоў скае, 
вы да дзе най па іні цы я ты ве Чэс ла ва Мі ла-
ша, Вац ла ва Вэн ц ло вы і Сак ра та Яно ві ча 
са маў ра дам Пад ляш ска га ва я вод ства.

— Ця пер Літ ва і Поль ш ча хут ка ідуць упе-
рад, ка лі ўсту пі лі ў Еў ра пей скі Са юз. Нель га 
так ска заць, што мы вось ста лі чле нам 
еў ра пей скай су поль нас ці і заў т ра на сту піць 
ней кі цуд, а еў ра пач нуць рас ці на ку стах. 
Лю дзі бу дуць ра біць усё, і бу дзе лепш, чым 
у той Фін лян дыі, бо ў нас... не так хо лад на. 
І бу дзе лепш, я ў гэ та ве ру.

Як лі тоў цы, не вя лі кі на род, вы біў ся на 
не за леж насць на па чат ку двац ца тых га доў 
ХХ ста год дзя. Бе ла ру сы, на жаль, у ін шым 
мес цы.

— Мы вель мі ха це лі быць сва бод ны мі. 
Мо жа, гэ та ёсць у на шых ге нах, гі ста рыч-
на. Ад дзе даў-пра дзе даў гэ тыя апо ве ды 
пра Вя лі кае Кня ства, і пра тое, што мы бы-
лі дзяр жа вай. Най леп шую част ку на ша га 
на ро да Ста лін дэ пар та ваў у Сі бір... Да па-
маг ла нам на ша ды яс па ра з Аў ст ра ліі, Ня-
меч чы ны, Аме ры кі... Па мя та лі мы так са-
ма тое, якую ца ну за пла ці лі мы па вай не, 
бо ха це лі быць не за леж най дзяр жа вай. 
На шы муж чы ны пай ш лі ў лес, і зма га лі ся, 
не з ра сі я на мі, а з ка му ні стыч най сі стэ-
май, з той ім пе ры яй зла. То ўсё скла ла ся 
ў ад но, і вы бух ну ла. Ат ры ма ла ся до сыць 
мір на, бо мы не з’яў ля ем ся аг рэ сіў ным 
на ро дам, ха ця за пла ці лі мы сваю ца ну. 

У час зда рэн ня 13 сту дзе ня 1991 го да, на 
жаль, за гі ну лі на шы лю дзі. Яны не ме лі 
зброі, ста я лі пе рад са вец кі мі тан ка мі, спя-
ва ю чы і тры ма ю чы ся за ру кі. Мы про ста 
бы лі знік лі з кар ты све ту, бы лі ўклю ча ны 
ў СССР.

— Але на ват у та кіх умо вах бы ло чут но 
ў све це пра Літ ву.

— За той час Літ ва ме ла свае дып ла ма-
тыч ныя пля цоў кі (у Ва шын г то не, Лон да не 
і Ры ме — гэ тыя дзяр жа вы не пры зна лі 
аку па цыі Літ вы СССР). Пан Ла зо рай-
ціс быў ам ба са да рам ні бы не іс ну ю чай 
дзяр жа вы, якая на ват вы да ва ла свае 
лі тоў скія паш пар ты. Мы, лі тоў цы, мо жам 
па між са бою спра чац ца, але мы ўсе вель-
мі аб’ яд на ныя пе рад су поль ным во ра гам 
ка лі кеп ска, мы ўсе ста нем ра зам. А ка лі 
яш чэ на род уз’ яд на ны — гэ та пры ба скет-
бо ле, ка лі іг рае на ша збор ная. Заў зя та ры 
ве раць, што бу дзе лепш. У ма ёй ра ён най 
шко ле, дзе я ву чы ла ся, вель мі элі тар най, 
ку ды ха дзі лі дзе ці на мен к ла тур ш чы каў, 
12 лю та га, ка лі адз на ча ем Дзень не за-
леж нас ці Літ вы, усё ж лу наў сцяг воль най 
Літ вы. За на шу ве ру ў не за леж насць зма-
га лі ся і кас цёл, і вё ска...

Ся род сяб роў бе ла ру саў на су стрэ чы 
па я ві лі ся і лі тоў цы з Бе ла сто ка, і чле ны мя-
ша ных бе ла ру ска-лі тоў скіх сем’ яў, сяб ры 
са СМІ. Пра гу ча лі пы тан ні і на па мі ны пра 
су поль ных на шых ге ро яў, як Ка стусь Ка лі-
ноў скі, су поль ныя гі ста рыч ныя сім ва лы 
і мі ну лае. У мі лай між на род най кам па ніі 
па дзя лі лі ся ап лат кай, угас ці лі ся па ча стун-
кам. Доў га не за чы ня лі ся дзве ры слаў на га 
скле пу з куль ту рай.

Тэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ

АБ-БА з кон су лам Літ вы 
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Загадкі 
з роднай хаткі
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КОНКУРС!
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Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 6 студзеня 2020 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Двац цаць два ча ла ве кі за біць 
мя не хо чуць; як заб’ юць, 
адзі нац цаць ра ду ец ца, 
адзі нац цаць су му юць, а я жы вы 
за ста ю ся.
Ф........ м..

Ад каз на за гад ку № 47: грыб.  
Уз на га ро ды — за піс ныя кніж кі — вый г ра лі Еле на Пят роў ская, 

Арон Мі чэй ка, Грыш ка Ці хонь чык, Зо ся Се мя нюк, Ма тэ вуш Пань-
коў скі з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе ла сто ка, Мар та Пет ру-
чук, Оля Кар даш, Са ра Дэр пень ская, Та маш Ваў ра нюк з Нар вы. 

Він шу ем!

— Гэ ты клас не па сед лі вы, — ка-
жа Іа ан на Мар ко, — іх про ста рас пі-
рае энер гія. І гэ та, ад на ча со ва, вель-
мі ра зум ныя дзе ці.

У трэ цім «а» кла се, як у фут боль-
най ка ман дзе, адзі нац цаць дзе так. 
І кож ны ву чань — асоб ная, кі пу чая 
пла не та. У іх свае дум кі і пы тан ні. 
І га лоў нае — яны ўме юць слу хаць 
ін шых. Ды не толь кі слу хаць!

Вось, Ксе ня Швед ура зі ла кра наль-
ным ус па мі нам. Год та му дзяў чын-
ка ха дзі ла ка ля да ваць. Саб ра ныя 
гро шы пры зна чы лі на ле ка ван не 
хво рай сяб роў кі з бе ла ру ска га прад-
ш кол ля.

— Мы вель мі ха це лі, каб Оля паз-
да ра ве ла, — ка жа Ксе ня, — спя ва лі 
і ду ма лі цэ лы час пра яе...

У кла се ўсе сці ша юц ца, пад так ва-
юць Ксе ні. Ве да юць, — так трэ ба.

Доб ры ўчы нак — гэ та па да ру нак 
так са ма для ся бе са мо га. Та ды ад-
чу ва еш ся бе важ ным і па трэб ным 
для ін шых дзя цей. Вось, дзя ку ю чы 
тва ёй ма лень кай прыс лу зе, хво рае 
дзі ця на міг за бу дзец ца пра боль, 
ус міх нец ца, па ве ся лее. А мо жа пад-
ма цу ец ца ў зма ган ні з хва ро бай, ды 
цал кам аз да ра вее. Ка ля ды — час 
цу даў. І дзе ці пра гэ та ве да юць, пе-
ра жы ва юць і ве раць.

За раз усе трэ цяк лас ні кі рых ту-
юц ца да Ка ляд ды раз вуч ва юць 
ка ляд кі. Ра ней, ка лі лю дзі жы лі без 
гро шай, ка ля доў ш чы кі за раб ля лі 
на свае дроб ныя вы дат кі. Нех та куп-
ляў цу кер кі, ін шы школь ныя пры-
ла ды або лю бі ма га звяр ка. Заў сё ды 
быў ней кі зрух, па чуц цё пос пе ху. 
Маг чы ма, з тых ча соў за ста ла ся та-
кая ка ляд ная пры маў ка: Ко ля дую, 
ко ля дую — но сом гро шы ўсю ды 
чую...

Сло вы, на ра дасць кла са, пры га-
даў хлап чук з пе ра да пош няй пар-
ты.

— Кож ны раз, ка лі наб лі жа юц ца 
Ка ля ды, — па яс ніў ён, — та та пры-
гад вае гэ тыя сло вы і мы ўсе смя ем-
ся...

Яш чэ боль шую ра дасць мо жа 
пры нес ці ад наў лен не ка ляд най зор-

кі. На шы сяб ры заў сё ды хо дзяць ка-
ля да ваць з ка ля ро вай зор кай. А ка лі 
тую зор ку зра біў сва і мі ру ка мі дзед-
ка, гэ та ся мей ны скарб! Вя до ма, 
каб пад за ра біць у час ка ля да ван ня, 
трэ ба пры го жа раз ву чыць ка ляд кі.

— А ве да е це бе ла ру скія ка ляд кі?

— Та а а а а а а а а а а а а ак! — пра гу чаў 
ад каз.

Трэ цяк лас ні кі вый ш лі на ся рэ дзі-
ну за лы і жы ва зас пя ва лі нам «Учо-
ра з вя чо ра». Ды так мі ла гуч на, 

аж но вы зір ну ла со ней ка з-за наб-
ры ня лых во сень скім су мам хма рак. 
І паз на чы ла свет ла вы мі зай чы ка мі 
шчы рыя тва ры кі дзя цей...

У кла се вя лі кі эн ту зі язм для вы-
ступ лен няў. Ужо на па чат ку су стрэ-
чы на шы сяб ры ра ска за лі пра ўдзел 
у па э тыч ным «Трох га лос сі». Ко ля 
Корх, Гаў ры іл Які мюк і Ігар Бон да 
ўжо з’ез дзі лі на «Па э тыч нае трох-
га лос се» ў Бельск-Пад ляш скі. Га-
ва ры лі бе ла ру скія вер шы пра рэ ха, 
ва рон і ста ло выя пры ла ды для яды. 

Ко ля дую, ко ля дую 
— но сом гро шы ўсю ды чую... 

Верш з лесу
Улез верш у лес.
На вяршок хвоі палез.
Скакаў там па галінах,
быццам цыркавы кот на лінах.

З радасці пра ўсё забыўшы,
па дарозе незаўважна
свае рыфмы згубіўшы.

І калі даскочыў
на найвышэйшую галіну,
то канец вершу
прыйшоў у гэтую хвіліну.
  СТАРЫ ДЗІК

Хлоп цы пры муць так са ма ўдзел 
у «Род ным сло ве».

— А за год мы ўжо бу дзем рых-
та вац ца да дык тоў кі і прад мет на га 
кон кур су, — да дае спа да ры ня Іа ан-
на Мар ко, — і тут на пэў на бу дуць 
мно гія лаў рэ а ты...

Не пуб ліч ная шко ла свя тых Кі-
ры лы і Мя фо дзія ад га доў сла віц ца 
мно гі мі лаў рэ а та мі кон кур саў па 
бе ла ру скай мо ве. Вось у бя гу чым 
го дзе да чар го ва га ра ён на га эта пу 
пе рай ш ло аж но 12 асоб. Ці ка васць 
да прэ стыж ных вык лі каў у трэ цім 
«а» кла се» мы пры кме ці лі ўжо 
з па ро га. На шы сяб ры не толь кі ра-
зу ме лі бе ла ру скую мо ву, але ў міг 
раз га да лі за гад ку (і тут най боль шую 
кем лі васць і лоў касць пра я віў Гаў ры-
іл Які мюк). Дзе ці тал ко ва ад каз ва лі 
на пы тан ні, жар та ва лі... А тыя, што 
не пас пе лі па ста віць на ўро ку нам 
пы тан не, яш чэ за ста лі ся ў кла се, 
пас ля зван ка...

Зор ка
фо та Ган ны Кан д ра цюк 

ІІІ «а» клас з настаўніцай 
Іааннай Марко

Ігар Бонда Гаўрыіл Якімюк

Мікола Корх
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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 № 47-2019: 
Міт, пес ня, ар, квет ка, лік, зме на, сне жань, смя-

та на, Ян, кок, сцэ на. Па ла са, ясік, як, сто, знак, 
кмен, ве жа, зме на, та нец, мак, Ірак, Ян, Яна.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Паў лі на 
Ку ле ша, Якуб Га лён ка, Та маш Ва сі люк з НШ 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Та маш 
Ваў ра нюк, Мая Та па лян ская з Нар вы, Аляк-
сан д ра Куп тэль з Арэш ка ва, Ні кі та Ку мей-
ка, Па ша Пах ві цэ віч з Ор лі, Маг да Яку бюк з 
Бель ска-Пад ляш ска га, Януш Чар нец кі, Якуб 
Кар пюк з На раў кі. Він шу ем!

    Ля цяць 
вер шы 
з Мі ха ло ва
Тое што ба чым,
пра тое пі шам,
як звяр кі ска чуць,
пра ў ле се ці шу,
пра спра вы ў шко ле,
пра дзі вы до ма.
Што ў ду шу ко ле,
што нам зна ё ма.
«Лі ся нят ка пы та ец ца:
Ка лі Зі ма па чы на ец ца?»
«Вель мі пры го жы
сён ня дзя нёк,
Бо сон ца сха ва ла ся
і маю ця нёк...»
А нам «трэ ба ран кам уста ваць,
У шко лу спя шаць,»
а вось «во сень па чы на ец ца
заў сё ды ка ля ро ва,
лі сты па да юць усю ды,
на ват па мыл ко ва...»
А той «са мы фай ны
час дзя цін ства уця кае,
што нас ча кае,
усё но вае,
усё ці ка вае...»
Алі вія, Ана нім, Юстын ка,
Фрыц, Габ ры ся, Ка ра лін ка,
Ка ро ля, Квет ка, Ма стак
пі шуць не про ста так.
Мі ні майк, Міў і Мын ка,
Оля, Ка ро ля, Са ка та і Квет ка –
пі шуць мі ха лоў скія па эт кі,
з Та па лян, з Азяб лоў,
з Шы мак і Кух моў.
І Ве ра ні ка, і «Вян д лі на»
тут, з усёй гмі ны,
ка го саб ра ла і нат х ні ла
на стаў ні ца род най мо вы Эмі ля.

    

    

Якуб ВА СІЛЬ ЧЫК
На раў ка

Жыц цё
Жыц цё ча ла ве ка як квет ка.
Най перш на ра джа ец ца,
По тым рас це,
Вя не,
А на ка нец па мі рае.

Эве лі на КАЗ ЛОЎ СКАЯ
Ка бы лян ка 

Дзве ся стры
У нас дзве ся стры, Оля і Аня.
Мож на хут ка па мыл ку зра біць,
Ка то рая дзяў чын ка пе рад та бой?
Але па ацэн ках іх зной дзеш,
Оля заў сё ды толь кі шас цёр кі мае,
А Аня са мыя двой кі збі рае.

Сім во лі ка ко ле раў ча ста 
з’яў ля ец ца «мо вай» за ка-
ха ных. Ка лі да ру ем бліз кай 
асо бе чыр во ныя ру жы, 

зна чыць, мы прыз на ем ся ёй у ка-
хан ні і вер нас ці. Ка лі ідзем на 
па хо ві ны раз ві тац ца з па мер лым, 
звы чай на ня сем бе лыя квет кі. 
Ніх то не хо ча ат ры маць жоў тых 
кве так... Ча му? Бо яны сім ва лі зу-
юць рас стан не і здра ду.

Пра жоў ты ко лер на шы 
прод кі ду ма лі не ад наз нач на. 
Раз спа лу ча лі яго з со неч ным 
свят лом і няз мен нас цю, ін шы 
раз — з раз бу рэн нем, хва ро бай 
і смер цю.

Жоў ты лі чы лі ко ле рам чу-
жых на ро даў і све ту па мер лых. 
Дзе ля вяс но вых па мі наль ных 
аб ра даў па чат ко ва фар ба ва лі 
яй кі на жоў ты ко лер. Іх за но-
сі лі на ма гі лы, каб на кар міць 
ду шы па мер лых... Хва ро бы, 
пры якіх ко лер ску ры ра біў ся 
жоў тым (на пры клад, жаў ту-

ха), ля чы лі жоў ты мі рас лі на мі. 
Так са ма хво рых на лі ха ман ку 
за стаў ля лі гля дзець на жоў тае, 
па ці ра лі ім шчо кі за ла той ма-
не тай або прык ла да лі жоў ты 
лан цу жок. Жоў тым прад ме там, 
та кім як пяр с цён кі, за вуш ні цы, 
за пін кам, пры піс ва лі ма гіч ныя 
якас ці. А жоў тую зям лю дык на-
о гул лі чы лі га ю чай.

Жоў ты ко лер ча ста звяз ва лі 
з зо ла там, ве ры лі ў тое, што 
жоў тыя рас лі ны мо гуць да па-
ма гаць у по шу ках сха ва ных 
і зак ля тых скар баў. Най леп шым 
пу ця вод ным зел лем лі чы лі свя-
та ян нік, які рас ц віў апоў д ні 
на свя то га Яна. Ча ста та кую за-
су ша ную рас лі ну бра лі з са бой 
у да лё кую да ро гу. Абя рэг, ве ры-
лі, пас п ры яе ка рыс ным здзел-
кам у ган д лі.

На Пад ляш шы за ба ра ня лі ір-
ваць дзе цям жоў тыя квет кі «ку-
ры най сле па ты». Лі чы лі, што 
ад гэ та га ас леп нуць ку ры ў гас-
па дар цы.

Як мы ўжо ска за лі, жоў ты ко-
лер аба зна чаў здра ду, пад ман, 
няш час це. Яго, як аг ню паз бя га-

лі пры шлюб ных ры-
ту а лах і прын цы по ва 
ні ко лі не ўпля та лі жоў-
тых кве так і сту жак 
у шлюб ны вя нок.

А жоў тая хуст ка 
ў сне, ве ры лі ста ра-
жыт ныя бе ла ру сы, 
прад каз ва ла рас стан-
не.

(Ад рэ зак ад рэ да га ва-
ны па вод ле кніж кі Але-
ны Кор шак Бе ла ру ская 
мі фа ло гія для дзя цей).

(гак)

Ля цяць 

Ceberek

Спадарыня Эмілія Грыко і яе вучні
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ХХVІ Прэ зен та цыі аб ра-
да вых ка лек ты ваў «Бе-
ла ру скі аб рад на сцэ не» 
два ра зы пра хо дзі лі ў Бе-
ла сто ку і па ад ным ра зе 
ў Бель ску-Пад ляш скім, 
Ду бі чах-Цар коў ных і Ор-
лі, дзе і за вяр шы ла ся 
сё лет няя прэ зен та цыя 
аб ра даў і тэ ат ра лі за ва-
ных аб ра да вых прад стаў-
лен няў. Бы лі яны ўме ла 
пад рых та ва ныя і ці ка ва 
зап рэ зен та ва ныя дзет-
ка мі, мо лад дзю і ста рэй-
шы мі ак цё ра мі. У час 
ня кон кур с ных аг ля даў 
бы ла на го да па зна ёміц-
ца з прык ла да мі на шай 
ба га тай спад чы ны, якая 
прэ зен та ва ла ся на фо-
не пры го жых сцэ ніч ных 
афар м лен няў.

Па бы ваў я на аг ля дзе ў Ду бі чах-Цар-
коў ных, рас па ло жа ных не па да лёк ад 
Бе ла веж скай пуш чы. Жы ха ры гэ та га 
ляс но га рэ гі ё на доў га за хоў ва лі на род-
ныя аб ра ды, якія хут чэй ста лі за ні каць 
у ін шых ра ё нах Бе ла сточ чы ны. Гэ та ты-
чыц ца пуш чан скіх і пры пуш чан скіх тэ ры-
то рый па абод вух ба ках мя жы, дзе жы-
ха ры яш чэ да Дру гой су свет най вай ны 
жы лі по бач ся бе, рад ні лі ся і сяб ра ва лі. 
З «хрыст ком» — ду бо вай га лін кай, сім ва-
лам ма гут нас ці на шай пуш чы, ка ля да ва-
лі ў час Хрыш чэн ня Гас под ня га ў Арэш ка-
ве яш чэ ў пас ля ва ен ны пе ры яд. Ця пер 
спра ву пра цяг ва юць чле ны бе ла ру ска га 
на род на га ка лек ты ву «Арэш кі». Ка лі за-
раз менш на род ных ка лек ты ваў рых туе 
даў нія аб ра ды да прэ зен та цыі на сцэ не, 
іх мес ца ста лі зай маць дзет кі, якія най-
час цей ву чац ца ў шко лах і сад ках бе ла-
ру скай лі та ра тур най мо ве. Сё ле та яш чэ 
больш дзе так і мо ла дзі, чым у мі ну лых 
га дах, вы сту пі ла ў час Прэ зен та цый аб ра-
да вых ка лек ты ваў «Бе ла ру скі аб рад на 
сцэ не», ар га ні за ва ных у дру гой па ло ве 
лі ста па да Га лоў ным праў лен нем БГКТ 
ра зам з мяс цо вы мі ася род ка мі куль ту-
ры. Ма ла дыя асо бы, якіх пад рых та ва лі 
на стаў ні цы бе ла ру скай мо вы і ін ст рук-
та ры, на бе ла ру скай лі та ра тур най мо ве 
зай маль на зап рэ зен та ва лі аб ра ды і тэ-
ат ра лі за ва ныя аб ра да выя сцэн кі ў час 
пя ці ве ча рын. Да рос лыя са ма дзей ні кі 
так са ма па-ак цёр ску па ка за лі вя ско вае 
жыц цё ў мі ну лым. Вы сту поў цы за яў ля лі, 
што трэ ба за хоў ваць ад за быц ця ста рыя 
аб ра ды і пес ні, зна ё міц ца з на шай гі сто-
ры яй і ша на ваць сва іх ге ро яў.

Кан цэр т ная за ла Гмін на га ася род ка 
куль ту ры, спор ту і рэк рэ а цыі ў Ду бі чах-
Цар коў ных хут ка ста ла за паў няц ца 
пуб лі кай. Пер шы мі ад важ на і ці ка ва з аб-
ра дам «Ка ля да ван не» зап рэ зен та ва лі ся 
да школь ні кі ка лек ты ву «Ка леб ка» Прад-
ш кол ля № 1 у Гай наў цы. Дзе так пад рых-
та ва лі Мі рас ла ва Ні кан чук, Ала Суп рун 
і Воль га Ві люк. Ап ра ну тыя ў пры го жую, 
сты лі за ва ную на на род ную, свя точ ную 
воп рат ку ма ле чы ап ра ча спя ван ня ка ля-
дак так са ма ві та лі ся, раз маў ля лі і раз віт-
ва лі ся з пуб лі кай.

— Мы наб ра лі но вых дзе так да ка лек-
ты ву «Ка леб ка» і на па ча так пад рых та ва-
лі аб рад «Ка ля да ван не», з якім бу дзем 
вы сту паць так са ма пас ля Ра ства Хры-
сто ва га. Ка лі дзет кі на ву чац ца спя ваць 
ка ляд кі, бу дуць маг лі ка ля да ваць так са-
ма до ма, пе рад баць ка мі, — ска за ла на-
стаў ні ца Мі рас ла ва Ні кан чук.

Па гля дзець вы ступ лен ні пры е ха лі 
баць кі да школь ні каў, а на ват іх дзя ду лі 
і ба бу лі. Зап рэ зен та ва нае гай наў скі мі 

дзет ка мі ка ля да ван не жы вое ў нас па 
сён няш ні час. У мно гіх на шых вё сках ка-
ля ду юць і сла вяць Хры сто вае На ра джэн-
не перш за ўсё дзет кі і мо ладзь.

Зай маль на з аб ра дам «До пы ты на пя-
цёр ку» вы сту пі лі вуч ні гай наў скіх школ, 
якія зай ма юц ца ў тэ ат раль на-му зыч ным 
ка лек ты ве «Зван кі» Гай наў ска га до ма 
куль ту ры. Пад рых та ва ла іх ін ст рук тар 
Ве ра Ма сай ла, якая сцэ на рый аб ра ду 
на пі са ла на пад ста ве зда рэн няў, аб якіх 
ра ска за лі ёй ста ра жы лы. Воп рат ку і сцэ-
ніч нае афар м лен не да па маг лі ёй пад рых-
та ваць баць кі.

— Вы сту па ю чы на сцэ не трэ ба ўмець 
па каз ваць свае эмо цыі, пе ра жы ван ні, 
сму так, ра дасць, ці гу мар. Мы ву чым ся 
гэ та му зай ма ю чы ся ў ка лек ты ве. У час 
рэ пе ты цый ёсць час на жар ты, але трэ-
ба пап ра ца ваць, каб вы пра віць моў ныя 
па мыл кі і на ву чыц ца так вы сту паць, каб 
па ка заць за ду ма нае ў аб ра дзе, — ска за лі 
чле ны ка лек ты ву «Зван кі», якія вы сту-
пі лі ва ўсіх мяс цо вас цях, дзе пра хо дзі лі 
прэ зен та цыі аб ра да вых ка лек ты ваў.

Не ка то рыя аб ра ды за ха ва лі ся ў част-
ко вым выг ля дзе. Ёсць яш чэ вё скі, дзе 
мо ладзь з гу ма рам пра во дзіць час 
у на ва год нюю ноч і ро біць фо ку сы. Та-
кі аб рад аза га лоў ле ны «Ба га ты ве чар 
у Мац ве е вых» зап рэ зен та ваў ка лек тыў 
Не пуб ліч най па чат ко вай шко лы свсв. Кі-
ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, які пад рых-
та ва ла шмат га до вая на стаў ні ца бе ла ру-

скай мо вы ў Па чат ко вай шко ле ў Нар ве 
Ні на Аб ра мюк.

— Ды рэк тар Кі ры ла-Мя фо дзі еў скай 
шко лы Мар цін Абій скі за пра па на ваў мне 
вес ці тэ ат раль ны гур ток і я пас ля роз ду-
маў зга дзі ла ся. Мы ад ра зу па ча лі рых-
та вац ца да аб ра да вай сцэн кі «Ба га ты 
ве чар у Мац ве е вых». Пра цу ю чы на стаў-
ні цай бе ла ру скай мо вы ў шко ле ў Нар ве, 
я мно га ра зоў рых та ва ла з вуч ня мі аб-
ра да выя і тэ ат раль ныя прад стаў лен ні. 
Ця пер я пры ня ла пра па но ву пра даў жаць 
та кую ак тыў насць у Бе ла сто ку, — за я ві ла 
Ні на Аб ра мюк.

Вуч ні бе ла стоц кай шко лы з гу ма рам 
па ка за лі як у мі ну лым у на ва год нюю ноч 
у на шых вё сках ра бі лі фо ку сы.

Сё ле та ка лек тыў «Ма лін кі» з Ма лін нік 
зап рэ зен та ваў аб рад «Пе ра пя лі ца». Чле-
ны «Ма лі нак» яш чэ па мя та юць аб рад на 
не да жа тым збож жы на сва іх па лях. Ма-
лін ніц кія жан чы ны і муж чы ны зас пя ва лі 
жніў ныя пес ні, з гу ма рам вя лі ды я лог, 
вы кон ва лі «пе ра пя лі цу» і гас ця ва лі. Кі-
раў нік ка лек ты ву Ве ра Ні чы па рук удак-
лад ні ла, што чле ны ка лек ты ву ста ра лі ся 
за ха ваць дэ та лі аб ра ду, якія па мя та юць 
з дзя цін ства. У лі пе ні аб рад «Пе ра пя лі-
ца» па каз ва ец ца ў нас на па лях, на са-
праўд ным не да жа тым жы це. Яго ча ста 
прэ зен ту юць так са ма «Ва сі лёч кі» ў час 
«Спа саў скіх за пу стаў» у Бель ску-Пад ляш-
скім. Хор «Ва сі лёч кі» вы лу чыў на ват са 
свай го са ста ву дзве аб ра да выя гру пы, 

«Беларускі абрад» яшчэ на сцэне

якія ў час «Бе ла ру ска га аб ра ду на сцэ не» 
па каз ва юць асаб лі вас ці жыц ця ў мі ну-
лым. Ад нак у гэ тым го дзе як раз у той 
пе ры яд «Ва сі лёч кі» ад зна ча лі 55-год дзе 
дзей нас ці і та му не пад рых та ва лі но вай 
аб ра да вай па ста ноў кі.

Аб рад «Вя чор кі» ка лек тыў «Рэ чань ка» 
з Коз лі каў пад рых та ваў пад наг ля дам 
Алы Ка мен скай. У час вя чо рак спя ва-
лі ся бе ла ру скія пес ні, вя лі ся апо ве ды, 
лю дзі жар та ва лі. Ве ча ры ну ў Ду бі чах-
Цар коў ных уме ла вя ла Юлі та Сушч. Войт 
Ду біц кай гмі ны Ля вон Ма ла шэў скі вы-
ка заў за да валь нен не, што прэ зен та цыі 
ад бы ва юц ца ў Ду бі чах, дзе най ста рэй-
шыя жы ха ры па мя та юць мно гія аб ра ды. 
Ды рэк тар Гмін на га ася род ка куль ту ры, 
спор ту і рэк рэ а цыі ў Ду бі чах-Цар коў ных 
Мі рас ла ва Іва нюк звяр ну ла ўва гу на за ці-
каў ле насць прэ зен та цы яй аб ра даў мяс-
цо ва га на сель ні цтва, якое шмат люд на 
пры бы ло ў ася ро дак куль ту ры.

— У нас, ста рэй шых лю дзей, ажы-
ва юць ус па мі ны пе ры я ду мо ла дас ці. 
Важ на, што так мно га дзе так і мо ла дзі 
вы сту пае сён ня на сцэ не і па каз ва юць, 
як ка лісь жы ло ся, — за я ві лі ду біц кія жан-
чы ны і звяр ну лі ўва гу на маг чы масць 
зна ё міц ца з даў ні мі тра ды цы я мі ма лод-
ша му па ка лен ню.

— Най ста рэй шыя са ма дзей ні кі ве да-
юць аб ра ды з ча соў сва ёй мо ла дас ці. 
Вы сту па ю чы на ды я лек т най мо ве, ці ка ва 
па каз ва юць на шы аб ра ды, а бы вае, што 
ды я ло гі пры дум ва юць на ха ду. Зда ра ец-
ца, што ў ад ной мяс цо вас ці прэ зен та ва-
ныя імі аб ра да выя ды я ло гі роз няц ца ад 
вы сту пу ў ін шай мяс цо вас ці. Дзет кі і мо-
ладзь най час цей раз маў ля юць на бе ла-
ру скай лі та ра тур най мо ве, якой ву чац ца 
ў шко ле ці сад ку. Уме ла па каз ва юць яны 
тэ ат ра лі за ва ныя сцэн кі і ка ры ста юц ца 
за га дзя вы ву ча ны мі ды я ло га мі. Мы ра-
ды прэ зен та цы ям у вы ка нан ні ма ла до га 
і ста рэй ша га па ка лен няў. У гэ тым го дзе 
ка лек ты вы, у якіх вы сту па юць дзет кі і мо-
ладзь, са стаў ля юць больш чым па ло ву 
вы ка наў цаў. Зай маль на на бе ла стоц кім 
аг ля дзе з аб ра дам «Вя сел ле» вы сту пі лі 
дзет кі ра зам з баць ка мі з Прад ш кол ля 
№ 14 у Бе ла сто ку. Бу дуць яш чэ вы сту-
паць вуч ні Па чат ко вай шко лы ў Ор лі, 
а аб рад «Мас ле ні ца» ці ка ва пад рых та ваў 
да прэ зен та цыі ка лек тыў «Асен ні ліст» 
Уні вер сі тэ та за ла то га ве ку ў Бель ску-Пад-
ляш скім, — ска заў на мес нік стар шы ні Га-
лоў на га праў лен ня БГКТ Ва сіль Се гень.

Тэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

 З аб ра дам «Ка ля да ван не» вы сту пі лі да школь ні кі з ка лек ты ву «Ка леб ка» Прад ш кол ля № 1 у Гай наў цы

 Ка лек тыў «Зван кі» Гай наў ска га до ма куль ту ры вы сту пі ў з аб ра дам «До пы ты на пя цёр ку»
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Мае ўспа мі ны 
і тое, што па чуў, ба чыў, ра зу меў... 

і свае по гля ды, рэф лек сіі, выс но вы

(ч. 2)
ГІ СТО РЫЯ ДУ БІЧ-ЦАР КОЎ НЫХ... 

І я пі шу ад ну праў ду! Та му бу ду пі саць 
тое, што па чуў. Гэ та мой па ча так. Ка лі 
я на ра дзіў ся і дзе, вы ўжо ве да е це. Ад ча-
го па чаць маю апо весць?

Хі ба ад на шай ве ры і цар к вы, і тут мне 
най леп шым да па мож ні кам бу дзе ці ка-
вая кніж ка — ма наг ра фія на шай па чэс-
най і пры го жай ма туш кі Эвы Аў к се ці юк, 
жон кі так са ма ўсі мі па ва жа на га ба цюш-
кі Сла ва мі ра. Кніж ка на зы ва ец ца «Ду бі-
чы-Цар коў ныя ў гі сто рыі пра ва слаў най 
па ра фіі». За быў ска заць, ка лі рэч ідзе 
пра гі сто рыю цар к вы, дык не маг чы ма 
пра мі нуць і гі сто рыю па хо джан ня так са-
ма на шай вё скі. А ме на ві та на 23 ста рон-
цы гэ тай кніж кі мы зной дзем ад каз на 
гэ тае пы тан не.

Наш люд паў стаў ад паў ноч ных ста-
рон ад пле мя кры ві чоў, якія пры ван д-
ра ва лі да нас і за сна ва лі асоб ны ла гер. 
Мес ца спа да ба ла ся, бо на во кал пры го-
жыя лу гі і ду бо выя дуб ро вы. Паў ста ла 
вё ска, якую наз ва лі Ду бі чы, а лу гі на 
ўсход ад вё скі наз ва лі Жа ры вец, і роз-
ныя наз вы па ля це лі, як у ка лей да ско пе. 
Гэ та бы ло больш-менш у 1576 го дзе. 
У гэ тым ча се ўзні ка лі і су сед нія вё скі, як 
Ча хі-Ар лян скія, Та фі лаў цы, якія спа чат ку 
зва лі ся Ду бі чы-Му ра ва ныя, Гра ба вец, 
Елян ка...

Жы ха рам бы ла пат рэб на цар к ва на 
іх нюю ка рысць і пат рэ бы ве ры. Цар к ву 
па бу да ва лі на ўзгор ку, ка ля ўро чыш ча 
Бах ма ты і наз ва лі яе Пет ра паў лаў скай 
у го нар апо ста лаў Хры сто вых Пят ра 
і Паў ла. Над да ро гай-гас цін цам, спа лу ча-
ю чым тракт Бельск — Ор ля — Ка мя нец 
— і па сён няш ні час гэ ты гас ці нец за вуць 
Ка мя нец кім. Гэ тай да ро гай лю дзі, пе ра-
важ на яў рэі, еха лі са сва ім та ва рам на 
про даж аж да са мо га Ка мян ца. Цар к ву 
па ста ві лі ў пры го жым і ма ляў ні чым мес-
цы, бліз ка бур лі вай, пак ру ча стай і ба га-
тай у ры бу ды ра каў рэч кі Ар лян кі. Цар к-
ву па ста ві лі так, каб жы ха рам Ду біч (так 
на ша вё ска та ды на зы ва ла ся) Ча хоў- Ар-
лян скіх, Гра баў ца і ін шых бы ло вы гад ней 
у яе тра піць і ма ліц ца там Бо гу. Коль кі 
га доў гэ тая цар к ва іс на ва ла, я не ве даю. 

І яна зга рэ ла, ха ця ёсць ле ген да, што яна 
па пры чы не гра хоў па ра фі ян пра ва лі ла-
ся пад зям лю. На свя та Пят ра і Паў ла, 
12 лі пе ня (гэ та на ша пры хад ское свя та 
ў го нар апо сталь скіх свя тых і за гі нуў шай 
цар к вы на ўзгор ку), ка жуць, ні бы та ў поў-
дзень, прык лаў шы ву ха да зям лі, па чу еш 
цар коў ныя зва ны. Па мя таю, ка лі я быў 
яш чэ дзі цём, я адзін раз, а мо і больш ра-
зоў, ха дзіў у гэ тае мес ца пра ве рыць па чу-
тую ад лю дзей ле ген ду. І са праў ды, мне 
зда ва ла ся, што дзесь ці глы бо ка ў зям лі 
чу ваць ней кую дзіў ную ме ло дыю. Яс на, 
гэ та бы ла дзі ця чая ілю зія. А і тое, што 
цар к ва пра ва лі ла ся ў зям лю, гэ та ста рая 

і мно га раз паў та ра ная людзь мі ле ген да; 
бо абы толь кі ў ста ра не ней кая цар к ва 
зга рэ ла, як лю дзі гэ ту гі сто рыю пе рай-
нач ва лі на свой ка пыл: маў ляў, яна не 
зга рэ ла, а пра ва лі ла ся, але на гэ та трэ ба 
бы ло ча су, каб цём ны на род у гэ та па ве-
рыў. Ёсць і дру гая ле ген да, што ка лі яна 
зга рэ ла ў час па жа ру, іко на Пак роў скай 
Бо жай Ма ці вет рам Бо жым бы ла пе ра-
не се на ў ка нец вё скі Ду бі чы і там упа ла, 
ме на ві та ў тым мес цы, дзе ста іць ця пе-
раш няя цар к ва. За быў яш чэ ска заць, 
што бліз ка зга рэў шай цар к вы ста я ла 
і кар ч ма, і там мож на бы ло пад сіл ка вац-
ца ды вы піць чар ку.

Но вую цар к ву па бу да ва лі на шы па ра-
фі я не ў 1729 го дзе і яна пе ра жы ла мно га 
бур і на валь ніц. У свой час бы ла і ўні яц-
кай, і пра ста я ла да пер шых дзён Дру гой 
су свет най вай ны, ка лі гіт ле раў ская 
Гер ма нія на па ла на Са вец кі Са юз 22 чэр-
ве ня 1941 го да. Мо жа б яна і аца ле ла, 
але ў ся рэ дзі не ку па ла зва ні цы за сеў са-
вец кі ва ен ны наг ляд чык і па да ваў сва ім 
да ныя аб мес цаз на хо джан ні ня мец кіх 
па зі цый, а ка ля Ду біч ішоў кры ва вы бой. 
Нем цы пры кме ці лі гэ та і ў зва ні цу жар-
ну лі сна ра да мі. Цар к ва зга рэ ла. Шко ла, 
якая ста я ла амаль по бач, аца ле ла.

І ця пер вар та не каль кі слоў ска заць 
і пра на ву ку, па коль кі на шы лю дзі яе 
жа да лі як збаў лен ня. Пер шыя эле мен тар-
ныя шко лы па я ві лі ся ў нас у лі ста па дзе 
1884 го да. Мес ці лі ся яны ў пры ват ных 
ся лян скіх ха тах. І дзет кі ў іх ву чы лі ся, а не-
ка то рыя з іх пас ля па кан ча лі і ся рэд нія 
шко лы, якія бы лі ў блі жэй шых, а на ват 
у да лё кіх ад нас га ра дах. І мне на па мяць 
пры хо дзіць верш Ян кі Ку па лы «Му жык», 
на пі са ны ў 1905 го дзе, які я на ват вы-
ву чыў на па мяць. У ім аў тар ра шу ча 
сцвяр джае, што ў цар скі час бе ла ру скі 
му жык (лі чыць — усе) быў цём ны і дур ны 
як абух. Вось не каль кі рад коў слын на га 
вер ша: «Чы таць, пі саць я не ўмею, Не хо-
дзіць глад ка мой язык, Бо толь кі веч на 
ару, сею, — Бо я му жык, дур ны му жык». Ці 
ўсё гэ та праў да? Ян ка Ку па ла вы ву чыў ся 
гра ма це. Та кая бя да, а ву чыў ся і наш му-
жык. І ад ся бе ска жу: хто ха цеў ву чыц ца 
— мог ву чыц ца, бо цар скі ўрад і Сі нод 13 
чэр ве ня 1884 го да аб’ я віў устаў аб цар коў-
на-пры хад скім школь ні цтве. Та кія шко лы 
амаль усю ды паў ста ва лі і дзет кі ву чы лі-
ся. І ў нас у Ду бі чах-Цар коў ных та кая шко-
ла паў ста ла і неў за ба ве быў па бу да ва ны 
вя лі кі бу ды нак но вай шко лы, якую і я за-
кон чыў у тым жа до ме, бо на ша шко ла 
пе ра жы ла і Пер шую, і Дру гую су свет ныя 
вой ны. І сён ня ста іць, як рэд кі му зей, 
вя до ма, пас ля не каль кіх грун тоў ных ра-
мон таў. По бач ста іць но вая му ра ва ная вя-
лі кая шко ла, дзе гра ма це ву чац ца дзет кі 
на шай і на ва коль ных вё сак. Толь кі бя да 
— за ма ла дзя цей у нас і тры вож на на ду-
шы: як доў га бу дзе іс на ваць но вая шко ла, 
ка лі дзя цей не бу дзе ха паць...

(пра цяг бу дзе)
Мі ка лай ПАН ФІ ЛЮК

12 лі ста па да па тэ ле фа на ваў мне 
да рад чык тэ ле а пе ра та ра Орэндж, які 
рэ ка мен да ваў па кет пас луг Lo ve Stan-
dard 2/19. Як тлу ма чыў су раз моў ца, 
пра ма цый ны па кет ты чыў ся да маш ня га 
ін тэр нэ ту, тэ ле ві зій ных пас луг, а так са ма 
ста цы я нар на га тэ ле фо на і ма біль ні ка.

— Аба не мент за ча ты ры пас лу гі каш-
туе ад но 109 зл. у ме сяц, — за ах воч ваў 
да рад чык, — а клі ент па ка ры ста ец ца 

не аб ме жа ва ным лі мі там спа лу чэ няў 
ста цы я нар на га тэ ле фо на і ма біль ні ка, ін-
тэр нэ там да 10 Мб ды спа да рож ні ка вым 
тэ ле ба чан нем. Да мо ва зак лю ча ец ца на 
24 ме ся цы. У па да рун ку ад фір мы клі ент 
ат ры мае тэ ле ві зар 32 ца лі за 1 зл. (з па-
ке там 102 ка на лаў, у гэ тым лі ку па ло ва 
ў вы со кай вы раз нас ці), дэ ко дар і ма біль-
нік.

Я пер ша па чат ко ва скеп тыч на па ста-
віў ся да пра па но вы да рад чы ка, але 
ўзяў шы ў лік ча ты ры ра хун кі, за якія 
што ме сяц пла ціў больш за сот ню зло-
тых, ды да рэм ны ма біль нік і тэ ле ві зар 
за за ла тоў ку ска заў па дас лаць да ку мен-
ты да мо вы для пра вер кі і под пі су. Кан-
суль тант за я віў, што да ку мен ты бу дуць 
да стаў ле ны кур’ ер скай пош тай, за тым 
бу дзе да ру ча на па сыл ка з тэ ле ві за рам. 
Да ку мен ты па дас ла лі праз два тыд ні, 
а тэ ле ві зар ат ры маў 2 снеж ня. І вы нік-
ла праб ле ма. У па сыл цы не ха па ла дэ-
ко дэ ра і ма біль ні ка. На конт апош ня га 

я ў да мо ве пра чы таў: «ма біль нік Орэндж 
Ляв № 789270663», а ў пра та ко ле пры-
ё му: «у рам ках выб ра най пра па но вы 
па стаў ля ем выб ра ны ма біль нік „SIM”». 
Я ў гэ тай га ла ва лом цы не ма гу ра заб-
рац ца, што мне фак тыч на па дас ла лі: ма-
біль нік № 789270663 ці „SIM”? Як ад ной, 
так і дру гой рэ чы ў па сыл цы не бы ло. 
5 снеж ня я па тэ ле фа на ваў па ін фа лі ніі 
ў фір му Орэндж і па спра ба ваў вы свет-
ліць спра ву дэ ко дэ ра і ма біль ні ка. Раз-
мо ва з кан суль тан там доў жы ла ся больш 
са ра ка мі нут, а ра ху нак за яе каш та ваць 
мя не бу дзе 12,50 зл. І ча го я да біў ся?

— Пас лу гу ТV вы зак лю ча лі 24 жніў ня 
2010 го да, — па яс ніў кан суль тант, — та ды 
вам пе ра да лі дэ ко дэр. А за раз вы гэ ту 
пас лу гу ад наў ля е це, за тым па він ны па ка-
ры стац ца дэ ко дэ рам даў ней шым.

Не па маг лі мае тлу ма чэн ні, што ні я-
ка га дэ ко дэ ра я не ат ры маў, та му за раз 
не ма гу ка ры стац ца тэ ле ві за рам. Але 

мая га вор ка, гэ та агуль на вя до мая ва да 
на млын (га ва ры да га ры, а га ра га рою). 
Так са ма кан суль тант не выс вет ліў спра-
вы бра ку ў па сыл цы ма біль ні ка.

— Пра бач це, мы над та доў га раз маў-
ля лі, — па чуў я го лас у труб цы. — Мя не 
ча ка юць ін шыя клі ен ты.

— Дык мо жа це мне наз ваць сваё 
проз віш ча, — па пра сіў я і тут жа да ба віў, 
— і за піс на шай раз мо вы?

— Маё проз віш ча Ге рард Свян ціц кі, 
а пліт ку з за пі сам раз мо вы ат ры ма е це 
ў тэр мі не трыц ца ці дзён.

Вось, да ра жэнь кія, як ма юц ца спра вы 
з зак лю чэн нем да мо вы па тэ ле фо не. 
Орэндж прыс лаў мне ўжо ра ху нак на 
130 зп. за пас лу гу, якою не ка ры ста ю ся. 
І што ра біць аб ду ра на му пен сі я не ру? 
Ад но пе рас це раг чы чы та чоў, каб га ня лі 
мя цёл кай на зой лі вых прай дзіс ве таў і не 
зак лю ча лі ні я кіх да моў на пас лу гі па тэ-
ле фо не.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Абе ра гай це ся прай дзіс ве таў
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130 га доў з дня на ра джэн ня

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі кра яз на вец, гі сто рык, лі та ра-
ту раз на вец Да ні ла Ва сі леў скі на ра дзіў ся 
17 снеж ня 1889 г. у вёс цы Но вае Ся ло Ві-
цеб ска га па ве та (ця пер Шу мі лін скі ра ён). 
Па хо дзіў з ся лян скай сям’і. Баць ка яго, Мі-
на Ры го ра віч, быў ча ла ве кам па ва жа ным, 
шмат ча го ве даў і ўмеў ра біць, ма ці бы ла 
жан чы най на бож най, кла па ці ла ся пра дзя-
цей і ма лі ла ся за іх.

Пас ля за кан чэн ня шко лы Ва сі леў скі 
пра цяг ваў ву чо бу ў По лац кай на стаў ніц кай 
се мі на рыі, дзе ўпер шы ню па зна ёміў ся з бе-
ла ру скай лі та ра ту рай і на цы я наль на-куль-
тур ным ру хам. Пас ля за кан чэн ня се мі на-
рыі па сту піў у Ві цеб скі на стаў ніц кі ін сты тут 
і ўжо ў час ву чо бы па чаў су пра цоў ні цтва 
з га зе тай „На ша ні ва”, ча со пі сам „Шко ла 
і жыц цё”, ві цеб скі мі вы дан ня мі.

Пас ля за кан чэн ня ін сты ту та Ва сі леў скі 
пра ца ваў школь ным на стаў ні кам у роз ных 
мяс ці нах гу бер ні, рас паў сюдж ваў бе ла ру-
скую мо ву і зна ё міў мо ладзь з бе ла ру скай 
лі та ра ту рай.  У 1919 г. пры зна ча ны ін ст рук-
та рам школ на Ві цеб ш чы не. На гэ ты час пры-
па дае і яго пра ца ў По лац кім та ва ры стве па 
вы ву чэн ні мяс цо ва га краю. У 1921 г. Да ні ла 
Мі на віч пе ра е хаў у Ор шу на па са ду ін с пек та-
ра на род най ас ве ты го ра да.

Пе ры яд твор чай ак тыў нас ці Да ні лы Ва-
сі леў ска га пры паў на эпо ху куль тур на-на-
цы я наль на га ад ра джэн ня ў 1920-я га ды. Ён 
стаў ак тыў ным пры хіль ні кам па лі ты кі бе ла-
ру сі за цыі і рас паў сюдж ваў яе ідэі на Ар шан-
ш чы не. На фо не знач ных змен, якія ад бы-
ва лі ся ў агуль на а ду ка цый ных і вы шэй шых 
шко лах у кі рун ку бе ла ру сі за цыі, ар ты ку лы 
Да ні лы Ва сі леў ска га па на дзён ных пы тан-
нях раз віц ця школь ні цтва, пад рых тоў кі на-
стаў ніц кіх кад раў ча ста з’яў ля лі ся ў дру ку.

25 кра са ві ка 1926 г. у До ме Са ю за пра-
цаў ні коў ас ве ты імя Іг на тоў ска га пра хо дзі-
ла Ар шан ская ак ру го вая кра яз наў чая кан-

фе рэн цыя, на якой га ва ры ла ся пра ад к рыц-
цё му зея, зной дзе ныя скар бы і вы дан не 
пер ша га вы пу ску збор ні ка „Ар шан ш чы на”. 
Рэ дак та рам і ас ноў ным аў та рам збор ні-
ка стаў Ва сі леў скі. Пер шы вы пуск уба чыў 
свет у 1926 г. У дру гой па ло ве 1920-х га доў 
свае ар ты ку лы ён дру ка ваў у ча со пі сах „Ма-
лад няк” і „Наш край”, збор ні ках, га зе тах. 
14 са ка ві ка 1926 г. у га зе це „Со вет ская Бе-
ло рус сия” з’я ві ла ся на тат ка Ва сі леў ска га 
пра кра яз наў чую пра цу ў ак ру зе — „Но выя 
зна ход кі ў Ар шан ш чы не”. А на ста рон ках 
ча со пі са „Наш край” (№ 2 за 1927 г. і № 6-7 
за 1926 г.) ён ра сказ ваў пра ар хе а ла гіч ную 
кар ту Ар шан скай ак ру гі і „Пом ні кі ста рась-
веч чы ны на Ар шан ш чы не”. Так са ма Ва сі-
леў скі апуб лі ка ваў лі та ра тур ныя за ма лёў кі 
„Вор ша зі мой” і „Глуш на пе ра ло ме”, зай маў-
ся пы тан ня мі эк скур сій най спра вы. Ім бы лі 
рас п ра ца ва ны эк скур сіі па ўсёй Ар шан скай 
ак ру зе, выз на ча ны куль тур на-гі ста рыч ныя 
і пра мыс ло ва-эка на міч ныя аб’ ек ты.

Да ні ла Ва сі леў скі як ак тыў ны бе ла ру скі 
на ву ко вец не мог не па тра піць пад рэ прэ-
сіі. У 1931 г. яго вык лю чы лі з пар тыі, да вя-
ло ся па кі нуць Ор шу. Пас ля быў Ма гі лёў, 
пра ца ў Ма гі лёў скім пе да га гіч ным ін сты-
ту це. Ра зам з гру пай ін шых вык лад чы каў 
і на ву коў цаў Ва сі леў ска га зві на ва ці лі ў пры-
на леж нас ці „к кон т р ре во лю ци он ной нац де-
мов ской кон т ра бан де в про цес се пре по да-
ва ния”. След чыя ГПУ не здо ле лі вы біць з Ва-
сі леў ска га іро ніі. За ха ва лі ся звест кі, што ён 
пры знаў ся ў на ме ры да лу чыць Бе ла русь 
да Ін дыі. Маг чы ма, як раз гэ тае „чы ста сар-
дэч нае” прыз нан не і ўра та ва ла яму жыц цё. 
Зня во лен не ад бы ваў у ла ге рах Пя чор ска га 
і Вар ку цін ска га кра ёў. Пе ра жыў шы са вец-
кія кан ц ла ге ры, хво ры Да ні ла Ва сі леў скі 
ўжо не змог вяр нуц ца ў Бе ла русь. Па мёр ён 
28 снеж ня 1963 го да ў Фе а до сіі (Ук ра і на).

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Пры ня та лі чыць, што мо да на вы шы-
ван кі і раз на стай ныя аз даб лен ні з на цы я-
наль ным ка ла ры там у Бе ла ру сі з’я ві ла ся 
пас ля рэ ва лю цыі 2014 го да на Ук ра і не. 
Ад нак гэ та не зу сім праў да. Са праў ды, 
тыя па дзеі моц на пад ш тур х ну лі ім к нен не 
лю дзей да пра яў лен ня на цы я наль най то-
ес нас ці, але не бы лі пер шым штур ш ком.

Ка лі ўзга даць ня даў нюю гі сто рыю па-
чат ку на ды шоў ша га ты ся ча год дзя, то яна 
вы зна ча ла ся, па між ін шым, з’яў лен нем 
раз на стай ных му зыч ных гур тоў, якія гра лі 
так зва ную эт на-му зы ку. Яны ка ры ста лі-
ся той-сёй па пу ляр нас цю. І гэ тая па пу ляр-
насць пе ра хо дзі ла на тыя ак се су а ры, які мі 
му зы кі ка ры ста лі ся. Па ўсім ві даць, што 
жа дан не на быць ней кую рэч з прэ тэн зі яй 
на неш та эт ніч нае на ра дзі ла пра па но ву 
вы ра бу і про да жу та кой рэ чы. Так па ча лі 
ўзні каць кра мы, якія ган д ля ва лі та ва ра мі 
з эт ніч ным аз даб лен нем. Лі чыц ца, што 
пер шай з іх бы ла кра ма „Раг на”. Па мен-
шай ме ры так сцвяр джа юць пра ся бе яе 
ўла даль ні кі на сай це https://rag na.by.

„На ша кра ма ўпер шы ню ад чы ні ла дзве-
ры 1 жніў ня 2013 го да і бы ла пер шай эт нак-
ра май у Бе ла ру сі. Тут пра да юц ца рэ чы ад 
леп шых бе ла ру скіх май ст роў і выт вор цаў 
для ўсіх за ці каў ле ных ту тэй шым эт на сты-
лем”, — га во рыц ца на ста рон цы „Пра нас”.

Па вод ле па да дзе най ін фар ма цыі, „Раг-
на” з’яў ля ец ца не за леж ным пра ек там, які 
не мае знеш ня га фі нан са ван ня і не ат рым-
лі вае гран таў, і за раз у кра ме пра цуе ўся го 
толь кі тры ча ла ве кі. „Але ча ста ў пра цэ се 
рэ а лі за цыі ідэй пры ма юць удзел на шы 
ад да ныя і та ле на ві тыя сяб ры з усёй Бе ла-
ру сі. Мы заў ж ды вель мі за ці каў ле ныя ў ва-
лан цёр скай пад т рым цы. Ка лі Вас ці ка віць 
маг чы масць су пра цоў ні цтва — на пі шы це 
нам!”, — зак лі ка юць ула даль ні кі сай та.

„Мы ім к нем ся не про ста пра да ваць 
рэ чы, а шу ка ем і ства ра ем су час ныя фор-
мы, ра зу мен не эт на сты лю і бе ла ру скай 
ай дэн ты кі. Ад на з на шых мэт — за бяс-
пе чыць пры сут насць сім ва лаў і зна каў 
на ша га на ро ду ў жыц ці лю дзей і ў звы-
чай ны дзень, і ў свя та. Наш асар ты мент 
— гэ та про стыя спа жы вец кія рэ чы, ары-
гі наль ныя і ўні каль ныя су ве ні ры і па да-
рун кі ў бе ла ру скім эт на сты лі. Кож ны та-
вар мы ад бі ра ем на пад ста ве тра ды цый-
нас ці, эка ла гіч нас ці і эстэ ты кі. Так са ма 
ад ным з га лоў ных кры тэ раў з’яў ля ец ца 
фун к цы я наль насць.Не за бы ва ем пра тра-
ды цыі на шых прод каў і на гад ва ем пра іх 
тым, хто за быў”, — ад зна ча ец ца ў са мап-
рэ зен та цыі „Раг ны”.

Ка лі гля дзець па пра па на ва ных та ва-
рах, то яны са праў ды вель мі про стыя — 
ка шу лі, за вуш ні цы, цац кі, гуль ні, паш тоў-
кі, маг ні ты, мы ла, на тат ні кі і гэ так да лей. 
То-бок усё тое, што звы чай на і па ста ян на 
пат ра бу ец ца ча ла ве ку.

Але не толь кі про да жам спа жы вец кіх 
та ва раў зай ма ец ца „Раг на”. На ста рон цы 
„Кар па ра тыў ным клі ен там” змеш ча на 
пра па но ва ад мыс ло ва га ства рэн ня кар-
па ра тыў ных па да рун каў і су ве ні раў. „Ка лі 
Вы ўжо ма е це ідэю, ад Вас пат ра бу ец ца 
толь кі сфар му ля ваць за да чу, пра да ста-
віць не аб ход ную зы ход ную ін фар ма цыю 
і вы зна чыць тэр мін вы ка нан ня. А мы 
зной дзем ва ры ян ты маг чы ма га ўва саб-
лен ня — пад бя рэм май ст ра (май ст роў), 
прад ста вім для зац вяр джэн ня пра ект-ма-
кет і ўзо ры Ва шых бу ду чых уні каль ных 
па да рун каў і су ве ні раў, пра лі чым каш та-
рыс, пра кан т ра лю ем ха ду і якасць вы ка-
нан ня пра цы, да ста вім га то выя рэ чы”, 
— цвёр да абя ца юць ула даль ні кі „Раг ны”.

Аляк сандр ЯКІ МЮК

«Дзе ці на Пад ляш шы не мо гуць на ра-
каць», — гэ ты сказ вык лі каў ува мне ці каў-
насць. Ён па хо дзіць з ар ты ку ла «5 пры чын, 
для якіх вы па він ны на вед ваць нас зі мой. 
Зі ма на Пад ляш шы». Змеш ча ны ён у рэ гі я-
наль на-ту ры стыч ным бло гу пра Пад ляш ша 
«Бе ла сток суб’  ек тыў на».

І ча му гэ та так? Вось да лей зна хо дзім 
тлу ма чэн не. «1. Мы свят ку ем Ка ля ды і Но-
вы год двой чы! У су вя зі з вы со кім ад сот-
кам пра ва слаў ных вер ні каў і вя лі кай коль-
кас цю зме ша ных шлю баў мно гія шко лы 
пла ну юць да дат ко выя вы хад ныя дні. Ча му? 
А та му, што пра ва слаў ныя на Пад ляш шы вя-
дуць сваё рэ лі гій нае і ду хоў нае жыц цё ў ад-
па вед нас ці з юлі ян скім ка лен да ром».

Гэ та пер шая з пя ці пры чын, ча му гос ці 
па він ны пры ехаць на Пад ляш ша. Пры цяг-
нен нем для па тэн цый на га ту ры ста мо жа 
стаць тое, што дзе ці не мо гуць скар дзіц ца, 
бо ў іх свя ты двой чы (ча сам гэ та зу сім не 
так: «Кож ныя не каль кі га доў на шы Вя лі кад-
ні «сы хо дзяц ца» і адз на ча ем свя та ад на ча-

со ва — та ды ў шко лах воль ныя дні толь кі 
адзін раз — ча ста не ка то рыя дзе ці не су це-
ша ны»).

Я сам ро дам з Пад ляш ша і ха цеў бы 
па ба чыць, каб два ра зы ад зна ча лі ад но 
і тое ж свя та! Я сам пра ва слаў ны, а мая 
жон ка ка та ліч ка. Мы не жы вем на Пад ляш-
шы, але ў нас тут ёсць сям’я. Раз мая сям’я 
пры яз джае да нас, а по тым мы едзем на 
Пад ляш ша. Я ні ко лі не ста віў ся да гэ та га, 
што мы свят ка ва лі Ка ля ды двой чы. Бог 
адзін і той жа і не на ра джа ец ца двой чы 
(і не па мі рае двой чы). Ка лі вы ня ве ру ю чыя, 
гэ та не мае зна чэн ня. Та кім чы нам за жы-
ха ра мі гэ тай зям лі на зі ра юць як за па мі ра-
ю чым пле мем, на пры клад, у Аф ры цы. Гле-
дзя чы толь кі на іх ры ту а лы, не ўні ка ю чы 
ў іх па хо джан не і сэнс.

Ад ной чы ў 2011 го дзе я быў у Ма лі. Гэ та 
аф ры кан ская кра і на, раз меш ча ная ў за-
ход няй част цы кан ты нен та, са ста лі цай 
у Ба ма ко. Я быў у кра і не да го наў. Да го ны, 
на пэў на, ад но з са мых ці ка вых пля мё наў 

ва ўсёй Аф ры цы. Яны жы вуць по бач з раз-
ло мам Бан ды я га ра ў паў д нё ва-ўсход няй 
част цы Ма лі, уз доўж яко га раз меш ча ны 
іх вё скі. Сі стэ ма іх пе ра ка нан няў вель мі ці-
ка вая і скла да ная. Яны ва ло да юць вель мі 
шы ро кай кас ма го ні яй і аст ра на міч ны мі 
ве да мі. Да го ны лі чаць, што свет жы вых 
і па мер лых, лю дзей і бо жа стваў адзін, 
а ча ла век на ра джа ец ца з двай ной ду шой 
— жан чы най і муж чы нам. Лю дзі, сы ны 
Амы-Ном ма, пра та га ні сты да го наў, пры-
бы лі на зям лю з пла не ты Сі ры ус у Каў чэ гу 
Ном ма. У вёс цы Кун ду, дзе жы вуць мае 
сяб ры, мой ка ле га пе ра ап ра нуў ся ў коз лі-
ка-ма тол ка, і мы гу ля лі з гру пай шчас лі вых 
дзя цей, на пры клад, у круг, па ра воз і ін шыя 
гуль ні. Адзін з хлоп чы каў да зво ліў мне 
па гу ляць са ста рым, дзі ра вым і бруд ным тэ-
ніс ным мя чы кам на шнур ку. Дру гі даў мне 
ста рую ве ла сі пед ную шы ну для ка тан ня 
з пал кай. Я не да ваў ужо ра ды гэ та зра біць. 
На ву чан не мя не та кім гуль ням да стаў ля ла 
дзе цю кам вя лі кую ра дасць.

Пі саў шы та кім чы нам пра жы ха роў 
Пад ляш ша (не за леж на ад ве ра выз нан ня, 
якое яны выз на юць — тут яш чэ больш ін-
шых кан фе сій), мы ро бім іх «эк за тыч ны мі 
мяс цо вы мі ту быль ца мі». Ней кае дзіў нае 
пле мя, якое на ся ляе гэ тыя «ка зач ныя» 
зем лі, да лё кія ад цы ві лі за цыі (ха ця ўся го 
ў 220 км ад Вар ша вы). А зі мой «вя до ма, 
лепш за ўсё, ка лі соп кі снег пак ры вае вё скі 
і га ра ды — та ды Пад ляш ша пе рат ва ра ец ца 
ў ка зач ную зям лю. Бе лыя плош чы па лёў 
і ля соў пе рап ля та юц ца з цар коў ны мі ку па ла-
мі і кас цёль ны мі ве жа мі, блу кан нем ды моў 
з ко мі наў не вя лі кіх ха цін і стат ка мі зуб роў ве-

ліч на хо дзя чы мі па па лях... У га ра дах пра цяг-
ва ец ца гон ка за са мыя пры го жыя ёлач ныя 
ўпры га жэн ні, і з-за тэм пе ра ту ры вы мо жа це 
бес па ка ра на на я дац ца сыт ны мі вян д лі на мі 
ды глыт ком ле ген дар най са ма гон кі». Пры го-
жае ба чан не?

Ці гэ та ба чан не «стра ча на га раю»? Там, 
дзе жы ха ры «бес па ка ра на глы та юць вян д-
лін кі» і п’юць «ле ген дар ны са ма гон» і ўвесь 
час ма юць ду шэў ны спа кой. Ці ёсць яш чэ 
та кія рэ гі ё ны ў Поль ш чы ці ў Еў ро пе?

Мы не зра зу ме ем Пад ляш ша, да го наў 
і сэнсу асоб ных сцэн аль бо эта паў жыц ця. 
Але ці мо жа быць інакш, ка лі мы вы рас лі 
ў ін шай куль ту ры і гля дзім на Пад ляш ша ці 
Аф ры ку толь кі праз прыз му ўлас ных ідэй, 
ве ра ван няў і звы чак? Мы не заў ва жа ем, 
што там жы вуць звы чай ныя лю дзі (ха ця, 
як да го ны, яны мо гуць пры быць з кос-
ма су). І без гэ та га ра зу мен ня мы бу дзем 
па ста ян на «шу каць у све це тое, што вель мі 
бліз ка».

А Пад ляш ша бу дзе про ста яш чэ ад ной 
«ча роў най зям лёй», дзе мы мо жам «за-
ша лець і ўзяць на арэн ду ха лу пу дзесь ці 
ў эк за тыч ным трох кут ні ку Бе ла сток — Ся мя-
ты чы — Гай наў ка — Са кол ка. Zdo być się na 
са праўд ны кан такт з мен шас ця мі, пра вас-
лаў ем ... Па ез дзіць ад вё скі да вё скі, паш-
па цы ра ваць, ад кры ваць цар коў кі, кап ліч кі, 
пры да рож ныя кры жы, па выг ля даць ла сёў, 
а ўве ча ры зра біць ку ліг з вог ніш чам і каў ба-
ска мі. Праз не каль кі дзён ру шыць да лей...»

А мяс цо выя жы ха ры за ста нуц ца і бу-
дуць куль ты ва ваць сваё мяс цо вае па воль-
нае жыц цё — slow li fe і жыць у час, які ця чэ 
ў гар мо ніі з пры ро дай. А дзе ці іх не бу дуць 
на ра каць. Толь кі як доў га?

Дар’ юш ЖУ КОЎ СКІ

 «Дзе ці на Пад ляш шы не мо гуць на ра каць» (зі мой)
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Справядлівы гараскоп на 2020 год
Ба ран (22.03. — 20.04.) Мно га ра дас ці ад жыц ця, рэ а лі за цыя ма раў і шмат лі кія пос пе хі ў пра фе сій ным 

пла не. Са мыя па зі тыў ныя нес па дзя ван кі. Мно га ці ка вых да роў ад лё су. Ідэ аль на да па су еш ся да на ды хо дзя-
чых змен і хут ка па ка ры ста еш ся спры яль ны мі ла да мі зо рак. Больш аба вяз каў, але і мно га ці ка вых вык лі каў. 
Кож ны вы сі лак бу дзе ўзна га ро джа ны. До ма без драм, шчас це, гар мо нія. Без боль шых скла да нас цей у зда-
роўі, ін фек цыя зла па ная вяс ной ці во сен ню мо жа цяг нуц ца ме ся ца мі. Не ак лад вай ні чо га на пас ля. Ву чы ся 
но ва му. Мо жа, пач неш ма ля ваць ці пі саць?

Бык (21.04. — 21.05.) Неў за ба ве ўба чыш кан к рэт ныя вы ні кі сва іх дзе ян няў. Усе твае вы сіл кі пры ня-
суць плён, якім бу дзеш це шыц ца з бліз кі мі. Год ідэ аль ны для ка хан ня, дзеў кі і ка ва ле ры мо гуць знай с ці 
па ру. Вель мі доб рыя ад но сі ны са ста рэй шы мі, пап ра вяц ца пап са ва ныя ў кан цы па пя рэд ня га го да ла ды 
ў па ры. Пап ра віц ца стан ма ё мас ці, ха ця лёг ка не бу дзе (без шан цаў на ней кі вый г рыш). Доб ры час на 
ін ве сты цыі і доў га тэр мі но выя пла ны. Маг чы масць па кі нуць кеп скія звыч кі. Вар та тры мац ца ды е ты, кры-
ху фі зіч на прак ты ка вац ца. Зда ро вая і ста біль ная сі ту а цыя ў сям’і дасць та бе раз ві нуць кры лы. Не бой ся 
змен, не ўсе яны кеп скія.

Бліз ня ты (22.05. — 22.06.) Па ду май, ча го хо чаш да сяг нуць, і пас ля доў на кі руй ся да мэ ты, не зай май ся 
дро бяз зю. Сці шы ся, без спеш кі ім к ні ся да рэ а лі за цыі мэт. Час ка хан ня — ад па чат ку мая да кан ца чэр ве ня. 
У пра фе сіі на га ры зон це маг чы масць зме ны пра цы, спе цы яль нас ці ці на ват па ча так улас най дзей нас ці (ту-
рызм, куль ту ра, ма ста цтва?). Мно га сяб роў ства прой дзе тэст на моц. Зда роўе мо жа пап са вац ца, за раз пас-
ля но ва га го да мо жаш збе гаць да ле ка ра. Не пе ра там ляй ся. Пла нуй, не плы ві на хва лі зда рэн няў. Бя ры ся за 
спра ву, не ла ві са ра ка са рок за хвост. Па трэб ны са ма дыс цып лі на, пра ца, так са ма над са бой. Мо жа, трэ ба 
бу дзе пра ве рыць пла ны, на но ва ўста на віць пры я ры тэ ты.

Рак (23.06. — 23.07.) Год бу дзе спа кой ны і зда валь ня ю чы. Зас па ко іш унут ра ную пат рэ бу да па мо гі 
ін шым. Зда мі ну юць яго сар дэч ныя спра вы. Лю дзі бу дуць шу каць у ця бе пад трым кі (ніх то пры та бе не пра-
па дзе!). Зой меш ся і сва ёй кар’ е рай. Зноў пры меш на ся бе но выя аба вяз кі. Не ка то рыя Ра кі цал кам зме няць 
свой кар’ ер ны шлях; ат рак цый ныя пра па но вы но ва га за нят ку вяс ной або ў па ло ве ле та. Па я віц ца шанц 
зда быць больш гро шай — грэх ім не па ка ры стац ца. Пап ра віц ца на строй. Доб ра бы ло б па мя няць ды е ту, 
пап рак ты ка вац ца фі зіч на. Энер гіі хо піць да кан ца го да! «Ка лі ка ха еш, пус ці яго сва бод на!» — гэ та і пра тва іх 
дзя цей, якія схо чуць па ля цець у свет.

Леў (24.07. — 23.08.) Мно га сюр п ры заў. Твая сі ла во лі і энер гія даз во ляць та бе вый с ці пе ра мож цам 
на ват з са мых ня лёг кіх сі ту а цый. Не плы ві ўвесь час су праць плы ні. У па чуц цё вым жыц ці ці ка вы і ўда лы час. 
Не па ра зу мен ні му со ва аб мяр коў ваць. Са мот ны Леў бу дзе ато ча ны пры хіль ні ка мі, ся род іх мо жа па я віц ца 
асо ба важ ная ў яго жыц ці. На пра цы за хап лен не і боль шая зар пла та, ха ця хут чэй не бу дзе да дат ко ва га 
пры быт ку. Не ка то рыя мо гуць звяр нуць са сва ёй сцеж кі кар’ е ры. Мо жа, пач нуць свой біз нес, але ме рай-
це сі лы на на ме ры. Ра цы я наль на рас па ра джай ся сва ёй ма ё мас цю і ча сам, каб не фруст ра вац ца, вы бі рай 
са мыя ці ка выя пра па но вы. Піль нуй ся ад кан ту зій і дбай аб свой стра ва валь ны шлях.

Дзе ва (24.08. — 23.09.) Час вы ходж ван ня са сва ёй зо ны кам фор ту і зма ган ня за ўлас ную бу ду чы ню. 
Бу дуць та бе спры яць зор кі і бліз кія асо бы. Бу дзеш вель мі ак тыў ны ва ўсіх аб ша рах жыц ця. Не стань ах вя-
рай улас на га пер фек цы я ніз му; бу дуць лю дзі, якія та бе па мо гуць. Цу доў ны час у ка хан ні — сэр ца не раз 
заб’ ец ца мац ней. Але му сіш пе ра маг чы сваю няс ме ласць. Цяж ка бу дзе спа лу чыць аса бі стае жыц цё з пра-
цай — бу дзе больш аба вяз каў. Не бя ры са бе заш мат на га ла ву, пра цуй у ка лек ты ве; не дай са бе ад няць 
за слу гі. Боль шыя хва ро бы ці кеп скі на строй не прад бач ва юц ца, але не за няд боў вай ме даб с ле да ван няў. 
Мо жаш так са ма па дзей ні чаць пры эка ло гіі, клі ма це, дбан ні аб спра вяд лі васць — дзе ля гра мад ства, што 
пры ня се та бе шмат за да валь нен ня.

Ша лі (24.09. — 23.10.) Ад чу еш пры ліў энер гіі, ах во ты да дзе ян ня — бу дзеш га то вы пе ра но сіць го ры! Але 
бу дуць стрэ са выя сі ту а цыі, ады ма ю чыя сме ласць. Не страць з ва чэй уз на га ро ды, якая ця бе ча кае! Пад ка нец 
го да апы неш ся ў зу сім но вай сі ту а цыі, ад чу еш спаў нен не і за да валь нен не. Бу дзеш ча ра ваць! Стра ла Аму ра 
ўсё ж ця бе да сяг не! Схо чац ца выр вац ца з ру ці ны пра бы ван ня ся род тых са мых асоб. Кан ф лік ты мож на су-
па ко іць дзя ку ю чы раз мо ве. Не ад к лад вай сур’ ёз ных вы дат каў і не мар нуй гро шай на не пат рэб ную дра бя зу; 
мо жа, пат рэб на бу дзе па зы ка. Мно га на год, каб пад пі саць ка рыс ныя да мо вы на леп шых умо вах; уваж лі ва 
чы тай тое, што пад піс ва еш. Най леп шы ся бар — ка лян дар, скру пу лёз на пла нуй усе за дан ні. Мо жа, вы бя рэш-
ся ў да лё кае па да рож жа?

Скар пі ён (24.10. — 22.11.) Мно га нес па дзя ва нак. За ха вай спа кой і па мяр коў насць ва ўсіх га лі нах жыц-
ця. Год поў ны вык лі каў. Ці бу дзеш трак та ваць іх як но выя ка ло ды кі да ныя та бе пад но гі, ці вы ка ры ста еш іх 
як шанц на раз вой і па ляп шэн не сі ту а цыі? Ад моў ся ад сум нен няў, не га тыў ных ду мак, ком п лек саў. Вы ка ры-
стай свае здоль нас ці і гарт ду ху. Сто ма ўвесь год, з-за та го гор шы на строй і зда роўе. Пры май гэ та пад ува-
гу пры пла на ван ні боль шых ме ра пры ем стваў. Вы раз на ка жы пра свае па чуц ці, шчы ра раз маў ляй. Не бя ры 
на свае пле чы заш мат аба вяз каў, піль нуй тэр мі ны і кан т рак ты. Не ры зы куй з но вы мі ме рап ры ем ства мі. 
За ся родзь ся на сум лен ным вы кон ван ні за дан няў — гэ та пры ня се най леп шы плён. Пры ліў срод каў бу дзе 
пас ля доў ны, пры кан цы го да зрэ а лі зу еш усе ад к ла дзе ныя пла ны. Па шы рыш ве ды, зда бу дзеш ад на дум цаў 
і ты бу дзеш вы ра шаць аб прын цы пах. Не будзь га нар лі вым, пры май да па мо гу.

Стра лец (23.11. — 22.12.) Ці не най леп шы год ва ўсім тва ім да сю леш нім жыц ці! Вар та ўклас ці больш вы-
сіл ку, каб да сяг нуць мэ ту тва іх ма раў. Бу дуць на го ды для пам нож ван ня ма ё мас ці, рэ а лі за цыі най боль шых 
пра фе сій ных і пры ват ных пла наў. Сар дэч ныя спра вы не бу дуць ця пер тва ім пры я ры тэ там. Лю бо ві ўся го 
жыц ця прый дзец ца па ча каць! Па трэб ныя бу дуць важ ныя ра шэн ні на конт пра фе сій на га і пры ват на га жыц-
ця. Но выя зна ём ствы з людзь мі, якім мож на да вя раць і на іх раз ліч ваць. І ты будзь сум лен ным, ла яль ным 
і ах вот ным да да па мо гі. Пат рэб ная што дзён ная ак тыў насць, ад па чы нак на ўлон ні пры ро ды. Эм па тыя мо жа 
ўра та ваць у мно гіх цяж кіх сі ту а цы ях.

Ка зя рог (23.12. — 20.01.) Мно га спраў, якія ця бе стрэ са ва лі ў мі ну лыя га ды, ады дзе ў мі ну лае. Урэш це 
за ся ро дзіш ся на са бе! Дзя ку ю чы крэ а тыў нас ці і ад ва зе пе ра мо жаш усе пе раш ко ды на сва ёй да ро зе. Бу-
дзеш кі ра вац ца да жыц ця ў спа коі і гар мо ніі. Год бу дзе поў ны вык лі каў у мно гіх га лі нах. Аса бі стае жыц цё 
— у цэн т ры, асаб лі ва апош нія ме ся цы бу дуць поў ныя ра ман тыч ных за хап лен няў, якія мо гуць кон чыц ца 
тры ва лай і за да валь ня ю чай су вяз зю. Маг чы масць за кан чэн ня доў гай спрэч кі до ма. Вель мі мно га пра цы 
для ча ка най ма тэ ры яль най пап ра вы і па вы шэн ня; ня ма ча го ча каць вый г ры шу ці спад чы ны, хут ка га за роб-
ку; вы да вай толь кі на пат рэб нае. Мно га аст раль най энер гіі, але пад ка нец го да бо лі га ла вы, паз ва ноч ні ка, 
ін фек цыі; па ма лень ку прак ты куй ся. Дбай аб пя чон ку і страў нік.

Ва да лей (21.01. — 19.02.) Год поў ны пры год і вык лі каў, не бу дзеш на ра каць на ну ду! Мно га бу дзе ад-
бы вац ца, ма ла што мож на прад ба чыць ці зап ла на ваць. Мо жаш змя ніць жыц цё як хо чаш дзе ля бу да ван ня 
ўлас най бу ду чы ні. Вель мі го ра ча ў лю боў ным пла не. Ста рыя па ры пе ра жы вуць роск віт. Са мот ныя ма юць 
вя лі кія шан цы, каб знай с ці сваю па ла він ку — бу дуць пры цяг ваць са праў ды ці ка вых лю дзей. Цвёр дыя сін г лы 
мо жа ў кан цы го да вы ра шаць пра жыц цё ў па ры. Зор кі спры я юць Ва да ле ям, якія ма раць пра па ве лі чэн не 
сям’і. Ужо па ча так го да пас пя хо вы ў фі нан са вым пла не. Вы рас це стан твай го ра хун ку! Шу ка ю чыя пра цу 
зной дуць яе праз кан так ты. На жаль, на ка нец го да вя лі кая сто ма з-за ліш ку ра бо ты. Свет ста іць пе рад та-
бой ад кры ты — жме ня мі чэр пай час да дзе ны лё сам! Але ні чо га не пры хо дзіць без вы сіл ку. Бу дуць пе раш-
ко ды і па гро зы, але спра віш ся. Ні чо га не ра бі су праць ся бе!

Ры бы (20.02. — 21.03.) Ка лі прык ла дзеш ся і вы ка на еш сваю мі сію, ма еш шанц зай с ці да лё ка і да сяг нуць 
тое, аб чым ма рыш. Слу хай свай го ўнут ра на га 
го ла су. Асаб лі вы год ка лі га вор ка пра ду хоў нае 
жыц цё. Ча ка юць ця бе пе ра а цэн кі ў жыц ці, пе ра-
мо га над бла ка да мі. Рэ ля цыі з бліз кі мі леп шыя 
чым ра ней. Му сіш уз моц ніць па чуц цё сва ёй вар-
тас ці, і на тым бу да ваць пар т нёр скую су вязь. 
Кам па ней скае жыц цё не вель мі ба га тае. Больш 
ча су пра вя дзеш з бліз кі мі. Вель мі важ ная пра ца 
і кар’ е ра, вы ка ры ста еш у гэ тым пла не ўсе свае 
пе ра ва гі, шу ка ю чы но вы за ня так ці ат ры маў шы 
па вы шэн не. Най леп шыя вы ні кі ў ка лек тыў най 
пра цы. Не куп ляй ні чо га пад уп лы вам ім пуль су; 
на ват най мен шыя вы дат кі пла нуй сё ле та да клад-
на. Год ка рыс ны для Рыб, якія ад ва жац ца на 
ра ды каль ныя зме ны ў жыц ці і ўсё па ста вяць на 
ад ну кар ту.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Адгаданка

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.
му суль ман ская ма літ ва = 19 _ 18 _ 6 _ 9 _ 8 _;
ла ці на а ме ры кан скі му жык = 15 _ 14 _ 5 _ 4 _;
кні га з тлу ма чэн нем сноў = 17 _ 11 _ 12 _ 13 _ 16 _ 10 _;
дзяр жаў ная мо ва Па кі ста на = 2 _ 3 _ 1 _ 7 _.

(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 47 ну ма ра
Авёс, Інд, ка рысць, леў, Ло еў, ноч, са га, стан, Ша ман, штат.
Ра шэн не: Лёс шмат што дае ў ка ры стан не, ні чо га ва ўлас насць.

1.
2.
3.
4.

Мі ка лай Пан фі люк

Но вы год
Вось на сту піў 2020 год.
Ён но вы, дык лі куй бе ла ру скі род,
жы ві веч на і не па мі рай,
жы во га Хры ста прас лаў ляй.

У кож най на го дзе
ці то ў ня ста чы,
ці ў цу доў най пры ро дзе
ня хай ап ты мізм пе ра мо жа.

Дык да лоў пе сі мізм!
Жы ві ў шчас ці і до лі,
ня хай мі на юць нас
няш час ці і ня до лі.

Будзь цвёр ды як сталь!
Бо Ты гэ та га варт!

Не за будзь сва ёй
пад ляш скай га вор кі,
каб мі нуў яе зда лёк
лёс гор кі.

Ад нас, баць коў,
гэ та мно га за ле жыць
як сва іх дзя цей, уну каў
ду хо ва бу дзем ле чыць.

Каб не за бы лі сваю мо ву і род,
што мы іс цін на бе ла ру скі на род.
Дык жы ві ў зго дзе, мой род ны люд,
бо Ты пра ца ві ты і плён ны Твой труд.

22 і 23 лі ста па да ама-
тар скі ма стац кі ка лек-

тыў з На раў кі па бы ваў у Бе ла ру сі ў Смар гон скім ра ё не Гро дзен скай воб лас ці. 
За пра сі лі «На раў ча нак» у гос ці ўла да ры сель са ве та За лес се. Гэ ты сель са вет 
адз нач ваў 80-год дзе свай го іс на ван ня. Ура чы стас ці ад бы ва лі ся ў ко ліш нім 
ма ён т ку Агін скіх, дзе ця пер зна хо дзіц ца му зей.

У За лес сі з 1802 го да жыў і пі саў му зыч ныя тво ры кам па зі тар Мі хал Кле-
а фас Агін скі (1765-1833). Тут ён ства рыў вя до мы па ла нэз ля-мі нор, які ат ры-
маў наз ву «Раз ві тан не з Ра дзі май». Ча роў ная ме ло дыя на ра дзі ла ся з ду шы 
кам па зі та ра як вод гук на бе ла ру скія на род ныя на пе вы. У Бе ла ру сі ця пер да 
гэ тай му зы кі на пі са ны сло вы і спя ва ец ца пес ня. «На раў чан кі» ў За лес сі спя ва-
лі бе ла ру скія і поль скія на род ныя пес ні, якія спа да ба лі ся за ле скім гле да чам.

На дру гі дзень у Смар го ні ад бы ва лі ся аб лас ныя да жын кі. Бы ла ха лод ная 
вет ра ная па го да, але ў мяс цо вы ам фі тэ атр пры е ха ла мно га ма стац кіх ка лек-
ты ваў з Га ра дзен ш чы ны ды ін шых бе ла ру скіх га ра доў. Пас ля поў д ня вы сту пі-
лі на сцэ не «На раў чан кі» са сва ім рэ пер ту а рам. На жаль, з-за ха лод на га над-
вор’я гле да чоў бы ло ўжо ням но га.

Ра зам з ка лек ты вам пры е ха лі ў Бе ла русь са маў ра даў цы з На раў кі на ча ле 
з вой там гмі ны Ярас ла вам Га лу боў скім і стар шы нёй Гмін най ра ды Ана то лем 
Ра ман чу ком. Яны за пра сі лі ўла да роў і ар ты стаў з За лес ся ў гос ці ў На раў ку.

Мі ка лай ВА РА НЕЦ КІ

У За лес сі і Смар го ні
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Зыг мунт Шэн дзе ляж, пс. „Лу паш-
ка” быў да ва ен ным поль скім афі-
цэ рам. За ўдзел у аба рон чай вай-
не 1939 го да быў адз на ча ны кры-

жам Vir tu ti Mi li ta ri. Уцёк з ня мец ка га па ло-
ну, даб раў ся ў Віль ню, ук лю чыў ся ў пад пол-
ле, дзе зай маў ся раз вед кай. У 1943 го дзе 
быў дэ ле га ва ны на ка ман дзі ра пер ша га 
пад поль на га ат ра да АК на Ві лен ш чы не, ад-
нак да ру ча ны яму ат рад быў да та го ча су 
раз бі ты са вец кі мі пар ты за на мі. Шэн дзе-
ляж саб раў не да біт каў і сар га ні за ва ны ім 
ат рад пры няў наз ву 5 Ві лен скай бры га ды 
АК. Бры га да дзей ні ча ла на поў нач ад Віль-
ні і вя ла баі з нем ца мі, лі тоў ца мі і са вец кі мі 
пар ты за на мі. 20 чэр ве ня 1944 го да лі тоў скі 
па лі цэй скі ат рад за мар да ваў у мяс цо вас ці 
Він ціш кі 39 цы віль ных асоб, у тым лі ку 
боль шасць жан чын і дзя цей. Бы ла гэ та 
пом ста за за біц цё не каль кіх па лі цы ян таў 
пар ты за на мі Лу паш кі. Той, у ад п ла ту выс-
лаў на Ко вен скую Літ ву, у ако лі цу Ду бі нак 
ат рад, які здзей с ніў пом сту на сем’ ях лі тоў-
скіх па лі цы ян таў, але не тых, якія да пус ці лі-
ся зла чын ства ў Він ціш ках; лю дзі Лу паш кі 
за бі лі пры нам сі 68 асоб, тры чвэр ці бы лі гэ-
та жан чы ны і дзе ці з сем’ яў па лі цы ян таў, 
чы ноў ні каў і асад ні каў. Шэн дзе ляж па сту-
піў так, ха ця ка ман дзір ак ру гі Кшы жа ноў-
скі, псеў да нім „Вільк”, за ба ра няў ад п ла ты 
на цы віль ным на сель ні цтве. Ка лі ат ра ды ві-
лен скай ак ру гі АК рых та ва лі ся да апе ра цыі 
„Вост рая бра ма” дзе ля выз ва лен ня Віль ні 
з-пад ня мец кай аку па цыі, „Вільк” на зна чыў 
Лу паш ку ка ман дзі рам ба я вой гру поў кі з 4 
і 5 ві лен скіх бры гад, якая ме ла ата ка ваць 
го рад. Шэн дзе ляж не ста віў ся са сва ёй 
бры га дай да бою. Ап раў д ваў ся тым, што ра-
ней ат ры маў абя цан не ад „Віль ка” ад во ду 
яго на га ат ра да на за хад, бо зма гаў ся су-
праць са вец кіх пар ты зан і пры ход са ве таў 
па гра жаў яму смер цю. За не вы ка нан не за-
га ду Шэн дзе ляж меў быць паз баў ле ны ка-
ман да ван ня і тра піць пад па ля вы суд. Ад-
нак Кшы жа ноў скі ра зам са шта бам быў 
арыш та ва ны са ве та мі, а яго ныя жаў не ры 
ін тэр на ва ныя і ўклю ча ныя ў ра ды 1 ар міі 
Вой ска Поль ска га або вы ве зе ны ў ла гер 
у Ка лу зе. У су вя зі з тым апа ла ге ты Лу паш кі 
сцвяр джа юць, што меў ён ра цыю ады хо-
дзя чы ад ба ёў за Віль ню. Усяк мож на 
ацэнь ваць ра шэн не ка ман да ван ня Ві лен-
скай ак ру гі АК зма гац ца за го рад у та кіх аб-
ста ві нах, усё ж та кі Лу паш ка не вы ка наў за-
га ду, чым істот на ас ла біў ат ра ды АК, якія 
зма га лі ся за Віль ню. Да та го ж зу сім не ўра-
та ваў сва ёй бры га ды пе рад лё сам тых ат-
ра даў, якія вы ка на лі свой жаў нер скі аба вя-
зак. Лу паш ка му сіў рас фар ма ваць сваю 5 
бры га ду ў гро дзен скіх ля сах; боль шая яе 
част ка тра пі ла ў ру кі са ве таў і па па ла ў Ка-
лу гу ра зам са зга да ны мі ра ней жаў не ра мі. 
Гэ та даз ва ляе мер ка ваць, што ра шэн не Лу-
паш кі ад сту піць ад Віль ні пас лу жы ла га лоў-
ным чы нам за ха ван ню яго на га ўлас на га 
жыц ця. У ве рас ні 1944 го да Лу паш ка з рэш-
т ка мі сва ёй бры га ды пад па рад ка ваў ся ка-
мен дан ту бе ла стоц ка гай ак ру гі АК пад пал-
коў ні ку Лі няр ска му пс. „Здзіс лаў”. Той за га-
даў Лу паш ку пе рай с ці ў Бе ла веж скую пуш-
чу і ар га ні за ваць кад ра вы ат рад з рэш т каў 
ві лен скіх ат ра даў АК. Во сен ню пра бы ваў 
у Свіс лац кай пуш чы ў ра ё не По ра за ва. У лі-
ста па дзе пе рай шоў лі нію Кер за на ка ля Ма-
стаў лян і апы нуў ся ў ра ё не дзе ян ня ак ру гі 
АК Бельск-Пад ляш скі. У сту дзе ні-лю тым 
1945 го да „Здзіс лаў” наз на чае Лу паш ку ка-
ман дзі рам бе ла стоц кай гру поў кі АК, ад маў-
ля ю чы рас фар ма ван ня АК згод на за га ду кі-
раў ні цтва. На мес ні кам Лу паш кі стаў пад па-
руч нік Лех Бэй нар, пс. „На ві на”, які паз ней 
ста не вы дат ным гі ста рыч ным пуб лі цы-
стам, ка ры ста ю чым ся лі та ра тур ным псеў-
да ні мам Па вел Ясе ні ца. У па чат ку кра са ві-
ка 1945 го да ад бы ла ся ма бі лі за цыя бры га-
ды ў ако лі цах вё скі Алек сін у ця пе раш няй 
Брань скай гмі не. Ат рад са звыш трыц ца ці 

пар ты зан па дзе ле ны быў на два швад ро-
ны. Да лей бры га да ру шы ла ў на прам ку Бе-
ла веж скай пуш чы. У час мар шу Лу паш ка 
па сы лаў пат ру лі, якія лік ві да ва лі кан фі дэн-
таў па ка за ных ка ман да ван нем ак ру гі. Пер-
шая та кая ак цыя вы ка на на бы ла ка ля вё-
скі Гар ноў ш чы на, дзе быў рас ст ра ля ны 
член КПЗБ Ці хан Ра ма нюк, ра ней шы су-
пра цоў нік НКВД. Да лей тры пат ру лі бы лі 
скі ра ва ны ў ра ён вё сак Клю ко ві чы, Та ка-
ры, Сут на і Ня мі раў. У ча се ак цыі злік ві да-
ва ных бы ло сем асоб, ука за ных вай ско-
вым спец су дом бе ла стоц кай ак ру гі пад за-
кі дам су пра цоў ні цтва з НКВД і УБП. Пе ра-
ля ка ныя жы ха ры Та ка роў уцяк лі на са вец-
кі бок; пас ля на поль скі бок вяр ну лі ся толь-

кі ча ты ры сям’і. Неў за ба ве та кую ж ак-
цыю пар ты за ны пра вя лі ў Ві та ве, дзе злік-
ві да ва лі дзве асо бы. Ра ней ат ра ды сыш лі-
ся між Гай наў кай і На раў кай і ава ло да лі 
На раў кай, вы кон ва ю чы ча ты ры смя рот-
ныя пры су ды на асо бах па ка за ных вай ско-
вым спец су дом, у іх лі ку быў за гад чык мяс-
цо вай шко лы Аляк сандр Вал ка выц кі. За-
кід быў та кі, што тра іх на ле жа лі ў ча се вай-
ны да Бе ла ру ска га ка мі тэ та, вя лі ва ро жую 
Поль ш чы дзей насць і вы да лі ў ру кі ге ста-
па ма це ру Ін кі. За тое па мяць пра Вал ка-
выц ка га гань ба ва на бы ла так доў га, што 
зне се на яго імя са шко лы. Лі чы лі яго са-
вец кім кан фі дэн там, які вы даў Ін ку. На аб-
ві на ва чан не ў суп ра цоў ні цтве Вал ка выц ка-
га з са ве та мі ІНП не знай шоў ні я кіх до ка-
заў. Не мог ён так са ма вы даць Ін кі бо быў 
за мар да ва ны ра ней, чым Се дзі куў на ста-
ла Ін кай; два ме ся цы паз ней. Шмат га доў 
на ма га лі ся да ка заць Вал ка выц ка му саў-
дзел у вы дан ні ма ці Ін кі ў лі ста па дзе 1942 
го да, але і гэ та ака за ла ся няп раў дай. Сап-
раў д най пры чы най за мар да ван ня Аляк-
сан д ра Вал ка выц ка га бы ло тое, што, ня-

гле дзя чы на ад к ры тыя па гро зы, не лік ві да-
ваў на ву чан ня бе ла ру скай мо ве ў за гад ва-
най ім шко ле ў На раў цы. У маі адзін з ат ра-
даў спа ліў Ві лю кі і Доў гі Брод за на дум лі-
вы аб ст рэл ат ра да з бо ку перш наз ва най 
вё скі; у са праўд нас ці ма ла дыя жы ха ры вё-
скі стра ля лі для за ба вы. Заст рэ лі лі Ва сі ля 
Гер ма ню ка, які ні чо га су поль на га з са вец-
кі мі сім па ты я мі не меў; тут меў быць па ка-
ра ны Ула дзі мір Гер ма нюк з Доў га га Бро-
ду, які са праў ды быў са вец кім су пра цоў ні-
кам — вы ра шы ла су па дзен не проз віш ча. 
Зга рэ ла амаль уся вё ска. У па ло ве мая ка-
ля вё скі Па то ка адзін з ат ра даў на ткнуў ся 
на ап ра ві за цый ны ат рад КБВ і мі лі цыі. 
Жаў не ры пад пол ля за бі лі ча ты рох жы ха-
роў Па то кі, а паз ней, у вы ні ку пом сты за 
вай ско вую аві я а та ку іх ся дзі бы ў Ге ра ні мо-
ве, пад па лі лі Па то ку; у вы ні ку па жа ру зга-
рэ ла трой ка дзя цей і адзін да рос лы. Пас-
ля гэ та га шмат сем’ яў на заў сё ды па кі ну ла 
Па то ку, вы яз джа ю чы ў СССР. У час свай го 
дзей ні чан ня на Бе ла сточ чы не бры га да Лу-
паш кі пра вя ла ка ля вась мі дзе ся ці ба я вых 
ак цый, пяць боль шых і шас нац цаць мен-
шых ба ёў, шас нац цаць за са дак, раз бі ла 
адзі нац цаць па ста рун каў мі лі цыі, два па-
ста рун кі Служ бы ахо вы чы гун кі, тры са вец-
кія па ста рун кі і два па ста рун кі Лю до ва га 
Вой ска Поль ска га, вы ка на ла ка ля шас ці-
дзе ся ці смя рот ных пры су даў на кан фі дэн-
тах УБП і НКВД ды не каль кі пры су даў за 
бан ды тызм. З рук жаў не раў Лу паш кі за гі-
ну ла ка ля ста двац ца ці са вец кіх сал дат 
і афі цэ раў, звыш дзя сят ка пра цаў ні коў 
УБП, шмат мі лі цы я не раў ды трыц цаць 

трох жаў не раў КБВ і ЛВП. Раз з б ро е ных бы-
ло ка ля двух сот жаў не раў ЛВП, не каль кі 
дзя сят каў жаў не раў Чыр во най Ар міі і не-
каль кі дзя сят каў мі лі цы я не раў. Даз ва ляе 
гэ та лі чыць 5 ві лен скую бра гы ду АК най-
больш пас пя хо вым пад поль ным ат ра дам 
на Бе ла сточ чы не і ад ным з най леп шых ат-
ра даў уся го поль ска га ан ты ка му ні стыч на-
га пад пол ля. 30 чэр ве ня 1948 го да, пас ля 
пе ра хо ду на цы віль ны лад жыц ця, Лу паш-
ка быў арыш та ва ны. Во сен ню 1950 го да 
ад быў ся пра цэс чле наў зброй на га пад пол-
ля; Шэн дзе ляж не ад маў ляў ся ад зброй на-
га зма ган ня ў струк ту рах ан ты ка му ні стыч-
на га пад пол ля, не пра сіў змі ла ван ня, 8 лю-
та га 1951 го да быў рас ст ра ля ны ў Вар ша-
ве на „лон ч цы”. У 1993 го дзе вай ско вы суд 
рэ а бі лі та ваў яго. Сейм РП у 2006 го дзе 
пры знаў яго сім ва лам зма ган ня ан ты ка му-
ні стыч на га пад пол ля. 15 са ка ві ка 2015 го-
да полк у Лідз бар ку-Вар мін скім ат ры маў 
яго нае імя. У кра са ві ку 2018 го да ад бы ло-
ся яго ўра чы стае пе ра па ха ван не на Па вон-
з ках з удзе лам Прэ зі дэн та РП Ан джэя Ду-
ды.

Większe wi cy і ге роі
11 снеж ня ў бе ла стоц кім Цэн т ры пра ва слаў най куль ту ры ад бы ла ся су стрэ ча са стар шы нёй Бе ла ру ска га гі ста рыч-

на га та ва ры ства пра фе са рам Але гам Ла ты шон кам, пры све ча ная спрэч на му ге рою пас ля ва ен на га поль ска га 
пад пол ля на Бе ла сточ чы не Зыг мун ту Шэн дзе ля жу „Лу паш ку”.

Не ўсю ды яго, ад нак, бе зу моў на ша ну-
юць. Праб ле ма ў тым, што Лу паш ка ад-

каз ны за ва ен нае зла чын ства на мір ным 
на сель ні цтве ў Ко вен скай Літ ве, у Ду бін-
ках, у вы ні ку яко га за гі ну ла пры нам сі 68 
цы віль ных асоб. Па коль кі Лу паш кі не бы-
ло на мес цы зла чын ства, яго ныя апа ла ге-
ты цвер дзяць, што цы віль ныя жы ха ры за-
гі ну лі ў вы ні ку пе ра вы шэн ня яго за га даў. 
Ад нак ат рад Лу паш кі быў вя до мы са стро-
гай у ім дыс цып лі ны. Мож на мер ка ваць, 
што ра шэн не аб ак цыі пры няў сам Лу паш-
ка, па вод ле на рых та ва на га ра ней спі ска. 
Але не за зма ган не на Ві лен ш чы не стаў ён 
та кім ця пер слаў ным. З’яў ля ец ца ён сім ва-
лам вык ля тых жаў не раў. Дзе ян ні Лу паш кі 
на на шай тэ ры то рыі не ме лі ха рак та ру 
ва ен ных зла чын стваў, ён пры мя няў тэ рор 
у ад но сі нах да цы віль на га на сель ні цтва 
се лек тыў на — за су пра цоў ні цтва з ор га-
на мі бяс пе кі ці пры на леж насць да ППР; 
не абыш ло ся пры гэ тым без за бой стваў 
зу сім ня він ных асоб. Спаль ван не вё сак Ві-
лю кі і Па то ка бы ло бру таль ным дзе ян нем, 
але не мэ та на кі ра ва ным за бі ван нем, смя-
рот ныя ах вя ры бы лі вы пад ко выя; да та-
го ж тут ка ман да ваў не сам Лу паш ка, але 
яго на мес нік Бла жэ е віч. Ка лі га ва рыць 
пра наз ван не ву лі цы ў Бе ла сто ку імем 
Лу паш кі, то гэ та не спра ва бе ла ру ска-поль-
скіх ці лі тоў ска-поль скіх ад но сін, толь кі 
спра ва ра зу мен ня дэ ма кра тыі ў на шай 
дзяр жа ве: ка лі маю боль шасць, то не му-
шу лі чыц ца з мен шас цю ў лю бой спра ве. 
У гэ тым вы пад ку ма ем да чы нен не з грэ ба-
ван нем ад чу ван няў мен шас ці.

Усе гэ тыя ця пе раш нія го на ры з’яў ля юц-
ца вы ні кам та го, што пры ня та та кую 

ўя ву гі сто рыі Поль ш чы і гі ста рыч най на ра-
цыі ў Поль ш чы. Ка лі га ва рыць пра зма ган-
не Лу паш кі з нем ца мі, то ён зма гаў ся, але 
пас ля то нем цы не ха це лі з ім зма гац ца, 
ка лі яго зла ві лі, за пра па на ва лі су пра цоў ні-
цтва і вы пус ці лі. Гэ та сак рэт па лі шы не ля 
ў Поль ш чы. За тое вя до ма, што на ваг рад-
скае ка ман да ван не АК су пра цоў ні ча ла 
з нем ца мі су праць са ве таў. А пра Лу паш ку 
мож на ска заць, што ві лен скае згур та ван-
не АК бы ло ство ра на дзе ля зма ган ня за 
Віль ню, а ён у тым зма ган ні не пры няў 
удзе лу.

Бы ла мо ва так са ма, з удзе лам пуб лі кі, 
пра ўдзел пра ва слаў ных у поль скіх 

пад поль ных гру поў ках. І ад каз, што ка лі не 
не пас рэд на ва я ва лі, то бы ло шмат ін фар-
ма та раў, якія ін фар ма ва лі пра су се дзяў, не-
за леж на ад іх гра мад скай пры на леж нас ці.

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


