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ініцыятыву «Наша памяць», набыць 
беларускія выданні і мастацкае рука
дзелле з беларускімі традыцыйнымі 
ўзорамі.

Як штогод арганізатары ўручылі 
адмысловыя ўзнагароды, белчыр
вонабелыя букеты асобам, працу
ючым для развіцця беларушчны на 
Падляшшы. Атрымалі іх: Яраслаў 
Іванюк — за ініцыятыву праекта 
«Наша памяць», які гуртуе людзей 
дзеля аховы самастойнай гісторыі 
беларусаў Беласточчыны і памяці 
пра трагічны лёс нашых продкаў, 
а таксама яе пашырэння сярод бела
русаў і палякаў; Анна Фіёнік — за 
ахвярнасць у збераганні і развіванні 
аўтэнтычнага фальклору беларусаў 
Падляшша, за гуртаванне чарговых 
пакаленняў маладых беларурсаў 
Беласточчыны ў пашане да шмат
вяковай спадчыны 

101 БНР. 
Успамін дзеля будучыні

Ваяводскі конкурсè3

Кніжка пра Катлыè9

працягF10

Святкаванне Дня Волі ў Польшчы 
было запачаткавана ў сярэдзіне 
1980-х гадоў беларускімі студэн-
тамі ў Варшаве і з таго часу ад-
значаецца кожны год.У нядзелю 
24 сакавіка ў Беларусі і ў свеце 
адзначалі 101-годдзе абвяшчэння 
БНР. На святкаванне ў Беластоку 
запрасіў арганізацыйны камітэт: 
Беларускі саюз у Рэчы Паспалітай, 
Беларускае гістарычнае тавары-
ства, Аб’яднанне ў карысць дзяцей 
і моладзі, якія вывучаюць бела-
рускую мову АБ-БА, Беларускае 
аб’яднанне студэнтаў, Асацыяцыя 
беларускіх журналістаў.

Беларуская Народная Рэспубліка 
(БНР) — незалежная беларуская дзяр
жава, абвешчаная ў 1918 годзе, пасля 
больш чым 200гадовага знаходжання 
Беларусі ў складзе Расійскай імперыі ад 
канца XVIII ст., калі БеларускаЛітоўская 
дзяржава (Вялікае Княства Літоўскае) 
была гвалтам далучана да Pacei. БНР 
гэта працяг тысячагадовай беларускай 
дзяржаўнасці з часоў Полацкага кня
ства. У Трэцяй устаўной грамаце 25 
сакавіка 1918 года ў Менску Рада БНР 
(былога выканаўчага камітэта Усебела
рускага з’езда) абвясціла незалежную 
Беларускую Народную Рэспубліку. 
Гэта быў юрыдычны акт, які ўзнаўляў 

рускіх гарадоў і мястэчак, якія апынуліся 
ў складзе міжваеннай Польскай Рэспуб
лікі. Галоўныя ўрачыстасці звычайна ад
бываліся ў Вільні.

101я ўгодкі Акта 25 Сакавіка і абвяш
чэння Беларускай Народнай Рэспублікі 
пачаліся ў Беластоку святой літургіяй 
і святочным малебнам за беларускі на
род у царкве святога Іаана Багаслова па 
вуліцы Збігнева Герберта. У святочнай 
праграме ўрачыстасці ў клубе «Змена 
клімату» былі занатоўкі з гістарычнага 
мінулага прафесара Алега Латышонка, 
пасланне Старшыні Рады Беларускай На
роднай Рэспублікі Івонкі Сурвілы, урачы
стыя падзякі за выдатную дзейнасць на 
ніве беларускай культуры, гісторыі і аду
кацыі, успамін са святкавання 100х угод
каў беларускай незалежнасці ў Беласто
ку ды канцэрт барда Андрэя Мельнікава. 
У час сустрэчы можна было падтрымаць 

дзяржаўнасць беларускага народа. 
Дзяржаўнымі сімваламі першай бе
ларускай нацыянальнай дзяржавы 
зрабіліся белчырвонабелы сцяг 
і герб Пагоня, сталіцай — Менск, 
дзяржаўнай і абавязковай мовай 
— беларуская (з 12.04.1918 г.). Бела
рускую Народную Рэспубліку дэюрэ 
прызналі УНР, Літва, Латвія, Эсто
нія, Чэхаславаччына і Фінляндыя, 
дэфакта — Нямеччына, Балгарыя 
і Турэччына. Абвяшчэнне БНР было 
вялікім гістарычным крокам Белару
сі да ідэйнага асэнсавання сябе як 
асобнай самастойнай краіны, пра
явай волі беларусаў да ўтварэння 
незалежнай беларускай нацыяналь
най дзяржавы. Хаця маладая рэспуб
ліка існавала коратка, пасля гэтага 
і Захаду, і Усходу стала немагчыма 
ігнараваць дзяржаўныя памкненні 
беларускага народа. Упершыню 
ўгодкі абвяшчэння Беларускай На
роднай Рэспублікі адзначылі ў 1919 
годзе ў Горадні. Пазней святочныя 
імпрэзы праводзіліся ў шэрагу бела
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Він ша вань не з Днём Во лі
ДА РА ГІЯ МАЕ СУ РО ДЗІ ЧЫ-БЕ ЛА РУ СЫ НА БЕ ЛА СТОЧ ЧЫ НЕ!

У гэ ты пер шы Дзень Во лі дру го га ста годзь дзя на шай Рэс пуб лі кі хо чу па дзя ліц-
ца з ва мі ма ім за хап лень нем: ня гле дзя чы на ўсе зьдзе кі, на фі зыч нае ніш чэнь не 
най леп шых сы ноў і да чок на ша га на ро ду, на пра па ган ду, якая пра даў жа ец ца да 
сёнь ня; ня гле дзя чы на ста рань не во ра гаў, каб сьцер ці наш край з па вер х ні Зям лі 
— мы вы жы лі!

Бе ла русь — жы ве!
Дру гое ста годзь дзе на шай су час най дзяр жа вы па ча ло ся, на жаль, уз моц не най 

пра па ган дыс ц кай ата кай су праць яе. Але за апош нюю чверць ста годзь дзя бе ла-
ру сы на ву чы лі ся раз ва жаць ін шы мі ка тэ го ры я мі і ве да юць розь ні цу між во ляй 
і раб ствам. Мно гія бе ла ру сы, пе ра ду сім з ма ла до га па ка лень ня, на свае во чы па-
ба чы лі, як за мож на жы вуць на ват ма лень кія дзяр жа вы, якія не заў сё ды ма юць 
пры род ныя ба га цтвы, але якія ма юць та ле на ві тае і пра ца ві тае гра мадз т ва, якое 
су поль на пра цуе на даб ра быт свай го на ро ду.

Бе ла ру скай мо ла дзі ня трэ ба да каз ваць, што су поль насьць пась пя хо вых, аду ка-
ва ных і воль ных гра ма дзя наў — гэ та са мы важ ны рэ сурс кра і ны. Спат кань ні мае 
з ма ла ды мі бе ла ру са мі на паў ня юць сэр ца ра дась цю: гэ та зо ла та, якое мы па він ны 
ца ніць.

Дык зьвяр та ю ся сёнь ня пе рад усім да Вас, мае да ра гія ма ла дыя сяб ры! Бо Вы 
здоль ныя вы ра та ваць наш край ад но вай ня во лі. Вы ра зу ме е це па чуць цё год нась-
ці воль на га ча ла ве ка. Вы ве да е це, хто Вы!

Він шую ўсіх Вас, мае да ра гія су ро дзі чы, аса бі ста і ад імя Ра ды Бе ла ру скай На-
род най Рэс пуб лі кі, з но вым, дру гім ста годзь дзем ад аб вяш чэнь ня не за леж нась ці 
Бе ла ру сі і жа даю, каб зма гань не за во лю бы ло плён ным і пе ра мож ным!

Жы ве Бе ла русь!
Івон ка Сур віл ла,

Стар шы ня Ра ды БНР, Са ка вік 2019 г.

Ох і люб лю 
я та кія ліч бы. 
Лю стэр ка
выя. 101. 
Па ся рэ дзі
не нуль, 
а з абод вух 

ба коў ад та го ну ля ад ноль ка выя ліч бы. 
Ні бы та нуль і ёсць лю стэр кам, у якім 
з бу ду ча га ад люст роў ва ец ца мі ну лае. Ці 
на ад ва рот, з мі ну ла га бу ду чы ня.

Ме на ві та та кі мі ліч ба мі ма тэ ма ты кі 
тэ а рэ тыч на выт лу мач ва юць уз нік нен не 
све ту. Уз нік нен не ма тэ рыі з ні чо га. Нуль, 
гэ та ні чо га. І каб з яго зра біць неш та, 
пры кла дам пя цёр ку, трэ ба з дру го га бо
ку зра біць мі нус пяць. І та ды з ні чо га ўзні
ка юць два па ра лель ныя све ты, у якіх бу
яе жыц цё, кі пяць жар с ці, ідзе зма ган не, 
іс нуе зло і даб ро па гэ та кай жа роў най 
двух ба ко вай фор му ле, і дзе лю дзі свят
ку юць сто пер шую га да ві ну аб вяш чэн ня 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі.

Адзі ная ўмо ва, гэ тыя ліч бы з ад на го 
і дру го га бо ку ад ну ля ні ко лі не па він ны 
су тык нуц ца па між са бой фі зіч на. Бо та
ды ма тэ рыя і ан ты ма тэ рыя зніш ча юць 
ад на дру гую, і з двух па ра лель ных све
таў ат рым лі ва ец ца толь кі нуль.

Бе ла ру сы пра жы лі сто га доў пас ля 
аб вяш чэн ня не за леж нас ці ў па ста ян ным 
зма ган ні за тую не за леж насць і ад стой
ван ні свай го пра ва мець сваю ўлас ную 
кра і ну і на зы вац ца асоб ным на ро дам. 
Яны вы ста я лі і ад па ку та ва лі гэ тае пра ва. 
На ступ ныя сто га доў бу дуць пе ры я дам 
роск ві ту бе ла ру скай на цы я наль най ідэі 
і бе ла ру скай дзяр жа вы. Час пай шоў. 
І ўжо белчыр во набе лыя сця гі і герб „Па
го ня” ўзня лі ся ўвысь і за лу на лі на свят ка
ван ні сто пер шай га да ві ны БНР. 101. Ох 
і люб лю я та кія ліч бы. Асаб лі ва ка лі яны 
ты чац ца Бе ла ру сі.

У ста ра даў няй Га род ні ў гэ ты дзень, 
ка лі вы ра шы лі аз на чыць вя лі кую на цы
я наль ную да ту, на ват не ба бы ло бел
чыр во набе лым. Ад сця гоў, ка неш не ж, 
якія нес лі лю дзі. Бы лі вя до ма ж і та кія 
прад стаў ні кі са ма ін тэ лек ту аль на га ві ду 
на Зям лі, якія ў гэ тае свя та белчыр во на
бе ла га сця га пры нес лі і свае, пар тый ныя 
сім ва лы. Ну ды Бог ім суд дзя. Хоць на ват 
і пар тый ная сім во лі ка ў Бе ла ру сі, не за
леж на ад та го, да якой апа зі цый най пар
тыі ты на ле жыш, усё дно ма юць белчыр
во набе лыя ад цен ні, якія паг лы на юць усё 
ін шае. І ін шыя ко ле ры, і ін шыя сім ва лы. 

Ну то вя до ма ж, бе ла ру сы ўсё ж. А якія 
яш чэ ко ле ры мо гуць быць у бе ла ру саў?!

На сцэ не гра лі вя до мыя гур ты, спя ва лі 
вя до мыя вы ка наў цы, по бач ве ся лі лі ся 
лю дзі, якіх па не ка то рых звест ках бы ло 
больш пя ці ты сяч. Ха це ла ся б, вя до ма ж, 
і пяць дзя сят ты сяч, і пяць сот ты сяч, і пяць 
мі льё наў, і ўсе дзе сяць. Ды гэ та ўсё на 
пе ра дзе. У блі жэй шай пер с пек ты ве гэ та 
ўсё. Мы ж ужо вый ш лі на дру гую, фі ніш
ную, са мую ім к лі вую, са мую шчас лі вую 
сот ню га доў пас ля аб вяш чэн ня БНР. За 
на мі цэ лы век. Цэ лых сто год толь кі ад 
мо ман ту аб вяш чэн ня ў на вей шай гі сто
рыі ча ла ве цтва Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі! А да гэ та га не ад на сот ня 
ста наў лен ня і раз віц ця вя лі кай бе ла ру
скай цы ві лі за цыі. Ну а за раз, на пе ра дзе, 
са мая свя точ ная сот ня. Час, ка лі як у лю
стэр ку, праз нуль у ліч ба вым выз на чэн ні, 
мы бу дзем асэн соў ваць мі ну лае і бу ду чы
ню! 101. Доб рая да та, каб па ста віць са бе 
гэ тыя за да чы. Доб рая і каб іх да сяг нуць.

На рэш це га ра дзен скі парк ля ста ра
даў няй бе ла ру скай свя ты ні — Ка лож
скай цар к вы ажыў. За раз і га ра дзен цы 
ту ды па цяг нуц ца на што дзень, і ту ры сты 
па ва ла куц ца. І кож ны гід ім ска жа, што 
гэ та ме на ві та тое мес ца, дзе ад бы ло ся 
ма са вае свят ка ван не Дня Во лі. І пра па
нуе пры ехаць на ступ ным го дам, бо яно 
бу дзе зноў, толь кі яш чэ леп шае і больш 
ма са вае. Пры яз джай це, маў ляў, не паш
ка ду е це. І пі цу ку пі це, і су ве ні ры. Усё 
зроб ле на і аз доб ле на ар га ні за та ра мі. 
І дзя цей з са бой пры возь це. Дзі ця чая 
пля цоў ка так са ма ў ва шым рас па ра
джэн ні. Але га лоў нае тое, што вы змо жа
це, на рэш це, зра зу мець бе ла ру саў. Па
гля дзі це на іх! Яны белчыр во набе лыя, 
і ні якія ін шыя. Вось та кія яны, бе ла ру сы.

Шка да, што не ўсім на гэ тым све це гэ
та да хо дзіць да маз гоў. Маз гі ві даць та кія, 
ні якія, або ўво гу ле іх ня ма. Ну то прый
дзец ца ўста віць. Ды і грэх крыў да ваць на 
аб дзе ле ных. Лепш па ма ліц ца за іх.

Ну а Га род ня, дзе ад зна чэн не вя лі кай 
да ты 25га Са ка ві ка ста но віц ца тра ды цы
яй, з на ступ на га го ду бу дзе ча каць бе ла
ру саў з уся го све ту. І з ЗША, і з Ка на ды, 
і з Аў ст ра ліі, і Ар ген ці ны, і бе зу моў на 
з Бе ла сточ чы ны, ну і зра зу ме ла, з са мой 
Га род ні. І гэ та най важ ней.

Са свя там Вас, Бе ла ру сы!!! З Днём 
во лі!!!

Жы ве Бе ла русь!!!
vВік тар СА ЗО НАЎ

Ёсць лю дзі, якія ве да юць штось ці і лю
дзі, якія ве да юць «лепш». І ва ўся кім ра зе 
тыя, хто ве дае неш та, ве да юць, што яны 
амаль ні чо га не ве да юць. І гэ та свя до масць 
поў ная па ко ры, але і на поў не ная ад ча ем, 
та му што, як у пры каз цы, «чым глы бей 
у лес, тым больш дрэў», так з ве дан нем, 
што чым больш ува хо дзім у няз ве да ныя 
пра сто ры ве даў, тым больш ста но віц ца 
для нас усё больш і больш пы тан няў, на 
якія не маг чы ма знай с ці ад каз.

Вы шэй п ры ве дзе нае зац вяр джэн не з’яў
ля ец ца ві да воч ным тру із мам, які кож ны 
з нас, па мен шай ме ры ін ту і тыў на ра зу мее. 
Для не ка то рых гэ та з’яў ля ец ца да стат ко вай 
пры чы най, каб упар ціц ца ў по шу ках рэ аль
ных ад ка заў. Для ін шых гэ та маг чы масць 
ак ру жыць пра сто ру вы со кім пло там. За пло
там, му рам, мя жой наш пі га ва най ар гу мен
та мі — не мае зна чэн ня, ці з’яў ля юц ца яны 
іл жы вы мі або сап раў д ны мі, абы яны чу лі ся 
ін шы мі людзь мі — мы ад чу ва ем ся бе ў бяс
пе цы. Хоць ня пэў нае гэ та ад чу ван не, пра 
што на гад ва юць нам лё сы мно гіх ут ра ча
ных тэ о рый і іх са рам лі вых па дзен няў, тым 
не менш заст ра га ем у гэ тым па чуц ці ўсё 
больш і больш, і трап ля ем у пы ху, па ра зі ту
ю чую як амя ла на ня ве дан ні. У рэш це рэшт, 
зям ля не пло ская, а Сон ца з’яў ля ец ца цэн
т рам ла каль най пла не тар най сі стэ мы. Але 
коль кі лю дзей у імя гэ тай ві да воч най іс ці ны 
зга рэ ла на каст рах? А коль кі іх, у імя той жа 
іс ці ны, іх рас паль ва ла? Раз г ле дзім чар го
выя звен ні гэ та га ка рот ка га лан цу га, якім за
вяз ва ец ца на ша не ву цтва. Пер шым звя ном 
з’яў ля ец ца не ву цтва. Дру гое пы ха. Трэ цяе 
га нар лі васць. Яна за гад вае су дзіць пра плю
сы і мі ну сы з са маў пэў не нас цю ўпар та га 
ас ла, які лі чыць, што све там кі ру юць най муд
рэй толь кі ас лы. Маг чы ма, ас ноў най пры чы
най та ко га стаў лен ня з’яў ля ец ца ча ла ве чы 
страх пе рад не вя до мым. Страх, ці мы ін тэ
лек ту аль на спра вім ся з но вым і вон ка вым 
каг ні тыў ным ас пек там на шых ак ту аль ных 
ве даў аб све це. Маю ба бу лю, што на ра дзі
ла ся ў дзе вят нац ца тым ста год дзі, але якая 
мен таль на блі жэй шая да ра ней шых ча соў 
ды лі жан саў і руч ных крос наў з ру ха ві ка мі па
ра вых ма шын, рэ аль ным стра хам на паў няў 
тэ ле ві зар. Про ста не маг ла зра зу мець, як 
у та кой ма лень кай скры нач цы мо жа змяс
ціц ца не каль кі а на ват не каль кі со цень лю
дзей. Ра дыё не бы ло праб ле май для яе. Вы
хо дзя чыя з яго гу кі, ча ла ве чы го лас пат лу
ма чы ла са бе, як ра зу ме ла рэ ха ў ле се. Я не 
ве даю, як фі зіч на гэ та асэн соў ва ла, але 
гэ та бы ло да стат ко вым тлу ма чэн нем. Што 

ты чыц ца тэ ле ві
за ра, ук лю ча ла 
і вык лю ча ла 
яго. Най больш 
ах вот на, ка лі 
пе ра да ва лі 
ра ман тыч ныя 
філь мы пра ка хан не. Гля дзеў шы іх, вель мі 
пе ра жы ва ла. Ча ла ве чыя эмо цыі няз мен ныя 
ў ча се, і та му зра зу ме лыя ўсім па ка лен ням. 
І вык лю ча ла тэ ле ві зар ад ра зу ж, ка лі з’яў ля
лі ся на эк ра не га вар кія га ло вы. Та го, што 
яны ка за лі, ні як не маг ла зра зу мець. Бы ло 
гэ та ў эпо ху Ге рэ ка. Паў сюд нае на ва моўе 
ў тыя ча сы да сяг ну ла пі ка аб сур ду. Ад нак 
быў гэ та ўзнёс лы аб сурд, на ват вы да ска на
ле ны. Усё ж, хоць га вар кія га ло вы ка за лі 
най муд рэй шыя сло вы, як толь кі яны маг лі, 
дык, ве ра год на, на ват не ве да лі, аб чым 
га во раць. Сён ня я зна хо джу ся ў па доб най 
сі ту а цыі. Га вар кія га ло вы ў тэ ле ві за ры ўсё 
га во раць, як быц цам ні чо га не змя ні ла ся 
з тых га доў, ка лі мая ба бу ля жы ла. Яна па
мер ла ледзь пе рад сва ёй со тай га да ві най, 
двац цаць га доў та му. На шчас це, у мя не 
ня ма тэ ле ві за ра. На жаль, злое лі ха цы ві лі
за цыі да сён ня на бы вае но вы ха рак тар. Маё 
па ка лен не спра буе мець спра ву з ліч ба вы мі 
тэх на ло гі я мі і на ват вы шэй... з аб ло ка мі ан
лайн. Коль кі з ма іх ка лег, ап ра ча спраў на га 
ўклю чан ня і вык лю чан ня ноў т бу ка або смар
т фо на ра зу мее прын цып ал га рыт міч най 
ат ры бу цыі да ных? Я — ні ча гут кі. У рэш це 
рэшт, гэ тае па няц це не пе ра вы шае ін тэ лек
ту аль на га па тэн цы я лу ся рэд не аду ка ва на га 
ча ла ве ка. У ця пе раш няй эпо се амаль усе 
да сяг ну лі «ся рэд ня га» ўзроў ню агуль ных 
ве даў. Тым не менш, ма ла хто з іх га то вы 
да кры ху ін тэ лек ту аль ных на ма ган няў, каб 
спра віц ца з кі берма тэ ма тыч ным пы тан нем. 
Боль шасць толь кі ўклю чае і вык лю чае... Ці 
сваю ці каў насць да ве даў? Але на ват ка лі 
так, хо піць про ста сум лен на прыз наць улас
нае не ву цтва. Хай там з ней кай са рам лі вас
цю. Каб не ву цтва не пе рат ва ры ла ся ў пы ху 
і га нар лі васць. На жаль, ся род са мых не ву
каў заў сё ды бу дзе ад со так лю дзей, якія, 
маг чы ма, зза ля но ты або ін тэ лек ту аль най 
ба яз лі вас ці, вы бя га юць пе рад на ту раль ную 
ўсім лю дзям паз на валь ную ці каў насць са 
сва і мі праб ле ма мі і стра ха мі пе рад не вя до
мым. Гэ тыя праб ле мы ча сам мо гуць стаць 
адзі ным праў дзі вым пе ра ка нан нем, што ве
дан не з’яў ля ец ца да стат ко вым для та го, каб 
зра зу мець і прад ка заць на ступ ствы па ста ян
на змя ня ю чых ся пры чын.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Ук лю чан не 
і вык лю чан не
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Апош ні этап Ва я вод ска га кон кур су 
па бе ла ру скай мо ве, ар га ні за ва
на га вуч ням пад ста во вых школ, 

ад быў ся 15 лю та га ў Ком п лек се школ 
з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай 
мо ве ў Гай наў цы. Вуч ні вель мі доб ра 
пад рых та ва лі ся да ва я вод скіх спа бор ні
цтваў па род най мо ве і на 19 яго ўдзель
ні каў аж но 15 зда бы ла зван не лаў рэ а та, 
а апош нія ста лі фі на лі ста мі. У час пад
рых тоў кі да кон кур су па род най мо ве, 
на стаў ні кі на ма га юц ца за ці ка віць вуч няў 
бе ла ру скай лі та ра ту рай, мо вай, куль ту
рай, на шай гі сто ры яй і, ка неш не, гра ма
ты кай. Прад мет ны кон курс па бе ла ру
скай мо ве дае маг чы масць пра ве рыць 
ве ды і ўме лас ці вуч няў, якія зда бы лі яны 
ў ды дак тыч ным пра цэ се і на па заў роч
ных за нят ках. Пра ца вуч няў і на стаў ні
каў на ўро ках бе ла ру скай мо вы і пад час 
да дат ко вых су стрэч уп лы вае так са ма на 
фар мі ра ван не ў мо ла дзі бе ла ру скай на
цы я наль най свя до мас ці.

Вуч ні, якія хут чэй спра ві лі ся з кон кур
с ны мі пат ра ба ван ня мі, пе рай ш лі ў су сед
нюю за лу і ста лі раз маў ляць аб прак ты ка
ван нях з тэ сту. Мае су раз моў цы за яў ля лі, 
што кон кур с ныя за да чы не вык лі ка лі 
асаб лі вых цяж кас цей, але апа са лі ся, што 
маг лі зра біць па мыл кі ў ад ка зах.

— Рых ту ю чы ся да кон кур су мы зай
ма лі ся з на стаў ні ка мі пас ля за нят каў. 
Паў та ра лі ма тэ ры ял па лі та ра ту ры і гра
ма ты цы. Ана лі за ва лі тво ры і вы кон ва лі 
прак ты ка ван ні. Мно га ву чы лі ся до ма. Кон
курс па бе ла ру скай мо ве гэ та пра вер ка 
на шых ве даў і ўме лас цей, а так са ма прэ
стыж. Важ нае нам ат ры маць зван не лаў
рэ а та, якое дае нам пры ві леі, — га ва ры лі 
ўдзель ні кі кон кур су. Ма ла дыя су раз моў
цы ска за лі, што лю бяць на ўро ках бе ла
ру скай мо вы чы таць вер шы, апа вя дан ні, 
але ба чаць так са ма пат рэ бу зай мац ца па 
гра ма ты цы, па коль кі без ве дан ня яе не
маг чы ма да біц ца пос пе ху ў прад мет ным 
кон кур се па бе ла ру скай мо ве.

— Нам трэ ба бы ло на пад ста ве вер ша 
«Я сын зям лі бе ла стоц кай...» Але ся Бар
ска га ад каз ваць на пы тан ні, якія ты чы лі
ся род най зям лі. З гэ та га тво ра трэ ба бы
ло так са ма вы пі саць эпі тэ ты і ме та фа ры. 
На ас но ве фраг мен та тэк сту Яку ба Ко ла
са «Ка ля па са ды лес ні ко вай» мы апіс ва лі 
лес, — за я ві лі вуч ні.

— На ас но ве па а соб ных фраг мен таў 
і цэ лай па э мы «Кур ган» Ян кі Ку па лы трэ

ба бы ло апі саць по ста ці кня зя і гус ля ра. 
Трэ ба бы ло нам па дзя ліц ца сва і мі ўра
жан ня мі, якія вык лі каў у нас фраг мент 
тво ра «Кур ган», што ты чыў ся да ро гі 
гус ля ра на смерць і яго за коп ван ня. Мы 
апа са лі ся, што як раз вы кон ва ю чы гэ тую 
за да чу маг лі зра біць най больш па мы лак. 
У за кры тай за да чы мы ад зна ча лі так
са ма пра віль ныя ад ка зы на конт па э мы 
«Кур ган», — га ва ры лі ўдзель ні кі кон кур
су.

— На пад ста ве фраг мен та тэк сту 
«Ноч, ка лі па па раць цві це» Яку ба Ко ла са 
мы ад каз ва лі на пы тан ні згод на з пат ра
ба ван ня мі. У фраг мен це тэк сту Яку ба Ко
ла са мы так са ма ўстаў ляі «у» або «ў». Пе
рак ла да лі мы ска зы з бе ла ру скай мо вы, 
на поль скую, а ў прак ты ка ван ні па гра ма
ты цы трэ ба бы ло на зоў ні кі ў дуж ках на пі
саць у пат рэб най фор ме. У апош ніх за да
чах мы пра ца ва лі на дзе яс ло вах і трэ ба 
бы ло да піс ваць пра пуш ча ныя фор мы 
дзе яс ло ваў у бу ду чым ча се і дзе яс ло вы 
ў дуж ках пі са лі мы ў фор ме ця пе раш ня га 
ча су, — тлу ма чы лі мае су раз моў цы.

— Уз ро вень пад рых тоў кі вуч няў да 
кон кур су па бе ла ру скай мо ве быў вы со
кі, што пац вер дзі лі вы ні кі спа бор ні цтва. 
На 19 удзель ні каў ва я вод ска га эта пу 
кон кур су, аж но 15 асоб ат ры ма ла зван не 
лаў рэ а та, а 4 вуч ні ста лі фі на лі ста мі кон
кур су. Вуч ні ра зам з на стаў ні ка мі му сі лі 
са лід на пап ра ца ваць, па коль кі яго ўдзель
ні кі вель мі доб ра са стаў ля лі твор чыя 
вы каз ван ні і ста ноў ча ад каз ва лі на ад к
ры тыя і зак ры тыя пы тан ні па бе ла ру скай 
лі та ра ту ры і мо ве. На гэ ты раз па я ві ла ся 
кры ху па мы лак па гра ма ты цы, але трэ ба 
ад зна чыць, што як роў ны з роў ным спа
бор ні ча лі асо бы з пя та га па вось мы клас, 
ха ця ма лод шыя вуч ні пе ра ра бі лі на ўро
ках нам но га менш ма тэ ры я лу па гра ма ты
цы, чым вуч ні, якія ўжо наб лі жа юц ца да 
кан ца аду ка цыі ў па чат ко вай шко ле. Не 
ве даю ча му, але най больш ба лаў вуч ні 
пат ра ці лі ў прак ты ка ван ні па гра ма ты цы, 
у якім трэ ба бы ло па мя няць час дзе яс
ло ваў з прош ла га на ця пе раш ні, — рас
па вёў стар шы ня ка мі сіі Ва я вод ска га 
кон кур су па бе ла ру скай мо ве, на стаў нік 
бе ла ру скай мо вы ў Гай наў скім бел лі цэі 
Ян Кар чэў скі.

У ка мі сіі пра ца ва лі так са ма на стаў
ні цы бе ла ру скай мо вы Бе а та Кен дысь, 
Ан джа лі на Ма саль ская і Іа ан на Ва сі люк. 
Пас ля двух к рат най пра вер кі прац ста ла 
вя до мым, што пе ра мож цай кон кур су 

ста ла Ан на Ра дзі вон чык з Па чат ко вай 
шко лы ў На раў цы, якая зда бы ла 79 ба
лаў. На дру гім мес цы апы ну лі ся Мі ко ла 
Здрай коў скі і Кан д рат Кос цін, абод ва 
з ПШ № 53 з двух моў ны мі ад дзя лен ня мі 
ў Бе ла сто ку. Па 77 ба лаў зда бы лі Эве лі
на Ва сі люк з бель скай «трой кі» і Дам’ ян 
Іва нюк з ПШ № 4 у Гай наў цы. Да школь
ных ад бо раў пры сту пі ла мно га вуч няў 
роз ных школ, але да апош ня га эта пу 
Ва я вод ска га кон кур су па бе ла ру скай мо
ве, ар га ні за ва на га вуч ням пад ста во вых 
школ, дай ш ло най больш ма ла дых асоб 
з Бе ла сто ка, з лі ку якіх 9 вуч няў ста лі 
лаў рэ а та мі. Най больш бе ла стоц кіх лаў
рэ а таў кон кур су бы ло з Не пуб ліч най ПШ 
імя свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку 
(5 асоб). Бы ла так са ма лаў рэ ат з ПШ 
№ 4 імя Сі бі ра коў у Бе ла сто ку, дзе здаў
на вя дзец ца на ву чан не бе ла ру скай мо
ве. Ад нак мае су раз моў цы па ін фар ма ва
лі, што да апош ня га эта пу кон кур су дай
шлі так са ма вуч ні, якія ў сва іх шко лах 
не ву чац ца бе ла ру скай мо ве, а ра ней 
ву чы лі ся род най мо ве ў ін шых шко лах 
або толь кі з баць ка мі рых та ва лі ся да кон
кур су. Ап ра ча вуч няў з ПШ № 53 з двух
моў ны мі ад дзя лен ня мі ў Бе ла сто ку, 
лаў рэ а там ста ла так са ма ву ча ні ца ПШ 
№ 1 у Бе ла сто ку, дзе ня ма ву чо бы бе ла
ру скай мо ве. Зван не лаў рэ а та зда бы лі 4 
вуч ні бель скай «трой кі» і па ад ным вуч ні 
з ПШ № 4 у Гай наў цы і ПШ у На раў цы, 
а 4 вуч ні ста лі фі на лі ста мі. Ся род лаў рэ а
таў бы лі ча ты ры асо бы, якія на ра дзі лі ся 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, а за раз жы вуць 
на Бе ла сточ чы не. Дзве ма ла дыя асо бы 
на ра дзі лі ся ў Мін ску, ад на ву ча ні ца на
ра дзі ла ся ў Грод не, ад на ў Пру жа нах. 
Мі ко ла Аб ра мюк з Не пуб ліч най ПШ імя 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, які 
пад час ра ён на га эта пу кон кур су зда быў 
най больш ба лаў, стаў лаў рэ а там, але 
па коль кі ву чыц ца ён толь кі ў пя тым кла
се, апя рэ дзі лі яго ста рэй шыя вуч ні, якія 
зрэ а лі за ва лі на ўро ках бе ла ру скай мо вы 
ў сва іх шко лах нам но га больш пра гра мы 
на ву чан ня па бе ла ру скай мо ве. З вуч
ня мі з Бе ла сто ка пры е ха ла на стаў ні ца 
бе ла ру скай мо вы Люд мі ла Се гень, якая 
ска за ла, што пад рых тоў ка да па а соб ных 
эта паў кон кур су пат ра ба ва ла мно га пра
цы ад вуч няў і на стаў ні каў, якія з імі пра
ца ва лі. Паз ней на стаў ні ца бе ла ру скай 
мо вы Іа ан на Мар ко з Не пуб ліч най ПШ 
імя свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку 
ска жа, што да школь на га эта пу кон кур су 
пры сту пі ла ка ля са ра ка яе вуч няў, а з іх 
лі ку 5 асоб ста ла лаў рэ а та мі і 2 вуч ні ста
лі фі на лі ста мі.

— Вуч ням важ ны кон курс па бе ла ру
скай мо ве, але перш за ўсё трэ ба іх за ці
ка віць на шы мі не а ба вяз ко вы мі за нят ка мі 
бе ла ру скай мо вы, — ска за лі на стаў ні цы 
бе ла ру скай мо вы.

— На ша ву ча ні ца Ган на Ра дзі вон чык 
ужо чар го вы раз пры мае ўдзел у апош нім 
эта пе кон кур су па бе ла ру скай мо ве. Рых
ту ю чы ся да яго, мы паў та ра ем прой дзе ны 
ма тэ ры ял па бе ла ру скай мо ве і ву чым ся 
па вод ле пат ра ба ван няў, але важ нае 
ве дан не лек сі кі бе ла ру скай мо вы і гра ма
ты кі, па коль кі част ка за дач ты чыц ца гра
ма ты кі, — ска за ла на стаў ні ца бе ла ру скай 
мо вы Ан на Кан д ра цюк з ПШ у На раў цы.

— Мно га вуч няў у на шай шко ле пры
сту пае да кон кур су. Да апош ня га эта пу 
дай шлі пяць асоб, якія най лепш спра ві лі
ся з тэ стам, — за я ві ла на стаў ні ца бе ла ру
скай мо вы ў бель скай «трой цы» Ва лян ці
на Ба бу ле віч.

— Я з Дам’ я нам Іва ню ком доў га рых та
ва ла ся да па а соб ных эта паў кон кур су. Ён 
ве дае бе ла ру скую лі та ра ту ру, па вод ле 
якой са стаў ля лі ся пы тан ні і ве дае лек сі ку 
бе ла ру скай мо вы, — га ва ры ла на стаў ні
ца бе ла ру скай мо вы Люд мі ла Гры га рук 
з ПШ № 4 у Гай наў цы.

— Вуч ні, якія да хо дзяць да апош ня га эта
пу кон кур су па бе ла ру скай мо ве, му сяць ра
ней ра зам са сва і мі на стаў ні ка мі мно га рых
та вац ца да кон кур су па вод ле пат ра ба ван
няў, якія за га дзя вя до мыя. Ву чац ца яны па 
бе ла ру скай лі та ра ту ры, бе ла ру скай мо ве 
і гра ма ты цы. Ад нак вар та мно га пап ра ца
ваць, па коль кі пры ві леі ў лаў рэ а таў ва я вод
ска га кон кур су па бе ла ру скай мо ве вя лі кія. 
Зван не лаў рэ а та дае маг чы масць пе ра
мож цам па сту паць у выб ра ныя імі ся рэд нія 
шко лы без да дат ко вых пат ра ба ван няў. 
Гэ та бу дзе асаб лі ва важ нае ў на ступ ным 
школь ным го дзе, ка лі ў ся рэд нія шко лы бу
дзе вес ці ся пад во е ны на бор з лі ку вы пуск
ні коў гім на зій і вась мі га до вых па чат ко вых 
школ. Лаў рэ а там прад мет ных кон кур саў 
ляг чэй ат ры маць сты пен дыю. Каб ат ры
маць вуч ню па чат ко вай шко лы сты пен дыю 
мар шал ка Пад ляш ска га ва я вод ства, трэ ба 
зда быць зван не лаў рэ а та пры нам сі ў трох 
прад мет ных кон кур сах і тут так са ма мо жа 
быць вель мі важ ным зван не лаў рэ а та па 
бе ла ру скай мо ве, — ска заў стар шы ня кон
кур с най ка мі сіі Ян Кар чэў скі.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

n Удзель ні кі апош ня га эта пу Ва я вод ска га 
кон кур су па бе ла ру скай мо ве, ар га ні за ва на га 

вуч ням пад ста во вых школ 

Ва я вод скі кон кур с 
па бе ла ру скай мо ве
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Аб ча ром хаў скай 
куль ту ры (3)
Жы ха ры Ча ром хаў скай гмі ны ў мі ну-

лым з сім па ты яй ста ві лі ся да куль тур-
на-ас вет ніц кай дзей нас ці — як ма ла дыя, 
так і ста рэй шыя. Ма ла дыя ар га ні за ва лі 
ма стац кую са ма дзей насць. У ма ёй вёс-
цы, на пры клад, у шас ці дзя ся тыя га ды 
ак тыў на дзей ні чаў драм гур ток. Ста ві лі 
бе ла ру скія і поль скія па ста ноў кі. Са спек-
так ля мі вы яз джа лі ў на ва коль ныя сё лы. 
Ар га ні за ва лі свя точ ныя ве ча ры ны. Ста-
рэй шыя зай ма лі ся чы тан нем га зет і жур-
на лаў. Дзя ду ля Юс цін Са лас цюк у 1959 
го дзе вы даў на га зе ты і ча со пі сы 172 зл. 
А коль кі кні жак у яго шаф ках бы ло, ра зу-
ме ец ца, на ру скай мо ве? Не пе ра лі чыць. 
Па мя таю з дзя цін ства, што пе рад Бо жым 
На ра джэн нем ха дзіў я да дзя ду лі, каб ён 
гвяз ду па мог уп ры го жыць ды ка ля дак на-
ву чыў. Мы бы лі су се дзя мі і дзя док Са лас-
цюк ні ко лі не ад ка заў ся. А ў Ста віш чах 
пе рад вай ною на стаў ні ча лі Возь ны з ба-
буль кай Са хац кай. Яны зай ма лі ся куль-
тур на-ас вет най дзей нас цю. У 1946 го дзе 
іх пе ра вя лі ў Ча ром ху. Ка лі я год паз ней 
пай шоў у пер шы клас, дык Возь ны быў 
кі раў ні кам шко лы, а яго жон ка — ма ёй 
клас най вы ха ва цель кай. Пры ста рэ лая 
з бе лас неж ны мі быц цам пух ва ла са мі ба-
буль ка Са хац кая на ву ча ла ру скай мо ве.

З ця гам ча су, ка лі чы гу нач ная стан цыя 
ста ла буй ным квіт не ю чым цэн т рам, на 
зло ме шас ці дзя ся тых-ся мі дзя ся тых га-
доў Ча ром ха лі чы ла ся так са ма цэн т рам 
куль ту ры. У до ме куль ту ры «Ка ле яж» ар-
га ні за ва лі ду ха вы ар кестр чы гу нач ні каў. 
Ка пель май ст рам быў Ка зі меж Блаш ке віч, 
а ад ным з чле наў ар кест ра — Мі ка лай Га-
рад ке віч, кі раў нік до ма куль ту ры і ар га ні за-
тар куль тур ных ме ра пры ем стваў. На пры-
лег лай да «Ка ле я жа» вя лі кай пля цоў цы 
ар га ні за ва лі ся да жын кі, фэ сты, тан ца валь-
ныя ве ча ры ны ды спар тыў ныя гуль ні.

14 ве рас ня 1975 го да, у цэн т ры па сёл-
ка по бач «Ка ле я жа» мяс цо вая гра мад-
скасць ад зна чы ла тры па дзеі: гмін ныя 
да жын кі, Дзень чы гу нач ні ка і ад к рыц цё 
ган д лё ва га па ві льё на.

Год паз ней, у 1976 го дзе ў су вя зі з за-
кан чэн нем Між на род на га го да жан чын 
ра да праф са ю заў чы гу нач ні каў з Гмін най 
уп ра вай ар га ні за ва лі свя точ ны ве чар 
З дак ла дам вы сту піў Мі ка лай Мі ха люк, 
а ў ма стац кай част цы Двор ны ар кестр 
з Вар ша вы. Ча ром хаў скія жан чы ны пры 
шклян цы гар ба ты і ка вы ў сар дэч най ат-
мас фе ры пра вя лі свя точ ны ве чар.

14 жніў ня 1976 го да на ча ром хаў скай 
сцэ не вы сту пі ла аб’ яз ная тру па бе ла стоц-
ка га дра ма тыч на га тэ ат ра з па ста ноў-
кай Сла ва мі ра Мрож ка «Па лі цыя», а 17 
жніў ня бе ла стоц кая эст ра да з пра гра май 
«Раз ві тан не з ле там».

У каст рыч ні ку 1977 го да на гмін ных да-
жын ках вы сту піў эст рад ны ка лек тыў «Па-
ля нез» з Вар ша вы. Пры кан цы гэ та га ж 
го да на ча ром хаў скай сцэ не вы сту піў 
вя до мы ва каль на-ін ст ру мен таль ны гурт 
«Бэ нэ-на ці» і лаў рэ ат ка фе сты ва лю сал-
дац кай пес ні ў 1976 го дзе Ні на Ур ба но.

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

Г
э та быў апош ні мо мант, каб 
да ве дац ца кры ху больш ад 
жы ха роў Са коль ш чы ны, якія 
іх ра бі лі і па мя та юць на род-

ныя ўзо ры і ко ле ры. Са коль скі мі 
па я са мі не ці ка ві лі ся поль скія эт ног ра-
фы, та му зра бі ла гэ та Эды та Вісь неў-
ская з Му зея Са коль скай зям лі. Дзя-
ку ю чы ёй, гэ тае на род нае ма ста цтва 
пе ра ста ла быць ма ла дас ле да ва ным 
рэ лік там мі нуў ш чы ны. Ага ні зу ю чы 
май стар-кла сы па вы твор час ці па я-
соў, ста ра ец ца ўцяг нуць у свет са коль-
скіх па я соў лю дзей ХХІ ста год дзя. 

— На Са коль ш чы не мож на па гля дзець 
па я сы, пад які мі ві сіць над піс «край ка». 
Ці мяс цо выя лю дзі вы ка ры стоў ва лі гэ-
тую наз ву?

— Ніх то не ка ры ста ец ца сло вам «край
ка». Для лю дзей з Са коль ш чы ны гэ та 
про ста по яс. Мы так са ма ў Му зеі Са
коль скай зям лі пад пі са лі па я сы сло вам 
«край кі», так паполь ску (смех).

— Ча му так цяж ка бы ло зай мац ца тэ-
май па я соў? 

— Пра па я сы на тэ ры то рыі сён няш няй 
Са коль ш чы ны цяж ка га ва рыць, та му 
што тэ ма па я соў не ці ка ві ла эт ног ра фаў 
і дас лед чы каў. Мож на знай с ці па а соб
ныя ка ро цень кія звест кі. Ня ма ас но вы, 
поль скай пуб лі ка цыі, якая апіс ва ла б 
тра ды цый ныя ме та ды вы ра бу па я соў на 
тэ ры то рыі Са коль ш чы ны. Та му я вы ра
шы ла, што зай му ся гэ тай тэ май, але не 
ме ла ам бі цыі, каб за поў ніць ін фар ма цый
ную пу стэ чу пра па я сы, толь кі про ста за
ся ро дзі ла ся на ХХ ста год дзі. Лю дзі яш чэ 
па мя та юць пра цэс пад рых тоў кі па я соў. 
Мне за ле жа ла гэ та за пі саць.

— Вы за ся ро дзі лі ся на Са коль ш чы не, 
а дак лад ней, якія вё скі аб ня лі ва шы до-
сле ды?

— Перш за ўсё гэ та паў ноч ная част ка 
Са коль ска га па ве та: Ку мял ка, Ва сі лёў
ка, Янаў, Тэ о лін, Но вы Двор, Дуб ро ва
Бе ла стоц кая, Ся кер ка. Мы фа таг ра фа ва
лі па я сы, раз маў ля лі аб іх з улас ні ка мі. 
Усе па я сы за ста лі ся ў гас па да роў, якія 
што год аб вяз ва юць імі празь мо. Не каль
кі тра пі ла ў Му зей Са коль скай зям лі. Бо 
вар та ве даць, што па я сы на Са коль ш
чы не за ха ва лі ся, дзя ку ю чы свя ту Ма ці 
Бо жай Зель най. Та ды ас вя ча ец ца празь
мо (бу кет збож жа), якое аб вяз ва ец ца 
гэ тым по я сам. Гэ та адзі ны мо мант, ка лі 
лю дзі яш чэ вы цяг ва юць з ша фак ста рыя 
па я сы.

— А ўда ло ся Вам да ве дац ца пра ін шыя 
фор мы вы ка ры стоў ван ня па я соў на Са-
коль ш чы не?

— Яш чэ да 50 га доў ХХ ста год дзя па я са
мі аб да роў ва ла муж чын ня вест ка ў час 
шлю бу. У ма наг ра фіі Яноў скай па ра фіі 
кс. Ста ніс лаў Шы ро кі за пі саў, што ме на
ві та ў па са гу ня вест кі му сі лі быць руч ні кі, 
ка пы, ды ва ны, але так са ма па я сы, і гэ та 
не адзін, а не каль кі дзя сят каў! Кс. Шы ро
кі пі саў, што муж чы ны аб вяз ва лі імі на га
ві цы ці ка жух.

— Вы так са ма ці ка ві це ся па я са мі на 
тэ ры то рыі за ход няй Гро дзен ш чы ны. 
Яны не чым ад роз ні ва юц ца?

— Бу ду чы ў Га род ні на кір ма шы я ба чы
ла вель мі пры го жыя па я сы — вы дат ная 
ра бо та. Не ве даю ці сён ня яш чэ вы ка ры
стоў ва юц ца па я сы ў Бе ла ру сі, ці гэ та за
раз вы ключ на му зей ны эк с па нат. Ка лісь
ці яны ме лі шы ро кае пры мя нен не. Уда ло
ся мне знай с ці ін фар ма цыю з ва ко лі цы 
Шчу чы на, дзе па я са мі аб вяз ва лі пач кі, 
так са ма як у нас аб вяз ва лі воп рат ку, 
аб вяз ва лі пер шы сна пок жы та зжа та га 
ма ла дой ня вест кай.

— А спо саб вы ра бу па я соў на Гро дзен-
ш чы не і Са коль ш чы не быў ад ноль ка-
вы?

— Не да кан ца. Най ста рэй шыя са коль
скія па я сы ваў ня ныя. У сваю чар гу, на 

тэ ры то рыі за ход няй Гро дзен ш чы ны на 
па чат ку ХХ ста год дзя па я сы тка лі з куп
ле ных ні так, да баў ля лі сва ёй ра бо ты іль
ня ныя ні ці. Ап ра ча та го так са ма ко лер 
па я соў ад роз ні ваў ся. Тут най час цей яны 
бы лі двух ка ля ро выя: фі я ле та вы з зя
лё ным, чыр во ныя з сі нім. На шы не так 
пры го жа аз доб ле ныя, як гэ тыя з бе ла ру
ска га бо ку.

— Ар на мен ты ка бы ла су поль най? 

— Так, яна ха рак тэр ная для поль скалі
тоў скабе ла ру ска га па гра ніч ча. Вось, на
ват маю тут та кі па пу ляр ны ўзор, які сім
ва лі за ваў плод насць, а ба чым па се я нае 
по ле. Так са ма не ка то рыя ар на мен ты 
ме лі бе раг чы ўлас ні ка по я са. Тут вось 
чыр во набе лы по яс, які меў аба ра няць 
ад дрэн ных ва чэй, прак лё наў і г.д.

— На Са коль ш чы не па я сы ў ХХ ста год-
дзі бы лі яш чэ эле мен там на род най 
воп рат кі?

— Так, але і тут ма ем спрэч ныя ін фар
ма цыі — на пры клад у ру ка пі се Ада ма 
Буць ке ві ча мож на знай с ці ін фар ма цыю, 
што жан чы ны так са ма на сі лі па я сы, але 
не ў свя точ ных стро ях, а вы ключ на бу
дзён ных. У сваю чар гу Мі хал Фе да роў скі 
за на та ваў, што муж чы ны і ста рэй шыя 
жан чы ны аб вяз ва лі ся па я са мі, але ўжо 
ма ла дыя жан чы ны не. Ад нак ужо лю дзі, 
з які мі я раз маў ля ла, па мя та юць толь кі 
па я сы на муж чын скім адзен ні. Най час
цей та кія па я сы бы лі пе ра да ва ныя з па

ка лен ня ў па ка лен не. У час ма іх дас ле
да ван няў ста рэй шыя жан чы ны га ва ры лі, 
што не толь кі па я сы мож на бы ло ра біць 
на ткац кіх вар ш та тах, але так са ма на на
гах. Гэ та му мож на на ву чыц ца. У рам ках 
сты пен дыі Мар шал ка Пад ляш ска га ва я
вод ства я пра вя ла цыкл май старкла саў 
у Му зеі Са коль скай зям лі. Але зра біць 
по яс не так про ста. Я пра ба ва ла ўзна
віць даў ней шыя по я сы — гэ та бы ла мая 
за да ча ў рам ках сты пен дыі. Ду маю, што 
на со рак па я соў, якія я зра бі ла, толь кі 
адзін доб ра ад да ваў гэ тыя даў ней шыя 
ко ле ры і ар на мен ты ку. Гэ та не ве ра год на 
цяж кая пра ца.

— Усё-та кі Вы за яе ўзя лі ся. Ці мож на 
не як вы зна чыць га ды, у якіх быў зроб-
ле ны по яс? 

— Мож на. Вось чар го вым праб ле мам 
у час ма ёй пра цы над па я са мі бы ла 
воў на, а дак лад ней яе не да хоп. Про ста 
ка лісь ці лю дзі са мі пра лі, та кая воў на 
бы ла доб ра скру ча ная, тон кая. Гэ та да
зва ля ла больш да клад на вы ка наць по яс. 
І гэ та ме на ві та ко лер, тып воў ны здрадж
вае, ка лі большменш быў зроб ле ны. 
Чым леп шая воў на, тым ста рэй шы по яс. 
Па я сы ўні каль ныя, бо роз ныя, асаб лі
выя. Мы за хап ля ем ся ўзо ра мі з да лё кіх 
кут коў све ту, а са мі ма ем не паў тор ную 
і так пры го жую ар на мен ты ку.

— Дзя кую за раз мо ву.

vТэкст і фота Уршуля ШУБЗДА

Са коль скія па я сы
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«Ча ла век даў імё ны га ра дам і сё лам, 
ма рам і го рам, ён на зваў ля сы і рэ кі. 
(...) І маг чы ма та ды, як упер шы ню лю
дзі па ча лі да ваць імё ны ак ру жа ю чым іх 
аб’ ек там, уз нік ла пы тан не — ча му так 
наз ва на? Што аба зна чае тое ці ін шае 
імя? Та кія пы тан ні ста віць і за раз кож ны 
ці каў ны ча ла век. Яго ці ка віць больш за 
ўсё, ча му так на зы ва ец ца го рад, вё ска 
ці ху тар, дзе ён жы ве. Ад куль узя ла ся 
наз ва рэч кі, што плы ве ка ля яго вё скі, 
ці наз ва ле су, да яко га хо дзіць па яга
ды, гры бы ці арэ хі. Та кія пы тан ні зу сім 
пра віль ныя, і на іх вар та шу каць ад ка зу, 
та му што па вод ле слоў ста раг рэ ча ска га 
фі ло са фа Пла то на „хто паз наў бы імё ны 
рэ чаў, той паз нае і са мыя рэ чы”», — пі
саў на ста рон ках «Ні вы» ў 1972 го дзе 
пра фе сар Мі хал Кан д ра цюк — вы дат ны 
мо ваз наў ца, ды я лек то лаг, ана маст. 
І ка лі не ка то рыя наз вы — на пры клад, 
Дуб ро ва, раст лу ма чыць лёг ка, ін шыя 
не пад да юц ца та кой стэ рэ а тып най рас
шыф роў цы. Та кіх на зваў асаб лі ва мно га 
на па гра ніч чы, дзе наг ля да ец ца моў ны 
ўплыў су сед ніх на ро даў. У нас, на Бе ла
сточ чы не, на поль скабе ла ру скім па гра
ніч чы з на яў нас цю бал ц кіх уп лы ваў та кіх 
на зваў мно га. Вы свет ліць іх зна чэн не 
да па ма гае ана ма сты ка — раз дзел мо
ваз наў ства, які вы ву чае ўлас ныя імё ны, 
іх па хо джан не, гі сто рыю, ас ноў ныя за ка
на мер нас ці раз віц ця і фун к цы я на ван ня.

Ме на ві та та кім наз вам пры све ча ны 
вя лі кі том прац пра фе са ра Мі ха ла Кан
д ра цю ка пад за га лоў кам Naz wy ge og-
ra fi cz ne i oso bo we Bia łos toc czyz ny, які 
вый шаў з дру ку ў 2016 го дзе1. У кні зе 
змеш ча на пад бор ка на ву ко вых і на ву ко
вапа пу ляр ных прац да тыч ных поль ска
ўсход нес ла вян скабал ц ка га па гра ніч ча, 
апуб лі ка ва ных у ай чын ных і за меж ных 
пе ры я дыч ных вы дан нях у 19642014 
га дах на поль скай, бе ла ру скай і ру скай 
мо вах. Пра цы раз мер ка ва ны ў трох раз
дзе лах. Раз дзел пер шы, па пя рэ джа ны 
прад мо вай, біб лі яг ра фі яй на ву ко вых 
прац аў та ра і пе ра лі кам док тар скіх, ма
гі стар скіх і лі цэн цы яц кіх ды сер та цый, 
вы ка на ных пад кі рун кам праф. М. Кан д
ра цю ка, змяш чае ар ты ку лы і змя ша ныя 
пра цы на тэ му ме та да ло гіі і гі сто рыі 
ана ма стыч ных дас ле да ван няў на ша га 
моў на га па гра ніч ча, ка ла ні за цыі, уп лы ву 
су сед ніх моў на ўлас ныя імё ны. Дру гі 
раз дзел — пры све ча ны ан т ра па ні міі. 
У ар ты ку лах аў тар апіс вае фар ма ван не 
як гі ста рыч ных, так і су час ных на зваў 
жы ха роў і проз віш чаў на поль скаўсход
не сла вян скім і поль скабал ц кім па гра ніч

чы. Са мы вя лі кі трэ ці раз дзел ты чыц ца 
та па ні міі — ге аг ра фіч ных на зваў. Аб мяр
коў ва юц ца ў ім пы тан ні па хо джан ня на
зваў на се ле ных пун к таў, уро чыш чаў, іх 
эты ма ло гія і гі сто рыя.

У трэ цім раз дзе ле, по бач сур’ ёз ных 
на ву ко вых прац, за бяс пе ча ных на ву ко
вым апа ра там, дру ку юц ца па пу ляр на
на ву ко выя ар ты ку лы, апуб лі ка ва ныя 
ра ней у «Ні ве» і што ме сяч ні ках «Cza so
pis» і «Przeg ląd Pra wos ław ny». Раз дзел 
ад к ры вае вы шэй цы та ва ны ар ты кул «Аб 
чым ра сказ ва юць ге аг ра фіч ныя наз вы», 
які дру ка ваў ся ў «Ні ве» № 3 у 1972 го
дзе. За ім — тры ніў скія ар ты ку лы, якія 
дру ка ва лі ся ў 1968 го дзе: «Ці ве да е це 
сваю зям лю?», «БельскПад ляш скі», 
«Гай наў ка. Гі сто рыя наз вы і го ра да». 
А ў пер шым раз дзе ле змеш ча ны ін шы 
ніў скі ар ты кул: «Ро ля мо вы і ўлас ных на
зваў у са ма і дэн ты фі ка цыі на цы я наль ных 
і эт ніч ных мен шас цей» («Ні ва», № 28, 
2009 г.). Па пу ляр нана ву ко выя ма тэ ры
я лы дру ку юц ца з мэ тай паз на ё міць у да
ступ най фор ме жы ха роў Бе ла сточ чы ны, 
асаб лі ва ма ла дое па ка лен не з та па ні
мі яй Бе ла сточ чы ны. Кні гу за вяр ша юць 
ге аг ра фіч ны і імян ны па ка заль ні кі, у якія 
за не се ны раст лу ма ча ныя ў тэк с це ўлас
ныя імё ны.

Па ўсім ві даць, што кні га ад ра са ва на 
не толь кі мо ваз наў цам, але і ама та рам, 
якім ці ка ва ве даць па хо джан не на зваў. 
На пры клад, аў тар гэ тых рад коў упэў ніў

ся, што яго род ная вё ска Чор наяВя лі
кая ўзя ла сваю наз ву ад рэч кі, над якой 
яна рас па ло жа на. У кні зе на ста рон цы 
405 чы та ем: «На Бе ла сточ чы не мно га 
рэк і раў чу коў, наз вы якіх па хо дзяць ад 
ко ле ру ва ды, напр.: (...) р. Чор на (над 
якой раз меш ча ны тры вё скі наз ва ныя 
па гэ тай ра цэ: Чор на-Вя лі кая, Чор на-Ся-
рэд няя і Чор на-Цар коў ная), ле вы пры ток 
Нур ца». Гар та ю чы ста рон кі кні гі мож на 
вы свет ліць зна чэн не шмат лі кіх проз віш
чаў, якія ў нас суст ра ка юц ца. У ар ты ку
ле пра наз вы на се ле ных пун к таў, якія 
ад люст роў ва юць за ня так ко ліш ніх яе 
жы ха роў, маю ўва гу пры цяг ну ла вё ска 
Луб ні кі (стар. 737). Аказ ва ец ца, што яе 
жы ха ры ста год дзі та му зай ма лі ся за га
тоў кай і па стаў кай лу бу — ва лак ні стай 
част кі ка ры дрэў (лі пы, вя за, сас ны), 
якім ка лісь ці вып ля та лі ва зы, з яко га ра
бі лі, між ін шым, роз на га ві ду ка роб кі. Да 
на ша га ча су за ха ва ла ся лу бян ка — ка
роб ка для дроб ных фрук таў: тру ска лак, 
ві шань, ча рэ шань, ягад. Мож на за тым 
мер ка ваць, што лу ба мі на зы ва лі на рых
тоў ш чы каў лу бу, а з ця гам ча су наз ва 
за нят ку ста ла проз віш чам Лу ба. А вось 
гі сто рыя проз віш ча Гу да ле віч, з якім 
я су стрэў ся ў Мі лей чы чах. Аказ ва ец ца, 
што ў яго лі тоў скае па хо джан не. Сло ва 
гу дас гэ та ад но з лі тоў скіх наз ван няў бе
ла ру саў. Ад гэ та га эт но ні ма вы во дзіц ца 
шмат проз віш чаў, між ін шым, Гу дас, Гу-
дай ціс, Гу даль, якія ўказ ва юць на бе ла
ру скае па хо джан не іх нось бі таў.

У 20152016 га дах пра фе сар Мі хал 
Кан д ра цюк на ста рон ках што дзён кі «Ga-
ze ta Współ czes na» ад каз ваў на пы тан ні 
чы та чоў аб па хо джан ні на зваў мяс цо вас
цей і проз віш чаў. На пра ця гу амаль паў
та ра го да раст лу ма чыў ён па хо джан не 
130 на зваў на се ле ных пун к таў і 280 проз
віш чаў. І ха ця гэ ты ма тэ ры ял не ўклю
ча ны ў збор нік, ад нак на стар. 3538 
да ец ца спіс мяс цо вас цей і проз віш чаў са 
спа сыл кай на да ты вы ха ду да дат ку «Ma
ga zyn» да га зе ты, што да па мо жа чы та чу 
знай с ці па трэб ны яму ма тэ ры ял.

Кні га Naz wy ge og ra fi cz ne i oso bo we 
Bia łos toc czyz ny па шы рае на шы ве ды пра 
асаб лі вас ці ўлас ных імён Бе ла сточ чы ны, 
што ў сваю чар гу свед чаць аб ёй моў
най, на цы я наль най і кан фе сій най раз на
род нас ці.

vВі таль ЛУ БА
Mi chał Kon d ra tiuk, Naz wy ge og ra fi cz ne 
i oso bo we Bia łos toc czyz ny, Bia łys tok 2016, 
ss.799.

1.

Ад куль пай ш лі наз вы

23 са ка ві ка (у су бо ту) тра ды цый на 
ўжо з на го ды 101х угод каў Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі двац ца ты год за пар 
бе ла ру сы Тры га ра да суст рэ лі ся на Гар ні
зон ных мо гіл ках у цэн т ры Гдань ска, каб 
уша на ваць па мяць Се ра фі ны і Лу кі Дзе ку
цяўМа ле яў ды ма ста ка Козь мы Чу ры лы. 
Пры ма гі ле Лу кі Дзе ку цяМа лея па стар 
бап тыс ц кай цар к вы ў Гдань ску Ро берт Мік
са пра чы таў фраг мент еван гел ля св. Яна, 
а пас ля, ін тэр п рэ ту ю чы яго, пры раў няў Л. 
Дзе куцьМа лея да Ісу са Хры ста. Ле на Гла
гоў ская гэ ты сам фраг мент пра чы та ла на 
бе ла ру скай мо ве — у пе ра кла дзе Л. Дзе
ку цяМа лея, і прад ста ві ла яго за слу гі як 
ка мі са ра БНР для Бе ла сточ чы ны, а пас ля 
як па ста ра бап тыс ц кай цар к вы ў Брэс це 
і на Па лес сі. На ма гі ле ўскла лі вя нок і за
па лі лі зніч кі. Пры сут ні ча лі так са ма ўнуч ка 
Л. Дзе куцьМа лея — Аль ж бе та і праў нук 
Лу каш. Квет кі так са ма ўскла лі і за па лі лі 
зніч кі на ма гі лах бе ла ру скай на стаў ні цы 
Се ра фі ны Дзе куцьМа лей і ма ста ка Козь

мы Чу ры лы. Не аб мі ну лі і ма гі лы на ша га 
бы ло га дзе я ча Ана то ля Пі ру ты, ро дам 
з Са коль ш чы ны.

Тра ды цы яй з 2008 г. ста ла так са ма 
ўскла дан не кве так пры ка ме ні ў го нар 
Ян кі Ку па лы, які зна хо дзіц ца ў Гдань
скуАлі ве. Чы та юц ца там вер шы па э та 
і ўспа мі на ец ца гі сто рыя яго ад к рыц ця. 
Ула ды го ра да зад ба лі пра ак ру жэн не 
ка ме ня, па са дзіў шы ва кол яго аз доб
ную тра ву і квет кі. З су мам пры хо дзіц ца 
сцвер дзіць, што на шы што га до выя на ма
ган ні, каб вы рас лі там явар і ка лі на, якіх 
заў зя та што год на садж ва лі, не бач ныя 
пас ля дзе ся ці га доў. Нех та мэ та на кі ра ва
на зніш чаў на шы на са джэн ні. Ад на го го
ду на ват го рад сам вы ра шыў па са дзіць 
ка лі ну (явар яш чэ быў), але знік ла і яна. 
На садж ва лі так са ма і квет кі, якія нех та 
вы коп ваў. На ша гра ма да пры ка ме ні 
што год вык лі кае за ці каў лен не шпа цы ру
ю чых там лю дзей. На гэ ты раз жан чы на 

за пы та ла, ча му Ян ка Ку па ла па мёр так 
ра на, што з ім зда ры ла ся.

У ся дзі бе БКТ «Хат ка» ў Со па це ад бы
ла ся сяб роў ская су стрэ ча, якая па ча ла ся 
з гім наў «Мы вый дзем шчыль ны мі ра да мі» 
і «Ма гут ны Бо жа». Пас ля він ша ван няў 
з на го ды ўгод каў БНР рэ дак тар Ган на Са
бэц кая ра ска за ла пра свае су стрэ чы з бе
ла ру скі мі пісь мен ні ка мі, асаб лі ва з Ян кам 
Бры лем, з якім сяб ра ва ла, а які ў ве рас ні 
1939 г. ба ра ніў Гды ню. Па ка за ла здым кі 
са свай го ар хі ва і кні гі з дар чы мі под пі са мі 
ад Ян кі Бры ля. Ган на Са бэц кая вя до мая 
так са ма як пе рак лад чы ца бе ла ру скай лі та
ра ту ры на поль скую мо ву, зра бі ла шмат 
праг рам для Поль ска га ра дыё пра бе ла ру
скую лі та ра ту ру і пра на цы я наль ныя мен
шас ці. У сяб роў скай ат мас фе ры су стрэ ча 
цяг ну ла ся не каль кі га дзін. Асаб лі ва це шы
ла пры сут насць бе ла ру скай мо ла дзі, якая 
да мі на ва ла на на шых свят ка ван нях.

vЛе на ГЛА ГОЎ СКАЯ

101-я ўгод кі Бе ла ру скай На род-
най Рэс пуб лі кі ў Гдань ску і Со па це

Ан д рэй СЦЕ ПА НЮК 
стаў га на ро вым 
сяб рам Са ю за 
бе ла ру скіх пісь мен ні каў
Ды рэк тар ІІ Агуль на а ду ка цый на га лі-

цэя імя Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча ў Бель-
ску-Пад ляш скім, па эт Ан д рэй Сце па нюк 
стаў га на ро вым сяб рам Са ю за бе ла ру-
скіх пісь мен ні каў. Ра шэн не бы ло пры ня-
та на са ка віц кім па ся джэн ні Ра ды СБП 
шля хам ад к ры та га га ла са ван ня па пра-
па но ве сак ра та ры я та са ю за.

— Гэ та для мя не не ча ка насць і вя лі кі 
го нар, — ка жа Ан д рэй Сце па нюк. — Са-
юз бе ла ру скіх пісь мен ні каў — гэ та тое, 
пра што мож на толь кі ма рыць, каб быць 
ся род яго чаль цоў. Ка лі ўва хо дзіш у лі та-
ра ту ру, пі шаш на бе ла ру скай мо ве, заў сё-
ды хо чац ца мець па раў нан не з тым, як 
пі шуць аў та ры ў Бе ла ру сі. А ка лі ста но-
віш ся сяб рам Са ю за бе ла ру скіх пісь мен-
ні каў — гэ та вель мі важ нае. Там са мыя 
леп шыя бе ла ру скія пісь мен ні кі, па э ты, 
і быць ад ным з іх — гэ та вя лі кі го нар.

Ан д рэй Сце па нюк — вы пуск нік ка фед-
ры бе ла ру скай фі ла ло гіі Вар шаў ска га 
ўні вер сі тэ та. Дру ка ваў ся ў сту дэн ц кім 
ча со пі се «Су стрэ чы», тыд нё ві ку «Ні ва», 
аль ма на хах «Бе ла ве жа». На мі на ва ны да 
прэ міі «За ла ты апост раф» за пуб лі ка цыі 
вер шаў у мен скім ча со пі се «Дзе яс лоў». 
У 2016 го дзе вый шаў у свет збор нік яго 
вер шаў «Рас пі са ны квад рат».

Ва лян ці на ЛА ЕЎ СКАЯ
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя

Ве ла сі пед ны се зон
1 кра са ві ка гэ та га го да пач нец ца чар го-

вы се зон Бе ла стоц ка га ве ла сі пед на га тран-
с пар ту „Бі КеР”. Ах вот ныя ка тац ца на ве ла-
сі пе дзе ат ры ма юць 650 га рад скіх ро ва раў 
(у 64 пун к тах пра ка ту бу дзе іх на 150 больш 
чым сь ці ў мі ну лым го дзе). Пун к ты пра ка ту 
бу дуць ад кры ты што дзень круг ла су тач на 
— да 30 лі ста па да. Ве ла сі пе ды бу дзе мож на 
аран да ваць так са ма ў Ха рош чы, Юх ноў цы-
Кас цель ным і ўлет ку гэ та га го да ў Суп рас лі.

За раз у Бе ла сто ку шмат пун к таў пра ка-
ту ў зруч ных для ве ла сі пе ды стаў мес цах. 
Най больш іх у цэн т ры го ра да. Ве ла сі пе ды 
гэ та важ ны эле мент пуб ліч на га тран с пар-
ту. За раз яны па пу ляр ныя ў Поль ш чы.

Неў за ба ве на га рад скіх ро ва рах, ды на 
да рож ках для ве ла сі пе ды стаў кож ны дзень 
мож на бу дзе ўба чыць г.зв. цык лі стаў у цэн-
т ры го ра да і на да лё кіх ад яго жы лых квар-
та лах. За раз у Бе ла сто ку 117 кі ла мет раў ве-
ла да ро жак. Но выя ве ла сі пед ныя сця жын-
кі бу ду юць перш-на перш на ву лі цах, якія па 
роз ных пры чы нах пе ра бу доў ва юць.

За хап лен ні жанчын
У мі ну лым ста год дзі жан чы ны з вё скі ці 

го ра да ў воль ныя хві лі ны зай ма лі ся вы шы-
ван нем руч ні коў, ма ка так, аб ру соў, на ва ла-
чак на па душ кі і бе лых свя точ ных ка шуль. 
Вы шы ва лі дач ка і ма ці. Дзяў ча ты вы бі ра лі 
г.зв. узо ры, між ін шым пры го жых кве так ці 
звяр коў (вя до ма, якія ім най больш па да ба лі-
ся і якія бы лі на па вя лі ча ных ры сун ках). Узо-
ры ка пі ра ва лі ад на ад дру гой. Вы шу коў ва лі 
іх так са ма і ў ча со пі сах. Вы шы ва лі так са ма 
цу доў ныя пад ляш скія пей за жы (яны — вы-
шы ва ныя кар ці ны). Куп ля лі ніт кі мах ры і му-
лі ны перш-на перш, як ка за лі, вя сё лых ко ле-
раў зя лё на га, чыр во на га, аран жа ва га, га лу-
бо га (бла кіт на га) і ка рыч не ва га ды ра дзей 
чор на га ко ле ру. Бы ва ла, да маў ля лі ся на 
вя чор кі ў доў гія асен нія і зі мо выя ве ча ры 
і вы шы ва лі. Не тра ці лі дар ма ча су. Та ды яш-
чэ не бы ло тэ ле ві за раў. Бо за раз гля дзе лі б 
і гля дзе лі б тэ ле се ры я лы. Ця пер толь кі не ка-
то рыя ўсё ж зай ма юц ца вы шыў кай.

У На раў чан скай гмі не вы шы валь ш чы-
цы з за мі ла ван нем да гэ та га за нят ку не 
звя лі ся. Жы вуць яны, між ін шым, у Заб ра-
дах, Заб лот чы не, Но вым Ляў ко ве, Ста рым 
Ляў ко ве, Ле шу ках, Но вым Ма се ве, Но вай 
Лу цэ, Плян це і Се мя ноў цы. Во сем з іх вы сы-
лае свае пра цы на кон курс у Гай наў скі дом 
куль ту ры. Сё ле та выс ла лі іх да 15 са ка ві ка. 
З вё скі Плян та за вез лі свае вы шы ван кі, 
між ін шым, Мал га жа та Краў чык, Люд мі ла 
Зда ноў ская і Га лі на Бі рыц кая. Іх пра цы пры-
го жыя і ўзна га родж ва юц ца. (яц)
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!

№ 13-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це 
ў „Зор ку” да 14 красавіка 2019 г., най-
лепш па элек т роннай пош це. Тут ра зы г-
раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Нес ла гас па ды ня ў ко шы ку 10 яек, 
а дно ўпа ла. Коль кі за ста ло ся? 

(Н...) 

Адаз на за гад ку № 9: пы ла сос.
Уз на га ро ды, ве лі код ныя нак лей кі, вый г ра лі Ма ры юш Крась ко, Ві я-

ле та Сма люк з Арэш ка ва, На тал ля Пет ру чук, Оля Кар даш з Нар вы, Аня 
Ар лоў ская, Ку ба Аме лья нюк, Оля Гур ба з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
ў Бе ла сто ку, Аляк сан д ра Які мюк, На тал ля Гай дук з ПШ № 1 у Гай наў-

цы, Ку ба Ва сіль чык з На раў кі. Він шу ем!

Уффф... «Род нае сло ва 
— 2019» ужо за на мі. 
Толь кі вы сту поў цы, 
на стаў ні кі і баць кі 
ве да юць, коль кі рэ пе-

ты цый, пад рых тоў кі і нер ваў 
па тра буе ўдзел у гэ тым кон-
кур се. Ад нак не мож на і так 
гэ та га па раў наць з ра дас цю, 
якая суп ра ва джае вы сту поў цаў 
пас ля доб ра пра дэк ла ма ва на га 
вер ша. Не ка то рыя дэк ла ма та-
ры схо дзі лі са сцэ ны і ху цень ка 
бег лі да баць коў, або на стаў ніц 
з пы тан нем: «Доб ра пай ш ло?». 
Вя до ма, су пер зор ка мі «Род на-
га сло ва» бы лі — вы, вуч ні, 
ад нак тыя, якія па ма га юць вам 
рых та вац ца, зда ец ца, што пе-
ра жы ва юць больш за вас. У час 
бе ла стоц кіх ад бо раў пры бя га лі 
за ды ха ныя баць кі, але з ус меш-
кай на тва ры і ра дас ны мі сло ва-
мі на вус нах: «Уфф, я па спеў».

Кон курс «Род нае сло ва» 
так са ма да каз вае, што вы вель-
мі лю бі це вер шы. Вя до ма, да 
вер шаў не мож на ні ко га пры-
му сіць. Ад нак на сцэ не бы ло 
ві даць, што дзесь ці ўнут ры 
дрэм ле ў вас за ці каў ле насць ма-
стац кім сло вам. На ват не толь кі 
сло вам, але і аў та ра мі вер шаў. 
Мал га жа та Пап лаў ская — ву ча-
ні ца пер ша га кла са за пы та ла: 
«Ці ёсць Мі ра Лук ша?». «Не, 
ня ма», — ад ка за ла я. «А Ла ры-
са Ге ні юш?». І тут трэ ба бы ло 
раст лу ма чыць, што аў тар ка 
па мер ла ў 1983 го дзе. А не бы ло 
гэ та про стым, бо мы ўсе ве да-
ем, што ў час вы сту паў на шых 
сяб роў і сяб ро вак, нель га раз маў-
ляць.

На маю дум ку вы ўсе ма е це 
ў са бе неш та з ма ста коў. Та кія 
кон кур сы ўзбу джа юць лі та ра тур-
ныя за ці каў лен ні, фан та зію і... 
па ба чы це, мо жа праз ней кі час 
вер шы не ка то рых з вас бу дуць 
дэк ла ма ваць чар го выя па ка лен-
ні бе ла ру саў. Да дат ко ва трэ ба 
вам ве даць, што дэк ла ма тар скія 
кон кур сы спры я юць да ся гаць 
леп шых вы ні каў у на ву цы.

Фай на, што для не ка то рых 
пры я ры тэ там бы ла доб рая гуль-
ня пры дэк ла ма ван ні вя сё лых 
вер шаў, якія не толь кі смя шы лі 
дзя цей і пуб ліч насць, але так са-
ма ву чы лі не ка то рых па во дзін.

Він шую ўсіх, якія ад ва жы лі ся 
пры няць вык лік і вы сту піць на 
сцэ не са сва ім вер шам.

Тэкст і фота 
Уршулі Шубзды

Вер шы — да ро га ў вя лі кую лі та ра ту ру

Іаанна Марко 
з дачушкай 
Веранікай. На сцэне дэкламуе 

Клім Латышонак.

Вераніка Дунай, Малгажата 
і Вікторыя Паплаўскія са школы 

ў Залуках.

Дэкламатары 
са школы імя 
свсв. Кірыла 

і Мяфодзія.

Дэкламатары са школы № 4
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Курапатка 
і паляўнічы

(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Зла віў па ляў ні чы ку ра пат ку, сха піў яе за шыю і ха цеў 
пры кон чыць. А спа ло ха ная на смерць птуш ка за пла ка ла:

— Не ду шы мя не, паш ка дуй, доб ры ча ла век!
— Я па ляў ні чы, мая спра ва стра ляць, пры но сіць да моў 

яду.
— Як пус ціш мя не на во лю, — па ча ла ўма ляць ку ра-

пат ка, — то твая ка рысць уз рас це ў сем-дзе сяць ра зоў. 
Я пры вя ду та бе вя лі кі ста так ку ра па так, а ты стра ляй іх 
і еш на зда роўе!

А па ляў ні чы толь кі на су піў бро вы і ка жа:
— Я пры кон чу ця бе без ні я кай лі тас ці і шка да ван ня! 

Вось, пры ду ма ла са бе збаў лен не! Хо чаш пра даць пад 
нож сва іх бліз кіх і сва я коў. Дык ве дай ад но — ня ма ў мя-
не шка да ван ня для здрад ні каў, якія пра да юць сва іх род-
ных і сяб роў.

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

    

ZapachyBas

Peruka

Kapa

Głąb 
kapuściany

Ocalały

Środa

Odwie -
dzenie

Baran

Dzban

Osa
Brzoskwinia

Wieczór

Operacja

Śniadanie

Wiosna

Jama

Rząd

Słuch

Ewa

Wy

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 № 9-2019 
Абы, му ха, дуб ро ва, да та, ла ма, ха чу, фа зан, 

гар ба та, інак, па мост, Ян. Ом, дог ма, уда ча, ху-
тар, ба ба, біс, фант, зо ла та, ва зак, бра ма, Ан тон.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі 
Ма тэ вуш Ада мо віч, Мая Куп тэль з На раў кі, 
Да від Ма та віц кі, Юлія Стэ фа но віч з НШ свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Клаў дзія Ні кан-
чук, Оля Ма дза леў ская з Нар вы, Аляк сан д ра 
Куп тэль з Арэш ка ва, Па вел Пах ві цэ віч, Дам’-
ян Дміт рук з Ор лі, Аляк сан д ра Іва нюк з ПШ 
№ 1 у Гай наў цы, Вікторыя Багінская, Клаўдзія 
Ор да з бельскай «Тройкі». Він шу ем!

Мар та Драз доў ская, 
Мі ха ло ва

Ве ця рок
Ве ця рок моц на вее,

усё тан чыць, усё плы ве,

без мя не.

Чую ва ду ў па то ку,

га ла сы ў тра ве,

ве ця рок дуе, вее,

шэ ры луг зе ля нее,

усё жы ве.

За вяр шае пра цу гім на зія 
і ра зам за вяр ша юц ца аду-
ка цый ны вык лі кі ў на ву-
чан ні бе ла ру скай мо ве. 

Мо ва пра прад мет ны кон курс, 
якія ця гам га доў вы дат на ажыў-
ляў пра цэс на ву чан ня. Бы ва лі 
га ды, ка лі да паў сот ні гім на зі-
стаў да бі ва ла ся зван ня лаў рэ-
а та. Гэ та вы дат на па ды ма ла 
прэ стыж шко лы ў га рад скіх і ва-
я вод скіх рэй тын гах, а са мі лаў-
рэ а ты ме лі шанс ат ры маць сты-
пен дыю вой та, бур га міст ра ці 
мар шал ка ва я вод ства. Пос пех 
у кон кур се ча ста нат х няў да 
ўдзель ні цтва ў між ш коль ных 
пра ек тах. Вось хоць бы ся род 
сё лет ніх гім на зі стаў-лаў рэ а таў 
мож на прык ме ціць пе ра мож цаў 
бе ла ру скай дык тоў кі, удзель ні-
каў Су стрэч «Зор кі», кон кур су 
«Га вэн да», ама та раў ма ла дзё-
ва га бе ла ру ска га тэ ат ра і ма стац-
кіх пра ек таў аб’ яд нан ня АБ-БА 
ды ін шых прад мет ных кон кур-
саў. Так бы ло заў сё ды!

Ці за ха ва ец ца та кая ак тыў-
насць у но вай, вась мі га до вай, 
сі стэ ме на ву чан ня?

У на ву чаль ным го дзе 

За вяр шы лі ў пры го жым сты лі!

Фота Аляксея Мароза

2018/2019 у прад мет ным кон кур-
се ўдзель ні ча лі ад но трэ цяк лас-
ні кі. Вык лік пад ня ло 25 гім на зі-
стаў з якіх 8 стала фіналістамі. 
Трэ ба ска заць, што за вяр шы лі 
яны спра ву ў пры го жым сты лі 
— усе фі на лі сты ста лі лаў рэ а та-
мі. Вось іх проз віш чы:

Іа ан на Хом чук — Бел гім на зія 
ў Гай наў цы,

Эва Іва нюк — Гім на зія № 2 
у Гай наў цы,

Вік то рыя Пя кар ская — Гім на-
зія № 7 у Бе ла сто ку,

Іа ан на Ні кі цюк — Гім на зія 
пры бель скай «трой цы»,

Ула дзіс лаў Ку ту заў — Гім на-
зія ў Нар ве,

Эмі лія Скеп ка - Гім на зія ў На-
раў цы,

Ган на Га дзін ская — Гім на зія 
пры бель скай «трой цы»,

Дам’ ян Бус ло віч - Гім на зія 
пры бель скай «трой цы».

Він шу ем!

МАС ЛЕ НІ ЦА — ста ра жыт нае сла вян скае свя та, якое на гад вае 
кар на вал. У на род ным ка лен да ры ня ма кан к рэт най да ты. Свя та 
па чы на ец ца роў на за во сем тыд няў да Вя лі кад ня і пра цяг ва ец ца 
цэ лы ты дзень.

На мас ле ніч ным тыд ні лю дзі спа жы ва лі мно га блі ноў. Блі ны 
— сім вал сон ца.

У Нар ве вуч ні V-VIII кла саў і гім на зі сты 7 са ка ві ка г.г. ах вот на 
пры ня лі ўдзел у свят ка ван нях. У на шай шко ле ад быў ся мас ле ніч-
ны кір маш. Вуч ні, баць кі, ба бу лі пры га та ва лі са мыя смач ныя блі-
ны і алад кі. Ча го толь кі тут не бы ло! Бы лі з сы рам, яб лы ка мі, ма лі-
на мі, мё дам, со чы вам...

Кож ны мог ку піць аса ло ду гэ та га нез вы чай на га дня. У нас ат ры-
ма ла ся смач ная, са лод ка і вя сё лая Мас лен ка. Шчы ра дзя ку ем за 
цу доў нае свя та, якое трэ ба за ха ваць у па мя ці.

Клаў дзія Ні кан чук, VII клас ПШ у Нар ве

За ха ваць у па мя ці Мас лен ку

Amen

Lokaj

Wał



8  БЫЛІ, ЁСЦЬ, БУДЗЕМ... 31.03.2019              № 1331.03.2019              № 13

П
ад ка нец вяс ны То лік і Ко лік 
ра шы лі ў га ра доц кім ле се сар га
ні за ваць з’езд са ма гон ш чы каў. 
То лік па даў у «Вар шаў скую 

га зе ту» аб’ я ву, што ар га ні зуе Між на род
ны з’езд са ма гон ш чы каў усяе пла не ты. 
З’езд меў ад быц ца праз два ме ся цы. 
Удзель ні кам з’ез ду трэ ба бы ло аба вяз ко
ва ве даць су свет ны слэнг са ма гон ш чы
каў, та кое эс пе ран та ўсіх са ма гон ш чы
каў све ту, а так са ма пры вез ці з са бою 
прык ла ды на род най вы твор час ці, зна чыць, 
са ма гон ку з род на га краю. Прай ш лі два 
ме ся цы. З’е ха ла ся шмат лю дзей з уся го 
све ту, з усіх кан ты нен таў і кра ін. Еха лі на 
чым ка му прый ш ло ся: ад ны зап ра га лі ка зу, 
дру гія ка ня, ін шыя — са бак. Ба га цей шыя 
са ма гон ш чы кі пры е ха лі на шы кар ных аў та
ма шы нах. Усе се лі за даў жэз ны мі ста ла мі, 
гас ця ва лі і вы пі ва лі. Гас цей ві та лі То лік, Ко
лік і Ва ло дзік. Усе па ды хо дзі лі да іх і да ры лі 
сваю ай чын ную са ма гон ку.

Пры ві таў іх са ма гон ш чык з Із ра і ля:
— Яў рэй знай шоў гро шы, гля дзіць, а тут 

яму не ха пае!
— П’ем за яў рэй скіх са ма гон ш чы каў!
— А ве да е це, у ста ра жыт най Ра сіі за 

ца ра Га ро ха, ка лі лю дзей бы ло тро ха, ні 
хра на не бы ло, але са ма гон ка ўжо бы ла! 
— ру скі са ма гон ш чык узяў і за ку сіў свой
скай каў ба скай з хрэ нам.

— За ру скіх са ма гон ш чы каў!
І ўсе друж на пад ня лі чар кі з са ма гон кай.
Пад няў ся са ма гон ш чык з Поль ш чы.
— Поль ска для по ля кув, зе мя для бу ра

кув!
— А з бу ра коў са ка ві тая са ма гон ка! За 

па ля каў! — пад ха піў Ко лік
— Не, Бе ла русь для бе ла ру саў, а буль

ба для буль ба шоў.
— І з буль бы са ма гон ка. Сма ка та! 

— пры ві таў гос ця То лік.
Тут устаў са ма гон ш чык з Паў ноч най Ка

рэі і пра мо віў тост:
— Са ма гон ка з ры су, за ку ска з па цу ка.
— Фу у уу! — хо рам крык ну лі ўсе і за пі лі 

са ма го нам.
— Кі тай, са ма гон кай прац ві тай, у нас са

ма гон ш чы кам рай!
— Мек сі ка го ніць з как ту са! — уск рык

То лік і Ко лік. З’езд са ма гон ш чы каў

нуў са ма гон ш чык у вя лі кім сам б рэ ра і ка ля
ро вым строі.

— Ска рэй га ні са ма гон ку з мы шэй. Ві скі 
ве дае паў с ве ту! — уск рык нуў са ма гон ш
чык з Ан г ліі.

— Фу у уу! — за піў ві скі на тоўп са ма гон ш
чы каў з уся го све ту.

— А я рад, што са ма гон ку жа нем з жаб, 
— уск рык нуў са ма гон ш чык з Фран цыі.

— Фу у уу! — усе за пі лі са ма гон кай.
— Жон ка мая ка ха на, жа не са ма гон ку 

з ба на наў! — уск рык нуў аф ры кан скі са ма
гон ш чык.

— Не з мы шэй, не з ры су, лепш на пі це
ся ку мы су! — уз нёс тост та та рын.

— Са ма гон ка ад ко како лы, ад яе бу
дзеш вя сё лы! — уз нёс тост са ма гон ш чык 
са ЗША.

— Ра кія — будзь це вя сё лыя! — уск рык
нуў са ма гон ш чык з Бал ка наў.

— За ўсе на ро ды бы лой Югас ла віі!
— Гды ві дзе сьлі во ві цэ, то кві цэ! — уск

рык нуў поль скі гу раль.
— За гу ра ляў!
— Му жык і жон ка — ад на са ма гон ка! 

— уск рык нуў нех та.
— За жа на тых і ка ва ле раў!
— Ад пі ва, са ма гон ка як па лі ва! — уз нёс 

тост ня мец кі са ма гон ш чык.
— Най боль шая гры ма та, ка лі са ма гон ка 

з гра на та!

Усе на пу жа лі ся, што па між са ма гон ш чы
каў ёсць тэ ра рыст, але тут іш ло пра са ма
гон з пла доў гра на та, а гэ та ж быў са ма гон
ш чык з Гру зіі.

Устаў муж чы на з цём ным ко ле рам тва
ру і доў гай сі ве ю чай ба ра дой і ўскрык нуў:

— Ча сам га ню са ма гон ку з ана на саў!
— А вы скуль пры е ха лі?
— З Ін дыі, пан, з Ін дыі.
— Кам па нія ра да, ка лі на ста ле са ма гон

ка з ві наг ра да! — уз нёс тост са ма гон ш чык 
з Грэ цыі.

Ад нак най мац ней шая са ма гон ная 
дэ ле га цыя бы ла з Бе ла сточ чы ны. Са ма
гон ш чы каў зпад Гай наў кі рэк ла ма ваў 
сла ву ты «Дух пуш чы», з Бель ш чы ны 
— «Цар да лі ны», а з астат ніх мяс цо вас
цей са ма гон ка з ві шань, сліў, цу кер каў 
ды ўся го ін ша га, што па па ла пад ру ку. 
Пад вы піў шы і па еў шы, удзель ні кі з’ез
да ста лі спра чац ца з яко га кут ка све ту 
са ма гон ка най лепш сма куе. Кож ны 
рас х валь ваў свой пра дукт. Па між са ма
гон ш чы ка мі да хо дзі ла на ват да спрэ чак 
на конт гі сто рыі. Асаб лі ва жы ха ры Бе ла
ру сі на ра ка лі на поль скіх па ноў, а па ля кі 
паў та ра лі, што з 1945 го да ў Поль ш чы 
па ны звя лі ся. Да рэ чы, каб быць па нам, 
дык трэ ба на па на вы гля даць, а яны ж 
выг ля да юць як звы чай ныя са ма гон ш чы
кі, а не шлях та.

На з’ез дзе са ма гон ш чы каў быў аб
ра ны Цар Са ма гон кі. Стаў ім То лік, 
які пра мо віў да са ма гон ш чы каў уся го 
све ту:

— Лю дзі доб рыя! Не важ нае з ча го 
жа нем, най важ ней шае, што яд нае нас 
са ма гон ка!

— Доб ра ка жа! — уск рык нуў на род.
— Да ра гія са ма гон ш чы кі, — да лей 

пра маў ляў То лік, — не важ нае, што 
наш ін та рэс не ле галь ны, але мы ні ко му 
не шко дзім. Гэ та поў нас цю эка ла гіч ная 
вы твор часць!

Ха ця са ма гон ш чы кі бы лі з уся го све
ту, да ска на ла ра зу ме лі ся бе, та му што 
раз маў ля лі на са ма гон ным слэн гу, су
поль ным для ўсіх, ня гле дзя чы на на цы
я наль насць, ко лер ску ры ці мо ву. Ра зу
ме лі ся без слоў, па між са бой за вяз ва лі 
сяб роў ствы, аб мень ва лі ся рэ цэп та мі на 
сваю са ма гон ку, вы пі ва лі і зах валь ва лі 
на пі так сва іх сяб роў.

— Лі ец ца пес ня звон ка, ка лі на ста ле 
хлеб, са ла і са ма гон ка! — пры ві таў гас
цей гурт «Бя се да», які паз ней вы ка наў 
пес ню «Чар ка на па са шок». Са ма гон ш
чы кі доў га ча ста ва лі ся, па пі ва ю чы чар
ку і за кус ва ю чы дзі чы най. На па ля не 
на гры лі сма жы лі ся каў ба скі, шаш лы кі, 
ку ры ныя крыль цы, а ў ха ла дзіль ні ках 
ма ро зі ла ся са ма гон ка. 

vЮр ка БУЙ НЮК

Дзесь ці пе па да лёк ад Га рад ка 
б’е кры ні ца бе ла га зо ла та Пад
ляш ша — спрад веч ны po wer 
drink на шых прод каў, які ў наш 

час вы раб ля юць Ко лік і То лік, ка рэн ныя 
жы ха ры Пад ляш ша. Праз га ра доц кі лес 
цяг нец ца зна ё мы ды мок, зна чыць, лес 
жы ве, а на шы хлоп цы ва раць са ма гон ку 
і то не абыякую — най леп шую на Бе ла
сточ чы не. Што там на Бе ла сточ чы не, ва 
ўсім све це! У кож най ша на ва най ха це 
на лю бое свя та ста вяць пры нам сі ад ну 
бу тэль ку свой скай са ма гон кі ме на ві та 
вы твор час ці То лі ка і Ко лі ка.

— Ты мя не не ву чы ра біць са ма гон
ку. Я гэ та ве даю здаў на. Са ма го нач ка 
глянц, ціптоп.

А тут у іх нес па дзя ва ныя гос ці. Не
ча ка на пад’ яз джае да іх служ бо вая 
аў та ма шы на з ка мен да ту ры па лі цыі ў Бе
ла сто ку. З ма шы ны вы ка ціў ся ні зень кі, 
тоў с цень кі і ру ха вы ка мен дант Сця пан 
Ка лод ка. Пад бег з пі ста ле там да То лі ка 
і Ко лі ка.

— Не ва ру шы це ся ! Ру кі ўверх!
— Пан ка мен дант, пан ка мен дант, па

ча кай це!
— Ма е це пяць мі нут, каб зак рыць 

свой ін та рэс. Я даў но ве даў, што вы тут 
вып раў ля е це...

— Пан ка мен дант, па га во рым як лю
дзі. Пас п ра буй це... смаака та! — То лік 
со вае бу тэль ку пад нос ка мен дан ту. 
У ка мен дан та ад ра зу з’я ві ла ся шчы рая 
ўсмеш ка за да валь нен ня.

— Ты мне бу тэль ку не да вай, а вунь 
гэ тую боч ку. Дач ку за муж вы даю!

— Як так, пан ка мен дант, то ка лі ла
ска, — То лік ко ціць боч ку са ма гон кі ў па
лі цэй скі фур гон. — Толь кі будзь це ча ла
ве кам, не зак ры вай це нам біз нес!

— А хто вам ба ро ніць? Мо жа це да лей 
гнаць!

— Дзя ку ем, пан ка мен дант! — хо рам 
ка жуць То лік і Ко лік

— Па раз маў ляў бы з ва мі, але, ра
зу ме е це, рых тую вя сел ле, спя ша ю ся. 
Бы вай це, хлоп цы! — мах нуў ру кою ка
мен дант, моц на ір ва нуў па лі цэй скай ма
шы най і столь кі яго ба чы лі.

Ка лі па ехаў ка мен дант, Ко лік па чы нае:
— Ты, я чуў, што яго дач ка з нег рам 

па зна ёмі ла ся ў Лон да не.
— Хто гэ та негр?
— Ну, чор ны та кі ча ла век...
— Во чы чор ны?
— Цэ лае це ла чор нае, ра зу ме еш, ру

кі, но гі чор ныя, усё!
— Ну, гэ та на ві на на ўсё Пад ляш ша. 

Я ха цеў за пы таць, ці той чор ны лю біць 
са ма гон ку?

— А хто яе не лю біць! На ват сам прэ зі
дэнт п’е яе!

— Ну, што ты, то хтось ці з Вар ша вы 
той наш...

— Так, наш. Ка лі ты смач на спаў пад 
ел кай, уя ві са бе, пад’ е хаў чор ны лі му зін, 
вый ш ла з яго трох му жы коў у да ра гіх 
чор ных кас цю мах, з чор ны мі аку ля ра
мі і ска за лі, што доб ра зап ла цяць і каб 
я пад спе цы яль ны за каз...

— Каз кі пля цеш...
— Не пля ту. Іх лі му зін быў на вар шаў

скіх ну ма рах, а лі та ры чыр во ныя на бе

лым фо не. Ра зу ме еш не абыхрэн та кім 
лі му зі нам ез дзіць. Гэ та быў той жа сам...

— А чорт з ім. Вар ша вя кі ве да юць, 
што доб рае. Ты, а ў ка мен дан та то бу
дзе вя сел ле...

— Аф ры кан скае. Сам ба цюш ка чы таў 
у ня дзе лю, што ён аф ры кан ска га ве ра
выз нан ня.

— Ты, на вёс цы га ва ры лі, што тыя, ра
зу ме еш, аф ры кан цы, то за жон ку да юць 
та бун ка роў.

— Брэ шаш!
— Не бра шу. Што край дык звы чай.
— Я ха цеў бы мець та ко га зя ця! Па ча

кай, а на чорт ка мен дан ту та бун ка роў? 
Што ён з імі зро біць, хто іх пас віць у Бе
ла сто ку бу дзе, да іць?

— Ты не бой ся. Ён ка роў пра дасць 
і ква тэ ру ў Бе ла сто ку дач цэ і зя цю ку
піць.

— Та кая пры го жая дзяў чы на за чор на
га за ха це ла. Ма ла то хлоп цаў у Га рад ку...

— Ко лік, лю боў не вы бі рае. Гэ та га 
не ве да еш, што су час ны свет ёсць ін тэр-
нашнл.

— Што гэ та ін тэр...?
— Між на род ны, су свет ны, усе на ро

ды, на цыі, ра сы, ве ра выз нан ні вы меш ва
юц ца. Ко лік, свет на Га рад ку не кан ча ец
ца. Свет раз ві ва ец ца і ідзе на пе рад.

— Ну доб ра, ад куль дач ка ка мен дан
та ве дае аф ры кан скую мо ву?

— Ко лік, у Лон да не ўсе раз маў ля юць 
паан г лій ску. На ват увесь свет га во рыць 
на ан г лій скай мо ве. І дач ка ка мен дан та 
ве дае ан г лій скую мо ву, і зяць так са ма.

— І на Пад ляш шы?

— І на Пад ляш шы так са ма ўсе ма ла
дыя ву чац ца ў шко лах ан г лій скай мо ве?

— А бе ла ру скай?
— Ко лік, на ват на Бе ла ру сі ўсе пару

ску га во раць. А што там на Пад ляш шы!
— А мы з та бой? Ну, мы так са ма ін-

тэр нашнл?
— Мы, ус ход нія бе ла ру сы — ін тэр-

нашнл. Ве да ем бе ла ру скую, ру скую 
і поль скую мо вы. З ук ра ін ца мі так са ма 
да га во рым ся.

Ко лік менш ве даў, чым То лік, і той 
ін тэр с рашл, ін г ліш, і ўво гу ле чор ны зяць 
ка мен дан та, усё бы ло яму ці ка вае і не ту
тэй шае. Ці ка ва бы ло б па гля дзець та кое 
вя сел ле. Мо аф ры кан скай са ма гон кі па
спра ба ваў бы?

— А ты што, не на піў ся б за зда роўе 
дач кі ка мен дан та? Ён жа ўзяў на шу са
ма гон ку на яе вя сел ле. Гэ та ж го нар! Бу
дзе чым пах ва ліц ца лю дзям.

— Пэў на, да вай! Чор ны не чор ны, але 
бу дзе наш. Пад ляш скі аф ра а ме ры ка нец.

І абод ва за чэр п ну лі па квар це са ма
гон кі, пад ня лі тост за ма ла да жо наў.

— А дзе ці якія ў іх бу дуць?
— Та кія як усе. Бу дуць у шко лу ха

дзіць, ву чыц ца, пра ца ваць, жа ніц ца. Усе 
мы дзе ці ад но га Бо га. А ка мен дант бу
дзе ін тэр нашнл-цесць.

— Шка да, што не зап ла ціў.
— Хрэн там з гра шы ма. Най важ ней

шае, што ін та рэс нам не зак рыў. Гэ та ён 
ра шае дзе гнаць, а дзе не гнаць са ма
гон ку!

Ко лік і То лік доў га па ды ма лі то сты за 
ма ла да жо наў.

То лік і Ко лік. Зяць ка мен дан та 
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21 са ка ві ка ў Пад ляш скім му зеі на род
най куль ту ры, што ка ля Бе ла сто ка, 

ад бы ла ся прэ зен та цыя дзвюх кні жак, вы
да дзе ных Му зе ем ма лой ай чы ны ў Бель
скуСту дзі во дах: ма наг ра фіі аў тар ства 
Яна Мін ке ві ча і Ула дзі мі ра Кі ры лю ка „Кат
лы на Вя лі кім лі тоў скім гас цін цы” і збор ні
ка па э зіі Зоі Сач ко „По ка”. Ма дэ ра та рам 
ме ра пры ем ства быў за гад чык Му зея ма
лой ай чы ны Да ра фей Фі ё нік. Спяр ша бы
ло пра па э зію. На ла вач ку пе рад пуб лі кай 
се лі са ма па э тэ са ў ак ру жэн ні ва каль най 
гру пы ка лек ты ву „Жэ мэр ва”, якая прас пя
ва ла не каль кі мяс цо вых пе сень, а па між 
імі ва ка лі сты пра чы та лі не каль кі вер шаў 
са збор ні ка вы рас лай у па дар лян скай 
Вуль цы Зоі Сач ко. За тым вя ду чы па пра сіў 
і са мую па э тэ су ўзяць сло ва. Ска за ла яна, 
між ін ша га:

— Вчэсь ней вый ш лі шты э ры збор ні кі 
по э зіі. Пэр шы збор нік быў побе ло ру скі, 
бо та кая бы ла ўмо ва. Але ўжэ тые, ко то
ры по тым вы хо ді лі, то бы лі ўсіе пона шо
му. Пэр шы збор нік то быў „По шу кі”, та кі 
ты тул мі еў, пос ле „Над днём по хі ля на”, 
„Шчэ од на вэс на”, на пі са ны ў остат ніх лі
е тах. І „По э мы”. Шты э ры та кіх ука за ло ся. 
Я дэ бю то ва ла ў „Ні ві”, бо тог ды як бы „Ні
ва” ту оль ко дру ко ва ла пона шо му. І то бы
ло, як я шчэ бы ла ў лі цэ ё ві. А зло жы ло сё 
так, што я ву чы ла ся ў „Кос цю хах”, чы лі то 
бы ло як бы пу оль сь ке лі цэ ум, але ні по мі
ша ло мніе вэр ну ті ся до на шо го ко ры э ня 
і пі са ті пона шо му, бо дэ бю то ва ла ўлась
не ў „Ні ві”, як бы ла учэ ні цою дру гатрэ тя 
кля са лі цэ ум і ўжэ ў то му як бы оста ла ся. 
То бы ло та кое од к ры цё, я так усё поў то
раю, але мніе хо чэць ця до сі э то го вэр ну
ті ся, бо ў пэў нум мо мэн то ві я якось так 
усь вя до мі ла: то ж тут усіе лю дэ, Ву оль ка 
бу ла пра вос лаў на, і ўсіе пона шо му го во
рат, і ці э лэ свое жы це ў то му язы ко ві вы
ра жа ют. Ну, як жэ ж нэ на ча ті пі са ты? То 
хі ба сі э тэ мэ нэ як бы ці э лы час тры ма ло: 
ско ро е лю дэ, ко то ры ці э лэ свое жы це 
ў то му язы ко ві пэ рэ ка зу ют, тым язы ком 
жы вут, то зна чыць це так трэ ба пі са ті, 
і так оста ло ся. Тог ды мо жэ нэ заў шэ шчэ 
так бы ло так як тэ пэр ка, та кі як бы рэ нэ
санс до то го язы ка і бы лі та кіе як бы на ці
скі жэ трэ ба пі са ті ў лі тэ рац ком язы ко ві, 
чы бі ло ру ском, чы ук ра ін ском — ну бо то 
шы эр шы та ды круг як бы од бёр цоў. Ну, 
алі доб рэ, жэ так оста ло ся.

— Но вы збор нік як бы з двох ча стёў 
скла да ець ця — пат лу ма чыў Да ра фей Фі
ё нік. — Пэр ша як бы моя, а дру га — во на 
як бы для мо ло дё жы бу ольш до ступ на; 
так мніе ду ма ець це.

— Зна чыць це так, двіе ча сті в то мі ку 
„По ка”, — ад ка за ла Зоя Сач ко, — і я бар
дзо ўдзяч на, жэ тут пан Здрай коў скі як бы 
ўжы чыў сво іх об ра зуў, то го бус ла — ву он 
е тут та кі сым бо ліч ны — тое „По ка”, по ка 
шчэ мы е. Пэр ша часть на зы ва ец ця „Одэ” 
— і то та кіе ноў шы вер шы, а дру га часть 
за ты ту ло ва на „Поз бі е ра нэ з прош ло го”. 
І жэ чы вісь це там ко ро тэнь кі тые вер шы, 
ко то ры як бы нэ вой ш лі до поп шэд ніх збор
ні куў, тые якіе ўчэс ні ей бы лі на пі са ны.

— Той сым бо ліч ны об раз е то му, што 
аў тор ёго на зваў „Над скі том у Од рын ках” 
— да даў Да ра фей Фі ё нік. — Ву он быў ма
лё ва ны два лі ет то му на зад. То сым боль. 
Так са мо доч ка пі шэ, мы вы да лі ко лісь йіе 
збор нік по э зыі. А чы ма лая Зо ся пі шэ?

— О, шчэ за ма лая.

— Але чы та ець це йюй вер шы?

— Чы та е мо Твою кніж ку „Як вы ско чыў 
вэ ро бэй”; чы та е мо сі е ту кніж ку і спі ва е мо.

— А екіе но вы пля ны на бу дуч носць?

— Я ці е лу до ро гу рос пы ту ва ла Дар ка, 
бо ўжэ ні бар дзо пу ом ніць це, як то з іль
ном бы ло, як тое по ле ора ло ся, як тое 
штось на зы ва ець ця. Я кры ху пры га ду ваю, 
але Да рэк то ко паль ня ўсё го, так жэ ду
жо мніе по му ог. Мніе хо ті е лось бы штось 
та кое на пі са ті, што як бы ло б по лон чо нэ, 
та кі ўспул чэс ны сві ет, і пэ рэ ка за ті ді е тям 
штось з тойе тра ды цыі. Але ніц бу ольш ні 
ска жу, бо нэ знаю, што вый дэ.

— Ду маю, што плён но ву ой тву ор чо сті 
Зойі Сач ко бу дэ ні за доў го.

За тым на ла вач ку Да ра фей Фі ё нік за
пра сіў су жон ства Алі ну і Яна Мін ке ві чаў, 
Ула дзі мі ра Кі ры лю ка і Ула дзі мі ра На ум чу
ка. І прад ста віў:

— Ян Мін ке віч, гэ та ані ма тар куль ту ры. 
Гэ та вы нік ла і ў маі, на пра ло гу, і ў час 
жніў ных спат кан няў, я па ба чыў, што Алі на 
з Ян кам гэ та соль на шай зям лі. Гэ та тыя 
скар бы, тыя не раск ры тыя яш чэ та лен ты. 
Я Вас ад крыў сё ле та. Гэ тыя су поль ныя 
дзе ян ні, і тое, што я па мог Вам вы даць 
гэ тую кні гу вель мі мя не ра ду юць. Ну і наш 
не стар — без па на Ула дзі мі ра Кі ры лю ка 
гэ тай кніж кі так са ма не бы ло б. Бо свед ка 
гі сто рыі, пан Ула дзі мір па мя тае лю дзей, 
на ро джа ных у...

— На ро джа ны ў 1928 го дзе, мне ўжо за 
дзе вя то ста лет — ук лю чыў ся спа дар Кі ры
люк. — І та му мог на пі саць.

— Пан Ула дзі мір тут пі ша, што па мя тае 
лю дзей, — пра даў жаў Да ра фей Фі ё нік, 
— на ро джа ных у па ло ве ХІХ ве ку, яш чэ 
з імі га ва рыў, лю дзей на ро джа ных да пан
ш чы ны, у час пан ш чы ны. І асо ба, без якой 
тае кні гі так са ма не бы ло б, пан Ула дзі мір 
На ум чук. Гэ та тая трой ка: Ян Мін ке віч, 
Ула дзі мір Кі ры люк, Ула дзі мір На ум чук, 
якія звыш дзе ся ці га доў прак лад ва лі гэ тай 
тэ ме ўлас ці вую да ро гу, гэ та дай ш ло да 
ма ёй сціп лай асо бы і год та му, дзя ку ю чы 
Мар це Па цэ віч з дэ пар та мен та куль ту ры 
Мар шал коў скай уп ра вы, так са ма ро дам 
з Кат лоў, я па зна ёміў ся з Янам і пас ля 
з чар го вы мі асо ба мі. Так ства ра ец ца да
лей шая част ка на шай гі сто рыі.

— Вай на зас ціг ла мя не, ка лі мне бы ло 
адзі нац цаць га доў, — пат лу ма чыў Ула
дзі мір Кі ры люк. — І ўсё тое пом ню. Бо 

вя до мы быў ло зунг: „Не ад да мо гу зі ка”. 
А да лей бы ло „Нікт нам не зро бі ніц, бо 
з на мі Сьміг лыРыдз”. І за хоп Шлён ска За
аль зян ска га не на сту піў ад ра зу, мо з паў
го да рых та ва лі ся да гэ та га. Я аба пі ра ю ся 
на тое, што ба чыў, што чуў і што чы таў. 
Бо мой баць ка вы піс ваў „Плён”. І пер шая 
ста рон ка заў сё ды бы ла па лі тыч ная. Бы ло 
там і пра Цэн т раль ную пра мыс ло вую ак ру
гу, і пра Эў ге ні ю ша Квят коў ска га. І та кія 
бы лі ас но вы ЦПА (COP — Cen t ral ny Ok ręg 
Prze mys ło wy): да лё ка на за хад, да лё ка на 
ўсход, а з поў д ня — го ры. І яш чэ пом ню 
час, ка лі быў той кры зіс. Ха дзі лі то ў Гай
наў ку, то ў Вар ша ву; што дзён на ў сол ты са 
ся дзе ла па трыча ты ры асо бы. Пас ля, як 
Поль ш ча ста ла вы хо дзіць з кры зі су, ста
лі рэ гу ля ваць Ар лян ку і част ку Бе лай, то 
і бес п ра цоў ных што раз менш ха дзі ла па 
вё сках.

За тым го лас узяў спа дар Ула дзі мір 
На ум чук, які зай маў ся тэх ніч наар га ні за
цый ны мі пы тан ня мі, звя за ны мі з пад рых
тоў кай і вы дан нем ма наг ра фіі:

— Пан Кі ры люк, ня гле дзя чы на свой 
уз рост, пом ніць да ты, да ты на ра джэн ня 
амаль усіх лю дзей у Кат лах, у якім го дзе, 
пом ніць, хто дзе меў які па ле так, хто з кім 
жа ніў ся. Я ка заў: „Пі шы це”. „Не, я не бу ду 
пі саць, я бу ду ра сказ ваць”. Гэ та кры ху доў
жы ла ся. Пас ля за ін с пі ра ваў ся да пі сан ня 
Ян Мін ке віч. Ця гам вась мі га доў мы збі ра
лі да ку мен ты, фа та гра фіі. Га лоў ная тут 
за слу га Яна, які ез дзіў да зна ё мых, у Бе ла
сток, ну і на гэ тай ас но ве з’я ві ла ся пер шае 
вы дан не кніж кі пра Кат лы; ця пе раш няе вы
дан не — дру гое, дап ра ца ва нае. Якія бы лі 
мэ ты? Здым кі, што бы лі ў лю дзей, у ха тах, 
не ку ды пра па да юць. Бы лі та кія вы пад кі, 
што пра да ва лі дом і но вы ўлас нік усё тое 
вы кі дае або спаль вае. І мно га та кіх да
ку мен таў пап ро сту за гі ну ла. Не ка то рыя 
да ку мен ты зна хо дзі лі ў смет ні ках. І трэ ба 

бы ло лі чыц ца з тым, што за 1020 га доў 
лю дзі спы та юць: „А якія на шы ка ра ні?” 
Та му мы ста ра лі ся, каб шмат лі кія здым кі, 
якія ў гэ тай кні зе, бы лі пад пі са ны, хто на іх 
і ка лі. Тут не бы ло лі та ра тур най твор час ці, 
пры го жых слоў; тут фак ты, мо ва не лі та ра
тур ная, мо ва га вор ка вая, хі ба што ней кія 
фра зы пад п раў ле ны сты лі стыч на. Гэ тыя 
здым кі па каз ва юць, якія лю дзі жы лі ў вёс
цы, як яны ап ра на лі ся. Трэ ба пад к рэс ліць 
той пат ры я тызм, ка лі лю дзі з бе жан ства, 
з да лё кіх ра сій скіх рэ гі ё наў, вяр та лі ся 
да свай го мес ца, бо гэ та на ша, гэ та на
шых прод каў. У гэ тай кніж цы свед чан не 
ла каль на га пат ры я тыз му. Ба чыц ца тут 
і са лі дар насць, тую ах во ту нес ці да па мо гу 
пат ра бу ю чым.

— Да 1990х га доў тыя лаў кі бы лі поў
ныя, — пра даў жаў Ян Мін ке віч. — Мі на лі 
чар го выя га ды і тыя лаў кі пус це лі. І мы 
ста лі збі раць тыя фа та гра фіі, тых лю дзей, 
што ся дзе лі на лаў ках. Бо чым ёсць фа
таг ра фія? Яна з’яў ля ец ца хві лі най, за чы
не най у кад ры. За тое пад пі са ны зды мак 
з’яў ля ец ца ўжо да ку мен там. То Ула дзі мір 
На ум чук з Ула дзі мі рам Кі ры лю ком ста лі 
ап ра цоў ваць тыя здым кі, ус па мі ны. Я па
зна ёміў ся з імі ў 2012 го дзе. Узяў я іх 
да ха ты, пра чы таў, і га ва ру: „Алі на, гэ та 
па ча так бу ду чай кніж кі”.

Бы ло 12 са ка ві ка 2012 го да. Ся дзе ла 
мая ма ма і ста ла ра сказ ваць пра Мо ра, 
пра сва іх баць коў, пра дзя доў. Я ха цеў 
гэ та спі саць. Але, як гэ та на вёс цы бы вае, 
аз ва ла ся ка ро ва, і мне ка жуць: „Ідзі, па
бач, што там дзе ец ца”. І па кі нуў я, бо ж яш
чэ тое ўспе ец ца за пі саць. Ус пе ем, ма ем 
на тое час; бы ло гэ та 18га, а 21га ма ёй 
ма мы ўжо не бы ло. І я не ўспеў спі саць 
сва іх ка ра нёў з Мо ра. І гэ та мя не так ура зі
ла, што ма ю чы ўспа мі ны, ма ю чы здым кі, 
трэ ба з гэ та га ства рыць кні гу.

— Сён ня ма ем сё мую га да ві ну смер ці 
яго най ма мы, — заў ва жы ла спа да ры ня 
Алі на.

— Ады ход ма ёй ма мы ўсвя до міў мне, 
што гэ та трэ ба па кі нуць бу ду чым па ка лен
ням. Тое, што саб раў Ула дзі мір, я па лі чыў 
сва ім аба вяз кам пе ра даць да лей. Доў жы ла
ся гэ та да 2016 го да. У 2016 го дзе мы скам
п лек та ва лі наш ма тэ ры ял у фор ме кні гі. Ты
раж кні гі быў не вя лі кі, не каль кі асоб ні каў. 
І я з тою ап ра цоў кай звяр нуў ся да Мар ты 
Па цэ віч з пы тан нем, як гэ та рас паў сю дзіць 
у шы рэй шым маш та бе. А яна мне ска за ла, 
што ёсць та кі Да ра фей Фі ё нік і трэ ба з ім 
спат кац ца. Але па куль да гэ та га дай ш ло, 
то я раз дум ваў, як гэ та ўсё зра біць. Гар таў 
я асоб ні кі „Ні вы”, „Ча со пі са”. І ў „Ча со пі се” 
я знай шоў на пі са ныя а. Ры го рам Сас ною 
і Да ра фе ем Фі ё ні кам ар ты ку лы пра цэр к
вы ў Бель ску. І гэ та на вя ло мя не на дум ку, 
што ёсць та кія лю дзі, якія зай ма юц ца на
шай гі сто ры яй, кла сі кі на шай мяс цо вай гі
сто рыі. І та ды я сяг нуў па кні гі: пра Па сын кі 
і пра Шчы ты. І на пад ста ве гэ тых кні жак 
я зра зу меў, як трэ ба гур та ваць ма тэ ры ял 
у раз дзе лы. І як спат каў ся з Дар кам, то 
ўжо спра вы па ка ці лі ся шпар ка.

У па чат ку ме ра пры ем ства Да ра фей 
Фі ё нік пад к рэс ліў, што гэ тай ма наг ра фіі, 
маг чы ма і не бы ло б, ка лі б не Алі на Мін
ке віч. І ха ця яна не згад ва ец ца ў лі ку аў та
раў ма наг ра фіі, то яе ро ля ў гэ тай спра ве 
па сут нас ці вя ду чая. Гэ та быц цам ілюст
ра цыя па га вор кі з „ніў ска га” сё лет ня га 
ка лен да ра, які ілюст ра ваў зга да ны ўжо Мі
ра слаў Здрай коў скі, што за вя лі кім му жам 
ста іць вя лі кая жон ка. Бо гэ та спа да ры ня 
Алі на ства ра ла той да маш ні клі мат, у якім 
ей ны муж мог так па спя хо ва за няц ца „вы
рош ч ван нем» кні гі, да ку мен та ван нем мі ну
ла га сва ёй вё скі; ды не толь кі сва ёй, але 
зак ра на юц ца ў кні зе і су сед нія мяс цо вас ці. 
А са ма спа да ры ня Алі на, ро дам з Ча хоў
За ба лот ных, ак тыў ная так са ма і на шы ро
кім гра мад скім по лі: ужо пят нац цаць га доў 
спя вае яна ў бель скіх „Ва сі лёч ках”...

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

Кат лы на Вя лі кім гас цін цы

n Зоя Сач ко ў ак ру жэн ні „Жэ мэр вы”

n Ула дзі мір На ум чук, Ула дзі мір Кі ры люк, Алі на і Ян Мін ке ві чы
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110 га доў з дня на ра джэн ня

Валерыя Маракова

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі па эт Ва ле рый Ма ра коў на ра
дзіў ся 27 са ка ві ка 1909 г. у мяс цо вас ці Ко
зы ра ва пад Мін скам (ця пер ужо ў ме жах 
ста лі цы). Па хо дзіў з сям’і Дзміт рыя Ма ра
ко ва, меў двух ма лод шых бра тоў — Ле а ні
да і Ула дзі мі ра. Сва я кі сла ві лі ся тым, што 
ме лі рэ пу та цыю доб рых печ ні коў. Ва ло даў 
гэ тым май стэр ствам і Ва ле рый Ма ра коў, 
пра што паз ней згад ваў ва ўспа мі нах ін шы 
па эт — Ста ніс лаў Шуш ке віч.

У час Пер шай су свет най вай ны сям’я 
Ма ра ко вых бы ла ў бе жан стве — у Мцэн
ску (Ра сія) і Ром нах (Ук ра і на). У 1924 г. Ма
ра коў скон чыў 4ю Мін скую ся мі год ку і да 
кан ца 1925 г. пра ца ваў му ля рам ра зам 
з баць кам. У снеж ні 1925 г. па па ста но ве 
Цэн т раль на га бю ро юных пі я не раў і пры 
спры ян ні Але ся Які мо ві ча Ва ле рыя пры зна
чы лі сак ра та ром рэ дак цыі ча со пі са „Пі я нер 
Бе ла ру сі”.

Ва ле рый Ма ра коў на ле жаў да „дру го
га пры зы ву” (1926 го да) ма лад ня коў цаў, 
да якіх яго пры вёў І. Ба раш ка. У кан цы 
1926 г. пэў ны час па зап ра шэн ні Але ся Зво
на ка жыў у По лац ку, дру ка ваў ся ў га зе це 
„Чыр во ная По лач чы на”. У 1927 г. па сту піў 
у Мін скі бе ла ру скі пе да га гіч ны тэх ні кум, 
але пас ля двух кур саў ад к лі ка ны з ву чо бы 
і пры зна ча ны за гад чы кам лі та ра тур на га 
ад дзе ла га зе ты „Са вец кая Бе ла русь”, дзе 
пра ца ваў з пе ра пын кам да кан ца 1930 г. 
У 1931 г. па сту піў на лі та ра тур налін г ві стыч
нае ад дзя лен не МВПІ (скон чыў у 1934 г.). 
Ад на час на пра ца ваў у ча со пі се „Чыр во ная 
Бе ла русь”.

Як лі та ра тар Ва ле рый Ма ра коў дэ бю та
ваў вер ша мі ў чэр ве ні 1925 г. (га зе ты „Чыр
во ная зме на”, „Ма ла ды ара ты”). Пер шы 
збор нік па э зіі „Пя лёст кі” вый шаў у 1926 г. 
Су час ні кі ха рак та ры за ва лі збор нік як моц
на дэ ка дэн ц кі, Ан тон Ада мо віч на ват пі саў, 
што Ма ра ко ву за ста ец ца толь кі са ма губ
ства. Паз ней вый ш лі збор ні кі „На за ла
тым па ко се” (1927), „Вяр шы ні жа дан няў” 

(1930), „Пра ва на зброю” (1933), „Лі ры ка” 
(1959), „Вяр шы ні жа дан няў” (вер шы і па э
мы, 1989). Пе ра клаў на бе ла ру скую мо ву 
асоб ныя тво ры М. Га лод на га, А. Но ві ка ва
Пры боя, П. Ты чы ны. У 1930ыя гг. Мак сім 
Га рэц кі так ха рак та ры за ваў па э та: „Ма ра
коў вы зна ча ец ца лі рыч нас цю, эма цый най 
нап ру жа нас цю, гу чаль нас цю сва іх вер шаў. 
У яго шмат па чуц ця, ён лю біць яск ра выя 
фар бы і гу чан не”. У ай чын най па э зіі яго 
на зы ва юць ін тым ным лі ры кам, Ва ле рыя 
Ма ра ко ва вель мі ка ха лі роз ныя дзяў ча ты, 
вы лу ча ю чы яго з лі ку ін шых па э таў і за
валь ва ю чы квет ка мі на лі та ра тур ных ве ча
ры нах пас ля вы сту паў.

Ва ле рый Ма ра коў вя до мы ў на шай гі
сто рыі і гра ма дзян скі мі ўчын ка мі. Ка лі ін
шы ма лад ня коў скі па эт, Алесь Ду дар, быў 
у ссыл цы, Ма ра коў не спа ло хаў ся яго на ве
даць, пры е хаў шы ў лі пе ні 1929 го да. Так са
ма вя до мы вы па дак, ка лі ён за сту піў ся за 
сту дэн таад наг руп ні ка, яко га дэ кан ха цеў 
выг наць з уста но вы за чы тан не і за хоў ван
не вер шаў Сяр гея Ясе ні на.

З 1934 г. Ма ра коў быў сяб рам Са ю за 
пісь мен ні каў БССР. У па чат ку 1935 г., спра
бу ю чы паз бег нуць арыш ту, па ехаў у мя
стэч ка Чэр неў ка Ба ры саў ска га ра ё на. 1 
са ка ві ка вяр нуў ся да до му. Праз тры тыд ні 
арыш та ва ны. Пас ля трох ме ся цаў зна хо
джан ня ва ўнут ра най тур ме НКВД выз ва ле
ны. Паў тор на арыш та ва ны на чы гу нач ным 
вак за ле 6 лі ста па да 1936 г. Вя до ма, што 
меў і ха ваў на ган для аба ро ны ад эн ка вэ
дэш ні каў, але ска ры стац ца ім не ўда ло ся. 
За су джа ны па за су до вым ор га нам НКВД 
28 каст рыч ні ка 1937 г. як „член кон т р рэ ва
лю цый най на цы я налфа шыс ц кай ар га ні за
цыі” да рас ст рэ лу з кан фі ска цы яй ма ё мас
ці. Рас ст ра ля ны 29 каст рыч ні ка 1937 г. ра
зам з 22 ін шы мі бе ла ру скі мі лі та ра та ра мі. 
Рэ а бі лі та ва ны ва ен най ка ле гі яй Вяр хоў на
га су да СССР 23 кра са ві ка 1957 г.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Су час ная фа таг ра фія ро біц ца на столь
кі хут ка, што ця пе раш нім дзе цям ужо на
ват не вя до ма, што ка лісь ці, каб па ба чыць 
свой фо таз ды мак, пат ра ба ва ла ся не каль
кі дзён. Яш чэ ста год дзе та му лю дзям бы
ла вя до ма толь кі чор набе лая фа таг ра фія, 
пра ка ля ро вую толь кі ма ры лі. Ця пер усё 
вель мі про ста — ужо ня ма ні я кіх хі міч ных 
рэ ак ты ваў, ліх та роў з чыр во ным шклом, 
якія ас вят ля лі пра цу фа тог ра фа, фо та па
ве лі чаль ні каў і пры лад для суш кі здым
каў. Але тым не менш шарм чор набе лай 
фа та гра фіі за ха ваў ся, а за ці каў лен не ёй 
на столь кі моц нае, што мно гія пра фе сій
ныя фа тог ра фы ад мыс ло ва ро бяць та кія 
здым кі, пры цяг ва ю чы тым са мым за ці каў
лен не да сва ёй пра цы з бо ку як звы чай
ных гле да чоў, так і жу ры раз на стай ных 
фо та кон кур саў.

Ад ным з та кіх фа тог ра фаў з’яў ля ец ца 
Джон Кун стад тэр, пра цы яко га аб бе ла ру
скіх мяс ці нах і лю дзях мож на па ба чыць 
на сай це ў ін тэр нэ це па ад ра се http://ra-
dzi map ho to.com.

Ка лі ці каў ны ка ры сталь нік заг ля не на 
да дзе ны сайт, то пе рад яго ва чы ма ад к ры
юц ца пар т рэт ныя вы я вы ма лой дзяў чын кі, 
по ля з людзь мі по бач во за пад вя лі кім дрэ
вам, ста рой жан чы ны. Маг чы ма, аў тар, 
ро бя чы свой сайт, та кім чы нам ха цеў па
ка заць па ча так жыц ця, яго не аб сяж насць 
і муд рую ста расць.

Ні жэй за наз ву сай та, якая на пі са на аку
рат на трох пе ра лі ча ных здым ках, ідуць фа
та гра фіі, зроб ле ныя апош ні мі дня мі, гэ та 
зна чыць у са ка ві ку бя гу ча га го да. Згод на 
з па да дзе най там ін фар ма цы яй, фа тог раф 
зна хо дзіў ся на Мін ш чы не — у Ма ла дзе чан
скім і Ва ло жын скім ра ё нах. Да рэ чы, з пра
ва га бо ку га лоў най ста рон кі сай та мы мо
жам па ба чыць ар хіў фо таз дым каў, які да ту
ец ца лі ста па дам 2009 го да. Гэ та зна чыць, 
што ця гам дзе ся ці га доў вір ту аль ная пер са

наль ная фо та вы ста ва Джо на Кун стад тэ ра 
ста ла аб наў ля ла ся і да паў ня ла ся.

Хто ж та кі гэ ты Джон Кун стад тэр? Ад
каз на гэ та пы тан не мож на знай с ці так са
ма з пра ва га бо ку га лоў най ста рон кі. Там 
мес ціц ца спа сыл ка „Аб аў та ры” на трох 
мо вах — ан г лій скай, бе ла ру скай і поль
скай. Праў да, ка лі клік нуць на да дзе ную 
спа сыл ку, то на поль скай ча мусь ці ні я кай 
ін фар ма цыі ня ма. Па вод ле рас по ве ду 
пра аў та ра, у 2005 го дзе Джон Кун стад
тэр пай шоў у ад стаў ку з аме ры кан скай 
дып ла ма тыч най служ бы, і стаў увесь 
свой час прыс вя чаць фа та гра фіі.

„Маё фа таг ра фіч нае па да рож жа па Бе ла
ру сі няс пын на нат х няе мя не і вя дзе па трох 
сцеж ках. Пер шая — ства рэн не бе ла ру ска
га брэ ві я рыя. Гэ та спро ба ад люст ра ваць ко
ла го да, а так са ма но вае на ра джэн не ве ры, 
што ад бы ва юц ца пры ад мет ным бе ла ру скім 
ас вят лен ні, на паў ня юц ца ад мет ным бе ла ру
скім во да рам гле бы і ад мет ным бе ла ру скім 
па чуц цём по вя зі з ра дзі май. Дру гая сцеж ка 
— гэ та спро ба ад люст ра ваць глы бо кую, 
няз лом ную і — зноў жа — ад мет ную і не ад’
ем ную еў ра пей скасць бе ла ру скай куль ту
ры, бе ла ру скай сут нас ці. Нез лі чо ную коль
касць ра зоў я быў свед кам та го, што сэр ца 
бе ла ру скай на цыі б’ец ца ў кож ным ма лым, 
на ват у не маў ля ці, што мо ва на цыі спя вае 
ў кож ным жэс це і кож най ус меш цы, што 
бе ла ру сы сціп ла і не па хіс на спраў дж ва юць 
сло вы вя лі ка га бе ла ру ска га па э та Мак сі ма 
Баг да но ві ча”, — пі ша фа тог раф у руб ры цы 
„Пра сайт”, адз на ча ю чы, што трэ цяя сцеж
ка вя дзе яго да ра зу мен ня по вя зі лё саў яго 
на цыі і на цыі бе ла ру скай. „Мы не бы лі б 
аме ры кан ца мі, ка лі б не лё са выз на чаль ная 
да па мо га пры Са ра то зе — і не толь кі — Та
дэ ву ша Кас цюш кі. Мы заў сё ды ўша ноў ва лі 
Кас цюш ку як па ля ка. Але ён ёсць сы нам 
і бе ла ру скай гле бы”, — раз ва жае Кун стад
тэр. vАляк сандр ЯКІ МЮК

пад ляш скапа ле скай пра сто ры, Ян Кар-
чэў скі — за ад да насць у шмат га до вай 
пра цы ў ка рысць бе ла ру скас ці ў школь
най і па заш коль най пра сто ры, за двац
ца ці га до вую выт рым ку ў ар га ні за ван ні 
і раз ві ван ні «Бе ла ру скай га вэн ды», якая 
тры ва ла за пі са ла ся ў куль тур наас вет
ным жыц ці бе ла ру скай на цы я наль най 
мен шас ці ў Поль ш чы.

Ярас лаў Іва нюк: — Я лі чу, што гэ та 
ўзна га ро да ўсім тым, хто да лу чыў ся да 
пра ек та „На ша па мяць”. Гэ та пра фе сар 
Алег Ла ты шо нак, Юры Ка лі на, Ва лян
ці на Ла еў ская, Эва Ма розКэ чын ска 
і шматшмат ін шых. Я вель мі сар дэч на 
дзя кую за тое, што на ша па мяць пра 
тра гіч ныя па дзеі 1946 го да гур туе бе ла
ру саў Бе ла сточ чы ны.

Ад мыс ло вым пат ры я тыч ным бу ке там 
быў адз на ча ны так са ма Вік тар Швед, 
яко му 23 са ка ві ка споў ні ла ся 94 га ды, 
на да лей плён ны аў тар тво раў, пад ма цоў
ва ю чых свя до масць бе ла ру саў не толь кі 
Бе ла сточ чы ны не каль кіх ужо па ка лен
няў.

З вя лі кім хва ля ван нем уз га да лі на 
мо мант мі ну ла год нія свят ка ван ні, паг ля
дзеў шы ві дэ а ма тэ ры ял, пад рых та ва ны 
Лу ка шом Сце па ню ком, а асаб лі ва ўру
чэн не ўзна га родПа го няў Ля во ну Та ра сэ
ві чу, Пят ру Сэль ве сю ку і Юрыю Ту рон ку, 
яко га сён ня ня ма ўжо з на мі, а які заў сё

ды быў моц най пад трым кай для ду ху і ве
даў бе ла ру саў роз ных па ка лен няў.

Свят ка ван ні пра во дзі лі ся так са ма 
ў бе ла ру скіх лі цэ ях у Гай наў цы і Бель
скуПад ляш скім 25 са ка ві ка, дзе на стаў
ні кі і вуч ні рых ту юць тра ды цый ны Дзень 
во лі — свя точ нае ме ра пры ем ства, ахоп
лі ва ю чае ўсіх вуч няў.

Свят ка ван ні Дня Во лі пра во дзі лі ся 
24 са ка ві ка ў Вар ша ве, Кі е ве, Грод не 

і Мін ску — у Кі еў скім скве ры. Прый шлі 
на кан цэрт ты ся чы лю дзей па слу хаць 
вы ступ лен ні па лі ты каў і рокму зы кан таў 
з не каль кіх бе ла ру скіх гур тоў, між ін шым 
«Н.Р.М.». Су стар шы ня Бе ла ру скай хрыс
ці ян скай дэ ма кра тыі Ві таль Ры ма шэў скі: 
„Быць год ны мі наш чад ка мі — гэ та не 
толь кі ўша ноў ваць іх па мяць. Гэ та так са
ма пра цяг ваць іх спра ву, ба ра ніць Бе ла
русь і яе не за леж насць. А не за леж насць 
Бе ла ру сі па чы на ец ца з уша на ван ня 
прод каў, на цы я наль ных сім ва лаў і ад ра

джэн ня на шай род най бе ла ру скай мо вы. 
Бо той, хто згань біць род ны сцяг, тое 
са мае, што плю не ў твар свай му баць ку. 
А хто ад мо віц ца ад род най мо вы, усё ад
но што за бу дзец ца род ную ма ці!”. У час 
даз во ле най ула да мі ім п рэ зы мі лі цыя за
тры ма ла бы ло га лі да ра Ма ла до га фрон
ту Зміт ра Даш ке ві ча пас ля яго вы сту пу 
на мі тын гу.

vТэкст і фо та 
Мі ры ЛУК ШЫ

Вяс на
Вяс на 

— сцвяр джа юць усё ве ды,
Здзяй с нен не за па вет ных мар.
Ро дзяц ца сум нен ні ў Шве да:
Толь кі яш чэ зі мо вых хмар.

І ады хо дзяць па ка лен ні,
Ад ноль ка ва да ро га ўсім.
У глы бо кай ста рас ці асен няй
Ха це ла ся б быць вес на вым...

Бе ла сток, 21 са ка ві ка 2019 г.

Вік тар Швед

n Віктар Швед з сям’ёю
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31.03 — 06.04

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Шчас це ўсміх нец ца да ця бе 
шы ро ка, а не ба па мо жа ў рэ а лі за цыі здаў на га-
то вых пла наў. 1-4. 04. праб ле мы з раз гу ля ны мі 
дзець мі ці ўну ка мі; му сіш быць пас ля доў ным. 
4-6.04. гля неш на свет з боль шым ап ты міз-
мам. Да ча го дак ра неш ся, за ме ніц ца ў зо ла та. 
Больш ру ху і ві та мі ну С.
(21.04. — 21.05.) Бу дуць праб ле мы, але не та-
кія, каб з імі не спра віц ца. Зор кі за ах воч ва юць 
да змен, але па куль не пра водзь ні я кіх пе ра-
ва ро таў. Не да маў ляй ся з бы лым! Ме сяц пры-
ві та еш з мно ствам не за кон ча ных спраў, але 
пад кі нуць та бе іх яш чэ больш. Аж да 20.04. не 
ра бі ні я кіх пра фе сій ных рэ ва лю цый. Зад бай аб 
ад па чы нак, пап раў сваю фор му.
(22.05. — 22.06.) Трэ ба бу дзе мац ней стаць 
на зям лі і зад баць аб пра цу і зда роўе. Ад маў-
ляй ся ад стрэ саў і пе ра боль ш ван ня. 1-4.04. 
не дай ся бе на мо віць на ры зы коў ныя ці па даз-
ро ныя ін та рэ сы. Бу дзеш мець энер гію пат рэб-
ную для та го, каб па ба ру кац ца з рэ ча іс нас-
цю, якая мо жа па ста віц ца аку нём. Са мот ныя 
Бліз ня ты прас пяць пер шую па ло ву кра са ві ка 
ў пла не аму раў. Бу дзеш ця пер больш ра біць, 
чым га ва рыць. Больш нер ваў, але ста рай ся 
паш па цы ра ваць, па бе гаць. Ну і кінь ку рыць, 
спра ба ваў шы на ват гіп но зу (уда ла асаб лі ва 
ў Бліз нят з ІІ дэ ка ды).
(23.06. — 23.07.) Пе рад та бой шмат пра цы, 
але не за ся родж вай ся толь кі на аба вяз ках, бо 
пра ва ро ніш шан цы на ка хан не. Но выя вык лі кі, 
але бу дзеш хут кі, крэ а тыў ны і кем лі вы. Маг чы-
мас ці раз вою. 1-3.04. ма еш шан цы спат каць 
сім па тыч ную асо бу. Да па ма гай дыск рэт на. На 
пра цы мно ства ра бо ты, раз ліч вай на ка лег. Вес-
на вая сто ма, бо лі ў паз ва ноч ні ку, су ста вах; не 
бя ры ся адзін за па рад кі.
(24.07. — 23.08.) Не тры май ся ні чо га сі лай. 
Лёс мае для ця бе мно га мі лых сюр п ры заў, дай 
яму шан цы. 4-6.04. ма еш шан цы зда быць тое, 
на чым та бе за ле жыць. У па ры бу дзеш вес ці 
рэй. Энер гія і за пал. Па ста рай ся больш ва ру-
шыц ца, пі больш ва ды — скі неш фал дач кі.
(24.08. — 23.09.) Да сі ра ды кож най спра ве. Ра-
бо та бу дзе га рэць у тва іх ру ках. А сям’я за тан-
цуе так, як ты ёй зай г ра еш. Свет уба чыш у ве-
ся лей шых ко ле рах. Пер шая па ло ва кра са ві ка 
— ідэ аль ны час на ка хан не. Не па гра жае та бе 
лю боў без уза ем нас ці або кеп ска змеш ча нае 
па чуц цё. Час вы ру шыць з ха ты. На пра цы ця-
пер не пы тай ся аб па вы шэн не. Ас ця рож на 
з ал ка го лем.
(24.09. — 23.10.) Зрэ а лі зу еш свае за ду мы дзя-
ку ю чы да па мо зе сяб роў. Пры да дуц ца та бе 
твае дып ла ма тыч ныя та лен ты. 4-6.04. су пер-
на го да са ма тра піць у твае ру кі! Ажы ве тваё 
кам па ней скае жыц цё. У па чуц цях ідуць зме ны 
да леп ша га. Твой пос пех за ле жыць ця пер ад ду-
мак на тваю тэ му. Доб ры на строй. Тры май ся 
ляг чэй шай ды е ты, не еж га то вых куп ных страў.
(24.10. — 22.11.) Бу дзеш схіль ны да не аб ду ма-
ных ра шэн няў, та му за ха вай раз ва гу і не ра бі 
нер во вых ру хаў. Мо жаш апы нуц ца ў ня яс най 
сі ту а цыі. У пер шай па ло ве кра са ві ка са мот ныя 
Скар пі ё ны бу дуць ка ры стац ца вя лі кі мі пос пе-
ха мі ў лю боў ным пла не. Ка ры стай ся жыц цём, 
цеш ся ім п рэ за мі і суст рэ ча мі. Не тур буй ся на 
за пас, не спа дзя вай ся прык рых сюр п ры заў. 
Доб ры час на ра монт. У кра са ві ку ма еш шчас-
це да гро шай, бу дзеш мець па ста ян ную кры-
ні цу ўтры ман ня. 1-10.04. уба чыш са праўд ны 
твар ад на го з тва іх бліз кіх.
(23.11. — 22.12.) Ніх то не пе ра мо жа ця бе ў гон-
ках да па вы шэн ня і пос пе хаў. Не змар ну еш ані 
ад ной на го ды, каб да сяг нуць сва ёй мэ ты. Толь кі 
ўсё ра бі ле галь на і пры стой на. 4-6.04. зной дзеш 
у са бе ня вы ка ры ста ныя за ле жы энер гіі. Марс 
зма бі лі зуе ця бе да пра цы і вес на вых па рад каў, 
так са ма ў па чуц цях. У ха це тры май стыр но ў сва-
іх ру ках. Дбай аб сваю лі нію.
(23.12. — 20.01.) Раз вя жаш ня лёг кія спра вы. 
За ду ма еш, як па пра віць свае фі нан сы. Бу дзеш 
ад важ ны і з моц ным ха рак та рам. Але ў па чуц-
цях не будзь на іў ным. До ма іды ліч на, зда рыц ца 
штось ці доб рае. На пра цы на стаў ся на вы сі лак 
і аба вяз кі, кі раў ні цтва бу дзе асаб лі ва кры ты кан-
скае. На ро джа ных у ІІ дэ ка дзе ча ка юць су стрэ-
чы з уп лы во вы мі асо ба мі. Гай дан ка наст ро яў. 
Больш зад бай аб сваё зда роўе, асаб лі ва аб 
паз ва ноч нік.
(21.01. — 19.02.) Выс вет ліш ся мей ныя не па ра-
зу мен ні. На строй пап ра віц ца. Лю дзі па мо гуць 
та бе афор міць роз ныя спра вы. 1-4.04. не заб-
лы тай ся ў ту пі ку. Сон ца спры яе ад важ ным за ду-
мам, хо піць энер гіі для іх рэ а лі за цыі. Угас ці сва-
я коў. На строй неб ла гі, але дбай аб рух, прыз-
най ся да сва іх хар чо вых па мы лак. Еж больш 
све жай га род ні ны.
(20.02. — 21.03.) Вы ка ры стай свой дар пе ра-
кон ван ня. Бу дзеш мець ха рыз му і ап ты мізм. 
Твае ра шэн ні ра зум ныя. Не ра бі абя цан няў, 
якіх не вы ка на еш. У па чуц цях іні цы я ты ва на ле-
жыць та бе. На пра цы шмат су стрэч на роз ных 
уз роў нях. Мно ства тва іх пра па ноў, але не ка то-
рыя кон чац ца пу сты мі дэк ла ра цы я мі 1-4.04. не 
дай ся бе пад вес ці мі лы мі слоў ца мі. Мо жа па-
боль ваць та бе паз ва ноч нік. За пі шы ся на тан цы. 
Ка ло рыі спаль вай у спаль ні.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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

ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
ма стац кая ін ша ска заль насць, у якой... Алег = 17 _ 12 _ 9 _ 18 _ 19 _ 20 
_ 21 _ 16 _;
наг ляд за не дзе яз доль ны мі асо ба мі = 25 _ 24 _ 26 _ 22 _ 23 _;
брат Аве ля = 14 _ 15 _ 13 _ 8 _;
пар т нёр ку мы = 6 _ 2 _ 1 _;
част ка пра сто ры аб ме жа ва ная сфе рай = 5 _ 4 _ 3 _;
не сон і не ма ра, рэ аль насць = 11 _ 10 _ 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 9 ну ма ра
Ас, аят, ода, ту пік, ха ке іст.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ра шэн не: Які па стух та кое і ста да.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бельска
Падляшскага і Лявону Федаруку з Рыбал.

Не даз ва ляй ма 
звес ці ся
Сё ле та ў траў ні бу дзем вы бі раць дэ пу та

таў у Еў ра са юз ны пар ла мент. Уп раў ля ю чая 
Пра ва і спра вяд лі васць уся ля кім спо са бам 
на ма га ец ца стаць пе ра мож най гру поў кай 
на гэ тых вы ба рах, бо, як прад бач ва юць па лі
ты кі, хто за раз пе ра мо жа, дык ляг чэй бу дзе 
во се нью адо лець вы ба ры ў ай чын ны пар
ла мент. Та му пры кла дам апош ніх вы ба раў 
2014 го да «па сы па лі ся» чар го выя абя цан ні 
са цы яль най да па мо гі «най больш пат ра бу ю
чым». Не ста ну пе ра жоў ваць уся го, аб чым 
аж бур ліць у СМІ. Спы ню ся над ад ной хва
лю ю чай спра вай, якая ты чыц ца «тры нац ца
тай па луч кі» пен сі я не рам ды ін ва лі дам. ПіС 
буб ніць у ба ра бан усім і паў сю ду, што гэ та 
аса бі сты па да ру нак ад прэ за са Ярас ла ва Ка
чын ска га. Еў ра пей ская ка а лі цыя з нас меш
кай кі дае ў бок пі саў скіх ара та раў пы тан не, 
ка лі гэ та мае быць ад на ра зо вы па да ру нак 
ад прэ за са, дык ча му не аб вяс ціў гэ та га 
ў сту дзе ні, ад но ў траў ні, не каль кі тыд няў 
пе рад пар ла мен ц кі мі вы ба ра мі ў Еў ра пар ла
мент? Ды і я так ка жу. Ка лі ў мі ну лым го дзе 
ў пар ла мен це пра тэ ста ва лі апе ку ны дзе так 
з аб ме жа ван ня мі, дык не ха пі ла для жмень кі 
пак рыў джа ных до ляй дзе так 520 зло тых на 
рэ а бі лі та цыю. А за раз ад куль та кая даб ра
дзей насць? Вя до ма, гэ та вы бар чая каў ба
ска. Прэзас Ка чын скі ах вя руе нам 1100 зл. 
бру та (880 зл. на яў ны мі), а вы пра га ла суй це 
за тое, каб ПіС ут ры маў ся пры ка ры це. Ці гэ
та не нас меш ка? Ды не адзі ная. ПіС у снеж
ні мі ну ла га го ду аб вяш чаў ра зам з прэ за сам 
Ярас ла вам Ка чын скім, што не бу дзе пры баў
кі на элек т ра э нер гію. А што ма ем? Цэ ны на 
ўсё ра стуць, быц цам агуль на вя до мыя гры бы 
пас ля даж джу: прам та ва ры, пра дук ты, пас
лу гі, ля кар ствы і г.д. Пры клад пер шы з бо ку. 
За «акард» — ля кар ства ад сэр ца я пла ціў 
у Ча ром се ў ад ной ап тэ цы 6 зл. за ўпа коў
ку 60 таб ле так, у ін шай — 9 зл. За раз мне 
пры хо дзіц ца стап ра цэн т на пла ціць 9 і 12 зл., 
бо прэ па рат не рэ фун ду юць. Аб ін шых не 
га ва ру. У час са ка віц кай пе ра а цэн кі кі да юць 
пен сі я не ру (з най мен шай пла тай) 70 зл. пры
баў кі. І хва ляц ца, што гэ та най боль шая пры
баў ка за апош нія га ды. А ча му ніх то не за ду
ма ец ца, ча му пен сі я нер ад ра ка ец ца ад рэ а
лі за цыі рэ цэп та пры пі са на га спе цы я лі стам 
да ра го га ля кар ства ад но про сіць за мен нік? 
Бо тан ней шы. У ка шаль ку не ха пае гро шай 
на да ра гое. Та кая, да ра жэнь кія, праў да. Не 
даз ва ляй ма за тым звес ці ся на зман лі вую 
Пі Саў скую вы бар чую каў ба ску. Бед ны заў
ж ды за ста нец ца бед ным, Пра яго ніх то не 
кла по ціц ца, ні ко му ён не па трэб ны. Уп раў ля
ю чыя пры па мі на юць аб та кіх та ды, ка лі ў час 
вы ба раў пат ра бу юць, каб на вы бар чым бю
ле тэ ні па ста ві лі «кры жык» пры іх проз віш чы.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Дэ маг ра фія Бе ла сто ка
За раз Бе ла сток на ліч вае ка ля 297 ты сяч жы ха роў. Шэсць га доў та му бы ло іх 

284 ты ся чы. Лік на ро дзін ёсць боль шы чым сь ці па хо він. Го рад на дэ маг ра фіч ным 
плю се. Да лей шыя праг но зы менш ап ты мі стыч ныя — пас ля 2022 го да лік бе ла ста
чан бу дзе змян шац ца. Ужо мно га ста рэй шых лю дзей. Нап ры кан цы лю та га гэ та га 
го да 71 па ра свят ка ва ла 50 га доў су поль на га шлюб на га жыц ця. Ра ней го рад быў 
ма лод шы. Бы ло мно га ма ла дых жан чын і муж чын, якім лёг ка бы ло знай с ці пра цу. 
На ра джа ла ся больш дзя цей. Ця пер ма ла дыя і аду ка ва ныя жы ха ры Бе ла сто ка вы
яз джа юць у ін шыя га ра ды, шмат у Вар ша ву або на За хад.

Жы ха ры вё сак — як праг на зу юць — ужо не бу дуць так ма са ва як да гэ туль 
пе ра ся ляц ца ў го рад. За раз заў ва жа ец ца ад ва рот ная тэн дэн цыя.

Не ка то рыя жы ха ры ва я вод скай мет ра по ліі па ся ля юц ца ў пад бе ла стоц кіх гмі нах 
Ва сіль каў, Мі ха ло ва, Суп расль, Ха рош ча і Заб лу даў. Ста рэй шыя лю дзі, першна
перш пен сі я не ры, вяр та юц ца на вё ску. Не ка то рыя ў ха ты сва іх баць коў або куп ля
юць пу сту ю чыя да мы і іх ра ман ту юць. Хо чуць мець свой пры да маш ні ага род чык са 
све жай ага род ні най і квет ка мі, свой па на дво рак. Тут ім бу дзе спа кай ней жыць. (яц)

Ся род не ві ду чых
Ак тыў на пра цуе Па вя то вы гур ток Поль ска га са ю за не ві ду чых у Гай наў цы. Уз

на чаль вае яго Алі цыя Пліс. Дзей с на да па ма га юць стар шы ні і яе на мес нік Януш 
Пух і член праў лен ня Мі ка лай Ян коў скі. Яны жы вуць у Гай наў цы. У гур т ку ёсць 
чле ны ПСН з Гай наў кі (тут іх най больш), Бе ла ве жы, Даб ры ва ды, Кляш чэль, Ле
шу коў, На раў кі, Нар вы, Но ва га Ляў ко ва. Усіх 48 асоб.

Не ві ду чыя і сла ба ві ду чыя ла дзяць су стрэ чы з роз ных на год, ад зна ча юць Дзень 
бе лай па лач кі, ар га ні зу юць кра яз наў чыя эк скур сіі ў ці ка выя мяс ці ны на шай кра і ны 
(сё ле та па е дуць у го ры), па ез д кі ў кі но і тэ атр у Бе ла сто ку. Усёй гра ма дой хо дзяць 
на аў тар скія су стрэ чы ў га рад скую біб лі я тэ ку. Збі ра юц ца на спя ван не ка ля дак пе рад 
Раж джа ством Хры сто вым. Сё ле та бу дзе пе рад ве лі код нае ма ля ван не яек. За раз чле
ны гур т ка ПСН рых ту юц ца да пе ра вы ба раў. Мі ну лі ча ты ры га ды ад па пя рэд ніх. За гэ
ты час іх гур ток пад кі раў ні цтвам спа да ры ні Пліс (ра ней Ле а нюк) пра ца ваў ак тыў на.

19 са ка ві ка гэ та га го да за пра сі лі Ан ну Куч кін з Бе ла сто ка, якая ра ска за ла 
пра ды е тыч нае хар ча ван не і ўсе пад яе кі рун кам пад рых та ва лі смач ныя ві нег
рэ ты. На су поль ным ста ле бы лі яш чэ са лод кія хле ба бу лач ныя вы ра бы ды ка ва 
і гар ба та. На ку лі нар ныя кур сы пры е ха лі за ці каў ле ныя сла ба ві ду чыя асо бы з На
раў чан скай гмі ны ды прый шлі з Гай наў кі. Ме ра пры ем ства бы ло ўда лае. (яц)

ПЛЕ БІС ЦЫТ «ВІР ТУ АЛЬ НЫЯ ГУС ЛІ»
Ру шы ла XVI вы дан не ін тэр нэтпле біс цы ту «Вір ту аль ныя гус лі». Га ла са ван не 

па ча ло ся 18 са ка ві ка і пра доў жыц ца па 30 кра са ві ка. Гэ тым ра зам ін тэр наў ты са 
104 аль бо маў змо гуць выб раць са мую леп шую кру жэл ку 2018 го да з шы ро ка ра
зу ме тай фоль ка вай, тра ды цый най, эт ніч най му зы кай. Асаб лі вас цю фолькму зы кі 
з’яў ля ец ца шмат лі кая раз на від насць, ба гац це ін с пі ра цыі за ад но сты лі стыч ных, як 
і ге аг ра фіч ных. Ад тра ды цыі і кры ніц вя ско вых му зы кан таў па су час ную рокму
зы ку, фолькджаз і фолькме тал. Ад тра ды цый най поль скай су час най му зы кі (вя
ско вай і га рад ской) па ін с пі ра цыі бліз кі мі і да лё кі мі куль ту ра мі ўся го све ту. Ся род 
кам пактды скаў «Вір ту аль ных гус ляў» зной дзем усю раз на від насць і ба гац це му
зыч ных ду мак. Пер шым лаў рэ а там «Вір ту аль ных гус ляў» 2003 го да быў гурт «Ча
рам шы на» з Ча ром хі, які пе ра мог плас цін кай «Гу ляй, па куль час». У 2017 го дзе 
пер шае мес ца за ва я ва ла ка пэ ла з Ма лі шо ва за кам пактдыск «Вя ско вы джаз».

Га ла са ваць мож на на ін тэр нэтста рон цы http://www.ges le.folk.pl. У пле біс цы це 
ўдзель ні ча юць кам пактды скі з фоль ка вай, эт ніч най і тра ды цый най му зы кай, якія 
вы да ва лі ся ў Поль ш чы ў мі ну лым го дзе, а так са ма плас цін кі ай чын ных вы ка наў
цаў, вы да дзе ныя за мя жою. (ус)
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n Вольга Уладзіміраўна Шэўчук (злева), Галіна Канстанцінаўна Пяркоўская, Дарафей Фіёнік

— Ого! Ця бе ўсю ды так суст ра ка
юць? — ка жу з не ха ва най зай з д рас цю 
Дар ку Фі ё ні ку.

— А гэ та, тое... — ус мі ха ец ца ён у ад
каз, сам за ва ро жа ны кар цін кай. І з лю
бас цю ўзі ра ец ца на спа да рынь, што як 
ва вёр кі ўві ха юц ца ля ста ла.

На доб рую спра ву ўсё тут па ста рой 
звыч цы. Пуш чан скія лю дзі заў сё ды суст
ра ка юць гас цей ядой, асаб лі ва тых з да
лё кай да ро гі, тых да ра гіх і ча ка ных.

Праў да, На віц ка ві чы не за га ра мі 
і пры поль скай мя жы. Мяс ці на рас па ло
жа на на ра цэ Пра вая Ляс ная, сем кі ла
мет раў ад Ка мян ца. А мы за ві та лі ў Дом 
куль ту ры, што кра су ец ца на ся рэ дзі не 
вя ліз най вё скі, цэн т ра сель са ве та. Да пя
вунь з на род на га ка лек ты ву Ор лі ца. Яны 
пар т нё ры і сяб ры Му зея ў Сту дзі во дах.

— А вы ко фе ці чай бу дзе це піць? 
— пы та юць нас.

— Ка ву, ка лі мож на.
— Мож на, вя до ма мож на. Да ка вы 

шчэ і ча рач ку трэ ба...
— А я то гля джу і ду маю, ад куль вы 

гэ та ўсё да но сі це? — пе ра кі да ец ца слоў
цам сяб ра.

Усё ад бы ва ец ца во кам г нен на. Ця гам 
не каль кіх хві лін ужо ўгі на ец ца стол. На 
ім та лер кі з мя сам, з хат нім паш тэ там, 
з гур бай бу тэр б ро даў ды кіс ласа лод кія 
агу роч кі са сло і ка. Ад нак спа да ры ні зап
ра ша юць за стол з пэў ным хва ля ван нем:

— Каб ве да лі ра ней, што пры е дзе це, 
— ка жуць быц цам у ап раў дан не, — то 
лепш бы пад рых та ва лі ся. А так, не бы ло 
ка лі, усё бя гом, усё на ля ту! Вы ба чай це, 
ка лі што не так...

— Усё ёсць, усё як трэ ба, — ка жам.
Ну, чы стая се леб ра цыя на род най гас

цін нас ці!
Да ра фей як ніх то ра зу мее мо ву на род

ных звы чак і аб ра даў і да та го, ка лі ся
дзем за стол, вы ме пры ве зе ныя з да ро гі 
па да рун кі і аб да руе гас па дынь.

— Не трэ ба, не трэ ба! — ад ка жуць, 
пры ма ю чы са лод кія па да рун кі.

Я так са ма ду маю, што лепш не трэ ба! 
Вось на ля ту і мя не аб да ра ва лі да ве рам.

* * *
Спра ва ў тым, што ка лі збліз ку зір неш 

на праб ле мы пра цаў ні коў вя ско вых да
моў куль ту ры ў Бе ла ру сі, ды бам па ды ма
юц ца ва ла сы. Ся дзіш і доў га ду ма еш... 
як гэ та ўсё яш чэ кру ціц ца. На са мой 
спра ве не па він на ўжо іс на ваць ні на род
ных ка лек ты ваў, ні на род ных аб ра даў, ні 
майстркла саў па ру ка дзел лі. Ні чо га не 
па він на іс на ваць!

— Нам ска за лі пры ду маць та кія фор
мы дзе ян ня, за якія бу дуць гро шы, — па
чы на юць су бя сед ні цы, ды рэк тар Воль га 

Ула дзі мі раў на Шэў чук і ма стац кі кі раў
нік Га лі на Кан стан ці наў на Пяр коў ская. 
— Ба чы це, нам нель га ні дзе вы сту паць 
дар ма. Усю ды трэ ба за раб ляць гро шы. 
А ў вёс цы ся род сва іх лю дзей не пры ня
та, каб вы сту паць і ха дзіць з шап кай. Гэ
та над та со рам на. І не пана ша му.

У На віц ка ві чах як раз за вяр шыў ся га
ра чы час кар на ва лу. І мо ва тут не пра 
гуль біш чы і ўце хі, а пра пра ца ві ты час, 
ка лі ёсць маг чы масць пад за ра біць на 
да ні ну, якую ця гам го да трэ ба зап ла ціць 
уста но ве для дзяр жа вы. У На віц ка ві чах 
гэ та звыш ты ся ча до ла раў.

— Су ма за ле жыць ад коль кас ці на
сель ні цтва, — па яс ня юць нам. — А ўжо 
ў Ка мян цы, пры клад на, трэ ба за ра біць 
больш за ча ты ры ты ся чы до ла раў. Не 
спра віш ся, зак ры юць уста но ву. Та му 
дзень і ноч пры хо дзіц ца ду маць: дзе б 
яш чэ пад за ра біць які грош. Ды за мест 
зай мац ца фаль к ло рам, ча ла век ду мае 
пра чорт ве дае што. Вось, клі чуць за
баў ляць ту ры стаў на аг ра ся дзі бе! Дык 
ня ма вы ха ду. Ся да ем на сваю ма шы ну 
і едзем, дзе клі чуць — ці гэ та бу дзень, 
ці свя та.

Усё праз тую прак ля тую да ні ну!
— Каб нам дзяр жа ва да зво лі ла зай

мац ца сва ім дзе лам, — абу ра ец ца спа
да ры ня Га ля, — дык мы б столь кі зра бі лі 
для бе ла ру ска га фаль к ло ру! А так пры
хо дзіц ца ска каць на аг ра ся дзі бах...

У На віц ка ві чах ра зу ме юць ца ну сап
раў д на му фаль к ло ру і на род ным тра ды
цы ям. Хо піць па слу хаць пе сень Ор лі цы, 
у якіх ад люст ра ва ны дух ста ра жыт на га 
на сель ні цтва ад Бе ла веж скай пуш чы. 

Яму ня ма ме жаў і ідэ а ло гій. На ад ва рот, 
у моц ных, ак ра ша ных за ду мен най ме лан
хо лі яй на пе вах чу ваць га ла сы рэ гі ё на, 
у тым лі ку на шых пя вунь з Арэш ка ва. 
Сэнс па раў нан ня ў тым, што гэ тыя пуш
чан скія мяс ці ны спа лу ча ны ра кой Ляс
ной, якія вы ця кае з на ва кол ля Гай наў кі.

* * *
Так як і на Пад ляш шы, апош ні дзень 

ста ро га го да ў На віц ка ві чах на зы ва юць 
Га га ту хай. 

Гэ та над та пра ца ві ты дзень для пра
цаў ні коў вя ско ва га До ма куль ту ры. 
Та ды ка лек тыў Ор лі ца ідзе ў на род, сы
граць «Шчад ру ху», спек такль на ас но ве 
мяс цо вых аб ра даў са спе ва мі, з ка зой 
і на ва год ні мі па жа дан ня мі.

— Нам то ка жуць ска каць з 31 снеж ня 
на 1 сту дзень, — прыз на юц ца спа да ры
ні, — і гэ та не тое, бо яш чэ пост. А ўжо 
ка лі ідзем дру гі раз, з 13 на 14 снеж ня, 
на строй як трэ ба, ба я ві ты, свя точ ны. Лю
дзі іх выг ля да юць, угаш ча юць, пла цяць 
гро шы. Спа да ры ня Га лі на ўспа мі нае як 
са ма пе ра ап ра ну ла ся за цы ган ку. А ў іх 
ра ё не мно га цы га ноў па ся лі ла ся.

— Цы га ны ў мя не ма лай цы! — ад зна
чае. — Яны суст ра ка юць Но вы год адзін 
раз, паста ро му, з 13 на 14 снеж ня. Ну, 
і па па лі мы ў та кую ха ту да цы га ноў. 
А там мо жа ча ла век якіх 50 гас цюе, ды 
ўсё жа рыц ца, шква рыц ца, па рыц ца. 
А ў мя не дзі цят ка на ру ках. Я зай ш ла 
і ка жу гас па да ру:

— Здо ров Ва ся! Ро бы хры сты ны, бо 
ў мэ нэ на ру ках твоя ды ты на!

А ён кры чыць: — Я з то бою нэ спав!
— А ў мэ нэ сві де те лі е, — я на гэ та. 

Усе гля дзяць і ча ка юць, што бу дзе. Та ды 
за хо дзіць у ха ту пяць ча ла век, з ка зою 
і да вай ска каць. То яны бы лі ўжо та кія 
ра ды, што не ра ска заць. Бо мы прый шлі 
іх цы ган скую сям’ю пры ві таць. Ой, так 
ужо яны нас бла го да ры лі, гро шы да лі 
і цу кер кі, і ві но.

— Для іх гэ та бы ла гор дасць, — пад
так вае спа да ры ня Воль га. — Яны ве
да юць, як мы тут пра цу ем, якія ў нас 
да сяг нен ні. Пас ля гэ та га зда рэн ня ста лі 
пры хо дзіць іх дзе ці ў дом куль ту ры на 
рэ пе ты цыі спе ваў. А га ла сы ў іх огого! 
Ад пры ро ды. Ды ве да е це, мы неш та пе
ра мя ня лі ў леп шы бок, та ко га не бы ло 
ра ней...

— А яны пра ва слаў ныя!
— Пра ва слаў ныя, пра ва слаў ныя, 

— чу ем у ад каз. — І зу сім пару ску не 
раз маў ля юць, толь кі пацы ган ску і пана
ша му.

— А вы тыя гро шы, што за ка ля да ва лі 
на Га га ту ху, так са ма ад да лі для дзяр жа
вы? — вяр та ю ся да раз мо вы пра вы жы
ван не вя ско вай куль ту ры.

— А як жа! Му со ва бы ло ад даць. На 
дру гі дзень ра ні цай нам ужо паз ва ні лі 
і спы та лі пра за ро бак. Ад ра зу трэ ба бы
ло ўсё за нес ці і зап ла ціць у ка су. От, то 
та кія дзе ла...

— Та ко га то я яш чэ не ба чыў, — здзіў
ля ец ца Да ра фей, — каб ад ка ляд ні каў 
за бі ра лі гро шы...

(пра цяг бу дзе) 
vТэкст і фота 

Ганны КАНДРАЦЮК

Ар лі цы 

з На віц ка віч


