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IX Бульбафэст у Ліпінахè4

Памяць пра жыдоўè9

— Які ўплыў на выбух Другой сусвет
най вайны мелі вынікі Першай сусветнай 
вайны, Версальскія і Рыжскі дагаворы?

— У еўрапейскай гістарыяграфіі ёсць 
погляд што Версальскі дагавор ствараў 
асновы для чарговага канфлікту. Еўра
пейскія праблемы былі так уладкаваныя, 
што найбольшыя краіны, як Нямеччына 
ці Расія, не былі гэтым задаволены. Але 
калі вызначыць дату пачатку Другой су
светнай вайны, то кожны народ бачыць яе 
паіншаму. Для чэхаў цалкам абгрунтава
най датай з’яўляецца верасень 1938 года, 
калі са згоды саюзнікаў наступіў падзел 
Чэхаславакіі паміж Нямеччыну, Венгрыю 
і Польшчу; Польшча сама ўзяла ўдзел 
у гэтым падзеле. Для чэхаў гэта чорная 
дата ў іхняй гісторыі. Для палякаў, вядома, 
пачалася вайна 1 верасня, для шматлікіх 
народаў Савецкага Саюза гэта 21 чэрвеня 
1941 года. Амерыканцы адзначаюць гэта 7 
снежня 1941 года — гэта для іх пачатак вай
ны. Ніхто ў нас не прыглядаецца, як гэта 
бачыцца народамі Азіі, напрыклад. У кітай
скай гістарыяграфіі гэта 1931 год, японская 
агрэсія — самая чорная дата; няма ніякага 
сумнення, што пачалася трагедыя кітайска
га народа, пачатак вялікай трагедыі, калі 
японцы адарвалі паўночнаўсходнюю част
ку гэтай краіны і стварылі марыянетачнаю 
дзяржаву Маньчжоуго. Калі глянем у нейкі 
куток свету, там інакш гэта разглядаюць. 
Скажам, у Індакітаі, у Інданезіі, зусім паін
шаму глядзяць на гэты агульнасусветны 
канфлікт. Некаторыя народы нават не раз
глядаюць агрэсію Японіі на тыя тэрыторыі 
як агрэсію, толькі як вызваленне зпад аку
пацыі еўрапейскіх імперый.

— А ў нас канкрэтна: якую ролю адыг
рывала г.зв. рыжская мяжа, але не 
толькі рыжская, бо ж і Памор’е ці, як 
гэта немцы называлі Вартэнланд — Вель
капольска, таксама не па душы немцам 
дасталіся Польшчы.

— Пачнем з рыжскай мяжы. Яна была 
вымушана на савецкай Расіі вынікам 
польскасавецкай вайны. Але ў Расіі яе ў са
праўднасці ніколі на адобрылі. Падпісвалі 
з Польшчай усялякія дагаворы пра мірнае 
суіснаванне, але складана знайсці нейкае 
адабрэнне рыжскай мяжы. І ўся дзейнасць 
Савецкага Саюза была накіравана на тое, 
каб змяніць гэты тэрытарыяльны кшталт. 
Ці царская Расія, ці савецкая Расія — пага
джаліся на этнічныя межы; тое, што сёння 
называецца Рускім мірам — Украіна і Бела
русь у межах маскоўскага цэнтра. На захад 
ад яго магла быць Польшча. І керзанская 
лінія, якую вызначыла камісія Лігі нацый 
пад кіраўніцтвам брытанскага палітыка, 
поўнасцю супадала з пунктам гледжання 
маскоўскага палітычнага цэнтра. Калі гава
рыць пра рыжскую мяжу, то яна стварала 
добрыя магчымасці ўплыву на сітуацыю 
ў Польшчы з боку Савецкага Саюза. Тут 
было пяць мільёнаў украінцаў, два мільёны 
беларусаў. Зразумела, што сярод украінцаў 
і сярод беларусаў так ці інакш лёгка было 
знайсці сілы, якія думалі пра сепаратызм, 
пра адрыў ад Польшчы. Тым больш, што 
спрыяла таму і польская палітыка ў адно
сінах да нацыянальных меншасцей, зусім 
незразумелая, накіраваная на асіміляцыю, 

канцэпцыя спозненая прынамсі на сто 
гадоў. Яшчэ ў ХІХ стагоддзі можна было 
разважаць нешта такое як асіміляцыя 
і дзяржаўнымі сродкамі купіць прыхіль
насць нейкіх этнічных рухаў. Але пасля Пер
шай сусветнай вайны, калі праз Усходнюю 
Еўропу правалілася хваля нацыяналізмаў, 
гэта стала немагчымым. Перш за ўсё, 
так украінцы, як і беларусы рабілі спробы 
стварыць сваю дзяржаву; украінцы нават 
далёка пайшлі — стварылі арміі, якія зма
галіся за гэту дзяржаву. У беларусаў гэта 
горш атрымалася; усё такі была спроба 
стварэння дзяржавы. Ідэя сваёй дзяржа
вы ўжо існавала, яе не праігнаравалі нават 
бальшавікі, ствараючы Беларускую Савец
кую Сацыялістычную Рэспубліку. І таму, 
менавіта, лёгка было ўплываць на настроі 
сярод грамадства і беларускага, і ўкраінска
га ў Польшчы з боку савецкага кіраўніцтва; 
гэтыя ўплывы заўсёды былі, так ці інакш. 
Крыху інакш гэта выглядала ў настроях на 
Беларусі і Украіне, аднак цягам міжваенна
га дваццацігоддзя былі вялікія магчымасці 
ўплыву.

Калі гаварыць пра заходнія межы Поль
шчы, то трэба сказаць, што Веймарская 
Рэспубліка ніколі не прызнала існавання 
Польшчы ў такіх межах; нямецкая прапа
ганда гаварыла пра Польшчу як пра часо
вую дзяржаву. У Веймарскай Рэспубліцы 
існаваў рэвізіянізм з пачатку да канца. Калі 
падпісалі дагавор пра гарантыю заходніх 
межаў Нямеччыны ў Лакарна ў 1925 го
дзе, Германія гарантавала межы Францыі 
і Бельгіі, але не было ніводнай згадкі, што 
ёсць гарантыі межаў з Польшчай. У 1925 го
дзе сусветнае грамадства моўчкі прыняло 
да ведама, што Нямеччына будзе змагац
ца за змену сваіх усходніх межаў. Калі да 
ўлады дайшоў Гітлер, ён меў іншую канцэп
цыю — у 1934 годзе дайшло да пагаднення 
паміж Польшчай і Нямеччынай; Германія 
прадбачвала, што Польшча будзе ўвахо
дзіць у нямецкую зону ўплываў. Так гэта 
нават на Захадзе разглядалі, што Польшча 
стане сферай нямецкіх уплываў. Польшча 
ніколі не пайшла так далёка, каб лічыць 

яе нямецкай зонай. Так гэта 
аднак бачылася, асабліва 
ў 1938 годзе, калі Польшча 
далучылася да нямецкіх тэры
тарыяльных змен у Чэхасла
вакіі. У 19381939 гадах была 
яшчэ нямецкая прапанова 
Польшчы за невялікія тэрыта
рыяльныя ўступкі далучыцца 
і стаць сатэлітам Нямеччыны, 
так як стала Венгрыя, далей 
Румынія, Балгарыя, і харваты, 
якія вельмі імкнуліся адарвац
ца ад Югаславіі і шукалі саюзу 
з Нямеччынай.

Яшчэ адна справа, якую 
варта заўважыць: усе меншыя 
народы незадаволеныя выні
камі Першай сусветнай вайны, 
якім не ўдалося збудаваць 
сваіх дзяржаў, напрыклад 
украінцы, таксама беларусы, 
глядзелі на Берлін. Украінскія 
нацыянальныя дзеячы з па
ловы 1930х гадоў разглядалі 

гэты варыянт — Нямеччына была для іх 
надзеяй. Калі прагледзець тую ўкраінскую 
прэсу, якая легальна выходзіла ў Польш
чы, у 19381939 гадах усе прамовы Гітлера 
былі перакладзены на ўкраінскую мову 
і публікаваліся ў газетах; там надзея на 
Нямеччыну была вялікая. І беларускія 
дзеячы з Польшчы, якія спачатку быццам 
супрацоўнічалі з польскай уладай, як Акін
чыц, Казлоўскі, у канцы 1938 і пачатку 1939 
года шукаюць кантактаў з Берлінам. Там іх 
ахвотна прымаюць, там з імі ахвотна гаво
раць. Немцы мелі сваю канцэпцыю — яна 
супадала са спадзяваннямі і з боку белару
скіх дзеячаў. Практыка палітыкі ў Польшчы 
і Савецкім Саюзе некаторым падказвала, 
што калі працягнецца перыяд асіміляцыі 
ў Польшчы ці сталінскай палітыкі ў Бела
русі, то беларусы папросту знікнуць як бе
ларуская супольнасць — стануць часткай 
польскай ці расійскай нацыі, затрацяць 
сваю культурную адметнасць — такія былі 
высновы назірання палітыкі ў Польшчы ці 
ў Савецкім Саюзе. Варта прыгадаць, што 
ў Савецкім Саюзе пасля пэўнага эксперы
менту з беларусізацыяй у 1920х гадах, 
у канцы 1930х гадоў папросту вымарда
валі фізічна ўсю нацыянальную эліту; 90% 
беларускіх пісьменнікаў і вучоных тады за
гінула. Таму такія высновы, каб шукаць са
юзніка. Не бачылі беларускія ці ўкраінскія 
дзеячы такіх саюзнікаў на захадзе Еўропы; 
там шукалі кантактаў з Савецкім Саюзам, 
з Гітлерам. Заходнія дэмакратыі адобрылі 
ліквідацыю аўстрыйскай дзяржаўнасці, 
ліквідацыю чэхаславацкай дзяржаўнасці 
ці тэрытарыяльныя змены, якія немцы пра
водзілі яшчэ да 1939 года. Усе пастановы 
і абмежаванні, якія былі вынікам Версаль
скага трактату, немцы ігнаравалі, а Захад 
гэта адабраў. І выснова магла быць такая, 
што адзінай дзяржавай, якая дае надзею 
на змены, была гітлераўская Нямеччына. 
Таму нельга ігнараваць гэтага факту, што 
шмат хто ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе 
чакаў такіх змен. Толькі ніхто не спадзя
ваўся, што прыйдзе так дзікі, так жахлівы 
рэжым, як гэта фактычна сталася ў час 

нямецкай акупацыі; такога чагось, такога 
зверства, якое прыйшло ва Усходнюю Еўро
пу з нямецкай арміяй, з нямецкай уладай, 
ніхто не спадзяваўся.

— А калі ўспыхнула гарачая вайна, тут 
у верасні 1939 года, чым можна патлума
чыць пасіўныя паводзіны альянтаў Поль
шчы: ці яны ведалі, што лёс Польшчы 
ўжо наканаваны і ці варта ў гэта ўмешвац
ца, што яны прыступілі да вайны даволі 
сімвалічна?

— Было двух саюзнікаў Польшчы. Пер
шы, найважнейшы, гэта Францыя, якая 
падпісала з Польшчай у 1921 годзе нешта 
накшталт трактату. Калі больш дакладна 
прачытаць гэты трактат, то Францыя не 
мела ніякіх мілітарных абавязацельстваў 
адносна Польшчы. Францыя мела абавя
зак памагаць Польшчы — матэрыяльна, 
пастаўляць зброю, палітычна падтрымлі
ваць, але не было мілітарнага абавязку. 
Пасля назіраем нешта такое, з французска
га пункту гледжання, што саюз з Польш
чай ставаўся штораз больш нявыгадным. 
Францыя хацела збудаваць тут, на ўсходзе 
Еўропы, нейкі блок дзяржаў, які б заступіў 
Расію. Расія ў Першую сусветную вайну 
была галоўным саюзнікам Францыі. Ра
сіі не стала, стаў Савецкі Саюз, у ідэйнай 
апазіцыі да цэлага свету, і для Францыі 
ён не мог быць партнёрам. Таму Францыя 
імкнулася стварыць саюз такіх краін як 
Югаславія, Румынія, Чэхаславакія і Польш
ча. Але польскачэхаславацкі канфлікт не 
дазваляў стварыць такі саюз. Канфлікт, 
зусім мала важны з пункту гледжання 
еўрапейскай палітыкі, псаваў усю француз
скую канцэпцыю. У канцы 1920х гадоў 
у Францыі з’явіліся пацыфісцкія настроі. 
Гэта зразумела: французы патрацілі ча
тыры мільёны людзей, з фронту пасля 
Першай сусветнай вайны вярнуўся мільён 
інвалідаў, пакалечаных фізічна і псіхічна. 
І французы пабачылі, што ўсё ж такі мож
на жыць, віно піць, весяліцца. Французы 
марылі, каб ніколі больш вайны. Такія 
настроі выступалі таксама і ў Англіі, можа 
не ў такім маштабе, але выступалі. Кожны 
ўрад лічыўся з тым, што калі падыме ваен
ную рыторыку — ці то ў Англіі, ці ў Францыі 
— ніколі не будзе адобраны ў дэмакратыч
ных выбарах. Таму кожны ўрад мусіў ста
рацца не дапусціць да вайны.

— Мусілі рабіць пад электарат.
— Так, таму палітычныя канцэпцыі 

— і французскія, і англійскія — ішлі ў напрам
ку пагаднення з усімі, абы пазбегчы вайны. 
Францыя ў канцы 1930х гадоў фактычна 
ўжо не вяла сваёй палітыкі. У канцы 1930х 
гадоў Францыя мела абавязацельствы 
і адносна Польшчы, і Чэхаславакіі. Толькі 
французскі ўрад ведаў, што нічога з гэтага 
не атрымаецца, што калі нейкі крызіс ус
пыхне на ўсходзе Еўропы, то ўрад не атры
мае адабрэння з боку свайго грамадства, 
не пашле сваёй арміі. Французы шукалі 
саюзу ўжо нават з савецкай Расіяй. У 1938 
годзе, у самы жахлівы генацыд у Савецкім 
Саюзе, французы заключаюць нейкія да
гаворы з Расіяй, напрыклад, як супольна 
абараніць Чэхаславакію. З геаграфічнага 

Так набліжалася вайна
Размова з прафесарам Яўгенам МІРАНОВІЧАМ з Універсітэта ў Беластоку.
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Сваімі вачыма

Гос ці з Сі ле зіі

Не ра дуе
Ус пом ніў ся 
ста ры доб ры 
анек дот. Праў
да, ён на столь
кі фі ла соф скі 
і глы бо кі, што 
і анек до там 

яго наз ваць не як язык не па ва роч ва ец ца. 
Наз ваць на ву чан нем, так са ма не зу сім па
суе. Муд рас цю ўзвя лі чыць, зноў жа не як 
не хо чац ца, бо гэ та бу дзе за над та ра зум на, 
су ха і за нуд на. Тактак, не ка то рыя ві ды муд
рас ці так са ма бы ва юць за нуд ны мі... Ну, ды 
не пра гэ та за раз. Пра гэ та дру гі раз рас па
вя ду. А за раз лепш пра той анек дот.

Спра ва, зна чыць, бы ла так. Ідзе не як 
па го ра дзе пас ля на ва год ніх свя таў сум
ны муж чы на і цяг не за пра ва ды за са бой 
ёлач ную гір лян ду. Твар увесь у апа тыі, ня
го ле ны, по гляд па тух лы, хму ры, ды хан не 
цяж кое, слі ны гор кія. Та му разпо раз сплёў
вае на зям лю. За хо дзіць у ма га зін, дзе да 
Но ва га го да на бы ваў тую гір лян ду, і глу хім 
го ла сам па ве дам ляе:

— Я ха чу вяр нуць ва шу гір лян ду на зад. 
Яна яш чэ на га ран тыі. За бя ры це.

— А што зда ры ла ся, — вет лі ва ці ка віц ца 
за гад чык ма га зі на. — Яна што, не пра цуе?

— Ды не, пра цуе нар маль на, — ад каз вае 
муж чы на.

— Ні чо га та ды не ра зу мею, — здзіў ля ец
ца пра да вец. — А ча му ў та кім ра зе вяр та
е це?

— Пра цуе, але ўжо не ра дуе, — тлу ма
чыць муж чы на.

Не ве даю, чым там у іх усё за кон чы ла ся 
ў ма га зі не, анек дот пра гэ та за моў ч вае. 
Апо вед аб ры ва ец ца ў са мым раз га ры па
дзей. Ну, на тое ён і анек дот.

А вось што ты чыц ца мя не, то я б на мес
цы за гад чы ка ма га зі на ўзяў бы гір лян ду на
зад, і гро шы муж чы ну вяр нуў бы. Хай хоць 
бу тэль ку га рэл кі на іх на бу дзе. Мо жа тая 
ўзра дуе. Для пад няц ця наст рою паў літ ра 
га рэл кі — амаль бяс п рой г рыш ны ва ры янт, 
ха ця, бы вае, у вель мі скла да ных ду шэў ных 
па ку тах і цэ лы літр не да па ма гае.

Я, вы кон ва ю чы аба вяз кі на зі раль ні ка 
на гэ тых вы ба рах, ус пом ніў гэ ты ста ры 
анек дот, пра а на лі за ваў шы ўба ча нае ў се
ці ве і ў рэ аль ным ва ры ян це. Я за раз ка жу 
пра пі ке ты па збо ры под пі саў іні цы я тыў
ны мі гру па мі апа зі цый ных прэ тэн дэн таў 
на кан ды дац кія мес цы. Праў лад ныя 
кан ды да ты не асаб лі ва спя ша юц ца та
кія пі ке ты пра во дзіць. А на вош та? Яны 
ўпэў не ныя ў ста ноў чым для ся бе вы ні ку 

вы ба раў. І гэ тая ўпэў не насць не бес пад
стаў ная.

Ну, дык пра апа зі цый ныя пі ке ты. Дзя ку
ю чы вы ба рам яны ста лі маж лі выя. О, коль
кі я пра ста яў у па доб ных пі ке тах за сваё 
жыц цё! На ля це лі ўспа мі ны пра тое, як гэ та 
бы ло, і па раў нан ні, як гэ та за раз. На пер шы 
по гляд ад роз нен няў няш мат. Толь кі вось 
неш та не тое. Ну сцяг той са мы, і ло зун гі, 
і за да чы, і на ват лю дзі ста яць усё тыя ж. 
А што не так — не пай му. І толь кі пас ля да
пет рыў. Не ра дуе...

Ну, не ра дуе! Як та го му жы ка з гір лян
дай. Ні бы та ўсё пра цуе, але ўжо не ра дуе...

Вось ра ней ра да ва ла та кое ві до віш ча, 
а за раз ужо не. Ці то дос ве ду больш ста ла, 
ці то ве ры менш?! Ці стом ле насць ляг ла 
на пле чы, ці ад чай, ці рас ча ра ван не? Ну 
вось хоць ты вазь мі паў літ ра га рэл кі, каб 
па ляг чэ ла, дык і гэ та га нель га! Дак та ры 
за ба ра ні лі! І тут аб лом! І каб так аб ла мац ца, 
трэ ба, каб вель мі моц на не па шан ца ва ла, 
і не адзін раз...

Ну, ка лі і гэ та га нель га, то трэ ба та ды 
вы ка заць хоць па ру слоў за хап лен ня ты мі, 
хто пра цяг вае ста яць там, пад бе лачыр
во набе лы мі сця га мі. Пры чым вы каз ваю 
шчы ра і аб ду ма на. Яны доб ра ве да юць, так
са ма як і іх праў лад ныя суп ра ціў ні кі, чым 
скон чац ца гэ тыя вы ба ры. І боль шасць з іх 
на ват не кан ды ду юць, а толь кі ўва хо дзяць 
у іні цы я тыў ную гру пу. Але ста яць. А ча му?! 
Бо нех та ж му сіць тут ста яць!!!

Яны доб ра ве да юць і тое, што на ват 
у су свет най дэ ма кра тыч най су поль нас ці іх 
ма ла хто заў ва жыць. У па раў нан ні з сус вет
ны мі праб ле ма мі, ці хоць на ват з су сед нім 
ук ра ін скара сій скім кан ф лік там, бе ла ру скія 
спра вы зда юц ца не пер ша чар го вы мі. Ды 
яны і ні ко лі не бы лі пер ша чар го вы мі, ка лі 
ка заць шчы ра! А за раз дык і па даў на!

І ўсе гэ та доб ра ра зу ме юць. Але яны 
ста яць! Бо неш та ж трэ ба ра біць! Ра біць ак
тыў на. Удзель ні чаць, то ак тыў на. Не ўдзель
ні чаць, то так са ма ак тыў на. У ад роз нен ні 
ад кры ку ноў, якія не па ды ма ю чы ся з ка на
пы, аб га вор ва юць кож нае іх дзе ян не і не 
шка ду юць не га тыў ных адз нак. Да лі но выя 
тэх на ло гіі тым кры ку нам та кую за ба ву, як 
ін тэр нэт. Ця пер мож на гаў каць без ад ры ву 
азад ка ад крэс ла...

Та му бя ру і іду ту ды зноў, дзе лу нае бел
чыр во набе лы сцяг і ста яць лю дзі, якія неш
та ро бяць...

Хоць гэ та ўжо і не ра дуе. Па куль што не 
ра дуе. А як там да лей кар та ля жа, а хто яго 
ве дае... vВік тар СА ЗО НАЎ

Ідэя „Поль ш ча пад кры жам” — вель мі 
ін т ры гу ю чая! Ак цыя, зас на ва ная на ёй, 
якая аха пі ла мно гія га ра ды ў мі ну лыя 
вы ход ныя, саб раў шы ты ся чы вер ні каў, 
бе зу моў на, уба чыць сур’ ёз ны са цы я ла
гіч ны ана ліз. Га вор ка пра дзя сят кі, ка лі 
не сот ні, ты сяч лю дзей, якія ў рэ лі гій ным 
ак це зноў да ве ры лі жыц цё Хры сто ва му 
кры жу і яго бяс с п рэч ным каш тоў нас цям. 
Крыж? Я да яго ні чо га не маю. Па ва жаю 
яго ную сім во лі ку. Я не маю ні чо га да яго 
руп лі ва га аба жан ня. Ка лі б усё нат х ня ла 
не пе ра а доль ная па трэ ба ў ка лек тыў ным 
удзе ле, спан тан ная пра я ва ве ры ... Эх, ка лі 
б! Я пі шу гэ тыя сло вы све жа, та му не маю 
поў на га ра зу мен ня та го, што дзе ян не ме ла 
на мэ це рас крыць або ас вят ліць. На коль кі 
гэ та бы ло звя за на з іх ві да воч ным са ю зам 
— і на коль кі цу доў на ажыў ле най рэ лі гій нас
цю ма іх зем ля коў. У ад ным я ўпэў не ны, 
што лепш мне ўба чыць іх пад... прэн ге рам. 
Ня хай яны раск ры юць усе свае (ча ла ве
чыя ці на цы я наль ныя?) гра хі, усе гэ тыя 
за га ны, бяз дзей насць. Ня хай яны са ма бі чу
юц ца. Не а ба вяз ко ва фі зіч на. Для іх да стат
ко ва зра біць на дзей ны аг ляд сум лен ня. 
Факт, гэ та па тра буе шмат муж нас ці і на ват 
ней кай ду хоў най не па хіс нас ці, што з’яў ля
ец ца са мым скла да ным. Я гэ та ве даю, але 
трэ ба па ста ян на спра ба ваць пе ра а до лець 
цы віль ную ба яз лі васць.

Ска жам пра ма: ня гле дзя чы на ілю зор
насць та ко га знеш ня га па рад ку і ад нос на га 
роск ві ту, ка лек тыў ны стан унут ра най тры
вож нас ці ста но віц ца ўсё больш прык мет
ным. Гэ та ня выз на ча ны стан. Пад ступ ны — 
та му што не наз ва ны. Амаль неп рык мет ны, 
бо то чыць пад ка рой свя до мас ці. Гэ та як 
ка ра ед, які ці ха, амаль бяз боль на то чыць 
у на шай пад с вя до мас ці цём ныя ка лі до ры 
стра хаў, вы кус вае ў ёй на ступ ныя ка мо ры 
і мно жыц ца, з ня пэў нас цю заў т раш ня га 
дня, рас ча ра ван нем, бяз мэт най аг рэ сі яй. 
Гэ та заў важ на, та му што гэ та бач на праз 
ускос ныя зна кі. Про ста чы тай це на ві ны 
са све ту, з Поль ш чы. Про ста па слу хай це, 
што сён ня га во рыц ца, але ў пер шую чар гу, 
як гэ та ска за на. Тут на ту раль ныя зно сі ны 
з вы ка ры стан нем вы раз ных па няц цяў за
мя ня юць ту ман ную мо ву эк ст рэ маль ных 
эмо цый. Яны па ля ры зу юц ца ва ўсё больш 
эк ст рэ маль ных пог ля дах. На цы я на лізм, 
ксе на фо бія, фа шызм і ра сізм і, на рэш це, 
нац коў ван не ад на го да ад на го, фа на бэ ры
стасць і жор ст касць паў ся дзён на га жыц ця 
— гэ та толь кі ўскос ныя прык ме ты тры во гі 
лю дзей, якія іх зжы ра юць. Ад нак мы на ват 

не спра бу ем 
гэ та га ды яг
на ста ваць. Ці, 
пад па рад коў ва
ю чы ся пер ша
па чат ко вым ін
стын к там, якія 
за гад ва юць нам іг на ра ваць не наз ва нае, 
мы паз баў ля ем ся тур бо ты. Та му што не наз
ва нае ў «мен таль най» рэ аль нас ці не іс нуе. 
Гэ та та кое спрыт нае ўхі лен не, але яно ні
чо га не вы ра шае. Бо ж праб ле ма, ка лі яна 
вы яў ля ец ца, на ват ка лі яе іг на ру юць, за ста
ец ца праб ле май. Пы тан не толь кі ў тым, ці 
даз ва ляе наш стан ве даў вы зна чыць гэ та? 
Ча сам гра мад ствы не з’яў ля юц ца ін тэ лек
ту аль на кам пе тэн т ны мі, каб ба чыць праб
ле му ці гру пу праб лем. Ча сам прыз нан не 
і выз на чэн не са мо па са бе ні чо га не вы ра
шае, та му што іх пры чы на і пас ля доў нас ці 
не цал кам вы ву ча ны. Ін шы мі сло ва мі, мы 
су праць іх без да па мож ныя... зза не да хо пу 
ве даў. Толь кі ве дан не аб не ву цтве та кое ж 
ма гут нае, як і са мо ве дан не. Ад нак мы 
ад да ем пе ра ва гу паз бя гаць та ко га суп раць
ста ян ня. Гэ та на ват зда ец ца быць куль тур
най звыч кай, якая вы ка ры стоў ва ец ца ад 
сві тан ня ча ла ве цтва. Не за быў ная так са ма 
сён ня. На пры клад, у пры мі тыў ных куль ту
рах, каб уз мац ніць эфект паз бя ган ня, ён 
ча ста быў уз моц не ны моц ны мі та бу. Якім 
бы та бу не наз ваць, гэ та бы ла звы чай ная 
і ў мно гіх вы пад ках раз бу раль ная змо ва 
ці шы ні, па ру шэн не якой па гра жа ла вык лю
чэн нем з гра мад ства і на ват смер цю бун
та ра. Ад нак фун к цыю та бу ў фар мі ра ван ні 
і раз віц ці пер шас ных су поль нас цей нель га 
не да а цэнь ваць. Ан т ра по ла гі яш чэ не да
стат ко ва рас шыф ра ва лі яго сэнс. У наш 
час гэ та так са ма іг рае важ ную, ха ця і менш 
яс ную ро лю. Маг чы ма, гэ та ін стын к тыў ны 
рэ гу ля тар праз мер на буй на га раз віц ця, 
та ко га ўспры маль на га да па лом кі, што 
пры во дзіць да ра ды каль на га вяр тан ня да 
зы ход най кроп кі. Да ста ну дзі кун ства? Да 
пер ша па чат ко ва га ха о су? Та кіх рэ гу ля та
раў больш. Рэ лі гія, асаб лі ва ў сва ёй фун да
мен та ліс ц кай пра я ве, якая пе ры я дыч на 
вы хо дзіць на пер шы план ва ўсіх кан фе сі
ях, з’яў ля ец ца та кім рэ гу ля та рам неў тай ма
ва на га пра грэ су. Сён ня «та бу» на зы ва юць 
эфек там рас сей ван ня праб ле мы. Пе да фі
лія ся род ка та ліц кіх свя та роў, іх ча стыя 
па ру шэн ні цэ лі ба ту, рас пу ста? Гэ та не праб
ле ма Кас цё ла, але ін ды ві ду аль ныя і вель мі 
па гар джаль ныя ча ла ве чыя зда рэн ні... 

vМі ра слаў ГРЫ КА

Толь кі ад на 
праб ле ма

Апош нія вы ход ныя пра вёў я са сва ёй 
бліз кай сям’ ёй з Сі ле зіі. Мая два ю рад
ная ся стра не бы ла ў ма ім Доў гім Бро
дзе звыш трыц ца ці га доў. Па быў ка на 
вяр стоц кіх мо гіл ках, на ма гі лах дзе да 
і ба бы, на вед ван не ма іх баць коў бы ло 
най важ ней шай для яе спра вай. Бы лі 
яны про ста ў за хап лен ні ад цар к вы 
ў Вяр сто ку і ад ра ман та ва най пля ба ніі, 
пра якую ўзгад ваў я ты дзень та му на зад 
у гэ тым мес цы. Пры го жае, во сень скае 
над вор’е, з шу мам дрэў і спе лас цю кве
так, ім г нен на ўво дзі лі нас у на строй су ці
ша нас ці і за ду мен нас ці. Раз маў ля ю чы, 
заў ва жы лі мы так са ма як ча ла век з уз
ро стам да ра стае да ра зу мен ня важ нас ці 
ся мей най і ча ла ве чай па мя ці, як важ нае 
быць са сва і мі баць ка мі ў ра дас ных 
і сум ных спра вах. Та го па тра буе про ста 
жыц цё. На фо не цар к вы на шы роз ду мы 
бы лі про ста пац вяр джэн нем важ нас ці 
ду хоў най сфе ры ў зям ной да ро зе.

Зра зу ме ла, што гос ці ха це лі як най
больш па ба чыць на на шым Пад ляш шы. 
Мар ш рут ван д роў кі склаў я так, каб не 
аб мі нуць Бель скаПад ляш ска га, Ор лі, Гай
наў кі, На раў кі, Мі ха ло ва, Суп рас лі. З май
го бо ку бы ло вель мі ці ка вым па чуць іх нія 
заў ва гі і на зі ран ні на конт на шай рэ ча іс
нас ці. Муж ма ёй ся стры пра цуе ша фё рам 
на гра мад скім тран с пар це ў Глі ві цах і, 
да яз джа ю чы да Бель ска, па ста віў мне 
про стае пы тан не: ча му ця гам га дзін най 
да ро гі з Бе ла сто ка мы на ша шы не суст
рэ лі ані вод на га аў то бу са? Ка му ні ка цый
нае вык лю чэн не про ста яму кі ну ла ся 
ў во чы, ма ю чы пры тым на ўва зе на пэў на 
дэ маг ра фіч ны і ка му ні ка цый ны па тэн цы
ял ка та віц каглі віц кай мет ра по ліі. Ця гам 
на шай ван д роў кі і на ін шых да ро гах не 
ўда ло ся нам па ба чыць аў то бу са. Жар таў
лі ва я ім тлу ма чыў, што аў то бу сы хі ба ад
ля це лі ў вы рай ра зам з бус ла мі, якія ўжо 
не пры но сяць дзя цей у наш ку ток све ту. 
Не бы ло так са ма зу сім ві даць лю дзей на 
ла вач ках. Толь кі ў Ры ба лах аку рат ад бы

ва лі ся бе ла ру скія да жын кі, якія сцяг ну лі 
на фэст усё на ва кол ле. Бе ла ру скія спе вы 
бы лі вель мі дас па до бы ма ім гас цям, 
так са ма як двух моў ныя над пі сы ў Ар лян
скай гмі не. Зра зу ме ла, што на ша раз мо ва 
пай ш ла пра ня мец кія над пі сы ў Аполь
скім ва я вод стве, дзе іх знач на больш. 
Ка лі мы тра пі лі ў Мі ха ло ва, на маё здзіў
лен не гос ці зат ры ма лі ся пе рад мяс цо вай, 
ня даў на збу да ва най ра ту шай і про ста 
сфот ка лі ся на фо не бу дын ка з га дзін ні ка
мі. Для іх ра ту ша ў та кой ма лой мяс цо вас
ці вык лі ка ла пы тан не ад куль тут гро шы, 
каб уз во дзіць та кія шы кар ныя збу да ван
ні. Я ім пат лу ма чыў, што бур га містр, ча ста 
зва ны ў на ро дзе «шэй хам», і гмі на ма юць 
шчас це, што на іх тэ ры то рыі ля жаць 
тру бы га зап ра во да «Друж ба» і гро шы 
за арэн ду зям лі трап ля юць у мяс цо вае 
са ма кі ра ван не. Ну і якас ная да ро га праз 
Кны шын скую пуш чу з част ко ва ро вар най 
да рож кай ледзь не ўвя ла ма іх спа да рож
ні каў у сап раў д ную эй фа рыю. «Але то му
сі ла каш та ваць», — кру ці лі га ло ва мі гос ці. 

Пры тым трап на заў ва жы лі так са ма, 
што не мі ну лі мы ані вод на га ра ва ры ста, 
а над вор’е про ста бы ло ство ра на для ро
вар ных па ез дак. Так са ма ў пад су ма ван ні 
ўра жан няў ад па ез д кі са мі ад зна чы лі аг
ра мад ную коль касць ку ку руз ных план та
цый на на шай зям лі. У іх ча гось ці та ко га 
вя лі ка га ня ма, бо збож жа выя куль ту ры 
там на да лей у па ша не. От, та кія на зі ран ні.

Сам Бе ла сток для ма іх гас цей спа да баў
ся сва ёй коль кас цю зе ле ні і па се я ных на 
каль ца вых раз вяз ках сла неч ні каў і па лет
ка мі на ту раль ных кве так. Тут го лас узя ла 
жа но чая эстэ ты ка, якая бе зу пын на фот ка
ла асаб лі вас ці бе ла стоц кіх кве так і дрэ ва
на са джэн няў. Мая ся стра про ста фа нат ка 
кве так і зё лак, бо іх ні ад па чын ка вы до мік 
у го рах про ста па та нае ў мо ры ўся ля кай 
рас лін нас ці. Ме на ві та ў ці шы ні гор на бі ра
юць яны сіл для зма ган ня з хва ро ба мі сён
няш ня га све ту. Муж чын ская част ка сям’і 
з іх нім сы нам, сту дэн там, здзіў ля ла ся 
коль кас цю аў та ко мі саў у на шым го ра дзе. 
Яны іх про ста па ча лі лі чыць, а над пі сы 
ў сты лі «толь кі ня мец кія аў то» вык лі ка лі 
ў іх про ста надз вы чай ную ці ка васць. «Ого, 
у нас ня ма та кой на сы ча нас ці аў та ко мі
саў», — га ва ры лі, спа зі ра ю чы на доў гі 
шэ раг «мер се дэ саў» на ко міс най ста ян цы. 
Ну і не маг лі нах ва ліц ца тых га рад скіх 
каль ца вых раз вя зак, якія даз ва ля лі ім бес
п раб лем на ру хац ца па го ра дзе. Праз год 
пла ну юць пры ехаць на Пад ляш ша на даў
жэй, чым на тры дні. Спа да ба ла ся.

vЯўген ВАПА
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«І бе ла ру саў, і па ля каў заў ж-
ды ад ноль ка ва хва люе і да-
ра гое сло ва «дзя куй», і не паў-
тор нае «dzię ku ję» 

— яш чэ раз пра гу чаў на па чат ку шмат люд
на га ме ра пры ем ства ў со неч навет ра ное 
над вор’е 8 ве рас ня на бе ла стоц кіх Плян тах 
верш Вік та ра Шве да (94 га ды), які быў пры
сут ны і пад піс ваў свае кні гі ра зам з ін шы мі 
«бе ла веж ца мі» асаб лі ва ма ла дым удзель
ні кам фэ сту. Ён жа і фе сты валь «Ар ты стыч
ныя су стрэ чы». Шмат га до вае пар т нёр ства 
па між Грод нам і Бе ла сто кам вы лі ла ся 
ў маш таб ны фе сты валь «Ар ты стыч ныя су
стрэ чы „Бе ла сток — Грод на”». Па тра ды цыі 
яр кае свя та між на цы я наль най друж бы 
га ра дыпаб ра ці мы пры ма юць на сва ёй 
тэ ры то рыі па чар зе. Сё ле та фе сты валь 
пра хо дзіў у Бе ла сто ку. Як звы чай на, так і сё
ле та, пра во джа ны па чар зе ў ста лі цах Гро
дзен ш чы ны і Пад ляш ша, Фе сты валь поль
скай і бе ла ру скай пес ні „Бе ла стокГрод на” 
пры цяг нуў на тоўп гле да чоў. На бе ла стоц кіх 
Плян тах бы лі крам кі з на род ным про мыс
лам, лі та ра ту рай і кам пактды ска мі. Перш 
за ўсё гэ та му зы ка гу ча ла са сцэ ны ў вы ка
нан ні дзе вят нац ца ці ан сам б ляў поль скай 
мен шас ці з Гро дзен скай воб лас ці і бе ла ру
скай з Бе ла сточ чы ны.

— Яр кае свя та між на цы я наль най друж
бы — фе сты валь «Ар ты стыч ныя су стрэ чы 
„Бе ла сток — Грод на”» 8 ве рас ня пры маў 
поль скі го рад Бе ла сток, — ін фар ма ва лі 
пас ля ў Грод не. — Са мыя яр кія та лен ты 
Пад ляш ска га ва я вод ства вы кон ва лі пес ні 
на бе ла ру скай мо ве, а ка ла рыт ныя, са ма
быт ныя ар ты сты Гро дзен скай воб лас ці 
ў сва ёй твор час ці прад стаў ля лі на цы я наль
ную поль скую куль ту ру. У пры го жым пар
ку, які па та нае ў квет ках і зе ля ні не, по бач 
з фан та нам, па на ва ла не ве ра год ная ат мас
фе ра доб ра су сед ства і ўза е ма ра зу мен ня. 
Шмат лі кія гле да чы га ра чы мі ап ла дыс мен
та мі ві та лі ўсіх без вык лю чэн ня ар ты стаў. 
Свя точ ны дзень быў на поў не ны твор чай 
ра дас цю, фе ер вер кам фар баў, гу чан нем 
ча роў ных га ла соў, па э зі яй і му зы кай ду шы 
адо ра ных аў та раў і вы ка наў цаў! Да рэ чы, 
свя та саб ра ла на ват тых гас цей, якія даў но 
жы вуць паза ме жа мі Поль ш чы, але за хоў
ва юць у сэр цы най леп шыя ўспа мі ны аб 
фе сты ва лі і ста ра юц ца ні ко лі яго не пра пу
скаць. На фе сты ва лі Гро дзен ш чы ну прад
стаў ля лі на род ны ан самбль „Га рад ні ца” 
з Грод на, на род ны ан самбль „Сток рот кі” 
з Бе ра ста віч чы ны, на род ны ан самбль „Гуд
скі гар мо нік” з Лід чы ны, на род ны тэ атр 
„Ма ту лі на пес ня” з аг ра га рад ка Жы том ля 
Гро дзен ска га ра ё на, на род ны ан самбль 
„За ра чан скія кры ніч кі” з вё скі За ра чан ка 
Гро дзен ска га ра ё на, са ліст кі на род най эст
рад най сту дыі «Міл ле ні юм» з Грод на. Упер
шы ню на свя та пры е хаў ду ха вы ар кестр 
«Po rech’e ViP band» з аг ра га рад ка Па рэч ча 
Гро дзен ска га ра ё на, які па ка рыў пры сут
ных вір ту оз ным вы ступ лен нем. Асаб лі вае 
за мі ла ван не ў гле да чоў вык лі ка лі ма лень
кія ўдзель ні кі ўзор на га ан сам б ля тан ца 
„Ра дун скія са ла вей кі” з Ра дун скай ся рэд
няй шко лы Во ра наў ска га ра ё на. Ну ма ры 
про ста зры ва лі ава цыі, пры хіль ні кі бе ла
ру скай і поль скай куль ту ры спя ва лі ра зам 
з ар ты ста мі і тан ца ва лі пад зна ё мыя ме ло
дыі. Фе сты валь са праў ды аб’ яд наў лю дзей 
— па ля каў і бе ла ру саў, ар ты стаў і гле да чоў, 
да рос лых і дзя цей. Тра ды цый на яр кім фі
наль ным акор дам свя та ста ла пес ня «Люб
лю наш край» у вы ка нан ні звод на га хо ру 
з бе ла ру скіх і поль скіх вы ка наў цаў.

Праў да, па да ба ла ся гле да чам ім п рэ за, 
дзе ля якой рэ зер ву юць ня дзе лю, каб ра
зам з сем’ я мі па слу хаць пры го жыя пес ні, 
па раз г ля дац ца па крам ках з на род най твор
час цю, на быць дыск з тво ра мі лю бі мых му
зы каў, па гар таць, а то і ку піць кніж ку. Асаб
лі ва пры цяг ваў не за мор скі па эт з Мо ра, да 
яко га па ды хо дзі лі з він ша ван ня мі і ці каў
нас цю. Бы лі та кія гле да чы і чы та чы, якія 
ма юць до ма біб лі я тэч кі з тво ра мі аў та раў 
з Бе ла сточ чы ны. І яны, бы вае, не вя до мыя 
аў та ру і жур на лі стам бе ла ру ска моў ных 

СМІ, якія маг лі б ска заць, што мо гуць пе ра
лі чыць кож на га свя до ма га бе ла ру са з Пад
ляш ша і ўсёй Поль ш чы. А та кія па дзеі як 
фэ сты Бе ла ру ска га гра мад скакуль тур на га 
та ва ры ства з’яў ля юц ца на го дай су стрэць 
іх — і вер ных вы ка наў цаў, і пра даў жаль ні
каў спад чын най пес ні, і тых, якіх яна пры
цяг вае. Про ста — су стрэц ца ся род сва я коў, 
род ных лю дзей. А та кое ме ра пры ем ства 
з ці каў нас цю на вед ва юць так са ма тыя, хто 
лю біць доб рую пес ню. Дзе гу чыць спеў, ту
ды ідзі — там лю дзі доб рыя сэр цы ма юць. 
Вя до ма, каб зрэ а лі за ваць та кую ім па зан
т ную суст рэ чу, не аб ход ная да та цыя (тут 
дак лаў ся Мі ністр унут ра ных спраў і ад мі
ніст ра цыі Поль скай Рэ чы Пас па лі тай). І да 
фі на лу, дзе пра гу чаць пес ні „Pięk na na sza 
Pol ska ca ła” ды «Люб лю наш край, ста рон ку 
гэ ту», гім наў, якія спя вае хор з усіх вы ка наў
цаў ды ўстаў шыя на но гі слу ха чы.

— Што ад чу ваю, ка лі гу чаць мае сло
вы вер ша ці ў пес ні? — ус мі ха ец ца Вік тар 
Швед. — Шчас це і хва ля ван не. Ра дасць, 
што мае сло вы кра ну лі лю дзей. Што вы ка
заў я ў вер ша ва ным рад ку дум ку так са ма 
ін шых бе ла ру саў, род ных мне лю дзей, якія 
шчы ра прыз на юц ца да бе ла руш чы ны 
і гор нуц ца да яе. А з Грод нам маю вель мі 
доб рыя кан так ты і ўспа мі ны. На пі са ла мне 
па ру вер шаў Люд мі ла Ке біч, пі са лі на мае 
сло вы пес ні гро дзен скія кам па зі та ры, меў 
я аў тар скія су стрэ чы, ра ды ё пе ра да чы, зня
лі тэ ле філь мы пра мя не і маю твор часць. 
Вель мі пры ем ныя і ін с пі ру ю чыя су стрэ чы.

— Зна ла я ва ша проз віш ча, — ка жа па
поль ску жан чы на, гар та ю чы кні гі для дзя
цей. — Але не ве да ла ў твар. Ой, як доб ра 
выг ля да е це! Гэ та ва шы кні гі. І для дзя цей 
пі ша це? А ці бы ла рэ дак тар ка Ра дыё Ра

цыя? Я слу хаю гэ тае ра дыё, мне ці ка ва 
чуць бе ла ру скую мо ву.

Пры ві та лі ўсіх пабе ла ру ску на мес нік 
стар шы ні ГП БГКТ Ва сіль Се гень і на
чаль нік ад дзе ла куль ту ры Гро дзен ска га 
аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та Воль га 
Баг да но віч.

— Дзя ку ем Бе ла ру ска му гра мад ска
куль тур на му та ва ры ству ў Поль ш чы за 
за пра шэн не на фэст. Мы так са ма ў Грод не 
пра во дзім су поль ныя фэ сты — і на Аў гу
стоў скім ка на ле, і свя та Ка зю каў, і фе сты
валь на цы я наль нас цей, ку ды зап ра ша ем 
і шчы ра ві та ем твор цаў з Бе ла сточ чы ны. 
Мы вель мі ра ды сяб роў скім су вя зям 
і га на рым ся маг чы мас ця мі, якія дае су
пра цоў ні цтва. Даз воль це пе ра даць мне 
ма лень кі па да ру нак праў лен ню БГКТ ад 
Гро дзен скай зям лі з на дзе яй на да лей шыя 
сяб роў скі ад но сі ны.

„Bo wszys cy Po la cy to jed na ro dzi na, 
sta ry czy mło dy, chło pak czy dziew czy na”, 
— гу ча ла ў вы ка нан ні спе ва коў з Бе ла ру
сі, але і пабе ла ру ску — «Ма ту лі на пес ня» 
(з Жы том лі). Вель мі хо ра ша вя лі суст рэ чу 
вя ду чыя з Грод на і з Бе ла сто ка (вель мі ўда
лы дэ бют на сцэ не Ган ны Ко мінч з Ра дыё 
Ра цыя).

— Вель мі паш час ці ла Га рад ку, — ві та ла 
га ра доц кі гурт Ган на. — Бо ёсць яш чэ шмат 
лю дзей, якія хо чуць спя ваць, але ёсць па
ка лен не му зы каў, ад якіх ма ла дыя мо гуць 
ву чыц ца, дзе спя ва юць му зы кі роз ных 
па ка лен няў.

— Доб ры дзень Бе ла сток, ві тае вас Га
ра док! — Ян ка Кар по віч, му зы ка, ані ма тар 

ХXVI Фе сты валь поль скай і бе ла ру скай пес ні „Бе ла сток — Грод на”

куль ту ры і неб ла гі пра за ік заў сё ды пе рад 
вы сту пам ска жа па ру слоў да не цяр п лі вай 
пуб лі кі. І лі ец ца тэм пе ра мен т ная пес ня. 
У гэ ты раз сам Ян ка на пі саў му зы ку да вя
до ма га вер ша Ула дзі мі ра Гай ду ка з Тар но
па ля На раў чан скай гмі ны.

На пі са лі свае сло вы і му зы ку хлоп цы 
з «Су ве ні ра» Ян ка Хо ха і Ан д рэй Жа мой да. 
Баг дан Ат сап чук («Лай ланд») но выя пес ні 
вы ву чыў з да чуш ка мі і пля мен ні цай. Вы рас
ла но вае па ка лен не вя ду чых ка лек ты вы 
— «Ро са мі» з Ры ба лаў кі руе і спя вае з імі ву
ча ні ца Лі дзіі Мар ты нюк Ары ян на Бя ліц кая
Скаў рон ская; Ма рыя Грэ дэльІва нюк яш чэ 
ня даў на са ма вы сту па ла на бе ла ру скіх сцэ
нах, а ўда ла і з пос пе хам вя дзе ма ла дзей
шых спе ва коў з гай наў ска га «Ма ло га ГДК»; 
па доб на як Ма рыя Паш ко, якую па мя та ем 
як дзяў чын ку, вы сту па ю чую на дэк ла ма
тар скіх і спя вац кіх кон кур сах — вя дзе ла сін
скую «Гар монь». Га ле на Шчы гол з Ся мя тыч 
у сва ім «Амор фа се» вы ву чы ла спе ваў так
са ма сваю дач ку і прэ зен туе сваю пер шую 
кру жэл ку «Ой, пай ду на да лі ну», дзе па ка за
ла ся так са ма як кам па зі тар ка — пес ня на 
яе ме ло дыю і сло вы Мі ры Лук шы «Ма ла 
ай чы на» («...Пад ляш скі наш край») гу ча ла 
ў Мін ску на фе сты ва лі куль ту ры бе ла ру саў 
све ту. Да рэ чы, спа да ры ня Га ле на — так са
ма ма стач ка і тры мае ў Ся мя ты чах сваю 
ма стац кую га ле рэю. Мож на ска заць, што 
мно гія з тых, хто па яў ля ец ца на сцэ не ці 
эст ра дзе, ці за сто лі кам з ру ка дзел лем, ці 
кні га мі — та лен таў даў Бог хоць ад баў ляй 
— дак лад ва юць свой да ра гі ка мень чык 
у мур до ма на шай род най куль ту ры, хай 
і ма лень кі, але вель мі каш тоў ны.

vТэкст і фо та 
Мі ры ЛУК ШЫ
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Во сень скія спат кан ні пры пя чэн ні 
буль бы на вог ніш чы ў Лі пі нах пе
рат ва ры лі ся ў вя лі кі буль ба фэст, 
у час яко га му зыч ным вы сту пам 

на сцэ не спа да рож ні ча юць дэ гу ста цыя 
буль бя ных страў, ад мыс ло выя кон кур сы 
і май старкла сы для цэ лых сем’ яў, пры све
ча ныя перш за ўсё на цы я наль най стра ве 
бе ла ру саў — буль бе. ІХ Буль ба фэст, які на
зы ва ец ца так са ма свя там буль бы, быў па
спя хо ва на ла джа ны 7 ве рас ня ка ля вя ско
вай свят лі цы ў Лі пі нах, дзе саб ра ла ся шмат
люд ная пуб лі ка. Ар га ні за та ры пад рых та ва
лі ўдзель ні кам асен ня га ме ра пры ем ства 
мно га ці ка вых пра па ноў ад па чын ку.

— У час буль ба фэ сту ар га ні зу ем кон
кур сы і спа бор ні цтвы, якія перш за ўсё 
ты чац ца буль бы. Удзель ні каў ме ра пры
ем ства пы та ем пра вы рош ч ван не буль
бы і буль бя ныя стра вы. Што год пя чэм 
у вог ніш чы за гор ну тую ў фоль гу буль бу, 
якую на зы ва ем «буль бай у ся рэб ра ных 
са роч ках». Яна не пры га рае і ад мыс ло ва 
сма куе, — ска за ла Ка ця ры на Яку боў ская, 
стар шы ня аб’ яд нан ня «Кры ні ца» ў Лі пі
нах, якое ар га ні зуе буль ба фэст ра зам 
з вой там Гай наў скай гмі ны і Гмін ным 
цэн т рам куль ту ры ў Ду бі нах.

Удзель ні кі фэ сту спа жы ва лі буль бу 
спе ча ную ў вог ніш чы, зва ра ную ў мяс
ным су пе і буль бя ное сма коц це, пад
рых та ва нае на «Ку лі нар ны кон курс на 
са мую смач ную буль бя ную стра ву». Жан
чы ны з гур т коў вя ско вых гас па дынь пад
рых та ва лі так са ма свае стра вы з буль
бы, які мі мож на бы ло ча ста вац ца.

Буль ба фэст па чаў ся з мі нікан цэр
та на фар тэ пі я на Ма цея Кан д ра цю ка 
і агуль на на цы я наль на га чы тан ня поль
скіх на вел, якое ад бы ва ла ся як раз 7 
ве рас ня ў Поль ш чы і за ме жа мі на шай 
кра і ны пад га на ро вым пат ра на там прэ
зі дэн ц кай па ры. У Лі пі нах чы та лі, між 
ін шым, войт Гай наў скай гмі ны Лю цы на 
Смак ту но віч, бур га містр Гай наў кі Ежы 
Сі рак, рад ная Гай наў ска га па ве та Ала 
Грыц, ды рэк тар Гмін на га цэн т ра куль ту
ры ў Ду бі нах Ма ры ё ля Гер манПет ру чук 
і стар шы ня аб’ яд нан ня «Кры ні ца» Ка ця
ры на Яку боў ская. Ме на ві та яна ад кры ла 
буль ба фэст ра зам з войт Гай наў скай 
гмі ны Лю цы най Смак ту но віч, а ўсё ме ра
пры ем ства ўда ла па вя ла ды рэк тар ГЦК 
Ма ры ё ля Гер манПет ру чук. Лю бі це лі ма
та цык лаў, згур та ва ныя ў не фар маль най 
гру пе «Мо таГай наў ка», гуч на ўе ха лі на 
ад мыс ло вых ма та цык лах на фэст і пе
рад му зыч ны мі вы сту па мі пра е ха лі ся 
ка ля сцэ ны. Па жар ні кі з Мах на та га най
ма лод шым па ка за лі аб ста ля ван не па
жар най ма шы ны і ра ска за лі пра ту шэн
не па жа раў. Ста рэй шыя асо бы за га дзя 
за ня лі ся дзя чыя мес цы на суп раць сцэ
ны і за ся ро дзі лі ся на вы сту пах, а дзет кі 
бе га лі і гу ля лі на пля цоў цы спе цы яль на 
для іх прыз на ча най. Пе рад пуб лі кай ці ка
ва зап рэ зен та ваў ся ў па чат ку буль ба фэ
сту ка лек тыў «Жа ва ран кі» з Мах на та га.

Жаў не ры Войск тэ ры та ры яль най ахо
вы па ка за лі дзет кам зброю, ва ен ную 
тэх ні ку і ар га ні за ва лі ім спа бор ні цтвы. Ад
нак боль шасць спа бор ні цтваў ты чы ла ся 
буль бы. Удзель ні кам спа бор ні цтваў бы ла 
доб рая на го да па ка заць сваю лоў касць, 
хут касць, а так са ма зда быць ат рак цый
ныя ўзна га ро ды, па коль кі ар га ні за та рам 
уда ло ся знай с ці шмат лі кіх спон са раў, якія 
фі нан са ва ўспа маг лі ар га ні за цыю буль ба
фэ сту. Удзель ні кам ме ра пры ем ства сма
ка ва лі стра вы, якія пад рых та ва лі ар га ні за
та ры і гур т кі вя ско вых гас па дынь з пад гай
наў скіх мяс цо вас цей. Вя лі кая чар га доў га 
вы стой ва ла да кат лоў са смач ным су пам. 
Сё ле та мож на бы ло пе ра даць ах вя ра ван
ні на ля чэн не дзе так з Лі пін.

— На гэ ты раз мы зва ры лі буль бя ны 
суп па вод ле рэ цэп та, які ат ры ма лі ад цы
га ноў. Мы рас хо да ва лі на яго 30 кі ла гра
маў буль бы. Па коль кі цы ган кі ў мі ну лым 
ва ры лі суп перш за ўсё на ку ра ці не, мы 
да да лі яе больш, чым буль бы, бо аж но 32 

кі лаг ра мы. Яш чэ рас хо да ва лі мы 14 кі ла
гра маў сві ні ны, вэн джа нае са ла, каў ба су, 
бе лую ка пу сту, цы бу лю, час нок і мно га 
ін шых ін г рэ ды ен таў. Усё пат рэб нае для 
су пу мы па ча лі рых та ваць учо ра і ўжо 
сён ня ра ні цай ста лі ва рыць суп, які хі ба 
сма куе, па коль кі выст ра і ла ся за ім чар га, 
— рас па вя ла ку хар ка Ні на, у якой доў гі во
пыт пра цы на кух нях роз ных уста ноў.

Спе ча ную на вог ніш чы буль бу ўдзель
ні кі фэ сту спа жы ва лі як сма коц це. У гэ
тым го дзе на «Ку лі нар ны кон курс на са
мую смач ную буль бя ную стра ву» бы ло 
пад рых та ва ных во сем страў і ўсе бы лі 
смач ны мі.

Ці ка ва ў час фэ сту бе ла ру скія пес ні 
зас пя ва лі са ліст кі Оля Мі лі шэў ская і Юлія 
Вжо сак. Пуб лі цы ці ка ва бы ло так са ма па
гля дзець вы ступ ка лек ты ву «Цы ган скія 
сэр цы» з Іг рыл. Жан чы ны і муж чы ны, 
ап ра ну тыя ў цы ган скую ка ля ро вую воп
рат ку, спя ва лі на роз ных мо вах і тан ца ва
лі, а іх лі дар усту паў у гу тар ку з пуб лі кай. 
Паак цёр ску зап рэ зен та ваў ся ка лек тыў 
«За ба бо ны» з Мін ска, які спа лу чыў му зы ку 
з ак ра ба ты кай. Ка лек ты вы «Су ве нір» з Бе
ла сто ка і «Ло тас» з Ду бін сва і мі вы сту па мі 
за ах во ці лі пуб лі ку да тан цаў.

— Сё лет ні буль ба фэст вель мі ўда лы. 
Цёп ла сён ня і ня ма даж джу, а з гэ тым бы
ва ла пароз на му ў час па пя рэд ніх фэ стаў. 
Тут мно га пра па ноў для дзе так і мо ла дзі, 
са сцэ ны гу чыць ці ка вая му зы ка. Част ка 
дзе так пры яз джае сю ды зза кон кур саў 
і спа бор ні цтваў, — ска за лі асо бы з пуб лі кі. 

За ці ка віў яе сва і мі дву ма са ты рыч ны мі 
ра ска за мі ву чань Гай наў ска га бел лі цэя 
Кры сты ян Паск роб ка. Ад ной з яго пра па
ноў быў ра сказ пра са ма гон ш чы ка, з якім 
вы сту паў паў та ра го да та му на «Бе ла ру
скай га вэн дзе», ар га ні за ва най у Гай наў
скім бел лі цэі. Кры сты ян так са ма ці ка ва 
зап рэ зен та ваў сцэн ку на конт буль бы.

— Я на ла дзі ла суп ра цу з на стаў ні цай 
бе ла ру скай мо вы Ні най Аб ра мюк з Нар
вы і яе вуч ня мі. Вы сту па лі яны ўжо ў свят
лі цы ў Лі пі нах у час вя чо рак. Мне спа да
ба лі ся ра ска зы Кры сты я на Паск роб кі. 
Ця пер ён ву чыц ца ў бел лі цэі і я зап ра па
на ва ла яму вы ступ у час буль ба фэ сту, 
— за я ві ла Ка ця ры на Яку боў ская.

— Тэ ат раль най спра вай за ці ка ві ла мя
не мая на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы Ні на 
Аб ра мюк. Я пра даў жаю тэ ат раль ную 
ак тыў насць у бел лі цэй скім тэ ат раль ным 
круж ку «Дра ма», якім апя ку ец ца мой 
на стаў нік бе ла ру скай мо вы Ян Кар чэў
скі. З ім я і пад рых та ваў ра сказ пра 
са ма гон ш чы ка. Сцэн ку пра буль бу, каб 
па ды хо дзі ла да сён няш ня га буль ба фэ
сту, я пад рых та ваў ра зам са спа да ры няй 
Ка ця ры най Яку боў скай, — рас па вёў Кры
сты ян Паск роб ка.

Дзет кі ах вот на пры ма лі ўдзел у гуль нях 
з буль бай. Пад час кон кур су за ку бак вой та 
Гай наў скай гмі ны трэ ба бы ло па ка заць 
лоў касць і вы ка наць як най даў жэй шую 
лу пі ну з буль бы. Спа бор ні чаць за най даў
жэй шую лу пі ну ра шы лі ся дзве жан чы ны 
і двух хлоп цаў. Пе ра маг ла ве тэ ран ка гэ та

га спа бор ні цтва Іры на Лук ша з Гай наў кі, 
якой ат ры ма ла ся лу пі на даў жы нёй у 115 
сан ты мет раў. Гэ та быў нам но га леп шы 
вы нік, чым мі ну ла год ні яе рэ кор д ны рэ
зуль тат.

— Най даў жэй шую лу пі ну мо жа ат ры
маць не з са май вя лі кай буль бі ны, як 
гэ та ат ры ма ла ся ў мя не сё ле та. У мі ну
лым го дзе буль ба бы ла нам но га боль
шай, а лу пі на пе рар ва ла ся, — за я ві ла 
спа да ры ня Іры на Лук ша, якая ат ры ма ла 
ку бак. У мі ну лых га дах яна ўзна га родж
ва ла ся за пе ра мо гу ў вік та ры не па буль
бе. У гэ тым го дзе на пы тан ні пра буль бу 
ад каз ва лі сем’і, якія ра ней па вод ле пад
ка зак шу ка лі скарб.

— Сён няш нія кон кур сы і гуль ні ці ка
выя і зра бі лі буль ба фэст больш ат рак
цый ным, — за я віў муж чы на ся рэд ня га 
ўзро сту.

— Мой муж Кшыш таф Яку боў скі сам 
ці ка віц ца ма та цык ла мі і за пра па на ваў, 
каб аб’ яд на ныя ў Гай наў цы бай ке ры па
ча лі сён няш няе ме ра пры ем ства ўез дам 
на пля цоў ку. Мы ха це лі зра біць больш 
раз на стай ны мі вы сту пы на сцэ не, та му 
за пра сі лі ка лек тыў «За ба бо ны» са ста лі
цы Бе ла ру сі і цы ган скі ка лек тыў з Іг рыл, 
які даў нам рэ цэпт на цы ган скі суп, — за
я ві ла Ка ця ры на Яку боў ская.

Ме на ві та су стрэ ча ў яе на па на двор
ку да ла па ча так ме рап ры ем ству цес на 
звя за ным з буль бай. Зас на ва нае ў 2013 
го дзе аб’ яд нан не «Кры ні ца» ад ра зу ста
ла га лоў ным ар га ні за та рам што га до ва га 
буль ба фэ сту. Раз рос ся буль ба фэст і сё ле
та яго пуб лі ка са ста ві ла не каль кі со цень 
ча ла век. Ву лі ца ў част цы Лі пін у час фэ
сту бы ла з абод вух ба коў за стаў ле на аў
та ма бі ля мі. Мно гія ўдзель ні кі фэ сту ста
ві лі ма шы ны так са ма на па над вор ках. 
Не ка то рыя на буль ба фэст, які пра хо дзіў 
мет раў тры ста ад Бе ла веж скай пуш чы, 
прый шлі з Гай наў кі пяш ком або пры е
ха лі на ве ла сі пе дах. Све жае і чы стае 
па вет ра бы ло чар го вым ко зы рам свя та 
буль бы — на цы я наль нанй бе ла ру скай 
стра вы. Яе ўра джай на Бе ла сточ чы не 
сё ле та ў ся рэд нім ад нос на не вя лі кі зза 
за су хі. Ад нак ар га ні за та ры буль ба фэ
сту, пра даў жа ю чы ла дзіць ку лі нар ны 
кон курс, ро бяць стаў ку на якасць хар ча
ван ня, якое мож на зра біць з не вя лі кай 
коль кас ці буль бы. Прэ зен ту ю чы што раз 
но выя стра вы, па каз ва юц ца што раз но
выя прык ла ды вы ка ры стан ня буль бы.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

Мно га пра па ноў на ІХ Буль ба фэс це ў Лі пі нах 

 Кон кур су на най даў жэй шую лу пі ну з буль бы 
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 XXІІ 
Агуль на поль скі 
кон курс бе ла рус кай 
па э зіі і про зы

Рэ дак цыя „Ні вы”  і Беларускі саюз 
у Польшчы аб’ яў ляюць XXІІ Агуль-
на поль скі кон курс бе ла ру скай па-
э зіі і про зы «ДЭБЮТ». У кон кур се 
бу дуць раз  гля дац ца пра цы гра ма-
дзян Поль ш чы на бе ла ру скай мо ве.

ПРЫН ЦЫ ПЫ ЎДЗЕЛЬ НІ ЦТВА

1. Кон курс пра во дзіц ца ў дзвюх 
уз ро ста вых гру пах:

— I гру па: дзе ці і мо ладзь па чат-
ко вых школ і ліцэяў,

— II гру па: астат нія ўдзель ні кі 
(вы ключ на аў та ры, якія не з’яў ля-
юц ца чле на мі лі та ра тур ных твор-
чых са ю заў).

2. У рам ках груп кон курс пра во-
дзіц ца ў дзвюх ка тэ го ры ях: па э зіі 
і про зы.

3. Кон кур с ныя пра цы, набраныя 
на камп’ютары або раз бор лі вы ру-
ка піс у двух эк зем п ля рах (па э тыч-
ныя тво ры — 3-5 вер шаў, ін шыя 
лі та ра тур ныя фор мы — аб’ ё мам 
да 22 ста ро нак стан дар т на га ма-
шы на пі су) трэ ба пад пі саць крып-
та ні мам, паз на чыць ну ма рам уз ро-
ста вай гру пы і па слаць на ад рас: 
Re dak c ja „Ni wy”, ul. Za men ho fa 27, 
15-959 Bia łys tok 2, skr. poczt. 84 з 
пры пі скай на кан вер це: XXІ  Ogól-
no pol ski Kon kurs Po ez ji i Pro zy Bia-
ło ru skiej.

4. Проз віш ча, імя і да клад ны ад-
рас аў та ра дас ла ных кон кур с ных 
прац трэ ба па мяс ціць у асоб ным 
зак ле е ным кан вер це, пад пі са ным 
звон ку та кім ну ма рам гру пы і крып-
та ні мам, як і кон кур с ныя пра цы.

5. На кон курс трэ ба да сы лаць 
тво ры, якія да гэ туль ні дзе не дру-
ка ва лі ся і не ўзна га родж ва лі ся на 
ін шых кон кур сах.

6. Ар га ні за та ры не вяр та юць 
дас ла ных тво раў.

ТЭР МІ НЫ

1. Тэр мін да сы лан ня да 31 кас-
тры чніка 2019 г. (вы ра шае да та 
паш то ва га штам па).

2. Вы ні кі кон кур су бу дуць аб’ яў-
ле ны ў лістападзе 2019 г.

3. Уру чэн не ўзна га род ад бу-
дзец ца на ад мыс ло вай су стрэ чы. 
Аб тэр мі не ме ра пры ем ства лаў рэ-
а ты і астат нія ўдзель ні кі кон кур су 
бу дуць па ін фар ма ва ны і за про ша-
ны пры няць у ім удзел.

Конкурс праводзіцца дзякуючы фі нан савай 
падтрымцы Міністра ўнутраных спраў 

і адміністрацыі.

 XXІІ

Ёсць та кі аў то бус ны 
пры пы нак...
...у Но вым Ляў ко ве На раў чан скай 

гмі ны Гай наў ска га па ве та. Ён пры ва я-
вод скай да ро зе № 687 (шлях з На ва са-
даў у Юш каў Груд це раз Но вае Ляў ко-
ва і На раў ку). Жа лез ны слу пок ста іць 
на за рос лай вы со кай тра вой або чы не 
ша шы. Ня ма на ім раск ла ду яз ды аў-
то бу саў. Пас ля даж джу ў вы тап та ных 
ямін ках ста іць ва да. Пры пы нак у по лі, 
ноч чу не ся гае сю ды свят ло ву ліч на га 
элек т ра ас вят лен ня. Про ста жах! 

(яц)

«Люд скі ток» (Ludz kie kle pi sko) Мар ці
на Са віц ка га гэ та больш чым ся мей ныя 
гі сто рыі. Гэ та лі та ра тур ная спро ба ліз
нуць бе ла ру скае «го ра». Аў тар кні гі, унук 
рэ пат ры ян та з На ваг руд чы ны, ня гле дзя
чы на су час ныя трэн ды, паз бя гае крэ
са вых мі фаў і пост ка ла ні яль ных сен ты
мен таў. На ад ва рот, ён тры мае зда ро вую 
ды стан цыю да па доб ных кар ці нак і эмо
цый. Не адаб рае сен са цый ных за ма лё
вак, на пі са ных з па зі цыі цы ві лі за цый най 
пе ра ва гі. Па доб ныя пе ра ка зы не ўзя лі ся 
з па вет ра, яны іс на ва лі і кар мі лі ся сва
ёй на пыш лі вас цю ўжо пры са на цый най 
Поль ш чы:

... Pod ró żu ją cy przez No wog ród czyz nę 
lu dzie pió ra pos t rze ga li ją na ogół ja ko ja kiś 
wiel ki skan sen zgu bio ny po mię dzy wiel ki mi 
pusz cza mi. Tę ta jem ni czą kra i nę, po ło żo-
ną na ob rze żach za chod niej cy wi li zac ji, 
za miesz ki wa ło pół dzi kie ple mię, któ re go 
przed s ta wi cie le na zy wa li sie bie „tu tej szy mi”. 
Ty po wy „tu tej szy”, wed le ich wy ob ra żeń, ży-
wi nie chęć do ja kich kol wiek zmian. Wy róż nia 
się ciem no tą, po dej rz li woś cią i nie chę cią do 
dzia ła nia. W grun cie sta no wi jed nak okaz 
dzi ku sa dob rot li we go i nieg roź ne go, szcze-
gól nie w swej od mia nie ka to lic kiej, po dat nej 
na asy mi lac ję z pol skoś cią... — іра ніч на 
прык мя чае аў тар.

Мар цін Са віц кі — свай го ро ду ге рой, 
каб неш та больш зра зу мець з ся мей на га 
пе ра ка зу, едзе ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь. Ад
шу кае сям’ю, суст рэ нец ца з мяс цо вы мі 
кра яз наў ца мі, па каш туе сла ву тай са ма
гон кі з На лі боц кай пуш чы. Ся мей ную 
са гу, пе рат ка ную шчас цем, го рам і са
рам лі вы мі гра ха мі, пад ма цуе ар хіў ны мі 
зна ход ка мі. Тры во жыць яго воб раз ад мі
ра ю чых вё сак, ад чай ныя по шу кі вы ха ду 
ў сі ту а цы ях без вый с ця. Яго ге роі звык лі
ся са сту паць з да ро гі ін шым, вы кон ваць 
за га ды ін шых. Ня ма ў іх уг рун та ва ных 
выз на чаль ні каў на цы я наль нас ці, ня ма 
так са ма ва ро жас ці да ін шых на ро даў. 
І гэ та не вы пад ко ва, па коль кі ця гам ад
на го жыц ця іх ста но віш ча ра ды каль на 
мя ня ла ся, не з’яз джа ю чы з мес ца лю дзі 
ста ва лі гра ма дзя на мі не каль кіх дзяр
жаў. Сло вам, усё як у нас на Пад ляш шы 
— ад но бе ла ру скае го ра. Ад нак го ра 
Мар ці на Са віц ка га кры ху шля хец кае і ка
та ліц кае. І тут ува хо дзім у ма ла вя до мы 
аб шар бе ла ру скака та ліц кай пра він цыі, 
са рам лі ва пры ха ва най ад чу жых і на ват 
сва іх ва чэй.

Аў та ру, каб зра зу мець са мо га ся бе, 
трэ ба зма гац ца не толь кі з ка ла ні яль ны
мі мі фа мі. З пер с пек ты вы ста рой баць
каў ш чы ны, ён больш ра зу мее за моў ча
ныя тэ мы ў сва ёй поль скай сям’і. Кніж ка 
за ва рож вае шчы рас цю.

* * *
І вось на днях, ка лі ўзні ка ла гэ тая 

рэ цэн зія, сяб роў ка на бы ла «Ludz kie kle
pi sko».

— Я ні чо га не чы та ла пра кніж ку, — ска
за ла яна, — але па гля дзе ла на кры ні цы, 
які мі ка ры стаў ся аў тар і ку пі ла...

Са праў ды, ка лі зір нем на спі сак у кан
цы кніж кі, ад ра зу ўклю ча юц ца ці ка васць 
і да вер. Вроц лаў скі аў тар ка ры ста ец ца, 
між ін шым, пра ца мі бе ла ру скіх гі сто ры
каў: Ле ны Гла гоў скай, Яў ге на Мі ра но ві ча, 
Юры Ту рон ка, Ан д рэя Чар ня ке ві ча, спа
сы ла ец ца на Ян ку Бры ля, Ар ту ра Клі ма
ва і Яві гі на Ш. І тут ня ма вы пад ко вас ці. 
Мар цін Са віц кі да біў ся ўжо на ву ко ва га 
зван ня док та ра. Не менш імпа зан т ная 
тэ ма яго док тар скай ды сер та цыі: «Мен
та лі тэт элі ты Бе ла ру сі но ва га ча су». Дру
ка ваў ся ён у на ву ко вым пе ры я дыч ным 

вы дан ні «Bia ło ru skie Ze szy ty His to rycz ne 
/ Бе ла ру скі гі ста рыч ны збор нік». Усё 
гэ та пад ма цоў вае не толь кі ве ра год
насць пе ра ка зу. Аў тар ра зу мее ўплыў 
гі ста рыч ных пра цэ саў на па а соб ны лёс 
ча ла ве ка. На ста рон ках з ад чу ван нем 
і ве дан нем апі са ны ўсе ка так ліз мы ХХ 
ста год дзя. Моц на ўра зі ла апі сан не ча соў 
Пер шай су свет най вай ны. Ге роі кніж кі, 
як ка то лі кі, не па да лі ся ў бе жан ства. Не 
аб мі нуў іх ад нак каш мар вай ны, які пра
яў ляў ся ў пры му со вых пра цах, да якіх 
за стаў ля лі аку пан ты. Да пра цы заг на лі 
жан чын і дзя цей, па коль кі муж чы ны ва я
ва лі на фрон це. Ёсць так са ма за ма лёў кі 
з аў ст рый скай ня во лі. Ураж вае пе ры яд 
ай чын най вай ны, якая пад На лі боц кай 
пуш чай цяг ну ла ся аж но да па ло вы 50х 
га доў ХХ ста год дзя. Апо вед мес ца мі на
па мі нае га то вы сцэ на рый для філь ма.

* * *
Чы та чы «Ні вы» ма юць ужо ней кае ўяў

лен не пра мес цы і лю дзей, апі са ных Мар
ці нам Са віц кім. Гэ та дзя ку ю чы Вік та ру 
Са зо на ву, ро дам з Аш мяш чы ны і яго «Су
сед скім бы лям». Я са ма ван д ра ва ла па 
гі ста рыч най Ві лен ш чы не, та му ўва мне 
ад па чат ку ўклю чы ла ся прад чу ван не, 
што суст рэ ну тут сва іх ге ро яў. Чы тац кая 
ін ту і цыя не пад вя ла. Лю дзі з Гер ду шак, 
Ва ло жы на, Юра ці шак, Віш не ва, Мін ска, 
Грод на — яны наб лі зі лі ся свет лым воб
ра зам, пра мо ві лі жы вым, ла ска вым сло
вам. А ўжо сар дэч ны за ка лот нак лі каў 
пар т рэт ксян дза Ула дзіс ла ва Чар няў ска
га, які ў ча сы са вец кай Бе ла ру сі як адзі
ны пра во дзіў ба га служ бы пабе ла ру ску. 
Як раз пад кры лы ксян дзабе ла ру са пат
ра пі лі сва я кі і ад нап ля мен цы Мар ці на 
Са віц ка га. Аў тар апіс вае кан ф лік т ныя 
сі ту а цыі і бунт у па ра фіі. Але ра шу часць 

ксян дза і ад да ная служ ба кан чат ко ва 
пры во дзяць да мі ру і вя лі кай па ша ны. 
Сён ня адзін са сва я коў аў та ра як рэ лік
вію бе ра жэ Но вы За па вет, па да ра ва ны 
ксян дзом Ула дзіс ла вам Чар няў скім.

У та кі мо мант ра зу ме еш, што кніж ка 
Мар ці на Са віц ка га ўзнік ла не толь кі з ад
ва гі і ці ка вас ці. Яна на ра дзі ла ся з лю бо ві 
да праў ды. Лё сы ге ро яў мес ца мі на па мі
на юць наш бе ла стоц кі свет з усі мі яго 
ад цен ня мі. Бе ла ру скі лёс уні вер саль ны. 
Ня важ на ці ты пра ва слаў ны, ка та лік ці пра
тэ стант, — усіх нас яд нае бе ла ру скае го ра.

Го ра на ро да без сва ёй мо вы і дзяр жа
вы. 

Вя лі кі дзя куй Мар ці ну Са віц ка му!

* * *
Мар цін Са віц кі (нар. у 1978 г. у Гла

го ве) — гі сто рык з ака дэ міч ным і лі цэй
скім во пы там. Аба ра ніў док тар скую 
ды сер та цыю па гі сто рыі куль ту ры, да
тыч ную мен таль нас ці эліт бе ла ру скіх зя
мель но ва га ча су. Аў тар на ву ко вых ар ты
ку лаў, пуб лі ка ва ных у та кіх ча со пі сах як 
„Ac ta Wra tis la vien sis”, „Na sza Przesz łość”, 
„Wschod ni Rocz nik Hu ma nis tycz ny”, „Bia
ło ru skie Ze szy ty His to rycz ne”. Ад сту дэн
ц ка га ча су рэ гу ляр на па да рож ні чае па 
кра і нах бы ло га Са вец ка га Са ю за. Жы ве 
ў Свен тай Ка та жы не ка ля Вроц ла ва. 
Аў тар рэ пар цёр скіх кні жак, м.інш. Pes t ki 
wi no roś li i trzy jab ł ka. Re por taż z pod ró ży do 
Gruz ji i Ar me nii (2014) і Mo rze świat ła. Opo-
wieś ci ta dżyc kie (2015), Ludz kie kle pi sko. 
His to rie z Pog ra ni cza: Bia ło ru si, Lit wy i Pol-
ski (вы да ве цтва: Paś ny Bu riat, 2019).

vТэкст і фо та 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК

Кніж ка пра бе ла ру скае го ра
Рэцэнзія
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 38-19

Раз га дай це за гад ку-пы тан не з жар там. Ад каз мо жа быць роз ны, ад нак дас ціп ны 
і на тэ му. Ра шэн не за гад кі даш лі це ў „Зор ку” да 6 каст рыч ні ка 2019 г., най лепш 
па элек т рон най пош це. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

У шко ле пра жы вае,
шмат гас па да роў мае,
што год іх мя няе
і ўсім да па ма гае.
л....

Ад каз на за гад ку 
№ 34: да ро га.

У гэ ты раз не бы ло 
пра віль ных ад ка заў.

Год та му яны ста ві лі спек такль 
«У му ра шы най дзяр жа ве» з ак-
цёр кай Іа ан най Троц. І, ві даць, 
гуль ня ў тэ атр не пай ш ла ў лес. 

На шы сяб ры, як тыя му ра шы, моц на 
шчы ра ва лі на ўро ку. Спа чат ку раз б лы-
та лі за гад ку пра та го страў са з апош-
няй «Зор кі». Яна на кем лі васць. Трэ ба 
па ду маць і ўклю чыць уяў лен не. У кла-
се ад ра зу па сы па лі ся ад ка зы. І два ад-
ка зы, — іх пры ду ма лі дзяў чат кі, — пат-
ра пі лі ў сук (па коль кі яш чэ ідзе кон-
курс, не мо жам пры вес ці ад ка заў на 
пы тан не: Ці мо жа ска заць страўс, што 
ён птуш ка?). Пас ля дзе ці рас па вя лі пра 
ляс ных звя роў, якіх ба чы лі ў час ляс-
ной пра гул кі. Усе яны ве да юць зай цоў, 
але няў, сар наў, ваў коў, ва вё рак, лі сак. 
Як да паў нен не тэ мы мы пра па на ва лі, 
пад уце ху кла са, ляс ную ма ля ван ку.

— Боль шасць дзя цей ад каз вае па-
бе ла ру ску, — ка жа на стаў ні ца Алі на 
Ваў ра нюк. — Яны так са ма доб ра чы-
та юць. Вось сён ня, пас ля ка ні кул, ня-
дрэн на пра чы та лі но вы тэкст з «Зор кі». 
Гэ ты клас вель мі ак тыў ны, з ім ці ка ва 
пра ца ваць.

На ўро ках бе ла ру скай мо вы не 
ве да юць ну ды і сто мы. І як не ці ка ва, 
пра цу юць па вод ле твор чай, аў тар скай 
пра гра мы:

— Я са ма ства раю сцэ на рый уро каў, 
пад бі раю ім ма тэ ры я лы, — ка жа на-
стаў ні ца. — З ча сам уз нік не пад руч нік 
для пя та га кла са, да па са ва ны да ўспры-
ман ня све ту су час ны мі дзяць мі.

Вуч ні пя та га і чац вёр та га кла саў за-
хоп ле ны све там бе ла ру ска га ма ста цтва. 
Амаль усе яны тан чаць у «Пад ляш скім 
вян ку», спя ва юць у «Ба ла мут ках», удзель-
ні ча юць у пра ек це «Гуль ня ў тэ атр». Ёсць 
так са ма зор кі! Вось га ла сі сты Алесь 
Ха ма нюк вы кон вае га лоў ную ро лю ў му-
зыч ным спек так лі «Кні га джун г ляў», які 
ста віць Пад ляш ская опе ра і фі лар мо нія.

— На ўро ках яны лю бяць спя ваць, 
чы таць вер шы, — да дае на стаў ні ца.

Но выя ме та ды пра цы, твор чы, ма-
стац кі дух за нят каў пры ця га юць доб ра-
ах вот ні каў у бе ла стоц кую «чац вёр ку». 
За раз ка ля сот ні дзя цей вы ву чае бе ла-
ру скую мо ву.

— З ве рас ня ў нас зноў пра цу юць 
два пер шыя кла сы, — ка жа з го на рам 

на стаў ні ца. — Адзін клас скла да юць 
вы пуск ні кі бе ла ру ска га прад ш кол ля. 
Яны пры хо дзяць ужо зін тэг ра ва ныя, 
больш пад рых та ва ныя. Ме на ві та та-
кі наш пя ты клас.

Урок мі нуў не пры кмет на, тым 
больш што ў шко ле ня ма зван коў на 
пе ра пы нак.

На шы сяб ры так са ма ад чу лі не да-
хоп. Яны па а бя ца лі неў за ба ве за ві-
таць у «Ні ву».

ЗОР КА

Не ве да юць ну ды і сто мы
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Па ву чок
Па ву чок — ткач-тка чок

сеў на то нень кі су чок.

Па ву цін не сваё праў

і на го лей ку сна ваў.

Ніт ку да ніт кі —

ка ма рам на світ кі.

Ла ры са Ге ні юш

Дзён нік 
Су стрэч «Зор кі»

(10)
На род ны па эт, Ка стусь Це лу шэц кі, пры знаў ся:
— Для мя не са мыя ці ка выя ў «Ні ве» вер шы вуч няў з На раў кі і Мі-

ха ло ва.
Вось, як! Мы пры вык лі, што най леп шыя рэ чы ства ра юць да рос лыя 

лю дзі. Наш госць лю біць слу хаць дзя цей, ма ла дых. Да пі сан ня 
пад ш тур х ну ла яго ўнуч ка, якая, бу ду чы ву ча ні цай Бель ска га бе ла-
ру ска га лі цэя, сар га ні за ва ла для дзед кі аў тар скую суст рэ чу з мо-
лад дзю. Спа дар Ка стусь чы таў у Бель ску дзве га дзі ны.
— Я маю менш шко лы як мой брат (Ян ка Це лу шэц кі — Г. К.), — ка-

жа, — та му пі шу про ста, па-свой му. Ха чу пры га даць ма ла дым як 
ка лісь жы лі дзе ці, як ву чы лі ся, як гу ля лі, як да па ма га лі баць-
кам у по лі. Усе ха це лі ча гось ці да біц ца ў жыц ці, — ска заў наш 
госць.
Ка стусь Це лу шэц кі пры знаў ся, што ра біў мно га ар фаг ра фіч ных па-

мы лак. З-за гэ та га не ад чу ваў ся бе доб ра, са ро меў ся. Та му ў да-
рос лым жыц ці ку піў слоў ні кі і на пра ця гу го да да клад на вы ву чыў 
гра ма ты ку і стаў пі саць гра мат на, бес па мыл ко ва...
Наш госць — нат х нё ны грыб нік. Ён вель мі пе ра жы вае, ка лі ў ле се 

па каз ва юц ца гры бы. Та ды не каль кі ра зоў у дзень хо дзіць у лес. 
Лю біць так са ма па е хаць на ры бал ку. У та кія хві лі ны ён ад чу вае 
ўсе гу кі і ко ле ры пры ро ды. Та ды ляг чэй ды хаць і ма рыць.
А пра што ма рыць наш ге рой, па эт-се ля нін?
— Я шчас лі вы, ка лі мя не зап ра ша юць у клуб чы таць мае вер шы, 

— ка жа сім па тыч ны спа дар Ка стусь.
Наш госць, хоць з ні кім не да маў ляў ся, прый шоў з та кім са мым 

сшыт кам, як у суст рэч ні каў. І ка лі ён чы таў нам вя сё лыя вер шы 
з ка ля ро ва га сшыт ка, част ка з нас ду ма ла, каб больш уваж на гля-
дзець на пісь мен насць на род ных па э таў. Яны — жы вы до каз на шай 
ураж лі вас ці і жыц цё вай муд рас ці.

Рэд. 

12 чэр ве ня, серада, 
га дзі на 17:00 

(бе ла ру ская, ма гіч ная ле ген да, 
пры мер ка ва ная да свя та 

Уз ня сен ня Кры жа Гас под ня га)

Ка жуць, ёсць на све це цар га дзюк. Яго мож на паз-
наць па за ла тых раж ках, што вы рас лі га дзю цы на 
га ла ве. Вось, ка лі б збіць тыя раж кі і на сіць іх пры 
са бе — та ды ўсё ад к ры та! Мож на іс ці куды за хо-
чаш, усе бра мы, зам кі ад к ры ва юц ца...

Лоў кія зла дзеі ро бяць усё, каб зда быць та кія раж-
кі. Та ды іх нель га бу дзе сха піць і па ка раць. Зла дзеі 
ма юць свой спо саб, каб прыд баць за ла тыя раж кі. 
Яны ве да юць, што ў дзень Уз ня сен ня га дзю кі збі-
ра юц ца ў ад ным мес цы, каб 
ра зам па паў з ці ў вы рай. Га-
дзю кі, як птуш кі, ма юць свой 
аса бі сты вы рай. Яны паў зуць 
пад ка ман даю ца ра з за ла ты мі 
раж ка мі.

І ледзь сві та нак на Уз ня-
сен не, спя шаць у лес лоў кія 
зла дзеі. Яны ці ку юць на па ля-
не, ля ло му. Як толь кі ўзы дзе 
сон ца і доб ра прыг рэе, га дзю кі 
пач нуць вы ла зіць з-пад ло му 
і з нор ды паў зуць на со ней ка 
грэц ца. Спа чат ку паў зуць звы-
чай ныя га дзю кі, а як па ка жац-
ца сам цар, яны пач нуць яго аб-
ві ваць, як пчо лы сваю мат ку. 
Вось та ды трэ ба ўда рыць у клу-
бок поп лі скаю. І толь кі адзін 
раз, не больш. Адзін трап ны 
ўдар — цар га дзюк скі не свае 
раж кі. Трэ ба іх сха піць і чым 
хут чэй уця каць, не аг ля да ю чы-
ся, а то га ды заг ры зуць.

(Ле ген да за пі са на эт ног ра фам 
Сер ж пу тоў скім у вёс цы Буч ча на 

Слу чын не ад Грыш кі Бон да ра. Су-
час ная ап ра цоў ка ГК) 

Цар га дзюк

Малюнак Клаўдзіі Ніканчук

№ 38-19

Re

Żyrafa

Nie Don

Źródła

Wieża

Olbrzym

Ulica

Jak

Hałas
Wiedza Li

Sczyt

Celina

Lipa

Kawa

Ar

Re

Mag

Ławka

Kabaret

Sanki

Sok

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 № 34-2019: 
Спех, ля сок, хвоя, ежа, марс, мар гі нал, вір, кі но, 

ра ка, ле та. След, мір, хма ра, вар, торг, ясік, Ніл, сня-
да нак, сто, клад.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Ад ры я на Крась-
ко з Бе ла сто ка, Дам’ ян Кар ні люк і Маг да Яку бюк 
з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Oda
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Як хут ка ля ціць час... За кон
чы лі ся ка ні ку лы, па чаў ся 
на ву чаль ны год, а я ўспа мі
наю роз ныя зда рэн ні, якія 

ад бы лі ся ў мі ну лым на ву чаль ным го дзе, 
важ ныя ў жыц ці шко лы, вуч няў і ма ім. Гэ
та быў пер шы год ма ёй пра цы ў лі цэі, год 
вель мі скла да ны, які мно га му мя не на ву
чыў. Пра ца на стаў ні ка гэ та не толь кі ўро
кі. Гэ та так са ма шмат да дат ко вых аба
вяз каў. Адзін з іх — пад рых тоў ка вуч няў да 
прад мет ных кон кур саў і алім пі яд, у тым 
лі ку да Алім пі я ды па бе ла ру скай мо ве. 
Га лоў най тэ май XXV вы пу ску алім пі я ды 
бы ло „Жыц цё і твор часць Мак сі ма Баг да
но ві ча”. У цэн т раль ным эта пе алім пі я ды 
пры ня ло ўдзел 20 вуч няў: 13 з бель ска га 
і 7 — з гай наў ска га бел лі цэ яў. Ча ты ры ву ча
ні цы за ва я ва лі зван не лаў рэ а та. Пер шае 
мес ца за ня ла Ур шу ля Ам б ра жэ віч з Бель
ска га бел лі цэя, дру гое — Юлія Бань коў ска 
з Бель ска га бел лі цэя, трэ цяе — Іза бэ ля 
Кар чэў ска з Гай наў ска га бел лі цэя, чац вёр
тае — Аляк сан д ра Зін ке віч з Бель ска га 
бел лі цэя. Він шу ем усіх лаў рэ а таў і фі на лі
стаў алім пі я ды!

Кож ны год вуч няў з лі цэ яў у Бель ску 
або Гай наў цы зап ра шаць у Бе ла русь на 
зак люч ны этап рэс пуб лі кан скай алім пі я
ды па ву чэб ных прад ме тах „Бе ла ру ская 
мо ва” і „Бе ла ру ская лі та ра ту ра”. У 2019 го
дзе бе ла ру скі бок за пра сіў вуч няў з на шай 
шко лы — ІІ Агуль на а ду ка цый на га лі цэя 
з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня імя Бра ніс
ла ва Та раш ке ві ча ў Бель скуПад ляш скім. 
Трое вуч няў Юлія Бань коў ская, Аляк сан д
ра Зін ке віч і Мі хал Каз лоў скі ме лі маг чы
масць пры няць удзел у алім пі я дзе ў Бе
ла ру сі. Яны ўсе ўдзель ні кі Алім пі я ды па 
бе ла ру скай мо ве ў Поль ш чы.

Пер шыя пы тан ні: ка лі і дзе? Алім пі я да 
ме ла пра цяг вац ца не каль кі дзён, з 25 
па 29 са ка ві ка 2019 го да ў Ма гі лё ве. Мы 
ўсе па ду ма лі: «Так да лё ка?!». Афар м лен
не ўсіх спраў пат ра ба ва ла мно га ча су 
і на ма ган няў, але дзя ку ю чы да па мо зе 
Куль тур на га цэн т ра Бе ла ру сі ў Поль ш чы 
ўжо 24 са ка ві ка ўся на ша гру па ся дзе ла 
ў цяг ні ку БрэстМа гі лёў. Да ро га да лё кая. 
Нам усё бы ло ці ка ва, та му што пер шы раз 
па да рож ні ча лі на бе ла ру скім цяг ні ку. Мы 
пра вя лі ў ім во сем з па ло вай га дзі ны. На 
мес ца пры е ха лі ў 23:04 бе ла ру ска га ча су. 
Там ча каў нас сюр прыз. На вак за ле 
ар га ні за та ры суст рэ лі нас ка ра ва ем 
і сол лю. Мы не ча ка лі та ко га цёп ла
га пры ві тан ня. Нам усім бы ло вель
мі пры ем на. Мы жы лі ў ін тэр на це 
Ма гі лёў ска га пра фе сій на га элек т ра
тэх ніч на га ка ле джа. Ін шыя ка ман ды 
пры е ха лі ў па ня дзе лак. Та ды ў нас 
бы ла маг чы масць па зна ёміц ца 
з кі раў ні ка мі ка манд і ўдзель ні ка мі 
алім пі я ды з усіх аб лас цей Бе ла ру сі. 
Кож ная ка ман да ме ла свай го ку ра
та ра. На шым ку ра та рам бы ла спа да
ры ня Але на Ана то льеў на Ве раб’ ё ва. 
Яна ад каз ва ла на ўсе на шы пы тан ні, 
ра ша ла праб ле мы, ва ўсім да па ма
га ла. Бе ла русь — кра і на доб ра зыч лі
вых лю дзей. Я так са ма чар го вы раз 
пе ра ка на ла ся, што бу ду чы ў Бе ла ру
сі ча ла век ні ко лі не бу дзе га лод ны. 
Кож ны дзень мы сне да лі, абе да лі 
і вя чэ ра лі ў ста ло вай элек т ра тэх ніч на га 
ка ле джа.

Мы ат ры ма лі пра гра му пра вя дзен ня 
зак люч на га эта пу алім пі я ды. Там усё 
бы ло пад ра бяз на зап ла на ва на, кож ны 
дзень з ра ні цы да ве ча ра. Пра гра ма з пер
ша га дня бы ла вель мі на сы ча най. Быў 
час для спа бор ні цтваў, на ву кі, ад па чын ку 
і куль тур ных ме ра пры ем стваў. Мож на бы
ло так са ма па зна ёміц ца з гі сто ры яй Ма
гі лё ва і да ве дац ца кры ху пра су час насць 
го ра да. Мы да ве да лі ся, між ін шым, што 
Ма гі лёў — ад мі ніст ра цый ны цэнтр Ма гі
лёў скай воб лас ці. Раз меш ча ны на скры
жа ван ні най важ ней шых тран с пар т ных 
ма гіст ра ляў, якія злу ча юць яго з Ра сі яй, 
Ук ра і най, Пры бал ты кай і Поль ш чай. З па
хо джан нем го ра да звя за на мно ства ле
генд. Па вод ле ад ной з іх, Ма гі лёў уз нік на 
бе ра зе Дняп ра, дзе быў па ха ва ны раз бой
нік Ма шэ ка. Па вод ле ле ген ды там, дзе 
за раз ста іць Ма гі лёў, у глы бо кай ста ра
жыт нас ці быў дры му чы неп ра ход ны лес. 

Жы хар вё скі ле са ру баў і сплаў ш чы каў ле
су Ма шэ ка, які быў за ру ча ны з ня ве стай 
На таль каю, сплаў ляў лес да Кі е ва. А ў гэ
ты час князь Мсціс лаў скі, з ро ду ві цеб скіх 
кня зёў, сіл ком за ха піў яго ня ве сту і зра біў 
сва ёй жон кай. Пас ля гэ та га Ма шэ ка стаў 
ата ма нам раз бой ні каў, якія бяз лі тас на ра
ба ва лі ўсіх ган д ля роўкуп цоў, якія ва зі лі 
та ва ры па Дняп ры. Па вод ле ле ген ды, Ма
шэ ка быў ча ла ве кам не звы чай най сі лы, 
мог з ка ра ня мі вы ры ваць дрэ вы, сва і мі 
ра ба ван ня мі і раз бо я мі ён на во дзіў жах 
на жы ха роў на ва коль ных вё сак. Ад нак, 
неп ры ступ ны і гроз ны для мно гіх Ма шэ
ка стаў ах вя рай жа но ча га ка вар ства. 
У рэш це рэшт, га ня ю чы ся за кня зем, які 
пак рыў дзіў яго. Ма шэ ка зла віў яго ра зам 
з жон кай, бы лой сва ёй ня ве стай. Кня зя 
па ве сіў, а На таль ку пры вёз у свой та бар. 
Але, прыз вы ча іў шы ся да ра скош на га кня
жац ка га жыц ця, яна ўна чы, ка лі Ма шэ ка 
спаў, за бі ла яго на жом. Мес ца, дзе яго 
быц цам бы па ха ва лі, і ат ры ма ла наз ву 
„Ма гі ла Льва”.

Мы да ве да лі ся так са
ма, што да та зас на ван ня 
Ма гі лё ва — гэ та 1267 год. 
У XVII ста год дзі Ма гі лёў 
па ба гац ці і па коль кас ці 
жы ха роў са сту паў толь кі 
ста лі цы Вя лі ка га Кня ства 
Лі тоў ска га — Віль ні. З 1569 
го да Ма гі лёў ш чы на ў скла
дзе но вай дзяр жа вы — Рэ
чы Пас па лі тай. „За ла ты 
век” го ра да скон чыў ся 
ў пе ры яд Паў ноч най вай
ны. У 1708 го дзе го рад 
быў спа ле ны Пят ром І. 

Гі ста рыч най спад чы най та го ча су з’яў ля
ец ца Свя таМі коль ская цар к ва — адзі ны 
за ха ва ны храм ва Ус ход няй Бе ла ру сі, па бу
да ва ны ў сты лі ві лен ска га ба ро ка.

У вы ні ку па дзе лу Рэ чы Пас па лі тай Ма гі
лёў ш чы на адыш ла да Ра сій скай ім пе рыі. 
У 1919 го дзе бы ла ство ра на но вая дзяр жа
ва — Бе ла ру ская Са вец кая Са цы я лі стыч
ная Рэс пуб лі ка (БССР). Усе гэ тыя дзяр жа
вы па кі ну лі след у аб ліч чы го ра да.

Ле ген дар най ста рон кай у гі сто рыю Вя лі
кай Ай чын най вай ны ўвай ш ла аба ро на Ма
гі лё ва, якая пра цяг ва ла ся 23 дні (з 3 па 26 
лі пе ня 1941 го да). Кан стан цін Мі хай ла віч 
Сі ма наў быў свед кам шмат дзён най ге ра іч
най аба ро ны го ра да. Гэ та па кі ну ла глы бо кі 
след у жыц ці пісь мен ні ка. Ма гі лё ву пры
све ча ны мно гія ста рон кі яго кніг: „Жы выя 
і мёр т выя”, „Сал да та мі не на ра джа юц ца”, 
„Апош няе ле та”, „Роз ныя дні вай ны”. Па 
за вяш чан ні пісь мен ні ка на Буй ніц кім по лі 
раз ве я ны яго прах.

Алім пі я ды 
па бе ла ру скай мо ве 
— у Поль ш чы і ў Бе ла ру сі

У па мяць аб муж нас ці і подз ві гу ге ро яў 
ад кры ты ме ма ры яль ны ком п лекс „Буй ніц
кае по ле”.

Су час ны Ма гі лёў — буй ны ін дуст ры
яль ны го рад, які ды на міч на раз ві ва ец ца. 
У го ра дзе пра цуе вя лі кая коль касць пра
мыс ло вых прад п ры ем стваў, аб’ яд нан няў. 
Ён зай мае пер шае мес ца па вы твор час ці 
хі міч ных ва лок наў, элек т ра ру ха ві коў, з’яў
ля ец ца адзі ным выт вор цам ліф таў у рэс
пуб лі цы.

Ма гі лёў — гэ та так са ма куль тур ны 
цэнтр. Там зна хо дзіц ца аб лас ны дра ма
тыч ны тэ атр — адзін з най ста рэй шых у Бе
ла ру сі. Ён быў па бу да ва ны ў 1888 го дзе на 
гро шы жы ха роў го ра да.

У Ма гі лё ве што год пра во дзяц ца між
на род ныя, аб лас ныя, ра ён ныя фе сты ва лі 

і свя ты. Ві зіт ны мі кар т
ка мі го ра да ста лі між на
род ныя фе сты ва лі эст
рад най му зы кі „За ла ты 
шля гер”, хрыс ці ян скай 
ду хоў най му зы кі „Ма гут
ны Бо жа”, між на род ны 
пле нэр па жы ва пі се 
імя Ві толь да Бя лы ніц
ка гаБі ру лі, між на род
ны кі на фе сты валь 
ані ма цый ных філь маў 
„Ані ма ёў ка”. Кож ны год 
у Ма гі лё ве пра хо дзяць 
кан фе рэн цыі „Ку ля шоў
скія чы тан ні”, „Гі сто рыя 
Ма гі лё ва: мі ну лае і су
час насць”.

У па ня дзе лак 25 
са ка ві ка мы пры ня лі 
ўдзел ва ўра чы стай 
цы ры мо ніі ад к рыц ця 
алім пі я ды. Ап ра ча афі
цый най част кі бы ла 
так са ма куль тур ная. 
Усё бы ло ці ка ва, пры го
жа, ва чэй не адар ваць. 

Вуч ням і мне бы ло вель мі пры ем на, ка лі 
мы ат ры ма лі па да рун кі, пад рых та ва ныя 
ар га ні за та ра мі. У аў то рак 26 са ка ві ка па
ча ла ся алім пі я да. Пер шы тур гэ та бы ло 
на пі сан не вод гу ку. По тым мы на ве да лі 
Ма гі лёў скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя 
Ар ка дзя Ку ля шо ва. У се ра ду 27 са ка ві ка, 
у рам ках дру го га ту ра алім пі я ды вуч ні 
вы кон ва лі ком п лек с ную ра бо ту. По тым 
бы ла аг ляд ная эк скур сія па Ма гі лё ве. 
Мы ўба чы лі, між ін шым, кас цёл св. Ста
ніс ла ва, дра ма тыч ны тэ атр, га рад скую 
ра ту шу. Мы на ве да лі так са ма ву чэб ную 
ла ба ра то рыю „За а сад” у Буй ні чах. У чац
вер 28 са ка ві ка, апош ні дзень спа бор ні
цтваў, вуч няў ча ка лі вус ныя вы каз ван ні. 
Ве ча рам у Ма гі лёў скім аб лас ным тэ ат ры 
ля лек мы гля дзе лі па ста но ву „Дзі вос ныя 
аван ту ры па ноў Куб ліц ка га ды Заб лоц ка
га”. На ша гру па раз ві та ла ся з Ма гі лё вам 
у пят ні цу 29 са ка ві ка пас ля ўра чы стай цы
ры мо ніі зак рыц ця алім пі я ды. Усе на шы 
вуч ні — Юлія Бань коў ская, Аляк сан д ра 
Зін ке віч і Мі хал Каз лоў скі — ат ры ма лі пах
валь ныя во дзы вы.

Чым для мя не з’яў ля ец ца Бе ла русь? 
Гэ та кра і на ва сіль коў, ля соў, цу доў най 
пры ро ды, цёп лых, доб рых, гас цін ных лю
дзей. Маг чы масць па бы ваць у Бе ла ру сі 
ў мя не бы ла ўжо не каль кі ра зоў — на ве да
ла я Мінск, Грод на, Брэст, Мір, Няс віж... 
У Ма гі лё ве я бы ла пер шы раз, але маю 
на дзею, што не апош ні. Кож ны дзень 
там пра ве дзе ны быў ці ка вы, даў но выя 
ўра жан ні. Дзя куй, Ма гі лёў, за ўсе цу доў
ныя мо ман ты! Да но вых су стрэч!

vТэкст і фота Ан ны ДЭМ’ Я НЮК
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— Шко ла?

— У 1938 го дзе пай ш ла я ў шко лу, ха
дзі ла адзін год. У 1939 го дзе ўспых ну ла 
вай на. У 1940 го дзе са ве ты вяр ну лі да 
па ло вы пер ша га кла са; ву чы ла ся два 
га ды. Жы ды так са ма ха дзі лі. А пры нем
цах жы доў не бы ло. Нас ву чы лі ра хун каў, 
„таб ліч кі” і вер шы ву чыў Лаш ке віч. Ня
мец кай мо ве ву чы ла Ра і са Да ві даў на.

— Ці пом ні це ар лян скіх жы доў?

— На ша ха та бы ла па між жы доў скі мі 
на ра гу ву ліц Бель скай і Кры вой. По бач 
бы ла ма лая каф ляр ня Вай ш ты наў. (Вя лі
кая бы ла ў кан цы Ор лі — М. М.)

Пер шым по бач нас, з бо ку рын ку, жыў 
жыд Юдэль, ста ляр. Да лей бы ло пу стое 
мес ца, а за ім жы ла не да раз ві тая жы доў
ка Шо ша. (Бы ло мно га не да раз ві тых жы
доў, і то ма ла дых.) То хрыс ці ян скія дзе ці 
ха дзі лі ту ды драж ніц ца з ёю праз ак но, 
а яна ля жа ла. Да яе пры хо дзі лі жы ды, 
мы лі яе, кар мі лі і ап ра на лі. За Шо шай бы
ла но вая каф ляр ня.

Па мя таю, як у ша бас — у пят ні цу пад 
ве чар — жыд Пат лер — быў не да раз ві ты 
— бе гаў па ву лі цах Ор лі, спы няў ся і го лас
на кры чаў: „Шу ла гай” (Ідзі ў шко лусі на
го гу ма ліц ца).

Ха дзі ла я на жы доў скія па хо ві ны, кож
на га жы да ха ва ла. Сту ка лі скар бон кай, 
ка лі ха ва лі, іш ла ад на жан чы на. А я, як 
дзі ця, ду ма ла та ды, каб мець тыя гро шы, 
што ў скар бон цы.

— Ці Ва ша сям’я ме ла да чы нен ні з 
жы доў скі мі шаў ца мі?

— Па мя таю мно гіх жы доў скіх ра мес
ні каў: Шу ма хер, Пін ко, Гэр ш ко, Юдэль. 
Вя до мы быў Гац кель. У шаў цоў Шу ма хе
ра і Гэр ш ка пра ца ваў мой баць ка Ко ля. 
Гэр ш ка вай жон кай бы ла Бэй ла — то бы лі 
вель мі доб рыя жы ды. Мы яго пап ро сту 
на зы ва лі дзед кам. Баць каў брат Ва ло
дзя так са ма пра ца ваў шаў цом у жы да. 
Ва ло дзя быў жа на ты з жы доў кай Шыф
рай, у 1940 го дзе на ра дзі ла ся ім дзяў чын
ка, я яе яш чэ піль на ва ла.

Па ву лі цы Кры вой жыў ра бін. Па ву лі
цы Бель скай, не да лё ка ад нас, жыў жыд 
Ва дзі лоў скі; у яго ад бы ва лі ся тан ца валь
ныя за ба вы. Да лей, дзе Чык він, Аб рам ко 
Та па лян скі.

— Ці Вы за па мя та лі вя лі кі па жар Ор-
лі 18 мая 1938 го да?

— Мы та ды жы лі пры Бель скай ву лі
цы, па між жы да мі. І па жар з 1938 го да 
маю і сён ня ў ва чах.

На ша ха та аца ле ла, бо по бач бы ла 
каф ляр ня і каф ля ры ўра та ва лі. Каф
ляр ня по бач нас ужо га рэ ла; збег лі ся 
ту ды каф ля ры. Бы лі там та кія ямы для 
ачыш чан ня ад глею глі ны. І ад ны ту шы лі 
каф ляр ню, а дру гія ма чы лі шма ты ў той 
гле і стай глі не і аб к лад ва лі стра ху на шай 
ха ты. І та кім чы нам ура та ва лі на шу ха ту.

Па жар пай шоў да лей. У на шым ага ро
дзе ста я ла дзед ка ва хат ка і по бач быў 
хлеў з са ба чай буд кай. То зга рэ лі хлеў, са
ба ка, дзед ка ва ха та і агонь пай шоў да лей.

— Ці бы ла да па мо га па га рэль цам 
буль бай?

— А хто гэ та вы ду маў? Жы ды хут ка 
ад бу да ва лі ся, ме лі да па мо гу з Аме ры кі. 
Пас ля па жа ру ў май го бу ду ча га цес ця 
Фі ліп ка жы ла жы доў ская сям’я; бы лі 
там тры дзяў чы ны, я тых жы доў зна ла, 
па мя таю.

На ву ша ку дзвя рэй да сён ня астаў ся 
знак, дзе бы ла пры ма ца ва на скры нач ка 
(фут ляр з ме зу зай — скрут кам пер га мен
ту з за пі са ны мі фраг мен та мі То ры, наў
ска сяк пры бі тая да ву ша ка — М. М.)

— А што Вы за па мя та лі пра са ве таў?

— Ба чы ла, як Вруб леў скіх — сям’ю 
за гад чы ка шко лы — вы во зі лі ў Сі бір. 
Вы во зі лі іх ра ні цай, то я бег ла за тым гру
за ві ком і кры ча ла, бо вы во зі лі маю на
стаў ні цу. І за бег ла аж у ры нак, дзе бы ла 
та кая доў гая кра ма і жы ла там жы доў ка 
Рыў ка, якая са мною ха дзі ла ў шко лу. 
За бег ла да яе і кры чу, што на шу па ню вы
во зяць. А ма ці Рыў кі: „А што ж, то нэ хай 
вы во зят”. То я па бег ла ў шко лу, дзе Вруб
леў скія жы лі — па ба чыць, што там дзе
ец ца. Там усё бы ло ра скі да на — рэй вах! 
Знай ш ла ў ма лой ра мач цы зды мак Ве сі 
ці Да ну сі, то ўзя ла. Вяр та ю чы ся, зай ш ла 
яш чэ ў бу ды нак су сед няй ка та ліц кай кап
лі цы. Звон ку бы ла па бі та фі гу ра Мат кі 
Бо скай. А ўся рэ дзі не ва ля ла ся жа лез ная 
лам пад ка з анёл кам, то яе ўзя ла; по тым 
ад да ла яе ка то лі кам Дэм ба ру кам.

— Са ве ты так са ма агі та ва лі вы яз-
джаць...

— Ра бі лі спі сак. І мой баць ка Мі ка лай 
так са ма за пі саў ся. А ма ма Ве ра ска за ла, 
што ні ку ды не па е дзе. І не па е ха лі, і ні чо
га не зра бі лі.

Вы еха ла (ап ра ча сем’ яў Му раў скіх 
і Аль шэў скіх — М. М.) яш чэ Мар та За ян
ч коў ская з доч ка мі Оляй, Ні най і Ма няй. 
Бы ла ўда ві цай; яе муж быў вя до мым 
май ст рам, бу да ваў ар лян скі млын і вя лі
кі дом по бач, вя лі кую шко лу — за раз там 
ка та ліц кая кап лі ца. Ка лі я з ка лек ты вам 
„Ар ля не” бы ла ў Грод не, то суст рэ ла ся 
з Ні най, пра ца ва ла яна на ват у сель са
ве це.

— А якіх жы доў вы вез лі са ве ты, ап-
ра ча сям’і Вай ш ты наў, ула даль ні каў 
каф ляр ні і зя мель на га ма ён т ка?

— Вы вез лі част ку сям’і Із буц кіх. Па мя
таю Шы ма на Із буц ка га, быў гэ та вель мі 
строй ны хло пец.

Бы ло так, што це раз Ор лю вя лі ня мец
кіх па лон ных, кан ва і ра ва лі іх са вец кія 
сал да ты і ў іх лі ку быў Ёсаль Із буц кі. 
І гэ тае вой ска пас ля пай ш ло на фін скую 

вай ну. Зат ры ма лі ся ў Ор лі ка ля та га час
най гмі ны. А мы, дзе ці, там ста я лі, бо 
як са ве ты елі, то і нас не чым ча ста ва лі, 
да ва лі ка шу. І вык лі ка лі проз віш чы Із буц
кі і Рэн гай ла (ней кі наш сва як), але я аб 
тым поз на па ве да мі ла баць коў і яны 
адыш лі з вой скам.

Са ве ты вы вез лі жы доў Кап лань скіх; 
маг чы ма, што бы лі гэ та бра ты (Вы жыў Із
ра эль Кап лань скі — М. М.). Іх вы вез лі за 
тое, што ган д ля ва лі мя сам.

І яш чэ са ве ты вы вез лі жы да Зай чы
ка. (Мне гэ тае проз віш ча не вя до мае, але 
вя до ма, што вы жыў яш чэ жыд Мо шэ 
Бер к ман — М. М.) І як пас ля вай ны вяр
нуў ся ў Ор лю, то быў у нас; пры яз джаў 
на ве даць баць ку. Але ад куль ён вяр нуў
ся — не ве даю.

І яш чэ пры яз джа ла жы доў ка з сям’і, 
якіх тут на зы ва лі Мош ка Сморк. Яго ная 
пры го жая дач ка вый ш ла за муж за ка пі та
на ў 1940 го дзе, ка лі ў Ор лі ста я ла са вец
кае вой ска; той ка пі тан так са ма быў жы
дам. Ажа ніў ся і яш чэ па спеў яе выс лаць 
не ку ды за гра ні цу. А пас ля вай ны яна сю
ды пры яз джа ла, бы ла ў нас до ма, раз маў
ля ла з ма ёй ма май Ве рай. Яны зна лі ся, аб
ня лі ся, па ца ла ва лі ся, яна вель мі пла ка ла. 
А ма ма ка жа: „Не плач, іх усіх у Па лес ці ну 
за вез лі”. А яна ад каз вае: „Па ні Ко лё ва, іх 
усіх па вез лі ў печ кі і па па лі лі”. Яна так са ма 
вы еха ла ў Аме ры ку або Па лес ці ну.

— Ці Вы за па мя та лі ге та?

— Ге та бы ло аб га ро джа на пло там, але 
бы лі та кія пры ха ва ныя пра ла зы. І жы ды 
пры но сі лі ту ды соль, га зу, а на шы на сі
лі ця ля ці ну, але толь кі зад кі (пе рад коў 
жы ды не елі, але пас ля маг ло быць па
роз на му — М. М.). Бы ла на гэ та да мо ва 
з на шы мі шуц ма на мі.

Яш чэ пе рад па бу до вай ге та пасу сед
ску з на мі жы ла жы доў ка „кра сель ні ца”. 
То як ужо ме лі іх вы га няць, то пры нес ла 
нам на прат ры ман не муж чын скі кас цюм 
(у яе быў сын) і па лі ва ныя гар ш кі, вя лі
кую мі ску. А ка лі ады хо дзі лі ў ге та, то 
яна тое ўсё заб ра ла з са бою.

З ге та прый ш ла да нас жы доў ка До ба 
і пры нес ла ніт кі для вы шы ван ня ка жу
хоў, па лат но. Я і сён ня яе па мя таю — ста
іць у мя не пе рад ва чы ма.

Ге та злік ві да ва лі, па вод ле мя не, 
у 1943 го дзе (дру ка ва ныя кры ні цы па да
юць, што ў 1942 го дзе — М. М.)

Жы доў ка Бэй ла з Мік ла шоў іш ла ў ла
гер (бы ла за му жам за пра вас лаў ным 
Паў лам Гон там). Я ба чы ла. Як Ор лю вы
во зі лі, то я ж му сі ла пай с ці аж на ка нец 
Ор лі, пад крыж, каб па ба чыць. Там жы ды 
зат ры ма лі ся пры да ро зе ў Мік ла шы, зат
ру бі ла труб ка. І я ба чы ла, як Бэй ла іш ла 
і цеш ча Па ра ска вя ла яе трое дзя цей. 
Бэй ла бы ла аб вя за на хуст кай і нес ла ней
кі клу на чак. Як дай ш ла да той ка ло ны, то 
аб ня ла ся з Па ра скай і пай ш ла ў па ход. 
А дзе ці на фу ру. Ра сказ ва лі лю дзі з Мік ла
шоў, што пра сі лі яе, каб ха ця дзя цей па кі
ну ла ў вёс цы, а яна не сха це ла. (Па вод ле 
ра ска заў Аляк сан д ра Ор ды з Мік ла шоў, 
па Бэй лу прый шлі ў Мік ла шы яе баць ка 
і брат. У ге та яна не бы ла, а ўвесь час жы
ла сва бод на ў Мік ла шах — М. М.)

— Сум ная бы ла вы ваз ка жы доў...

— На шы лю дзі шка да ва лі жы доў, пла
ка лі. То ж ра зам ха дзі лі ў шко лу, пас ля 
па жа ру жы лі ў ад ных да мах, жы ды ма лі
лі ся пасвой му ў на шых да мах, хрыс ці я
не ха дзі лі да жы доў ска га ле ка ра.

— І ка лі жы доў вы вез лі...

— Як жы доў вы вез лі і лю дзі цяг ну лі 
рэ чы з ге та, бо не ме лі ў што ап ра нуц ца, 
абуц ца, то ня мец кі ка мі сар Сан дэц кі, які 
ва ло даў поль скай мо вай, ска заў: „А хто 
па вас бу дзе браць?” Я са ма гэ та чу ла, бо 
ста я ла ка ля яго, ка ля ге та. Да Сан дэц ка
га мы, дзе ці, ха дзі лі ка ля да ваць.

— Аста лі ся толь кі ўспа мі ны.

— Бы ла ў мя не ка ля жан ка Ма ля, дач
ка Ян ке ля Буш мі ца, які меў вет ра вы 
млын у кан цы Ор лі. Ма ля раз маў ля ла 
чы ста пана ша му.

Ка лісь нат ра пі ла я на та кую пе ра да
чу, дзе вы чыт ва лі імё ны і проз віш чы 
тых жы доў, што бы лі стра ча ны ў ла ге ры 
смер ці ў Трэб лін цы. Ты ве да еш, што я ся
дзе ла цэ лы дзень і ад но імя бы ло ме на
ві та Ма ля Буш міц. Бо чу ла Рыў ку і ін шых, 
то ха це ла ве даць...

Зна ла Рыў ку і Бэ цю — дач ку ап тэ ка ра, 
зна ла сы на Ляц ка га (баць ка быў бух гал
та рам, а брат — дан ты стам).

За хоў ваю па мят ку па жы дах. Гэ та на
са вая ху стач ка, вы шы ва ная ў аз доб ныя 
квет кі. Мне яна вель мі цэн ная. Я яе, бу ду
чы дзі цём, пры нес ла з ге та, як нем цы жы
доў вы га ня лі. Та ды лю дзі бе га лі па ге та 
і раз бі ра лі тое, што яш чэ аста ло ся. Ху стач
ка мае 77 га доў — столь кі я яе пе ра хоў
ваю, а мае на пэў на больш. І я яе бе ра гу. 
Яна спа чат ку ля жа ла ў мя не ў стэ ла жы. 
Па мы ла яе і ця пер пе ра хоў ваю скла дзе
ную ў „кост ку”. Я та бе яе па да рую, ра бі 
што ўва жа еш. (Пе ра дам ху стач ку наш чад
кам ар лян скіх жы доў з Із ра і ля — М. М.)

— Вель мі дзя кую за раз мо ву.

vРаз маў ляў і фа та гра фа ваў 
Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

PS. У до ме спа да ры ні Ма рыі Адзі е віч, 
дзе пас ля па жа ру 18 мая 1938 го да жы ла 
пры гор ну тая жы доў ская сям’я, за ха ва лі ся 
так са ма два пад с веч ні кі, ма лы і вя лі кі, ды ся-
рэб ра ны ма лы ке ліх з выг ра ві ра най Зор кай 
Да ві да. Ве ра год на бы лі яны ўлас нас цю той 
жы доў скай сям’і, што жы ла ў тым спа гад лі-
вым хрыс ці ян скім до ме. Гэ та ма лі тоў ныя 
ак се су а ры не аб ход ныя для што дзён ных 
ма літ ваў у ша бас і свя ты. Над ке лі хам ві на 
га ва ры ла ся па дзяч ная ма літ ва кі душ (іўр. 
ас вя чэн не).

 Ма рыя Адзі е віч тры мае па мят ную жы доў скую ху стач ку; спе ра ду жы доў скія пад с веч ні кі і ся рэб ра ны ке ліх

На шы шка да ва лі жы доў
Раз мо ва з Ма ры сяй АДЗІ Е ВІЧ, у дзя во цтве Рын гай ла, 1930 го да на ра джэн ня з Ор лі. 

Спа да ры ня Ма ры ся ця гам дзя сят каў га доў вы сту па ла ў ка лек ты ве „Ар ля не”, 
а ўспа мі нае жыц цё ў між ва ен ны пе ры яд.
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70 га доў з дня на ра джэн ня

Генадзя Карпенкі

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Ся род буй ных га ра доў Бе ла ру сі, якія ма
юць са праў ды ці ка выя і змя стоў ныя сай
ты, з най леп ша га бо ку вы зна ча ец ца бліз
кая да Бе ла сто ка Га род ня. У ну ля выя га ды 
ця пе раш ня га ста год дзя, ка лі ін тэр нэт на 
на шых аб ша рах яш чэ толь кі „ўста ваў на но
гі”, там ужо бы лі пар та лы, што рас па вя да
лі пра жыц цё гэ та га го ра да і важ ней шыя 
па дзеі ў ім. Пры чым ін фар ма цыя бы ла не 
афі цы ёз ная, а не за леж ная і бе ла ру са а ры
ен та ва ная. Пра адзін з та кіх сай таў — „Твой 
стыль” роў на 12 га доў та му пі са ла „Ні ва” 
ў ну ма ры ад 12 жніў ня 2007 го да.

Але ўсё ця чэ і ўсё змя ня ец ца, і на сай це 
„Твой стыль” больш ня ма су час най ін фар
ма цыі, бо ад 2016 го да яго за мя ніў сайт 
Hrod na.li fe, які мес ціц ца ў су свет ным па ву
цін ні па ад най мен ным ад ра се. У па раў нан
ні з „Тва ім сты лем” сайтпра цяг вы гля дае 
больш са лід на і вы раз на. „У 20072016 
га дах мы пра ца ва лі пад брэн дам „Твой 
стыль” — за ходзь на наш ста ры сайтар хіў, 
каб знай с ці мно ства тэк стаў, што і сён ня 
не стра ці лі ак ту аль нас ці”, — пра па ну юць 
ула даль ні кі Hrod na.li fe, ста вя чы там жа гі
пер с па сыл ку на сваё ра ней шае ін тэр нэт
вы дан не.

Ра зам з тым ас ноў ная на кі ра ва насць іх 
пра цы не змя ні ла ся, і но вы сайт, як і па пя
рэд ні, рас па вя дае пра Га род ню, „пра жыц
цё го ра да і жыц цё ў го ра дзе”. „Мы тры ма
ем ру ку на пуль се Грод на і кож ны дзень 
пі шам пра важ ныя га рад скія па дзеі ды 
тых, хто ў гэ тым го ра дзе жы ве. Мы пі шам 
пра да сяг нен ні і праб ле мы Грод на і гро
дзен цаў, раз ва жа ем, як зра біць го рад леп
шым, пуб лі ку ем уні каль ныя гі ста рыч ныя 
ма тэ ры я лы, якіх ня ма больш ні ў ка го. На 
Hrod na.li fe мы збі ра ем све жыя на ві ны га
рад ско га жыц ця толь кі з пра ве ра ных кры
ніц ды пуб лі ку ем улас ныя аў тар скія ар ты
ку лы, рэ пар та жы, ін тэр в’ю, аг ля ды і г.д”, 

— рас па вя да ец ца на ста рон цы „Пра нас”.
Сва ёй мі сі яй аў та ры тэк стаў на Hrod na.

li fe ба чаць ад люст ра ван не важ ных па дзей 
у го ра дзе, Бе ла ру сі і све це, пра да сяг нен ні 
і праб ле мы Га род ні і га ра дзен цаў, пра гі сто
рыю і су час насць го ра да ў кан тэк с це бе ла
ру скай кра і ны і све ту, пра тое, як зра біць 
го рад леп шым для жы ха роў, і ра зам з імі 
змя няць яго да леп ша га.

Пра тое, што да дзе ны га ра дзен скі сайт 
вель мі на сы ча ны ін фар ма цы яй, мож на 
ўпэў ніц ца ўжо на га лоў най яго ста рон цы, 
якая вы гля дае як ма за і ка раз на стай ных 
тэк стаў і фо та аз даб лен няў да іх.

Увер се га лоў най ста рон кі зна хо дзяц ца 
вый с ці на руб ры кі. Іх не вель мі мно га — уся
го пяць: „На ві ны”, „Ар ты ку лы”, „Афі ша”, „Ту
ры стыч ная кар та” і ўжо зга да ная „Пра нас”. 
Ка лі з імі зна ё міш ся, з пры ем нас цю адз на
ча еш, што сайт жы ве, аб наў ля ец ца і ак ту
а лі зу ец ца. Так, апош няя на ві на са праў ды 
ёсць апош няй, бо ты чыц ца ме на ві та апош
ніх па дзей, а не па дзей тыд нё вай ці на ват 
ме сяч най даў ні ны.

Най больш на сы ча най ін фар ма цы яй 
з’яў ля ец ца руб ры ка „Ар ты ку лы”. Гэ та, 
у пры ват нас ці, зза та го, што ў ёй не каль кі 
пад руб рык, па дзе ле ных тэ ма тыч на. Так, 
пад руб ры ка „Го рад” змяш чае ар ты ку лы 
пра га рад скія за бу до вы, но выя ка вяр ні ці 
по гля ды на тую ці ін шую га рад скую пра
сто ру. „Лю дзі і спра вы” паз на ё мяць нас 
з ты мі га ра дзен ца мі, чыя дзей насць вык
лі ка ла ці ка васць у Hrod na.li fe. „Зда роўе 
і спорт” рас па вя дае пра спар то выя спа
бор ні цтвы і роз ныя ака ліч нас ці га ра дзен
ска га спар то ва га жыц ця. „Спад чы на” — гэ
та ар ты ку лы, якія да тыч ныя там тэй шай 
гі сто рыі, а „Сэр ві сы” — ін фар ма цыя пра 
тое, што ро біць Га род ню кам фор т ным для 
жыц ця го ра дам.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Бе ла ру скі гра мад скапа лі тыч ны дзе яч, 
на ву ко вец Ге надзь Кар пен ка на ра дзіў ся 
17 ве рас ня 1949 г. у Мін ску. У 1987 г. стаў 
ды рэк та рам Ма ла дзе чан ска га за во да па
раш ко вай ме та лур гіі. У 1990 г. аба ра ніў 
док тар скую ды сер та цыю па тэх на ло гіі 
ма тэ ры я лаў. Як на ву ко вец зра біў 50 вы на
ход ні цтваў, ука ра нё ных у 15 кра і нах све ту. 
У 1994 г. аб ра ны чле намка рэс пан дэн там 
Ака дэ міі на вук Бе ла ру сі. Уга на ра ва ны 
Дзяр жаў най прэ мі яй.

У час пер шых дэ ма кра тыч ных вы ба раў 
у пар ла мент пе ра мог на сва ёй ак ру зе. Ат
ры маў па свед чан не дэ пу та та Вяр хоў на га 
Са ве та 12га склі кан ня, дзе кі ра ваў ка мі
сі яй па на ву цы і на ву ко ватэх ніч ным пра
грэ се. У 1992 г. уз на ча ліў Ма ла дзе чан скі 
гар вы кан кам і за два га ды пра вёў у го ра
дзе эка на міч ныя рэ фор мы, за па чат ка ваў 
му зыч ны агуль на бе ла ру скі фэст на цы я
наль най пес ні і тэ ат раль ны фе сты валь 
„Са ка ві ца”, ства рыў фут боль ны клуб. Сам 
пэў ны час быў фут боль ным суд дзёй. Быў 
са праўд ным рэ фар ма та рам, ка рэн ным чы
нам дэ са ве ты за ваў га рад скую та па ні мію 
Ма ла дзеч на. У гэ тым го ра дзе з’я ві лі ся ву лі
цы Вя лі кі Гас ці нец (за мест Ле ні на), Гра ма
доў ская, імя Фран ціш ка Ска ры ны, Язэ па 
Драз до ві ча... Бы ла зак ла дзе на суп ра ца 
Ма ла дзеч на з ня мец кім го ра дампаб ра ці
мам Эс лін ген. У 1994 г. Кар пен ка вы лу чаў 
сваю кан ды да ту ру на пер шых прэ зі дэн ц
кіх вы ба рах, але не знай шоў пад трым кі сва
ёй пар тыі і ў вы ні ку не ба ла та ваў ся.

У 1996 г. Ге надзь Кар пен ка, та га час ны 
на мес нік стар шы ні Вяр хоў на га Са ве та 
ўжо 13га склі кан ня, кі ра ваў пра цэ сам ім
піч мен ту прэ зі дэн та Лу ка шэн кі. У 1998 г. 
Кар пен ка стаў на ча ле На цы я наль на га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та, ство ра на га пе рад 
за кан чэн нем ле гі тым на га тэр мі ну кі ра ван
ня Лу ка шэн кі. Ге надзь Кар пен ка ўва хо дзіў 
у Аб’ яд на ную гра ма дзян скую пар тыю, быў 

аў та ры тэт ным лі да рам бе ла ру скай апа зі
цыі і лі чыў ся най больш ве ра год ным кан
ды да там ад дэ ма кра тыч най су поль нас ці 
на на ступ ных прэ зі дэн ц кіх вы ба рах.

31 са ка ві ка 1999 г. Ге надзь Кар пен ка 
быў да стаў ле ны ў 9ы мін скі клі ніч ны шпі
таль з ды яг на зам „кры ва цёк у мозг”. 1 кра
са ві ка яму зра бі лі апе ра цыю па вы да лен ні 
ге ма то мы. Усе гэ тыя дні зна хо дзіў ся ў рэ а
ні ма цый ным ад дзя лен ні шпі та ля без пры
том нас ці. Ге надзь Кар пен ка па мёр а 7й га
дзі не ра ні цы 6 кра са ві ка. Яму бы ло толь кі 
49 га доў.

Смерць па лі ты ка бы ла зу сім не ча ка най, 
бо пе рад гэ тым ён ні ко лі не скар дзіў ся на 
дрэн нае зда роўе. Ге надзь Кар пен ка па мёр 
за ме сяц да аль тэр на тыў ных прэ зі дэн ц
кіх вы ба раў, пры хіль ні кі пра вя дзен ня якіх 
ад мо ві лі ся прыз наць на вя за ныя Лу ка шэн
кам зме ны ў Кан сты ту цыі, што не за кон на 
пра цяг ва лі тэр мін яго ных паў на мо цтваў 
яш чэ на два га ды. Праз ме сяц пас ля смер
ці Кар пен кі бяс с лед на знік адзін з яго най б
лі жэй шых пап леч ні каў — Юрый За ха ран ка, 
яш чэ праз паў го да дру гі — Вік тар Ган чар. 
Мно гія лю дзі, у тым лі ку сва я кі Кар пен кі, 
схіль ныя звяз ваць гэ тыя тра гіч ныя па дзеі 
ў адзін лан цуг. Па вод ле ад ной з вер сій на
пя рэ дад ні цяж ка га ін суль ту Кар пен ка вы
піў ка вы з ней кай ні ко му не вя до май жур на
ліст кай.

Па ха ва ны Ге надзь Кар пен ка на мін скіх 
Ус ход ніх мо гіл ках. Жон ка Люд мі ла і двое 
дзя цей у сту дзе ні 2002 го да эміг ра ва лі 
ў ня мец кі го рад Эс лін ген. У 2009 го дзе ў па
мяць па лі ты ка вый ш ла кні га „Хро ні ка мар
ных спа дзя ван няў” (яе аў та ры — Свят ла на 
Ка лін кі на, Аляк сандр Кок тыш і Аляк сандр 
Там ко віч). Быў зня ты да ку мен таль ны 
фільм «Дзень „Ч”». У па мяць Ге на дзя Кар
пен кі гра ма дзян скай су поль нас цю пра во
дзіц ца мі ніфут боль ны тур нір.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

пун к ту гле джан ня гэ та бы ло не маг чы ма 
— Са вец кі Са юз не меў су поль ных ме жаў 
з Чэ хас ла ва кі яй. Фран цу зы шу ка лі ней ка га 
па ра тун ку, ней ка га вы ха ду са сва ёй ту пі
ко вай сі ту а цыі. Ан г лі ча не так са ма толь кі 
ў 1938 го дзе па ча лі мя няць дзяр жаў ны 
бю джэт, каб не як да фі нан са ваць ар мію; 
яны зу сім не бы лі га то вы да вай ны. Гіт
ле раў ская Ня меч чы на, якая пар ва ла ўсе 
трак та ты, якія ра ней пад пі са ла, бу да ва ла 
вя лі кую ар мію. Але ў Ня меч чы не бы ла 
ад на праб ле ма — Гіт лер, ка лі прый шоў да 
ўла ды, абя цаў усім пра цу і ней кую са цы яль
ную бяс пе ку; і гэ та яму ўда ло ся. Са праў ды, 
нем цы па ве ры лі ў тое, што прый шоў ней кі 
ге ній. Вя лі кі кры зіс па чат ку 1930х га доў, які 
дай шоў да Еў ро пы, вель мі жах лі ва паў п лы
ваў на сі ту а цыю нем цаў — ні во дзін не мец 
не быў упэў не ны, ці ён заў т ра бу дзе мець 
што ес ці. І прый шоў Гіт лер і па ка заў, што 
ўсё мож на. Толь кі ўсё гэ та ад бы ло ся пры 
раск рут цы цяж кай пра мыс ло вас ці, якая 
пра ду ка ва ла са ма лё ты, тан кі і т.п. І ў кан цы 
кан цоў не маг чы ма пра ду ка ваць тан кі, ка лі 
іх не вы ка ры стоў ваць, і Гіт лер шу каў спо са
бу вы ра шэн ня гэ тай праб ле мы. Да та го ж 
ня мец кая зброя апе ра джа ла ўзбра ен не 
ін шых кра ін. Та му нем цы рых та ва лі ся да 
вай ны. Бы ло пы тан не: што ра біць, у якім 
на прам ку? План быў про сты — ства рыць 
пра сто ру для жыц ця ня мец кай на цыі на 
ўсхо дзе Еў ро пы. Толь кі нем цы не бы лі 
ўпэў не ны, як бу дуць вес ці ся бе фран цу зы 
і ан г лі ча не, ка лі нем цы, ска жам, бу дуць зма
гац ца з Ра сі яй. Як пе рай с ці Поль ш чу, якая 

не па га дзі ла ся стаць пра тэк та ра там, зо най 
ня мец кіх уп лы ваў? Бы ло яс на, што ка лі 
не Ус ход, то бу дзе За хад. Ка лі ў Поль ш чы 
за дум ва лі ся, які пры няць ва ры янт па лі ты
кі, ці змі рыц ца з нем ца мі, ан г лі ча не да лі 
Поль ш чы га ран тыю мі лі тар най да па мо гі; 
гэ та быў кра са вік 1939 го да. І ад кра са ві ка 
1939 го да па лі ты ка Поль ш чы мя ня ец ца 
— ні я кіх тэ ры та ры яль ных усту пак нем цам. 
Ан г лі ча не раз ліч ва лі на тое, што Поль ш ча 
бу дзе ба ра ніц ца не каль кі ме ся цаў, мо жа 
даў жэй, што Поль ш ча мае вя лі кую ар мію, 
а ў нем цаў ня ма та кіх маг чы мас цей, каб яе 
раз г ра міць. Ан г лі ча не свя до ма на кі ра ва лі 
Поль ш чу на кан ф ран та цыю з Ня меч чы най. 
І бы лі так са ма свя до мы, што ні я кай да па
мо гі Поль ш чы даць не мо гуць — зу сім не 
бы лі да гэ та га пад рых та ва ны — каб вес ці 
вай ну ў Еў ро пе. Яны лі чы лі, што поль сканя
мец кая вай на за цяг нец ца і вы ма тае ня мец
кія сі лы. Ан г лій ская па лі ты ка вы ка ры ста ла 
Поль ш чу, каб са бе пад рых та вац ца да вай
ны з Ня меч чы най. Вя лі ся ней кія пе ра мо вы 
з Са вец кім Са ю зам з удзе лам Вя лі каб ры та
ніі і Фран цыі ў 1939 го дзе, толь кі ат ры ма ла
ся так, што Гіт лер усіх аб дур ма ніў і пай шоў 
на да га вор са Ста лі ным, яко га доў гі мі га да
мі прад стаў ляў як свай го га лоў на га во ра га 
— а сва ёй су свет най мі сі яй лі чыў зніш чэн
не ка му ніз му. Ён паў та раў гэ та з ча су, ка лі 
зма гаў ся за ўла ду, ка лі дай шоў да ўла ды. 
І рап там на пра ця гу не каль кіх тыд няў мя
ня ец ца тая ры то ры ка. Зра зу ме ла, Поль ш
ча бы ла за а та ка ва на пер шай. Гіт лер быў 
упэў не ны, што ка лі б за а та ка ваў За хад, то 

Поль ш ча най ве ра год ней вы ка на ла б свае 
са юз ныя да га во ры ў ад но сі нах да Фран цыі 
ці Вя лі каб ры та ніі. І быў так са ма ўпэў не ны, 
што ні чо га не зро біць Ан г лія, а без Ан г ліі ні
чо га не зро біць Фран цыя; Фран цыя не вя ла 
сва ёй са ма стой най па лі ты кі — яна цал кам 
ары ен та ва ла ся на ан г лій скую па лі ты ку. Та
му і та кі дзіў ны па ча так вай ны 1939 го да.

У той мо мант не бы ло і цес на га су пра
цоў ні цтва за ход не еў ра пей скіх дзяр жаў 
са Злу ча ны мі Шта та мі Аме ры кі, Аме ры ка 
пра во дзі ла па лі ты ку ней т ра лі тэ ту. Удзел 
Аме ры кі ў Пер шай су свет най вай не пры
нёс зат ра ты не каль кіх со цень ты сяч сал
дат. І ў аме ры кан скім гра мад стве ўзні ка ла 
слуш нае пы тан не: ча го мы рва лі ся ў тую 
Еў ро пу? Там быў заў сё ды ха ос, які ні ко лі 
і не за кон чыц ца. І ні ко лі больш да еў ра пей
скіх кан ф лік таў. Кі ру ю чыя аме ры кан скай 
па лі ты кай бы лі вы му ша ны ўчы ніць шмат 
на ма ган няў для пе ра ка нан ня свай го гра
мад ства і даць маг чы масць Япо ніі, каб 
да па маг ла. Ну, ка лі ўжо ЗША ў снеж ні 1941 
го да бы лі за а та ка ва ны — не бы ло вы ха ду.

— А як Са вец кі Са юз быў га то вы на 
за хоп част кі Поль ш чы 17 ве рас ня 1939 
го да?

— Ар мія бы ла га то вая; пас ля пад пі сан ня 
пак та Ры бен т ропМо ла таў са ве ты пра вя лі 
ці хую ма бі лі за цыю і для за хо пу Поль ш чы 
бы лі да стат ко выя сі лы і срод кі. Толь кі ў са
вец кім кі раў ні цтве не бы ло ўпэў не нас ці, 
што зро бяць Ан г лія і Фран цыя. Але ка лі ста
ла вя до ма, што ні я кай вай ны Ан г ліі і Фран
цыі з Ня меч чы най не бу дзе, та ды і Ра сія 
пе ра ста ла апа сац ца, што яна скан ф лік ту
ец ца з Ан г лі яй і Фран цы яй. І Ра сія не бы ла 

ўпэў не на ці Япо нія за а та куе Ра сію ці Аме
ры ку. Доў гі час япон цы не вы ра шы лі гэ тай 
праб ле мы: ка го за а та ка ваць — ці ра зам 
з нем ца мі Ра сію. Але ра сій ская раз вед ка 
ў Япо ніі да ла доб рыя ін фар ма цыі, а спро ба 
Япо ніі ва я ваць з Ра сі яй за кон чы ла ся вя лі
кай пе ра мо гай ра сій скай ар міі на Хал хін
Го ле. І Япо нія вы ра шы ла, што тут ня ма за 
што зма гац ца. 16 ве рас ня, дзень да на сту
пу на Поль ш чу, бы ло пад пі са на пе ра мір’е 
па між СССР і Япо ні яй. Зна чыць, на ўсхо дзе 
Ра сія ат ры ма ла га ран тыю ней кай бяс пе кі 
і Са вец кі Са юз мог поў нас цю ан га жа вац ца 
ў еў ра пей скую па лі ты ку. Тут у са вец ка га 
кі раў ні цтва бы ло шмат ня вы ра ша ных праб
лем, м.інш. Бе са ра бія. Пакт Ры бен т ропМо
ла таў ужо рэ гу ля ваў, што Бе са ра бія, якая 
на ле жа ла ня мец ка му са юз ні ку — Ру мы ніі, 
бу дзе ўсёта кі ад да дзе на Са вец ка му Са ю
зу. Ас ноў ным жа быў да га вор у спра ве па
дзе лу Поль ш чы. Толь кі спа чат ку пад пі са лі, 
што мя жа па між СССР і Ня меч чы най бу дзе 
на Віс ле, ад но скла да на бы ло знай с ці ней
кае пра па ган дыс ц кае ап раў дан не гэ та му. 
Та му бы ло вы ра ша на, што мя жа бу дзе на 
кер зан скай лі ніі, а нем цы мо гуць узяць усё, 
што на за хад ад яе, але Гер ма нія па він на ад
мо віц ца ад Пры бал ты кі, якая та кім чы нам 
апы ну ла ся ў зо не са вец кіх уп лы ваў, а не як 
ра ней да маў ля лі ся — у ня мец кай. Са вец кі 
Са юз вы пат ра ба ваў са бе Пры бал ты ку, ад
да ю чы нем цам тэ ры то рыю Поль ш чы на 
ўсход ад Віс лы, з якою нем цы не над та ве
да лі што зра біць.

— Дзя кую за раз мо ву.
vТэкст і фота 

Аляк сандра ВЯР БІЦ КАГА

1Fпрацяг Так наб лі жа ла ся вай на
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22.09 — 28.09

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. пча лі ная сям’я, 2. ра скід ван не 

на сен ня ў гле бу, 3. пры ла да для 
пі сан ня ат ра ман там, 4. пар ту галь
ская ста лі ца, 5. муж дач кі, 6. ра бот
нік даг ля да ю чы аве чак, 7. хі міч ны 
эле мент нр 53, 8. мо жа быць клін
ко вы, плаў ле ны, швей цар скі, ка ры
цін скі, 9. квад рат ны ко рань з дзе вя
ці, 10. дзяр жа ва з Чар ні га вам і Жы
то мі рам, 11. вы со кае вай ско вае 
зван не, 12. част ка абут ку, пад якой 
жон ка тры мае ці ха га му жа.

Ад га да ныя сло вы за пі саць 
у выз на ча ныя да рож кі, па чы на
ю чы ад по ля з ліч бай. У свет лых 

па лях ат ры ма ец ца ра шэн не 
— на род ная па га вор ка.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця

гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю 
пра віль ныя ра шэн ні, бу дуць ра
зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку 
з 34 ну ма ра
Бег, кні га, шпі нат, ду ша, буль

ба, ка пу ста, ме даль, Ява, ша ка
лад, Уфа.

Ра шэн не: Гні ду бі ну па куль 
ма ла дая.

(22.03. — 20.04.) 22.09. бу дзеш вель мі 
ад важ ны і кем лі вы ў ін та рэ сах. Вер нец ца 
та бе жы ву часць і ра дасць жыц ця. Бу дзеш 
га вар кі, кан так т ны, ад ных бу дзеш аш час ліў-
лі ваць кам п лі мен та мі, дру гіх не паш ка ду еш 
і аб ла еш. Але твая ла год насць пры ня се 
спры ян не ін шых. Піль нуй ды е ту.
(21.04. — 21.05.) 21-25.09. — ра дасць жыц-
ця, фі нан са выя пос пе хі. Доб рыя па куп кі. 
Зна ка мі та ў пра фе сій ных спра вах не толь кі 
та бе, але і тва ім зна ё мым; бу дзеш доб рым 
да рад чы кам. Пад ву чы ся, наз бі рай ма тэ ры-
я лаў — яны неў за ба ве спат рэ бяц ца. Але 
23-27.09. твая аш чад насць мо жа пе ра ра-
дзіц ца ў ску пасць.
(22.05. — 22.06.) 23-25.09. сва і мі му ха мі 
ў но се да ста неш бліз кіх. Але вер нец ца 
спа кой ду ха. Спа да ба юц ца твае па чуц цё 
гу ма ру, за пал і тая іск ра ў во ку. 21-25.09. 
ма лым нак ла дам сіл зда бу дзеш від ны пос-
пех. Да ка жаш усім, што мо жаш! Дай са бе 
больш ча су на ад бу ман не ра шэн няў.
(22.06. — 23.07.) 22-23.09. не за дзі рай 
з чы ноў ні ка мі і не па зы чай. Вар та за і ні цы-
я ваць но вае ме ра пры ем ства. Зве ры фі куй 
дум кі і дзе ян ні — не ка то рыя спра вы цяг ні 
да лей, ін шыя — па кінь. Гля дзі на пе рад, у бу-
ду чы ню — яна ў свят лей шых ко ле рах! Але 
24-28.09. не раз ліч вай на сяб роў.
(24.07. — 23.08.) 22-26.09. ста неш у аба-
ро не пак рыў джа ных. Па леп шыц ца сі ту а-
цыя ў фір ме. Зна ка мі ты на строй, ата чэн не 
мі лых лю дзей. 27-29.09. ад к ры еш, як мно-
га ма еш доб рых сяб роў. Рас с ла біш ся і бу-
дзеш це шыц ца жыц цём. Да сі шанц асо бе, 
якая вык лі ча ў та бе цяп лынь у сэр цы, ха ця 
мо жа гэ та не князь ці кня зёў на з каз кі.
(24.08. — 23.09) Ма бі лі зуй сі лы, зда бу-
дзеш тое, што хо чаш. 22-25.09. моц ны 
рост энер гіі, сі ла, каб пе ра нес ці маг чы мыя 
па ра зы. Аг ра мад ная ін ту і цыя, дзя ку ю чы 
якой раз бя рэш ся ў кож най сі ту а цыі. Не-
ка то рыя спра вы кі неш, бо зда дуц ца та бе 
ма ла важ ны мі. Піль нуй ся на ву лі цы і ў ма шы-
не.
(24.09. — 23.10.) Не каль кі ці ка вых су-
стрэч. Ма ла дзік 27.09. (да 29.09.) мо жа 
ака зац ца па чат кам су поль най да ро гі. Ра-
шэн ні ад 26.09. (да 30.09.) мо гуць ака зац-
ца па мыл ко вы мі. 23-27.09. мо жа най с ці 
на ця бе ах во та, каб сха вац ца ад све ту 
і са лід на ад па чыць. У пра фе сіі — твой час, 
ацэ няць ця бе і пра су нуць вы шэй, да дуць кі-
ра ван не важ ным пра ек там. На го ды для ра-
ман тыч ных су стрэч. Бя ры ся рэ а лі за ваць 
свае най важ ней шыя пра фе сій ныя спра вы.
(24.10. — 22.11.) 23-25.09. дой дуць да 
ця бе фаль шы выя ін фар ма цыі. Да 27.09. 
вер нуц ца спра вы, аб якіх ха це ла ся б та бе 
за быц ца. Мо гуць ця бе аб ш ма ра ваць у сац-
сет ках. Шы ку юц ца боль шы вы дат кі. Не 
злоў жы вай сва ёй пе ра ва гай над ін шы мі. 
Доб рыя зме ны ў жыц ці.
(23.11. — 22.12.) Схо чац ца пры знац ца 
ў па чуц цях ста ро му сяб ру ці ка ля жан цы, 
але ці вар та пса ваць сяб роў ства? Ка лі 
вы бі ра еш ся ў но вую шко лу, суст рэ нуць 
ця бе цу доў ныя лю дзі. Не па ву чай шэ фа! 
27-29.09. ма еш шанц з кім сь ці па зна ёміц-
ца. Во сень пры ві та еш з но вай пры чо скай 
і ху дзей шы, пач ні зай мац ца гім на сты кай.
(23.12. — 20.01.) 23-27.09. маг чы мае 
не па ра зу мен не з суп ра цоў ні ка мі. Пра па-
но ва з 27-29.09. за да во ліць твае ам бі цыі. 
Суст рэ неш мно га спры яль ных та бе лю-
дзей, якіх па ра да мі вар та па ка ры стац ца. 
Не пе ра бор ш ч вай з трэ нін гам.
(21.01. — 19.02.) 27-29.09. бу дзеш ве-
даць, як на ват у пры га са ю чых па чуц цях за-
па ліць агонь. Са мот ныя Ва да леі па бу дуць 
да лей адзі но кі мі, ха ця мо жа і па да ба ец ца 
та бе быц цё сін г лам. 23-25.09. не пе ра-
бор ш ч вай з ля кар ства мі. Доб рыя вы ні кі на 
пра цы (але на ля гай на дак лад насць і цяр п-
лі васць) і кам па ней скія пос пе хі. Ва да лея-
біз не соў ца за ліе па топ па пе рак, або пак лі-
чуць яго ў па дат ко вую ін с пек цыю. Мо жа, 
вар та выб рац ца ў па да рож жа за мя жу? 
Паз бя гай це спрэ чак!
(20.02. — 21.03.) Па шы рыш свае га ры-
зон ты, зло віш пра фе сій ную на го ду. На 
ра бо це за ха вай ды стан цыю і па мяр коў-
насць. Трэ ні ру ю чы це ла, на за бы вай пра 
маз гі, ву чы ся но ва му — ні ко лі не за поз на. 
З 26.09. вы я вяц ца ў та бе но выя та лен ты. 
З пос пе хам суп раць ста віш ся нес п ра вяд лі-
вас ці. Фун да ні са бе фай нае па да рож жа. 
А што! Але рэ а лі зуй пла ны, якія пат ра бу-
юць ад ва гі і на ват ад чаю — гэ та га ў ця бе 
да стат ко ва!

— Ага та АР ЛЯН СКАЯ

22 września  o godz. 15.00.  
 Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach

Дзе ці 
ін тэр нэ ту 

Ёсць та кі тып су час ных лю дзей, якіх 
я не за леж на ад уз ро сту на зваў бы дзець-
мі ін тэр нэ ту. Гэ та не толь кі су час ныя дзе-
ці, але і мае ра вес ні кі, а на ват ста рэй шыя 
за мя не лю дзі. Апош нія зу сім не чы та юць 
кніг і га зет і та му не ўме юць ду маць са ма-
стой на. Яны ўсе ве ды бя руць з ін тэр нэ ту. 
Па вод ле прын цы пу «ка пі руй і ўстаў ляй» 
аб мень ва юц ца яны па між са бою ссыл-
ка мі. Той тып лю дзей не ўмее слу хаць 
ін шых, та му што ён пе ра ка на ны ў сва ёй 
пра ва це. Та кія лю дзі лю бяць на паў няць 
элек т рон ную пош ту ін шых уся ля кі мі 
ссыл ка мі на сай ты, на вяз ваць сваю ра-
цыю ін шым. Сай ты рэ да гу юць лю дзі, 
якія лі чаць ся бе эк с пер та мі па на ву цы, 
гі сто рыі ці лі та ра ту ры, а на сам рэч яны 
та кія ж дзе ці ін тэр нэ ту, як іх ін тэр нэт ныя 
гле да чы ці чы та чы. Пе ра ка на насць у сва-
ёй ра цыі дзе ці ін тэр нэ ту чэр па юць з вя лі-
кай коль кас ці праг ля даў да дзе на га сай та 
і як най боль шай коль кас ці ка мен та ры яў. 
За раз у ін тэр нэ це амаль кож ны мо жа 
быць эк с пер там і мець сваю аў ды то рыю 
ў да дзе най га лі не, але не заў сё ды гэ тыя 
ве ды вы ця ка юць з іх во пы ту і ўзроў ню 
аду ка цыі. Дзе ці ін тэр нэ ту глы та юць ве ды 
з се ці ва так як га лод ны ча ла век тан ны 
фаст-фуд, каб на та ліць свой го лад на 
хві лі ну. Та му па пры чы не та ко га ты пу тан-
ных эк с пер таў ін тэр нэт ад цяг вае мі льё ны 
(ка лі не мі льяр ды) лю дзей ад кніг, га зет. 
Та му кніг вы со ка а ду ка ва ных лю дзей, ча-
ста ўні вер сі тэц кіх вык лад чы каў, мо ладзь 
зу сім не чы тае. Чы та юць яны толь кі тан-
ную сен са цыю, на ас но ве якой бу ду юць 
свае ве ды. На сам рэч у ін тэр нэ це ніх то 
не змо жа пра ве рыць усіх ін фар ма цый. 
Лю дзі, якія не лю бяць чы таць кніг, га зет, 
не ўме юць са ма стой на ду маць, та му 
ас ноў най кры ні цай ве даў лі чаць толь кі 
ін тэр нэт. За раз жы вем у та кі час, што 
ін тэр нэт амаль у кож на га пад ру кой. Не 
вы хо дзя чы з ха ты, мо жам у ін тэр нэ це 
знай с ці ўсё, як мая ма ма ка жа, «і свя тое, 
і грэш нае». Толь кі трэ ба мець свой ро зум, 
праз які, быц цам праз рэ ша та, не аб ход на 
пра сей ваць гэ тыя ве ды. А тое «рэ ша та» 
— гэ та наш ро зум, наш во пыт, на шы ве ды 
і аду ка цыя, і на шае «я», яко га не за бя рэ ні-
я кі на зі раль нік, агент спец с луж бы. Трэ ба 
ве даць як аба ра ніць сваё «я» пе рад дзець-
мі ін тэр нэ ту. Пры кла дам пра тэ сту про ціў 
гэ тай з’я вы з’яў ля ец ца тэкст пес ні «No wy 
roz dział» поль скай гру пы «Kom bi», у якой 
вя до мы аў тар тэк стаў Яцэк Цы ган меў на 
дум цы той тып лю дзей, якіх я на зы ваю 
дзець мі ін тэр нэ ту. Тэкст пес ні зак лі кае іх 
вый с ці са све ту ін тэр нэ ту і па чаць са ма-
стой на ду маць, а не па во дзіць ся бе па вод-
ле прын цы пу «ка пі руй і ўстаў ляй».

Юр ка БУЙ НЮК
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Зран ку дзень не за даў ся. Не ба бы ло 
хму рае, па чы наў час ад ча су ім г ліць 
дроб ны дождж, ма шы ну пры пар ка
ваць ля аў та вак за ла, ку ды пры е хаў 

мар ш рут ным бу сі кам Бе ла сток — Га род ня 
га лоў ны рэ дак тар тыд нё ві ка бе ла ру саў 
у Поль ш чы „Ні ва” Яў ген Ва па, не ўяў ля ла ся 
маж лі вым. Усё на во кал бы ло за бі та лег ка
ві ка мі і аў то бу са мі, якія, зда ец ца, соў га лі ся 
ту дысю ды ха а тыч на і зу сім без уся ля кай 
ло гі кі, ды пры е ха лі на вак зал вы ключ на 
для та го, каб не даць пры пар ка вац ца май
му «SE AT Аl ham b ra» і су стрэць бе ла стоц ка
га гос ця на леж ным чы нам, з улас ці вай тут 
нам бе ла ру скай шчы рас цю, з та кой жа, як 
і яны там, у Бе ла сто ку, суст ра ка юць нас. Бе
ла ру сы ў гэ тым сэн се прак тыч на не ад роз
ні ва юц ца па абод ва ба кі сён няш няй мя жы.

Ну і ха ле ра з імі, з ты мі лег ка ві ка мі. Дас
вед ча ны ў па да рож жах Яў ген Ва па хут ка 
ўгле дзеў маю тэх ні ку і ўжо се дзя чы ў са ло
не ма шы ны ла ка ніч на і хут ка агу чыў свае 
пла ны:

— Заў т ра маю шмат спраў, та му му шу 
як ма га ра ней па тра піць у Бе ла сток. Кві
ток трэ ба ку піць за раз, на пер шы ра ніш ні 

аў то бус, каб бы ла поў ная яс насць. І ад ра зу 
едзем у Менск. Ха чу пе рад па чат кам ура
чы стас цей па ўру чэн ні прэ міі імя На тал лі 
Ар сен не вай зра біць яш чэ не каль кі пра цоў
ных спат кан няў. А то пас ля не бу дзе ча су. 
Ад ра зу пас ля ўру чэн ня прэ міі трэ ба вяр тац
ца на зад. Пры ві тан не, — на рэш це паз да роў
каў ся, не за быў ся.

— Пры ві тан не, — рэ а гую на яго апош няе 
сло ва. — А мож на яш чэ раз пра пла ны? 
Што ты там ка заў пра вяр тан не ў Бе ла сток?

Яў ген су па кой ва ец ца і цяр п лі ва паў та
рае ска за нае ра ней, толь кі ў раз гор ну тым 
ва ры ян це. За гэ ты час мы пас пя ва ем 
на быць кві ток на зва рот ны шлях і та кім чы
нам па ста віць кроп ку ў пла нах на заў т ра. 
На сён няш ні дзень пла ны так са ма больш
менш вя до мыя. Бо гэ та дзя ся тае ве рас ня 
бя гу ча га го да. І ў гэ ты дзень ве ча рам, у Мін
ску, у ка фэ „Грай” ад бу дзец ца ўра чы стая 
цы ры мо нія ўру чэн ня прэ міі імя На тал лі 
Ар сен не вай за най леп шую кні гу па э зіі 2019 
го да.

— Абод ва на шы пад ляш скія аў та ры, чые 
тво ры над ру ка ва ныя вы даў цом Праг рам
ная ра да тыд нё ві ка «Ні ва», На дзея Ар ты мо
віч і Мі хась Ан д ра сюк, пат ра пі лі ў шортлі
сты лі та ра тур ных прэ мі яў. Мі хал Ан д ра сюк 
у прэ мію імя Ежы Гед рой ца, — у за хап лен ні 
ці то ін фар муе, ці то хва ліц ца, але хі ба най
перш це шыц ца «ніў скі» рэ дак тар.

Ён ад імя аў тар кі, якая па аса бі стых 
пры чы нах не змаг ла па е хаць у Мінск, пры
е хаў прэ зен та ваць яе кні гу. У ка рот кі ліст 
ад мыс ло вае жу ры аб ра ла тры най леп шыя 
на іх дум ку кні гі бе ла ру скай па э зіі. Гэ та «Па
руч нік Пят ро віч і пра пар ш чык Здань» Ула
дзі мі ра Ар ло ва (Вы да ве цтва «Кні газ бор», 
Мінск), «Сар ма тыя» Ма рыі Мар ты се віч 
(Вы да ве цтва «Януш ке віч», Мінск), і кні га 
ўжо ўзга да най бель скай аў тар кі На дзеі Ар
ты мо віч «Кра я від з не ві доч най па мыл кай» 
(Вы да ве цтва «Праг рам ная ра да тыд нё ві ка 
„Ні ва”», Бе ла сток).

Це шыц ца та кім пос пе хам На дзеі не 
толь кі Яў ген Ва па. Я даў но ве даю гэ ту па

эт ку аса бі ста 
і за хап ля ю ся 
яе твор час цю. 
Та му це шу ся ра
зам з ім. Даў но 
ве даю і Мар ці на 

Рэм ба ча — пе рак лад чы ка, які вер шы На
дзеі пак лаў на поль скую мо ву. Усё ў гэ тай 
кніж цы. Ёсць ча му це шыц ца.

Рап там шчас лі выя ўсмеш кі спаў за юць 
з на шых тва раў, са сту па ю чы мес ца вы ра зу 
не ча ка на га здзіў лен ня. Па куль мы на бы
ва лі кві ток на за хад, мая ма шы на ад мо ві
ла ся ру хац ца на ўсход. Пе рак ла да ю чы на 
нар маль ную мо ву гэ та аз на чае, што яна 
пе ра ста ла за во дзіц ца. Усе на ма ган ні кру
ціць стар тар толь кі кан чат ко ва па са дзі лі 
аку му ля тар. Праў ду ка жуць лю дзі, што як 
ча ла век неш та пла нуе, то Бог смя ец ца.

Гэ тым ра зам Бог смя яў ся з нас ня доў га 
і прыс лаў нам па ма га тых, якія хто пеш шу, 
хто на ро ва ры, хто на ма шы не, саб ра лі ся на 
вак за ле, каб за пус ціць ру ха вік ма ёй «Аl ham
b ra» з бук сі ра. Ну, гэ та я ім на сам рэч паз
ва ніў і па пра сіў да па мо гі, тым па ма га тым. 
Вось так, з моц на га сяб роў ска га штур ш ка 
і ру шы лі мы ў ста лі цу Бе ла ру сі. Хі ба той 
штур шок ста ноў ча паў п лы ваў і на над вор’е, 
якое ста ла цяп лець з кож ным кі ла мет рам, 
пра яс няц ца, і блі жэй да Мін ска ра зум ныя 
дат чы кі ма ёй ма шы ны па каз ва лі ўжо 25 
з па ло вай гра ду саў па Цэль сію, а з не ба 
ўсмі ха ла ся ла ска вае со ней ка. А праз вок
ны ма шы ны за ва рож ва ла пры ро да ран няй 
бе ла ру скай во се ні, яш чэ зя лё най (жаў ціз на 
і ін шыя во сень скія ко ле ры толь кі злёг ку 
кра ну лі яе), але ўжо за дум лі вай, ра ман тыч
най і па э тыч най, як і са ма ім п рэ за, на якую 
мы еха лі. І па хі...

На строй так са ма быў не менш па э тыч
ны, ды і ду ша пат ра ба ва ла па э зіі.

Мін скія пра цоў ныя су стрэ чы прай ш лі 
хут ка, як і час, ад ве дзе ны на іх.

— Хут чэй ля цім у ка фэ „Грай”, — жар тую 
я. — А то смя яц ца з нас бу дуць, што мы вы
е ха лі з Га род ні ран кам, а не пас пе лі на сем 
ве ча ра.

Мы пас пе лі. На ват ра ней пры е ха лі, каб 
Яў ген мог пад рых та вац ца да прэ зен та цыі 
твор час ці На дзеі Ар ты мо віч. Ён для гэ та га 
ад мыс ло вую флэш ку пры вёз. З за пі са мі. 

І пра віль на зра біў. Да та ко га пры ез ду трэ ба 
рых та вац ца за ра нёў. А то тут ба га та зна ё
мых, якія хо чуць па га ва рыць, аб мя няц ца 
дум ка мі, мер ка ван ня мі, або про ста пасяб
роў ску пры ві тац ца, што каб не пад рых та ва
ная за га дзя прэ зен та цыя, то прый ш ло ся б 
па па цець. А так прад стаў нік твор час ці 
бе ла ру скай па эт кі з Поль ш чы спа кой на вы
ка ры стаў па трэб ны час на пе ра ап ра нан не 
пад ма ты лёк на шыі, вы ра шыў тэх ніч ныя 
пы тан ні з ар га ні за та ра мі і пад пі саў кні гу 
ў Ула дзі мі ра Ар ло ва, якую не каль кі га дзін 
да гэ та га на быў у мін скай кні гар ні ра зам 
з ін шай бе ла ру скай лі та ра ту рай. Там ён 
за ад но па ці ка віў ся, ці ёсць у про да жы кні гі 
аў та раў з Бе ла сточ чы ны. Вы ні кам за стаў ся 
за да во ле ны на па ло ву.

Старт афі цый най част цы цы ры мо ніі 
ўзна га родж ван ня даў па эт Усе ва лад Сце бу
ра ка. Па чар зе вы хо дзі лі на сцэ ну і са мыя 
на мі нан ты на прэ мію, і вя до мыя бе ла ру
скія лі та ра тур ныя дзе я чы, ся род якіх і кі раў
нік Са ю за бе ла ру скіх пісь мен ні каў Ба рыс 
Пят ро віч, і ін шыя ўла даль ні кі гуч ных проз
віш чаў. Чы та лі вер шы На тал лі Ар сен не вай, 
рас па вя да лі пра цяж кую пра цу жу ры, якая 
з мно ства вар тых бе ла ру скіх па э тыч ных 
тво раў му сі ла выб раць на па чат ку мен шы 
спіс, а пас ля ўся го трох на мі нан таў, якія іх 
най больш ура зі лі. Зла дзі лі на ват кон курс 
на ад гад ван не кні гі па вок лад цы. Бы ло 
ці ка ва.

Неў за ба ве наз ва лі і імя пе ра мож цы. Ёй 
ака за ла ся ма ла дая бе ла ру ская па эт ка Ма
рыя Мар ты се віч са сва ёй «Сар ма ты яй».

— Дзя куй, — ска за ла Ма рыя ў сва ім зак
люч ным сло ве.

Вя ду чы ад зна чыў, што гэ та хі ба са мая ка
рот кая пра мо ва пе ра мож цы, якую ён чуў.

Лі та ра та ры ра зы хо дзіц ца не спя ша лі
ся. На да лей ды ску та ва лі, ад да ва лі да ні ну 
па ва гі твор час ці пе ра мож цы і ін шых на мі
нан таў. Га ва ры лі пра бе ла ру скую па э зію 
і ўво гу ле пра твор часць...

Су стрэ чы, пла ны, раз ва гі, по гля ды, спа
дзя ван ні, ру ка па ці скан ні, аб дым кі...

Але раз віт вац ца ўсё ж трэ ба. Тэх ніч ныя 
кло па ты не ад пу ска лі нас ад нак да кан ца. 
Ака за ла ся, што ўсе здым кі, якія з та кой за
ця тас цю ста раў ся я зра біць на ўра чы стас ці, 

Да е ха лі на прэ мію 

про ста не за пі са лі ся ў фо та а па ра це. Што ад
чу ваў і га ва рыў ні жэй пад пі са ны ў гэ ты мо
мант, лепш не ве даць «ніў скім» чы та чам.

На зад мой «SE AT Аl ham b ra» вёз нас 
ужо ноч чу. За вёў ся доб ра, з пер ша га ра зу. 
Да вёз. Не за вёў ся ўжо толь кі на заў т ра. Як 
ака за ла ся, здох аку му ля тар. Рас сы паў ся 
ўся рэ дзі не ў па ра шок. Ра мон т нік вель мі 
здзі віў ся, як ён і так ад с лу жыў нам у па пя
рэд ні дзень. Але, ві даць, дзень быў та кі, 
што ад с лу жыць бы ло трэ ба. На ват праз 
сі лу.

Крыў д на, вя до ма ж, што та кую вя лі
кую ўра чы стасць не пра во дзіць бе ла ру
ская дзяр жа ва, ці ха ця б яе прад стаў ні кі 
ад куль ту ры, якія хі ба што му сі лі б хоць 
з’я віц ца ды па він ша ваць на мі нан таў і пе
ра мож цу. Ці ка ва, якую яны куль ту ру пра
соў ва юць у ма сы? Ну ды іх спра ва. Мо жа 
і доб ра, што не яны пры хо дзяць. Не як са мі 
спра ві лі ся. Да рэ чы, ар га ні за та ра мі гэ тай 
ура чы стас ці і без пе ра боль ш ван ня зна ка
вай па дзеі ў жыц ці бе ла ру ска га лі та ра тур
на га ася род ка ста лі Бе ла ру скі ПЭНцэнтр, 
Са юз бе ла ру скіх пісь мен ні каў і Згур та ван
не бе ла ру саў све ту «Баць каў ш чы на». Уз на
га ро да ўру ча ла ся пры пад т рым цы Фон да 
куль ту ры і аду ка цыі Ор саРа ма на і Ха ры
та тыў на га фон ду Згур та ван ня бе ла ру саў 
Вя лі каб ры та ніі.

Ну а мы з Яў ге нам Ва пам, пад ура жан
нем та го, што ад бы ло ся, усю да ро гу на зад 
да Га род ні ды ску та ва лі пра лёс бе ла ру скай 
лі та ра ту ры на Пад ляш шы і ў са мой Бе ла ру
сі, і ўво гу ле пра лёс Бе ла ру сі і бе ла ру саў... 
І пра мі ну лы, і пра сён няш ні, і пра бу ду чы...

Чар го вы раз прый шлі да даў няй выс но
вы — на ні ве бе ла руш чы ны трэ ба дзе іць, 
зма гац ца, пі саць, вы да ваць, пра ца ваць...

А неў за ба ве бу дзе чар го вая лі та ра
тур ная ўра чы стасць. Гэ тым ра зам ся бе 
ў поў ным ззян ні па ка жа про за. І на ёй 
ад ным з на мі нан таў так са ма бу дзе аў тар 
з Бе ла сточ чы ны. Гэ та Мі хась Ан д ра сюк 
са сва ёй ужо на шу ме лай «Поў няй», якая 
як і «Кра я від з не ві доч най па мыл кай» 
На дзеі Ар ты мо віч вый ш ла ў вы да ве цтве 
«Праг рам ная ра да тыд нё ві ка „Ні ва”» ў Бе
ла сто ку.

Па жа да ем яму пос пе хаў!
vВік тар СА ЗО НАЎ

 Злева: Ула дзі м р Ар лоў, Ма рыя Мар ты се віч, Яўген Вапа


