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Ніна Абрамюкè3

Простая моваè5

— Учора Нацыянальны акадэмічны тэатр 
імя Янкі Купалы паказаў у Беластоку ў рам
ках тэатральнага фестывалю «Напрамак 
Усход» п’есу Вінцэнта ДунінаМарцінкевіча 
«Пінская шляхта».

— Калі хто не змог наведаць учора спек
такля ў Беластоку, я шчыра запрашаю на 
гэты спектакль у Мінск. Вы атрымаеце 
выключную асалоду ад тэатральнага ма
стацтва, ад таго, што можа зрабіць такі 
праслаўлены калектыў, які працуе ў Купа
лаўскім тэатры. У гэтым годзе мы пачалі 
святкаванне сотага тэатральнага сезона. 
У наступным годзе будзе самая галоўная 
ўрачыстасць. У рэпертуары Купалаўскага 
тэатра — беларуская класіка, сучасная 
драматургія, класіка сусветная, замежная 
сучасная драматургія. Кожны на свой густ 
мае магчымасць у нас пазнаёміцца з тэат
ральным мастацтвам. Мы заахвочваем 
больш наведваць тэатр. Для мяне асабіста 
тэатр гэта тое месца, дзе, атрымліваючы 
інфармацыю, маем магчымасць сутыкнуц
ца з мастацтвам, праводзіць свае аналізы 
і рабіць уласныя высновы. Спыталі мяне, 
як вы можаце пракаментаваць чорны квад
рат Малевіча. Белы фон, чорны квадрат 
і што тут гаварыць. Аднак да гэтай пары 
людзі наконт яго дыскутуюць і дыскуту
юць, што ж меў на ўвазе Малевіч. Тут схава
ная таямніца таго, што ён хацеў, каб пра яго 
гаварылі, дыскутавалі і аналізавалі. Мы не 
чорны квадрат на белым, але яскравы, раз
настайны і вельмі цікавы тэатр варты таго, 
каб яго наведаць.

— Вы сёння разам з генеральным консу
лам Беларусі ў Беластоку Алай Фёдаравай, 
рэжысёрам п’есы, мастацкім кіраўніком 
Мікалаем Пінігіным і акцёрамі Купалаў
скага тэатра рашыліся наведаць Бельскі 
белліцэй.

— Прапанова для мастацкага кіраўніка Ку
палаўскага тэатра сустрэцца з моладдзю 
Бельскага белліцэя гэта быў мой першы 
крок. Мы памятаем таксама пра Гайнаўскі 
белліцэй, але ведаем, што ён цяпер адзна
чаў сямідзесяцігоддзе дзейнасці і я шчыра 
віншую ўсіх выкладчыкаў і вучняў Гайнаў
скага белліцэя. Мне было вельмі важна, 
каб нашы артысты, дзеячы мастацтва, куль
туры наведалі асяроддзе беларусаў, якія 
тут пражываюць. Каб пазнаёміліся з ася
роддзем беларусаў Беласточчыны і зразу
мелі важнасць падтрымкі з боку нашай 
культуры беларускай нацыянальнай мен
шасці ў Польшчы. Гэта таксама падтрымка 
маладога пакалення беларусаў, якія тут 

пражываюць, паказанне важнасці белару
скай культуры і беларускага слова праз тэ
атр. Можа гэта прыцягне больш маладых 
да тэатральнага мастацтва ўвогуле. Калі 
мы кажам пра важнасць адукацыі праз 
культуру, тэатральная адукацыя з’яўляецца 
самым эфектыўным інструментам фармі
равання адукаванай асобы. Гэта была мэта 
нашай сустрэчы ў Бельскім белліцэі. Гэта 
можа маленькі прыклад большага разу
мення і ўзаемнага пазнавання і падтрымкі 
з нашага боку. Калі будуць прапановы 
з боку пражываючых тут беларусаў, то і мы 
будзем ініцыяваць. Хаця наш тэатр знахо
дзіцца ў Мінску і займаецца тэатральным 
мастацтвам у Беларусі, то падчас нашых 
замежных гастроляў у Польшчы мы рады 
бачыць беларусаў, якія тут пражываюць, на 
нашых спектаклях.

— Ці плануеце наладзіць больш шырокае 
супрацоўніцтва вашага тэатра з Драма
тычным тэатрам імя Аляксандра Вянгеркі 
ў Беластоку, дзе ўчора выступалі, ці з ін
шымі тэатральнымі ўстановамі ў Польш
чы?

— Мы плануем, што Купалаўскі тэатр будзе 
яшчэ прыязджаць у Польшчу. Спадзяем
ся на супрацоўніцтва з Тэатрам Вянгеркі, 
а таксама з Люблінскім тэатрам, які быў 
пабудаваны Каралем Казлоўскім, польскім 
архітэктарам, які з’яўляецца аўтарам архі
тэктурнага праекта Купалаўскага тэатра 
ў Мінску. Мы плануем паехаць у варшаў
скія тэатры — Драматычны, Польскі і На
цыянальны. Гэта, канешне, пакуль нашы 
планы.

— Вы доўга былі амбасадарам Беларусі 
ў Польшчы і Францыі, а ў перапынку ў дып
ламатычнай місіі былі міністрам культуры 
Рэспублікі Беларусь. 

— Гэтыя два фактары сумежныя і аб’яд
наныя ў адным. Як дыпламат я займаўся 
культурнай дыпламатыяй. Гэта спрыяла 
добраму іміджу нашай дзяржавы і іншых 
краін свету. Ёсць адна з буйнейшых між
народных арганізацый свету ЮНЕСКА (як 
амбасадар Рэспублікі Беларусь у Францыі 
Павел Латушка быў таксама пастаянным 
прадстаўніком Беларусі пры ЮНЕСКА — А. 
М.), якая займаецца пытаннямі культурнай 
палітыкі. Дыпламатычная работа ў маёй 
працы шмат у чым была звязана з культур
най дыпламатыяй, прасоўваннем інфарма
цыі і ведаў пра нашу краіну. Давалі мы маг
чымасць пазнаёміцца з гісторыяй нашай 
культуры, з нашай спадчынай, з лепшымі 

ўзорамі сучаснай белару
скай культуры. Гэта дае 
больш ведаў пра Беларусь 
і пашырае супрацоўніцтва 
ў палітычнай, эканамічнай 
і навуковай сферах.

— Шмат гадоў Вы былі ам
басадарам Рэспублікі Бела
русь у Польшчы, але раней 
пачыналі дыпламатычную 
працу ў Генеральным Кон
сульстве Рэспублікі Бела
русь у Беластоку. Якія засталіся ўспаміны?

— Канешне, вяртацца на Беласточчыну 
вельмі прыемна, бо тут калісьці я пачынаў 
сваю прафесійную дзейнасць, дзе была 
першая мая камандзіроўка за мяжой 
у якасці беларускага дыпламата. Тут я па
знаёміўся з выключным асяроддзем бела
русаў, якія тут пражываюць. Пазнаёміўся, 
як тут захоўваецца беларуская культура, 
беларускае слова, як існуе беларуская аду
кацыя.

— Як было з прамоцыяй беларускай культу
ры ў Францыі?

— За гады, калі я быў паслом Рэспублікі 
Беларусь у Францыі, мы арганізавалі многа 
разнастайных мерапрыемстваў. Штогод, 
калі мне прыходзілася таксама адказваць 
за працу ў Іспаніі, Партугаліі і Манака, Бела
рускае пасольства ў Францыі праводзіла 
каля саракапяцідзесяці разнастайных 
культурных акцый. Сотні тысяч францу
заў і грамадзян згаданых мною краін 
наведвалі беларускія культурныя падзеі. 
Напрыклад, мы прывезлі на разнастайныя 
выставы ў Францыі больш за сто сучас
ных беларускіх мастакоў. Мы арганізавалі 
гастролі калектыву «Песняры». У Парыжы 
і ў іншых гарадах Францыі тэатральнае ма
стацтва нашай краіны прадстаўлялі Нацыя
нальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы, 
Рэспубліканскі тэатр беларускай драматур
гіі, Вялікі тэатр оперы і балета, Тэатр студыі 
кінаакцёра і Балетная школа «Віжнавец». 
Зразумела, былі таксама выставы, прысве
чаныя помнікам гісторыі культуры нашай 
краіны. Буйнейшы праект гэта выстава 
«Лісабон праз Мінск да Уладзівастока», 
якая пазней атрымала ўжо назву «Лісабон 
праз Мінск і Маскву да Уладзівастока». 
Гэты праект рэалізаваўся ў Лісабоне, Маск
ве, Астане і ў іншых гарадах. Прымалі ў ім 
удзел трыццаць краін, а гэта была ініцыя
тыва Пасольства Беларусі ў Францыі, пры 
падтрымцы Міністэрства замежных спраў 

Беларусі. Так што праектаў было шмат і ўсе 
яны фарміравалі добры, станоўчы імідж 
Беларусі. Моладзь была нашым прыярытэ
там. Шмат выступала ў Францыі нашых ма
стакоў, музыкантаў, дзеячаў мастацтва ма
ладога пакалення — студэнцкі хор і студэн
цкі сімфанічны аркестр Акадэміі музыкі. 
Мы паказвалі класіку, прысвечаную Янку 
Купалу, Максіму Багдановічу, прэзентавалі 
перакладзеныя на іспанскую мову вершы 
Максіма Багдановіча. Усе гэтыя праекты 
— гэта погляд у будучыню. Усё гэта спрыя
ла добрым суадносінам паміж Беларуссю 
і Францыяй, Іспаніяй, Партугаліяй і Манака.

— Ці заглядаеце на сайты «Нівы» і Радыё 
Рацыя? 

— Калі працаваў міністрам культуры, ат
рымліваў з рэдакцыі «Нівы» ўсе выданні. 
Мне было вельмі цікава знаёміцца з вашай 
газетай. Апошнім часам такой магчымасці 
ў мяне няма, але вы слушна сказалі, што 
трэба больш і часцей бываць у інтэрнэце 
і там чытаць і знаёміцца з вашымі матэры
яламі.

— Планы на далейшую будучыню ў Вас 
больш спалучаныя з культурай, ці дыпла
матыяй?

— Гэта не ад мяне залежыць, але я спадзя
юся, што мая дыпламатычная праца не 
завершана, як бывала і раней. Пасля пра
цы дыпламатам у Польшчы, я працаваў 
у сферы культуры. Я зараз працую з купа
лаўцамі і вельмі гэтым ганаруся, бо гэта 
выключна важная культурная ўстанова 
ў нашай краіне. Веды і новыя інфармацыі 
вельмі важныя для мяне. Я спадязяюся, 
што цяпер змагу штосьці добрае зрабіць 
для беларускай культуры, для беларускага 
тэатра.

— Дзякую за размову і жадаю поспехаў. 

vГутарыў Аляксей МАРОЗ

Вяртацца 
на Беласточчыну 
вельмі прыемна

Размова з генеральным дырэктарам Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя  
Янкі Купалы ў Мінску Паўлам Латушкам, які раней быў міністрам культуры  

Рэспублікі Беларусь, амбасадарам Беларусі ў Польшчы і Францыі.
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Не ва ша 
спра ва!

Бывай, 
да заўтра

Больш ні ко
га не агі тую! 
Я за раз пра 
мо ву. Ска жу 

толь кі на ступ нае. Са ба кі ва ўсім све це брэ
шуць ад ноль ка ва. Гаў, ды гаў! І ў Аў ст ра ліі 
гаўгаў, і ў Еў ро пе, і ў Аме ры цы... На ват 
у Азіі, дзе іх у не ка то рых кра і нах ядуць, 
і там толь кі гаў ды гаў. Я ўжо не ка жу пра 
Аф ры ку. Там так са ма гаў... Паін ша му не 
ўме юць. І не са ро ме юц ца. А ча го ім са ро
мец ца, са ба кам?!

А лю дзі га во раць пароз на му. Усю ды 
пароз на му. Кож ны на род на сва ёй мо ве. 
Бы вае, не каль кі моў ве да юць, але між 
са бой дык пасвой му. Цяп лей, не як, па
свой му. Ды і со рам на, як сва ёй мо вы не 
ве дае ча ла век! Не са ба ка ж! Лю дзі ча са мі 
са ро ме юц ца...

Вось і ўсё. Вы бар кож ны ро біць сам 
— блі жэй да са бак яго со рам, ці ўсё ж да 
лю дзей...

Ёсць, праў да, і яш чэ адзін ва ры янт на 
вы бар. Трэ ці. Ну і са праў ды, нель га ж у та
кім важ ным пы тан ні аб мя жоў вац ца толь
кі дву ма. Або так, або так! Або ча ла ве чы 
со рам, або са ба чы! І ча му, як не ча ла век, 
дык ад ра зу ўжо са ба ка?! Не! Ёсць ён, трэ ці 
ва ры янт! Гэ та ва ры янт га дзю кі. У яе два 
язы кі. Ну а ў ка го два язы кі, у та го ані вод
най мо вы. Зрэш ты, га дзю кам мо ва і не пат
рэб ная ўво гу ле. Да ка за на, што яны глу хія. 
Ім што ні га ва ры — як аб сця ну га ро хам. 
Ні ха ле ры не чу юць, за тое ма юць два язы
кі. Ну ці адзін, але раз д во е ны. Мо жа гэ та 
і не са мая леп шая ана ло гія з двух моў ем, 
але ж з чым яш чэ пра во дзіць ана ло гіі, як 
не з пры ро дай?!

Я то пра мо ву шмат пі саў і ана ло гій ба га
та пры во дзіў. Ду маў, ужо больш не бу ду, як 
зра зу меў, што бе ла ру ская мо ва — гэ та мая 
аса бі стая і май го на ро ду каш тоў насць. 
А як у вас ёсць што каш тоў нае, вы ж не 
су не це гэ та ін шым. Пры кла дам, знай ш лі 
скарб! Зо ла та там! І ўсё! Яно ва ша! Ні ко му 
вы яго не пхне це, бо гэ та рэч каш тоў ная.

Так і з мо вай. Я шчас лі вы, што ва ло даю 
ёй. Гэ та ж вя лі кая каш тоў насць. Ну хто 
бу дзе ад маў ляц ца ад каш тоў нас ці?! І не 
толь кі мая, да рэ чы, але і на род ная. Вось 
і ат рым лі ва ец ца, хто ёй ва ло дае, той і наш 
на род. Ну а хто не, то на „не”, і су да ня ма.

Ну, вось зноў за раз прый ш ло ся пад няць 
тэ му мо вы. Гэ та з пе ра пі сам звя за на, вя до

ма ж. Ну, ужо ўсе на пі са лі пра мо ву ў су вя зі 
з пе ра пі сам. Толь кі гуль тай не на пі саў. 
Я цяр пеўцяр пеў, і вось пі шу так са ма. Ну, 
уяў ля е це са бе, у Бе ла ру сі, у бе ла ру саў, бу
дуць пы таць пару ску, якая для бе ла ру саў 
род ная мо ва. І не про ста пы таць, а пад каз
ваць, як на гэ тае пы тан не ад ка заць. Бо 
там, пад пы тан нем, рас шыф роў ка та кая, па 
пад каз цы якой трэ ба ўспом ніць тую мо ву, 
на якой раз маў ляў у ран нім дзя цін стве. 
У на сколь кі ран нім, не кан к рэ ты зу ец ца. Мо
жа як га ва рыць не ўме лі?! Але і гэ та га ім ма
ла. Яны яш чэ пы та юц ца, на якой мо ве мы 
га во рым у ха це. Поў ны на бор пы тан няў. 
Ад на го толь кі не ха пае, на якой мо ве ў нас 
у ха тах га во рыць тэ ле ві зар? І як гэ та яны 
не да ду ма лі ся спы таць гэ та га?! А рап там 
у ка го тэ ле ві зар га во рыць пабе ла ру ску! 
Вось і ад са чы лі б моў на га аг рэ са ра.

У мя не ў жыц ці ча ста пы та лі, ча му я га
ва ру пабе ла ру ску. І ў гас цях пы та лі, і ў кра
ме, і на ват у біб лі я тэ цы. І хто б вы ду ма лі? 
Пра віль на, са ма біб лі я тэ кар ка спы та ла. 
Ані як не маг ла зра зу мець, ча му бе ла рус 
у Бе ла ру сі га во рыць пабе ла ру ску. А бы
ва ла і не ка то рыя жур на лі сты пы та лі ся, 
бе ла ру скія, і на ват не ка то рыя бе ла ру скія 
па лі ты кі. І да тых, бы ва ла, не да хо дзі ла. 
Я па ма ла дос ці ча го толь кі ім не тлу ма чыў! 
Якіх толь кі ар гу мен таў не пры во дзіў! Не да 
ўсіх дай ш ло. А по тым, не як, сам стаў пы тац
ца ў тых, хто пы таў ся ў мя не, ча му я га ва ру 
пабе ла ру ску:

— А ча му вы пабе ла ру ску не га во ры це?
І ў лю дзей ад ра зу во чы рас чы ня юц ца, 

і хі ба што і маз гі так са ма, бо ад ра зу па чы
на юць ра зу мець не да рэч насць свай го пы
тан ня і на ту раль ную пры ро ду май го. Вось 
і ў гэ тым пе ра пі се пы тан ня, на якой мо ве 
мы раз маў ля ем, быць не па він на. Яно 
аб раз лі вае! Па він на быць та кое пы тан не: 
„Ка лі вы не раз маў ля е це пабе ла ру ску, то 
ска жы це ча му?”.

Вось якія пы тан ні па він ны ці ка віць бе
ла ру скую дзяр жа ву. Ад нак ка лі пы тан ні 
ў пе ра пі се за дае яна, то яе му сяць хва ля
ваць пры чы ны ней кіх праб лем, каб мож на 
бы ло іх хут чэй вы ра шыць. У ад ва рот ным 
вы пад ку пы тан ні за дае не бе ла ру ская 
дзяр жа ва. Та му на та кое: „На ка ком язы ке 
вы раз го ва ри ва е те до ма”, ад ка жу так:

— Не ва ша спра ва! На якой мо ве ха чу, 
на та кой і га ва ру!

vВік тар СА ЗО НАЎ

Вы ба ры, вы ба ры і па вы ба рах. На га даю 
толь кі, што зна хо дзім ся мы ў ся рэ дзі не 
вы бар ча га поль ска га ма ра фо ну. Двац цаць 
шо ста га мая 2019 го да мы наг ля да лі за 
зма ган нем у Еў ра пар ла мент, за раз тры нац
ца та га каст рыч ні ка 2019 са чы лі за вы ба ра
мі ў поль скі Сейм, а праз год ча ка юць усіх 
прэ зі дэн ц кія гон кі. Ад ным сло вам, ба раць
ба ў ка тэ го ры ях са мых цяж кіх па лі тыч ных 
ка тэ го ры ях.

Каб не звар’ я цець ад па лі тыч най наг руз
кі і пас ля вы бар чых ка мен та ры яў, ад ра зу 
па аб’ яў лен ні пас ля 21 га дзі ны пер шых 
вы ні каў апы тан няў гра мад ства, я спа кой
на пе рак лю чыў ін фар ма цый ны ка нал на 
матч Поль ш ча — Ма ке до нія і гля дзеў аванс 
Поль ш чы на чар го вы чэм пі я нат Еў ро пы. 
Вя до ма, вы нік 2:0 быў ужо няз мен ным 
у ад роз нен не ад вы ні ку па лі тыч ных спа
бор ні цтваў. Та му пас ля мат ча спа кой на 
пай шоў я спаць, каб з ра ні цы і ця гам дня 

Сваімі вачыма

Выбарчыя гонкі
прыг ля дац ца як мя ня юц ца рэ зуль та ты га
ла са ван ня ў маш та бе ва я вод ства і кра і ны. 
Про ста ме тад пе ра лі ку га ла соў пры му шае 
нас ча каць вы ні каў да апош няй хві лі ны, ка
лі Дзяр жаў ная вы бар чая ка мі сія афі цый на 
апуб лі куе коль касць га ла соў ад да дзе ных 
на па а соб ныя ка мі тэ ты і па дзел па соль скіх 
ман да таў у кож най вы бар чай ак ру зе. Ад
нак, ча ка ю чы вы ні каў, мож на ўжо зра біць 
пэў ныя выс но вы. Папер шае, вы ба ры вый
г ра лі перш за ўсё гра ма дзя не Поль ш чы, 
якія пай ш лі ў та кой коль кас ці га ла са ваць. 
Вы бар чая яў ка 61,1% з’яў ля ец ца са май 
вы со кай з 1989 го да. Ужо пе рад вы ба ра мі 
бы ло ві даць, што лю дзі хо чуць га ла са ваць. 
Як пра ін фар ма ваў стар шы ня Дзяр жаў най 
вы бар чай ка мі сіі суд дзя Вес лаў Ка зя ле
віч, у маш та бе ўсёй кра і ны бы ў 30 111 281 
вы бар ш чык. На спі скі вы бар ш чы каў, якія 
за ха це лі га ла са ваць паза сва ім мес цам 
жы хар ства, за пі са ла ся звыш 242 ты ся чы 
ча ла век. У вы ба рах у Сейм (460 пас лоў), 
стар та ва ла 5112 кан ды да таў ся род іх 
2152 скла да лі жан чы ны, а ў Се нат (100 
се на та раў) — 278 ах вот ных, у тым лі ку 45 

жан чын. З ці ка ві нак мож на да ве дац ца, што 
най ста рэй шы кан ды дат у Сейм меў 92 га
ды, най ма лод шы — 21. Ад па вед на ў Се нат 
най ста рэй шым быў 81га до вы кан ды дат, 
а най ма лод ша му бы ло 32 га ды.

Тое, што вы ба ры пры цяг ну лі ўва гу і пат
рэ бу гра ма дзян скай ак тыў нас ці па ля каў, 
вель мі доб ра свед чаць да ныя на конт 
ах вот ных га ла са ваць паза ме жа мі Поль ш
чы. Як па каз ва лі ме дыя, у дзень вы ба раў 
пе рад поль скі мі кон суль скі мі пун к та мі 
да га ла са ван ня ста я лі аг ра мад ныя чэр гі. 
Хо піць гля нуць на рэ гіст ра цый ныя да ныя. 
У ЗША за пі са ла ся га ла са ваць амаль 30 
ты сяч поль скіх гра ма дзян, у Ня меч чы не 
— звыш 50 тыс., у Вя лі каб ры та ніі — амаль 
100 тыс. Та кім чы нам зма ган не за кшталт 
поль ска га пар ла мен та на бы ло су свет ны 
маш таб.

Але да вай це па ма лень ку па ды хо дзіць 
да раз вяз кі га лоў най сут нас ці вы ба раў. 
Та му ча ка ю чы да апош ня га мо ман ту, пе
ра да ем тыя вы ні кі, якія бы лі да ступ ны мі 
ў па ня дзел ка вы пас ля а бе дзен ны час. 
Як ста ла ўсім вя до ма, пе ра маг ло Пра ва 

і спра вяд лі васць, ат рым лі ва ю чы 43,76 
ад сот каў, звыш 8 мі льё наў га ла соў. Гра ма
дзян ская ка а лі цыя — 27,24 ад сот каў, Са юз 
ле вых дэ ма кра таў — 12,52 ад сот каў, Поль
ская ся лян ская пар тыя і «Ку кіз15» — 8,58 
ад сот каў і Кан фе дэ ра цыя — 6,79 ад сот каў. 
Вы ба ры ў Се нат Пра ва і спра вяд лі васць 
выг ра вае ў ад сот ках, але рэ аль на ўсе дру
гія кан ды да ты ма юць ста ты стыч ную боль
шасць. Зна чыць па лі тыч нае зма ган не 
рэ аль на на бя рэ больш кан ф лік т ны ха рак
тар. Зра зу ме ла, нас перш за ўсё ці ка вяць 
вы ні кі ў Пад ляш скім ва я вод стве. Вя до ма, 
што тры се на та ры з рэ гі ё на гэ та стаў ле ні кі 
кі ру ю чай дзяр жа вай Пра ва і спра вяд лі
вас ці. Марк Ка ма роў скі, Ма ры юш Гром ка, 
Яцэк Ба гуц кі. Гэ ты апош ні пе ра мог Іга ра 
Лу ка шу ка, ды рэк та ра Гай наў ска га бе ла
ру ска га лі цэя, як адзі на га стаў ле ні ка усёй 
апа зі цыі. Пе ра мож ца ат ры маў 48 257 
ты сяч га ла соў, а прай г ра ны 32 059 ты сяч 
га ла соў. У вы ба рах у Сейм, пе ра ма гае 
Пра ва і Спра вяд лі васць ат ры моў ва ю чы 
52,04%, 270 тыс. 888 га ла соў, Гра ма дзян
ская ка а лі цыя 21,04%, 109тыс. 527 га ла
соў, ПСЛ 9,33%, 48тыс. 566 га ла соў, СЛД 
9,09%, 47тыс.342 га ла сы, Кан фе дэ ра цыя 
6,95%, 36тыс. 207 га ла соў. З ча тыр нац ца ці 
пас лоў ад на шае ак ру гі ша нец мае не за
тап ляль ны Яў ген Чык він, які з вы ні кам 14 
083 га ла соў апы нуў ся на трэ цім мес цы са 
спі ска Гра ма дзян скай плат фор мы. Праз 
ты дзень на пі шам больш да клад на пра 
вый г ра ных і прай г ра ных гэ тай біт вы.

vЯў ген ВА ПА

Пача ла ве чы, не дзіў на, што па ля кі 
аб ра лі прас цяц кае «сён ня», а не па вет
ра нае «заў т ра»; ПіС, а не яго па лі тыч ных 
пра ціў ні каў. Jut ro to fut ro, а пас ля заў т ра, 
— як га во рыц ца, — ужо па той фут ры. 
У той час як сён ня гэ та сён ня — ма тэ
ры яль нае, кан к рэт нае, рэ аль нае. Яно 
пуль суе ў ва шых ру ках, вы мо жа це яго 
ад чуць, і перш за ўсё мо жа це ўку сіць, не 
ас це ра га ю чы ся, што рэш ты не хо піць 
да ве ча ра. Толь кі што бу дзе заў т ра? Хто
не будзь ду мае пра гэ та? Ка пі таль ная 
дум ка Сла ва мі ра Мро жа ка, па вод ле 
якой сён ня гэ та заў т ра, толь кі што сён ня, 
што па сут нас ці аз на чае, што ілю зіі — на
ша што дзён ная па трэ ба, тлу ма чыць тут 
шмат. Мы ад да ем пе ра ва гу па ра док су 
над ло гі кай, не да рэч нас ці над рэ ча іс нас
цю. Абы не бы ло лёг ка.

Ча ла ве чая пры ро да бяс с п рэч на не да
ска на лая, та му ўсё, што прад стаў ляе лю
дзей ін сты ту цый на, ад ула ды, праз цар к
ву, да са мых пры го жых ідэй, ня се ў са бе 
не да ска на ласць. Гэ та нель га іг на ра ваць 
на ват у фу ту ры стыч ных раз лі ках пра па
ляп шэн не ві ду ча ла ве ка. Як сцвяр джае 
Эпе докл, фі ло саф і эстэт, які жыў у пя
тым ста год дзі на шай эры, ідэ аль нае са
мо па са бе не мо жа быць да ска на лым, 
бо мо жа быць да ска на лым толь кі тое, 
да ча го мож на ім к нуц ца. Праў ду ска за
ла Аг неш ка Асец кая: «Спра ва не ў тым, 
каб даг наць тру сі ка, але да га няць яго». 
На шы не да хо пы па скуд ныя і бу дуць 
за ста вац ца та кі мі. Яны пе рак лад ва юц
ца, хо чам мы гэ та га, ці не, на не да хо пы 
ўла ды. А тыя на апа зі цыю, якая вы сту
пае су праць яе дзе ян няў, у рэш це рэшт, 
ім к нец ца ўзяць ула ду... ад ця пе раш няй 
ула ды. Кож ная ідэ а ло гія, све та пог ляд ці 
пар тыя, якія ата я сам лі вае ся бе з імі, тры
мае за па зу хай якісь пер нік. Але і пал кі 
не ад пу скае. Пал ка толь кі пал ка, але 
яна мае два кан цы. З ад на го бо ку, трэ ба 
да яе прык лас ці ся, каб дру гім улу піць. 
Гэ та за кон фі зі кі. Усё роў на, хто тры мае 
ка нец пал кі. У кан чат ко вым вы ні ку пе ра
ма гае той, хто мае больш сі лы; па спі не 
ат рым лі вае той, хто мае яе менш. Пад
час вы бар ча га рын ку бы ло па ка за на, 
што ПіС ва ло дае боль шай сі лай. Пры нам
сі, сён ня, та му што па ста ві ла на „сён ня”. 
Ак ра мя ўсіх ах вя ра ван няў пад наз вай 
„плюс”, пад яго ным кі ра ван нем, кан к рэт

на ў 2018 го дзе, ся рэд ні па ляк з’еў на 6 
кі ла гра маў цук ру і 23 яй кі больш, чым 
го дам ра ней. Гэ та аў та ры тэт ныя да ныя 
Цэн т раль на га ста ты стыч на га ўпраў
лен ня. Спа жы ван не сві ні ны і птуш кі 
па доб нае — ле тась кож ны ста ты стыч ны 
па ляк з’еў ка ля 77 кі ла гра маў мя са, гэ та 
зна чыць амаль на 7 кі ло больш, чым 
го дам ра ней. У тым жа 2018 го дзе быў 
уста ноў ле ны знач ны рэ корд спа жы ван
ня пі ва — яго пра лі ло ся цэ лых 100 літ раў 
на ста ты стыч ную га ла ву па ля ка. І што 
яму трэ ба больш? З ін ша га бо ку, усе „да
заў т раш нія” абя цан ні апа зі цыі — цук ро
вая ва та, якая, як вя до ма, зай мае шмат 
мес ца, спа ку шае во да рам, але на са мой 
спра ве гэ та ту ман ная аба лон ка, вы пе ча
ная з ка ва лач ка цук ру. Та кая коль касць 
пад са ло ды ні ко му не аса ло дзіць цяж ка
га жыц ця. Тое, што па ля кі аб ра лі „сён
ня”, на свой спо саб ра зум нае, та му што 
прад ка заль нае ў да стат ко вас ці. Сён ня 
поў ныя кал ду ны, а заў т ра? Заў т ра для 
мно гіх па ля каў гэ та сён ня. Толь кі што на
зад гэ та не спра цоў вае.

Але, каб не ка заць, што па ля кі ста вяц
ца да ўся го бе зад каз на, трэ ба зра зу мець 
пры чы ны іх „сён няш ніх” вы ба раў. На 
мой по гляд, яны ма юць двай ны ха рак
тар. Папер шае, гэ та пы тан не не ра зу
мен ня ўла да мі ас ноў ных па няц цяў, якія 
вы ця ка юць з фі зі кі. Я маю на ўва зе ва гу 
і ма су. На га даю, што ў фі зіч ным пла не 
ма са — гэ та коль касць ма тэ рыі, якая 
бу дуе аб’ ект. Ці дак лад ней, су ма мас 
усіх ата маў, якія, на пры клад, скла да юць 
агуль ную ма су ўсіх па ля каў. Гэ та агуль
ная ва га — гэ та ме ра сі лы гра ві та цыі, 
якая пры цяг вае яе няз мен ную ма су як 
бы „ўніз” з па ста ян най хут кас цю. На 
Ме ся цы пры няз мен най ма се кі ла грам 
па ля ка бу дзе мен шы, чым на Зям лі. 
Зда ец ца, ця пе раш няя ўла да па мыл ко ва 
пры раў ноў вае ма су да ва гі. Ве ра год
на, ад сюль па хо дзяць яе „ме сяч ныя” 
са цы яль ныя пра ек ты і „беск ла пот нае” 
раз мер ка ван не ма ё мас ці ўсіх па ля каў. 
На ват тых, хто яш чэ не на ра дзіў ся. Што 
яны ска жуць на гэ та... заў т ра?

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Пра ца на стаў ні ка мя не не стам ляе
Настаўнікі роднай мовы

Ча му Вы ста лі на стаў ні кам бе ла ру скай 
мо вы?

— На стаў ні цай бе ла ру скай мо вы па поў най 
пра гра ме я ста ла та ды, ка лі ўжо па ча ла пра
ца ваць у Нар ве. Ка лі пра ца ва ла ў Ла сін цы, 
то ў ас ноў ным пра ца ва ла на стаў ні цай па
чат ко ва га на ву чан ня. Так са ма вя ла за нят кі 
па бі я ло гіі, хі міі, бе ла ру скай мо ве ў не ка то
рых кла сах. У Ла сін цы я ўжо рых та ва ла 
сва іх вуч няў да роз ных кон кур саў, ла дзі ла 
бе ла ру скія ме ра пры ем ствы і па ча ла су пра
цоў ні цтва з на стаў ні ка мі і дзет ка мі з Мін
ска. Яны пры яз джа лі да нас, а мы да іх.

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

— Вель мі цёп ла ўспа мі наю свай го на стаў ні
ка, які ву чыў мя не ў бе ла ру скім лі цэі ў Гай
наў цы, спа да ра Ва сі ля Са коў ска га. Ён быў 
спа кой ным, з па чуц цём гу ма ру, ча ла ве кам. 
На ву чаў нас ца ніць, лю біць сваё род нае, не 
са ро мец ца бе ла ру скай мо вы.

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

— Ці мож на пра ца ваць у шко ле без су пра
цоў ні цтва з на стаў ні ка мі ін шых школ? 
Га ва ру — не. Я су пра цоў ні ча ла з мно гі мі: 
Воль гай Сян ке віч, Ні най Куп тэль, Та ма рай 
Бяль ке віч, Іа ан най Мар ко, Ва лян ці най Ба зы
люк, Ве рай Фляр чук, Юлі тай Сушч, Алі най 
Ваў ра нюк, Іа лан тай Гры га рук, Мі рас ла вай 
Ні кан чук, Га ле най До баш. Мно гія мае сяб
ры ўжо на пен сіі.

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

— Бе ла ру скае аб’ яд нан не АББА, БГКТ, Рэ
дак цыя «Ні вы», На рваўскі цэнтр куль ту ры, 
Біб лі я тэ ка ў Нар ве, Ка а пе ра тыў ны банк 
у Нар ве.

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

— Вя ла пра ект «Звы чаі і аб ра ды» (2000 г.), 
«Са спад чы най у бу ду чы ню» (20032004 гг.), 
«Ку фар поў ны та ям ніц» (2011 г.), «За ха ваць 
у па мя ці» (да 2018 г.)

Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Тут трэ ба ска заць не адзін, а не каль кі: 
Кон курс тэ ат раль ных ка лек ты ваў, Бе ла ру
ская га вэн да, Аб рад на сцэ не.

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

— Я заў сё ды су пра цоў ні ча ла з баць ка мі 
і маг ла раз ліч ваць на іх да па мо гу. Яны 
бы лі сур’ ёз ны мі на стаў ні ка мі для мя не, на
зі ра лі маю пе да га гіч ную пра цу, ацэнь ва лі 
мя не, ба чы лі пос пе хі ў сва іх дзе так, дзе так 
сяб роў і зна ё мых. Ні ко лі не ад маў ля лі мне 
да па мо гі. Ча сам са мі вы хо дзі лі з пра па но
ва мі.

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

— Ка лі на прын цы пе доб ра ах вот нас ці вуч ні 
пры хо дзяць на за нят кі, ка лі баць кі за яў ля
юць, што іх дзе ці бу дуць ха дзіць на ўро кі, 
для мя не гэ та ко зыр. Ха чу ска заць, што на 
ўро кі пры хо дзяць вуч ні роз ных на цы я наль
нас цей і ве ра выз нан няў. І яны ўдзель ні ча
юць у мно гіх кон кур сах і ме ра пры ем ствах. 
І за ва ёў ва лі вы со кія мес цы.

Ці мо жа це зра біць усё за 3 га дзі ны 
ў ты дзень, што ра ней зап ла на ва лі?

— Ка лі трэ ба пад рых та ваць доб ра вуч няў 
да шмат лі кіх кон кур саў, то за 3 га дзі ны 
ў ты дзень не здо лею зра біць. А ка лі тое, 

што ахоп лі вае «Pod s ta wę prog ra mo wą”, мне 
як раз ха пае. Вя до ма, што да кож на га вуч ня 
трэ ба па ды хо дзіць ін ды ві ду аль на.

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

— У мя не бы ло шмат лаў рэ а таў прад мет
на га кон кур су. Па чы на ю чы з 1994/1995 па 
2018 год у мя не наз бі ра ла ся 33 лаў рэ а ты 
і 6 фі на лі стаў.

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

— Трэ ба ска заць, што не ўсё, што зна хо дзіц
ца ў пад руч ні ках, да па са ва нае да су час нас
ці. На стаў нік пад бі рае та кія тво ры, праб
ле мы, якія па ві нны быць зрэ а лі за ва ныя 
згод на з «праг рам най ас но вай». На ўро ках 
ка ры ста ю ся роз ны мі кры ні ца мі, сам пад
руч нік гэ та не ўсё.

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

«Ле ман тар», «Кру га год», «Са спад чы най 
у бу ду чы ню»

Хто Ваш лю бі мы бе ла ру скі аў тар?

— Іх шмат, цяж ка наз ваць ад на го.

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

— Чы таю «Поў ню» Мі ха ся Ан д ра сю ка.

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

— Ну, пэў на. Ці ка віць мя не што дзён нае 
жыц цё бе ла ру саў у Поль ш чы, дзей насць 
бе ла ру скіх ар га ні за цый, што дзе ец ца ў Бе
ла ру сі. Люб лю чы таць ста рон ку для дзя
цей, дзе «Зор ка» рас па вя дае пра спра вы 
школь ні каў.

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

— Мно га та кіх бе ла ру скіх ме ра пры ем
стваў. Кож нае з іх мае неш та ці ка вае, 
ары гі наль нае, неш та, што ўво дзіць у свет 

дзя цін ства і ма ла дос ці, пры цяг вае гле да
чоў і сім па ты каў.

Ці раз маў ля е це са сва і мі вуч ня мі пабе
ла ру ску паза ўро ка мі, шко лай?

— Вя до ма. З не ка то ры мі раз маў ляю вы
ключ на пабе ла ру ску або пасвой му.

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

— Зда ра ла ся. Не ка то рыя ме лі да мя не заў
ва гі. Але пас ля ака за ла ся, што гэ та не ме ла 
ні чо га су поль на га з іх дзяць мі. Яны паб лы та
лі на стаў ні каў. За нят кі вёў зу сім ін шы на стаў
нік, не я. Пра сі лі пас ля пра ба чэн ня ў мя не.

Што Вас па ло хае, нак лі кае сто му?

— Пра ца на стаў ні ка мя не не стам ляе.

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

— А ёсць! Пра цу юць жур на лі ста мі, рэ дак
та ра мі ў прэ се — у тыд нё ві ку «Ні ва» і на 
Ра дыё Бе ла сток. Гэ та Ган на Кан д ра цюк
Свя руб ская і Ан на Пят роў ская. Ін шыя, як 
Ка ся Сян ке віч, пі шуць па э зію і зай ма юц ца 
ма ста цтвам, ёсць ле ка ры, юры сты і г.д.

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

— На пра ця гу сва ёй пе да га гіч най пра цы 
я амаль кож ны год ат рым лі ва ла ўзна га
ро ду ды рэк та ра шко лы за ды дак тыч ную 
і вы ха ваў чую пра цу. Ме ла ўзна га ро ду ку
ра та ра ас ве ты, вой та Нар ваў скай гмі ны, 
уз на га ро ду Уп раў лен ня на род най аду ка цыі 
Гро дзен ска га аб л вы кан ка ма, уз на га ро ду 
ўдзель ні ка на леп шую пра цу на стаў ні ка 
бе ла ру скай мо вы, ат ры ма ла Га на ро вую 
гра ма ту за ІІІ мес ца ў кон кур се «Ні вы» і Бе
ла ру ска га са ю за «Наш клас, наш го нар». 
Ат ры ма ла ся рэб ра ную адз на ку «Зас лу жа
ны Бе ла сточ чы не» ад Бе ла стоц ка га ва я во
ды, бы ла ўзна га ро джа на прэ зі дэн там РП 
за ла тым ме да лём за шмат га до вую пра цу. 
Ат ры ма ла гра ма ту Мі ні стэр ства аду ка цыі 
РБ за ак тыў ную дзей насць па за ха ван ні 
бе ла ру скай куль ту ры, па пу ля ры за цыі 
бе ла ру скай мо вы за мя жой, ума ца ван ні 

доб ра су сед скіх ад но сін па між Рэс пуб лі кай 
Бе ла русь і Поль ш чай. А коль кі він ша валь
ных лі стоў ад вой та Нар ваў скай гмі ны, ад 
БГКТ, Гмін на га са ма кі ра ван ня, ды рэк та ра 
Нар ваў ска га цэн т ра куль ту ры! Ат ры ма ла 
ўзна га ро ды ад Аб’ яд нан ня «На ша шко ла», 
Ад ды рэк цыі ПШ № 5 у Бе ла сто ку, ад Пра
ва слаў най Бе ла стоц каГдань скай епар хіі. 
Ці ўсё пе ра лі чыш? Гэ та ўсё за вы дат ныя вы
ні кі ў ды дак тыч най пра цы, за тое што мае 
вуч ні ат рым лі ва лі зван ні лаў рэ а таў у прад
мет ных, дэк ла ма тар скіх, тэ ат раль ных і ма
стац кіх кон кур сах.

Што Вам дае сі лу, нат х нен не?

— Ка лі ба чу за ан га жа ва насць ма іх вуч няў, 
баць коў, доб ра зыч лі васць ды рэк цыі, на
стаў ні каў, ка лі ёсць вы ні кі і пос пе хі.

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

— Заў сё ды, ка лі мы пры яз джа лі на тэ ат
раль ны аг ляд, ся род удзель ні каў пад но сіў
ся стрэс. «О! Нар ва пры е ха ла — га ва ры лі, 
— не бу дзе лёг ка вый г раць!» Па мя таю, як 
толь кі па ча ла пра цу ў Ла сін цы, дык у шко лу 
за ві та ла ін с пек тар ас ве ты — па ні Ан та ні на 
Гры гар чук. Я не рых та ва ла ся, бо пра ца ва ла 
ўся го не каль кіх тыд няў. У шко ле мер ка ва лі, 
што ін с пек тар бу дзе ві зі та ваць уро кі Ма рыі 
Кол нер. Але ж яна вы ра шы ла прый с ці на 
мае ўро кі. Я спа ло ха ла ся, бо толь кі што за
кон чы ла лі цэй, ме ла цьмя нае ўяў лен не пра 
ме та ды і фор мы пра цы. Ну але ж па вя ла 
ўрок. А пас ля гэ та га ві зі та тар ска за ла: «To 
by ła pięk na lek c ja. Niech pa ni nig dy nie zdra dzi 
na u cza nia po cząt ku ją ce go». Пас ля я да ве да
ла ся, што ўсе на стаў ні кі дры жэ лі на проз віш
ча ві зі та тар Ан та ні ны Гры гар чук.

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

— Герб, сцяг, нас цен ная га зе та з пар т рэ та мі 
бе ла ру скіх пісь мен ні каў.

Як ба чы це бу ду чы ню бе ла ру саў?

— Ня гле дзя чы, што нас ахі нае паў сюд ная 
па ла ні за цыя, ёсць мо ладзь, якая хо ча 
быць бе ла ру са мі. Я ве ру, што яны за ха ва
юць на шу мо ву і то ес насць.

Ні на АБ РА МЮК на ра дзі ла ся ў вёс цы На ві ны, што ў Нар ваў скай гмі не. Баць кі На дзея і Мі ко ла Ялі ні кі пра ца ва лі на гас па дар цы. 
У 1977 го дзе, ад ра зу пас ля лі цэя, ста ла пра ца ваць у Па чат ко вай шко ле ў Ла сін цы. Пас ля па сту пі ла ў Вар шаў скі ўні вер сі тэт, дзе 
за кон чы ла фа куль тэт бе ла ру скай фі ла ло гіі ды пе да го гі ку па спе цы яль нас ці па чат ко вае на ву чан не. У 1995-2018 га дах пра ца ва ла 
на стаў ні цай бе ла ру скай мо вы ў Нар ве. За раз на пен сіі, ад нак з ве рас ня вя дзе тэ ат раль ныя за нят кі ў Не пуб ліч най шко ле свсв. Кі ры-
лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку. Жы ве ў Ты не ві чах-Вя лі кіх.
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 Ні на АБ РА МЮК 
з унукам Міколам
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Вя ско выя 
цэн т ры 
для ма ла дых 
і ста рэй шых
На Пад ляш шы ўзні ка юць Цэн т ры 

вё сак. Для ста рэй шых дзей ні чае ў іх 
„за ла тая руч ка”, а для ма ла дзей шых 
— мо ла дзе выя цэн т ры. Цэн т ры вё сак 
у Мі ха лоў скай гмі не Бе ла стоц ка га па ве-
та па шы ра юць сваю дзей насць і яш чэ 
збі ра юць срод кі. Ацэ нак ча ка юць чар-
го выя за яў кі, па да дзе ная на кон курс 
у рам ках Рэ гі я наль най апе ра тыў най 
пра гра мы Пад ляш ска га ва я вод ства.

Больш 507 ты сяч зло тых зда быў Гмін-
ны цэнтр са цы яль най апе кі ў Мі ха ло ве 
на дзе ян ні, на кі ра ва ныя да па жы лых 
лю дзей у рам ках Вя ско вых цэн т раў. 
Срод кі па сту па юць з фон даў мяс цо вай 
гру пы дзе ян няў „Кны шын ская пуш ча”.

Сель скія цэн т ры па ча лі дзей ні чаць 
у чэр ве ні гэ та га го да. Іна ва цый ны пра-
ект пра дуг ледж ваў іх фун к цы я на ван не 
ў шас ці мяс цо вас цях Мі ха лоў скай гмі-
ны: у Ялоў цы, Шым ках, Бан да рах, Юш-
ка вым Гру дзе, Но вай Во лі, Ге ра ні мо ве 
і ў Са ко лі. У цэн т рах вё сак, ак ра мя куль-
тур най пра па но вы, як для ма ла дых, 
так і для ста рэй шых, най больш пат ра-
бу ю чыя жы ха ры змо гуць раз ліч ваць 
на да па мо гу г.зв. „за ла тых ру чак” — да-
па мо гу ў дроб ных ра мон тах до ма, пры 
ін ст рук та жах па эк с п лу а та цыі аб ста ля-
ван ня, пры да стаў цы ле каў, па куп ках. 
У кож ным з гэ тых цэн т раў пра цу юць 
тры ча ла ве кі: куль тур на-аду ка цый ны 
і са цы яль на-куль тур ны ін ст рук та ры ды 
гас па дар чы ра бот нік.

Срод кі для фі нан са ван ня цэн т раў 
мо гуць па сту паць з роз ных кры ніц. 
У па чат ку чэр ве ня бур га містр Мі ха ло-
ва Марк На зар ка пад пі саў быў два кан-
т рак ты з Мар шал коў скай уп ра вай Пад-
ляш ска га ва я вод ства на фі нан са вую 
да па мо гу з бю джэ ту са ма кі ра ван ня 
Пад ляш ска га ва я вод ства на дзей насць 
сель скіх свят ліц у Ялоў цы, Бан да рах, 
Юш ка вым Гру дзе, Но вай Во лі, Са ко лі 
і Пянь ках. Суб сі дыя з Пра гра мы па 
ад наў лен ні вё скі Пад ляш ска га ва я вод-
ства скла дае амаль 30 ты сяч зло тых.

Пры Гмін ным цэн т ры куль ту ры быў 
ство ра ны мо ла дзе вы цэнтр. Гэ та мес-
ца, дзе ўдзель ні кі бу дуць рых та ваць 
пра па но вы па пра вя дзен ні куль тур ных 
ме ра пры ем стваў, каб яны ад па вя да лі 
гу стам пад лет каў. Ся род ін ша га, га вор-
ка ідзе пра ак ты ві за цыю вуч няў, каб 
яны больш ах вот на ўдзель ні ча лі ў га-
рад скіх ме ра пры ем ствах.

Дзей насць абод вух цэн т раў фі нан су-
ец ца з бю джэ ту Гмін на га куль тур на га 
цэн т ра, ха ця ўла ды гмі ны ма юць на мер 
ста рац ца ат ры маць фі нан са ван не для 
іх з Еў ра са ю за.

Ак тыў на ўжо пра цу юць Вя ско выя 
цэн т ры ў Ге ра ні мо ве, Но вай Во лі і Бан-
да рах, дзе ін ст рук та ры з ГЦК у Мі ха ло-
ве пра во дзяць за нят кі з дзець мі і да рос-
лы мі. Дзе ці суст ра ка юц ца на за нят ках 
па му зы цы і рыт мі цы, па жы лыя лю дзі, 
пе ра важ на жан чы ны, хо чуць па спра ба-
ваць ся бе на эст ра дзе. У Бан да рах жан-
чы ны, якія на вед ва юць за нят кі, хо чуць 
ства рыць ка лек тыў.

— У Ге ра ні мо ве гру па ў ас ноў ным за-
ся ро джа на на пад бо ры поль скіх бя сед-
ных пе сень, у Бан да рах — бе ла ру скіх, 
ру скіх і ўкра ін скіх, а за нят кі на столь кі 
ін тэн сіў ныя, што са ліст ка з Бан да роў 
вы сту пі ла на сцэ не пас ля двух тыд нё ва-
га ўдзе лу ў за нят ках, — рас па вя даў Юр-
ка Астап чук, ін ст рук тар з ГЦК.

Су ма для зда быц ця для ВЦ на ліч вае 
ка ля 1,6 мі льё на зло тых.

(лук)

Ка ля ся мі сот пры хіль ні каў скан ды наў
скай хадзь бы (Nor dic Wal king) з Поль ш
чы, Бе ла ру сі, Ук ра і ны і Іс па ніі пры ня лі 
ўдзел у Х фі на ле Куб ка Поль ш чы па скан
ды наў скай хадзь бе, які 14 ве рас ня быў 
ар га ні за ва ны Поль скай фе дэ ра цы яй 
«Nor dic Wal king», Гай наў скім ста ра ствам 
і Гай наў скім над ляс ні цтвам на ўскра і не 
Гай наў кі і Бе ла веж скай пуш чы. Фа на ты 
скан ды наў скай хадзь бы спа бор ні ча лі на 
пуш чан скіх сця жын ках. На ляс ную рас

лін насць больш звяр та лі ўва гу ха ду ны, 
якія пры ня лі ўдзел у спа бор ні цтве дзе ля 
ад па чын ку, а та кіх асоб бы ло мно га. Ад
нак вя лі кая част ка ха ду ноў зма га ла ся за 
пер шын ство ў па а соб ных эта пах Куб ка 
Поль ш чы па скан ды наў скай хадзь бе. 
Бе ла веж ская пуш ча да ва ла ім цень і маг
чы масць за ха ваць больш сіл, што бы ло 
асаб лі ва важ ным у час зма ган ня на даў
жэй шых ды стан цы ях.

Фі нал Куб ка Поль ш чы па скан ды наў
скай хадзь бе быў ура чы ста ад кры ты 
прад стаў ні ка мі ар га ні за та раў у пры
сут нас ці шмат лі кіх гас цей. Саб ра ных 
пры ві та лі ста ра ста Гай наў ска га па ве та 
Ан д рэй Скеп ка, ды рэк тар Рэ гі я наль най 
ды рэк цыі Дзяр жаў ных ля соў у Бе ла сто ку 
Ан джэй Но вак, над ляс ні чы Над ляс ні цтва 
Гай наў ка Ма ры юш Агей чык і на мес нік 
бур га міст ра Гай наў кі Іры ней Ра ман Кен
дысь. Ад зна чы лі яны, што фі нал Куб ка 
Поль ш чы па скан ды наў скай хадзь бе на 
ўскра і не Бе ла веж скай пуш чы гэ та пра мо
цыя Гай наў ш чы ны на Поль ш чу і за меж жа 
і пра па ган да ван не ідэі гэ та га ві ду спор ту 
і тым са мым зда ро ва га ла ду жыц ця.

— Мы ра ды, што ўжо чац вёр ты раз 
фі нал Куб ка Поль ш чы па скан ды наў
скай хадзь бе ла дзіц ца ў Гай наў цы. Пры
го жасць Бе ла веж скай пуш чы і доб рая 
ар га ні за цыя ме ра пры ем ства спры чы ня
юц ца, што мно га асоб ра ша ец ца ха дзіць 
з пал ка мі па пуш чан скіх сцеж ках, — за я
віў ста ра ста Ан д рэй Скеп ка.

Пас ля ад к рыц ця ме ра пры ем ства ста
ра ста, на мес нік бур га міст ра Гай наў кі, 
прад стаў ні кі Дзяр жаў ных ля соў, астат нія 
су ар га ні за та ры спар тыў на га ме ра пры ем
ства, прад стаў ні кі мун дзір ных служ баў 
і ін шыя гос ці прай ш лі ся з пал ка мі па па
чат ко вай част цы тра сы. Вель мі важ ным 
бы ла пра віль ная раз мін ка пе рад вы ха
дам на ўсе ды стан цыі спа бор ні цтваў — 5, 
10 і 21 кі ла метр. Дзет кі ра да ва лі ся, што 
прай ш лі 400 мет раў. Най больш ха ду ноў 
— ка ля двух сот асоб — вый ш ла на 5кі ла
мет ро вую ды стан цыю.

Два га ды на зад і ра ней пе ра мож цам 
гай наў ска га фі на лу і агуль ным пе ра мо
жцам Куб ка Поль ш чы па скан ды наў скай 
хадзь бе на са май прэ стыж най ды стан
цыі — паў ма ра фо не ста на віў ся ха дун і за
ад но ба скет ба ліст з Грод на Ан д рэй Дзя
дзе віч. З сяб ра мі ар га ні за ваў ён моц ную 
ка ман ду скан ды наў скай хадзь бы ў Грод

не і стаў ар га ні за ваць спа бор ні цтвы за 
Ку бак Бе ла ру сіі та му не ўдзель ні чаў у мі
ну ла год нім фі на ле. У гэ тым го дзе пры няў 
удзел толь кі ў зак люч ным эта пе Куб ка 
Поль ш чы па скан ды наў скай хадзь бе на 
ды стан цыі 21 км і з ноў стаў пе ра мож цам, 
апя рэ дзіў шы дру го га ха ду на на не каль кі 
мі нут.

— Ра ней я быў ча стым удзель ні кам 
спа бор ні цтваў за Ку бак Поль ш чы па скан
ды наў скай хадзь бе. Пе ра ма гаў у па а соб

ных яго эта пах і ста на віў ся 
агуль ным пе ра мож цам. 
Сё ле та ра шыў ся пры ехаць 
толь кі на зак люч ны этап 
у Гай наў ку, каб прай с ці ся па 
пры го жых сця жын ках Бе
ла веж скай пуш чы і паз ней 
спат кац ца з даў ні мі сяб ра мі. 
На да лей паама тар ску я зай
ма ю ся ў ба скет боль най 
ка ман дзе ў Грод не. Не трэ ні
ра ваў ся пад сён няш ні фі нал 
і гэ та ад чуў на тра се. Доў га 
ішоў на сва ёй хут кас ці, але 
паз ней па чаў тра ціць сі лы 
і на апош нім эта пе тра сы 
за па во ліў. Ве даў, што дай ду 
да мэ ты, але і ве даў, што 
трэ ба за па во ліць. Дай шоў 
шчас лі ва і яш чэ на не каль кі 
мі нут апя рэ дзіў са пер ні ка, 
— стаў рас па вя даць Ан д рэй 
Дзя дзе віч.

Так стом ле на га я ра ней 
яго не ба чыў на мэ це.

— У мі ну лым го дзе ў фі на
ле спа бор ні цтваў у Гай наў
цы пры ма ла ўдзел мая жон
ка На тал ля, — пра цяг нуў ра
сказ гро дзен скі ха

дун. — У гэ тым го дзе на гай наў скі 
фі нал я пры е хаў з жон кай і сяб ра
мі з Грод на. За раз мы пра во дзім 
спа бор ні цтва за Ку бак Бе ла ру сі 
па скан ды наў скай хадзь бе, фі нал 
яко га ад бу дзец ца ў Мін ску. Мы 
раз бу доў ва ем ася ро дак скан
ды наў скай хадзь бы ў Грод не. 
Моц ны ася ро дак скан ды наў скай 
хадзь бы зна хо дзіц ца ў Брэс це. 
За ці каў ле насць хадзь бой з пал
ка мі рас це ў мно гіх мяс цо вас цях 
Бе ла ру сі, а на шы ха ду ны да бі ва
юц ца што раз леп шых вы ні каў. 
Ад нак мы перш за ўсё пра му ем 
скан ды наў скую хадзь бу ў якас ці 
зда ро ва га ла ду жыц ця. Ка лі мы 
хо дзім з пал ка мі, пра цу юць мыш
цы не толь кі ніж няй, але і вер х
няй част кі це ла, пры тым вель мі 
важ ны рух на све жым па вет ры. 
Вып ро ства ец ца паз ва ноч нік і пас
ля даў жэй шай і рэ гу ляр най хадзь
бы з пал ка мі не ка то рыя хва ро бы 
аб мя жоў ва юц ца, а ін шыя на ват 
зні ка юць. Тут яш чэ і пры го жая 
Бе ла веж ская пуш ча пры цяг вае 
ха ду ноў да фі наль на га эта пу.

На фі нал у Гай наў ку пры е ха лі 
так са ма ха ду ны з Ка мя нец ка га 
і Пру жан ска га ра ё наў.

— Я це шу ся, што ў Гай наў цы за ня ла 
пер шае мес ца і ў вы ні ку ат ры ма ец ца 
ў мя не пер шае мес ца ў агуль най кла сі фі
ка цыі спа бор ні цтваў па скан ды наў скай 
хадзь бе на ды стан цыі 10 кі ла мет раў, 
— за я ві ла Мал га жа та Ку бі шын з Вуль кі
Кра віц кай, па ста ян ная ўдзель ні ца агуль
на поль скіх спа бор ні цтваў. Бы ла яна 
ра да су стрэ чы з Ан д рэ ем Дзя дзе ві чам 
і яго жон кай На тал ляй. Мал га жа та Ку бі
шын ста ла так са ма пе ра мож цам се зо на 
Куб ка Еў ро пы па скан ды наў скай хадзь
бе ў ка тэ го рыі жан чын на ды стан цыі 10 
кі ла мет раў, а на ге не раль ны пад лік паў
п лы ва лі яе вы ні кі са спа бор ні цтваў у Гер
ма ніі, Поль ш чы, Іта ліі і Аў ст рыі.

Га лоў ны спе цы я ліст па спра вах рэ гі я
наль най па лі ты кі Ад дзя лен ня пра мо цыі 
і раз віц ця Гай наў ска га ста ра ства Лю цы
на Ляў чук удак лад ні ла, што ў гай наў скім 
фі на ле Куб ка Поль ш чы па скан ды наў
скай хадзь бе ўдзель ні ча лі вуч ні ўсіх 
школ Гай наў кі.

— У Гай наў цы пад наг ля дам пра цаў ні

коў ста ра ства бы ла ар га ні за ва ная гру па 
ха ду ноў. Ву чы лі ся яны пра віль най хадзь
бе з пал ка мі. Перш за ўсё дзе ля ак тыў
на га ад па чын ку і рэк рэ а цыі ха дзі лі яны 
па пуш чан скіх сцеж ках. Сён ня ўдзель ні кі 
гэ тай гру пы ідуць у фі наль ным спа бор ні
цтве, — па ін фар ма ва ла Лю цы на Ляў чук.

— Так, як што год, у гай наў скім фі на ле 
Куб ка Поль ш чы па скан ды наў скай хадзь
бе пры ма юць удзел вуч ні бе ла ру ска га 
лі цэя. На шы вуч ні хо дзяць з пал ка мі 
дзе ля рэк рэ а цыі і доб ра га зда роўя. У мі
ну лым не каль кі лі цэ і стаў за ня лі доб рыя 
мес цы. Сён ня пры ма юць удзел у спа бор
ні цтвах вуч ні роз ных кла саў. Яны ра шы
лі ся іс ці на ды стан цыі пя ці кі ла мет раў. 
Ідзе так са ма на стаў ні ца фіз куль ту ры 
Ірэ на Гры га рук. Я так са ма ха дзі ла ў мі ну
лых га дах. Сён ня ў мя не ін шыя за да чы 
— раз даць і саб раць пал кі, апе ка вац ца 
вуч ня мі пе рад вы ха дам і пас ля вяр тан ня 
з тра сы, — ска за ла на стаў ні ца фіз куль ту
ры ў Гай наў скім бел лі цэі Ба жэ на Ша ка
лаЕфі мюк.

— Бе гаць не ўсе мо гуць зза хва роб 
паз ва ноч ні ка або су ста ваў. Хадзь ба 
з пал ка мі важ ная для за ха ван ня доб ра
га зда роўя. Гэ ты від спор ту бяс печ ны 
лю дзям усіх уз ро стаў, — ска заў адзін 
з па ста ян ных удзель ні каў спа бор ні цтва, 
вяр нуў шы ся з тра сы.

— Сён ня доб ра бы ло іс ці та му, што 
не бы ло цёп ла, як бы ва ла ў мі ну лых га
дах. Што раз больш мод ным ста но віц ца 
хадзь ба з пал ка мі ся род вуч няў. Я ха джу 
дзе ля рэк рэ а цыі. Сён ня я спат каў вуч няў 
з на шай і ін шых школ, — ра ска заў Бар
таш Яка нюк з Па чат ко вай шко лы № 4 
у Гай наў цы, які чар го вы раз быў удзель ні
кам гай наў ска га фі на лу.

Усе ўдзель ні кі спа бор ні цтваў па скан
ды наў скай хадзь бе на мэ це ат ры ма лі 
па мят ныя ад зна кі і маг лі ас вя жыц ца 
ў бе ллі цэі. Пе ра мож цы ў па а соб ных ка тэ
го ры ях ат ры ма лі куб кі і ўзна га ро ды. Усе 
ўдзель ні кі спа бор ні цтваў пры ня лі ўдзел 
у жа раб’ ёў цы. Шчас ліў цы ат ры ма лі ўзна
га ро ды, якія прыд ба лі Па вя то вае ста ра
ства, Га рад ская ўпра ва і су пол ка «Ру на» 
з Гай наў кі. У час фі на лу Куб ка Поль ш чы 
па скан ды наў скай хадзь бе бы лі роз ныя 
пра па но вы ад па чын ку для ха ду ноў, якія 
пры бы лі з ад лег лых мяс цо вас цей. Пе рад 
імі зай маль на вы сту піў ка лек тыў «Гас ці
нец» з Бе ла ру сі. Фа на ты хадзь бы з пал ка
мі маг лі дак лад ней па зна ёміц ца з пры го
жас цю Бе ла веж скай пуш чы. Усе ўдзель
ні кі спа бор ні цтваў ат ры ма лі бяс п лат ны 
ўступ у За па вед нік зуб роў, рас па ло жа ны 
не па да лёк ад Бе ла ве жы, маг лі так са ма 
пра ка тац ца вуз ка ка лей кай па пуш чы.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

Скан ды наў ская хадзь ба ў Гай наў цы 
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Па меж ны пе ра ход 
у Мі халоў скай 
гмі не? 
Рад ныя звяр та юц ца да прэм’ ер-мі ніст-

ра Рэ чы Пас па лі тай. Га вор ка ідзе пра ства-
рэн не па меж на га пе ра хо да ў Ялоў цы, якім 
маг лі б ка ры стац ца перш за ўсё жы ха ры 
Мі ха лоў скай гмі ны і бе ла ру скай Свіс ла-
чы. Для мно гіх жы ха роў та кі паг ран пе ра-
ход мае так са ма ся мей нае зна чэн не — як 
і ў мно гіх паг ра ніч ных вё сках і мя стэч ках 
Пад ляш ша, так са ма і тут, пас ля вай ны, 
мно гія сем’і бы лі ад дзе ле ны но ва на ме ча-
най мя жой. Та кі пе ра ход аб’ яд наў бы бліз-
кіх і да лё кіх чле наў па меж ных сем’ яў.

Рад ныя Мі ха лоў скай гмі ны зак лі ка-
юць пры няць ме ры па ства рэн ні пе-
ша ход на га паг ран пе ра хо да ў Ялоў цы, 
пра га ла са ваў шы пра па но ву па гэ тым 
пы тан ні на се сіі ра ды 25 ве рас ня 2019 
го да. У блі жэй шы час зва рот бу дзе на кі-
ра ва ны прэм’ ер-мі ніст ру Поль скай Рэ чы 
Пас па лі тай Ма тэ ву шу Ма ра вец ка му, Мі-
ні стэр ству ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра-
цыі, а так са ма дэ пу та там, згур та ва ным 
у Пар ла мен ц кай гру пе па Бе ла ру сі.

Ра ней мэр Мі ха ло ва Марк На зар ка 
су стра каў ся з Ула дзі мі рам Сяр ге е ві чам 
Аніш чы кам, стар шы нёй Ра ён на га вы ка-
наў ча га ка мі тэ та ў Свіс ла чы.

— Як жы ха рам Свіс ла чы, так і Мі ха лоў-
скай гмі ны за ле жыць на гэ тым пе ра хо-
дзе. Гэ та важ на з-за ін ды ві ду аль ных ту ры-
стаў, якія ха це лі б сва бод на пе ра ся каць 
мя жу, не ча ка ю чы ў доў гіх аў та ма біль ных 
чэр гах, — пад к рэс лі вае Марк На зар ка. 
— Гэ та так са ма шанц па леп шыць якасць 
жыц ця жы ха роў Мі ха лоў скай і су сед ніх 
гмін. Но вы пе ра ход мя жы — усё ж та кі 
істот нае спраш чэн не ў пад т ры ман ні ся-
мей ных су вя зей. Род ныя лю дзі жы вуць 
па абод ва ба кі мя жы, на вед ва юць ма гі лы 
сва я коў як у Поль ш чы, так і ў Бе ла ру сі.

Пра па но ва ад крыць паг ран пе ра ход 
у Ялоў цы бы ла пры ня та на се сіі Ра ды гмі-
ны пе ра важ най боль шас цю га ла соў. Рад-
ныя па га дзі лі ся, што та кое ра шэн не істот-
на паў п лы вае на раз віц цё гмі ны як у эка-
на міч ным, так і ў ту ры стыч ным пла не.

Па сло вах рад ных, та кі пе ра ход ны 
шлях знач на па вя лі чыў бы ту ры стыч ную 
пры ваб насць рэ гі ё на і па спры яў бы раз-
віц цю но вых форм прыг ра ніч на га ту рыз-
му. Гэ та так са ма пры вя ло б да раз віц ця 
ту рыз му і па меж на га ган д лю на ас но ве 
пры род ных каш тоў нас цей ра ё на і са цы-
яль на га па тэн цы я лу жы ха роў.

(лук)

На го да з пры го дай...
На фей с бу ку пра чы таў я аб вест ку, што 

ідзе пад рых тоў ка да рэ а лі за цыі філь ма аб 
Зэн ку Мар ты ню ку. Ні ко му з Пад ляш ша, ды 
не толь кі, не трэ ба рэ ка мен да ваць гру пы 
«Ак цэнт» і яе лі да ра — вя ско ва га хлоп ца 
з Гра да лёў Зэн ка Мар ты ню ка, яко га за раз 
на зы ва юць ка ра лём ды ска-по ла. У пя ці-
дзя ся тых га дах, ка лі я да яз джаў у Бель скі 
сель ска гас па дар чы тэх ні кум, дык быў доб-
ра зна ё мы з Зэн ка вым баць кам Ся рож кай 
Мар ты ню ком. Пра ца ваў ён дзя жур ным на 
стан цыі ў Ры го раў цах. Сім па тыч ны ка ва-
лер ма ніў дзяў чат. Ні ко му ў гэ ты час не 
міль га ну ла ў га ла ве дум ка, што Ся рож каў 
сын ста не ка ра лём му зы кі ды ска-по ла. 
Ад нак факт за ста ец ца фак там. За раз ідзе 
пад рых тоў ка да му зыч на га філь ма. Кі на-
выт вор цы шу ка юць ста ты стаў. Здым кі ра-
бі лі ся ўжо ў Нар ве, Кляш чэ лях, за тым 18 
каст рыч ні ка бу дуць ра біць у Ча ром се. Та-
кім чы нам трап ля ец ца на го да з пры го дай 
вы сту піць у філь ме. Ах вот ныя вы сту піць 
у ро лі ста ты ста па він ны дас лаць за я ву па 
элек т рон най пош це на ад рас: Edy ta.Char-
kie wicz@stars-im p re sa riat.pl са сва і мі пер са-
наль ны мі да ны мі: імя і проз віш ча, уз рост 
(коль кі год), мяс цо васць, ну мар тэ ле фо на 
і свой зды мак. За зроб ле ны зды мак на 
пля цоў цы кі на выт вор ца зра зу вып лач вае 
ста ты сту сто зло тых. Дык вар та па спра ба-
ваць шчас ця. За тым спя шай це ся, каб 18 
каст рыч ні ка ў ча ром хаў скім ан ту ра жы су-
стрэц ца з му зы кай ды ска-по ла ды са мым 
яе ка ра лём Зэн кам Мар ты ню ком.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

У кан фе рэнцза ле Уп ра вы го ра да 
Дуб ро ваБе ла стоц кая 10 ка стры
чніка прай ш ла пра мо цыя кні гі 
„Про стая мо ва жы ха роў гмі ны 

Дам б ро ваБе ла стоц кая”. Кні га змяш чае 
ін тэр в’ю, апа вя дан ні і ўспа мі ны най ста рэй
шых жы ха роў Са коль ш чы ны. У су стрэ чы 
пры ня лі ўдзел са коль скі ста ра ста Пят ро 
Рэць ка, рад ны Пад ляш ска га сей мі ка Па
вел Вну коў скі, бур га містр Дуб ро выБе ла
стоц кай Ар тур Гай ле віч, ду хоў ныя, вуч ні 
мяс цо вых школ і жы ха ры гмі ны. Дзя ку ю
чы аў та ру кні гі Юрыю Бе ла мы за му, пра мо
цыя ста ла маш таб най па дзе яй, дзе га ва ры
ла ся на про стай мо ве і аб про стай мо ве.

Дум ка пра кніж ку на ра дзі ла ся ў час 
пра цы пры пра ек це «Ды я лог па ка лен няў». 
Пра ект з’яў ля ец ца част кай пра гра мы, 
аб веш ча най На цы я наль ным цэн т рам 
куль ту ры „Род нае — да дай у лю бі мае», і на
кі ра ва ны на за ха ван не на род ных звы ча яў, 
эле мен таў ды я лек т най і моў най тра ды цыі 
Ма зо віі і Пад ляш ша. З 1954 г. ка фед ра 
мо ваз наў ства Поль скай ака дэ міі на вук 
пра во дзіць дас ле да ван ні на Ма зу рах, 
Вар міі, Ма зо віі і Пад ляш шы. Пра ект пра
дуг ледж вае ак тыў ны ўдзел вык лад чы каў 
і вуч няў, якія вы кон ва юць ро лю ва лан цё
раў, да па ма га ю чы за ха ваць зні ка ю чыя 
сло вы і звы чаі. Да гэ та га пра ек та да лу чыў
ся ком п лекс школ у Дуб ро веБе ла стоц кай, 
яко га та га час ным ды рэк та рам быў Юры 
Бе ла мы зы.

— Трэ ба бы ло кры ху па ча каць кніж кі, 
гэ та праў да. Тым больш це шыць факт, што 
яна ўжо ёсць, — ска заў аў тар кніж кі Юры 
Бе ла мы зы. — Бы ло шмат ды ску сіі пад час 
паў ста ван ня кні гі. На пры клад, на ву коў цы 
ха це лі за пі саць вы каз ван ні ге ро яў кні гі 
фа не тыч на, але мне за ле жа ла, каб гэ тая 
кніж ка бы ла да ступ най для лю дзей і та
му за раз кож ны мо жа без праб ле мы ад
крыць і пра чы таць выб ра ны рас по вед ці 
ін тэр в’ю. Гэ та мо ва апіс вае пэў ны ад рэ зак 
рэ ча іс нас ці. Гэ та бы ла мая ідэя, каб гэ ты 
ад рэ зак рэ ча іс нас ці зла віць, апі саць і па кі
нуць для тых, якія жы вуць за раз і бу дуць 
жыць пас ля нас.

— Я ха чу па дзя ка ваць усім за пры сут
насць на пра мо цыі кніж кі. Ад нак гэ та 
на са мой спра ве пра мо цыя ге роя кніж
кі, а ге ро ем з’яў ля ец ца про стая мо ва, 
якой жы ха ры гэ тай зям лі ка ры ста юц ца 
што дзень, — ска за ла са аў тар ка кніж кі 
Аль ж бе та Вяж біц каПят роў ская з вар
шаў ска га Ін сты ту та поль скай мо вы. 
— Мы па спра ба ва лі ад рэ да га ваць гэ тую 
кні гу так, каб яе ге ро ем бы лі не лю дзі, 
якія ка ры ста лі ся про стай мо вай, але са
ма мо ва. Тое, што гэ тая мо ва за пі са ная, 
што з’я ві лі ся ка мен та рыі ў кні зе, гэ та не 
толь кі фор ма за ха ван ня гі сто рыі мо вы, 
гі сто рыі лю дзей, але так са ма вы ра зак 
сён няш ня га дня.

На пра мо цыі кніж кі пры сут ныя бы лі 
так са ма вуч ні па чат ко вай шко лы і лі цэя, 
да якіх сло ва на кі ра ваў стар шы ня Га лоў на
га праў лен ня Та ва ры ства куль ту ры мо вы 
пра фе сар Юзэф По рай скіПом ста.

— Мы ча сам ста вім ся да мо вы, як да 
па вет ра. Ад ды ха ем і на ват не ду ма ем, 
якое гэ тае па вет ра? Ці чы стае? Ці све жае? 
Так са ма з мо вай — не звяр та ем ува гі як 
га во рым, бо га во рым. Ка лі ўза ем на ся бе 
ра зу ме ем, то ня ма праб ле мы, — ад зна чыў 
пра фе сар. — На за нят ках поль скай мо вы 
мы са мі да ве да лі ся, што ёсць ней кія нор
мы. Мы іх прыс во і лі з ма лен ства. Мо ва, гэ
та тое, што нас аб’ яд ноў вае, што спа лу чае 
лю дзей, што пры чы ня ец ца да та го, што 
мы ся бе ра зу ме ем, хо чам з са бою быць 
і раз маў ляць на роз ныя тэ мы. Мо ва — гэ
та так са ма вар тасць, якая спа лу чае боль
шую су поль насць.

Пра фе сар Юзэф По рай скіПом ста пад к
рэс лі ваў, каб ша на ваць род ную зям лю, род
ныя ка ра ні і вы ка ры стоў ваць род ную мо ву, 
якая прый ш ла ад дзя доў і пра дзе даў.

— Вель мі важ ным з’яў ля юц ца су ад но сі
ны між па ка лен ня мі. Нас пе ра ся лі лі пас ля 
вай ны. Я не па зна ёміў ся са сва і мі дзя да мі, 
я пра іх чуў, але ні ко лі не су стрэў, — ска заў 
пра фе сар Юзэф По рай скіПом ста. — Та го 
мне не ха пае да сён ня. Ды я лог па ка лен
няў ты чыц ца не толь кі мо вы, але так са ма 
ся мей ных су вя зей. Та го вам зай з д рош чу. 
Мо ва, якой мы ву чы лі ся ад на шых дзя доў, 
ба буль, гэ та мо ва, якая нас най лепш пра яў
ляе, якая най г лы бей ся дзіць у нас.

У пра мо цыі кніж кі пры сут ні чаў так са ма 
са коль скі ста ра ста Пят ро Рэць ка — адзін 
са спон са раў пуб лі ка цыі. Ста ра ста па дзя

Маш таб ная 
па дзея 
з «про стай 
мо вай»

ка ваў аў та рам за вы дан не і па він ша ваў 
пат рэб най ідэі па пу ля ры за цыі про стай 
мо вы. Са коль скі ста ра ста пад к рэс лі ваў ад
на ча со ва, што па ша на да род най мо вы за
раз з’яў ля ец ца пат ры я тыч ным аба вяз кам.

— Пат ры я тызм — гэ та кло пат за ра дзі му, 
але так са ма лю боў да сва ёй ма лой баць
каў ш чы ны. Сён ня нам не трэ ба па мі раць 
за Поль ш чу, але нам трэ ба па мя таць аб 
моў най і куль тур най спад чы не, бо про
стая мо ва так са ма мо жа нам па маг чы 
зра зу мець на шу мі нуў ш чы ну, гі сто рыю, 
— ад зна чыў са коль скі ста ра ста Пят ро Рэць
ка. — Дзя ку ю чы гі сто рыі мо вы, мы са бе 
ўсве дам ля ем на шу гі сто рыю, ус ве дам ля ем 
са бе, якія на шы ка ра ні і як мы ўзра ста лі. 
Ка лі нех та кла по ціц ца на шай мо вай, ён 
па каз вае лю боў да ма лой баць каў ш чы ны. 
Тая кніж ка па каз вае лю боў да ма лой баць
каў ш чы ны — Са коль ска га па ве та, гмі ны 
Дуб ро ва. Дзя кую за гэ та, што вы бе ра жы це 
ад за быц ця на шу спад чы ну, куль ту ру та го, 
што са мае важ нае — мо ву на шых дзя доў. 
Спа дар Бе ла мы зы гэ та прад стаў нік на ша га 
ста ра ства, та му тым больш мя не це шыць, 
што ён за няў ся пуб лі ка цы яй. Гэ тай мо вай, 
мо вай про стай ка ры ста ла ся ўся Са коль ш
чы на. Гэ та наш выз на чаль нік, на ша ад мет
насць.

Як пад к рэс лі ва юць аў та ры, кніж ка мо
жа стаць ін с пі ра цы яй для на ву ко вых дас
лед ван няў, ад нак «Про стая мо ва жы ха роў 
гмі ны Дам б ро ваБе ла стоц кая» на кі ра ва на 
перш за ўсё да са міх жы ха роў гмі ны.

— Чы та чы мо гуць па раў наць з ус па мі
на мі сва іх бліз кіх і зра зу мець, што про стая 
мо ва не толь кі вы сту пае ў іх ха це ці вёс
цы, але гэ та неш та су поль нае для ўся го 
рэ гі ё на, — тлу ма чы ла са аў тар ка кніж кі 
Аль ж бе та Вяж біц каПят роў ская.— Ка лі 
ба бу ля га ва ры ла папро сту, а дзі ця, хо дзя
чы ў поль скую шко лу, лі чы ла, што ба бу ля 
га во рыць дрэн на, то за раз мо жа па гля
дзець, што гэ та ме ла і мае вар тасць. Так са
ма з кніж кі мож на да ве дац ца аб звы ча ях 
лю дзей на гэ тай тэ ры то рыі. Чы тач зра зу
мее, што з’яў ля ец ца част кай боль шай су
поль нас ці, не толь кі куль тур най, але перш 
за ўсё моў най.

На жаль, кніж ку не мож на бы ло на быць 
у час яе пра мо цыі. Асоб ні кі тра пі лі ў біб лі я
тэ ку, га рад скую ўпра ву і шко лы, а так са ма 
на шу рэ дак цыю. Аў та ры абя ца лі, што неў
за ба ве кніж ка бу дзе дад ру ка ва на, на што 
лі чаць жы ха ры гмі ны, якія з лёг кім рас ча
ра ван нем пакіда лі кан фе рэнцза лу га рад
ской уп ра вы. Па коль кі мэ та вай гру пай 
чы та чоў бы лі нось бі ты мо вы, вар та бы ло 
б, каб са праў ды вы дан не тра пі ла і ў іх ру кі.

(пра цяг бу дзе)

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

 Юры Беламызы і Альжбета 
Вяжбіцка-Пятроўская
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УВАГА
КОНКУРС!

№ 42-19

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 даш лі це ў „Зор ку” да 3 лі ста па да 
2019 г., най лепш па элек т рон най пош це. Тут ра-
зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

(Пад каз ка: з да па мо гай гэ тай пры ла ды бе ла ру сы зап ра га юць 
ка ня ў воз). Ад каз на за гад ку № 38: школь ная лаў ка, пар та.

Уз на га ро ду, нак лей кі, вый г ра ла Маг да Яку бюк з Бель ска-Пад-
ляш ска га. Він шу ем!

Як ста іць, дык вы шэй ка ня, 
як ля жа, ды ні жэй ве раб’я.

Д...

— А ча му во сен ню птуш кі ад-
ля та юць у вы рай? — спы таў 
на стаў нік.

— Бо та ды па чы на ец ца школь-
ны на ву чаль ны год, — заг ры-
меў клас.

На вя сё лай бе ла ру скай но це 
па ча ло ся свя та ў пра ва-

слаў най шко ле ў Бе ла сто ку. 14 
каст рыч ні ка — Дзень на стаў ні-
ка. І ад на ча со ва Пак ро вы, ка лі 
ў Бе ла ру сі ад зна ча юць Свя та 
ма ці, а на Пад ляш шы — цар-
коў нае свя та. У шко ле свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія на ла дзі лі 
яш чэ да дат ко ва пры ся ган не 
для пер шак лас ні каў. Та му з ра-
ні цы па на ваў тут уз нёс лы на-
строй.

Бе ла ру ская сцэн ка «Урок» 
— гэ та за ма лёў ка з жыц ця 

су час на га школь ні ка. Дзе ці 
ся дзяць за школь най пар тай. 
Яны ве да юць як пат лу ма чыць 
на стаў ні ку свае не да хо пы і пра-
ві ны. Ка лі на стаў нік пы тае: 
а ча му ты зра біў столь кі па-
мы лак у хат няй за да чы? — ву-
чань мае га то вы ад каз. Ён па-
яс няе што па мыл кі зра бі лі яго 
баць кі, а ён толь кі кры шач ку 
ім да па ма гаў ра шаць сваю хат-
нюю за да чу. Ін шы ву чань, каб 
пат лу ма чыц ца са спаз нен ня на 
ўрок, пры дум вае гі сто рыю пра 
зло дзея-тэ ра ры ста, які за пы-
ніў яго на ву лі цы і ўкраў сшы-
так з хат няй за да чай.

На стаў нік да ца няе фан та зію 
і ін тэ лі ген т насць вуч няў. 

Пас ля доб ра га ап раў дан ня ён 
пры мы кае во ка на не да хо пы 
і сам ча сам смя ец ца ра зам 
з кла сам. Сцэн ка ад па чат ку да 
кан ца нак лі ка ла хма ру ра дас-
на га сме ху і доб рых эмо цый. 
У ро лі вуч няў вы сту пі лі цу доў-
ныя пя цік лас ні кі і шас цік лас-
ні кі, а за на стаў ніц кім ста лом 
пры сеў са ма ві ты Мі кол ка Аб ра-
мюк.

Сцэн ка «Урок» — доб рая 
на ві на для шко лы. З ве рас-

ня тэ ат раль ныя за нят кі вя дзе 
тут спа да ры ня Ні на Аб ра мюк. 

Сцэн ка «Урок» — гэ та яе дэ-
бют у пра ва слаў най шко ле.

— Тут вель мі доб рая ат мас фе-
ра, — ка жа спа да ры ня Ні на. 
— Дзе ці з ці ка вас цю вы ву ча-
юць ро лі, ан га жу юц ца.

Кож ны ўдзель нік свя та па ба-
чыў і зра зу меў, якая цес ная 

Каб усё ўмеў — не ха дзіў бы ў шко лу!

і пры го жая су вязь між вуч ня-
мі і на стаў ні ка мі. З на го ды 
свай го свя та шмат на стаў ні каў 
ат ры ма ла гра ма ты і гра шо выя 
ўзна га ро ды. Ды ў час, ка лі ды-
рэк тар Мар цін Абій скі чы таў 
проз віш чы ўзна га ро джа ных на-
стаў ні каў, дзе ці пра яў ля лі ша-
лё ны эн ту зі язм, ра дасць і лю-

боў. Уся за ла зап ра мя ні ла ся 
ра дас цю, ус меш ка мі і бра ва мі.

Нам пры ем на ад зна чыць 
што ся род уз на га ро джа-

ных бы лі ўсе на стаў ні цы бе ла-
ру скай мо вы: Іаан на Мар ко, 
Юлі та Сушч-Лаў ра нюк і Люд мі-
ла Се гень. На ша рэ дак цыя так-
са ма да лу ча ец ца да свя точ ных 
па жа дан няў. Зы чым вам сі лы, 
па чуц ця гу ма ру і за да валь нен-
ня з пра цы. Дзя ку ю чы вам жы-
ве на ша род ная мо ва!

Ха дзіць у шко лу — гэ та 
шанц на раз віц цё і здзяй-

с нен не ма раў. Не дар ма адзін 
з ге ро яў «Уро ка» школь ныя 
ад ра чэн ні і зуб роў ку пад во-
дзіць та кі мі сло ва мі: «Каб усё 
ўмеў — не ха дзіў бы ў шко лу!» 
А так трэ ба, ня ма ін ша га вы ба-
ру.

Зор ка

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

Ад каз на кры жа ван ку № 38-2019: 
Сок, ву лі ца, ве лі кан, лі ра, вы то кі, ар, не, Дон, 

рэ, жы ра фа, маг. Як, ве жа, шум, рэ, Лі, ода, Цэ лі-
на, са ні, пар та, ка ба рэ.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Дам’-
ян Кар ні люк з Бель ска-Пад ляш ска га і Ле на Сі-
дар чук з Бе ла сто ка. Він шу ем!

Іван Гар бун

Ад лёт шпа коў
Згуш ча юц ца ў не бе аб ло кі.
Аб ша ры мя ня юць аб ліч ча,
А во сень у вы рай да лё кі
Шпа коў і збі рае, і клі ча.
Збі ра юц ца птуш кі, па воль на,
Іх круг раз ві таль ны за кру гам
Із ноў уз ні кае над по лем,
Над рун ню,
Над выц ві лым лу гам.
За мо ра яны ад ля та юць,
У сум ную да леч-да ро гу...
І доў га ад род на га краю
Шпа кі
Адар вац ца не мо гуць.

Кож ны, ці то ма лы, ці ста ры гля дзіць з на сталь-
гі яй на пту шак, што ад ля та юць у вы рай. 
І ду мае: «А дзе ж той вы рай!» Гэ тае ад веч нае 

пы тан не не дае спа кою. У бе ла ру саў ёсць пры го жая ле-
ген да пра во сень скі ад лёт пту шак. Па слу хай це, ка лі 
ла ска, як ра зу ме лі «вы рай» на шы про стыя ся ля не.

Вы рай, — мер ка ва лі яны, — ён дзесь ці вель мі да лё-
ка на зям лі, за га ра мі, за ля са мі, за ма ра мі...

Да той па ры, ка лі на род яш чэ не саг ра шыў, усе пра-
жы ва лі ў раі. Пас ля, ка лі лю дзі па ру шы лі за ко ны, 
Бог выг наў іх з раю. І каб рай не пу ста ваў, ён ад даў 
яго птуш кам. Бо ж вя до ма, са мая пры го жая пу стэ ча, 
без жыт ла, ро біц ца сум най. З той ме на ві та па ры ста лі 
зля тац ца з усёй зям лі птуш кі на зім ку ў вы рай.

Па ду ма е це, ад куль яны ве да лі да ро гу?

Вось, каб ніх то не блу дзіў, Бог зра біў яс ную да ро гу 

на не бе, што про ста вя дзе ў вы рай. Па гэ тай да ро зе 
кож ны год ля цяць мі льё ны пту шак. Але не ўсе ту ды 
да ля та юць. У вы рай пат ра пяць ад но тыя птуш кі, якія 
не зра бі лі шко ды ін шым. Бог дзе ліць пту шак так як 
нас, лю дзей, на доб рых і дрэн ных. Як лі хія лю дзі ні-
ко лі не тра пяць у рай, так лі хія птуш кі сла ня юц ца па 
зям лі, дзяў буць бра тоў ды са мі па га на гі нуць. Ніх то 
іх не шка дуе, не ўспа мі нае.

А доб рыя птуш кі на це шац ца за ле та ў гаі, па це-
шаць лю дзей, на жы вуць дзе так. А як пач не ха ла-
дзець, яны вяр та юц ца ў вы рай. І там пя юць на ра-
дасць анё лам і доб рым лю дзям.

Вя лі кі грэх за бі ваць пту шак, якія ля цяць у вы рай.

(Ле ген да за пі са на эт ног ра фам Сер ж пу тоў скім 
у ХІХ ста год дзі на Слу чын не)

(гак)

Âû ðàé, ¸í íå äëÿ ¢ñ³õ ïòó øàê!
(БЕ ЛА РУ СКАЯ НА РОД НАЯ ЛЕ ГЕН ДА)

Гэ ты ўрок за па мя та юць 
у Га рад ку на доў га. На-
стаў ні ца Ан на Гжэсь 
за пра сі ла нас у бе ла-
ру скую хат ку. Ма кет 

бу дын ка ба чаць усе, бо ён ста-
іць на ка лі до ры. Ад нак, каб заг-
ля нуць у яго ся рэ дзі ну, трэ ба 
доб ра-доб ра зас лу жыц ца. У га-
ра доц кай хат цы столь кі скар-
баў, што ва чэй не ад вес ці. Ка лі 
мы толь кі пе ра сту пі лі па рог, 
дзяў ча ты кі ну лі ся да ка лаў рот-
ка, сур вэ так і вы шы ва нак. Мы 
пры га да лі, як ма стак Ля вон Та-
ра сэ віч ска ры стаў га ра доц кія 
ма кат кі для ма стац ка га афар-
м лен ня афі шы на свя та «Сяб-
роў ская бя се да». І яны ра зам 
з пла ка там пап лы лі ў свет...

У хат цы-му зеі шмат пры-
го жых рэ чаў. І прак тыч ных, 
та кіх, якія свед чаць пра вы-
на ход лі васць на шых прод каў. 
Мы за ся ро дзі лі ся на пры ла дах 
для сці ран ня адзен ня і пас це-
лі, якія бы лі не толь кі про стыя 
ў ка ры стан ні, але і не шко дзі лі 
ася род дзю. Уся кія пра ні кі, ка-
пань кі, на чоў кі — гэ та ўжо за-
бы тыя наз вы.

Яш чэ боль шы вык лік ча каў 
хлап цоў, ка лі яны раз гад ва лі 
пры ла ды для зап ра ган ня ка-
ня. Іх ад на год кі ней кія пяць-
дзя сят га доў на зад са мі ўжо 
ве да лі як зап рэг чы і кі ра ваць 
ка нём. Та кія наз вы як ха мут, 
ду га, аг лоб лі, уз ды для су час-
ны дзя цей — чор ная ма гія. 
І ад на ча со ва прыз нан не для 
вы на ход лі вас ці лю дзей. То ж 
трэ ба спрыт, ро зум і ўме ласць, 
каб зра біць іх з дрэ ва або жа-
ле за і так ка ры стац ца, каб 
не ста міц ца за над та. Хлоп цы 
яш чэ за ха пі лі ся эк с па на та мі 
з ча соў вай ны 1939-1945 га доў. 
Ка лі яны з не да ве рам дак ра-
на лі ся да він то вак і аскол каў 
па бом бах, нас на ве да лі сяб ры 
з вось ма га кла са. Ра зам з імі 
быў Аляк сандр Кар пюк, які 
пры ду маў ідэю хат кі. Усе вуч-
ні лі чаць яго гас па да ром, та му 
і ўсе пы тан ні скі ра ва лі ў бок 
на стаў ні ка гі сто рыі. А ён, каб 
не губ ляць час, пра па на ваў 
пры ме раць сук ма ну — му жыц-
кі шы нель ва гой за 20 кі ла гра-
маў. Та кі кан к рэт ны до тык 
ма тэ рыі яш чэ больш раз бу дзіў 
ці ка васць і прыз нан не для рэ-
чаў на шых прод каў.

Га ра док: 
гі сто рыя жыц ця ў пры ла дах

Гэ ты нез вы чай ны ўрок мы 
за вяр шы лі ад га дан ка мі з «Зор-
кі», які мі гам ра шы ла Амель ка 
Ва ла сэ віч.

— А якія ў вас за да чы і вык-
лі кі ў гэ тым го дзе? — спы та лі 
мы.

— Спа чат ку рых ту ем бе ла ру-
скую пра гра му на ёл ку, а пас ля 

вы ступ лен ні на Дзень ба бу лі 
і дзя ду лі, — ка жа на стаў ні ца 
Ан на Гжэсь. — І хо чам пры-
няць удзел у дэ кла ма тар скім 
кон кур се. На пэў на бу дзе шмат 
вык лі каў, якія пры ня се жыц-
цё.

Па коль кі ў Га рад ку ўро кі бе ла-
ру скай мо вы ма юць твор чы ха-

рак тар, мы пра па ну ем на шым 
сяб рам ства рыць гуль ню са ста-
рых слоў зной дзе ных у хат цы-
му зеі. Як па да ба ец ца вам на ша 
пад каз ка? Шка да тры маць 
ча роў ныя пры ла ды ад ны, пад 
клю чом. Яны ча ка юць вас.

(гак)
Фо та: Ган ны Кан д ра цюк
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Ша ноў ныя чы та чы «Ні вы». Ця гам чар го вых ну ма раў «Ні вы» толь кі ў нас, у гэ тым мес цы, бу дзем дру ка ваць фраг мен ты но ва га ра ма на Вік та ра Са зо-
на ва – Ге не тыч ны алфавіт. Па За пі сках кан т ра бан ды ста і Су сед скіх бы лях, якія на на шых ста рон ках ка ры ста лі ся вя лі кай па пу ляр нас цю, пад ацэн ку чы та чоў аў тар ад дае 
сваю но вую кніж ку, над якой пра ца ваў ця гам апош ніх га доў. Спа дзя ем ся, што ў 2020 го дзе ста не яна чар го вым вы дан нем на шай рэ дак цыі. Та ко га Вік та ра Са зо на ва мы яш-
чэ не ве да лі. Пра за іч ная спе ласць і пад ня тая тэ ма ты ка на пэў на вык лі ча бур лі выя ды ску сіі і раз на стай ныя ацэн кі. Ме на ві та та кія па дзеі спа да рож ні ча юць лі та ра ту ры вы со-
кіх па лё таў. За тым чы та ем і лю бу ем ся на пі са ным аў та рам. Він шу ем так са ма Вік та ра Са зо на ва з днём на ра джэн ня, яко му 18 каст рыч ні ка споў ні ла ся 56 га доў.  Рэ дак цыя.

Але на і Ва сіль
1. Ана маль ная спё ка Ва шын г то нa

У гэ ты ні чым неп рык мет ны на пер шы 
по гляд па ня дзе лак на са мым па чат ку ле та 
ад на ты ся ча дзе вяць сот шэс ць дзя сят дзя
вя та га го да ў го ра дзе Ва шын г то не (ак ру га 
Ка лум бія, ЗША) бы ло спя кот на і душ на, як 
у га лоў на га чор та на цэн т раль най кух ні. 
Пры нам сі, та кое над вор’е без на дзей на за
віс ла ў тым мес цы го ра да, дзе зна хо дзіў ся 
звыш сак рэт ны офіс та ко га ж звыш сак рэт
на га ад дзе ла ад ной не менш сак рэт най 
служ бы. А мо жа су пра цоў ні кам та го ад
дзе ла толь кі так зда ва ла ся, бо яны ў гэ ты 
дзень ха а тыч на лё та лі па ўсім офі се як уга
рэ лыя, а рух фі зіч ных цел, як вя до ма з усё 
той жа фі зі кі, на га няе тэм пе ра ту ру.

— Га лоў нае, каб маз гі не рас п ла ві лі ся, 
— ці то жар та ва лі, ці то не па ко і лі ся суп ра
цоў ні кі та го офі са з мно ствам ка бі не таў, 
са мы вя лі кі з якіх на ле жаў яго кі раў ні ку. 
— Бо па ўсім ві даць: шэф за ду маў вель мі 
вост рую і над звы чай ін тэ лек ту аль ную 
гуль ню су праць кра і ны Са ве таў. Та му маз гі 
су пра цоў ні каў му сяць мець тэм пе ра ту ру 
роў на трыц цаць шэсць і шэсць дзя ся тых, 
з дак лад нас цю, як на ап тэч ных ша лях, 
і ні на ад ну дзя ся тую гра ду са ні больш, ні 
менш.

Ну, а ка лі быць дак лад ным, як пя соч ны 
га дзін нік, то раз мо ва ідзе пра 09.06.1969 
го да, пік ха лод най вай ны, час жа лез най зас
ло ны і жор ст ка га суп раць ста ян ня дзвюх 
звыш дзяр жаў — СССР і ЗША. Ну ма ро ла гі 
яш чэ доў га бу дуць раз гад ваць уп лыў гэ тай 
да ты пе ра важ на з шас цё рак і дзя вя так 
на лёс уся го ча ла ве цтва пла не ты Зям ля, 
а ме тэ а ро ла гі ла маць га ла ву над тым, ча му 
звест кі пра над вор’е ў іх роз няц ца між са
бой як конь ад трак та ра. Ці, дак лад ней, ча
му тыя звест кі роз няц ца гэ так жа, як ад на 
кон ская сі ла ў ру ха ві ку трак та ра ад ад ной 
кон скай сі лы ў са мым ка ні.

Але аку рат з над вор’ ем ла маць га ла ву 
ня ма над чым. Про ста па вель мі сак рэт
най пра гра ме ўсё та го ж за сак рэ ча на га 
ад дзе ла не ка то рыя звест кі пра над вор’е 
бы лі зме не ны ўжо ў ар хіў ным выг ля дзе. 
Гэ та бы ло абу моў ле на вост рай, як стрэ лы 
ка ман чаў, пат рэ бай заб лы таць за а кі ян скіх 
неп ры я це ляў у ад ной вель мі да лі кат най 
спра ве, пра якую пой дзе га вор ка да лей. 
Хоць на сам рэч яны заб лы та лі ўсіх, ка го 
мож на, толь кі не сап раў д ных ад ра са таў. 
Ну, так заў ж ды зда ра ец ца, як пры хо дзіц ца 
блы таць ін шых. Вель мі ве се ла ідзе аж да 
та го мо ман ту, па куль не заб лы та еш ся сам, 
як му жык у баб скай спад ні цы.

І не важ на ці ў рэ ча іс нас ці, ці ва ўяў лен
ні, але сон ца па лі ла так, што блед на ску ры 
кі раў нік сак рэт на га ад дзя лен ня ад ной 
аме ры кан скай спец с луж бы (наз ва яе не 
раск ры ва ец ца з пры чы ны ей най звыш сак
рэт нас ці) між во лі па ду маў, што ён мо жа 
аб са лют на на ту раль ным чы нам змя ніць 
ко лер ску ры на ад ва рот ны, про ста па гу ляў
шы га лы шом па цэн т раль най плош чы аме
ры кан скай ста лі цы.

— Так я яш чэ больш зма гу заб лы таць 
са вец кую раз вед ку, — за дум лі ва пра ца дзіў 
ён праз зу бы і сам не зра зу меў, ці то па жар
та ваў, ці то ска заў сур’ ёз на.

Толь кі вось так ці ха пра буб ніў са бе пад 
нос і кры ва ўсміх нуў ся. Ну, а пад рот кі раў
нік звыш сак рэт на га ад дзе ла пад нёс шы ро
кую шклян ку, у якой у пром нях ана маль на 
спя кот на га сон ца зі ха це лі ка ва лач кі лё ду. 
Свет ла ду бо вы ко лер ві скі „Джэк Дэ ні элс” 
ні кро пель кі не пса ваў гэ тай гар ма ніч най 
кам па зі цыі, а на ад ва рот, на да ваў ёй ней кі 
дзе ла ві та аме ры кан скі стыль. Ці як мі ні
мум про ста аме ры кан скі. Гэ та ж вам не 
ней кае звы чай нае ві скі. Гэ та ві скі з лё дам! 
Я ўжо не ка жу пра „Джэ ка Дэ ні эл са”!!!

Кі раў нік звыш сак рэт на га ад дзе ла знеш

не быў ні чым асаб лі ва неп рык мет ны таў
ста ва ты муж чы на ся рэд ня га ро сту. Вы гля
даў га доў на трыц цаць пяць — со рак, і хі ба 
што столь кі ж і пра цяг нуў на гэ тым све це, 
і як мі ні мум трэ цюю част ку гэ та га тэр мі ну 
ў сяб роў стве з тым „Джэ кам Дэ ні эл сам”. 
Пра тое свед чы лі не толь кі з лю боўю па
даб ра ныя шклян кі з вы я вай гэ тай мар кі, 
якія ўтуль на раз мяс ці лі ся за шклом у не вя
ліч кім бу фе це яго аб’ ём на га офі са з за чы
не ны мі жа лю зі на вок нах, але і вы раз ныя 
мя шоч кі пад свет лашэ ры мі ва ча мі. По зірк 
жа быў хоць кры ху і стом ле ны, але ра зам 
з тым мэт ны, як у гон ча га са ба кі.

— Гэ та мая ра бо та іх заб лы таць, — вы бух
нуў ён з выг ля дам вы ра та валь ні ка све ту. 
— І не толь кі заб лы таць, але і зніш чыць, па
куль яны не зніш чы лі ўсё ча ла ве цтва!

З та го фак та, што, не зва жа ю чы на спё ку 
гэ та га дня, кі раў нік ад дзе ла як звы чай на 
за лез у ста ра мод ны гар ні тур з тоў стай 
ба ваў ня най тка ні ны бы ло зра зу ме ла, што 
ён не лю біць мя няць свае звыч кі на ват 
у дэ та лях. А свет лабла кіт ная ка шу ля, рас
ш пі ле ная да па ло вы, якая зу сім не гар ма
ні за ва ла ў тон з ру дым ко ле рам гу стой рас
лін нас ці на гру дзях, свед чы ла яш чэ і пра 
тое, што шэ фу аб са лют на нап ля ваць, як 
яго ўспры ма юць і пад на ча ле ныя, і на чаль
ства. Ён лі чыў ся вы ключ на з са бой. Ну і са 
спа да ром Дэ ні эл сам, вя до ма ж. З Джэ кам 
Дэ ні эл сам.

Галь ш тук так са ма пры сут ні чаў у яго гар
дэ ро бе, але не на шыі, а толь кі на шы ро кай 
ску ра ной ка на пе, і па ўсім бы ло бач на, што 
гас па дар ужо не ад ной чы на ім па спеў пад
ра маць. Адзі нае, што не вык лі ка ла па чуц ця 
без гу стоў нас ці, дык гэ та не вя лі кая лы сі на, 
якая зболь ша га спа лу ча ла ся з раст ра па ны
мі свет лы мі ва ла са мі ва кол яе і доб ра ўпіс
ва ла ся ў ко лер свет ла ду бо ва га пра цоў на га 
ста ла, ато ча на га з усіх ба коў і на ват звер ху 
вен ты ля та ра мі. Вен ты ля та ры вы кон ва лі 
сваю пра цу з усіх сіл, на да дзе ных ім фір
майвыт вор цам, але істот на паў п лы ваць 
на тэм пе ра ту ру ў офі се не маг лі. Та му шэф 
сак рэт на га ад дзе ла больш усё ж раз ліч ваў 
на лёд у шклян цы, ку ды, не шка ду ю чы, пад
лі ваў ві скі.

„Умець змя няць аб ліч ча вель мі важ на 
для раз вед чы ка, — пра цяг ваў свае раз ва гі 
ўла даль нік шклян кі з лё дам, толь кі ця пер 
у дум ках. — Гэ та не менш важ на, чым без да
кор ная вер сія для ма ёй жон кі пра тое, дзе 
я быў сён ня ноч чу, — тут ён ус міх нуў ся ўжо 
з пры ем нас цю і па цяг нуў з той шклян кі. 
Яш чэ з боль шай аса ло дай па цяг нуў. — Але 
ёсць вя лі кая, і хут чэй за ўсё не пе ра а доль
ная праб ле ма. Я не ма гу з го лым азад кам 
ха дзіць па ста лі цы са май вя лі кай кра і ны 
све ту! І спра ва не ў во ра гах, якія вы ка ры
ста юць тое ў сва ёй ан ты а ме ры кан скай 
істэ рыч най пра па ган дзе. Спра ва ў тым, 
што я не ну дыст!”

Кі раў нік спец с луж бы на сам рэч не быў 
ні я кім ну ды стам і не збі раў ся ім стаць. 
Тут ён па ду маў аб са лют на праў дзі ва, што 
рэд ка зда ра ла ся, уліч ва ю чы яго пра фе сію. 
Ду маць праў ду — для раз вед чы ка не ап раў
да ная ра ско ша. Яго ж дум кі мо жа пе ра ха
піць ка вар ны і спрак ты ка ва ны ў па доб ных 
спра вах во раг.

— А во ра гаў у мя не шмат, — пад су ма ваў 
ён свае ж раз ва гі.

І яш чэ, пап раў дзе га во ра чы, ён не да люб
лі ваў тых га ла за дых ну ды стаў. А вось тут 
ён па ба яў ся так па ду маць з пры чы ны но
вай на той час і па куль што нез ра зу ме лай 
з’я вы, якая паз ней на бы ла маш таб насць 
і ста ла на зы вац ца па літ ка рэк т нас цю. Але 

ён, бы ва лы і дас вед ча ны раз вед чык, які 
вы кон ваў спец за дан ні і ў Ла цін скай Аме ры
цы, і ў Аф ры цы, і на Блізкім Ус хо дзе, і на ват 
у В’ет на ме, і шмат ча го ў жыц ці па ба чыў, па
чуў, і доб ра пра ана лі за ваў ужо за раз, за доў
га да роск ві ту па літ ка рэк т нас ці прад ба чыў 
моц гэ тай ідэ а ла гіч най зме ны ў мыс лен ні 
мно гіх су ай чын ні каў у ад да ле най пер с пек
ты ве. І хоць за раз ін тэ лек ту а лы спец с лужб 
Аме ры кі пра ца ва лі над тым, як увес ці гэ ты 
но вы тэр мін у та кім выг ля дзе, каб ён па ра
дзі ра ваў тэр мі на ло гію мар к сіс ц кале нін
скіх кра ін, якія свя та, як ма на хам пас ціць, 
пат ра ба ва лі ад сва іх су ай чын ні каў прыт
рым лі вац ца пар тый най лі ніі, дас вед ча ны 
раз вед чык ужо па даз ра ваў, што па доб ныя 
эк с пе ры мен ты мо гуць абяр нуц ца су праць 
іх ства раль ні каў. І змо гуць не ка лі вы паў з ці 
на свет у тым выг ля дзе, як іх і за ду ма лі, 
толь кі з дак лад нас цю на ад ва рот. Та му 
ўжо ця пер пры маў усе ме ры, каб тая но вая 
ідэ а ла гіч ная з’я ва не маг ла наш ко дзіць яго 
кар’ е ры ў бу ду чым.

— Па літ ка рэк т насць, та ле ран т насць, цяр
пі масць, — пра мар мы таў ён. — Ай, коль кі 
яш чэ ўся го пры ду ма юць.

Сло вы „та ле ран т насць” і „цяр пі масць” 
так са ма ўжо бы лі за пі са ны ў яго пра цоў ны 
на тат нік, асэн соў ва лі ся і пат ра ба ва лі но ва
га по гля ду на рэ ча іс насць. Але, кры ху па ва
гаў шы ся, раз вед чык вы ра шыў не па роць 
не аб ду ма най га рач кі і яш чэ на ней кі час за
стац ца бе лым, як яго баць ка, вя до мы сва
ёй ір лан д скай за дзір лі вас цю фер мер з Ман
та ны, і дзед па ма ця рын скай лі ніі, не вя до
мы эміг рант з ней кай Су валь ш чы ны. Гэ та 
так дзед не ка лі ка заў лю бі ма му ўнуч ку, што 
з Су валь ш чы ны. Та му бу ду чы кі раў нік сак
рэт на га ад дзе ла звыш сак рэт най служ бы 
доў гі час лі чыў Су валь ш чы ну кра і най. Ну, 
але гэ та ў мі ну лым. За раз то ён ве даў, што 
кра і на гэ та Поль ш ча. Не дур ны ж.

Эх, дзед! Ён ка заў, што з Су валь ш чы ны 
ў Аме ры ку пры вёз тры важ ныя рэ чы. Дзве 
з іх — гэ та поль ская мо ва і су валь ская са
ма гон ка. І тое, і дру гое ён ужы ваў ча ста, 
і та му ўнук зас во іў іх ком п лек с на. З ця гам 
ча су і з уз ро стам унук пе ра ва гу ўсё ж ад
даў „Джэ ку Дэ ні эл су”, але пара ней ша му 
ша на ваў і дзе да ву спад чы ну. А трэ цяй 
рэч чу, пры ве зе най у Аме ры ку, бы ла ба бу ля 
Джэ ка, якую дзед і ў Су валь ш чы ну пры ва
лок з зя мель больш ус ход ніх, і ўсё жыц цё 
цяг нуў з са бой усё на за хад ды на за хад, 
па куль не ўба чыў з па лу бы ней ка га раз бі та
га ка ры та аме ры кан скую ста тую Сва бо ды. 
Яна не чым на гад ва ла яму баб ку ў ма ла
дос ці, а па коль кі дзед у той час быў яш чэ 
ў роск ві це сіл і лі чыў, што дзве пры го жыя 
жан чы ны — гэ та лепш, чым ад на, вы ра шыў 
за стац ца тут на заў сё ды.

Так і ат ры ма ла ся. Дзед ша на ваў і сва бо
ду, і баб ку, хоць апош нюю лі чыў не без гра
ху. На ват два гра хі ён у ёй уг ле дзеў. Пер шы, 
што яна бы ла ад на ра джэн ня пра ва слаў
най, а не як ён, ка та ліц ка га ве ра выз нан ня, 
ну, а дру гі, што так і не змаг ла пе рай с ці са 
свай го бе ла ру ска га дзе кан ня і джэ кан ня 
на пра віль нае поль скае пшэ кан не. І гэ та 
яму, ні бы та, пе раш ка джа ла на ву чыць лю
бі ма га ўну ка га ва рыць пра віль на. Ды ўнук 
быў та ле на ві ты з ма лен ства. На ву чыў ся 
не як.

Вось і пра зме ну ко ле ру ску ры той унук, 
а ця пер ужо ста лы муж чы на, раз вед чык, 
кі раў нік сак рэт на га ад дзе ла, за раз пры няў 
ра зум нае і ўзва жа нае ра шэн не. Хоць спец
с луж бо вец яс на прад ба чыў, што ўжо неў за
ба ве ўсё жыц цё быць бе лым бу дзе лі чыц
ца не зу сім па літ ка рэк т ным, але ў ты ся ча 
дзе вяць сот шэс ць дзя сят дзя вя тым го дзе 
гэ та яш чэ мож на бы ло са бе да зво ліць.

— Не, гэ та бу дзе ліш няе, — за дэк ла ра ваў 
ён уго лас сваё ра шэн не не ха дзіць га ля ком 
па ста лі цы. Моц на так, гуч на і цвёр да, як 
пры ся гу прэ зі дэн ту, за дэк ла ра ваў. — На род 
Аме ры кі па куль што гэ та га ад мя не не па
тра буе, — да даў гэ так жа гуч на, аж но ві скі 
ў шклян цы пус ці ла кру гі, як во зе ра Мі чы ган 
ад па дзен ня з не ба ме тэ а ры та. Яны пе ры
я дыч на па да юць, тыя ме тэ а ры ты, ка лі хто 
не ве дае. Мо жа, які і ў Мі чы ган зва ліў ся не
ка лі. Зрэш ты, гэ та не істот на.

Ка лі быць шчы рым да кан ца, то на гэ тае 
ра шэн не так са ма паў п лы ваў, ап роч ін ша га, 
і са мы ба наль ны страх, што гэ ты эк с пе ры
мент з гу лян нем з го лым за дам у цэн т ры 
Ва шын г то на, уліч ва ю чы на столь кі ана маль
ную спё ку, мог паза жа дан нем раз вед чы
ка пе рат ва рыц ца ў не па жа да ную ма скі роў
ку пад не вя ліч кую куч ку по пе лу. Бо аж но 
ўсе вен ты ля та ры яго офі са, што пра ца ва лі 
на поў ні цу, як прак ля тыя, не маг лі істот на 
паў п лы ваць на тэм пе ра тур ныя зме ны на
ват у па коі ў трыц цаць пяць квад рат ных 
мет раў. А там, за сце на мі гэ та га ка бі не та, 
наў рад ці што маг ло да па маг чы аг рэ сіі ня
бес на га свя ці ла су праць зям но га свя ці ла 
сак рэт най раз вед кі. Не! На гэ та ас ця рож ны 
спец с луж бо вец з за над та бе лай для та кіх 
эк с пе ры мен таў ску рай пай с ці не мог. Тым 
больш, што ў яго свет лай га ла ве выс пя ваў 
ге ні яль ны план па ўка ра нен ні ў ва ро жае 
са вец кае гра мад ства свай го нез вы чай на га 
раз вед чы ка. Раз вед чы ка но ва га кштал ту!

Ну так. Та кіх шпі ё наў яш чэ свет не ба
чыў! Гэ та зу сім но вая тэх на ло гія, так зва ны 
ноухау. Чымчым, а гэ тым пла нам бы ва лы 
ве тэ ран аме ры кан скай раз вед кі ры зы
ка ваць не мог, як ра зум ны конь за ла той 
пад ко вай. Трэ ба бы ло як ма га хут чэй пры
чы ніць мак сі маль ныя стра ты неп ры я це лю 
на яго тэ ры то рыі, як са ран ча ку ку ру зе, і та
кім чы нам спа ра лі за ваць яго во лю яш чэ 
да пры хо ду той па літ ка рэк т нас ці на сва ёй 
ра дзі ме. Бо бы ва лы раз вед чык па куль што 
не ве даў, з чым той пры ход мож на па раў
наць па ўзроў ні бед ства: з на шэс цем ва яў ні
чых зя лё ных ін шап ла не цян, ці з пе ра мо гай 
чыр во на га ка му ніз му на ўсёй пла не це. 
А мо жа, ён і пе ра боль ш вае маш та бы та го 
бед ства, мо жа, ані я ка га бед ства і не зда
рыц ца?! Але пе раст ра ха вац ца вар та.

„Спа чат ку стра ляй, а пас ля пы тай ся, як 
ка жуць у Ман та не”, — па ду маў ён і ўпэў не на 
ру шыў да пра цоў на га ста ла.

— Ну што ж, ста рэ ча Джэк, — ска заў на
чаль нік спец с луж бы сам са бе. — На рэш це 
та бе пад вяр ну ла ся маж лі васць зра біць 
вя лі кую і пры гэ тым ад нос на этыч ную ра
бо ту. Яна прас ла віць ця бе на вя кі! Я і толь кі 
я ўра тую свет і ад ка му ніз му, і, маж лі ва, 
ад па літ ка рэк т нас ці. Ну, з апош нім трэ ба 
яш чэ ра заб рац ца. Мо жа, тая па літ ка рэк т
насць не мае та кой не бяс пе кі, як ка му нізм? 
Мо жа, ані я кай не мае?! А мо жа, мае і боль
шую! Хто яе ве дае?! Жыц цё па ка жа, як 
у Бе ла ру сі ка жуць. Эх, Бе ла русь, Бе ла русь... 
Но вы кі ру нак ма ёй дзей нас ці... Ну, што ж, 
аду жаю і яго.

vВіктар САЗОНАЎ

Ге не тыч ны ал фа віт
Ч а с т  к а  1
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— Ці Вы за па мя та лі сва іх дзя доў?

— Дзя доў не па мя таю, ужо не жы лі і ніх то 
мне ні ко лі пра іх не ра сказ ваў. Ба бу ля па 
ма ёй ма ме Ве ры па мер ла, ка лі ма ме быў 
год ці два, у Шчы тах, проз віш ча Са ха рэ віч. 
Та ды дзед ажа ніў ся дру гі раз; на ра дзі ла ся 
яш чэ двое дзя цей.

— Ці Ва шы баць кі бы лі ў бе жан стве? 
Як ус па мі на лі той пе ры яд?

— У бе жан ства ма ма Ве ра, 1907 го да на ра
джэн ня, вы яз джа ла са Шчы тоў з ма ча хай, 
баць кам і бра там. Адзін ма мін брат за гі нуў 
у час Дру гой су свет най вай ны, а дру го га, 
які быў сол ты сам, за біў ба ец у Шчы тах.

Баць ка Ава кум, 1904 го да на ра джэн ня, 
вы яз джаў з Кры вя тыч з баць ка мі, дву ма 
бра та мі і сяст рой.

Вы яз джаць у бе жан ства агі та ва лі. Стра шы
лі, пе ра важ на жан чын, што нем цы бу дуць 
здзе ка вац ца. А гэ та бы ла няп раў да. Тым, 
што тут за ста лі ся, то хле ба не бра ка ва ла 
— не мец быў гас па да ром.

Ка лі на шых ся мей ні каў за вез лі ў Таш кент, 
Аш ха бад, па ча лі па мі раць. Та ды паг ру зі лі 
ў па ра ход і Вол гай у Са ма ру за вез лі, то там 
ужо бы ло мож на жыць.

Баць ка ў бе жан стве на ву чыў ся вы раб ляць 
шку ры. Ра сказ ваў, што ка лі на Руз д во на
шы хлоп цы зра бі лі гвяз ду і пай ш лі ка ля да
ваць, то тыя ка ца пы яш чэ та ко га ча гось не 
ба чы лі. І да ва лі столь кі бу лак і пі ра гоў, што 
мя ха мі на сі лі ў ха ту.

Пе ра жы лі там бя ду і рэ ва лю цыю. Іш лі, па лі
лі, ду шы лі. Нель га бы ло ні чо га ска заць. Ра
сказ ва ла ма ма, што там, не дзе не да лё ка іх, 
уста юць ра на, а там цэ лая сям’я за рэ за ная. 
Прый шлі лю дзі, бо па чу лі, што там дзі ця за 
печ кай пла ча. Ка лі яго вы ня лі, то спы та лі, 
хто яго ту ды сха ваў. А ён: „Та та хрыш чо
ны”. І толь кі та ды тую бан ду зла ві лі.

Ус па мі наў баць ка, што ка лі за хо дзі лі баль
ша ві кі, кры ча лі: „Это ку лац кае”, і па лі лі 
шпі хе ры, ха ты, бі лі шы бы, рас пор ва лі па
душ кі. А што ві на ва тая па душ ка? Пры ціс
не ма роз, то ля жаць і дры жаць.

— Як, па вод ле ра ска заў Ва ша га баць
кі, жы ло ся ім пас ля вяр тан ня з бе жан
ства?

— Ка лі вяр ну лі ся ў Кры вя ты чы ў 1921 
го дзе — баць ка, яго два іх бра тоў і ся стра, 
то што тут бы ло, то лю дзі з су сед няй вё
скі пак ра лі. На па над вор ках рас ла ўжо 
бя рэ зі на, а бу дын кі бы лі са ўся го аб шаб
ра ва ныя. Част ка бу дын каў бы ла спа ле на, 
але на ша ха та ста я ла. Па вы коп ва лі на ват 
яб лы ні. Па вы рэз ва лі стаў бы ў ста до лах, 
за бра лі ма шы ны. Баць ка да ве даў ся 
пра сваю сяч кар ню, то пай шоў і за браў 
з су сед няй вё скі. Не ха це лі ад да ваць зра
ба ва ных рэ чаў, то і з та го пай ш ла та кая 
ня на вісць па між вё ска мі.

І па ча лі ад бу доў вац ца, шу каць пра
цы. Баць ка і ін шыя вя скоў цы ха
дзі лі ў Гай наў ку на „Хі міч ную” да 
ра бо ты; жы лі там у зям лян ках.

Які быў та ды хлеб? Су шы лі дзі
кія груш кі, да да ва лі віку, кры ху 
му кі і пяк лі та кі хлеб. Ра сказ ваў 
баць ка, што як зой дуць у Гай наў

ку і наш дзядзь ка вы ме той хлеб 
і есць, то ка то лі кі з Гай наў кі гля дзе

лі і га ва ры лі: „Sk...syn, bol sze wic ki 
chleb je!” І ка лі на шы вя скоў цы вяр та лі

ся на ня дзе лю да до му, то тыя зям лян кі 
вы ва роч ва лі — так нас мі ха лі ся. Бя ды та
ды пе ра жы лі ўдо сталь.

Пас ля ней ка га ча су прыз ва лі баць ку 
ў поль скае вой ска. Быў у Сед ль цах, у Кра
ка ве. За ха ва ла ся фа таг ра фія та го пе ры я
ду. Меў зван не стар ша га ра да во га, ужо абу
чаў сал дат. Ра сказ ваў, што па да фі цэ ра мі 
ў вой ску бы лі пе ра важ на жы ды. Раз за пра
сі лі баць ку ў гас ці ну і як да лі спір ту, баць ка 
лык нуў то і ўпаў, бо ні ко лі не піў.

— А як, па вод ле ра ска заў баць кі, бы ло 
ў час Дру гой су свет най вай ны?

— Ка за лі, што пры нем цах у Кры вя ты чах 
бы ло спа кай ней, чым пры са ве тах. Як 
прый шлі са ве ты, то тут шу ка лі, што дзе 
сха ва нае бы ло, па ро лі шты ка мі, кра лі ко
ней і пра да ва лі за га рэл ку. А нем цы ха дзі лі 
і пра вя ра лі за пас збож жа, лі чы лі коль кі 
до ма ся мей ні каў і не за бі ра лі „пад мят лу” 
(да чы ста). Не мец па лі чыў, коль кі сям’і трэ
ба, а коль кі мож на пра даць.

А як ру скія прый шлі, то на шы лю дзі так са
ма ўме лі пры ха ваць. Ру скія не ве да лі, што 
та кое сеч ка. То як у на шых быў авёс, то 
ў сеч ку ха ва лі, а той прый дзе, гля не і „зер
на нет”.

Баць ка — быў сол ты сам — на кі даў аку рат 
гной, а прый шоў Лей кін (за гад ваў ар лян
скай каф ляр няй, якую за бра лі жы дам 
Вай ш ты нам, сас лаў шы іх у Сі бір — М. М.) і: 
„Вы кі дай на па на дво рак і вя зі зер не”. І му
сіў вы кі нуць і за вез ці тыя мяш кі ў Ор лю.

Пры са ве тах ад нас не вы во зі лі ў Сі бір, але 
сваё тва ры лі.

— У Кры вя ты чах у пас ля ва ен ных га дах 
за сна ва лі кал гас...

— Быў кал гас, а пас ля раз ва ліў ся; паз ней, 
у 1970х га дах за сна ва лі зноў. Про ста сва во
лі лі: пры му ша лі іс ці ў кал гас, за бі ра лі зям
лю на ват ва кол до ма. А гас па да ры лі так, 

што ка лі па се я лі, то вы ра стаў сам асот.

Мой баць ка быў сол ты сам. І пры е хаў ней
кі „госць” з Бе ла сто ка; ві даць, быў доб ра 
на стаў ле ны су праць тых па рад каў. І як 
на шых склі ка лі ў ха ту і так ім даў, што яны 
пла ка лі вы хо дзя чы. Га ва рыў: „Ty chcesz 
odeb rać os tat ni ka wa łek chle ba czy ogór ka, 
czy po mi do ra, że by nie miał gdzie wy ho do
wać? Toż wi dać, jak żeś cie gos po da ro wa li!” 
І той кал гас раз ва ліў ся.

У нас пас ля вай ны не ка то рыя ка за лі: 
„У кал га се су хі ка лок уват к ні, то яб лы ня вы
рас це.” Та кую пра па ган ду се я лі, што ў кал
га се ўсё бу дзе, а тут ні чо га. У нас бы ло вя лі
кае зма ган не, бо част ка лю дзей не ха це ла. 
І яш чэ бы ла су поль насць, то там дзер лі ся, 
каб па дзя ліць.

Лю дзі ра сказ ва лі, што як на ста ла ка му на, 
то ў Кры вя ты чах пры хо дзіў адзін да дру го
га і ка заў: „Дай ка жух, бо іду на вар ту — раў
нап раўе”. Так бы ло. Адзін прый шоў і ка жа:

— Дай плуг.

— Як дай? Гэ та ж мой.

— Ця пер раў нап раўе, я так са ма ха чу араць.

І та кія шту кі ад бы ва лі ся. І не ка то рыя лю дзі 
пап ро сту ба я лі ся: ка лі хо чаш мець спа кой, 
то ся дзі... спа кой на.

— Шко ла?

— Ха дзіў паў та ра го да яш чэ ў вё ску Мо ра, 
у ста рую шко лу. А ў па ло ве дру го га кла са 
пе ра вя лі нас у но вы бу ды нак (на мя жы 
між Кры вя ты ча мі і Мо рам — М. М.). Бу ды
нак уз во дзі ла фір ма, лю дзі так са ма кры ху 
да па ма га лі. Гэ та ў рам ках ак цыі „Ты ся чы 
школ на ты ся ча год дзе”. Па мя таю, што 
ка лі ка па лі пад фун да мент, то вы ка па лі 
астан кі сал да та і пе ра па ха ва лі на ма ран
скія мо гіл кі.

У шко ле фіз куль тур ныя за нят кі вя ла на
стаў ні ца Та і са Ка цэй ка ва, а пас ля Па до лец 
(сын ру ска га афі цэ ра); яго жон ка бы ла 
з Вуль кіВы га ноў скай, а ра ней ву чыў ён 
у Кор ні не.

Доб ры мі спар т с ме на мі бы лі ў нас Ко ля 
Том чук 1948 го да на ра джэн ня, які доб ра 
кі даў кап’ ём, ез дзіў на за меж ныя спа бор
ні цтвы. Доб ра кі даў Клін. Ва ло дзя Ба ра вік 
доб ра гу ляў у мяч, а Мі хал Му раў ка бе гаў.

Быў я пер шым роч ні кам (1953), які му сіў 
кан чаць во сем кла саў, бо ста рэй шыя кан

ча лі ся мі га до вую пад ста воў ку; я пад
ста воў ку за кон чыў у 1968 го дзе.

— Як у Вас скла ла ся жыц цё пас ля 
пад ста воў кі?

— За кон чыў толь кі па чат ко вую шко лу 
і ні ку ды да лей, ха ця пры яз джа лі на
стаў ні кі з Ор лі Яў ген Ляў чук і Аляк сей 
Кар пюк і на маў ля лі іс ці ў двух га до вую 
шко лу сель ска гас па дар чай пад рых тоў
кі. Але як пой дзеш, ка лі баць кі па жы
лыя, а гас па дар ка бы ла. Сам ву чыў ся 
гас па да рыць. Та ды не бы ло ў нас спе
цы я лі за цыі; га да ва ла ся, што па па ла: 
аве чак, сві ней, ка роў...

— Вой ска?

— Не бра лі як адзі на га кар мі це ля сям’і, 
баць кі бы лі па жы лыя, ка ля ся мі дзя
сят кі. Я на ра дзіў ся ка лі баць ку бы ло 
49, а ма ці 46 га доў. На ка мі сіі да лі мне 
ад ра зу пяць га доў ад тэр мі ноў кі.

Нас бы ло пя цё ра дзя цей, па між на мі 
бы ла вя лі кая роз ні ца ўзро сту. Я быў най
ма лод шы і ад най ста рэй шай ся стры быў 
ма лод шы на 21 год, ад дру гой на 19, ад 
бра та на 16 і ад на ся стра бы ла 1950 го да 
на ра джэн ня.

— Як жы ло ся пры ка му не?

— Ка лі ў нас пра вя лі дрэ наж у 19671968 
га дах, то на ста ла зу сім ін шае жыц цё. Зям
ля бы ла гні ні стая, неп ра пуш чаль ная і ўсё 
вы ма ка ла. Ка лі пой дзеш вяс ною араць, 
то адзін конь ідзе ў рос п лу зе, а дру гі ідзе 
па ва дзе. Пас ля дрэ на жу збож жа так па ча
ло сы паць, што па ча лі ма ла ціць у по лі, бо 
ў ста до ле не змяш ча ла ся. Зям ля да ва ла 
са праўд ны ўра джай. І не да ва лі ні я кай хі
міі; па пыр ска еш раз або і не. А ў мен шых 
гас па дар ках, як у нас, то ўсё се я лі ка ню
шы ну каб кар міць ка роў, ко ней. То там 
пыр скаць нель га бы ло. Па ло лі. Хі міі лю дзі 
быц цам апа са лі ся.

— Яш чэ сяр па мі жа лі?

— Сяр па мі. Я яш чэ сам жаў сяр пом. Па мя
таю, як пе рад жні вом лю дзі аб кош ва лі ра
вы каб саб раць на ват зе ля ней шае збож жа, 
бо ка лі пой дзе трак тар, то па ніш чыць.

Яш чэ вы хо дзі лі жаць жы та сяр пом. І пас
ля баць ка цэ пам ма ла ціў. Я так са ма яш чэ 
з баць кам ма ла ціў ві ку ці сы ра дэ лю. Умею 
на ват уд ва іх ма ла ціць. Зай ма ла гэ та шмат 
ча су: трэ ба бы ло зма ла ціць, абяр нуць 
сноп, раз вя заць, выт рас ці са ло му. А ка лі 
ве ял кі не бы ло, то яш чэ со пэль кай ве я лі. 
І ра біць ку лі кі з са ло мы так са ма трэ ба бы
ло ўмець.

— Жыц цё на вёс цы ста ла ляг чэй шым...

— Так. Ад чу лі та кую сва бо ду, што з ча гось
ці мож на жыць. Крэ дыт на фер ты лі за та ры 
быў бес п ра цэн т ны. Бя рэш уг на ен не і за 
год вяр та еш і ні вод на га пра цэн та не пла
ціш; зваў ся skrypt dłużny.

У той час так са ма да ступ ней шы стаў цэ
мент. Лю дзі па ча лі ма са ва бу да ваць да мы 
і ста до лы. І так са ма іш лі та ла кою — адзін 
дру го му па ма гаў.

— Ці Вы і ін шыя лю дзі ў Кры вя ты чах 
зай ма лі ся так са ма вып ля тан нем са ла
мя ных ка ро бак?

— То ж зай маў ся. Шы лі цэ лы мі сем’ я мі. 
Баць ка на ле жаў да ка а пе ра ты ва ў Бель
ску. І ва зіў ту ды зда ваць; па ву лі цы Траў
гу та бы ла тая „Цэ пэ лія”. Ап лач ваў склад
чы ны, але пен сіі з та го не ат ры маў, бо 
яш чэ ў той час не бы ло. Баць ка пай шоў на 
пен сію ва ўзрос це 74 га доў; але якая та ды 
бы ла тая пен сія? Вель мі доб ра шыў ка роб
кі. Так ста раў ся, што ка лі ту ды за во зіў, то 
ні вод най не ад кі да лі.

— А ка жуць, што ка му на прыг ня та ла.

— Я так не ска жу. Бо ўжо быў до ступ. Там 
яш чэ тыя сак ра та ры на кі да лі свае тэ зі сы, 
свой лад жыц ця.

— Ці Вы бы лі пар тый ным?

— Два тыд ні быў кан ды да там і ад ра зу мне 
не спа да ба ла ся. Быў на пер шым схо дзе, вы
бі ра лі стар шы ню. І па ча лі ка ла ціць адзін су
праць дру го га. І ўжо мя не і бра та стра шаць, 
што ў пар тыю не ідзе. Ней кія бы лі абу чэн ні, 
але я ні ку ды не па ехаў. Аж урэш це пры яз
джа юць да мя не Ге нак Ляў чук з Ор лі, Юрак 
Ля во цюк і яш чэ адзін, які да па мог мне. 
Ска заў: „Ка лі не хо ча, то на вош та на яго на
ча пі лі ся? Баць коў га дуе...” І па е ха лі. А я тую 
проб ную ле гі ты ма цыю кі нуў і ўсё.

— Але пар тый ныя ме лі пры ві леі...

 Ава кум Су лі ма (спра ва) у час вай ско вай служ бы, 
Сед ль цы, Кра каў, ка ля 1924 го да

Пас ля дрэ на жу змя ні ла ся жыц цё
Раз мо ва з пен сі я не рам Мі ка ла ем СУ ЛІ МАМ з Кры вя тыч Ар лян скай гмі ны, 
на ро джа ным у 1953 го дзе.

чытайце10
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100 га доў з дня на ра джэн ня

Усевалада Караля

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

— А якія тыя пры ві леі? То ўсё бы ла ма на. 
Ар га ні зу юць ней кі чын, то ад ны не ідуць, 
а ты „мла дзе жо вец” — ідзі, пар тый ны 
— ідзі. То до ма не бы ло б ка лі ра біць.

— За па мя та лі, якія гэ та бы лі чы ны?

— Ка лі на чаль ні кам гмі ны быў Мі ка лай 
Кад лу боў скі, а мы, ма ла дыя, ха це лі зра біць 
за ба ву, то ён жар там па ста віў та кі ва ру нак: 
„Ці ў ня дзе лю пры е дзе це ў Шар ні ка паць 
роў?” Але ён меў па ды ход да хлап цоў 
— за раз пас ля пра цы пры вёз абед. У ся бе 
так са ма пра ца ва лі — свят лі цу па бу да ва лі 
амаль чы нам.

— Ці ў Кры вя ты чах бы ла свая па жар
ная ка ман да?

— Поз на за сна ва лі і кры ху па бы ла. Не 
бы ло ка му па кі ра ваць. А з дру го га бо ку 
— той прад стаў нік, які пры яз джаў з Бель
ска, вель мі важ ні чаў, што ён вя лі кі па
жар нік, а мы — абыхто.

Як па е ха лі на абу чэн не ў Вы со ка ма за
вецк, то па жар ні камтрак та ры стам за пла
ці лі і яш чэ па да так зня лі, а мне ні чо га не 
да лі. І два тыд ні там пра се дзеў, а до ма 
ста рыя баць кі. То я кі нуў тую страж.

— У Кры вя ты чах у ПНР ча ста ад бы ва лі
ся тан ца валь ныя за ба вы.

— За ба вы па ча лі ся, ка лі ў свят лі цы зра бі
лі клуб. І ў 1967 го дзе праз два га ды бы

ло тут вой ска Тэ ры та ры яль най аба ро ны. 
Ква та ра ва лі яны ў або ры, дзе ра ней быў 
кал гас. Сал да ты пра во дзі лі дрэ наж. Ме
лі гар ма ні ста і пры хо дзі лі сю ды ра біць 
за ба вы. Вой ска пас ля вый ш ла на Граб
няк — ка лё нію за Шчы та мі. То та ды мы 
па ча лі ла дзіць за ба вы.

— А як бы ло з аба вяз ко вы мі па стаў ка мі?

— Ка ро ва та ды каш та ва ла, для прык ла
ду, тры ты ся чы зло таў, то на план му сіў 
я за вез ці за 700 зл. Быў г.зв. план — 
коль кі збож жа, коль кі мя са му сіў здаць. 
Мож на бы ло да ваць пад мен, на пры клад, 
воў ну. Лю дзям не ха па ла, то ез дзі лі куп
ляць збож жа аж у Элк, каб здаць план, 
бо інакш то ка таст ро фа.

Мая ся стра шту дзі ра ва ла ў Люб лі не фар
ма цыю, то так са ма пат ра ба ва лі да ку мен
таў, што спра віў ся з па дат кам і толь кі 
та ды маг ла яна ат ры маць сты пен дыю ці 
мес ца ў сту дэн ц кім до ме.

Бы лі та ды і кан т рак та цыі. Ча сам не да
кар міў веп ру ка ці бы ка, трэ ба бы ло іс ці 
і ад тэр мі на ваць тую кан т рак та цый ную 
да мо ву. Бо без да мо вы не зда сі. А на 
воль ны ры нак то бы ло тан ней.

— Ці ка лісь свін ні хва рэ лі?

— Хва рэ лі, і то моц на; бы лі г.зв. па мо ры. 
Рас с ці ла лі са ло му пе рад па над вор кам, 
ма ты ма чы лі. Але ніх то не га ва рыў, што 
гэ та ASF.

— Вя до ма мне, што Вы га да ва лі ко ней. 
Але хі ба трак тар так са ма ў Вас быў, ці 
куп ля лі па раз мер ка валь ні ку?

— Ру скі трак тар ку піў у 1988 го дзе, яш чэ 
па на дзе ле. Ка лі пі саў пра шэн не, то трак
тар та ды каш та ваў 600 ты сяч зло таў, 
а як ат ры маў, то трэ ба бы ло зап ла ціць 
мі льён і сто ты сяч.

Ко ней я га да ваў ця гам уся го жыц ця. Бо 
гас па дар ка не вя лі кая, вы га ду еш жа ра бя, 
трэ ба бы ло буль бу аба раць, сеў ні кам па
се яць. Зі мою ла дзіў ку лі гі, ва зіў са ня мі. 
А ко ней лю біў і пас ля тры маў і па дзе вяць 
штук. У мя не ўсе ко ні бы лі пры ву ча ны да 
зап рэж кі. Я яш чэ лю дзям зап ра гаў. Зап ра
гаў у воз ва зіць гной і ку ды па е хаць.

На пен сіі, яш чэ ў 2014 го дзе, так са ма га
да ваў ко ней. Меў ча ты ры ка бы лы, жа ра
бя. Тры маў у по лі, але як ста лі крас ці, то 
му сіў тры маць у хля ве.

Тут, у Кры вя ты чах, ук ра лі ў Ва сі лю ка 
(ка бы лу і жа ра бя), у Клі на (ка бы лу) 
і ў Ро дзі ка (дзве ка бы лы і жа ра бя), але 
ад на ка бы ла выр ва ла ся ім і зла ві лі ка ля 
Рут кі. Су дзі лі ся, але ніх то не ат ры маў 
кам пен са цыі. Зла дзеі пры яз джа лі ад Бе
лайПад ляш скай. Агу лам зла дзеі ўкра лі 
ка ля дзе вя но ста штук ко ней.

— А пен сія бы ла ў Вас еў ра са юз ная?

— У той час ужо доб ра не пла ці лі. Трэ ба 
бы ло на пун к ты іс ці. Пай шоў на ра ней

шую, у 60 га доў жыц ця на 75% у 2013 
го дзе.

— Якое, па вод ле Вас, бы ло жыц цё ў 
ПНР?

— Не бы ло кеп ска, не ска жу. Быў до ма, 
а ка лі ха цеў яш чэ пад за ра біць, то ішоў 
ра вы ка паць ці пя сок ва зіць. Усю ды 
мож на бы ло за ра біць.

— На ка нец спы таю: ці заў ва жы лі Вы, 
што за раз па мя ня лі ся са мі лю дзі?

— Ка лісь, ка лі ста ві лі дом, то пры хо дзі ла 
дзе сяцьдва нац цаць ча ла век вы ка паць 
і за ліць фун да мент. І гэ та толь кі за тое, 
што па а бе да юць і вып’ юць. А сён ня за 
гро шы ні ко га не зной дзеш. Інак шы час 
на стаў, як га во раць.

Як ра сказ ва лі, пас ля вай ны на ша вё ска 
бы ла вя лі кая, бы ло шмат хлоп цаў і дзяў
чат. Быў тут та кі Міш ка з драў ля наю 
на гою. І пад ве чар усіх хлап цоў у строй 
і па вёс цы іш лі і ва ен ныя пес ні спя ва лі. 
І ён на той мы лі цы ішоў спе ра ду і ўсі мі 
ка ман да ваў.

Ты ве да еш, як у нас тут спя ва лі? Я яго 
доб ра па мя таю; ён по тым у Гай наў ку на 
ра бо ту да яз джаў „Сім са нам”. І там знай
шоў жан чы ну і два іх сы ноў меў. І быў без 
на гі, а што ра біў!

— Дзя кую за раз мо ву.
vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

9працяг

Бе ла ру скі гра мад скапа лі тыч ны дзе яч, 
ме дык Усе ва лад Ка роль на ра дзіў ся 18 
каст рыч ні ка 1919 г. у вёс цы Ста рое Ся ло 
(Мін скі ра ён). На ву чаў ся ў бе ла ру скай гім
на зіі ў Ра даш ко ві чах (19281929), Ві лен
скай бе ла ру скай гім на зіі (19291936), на 
ме ды цын скім фа куль тэ це ўні вер сі тэ та Стэ
фа на Ба то рыя. Быў ак тыў ным гра мад скім 
дзе я чам: дру ка ваў ся ў за ход не бе ла ру скіх 
вы дан нях, быў апош нім кі раў ні ком Бе ла
ру ска га сту дэн ц ка га са ю за, лік ві да ва на га 
ў 1940 г.

У час ня мец кай аку па цыі Усе ва лад Ка
роль з жон кай Ка ця ры най пры е хаў жыць 
у Ба ра на ві чы, дзе пра ца ваў ле ка рам і вык
ла даў у ме ды цын скай шко ле. У гэ ты час 
Ка роль удзель ні чаў у на цы я наль ным пад
поль ным ру ху, кі ра ваў Ба ра на віц кім ка мі
тэ там Бе ла ру скай не за леж ніц кай пар тыі 
(БНП). Кі раў ні цтва пар тыі пла на ва ла скі ра
ваць яго ў Лон дан як паў на моц на га прад
стаў ні ка ад Бе ла ру сі. Узім ку 1944 г. Ка ра ля, 
за ма ніў шы ашу кан ствам, арыш та ва лі, за су
дзі лі і выс ла лі на 10 га доў у са вец кі кан ц ла
гер. Яго пер ша му сы ну Юр ку споў ні ла ся 
та ды тры ме ся цы. Жон ка спа лі ла ўсе да ку
мен ты ся мей на га ар хі ва, звя за ныя з дзей
нас цю яе му жа да арыш ту. Каб пра ца ваць 
да лей аку лі стам у Ба ра на віц кім шпі та лі, 
жон цы Ка ця ры не да вя ло ся раз вес ці ся 
з ім. Пас ля вяр тан ня Ка ра ля яны паб ра лі
ся шлю бам дру гі раз. Сын Ілья ра сказ ваў, 
як ма ці ча ста ез дзі ла на Поў нач да баць кі, 
па кі да ла яму ўсе гро шы, што бы лі. На зад 
вяр та ла ся без бі ле та і без ка пей кі ў кі шэ ні.

Пас ля вяр тан ня ў 1955 г. з ла ге ра ў Ба ра
на ві чы Усе ва лад Ка роль да апош ніх дзён 
пад трым лі ваў ад но сі ны са ста ры мі сяб ра
мі. У яго ха це ча ста збі ра лі ся гос ці не толь
кі з Бе ла ру сі, але і з Поль ш чы, Літ вы. Пры
хо дзіў бы лы па літ вя зень Пят ро Ра шэт нік, 
пры яз джа лі з Моў ча дзі на стаў нік Се мя ня
ка і з Зэль вы Ян ка Ге ні юш, з які мі Ка роль 
ра зам быў у вы сыл цы. З Віль ні на вед ва

лі ся Ля вон і Юр ка Луц ке ві чы. Яны ра зам 
гра лі ў брыдж, чы та лі вер шы і ўспа мі на лі 
мі ну лае.

У Ба ра на ві чах Ка роль пра ца ваў у ра
дзіль ні, меў вя лі кі аў та ры тэт. Па ўспа мі нах 
су час ні каў ца ніў ка лег і ні ко лі не пры ні жаў 
ча ла ве ка. Не па вы шаў го ласу, не да зва ляў 
са бе пап рак нуць ма ла до га спе цы я лі ста 
пры не кім. Да мы па ву лі цы Віль ч коў ска
га, у якіх жы лі ле кар і прак ты кан т ка Та і са 
Шчо га ле ва, по тым ня вест ка, бы лі по бач. 
Ка лі ся род но чы Ка ра ля вык лі ка лі, ён сту
кам у шы бі ну бу дзіў яе і пра па ноў ваў бег чы 
на пра цу ра зам. Ча ста ез дзіў у ра дзіль ню 
на ро ва ры. Яго на зы ва лі „баць кам Ба ра на
ві чаў”.

Ле ка ра Ка ра ля ве да лі за ме жа мі Бе ла ру
сі. Ён на вед ваў ме ды цын скія кан фе рэн цыі 
ў Кі е ве, Маск ве, пуб лі ка ваў ся ў на ву ко вых 
вы дан нях. Дзя ку ю чы Усе ва ла ду Ка ра лю 
ўсе най ноў шыя прак ты кі ў га лі не аку шэр
ства і гі не ка ло гіі па чы на лі ажыц цяў ляц ца 
і ў Ба ра на ві чах. Усе ва лад Ка роль быў спе
цы я лі стампрак ты кам, кла січ ным ін тэ лі
ген там еў ра пей ска га роў ню. Ап роч род най 
бе ла ру скай мо вы, на якой Ка роль раз маў
ляў з бліз кі мі па ду ху людзь мі і пі саў вер
шы, ён вы дат на ва ло даў ра сей скай, ня мец
кай, лі тоў скай і поль скай мо ва мі.

Ла гер нае мі ну лае за мі на ла кар’ ер на му 
ро сту Усе ва ла да Ка ра ля. Ён быў на мес
ні кам га лоў на га док та ра ра дзіль ні па ме
ды цын скай част цы. Га лоў ныя дак та ры 
мя ня лі ся, а ён так і за ста ваў ся „дру гім ча
ла ве кам” уста но вы (а фак тыч на пер шым). 
Усе ва лад Ка роль па мёр ад ін фар к ту 4 каст
рыч ні ка 1984 г. у Ба ра на ві чах. Раз ві тац ца 
з ле ка рамле ген даю прый ш ло шмат лю
дзей. Па коль кі Усе ва лад Ка роль быў рэп рэ
са ва ны, мяс цо выя ўла ды не да лі да зво лу 
пра вес ці ўсе на род нае па ха ван не. Сва я кам 
ледзь ве да зво лі лі па ха ваць яго ў цэн т ры 
Ру сі ноў скіх мо гі лак.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Сё ле та мі ну ла пят нац цаць га доў, як 
Поль ш ча да лу чы ла ся да Еў ра са ю за. 
У той час ува ход да гэ та га між дзяр жаў
на га аб’ яд нан ня лі чыў ся вя лі кім кро кам 
да ства рэн ня агуль на еў ра пей ска га до ма. 
Сён ня та кія ўяў лен ні знач на змен шы лі ся, 
зва жа ю чы на Брэк зіт, праб ле му бліз каў
с ход ніх і аф ры кан скіх уце ка чоў, роз ных 
па ды хо даў са юз ні каў да дзе ян няў Ра сіі. 
Ра зам з тым, па да ец ца, што Еў ра са юз 
усё ж та кі да ка заў сваю тры ва ласць 
і маг чы масць ад каз ваць на вык лі кі ча су, 
хоць кры ты ка ваць чы ноў ні каў у Бру се лі 
ёсць за што. Ха ця б за наб раў шую моц 
у апош нія га ды тэн дэн цыю за ла годж ван
ня ан ты дэ мак ра тыч ных лу ка шэн каў скіх 
улад і ўсё боль шы ады ход ад па лі ты кі 
пад трым кі дэ ма кра тыч ных ру хаў і іні цы
я тыў у бе ла ру скай кра і не. А ме на ві та на 
да па мо гу ў пра соў ван ні дэ ма кра тыч ных 
па рад каў раз ліч ва лі апош нія, ка лі ві та лі 
да лу чэн не Бе ла ру сі да Ус ход ня га пар т
нёр ства — пра ек та Еў ра пей ска га Са ю
за, скі ра ва на га на паг лыб лен не ад но сін 
з шас цю кра і на мі бы ло га СССР (Ар ме ніі, 
Азер бай джа на, Бе ла ру сі, Гру зіі, Мал до вы 
і Ук ра і ны). Па чат ку рэ а лі за цыі гэ та га пра
ек та сё ле та споў ні ла ся аку рат дзе сяць 
га доў. Але пра да дзе ны, шчы ра ка жу чы, 
на па ло ву за бы ты пра ект, яш чэ пом няць 
дэ ма кра тыч на ары ен та ва ныя бе ла ру сы. 
Ме на ві та яны ства ры лі ў свой час Бе ла ру
скую на цы я наль ную плат фор му Фо ру му 
гра ма дзян скай су поль нас ці Ус ход ня га 
пар т нёр ства (БНП). Сайт да дзе най гра
мад скай іні цы я ты вы мес ціц ца ў ін тэр нэ
це па ад ра се http://npbe la rus.in fo.

Вір ту аль нае прад стаў ні цтва БНП вы
гля дае да во лі бляк ла, ка лі гля дзець на 
яго, зва жа ю чы на су час ныя сай ты гра мад
скіх ар га ні за цый. Ня ма ні я кай муль ты ме
дый нас ці — усю ды тэк сты з аз даб лен
нем ад ным здым кам ці ма люн кам. Та му 
чы таць раз меш ча ную там ін фар ма цыю 

бу дзе ці ка ва хі ба та му, ка му за ле жыць на 
яе вы ву чэн ні ці аз на ям лен ні з ёй.

На сай це змеш ча ны руб ры кі, дзе рас па
вя да ец ца не пас рэд на пра БНП, Ус ход няе 
пар т нёр ства, да тыч ныя да ўся го гэ та га да
ку мен ты, на ві ны і кан так ты. Праў да, апош
ніх там, па сут нас ці, ня ма, а ёсць фор ма 
зва рот най элек т рон най су вя зі і пар т рэ ты 
сяб роў Ка ар ды на цый на га ка мі тэ та БНП.

Па вод ле ін фар ма цыі пра Бе ла ру скую 
на цы я наль ную плат фор му, якая бы ла 
зас на ва на ў 2010 го дзе, — гэ та вя ду чая 
пля цоў ка ка а пе ра цыі ар га ні за цый гра ма
дзян скай су поль нас ці Бе ла ру сі ў га лі не 
ўза е ма дзе ян ня з Еў ра пей скім Са ю зам 
і кра і на мі Ус ход ня га пар т нёр ства. „Дзей
насць БНП на кі ра ва на на ка ар ды на цыю 
на ма ган няў роз ных гра мад скіх ар га ні за
цый і іні цы я тыў для па шы рэн ня ін сты
ту цый ных маг чы мас цей ар га ні за цый 
гра ма дзян скай су поль нас ці ўплы ваць 
на пра цэ сы дэ ма кра ты за цыі кра і ны, бе
ла ру скаеў ра пей ска га су пра цоў ні цтва, 
па ра дак дня рэ форм у Бе ла ру сі па наб лі
жэн ні да еў ра пей скіх стан дар таў ва ўсіх 
сфе рах жыц ця гра мад ства”, — ад зна ча ец
ца ў пад руб ры цы пра за да чы і каш тоў нас
ці плат фор мы.

Як і дзе сяць га доў та му, гра мад скія 
ак ты ві сты ў сва іх спа дзя ван нях на дэ
мак ра ты за цыю Бе ла ру сі пры да па мо зе 
Ус ход ня га пар т нёр ства лі чаць, што яна 
ёсць моц ным сты му лам для раз віц ця су
пра цоў ні цтва Бе ла ру сі з ЕС і кра і на мі рэ
гі ё на, а так са ма для еў ра пе і за цыі бе ла ру
скай кра і ны і ўма ца ван ня бе ла ру скай гра
ма дзян скай су поль нас ці. Згод на з тым, 
што на сай це ня ма ней кай спра ваз да чы 
ці ха ця б рас по ве даў пра ней кія да сяг нен
ні ў гэ тым кі рун ку, мож на з су мам кан ста
та ваць, што на дэ мак ра ты за цыю Бе ла
ру сі Ус ход няе пар т нёр ства паў п лы ва ла 
вель мі сла ба.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

http://npbelarus.info
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20.10 — 26.10

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Жыц цё пры ня се та бе пі кан-
т ныя гі сто рыі. З 24.10. (да 30.10.) не пад да вай-
ся эмо цы ям у спра вах быць або не быць у тва ёй 
фір ме. З 23.10 мо гуць на ва ліц ца на ця бе праб ле-
мы ў кам па ніі і ва ўста но вах. Не пад піс вай у гэ ты 
час важ ных да ку мен таў, асаб лі ва звя за ных са 
стра хоў ка мі. Са зда роў ем лепш чым у апош нія 
дзве дэ ка ды.

(21.04. — 21.05.) 20-21.10. уда дуц ца ўся ля-
кія эк за ме ны. 20-22.10. без сут ра сен няў у па-
рах, мо жа це па чаць но вы этап су поль на га жыц-
ця. Пра водзь час з бліз кі мі. 23-27.10. хтось ці 
ця бе поў нас цю за ча руе. Мо жаш доб ра аца ніць 
хіт ру на і зла чын цу; будзь ас ця рож ны! На пра цы 
будзь раз важ лі вы і цяр п лі вы. Шмат лі кім спра вам 
да сі кры лы.

(22.05. — 22.06.) 20-21.10. заў ва жыш, што 
схо чуць сха ваць ін шыя і зда бу дзеш поў нае ба-
чан не сі ту а цыі. На ладж вай зна ём ствы, хут чэй 
праз ін тэр нэт, але ка лі ўба чыш, што тая асо ба 
ліш не да пыт ва ец ца пра ця бе, мо жаш вык лю чыц-
ца. 20-21.10. біз не со выя су стрэ чы пры ня суць 
ка рыс ныя шан цы. Твае фі нан са выя пат рэ бы 
вы ра стуць, і не за леж на ад ня кеп скіх за роб каў 
з 24.10. (да 28.10.) у ка шаль ку мо жа зас вя ціц ца 
дно...

(23.06. — 23.07.) Са мот ныя мо гуць заў ва-
жыць, што ка ля іх ёсць хтось ці, хто зро біць для 
іх усё; ты так са ма ска жы, ча го хо чаш па спра ба-
ваць. 20-22.10. вар та сха дзіць у банк; мо жаш 
ня кеп ска за аш ча дзіць. З 24.10. (да 30.10.) мо жа 
на пас ці на ця бе цяж ка пра сту да; пры май ві та мі-
ны ў на ту раль най фор ме. Не га ва ры аб пла нах, 
а на бя ры ся цяр п лі вас ці і ха пай ся за дзе ян ні. Мо-
жаш рас стац ца з чым сь ці, па ста віць штось ці пад 
пы тан не ру бам.

(24.07. — 23.08.) 20-24.10. бу дзеш пра чу-
ле ны на фальш у ата чэн ні, хут ка рас сак рэ ціш 
на ме ры ін шых, лёг ка ажыц ця віш свае. Ідэ аль ны 
час на па да рож жы. Нес па дзя ван кі ў па ста ян най 
па ры. Не ся дзі склаў шы ру кі. Па мя тай, што хоць 
ча су ніх то не го ніць, ён увесь час уця кае! Пад вуч-
вай ся.

(24.08. — 23.09.) З 24.10. зной дзеш спо саб, 
каб раз вя заць ней кую праб ле му, якая ця бе му-
чыць здаў на. Мо жаш змя ніць на пра мак сва іх 
дзе ян няў або выб раць зу сім ін шы шлях. У па чуц-
цях — як у каз цы! Па я віц ца чор ная авеч ка ў сям’і, 
вы ле зе шы ла з мяш ка. Не ка то рыя спра вы трэ ба 
бу дзе пе ра нес ці на ін шы час. Што раз леп шы на-
строй. За дзі віш усіх спры там і ар га ні за ва нас цю. 
Жы ві ак тыў на.

(24.09. — 23.10.) Са мот ныя Ша лі з 24.10. 
(да 30.10.) без цяж кас ці за ва ю юць кож на га! 
Хоць над вор’е асен няе, па чуц ці як вяс ной! Мо-
жаш шмат за ра біць, вы ка ры стаў шы на він кі. Мо-
жаш узаб рац ца на вяр шы ню. Твая моц — цяр п лі-
васць, па ста ян насць, тры ва ласць. У ка хан ні — ча-
го бу дзеш пат ра ба ваць, тое і да ста неш.

(24.10. — 22.11.) З 23.10. ты май ст ра ў за-
ва ёў ван ні сэр цаў, душ і це лаў! Але 20-24.10. 
хтось ці бліз кі мо жа ця бе па ра ніць. 20-21.10. 
уда лыя не га цы я цыі з шэф ствам. Усё, што пач-
неш ра біць, па він на кон чыц ца пос пе хам. Жыц ця-
дай ная па зі тыў ная энер гія паў п лы вае так са ма на 
пра фе сій ныя спра вы і тва іх бліз кіх! Ню хай пры-
ем ныя для ця бе па хі, пап ра вяць та бе на строй 
і зда роўе.

(23.11. — 22.12.) 23-27.10. мо жаш на ла дзіць 
ка рыс ны кан т ракт. Але з 24.10. (да 30.10.) мо-
жаш вы пад ко ва штось ці зніш чыць ці пап са ваць. 
З 24.10. (да 28.10.) па я віц ца ней кая фі нан са вая 
на го да, якую ты не вы ка ры стаў у мі ну лым. Ама-
та ры ця бе ак ру жа юць з усіх ба коў!

(23.12. — 20.01.) Ра ман тыч ны клі мат да су-
стрэч у па ры. Мо жаш па чуць важ нае для ця бе 
сло ва або сам прыз на еш ся ў ка хан ні. 23-27.10. 
хтось мо жа зак ру нуць та бе ў га ла ве; піль нуй ся, 
мо гуць ця бе моц на па ра ніць. 20-21.10. мо жа 
па я віц ца ці ка вая пра па но ва. Па да рож жа ча кае 
ця бе 20-22.10. — вар та пап ра ца ваць над сва ім 
імі джам. 25.10. мо жа ця бе тур ба ваць стра ва-
валь ны шлях, вар та па ду маць над ачыш чэн нем, 
на пры клад, на стой кай ці гар ба тай з кра пі вы. 
Тое, што та бе зда ец ца, што хтось ці мі лы, не му-
сіць быць праў дай.

(21.01. — 19.02.) Тва ім ам біт ны пла нам мо-
гуць паш ко дзіць ней кія ра ней шыя аба вя за цель-
ствы ці па мыл кі з мі ну ла га, якія вы ле зуць 26.10. 
Зда бы вай усё, што мож на, бо ў апош няй дэ ка-
дзе ме ся ца бу дзе больш за мя шан ня. У па чуц цё-
вых спра вах усё пой дзе згод на з тва ёй дум кай. 
На пра цы хут кі пос пех, ка лі ты пра цу еш ці адзін, 
ці ў ка лек ты ве. З 24.10. (да 30.10.) штось ці бу-
дзе для ця бе як ха лод ны душ.

(20.02. — 21.03.) 20-24.10. шы ку юц ца вель-
мі га ра чыя лю боў ныя су стрэ чы. 20-22.10. ін ве-
стуй. Кі ру еш ся ро зу мам, та му ўсё пой дзе ўда-
ла. З 26.10. мо жа тур ба ваць ця бе алер гія. Лёс 
та бе спры яе; зай г рай у ла та рэю, асаб лі ва ка ля 
23.10. Мо жаш ку піць зям лю ці дом. Неб ла гі клі-
мат для ўся ля кіх пер т рак та цый.

 Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. во зе ра ў Ка зах ста не, 2. дзі кая дра
пеж ная жы вё лі на, 3. шах мат ны шэ ра го
вы ба ец, 4. ад мя жоў вае Поль ш чу ад Бе
ла ру сі і Ук ра і ны, 5. вар сі сты ўзо ры сты 
вы раб для ўсці лан ня пад ло гі, 6. на вей
шыя фа со ны ўбо раў, 7. буй ная жвач ная 
жы вё лі на пра жы ва ю чая ў Аф ры цы і Азіі, 
8. на бег ру хо мых ва ен ных сіл у тыл пра
ціў ні ка ў... грэй дэ ры, 9. хар вац кі го рад 
між Сплі там і За да рам, 10. па пу гай з доў
гім чу бам і моц най дзю бай.

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 38 ну ма ра
Рой, сяў ба, пя ро, Лі са бон, зяць, аў

чар, ёд, сыр, тры, Ук ра і на, ге не рал, аб
цас.

Ра шэн не: Спя чай лі се заў сё ды 
сняц ца ку ры.

Но вая ма стац кая вы стаў ка ў На раў цы
18 каст рыч ні ка гэ та га го да ў пры го жай га ле рэі імя Та ма ры Са ла не віч у На раў цы 

Гай наў ска га па ве та бу дзе ад к ры та ма стац кая вы стаў ка пад за га лоў кам „Мы бы лі, 
ёсць і бу дзем” Мі рас ла ва Здрай коў ска га. Вер ні саж а га дзі не 17й. На ме ра пры ем
ства зап ра шае Ка та жы на Бя ляў ская, кі раў ніч ка на раў чан скай га ле рэі. (яц)

Зуб ры па по лі хо дзяць
Зуб ры на во лі... За раз ім раз дол ле. Вы хо-

дзяць са бе з ле су і пра гуль ва юц ца па се на-
жа цях, па лях, да ро гах і за хо дзяць на ват на 
ся лян скія па над вор кі. Ад ным сло вам усю ды. 
Воль на му во ля. Для іх ня ма за ба ро ны. А се-
ля ні на, каб мог са бе дроў за га то віць, лес ні кі 
ў лес не пу ска юць. Нель га, ка жуць, нель га 
ўзяць з пуш чан скіх ля соў ні ад ной га лін кі. Еў ра-
са юз за ба ра ніў.

У На раў чан скай гмі не Гай наў ска га па ве та 
зуб роў суст рэ нем, між ін шым, у на ва кол лі 
Се мя ноў кі, Па сек, Заб ра доў, Мік ла шэ ва, Ла зо-
ва га, Плян ты. На ка лё ніі Но ва га Ляў ко ва зубр 
па ха дзіў са бе па па на двор ку і ка ля ста до лы, 
у якой як раз бы ло па ху чае се на. Тут днём не 
зам к ну лі брам ку. А ся дзі ба тая пад са мым ле-
сам. Бы ва ла, што на пра стор ных лу гах над ра-
чул кай Баб роў кай пас ві ла ся паў сот ні зуб роў. 
Ня даў на зубр смяр тэль на па ка ле чыў жы ха ра 
вё скі Па се кі. Ну, та го звя ра заст рэ лі лі.

За раз адзін зубр за час ціў у Мік ла шэ ва. Яго 
шмат ра зоў фа таг ра фа ва лі, ка лі ла са ваў ся 
са ка ві тай тра вой пры ага ро джах. А ён ад на-
му та маш ня му жы ха ру з’еў све жа на ка па ную 
буль бу. Тая ага род ні на зна хо дзі ла ся ні чым 
не нак ры тая ў тач цы.

У ся рэд няй част цы вё скі Плян та, якая зна хо-
дзіц ца ка ля чы гу нач на га вак за ла, зуб ры па куль 
што не па каз ва юц ца, — ска за ла мне та маш няя 
па ста ян ная жы хар ка. Але тут з ле су вы хо дзяць 
ін шыя жы вё лы — ла сі і дзі кія свін ні з па ра сят ка-
мі. Тут ра стуць вя лі кія ду бы, але сё ле та не бы-
ло на іх жа лу доў. А вось у мі ну лым го дзе быў іх 
вя лі кі ўра джай. Сю ды пры ля та юць сой кі і дра-
пеж ныя пу сталь гi з сям’і ар лі ных. Тыя апош нія 
па лю юць на со ек. Аба ра ніц ца на ват ад ад ной 
пу сталь гі змо жа толь кі друж ная ча род ка со ек. 
Я ад ной чы ба чыў пту шы ны бой гэ тых да во лі вя-
лі кіх кры ла тых. Адзі но кая сой ка не ме ла б шан-
цаў. Мо та му сой кі тры ма юц ца ча род ка мі. (яц)

Спад чы на

Ка ра вай ная 
тра ды цыя
З ка ра ва ем, пі ра га мі, ма зур ка мі, пон чы-

ка мі і роз ным пе чы вам звя за на мно ства 
аб ра даў і звы ча яў на Бе ла ру сі. Вя сель ныя 
ка ра ваі, у пры ват нас ці, на за ха дзе Бе ла ру сі 
заў ж ды пяк лі та ла кой, амаль усёй вё скай 
і не адзін дзень. Мяс цо выя жан чы ны-ка ра-
вай ні цы На ва сёл каў ска га цэн т ра куль ту ры, 
што ў Сло нім скім ра ё не, ад ра дзі лі аб рад вы-
печ кі Паў лаў скіх ка ра ва яў.

Та кія дзі вос ныя, пры го жыя ка ра ваі вы-
пя ка юць у вё сках Паў лаў ска га сель са ве та 
— На ві кі, Пры рэч ча, Паў ла ва і На ва сёл кі. 
Ад сюль і наз ва пра ек та, які зай меў ста тус 
гі сто ры ка-куль тур най каш тоў нас ці не ма тэ-
ры яль най спад чы ны ча ла ве ка. За раз гэ ты 
пра ект пад т ры ма ны і фі нан су ец ца Еў ра пей-
скім Са ю зам у рам ках рэ а лі за цыі мяс цо вай 
іні цы я ты вы «Ад ра джэн не і па пу ля ры за цыя 

не ма тэ ры яль най спад чы ны Сло нім ска га 
ра ё на „Тра ды цыя вы печ кі ка ра ва яў на Сло-
нім ш чы не. Ка лян дар на-аб ра да вая вы печ-
ка”» пра ек та «Са дзей ні чан не раз віц цю на 

мяс цо вым уз роў ні ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь» 
Пра гра мы раз віц ця ААН (ПРА АН).

Жан чы ны-ка ра вай ні цы зай ма юц ца лю бі-
май спра вай у свой воль ны час і пе ра да юць 
во пыт, май стэр ства і са ма быт насць ма ла-
дым. І гэ та не ад’ ем ная част ка іх вя ско ва га 
жыц ця.

Ма стац кая вы раз насць, вы тан ча насць, 
твор часць, май стэр ства і шмат вя ко вая тра-
ды цыя з эле мен та мі ней кай сак раль нас ці 
пра соч ва лі ся ў тых ка ра ва ях, пі ра гах, што 
бы лі прад стаў ле ны сё ле та ў Дзень бе ла ру-
ска га пісь мен ства ў Сло ні ме.

vТэкст і фота Пят ра ЖЭБ РАКА
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За кон Мер фі вяш чае, што ка лі ёсць 
ве ра год насць ней ка га зда рэн ня, то яно 
на пэў на зда рыц ца. Возь мем, для прык ла
ду, ад га ло скі пуб ліч ных уста ноў у „Ні ву” 
— зда ра лі ся яны ў 19601970х га дах, але 
ў апош ніх га дах іх амаль не бы ло. Але 
ве ра год насць усё ж бы ла, ну і та кое збы
ло ся.

Гмін ная ўпра ва ў На раў цы ад гук ну ла ся 
на до піс Ян кі Це лу шэц ка га п.з. „Спе вы 
над ра кой На раў кай”, дзе аў тар ру шыў 
з фран таль най ата кай на гмін ныя ўла ды: 
„Шка да, што на лет нім фэс це зу сім не 
па ка за лі ся на шы гмін ныя ўла да ры. Не 
па я ві лі ся і не пры ві та лі гас цей ні войт, ні 
яго на мес нік, ні сак ра тар гмі ны. Як доб
ра па мя таю, да гэ та га го да ні чо га та ко га 
ў На раў чан скай гмі не ні ко лі не бы ло. 
Ну, про ста для нас, ту тэй шых жы ха роў, 
со рам на. Але што ж но вы войт і но выя 
на во дзіць па рад кі. Між ін шым, па чаў пе
ра но сіць пом нік, бо так за ха цеў. Я, рад ны, 
быў су праць. Прык ра мне, і не толь кі мне, 
за па во дзі ны вой та (я стар шы ня сель
ска гас па дар чай ка мі сіі і гас па дар ча га 
раз віц ця гмі ны Гмін най ра ды) і ін шым 
рад ным, між ін шым, Ана то лю Ра ман чу ку 
(ён стар шы ня Гмін най ра ды), Ірэ не Мак сі
мюк (яна на мес нік стар шы ні сель ска гас
па дар чай ка мі сіі). На фэс це быў так са ма 
і ве дае пра ад сут насць вой та рад ны 
Ста ніс лаў Са доў скі. Як жа гэ та так зап ра
сіць лю дзей на куль тур наза баў ляль нае 
ме ра пры ем ства і іх не пры ві таць, не 
па дзя ка ваць за пры быц цё? Што гэ та 
ця пер па ра бі ла ся з чы ноў ні ка мі? Ужо 
ста лі та кія гор дыя і пых лі выя за дзе вяць 
ме ся цаў пас ля вы ба раў, між ін шым, на 
па са ду вой та. Су пра цоў ні каў ён ужо сам 
вы бі рае...” і г.д.

27 ве рас ня ад бы ла ся се сія на раў чан
скай Гмін най ра ды, дзе ў па рад ку дня быў 
пункт да тыч ны між ін шым гэ та га до пі су 
Ян кі Це лу шэц ка га. На ра ней шай се сіі на
раў чан скай Гмін най ра ды ад 29 жніў ня 
бы ла пры га та ва на пра па но ва па ста но вы 
Ра ды, у якой асу джаў ся до піс Ян кі Це лу
шэц ка га ў „Ні ву”, апуб лі ка ва ны 4 жніў ня. 
Сам аў тар до пі су быў пры сут ны на се сіі, 
але нак рыў ся хва стом. Не за браў ён го ла
су, не ап раў д ваў сва іх за кі даў, ад но толь кі 
ў га ла са ван нях ся бе „ап раў д ваў”. У се сіі 
ўдзель ні ча ла 14 рад ных з агуль на га лі ку 
15. За пра па на ва ным па рад кам дня га
ла са ва ла 13 рад ных, адзін стры маў ся ад 
го ла су — быў гэ та рад ны Ян ка Це лу шэц кі. 
За пры няц цем па ста но вы Гмін най ра ды 
пра га ла са ва ла 11 рад ных, тра іх бы ло 
су праць, у іх лі ку рад ны Ян ка Це лу шэц кі. 
Згад ва ны ў до пі се стар шы ня Гмін най ра
ды Ана толь Ра ман чук быў за асу джэн не 
до пі су...

Ян ка Це лу шэц кі ў сва ім гнеў ным па ры
ве заў ва жыў ад сут насць на фэс це вой та, 
але не па ці ка віў ся пры чы на мі тае ад сут
нас ці. За тое Ян ка Це лу шэц кі не заў ва жыў 
пры сут нас ці на спе вах стар шы ні сель ска
гас па дар чай ка мі сіі і гас па дар ча га раз віц
ця гмі ны Гмін най ра ды Ян кі Це лу шэц ка га, 
та му не мог па ці ка віц ца, ча му гэ ты вы со
кі прад стаў нік гмін ных улад не пры ві таў 
гас цей у ад сут насць ін шых чы ноў. Вель мі 
вось ці ка ва, хто, па вод ле Ян кі Це лу шэц
ка га, па ві нен вы бі раць су пра цоў ні каў 
вой та — у сва ім до пі се Ян ка Це лу шэц кі 
гэ та га не рас сак рэч вае. Ад нос на пе ра но
су пом ні ка ў па мяць ах вяр гіт ле раў скай 
аку па цыі вё сак На раў чан скай гмі ны Ян ка 
Це лу шэц кі так са ма не тлу ма чыць сва ёй 
па зі цыі, ча му ён быў су праць. Так са ма не 
тлу ма чыць, ча му войт „так за ха цеў”. Войт 
На раў чан скай гмі ны Ярас лаў Га лу боў скі 
пат лу ма чыў мне, ча му пом нік той за пра
па на ваў пе ра нес ці ў парк за ам фі тэ ат рам. 
Ра ней пом нік ста яў не да лё ка ву лі цы і не
ка то рыя мі на кі трак та ва лі той пом нік як 
пры да рож ны кус цік, та му па жа да на бы ло 
яго пе ра нес ці ў больш да стой нае мес ца. 
І чы ста ры та рыч нае пы тан не: а якія ж па
рад кі меў на во дзіць но вы войт: ста рыя? 
На тое ж яго лю дзі і вы бра лі, каб на во дзіў 
ме на ві та но выя па рад кі.

Ян ка Це лу шэц кі піль на со чыць за па ру
шын ка мі ў чу жых ва чах і ў сва іх до пі сах 
гнеў на вы но сіць іх на асу джэн не. Вось 
у ад ным з апош ніх до пі саў гры міць ён на 
шыль ду кра мы, што ней кі час пра ца ва ла 
ў бы лым бу дын ку Гмін най уп ра вы; маў
ляў — уво дзіць тая шыль да ў зман па куп
ні коў. І ме на ві та войт па ві нен, па вод ле 
Ян кі Це лу шэц ка га, зняць тую шыль ду; 
ці ка ва, ці на се сі ях Гмін най ра ды Ян ка 
Це лу шэц кі так са ма па тра ба ваў ад вой та 
зняць тую шыль ду. Маг чы ма, што яна ўво
дзіць у зман тых, хто ва ро ніц ца толь кі на 
шыль ды на бу дын ку, па якім і так ві даць, 
што ні я кай кра мы там ня ма. Тое ж са мае 
да ты чыць і шыль ды на бы лой кра ме ў но
ва ляў коў скім Па ца но ве, якую наш руп лі
вы аў тар браў ра ней на пры цэл. Шыль даў 
у нас шмат, для прык ла ду на мно гіх 
фор т ках ві сяць ас ця ро гі пе рад злы мі 
са ба ка мі. Наш да пыт лі вец па ві нен та ды 
за ці ка віц ца, ці са праў ды тыя са ба кі та кія 

злыя, ці яны ўво гу ле за ты мі фор тач ка мі 
ёсць і ці ўво гу ле ней кая жы вая ду ша за 
імі жы ве. І па ві нен стро га клей ма ваць та
кія фор тач ка выя шыль ды, якія ўво дзяць 
у зман.

Пі шу чы пра спе вы над ра кой На раў
кай Ян ка Це лу шэц кі не за ік нуў ся пра 
га лоў ную ін т ры гу, якая там зда ры ла ся, 
а ме на ві та пра вы ступ лен не на мес ні ка 
стар шы ні Га лоў на га праў лен ня Бе ла ру
ска га гра мад скакуль тур на га та ва ры ства 
Ва сі ля Се ге ня, у якім пра моў ца яш чэ 
больш фур’ ёз на за а та ка ваў вой та, маў ля
ю чы, што ўбі вае нож у пле чы бе ла ру скай 
куль ту ры. Маг чы ма, што Ян ка Це лу шэц кі 
не па жа даў па ста віць ся бе ў мен шай ро лі, 
а ка мусь за пі саць боль шыя пос пе хі. Бо ж 
Ян ка Це лу шэц кі вель мі дбае пра свой 
роз га лас, заў сё ды пад к рэс лі вае, што ён 
рад ны, а да ня даў на што і сол тыс.

„Нож у пле чы” гэ та сур’ ёз ная сты лі
стыч ная фі гу ра, гэ та гам ле таў ская бой ня 
за быць або не быць. А пай ш ло за гро шы, 
якіх Та ва ры ства да ма га ец ца ад гмі ны за 
тыя „спе вы над ра кой На раў кай”. Войт 
лі чыць, што Та ва ры ства хо ча за мно га. 
На маю заў ва гу, што пры езд вы сту поў цаў 
каш туе, войт Ярас лаў Га лу боў скі ад ка заў, 
што над сцэ най ві сеў вя лі кі ба нер, які 
ін фар ма ваў, што ме ра пры ем ства да фі
нан са ва ла Мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў 
і ад мі ніст ра цыі... Суп раць лег ла га пун к ту 
гле джан ня ў кі раў ні цтва Та ва ры ства я не 
выс вят ляў, па коль кі Гмін ная ра да за пат
ра ба ва ла гэ та га на ста рон ках ме на ві та 
„Ні вы”. Ха це ла ся б, каб пас ля ва яў ні ча га 
пах мел ля бы ла ў на шых чы ноў ах во та 
да рэф лек сіі. Ка ліська лісь тыя ж пташ кі, 
якія да лі проз віш чы на шым тут га лоў ным 

спа бор ні кам, згод на ся дзе лі на град цы 
Но е ва га каў чэ га...

* * *
А ця пер слоў па ру на ін шую тэ му, пры 

на го дзе. Ян ка Це лу шэц кі тра ды цый на 
пі саў і пі ша пра ўха бі ны ў ма ста вых, най
час цей пра тыя, на якіх сам спа ты ка ец ца; 
апош нім ча сам на ва я вод скай да ро зе № 
687 між Юш ка вым Гру дом і На ва са да мі. 
Гэ та важ ная да ро га, пра ля гае яна амаль 
поў нас цю па тэ ры то рыі На раў чан скай гмі
ны і вя дзе ў на прам ку су хо га пе раг ру зач
на га пор ту ў Се мя ноў цы. Бы ло ўжо бліз ка 
да грун тоў на га ра мон ту гэ тай да ро гі, бы лі 
аб’ яў ле ны тар гі. Але да ро га бу даў ні чыя 
фір мы ака за лі ся фір ма мі до ра га бу даў ні
чы мі і ў ін ве ста ра не бы ло да стат ко ва 
срод каў на ра монт. І, да та го ж зда ец ца, 
Се мя ноў ка са сту пі ла га лоў ную су ха пор
т ную ро лю ў ва я вод стве Са кол цы. За
раз вось на шу ме ла ў нас спра ва тра сы 
аб мі на ю чай Бе ла сток чы гу нач най вет кі 
— з Са кол кі ме на ві та ў глыб кра і ны. І да
ро га ў На раў ку ці Се мя ноў ку та кім чы нам 
аста нец ца грун тоў на па ла ма най. І тут 
з да па мо гай На раў цы прый ш ло гай наў
скае Па вя то вае ста ро ства, якое ра шы ла 
зла дзіць па вя то вую да ро гу з На раў кі 
ў Кры вец, па якой мож на бу дзе вы гад ней 
да е хаць і ў Гай наў ку, і ў Бе ла сток, да ця
пер грун тоў на ра ман та ва най ва я вод скай 
да ро гі № 685, аб мі на ю чы ўха бі стую 687
рку. Пра гэ та на зга да най се сіі на раў чан
скай Гмін най ра ды па ін фар ма ваў гай наў
скі ста ра ста Ан д рэй Скеп ка.

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

Пах мел ле пас ля спе ваў

FRAGMENT UCHWAŁY NR X/67/19 RADY GMINY NAREWKA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2019 R.

Od noś nie treś ci ar ty ku łu, w przy pad ku Ty god ni ka „Ni wa” na pod s ta wie art. 31 a us ta wy pra wo pra so we z dn. 26 stycz nia 1984 r. z póź
niej szy mi zmia na mi ocze ku je my niez w łocz ne go za miesz cze nia spros to wa nia niep raw dzi wych in for mac ji, któ re do ty czą gmi ny Na rew ka 
oraz oso biś cie Wój ta Gmi ny Ja ros ła wa Go łu bow skie go. Zgod nie z pra wem pra so wym Ra da Gmi ny Na rew ka wno si o za miesz cze nie 
treś ci spros to wa nia, jak po ni żej, w niez mie nio nej for mie, ta ką sa mą czcion ką jak tekst wy mie nio ne go wy żej ar ty ku łu w Ty god ni ku „Ni wa” 
oraz na por ta lu in ter ne to wym www.ni va.bia lys tok.pl

Treść spros to wa nia:
„W ar ty ku le z dnia 4 sier p nia 2019 ro ku p.t. „Śpie wy nad rze ką Na rew ka” je go au tor Jan Cie łu szec ki za mieś cił niep raw dzi we in for mac je.
— Niep raw dą jest, że jak pi sze Jan Cie łu szec ki: „na let nim fes ty nie w ogó le nie po ja wi li się przed s ta wi cie le na szych gmin nych władz”, 

po nie waż, jak sam au tor wspo mi na w ar ty ku le, na fes tyn przy by li człon ko wie Ra dy Gmi ny Na rew ka wraz z jej Prze wod ni czą cym Ana to
lem Ro mań czu kiem, a or gan ten sta no wi ta ką wła dzę.

— Niep raw dzi wą jest in for mac ja, że „no wy wójt wpro wa dza no we po rząd ki. Mię dzy in ny mi prze niósł pom nik, bo tak mu się zech cia ło”. 
Praw dą jest, że Wójt Gmi ny Na rew ka pod jął de cyz ję o prze nie sie niu pom ni ka o 70 met rów, w ra mach tej sa mej dział ki, na pod s ta wie Uch
wa ły Ra dy Gmi ny Na rew ka z dnia 21 czer w ca 2019 r. w spra wie wy ra że nia zgo dy na prze nie sie nie pom ni ka, w gło so wa niu jaw nym przy 
14 gło sach „za” i 1 gło sie „prze ciw”. Pod ję ta uch wa ła opar ta by ła na opi niach In s ty tu tu Pa mię ci Na ro do wej w War sza wie oraz Bia łym s
to ku, Wo je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków, a co na jis tot niej sze, wiz ji lo kal nej zor ga ni zo wa nej dla rad nych, pod czas któ rej dok ład nie 
za poz na no się z pro po zyc ją no we go miej s ca usy tu o wa nia pom ni ka.

— Niep raw dą jest, że „(wójt) Współ p ra cow ni ków do bie ra so bie sam”. Jeś li cho dzi o zat rud nia nie pra cow ni ków w Gmi nie Na rew ka, 
wszys t kie pro ce du ry rek ru ta cyj ne pro wa dzo ne są z za cho wa niem sto sow nych prze pi sów, a wy ma ga ją ce te go sta no wi ska, ob sa dza ne 
są w wy ni ku jaw nych kon kur sów.

— Niep raw dzi wa jest tak że in for mac ja, iż „wie lu miesz kań ców gmi ny Na rew ka na rze ka w niek tó rych spra wach, na to co ro bi wójt”. 
Jest to nie wia ry god na i ni czym nie pot wier dzo na in for mac ja wpro wa dza ją ca czy tel ni ków w błąd. Do Prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny Na
rew ka nie wpły nę ły żad ne skar gi na dzia łal ność Wój ta, nie wpły nę ły one tak że do Ko mis ji skarg, wnio sków i pe tyc ji, co wię cej au tor tek s tu 
Jan Cie łu szec ki, ja ko Rad ny Gmi ny Na rew ka, tak że nig dy nie zło żył żad nej in ter pe lac ji w tej spra wie, choć ma bez poś red nia moż li wość 
to uczy nić. Do dat ko wo war to pod k reś lić, że Gmi na Na rew ka po sia da por tal spo łecz noś cio wy na Fa ce bo o ku, na któ rym nie po ja wia ją się 
ne ga tyw ne ko men ta rze.”

 Пом нік у па мяць ах вяр гіт ле раў скай аку па цыі ў На раў цы


