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Чарговы выпуск Конкурсу беларускай 
паэзіі і прозы «Дэбют» абвешчаны быў 
яшчэ з вясны ў «Ніве». На працягу кон
курсу (пачаўся ў 1996 годзе) прыняла 
ў ім удзел амаль тысяча аматараў пры
гожага пісьменства. У рэдакцыі «Нівы», 
арганізатара конкурсу, засакрэчаныя 
тэксты аўтараў чакаюць да апошняга 
дня кастрычніка. Як штогод на падвя
дзенне конкурсу ў Беластоку (22 снеж
ня) з’ехаліся не толькі самі аўтары, але 
таксама іхнія бацькі, дзеці, мужы ці 
жонкі, настаўнікі, сябры і нават сусе
дзі. Часам прыязджае цэлы фанклуб 
— як пераможцы конкурсу ў дарослай 
катэгорыі Дар’юша Жукоўскага з пад
варшаўскага Велішэва, лесніка па аду
кацыі, аматара жывапісу, якога можна 
назваць чалавекам рэнесансу — на за
вяршэнне «Дэбюту» дабралася вялікая 
група з Таварыства сяброў Гарадоцкай 
зямлі, адкуль ён родам. Усе сябры пас
ля конкурсу гуртам чыталі навагодні 
нумар «Нівы», асабліва «Справядлівы 
гараскоп», ацаніўшы, што мінулагодні 
спраўдзіўся кропка ў кропку ў жыцці. 
І быццам бы прадбачвалася ўжо тады 
чарговая перамога іх сябра, які творча 
працаваў увесь год, пісаўшы, маляваў
шы і падтрымліваючы культуру.

Удзел у чарговым выпуску «Дэбюту» 
прыняло 38 літаратараў-аматараў з усёй 
Польшчы, якія прыслалі ў «Ніву» 43 нізкі 
твораў, найбольш паэтычных (прынамсі 
па тры вершы). Першая група — вучні па-
чатковых школ прыслалі аж 21 канверт 
(сярод іх быў 1 дэбютант). Сярод удзель-
нікаў ІІ групы — вучняў сярэдніх школ 
(адна вучаніца гайнаўскага белліцэя) 
і дарослых, разам былі 22 асобы (новых 
творцаў не было). Журы, у якім праца-
валі тры спецыялісты — старшыня, вя-
домая паэтэса з Бельска Надзея Арты
мовіч, паэт Юры Плютовіч з Беластока 
і літаратуразнаўца і пісьменнік з Гродна 
Янка Трацяк, аднагалосна сцвердзіла, 

што ўзровень конкурсу быў вельмі высо-
кі і належным чынам ацаніла перамож-
цаў. У час урачыстага мерапрыемства 
22 снежня 2019 года, куды былі запро-
шаны ўсе ўдзельнікі конкурсу і іх сябры, 
былі зачытаны самыя лепшыя творы. 
Маладыя і старэйшыя аўтары з вялікім 
хваляваннем прынялі ўзнагароды за 
свае творчыя поспехі з рук старшыні 
Беларускага саюза ў Польшчы Яўгена Ва-
пы, не менш узрушанага падзеяй і суст-
рэчай з цікавымі, звычайнымі і незвы-
чайнымі людзьмі. Рэдактар Яўген Вапа 
з радасцю паказаў першы зборнік, яшчэ 
цёплы, Веры Русіновіч (ІІ месца), які вы-

дала сёлета Бібліятэка ў Нарве пры падт-
рымцы Праграмнай рады тыднёвіка «Ні-
ва» і прадбачыў, што варта будзе чакаць 
тома вершаў яшчэ аднаго таленавітага 
ўдзельніка «Дэбюту».

— Самы цяжкі шлях — працаваць 
у літаратуры, — не першы раз адзначы-
ла старшыня журы Надзея Артымовіч. 
— Я паўтаруся. Гэта значыць настойлі-
вая, самастойная праца, быццё ў куль-
туры, і чытанне, чытанне, чытанне! Гэта 
паўтараю як мантру: чытаць! І думаць. 
Конкурс дае магчымасць сканцэнтра-
ваць свае сілы, дае магчымасць канф-

«Дэбют» ХХІІ 
— высокі ўзровень

рантацыі. Сам друк твораў у „Ніве” з’яўля-
ецца вялікай узнагародай, набілітацыяй. 
Чакае вас праца, чытанне, праца над 
сваім беларускім словам. Бесперапын-
ная, настойлівая, бывае што і пакутная 
праца. Беларуская лексіка, беларускае 
слова гэта крыніца. Чытайце белару-
скую літаратуру, тыднёвік «Ніва», слухай-
це Радыё Рацыя і беларускія праграмы 
на Радыё Беласток. Слухайце тых, што 
добра гавораць па-беларуску, іх жывое 
слова. Іншай дарогі няма як дайсці да бе-
ларускага слова. У «Ніве» будуць надру-
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Тост 
за незалежнасць

Маё 
Мерцбаў

Сваімі вачыма

Калядны хаос

Сё лет ні пе рад с вя точ ны пе ры яд як на 
да ло ні па каз вае поў нае ра зы хо джан не 
па між све там рэ аль ным і вір ту аль на-ме-
дый ным. З ад на го бо ку днём на два ры 
ма ем тэм пе ра ту ру пад плюс дзе сяць 
і тра ва зе ля нее, быц цам за раз ме лі 
пас віц ца на ёй ве лі код ныя ба ран чы кі 
і авеч кі. А за гры ба мі на ка ляд ны боршч 
то пэў на за раз бу дзем вып раў ляц ца 
ў лес са мі, каб наз бі раць іх све жых, а не 
куп ляць су ша ныя лет няю па рою. Мо жа 
маё пі сан не ў гэ тым мес цы зда вац ца 
трыз нен нем, але клі мат вы раб ляе та кія 
шту кі, што ўся го мож на спа дзя вац ца 
ця гам блі жэй шых га доў. На пры клад, па 
га дах ацяп лен ня мо жа да нас за ві таць 
ле дзя ное па вет ра і ніз кія тэм пе ра ту ры, 
што не ёсць ні чым дзі вос ным у гі сто рыі 
сён няш няй Еў ро пы. Мі ні маль ныя змен лі-
вас ці аба ра чэн ня Зям лі ва кол сва ёй во сі 
ў да чы нен ні да Сон ца мо гуць так са ма 
са дзей ні чаць неп рад ба ча ным ні кім клі-

ма тыч ным ана ма лі ям. Вя до ма, ця гам ста-
год дзяў за та кі мі зме на мі ідуць роз ныя 
ка таст ро фы ў бі я ла гіч ным жыц ці Зям лі 
ўключ на з ча ла ве чым ро дам. Па куль усе 
аб’ яў ля юць зма ган не за эка ла гіч ную 
энер гію, але коль кі трэ ба ін шай энер гіі 
і з ча го яе вы ра біць? Для прык ла ду, на 
на шым хмур ным Пад ляш шы ат ры маць 
яе з сон ца і вет ру і жыць толь кі з яе 
— аб са лют ная ўто пія. І так ва ўсім све це, 
поў ным клі ма тыч ных су пя рэч нас цей, 
нель га ад ным рас па ра джэн нем зра біць 
ура ні лоў ку для ўсіх. Тут із ноў ві даць, што 
га лоў ную му зы ку за каз ва юць тыя, у ка го 
гро шы і па лі тыч ная сі ла. 

Але вяр та ем ся ме на ві та да вір ту аль-
най, эка ла гіч най раў на ва гі, якая ця гам 
ужо звыш ме ся ца вы лі ва ец ца з рэк-
лам ных га зет ных анон саў ды ра дыё- 
і тэ ле ро лі каў. Тут з дру го га бо ку ма ем 
пры го жыя зі мо выя кра я ві ды, ма роз, 
які сці скае над вор’е і цу доў на зас не жа-
ныя ёлач кі, што быц цам сва ім па хам 
за поў няць на шы ква тэ ры про ста з тэ ле-
ві зій на га эк ра на. Па куль яш чэ спе цы па 
рэк лам ных штуч ках не пры ду ма лі, каб 

нам, ап ра ча воб ра зу і го ла су, пра па на-
ваць па хі рэк ла ма ва ных пра дук таў. Ка лі 
гэ та пры ду ма юць, по бы та вая шы заф рэ-
нія пе ра ся чэ чар го вы ру бі кон, а яе рас-
п ра цоў ш чы кі аза ло цяц ца пры быт кам 
у неў яў ляль ных раз ме рах. У та кім блас-
ла вё ным зі мо вым кра я ві дзе ўсе зай ма-
юц ца толь кі па куп ка мі, перш за ўсё элек-
т рон ных пры чын да лаў, што зман лі ва 
пры цяг ва юць ча ла ве ка ў кра і ну се ціў най 
са мо ты. А тоў стыя свя тыя Мі ка лаі пра па-
ну юць пе ра важ на ес ці са лод кія ла сун кі 
і піць на піт кі, ад якіх ча ла век сам хут ка 
бу дзе як той свя точ ны таў стун з бе лай 
ба ра дой і чыр во най ша пач кай на га ла ве.
Та му ні чо га дзіў на га, што ра дзей дзе ці 
здоль ны ба чыць сап раў д ных свя тых Мі-
ка ла яў, якія не за віт ва юць у іх нія ха ты 
з той пры чы ны, што іх нія тоў стыя азад кі 
і жы ва ты проста не ў змо зе пра ціс нуц-
ца праз ад ту лі ны звы чай ных ко мі наў. 
Па-мой му ёсць яш чэ ад на пры чы на, што 
зні ка юць сап раў д ныя цац кі для на шых 
дзя цей. Про ста коль касць уся ля кіх смар-
т фо наў, ай фо наў, ай па даў і та му па доб-
ных вы на ход ні цтваў, пра якія про сіць 

боль шасць на шых пад лет каў і да рос лых, 
вык лі кае та кія элек т ра маг не тыч ныя 
бу ры, ад якіх дур не юць на ві га цый ныя 
маз гі але няў у сан ках і іх ніх улас ні каў. 
Зу сім не здзіў лю ся, ка лі там, у ня бес най 
да рож най пра сто ры, пач нуць зда рац ца 
дзіў ныя ка лі зіі з удзе лам ка ляд ных пе ра-
воз чы каў. А з не ба нам на га ла ву па сып-
люц ца раз бі тыя са ні, ро гі але няў, шап кі 
Мі ка ла яў і... пе раб лы та ныя па да рун кі, 
якія ўжо за раз ста лі не ад’ ем най част кай 
па куп ніц кай нар ка ты. Хо ча це ве рыць, 
ці не ве рыць, але я ў свя точ ным пе ры-
я дзе ба ю ся ха дзіць па лю бых кра мах. 
Бе ру чы пад ува гу тут, на Пад ляш шы, 
пра цяг ласць ка та ліц ка-пра ва слаў на га 
ка ляд на га пе ры я ду, мож на ад чуць на 
кож ным кро ку як ча роў ныя Мі ка лаі пе ра-
мень ва юц ца ў зграю свя точ на ап ра ну тых 
злос ных са бак, якія лю бым спо са бам 
хо чуць даб рац ца да нас і на шых ка шаль-
коў. Про ста, га ла ва не выт рым лі вае гэ тай 
кан сум п цый най мі тус ні і му зыч на-слоў-
най брах ні. Што тут га ва рыць пра нас, да-
рос лых, якія пад да юц ца шу му рэк ла мы. 
А што ад бы ва ец ца ў маз гах і псі хі цы дзя-
цей, лепш не згад ваць. Ба чы це са мі, што 
пі шу чы пра свя та Ка ляд не зга даў я да 
гэ тай па ры та ям ні цу на ра джэн ня Ісу са 
Хры ста, не за ду маў ся над сэн сам і пат рэ-
бай по сту ў гэ тым ча се. Урэш це не зга даў 
пра сут насць ка ляд ных свят у хрыс ці ян-
скай ве ры. Ці ж та кім быць све ту за раз 
і да лей? 

vЯў ген ВА ПА

Бе ла ру сы 
апош нім ча сам 
ужо звык лі ся, 
што пад Но вы 

год іх ча ка юць з бо ку ўлад вель мі эк ст ра-
ва ган т ныя сюр п ры зы. І гэ та мо жа быць 
што заў год на. І чар го вы скок до ла ра, і так 
зва ная дэ на мі на цыя, і пад вы шэн не кош таў 
на што заў год на, і ўся го не пе ра лі чыш. Пад 
Но вы год та кія рэ чы ра біць най з руч ней, бо 
Но вы год для бе ла ру саў ужо з даў ніх ча соў 
свя та асаб лі вае, ма са вае, і на ват усе на род-
нае. А там і Ка ля ды, і ка та ліц кія, і пра ва-
слаў ныя Ка ля ды, а там і Ста ры Но вы год...

Лю дзі ў гэ ты пе ры яд за ня тыя за куп ка мі, 
по шу кам па да рун каў і ін шы мі пры ват ны мі 
спра ва мі. Кож ны на ма га ец ца з апош ніх сіл 
зра біць пры ем нае сва ім бліз кім і род ным. 
Та му ін шыя праб ле мы ўспры ма юц ца не як 
мі ма ходзь, не так глы бо ка як трэ ба, на ват, 
ка лі гэ та ней кая паг лыб ле ная ін тэг ра цыя...

Ня ма ка лі пра іх ду маць, та му са мы зруч-
ны час тыя рэ чы і пад кі нуць у гра мад ства. 
А пас ля свят ужо поз на пра тэ ста ваць ці 
абу рац ца. Ні чо га ўжо не па мя ня еш. Як га во-
рыц ца, цяг нік пай шоў.

Праў да, та кі пе рад с вя точ ны пры ё мік 
вы ка ры стоў ва юць не толь кі ў нас. Паў сюд-
на, дзе хо чуць прык рыць свае не са мыя 
праз ры стыя і чы стыя спра вы, ста ра юц ца 
вы ка ры стаць пе рад с вя точ ную мі тус ню, 
каб не даць лю дзям апа мя тац ца. На ват 
у Аме ры цы ім піч мент прэ зі дэн ту Трам пу 
яго апа нен ты ў Кан г рэ се аб вяс ці лі пе рад 
свя та мі, у час усе на род най мі тус ні. Не вы-
пад ко ва так зра бі лі, хі ба што. Дык гэ та 
ў са мой Аме ры цы, кра і не з са мы мі дэ ма-
кра тыч ны мі тра ды цы я мі і каш тоў нас ця мі. 
Што ўжо га ва рыць пра тое, якія фін цік люш-
кі мо гуць вы кі нуць ула ды ў та кіх кра і нах як 
сён няш няя Бе ла русь, або Ра сія. Асаб лі ва, 
ка лі яны аб’ яд на юц ца дзе ля якой па та ем-
най спра вы...

А яны і аб’ яд на лі ся. Бе ла ру скія і ра сій-
скія ўла ды ўзя лі і аб’ яд на лі ся. Саб ра лі ся на 
са мым вы со кім роў ні і неш та пад піс ва юць 
у га лі не ней кай там паг лыб ле най ін тэг ра-
цыі... Пер шы раз неш та пад піс ва лі, так і нез-
ра зу ме ла што. За ма ла ім па да ло ся та го, 
што на пад піс ва лі. Дру гі раз суст ра ка юц ца, 
аку рат пе рад свя та мі.

Ці ка ва, што яш чэ глы бей у той ін тэг ра-
цыі мож на пры ду маць чым ёсць?! Аказ ва-
ец ца, пры жа дан ні, мож на. І бе ла ру скай 

гра мад скас ці ні чо га ін ша га не пры хо дзіць 
у дум кі, як тое, што рых ту ец ца поў ная зда-
ча не за леж нас ці... Ін шых ва ры ян таў для 
паг лыб лен ня, ні бы та, больш і ня ма. Да паг-
лыб ля лі ся ўжо, маў ляў, да са ма га дна.

З вус наў ула ды, то, пра гу ча лі су па ка яль-
ныя сло вы, што не за леж насць, ні бы та, 
ніх то зда ваць не збі ра ец ца. Ні за гро шы, 
ні, тым больш, за так. Ад туль за я ві лі, што 
не за леж насць — на ша най вы шэй шая каш-
тоў насць. Але як та ды раст лу ма чыць той 
факт, што на ўдзель ні каў ма са вай ву ліч най 
ак цыі ў аба ро ну не за леж нас ці ўжо скла дзе-
на мно ства пра та ко лаў і па ча лі ся су до выя 
пра цэ сы?! Як?!

Уя ві це са бе, бе ла ру ская дзяр жа ва праз 
свае дзяр жаў ныя ін сты ту ты зат рым лі вае 
і ка рае сва іх гра ма дзян, якія пас ме лі вы-
сту піць за не за леж насць гэ тай дзяр жа вы. 
Ну ці зной дзе це вы на све це хоць ад на го 
па ля ка, яко га поль ская кра і на па ка ра ла 
за тое, што ён вы сту паў за не за леж насць 
Поль ш чы? Не важ на, сан к цы я на ва на, ці 
не, але за не за леж насць сва ёй кра і ны! Ці 
зной дзе це хоць ад на го па ка ра на га за гэ та 
ру ска га, нем ца, кі тай ца, ма лай ца, эфі о па 
або мар сі я ні на? Яс на, што не, бо кра і на не 
мо жа ка раць тых, хто за яе зма га ец ца! Кра і-
на не мо жа ка раць тых, хто за яе вы сту пае! 
Кра і на толь кі ўзна га родж вае та кіх лю дзей!

А тут ка рае!
Гэ та тое са мае, што пра ма на по лі бою 

арыш та ваць свай го сал да та і па цяг нуць 
яго ў суд за тое, што ён ва юе за сваю кра і-
ну... Або пар ты за на... Пар ты за на то ўво гу ле 
ніх то не ўпаў на важ ваў за Ра дзі му біц ца. Ён 
сам у лес пай шоў дзяр жа ву ба ра ніць. Да-
звол у вы кан ка ме не браў. Дык што ця пер? 
Да ад каз нас ці яго пры цяг нуць?!

Вось і ат рым лі ва ец ца, што за явы за я ва-
мі, а дзе ян ні дзе ян ня мі. І аку рат на свя ты, 
ка лі боль шасць у мі тус ні то піц ца. Ня ма 
ча су не тое, што па ду маць, але і да ве дац ца 
пра тое, што там пад піс ва юць.

Але свя та на тое і свя та, асаб лі ва на ва-
год няе, ка лі лю дзі ў кож нае па жа дан не, 
у кож нае він ша ван не, і на ват у кож ны тост 
ду шу сваю ўклад ва юць. Та му кож на му 
бе ла ру су, за свя точ ным ста лом, вар та пад-
няць ха ця б адзін тост за Не за леж насць! Ус-
пом ніць, што яна ў нас ёсць, што яна на ша 
і што яна нам пат рэб ная!!!

Ха ця б тост. Але ад кож на га. Кож на му.
vВік тар СА ЗО НАЎ

Свя ты — цу доў ны час... за мя тан ня што-
дзён ных кло па таў пад ды ван. Гэ та доб ра 
ці дрэн на? Не! Гэ та я ад к лад ваю на гэ ты 
час усе праб ле мы і ня вы ра ша ныя кан ф лік-
ты, ста ра ю ся быць больш пры ем ным да 
сва іх су се дзяў і блі жэй шым да сва іх бліз-
кіх, чым звы чай на. На пэў на, гэ та доб ра... 
Але свя ты пра хо дзяць і ўсё, што ад к ла дзе-
на, што ці ха дрэм ле пад ды ва ном, па чы-
нае вы лі ваць сваю цві лую ак ту аль насць 
— як звы чай на. Тое віш чыць і па пах вае 
ды па тра буе ўва гі. На пэў на, дрэн на, што 
столь кі на за па сі ла ся за свя точ ны пе ры-
яд? Дрэн на, ка лі я пра цяг ваю ад к ла даць 
рэ чы, якія пат ра бу юць не ад к лад ных ра-
шэн няў. Я пра пу скаю аса бі стыя. Але ці 
менш аса бі стыя тыя, ка лі яны ўплы ва юць 
на ўсіх ін шых? І яны тэр мі но выя. У Поль ш-
чы гэ та пы тан не ідэ а ла гіч най і па лі тыч най 
спрэч кі з на го ды Кан сты ту цыі. Як ад рэ-
а га ваць на гэ та? Кан сты ту цыя па він на 
ахоў ваць кож на га з нас — ча ла ве ка і гра-
ма дзя ні на, ці толь кі аб ра на га, на пры клад, 
ка та ліц кую боль шасць? Як я стаў лю ся да 
гэ та га? Я, цал кам ус ве дам ля ю чы, што сі ла 
«па лі тыч ная», якая на са май спра ве не 
з’яў ля ец ца «боль шас цю» боль шас ці, але ж 
яна на мі наль ная і кі ру ец ца сі лай сва ёй ула-
ды, мо жа ўшчэнт спу сто шыць гэ тую сфе ру 
сва бо ды, якую мне да юць, і ў якой яна 
зна хо дзіц ца — і з цяж кас цю — у ма ім улас-
ным і поў ных ме та фі зіч ных та ям ніц «Я»? 
Гэ та гра ма дзян ская праб ле ма. Маё са ма-
ад чу ван не менш ці больш эга і стыч нае. Ці 
па ві нен я стаць бяз дум ным, пад па рад коў-
ва ю чым ся ад воль най ула дзе, аў та ма там, 
які слу ха ец ца яе, аль бо аў та ном ным, але 
са лі дар ным, ад каз ным за ся бе і за яе 
суб’ ек там? Ці па він на та ды быць ула да? 
У рэш це рэшт, вы шэй — і, маг чы ма, толь кі 
вы шэй — уз ні кае праб ле ма гла баль на га 
па цяп лен ня і агуль ная ад каз насць за яго 
на ступ ствы. У якой сту пе ні я ві на ва ты 
ў тым, што сель ска гас па дар чыя ўгод дзі 
пу стын ныя, што піт ная ва да вы чэр п ва ец-
ца, што смог жа рэ мае лёг кія? Не маг чы ма 
жыць так, як мы жы вем. Як я жы ву. Я ві-
на ва ты, што я люб лю спа жы ваць — браць 
з жыц ця столь кі, коль кі ма гу, не раз ліч ва-
ю чы на на ступ ствы ма ёй рас пу сты? Гэ та 
мая ві на?

Я ха джу кож ны дзень па ле се, па над-
нар ваў скіх лу гах. Пры зна юся, што за мест 
за хап лен ня пры ро дай я збі раю смец це. 

Яно мя не раз д-
раж няе, ад цяг-
вае, пры му шае 
мя не да су мо-
ты... Гэ та пла сты ка выя бу тэль кі, па ке ты, 
бля шан кі з-пад пі ва і на ват не да кур кі ад 
цы га рэт. Я не на ві джу гэ ту ча ла ве чую не да-
рэч насць ці, мо жа, ві да вую бяз дум насць. 
Пас ля ры ба ло ваў я звы чай на збі раю пу-
стыя бу тэль кі, пла сты ка выя скры нач кі 
ад чар вяч коў, не да кур кі; пас ля грыб ні коў 
пла сты ка выя па ке ты і зноў бу тэль кі. 
Я не ска жу, што раб лю гэ та кож ны дзень. 
Я склад ваю смец це ў выб ра ныя мес цы. 
За не каль кі га доў яны на за па сі лі ся ў ку чы. 
Імі ніх то не ці ка віц ца, ак ра мя дзі коў і лі соў.

У гэ ты мо мант я ўспом ніў вя лі кую 
пра цу ма ста ка-да да і ста, які пра сла віў ся 
сва і мі ма стац кі мі збор ка мі з роз ных, вы-
пад ко вых ма тэ ры я лаў. Гэ та бы лі стру ны, 
ка ва лач кі па ла чак, га зе ты і кар дон ныя 
аб рэз кі, дроб ная дро бязь — бляш кі, не да-
кур кі, бан кі ад кан сер ва ва на га мя са і пу-
стыя бу тэль кі. Ён на зваў гэ та «ства рэн нем 
но ва га све ту са смец ця». Яго за вуць Курт 
Шві тэрс. Свае ас ноў ныя тво ры ён ства раў 
у 1919-1921 га дах. Даў ім спе цы яль ны за-
га ло вак: Merz bau. Гэ та бы ла аб ст рак т ная 
фор ма ар хі тэк ту ры. Тры Мер ц баў бы лі 
ство ра ны — цы тую Ві кі пе дыю — ад на 
ў Га но ве ры, дру гая ў Нар ве гіі, трэ цяя — не-
да бу да ва ная — у Ам б л сай дзе на поў на чы 
Ан г ліі, што цал кам ілюст руе ідэю ма ста ка, 
каб спа лу чыць вы раз скуль п ту ры, ар хі-
тэк ту ры і жы ва пі су. На прак ты цы гэ та 
вы гля да ла сво е а саб лі ва — гэ та бы лі на ва-
лы ча ла ве чых ад хо даў і цы ві лі за цый на га 
па мё ту, на за па ша ныя та кім чы нам, што 
ў двух вы пад ках трэ ба бы ло пра біць сто лі 
сту дыі, раз бу рыць сце ны і на ват пра біць 
дах до ма, каб скон чыць пра цу. Сам ма-
стак сцвяр джаў, што ў фі зіч ным і ідэ а ла-
гіч ным сэн се — Мер ц баў ут рым лі вае ўсё, 
што яму важ на.

Вось сён ня я пай шоў на ве даць ку чы 
смец ця, якія я на за па сіў за не каль кі 
га доў у выб ра ных мес цах Пры ро ды. 
Зда ец ца, я ішоў ту ды з на ме рам ад чуць 
ма стац кі го нар за скон ча ны твор. А дзяр-
мо! Мой аса бі сты Мер ц баў ака заў ся 
жа лю год ным. Гэ та бы ло про ста смец це 
за ко ча нае пад прас ла ву ты ды ван. Пра-
бач це мне.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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У нас усе вуч ні ах вот на пры ма юць удзел 

Настаўнікі роднай мовы

у за нят ках бе ла ру скай мо вы
— Ча му Вы ста лі на стаў ні кам бе ла ру-
скай мо вы?

— У ма лен стве мы ча ста з сяб ра мі гу ля-
лі ў шко лу і я ве да ла, што ў жыц ці ха чу 
ву чыць дзя цей. На стаў ні цай бе ла ру скай 
мо вы я па ча ла пра ца ваць у Па чат ко вай 
шко ле ў За лу ках.

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

— Бе ла ру скую мо ву я пача ла вы ву чаць 
толь кі ва ўні вер сі тэ це. Ма ім пер шым 
вык лад чы кам быў пра фе сар Мі хась 
Кан д ра цюк. Ён заў сё ды га ва рыў, што 
род ную мо ву трэ ба ца ніць і ша на ваць. 
Раз маў ляў з на мі па-бе ла ру ску і па кі нуў 
ста ноў чае ўра жан не.

— 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.

— Ка лі я ву чы ла бе ла ру скай мо ве, су пра-
цоў ні ча ла з сяб роў ка мі з Га рад ка — Эляй 
Ра ман чук і Та ма рай Бяль ке віч. Я так са-
ма ка ры ста ю ся во пы там на стаў ні каў на 
су стрэ чах і кан фе рэн цы ях.

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

— Вель мі мно га кон кур саў і ме ра пры ем-
стваў ла дзяць Бе ла ру скае гра мад ска-куль-
тур нае та ва ры ства і аб’ яд нан не АБ-БА.

— 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.

— Не каль кі га доў та му мы з сяб роў ка мі 
вя лі пра ект «З кух ні пра ба бу лі».

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Кож ны год я рых та ва ла вуч няў да кон-
кур су «Род нае сло ва», заў сё ды па спя хо-
ва і гэ та мой лю бі мы кон курс.

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

— У на шай шко ле як у сям’і. Дзя ку ю чы 
баць кам, усе вуч ні вы ву ча юць бе ла ру-
скую мо ву. Заў сё ды мож на на іх раз ліч-
ваць, яны да па ма га юць і пры ма юць 
удзел ва ўсіх школь ных ме ра пры ем-
ствах. Раз ліч ваць мо жам так са ма на 
аб’ яд нан не «За лу кі над Суп рас лю», якое 
вя дзе шко лу і без да па мо гі яко га бы ло б 
ця жэй.

— 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?

— Ад па чат ку іс на ван ня шко лы (адзі-
нац цаць га доў) у нас усе вуч ні ах вот на 
пры ма лі і пры ма юць удзел у за нят ках 
бе ла ру скай мо вы.

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

— У нас не вя лі кая коль касць дзя цей і та-
му не ка то рыя кла сы злу ча ны. Та ды праз 
тры га дзі ны ў тыд ні на стаў ні ку цяж ка 
ўсё зра біць, але гэ та так са ма за ле жыць 
ад гру пы.

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

— Ня ма.

— 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?

— Не ўсе. Трэ ба шу каць у ін тэр нэ це, ка-
ры стац ца ін шы мі да па мож ні ка мі.

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

— «Ле ман тар» — для най ма лод шых, та му 
што я з та кі мі дзець мі най больш пра ца-
ва ла.

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

— Вік тар Швед, Мі ра Лук ша.

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

— «Пры го ды вя лі кай кні гі» Ско та Кэ ра ла. 
Я яе ат ры ма ла на се мі на ры ў Мін ску.

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

— Чы таю «Ні ву». На за нят ках бе ла ру скай 
мо вы з ма лод шы мі гру па мі ча ста пра ца-
ва лі мы з «Зор кай».

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

— Ку пал ле, перш за ўсё ў За лу ках.

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

— Ста ра ю ся, але не ча ста гэ та, на жаль, 
ат рым лі ва ец ца.

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

— Не, ста ра ю ся іх не тры маць у па мя ці.

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

— Заў сё ды ня ма ча су, каб зра біць усё 
зап ла на ва нае. Ня ма ча су для ся бе.

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

— Яш чэ па куль што ня ма.

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

— Амаль кож ны год ат рым лі ваю ўзна га-
ро ду ды рэк та ра шко лы за пра цу і да сяг-
нен ні.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не?

— Сі лу ў жыц ці да юць мне сяб ры, якія 
да па ма га юць мне і пад т рым лі ва юць. 
На пра цы — пос пе хі ма іх вуч няў і іх за да-
валь нен не. Пры ват на — муж і дзе ці.

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

— Ка лі мой ву чань стаў лаў рэ а там дэ-
кла ма тар ска га кон кур су „Род нае сло ва” 
ў Бель ску-Пад ляш скім. Кож ная ўсмеш ка, 
удзяч насць дзя цей, гэ та так са ма цу доў-
ны ўспа мін.

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

— У ма ёй шко ле ня ма кла са бе ла ру скай 
мо вы. За нят кі пра хо дзяць у роз ных за лах, 
та му не бы ло ў мя не на цы я наль ных сім ва-
лаў. У шко ле іс нуе ку то чак — Рэ гі я наль ная 
із ба, дзе зна хо дзяц ца ар тэ фак ты бе ла ру-
скай куль ту ры — руч ні кі, ма кат кі, адзен не, 
хат нія пры ла ды. Із ба паў ста ла дзя ку ю чы 
баць кам і жы ха рам вё скі За лу кі.

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

— Па вод ле мя не бу ду чы ня бе ла ру саў 
бу дзе за ле жаць ад ма ла дых лю дзей і іх 
аду ка цыі.

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

Ма рыя ПА НА СЭ ВІЧ-ДУ БІЦ КАЯ на ра дзі ла ся ў Дуб ро ве-Бе ла стоц кай. 
За кон чы ла фі лію Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку па спе цы яль-
нас ці ру ская фі ла ло гія з бе ла ру скай мо вай, пас ля дып лом ныя кур сы 
— па па чат ко вым на ву чан ні, алі гаф рэ на пе да го гі цы і ін фар ма ты цы. 
У шко ле ў За лу ках пра цуе адзі нац ца ты год. Ця пер як на стаў ні ца ру-
скай мо вы, па чат ко ва га на ву чан ня і алі гаф рэ на пе да го гі кі, а ра ней, 
дзе вяць га доў, пра ца ва ла на стаў ні цай бе ла ру скай мо вы. Жы ве ў Бе-
ла сто ку з му жам, дач кой і сы нам.
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Ву лі цы 
ў паў з м ро ку
Не дзе ад 20 снеж ня гэ та га го да на 

ву лі цы ў Но вым Ляў ко ве На раў чан скай 
гмі ны Гай наў ска га па ве та за він ці лі но-
выя су пе рэ нер газ бе ра галь ныя элек т ра-
лям пач кі. Ця пер зі мо вым ім г лі стым доў-
гім ве ча рам яна па та нае ў паў з м ро ку. Та-
му яш чэ больш сум на і па ну ра ў вёс цы 
над Баб роў кай. Ноч чу ў Но вым Ляў ко ве 
як і ў ін шых на ва коль ных сё лах лям пач-
кі ву ліч на га элек т ра ас вят лен ня ўво гу ле 
не све цяць, бо іх вык лю ча юць. У кан цы 
но чы яны ко рат ка бліс нуць пас ля пя тай 
га дзі ны ра ні цы.

Ад на элек т ра лям пач ка на слу пе све-
ціць яс ней толь кі на скры жа ван ні ву ліц 
ва я вод скай № 687 з па вя то вай. Усе ін-
шыя як вы шэй а пі са на. На раў чан ская 
гмі на жы ве аш чад на. У тым вы пад ку 
яна праз мер на аш ча джае. У па пя рэд нія 
га ды, як я па мя таю, во сен ню і зі мой лям-
пач кі ву ліч на га элек т ра ас вят лен ня гэ так 
цьмя на як ця пер не га рэ лі. І не бы лі яны 
та ды та кія як за раз энер газ бе ра галь-
ныя. (яц)

Там, 
дзе быў скве рык
Па між чы гу нач ным вак за лам і ву лі-

цай Вар шаў скай у Гай наў цы быў за га-
ро джа ны пры го жы скве рык. Па мя таю 
яго з 1960 го да. Та ды тут рас лі перш-
на перш строй ныя вы со кія сос ны (га лі-
ны іх бы лі вы со ка-вы со ка пры са мым 
вяр ш ку), там-сям га лі на стыя ду бы ды 
на знач най плош чы пры пла тах вя лі кія 
ку сты бэ зу і яз мі ну.

Пры сця жын цы, якая бег ла це раз 
увесь скве рык, уз доўж ста я лі драў ля ныя 
ла вач кі. Бы ло ўтуль на. Тут збі ра ла ся мо-
ладзь з роз ных ба коў го ра да. У цёп лую 
па ру го да на воль най ад дрэў пля цоў цы 
па ся рэ дзі не скве ры ка юна кі гу ля лі ва-
лей бол.

З та го ча су мі ну ла шмат га доў. На-
ве даў я гай наў скі скве рык 11 снеж ня 
гэ та га го да. Ага ро джы ня ма. З зям лі 
і тра вы там-сям вы тыр ка ец ца бе тон ны 
пад му рак. Шы ро кая за раз да рож ка бя-
жыць наў ска сяк. У ра гу скве ры ка пры 
ву лі цы ста іць адзін ма гут ны і зда ра вен-
ны дуб. Ня ма за раз тых ко ліш ніх пры го-
жых ве лі зар ных со сен. З ад на го бо ку 
скве ры ка пры та і лі ся дзве са сон кі і не-
каль кі дуб коў. Ця пер па ча лі ся пе ра ме-
ны. Ка ля ко ліш ня га скве ры ка сё лет няй 
во сен ню па бу да ва лі больш су час ныя 
пу ці. Ма юць пус ціць па яз ды з Гай наў кі 
да Бель ска-Пад ляш ска га. (яц)

Ка ля дуй ма 
ра зам
16 сту дзе ня 2020 го да Гмін ны ася ро-

дак куль ту ры ў На раў цы Гай наў ска га па-
ве та тра ды цый на ўжо ла дзіць кон курс 
ка ля доў ш чы каў „Ка ля дуй ма ра зам”. Аг-
ляд пач нец ца а га дзі не 11-й у ГАК па ву лі-
цы Но вай, 3а.

Па дэ та лё вую ін фар ма цыю мож на 
паз ва ніць у ГАК у дні ад аў тор ка да су бо-
ты ў га дзі нах ад 10-й да 18-й на ну мар 
(85) 685 80 34. Ар га ні за тар сар дэч на зап-
ра шае ўсіх — дзя цей, мо ладзь і да рос-
лых — ах вот ных ка ля доў ш чы каў да ўдзе-
лу ў ме ра пры ем стве. Бя ры це з са бой 
гвяз ду (чым пры га жэй шую, тым уз на га-
ро да бу дзе леп шая), пры го жыя ка ляд кі 
ды доб ры на строй і пры яз джай це на аг-
ляд у На раў ку. Тут па ка ля дуй ма ра зам 
і Хры ста шчы ра прас лаў ляй ма. (яц)

Цар коў ны фэст св. Тэк лі ў Ку за ве 
ў 1962 ад зна чаў ся 7 каст рыч ні ка ў ня дзе-
лю. Тра ды цый на ў ся ле мо ладзь ар га ні-
за ва ла свя точ ную за ба ву. Тан ца валь ная 
ве ча ры на па чы на ла ся пры пер шых 
по цем ках. По бач мяс цо вай свят лі цы за-
га дзя збі ра ла ся мо ладзь з на ва коль ных 
вё сак. Мяс цо вая ка ва лер ка пры хо дзі ла 
кры ху паз ней, па коль кі пад т рым лі ва ла 
кам па нію пры ся мей ным за стол лі. Мы 
тра ды цый на на Тэк лю гас ця ва лі дзя-
дзеч ку Ра ма на, баць ка ва га бра та з Даб-
ры ва ды і цёт ку Ган ну. У рэ ван шы яны 
нас зап ра ша лі на Пя цён ку. З бра ту хай 
Вік та рам мы па кі да лі ся мей ных гас цей 
на ад вя чор ку і па да ва лі ся на за ба ву. 
Праз ад к ры тыя вок ны свят лі цы нес лі ся 
звон кія гу кі му зы кі. У пе ра пын ках дзяў-
ча ты за во дзі лі свой скія на пе вы. Ка лі 
гэ тыя сціх лі, дык да пя вун няў па ды шоў 
бра ту ха Вік тар і кі нуў у бок за пя ва лы, сім-
па тыч най блан дзін кі: «А мо б так на шу 
„рэк руц кую” зас пя ва лі?», і, не ча ка ю чы 
ад ка зу, за цяг нуў:

Пос лед ний ны неш ний де нё чек,
Гу ляю с ва ми я дру зья.
А зав т ра ра но чуть сви то чек
Зап ла чет вся моя сем ья.
Зап ла чет мать моя род ная,
Зап ла чет род ный мой отец,

Ещё зап ла чет до ро гая,
З ко то рой три го да гу лял.
Бы ва ла, с ве че ра да зор ки
Ле жу я в ми лой на гру дях,
Те перь за иг ра ют марш во ен ный,
Спе шу в ка зар му, ло жусь спать.
Ка зар ма бы ла хо лод ная,
Ло жусь на го ло му по лу.
Чу жая ма мень ка не ска жет:
— Вста вай, сы но чек, по сте лю.

Да кам па ніі спе ва коў да лу чы лі ся 
Вік та ра вы ка ле гі, пры зыў ні кі Коль ка 
Ан д руш каў і Фе дзя Мі ха лі шын. Ад пя вун-
няў па лач ку вя ду ча га пе ра няў Вік тар. 
Да лу чыў ся і я з ку заў скай ка ва лер кай. 
Па чаў ся кан цэрт па за яў ках. Мо ладзь 
упе ра меш ку вы кон ва ла пес ні „Рас п ра-
гай тэ хлоп ці ко ней”, „Шла дзе вэч ка до 
ля сэч ка”, „Ска кал ка зак че рез да лі ну” 
ды ін шыя. У гэ тых на пе вах рэй ва дзіў 
бра ту ха. У ду э це мы зас пя ва лі свае лю-
бі мыя „Рід на ма ты моя”, „Ва ся, Ва сі лёк” 
і „Ма ла дзёх ная”. А мо ла дзі пры бы ва ла. 
У не вя ліч кай свят лі цы ледзь змяш ча лі-
ся гос ці. Ста рэй шыя жан чы ны зай ма лі 
мес ца пад ад к ры ты мі вок на мі. Прый шлі 
з ці ка вас ці, каб пас ля пе ра га вор ваць хто 
з кім гу ляў, ці про ста „язы ком па ля паць”. 
Та кая ўжо бы ла звыч ка ку заў скіх ба бак. 
Муж чы ны не за ста ва лі ся зза ду. Куч ка 
ма ла да жо наў саб ра ла ся пры ўва ход ных 
дзвя рах і аб не чым тал ка ва лі. Не дзе пе-
рад вя чэ рай му зы кан ты зай г ра лі вальс 
„Амур скія хва лі”. Я пад няў ся на сцэ ну 
і за ка заў та нец для пры зыў ні коў: „Po bo-
ro wi tań czą”. Ні ко му ў дум цы не міль га-
ну ла, што ад гэ та га пач нец ца су мят ня, 
сап раў д ная біт ва. Не па спеў я са сцэ ны 
зыс ці, як по бач мя не пра су нуў ся ка рэн ка-

ва ты „за бі я ка” з Ча ром хі-Ся ла і звон кім 
го ла сам за я віў: «Вё ска Ча ром ха гу ляе!» 
Гэ та ўзбу да ра жы ла ку заў скіх ка ва ле раў. 
Пер шым па чаў Віць ка з ка зар мы. «Хто 
ты та кі, што ка ман ду еш на шай за ба-
вай?» і, нас ця ро жыў шы ся, пад сту піў да 
ча рам шу ка. Гэ ты без за пін кі грым ну Віць-
ку ў чэ рап. І па чаў ся ру ка паш ны бой. Ча-
рам шу кі, зу ха ва тыя хлоп цы, у шас ці дзя-
ся тых га дах бы лі вя до мы мі ў на ва кол лі 
за бі я ка мі. І тут ака за лі ся б пе ра мож ца мі, 
ка лі б не ку заў скія ма ла да жо ны. Па маг лі 
яны сва ёй ка ва лер цы. Лу пі лі ча рам шу-
коў без лі тас ці. Праз ад к ры тыя дзве ры 
свят лі цы па чуў ся дзі кі вок ліч: «Ра туй це, 
за бі ва юць!!!» Пра ско чыў я на га нак. У по-
цем ках уг ле дзеў Віць ку з ка зар мы, які 
зма гаў ся з рос лым ча рам шу ком. Гэ ты 
паз наў шы мя не, за га ла сіў: «Ра туй, Ва-
лодзь ка, я не ві на ва ты... У рэч ку цяг нуць, 
ута піць хо чуць». А ў свят лі цы доў жы ла-
ся біт ва. У ход пай ш лі крэс лы. Хто чым 
мог глу мі лі ча рам шу коў. Па мя таю, як 
мая школь ная сяб роў ка Лід ка сха пі ла 
са стол ка вяд ро з ва дою ды хлюс ну ла 
ў твар ча рам шу ку. Дзяў чы на да кан ца за-
ба вы скры ва ла ся, ба я ла ся пом сты.

У Ку за ве ча ром хаў скія за бі я кі ака-
за лі ся па бі ты мі. Ві ноў ні кам пры зна лі 
бра ту ху Вік та ра. У ар мію ад п раў ляў ся ён 
пе рад Пак ро вай. Пра во дзі ла мо ладзь 
з му зы кан там. Ча рам шу кі збі ра лі ся даць 
яму луп цоў ку на стан цыі. Мне ра ней аб 
гэ тым да ка за лі. Усё абыш ло ся спа кой-
на, бо за па рад кам на гля да ла мі лі цыя. 
За ста ла ся ад но ў па мя ці — скан даль ная 
за ба ва з на го ды ку заў ска га фэ сту св. ве-
лі ка му ча ні цы Тэк лі.

(пра цяг бу дзе)

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Ку заў скі ўспа мін (8)

Бел-бел ту рызм
Дэ ле га цыя з Бе ла ру сі 10 снеж ня па бы ва ла ў Бе ла сто ку ў Мар шал коў скай 

уп ра ве Пад ляш ска га ва я вод ства на су стрэ чы на тэ му поль ска-бе ла ру ска га 
су пра цоў ні цтва ў сфе ры ту рыз му і між на род на га пра соў ван ня. У ёй пры ня лі 
ўдзел ся род ін шых бе ла ру скія прад п ры маль ні кі ту ры стыч най га лі ны, на мес-
нік мі ніст ра спор ту і ту рыз му Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі ха іл Пар т ной, ге не раль-
ная кон сул РБ у Бе ла сто ку Ала Фё да ра ва, а з поль ска га бо ку — на мес нік 
мі ніст ра Ро берт Кшыш таф На віц кі з Мі ні стэр ства раз віц ця. Са ма кі ра ван не 
Пад ляш ска га ва я вод ства прад стаў ляў на мес нік мар шал ка Ста ніс лаў Дэ рэ-
гай ла, чле ны ўпра вы Вес ла ва Бур нос і Ма рэк Ма лі ноў скі. Ві та ю чы гас цей, 
мар ша лак Дэ рэ гай ла пад к рэс ліў, што поль ска-бе ла ру скія ту ры стыч ныя пра-
ек ты з’яў ля юц ца вель мі важ ным эле мен там з пун к ту гле джан ня раз віц ця 
эка но мі кі на ша га рэ гі ё на. Яны так са ма вы кон ва юць знач ную гра мад скую 
фун к цыю — аб’ яд ноў ва юць жы ха роў па меж ных тэ ры то рый. Аб ін тэг ра цый-
ным ас пек це вы ка заў ся і на мес нік мі ніст ра Мі ха іл Пар т ной, які за я віў пра 
га тоў насць ар га ні за ваць поль ска-бе ла ру скія спар тыў ныя ме ра пры ем ствы.

Як пад к рэс лі ва ла ся, гра мад ская ін тэг ра цыя — пер шы крок да раз віц ця 
ту рыз му, які, дзя ку ю чы каш тоў нас ці па меж ных тэ ры то рый як з поль ска-
га, так і з бе ла ру ска га бо ку, мо жа стаць знач най га лі най эка но мі кі.

Ві цэ-мі ністр На віц кі ад зна чыў, што для пра соў ван ня са мых вя лі кіх ту-
ры стыч ных сла ву тас цей не аб ход на рас па чаць су мес ныя дзе ян ні: „Гэ та 
вель мі важ ны эле мент для пры цяг нен ня ту ры стаў”. Бы лі так са ма аб мер-
ка ва ны пы тан ні аб адап та цыі іс ну ю чых поль ска-бе ла ру скіх па меж ных 
пе ра хо даў для пе шых і ве ла сі пед ных пе ра хо даў, а так са ма пра ства рэн не 
но вых — важ ных для ту рыз му.

Су стрэ ча ў Мар шал коў скай уп ра ве — адзін з пун к таў ча ты рох дзён на-
га на ву чаль на га ві зі ту прад стаў ні коў бе ла ру скай ту ры стыч най га лі ны 
ў Пад ляш скім ва я вод стве. Гос ці з-за ўсход няй мя жы ме лі маг чы масць 
да ве дац ца пра ту ры стыч ныя каш тоў нас ці Пад ляш ша, на ве да лі аг ра гас па-
дар кі, су стра ка лі ся з прад стаў ні ка мі мяс цо вых ор га наў ула ды і прад п ры-
маль ні ка мі ту ры стыч най га лі ны Пад ляш ша. (лук)

Су поль ныя пра ек ты
Прай ш лі се мі на ры ў Грод не з прад стаў ні ка мі Бе-

ла стоц ка га па ве та. У рам ках пра ек та, які рэ а лі зу-
ец ца су мес на з пар т нё ра мі з Грод на і Га ра доц кай 
гмі ны, бу дуць ад ноў ле ны два ўчаст кі да рог у Бе ла-
стоц кім па ве це і ад на да ро га з бе ла ру ска га бо ку.

З лю та га 2019 го да Бе ла стоц кі па вет ра зам 
з Га ра доц кай гмі най і Гро дзен скім ра ён ным 
вы ка наў чым ка мі тэ там і га рад скім пра ек т на-ра-
мон т ным і бу даў ні чым прад п ры ем ствам „Грод на-
аб л даст рой” у Грод не рэ а лі зуе пра ект пад наз вай 
„Тран с г ра ніч ная сет ка для ўстой лі ва га ўпраў лен ня 
тран с пар там” з Пра гра мы тран с г ра ніч на га су пра-
цоў ні цтва PL-BY-UA на 2014-2020 га ды.

У ад па вед нас ці са зда гад ка мі пра ек та ў Грод не, 
се мі на ры прай ш лі пад наз вай „Тран с г ра ніч ная па-
лі ты ка ўстой лі ва га тран с пар ту”. З поль ска га бо ку 
ўдзель ні ча лі прад стаў ні кі Бе ла стоц ка га па ве та на 
ча ле са ста ра стам Янам Ба ляс ла вам Пэр коў скім, 
Па вя то вай уп ра вы да рож на га ру ху ў Бе ла сто ку і Га-
ра доц кай гмі ны.

Удзель ні кі прад ста ві лі кан цэп цыі ўстой лі ва га 
тран с пар ту ў поль ска-бе ла ру скай па меж най зо не, 
каб эфек тыў на вы ка ры стоў ваць тран зіт ны па тэн-
цы ял абедз вюх кра ін. Не да стат ко вая да рож ная 
су вязь пе раш ка джае прыг ра ніч ным кан так там, 
аб ця жар вае тран зіт ны рух і ад па вед на зні жае пры-
ваб насць для ін ве ста раў, а так са ма ту ры стаў.

„Мы ра ды, што ў нас ёсць та кі пар т нёр, як Гро-
дзен ская воб ласць, з якой мы мо жам ра біць ін-
ве сты цыі. Мы спа дзя ем ся, што ў бу ду чы ні та кіх 
пра ек таў бу дзе яш чэ больш, і мы зной дзем да дат-
ко вую агуль ную мо ву, якая звя жа Гро дзен скую 
воб ласць з Бе ла стоц кім па ве там”, — ска заў ста ра-
ста Ян Пэр коў скі.

У рам ках пра ек та да кан ца 2020 го да на поль-
скім ба ку бу дуць раз бу доў вац ца на ступ ныя да ро гі: 
Крын кі — Кру шы ня ны — Лу жа ны — Баб роў ні кі, на 
ўчаст ку ад мя жы з Са коль скім па ве там да Баб роў-
нік (агуль най пра цяг лас цю 4 км 790 м) і му ні цы-
паль ная да ро га ў Баб роў ні ках (агуль най даў жы-
нёй 466 м). З бе ла ру ска га бо ку гэ та бу дзе да ро га 
Свяцк — Ва сі ле ві чы — Аста ша — Ка дыш (агуль най 
даў жы нёй 6 км і 500 м).

(лук)
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v Ці Вы пом ні це сва іх дзя доў?

— Ма ці Вар ва ра, у дзя во цтве Пет ру-
чук, са Шчы тоў-Дзен ця ло ва. Баць ка 
Гаў ры іл Шым чук меў трох бра тоў, з якіх 
адзін, Ко ля, вы е хаў за пра цай у Ар ген ці-
ну і там астаў ся. Баць ка па мёр, ка лі мне 
бы ло 11 га доў.

v Як у Шчы тах бы ло ў час Дру гой су-
свет най вай ны?

— У па чат ку вай ны са ве таў з нем ца мі 
ў на шай сям’і ўсё зга рэ ла. Ра сказ ва ла ма-
ці: еха ла са вец кая раз вед ка ма та цык лам 
з Ор лі праз Шчы ты пад ша шу. А на ша шы 
ста яў эша лон ня мец ка га вой ска. То па-
ча лі стра ляць за паль ны мі сна ра да мі па 
вёс цы. І ў нас усё зга рэ ла, на ват тыч ка 
і нак рыў ка на студ ні; стоўб астаў ся.

У су сед нюю вё ску На вад во ры пры хо-
дзіў ноч чу ней кі Жорж. У Збу чы быў сол-
тыс, які да но сіў нем цам. Да ла жыў, што 
два бра ты Ка ча ноў скія ма юць су вязь 
з пар ты за на мі. Пры е ха лі з Ор лі жан да ры 
і іх зам к ну лі ў хат цы на ра гу. Піль на ваў 
жан дар. Адзін з бра тоў па пра сіў жан да-
ра, каб пас ла біў яму кай да ны. І выр ваў-
ся, за браў руж жо, але жан дар яго пе ра-
ка наў, каб руж жо ад даў. І абод вух бра тоў 
заст рэ лі лі; па ха ва лі на мо гіл ках.

Пра тое зда рэн не так у 1997 го дзе 
ра сказ ва ла мне Зі на і да Ня дзель ская, 
у дзя во цтве Ка рач, з Ор лі (26.11.1916-
07.02.2001), сва яч ка за бі тых: «Ма іх бліз-
кіх сва я коў, два іх бра тоў Ка ча ноў скіх, 
за бі лі ў Шчы тах нем цы не вя до ма за што. 
Па ха ва лі іх у Шчы тах. То іх няя ма ці з та-
го ўся го моц на зах ва рэ ла, раз г ра ба ла 
ма гі лу. Што ве чар з кож най ву лі цы нем-
цы выз на ча лі пат руль для піль на ван ня 
ад пар ты за наў. Ка лі прый шлі ру скія, то 
ў Шчы тах зра бі лі ім на ма гіль нік».

v У Шчы тах жыў жыд.

— Тут, дзе на ша ўла дан не, жыў жыд 
Фай бель. На ра гу ву лі цы, дзе паз ней бы-
ло па жар нае дэ по, меў кар ч му. Меў дач-
ку Мэй ту. Пас ля вай ны Мэй та на ве да ла 
Шчы ты, раз маў ля ла з ма ёй ма ці Вар ва-
рай. У час вай ны, пад ня мец кай аку па цы-
яй, уцяк ла ў Ра сію. Уця ка лі ноч чу, а дня-
мі пры хо дзі ла ся на ча ваць на баг нах, аж 
яе зла ві лі. Тлу ма чы ла ім, што ме ла тут, 
у Шчы тах, кан так ты з пар ты за на мі. То ча-
го ж ты ўця ка ла, ска за лі ёй, трэ ба бы ло 
да лей дзей ні чаць на той тэ ры то рыі. Ка лі 
пры е ха ла ў Шчы ты і па ба чы ла, што ўсё 
іх няе тут спа ле на, яна ца ла ва ла зям лю, 
як па па, і ка за ла: „Тут мая ра дзі ма”.

v Ва ша аду ка цыя, пер шая пра ца...

— У 1946 го дзе пай шоў у шко лу ў Шчы-
тах. У шко лу бе гаў ба са нож, бо ў вай ну 
ў нас усё зга рэ ла. Тут за кон чыў ча ты ры 
кла сы. Пас ля, ка лі брат за ра біў на ра бо-
тах у Гдань ску, ку піў ро вар. І я ро ва рам 
ез дзіў у шко лу ў Ор лю, у 5-7 кла сы. Кі-
раў ні ком шко лы быў Лаш ке віч, ву чыў 
Нэ стэ ро віч.

У пад ста воў цы бра лі нас у СП (Służ ba 
Pol s ce) на не каль кі тыд няў. Бра лі ў Оль-
ш тын скае, у пэ ге э ры, на жні ва; сол тыс 
выз на чаў. Нас бы ло ча ты рох бра тоў, то 
ад на го бра лі.

Пас ля пад ста воў кі за пі саў ся ў Бел лі-
цэй у Бель ску, па Ві даў скай. Ды рэк та рам 
быў Ка сты цэ віч, ка ле га май го баць кі. Да-
яз джаў я ў шко лу на ро ва ры, але толь кі 

праз два ме ся цы. У шко ле ска за лі, што 
ка лі хтось ці не дае ра ды, то ў Гай наў цы 
вя дзе на бор праф ву чы ліш ча. І я па ехаў 
у Гай наў ку, у двух га до вую ста ляр скую.

Пас ля за кан чэн ня шко лы дэ ле га ва-
лі нас у Ні дзі цу. Па е ха лі ту ды хлоп цы 
з Ор лі, з Ру ду таў — Ба хэ нэк, з Ка ша лёў 
— Па вел Хур са. Не ка то рыя пас ля там па-
жа ні лі ся. Я ту ды не па ехаў.

Пас ля шко лы да яз джаў на пра цу 
ў Бельск, у ста ляр ню. Але бы ло цяж ка. 
І адзін зна ё мы з праў лен ня пор та ў Шчэ-
ці не за пра сіў мя не ту ды на пра цу. Бы ла 
там цяж кая пра ца. Мяш кі шы тыя з кра пі-
вы і па сто кі ла гра маў ры су. Трэ ба бы ло 
на сіць на спі не ў ва го ны. Пра ца ваў там 
тры ме ся цы, бо ат ры маў пісь мо з до му, 
што ма ці вель мі па ка ле чы ла на гу сяр-
пом. Му сіў вяр тац ца на гас па дар ку; быў 
гэ та 1952 або 1953 год.

v А ці бы лі Вы ў вой ску?

— Прыз ва лі на два га ды ў Дэм бі цу 
ў са пёр ную часць, у школь ны ўзвод. 
Ат ры маў кап ра ля, да лі дру жы ну з ся мі 
жаў не раў.

v Ці ў вой ску бы ла маг чы масць раз-
маў ляць па-свой му?

— Не, увесь час па-поль ску. Ра зам 
у вой ску бы лі Ста сек Сар нац кі і Ры сек 
Збі тоў скі з Бель ска, Мі ка лай Грыц і Вік-
тар Ляў чук з Гай наў кі.

v Ці бра лі Вас у за пас?

— Адзін раз прыз ва лі на два ме ся цы 
ў Оль ш тын, во зе ра Длу ге, там бы ла на-
ша часць.

v Ці ў Шчы тах быў кал гас? Ка лі ў 
вас за вя лі элек т ра ток?

— У Шчы тах не бы ло, а быў у Кры вой. 
Ха дзі лі, каб лю дзі за піс ва лі ся, але ў нас 
не бы ло ах вот ных. Кож ны ад да ваў пе ра-
ва гу пра цы на сва ёй зям лі. Элек т ра ток 
у ха ты пра вя лі ў 1952 або ў 1955 го дзе.

v Ва ша пры ват нае жыц цё?

— Ажа ніў ся ў 1966 го дзе, жон ка Зі на, 
у дзя во цтве Ша ра ла, са Шчы тоў. Шлюб 
бра лі 4 чэр ве ня ў па ня дзе лак. У нас дзве 
дач кі. Най ста рэй шы ўнук мае 26 га доў, 
най ма лод шы — адзі нац цаць.

v Ва ша пра фе сій ная пра ца?

— Быў пра даў цом у кра ме ў Шчы тах. 
Та ды прэ за сам ПЗГС у Бель ску быў Кар-
ні люк, а ў Ор лі прэ за сам ГСу быў Бур ке-
віч. Па ба чы лі, што та кі энер гіч ны хло пец 
— і ўзя лі мя не ў Ор лю.

У ар лян скім ГСе быў я спа чат ку ар га-
ні за та рам сель ска гас па дар чай аб с лу гі. 
Сель скай гас па дар кай зай маў ся прэ зас 
Ле меш з Ка ша лёў, га лоў ны прэ зас Бур-
ке віч быў з Пар ца ва, а га лоў ным кні га во-
дам бы ла Лі да Ва сі люк.

Пас ля ўзя лі мя не на пра даў ца ў жа лез-
ную кра му, у якой ра ней пра да ваў Кар-
зун з Ка ша лёў. Ез дзіў я так са ма па алі ву 
і бен зін у ЦПН у Бе ла сто ку, пры во зіў 
дзве боч кі — так прэ за сы за гад ва лі.

Ез дзіў так са ма ў Гай наў ку на Гор нае 
ў ап то вы склад. Лю дзі пат ра ба ва лі бон-
дар кі... Спяр ша за яз джаў на „ста рую” мя-
сар ню ў Ор лі да кі раў ні ка Аляк сан д ра Са-
віц ка га па за ку ску — да ваў мне каў ба су: 
„Ма еш, хай хлоп цы ядуць”, — ка заў. І ка лі 
за ехаў у ап то вы склад, па ка заў паў літ-
роў ку і за ку ску, то яны мне да ва лі поў на, 
коль кі хо чаш. Лю дзі бра лі бон дар ку на 
скля пен ні, бон дар — на аб ру чы для бо-
чак. Па яў ля ла ся праб ле ма з про да жам 
бон дар кі, бо не ха па ла, а лю дзі пха лі ся.

Пра ца ваў пра даў цом 
і на гас па дар цы

Раз мо ва з Ва сі лём ШЫМ ЧУ КОМ, 1935 го да на ра джэн ня са Шчы тоў-Дзен ця ло ва ў Ар лян скай гмі не.

Прэ за сы мя ня лі ся. Бур ке віч ады шоў 
у Бельск і вёў па пя ро вы ма га зін. Вы-
бра лі Влад ка Які мо ві ча, пас ля То лі ка 
Адзі е ві ча, сель скім быў Ко ля Яры мо віч, 
а по тым Фе да ро віч.

Быў я пра даў цом і ў ін шых кра мах. 
Пра да ваў тэ ле ві за ры, якія пры во зіў 
з Лап. Пра да ваў абу так у не вя лі кай кра-
ме, якую па бу да ва лі з драў ля ных эле мен-
таў на ра гу пар ку ад цар к вы.

v У па чат ку 1980-х га доў раз бу да-
ва лі ар лян скі ГС па ву лі цы Ажэш кі. Вы 
там бы лі кла даў ш чы ком.

— Выс ла лі мя не на два тыд ні на абу-
чэн не ў Бжэг у Аполь скім ва я вод стве. 
І пас ля да лі ў Ор лі збож жа вы склад. Да 
мя не быў там Ко ля Ку ба еў скі, Ко ля Ле-
меш. Пры маў збож жа, рапс, на сен не лё-
ну, га рох, буль бу. Пас ля за каз ва лі са ма-
хо ды з СТВ і буль бу ва зі лі ў Се мя ноў ку, 
ад туль вы сы ла лі ў СССР.

v За пы таю яш чэ, як па мя ня лі ся лю-
дзі: якія бы лі ка лісь, а якія за раз?

— Ка лісь, пас ля вай ны, лю дзі ні чо га 
не ве да лі, толь кі ў по ле і ка роў га ня лі. 
Я так са ма ўзяў у Ор лі пяць гек та раў па-
шы для ка роў; меў ча ты ры шту кі. Аб га ра-
дзіў, то мне раз га ра дзі лі, бо там леп шая 
тра ва.

На гэ тай ву лі цы, дзе я за раз, то толь кі 
я адзін „дзя жу ру”. По бач, на дру гой ву лі-
цы, кры ху больш лю дзей жы ве. Пры ез-
джыя куп ля юць ха ты і да ста рой драў ля-
най да бу доў ва юць му ра ва ную, раз бу доў-
ва юць. Але па ста ян на тут не жы вуць.

v Дзя кую за раз мо ву.

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

 Ва сіль і Зі на Шым чу кі
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 52-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 12 студзеня 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Што па ся рэ дзі не 
Бель ска ста іць?
(пад каз ка: неш та мяк кае!)

Ад каз на за гад ку № 48: год.  
Уз на га ро ды — бе ла ру скія нак лей кі — вый-

г ра лі Ан д рэй Бон да, Ма тэ вуш Пань коў скі, Мі-
ко ла Пра ка пюк з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 

ў Бе ла сто ку, Оля Ма дзэ леў ская, Юля Дэр пень-
ская з Нар вы. Він шу ем!

    
Марта ДРАЗДОЎСКАЯ
Міхалова

Палатно
Ноччу, калі сонца  схаваецца,
Мастак углядаецца,
У гэты час можна пабачыць 

усё бліжэй,
На чорным палатне мастак 

малюе белыя кропкі,
Кропкі складаюць 

розныя ўзоры,
Былі як сабака ці кот,
Нават як робат,
Мастак пацягнуў коскі,
Гэта статак коней прыпамінае,
Усё гэта цікавы вобраз 

напамінае,
Але раптам усё панікла,
Палатно знікла,
Памянялася на белае,
А я пайшла далей.

    
Магдлена ДРАЗДОЎСКАЯ
Міхалова

Успамін
Прыйдзі, адчыні мой свет
Прыйдзі, усярэдзіне сон 

салодкі чакае
З клеткі, якая нас трымае, 

уцячы час.
Гэтыя прошлыя дні,
Якія мы разам правялі, 
Блякнуць у маіх успамінах.
Не хачу траціць прасякнутай 

страхам часткі сябе,
Не магу ашукаць лёсу.
Але не толькі я адна...

Мар та і Маг да Драз доў скія за-
ва я ва лі га лоў ныя пры зы «Дэ-
бю ту». Мар та — лаў рэ ат ка 
пер ша га мес ца, Маг да за ва я ва ла 
трэ цяе мес ца. Дзяў ча ты, ву ча ні-
цы сё ма га кла са ПШ у Мі ха ло ве. 
Яны род ныя сё стры-бліз нюч кі.

Зор ка: — Як вы пры ду ма лі свае 
вер шы? 

Мар та: — Най боль шая тут за слу-
га па ні Эмі ліі. Яна пра па на ва ла 
нам тэ мы і цэ лы час бы ла для 
нас ін с пі ра цы яй. А мы пад ня лі 
вык лік і пры сту пі лі да кон кур су.

Зор ка: — А як вы гля да ла гэ тая ін-
с пі ра цыя?

Мар та: — На ўро ках бе ла ру скай 
мо вы па ні Эмі лія чы тае нам 
пры го жыя вер шы і апа вя дан ні. 
Та ды слу ха ем і ду ма ем пра тое, 
што па доб нае з та бой зда ры ла ся 
ў жыц ці. Ду ма еш, а пас ля пе ра-
но сіш усё гэ та на па пе ру...

Маг да: — На стаў ні ца да па ма гае 
не толь кі нам вы я віць дум кі 
па-бе ла ру ску, яна пра вя рае вер-
шы. Пра віць па мыл кі і гэ та да-
дае ўпэў не нас ці.

Зор ка: — Коль кі ча су вы ву ча е це 
бе ла ру скую мо ву?

Маг да: — Ужо... з чац вёр та га 
кла са.

Мар та: — І ўжо чац вёр ты раз 
пры ма ем удзел у кон кур се «Дэ-
бют». Але ра ней у нас не бы ло 
та кіх вя лі кіх уз на га род, толь кі 
вы лу чэн ні.

Маг да: — Для нас гэ та ўсё не ча-
ка на. Гэ ты пос пех ас ме ліць нас 
раз ві ваць па сію і да лей пры маць 
удзел у бе ла ру скіх кон кур сах.

Зор ка: — Вы та кія асоб ныя, не па-
доб ныя на ся бе. Ці ў вас так са ма 
роз ныя за ці каў лен ні?

Мар та: — Я люб лю гля дзець тэ-
ле се ры я лы і люб лю ма ля ваць.

Маг да: — А я люб лю ко ней 
і люб лю ры са ваць.

Зор ка: — У вас свае ко ні?

Маг да: — Не, я ез джу ў пад мі-

ха лоў скія Пянь кі, дзе кон ская 
стад ні на. Там не толь кі ву чу ся 
яз ды, але як зай мац ца конь мі.

Зор ка: — Уме еш ужо да мо віц ца 
з ка нём без слоў?

Маг да: — О, гэ та фан та стыч ны 
ўрок жыц ця. Каб доб ра ез дзіць, 
трэ ба ра зу мець свай го ка ня, 
апе ка вац ца ім. Кан такт з ка нём 
вель мі рэ ляк суе, вяр тае доб ры 
на строй. Ду маю на ват пра пра-
фе сію кон ска га ве тэ ры на ра.

Мар та: — А мя не больш цяг не 
ў бок лі та ра ту ры і ма ста цтва.

Зор ка: — Вы ўжо ў та кім уз рос це, 
ка лі па чы на юць за хап ляць хлоп-
цы. Гэ тае за хап лен не ад чу ва ец ца 
ў вер шах. Вы ха це лі б пра чы таць 
свае вер шы хлоп цам?

Ра зам: — О, не бар дзо!!! 

Зор ка: — А што — яны ўсе фут ба-
лі сты?

Мар та: — Мо жа не ка то рыя і па-
ці ка ві лі ся б на шы мі вер ша мі. 
Мо жа вар та пра гэ та па ду маць 
і вы сту піць у час школь на га свя-
та...

Зор ка: — Ра зам з ва мі ў Бе ла сток 
пры е ха ла ма ма. Хто най больш 
хва ля ваў ся з ва шай трой цы?

Маг да і Мар та: — Ма ма, вя до-
ма, ма ма! Ну мы так са ма ме лі 
трэ му. Ба я лі ся вый с ці на сцэ ну 
і пра чы таць вер шы. Але ця пер 
з вя лі кай лю боўю ду ма ем пра бе-
ла ру скую мо ву і на шу па ню Эмі-
лію. Гэ та яна вы ча ра ва ла гэ ты 
вя лі кі пос пех.

Фо та: Ган ны Кан д ра цюк 

Гэ ты пос пех ас ме ліць нас раз ві ваць па сію...

Мар та і Маг да з мамай

Пераможцы (справа) Мар та і Маг да 
Драз доў скія, Алівія Казёл, Дар’юш 

Жукоўскі, Вера Русіновіч 
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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 № 48-2019: 
Гас па ды ня, фі зік, вяр ба, це ла, сто, ігол ка, 

гук, шаг, каш тан, сто. Ша фа, сук, га зет ка, сук, 
ці ша, ве ган, ды я лог, кот, яга да.

Уз на га ро ды, мар ке ры для вы лу чэн ня тэк-
стаў (zak reś la cze), вый г ра лі Якуб Аме ля нюк, 
Са фія Пле ва з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
ў Бе ла сто ку, Та маш Ваў ра нюк з Нар вы, Грэ та 
Та ма ля з Мі ха ло ва, На тал ля Кін дзюк з На раў-
кі, Вік то рыя За леў ская з Ор лі. Він шу ем!

Карп і яго жыц цё

Карп нез вы чай ная ры ба. На во лі ён жы ве да 30-35 га доў і мо жа да сяг нуць 
ва гу да 20 кі ла гра маў. Праў да, яго рост спы ня ец ца ў 7-8 га доў, зна чыць 
ас ноў ны пры рост ва гі ад бы ва ец ца ў пер шую чвэрць жыц ця. Вяс ной і ў па-
чат ку ле та ён з’я дае па раст кі ча ро ту, мя чэў ні ку і ін шых вод ных рас лін. Яго 
пры сут насць спры яе чыс ці ні рэк, азё раў, ва да ё маў.

Сён ня пра па ну ем вам раз ма ля ваць кар па з бе ла ру скім ар на мен там, па вод-
ле мен скай ма стач кі А. Ша ма ко вай. Узор мож на пе ра нес ці на ці шот ку, або 
па лат ня ны па ке цік.

Зор ка 

У ка ляд ны пе ры яд дзя сят кі ра зоў чу ем сло ва 
«карп». З гэ тай ры бы ўсё час цей рых ту ем ка ляд-
ную стра ву. Дзе ля ку лі на рыі ка ры ста ем ся най-
перш ры бай са штуч най га доў лі.

Сён ня пра па ну ем вам гля нуць на кап ра інакш 
чым во кам спа жыў ца.

Зя лё ны ко лер бе ла ру сы ўспры-
ма лі два і ста. Ён аба зна чаў ле та 
— сім вал жыц цяз доль нас ці і, ад-
на ча со ва, па сіў нас ці — смерць. 
З зе лен ню спа лу ча лі пры ход 
вяс ны. Зя лё ны вяс но вы сад 
— сім вал ма ла дос ці, жыц ця, ак-
тыў нас ці.

У на ро дзе іс на ва лі прык ме ты, 
звя за ныя з зя лё ным ко ле рам. 
На пры клад, ка лі птуш ка па чы-
на ла ку ка ваць «на зя лё ным 
лу зе», ча ка лі доб ра га ўра джаю 
збож жа.

Па коль кі зе ля ні на вы хо дзі ла 
з зям лі, лю дзі ве ры лі, што яна 
дач ка — па дзя мель на га све ту 
і на ват ня чы стай сі лы. Лю дзі ве-
ры лі, што зя лё ныя ва ла сы і во-
чы ме лі ле са вік, ру сал кі і ва дзя-
нік. Апош ні ўвесь быў зя лё на га 
ко ле ру і з зя лё най ба ра дой.

Зя лё ны ко лер у за мо вах мог 
быць ат ры бу там пры ро ды ці 
ня бес най пра сто ры, у якой па-
на ва ла ня чы стая сі ла. Зна ха ры 
пры піс ва лі зя лё ны ко лер мес-
цам, ку ды ад сы ла лі хва ро бы (на-
пры клад на зя лё ны луг).

Знач ную ро лю адыг ры ва ла зе-
ля ні на пад час вяс но вых і лет ніх 
аб ра даў і свя точ ных па хо даў пе-

ра ап ра ну тых лю дзей. На Пад-
ляш шы пад Трой цу ва дзі лі 
«Куст». Гэ та бы ла ап ра ну тая 
ў зя лё ныя га лін кі клё ну дзяў-
чы на — сім вал вяс ны і ўра-
джаю. Яе пры ход у двор меў 
па жа даль ны ха рак тар — як 
за раз ка ля да ван не. Гру па, 
якая ва дзі ла «Куст», спя ва-
ла гас па да ру пес ні, што ме ла 

нак лі каць пры бы так у ха це.
Зе ля ні най аз даб ля лі жы вё лу, ка лі пер шы раз вы-

га ня лі яе на па пас. Так са ма на Трой цу аз даб ля лі 
ха ты і ва ро ты зе ля ні най. Зя лё ныя рас лі ны лі чы лі 
срод кам су праць су ро каў, ча раў і ня чы стай сі лы. 
Біц цё зя лё най га лін кай чле наў сям’і і жы вё лы 
(у нас гэ та прак ты ка ва лі на Вер б ні цу), лі чы лі доб-

рым срод кам су праць хва роб і для на дан ня ба-
дзё рас ці.

На пад ляш скім вя сел лі ўпры гож ва лі не за-
муж ніх ка ва ле раў бан ці ка мі з га лін кай веч на зя-
лё на га ас па ра гу су або бар вен ку. Гэ ты мі рас лі на-
мі аз даб ля лі шлюб ны руч ні чок або па ла цен ца, 
а так са ма ка ра вай і ха ту знут ры. Вя до ма, без 
гэ та га ко ле ру не мог абыс ці ся шлюб ны вя нок 
ма ла дой.

Пры ва раж бе, ка лі ў ва ду ста ві лі за га дзя зрэ-
за ныя га лін кі, а на іх сво е ча со ва з’яў ля лі ся 
зя лё ныя лі сточ кі і доў га за хоў ва лі све жасць рас-
лін, то гэ та лі чы лі доб рай прык ме тай — што 
ўсё бу дзе доб ра.

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

Śmietana
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Ге не тыч ны ал фа віт
Ч а с т  к а  9Тут яна па мы ля ла ся. Што там той 

аб лез лы кот са сва ёй смя та най 
ня выз на ча най тлу стас ці. Смех 
у па раў нан ні з гэ тым ша лё ным ха-

цен нем. Яно ж не столь кі фі зіч нае, коль кі 
ам бі цый нае. Ну, як жа так! Ён жа яе ка хае! 
Ска заў, што жэ ніц ца! Па а бя цаў! Што яна 
ад яго яш чэ хо ча па чуць?! Што гэ та яна 
пры дур ва ец ца?! Ла ма ец ца тут як... Эх! Ну, 
якой трас цы ёй яш чэ трэ ба?!

Ла ска вае со ней ка пра цяг ва ла ўсмі хац-
ца за ка ха ным цяп лом ра ніш ніх пром няў. 
Лёг кі за ход ні вет рык аб ды маў іх за пле чы, 
за кід ваў доў гія дзя во чыя ва ла сы, якія зі ха-
це лі на сон цы, пра ма хлоп цу на вус ны. Гэ та 
яго яш чэ больш бу да ра жы ла, уз бу джа ла 
і крыў дзі ла да слёз. Ну, як жа так?! Гэ та ж 
усё ўжо яго нае, як куп ле ныя па заў чо ра на 
рын ку ча ра ві кі! Дык ча му нель га гэ тым ка-
ры стац ца да ней ка га там вя сел ля, якое ра-
на ці поз на і так бу дзе... Вось буль бу вы ка-
па юць, бу ра кі па ця рэ бяць, ка пу сту на шын-
ку юць, са ло му на рых ту юць, тэх ні ку да зі мы 
пад рых ту юць — і та ды мож на вя сел лем 
за няц ца. Уся му свой час, так бы мо віць.

Але ж як бу дзе со рам на, ка лі яна аж но 
да вя сел ля не пад па рад ку ец ца яму... Со-
рам на пе рад сяб ра мі, пе рад са мім са бой, 
пе рад усі мі... Бу дзе та ды ён ся дзець на 
тым вя сел лі як у пор т кі нак лаў шы. Што ён 
за муж чы на та кі, ка лі не змо жа пад па рад-
ка ваць са бе ба бу? Пры чым ка ха ную ба бу! 
Сваю ба бу! Сваю ўлас ную! Ну, гэ та ні ў якія 
ва ро ты не ле зе!

— Дык да сі ці не? — па ста віў ён пы тан-
не ру бам.

Дзяў чы на ба чы ла, што хло пец не на 
жарт ра зы шоў ся. Пад няў ся, што свін ня на 
гу кі. Гі люе, як па ку са ная авад ня мі ка ро ва. 
На смя рот ны бой ідуць не так знер ва ва на 
і ра шу ча. Тут трэ ба вы вер нуц ца на вон кі 
і пе рак ру ціц ца на пу пе, каб і сва іх па зі цый 
не здаць, і яго не ўзла ваць да мак сі маль-
най ры сы.

— Ну, прый дзец ца, як ты так на стой ва-
еш, што за біць мо жаш, — пра ле пя та ла яна 
няў пэў не ным го ла сам.

— Ну, дык да вай, — аб на дзе іў ся той.

— Прый дзец ца, але не за раз, — ні бы та 
вы лі ла яна на яго цэ бар ха лод най ва ды. 
— Не час яш чэ!

Бла кіт нае не ба ад люст роў ва ла ся ў чы-
стай ва дзе ра чул кі і пяш чот на це шы ла ся 
з няст рым ных жар с цяў, дзі ця чых крыў даў 
і ін шых, знач на больш вя лі кіх, глы бо кіх 
і важ ных па чуц цяў за ка ха ных. А во ды са-
мой ра чул кі плы лі ці хень ка-ці хень ка, як па 
не бе, каб ані вод ным не ас ця рож ным гу кам 
не пе раш ко дзіць ім.

— Ды мя не гэ та за дзяў ба ла! — рап там 
вык рык нуў без на дзей на за ка ха ны так 
гуч на, што ледзь ве, як ды на мі там, не паг-
лу шыў ры бу.

І ўсха піў ся з мес ца.

— Коль кі ж мож на? — ма ха нуў ён злос-
на пін жак у тра ву. — Гэ та не нар маль на, 
ка лі двое за ка ха ных лю дзей не спяць 
ра зам.

Ра ка ста ла яш чэ ці шэй шай. Як на па-
ло ха ла ся ўсё ад но. Плынь за па во лі ла ся. 
Ры бы то і так маў ча лі, а за раз і ру хац ца 
пе ра ста лі.

— Гэ та не нар маль на, ка лі яны спяць да 
шлю бу! — ста я ла на сва ім Але на.

Але і Ва сіль так са ма не ду маў зда вац-
ца без бою. У яго быў пры за па ша ны вель-
мі важ кі ар гу мент. Як ка жуць, ра яль у ку-
стах. Ар гу мент ар гу мен таў. Ар гу мент, які, 
ка лі вы ка заць яго ў пра віль ны мо мант, ні 
ад на пры стой ная дзеў ка не бу дзе іг на ра-
ваць ні ў якім ра зе. Пры стой ная асаб лі ва. 
І здас ца. Аба вяз ко ва здас ца на мі ласць 
пе ра мож цы.

А яго ж Ален ка пры стой ная. Ён жа 

ве дае гэ та. І ні ку ды яна не дзе нец ца. Ёй 
прый дзец ца са сту піць яму. Ка пі ту ля ваць 
па ўсіх фран тах і на га лоў ным ба я вым кі-
рун ку так са ма. Ды толь кі пра віль на па даб-
раць гэ ты мо мант трэ ба! Вось у чым уся 
скла да насць. Як яго вы зна чыць гэ ты пра-
віль ны мо мант?! Та му яш чэ не час. Па куль 
што ў ход трэ ба за пу скаць ін шыя до ва ды, 
па куль усе яны не скон чац ца, тыя ін шыя. 
Мо жа і яны спра цу юць.

— Ну і ска жы мне, ча го ты ба іш ся? Ты 
што ду ма еш, я зма гу ця бе кі нуць пас ля?! 
Я ж без ця бе не ма гу ды хаць!

— Не, ты што! Я не сум ня ва ю ся ў та бе. 
А ка лі б і кі нуў, дык ве цер у пле чы. Да га-
няць не ста ну.

— Не ста неш?

— Не да ча ка еш ся. На ват ка лі ты адзін 
на све це з му жы коў за ста неш ся, ус лед не 
па бя гу.

— Га на ро вая та кая?

— Ца ну са бе ве даю.

— Ну, хо піць! Ужо сва рыц ца па чы на ем. 
Ну, не ча га ж ты ба іш ся?

Ва сіль пры ту ліў яе да ся бе. Яна і са ма 
пры ту лі ла ся. Доб ра ёй так у яго аб дым ках, 
як зі мой на пе чы. Ды і праў ён. Вось неш та 
яе пе рак лі ні ла, як ме ха нізм у зла ма ным га-
дзін ні ку, і ўсё на гэ тым. Яе сяб роў ка Янь ка 
Га ну се віч зу сім та кі мі рэ ча мі не гру зіц ца. 
Жы ве са сва ім Лёш кам як жон ка з му жам. 
Толь кі тай на. Каб баць кі не да ве да лі ся, 
а то заб’ юць і Янь ку, і Лёш ку, і ні ў чым не 
ві на ва тых баць коў Лёш кі ў да да так. А яна 
ба іц ца не ча га, хоць яе Ва сіль — гэ та не 
Янь кін Лёш ка. Ва сіль яе ка хае. Ва сіль на-
дзей ны, як лан цуг, на якім быч коў на важ-
ва юць. Уся спра ва ў ёй. Ма ма, на стаў ні ца 
вя ско вая, так вы хоў ва ла. Ды і кні жак 
заш мат на чы та ла ся. А там, у тых кніж ках, 
жан чы ны чы стыя, не раз бэш ча ныя, цнат лі-
выя... А муж чы ны ўсе як мае быць джэн т-
ль ме ны... Ад на бя да з тых кні жак...

— Про ста я ба ю ся, што паш ка дую. Не 
ве даю ча му, але паш ка дую, — пра шап та ла 
яна.

— А гэ та га дык не паш ка ду еш, што 
кі неш мя не чар го вай ра ні цай у та кім га рот-
ным ста не ды на нер вах? Мя не ты хоць 
раз шка да ва ла? А мне, не спаў шы якую 
ўжо ноч, за руль ся даць трэ ба без на леж-
най па дзя кі!

— Мо жа, і гэ та... паш ка дую!

— Ну дык, мо жа, лепш зра біць і шка да-
ваць, чым не зра біць і шка да ваць.

— А мне зда ец ца, што шчас це не з той 
жан чы най, з якой хо чац ца пе рас паць, 
а з той, з якой хо чац ца прач нуц ца.

— Ну дык, як мне з та бой прач нуц ца, ка-
лі мы на ват не спім ра зам?!

* * *
Ва сіль ужо даў но заб лы таў ся ў моц ным 

па ву цін ні муд ра ге лі ста спле це ных па чуц-
цяў да Але ны. І выр вац ца ад туль не ра біў 
ані я кіх спроб. А на вош та, ка лі яго лёс аб-
да рыў та кім па чуц цём? А што яно жы ло 
ў яго сэр цы, тое па чуц цё, хло пец быў пе ра-
ка на ны цал кам, як у тым, што, ка лі споз-
ніц ца чар го вы раз на пра цу, на жы ве неп-
ры ем нас цей ад кал гас на га на чаль ства.

Яму зда ва ла ся, што больш, чым сваё 
ма ла дое жыц цё, ка хае Але ну. Хоць пра 
жыц цё ў яго ўзрос це яш чэ не за дум ва-

юц ца ў тым кан тэк с це, у якім яно паз ней 
са мо пра ся бе ду мае, але гэ ты не да хоп 
пра хо дзіць усё з тым жа ўзро стам. Та му, 
мо жа, і па раў нан не не ка рэк т нае. І ўсё ж! 
Ка хан не яно і ёсць ка хан не! Яно вы шэй за 
ўсё! Яно да ец ца звыш! І гэ та ўжо не Ва сі лё-
вы няс пе лыя дум кі. Ці, дак лад ней, не толь-
кі яго ныя. Ва сіль чы таў пра гэ та ў ней кай 
ра зум най кніж цы, як слу жыў у Са вец кай 
Ар міі. Ці ка вая. Толь кі за быў ся, як на зы ва-
ец ца. А то б Але не па ра іў па чы таць.

Ка хан не ўзя ло яго ў па лон ад ра зу, як ён 
прый шоў з той Са вец кай Ар міі. Бо, як яго 
за бі ра лі ту ды, ні бы та ба ра на на бой ню, вя-
ско вае дзяў чо Ален ка Мі ле ня, што жы ла 
не да лё ка ад яго ха ты, бы ла яш чэ смар ка-
тай школь ні цай, якую хлап чу кі-ад на год кі 
ця га лі за гу стыя ко сы і больш ні чо га ад яе 
не ха це лі. А вось як вяр нуў ся ды ўба чыў 
яе ко сы зноў, то ад ра зу за ха цеў на іх па ве-
сіц ца. Абы толь кі ад чу ваць іх бліз касць. 
А як дзяў чы на ад ной чы рас пус ці ла тыя 
ко сы пе рад яго ва ча мі, то ве шац ца ад ра зу 
пе ра ду маў. За ха це ла ся жыць доў га, шчас-
лі ва і аба вяз ко ва з ула даль ні цай гэ тых 
ва ла соў.

Жа дан не толь кі ўзмац ні ла ся, як заў ва-
жыў, што ця пер усе зна ё мыя і нез на ё мыя 
хлоп цы ад Але ны не ча га хо чуць, і не 
цяж ка бы ло зда га дац ца ча го. Ды што 
там хлоп цы! Як яна іш ла па вёс цы, то не 
бы ло ані вод най істо ты муж чын скай пло ці, 
якая б не азір ну ла ся і не па гля дзе ла ёй 
ус лед. Усе гля дзе лі, ад ста рых дзя доў, ма-
ла дых быч коў, роз наў з ро ста вых жа раб цоў 
і да са бак усіх па род, ук лю ча ю чы бес па-
род ных.

Ці то жар та ва лі лю дзі, ці то праў ду ка за-
лі, што адзін са ба ка так заг ле дзеў ся, што 
за быў ся, што трэ ба ес ці і піць. Так і ста яў 
у за ду мен ні, па куль не здох з го ла ду на 
тым са мым мес цы, дзе яго са ба чыя во чы 
аг ле дзе лі дзя во чыя кон ту ры з ты лу. Яго 
пас ля цёт ка Ган на за хвост ад цяг ну ла і вы-
кі ну ла ў роў. А мо жа, ён здох ад ста рас ці, 
той са ба ка. Хто яго ве дае. У са бак так са-
ма бы вае ста расць, як у лю дзей, і яны так-
са ма не бес с мя рот ныя.

А яш чэ ка жуць, што і сэр ца ней ка га 
за ез джа га на чаль ні ка, што ін с пек та ваць 
іх кал гас пры яз джаў, так са ма не выт ры-
ма ла, як яго во чы за Але ну за ча пі лі ся. 
Ма шы на хут кай ме ды цын скай да па мо гі 
заб ра ла і па вез ла яго ў ра ён ны шпі таль 
праз не каль кі хві лін, як гля нуў на Мі ле ню. 
Але ці вы жыў той не ба ра ка, ці ад п ра віў ся 
ўслед за тым са ба кам, вя ско вая гі сто рыя 
за моў ч вае. У вёс цы ўсё сак рэт.

— Вось гэ та дзеў ка, гэ тая Лен ка Мі ле ня! 
— ка за лі ста рыя. — Бя да та му, хто яе па ка-
хае. Ну а ёй якая бя да! О-ё-ёй! Та кія пры го-
жыя шчас лі вы мі не бы ва юць.

Вось так усе Ва сі лё вы пла ны на жыц цё, 
якія скла даў у ар міі, пай ш лі ка ту пад хвост 
і не вяр ну лі ся на зад. І Сі бір, ку ды зап ра ша-
лі хлоп цы з ад ной з ім ро ты, што з тае Сі бі-
ры ро дам і доб ра ве да юць, дзе мож на там 
хут ка і шмат за ра біць на зо ла це, і леп шая 
ў вёс цы ха та, якую ён па ста віць збі раў ся 
на за роб ле ныя там гро шы, і ву чо ба, каб 
вы біц ца ў лю дзі і тым па ра да ваць баць-
коў, і го нар баць коў за сы на, і шмат ча го 
яш чэ — усё нак ры ла ся мед ным та зі кам 
у ад но ім г нен не. Лен ка за мя ні ла са бой усе 
пла ны і ма ры.

А ву чо бу яму на ват ра ён нае на чаль ства 
пра па ноў вае. Не ўсім яны пра па ноў ва юць 
та кое, але як Ва сіль вяр нуў ся з вой ска, 
то ме на ві та на яго звяр ну лі ўва гу. Бо хло-
пец быў у скла дзе сё май гвар дзей скай 
па вет ра на-дэ сан т най Чыр во нас цяж най 
ор дэ на Ку ту за ва ды ві зіі, якая дыс ла ка ва-
ла ся ў Пры бал тый скай ва ен най ак ру зе 
ў го ра дзе Каў на се. Дык вось яна ў ты ся ча 

дзе вяць сот шэс ць дзя сят вось мым го дзе 
ра зам з шэ ра гоў цам Ва сі лём Гу дзе ем 
бы ла ад п раў ле на ў Чэ хас ла ва кію, каб 
су па ко іць ан ты са вец кіх эле мен таў, якія 
ўсю Пра гу на ву шы пад ня лі. Ад туль Ва сіль 
вяр нуў ся з ме да лём і яш чэ боль шым ан-
ты са вет чы кам, чым як у ар мію ады хо дзіў, 
і на ват боль шым ан ты ка му ні стам, чым 
тыя чэ хі, якіх яго су па кой ваць ка му ні сты 
і ад п ра ві лі. Са вец кія ка му ні сты ад п ра ві лі, 
пра якіх дзя ды Ва сі ля яш чэ з ма лых га доў 
яму ка за лі, што гэ та не лю дзі.

Ва сіль з ма ла дой фа на бэ ры стас цю 
то хва ліў ся пе рад ты мі дзя да мі і ін шы мі 
вя скоў ца мі сва ёй служ бай у дэ сан це і па-
лё там у Чэ хас ла ва кію. Ра сказ ваў, што 
як іх у ар міі на Пра гу вез лі са ма лё там, то 
нап ха лі сал дат у той са ма лёт як се ляд цоў 
у бля шан ку. А ён ста яў бліз ка да пі ло та, бо 
дзве ры не зак ры ва лі ся, так шмат іх бы ло. 
І яго так мат ла шы ла, што пі лот ба яў ся, каб 
не пры ду шыў Ва сіль яго, як бу дзе па даць. 
Ну, дык да стаў не дзе над Вар ша вай цын ка-
вае вяд ро з гер ма ад се ка і пра па на ваў яго 
Ва сі лю.

— На вош та мне вяд ро?! Ды я во ра гаў 
не ба ю ся, — па чыр ва неў Ва сіль ад со ра му. 
— А ў пры бі раль ню я сха дзіў яш чэ ў Каў на-
се, — пат лу ма чыў пі ло ту.

— Гэ та та бе за мест та бу рэт кі, — за ра га-
таў пі лот.

Так Ва сіль і за ві таў у Пра гу, се дзя чы 
на цын ка вым вяд ры, на якое ўсеў ся над 
са мой Вар ша вай. Ох і лю біў ён хва ліц ца 
гэ тым. Асаб лі ва пры Але не. Ну што ты, 
ге рой, з ме да лём, і, у ад роз нен ні ад ін шых 
кал гас ні каў, за мя жой па бы ваў. А хто яш чэ 
мог гэ тым пах ва ліц ца?! Ну, а ка лі яш чэ так 
ма ляў ні ча пат ра піў у Еў ро пу, у са ма лё це, 
на цын ка вым вяд ры дном уго ру, ну то са-
праў ды ёсць пра што рас па вес ці.

Вя скоў цы то пас мей ва лі ся з апо ве ду, 
пы та лі ся, а на вош та ў са ма лё це цын ка вае 
вяд ро. А Ва сіль та ды га на ро ва ад каз ваў:

— Па ся дзе лі б сут кі ў са ма лё це пад пры-
цэ лам неп ры я це ля, та ды і да ве да лі ся б, 
на вош та там цын ка вае вяд ро.

І Але не лю біў рас па вя даць пра заг ра ні цу.

— Там яны са бе та кую жы ту ху зра бі лі, 
што нам тут і не сніц ца, — ка заў. — І га во-
раць, што каб не мы, га ды са вец кія, то і яш-
чэ леп шую зла дзі лі б.

А яш чэ ка заў, што, каб ве даў, ка лі слу-
жыў у ар міі, якая Але на ста ла, то на вёз 
бы ёй ад туль па да рун каў — на ўсё жыц цё 
ха пі ла б і дзе цям за ста ло ся б. Бо рас па вя-
даў, як што ку піць у чэ хаў ха це лі са вец кія 
сал да ты, то чэ хі ім ка за лі:

— Аку пан ты ўсё за дар ма бя руць. А вы 
аку пан ты. То бя ры це без гро шай.

(працяг будзе)

v Віктар САЗОНАЎ
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На Гай наў ш чы не жы ве мно га 
здоль ных ма ста коў-ама та-
раў і ў Аг ля дах неп ра фе сій на-

га ма ста цтва Гай наў скай зям лі што год 
пры мае ўдзел мно га асоб. Рых ту юць 
яны на аг ляд мно га ці ка вых прац — жы-
ва піс, ры сун кі, гра фі ку. Прыз нан не ў час 
аг ля даў зда бы ва юць пра цы, якія прад-
стаў ля юць пуш чан скія кра я ві ды, ма-
ты вы вя ско ва га жыц ця, пар т рэ ты і на-
цюр мор ты. Па яў ля ец ца што раз больш 
прац, на якіх іх аў та ры па каз ва юць свае 
эмо цыі і ўнут ра ныя пе ра жы ван ні. На шы 
неп ра фе сій ныя твор цы што раз больш 
гу ля юць ко ле ра мі і раз гор т ва юць свае 
ўме лас ці ў га лі не разь бы. Боль шае коль-
касць ці ка вых ра бот і па вы ша ец ца іх ма-
стац кі ўзро вень, аб чым па ве дам ля юць 
прад стаў ні кі жу ры гай наў ска га аг ля ду.

У сё лет нім ХХVІ Аг ля дзе неп ра фе сій на-
га ма ста цтва Гай наў скай зям лі пры ня лі 
ўдзел 30 ма ста коў з Гай наў ска га па ве та, 
якія за я ві лі аж но 83 пра цы. Ка мі сія, у якой 
пра ца ва лі мяс цо выя ма ста кі — жы ва пі-
сец, гра фік і разь бяр Вік тар Ка бац, жы ва-
пі сец і гра фік Іа ан на Кяр с ноў ская і скуль-
п тар Юры Іва цік, 11 неп ра фе сій ным твор-
цам прыз на чы ла ўзна га ро ды, а чар го вым 
11 — вы лу чэн ні. На кон кур с ную эк с па зі-
цыю ў га ле рэі ГДК ква лі фі ка ва ны бы лі 62 
ра бо ты, якія мож на бу дзе гля дзець да 18 
сту дзе ня. Ад к рыц цё вы ста вы і пад вя дзен-
не вы ні каў ХХVІ Аг ля ду неп ра фе сій на га 
ма ста цтва ад бы ло ся 6 снеж ня. Саб ра ных 
пры ві та ла ма стац кі кі раў нік ГДК Яд ві га 
Лях-Куч кін. Пуб лі ка ме ла маг чы масць па-
слу хаць кан цэрт у вы ка нан ні Зо сі Фі лі пюк 
і Аляк сан д ры Вол чык са Сту дыі эст рад-
най пес ні ГДК. Стар шы ня Ра ды го ра да 
Гай наў ка Ва лян ці на Пят ро чук ад зна чы ла 
вы со кі ма стац кі ўзро вень не стан дар т ных 
пра ц, якія па каз ва юць пры го жасць рэ гі ё-
на Бе ла веж скай пуш чы і ад люст роў ва юць 
унут ра ныя пе ра жы ван ні іх аў та раў.

— Мы, як чле ны ка мі сіі, ба чым рост ма-
стац ка га ўзроў ню на шых неп ра фе сій ных 
ма ста коў. Ця пер ня ма вя лі кай роз ні цы 
па між ра бо та мі ма ста коў пра фе сі я на лаў 
і част кі ама та раў. Мож на ска заць, што 
ў част кі неп ра фе сій ных ма ста коў Гай наў-
ш чы ны вель мі доб ры вар ш тат пра цы. 
Мяр кую, што паў ста ла ў нас гай наў ская 
шко ла неп ра фе сій на га ма ста цтва. На яе 
ўзнік нен не ме ла ўздзе ян не стар шая ін ст-
рук тар па спра вах ма ста цтва на ша га до ма 
куль ту ры Зі на і да Якуць. Вя дзе яна за нят кі 
па ма ста цтве і па спя хо ва ву чыць роз ным 
тэх ні кам вы кон ван ня прац. Спа да ры ня 
Якуць фар мі руе та лен ты здоль ных жы ха-
роў Гай наў ш чы ны, част ка якіх па ста ян на 
пры мае ўдзел у аг ля дзе неп ра фе сій на га 
ма ста цтва. Па коль кі жы вем ка ля пры го-
жай Бе ла веж скай пуш чы, удзель ні кі аг ля-
ду ах вот на ад люст роў ва юць яе ко зы ры 
на сва іх пра цах. Ад нак па каз ван не дэ та-
ляў пуш чан скай пры га жос ці аб мя жоў вае 
па каз ван не ўнут ра на га све ту твор цаў. 
Доб ра, што част ка ма ста коў Гай наў ш чы-
ны ро біць стаў ку на па ка зан не на ра бо тах 
сва іх эмо цый, смут ку, тур бот і пе ра жы ван-
няў, але так са ма і ра дас ці. Прэ зен ту ю чы 
кра я ві ды, мож на так са ма па ка заць, як мы 
ін ды ві ду аль на іх ба чым, ус п ры ма ем ак ру-
жа ю чы нас свет, — ска заў Вік тар Ка бац, 
які вёў за нят кі па ма ста цтве ў Му зеі і ася-
род ку бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы.

Ста ту эт кі аг ля ду, дып ло мы і ўзна га ро-
ды для пе ра мож цаў уру чы лі стар шы ня Ра-
ды го ра да Гай наў ка Ва лян ці на Пят ро чук, 
на мес нік ста ра сты Гай наў ска га па ве та 
Іа ан на Кой ла, ды рэк тар ГДК Рас ціс лаў Кун-
цэ віч і чле ны жу ры. Усе ўдзель ні кі аг ля ду 
ат ры ма лі дып ло мы, па да рун кі і бук ле ты, 
пры све ча ныя аг ля ду. Паз ней быў час на 
на вед ван не вы ста вы неп ра фе сій на га 
ма ста цтва. Удзель ні кі аг ля ду маг лі па раз-
маў ляць з чле на мі ка мі сіі на тэ му свай го 
вар ш та ту пра цы.

— На аг ля дзе ба чым раз на род насць 
прац, за ці каў лен няў і ўраж лі вас ці іх аў та-
раў, а так са ма ін ды ві ду аль ны па ды ход 

да ма ста цтва. 
Ма ста кі-ама та ры 
гэ та прад стаў ні кі 
роз ных пра фе сій. 
Спа лу чае іх по шук 
спо са баў вы яў лен-
ня сва іх эмо цый 
і па чуц цяў у ма ста-
цтве, — за я ві ла 
стар шая ін ст рук-
тар па спра вах 
ма ста цтва ГДК Зі-
на і да Якуць, якая 
бы ла ад каз ная 
за пра вя дзен не 
аг ля ду.

На вы ста ве прэ-
зен ту ец ца мно га 
жы ва пі су. Са мыя 
леп шыя кар ці ны бы лі вы со ка ацэ не ны 
чле на мі кон кур с най ка мі сіі. Лаў рэ а там 
пер шай уз на га ро ды стаў Ста ніс лаў Жы ва-
леў скі, пра цы яко га вык лі ка юць ды ску сіі, 
а на ват спрэч кі.

— Ста ніс лаў Жы ва леў скі ма люе на 
са лід ным уз роў ні, а част ку сва іх ра бот вы-
кон вае ў жан ры са ты ры, пра ва ку ю чы да 
ды ску сіі. Так зра біў на ак ры ла вай ра бо це 
з люд скі мі пло да мі з абор таў ва ўмяш чаль-
ні ку на смец це, ва кол яко га бе га юць па-
цу кі. За гэ тую пра цу, якая вык лі кае ды ску-
сію, на ша ка мі сія прыз на чы ла яе аў та ру 
пер шую ўзна га ро ду, — за я віў Вік тар Ка бац.

— Мо жа і не па ды хо дзіць тэ ма ма ёй 
уз на га ро джа най пра цы на гэ тую вы ста ву, 
ад нак я ха цеў звяр нуць ува гу на праб ле му 
абор таў і та го, што дзе ец ца паз ней з не да-
но ша мі пло да мі, — ска заў Ста ніс лаў Жы ва-
леў скі.

— Я вы ка наў не каль кі прац на кон курс. 
Ка мі сія ўзна га ро дзі ла маю алей ную кар-
ці ну, на якой на ма ля ваў во сень скі асот, 
гу ля ю чы свят лом і яр кі мі ко ле ра мі, — за-
я віў аў тар дру гой уз на га ро ды ў ка тэ го рыі 
жы ва пі су Ста ніс лаў Паск роб ка.

— Во сень скі кра я від ка ля ра кі я прад-
ста ві ла на дзвюх кар ці нах вы ка ных су хі мі 
па стэ ля мі. Я зай ма ю ся ў май стэр ні Зі на-
і ды Якуць і мно га му ад яе на ву чы ла ся. 
Яш чэ ра ней я ву чы ла ся гу ляць ко ле ра мі 
ад Лё ні ка Та ра сэ ві ча, з якім пер шы раз 
суст рэ ла ся ў па ло ве дзе вя но стых га доў 
у Гай наў скім бел лі цэі, — ска за ла Мал га жа-
та Не вя дом ская, лаў рэ ат ка трэ цяй уз на га-
ро ды ў ка тэ го рыі жы ва пі су.

— Я на аг ляд вы ка наў жы ва піс і ры сун кі 
по ста цей. Ад ней ка га ча су ат рым лі ваю 
ўзна га ро ды за пар т рэ ты ма ёй дач кі. Сё-
ле та ат ры маў пер шую ўзна га ро ду ў ка тэ-
го рыі ры сун ку за на вей шы пар т рэт ма ёй 
вась мі га до вай да чуш кі з тру сом, — за я віў 
Януш Ку ле ша.

— Да ўзроў ню ры са ван ня Яну ша Ку-
ле шы ніх то ў на шым рэ гі ё не не мо жа 
пры раў няц ца. Я ву чы ла ся ры са ваць на 
за нят ках Зі на і ды Якуць. Пас ля мно га му 
я на ву чы ла ся ад Юр ка Жу коў ска га, які, 
на жаль, ужо не жы ве. Ра да, што ат ры-
ма ла дру гую ўзна га ро ду ў ка тэ го рыі ры-
сун ку за пар т рэт ба бу лі, якая ча кае сы на, 
— га ва ры ла Мо ні ка Ва сі льеў.

Трэ цюю ўзна га ро ду ка мі сія прыз на чы-
ла Эмі ліі Ля гут ка за ры су нак птуш кі.

— Я ка ры ста ю ся мя ша най тэх ні кай 
і ат ры маў уз на га ро ду за пра цу, на якой 
кры ху аб ст рак т на па каз ваю свае эмо цыі 
і ад но сі ны да ак ру жа ю ча га мя не све ту, 
— за я віў Яцак Нек раш, які як адзі ны 
ат ры маў уз на га ро ду ў ка тэ го рыі ін шых 
тэх нік.

— Я, так як ра біў ра ней, свае скуль п-
ту ры ма люю, па коль кі ко лер да па ма гае 
па ка заць больш. Ра ды, што ат ры маў 
пер шую ўзна га ро ду за трыо му зы кан таў, 
— ска заў скуль п тар Мі хал Коц. Вя до мы 
ён у Гай наў цы перш за ўсё як аў тар вя лі-

кай скуль п ту ры ахоў ні ка Бе ла веж скай 
пуш чы, якая ста іць на кру га вой раз вяз-
цы не да лё ка ад вы ез ду з Гай наў кі ў на-
прам ку Кляш чэль.

Дру гую ўзна га ро ду ат ры маў Мя чыс лаў 
Ду дзін за скуль п ту ру муж чы ны, а трэ цюю 
ўзна га ро ду ка мі сія прыз на чы ла Ана то лю 
Алек се ю ку за ба рэ льеф птуш кі, якая кор-
міць пту ша нят.

— Скуль п ту ры на на шым аг ля дзе ням-
но га, але яна ці ка вая і па каз вае здоль нас-
ці неп ра фе сій ных разь бя роў Гай наў ш чы-
ны, — га ва рыў член ка мі сіі, скуль п тар Юры 
Іва цік.

Ці ка вае і раз на род нае ма ста цтва
 ў Гай наў скім до ме куль ту ры 

Уз на га ро джа ныя разь бя ры ўдак лад ні лі, 
што іх ра бо ты ўзна га родж ва юц ца так са ма 
на бе ла стоц кіх аг ля дах неп ра фе сій на га 
ма ста цтва.

— На вы ста ве я ўба чыў ці ка вую 
скуль п ту ру. Вя до мым разь бя ром у нас 
з’яў ля ец ца Мі ко ла Та ра сюк, які сваю 
раз ма ля ва ную скуль п ту ру прэ зен та ваў, 
між ін шым, на вы ста ве ў Му зеі ма лой 
ай чы ны ў Сту дзі во дах, — ска заў разь бяр 
Ана толь Тур коў з Ка мян ца, яко га ра бо ты 
вя до мыя ў Поль ш чы. Пры быў ён на пад-
вя дзен не вы ні каў аг ля ду, па коль кі як раз 
пры маў удзел у разь бяр скім пле нэ ры 
ў Гай наў скім бел му зеі.

Уз на га ро ду ў ка тэ го рыі твор цаў з аб-
ме жа ван ня мі ат ры маў Бар таш Шпа ко віч 
з Май стар-кла саў па пра ца тэ ра піі ў Гай-
наў цы. З да па мо гай ма мы і свай го апе ку-
на Іа ан ны Пле вы ўдак лад ніў ён, што на 
сва іх пра цах, гу ля ю чы моц ны мі ко ле ра мі, 
па каз вае свае эмо цыі і ўнут ра ны свет.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

 Ма ста кі, чле ны жу ры, гос ці і ар га ні за та ры аг ля ду 
саб ра лі ся на фо не вы ста вы да су поль на га здым ка
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі гра мад ска-куль тур ны, рэ лі гій-
ны дзе яч, эміг ран ц кі дзе яч БНР Ка стусь 
Мяр ляк на ра дзіў ся 25 снеж ня 1919 г. у вёс-
цы Дзе там ля (су час ны На ваг рад скі ра ён). 
Пра ран нія га ды яго жыц ця вя до ма ма ла, 
трэ ба ска заць, што ў роз ных кры ні цах яго 
проз віш ча фі гу руе так са ма з на ці скам на 
пер шы склад — Мер ляк. Вя до ма, што ву-
чыў ся ён у Бе ла сто ку, у 1940 г. скон чыў 
кур сы ін с пек та раў Дзяр жаў на га бан ка 
БССР. Пас ля да лу чэн ня За ход няй Бе ла ру сі 
да СССР пра ца ваў у Ка рэ ліц кім ад дзя лен-
ні Дзяр ж бан ка бух гал та рам і крэ дыт ным 
ін с пек та рам. Там яго і зас пе ла вай на.

У час Дру гой су свет най вай ны Ка стусь 
Мяр ляк пра ца ваў у На ваг рад ку ў Бе ла-
ру скай на род най са ма по ма чы. З кан ца 
1943 г. — ін тэн дант эскад ро на Ба ры са Ра-
гу лі. У жніў ні 1944 г. быў у ба та льё не „Даль-
віц”. Паз ней ня мец кім аб ве рам за кі ну ты 
ў Іта лію, здаў ся ў па лон да аме ры кан цаў 
і быў ін тэр на ва ны ў ла гер, ад куль неў за ба-
ве ўцёк. У 1947 г. Ка стусь Мяр ляк апы нуў ся 
ў Ар ген ці не, быў зас на валь ні кам і пер шым 
стар шы нёй Згур та ван ня бе ла ру саў у Ар ген-
ці не. Па вод ле дас лед ні ка бе ла ру скай эміг-
ра цыі Але га Гар дзі ен кі „да гэ та га там іс на ва-
ла шас нац цаць бе ла ру скіх су по лак, але яны 
ўсе бы лі пад уп лы вам са вец кай ам ба са ды. 
Ка стусь Мяр ляк ства рыў не за леж ную ан ты-
ка му ні стыч ную бе ла ру скую ар га ні за цыю”. 
З 1948 г. ён уз на чаль ваў так са ма прад стаў-
ні цтва Ра ды БНР у гэ тай кра і не.

У 1954 г. Мяр ляк пе ра е хаў у Нью-Ёрк, 
дзе ад ра зу ж ак тыў на ўклю чыў ся ў жыц цё 
бе ла ру скае гра ма ды. Пры гад вае ды рэк тар 
Бе ла ру ска га ін сты ту ту на ву кі і ма ста цтва 
ў Нью-Йор ку Ві таўт Кі пель: „Як раз у той 
час іш лі по шу кі, каб ку піць бе ла ру скі цэн-
тар, і спа дар Мяр ляк вель мі пры ла жыў ся 
да та го, каб на быць цар к ву ў Брук лі не (...). 
Мы з ім не каль кі ра зоў бы лі ў Ва шын г то не 
ў пра гра ме па ня во ле ных на ро даў. І ўвесь 

час, дзе трэ ба бы ла па лі тыч ная прэ зэн-
та цыя бе ла ру ская, з Ка сту сём Мер ля ком 
да во дзі ла ся вель мі ча ста вы сту паць. Гэ та 
быў вель мі дзей ны ча ла век, і ўклад яго ны 
ў гра мадз кае жыць цё бе ла ру саў у Амэ ры-
цы, бе зу моў на, быў знач ны”.

У кан цы 1956 г. Мяр ляк рас па чаў суп-
ра цу з Цэн т раль ным раз вед валь ным уп-
раў лен нем ЗША. На той час ён быў адзі-
ным аген там гэ тай спец с луж бы ў ася род-
ку бе ла ру скай эміг ра цыі ў ЗША. З 1959 
да 1964 го да Мяр ляк зай маў па са ду стар-
шы ні Га лоў най уп ра вы Бе ла ру ска-аме-
ры кан ска га за дзі но чан ня (БА ЗА). Пас ля 
кан ф лік ту і зы хо ду з БА ЗА — стар шы ня 
Бе ла ру ска-аме ры кан ска га аб’ яд нан ня 
ў Нью-Йор ку. Быў ак тыў ны ў па лі тыч най 
і гра мад ска-рэ лі гій най дзей нас ці.

Пас ля ат ры ман ня Бе ла рус сю не за леж-
нас ці Мяр ляк пры яз джаў на ра дзі му і мно-
гіх ура зіў сва ёй не пас рэд нас цю. Та га час-
ная стар шы ня за меж най ка мі сіі Бе ла ру ска-
га На род на га Фрон ту Ва лян ці на Тры гу бо-
віч бы ла ра зам з ім па яго най на стой лі вай 
прось бе на су стрэ чы з кі раў ні ком КДБ Эду-
ар дам Шыр коў скім. Яна ра ска за ла на ступ-
нае: „Пы тан ні ў яго бы лі кан к рэт ныя — як 
ця пер ста віц ца не за леж ная Бе ла русь да 
тых эміг ран таў, якія зму ша ныя бы лі ў 1944 
го дзе па кі нуць род ную зям лю? І ад ка зы 
бы лі, што эміг ран там больш ня ма ча го ба-
яц ца, што ўсе, хто не здзей с ніў кры ва вых 
зла чын стваў, ма юць пра ва воль на на вед-
ваць баць каў ш чы ну ў лю бы час”.

У 1992 г. у Нью-Йор ку вый ш ла кні га ўспа-
мі наў пад наз вай „Дзей насьць Ка сту ся Мер-
ля ка на эміг ра цыі: пра нік лі васьць і прак-
тыч ны па ды ход”. У ся рэ дзі не 1990-х га доў 
Мяр ляк ады шоў ад ак тыў най гра мад скай 
дзей нас ці. Па мёр ён 25 лі ста па да 2008 го да 
ў Нью-Йор ку. Па ха ва ны на бе ла ру скіх мо гіл-
ках у Іст-Бран сь ві ку (штат Нью-Джэр сі).

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Бе ла ру сам і іх дзе цям ад на знач на не ха-
пае дзі ця чых ча со пі саў. Сён ня ў Бе ла ру сі та-
кіх два — „Вя сёл ка” (для больш ста рэй шых) 
і „Бу ся” (для зу сім ма лень кіх). Іх вы дае дзяр-
жа ва, якая не вель мі кла по ціц ца пра па ве-
лі чэн не па доб ных вы дан няў на бе ла ру скай 
мо ве. З тых пры чын ні я кай кан ку рэн цыі гэ-
тыя ча со пі сы не ма юць, што не мо жа ад біц-
ца доб рым чы нам на іх якас ці.

Час ад ча су ў бе ла ру скім гра мад стве 
ўзні ка лі іні цы я ты вы па ства рэн ні дзі ця чых 
ча со пі саў, ад нак спра ва не іш ла да лей за 
не каль кі ну ма роў. Перш за ўсё з-за фі нан-
са вых праб лем. У вы ні ку для ма лень кіх бе-
ла ру саў, ка лі іх баць коў не за да валь ня юць 
„Вя сёл ка” з „Бу сяй”, і ня ма ча со пі саў.

Але вось на пра сто ры Бай нэ ту з’я ві ла ся 
но вая іні цы я ты ва ства рэн ня бе ла ру ска моў-
на га пе ры я дыч на га вы дан ня для дзя цей. 
Імя яму — „Жэў жык”. І ў элек т рон ным выг-
ля дзе на яго мож на па гля дзець, зай шоў шы 
на сайт http://zhe uz hyk.til da.ws.

„Паз на валь на-за баў ляль ны ча со піс „Жэў-
жык”, — так ак рэс лі ва юць вы дан не яго ства-
раль ні кі. „Су час ны, доб ра зроб ле ны ча со піс 
— гэ та адзін з рэ аль ных спо са баў за ці ка віць 
дзя цей бе ла ру скай мо вай. Як раз на та кую 
дум ку ро біць стаў ку на ша ка ман да, што дзе-
вяць ме ся цаў та му ства ры ла ан лайн-ча со-
піс „Жэў жык”, — тлу ма чаць яны на га лоў най 
ста рон цы сай та свае дзе ян ні і жа дан ні.

Згод на ін фар ма цыі на сай це, ча со піс раз-
лі ча ны на бе ла ру ска моў ных дзя цей 6-10 
га доў; на ру ска моў ных дзя цей, якія ву чац-
ца ў шко лах з роз ны мі мо ва мі на ву чан ня, 
а так са ма на баць коў, якія жа да юць, каб 
іх дзе цям бы ло ці ка ва вы ву чаць род ную 
мо ву.

Ка лі кра нац ца вы ход ных да ных, то „Жэў-
жык” — ка ля ро вы ча со піс на 32 ста рон кі, 
і ў свет ужо вый ш ла ча ты ры ну ма ры: „Гу кан-
не вяс ны”, „Вя лік дзень”, „Дрэ вы” і „Вод ная 
сі стэ ма Бе ла ру сі”. „Кож ны ну мар прыс вя ча-

ец ца пэў най тэ ма ты цы, але раск ры ва ец ца 
яна ме на ві та ў „бе ла ру скім” свят ле. Што 
ёсць важ най ад мет нас цю „Жэў жы ка”!” — за-
пэў ні ва юць ства раль ні кі ча со пі са.

Па вод ле іх, пе ры я дыч ных дру ка ва ных 
вы дан няў для дзя цей па-бе ла ру ску вы хо-
дзіць зу сім ма ла ва ўсім све це. „А паз на-
валь на-за баў ляль ных ча со пі саў для ма-
лод шых школь ні каў амаль ня ма. Без та кіх 
вы дан няў бе ла ру скім дзе цям цяж ка і ча ста 
не ці ка ва раз ві ваць свае на вы кі маў лен-
ня, чы тан ня і пісь ма на род най мо ве. Та му 
вель мі важ на зра біць і дру ка ва ную вер сію 
„Жэў жы ка”, каб ён стаў больш да ступ ным 
для ма лень кіх чы та чоў”, — лі чаць ства раль-
ні кі ча со пі са, тым са мым пра па ну ю чы ах вя-
ра ваць якую-коль ве чы су му гро шай. А каб 
гэ та зра біць, трэ ба вый с ці на ад па вед ны 
сайт, ку ды „пе ра кід вае” ка ры сталь ні ка, ка лі 
ён клік не мыш кай на сло ва „ах вя ра ваць”. 
Агуль ная су ма, якую пат рэб на саб раць, 
каб ён па чаў вы хо дзіць у па пя ро вай вер сіі 
— 2500 еў ра. За 16 дзён бы ла саб ра на дзя ся-
тая част ка гро шай.

Якія ж пла ны ма юць ства раль ні кі, ка лі 
ўрэш це збя руць пат рэб ную су му? „Вы да-
ваць шэсць ну ма роў ча со пі са ў год, якія 
бу дуць вык ла дац ца ў се ці ве і пра да вац ца 
дру ка ва ным нак ла дам, ства раць ці ка выя 
за баў кі і за дан ні, ак тыў на ка му ні ка ваць з аў-
ды то ры яй і пра па ган да ваць лю боў да род-
на га сло ва ся род дзят вы”, — ад каз ва юць 
яны на та кое пы тан не.

Ні жэй на га лоў най ста рон цы мож на 
вір ту аль на па зна ёміц ца з рэ дак цы яй „Жэў-
жы ка”. Гэ та На тал ка Дзін кель (аў тар ка ідэі 
ча со пі са і за ба вак, рэ дак тар ка, юрыст ка па 
аду ка цыі), Ма ры на Кузь мян ко ва (аў тар ка 
за ба вак, па моч нік рэ дак тар кі, вык лад чы ца 
ан г лій скай мо вы) і Воль ка Жар на сек (аў тар-
ка тэк стаў, кра яз наў ца-ама тар, жур на ліст-
ка).

vАляк сандр ЯКІ МЮК

ка ва ны ўсе тэк сты. Я на пра ця гу пра цы 
пры кон кур се ба чу эва лю цыю ў доб рым 
на прам ку. Вя до ма, му сіць гэ та мець пад-
пор та лен ту. Друк тво раў у „Ні ве” гэ та 
вя лі кая ўзна га ро да і на бі лі та цыя. Я па мя-
таю свой дэ бют у „Ні ве” ў 1970 го дзе, пас-
ля яко га я про ста лу на ла над Вар ша вай. 
Так што він шую ўдзель ні каў і ка жу, што 
гэ ты вы пуск быў вель мі доб ры. Асаб лі ва 
ба га ты быў плён твор цаў дру гой гру пы 
— вуч няў ся рэд ніх школ і да рос лых. Кож-
ная пад бор ка бы ла вар тая вы лу чэн ня, 
на ад ноль ка вым, доб рым уз роў ні, вар-
тым дру ку, з на дзе яй на твор чы пра цяг.

Чар го вы раз шмат люд на (аж 19 асоб) 
прыс ла лі свае лі та ра тур ныя спро бы 
вуч ні з мі ха лоў скай шко лы (сем га доў 
та му, на XVI „Дэ бю це” вы сту пі ла бы ла 
толь кі ад на ву ча ні ца); вя лі кая тут за слу-
га на стаў ні цы Эмі ліі Гры ка, якая ўмее за-
ах во ціць вуч няў ды і да піль нуе, каб яны 
пас пе лі і не за бы лі ся выс лаць тво раў на 
кон курс. Ча сам вя ліз ны па ку нак з за сак-
рэ ча ны мі тво ра мі вуч няў вар та пры вез ці 
про ста ў рэ дак цыю. Бы вае, што пош та 
ўкі дае ліст у ін шую паш то вую скрын ку 
ўжо ў Бе ла сто ку, і тво ры пра ля жаць там 
амаль два тыд ні, па куль тра пяць у рэ дак-
цыю (гэ так зда ры ла ся з лі стом з тво ра-
мі па ні Ве ры з Гай наў кі).

Тво ры з «Дэ бю ту», не а ба вяз ко ва ўзна-
га ро джа ныя ў ка то рымсь вы пу ску кон-

кур су, ста но вяц ца на род ным пес ня мі, як 
вер шы Мі ка лая Ва ра нец ка га з Аль хоў кі 
(ІІІ мес ца) — спя ва юць іх між ін шым 
«Цаг лін кі» і «На раў чан кі», ці пуш чан скай 
Ва лян ці ны Мядз ведзь, ця пер з Бе ла сто-
ка (гурт «Лай ланд»). З лі ку ўдзель ні каў 
кон кур су „Дэ бют” на пра ця гу га доў вый-
ш лі аў та ры, у якіх ёсць ужо свае кні гі, 
як, на пры клад, Юр ка Буй нюк, Ка ця ры на 
Сян ке віч, Баг дан Дуд ко, Ве ра Ру сі но віч, 

Ве ра Ра дзі ва нюк, Ка стусь Це лу шэц кі. Не-
ка то рыя ўдзель ні кі ста лі жур на лі ста мі, 
фі ло ла га мі. Але кож ны ўдзель нік на ша га 
кон кур су з’яў ля ец ца пе ра мож цам — яго-
ныя род ныя трап ныя сло вы пра па чуц ці, 
ім г нен ні жыц ця, ду шу бе ла ру са дак лад-
ва юц ца каш тоў най цаг лін кай да бу до вы 
на ша га бе ла ру ска га до ма, не толь кі на 
Пад ляш шы. А на шы на род ныя пісь мен-
ні кі на чар го вых спат кан нях, за вяр ша ю-

«Дэ бют» ХХІІ чых кон курс, чу ла ві та юц ца, аб ды ма юц-
ца, ца лу юц ца — як сва я кі.

Пе ра мож ца мі сё лет ня га вы пу ску 
«Дэ бю ту» з’яў ля юц ца — у пер шай гру пе 
— сё стры Мар та (І мес ца) і Маг да лі на 
(ІІІ) Драз доў скія з Мі ха лоў скай шко лы, 
На тал ля Кін дзюк з Ле шу коў На раў чан-
скай шко лы (ІІ мес ца); вы лу ча ны тво ры 
Алі віі Ко зёл з Мі ха ло ва, на ро джа най 
у Лон да не. У «да рос лай» гру пе ў про зе 
пе ра маг ла сту дэн т ка пра ва з Ва сіль ко ва 
(жы ве там з пра дзе дам) Юлія Мар га ры-
та Бя ган ская (вы пуск ні ца Гай наў ска га 
бел лі цэя), на дру гім апы ну ла ся Ірэ на 
Лук ша (так са ма вы пуск ні ца Гай наў ска га 
бел лі цэя, якая пра цуе ня неч кай у гай наў-
скай баль ні цы), на трэ цім — з вы дат ным 
апа вя дан нем — на стаў нік-пен сі я нер ды 
спя вак з Аль хоў кі На раў чан скай гмі ны 
Мі ка лай Ва ра нец кі. Ся род па э таў рэй 
вёў Дар’ юш Жу коў скі з Ве лі шэ ва, дру гая 
з тво ра мі на пад ляш скай га вор цы вё скі 
Кат лоў кі бы ла Ве ра Ру сі но віч з Нар вы, 
а на трэ цім апы ну лі ся вер шы даў няй 
удзель ні цы «Дэ бю ту» (яш чэ ад па чат ко-
вай шко лы ў На раў цы), ву ча ні цы Гай наў-
ска га бел лі цэя Ур шу лі Мар чук.

У ар га ні за цыі чар го ва га вы пу ску 
кон кур су «Дэ бют» «Ні ву» пад т ры ма лі 
Мі ністр унут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі 
Поль ш чы, Мар шал коў ская ўпра ва Пад-
ляш ска га ва я вод ства, Са юз бе ла ру скіх 
пісь мен ні каў і На раў чан ская гмі на.

vМі ра ЛУК ША

1Fпрацяг

 Юлія Мар га ры та Бя ган ская і Дар’ юш Жу коў скі – пераможцы
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. опе ра Жор жа Бі зе, 2. іг раль ны дом, на пры клад, 

у Лас-Ве гас, 3. ста ра жыт ны го рад на Шаў ко вым 
шля ху ў су час ным Тур к ме ні ста не (Merv), 4. го рад 
з Пад ляш скай опе рай і фі лар мо ні яй, 5. Гер ман, дру гі 
пас ля Га га ры на кас міч ны лёт чык, 6. тон кі слой ле дзя-
ных крыш та ляў на аха ло джа най па вер х ні, 7. ра ён ны 
цэнтр Гро дзен ш чы ны на ра цэ Івен цы, 8. спе цы я ліст 
па ля чэн ні сар дэч на-са су дзі стых зах вор ван няў.

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 48 ну ма ра
Ап ля ву ха, Еў к лід, ка лій, рад ня, 

эму, во ін, цы бу ля, аба рон ца, ля во-
ні ха, Азія, дзік, герц.

Ра шэн не: У вя лі кай ра цэ во дзіц
ца вя лі кая ры ба.

Ян Са хар чук — ура джэ нец Но ва га Ляў-
ко ва На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га 
па ве та. Яго баць кі Ля вон і Яў до ля зай-

ма лі ся сель скай гас па дар кай. Іх сын Ян 
за раз адзі ны ша вец у гмі не. Мае за кон ча-
ную па чат ко вую шко лу ў Ста рым Ляў ко-

ве. Ша ве цтву на ву чыў яго Мі хал Бай ко, 
ша вец кі май стар з Бе ла ве жы.

Спа дар Ян быў ак тыў ным пра фе сі я на-
лам на пра ця гу больш трыц ца ці га доў. 
Шыў ды ра ман та ваў роз ныя бо ты. Меў 
тры ша вец кія ма шы ны, у тым лі ку вель-
мі доб рую ня мец кай мар кі „Sin ger”. Шыў 
і бо ты-афі цэр кі, ва лён кі з лям цу, ску ра-
ныя сум кі і пар т ма нет кі, ка шаль кі. За ка-
заў на но выя бо ты на лю бую мер ку бы ло 
шмат. Но ва ляў коў скі ша вец на ле жаў да 
Цэ ха роз ных ра мя ствоў у Гай наў цы. Цэх 
на дзя ляў ча ляд ні каў спе цы яль на вы раб-
ле най ця ля чай ску рай, тоў стай гу май на 
па дэш вы бо таў ды кле ем, жа лез ны мі 
і драў ля ны мі цвіч ка мі.

Ян Са хар чук мае дып лом ша вец ка-
га ча ляд ні ка і пя чат ку. Меў ён вуч няў. 
З Но ва га Ляў ко ва ву чыў ся ў яго Ан д рэй 
Пу чын скі, які пас ля на ву кі шыў бо ты ў ар-
це лі ў Гай наў цы і за раз з’е хаў з Ляў ко ва 
да ся стры-ўда вы ў Элк. Ця пер спа дар Ян 
пен сі я нер і ўда вец, мае свае на коп ле ныя 
га ды і сі лы што раз менш, прый ш ла ста-
расць. З да па мо гай яму ў жыц ці-быц ці 
пры хо дзіць да яз джа ю чая апя кун ка. Ні 
адзін з двух яго сы ноў не стаў пе рай-
маль ні кам яго най пра фе сіі. Яны вы е ха лі 
ў го рад і пра ца ва лі за ме жа мі на шай 
кра і ны.

vТэкст і фо та 
Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Адзі ны ша вец у гмі не

Кож ны гра ма дзя нін мае пра ва вес ці ві-
дэа- ці гу ка вы за піс па ся джэн няў ор га наў 
мяс цо ва га кі ра ван ня. Так вы ра шыў суд-
дзя ак ру го ва га су да ў Бель ску-Пад ляш-
скім. Жы ха ра Гаць коў Яна Мор да ня, што 
ў гмі не Бельск-Пад ляш скі, ап раў да лі. Ён 
меў пра ва за піс ваць ма біль ным тэ ле фо-
нам па ся джэн не су поль ных ка мі сій Ра ды 
гмі ны ў Бель ску-Пад ляш скім.

Га во рыць Ян Мор дань:

— Суд у Бель ску-Пад ляш скім ап раў даў 
мя не з та кім ар гу мен там, што ўсё бы ло 
згод на з за ко нам. І толь кі па лі цы ян ты 
не вя до ма ча му скар дзі лі ся. Та му што ўсе 
праў ныя за ко ны бы лі за мной, кож ны гра-
ма дзя нін мо жа прый с ці на па ся джэн не 
рад ных і ра біць ві дэа- і гу ка за піс. Так што 
не вя до ма ча му мя не ця га лі сю ды.

На га да ем, што ў пер шай ін стан цыі Яна 
Мор да ня аш т ра фа ва лі за па ру шэн не па рад-

Ян Мор дань: За кон быў на ма ім ба ку 
ку вя дзен ня се сіі. Па ру шэн не ні бы та вы я-
ві ла ся ў тым, што ён фік са ваў ход пе ра моў 
на ма біль ны тэ ле фон. Яна Мор да ня ў су до-
вым пра цэ се пад т ры ма ла гра ма дзян ская 
сет ка Wat ch dog Pol ska, якая дас ла ла ў суд 
„мер ка ван не сяб ра су да”, у якім звяр та ла 
ўва гу на тое, што Гмін ная ўпра ва ў Бель ску-
Пад ляш скім па ру шы ла ас ноў ныя гра ма-
дзян скія пра вы Яна Мор да ня, за ба ра ня ю-
чы за піс па ся джэн ня.           racyja.com

Сяр гей Ні чы па рук, улас нік аг ра ту ры-
стыч на га ком п лек су „Ся ло Бу ды” на 
Пад ляш шы, уга на ра ва ны Ка ва лер скім 
Кры жам Ор дэ на Ад ра джэн ня Поль ш чы. 
У прэ зі дэн ц кім па ла цы ад бы ла ся ўра чы-
стасць уру чэн ня Ор дэ наў Ад ра джэн ня 
Поль ш чы бы лым ак ты ві стам дэ ма кра-
тыч най апа зі цыі ў Поль ш чы. Ор дэ ны ад 
імя прэ зі дэн та Поль ш чы Ан джэя Ду ды 

ўру чыў дзяр ж сак ра тар Ан джэй Дэ ра. Ор-
дэн Сяр гею Ні чы па ру ку пры зна ча ны за 
асаб лі выя да сяг нен ні ў дзей нас ці на ка-
рысць дэ ма кра тыч ных пе ра мен у Поль ш-
чы, за да сяг нен ні ў пра фе сій най і гра мад-
скай пра цы для сва ёй кра і ны ў якас ці 
стар шы ні ко ла Са лі дар нас ці ін ды ві ду аль-
ных гас па да роў у Ду бі чах-Цар коў ных.

racyja.com

Сяр гей Ні чы па рук 
уга на ра ва ны Ка ва лер скім Кры жам 
Ор дэ на Ад ра джэн ня Поль ш чыht
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(22.03. — 20.04.) Па мя тай, што рэд ка ка лі 
мэ та ап раў д вае срод кі. Піль нуй ся, каб сва і мі на-
хаб ны мі па во дзі на мі не на ра біць са бе во ра гаў. 
Прад бач ва юц ца пра фе сій ныя пос пе хі; пе ра ва-
гу мо жаш мець дзя ку ю чы ве дан ню за меж ных 
моў. 1-3.01. кож ная пе раш ко да бу дзе пе ра мо-
жа на. У сту дзе ні аба ро ніш сваю па зі цыю.

(21.04. — 21.05.) Пач неш па шы раць свае 
га ры зон ты, зда бы ваць но выя ве ды аб све це. 
Свят ка ваць вар та за мя жой. Хоць у гэ ты ты-
дзень ты ча мусь ці ску па ва ты. У сту дзе ні ўсё 
пач не іс ці па тва ёй дум цы. Зной дзеш ра зум ныя 
вы ра шэн ні фі нан са вых і ся мей ных праб лем. 
Бу дзеш спа кой ны і па мяр коў ны. Гра шы ма мо-
жаш ра скід вац ца, па ста раў шы ся іх за ра біць, 
каб ха пі ла. Не кан вен цы я наль ны па ды ход і не-
за леж насць дум кі па мо гуць та бе ў да лей шай 
кар’ е ры. 1-3.01. да ска на лы час на па да рож жы 
і зда ван не эк за ме наў.

(22.05. — 22.06.) Будзеш пер фек цыя ні стам 
і знакамітым арганізатарам. Хоць не задобры 
часта пачатак новых ме ра пры емстваў, якія мо-
гуць цябе перарасці.  Га ла вой муру не разаб’еш 
–  у сямейных спра вах; будзь цярплівым. За-
тое фізічнае ажыўленне. Знойдзеш разумныя 
вырашэнні фінансавых і сямейных праблем. 
Будзеш спа  койны і памяркоўны. Гра шыма мо жаш 
ша стаць, пастараўшыся іх зарабіць каб хапіла. 
Неканвенцыянальны па ды ход і не за  ле  жнасць 
думкі памогуць табе ў далейшай кар’е ры.

(22.06. — 23.07.) Нер вы, нес па кой на па чат-
ку тыд ня. До ма бу дзеш та ле ран т ным, шчы рым, 
ад кры тым. Важ нае бу дзе для ця бе эма цы я наль-
нае цяп ло тва іх бліз кіх і сяб роў. Год за кон чыш 
без хва стоў і не да ро бак. У сту дзе ні аб мі нуць 
ця бе праб ле мы на пра цы.

(24.07. — 23.08.) Мо гуць уск лад ніц ца твае 
сіль вест ра выя пла ны. Твая пра ца ві тасць, аба-
вяз ко васць і па мяр коў насць бу дуць уз на га ро-
джа ны. Дзя ку ю чы цяр п лі вас ці і дак лад нас ці 
ўсё, што ця пер бу ду еш, пе рат ры вае най гор-
шыя бу ры. У сту дзе ні тры май ся дыс цып лі ны, 
а да сяг неш та го, аб чым ма рыш.

(24.08. — 23.09.) Апош нія дні го да вель мі 
ўда лыя. 29.12. афар м ляй важ ныя спра вы. Па-
ка жаш сваю кем лі васць і ін тэ лі ген т насць. Не бу-
дзе для ця бе не вы ра шаль най праб ле мы, а твае 
за ду мы бу дуць ці ка выя і ары гі наль ныя. Куп лю 
но ва га до ма ці пе ра ся лен не афар м ляй як най-
хут чэй, каб у но вы год мець усё за вер ша на. 
У сту дзе ні пе ра ста неш тур ба вац ца спра ва мі, 
на якія і так не ма еш уп лы ву.

(24.09. — 23.10.) Вя лі кая кам па ней ская па-
пу ляр насць. Рых ту юц ца нес па дзеў кі, вяр тан не 
за бы тых лю дзей. Ніх то ця бе не пе ра мо жа — рэ-
а лі зуй усё, што прый дзе та бе ў га ла ву! Свя ты 
кры ху гор шыя чым даў ней. На спра вы гля неш 
іна чай, ды ня ма на што зла вац ца — вар та ча сам 
спра вы па ста віць на ля зе на жа. У сту дзе ні зме-
ны на пра цы на мо мант ця бе рас ст ро яць.

(24.10. — 22.11.) Му сіш шмат спраў пе ра-
ду маць, та му лепш не зай май ся тым, у чым не 
ма еш упэў не нас ці. Сам пе ра ка на еш ін шых да 
ўлас най дум кі і схі ліш да та го, што слуш нае 
для ця бе. Ста рай ся ўсё ба чыць у ад па вед най 
пер с пек ты ве, рэ а гуй ад па вед на. Га ран ту ец ца 
ўзна га ро да ад Ве не ры! У сту дзе ні ам біт на па-
ды дзеш на цяж кіх спраў і не спач неш, па куль 
не да сяг неш сва ёй за па вет най ма ры.

(23.11. — 22.12.) Не да вай ся бе сва таць ні зап-
ра шаць на «ран дэ ву ў цём на». 29.12. ап ра цоў-
вай свае пла ны на бу ду чы ню. Шчас це і даб ра-
быт. На Но вы год про ста цу доў на! Не будзь та кі 
праг ны! Ад сту дзе ня ад чу еш, што свет на ле жыць 
да ця бе і здзяй с нен не ма раў — як ру кой па даць.

(23.12. — 20.01.) 29.12. аба вяз ко ва зай г рай 
у ла то! Зад бай аб ся бе. Не шка дуй гро шай на 
кас ме то ла га і пра ве ра на га цы руль ні ка. У па ры 
пра га, жар с насць, вя лі кія эмо цыі — про ста ня ма 
ча го з гэ тым па раў наць! На ват нап ру гі між ва мі 
бу дуць вас да ся бе пры цяг ваць. Кі дай ся на глы-
бо кую ва ду! Лёс ла ска вы, шчас це на кож ным 
кро ку. Ад сту дзе ня вы ра шыш праб ле мы і да сяг-
неш пос пе ху боль ша га, чым спа дзя еш ся.

(21.01. — 19.02.) Па чуц цё гу ма ру, ды пры-
тым стра та аб’ ек ты віз му — мо жаш стаць выс-
мей ваць рэ чы, на якіх мог бы за ра біць, а пры-
нам сі ска ры стаць (ні ко лі не ка жы „ні ко лі!”). 
Не ча ка ныя зме ны; не трап ляй у край нас ці. Апа-
ну еш сі ту а цыю, за ся ро дзіў шы ся. Не дай, каб 
у вы ход ныя дні хтось ці пап са ваў вам іды лію. 
У сту дзе ні даз воль са бе на ад па чы нак і ша нуй 
свой час.

(20.02. — 21.03.) Шмат су пя рэч нас цей у та-
бе — раз ты не да жыц ця, ін шы раз — ха па еш ся 
за ўла ду. Ад но да вя дзе ця бе да ну дот нас ці (кра-
мы!), ін шае — за хо піць без рэш ты. На мя ці мэ ты. 
У па ры ап ра ча па чуц ця па трэб ны яш чэ ла яль-
насць і ад каз насць. Ад сту дзе ня зме ніш ся бе на 
леп ша га, а ата чэн не на пры га жэй шае.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ
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І мой баць ка ка жа: „Зні мі гэ ту май ку”. А той 
сту дэнт ка жа: „Ale o co Pa nu cho dzi, prze cież 
w Pol s ce jes tem”. А мой баць ка ка жа: „Ну, 
сён ня ты ў Поль ш чы, але ка лі заў т ра ра ні-
цай уста неш, то не вя до ма дзе гэ та бу дзе. 
Лепш ты яе зды мі”.

Ігар Мель ні каў з Мін ска: — На о гул пра-
па ган ду ец ца та кі воб раз ува хо ду са вец кіх 
войск у ве рас ні 1939 го да на тэ ры то рыю 
ІІ Рэ чы Пас па лі тай, як мір ную апе ра цыю. 
У са праўд нас ці так не бы ло, на не ка то рых 
ад рэз ках поль ска-са вец кай гра ні цы ад бы-
ва лі ся да во лі жор ст кія ба я выя дзе ян ні. 
Пра гэ та свед чаць, м.інш. па ха ван ні, якіх 
шмат, на пры клад на паў ноч ным ад рэз ку 
зга да най мя жы, дзе бы лі поль скія паг ра ніч-
ныя страж ні цы. На пры клад, на Глы боч чы-
не, ка ля во зе ра Шо ад бы ла ся вя лі кая біт ва.

Аляк сандр Сма лян чук ра ска заў пра 
буд ні на бы лой поль ска-са вец кай гра ні цы: 
— Лю дзі на па меж жы зай ма лі ся не толь кі 
кан т ра бан дай ці ўцё ка мі на дру гі бок у по-

шу ках леп шай до лі. Ула ды ла дзі лі на сель-
ні цтву і роз ныя ін шыя ці ка він кі. Для прык-
ла ду, у дні са вец кіх дзяр жаў ных свя таў 
школь ні кі з са вец ка га бо ку ха дзі лі ўздоўж 
гра ні цы і спя ва лі са вец кія пес ні пра шчас лі-
вае там жыц цё. Але толь кі та ды і ме на ві та 

та кі го лас мож на бы ло та ды па да ваць з са-
вец ка га бо ку. Па-за са вец кі мі дзяр жаў ны мі 
свя та мі са вец ка му на ро ду нель га бы ло 
не толь кі га ва рыць са сва і мі су се дзя мі 
з дру го га бо ку дзяр жаў най мя жы, але на-
ват нель га бы ло аг ля дац ца на поль скі бок 
гра ні цы. Бы ва ла, што жы ха ры Поль ш чы 
па ды хо дзі лі бліз ка да гра ні цы, га ва ры лі 
да кал гас ні каў, ня даў ніх бліз кіх, а са вец кім 
жы ха рам нель га бы ло на ват адаз вац ца 
ў ад каз. На о гул жы ха роў са вец кіх вё сак 
за бі ра лі са вец кія ор га ны пад за кі дам шпі-
я на жу для Поль ш чы. За бі ра лі ў прын цы пе 
муж чын і тыя ў прын цы пе ўжо не вяр та лі-
ся. А вя до мы так са ма вы па дак, ка лі адзін 
жы хар вё скі з поль ска га бо ку гра ні цы пра-
ся дзеў ба дай сем га доў у поль скім аст ро зе 
за су джа ны за шпі я наж для са ве таў, а ка лі 

(пра цяг)

15 лі ста па да ў Вар шаў скім 
уні вер сі тэ це ад бы ла ся 5-я 
Між на род ная на ву ко вая 
кан фе рэн цыя, ла джа ная 
Цэн т рам бе ла ру скіх шту-
ды яў Уні вер сі тэ та. Тэ ма 
кан фе рэн цыі: „Па дзе ле ны/
аб’ яд на ны край: Бе ла русь 
і Поль ш ча ў ве рас ні 1939 го-
да”. У кан фе рэн цыі пры ня лі 
ўдзел ву чо ныя з абедз вюх 
наз ва ных кра ін.

Ежы Гжы боў скі з Вар ша вы: — У маі 
1939 го да, ка лі на ві са ла вай на, гру па вар-
шаў скіх бе ла ру саў вы сту пі ла з дэк ла ра цы-
яй, дзе вы каз ва ла ла яль насць у ад но сі нах 
да Рэ чы Пас па лі тай. Вя до ма, што тыя 
дэк ла ра цыі не бы лі шчы рыя. У пя рэ дад ні 
вы бу ху вай ны ў бе ла ру скім ася род дзі па-
на ва лі кры ху ін шыя па лі тыч ныя наст роі. 
Боль шасць бе ла ру скіх дзе я чаў спа дзя ва-
ла ся па наб лі жа ю чых ся зме нах пап ра вы 
па лі тыч най сі ту а цыі бе ла ру ска га не за леж-
ніц ка га ру ху. Бе ла ру скія дзе я чы ўваж лі ва 
на зі ра лі за на ва коль ны мі па дзе я мі, ста ра-
лі ся рэ а га ваць на ак ру жа ю чую па лі тыч-

ную рэ ча іс насць. А ў Еў ро пе паў ста ва ла 
но вая па лі тыч ная і мі лі тар ная ма гут насць 
— Трэ ці Рэйх. Ня мец кая па лі ты ка на бі ра ла 
што раз боль ша га зна чэн ня. І з хо дам ча су 
наст роі бе ла ру скіх дзе я чаў мя ня лі ся на 
што раз больш пра ня мец кія. Іх аду хаў ля ла 
дзяр жа ва, якая вяш ча ла ло зун гі раз ва лу 
вер саль скіх па рад каў. Бе ла ру скія дзе я чы 
ня гле дзя чы на іх па лі тыч ныя по гля ды лі чы-
лі, што тыя аб ста ві ны, якія іс на ва лі на пя рэ-
дад ні вы бу ху вай ны, бы лі неп ры маль ны мі. 
Ма ла лі кія бе ла ру скія дзе я чы на гад ва лі на 
ідэ а ла гіч нае сва я цтва з Трэ цім Рэй хам; не 
ўсе бы лі пры хіль ні ка мі ідэ а ло гіі нац са цы я-
ліз му. Тут бы ла ха лод ная па лі тыч ная каль-
ку ля цыя, ка лі гля дзе лі на Трэ ці Рэйх це раз 
прыз му вер саль ска га па рад ку, ці, дак лад-
ней ка жу чы, вер саль ска-рыж ска га, які пас-
ля доў на ад кі даў бе ла ру скі не за леж ніц кі ла-
гер. Пер шы мі дзе я ча мі, якія пак ла лі на дзеі 
на Бер лін, бы лі дзе я чы згур та ва ныя ва кол 
Фа бі я на Акін чы ца. У па ло ве 1930-х га доў 
у ві лен скай га зе це „Но вы шлях” Акін чыц пі-
саў: „Шмат мі льён ная ар мія бес п ра цоў ных 
у ад ной толь кі Еў ро пе, жор ст кі без на дзей-
ны кры зіс раз бу ра ю чы су свет ную гас па-
дар ку, ру і на зем ля роб ства, бед на та, го лад 
і ад на ча со ва вя лі кая ро скаш ка пі та лі стаў, 
рост бю рак ра тыч на га апа ра ту, ма раль ная 
гніль і шмат ін шых пач вар ных з’я віш чаў 
да во дзяць, што толь кі на валь ні ца з пе ру на-
мі пра чыс ціць той бруд”. Гэ тай дум кі тры-
маў ся так са ма Аль бін Стэ по віч, у той жа 
га зе це ў ар ты ку ле „Ня мец кі на цы я наль ны 
са цы я лізм і бе ла ру сы”: „На ша бе ла ру скае 
ста но віш ча да па лі ты кі Гіт ле ра па він на 
быць ін шае чым сь ці ста но віш ча на ро даў, 
што ма юць улас ную дзяр жа ву. Бе ла ру скае 
ста но віш ча гэ та ста но віш ча на ро ду пад бі та-
га, уціс не на га, які ад кож най зме ны не мае 
ні чо га тра ціць. А ка лі не мае ча го тра ціць, 
то ад зме ны мо жа неш та вый г раць”. Зна-
чыць — горш быць ужо не мо жа. Та му толь-
кі вай на і зме на па лі тыч на га па рад ку ў Еў-
ро пе мо жа пры вес ці да па лёг кі до лі бе ла ру-
саў. З хо дам ча су што раз больш бе ла ру скіх 
дзе я чаў ста ві ла на су пра цоў ні цтва з Трэ цім 
Рэй хам. Да та кіх пра ня мец кіх по гля даў 

па ча лі схі ляц ца на ват та кія дзе я чы, якія 
ра ней не ме лі з гэ тым ні чо га су поль на га, 
для прык ла ду ксёндз Він цэнт Гад леў скі, які 
ра ней лі чыў, што фа шызм з’яў ля ец ца чым-
сь ці на па да бен ства ка му ніз му. А на пя рэ-
дад ні вы бу ху Дру гой су свет най вай ны яго 
по гля ды ды я мет раль на змя ні лі ся. Апош ні 
ну мар „Бе ла ру ска га фрон ту”, рэ да га ва ны 
ксян дзом Гад леў скім, вый шаў у па чат ку 
ве рас ня, ка лі ўжо вы бух ну ла вай на. У ліс-
це да Ва сі ля За хар кі, стар шы ні Ра ды БНР 
у вы гнан ні, ксёндз Гад леў скі пі саў: „Ін ша га 
вы ба ру ў су час нас ці я не ба чу. Ані Ан г лія, 
ані яка ясь Аме ры ка бе ла ру скай спра вы 
на па ра дак не па ста віць. А ка лі па ста віць, 
то толь кі ў рам ках або вя лі кай Поль ш чы, 
або вя лі кай Ра сіі, каб па ло хаць Ня меч чы-
ну ад ус хо ду. І ў ад ным, і ў дру гім вы пад ку 
ад бу дзец ца ўсё гэ та кош там Бе ла ру сі. Тым 
ча сам Ня меч чы на ста віць спра ву інакш”. 
Так ацэнь ва лі ся аб ста ві ны, у якіх апы ну ла-
ся Бе ла русь. Ва сіль За хар ка так са ма му сіў 
вы ка заць сваё ста но віш ча ў ад но сі нах да 
ак ру жа ю чай яго рэ ча іс нас ці. Пі саў ён: „Што 
на ду ты ня мец кі ба лон му сіць быць спуш ча-
ны да па лё ту, для мя не гэ та яс на, бо інакш 
ён праз не ка то ры час мо жа ра зар вац ца на 
мес цы. Але што ка му пры ня се гэ ты ба лон, 
пра ду га даць не маг чы ма. Ду маю аб вя лі кім 
па хо дзе на ўсход. Для бе ла ру саў ці ўкра ін-
цаў па він на быць яс на: гор ша га, што мы ма-
ем на сва іх зем лях ця пер быць і не мо жа. 
Дзе ля раз ва лу іс ну ю ча га ста тус-кво важ на 
пай с ці хоць з са мім чор там. Але што ча кае 
нас пас ля раз ва лу, ніх то не ве дае. Як бы 
там не бы ло і што б нам не су дзіў лёс у бу ду-
чы ні, але ця пер страх пе рад Ня меч чы най, 
які апа на ваў на шых во ра гаў, да па ма гае 
на шай спра ве. Ка лі Ня меч чы на за хо ча, то 
ўсё роў на пой дзе на ўсход, з на мі ці без нас. 
Нель га зу сім ад кі нуць дум кі, каб пры гэ тым 
па хо дзе што-не будзь зда быць для на ша-
га выз ва лен ня”. За раз мо жам ска заць, 
што стаў ка на трэ ці Рэйх бы ла ілю зор най. 
Рас ча ра ван не бы ло аг ром нае. Па доб най, 
да рэ чы, дум кі тры ма лі ся і ін шыя; ук ра ін цы, 
гру зі ны, ар мя не, ра сі я не най больш вы да лі 
ка ла ба ран таў з Трэ цім Рэй хам. Усе яны ду-
ма лі па доб на, гэ та быў та кі дух ча су ў агуль-
на еў ра пей скім кан тэк с це. І, зда ец ца, што 
вы бар бе ла ру скіх дзе я чаў у 1939 го дзе быў 
до сыць бяс с п рэч ны і зда гад валь ны.

Пра ня мец кія по гля ды на пя рэ дад ні вай-
ны да мі на ва лі. Бы лі бе ла ру скія дзе я чы, 
якія суп ра цоў ні ча лі на ідэ а ла гіч ным грун-
це, як Акін чыц, які лі чыў гэ тую ідэ а ло гію 
па на цэ яй, якая вы ра туе Еў ро пу ад гні лой 
дэ ма кра тыі і ад ка му ніз му. Але боль шасць 
скла да лі тыя, якія не му сі лі па кі даць сва іх 
ідэ а ла гіч ных дак т рын; на Трэ ці Рэйх быў 
толь кі ха лод ны па лі тыч ны раз лік. Для 
прык ла ду, лат вій скія бе ла ру сы апы ну лі ся 
ў скла да най сі ту а цыі. У жніў ні 1940 го да 
Лат вія бы ла паз баў ле на не за леж нас ці 
і да лу ча на да СССР; і мы ма ем ад ра зу рэ-
ак цыю Бе ла ру ска га та ва ры ства ў Лат віі, 
якое пі ша ліст Ста лі ну, „да са ма га да ра го га 
даб ра дзея” і про сіць узяць пад ува гу жмень-
ку бе ла ру саў у Лат віі. А прой дзе дзе сяць 
ме ся цаў і ў чэр ве ні 1941 го да Лат вія бы ла 
аку па ва на ня мец кі мі вой ска мі і тыя са мыя 
лю дзі тым са мым ат ра ман там і на той 
са май па пе ры пі шуць ліст да гаў ляй тэ ра 
і про сяць тое са мае, пад к рэс лі ва ю чы ад да-
насць но вым гас па да рам.

Ле на Гла гоў ская: — Мне ад на знач на та-
кое ак рэс лен не, якое іс нуе па сён ня на Бе-
ла сточ чы не, дзе га во рыц ца „за ты мі па ля-
ка мі”, „за пер шы мі са ве та мі”, „за нем ца мі”, 
„за дру гі мі са ве та мі”, „за гэ ты мі па ля ка мі”. 
Гэ та, мож на ска заць, па каз вае суб’ ек т-
насць бе ла ру саў, бо яны ве да юць, што яны 
заў сё ды не ў ся бе, хто яны ёсць і ад куль 
та кое ак рэс лен не. Не „ў Поль ш чы”, а „за 
па ля ка мі”, не „ў Трэ цім Рэй ху”, а „за нем-
ца мі”, не „ў Са вец кім Са ю зе” ці „са вец кай 
Бе ла ру сі”, а „за пер шы мі са ве та мі” ці „дру гі-
мі”. Ад ной чы, мо дзе сяць га доў та му, мае 
гдань скія сту дэн ты пры е ха лі ў Яры лаў ку 
маю род ную. Адзін са сту дэн таў на цяг нуў 
та кую май ку з вя лі кім поль скім ар лом. Ся-
дзіць з ма ім баць кам на лаў цы пад ха тай. 

ў 1939 го дзе ўсту пі лі са ве ты, та го ж са ма га 
ча ла ве ка за бра лі на бе лыя мядз ве дзі за 
шпі я наж для па ля каў. Але ў прын цы пе, як 
вя до ма з ус па мі наў жы ха роў бы ло га поль-
ска-са вец ка га па меж жа, з поль ска га бо ку 
бы ло знач на сва бод ней чым з са вец ка га. 
За ха ва ныя ўспа мі ны не згад ва юць пра вя-
лі кую ра дасць ад „выз ва лен ня” са ве та мі 
ад па ля каў.

Ула дзі мір Ло бач з По лац ка: — Гра мад-
скія тран с фар ма цыі, якія ўска лых ну лі 
бе ла ру скі мі зем ля мі ў пер шай чвэр ці ХХ 
ста год дзя, па кі ну лі свой ад бі так і ва ўлас-
ным ус п ры ман ні бе ла ру скай ідэн тыч нас ці. 
Вось, для прык ла ду, дзяр жаў ная поль ска-
са вец кая гра ні ца пры нес ла но выя ідэн тыч-
нас ці, у тым лі ку ўсход ні каў і за ход ні каў. Ды 
і ў кан фе сій ным пла не, і ў пла не дзяр жаў-
най пры на леж нас ці бы ло да во лі раз на стай-
на, дзе лю дзі не маг лі вы раз на выз на чыц-
ца са сва ёй ідэн тыч нас цю: ні Бо гу свеч ка, 
ні чор ту ка ча рэж ка.

Сяр гей Токць: — Скла да на наз ваць 
па дзеі ве рас ня 1939 го да: ці бы ло гэ та 
выз ва лен не, ці аку па цыя. Бо ж на зме ну 
поль ска му па на ван ню прый шоў та та лі-
тар ны рэ жым, адзін з най больш жор ст кіх 
у су час най гі сто рыі. Але нель га так са ма 
пра маў чаць той факт, што ў шко лах уве дзе-
на на ву чан не на бе ла ру скай мо ве. У ІІ Рэ чы 
Пас па лі тай пра цэс асі мі ля цыі бе ла ру саў 

Стра ка ты ве ра сень

у поль скасць быў да во лі пра су ну ты і ўвя-
дзен не бе ла ру скай мо вы ў шко лы трэ ба 
ацэнь ваць ста ноў ча. І ў бе ла ру саў ня ма 
ад наз нач на га стаў лен ня да тых па дзей, бо 
і яны вель мі не ад наз нач ныя.

Аляк сандр Сма лян чук: — Увя дзен не 
на ву чан ня бе ла ру скай мо вы ў 1939 го дзе 
не з’я ві ла ся ней кім ка рэн ным пе ра ло мам 
у па лі ты цы пар тыі, што за раз пач нец ца 
бе ла ру сі за цыя па ўсёй Бе ла ру сі. Гэ та быў 
так тыч на-па лі тыч ны пры ём.

Ян Ежы Мі леў скі з Бе ла сто ка: — Вя-
лі кае за ці каў лен не ве рас нем 1939 го да 
з’я ві ла ся ў Бе ла сто ку ў 1989 го дзе, ка лі 
ста ла маг чы мае сва бод нае вы каз ван не 
на тэ му су час най гі сто рыі. Бе ла сток за няў 
асаб лі вае мес ца, бо ён у 1939 го дзе быў 
ук лю ча ны ў склад СССР, а пас ля вай ны 
вяр нуў ся ў Поль ш чу. Я пад ура жан нем 
ці ка вых дас ле да ван няў, пра ве дзе ных 
не за леж ны мі бе ла ру скі мі гі сто ры ка мі. Так-
са ма і ў Поль ш чы Бе ла ру скае гі ста рыч нае 
та ва ры ства зай ма ла ся гэ тай тэ май, тыд нё-
вік „Ні ва” вы даў кні гу з ус па мі на мі з та го 
ча су. Важ нае, што рэ прэ сіі кра на лі роз ныя 
эт ніч ныя і кан фе сій ныя гру пы гра ма дзян 
поль скай дзяр жа вы. У нас ча ста пра гэ та 
за бы ва ец ца, ча ста гі сто рыю су зі ра ец ца 
з на цы я наль на га пун к ту гле джан ня, але 
ў са праўд нас ці не толь кі па ля кі бы лі рэп рэ-
сі ра ва ны. Мяр кую, што бу дзем ад да ляц ца 
ад кан ф ран та цый на га ра зу мен ня гі сто рыі, 
гі сто рыя па він на быць прад стаў ле на ў ве-
ра год ным ві дзе.

(пра цяг бу дзе)
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