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Анна Бжазоўская è3

Гарадоцкім Навінам 25è8

Расказы многіх удзельнікаў XXІ Кон
курсу беларускай гавэнды — Гай
наўка2020 спадабаліся публіцы 
і журы конкурсу, аб чым сведчылі 

апладысменты і эмоцыі гасцей сабраных 
у актавай зале Агульнаадукацыйнага ліцэя 
з дадатковым навучаннем беларускай 
мове ў Гайнаўцы. Побач расказчыкаў і іх 
настаўнікаў аповеды на роднай мове слуха
лі госці мерапрыемства, у тым ліку бацькі, 
бабулі і дзядулі выступоўцаў, белліцэісты 
і настаўнікі. Конкурс расказчыкаў адбыўся 
якраз 21 лютага, у Дзень роднай мовы, калі 
арганізуюцца шматлікія мерапрыемствы 
і акцыі з мэтай падкрэсліць значэнне род
най мовы ў жыцці народа. На гэта звярнуў 
увагу арганізатар конкурсу, настаўнік бела
рускай мовы ў Гайнаўскім белліцэі Ян Кар
чэўскі, які адкрыў мерапрыемства.

Частку расказаў выслухалі госці конкур
су — намеснік бургамістра Гайнаўкі Ірыней 
Кендысь, віцэстараста Гайнаўскага павета 
Іаанна Койла і начальнік Аддзялення гра
мадскіх спраў Гайнаўскага стараства, якое 
курыруе сярэднія школы, Ніна Лукасік, 
былая віцэдырэктар Гайнаўскага беллі
цэя. Дырэктар Гайнаўскага белліцэя Ігар 
Лукашук і яго намеснік Дарыюш Мусюк 
сачылі за выступамі ўдзельнікаў конкурсу, 
а пасля падвядзення вынікаў разам з чле
намі камісіі ўручылі пераможцам дыпломы 
і ўзнагароды.

— Першы раз у Конкурсе беларускай 
гавэнды выступілі вучні Гімназіі імя Фран
цыска Скарыны ў Вільні і Непублічнай 
пачатковай школы імя святых Кірылы і Мя
фодзія ў Беластоку. Прадстаўнікі абедзвюх 
школ запрэзентаваліся на высокім узроў
ні, таксама як і многія іншыя ўдзельнікі. 
Конкурс гавэнды арганізуем па пятніцах 
і ў гэтым годзе так добра склалася, што 
была магчымасць зладзіць яго 21 лютага, 
у Дзень роднай мовы, — сказаў Ян Карчэў
скі, які арганізуе конкурс ад імя Аб’яднання 
«Наша школа», што дзейнічае пры Гайнаў
скім белліцэі.

— Цікавымі былі расказы ва ўсіх трох 
катэгорыях конкурсу, але найбольш спела 
і займальна запрэзентаваліся вучні класаў 
VІVІІІ. Лепшыя расказчыкі конкурсу выказ
валіся на высокім узроўні, патрапілі заці
кавіць сваімі аповедамі публіку, трымаць 
непасрэдны кантакт з залай, — сказаў член 
журы, пісьменнік і радыёжурналіст Радыё 
Рацыя Міхась Андрасюк.

Член камісіі Іаланта Грыгарук, настаў
ніцаметадыст беларускай мовы ў Па
чатковай школе ў Навакорніне звярнула 
ўвагу на высокі ўзровень выступаў многіх 
канкурсантаў, а асабліва Арцёма Арбатэра 
з Гімназіі імя Францыска Скарыны ў Вільні, 
які заняў першае месца ў катэгорыі найма
лодшых вучняў. На цікавыя дыялектныя 
расказы звярнула ўвагу таксама член ка
місіі Ірэна Ігнатовіч, белліцэйская настаўні
цабібліятэкар. Вучань Пачатковай школы 
№ 4 у Гайнаўцы Барташ Яканюк, які заняў 
першае месца ў катэгорыі старэйшых вуч
няў пачатковых школ, займальна выступіў 
з расказам «Нэ забывайтэ роднай мовы» 
і са мной свабодна размаўляў пасвойму.

— Я даўно пачаў вучыцца размаўляць на 
роднай мове, так як гаварылі мае продкі. 

Спачатку гэта слабавата атрымлівалася, 
але пазней стаў я гаварыць штораз лепш 
і зараз магу свабодна гаварыць пасвойму. 
Я сам пачаў рыхтаваць расказ «Нэ забы

не толькі свае мова і традыцыі, але такса
ма праца ў полі. Навучыўся ён вадзіць трак
тар, араць і выконваць іншыя сельскагаспа
дарчыя працы. Гасцей конкурсу зацікавілі 
расказы вучняў з Белавежы на мясцовым 
дыялекце беларускай мовы.

— Я запрапанавала сваім вучаніцам ра

Другім нестандартна выступіў, узбагаціў
шы аповед малюнкамі, Караль Андрасюк 
з Пачатковай школы № 4 у Гайнаўцы, які 
заняў другое месца. За яго выступам такса
ма сачыў дзядуля Міхал Андрасюк. Пазней 
займальным выступам свайго ўнучка Міко
лы Абрамюка з КірылаМяфодзіеўскай шко
лы ў Беластоку, які заняў першае месца 
ў катэгорыі старэйшых вучняў пачатковых 
школ, захапілася бабуля Ніна Абрамюк. Ра
ней вучыла яна беларускай мове, а зараз 
апякуецца тэатральным гуртком у Непуб
лічнай пачатковай школе імя свсв. Кірылы 
і Мяфодзія ў Беластоку і падрыхтавала да 
конкурсу двух беластоцкіх вучняў.

— Магчымасці свайго ўнучка Міколкі 
я ведала, а Гаўрыілка Якімюк, з якім ко
ратка працую, таксама аказаўся добрым 
расказчыкам. Я рада, што сёння нашы 
вучні маглі паказаць свае ўмеласці, бо гэта 
таксама вельмі добры досвед для пазней
шай актыўнасці ў школьным тэатральным 
гуртку, — сказала Ніна Абрамюк.

Першы раз у конкурсе расказчыкаў 
прынялі ўдзел вучні Гімназіі імя Францы
ска Скарыны з Вільні і запрэзентаваліся 
вельмі ўмела. Арцём Арбатэр, які заняў 
першае месца і Дньеля Песіна, якой ка
місія прызначыла другое месца, захапілі 
публіку і паказалі свае вялікія акцёрскія 
здольнасці.

— Мы спецыяльна рыхтаваліся да кон
курсу расказчыкаў. Формула конкурсу нам 
спадабалася, паколькі такой у нас няма. 
Расказваючы тут, мы адчувалі сябе больш 
свабодна ў параўнанні з выступамі ў час 
дэкламатарскіх конкурсаў. Мы таксама 
пад вялікім уражаннем ад выступаў вучняў 
з Польшчы, — заявілі маладыя беларусы 
з Літвы Дньеля Песіна і Арцём Арбатэр.

— У нашай гімназіі вучацца звыш двух
сот асоб і ў асноўным гэта беларусы. Сюды 
трапілі мы па запрашэнні настаўніка Яна 
Карчэўскага, які быў у нашай школе. Я рада 
выступам нашых вучняў у конкурсе расказ
чыкаў, паколькі патрапілі яны зацікавіць 
публіку, — сказала настаўніца беларускай 
мовы ў Гімназіі імя Францыска Скарыны 
ў Вільні Ніна Пяткевіч.

— Я яшчэ вучуся рыхтаваць сваіх вучняў 
да конкурсу расказчыкаў і рада, што яны 
дабіліся поспехаў, — заявіла настаўніца 
беларускай мовы ў Пачатковай школе 
ў Нарве Тамара Бялькевіч. Яе вучаніцы вы
ступілі займальна і ў выніку Алівія Рэпка за
няла другое месца, а Малгажата Ваўранюк 
— трэцяе.

— Я вучуся ў Пачатковай школе ў Нава
корніне, але пазней хачу паступіць у Гайнаў
скі беларускі ліцэй, дзе вучылася мая мама 
і мае сямейнікі, і пра гэта я расказвала, 
— заявіла Зося Раманюк, якая заняла дру
гое месца ў катэгорыі старэйшых вучняў 
пачатковых школ.

Настаўніца беларускай мовы Пачатко
вай школы ў Міхалове Эмілія Грыка ад
значыла, што яе вучні ахвотна рыхтуюцца 
да конкурсу беларускай гавэнды. Энтузія
стамі конкурсу з’яўляюцца таксама вучні 
Марыі Крук з Пачатковай школы № 3 у Гай
наўцы і Людмілы Грыгарук з Пачатковай 
школы № 4 у Гайнаўцы, якія дабіваюцца 
поспехаў. Напрыклад, трэція месцы ў катэ
горыі малодшых вучняў пачатковых школ 
занялі Шымон Юшчук з Пачатковай школы 

Расказы спадабаліся! 
vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА
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n Арцём Арбатэр з Гімназіі імя Францыска Скарыны ў Вільні 
— першае месца

сказваць на гаворцы і ім гэта спадабалася. 
Мы звярталі ўвагу на асаблівасці мовы, на 
якой раней паўсюдна гаварылі жыхары Бе
лавежы і наваколля, — сказала Анджаліна 
Масальская, настаўніца беларускай мовы 
ў Пачатковай школе ў Белавежы.

— Мы рады, што гаварылі на сваёй мо
ве, — заявілі Марыя Валосік, якая ў катэго
рыі старэйшых вучняў пачатковых школ 
заняла першае месца і яе сяброўка Марта 
Хілецкая, якой камісія прызначыла другое 
месца.

Выступы расказчыкаў традыцыйна 
пачалі наймалодшыя ўдзельнікі конкурсу. 
Памайстэрску першым выступіў Гаўрыіл 
Якімюк з КірылаМяфодзіеўскай школы 
ў Беластоку і, як пасля высветлілася, заняў 
другое месца ў катэгорыі малодшых вуч
няў пачатковых школ.

— Нам асабліва спадабаўся цікавы ра
сказ нашага ўнучка на роднай мове, — за
явіў Рыгор Якімюк, які многа гадоў разам 
з жонкай спявалі ў беларускім калектыве 
«Чыжавяне».

вайтэ роднай мовы», а пазней мне дапама
гала мама. Распавёў я пра свае моманты 
сутыкнення з нашай мовай, — заявіў Бар
таш Яканюк.

Анна Яканюк пахваліла выступ свайго 
сына Барташа. Дабавіла, што яго цікавяць 

n Барташ Яканюк з Пачатковай школы № 4 у Гайнаўцы 
— першае месца

n Марыя Валосік з Пачатковай школы ў Белавежы 
— першае месца

n Мікола Абрамюк з Кірыла-Мяфодзіеўскай школы ў Беласто-
ку — першае месца

n Гайнаўская белліцэістка Малгажата Галёнка — першае месца
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Мэйнстрым
ці медыя

Ча ра паш кай, 
на гой і... во кам

Сваімі вачыма

Ня ма пры сту пу да праў ды

Су бот ні ран ні пас ля а бе дзен ны час 7 
са ка ві ка пры вёў мя не ў кан фе рэн цый ную 
за лу пад ляш ска га ва я во ды. Там пад яго 
га на ро вым пат ра на жам фон ды „Пад ляш
скі ін сты тут су ве рэн най Рэ чы Пас па лі
тай” і „Поль ш ча — вя лі кі пра ект” зла дзі лі 
ды ску сію на тэ му „Гі ста рыч ная па лі ты ка 
і ла каль ныя то ес нас ці Пад ляш ша”. У ды
ску сій ным па нэ лі пры ня лі ўдзел мі ністр 
на цы я наль най аду ка цыі Да ры юш Пян т коў
скі, пад ляш скі ві цэва я во да док тар Та маш 
Мад рас, пра фе са ры Уні вер сі тэ та ў Бе ла
сто ку Юзэф Ма ро шак і Алег Ла ты шо нак. 
Ма дэ ра та рам су стрэ чы быў док тар Лу каш 
Лю бічЛа пін скі, ды рэк тар Суп рас ль ска га 
ася род ка куль ту ры. Па коль кі ар га ні за та
ры ме ра пры ем ства звя за ныя з пра вы мі 
па лі тыч ны мі сі ла мі, то боль шасць удзель
ні каў у за ле, як уда ло ся мне заў ва жыць, 
скла лі ак тыў ныя пры хіль ні кі і саў дзель ні кі 
роз ных су стрэч і мар шаў, прыс ве ча ных 
па мя ці вык ля тых жаў не раў. Ся род іх вя до

мыя гай на вя не, та кія як Бар ба ра Па ле шук 
— ар га ні за тар ка гай наў скіх мар шаў і Ба гус
лаў Ла бэн дз кі — пра цаў нік бе ла стоц ка га 
ад дзя лен ня Ін сты ту та на цы я наль най па
мя ці, апа ла ге ты спрэч ных ге ро яў на Пад
ляш скай зям лі, та кіх як Ра му альд Райс 
„Бу ры” і Зыг мунт Шэн дзе ляж „Лу паш ка”. 
Сва ёй ар га ні за цый най сім во лі кай на воп
рат цы ад зна ча лі ся ма ла дыя муж чы ны 
з Або зу на цы я наль нара ды каль на га, вя
до ма га сва ім бе ла стоц кім мар шам. Маю 
ўва гу звяр нуў так са ма ўдзель нік су стрэ чы, 
які шпа цы ра ваў з бе лачыр во най па вяз
кай на ру цэ. Бы лі ж і бе ла стоц кія рад ныя 
і ін шыя вя до мыя асо бы мяс цо ва га ўзроў
ню. Пры бы ла так са ма моц ная гру па та
ва ры ства „Русь” з пра фе са рам Ана то лем 
Адзі е ві чам, пас лом Яў ге нам Чык ві ным, 
юры стам Пят ром Юш чу ком і ін шы мі сяб
ра мі ар га ні за цыі. На ўдзель ні каў су стрэ чы 
ў фае ва я вод скай уп ра вы ча ка ла вы стаў
ка „Ат ра ды Лу паш кі”, што з’яў ля ец ца, між 
ін шым, ад ным з вон ка вых вы яў лен няў 
сён няш няй гі ста рыч най па лі ты кі поль скай 
дзяр жа вы (пра выстаўку чытай больш 
стар. 12). Але па ма лень ку пя рой дзем і да 

са мой ды ску сіі. Склад удзель ні каў па нэ лі 
ад на знач на прад вяш чаў, што да мі нан тай 
бу дуць пры хіль ні кі ця пе раш няй, гі ста рыч
най на ра цыі, а пры сут насць пра фе са ра 
Але га Ла ты шон ка ме ла на даць хо ду 
ды ску сіі ад к ры тас ці і на ву ко ва га ака дэ
міч на га ды скур су з роз ны мі по гля да мі на 
сут насць спра вы. На прак ты цы ўсе ха це лі 
да ка заць, што на ша бе ла ру ская па мяць аб 
пас ля ва ен ных па дзе ях на Бе ла сточ чы не 
аб са лют на не мэ таз год ная і шкод ная для 
поль скай дзяр жаў най па лі ты кі ў гэ тай 
спра ве. Вы каз ван не Але га Ла ты шон ка, 
што на яго дум ку, нель га сён ня бу да ваць 
поль скай гі ста рыч най па мя ці і гра мад
скай ед нас ці толь кі на мі фе вык ля тых 
жаў не раў суст рэ ла ся з рэз кім вы каз ван
нем мі ніст ра аду ка цыі, што ме на ві та на 
гэ тай ас но ве за раз і ў бу ду чы ні бу дзе вы
бу доў вац ца тая ж па лі ты ка, а так са ма на 
па мя ці пра жаў не раў ве рас ня 1939 го да, 
вар шаў скіх паў стан цаў 1944 го да і ме на ві
та на ге ра із ме і без за ган нас ці вык ля тых 
жаў не раў. У ін шым мес цы ка тэ га рыч на 
вы ка заў ся ў ад рас са маў ра да вых улад, 
у тым лі ку і рад ных Бе ла сто ка, якія вя дуць 

за раз су до вую, ад мі ніст ра цый ную спра ву 
на конт зме ны наз вы ву лі цы „Лу паш кі”.

— Поль ш ча з’яў ля ец ца ўні тар най дзяр
жа вай, з адзі най гі ста рыч най па лі ты кай. 
Дзяр жаў ныя свя ты ў га ра дах на тэ ры то
рыі Пад ляш ска га ва я вод ства па він ны 
ад зна чаць і мяс цо выя ўла ды. Яны аба вя
за ны гэ та ра біць. Ка лі дзяр жаў ныя ўла ды 
на да юць зван не ге роя, ка лі поль скі суд вы
дае па ста но ву, то ня ма пад стаў для аб мер
ка ван ня мэ таз год нас ці на дан ня ву лі цам 
імён поль скіх на цы я наль ных ге ро яў, — за
я віў мі ністр. У рэ аль нас ці гэ та аба зна чае, 
што ня ма ані я ка га пры сту пу да якойко ле
чы рэ аль най ды ску сіі і ўша на ван ня па мя ці 
і праў ды пра ня він ныя бе ла ру скія ах вя ры 
вык ля тых жаў не раў. Пры сут ныя пры хіль
ні кі і ар га ні за та ры мар шаў і ўра чы стас цей 
у го нар „Бу ра га” ці „Лу паш кі” ат ры ма лі ад
наз нач ную пад трым ку з бо ку дзяр жаў най 
ад мі ніст ра цыі. Вы каз ван не мі ніст ра і па
доб ныя мер ка ван ні астат ніх вы сту поў цаў 
су стра ка лі ся з ап ла дыс мен та мі за лы. Як 
па ра докс вы гля да ла сі ту а цыя, ка лі Алег 
Ла ты шо нак з чы ста гі ста рыч на га пун к ту 
гле джан ня ана лі за ваў шля хі поль скай 
гі сто рыі ў час Дру гой су свет най вай ны 
і яе вы ні кі для фар мі ра ван ня на цы я наль
най ед нас ці гра мад ства. Яго вы каз ван ні 
ўспры ма лі ся пры сут ны мі ды ску тан та мі 
і ўдзель ні ка мі так, быц цам стар шы ня Бе ла
ру ска га гі ста рыч на га та ва ры ства ба ра ніў 
ка му нізм і са цы я лізм. Ін шыя ча сы, ін шыя 
звы чаі! — за ста ец ца толь кі ўскрык нуць. 

vЯў ген ВА ПА

Ха чу ска заць 
ад ра зу, гэ ты 
фе лье тон не 
пра міг ран таў. 
Міг ран ты ў ім 
згад ва юц ца 

ўся го толь кі дзе ля прык ла ду. Гэ тыя няш
час ныя лю дзі, якія пат ра пі лі ў паст ку 
па між Грэ цы яй і Тур цы яй, за раз зна хо дзяц
ца ў аб са лют на без вы ход най сі ту а цыі. Іх 
не пу ска юць ні ў Еў ра са юз, ні на зад. Яны 
кі да юць ка мя ні ў па меж ні каў Грэ цыі, тыя 
ад каз ва юць ім уза ем нас цю ды па лі ва юць 
ва дой з ва да мё таў. Мяс цо выя жы ха ры 
па ляць пад рых та ва ны для пры ё му міг ран
таў цэнтр і ка жуць, што ім ужо хо піць ін ша
зем цаў. Зрэш ты, ар ты кул і не пра іх так са
ма. Ар ты кул пра сён няш нюю жур на лі сты
ку. Пра так зва ныя мэй н ст рым ме дыя.

Вось што пра іх га во рыць Ві кі пе дыя: 
„Ас ноў ныя срод кі ма са вай ін фар ма цыі 
— гэ та тэр мін і аб рэ ві я ту ра, якая вы ка ры
стоў ва ец ца для агуль най наз вы роз ных 
вя лі кіх срод каў ма са вай ін фар ма цыі, якія 
аказ ва юць уп лыў на мно гіх лю дзей, і ад
на ча со ва ад люст роў ва юць і фар му юць 
га лоў ныя кі рун кі ду мак”.

Дык вось, гэ тым ра зам яны пе ра ста лі 
фар ма ваць гэ тыя га лоў ныя кі рун кі. Яны 
про ста па каз ва юць ві дэа з еў ра са юз най 
мя жы і не ча га ча ка юць, каб даць ма раль
наэтыч ную ацэн ку ўсім, або хоць якім 
удзель ні кам гэ тай няп ро стай сі ту а цыі. 
А ацэн ка мо жа быць ды я мет раль на суп
раць лег лай. У кеп скім свят ле мо гуць быць 
вы стаў ле ныя як грэ кі, што не пу ска юць 
няш час ных лю дзей на сваю тэ ры то рыю, 
так і са мі міг ран ты, якія сён ня кі да юц ца 
ка мя ня мі, каб іх пус ці лі, а заў т ра, ка лі іх 
пус цяць, бу дуць кі дац ца ка мя нямі, каб іх 
кар мі лі. Дык вось, мэй н ст рым ме дыя на 
сён няш ні дзень яш чэ не выз на чы лі ся, ка
го яны бу дуць дэ ма ні за ваць.

А вось зу сім ня даў на ве да лі. Про ста 
спа да ры ня Мер кель не як ляп ну ла, што 
Еў ра са юз пры ме ўсіх. І ўсе, хто хоць кры ху 
ста віў пад сум нен не за вя рэн ні кан ц ле ра 
Ня меч чы ны, мэй н ст ры маў скі мі ме ды я мі 
змеш ва лі ся з бру дам як у япон скай бе то на
мя шал цы. А за раз спа да ры ня Мер кель маў
чыць. Га лоў ныя ме дыя так са ма. Ча ка юць.

Ла гіч на ўзні кае пы тан не, ці мож на ў та
кім ра зе гэ тыя га лоў ныя, ба га тыя і са мыя 
вя лі кія срод кі ма са вай ін фар ма цыі ўво гу
ле за ліч ваць да жур на лі сты кі? Мо жа па ра 
ўжо про ста і яс на даць ім аз на чэн не не як 

срод кам ін фар ма цыі, а як срод кам пра па
ган ды ра шэн няў кан к рэт ных па лі тыч ных 
ко лаў. Зрэш ты, мэй н ст ры маў цы са міх ся
бе ўжо даў но так на зы ва юць. Пры кла дам, 
ка жуць, не „я жур на ліст”, а я „лі бе раль ны 
жур на ліст”.

Лі бе раль ны жур на ліст! Што гэ та та
кое, і з чым гэ та ядуць? Я па мя таю яш чэ 
з дзя цін ства, што пер шае сло ва да ра жэй 
дру го га. І ка лі ў ча сы СССР ка за лі та кое 
сло ваз лу чэн не як „ка му ні стыч ная ма
раль”, то ма рал лю там і не пах ла. Сло ва 
„ка му ні стыч ная” бы ло важ ней шым, і ўсе 
ве да лі, што толь кі неш та ка му ні стыч нае 
мож на на зы ваць ма раль ным. Тое са ма 
мож на ска заць і пра „са цы я лі стыч ную за
кон насць”, дзе за кон нас ці і ду ху не бы ло, 
і пра „са вец кую дэ ма кра тыю”, дзе сло ва 
„дэ ма кра тыя” бы ло зу сім не пат рэб ным.

Так і з „лі бе раль най жур на лі сты кай”. Та
кой жур на лі сты кі не бы вае ўво гу ле. Ні лі бе
раль най, ні кан сер ва тыў най, ні якой ін шай. 
Бы вае або про ста жур на лі сты ка, або, ка лі 
лі бе раль ная, то пра па ган да.

Зрэш ты, ні чо га кеп ска га не ба чу як 
у лі бе раль най, так і ў не лі бе раль най пра
па ган дзе. Паў сюд на ёсць каш тоў нас ці, 
якія вар та пра па ган да ваць. Але не трэ ба 
гэ та блы таць з жур на лі сты кай. Жур на лі
сты ка не ча кае па лі тыч на га ра шэн ня ні 
кан ц ле раў, ні ка го ін ша га, каб даць ацэн ку, 
ці не каль кі роз ных ацэ нак кан к рэт ным 
з’я вам. Жур на лі сты ка не пра па ган дуе ідэі 
па лі ты каў, а на ад ва рот, пры му шае па лі ты
каў прыс лу хоў вац ца да ся бе і ка рэк та ваць 
свае дзе ян ні ў за леж нас ці ад на пі са на га 
і ска за на га жур на лі ста мі.

Сён ня ж мы ба чым сі ту а цыю ад ва рот
ную. І на пэў на гэ та ёсць ад на з вя лі кіх праб
лем на ша га ча су. Бо ін сты тут са праў ды 
не за леж най жур на лі сты кі ёсць ад ной з га
лоў ных умоў па бу до вы лю бой дэ ма кра тыі.

Ну а міг ран ты не ве да юць, што ім ра
біць. Не ве да юць і еў ра пей скія па лі ты кі. 
Не за леж ная жур на лі сты ка ім бы пад ка
за ла, пры кла дам, што на роў ні ААН трэ ба 
пры няць ра шэн не, каб ад каз насць за 
міг ран таў нес лі тыя кра і ны, якія ва ю юць 
на іх тэ ры то рыі і пры му ша юць лю дзей 
па кі даць род ныя ха ты. Ці ін шую ідэю па
да ла б.

Але сён няш нія па лі ты кі чы та юць толь кі 
свае мэй н ст рым ме дыя, якія са мі і фі нан
су юць. А тыя ў ад каз пі шуць толь кі тое, 
што іх фі нан са та ры хо чуць па чы таць.

vВік тар СА ЗО НАЎ

У СМІ толь кі пра ка ра на ві рус. Яш чэ 
больш у іх, чым у ча ла ве чых раз мо вах: у да
мах, на ву лі цы, у гра мад скім тран с пар це. 
Тэ ле ба чан не, га зе ты і ін тэр нэтпар та лы 
па ста ян на ба ра ба няць пра яго. Маг чы ма, 
яны ба чаць тое, чаго звы чай ныя лю дзі 
не ба чаць? Ці, мо жа, яны ба чаць толь кі 
ра сту чыя слуп кі гле да чоў і чы тац кай аў ды
то рыі, а ра зам з гэ тым свой пры бы так? 
Але ў су вя зі з гэ тым нак руч ва ец ца ча ла
ве чая па ні ка. Яна яш чэ не раз лі ла ся на 
ву лі цы, але ма ла ха пае. На шчас це, ця пер 
звы чай на га гле да ча ці чы та ча больш ці ка
віць но вы спо саб пры ві тан ня па лі тыч ных 
чы ноў ні каў — «ча ра паш кай» і лок цем. Эх, 
дзе ж гэ тыя ча сы сар дэч ных і сліз кіх па
ца лун каў аля Брэж неў? У Кі таі, ка жуць, 
прад стаў ні кі ўла ды вет лі ва штур ха юц ца на
га мі на пры ві тан не. Яны ра бі лі гэ та даў но, 
пад ста лом. Пры нам сі, за раз яны мо гуць 
афі цый на імі па за баў ляц ца. Мо жа, на стаў 
час па шы рыць гэ тую «но вую тра ды цыю» 
на сус вет ных па лі тыч ных са ло нах? Ка лі б 
прэ зі дэн ты ЗША і Ра сіі, за мест та го, каб 
нац коў ваць свае гра мад ствы, якія яны 
прад стаў ля юць, штур ха лі б адзін ад на го па 
га лён ках, на коль кі бес пяч ней шы быў бы 
свет! Ча ла век ста віць раз бу рэн не вы шэй 
за ўсё астат няе — ка лі гэ та не ты чыц ца яго 
са мо га. Та му вар та на га даць па лі ты кам, 
што звы чай нае жыц цё так са ма ба лю чае. 
«Не ра бі це ні чо га, што вам неп ры ем на!» — 
ка жа ста рая доб рая па га вор ка. Уя вім са бе, 
на рэш це, суст рэ чу прэ зі дэн та Ду ды з поль
скі мі вы бар ш чы ка мі — па вод ле но вай тра
ды цыі! Уліч ва ю чы, што прэ зі дэн ц кая ахо ва 
пад рых та ва ная па адзі на бор стве, пы тан не, 
які бок ат ры маў бы больш ба лю чы пры ём, 
за ста ец ца ад кры тым. Ін шая спра ва, што 
ў гэ тым вы пад ку прэ зі дэнт усё роў на за хо
ча мець чы стыя ру кі. І но гі не ў сі ня ках.

Ка ра на ві рус зак ра нае аль бо бяс с п рэч на 
ўплы вае на гла баль ную і мяс цо вую па лі ты
ку, на што дзён ныя звыч кі і ўпа да бан ні. Не 
ве да ем, ці ца луе дам сён ня ў ру ку Ярас лаў 
Ка чын скі, вя до мы сва ім га лан т ным стаў
лен нем да іх. Гэ та леп шы спо саб за ра зіц ца 
ша лё ным ві ру сам. Ка лі яш чэ не штур хае на 
пры ві тан не, ска жам, па ні Шыд ла, у шчы ка
лат ку, гэ та толь кі па каз вае, на коль кі кі тай
скія звы чаі ад роз ні ва юц ца ад поль скіх. З ін
ша га бо ку, Поль ш ча не ад стае ад Кі тая. Лі та
раль на пе рад на шы мі ва чы ма на зі ра ец ца 
«аб кі та ен не» па лі тыч най сі стэ мы ў на шай 
кра і не. І там, дзяр жа вай і гра мад ствам кі руе 
толь кі ідэ а ла гіч на пра віль ная пар тыя, і тут 
кры шы нач ку не ха пае да поў най па лі ты за

цыі дзяр жа вы 
і абез дзе яз до
лен ня гра мад
ства. Су ды 
ўсё яш чэ прыт
рым лі ва юц ца 
ўлас ці вай ім 
не за леж нас ці. На ват кан сты ту цыя вык лі кае 
ўсе а гуль ную па ва гу. Пара ней ша му не за леж
ныя са маў ра ды па спя хо ва суп раць ста яць 
за ма ца ва най ула дзе. Але да ча су. Ка ро зія 
дэ ма кра тыч най сі стэ мы праг рэ суе. Ір жа 
псеў даідэ а ла гіч на га тры ум фа ліз му па жы
рае Поль ш чу. Мы гэ та ба чым, але гэ та га не 
пры кмя ча ем. Як ад ной чы ад зна чыў вя лі кі 
фі ло саф Віт ген ш тэйн: «Не мо жам уба чыць 
пэў ных рэ чаў та му, што ўсё іх ма ем пе рад 
ва чы ма». Та му трэ ба па мя няць каг ні тыў ную 
пер с пек ты ву. На пры клад, у дум ках пы та ем
ся: „Якой бу дзе Поль ш ча праз дзе сяць га
доў?” Для не ка то рых гэ та мо жа быць ас вят
ляль ны во пыт. Як ка жа ста рая ла цін ская 
сен тэн цыя, толь кі той бу дзе аб ма ну ты, хто 
хо ча, каб яго аб ма ну лі. Вы па дак згіт ле ры за
ва ных нем цаў не му сіць быць вык люч ным. 
Да рэ чы, як пры клад, які ілюст руе пэў ную 
ча ла ве чую ня мог ласць. Я бу ду на зы ваць яе 
каг ні тыў най сле па той — неш та ба чым, і гэ та
га не ба чым. Та кім чы нам мы ба чым кож ны 
дзень... штось ці, ча ла ве чую крыў ду, па лі тыч
ную хлус ню, здра ду, вы ра джэн не ўла ды, 
і ўсё ж мы гэ та га не ба чым. Хі ба толь кі та му, 
што яны ад с ла ня юць ча ла ве чую бры до ту? 
На жаль, на ша сле па та ста віц ца так са ма 
і да пры го жых рэ чаў. Вар та іх уба чыць. 
Ад нак не трэ ба пра нік лі вас ці Віт ген ш тэй
на, каб за свед чыць улас ную каг ні тыў ную 
сле па ту. Ніх то не сва бод ны ад яе. Мо жа, 
ак ра мя сап раў д ных ар ты стаў. Іх ад роз ні вае 
як спе лая ад ва га, так і шчы рая на іў насць 
дзі ця ці. Цар да руе дзі ця ці, што яно смя я ла
ся з яго най га ліз ны, але да рос ла га за га даў 
абез га ло віць. Коль кі трэ ба ма стац кай ад ва
гі, каб уба чыць тое, ча го не хо чуць ба чыць 
ін шыя? Ці на ват па гля дзець на гэ та? Я маю 
го нар ве даць не ка то рых. Яны раск ры ва юць 
свет, за кры ты ча ла ве чы мі па ве ка мі. І не а
ба вяз ко ва свет у яго эфек т ным выг ля дзе. 
Так са ма ў тых ма лень кіх і, зда ва ла ся б, 
тры ві яль ных. Ук лю чаю да іх Ян ка Ту рон ка, 
„апош ня га яц вя га ся род бе ла ру саў”. Зай ма
ец ца ма стац кай фа таг ра фі яй. Ад на з апош
ніх яго прац, якая з’яў ля ец ца аса бі стым 
ук ла дам ма ста ка ў гла баль ную ба раць бу 
з ка ро на ві ру сам — «Ві рус пра ко ла ты кон чы
кам май го во ка».

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Настаўнікі роднай мовы

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

— Ад ма ла дых га доў ці ка ві ла мя не бе ла
ру ская куль ту ра, тра ды цыя і гі сто рыя. 
У сва ёй вёс цы, ка лі я бы ла лі цэ іст кай, ар
га ні за ва ла тэ ат раль ныя гур т кі, мы спя ва лі 
пес ні, з які мі вы сту па лі ў сва ёй вёс цы. Ез
дзі лі так са ма з кан цэр та мі ў ін шыя вё скі, 
а пас ля кан цэр таў ла дзі лі тан ца валь ныя 
ве ча ры ны.

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

— Мой ідэ ал — на стаў ні ца бе ла ру скай 
мо вы Зі на і да Дэ мя нюк. Мя не ўра зі ла яе 
пра ца ві тасць і во пыт. Не ма гу не ўспом ніць 
так са ма свет лай па мя ці спа да ры ні Зі на і ды 
На віц кай. Яна заў сё ды раз маў ля ла з на мі 
на бе ла ру скай мо ве або на га вор цы. Мы 
ра зам з ёй увя лі ў пра гра му шко лы ме ра
пры ем ства «Бе ла ру скі дзень», які ця пер 
свят ку ем на Дзень во лі. Да па ма га ла мне 
яна так са ма ра шаць аса бі стыя праб ле мы.

— 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.

— Суп ра цоў ні чаю з на стаў ні ка мі з лі цэя 
з Гай наў кі, пе ра важ на з Ян кам Кар чэў скім. 
Гэ та ся бар, з якім мож на па ра дзіц ца ад нос
на на ву чан ня бе ла ру скай мо ве ў лі цэі. Су
поль на пад бі ра ем лі та ра ту ру да праг рам 
на ву чан ня ў лі цэі. Па спя хо ва пра ца ва лі 
ў ка мі сі ях па прад мет ным кон кур се для па
чат ко вай шко лы і гім на зіі. Заў сё ды бы ла 
ад на га лос ная зго да на конт ацэн кі за дач.

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

— Мно гія ар га ні за цыі і ўста но вы да па ма
га юць раз ві ваць бе ла ру скую куль ту ру. 
У апош нія га ды най больш ца ню Куль ту ры 
цэнтр Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Поль ш чы. 
Вя лі кая да па мо га ад іх гэ та ар га ні за цыя 
эк скур сій у Бе ла русь, а так са ма на род ных 
убо раў для ка лек ты ваў «Спад чы на» і Тан
ца валь най гру пы.

— 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.

— Кож ны год ар га ні зую эк скур сію ў Мінск 
і Мір або Няс віж. Аба вяз ко ва ў Мін ску па бы
ва ем у тэ ат рах на бе ла ру скіх спек так лях. 
Так са ма ар га ні зу ем з Гім на зі яй № 23 у Мін
ску су поль ныя пра ек ты. Апош нія га ды пад 
ло зун гам: Мая ма лая ай чы на; у прош лым 
го дзе гі сто рыя, а ў гэ тым куль ту ра. Мо
ладзь, ап ра ча прэ зен та цый, дэк ла муе вер
шы, су поль на спя ва ем. Кан ча ем суст рэ чу 
пес няй «Люб лю наш край». Ужо не каль кі 
га доў рых тую з вуч ня мі бе ла ру скія тан цы 
та кія як: «поль ка бе ла ру ская», «ля во ні ха». 
Вуч ні тан цу юць іх на «студ нёў цы» і школь
ных ме ра пры ем ствах. Гэ та бы ла мая ма ра. 
Яна споў ні ла ся дзя ку ю чы на стаў ні цы з Гім
на зіі № 3 у Бе рас ці. З гэ тай шко лай мы суп
ра цоў ні ча ем ужо сем га доў.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Най больш важ ная ў лі цэі Алім пі я да па 
бе ла ру скай мо ве. Каб ву чань стаў пе ра
мож цам алім пі я ды, трэ ба з ім мно га пра ца
ваць. Важ ныя і лю бі мыя так са ма кон кур сы 
«Паз най Бе ла русь» і «Сцэ ніч нае сло ва».

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

Кры ху па ло хае мя не тое, 
што не ка то рым вуч ням 

не за ле жыць на доб рых ацэн ках

— Заў сё ды маг ла раз ліч ваць на да па мо гу 
баць коў, асаб лі ва та ды, ка лі бы ла вы ха
ва цель кай. Баць кі да па ма га лі ла дзіць 
школь ныя і клас ныя ме ра пры ем ствы, 
на пры клад, су поль ная Куц ця: ра зам бы лі 
баць кі, вуч ні, на стаў ні кі. Най больш, ад нак, 
пры ар га ні за цыі «студ нёў кі», баць кі да па
ма га лі ра біць дэ ка ра цыю, пас ля поў д ня 
дзя жу ры лі ў шко ле, пры но сі лі дзе цям ежу, 
каб ме лі сі лу пра ца ваць.

— 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?

— Гэ ты за кон да во дзіць да та го, што ву
чань мо жа вы пі сац ца з уро каў бе ла ру скай 
мо вы. Усё ад нак за ле жыць ад баць коў, 
у якой шко ле бу дзе ву чыц ца іх дзі ця. Яны 
па він ны мець свя до масць, што ў шко ле, 

дзе бу дуць ву чыц ца іх дзе ці, 
вя дзец ца на ву чан не бе ла ру
скай мо ве, та му гэ тую мо ву 
яны па він ны вы ву чаць. Вя лі
кае зна чэн не мае на стаў нік, 
які па ві нен за ах во ціць дзя
цей, каб пры хо дзі лі на ўро кі.

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

— Тры га дзі ны ха пае, каб рэ
а лі за ваць пра гра му на ву чан
ня. Пра куль ту ру, гі сто рыю 
і тра ды цыі на ша га рэ гі ё на 
ву чань да ве да ец ца на да дат
ко вай га дзі не ў дру гім кла се. 
Пад рых тоў ка да алім пі я ды, 
кон кур саў ад бы ва ец ца на за
нят ках пас ля ўро каў.

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

— Да клад на не па мя таю, але 
мо жа больш за сто. Ад 2005 
го да — гэ та да клад на 65 асоб.

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

— На сён няш ні дзень ма ем 
но выя пад руч ні кі па бе ла ру
скай лі та ра ту ры і гі сто рыі. 
Ка лі мне ча гось ці не ха пае, 
ка ры стаю з пад руч ні каў, якія 
пры вез ла ў шко лу з Бе ла ру сі. 
Раб лю ксе ра ко пію ма тэ ры я
лаў і раз даю вуч ням. Вель мі 
па трэб ны пад руч нік па бе
ла ру скай мо ве. На за нят ках 

ка ры стаю з пад руч ні каў з Бе ла ру сі і «Бе ла
ру ская мо ва» Лі дзіі і Мі ка лая Гай ду коў.

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

— «Бе ла ру ская мо ва» Лі дзіі і Мі ка лая Гай
ду коў.

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

— Ла ры са Ге ні юш, Мак сім Баг да но віч.

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

— Ла ры сы Ге ні юш «...уну кам».

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

— Чы та ем ар ты ку лы з «Ні вы», ча сам 
з «Ча со пі са». Кож ны ву чань у паў год дзі 
ад каз вае з «Ні вы», вы бі рае са мы ці ка вы 
ар ты кул, рас па вя дае ў кла се і да каз вае, ча
му гэ ты твор яго за ці ка віў.

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

— Фе сты валь «Бар даў ская во сень» і фе
сты валь «Бе ла ру ская пес ня».

— 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?

— Раз маў ля ем на бе ла ру скай мо ве, але 
час цей на га вор цы. Боль шасць вуч няў 
ві та ец ца са мной «Доб ры дзень!» і не са
ро ме юц ца гэ та га ра біць, ка лі зна хо дзяц ца 
з гру пай сяб роў не толь кі з на шай шко лы.

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

— Не па мя таю прык рых ус па мі наў, але цу
доў ных у мя не шмат.

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

— У шко ле не ад чу ваю ні я кай сто мы. Ма гу 
быць і пра ца ваць кож ны дзень з вуч ня мі, 
якія пат ра бу юць да па мо гі. Кры ху па ло хае 
мя не тое, што не ка то рым вуч ням не за ле
жыць на доб рых ацэн ках.

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

— Ад на вы ха ван ка зра бі ла дак та рат, дру
гая пра цуе ў TVN. Апош нія пра цу юць у роз
ных пра фе сі ях.

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

— Мно га ра зоў ат ры ма ла ўзна га ро ду 
ды рэк та ра шко лы, ат ры ма ла так са ма 
Брон за вы крыж за слу гі, срэб ную адз на ку 
„Зас лу жа ны для Бе ла сточ чы ны”, адз на ку 
Зас лу жа ны дзе яч куль ту ры, а так са ма ме
даль Ка мі сіі на цы я наль най аду ка цыі.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— У аса бі стым пы тан ні гэ та дзе ці і ўну кі, 
а на пра цы гэ та маг чы масць пра ца ваць 
бу ду чы на пен сіі. Ча ла век ад чу вае ся бе 
па трэб ным. А гэ та ўсё ма гу здзей с ніць 
дзя ку ю чы спа да ру ды рэк та ру Ан д рэю 
Сце па ню ку. Нат х нен не дае так са ма ат мас
фе ра ў шко ле, а так са ма вы со кія вы ні кі 
ма ту раль ных эк за ме наў і алім пі яд.

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

— Вель мі це шу ся, ка лі вуч ні га во раць: „Вы 
на стаў нік з прыз ван ня, Вы пат рэб ная на шай 
шко ле”, ка лі ат рым лі ваю паш тоў кі ад вуч няў 
дзе на пі са на: «Мой, наш лю бі мы на стаў нік».

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

— Герб Па го ня.

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

— Якая бу дзе бу ду чы ня бе ла ру саў, за ле
жыць ад іх са міх, а асаб лі ва ад ма ла до га па
ка лен ня. Кож ны ма ла ды ча ла век па ві нен 
ве даць і збе ра гаць спад чы ну сва іх прод каў.

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

Ан на БЖА ЗОЎ СКАЯ на ра дзі ла ся ў вёс цы Са кі на 
Бель ш чы не. За кон чы ла ІІ Агуль на а ду ка цый ны 
лі цэй з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня ў Бель ску-
Пад ляш скім, а по тым ву чы ла ся на кур се бе ла ру-
скай і ру скай фі ла ло гіі ў Вар шаў скім уні вер сі тэ-
це. Пра ца ва ла ў ГП БГКТ, а пас ля лік ві да цыі шта-
таў па ча ла пра ца ваць на стаў ні цай бе ла ру скай 
мо вы. З 1996 го да пра цуе ў Бель скім бел лі цэі. 
Ужо ча ты ры га ды на пен сіі, ад нак з за да валь-
нен нем да лей на ву чае бе ла ру скай мо ве ў сва ім 
лі цэі. Жы ве ў Бель ску.



4  САМАКІРАВАННЕ, САМАФІНАНСАВАННЕ... 15.03.2020              № 1115.03.2020              № 11

Ча ром хаў ская 
тра ды цыя

Тра ды цыя ад зна чаць Між на род ны 
дзень жан чын 8 са ка ві ка гэ та цык ліч нае 
ме ра пры ем ства за пі са нае ў ка лен да ры Ча-
ром хі як па ста ян нае куль тур нае ме ра пры-
ем ства. Пры ка му не Ра ды праф са юз ных 
ар га ні за цый чы гу нач ні каў ар га ні за ва лі на 
прад пры ем ствах свя точ ныя ве ча ры ны. 
Бы ла ма стац кая част ка з па ча стун кам, 
за тым жан чы нам да ры лі су ве ні ры і сім ва-
ліч ную квет ку. У 1976 го дзе, на пры клад, та-
кую ім п рэ зу ў до ме куль ту ры „Ка ле яж” ар-
га ні за ва ла Гмін ная ўпра ва з Ра дай праф са-
ю заў чы гу нач ні каў. З дак ла дам вы сту піў 
ды рэк тар шко лы Мі ка лай Мі ха люк. У ма-
стац кай част цы вы сту піў ка лек тыў з Вар-
ша вы. Су стрэ ча пры шклян цы чор най 
ка вы ад бы ла ся ў рэ ста ра не „Прыг ра ніч-
ная”. Жан чы нам у па да рун ку быў уру ча ны 
ша ка лад. Двац цаць год та му, 5 са ка ві ка, 
у до ме куль ту ры „Ка ле яж” праф са юз ная 
ра да Праў лен ня пен сі я не раў ар га ні за ва ла 
свя точ ны ве чар, пры све ча ны Дню жан-
чын. Як га ва рыў мне та га час ны сак ра тар 
праў лен ня Мар’ ян Паск руб ка, у су стрэ чы 
ўдзель ні ча ла ка ля двух сот ча ла век. Бы-
ло шам пан скае і чыр во нае ві но, са лод кі 
па ча сту нак ды роз на га ві ду на піт кі. У ма-
стац кай част цы вы сту пі ла ва каль ная гру-
па бе ла стоц кіх пен сі я не раў. Не абыш ло ся 
без му зы кі і тан цаў. За стаў ся па сён няш ні 
дзень мі лы ўспа мін.

Сё ле та Дзень жан чын ад зна чаў ся 8 
са ка ві ка ў Гмін ным ася род ку куль ту ры. 
Ар га ні за та ра мі бы лі ГАК, Гмін ная ўпра-
ва і Поль скі са юз пен сі я не раў. У ма стац-
кай част цы вы сту пі лі вуч ні ча ром хаў скіх 
школ. Жан чын па він ша ва лі стар шы ня 
Ра ды гмі ны Мі ка лай Ва сі люк, стар шы ні 
ар га ні за цыі пен сі я не раў Мі ка лай Ян чук 
і клу ба се ні ё ра Здзіс лаў Зак шэў скі. Су-
стрэ ча ад бы ла ся пры са лод кім па ча стун-
ку і на піт ках. Удзель ні ча ла ка ля шас ці-
дзе ся ці ча ла век. Тран с парт з ад лег лых 
сёл за бяс пе чы ла Гмін ная ўпра ва. Жан-
чын аб да ра ва лі гваз дзі кай. 

(УС)

Іду з „Ні вай”
Што я не раз луч ны з бе ла ру скім што-

тыд нё ві кам „Ні ва” най лепш ве да юць 
жы ха ры На раў чан скай гмі ны Гай наў-
ска га па ве та. Не ка то рыя з іх у по шу ках 
пат рэб на га ім эк зем п ля ра га зе ты пры яз-
джа лі да мя не, між ін шым, з Се мя ноў кі, 
Тар но па ля, Ста ро га Ляў ко ва і Ле шу коў. 
У па чат ку са ка ві ка паз ва ні ла мне жы хар-
ка Мік ла шэ ва — яна хо ча ку піць „Ні ву” 
з ка лен да ром на 2020 год. Я маю і пра-
дам. Бе ла ру скі што тыд нё вік з ка лен да-
ром ку пяць у мя не дзве асо бы з Но ва га 
Ляў ко ва (яны вер ныя чы та чы „Ні вы”) як 
толь кі вер нуц ца ў свой дом пас ля „зі моў-
кі” ў сва іх род ных, якія жы вуць у га ра дах, 
між ін шым, у Бе ла сто ку і Эл ку.

Я кож ны ты дзень іду і еду з га зе тай 
да чы та чоў. 8 са ка ві ка г. г. за вёз я „Ні ву”, 
між ін шым, Кан стан ці ну Яро шу ку ў Но ві-
ны, Аль ж бе це Кун цэ віч у Ле шу кі, Мі рас ла-
ве Бал т ро мюк у Ста рое Ляў ко ва і жы хар-
цы Но ва га Ляў ко ва Яў ге ніі Смоль скай.

Вяр нуў ся я да до му і ўзяў свой ма біль-
нік са ста ла (гэ тым ра зам не браў тэ ле-
фо на з са бою). Бы ла ла ка ніч ная эсэ мэ-
ска: „Па мёр Ан д ру ша Пу чын скі”. Май го 
ста рэй ша га сяб ра Ан д рэя ў на шай вёс-
цы на зы ва лі Ан д ру шам. Я не мог у гэ та 
па ве рыць. Мы ж ме лі су стрэц ца, ка лі ён 
толь кі пры е дзе ад ся стры з Эл ка. Ён лю-
біў баць коў скі дом над Баб роў кай, дзе 
шы ро кі пра стор ды па ся род по ля гру шы 
на мя жы. Я, ма ю чы воль ныя хві лі ны, 
пры хо дзіў да ста рэй ша га сяб ра, слу хаў 
яго ці ка вых ра ска заў пра мі ну лае вё скі 
Ляў ко ва, яе ко ліш ніх жы ха роў, чы та лі „Ні-
ву”. Ды вось усё пар ва ла ся. Апо вед не 
за кон ча ны. Наш чы тач ады шоў ад нас 
ту ды, ад куль не вяр та юц ца. Яго ны драў-
ля ны дом з га нач кам ужо без гас па да ра 
бу дзе сум ны і пу сты. А прый дзе май, та-
ды ка ля ха ты зац ві туць кус ці кі яз мі ну. 
Я прый ду па ся дзець ха ця на хві лі ну на 
ла вач цы на пу стым па на двор ку. Ус пом-
ню ня даў няе нез ва рот нае. (яц)

Апош нім ча сам што-
раз больш га во рыц-
ца пра роз ныя фак та-
ры, якія ма юць уз дзе-
ян не на зме ну клі ма-
ту і ад моў ныя гэ та га 
пас ля доў нас ці, ха-
ця б бу ры і ўра га ны, 
якія спры чы ня юц ца 
да шмат лі кіх тра ге-
дый. Апош ні мі га да мі 
за су ха спры чы ні ла ся 
да па ні жэн ня плё наў 
у сель ска гас па дар-
чай пра дук цыі. На за-
су ху на ра ка лі так са-
ма жы ха ры га ра доў 
і вё сак, якія не зай ма-
юц ца вы рош ч ван нем 
збож жа і жы вё ла га-
доў ляй. У час су стрэ-
чы, якая бы ла ар га-
ні за ва на 28 лю та га 
ў Нар ваў скім ася род-
ку куль ту ры, мож-
на бы ло да ве дац ца 
пра вель мі ад моў нае 
ўздзе ян не асуш ван-
ня вод на-ба лот ных 
тэ ры то рый і паг лыб-
лен ня рэк на зме ну 
клі ма ту і на жыц цё 
лю дзей. У час спат-
кан ня ад бы ло ся ад к-
рыц цё фо та вы ста вы 
«Ахоў вай ма вод на-ба-
лот ныя тэ ры то рыі», 
на якой на вя лі ка-
фар мат ных здым ках 
мож на ўба чыць пры-
го жыя над рэч ныя 
кра я ві ды ў Поль ш чы, 
па доб ныя да тых з мі-
ну ла га ў Нар ваў скай 
гмі не.

— Вод наба лот ныя тэ ры то рыі (дрыг
ва) фар мі ру юць наш свет, ха ця боль
шасць з нас не ве дае аб гэ тым. Яны рэ гу
лю юць клі мат, ахоў ва юць пе рад за су хай 
і па вод ка мі, ачыш ча юць ва ду і з’яў ля
юц ца до мам для аг ра мад най коль кас ці 
рэд кіх га тун каў жы вых ар га ніз маў. Мы 
за леж ныя ад вод наба лот най тэ ры то рыі, 
але ўвесь час яе ніш чым у не па раў наль
на боль шай сту пе ні, чым ін шыя эка сі
стэ мы. Ці змо жам спы ніць дэг ра да цыю 
вод наба лот най тэ ры то рыі і да па мо жам 
вяр нуць ёй раў на ва гу, якую мы са мі раз
бу ры лі? Мы гэ тым аба вя за ны бу ду чым 
па ка лен ням — па ка лен ням лю дзей, рас
лін і жы вё л, — за я ві ла на ад к рыц ці вы
ста ву ды рэк тар Нар ваў ска га ася род ка 
куль ту ры Ага та Смак ту но віч.

На ме ра пры ем ства пры бы лі жы ха ры 
Нар ваў скай гмі ны. У па чат ку спат кан ня 
дэ ман ст ра ваў ся фільм «На вош та нам 
ба ло та» на ву ко ва га пра цаў ні ка Вар шаў
ска га ўні вер сі тэ та пра фе са ра Вік та ра 
Ка тоў ска га, спе цы я лі ста па пы тан нях 
за хоў ван ня вод наба лот ных тэ ры то рый 
і на ту раль на га на вад нен ня лу гоў. У філь
ме пра фе сар Ка тоў скі па ін фар ма ваў, 
што вод наба лот ныя тэ ры то рыі ма юць 
аг ра мад нае ўздзе ян не на клі мат на ўсёй 
на шай пла не це. Удзель ні кі спат кан ня 
да ве да лі ся з філь ма, што тар фя ні кі гэ та 
вель мі вя лі кі рэ зер ву ар ва ды і ву га лю, 
яко га ў тар фя ні ках на на шай пла не це 
ёсць у два ра зы больш, чым ва ўсіх ля
сах. Пра фе сар Ка тоў скі па ве да міў, што 
ву галь і ва да ў тар фя ні ках спры чы ня юц
ца да та го, што клі мат ста но віц ца менш 
су хім і аб мя жоў ва юць сты хій ныя з’я вы 
ў пры ро дзе. Метр тор фу ад к лад ваў ся 
прыб ліз на ты ся чу га доў і та му так са ма 
вар та ахоў ваць тар фя ні кі ад зніш чэн ня.

— Вы ста ва «Ахоў вай ма вод наба лот
ныя тэ ры то рыі», якую мы сён ня ад к ры лі, 
з’яў ля ец ца част кай пра ек та «Гра мад скі 
кан т роль гас па да ран ня эка сі стэ ма мі 
рэк у Поль ш чы», які рэ а лі за ваў ся аб’ яд
нан нем «Цэнтр ахо вы вод наба лот ных 
тэ ры то рый» у рам ках пра гра мы «Гра ма
дзя не ў ка рысць дэ ма кра тыі». На вя лі ка
фар мат ных фа таг ра фі ях мож на ўба чыць 
так са ма мес цы па доб ныя да тэ ры то рый 
рас па ло жа ных ка ля ра кі Нар ва ў Нар ваў
скай гмі не. Гэ та пры го жыя кра я ві ды, але 
на здым ках перш за ўсё па каз ва юц ца 
прык ла ды, як збе ра гаць як най больш 
ва ды ў на ва кол лі рэк, перш за ўсё на вод
наба лот ных тэ ры то ры ях. Гэ та даз ва ляе 
аб мя жоў ваць ад моў ныя ўздзе ян ні за су хі 
на на ва коль нае ася род дзе, — удак лад ні
ла ды рэк тар НАК Ага та Смак ту но віч.

На вы ста ве прэ зен ту юц ца так са ма 
здым кі фа тог ра фаў з Пад ляш ша Гжэ
га жа і Та ма ша Кла соў скіх. Ад к рыц цю 
эк с па зі цыі бля ску да да ло вы ступ лен не 
жа но чай ва каль най гру пы «Па луд ні цы» 
з Бе ла сто ка, якая спя ва ла пра жыц цё 
ў мі ну лым і су іс на ван не лю дзей з пры

ро дай, вы кон ва ю чы між ін шым тво ры 
за пі са ныя ад ста рэй шых жан чын на Бе
ла сточ чы не.

У кан цы спат кан ня ах вот ныя пад піс
ва лі пе ты цыю су праць зда бы чы тор фу. 
Су пол ка «Во кас» з Ло сіц на мер ва ец ца 
зда бы ваць торф на лу гах па між вё ска мі 
Га род чы на, Гра доч на і Ля хі ў Нар ваў скай 
гмі не і Кле ні ка мі ў Чы жоў скай гмі не. Жы
ха ры гэ тых вё сак і су сед ніх мяс цо вас цей 
за сна ва лі Гра мад скі ка мі тэт ахо вы тар фя
ных лу гоў, на пі са лі пе ты цыю і са бра лі пад 
ёй на па пя ро вых спі сах і ў ін тэр нэ це ўжо 
звыш 4 ты ся чы под пі саў. У пе ты цыі, ад
ра са ва най вой там і рад ным Нар ваў скай 
і Чы жоў скай гмін, пад пі сан ты суп ра ціў ля
юц ца бу до ве ка паль ні тор фу.

— Мы ўжо пад пі са лі ся пад пе ты цы яй, 
але ў Нар ве не ўсе ве да юць аб на ме ры 
зда бы чы тор фу ка ля Га род чы на, — за я ві
лі дзве ўдзель ні цы су стрэ чы.

— Я са ма ро дам з Ляў ко ва, але жы ву 
ў Нар ве. Ра ней не ве да ла аб на ме ры зда
бы чы тор фу, — ска за ла ў па чат ку спат
кан ня ін шая жан чы на.

— Мы пад пі са лі ся пад пе ты цы яй, 
па коль кі хо чам за ха ваць на ша на ту раль
нае ася род дзе, — за я ві лі дзве ін шыя 
жан чы ны.

— Мы, чле ны Гра мад ска га ка мі тэ та 
ахо вы тар фя ных лу гоў, на ма га ем ся пе ра
ка наць ула ды Нар ваў скай і Чы жоў скай 
гмін, каб не да ва лі зго ды на бу до ву тар
фя но га кар’ е ра. Зда бы ча тор фу бы ла б 
шкод най для сель ска гас па дар чай пра
дук цыі і ўся го на ва коль на га ася род дзя, 
— за я ві ла ад на з ак ты ві стак ка мі тэ та.

Под пі сы пад пе ты цый свед чаць, што 
мяс цо вае на сель ні цтва суп ра ціў ля ец ца 
на ме рам бу до вы кар’ е ра. Под пі сы саб ра
ныя ў ін тэр нэ це па каз ва юць, што су пра
ціў мяс цо ва га на сель ні цтва пад т рым лі
ва ец ца так са ма звон ку.

— Да мо ві лі ся мы ўжо з пра фе са рам 
Ін сты ту та бі я ло гіі Вар шаў ска га ўні вер сі тэ
та Вік та рам Ка тоў скім, спе цы я лі стам па 
спра вах гас па да ран ня на тар фя ні ках, на 
спат кан не 13 са ка ві ка ў Нар ваў скім ася
род ку куль ту ры. Зап ра ша ем на суст рэ чу 
вой таў і рад ных Нар ваў скай і Чы жоў скай 
гмін. Гэ та бу дзе ад к ры тае спат кан не і спа
дзя ем ся, што пры бу дуць на яго так са ма 
мяс цо выя жы ха ры, перш за ўсё з тэ ры то
рый, на якіх прад бач ва ец ца зда бы ча тор
фу. У час су стрэ чы мож на бу дзе ста віць 
пы тан ні, каб да ве дац ца аб маг чы мым 
уз дзе ян ні пла на ва най зда бы чы тор фу на 
на ва коль нае ася род дзе, а ў гэ тым лі ку на 
сель ска гас па дар чую пра дук цыю, — па ін
фар ма ва ла ды рэк тар Нар ваў ска га ася
род ка куль ту ры Ага та Смак ту но віч.

vТэкст фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

За ха ваць вад у 
— аб ме жа ваць за су ху

n Вы ста ву «Ахоў вай ма вод на-ба лот ныя тэ ры то рыі» ад-
кры ла ды рэк тар Нар ваў ска га ася род ка куль ту ры Ага та 
Смак ту но віч
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Гэ тай зі мой ва да ў Но бель скім 
во зе ры за мяр за ла толь кі ад-
ной чы. На па чат ку лю та га два 
дні быў ма роз — і во зе ра „ста-
ла”. Так га во раць на ску тае 
лё дам во зе ра ў вёс цы Но бель, 
зна ё мае чы та чам «Ні вы» з-за 
кні гі Ган ны Кан д ра цюк „Па 
Пры пя ці па Но бель”, раз дзе лы 
якой так са ма дру ка ва лі ся на 
ста рон ках на ша га тыд нё ві ка. 
Во зе ра „ста ла”, але вый с ці на 
лёд ніх то не мог: вель мі крох-
кім і тон кім ён быў. А по тым 
дзьмуў па ры ві сты паў д нё вы ве-
цер — і хва лі зноў спы ні лі ся на 
ва дзе.

— Та кой зі мы я не пры га даю! Каб на 
Ва дох рыш ча свя тар ва ду з лод кі свя ціў, та
ко га з ро ду не бы ло! — уз ды хае дзе вя но ста
пя ці га до вая ба бу ля Ма рыя Пра не віч, ад на 
з ге ра інь кні гі Ган ны Кан д ра цюк.

Ба бу Ма ню, най ста рэй шую жы хар ку 
вё скі, я па ба чыў у ко ле ма ла дых пеў чых 
цар коў на га хо ру. Свет лым тва рам, по зір
кам бла кіт ных ва чэй яна суст ра ка ла маю 
ха ду да цар коў на га ал та ра. Не стры маў ся, 
спы ніў ся я на па рэн чах, якія ад га родж ва лі 
ўзвы шэн не, блас ла віў і па ца ла ваў ба бу лю 
праз цяр но вую ху стач ку ў муд рую і па мят
лі вую га ла ву. А ў гэ ты час хор пад кі раў ні
цтвам ма туш кі Ва лян ці ны спя ваў тра пар 
свя та, на якое саб ра ла ся ня ба ча ная як для 
Но бе ля коль касць свя та роў...

У вя ско вым хра ме ў дзень па мя ці трох 
свя тых Ва сі ля Вя лі ка га, Ры го ра Ба гас ло ва 
і Яна За ла та ву ста па іні цы я ты ве ма ла до га 
на ста я це ля ай ца Аляк сан д ра Ка рап кі, ня
даў ня га вы пуск ні ка Па ча еў скай ду хоў най 
се мі на рыі, ад бы ло ся ўра чы стае на ба жэн
ства ў го нар 27год дзя ад бу до вы і ас вя чэн
ня цар к вы. На служ бу сыш ло ся адзі нац
цаць свя та роў з трох епар хій Ук ра ін скай 
пра ва слаў най цар к вы ды яш чэ і ды я кан 
ай цец Аляк сандр з са мой Па ча еў скай лаў
ры — бы лы ад нак лас нік ай цана ста я це ля 
з се мі на рыі. Пра тое, што ў Па ча еў скай 
лаў ры слу жаць най больш га ла сі стыя ва 
ўсёй Ук ра і не ды я ка ны, не вар та на ват і ка
заць. Спеў ай ца Аляк сан д ра ў но бель скай 
цар к ве быў па доб ны на спеў леп шых опер
ных вы ка наў цаў у све це. Ста ра жыт ны 
ка мен ны ве ліч ны бу ды нак цар к вы па ды
маў вок лі чы ды я ка наў, уз ды маў іх у скля
пен ні і апу скаў з бла га дат ным па ры вам 
аса ло ды ў ду шы вер ні каў, што сыш лі ся на 
служ бу.

У гэ ты дзень сыш ло ся ў цар к ву ў дэп
рэ сіў ным і вы мі ра ю чым Но бе лі як ні ко лі 
шмат лю дзей. Ніх то не лі чыў, але не менш 
сот ні вер ні каў ста я ла на цар коў най служ
бе. А гэ та амаль па ло ва ўсіх тых, хто жы ве 
ў вёс цы. Люд скія па то кі ўво гу ле аб мя ле лі 
ў вёс цы, так як аб мя ле ла і во зе ра, моц на 
за рос лае ча ро там у гэ тыя апош нія за суш лі
выя га ды. Што да лей?

Жы вуць лю дзі ў Но бе лі з доб ры мі на дзе
я мі. А так са ма з пе ра жы ван ня мі і кло па
та мі пра сваю цар к ву. Для іх гэ та прад мет 
го на ру і га лаў но га бо лю ад на ча со ва. Ня даў
на заў ва жы лі — пра ця кае дах, аб луп лі ва ец
ца тын коў ка. Трэ ба ра ман та ваць! Па ча лі 
збі раць гро шы. З гэ тай мэ тай сам свя тар 
ра зам са сва і мі па моч ні ка мі з цар коў на га 
пры хо да ха дзіў па ха тах. Да па маг лі і ка
ля ды. Ужо і наз бі ра лі дро бя зі, каб па чаць 
пра цу.

За два дні вы ра за лі ста рыя тоў стыя хвоі 
на вя ско вых мо гіл ках. Двац цаць моц ных 
муж чын сыш ло ся на мо гіл кі да пра цы. На 
цар коў ную служ бу так шмат муж чын ні ко лі 
не збі ра ла ся, як у той дзень. Ся род ма гіль
най ці шы ні гу дзе лі бен за пі лы, вы ці ра лі пот
ныя іл бы пра цаў ні кі... Пра ца кі пе ла. Ста ра
лі ся не для ка гось ці, для ся бе! На пя рэ дад ні 
свя точ на га на ба жэн ства яш чэ скла да лі 
дош кі, якія пах лі сма лой, у стэ ла жы на 
га ры по бач з цар к вой. Ад кід ва лі смец це, 
чыс ці лі да ро гу. У што дзён ных кло па тах на
ды хо дзіў свя точ ны ве чар...

Ай цецпро башч яш чэ зу сім ма ла ды, 
уся го двац цаць трэ ці год пай шоў. Яго ма
туш ка яш чэ ма лод шая — і двац ца ці ня ма. 
Абое з Бу ка ві ны. А гэ та ін шы край Ук ра і
ны, ін шыя тра ды цыі, жыц цё вы лад, ін шы 
клі мат. І вось чу жыя лю дзі! А хі ба чу жыя 
ця пер? За паў та ра го да служ бы ў цар к ве 
ай ца Аляк сан д ра па лю бі ла ўся вё ска за 
ці хі, мяк кі ха рак тар, сціп ласць, вер насць 
цар к ве, за про па ве дзіву чэн ні, якіх у хра ме 
не чу лі даў но. І хоць лю дзі стам ля юц ца ад 
доў гіх про па ве дзяў ай ца, та му што ка жа іх 
яш чэ і паву чо на му, пасе мі нар ска му, але 
ах вот на ўслух ва юц ца ў кож нае сло ва праў
ды Бо жай...

...У мі ну лым го дзе ў дзень хра ма ва га 
свя та Пра аб ра жэн ня Гас под ня га, у са мы 
пік лет ня га ад па чын ка ва га се зо на, у час 
ка ні кул і вод пу скаў, жыц цё ў Но бе лі, як 
і кож ны год, ста но віц ца больш ажыў ле
ным. На „цар коў ную га ру” на свя та Збаў цы 
схо дзіц ца і з’яз джа ец ца шмат лю дзей, каб 
ас вя ціць яб лы кі, ві наг рад, тра вы, зел ле. 
На рэш це па ба чыць адзін ад на го, са свя там 
па він ша ваць. Тыя, ка го лёс за нёс да лё ка 
ад род най вё скі, ха ця б ру хам душ сва іх ма
юць маг чы масць аб’ яд нац ца ва ўспа мі нах 
з да лё кім дзя цін ствам, юна цтвам, леп шы
мі га да мі свай го жыц ця, пра ве дзе ны мі тут, 
у вёс цы над во зе рам.

Для ай ца Аляк сан д ра і ма туш кі Але ны 
ў дзень хра ма ва га свя та быў зроб ле ны 
сюр прыз. Па да ры лі яго баць кі з сем’ яў ай
ца і ма туш кі, пры е хаў шы на мік ра аў то бу се 
ў гос ці аж з Бу ка ві ны. Больш за шэс ць сот 
кі ла мет раў адо ле лі яны, каб на ве даць дзя
цей, а так са ма пры вез ці з са бой ба га тую 
бу ка він скую кух ню, роз ных до ма зга та
ва ных страў, каб імі па ча ста ваць усіх, хто 
прый шоў на свя та. Та кой бы ла па дзя ка 
ад сва я коў ай ца і ма туш кі тым лю дзям, 
якія пры ня лі і пабаць коў ску кла по цяц ца 
пра лёс іх ма ла дых дзя цей. Служ ба свя
та ра па доб ная да ва ен най служ бы: ку ды 
на кі ру юць, там і спы ня юц ца. Так і ай цец 
Аляк сандр ужо ка жа: „Мой дом тут, на Па
лес сі!”.

На гэ ты раз гас цей з Бу ка ві ны не бы ло. 
Хоць не са сне гам і ма ра за мі, але зі ма на 
ка лен да ры. Ру шыць у да ро гу праз Кар па ты 
ў та кую па ру не бяс печ на.

Храм у Но бе лі збу да ва ны на вы со кай 
га ры, бы лым мес цы ся рэд ня веч на га га
рад ка. Ка лісь ці ў гэ тым мес цы ста я ла аж 
пяць цэр к ваў і ма на стыр муж чын скі быў. 
Пры нам сі, пра гэ та пі шуць ста ра жыт ныя 
кні гі Пін ска га ста ра ства. Для ад ной з цэр
к ваў — хра ма св. Мі ка лая — у 1520 го дзе 
бы ло на пі са на Ча ты ро хе ван гел ле, якое 
цу дам за ха ва ла ся да сён ня. І хоць за раз 

яно за мя жой, у лі тоў скай Віль ні, але ў вёс
цы га на рац ца гэ тай па мят кай. Ня ма ця пер 
цар к вы св. Мі ка лая, як і ня ма сле ду ад ін
шых, якія згад ва юць ле та піс цы. Су час ны 
цаг ля ны храм з усіх ба коў аб дзь мух ва ец
ца вет рам, а бе ліз ну яго сцен мож на па ба
чыць зда лё ку. Па бу да ва ны ён быў у 1927 
го дзе на мес цы спа ле най пад час Пер шай 
су свет най вай ны драў ля най цар к вы. У гэ
тай ста рой цар к ве во сен ню 1913 го да быў 
ах рыш ча ны бе ла ру скі па эт Сяр гей Гра хоў
скі. Паз ней ён на пі ша пра гэ та ў ад ным са 
сва іх вер шаў:

Мя не хрыс ці лі ад сюль да лё ка,
Між двух азёр, між двух па лян,
І па зі раў ла ска вым во кам
Ай цец Сам ко віч Юлі ян.

Жон ка ай ца Юлі я на Сам ко ві ча ста ла 
хрос най ма ці бу ду ча га па э та. І паз ней, 
не без го на ру, у сва ёй бі яг ра фіі Гра хоў скі 
заў сё ды пі саў, што на ра дзіў ся ён у Но бе лі, 
ха ця і пра жыў тут толь кі не каль кі ме ся цаў, 
да па чат ку Пер шай су свет най вай ны...

Ацяп лен ня ў но вай цар к ве ня ма, але 
ніх то на служ бе не змёрз. На ад ва рот, ад 
бо гас лу жэн ня бы ло цёп ла ў ду шы і гэ тая 
свя тая цеп лы ня пе ра да ва ла ся па ўсім це
ле. Спа кой на і ў гэ ты ж мо мант ура чы ста 
спя ваў цар коў ны хор, ся род удзель ні каў 
яко га бы ла і Ва лян ці на Таш лы ко віч — ста
ра ста ся ла Но бель і блі жэй шых ху та роў 
Дзя доў кі, Млы ны, Ка тэ ры, Ра да вель. Яна 
так са ма ад на з ге ра інь кні гі Ган ны Кан д
ра цюк. Гэ та тая са мая гас па ды ня, якая 
ўпер шы ню ўба чыў шы ў вёс цы Ган ну на 
ву лі цы з пыш ны мі чор ны мі ва ла са мі, якія 
спа да лі на пле чы, па ду ма ла, што цы ган ка 
прый ш ла неш та вы ман тач ваць у лю дзей. 
Пас ля зна ём ства яна ста ла га лоў ным гі
дам і да вед ні кам для жур на лі ста ў род най 
вёс цы. Гэ та яе муж Мі ка лай, каб Ган на 
па спе ла на аў то бус у су сед нюю вё ску, які 
ад’ яз джаў на Ва лынь, з ша лё най хут кас цю 
гнаў свае ста рэнь кія „Жы гу лі” пра ма па 
без да рож жы. Ган на здзіў ля ла ся, па коль кі 
ў асо бе спа да ра Мі ко лы па ба чы ла, што 
і на Па лес сі жы вуць не гор шыя за мас ці
тых аў та ра лі стаў гон ш чы кі. Ні чо га, што 
бы ло страш на, за тое пас пе лі на мар ш рут
ку. Гэ ты эпі зод спа да ры ня Ган на апі са ла 
ў сва ёй кні зе, і вы гля дае ён смеш на. Але 
са праў ды па ле скія муж чы ны, ка лі хо чуць, 
мо гуць зра біць усё...

Цар коў ны хор у Но бе лі асаб лі вы. У ім 
спя вае ўся ін тэ лі ген цыя вё скі: ста ра ста, 
на стаў ні кі, пра цаў ні кі куль ту ры і на ват ве тэ
ры нар, адзі ны муж чы на ся род пят нац ца ці 
жан чын. Кі руе хо рам во пыт ная ма туш ка 
Ва лян ці на. Гэ та яна са сва ім му жам, ай цом 
Ула дзі мі рам, двац цаць сем га доў та му бы

лі пер шы мі, хто па чаў пра віць служ бу ў ад
бу да ва ным хра ме.

Аб жы лі ся. Дзя цей вы рас ці лі. Ужо і дом 
но вы на бы лі. А по тым зза пэў ных аб ста він 
ба цюш ка быў вы му ша ны змя ніць мес ца 
служ бы і па е хаць у ін шую воб ласць. Ма туш
ка за ста ла ся ў вёс цы, та му што ха ту ня ма 
на ка го па кі нуць. А пра да ваць не хо чац ца 
— вель мі пры го жая мяс цо васць ва кол. 
Ку рор т ная. Ай цец у воль ны ад служ бы час 
пры яз джае да ха ты. Ма туш ка Ва лян ці на 
заў сё ды ў ру ху — не па сед лі вая, але сціп лая 
пе рад Бо гам.

Яна, ак ра мя та го, што кі руе цар коў ным 
хо рам, яш чэ і пош ту раз но сіць па на ва
коль ных ху та рах, а ня даў на ма ця рын скай 
апе кай па ча ла кла па ціц ца пра даб ра быт 
сям’і ма ла до га свя та ра. Хто, як не яна, да па
мо жа па ра дай сям’і ця пе раш ня га ба цюш кі. 
У гэ тым жа ўзрос це яна і са ма пры е ха ла 
ў Но бель. Ся род гэ та га ін тэ лі ген т натвор
ча га роз на га лос ся (а ў дзень свя точ най 
служ бы хо ру так са ма да па ма га лі і ма туш кі 
свя та роў, якія пры е ха лі) го лас ба бы Ма ні 
Пра не віч не згу біў ся.

— Для мя не спе вы ў цар к ве — гэ та глы
ток све жа га па вет ра, і яно ні бы та ажыў ляе 
мя не, — га во рыць ба бу ля.

Яна яш чэ і на ха ры мо жа пад няц ца, 
пе ра а до леў шы тры дзя сят кі стром кіх драў
ля ных пры сту пак. Вось так як па ча ла яш чэ 
за поль скім ча сам дзе ся ці га до вай дзяў чын
кай спя ваць у цар к ве, то і за раз гэ тай спра
вы не па кі дае.

— Да нас та ды, пры Поль ш чы, пры е хаў 
ма ла ды свя тар ай цец Епі фа ній Ва лаш чук 
і да вай з дзя цей ра біць цар коў ны хор. Вель
мі мне спа да ба ла ся спя ваць на тых спя ван
ках. А яш чэ мой та та ўсё жыц цё ў хо ры спя
ваў. Та ды ў нас быў хор з ад ных муж чын, 
а жан чын і бліз ка не пад пу ска лі да клі ра са.

Гэ тыя муж чы ны спя ва лі, ма быць, ле пей 
за ўсю гмі ну. На ват на аг ляд цар коў ных 
ха роў у Пін ску пап лы лі на чаў нах. У кас
цю мах, па ста лах, са ла мя ных ка пе лю шах. 
Вый ш лі там пе рад ула ды кам у тым, у што 
яны бы лі ап ра ну ты, а як спя ва лі, аж сце ны 
ў цар к ве дры жа лі! А ўла ды ка пы тае: „Ад
куль вы і ча му ў па ста лах?”. А по тым за гад
вае ўсім ха ры стам вы даць з цар коў на га 
скла да хро ма выя бо ты. Так што па е ха лі 
муж чы ны ў Пінск у па ста лах, а вяр ну лі ся 
ў бо тах. Ка лі б вы ве да лі, які то быў абу так 
на той час! Усё гэ та я пом ню, та му што са
ма ба чы ла, — злёг ку ўсмі ха ю чы ся, ка жа 
ба ба Ма ня.

Зі мо вае свя та 
ў Но бе лі

vПа вел ДУ БЯ НЕЦ, 
свя тар, кра яз на вец

n Ба бу ля Ма рыя Пра не віч
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№ 11-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 22 сакавіка 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

З мес ца не ру шыц ца, 
а на са бе мно га 

ча го зно сіць.
М...

Ад каз на за гад ку № 7-2020: не ба. 
Уз на га ро ду, кніж ку Пят ра Ва сю чан кі «Дзі-

вос нае ле та па ноў Куб ліц ка га ды Заб лоц ка га», 
вый г ра ла Мая Та па лян ская з Нар вы. Він шу ем!

    
Ка ра лі на КАЗ БЭ РУК
ПШ у Мі ха ло ве

Сва воль ні кі
Школь ныя сва воль ні кі неп ры ем ныя

і ка лю чыя,
Цэ лы час яны да ку ча юць і драж няць.
У іх сла быя ацэн кі і мно га заў ваг.
Ад нак ці яны не чул лі выя ўнут ры?
Я ду маю, што так!
Яны пры хо дзяць да до му 

і там пла чуць!
Ім хо чац ца ўсіх пу жаць,
Але дзесь ці ўся рэ дзі не
Сва воль ні кі ве да юць...
Што не трэ ба быць 

кеп скім ча ла ве кам...

    
Якуб ВА СІЛЬ ЧЫК
ПШ у На раў цы

Ба бу ля і дзя ду ля 
- па ча так сям’і
Твае ба бу лі і дзя ду лі гэ та сям’я,
У якой на ра дзі лі ся твае баць кі.
Ты на ра дзіў ся ў сям’і 

сва іх баць коў,
А твае дзе ці на ро дзяц ца 

ў тва ёй сям’і.
Ты ні ко лі не за бы вай пра
Сва іх баць коў і дзя ду ляў,
Бо гэ та твае прод кі.

Га ра - ста ра жыт ныя бе ла-
ру сы га ру лі чы лі вер ты каль-
най вос сю су све ту і су свет-
ным дрэ вам. На вяр шы ні 
сус вет на га дрэ ва жы лі ба гі, 
у ніж няй част цы — лі хія ду-
хі, а на ся рэд няй, лю дзі.

Га ра сім ва лі за ва ла шлях 
для душ па мер лых у вы рай, 
а ў на род ных аб ра дах бы ла 
цэн т рам ры ту аль най пра сто-
ры. На га ры, лі чы лі на шы 
прод кі, мож на ат ры маць пра-
ро цтвы ад ба гоў у выг ля дзе 
веш чых сноў.

Да ХХ ста год дзя бе ла ру сы 
яш чэ пак ла ня лі ся куль та-
вым го рам і ўзгор кам, а ў па-
мяць ры ту а лам за ха ва лі ся 
та кія наз вы як Дзя во чая га-
ра, Свя тая га ра, Лы сая га ра, 
Зме е ва га ра, Цар к віш ча...

Уз гор кі, якія ў на ро дзе на-
зы ва лі «лы сы мі», звы чай на 
бы лі паз баў ле ны рас лін нас ці 
і слу жы лі па ган скім аб ра дам. 
Ве ра год на на та кіх уз гор ках 
зна хо дзі лі ся язы ча скія свя-
ці ліш чы і там ад бы ва лі ся 
ша ба шы. Най больш вя до мая 

ў Бе ла ру сі Лы сая га ра зна хо-
дзіц ца паб лі зу Зас лаўя ка ля 
Мін ска. Але та кіх го рак на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі больш 
за сот ню. Звы чай на з та кі мі 
мес ца мі звя за ныя ле ген ды 
пра цэр к вы, якія пра ва лі лі ся 
пад зям лю.

Не ка то рыя гор кі фік су юць 
гі сто рыю кра і ны. Вось не да-
лё ка По лац ка зна хо дзіц ца 
свяш чэн ная га ра, якую на зы-
ва юць Га рой Раг ва ло да і Раг-
не ды, ці Раг не дзі нім кур га-
ном. Па дан не ра сказ вае, што 
на гэ тай га ры князь Раг ва лод 
быў за бі ты ра зам з сы на мі 
ка мен ным ма лат ком, а паз-
ней тут бы ла па ха ва на і яго 
дач ка Раг не да. У ста ра даў нія 
ча сы лю дзі ве ры лі, што на пя-
рэ дад ні вай ны з гэ тай га ры 
з’яз джае ма гут ны вер ш нік 
у зброі на бе лым ка ні.

(Ад рэ зак ад рэ да га ва ны на 
ас но ве кніж кі Але ны Кор шак 

«Бе ла ру ская мі фа ло гія для 
дзя цей»)  (гак)

Як не ці ка ва, най больш лаў рэ а таў 
з Бе ла сто ка. Іх, на шас нац цаць лаў-
рэ а таў, аж но дзе сяць! І гэ та не ад но 
вуч ні, дзе вык ла да ец ца бе ла ру ская 
мо ва. Ча ты рох з гэ тай дзя сят кі ра-
шы ла са ма стой на пад няць вык лік 
і пра ве рыць свае ве ды. Тра ды цый-
на, уз ро вень тры ма юць бе ла стоц кія 
«чац вёр ка» і «пра ва слаў ная» шко лы, 
дзе па тры лаў рэ а ты. Бель ская «трой-
ка» мо жа пах ва ліц ца най ма лод шы мі 
ўдзель ні ка мі. Ся род трох лаў рэ а таў, 
дзве шас цік лас ні цы — Аляк сан д ра 
Ко бусь і Аляк сан д ра Ха ры та но віч. 
Пры вась мік лас ні ках, з якіх не ка то-
рыя ўжо пя ты раз пры ма лі ўдзел 
у кон кур се, яны як пер шап ра ход цы. 
Пра вя лі кі пос пех мож на га ва рыць 
у вы пад ку школ у За лу ках і Бе ла ве-
жы. Там упер шы ню з’я ві лі ся лаў рэ а-
ты прад мет на га кон кур су. Ды пе ра-
ка нан не, што ў ма лых шко лах та кое 
не маг чы ма, стра ці ла сэнс. Усё маг чы-
ма, ка лі ёсць ан га жа ва насць і лю боў 
да род най мо вы!

Спі сак лаў рэ а таў прад мет на га кон кур су па бе ла ру скай мо ве
Тут трэ ба пах ва ліць за ад ва гу не 

толь кі ву ча ніц, але і іх на стаў ніц: Ур-
шу лю Шуб з ду і Ан ге лі ну Ма саль скую 
за тое, што пе ра сек лі мен таль ны 
бар’ ер.

А вось поў ны спі сак лаў рэ а таў:
Ка ця ры на Астап чук (Пры ват-

ная шко ла № 1 у Бе ла сто ку), Ан на 
Ба ра вік (ПШ № 4 у Гай наў цы) Аляк-
сан д ра Ха ры та нюк, Аляк сан д ра 
Ко бусь, Па вел Сель вя сюк (ПШ № 3 
з ДНБМ імя Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча 
ў Бель ску-Пад ляш скім), Юля Гжэсь 
(Не пуб ліч ная шко ла ў За лу ках), 
Ан на Іва нюк, Іван Кар сун скі, Габ-
ры е ла Кру піч (НШ свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку), Ка ця ры на 
Іва нюк, Ма рыя Пя кар ская, Са ра 
Скаў рон ская (ПШ № 4 у Бе ла сто ку), 
Мак сім Ка вэц кі (ПШ № 5 імя Ула дзіс-
ла ва Бра неў ска га ў Бе ла сто ку), Кан-
д рат Кос цін, Мі ко ла Здрай коў скі 
(ПШ № 53 у Бе ла сто ку), Ма рыя Мар-
чук (ПШ у Бе ла ве жы).

(з-ка)
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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 № 7-2020: 
Сва як, ям ка, хвост, как тус, пыл, зі ма, за ба ва, 

боб, ма туз, ата ка, ру каў. Бас, жы вот, ах, бар, ява, 
за мак, скі ба, та мат, ка вун, мат, Азія, клуб, снег.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі На-
тал ля Кад лу боў ская з Гра да лёў, Мі хал Кры-
ніц кі, Ба рыс Яст шэм б скі з На раў кі, Маг да 
Драз доў ская, Даг ма ра Краў чук з Мі ха ло ва, 
Юлія Дар пен ская, Клаў дзія Ні кан чук з Нар-
вы, Са ра Мар ці но віч, Па ша Пах ві цэ віч з Ор-
лі. Він шу ем!

Jerzyk

Jedzenie

Jar

Oho!

Marzenie

Jagoda

Okna

Ar

Min

Leonek

Alek

Dziś

Liczba

Smak

Zakątek

Klon

Krzak

Los
Len

Leśnik
Osiedle

У сён няш ні час пос пех 
— гэ та вы нік пра цы лю-
дзей за хоп ле ных і ма-

ты ва ва ных. Та кі мі на пэў на 
з’яў ля юц ца вуч ні, якія ста лі 
лаў рэ а та мі прад мет на га кон-
кур су па бе ла ру скай мо ве. 
Усё-та кі асо бы, якія пры ня-
лі ўдзел у сё лет нім прад мет-
ным кон кур се, гэ та тыя, 
якія ву чац ца не толь кі дзе-
ля да сяг нен ня пос пе ху, але 
звык лай ці каў нас ці да све ту 
і бе ла ру скай мо вы.

У су бо ту, 4 са ка ві ка, у Гай-
наў скім бел лі цэі прай шоў 
апош ні, ва я вод скі этап прад-
мет на га кон кур су па бе ла ру-
скай мо ве. За школь ныя пар-
ты се ла двац цаць ча ты рох 
вуч няў з дзе вя ці пад ляш скіх 
па чат ко вых школ. Уся го мож-
на бы ло ат ры маць 80 ба лаў. 
Каб стаць лаў рэ а там, трэ ба 
бы ло наб раць пры нам сі 72 
ба лы. Ва я вод скі прад мет ны 
кон курс па бе ла ру скай мо ве 
прай шоў у Лі цэі з да дат ко-
вым на ву чан нем бе ла ру скай 
мо ве ў Гай наў цы, а яго ар га-
ні за та рам вы сту пі ла Ку ра то-
рыя ас ве ты ў Бе ла сто ку. Са-
праў ды, па дзея сур’ ёз ная!

Ся род вуч няў бы лі асо бы, 
якія ўпер шы ню пры ма лі 
ўдзел у кон кур се, і шмат га до-
выя лаў рэ а ты.

— Я ўжо ў чац вёр тым кла-
се ат ры маў зван не лаў рэ а та 
не толь кі па бе ла ру скай мо-
ве, але так са ма па ра сій скай, 
— ад зна чыў Кан д рат Кос цін 
з Па чат ко вай шко лы № 53.— 
Для мя не перш за ўсё гэ та го-
нар, што я доб ра ва ло даю род-
най мо вай і пра віль на пі шу.

Упер шы ню ў прад мет ным 
кон кур се па бе ла ру скай мо ве 
пры ня лі ўдзел вуч ні з Не пуб-
ліч най па чат ко вай шко лы 
ў За лу ках.

— Гэ та маг чы масць блі жэй 
па зна ёміц ца з людзь мі, якія 
вы ву ча юць бе ла ру скую мо-
ву, — ад зна чы ла ву ча ні ца 
шко лы ў За лу ках Юля Грэсь. 
— З людзь мі, якія ці ка вяц ца 
гэ тай кра і най, на ро дам, мен-
шас цю, з які мі мож на па га ва-
рыць па-бе ла ру ску.

Вуч ні, якія суст рэ лі ся ў Гай-
наў скім лі цэі ў час прад мет-
на га кон кур су, пад к рэс лі ва лі, 
што да дат ко выя за нят кі па 
бе ла ру скай мо ве не стам ля-
юць. На ад ва рот, гэ та шанц 
па-сап раў д на му на быць ве-
ды і раз віць свой па тэн цы ял 
і свае здоль нас ці.

— Дзя ку ю чы кон кур су 
я па зна ёмі ла ся шы рэй з бе ла-
ру скай лі та ра ту рай, — ад зна-
чы ла Амэль ка Фе да рук з бель-
скай „трой кі”. — Про ста са-
мая пад рых тоў ка шмат ча го 
дае. Тут ты ма ты ва ва ны, каб 
сес ці і пра чы таць твор, а ў ін-
шым вы пад ку не заў сё ды зна-
хо дзіш на гэ та час.

Зван не лаў рэ а та ат ры маў 
так са ма Мак сім, які сам ро дам 
з Бе ла ру сі, а да прад мет на га 
кон кур су рых та ва ла яго ма ма.

— У мі ну лым го дзе мне 
не ат ры ма ла ся, — ска заў ву-
чань Па чат ко вай шко лы № 5 
у Бе ла сто ку Мак сім Ка вэц кі. 
— Я так са ма дай шоў да ва я-
вод ска га эта пу, але не ат ры-
маў зван ня лаў рэ а та. Сё ле та 
ўжо пад рых та ваў ся лепш.

На пэў на та кія кон кур сы 
да каз ва юць вуч ням, што 
ма юць яны ўплыў на рэ ча іс-
насць, а гэ та, што ад бы ва ец-
ца ва кол іх, з’яў ля ец ца вы-
ні кам іх няй пра цы. Зван не 
лаў рэ а та вель мі важ нае для 
фар мі ра ван ня ўлас най са-
ма а цэн кі. Ме на ві та іх, двац-
цаць ча ты рох вуч няў, якія 
пры ня лі ўдзел у ва я вод скім 
эта пе кон кур су, Ян Кар чэў скі 

на зваў ма ла дой бе ла ру скай 
элі тай.

— Са мае важ нае — гэ та 
паг лыб лен не ве даў і здоль-
нас цей на шых на ву чэн цаў, 
— ад зна чыў на стаў нік бе ла-
ру скай мо вы і шмат га до вы 
член кон кур с най ка мі сіі.— 
Гэ та най больш істот нае ў та-
кіх кон кур сах ці алім пі я дах.

Він шу ем усіх шас нац ца ць 
вуч няў, якія ат ры ма лі зван-
не лаў рэ а та! Тым, якія пла ну-
юць пры няць удзел у кон кур-
се праз год, жа да ем са ма дыс-
цып лі ны і цяр п лі вас ці. Тут 
вар та спас лац ца на сло вы 
праф. Вес ла ва Лу ка шэў ска га: 
„Та лен ты ёсць пе ра а цэ не ны, 
а май стэр ства да ся га ец ца не 
та лен там, а пра цай” („Па-за 
ды яг ра май. Сак рэ ты пас пя-
хо вых лю дзей” Маль каль ма 
Гла ду э ла). Не за леж на ад пос-
пе хаў ці няў дач, кож ны па ві-
нен ву чыц ца і ўда ска наль вац-
ца.

Тэкст і фота 
Уля Шубзда

Ма ла дая бе ла ру ская элі та
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Са мае га лоў нае — ча со піс вы хо дзіць 
і чы та ец ца. «Wia do moś ci Gró dec kie — Га
ра доц кія на ві ны» не ад на ра зо ва ацэ не
ны як са мы леп шы ся род са маў ра да вых 
ту тэй шых, пад ляш скіх што ме сяч ні каў.

— Іні цы я та рам ства рэн ня гмін на га 
ча со пі са ў Га рад ку быў пра фе сар Ля вон 
Та ра сэ віч, — уз гад вае за про ша ны на сцэ
ну на ка нец свя точ на га ме ра пры ем ства 
22 лю та га та га час ны войт Га ра доц кай 
гмі ны Яў ген Се мя нюк, пры якім уз нік 
ча со піс. — Ідэя Лё ні ка, каб вы да ваць 
„Га ра доц кія на ві ны” як га зе ту двух моў
ную, заз на чаю, двух моў ную, тра пі ла на 
спры яль ны грунт. Але за слу га тут перш 
за ўсё Гмін най уп ра вы і Ля во на. А пра 
двух моў насць «Га ра доц кіх на він» нель га 
за бы ваць.

— Так, мы пі шам і дру ку ем на дзвюх 
мо вах, — ска за ла пас ля яго ад пя ці га
доў га лоў ная рэ дак тар ка «Wia do moś ci 
Gró dec kich — Га ра доц кіх на він» Да ро та 
Суль жык. — Паполь ску і пага ра доц ку. 
Так, як тут га во раць. Юр ка, па кі да ю чы 
Га ра док, за пра па на ваў мне, як ту тэй
шай і па ла ніст цы, ста рой суп ра цоў ні цы, 
рэ пар цёр цы «Ча со пі са», за няц ца рэ да
га ван нем на ша га вы дан ня. Не шту ка 
ства рыць са мо му га зе ту, а шту ка, каб лю
дзі ха це лі гэ ту га зе ту ра біць. Пра цяг ваю 
ра бо ту сва іх па пя рэд ні каў і ха чу ска заць, 
што са праў ды мы вель мі га на рым ся, 
што 25 га доў нам уда ло ся га зе ту вы да
ваць, што яна мае мно га чы та чоў, што яе 
чы та юць. Бо ка лі б яе не чы та лі, не куп
ля лі — не бы ло б яе.

На юбі лей га зе ты пры бы лі ця пе раш
нія і бы лыя суп ра цоў ні кі, мяс цо выя, па
вя то выя і на ват ва я вод скія чы ны і не ма
лы тлум чы та чоў. Ап ра ча слоў па дзя кі, 
лі стоў па ша ны і дып ло маў, гу ча лі сло вы 
ўдзяч нас ці за вя лі кі ўклад для ту тэй шай 
куль ту ры і бе ла ру скай то ес нас ці ды 
важ ную ро лю ча со пі са ў са маў ра да вым 
жыц ці гмі ны.

Юр ка Хмя леў скі, 20 га доў рэ дак тар 
«Wia do moś ci Gró dec kich — Га ра доц кіх 
на він»:

— „Га ра доц кія на ві ны» гэ та ары гі наль
ная га зе та, та му што яна ад бу доў ва ла 
поль скабе ла ру скую то ес насць. Пра 
бе ла ру скае аб ліч ча гэ тай га зе ты зад баў, 
між ін шым, Ля вон Та ра сэ віч...

Юр ку Хмя леў ска га і Да ро ту Суль жык, 
рэ дак та раў „ГН”, рас пыт ва ла на сцэ не 
но вая ды рэк тар ка Га ра доц ка га цэн т ра 
куль ту ры — До ма куль ту ры імя Ка сту ся 
Ка лі ноў ска га Маг да Ло тыш. Юр ка зноў 
меў з са бою чор ную «тэч ку» з прад ме та

«Га ра доц кія на ві ны» 
чы та юць 25 га доў

мі і ма тэ ры я ла мі, якія ха рак та ры за ва лі 
па ча так пра цы і пра цяг яе над ча со пі сам:

— Вось пер шы ма біль ны тэ ле фон 
— «цаг лі ну» Cen ter te la, пер шы ну мар 
ча со пі са, які даў па ча так „WGГН” — «Го
ла су Га рад ка», які вы да ваў ся Ля во нам 
Та ра сэ ві чам пе рад са маў ра да вы мі вы
ба ра мі ў 1990 го дзе. Я прад стаў ляю яго 
як «аванс дэ ка ды — z re dak to ra na pro fe
so ra”, та му што як раз Ля вон Та ра сэ віч 
пяць га доў ста раў ся зас на ваць у Га рад ку 
ўлас ную га зе ту, а ка лі гэ та ўда ло ся, вель
мі ад да на ан га жа ваў ся ў яе вы да ван не, 
зап ра ек та ваў яе гра фіч ны вы гляд, дбаў 
пра здым кі і ілюст ра цыі, пі саў так са ма 
ў яе пабе ла ру ску свае тэк сты. Тэк сты 
Лё ні ка бы лі перш за ўсё пра гі сто рыю 
Га рад ка і Га ра доч чы ны, па чаў шы ад бі яг
ра маў яго зас на валь ні каў і пер шых ула
да роў з ро ду Хад ке ві чаў. Пер шыя га ды 
мы з Ля во нам прак тыч на рэ да га ва лі га
зе ту ўдваіх. Цэ лы ме сяц збі ра лі ма тэ ры
я лы і адзін ве чар прыс вя ча лі на склад 
га зе ты ў бу дын ку Гмін най уп ра вы. Пас ля 
Ля вон за ся ро дзіў ся на сва ёй ма стац
кай пра цы, стаў вык лад чы кам Ака дэ міі 
ма ста цтваў у Вар ша ве, але ўвесь час ус
па мі наў па чат кі вы да ван ня ча со пі са як 
вель мі ра ман тыч ны і на ват пі я нер скі пе
ры яд. Пап раў дзе ў па ло ве дзе вя но стых 
ста лі па яў ляц ца мен шыя гмін ныя га зет кі 
так са ма ў ін шых гмі нах. Бы лі яны, ад нак, 
і з вы гля ду, і зме сту на па ло ву чы ноў ніц
кі мі бю ле тэ ня мі, бра шу ра мі. На фо не гэ

тых няск лад ных ча со пі сі каў «Га ра доц кія 
на ві ны» бы лі не звы чай най ці ка він кай 
— вы лу чаў іх двух моў ны за га ло вак, ці
ка вая гра фі ка і вы да вец кі пра фе сі я на
лізм... Рэ да га ван не „ГН”, асаб лі ва ў па
чат ко вым пе ры я дзе, ус па мі наю сён ня як 
вя лі кую са маў ра да вую пры го ду. Праў да, 
я меў кры ху дос ве ду, быў шы з 1990 го да 
рэ дак та рам «Ча со пі са». Рэ да гу ю чы двац
цаць га доў га ра доц кую га зе ту, на ка нец 
лу чыў шы гэ тыя аба вяз кі з па са дай ды
рэк та ра Га ра доц ка га цэн т ра куль ту ры, 
пе рай шоў я так са ма са лід ную шко лу 
гмін на га са ма кі ра ван ня. Піль на ваў я ад
нак та го, каб гэ тая тэ ма ты ка ў ча со пі се 
не да мі на ва ла, прык лад ва ю чы вя лі кую 
ўва гу да мяс цо вай гі сто рыі і куль ту ры, 
якая аба пі ра ец ца на моц на ўка ра не лую 
ў гмі не бе ла руш чы ну. На ты ка ла ся гэ та 
на ней кі су пра ціў. Па яў ля лі ся, на пры
клад, па сту ла ты, каб ар ты ку лы пі са ныя 
пабе ла ру ску бы лі так са ма ў пе ра кла дзе 
на поль скую мо ву. Тэк стаў пабе ла ру ску 
амаль не бы ло. Сён ня ад той фор му лы 
за стаў ся хі ба што толь кі двух моў ны за
га ло вак.

З хва ля ван нем і ра дас цю ўспом ніў Юр
ка Хмя леў скі так са ма той час па чат каў 
рэ да га ван ня і вы ха ду «ГН». Не бы ло та
ды ліч ба вых фо та а па ра таў, ін тэр нэ ту. Ля
вон ра біў здым кі, трэ ба бы ло іх пра я віць, 
пас ля ска ні ра ваць. Рэ дак та ры ся дзе лі 
ў бу дын ку Гмі ны да паз на, ча сам да 22 
га дзі ны. Ад ной чы Ля вон за быў ся, што 

меў заб раць Юр ку з ра бо ты, а войт, вы
хо дзіў шы, ук лю чыў сіг на лі за цыю. Толь кі 
пас ля поў на чы Лё нік пры га даў пра за чы
не на га ў бу дын ку гмін най уп ра вы ка ле гу 
і вы зва ліў яго. Ін шым ра зам у час ад на го 
рэ пар цёр ска га вы ез ду па гмі не Юр ка 
за віс у ма шы не на пат рэ ска ным маст ку 
ў Па дза лу ках. «Лё нік, ра туй мя не!» — за
ля ман та ваў рэ дак тар да еду ча га зза ду 
ма ста ка, але ён вы ска чыў з аў то і стаў 
пстры каць здым кі: «О, гэ та бу дзе тэ ма 
ў га зе ту!»...

— Гле дзя чы на не вя лі кую коль касць 
бе ла ру ска моў ных тэк стаў, «ГН» бы лі 
і ёсць вы дан нем бе ла ру скаполь скім, 
— ад зна чае пер шы рэ дак тар. — Уз нік нен
не та кой ары гі наль най га зе ты пры вяр ну
ла ка рэн ную тут бе ла ру скую то ес насць. 
Яе бе ла ру скае аб ліч ча за ма ца ва ла ся 
ў вя лі кай сту пе ні дзя ку ю чы ме на ві та «Га
ра доц кім на ві нам». На ват сам та дыш ні 
войт Яў ген Се мя нюк, даў шы ра зам з ту
тэй шы мі рад ны мі зго ду на вы да ван не 
«Га ра доц кіх на він», спа чат ку не пра яў ляў 
вя лі ка га эн ту зі яз му да та кой двух моў
най га зе ты, сам меў да во лі кво лую бе ла
ру скую свя до масць і, дзя ку ю чы ме на ві
та га ра доц кай га зе це, з ча сам яе ў ся бе 
раз бу дзіў.

Да ры юш Жу коў c кі:

— Гэ та на ша га зе та — „Га ра доц кія 
на ві ны”. На ша су поль ная га ра доц кая 
га зе та. Я ра ды, што ёй ужо 25 га доў! 
Яна даў но паў на лет няя!!! І, да рэ чы, мне 
ці ка ва, коль кі ў на шай гмі не ра вес ні каў 
на шай га зе ты? Лю дзей, з які мі яна заў
сё ды бы ла. Срод кі ма са вай ін фар ма цыі 
так са ма фар му юць на ша све та ад чу ван
не. На ват гэ ты мяс цо вы, ма лень кі свет. 
Та кім чы нам, шмат у нас лю дзей, якія 
зза „WGГН” ней кім чы нам, праз ін фар
ма цыю, фар ма лі за ва лі воб раз све ту. 
Да лі ін фар ма цыю. Я так са ма на ле жу 
да іх. Я ра ды, што та кая га зе та ўзнік ла! 
Дзя кую ства раль ні кам і ўла дам та го 
ча су, што гэ тая ідэя ап раў да ла ся. Двух
моў ны, поль скабе ла ру скі ча со піс быў, 
на пэў на, адзі ным па доб ным на той час 
у Поль ш чы. Ці іс ну юць якіяне будзь 
ін шыя мяс цо выя га зе ты мяс цо ва га са
ма кі ра ван ня, якія вы хо дзяць на мо вах 
мен шас цей, пра жы ва ю чых у Поль ш чы? 
Я так са ма дзя кую ўсім рэ дак та рам за 
на стой лі васць і са ма ад да насць (бо гэ та 
не толь кі пра ца). Доб ра, што ёсць так да 
сён ня. Доб ра, што тэк сты так са ма ча сам 
дру ку юц ца пабе ла ру ску. Дзя ку ю чы гэ та
му, мо ва на шых прод каў не за гі не («Не 
па кі дай це ж на шай мо вы род най, каб 
не па мер лі!», Ф. Ба гу шэ віч). На ша Га ра
доц кая зям ля ба га тая людзь мі, якія тут 
жы лі і жы вуць. Гэ та для іх і бу ду чых па ка
лен няў ро біц ца. У на шых су сед ніх гмі нах 
ня ма та кіх га зет. У іх не скла ла ся та кая 
ма дэль зно сін са сва і мі жы ха ра мі, як на
ша га зе та. Мо жа, ім з та кі мі рэ дак та ра мі 
не па шан ца ва ла? Я так са ма ха цеў бы па
дзя ка ваць асо бам, дзя ку ю чы якім гэ та 
га зе та іс нуе. Аў та рам роз ных лі стоў, вер
шаў ці на ват звы чай най ін фар ма цыі ці 
фо таз дым каў. Ме на ві та дзя ку ю чы вам 
свет ба га цей шы. Я ха цеў бы па дзя ка
ваць жы ха рам гмі ны Га ра док за тое, што 
яны па ста ян на за ці каў ле ны ў вы да ван ні 
гэ тай га зе ты.

Пад час свят ка ван ня юбі лею „Га ра доц
кіх на він” пад вя лі вы ні кі жур на ліс ц ка га 
кон кур су „Ша нуй ма ўспа мі ны». Пе ра маг
лі ў да рос лай гру пе Ве ра Та ра сэ віч (І мес
ца), Ка ця ры на Ро гач (ІІ мес ца) і Янук 
Гры цук (ІІІ) мес ца. Ся род мо ла дзі І прэ
мію зда бы ла Юля Грэсь з За лук, якую да 
кон кур су рых та ва ла яе на стаў ні ца Ур шу
ля Шуб з да, на дру гім апы ну ла ся ін тэр в’ю 
Бар т ка Ка ха но ві ча (са спа да ром Лу ко шы
кам), а на ІІІ — ус па мі ны Ала на Пру са.

Ме ра пры ем ства за вяр шыў кан цэрт 
бе ла ру ска га му зы кі Змі це ра Вай цюш ке
ві ча, яко га пуб лі ка доў га не ад пу ска ла 
са сцэ ны і пад пя ва ла вя до мыя сло вы 
пе сень — на Га ра доч чы не ві та юць яго 
шчы ра і з ра дас цю ў КУЛЬ ТУ РЫ, ці «за 
Юр кам, ці Да ро тай, ці за Юр кам або за 
Маг дай».

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ

n Злева: Магда Лотыш, Да ро та Суль жык 
і Юрка Хмялеўскі 
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Ор лю, зак ла дзе ную звыш пя ці ста
год дзяў та му, заў сё ды за ся ля ла 
шмат на цы я наль нае на сель ні цтва. 
Ця гам ча ты рох сот га до вай жы доў
скай пры сут нас ці ў Ор лі больш за 
два апош нія ста год дзі скла да ла 
яно вы раз ную боль шасць на сель
ні цтва мя стэч ка, ка ля 80%, а ра ней 
ка ля 50%.

У Ор лі пас ля 17 ве рас ня 1939 го да пра
жы ва ла 1450 жы доў, а ў 1941 го дзе, у па
чат ку ня мец кай аку па цыі, ка ля дзвюх 
ты сяч. Амаль усе яны 4 лі ста па да 1942 
го да бы лі ад п раў ле ны з Ор лі ў на цыс ц кі 
ла гер зніш чэн ня ў Трэб лін цы. Вы мар да
ва на ка ля дзвюх трэ ці жы ха роў мя стэч
ка. З боль шас цю іх ніх то не раз віт ваў ся, 
ніх то не ап лак ваў. Пра боль шасць іх ня
ма ка му ап лак ваць, бо ніх то не вы жыў.

Зніш та жэн не жы доў бы ло так са ма 
зніш та жэн нем іх куль ту ры, тра ды цыі. 
За бы ваць жы доў да па ма га ла так са ма 
та та лі тар ная ўла да і ка му ні стыч ная пра
па ган да ў пас ля ва ен най Поль ш чы; так 
бы ло ўсю ды, не толь кі ў Ор лі. Я тут зай
му ся лё сам жы доў скіх мо гі лак.

У Ор лі іс на ва лі два жы доў скія кір ку
ты — мо гіл кі. Да на ша га ча су за ха ваў ся 
адзін, г.зв. „но вы”, які мяс цо выя на зы
ва юць „кво рэс”. Жы доў скі кір кут хут ка 
за паў няў ся, та му што згод на жы доў скай 
тра ды цыі раз за ня тае для па ха ван ня 
мес ца не на да ец ца для паў тор на га па ха
ван ня.

Ста рэй шы кір кут, наз ва ны „ста рым”, 
быў рас па ло жа ны ўпры тык з сі на го гай, 
ад ус хо ду; быў ён ад кры ты ма быць з XVII 
ста год дзя, ка лі ў Ор лі па ся лі лі ся жы ды, 
да па чат ку або да па ло вы ХІХ ста год
дзя. Ка лі быў ужо за кры ты, у 19411942 
га дах, за га дам гіт ле раў цаў быў паз баў ле
ны ка мен ных і пяс ча ні ка вых ма цэ ваў. 
Па бі тыя на ка вал кі ка мен ныя ма цэ вы 
бы лі ска ры ста ны на маш чэн не да ро гі 
з Ор лі ў Вуль ку, у на прам ку Бель скаПад
ляш ска га.

Што важ нае? Як ра сказ ва лі і пад к рэс
лі ва лі най ста рэй шыя ар ля не, на ста рым 
ар лян скім кір ку це бы лі вы ключ на ка
мен ныя і пяс ча ні ка выя ма цэ вы, пры іх 
па мя ці не бы ло вы со кіх на ма гіль ні каў 
збу да ва ных з цэг лы. Та кі на ма гіль нік, 
паіў рыц ку огель, гэ та не вя лі кі бу ды нак, 
які ўзво дзіў ся над ма гі ла мі ца ды каў 
і ін шых важ ных асоб. (У аба ро це мо жа 
зна хо дзіц ца не адзін зды мак оге ля, дзе 
под піс на мя кае, што гэ та мо гіл кі ў Ор лі.)

Кір кут зай маў знач ны аб шар — ад ву лі
цы Жвір кі і Ві гу ры па амаль сён няш няе 
па жар нае дэ по, шы ры нёй амаль у сто 
мет раў, мя жу ю чы з цар коў ным по лем. 
Пас ля вы ваз кі з кір ку та ўсіх ма цэ ваў ня
мец кі аку пант за га даў мес ца мо гі лак за а
раць і аб се яць збож жам; яго аб га ра дзі лі 
і са бра лі ўра джай.

Пас ля вай ны, як ра сказ ваў на ро джа
ны ў 1947 го дзе Мі хал Кар не еў, на мес цы 
жы доў скіх мо гі лак мяс цо вы ЛЗС зла дзіў 
спар тыў ную пля цоў ку з бе га вой да рож
кай і пля цоў кай для ско каў, дзе ля трэ ні
ро вак.

Аказ ва ец ца, што не толь кі дзе ля 
трэ ні ро вак. Як ра ска заў мне на ро джа
ны ў 1938 го дзе Мі хал Ку лік, бы ло гэ та 
ба дай у 1949 го дзе. У Ор лю пры е ха ла 
чэм пі ён ка Поль ш чы згур та ван ня ЛЗС 
Кру гу леў ская з Вар ша вы. У Ор лі стар та
ва ла ў бе гу на сто мет раў — на даў ніх мо
гіл ках. Па ка за ла сваё май стэр ства. Быў 
гэ та ней кі злёт мо ла дзі. Тут бы лі і бак сё
ры, быў са праўд ны рынг. Па ка за лі ўсё, 
што маг ло за ці ка віць мо ладзь; то ж пас
ля вай ны ні чо га не бы ло. Зра бі лі та кую 
па ка зу ху, бо ў Ор лі бы ло вель мі мно га 
мо ла дзі, у тым лі ку спар т с ме наў: Піш ча
тоў скі, Шай коў скі... На рых та ва лі та кую 
бе га вую да рож ку, вель мі ці ка ва бы ло...

У 1960х га дах Гра мад ская ра да тэ ры
то рыю даў ніх жы доў скіх мо гі лак па дзя
лі ла на бу даў ні чыя ўчаст кі. Ат ры ма лі 
іх га лоў ным чы нам тыя, што жы лі па 

ву лі цы Жвір кі і Ві гу ры, а іх нія пля цы ста
лі цар коў ным участ кам. У 1970х га дах 
тэ ры то рыя даў ніх мо гі лак бы ла за бу да
ва на жы лы мі і гас па дар чы мі бу дын ка мі; 
ра ней вы дзе лі лі пры ля га ю чую ву лі цу 
Чыр во най Ар міі — пры са на цыі і за раз 
Пас вят ная.

З ус па мі наў на ро джа най у 1905 го дзе 
На та шы Ка мар чук: „Ка лі выз на ча лі но
выя пля цы на мес цы ста ро га кір ку та ка
ля сі на го гі, то са ста ра ны ву лі цы ка па лі 
ча ла ве чыя чэ ра пы. Іду ву лі цай, а ра ней 
нех та на аст ра кол ага ро джы Каз лоў ска
га на ла жыў чэ рап. Шмат ча су так бы ло. 
То я пай ш ла і яго зня ла”. (На та ша Ка мар
чук шмат га доў слу жы ла ў жы доў, ве да
ла жы доў скую мо ву.)

Но выя 
жы доў скія мо гіл кі

Дру гі, г.зв. „но вы” кір кут, які мяс цо
выя на зы ва лі кво рэ сам, быў зас на ва ны 
ў па чат ку або ка ля па ло вы ХІХ ста год дзя 
па за га дзе пру скіх або цар скіх улад. Ма
гі лы ві даць па за ха ва най яго тэ ры то рыі. 
Зна хо дзіў ся ён на знач ным уз гор ку за Ор
ляй, пры скры жа ван ні ву ліц Пас вят най 
з Поль най (да ро гай у Шчы ты).

Па вод ле ўспа мі наў най ста рэй шых 
жы ха роў, у час Дру гой су свет най вай ны 
нем цы не ніш чы лі но ва га кір ку та. Пас ля 
1945 го да не ка то рыя з за ха ва ных ма цэ
ваў бы лі ска ры ста ны на ва коль ным на
сель ні цтвам для бу даў ні чых па трэб.

Апош няе па ха ван не на но вых жы доў
скіх мо гіл ках эк с гу ма ва ных астан каў 
жы доўпар ты зан, вы да дзе ных нем цам 
і за бі тых імі ў ле се за Шар ня мі і ка ля Та
фі лаў цаў у чэр ве ні 1944 го да, ад быў ся 
ка ля 1947 го да.

На кір ку це за раз за хоў ва ец ца ка ля 
са ра ка ка мен ных ма цэ ваў. Боль шасць 
з іх гэ та ка мен ныя вя лі кія ва лу ны і адзін 
ніз кі цэ мен т ны на ма гіль нік; усе, кож ны 
па а соб на, я сфа таг ра фа ваў, зра біў план 
і да ку мен та цыю.

Ця пер за ха ва ная тэ ры то рыя мо гі лак 
знач на мен шая за пер ша па чат ко вую, 
у тым і тую з 1950х га доў. Я сам па мя
таю, як у 1960я га ды з паў д нё ваўсход
ня га бо ку мо гі лак ула даль нік су сед ня га 
ўчаст ка кож най во сен ню да вор ваў да 
свай го по ля па ла су па не каль кі мет раў 

— дзёр ну і пяс ча на га грун ту пад па сад
ку буль бы. З бо ку ву лі цы Пас вят най на 
ўсход няй уск ра і не мо гі лак бы ла звал ка 
по пе лу і т.п. У 19741976 га дах з за ход
ня га бо ку гмін ныя ўла ды за ня лі да во лі 
вя лі кі шмат мо гі лак пад но вы про філь 
ву лі цы Чыр во най Ар міі (Пас вят най), тра
сі ру ю чы яе праз мо гіл кі да да ро гі ў Шчы
ты. Так са ма ў 1970х га дах і паз ней 
з паў ноч на га бо ку ў „да рож най па ла се” 
праз мо гіл кі на ўсёй даў жы ні глы бо ка 
за коп ва лі ка му ні ка цый ныя ка бе лі, па ру
ша ю чы пры тым люд скія астан кі.

У 1990х га дах та дыш нія гмін ныя ўла
ды не зай ма лі ся аб кош ван нем кір ку та; 
за раз гэ та ад бы ва ец ца раз у год пе рад 
га да ві най вы ваз кі жы доў. На мо гіл ках 
пас ві лі ся ко ні, якія та кім чы нам вы кон ва
лі ро лю ка сі лак вы со ка га зел ля і та кім 
чы нам ма цэ вы ста на ві лі ся ві доч ны мі.

Во сен ню 2011 го да не вя лі кі фраг мент 
мо гі лак з ус ход ня га бо ку да а раў да свай
го по ля се ля нінван дал. Па тэ ры то рыі 
мо гі лак, па ма гі лах, зра біў са бе да яз ную 
да ро гу на сваё по ле. Ёсць здым кі гэ та га, 
а так са ма ві даць у пра сто ра вай ін фар ма
цыі ў ін тэр нэ це.

За раз ка мен ныя ма цэ вы, боль шасць 
якіх пе ра вер ну та, ура ста юць у зям лю, 
за ра ста юць тра вою і вы со кім зел лем. 
Най важ ней шай спра вай, якая абу моў лі
вае ахо ву ар лян скіх жы доў скіх мо гі лак 
і дасць маг чы масць ра цы я наль на га 
вя дзен ня па рад ка вых, кан сер ва тар скіх 
і дас лед чых прац, бы ло б вы ка нан не ага
ро джы. І неш та ў тым на прам ку быц цам 
зва рух ну ла ся. За ха да мі яў рэй скай вер
ніц кай гмі ны з Вар ша вы 16 снеж ня 2019 
го да са ста ра ны да ро гі бы ла ўста ноў ле
на вя лі кая ка мен ная ма цэ ва з ме та ліч
най таб лі цай: „W tym miej s cu znaj du je się 
Cmen tarz Ży dow ski”. Ма цэ ву вы ка на ла 
і па ста ві ла на мес цы вон ка вая ка ме ня
чос ная май стэр ня з да па мо гай мяс цо
вай зем ле чар паль най тэх ні кі. Пе ра да дзе
ны так са ма па мет кі для абаз на чэн ня на 
мес цы гра ні цы мо гі лак, якія ўста но віць 
ге а дэ зіст.

На маю, і не толь кі маю, дум ку, трэ ба 
бы ло б уста на віць па мят наін фар ма цый
ную таб лі цу ў мес цы зне се на га, за раз за
бу да ва на га, ста ро га жы доў ска га кір ку та 
пры ву лі цы Пас вят най ка ля сі на го гі. Там 
у зям лі па ко яц ца астан кі даў ніх жы ха роў 
Ор лі. За бы ва ем пра лю дзей, а яны ж ду

ма лі, ад чу ва лі; і так са ма зас лу гоў ва юць 
па ша ну.

Іу да ізм вяш чае, што ў ча ла ве ка даў
жэй шае і тры ва лае на ка на ван не і та му 
скла да ец ца з ма тэ ры яль на га це ла і нес
мя рот най ду шы. Іу да ізм па каз вае, што 
зям ное жыц цё трэ ба лі чыць па чат кам іс
на ван ня ча ла ве ка ў пер с пек ты ве веч на
га жыц ця. Ад на час на на ву чае так жыць, 
каб не ба яц ца бу ду ча га Бо жа га су да...

Згод на вяр хоў на му прын цы пу, што 
ка лі хто па ха ва ны, то ма гі ла па він на 
аста вац ца ста год дзя мі не па руш най, бо 
це ла па кой ні ка пе ра хо дзіць у прах і ча
кае пры хо ду Ме сіі, які пра бу дзіць яе для 
жыц ця. Зда ра лі ся да зво лы на эк с гу ма
цыю дзе ля пе ра мяш чэн ня астан каў у ся
мей ную ма гі лу, а так са ма ка лі ма гі лам 
па гра жа ла пра фа на цыя або пад мы ван
не ва дою...

Па вод ле пат ра ба ван няў жы доў скіх 
за ко наў, тэ ры то рыя мо гі лак не па руш ная 
ста год дзя мі, бо зям ля, у якой па ха ва ны 
па кой нік, на ле жыць яму на ве кі. Не сап
раў д нае мер ка ван не, што жы доў, асаб
лі ва ар та дак саль ных, ха ва лі се дзя чых. 
На жы доў скіх на ма гіль ні ках мож на заў
ва жыць пак ла дзе ныя не вя лі кія ка мя ні, 
за тое рэд ка бач ны там квет кі.

Жы доў скія мо гіл кі, па вод ле жы доў
скай тра ды цыі, мож на на вед ваць у бу
дзён ныя дні ад сві тан ня да змяр кан ня. 
Нель га ту ды пры хо дзіць па су бо тах 
(ша бас) і ў яў рэй скія свя точ ныя дні. Муж
чы ны, якія на вед ва юць мо гіл кі, па він ны 
мець нак ры тую га ла ву. На мо гіл ках 
нель га ні ес ці, ні піць. Нель га ха дзіць па 
ма гі лах, хі ба што ня ма ін ша га до сту пу да 
на вед ва най ма гі лы.

Вар та так са ма ве даць, што жы ды 
вель мі ша ну юць То ру, звод усіх Бо жых 
за па ве дзяў са Ста ро га За па ве ту. Та му 
дзе ля ўша на ван ня Бо жых слоў па ніш ча
ны скру так То ры трэ ба па ха ваць на жы
доў скіх мо гіл ках. Так са ма лі тур гіч ныя 
прад ме ты, якія ўжы ва лі ся ў сі на го зе для 
ма літ вы, трэ ба па ха ваць. У сі на го гах зна
хо дзі ла ся па мяш кан не „ге ні за”, у якім за
хоў ва лі ся зно ша ныя рэ лі гій ныя тэк сты, 
фі ляк тэ ры, ме зу зы і ін шыя. Збі ра лі іх да 
ча су ўра чы ста га па ха ван ня ў зям лі.

vТэкст і фо та Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

Ар лян скія 
жы доў скія мо гіл кі
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Якуба ХАРЭЎСКАГА
120 га доў з дня на ра джэн ня

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

Сё ле та спаў ня ец ца 120 га доў з дня на ра
джэн ня бе ла ру ска га ва я раата ма на, ад на
го з кі раў ні коў ан ты са вец ка га ру ху суп ра ці
ву ў Бе ла ру сі Яку ба Ха рэў ска га. На ра дзіў ся 
ён у 1900 го дзе, дак лад ная да та з’яў лен ня 
на свет не вя до мая, а яго імя і жыц цё аху та
на арэ о лам та ям ні час ці. Сап раў д нае проз
віш ча Ха рэў ска га — Но вік, а на ра дзіў ся ён 
у вёс цы Ха ра ва (ця пе раш ні Пру жан скі ра
ён), чым і тлу ма чыц ца псеў да нім.

У ма ла дос ці ў ве ку ка ля двац ца ці га доў 
Якуб да лу чыў ся да бе ла ру скай пар ты зан кі 
і неў за ба ве ўзна ча ліў ад дзел у Ру жан скай 
пуш чы, які ўва хо дзіў у склад пар ты зан скіх 
вой скаў БНР. Маг чы ма, як раз та ды Якуб 
Но вік і ўзяў са бе кан с пі ра цый нае імя, ут во
ра нае ад наз вы род най па ле скай вё скі. По
бач з Ха рэў скім дзе і лі бе ла ру скія ад дзе лы 
Сяр гея Хма ры і ата ма на Ру до га, а так са ма 
ад дзел вя до ма га са вец ка га чэ кі ста Кі ры
лы Ар лоў ска га, які ім к нуў ся ства рыць з су
се дзя мі „агуль ны штаб”. У Ста ла ві чах ад
бы ла ся су стрэ ча. Але па коль кі мэ ты гэ тых 
ат ра даў бы лі роз ны мі, пе ра мо вы за вяр шы
лі ся не на ка рысць чэ кі ста, яко му за га да лі 
не пе ра хо дзіць лі нію Ві лен скаБрэс ц кай 
чы гун кі.

У 1925 го дзе, ка лі поль скія вой скі ўзя лі 
яго ны ад дзел у ата чэн не, Ха рэў ска му ўда
ло ся за ха ваць лю дзей, рас пус ціў шы іх па 
ха тах, а са мо му з фаль шы вы мі да ку мен
та мі ўця чы ў БССР. Жыў та ды ён на не ле
галь ным ста но віш чы, па куль у 1937 го дзе 
не зму ша ны быў пе рай с ці мя жу ў ад ва рот
ным кі рун ку, ра ту ю чы ся ад ма са вых арыш
таў НКВД.

На па чат ку 1939 го да ў Ба ра на ві чах ад
бы ла ся пад поль ная кан фе рэн цыя бы лых 
сяб раў Бе ла ру скай ся лян скара бот ніц кай 
гра ма ды. Ба га ты пар ты зан скі дос вед ата
ма на Ха рэў ска га стаў зноў за пат ра ба ва
ным. Ён ат ры маў за дан не рых та ваць на 
Па лес сі на вы па дак ня мец каполь скай 
вай ны паў стан не. У жніў ні 1939 го да сі лы 

Ха рэў ска га ўжо скла да лі 5 ты сяч ча ла век, 
але зап ла на ва ны на 18 ве рас ня штурм Пін
ска ата ман му сіў ад мя ніць, бо па чаў ся па
ход Чыр во най Ар міі на Поль ш чу.

У 1941 го дзе Якуб Ха рэў скі браў удзел 
у пар ты зан скай ба раць бе ў За ход няй Бе
ла ру сі, ак тыў на су пра цоў ні чаў з Па ле скай 
се чай Та ра са Буль быБа раў ца. Уво сень 
1941 го да бы ла зас на ва на Бе ла ру ская на
род ная гра ма да, якая ўзя ла на ся бе ка ар
ды на цыю дзе ян няў бе ла ру скіх пар ты зан. 
У 1942 го дзе Якуб Ха рэў скі ўзна ча ліў „Ла ву 
ата ма наў” БНГ. Пад час ады хо ду нем цаў 
яго ны ад дзел імя Ня ба бы за ха піў у Лю бя
шо ве, на бе ла ру скаўкра ін скім па меж жы, 
ня мец кі ар се нал. Да кан ца 1940х га доў ад
дзел па спя хо ва ва я ваў з баль ша ві ка мі на 
Бе рас цей ш чы не і Пін ш чы не, да хо дзя чы да 
Ко са ва, Сто лі на і Ка ме няКа шыр ска га (го
рад на Ва лы ні).

У 1949 го дзе бе ла ру ска му ата ма ну 
пас ля цяж кіх ба ёў праз Та рэс паль уда ло
ся пе рап ра віць сва іх лю дзей у Поль ш чу, 
ад туль у Чэ хію, пас ля ў За ход нюю Ня меч
чы ну і на рэш це, у Бра зі лію. Там ён па ся
ліў ся пад но вым імем. Быў кі раў ні ком 
паў д нё вааме ры кан ска га ад дзе ла Са ю за 
бы лых удзель ні каў зброй най ба раць бы за 
выз ва лен не Бе ла ру сі. У 1967 го дзе га зе та 
„Бе ла ру скі го лас”, якую вы да ваў у Та рон
та (Ка на да) бы лы пап леч нік Сяр гей Хма
ра, змяс ці ла ар ты кул, дзе Ха рэў скіНо вік 
згад ваў ся як па лег лы ў ба ях за Бе ла русь. 
Сам Ха рэў скі над ру ка ваў у ад каз ліст, што 
чут кі пра яго ную смерць пе ра боль ша ныя. 
2 кра са ві ка 1968 го да Якуб Ха рэў скі і яго 
ад’ ю тант Ка стун Гук за гі ну лі ў РыёГран дэ 
(Бра зі лія) у аў та ка таст ро фе. Па доб ную 
ме то ды ку рас п ра вы з па лі тыч ны мі апа
нен та мі та ды па ўсім све це шы ро ка вы ка
ры стоў ва лі са вец кія спец с луж бы. Вель мі 
іма вер на, што аў та ма біль ная ава рыя бы
ла спла на ва най.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Шэсць га доў та му ў Бе ла ру сі ўзнік лі не
вя до мыя да гэ та га кур сы не а ка дэ міч на га 
вы ву чэн ня бе ла ру скай мо вы. Най больш 
вя до мы мі з іх ста лі „Мо ва ці ка ва” і „Мо ва 
на но ва”. Та ды „Ні ва” пі са ла пра іх у сва ім 
шо стым ну ма ры за лю ты 2014 го да. У ана
ла гіч ным да дзе на му ар ты ку ле мы, уся ляк 
ві та ю чы гэ тыя моў ныя іні цы я ты вы, тым 
не менш ра бі лі да во лі сум ны праг ноз. „Пры 
ўсёй ары гі наль нас ці і па зі ты ве за ду мы вы
ву чэн ня мо вы праз та кія кур сы, усё ж та кі 
не ве рыц ца, што да дуць яны ра ды і як ідэя 
хут ка не ска на юць. Бо ве ды, якія не маг
чы ма пры мя ніць, як, на пры клад, за раз 
бе ла ру скую мо ву ў Бе ла ру сі, асу джа ны на 
знік нен не”, — рас па вя да ла ся ў ар ты ку ле 
шас ці га до вай даў ні ны. Праг ноз спраў дзіў
ся ці не спраў дзіў ся роў на на па ло ву, бо 
„Мо ва ці ка ва” са праў ды ска на ла ў тым 
са мым 2014 го дзе праз кан ф лікт па між 
ар га ні за та ра мі на гле бе ўспры няц ця ўкра
ін скіх па дзей, а вось „Мо ва на но ва”, вір ту
аль нае прад стаў ні цтва якой пара ней шым 
на http://www.mo va na no va.by, не толь кі жы
ве, але і раз ві ва ец ца. І гэ тае раз віц цё ідзе 
по руч з раз віц цём ін фар ма цый ных тэх на
ло гій і вы ка ры стан ня ўсё но вых га джэ таў 
з но вы мі маг чы мас ця мі.

Ка лі за зір нуць на выт вор нае вы шэй з га
да най ста рон кі — http://uro ki.mo va na no va.
by, то ад туль мы да ве да ем ся аб маг чы
мас ці ан лайнвы ву чэн ня бе ла ру скай мо
вы праз да дат кі на смар т фо не ці ай фо не. 
«Сёнь ня мно гім прас цей ву чыць мо ву ў да
ро зе з ма біль на га тэ ле фо ну, план шэ ту. Мы 
даў но ду ма лі, як гэ ту ма су кан тэн ту пры ста
са ваць для больш зруч на га вы ву чэн ня», 
— рас па вёў Ра дыё Сва бо да адзін са ства
раль ні каў кур саў Глеб Ла ба дзен ка.

Ця пер на сай це дзе сяць уро каў (лек
цый). Усе яны пра цу юць у тэ ста вым рэ жы

ме. Тэ мы, якія пра па ну юць для ан лайн
вы ву чэн ня ства раль ні кі „Мо вы на но ва”, 
да во лі рас паў сю джа ны — „Ві тан ні і зва ро
ты”, „Ка лян дар”, „Ква тэ ра”, „Част кі це ла 
і ор га ны”, „Адзен не”, „Кра ма”, „Ме ды цы на”, 
„Ка вяр ня”, „Тран с парт” і „Ла ян ка”.

Па вод ле Ла ба дзен кі, за пер шыя га дзі
ны пас ля за пу ску, які ад быў ся ў го нар сё
лет ня га Між на род на га дня род най мо вы, 
што ад зна ча ец ца 21 лю та га, ка ры сталь ні кі 
най час цей за хо дзі лі на ўрок бе ла ру скай 
ла ян кі. Па коль кі яна вык лі кае най боль шы 
ін та рэс, то да дзе ную ста рон ку вар та раз г
ле дзець больш уваж лі ва. Ак ра мя лек сі кі 
і тэ стаў, там ёсць і рас по вед пра жы доў скі 
кам па нент бе ла ру скай ла ян кі. З гэ та га тэк
сту мож на да ве дац ца, што з ідыш у бе ла
ру скую мо ву пат ра пі лі і на бы лі зні жа нае 
зна чэн не на ступ ныя сло вы: ка гал, хеў ра, 
ха іць/ха яць („га ніць”), пей сы (не ча са ныя 
бруд ныя ва ла сы), афэр да ла/фэр да ла (ху
ды, за мо ра ны конь) і інш. Ту рэм ныя жар
га ніз мы фра ер, шмон („пе рат рус”) і ксі ва 
(„паш парт, да ку мент”), па вод ле мер ка ван
няў дас лед чы каў, так са ма па хо дзяць з мо
вы ідыш.

„Сі но ні ма мі да слоў не ба ра ка, ду рын да 
вы сту па юць на ступ ныя іды шыз мы: шлі ма
зул (шлі мазл), шлё ма, мі шу гін, ла ме ду да, 
ке па ла (дур ная га ла ва). Ма лых сва воль ні
каў бе ла ру сы маг лі на зы ваць габ рэй скі мі 
сло ва мі шэй гец, ба хур, лам перт, гі цаль, 
а дзеў купад лет ка, што ха це ла вы гля даць 
да рос лай — сік ша. Дрэн ны мі, аб раз лі вы
мі наз ва мі для жан чы ны бы лі ла худ ра, 
ляр ва. Пра мах ля ра маг лі ска заць герц, 
гер цык, а пра блаз на — ла буш нік”, — рас
па вя да юць нам пра жы доў скабе ла ру скія 
моў ныя асаб лі вас ці ства раль ні кі „Мо вы 
на но ва”.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

А мне пры га даў ся па кой ны яе муж Ва
сіль Ан д рэ е віч. У той час, ка лі на па чат ку 
дзе вя но стых га доў ад бу доў ва лі спа ле ную 
ка му ні ста мі цар к ву, ён вы кон ваў аба вяз кі 
ста ра сты цар к вы. На тую ад бу до ву ха дзіў 
і я, ад ра зу пас ля та го, як вяр нуў ся да до му 
з вай ско вай служ бы. Ад ной чы Ва сіль Ан
д рэ е віч, уба чыў шы маю ці ка васць да цар
коў ных спраў, па ды шоў да мя не і ўваж лі ва 
зір нуў зпад кал ма тых бро ваў з бла кіт ны мі, 
як ва да, ва чы ма і ска заў: „Быць та бе, Паў лу
ша, ба цюш кам”. Ска заў, што ад рэ заў, та му 
што ме на ві та з та го ча су я па чаў ду маць 
над маж лі вас цю слу жэн ня Бо гу ў цар к ве. 
А яш чэ зра біў мне пра ро цтва: „Вось тут, 
по бач з на шай цар к вой, дзе па ха ва ныя свя
та ры, якія слу жы лі ў ёй, і та бе бу дзе мес ца”. 
Ча ла век не ве дае, як жыц цё мо жа склас
ці ся да лей. Не ве даю і я, які лёс бу дзе мне 
пад рых та ва ны. А вось спа чыць веч ным 
сном на мо гіл ках ка ля хра ма ў сва ёй вёс
цы я не су праць!

Да рэ чы, гэ ты не вя лі кі нек ро паль ка ля 
цар к вы вы гля дае до сыць ці ка ва. На ім 
па ха ва ны свя та ры — баць ка і сын Вар фа ла
мей і Флор Пра ка по ві чы, а так са ма ай цец 
Ля вон цій Вай то віч. А яш чэ ся род па ха ван
няў вы лу ча юц ца ма гі лы, у якіх веч ным 
сном спа чы ва юць па рэш т кі двух сы ноў 
про та і е рэя Фло ра Пра ка по ві ча — Ула дзі мі
ра і Фаў ста. Абод ва бы лі вай скоў ца мі, абод
ва ўця ка лі ад са вец кіх рэ прэ сій, ха ця на

ле жа лі да суп раць лег лых апа зі цый ных па
лі тыч ных груп. Ула дзі мір Пра ка по віч быў 
пад пал коў ні кам ар міі Ук ра ін скай На род най 
Рэс пуб лі кі, а Фаўст слу жыў у ра сей скай бе
лаг вар дзей скай. Пас ля гра ма дзян скай вай
ны яны абод ва, уця ка ю чы ад баль ша ві коў, 
пе ра е ха лі ў між ва ен ную Поль ш чу і па ся лі лі
ся ў род най вёс цы. Фаўст пра ца ваў на стаў
ні кам, а Ула дзі мір зай маў ся ме ды цы най, 
та му што па пра фе сіі быў ве тэ ры на рам. 
Ба ба Ма ня Пра не віч з вя лі кай удзяч нас
цю ўспа мі нае „дох та ра” Пра ка по ві ча, які 
вы ра та ваў ад смер ці яе баць ку і ўбя рог іх 
ма лень кіх дзе так ад сі ро цтва: „Бо ж цяж ка 
ўжо та ды баць ка хва рэў...”, — на паў ня юц ца 
сля за мі во чы ба бу лі.

Над вор’е ў свя точ ны дзень ура чы ста га 
са бор на га на ба жэн ства з на го ды чар го
вай га да ві ны ас вя чэн ня ад бу да ва най 
цар к вы ў Но бе лі бы ло па доб нае да та го, 
якое ста я ла ў дзень ас вя чэн ня цар к вы 
да лё ка га ця пер лю таў ска га дня 1993 го да. 
На той служ бе быў і я. Яш чэ свец кім юна
ком ста яў у ба ку ад іка на ста са. На зі раў 
за свя тар ствам, ус лу хоў ваў ся ці не ўпер
шы ню ў жыц ці ў цар коў ны спеў. Лю дзей 
прый ш ло ў цар к ву шмат. А яна вя лі кая. 
Мо жа змяс ціць да паў ты ся чы ча ла век, 
і ні дзе не бы ло воль на га мес ца. На ву лі цы 
хо лад на, а ўся рэ дзі не так го ра ча, што аж 
за ду ха пай ш ла. Па бе ле ныя сце ны пак ры лі
ся цур ка мі ва ды... І вось у са мы ўра чы сты 

мо мант свя точ най лі тур гіі аб ры ва ец ца 
і па дае з пя ці мет ро вай вы шы ні жы ран
до ляпа ні ка дзі ла. Па мя таю, як ад стра ху 
зап люш чыў во чы, та му што за хві лі ну да 
гэ та га па гля дзеў я на блі кі ад па ні ка дзі ла 
і пра міль г ну ла мне дум ка: „Яна за раз абар
вец ца”... Ад куль яна, тая дум ка, узя ла ся 
ў мя не? Хто на шап таў? Не ма гу зра зу мець 
да гэ туль.

У гэ тым го дзе свя точ нае на ба жэн ства 
за вяр шы ла ся хрэс ным хо дам ва кол цар к
вы. Па ры ві сты ве цер ка лы хаў ха руг вы, кры
ла мі ўзды ма лі ся ры зы на пля чах ба цю шак, 
гу лі над вё скай цар коў ныя зва ны. Ды я кан 
з Па ча е ва аб вяш чаў прось бу да Бо га, а хор 
спя ваў у ад каз. Па чар зе стар шыя свя та ры 
чы та лі ўрыў кі з Еван гел ля і апыр ск ва лі свя
той ва дой свет з усіх ча ты рох ба коў. Та кім 
чы нам Бог блас лаў ляў па ле скі край ру ка мі 
свя та роў.

Уся гэ та ка зач наза гад ка вая зям ля 
з бла кіт ным во зе рам і вё скай на яго бе ра
гах, са зві лі стай Пры пяц цю, якая па воль на 
ня се свае во ды з Ва лы ні да Но бе ля, а ад
туль і ў Пінск і да лей да са мо га Дняп ра. 
У гэ ты мо мант тва ры лю дзей ас ве ча ныя, 
ра дас ныя, па чуц цё не зям но га шчас ця так 
і ад люст роў ва ец ца ў кож ным, на ка го тра
пі лі кроп лі свя той ва ды, у ду шу якіх упа дае 
дра бок Бо жа га блас лаў лен ня. Ня бес ная 
бла га даць ся род лю дзей пра бы вае за раз, 

хо чац ца ве рыць, да кан ца ве ку! А по тым 
нас, свя та роў і ма ту шак, ча ка ла смач нае 
за стол ле, пры га та ва нае па ра фі я на мі і па да
дзе нае ў сце нах вя ско вай шко лы. А там гу
ча лі сло вы пры ві тан ня, па жа дан няў, па дзя
кі і спе ваў цар коў ных і на род ных пе сень. 
Свя та ў ста ра жыт най вёс цы на мя жы ўкра
ін ска га і бе ла ру ска га Па лес ся ад бы ло ся.

Уве ча ры я з’яз джаю з род на га Но бе ля 
да ха ты ў сваё Ма роч нае. Пры га даю гэ та, 
ка лі зноў вяр ну ся ў вё ску, дзе ба са нож бе
гаў амаль па кож най сцеж цы. А гэ та па він
на ад быц ца ў чэр ве ні. Пяць сот га доў споў
ніц ца з ча су на пі сан ня ця пер вя до ма га на 
ўсю кра і ну агуль на на цы я наль на га Но бель
ска га Еван гел ля. Па він на быць вя лі кае 
свя та, та му што гэ тая да та ўвай ш ла ў спіс 
на цы я наль ных свя таў на 2020 год. Але гэ та 
ўжо но вая гі сто рыя. Гі сто рыя, якая ні ко лі 
не кан ча ец ца ў па ле скім Но бе лі.

А яш чэ на свя та Стрэ чан ня ў вя ско вым 
клу бе, дзе гас цін на два га ды та му суст ра
ка лі Ган ну Кан д ра цюк ра зам з ка ле га мі 
з га зе ты „Ні ва” ў дзень прэ зен та цыі яе кні гі, 
у наз ве якой ёсць сло ва „Но бель”, саб ра лі
ся жы ха ры вё скі, каб па він ша ваць са мую 
ста рую жы хар ку вё скі — ба бу лю Ма рыю 
Пра не віч з яе юбі ле ем — дзе вя но ста пя
тым го дам жыц ця. І гэ та так са ма гі сто рыя, 
ні чым не мен шая, чым усе астат нія...

vПа вел ДУ БЯ НЕЦ,
свя тар, кра яз на вец

Спе цы яль на для «Ні вы” з па ле ска га Но бе ля.
пераклад з украінскай мовы

Ліза Ахроменка

Зі мо вае свя та ў Но бе лі5Fпрацяг
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15.03 — 21.03

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Бу дзеш вель мі ўпар ты. Ас ця-
рож на з фі зіч ны мі наг руз ка мі. 18.03. мо жаш 
даць ся бе на мо віць да кан ку рэн цыі на вы шэй-
шую па са ду. Ад 20.03. сам са бе сур’ ёз на не 
заш кодзь; маг чы мы га ра чыя скан да лы ў па ры. 
Не спя шай ся з дэк ла ра ван нем па чуц цяў. Но-
вае зна ём ства раз ві нец ца ма лан ка ва! Бу дзеш 
га на рыц ца сва і мі дзець мі. Пап раў ляй кра су на-
ту раль ны мі срод ка мі.
(21.04. — 21.05.) Ве не ра спры яе лю бо ві і гар-
мо ніі. У сар дэч ных спра вах бу дзеш не ра шу чы. 
Уда дуц ца но выя пра ек ты, а дзя ку ю чы ім мо жаш 
зда быць вя лі кую па пу ляр насць. Бы ка-муж чы ну 
за ці ка віць жан чы на ра зум ная і не за леж ная. Бу-
дзеш умець пай с ці на кам п ра міс. У пра цы і па-за 
пра цай усё бу дзеш ду маць пра ра бо ту. З 18.03. 
ад к ры вай сваю дзей насць і да маў ляй ся на біз не-
со выя раз мо вы. Ма еш ця пер вы дат ны густ.
(22.05. — 22.06.) Не зра бі фаль шы ва га кро ку. 
Мо жаш быць свар лі вы і злос ны. Знай дзі больш 
ча су для сяб роў. У лю боў ных спра вах не пы-
тай ся па рад у сяб роў. Зна ё мыя, што абя ца юць 
та бе за ла тыя го ры, мо гуць на ра біць та бе бя ды. 
Еж цы бу лю і час нок ды ін шую га род ні ну, доб-
ра вы сы пай ся
(23.06. — 23.07.) Уда лы час. Але 15-16.03. раз-
га рац ца ся мей ныя ані мо зіі. Да 17.03. агор неш 
ся мей ныя і хат нія аба вяз кі. На пра цы да сяг неш 
шмат дзя ку ю чы ін шым. З 18.03. маг чы мыя праб-
ле мы з су ста ва мі, зай дзі да рэў ма то ла га. Мо жаш 
за ка хац ца ў кім сь ці та ям ні чым і не да ступ ным. Вы-
ка ры стай ста ры вод пуск. Гро шай, якія за ро біш, 
не рас хо дуй ад ра зу. Не за я дай стрэ су.
(24.07. — 23.08.) Трап ныя фі нан са выя і пра фе-
сій ныя ра шэн ні. Схо чац ца ад мя ніць мес ца, ата-
чэн не, пра цу, раск лад дня... У сэр цы так са ма 
мож на зра біць рэ ма нент. Не ўспа мі най па раз 
і да руй тым, хто ця бе рас ча ра ваў. З 20.03. цяж-
ка бу дзе ця бе за тры маць у ха це, схо чаш кі нуц-
ца ў вір кам па ней ска га і куль тур на га жыц ця. 
Але з 20.03. мо гуць уз моц ніц ца роз ныя ня мог-
лас ці, асаб лі ва за паль ныя. Най горш мо жа да ку-
чаць страў нік. Пе рай дзі на ляг чэй шую ды е ту.
(24.08. — 23.09.) Цеш ся тым, што ма еш. Бу-
дуць маг чы мас ці па вя лі чыць ма ё масць. Больш 
раз маў ляй з бліз кі мі. Звяр тай ува гу на свой жы-
вот — у са ка ві ку ён сла бы твой пункт, і ску ру 
— бу дзе над та су хая. Сха дзі да ле ка ра са сва ім 
пух на тым сяб рам. З 21.03. бу дзеш це шыц ца 
што раз леп шай фор май. Да ска на ла спра віш ся 
з ацэн кай сі ту а цыі, дой дзеш да трап ных выс-
ноў. Вы ка жаш ся вя лі кай пун к ту аль нас цю і дак-
лад нас цю. Вель мі ас ця рож на пла нуй вы дат кі. 
І не стаў ся бе ў за леж насць ад азар ту!
(24.09. — 23.10.) Па ду ма еш, у што вар та ан га-
жа вац ца. З 20.03. у па шы рэн ні ўплы ваў па мо-
жа та бе Сон ца. Не тлу мач сва я кам і зна ё мым, 
як ма юць яны жыць. Не га ні ся за ка сай — не 
страць ча гось ці важ ней ша га! За ся ро дзіш ся на 
сва іх мэ тах і пла нах. Твае дзе ян ні бу дуць пас пя-
хо вы мі. Бу дзе кар цець ця бе па ста віць на ад ну 
кар ту ўсё, ды не ў кож най сі ту а цыі пры ня се гэ-
та даб ро. Ва кол ця бе спры яль ныя лю дзі. Але 
з 20.03. хтось ці мо жа ад нес ці ся да ця бе зня-
важ лі ва. Пра вер свой слых.
(24.10. — 22.11.) 15-16.03. бу дзеш у да ска-
на лай фор ме і да сяг неш знач на га пос пе ху. 
З 18.03. (да 24.03.) не ду шы ў са бе злос ці, бо 
мо жаш вы бух нуць без пры чы ны. Уда лыя ім п рэ-
зы. 17-21.03. удас ца вы свет ліць ней кія не па ра-
зу мен ні з мі ну ла га. З 18.03. (да 24.03.) зва ляц-
ца на ця бе за дан ні, з які мі не да лі са бе ра ды 
ін шыя; нап руж ся, да ка жы, што ты — спе цы я ліст 
па без на дзей ных справах; пап ра віш сваю па зі-
цыю на рын ку. Ад 20.03. вель мі піль нуй ся, каб 
не на біць са бе гу за ка!
(23.11. — 22.12.) Жыц цё ці ка вае. Сон ца схі ліць 
ця бе да ра ды каль ных кро каў — шка да ваць не 
бу дзеш. Не ад кід вай но вых зна ём стваў. Пе ра-
ста неш пе рай мац ца бліз кі мі, асаб лі ва дзець мі 
— кож ны ад каз вае за ся бе і мае пра ва на па-
мыл кі. З сяб ра мі вы ра шыш па ру праб лем і пап-
ра віш ка ва ла чак све ту. Час спры яе по шу кам. 
Мо жа, зай мі ся ёгай ці ін шы мі прак ты ка ван ня мі? 
Руш у пле нэр.
(23.12. — 20.01.) На ра бо це паб’ еш кан ку рэн-
таў, у сям’і вы ка жаш ся эм па ты яй. Быц цё ра зам 
па тра буе кам п ра мі саў. Ста неш во ка ў во ка 
з праб ле ма мі і да сі ім ра ды. З 18.03. пра па дуць 
тур бо ты ў па ры. З 20.03. бу дуць пра ва ка вац-
ца хат нія су тыч кі; не му сіш мець там апош няга 
сло ва. На пра цы з-за тва ёй ім пуль сіў нас ці, ка лі 
на ват бу дзе ней кі кло пат, усё пой дзе к даб ру. 
З 21.03. на вед вай сва я коў. Не пра сту дзі ся, не 
зла ві ві ру са!
(21.01. — 19.02.) Ста рай ся за хоў ваць спа кой 
і ўнут ра ную раў на ва гу. Мо жаш ад крыць ін т-
ры гу ю чы сак рэ ты. Пад т рым лі вай пар т нё ра. 
На ра бо це тваю гор шую дыс па зі цыю не дай 
вы ка ры стаць кан ку рэн цыі; доб ра сар га ні зуй 
пра цу. З 21.03. (да 23.03.) бу дзеш мець ге ні яль-
ныя ідэі — не вя до ма, ад нак, ці хо піць та бе сі лы 
і ад чаю, каб іх рэ а лі за ваць; спа кой на! Больш ва-
ру шы ся. З 20.03. (да 26.03.) мо жаш шмат стра-
ціць з-за нер ваў і не да хо пу са ма кан т ро лю!
Ры бы (20.02. — 21.03.) 14-17.03. мо жаш 
ажыц ця віць пла ны, якія зда ва лі ся быць ма ла рэ-
аль ны мі. Ін с пі ра цыі да но вых вык лі каў і по шу-
каў. Пры яз ныя лю дзі. Ры бы з І дэ ка ды за ка ха-
юц ца з пер ша га паг ля ду. На пра цы не будзь 
ліш не сціп лым. З 18.03. вы ка ры стай сла басць 
кан ку рэн цыі, па вя лі чыш свае ўплы вы. Вы ка ры-
стоў вай ста рыя доб рыя хат нія ме та ды пры ня-
мог лас цях.

№ 4 у Гай наў цы, Мая Шпіль ко з Па чат ко вай 
шко лы ў Чы жах і Эры ка Іва но ва з ПШ у Мі
ха ло ве. Трэ ція мес цы ся род ста рэй шых вуч
няў па чат ко вых школ за ня лі Зо ся Фі лі пюк 
з ПШ № 3 у Гай наў цы, Воль га Сі да рук з ПШ 
у На ва кор ні не і Ан джа лі ка Шпа ко віч з ПШ 
у Бе ла ве жы.

Ці ка вы мі ат ры ма лі ся вы сту пы лі цэ і стаў. 
Гай наў ская бел лі цэ іст ка Мал га жа та Га лён
ка за ха пі ла саб ра ных сва ім жар тоў ным апо
ве дам «Акуль ту ры ла ся» і за ня ла пер шае 
мес ца ў лі цэй скай ка тэ го рыі.

— Я пад рых та ва ла гу ма ры стыч ны ра
сказ, па коль кі жар тоў ны жанр спры яе доб
ра му кан так ту з пуб лі кай. Сён ня ці ка ва вы
сту пі ла мно га ра сказ чы каў з па чат ко вых 
школ, што зра бі ла кон курс зай маль ным, 
— за я ві ла Мал га жа та Га лён ка, якая ўда ла 
вя ла кон курс, за каз ва ю чы вы сту пы па а соб
ных удзель ні каў.

Сва ім ра ска зам за ці ка ві ла пуб лі ку ін шая 
гай наў ская бел лі цэ іст ка Мар ты на Кер да
ле віч, якая за ня ла трэ цяе мес ца. Пас ля 
вы ступ лен няў ра сказ чы каў у ма стац кай 
част цы вы сту пі лі бел лі цэй скія ка лек ты вы 
— зас лу жа ная «Зніч ка» і но ва ство ра ны ва
каль наін ст ру мен таль ны гурт «Бе ла ру ская 
гвар дыя».

— Мы ў ас ноў ным хо чам спя ваць пабе
ла ру ску і та му пры ня лі наз ван не «Бе ла ру
ская гвар дыя». Сён ня вы сту пі лі з роз ны мі 
тво ра мі, але на свя та 25 Са ка ві ка хо чам 
зап рэ зен та ваць бе ла ру скія пат ры я тыч ныя 
пес ні. Хо чам раз вуч ваць так са ма тво ры, 
якія бу дзем маг лі спя ваць паза афі цый
ны мі вы сту па мі, — ра ска за ла скры пач ка 
Эва Кот. Ра зам з ёй зай маль на вы сту пі лі 
ва ка ліст ка Ве ра ні ка Пта шын ская, Ан д рэй 
Ба бу ле віч і Лу каш Гра ма то віч.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя 

згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі 
рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую 
па га вор ку.

1. ма ці Аве ля = 2 _ 11 _ 10 _;
2. сца лен не не каль кіх дроб ных ся лян скіх 

на дзе лаў дзе ля лік ві да цыі це рас па ло сі цы = 
14 _ 15 _ 19 _ 20 _ 17 _ 18 _ 7 _ 6 _ 16 _;

3. па стух аве чых стат каў = 5 _ 4 _ 3 _ 12 
_ 1 _;

4. ка сіў ка ню шы ну = 13 _ 9 _ 8 _.
(ш)

Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца 
да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ад ка зы, 
бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 7 ну ма ра
Аса, ад дзел, газ, звер, Іўе, лой, моц, пыл, 

сойм, ца на, чу ма.

Ра шэн не: І ў ма ла дой га ла ве ча сам зной
дзец ца спе лы ро зум.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Ірэне 
Лукшы з Гайнаўкі.

Ра ска зы спа да ба лі ся! 

1Fпрацяг Су хія дрэ вы ссек лі

Пра не бяс печ ныя су хія пры да рож-
ныя дрэ вы я пі саў не раз. У тым лі ку, 
між ін шым, быў мой до піс „Пры да рож-
ныя дрэ вы за сы ха юць” („Ні ва” № 39 ад 
29 ве рас ня 2019 го да). У ім я пі саў пра 
су ха сто і ны па а ба пал ва я вод скай да ро гі 
№ 687 з На ва са даў Гай наў ска га па ве та 
ў Юш каў Груд Бе ла стоц ка га па ве та це-
раз На раў ку. І ў Пад ляш скім праў лен ні 
ва я вод скіх да рог у Бе ла сто ку пра чы та-
лі. Кры ху ча су прай ш ло, але...

За раз ссек лі больш за 20 перш-на-
перш су хіх лі ста вых дрэў пры да ро зе 
ў Но ва ляў коў скім і Ста ра ляў коў скім 
са лэ цтвах (гэ та еду чы з Бан да роў у Но-
вае Ляў ко ва). Най больш іх бы ло на двух 
та маш ніх па ва ро тах да ро гі.

Вар та да даць, што па ру дзя сят каў 
перш за ўсё сос наў і са со нак ссек лі так-
са ма на або чы нах на па ва ро тах да ро гі 
з Се мя ноў кі ў Тар но паль, якая ад ня даў-
на ста ла ва я вод скай ар тэ ры яй. Ця пер 
тут больш бяс печ на ехаць. (яц)

За што пла чу?

З па чат кам го да ўсту піў у сі лу за кон 
аб вы ваз цы ад па даў. У Ча ром хаў скай 
гмі не стаў кі па вы сі лі ся на сто пра цэн-
таў. Да гэ туль я пла ціў 13 зло тых ме сяч-
най стаў кі се лек тыў на га збо ру. За раз 
вы му ша ны пла ціць 25 зло тых. У пад-
лі ку го да скла дае гэ та тры ста зло тых. 
Пра жы ваю ў адзі но кай гас па дар цы на 
вёс цы. Зай ма ю ся се лек тыў най збор-
кай. Зя лё ныя ад кі ды вы но шу на звал ку 
ў кам пост. Вы раб ляю ў ме сяц не больш 
чым мя шо чак-два ка му наль ных ад кі-
даў ва гой 50-100 кі ла гра маў. Пы та ю ся 
за тым чы ну шаў, коль кі змо жа ў ме сяц 
вы ра біць вась мі дзе ся ці га до вы ста рэ ча, 
няз доль ны да са ма стой на га іс на ван ня? 
Уп раў ля ю чыя хва ляц ца, што сё лет няя 

пе ра а цэн ка пен сій ін ва лі даў і асоб з аб-
ме жа ван ня мі най боль шая да гэ туль, бо 
скла дае 70 зло тых. А я вы му ша ны зап-
ла ціць што ме сяц гэ тых 70 зл. за та вар, 
яко га не спа жы ваю. А што з ля кар ства-
мі, пла тай за тран с парт да ле кар скіх 
спе цы я лі стаў, ап ла тай за па лі ва, якое 
вы му ша ны ку піць на зі му? Не на па мі-
наю аб хар чо вых пра дук тах, якія лі чу не-
аб ход ны мі для што дзён на га іс на ван ня. 
А пры спрэч ках уп раў ля ю чых аб пры баў-
цы для асоб няз доль ных да са ма стой-
на га іс на ван ня ста вяц ца кры тэ рыі аб 
па да ход ным па дат ку 1600 зло тых. Ці 
гэ та мае быць сця га нос ны ло зунг уп раў-
ля ю ча га прэ зі дэн та ў наб лі жа ю чых ся 
тра вень скіх вы ба рах? Ад ка жы це, па ва-
жа ны прэ зі дэнт, Ан джэй Ду да!

Ула дзі мір СІ ДА РУК

„Ні ва” пі са ла і...

У „Ні ве” № 10 ад 8 са ка ві ка гэ та га го да 
быў мой до піс пад за га лоў кам „Не бяс печ-
ныя ўха бі ны”. На ас фаль та вай ма ста вой 
па вя то вай да ро гі з На раў кі ў Ах ры мы це-
раз Мін коў ку, Суш чы Ба рок і Пад ляў ко ва 
ўтва ры лі ся не бяс печ ныя ўха бі ны. Най-
больш іх бы ло ка ля Мін коў кі і на вы ез-
дзе з вё скі Суш чы Ба рок у на прам ку ся-
ла Пад ляў ко ва. Яны — глы бо кія вы бо і ны 
— па гра жа лі бяс пе цы ў да рож ным ру ху.

За мет ку ў бе ла ру скім што тыд нё ві ку 
„Ні ва” пра чы та лі ў Праў лен ні па вя то вых 
да рог у Гай наў цы. У гай наў скім ППД пра-
цуе за раз дзе ла ві ты ды рэк тар Мі ка лай 
Яноў скі (ён ро дам з Гай наў ш чы ны) і вы-
шэй з га да ныя ка вал кі да ро гі хут ка ад ра-
ман та ва лі. (яц)

УС ПАМ ШЫ, 
УС ПА МІ НЫ...
Час ад ча су пе ра бі ра ю чы ка рэс пан дэн-

цыю, што за хоў ва ец ца ў пап ках, уз на ві ла 
я ў па мя ці лі сты ад цу доў на га ча ла ве ка 
— Ге ор гія Вал ка выц ка га. На ша пе ра пі ска 
па ча ла ся ў 2001 го дзе, ка лі „Ні ва” над ру ка-
ва ла мой вод гук на яго кні гу „Бе лая вязь”. 
Ат ры маў шы ад аў та ра ліст, бы ла я вель мі 
ўсце ша на: „Па ва жа ная Спа да ры ня! Дзя-
кую за ліст і цёп лыя сло вы аб „Бе лай вя зі”. 
Це шу ся, што кніж ка Вам спа да ба ла ся”... 
„Да сы лаю Вам апош нюю на він ку (про ста 
з дру кар ні), ад якой яш чэ не астыў, бо ідэя 
на ра дзі ла ся пад Но вы год і ажыц цяў ляў яе 
ў тэм пе. Вя сё лыя дзядзь кі і га рэз ная цёт ка. 
Гэ та на пад ма ца ван не доб ра га наст рою. 
Уся го Вам най леп ша га! Г. Вал ка выц кі”.

Бы лі ад спа да ра Вал ка выц ка га зван кі 
з прось бай, па маг чы мас ці, знай с ці ад на фа-
міль цаў на Ка мя неч чы не, якія б, на пэў на, 
ака за лі ся яго да лё кі мі сва я ка мі.

У гэ тых по шу ках вель мі да па мог мне 
кра яз наў ца з Ка мян ца Ге ор гій Му се віч. 
Пе раг ле дзеў шы ў мяс цо вай цар к ве кні гі за-
пі саў, ён знай шоў імё ны не каль кіх ча ла век, 
якія маг лі б мець ад но сі ны да ро ду Вал ка-
выц кіх. Бо, па сцвяр джэн ні пісь мен ні ка, 
„род наш з-пад Вы со ка га, з Вал ко віч. У XVI 
ста год дзі быў там ма ён так бра тоў Вал ка-
выц кіх, ця пер — вё ска, на кар це амаль 
злі ла ся з Вы со кім. Род рас ця ру шыў ся. 
Маг чы ма, за ста лі ся толь кі ро да выя ку сты 
ў Бе ла ве жы і пад На раў кай. Я, збі ра ю чы 
ма тэ ры ял да „Бе лай вя зі”, шу каў і сля доў 
з Вал ко віч. Ні чо га тал ко ва га не ат ры ма ла-
ся, толь кі зда гад кі. Поз на па чаў шу каць”.

Пра чы та ла та ды ж усё, на пі са нае та ле-
на ві тым пісь мен ні кам, рых та ва ла ся да 
су стрэ чы, але пла ны не ажыц ця ві лі ся... На 
жаль...

Апош ні ліст ад спа да ра Ге ор гія да та ва-
ны снеж нем 2001го да.

vТа ма ра ЛАЎ РАН ЧУК
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27 лю та га ў бе ла стоц кай 
Ва я вод скай уп ра ве бы ла 
ад к ры та аду ка цый на-гі-
ста рыч ная вы ста ва „Ад-
дзе лы Лу паш кі”, пры све-
ча ная Зыг мун ту Шэн дзе-
ля жу „Лу паш ку”. Вы ста ву 
зла дзі лі Ад дзе ла вае 
бю ро пуб ліч най аду ка цыі 
вар шаў ска га Ін сты ту та 
на цы я наль най па мя ці 
ў суп ра цоў ні цтве з Аген-
цтвам унут ра най бяс пе кі. 
Зап ра ша лі на вы ста ву 
пад ляш скія ва я во да і мар-
ша лак ва я вод ства. Ула-
ды прад стаў ля лі мі ністр 
аду ка цыі Да ры юш Пян т-
коў скі ды ві цэ-мар ша лак 
Ста ніс лаў Дэ рэ гай ла.

Спяр ша го лас узяў мі ністр Пян т коў скі:
— Сён ня мы аба вя за ны вы ка заць па

ша ну тым усім жаў не рам, якія не ма ю чы 
шан саў на пе ра мо гу, мі ма гэ та га пра даў жа
лі зма ган не. Ка му ні сты ця гам не каль кіх 
дзя сят каў га доў свай го праў лен ня пра ба
ва лі тых поль скіх ге ро яў прад стаў ляць як 
звы чай ных бан ды таў, прад стаў ля ю чы іх як 
звы чай ных зла чын цаў. І сён ня ў нас пе рад 
імі доўг ад фаль ша ван ня гі ста рыч най праў
ды, ска зан ня, што яны бы лі ге ро я мі, бы лі 
жаў не ра мі зма га ю чы мі ся за не пад лег лую 
Поль ш чу і му сім вяр нуць па мяць пра іх, бо 
ка му ні сты пра ба ва лі тую па мяць за ка паць 
за пар са шмат лі кі мі бе зы мен ны мі ма гі ла
мі.

Ста ніс лаў Дэ рэ гай ла:
— Я ўдзяч ны гэ тым жаў не рам за тое, 

што мог унас ле да ваць ад свай го баць кі гас
па дар ку. Уя ві це: ка лі б не бы ло тых жаў не
раў, бы ло б у нас поў на пас ля пэ ге э раў скіх 
гас па да рак без та го поў на га кра я ві ду на
шай пад ляш скай зям лі, на шых ся мей ных 
сель скіх гас па да рак. За гэ та я вель мі ўдзяч
ны і трэ ба пра гэ та га ва рыць.

Ка рот кі да клад пра ге роя вы ста вы за чы
таў Лу каш Лю бічЛа пін скі.

— Апош нім ча сам рас паль вае яго асо ба 
страс ці мно гіх лю дзей. На рас ло ва кол яго 
мно га мі фаў; у адзін та кі су поль ны мя шок 
пад наз вай ге на цыд, зла чын ствы, укі да юц
ца ў ін тэр нэ та вых мэ мах што раз то но выя 
зда рэн ні, якія ка мен дан та на ват не да ты
чаць. Вар та та ды гэ тай вы ста вай пры пом
ніць яго по стаць, яго да сяг нен ні, а так са ма 
раз ве яць не ка то рыя сум нен ні, якія па яў ля
лі ся, па яў ля юц ца і пэў на бу дуць па яў ляц ца 
ў чар го вых ме ся цах...

Да лей да клад чык ко рат ка па зна ёміў 
з бі яг ра фі яй свай го ге роя. На ра дзіў ся ён 
у Стрыі не да лё ка Льво ва, а ма ю чы 21 год 
пай шоў у афі цэр скія шко лы ў Аст ро віМа за
вец кай і Гру дзян дзы. Пас ля тра піў на Ві лен
ш чы ну. Удзель ні чаў у вай не 1939 го да...

— Бы ла гэ та асо ба вель мі дыс цып лі на
ва ная, кад ра вы вай ско вы, які тры маў свае 
ат ра ды ў вай ско вым шны це праз цэ лы час 
па куль мог. (...) Я не прэ тэн дую да най мен
ня ней ка га вя лі ка га знаў цы гэ тай по ста ці.

Ад нак пра моў ца пай шоў да лей, чым 
стэн да вая вы ста ва; зак ра нуў ён тыя па
дзеі, пра якія на аба гаў лен чай вы ста ве не 
згад ва ла ся:

— Праз усе скло ны скла ня юц ца наз вы 
Глін ціш кі, Ду бін кі, Ві лю кі, Па то ка. Трэ ба раз 
на заў сё ды пе ра сеч усе гэ тыя спе ку ля цыі, 
бо гэ та аму ні цыя і зброя для ўсіх асоб, якія 
лі чаць, што ма ёр не зас лу гоў вае год на га 
ўве ка ве чан ня. Пер шая спра ва, гэ та па дзеі 
на Ві лен ш чы не. Там пад ня мец кай аку па
цы яй паў ста ва лі лі тоў скія фар ма ван ні, які 
суп ра цоў ні ча лі з ня мец кім аку пан там. Яны 
ў знач най сту пе ні ад каз ныя за зла чын ствы 
на жы дах і на па ля ках. Нап ру жан не ў поль
скалі тоў скіх ад но сі нах наб рынь ва ла; поль
скі бок ні ко лі не да зво ліў са бе на якіяколь
век рэ ван шыс ц кія ак цыі. Пе ра поў нен нем 
ча ры го ры чы бы ла ак цыя ў Глін ціш ках, ка лі 
адзін з лі тоў скіх ат ра даў да пус ціў ся 19/20 
чэр ве ня ў ма ён т ку Глін ціш кі за мар да ван ня 
39 па ля каў. Там за гі ну лі чац вё ра дзя цей, 
жан чы ны і ста рэй шыя асо бы. Вык лі ка ла 
гэ та аг ром нае абу рэн не і раск ры ла во чы 

(Ад)фаль ша ван не 

гі сто рыі

Ар міі Кра ё вай. Аг ром ная част ка чле наў 
АК, якая бы ла та ды ў ля сах і рых та ва ла ся 
да зма ган ня за Віль ню, ра шы ла пом с ціць 
сва іх най б лі жэй шых. Та ды ма ёр Зыг мунт 
Шэн дзе ляж „Лу паш ка” вы даў за гад лік ві
да цыі асоб ад каз ных за тое зла чын ства, 
тых лі тоў скіх жаў не раў, якія бы лі ад каз ныя 
за зла чын ства ў Глін ціш ках. Яго за гад не 
быў поў нас цю вы ка на ны. Ад ной з та кіх 
мяс цо вас цей бы лі Ду бін кі, дзе асо бы ад каз
ныя за за мар да ван не па ля каў сха ва лі ся. 
Ад нак абу рэн не яго пад ка ман д ных, якія 
стра ці лі сва іх най б лі жэй шых, бы ло вя лі кае 
— ап ра ча муж чын да пуш ча на за бой ства 
жан чын і дзя цей. „Лу паш ка” фі зіч на там не 
быў, за гад не ахоп лі ваў цы віль на га на сель
ні цтва. Яго два пад ка ман д ныя, якія так па 
сут нас ці па сва ёй іні цы я ты ве да пус ці лі ся 
за бой стваў, бы лі ад хі ле ны ад да лей шых 
„прац вай ско вых”. Мо жа ўзнік нуць пы тан
не, ча му не пры га во ра на іх да смя рот на га 
па ка ран ня. Быў гэ та час, ка лі так са праў ды 
ад дзе лы АК, не па ко е ныя нем ца мі і са ве
та мі, бы лі ніш ча ны і, маг чы ма, у той час 
вы ка нан не смя рот ных пры га во раў на не
пас рэд ных пад ка ман д ных не каль кі дзён 
пас ля за бой ства іх ся мей ні каў не бы ло 
доб рай сі ту а цы яй. Бы лі яны паз баў ле ны 
ка ман да ван ня, пас ля тыя два афі цэ ры не 
ўжы ва лі ся „Лу паш кам” у дзе ян нях. Ат рад 
пе ра соў ва ец ца ў на прам ку Бе ла веж скай 
пуш чы, дзе лік ві дуе аген таў бяс пе кі; а тут 
жа рэ гу ляр на дзей ні чае НКВД. Час ці НКВД 
ез дзяць па вё сках, арыш тоў ва юць акаў цаў, 
так са ма асоб суп ра цоў ні ча ю чых з пад пол
лем. І ма ем так са ма са вец кую пар ты зан ку, 
ма ем чле наў ППР, ма ем но выя ўла ды, якія 
ўста лёў ва юц ца. Не вя лі кая тай на, што знач

ная часць на сель ні цтва ўсход няй част кі 
ва я вод ства ак тыў на ўдзель ні ча ла ў ста ва
рэн ні струк тур ППР, Уп ра вы бяс пе кі. Шмат 
тых фун к цы я не раў па хо дзі ла з роз ных 
мяс цо вас цей і не каль кі та кіх ак цый „Лу паш
ка” так са ма мае на сва ім ра хун ку. І тут у ме
ды ях па яў ля юц ца дзве наз вы: Ві лю кі і Па
то ка. У Ві лю ках не згі нуў ні во дзін цы віль, 
вё ска бы ла спа ле на, адзі най рас ст ра ля най 
асо бай быў су пра цоў нік Уп ра вы бяс пе кі, 
на яко га быў да дзе ны пры га вор. Ад дзел 
пры быў у Ві лю кі, асо ба зі дэн ты фі ка ва ная 
як пра цаў нік УБ быў заст рэ ле ны, а вё ска 
за пад трым ку ка му ні стаў бы ла спа ле на. 
Спе цы яль на саб ра на цы віль нае на сель ні
цтва, каб ні ко му ні чо га не ста ла ся. Вё ска 
бы ла даш чэн ту спа ле на за ка ру, каб не 
пад трым лі ваць ка му ні стаў. Тое са мае ме ла 
паў та рыц ца ў Па то цы; бы ло гэ та ў па ло ве 
мая 1945 го да. Па доб ная ак цыя ад бы ла ся; 
заст рэ ле ны быў Ян Бэ кіш, пра цаў нік ППРу, 
су пра цоў нік УБ і не каль кіх ін шых муж чын 
за су пра ціў лен не і су пра цоў ні цтва з са вец
кім аку пан там. А не каль кі дзён паз ней пры
быў на вя ско вы сход пат руль і за я віў, што 
мяс цо васць пад т рым лі вае ка му ні стаў. Лю
дзі з гэ тай мяс цо вас ці, па вод ле раз вед кі 
АК, ад каз ныя за гра беж ма ён т ка Ге ра ні мо
ва і пад трым ку УБ. 22 мая 1945 го да — той 
сам сцэ на рый што і ў Ві лю ках — саб ра на 
бы ло цы віль нае на сель ні цтва, аб’ яў ле ны ім 
пры га вор і па вя дом ле на, што мяс цо васць 
бу дзе спа ле на. На жаль, у гэ тым вы пад ку 
так не ўда ло ся, ака за ла ся, што трой ка дзя
цей і ад на ста рэй шая асо ба сха ва лі ся ў ад
ным з бу дын каў і ў вы ні ку па жа ру тыя асо
бы згі ну лі. І гэ та ўсе цы віль ныя ах вя ры, за 
якія ад каз ны „Лу паш ка”. Вар та пры га даць, 

што ў ні вод ным з тых вы пад каў „Лу паш ка” 
фі зіч на не пры сут ні чаў у тых мяс цо вас цях, 
у ні вод ным з гэ тых вы пад каў не бы ло за га
ду мар да ван ня цы віль на га на сель ні цтва. 
І ў ні вод ным з тых вы пад каў не бы лі рас ст
ра ля ны цы віль ныя асо бы. У апош нім ча се 
ўзня ла ся бу ра звя за ная з прыс ва ен нем 
наз ван ня ву лі цы „Лу паш кі”. Гэ та пэў на пас
ля доў насць і та го, што, маг чы ма, „Лу паш ка” 
не быў на леж на прад стаў ле ны, так як на 
сён няш няй вы ста ве, якая па каз вае яго да
сяг нен ні. Ня ма шы рэй шай ін фар ма цый най 
ак цыі, звя за най з ка мен дан там: кім быў, 
што ра біў, што зма гаў ся, што быў ка та ва ны, 
быў люб ле ны сва і мі пад ка ман д ны мі, што 
аг ром ная част ка жы ха роў Пад ляш ска га 
ва я вод ства ба чы ла ў ім свай го збаў цу. За 
ад ну з ак цый ле там 1945 го да ві та лі яго 
з квет ка мі ў не каль кіх мяс цо вас цях. (...) 
Не каль кі дзён та му прад стаў нік МЗС Бе ла
ру сі Ана толь Глаз на пі саў: „Сён ня Лу паш ка, 
а што бу дзе заў т ра — ап раў д ван не ге на цы
ду?”

Да лей пра моў ца па фан та зі ра ваў пра 
спа дзя ва нае аб ві на вач ван не ў ге на цы дзе 
Ін кі і Пі лец ка га, пра аб ві на вач ван не ў ха ла
кос це „Гу за ра”.

— Ча му ма ем ву лі цу Вруб леў ска га — сту
дзень ска га паў стан ца? Яны ж так са ма 
ве ша лі кан фі дэн таў і шпіц ляў у 1863 го дзе. 
Піл суд скі — мо жа ака жац ца, што ў 1926 
го дзе сва і мі ра шэн ня мі ад каз вае за май скі 
за га вор і смерць мно гіх цы ві ляў, звыш двух
сот асоб, у тым ня поў на лет ніх. Мо жа трэ ба 
злік ві да ваць і ву лі цу яго на га імя?

*  *  *
Вы ста ва на ліч вае больш за двац цаць 

стэн даў. За га лоў кі на іх да во лі агуль ныя, 
хва леб ныя га лоў на му ге рою. Пра менш хва
леб ныя подз ві гі „Лу паш кі”, пра якія згад ваў 
у сва ім вы ступ лен ні да клад чык, на стэн дах 
зга дак ня ма.

З ус па мі наў ві да воч цаў па дзей у Ві лю
ках (за кніж кай „Час тры во гі і на дзеі”): 
„Жаў не ры кры ча лі: „Бя ры це свае тлу мо кі 
і вы яз джай це да ма це ры Ра сіі”. Пра та кое 
на стэн дах так са ма згад кі ня ма.

З ус па мі наў ві да воч цаў па дзей у Па то
цы: „З ха ты вый шаў „Лу паш ка” і за чы таў 
пры суд. Па чы наў ся ён ад ка ца паў і здрад ні
каў поль ска га на ро да, а кан чаў ся: за раз уба
чы це, як ва шы до мі кі зас ве цяц ца”. Маг чы
ма, што не „Лу паш ка” быў гэ та, бо ж ён усю
ды меў быць ад сут ны, але нех та з яго на га 
шны ту. Здо ра ва за яў ле на дак лад чы кам, 
што жаў не ры не рас ст рэль ва лі цы віль ных 
асоб — быц цам тыя заст рэ ле ныя ў Па то цы 
муж чы ны бы лі ўзбро е ны мі па зу бы са вец кі
мі аку пан та мі...

*  *  *
У вы ні ку тэ ро ру і на моў са вец кіх агі та

та раў, пас ля Дру гой су свет най вай ны з Бе
ла сточ чы ны вы еха ла ў СССР пад со рак 
ты сяч бе ла ру ска га на сель ні цтва. На пэў на 
ра шу чая боль шасць іх па да ва ла ся ту ды 
ў вы ні ку тэ ро ру, раск ру ча на га па доб ны
мі да „Лу паш ка вых” ба е ві ка мі. Да пус цім 
— трыц цаць ты сяч. У прыб ліз нас ці не каль
кі ты сяч сем’ яў. Не каль кі ты сяч сем’ яў бы лі 
паз баў ле ны сва іх спад чын ных гас па да рак. 
Ці ка ва, ці аб та кіх ха ця па ду маў мар ша лак 
Дэ рэ гай ла, пра іх го ра і па ку ты. І пе рад кім 
жа „Лу паш ка вы” жаў не ры ба ра ні лі яго ную 
гас па дар ку?

Быц цам „Лу паш ка” ад сут ні чаў у кар ніц
кіх па дзе ях, здзей с не ным яго ны мі жаў не
ра мі, быц цам не да ваў зла чын ных за га даў; 
маг чы ма, што ней кая до ля праў ды ў гэ тым 
ёсць, а маг чы ма, што гэ та толь кі пра па ган
дыс ц кая вы дум ка. Але пры сут ні чаў там 
яго ны дух, яго ны „шныт”. А за раз, у той за
па вет най „Лу паш ку” Поль ш чы, што ра біць 
рад на му, на пры клад га рад ско му? Най ляг
чэй па ка заць сваю ак тыў насць пра па но
вай наз ван ня но вай наз вай ней кай ву лі цы. 
Мож на зра біць гэ та так тоў на, са шны там, 
а мож на та кой пра па но вай і сып нуць бліж
ня му сол лю ў во чы. І гэ тая вы ста ва, на 
жаль, згад ва ную мі ніст рам Пян т коў скім 
гі ста рыч ную праў ду на ма га ец ца пе рай на
чыць толь кі дзе ля та го, каб ме на ві та да пя
чы бліж ня му.

А па коль кі ак цыя прыс ва ен ня ву лі цы 
іме ні „Лу паш кі” бы ла ў свой час зла джа на 
та ва ры ша мі кі ру ю чай на шым ва я вод ствам 
пар тыі, то на яе кліч на вы ста ву з’е ха лі ся 
ей ныя най важ ней шыя ва я вод скія пал ка
вод цы. Даць за гад, як мае вы гля даць гі ста
рыч ная праў да.
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