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Янаўскія ткачыхіè3

Тэатральныя запустыè8

М
еншая колькасць асоб, як у мі
нулым годзе, прайшла 24 лю
тага па Гайнаўцы ў ІІІ Маршы 
памяці выклятых жаўнераў, 

які арганізавалі Нацыянальная Гайнаўка, 
Падляшская брыгада Нацыянальнара
дыкальнага лагера (ONR) і Патрыятыч
ная «Ягелонія». Траса была падобная да 
мінулагодняй і сабраныя прайшлі зпад 
касцёла Узвышэння Святога Крыжа пад 
Гайнаўскі дом культуры, праходзячы 
непадалёк ад сядзібы магістрата. Удзель
нікі маршу, як запланавалі, прайшлі каля 
СвятаТроіцкага сабора ў Гайнаўцы, бо 
ў мінулым годзе памянялі яго трасу, калі 
каля сабора сабраліся ўдзельнікі мані
фестацыі, сарганізаванай грамадскім 
рухам Грамадзяне РП. Марш закончыў
ся ў канцэртнай зале Гайнаўскага дома 
культуры дэманстрацыяй фільма Эвы 
Шакаліцкай «Буры — падвойна выкля
ты». Па трасе маршу каля СвятаТроіц
кага сабора ізноў пратэставалі члены 
руху Грамадзяне РП, якіх на гэты раз 
ад удзельнікаў маршу раздзялялі палі
цыянты. У гэты ж дзень, на дзве гадзіны 
перад маршам, на скверы каля магістра
та была наладжана адкрытая сустрэча 
«Вечная памяць», падчас якой сабраныя 
стаялі спакойна, трымаючы ў руках за
паленыя знічы і слухалі зачытваных імён 
і прозвішчаў ахвяр атрада капітана Ра
муальда Райса «Бурага». Паніхіда па ах
вярах атрада «Бурага», загінуўшых у вё
сках былога Бельскага павета на зломе 
студзеня і лютага 1946 года, служылася 
ў царкве Нараджэння св. Іаана Хрысці
целя ў Гайнаўцы. Паніхіда па загінуўшых 
у Залешанах была адслужана таксама 
каля крыжоў у вёсцы. Маліліся там, між 
іншым, жыхары Залешан і самаўрадаўцы 
Гайнаўшчыны.

Перад ІІІ Маршам памяці выклятых 
жаўнераў ізноў многа гаварылася ў Гай
наўцы пра асобу Рамуальда Райса, 
якога ўзвялічвалі ўдзельнікі папярэдніх 
маршаў. Рада горада Гайнаўкі на пася
джэнні 21 лютага прыняла адмысловую 
заяву наконт ІІІ Маршу памяці выклятых 
жаўнераў, запрапанаваную бургаміст
рам Гайнаўкі Ежы Сіракам пасля кан
сультацый з раднымі. 16 радных прагала
савала за заявай, 1 радны быў супраць, 
1 радны стрымаўся ад галасавання, а 1 
радны выйшаў з залы і не быў прысут
ны пры галасаванні і зачытванні заявы, 
у якім напісана, між іншым: «Як радныя 
горада Гайнаўкі і прадстаўнікі мясцовай 
грамадскасці, аддаючы пашану ахвярам 
трагічнага морду нявінных цывільных лю
дзей, пратэстуем супраць праслаўленню 
і ўшанаванню капітана Рамуальда Райса, 
псеўданім «Буры», а таксама яго жаўне
раў шляхам арганізавання публічных схо
даў, прысвечаных ушанаванні жаўнераў 
антыкамуністычнага падполля з нагоды 
Нацыянальнага дня памяці выклятых жаў
нераў». Радныя ў заяве звярнуліся да 
міністра ўнутраных спраў і адміністрацыі 
Іаахіма Брудзінскага з просьбай высту
піць з ініцыятывай прыняцця Сеймам 
закона аб забароне арганізаваць сходы, 
якія пагражалі б добрым суадносінам гра
мадзян Рэчы Паспалітай Польскай роз
ных нацыянальнасцей і веравызнанняў. 
У заяве пішацца таксама пра падзеі 1946 
года ў наваколлі Гайнаўкі і БельскаПад
ляшскага, калі атрад пад камандаваннем 
«Бурага» спацыфікаваў некалькі права
слаўных вёсак, забіваючы 79 чалавек, 
а сярод іх дзетак.

— Арганізаванне ў Гайнаўцы ІІІ Мар

шу памяці выклятых жаўнераў я лічу 
правакацыяй і заклікаю жыхароў горада 
захаваць спакой, — сказаў бургамістр 
Ежы Сірак.

Дзень 24 лютага быў у Гайнаўцы со
нечны, але адначасна марозны і дуў 
моцны вецер. Аднак гэта не перашко
дзіла гайнавянам і многім прыезджым 
сабрацца апоўдні ў цэнтры горада. 
Перад маршам у Гайнаўцы завязалася 
ініцыятыўная група, якая на Скверы імя 
Дзімітрыя Васілеўскага, каля магістрата, 
на дзве гадзіны перад пачаткам маршу 
сарганізавала адкрытую сустрэчу «Веч
ная памяць» дзеля ўшанавання памяці ах
вяр атрада Рамуальда Райса «Бурага». 
Сабраныя стаялі ў цішыні, многія трымалі 
ў руках запаленыя знічы і слухалі, як за
чытваліся імёны і прозвішчы ахвяр атра
да «Бурага», якія загінулі ў Залешанах, 
Занях, Шпаках, ВульцыВыганоўскай 
і ў іншых мясцовасцях у 1946 годзе. 
Яшчэ ў час памінання ахвяр сабраныя 
пачалі ставіць знічы на помніку ахвярам 
войнаў, насілля і рэпрэсій.

— Стаім мы тут на марозе, каб ска
заць праўду і ўшанаваць памяць ахвяр 
«Бурага». Праз два гады арганізавання 

ў Гайнаўцы Маршу выклятых жаўнераў 
мы былі дома. У гэтым годзе рашыліся 
прыйсці на адкрытае спатканне, запа
ліць знічы і зачытаць імёны і прозвішчы 
ахвяр атраду «Бурага», — сказала Эва 
Мароз-Кэчынская з ініцыятыўнай групы.

Сярод сабраных былі мясцовыя самаў
радаўцы, палітыкі ваяводскага маштабу 
і адзін з лідараў агульнапольскай партыі 
Разам Адрыян Зандберг, а таксама наш
чадкі ахвяр атрада «Бурага», якія ўспаміна
лі трагічныя падзеі 72гадовай даўнасці.

— Калі мой тата паехаў у лес і не 
вярнуўся дамоў, мне было пяць гадоў 
і я яго амаль не памятаю. Аднак мама 
вельмі плакала па бацьку. Пазней мы 
даведаліся, што забіў яго разам з іншы
мі фурманамі атрад «Бурага». Мы тады 
жылі ў Падрэчанах, а майго бацьку звалі 
Фёдар Якімюк, — гаварыла Валянціна 
Кярсноўская з Гайнаўкі, якая прыйшла 
на сустрэчу разам з мужам Янам.

— Дзе ж гэтыя, што будуць ісці ў мар
шы, то я ім раскажу, як было 72 гады на
зад, — заявіў Ян Кярсноўскі.

Паніхіду па ахвярах атрада «Бурага» 
ў царкве Нараджэння св. Іаана Хрысці
целя ў Гайнаўцы ўзначаліў настаяцель 

прыхода протаіерэй Ян Раманчук. Сярод 
тых, якія маліліся падчас паніхіды, выдат
ную большасць складалі маладыя асобы 
і людзі ў сярэднім узросце, якія жадалі 
памаліцца за душы загінуўшых менавіта 
ў Гайнаўцы, дзе праходзіць марш.

— Нас тут у царкве злучыла малітва. 
Мітрапаліт Сава, стоячы ў БельскуПад
ляшскім каля магілы тых, якіх імёны мы 
тут зачыталі, сказаў, што яны загінулі 
таму, што былі праваслаўнымі. Няхай 
удзельнікі маршу ідуць і крычаць, а мы 
павінны сённяшні дзень правесці спакой
на, — сказаў пасля паніхіды протаіерэй 
Ян Раманчук.

Тамаш Суліма запрапанаваў сабра
ным узяць загадзя прынесеныя ў царкву 
ўкладышы для знічоў і ў сваіх дамах 
у сямнаццаць гадзін вечара запаліць іх 
у вокнах у знак салідарнасці з ахвярамі 

ІІІ Марш памяці выклятых 
жаўнераў і памінанне 
ахвяр атрада «Бурага»

атрада «Бурага». Самаўрадаўцы Гайнаў
шчыны пасля сустрэчы на скверы пае
халі ў Залешаны, дзе каля крыжоў у час 
гайнаўскага маршу мела быць адслужа
на паніхіда па ахвярах атрада Рамуальда 
Райса.

ІІІ Марш памяці выклятых жаўнераў 
выйшаў зпад касцёла Узвышэння 
Святога Крыжа і перайшоў у Гайнаўскі 
дом культуры, праходзячы непадалёк 
ад магістрата і непасрэдна каля Свята
Троіцкага сабора. Спераду маршу ішлі 
члены Нацыянальнай Гайнаўкі і Патры
ятычнай «Ягелоніі», якія неслі лозунгі. 
У гэтым годзе збоку маршу быў несены 
транспарант з надпісам «Чэсць і хвала 
богатэром», дзе побач Дануты Седзі
куўны «Інкі» і іншых выклятых жаўнераў 
віднела выява Рамуальда Райса. Рэкан
струкцыйная група ішла ў канцы маршу, 
які ахоўваўся вялікай колькасцю паліцы
янтаў. Арганізатары яшчэ перад маршам 
заявілі, што прыйшлі ўшанаваць памяць 
выклятых жаўнераў, якія змагаліся да 
канца, бо ў іх не было іншага выхаду. 
Маладыя асобы, якія ішлі ў маршу, неслі 
белчырвоныя сцягі і сцягі ОNR. Удзель
нікі маршу голасна выкрыквалі лозунгі: 
«Чэсць вашэй паменці — жолнежэ вык
ленці», «Арміё выклента — Гайнувка 
о вас памента», «Велька Польска хшэс
ціяньска», а пазней «Буры — наш бога
тэр» і іншыя. Гайнавяне розных узростаў 
ішлі побач маршу па тратуарах, а паміж 
імі і ўдзельнікамі маршу ішлі паліцыянты. 
Па вузкай вуліцы айца Антонія Дзевя
тоўскага стаялі праціўнікі маршу з руху 
Грамадзяне РП з лозунгамі «Буры не ге
рой», ці «Мая айчына — чалавечнасць». 
Калі пратэстуючыя побач СвятаТроіцка
га сабора рабілі спробы прытармазіць 
марш, паліцыянты рабілі дарогу для іду
чых у маршы. Паліцыя паведаміла, што 
6 пратэстуючых на дарозе маршу, якія 
не выконвалі загадаў паліцыянтаў, былі 
затрыманыя. Марш закончыўся ў канцэр
тнай зале Гайнаўскага дома культуры дэ
манстрацыяй фільма «Буры — падвойна 
выкляты», якога рэжысёрам з’яўляецца 
Эва Шакаліцкая.

vТэкст і фота 
Аляксея МАРОЗА

n Паніхіда па загінуўшых ад атрада «Бурага» служылася ў царкве Нараджэння св. Іаана Хрысціцеля ў Гайнаўцы
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Сваімі вачыма

Дробка песімізму 

ў некалькіх 
часцінах

Праўда таксама 
яднае

Марныя
спрэчкі

Дзя куй Бо гу, чар го вы гай наў скі марш 
у го нар ка ман дзі ра Ра му аль да Рай са «Бу
ра га» ўжо за на мі. Шмат эмо цый, стра ху, 
ня на віс ці спа да рож ні чае гэ тай пра ва ка
цыі ў поль скабе ла ру скіх да чы нен нях. 
Ме на ві та пра ва ка цыя з’яў ля ец ца тым най
леп шым тэр мі нам, якім па він ны мы ка ры
стац ца, на зы ва ю чы тую па дзею. Бо ніх
то, хто ўмее чы таць, ду маць і ўслу хац ца 
ў дру го га ча ла ве ка, не бу дзе ра біць та кіх 
рэ чаў, як ус лаў лен не дзе ян няў, за які мі 
ста яць кроў, слё зы і ах вя ры, пры не се
ныя ў імя на цы я наль най ва раж не чы. На 
шчас це ра зу мен не та ко га гі ста рыч на га 
мі ну ла га не з’яў ля ец ца чу жым і для поль
скіх гі сто ры каў, пуб лі цы стаў, па лі ты каў 
ці звы чай ных гра ма дзян. Кніж ка пра ва га 
аў та ра Пёт ра Зы хо ві ча «Пля мы на пан цы
рах» пра зла чын ствы не ка то рых ге ро яў 
поль ска га ан ты ка му ні стыч на га пад пол ля 
з’яў ля ец ца до ка зам ду ман ня ў ка тэ го ры
ях гі ста рыч най праў ды. Та му дзе ля той 

праў ды ў сва ім фе лье то не ха чу пры вес ці 
сло вы поль скіх па лі ты каў пра ва га і ле ва
га ла ге ра, якія ў вы каз ван нях для Ра дыё 
Ра цыя не па кі да юць так са ма ані я кіх сум
нен няў на конт спрэч ных ге ро яў. Са праў
ды, не ёсць так, каб мы ў сва ім ба чан ні 
све ту, звя за на га з на шы мі поль скабе ла
ру скі мі су ад но сі на мі, па ча лі рап там аб ві
на вач ваць усіх па ля каў у пас ля ва ен ных 
тра ге ды ях. Та кі па ды ход, на жаль, не чу
жы мно гім на шым суп ля мен ні кам. А гэ та 
так са ма со рам для нас і трэ ба пра тое 
так са ма га ва рыць ад к ры та, па коль кі ня
ма бяз г рэш ных на ро даў і лю дзей.

Па вод ле бы ло га ві цэмі ніст ра за меж
ных спраў Поль ш чы Паў ла Ко ва ля, 
та кую асо бу як «Бу ры» нель га лі чыць 
поль скім ге ро ем: «Ка лі нех та на ват мае 
вель мі доб рую гі сто рыю як жаў нер і афі
цэр, але ў яго най бі яг ра фіі з’яў ля юц ца 
та кія эле мен ты, якія мож на ак рэс ліць як 
ге на цыд ці ін шыя ва ен ныя зла чын ствы, 
дык мне яс на, што яго нель га па каз ваць 
як ге роя, ста віць у пры клад для пе рай
ман ня, нель га вы но сіць на пом ні кі». Як 

да дае Па вел Ко валь, дзяр жа ва, якая мае 
вя лі кую гі сто рыю пад поль най ба раць
бы, зма ган ня Ар міі Кра ё вай, не па він на 
маў чаць і пра сі ту а цыі, дзе дай ш ло да 
зла чын стваў: «Спра ва го на ру су час най 
дзяр жа вы, не за леж на ад на цы я наль на
га кан тэк сту, асу дзіць кож нае дзе ян не, 
якое мож на ак рэс ліць як ва ен нае зла
чын ства, бо гэ та пы тан не на шай ве ра год
нас ці, на шай ле гі ты мі за цыі на між на род
най арэ не».

Так вы каз ва ец ца асо ба, якая бу ду
чы і па лі ты кам, і гі сто ры кам аж над та 
доб ра ра зу мее, што ўслаў ля ю чы та кіх 
ге ро яў на но сіц ца поль ска му гра мад ству 
больш шко ды чым сь ці ка рыс ці. А як, на 
жаль, ба чым, ад сут насць та ко га ду ман
ня па куль чу жая мно гім ства раль ні кам 
сён няш няй гі ста рыч нааду ка цый най 
па лі ты кі ў кра і не. Ад га доў пас ля доў ным 
у сва іх вы каз ван нях на конт Ра му аль да 
Рай са з’яў ля ец ца па лі тык ле ва га на прам
ку Ад ры ян Зан д берг: «Я лі чу га неб ным 
тое, што гэ тыя пра ва ка цый ныя дзе ян ні, 
ар га ні за ва ныя ўльтрап ра вы мі, бу дуць 
ад бы вац ца на ву лі цах Гай наў кі. Та кое 
пап ро сту не па він на ад бы вац ца, бо гэ та 

сва рыць мяс цо вую гра ма ду, наст рой вае 
бра та су праць бра та».

Ме на ві та мы са мі па він ны перш за ўсё 
па мя таць, што бяз він ныя ах вя ры за гі ну лі 
толь кі та му, што бы лі бе ла ру са мі, якія 
жы лі на сва ёй Баць каў ш чы не. У ІІ Рэ чы 
Пас па лі тай для ўсіх на цы я наль ных мен
шас цей бы ла яна той зям лёю, на якой 
мы па він ны за стац ца толь кі па ля ка мі, 
а не бе ла ру са мі, жы да мі, лі тоў ца мі, ук ра
ін ца мі. Адзі ным да пуш чаль ным ва ры ян
там у на шым вы пад ку бы ло «пе ра вы ха
ван не» нас на пра ва слаў ных па ля каў. Та
му лі чу вя лі кай крыў дай і па мыл кай для 
спра вы ах вяр і іх ніх наш чад каў з бо ку 
«на шых» па лі ты каў і ду хоў ных га ва рыць 
пра гэ тую тра ге дыю толь кі ў між кан фе
сій ным вы мя рэн ні. А на ша стаў лен не да 
гай наў ска га мар шу вель мі трап на пра
ка мен та ваў пра фе сар Алег Ла ты шо нак: 
«Нам, бе ла ру сам Бе ла сточ чы ны, трэ ба, 
ад нак, за ха ваць стой касць, не пад да вац
ца на пра ва ка цыю і ра біць сваё. Хут ка бу
дзе 25 са ка ві ка, якое мы па він ны год на 
ад с вят ка ваць. Па він ны мы ўша ноў ваць 
ах вяр, але не па іх ных тэр мі нах, а па 
сва іх. Не та му ехаць у За ле ша ны ці За ні, 
што ней кія на цы я на лі сты ар га ні зу юць 
Марш вык ля тых жаў не раў, а толь кі з пат
рэ бы сэр ца і ў свой час. Мы на о гул не 
па він ны ад каз ваць на ней кія пра ва ка цыі, 
трэ ба іх трак та ваць так, быц цам іх не 
бы ло». Трэ ба жыць про ста пана ша му, 
пабе ла ру ску.

vЯў ген ВА ПА

Чым доб рыя са цы яль ныя сет кі? Най
перш тым, што даз ва ля юць хут ка ат ры
маць га ра чую ін фар ма цыю, са мыя све жыя 
на ві ны і ка мен та рыі на па дзеі ў тва ёй кра
і не ды ва ўсім све це. Так са ма яны знач на 
спраш ча юць ка му ні ка цыю па між людзь мі. 
У якой бы кроп цы зям но га ша ра ты не зна
хо дзіў ся, ка лі ма еш пад лу чэн не да ін тэр нэ
ту, у кож ны мо мант мо жаш скан так та вац
ца з сяб ра мі ці род ны мі, неш та па ве да міць, 
да мо віц ца, па дзя ліц ца ней кай ра дас цю ці 
праб ле май, аль бо про ста пры ві тац ца. Са
цы яль ныя сет кі — гэ та ўжо на ша звык лая 
рэ аль насць, ад якой ні ку ды не па дзец ца. 
Як і кож нае ін шае тэх ніч нае вы на ход ні цтва 
яны мо гуць слу жыць доб рай спра ве, а мо
гуць рас паў сюдж ваць шкод ныя ідэі, нес ці 
ксе на фо бію, рас паль ваць ва ро жасць. 
Нез дар ма тэр мін „ін фар ма цый ная вай на” 
ў двац цаць пер шым ста год дзі на быў но вае 
на паў нен не і знач насць. Але за раз не зу
сім пра гэ та.

Што ад моў на га ў са цы яль ных сет ках? 
Гэ та тое, што яны ады ма юць у ця пе раш
ня га ча ла ве ка вель мі шмат ча су. Ве даю 
не ка то рых сяб роў і зна ё мых, якія ад мыс ло
ва не рэ гіст ру юц ца ў фей с бу кахтві та рах
ін стаг ра мах, рэ зон на ба ю чы ся, каб іх не 
паг лы ну ла гэ тая вір ту аль ная без дань. А са
мае гор шае ў сац сет ках — гэ та даць уцяг
нуць ся бе ў бя скон цыя ды ску сіі і за ця тыя 
спрэч кі. Тым больш, што гэ тая пра сто ра 
про ста кі шыць роз ны мі тро ля мі, пе ра ве
рат ня мі і пра ва ка та ра мі. Не дас вед ча на му 
ча ла ве ку цяж ка ўтры мац ца ад та го, каб не 
ўвя зац ца ў га ра чую спрэч ку, у якой час ця
ком да хо дзіць да бруд ных слоў і аб ра зы. 
Ад та кіх не пат рэб нас цей, ад нак, ад га ра
дзіц ца не так скла да на. Да стат ко ва не да
лу чаць сум неў ных асоб у сяб ры, вы да ляць 
з іх лі ку ві да воч ных ха маў, не ад каз ваць на 
та кія вы па ды, якія вы раз на выг ля да юць на 
пра ва ка цый ныя.

Нам но га ця жэй не ўвяз вац ца ў ды ску сіі 
з людзь мі бліз кі мі па ду ху і све та пог ля ду, 
бо ча сам па ра зу мец ца на ват з бліз кі мі 
сяб ра мі па ней кіх тэ мах ці пы тан нях скла
да на. Пе ра ка наў ся я ў гэ тым на ўлас ным 
дос ве дзе. У го лым вы ні ку толь кі мар на пат
ра ча ныя час і нер вы, бо кож ны за ста ец ца 

пры сва ім. Гэ та толь кі ў кры ла тым выс лоўі 
іс ці на на ра джа ец ца ў спрэч ках. На сам рэч 
лю дзі рэд ка хо чуць слу хаць чу жыя ар гу
мен ты і прыз на ваць чу жую ра цыю. Та кая 
ўжо ў на сель ні каў гэ тай пла не ты на ту ра. 
Та му лепш за ўсё, ка лі ма еш што ска заць, 
вык лас ці сваю дум ку і не ўвяз вац ца ў да
лей шую баг ну аб мер ка ван няў.

Апош нія тыд ні бе ла ру скі гра мад скі 
ак тыў най больш спра чаў ся пра так зва
ныя мяс цо выя „вы ба ры”. Знач на менш 
аб мяр коў ва лі алім пі я ду і вы сту пы на ёй 
су ай чын ні каў. З бе лай алім пі я дай прас цей. 
У цэ лым за ва ё вы бе ла ру саў, а дак лад ней 
бе ла ру сак, у кож ным ра зе пой дуць у скар
бон ку на цы я наль ных за ва ёў і на ша га го на
ру, ня гле дзя чы на пам к нен не дзяр жаў ных 
ідэ о ла гаў „пры ва ты за ваць” гэ тыя спар то
выя пос пе хі. Заў сё ды пры ем на ка лі твая 
кра і на ў ме даль ным за лі ку ста іць вы шэй 
мно гіх ін шых ма гут ных дзяр жаў. Хоць не 
ма ем тут ні я кіх ілю зій — пі ра мі ды ма са ва га 
спор ту і сі стэм най рых тоў лі вы са как лас
ных спар тоў цаў у Бе ла ру сі, на жаль, ня ма. 
У гэ тым сэн се сі ту а цыя гор шая, чым на ват 
у час Са вец ка га Са ю за, ка лі фіз куль ту ра 
і спорт бы лі са праў ды ма са вы мі.

Але вер нем ся да вы ба раў„вы ра баў”. 
Ула да да вя ла іх да поў на га аб сур ду, па 
баль шы ні ак руг не бы ло на ват фар маль
най аль тэр на ты вы. Так зва ныя „дэ пу та ты” 
бы лі пры зна ча ны за ра нёў у кла січ ных 
са вец кіх тра ды цы ях, вы бар чая кам па нія 
пра хо дзі ла толь кі дзе ля кар цін кі. А вось 
гра мад скія ак ты ві сты ня ма ла пас ва ры лі ся 
на ста рон ках са цы яль ных се так. Ад ны з іх 
бра лі ўдзел у гэ тай кам па ніі і пе ра кон ва лі, 
што па сіў насць ні чо га не вар тая, трэ ба 
іс ці да лю дзей і да во дзіць свае па зі цыі і по
гля ды на тое, што ро біц ца ў кра і не. Ін шыя 
за клі ка лі да бай ко ту, ці да іг на ра ван ня гэ та
га вы бар ча га фар су і ві на ва ці лі апа нен таў 
у тым, што сва ім удзе лам яны да па ма га
юць на даць вы ба рам у мяс цо выя са ве ты 
ле гі тым насць. І тыя, і ін шыя пры во дзі лі 
да стат ко ва шмат ар гу мен таў. У кож на га 
тут бы ла свая ра цыя і праў да. Тра цей скім 
ар біт рам вы сту паць ні ко му не ха це ла ся. 
Дэ пу та ты, якія ні чо га не вы ра ша юць, урэш
це выз на ча ны. Ды ску сіі ў сац сет ках сціх лі, 
а хто меў ра цыю з дэ ма кра таў — за ста ло
ся не вя до мым. Мар ныя спрэч кі...

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Част ка пер шая
Я пры зна юся, што ні чо га не ра зу мею. 

Ані та го, што сён ня ро біц ца ў све це, 
ані та го, што выч ва ра ец ца ў Поль ш чы. 
Мо жа быць, ніх то не ў ста не гэ та га 
зра зу мець. Тут і ця пер. Я пасап раў д на
му пе ра па ло ха ны. Але су ця шаю ся бе 
на дзе яй, што тое, што зда ва ла ся быць 
страш ным для мі ну лых па ка лен няў, з пун
к ту гле джан ня бу ду ча га мо жа ака зац ца 
не аб ход ным і даб рат вор ным. Хоць для 
мя не сла бое су ця шэн не, але, кі ру ю чы ся 
ві да вым са лі да рыз мам, прыг ляд ва ю ся 
та му з ве рай, што не паз беж на вя дзе 
да раз бу рэн ня све ту. А ка лі све ту, дык 
і няш час най Поль ш чы. Я пад к рэс лі ваю, 
ад нак, што спа дзя ю ся, што пас ля на ступ
на га апа ка ліп сі су, які на віс над на шы мі 
га ло ва мі, ад ро дзіц ца леп шы ча ла век. 
Каб так і бы ло.

Мы за ра бі лі на зніш чэн не ўсе ад ноль
ка ва, спа жы ва ю чы са ма за быў на даб ро 
Зям лі, да мо віў шы ся на са цы яль ныя 
ня роў нас ці, пло дзя чы ся без аб ме жа ван
няў, ад да ю чы ся бяз дум на фа на бэ ры
стас ці і не раз важ лі вас ці. І перш за ўсё, 
ду хоў най ле нас ці, якая ахоп лі вае ўсе 
ас пек ты на ша га жыц ця, па чы на ю чы з ма
лень кай хлус ні, праз здра ду, і за кан ч ва ю
чы кры ва жэр ным ге на цы дам. Гэ та зу сім 
роз ныя, але вель мі ін т ры гу ю чыя тэ мы 
ча ла ве чай гі сто рыі.

А ка лі на конт на шай бу ду чы ні, то, хут
чэй за ўсё, мы мо жам ад чы таць яе ў ця пе
раш ні час. Хо піць сяг нуць да ас ноў на га 
кур су фі зі кі, дзе су вязь па між пры чы най 
і вы ні кам вы раз на тлу ма чыц ца дру гім 
за кон Нью та на. У спраш чэн ні ён ка жа, 
што кож нае дзе ян не вык лі кае рэ ак цыю. 
У пры ват нас ці, сі ла ак цыі роў ная сі ле 
рэ ак цыі. Мо жа быць, у ву шах мно гіх чы
та чоў гэ та гу чыць аб сур д на, але за ява, 
што сі ла, з якой уда рым сва ёй га ла вой 
аб сця ну, роў ная сі ле, з якой ён здраб
няе на шу да лі кат ную сцен ку чэ ра па, 
што фі зіч на пра віль на. І, перш за ўсё, 
рэ аль на. Ад нак, гэ та су пя рэ чыць на шай 
ін ту і цыі. Сця на ўсё яш чэ ста іць у рэш це 
рэшт, та му што гэ та сця на — жор ст кая 
і са лід ная. А чэ рап раз бі ва ем аб яе та му, 
што яна больш ма сіў ная, чым ча ла ве чы 
чэ рап. Вя до мая ўсім праў да, што га ла
вой мур не раз ва ліш. Толь кі праў да зу сім 

ін шая. Пры нам сі, у фі зіч ным сэн се. І ча
му гэ тае ра шэн не па кі даю да пыт лі вым.

Па вы шэй п ры ве дзе ным нью та наў
скім прык ла дзе я толь кі ха цеў пра і люст
ра ваць про стае пра ві ла, што кож нае 
ча ла ве чае дзе ян не ў на ва коль ным 
ча ла ве чым ці на ту раль ным ася род дзі 
вык лі кае рэ ак цыю, для боль шас ці з нас 
ін ту і тыў на не ве ра год ную, але ра на ці 
поз на ад чу валь ную. Ка лі не ў су час нас
ці, дык у бу ду чы ні. Інакш ка жу чы, коль кі 
ра зоў трэс нем га ла вой у мур, ён шмат 
ра зоў ад дасць нам тое ж са мае. Коль кі 
ра зоў ка гось ці зня ва жым дрэн ным сло
вам, столь кі ж ра зоў пак рыў дзяць нас не 
менш вы род лі выя сло вы ін шых. І г.д., і да 
г.п. А ка лі нех та ка жа, што гэ та не так, 
дык іл жэ про ста ў во чы. Або ён не вук, 
ці шар ла тан. Рас пу цін. Гіт лер, Ста лін. Гі
сто рыя за пі са ла або не сум нен на за пі ша 
ў бу ду чы ні больш та кіх зла вес ных імё
наў. Я спы ня ю ся на гэ тых трох, да стат ко
ва зна ка вых. Пад’я баль ску.

У лю бым вы пад ку, свет, які мы ве да лі 
і лю бі лі, нез ва рот на мі нуў. Я так ду маю. 
Хай гэ та бу дзе ба наль ным, але ў гэ тым 
сі ла праў дзі вас ці. Та му, што мы лю бім 
тое, што ве да ем. Нам не па да ба ец ца 
не вя до масць. Гэ та па ло хае нас, вык лі
кае ата ві стыч ны страх жы ха роў пя чор, 
вы му ша ных уця каць у не аб сяж ную са ва
нну. Блу ка ем стат кам па без да рож жах 
све ту, на поў не ныя пер шас ным стра хам. 
Тры во га, якая агор т вае кож на га па а соб
ку ды не заў ва жа на ўсіх лю дзей, ста ла 
амаль да ты каль най. Ня выз на ча ны страх 
ста но віц ца ўсё больш паў сюд ным, пер
шы эле мент уз мац няе дру гі. Гэ ты трэ ці 
— бо язь — зна хо дзіць вы хад у аг рэ сіі. 
Яна з’яў ля ец ца най больш эфек тыў ным 
спо са бам раз рад кі тры во гі. Толь кі што 
яе ін ды ві ду аль ныя пра я вы пра ні ка юць 
у гра мад ства. Су поль нас ці аў тэн ты фі ку
юць ся бе праз па доб ныя эмо цыі адзі нак. 
Ка лі яны выз на чац ца (або нех та іх вы зна
чыць), яны зна хо дзяць для ся бе во ра га 
— ін шыя су поль нас ці, гру пы лю дзей або 
на цы я наль ныя ці сек су аль ныя мен шас ці, 
ін ды ві ду аль нас ці...

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Га ра док, які раз ві ваў ся 
дзя ку ю чы сла ву та му ро ду 
Са пе гаў, сён ня не мае ўжо 
так вя лі ка га зна чэн ня. Янаў, 
што на Са коль ш чы не сён ня, 
маг ло б зда вац ца, не мае 
вя лі ка га зна чэн ня на фо не 
боль шых га ра доў. Ад нак, так 
як ка лісь ці Са пе гі пры чы ні лі-
ся да яго раз віц ця, так сён ня 
пра цу юць на гэ та жан чы ны-
тка чы хі, якія ма стац кай пра-
цай, вы ра бам дву хас ноў ных 
ды ва ноў рас с лаў ля юць Янаў 
не толь кі ў Поль ш чы, але і за 
яе ме жа мі.

Да кан ца ХІ ІІ ста год дзя тэ ры то рыю гмі
ны Янаў на ся ля ла пле мя яц вя гаў. Свед
чаць аб гэ тым га ра дзіш ча і кур га ны. Най
больш вя до мыя кур га ны, гэ та тыя, якія 
за ха ва лі ся ў вё сках Яся но ва Да лі на і Тэ
о лін ці га ра дзіш ча ў вёс цы Трас цян ка. 
Зас на ван не Яна ва гэ та за слу га Ка зі мі ра 
Сан ніц ка га, меч ні ка Вя лі ка га Кня ства 
Лі тоў ска га. Го рад паў стаў па між 1709 
і 1712 га да мі. Янаў узяў сваю наз ву ад 
Яна Са пе гі, які быў улас ні кам ма ён т ка на 
гэ тай тэ ры то рыі. Ста ніс лаў Са пе га і яго 
жон ка Тэ а до ра пры чы ні лі ся да на дан ня 
га рад скіх пра воў для Яна ва. Са пе гі так
са ма пры чы ні лі ся да раз віц ця га рад ка, 
вы зна чы лі плош чы пад ры нак, кас цёл, 
а паз ней з нап лы вам яў рэ яў — пад сі на
го гу. Пра сто ра вую пла ні роў ку га рад ка 
зап ра ек та ваў сам Ан тон Ты зен гаўс.

Сён ня за ста лі ся сля ды па даў нім 
Яна ве, але ме на ві та гэ та вё скі ва кол 
га рад ка ства ра юць ася ро дак на род най 
куль ту ры, дзя ку ю чы ўні каль на му ў маш та
бе Еў ро пы ме та ду ткан ня дву хас ноў ных 
ды ва ноў. Пра цэс ства рэн ня та кой тка
ні ны мож на пад г ля даць у Ткац кай із бе 
ў Яна ве. На тэ ры то рыі гмі ны іс нуе так са
ма Шлях на род на га ру ка дзел ля.

Кон кур с ныя пра цы

«Да ро га праз вё ску» — пад та кім за
га лоў кам 13 лютага прайшло адкрыццё 
вы ста вы ў Му зеі Са коль скай зям лі. На 
вы ста ве бы лі прад стаў ле ны кон кур с ныя 
пра цы тка чых, якія ро бяць ды ва ны даў
ней шым са коль скі м ме та дам. Ме на ві та 
вя ду чай тэ май што га до ва га кон кур су 
бы ла «Да ро га праз вё ску». Кож ная з тка
чых той эле мент прад ста ві ла на сва ім 
ды ва не, па вод ле сва іх ус па мі наў і ўяў лен
няў. Кож ная пасвой му бы ла ці ка вая.

— Ка лі я ду ма ла аб сва ім ды ва не на 
кон курс, ве да ла, што кож ная тка чы ха 
да ро гу зро біць уз доўж, а я зра бі ла ўпо пе
рак, — ка жа лаў рэ ат ка кон кур су Тэ рэ са 
Прыз монт. — На ма ім ды ва не едуць лю
дзі на во зе, там ёсць шко ла, едуць дзе ці 
на ро ва ры, пеш шу ідуць і бя гуць у шко
лу. Едзе гас па дар на трак та ры. Ёсць 
і кап ліч ка, каб па ма ліц ца. Я за два тыд ні 
звы чай на тку, як ужо на крос ны зак ла ду. 
Але вось гэ ты трош ку даў жэй ра бі ла.

Сё ле та тка чы хі бу дуць рых та вац ца 
да но ва га вы пу ску кон кур су, ар га ні за ва
на га Гмін ным цэн т рам куль ту ры, спор ту 
і ту рыз му ў Яна ве. Тэ ма пра цы: «Вя ско
вая за ба ва». Тыя бу дзе мож на аг ля даць 
у час аб вяш чэн ня вы ні каў, во сен ню 2018 
го да.

Пе ра даць май стэр ства

Пад ляш скія тка чы так са ма дзе ляц ца 
сва і мі ве да мі з гас ця мі з Япо ніі. Янаў і Ша
ці лоў ку на ве да ла гру па з ся мі ча ла век для 
ўдзе лу ў май старкла се па ткан ні. Ідэя 
на ле жыць япон цы Ізу мі Фу я і та, якая жы ве 
ў Поль ш чы і ўжо ад шас ці га доў су пра цоў
ні чае з янаў скі мі тка чы ха мі. Да гэ тай па ры 
ў Япо ніі пра да ла яна ка ля дзвюх ты сяч тка
нін з Са коль ш чы ны. За ці каў ле насць бы ла 
на столь кі вя лі кая, што вы ра шы ла яна ар га
ні за ваць май старкла сы ў Поль ш чы. Тыя 
вя лі янаў скія тка чы хі Тэ рэ са Прыз монт і, 
сё лет няя лаў рэ ат ка сты пен дыі Мар шал
ка Пад ляш ска га ва я вод ства, Бер нар да 
Росць. Дву хас ноў ным тка цтвам ці ка вяц ца 
не толь кі гос ці з да лё кіх кра ін. Так са ма 

ў янаў скай гмі не знай ш лі ся асо бы, якія 
спра ба ва лі вы ву чыць тка цтва. Дву хас ноў
нае тка цтва за раз рэд ка су стра ка ец ца. На 
шчас це гэ тай фор май ма ста цтва па ча лі 
ці ка віц ца і ма ла дыя лю дзі, якія ста ра юц ца 
паг лыб ляць сак рэт пе рап ля тан ня ні так на 
ста рых ткац кіх крос нах.

— Мая гі сто рыя з ткан нем па ча ла ся 
ад пра ек та «Май стар тра ды цыі». Тут про
ста май стар свае ве ды пе ра да ваў вуч
ню, — ад зна чы ла Аг неш ка Іва ніц кая з Са
коль ш чы ны.— Ва рун кам кон кур су бы ло 
тое, каб май стар ву чыў асо бу з мяс цо
вас ці, або з сям’і. Я са бе па ду ма ла: ча му 
не!? Ме ла на гэ та цэ лы год. Я ез дзі ла да 
сва ёй ма мы і за раз ужо маю на ват сва іх 
клі ен таў, якія ку пі лі ў мя не ды ва ны!

Дву хас ноў ныя тка ні ны па пу ляр насць 
зда бы ва юць і ў пад ляш скіх га ра дах. 
Вось, на бло ку па ву лі цы Ра дзы мін скай 
18 у Бе ла сто ку ства ры лі фрэ ску, ін с пі ра
ва ную дву хас ноў най тка ні най аў тар ства 
Лю цы ны Кен дзер скай пад за га лоў кам 
«Пя чэн не хле ба».

Янаў ка лы скай 
дву хас ноў на га тка цтва

У на шым рэ гі ё не яш чэ ства рае шэ раг 
ма ста чактка чых. На іх крос нах паў ста
юць цу доў ныя дву хас ноў ныя тка ні ны, так 
зва ныя пад вой ныя ды ва ны, янаў скія ды
ва ны, са коль скія ды ва ны, га ра дзен скія 
ды ва ны.

— Яны бы лі наз ва ны га ра дзен скі мі та
му, што Са кол ка зна хо дзіц ца ка ля Га род
ні, — тлу ма чыць Вой цех Ка валь чук. — Вя
до ма, на Га ра дзен ш чы не так са ма тка лі, 
але ме на ві та тут, на Са коль ш чы не, бы ло 
най больш ак тыў ных тка чых. Рас с ла ві ла 
гэ тыя ды ва ны Еле а но ра Плю тынь ская, 

Янаў слаў ны ды ва на мі

якая пра ца ва ла ра зам з тка чы ха мі ў ва ко
лі цах Яна ва. Ніх то не ве даў дзе Янаў, не 
ве да лі ча ста дзе Са кол ка. Та му пра ды ва
ны ча ста га ва ры лі: га ра дзен скія.

Пад ляш скі му зей у Бе ла сто ку мае 
вя лі кую ка лек цыю дву хас ноў ных тка нін. 
За раз ды ва ны мож на так са ма аг ля даць 
у Ткац кай із бе ў Яна ве. Ме на ві та ту тэй
шы Ася ро дак куль ту ры што год ар га ні зуе 
кон кур сы на дву хас ноў ныя ды ва ны.

— Ткац кая із ба ў Яна ве паў ста ла 
ў 1986 го дзе. Гэ та бу ды нак, дзе ра ней 
зна хо дзіў ся ася ро дак куль ту ры, — ка жа 
ды рэк тар ка Гмін на га ася род ка куль ту ры, 
спор ту і ту рыз му ў Яна ве Юсты на Гры бо
віч. — У дзе вя но стыя га ды там так са ма 
зна хо дзі ла ся ткац кая шко ла і ткац кая 
із ба. У 2012 го дзе бу ды нак прай шоў ра
монт і за раз боль шая яго част ка гэ та 
за лы, у якіх зна хо дзяц ца эк с па зі цыі. Прэ
зен ту ем там тка ні ны, крос ны. З гэ та га го
ду там так са ма пра цуе асо ба, якая па каз
вае цэ лы пра цэс ткан ня. Ця пер кож ны, 
хто хо ча больш да ве дац ца пра янаў скае 
тка цтва, ме на ві та сюды па ві нен зай с ці.

Ткац кая із ба ў Яна ве і на о гул Янаў ская 
гмі на з’яў ля ец ца мес цам, у якім за ха ва ла
ся тра ды цыя дву хас ноў на га тка цтва. Мож
на ска заць, што гэ та адзі ны ткац кі ася ро
дак у Поль ш чы, бо дву хас ноў ная тка ні на 
вель мі ўні каль ная, роб ле ная ням но гі мі. 
Тут, у гмі не Янаў, пра цуе пяць ткац кіх вар
ш та таў. А як га во раць дас вед ча ныя тка чы
хі, бу дзе іх яш чэ больш.

vТэкст і фота Улі ШУБ З ДЫ

n Бернарда Росць
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Не бяс печ на 
на бы лым 
вак за ле
У Плян це На раў чан скай гмі ны Гай-

наў ска га па ве та шмат га доў та му быў 
да во лі вя лі кі чы гу нач ны вак зал. Тут бы-
ла па ча каль ня для па са жы раў і на ват 
свят лі ца са сцэ най. У ёй ад бы ва лі ся 
шмат лі кія куль тур на-ас вет ныя ме ра-
пры ем ствы. Ка лі пе ра ста лі ез дзіць па-
са жыр скія па яз ды з Гай наў кі ў Се мя-
ноў ку і з ча сам да лей у Ці соў ку, та ды 
лік ві да ва лі пры го жы драў ля ны вак заль-
ны бу ды нак па ча каль ні з бі лет ны мі ка-
са мі, драў ля ны, ары гі наль най ар хі тэк ту-
ры дом на ад ну сям’ю для чы гу нач ні ка 
і пры ся дзіб ны яб лы не вы са док. Раз він-
ці лі і за бра лі рэй кі і шпа лы з дзвюх пу-
цей, таб лі цы з наз вай вак за ла, са лід на 
зроб ле ныя ла вач кі, якія ста я лі на пе ро-
нах, слу пы і лям пач кі элек т ра ас вят лен-
ня трох пе ро наў і вак заль най пля цоў кі. 
Ста ла пу ста і глу ха.

За раз тут інакш. Ужо ідзе трэ ці год 
як це раз Плян ту па ча лі час цей і час цей 
ез дзіць па яз ды з та вар ны мі ва го на мі 
з Ча ром хі ў Се мя ноў ку і ад туль за дзяр-
жаў ную мя жу — у Свіс лач у Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь. За раз рух па яз доў — як па-
лі чы лі чы гу нач ні кі — з кож ным го дам 
боль шы на 20 пра цэн таў. Доў гія, з са ра-
ка ва го наў та вар ныя па яз ды ез дзяць 
пе ра важ на ноч чу. Не ўсе яны зат рым-
лі ва юц ца ў Плян це. Але ча ста бы вае, 
што ў Плян це рас чап ля юць ва го ны 
і ла ка ма ты вы пе ра га ня юць з ад ной пу-
ці на дру гую, на г.зв. ма неў ро вай пля-
цоў цы з раз’ ез да мі і за тым счап ля юць 
іх з ва го на мі. І вось уно чы яна — аж но 
жах — не ас вет ле ная! Не ас вет ле ныя 
і да во лі доў гія пе ро ны ко ліш ня га вак-
за ла. Ад куль вя до ма ма шы ні стам по ез-
да: еха лі яны ці не еха лі це раз Плян ту. 
Мо жа толь кі з джы пі э са? Бо тут ін шай 
ін фар ма цыі ня ма, ні ад ной дош кі з наз-
вай мяс цо вас ці. Усё за сак рэ ча на, тай-
на.

Ча сам упо цем ках пе ра хо дзяць це-
раз іс ну ю чыя пу ці жы ха ры з ад ной 
част кі вё скі Плян та ў дру гую ды пе ра-
но сяць ро ва ры над рэй ка мі. У цем ры 
гэ та вель мі не бяс печ на. Чы гу нач ны пе-
ра езд з г.зв. да рож ны мі за по ра мі доб-
ра ас вет ле ны ноч чу і пад наг ля дам (яго 
зак ры ва юць, ка лі едзе по езд і ад к ры ва-
юць), але ён ад сюль паў кі ла мет ра. 

Дэ маг ра фія 
Мі лей чыц кай гмі ны
Мі лей чыц кая гмі на Ся мя тыц ка га 

па ве та мя жуе з Боць каў скай, Ча ром-
хаў скай, Дзяд ко віц кай, Кляш чэ леў скай 
і Ну рэц кай гмі на мі. Шчыль насць на-
сель ні цтва — 12 ча ла век на квад рат ны 
кі ла метр.

У 2017 го дзе ў Мі лей чыц кай гмі не 
пра жы ва ла 1999 ча ла век у 21 на се ле-
ным пун к це. На 100 муж чын пры па дае 
115 жан чын. У 2012 го дзе ў гмі не бы ло 
2015 ча ла век. Най боль шыя вё скі ў гмі-
не гэ та Мі лей чы чы — яна на ліч вае 815 
жы ха роў, Па ка не ва — 170, Вал кі — 133, 
Па ка не ва-Ка лё нія і Са бя ты на — па 114 
ды Ра га чы — 103 ча ла ве кі.

Ад трыц ца ці да ста жы ха роў на ліч ва-
юць вё скі Ха раш чэ ва — 77, Ха раш чэ ва-
Ка лё нія — 70, На ва сёл кі — 61, Мі ку лі чы 
— 56, Клім ко ві чы — 45, Гра бар ка — 36, 
Ле ва шы — 35, Мядз ве жы кі — 34, Бел кі 
— 33 і Ба ра ві кі — 31. Са мыя ма лыя вё-
сач кі гэ та Ял туш чы кі — уся го 7 жы ха-
роў, Кас цю ко ві чы — 10, Га лу боў ш чы на 
— 15, Хань кі — 17 і Лю бей кі — 23.

У вёс цы Мядз ве жы кі жы ве ста га до-
вая Тац ця на Гуль. Яе юбі лей свят ка ва лі 
ў мяс цо вай свят лі цы з удзе лам прад-
стаў ні коў гмін ных улад — вой та Юрыя 
Іва ноў ца і стар шы ні Гмін най ра ды Мі-
ка лая Ко чу ка. Прый шлі па жа дан ні юбі-
ляр цы ад стар шы ні Ра ды Мі ніст раў 
Ма тэ ву ша Ма ра вец ка га і пад ляш ска га 
ва я во ды Баг да на Паш коў ска га. (яц)

З го ду ў год па шы ра ец ца на Пад ляш шы 
ідэя бе ла ру скай дык тоў кі, пры мер ка ва
най да Сус вет на га Дня род най мо вы, які 
адз на ча ем 21 лю та га. Як пер шыя, у нас, 
па ча лі пі саць вуч ні пра ва слаў най шко лы 
ў Бе ла сто ку. Ідэю ажыц ця ві ла на стаў ні ца Іа
ан на Мар ко ў 2013 го дзе. Ад па чат ку гэ тая, 
зда ва ла ся б, няп ро стая за да ча спа лу чы
ла ся з вя лі кім за ці каў лен нем і эн ту зі яз мам 
вуч няў. На гэ та паў п лы ваў аў та ры тэт на
стаў ні цы і яе пе да га гіч ны та лент, а так са ма 
пад трым ка баць коў скай ра ды і ды рэк цыі.

21 лю та га 2013 го да — па мят ная да та 
для Бе ла сто ччы ны. У гэ ты дзень, пад бел
чыр во набе лы мі сця га мі па ха ва лі пісь мен ні
ка Сак ра та Яно ві ча. У су вя зі з не ча ка ным 
зда рэн нем дык тоў ку ад тэр мі на ва лі на 
пас ля а бе дзен ныя га дзі ны. Ар га ні за та ры 
па ча ка лі, па куль жур на лі сты, у тым лі ку ні
жэй пад пі са ная, вер нуц ца з Кры нак. У гэ ты 
ма роз ны дзень не іс на ва ла пы тан ня пад
бор кі тэк стаў для дык тоў кі. Мі ні я цю ры Яно
ві ча пра род ную мо ву ідэ аль на сыг ра лі ся 
з ідэ яй пер шай дык тоў кі. Ад на ча со ва вуч ні 
і ар га ні за та ры свя та ад да лі шчы ры пак лон 
ады шоў ша му ў веч насць вы дат на му пісь
мен ні ку і бе ла ру су з Кры нак.

Доб ры па ча так па спры яў шмат ба ко ва
му раз віц цю ідэі. Хоць у шко ле мя ня юц ца 
на стаў ні кі бе ла ру скай мо вы, на цы я наль ная 
дык тоў ка ад бы ва ец ца кож ны год пры вя
лі кім за ці каў лен ні і ра дас ці вуч няў. Змест 
са чы нен няў звы чай на пры мер ка ва ны да 
важ ных для бе ла ру саў га да він, якія эма цый
на спа сы ла юц ца на гі сто рыю, су час насць 
і бу ду чы ню.

Най боль шы вык лік, ка лі ідзе пра гра ма
ты ку, ча каў бе ла стоц кіх гім на зі стаў.

Яны пі са лі тэкст адоз вы Стар шы ні Ра ды 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі Івон кі Сур
ві лы «Год БНР» (па вод ле адоз вы над ру ка
ва най у «Ні ве» № 6/2018). Важ ны, наб ры ня
лы ў гі ста рыч ную рэф лек сію і ад на ча со ва 
ве ру ў леп шую бу ду чы ню Бе ла ру сі тэкст 
пра дык та ваў док тар Ва сіль Се гень, на мес
нік стар шы ні БГКТ. Так са ма ў ро лі вя доў цы 
ў ма лод шай гру пе вы сту піў сам стар шы ня 
БГКТ Ян Сы чэў скі.

У час ма стац кай част кі вуч ні і гос ці вы сту
пі лі на фо не ла га ты па шко лы і белчыр во
набе ла га сця га. На ша рэ дак цыя, якая ад 
па чат ку тры мае пат ра нат над дык тоў кай, 
на зна чы ла важ ныя ўзна га ро ды — пе ра мож
цы дык тоў кі ат ры ма юць га да вую пад пі ску на 
«Ні ву». У якас ці па да рун ка мы пра па на ва лі 
аў тар скія чы тан ні Мі ры Лук шы з яе но ва га 
збор ні ка «Спеў дрэў», а га лоў ны рэ дак тар 
Яў ген Ва па пад арыў «Свя тое пі сан не для мо
ла дзі і дзя цей» на бе ла ру скай мо ве.

Ра зам з вуч ня мі пра ва слаў най шко лы 
дык тоў ку пі са лі бе ла стоц кая мо ладзь з Гім

на зіі № 7 і вуч ні з Нар вы. Іх эн ту зі язм вар ты 
най боль шай уз на га ро ды. Вось, у наш час, 
ка лі школь ні каў да во зяць пад ха ту ар га ні за
ва ным тран с пар там, гос ці з Нар вы — аж но 
17 вуч няў, пры е ха лі з на стаў ні цай і баць
ка мі на рэй са вым аў то бу се. Як паў та ра лі, 
зва бі ла іх гас ці ная і сяб роў ская ат мас фе ра 
шко лы.

З па доб ным эн ту зі яз мам пры ві та лі мы 
пер шую дык тоў ку ў бель скай «трой цы». 
Хоць свя та па чы на ла ся ў во сем ра ні цы, 
у поў ным са ста ве з’я ві лі ся бе ла ру скія 
ра ды ё жур на лі сты Ярас лаў Іва нюк, Мі хал 
Сце па нюк, Ур шу ля Шуб з да, Да від Гай ко, 
а так са ма Та маш Су лі ма і Да ра фей Фі ё нік. 
Змест ка ро цень кай дык тоў кі да ты чыў род
най мо вы (пі шам пра гэ та ў «Зор цы») і ўсё 
пай ш ло хут ка і глад ка. Га лоў най мэ тай, 
якую да сяг ну лі на стаў ні кі — гэ та пра мо цыя 
пісь мен нас ці і ра дасць з са мо га ўдзель ні
цтва. Тут так са ма ад бы ла ся свай го ро ду 
дэ ман ст ра цыя пат ры я тыз му. 21 лю та га 
г.г. у «трой цы» пі са лі так са ма дык тоў ку па 
поль скай мо ве. На здзіў і ра дасць на стаў
ні кам бе ла ру скай мо вы, іх няя пра па но ва 
вык лі ка ла боль шае за ці каў лен не і пры цяг
ну ла больш удзель ні каў. Яш чэ да та го гос ці 
і жур на лі сты пры га да лі па чат кі «Бель ска га 
гас цін ца», які сё ле та ад зна чае 20 га доў. 
У хо дзе су стрэ чы прай ш ла пер шая прэ зен
та цыя кніж кі «Ярос лав Ко сты цэ вич» аў тар
ства Да ра фея Фі ё ні ка. Моц ны і ін тэ лек ту
аль ны, і пат ры я тыч ны за рад з са май ра ні цы 
ві да воч на раз бу дзіў бель скіх гім на зі стаў 
і ста рэй шых вуч няў. Хоць мо ладзь у сва ёй 

Пат ры я тыч ная 
дык тоў ка!

ма се поль ска моў ная і не над та за ці каў ле
ная спра ва мі на цы я наль нас ці, ка лі спры яль
ная ат мас фе ра, сту пае на шлях по шу каў 
і зра зу мен ня важ ных пы тан няў. Для гэ та га 
не аб ход ная гра ма та і пісь мен насць. Пес ні 
і тан цы мож на вы ву чыць у ха це або ў до ме 
куль ту ры. Ад нак без ве дан ня мо вы і пісь ма 
цяж ка пра чы таць кніж ку ці за пі саць важ
ныя ўспа мі ны. На прык ла дзе прад мет на га 
кон кур су па бе ла ру скай мо ве мож на пра
са чыць ін тэ лек ту аль ны па тэн цы ял і ўзро
вень на ву чан ня ў па а соб ных шко лах. Як 
ад зна чы лі з вя лі кім шка да ван нем бель скія 
на стаў ні кі, у гэ тым го дзе, паза вык лю чэн ня
мі, у кон кур се пе рай ш лі толь кі Бельск, Бе
ла сток і Гай наў ка. І па куль бу дзе іс на ваць 
тэн дэн цыя ў аб ме жа ван ні коль кас ці лаў рэ а
таў па бе ла ру скай мо ве, — а гэ та па ча ло ся 
ўжо год ра ней, — ад на ча со ва змен шыц ца 
ма ты ва цыя вы ву чаць мо ву ў вё сках і мя
стэч ках. Ужо сён ня мо жам су стрэць шмат 
вы пуск ні коў, якія пра ся дзе лі на ўро ках дзе
вяць га доў і не ўме юць пра чы таць ад на го 
ска за на бе ла ру скай мо ве.

* * *
21 лю та га бе ла ру скую дык тоў ку ўжо чар

го вы раз пра вёў Бе ла ру скі дом у Вар ша ве. 
Так са ма ў Вар ша ве ўпер шы ню дык тоў ку 
пі са лі сту дэн ты Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та. 
Змест са чы нен няў, як у вы пад ку пра ва слаў
най шко лы ў Бе ла сто ку, да ты чыў 100й 
га да ві ны БНР. Вык лік, ка лі спа лу чыць Вар
ша ву, Бе ла сток, Нар ву і Бельск, пад ня ло 
ка ля дзвес це асоб.

vТэкст і фота Ганны КАНДРАЦЮК

n Дзень Роднай мовы ў бельскай «Тройцы»

n Дыктоўку у ПШ вядзе Янка Сычэўскі

n Мастацкія выступленні ў праваслаўнай школе



5... СУМЕЖЖА, ДОПІСЫ04.03.2018              № 0904.03.2018              № 09

Бу дзе ін тэг ра цыя
1 лю та га на се сіі ар лян скай Гмін най 

ра ды рад ныя пры ня лі па ста но ву ў спра-
ве на ме ру злу чэн ня са маў ра да вых 
уста ноў куль ту ры — Гмін на га ася род ка 
куль ту ры і Гмін най пуб ліч най біб лі я тэ кі 
— у ад ну куль тур ную ўста но ву — Цэнтр 
куль ту ры і кніж кі ў Ор лі.

Па ста но ва пад к рэс лі вае, што злу чэн-
не пра во дзіц ца з мэ тай эфек тыў на га 
вы кон ван ня за дач гмі ны ў за да валь-
нен ні па трэб су поль нас ці ў га лі не куль-
ту ры ды з мэ тай спраш чэн ня струк тур 
кі ра ван ня. Па ста но ва бу дзе дас ла на 
для аб мер ка ван ня ў Кра ё вую біб лі я тэч-
ную ра ду ды Пад ляш кую ксён ж ні цу. Па-
ста но ва да ру чае вой ту, пас ля ат ры ман-
ня мер ка ван няў, звяр нуц ца да мі ніст ра 
куль ту ры і на цы я наль най спад чы ны за 
зго дай на злу чэн не дзвюх уста ноў куль-
ту ры.

Аб г рун та ван не па ста но вы сцвяр-
джае, што за раз ГАК і біб лі я тэ ка зна хо-
дзяц ца ў асоб ных бу дын ках. Ар лян ская 
біб лі я тэ ка зна хо дзіц ца ў пад ва ле Па чат-
ко вай шко лы. У ад ной за ле, плош чай 
у 78 кв. мет раў, мес ціц ца чы таль ня і па-
зы чаль ня для дзя цей і да рос лых. Ня ма 
са цы яль най і са ні тар най баз. З пры чы-
ны па ста ян на га за лі ван ня апад ка вы мі 
і грун та вы мі во да мі па нуе там сы расць, 
а раз мяш чэн не ў пад ва ле не даз ва ляе 
пра ні каць ту ды пат рэб най коль кас ці 
дзён на га свят ла. Трэ ба ад зна чыць, 
што па мяш кан не не пры ста са ва на для 
па трэб асоб з ін ва лід нас цю ды цяж ка 
ту ды даб рац ца па жы лым асо бам. Та кія 
аб ста ві ны аб мя жоў ва юць мяс цо ва му 
гра мад ству маг чы масць ка ры стан ня 
кніж ны мі фон да мі біб лі я тэ кі. Ла ка лі за-
цыя ўста но вы не ад па вя дае ўлас ці вым 
умо вам пра цы, раз віц цю чы таль ні цтва 
ды вя дзен ню апош няй ста тут най дзей-
нас ці.

Ад ся бе да дам, што ўмо вы ў біб лі я тэ-
цы на пэў на не спры я юць зда роўю яе 
пер са на лу. Маг чы ма та му біб лі я тэ кар-
ка вель мі ча ста ка ры ста ец ца баль ніч-
ны мі бю ле тэ ня мі. У 1980-х га дах біб лі-
я тэ ка зна хо дзі ла ся так са ма ў пад ва ле 
«аг ра на моў кі» — бу дын ка по бач ве тэ ры-
нар най ля чэб ні цы.

Мэ та ва ся дзі ба Цэн т ра куль ту ры 
і кніж кі мае мес ціц ца ў бу да ва ным ма-
дэр ным бу дын ку пра дуг ледж ва на га 
зін тэг ра ва на га іна ва цый на га цэн т ра 
куль тур на га жыц ця і чы таль ні цтва. 
Злу чэн не абедз вюх уста ноў да зво ліць 
апе ра тыў на ад гу кац ца на мяс цо выя 
вык лі кі і паў п лы вае на ар га ні за цыю 
куль тур най дзей нас ці, а па мяш кан ні 
ў но вым бу дын ку за пэў няць вы шэй шы 
ўзро вень пас луг і куль тур ных ме ра пры-
ем стваў ла джа ных на тэ ры то рыі гмі-
ны. Уста но ва за пэў ніць на сель ні цтву 
леп шае чы таль ніц кае аб с лу гоў ван не 
да хо дзя чы да шы рэй ша га кру га ат ры-
маль ні каў (увя дзен не элек т рон на га ка-
та ло га) ды па шы рыць пра па но ву куль-
тур ных ме ра пры ем стваў.

Зме ны даз во ляць су цэль на пла на-
ваць пра цу ў рам ках ад на го бю джэ ту, 
зні жа ю чы ад мі ніст ра цый ныя рас хо-
ды. Да зво ліць гэ та ўзбуй ніць час пра-
цы ўста но вы і та кім чы нам зро біць 
яе больш да ступ най. Пер са нал і ма-
ё масць абедз вюх уста ноў ста нуць 
ад ным ар га ніз мам, што спрос ціць фі-
нан са ва-кад ра вае і ад мі ніст ра цый нае 
аб с лу гоў ван не. Зэ ка но міць гэ та срод кі 
для не пас рэд най куль тур най і чы таль-
ніц кай дзей нас ці. Ут ры ман не абедз-
вюх уста ноў на вя ско вай тэ ры то рыі не 
зна хо дзіць аб г рун та ван ня, бо іх ме ра-
пры ем ствы ча ста да паў ня юц ца і ба зі-
ру юц ца яны на суп ра цоў ні цтве з ты мі 
са мі мі суб’ ек та мі. Зна чыць, ства рэн не 
ад ной уста но вы пры вя дзе да фун к цы-
я на ван ня на тэ ры то рыі гмі ны ад на го 
ды на міч на га цэн т ра куль ту ры і чы-
таль ні цтва.

Да та го вар та да даць, што пас ля злу-
чэн ня бу дзе ўжо толь кі адзін ды рэк тар 
уста но вы, апош нія бу дуць пад лег лы мі 
пра цаў ні ка мі. Пра гэ та спра вяд лі ва вы-
ра шыць ад мыс ло вы кон курс.

Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Ста ла ўжо тра ды цы яй, што на Між на род-
ны па э тыч ны фе сты валь «Вер шы на ас-
фаль це» па мя ці Мі ха ся Страль цо ва, які 
ла дзіц ца ў Мен ску, пры яз джае хтось ці 
з бе ла ру скіх па э таў Бе ла сточ чы ны. Сё ле-
та та кі го нар вы паў Ан д рэю Сце па ню ку, 
па э ту з Бель ска-Пад ляш ска га. Алесь 
Ар куш па гу та рыў з ім пра ат мас фе ру фе-
сты ва лю. 

Ан д рэй Сце па нюк: — Упер шы ню 
ўдзель ні чаў у па э тыч ным фе сты ва лі 
і та му хва ля ваў ся. Хі ба што ў па коі, ка лі 
быў на з’ез дзе бе ла ру саў све ту, пры маў 
удзел у па э тыч най ве ча ры не. Але бы ла 
яна вель мі пры ват ная. Пе рад вя лі кай пуб
лі кай вы сту паць не на да ра ла ся, асаб лі ва 
ка лі пе рад та бой чы та юць свае вер шы 
та кія ту зы, як Ар лоў, Няк ля еў і мно гія 
ін шыя, то, зра зу ме ла, хва ля ван не бы ло 
вя лі кае. Але ка лі па гля дзеў на пуб лі ку 
і ад чуў за ці каў лен не, то ста ла ляг чэй.

Алесь Ар куш: — На пэў на гэ тую фе сты
валь ную ат мас фе ру мож на з чым сь ці 
па раў ноў ваць. Ці спа да ба ла ся та кая моц
наямоц ная па э тыч ная ат мас фе ра?

Ан д рэй Сце па нюк: — Я не ха ваю, што 
пры маў удзел у та кім фе сты ва лі ўпер шы
ню. Бо што раз ця жэй па ба чыць, на ват 
у Поль ш чы, та кія фе сты ва лі, у якіх са праў
ды аг ра мад нае нап ру жан не доб рай па э
зіі, і гэ та трэ ба ак рэс ліць, га лоў ным чы
нам па э зіі бе ла ру скай, бо тут спат ка лі ся 
мы і з нар веж скай, ук ра ін скай, ра сей скай 

па э зі яй. Ёсць та кі вель мі шы ро кі по гляд. 
Са праў ды, нап ру жа насць аг ра мад ная. 
Бо тут, ка лі б ха цеў ча ла век усё змяс ціць 
у ся бе, то яму і це ла, і ду шы не ха пі ла б. 
Асаб лі ва з ува гі на тое, што на фе сты ва лі 
вы сту па ла шмат по ста цяў, якіх ха це ла
ся б па слу хаць, а да гэ та га чы та ла ся, 
а ча ста на ват не чы та ла ся. Гэ та так са ма 
трэ ба ак рэс ліць. Так што я пад вя лі кім 
ура жан нем. Я ся дзеў з ад кры ты ро там, 

дзесь ці там зза ду, каб не звяр таць на 
ся бе ўва гу. І це шыў ся, што ўсё ж та кі ў гэ
тым го дзе ўда ло ся мне ска ры стаць з зап
ра шэн ня Са ю за бе ла ру скіх пісь мен ні каў 
і паў дзель ні чаць у гэ тым фе сты ва лі.

Алесь Ар куш: — А гэ тыя вер шы, якія 
гу ча лі, ці бы лі ся род іх ад мыс ло ва на пі са
ныя для фе сты ва лю?

Ан д рэй Сце па нюк: — Не. З ува гі на 
тое, што я ўпер шы ню тут, я ха цеў па ка
заць сваё най леп шае, што ў мя не за 
ўвесь час на пі са ла ся. Гэ та га лоў ным 
чы нам тыя вер шы, якія знай ш лі ся ў збор
ні ку «Рас пі са ны квад рат», але так са ма 
тое, што дзесь ці з’я ві ла ся пад час апош
ня га «Бяз меж жа», за тым част ка з тых 
вер шаў бы ла над ру ка ва на ў сне жань
скім ну ма ры «Лі та ра тур най Бе ла ру сі». 
Маг чы ма, мя не яш чэ раз зап ро сяць 
і та ды бу дуць і но выя вер шы. Бо я ча ста 
пры яз джаю з но вы мі вер ша мі на на ша 
«Бяз меж жа». Та ды маг чы ма і ў Менск 
пры е ду з чым сь ці но вым. Па куль што 
про ста ха цеў па ка заць тое, што, зда ва ла
ся мне, бу дзе най леп шым.

Па за ле тась у Бе ла сто ку вый ш ла пер шая 
па э тыч ная кні га Ан д рэя Сце па ню ка «Рас пі
са ны квад рат», якую бель скі па эт з год нас
цю прад ста віў на Страль цоў скім па э тыч
ным фе сты ва лі «Вер шы на ас фаль це».

vАлесь АР КУШ
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя

Ан д рэй Сце па нюк: 
Я пад вя лі кім ура жан нем ад бе ла ру скай па э зіі 

Зна ка мі ты поль скі Круг лы стол па хо дзіў з Пад ляш ша. Шлях 
ад дрэ ва ў Бе ла веж скай пуш чы да ста ла, за якім вы ра шаў ся 
лёс Поль ш чы ў 1989 го дзе, ад са чыў фо та ма стак з Га рад ка Па
вел Грэсь. У поз нань скай «Га ле рэі фа та гра фіі pf» ад к ры ла ся 
вы ста ва пад наз вай «Круг лы стол», скла дзе ная амаль з дзе вя
но ста фо таз дым каў, у тым лі ку з тар та ка ў Гай наў цы, дзе паў
ста ва лі дош кі для ста ла, і з прэ зі дэн ц ка га па ла ца ў Вар ша ве, 
дзе Круг лы стол на да лей ста іць. Ад куль та кая ідэя для пра цы? 
Ра сказ вае аў тар:

— Ідэя паў ста ла ў той мо мант, ка лі я да ве даў ся ад сяб роў, 
што гэ ты стол зроб ле ны з дрэ ва з Бе ла веж скай пуш чы. На ват 
не ве даў яш чэ, што з ду бу. І та ды паў ста ла ідэя за няц ца гэ тай 
тэ май у ме жах фа та гра фіч на га пра ек та. Па чаў ду маць, як гэ та 
мож на зра біць, па чы таў тое, што бы ло да ступ нае, але заш мат 
ма тэ ры я лаў не знай шоў. І гэ та бы ло на ват доб ра, бо я мог пра
а на лі за ваць гэ ты прад мет, не кі ру ю чы ся ней кі мі стан дар т ны мі 
схе ма мі ду мак.

Па вел Грэсь ка жа, што яго за ха піў сім ва лізм, зак ла дзе ны 
ў круг лым ста ле:

— Гі сто рыя про стая. Стол вый шаў з пуш чы, вый шаў ад про
стых, сім ва ліч ных эле мен таў, якія ў мя не ад ра зу з’я ві лі ся ў га
ла ве, а ме на ві та ад кру га. Круг — гэ та Мес ца мо цы (Miej s ce 
Mo cy) у пуш чы, якое ёсць і з бе ла ру ска га бо ку, і з поль ска га. 
Гэ та ка мя ні, ук ла дзе ныя ў круг, па ся рэ дзі не яко га зна хо дзіц

ца яш чэ адзін вя лі кі ка мень, на якім лю дзі па кі да юць ма не ты 
з роз ных кра ін све ту, так са ма круг лыя. Вель мі ці ка ва, што 
гэ ты ма тыў круг лых рэ чаў, круг лых прад ме таў пра соч ва ец ца 
ад па чат ку і да са ма га кан ца. І ў гэ тым для мя не ёсць энер гія, 
па якой кож ны ча ла век су муе. У су час ным све це ма ла мес цаў, 
дзе мо жам знай с ці та кую пер шас ную энер гію, а ў пуш чы та кое 
мес ца ёсць, ёсць ма гія та кіх мес цаў. І гэ тыя мес цы пры цяг ва
юць лю дзей, мы шу ка ем праў ды, вяр та ем ся да на ту ры. Ма гія 
та кіх рэ чаў, зак ры тых у круг, дае да да дзе ную вар тасць, што 
пры та кім ме на ві та ста ле маг лі ад быц ца раз мо вы, на якія ра
ней ніх то не спа дзя ваў ся.

Вы ста ву пад наз вай «Круг лы стол» мож на на ве даць у Поз
на ні да 25 са ка ві ка. Па вел Грэсь не вык лю чае, што гэ тую вы
ста ву змо жам па ба чыць так са ма на Бе ла сточ чы не.

Круг лы стол — гэ та пе ра мо вы па між ула да мі Поль скай 
На род най Рэс пуб лі кі і апа зі цый ным праф са ю зам «Са лі дар
насць», якія пра хо дзі лі ў 1989 го дзе. Да моў ле нас ці Круг ла га 
ста ла ў вы ні ку пры вя лі да глы бо кіх па лі тыч ных і эка на міч ных 
змен у кра і не, да паў стан ня ІІІ Рэ чы Пас па лі тай. Наз ва пе ра
моў па хо дзіць ад са мо га прад ме та — вя лі ка га круг ла га ста ла, 
за якім і пра хо дзі лі пе ра мо вы.

vЯна ЗА ПОЛЬ СКАЯ
Бе ла ру ская Ра дыё Ра цыя

Фо та: Па вел Грэсь

Сім ва лізм зна ка мі та га Круг ла га ста ла 

на вы ста ве Паў ла Грэ ся
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21 лю та га, Дзень род най мо вы, 
ад зна чы лі ў Бель ску пад вой на 
і на шмат спо са баў. Гім на зі сты 
і вуч ні ста рэй шых кла саў пі са лі 
дык тоў кі на поль скай і бе ла ру-
скай мо вах. Праў да, поль скай 
дык тоў кі амаль ніх то па-за са мі-
мі ўдзель ні ка мі не пры кме ціў. 
Ад на час на пра хо дзі ла су стрэ ча, 
прыс ве ча на 20-год дзю кра яз наў-
ча-на ву ко ва га ча со пі са «Бель скі 
гас ці нец» і пер шая прэ зен та-
цыя кніж кі Да ра фея Фі ё ні ка 
«Ярос лав Ва сі лье віч Ко сты цэ-
віч». Увесь ка лі дор на трэ цім па-
вер се быў на бі ты мо лад дзю. Усё 
па ча ло ся роў на ў во сем га дзін 
ра ні цы, на пер шым школь ным 
уро ку, а гэ та аба зна ча ла ад но 
— част ка яш чэ не прач ну ла ся 
і вы сту поў цы па сту по ва раз будж-
ва лі пуб лі ку. На дру гім уро ку мо-
ладзь ужо ві да воч на ажы ві ла ся 
і тал ко ва ка му ні ка ва ла. За тое 
бе ла ру ская дык тоў ка, якая 
пра хо дзі ла пас ля прэ зен та-
цыі, на трэ цім уро ку, пай ш ла 
над та глад ка і спраў на.

Най ста рэй шыя вуч ні — 
два дру гія і тры трэ ція кла сы 
— гім на зіі пі са лі фраг мент 
про зы Юр кі Ге ні ю ша са збор-
ні ка «Ма ці і сын»: ... Вось 
жмень ка слоў кры ла тых да 
сон ца ўзля це ла... Дык тоў ку 
па вёў ды рэк тар бел лі цэя Ан д-
рэй Сце па нюк. Яш чэ да та го, 
як гім на зі сты ўзя лі ся пі саць 
дык тоў ку, вя ду чы па дзя ліў ся 
ўра жан ня мі ад ня даў няй па-

ез д кі ў Мінск. У ста лі цы Бе ла ру-
сі су стрэў ён проць му ма ла дых, 
якія прый шлі па слу хаць бе ла ру-
скіх па э таў і пра за і каў і на быць 
іх кні гі. Ці ка васць да бе ла ру скай 
лі та ра ту ры ся род мін скай мо ла-
дзі — як ад зна чыў А нд рэй Сце-
па нюк — у трэн дзе. Ха це ла ся б 
неш та та кое і прыш пі ліць на 
наш зас па ны па на дво рак. Пер-
шы крок — гэ та дык тоў ка, якая 
ўсё ж за стаў ляе ўдзель ні каў за-
ду мац ца над не да хо па мі...

— Мя не це шыць ад нак, што на 
бе ла ру скую дык тоў ку за пі са ла ся 
больш мо ла дзі, як на поль скую, 
— ад зна чае на стаў ні ца Ва лян ці на 
Ба бу ле віч. Праў да, у ста рэй шай 

гру пе пі са ла аж но 28 гім на зі стаў. 
Пры тым част ка ах вот ных не маг-
ла прый с ці ў шко лу з-за эпі дэ міі 
гры пу. У не ка то рых кла сах з-за 
хва ро бы зай ма ла ся толь кі шэсць-
дзе сяць вуч няў...

Так са ма больш ах вот ных на 
бе ла ру скую дык тоў ку за пі са ла ся 
ў ма лод шых кла сах — тут, ня-
гле дзя чы на грып, пры сту пі ла 
23 вуч няў — школь ні кі з пя та га 
па сё мы клас. У гэ тай гру пе дык-
тоў ку па вёў так са ма за про ша ны 
госць — ра ды ё жур на ліст Мі-
хась Сце па нюк, у пры ват нас ці 
вы пуск нік шко лы. Вуч ні пі са лі 

фраг мент апа вя дан ня Зміт ра ка 
Бя ду лі: ... Не са ром ся, бе ла рус, 
га ма ніць па-свой му — на род-
най мо ве баць коў і дзя доў сва іх. 

Мно гія вуч ні ўзя лі сло вы пісь-
ме ні ка-ад ра джэн ца да сэр ца, бо 
ўжо пас ля зда чы ліст коў з дык-
тоў кай га ва ры лі сло ва мі са чы-
нен ня: Трэ ба ве даць на шу мо ву, 
бо так га ва ры лі на шы дзя ды 
і пра дзе ды.

Фай ная, хоць гэ та не зу сім 
про стая за да ча! Ве дан не род най 
мо вы доў гі час не бы ло ся род на-
шых лю дзей у трэн дзе ды шмат 
раз ву чы ла ся род най мо вы. Але, 
як ка жуць, мо ладзь усё па тра-
піць! З пра ве дзе най дык тоў кі 

«Не са ром ся, бе ла рус, 
га ма ніць па-свой му»

(у над та сім па тыч най ат мас фе-
ры) бы лі за да во ле ны на стаў ні-
кі бе ла ру скай мо вы Іа ан на Ва сі-
люк і Ан д рэй Ма роз.

Ра зам з дык тоў кай па ча ло ся 
свят ка ван не 100-год дзя БНР. 
З гэ тай на го ды ка лі дор быў 
пры аз доб ле ны бел-чыр во на-
бе лым сця гам. На стаў ні ца Ва-
лян ці на Ба бу ле віч аб’ я ві ла два 
свя точ ныя кон кур сы: ма стац кі 
кон курс з Па го няй і лі та ра-
тур ны кон курс, дзе вуч ні за пі-
шуць но выя, яш чэ не апуб лі ка-
ва ныя ўспа мі ны пра Ярас ла ва 
Ка сты цэ ві ча. Хоць пра пат ро на 

бель скай «трой кі» шмат ужо 
ска за на і на пі са на, на го ра дзе 
ўсё яш чэ мож на па чуць но выя 
і ка ла рыт ныя ўспа мі ны пра ле-
ген дар на га ды рэк та ра.

Удзель ні каў Свя та род най мо-
вы і гас цей над та вет лі ва пры-
ві та ла ві цэ-ды рэк тар шко лы 
Ірэ на Яб лу шэў ская, якая з гэ тай 
на го ды ап ра ну ла ся ў на род ную 
вы шы ван ку. Яна так са ма за ах-
воч ва ла раз маў ляць на мо ве 
прод каў і па мя таць пра ка ра ні 
і па хо джан не.

Як не ці ка ва, са май прэ стыж-
най уз на га ро дай у кон кур се бы-
ла так зва ная nie pyt ka.

Што гэ та та кое?

Як пат лу ма чы лі ў шко ле — 
гэ та дзень, ка лі на стаў ні кі роз-
ных прад ме таў не вык лі ка юць 
на ўро ках да дош кі ад каз ваць. 
Гэ та пац вяр джае на ра кан ні 
вуч няў і баць коў, што су час ная 
шко ла пе раг ру жа на ма тэ ры я-
лам і за да ча мі.

Нас це шыць, што бе ла ру-
ская дык тоў ка для мно гіх 
— Адпачынак!

Фо та і тэкст: 
Ган ны Кан д ра цюк

РОД НАЯ МО ВА
Ка жуць, мо ва мая аджы вае
Век свой ці хі: ёй знік нуць па ра.
Для мя не яна веч на жы вая,
Як ра са, як сля за, як за ра.
Гэ та ла ста вак шча бя тан не,
Звон сві таль ны па ле скіх кры ніц,
Сінь ча бо ру, і бар вы зар ніц,
І бус лі нае кле ка тан не.
Ка лі ж хто за га дае: „Не трэ ба!” —
Ад ра чэц ца ад мо вы на род, —
Пап ра шу я і сон ца, і не ба:
Мне не трэ ба ні сла вы, ні хле ба,
Асу дзі це на без ліч ня год.
Толь кі ме ся цаў наз вы па кінь це,
Наз вы род ныя род най зям лі,
Пра якія з ма лен ства ў бла кі це
Бор шу міць і пя юць жу раў лі:
Сту дзень — з каз ка мі снеж ных аб ло каў,
Лю ты — шчод ры на сі ні ма роз,
Са ка вік — з са ка тан нем і со кам
Не паў тор ных вяс но вых бя роз,
Кра са вік — час ма ла нак і ліў няў,
Тра вень — з пер шым ка хан нем, сяў бой,
Чэр вень — з ягад наю за рой,
Лі пень — з мё дам,
З пша ні цаю — жні вень,
Спе лы яб лыч ны ве ра сень,
Свет лы каст рыч нік
У праз ры стас ці чы стай, кры ніч най,
Лі ста пад — за ла ты лі ста пад,
Сне жань — пер шы гу сты сне га пад...
Ці пла чу я, ці пяю,
Ці раз маў ляю з ма ту ляю —
Пес ню сваю, мо ву сваю
Я да гру дзей пры туль ваю.

Пі мен Пан чан ка

Настаўнікі: Іаанна 
Васілюк, Андрэй 
Мароз і Валянціна 
Бабулевіч
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 09-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це 
ў „Зор ку” да 11 сакавіка 2018 г., 
най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Па сця жы не, па да ро зе
Бег чы я ў іх не ў змо зе
і па сне зе не ідуць,
лёд уба чаць — і ля туць!
К.....

Адказ на за гад ку № 5-2018: мядз ведзь. 
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Аліў ка По рац, Кар нэ лія Вшэ ба-

роў ская з Нар вы, Ка ця ры на Су рэль, Вік то рыя Бар коў ская з Арэш-
ка ва, Аляк сан д ра Ве ся лоў ская, Зу зя Скраб ская, Іа ан на Ні кі цюк 

з Бель ска-Пад ляш ска га, Ася Пят ке віч, Эміль ка Ка лод ка, Ана ста сія 
Шэ рэ мэ та са шко лы Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку. Він шу ем!

Асёл у ільвінай шкуры
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Адзін асёл не быў за да во ле ны сва ім лё сам і ён пры кі нуў ся дра пеж ным іль вом. Ён на кі нуў на ся бе 
льві ную шку ру і зда лёк на па ло хаў стат кі ка роў і аве чак, што спа кой на пас ві лі ся на зя лё ным му ра гу. 
Ка лі ён наб лі жаў ся да стат ка, звя ры на пад ры ва ла ся на но гі і ра та ва ла ся ўцё ка мі. Пад роб ле ны леў 
ра га таў, а яго смех са праў ды на па мі наў іль ві ны рык.

Ад ной чы, ка лі асёл пад бег да спа ло ха на га стат ка, уз няў ся моц ны ве цер і здзьмуў з яго іль ві ную 
шку ру. Звя ры зра зу ме лі ашу кан ства, за ту па та лі на га мі і та ла кой на кі ну лі ся на ас ла. Ка ро вы ба ро лі 
ра га мі, авеч кі таў к лі па на гах і здзек лі ва бля я лі з яго ад ва гі.

Та кі су джа ны ка нец усім ас лам, якія пры кід ва юц ца іль ва мі!
(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)

BierzDźwięk

PracaMagHerc

Zmiana

Treść

Prąd Most

Tara Miejsce

Toast

Stóg Kot

Polak

Liczba

La

Lupa

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 № 5-2018: 
Ма роз, пас, дар, торт, плот, ты, клас, ліст, но, лю ты, ану ча, 

мох, маг, ху тар. Там, ма тыў, на, ар, луг, ключ, плі та, ла сы, тост, 
пот, гот, ар, сты мул.

Уз на га ро ды: ка лян дар «Не маў чы па-бе ла ру ску» вый г-
ра ла Эля Лі соў ская з На раў кі; кніж ку Дар’і Ваш ке віч «Ба-
ваў ня ная дзяў чын ка» — Маг да ле на Сар нац кая з Бель-
ска-Пад ляш ска га; кніж ку Свэ на Нур д к ві ста «Ка ляд ная 
ка ша» — Якуб Авяр чук з Арэш ка ва; кніж ку Воль гі Га пе-
е вай «Смач ны суп» — Па вел Жда нук з НШ свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку; ве ла сі пед ныя мар ш ру ты ў рэ гі ё-
не Бе ла веж скай пуш чы — Ан на Кен дысь з ПШ № 1 у Гай-
наў цы; «Бе ла ру скую ма ля ван ку» — Мая Та па лян ская з 
Нар вы; кніж ку «Да вед нік ама та ра Бе ла веж скай пуш чы» 
— Юлія Ба ле ста з Бель ска-Пад ляш ска га; ку бак «Бе ла ру скі 
сім вал зям лі» — Аліў ка Жэп ко з Нар вы. Він шу ем!

Да ра гія сяб ры! На блі жа ец-
ца 25 Са ка ві ка — Свя та Во лі, 
дзень, які ад зна ча юць ты ся чы 
бе ла ру саў у цэ лым све це. У нас, 
на Пад ляш шы ўка ра ні ла ся тра-
ды цыя свят ка ван ня. Пра свя та 
га во рым на ўро ках бе ла ру скай 
мо вы і на школь ных лі ней ках, 
у сям’і і на ма стац кіх ме ра пры-
ем ствах.

Каб год на і твор ча ад зна чыць 
со тую га да ві ну аб вяш чэн ня Бе-
ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі 
ў 1918 го дзе, мы пры ду ма лі для 
вас свя точ ны кон курс. Ва шай 
за да чай бу дзе на пі саць твор на 
тэ му:

МОЙ ГЕ РОЙ 
— БЕ ЛА РУС!

Па ду ма е це — хто та кі мо жа 
стаць ва шым ге ро ем?

Пе рад ва мі шы ро кі вы бар і не-
аб ме жа ва ныя маг чы мас ці:

— ва шым ге ро ем мо жа стаць 
та та, брат, ма ма, ся стра, дзед, 
цё ця, ба бу ля ці ін шы сва як або 
лю бы зна ё мы...

— на стаў нік, ма стац кі ін ст-
рук тар, апя кун пра ек та...

— гі ста рыч ны пер са наж, пісь-
мен нік, гра мад скі дзе яч, жур на-
ліст, ма стак...

— ваш лю бі мы лі та ра тур ны 
ге рой...

— ваш сяб ра або сім па тыя...
Кон кур с ныя пра цы мо жа це 

на пі саць у фор ме вер ша, апа вя-
дан ня або жур на ліс ц кіх жан раў 
— рэ пар та жа, фе лье то на, эсэ, 
ін тэр в’ю.

Мой ге рой — бе ла рус! 
Кон курс на 100-год дзе БНР

Пра цы бу дуць ацэ не ны ад-
мыс ло вай ка мі сі яй, якая наз-
на чыць су пер-фай ныя ўзна га-
ро ды — ве ла сі пед, бе ла ру скія 
кніж кі і CD з бе ла ру скай му зы-
кай, за пра шэн не на жур на лі-
сцка-ма стац кія май стар-кла сы 
Су стрэ чы «Зор кі».

Кон кур с ныя пра цы да сы лай-
це да 1 мая 2018 го да.

Кон курс прад ба ча ны для 
вуч няў па чат ко вых школ і гім-
на зій. Не ад к лад вай це за да чу, 
пач ні це ду маць, рых та вац ца 
і пі саць ужо сён ня.

Ган на Кан д ра цюк

Доў га 
я зі му ча ка ла...
Доў га я зі му ча ка ла,

Вы гля да ла дзень і ноч.

Дзе гэ ты снег?

Дзе той ма роз?

Па ды хо дзяць на шы свя ты...

Ду ма ла, бу дзе снег,

Дзед Ма роз на са нях пры е дзе,

Ел ка ў сне зе ста не нам.

Я ча ка ла і ча ка ла,

Гля дзе ла ў ак но.

А там усё чор на,

А там усё шэ ра, сум на.

Ад ной чы я ўста ла,

Ні дзе не гля джу.

Ся стра мя не клі ча:

На лы жы іду!

Паў лі на Ёд ла, 
бель ская «трой ка»

Першая злева Паўліна Ёдла

Stolik

Okop
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П
ад час тэ ат раль ных за пу стаў, 
якія 12 лю та га ар га ні за ваў 
Бель скі дом куль ту ры, пуб лі ку 
за ха пі лі ма лод шая і ста рэй шая 
аб ра да выя гру пы тэ ат раль на

га ка лек ты ву «Ан т ракт» і тэ атр се ні ё ра 
«Рэт ра», з які мі зай ма ец ца ды рэк тар БДК 
і за ад но тэ ат раль ны ін ст рук тар Аль ж бе та 
Фі ё нік. Паак цёр ску вы сту пі лі і за ці ка ві лі 
пуб лі ку так са ма дзет кі з не аб ра да вай гру
пы «Ан т рак та», з які мі з во се ні мі ну ла га го
да пра цуе ак цёр, рэ жы сёр і за раз так са ма 
тэ ат раль ны ін ст рук тар БДК Іа ан на Стэль
ма шукТроц. Ка лі мя ня ла ся сцэ ніч нае 
афар м лен не на сцэ не, чле ны тэ ат раль ных 

груп пе рад зас ло най зай маль на дэк ла ма
ва лі вер шы. Тэ ат раль ная су стрэ ча, якая 
бы ла пад вя дзен нем вы ні каў тэ ат раль най 
ра бо ты ў БДК на пра ця гу апош ня га го да, 
ад бы ва ла ся ў сы ра пус ны ты дзень, які на зы
ва ец ца так са ма мас ле ні цай. Усіх удзель ні
каў спат кан ня, ак цё раў і пуб лі ку, за пра сі лі 
на па ча сту нак.

Больш за двац цаць га доў з тэ ат раль
ным ка лек ты вам «Ан т ракт» зай ма ец ца 
Аль ж бе та Фі ё нік, якая яго зас ноў ва ла і да 
во се ні мі ну ла га го да ар га ні за ва ла пра
цу ка лек ты ву ў трох уз ро ста вых гру пах. 
«Ан т ракт» вель мі па спя хо ва прэ зен та ваў 
на род ныя аб ра ды «Вя сел ле», «Хрыс ці
ны», «Рэк ру ты», «Се на ко сы», «Жні во», 
«Ка ля да ван не», ці «Шчод ры ве чар». Ад нак 
хі ба най больш ра зоў тэ ат раль ны ка лек тыў 
вы сту піў з па ста ноў кай «Бе жан ства». Свой 
аб ра да вы рэ пер ту ар «Ан т ракт» прэ зен
та ваў у час аг ля даў «Бе ла ру скі аб рад на 
сцэ не», «Звяз да і ка ляд ка», якія ар га ні зуе 
БГКТ і аж но сем ра зоў зай маў пер шыя мес
цы ў Ва я вод скім аг ля дзе вя ско вых і аб ра да
вых тэ ат раў у Лом жы, па каз ва ю чы там бе
ла ру скі фаль к лор. З ве рас ня мі ну ла га го да 
Аль ж бе та Фі ё нік ста ла ды рэк та рам Бель
ска га до ма куль ту ры, але не ад мо ві ла ся 
зай мац ца з ма ла ды мі ак цё ра мі аб ра да вых 
груп «Ан т рак та» і ста рэй шы мі ак цё ра мі тэ
ат ра се ні ё ра «Рэт ра».

— Мы тут пад во дзім вы ні кі на шай дзей
нас ці на пра ця гу апош ня га го да і прэ зен
ту ем усе фор мы тэ ат раль най дзей нас ці 
«Ан т рак та» і «Рэт ра», — за я ві ла ды рэк тар 
БДК Аль ж бе та Фі ё нік.

Прэ зен та ван нем на шых аб ра даў і фаль
к ло ру зай ма ец ца ў Бель скуПад ляш скім 
так са ма Ан на Фі ё нік і яе Сту дыя фаль к ло
ру «Жэ мэр ва».

— Не каль кі асоб з «Ан т рак та» зай ма ец
ца і ў «Жэ мэр ве». Я прый ш ла па гля дзець 
іх вы сту пы, — за я ві ла Ан на Фі ё нік.

Дэк ла ма цыя з’яў ля ец ца важ най част
кай дзей нас ці «Ан т рак та» і тэ ат ра се ні ё ра 
«Рэт ра». Зай маль на пабе ла ру ску і на 
ін шых мо вах дэк ла ма ва лі ў час за пу стаў 
Ула дзімр Ве ся лоў скі і вуч ні бель ска га тэ
ат раль на га ка лек ты ву. Ад нак су стрэ ча 
па ча ла ся з зай маль на га ка ля да ван ня най
ма лод шых дзе так у фор ме аб ра да вай па
ста ноў кі. Прый шлі яны ка ля да ваць да сям’і 
ма ло га дзі ця ці. У аб ра да вай па ста ноў цы 
ўда ла вы сту пі лі так са ма чле ны тэ ат ра се ні
ё ра «Рэт ра» і ды рэк тар Аль ж бе та Фі ё нік. 
Яна ўдак лад ні ла, што з ка ля да ван нем «Ан т
ракт» і тэ атр Се ні ё ра «Рэт ра» вы сту пі лі на 
сцэ не ў пе ры яд свят ка ван ня Ра ства Хры
сто ва га. Паак цёр ску з па ста ноў кай Аг неш
кі Асец кай «Пан таф лі ска» вы сту пі лі дзет кі 
з ма лод шай гру пы «Ан т рак та», з якім зай
ма ец ца Іа ан на Стэль ма шукТроц.

— Я зай ма ю ся з ма лод шай гру пай 
«Ан т рак та» з лі ста па да мі ну ла га го да і пра

даў жаю пра цу, якую вя ла з гэ тай гру пай 
Аль ж бе та Фі ё нік. Мы гу ля ем у тэ атр, а дзет
кі ву чац ца, як іг раць на сцэ не. Ха ця бы ло 
ма ла ча су, ра шы ла ся я пад рых та ваць 
з дзет ка мі па ста ноў ку Аг неш кі Асец кай 
«Пан таф лі ска», у якой яны маг лі пра я віць 
свае ак цёр скія здоль нас ці і доб ра гу ляць. 
Сён ня бы ло прэм’ ер нае вы ступ лен не 
з «Пан таф лі скам» і лі чу яго ўда лым. Апош
нім ча сам вяр та ец ца мо да гу ляць у тэ атр 
і дзет кі ў Бель ску хо чуць спраў дзіць свае 
тэ ат раль ныя здоль нас ці. Тэ ат раль ная ак
тыў насць пен сі я не раў гэ та доб рая з’я ва, 
якая ўкла да ец ца ў рам кі агуль на га за ці каў
лен ня тэ ат рам, — ска за ла Іа ан на Стэль ма
шукТроц.

— Мы вы сту пі лі на сцэ не ў ро лі дзе так, 
якія пры е ха лі да сва ёй цё ці на ад па чы нак, 
а там ня ма ні тэ ле ві за ра, ні смар т фо на. Та
ды з пры мя нен нем ста рой воп рат кі, якую 
знай ш лі ў куф рах, ра ша ем ся зап рэ зен
та ваць апо вед, які па чу лі ад цё ці. Прэ зен
ту ю чы цё цін ра сказ, мы доб ра гу ля ем на 
сцэ не, — га ва ры лі вы ка наў цы спек так ля 
«Пан таф лі ска».

Тэ атр се ні ё ра «Рэт ра» вы сту піў з па ста
ноў кай, да якой сцэ на рый на пі са ла Аль ж
бе та Фі ё нік.

— Па дзеі ад бы ва юц ца ў ва го не. Сцэ на
рый да па ста ноў кі на пі са ла я на пад ста ве 
ма ты ваў з не каль кіх ра ска заў Ан то на Чэ
ха ва. З гэ тай па ста ноў кай тэ атр се ні ё ра 
«Рэт ра» вы сту пае ўжо ад ней ка га ча су. 
З не аб ра да вай гру пай «Ан т рак та» па спя
хо ва зай ма ец ца Іа ан на Стэль ма шукТроц. 
З ка лек ты ва мі зай ма ю ся на да лей і за ста ну
ся пры гэ тым, бо вель мі люб лю тэ ат раль
ную ак тыў насць, якой у БДК я прыс вя ці ла 
больш за двац цаць га доў, — ска за ла Аль ж
бе та Фі ё нік.

У кан цэр т най за ле БДК саб ра ла ся мно
га лю дзей, част ка якіх спе цы яль на прый
ш ла па гля дзець но вую па ста ноў ку «Рэк
ру ты». Та кое аб ра да вае прад стаў лен не 
па каз ва ла ся пер шай гру пай «Ан т рак та» 
дзе сяць га доў та му. Та ды ад ну з га лоў ных 
ро ляў вы кон ва ла Юлі ян на До раш, якая не
каль кі га доў паз ней, ужо як пра фе сій ная 

ак цёр ка, вы сту па ла на бель скай сцэ не 
ў ду э це з Іа ан най Троц. Ця пер га лоў ныя 
ро лі ў «Рэк ру тах» вы кон ва лі Мак сім Фі ё нік 
і Інэ са Га по нюк.

— Я яш чэ па мя таю, як па каз ва лі ся на 
сцэ не пер шыя «Рэк ру ты». Та ды бы ло мне 
мо жа га доў ча ты ры і я яш чэ ма ла што 
ра зу меў з гэ та га прад стаў лен ня. На ват ця
пер ду маў, што рэк ру таў бра лі ў цар скую 
ар мію мо жа на га доў два нац цаць. Да ве даў
ся, што ка лі рэк ру ты пра жы лі вой ны, то 
вяр та лі ся да моў толь кі пас ля двац ца ці пя ці 
га доў служ бы. Ад нак яш чэ і ў та кім уз рос
це жа ні лі ся і вы хоў ва лі дзе так. Мне трэ ба 
бы ло ўва со біц ца ў лёс та ко га хлоп ца, ха ця 
гэ та ўсё за раз скла да на ўя віць. Ад нак я на 
сцэ не ад чуў ат мас фе ру скла да на га жыц
ця хлоп ца з вё скі, яко га бра лі ў рэк ру ты 
і ў яко га до ма аста ва ла ся ка ха ная дзяў чы
на, — ска заў здоль ны ак цёр Мак сім Фі ё нік, 
які ра ней уда ла вы сту паў у ін шых тэ ат раль
ных па ста ноў ках і мна гак рат на пе ра ма гаў 
на дэк ла ма тар скіх кон кур сах, у тым лі ку на 
«Род ным сло ве».

Мак сім, Ілья і Та і са — дзе ці ды рэк тар 
Аль ж бе ты Фі ё нік. Усе яны ўме ла зап рэ зен
та ва лі ся пад час за пу стаў у па ста ноў ках 
«Ан т рак та».

— Я ста ра ла ся на сцэ не ад чуць тое, 
што ад чу вае дзяў чы на, ка лі за бі ра юць 
яе ка ха на га хлоп ца ў рэк ру ты. Пад час 
вы сту пу па я віў ся ў мя не вя лі кі сму так зза 
раз лу кі з хлоп цам, яко га вы сы ла лі ў ар мію 
на мно гія га ды, — за я ві ла Інэ са Га по нюк, 
якая асаб лі ва доб ра ад чу вае ся бе на сцэ
не ў аб ра да вых па ста ноў ках. Яна ўме ла 
вы сту пае ў тэ ат раль ным ка лек ты ве «Ан т
ракт» і зай маль на спя вае ў сту дзі вод скай 
«Жэ мэр ве», у якой вы сту па юць так са ма 
яе сяб ры па «Ан т рак це» Мак сім Фі ё нік, Ур
шу ля Алек сяк і Да нель Саў чук (уме ла іг раў 
вой та ў «Рэк ру тах»). Астат ні пры яз джае на 
рэ пе ты цыі «Ан т рак та» і «Жэ мэр вы» аж но 
з Ві лі на ва Мель ніц кай гмі ны Ся мя тыц ка га 
па ве та.

— Я люб лю на шы аб ра ды, бе ла ру скую 
куль ту ру і мне важ ныя вы сту пы са сва і мі 
пес ня мі і тан ца мі, — ска заў Да нель Саў чук.

— Паў лі на Ня мый ская вель мі эма цый на 
вы сту пі ла на сцэ не ў ро лі ма ці рэк ру та і ка
лі яго блас ла ві ла на вы езд у ар мію, то скла
да на бы ло ёй стры маць слё зы і са праў ды 
рас п ла ка ла ся на сцэ не.

— На сцэ не я ад чу ла ат мас фе ру, ка лі 
ма ма ад п раў ляе сы на на доў гую па быў ку 
ў вой ска. Не маг ла я стры маць слёз і рас
па ла ка ла ся. Вель мі эма цый на мы ан га жа
ва лі ся, ка лі ця пер упер шы ню вы сту пі лі 
з па ста ноў кай «Рэк ру ты» пе рад бель скай 
пуб лі кай, — за я ві ла Паў лі на Ня мый ская, 
якая, так як і мно гія ўдзель ні кі ста рэй шай 
аб ра да вай гру пы «Ан т рак та», з’яў ля ец ца 
ву ча ні цай Бель ска га бел лі цэя.

З раз мо вы з удзель ні ка мі ма лод шай гру
пы «Ан т рак та» ака за ла ся, што ў ёй вы сту
па юць пе ра важ на вуч ні бель скай «трой кі». 
Аляк сан д ра Зін ке віч, Мал га жа та Мац ке віч, 
Ган на Фі лі пюк і Уля Алек сяк, якія ўда ла 
іг ра лі сяб ро вак ма ла до га рэк ру та, за я ві лі, 
што не каль кі дзён на зад аб ра да вая гру па 
«Ан т рак та» вы сту пі ла ў Ва я вод скім аг ля
дзе вя ско вых і аб ра да вых тэ ат раў у Лом
жы і чар го вы раз за ня ла пер шае мес ца. 
На гэ ты раз «Ан т ракт» вы сту піў у Лом жы 
з аб ра дам «Вы езд ма ла дой да шлю бу», 
з якім прэ зен та ваў ся апош нім ча сам пе
рад пуб лі кай, по бач па ста ноў кі «Дзён нік 
Ве ры». Пад час прэм’ ер най прэ зен та цыі 
«Рэк ру таў» уда ла вы сту пі лі так са ма чле ны 
тэ ат ра «Рэт ра».

— Мы па трэб ныя для «Ан т рак та», бо 
іг ра ем ро лі ста рэй шых пер са на жаў. Хо чац
ца вы сту паць у па ста ноў ках тэ ат ра се ні ё
ра «Рэт ра» і хо чац ца так са ма дэк ла ма ваць 
пабе ла ру ску, а ня хай пуб лі ка ацэнь вае 
на шы ўме лас ці, — га ва рыў Ула дзі мір Ве
ся лоў скі з тэ ат ра «Рэт ра», са ства раль нік 
хо ру «Ва сі лёч кі», ак тыў ны яго член і адзін 
з га лоў ных ге ро яў аб ра да вай гру пы «Ва сі
лёч каў».

— На ша тэ ат раль ная ін ст рук тар Аль ж
бе та Фі ё нік, а за раз ды рэк тар Бель ска га 
до ма куль ту ры, ад ас ноў на ву чы ла нас 
як пра віль на трэ ба га ва рыць і ха дзіць па 
сцэ не, як пе ра да ваць эмо цыі ге ро яў па
ста но вак. Яна ву чыць нас так са ма пра віль
на му дэк ла ма ван ню. Ве ды і ўме лас ці, якія 
зда бы ва ем на сцэ не, вы сту па ю чы ў тэ ат ры 
«Рэт ра», мы вы ка ры стоў ва ем у аб ра да вай 
гру пе хо ру «Ва сі лёч кі», — ска за ла кі раў нік 
«Ва сі лёч каў» і член тэ ат ра «Рэт ра» Ні на 
Бя лец кая.

У тэ ат раль най гру пе Іа ан ны Стэль ма
шукТроц вы лу чаў ся Мі ко ла Троц. Ра зам 
з сяст рой Ме ла ні яй вы сту паў ён у філь ме 
Юрыя Ка лі ны «Бе жан цы. 19151922», аб 
чым за я ві лі яго баць кі Маг да лі на і Марк 
Троц. Па раз маў ляў я яш чэ з Мар ты най 
Ге раз, якая ўда ла іг ра ла ў «Пан таф лі ску» 
і Га ле най Ка тэль чук, што зай маль на дэк
ла ма ва ла пабе ла ру ску. Ска за лі яны, што 
за нят кі з Аль ж бе тай Фі ё нік і Іа ан най Троц 
вель мі ці ка выя. Вы сту пы ма ла дых і ста рэй
шых ак цё раў доб ра ўспры ня ла так са ма 
пуб лі ка. Ды рэк тар БДК Аль ж бе та Фі ё нік 
па дзя ка ва ла ўсім ак цё рам за доб рую іг ру 
на сцэ не, уру ча ла га на ро выя гра ма ты 
і па да рун кі, а асаб лі ва па дзя ка ва ла но вай 
тэ ат раль най ін ст рук тар цы Іа ан не Стэль ма
шукТроц. Са ма ды рэк тар Аль ж бе та Фі ё нік 
за тэ ат раль ную пра цу ат ры ма ла ад мыс ло
вы па да ру нак, які ўру чы ла ёй кі раў нік па 
спра вах ма стац кай аду ка цыі БДК Ма рыя 
Ба бу ле віч. Па коль кі су стрэ ча ад бы ва ла ся 
ў сы ра пус ны ты дзень, усіх вы сту поў цаў 
і пуб лі ку за пра сі лі на па ча сту нак.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Тэ ат раль ныя за пу сты 

ў БДК 
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— Што так бліз ка дзвя рэй се лі? — пы
та ю ся ў Яна Фе дзю ке ві ча, на стаў ні ка
пен сі я не ра з Га рад ка, які доў гія га ды 
ды рэк тар ства ваў шко ле ў Баб роў ні ках, 
што збо ку за сеў за доў гім, паў к руг лым 
ста лом у кан фе рэн цый най за ле 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. Саб ра ла ся 
поў ная за ла ўдзель ні каў кон кур су «Кож
ны пі саць мо жа», ар га ні за ва на га Га ра
доц кай гмі най, які праз га ды стаў пап раў
дзе агуль на поль скім.

— А, гэ та та му, што ка лі на пі саў я кеп
скі верш, дык хут чэй уця ку! — смя ец ца 
па жы лы аў тар перш за ўсё са ты рыч ных 
тво раў. — А та кі верш мо жа кра нуць за 
жы вое, ха ця для сме ху ён на пі са ны.

А ў спа да ра Фе дзю ке ві ча ёсць і вост рыя 
па лі тыч ныя вер шы, але пра іх га ва рыць 
не бу дзем! А па куль пач нец ца лі та ра тур
ны кон курс у дзень свя то га Ва лян ці на, 
у за поў не най з бе ра га мі за ле — го ман 
як на рын ку. Поў на тут сяб роў і са міх па
э таў, а рэй во дзяць «Але Баб кі» са Слу
чан кі, Ва лілДва ра, што пры бы лі сю ды 
са сва ёй па эт кай і ма та цык ліст кай ба бу
ляй ужо Аняй Са доў скай. У Ані — но выя 
вер шы, а най больш сён ня пра ка хан не 
— пра лю боў да свай го фай на га му жа, 
які так са ма пры сут ні чае на свя це. А ёсць 
тут так са ма і най ма лод шае па ка лен не — 
уну чак Мі ка лай спа да ры ні Крыс ці ны Кан
д ру сік з Га рад ка бу дзе пад трым лі ваць ёй 
сшы так, ка лі бу дзе чы таць за пі са нае ў ім 
сваё пе ра мож нае вя сё лае і сап раў д нае 
апа вя дан не пабе ла ру ску. За ла ўпры го
жа ная як і на ле жыць у дзень за ка ха ных, 
у сэр цы і квет кі, але са мыя пры го жыя тут 
квя ці ста та ле на ві тыя ўдзель ні кі, роз на
га ўзро сту і во пы ту, так сам жыц цё ва га. 
Ві даць доб рую гру пу з До му апе кі ў Ялоў
цы, якая зноў да лу чы ла ся да кон кур су 
са сва і мі тэк ста мі і вы сту піць сён ня 
памай стэр ску са сва і мі тво ра мі пе рад 
пуб лі кай...

— Ня ма ў нас ні ко га хто пра йграў, — ад
зна чыў ды рэк тар ГЦК Юр ка Астап чук. 
— Усе хто рас крыў свае ста лы, ку ды 
пі са лі не ка то рыя свае тво ры, і дас лаў 
свае тэк сты на аг ляд, ужо ў вый г ры шы. 
Спа дзя ю ся, што ў на ступ ныя га ды па вя
лі чыц ца яш чэ гру па тых, хто ад ва жыц ца 
па ка заць свае най г лы бей сха ва ныя і ўжо 
вы ка за ныя сло вы.

— У адзі нац ца тым вы пу ску кон кур су 
«Кож ны пі саць мо жа» пры ня ло ўдзел 
больш удзель ні каў, чым у мі ну лым, 
юбі лей ным вы пу ску, — ка жа Да ро та 
Суль жык, стар шы ня жу ры. — Кон курс 
раз ві ва ец ца, мае сваю ста біль ную тра
ды цыю, дык трэ ба яго пра цяг ваць. Ёсць 
ка му пі саць, бо як ска заў ка лісь Адам Ся
мен чык з Га рад ка, пісь мен нік, які ця пер 
пра жы вае ў Лон да не, на Га ра доч чы не 
заў сё ды бы ло і ёсць шмат пі шу чых асоб 
— «вя лі кая шчыль насць на квад рат ны 
метр», ка лі б іх па лі чыць. І хі ба гэ та праў
да. Кон курс гэ та да каз вае. На сё лет ні 
кон курс прыс ла ла свае тэк сты ва сям
нац цаць асоб. Ба чыц ца рост лі ку ўдзель
ні каў ся род да рос лых асоб. На жаль, 
менш дзя цей ад ва жы ла ся прыс лаць 

свае тэк сты, ха ця ве да ем, што пі шуць 
і ма юць што па ка заць. Па ста ра ем ся над 
гэ тым пап ра ца ваць. Сё ле та толь кі ад на 
ву ча ні ца сё ма га кла са па спе ла дас лаць 
свой тэкст. За тое што раз больш пі шуць 
да рос лыя, спе лыя асо бы. Ёсць аў та ры, 
якія да сы ла юць свае тэк сты ад па чат ку 
кон кур су, ёсць та кія, што ад мі ну ла га го
да. Зноў аз ваў ся спа дар Зя нон Свян т коў
скі, які свае тэк сты дру куе ў «Па ран ным 
кур’ е ры». Па ні Га ле на Да нік прыс ла ла 
свае тво ры пер шы раз. «Гэ та праз сы
на — ён мя не так urzą dził!» — Спа дар 
Ры гор Ці ун чык — «но вая све жая кроў» 
ся род га ра доц кіх па э таў. Це шым ся, што 

За ла тыя пё ры 
ў Га рад ку

зноў да лу чы лі ся да нас твор цы з Ялоў кі 
ў Мі ха лоў скай гмі не — прыс ла лі свае 
тэк сты і гра ма дой пры е ха лі на свя та. Це
шым ся, што кон курс перак ро чыў ме жы 
Га ра доц кай гмі ны. Ёсць аў та ры з Кра ка
ва, з Лап, з Вар ша вы, з Ве лі шэ ва. Ёсць 
асо бы, якія ўво гу ле не ма юць да чы нен ня 
да на шай гмі ны, пра кон курс да ве да лі ся 
з ін тэр нэ ту. За дум ва лі ся мы на ват, ці не 
аха піць у на шым кон кур се толь кі жы ха
роў на шай гмі ны, та му што яго за да чай 
з’яў ляц ца пра соў ван не і пад трым ка на
шых, мяс цо вых твор цаў ці ро дам ад нас 
ці пасу сед ску... У на ступ ным го дзе вы лу
чым так са ма дзве ка тэ го рыі — тво ры на

пі са ныя паполь ску і пабе ла ру ску ды на 
мяс цо вай га вор цы. Вар та пі саць так са ма 
про зу. Тво ры бу дуць дру ка вац ца ў «Га
ра доц кіх на ві нах». Вер шаў у кон кур се 
заў сё ды больш, але прый ш ло так са ма 
шмат апа вя дан няў, ка ра цей шых і даў
жэй шых. Вар та пі саць. Та ды ча ла век 
вы яў ляе сваю ўраж лі васць, за дум ва ец ца 
над тым, што на во кал, што ў са мім ча ла
ве ку, у яго нут ры. Вар та гэ та ўваб раць 
у сло вы, а пас ля па ка заць яго ін шым. 
Уз ро вень тэк стаў сё ле та быў вель мі 
вы со кі. Жу ры ат ры ма ла тоў стыя пап кі 
з тво ра мі. Бы ло над чым раз ва жаць, 
чы таць ці ка вае і пры го жае. Уз на га ро ды 
(для лаў рэ а таў пё рыаў та руч кі «Пар кер» 
і ін шыя прэ зен ты) фун да ва лі Га ра доц кі 
цэнтр куль ту ры і Та ва ры ства сяб роў Га
ра доц кай зям лі, якое рых туе да дру ку 
дру гі збор нік тво раў га ра доц кіх аў та раў 
«Жыц цём пі са нае». У но вым то ме апы
нуц ца, ап ра ча тво раў не за быў ных Ні ны 
Цы ва нюк, Ка сту ся Каз лоў ска га і На дзі 
Ду дзік так са ма вер шы і про за лаў рэ а таў 
кон кур су «Кож ны пі саць мо жа».

Пер шае мес ца зда быў твор Крыс ці ны 
Кан д ру сік на бе ла ру скай мо ве «Яз да на 
свін ні», за баў ная сап раў д ная гі сто рыя 
мі ну ла га, на пі са ная памай стэр ску, з гу
ма рам і ды на міч нас цю. Дру гі лаў рэ ат 
— Дар’ юш Жу коў скі, га рад ча нін з ро ду, 
ані ма тар куль ту ры з Ве лі шэ ва, «най
боль шы мяс цо вы пат ры ёт», які на пі саў 
верш «Мая поль скару ская Ма ці». Трэ ці 
лаў рэ ат — Янук Гры цук з Га рад ка за 
верш «Marsz nie us ta ją cy». Янук Гры цук, 
вя до мы са ты рык, ства рае най больш 
«па лі тыч ных» вер шаў, у якіх ка мен ці руе 
рэ ча іс насць. Жу ры прыз на чы ла не каль
кі спе цы яль ных вы лу чэн няў — Мар ку 
Шчар бін ска му з Кра ка ва, Яну Кар по ві чу 
з Га рад ка за апа вя дан не «Заб лу дзіў», 
Ана то лю Па рэм б ска му са Стан цыі Ва лі
лы за верш «Ча ла ве кам будзь», Га ле не 
Да нік з Га рад ка за верш «Гі сто рыя» 
(дэ бют) і Яну Фе дзю ке ві чу з Га рад ка за 
верш «Слаў ны Га ра док». Вы лу ча ны: 
Зя нон Свян т коў скі з Га рад ка, Ан на Са
доў ская з Ва лілДва ра, Кры сты на Саў ка 
з Ялоў кі (ро дам з Лу кі), Гу стаў Міш таль 
з Ме ляш коў, Бар ба ра Ла пін ская з Лап, 
Га лі на Бжа зоў ская з Га рад ка, Ан на Ко
кат з Пшэзь ме ро ва, Та маш Ба ра ноў скі 
з Ялоў кі. Усе пры сут ныя аў та ры пра чы та
лі пе рад пуб лі кай свае вер шы. Вя лі кае 
ўра жан не вык лі ка ла ўраж лі вая дэк ла ма
цыя доў га га вер ша пра за топ ле ную Лу ку 
Хрыс ці ны Саў кі і вер ша Та ма ша Ба ра ноў
ска га з ДГА ў Ялоў цы, вы дат на га ак цё ра 
і аў та ра. Тво ры пра ка хан не (гэ та ж пад 
Дзень за ка ха ных!) шоў мен кі Ган кіРыф
ма ван кі (Ан ны Са доў скай) з Ва лілДва ра 
і спеў Ян кі Кар по ві ча пад гі та ру за кон чыў 
лі та ра тур ны ве чар у Га рад ку ма роз ным, 
але з цёп лы мі сэр ца мі і сло ва мі.

vТэкст і фота Мі ра ЛУК ША

Га ра док
Я ўжо даў но не ба чыў скры па ча на на шым да ху.
(Я заў ж ды за да ваў ся пы тан нем, як ён ту ды ўзбі раў ся).
Ка лісь раз маў ля лі мы ча ста,
Я па ды маў ся па лес ві цы на га рыш ча,
Праз ак но ба чыў больш.
Ён быў ужо там,
Рас па вя даў мне пра свае праб ле мы з дзець мі,
Што сям’я — най вы шэй шая каш тоў насць і гэ та яна ства рае тра ды цыю.
Я рас па вя даў яму пра свае дзі ця чыя праб ле мы.
Ця пер я ха цеў спы таць яго,
Ці Цэй т ла і Мо тал даб ра лі ся ў Вар ша ву?
Ці Ха ва і Федзь ка — у Кра ка ве,
Ці Шпрын ца і Біл ка апы ну лі ся ў Аме ры цы?
Як ад чу вае ся бе жон ка Гол да?
Ці док тар Леў Цу кер ман пра пі саў ёй неш та на паз ва ноч нік?
(Цу кер ман доб ры ле кар!)
Ці ап тэ кар Шук ля пэр меў гэ тыя ле кі?
Ці Эб ш тайн доб ра на ву чыў дзя цей габ рэй скай мо ве?
Ці Ёсэф Аб ра міц кі зра біў пры го жыя фа та гра фіі для паш пар та?
А хто па шыў вам адзен не на да ро гу — Фі дэль ці Гар бер?
А абу так Ед ва ха ці не ціс нуў?
А га дзін нік Фай н зі бер га пра цуе да сён ня?
Ці па мя та е це апош ні спек такль «Мі рэ лэ Эф рос»,
Дзе іг ра лі ак цё ры: Ша са на, Шэ мэн, Чы жыц кі, Ва лін ская, Раф і ін шыя?
Як бы ло на вя сел лі Лю бы Януш ке віч і Мо та ля Мо рай на?
Заў т ра ўзбя ру ся на дах гэ та га до ма,
Ся ду ля цёп ла га, па бе ле на га ко мі на
І зай г раю на скрып цы ўсім вам:
«То сві та нак, то змрок,
То сві та нак, то змрок
І ўжо столь кі зім і лет
Неш та на ра джа ец ца і неш та мі нае
Ды за ста нец ца ад нас след».

Дар’ юш ЖУ КОЎ СКІ
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

27 лютага — 130 гадоў 
з дня нараджэння 

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

Яфіма Бялевіча
Дзе яч бе ла ру ска га на цы я наль на га ру

ху, мі ністр юсты цыі і фі нан саў ура да БНР 
Яфім Бя ле віч на ра дзіў ся 27 лю та га 1888 г. 
у Мін ску. Па чат ко вую аду ка цыю ат ры маў 
у мін скай гім на зіі, з якой быў у 1907 г. вык
лю ча ны за ўдзел у вуч нёў скіх пра тэ стах. 
Та ды не ўда ло ся паз бег нуць і арыш ту. Неў
за ба ве Яфім Бя ле віч быў выз ва ле ны, гім
на зію скон чыў паз ней эк стэр нам. Пас ля 
гэ та га па сту піў на юры дыч ны фа куль тэт 
Пе цяр бур г ска га ўні вер сі тэ та, які скон чыў 
у 1912 го дзе.

З на ды хо дам Пер шай су свет най вай ны 
Яфім Бя ле віч быў прыз ва ны ў вой ска, ва я
ваў на фрон це ў чы не пра пар ш чы ка, а пас
ля штабска пі та на. У гэ ты час ад бы ва ец ца 
фар ма ван не на цы я наль на га све та пог ля ду 
асо бы. У 1917 г. Бя ле віч ад бе ла ру саўвай
скоў цаў быў аб ра ны дэ ле га там Пер ша га 
Усе бе ла ру ска га кан г рэ са, які ад быў ся 
ў снеж ні. Пас ля аб вяш чэн ня Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі Бя ле віч зай маў па
са ду мі ніст ра юсты цыі і фі нан саў у На род
ным Сак ра та ры я це — пер шым ура дзе аб
веш ча най дзяр жа вы. У вы ні ку па лі тыч ных 
ра зы хо джан няў ва ўра дзе зы шоў у ад стаў
ку. У чэр ве ні 1918 г. для ўрэ гу ля ван ня бе
жан ска га пы тан ня на кі роў ваў ся ў Пет раг
рад, Маск ву, Ві цебск і Сма ленск. Пас ля 
стаў дып ла ма тыч ным прад стаў ні ком ура да 
БНР у Кі е ве, Адэ се, Бер лі не. У 1919 г. 
арыш та ва ны та га час най поль скай ула дай, 
але здо леў збег чы зпад вар ты. У гэ ты час 
Яфім Бя ле віч ві да воч на „па хіс нуў ся” уле ва 
— ён стаў сяб рам пар тыі са цы я лі стаўфе
дэ ра лі стаў, паз ней — Бе ла ру скай пар тыі 
са цы я лі стаўрэ ва лю цы я не раў. З апош няй 
ён вый шаў у жніў ні 1920 г. зза ад мо вы 
яе лі да раў пад пі саць Дэк ла ра цыю пра аб
вяш чэн не не за леж нас ці БССР. Да лей два 
га ды слу жыў у Го ме лі ў чы гу нач ных част
ках Чыр во най Ар міі. Ад нак са ве ты не да ра

ва лі Бя ле ві чу яго ўдзе лу ў ства рэн ні БНР 
і ў каст рыч ні ку 1920 го да ён быў арыш та
ва ны асо бым ад дзе лам За ход ня га фрон ту 
па „па даз рэн ні ў кон т р рэ ва лю цый най дзей
нас ці”. Праз шэсць ме ся цаў выз ва ле ны. 
Да лей пра ца ваў у сі стэ ме фі нан саў, ця гам 
19251930 гг. зай маў па са ду ўпаў на ва жа
на га На род на га ка мі са ры я та фі нан саў 
БССР, яш чэ паз ней быў на пра цы ў Бе ла
ру скім швей ным ад дзя лен ні Вы шэй ша га 
са ве та на род най гас па дар кі.

Ста лін скія рэ прэ сіі не маг лі аб мі нуць 
асо бу з мі ну лым бэ нэ э раў ска га дзе я ча. 
У са ка ві ку 1932 г. Яфім Бя ле віч быў арыш
та ва ны і за су джа ны да пя ці га доў зня во
лен ня ў са вец кім кан ц ла ге ры. Эта па ва ны 
ў Свір скі кан ц ла гер НКВД Ле нін г рад скай 
воб лас ці. Ужо там праз ча ты ры га ды быў 
узя ты пад вар ту. Ле нін г рад скім су дом за
су джа ны яш чэ да 5 га доў зня во лен ня і 5 
га доў паз баў лен ня пра воў. Доў гі час бы ло 
не вя до ма, дзе і ка лі за гі нуў Яфім Бя ле віч. 
Ка лі ад чы ні лі ся ар хі вы, дас лед чы кі ўста на
ві лі, што за гі нуў ён у Ма га дан скім кан ц ла ге
ры 13 снеж ня 1942 г. Праз да во лі знач ны 
час паз ней быў па пер шым пры су дзе рэ а
бі лі та ва ны ў 1963 г. прэ зі ды у мам Мін ска га 
аб лас но га су да, а па дру гім — пра ку ра ту
рай Ра сей скай фе дэ ра цыі ў 1992 го дзе.

Лёс Яфі ма Бя ле ві ча склаў ся не зу сім 
ты по ва ся род ай цоў БНР. Ад ны з іх па ста
на ві лі і пас пе лі з’е хаць на эміг ра цыю, пап
ра ца ва лі плён на там на бе ла ру скую спра
ву, ін шыя — ад ра зу бы лі выз на ча ныя як 
„во ра гі на ро да” і за гі ну лі. Цяж ка ска заць, 
ці Яфім Бя ле віч са праў ды шчы ра па ве рыў 
са вец кай ула дзе, ці спра ба ваў ней кім чы
нам пры ста са вац ца да яе, але шан цаў вы
жыць у той сі стэ ме ў яго не бы ло.

vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
На фо та Яфім Бя ле віч у дру гім ра дзе спра ва

У ад ным з па пя рэд нім ну ма роў „Ні ва” пі
са ла пра пры ват ны тэ атр у Бе ла ру сі, які мае 
наз ву „За ха ран ка Артгруп” і сва ёй твор
час цю пра па ган дуе шля хец кія тра ды цыі. 
Праў да, ад ны мі тэ ат раль ны мі па ста ноў ка мі 
дзей насць ама та раў шля хец кай даў ні ны 
бе ла ру саў не аб мя жоў ва ец ца. Свед чан нем 
гэ та му сайт у ін тэр нэ це „Шля хец кая спад чы
на Бе ла ру сі”. Мес ціц ца ён па ад ра се http://
pro ject.szlach tycz.by і лі чыц ца куль тур на
аду ка цый ным пра ек там.

„Ас но вай пра ек та ста лі нап ра цоў кі ў рэ
чыш чы вы ву чэн ня і ад ра джэн ня ста ра даў
няй бе ла ру скай шля хец кай куль ту ры і за хап
лен не ёю ама та ра мі з твор ча га аб’ яд нан ня 
„Шля хец кі тэ атр «За ха ран ка Артгруп»”. За 
час іс на ван ня артгру пы мы на за па сі лі да
стат ко ва гі ста рыч ных і куль тур ных зда быт
каў, каб мож на бы ло на іх ас но ве за хап ляль
на, ці ка ва і знеш не зу сім не ака дэ міч на рас
па вес ці ці каў ным — і дзет кам, і да рос лым 
— пра са мае леп шае з та го, што па кі ну ла 
нам у спад ка ем ства ары стак ра тыч ная мі нуў
ш чы на на шай зям лі. У пэў ны мо мант ста ла 
зра зу ме ла, што мы ма ем та кі куль тур на
аду ка цый ны пра дукт, з якім мож на ру шыць 
на суст рач лю бой аў ды то рыі, каб з ад на го 
бо ку да па маг чы лю дзям ня сум на пра вес ці 
час, а з дру го га — ра ска заць і па ка заць тое 
з на шай гі сто рыі, пра што, на жаль, па куль 
што ма ла дзе мож на па чуць, а тым бо лей 
уба чыць на свае во чы”, — рас па вя да ец ца 
на га лоў най ста рон цы сай та. Ама та ры даў ні
ны ра зам са сва і мі ад на дум ца мі, які мі вы сту
па юць На цы я наль ны гі ста рыч ны му зей Бе
ла ру сі і ту ры стыч ная кам па нія „Бью цітур”, 
лі чаць, што бе ла ру сам трэ ба да во дзіць — 
яны наш чад кі не толь кі ней кіх ся лян, але ж 
і шлях ты.

Ка лі пра ект быў за пуш ча ны ў маі 2016 

го да, то пра яго рас па вя лі шмат лі кія бе ла ру
скія ме дыя. „Гэ ты пра ект па ві нен абу дзіць 
са ма свя до масць бе ла ру саў, па ка заць ім, 
што ў нас вель мі ба га тыя тра ды цыі, вель мі 
ці ка выя тра ды цыі, які мі мы мо жам га на рыц
ца, якія трэ ба раз ві ваць і пра якія трэ ба па мя
таць”, — ка за ла ў ка мен та рыі Ра дыё Ра цыя 
вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік На цы я наль на
га гі ста рыч на га му зея Дар’я Аст ра га ло вая.

Пас ля амаль двух га дах цяж ка ска заць, ці 
абу дзіў пра ект са ма свя до масць бе ла ру саў. 
Ра зам з тым, доб ра, што па куль ён яш чэ жы
вы і пры но сіць бе ла ру скай спра ве ней кую 
ка рысць. Так, на ста рон цы „Га ле рэя” рэ а лі
за та ры пра ек та рас па вя да юць у ві дэ а сю жэ
тах і пад бор ках фо таз дым каў пра тое, што 
яны ра бі лі за гэ ты час. У руб ры цы „Кніж ная 
па лі ца” на вед валь ні кам пра па ну юц ца ма
тэ ры я лы, да тыч ныя вы ву чэн ня шля хец кай 
тэ мы, якія мож на па чы таць, не па кі да ю чы 
пра ек та.

На жаль, ак ра мя вы шэй з га да най „Га ле
рэі” ад са чыць дзей насць у ме жах пра ек та 
на сай це „Шля хец кай спад чы ны Бе ла ру сі” 
не маг чы ма, бо та кой спра ваз да чы там ня
ма. Ста рон ка „Прэсрэ ліз”, дзе, зда ец ца, 
па він ны быць ней кія рас по вя ды аб прай шоў
шых ак цы ях, пу стая з мо ман ту яе ства рэн
ня. Шка да, што рас п ра цоў ш чы кі пра ек та 
так няд бай на па ста ві лі ся да пра мо цыі сва ёй 
да во лі ка рыс най дзей нас ці.

Неш та большменш уцям нае ад нос на 
гэ тай дзей нас ці мы мо жам па ба чыць на ста
рон цы „На шы ак цыі”. Праў да, там хо дзіць 
не пра тое, што ўжо прай ш ло, а зноў пра 
пра па но вы. Яны ты чац ца раз на стай ных эк
скур сій, якія на ладж ва юц ца ра зам з ту ры
стыч най кам па ні яй, а так са ма ўлас ных тэ ма
тыч ных вы ступ лен няў „шля хец ка га тэ ат ра”.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Вуль каВы га ноў ская, што ў Ар лян скай 
гмі не, лі чы ла ся для кі нош ні каў ад ной 
з леп шых вё сак. А гэ та та му, што лю дзі 
хлы ну лі на кі на се ан сы быц цам му хі да лі
пуч кі. Не страш ны нам бы лі ні вес на вое 
раз вод дзе, ні зі мо выя мя це лі цы. Мы заў
ж ды на ма га лі ся даб рац ца ў ся ло на суст
рэ чу з сім па тыч ны мі і доб ра зыч лі вы мі 
жы ха ра мі. Кі на се ан сы дэ ман ст ра ва лі ся 
ў бу дын ку шко лы. Гля дзель ная за ла бы
ла не вя лі кая. Па суп раць па жар ных пра
ві лах бы ла яна за рэ гіст ра ва на на пяць
дзя сят пяць гле да чоў. На пры сут насць 
мы не скар дзі лі ся. Кож ны раз збі ра ла ся 
амаль нор ма гле да чоў, а на вя до мыя гі ты 
пры хо дзі ла іх нам но га больш.

У шко ле пра ца ва ла сем штат ных 
на стаў ні каў: Оля Кар пюк, Оля Іг на цюк, 
Ма ры ся Хрэн, На дзя Ша ты ло віч, Ні на Ва
сі леў ская, Ва ля Жмень ка і ад на ра зын ка 
муж чын ска га ро ду Гаў ры люк (імя не за
па мя та ла ся). Кі раў ніч кай бы ла мяс цо вая 
Оля Кар пюк. Жы ла яна з му жам Ян кам, 
вя до мым у на ва кол лі краў цом. Іг на цю кі, 
Оль га з Аляк сан д рам, яко га сяб ры клі ка
лі Са нем з Ды дуль, жы лі ў шко ле на пад
даш ку. Аляк сандр па пра фе сіі быў краў
цом, шыў шы кар ныя ка жу хі. Не ве даю 
ад куль Ма ры ся Хрэн вы хо дзі ла. У шко ле 
яна па ча ла пра ца ваць пер шай з дзяў чат 
і на ву ча ла му зы цы ды спе вам, цу доў на іг
ра ла на акар дэ о не. На дзя — мая зям ляч

ка, вы хо дзі ла зпад Ча ром хі. Ні на Ва сі
леў ская, ро дам з Вой ш каў, па ча ла пра цу 
ў Вуль цы ў 1964 го дзе, а Ва ля вы хо дзі ла 
з Вуль кі, што ка ля Ор лі. Усе ча ты ры бы
лі не за муж ні мі. Ства ра лі яны цу доў ны 
ва каль наму зыч ны квар тэт. Я з пер шых 
дзён пра фе сій най пра цы ў Ва я вод скім 
праў лен ні кі но па зна ёміў ся з во лян скі мі 
пры га жу ня мі. Злу ча ла нас пес ня. Шмат 
воль на га ча су мы пра во дзі лі ў школь най 
за ле і спя ва лі пад гу кі Ма ры сі на га гар мо
ні ка.

Доб рыя ад но сі ны ла дзіў я не толь кі 
з на стаў ні ка мі. Ма і мі сяб ра мі ста лі Са ня 
Іг на цюк і Ян ка Кар пюк, мяс цо вы сол тыс 
Аляк сандр Гаў ры люк, яко га што дзень 
клі ка лі Шур кам Фа мі чом. Яго ная жон ка, 
Воль га, вы хо дзі ла з Даб ры ва ды, но та бе
на з ро ду Сі да ру коў. У іх бы ло трое дзе
так: най ста рэй шы Мі ка лай быў му зы кан
там, за тым бы лі Ва ля і са мы ма лод шы 
Сла вік. Тут у час пра бы ван ня ў Вуль цы
Вы га ноў скай я знай шоў сваю пры стань, 
пры хо дзіў на абе ды і нач лег. Кі на ме ха нік 
Алік Чар ня нін ста ла ваў ся ў Ва сі леў скіх, 
якія жы лі по бач шко лы. Ша фёр Ула дэк 
Скеп ка пас ля кі на се ан саў па да ваў ся 
ў Са кі, дзе пра жы ваў на ка лё ніі з жон
каю ў цес ця Ду бін ска га. У Вуль цы я ла
дзіў так са ма сяб роў скія ад но сі ны з Юр
кам Астап чу ком, які з ма ту ляй пра жы ваў 
не па да лёк мяс цо вай кра мы, з Мі ха сём 

Стар чэў скім. Ча ста мы збі ра лі ся ў кам па
ніі ў Юр кі Астап чу ка з Мі ха сём пры пі ве. 
Да гэ тай кам па ніі да лу чаў ся не жа на ты 

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (36)
Алё ша Астап чук, су ро дзіч Юр кі, за ад но 
бра ту ха Ва сі ля, мяс цо ва га лес ні ка. Заў
зя ты ён быў кі на ман. У Вуль куВы га ноў
скую на кі на се ан сы пры хо дзі ла шмат 
жы ха роў з су сед ніх Мо скаў цаў. Але аб 
гэ тым у на ступ ным до пі се.

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

Сей біт кі на род най пес ні

Гар та ю чы пад шыў ку сва іх ніў скіх до пі саў, тра піў я на за на тоў ку „Свя точ ны ве чар” 
(„Ні ва” ад 4 снеж ня 1976 го да), у якой пі саў я аб ме ра пры ем стве ў клу бе „Ка ле
яж” у Ча ром се, прыс ве ча ным 60й га да ві не Каст рыч ніц кай рэ ва люц пыі. Пас ля 

афі цый най част кі вы сту пі лі „Ка ла скі”. Па ды гры ваў ім Сця пан Ко па. Кан фе ранс вёў 
Ян ка Кру па. Паз ней я не ад ной чы су стра каў ся з „Ка ла ска мі” ў Кляш чэ лях і ў Ча ром се 
на ім п рэ зах. Са стаў „Ка ла скоў” та ды ўжо па поў ні ла вя до мая пя вун ня і за ад но акам па
ні я тар ка Ала Ка мен ская, но та бе на, дач ка Лю бы Гаў ры люк, якія ця пер жы вуць у Коз
лі ках. З се ні ёр кай Лю бай я па зна ёміў ся ра ней — пры кан цы пя ці дзя ся тых га доў, ка лі 
пра ца ваў ін ст рук та рам у Гай наў скім ад дзе ле БГКТ.

А на го да для чар го вай су стрэ чы з гэ тым цу доў ным ду э там, ма ці з дач кою, тра пі ла
ся 18 кра са ві ка 2012 го да ў Ча ром се. Ва я вод скае праў лен не Поль ска га са ю за пен сі
я не раў і ін ва лі даў ар га ні за ва ла Ра ён ны аг ляд ма стац кіх ка лек ты ваў. Удзель ні ка мі ме
ра пры ем ства быў так са ма гурт „Рэ чань ка” з Коз лі каў. На ўсту пе гурт зап рэ зен та ваў 
вя нок на род ных пе сень. Пад акам па не мент гар мо ні ка пап лы лі лі рыч ныя пес ні пра ка
хан не і на ва коль ную пры ро ду. Лі да рам гур ту з’яў ля ец ца Ала Ка мен ская. На раз ві тан
не Ала ска за ла: «„Рэ чань ка” прып лы ла ў Ча ром ху і за раз ад п лы вае». Пас ля вы сту паў 
жу ры пры сту пі ла да ацэн кі. У тым ча се па ча ла ся су поль ная за ба ва.

У пе ра пын ках па між тан ца мі спя ва лі су поль на „Вуль чан кі” з „На раў чан ка мі” ды пя
вун ня мі з Коз лі каў ды ін шы мі вы ка наў ца мі. А ка лі адаз ва лі ся зноў му зы кі, дык Лю ба 
Гаў ры люк, адзі но кая, быц цам ма ты лёк, кру жы ла ся па за ле і за ах воч ва ла ўсіх да тан
ца. Та кія вось на шы сей біт кі род най пес ні з Коз лі каў.

За раз мы з Алай Ка мен скай лі чым ся сяб ра мі па фей с бу ку ў ад ной гру пе. Я це шу ся 
вель мі, што ма гу пад тры маць зна ём ства шмат га до вай даў нас ці.

vУла дзі мір СІ ДА РУК
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04.03 — 10.03

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Пос пе хі ва ўсіх па чы нан-
нях. Маг чы масць аку нуц ца ў вір за хап ляль ных 
эмо цый. Кар ды наль ныя пе ра ме ны заў сё ды 
да леп ша га, але толь кі ка лі вы ры зык не це па-
ста віць усё на ад ну кар ту. Шан цы ат ры маць 
жа да ную па са ду. Зра бі це ўсё маг чы мае, каб 
хут чэй ат ры маць жа да нае.
(21.04. — 21.05.) Ма ла ўва гі на да я це свай му 
зда роўю. Ста і це на ро ста нях не каль кіх да рог 
і не ве да е це, ку ды ме на ві та пай с ці: зат ры мац-
ца на пра цы ці па дац ца на зас лу жа ны ад па-
чы нак. Фі зіч нае і псі хіч нае зда роўе вель мі 
не ста біль нае, ста ран на ўзваж вай це ўсе «за» 
і «су праць» пры ра шэн ні да лей ша га пра соў-
ван ня па кар’ ер най лес ві цы. Пач ні це по шу кі 
пад п ра цоў кі.
(22.05. — 22.06.) Ча ка юць не ве ра год ныя 
пе ра ме ны ў аса бі стым жыц ці. Вы вы бі ра е це 
най мен шы шлях суп ра ці ву. Раз віц цё па дзей 
да зво ліць за ха ваць свае нер вы ў па рад ку. Ня-
ма ла ка рыс ных зна ём стваў, вы ад чу е це ся бе 
сап раў д най ме дый най асо бай. Ёсць пад ста-
ва ку пац ца ў пром нях сла вы. Ма тэ ры яль ны 
пры бы так мож на бу дзе лёг ка змя ніць, не 
ўлад коў ва ю чы ся на ін шую пра цу. Дзя ку ю чы 
фі нан са вым ма ні пу ля цы ям мож на бу дзе ня-
дрэн на за ра біць. Хо бі мо жа стаць кры ні цай 
да дат ко вых гро шы каў.
(23.06. — 23.07.) Час ба га ты на па дзеі. Вар та 
за ру чыц ца пад трым кай Жоў та га Са ба кі. Вар-
та за пі сац ца на кур сы, на быць на вы кі, якія по-
тым мож на бу дзе вы ка ры стоў ваць у пра цы. 
Пас п ра буй це паз ба віц ца ад па чуц ця ска ва-
нас ці, па водзь це ся бе раз ня во ле на і сва бод-
на. Мо жа це ат ры маць прэ мію, раз ліч ваць на 
па вы шэн не.
(24.07. — 23.08.) Вар та зра біць ак цэнт на 
аса бі стым жыц ці. Толь кі дзя ку ю чы сва ёй ам-
бі цый нас ці змо жа це паз бег нуць праб лем 
з на чаль ствам і вы ка наць усе да ру чэн ні. 
А там ужо і кар’ ер ны рост не за га ра мі, з доў-
га ча ка ным па вы шэн нем за ра бот най пла ты. 
На дай це ўва гу свай му зда роўю, за пас жыц-
цё вых сіл і энер гіі ўжо на зы хо дзе, але не па-
ні куй це. Пра віль на рэ а гуй це на іс ну ю чыя маг-
чы мас ці і пер с пек ты вы да лей ша га раз віц ця.
(24.08. — 23.09.) Мно ства вып ра ба ван няў. 
Ня ма ла праб лем, вы ра шэн не якіх вы ўвесь 
час ад к ла да е це на заў т ра. Да маг чы ся па стаў-
ле най мэ ты бу дзе цяж ка. Не аб ход на за ся ро-
дзіц ца і па спра ба ваць склас ці план ак тыў ных 
дзе ян няў. Са чы це за сва ім зда роў ем, пас п ра-
буй це не ўжы ваць тоў стых і сма жа ных пра-
дук таў.
(24.09. — 23.10.) Спры яль ныя дні 5, 8.03. Ад-
к ла дзі це ўва саб лен не ў жыц цё гран ды ёз ных 
ідэй на ін шы час. Не па водзь це ся бе за над та 
мар нат раў на. Мя няй це так ты ку, інакш без г ра-
шоўе бу дзе вам спа да рож ні чаць на пра ця гу 
ўся го го да. Вар та па мя таць, што ні ко лі не бы-
вае поз на для па чат ку ча гось ці но ва га. Вам 
не аб ход на кі ра вац ца вы раз ным пла нам, які 
да зво ліць усё рас ста віць па сва іх мес цах.
(24.10. — 22.11.) Усё бу дзе доб ра. Не толь кі 
сло вы, але і дум кі ста но вяц ца ма тэ ры яль ны-
мі. Зор кі рэ ка мен ду юць за пі сац ца на тан цы, 
пай с ці на ёгу, за ха піц ца псі ха ло гі яй, кур са мі 
ку лі на рыі. Поў ная сва бо да і па лёт фан та зіі. 
Не за цык ляй це ся на па чуц цях. Скар пі ё ну не 
трэ ба вы лу чац ца з на тоў пу, ён і так яр кая 
ін ды ві ду аль насць, якая ўпэў не на за ва ёў вае 
сэр ца на ва коль ных. Біз нес-трэ нін гі даз во-
ляць па шы рыць ме жы сва іх ве даў, кур сы псі-
ха ло гіі на ву чаць лепш ра зу мець на ва коль ных 
лю дзей. Доб рыя дні: 5, 8.03.
(23.11. — 22.12.) Спры яль ныя дні: 6, 8, 9.03. 
Ку пі до ну па да ба ец ца на зі раць на вас збо-
ку, на ва шы скан да лы і ін т ры гі. Га лоў нае, не 
за гуль вай це ся. Ма тэ ры яль нае ста но віш ча 
ў знач най сту пе ні мо жа ўсклад ніц ца. Да вя-
дзец ца пры няць важ нае ра шэн не: ад п ра віц-
ца па зы чаць гро шы ці знай с ці пад п ра цоў ку 
ў воль ныя дні.
(23.12. — 20.01.) На аса бі стым фрон це пач-
нуць ад бы вац ца сап раў д ныя ба я выя дзе ян ні, 
на да куч лі выя ўха жо ры бу дуць тэ ле фа на ваць 
днём і ноч чу. Спры яль ныя дні: 5, 9.03. Фі нан-
са выя праб ле мы больш не страш ныя, бо вы 
ўпэў не на вы ра шы лі іс ці да кан ца. Ніз кая за-
ра бот ная пла та, хоць і ста біль ная, даў но вас 
ужо не ўраж вае. Толь кі пе ра мог шы ўлас ную 
ля но ту мож на да маг чы ся пос пе ху.
(21.01. — 19.02.) Не ча ка ныя сюр п ры зы. 
У вас ёсць маг чы масць на рэш це пра я віць 
ся бе. Ідэі, на ват вар’ яц кія, пры ня суць доў га-
ча ка ны за ро бак. Без пла на дзе ян няў не абыс-
ці ся. Спры яль ныя дні: 5, 7.03. Пас п ра буй це 
тры маць ся бе ў ру ках і не апу скац ца да аб-
раз. З-за па ста ян на га ня до сы пу вы бу дзе це 
ад чу ваць ся бе як «вы ціс ну ты лі мон».
(20.02. — 21.03.) Па ра вы пус ціць на сва бо-
ду сва іх унут ра ных мон ст раў. Бу дзе раз на-
стай насць ва ўсім: ад аса бі ста га жыц ця і да 
кар’ ер ных уз лё таў. За ка ха ныя па ры бу дуць 
да рыць адзін ад на му ста ноў чыя эмо цыі і па-
чуц ці, ад якіх з’яў ля юц ца кры лы за спі най. 
Спры яль ныя дні: 5, 7, 8.03. Вы па він ны вель мі 
па ста рац ца, каб па поў ніць гро шы ка мі свой 
бан каў скі ра ху нак. Ка лі бу дзе це пра цяг ваць 
ля жаць на ка на пе, наў рад ці гэ тая за ду ма пры-
ня се вам фі нан са вы даб ра быт.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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

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

1. ня про ша ны гор шы за та та ры на 
= 25 _ 26 _ 28 _ 29 _ 30 _;

2. не ноч = 1 _ 2 _ 3 _ 19 _ 15 _;
3. жон ка баць кі але не ма ці = 21 _ 

22 _ 23 _ 24 _ 6 _ 7 _;
4. цэнтр ся рэд не вя ко ва га па ле ска

га кня ства = 16 _ 5 _ 8 _ 9 _ 10 _;
5. ура чы стая пра цэ сія = 11 _ 12 _ 

13 _ 14 _ 27 _;

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 6 ну ма ра
Сін тэз, тры зуб, Ара рат, Ба зель, за

яц, юве лір, Цю мень, бры ган ці на.
Ра шэн не: За р а зу за ра заю вы га ня-

юць.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем 

Анне Дэм’янюк з БельскаПад ля ш
скага і Лявону Федаруку з Рыбал.

6. не вя лі кае паг лыб лен не = 20 _ 18 _ 4 _ 
17 _.                                                            (ш)

Cла ва мі ру Ак сю ці ку з вё сач кі Ка бы лян ка (яна на ліч
вае ўся го 18 жы ха роў) ка ля Мі ха ло ва Бе ла стоц ка га па ве та вель
мі па да ба юц ца драў ля ныя цэр к вы. Іх — пом ні каў ста ра даў нас ці 
— у вя лі кай Мі ха лоў скай гмі не няш мат. Ён за хоп ле ны іх ар хі тэк ту
рай, пры ваб нас цю.

Спа дар Сла ва мір на пра ця гу пя ці га доў зра біў ма ке ты пры го
жых цэр к ваў у Мі ха ло ве, Но вай Во лі, Пя цен цы і Та па ля нах. Прыс
вя ціў ім шмат свай го воль на га ча су. Ма ке ты пе ра даў на ста я це
лям пры хо даў у Мі ха ло ве, Но вай Во лі і Та па ля нах (за раз не мае 
іх у ся бе до ма). Для па ра фі ян гэ та неш та но вае, рэд ка спа ты ка
нае. Та кія ма ке ты, між ін шым, ко ліш ня га цар ска га па ла ца ў Бе ла
ве жы ды мяс цо вай цар к вы і кас цё ла вы кон вае Ра ман Ма лі ноў скі 
ў На раў цы Гай наў ска га па ве та. Спа дар Сла ва мір іх аг ля даў.

За раз Мі ра слаў Ак сю цік на ме ра ны зра біць ма кет ці ка вай па 
ар хі тэк ту ры драў ля най цар к вы, сап раў д най жам чу жы ны ў Юш ка
вым Гру дзе. Гэ тая мяс цо васць зна хо дзіц ца на скры жа ван ні да рог 
з Мі ха ло ва ў Ялоў ку і Бан да ры. Цар к ва ста іць на ўзгор ку, з ад на го 
бо ку ўзвы ша ец ца над лу га мі і се на жа ця мі і ві даць яе зда лёк.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Зра біў ма ке ты 
ча ты рох цэр к ваў
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(пра цяг з Нівы н-р 8)
15 лю та га ў клу бе «Hyb ry dy» ў цэн т ры Вар-
ша вы ад бы ла ся прэ зен та цыя кні гі Пят ра 
Зы хо ві ча „Ska zy na pan ce rzach. Czar ne kar-
ty epo pei żoł nie rzy wyk lę tych”. У па пя рэд нім 
ну ма ры бы ло пры ве дзе на ўступ нае сло ва 
аў та ра. Да лей вы ка заў ся Ле шак Жэб роў-
скі, у яко га на ці шот цы вы я ва «Лу паш кі» 
— па пу ля ры за тар ле ген ды вык ля тых 
жаў не раў, вы каз ва ю чы на па ча так вель мі 
агуль ныя прын цы пы пры стой нас ці, а да-
лей пры во дзя чы шэ раг за кі даў аў та ру 
кні гі, га лоў ным чы нам за кі да ю чы Пят ру 
Зы хо ві чу агуль нае ўка зан не кры ніц, на 
якія спа сы лаў ся аў тар.

У пер шую жа чар гу Ле шак Жэб роў скі 
пак рыў дзіў ся на вок лад ку, на якой па ка за
ны «Бу ры» пе рад кас цё лам у Тур ге лях у, ба
дай, 1944 го дзе, у суп ра ва джэн ні акаў скіх 
афі цэ раў, якія да паз ней шых зла чын ных 
дзе ян няў Бу ра га не ме лі да чы нен ня, бо 
бы лі за хоп ле ны са вец кі мі спец с луж ба мі 
і сас ла ны на Ус ход. Пётр Зы хо віч у ад каз 
па ка заў ас но вы тых да ку мен таў, на якія спа
сы лаў ся ў сва ёй кні зе. Да та го да даў, што 
яго ная кні га пра мар гі на лаў; там паз на ча на, 
што вык ля тыя пра вя лі нац цаць ты сяч зброй
ных ак цый, што зма га лі ся га лоў ным чы нам 
з КБВ, УБ, НКВД і ін шы мі са вец кі мі фар ма
цы я мі. Ня ма ка лек тыў най ві ны і ад каз нас ці, 
яны — ін ды ві ду аль ныя. Са вец кія зла чын
ствы на па ля ках і на вык ля тых бы лі знач на 
больш жор ст кія, чым зла чын ствы вык ля
тых. Гі сто рыя пі са ная Леш кам Жэб роў скім, 
ска заў Пётр Зы хо віч, з’яў ля ец ца гі сто ры яй 
з ад ным вы мя рэн нем, пло скай. Поль скае 
вой ска ў 1939 го дзе да пу ска ла ся зла чын
стваў на ня мец кім на сель ні цтве Поль ш чы, 
не толь кі вык ля тыя, бо та кая на ту ра вай ны; 
ва ўсіх поль скіх фар ма цы ях, якія зма га лі ся 
на роз ных фран тах, зна хо дзі лі ся лю дзі, якіх 
па во дзі ны бы лі да лё кія ад пах валь ных.

Ар ка ды юш Кар бо вяк, іні цы я тар Му зея 
вык ля тых жаў не раў у Вар ша ве, на пы тан
не, ці за сам факт зма ган ня су праць ка му
ні стаў трэ ба ўша ноў ваць зма га роў, ка лі на
ват да пу ска лі ся яны зла чын стваў, ад ка заў, 
што не сум нен на так. Зай ма ю чы ся гэ тым 
пы тан нем, да тыч ным пе ры я ду 19181990 га
доў, бач на, што за той час усю ды да хо дзі ла 
да ва ен ных зла чын стваў. Тыя, што іх да пус
ці лі ся, зма га лі ся за вы со кія ідэі — зма га лі ся 
з баль ша віз мам. Та му лі чу, за я віў спа дар 
Кар бо вяк, што ня гле дзя чы на гэ та нель га 
іх абяс цэнь ваць. Узяць бы ка пі та на Рай са 
— по бач па дзей, звя за ных з за бой ствам 
ва за коў, за якую ён аса бі ста ад каз ны, бо 
ён даў та кі за гад, ма ем да чы нен не з пас рэд
най ад каз нас цю за За ні, бо выс лаў ту ды 
ўзвод пад па руч ні ка «Біт на га», які пас ля 
пе раст рэл кі тую вё ску пад па ліў і за гі ну лі 24 
асо бы, у тым лі ку жан чы ны і дзе ці — не ў пе
раст рэл цы, бо з бо ку НЗВ ніх то не за гі нуў. 
У вы пад ку За ле шан ма ем па доб ную сі ту а
цыю — пас рэд най ад каз нас ці. Але скла да
на рэ ду ка ваць бі яг ра фію афі цэ ра ад но да 
тых не пах валь ных эпі зо даў, якія ў між ча се 
зда ры лі ся яму ці яго ным па ду лад ным. А гэ
та та му, што ў яго шмат ста ноў чых дзе ян
няў у струк ту рах Ві лен скай бры га ды АК. Ня
гле дзя чы на тыя зла чын ствы і ад каз насць 
за не ка то рыя з іх, лі чу, што аб мя жоў ван не 
бі яг ра фіі гэ та га афі цэ ра да тых па дзей з’яў
ля ец ца ак там нес п ра вяд лі вас ці; гэ та да ты
чыць не толь кі «Бу ра га», не толь кі «Лу паш
кі», але гэ так са ма ацэнь ваю мно гіх ін шых 
ка ман дзі раў роз ных на цый — зма га лі ся за 
свае ай чы ны, за гі ну лі, маг лі да пус ціц ца агід
ных учын каў, але нель га іх ацэнь ваць толь кі 
гань ба валь на, што іх нель га ўша ноў ваць.

Алег Ла ты шо нак не зга дзіў ся са сва і мі 
прад моў ца мі, бо ка лі ў ра дах вык ля тых 
жаў не раў пе ра ві ну ла ся 120 ты сяч ча ла век, 
то хі ба ў іх лі ку мож на знай с ці та кіх, якія не 
мар да ва лі жан чын і дзя цей. Уся гэ тая ды
ску сія вя дзец ца ва кол не каль кіх асоб. Тое, 
што на вок лад цы кні гі па ка за ны «Бу ры» 
з’яў ля ец ца рас паў сю дам іко ны вык ля тых 
жаў не раў. Та кой іко най з’яў ля ец ца «Бу ры», 
та кой іко най з’яў ля ец ца «Лу паш ка» — але 
ча му ме на ві та яны? А ніх то з тых ста двац ца
ці ты сяч, якія та кіх учын каў не ўчы ні лі? Тут 
га во рым не пра вык ля тых жаў не раў, але 
пра кан к рэт ных асоб. Ка лі б спы таць агуль
на га па ля ка, якіх ве дае вык ля тых жаў не раў, 
то ў пер шую чар гу на зваў бы «Бу ра га», 
«Лу паш ку» і «Аг ня». Не ма гу зра зу мець, 
як та кія тры асо бы мо гуць зас ла ніць тыя 
сто двац цаць ты сяч асоб, якія зма га лі ся за 

Поль ш чу, але ні я кіх та кіх учын каў не ма юць 
на сум лен ні.

У не ка то рых пуб лі ка цы ях па раў ноў ва ец
ца зма ган не КБВ з не за леж ніц кім пад пол
лем да зма ган ня з су час най вай ной з тэ
ра рыз мам. І пы тан не, ці пуб лі ка цыя та кой 
кні гі не дае ар гу мен таў аба рон цам усіх тых 
эс бэ каў?.. Пётр Зы хо віч ад ка заў, што ня гле
дзя чы на гэ та нель га вык ля тых вы бель ваць 
і за моў ч ваць не ка то рых скла да ных фак таў 
з бі яг ра фій пад поль ш чы каў. Тое, што ў вык
ля тых бы ло па та ла гіч нае і мар гі наль нае, 
у баль ша ві коў бы ло нор май. Баль ша віц кая 
ўла да бы ла най больш та та лі тар ным і жах
лі вым рэ жы мам у гі сто рыі. Вык ля тых, ка лі 
трап ля лі ў ру кі ка му ні стаў, са да ві лі на стол
ку, ад бі ва лі ім ныр кі, зры ва лі ног ці, мар да
ва лі іх жах лі вым чы нам — чыр во ныя пас ля 
вай ны ўта пі лі Поль ш чу ў кры ві — іх ах вяр 
ты ся чы, дзя сят кі ты сяч. А тут ма ем адзі ноч
ныя ах вя ры, а най боль шае зла чын ства 
гэ та па цы фі ка цыя Паў ла ко мы ў 366 ах вяр. 
Так са ма ка лі га во рыц ца пра Вер ха ві ны, 
якія ста лі па дар кам ка му ні стыч най пра па
ган дзе. У той жа час ка му ні стыч ныя ат ра ды 
да пу ска лі ся кры ва вых лаз няў ва ўкра ін скіх 
вё сках, дзе лік ах вяр да хо дзіў да со так, 
у адзін дзень бы ло за бі та ка ля ты ся чы 
асоб. Гэ та той дру гі бок меў знач назнач на 
больш кры ві на ру ках.

Гі сто рык му сіць тры мац ца праў ды, за я
віў Ар ка ды юш Кар бо вяк, ад каз ва ю чы на 
заў ва гу Але га Ла ты шон ка, хі ба што пра цуе 
для гі ста рыч най па лі ты кі, а та ды тры ма ец ца 
толь кі тых ста ноў чых мо ман таў звя за ных 
з гі сто ры яй свай го на ро да. Гі ста рыч ная 
па лі ты ка ў кож най дзяр жа ве ім к нец ца да 
та го са ма га, каб як най лепш па ка заць 
гра ма дзян свай го на ро да на вон кі. І та ды, 
вя до ма, пра во дзіц ца се лек цыя — за мя та ец
ца пад ды ван не над та пах валь ныя фак ты 
з мі нуў ш чы ны і ас вят ля ец ца тыя най больш 
ста ноў чыя. За тое зу сім ін шае ім к нен не та го 
гі сто ры ка, які зай ма ец ца чы стай гі сто ры яй. 
Ён му сіць ім к нуц ца да праў ды. Ча му та ды 
на п’е дэ стал уз во дзіц ца тых ці ін шых афі
цэ раў пад пол ля. Та му, што гэ та най больш 
вя до мыя ка ман дзі ры, най буй ней шых пар
ты зан скіх згур та ван няў. На Бе ла сточ чы не 
ма ем да чы нен не з по стац цю ка пі та на Ра му
аль да Рай са і ён пры цяг вае ўва гу гі сто ры
каў. За тое тыя, што дзей ні ча лі ў да лей шых 
шэ ра гах, не ка ры ста юц ца па куль та кой 
ува гай гі сто ры каў.

Бы ло шмат па дзей мен ша га ран гу, 
менш заў важ ных гі сто ры ка мі, якія мож на 
наз ваць ні кім не за га да най эт ніч най чыст
кай, заў ва жыў Алег Ла ты шо нак. Бы ла гэ та 
сты хій ная хва ля вы га нян ня, та му што не дзе 
выз на ча на дзяр жаў ную гра ні цу. І не ка то
рыя ка ман дзі ры ра шы лі, што яны хо чуць 
та кой Поль ш чы, дзе не бы ло б ні бе ла ру
саў, ні ін шых мен шас цей. Мяр ку ец ца, што 
з трыц ца ці ты сяч бе ла ру саў, якія „рэ пат
ры я ва лі ся” ў Са вец кі Са юз, толь кі па ло ва 
зра бі ла гэ та па сва ёй во лі. А дру гая па ло ва 
пап ро сту ўцяк ла.

Ар ка ды юш Кар бо вяк вы ка заў мер ка
ван не, што гэ та не бы ла эт ніч ная чыст ка. 
Па коль кі пад пол ле ата я сам лі ва ла бе
ла ру скую гра мад скасць з адаб рэн нем 
і пад трым кай ка му ні стыч най ула ды, ад нак 

боль шасць бе ла ру саў ха це ла толь кі пе рат
ры ваць на гэ тай зям лі, а па коль кі га ран та
ва ла ім гэ та толь кі ка му ні стыч ная ўла да, 
та му яе і адаб ра лі, ад на час на неп ры хіль на 
ста вя чы ся да поль ска га пад пол ля. Та му 
і пад пол ле пры мя ня ла ў ад но сі нах да іх рэ
прэ сіі, рэк ві зі цыі, а яны ла дзі лі не фар маль
ныя струк ту ры са ма а ба ро ны, на ват у тых 
спа цы фі ка ва ных вё сках. Ча ты ры вё скі, 
мяр кую, на 120ты сяч нае на сель ні цтва гэ
тых тэ ры то рый, не ап раў д вае фар му ля ван
ня по гля даў пра ма са вую эт ніч ную чыст ку. 
Дай ш ло да тра гіч ных зда рэн няў, асаб лі ва 
бе ру чы пад ува гу смерць жан чын і дзя цей. 
Але бы лі там і та кія, што слу жы лі ў Чыр во
най Ар міі.

Але ж ніх то ў тую ар мію не пхаў ся, ад ка
заў Алег Ла ты шо нак. Я не га ва ру, што «Бу
ры» ўсіх вы га няў, але яго ны ат рад ра скі даў 
лі стоў кі, каб бе ла ру сы вы бі ра лі ся ў Са вец кі 
Са юз. Адзі ноч ных рас ст рэ лаў і за бой стваў 
учы не на больш, пры му ша ю чы та кім чы нам 
сва іх бе ла ру скіх су се дзяў да вы ез ду, на
пры клад дзе ля за хо пу ма ё мас ці. Та му мы, 
бе ла ру сы, га во рым пра ні кім не за га да ную 
эт ніч ную чыст ку, пап ро сту та кім чы нам 
не ка то рыя са ма воль на паз бы ва лі ся сва іх 
бе ла ру скіх су се дзяў.

Ле шак Жэб роў скі звяр нуў ува гу на пер
шын ство. «Бу ры» прай шоў це раз 70 або 
і больш бе ла ру скіх вё сак і ні ко га не за мар
да ваў. Ка лі тыя мяс цо выя гра мад ствы бы лі 
ней т раль ныя, то ні чо га не дзе я ла ся. Але ка
лі вы каз ва лі ся за дру гім бо кам, за са вец кім 
бо кам, ка лі там за вяз ва лі ся сет кі НКВД, то 
да хо дзі ла да та кіх жах лі вых па дзей. Трэ ба 
так са ма пом ніць, што на гэ тыя зем лі, за ход
не бе ла ру скія ці за ход неў к ра ін скія, трэ ба 
гля дзець інакш — там бы ла бе ла ру ская 
ад мі ніст ра цыя, бе ла ру ская па лі цыя, гэ та 
ўзбро е ныя лю дзі, якія да пу ска юц ца жах лі
вых учын каў. Ёсць бе ла ру сы ў ня мец кай 
служ бе. І гэ тыя лю дзі пра ўсё ве да юць, ло
па юць усе тар ма зы. Ка лі б не бы ло вай ны, 
не бы ло б усіх тых на ступ стваў. Ка лі пра 
гэ та не ве да ем, та ды са праў ды мо жам асу
джаць тых вык ля тых жаў не раў.

Алег Ла ты шо нак спы таў, з якім бе ла ру
скім уз б ро е ным ат ра дам су тык нуў ся «Бу
ры». І хто на Бе ла ру сі ўсхва ляе тых эсэ саў
цаў, што слу жы лі нем цам, ка му яны ге роі?

Ле шак Жэб роў скі ад ка заў, што ор га ны 
бе ла ру скай са ма а хо вы па стаў ля лі нем цам 
яў рэ яў; до ка зам гэ та му пас ля ва ен ныя су
ды. І тое зло паў ста ла ра ней, не та ды, ка лі 
«Бу ры» ўва хо дзіць у вё скі і ад ра зу па ліць. 
Неш та ра ней ста ла ся.

Але што, спы таў Алег Ла ты шо нак. Што 
ста ла ся ў За нях, у За ле ша нах, дзе ёсць 
ней кія фак ты, што та маш нія бе ла ру сы неш
та ўчы ні лі па ля кам?

Я поў нас цю пе ра ка на ны, за я віў Пётр 
Зы хо віч, што ка лі член бе ла ру скай са ма
а ба ро ны браў руж жо ад УБ, ад мі лі цыі 
і ка лі стра ляў да пра хо дзя чых по бач вё скі 
ат ра даў НЗВ, то ён удзель ні чаў у гэ тай 
вай не і за кон на бы ло з ім зброй на зма гац
ца, у тым і рас ст ра ляць яго, бо гэ та бы ло 
бес пар дон нае зма ган не. Але ў За ле ша нах, 
у ха ці нах, за гі ну ла нац цаць цы віль ных асоб 
у пад па ле ных па за га дзе ка пі та на Рай са ха
тах; у іх лі ку бы лі не маў ля ты. Лю дзі на ма га
лі ся ўця каць з тых хат, а жаў не ры за га ня лі 
іх на зад і стра ля лі да іх; ча ла ве ка, які вы бег 
з двой кай дзя цей на ру ках, заст рэ лі лі. 
У За нях за гі ну лі 24 асо бы і там зноў гі нуць 
жан чы ны і дзе ці — мы пра гэ та га во рым. 
Вай на і зак лю ча ец ца ў тым, каб стра ляць 
да ўзбро е ных муж чын, а ў За нях ма ем 
да чы нен не з сі ту а цы яй, ка лі бя жыць адзін 
жы хар гэ тай мяс цо вас ці, яго пад ст рэль ва
юць, па дае, пад бя гае да яго яго ная дач ка 
і клі ча, каб баць ка ўстаў, а адзін з жаў не раў 
па ды хо дзіць і стра ляе ў ад кры ты рот тае 
дзяў чын кі. І ў той страш най аго ніі пад бя гае 
да яе ін шы жаў нер і да бі вае яе адзі но кім 
выст ра лам. Га во ра чы пра чор ныя кар ты гі
сто рыі, я не га ва ру аб заст рэ ле ных чле нах 
са ма а ба ро ны, толь кі — бо так я вы ха ва ны 
ў па ша не для тра ды цый поль ска га руж жа, 
вай ско ва га го на ру — што вай на гэ та зма
ган не ўзбро е ных муж чын у мун дзі рах. І не 
пад паль ва ец ца хат, бо які ад гэ та га вый г
рыш поль скай спра ве? Якая ка рысць ад та
го, што тыя лю дзі за гі ну лі? Толь кі тое, што 

мы тут сён ня спа ты ка ем ся. І чор най авеч
кай вель мі ча ста лі чыц ца не тых лю дзей, 
якія ў са праўд нас ці заш ко дзі лі ле ген дзе 
вык ля тых жаў не раў, стра ля ю чы да жан чын 
і дзя цей, толь кі тых лю дзей, якія пас ля га
доў на ма га юц ца пра гэ та на пі саць.

А ці тое зма ган не вык ля тых жаў не раў 
ме ла сэнс? Ме ла, ад ка заў Ар ка ды юш 
Кар бо вяк, бо ка лі па ча ла ся са вец кая аку
па цыя, пад поль ш чы каў ста лі вы шу коў ваць 
і яны ста лі скры вац ца, ства ра ю чы но выя 
пад поль ныя ар га ні за цыі, на пры клад НЗВ ці 
ВіН. У іх вя лі ка га вы ба ру не бы ло, яны вы бі
ра лі зма ган не.

У 1939 го дзе, за я віў Ле шак Жэб роў скі, 
на За ход няй Бе ла ру сі, ку ды ўва хо дзіць 
Чыр во ная Ар мія, бе ла ру скажы доў скія бан
ды, так са ма з удзе лам па ля каў, мар ду юць 
ты ся чы лю дзей, жан чын і дзя цей так са ма, 
зем леў ла даль ні каў, ксян дзоў, вай ско вых 
асад ні каў, па лі цы ян таў, жаў не раў, афі цэ
раў, ко люць ві ла мі, ся куць ся ке ра мі. Тое 
са мае лі тоў цы. Та му лоп ну лі ўсе тар ма зы. 
Вык ля тыя жаў не ры гэ та даб ра воль цы, ніх
то іх не вы га няў у лес. Ка лі аме ры кан скія ці 
бры тан скія ар міі ўва хо дзі лі ў Фран цыю, ка лі 
выз ва ля лі Іта лію, там бы лі гвал та ван ні, гра
бя жы, на па ды, за бой ствы; гэ та не аж так як 
ра бі лі са ве ты, але ра бі лі тое са мае. А ка лі б 
не вай на, та го не бы ло б.

Мя не да во лі ча ста пы та юць, ска заў 
Алег Ла ты шо нак, ці не шка дую, што ся
дзеў за «Са лі дар насць», бо ж ат ры ма ла
ся, як ат ры ма ла ся. Не шка дую, бо зра біў 
так, як лі чу пра віль на. Гэ так жа і пра сэнс 
зма ган ня вык ля тых жаў не раў, бо яны так 
му сі лі зра біць. Але я су праць ства ран ня 
куль ту вык ля тых жаў не раў, бо гэ ты культ 
шко дзіць Поль ш чы. Я дзі ву ю ся аў та ру кні
гі, які лі чыць Вар шаў скае паў стан не 1944 
го да ша лен ствам, ка лі паў стан цы кі ну лі ся 
зма гац ца без шан саў на пе ра мо гу, за тое 
лі чыць, што вык ля тыя жаў не ры па сту пі лі 
слуш на. І лі чу, што ка лі б «Бу ры» рас пус
ціў свой ат рад, то гэ та бы ло б лепш для 
Поль ш чы.

Я лі чу, сказаў Пётр Зыховіч, што ма ем 
да чы нен не з зу сім ін шы мі вы ба ра мі, пе рад 
якім ста ла ка ман да ван не АК, якое ра шы ла 
ўзняць Вар шаў скае паў стан не; быў гэ та вы
бар жыц цёсмерць. Яны пры ня лі вель мі ры
зы коў нае ра шэн не даць на ву лі цах мі льён
на га го ра да бой ма гут ней ша му пра ціў ні ку. 
Пра йгра лі; і бы ла смерць. А ка лі б та го ра
шэн ня не пры ня лі, то бы ло б жыц цё, бо жы
ха ры го ра да вы жы лі б. За тое пе рад вык ля
ты мі жаў не ра мі быў вы бар смерцьсмерць. 
Мно гія з іх бы лі на ўлі ку бяс пе кі і ў іх вы бар 
быў або за гі нуць з руж жом у ру ках у ле се, 
або праг ніць ва ўбэц кіх ка та валь нях. І яны 
ра ша лі выб раць тое пер шае; і вы па дае гэ
та ўша на ваць. І лі чу, што іх зма ган не ме ла 
сэнс. Яны зма га лі ся і за сваю аса бі стую 
сва бо ду і за сва бо ду Рэ чы Пас па лі тай. Але 
нель га га ва рыць, што яны, як адзі ная ў све
це фар ма цыя, бы лі без за ган ныя. А яны ж 
та кія, як і ўсе ін шыя лю дзі ў све це.

Пы тан не да Ар ка ды ю ша Кар бо вя ка: 
ці та му, пра што за раз га ва ры ла ся, зной
дзец ца мес ца ў Му зеі? Мяр ку ем, ад ка заў, 
пра Вер ха ві ны, пра ва за коў, пра спа ле ныя 
вё скі. Гэ та і доб ра, але пра гэ та і смут кую. 
Для прык ла ду, у Му зеі АК ня ма пра зла
чын ствы гэ тай фар ма цыі. І ка лі ў Му зеі 
вык ля тых жаў не раў бу дуць па ка за ны зла
чын ствы, а ў ін шых му зе ях та ко га не бу дзе, 
то ат ры ма ец ца, што толь кі гэ тыя жаў не ры 
да пус ці лі ся зла чын стваў, а ін шыя поль скія 
фар ма цыі не. Гэ та га ха цеў бы я паз бег
нуць.

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

[З Ві кі пе дыі: 6 czer w ca 1945 w go dzi nach 
ran nych od dział „Sza re go” (w skład zgru po-
wa nia wcho dzi ły od dzia ły: „Jac ka”, „So ko ła”, 
„Zem s ty” i „Sza ta na”) wszedł do Wierz cho win 
w mun du rach Woj ska Pol skie go i zos tał przy-
chyl nie przy ję ty przez miesz kań ców, któ rzy nie 
zo rien to wa li się, kim są nap raw dę żoł nie rze. Żoł-
nie rze „Sza re go” opuś ci li wieś, po czym wró ci li 
i do ko na li w niej ma so wej zbrod ni na cy wil nej 
lud noś ci uk ra iń skiej, któ rej ofi a rą pad ło 196 
osób. Wed ług Grünberg i Spren g la ofi ar by ło 
194. Ofi a ry by ły wyz na nia pra wos ław ne go, zna-
leź li się wśród nich tak że Świad ko wie Je ho wy.]

Пля мы на пан цы рах


