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Пра айца Канстанціна Байкоè8

Другая Ўстаўная Грамата 
да народаў Беларусі

У часе сусьветнай вайны, што бурыць адны моцныя дзржавы і аслабляе дру
гія, абудзілася Беларусь да дзяржаўнага жыцьця. Пасьля трох з паловаю вякоў 
няволі ізноў на ўвесь сьвет кажа беларускі народ аб тым, што ён жыве і будзе 
жыць. Вялікі народны Збор — Усебеларускі Зьезд 15—17 сьнежня 1917 року, 
дбаючы аб долі Беларусі зацьвердзіў на яе землях рэспубліканскі лад. Выпаў
няючы волю Зьезду і баронячы дзяржаўныя правы народу, Спаўняючы Камітэт 
Рады Зьезду гэтак пастанаўляе аб дзяржаўным устроі і аб правох і вольнась
цях яе грамадзян і народаў:

Беларусь у рубяжох расьсяленьня і лічэбнай перавагі беларускага народу 
абвяшчаецца Народнай Рэспублікай.
Асноўныя законы Беларускай Народнай Рэспублікі зацьвердзіць Устаноў
чы Сойм Беларусі, скліканы на асновах агульнага, роўнага, простага, па
таёмнага і прапарцыянальнага выбарчага права, не зважаючы на род, на
роднасьць і рэлігію.
Да часу, пакуль зьбярэцца Устаноўчы Сойм Беларусі, заканадаўчая ўла
да ў Беларускай Народнай Рэспубліцы належыць Радзе Усебеларускага 
Зьезду дапоўненай прадстаўнікамі нацыянальных меншасьцяў Беларусі.
Спаўняючая  і адміністрацыйная  ўлада  ў Беларускай Народнай  Рэспублі
цы належыць Народнаму Сакратарыяту Беларусі, які назначаецца Радаю 
Зьезду і перад ёю трымае адказ.
У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі абвяшчаецца вольнасьць сло
ва, друку, сходаў, забастовак, хаўрусаў; безумоўная вольнасьць сумлень
ня, незачэпнасьць асобы і памешканьня.
У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі ўсе народы маюць права на 
нацыянальнапэрсанальную  аўтаномію;  абвяшчаецца  роўнае  права  ўсіх 
моваў народаў Беларусі.
У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі права ўласнае ўласнасьці на 
зямлю касуецца. Зямля перадаецца бяз выкупу тым, што самі на ёй пра
цуюць. Лясы, вазёры і нутро зямлі абвяшчаюцца ўласнасьцю Беларускай 
Народнай Рэспублікі.
У рубяжох Беларускай Народнай Рэспублікі ўстанаўляецца найбольшы 8
гадзінны рабочы дзень.

Абвяшчаючы ўсе гэтыя правы і вольнасьці грамадзян і народаў Беларускай 
Народнай Рэспублікі, мы, Спаўняючы Камітэт Рады Зьезду, абавязуемся піль
наваць законнага парадку жыцьця ў Рэспубліцы, сьцерагчы інтарэсаў усіх гра
мадзян  і народаў  Рэспублікі  і захаваць  правы  і вольнасьці  працоўнага  люду. 
А таксама даложым усіх сілаў, каб склікаць у найбліжэйшым часе Ўстаноўчы 
Сойм Беларусі.

Усіх верных сыноў Беларускай Зямлі клічам памагчы нам ў цяжкой і адказ
най нашай працы.

Спаўняючы Камітэт Рады 1-га 
Ўсебеларускага Зьезду

Выдана ў Менску-Беларускім 9 сакавіка 1918 року.
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Першая Ўстаўная 
Грамата да Наро

даў Беларусі
Радзімая старонка наша апынула

ся  ў новым  цяжкім  палажэньні.  Дзе 
цяпер улада, што тут была, няведама. 
Мы стаімо перад тым, што край наш 
можа быць заняты нямецкім войскам.

Вы павінны ўзяць сваю долю ў свае 
ўласныя рукі.

Беларускі  народ павінен  зьдзейсь
ніць  сваё  права  на  поўнае  самавыз
начэньне, а нацыянальныя меншасьці 
на нацыянальнапэрсанальную аўтано
мію.

Права  нацыяў  павінна  знайсьці 
сваё  зьдзейсьненьне  шляхам  склі
каньня  на  дэмакратычных  пачатках 
Устаноўчага Сойму.

Але і да скліканьня Сойму ўся ўла
да на Беларусі павінна належаць тым 
народам, якія на ёй жывуць.

Выканаўчы Камітэт Рады Перша-
га Ўсебеларускага Зьезду ,  даданы 
прадстаўнікамі  рэвалюцыйнай  дэма
кратыі  нацыянальных  меншасьцяў, 
зьдзяйсьняючы  заданьня  Зьезду,  аб
вяшчае  сябе  тымчасоваю  ўладаю  на 
Беларусі,  паходзячаю  да  кіраваньня 
краем  і данайхутчэйшага  скліканьня 
Ўсебеларускага Ўстаноўчага Сойму 
на аснове агульнага права для ўсякага 
дарослага насяленьня, не рахуючыся 
з нацыянальнасьцю, рэлігіяй і полам.

Тымчасовую  народную  ўладу  кра
ю, якая паставіць сабе заданьня аба
роны  і зацьвярджэньня  здабыткаў 
рэвалюцыі,  будзе  зьдзейсьніваць 
створаны намі Народны Сакратары-
ят Беларусі ,  які  ад  гэтага дня пачаў 
выпаўняць свае абавязкі. Пэрсаналь
ны склад Сакратарыяту будзе апублі
каваны потым.

Дадзена ў Менску-Беларускім 
21 (8) лютага 1918 року

Выканаўчы Камітэт Рады 
Ўсебеларускага Зьезду

Трэцяя Ўстаўная Гра
мата Рады Беларускай 
Народнай Рэспублікі
Год таму назад народы Беларусі разам з наро

дамі Расеі скінулі ярмо расейскага царызму, які 
найцяжэй прыціснуў быў Беларусь; не пытаючы
ся народу, ён кінуў наш край у пажар вайны, якая 
чыста зруйнавала гарады і вёскі беларускія.

Цяпер  мы,  Рада  Беларускай Народнай  Рэс
публікі  скідаем  з роднага  краю  апошняе  ярмо 
дзяржаўнай  залежнасьці,  якое  гвалтам  накіну
лі  расейскія  цары  на  наш  вольны  і незалежны 
край.

Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспуб
ліка абвяшчаецца незалежнаю вольнаю дзяржа
вай. Самі  народы Беларусі  ў асобе  Ўстаноўча
га Сойму  пастановяць  аб будучых  дзяржаўных 
зьвязях Беларусі.

На моцы гэтага трацяць сілу ўсе старыя дзяр
жаўныя  зьвязі,  якія  далі  магчымасьць  чужому 
ўраду падпісаць і за Беларусь трактат у Берась
ці, што забівае насьмерць беларускі народ, дзе
лячы зямлю яго на часткі.

На  моцы  гэтага  ўрад  Беларускай  Народнай 
Рэспублікі мае ўвайсьці ў зносіны з зацікаўлены
мі старанамі, прапануючы  ім перагледзець тую 
часьціну  Берасьцейскага  трактату,  якая  даты
чыць Беларусі, і падпісаць міравую ўмову з усімі 
ваяваўшымі дзяржавамі.

Беларуская Народная Рэспубліка павінна аб
няць усе землі, дзе жыве і мае лічбенную пера
вагу беларускі народ, а ласьне: Магілеўшчыну, 
беларускія  часьці Меншчыны,  Гарадненшчыны 
(з Горадняй, Беластокам і інш.), Віленшчыны, Ві
цебшчыны,  Смаленчшыны  і сумежных  часьцяў 
суседніх губэрняў, заселеных беларусамі.

Беларуская  народная  Рэспубліка  зацьвяр
джае ўсе тыя правы і вольнасьці грамадзян і на
родаў Беларусі, якія абвешчаныя Ўстаўной Гра
матай ад 9 сакавіка 1918 року.

Абвяшчаючы  аб  незалежнасьці  Беларускай 
Народнай  Рэспублікі,  Рада  яе  пакладае  свае 
надзеі  на  тое,  што  ўсе  любячыя  волю  народы 
дапамогуць беларускаму народу ў поўнай меры 
зьдзейсьніць яго палітычна дзяржаўны ідэал.

Рада Беларускай Народнай Рэспублікі
Дана ў Менску-Беларускім 25 сакавіка 1918 року.
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Сваімі вачыма

Missio 
canonica?

Быць Нам Разам —
100 гадоў БНР

Сто год
і доўгія леты

Заў сё ды пры на го дзе чар го вых юбі ле
яў ча ла век па чы нае рап там упі каць ся бе 
за тое, што ча са мі без рэф лек сіў на не за
дум ва ем ся над най важ ней шым вык лі кам 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі. На маю 
дум ку, ме на ві та ад чу ван не, па трэ ба і аба
вя зак быць на ро ду ра зам на зло ме 1917 
і 1918 га доў пры вя лі і да Ак ту 25 Са ка ві ка, 
і да аб’ яў лен ня не за леж най бе ла ру скай 
дзяр жа вы. Та ды ў цяж кія га ды Пер шай 
су свет най вай ны і пры хва лі чар го вых 
рэ ва лю цый і пе ра ва ро таў над ін ды ві ду аль
ным зма ган нем за звы чай нае вы жы ван не 
ў на шых прод каў з’я ві ла ся ад каз насць за 
лёс усіх бе ла ру саў і эт ніч най тэ ры то рыі, 
якую яны на ся ля лі не толь кі як ах вя ры, але 
ме на ві та як гас па да ры. Тэ ры то рыя род най 
зям лі бы ла та ды паз на ча на выг нан нем 
мір ных лю дзей у бе жан ства, стап та ная 
чу жа зем ны мі ар мі я мі ў імя іх ніх па лі тыч ных 
ін та рэ саў. Кры жы на бе ла ру скай зям лі, 
спа ле ныя і рас ця ру ша ныя ся лян скія і га

рад скія ся дзі бы бы лі свед ка мі ня даў ня га 
ча ла ве ча га жыц ця і гас па дар нас ці яе на
сель ні цтва. Раз бу раль ная вай на ра ні ла 
і кры вёю аб лі ва ла звы чай ную, ся лян скую 
ду шу на шых прод каў. Спа кой на на гэ та не 
маг лі гля дзець та дыш нія бе ла ру скія куль
тур ныя і па лі тыч ныя дзе я чы. Ка лі ўлі чым да 
гэ та га дзя сят кі ты сяч ад чай ных бе ла ру скіх 
жаў не раў, якія ва я ва лі і гі ну лі за чу жын
скія, ім пер скія ін та рэ сы, то больш зра зу
ме лым нам бу дзе не паз беж ная па трэ ба 
згур та вац ца ўсіх ра зам ме на ві та дзе ля 
на цы я наль на га вы жы ван ня. Для ўсіх ста ла 
ві да воч ным, а за тым чар го вым, ла гіч ным 
кро кам ста ла ду ман не, што той збро яй 
і ад на ча со ва шчы том з’яў ля ец ца толь кі 
ўлас ная дзяр жа ва. Сне жань скі Усе бе ла
ру скі з’езд 1917 го да на пра ця гу не каль кіх 
ме ся цаў здзей с ніў па ско ра ную эва лю
цыю бе ла ру скай па лі тыч най дум кі — ад 
аў та но міі ў рам ках ра сей скай ім пе рыі да 
не за леж нас ці Бе ла ру скай На род най Рэс
пуб лі кі. І ў гэ тым ме на ві та зак лю ча ец ца 
са мая вя лі кая і веч ная пе ра мо га ай цоўзас

на валь ні каў бе ла ру скай дзяр жаў нас ці. За 
тое ім усім у круг лую, юбі лей ную да ту на ле
жыц ца асаб лі вы ўспа мін і па ша на. Ме на ві
та пры клад БНР з’яў ля ец ца яр кім до ка зам 
та го, што сап раў д най гі ста рыч най па мя ці 
нель га вы сек чы та па ром і пя ром ды пры
сы паць по пе лам зза яко га не праб’ юц ца 
па раст кі па лі тыч най і ча ла ве чай праў ды. 
Так як на шай Баг да но ві чаў скай Па го ні не 
раз біць, не спы ніць, не стры маць. А га ран
там на цы я наль на га вы жы ван ня бы ла, ёсць 
і бу дзе заў сё ды па лі тыч наэка на міч накуль
тур ная не за леж насць кра і ны.

Шка да, што пра са мую про стую фар му
лі роў ку кож най дзяр жаў най па лі ты кі ця гам 
апош ніх двац ца ці га доў за бы ва лі ся ча ста 
бе ла ру скія ўла ды. То ме на ві та на свят ку ю
чых Дзень Во лі лю дзей на сы ла лі яны ат ра
ды ўзбро е ных мі лі цы ян таў, а сот ні, ка лі не 
ты ся чы лю дзей за тое, што толь кі лю бяць 
Бе ла русь, ат рым лі ва ла штра фы і трап ля
ла за кра ты. І, на жаль, пра лі ва ла ся так са
ма кроў, якая наш белчыр во набе лы сцяг 
на паў ня ла тра гіч ным фо нам. Люд ская 

кроў на бін тах, ру баш ках, тва рах. Мі лі цэй
ская ду бін ка, якая бяз лі тас на ад луп цоў вае 
ўсіх ад ма ла до га да ста ро га толь кі за тое, 
што сха це лі быць яны ра зам дзе ля ідэі 
і сім ва лаў Бе ла ру скай На род най Рэс пуб
лі кі. Пра гэ та так са ма мы па він ны да лей 
па мя таць, ка лі хо чам га ва рыць пра жыц цё 
ў рэ аль най па лі ты цы.

Дзя куй, ад нак, Бо гу, што со тыя ўгод кі 
Ак ту 25 Са ка ві ка пры нес лі зме ну па ды хо
ду з бо ку ўла ды да сё лет ніх свят ка ван няў. 
У мно гіх га ра дах даз во ле ныя ме ра пры
ем ствы з на цы я наль най сім во лі кай. Гэ та 
так са ма ста ноў чы крок на шля ху да яд нан
ня, а не раз бу ран ня ва кол пра цяг лас ці 
і ле гі тым нас ці гі ста рыч най дзяр жаў нас ці. 
А яна ця пер да за рэ зу пат рэб ная кі ру ю
чым ко лам кра і ны. Сё лет нія свят ка ван ні ад
бы ва юц ца на фо не прэ зі дэн ц кіх вы ба раў 
у Ра сеі, дзе Ула дзі мір Пу цін пас ля чар го
вай эле ган т най пе ра мо гі па чынае ўсур’ ёз 
раз бі рац ца з бе ла ру скім пы тан нем, зна
чыць, з кі раў ні ком су сед няй дзяр жа вы. 
Ну і, зра зу ме ла, су свет ная нап ру жа насць 
ук люч на з ук ра ін скара сей скай вай ной 
па тра буе ад лі да раў бе ла ру скай дзяр жа
вы ад каз нас ці за ўла ду не толь кі ця пер 
і за раз — а не пас ля нас, то ха ця б і па топ. 
Та му за па вет ста га до вай даў нас ці Быць 
Нам Ра зам па ві нен стаць ары ен ці рам для 
ўсіх бе ла ру саў, каб чар го выя га да ві ны 
Ак ту 25 Са ка ві ка 1918 го да мож на бы ло 
свят ка ваць у не за леж най і дэ ма кра тыч най 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь.

Яў ген ВА ПА

Спра ва ме дый на ўжо адз ва ні ла, але гэ та 
не аз на чае, што за ка на даў чыя пра цы над 
ёю бы лі ад к ла дзе ны да грэ ча скіх ка ленд 
(ad ca len das gra e cas). Ра на ці паз ней вып
лы ве яна на сей ма вым га ла са ван ні і во ляй 
Пі Саў скай пар ла мен ц кай боль шас ці бу дзе 
адоб ра на на амін, ха ця су праць Кан кар да ту 
па між Поль скай Дзяр жа вай і Кас цё лам Але 
сён ня Дзяр жа ва гэ та ПіС. Ну, а Кас цёл? 
Я за даю пы тан не да дат ко ва, і ўжо вяр та ю ся 
да сут нас ці. Вось з да тай 23 лю та га 2018 г. 
пра ект пап раў кі да рэ гу ля ван ня «аб спра ве 
ўмоў і спо са бе ар га ні за цыі на ву кі і ўро ках 
рэ лі гіі ў дзяр жаў ных шко лах і дзі ця чых сад
ках», з’я віў ся на сай це Мі ні стэр ства на цы я
наль най аду ка цыі і, ня гле дзя чы на шмат лі кія 
спрэч кі, якія ад ра зу ж вык лі каў, не за ха цеў 
знік нуць. Не бы ло гэ та не ін ва зій нае апы тан
не, дас ле ду ю чае спан тан ныя ім пуль сы гра
мад скай дум кі, але па ча так хі рур гіч най апе
ра цыі зап ла на ва най і пра ве дзе най су праць 
во лі гра мад скас ці з да па мо гай глы бо ка га 
раз рэ зу скаль пе лем. Пра ект мі ністр За леў
скай змяш чае дзве пап раў кі да іс на га за ка
на даў ства. На са мой спра ве ад на вык лі кае 
асаб лі вую тры во гу. Да гэ та га ча су — у ад па
вед нас ці з ар ты ку лам 7 Па ла жэн ня ад 1992 
го да — вык лад чык рэ лі гіі мог быць ук лю ча
ны ў школь ны са вет, але не мог «пры няць 
аба вя зак школь на га вы ха ва це ля». Мі ністр 
хо ча змя ніць гэ тую сі ту а цыю.

Мя не здзіў ляе маў чан не над гэ тай не
да рэч най за ду май. Праў да, яна вык лі ка ла 
бу ру ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі, але 
ня доў гую. Сён ня ні сло ва пра гэ та не за ік
нуц ца лю быя СМІ — ні апа зі цый ныя, ні праў
лад ныя. А тут трэ ба ўвесь час за клі каць 
да пра тэ сту, у ба ра ба ны біць, тры во жыць 
гра мад скую дум ку, не за леж на ад па лі тыч
ных сім па тый. Па коль кі раз рэз скаль пе лем 
гэ та факт, хоць хво ры не хво ры, а па ла
жэн не кан кар да ту да клад на выз на чае, чым 
з’яў ля ец ца дзяр жа ва, а чым яе ду ша. Тым 
не менш, ёсць тыя, для якіх гэ та га за ма ла. 
Ду ша дзяр жа вы зда ец ца быць для іх важ
ней шай ад са мой дзяр жа вы. Рэ лі гій насць 
— ад ве ры.

Рэ лі гій насць і ве ра па пры ро дзе рэ чаў 
па він ны быць уза ем на праз ры стыя. На 
жаль, усё больш і больш губ ля юць яны 
сваю праз ры стасць. У мя не на ват скла ла ся 
ўра жан не, што ў пост ма дэр ніс ц кім све це 
рэ ля ты ві стыч ных каш тоў нас цей, па няц цяў 
і зме сту яны су ты ка юц ца ад на з ад ной 
у край няй апа зі цыі. Толь кі што рэ лі гій насць 
уз нік лая з ве ры гэ та про ста ма не кен. 

Дзяр жаў ная 
рэ лі гій насць не
а ба вяз ко ва за
да валь няе ўмо
вы ве ры, але, 
бе зу моў на, ад
па вя дае ўмо вам для аў та ры тар най ула ды. 
На маю дум ку, та кая ўла да мае тэн дэн цыю 
да па ган ства і не за леж на ад та го, ці ўдзель
ні чае ў ёй сам Кас цёл. Ісус не без пад стаў 
за га даў ад дзя ліць бо скае ад ім пе ра тар ска
га. Але, як звы чай на, гэ та крык у пу сты ні. 
Па ло гі цы пост ма дэр ніс ц ка га мыс лен ня, на 
якім апі ра ец ца фі ла со фія ця пе раш няй ула
ды, праў да не роў ная іс ці не. Та му га лоў ны 
стра тэг ПіС Ярас лаў Ка чын скі так лёг ка вы
ка ры стоў вае тэр мін «сап раў д ная праў да», 
у ад роз нен не ад са мой праў ды. Хі ба праў
да, ад маў ля ю чая ін шую праў ду на да лей 
па каз вае не фаль шы васць іх абедз вюх? Да 
ня даў ня га ча су праў да пя рэ чы ла хлус ні. 
І ўсё бы ло яс на. Сён ня, са праў ды, хлус ня 
пры мае фор му паў п раў ды, не дап раў ды, ка
ляп раў ды, са май сап раў д най праў ды... Хто 
ў гэ тым раз бя рэц ца?

Ці ксёндзка тэ хет як пе да гогвы ха ва
цель бу дзе па ва жаць кан кар дат ны раз дзел 
Кас цё ла і дзяр жа вы? У рэш це рэшт, аб 
най ме на пра цу на стаў ні ка за ко ну Бо жа
га вы ра шае г.зв. mis sio cano ni ca, іна чай 
«імян ное пісь мо вае на кі ра ван не ў шко лу 
кам пе тэн т ным бі ску пам». Так вось ка тэ хе
ты ат рым лі ва юць мі сію ад Кас цё ла і, та кім 
чы нам, кан т роль над імі з бо ку дзяр жа вы, 
а не пас рэд на ды рэк та раў школ і Мі ні стэр
ства аду ка цыі дэфак та ад ме не ны. Па доб
на на тое, што мі ністр За леў ская ўвай ш ла 
ў ро лю Са та ныСпа кус ні ка... Спа ку ша ец
ца... Кас цёл. Ці гэ та па яго іні цы я ты ве рэ лі
гій ны змест усё час цей уза е ма дзей ні чае 
з пра гра май за нят каў з ін шых прад ме таў? 
Ці мо жа гэ та лі шак пу стой рэ лі гій нас ці апа
ра ту ўла ды? Як лёг ка ўзяць на ся бе ро лю 
рым скака та ліц ка га фар ма валь ні ка ма ла
лет ніх душ. Ад нак паў сюд ным школь ным 
аба вяз кам ахоп лі ва юц ца ўсе дзе ці да 15 га
доў, і тыя з ка та ліц кіх сем’ яў, а так са ма пра
ва слаў ныя і з ін шых кан фе сій. Аб свец кіх ці 
бе скан фе сій ных сем’ ях, ці на ват пра па ве ду
ю чых атэ ізм — толь кі пры га даю. Іх нія дзе ці 
не ма юць лёг ка ў шко лах. Сён ня вя до ма, 
што яны там пад вяр га юц ца дыск ры мі на цыі, 
та му што дыск ры мі ну ец ца Дзяр жа ва ў дзяр
жа ве кі ра ва най ПіС. Якая ў тым ро ля Кас цё
ла? І хто ка му на пі саў гэ тую ро лю?

Мі ра слаў ГРЫ КА

Не ка то рыя ра зум ні кі ка жуць, што для 
гі сто рыі сто га доў гэ та не тэр мін. А вось 
і не праў да! Па на бі ра ла ся не ву каў, і пля
туць абы што. Сто га доў ім не тэр мін! 
Сто га доў, яны і ёсць сто га доў. Што для 
гі сто рыі, што для ча ла ве ча га жыц цё ва га 
вы мя рэн ня, што для ўсё паг лы наль на га 
бяз меж на га кос ма су, дзе час пра ця кае 
зу сім не так, як на зям лі. Да ка за на, што 
не так. І тым не менш сто га доў яны і ёсць 
сто га доў, з яко га бо ку іх не лі чы. Хоць 
спра ва на ле ва, хоць зле ва нап ра ва, усё 
ад но бу дзе роў на сто.

Гэ та як вып ра ба валь ны тэр мін, та кі, які 
да юць пе рад пры ё мам на пра цу — ка му 
тры ме ся цы, ка му паў го да. Выт ры маў, 
не згань біў ся, па ка заў ся бе ста ноў ча, ну 
то пра цу еш да лей. Не змог, або пра я віў 
ся бе па га на, ну то раз ві тац ца трэ ба. Не
ка лі, як я слу жыў у вой ску, ка за лі, што 
для дзяў чы ны вып ра ба валь ны тэр мін два 
га ды, або тры — столь кі, коль кі слу жыць 
яе хло пец. Ка лі не за бы ла ся і не здра дзі
ла, то жыц цё з ёй вар та пра жыць ра зам. 
А коль кі та го жыц ця, ніх то не ве дае, але 
пра жыць мож на. Коль кі ад ве дзе на, столь
кі ад ве дзе на. Вып ра ба валь ны тэр мін 
— тыя два, або тры га ды — то прай ш ла, 
вось і ўсё.

А тут усе сто! Вось ён, вып ра ба валь ны 
тэр мін для на цыі! Які яш чэ трэ ба, каб га на
рыц ца ёй?! Выт ры маць та кі тэр мін мо жа 
толь кі тая на цыя, якая хо ча быць та кой на
цы яй, якой ёсць, і толь кі та кой, а не якой ін
шай. Ну, зра зу ме ла, што па цу кі паў ця ка лі 
з суд на і пра цяг ва юць уця каць, неп ры я це лі 
ўвесь час азі ра юц ца і ча ка юць пра ва ка
цый, во ра гі так са ма ёсць, як у кож най вя лі
кай на цыі. І як ім і на ле жыць, тым во ра гам, 
не спяць. А мы свят ку ем свае сто і ні на 
ка го не звяр та ем ува гі. Ні на па цу коў, ні на 
неп ры я це ляў, ні на во ра гаў, ні на сяб роў, 
які мі са мі са бе толь кі і з’яў ля ем ся.

Мы ж за гэ тыя сто га доў прай ш лі ўсё, 
што толь кі мо жа прай с ці на цыя. І раз дзел, 
і аб’ яд нан не, і ду хоў ны ге на цыд, і фі зіч ны 
ал ка га лізм, зрэш ты, і ду хоў ны так са ма, 
і ха ле ра ве дае што. І выт ры ма лі ўсё, і за
ста лі ся са мі са бой. І ма ем у сва ёй гі сто рыі 
ўсё, што ма юць са мыя вя лі кія ім пе рыі, на

ват сваю ўлас ную дык та ту ру, як ста ра даў
нія гра ма дзя не вя лі кай рым скай ім пе рыі. 
Праў да ў тых іх ны дык та тар ад ной чы Рым 
спа ліў, дзе ля нат х нен ня. Мы так са ма маг
лі б спа ліць Рым, але не хо чам паў та рац
ца. Гэ та ўжо бу дзе не смеш на. Гэ та наш 
ус ход ні су сед па ло хае свет, што мо жа 
спа ліць той Рым, а за ад но і ўсе астат нія га
ра ды. Вось ён пры клад няс пе лас ці на цыі. 
Яны, каб за я віць пра ся бе, на пла гі ят га то
вы пай с ці. Нам жа гэ та га не трэ ба. У нас 
ёсць на шы сто, і яш чэ не каль кі ра зоў па 
сто да гэ тых ста. І ўсё! Мы на цыя і бу дзем 
свят ка ваць сваё свя та. На ват на ша ўла
да, якая за ба ра няе ўсё і заў сё ды (за ба ва 
ў іх та кая ёсць усё за ба ра няць), гэ тым 
ра зам ска за ла: „Гу ляй це, хлоп цы! Толь кі 
не пе ра бі це адзін дру го га”. І ча му б нам не 
гу ляць?! Сто га доў гэ та не сто грам. Гэ та 
сто га доў!

Да рэ чы, кры ху пра сто грам і пра ве ліч 
на цыі. Зран ку за ля цеў я ў піў нуш ку па ля
чыц ца, а там ужо ся дзяць ран нія пташ кі. 
Ле чац ца, зда роўе пап раў ля юць, га мо няць 
пра неш та... Дай, ду маю, пас лу хаю пра 
што. А яны то Трамп, то Тэ рэ за Мэй, зноў 
Тэ рэ за Мэй, зноў Трамп. Зрэд ку ка жуць 
Мер кель. А пра Пу ці на ні сло ва. Хоць учо
ра ў та го бы лі прэ зі дэн ц кія вы ба ры і ў Га
род ні вя лі кі біл борд ста яў з тае на го ды, 
каб не за бы лі ся, хто ў су се дзяў кі раў нік. 
Але нас гэ та не ці ка віць! Трамп — ін шая 
спра ва. А ў астат ніх маш таб не той, каб 
мы пра іх га ва ры лі. Мы б і пра Трам па не 
га ва ры лі б, але ж пра неш та трэ ба. Не ся
дзець жа моў ч кі. Мы ж не ал ка го лі кі. Мы 
па ля чыц ца прый шлі, а не на піц ца.

А нех та ка жа, што сто га доў гэ та не 
тэр мін. Тэр мін, ды яш чэ які! І яго, каб 
ад с вят ка ваць, ужо са мі з са бой пас ва
ры лі ся. Хто за ар ты стаў, хто за ідэю, 
а хто і про ста каб пас ва рыц ца. З ін шы мі 
сва рыц ца зноў жа маш таб не той. А са 
сва і мі гэ та тэ ма. Мы ж вя лі кая на цыя. Та
му і па во дзім ся бе ад па вед на. Сва рым ся 
толь кі з вя лі кі мі, з са мі мі са бой, зна чыць.

Мы ж на ват на свя ты вык рык ва ем 
і „Доў гія ле ты” і „Сто год”. Каб не па мы
ліц ца, бо не вя до ма, што больш. І пра віль
на ро бім.

Са свя там Вас, да ра гія бе ла ру сы!!!
Доў гія ле ты!!!
Сто год!!!
Жы ве Бе ла русь!!!

Вік тар СА ЗО НАЎ
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Г
а рад ская пуб ліч ная біб лі я тэ ка 
імя Та дэ ву ша Ра ка вец ка га ў Гай
наў цы ў кан цы лю та га на ла дзі ла 
суст рэ чу з Бар ба рай Га раль чук 

на тэ му бе жан ства і між ва ен на га пе ры я ду 
на Бель ш чы не і Гай наў ш чы не, пры мер ка
ва ную да пра мо цыі яе двух кні жак — «На
дзея аж но па не бак рай» і «Мёд», у якой 
апі са ны зга да ныя пе ры я ды. Вы каз ван ні 

гос ці і ды ску сія ты чы лі ся пе ры я даў, ка лі 
пра ва слаў ныя жы ха ры Бе ла сточ чы ны 
ў 1915 го дзе ма са ва па да лі ся ў бе жан
ства і пас ля вяр та лі ся на зніш ча ныя гас
па дар кі і ад бу доў ва лі іх увесь між ва ен ны 
пе ры яд. 25 са ка ві ка мі нае 100 га доў з аб
вяш чэн ня не за леж най Бе ла ру скай На род
най Рэс пуб лі кі, а 11 лі ста па да ад бу дуц ца 
свят ка ван ні со тых угод каў не за леж нас ці 
Поль ш чы і гэ тыя дзве па дзеі ста га до вай 
даў нас ці ты чац ца Бе ла сточ чы ны і ге ро яў 
кні жак Бар ба ры Га раль чук.

Су стрэ ча пры цяг ну ла ў га рад скую 
біб лі я тэ ку шмат лю дзей, па коль кі тэ ма 
спат кан ня за ці ка ві ла гай на вян, прод кі 
якіх зве да лі бе жан ства, а пас ля вяр тан
ня да моў зма га лі ся з хо ла дам і го ла дам, 
што апіс вае Бар ба ра Га раль чук у сва іх 
кніж ках. На спат кан не прый шлі так са ма 
лю дзі, прод кі якіх жы лі ў ін шых рэ гі ё нах 
Поль ш чы, каб больш да ве дац ца пра 
гі сто рыю Гай наў ш чы ны, на якой за раз 
жы вуць. Саб ра ных пры ві та ла ды рэк тар 
Га рад ской пуб ліч най біб лі я тэ кі Ала Грыц 
і рас па вя ла пра гос цю спат кан ня Бар
ба ру Га раль чук, ура джэн ку Мок ра га, 
вы пуск ні цу Агуль на а ду ка цый на га лі цэя 
з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня імя Бра
ніс ла ва Та раш ке ві ча ў Бель скуПад ляш
скім. Дзя цін ства і юна цтва аў тар ка пра вя
ла ў род най пад бель скай вёс цы і за раз 
ах вот на ту ды вяр та ец ца. Ды рэк тар Ала 
Грыц ад зна чы ла ўваж лі вае і скру пу лёз
нае апі сан не скла да на га пе ры я ду на шай 
гі сто рыі — бе жан ства і вы жы ван ня пас ля 
вяр тан ня на ра дзі му. Тра ге дыя пра ва
слаў на га на сель ні цтва Бе ла сточ чы ны, 
якое ма са ва вы еха ла ў бе жан ства, апі
са на ў апо вес ці «На дзея аж но па не бак
рай», а між ва ен ны пе ры яд на Бе ла сточ
чы не апі са ны ў кніж цы «Мёд».

— Я не ра бі ла ана лі зу бе жан ства 
і жыц ця пас ля вяр тан ня да моў на пад ста
ве ар хіў ных ма тэ ры я лаў, але вы ка ры ста
ла гі сто рыю сям’і ма ёй ба бу лі Ка ця ры ны 
і ра ска зы све дак та дыш ніх зда рэн няў, 
— ска за ла Бар ба ра Га раль чук. — Мая 
ба бу ля Ка ця ры на ўспа мі на ла, як цяж ка 
бы ло ў бе жан стве і пас ля вяр тан ня на 
ра дзі му. Пры тым да баў ля ла, што ця пер 
доб ра жы вец ца, але не ацэнь ва ем на
леж ным чы нам та го даб ра, што ма ем.

З Мок ра га не па е ха лі ў бе жан ства 
толь кі ча ты ры сям’і і не ка то рыя са мыя 

ста рэй шыя жы ха ры, якія ра шы лі ся да
жы ваць до ма. Тра ге дыю бе жан ства Бар
ба ра Га раль чук апі са ла перш за ўсё на 
ас но ве сям’і Фі лі пю коў з Мок ра га, якая 
пас ля ба дзян ня па зем лях Ра сій скай 
ім пе рыі жы ла ў Ка за ні і ін шых мяс цо вас
цях Ра сіі. Аў тар ка мно га пі ша аб жыц ці 
ў Мі ха лаў цы, аб пе ра а доль ван ні цяж кас
цей і да па мо зе мяс цо ва га на сель ні цтва. 
Пад час вяр тан ня да моў прод кі аў тар кі 
па да рож ні ча лі ўжо па са вец кай, а пас ля 
па поль скай дзяр жа вах, ча ста не ра зу ме
ю чы но вых па рад каў у абедз вюх кра і нах.

— Мая пра ба бу ля Ма рыя без му жа, 
які па мёр, а толь кі з дач кой Ка цяй, ма ёй 
ба бу ляй і сы нам, змаг ла столь кі па да рож
ні чаць па Ра сіі і яш чэ вяр нуц ца да моў, дзе 
амаль усё бы ло зніш ча на і трэ ба бы ло 
ад бу доў ваць. Мая ба бу ля Ка ця за гар та ва
ла ся пад час бе жан ства, што да па маг ло 
ёй пе ра а до лець цяж кас ці ў бед ны між ва
ен ны час. Вяр нуў шы ся з бе жан ства за 
паў го да пра цы ка ля Ша пя то ва за ра бі ла 
ба бу ля авеч ку і пуд яч ме ню, якія ўда ло ся 
ёй пе рап ра віць да моў, бо ў ін шых зда ра
ла ся, што та кі за ра бо так страч ва лі ў да ро
зе, — га ва ры ла Бар ба ра Га раль чук.

У біб лі я тэ цы ад бы ла ся перш за ўсё пра
мо цыя вы да дзе най год та му кніж кі «Мёд», 
у якой апі са ны між ва ен ны пе ры яд.

— Штур ш ком для на пі сан ня кніж кі 
«Мёд» бы ло зда рэн не на га ры Гра
бар цы, ка лі ад на жан чы на пап рак ну ла 
мя не, што ў кніж цы «На дзея аж но па 
не бак рай», апіс ва ю чы бе жан ства, я праз
мер на ўсхва ляю цар скія па рад кі. За я
ві ла яна, што доб рае жыц цё па ча ло ся, 
ка лі Юзаф Піл суд скі кі ра ваў Поль ш чай 
і па раў на ла гэ ты пе ры яд да пры каз кі 
з ма ла ком і мё дам, якая ха рак та ры зуе за
мож нае жыц цё. Я па ду ма ла, што жыц цё 
мо жа і бы ло мё дам для част кі жы ха роў 

Поль ш чы, але не для на шых прод каў, 
якія ня даў на вяр ну лі ся з бе жан ства і якім 
у не за леж най поль скай дзяр жа ве жы
ло ся вель мі бед на. Гэ та нат х ні ла мя не 
да на пі сан ня чар го вай кніж кі з су пя рэч
лі вым за га лоў кам «Мёд», па коль кі жыц
цё пас ля вяр тан ня з бе жан ства бы ло 
зма ган нем за вы жы ван не, ад бу до вай 
зніш ча ных гас па да рак і перш за ўсё зда
бы ван нем хар чоў. Ма ёй сям’і, якая толь кі 
вяр ну ла ся з бе жан ства, скла да на бы ло 
зра зу мець но выя па рад кі ў Поль ш чы, 
што я апі са ла ў кніж цы. Больш чым тры 
па ка лен ні на шых прод каў жы лі ў ра сій
скай дзяр жа ве, а тут уз нік лі но выя струк
ту ры поль скай дзяр жа вы. З ча сам мёд 
па я віў ся ў ба га тых жы ха роў, але по кі 
на шы прод кі кры ху ад бу да ва лі ся, то ўжо 
ўспых ну ла Дру гая су свет ная вай на, — за
я ві ла спа да ры ня Бар ба ра.

У Поль ш чы ў між ва ен ны час трэ цюю 
част ку жы ха роў са стаў ля лі на цы я наль
ныя мен шас ці — ук ра ін цы, яў рэі, бе ла ру
сы, ра сі я не, нем цы, цы га ны і ін шыя на цыі 
і роз ныя бы лі да іх ад но сі ны ўлад.

— Ка лі нем цы ў 1915 і 1916 га дах па
ча лі бу да ваць у Гай наў цы фаб ры кі, ста лі 
ў іх і пры ма са вай вы сеч цы Бе ла веж скай 
пуш чы пра ца ваць так са ма лю дзі з на ва
коль ных вё сак, але іх бы ло ма ла, бо пе
ра важ ная коль касць на сель ні цтва вы еха
ла ў бе жан ства. У сва іх кніж ках я пры вя
ла перш за ўсё ра ска зы ма іх ся мей ні каў, 
сва я коў і ін шых асоб. За піс ва ла так са ма 
паз ней шыя вы каз ван ні ста рон ніх асоб. 
На пры клад, ад на мая су раз моў ца асаб
лі ва моц на зла ва ла ся, што ў між ва ен ны 
час не ха це лі пры няць на пра цу ле са ру
бам у Бе ла веж скай пуш чы яе баць ку, 
ка лі пры ма лі ся асо бы, якія пры яз джа лі 
ў Гай наў ку з Поль ш чы, — га ва ры ла спа
да ры ня Бар ба ра.

Удзель ні кі ды ску сіі звяр ну лі ўва гу на 
ба га ты змест кні жак і лёг касць апі сан ня 
Бар ба рай Га раль чук мі ну ла га. Ды ску сія 
сыш ла так са ма на пас ля ва ен ны пе ры яд 
на Бе ла сточ чы не, ка лі на род ная ўла да 
аб к лад ва ла ся лян вы со кі мі па дат ка мі, 
каб пры му сіць іх усту паць у кал га сы. Ка
лі пад час ды ску сіі пра гу чаў пас ля ва ен ны 
ло зунг «Увесь на род ад бу доў вае сваю 
ста лі цу», па я ві лі ся вы каз ван ні, што ад бу
до ва Вар ша вы так са ма ад бы ва ла ся пад 
пры му сам. На ад бу до ву Вар ша вы пас ля 
ва ен ных зніш чэн няў, перш за ўсё ў час 
Вар шаў ска га паў стан ня так са ма з на
шых ся лян сцяг ва лі ся да дат ко выя вя лі кія 
па дат кі.

— Ба чу я вя лі кую роз ні цу па між па
ка лен нем на шых ба буль, якія пе ра жы лі 
вя лі кае го ра пад час бе жан ства і цяж ка 

пра ца ва лі ў між ва ен ны 
час, ка лі трэ ба бы ло ад бу
доў ваць свае да мы і гас па
дар кі, а сён няш няй мо лад
дзю, якая на ват па тра буе 
ад баць коў за бяс пе чыць 
іх жыл лём, каб ад ра зу 
маг лі за раб ляць на свае 
бя гу чыя пат рэ бы. Трэ ба 
на ма гац ца, каб ма ла дыя 
асо бы зна ё мі лі ся са скла
да ным мі ну лым іх прод каў 
у бе жан стве і паз ней. Та
ды на ша мо ладзь бу дзе 
больш ад к ры тая на ін шых 
лю дзей, сва іх су се дзяў, 
бу дзе з боль шай па ко
рай гля дзець у бу ду чы ню 
і на леж ным чы нам ацэнь
ваць пра цу сва іх прод каў. 
Мо ладзь па він на ве даць 
кім мы з’яў ля ем ся і якая 
бы ла на ша гі сто рыя. Ка лі 
ма ла дыя асо бы не бу дуць 
ве даць свай го мі ну ла га 
і сва ёй гі сто рыі, бу дуць 
як тыя дрэ вы з пад се ча
ны мі ка ра ня мі, — ска за ла 
Бар ба ра Га раль чук, якая 

лі чыць ся бе ту тэй шай бе ла ру скай.
У час ды ску сіі згад ва ла ся, што пе рад 

Дру гой су свет най вай ной у Бель скуПад
ляш скім, Ор лі і мно гіх ін шых мяс цо вас цях 
Бель ш чы ны і Гай наў ш чы ны знач ную коль
касць на сель ні цтва скла да лі яў рэі, якія 
ў час ня мец кай аку па цыі амаль усе за гі ну
лі. Перш за ўсё вы ра та ва лі ся тыя яў рэі, 
якія ра ней вы е ха лі або іх вы вез лі ў Са вец
кі Са юз або бы лі прыз ва ны ў са вец кую ар
мію і з ёй ад сту пі лі ся пе рад фрон там.

— Сяб роў ка ска за ла мне, што ня
даў на да ве да ла ся аб сва ім яў рэй скім 
па хо джан ні і раз гу бі ла ся ад гэ тай ін
фар ма цыі. Спы та ла ў мя не: «Ба ся, я не 
ве даю, кім я ёсць?». На пэў на на на шай 
тэ ры то рыі ёсць больш та кіх мя ша ных ся
мей, так са ма з асо ба мі яў рэй ска га па хо
джан ня. Гэ та нат х ні ла мя не, каб на пі саць 
чар го вую кніж ку аб прод ках ма ёй сяб
роў кі і скла да ны ва ен ны і пас ля ва ен ны 
час, у якім прый ш ло ся ім жыць на на шай 
зям лі. Ма ма ма ёй сяб роў кі бы ла ўзя тая 
з ар лян ска га ге та і адап та ва ная пра ва
слаў най сям’ ёй. Толь кі пе рад смер цю 
ска за ла аб сва ім жы доў скім па хо джан ні 
сва ёй дач цэ, а ма ёй сяб роў цы, вы ха ва
най у пра ва слаў най сям’і, — за я ві ла Бар
ба ра Га раль чук, ад каз ва ю чы на пы тан не 
аб пла нах на бу ду чы ню.

Мяр ку ец ца, што да Дру гой су свет най 
вай ны ў ме жах Поль ш чы жы ло ка ля трох 
з па ло вай мі льё на яў рэ яў. Ад ра зу пас ля 
вай ны ў Поль ш чы за ста ло ся іх ка ля двух
сот ты сяч. За раз у на шай кра і не жы ве 
ка ля двац ца ці ты сяч яў рэ яў, ха ця скла да
на зра біць да клад ны пад лік.

Ад ды рэк тар біб лі я тэ кі Алы Грыц спа да
ры ня Бар ба ра Га раль чук ат ры ма ла па да
ру нак. Аў тар ка пад піс ва ла так са ма свае 
кніж кі, якія ах вот на куп ля лі гай на вя не.

Тэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Бе жан ства і між ва ен ны 
пе ры яд на Бель ш чы не 
і Гай наў ш чы не 

 Гос ця спат кан ня 
Бар ба ра Га раль чук 
(зле ва) і ды рэк тар 

біб лі я тэ кі Ала Грыц
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Ве сту ны вяс ны
Пер шых жу раў лёў па чуў я пас ля 

поў д ня 11 са ка ві ка гэ та га го да (ста яў 
пах мур ны цёп лы дзень) над за рас ні ка-
мі вер ба ло зу на ле вым бе ра зе рэч кі 
На раў кі ка ля Суш ча га Бар ка На раў чан-
са кай гмі ны Гай наў ска га па ве та. Вё сач-
ка гэ тая з 16 жы ха ра мі зна хо дзіц ца на 
ўскра і не Бе ла веж скай пуш чы. Тут на 
за ліў ных, дрыг вя ні стых лу гах рас це 
гу сты ча рот. Жу раў лі сва ім кры кам на-
поў ні лі ўсё на ва кол ле Ста ро га Ляў ко ва, 
Но ва га Ляў ко ва і Плян ты. Гэ тыя ве сту-
ны вяс ны пры ля це лі так са ма на лу жок 
з за рос лай са жал кай па ся род ле су не-
па да лёк не вя лі кай вё скі Кры ні ца (у ёй 
пра жы вае 21 ча ла век). Тут ужо па бег лі 
па ле се ру чай кі да пры то каў рэч кі На-
раў кі.

Пры ля це лі пер шыя ве сту ны вяс ны 
і ста ла больш пры ем на і ра дас на ў сё-
лах і ў маў к лі вых зі мой ля сах.         (яц)

Дрэ вы 
па мі ра юць сто я чы
Ка ля паў сот ні ста рых са шмат лі кі мі 

гнёз да мі амя лы та по ляў ста іць пры 
гра вій цы з Га ра дзі ска ў Плян ту На-
раў чан скай гмі ны Гай наў ска га пве та. 
З су хіх дрэў па да юць у пры да рож ныя 
ра вы вя лі кія і ма лыя га лі ны. Пяць тоў-
стых дрэў ужо пе ра ла маў на по ры сты 
ве цер.

Ніх то не да ма га ец ца ў вой та, каб 
сся чы су хія та по лі па а ба пал да рог 
у Плян таў скім са лэ цтве. Ба чаць жа 
гэ та гмін ная рад ная і сол тыс. Але ўсё 
бы вае да па ры. У зім ні вет ра ны дзень 
ці ў та кую ж ноч су хія та по лі і іх га лі ны 
ўпа дуць на да ро гу. Перш за ўсё гэ та 
не бяс пе ка для пра жы ва ю чых тут паў-
та ры сот ні ча ла век, якія ез дзяць на 
аў та ма бі лях і хо дзяць па спра вах ва 
ўста но вы ў На раў цы, у тым лі ку ў гмін-
ную ўпра ву, на пош ту і ў ка а пе ра тыў ны 
банк. Яны так са ма ча ста ро бяць па куп-
кі ў на раў чан скай пра дук то вай кра ме 
«Ар ге лян». Вар та да даць, што ў гэ тым 
вя лі кім ма га зі не пры ад ной з га лоў ных 
ву ліц у На раў цы заў сё ды ёсць шмат 
эк зем п ля раў све жа га ну ма ра на ша га 
бе ла ру ска га што тыд нё ві ка «Ні ва». Ён 
на па лі цы ў від ным мес цы ся род ін шых 
перш за ўсё поль ска моў ных га зет і ча-
со пі саў. Тут яго най больш куп ля юць. 

(яц)
У Бе ла сто ку за вя заў ся Ка мі тэт 
па бу до вы пом ні ка ах вя рам бе жан-
ства пе ры я ду Пер шай су свет най 
вай ны. Стар шы нёй ка мі тэ та аб ра-
ны а. Ана толь Фе да рук, на ста я цель 
Пра ва слаў на га пры хо да ў Дай лі-
дах, яго на мес ні кам Аляк сей Му ляр-
чык. У скла дзе Ка мі тэ та так са ма 
ня стом ны пра па ган дыст най важ-
ней шых па дзей на шай мі нуў ш чы ны 
Кан стан цін Ма саль скі.

Пом нік ах вя рам бе жан ства і вяр та ю чым 
пра ва слаўе ў ХХ ста год дзі на Пад ляш
скай зям лі — та кая яго поў ная наз ва 
— мае быць уз ве дзе ны ў воб ру бе мо гі
лак пры цар к ве св. Ільі ў Дай лі дах. Мае 
ён быць сі ту а ва ны да лей ад цар к вы, 
бо бе жан цы вы яз джа лі да лё ка. Пра ект 
пом ні ка ап ра ца ваў ар хі тэк тар Мі хал 
Ба лаш. Мае гэ та быць ва лун, нак ры ты 
даш ком і звен ча ны кры жом. На ім зной
дуц ца над пі сы на не каль кіх мо вах, так 
аў тах тон ных, як і між на род на га аб ся гу. 
Ва лун ужо зной дзе ны, трэ ба яго толь кі 
пры вез ці на мес ца і ад па вед на ўста ля
ваць.

Іні цы я та ры па бу до вы пом ні ка ах вя рам 
бе жан ства так аб г рун тоў ва юць за ду му 
яго па бу до вы:

— Пас ля амаль сот кі га доў мы аба вя за
ны пры гад ваць та дыш ні час, каб у на
шай свя до мас ці за ха ва ла ся па мяць аб 
тых як жа цяж кіх пе ра жы ван нях. З гэ та
га вып лы ла ідэя па бу до вы пом ні ка, уве
ка веч ва ю ча га тыя ўсе ах вя ры пе ры я ду 
бе жан ства ды пры свя ціць яго так са ма 
ўсім тым, якія ад ра джа лі на шу свя тую 
пра ва слаў ную ве ру на Пад ляш скай 
зям лі. (...) На жаль, тыя па дзеі па кі ну лі 
так са ма пят но на іх што дзён ным жыц ці. 
Знач ная част ка гра мад ства, збе ра га
ю чы сваё жыц цё, бы ла пры му ша на 
па дац ца ў ба дзян не, якое ча ста ста на ві
ла ся іх цяж кай і да лё кай да ро гай. Да ро
гай, з якой не ўсе вяр ну лі ся, аста ю чы ся 
там, ку ды за кі нуў іх лёс. Лёс, ха ця не 
быў спры яль ны, а аб ста ві ны зда ва лі
ся без на дзей ны мі, ад нак выз ва ля лі 
ў вяр та ю чых ся сі лы і па чуц цё год нас ці 
ў хо дзе ад бу до вы свай го жыц ця. Пра ва
слаў нае на сель ні цтва, цер пя чы цяж кас
ці, на ма га ла ся ад шу каць сваё мес ца 

У
 мі ну лым 2017 го дзе па пра па но
ве вой та ар лян скя Гмін ная ра да 
пры ня ла па ста но ву аб зні жэн ні 
ста вак за спа жы ван не ва ды 

з 2,10 зл. на 1,90 зл. (не та). На ту раль на, 
што лю дзі заў сё ды це шац ца, ка лі стаў кі 
па дат каў не па вы ша юц ца, а яш чэ больш 
ра дас на, ка лі яны па да юць. І вось на 
па ся джэн ні са маў ра да вай ка мі сіі 31 сту
дзе ня я, як рад ны, па чуў ад вой та, што 
ма юць на сту піць зме ны і стаў кі за спа жы
ван не ва ды бу дуць са маў ра дам выз на
чац ца не дзе ў вяр хах.

На се сіі ар лян скай Гмін най ра ды 1 лю та
га рад ныя пры ня лі па ста но ву ў спра ве 
шмат га до ва га пла на раз віц ця і ма дэр ні
за цыі во дап ра вод на га і ка на лі за цый на га 
аб ста ля ван ня ў 20182022 га дах.

З да дат ку да па ста но вы вы ні кае, што на тэ
ры то рыі Ар лян скай гмі ны во дап ра вод ны мі 
пас лу га мі ка ры ста ец ца амаль сто ад сот
каў на сель ні цтва, ка на лі за цый ны мі пас лу
га мі — 2530% жы ха роў (га лоў ным чы нам 
у са мой Ор лі, вель мі ма ла ў Ды ду лях).

У гмі не на ступ нае во дап ра вод нае і ка на
лі за цый нае аб ста ля ван не:

во да за бор з уста ноў кай во да а чыст кі 
ў Ор лі пра дук цый нас цю ў 15,35 ку ба
мет раў на га дзі ну (m3/h);

во да за бор у Алек шах пра дук цый нас
цю ў 18,46 m3/h;

ачыш чаль ня ка му наль ных сцё каў 
у Ор лі з пра пуск ной здоль нас цю 
ў 55 m3/24h;

ачыш чаль ня ка му наль ных сцё каў 
у Ды ду лях з пра пуск ной здоль нас цю 
ў 15 m3/24h;

пе ра пам поў ня са ні тар ных сцё каў 
у Ор лі — 4 шту кі;

даў жы ня во дап ра вод най сет кі з во
да за бо ра ў Ор лі 57,44 км і 106,07 км 
з во да за бо ра ў Алек шах;

даў жы ня ка на лі за цый най сет кі ў Ор
лі і ў па сёл ку мно га мя сей ных бло каў 
у Ды ду лях 10,26 км.

Ме ра пры ем ствы

У 20182022га дах пла ну ец ца:

•

•

•

•

•

•

•

Бу ду чы ня во дап ра во даў і ка на лі за цыі ў Ар лян скай гмі не

Пом нік 
бе жан цам

на сва ёй зям лі, бо гэ та бы ла іх зям ля, 
а яны бы лі тут спрад веч на.

Для па бу до вы пом ні ка ах вя рам бе жан
ства спат рэ біц ца ка ля 3040 ты сяч зло
таў. Та му сяб ры Ка мі тэ та звяр та юц ца 
за фі нан са вай пад трым кай гэ тай іні цы я
ты вы; уз но сы на па бу до ву пом ні ка про
сяць пе ра ліч ваць на ра ху нак у PKO BP 
nr 97 1020 1332 0000 1202 1088 0781.

Тэкст і фота Аляк сандра ВЯР БІЦ КАГА

 Кан стан цін Ма саль скі

у 2018 го дзе — раз бу до ва і пе ра бу
до ва бі я ла гіч най ачыш чаль ні сцё
каў у Ор лі. Ін ве сты цыя рас па ча тая 
ў 2017 го дзе, пла на ва нае за кан чэн
не ў 2018 го дзе. У 2018 го дзе прад
бач ва юц ца вы дат кі за 1836 ты сяч 
зло таў бру та;

у 2019 го дзе — раз бу до ва і пе ра бу
до ва ўста ноў кі во да а чыст кі і пе ра бу
до ва во дап ра вод най сет кі па ву лі цы 
Пар ты зан таў у Ор лі. Вар тасць ра бот 
скла дзе больш за 2 мі льё ны зло таў;

у 2020 го дзе — раз бу до ва і пе ра бу
до ва во да за бо ра ў Алек шах; вар
тасць прац звыш 1684 ты сяч зло таў.;

у 20212022 га дах — бу до ва ка на лі
за цый най і са ні тар най се так у Ды ду
лях; прад ба ча ны кошт ка ля паў та ра 
мі льё на зло таў.

Мяр ку ец ца, што вы шэй наз ва ныя ме ра
пры ем ствы ў 20182022 га дах бу дуць фі
нан са вац ца га лоў ным чы нам з улас ных 
срод каў Ар лян скай гмі ны. Ка лі бу дзе 
аб’ яў ле ны на бор за я вак на маг чы мае 
да фі нан са ван не гэ тых ме ра пры ем стваў 

•

•

•

•

з еў ра са юз ных фон даў, то гмі на бу дзе 
ха дай ні чаць за ат ры ман не та кіх срод каў.

Ра цы я на лі за цыя спа жы ван ня ва ды і 
ад во ду сцё каў

Ар лян ская гмі на аба вя за на за пэў ніць 
па ста ян ную па стаў ку ад па вед най якас
ці ва ды і на дзей ны ад вод сцё каў. Гэ та 
тэх на ла гіч на ма ні та ра ва ныя пра цэ сы, 
якасць ва ды пе ры я дыч на дас ле ду ец ца, 
так са ма кан т ра лю ец ца якасць ачыш ча
ных сцё каў.

Гмі на бу дзе на да лей за пу скаць но выя 
пра цэ сы і тэх на ло гіі дзе ля па ляп шэн ня 
якас ці ва ды і аб ме жа ван ня коль кас ці 
яе спа жыц ця ў хо дзе тэх на ла гіч ных пра
цэ саў. Ра цы я на лі за цыю спа жы ця ва ды 
ў хат ніх гас па дар ках па ка жуць ва да ме
ры.

Во дап ра вод ная сет ка і гід ра вуз лы пат
ра бу юць па ста ян ных ра мон таў, ма дэр ні
за цыі і пе ра бу до вы дзе ля пра ду хі лен ня 
страт ад няш чыль нас ці і аб ме жа ван ня яе 
ава рый нас ці.

Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

 Аляк сей Му ляр чык
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Ма лоч кі, што ў Боць каў скай гмі не, ні
чым не вы лу ча ла ся ся род ін шых сёл на 
Пад ляш шы. Ся ля не зай ма лі ся зем ля роб
ствам. Да гмін на га цэн т ра, Боць каў, да
лё ка, амаль дзе вяць кі ла мет раў. Ап ра ча 
вя ско вай кра мы ды па жар най ка ман ды 
ні чо га не бы ло. Але ся ля нам жы ло ся ня
кеп ска. Зям ля тут ура джай ная, да ва ла 
пры бы так. Ся ля не спе цы я лі за ва лі ся 
ў жы вё ла га доў лі, бо па шы і се на жа цей 
на во кал бы ло ўдо сталь. Па мя таю, што 
ў пя ці дзя ся тых га дах ма лоч каў цы на ча
ром хаў скі ры нак пры во зі лі се на, са ло му 
ды ін шыя сель ска гас па дар чыя пра дук ты. 
У нас бы ла ка роў ка. Кор му на зі му не ха
па ла дык се на і са ло му пад во зі лі Сань ка 
з Мі ка ла ем — му жы кі з Ма ло чак. У Мі ка
лая бы лі пу шы стыя ву сы, та му мы прыс
во і лі яму кліч ку «Чар на ву саў». Абод ва 
бы лі на шы мі ста лы мі па стаў ш чы ка мі.

З ма лоч каў скі мі ка ва ле ра мі я па зна
ёміў ся ра ней, чым па ча лі мы за яз джаць 
з кі на пе ра соў кай. Бы ло гэ та ў дру гой па
ло ве пя ці дзя ся тых га доў, ка лі ўпа рад коў
ва лі рэ чыш ча ра кі Ну рэц — фа шы най 
ума цоў ва лі бе ра гі. Хлоп цы з Ма ло чак 
афор мі лі ся на пра цу ў Бель скае прад
пры ем ства вод най ме лі я ра цыі. Ква та ра
ва лі яны ў гас па ды ні Са е віч кі, не па да лёк 
ва да кач кі, за раз за мос ці кам. Пад ру жыў 
я з Ян кам Га по ню кам, у яко га бы лі сва я кі 
ў Ча ром се. У ся рэд няй шко ле па зна ёміў
ся я з Ян кам Го лу бам. Хла пец вы хо дзіў 

з Ма ло чак, ро сту быў не вя ліч ка га, кру це
ля ва ты, у шко ле ад но год зат ры маў ся. 
Па кі нуў на ву ку і вяр нуў ся да моў да баць
кі на гас па дар ку.

Спат ка лі ся мы з сяб рам у Ма лоч ках, 
ка лі з кі на пе ра соў кай за е ха лі. Бы ло гэ та 
пад ка нец 1962 го да. Ма шы ну мы па ста

ві лі по бач вя ско вай кра мы, якая змяш
ча ла ся ў пры ват най ква тэ ры пра даў ца 
Ва ло дзі Бе не дзю ка. З ле ва га бо ку быў 
не вя ліч кі ма га зін чык, з дру го га бо ку жы лі 
гас па да ры. Жон ка Ва ло дзі, яко му ад на
вя скоў цы ча мусь ці да лі кліч ку «Ка пі тан», 
пра ца ва ла пра даў ш чы цай у су сед ніх 
Снеж ках. У Ма лоч ках ад но бы лі пра дук
ты пер шай пат рэ бы і са мае тан нае (па 
11 зл.) ві но «пал кай пі са нае». У Снеж ках 
бы ла Гра мад ская ра да на ра до ва і паш то
вае ад дзя лен не. Па коль кі абод ва сё лы 
амаль ме жа ва лі з са бою (ка ля 2 км), дык 
мы не ад ной чы і ту ды за яз джа лі.

Па жар ная ка ман да ў Ма лоч ках ар га ні
за ва ла ся да вай ны, але ак тыў ную дзей
насць па жар ні кі пра я ві лі з 1947 го да. 
Тры ра зы мя ня ла ся на чаль ства. Пер шым 
на чаль ні кам вы бра лі Ян ку Бар то шу ка. 
Неў за ба ве ад хі лі лі яго і на зна чы лі Ула дзі
мі ра Хваш чэў ска га. Але і гэ ты ня доў га 
заг рэў мес ца. Апош нім на чаль ні кам стаў 
Ян ка Хіль ке віч — ча ла век ам біт ны, ка
за лі, ве даў ча го па тра буе. У 1970 го дзе 
па бу да ва лі свят лі цу. Іні цы я та ра мі бу до вы 
бы лі па жар ні кі. Два га ды паз ней ся ля не 
зра бі лі склад чы ну і да бу да ва лі па жар нае 
дэ по, дзе за хоў ва лі па жар нае аб ста ля
ван не. У свят лі цы ўпер шы ню ар га ні за ва
лі дзя ці нец на жніў ны час. Але няш мат 
дзе так удзель ні ча ла, ад но ча тыр нац цаць 
асоб. Не ка то рыя ад на вя скоў цы на ра ка
лі, што ап ла та 100 зло ты над та вы со кая. 

Ка лі я на ве даў вё ску ў 1963 го дзе, дык 
ся ля не скар дзі лі ся, што ў ся ле бра куе 
суп раць па жар ных ба сей наў, бяз вод ных 
ра воў і во дап ра вод ных труб ад ка на вы 
ў па чат ку вё скі з бо ку Боць каў. Так са ма 
на ра ка лі на трак та ры стаў са Сне жак, 
якія няд бай на апе ка ва лі ся сель ска гас па
дар чы мі ма шы на мі — су поль най улас нас
цю. Як га ва рыў мне стар шы ня гра мад
скай ра ды мгр. інж. Ка стусь Сан ке віч, 
но та бе на з Кляш чэ ляў, ма лоч каў цы 
жні во ў 1963 го дзе за кон чы лі па спя хо ва 
і да тэр мі но ва, хоць іх лі чы лі ма руд наю 
вё скай.

Кі на се ан сы ар га ні за ва лі мы ў апус
це лым збож жа вым скла дзе за вё скаю. 
Пу ска лі ў ход свой аг рэ гат, бо не бы ло 
элек т ра то ку. Най горш бы ло ў зі мо вы 
час. Не за яз джа лі мы ў Ма лоч кі, бо бу
ды нак быў не а цеп ле ны. А ў лет ні час 
за яз джа лі з ах во тай, бо пры сут насць 
ама та раў кі но бы ла знач ная (за ла за рэ
гіст ра ва на бы ла на 90 гле да чоў) і ся ля не 
доб ра зыч лі ва ста ві лі ся да кі нош ні каў. 
Я на ла дзіў сар дэч ныя ад но сі ны з Ян кам 
Мар ке ві чам, сы нам Аляк сан д ра. У вёс цы 
клі ка лі яго про ста Сань кам. Яго жон ка 
— сар дэч ная, доб ра зыч лі вая жан чы на 
вы хо дзі ла з На ва сё лак. Мя не заў ж ды 
зап ра ша лі ў гос ці на Яў фі мію, бо Ма лоч
кі на ле жаць да пры хо да ў Кос най, што 
ка ля Да шоў. У ся ле бы ло шмат вя сё лай 
мо ла дзі, якая лю бі ла па гу ляць і пас пя
ваць. Але аб гэ тым у на ступ ным до пі се.

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

Фо та аў та ра

«Ні ва»: — Но вае, та му леп шыя пес ні?

Змі цер Вай цюш ке віч: — Так, за раз спя
ваю тыя, якія трэ ба да ста ваць з ней кіх 
доў гіх шуф ля даў.

— Ра зу мею, ужо са мі пес ні, сло вы пе-
сень паў ста лі ра ней?

— З пес ня мі пароз на му бы вае. Не ка то
рыя на ра джа юц ца доў га, не каль кі га доў. 
Не ка то рыя ўжо пяць га доў не гу ча лі. 
Но ваелеп шае, тут та кая гуль ня слоў: 
но вае і леп шае, ста рое, а мо жа быць но
вае і леп шае з но ва га. Так што мож на як 
хо чаш гля дзець.

— Ду маю, што для пад ляш скай пуб лі-
кі ўсё-та кі не на да е лі Ва шы кан цэр ты 
і на ват тыя са мыя вя до мыя пес ні. Вы 
да во лі ча ка ны ва ка ліст на Пад ляш шы.

— Так, я заў ва жыў. Для мя не не сціп ла 
пра гэ та ка заць, але я ўдзяч ны за тое, 
што мя не тут лю бяць, па мя та юць. Ня
гле дзя чы на тое, што я і так ча ста тут 
бы ваю, у ва ко лі цах Бе ла сто ка, на гэ тым 
кан цэр це бу дуць лю дзі.

— Што та кое ад мет нае ў пад ляш скай 
пуб лі цы? Вам за раз так са ма да зво лі-
лі вы сту паць на род най Бе ла ру сі.

— Тут не трэ ба да каз ваць, што ты свой. 
А на Бе ла ру сі трэ ба пра гэ та ка заць, як 
мі ні мум пры ехаць у но вы го рад. А на Бе ла
сточ чы не я ўжо даў но, тут і са праў ды як 
сы нок, ці брат, про ста свой. Бы вае так, 
што тут прас цей да мо віц ца, чым на Бе ла ру
сі. Не паў сюль на Бе ла ру сі, у Мін ску я так
са ма свой, але Бе ла русь... Ужо за маё 
жыц цё дру гая бы ла за ба ро на, та му ўвесь 
час тыя кры лы спра бу еш рас п ра віць 
і хрэсь! (смех) Па кры лах. І трэ ба зноў усё 
па чы наць спа чат ку. Тут я свой і ад чу ваю гэ
та. Гэ та не сак рэт, што ў Поль ш чы, да лей 
там за Вар ша ву, трэ ба доў га ка заць, што 
гэ та Бе ла русь, і яна не заў сё ды бы вае там 
у трэн дзе. І гэ та нар маль нае ў сэн се, што 

На Пад ляш шы 

я свой
«Но вае / Най леп шае» - пад та кім за га лоў-
кам прай шоў у Бе ла сто ку кан цэрт Змі це
ра Вай цюш ке ві ча. Вя до мы спя вак, кам-
па зі тар і муль ты ін ст ру мен та ліст вы сту піў 
пе рад пад ляш скай пуб лі кай з но вы мі і даў-
но не чу ты мі пес ня мі. Му зы ку, які ча ста 
вы сту пае на Бе ла сточ чы не, і гэ тым ра зам 
су стрэ ла поў ная за ла лю дзей. 

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (39)

кан цэрт і яны вель мі цяж ка ар га ні зоў ва
юц ца, та му што на чаль ства на мес цах, 
ска жам так, па бой ва ец ца. Та кая інер т
ная сі стэ ма, якая ма руд на зак руч ва ла ся, 
а за раз ма руд на раск руч ва ец ца. Трэ ба 
зноў спа чат ку пры хо дзіць, зна ё міц ца, 
ра сказ ваць, па каз ваць і так да лей. Про
ста мы не ма ем ін ша га вы ха ду, каб там 
кап рыз ні чаць ці там крыў дзіц ца на лёс 
і на гэ тых лю дзей. Я ўсё гэ та ра зу мею 
і спа кой на да гэ та га стаў лю ся.

— Усё-та кі Дзень Во лі бу дзе це суст-
ра каць са сва і мі заў зя та ра мі з Поль ш-
чы? На коль кі вя до ма, дас це кан цэрт 
у Вар ша ве.

— Так, у Поль скім тэ ат ры. Я быў вель мі 
ра ды та кой маг чы мас ці. Ка неш не, не маг
чы ма ра зар вац ца, ха це ла ся б вы сту піць 
яш чэ і ў Мін ску, і ў Грод не, і ў Брэс це ад
на ча со ва. Каб мож на бы ло ся бе так на 
ней кі час ра сты ра жа ваць і паў сюль ад п
ра віць, гэ та бы ло б доб ра ў каз ках. Я фі
зіч на адзін і пра па но ва бы ла даў нымдаў
но, год на зад. Я лі чу, што і ў Вар ша ве 
трэ ба, каб слу ха лі доб рую бе ла ру скую 
му зы ку.

— Ад зна чаць ста год дзе БНР не бу дзе-
це на ра дзі ме, але ўсё-та кі, да дум ва ю-
ся, што шум на?

— Ну, ка неш не. Я ду маю, што чар ку 
ўзды мем за БНР, за яго ства раль ні каў 
і за тых, хто сён ня вя дзе ней кія бе ла ру
скія спра вы. На фо не ўра чы стас ці ма ла 
га во рыц ца пра па кут ні каў, а вель мі шмат 
лю дзей, якія за гі ну лі, пра якіх ні чо га не вя
до ма, якія ве ры лі ў Бе ла русь. Гэ та як раз 
ты чыц ца і на стаў ні каў, якія ву чы лі дзе так 
бе ла ру скай мо ве, і тых, хто вяр нуў ся 
і па ве рыў са ве там. Гэ та так са ма та кі 
тра гіч ны мо мант, але гі сто рыя з гэ та га 
скла да ец ца.

Гу та ры ла 
Ур шу ля ШУБ З ДА

 Ка ва ле ры з Ма ло чак пры кра ме. Пер шы зле ва ся дзіць 
Ян ка Го луб, спра ва (па лі вае) пра да вец Ула дзі мір Бе ня дзюк

ў па ля каў ха пае сва іх пы тан няў, праб лем 
і зо рак. А тут пры е хаў яш чэ ней кі ву са ты, 
ба ра да ты і неш та там скры піць пабе ла
ру ску. У лю бым вы пад ку Бе ла сточ чы на 
як раз та кая мая ай чы на.

— Усё-та кі ча ка ны тур па Бе ла ру сі гэ-
та для Вас свай го ро ду вык лік?

— Вель мі хут ка за бы ва ец ца. Ён ужо 
па чаў ся, ужо прай шоў дру гі ці трэ ці 
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 12-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 1 красавіка 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Праз го ры, да лі ны,
Праз ты ся чы сёл
З да лё кай кра і ны
Вяр нуў ся па сол.
Да стой ны, ша ноў ны
Ён стаў на стра се,
У бо тах чыр во ных,
Каб ба чы лі ўсе.
Б....

(Ніл Гі ле віч) Ад каз на за гад ку № 8-2018: ара бі на. 
Уз на га ро ды, ве лі код ныя нак лей кі, вый г ра лі 

Якуб Мар ты нюк, Ве ра ні ка Він ская, Оля Ко бусь, Ган-
на Дэ мя нюк з Бель ска-Пад ляш ска га, Аліў ка Жэп ко, 

Оля Кар даш, Мая Та па лян ская з Нар вы. Він шу ем!

Кан стан цыя БУЙ ЛО

Люб лю
Люб лю наш край — ста рон ку гэ ту,
Дзе я ра дзі ла ся, рас ла,
Дзе пер шы раз паз на ла шчас це,
Сля зу ня до лі пра лі ла.
Люб лю на род наш бе ла ру скі,
Ха ці ны ў зе ле ні са доў,
За ло ча ныя збож жам ні вы,
Шум на шых га яў і ля соў.
І рэч ку, што ім к лі ва во ды
Ім чыць ў няз ве да ную даль,
І схі лы бе ра гоў пяс ча ных,
І яс насць чы стых яе хваль.
Люб лю вяс ну, што ў квет кі, зе лень
Аз до біць ра дас на зям лю,
Бус лоў на гнёз дах кле ка тан не
І спеў жаў ро нач ка люб лю.
Га ра чую спя ко ту ле та
І бу ру лет нюю з даж джом,
Як гром гры міць, а ў чор ных хма рах
Ма лан ка зі ха ціць аг нём.
І во сень сум ную люб лю я,
І пер шы звон сяр поў і кос,
Як вый дуць жнеі збож жа жа ці,
А ка са ры — на се на кос.
Люб лю зі му з яе ма ро зам,
Што вок ны пры бя рэ ва ўзор,
І бе лы снег, што, ўкрыў шы по ле,
Ір дзіц ца бля скам яс ных зор.
Люб лю ў па год ную я ноч ку
Да поз на на два рэ ся дзець,
Са чыць за сі ніх зор міг цен нем,
На ме сяц за ла ты гля дзець.
І пес ню род ную люб лю я,
Што дзеў кі ў по лі за пя юць,
А то ны го лас на над ні вай
Пе ра лі ва юц ца, плы вуць.
Усё ў тым краі сэр цу мі ла,
Бо я люб лю край род ны мой,
Дзе з пер шым шчас цем я спаз на лась
І з го ра пер шаю сля зой.
1913

— Ча го вас ву чаць бе ла ру скія 
вер шы? — пы таю ў чац вёр тым 
«б» кла се.

— Мы паз на ем но выя сло-
вы, — ка жа Та ця на Са хар чук, 
— і больш ра зу ме ем мо ву.

За мо мант ра зум ніч ка Та ня 
ска жа та кое, ча го не па чу еш на-
ват ад гім на зі стаў.

— Нам трэ ба вы ву чыць мо ву, 
каб за ха ваць яе для ма лод шых 
за нас дзя цей, — за яў ляе дзяў-
чын ка. — Каб на ша бе ла ру ская 
мо ва не пра па ла...

Та ня ра зам з сяб ра мі з кла са 
пры сту пі ла да кон кур су „Род нае 
сло ва”. Яна раз ву чы ла верш Пет-
ру ся Ма ка ля „Ча ра дзей ная скар-
бон ка”. Якія там скар бы?

Гэ та не зо ла та і не ды я мен ты, 
а мі ла гуч ныя сло вы род най мо-
вы, ад якіх за га ра юц ца іск рын кі 
ў дзі ця чых ва чах і ўсмеш кі на 
тва рах.

Мы га ва ры лі пра бус лоў, якія 
да ля це лі ўжо з да лё кай Аф ры кі. 
Тэ му пту шак і ма лень кіх на ся ко-
мых нак лі ка лі вы ступ лен ні Аляк-
сан д ры Пар фя нюк і Аляк сан д ры 
Ко бусь, якія вый ш лі на ся рэ дзі-

То мы зас пя ва ем гімн шко лы!

ну кла са і пры го жа пра дэк ла ма-
ва лі вер шы Ста ніс ла ва Шуш ке ві-
ча „Ка ма ры ны мік ра фон” і „Па-
ла маў ка ма рык нож ку”.

— Pro szę pa ni, a ja już wi dzia-
łam bo cia na! — за я віў нех та 
з кла са. Бу сел пры ля цеў у Ягуш-
то ва, што ка ля Бель ска.

— А твой бу сел ля цеў ці ся-
дзеў у гняз дзе-бус лян цы?

— На шчас це, ён ля цеў! — ад-
зна чы ла з ус меш кай чац вёр так-
лас ні ца.

Дзе ці ве да лі бе ла ру скае ма гіч-
нае па вер’е, звя за нае з пры лё-
там бус лоў. На шы прод кі ве ры-
лі, што ка лі пер шы раз уба чыць 
ля ту ча га бус ла — нас ча ка юць 
шас цёр кі на пас вед чан ні, уда чы 
і шчас лі выя хві лі ны.

Та кія шчас лі выя хві лі ны ча-
ка лі і мя не ў час су стрэ чы ў чац-
вёр тым „б” кла се, які я на ве да-
ла вуч няў па зап ра шэн ні на стаў-
ні цы Іа ан ны Ва сі люк.

— То мы зас пя ва ем гімн на-
шай шко лы, — пра па на ва лі вуч-
ні.

«Ці ка ва, які гэ та гімн бель-
скай „трой кі”»? — па ду ма ла я. 

Іх шко лу я на ве да ла ўжо сот ні 
ра зоў, ад нак ні ко лі ра ней я не 
па чу ла пра тое, што шко ла мае 
свой гімн. Та му ў нап ру жа нас ці 
ча ка ла пер шых гу каў ме ло дыі. 
А ме ло дыя па лі ла ся зна ё мая 
і ра дас ная, як пес ні вяс но вых 
пту шак, пра якіх мы шмат га ва-
ры лі на ўро ку. Па ду ма е це, што 
за пес ня та кая? Ве дае яе кож ны 
бе ла рус! На пэў на ве да е це і вы! 
А ідзе яна так:

— Люб лю наш край, ста рон ку 
гэ ту... 

Дзе ці пра спя ва лі тры стра фы, 
а мы ра зам са спа да ры няй Іа ан-
най не ха ва лі ўзру ша нас ці. Але 
най фай ней шы мо мант ча каў 
на ка нец су стрэ чы. Пас ля раз ві-
тан ня з кла сам, да нас па ды шоў 
Габ рысь Се бя сюк і за я віў:

— А мая ся стра Аня з Бе ла сто-
ка ўмее га ва рыць па-бе ла ру ску.

— Яна сту дэн т ка? — спы та лі 
мы.

— Не, яна ма лод шая за мя не, 
— ад зна чыў з ус меш кай Габ-
рысь. — Яна ў прад ш кол лі...

Зор ка, 
фо та Ган ны Кан д ра цюк

Выдатнікі па беларускай мове з настаўніцай Іааннай Васілюк
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Jan

Jak

Ina

Maja

La

Spodnie

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 № 8-2018: 
На раст, жо раў, ром, жаў ра нак, ка ме ра, да та, 

ацэн ка, Ян. Ева, нож ка, ара, траў ка, Аман, та нец, 
арэх, пар кан, ру мя нак.

Уз на га ро ды: кніж ку Воль гі Га пе е вай «Смач-
ны суп» вый г ра ла Дар’я Чар няў ская з ПШ № 3 
у Бель ску-Пад ляш скім; «Су пер к ні гу пра Бі ла 
з Бо лаю (Біл ра зум ны а Бо ла вя сё лая)» аў тар-
ства Гу ні ла Бэр г ст рэ ма — Мат вей Зы скоў скі 
з ПШ № 1 у Гай наў цы, «Ба ваў ня ную дзяў чын-
ку» Дар’і Ваш ке віч — Юлія Шкля жэў ская з 
Нар вы, «Аз бу ку Вя сё лы ву лей» Ры го ра Ба ра-
ду лі на — Да мі ні ка Дміт рук з бель скай «трой-
кі», «Сем Ру жаў» На дзеі Ясь мін скай — Юлія 
За леў ская з ПШ № 3 у Бель ску-Пад ляш скім, 
«Пэт сан су муе» Свэ на Нур д к ві ста — Оля Ка-
лі ноў ская з На раў кі, ка лян дар «Не маў чы па-
бе ла ру ску» — Маг да Яку бюк з ПШ № 3 у Бель-
ску-Пад ляш скім. Він шу ем!

Уз на га ро ды па да рыў вам Са юз бе ла ру скіх 
пісь мен ні каў з Мін ска.

Бе ла ру скі сцяг — ста ра жыт-
ны, з ча соў Вя лі ка га Кня ства 
Лі тоў ска га. Ста ра жыт ны сцяг 
быў чыр во на га ко ле ру з вы я вай 
«Па го ні» і Ба га ро дзі цы з Дзі-
цят кам. Пяць сот га доў на зад 
гер ба вы ма лю нак змяш ча лі на 
шчы це. Ко лер ма люн ка ра біў-
ся га лоў ным ко ле рам сця га, 
а ко лер шчы та — да дат ко вым. 
Ры цар «Па го ні» быў бе лы, 
а шчыт, на якім ён на ма ля ва ны 
— чыр во ны, а больш да клад на, 
пур пу ро вы.

Так і ўтва рыў ся бе ла ру скі 
бел-чыр во на-бе лы сцяг БНР.

Аб чым па ве дам ля юць нам ко-
ле ры гер ба і сця га?

Чыр во ны ко лер на шы пра-
дзе ды лі чы лі са мым вы са ка род-
ным. Ён аз на чаў агонь, муж-
насць і сме ласць у біт ве. Бе лы ці 
срэб ны — гэ та чыс ці ня, даб ро, 
сва бо да і не за леж насць. Зо ла та 
на кры жы за яў ляе пра жыц цё, 
свят ло, на дзею.

Бе ла ру сы, як ад зна чае вы дат-
ны пісь мен нік Ула дзі мір Ар лоў, 
асаб лі ва лю бяць бе лы і чыр во-
ны ко ле ры. Яны ва ўзо рах ста-
ра жыт ных руч ні коў і ў даў ней-
шым на род ным адзен ні. У бе ла-
ру скіх каз ках, ка лі кня зі і асіл кі 

едуць аба ра няць свой на род ад 
за хоп ні каў, яны аба вяз ко ва на 
бе лым ка ні. Бе лы конь — гэ та 
воб раз сі лы, кра сы і здат нас ці, 
ад ра джэн ня і ўваск рэ сен ня да 
но ва га жыц ця. Ва я ка на бе лым 
ка ні аба зна чае пе ра мо гу.

Бе лы ко лер вель мі па шы ра ны 
на Бе ла ру сі, ад туль маг чы ма, па-
хо дзіць і яе наз ва — бе лая, чы-
стая як свят ло КРА І НА.

Па вод ле «Ад куль наш род» 
У. Ар ло ва 

Герб і сцяг 
БНР

Па дар ва лі 
сцэ ну!

Іх вы ступ лен ні ўзру шы лі і за ха пі лі як ні-
я кае бе ла ру скае ме ра пры ем ства. Тут быў 
агонь, пры го жасць і дбай насць пра дэ та лі. 
Мо ва пра су бот нія вы ступ лен ні (17 са ка ві-
ка г.г.) «Пад ляш ска га вян ка» і «Скар бон кі» 
з Га род ні. Ра зам з на род ны мі бе ла ру скі мі 
тан ца мі яны спя ва лі і прад стаў ля лі эцю ды 
на сло вы бе ла ру скіх па э таў. Яш чэ сён ня 
ў ву шах гу чыць спеў ма лень ка га Аляк-
сан д ра Ха ма ню ка — «Гу ляй ка зак», які ра-
зам з бе ла стоц кі мі хлап чу ка мі, і салістам 
танцорам Шымонам Клімюком «раск ру-
нулі» бу ру на сцэ не... Больш пра вы ступ-
лен ні бе ла ста чан і га ра дзен цаў у чар го вых 
ну ма рах «Зор кі». (гак)

Фо та: Ган ны Кан д ра цюк

Ула дзі мір НЯК ЛЯ ЕЎ

Жы ві, Бе ла русь!
Жы ві, Бе ла русь! Ве ру, 

бу дзеш жыць заў сё ды.

Свят ло «Па го ні» бу дзе сэр цы на шы ак ры ляць.

Жы ве, жы ве наш край па кут ны і сва бод ны,

Не ска ро ная ні кім і свя тая зям ля.

Бе ла русь! Бе ла русь! 

Хай ця бе мі нуць усе ня го ды,

Век у шчас ці жы ві, ты, Ра дзі ма мая!

Жы ве Бе ла русь — на шай до лі абу джэн не.

Кра і на-ма ці, ты прыз нан не шчы рае пры мі:

Жы ве! Жы ве! Гу чыць уз нёс ла блас ла вен не,

Бе ла ру скі воль ны дух уваск рос з даў ні ны.

Бе ла русь! Бе ла русь! 

Мы тваё ві та ем ад ра джэн не,

Бу дзеш веч на воль най ты, 

бу дзем воль ны мі мы.

Жы ве Бе ла русь! Нас ня до ля не зда ле ла.

Ма гут ны Бо жа, бе ра жы Ай чы ну з го ду ў год.

Жы ве! Жы ве! Як не па гас ны сім вал ве ры,

Бу дзе веч на на зям лі пас па лі ты наш род.

Бе ла русь! Бе ла русь! 

Пад штан да рам бел-чыр во на-бе лым

Век у шчас ці жы ві, бе ла ру скі на род!
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Ра ней прэ зен та цыя асо бы ай ца Кан
стан ці на Бай ко не каль кі ра зоў ад бы ла ся 
ў Агуль на а ду ка цый ным лі цэі з бе ла ру скай 
мо вай на ву чан ня імя Бра ніс ла ва Та раш
ке ві ча ў Бель скуПад ляш скім. На стаў ні ца 
пра ва слаў най рэ лі гіі ў Бель скім бел лі цэі 
Эва Астап ко віч збі ра ла ма тэ ры я лы пра 
ай ца Кан стан ці на Бай ко ра зам з лі цэ і ста мі. 
У Бель скім бел лі цэі прай ш ла пра мо цыя 
кні гі Да ра фея Фі ё ні ка «Ай цец Кан стан цін 
Бай ко — ба гас лоў, на стаў нік, ле кар», вы
да дзе най Сту дзі вод скім му зе ем. Ар ты ку лы 
пра ай ца Кан стан ці на дру ка ва лі ся ў пе ры
я дыч ных вы дан нях «Бель скі го сті нэць» 
і «Бе ла ру скі гі ста рыч ны збор нік». Змест 
кні гі «Ай цец Кан стан цін Бай ко...» уме ла вы
ка ры ста ла для на пі сан ня — перш за ўсё на 
бе ла ру скай мо ве — сцэ на рыя спек так ля 
Іа ан на Троц. Спек такль па чы на ец ца з па
ка зан ня Бе ла ве жы па чат ку ХХ ста год дзя, 
ку ды быў ужо прак ла дзе ны чы гу нач ны пуць 
і цар Мі ка лай ІІ пры яз джаў сю ды на ад па
чы нак. Тут у 1909 го дзе на ра дзіў ся ге рой 
спек так ля, тут вы хоў ваў ся, пра вёў дзі ця чыя 
і юнац кія га ды, і тут ён па ха ва ны. У спек так
лі ў ары гі наль ны спо саб зап рэ зен та ва ны 
па а соб ныя эта пы жыц ця ай ца Кан стан ці
на Бай ко: бе жан ства, да па мо га баць кам 
пас ля вяр тан ня з Ра сіі, на ву ка. Кан стан цін 
Бай ко ву чыў ся ў Пра ва слаў най ду хоў най 
се мі на рыі ў Віль ні, якая зна хо дзі ла ся ў тым 
са мым аду ка цый ным ком п лек се, што Ві
лен ская бе ла ру ская гім на зія і Та ва ры ства 
бе ла ру скай шко лы. У се мі на рыі част ка 
за нят каў пра во дзі ла ся пабе ла ру ску. Вуч ні 
ў спек так лі ўме ла прад ста ві лі ат мас фе ру 
ву чо бы ма ла до га Кан стан ці на ў ду хоў най 
се мі на рыі ў шмат на цы я наль ным го ра дзе. 
Там ён пры маў удзел у лек цы ях у Ме ды
цын скім ін сты ту це. Паз ней у Вар шаў скім 
уні вер сі тэ це ат ры маў ён зван не ма гіст ра 
тэ а ло гіі. Слу жыў ай цец Кан стан цін у пры хо
дах на Хол м ш чы не і ў За ход няй Бе ла ру сі, 
дзе, між ін шым, зак ры ва лі ся цэр к вы. У 1944 
го дзе ай цец Кан стан цін стаў пра ца ваць 
на стаў ні кам за ко ну Бо жа га і су ар га ні за ваў 
бе ла ру скае школь ні цтва ў Бель скуПад
ляш скім — гэ тыя мо ман ты бы лі асаб лі ва 
адз на ча ны ў спек так лі. Да ра фей Фі ё нік 
мяр куе, што за вер насць міт ра па лі ту вар
шаў ска му і ўсяе Поль ш чы Ды я ні сію ай цец 
Кан стан цін у са ка ві ку 1946 го да быў зат ры
ма ны са вец кі мі спец с луж ба мі не па да лёк ад 
мо ста на ра цэ Бе лая ў Бель ску. Без зго ды 
ўлад Поль ш чы пе ра ве зе ны быў у Са вец кі 
Са юз і пры су джа ны да 10 га доў цяж кіх ра
бот у Вар ку це. Ай цец Кан стан цін вяр нуў ся 
на Бе ла сточ чы ну пад час ад лі гі 1956 го да. 
Та ды як раз ад ра джа ла ся ў нас бе ла ру ская 
куль ту ра, што ай цец Кан стан цін Бай ко 
ўспры няў з за да валь нен нем. Стаў ён чы
таць бе ла ру скі тыд нё вік «Ні ва», які з’я віў ся 
як раз у 1956 го дзе, а ў 1958 го дзе пры няў 
удзел у ІІ з’ез дзе БГКТ. Ад ра джэн не бе ла ру
скас ці ў Поль ш чы, у якое ўклю чыў ся ай цец 
Кан стан цін, з асаб лі вай ува гай бы ло зап рэ

зен та ва нае ў спек так лі. У 19571961 га дах 
ай цец Кан стан цін вёў за нят кі пра ва слаў най 
рэ лі гіі ў шко лах Бель ска, а пас ля за ба ро ны 
ву чыць за ко ну Бо жа му ў шко лах ай цец Кан
стан цін ву чыў яш чэ пра ва слаў най рэ лі гіі ва 
Уваск рэ сен скім пры хо дзе. У 1964 го дзе ай
цец Кан стан цін Бай ко стаў слу жыць у Вроц
лаў скаШчэ цін скай епар хіі, якой кі ра ваў та
ды епі скап Ва сі лій (Да раш ке віч), паз ней шы 
міт ра па літ, а ў мі ну лым вы пуск нік ду хоў най 
се мі на рыі ў Віль ні і яго школь ны сяб ра. Свя
тар з не вя лі кай Бе ла ве жы ат ры маў доб рую 
ба гас лоў скую аду ка цыю і доб ра ары ен та
ваў ся па свец кіх прад ме тах. Доб ра ве даў 
ён бе ла ру скую, поль скую, цар коў нас ла вян
скую і ра сій скую мо вы, ва ло даў фран цуз
скай, ня мец кай, ан г лій скай і ру мын скай мо
ва мі, а ў шко лах ву чыў так са ма кла січ най 
грэ ча скай і ла цін скай мо вам. Ка лі ай цец 
Кан стан цін стаў на ста я це лем пра ва слаў на
га пры хо да ў Стар гар дзеШчэ цін скім, мог 
вы ка ры стаць толь кі не вя лі кую част ку сва іх 
свец кіх ве даў. Ад нак перш за ўсё слу жыў 
Бо гу і вер ні кам.

— Жыц цё ай ца Кан стан ці на Бай ко, 
не сум нен на, мож на ак рэс ліць як жыц цё 
спа вед ні ка, му ча ні ка за ве ру... Як ду хоў ны 

ім па на ваў ад ва гай, глы бо кі мі тэ а ла гіч ны мі 
ве да мі, здоль нас ця мі бе скам п ра міс на га 
свед чан ня аб сва ёй ве ры. На ле жаў да ася
род дзя вуч няў міт ра па лі та Ды я ні сія, якія 
за ста лі ся вер ны мі свай му ду хоў на му ай цу 
ў най т руд ней шы час, — гэ тае вы каз ван не 
па кой на га ар хі е пі ска па Іе ра міі змеш ча на 
ў кні зе, вы да дзе най Сту дзі вод скім му зе ем.

Асаб лі ва моц на ма ла ды мі ак цё ра мі адз
на ча ны бы лі мо мант арыш ту ай ца Кан стан
ці на са вец кі мі спец с луж ба мі ка ля мо ста 
па ра цэ Бе лая ў Бель скуПад ляш скім, які 
за раз наз ва ны яго іме нем, по шу кі свя та ра 
яго ся мей ні ка мі і паз ней шае жыц цё ай ца 
Кан стан ці на ў зня во лен ні ў Вар ку це, дзе 
вы жыць яму да па маг ла пра ца ў якас ці 
ле ка ра. Пас ля вяр тан ня ў Поль ш чу пра ба
чыў ві ны сва ім прас ле да ва це лям, жыў з ма
літ ва мі і спа дзя ван нем на Бо жую во лю.

— Усю ды, дзе ай цец Кан стан цін быў на
ват ко рат ка, па кі нуў тры ва лы след у люд
скіх сэр цах і ду шах. Ду хоў ны вель мі лю біў 
лю дзей, ах вя роў ваў ім цэ ла га ся бе, дзя ліў
ся ўсім, што меў. Яго бі яг ра фіі ха пі ла б да 
аб да ра ван ня мно гіх лю дзей. Усё жыц цё 
ай цец Кан стан цін па каз вае нам, як важ
нае ёсць, ня гле дзя чы на ўмо вы, за ха ван не 

год нас ці і люд ской ураж лі вас ці, — на пі саў 
Да ра фей Фі ё нік у сва ёй кніж цы.

Ай цец Кан стан цін пе рад смер цю ля
чыў ся ў шпі та лі ў Бель скуПад ляш скім. 
Спек такль за вяр ша ец ца на 1984 го дзе, 
ка лі ай цец Кан стан цін Бай ко па мёр і быў 
па ха ва ны на мо гіл ках у Бе ла ве жы. Вуч ні 
вый ш лі раз ві тац ца з пуб лі кай, а тая доў га 
ап ла дзі ра ва ла. Ды рэк тар Гай наў ска га 
бел му зея Та маш Ці ха нюк уру чыў усім 
ма ла дым ак цё рам і іх апе ку нам квет кі і за
пра сіў вы сту поў цаў на па ча сту нак, а прад
стаў ні кі вуч няў і іх баць коў уру чы лі Іа ан не 
Троц квет кі і па да ру нак. Пуб лі ка вы хо дзі ла 
з за лы вель мі ўзру ша ная жыц цём ай ца 
Кан ст н ці на Бай ко і ўме лай іг рой вуч няў, 
звяр та ю чы ўва гу на ці ка вы сцэ на рый спек
так ля са стаў ле ны Іа ан най Троц, ба га тае 
і ары гі наль нае сцэ ніч нае афар м лен не, 
ін ст ру мен таль ную і ха ра вую му зы ку, якая 
суп ра ва джа ла спек такль.

— Я ве да ла, што каб ра ска заць гі сто
рыю жыц ця ай ца Кан стан ці на Бай ко, 
трэ ба ства рыць мі сты ку, якая яму спа да
рож ні ча ла. Ён слу жыў у вель мі цяж кі час, 
а ка лі да гэ та га да ба віць праў ду, за якую 
зма гаў ся, яго ад ва гу, ма літ ву і вя лі кую 
ве ру, ат рым лі ва ец ца на сцэ не вель мі дра
ма тыч на, тэ ат раль на і моц на, што вуч ні 
сён ня па ка за лі, — ска за ла рэ жы сёр спек
так ля Іа ан на Троц.

У спек так лі пра ай ца Кан стан ці на Бай
ко паак цёр ску зап рэ зен та ва лі ся вуч ні 
гай наў скіх Бел лі цэя і Бел гім на зіі, Гім на зіі 
пры Па чат ко вай шко ле № 4 у Гай наў цы, 
Бель ска га бел лі цэя і Па чат ко вай шко лы 
№ 3 у Бель скуПад ляш скім, якія зай ма юц ца 
ў тэ ат раль най гру пе Гай наў ска га бел му зея 
— Ан на Бя ляў ская, Аляк сан д ра Бус лоў
ская, Да мі ні ка Пуц, Яцак Друж ба, Кац пар 
і Мі ко ла Кэ чын скія, Эва Кот, Эва Іва нюк, 
Па вел Яну цік, Паў лі на За ян ч коў ская, Пётр 
Сві дэр скі, Юлія Скар бі ло віч і Ма рыя Та ра
сюк. У спек так лі цар коў ныя тво ры і свец кія 
бе ла ру скія пес ні спя ва лі і гра лі на роз ных 
ін ст ру мен тах гай наў скія бел лі цэ і сты Эва 
Кот і Яцак Друж ба ды бяль ш ча не Юлія 
Скар бі ло віч і Пётр Сві дэр скі. Муль ты ме дый
ную част ку спек так ля пад рых та ваў Мак сім 
Фі ё нік. Спя ваць пар тыі цар коў най і свец кай 
му зы кі за ня тую ў спек так лі мо ладзь ву чы ла 
ды ры жор хо ра Ус пен скай цар к вы ў Бель
скуПад ляш скім Эва Лук’ я нюк.

Спек так лем моц на ўзру ша ны быў Да ра
фей Фі ё нік, які быў пад вя лі кім ура жан нем 
ад іг ры ма ла дых ак цё раў і вы я віў сваё за
хап лен не сцэ на ры ем Іа ан ны Троц, па вод
ле яко га вуч ні з лю боўю па каз ва лі на ват 
скла да ныя сцэ ны, дзе за тра гіз мам бы ло 
ві даць свет ласць.

— Мы ўжо ду ма лі, што не пас пе ем 
з пад рых тоў кай спек так ля. Але сён ня 
са спа да ры няй Іа ан най паск ла да лі ўсе 
сцэ ны ў цэ ласць і ўда ло ся па ка заць спек
такль, які кра нуў так са ма на шы сэр цы, 
— за я ві лі юныя ак цё ры Пётр Сві дэр скі 
і Яцак Друж ба.

Да ра фей Фі ё нік вы я віў пе ра ка нан не, 
што пры пад рых тоў цы спек так ля спра ца
ва лі два фак та ры — та лент Іа ан ны Троц 
і ха дай ні цтва ў Бо га ай ца Кан стан ці на.

— Ка лі мы ста лі вы сту паць пе рад пуб
лі кай, са мі ад чу лі тра гізм жыц ця ай ца 
Кан стан ці на, які быў вя лі кім ча ла ве кам, ад
да дзе ным Бо гу і лю дзям, які му сіў мно га пе
ра цяр пець у тур мах, на ссыл цы ў Вар ку це 
і за ста ваў ся адзі но кім, вяр нуў шы ся ў Поль
ш чу, — га ва ры лі гай наў ская бел лі цэ іст ка 
Ан на Бя ляў ская і бель ская бел гім на зіст ка 
Юлія Скар бі ло віч.

— Са мае вя лі кае ўра жан не зра бі ла на 
мя не сцэ на, ка лі мы, ра скід ва ю чы лі стоў кі 
пе рад пуб лі кай, прад стаў ля лі лё сы звыш 
шас ці дзе ся ці ты сяч лю дзей, якія за гі ну лі 
ў Вар ку це, — ска за ла гай наў ская бел лі цэ
іст ка Аляк сан д ра Бус лоў ская.

— Я пад ве лі зар ным ура жан нем ад та го 
як ары гі наль на, а ад на час на змя стоў на 
быў зап рэ зен та ва ны спек такль пра тра гіч
нае жыц цё ай ца Кан стан ці на Бай ко, — за
я віў Ан джэй Кэ чын скі — баць ка вы сту па ю
чых у спек так лі Кац па ра і Мі ко лы.

Ар га ні за та ра мі прэ зен та цыі спек так ля 
бы лі Тэ атр «Чрэ ва» і Гай наў скі бел му зей. 
Маг ла яна ад быц ца дзя ку ю чы фі нан са вай 
пад т рым цы Мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў 
і ад мі ніст ра цыі і Га рад ской уп ра вы ў Гай
наў цы.

Тэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

Ай цец 
Кан стан цін 

Бай ко
Т

э атр Гай наў ска га бел му зея, 
апе ку ном яко га з’яў ля ец ца рэ
жы сёр і ак цёр Іа ан на Троц, 11 
са ка ві ка ў Му зеі і ася род ку бе ла

ру скай куль ту ры ў Гай наў цы зап рэ зен
та ваў ся з прэм’ е рай спек так ля «Ай цец 
Кан стан цін Бай ко». Быў ён пад рых та ва
ны на пад ста ве кні гі Да ра фея Фі ё ні ка 
«Ай цец Кан стан цін Бай ко — ба гас лоў, 
на стаў нік, ле кар», ус па мі наў па кой на
га ар хі е пі ска па вроц лаў ска га і шчэ цін
ска га Іе ра міі і ін фар ма цый, саб ра ных 
ай цом Ар ка дзі ем Ба ран чу ком. Па ка за
ныя вуч ня мі ў спек так лі жыц цё, служ
ба, пра ца і дзей насць ай ца Кан стан ці
на Бай ко пе рап ля та лі ся з вест ка мі пра 
зда рэн ні ў ася род дзі, у якім прый ш ло
ся жыць свя та ру і здым ка мі з кніж кі 
Да ра фея Фі ё ні ка. Па дзеі ў спек так лі 
ў вя лі кай сту пе ні ты чы лі ся Бель ска
Пад ляш ска га, дзе ай цец Кан стан цін 
Бай ко ах вяр на пра ца ваў на стаў ні кам 
пра ва слаў най рэ лі гіі і су ар га ні за ваў 
бе ла ру скае школь ні цтва, і Бе ла ве жы, 
дзе ён на ра дзіў ся, пра вёў дзя цін ства 
і быў па ха ва ны. Пуб лі ка ў кі на за ле бел
му зея доў га ап ла дзі ра ва ла пас ля спек
так ля за ці ка ва са стаў ле ны Іа ан най 
Троц сцэ на рый, ба га тае і ары гі наль
нае сцэ ніч нае афар м лен не, ін ст ру мен
таль ную і ха ра вую му зы ку, а перш за 
ўсё ўме лую іг ру юных ак цё раў.
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Ча му я люб лю Вя лік дзень? Па вод ле 
мя не, Вя лік дзень важ ней шы ад Бо жа га 
На ра джэн ня мо жа та му, што Вя лік дзень 
па пя рэдж вае Вя лі кі пост — са мы важ ны 
пост у пра вас лаўі. Пост гэ та ду хо вая 
пад рых тоў ка да Пас хі ма літ вай і по стам, 
які тры вае 40 дзён, так як пост Хры ста 
ў пу сты ні. Вя лік дзень гэ та най важ ней
шае ў го дзе свя та та му, што Хры стос 
пе ра мог тое, што лю дзям не зда ра ец ца 
— смерць. І ме на ві та смер цю ад ку піў 
Ён гра хі цэ ла га ча ла ве цтва. Зба ві цель 
Сва ёй кры вёю аб мыў кос ці на шых пра
ай цоў — Ада ма і Евы, змыў іх пер ша
род ны грэх. Хры стос не толь кі пе ра мог 
смерць, але і Са мо га Ся бе. Ён так са ма 
пача ла ве чы ба яў ся, што Яго ча кае та
му, што як Сын Бо жы ве даў, коль кі пры
ні жэн ня Яго ча кае. Люб лю Вя лі кі пост 
та му, што гэ та час не толь кі пры бі ран ня 
па над вор ка, ха ты, але і пры бі ран не ды 
ўпа рад ка ван не на шай ду шы, зма ган
не са сва і мі сла бас ця мі, пе ра мо га над 
гра хоў ны мі пры выч ка мі. Пост, ма літ ва, 
спо ведзь па він ны нам аса цы я вац ца з Вя
лі кім по стам. Пост не па ві нен быць ды е
тай, як гэ та паў та ра юць ду хоў ныя ай цы, 
але стры ман нем нас ад страў, ад та го, 
што лю бім. Пост ву чыць нас цяр п лі вас ці 
ў ча кан ні свя та свят — Уваск ра шэн ня 
Хры ста. Пост гэ та зма ган не з са мім са
бою, са сва і мі сла бас ця мі і гра ха мі. Вя лі
кі пост за кан ч ва ец ца ў Ла за ра ву су бо ту, 
у дзень, у якім Хры стос уваск ра шае Ла
за ра — бра та Ма рыі і Маг да лі ны, які пас
ля хва ро бы па мёр і це ла яго спа чы ва ла 
і ўжо смяр дзе ла. Хры стос, на здзіў лен не 
Ла за ра вых сяс цёр і зна ё мых, ажы віў 
яго.

Вер б ні ца 
Пас ля Ла за ра вай су бо ты на сту пае 

Вер б ная ня дзе ля — у на ро дзе зва ная 
Вер б ні цай ад та го, што ехаў ша га на 
ас ле Хры ста жы ха ры Іе ру са лі ма ві та лі 
сло ва мі «Асан на Сы ну Да ві да ву». Боль
шасць іх выс ці ла ла да ро гу паль ма мі, 
та му што бы ла бед ная. Вя до ма, што 
Хры стос прый шоў да бед ных, хво рых 
ды пат ра бу ю чых Яго. Толь кі ням но гія 
пад но гі Хры ста сла лі ды ва ны — вя до
ма ж, ба га тыя. У цэр к вах ас вя ча юц ца 
вер бач кі на знак паль маў, якія пад но гі 
Хры ста сла лі бед ныя. Ёсць шмат пры ма
вак і пры ка зак на гэ тае свя та. Вось ад
на з іх, на ша пад ляш ская з ча соў май го 
дзя цін ства :

«Вэр ба б’е
Нэ заб’е
За тыж дэнь
Вэ лік дэнь
Будь здо ро вы як во да
Будь бо га ты як зэм ля».

Ас ве ча най вер бач кай сцё ба лі на 
шчас це жы вё лу, якую ўпер шы ню вы

га ня лі пас ля зі мы на луг. Ас ве ча ныя 
га лін кі вяр бы тры ма лі пад іко най, якая 
ахоў ва ла дом ад бу ры і няш час ця.

Вя лі кі ты дзень 
Пас ля Вер б ні цы кан ча ец ца Вя лі кі 

пост, а нас ча кае шэсць (у гэ тым го
дзе пяць) дзён Вя лі ка га тыд ня. Кож ны 
дзень тыд ня мае сваё зна чэн не, апі са
нае ў Біб ліі. Най важ ней шы мі з’яў ля юц
ца Вя лі кі чац вер — пад рых тоў ка да му
чэн ня Хры ста. Апош няя вя чэ ра, пад час 
якой здзяй с ня ец ца ад но з най важ ней
шых та інств у хрыс ці ян стве — Хры стос 
у час вя чэ ры мя няе ві но ў Яго ную кроў, 
а хлеб — у Яго нае це ла і ўпер шы ню 
пры чаш чае апо ста лаў. Толь кі адзін з іх 
ма чае хлеб у соль і гэ та ён — Іу да ужо 
ёсць здрад ні кам, за трыц цаць срэб ра ні
каў пра дае Хры ста яш чэ дзень ра ней. 
У час Вя лі кае вя чэ ры Хры стос прад бач
вае, што апо стал Пётр тры ра зы ад Яго 
ад ра чэц ца. Пас ля Вя лі кай вя чэ ры апо
ста лы ля га юць спаць, а Хры стос цэ лую 
ноч мо ліц ца і раз маў ляе з Бо гам. На ват 
Хры стос, ха ця Сын Бо жы, ба яў ся та го, 
што Яго ча кае: пры ні жэн не ад на ро ду, 
які на Вер б ні цу ві таў Яго ў Іе ру са лі ме, 
а ў Вя лі кую пят ні цу, у дзень смер ці Хры
ста бу дзе кры чаць «Рас п ні яго».

Хры стос за свае доб рыя ўчын кі ста
не ўкры жа ва ны з зай з д рас ці фа ры се
я мі, якіх Сын Бо жы пе ра мог, та му што 
за Хры стом пай ш лі на тоў пы на ро ду, на 
якіх ён пра яў ляў свае цу ды.

Вя лі кая су бо та 
У Вя лі кую су бо ту заў сё ды ра ні цай 

ас вя ча юць яду, асаб лі ва яй кі. Ас ве ча
ныя ба цюш кам хар чы па яў ля юц ца на 
ве лі код ным ста ле, каб скаш та ваць іх на 
ве лі код ны сня да нак. У час по сту ёсць 
вя лі кае свя та — Бла га веш чан не Гас
под няе. Сё ле та пры па дае яно ў Вя лі кую 
су бо ту. Свя та ра дас нае — Ан гел ня се 
для Ба га ро дзі цы ра дас ную вест ку, што 
Яна на ро дзіць Сы на Бо жа га, які пры
ня се нам збаў лен не і ад куп лен не да 
гра хоў ча ла ве цтва. У гэ тае свя та пост 
ёсць ла гад ней шы, чым сь ці ў ін шыя дні 
Вя лі ка га по сту.

Вя лік дзень 
І пас ля Бла га веш чан ня ка ля поў на чы 

лю дзі збі ра юц ца ў цэр к вах су стрэць ра
дас ны гул зва ноў і най больш ра дас ны 
вок ліч свя та ра «Хри стос воск ре се!», 
а на тоўп вер ні каў ра зам гуч на ад каз вае 
«Во и сти ну воск ре се!». І так паў мі льё на 
пра ва слаў ных у на шай кра і не свят куе 

ра зам з бра та мі ў Хрыс це ў тра ды цый
на пра ва слаў ных кра і нах: Бе ла ру сі, 
Ук ра і не, Ра сіі, Ру мы ніі, Бал га рыі, Мал
до ве, Сер біі, Чар на го рыі, Ма ке до ніі, 
Грэ цыі... а так са ма ў тых кра і нах све ту, 
дзе пра ва слаў ныя вер ні кі ў знач най 
мен шас ці. Усе ра дас на ві та юць уваск
рэс ла га Сы на Бо жа га.

Яй кі — сім вал 
Вя лі кад ня 
А з чым аса цы ю ец ца свя та Вя лі кад

ня? У ас ноў ным з яй ка мі — сім ва лам 
жыц ця, якія на Вя лік дзень сма ку юць 
най лепш. У час дзя цін ства ма іх баць коў 
шмат гуль няў звя за ных бы ло з яй ка мі. 
Вый г ра ваў той, у ка го мац ней шае яй ка 
раз бі ва ла сла бей шыя. А яй кі кра сі лі 
ў цы буль ні ку, або ў ма ла дым аў се, ці 
ў ду бо вай ка ры, што да ва ла ім не паў
тор ны ко лер. На яй ках так са ма пі са лі 
ўзо ры ра стоп ле ным во скам. Яй кі да ва лі 
ў па да рун ку. Хрос ныя да ры лі іх хрос ні
кам, ба бу лі — уну кам, цёт кі — пля мен ні
кам. Яй кі так са ма за но сі лі на ма гі лы па
мер лых у пра вад ную ня дзе лю (ты дзень 
пас ля Вя лі кад ня), ка лі ба цюш ка ма ліў ся 
на ма гі лах за па мер лых.

Ве лі код ныя 
аса цы я цыі 
З чым мне аса цы ю ец ца Вя лік дзень? 

У Вя лік дзень пры яз джа лі гос ці, на дру
гі дзень Вя лі кад ня ве ча рам ла дзі лі на 
вё сках за ба вы. А ў ку лі нар ным пла не 
— са свой скай вян д лі най: каў ба скай, 
па лян д ві цай, бач ком, саль ці со нам, якія 
ра бі ла цэ лая сям’я і вэн дзі ла пе рад Вя
лі кад нем. Свя та аса цы ю ец ца так са ма 
са свой скім хрэ нам, саб ра ным у ага род
чы ку, цер тым улас на руч на. Ха ця цер лі 
хрэн у се нях пры ад кры тых дзвя рах, то 
і так моц на льюц ца слё зы. По тым у цер
ты хрэн да да ва лі ва ра ныя чыр во ныя бу
ра кі. Свой скія вян д лі ны з та кім хрэ нам 
— сма ка та! Вя лік дзень так са ма аса цы
ю ец ца з чы ста пры бра най ха тай, па над
вор кам, які цэ лы ты дзень пры во дзі лі 
ў па ра дак. Ка лі Вя лік дзень вы па дае паз
ней ад ка та ліц ка га, у па чат ку траў ня, та
ды бы вае доб рае над вор’е. Та ды хо чац
ца вый с ці ўсёй сям’ ёй на ла вач ку пе рад 
ха тай або про ста на пра гул ку. А на два
ры кра са та і пах рас ц ві та ю чых са доў, 
кве так, траў... Нез дар ма Вя лік дзень 
за вуць ду хоў най вяс ной — уз на га ро дай 
за шчы ры пост, ма літ ву, спо ведзь і пры
час це. Вя сё лых свят! Хри стос воск ре
се! Во и сти ну воск ре се! Хры стос уваск
рос! Са праў ды ўваск рос!

Юр ка БУЙ НЮК

А я люб лю Вя лік дзень

Ала ЯС ВІ ЛО ВІЧ / Се мя ноў ка

Зямлячка
Я «зямлячка», хаця «палячка»,
Таму што ў Польшчы я жыву.
Беларусаў я сваячка,
Беларусаў я люблю.

Беларусы – просты людзі,
Немагчыма іх не любіць.
Б’юся сёння я ў грудзі.
З імі можна «суп зварыць»!!

* * *
Мы сапраўдны Беларусы,
Ад карэнняў, усё жыццё,
Белы волас, чорны вусы
Ад народзін нам даны.

А таксама чарнявыя,
Чорны бровы, кары вочы.
Мы старыя і малыя,
Так за дня, як і ў ночы.

Заўсёды  помнім мову нашу.
Нашы словы сэрцу блізкі
Вывучалі, еўшы кашу,
Яе гукі ад калыскі.

І няма на цэлым свеце
Такой звонкай мілай мовы.
І скажу я Вам у сакрэце:
Бараніць яе гатовы.

Сонца, 
«не ўстыдайся»
Сонца, Сонца, «не ўстыдайся»!
Ты за хмары не хавайся,
Сваё лічка пакажы,
Цёплу казку раскажы.

Прамяністымі рукамі прытулі
Усіх людзей Ты на зямлі,
Хай пачуюць жар Твой.
Не хавайся Ты, пастой!

Сонца любяць усе на свеце,
І дарослыя, і дзеці.
Свяці, Сонца, увесь час.
Атуляй цяплом Ты нас.

Марыя – тост!
Малая дзяўчынка нарадзілася 

на свет.
Хай яе жыццё прабяжыць без бед.
І хай  здарова будзе яна.
Вып’ем за гэта сёння да дна!

А яшчэ па поўным махнуць трэба,
Каб ёй  заўсёды хапала хлеба,
І каб шчасліва яна жыла,
Заўсёды вясёлая, задаволеная была.

Ружы хай сцелюцца ёй пад ногі,
Не перажыве ні адной трывогі.
І ўсякае добрае яе не мінае,
Смутак і роспач далёка адплывае.

І яшчэ выпіць мусім
За стагоддзе жыцця Марусі.
Хай жыве сто лет альбо болей,
Згодна са сваёй і Божай воляй.

А пажаданні  гэтыя ўсе
«Вясковая радзіна» Марыі шле.
Сёння сабраліся ў яе хаце,
Каб павіншаваць яе й прывітаці.

Ф
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ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

100 гадоў з дня абвяшчэння

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

Трэцяй Устаўной граматы

25  са ка ві ка  2018  го да  ў Мін ску,  у так 
зва ным до ме Ма лі на (трох па вяр хо вы бу ды
нак  бе ла ру скай  ста лі цы  па  су час най  ву лі
цы Ва ла дар ска га,  збу да ва ны  ў 1912  го дзе 
з цэг лы) Ра дай БНР бы ла пры ня та Трэ цяя 
Устаў ная  гра ма та. Згод на  гэ та му юры дыч
на му ак ту Бе ла ру ская На род ная Рэс пуб лі ка 
аб вяш ча ла ся не за леж най дзяр жа вай.

Трэ цяя Устаў ная гра ма та бы ла пры ня та 
ва ўмо вах, ка лі па вод ле Брэс ц ка га мі ру Са
вец кая Ра сія па га дзі ла ся на аку па цыю тэ
ры то рыі  Бе ла ру сі Ня меч чы най.  Ра да БНР 
вы сту пі ла  з пат ра ба ван нем  пе раг ле дзець 
га неб ную Брэс ц кую мір ную да мо ву. У вы ні
ку гэ тай да мо вы тэ ры то рыя Бе ла ру сі бы ла 
не  толь кі  па дзе ле на  на  част кі.  Бе ла русь 
ні чо га  не  ат ры ма ла  для  ўзнаў лен ня  спу
сто ша най вай ной эка но мі кі, бо змоў ш чы кі 
і суп ра ціў ні кі  —  Гер ма нія  і Ра сія  ўза ем на 
ад мо ві лі ся ад кам пен са цыі страт, пры чы не
ных вай ной на сель ні цтву вой ска мі абод вух 
ба коў. А па коль кі вай на іш ла вы ключ на на 
тэ ры то рыі  бы лой  Ра сій скай  ім пе рыі,  гэ ты 
пункт  да мо вы  аз на чаў  са ступ ку  нем цам 
з бо ку баль ша ві коў.

На зем лях, дзе жы ве  і мае коль кас ную 
пе ра ва гу  бе ла ру скі  на род,  аб вяш ча ла ся 
воль ная, не за леж ная дзяр жа ва. У яе склад 
бы лі  ўклю ча ны  Ма гі лёў ская,  Мін ская,  Ві
цеб ская  гу бер ні,  бе ла ру скія  част кі  Гро
дзен скай  (ук лю ча ю чы Бе ла сток  і Бельск), 
Ві лен скай,  Сма лен скай,  Чар ні гаў скай, 
су меж ныя  част кі  Су валь скай,  Ко вен скай, 
Пскоў скай  гу бер няў,  за се ле ных  бе ла ру
са мі. Так са ма пац вяр джа лі ся пра вы і воль
нас ці гра ма дзян і на ро даў Бе ла ру сі, аб веш
ча ныя ра ней 9 са ка ві ка 2018 го да Дру гой 
Устаў ной гра ма тай БНР.

Па ся джэн не Ра ды БНР па ча ло ся яш чэ 
24 са ка ві ка а вось май ве ча ра. На ім фрак
цыя Бе ла ру скай са цы я лі стыч най  гра ма ды 
зра бі ла пра па но ву аб аб вяш чэн ні не за леж
нас ці. Яе агу чыў кі раў нік фрак цыі, на род ны 
сак ра тар  зем ля роб ства  Ар кадзь  Смо ліч. 

Ён пра па на ваў пры няць акт, які меў бы кан
сты ту цый нае зна чэн не.

Усю  ноч  іш лі  га ра чыя  спрэч кі.  Су праць 
ідэі бе ла ру скіх са цы я лі стаў вы сту пі лі ру скія 
і поль скія зем скія  і га рад скія дзе я чы, а так
са ма яў рэй ская пар тыя Бунд. Пры га ла са
ван ні ак та аб не за леж нас ці ў 8 га дзін ра ні цы 
25 са ка ві ка зем скія дзе я чы і бун даў цы пра
га ла са ва лі су праць не за леж нас ці Бе ла ру сі. 
Уст ры ма лі ся  ад  га ла са ван ня  прад стаў ні кі 
дзвюх  ін шых  яў рэй скіх  пар тый,  а так са ма 
ра сій скія эсэ ры. Тым не менш боль шас цю 
га ла соў акт аб не за леж нас ці Бе ла ру сі быў 
пры ня ты.

За тым  быў  аб веш ча ны  пе ра пы нак, 
а апоў д ні ад бы ло ся зак люч нае па ся джэн не 
Ра ды БНР, на якім па пун к тах аб мяр коў ваў
ся тэкст ак та. У вы ні ку на яго ас но ве лік ві да
ва лі ся ра ней шыя дзяр жаў ныя су вя зі. На род
на му Сак ра та ры я ту да ру ча ла ся ўста ля ваць 
кан так ты з усі мі ба ка мі і пра па на ваць ім пе
раг ле дзець  тую  част ку  Брэс ц кай  да мо вы, 
якая ты чы ла ся Бе ла ру сі.

Акт 25 са ка ві ка пе рак рэс ліў пра ек ты ства
рэн ня фе дэ ра цыі Бе ла ру сі з Літ вой або з Ра
сі яй.  Па ча ло ся  зма ган не  за  ажыц цяў лен не 
аб веш ча най не за леж нас ці. Умо вы для яе бы
лі  вель мі  нес п ры яль ны мі.  Кра і ну  аку па ва ла 
Гер ма нія, а яе ўсход нія тэ ры то рыі зна хо дзі лі
ся ў скла дзе РСФСР як За ход няя воб ласць. 
Ура ды Гер ма ніі, Аў ст раВен г рыі і Ра сіі не за
леж насць БНР афі цый на не пры зна лі.

Ня гле дзя чы на ўсе пе раш ко ды, акт 25 са
ка ві ка меў важ ныя на ступ ствы для раз віц ця 
бе ла ру ска га  на цы я наль на га  ру ху.  З гэ тым 
фак там да вя ло ся лі чыц ца як ня мец кім ім пе
ры я лі стам, так і ра сій скім баль ша ві кам. Ад
ным  з на ступ стваў  ак та  25  са ка ві ка  ста ла 
зму ша нае ства рэн не баль ша ві ка мі Бе ла ру
скай Са вец кай Рэс пуб лі кі, хоць ма ры я не тач
най па сут нас ці, але са ма стой най па фор
ме, да та го ж у тых ме жах, якія выз на чы ла 
Трэ цяя Ста тут ная гра ма та Ра ды БНР.

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Хоць сё лет няя вяс на ха лад ней за звы
чай ную  і шмат  дзе  яш чэ  ля жыць  снег 
у су мё тах, цяп ло няў моль на на ды хо дзіць. 
А ра зам  з гэ тым  доў га ча ка ным  цяп лом 
прый дзе сап раў д ная вяс на з яе ажы ван
нем  пры ро ды  і ро стам  ту ры стыч ных  за
ці каў лен няў.  Цёп лая  па ра  го да  спры яе 
боль шай ру хо мас ці па мяс ці нах, асаб лі ва 
па тых, дзе ні ко лі не бы ваў.

Звы чай на  лю дзі  вы бі ра юц ца  ў на ва
коль ныя  ван д роў кі  без  гі даў.  Але  ча сам 
ле пей  пай с ці  ў па ход  з пра вад ні ком,  які 
не толь кі доб ра ве дае мяс ці ны, але мо жа 
неш та ка рыс нае па ра іць, да па маг чы пад
час  ван д ра ван ня.  І яш чэ  адзін  плюс  для 
та ко га пра ва жа та га, ка лі ён вы ка ры стоў
вае пры гэ тым бе ла ру скую мо ву. На пры
клад, як Сяр жук Мі сю ке віч з бе ла ру скай 
ста лі цы,  які  даў но  зай ма ец ца  ту рыз мам 
і пе шы мі  ван д роў ка мі  ў роз ных  кра і нах 
све ту. Каб больш пад ра бяз на, хоць і вір
ту аль на, па зна ёміц ца з ван д роў ні кам, трэ
ба за зір нуць на яго сайт у ін тэр нэ це, што 
мес ціц ца па ад ра се www.pa hod.by.

Вар та ад зна чыць, што сайт Мі сю ке ві ча 
зроб ле ны да во лі про ста, але тым не менш 
пры цяг вае ўва гу нез вы чай ны мі аз даб лен
ня мі  ў выг ля дзе ма люн каў,  зроб ле ных ні
бы та  алоў кам.  „Тут  вы  зной дзе це пе шыя 
і гор ныя па хо ды,  трэ кін гі  ў роз ных кут ках 
на шай  пла не ты,  якія  я ар га ні зую  і пра во
джу. Ка лі вас ці ка віць пры ро да, го ры, ак
тыў ны ад па чы нак, да лу чай це ся ;). Усе ме
ра пры ем ствы бу дуць анан са вац ца тут.

Ге аг ра фія на шых па да рож жаў па ста ян
на па шы ра ец ца. У гэ тым го дзе: Бе ла русь, 
Не пал, Ма ро ка, Іс па нія, Іс лан дыя, Нар ве
гія,  Ся рэд няя  Азія.  Ас ноў ны  на кі ру нак 
дзей нас ці  —  гэ та  шмат дзён ныя  пе шыя 
і гор ныя па хо ды, трэ кін гі (mul tiday hi kes), 
аль пі ніс ц кія ўзы хо джан ні, па скла да нас ці 

да сяж ныя звы чай ным лю дзям (не спар т с
ме нам)”, — рас па вя дае Мі сю ке віч на га
лоў най ста рон цы свай го сай та. На ёй жа 
ўла даль нік  сай та  вель мі  ці ка ва  анан суе 
кож ную з не над та шмат лі кіх руб рык. „На
ві ны — све жыя як бу лач кі з су сед няй пя
кар ні. Усё но вае і ці ка вае мож на знай с ці 
тут”, — ні бы зак лі кае па зна ёміц ца з на він
ны мі па ве дам лен ня мі аў тар. Нель га ска
заць, што на ві ны аб наў ля юц ца там штод
ня аль бо што ты дзень, але, пэў на, гэ та га 
і не трэ ба для та ко га сай та, які не з’яў ля
ец ца ней кім на він ным пар та лам. Да рэ чы, 
апош няя на ві на, да та ва ная лю тым гэ та га 
го да,  ты чыц ца  гор на га  па хо ду  ў Гру зію, 
які зап ла на ва ны на па ча так во се ні.

Па зна ёміц ца  з ка лен да ром  па хо даў 
мож на  ў ад па вед най  руб ры цы.  Праў да, 
там  ча мусь ці  па зна ча ны  да лё кія  кра і ны, 
та кія як Нар ве гія, Іс лан дыя, Не пал, Ма ро
ка,  Іс па нія. Пры  гэ тым Мі сю ке віч  сцвяр
джае, што ад ным з улю бё ных яго нап рам
каў  з’яў ля ец ца  Бе ла русь.  Маг чы ма,  пра 
бе ла ру скія ван д роў кі ў эк скур са во да трэ
ба за пыт вац ца асоб на.

Пра ся бе пра фе сій ны ван д роў нік у руб
ры цы „Пра нас” сцвяр джае, што яму па да
ба ец ца рас п ра цоў ваць но выя мар ш ру ты 
і ад кры ваць для ся бе ін шыя кра і ны, та му 
ге аг ра фія ван д ро вак па ста ян на па шы ра
ец ца.  „На ма га ю ся  пра во дзіць  ван д роў кі 
ў рэ гі ё нах,  ці ка вых  не  толь кі  пры го жай 
пры ро дай,  але  і гі ста рыч ны мі  пом ні ка мі, 
ін шай куль ту рай, кух няй і тра ды цы я мі. Ап
роч ар га ні за цыі па да рож жаў, кож ны год 
бя ру ўдзел у спар тыў ных па хо дах, ез джу 
ў аль п ла ге ры,  на вед ваю  кур сы  і се мі на
ры, пад вы ша ю чы свой ту ры стыч ны і пра
фе сій ны ўзро вень”, — ад зна чае Сяр жук 
Мі сю ке віч.

Аляк сандр ЯКІ МЮК

П
е ра аб ра нае но вае кі раў ні цтва 
Праг рам най ра ды тыд нё ві ка 
«Ні ва». Стар шы нёй Ра ды 
ўжо трэ цяе склі кан не быў 
пе ра аб ра ны Яў ген Ва па, а 

яго на мес ні кам, як і ра ней, ста ла Іло на 
Кар пюк-Дам б роў ская. Праг рам ную Ра ду 
па поў ні лі Ган на Кан д р ацюк-Свя руб ская 
(сак ра тар), Мі хась Стэль ма шук (скар б нік) 
і Пят ро Стан ке віч (член).

У рэ ві зій ную ка мі сію ўвай ш лі Алег Ла ты-
шо нак (стар шы ня) Мі рас ла ва Лук ша (сак
ра тар), Пят ро Крук (член).

Яў ген Ва па: 
— Мы сён ня ат ры ма лі пісь мо з Дэ пар та

мен та кан т ро лю Мі ні стэр ства ўнут ра ных 
спраў і ад мі ніст ра цыі, кан т ра лё ры яко га 
з 12 па 16 сту дзе ня зра бі лі пра вер ку 
ў «Ні ве». Вы ні кі кан т ро лю па зі тыў ныя, усе 
фі нан са выя срод кі бы лі вы да дзе ны на пуб
ліч ныя за да чы і пра віль на раз лі ча ны. Ка лі 
ідзе пра ак ту аль ныя фі нан сы, мы ат ры ма лі 
да та цыю, якая да зво ліць вы да ваць га зе ту 
да каст рыч ні ка. За раз ідуць ста ран ні, каб 
знай с ці гро шы на пра цу кан цы ля рыі і вы
да ван не га зе ты ў апош нія ме ся цы го да 
— пі шам пра ек ты і ча ка ем іх пас пя хо ва га 
ажыц цяў лен ня.

Яў ген Ва па ад зна чыў, што праб ле мы «Ні
вы» у ас ноў ным фі нан са выя.

Жур на лі сты і ка рэс пан дэн ты «Ні вы», 
ня гле дзя чы на цяж кас ці (у гэ тым го дзе яны 
ат ры ма лі пер шую зар пла ту ў са ка ві ку, у мі
ну лым — у кра са ві ку) пас пя ва юць апі саць 
па дзеі, якія ад бы ва юц ца ў бе ла ру скім све
це і на Пад ляш шы.

Ка лі ідзе пра ты раж, дык ён тры ма ец ца 
на ад ным уз роў ні — 1300 эк зем п ля раў. 

Най больш чы та чоў га зе ты ў Бель ску, Гай
наў цы і Бе ла сто ку, а ка лі га ва рыць пра 
шко лы, якія аказ ва юць нам пад трым ку, гэ
та най перш Гай наў скі і Бель скі бел лі цэі, 
ПШ № 3 у Бель скуПад ляш скім і Пра ва
слаў ная шко ла ў Бе ла сто ку. Ця гам апош
ніх двац ца ці га доў «Ні ва» з усё боль шы мі 
пе раш ко да мі трап ляе ў вё скі і мяс цо вас ці 
ад да ле ныя ад га рад скіх цэн т раў. Так са
ма зза ад мі ніст ра цый ных і фі нан са вых 

пе раш код мы не ў змо зе пра да ваць га зе
ту ў Бе рас ці і Грод не, а як па ка заў наш 
апош ні ві зіт у Бе ла русь, там ёсць за ці каў
ле насць га зе тай і па тэн цы яль ныя чы та чы.

Рэ дак цыя пра во дзіць тры пра ек ты: лі та
ра тур ны се мі нар «Бяз меж жа», жур на ліс
ц кія май старкла сы для дзя цей і мо ла дзі 
«Су стрэ чы „Зор кі”» і лі та ра тур ны кон курс 
«Дэ бют». Стар шы ня і за ад но га лоў ны 
рэ дак тар «Ні вы» на зваў шэ раг ніў скіх вы

дан няў, між ін шым мі ну ла год нія — Мі ры 
Лук шы «Спеў дрэў» і Ган ны Кан д ра цюк 
«Па Пры пя ці па Но бель».

Пра ін фар ма ваў так са ма, што аліч боў
кай «Ні вы» зай ма ец ца ўжо Бе ла ру скае 
гі ста рыч нае та ва ры ства. На гэ тую тэ му 
вя дуц ца так са ма пе ра мо вы з Ва я вод скай 
біб лі я тэ кай. За раз не ад к лад най спра вай 
з’яў ля ец ца ажыц цяў лен не элек т рон ных 
вер сій бе ла ру скіх пе ры я дыч ных вы дан няў. 
Бе ру чы пад ува гу кошт, мо жа гэ та быць 
су поль ны пра ект сай та для «Ні вы» і «Ча
со пі са».

У час ды ску сіі бы ла ўзня та тэ ма элек т
ро най вер сіі га зе ты. Дэ ле га ты па га дзі лі ся, 
што ад на ча со ва трэ ба за ха ваць па пя ро
вую вер сію. Як ад зна чыў Вік тар Стах вюк, 
сён няш ні чы тач «Ні вы» пры вык лы да па пя
ро вай га зе ты. Пётр Стан ке віч пра па на ваў, 
каб про даж «Ні вы» рэ а лі за ваць у ін тэр
нэт най вер сіі пры змян шэн ні па пя ро ва га 
ты ра жу.

Ган на Кан д ра цюкСвя руб ская зак ра
ну ла пы тан не ко ле ру. Зза кош ту «Ні ва» 
дру ку ец ца ў чор набе лым ко ле ры. А ў та кім 
выг ля дзе, — ад зна чы ла, — яна ма ла пры
ваб ная ма ла до му чы та чу. Ад каз стар шы ні 
Ра ды быў зна ё мы: да та цыя прыз на ча ная 
«Ні ве» не даз ва ляе на ко лер. У спра ве 
элек т рон най вер сіі за я віў, што да кан ца 
ка ні кул бу дзе пра ве дзе ны ана ліз кош ту 
ства рэн ня сай та і маг чы масць про да жу 
элек т рон най вер сіі га зе ты пры да па мо зе 
эсэ мэ сак і аба не мен ту.

Сход прай шоў 12 са ка ві ка г.г. у рэ дак
цыі «Ні вы».

(гак)
Фо та: Га лі на Ра маш ка

Но вы ідэі і ста рыя кло па ты 

«Ні вы»

Дэлегаты Праграмнай Рады «Нівы»: сядзяць злева: Міра Лукша, Ганна Кандрацюк-Свярубская, Ілона Карпюк-Дамброўская.
Стаяць злева: Матвей Сэвастыянік, Алег Латышонак, Міхась Стэльмашук, Віктар Стахвюк, Яўген Вапа, Віктар Швед, Віталь 
Луба, Вячаслаў Харужы, Пятро Крук, Яўген Мірановіч, Пятро Станкевіч.
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25.03 — 31.03

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Заз зя еш ней кім та лен там, зло-
віш шчас лі вую на го ду. 24-25.03. мо жа быць 
цяж ка з тва і мі нер ва мі. 27-31.03. аба вяз ко ва 
бы вай у мес цах, дзе мож на па гу ляць, на ла дзіць 
кан так ты. Мо жаш там па зна ёміц ца з кім сь ці, з кім 
ла ды бу дуць на доў гія га ды. Ня ма праб лем, з які-
мі не маг чы ма спра віц ца. На пра цы ўда ска наль-
вай пла ны і ча кай на год да дзе ян ня. Цу кар мо жа 
быць ва ўсім, не толь кі ў цу кар ні цы.
(21.04. — 21.05.) Шан цы на леп шыя ад но сі ны. 
Няб ла га ў сар дэч ных спра вах. Але будзь ас ця-
рож ны пры но вых зна ём ствах, не будзь ліш не 
да вер лі вы. На пра цы зна ка мі та ўсё сар га ні зу еш 
са бе і ін шым, але ўзна га ро ды прый дзец ца па ча-
каць. 25-26.03. не зва жай на пад каз ку доб ра га 
за роб ку, бо хут чэй тыя за ла тыя го ры бу дуць 
мі ра жом, або яш чэ і стра ціш. 27-31.03. мо жаш 
быць ас лаб ле ны і без да па мож ны; та ды мо жа 
на сту піць кры тыч ны мо мант для твай го зда роўя, 
асаб лі ва вель мі піль нуй ся пры элек т рап ры бо-
рах. З боль шы мі па куп ка мі ча кай да 31.03.
(22.05. — 22.06.) 25-26.03. раз лу ка мо жа 
быць най леп шым вы ха дам. Змо жаш шчод ра 
адо рыць ін шых, асаб лі ва дзя цей, але ве дай, 
што больш чым па да рун кі цэ няць яны час 
і ўва гу. Маг чы мыя не па ра зу мен ні ў па ры, 
мо жа ня ма як па ла дзіць ва шы ха рак та ры? Мо-
жаш за кон чыць важ ны пра ект, але трэ ба бу-
дзе над ім яш чэ пап ра ца ваць, пры чым у чым-
сь ці ўсту піц ца. Доб ры час на рэ а бі лі та цыю, 
пап ра віш ся. Аш ча джай! 27-31.03. мо жаш ад-
чуць, што хо чаш пра біць мур га ла вой.
(23.06. — 23.07.) 25-26.03. ста рай ся за па на-
ваць над сва ёй злос цю. Бу дзеш упар ты, мо-
жаш да вес ці да нап ру жа нас ці. Піль ныя спра-
вы не бу дуць да ваць та бе спа кою, па дзя лі ся 
імі з ін шы мі. У па чуц цях ста рай ся ўсё ад роз ні-
ваць. 25-26.03. не апы ні ся ў не ад наз нач най 
сі ту а цыі. Мо жа прый дзец ца та бе апе ка вац ца 
чы ім сь ці дзі цём, ква тэ рай ці звяр ком. Піль нуй-
ся за ру лём на да ро зе. Прак ты куй ся ў спор-
це ці фіт не се, ста рай ся, каб рэ гу ляр на.
(24.07. — 23.08.) Ста рай ся не ры зы ка ваць. Вы-
ходзь з до му. 25-26.03. мо жа ў та бе выз ва ліц ца 
аг рэ сія і эга ізм, з-за квад ра ту ры Сон ца з Мар-
сам. Дзя ку ю чы па ра дам сяб роў не зро біш та ды 
па мыл кі. 25-26.03. не раз ліч вай на за ла тыя го-
ры, бо ёсць та кія, хто схо ча ця бе ўвес ці ў зман 
і мо жаш прай г раць больш чым за ін ве сту еш. 27-
31.03. увя дзі зме ны ў сва ім выг ля дзе. І піль нуй ся, 
каб ча гось ці вы пад кам не пап са ваць.
(24.08. — 23.09.) Па пя рэд нія стра ты мо жаш 
ця пер ад ра біць. На ўся кі вы па дак не ін ве стуй 
уся го на ад ну кар ту. 27-31.03. мо жа спаз ніц ца 
рэ а лі за цыя не ка то рых тва іх пла наў. Прыг ляд-
вай ся да та го, што ясі, бо паг ра жа юць та бе 
пя чай ка, за по ры, няст раў насць, асаб лі ва ка лі 
ты на ро джа ны ў ве рас ні. Ста рай ся не ес ці муч-
но га, са лод ка га і са лё на га; еж ка шы, мёд, прып-
раў ляй зёл ка мі.
(24.09. — 23.10.) З’яд на еш шмат пры хіль ні-
каў. 25-26.03. ад ка хан ня бліз ка да ня на віс ці. 
Мо жаш пад дац ца та ды згуб ным спа ку сам! 
25-27.03. лепш не стры жы сва іх ва ла соў. Ка-
лі ўжо бу дзеш ве даць, на чым ста іш, кан’ юн-
к цыя Ве не ры з Ура нам 27-31.03. мо жа за ка-
ла ціць ва шай па рай. У ка шаль ку ў ця бе ця пер 
бу дзе няш мат. Але ўсё ж 27-31.03. ажы віц ца 
і ас вя жыц ца тваё па чуц цё вае жыц цё.
(24.10. — 22.11.) Плён пры ня суць твае ма стац-
кія за ці каў ле нас ці. Леп шыя ад но сі ны з бліз кі мі. 
Бу дзеш лю біць і зда бы ваць. 25-27.03. мо жаш 
па ра біць па рад кі ў сва ёй ду шы і до ма; мо жаш 
змя ніць ці па пра віць сваё жыл лё. Вар та змя-
ніць ця пер спо саб хар ча ван ня. Мо жаш за ха-
піць усіх зме най свай го імі джу!
(23.11. — 22.12.) 25-26.03. дэ ста бі лі зу ю чыя 
сі ту а цыі ў па ры або сям’і. Бы вай ся род лю-
дзей. Да сі ра ды сам з мен шы мі ра мон та мі, не 
да вай за ра біць спе цам. Не вы кід вай уся го, 
што прыт ра піц ца, каб не паз быц ца важ най ся-
мей най па мят кі. 27-31.03. уда чы ў ка хан ні. Раз-
ліч вай на сваю кем лі васць і шчо паць шчас ця.
(23.12. — 20.01.) 25-27.03. не зра бі са бе вы-
пад ко ва крыў ды; ця пер лепш не ся дай за руль. 
Бя ры ся за пра цу, бу дуць ка рыс ныя сі ту а цыі, 
пры быт кі. З’я віц ца на дзея на зме ну пра цы або 
па вы шэн не, але не па каз вай па са бе, што та бе 
на гэ тым моц на за ле жыць. Ка зя ро гі з улас най 
фір май мо гуць су стрэць не сум лен ную кан ку-
рэн цыю; мо жа це на ват за я віць на па лі цыю пра 
чор ны пі яр, які яна бу дзе ра біць.
(21.01. — 19.02.) Сме ла пла нуй. Мо жаш шмат 
за ра біць і на ват ад к лас ці, ха ця не пе ра боль ш-
вай. 27-31.03. пе ра жы веш ра ман, аб якім ты 
на ват не ма рыў! Мо гуць выз ва ліц ца скры ва ныя 
па чуц ці і пад тар мо жа ныя страс ці. Звы чай ная 
су стрэ ча мо жа кон чыц ца ў пас це лі! Ста нам ка-
шаль ка не тур буй ся. 27-31.03. доб ра па дзей ні-
ча юць на тваё зда роўе су час ныя ме та ды ля чэн-
ня і пап ра вы кра сы.
(20.02. — 21.03.) Ра зум на раз вя жуц ца твае 
спра вы. Ра ман тыч ныя клі ма ты. Бу дзеш ззяць 
у кам па ніі. На пра цы ўпар та кі руй ся да мэ ты. 
Ка лі ты кі раў нік, не са ро мей ся кан т ра ля ваць 
су пра цоў ні каў. Ідэя на біз нес ці су пра цоў ні-
цтва мо жа па я віц ца на ват пры вы пад ко вай 
раз мо ве. Ры бы з трэ цяй дэ ка ды па він ны 
зад баць аб свой паз ва ноч нік. 26-27.03. не 
страць важ най рэ чы. А 27-31.03. мо жа та бе 
прый дзец ца паз ма гац ца са стра ха мі і ком п-
лек са мі. Нуд на не бу дзе...

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. буй ны ра сій скі го рад на ніж нім До не, 2. 
аб лас ны ўкра ін скі го рад на Вор ск ле, 3. вяш
чан не  ў тэ ле ві за ры, 4. ты туль ны  на род  Хан
тыМан сій скай аў та ном най ак ру гі на за ха дзе 
Сі бі ры, 5. га ра док між Лі дай і Ва ло жы нам, 6. 
ва каль ны  ан самбль,  7.  май стар  па  вы ра бе 
глі ня най  па су ды,  8.  пер шы  або  апош ні  гук 
му зыч най  га мы,  9.  рош чы на  для  са ма гон кі, 
10. го рад між Ор шай  і Ма гі лё вам, 11. мес ца 
зас ло не нае  ад  свят ла,  12.  жа ле за,  зо ла та 
або ртуць, 13. збу да ван не печ ні ка, 14. жоў та
чыр во ная фар ба для та ту і роў кі і фар ба ван ня 
ва ла соў (hen na), 15. ва лік у крос нах, на які на
ві ва юц ца ніт кі ас но вы, 16. Ле а нід Ільіч (1906
1982), са вец кі ва ен ны, дзяр жаў ны і пар тый ны 
дзе яч, лаў рэ ат Ле нін скай прэ міі за кні гі «Ма
лая зям ля», «Ад ра джэн не» і «Ца лі на».

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

лых па лях ат ры ма ец ца ра шэн не — бе ла ру
ская па га вор ка.

(ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 9 ну ма ра
Госць, дзень, ма ча ха, Ту раў, шэс це, ям ка.
Ра шэн не: Дзе ку ха раў шэсць, там ня ма-

ча го есць.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’-

янюк з БельскаПадляшскага і Лявону Фе да-
руку з Рыбал. 

З на го ды Між на род на га дня жан чын 11 
са ка ві ка гэ та га го да ў пры го жай пра стор
най свят лі цы ў Тар но па лі На раў чан скай 
гмі ны Гай наў ска га па ве та ад бы ла ся су стрэ
ча жан чын з Тар но па ля, Смоль най і Сла
бод кі. За пра сі лі на яе на раў чан скіх па э таў. 
Не ўсе за про ша ныя лі та ра та ры змаг лі 
пры ехаць. Не ка то рыя зах ва рэ лі гры пам. 
У Тар но па лі бы лі Аля Яс ві ло віч, Кан стан цін 
Це лу шэц кі, Ян ка Це лу шэц кі і Аляк сандр 
Ра дзі ва нюк.

Ме ра ры ем ства ад крыў і па він ша ваў 
жан чын са свя там мяс цо вы гмін ны рад ны 
Ста ніс лаў Са доў скі. Ён быў га лоў ным ар
га ні за та рам гэ тай ура чы стас ці. Усе жан
чы ны ат ры ма лі ад яго чыр во ныя ру жы. На 

ста лах бы ло поў на са лод кай хле ба бу лач
най за ку скі, ша ка ла ду, ві наг ра ду, ман да ры
нак ды бе ла га і чыр во на га ві на. Па на ва ла 
мі лая, цёп лая і сар дэч ная ат мас фе ра.

Свае вер шы, а ся род іх бы лі пры све
ча ныя толь кі жан чы нам, чы та лі Ка стусь 
Це лу шэц кі, Аля Яс ві ло віч і Аляк сандр Ра дзі
ва нюк. К. Це лу шэц кі меў іх най больш. Не ка
то рыя чы таў са збор ні ка лі ры каў пад за га
лоў кам „Най п ры га жэй шыя вер шы аб ка хан
ні”, у якім на дру ка ва ны і яго тво ры. Мі гам 
пра ля це лі тры га дзі ны су стрэ чы ма ла дых 
жан чын з трох вё сак з па э та мі ад ной і той 
са май гмі ны. Па э ты шчы ра дзя ку юць ар га ні
за та ру за за пра шэн не і цёп лы пры ём.

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Як аб сця ну га ро хам
Гмін ны ка а пе ра тыў (ГС) у На раў цы Гай

наў ска га па ве та лік ві да ва ла свае пра дук
то выя кра мы ў Ску па ве, Гуш чэ ві не, Се мя
ноў цы і ў мі ну лым го дзе ў Но вым Ляў ко ве. 
Так па ста на ві ла праў лен не ка а пе ра ты ва. 
ГС пра дае свае бу дын кі.  У Ску па ве  ў бу
дын ку бы лой кра мы бу дзе вя ско вая свят
лі ца. Яго ку пі ла на раў ч ан скае гмін нае са
ма кі ра ван не.

Я ўжо ра ней пі саў пра пры за бы тыя шыль
ды на бу дын ках бы лых крам. Ка лі ў па чат ку 
каст рыч ні ка  мі ну ла га  го да  зак ры лі  кра му 
ў Но вым Ляў ко ве, я так са ма пі саў, ча му не 
зня лі шыль ды з над пі сам „Sklep spo żyw czy 
GS Na rew ka”. Гэ та ні чо га не па маг ло.

У па чат ку лю та га гэ та га го да я на ве даў 
стар шы ню  ГС  у На раў цы  і па пра сіў,  каб 
за бра лі шыль ду з фа сад най сця ны бы лой 
кра мы ў Но вым Ляў ко ве. Мя не як сол ты
са гэ тай вё скі не ад ной чы пы та юць пры ез
джыя, ка лі пра цуе кра ма. Не ўсе ве да юць, 
ча му за раз кра ма зак ры та. Яна  іс на ва ла 
ў Но вым Ляў ко ве шмат га доў. Яна тут, як 
ка жуць,  пры жы ла ся.  Стар шы ня  за пі са ла 
пі суль ку, каб зняць не пат рэб ную шыль ду 
са  свай го  бу дын ка.  Час  ля ціць  стрым га
лоў. Ужо і са ка вік на зы хо дзе. Шыль ды не 
за бра лі. Мая прось ба ні к ча му. Як аб сця
ну га ро хам. (яц)

Жан чы ны і па э ты
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ўваж лі ва і з вя лі кай ці ка вас цю 
пра чы таў но вую кні гу ніў скай 
жур на ліст кі Ган ны Кан д ра цюк 
„Па Пры пя ці па Но бель”. Шчы ра 

пры зна юся, даў но я не ат рым лі ваў та кой 
пры ем най аса ло ды ад пра чы та на га, як 
пас ля гэ тай кні гі. За дум ка ўні каль ная. 
Кні га на пі са на доб рай, са ка ві тай мо вай, 
яна за хап ляе ад пер шых да апош ніх ста
ро нак. Пра чы таў кні гу Ган ны Кан д ра цюк 
і па ду маў: ці ка вае і раз на стай нае, но вае 
і за хап ляль нае зна хо дзіц ца по бач, вось 
яно — едзь, ван д руй, пі шы, фа таг ра фуй, 
рас па вя дай.

Вя до ма ж, ка лі я вы ра шыў вы ка заць 
свае суб’ ек тыў ную і аб’ ек тыў ную дум кі 
на конт гэ та га вы дан ня, то я па ві нен быць 
шчы рым. Та му пач ну па па рад ку. Пра 
наз ву кні гі. Эх, каб на зоў кні гі быў та кі, 
якім сваю прад мо ву на зваў Яў ген Ва па 
— „На род ных аб ло ках да Пры пя ці вы
то каў”, то ёй ца ны не бы ло б у ба зар ны 
дзень, як ка жуць бе ла ру сы. Але ат ры ма
ла ся, што на зоў най ці ка вей шай кні гі па 
змес це і ма стац кім ды зай не ста ро нак 
ат ры маў ся няў дач ным. „Па Пры пя ці па 
Но бель” — гэ та не пабе ла ру ску. Пра
віль на пабе ла ру ску бу дзе так: „Па Пры
пя ці — да Но бе ля”. І на ват, ка лі б бы ло 
гэ та з моў на га бо ку пра віль на, то два 
пры на зоў ні кі „па” ў за га лоў ку заш мат. 
Ка лі аў тар ка ме ла на ўва зе па Пры пя ці 
па Но бель (пап лыць па ра цэ па Но бель
скую прэ мію), то так са ма няп ра віль на, 
бо та ды трэ ба бы ло так і пі саць: „Па Пры
пя ці па Но бель скую прэ мію”, але не па 
Пры пя ці па Но бель.

Ця пер пра ма стац кае афар м лен не вок
лад кі. Вель мі фай ны зды мак на вок лад
цы кні гі. І, на о гул, здым каў у кні зе шмат, 
яны про стыя, але вель мі да паў ня юць 
змест вы дан ня. Так доб ра аў тар ка апі са
ла сва іх ге ро яў, што чы та ю чы тэкст, хут
чэй іх хо чац ца ўба чыць на фо таз дым ках. 
І вось яны — адзін, дру гі, трэ ці... Цёп лыя, 
про стыя, жыц цё выя, воль ныя... здым кі, 
на якіх ад люст ра ва на на ша сён няш няя 
рэ ча іс насць, на шы лю дзі і наш час. 
А праз 1030 га доў — гэ та ўжо бу дуць 
рэд кія гі ста рыч ныя здым кі.

Ды зайн і ко лер вок лад кі мне не спа да
ба лі ся: ат ры ма ла ся пе ра муд ра нае зліц
цё ко ле раў і лі тар. Ся род гэ тых цяж кіх 
фар баў ма лень кі мі лі та ра мі „пла вае” 
проз віш ча аў тар кі кні гі. Тое са мае бы ло 
і з проз віш чам Ула дзі мі ра Хіль ма но ві ча 
на вок лад цы яго вы дат най кні гі „Бе ла ру
скае зо ла та”. Зай дзі це ў кні гар ні Бе ла
сто ка і па гля дзі це, якім шрыф там наб ра
ны на вок лад ках кніг іх аў та ры. Бы вае, 
што проз віш чы боль шыя за наз вы кніг. 
Дык ча го мы, бе ла ру сы, ста вім мік ра ска
піч ныя проз віш чы на сва іх кні гах? Гэ та ж 
так са ма рэк ла ма, рэк ла ма не толь кі кніг, 
але і проз віш чаў на шых жур на лі стаў, пуб
лі цы стаў і лі та ра та раў.

У прад мо ве да кні гі Яў ген Ва па ад зна
чыў, што „кож ны, хто зна ё мы хоць кры ху 
з жур на ліс ц кай і кніж най біб лі яг ра фі яй 
аў тар кі, доб ра ве дае, што ме на ві та па
да рож жы здаў на пры пі са ны да ей на га 
жыц ця і ду ман ня”. І гэ та са праў ды так. 
Ган на Кан д ра цюк умее не толь кі ці ка ва 
па да рож ні чаць, але яш чэ і най ці ка вей 
апіс ваць гэ тыя па да рож жы. Пры кла дам 
з’яў ля ец ца і яе но вая кні га „Па Пры пя ці 
па Но бель”. Пра ца жур на ліст кі на столь кі 
ці ка вая і на поў не ная роз ны мі фак та мі, 
што па ёй мож на пра во дзіць лі та ра тур
накра яз наў чую кан фе рэн цыю. А тэ мы 
з кні гі са мі про сяц ца для вы ступ лен няў. 
Гэ та, на пры клад, па дан ні і ле ген ды з кні
гі Ган ны Кан д ра цюк, ці звы чаі, ці стра вы 
і ча ста ван не ў кні зе аў тар кі, ці за мо вы. 
Пра за мо вы, якія згад ва юц ца ў кні зе, 
раз мо ва асоб ная. На ват цяж ка сён ня 
ўя віць, як Ган не Кан д ра цюк уда ло ся па
чуць ад лю дзей за мо вы, якія не кож ны 
ра ска жа, каб іх за пі саць. Гэ тыя рыт міч на 
ар га ні за ва ныя тво ры фор муль на га ха
рак та ру, якім пры піс ва ец ца сі ла ма гіч на
га ўздзе ян ня для да сяг нен ня роз ных мэт, 
лю дзі тры ма юць у аса бі стай та ям ні цы. 
Пана род на му роз ныя за мо вы ў роз ных 
мяс ці нах на зы ва юць і шэп та мі, і ма літ ва
мі, і ча ра мі, і на га во ра мі, і пры суш ка мі, 

і ад суш ка мі, і ле ка ван ня мі і г.д. Баб ка 
Ярын ка з Не ві ру — ад на з ге ра інь Ган ны 
Кан д ра цюк — уме ла ле ка ваць ці шап
таць, ка лі хто па дар ваў ся пры цяж кай 
пра цы. Ад пад ры ву ба ба шап та ла за мо
ву. І аў тар ка пры во дзіць тэкст за мо вы. 
Да лей, тая ж са мая баб ка Ярын ка ўме ла 
ад во дзіць па жа ры, шап тан не ад су ро каў 
і спа ло хан ня. І ўсе ў тым са мым Не ве ры 
пра гэ та ве да лі. Шмат ад баб кі Ярын кі 
за пі са ла на род ных за мо ваў Ра і са Крат. 
Яна ра ска за ла і ці ка вую гі сто рыю пра 
сві ней, якія зах ва рэ лі. Баб ка па ра і ла кі
нуць у яду чыр во ныя ву гель чы кі. На дру гі 
дзень свін ні са праў ды ачу ня лі.

Пры гад вае ў сва ёй кні зе Ган на Кан д ра
цюк і пра шкод ныя ча ры. Іх нось бі та мі, як 
пі ша аў тар ка, бы лі лю дзі пак рыў джа ныя 
лё сам, ка ле кі. І пры кла дам мо жа быць 
ра сказ пра дзе да Фляр ка, яко га ўсе 
вя скоў цы ба я лі ся. Па доб ныя апі сан ні 
ў кні зе чы та юц ца на ад ным ды хан ні. Па 
іх мож на пі саць кі нас цэ на рыі і ста віць 
філь мы. А на ста рон цы 123 апіс ва ец
ца, як ба ба Іра са стры еч най сяст рой 
ха це лі за ча ра ваць ад на го хлоп ца. Яны 
наск рэб лі „шку ры з пя ты і пад сы па лі яе 
ў чай або ў га рэл ку, пад рых та ва ныя для 
ка ва ле ра”. Але, каб гэ та ча ра дзей нае 
піт во спра ца ва ла, не аб ход на бы ло яш чэ 
ска заць зак ляц це.

З кні гі Ган ны Кан д ра цюк я да ве даў ся 
і пра тое, што на Па лес сі ве да юць два
нац цаць ві даў вят роў — гэ та сай чук, 
штэм пер, му ры, гы ры і ін шыя. А чым, 
на пры клад, ад роз ні ва ец ца ве цер ад вет
ра ні цы? А тым, што нак лі ка ныя вет рам 
хва ро бы мож на вы ле чыць, а нак лі ка ныя 
вет ра ні цай — не. Мно гія хва ро бы ле чыць 
шап тан нем і ба ба Ма ша. Яна ле чыць за
лат нік, за маў ляе ве цер і су ро кі. Ле чыць 
яна і жы вёл. Са май праб ле май заў сё ды 
бы ла і ёсць хва ро ба — гэ та знік нен не ма
ла ка ў ка роў. Са слоў ба бы Ма шы, гэ ту 
праб ле му яна ле чыць ва дой, за чэр п ну тай 
пе рад ус хо дам сон ца. Пас ля да стае з пе
чы дзе вяць чыр во ных ву галь коў, „кі дае іх 
у ва ду ды го лас на ад лі чае лі кі „ад кан ца”. 
Аў тар ка дру куе і тэкст за мо вы ба бы Ма
шы, якою мож на вы ле чыць за лат нік.

З кні гі „Па Пры пя ці па Но бель” мож на 
да ве дац ца і пра ра су: на Па лес сі лі чаць 
ра ніш нюю ра су га ю чай, а вя чэр нюю 
— шкод най (гэ та та кая прык ме та).

Ста рон ку 82 у кні зе я пе ра чы таў не каль
кі ра зоў, а так са ма па ра іў сва ім сяб рам, 
якія так са ма не маг лі ад тэк сту адар вац
ца. Адзін на ват пра сіў ска на ваць ста рон
ку. А на ёй ідзе раз мо ва пра па ле скую 
ста лі цу біз не су — Ка мень Ка шыр скі. Там 
цёт ка Ні на ган д люе „дзі вос ны мі бэт ка мі 
і зёл ка мі”, якія з’яў ля юц ца і ла каль ным 
ра ры тэ там, і рэ лік там пле мян назбі раль
ніц кай куль ту ры. Ся род гэ тай куль ту ры 
ёсць і грыб, які на па мі нае „скла дзе ны 
па ра сон”, з доў гай бе лай нож кай”. Яго 
трэ ба за лі ваць са ма гон кай, вы ста яць 
дзе вяць дзён і па кро пель цы чыс ціць і рэ
гу ля ваць кіш кі. А яш чэ ў гэ тай цёт кі Ні ны 
ёсць све жыя смар ж кі, пра якія яна ска за
ла: „Ка лі на кар міць імі му жы ка, то цэ лы 
дзень бу дзе га раць ка нём по ле”. А пра 
сох лую ча гу жан чы на ска за ла: „Гэ та так
са ма лек на гэ тыя спра вы”.

Пры го жа і са сма кам апіс вае аў тар ка 
кні гі і ку лі нар ныя рэ цэп ты, якіх шмат у кні
зе. Але гэ та не про ста рэ цэп ты, а пад ра
бяз нае апі сан не га та ван ня страў...

Як ба чы це, з кні гі Ган ны Кан д ра цюк 
мож на шмат ча го ка рыс на га да ве дац ца, 
за на та ваць і за па мя таць. Гэ та сво е а саб
лі вая эн цык ла пе дыя Па лес ся.

Ван д ру ю чы па бе ра гах Пры пя ці, Ган на 
Кан д ра цюк не мі на ла тых мяс цін, якія бы
лі звя за ны са зна ка мі ты мі людзь мі — Та
дэ ву шам Кас цюш кам, Ма ры яй Ра дзе віч, 
Сяр ге ем Гра хоў скім і ін шы мі асо ба мі. 
Ні ко лі не ду маў, што бе ла ру скі па эт, 
вя зень ста лін скіх ла ге раў Сяр гей Гра хоў
скі (19132002) на ра дзіў ся ў ся ле Но бель 
За рэч нен ска га ра ё на Ро вен скай воб лас
ці. Мне зда ва ла ся, што ён заў сё ды быў 
з го ра да Глу ска Ма гі лёў скай воб лас ці. 
І са мае важ нае, што я да ве даў ся з кні гі 
Ган ны Кан д ра цюк, гэ та тое, што там, 
у Но бе лі, уша ноў ва юць пра яго па мяць: 
і шыль да ёсць, і ву лі ца но сіць яго імя. Са
праў ды, Сяр гей Гра хоў скі ро дам з Но бе

ля. У аў та бі яг ра фіч най кні зе бе ла ру скіх 
пісь мен ні каў „Пра час і пра ся бе” (Мінск 
1966, с. 129130) ён пры гад вае: „У ма ёй 
мет ры цы за пі са на: „Мес ца на ра джэн ня 
— м. Но бель, Пін ска га па ве та, Мін скай 
гу бер ні”. А ўяў лен не пра тыя мяс ці ны жы
ло ў па мя ці толь кі па ўспа мі нах ма ці. Я іх 
слу хаў, як ча роў ную каз ку, і ча сам па чы
на ла зда вац ца, што сам ба чыў вя ліз нае 
во зе ра, па ся род яго доў гую пяс ча ную 
выс пу ў гу стых пры са дах, вы со кую зва
ні цу бе лай цар к вы. Хоць ні чо га не ба чыў 
і ні чо га не пом ніў... Тут 25 ве рас ня 1913 
го да я і з’я віў ся на свет. Баць ка ў той час 
быў сал да там цар скай ар міі, а ма ці ў Но
бе лі знай ш ла пры ту лак у ста рэй шай ся
стры, якая слу жы ла ў ма на поль цы...”.

Пры ем на, што Ган на Кан д ра цюк на ве да
ла род ны Но бель Сяр гея Гра хоў ска га. 
Я Сяр гея Іва на ві ча доб ра ве даў, сяб ра
ваў з ім, пе ра піс ваў ся. Ён мне рас па вя
даў пра ста лін скія ла ге ры, згад ваў пра 
май го зем ля капа э та Сяр гея Да рож на га, 
які згі нуў у да лё кім ра сій скім Кам са моль
скунаАму ры. Ка лі б Сяр гей Гра хоў скі 
быў жы вы, то з вя лі кай ра дас цю і нат
х нен нем пра чы таў бы кні гу спа да ры ні 
Ган ны.

Што мне яш чэ спа да ба ла ся ў кні зе, дык 
гэ та тое, што аў тар ка не мі на ла му зеяў. 
І аба вяз ко ва неш та за на тоў ва ла пра іх 
каш тоў ныя эк с па на ты.

Пра цу ю чы над кні гай, Ган на Кан д ра цюк 
шчы ра за ка ха ла ся ў Па лес се і па ле шу
коў, а най больш у Пры пяць, якая па чы на
ец ца за Рат нам, а больш да клад на, за ся
лом Ка ма ро ва. Ка лі я чы таў „Па Пры пя ці 
па Но бель,” мне пры гад ваў ся та ле на ві ты 
па эт і на стаў нік з Рэ чыц ка га ра ё на Ула
дзі мір Ве ра мей чык (19371999). Маг чы ма 
ніх то так ад да на і моц на не лю біў Па
лес се і Пры пяць, як ён. А свой збор нік 
выб ра ных вер шаў ён на зваў „Кля ну ся 
Пры пяц цю”. Яго хрэ ста ма тый ныя рад кі 
за пом ні лі ся ад ра зу:

Кля ну ся Пры пяц цю — як іме нем лю бі май,
Што я шап чу з лі рыч на га чаў на.
Кля ну ся Пры пяц цю... А Пры пяць, як Ра дзі ма,
Ад на — у све це. І ў мя не — ад на.

Уся спад чы на па э та — гэ та гімн Пры пя
ці, Па лес сю, род на му краю. Гімн уз нёс
лы, ве ліч ны, ура чы сты, гімн, які спя ваў 
ча ла век, што доб ра ве даў гэ ты су свет 
і цу доў на ра зу меў сут насць ра дас на га 
і пры го жа га ў жыц ці на гэ тай зям лі, дзе 
ўсё спа лу чы ла ся, з’яд на ла ся ў неш та 
адзі нае, не па дзель нае, да ра гое. Ган на 
Кан д ра цюк сва ёй фун да мен таль най пра
цай на пі са ла свой гімн Пры пя ці і Па лес
сю. І вя лі кі дзя куй ёй за гэ та.

Сяр гей ЧЫГ РЫН

Но вае вы дан не

Па Пры пя ці 
да ра дзі мы Сяр гея 
Гра хоў ска га

Ад рэ дак та ра. Вель мі дзя кую Сяр гею Чыг ры ну 
за змя стоў ную рэ цэн зію кніж кі на шай рэ дак-
цый най сяб роў кі Ган ны Кан д ра цюк-Свя руб скай. 
Кож ны аў тар мае пра ва на свае по гля ды і дум кі 
наконт вы дан ня, за га лоў ка ці гра фіч на га афар-
м лен ня кніж кі. Даз воль це мне, як рэ дак та ру, не 
па га дзіц ца з Ва шы мі заў ва га мі ў спра ве за га-
лоў ка «Па Пры пя ці па Но бель». Ме на ві та та кая 
фар му лі роў ка кан суль та ва ла ся з мо ваз наў ца мі 
і ка рэк та ра мі кніж кі, якія та кі ва ры янт па лі чы лі 
най больш су па да ю чым са зме стам. Ка лі ідзе пра 
гра фіч на-ма стац кае афар м лен не, гэ та спра ва 
ін ды ві ду аль ных эстэ тыч ных вы ба раў. Аў тар цы 
і гра фіч на му рэ дак та ру ме на ві та та кая ка ла ры сты-
ка прый ш ла най больш даспа до бы.

З па ва гай Яў ген ВА ПА


