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XIX «Бязмежжа»è3

Жыццёвая мудрасць, спе
ласць, шырокі погляд на свет 
і нарэшце ўражлівасць — так 
аб працах дасланых на кон
курс гаварыў сябра журы, лі
таратуразнавец Янка Трацяк. 
У Беластоку ўзнагародзілі лаў
рэатаў XIX Агульнапольскага 
конкурсу беларускай паэзіі 
і прозы «Дэбют». Удзел у ім 
прыняло больш за шэсцьдзе
сят літаратараўаматараў 
з усёй Польшчы. У час мера
прыемства былі зачытаны са
мыя лепшыя творы. Сама наз
ва конкурсу «Дэбют» пакідае 
шмат спадзяванняў не толькі 
з боку арганізатараў, але перш 
за ўсё саміх лаўрэатаў, якія 
з вялікай узрушанасцю прыма
лі ўзнагароды за свае творчыя 
поспехі.

Завяршыўся Агульнапольскі конкурс 
беларускай паэзіі і прозы «Дэбют-2016», 
арганізаваны «Нівай» і Беларускім саю-
зам у Польшчы. Конкурс быў абвешчаны 
некалькі месяцаў таму. Ахвотныя маглі 
выбраць любы жанр літаратурнага твора 
— распрацоўка, эсэ, апавяданне і г.д. 
Журы ў складзе Надзея Артымовіч, Юры 
Плютовіч і Янка Трацяк мела перад сабою 
67 падборак тэкстаў. На ўрачыстым пад-
вядзенні конкурсу, якое прайшло 18 снеж-
ня ў Беластоку, былі агучаны лаўрэаты 
ў дзвюх узроставых групах: першая — аў-
тары з пачатковых школ і гімназій, другая 
— ад ліцэістаў да дарослых. Як штогод на 
падвядзенне конкурсу з’ехалі не толькі самі 
аўтары, але таксама іхнія сем’і, настаўнікі 
і сябры. Усе яны з нецярпеннем чакалі аб-
вяшчэння вынікаў, якія абнародаваў галоў-
ны рэдактар тыднёвіка «Ніва» Яўген Вапа.

Лаўрэаткай у першай узроставай групе 
стала вучаніца вельмі творчай школы ў На-
раўцы Магдалена Бяляўская.

— Гэта для мяне вялікая неспадзяван-
ка. Я не разлічвала, што мае вершы журы 
палічыць самымі цікавымі, — сказала пас-
ля абвяшчэння вынікаў Магда, шматгадо-
вая ўдзельніца майстар-класаў „Сустрэчы 
«Зоркі»”. — У гэтых вершах мае думкі. 
І ўсё, што маё. Проста жыццё, якое я ад-
чуваю, якое я бачу, якое іншыя людзі адк-
рываюць перада мною. Многа маіх твораў 
паўстала ў час зорчыных майстар-класаў. 
Прысутнасць на іх вельмі многа для мяне 
абазначае. Я лічу сябе беларускай і менаві-
та там магу праявіць сябе поўнасцю.

Другое месца заняла Дамініка Сі
кора з Новай Волі, а два трэція — На
талля Лукша з Баб’яй Гары, ды Марта 
Драздоўская з Міхалова. У час падвядзен-
ня вынікаў конкурсу «Дэбют» узнагароды 
атрымалі не толькі лаўрэаты, але таксама 
настаўніцы са школ, з якіх штогод най-
больш дзяцей дасылае свае літаратурныя 
спробы.

— Конкурс узбагачае літаратурную 
спадчыну Беласточчыны, — адзначыў 
галоўны рэдактар «Нівы» Яўген Вапа. 
— Вось прыклад Нараўчанскай гміны, 
у якой так шмат асоб арганізуецца ў кру-
гі, якія пішуць па-беларуску. Тут вялікая 
справа настаўнікаў. Яны дапамагаюць 
моладзі дэбютаваць, падказваюць, вучаць 
гуляць з мовай. Такая праца з моладдзю, 
творчасць па-беларуску гэта вялікая аду-
кацыйная справа, таму хочам падзякаваць 
настаўнікам, якія заахвочваюць сваіх вуч-
няў да творчасці.

У працы з моладдзю вылучаюцца тры 
настаўніцы, якія ў час мерапрыемства 
з рук старшыні Літаб’яднання «Белавежа» 
Яна Чыквіна атрымалі ўзнагароды. Гэта Ан-
на Кандрацюк са школы ў Нараўцы, Эмілія 
Грыка з Міхалова і Іаанна Марко з права-
слаўнай школы ў Беластоку.

— Ёсць такая надзея, што вучні, якія сю-
ды прыехалі і пішуць, не пакінуць творчас-
ці, — адзначыла настаўніца беларускай 
мовы ў Нараўцы Анна Кандрацюк. — Пом-
ню гады, калі Эмілія Грыка прыязджала 
сюды, будучы яшчэ маёй вучаніцай. Цяпер 
яна настаўніца, яна заахвочвае вучняў і ба-
чу, што гэта ёй атрымліваецца. Таму ёсць 
надзея, што вучні надалей будуць рабіць 
свае літаратурныя спробы ў конкурсе «Дэ-
бют». Не пакінуць творчасці.

І пэўна так будзе, паколькі Магдалена 
Бяляўская ў час размовы з журналістамі 
беластоцкіх СМІ сваё выказванне падвяла 
словамі: «Вершы, гэта частка мяне. Не 
шкадую часу на творчасць. Заўсёды яна 
будзе прысутная ў маім жыцці».

Менавіта конкурс «Дэбют» ладзіцца 
перш за ўсё, каб натхніць маладых твор-
цаў, узбудзіць у іх цікавасць да прозы 
і паэзіі, павысіць адчувальнасць, а так-
сама прамаваць маладыя літаратурныя 

таленты. Падчас мерапрыемства сябра 
журы адзначыў, што ўсе ўдзельнікі заслу-
гоўваюць прызнання за тое, што ўзялі на 
сябе працу, каб падрыхтавацца да конкур-
су. У ацэнцы журы ўзровень конкурснага 
змагання быў высокі, а кандыдатаў да 
ўзнагарод і вылучэнняў шмат. Янка Трацяк 
таксама звярнуў увагу на тое, што тэксты 
змяшчалі ў сабе радасць, дзіцячую бескла-
потнасць (у выпадку малодшых аўтараў), 
гумар і цікавасць да акружаючага свету. 
Ён захапляўся перш за ўсё тым, што ўвесь 
час ёсць людзі, якія ўмеюць аб гэтым пі-
саць, карыстаючыся арыгінальнымі мета-
фарамі, параўнаннямі і беларускай мовай.

— Працы выяўлялі глыбокую ідэю 
або думку, — адзначыў Янка Трацяк. 
— Ёсць форма, гармонія паміж зместам 
і формай. Тэксты цалкам упісваюцца ў лі-
таратурны, мастацкі кантэкст. Вось тыя 
тэксты, якія мы вылучылі, сапраўды гэта-
га вартыя.

У другой узроставай групе перамагла 
дэбютантка Таццяна Фалевіч з Сольца. 
Таксама дэбютант, Міраслаў Філіманюк, 
заваяваў высокае, другое месца. Поспе-
хам таксама было трэцяе месца, якое за-
няла наймалодшая асоба ў гэтай узроста-
вай катэгорыі, другакласніца Гайнаўскага 
беларускага ліцэя Наталля Васько.

Аднак, як трапна заўважыла лаўрэатка 
Таццяна Фалевіч, гэта не дзеля ўзнагарод 
так многа людзей з усёй Польшчы дасы-
лае свае тэксты на літаратурны беларускі 
конкурс.

— Конкурс «Дэбют» стварае атмасфе-
ру, прастору для сваёй сям’і, — сказала 
Таццяна Фалевіч, — эмацыйна выражае 
сувязь паміж тымі, хто складае гэтую пра-
стору: сябры, блізкія. Менавіта гэта надае 
цеплыні, паэтычнасці і рамантычнасці 
ўвесь час.

Суарганізатарам Агульнапольскага 
конкурсу беларускай паэзіі і прозы «Дэ-
бют» з’яўляецца «Ніва» і менавіта на яе 
старонках будуць надрукаваны творы 
ўсіх аўтараў. Яны з’яўляюцца свайго роду 
панарамай літаратурных талентаў, іх твор-
чых пошукаў, мар, жаданняў, літаратур-
ным вобразам нашага беларускага свету.

vУршуля ШУБЗДА

«Дэбют»
— не толькі конкурс, але і шанц 

	

*		*		*
Магу	быць	для	цябе
закаханай		дзяўчынкай,
якая	піша	табе	смешныя		цыдулкі	—
Ты	б	навучыў	яе	цалавацца
салодка!

Магу	быць	для	цябе
злёгку	цынічнай	пані	—
кплівай	і	недаступнай	—
Яна	навучыла	б	цябе	забароненым	
штукам!

Магу	быць	тваім	адданым	сябрам,
які	прыімчыцца	нават
а	трэцяй	гадзіне	ночы
Са	слоікам	малінавага	сочыва,
Выратуе	і	застанецца
да	золку.

Магу	красці	з	табой	арабскіх	коней
а	можа,	—	й	саму	Мону	Лізу!	—
спяваць	толькі	што	складзеныя	балады,
акампануючы		на	старой		фісгармоніі
(Ты	б	рукамі	націскаў	на	педалі	і
цалаваў	мае	каленкі,	а	я	б
смяялася	і	прамахвалася	на	клавішах)!

Калі	ты	захочаш,	—	магу	гатаваць	два	—
Не,	нават	тры	разы	на	дзень!	—
Твой	любімы	халаднік.
А	яшчэ	–	лазіць	па	кустах	і	крапіве
у	новай	блакітнай	сукенцы	–	за	табой
у	неймаверных	аранжавых	штанах,
Лічыць	зоркі	над	Свіцяззю,	а	можа,	

—	над	Віслай,
І	лавіць	мокрым	прыполам	маланкі
У	час	навальніцы.

Але,	каб	усё	гэта	магло	адбыцца,
трэба	сёння	толькі
не	спазніцца	на	нашу	сустрэчу,
прызначаную	на	скрыжаванні
Птушынай	Дарогі	і	вуліцы	Пулаўскай	—
Так,	так	–	там,
У	гарбацярні	на	Адыньца!

Мы	ўладкуемся	выгодна
пры	кутным	століку
на	беразе	ракі	Вечнасці,
І	будзем	піць	гарбату
Вясна		Зялёнага	Смаўжа
З	гарачай	шарлоткай	і
ледзяным	марозівам,
лавіць	быццам	між	іншым
экзатычных	рыбак
нашай	балбатні	і	
Выпускаць	іх	у	празрыстую	вазу
з	адзінокай	хрызантэмай,
якая	нудзіцца	самотна
паміж	нашымі	кубкамі	...

...	Мо	ты-такі	завязаў	ужо	свой	жудасны	
гальштук	і	

залез	у	свой	мерседэс	90	года	
нараджэння?

Я	не	магу	больш	шукаць	цябе
ў	нетрах	бясконцых	панядзелкаў	і	

чацвяргоў,
чакаць	на	перонах	шумных	чужых	святаў
або	на	станцыях	міжгалактычных	

тэлепартацый,
Ты	проста	злаві	мяне	за	рукаў,	за	хвост,	

крыло	–	ці
што	там	трапіцца	пад	тваю	руку,	—
І	прыцягні	ў	свае	абдымкі,	—	назаўжды!	—
гэта	ж	так	проста.

Таццяна ФАЛЕВІЧ

n Таццяна Фалевіч n Злева: Магдалена Бяляўская, Дамініка Сікора, Наталля Лукша, Марта Драздоўская

Фота Улі Шубзды Фота Міры Лукшы
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Паедзьце ў Кіеў Што тварыцца

Прамінанне Новага года
Сваімі вачыма

Ка ляд на-на ва год ні пе ры яд заў сё ды 
ня се з са бой, ня гле дзя чы не ўсе аб ста-
ві ны, на дзею на леп шае. Чым больш мы 
ста но вім ся да рос лы мі, тым лепш ра зу ме-
ем і ацэнь ва ем на леж ным чы нам тыя ім г-
нен ныя хві лі ны шчас лі ва пра жы тых дзён. 
Та му ме на ві та з та кой неў тай ма ва най 
ра дас цю ах вот на вяр та ем ся ўспа мі на мі 
ў аа зіс шчас лі ва га дзя цін ства. Ха ця не 
ў кож на га бы ло яно і бе стур бот ным, і не 
жур бот ным. Але ме на ві та з пер с пек ты вы 
да рос лас ці хві лі ны за па мя та на га ма лен-
ства ма лю юц ца нам ты мі воб ра за мі, які мі 
да ра жым най больш. І пах нуць ты мі сма-
ка мі, што рас паз на ем у кож ную хві лі ну.

Пе ры яд Ка ляд то час на ра джэн ня 
не толь кі ма ло га дзі цят кі Ісу са Хры ста. 
Дзя ку ю чы яму, у нас так са ма на ра джа-
юц ца ма ры і на дзеі. Та му цуд на Ка ля ды 
мо жа стаць не спа дзя ва на на шым зям-
ным цу дам і для нас. Ра дас нае ча кан не 

Раж джа ства Хры сто ва га з яго ба га тай 
аб рад най тра ды цы яй — гэ та час ма гіч-
най ілю зіі. Пры го жы сон са спя ва ны мі 
ка ляд ка мі дае нам на дзею жыц ця. Як 
жа ад роз ні ва ец ца ка ляд ны пе ры яд ад 
пе рад ве лі код ных страс цей. На дзея на-
ра джэн ня Хры сто ва га ў су тык нен ні з яго 
цяр пен нем і пе ра ход ад дзя цін ства да 
зы хо ду з зям но га жыц ця, кру газ ва рот 
люд ской ван д роў кі. Ад мер ван не на ша га 
бі я ла гіч на га жыц ця ў цык ле ка лян дар-
на-хрыс ці ян скай аб рад нас ці даз ва ляе 
знач на спа кай ней пе ра ся каць чар го выя 
ру бі ко ны мі ну лых га доў: со рак, пяць дзя-
сят, шэс ць дзя сят і дзя куй Бо гу за кож ны 
пра жы ты дзень і год.

Та му глянь ма як не па ра дак саль на вы-
гля дае на тым фо не рэз кая ка лян дар ная 
да та — пер шае ці ча тыр нац ца тае сту дзе-
ня. Рэз кая да та на ша га чар го ва га го да 
па ста рэн ня па ста ро му ці но ва му сты лі. 
Два тыд ні цы ры ма ні я лу ады хо джан ня, 
у якім усе з ней кай лёг кай да зі роў кай 
дэ ка дэн ц ка га ша лен ства за ві роў ва ем 
у свят ка ван ні зям но га пра мі нан ня. Дай 

Бо жа, каб быў гэ та той адзі ны і тан ца-
валь ны вальс за быц ця, а га ла вак ру жэн-
не бы ло вы ні кам толь кі шам пан ска га. 
І ўза ем ныя ра дас ныя, кам па ней скія 
він ша ван ні ў рэ аль нас ці наб лі жа юць нас 
да мя жы раз ві тан ня з сяб ра мі і бліз кі мі. 
Та му па ра дак саль насць ад чу ван ня ча су 
заў сё ды спа да рож ні ча ла сэн су на ша-
га зям но га жыц ця. І бы ло не толь кі, як 
у ма ім тут вы пад ку, пуб лі цы стыч най за-
цем кай, але вык лі кам для фі ла соф скіх 
і лі та ра тур ных май ст раў. Пра час і быц цё 
ў ім ча ла ве цтва ад ста ра жыт нас ці па 
сён няш нія дні на пі са ны ты ся чы та моў кні-
жак, якіх і так мы не пра чы та ем. А мо жа 
гэ та ад на з тых вя лі кіх спраў і та ям ніц 
ве ры, што кож ны з нас сам мае асэн са-
ваць сваю пра сто ру ча су і пра мі нан ня? 
Асаб лі ва ад чу ва ец ца яна ў пе ры я дзе 
на ва год ніх гуль няў. Ці ж рэф лек сія пра 
крох касць зям но га лё су не з’яў ля ец ца 
для нас пе рас ця ро гай пе рад бяз меж най 
рас пуш ча нас цю?

Заў сё ды пры кан цы ады хо дзя ча га го-
да, аба вяз ко вай дзя жур най тэ май усіх 

ме ды яў з’яў ля юц ца пы тан ні да лю дзей, 
якія абя цан ні змен хо чуць увес ці ў сва-
ім жыц ці з па чат кам но ва га го да. У час 
гуль няў а по тым на доб рым пах мел лі ра-
зы хо джа насць па ста ноў у ад ной і той жа 
са май асо бы мо жа стаць ды я мет раль на 
ін шай. Та му, Ша ноў ныя Чы та чы, у гэ тым 
мес цы хо чац ца ўсім Вам па жа даць каб 
зме ны ў Ва шым жыц ці бы лі ўспры маль-
ны мі для ду шы і це ла. Бо ж праз мер ная 
не ча ка насць мо жа стаць і пры чы най 
ін фар к ту ці ін ша га не дай Бог няш час-
ця. Та му жа дан ні і ма ры, тыя най больш 
ша лё ныя і скры тыя, трэ ба бу дзе яш чэ 
ўмець пе ра жыць. Знач на ле пей іх рэ а лі-
зоў ваць з сям’ ёю ці сяб ра мі. У сён няш нім 
све це, як ба чым, не так лёг ка на нар-
маль ныя, мі жа со бас ныя кан так ты. Жыць 
з людзь мі і для лю дзей — ці ж гэ та не ад-
но з са мых за пат ра ба ва ных па жа дан няў 
і вык лі каў но ва га 2017 го да?

Та му з на ша га бо ку мы, як рэ дак цыя 
«Ні вы», абя ца ем на да лей быць з Ва мі. 
Бу дзем ста рац ца як най ле пей вы кон ваць 
на шы жур на ліс ц кія аба вяз кі і вык лі кі. 
Ду маю, што з Ва шай да па мо гай тра пім 
да не за быў ных лю дзей і не раск ры тых 
яш чэ тэм. Хо чац ца спа дзя вац ца, што той 
час, які ад ве дзе ны нам у зям ным жыц ці, 
не пра ля ціць упу стую па між паль ца мі. 
Бо кож ны но вы год жыц ця да дзе ны нам 
дзе ля пэў на га ста лен ня, ча го са бе і ўсім 
чы та чам «Ні вы» жа даю ад шчы ра га сэр-
ца і ўсёй ду шы.

vЯў ген ВА ПА

Зна ка мі тая 
„Ві кі пе дыя” 
па чы нае свой 
апо вед пра 
Бел сат на ступ-
най фра зай:

„Бел сат па чаў спа да рож ні ка вую тран с-
ля цыю 10 снеж ня 2007 го да, у Су свет ны 
дзень пра воў ча ла ве ка...”.

Са ма да та, да якой быў пры вя за ны па ча-
так пер шай тран с ля цыі, яск ра ва га ва ры ла 
пра тэ ма ты ку і на ме ры ка лек ты ву но ва га 
не за леж на га СМІ.

А ця пе раш нім го дам, у Дзень пра воў ча-
ла ве ка я раз да ваў жы ха рам Га род ні спец-
вы пуск „На род най во лі” пры све ча ны гэ тай 
да це. І мно гія га ра дзен цы, узяў шы га зе ту, 
з тры во гай пы та лі ся ў мя не, ці праў да што 
Бел са та больш не бу дзе...

Неў за ба ве і срод кі ма са вай ін фар ма цыі 
ўзар ва лі ся ад на ві ны, што мі ністр за меж-
ных спраў Поль ш чы Ві тальд Ваш чы коў скі 
ў ін тэр в’ю поль ска му пар та лу wpo li ty ce.pl 
па ве да міў пра зак рыц цё Бел са та ўза мен за 
абя цан не пус ціць у ка бель ныя сет кі Бе ла ру-
сі поль скі тэ ле ка нал Па лё нія.

Так і за ха це ла ся грым нуць фра зай ужо 
не з „Ві кі пе дыі”, але так са ма са зна ка мі та-
га тво ра Іль фа і Пят ро ва „За ла тое ця ля”, 
дзе Мі ха іл Са му э ле віч Па ні коў скі кры чыць 
у твар Шу ру Ба ла га на ву:

— А па едзь це вы ў Кі еў, і ўсё... Па едзь це 
ў Кі еў і спы тай це...

Вось і пан мі ністр мог бы з’ез дзіць у Кі еў 
і спы таць у свай го ўкра ін ска га ка ле гі, як бе-
ла ру скі ўрад вы ка наў абя цан ні пус ціць на 
бе ла ру скую ме дый ную пра сто ру ўкра ін скі 
тэ ле ка нал.

Але на ват каб поль скі ка нал, пра які га во-
рыць пан мі ністр і на сам рэч з’я віў ся б у Бе-
ла ру сі, то ці змог бы ён за мя ніць Бел сат?

Ва ўсё той жа „Ві кі пе дыі” чы та ем: „У якас-
ці за да чы Бел са та аб вяш ча ла ся — даць 
бе ла ру сам до ступ „да не за леж най ін фар-
ма цыі, да дак лад ных зве стак пра гі сто рыю 
іх кра і ны, да поў най ін фар ма цыі пра між-
на род нае ата чэн не Бе ла ру сі, да ці ка вых 
куль тур ніц кіх і за баў ляль ных праг рам на іх 
род най мо ве”.

А вось пра род ную мо ву асоб ная га вор-
ка. Бе ла ру ская ін фар ма цый ная пра сто ра 
за сы па на ра сій скі мі ка на ла мі. І вяш ча юць 
яны, зра зу ме ла, па-ру ску. Бы лі не ка лі і ін-
шыя гу чан ні, у тым лі ку і поль скія. Хто іх 
вы кі нуў з эфі ру зда га дац ца ня цяж ка на ват 
тым, хто дзе ля ско ну Бел са та вя дзе ды я лог 

з ты мі, хто і вы кі нуў поль скія ка на лы з бе ла-
ру ска га эфі ру.

І на ступ на род ную мо ву бе ла ру саў з’я ва 
не но вая. Я гэ та пра тое, што ўза мен Бел са-
ту мо жа вый с ці ін шы тэ ле ка нал на ру скай 
мо ве. А ме на ві та мо ва бе ра жэ на род ад асі-
мі ля цыі. І вы сту паць су праць яе мо жа толь кі 
той, хто жа дае гэ тай асі мі ля цыі.

Ві даць, сло вы Жы ры ноў ска га пра зме ну 
меж у Еў ро пе, якія па дзе ляць Ук ра і ну і Бе ла-
русь зноў на за ход нюю і ўсход нюю, не ка му 
не да юць па кою. Ну то ім вар та бы ло б 
па гля дзець у гі сто рыю і зра зу мець, што ад 
Рыж скіх па гад нен няў да пак ту Мо ла та ва 
і Ры бен т ро па пра хо дзіць не так мно га ча су.

А Ула дзі мір Воль фа віч Жы ры ноў скі заў-
т ра мо жа пра па на ваць змя ніць тыя ме жы 
па вод ле трэ ця га па дзе лу Рэ чы Пас па лі тай. 
З яго шап ка не зва ліц ца. І не вя до ма коль кі 
дзе я чаў у Ня меч чы не, а мо жа і на Ву гор ш-
чы не, па лі чаць тую пра па но ву гэ та кай жа 
за ман лі вай, якой яе па лі чыць уся Ра сія. 
Пра гэ та му сіць па мя таць кож ны „pol ski 
PAN”, ка лі прыс лух ва ец ца да слоў „рус ско-
го ГОС ПО ДИ НА”.

Ну але вер нем ся да Бел са та.
„Ві кі пе дыя” пра цяг вае ін фар ма ваць нас, 

што „па вод ле са цы я ла гіч ных апы тан няў 
Цэн т ра са цы я ла гіч ных дас ле да ван няў „Лю-
стэр ка-ін фо” (2012 г.) больш за па ло ву 
(53%) ка ры сталь ні каў спа да рож ні ка вых 
ан тэн у Бе ла ру сі дэк ла ру юць, што гля дзяць 
пра гра мы Бел са та. Коль касць гле да чоў са 
спа да рож ні ка вай ан тэ наю — амаль 1760 
тыс., што скла дае 22% да рос лай тэ ле аў ды-
то рыі ў Бе ла ру сі”.

Ня кеп ска, праў да. І гэ та на та кім не вя-
лі кім рэ сур се. Усё з-за эн ту зі яз му і не ве-
ра год на ак тыў най пра цы ад на го з най мац-
ней шых ме дый ных ка лек ты ваў, які хо чуць 
раз бу рыць.

Да рэ чы, пра рэ сурс. Не ка то рыя лі чаць 
яго па дач кай бе ла ру сам з поль ска га бю-
джэ ту. Зноў зак лі каю та кіх лю дзей вяр нуц-
ца па мяц цю і ўзга даць, як цы ві лі за ва ны 
свет да па ма гаў па ля кам выр вац ца з аб дым-
каў СССР. А ўза мен і з удзяч нас ці Поль ш ча 
аб вяс ці ла сва ёй мі сі яй пра соў ван не дэ ма-
кра тыі на ўсход...

Ну дык што ця пер ра біць бел са таў цам? 
А мо жа ім па е хаць у Кі еў, ка лі больш ніх то 
не хо ча. І па га ва рыць пра той рэ сурс. У Кі е-
ве то яш чэ не за бы лі ся, да ча го пры во дзіць 
брак сва іх на цы я наль ных ме дый ных рэ сур-
саў, якія вяш ча юць на род най мо ве.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Які кан фуз... Ці хто-не будзь ра зу мее, 
што тва рыц ца ў сён няш няй Поль ш чы?

Я пры зна юся, цал кам здур неў. Перш 
за ўсё, та му што асаб лі ва раз бу раль ныя 
дзе ян ні ця пе раш ня га ўра да — па сут нас ці, 
ан тыг ра мад скія і ан ты дзяр жаў ныя — пе ра-
ра ста юць маё ра зу мен не рэ чаў. У чыё імя 
гэ тая ўла да вы сту пае — дэ ста бі лі зу ю чы 
кан сты ту цый ныя ас но вы дзяр жаў най су-
до вай сі стэ мы, пра ку ра ту ры, па дзя ліў шы 
гра мад ства на ва ро жыя ла ге ры, дэ ман ту ю-
чы ас ноў ную струк ту ру поль ска га вой ска, 
ад мі ніст ра цыі, ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра-
ван ня, ста вя чы з ног на га ла ву аду ка цыю... 
Су ве рэ на?!. На ў да дзе ны мо мант кі ру ю чую 
пар тыю пра га ла са ва ла 38% вы бар ш чы каў. 
Гэ та на ват не боль шасць ся род тых, хто вы-
ра шыў пры няць ак тыў ны ўдзел у вы ба рах. 
Су ве рэ нам з’яў ля юц ца не толь кі «пе ра мож-
цы», але і «тыя, хто пра йграў». Усе па ля кі, 
не за леж на ад за яў ле най рэ лі гіі, на цы я наль-
нас ці і куль тур най сім па тыі. «Поль скасць» 
гэ та тэр мін знач на глы бей шы, чым вуз ка ра-
зу ме тая «на цы я наль насць» з аў та ма тыч на 
прыс во е ным яму пас ля ра ман тыч ным пат ры-
я тыз мам і ярым ка та лі цыз мам. Ці бе ла ру су, 
са спрад веч ных ча соў гра ма дзя ні ну Рэч 
Пас па лі тай, мож на за ба ра ніць поль скасць, 
якую на ту раль ным чы нам убі рае ра зам 
з поль скай мо вай, поль скай гі сто ры яй, 
якая з’яў ля ец ца не ад’ ем най част кай з-за 
на ту раль на га шля ху ўдзе лу ў ка лек тыў ным 
жыц ці па ля каў і сва ім аса бі стым во пы там 
поль ска-бе ла ру ска га двух моўя і бі куль ту ра-
ліз му? А атэ і стам па ляк ужо не мо жа быць? 
А пра ва слаў ны? А пя ці дзя сят нік?

У апош нія вы ход ныя пе рад Сей мам саб-
раў ся шмат ты сяч ны на тоўп, зак лі ка ю чы да 
аба ро ны дэ ма кра тыі. Гэ та бы ла спан тан-
ная рэ ак цыя част кі гра ма дзян на за ба ро ну 
ўва хо ду жур на лі стам у пар ла мент і пры-
ня та га ў дзіў ных аб ста ві нах і сха ва на га 
ад тэ ле ка мер і піль най ува гі жур на лі стаў 
бю джэт на га за ко нап ра ек та. У не каль кіх 
сот нях мет раў ін шы не менш вя лі кі тлум, 
саб ра ны «Га зе тай поль скай» — пры хіль-
най ПіС, аб зы ваў тых пер шых ад дэ ба шы-
раў. Ледзь не дай ш ло да біт вы... на ку ла кі? 
Або, маг чы ма, ужо на на жы, ка стэ ты, 
ду бін кі, аў та ма ты? Хто мае ра цыю? Якая 
праў да? Ці «іс ці на» з’яў ля ец ца на да лей 
каш тоў нас цю, ці толь кі ла гіч ным ар гу-
мен там, слу жыў шым па бу до ве шчы рай 
хлус ні? У апош ні час мод ным ста ла сло ва 
«пост-праў да». А што гэ та за выч ва рэн не 
— праў да над праў дай? Ці хлус лі вая праў-
да ці сап раў д ная хлус ня? А што ро біць 
Ка та ліц кі кас цёл, да ня даў ня га ча су вя лі кі 

ма раль ны аў та-
ры тэт у Поль ш-
чы, які праў ду 
са праў ды 
зра біў ас но вай 
сва ёй не па хіс-
най ве ры?

«Кас цёл 
вый шаў на дур ня!» — шка дуе ксёндз 
праф. Аль ф рэд Вяж біц кі, этык, шмат га до-
вы ды рэк тар Ін сты ту та Яна Паў ла ІІ Люб лін-
ска га ка та ліц ка га ўні вер сі тэ та. У ін тэр в’ю 
для ра ды ё стан цыі TOK FM ён моц на раск-
ры ты ка ваў тое, што за раз ад бы ва ец ца 
ў Поль ш чы.

Па вод ле яго слоў, Кас цёл стаў за лож-
ні кам ПіС, ка лі па ча ла ся спра ва Кан сты ту-
цый на га тры бу на ла і не ўзяў ён го ла су па 
гэ тым пы тан ні. «А гэ та не звы чай ная спрэч-
ка, — ка жа ксёндз пра фе сар. — Ян Па вел 
II ска заў, што ас но вай дэ ма кра тыі з’яў ля-
юц ца каш тоў нас ці. Ка лі ўда ра ец ца па каш-
тоў нас цях, б’ец ца са мае каш тоў нае. І та ды 
трэ ба бы ло ўга ва рыць ПіС, трэ ба бы ло 
аба ра няць дэ ма кра тыю. [Бі ску пы] праз той 
факт, што да лі ся бе ўцяг нуць у Пі Саў скую 
па лі ты ку, ста лі част кай па лі тыч най гру поў кі, 
не аба ра ня ю чы ас ноў дэ ма кра тыі».

За ла той ту бай дэ ма кра тыі лі чыц ца бе ла-
ру ска моў нае Ра дыё Ра цыя і Тэ ле ба чан не 
Бел сат, ад ра са ва ныя ў пер шую чар гу да 
ат ры маль ні каў у Бе ла ру сі. Хо дзяць чут кі, 
што Ра дыё Ра цыя хо чуць лік ві да ваць. Тэ ле-
ка нал Бел сат у не ка то рай сту пе ні так са ма 
за кошт ска ра чэн ня яго бю джэ ту да ве ге-
та цый на га мі ні му му і зап ла на ва най зме не 
вяш чан ня з бе ла ру скай мо вы на ру скую. 
У гэ тых плёт ках ёсць штось ці на са мой 
спра ве, ка лі ды рэк тар ка Бел са та Аг неш-
ка Ра ма шэў ская, пры ват на пры хіль ні ца 
«доб рых пе ра мен» і ад к ры тая пры хіль ні ца 
ПіС, вы ка за ла ў гэ тым пы тан ні сур’ ёз ную 
за кла по ча насць. Па дзіў ным су па дзен ні, 
шап та ная ін фар ма цыя аб лік ві да цыі бе ла ру-
ска моў ных стан цый су па ла з дып ла ма тыч-
най эк с пан сі яй поль ска га ўра да ў Бе ла ру сі 
і ві зі там мар шал ка Се на та Ста ніс ла ва 
Кар чэў ска га з ПІС у Бе ла ру сі. Пас ля ві зі ту 
ў прэ зі дэн ц кім «аг ра мад ным па ла цы, ма ну-
мен таль ным збу да ван ні, та кім прыг ня таль-
ным», мар ша лак вы ка заў ся аб Аляк сан д ры 
Лу ка шэн ку як доб рым і цёп лым ча ла ве ку. 
На пы тан не пра па літ вяз няў бе ла ру ска га 
са ма дзер ж цы, ён ска заў, што та кіх у Бе ла-
ру сі ня ма. «Бы лі, ды іх ня ма», — ска заў ён 
ка тэ га рыч на. А Ра цыя і Бел сат упі ра юц ца, 
што яны там ёсць. Ну, і дзе тут праў да? 

vМі ра слаў ГРЫ КА
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У твор чым се мі на ры ўдзель ні ча юць пісь-
мен ні кі, пе ра клад чы кі, вы даў цы і жур на лі-
сты з Бе ла ру сі і Поль ш чы, прэ зен ту юц ца 
но выя вы дан ні, філь мы, ра ды ё рэ пар та жы, 
твор чыя ана лі зы і сін тэ зы лі та ра тур на га 
пра цэ су, а так са ма пра во дзяц ца лі та ра-
тур ныя чы тан ні і ма стац кія па ка зы ўдзель-
ні каў су стрэ чы. Трох дзён ная су стрэ ча, 
з вель мі змя стоў най і ба га тай пра гра май 
сё ле та змяш ча ла дак ла ды, ра ды ё рэ пар-
та жы, да ку мен таль ныя ві дэ а сю жэ ты, прэ-
зен та цыі кніг, ды ску сіі, па э тыч ныя чы тан ні 
і му зыч ныя вы сту пы. Ад імя Са ю за бе ла ру-
скіх пісь мен ні каў прад стаў ні кам рэ дак цыі 
быў уру ча ны він ша валь ны ад рас з на го ды 
юбі лею тыд нё ві ка «Ні ва». З бе ла ру ска га 
бо ку ў лі та ра тур ным фэс це ўдзель ні ча лі 
лі та ра тур ны кры тык Ці хан Чар ня ке віч 
(лек цыя пра Мак сі ма Баг да но ві ча), бард 
і пісь мен нік Змі цер Бар то сік (прэ зен та цыя 
кні гі «Быў у па на ве ра бей ка га ва руш чы»), 
пісь мен ні ца і гра мад ская дзя яч ка Па лі на 
Ка чат ко ва-Сцепаненка (з но вай кні гай 
«Гняз до-2»), му зы кант і пісь мен нік Юры 
Нес ця рэн ка (з пе рак ла да мі на бе ла ру-
скую мо ву пе сень Ан д рэя Ма ка рэ ві ча), 
гро дзен скі аў тар і лі та ра ту раз на вец Ян ка 
Тра цяк, па э ты Іры на Мац ке віч, Ві таль Рыж-
коў і Ві ка Трэ нас.

— Пра жы лі мы год ад па пя рэд ня га «Бяз-
меж жа» кож ны па-свой му, з кло па та мі і сва-
і мі да сяг нен ня мі, — ска заў на ўсту пе Яў ген 
Ва па. — «Бяз меж жа» — гэ та пад су ма ван-
не го да. Тут на шы сяб ры з Мін ска прад стаў-
ля юць са мае ці ка вае, што зда ры ла ся ця гам 
го да ў лі та ра тур ным жыц ці Бе ла ру сі. Год 
за вяр ша ем доб рай спра вай — «Бяз меж-
жам», ар га ні за ва ным Праг рам най ра дай 
тыд нё ві ка «Ні ва», Бе ла ру скім са ю зам у РП 
ра зам з на шым шмат га до вым пар т нё рам 
— Са ю зам бе ла ру скіх пісь мен ні каў. У твор-
чай ка ман дзе, якая ра ду ец ца ў бяз меж най 
пра сто ры сва бод на га ду ху, лі та ра тур най 
су стрэ чы. Для нас сё ле та спра ва вель мі 
важ ная, ура чы стая і хва лю ю чая — 60 га доў 
«Ні ве», бе ла ру скай га зе це, якая вы да ец ца 
па-за ме жа мі Бе ла ру сі.

Ці хан Чар ня ке віч за чы таў він ша валь ны 
ліст «Ні ве» ад СБП:

— Ві та ем «Ні ву» ад Са ю за бе ла ру скіх 
пісь мен ні каў. Ва ша вы дан не здо ле ла ар га-
ні за ваць і згур та ваць най леп шыя твор чыя 
сі лы бе ла ру скай гра ма ды, вы ха ваць но вае 
па ка лен не па э таў і пра за і каў, жур на лі стаў 
і ма ста коў. Заў сё ды заў важ ная бы ла яе 
пра ца і ў ася род ку дзе я чаў куль ту ры Бе ла-

ру сі, для якіх у са вец кі час га зе та «Ні ва» 
з Бе ла сточ чы ны ста ла ся пры кла дам сло ва 
знач на больш воль на га ад аб ме жа ван няў 
цэн зу ры, чым гэ та бы ло ў БССР. Пас ля 
на быц ця не за леж нас ці пер шыя сва бод ныя 
СМІ са ма стой най Бе ла ру сі фар мі ра ва лі 
сваю рэ дак цый ную па лі ты ку, шмат у чым 
ары ен ту ю чы ся на ва шу га зе ту. Ня гле дзя чы 
на ад сут насць ува гі і на леж най пад трым кі 
з бо ку мет ра по ліі, вы здо ле лі ад ста яць 
бе ла ру скі на цы я наль ны ха рак тар, дух Бе ла-
сточ чы ны, змаг лі ад ка заць на вык лі кі ча су 
і за ха ваць пры хіль насць сва іх чы та чоў.

— Гэ та праў да, — пад так нуў Яў ген 
Ва па. — З пер ша га ну ма ра «Ні вы» бе ла-
ру скае сло ва, бе ла ру ская лі та ра ту ра пры-
сут ныя на яе ста рон ках. Тое бяз меж жа іс-
на ва ла ў «Ні ве», ня гле дзя чы на жа лез ную 
зас ло ну. На жаль, па між на мі ёсць заў сё-
ды зас ло ны, і та му мы ка лісь ці пры ду ма лі 
«Бяз меж жа». «Бяз меж жа» — на ша бе ла-
ру ская сва бо да ду ху. У на шых пра цах па-
ка за ны бе ла ру скі свет, ці то пад ад ной мя-
жой, у Баб роў ні ках (рэ пар таж Ю. Ляш чын-
ска га і У. Шуб з ды пра сям’ю Мі ха ся і Зо сі 
Ца цэр каў з Баб роў ні каў, чы та чоў «Ні вы» 
ад пер ша га ну ма ра), ці на ін шым па меж-
жы — бе ла ру ска-ра сій скім. Тут ёсць кас-
міч ная ро ля «Бяз меж жа» — у кас міч ным 
па лё це, але ў рэ аль ным быц ці ча су. Час 
бяз меж най пра сто ры, час бяз меж най па-
мя ці пра лю дзей. «Бяз меж жа» з’яў ля ец ца 
і ін с пі ра цы яй. «Бяз меж жа» га да мі пры но-
сі ла плён у выг ля дзе кні жак, ан та ло гій 
бе ла ру скай па э зіі, збор ні каў пе ра кла даў 
Ула дзі мі ра Ар ло ва, Ва сі ля Бы ка ва ці Ада-
ма Гло бу са, ча со пі са «Пра він цыя». Пра 
ро лю і да сяг нен ні «Бяз меж жа» ў сва ім 
дак ла дзе ра ска жа док тар Гра жы на Ха ры-
та нюк — пра тую бяз меж ную ін с пі ра цыю 
з’я вы «Бяз меж жа» на на шу лі та ра та ру. 
Для мя не гэ та вя лі кія эмо цыі — не бу ду 
скры ваць, што та кой лі та ра ту рай, якая 
моц на к ра нае ду шу і сэр ца, з’яў ля ец ца 
па э зія Ан д рэя Сце па ню ка, яко га кні гу вы-
да лі мы да гэ та га свя та.

Ан д рэй Сце па нюк, яко га дэ бют ная кніж-
ка «Рас пі са ны квад рат» вый ш ла ў яго 53 
га ды, па дзя ка ваў неп ры сут на му стар шы ні 
Са ю за бе ла ру скіх пісь мен ні каў Ба ры су 
Пят ро ві чу:

— Ба рыс Пят ро віч — гэ та ча ла век, які 
да па мог мне за іс на ваць у бе ла ру скай пра-
сто ры. Вель мі це шу ся, што з’я віў ся шанц 
увай с ці мне ў лі та ра тур ную пра сто ру Бе-
ла ру сі.

«Бяз меж жа» бы ло ін с пі ра цы яй і ўма ца-
ван нем так са ма для сва іх «бяз меж ных», 
пры сут ных на се мі на ры аў та раў — для 
Мі ха ся Ан д ра сю ка, Вік та ра Стах вю ка, 
ма стач кі і па эт кі Ка сі Сян ке віч ці Мі ры Лук-
шы, для аў та раў рэ пар та жаў з Поль ш чы 
і Бе ла ру сі, бы ло ма ты вам, які зва рух нуў 
істот ныя тэ мы і з’я вы з па меж жа, пас ля 
пры сут ныя ў ін шых бе ла ру скіх пра ек тах, 
на пры клад у за ду мах аў та раў «Ві лы Сак ра-
та» ці «Бе ла ве жы», якія ча ста вы рас лі яш-
чэ з Су стрэч «Зор кі», як Па вел Грэсь.

Ві ка Трэ нас прад ста ві ла да клад «Бе-
ла ру ская лі та ра ту ра — пра сто ра ду ху ці 
стан рэ зер ва цыі», ра сказ ва ю чы так са ма 
пра да сяг нен ні і кло па ты СБП; ка ман да 
СПБ пры вез ла ба га ты вы да вец кі гас ці нец 
для ўдзель ні каў кон кур су «Дэ бют», на 
якім най больш уда лых, ма ла дых і ста лых 
аў та раў бы ло тра ды цый на з На раў чан-
скай гмі ны. Там мес ціц ца «Бо ра-Здруй», 
дзе ў апош ні доў гі час пра во дзяц ца і «Бяз-
меж жы», і Су стрэ чы «Зор кі» — «пра ца 
дзе ля бу ду чы ні» (Ган на Кан д ра цюк). Пра 
ніў скі лі та ра тур ны «Дэ бют» вы ка заў ся 
член жу ры, лі та ра ту раз на вец і лі та ра тар 
Ян ка Тра цяк. Пра «Бе ла ве жу — дач ку 
„Ні вы”» і вы дан ні для дзя цей і мо ла дзі рас-
па вя ла Мі ра Лук ша, а пра пад ляш скую 
па э зію па-свой му — Вік тар Стах вюк. У аў-
тар скіх чы тан нях пры ня лі ўдзел Мі хась 
Ан д ра сюк, Па лі на Сце па нен ка, Ка ся Сян-
ке віч (так са ма па каз яе алей ных кар цін) 
і Ві таль Рыж коў, Ві ка Трэ нас, бар ды і аў та-

ры Юры Нес ця рэн ка і Змі цер Бар то сік.
— Гэ та не звы чай нае мес ца і нез вы-

чай ныя су стрэ чы! — ад зна чы ла Па лі на 
Сце па нен ка. — «Бяз меж жа» — гэ та і су-
стрэ ча з людзь мі, су стрэ ча з пры ро дай, 
з Бе ла веж скай пуш чай, су стрэ ча з бе ла ру-
скім кос ма сам. Яна ад бы ва ец ца на мя жы, 
як раз там, дзе яд на юц ца дзве част кі Бе ла-
веж скай пуш чы. Гэ та не звы чай нае мес ца. 
Бе ла веж ская пуш ча — яна для твор чых 
асоб, якім фак тыч на не ха пае гэ та га твор-
ча га па вет ра — ні ў сён няш няй Бе ла ру сі, 
ні ў Мен ску, ні ў ін шых га ра дах. Гэ та глы-
ток све жа га па вет ра ў пра мым, і ў пе ра нос-
ным сэн се.

Па эт і пе рак лад чык Ві таль Рыж коў:
— Для нас гэ та на го да па зна ёміц ца 

з тым, што ад бы ва ец ца ў бе ла руш чы не на 
Пад ляш шы. Ту тэй шая бе ла руш чы на мае 
свой ка ла рыт і пэў ную ма гію.

Вік тар Стах вюк:
— На ша баць каў ш чы на рас цяг ва ец ца 

і па-за ме жа мі. Там і тут лю дзі жы вуць, ду-
ма юць і пі шуць па-бе ла ру ску. Мы — част-
ка ад на го це ла.

З прык рас цю па ве дам ля ем, што юбі лей-
ны — двац ца ты — вы пуск «Бяз меж жа» 
не быў ацэ не ны на леж ным чы нам і не ат-
ры мае фі нан са вай пад трым кі на 2017 год 
ад на шых даб ра дзе яў з мі ні стэр ства, як 
і шмат ін шых бе ла ру скіх пра ек таў у Рэ чы 
Пас па лі тай. Невялікая гэтая кінутая ка пе еч-
ка  ўсім мен шас цям.

vТэкст	і	фота Мі ра ЛУК ША

У Ляў ко ве на Гай наў ш чы не 16-18 снеж-
ня 2016 г. ад быў ся тра ды цый ны што га до-
вы лі та ра тур ны се мі нар з удзе лам пісь-
мен ні каў, вы даў цоў, жур на лі стаў з Бе ла-
сточ чы ны і Бе ла ру сі. Сё ле та «Бяз меж жа» 
бы ло пры мер ка ва на да юбі лею тыд нё ві ка 
«Ні ва». Ма дэ ра та рам су стрэч вы сту піў Яў-
ген Ва па. Лі та ра тур ны се мі нар «Бяз меж-
жа» ар га ні зу ец ца Праг рам най ра дай тыд-
нё ві ка бе ла ру саў у Поль ш чы «Ні ва» і Бе ла-
ру скім са ю зам у Поль ш чы, пры фі нан са-
вай пад т рым цы Мі ні стэр ства ўнут ра ных 
спраў і адміністрацыі РП, Мар шал коў скай 
уп ра вы Пад ляш ска га ва я вод ства і вой та 
На раў чан скай гмі ны.

З «Ні вай па-над ме жа мі»
Дзе вят нац ца тае 

«Бяз меж жа» 
— апош няе?

Зміцер Бартосік і Янка Трацяк Ціхан Чарнякевіч

Віка Трэнас, Ірына Мацкевіч, Юры Несцярэнка

Гражына Харытанюк, Ганна Кандрацюк, Паліна Сцепаненка
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Пад час пер шых вы пу скаў фо та кон кур-
су, які кан чат ко ва стаў Агуль на поль скім 
фа та гра фіч ным кон кур сам «Пад ляш ша 
ў аб’ ек ты ве» імя Вік та ра Вол ка ва, на здым-
ках мож на бы ло ча ста ўба чыць Бе ла веж-
скую пуш чу, кры жы, драў ля ныя цэр к вы 
і вя ско вае жыц цё ў мі ну лым. Ка лі ў кон кур-
се, які ад па чат ку ар га ні зу ец ца Му зе ем 
і ася род кам бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў-
цы, ста лі пры маць удзел жы ха ры роз ных 
кут коў Поль ш чы, а на ват за меж жа, у бел-
му зей ста ла па сту паць што раз больш 
фа таг ра фій з ад да ле ных ад Бе ла веж скай 
пуш чы мес цаў Пад ляш ша. Ста лі так са ма 
пе ра ма гаць аў та ры здым каў, якія ўве ка-

веч ва юць су час ны го рад з яго тэх ніч ны мі 
да сяг нен ня мі. Уз ро вень прэ зен та ва ных 
на кон кур с ных эк с па зі цы ях фа таг ра фій 
апош ні мі га да мі быў вы со кі і так бы ло сё ле-
та. Фа та гра фіі Вік та ра Вол ка ва, пат ро на 
гай наў ска га фо та кон кур су, для мно гіх фа-
тог ра фаў з’яў ля юц ца ўзо рам, ха ця фа таг-
ра фа ван не ў ду ху сла ву та га фа тог ра фа 
не га ран туе пе ра мо гі.

Аб вяш чэн не вы ні каў ХІІ Агуль на поль ска-
га фа та гра фіч на га кон кур су «Пад ляш ша 
ў аб’ ек ты ве» імя Вік та ра Вол ка ва ад бы ло-
ся 18 снеж ня ў Гай наў скім бел му зеі. Ме-
ра пры ем ства ад к ры лі ды рэк тар бел му зея 
Та маш Ці ха нюк з ві цэ-ста ра стай Гай наў-
ска га па ве та Яд ві гай Дам б роў-
скай і зап ро ша ны мі чле на мі 
кон кур с най ка мі сіі — Та ма шам 
Кла соў скім і Ярас ла вам Хы рам. 
Пад вя лі яны вы ні кі кон кур су, 
яго пе ра мож цам уру чы лі ўзна-
га ро ды, а астат нім удзель ні кам 
— дып ло мы. У гэ тым го дзе 53 
аў та ры дас ла лі 145 здым каў 
і з гэ та га лі ку ка мі сія вы бра ла 
35 леп шых прац, шы ро ка фар-
мат ныя фо та ко піі якіх бу дуць 
шы кар на прэ зен та вац ца на па-
ста ян най вы ста ве ў Гай наў скім 
бел му зеі да во се ні 2017 го да.

— Ха ця сё ле та кры ху менш 
удзель ні каў кон кур су, чым бы ло 
іх у мі ну лых га дах, то іх усё ж 
мно га. Ад нак для мя не са мае 
важ нае, што ўзро вень прэ зен-
та ва ных фа таг ра фій вы со кі і па-
каз ва юць яны раз на род насць Пад ляш ша. 
Фа та гра фіі для эк с па зі цыі адаб ра ла ка мі сія 
і для іх аў та раў гэ та ўжо вы лу чэн не. Ка лі ту-
ры сты прый дуць у наш му зей і паг ля дзяць 
вы ста ву кон кур с ных фа таг ра фій, мо жа 
схо чуць яш чэ раз пры ехаць на Пад ляш ша 
і на ве даць бач ныя на здым ках ці ка выя мес-
цы, — ска заў ды рэк тар Гай наў ска га бел му-
зея Та маш Ці ха нюк, які па ін фар ма ваў, што 
га на ро вы мі пат ро на мі фа та гра фіч на га кон-
кур су з’яў ля юц ца мар ша лак Пад ляш ска га 
ва я вод ства і бур га містр Гай наў кі, а спон са-
ра мі — Га рад ская ўпра ва Гай наў кі, Па вя то-
вае ста ра ства ў Гай наў цы, Мар шал коў ская 
ўпра ва Пад ляш ска га ва я вод ства і Куль тур-
ны цэнтр Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Вар ша ве. 
Ся род ме дый ных пат ро наў кон кур су апы ну-
лі ся бе ла ру скія СМІ — Ра дыё Ра цыя і тыд нё-
вік «Ні ва».

Ар га ні за та ры фо та кон кур су аб вяс ці лі, 
што ў два нац ца ці яго вы пу сках пры ня ло 
ўдзел ка ля 700 фа тог ра фаў ама та раў, 
у тым лі ку з Гай наў ш чы ны, якія на кон кур с-
ныя аг ля ды дас ла лі ка ля 2 ты ся чы здым каў.

— Пад ляш ша на фа таг ра фі ях гэ та 
дзве кра і ны. Ста рое Пад ляш ша прад стаў-
ля юць драў ля ныя ха ты, ба буль кі і пра я вы 
бя ды, а су час нае — перш за ўсё га рад-
скія кра я ві ды. Ка неш не, ляг чэй зра біць 
ары гі наль ныя здым кі ста ро га, якія па каз-
ва юць жыц цё ў мі ну лым і ат ры маць толь кі 
вы лу чэн не. Але за не каль кі га доў мо гуць 
яны стаць фа таг ра фіч ны мі шэ дэў ра мі. 
Уз ро вень прыс ла ных на сё лет ні кон курс 
фа таг ра фій быў вы шэй шы ад мі ну ла год-
ніх здым каў, — ска заў член ка мі сіі Та маш 
Кла соў скі.

Ярас лаў Хы ра, так са ма член ка мі сіі, 
пах ва ліў удзель ні каў кон кур су за ці ка выя 

здым кі і за ах воч ваў пра цяг ваць фа таг ра-
фа ваць у бу ду чы ні. Ві цэ-ста ра ста Яд ві га 
Дам б роў ская па дзя ка ва ла ўсім удзель ні-
кам кон кур су за здым кі, якія па каз ва юць 
пры го жасць Пад ляш ша і пра му юць у кра-
і не Гай наў скі па вет і цэ лае на ша ва я вод-
ства.

— Не ка то рыя прыс ла ныя на кон курс 
здым кі звяр та юц ца да фа таг ра фій Вік та ра 
Вол ка ва як тэ ма мі, так і сва ім клі ма там, 
але ёсць так са ма фа та гра фіі вы ка на ныя 
па-су час на му, — за я ві ла Аг неш ка Ці ха нюк 
з бел му зея, ар га ні за тар ка кон кур су.

Здым кі ацэнь ва ла жу ры пад стар шын-
ствам Ба жэ ны Ва лен цік. Лаў рэ ат пер-

ша га мес ца кон кур су Сла ва мір Ка та ра 
з Мін ска-Ма за вец ка га пе ра мог дзя ку ю чы 
здым ку з ка ро ва мі ў ва дзе на фо не ім г лы. 
Фа таг ра фія бы ла зроб ле на з бе ра гу ра кі 
Боб ры ў ма не ры здым каў Вік та ра Вол ка-
ва. Гай наў скія фа тог ра фы бы лі згод ны 
з ка мі сі яй, што гэ та клас ны зды мак. Ад нак 
фа таг ра фа ван не ка роў не та кое ўжо ары-
гі наль нае. Здым кі з ка ро ва мі на по лі і ка ля 
хля ва пе ра ма га лі пад час па пя рэд ніх вы пу-
скаў кон кур су «Пад ляш ша ў аб’ ек ты ве». 
Дру гое мес ца за ня ла Бе а та Віль чын ская 
са Сту дзя нак, якая сфа таг ра фа ва ла рэч-
ку Суп расль і яе на ва кол ле, а так са ма бу-
ру ка ля Се мя ноў ска га ва да ё ма.

— Я — са ма вуч ка і фа таг ра фую ад 
трох га доў. Па пра фе сіі я — жы ва пі сец, 
ву чы ла ся ма ста цтву ў Суп рас лі і Поз на ні. 
Мая аду ка цыя да па ма гае фа таг ра фа ван-
ню, якім зай ма ю ся да дат ко ва. Пад час 
фа таг ра фа ван ня звяр таю ўва гу на свят ло 
і ста ра ю ся пе ра даць мае эмо цыі, — га ва-
ры ла Бе а та Віль чын ская.

Трэ цяе мес ца ка мі сія прыз на чы ла Кры-

сты не Бэрндт з Быд гаш чы за тры фа та-
гра фіі ста рэнь кіх хат. На жаль, Кры сты на 
Бэрндт і лаў рэ ат пер ша га мес ца не пры-
бы лі ў бел му зей на пад вя дзен не вы ні каў 
фо та кон кур су. Вы лу чэн не ат ры маў Кшыш-
таф Ба ра вік з Гай наў кі, які фа та гра фа ваў 
зуб роў. На вы ста ву быў адаб ра ны яго 
зды мак з зуб ром, які рва нуў на муж чы ну 
і га то вы ўзяць яго на ро гі.

— Я апош нім ча сам фа та гра фа ваў 
перш за ўсё зуб роў. Уз на га ро джа ны зды-
мак вы ка наў я на па ля не ка ля Тэ рэ мі сак. 
Там най час цей мож на спат каць зуб роў 
і так бы ло на гэ ты раз. Уба чыў я там муж-
чы ну, які пры е хаў на ма шы не з ну ма ра мі 

з-па-за на ша га ва я вод ства. Ён вель мі 
бліз ка па ды шоў да двух зуб роў і стаў іх 
фа таг ра фа ваць, ка лі тыя ля жа лі на зям лі. 
Не звяр таў ён ува гі на дру го га зуб ра, які 
ля жаў за пер шым. Той дру гі зубр устаў, 
стра ся нуў ся, гра ба нуў ка пы та мі па зям лі 
і рва нуў у на прам ку муж чы ны, які поз на 
яго заў ва жыў. Ка лі зубр хут ка наб лі жаў ся 
да муж чы ны і га то вы быў узяць яго на ро гі, 
той у апош ні мо мант ад ско чыў убок. Ка лі б 
гэ та га не зра біў, зубр ро гам рас па роў бы 
яму жы вот або гру дзі, а так зубр ро гам 
тра піў у аб’ ек тыў фо та а па ра та і раз біў 
яго. Пат ра ціў гэ ты ча ла век на раз бі тым 
аб’ ек ты ве, але паз бег нуў ра нен ня, а мо жа 

і тран с пар ту вер та лё там у шпі таль 
і скла да на га ля чэн ня, — ска заў 
Кшыш таф Ба ра вік.

Ін шы гай на вя нін Мар цін Зак шэў-
скі ат ры маў вы лу чэн не за зды мак 
з ваў ка мі, зроб ле ны на чы гу нач-
ным пу ці ў Бе ла веж скай пуш чы.

— Ро бя чы зды мак, я не ба яў ся 
ваў коў, якія ста я лі не па да лёк мя не, 
бо яны без пры чы ны не ата ку юць 
лю дзей, — за я віў Мар цін Зак шэў-
скі (муж чы на, яко га на здым ку 
ата куе зубр, пэў на так са ма ду маў, 
што зуб ры без пры чы ны не ата ку-
юць лю дзей).

Вы лу чэн не ў кон кур се ат ры ма-
лі яш чэ Мая Ак сэн то віч з Ор лі, 
Цэ за ры На зар ка і Гры го рый Сул-
коў скі з Бе ла сто ка, Мо ні ка Лаш ке-
віч з Люб лі на і Лех Івін скі з Пля та-
ро ва. Мая Ак сэн то віч з Ор лі, якая, 

на жаль, не пры бы ла ў бел му зей, па ка-
за ла вя ско вы клі мат, сфа таг ра фа ваў шы 
ста рэй шую жан чы ну, ка лі тая вы кон ва ла 
роз ныя пра цы. У фа та гра фіч ным кон кур-
се пры ня лі ўдзел так са ма на стаў нік фі зі кі 
Дар’ юш Му сюк і ву ча ні ца Ган на Хом чук 
з Гай наў ска га бел лі цэя. Ган на сфа таг-
ра фа ва ла дэ та лі хат у Но вым Бе ра зо ве 
і пры ро ду ка ля гэ тай вё скі, а Дар’ юш 
Му сюк ра біў здым кі ў на ва кол лі Гай наў кі, 
але іх фа таг ра фій ка мі сія не ква лі фі ка ва-
ла на вы ста ву. На эк с па зі цыі ў бел му зеі 
мож на ўба чыць ін шыя ці ка выя мес цы Гай-
наў ска га па ве та, але най час цей аў та ра мі 
здым каў з’яў ля юц ца ту ры сты, якія на ве-
да лі Гай наў ш чы ну і сфа таг ра фа ва лі тое 
для іх пры го жае, што ўба чы лі ў на ва кол лі 
вя до май на ўсю Еў ро пу Бе ла веж скай 
пуш чы. У цэ лым здым кі на вы ста ве па каз-
ва юць асаб лі вас ці пры ро ды Бе ла веж скай 
і Кны шын скай пуш чаў, рэк Боб ра і Нар ва, 
дзі кую звя ры ну, драў ля ную ар хі тэк ту ру 
і лю дзей Пад ляш ша.

vТэкст	і	фо	та Аляк сея МА РО ЗА

Даў	няе	і	су	час	нае	Пад	ляш	ша	на	фа	таг	ра	фі	ях

n Лаў рэ ат пер ша га мес ца Сла ва мір Ка та ра з Мін ска-Ма за вец ка га пе ра мог дзя ку ю чы здым ку 
з ка ро ва мі ў ва дзе

n Дру гое мес ца за ня ла Бе а та Віль чын ская са Сту дзя нак, якая сфа таг ра фа ва ла на ва кол ле Суп-
рас ля і бу ру ка ля Се мя ноў ска га ва да ё ма

Час за ду мы і рэф лек сіі
На блі жа ец ца Но вы год. Што ў па да рун ку 

пры ня се Дзед Ма роз гра ма дзя нам Рэ чы Пас-
па лі тай? З та го, што вя до ма, дык ста ноў чых 
пе ра мен ка рыс ных гра мад ству не мож на 
спа дзя вац ца. Сё ле та па да ра жа ла амаль усё, 
най больш стра ха ван не гра ма дзян скай ад каз-
нас ці, па лі ва (бен зін) ды хар чо выя пра дук ты. 
Дач ка мая, на пры клад, якая жы ве ў Бе ла сто-
ку, год та му ку пі ла аў та ма біль. За стра ха вы 
по ліс зап ла ці ла 2600 зл. Ка лі па пы та ла аген та 
коль кі зап ла ціць пас ля но ва га го да, дык на лі-
чыў ёй больш за 5300 зл. На якое іс на ван не 
мо жа раз ліч ваць адзі но кая ма ці з дву ма дзет-
ка мі пры ме сяч най зар п ла це 1800 зл.? Ура да-
вай пра гра май «Сям’я 500+» не ка ры ста ец ца, 
па коль кі ад но дзі ця за кон чы ла ўжо 18 га доў, 
за тым на дру гое адзі но кай ма ці вып ла та не 
на ле жыць.

У пар ла мен ц кіх вы ба рах Пра ва і спра вяд лі-
васць абя ца ла па ля кам доб рую зме ну. «Поль-
ская па лі ты ка му сіць быць ін шай, — га ва ры-
ла ў эк с па зе прэм’ ер-мі ністр Бэ а та Шыд ла. 
— Па кор насць, пра ца, па чуц цё ме ры, раз важ-
лі васць у дзе ян ні і ад каз нас ці. А перш за ўсё 
слу хан не гра ма дзян. Гэ та прын цы пы, які мі 
бу дзем кі ра вац ца. Ка нец з на хаб ствам ула ды 
і фа на бэ ры яй». Коль кі ў гэ тай ры то ры цы бы-
ло кры ва душ нас ці, дык гра мад ства спаз на ла 
пас ля го ду праў лен ня «доб рай зме ны». Па 
ацэн цы са цы ё ла гаў і эка на мі стаў ПіС у пра-
меж ку та го ча су пры вёў дзяр жа ву да ру і ны. 
Сва і мі не ю ры дыч ны мі ра шэн ня мі і па ста но ва-
мі па ра лі за ваў Кан сты ту цый ны тры бу нал, аб-
мя жоў вае сва бо ду і пра вы гра ма дзян, мас ме-
ды яў. Не зва жае на шмат ты сяч ныя пра тэ сты, 
ар га ні за ва ныя КО Дам і апа зі цы яй, бо гэ та 
«дру гі сорт» лю дзей, ка му ні сты і зла дзеі, пра-
даж ні кі Поль ш чы, прыс луж ні кі Маск вы. Та кім 
чы нам Пра ва і спра вяд лі васць бя рэ рэ ванш 
за «крыў ды», якіх спаз на ла бу ду чы ў апа зі цыі. 
Ад п лач вае Гра ма дзян скай плат фор ме той жа 
ма не тай, рэ а лі зуе ад но абя цан кі, да дзе ныя 
сва ім вы бар ш чы кам. На пры клад аду ка цый-
ная рэ фор ма і лік ві да цыя гім на зій. Ня важ на, 
што су праць но вай аду ка цый най сі стэ мы пра-
тэ сту юць пе да го гі, са маў ра ды, баць кі і са мі 
гім на зі сты. Мі ністр аду ка цыі не па хіс ная, не 
слу хае го ла су гра мад ства. Пы таю за тым: дзе 
па дзе ла ся Пі Саў ская па кор насць і раз важ лі-
васць у дзе ян ні, ад каз насць за аду ка цыю ма-
ла до га па ка лен ня?

Пе да го гі не зда юц ца. Мяр ку юць яш чэ ар-
га ні за ваць агуль на поль скую за ба стоў ку пры 
ўдзе ле на стаў ні каў, баць коў і ла каль ных са-
маў ра даў. Ці ад ме ніць гэ та лёс гім на зій? Цяж-
ка ска заць. Да гэ туль «доб рая зме на» за ста-
ец ца не а доль най. Ча го мож на за тым спа дзя-
вац ца ў 2017 го дзе? Я пе сі міст. Не лі чу на сту-
дзень скую «ад лі гу».      Ула дзі мір СІ ДА РУК

«Ніве» - 60 
«Ніве»	—	шэсцьдзясят	гадоў.	
«Ніва»	прабудзіла	ўва	мне	любоў	
Да		беларускага	слова.	
«Ніва»	—	Падляшша	мова.	
«Ніве»	—	ужо	шэсцьдзясят.	
Я	юбілею	«Нівы»	вельмі	рад.	
Жанчына	крышку	ў	гадах	
Таксама	як	чарка	віна,	
Ім	старэйшая,	
Тым	мудрэйшая.	
«Ніва»	ўсіх	згуртавала	
І,	каб	было	мала,	
Ужо	мы	–	яе	ўнукі	–
Песцім	яе	рукі.	
Нашы	галовы,	
Вершаў	словы	
Праліваю	ў	«Ніве»	
На	беларускай	мове,	
Часам	фельетоны,	эсэ,	
Хай	нам	«Ніва»	вечна	жыве!	
«Ніва»,	мы	паважаем	цябе,	
Ужо	пакаленне	расце,	
Нам	па	трыццаць	—	чытае	яе.	
«Ніва»	ты	згуртавала	ўсіх	беларусаў	–	
Паэтаў,	дзеячаў,	журналістаў.	
Усе	горнуцца	к	табе,	
Быццам	птушкі	на	вясне	
Да	сваёй	матулі	вясны	
Пасля	доўгай	зімы.	
Ты	ўсіх	корміш	родным	словам,	
То	ж	вялікае	багацце	мова,	
«Ніва»	—	ты	гісторыя	Падляшша,	
Ты	назаўсёды	наша!	
А	новы	нумар	–	вялікае	свята,	
Чытаюць	цябе	ўсе	па	хатах!	
Красуйся	–	вечна	жыві,	
Як	кроў	у	нашых	жылах	плыві!

Юрка БУЙНЮК, Беласток, 2016.12.10 
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Мі ха лоў ская дэ маг ра фія
За раз у Мі ха лоў скай гмі не Бе ла стоц ка га 

па ве та пра жы вае 6 790 ча ла век у 69 на се ле-
ных пун к тах. Ад на мяс цо васць — Ка літ нік 
— адыш ла ў ня быт. За стаў ся па ёй толь кі 
да рож ны ўка заль нік. На па мяць. Плош ча 
гмі ны — 409 квад рат ных кі ла мет раў, гэ та 
14% плош чы па ве та. Су сед нія з ёю гмі ны: Га-
ра доц кая, На раў чан ская, Нар ваў ская і Заб-
лу даў ская. З ус хо ду — мя жуе з Рэс пуб лі кай 
Бе ла русь.

Це раз Мі ха ло ва пе рап лы вае рэч ка Суп-
расль, пры ток Нар вы. Краем паў д нё вай 
част кі гмі ны п лы ве На рва. Вё скі Суш ча і Суп-
ру ны зна хо дзяц ца на Пад ляш скім бус лі ным 
шля ху. 48% тэ ры то рыі гмі ны зай ма юць сель-
ска гас па дар чыя ўгод дзі і 37% ля сы. Ёсць 
уні каль ны за па вед нік пры ро ды Гор бач. Тут 
тар фя ні кі і рэд ка дзе спа ты ка нае во зе ра 
Гор бач. Шчыль насць на сель ні цтва — 17 
ча ла век на квад рат ны кі ла метр. На 100 муж-
чын пры па дае 101 жан чы на. Ва ўзро ста вай 
гру пе 85 га доў жан чын больш... у ча ты ры 
ра зы. О-го. Жан чы ны жы вуць даў жэй ад 
муж чын. А ча му та ды так га во раць, што жан-
чы ны сла бы пол? У Мі ха лоў скай гмі не ёсць 
пяць цэр к ваў і два кас цё лы. Гэ та свед чыць 
аб тым, што дзе як дзе, але тут жы ве шмат 
бе ла ру саў.

У 2010 го дзе ў гмі не пра жы ва лі 7 154 
ча ла ве кі, у 2011 — 7 088, у 2012 — 6 975, 
у 2013 — 6 886, у 2014 — 6 775 і ў 2015 го-
дзе — 6 792 (!). Як ба чым, жы ха роў з кож-
ным го дам бы ло ўсё менш і менш.

У Мі ха лоў скай гмі не най больш лю дзей 
жы ве ў го ра дзе Мі ха ло ва — амаль па ла ві на 
ўсіх жы ха роў гмі ны. Най боль шы мі вё ска мі 
з’яў ля юц ца Но вая Во ля, Ялоў ка, Бан да ры, 
Шым кі, Са ко ле, На ва са ды, Ка зі мя ро ва, Та-
па ля ны, Жэд ня, Ге ра ні мо ва, Юш каў Груд 
і Ка бы лян ка. Да ся рэд ніх па коль кас ці жы ха-
роў на ле жаць Ці соў ка, Пянь кі, Ма стаў ля ны-
Ка лё нія, Леў шы, Мас ці ска, Ба ху ры, Па то ка, 
Азяб лы, Бар ш чэ ва, Ці ва ню кі і Тыль ві ца.

У ма лых і ся рэд ніх вё сках жы вуць пе ра-
важ на ста рэй шыя лю дзі, у тым лі ку ўдаў цы 
і ўдо вы ды ста рыя ка ва ле ры. У іх ня ма вя сел-
ляў і хрэсь бі наў. За тое бы ва юць г.зв. за ла тыя 
вя сел лі — так пры ня ло ся, што іх спраў ля-
юць пас ля 50-га до ва га шлюб на га су жыц ця. 
У 2016 го дзе ў за ле шлю баў у Мі ха ло ве два 
ра зы ўру ча лі ме да лі за шмат га до вае шлюб-
нае жыц цё: у пер шай па ла ві не го да для 7 
пар і ў лі ста па дзе для 11 пар. 19 лі ста па да ат-
ры ма лі іх Ні на і Фё дар Ана ці кі, Да ро та і Ула-
дзі мір Буд ні кі, Га лі на і Мі ка лай Гры кі, Зо фія 
і Вік тар Гры гор чу кі, Га ле на і Юзэф Каз бе ру кі, 
Га лі на і Ана толь Лаў рэ шу кі, Зі на і Яў ген Мо-
на хі, Ма рыя і Мі хал Аста шэў скія, Кры сты на 
і Ула дыс лаў Пыр кі, Рэ гі на і Ка зі мір Вір коў скія 
ды Га лі на і Ян Зуб рыц кія. На так зва най Ус ход-
няй сця не вё скі ад мі ра юць. Тут па хо ві ны бы-
ва юць ча ста. Гэ та сум на, але факт.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Вяночак
Вырасла дзяўчына сярод кветак.
Зацвіла як ружа ў поўні лета.
Не зрывайце ружы, не ламіце,
Не тапчыце васількоў у жыце.

Запляту вяночак з канюшыны,
Куколя, рамонкаў і шыпшыны.
Раса на вяночку – а не слёзкі.
Грудзьмі прытулюся да бярозкі.

Паміж кветачак запалю свечку.
Укіну той вянок у быструю рэчку.
Хто мяне схоча і адгадае,
Мяне сярод кветак адшукае.

Ці сон гэта будзе альбо казка?
Сэрца мне кранулі шчасце, ласка.
Бо злавіў вяночак мой каханы.
Будзе маім мужам ён названы.

 Спявае гурт «Сказка» 
з Беластока

Словы Міры Лукшы

Мае 20 
га доў 
з „Ні вай”

(частка ІІ)
ВЫ СТА ВА 
ІН С ПІ РА ЦЫ ЯЙ
Мая гі ста рыч на-фа таг ра фіч ная вы-

ста ва „Пяць ста год дзяў Ор лі і ва ко ліц” 
у шко ле ў ве рас ні 1998 го да, а дак лад-
ней — прад стаў ле ныя на ёй здым кі і фа-
та гра фіі, апуб лі ка ва ныя ў „Ні ве” ця гам 
ня поў ных двух га доў, вель мі ўсхва ля ва ла 
кі на а пе ра та ра-да ку мен та лі ста Мі ка лая 
Не ста ро ві ча. Ён ад ра зу на ве даў мя не до-
ма і спы таў: „Ад куль ты ўсё гэ тае ўзяў?”. 
У па мят най кніж цы 26 ве рас ня 1998 го да 
на пі саў: „Wiel kie dzię ki za wys ta wę, któ ra 
po bu dzi ła pa mięć o cza sach mi nio nych, 
któ ra sta ła się rów nież in s pi rac ją do re a li-
zac ji fi l mu o Or li”. Па ча ла ся рэ а лі за цыя 
філь ма, дзе га лоў ным ге ро ем ме ла быць 
мая асо ба — ка рэс пан дэн та. На вед ва лі 
мы па жы лых лю дзей, ез дзі лі на ста рыя 
мо гіл кі, за пі са лі шмат ма тэ ры я лу. Не ча-
ка ная смерць кі на а пе ра та ра спы ні ла 
рэ а лі за цыю.

НЕ ПАХ ВАЛЬ НЫЯ 
ПА ВО ДЗІ НЫ
Ка рэс пан дэнт мае пра ва пі саць на 

лю бую тэ му, якая з яго пун к ту гле джан ня 
мае гра мад скую знач насць, а асаб лі ва 
па каз ваць ці ка вых лю дзей, да сяг нен ні 
і гі сто рыю рэ гі ё на. Ка лі я па чы наў пі-
саць, адзін з ма іх ста рэй шых зна ё мых 
пад каз ваў мне: „От, бу дзеш за піс ваць 
ус па мі ны, гі сто рыю, а ін шых спраў не 
ча пай, на вош та за дзі рац ца...”. Але як 
ста віц ца абы я ка ва да зла? Як мож на 
бы ло іг на ра ваць, ка лі ма ла ды ча ла век 
ра сказ вае, што мяс цо вы па лі цы янт па біў 
яго, рас п ра ну та га да га ла, на па ста рун ку 
ў Ор лі? Пра вёў з ім раз мо ву. Рэ дак цыя 
выс ла ла мя не, каб яш чэ па раз маў ляў 
з тым па лі цы ян там: „Ідзі, не бой ся, гэ та 
ён бу дзе ба яц ца” — пад ба дзё рыў мя не 
га лоў ны рэ дак тар („Стра хоў ка ў на руч ні-
ках”, „Ні ва” ад 11.01.1998 г., 25.01.1999 г. 
і 8.02.1999 г.).

Жур на ліст мае пра ва да бі вац ца праў-
ды. За піс ваў я ча ла ве ка, яго пра цу, па во-
дзі ны, за ці каў лен ні, па кі даў па мяць пра 
яго. Пап ра каў не пах валь ныя па во дзі ны, 
пі саў пра тра гіч ныя зда рэн ні, дзе ля па мя-
ці і ас ця ро гі — каб зло не вяр та ла ся.

ІН ТЭР ВЕН ЦЫІ
Ча ста я кра наў ін тэр вен цый ныя 

тэ мы. Пі саў, між ін шым, пра ва ду для 
Шчы тоў („Чы стая ва да Шчы тоў”, „Ні ва” 
ад 7.11.1999 г.), пра ўста наў лен не да-
рож ных зна каў („Скры жа ван не смер ці”, 
„Ні ва” ад 6.04.1997 г., „Раз мет ка ў Ор лі”, 
„Ні ва” ад 14.11.1999 г., „Вё ска з воў чай 
наз вай”, „Ні ва” ад 3.09.2000 г.), пра па-
дат ко вую льго ту для пен сі я не ра („Каб 
не да вес ці гмі ну да тор бы”, „Ні ва” ад 
17.02.2002 г.), пра па трэб ны мост („Дзі-
ра вы мост”, „Ні ва” ад 15.07.2001 г.), пра 
здзі чэ лых са бак („Ата ку юць на ват днём”, 
„Ні ва” ад 2.09.2001 г.), пра дзі ра вы дах 
сі на го гі („Фа тэ лі ў ар лян скай сі на го зе”, 
„Ні ва” ад 28.04.2002 г.) і пра мно гія ін-
шыя спра вы.

Лю дзі ўздых ну лі з па лёг кай, ка лі пас-
ля го да су до вых раз бо раў Ра ён ны суд 
у Бель ску-Пад ляш скім ап раў даў ка рэс-
пан дэн та Мі ха ла Мін цэ ві ча, які аб ві на вач-
ваў ся ў пак лё пе на ра ней ша га ар лян ска-
га вой та („Гні лыя яб лы кі раз ла ду”, „Ні ва” 
ад 26.05.2002 г.).

ПА ДЫ ХОД ДА ТЭМ
Кож ную тэ му, якую кра наю, му шу ве-

даць. У вы пад ку ўспа мі наў трэ ба ўмець 
слу хаць і да лі кат на пад пыт ваць. Але 
зда ра ла ся, меў не каль кіх та кіх су раз моў-
цаў, якія бы ва лі ў бе жан стве ў тых са мых 
мес цах і кож ны з іх за па мя таў та маш нія 
па дзеі інакш, у кож на га свая па мяць 
і я ў та кіх вы пад ках мог ча сам — на іх 
здзіў лен не — неш та пад ка заць, па кі ра-
ваць раз мо вай.

Яш чэ інакш апыт валь нік, ка лі ён да-
пыт лі вы, па ві нен раз маў ляць ва ўста но-
вах. Гэ та не заў сё ды двух ба ко ва пры ем-
нае; та ды трэ ба тры мац ца фак таў.

Боль шасць лю дзей рас пыт ваў я толь кі 
ад на ра зо ва, але бы ва лі і та кія, якіх жыц-
цё вы дос вед быў боль шы і з імі раз маў-
ляў шмат ра зоў (На та ша Ка мар чук, Мі-
ка лай Ба га цэ віч ці Зі на і да Ня дзель ская 
— усе з Ор лі).

Зу сім інакш па ды хо дзіў я да раз мо вы 
са спе цы я лі ста мі. Бы ва ла, што спяр ша 
зна ё міў ся са спе цы я лі за ва най лі та ра ту-
рай. Та ды раз мо ва з та кім ча ла ве кам 
вы гля да ла як гу тар ка двух спе цы я лі стаў. 
Су бя сед нік ра ды, што ста вяц ца яму сэн-
соў ныя пы тан ні, ды і змест раз мо вы ста-
но віц ца ба га цей шым і ці ка вей шым. Боль-
шасць спе цы я лі стаў ужо не зай ма ец ца 
сва ёй пра фе сі яй, але іх нія май стэр ні 
і пры ла ды за ха ва лі ся. На пры клад, ган ча-
ру ха пі ла знес ці з га рыш ча ган чар нае ко-
ла („Каф ля з Ор лі бы ла доб рай”, „Ні ва” 
ад 6.02.2005 г.) Не ад на ра зо ва бы ло ві-
даць як яны шка да ва лі, што іх няя пра фе-
сія не знай ш ла пра даў жаль ні каў у сям’і. 
Ча ста бы лі гэ та лю дзі, якія ўжо пат ра ці лі 
зда роўе, але вель мі ах вот на вя лі мя не 
ў сваю май стэр ню, бра лі ў ру кі пры ла ды, 
ча ста ўлас най вы твор час ці, і на ма га лі ся 
па ка заць, як ка лісь пра ца ва лі. Мне са мо-
му не ад на ра зо ва цяж ка бы ло па ве рыць, 
што іх няя спе цы яль насць ады хо дзіць 
у ня быт, ста но віц ца не пат рэб най („Ве тэ-
ран вай ны і пра цы”, „Ні ва” ад 9.02.1997 
г.). Ча ста ўспа мі ны пе рап ля та лі ся з ва-
ен ны мі пе ра жы ван ня мі. Зда ра ла ся, што 
ча ла век за ра каў ся, што ўжо гэ та апош ні 
год яго най пра цы, але пас ля аказ ва ла ся, 
што пра ца ваў ён на да лей, асаб лі ва да-
ты чы ла гэ та жы вё ла во даў („Ка ня вод са 
Збу ча”, „Ні ва” ад 5.03.2000 г.). Ге ро я мі 
ма іх до пы таў бы лі і муж чы ны, і жан чы ны: 
тка чы ха па ла ві коў („Пра ца ва ла я змал-
ку”, „Ні ва” ад 2.07.2000 г.), або на ват 
су жон ства, якое зай ма ла ся са ло мап ля-
цен нем („Пля цен не ў зі мо вы час”, „Ні ва” 
ад 30.01.2000 г.)

Бы ва ла, што ка лі меў сум нен ні, та ды 
звяр таў ся ў рэ дак цыю, да га лоў на га 
рэ дак та ра Ві та ля Лу бы, а ён заў сё ды 
ўмеў мне ўсё вы свет ліць; ша ную яго за 
па ды ход да праб лем, за жыц цё вую муд-
расць. Удзяч ны я так са ма і ця пе раш ня му 
га лоў на му рэ дак та ру Яў ге ну Ва пу за маг-
чы масць су пра цоў ні цтва.

Вар та пад к рэс ліць, што „Ні ва” ста ноў-
ча паў п лы ва ла на ра шэн не пра ўста ля-
ван не да дат ко вых на зваў мяс цо вас цей 
на мо ве бе ла ру скай на цы я наль най мен-
шас ці („Бе ла ру скія наз вы ў Ар лян скай 
гмі не! Він шу ем!”, „Ні ва” ад 11.10.2009 г.).

ПРА ЦАР К ВУ
Пі саў я на роз ныя тэ мы: пра яў рэ яў, 

пра пом ні кі даў ні ны, аб пры ро дзе ды ча-
ста пра цар коў ныя спра вы. Мае до пі сы 
бы лі вя лі кія. Ка лісь мой чы тач з Ка ша лёў 
Сця пан Ка ля да ска заў мне: „Ка лі ты на-

пі шаш, то ўсё яс на і ка мар но са не ўса-
дзіць”.

Пі саў я пра свят ка ван не Ка ляд і Вя-
лі кад ня, пра ін шыя най важ ней шыя 
цар коў ныя свя ты, пра мо гіл кі, пра пры да-
рож ныя кры жы, пра юбі лей ар лян скай 
цар к вы, пра юбі лей на ста я це ля, пра 
пры ход скае свя та Іа а на, пра ўсе ві зі ты 
ў Ор лю цар коў ных са ноў ні каў. Ха чу пад-
к рэс ліць, што ўжо ка ля трыц ца ці га доў 
фа таг ра фую най важ ней шыя цар коў ныя 
па дзеі ў Ор лі; здым каў ха пі ла б на не-
каль кі аль бо маў. Не ка то рыя буй на фар-
мат ныя фа та гра фіі ап ра віў я ў рам кі і па-
да рыў ар лян скім свя та рам на па мят ку. 
Пі саў я пра цар коў ныя спра вы, а га зе ту, 
бы ва ла, за но сіў на пля ба нію на ста я це лю 
Аляк сан д ру Та ка рэў ска му. Ма туш ка з ус-
меш кай па ве дам ля ла, што яны заў сё ды 
чы та юць „што ў „Ні ву” на пі саў Мін цэ віч”.

СА ШКО ЛАЙ
Бы лі га ды, ка лі вель мі доб ра склад ва-

ла ся маё су пра цоў ні цтва з ар лян скай 
шко лай; ды рэк та ра мі бы лі Яў ге нія Ва сі-
люк і пас ля Дар’ юш Га ра дэц кі, а на стаў-
ні ца мі бе ла ру скай мо вы — Ан на Шы ман-
ская і Яў ге нія Тха жэў ская. Пі саў я ў 1998, 
1999 і 2001 га дах пра ар лян скіх скаў таў, 
што за клі ка лі вяс ну, пра во сень, пра 
школь ны дэ кла ма тар скі кон курс, пра 
спорт, пра вы дат ні каў, пра школь ні цтва 
ў Ар лян скай гмі не, пра ста рыя шко лы і ін-
шае. Ды рэк тар Дар’ юш Га ра дэц кі, ха ця 
не ту тэй ша га па хо джан ня, ак тыў на мне 
па ма гаў у ар га ні за ван ні ма іх вы ста вак; 
ён вель мі за ці каў ле ны за ха ван нем і раз-
віц цём ар лян скай шмат куль тур нас ці.

СПІ САЦЬ І ЗА ХА ВАЦЬ ХРО НІ КУ
Жыц цё звы чай ных жы ха роў даў няй 

і ця пе раш няй Ор лі выз на ча лі вя лі кія і ма-
лыя па дзеі, у лі ку якіх бы лі і та кія, якія 
за ста лі ся толь кі ў ка рот кай па мя ці най б-
лі жэй шых. Та му я так заў зя та ста раў ся 
за пі саць і за ха ваць хро ні ку звы чай ных 
па дзей і лю дзей. Каб ма ла дое па ка лен не 
не за бы ла ся. Каб у шко ле ці ін тэр нэ це 
бы лі ма тэ ры я лы і здым кі, каб заў сё ды бы-
ло мож на ад на віць тую па мяць. Па куль 
не бы ло ма тэ ры я лаў у ін тэр нэ це, бы ва-
ла, што вуч ні і сту дэн ты звяр та лі ся за 
роз ны мі ма тэ ры я ла мі да мя не.

Што год на заў сё ды ады хо дзяць ад нас 
па жы лыя лю дзі, за бі ра ю чы з са бою цэ-
лую ба га тую во пы там эпо ху: му жыц кую 
пе раг ру жа насць пра цай, го лад і хо лад, 
га ле чу, бе ды, ва ен ныя жа хі. Ня гле дзя чы 
на цяж кія жыц цё выя ўмо вы, змаг лі яны 
як трэ ба вы ха ваць сва іх наш чад каў. І ўсе 
яны ў са ноў ным уз рос це аста юц ца каш-
тоў ны мі ін фар ма та ра мі пра мі нуў ш чы ну. 
Про стыя, і ад на час на нез вы чай ныя, лю-
дзі шчы ра ра сказ ва лі пра сваё жыц цё, 
пра свае хва ля ван ні, дзя лі лі ся сва і мі раз-
ва жан ня мі.

Ко ліш нія ра мё ствы амаль не за ха-
ва лі ся. Чах нуць яны і зні ка юць ра зам 
з ады хо дам ра мес ні каў. Раз на від насць 
ра мё стваў у даў няй Ор лі вы дат на ха рак-
та ры зуе здоль нас ці, кем лі васць і пра ца ві-
тасць мяс цо вых ра мес ні каў. Кож ны з іх, 
пра ка го я пі саў, сва і мі ста ран ня мі пры-
чы ня лі ся да ро сту ар лян ска га даб ра бы-
ту, які не заў ж ды вы мя раль ны гра шы ма.

КАШ ТОЎ НЫЯ ІН ФАР МА ЦЫІ
Саб ра ныя ін фар ма цыі пра мі ну лае 

вар та бы ло б змяс ціць у кніж ным вы-
дан ні, якое ўзба га ці ла б рэ гі я наль ную 
гі ста ры яг ра фію. На жаль, ёсць та кія лю-
дзі, якім гэ та ка мя ком у гор ле тыр чыць. 
Вы ста ву пра за бы тыя пра фе сіі, ар га ні за-
ва ную ў 2007 го дзе ў гмін най біб лі я тэ цы, 
част ко ва быў зніш чыў пад пі ты ху лі ган...

На ла дзіў я пяць роз ных вы ста вак 
у 1998-2010 га дах. І на ні вод ным іх ад к-
рыц ці не бы ло гмін ных ула да роў. А пры-
сут насць іх гэ та ўша на ван не і аў та ра, 
і тых, ка му вы ста ва прыс ве ча на. Мяс-
цо выя ўла ды не за ці каў ле ны вы дан нем 
кні гі, пры све ча най мі ну ла му ста год дзю 
Ар лян скай гмі ны...

З на го ды 60-год дзя шчы рыя він ша ван-
ні Рэ дак цыі „Ні вы” і каб як най даў жэй 
мог я да лей суп ра цоў ні чаць.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ
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Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” да 
15 студзеня 2016 г., най лепш па элек т роннай пош-
це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад ку № 50: сня жын ка. 
Уз на га ро ды, эк ск лю зіў ныя фо таль бо мы «Po wiat Haj now ski 

— bo gac t wo przy ro dy i kul tu ry” вый г ра лі Дам’ ян Кар ні люк, На тал-
ля Мар ке віч з Бель ска-Пад ляш ска га, Мат вей Зы скоў скі з КШ № 1 

у Гай наў цы, Ма рыя Ур ба но віч з Нар вы. Він шу ем!
Уз на га ро ды ўфун да ваў Гай наў скі ста ра ста Мі ра слаў Ра ма нюк.

    

Ізабела БАРОЎСКАЯ,
Заблотчына, Гімназія ў Нараўцы

Поры года
Прыгожая, светлая і зялёная
часта бывае вясна,
трава расце як шалёная,
у коцікі аздобілася лаза.

Кветкі, дрэвы, пупышкі, лісце, 
гукі, спевы, шум, гульня,
у колеры зямля адзета,
зараз міне і гарачае лета.

Лістапад гэта ўжо восень
з дрэваў лісткі ён пастрасаў,
шыкуй цёплую адзежу
і зіму цяжкую чакай.

Калі мінуць снягі і маразы,
ты не спі, не чакай,
а бярыся ўжо да работы
і чаканую вясну прывітай.  

Што за ка ва лер, ка то ры
Мае ры цар скія шпо ры?
Но сіць на хвас це вя сёл ку,
Па ды мае ўсіх на зол ку?
П.....
  (У. Мац ве ен ка)

Мно гія да рос лыя прыз на юць, што з ця гам 
ча су ма гія Ка ляд зні кае за ту ма нам паў ся дзён-
ных аба вяз каў. Та му ня ма ні я кіх сум нен няў, 
што яны ха це лі б вяр нуц ца ў сваю ма ла досць, 
ка лі на кож ным кро ку заў важ ны бы лі ка ляд-
ныя ак цэн ты, якія ства ра лі не паў тор ную ат-

мас фе ру ча кан ня. Мно гія да рос лыя на пэў на 
цёп ла ўспа мі на юць школь ныя яс лі, ла джа-
ныя з на го ды на ды хо дзя чых свя таў. Вось маг-
чы ма та му Ка ля да ў Не пуб ліч най па чат ко вай 
шко ле ў За лу ках ка ры ста ец ца та кой па пу ляр-
нас цю. Тут 21 снеж ня, на пя рэ дад ні ка та ліц кіх 
свя таў і тыд нё вых зі мо вых ка ні кул, суст рэ лі-
ся не толь кі вуч ні і на стаў ні кі, але так са ма 
вы пуск ні кі, баць кі, дзя ду лі і ба бу лі і шмат-
шмат да стой ных гас цей.

Звы чай ная гім на стыч ная за ла шко лы ў За лу ках змя-
ні ла ся ў нез вы чай ную, бо свя точ ную. Усю ды ві се лі 
сня жын кі і ка ля ро выя лям пач кі. На сця не — вя лі кая кар-
ці на з вы я вай Бо жай Ма ці, свя то га Язэ па і ма лень ка га 
Ісу са. Ві даць бы ло, што са праў ды шчы ра ўсе рых та ва-
лі ся да пры няц ця гас цей. А бы ло іх шмат! Не ка то рым 

на ват трэ ба бы ло ста яць у ка лі до ры. Тыя, ха ця 
не ўсё да клад на ба чы лі, за тое вы дат на чу лі 
ка ляд кі ў вы ка нан ні вуч няў. Бы лі, вя до ма, на 
бе ла ру скай мо ве, але так са ма на поль скай і... 
ан г лій скай. Вар та так са ма да даць, што не толь кі 
за ла ўраж ва ла сва ёй пры га жос цю, але перш за 
ўсё пе ра ап ра ну тыя вуч ні. Най больш бы ло кры-

Ка ля да  ў  За лу ках

ла тых анёл каў, але бы лі 
так са ма авеч кі, мыш ка, 
ці Су пер мен! Вось Шы-
мон Кар лаў, ка лі да ве-
даў ся, што ў бе ла ру скай 
па ста ноў цы вы сту пае Су-
пер мен, быў упэў не ны, 
што тая ро ля бу дзе яго. 
Вуч ні па ка за лі сцэн ку на 
ас но ве «Пры год мыш кі 
Пік-Пік», якія су поль на 
з на стаў ні цай Аль ж бе тай 
Ра ман чук чы та лі ў ад рэз-
ках на ста рон ках «Зор кі». 
І, зда ец ца, што ўжо тра-
ды цый на бе ла ру ска моў-

ная па ста ноў ка най больш ура зі ла 
пуб ліч насць. Свед чы лі аб гэ тым 
ус меш кі на тва рах, а так са ма га ра-
чыя, доў гія ап ла дыс мен ты.

Але не толь кі дзе ці рых та ва лі-
ся да школь най Ка ля ды. Што год, 
каб па гля дзець вы сту пы вуч няў 
і па він ша ваць іх са свя там, пры яз-
джа юць войт Га ра доц кай гмі ны 
Вес лаў Ку ле ша, гос ці з Мар шал-
коў скай уп ра вы з Бе ла сто ка 
і мяс цо выя свя та ры. Пры хо дзяць 
так са ма баць кі, дзя ду лі і ба бу лі 
га лоў ных зо рак ме ра пры ем ства. 
Ай цец Сла ва мір Які мюк, які ўва-
со біў ся ў ро лю свя то га Мі ка лая, 
пры знаў ся, што ад мыс ло ва на гэ-
тае ме ра пры ем ства ця гам цэ ла га 
го да ад пу скаў ба ра ду. Ад нак вуч-
ні ўсё-та кі пра ве ры лі ці на пэў на 
так бы ло, ту за ю чы ба цюш ку за 
ба ра ду. Бы ла сап раў д ная! І вам, 
да ра гія чы та чы «Зор кі», жа да ем 
су стрэць у сва іх да мах та ко га сап-
раў д на га Мі ка лая.

Тэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ
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Штучная ёлка 
і Міколка
Пытае Ясь Міколку:
– Ці маеш ты ўжо ёлку?
– Маем мы ўжо ёлку дома
Толькі штучную, вядома.

І святога Мікалая
Мы у сваёй хаце маем.
Толькі, як сказала мама,
Будзе штучным ён таксама.

Ці ёсць пустое 
месца?
Прыйшоў сцежкай палявою,
Пастукаў у дзверы:
– Ці ёсць месца пустое
На каляднай вячэры?

– Не можа быць адвольнай
Нашая на гэта згода.
Месца павінна быць вольным
Пры нашым стале заўсёды.

Żądło

Rzeka Oda

Nów

Pestka

Czekolada

Prysznic Smak Skała Mleko

Homar

Grzegorz

Nasza

Rząd

Rząd

Igor

Dzyń

Lira
Rozkosz

As

Kadr

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 № 49:
Клас, ды, Ка ля ды, ар, ён, факт, смех, след, 

тын, які, эпо ха. Афі ша, лі ра, ку пэ, скіт, сто, 
ял, слых, дзед, ды, Ян, сня гір.

Уз на га ро ды, сты лу сы для смар т фо наў, 
вый г ра лі Дам’ ян Кар ні люк, Маль ві на 
Мар ке віч з Бель ска-Пад ляш ска га, Мі ко ла 
Яло за з КШ № 3 у Гай наў цы, Мар ты на Лук-
ша з На раў кі, Маг да Драз доў ская з Мі ха-
ло ва, Пат ры цыя Браль ская з Шу дзя ла ва, 
Аляк сан д ра Ку да шэ віч з Ба бік, Мар ты на 
Мі ся юк, Са фія Се мя нюк, Габ ры е ля Кру-
піч з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто-
ку. Він шу ем!

М і р с к і  з а м а к  —  в і з і т н а я  к а р т а ч к а  Р Б
Зам кі і па ла цы Бе ла ру сі

Пра гэ ты за мак ве да ем усе, ха-
ця не заў сё ды ата я сам ля ем 

з Рэс пуб лі кай Бе ла русь. Мір скі 
за мак за пі са ны на ста рон ках «Па-
на Та дэ ву ша» як па лац Га рэш каў. 
Са праў ды, у ча сы ка лі апі са ны дзеі 
куль та вай эпа пеі, за мак быў у знач-
най част цы раз бу ра ны, але да лей 
вы кон ваў ро лю ад мі ніст ра цый на га 
і куль тур на га цэн т ра. Тут раз бі ра-
лі ся су до выя спра вы і спа ты ка лі ся 
элі ты, каб аб мер ка ваць лёс кра і ны. 
Ды са мі гі ста рыч ныя па дзеі не аб мі-
на лі Мір ска га зам ка. У ад ной з ве-
жаў за ха ваў ся аў тог раф На па ле о-
на Ба на пар та, які спы ніў ся ў зам ку 
пе рад па хо дам на Маск ву. Бу доў ля 
не па цяр пе ла ў час На па ле о наў скіх 
вой наў.

За мак, як больш апі са ных на мі 
крэ пас цей, пер ша па чат ко ва 

меў аба рон чыя мэ ты і ха рак тар. Па-
бу да ва лі яго ў па чат ку ХVI ста год-

дзя кня зі Ільі ні чы. Ад нак най боль-
шы роск віт да сяг нуў за па на ван ня 
Ра дзі ві лаў. Яны ма дэр ні за ва лі крэ-
пасць, на да лі яму лёг кі і не паў тор-
ны рэ не сан са вы і га тыч ны вы гляд. 
Доў гі час мес ца слу жы ла лет нім 
па ла цам Ра дзі ві лаў. Сю ды пры яз-
джа лі зна ка мі тыя гос ці, у тым лі ку 
ка ра лі і кня зі.

Су час ны на зоў зам ка — ад апош-
ніх улас ні каў зам ка кня зёў Свя-

та полк-Мір скіх. У іх ру ках за мак 
за ста ваў ся аж но да 1939 г. Яш чэ па 
сён няш ні дзень у Мі ры хо дзяць ле-
ген ды пра кня зя Мі ха ла Свя та полк-
Мір ска га, які пра сла віў ся як эк с цэн-

т рык і ін ды ві ду ал. Ён даў па ча так 
ідэі, каб у зам ку ства рыць му зей. 
У ад ной з ве жаў князь сам на ла дзіў 
му зей асаб лі вас цей (збі раў дзіў ныя 
рэ чы і прад ме ты).

Да во лі сум ны пе ры яд вы па дае 
на ча сы ня мец кай аку па цыі, ка-

лі част ку зам ка зай мае яў рэй скае 
ге та. З мес цам звя за ны так са ма 
страш ныя ле ген ды. Яш чэ ад нос-
на ня даў на лю дзі ба я лі ся ку пац ца 
ў пры зам ка вым во зе ры. Быц цам 
прак ля ла яго ча раў ні ца за тое, што 
там ута піў ся яе сын. Апош нім ча-
сам азер ца ас ве ча нае свя той ва дой 
ды сам на род ужо кры ху сум ня ва-
ец ца ў ле ген дзе, ад нак па-ра ней ша-
му ба іц ца ку пац ца...

Што тут да даць, Мір скі за мак 
— ві зіт ка РБ. Ён ад ра ман та-

ва ны і пад с вет ле ны ўна чы, у ім так-
са ма дзей ні чае му зей і га тэль, дзе 
мож на за на ча ваць.                ЗОР КА

Быў у ад на го гор ца конь. Вер на 
слу жыў свай му гас па да ру, цяж ка 
пра ца ваў. А гас па дар кар міў яго 
абы-чым і яш чэ пу гай сцё баў. Ра шыў 
конь уця чы прэч з два ра. Выз ва ліў ся 
ён з пу таў і па ля цеў да лё ка-да лё ка. 
Бя жыць ён праз лес, а на суп раць га-
лод ны воўк ідзе.

— Ку ды ім чыш, ва ра ны?
— Бя гу, ку ды но гі па ня суць! Даў 

дра ла ад свай го гас па да ра. До сыць 
ня во лі!

— А вось ад мя не ты не ўця чэш, 
— ска заў воўк, — я ця бе з’ем!

— Ка лі ты га лод ны, дык ад мя не 
не на я сі ся, ад ны кос ці і ску ра на мне. 
Лепш, бу дзем сяб ра ваць, ра зам яду 
зда бы ваць. А што зда бу дзем, па па ла-
ві не па дзе лім.

Зга дзіў ся воўк, ён сам быў ужо ста-
ры. Ста лі яны ра зам жыць, ха дзіць 
на па ля ван не.

Ад ной чы воўк зла віў лі су. Сха піў 
яе за хры бет і ха цеў ес ці. Ба чыць хіт-
ру ха — бя да. Ды яна ка жа ваў ку:

— Ба чыш шэ ры, ты хо чаш мя не 
з’ес ці, ад нак я не бу ду для ця бе ад па-
вед най ядой. Я па ху дзе ла так, што 
толь кі ску ра і кос ці на мне. Лепш 

да вай па сяб ру ем. Бу дзем ра зам дру-
жыць, па па ло ве яду дзя ліць.

Ста лі воўк, лі са і конь ра зам 
жыць. Пай ш лі яны ад ной чы на па ля-
ван не. Доў га ха дзі лі, ні чо га не знай ш-
лі, не зла ві лі. Пад ве чар прый шлі да 
пя чо ры і там за на ча ва лі.

Ра ні цай упаў снег. Дзе ж яду шу-
каць? З пя чо ры цяж ка 
ваў ку і лі сі цы вы ка ра-
скац ца, гур бы за сы па лі 
ўва ход. Конь вый шаў, 
раз г роб ка пы та мі снег, 
па еў су хой тра вы і пай-
шоў да ру чая піць. Толь-
кі ён ады шоў, воўк ка жа 
лі сі цы:

— Да вай з’я дзім ка ня!
— Мы ж сяб ры, — ка-

жа лі сі ца, — як нам яго 
крыў дзіць?

— Дык пры ду май 
ней кую хіт расць, аб ві на-
ваць яго ў чым-не будзь!

Па ду ма ла лі сі ца і ка-
жа:

— Як прый дзе конь, 
то ска жы, што та бе сён-
ня сто га доў, а я пач ну 

га даць, хто з нас ста рэй шы.
— І што?
— Па ба чыш!
Ка лі яны га ва ры лі, конь ужо вяр-

нуў ся і пад с лу хаў раз мо ву. Ра шыў ён 
па ка раць ня вер ных сяб роў. Увай шоў 
ён у пя чо ру. А воўк ка жа:

— Ты са бе ла зіш, жа рэш тра ву, 
а вось я пры га даў, што сён ня ў мя не 
за ла ты юбі лей. Мне сто га доў!

Лі сі ца, ка лі тое па чу ла, ста ла пла-
каць, слёз кі хва стом уці рае.

— Што з та бой, сяст ры ца? — пы-
тае яе воўк. — Ча му пла чаш?

— А вось пры га да ла, што сто га доў 
та му па мёр мой лю бі мы лі сік, та му 
і су мую па ім, пла чу...

— Не плач, лі сі ца, — ад ка заў 
воўк, — гэ та вель мі даў но бы ло. Ці 
гэ та зна чыць, што ты ста рэй шая за 
мя не? А та бе, конь, коль кі га доў?

— Сам то я да клад на не ве даю, але 
мая ма ці ча ста паў та ра ла, што мой 
год на ра джэн ня за пі са ла на ма ім 
ле вым ка пы це. Хто хо ча да ве дац ца, 
хай гля не і сам пра чы тае...

Пад няў конь ле вую на гу і ка жа :
— Гля дзі це, сяб ры!

Лі сі ца ад мо ві ла ся:
— Я дрэн на ба чу, і так 

не даг ле джу. Хай воўк 
зір не.

Па ды шоў воўк, вы-
лу піў во чы і шу кае за пі-
ску. А тут конь раз, уда-
рыў яго ў лоб. Упаў воўк 
і дух з яго вый шаў. А лі-
сі ца віль ну ла хва стом, 
вы ска чы ла з пя чо ры ды 
паб ры ла па сне зе.

Так кон чы ла ся сяб-
роў ства ваў ка, лі сі цы 
і ка ня. З гэ тай па ры ка-
жуць: «Воўк ка ню не сяб-
ра і не та ва рыш».

(пе ра клад з ру скай мо вы 
Ган ны Кан д ра цюк)

Безнадзейны сябра
(каз кі на ро даў Каў ка за)

Юстынка Бакуменка з татам Андрэем і дзядзькам Міхалам.  Фот. Уля Шубзда
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Не бы ло б вер баль ным злоў-
жы ван нем сцвяр джэн не што 
Бельск-Пад ляш скі да ча каў-
ся гі ста рыч най хві лі ны ў га лі-
не кі не ма таг ра фіі. Га вор ка 
ідзе тут пра фільм «Wny ki» 
(«Сі лы») — стуж ку, шум ва-
кол якой уз няў ся, па куль яш-
чэ па ча лі ся пер шыя здым кі. 
Не сум нен на ўплыў на гэ та 
меў, між ін шым, факт, што 
фільм меў спа сы лац ца на 
куль та вую кі на кар ці ну «Зна-
хар» з 1981 го да, у якім не ад-
ной чы па яў ля ла ся па на ра ма 
Бель ска-Пад ляш ска га ды 
яго жы ха ры. Важ най спе-
цы фі кай «Сі лаў» з’яў ля ец ца 
ад нак тое, што там ма тыў 
зга да на га го ра да ды яго ра-
ё наў пры сут ні чае па ста ян на. 
Мож на бы ло гэ та прык ме-
ціць 18 снеж ня — ме на ві та 
та ды ў Бель скім до ме куль-
ту ры ад бы ла ся прап рэм’ е ра 
кі на кар ці ны.

На яў ным до ка зам за ці каў ле нас ці «Сі ла-
мі» быў ужо сам тэмп, у якім рас паў сюдж-
ва лі ся ўва ход ныя бі ле ты на дэ ман ст ра цыю 
філь ма — ця гам 45 хві лін ра зыш ло ся 800 
квіт коў. Ві ноў ні кам уся го за мя шан ня ста ла 
кі на стуж ка, ство ра ная ў ас ноў ным Та ва ры-
ствам філь ма вай аду ка цыі. Аў та ра мі ідэі 
«Сі лаў» з’яў ля юц ца Ма тэ вуш Са ха жэў скі 
(ак цёр, бель скі ані ма тар куль ту ры), Марк 
Ула дзі мі раў (мяс цо вы кі не ма таг ра фіст), Та-
маш Су лі ма (бе ла ру скі жур на ліст, эт но лаг, 
звя за ны з Му зе ем ма лой баць каў ш чы ны 
ў Сту дзі во дах). Пра ект вы бра лі во сен ню 
2015 го да жы ха ры Бель ска-Пад ляш ска га 
ў якас ці ме ра пры ем ства, фі нан са ва на га 
ў рам ках гра ма дзян ска га бю джэ ту го ра да. 
Фі нан са вую пад трым ку ака заў так са ма 
Мар ша лак Пад ляш ска га ва я вод ства ды 
мяс цо выя ўла ды і прад п ры маль ні кі.

«Сі лы» гэ та апо весць пра су час ныя пе-
ры пе тыі сем’ яў Чын скіх, Паў ліц кіх і Ша пе-
ляў, якія бы лі апі са ны ў ра ма не Та дэ ву ша 
Да лэн гі-Ма стo ві ча «Зна хар», ды па ка за ны 
ў ад най мен ным філь ме Ежы Гоф ма на. 
У но вым філь ме га лоў ным ге ро ем з’яў-
ля ец ца Якуб, які пас ля не каль кіх га доў 
вяр та ец ца ў свой род ны го рад і па чы нае 
пра ца ваць жур на лі стам у мяс цо вай га зе-
це. Пад час па быў кі ў сва ім род ным го ра-
дзе прык мя чае як змя ні ла ся рэ ча іс насць 
у па раў нан ні з пе ры я дам, ка лі ён у ім жыў 
ра ней. Зна хо дзіць ён сваю даў нюю і ад-
на ча со ва пер шую дзяў чы ну — Ма ры сю, 
а так са ма сяб ру са школь ных га доў — Рад-
ка. Якуб заў ва жае, што мно га змя ні ла ся 
ў жыц ці яго зна ё мых, ды ў жыц ці яго са мо-
га. Пад час по шу каў ма тэ ры я лу да пер ша-
га ар ты ку ла трап ляе ён на дом у ада соб ле-
най ва ко лі цы, у якім жы ве Іа ан на Чын ская 
— унуч ка пра фе са ра Віль чу ра, га лоў на га 
ге роя ра ма на і кі на стуж кі «Зна хар».

Здым кі да філь ма «Сі лы» пра цяг ва лі ся 
з чэр ве ня да ве рас ня 2016 го да. Аў та рам 
ары гі наль на га сцэ на рыя «Сі лаў» з’яў ля-
ец ца Мі ра слаў Мі ні шэў скі. Ад ной з мэт 
дэ ман ст ра цыі філь ма бы ло па ка зан не 
бяль ш ча нам ды жы ха рам Бе ла сточ чы ны 
эфек таў пра цы ка лек ты ву пе рад пра цэ-
сам пост п ра дук цыі.

— Перш за ўсё я ра ды, што ў та кім ка-
рот кім ча се нам ат ры ма ла ся да вес ці да 
прап рэм’ е ры, — лі чыць рэ жы сёр стуж кі 
Шы мон Но вак. — Ска жу шчы ра, што я да 
кан ца яш чэ не за да во ле ны эфек там на-
шай пра цы. Але лі чу, што пас ля па ка заў, 
рэ ак цыі гле да чоў ды лю дзей, ан га жа ва-
ных у ства рэн не філь ма, бу дзем мно га 
ды ску та ваць аб ім, вы праў ляць яго і пры ха-
рош ваць. Ёсць кры ху эле мен таў, якія вар-
та па леп шыць, але, згод на з абя цан ня мі, 
мы вы ра шы лі па ка заць на шу стуж ку яш чэ 
пе рад кан цом го да.

У філь ме мож на па ба чыць ак цё раў, 
якія вы сту пі лі ў «Зна ха ры», та кіх як Ар тур 
Бар цісь, Ба жэ на Ды кель ды Ста ніс ла ва Ца-

лін ская (якая зай гра ла ро лю Іа ан ны Чын-
скай), ды ін шыя вя до мыя по ста ці поль скай 
кі не ма таг ра фіі, на пры клад, Валь дэ мар Аб-
ло за, Ар к ды юш Яні чак, Ан джэй За бор скі. 
У «Сі лах» мож на так са ма па ба чыць іг ру 
ма ла до га па ка лен ня. У ро лю га лоў на га 
ге роя — Яку ба, ува со біў ся Кса вэ ры Шлен-
кер, а ро лю Ма ры сі зай гра ла Аляк сан д ра 
Гжэ ляк, мож на бы ло па ба чыць, між ін шым, 
так са ма Гжэ га жа Даў к шэ ві ча ды Іга ра Аб-
ло зу. Вы сту пі ла так са ма му зы ка На та ша 
Та пор. Асаб лі вас цю філь ма з’яў ля ец ца 
пры сут насць у ім бяль ш чан — тых, якія 
што дзень зай ма юц ца ак цёр ствам, ды тых, 
для якіх бы ло гэ та пер шае су тык нен не 
з філь мам ды на о гул з ак цёр скай іг рою.

Ад ну з больш ві да воч ных ро ляў іг раў 
ак цёр, вы пуск нік Тэ ат раль най Ака дэ міі імя 
Аляк сан д ра Зэль вя ро ві ча ды бель скі ані ма-
тар куль ту ры Ма тэ вуш Са ха жэў скі. Ён ува-
со біў ся ў ро лю Ра дэ ка Ша пе ля — сяб ры 
бай кер скай хеў ры.

— Ра дэк з’яў ля ец ца сяб рам га лоў на га 
ге роя з дзі ця чых га доў. Ён аса цы ю ец ца 
з «ад моў ным бо кам мо цы», але ду маю, 
што ад на ча со ва гле да чы мо гуць ад чуць, 
што як ча ла век ён не да кан ца сап са ва ны, 
тым больш што нап ры кан цы філь ма ў ім 
ад бы ва ец ца пе ра ме на. Фак там ёсць, што 
ён ра зам са сва і мі бра та мі па во дзіць ся бе 
быц цам па-ху лі ган ску, але з дру го га бо ку 
зна хо дзіц ца ў няп ро стай лё са вай сі ту а цыі 
— мае ця жар ную дзяў чы ну. Гэ та так са ма 
тып ча ла ве ка, які па тра буе ста бі лі за цыі 
і ён здоль ны да шмат лі кіх дзе ян няў, каб гэ-
та га да біц ца. Та кія ро лі на о гул скла да ныя, 
та му што яны не ад наз нач ныя і змяш ча юць 
та кія эле мен ты, якія пе рад гле да чом трэ ба 
скры ваць. Але лі чу гэ та фай ным дос ве-
дам, та му што ге рой, яко га я іг раю, урэш-
це мя няе свае па во дзі ны, а гэ та са мае ці ка-
вае ў бу да ван ні ро лі. Гэ та не адзі ная мая 
фун к цыя пры пра цы над «Сі ла мі». Зрэш-
ты, мно гія з нас — рэ а лі за та раў пра ек та, 
ак ра мя маг чы ма га вы ступ лен ня ў філь ме, 
ме лі так са ма шмат ін шых аба вяз каў. Я, 
пры клад на, быў так са ма асі стэн там кі раў-
ні ка ды кі раў ні ком зды мач най пля цоў кі, 
а так са ма асі стэн там кі раў ні ка пра дук цыі, 
ін шым ра зам ша фё рам. Бы ва ла на ват, 
што я зай маў ся ка тэ рын гам. Ка ра цей, 
пра ца іш ла ў роз ных нап рам ках, — ска заў 
Ма тэ вуш Са ха жэў скі.

— Я вы сту пі ла пад час сцэ ны кан цэр та 
ў бель скім ам фі тэ ат ры. Ра зам з сяб ра мі 
мы про ста бы лі ся род на тоў пу лю дзей, які 
тан ца ваў, гу ляў пры му зы цы ўжы вую, — ка-
жа Да ро та Кон д рат. — Пад час зды ман ня 
філь ма я бы ла так са ма дзя жур най па зды-
мач най пля цоў цы.

— Мя не мож на бы ло па ба чыць у сцэ-
не, у якой га лоў ны ге рой, Якуб, ехаў на 
ма та цык ле це раз цэнтр Бель ска, по бач 
ра ту шы. У філь ме там зна хо дзіў ся ла рок, 
у якім я вы бі раў квет кі, — ка жа Бар т ла мей 
Ба зы люк. — Так са ма пад час сцэ ны, якую 
зды ма лі ў шпі та лі, ві даць як ся джу на па да-
кон ні ку і раз маў ляю з ба бу ляй і дзя ду лем. 
Ак ра мя ўдзе лу ў сцэ нах філь ма я так са ма 

ахоў ваў тэ ры то рыю зды мач най пля цоў кі, 
каб ніх то вы пад ко вы з-па-за ка лек ты ву не 
ўвай шоў у тую зо ну. Да па ма гаў і пры пе-
ра но се роз ных ляг чэй шых ды ця жэй шых 
прад ме таў, пат рэб ных пад час тва рэн ня 
філь ма, пры клад на, рэк ві зі таў.

шас ці — фільм про ста на сы ча ны пад ляш-
скім клі ма там, зна чыц ца, мес цам дзе я на-
сам рэч на ра дзі ла ся і жы ву. Ёсць так са ма 
адзін мі нус «Сі лаў» — даў жы ня. Стуж ка 
маг ла б быць даў жэй шай, бо про ста ха це-
ла ся б яш чэ больш.

— У мя не бы лі ча кан ні на конт та го, што 
бу дзе гэ та пра цяг кі на кар ці ны «Зна хар». 
І фак тыч на тыя эле мен ты, якія звяр та юц ца 
да куль та ва га філь ма, ёсць, — ка жа Ва лян-
ці на Лу ка шук. — Ха ця ак цыя філь ма пра-
хо дзіць у су час нас ці, да гэ тай па ры ста яць 
тыя ж са мыя бу дын кі, за ха ва лі ся кра я ві ды, 
у якіх, ды по бач якіх у 1970-я га ды быў 
зня ты фільм «Зна хар». У ад роз нен ні ад 
«Зна ха ра», у «Сі лах» больш ды на міч ных, 
ча сам кры ху жор ст кіх мо ман таў. Тое ад-
нак не здзіў ляе, бо стуж ка ство ра на ў ХХІ 
ста год дзі — у ча сах, дзе та кія сцэ ны як 
у філь мах у рэ ча іс нас ці про ста зда ра юц-
ца. Ці ка вай спра вай з’яў ля ец ца так са ма 
факт, што ў філь ме ма гу па ба чыць не толь-
кі ак цё раў, якіх ве даю з кі на эк ра на, але 
так са ма тых, якіх што дзень суст ра каю на 
ву лі цах Бель ска.

Як га ра чая па дзея дэ ман ст ра цыя філь-
ма «Сі лы» пры цяг ну ла так са ма гле да чоў 
з Бе ла сто ка:

— Зра зу ме ла, я ча каў аса цы я цыі з філь-
мам «Зна хар». І ака за ла ся, што ёсць там 
мно га та ко га ты пу спа сы лак, — лі чыць 
Ра дэк Пусь ко. — Дру гой істот най спра вай 
з’яў ля ец ца факт, што гэ ты фільм ёсць 
«зсюль», пад ляш скі. Ча роў насць і ма гія 
«Сі лаў» аба пі ра ец ца так са ма на тым, што 
ся род ак цё раў ма ем тут эк ст рак лас поль-
ска га кі но, ёсць так са ма ак цё ры ма ла до га 
па ка лен ня — у бу ду чы ні або і ўжо — зор кі, 
і перш за ўсё іг ра юць жы ха ры Бель ска-
Пад ляш ска га, для якіх на пэў на гэ та так са-
ма асаб лі вая па дзея — на пры клад, бу дуць 
маг чы пах ва ліц ца сва ім наш чад кам, што 
вы сту па лі ў філь ме. Вя лі кім плю сам з’яў ля-
ец ца так са ма фа бу ла. У філь ме ба чу так-
са ма і мі нус. На гэ ты час у стуж цы яш чэ 
не дап ра ца ва ны гук. У не ка то рых мес цах 
сцэ ны про ста не чы тэль ныя.

— Шчы ра ка жу чы, я спа дзя ва ла ся ама-
тар скай пра цы. Я пры е ха ла ў Бельск на па-
каз з та ле ран т нас цю на не да хо пы ў філь-
ме, — ка жа Ан на Лу шын ская. — Ад нак 
ака за ла ся, што ка лек тыў саб ра ны пры 
філь ме вы ка наў доб рую пра цу. І я вель мі 
ра да та му, што па ба чы ла «Сі лы». Гэ тая 
стуж ка доб ра гля дзіц ца, бо мае доб рую 
фа бу лу, а што за гэ тым ідзе, доб ры сцэ-
на рый. Мож на ска заць, што фільм мае 
хрыс ці ян скае за вяр шэн не — у апош няй 
сцэ не на сту пае пры мі рэн не пас ва ра ных 
ге ро яў. Ак ра мя та го, мае ка ра ні вы во дзяц-
ца з Бель ш чы ны, та му ад са мо га па чат ку 
да кан ца я ад чу ва ла быц цам я бы ла на 
сва ёй баць каў ш чы не. Ад на ча со ва му шу 
сцвер дзіць, што не ў кож най сцэ не ма-
ец ца якас ны гук. Але з та го, што я чу ла, 
фільм ча кае яш чэ пра цэс пост п ра дук цыі 
і, ма быць, бу дзе яш чэ леп шы, ха ця я ўжо 
за раз лі чу яго доб рым.

У 2017 го дзе па ба чыць «Сі лы» бу дуць 
мець маг чы масць так са ма жы ха ры ін шых 
ра ё наў Поль ш чы. Пла ну ец ца агуль на поль-
ская прэм’ е ра стуж кі:

— Я вель мі ха цеў бы, каб дэ ман ст-
ра цыя філь ма ад бы ла ся вяс ной. Да та 
прэм’ е ры за ле жыць ад та го, як бу дуць 
пра цяг вац ца пра цы над пост п ра дук цы яй, 
што, між ін шым, бу дзе звя за нае з бю джэ-
там стуж кі, — лі чыць рэ жы сёр Шы мон 
Но вак. — Маю так са ма на дзею, што на ша 
пры го да з «Сі ла мі» бу дзе пра цяг вац ца, бо 
ёсць у нас і жа дан не, каб бы ло яш чэ агуль-
на поль скае рас паў сюдж ван не філь ма. На 
гэ ты мо мант на пэў на ма гу ска заць, што 
я ўра жа ны па зі тыў ным вод гу кам бель скіх 
гле да чоў на фільм.

Ча ты ры кі на се ан сы з поў най (бы ва ла 
што і з пе ра поў не най) за лай гле да чоў, агу-
лам ка ля 1200 ча ла век, якія ба чы лі фільм 
— гэ та до каз важ нас ці кі на стуж кі. Да рэ чы, 
прап рэм’ е ра «Сі лаў» па ка за ла па зі тыў ныя 
тэн дэн цыі ся род гра мад скас ці Бель ска-
Пад ляш ска га. Пры нам сі ў пе ры яд зды-
ман ня філь ма і яго дэ ман ст ра цыі ўзрас ла 
за ці каў ле насць пра мо цы яй го ра да і куль ту-
рай у ім. Важ на, каб та кія тэн дэн цыі бы лі 
ві да воч ныя на о гул.
vТэкст	і	фота Ма цея РА ЦІ НЕЎ СКАГА

Бельск-Пад ляш скі 
ў кі не ма таг ра фіі

Зра зу ме ла, у «Сі лах» у мен шай ды 
боль шай сту пе ні звяр тае на ся бе ўва гу ка-
ла рыт Бель ска-Пад ляш ска га. Мож на па ба-
чыць там тую ж са мую ву лі цу ка ля Ра ту шы, 
це раз якую на ма та цык ле яш чэ ў «Зна-
ха ры» да сва ёй лю бі май, Ма ры сі, ехаў 
Ле шак Чын скі, яко га та ды іг раў Та маш 
Што кін гер. Гэ тай са май да ро гай у «Сі лах» 
ехаў зга да ны ра ней Якуб. Ён так са ма шу-
каў Ма ры сю, але ў гэ тым філь ме ака за ла-
ся, што яна зна хо дзіц ца ў баль ні цы. Ак ра-
мя та го, у стуж цы па ка за ны ра ё ны пар ку 
ў цэн т ры го ра да ды ўскрай Бель ска, дзе 
ві да воч ная цар к ва Ус пен ня Ба га ро дзі цы. 
У філь ме мож на так са ма па ба чыць цар к ву 
ў Пар ца ве, пе рад якой ад бы ва ец ца ўра чы-
стасць па ха ван ня. Ін шы мі мес ца мі, якія па-
каз ва юць ка ла рыт уво гу ле Бе ла сточ чы ны, 
з’яў ля ец ца драў ля ная ха та, у якой жы ве Іа-
ан на Чын ская, ды двух моў ныя, поль ска-бе-
ла ру скія над пі сы на да рож ным ука заль ні ку 
не па да лёк ад Ру ду таў. Гэ та ад на ча со ва 
бе ла ру скія ак цэн ты, гэ так са ма як шпі таль-
ная сцэ на, у якой мед сяст ра раз маў ляе 
з бліз кай асо бай на пад ляш скай га вор цы. 
Эле мент бе ла ру скас ці ў філь ме пры сут ны 
і ў за вяр шэн ні, ка лі гу чыць на род ная бе ла-
ру ская пес ня «Ку па лін ка».

— «Сі лы» гэ та фільм поль ска-бе ла ру-
ска га па меж жа, — ка жа вы ка наў ца ро лі 
ба цюш кі, а так са ма кі раў нік пра дук цыі 
філь ма Та маш Су лі ма. — Мы не маг лі 
гэ та га ад кі нуць, мы ха це лі па ка заць наш 
куль тур ны пей заж, куль тур ную раз на стай-
насць. Бе ла ру скія эле мен ты філь ма тут, на 
Пад ляш шы, на пэў на бу дуць мно гім зра зу-
ме лыя і бліз кія, а для гле да чоў з ад лег лых 
ча стак Поль ш чы гэ та мо жа быць неш та 
зу сім но вае.

Бель скія гле да чы ах вот на па ка ры ста лі-
ся маг чы мас цю ўдзе лу ў прап рэм’ е ры. Ся-
род іх мож на бы ло прык ме ціць за хап лен не 
стуж кай.

— Я гля дзе ла фільм з сап раў д най 
за ці каў ле нас цю. Кож ная сцэ на чым сь ці 
пры цяг вае. Па вод ле мя не ня ма ў ім нуд ных 
мо ман таў, — сцвяр джае Да ну та Шульц. 
— Вель мі мя не ўра зіў так са ма клі мат ту тэй-

n Бельскі акцёр Матэвуш Сахажэўскі
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Брат Іван
Май го бра та Ба ры са за бра лі ў Ня меч-

чы ну ако пы ка паць. Але брат у да ро зе 
ўцёк. А дру гі мой брат, Іван, пра ца ваў 
пры нем цах у Ла пах; на ня дзе лю пры хо-
дзіў ад туль пяш ком да ха ты. І тыя, што 
там на стан цыі пра ца ва лі, пад к ра да лі 
з па яз доў роз нае даб ро, на пры клад, 
бры зент; з та го бры зен ту шы лі на га ві-
цы ці што. І ў апош ні час, дыхт пе рад 
ад ступ лен нем, зра бі лі ў Ла пах во быск; 
і ў на ша га знай ш лі ў пас це лі ку сок та го 
бры зен ту. За тое арыш та ва лі яго і вы вез-
лі на ра бо ту ў Бе ла сток. А там шуц ма нам 
пра ца ваў наш да лё кі сва як, Вась ка, ён 
там іх піль на ваў. Баць ка ка жа яму: „Вась-
ка, як штось, то якась да па ма жы”. А ён 
ка жа: „Не бя дуй це, як я бу ду ўця каць, то 
я Іва на ві ска жу і ўця чэм”. Вась ка вяр нуў-
ся пас ля, а на ша га вы вез лі ў Гер ма нію 
на ако пы. Баць ка спат каў та го Ва сі ля 
і пы тае: „А дзе ж Іван?” — „А я не мог, бо 
так хут ка”. Іва на паг на лі на ако пы, а там 
спат каў ка ле гу з Ры бал, яко га за бра лі 
ра ней і ён пра ца ваў у ней кай нем кі. Ка ле-
га спы таў сваю гас па ды ню, ці мо жа пры-
вес ці ад на вя скоў ца; яна зга дзі ла ся. Яны 
ўдзень ка па лі ако пы, а на нач пры хо дзі лі 
да до му. Як прый шлі ру скія, ас ва ба дзі лі 
іх, то той Мі ша пай шоў ін шай да ро гай 
— мо жа інакш ска заў, мо жа ска заў, што 
па ляк, і ўда ло ся яму вяр нуц ца. А на ша га 
ру скія за бра лі ў вой ска; ка ля Кё ніг с бер-
га ён быў па ра не ны, аскол кам пра бі ла 
яму ру ку. Яго пас ля вы ле чы лі і вы вез лі 
ў Ра сію, там яго зволь ні лі і ён прый шоў 
да до му. Прый шоў і зах ва рэў на за лен не 
лёг кіх. А не бы ло ж ні я кіх ля кар стваў. 
Хва рэў ба дай два га ды, і па мёр.

А я ўвесь час пра ца ваў на гас па дар-
цы — се я лі, жа лі, ка сі лі, ара лі, буль бу са-
дзі лі, і грэч ку, і лу бін, і сы ра дэ лю, і ві ку, 
і авёс, і яч мень, і ўсё. І то не тое, што сён-
ня, што трак та рам; або ад ным ка нём ра-
бі лі, або бы ла су пол ка з ін шым гас па да-
ром і спра га лі ко ней. А ка лё ній не бы ло, 
як ця пер, а якіх пяць-шэсць кі ла мет раў 
пад Кры ніц кія трэ ба бы ло ха дзіць і там 
ра біць. І я цэ лы час на гас па дар цы ра біў. 
Бы лі га ва ры лі, каб у мі лі цыю, але я не 
ха цеў, бо я люб лю гас па дар ку. Мя не ці ка-
віць, як яно рас це, каб даг ле дзець, каб 
доб ра вы рас ла. І сын гас па дар ку лю біць, 
і сы на вая так са ма...

Вяр тан не са ве таў
А як ад сту па лі нем цы, то мы ўцяк лі 

ў Це луш кі. Раз вед чы кі ўве ча ры на ро ва-
рах пры е ха лі. Танк ня мец кі заст раг, то 
паст ра ля лі ад но. А ўве ча ры ад ра зу да ха-
ты і пы та юць ці па ляк. Ка жам ру скі, але 
яны ве да лі, па аб ра зах паз на ва лі ці га во-
рыш праў ду. Коль кі яны тут ча су бы лі — 
да Ста лін г ра да, а пас ля ад сту па лі на зад. 
І мы бы лі там да скут ку, аж ад сту па ла 
апош няя лі нія нем цаў, у ако пах ся дзе лі. 
А ру скіх чу ваць як у яноў скім спя ва юць 
„Ка ро бач ку”. Я там быў з бра там Ба ры-
сам, а баць ка быў цэ лы час до ма. Та ды 
мы ра шы лі вяр тац ца да ха ты, да Ры бал 
— што бу дзе то бу дзе; як гі нуць, то до ма. 
Быў та кі ўзго рак, Пяс чы най яго на зы ва лі, 
там ямы на буль бу бы лі і мы там вы ка па-
лі акоп і там на ча ва лі. А ў апош нюю ноч 
тут вя лі кі рух быў — тут кру гом гар ма ты 
ня мец кія ста я лі, іх уна чы ця га чы за бі ра-

лі. Ра на ўста лі — ці шы ня, нем цаў ня ма. 
Але сем ці во сем іх зак ла да юць мі ны, па 
ўсіх да ро гах за коп ва лі. За ка па лі, він тоў кі 
на пле чы і іш лі па ма лу да лей. Прай ш ло 
не каль кі га дзін, прый шлі ру скія, абар-
ва ныя, ня го ле ныя, бруд ныя, пы та юць 
ці нем цаў ня ма. А страш на бы ло і тых, 
і тых, бо не вя до ма хто яны ёсць. Па бег-
лі це раз жы та ў бок Вой ш каў, ха це лі 
нем цаў жы вы мі ўзяць. А ў ля ску ся дзеў 
з бі нок ля мі ня мец кі снай пер і ба чыў, 
што ру скія хо чуць узяць тых іду чых нем-
цаў. І той снай пер ад на го ру ска га за біў, 
а нем цы пай ш лі да лей.

У Це луш ках, праў да па доб на, прый шлі 
бы лі та кія пар ты за ны, не пар ты за ны, 
з бі нок ля мі і гра на та мі за па я са мі, і пра-
сі лі ў гас па да роў ес ці. На кар мі лі іх і яны 
пай ш лі. А там, у ле се, за бі лі ня мец ка га 
афі цэ ра, пры вя за лі да ка ня, да сяд ла, 
і пус ці лі. І за тое нем цы да вай ла паць 
усіх цы ві ляў: не каль кі ча ла век з Це лу-
шок, з Ка нюк, ча ты рох з Ры бал зла па лі 

і Яц ко Ва ло дзя. Тут быў хор ста рэй шых, 
у якім мая ма ма спя ва ла, і Саш кі Ні ка-
ла ю ка баць ка спя ваў, і Фё дар Швай ко 
ха дзіў, і мы пры іх на ву чы лі ся. Мы спя ва-
лі ўсё нот нае: „Іжэ хе ру ві мы”, „Мі ласць 
мі ра”. А Кру коў ска га сын быў рэ ген там 
і ён нас ву чыў спя ваць; і мы шмат ча су 
ха дзі лі на клі рас. Як на ста лі ру скія, то лю-
дзі пе ра ста лі ха дзіць, то мая ма ма ў той 
час бы ла пса лом ш чы кам. І тое ўсё прай-
ш ло. Ста рэй шыя адыш лі і мы ўча ты рох 
аста лі ся і на клі ра се спя ва лі; і ня кеп ска 
спя ва лі — яш чэ не каль кі жан чын бы ло.

Хлоп цы-Ры ба лоў цы
Тут бы ла та кая Ні на, яна біб лі я тэ кар-

кай пра ца ва ла. І як у нас ар га ні за ваў ся 
клуб, то ста лі ха дзіць чут кі, што ўсю ды 
ар га ні зу юць зэс по лы, бе ла ру сы спя ва-
юць. І пры хо дзіць тая Ні на, Та ма шук яе 
проз віш ча, і ка жа: „Дзядзь ку, ці вы не 
маг лі б прый с ці, бо пры е дзе му зы кант 
з Бель ска, Ня він скі Пётр; каб вы прый-

са ма хо да, бо ма ем за пра шэн не. І той 
зга джаў ся. І як за е ха лі спя ваць у Літ ві на-
ві чы, то там па зна ёмі лі ся з ка лек ты вам 
з Да шоў. І так па ма лу-па ма лу па шы раў-
ся наш круг. Ужо вы сту па ем у Бе ла сто ку 
ў фі лар мо ніі. Нас вы лу ча ла тое, што 
Іг на цюк пі саў свае пес ні. І ён усё афар м-
ляў: і са ма ход най маў у Луч ка, і фор мы 
вы пат ра ба ваў. Пры е хаў з Бель ска Кі ры-
зюк Іван і пы тае, ці мы не маг лі б па е хаць 
у Со пат, бо там з цэ лай Поль ш чы паз’-
яз джа юц ца ўкра ін скія ка лек ты вы. Быў 
з Бель ска аў то кар і мы з Да ша мі па е ха лі. 
А я ж ні ко лі да та го ча су не ба чыў мо ра, 
а там па ба чыў, і на ка раб лі пла ва лі і там 
спя ва лі. І тут па ўсіх вё сках ез дзі лі, пас ля 
да нас яш чэ двух ча сам да хо дзі ла, Ба роў-
скі і Мар ты нюк. І мы ез дзі лі — ка лі ехаў 
Бе ла сток у ней кую вё ску, то і нас за бі-
раў. Ся мя ты чы, Гай наў ка, Нар ва, Мі ха ло-
ва, Га ра док, па-за Бе ла сто кам, усю ды. 
У на прам ку Эл ку, па да мах апе кі ез дзі лі 
і спя ва лі. І за гра ні цу па е ха лі, на Бе ла-

Гас па да рыў і спя ваў
Ус	па	мі	ны	Ула дзі мі ра СУП РУ НЮ КА	з	Ры	бал
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ў ле се і прыг на лі ў Ры ба лы, у клу ню ма-
ёй жон кі дзя доў, і там іх су дзі лі. І ўсіх тых, 
што прыг на лі з ле су, ві даць, за су дзі лі на 
смя рот нае па ка ран не. І паг на лі, заг на лі 
ў клу ню ў Тры чоў цы і спа лі лі. Пас ля ся-
мей ні кі пе ра вез лі астан кі спа ле ных і па-
ха ва лі на мо гіл ках.

Цар коў ны хор
Як Кру коў скі быў у нас ба цюш кам, 

та ды мы па ча лі спя ваць. Нас бы ло ча ты-
рох: Ко ля Іг на цюк, Ні ка ла юк Саш ка і я, 

шлі, то мо жа які-не будзь зэс пул зла-
дзім”. Я так і не так. Але ж пры хо дзіць 
той Ко ля Іг на цюк і ка жа: „Да вай, спра бу-
ем пас пя ваць”. Я зга дзіў ся. Зай шоў, пры-
е хаў Ня він скі. Але як узяць ней кія пес ні? 
То мы з тым Ко лем Іг на цю ком ха дзі лі да 
ста рэй шых жан чын і пы та лі іх пра даў-
ней шыя пес ні. І хто што ве даў, то нам 
га ва рыў. А той Пе ця быў та кі, што як яму 
тлу ма чыш, то ён за раз но ты за піс вае, 
а пас ля па тых но тах іг рае. І так мы ар га-
ні за ва лі ся. Бы лі Мар ты нюк, я, Чал пін скі, 
Іг на цюк... Да ін шых так са ма ха дзі лі, зап-
ра ша лі, але тыя ад маў ля лі ся. А той Іг на-
цюк пра ца ваў у Бе ла сто ку ў па жар ні цтве 
і там па ха дай ні чаў, каб нам да лі ней кую 
фор му. І так ён вы ста раў ся нам стра-
жац кія мун дзі ры. Бо пра та кія ўбо ры, як 
сён ня, то ніх то і не ду маў. Да лі нам тыя 
фор мы і мы ста лі спя ваць. Хто якую пес-
ню ве даў, скла да лі, сяк і так ма ла-па ма-
лу зла дзі лі ка лек тыў. Ужо Лу ка шук нас 
у Бельск зап ра шае, і мы за да во ле ныя, 
што ха ця кры ху ад тае ра бо ты мо жам 
ад хі ліц ца. Пер шае вы ступ лен не ме лі 
ў Бель ску; не пом ню, якія та ды мы пес ні 
спя ва лі. Там па зна ёмі лі ся з ка лек ты вам 
з Рай ска, з жан чы на мі. Яны нас зап ра ша-
юць у гас ці ну. Мы па е ха лі, па гас ця ва лі. 
Пас ля ў Літ ві на ві чы трэ ба бы ло ехаць. 
Але чым? Са ма хо даў не ме лі, аў то ка ра 
не бы ло. Тут, у Ры ба лах, быў кам бі нат 
і яны ме лі аў то кар. І той Ко ля Іг на цюк, 
па кой ны, ідзе да та го Луч ка і про сіць 

русь. На ша дэ ле га цыя еха ла ў Мінск пра 
неш та да га вор вац ца, то і нас, „Хлоп цаў-
Ры ба лоў цаў” за бра лі з са бою. І мы па е ха-
лі ў Мінск, у Іўе. Ужо з на мі Сця пан Ко па 
па чаў ез дзіць. Бо той Пе ця Ня він скі граў, 
як у но ты гля дзеў, а ка лі нот не бы ло, то 
не мог іг раць. Пом ню, за е ха лі ад ной чы 
да Ся мя тыч, там у пле нэ ры вы сту па лі. 
Быў ве ця рок, па ча лі спя ваць, ён ад крыў 
кніж ку з но та мі, пра сіў ней кіх дзя цей, каб 
яму тую кніж ку прыт ры ма лі. Але дзе ці не 
сха це лі. Па ча лі спя ваць, ве цер пе ра вяр-
нуў кар т кі з но та мі, мы спя ва ем, а Ня він-
скі пе ра стаў іг раць. І пас ля Іг на цюк стаў 
ха дай ні чаць, каб не як Ко пу на мо віць да 
нас. І Ко па зга дзіў ся, і пры яз джаў да 
нас. У Бе ла русь, у Грод на ез дзі лі, і па 
вё сках, скрозь вы сту па лі; кры ху све ту 
па ба чы лі. І так з роз ны мі ка лек ты ва мі 
мы аб мень ва лі ся зап ра шэн ня мі. І так мы 
прас ла ві лі ся. А што бы ло асаб лі вым на-
шым ко зы рам? Іг на цюк скла даў та кія пес-
ні, якіх ні дзе не бы ло. На пры клад, ка лі 
пі саў пес ню пра Райск, то ён ту ды ез дзіў 
і рас пыт ваў як бы ло, так са ма і пра бой 
над Нар ваю. Ула дзі мір Цал пін скі, Дзям’-
ян Лу ка шук, Мі ка лай Іг на цюк, я; і Ба рыс 
Швай ко да лу чаў ся да нас. А мне ўжо 
га ды наз бі ра лі ся, і зда роўе ста ла пад во-
дзіць. Так скла ла ся, што спя ва лі ў нас 
толь кі муж чы ны; бы ло не каль кі жан чын 
ах вот ных, але то муж не да зва ляў, то 
баць кі не да ва лі зго ды.

vЗа	пі	саў	Аляк сандр ВЯР БІЦ КІ

n Школьны будынак у Рыбалах

n Каплічка ў Рыбалах
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Ма стак, які ад люст ра ваў гі сто рыю ліц ві наў

Казіміра Альхімовічаhttp://vkl3d.com
100 га доў з дня смерці

Ма стак, прад стаў нік поз ня га ра ман тыз му 
і рэ а ліз му, удзель нік паў стан ня 1863-1864 га-
доў Ка зі мір Аль хі мо віч на ра дзіў ся 20 снеж ня 
1840 г. у мяс цо вас ці Дэм б ра ва (Шчу чын скі 
ра ён). Па хо дзіў з не ба га та га шля хец ка га ро-
ду Да мі ні ка Аль хі мо ві ча. Скон чыў Ві лен скую 
гім на зію, дзе ат ры маў па чат ко вую ма стац-
кую аду ка цыю. На фар ма ван не твор чай 
ін ды ві ду аль нас ці бу ду ча га ма ста ка знач ны 
ўплыў зра біў Ка нут Ру сец кі, твор чая дзей-
насць яко га бы ла ў цэн т ры ма стац кай гра-
мад скас ці Віль ні. Пас ля гім на зіі не ка то ры 
час пра ца ваў ака но мам у ад ным з ма ён т каў 
пад Кі е вам.

У 1863 г. ра зам з ма лод шым бра там Гі я-
цын там удзель ні чаў у выз воль ным паў стан-
ні. Быў арыш та ва ны і выс ла ны ў Сі бір — за 
Урал у Вер ха тур’е. Асаб лі ва га кам п ра ма ту 
на яго не знай ш лі, та му пе рас лед быў да стат-
ко ва мяк кім па вод ле маш та баў рэ прэ сій. 
У 1869 г. выз ва ле ны са ссыл кі па ам ні стыі. 
У 1871-1873 гг. жыў у Вар ша ве, ву чыў ся 
ў ма стац кай шко ле, якой кі ра ваў вы ха ва нец 
Пе цяр бур г скай ака дэ міі ма ста цтваў Вой цех 
Гер сан. Удзель ні чаў у вар шаў скіх ма стац кіх 
вы ста вах. Не ад на ра зо ва на вед ваў род ныя 
мяс ці ны на Шчу чын ш чы не.

Пер шыя ма стац кія пра цы ма ста ка бы лі 
ство ра ны пад уп лы вам сі бір скай ссыл кі: 
„Смерць у вы гнан ні”, „Па ха ван не на Ура ле” 
(ка ля 1873). Пас ля Вар ша вы пра цяг ваў ву чо-
бу ў Мюн хен скай ака дэ міі ма ста цтваў, якую 
скон чыў у 1875 г. Зай маў ся там пад кі раў ні-
цтвам пра фе са ра Аляк сан д ра Ваг не ра. За 
свае пра цы ат ры маў не каль кі ся рэб ра ных 
і за ла тых ме да лёў. У 1876-1878 гг. ву чыў ся 
ў Па ры жы. Не ка то ры час жыў у фран цуз-
скіх га ра дах Авон і Фан тан б ло. З 1878 г. 
(па вод ле ін шых зве стак з 1880 г.) жыў у Вар-
ша ве, па спя хо ва ўдзель ні чаў у вы ста вах 
Вар шаў ска га та ва ры ства за ах воч ван ня ма-
ста цтваў і Са ло на ў Па ры жы.

Сю жэ ты для сва іх па лот наў „Хрыс ці ян скія 
па кут ні кі”, „Пас ля біт вы”, „Па ха ван не Ге ды-
мі на” і ін шых браў з гі ста рыч на га мі ну ла га. 
Кар ці на „Па ха ван не Ге ды мі на” ат ры ма ла су-
свет ную вя до масць, яна эк с па на ва ла ся на 
вы ста вах у Вар ша ве, Пе цяр бур гу, Льво ве, 
Сан-Фран цы ска. Кар ці ны „Па ган скія жра цы”, 
„Ма літ вы па кут ні каў”, „Ба гі ня ка хан ня Міль да”, 
„Смерць Мар ге ра”, „Ліз дзей ка з дач кой на 
ру і нах цар к вы Пе ру на”, „Апош ні жрэц Літ вы 
з дач кой Плён тай” свед чаць пра вы дат нае ве-
дан не ма ста ком гі ста рыч на га мі ну ла га.

У 1880-я га ды Аль хі мо віч ства рыў гі ста-
рыч ныя па лот ны „Смерць Глін ска га ў тур-
ме”, „Пад рых тоў ка да смер ці Са му і ла Зба-
роў ска га”. У мно гіх кар ці нах твор ца ства раў 
воб ра зы ма нар хаў і вай ско вых на чаль ні каў: 
„Аба ро на Оль ш ты на”, „Вя сель ныя ўра чы-
стас ці Жы гі мон та Аў гу ста” і ін шыя.

Ма стак плён на пра ца ваў і ў бы та вым 
жан ры. Па вод ле за ма лё вак і эскі заў, зроб-
ле ных у род ным Дэм б ра ве, на пі са ны тво ры 
„Жні во”, „Да жын кі”, „Ха та се ля ні на”, „Дзе ці 
пад ле сам”, „Най ман не ра бот ні каў”. Аль хі-
мо віч вя до мы так са ма як гра фік, у тэх ні цы 
лі таг ра фіі вы ка наў шмат лі кія ілюст ра цыі да 
тво раў Ада ма Міц ке ві ча („Пан Та дэ вуш”), 
Юлі я на Сла вац ка га, Юза фа Кра шэў ска га, 
ін шых пісь мен ні каў.

У гі сто рыю вы яў лен ча га ма ста цтва Ка зі-
мір Аль хі мо віч увай шоў як май стар глы бо ка 
эма цый най псі ха ла гіч най кам па зі цыі. Пра 
аса бі стае жыц цё ма ста ка вя до ма вель мі 
ма ла. Да жыў ён да глы бо кай ста рас ці. Па-
мёр у апош ні дзень 1916 г., па ха ва ны ў Вар-
ша ве на мо гіл ках Па вон з кі. У па чат ку 90-х 
ХХ ст. у Дэм б ра ве прай ш ла кан фе рэн цыя, 
пры све ча ная Ка зі мі ру Аль хі мо ві чу. Пла на-
ва ла ся ўста ля ван не ме ма ры яль най дош кі 
на бу дын ку мяс цо вай шко лы, якое не бы ло 
здзей с не на.
vПад	рых	та	ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Най леп шае вы ву чэн не гі сто рыі та кое, 
дзе на ву чэ нец мае як ма га больш наг ляд на-
га ма тэ ры я лу. Ця пе раш нія ін фар ма цый ныя 
тэх на ло гіі пры вы ка ры стан ні фар ма ту 3d 
здоль ныя ства рыць ура жан не зна хо джан-
ня ка ля та го ці ін ша га аб’ ек та. Сён ня гэ тыя 
тэх на ло гіі лі чац ца пе ра да вы мі. Іх усё час-
цей вы ка ры стоў ва юць роз ныя му зеі для аз-
на ям лен ня ці каў ных ка ры сталь ні каў ін тэр-
нэ ту са сва ёй эк с па зі цы яй шля хам кам п’ ю-
тар най 3d-эк скур сіі. Праў да, па куль та кія 
маг чы мас ці вы ка ры стоў ва юць да лё ка не 
ўсе, ка му за ле жыць на прад стаў лен ні пом-
ні каў даў ні ны. Та му на не ка то рых сай тах, 
дзе мы мо жам па ба чыць ці ка выя вы яў лен ні 
ў най больш су час ным фар ма це, вар та за-
ся ро дзіць больш ува гі.

Ад ным з та кіх сай таў з’яў ля ец ца сайт 
„Вя лі кае Кня ства Лі тоў скае, Ру скае і Жа-
мой ц кае”, які мес ціц ца па ад ра се http://
vkl3d.com. Вы я ва яго га лоў най ста рон кі ка-
рэн ным чы нам ад роз ні ва ец ца ад звык лых 
ін тэр нэт-ба чын. Вый с ці на ін шыя руб ры кі, 
якіх уся го толь кі пяць, зна хо дзяц ца па а ба-
пал цэн т раль на га вы яў лен ня — кар ты ВКЛ 
з ачэр ча ным на ёй кон ту рам тэ ры то рыі 
су час най Бе ла ру сі. Увер се, ак ра мя наз вы 
сай та, мес ціц ца дэ віз „Ве ліч і моц”, які, трэ-
ба ра зу мець, да ты чыць аку рат Вя лі ка га Кня-
ства — ка лы скі бе ла ру скай на цыі. Не вя лі кі 
рас по вед пра яго мес ціц ца ні жэй кар ты, 
і там ВКЛ прад стаў ля ец ца як най вя лік шая 
дзяр жа ва на еў ра пей скім кан ты нен це, што 
іс на ва ла шмат ста год дзяў та му.

„Шмат на ро даў жы ло ў яе ме жах, у тым 
лі ку і са мыя шмат лі кія яе жы ха ры — літ ві ны, 
ру сі ны ды жа мой ты, якія й да лі наз ву кра і-
не. Шмат рэ лі гі яў ужы ва ла ся ад но з ад ным. 
Га ра ды ме лі сваё пра ва — Маг дэ бур г скае, 
лю дзі — сваё, Ста тут — хі ба ня пер шую 
Кан сты ту цыю ў Сьве це. Роз ныя лю дзі і па 
куль ту ры, і па за мож нась ці, і па мі ра пог ля-

ду жы лі по бач. Ра зам жы лі, ра зам бу да ва лі 
кра і ну, ра зам аба ра ня лі яе. (Ме на ві та аба-
ра ня лі, та му што, на ват уліч ва ю чы жор ст кія 
но ра вы Ся рэд ня веч ча, з боль ша га не за-
хап ля лі ме ча мі і кры вёю су се дзяў, а аб’ яд-
ноў ва лі ся, каб да ваць ад пор за хоп ні кам.) 
Пра што сьвед чыць на ват ста ра жыт ны 
герб Па го ня, яго вы гляд і наз ва — вер ш нік 
на ка ні з узь ня тым ме чам, які вя дзе „па го-
ню” — тра ды цый ны пе рась лед во ра га, па-
куль ён не па кі не род ную зям лю”, — уз нёс-
ла рас па вя дае ства раль нік сай та.

Як свед чан ні бы лой ве лі чы і мо цы ВКЛ 
на сай це прад стаў ле ны два зам кі — Крэў-
скі і Галь шан скі. Так, Крэў скі за мак мож на 
ўба чыць та кім, які ёсць ця пер і та кім, які 
быў та ды, ка лі ста ра бе ла ру ская кра і на пе-
ра жы ва ла свой роск віт.

3d-тэх на ло гія даз ва ляе ці каў на му ка-
ры сталь ні ку праг ля дзець прад стаў ле ныя 
зам кі з роз ных ба коў, ру ха ю чы вы яў лен не 
клі кан нем кам п’ ю тар най мыш кай. Крэў скі 
за мак мы мо жам па ба чыць звер ху, а так-
са ма ва чы ма ча ла ве ка, што ста іць на мос-
це пе рад зам ка вай бра май. Пад руб ры кі 
„Крэў ска га зам ка” змяш ча юць вы гляд кра-
я ві даў ка ля аба рон чых сцен, унут ры зам ка-
ва га два ра, не каль кі не ру хо мых ма люн каў, 
а так са ма пад ра бяз ны рас по вед аб зам ка-
вай гі сто рыі.

Што ты чыц ца Галь шан ска га зам ка, то 
там усё знач на сціп лей. Не каль кі фо таз-
дым каў і паз на чэн не ў дуж ках — ідзе бу доў-
ля. Праў да, су дзя чы па вод гу ках, што мес-
цяц ца ў руб ры цы „Гас цёў ня” та кая бу доў ля 
Галь шан ска га зам ка пра цяг ва ец ца ка ля 
го да. Да рэ чы, ме на ві та ў гэ тай руб ры цы 
мы мо жам да ве дац ца імя і проз віш ча ства-
раль ні ка сай та — Ах рэ ма Бе лаб ро ві ка, які 
кры ху раск ры вае сак рэ ты свай го май стэр-
ства.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

— На дру гі год бу ду Чор там. Пры нам сі па га рэз ні чаю. 
Анёл кі ра шу ча не для мя не, яны над та нуд ныя, — ка жа ся-
мі га до вая Та ня, якая іг рае ро лю Анёл ка.

Зу зя, ву ча ні ца чац вёр та га кла са, яш чэ ні ко лі не вы сту-
па ла ў яс лях. Прый ш ла на спек такль пад тры маць сваю 
ма му На таль ку Гад леў скую, якая ўва со бі ла ся ў чор та 
Ба ру ту. Ма ма аказ ва ец ца та ле на ві тай ак цёр кай, якая, 
ня гле дзя чы на трое ма лых дзя цей у ха це, пра цу ў кра ме 
і вя дзен не дзі ця ча га спар тыў на га клу ба ў мяс цо вай шко-
ле, знай ш ла час і на тэ атр. Зу зя па спе ла ўжо вы ву чыць 
ма мі ну ро лю. На дру гі год так са ма хо ча па спра ба ваць сва-
іх сіл ме на ві та ў ро лі Чор та. Ма ма, на ту раль ная блан дзін-
ка, на сцэ не па я ві ла ся ў чор ным па ры ку. Зу зя пай ш ла па 
ба бу лі — яна чар на во кая, чор на ва ло сая, як са праўд ны 
чорт. Але хто та ды за хо ча іг раць анё лаў?

Па куль што да чар го вых яс ляў за ста ец ца яш чэ круг лы 
год. А ў Крын ках вя лі кая прэм’ е ра сё лет няга, пер ша га 
з трох зап ла на ва ных тут, спек так ля. Бу дуць і гаст ро лі. Рых-
та ва лі ся ўся го тры ме ся цы: вуч ні па чат ко вай шко лы, гім на зі-
сты, лі цэ і сты і зу сім да рос лыя. Збі ра лі ся па не каль кі ра зоў 
у ты дзень. Кож ная рэ пе ты цыя не ка ра цей шая чым тры 
га дзі ны, а бы ва лі і на шмат даў жэй шыя. Ніх то не на ра каў. 
Ма лым над та ці ка ва, а перш за ўсё вя лі кі го нар пра ца ваць 
з на шмат ста рэй шы мі ка ле га мі. А і ста рэй шыя зу сім не са-
ро ме лі ся ма лод шых. Гэ тую вя лі кую ка ман ду саб ра ла і вя ла 
Эля Ча рэм ха — ды рэк тар ка Крын ска га до ма куль ту ры.

— Ім про ста хо чац ца па быць ра зам, — тлу ма чыць яна. 
— Няш мат тут та кіх іні цы я тыў.

Цэ лы спек такль рас пі са ны на дзве га дзі ны з ліш нім. 
Нех та з гле да чоў ска заў, што над та доў гі. У ак цё раў зу сім 
ін шае мер ка ван не на гэ ты конт. Ім уво гу ле не ха це ла ся 
сы хо дзіць са сцэ ны. Му зыч ная ка ме дыя ў пя ці ак тах. Спя-
ва лі гі ты ўсіх ча соў і доб ра смя я лі ся. Лю цы фер — Лю цы 
Юр ке віч — ад на з пра цаў ніц мяс цо ва га до ма куль ту ры, 
адзе ла ся ў чыр во ную кур т ку і шта ны з вась мі дзя ся тых га-
доў. Ро лю Кі тай ца на ка ні ку лах у Віф ле е ме, за хоп ле на га 
му зы кай «Джа сты на Бім б ра» па-май стэр ску адыг ра ла 
ар тыст ка ка ба рэ, а што дзень мед сяст ра Гра жы на Ба ра-

ноў ская. Спа да ры ня Гра жы на за хоп ле на пра ца ві тас цю 
ма ла дых ак цё раў, ся род якіх апы ну ла ся і яе дач ка Ка мі ля.

— На апош ніх рэ пе ты цы ях нех та за бы ваў ся яш чэ свай-
го тэк сту, — ка жа спа да ры ня Гра жы на, — але ўме юць 
ма бі лі за вац ца і прэм’ е ры пра хо дзяць ужо без па мы лак. 
Ве тэ ра ны ро ляў не за бы ва юц ца. Адзі ная праб ле ма ў пра-
цоў най ма біль нас ці. На та лія Гад леў ская ўжо ве дае, што на 
чар го вы спек такль шэф яе не ад пус ціць. У су вя зі з гэ тым 
ро лю Чор та прый дзец ца чы таць мне.

Яс лі бы лі дру гім пун к там гмін ных свят ка ван няў Бо-
жа га На ра джэн ня ў Крын ках. Па пя рэ дзі лі іх ка лісь тут 
тра ды цый ныя Гэ ро ды. Вя лі кі ка ра год анё лаў, чар тоў 
і па стуш коў пе рай шоў з Каў каз скай сі на го гі на га лоў ны 
пляц мя стэч ка. Іш лі з ка ля дой, Смер цю, Жы дам, яго гі та-
рай і Ка зой. А на са мым пе ра дзе вя лі кая, ру хо мая зор ка. 
У спек такль Гэ ро даў бы лі ўклю ча ны так ка та ліц кія, як 

і пра ва слаў ныя ка ляд кі, спя ва ныя пад жы доў скую гі та ру 
і сап раў д ная жы ві на, між ін шым, спа дар ства Да рож каў. 
А свя ты Мі ка лай вы цяг ваў цу кер кі з вя лі ка га мяш ка. Цу-
кер каў бы ло больш, чым саб ра ных на рын ку лю дзей, 
та му раз да ваў па не каль кі штук, пры тым за дар ма. Хто 
ха цеў, мог даць сім ва ліч ны грош на свя точ ныя цац кі, 
зроб ле ныя Эляй Ча рэм хай і дзяць мі на за нят ках у до ме 
куль ту ры. Гі там ца цач на га пры лаў ка ста ла пер ні ка вая хат-
ка з пер ні ка вым пло там аў тар ства крын чан кі спа да ры ні 
Яц ке віч.

Пас ля ўсіх вы ступ лен няў ад бы ла ся вя чэ ра для адзі-
но кіх. Ся род іх бы ло двух ка та ліц кіх ксян дзоў і адзін пра-
ва слаў ны. Да су поль на га ста ла се лі так са ма пра цаў ні кі 
Гмін най уп ра вы і стом ле ныя доў гім, нап ру жа ным днём 
ак цё ры.

vТэкст	і	фота Іа ан ны ЧА БАН

Ты дзень пе рад Раж джа ством
Эля Ча рэм ха 

пе рад спек так лем

Крын скія ка ляд ні кі
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01.01 — 07.01

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Вы дат ны час для ву чо бы і па да-
рож жаў. У ін тэр нэ це змо жаш зай мець шмат сяб-
роў скіх кан так таў — хтось ці з но вых зна ё мых ста-
не муд рым та ва ры шам і ду хоў ным на стаў ні кам. 
Мо жаш ад крыць для ся бе но вы на пра мак для 
паз нан ня. Лёг ка ўрэ гу лю еш усе пы тан ні на конт 
шлюб ных уза е ма ад но сін. Уда лы час для юры-
дыч на га афар м лен ня да моў ных ад но сін. На вы-
ход ныя дні зап ла нуй па ход па кра мах.
(21.04. — 21.05.) Больш уваж лі ва стаў ся да пы-
тан няў пра фі лак ты кі зда роўя і гі гі е ны. Ка лі ў ця-
бе хра ніч ныя зах вор ван ні, па ча ты на гэ тым тыд-
ні курс ля чэн ня да па мо жа знач на па леп шыць 
са ма ад чу ван не. Вы дат ны час для паз баў лен ня 
ад ста рых і не пат рэб ных рэ чаў. Пе ра бя ры і па-
сар туй свае ша фы і па лі цы. Гэ та па леп шыць са-
ма ад чу ван не і да дасць сіл і ап ты міз му.
(22.05. — 22.06.) Бліз ня там, якія скла да юц ца 
ў шлюб ных ад но сі нах, зор кі ра яць пе ра даць іні-
цы я ты ву ка ха на му ча ла ве ку. Бу дзе та ды цал кам 
кам фор т на. Лепш не ўсту пай у спрэч кі і выс вят-
лен ні ад но сін. Усе бя гу чыя праб ле мы вы ра шай 
ра цы я наль на, шля хам спа кой на га аб мер ка ван-
ня. На вы хад ных уз моц ніц ца твая сек су аль ная 
ак тыў насць і га тоў насць іс ці на ры зы коў ныя 
аван ту ры.
(23.06. — 23.07.) Шмат кло па таў па ха це і пра-
цы. Але ты з за хап лен нем ста неш зай мац ца на-
вя дзен нем па рад ку ва кол; ад гэ та га бу дзе за ле-
жаць твой фі зіч ны і псі ха ла гіч ны стан. Вы дат ны 
час для пра хо джан ня ме ды цын ска га аб с ле да-
ван ня на прад мет вы яў лен ня зах вор ван няў і іх 
сво е ча со ва га ля чэн ня. У вы хад ныя дні ад п раў-
ся на ся мей ныя ўра чы стас цi, юбі леі. Са мот ны 
Рак мо жа па зна ёміц ца  са сва ёй бу ду чай дру-
гой па ла він кай.
(24.07. — 23.08.) Іль вы на гэ тым тыд ні змо гуць 
най больш поў на рэ а лі за ваць ся бе ў твор час-
ці. Да стат ко ва воль на га ча су, каб пры свя ціць 
ся бе лю бі мым за нят кам. Вы дат ны час для ра-
ман тыч ных зна ём стваў і лю боў ных пры год. 
У ся мей ных Іль воў зно сі ны з дзець мі ста нуць 
ве лі зар най ра дас цю. У су бо ту або ня дзе лю мо-
жаш на быць хат нюю жы вё лу.
(24.08. — 23.09.) Час вар та пра вес ці ў хат нім 
ся мей ным ко ле ся род бліз кіх і род ных лю дзей. 
Зно сі ны на рэд касць гар ма ніч ныя і ка рыс ныя. 
Па раз маў ляй це са ста рэй шы мі род ны мі. Доб-
ры час для доб раў па рад ка ван ня до му. Куп ляй 
бы та вую тэх ні ку, ас вят ляль ныя пры бо ры. Вель-
мі пры ем ны кло пат аб дзе цях.
(24.09. — 23.10.) Час пра вя дзі ў вя сё лых па ез д-
ках і за ба вах. Ад цяг ні ся бе ад праб лем. Кан так-
туй з ці ка вы мі людзь мі. За хо чац ца та бе быць 
у кур се па дзей, якія ад бы ва юц ца ў ася род дзі. 
Вель мі ве ра год на, што ця бе зап ро сяць у ка рот-
кую па ез д ку. Су бо ту най лепш пра вес ці до ма, 
у сям’і.
(24.10. — 22.11.) Ты по вым Скар пі ё нам за хо чац-
ца вы ка ры стаць гэ ты час для ўрэ гу ля ван ня якіх-
не будзь прак тыч ных пы тан няў. Змо жаш знай с ці 
або за ра біць да дат ко ва ней кую су му гро шай, 
дзя ку ю чы якой ста не маг чы мым вы ра шэн не шэ-
ра гу праб лем. Доб ры час для тых, хто на ват пад 
свя та пра цуе, зай ма ец ца біз не сам. Вы дат ны пе-
ры яд для па ку пак для до му. На бы вай кам п’ ю тар 
ці ноў т бук у чац вер, пят ні цу або су бо ту.
(23.11. — 22.12.) Вы ка ры стай час для ўлас на-
га раз віц ця. Пас п ра буй ра заб рац ца ў са бе і вы-
ра шыць, што пат ра бу ец ца та бе для да сяг нен ня 
пос пе ху ў жыц ці. За раз уні каль ны мо мант, ка лі 
змо жаш лепш зра зу мець ся бе і свае маг чы мас-
ці і ад ра зу ж зап ла на ваць тыя мэ ты, якіх трэ ба 
да маг чы ся ў пер шую чар гу. Зда бу дзеш боль-
шую сту пень са ма стой нас ці, сва бо ды дзе ян-
няў і вы ба ру. Вар та су стрэц ца з сяб ра мі, да ве-
да еш ся пра штось ці вель мі важ нае і ка рыс нае
(23.12. — 20.01.) Ты дзень асаб лі вы. Ад к ры юц-
ца ней кія сак рэ ты. Ка лі ця бе хва лю юць ней кія 
дзіў ныя і цяж ка выт лу ма чаль ныя па дзеі, раз бя-
рэш ся ў сут нас ці та го, што ад бы ва ец ца, пры-
ад чы ніш зас ло ну та ям ні цы. Спры яль ны пе ры яд 
для за нят каў ду хоў ны мі прак ты ка мі, вы ву чэн ня 
лі та ра ту ры па псі ха ло гіі, роз ду маў.
(21.01. — 19.02.) Не абы дзеш ся без сяб роў 
і пап леч ні каў. Тым, хто не аб ця жа ра ны ся мей-
ны мі кло па та мі, зор кі ра яць увесь воль ны час 
пры свя ціць зно сі нам з сяб ра мі ў клу бах, на тан-
ца валь ных пля цоў ках, у ка фэ і рэ ста ра нах. Ка лі 
ты не вель мі га ман кі, пас п ра буй кам пен са ваць 
не да хоп зно сін у ін тэр нэ це. Зна ём ства з вір ту-
аль ным су раз моў цам мо жа пе ра рас ці ў моц-
нае сяб роў ства. У тваё жыц цё мо жа вяр нуц ца 
ча ла век, з якім ты пад трым лі ваў лю боў ныя і ін-
тым ныя зно сі ны; ва ша гі сто рыя яш чэ не скон ча-
на і ў яе мо жа быць пра цяг.
(20.02. — 21.03.) Здо ле еш да маг чы ся шмат ча-
го з та го, да ча го ім к нуў ся ўвесь час. Мо жаш раз-
ліч ваць на да па мо гу ўплы во вых лю дзей. Бу дзеш 
па во дзіць ся бе больш ак тыў на і мэ та на кі ра ва на. 
У дру гой па ло ве тыд ня ўда ча бу дзе спа да рож ні-
чаць лі та раль на ва ўсім, лёг ка бу дуць рэ а лі зоў-
вац ца даў нія ма ры. Вы пад ко выя трап ныя су стрэ-
чы. Ку пі ла та рэй ны бі лет, які бу дзе ра зыг ры вац-
ца ў су бо ту або ня дзе лю: фар ту на і тут мо жа 
та бе ўсміх нуц ца!

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

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

1. ву гал, які ўтва ра ец ца за да дзе ным нап-
рам кам ру ху і нап рам кам на поў нач = 20 _ 
19 _ 14 _ 9 _ 3 _ 2 _;

2. свет лая част ка су так = 4 _ 5 _ 6 _ 7 _ 8 _;
3. аста так спі ла ва на га дрэ ва, які астаў-

ся ў зям лі = 15 _ 16 _ 17 _ 18 _;
4. гра зе-ка мен ны гор ны па ток, які ўтва ра ец ца ў вы ні ку ліў няў або та ян ня сне гу = 1 _ 23 _ 21 _ 22 _;

5. ры ба ся мей ства кар па вых (Le u cis cus 
le u cis cus), якая во дзіц ца ў... буй ным го ра-
дзе на за ха дзе Лі пец кай гу бер ні Ра сіі = 10 
_ 13 _ 12 _ 11 _.                                        (ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 50 ну ма ра
Бры га да, на стой ка, Лон дан, ды дак ты ка, 

Ру бенс, ца на, Пра га, цырк, ва ку ум.
Ра шэн не: Га лод най кур цы про са на 

дум цы.

На ра кан нем 
рэ ча іс нас ці 
не зме нім

Хто як хто, але па э ты то перш за ўсё 
гу ма ні сты. Па-мой му ў па э таў на пер шым 
мес цы з’яў ля ец ца ча ла век, яго пры род-
насць і ўсё, што з ім звя за на: ро зум 
і без ра зум насць, эмо цыі і бе зэ ма цы я наль-
насць, свя до масць, ка хан не, эм па тыя і ня-
на вісць і г.д. По тым па э та ўраж вае пры ро-
да і ак ру жа ю чая ча ла ве ка рэ ча іс насць.

„Верш ёсць цу дам” — лі чыць Ярас лаў 
Мі ка ла еў скі, і я з ім згод ны. А ці пуб лі цы-
сты ка, за пі са ная ў вер ша ва най фор ме 
з’яў ля ец ца цу дам ? — гля дзі „Юбі леі” Юр-
кі Буй ню ка ў „Ні ве” ад 13 лі ста па да г.г.

Каб верш быў цу дам, то перш за ўсё 
му сіць быць вер шам, а не бал бат нёй. 
Праў да, у гі сто рыі лі та ра ту ры быў пе-
ры яд, ба дай што ў двац ца тых га дах ХХ 
ста год дзя, які на зы ваў ся „да да ізм”. Па-
э ты збун та ва лі ся і ска за лі, што фор ма 
вер ша — не аб ме жа ва ная, што вер шам 
мо жа быць на ват:

Да да да да да да...
І я гэ та ра зу мею, але каб пі саць, ма ла 

пі саць, про ста на ра каць, што:

У куль це дзёр з кіх стар цаў
У смяр дзю чых наф та лі нам пін жа ках 
Эт на фі ло ла гаў
Ра цы я не раў
Бел са та ма нья каў
Ра дзі май псеў да куль ту ры
Ня ма мес ца для ма ла дых — то я не 

ра зу мею.
Што Ю. Буй нюк, як ма ла ды „па эт”, хо-

ча за няць мес ца „Дзе вя но ста га до вых” 
ці „Пя ці дзе ся ці га до вых” юбі ля раў, але 
ў чым? У лі та ра ту ры? Ці на ней кай па са-
дзе? Ну, про ста не ве даю. Перш за ўсё 
трэ ба пі саць вер шы (!), каб быць хоць 
лі та ра та рам.

А што „стар цы”, а пры тым „дзёр з кія”, 
то про ста ра дасць і ні пры чым тут „смяр-
дзю чыя наф та лі нам пін жа кі”.

Тое, што ста ры кі зай ма юць пра сто-
ру ма ла дым, то так ужо ёсць на гэ тым 
све це. І так ужо ёсць, што ка лі ма ла ды 
збун ту ец ца, то ста рык во ляй ня во ляй 
усту піць мес ца ма ла до му. А ці Ю. Буй нюк 
сар га ні за ваў ней кую дэ ман ст ра цыю про-
ціў ста ры кам? Ані „Ні ва”, ані „Ча со піс”, 
тым бо лей тэ ле ба чан не пра гэ та не га во-
раць. На ра кан нем рэ ча іс нас ці не зме нім.

А так пры на го дзе юбі ле яў, то „Ні ве” 
так са ма мі ну ла шэс ць дзя сят га доў, і ня-
хай бу дуць на ступ ныя юбі леі.

Рэ дак цыі з гэ тай на го ды шлю сар дэч-
ныя він ша ван ні. Жа даю Вам доб ра га зда-
роўя, ці ка вых тэк стаў, мно га чы та чоў.

vМі хась КУП ТЭЛЬ

Коль кі ра зоў мож на ма ніць?
Ужо мі ну лі тры га ды як я да ма га ю ся ў Праў лен ні па вя то вых да рог (ППД) у Гай-

наў цы, каб па а ба пал па вя то вай да ро гі, якая бя жыць це раз вё ску Но вае Ляў ко ва 
На раў чан скай гмі ны ссек лі су хія дрэ вы. Вы ка ры стаў у гэ тай спра ве амаль усе маг-
чы мыя срод кі, між ін шым га ва рыў пад час се сій Гмін най ра ды (я рад ны і сол тыс Но-
ва га Ляў ко ва), на якія двой чы пры яз джа ла кі раў ніч ка ППД і да ва ла абя цан ні, войт 
На раў чан скай гмі ны вы сы лаў пісь мы, я тэ ле фа на ваў у ППД, два ра зы быў у гэ тай 
спра ве ў ста ра сты Гай наў ска га па ве та, яко му пад па рад ка ва на ППД. Ста ра ста пры 
мне тэ ле фа на ваў да кі раў ніч кі Кры сты ны Міш чук у ма ёй спра ве. Але, як ві даць, ру-
ка ру ку мые.

І, як да гэ туль, ні чо га не ат рым лі ва ец ца, ні адзін крок на пе рад. Па ру ра зоў я пі саў 
у „Ні ву”. У апош нім до пі се пад за га лоў кам „Су хія дрэ вы” („Ні ва” № 14 ад 3 кра са ві ка 
2016 го да) я пі саў: „(...) Кі раў ніч ка ППД да гэ туль толь кі пі ша ды пі ша, а як жа, ад ка-
зы то праз ме сяц, то праз два, з якіх ні чо га не ат рым лі ва ец ца, ня ма ні я ка га зру ху. 
За ці каў ле ных во дзіць — як ка жуць — за нос. Вось ча сы на ста лі”.

А за раз пра цы тую апош ні пісь мо вы ад каз за гад чы цы ППД у Гай наў цы з да тай 
28 каст рыч ні ка 2016 го да: „W od po wie dzi na pis mo (...) Za rząd Dróg Po wia to wych 
w Haj nów ce up rzej mie in for mu je, że ww. drze wa zos ta ły sprze da ne w auk c ji przep ro-
wa dzo nej w dniu 27. 09. 2016 r. z wyz na czo nym ter mi nem za koń cze nia prac do dnia 
21.12.2016 r.”.

Та кі ад каз кі раў ніч ка ППД выс ла ла вой ту На раў чан скай гмі ны, Па вя то ва му ста-
ро ству ў Гай наў цы і мне. І ду ма е це, што спра ве ка нец? Ні чо га па доб на га. Тэр мін 
вы сеч кі мі нуў. Пі шу я гэ ты до піс 23 снеж ня 2016 го да. Зна чыць і ў гэ ты раз ат ры маў-
ся зман лі вы ад каз. Су хія дрэ вы пры ву лі цы ў Но вым Ляў ко ве як ста я лі, так і ста яць. 
Як вя до ма, дрэ вы па мі ра юць сто я чы. У Но вым Ляў ко ве шмат лі кія дрэ вы за сох лі, 
але па вя то вы гас па дар да рог ін жы нер Кры сты на Міш чук, па ўсім ві даць, зра біць 
з імі па ра дак не ў змо зе. 28 снеж ня 2016 го да бу дзе се сія Гмін най ра ды ў На раў цы 
і я зноў ска жу пра су хія дрэ вы ў ма ёй род най вёс цы і войт паш ле чар го вае пісь мо 
ў гай наў скае ППД. Бу дзе гэ та ўжо чац вёр ты год май го як рад на га ча кан ня за вяр-
шэн ня зда ва ла ся б вель мі про стай спра вы. Не скры ваю, што мне па гэ тай пры чы не 
прык ра і ад чу ваю го рыч на ду шы. У Но вым 2017 го дзе кі раў ніч цы ППД жа даю боль-
шай апе ра тыў нас ці і леп шых пос пе хаў на пра цы.

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Глыбокая 
студня
У глыбокай студні халодна вадзіца.
У вачах любімых можна утапіцца.
Зачарпну вадзіцы і нап’юся ўволю.
У вачах каханых аднайду патолю.

Дай мне сваю руку, дай мне свае вочы.
Кахаць цябе буду у дзянькі і ночы!
Кахаць цябе буду, ніяк не стамлюся.
Разам з галавою ў шчасце акунуся!

Пад зямлёй крыніца студню напаўняе.
Моцна, шчырым сэрцам мы сябе кахаем.
І так год за годам у студні не ўбывае,
Бо любоў-вадзіца з нетраў выплывае.

Палічым дзясяткі шчаслівых гадочкаў.
Юбілеі справяць нам сыны і дочкі.
І падкажам ўнукам, каб студні глыбокай
Пільнавалі чыстай, як зрэнкі ў воку.

Прыпеў:

Глыбокая студня 
– чыстае каханне.

Хто кахае моцна, разам 
побач стане.

Глыбокая студня 
бліскае вадою.

Блішчаць вочы шчасцем 
у мяне з табою.

Спявае гурт „Вясна”  
з Беластока

Словы Міры Лукшы
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У па ле скай глы бін цы (67)Б
а гац це? Што гэ та та кое? — Га-
ля і Мі хай ла Мар ты ню кі, ма юць 
га то вы ад каз: — Ба гац це, — ка-
жуць — гэ та та ды, ка лі поў ная 
ха та ўну каў, гас цей, сва я коў. 

Ка лі слу жыць зда роўе і ёсць ах во та пра-
ца ваць. Ка лі не трэ ба дры жаць за жыц цё 
род ных, што на вай не...
Праў да, у апош нія га ды, па ле ская глы бін-
ка ўзба га ці ла ся, дзя ку ю чы не ле галь най 
зда бы чы бур ш ты ну. У Вэт лах бур ш тын 
ве да лі ад заў сё ды. Со неч ны ка мень тут 
не на ві на і не сен са цыя. Яш чэ ад нос на 
ня даў на лю дзі ка ры ста лі ся ім як лу чы най 
ды пад паль ва лі дро вы ў печ цы. І сён ня, 
ка лі па су сед ніх ра ё нах ус пых ну ла бур-
ш ты на вая га рач ка і з дня на дзень на ра-
джа лі ся но выя до ла ра выя мі лья не ры, 
у Вэт лах га ва ры лі пра гэ та з край няй 
не ах во тай. Пры та кіх каш тоў нас цях як 
па чуц цё бяс печ нас ці не ча ка ныя мі льё ны 
яві лі ся чар тоў скай ін т ры гай. Тут да лей 
ве ры лі ў сум лен ную пра цу, ся мей ную 
пад трым ку і Бо га.
Мі хай ла, га на рыц ца што на ву чыў сы ноў 
звы чай най жы цё вай кар пат лі вас ці.
— Хлоп цы ўме юць зра біць кож ную вя ско-
вую ра бо ту, — ад зна чае баць ка, — уме-
юць араць ка нём, ка сіць уруч ную тра ву 
і збож жа, уме юць па кар міць жы вё лу, за-
га то віць і па ру баць дро вы...
У час, ка лі я на ве да ла Мар ты ню коў, трох 
ка ва ле раў вы седж ва ла ля кам п’ ю та ра. 
Най ма лод шы Ва ло дзік, яш чэ даш коль-
нік, пры сеў на ка на пе з кніж кай у ру ках. 
Яш чэ ін шы хло пец да па ма гаў ма ці на 
кух ні, якая рых та ва ла па ча сту нак. У люд-
най ся мей цы не ад чу ва ла ся на тоў пу. 
Кож ны ве даў сваё мес ца. Ніх то так са ма 
не ас ме ліў ся ўвай с ці ў сло ва баць ку, які 
цёп ла і з па чуц цём гу ма ру ця гам трох га-
дзін сам адзін рас па вя даў пра ся мей ку. 
Тэм пе ра мент муж чын ска га по лу быў пад 
поў ным кан т ро лем. Тым больш ура зі ла 
звест ка пра ся мей ную страсць. Мар ты-
ню кі на ват прыд ба лі сваю пры ват ную 
спар то вую пля цоў ку, каб у воль ны час 
па гу ляць у мяч.
— У нас заў зя тыя фа на ты фут бо ла, 
— ка жа з го на рам Мі хай ла.

* * *
Чым больш паз на ва ла я страс ці і здоль-
нас ці муж чын ска га по лу, тым больш 
за хап ля ла ся спа да ры няй Га ляй. Жан-
чы на ні ад ным сло вам не на мяк ну ла на 
стом ле насць. На ад ва рот, яна стру ме ні ла 
жыц ця ра дас най энер гі яй, ма ця рын скай 
ра дас цю. Яе вет лі васць, сар дэч насць 
і гас цін насць бы лі на столь кі шчы ры мі, 
што аж но пры во дзі лі ў за кла по ча насць. 
Га ля на ра дзі ла адзі нац цаць хлап цоў на 
пра ця гу 24 га доў, ро ды ад бы ва лі ся праз 
год, паў та ра го да, ча сам два га ды... Най-
боль шы пе ра пы нак, бо аж но ча ты ры га-
ды, бы ло па між Ба ры сам і Саш кам...
— А што вы ра бі лі, ка лі яны па чы на лі пла-
каць уна чы?
— Ну што ра бі ла? — здзіў ля ец ца Га ля. 
— Я ж ма ма. Я ве да ла, што трэ ба ра біць. 
Ну, ад на му да ла піць, дру го му ес ці, а трэ-
ця га пры ту лі ла і спаць пак ла ла.
Ка лі пад рас лі ста рэй шыя хлоп цы, усё 
ста ла прас цей. Яны пе рай ма лі яе за да-
чы, нянь чы лі ма лод шых, пе ра ві ва лі, мы лі 
пя лён кі, на сі лі на ру ках...
— Спача т ку я са ма спя ва ла ка лы хан кі 
і апа вя да ла каз кі, аж но яны пас нуць. 
А за раз зай ду да іх у па кой, а там ціш, як 
мак па се я лі. Пры ста ну і слу хаю, як ста-
рэй шыя хлоп цы ра сказ ва юць мае каз кі 
ма лод шым....
Што дзён ны бу дзень Га лі па чы на ец ца 
ў сем ра ні цы. Яна рых туе для ўсіх сня да-
нак, вып раў ляе Ан д рэя, Мі ко лу, Ба ры са 
і Саш ку ў шко лу, ста рэй шыя хлоп цы 
і баць ка ідуць да ней кай хат няй або па ля-
вой ра бо ты, а яна рых туе абед, а пас ля 
вя чэ ру. Ад на ча со ва пры бі рае ў ха це, 
мые воп рат ку і пас цель, бя жыць пра-
па лоць ага род, даг ля дае ку рэй і гу сей, 
ня се ва ду для ка ня, аг ля дае тэ ле се ры ял, 
бя жыць па гля дзець са мот ную су сед ку 
ба бу Ма шу. На ру ках най ма лод шы Ва ло-
дзік, які бе зу пын на ўсмі ха ец ца і хо ча ва 
ўсім да па ма гаць.
— На шы хлоп цы ўме юць жа но чыя ра бо-
ты, — ка жа Га ля. — Вось, наш Юра — 
нез вы чай ны ку хар. Ён вы чы тае пра ўсе 
но выя стра вы, пя чэ тар ты, уся кія пі ра гі. 

Ін шыя пры бі ра юць у ха це, змы ва юць па-
су ду. На ват у лес па гры бы і чар ні цы ўсе 
ра зам хо дзім....
— Збі ра е це на про даж?
— У ас ноў ным для ся бе, на ва рэн не 
і кам по ты. У нас та кая ся мей ка, што не 
лю біць ес ці гры боў, дык мы збі ра ем, каб 
бы ло што даць для га рад скіх ро дзі чаў.
— А якія ў вас улю бё ныя стра вы?
— Буль ба і ўсё з буль бы, — смя ец ца Га-
ля, — асаб лі ва дра ні кі са смя та най.

* * *
За час, ка лі мы раз маў ля лі з Мі хай лам, 
Га ля пад рых та ва ла па ча сту нак. На ста ле 
з’я ві лі ся буль бя ныя дра ні кі, са лат з жоў-
тых і ру жо вых па мі до раў з цы буль кай 
і рап са вым але ем, ук ра ін скі боршч, сма-
жа ныя кат ле ты, буль ба са шквар ка мі, 
бе лы хлеб, смя та на, кам пот з чар ніц. 
Упер шы ню я пас п ра ба ва ла ўкра ін скі 
боршч, зга та ва ны на па ле скі ка пыл, 
то-бок, за мест мя са тут да ба ві лі ры бу, 
спе цы яль на су ша ную ў печ цы. Яна не па-
кі дае ха рак тэр на га па ху, а толь кі па паў-
няе стра ву да лі кат ны мі шмат ка мі мя са 
і лёг кім тлуш чам, які смач на спа лу ча ец ца 
з гу стой, прык ва ша най смя тан кай і чор-
ным пер чы кам.

Вя до ма, за ста лом Мар ты ню коў не маг ло 
абыс ці ся без пры го жых слоў прып рош-
ван ня і то стаў. Мі хай ла па ча ста ваў мя не 
вя сель най са ма гон кай, якую па лі ваў 
з ім б ры ка. Го на рам па ле ска га гас па да ра 
з’яў ля ец ца не толь кі тры маць аў та ры тэт 
і па ра дак у сям’і. Кож ны му жык аба вя-
за ны прыд баць на пат рэ бы гас цей і сва-
я коў са ма гон ку. Най лепш улас най вы-
твор час ці. Хоць гэ ты за ня так дзяр жа вай 
за ба ро не ны, але ён аб ня ты сак рэ там 
па лі шы не ля.
— Кож ны гэ та ра зу мее, — ад зна чае Мі-
хай ла.
Доб ра су сед ская са лі дар насць і ра зу мен-
не гэ та яш чэ адзін спо саб на леп шую 
якасць жыц ця. Мі хай ла — ча ла век ад да-
ны гра ма дзе. Ён — цар коў ны ста ра ста.
— Я ад па чат ку пры цар к ве, — ка жа.
У Вэт лах трыц цаць га доў не бы ло цар к-
вы. Каб ас вя ціць «па ску», лю дзі пра дзі ра-
лі ся праз ба ло ты двац цаць кі ла мет раў, 
у Вя лі кую Глу шу. Або еха лі у су сед ні 
ра ён, аж но ў Ма не ві чы. Да ро га зай ма ла 
цэ лы дзень. Та му ра зам з не за леж нас цю 
ад ра зу ста лі бу да ваць цар к ву. Спа чат ку 
яна пры на ле жа ла Кі еў ска му пат ры яр ха-
ту. У кан цы гра ма да вы ра шы ла пе рай с ці 
да Ма скоў ска га пат ры яр ха ту.

— Мы не раз ліч ва лі на гра шо вую да па мо-
гу, усё ра бі лі сва і мі ру ка мі, ка ля да ва лі на 
пат рэ бы цар к вы, — ад зна чае Мар ты нюк.
Ад ной з най больш наб ры ня лых праб лем 
цар к вы на Па лес сі з’яў ля ец ца не да хоп 
за ан га жа ва ных свя та роў. Быц цам тут 
зна хо дзі лі ся штраф ныя па ра фіі. Боль-
шасць ба цюш каў на кі ра ван не ў та кія 
па ра фіі як Не вір ці Вэт лы ўспры мае як 
ссыл ку. Пры лю бой на го дзе яны з’яз джа-
юць у глыб Ук ра і ны.
— Доў гі час нам не шан ца ва ла з ба-
цюш ка мі, — ка жа Мі хай ла, — та му, ка лі 
ўрэш це прыс ла лі доб ра га свяш чэн ні ка 
з Ма скоў ска га пат ры яр ха ту, лю дзі пры мі-
ры лі ся са зме най. Усё ад бы ло ся ў мі ры. 
Тыя, што ха дзі лі ра ней, хо дзяць па сён-
няш ні дзень на ба га служ бы.
Праў да, ча сам ба ліць, ка лі пап ра ка юць 
у не да хо пе пат ры я тыз му:
— Мы ра шы лі не бег чы пе рад па ча так 
по ез да, не апя рэдж ваць та го, што на ка-
на ва на, — ка жа.

* * *
Пы таю ў Га лі і Мі хай ла ці ма раць пра пен-
сію і ад па чы нак.
— Як жа нам ад па чы ваць, — здзіў ля ец ца 
Га ля. — У нас та кая ха та, што заў сё ды 
бы ло мно га лю дзей. Ця пер дзе ці, пас ля 
бу дуць уну кі, дасць Бог да ча ка ем яш чэ 
праў ну каў. Дык ня ма ж ча су ад па чы ваць. 
Увесь час трэ ба ду маць, каб быў па ра-
дак, да ста так і зго да ў ха це. Каб ро дзі чы 
не аб мі на лі два ра...
Ка лі жа ні лі ся не пла на ва лі та кой вя лі кай 
сям’і. Сён ня над звы чай удзяч ны Бо гу 
за згод ную сям’ю, за кож ны пра жы ты 
дзень. Што най важ ней шае для іх у жыц-
ці?
— Зда роў’е і мір, — ка жуць згод на. 
— Усё ін шае мож на прыд баць.
Га ля і Мі хай ла Мар ты ню кі дзе ляць страх 
і го ра з цэ лай кра і най. Двух ста рэй шых 
сы ноў слу жыць па кан т рак це ў ар міі. 
Спа чат ку апы ну лі ся пад Да нец кам, яш чэ 
ў са ка ві ку 2014 го да, пе рад па чат кам вай-
ны. Па е ха лі на фронт тай ком, не ска за лі 
баць кам. Та ды кож ную ноч дры жа лі за іх 
жыц цё, ба я лі ся, што пры ня се на ступ ны 
дзень.
За раз іх най боль шая ма ра — каб скон-
чы ла ся вай на. Усё ін шае менш істот нае. 
Ся мей ка не спа дзя ец ца на да па мо гу 
дзяр жаў ных ін сты ту цый, на гра шо выя 
кам пен са цыі і прэ міі.
— У нас вя лі кая сям’я і, — ка жа Мі хай ла, 
— яны нас не па кі нуць у бя дзе.

(пра цяг бу дзе)
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