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ІІ Гайнаўскі марш памяці вык
лятых жаўнераў хочуць 26 лю
тага арганізаваць у Гайнаўцы 
мясцовая «Нацыянальная Гай
наўка» і «ONR» з Беластока. 
Гайнаўская гарадская радная 
Эва Рыгаровіч напісала адкры
ты ліст да бургамістра Гайнаў
кі, у якім заклікае граданачаль
ніка не даваць згоды на марш 
па прычыне намеру правядзен
ня яго, між іншым, каля Свята
Троіцкага сабора ў Гайнаўцы 
і ў час, калі праваслаўныя 
вернікі ў Нядзелю прабачэння 
правінаў маюць там маліцца 
падчас спецыяльнай вячэрняй 
багаслужбы перад Вялікім по
стам і прасіць адзін у другога 
прабачэння. Радная Рыгаровіч 
лічыць, што час правядзення 
маршу і яго траса з’яўляюцца 
правакацыяй у адносінах да 
жыхароў горада. З дапамогай 
гайнавян сабрала яна пад ад
крытым лістом подпісы больш 
за 600 гараджан.

— Да напісання гэтага ліста спрычыні
ліся выказванні многіх гайнавян, якія тэле
фанавалі мне і гаварылі мне асабіста, што 
сёлета траса маршу ў гонар выклятых жаў
нераў будзе праходзіць якраз каля Свята
Троіцкага сабора і ў час, калі мы будзем 
там маліцца і прасіць прабачэння правінаў 
адзін у аднаго. Жыхары нашага горада 
праваслаўнага і каталіцкага веравызнан
няў заклікалі выступіць супраць такога 
маршу, а пад адкрытым лістом падпісала
ся больш за 600 чалавек, якія падзяляюць 
погляд, што марш 26 лютага ва ўзгаданым 
мною часе і каля нашага сабора гэта 
правакацыя ў адносінах да праваслаўных 
і астатніх жыхароў нашага горада. Мы 
заклікаем бургамістра Гайнаўкі, каб не 
даваў згоды на гэты марш. Узвялічванне 
падчас мінулагодняга маршу капітана Ра
муальда Райса «Бурага», адказнага за 
смерць жыхароў нашага рэгіёна, многімі 
асобамі было прынята вельмі адмоўна. 
Мы не выступаем супраць усіх выклятых 
жаўнераў і дня іх памяці, але непатрэбны 
нам канфлікт зза трасы і часу правядзен
ня маршу. Супраць арганізавання маршу 
па згаданай трасе выказаліся, між іншым, 
праваслаўня святары і пробашчы каталіц
кіх гайнаўскіх прыходаў. Мы спадзяемся, 
што бургамістр не згодзіцца на марш і ён 
не адбудзецца, — сказала 16 лютага рад
ная Эва Рыгаровіч.

Радныя Клуба радных «Самаўрадавае 
паразуменне Гайнаўская зямля» яшчэ ра
ней падалі да старшыні Рады горада Гай
наўкі Якуба Астапчука праект пастановы 
з адмоўным становішчам Рады горада 
ў справе намеру арганізаваць 26 лютага ІІ 
Гайнаўскі марш выклятых жаўнераў, у вя
чэрнім часе і па раней намечанай трасе 
і запрапанавалі скліканне ў экстранным 
парадку пасяджэння Рады горада ў гэтай 
справе.

На нечарговую ХХVІ сесію Рады гора
да Гайнаўкі 17 лютага апрача гарадскіх 
радных прыбылі прадстаўнікі шматлікіх 
масмедыяў, паколькі марш у гонар выкля
тых жаўнераў выклікае эмоцыі не толькі 
ў Гайнаўцы, але і іншых мясцовасцях 
Падляшскага ваяводства. Парадак пася
джэння Рады быў прыняты 19 раднымі, 
пры адным голасе супраціву, а адзін 
радны не прыняў удзелу ў сесіі. Эва Ры
гаровіч з Клуба радных «Самаўрадавае 
паразуменне Гайнаўская зямля» зачыта

ла свой адкрыты ліст бургамістру Гайнаў
кі супраць правядзення маршу ў гонар 
выклятых жаўнераў па трасе і ў часе, які 
запрапанавалі яго арганізатары і тлума
чыла, што супраць арганізавання такога 
маршу выказваюцца праваслаўныя і ка
таліцкія жыхары Гайнаўкі, якія хочуць 
жыць у спакоі і згодзе. Падчас дыскусіі 
выказваліся гарадскія радныя выбраныя 
са спіска Выбарчага камітэта «Права 
і справядлівасць» Караль Няцецкі і Пётр 
Мірончук, якія заявілі, што падтрымаюць 
праект становішча Рады супраць маршу. 
Караль Няцецкі гаварыў, што многія яго 
выбаршчыкі гэта праваслаўныя асобы, 
з якіх многа падчас маршу будзе маліц
ца ў саборы і калі б ён падтрымаў марш 
з загадзя прапанаванымі трасай і часам, 
то не мог бы, як католік, глянуць у вочы 
праваслаўным. Пётр Мірончук зачытаў 
ліст, які напісаў разам са сваімі выбарш
чыкамі і ў ім, між іншым, звярнуў увагу, 
што вельмі мала трэба, каб выклікаць 
неспакой у маршы, які меў бы праходзіць 
каля сабора. Выбраны са спіска Выбар
чага камітэта «Права і справядлівасць» 
Багуслаў Лабэндзкі, суарганізатар мі
нулагодняга Гайнаўскага маршу ў гонар 
выклятых жаўнераў, быў адзіным радным, 
які заступіўся за планам сёлетняга маршу 
ў гонар выклятых жаўнераў. Заявіў ён, 
што незалежна ад становішча Рады гора
да Гайнаўкі марш памяці выклятых жаўне
раў будзе арганізаваны ў Гайнаўцы ў гэ
тым і наступных гадах. Радны Лабэндзкі 
гаварыў, што марш будзе мірным, а яго 
ўдзельнікі не будуць заходзіць у сабор, 
калі там будуць маліцца праваслаўныя 
вернікі. Аднак некаторыя радныя ставілі 
пытанне, як можна цяпер гарантаваць, 
што марш будзе мірным, што яго ўдзель
нікі не ўвойдуць у сабор падчас багаслуж
бы і не будуць голасна паводзіць сябе, 
праходзячы каля сабора? Раней паявіла
ся яшчэ пытанне, ці ўдзельнікі маршу не 
будуць паліць факелаў пасля змроку, калі 

затрымаюцца непадалёк ад сабора, дзе 
мае закончыцца марш?

Радны Багуслаў Лабэндзкі прачытаў 
выказванне біскупасеніёра Антонія Ды
дыча, які раней кіраваў Драгічынскай 
дыяцэзіяй, да якой належаць каталіцкія 
парафіі ў Гайнаўцы, як голас аўтарытэт
най асобы. Біскуп станоўча выказваецца 
наконт трасы і часу ІІ Гайнаўскага маршу 
памяці выклятых жаўнераў, гаворачы, што 
ўдзельнікі маршу могуць ісці каля царквы, 
а праваслаўныя вернікі ў гэтым часе маліц
ца. Радная Марыя Шліфарская гаварыла, 
што марш у запрапанаванай форме можа 
выклікаць непатрэбныя эмоцыі і супярэчлі
васці паміж жыхарамі Гайнаўкі.

— Мы дагэтуль жылі ў Гайнаўцы 
ў згодзе, а арганізатары маршу хочуць 
пасварыць наша грамадства. Мы ўмеем 
шанаваць герояў і можам гэта зрабіць 
молячыся ў касцёле і царкве, — сказала 
радная ад Клуба радных «Самаўрадавае 
паразуменне Гайнаўская зямля» Марыя 
Шліфарская.

— Словы біскупа Антонія Дыдыча 
паразілі праваслаўных жыхароў Гайнаўкі, 
якія лічылі яго сваім прыяцелем... Белару
ская меншасць адчувае пагрозу ад мар
шу, — гаварыла радная Эва Рыгаровіч 
і разам з раднай Марыяй Шліфарскай 
заклікалі не праводзіць марш у гонар 
выклятых жаўнераў каля сабора, калі пра
васлаўныя вернікі будуць там маліцца на
пярэдадні Вялікага посту, калі патрэбнае 
суцішэнне эмоцый.

У пастанове з адмоўным становішчам 
Рады горада Гайнаўкі ў справе намеру ар
ганізаваць 26 лютага ІІ Гайнаўскі марш вык
лятых жаўнераў напісана, што Рада горада 
Гайнаўка выяўляе рашучы супраціў у спра
ве публічнага сходу, арганізаванага з наго
ды Нацыянальнага дня выклятых жаўнераў 
у выглядзе маршу па трасе ад Касцёла 
Узвышшэння Святога Крыжа і па вуліцах 
3га Мая, Стэфана Баторыя, айца Антонія 
Дзевятоўскага (каля СвятаТроіцкага сабо

ра), Тамары Саланевіч (каля Гайнаўскага 
дома культуры, дзе шэсце мае закончыц
ца)... Пастанова была прынята 19 радны
мі, ніхто не стрымаўся ад голасу, толькі 
радны Багуслаў Лабэндзкі быў супраць. 
Падчас пасяджэння Рады горада не вы
ступаў бургамістр Ежы Сірак, які пасля 
заканчэння сесіі сказаў журналістам, якое 
будзе яго становішча ў справе прапановы 
правядзення маршу 26 лютага ў Гайнаўцы 
па намечанай трасе.

— Я, як бургамістр Гайнаўкі, не пагаджа
юся на такі час і на такую трасу маршу і та
му адмоўлюся даць згоду на правядзенне 
маршу. Несумненна я прыму такое рашэн
не, бо хочуць гэтага праваслаўныя і ката
ліцкія жыхары нашага горада, якія звярта
ліся да мяне з просьбай забараніць пра
водзіць марш у гонар выклятых жаўнераў 
у запрапанаванай форме. Гэта таксама 
выразна відаць у становішчы Рады горада 
і ў яе выразнай сённяшняй падтрымцы га
радскімі раднымі. У панядзелак раніцай, 
калі я буду ў бальніцы, мой намеснік 
Андрэй Скепка падпіша такое рашэнне 
ад майго імя, — заявіў пасля заканчэння 
нечарговай сесіі Рады бургамістр Ежы 
Сірак. — Сваё адмоўнае рашэнне наконт 
правядзення маршу я абгрунтоўваю небяс
пекай за здароўе і жыццё нашых жыхароў 
падчас маршу. Мае працаўнікі спаткаліся 
з Давідам Палешукам, які звярнуўся да 
нас з заявай даць згоду на правядзенне 
маршу, і прапанавалі яму арганізаваць 
марш у суботу, 25 лютага або ў нядзелю, 
26 лютага, але па іншай трасе, зпад скры
жавання з кругавой развязкай імя Яна 
Паўла ІІ, па вуліцы 3га Мая, у наваколле 
магазіна «Бядронка» (прыблізна па гэтай 
трасе ішоў мінулагодні марш у гонар вык
лятых жаўнераў, — А. М.), але ён ад кам
прамісных прапаноў адмовіўся. Я сам не 
магу вызначыць іншую трасу і час маршу, 
чым яго арганізатар. Ад маёй адмовы даць 
згоду на правядзенне маршу можа ён апе
ляваць да Акруговага суда ў Беластоку, які 
ў хуткім часе павінен прыняць пастанову 
ў справе маршу.

Яшчэ перад нечарговым пасяджэннем 
Рады горада Гайнаўкі Давід Палешук зая
віў, што марш у гонар выклятых жаўнераў 
будзе праведзены ў раней запланаваным 
часе і па запланаванай трасе, незалежна 
ад перашкод. Пасля ХХVІ сесіі Рады го
рада Гайнаўкі на фейсбуку «Нацыяналь
най Гайнаўкі» паявілася інфармацыя: 
«З гэтага месца завяраем — маніфеста
цыя адбудзецца» і паведамляецца там 
пра намер апеляваць на пастанову бурга
містра Гайнаўкі да суда.

— Калі б суд адхіліў маё рашэнне 
і марш меў адбыцца ў Гайнаўцы, я заклі
каю праігнараваць яго, захаваць спакой, 
развагу і калі няма такой патрэбы, застац
ца ў дамах у час правядзення маршу, — за
явіў пасля пасяджэння Рады бургамістр 
Ежы Сірак.

Аб планах правядзення маршу была 
паінфармаваная Павятовая камендатура 
паліцыі ў Гайнаўцы і зараз незалежна ад 
таго, ці марш адбудзецца, вядзе яна пад
рыхтоўку па забеспячэнні правядзення ІІ 
Гайнаўскага маршу ў гонар выклятых жаў
нераў і мае намер карыстацца дапамогай 
паліцыянтаў зпаза гайнаўскай каменда
туры, так як было падчас забеспячэння 
правядзення мінулагодняга І Гайнаўскага 
маршу памяці выклятых жаўнераў. Калі 
26 лютага ў Гайнаўцы адбудзецца ІІ Марш 
у гонар выклятых жаўнераў, напішам аб ім 
у наступным нумары.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

Як гарачы 

ІІ Гайнаўскі марш 
памяці выклятых жаўнераў?

n Рукі паднялі радныя, якія падтрымліваюць пастанову з адмоўным становішчам Рады горада Гайнаўка ў справе намеру 
арганізаваць 26 лютага ІІ Гайнаўскі марш памяці выклятых жаўнераў
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Без варыянтаў Прадпрымецца

Сваімі вачыма

Зда ры ла ся 
тое, што му сі
ла зда рыц ца. 
Лю дзі вый ш лі 
на ву лі цу.

І гэ та пры тым, што ар га ні за цыі прак
тыч на ані я кай не бы ло, толь кі зак лі кі, 
каб прый шлі. Ды і зак лі кі не кож ны мог 
зра зу мець. Ад ны лі да ры апа зі цыі ка жуць 
пра ад ну да ту, дру гія пра дру гую. На ват 
пап рак нуць ад ны дру гіх пас пе лі. Так толь кі 
заб лы таць мож на, а не сар га ні за ваць. Але 
лю дзі прый шлі.

І гэ та пры тым, што вы хо дзіць не бяс
печ на. Ула да зра бі ла ўсё, каб вы хо дзіць 
бы ло страш на. Не ве ра год на вя лі кія ка ры 
за ўдзел у не сан к цы я на ва ным ме ра пры ем
стве, мно ства спец с луж баў якія зды ма юць 
пра ма ў твар кож на га, не бяс пе ка пад пас ці 
пад пе рас лед ужо даў но не маж лі васць 
у тэ о рыі, а звы чай ная прак ты ка і звык лая 
бе ла ру ская рэ ча іс насць.

І гэ та пры тым, што спа дзя ван ні ма лыя. 
Пер с пек ты вы смут ныя. На ват ка лі гэ ты 
па да так ад ме няць, гэ та ўсё ад но ні чо га 
не вы ра шае. І не па ляп шае агуль най сі
ту а цыі. Спра ва не ў гэ тым кан к рэт ным 
па дат ку...

— Я прый шоў зма гац ца за сваю год
насць, — ка жа ся рэд ніх га доў муж чы на. 
— Я ўсё жыц цё пра ца ваў. А пас ля мя не 
ска ра ці лі. І вось за раз, з са май вы со кай 
дзяр жаў най тры бу ны, лю дзі, якія зніш чы лі 
на шу эка но мі ку і па кі ну лі мя не без пра цы, 
на зы ва юць мя не дар ма е дам. А ў мя не 
яш чэ ма за лі не пас пе лі паз ла зіць. А яш чэ 
ў мя не ма лыя дзе ці. Мне со рам на ім гля
дзець у во чы. Яны пы та юц ца ў мя не, што 
та кое ту не я дзец. Як мне ім раст лу ма чыць, 
што я не дар ма ед.

— А я прад п ры маль нік, — га во рыць ма
ла ды муж чы на. — І прад п ры маль нік вель мі 
пас пя хо вы. У мя не ёсць гро шы. Я пла чу 
вель мі шмат па дат каў. І я ма гу да зво ліць 
са бе, каб мая жон ка не пра ца ва ла. Я пра
цую за нас абод вух, бо ў мя не гэ та ат рым
лі ва ец ца. А па дат каў вып лач ваю мо жа за 
двац цаць ча ла век. Я пра цую па пят нац
цаць га дзін што дзён на і без вы ход ных. Та
му мая жон ка зай ма ец ца хат няй гас па дар
кай, дзяць мі, сва і мі і ма і мі баць ка мі і мной. 
У яе кло па таў не менш чым у мя не. Але 
мы так вы ра шы лі, раз мер ка ва лі аба вяз кі 
і пра віль на зра бі лі. У нас ста ла ат рым лі
вац ца. І вось ёй пры хо дзіць ліст шчас ця. 

Яна аказ ва ец ца не ка му му сіць зап ла ціць! 
За што? У нас ёсць гро шы! Мы маг лі б 
са бе да зво ліць і гэ тую вып ла ту. Але як 
мы бу дзем та ды вы хоў ваць сва іх дзя цей? 
Што мы ім ска жам, што іх руп лі вая ма ту ля 
дар ма ед ка? Не! Мы лепш ім па ка жам, хто 
сап раў д ныя дар ма е ды.

У Мен ску, Га род ні, Бе рас ці, Го ме лі, Ма
гі лё ве, Ві цеб ску лю дзі па ка за лі, што яны 
ўжо са мі мо гуць сар га ні за вац ца і на ват 
гэ та зра бі лі. І гэ та аз на чае, што ця пер з імі 
ўжо ні чо га не зро біш. Бо з гра мад ствам, 
якое мо жа са ма ар га ні за вац ца, зма гац ца 
не маж лі ва. Іх пат ра ба ван ні не скон чы лі ся 
эка на міч ны мі ўльты ма ту ма мі. У іх не бы ло 
пар т рэ таў ані я кіх лі да раў — ні ўлад ных, ні 
апа зі цый ных. Але ў іх бы лі белчыр во набе
лыя сця гі. І гэ тым усё ска за на.

Па чаў шы з пат ра ба ван ня ад ме ны дэк
рэ та пра так зва ных дар ма е даў, пры сут
ныя за кон чы лі пат ра ба ван ня мі сва бод ных 
вы ба раў, як гэ та бы ло ў Мен ску. У Га род ні 
лю дзі кры ча лі : „Не бой це ся!!!”. А га лоў ны
мі вык ры ка мі па ўсёй кра і не бы ло неў мі ру
чае „Жы ве Бе ла русь!!!”.

— У мя не про ста ня ма гро шай, каб пла
ціць, — ка жа ста ла га ве ку жан чы на.

— А ў мя не больш ня ма цяр пен ня, каб 
цяр пець, — ка жа яе сяб роў ка.

Пер шая хва ля ву ліч ных ак цый скон чы
ла ся. Ва ўлад ных ко лах за раз хі ба ла ма
юць га ло вы, што ім з гэ тым усім ра біць. 
Ду маю, што раз г ля даць яны бу дуць толь кі 
два ва ры ян ты. Пер шы — за ціс нуць гай кі 
яш чэ больш, па ка раць удзель ні каў, маж лі
ва ўвес ці пры пат рэ бе ка мен дан ц кі час ці 
яш чэ што там, сіл на ўсё гэ та па куль што 
ха пае. Не ха пае гро шай.

Дру гі ва ры янт гэ та лёг кая па каз ная лі
бе ра лі за цыя, іл жэ бач насць круг ла га ста ла 
з прад стаў ні ка мі гра мад скас ці, ад ме на дэк
рэ та... Зноў жа бу дзе бра ка ваць гро шай.

Вось і ат рым лі ва ец ца, што абод ва ва ры
ян ты для ўла ды кеп скія. Са сту паць гэ тая 
ўла да не прыз вы ча е ная, не ўмее гэ та га ра
біць і не хо ча. А за ці скаць гай кі ўжо ня ма 
ку ды. Мож на разь бу сар ваць.

Для апа нен таў ула ды пер шы ва ры янт 
так са ма кеп скі. З ім усё яс на. Але ка лі хто 
ду мае, што для іх дру гі ва ры янт доб ры, 
то ён так са ма моц на па мы ля ец ца. Дру гі 
ва ры янт не мо жа быць доб рым, бо ён не 
са праўд ны.

Сі ту а цыя па та вая. Без ва ры ян таў.
vВік тар СА ЗО НАЎ

«Jeś li do ma ga my się od Uk ra iń ców we ry-
fi  kac ji po dej ś cia do UPA (a na le ży to zro bić 
jak naj szyb ciej), to naj pierw po win niś my rze-
tel nie przyj rzeć się na szym Wyk lę tym. Oczy-
wiś cie nie po rów nu ję tych dwóch for mac ji, 
bo po tęż na róż ni ca po le ga na tym, że ta 
pier w sza by ła z grun tu ban dyc ka, choć zda-
rza ły się pos ta ci pra we, a u nas od w rot nie 
— poś ród ma sy pra wych Żoł nie rzy, mie lis my 
jed nos t ki w pos ta ci ban dy tów.

Nie ule ga wąt p li woś ci, że og rom na więk-
szość Wyk lę tych by ła Bo ha te ra mi, ale nie 
wol no glo ry fi  ko wać tych, któ rzy pod has łem 
«Bóg, Ho nor, Oj czyz na» do ko ny wa li zbrod-
ni na lud noś ci cy wil nej. A ta kie pos ta ci jak 
«Bu ry» czy «Ogień» są — mó wiąc bar dzo 
de li kat nie — kon t ro wer syj ne. Bóg jest Mi łoś-
cią, a ten, któ ry «w imię Oj czyz ny» zio nie 
nie na wiś cią tak, że mor du je bez b ron nych 
cy wi li (a szcze gól nie ko bie ty i dzie ci), nie ma 
pra wa od wo ły wać się do Ho no ru».

Аў та рам гэ тых рад коў з’яў ля ец ца, і гэ
та ці ка ва, не хто ін шы, а Па вел Ку кіз, па
лі тык і му зы ка з вель мі моц на сфар ма ва
ны мі пра вы мі по гля да мі. З’я ві лі ся яны ў ін
тэр нэ це ў апош нія вы хад ныя. У скла дзе 
яго най пар ла мен ц кай гру поў кі зна хо дзіц
ца част ка пас лоў, та кіх як бе ла стоц кі дэ
пу тат Адам Ан д руш ке віч, вя до мы сва і мі 
эн дэц кі мі по гля да мі, які за раз з’яў ля ец ца 
ад ной з зо рак тэ ле ві зій най пуб лі цы сты кі 
і да ве ра най асо бай у ва чах бе ла ру скіх 
дып ла ма таў у Поль ш чы, з які мі ах вот на 
аб мяр коў вае поль скабе ла ру скую па лі ты
ку. Ці ка ва, ці бе ла ру скі МЗС і Аляк сандр 
Лу ка шэн ка, якія яго пры ма юць і ве лі ча
юць, свя до мыя та го, што ў мі ну ла год нім 
гай наў скім І Мар шы па мя ці вык ля тых 
жаў не раў, прыс ве ча ным па мя ці Ра му аль
да Рай са «Бу ра га», ам біт ны па сол ак тыў
на вык рык ваў, што «Бу ры» гэ та яго ны 
ге рой. У зва рот най да ро зе ў Бе ла сток 
праз скан сэн «Ся ло Бу ды» на яго фо не 
шчоў к нуў са бе фот ку, зах валь ва ю чы 

пры га жосць пад ляш скіх кра я ві даў... Але 
пры тым доб ра ве да ю чы, што ства раль ні
кам і апе ку ном гэ та га мес ца з’яў ля ец ца 
Сяр гей Ні чы па рук, ча ла век, сям’я яко га 
тра гіч на па цяр пе ла ў За ле ша нах ме на ві
та з рук «Бу ра га». І ка лі для бе ла ру скіх 
дып ла ма таў та кія по гля ды і дзе ян ні пад
ляш ска га пас ла не з’яў ля юц ца праб ле
май, дык гэ та толь кі па цвяр джэн не, што 
кож ная па лі ты ка гэ та за раз цы ніч ная 
гуль ня, а бе ла ру скі пункт гле джан ня не 
з’яў ля ец ца каш тоў нас цю ця пе раш няй 
мін скай ула ды. А мо жа па сол Адам Ан д
руш ке віч па мя няў свае по гля ды на конт 
«Бу ра га» ці «Лу паш кі» і іх ніх зла чын ных 
дзе ян няў у да чы нен ні да бе ла ру скай 
на цы я наль най мен шас ці на Пад ляш шы 
ў пас ля ва ен ны пе ры яд?

Ці сло вы яго на га пар ла мен ц ка га 
лі да ра Паў ла Ку кі за пра «Бу ра га» і «Аг
ня» не з’яў ля юц ца зак лі кам апа мя тац ца 
ў празмернасці мі фа ло гіі «вык ля тых жаў
не раў». Бе зад каз ная па лі ты ка без за ган

най поль скай гі ста рыч най па мя ці мо жа 
стаць пры чы най раз ла ду ў са мім поль скім 
гра мад стве. Та кой асо бай з’яў ля ец ца 
ме на ві та вы шэй з га да ны «Агонь». Гэ та 
Юзэф Ку рась — пас ля ва ен ны ва жак 
на поў д ні Поль ш чы ў ва ко лі цах Но ва га 
Тар га на поль скасла вац калэм каў скім 
па меж жы. У гэ тыя вы хад ныя ад бы лі ся 
ўша на ван ні яго най асо бы як «вык ля та га 
жаў не ра» на дзяр жаў ным уз роў ні з усёй 
афі цый ш чы най і пас мя рот ным па вы шэн
нем у афі цэр скім зван ні. На ват для мяс цо
вай част кі поль скіх гор цаў асо ба «Аг ня» 
— неў с п ры маль ная ў якас ці ма раль на га 
прык ла ду і жаў нер ска га ўзо ру, ня гле дзя
чы натое, што з рук ня мец кіх аку пан таў 
у час вай ны за гі ну лі яго са мыя бліз кія, 
род ныя. Шмат га доў су праць гэ тай асо бы 
вы сту пае Та ва ры ства сла ва каў у Поль ш
чы, а па між поль скім і сла вац кім Ін сты ту
та мі на цы я наль най па мя ці па нуе поў нае 
ра зы хо джан не ў ацэн цы яго най дзей нас
ці. Так, што шка ла нап ру жан няў на рэ аль
ных поль скіх па меж жах у пас ля ва ен ны 
час на конт сён няш няй ацэн кі «вык ля тых 
жаў не раў» па між боль шас цю і мен шас ця
мі вы со кая, а по гля ды — су пя рэч лі выя.

Спро бы на кі нуць сён ня толь кі адзі ную 
праў ду гі ста рыч на га мі ну ла га пас ля ва ен
ных га доў гра мад ству і асаб лі ва яе ма ла
дым па ка лен ням вя дзе, на жаль, да звы
чай на га фаль ша ван ня рэ ча іс нас ці, а тым 
са мым да вы хоў ван ня мо ла дзі не ў ду ху 
ад каз на га і ра зум на га пат ры я тыз му.

vЯў ген ВА ПА

За гістарычную праўду 
— нашу і вашу? (2)

У Бе ла ру сі ад бы ло ся неш та не звы чай
нае. На ву лі цах Го ме ля, Ві цеб ска і не каль
кіх яш чэ га ра доў пра хо дзі лі ў апош нія 
дні ма са выя дэ ман ст ра цыі. На кі ра ва ныя 
га лоў ным чы нам су праць прэ зі дэн ц ка га 
ўка за № 3, не бы лі яны, ад нак, воль ныя 
ад шаб лон ных на пра ця гу мно гіх га доў 
па лі тыч ных ло зун гаў, та кіх як «Лу ка шэн ка 
сы ходзь!». Зга да ны ўказ прэ зі дэн та ўво
дзіць па да так на так зва ных «ту не яд цаў» 
— дар ма е даў, а на ліч вае ён 800 зло тых. 
Па бя гу чым аб мен ным кур се бе ла ру ска га 
руб ля, су ма, не сум нен на, не ма лая. На ват 
для тых, хто зай ма ец ца му ра шы ным ган д
лем на па меж жы. Па ра зі тамдар ма е дам 
па выз на чэн ні ўка за з’яў ля ец ца кож ны, 
хто ра біў менш чым 183 дзён у год. Ка лі 
бе ла ру ская гас па дар ка ледзь ды хае, 
і дзяр жаў ная эка но мі ка сып лец ца як пі ла
він не з тру бап ра во да, злу ча ю ча га Ра сію 
з Бе ла рус сю, поў нап ра цоў ны час за нят ку 
не ў ста не вы ка заць на ват гі па тэ тыч ныя 
на пі ха чы плю ша вых мі шак. Што ж та ды 
ка заць пра ра бо чых на за во дах, якія пра
цу юць па ад ну трэць свіст ка або зем ля ро
бах у зі мо вую па ру, ка лі плён да гэ та га 
ча су саб ра ны? У дэ ман ст ра цы ях пры ня лі 
ўдзел — пад к рэс лі ва юць аген цтвы — не 
толь кі ак ты ві сты апа зі цыі і не за леж ныя 
праф са ю зы, але і пен сі я не ры, якія скар
дзяц ца на ніз кія пен сіі, мо ладзь, якая заў
ж ды не за да во ле ная жыц цём і не вя до ма 
ча му — сем’і з дзець мі.

Гэ тым сво е а саб лі вым пра тэ стам па
пя рэд ні ча ла ра ней шая на не каль кі дзён 
від ная су стрэ ча Лу ка шэн кі з га лоў ным 
рэ дак та рам апа зі цый най «На род най во лі» 
Язэ пам Ся рэ дзі чам, які — як ён ска заў 
— за клі каў кі раў ні ка дзяр жа вы ар га ні за
ваць бе ла ру скі круг лы стол. Ня хай бы быў 
і квад рат ны. Пры знаў ся пры тым, што Лу
ка шэн ка «як прэ зі дэнт сён ня не та кі, якім 
ён быў 1520 га доў та му», і што «як ніх то 
ра зу мее ён не бяс пе ку, якая мо жа ста яць 
пе рад Бе ла рус сю, ка лі не прад п ры мец ца 
ра шу чых дзе ян няў». Асаб лі вае су па дзен
не пер шай част кі яго пра мо вы са сло ва мі 
мар шал ка Се на та Рэ чы Пас па лі тай, які не
каль кі ме ся цаў ра ней гас ця ваў у прэ зі дэн ц
кім па ла цы ў Мен ску, які пас ля шчас лі ва га 
вяр тан ня ў кра і ну агу чыў не так ідэн тыч
ную, як у роў най сту пе ні поў ную на іў нас ці 
фра зу, бян тэ жыць. Мо жа да вай це шчы
ра ска жам, што мар ша лак быў ма быць 
больш ура жа ны ма ну мен таль най прэ зі дэн

ц кас цю па ла
ца, чым са мім 
прэ зі дэн там, 
які за ве ся бе, 
да рэ чы, толь кі 
ге не ра лам.

Ці ка ва так са ма тое, што тлум нае вы
ступ лен не бе ла ру саў у апош нія дні не 
суст рэ ла ся з які міне будзь рэст рык цы я мі 
ўлад. Ні ко га не па ту за лі, ніх то не быў 
арыш та ва ны, што з 2010 го да ўжо не та
кое ві да воч нае, ка лі пас ля прэ зі дэн ц кіх 
вы ба раў уці ха мір ва лі ма са ва пра тэ сту ю
чых гра ма дзян, якія аб ві на ва ці лі пе ра мож
на га кан ды да та ў фаль сі фі ка цыі вы ні каў 
вы ба раў. Пра тыя па дзеі пры гад вае 
Ан д рэй Сан ні каў, у той час кон т р кан ды
дат на прэ зі дэн ц кае крэс ла, у той час 
яш чэ неў с вя дом ле ны ў сва іх апа зі цый ных 
цяж кіх вып ра ба ван нях у бу ду чы ні, у ня
даў на апуб лі ка ва най кні зе «Бе ла ру ская 
ру лет ка». Яе апуб лі ка ва ла зас лу жа нае 
для бе ла ру скай дэ ма кра тыі вы да ве цтва 
«Кар та», суб сі да ва нае на пра ця гу мно гіх 
га доў поль скім ура дам. Ад нак, дзя ку ю чы 
афі цый ным ві зі там у Бе ла русь поль скіх 
дэ пу та таў, якія прад стаў ля юць ла гер ця
пе раш няй ула ды і спрэч най стра тэ гіі яе 
дып ла ма тыч на га ве дам ства, «Кар та», па
доб на як бе ла ру ска моў нае Ра дыё Ра цыя 
і тэ ле ка нал Бел сат мо гуць быць не ад клад
на лік ві да ва ны. Ня гле дзя чы на няс ме лыя 
пра тэ сты бе ла ру скіх і поль скіх ін тэ лек ту а
лаў, ня гле дзя чы на зак лі кі дэ ма кра тыч най 
апа зі цыі ў Бе ла ру сі да пад трым кі, спра ва 
зда ец ца быць вы ра ша най. Ваш чы коў скі!

У той жа час, ар га ні за та ры дэ ман ст ра
цыі су праць ука зу № 3 — не ве даю толь кі, 
хто: ці пен сі я не ры, мо ладзь, сем’і з дзець
мі, ці ак ты ві сты апа зі цыі і не за леж ных 
праф са ю заў — прад бач ва юць эска ла
цыю пра тэ стаў. Мож на лі чыць, што прой
дуць яны так спа кой на, як і ра ней. Ні ко га 
не бу дуць біць ду бін ка мі. Ні ко га не арыш
ту юць. Сап раў д ныя, ма быць, за пэў ні ван ні 
ці то Язэ па Ся рэ дзі ча, ці то мар шал ка Се
на та Рэ чы Пас па лі тай, што Аляк сандр Лу
ка шэн ка «як прэ зі дэнт сён ня не той, які 
быў 1520 га доў та му». На са мой спра ве, 
ён ста рэй шы і ра зум ней шы на не каль кі 
чар го вых прэ зі дэн ц кіх тэр мі наў, та му «як 
ніх то ін шы ра зу мее не бяс пе ку, што мо жа 
ста нуць пе рад Бе ла рус сю, ка лі не прад п
ры мец ца ра шу чых дзе ян няў».

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Адам Вай рак, жы хар Бе ла веж-
жа, за ві таў 16 лю та га на ве ча ро-
вую суст рэ чу з цык ла „Па га во-
рым пра...” у „Склеп з куль ту рай” 
пры ПШ № 4, які вя дзе згур та-
ван не АБ-БА на ка рысць дзя цей 
вы ву ча ю чых бе ла ру скую мо ву. 
Пры бы ло на яе шмат лю дзей, 
за ці каў ле ных Бе ла веж скай пуш-
чай, з уся го Бе ла сто ка, не толь кі 
з бе ла ру ска га ася род дзя. Адам 
Вай рак, жур на ліст, эко лаг, пісь-
мен нік, «кла сік поль скай жур на лі-
сты кі пра пры ро ду і эка ло гію не 
толь кі ў Поль ш чы» — з’яў ля ец ца 
аў та рам кніг і ар ты ку лаў пра на-
ту ру, у тым лі ку для дзя цей. Ро-
дам ён з Вар ша вы — з Жа лі бо жа 
— жыў там па між Яц ка м Ку ра нем 
і Ярас ла вам Ка чын скім. Бе ла-
веж скую пуш чу, якую пер шы раз 
уба чыў на школь най эк скур сіі, 
аб лю ба ваў для жыт ла і стаў яе 
свя до мым жы ха рам — з 1997 го-
да жы ве ў пуш чан скай вёс цы Тэ-
рэ мі скі, ся род звя роў, вя дзе дас-
ле да ван ні і на зі ран ні. Су пра цоў ні-
цтва з «Вы бар чай га зе тай» па чаў 
яш чэ ў лі цэі, пі шу чы ар ты кул пра 
знік нен не ры сяў. Пуш чу лі чыць 
агуль ным ба гац цем ча ла веч нас-
ці, якое ад да дзе на нам у ру кі. На 
яго дум ку най лепш бы ло б, ка лі б 
ча ла век не на вяз ваў ся пуш чы 
са сва ёй апе кай і гас па дар кай, 
а да зво ліў кі ра вац ца ёй улас ны мі 
пра ві ла мі.

Эко лаг за хап ля ец ца кож най час цін кай 
Пуш чы, апя ку ец ца так са ма жы вё ла мі, якія 
тра пі лі ў яго дом. Гэ та бы лі між ін шым дзя
сят кі бус лоў, выд ра, бар су кі.

— Вель мі люб лю зуб роў. Як та ко му вя лі
ка му звя ру ўда ло ся выт ры ваць: зубр пе ра
жыў зме ны клі ма ту, паз бег нуў вы мі ран ня. 
Ма ман ты, на са ро гі, ту ры, дзі кія ко ні вы мер
лі, а зубр вы жыў. Уда ло ся ад ра дзіць від. 
У Бе ла веж скай пуш чы ней кім цу доў ным 
чы нам і праз свя до мае дзе ян не поль скіх 
ка ра лёў і ру скіх ца роў тое ўмя шан не ча ла
ве ка бы ло не вя лі кім.

Жур на ліст аб ві на вач вае мі ні стэр ства 
ў прык ла дан ні ся ке ры да ма ну мен таль ных, 
ма ю чых больш чым сто га доў дрэ ва сто
яў. На яго дум ку, ця пе раш нія дзе ян ні не 
ма юць прэ цэ дэн ту і «лес ні кі са сва ёй ляс
ной гас па дар кай з’я ві лі ся ў пуш чы толь кі 
ў 20я га ды мі ну ла га ста год дзя». Ка жа, што 
ма рыць аб за ба ро не вы се чак ва ўсёй пуш
чы, а не толь кі на плош чы на цы я наль на га 
пар ку: Трэ ба аха піць аба ро най не толь кі 
са мыя каш тоў ныя ка вал кі пуш чы, але і тыя, 
пе раў т во ра ныя ча ла ве кам, каб яны змаг лі 
спан тан на рэ на ту ра лі за вац ца. Та кая на
ту ра лі за цыя зноў вяр ну ла б пры ро ду да 
этыч на га ста ту су воль на га раз віц ця, якое 
па ру шы ла дзе ян не ча ла ве ка. Вай рак не ха
цеў бы, каб пры ро дзе «да па ма га лі», та му 
што яна там са мая пры го жая, дзе ча ла век 
яе не ча паў, а фа таль ная там, дзе ён яе 

«пад т рым лі вае». Яго ідэ аль най аба ро най 
усіх дрэ ва сто яў бы ло б па кі нуць іх на во лю 
лё су, каб маг лі «за лі заць свае ра ны», не 
толь кі ў на цы я наль ных пар ках, але ў цэ
лым — гас па дар чым ле се, за па вед ні ках. 
Эко лаг так са ма су праць па ля ван няў па вод
ле но вых пра віл Па ляў ні ча га за ко на:

— Хо піць, што па ляў ні чы па лі чыць, што 
ты мя ша еш яму ў па ля ван ні, і бу дзе мець 
маг чы масць вы да ліць ця бе з ле су. Та кіх 
змен у за ко не аб па ля ван ні хо ча мі ністр. 
Шыш ка ўяў ляе са бой кан сер ва тыў нае 
ло бі. Лі чыць, што ўсю ды і заў сё ды трэ ба 
па ля ваць і гэ та з’яў ля ец ца са мым важ ным 
у све це! Па ляў ні чыя бу дуць не толь кі ў ста
не выг наць ча ла ве ка з ле су, які на ле жыць 
дзяр жаў най каз не, але і вы ту рыць ула
даль ні ка з яго зям лі. Хо піць яму па лі чыць, 
што мя шае ў па ля ван ні. Ула даль нік зям лі 
па ві нен бу дзе да ка заць у су дзе, што яго 
няз го да на па ля ван ня вы ні кае з рэ лі гій ных 
ве ра ван няў!

Пуш ча мя ня ец ца

— Увесь гэ ты кан ф лікт за тыя ўмі ра ю
чыя зза ка ра е да ел кі па ля гае на тым, што 
не ка то рыя ка жуць: «Бо жа, як гэ та вы гля
дае! Гэ ты ел кі мёр т выя!» Па мер лі, ну і што 
з та го? У ле се ёсць умі ран не, ёсць і жыц
цё. Гэ тых кан ф лік таў мно га. Гэ ты кан ф лікт 
па чаў ся не дзе ў 1915 го дзе, з ува хо дам ня
мец кіх вой скаў, якія дэфак та ўвя лі ляс ную 
гас па дар ку ў пуш чы, і гэ ты кан ф лікт, лі чу, 
ідзе к кан цу. Гэ та апош няе «пад рыг ван не» 
мі ніст ра Шыш кі і тых лю дзей, якія лі чаць, 
што лес не мо жа жыць сам, што не мо жа 
быць мёр т вых дрэў у ле се, што ча ла век па
ві нен усё вы ра заць і па са дзіць но вае, што 
пры ро да му сіць быць «аб лі чаль ная». Адзін 
ляс нік на кан фе рэн цыі ска заў: «Ну дык мы 
ўсі мі сва і мі пры ла да мі зро бім так, каб пуш
ча бы ла та кая якую мы ве да ем». Як так? 
Яна ж увесь час мя ня ец ца. За Брын ке на 
бы ла ін шая, за Па чо ска га бы ла ін шая, за 
Кар пін ска га ін шая, і ўсё гэ та ёсць у апі
сан нях. Праз мо мант пуш ча бу дзе яш чэ 

ін шая. Яе цу доў насць у тым, што яна так 
раз ві ва ец ца ў пра сто ры, што так буль ко
ча, мя ня ец ца. Гэ та ўсё не ча ка нае, неп рад
бач валь нае... Тут рас лі ел кі, а тут лі пы, 
гра бы ці што ін шае. Праз ней кі час бу дзе 
іна чай. Гэ та жы вы ар га нізм, у якім смерць 
з’яў ля ец ца звы чай най з’я вай. А ў мёр т вай 
елі больш жы во га раз ві ва ец ца, чым на 
жы вой. Пры да па мо зе ра дар ных ме та даў 
пра ве ры лі, коль кі ёсць мёр т вых дрэў у Бе
ла веж скай пуш чы. Ста яў шых мёр т вых 
дрэў у 2015 го дзе бы ло паў та ра пра цэн та 
ўсіх ста яў шых. Гэ та вель мі ма ла. Мяр ку ец
ца, што ў звы чай ным ле се мёр т вых дрэў, 
ста яў шых і ля жаў шых, па він на быць ад на 
трэць та го што жы вое. Пап раў дзе ўсё тое 
жы вое ба гац це жы ве на мёр т вай драў ні не 
— усе тыя хруш чы, гры бы, сліз ня кі, птуш кі 
— та кія як дзя цел трох паль цы ці со вач ка 
— звя за ны з мёр т вы мі дрэ ва мі. У эка сі
стэ мах ма ем так, што вя лі кія ар га ніз мы 
жы выя, а пас ля яны мёр т выя. Мі ні стэр ства 
ахо вы ася род дзя ў Поль ш чы лі чыць, што 
трэ ба вы ра заць тыя мёр т выя дрэ вы, та
му што тут за ра за і бог ве дае што, і та кім 
чы нам вы бі ва ем гэ тых дзят лаў, хруш чоў, 
сліз ня коў, якія на гэ тым бы ту юць. Гэ та 
про ста дэ ва ста цыя гэ тай эка сі стэ мы. Гэ
та ві даць у на цы я наль ным пар ку, і паза 
ім — дзе пры ро да ма ец ца лепш... На мой 
по гляд кан ф лікт па між дзвю ма гру па мі, 
якія хо чуць ахоў ваць пуш чу пасвой му, 
у па раў нан ні з тым, што бы ло 20 га доў 
та му, пры га сае. Бы ло зроб ле на шмат па
зі тыў ных кро каў. Мяс цо выя лю дзі ба чаць, 
што ма юць больш ка рыс ці ад та го, што 
пуш ча не вы рэз ва ец ца чым ад яе вы сеч кі. 
Ка лі па гля дзець на да дзе ныя аб бес п ра
цоўі і аб за мож нас ці жы ха роў Гай наў ска га 
і Бе ла стоц ка га па ве таў, дзе ў Кны шын
скай пуш чы ня ма эко ла гаў і вы раз ка ідзе 
поў ным хо дам, там бес п ра цоўе ка ля 5% 
і за мож насць нам но га мен шая, чым у Гай
наў скім па ве це. Тое, што лес эк с п лу а ту ец
ца, пры но сіць да хо ды, але вель мі вуз кай 
гру пе. Ахо ва пуш чы на пра ця гу гэ тых 20 
га доў вель мі моц на пай ш ла ўпе рад. Бе ла

веж скі парк па вя лі ча
ны, зроб ле на сет ка 
за па вед ні каў. Трэ ба 
та кія пра ві лы, каб 
лю дзі маг лі ха дзіць 
па пуш чы і ёю ка ры
стац ца. У Поль ш чы 
ахо ва ле су вель мі 
рэст рык цый ная: або 
не рэ жам і ня ма ўво гу
ле ўсту пу ў лес, або 
рэ жам. І гэ та праб
ле ма, не толь кі ў Бе
ла веж скай пуш чы. 
Ня ма та ко га пра ві ла, 
што ча ла век без пі лы 
і стрэль бы мог са бе 
ха дзіць па ахоў най 
част цы. Ня хай са бе 
ро біць здым кі, збі рае 
гры бы, на зі рае за 
птуш ка мі... Я лі чу, 
што на пра ця гу 510 
га доў уся пуш ча бу
дзе пад ахо вай. І гэ та 
вя лі кі шанц для ўся го 
рэ гі ё на. Ні ад но мес
ца ў Еў ро пе не мае та
ко га ле су. Раз маў ляю 

з ва ла да ра мі Гай наў кі і па каз ваю пры клад 
Шпіц бер ге на, дзе ёсць мя стэч ка Лон ге
бі рэн (2,5 ты ся чы жы ха роў), якое ста я ла 
на ву га лі, зай ма лі ся там так са ма па ляў
ні цтвам. Ка лі зак ры лі шах ты, не ўба чыш 
там шах цё ра. Ад на шах та ста ла Бан кам 
на сен ня. Мяс цо вая гра ма да пры да па мо зе 
ўра да змя ні ла аб са лют на про філь. Урад 
за сна ваў там вель мі доб ры ўні вер сі тэт, па
коль кі ўва га све ту за ся ро джа на на Ар к ты
цы, і ёсць па трэ ба абу чэн ня спе цы я лі стаў. 
Ва ўні вер сі тэ це ёсць кур сы па ахо ве ар к
тыч най пры ро ды, эк с п лу а та цыі рэ сур саў 
і г.д. Гэ ты ўні вер сі тэт спры чы ніў ся да та го, 
што мя стэч ка ажы ло, па я віў ся так са ма 
цэ лы ту ры стыч ны біз нес... Гэ та бы ла б 
пра па но ва так са ма для та кой Гай наў кі. 
Ча му б у Гай наў цы не меў бы ўзнік нуць 
най леп шы Ляс ны ўні вер сі тэт у Еў ро пе? 
Дас лед чыц кая тэ ры то рыя ва кол та кая, 
якой не мае ніх то ў све це....

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

n Адам Вайрак у «беларускай хатцы» аб’яднання АБ-БА
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Праб ле мы
з ачыш чаль ня мі
Ка ля дзе ся ці га доў та му ў Ор лі прак ла-

дзе на ка на лі за цыю, пад к лю ча ю чы яе да 
іс ну ю чай ма лой ачыш чаль ні, якая бы ла 
прад ба ча на на пат рэ бы но ва га школь на га 
бу дын ка і су сед ня га жы ло га бло ка. Ма дэр ні-
за цыя па да ец ца не аб ход най.

Сцё ка вая гас па дар ка
На тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны — у Ор лі 

і ў част цы Ды ду лёў — ля жыць ка на лі за цый-
ная сет ка даў жы нёй 10,24 кі ла мет ра. Ка на-
лі за цы яй ка ры ста ец ца ка ля 20% на сель ні-
цтва гмі ны; у 2015 го дзе да ка на лі за цыі бы-
ло пад к лю ча на 269 бу дын каў і ка ры ста ла ся 
ёю 616 асоб.

На тэ ры то рыі гмі ны дзве ачыш чаль ні сцё-
каў: у Ор лі, ма гут нас цю ў со рак ку ба мет раў 
у сут кі, і ў Ды ду лях, ма гут нас цю ў пят нац-
цаць ку ба мет раў у сут кі. Ёсць так са ма 38 ка-
ля хат ніх ачыш чаль няў сцё каў, 702 бяс с цё ка-
выя рэ зер ву а ры і адзін зліў ны ба сейн.

У гмі не фун к цы я ну юць так са ма дзве за-
вод скія ачыш чаль ні: ад на ме ха ніч на-бі я ла-
гіч ная ма гут нас цю ў 25 ку ба мет раў у сут кі 
і 0,63-0,8 ку ба мет раў у сут кі. Боль шасць сцё-
каў з да маш ніх гас па да рак збі ра ец ца ў бяс с-
цё ка выя рэ зер ву а ры.

Як сцвяр джае План мяс цо ва га раз віц ця 
Ар лян скай гмі ны на 2016-2023 га ды, рэ а лі-
за ва ная ў гмі не вод на-сцё ка вая гас па дар ка 
не ка рыс на ўплы вае на чыс ці ню рэк, па дзем-
ных вод і гле бы. Пры чы ня ец ца да гэ та га 
рост коль кас ці сцё каў, якія вы лі ва юц ца не-
пас рэд на ў на ту раль нае ася род дзе без ра-
ней шай ачыст кі.

У гмін ных пла нах прад бач ва ец ца раз бу-
до ва і пе ра бу до ва ар лян скай ачыш чаль ні. 
У 2016 го дзе бы ла ап ра ца ва на пра ек т на-
каш то рыс ная да ку мен та цыя вар тас цю 
амаль у 64 ты ся чы зло таў бру та. Ра бо та 
ахо піць за ме ну зно ша на га тэх ніч на га і элек-
т рыч на га аб ста ля ван ня ды ра монт бу дын-
каў. Вар тасць ін ве сты цыі мае ся гаць амаль 
2880 ты сяч зло таў. У рам ках Пра гра мы раз-
віц ця вя ско вых аб ша раў на 2014-2020 га ды 
гмі на па да ла за яў ку на да фі нан са ван не за-
да чы пе ра бу до вы ачыш чаль ні сцё каў і во да-
на пор най стан цыі ў Ор лі.

Не кож ны жы хар гмі ны ра зу мее пат рэ бу 
ін ве ста ван ня ў ачыш чаль ню. Адзін сол тыс 
у раз мо ве са мною па лі чыў гэ та не гас па-
дар нас цю. Я па пра сіў вой та раст лу ма чыць 
гэ тую праб ле му. Войт Пётр Сэль ве сюк пат-
лу ма чыў:

— Ачыш чаль ня ў Ды ду лях пра цуе ка ля 
двух га доў і там не пла ну ец ца ні я кіх ін ве сты-
цый. У ар лян скай ачыш чаль ні (зда дзе най 
у ка ры стан не ў 1992 го дзе — М. М.) пры ма-
ім дзе ся ці га до вым кі ра ван ні гмі най не бы лі 
пра ве дзе ны ні якія ка пі таль ныя ра мон ты. 
За тое бя гу чыя пап раў кі пра во дзяц ца, бо 
не ка то рыя эле мен ты зно сяц ца. Ачыш чаль-
ня бы ла доб ра вы ка на ная як на та дыш нія 
га ды. А ка лі ця пер не зро бім ка пі таль на га 
ра мон ту, то яна яш чэ кры ху пап ра цуе і ста-
не, пе ра ста не пра ца ваць. І та ды са праў ды 
ўзнік не праб ле ма, бо не бу дзе пры маць 
сцё каў з Ор лі. Трэ ба ду маць і пла на ваць на 
не каль кі га доў на пе рад.

Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

„Ні ва” пі са ла і...

Ссек лі 
пас ля трох га доў
Тры га ды ніў скі ка рэс пан дэнт (а ён і гмін-

ны рад ны, і сол тыс) зма гаў ся, каб у яго най 
род най вёс цы Но вае Ляў ко ва На раў чан скай 
гмі ны Гай наў ска га па ве та ссек лі не бяс печ-
ныя для да рож на га ру ху су хія дрэ вы. Це раз 
гэ тую ся рэд нюю па ве лі чы ні вё ску пра ля гае 
ас фаль та вая па вя то вая да ро га № 1635В і су-
хія дрэ вы на ле жа лі Па вя то ва му праў лен ню 
да рог у Гай наў цы. Апош ні яго ны до піс пад 
за га лоў кам „Коль кі ра зоў мож на ма ніць?” 
быў на дру ка ва ны ў пер шым ну ма ры „Ні вы” 
ў гэ тым го дзе.

І вось дры ва се кі руп лі ва пра ца ва лі па ру 
дзён, па чы на ю чы з 9 сту дзе ня гэ та га го да. 
Так што за раз спра ва су хіх дрэў па а ба пал вя-
ско вай ву лі цы ў Но вым Ляў ко ве за кон ча на.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Ар хі тэк тур ныя пом ні кі

У Ор лі:
цар к ва св. Ар хіст ра ці га Мі ха і ла 
з 1797 го да;
зва ні ца з ХІХ ст.;
пра ва слаў ныя мо гіл кі;
мо гіль ні ка вая цар к ва свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія.

У XVI ста год дзі ў Ор лі бы лі дзве цар
к вы: св. Сі мя о на Стоў п ні ка і св. Іа а на 
Ба гас ло ва. Гэ ты апош ні храм іс на ваў да 
XVIІІ ст., а Сі мя о наў ская цар к ва зга рэ ла 
ў 1790 го дзе. Сем га доў паз ней на яе 
мес цы бы ла ўзве дзе на цар к ва св. Ар
хіст ра ці га Мі ха і ла. У 18671870 гг. бы ла 
па бу да ва на мо гіль ні ка вая цар к ва свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія. На ста рым цэр к ві ску, 
дзе ста яў са мы пер шы ар лян скі храм, 
у 19891994 гг., дзя ку ю чы на ма ган ням 
та дыш ня га на ста я це ля а. Аляк сан д ра Та
ка рэў ска га, бы ла па бу да ва на му ра ва ная 
кап лі ца св. Сі мя о на Стоў п ні ка.

Ця пе раш ні на ста я цель а. Сла ва мір 
Хвой ка ў зга да ным пісь ме пад к рэс лі вае: 
„Зва ні ца з’яў ля ец ца пры кла дам тра ды
цый на га на род на га дой лід ства і за пар 
з гі ста рыч най пры ход скай цар к вой з’яў
ля ец ца каш тоў ным ком п лек сам сак раль
най пра ва слаў най ар хі тэк ту ры. Не ад к
лад най спра вай з’яў ля ец ца ка пі таль ны 
ра монт зва ніч на га ін тэр’ е ра, у тым лі ку 
лес ві цы, сто лі, да ху і вон ка вай аб лі цоў кі 
ды за бес пя чэн не пе рад ка ра е да мі. Цар
к ва за тое па тра буе да паў нен ня акон най 
ста ляр кі шля хам вы ка нан ня і ўстаў лен ня 
двай ных акон ды вып раў лен ня ўва ход
ных дзвя рэй. Зга да ныя не да хо пы ўплы
ва юць на вя лі кія зме ны тэм пе ра ту ры 
ў хра ме, а гэ та ад моў на ўплы вае на 

•

•
•
•

ўнут ра ную аб лі цоў ку, іко ны і іх ар на мен
та цыю ды ўсё ас наш чэн не хра ма. За раз 
мы ў хо дзе ап ра цоў кі пад ра бяз на га пра
ек та прац па ра мон це цар к вы і зва ні цы, 
каш та ры са і гра фі ка ра бот. Не сум нен на, 
што кошт ра бот і ма тэ ры я лаў бу дзе вы
со кі, па рад ку со так ты сяч зло таў...”.

сі на го га з XVIІ ст. у ста не не за вер ша
на га ра мон ту;
рэш т кі яў рэй скіх мо гі лак (кір ку та) 
з не каль кі мі дзя сят ка мі за ха ва ных 
ма цэ ваў;
цар к ва Уся чэн ня Га ла вы св. Іа а на 
Хрыс ці це ля з 1785 го да ў Шчы тах
Дзен ця ло ве. Уся рэ дзі не цар к вы кар
ці ны Яна Мі ры са, над вор на га ма ста
ка Яна Кле мен са Бра ніц ка га;
зва ні ца з 1840 го да ў Шчы тахДзен
ця ло ве;
ка мен ная скуль п ту ра св. Яна Не па
муц ка га з 1758 го да ў Шчы тахДзен
ця ло ве, пер ша па чат ко ва прыз на ча
ная для ата чэн ня па ла ца Бра ніц кіх 
у Бе ла сто ку;
драў ля ны двор з пер шай па ло вы ХІХ 
ста год дзя ў Шчы тахНа вад во рах;
кап лі ца Шуль цаў на мо гіл ках у Паў лі
но ве, вель мі за пуш ча ная.

Тэ ры то рыя Ар лян скай гмі ны з’яў ля
ец ца пры ваб ным мес цам для ту ры стаў. 
Мож на тут па ба чыць пер ша быт ныя за кут
кі кра я ві ду з ба ло та мі, шмат лі кія па ро ды 
пту шак, баб ры і ка бар гу. Ля сы ба га тыя 
пад ле ска мі і звя ры най, што спры яе збі
раль ні цтву і па ляў ні цтву.

Гмі на сла віц ца на род ным ру ка дзел лем. 
Жы ха ры гмі ны вы раб ля лі і вы раб ля юць 
рэ чы з са ло мы, бя ро зы, се на, ла зы ці па
пе ры. Мож на тут су стрэць ста ля роў і жы
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ва піс цаў ды хат ніх гас па дынь, якія зай ма
юц ца тра ды цый ным вы пя кан нем хле ба.

Па тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны пра ля
га юць ту ры стыч ныя мар ш ру ты:

пры род наляс ная сцеж ка „Пад зя лё
ным ду бам” даў жы нёй ка ля ад на го кі
ла мет ра з Ор лі ў бок Ру ду таў уз доўж 
ра кі Ар лян кі. Вя дзе яна ка ля гру пы 
ве ка вых сос наў, по бач кру то га аб
ры ву ра кі, баб ро выя за га ра дзі, па
ва ле ныя баб ра мі дрэ вы і пянь кі, тут 
ба га тая вод ная, ляс ная і ба лот ная 
рас лін насць.
шлях пра ва слаў ных хра маў, даў
жы нёй 150 кі ла мет раў; у Бель скім 
па ве це яго пра цяг ласць ка ля пя ці дзе
ся ці кі ла мет раў (БельскПад ляш скі, 
Пар ца ва, Спіч кі, Ор ля, Шчы тыДзен
ця ло ва і да лей). Шлях пра муе пра
ва слаў ную куль ту ру Пад ляш ша — гі
ста рыч ныя, пе ра важ на драў ля ныя 
цэр к вы, кап ліч кі, ах вяр ныя кры жы. 
Гэ ты шлях прэ зен туе раз на род ныя 
хра мы Бель скаПад ляш ска га, вя
до мы ў кра і не і за яе ме жа мі са бор 
св. Трой цы ў Гай наў цы ды ін шыя ці
ка выя мяс цо вас ці.
ту ры стыч ны шлях „Дрэ ва і сак рум” 
па каз вае пры га жосць драў ля най 
ар хі тэк ту ры Бе ла сточ чы ны, ад мет
насць ста рых драў ля ных хат, гі ста
рыч ныя кап лі цы, цэр к вы і кас цё лы. 
Пра ля гае ён па гмі нах БельскПад
ляш скі, Ор ля, Ду бі чыЦар коў ныя, 
Гай наў ка, Чы жы, Нар ва, Заб лу даў. 
На жаль, гэ тыя аб ша ры ту ры сты на
вед ва юць ня ча ста, а няс луш на.
                               vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

(Тэкст ап ра ца ва ны на ас но ве „Пла на мяс цо ва-
га раз віц ця Ар лян скай гмі ны на 2016-2023 гг.”)
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•

•

Ту рызм у Ар лян скай гмі не
Чы стае ася род дзе і су сед ства Бе ла веж скай пуш чы з’яў ля юц ца пры ваб лі вы мі фак та-
ра мі для ту ры стаў. Ту ры стыч ную пры ваб насць пад ма цоў ва юць так са ма мяс цо выя ар-
хі тэк тур ныя пом ні кі; на жаль, част ка апош ніх па тра буе ра мон ту, а не ка то рыя па па да-
юць у ру і ну. Аб на дзей вае вяр тан не 19 лі ста па да ле таш ня га го да аб ноў ле най скуль п ту-
ры Яна Не па муц ка га на сваё мес ца ў Шчы тах-Дзен ця ло ве. 23 лі ста па да мі ну ла га го да 
войт і Гмін ная ра да ат ры ма лі ліст ад но ва га на ста я це ля Ар лян ска га пры хо да з „га ра-
чай прось бай аб фі нан са вай пад т рым цы ка пі таль на га ра мон ту гі ста рыч най драў ля най 
зва ні цы з ХІХ ста год дзя ды част ко ва га ра мон ту Мі хай лаў скай цар к вы”.

Да Дня свя то га Ва лян ці на я, шчы ра 
ка жу чы, заў сё ды ста ві ла ся абы я ка ва. Па
мой му бы ла гэ та чар го вая пра я ва мо ды 
на за ход няе, у гэ ты раз аб лі тае чыр во
най ма сай рас пуш ча на га цук ру ў фор ме 
сэр ца. Пры тым па мер ле дзян ца па ві нен 
па каз ваць ве лі чы ню па чуц ця. Гэ тае свя
та звы чай на за вяр ша ец ца мо таш нас цю, 
бо лем жы ва та і ліш ні мі кі ла гра ма мі гэ так 
зва ных лю бі мых асоб.

І рап там аза рэн не. Гэ та ж не ў ле дзян
цах тут спра ва, лі та раль на і ме та фа рыч
на, а ў не чым най важ ней шым у све це 
і су све це.

На па даю на біб лі я тэч ную па лі цу з па
э зі яй. У да стат ко ва сціп лай, школь най 
ка лек цыі ба чу ан та ло гію поль скай па э зіі 
і но бе леў скі збор нік „Від з зер нем пя ску” 
Віс ла вы Шым бор скай. Жыц цё без лю бо ві 
гэ та не жыц цё, на ват лаў рэ а там Но бе леў
скіх прэ мій у га лі не лі та ра ту ры.

Зу сім не ідзе тут пра ло зунг „Szu kam 
kró le wi cza” з май кі ву ча ні цы, у якую ап ра ну
ла ся на біб лі я тэч нае ме ра пры ем ства.

Snuć mi łość...
Po zie mi ją roz sy pać, jak zbo że się sie je.
Lu dziom pias to wać, 
ja ko mat ka swych pias tu je.
Stąd bę dzie moc twa... — ска заў ка лісь 

Адам Міц ке віч.
— Пас лу хай да ра гая мая ву ча ні ца:
...mi łość daw no przy bieg ła 
i uk lęk ła przy nas
Spo koj na bo szczęś cie po rzu ci ła cias ne
Spró buj nie chcieć jej wca le
Wte dy przyj dzie sa ma.
 (Ян Твар доў скі, „Ча кан не”)
У ар га ні за цыю біб лі я тэч на га па да рун ку 

вуч ням з на го ды Ва лян ці нак ук лю чыў ся 
ксёндз Пётр Ва сі леў скі і на ша біб лі я тэч на
за ра ніч ная ма ма Ася Ян ке віч.

— Езус пра сіў лю біць на ват най гор
ша га во ра га, — тлу ма чыць ксёндз Пётр. 
— У пра ва слаў ных і ка та лі коў па чуц ці 
зу сім ня важ ныя. Ка хаць мож на на ват 
не лю бя чы. Ка хаць гэ та кла по ціц ца пра 
даб ро і раз віц цё ін ша га. Са май вы шы нёй 
ка хан ня з’яў ля ец ца ад да ча свай го жыц ця 
за ін ша га. Па вод ле Свя то га Пі сан ня, у лі ку 
Ве ры, На дзеі, Лю бо ві і ма ці іх Са фіі най
важ ней шая Лю боў. Толь кі яна за ста нец ца 
з на мі на ват у не бе. Ка хаць гэ та ста на віц
ца свя тым.

Ксёндз Пётр не за бы вае так са ма пра 
най важ ней шы, най п ры га жэй шы „Гімн пра 
лю боў” з Пер ша га лі ста да ка рын фян, гла
ва 13.

— Па ні Яся, ук лю чы це му зы ку, ка лі ла
ска, — звяр та ец ца да мя не.

„Смуткую чая Ма ці” вы дат на кам па ну ец
ца са сло ва мі гім на. Уваж лі ва кан т ра люю 
гук, каб рап тоў ным фор тэ не зда мі на ваць 
чы та ю ча га.

— Яна га лод ная баць каў ш чы ны. Яе му
зы ка ўзнік ла з лю боў на га го ла ду, — тлу ма
чу саб ра ным.

Кам па зі тар ка і вы ка наў ца гэ тай ча

роў най му зы кі — Маг да ле на Шчэ бёт
Му раў ская — на ра дзі ла ся ў Бе ла сто ку. 
Яе ка ра ні ў вёс цы Райск. Ця пер пра цуе 
аль тыст кай у Вроц лаў скай опе ры. Ра зам 
с сяб роў ка міскры пач ка мі з „Сэн сум 
Квар тэ та” за пі са ла дэ бют ны дыск „Рэ ха” 
з ім п ра ві за ва ным на скрып цы фаль к ло рам 
род ных мяс цін.

Га лод ныя і не га лод ныя ча ста ва лі ся пі
ра га мі і ўся ля кі мі мя са ед ны мі хрус ці ка мі, 
якія спяк лі мы ра зам са спа да ры няй Асяй 
Ян ке віч .

Я па жар та ва ла што кож ны, хто іх скаш
туе, на пэў на ў не чым за ка ха ец ца.

— Я за ка ха ла ся ў гэ тых хрус ці ках, — за
яў ляе ма лая Ба ся.

А зноў яе сяб роў ка Мал го ся прыз на ец
ца ў лю бо ві да чы тан ня. „Які цуд”, — ду маю 
са бе. Тры ме ся цы на зад, ка лі я па чы на ла 
пра цу ў біб лі я тэ цы, тая ж Мал го ся скар дзі
ла ся на кніж ную алер гію.

Лі та ра тур ныя Ва лян цін кі для стар шак
лас ні каў зу сім вы пад ко ва за пы ні лі ся на 
апош ніх рад ках вер ша Віс ла вы Шым бор
скай:

Niech lu dzie nie zna ją cy mi łoś ci szczęś li-
wej

twier dzą, że nig dzie nie ma mi łoś ci szczęś-
li wej.

Z tą wia rą lżej im bę dzie żyć, i umie rać.
(„Mi łość szczęś li wa” са збор ні ка „Wi dok 

z ziar n kiem pia sku”)
Гэ та бы ла вель мі эма цы я наль ная су

стрэ ча. Лю боў ны на строй па на ваў у біб
лі я тэ цы цэ лы ты дзень. Юрак з шо ста га 
кла са ні як не змог змі рыц ца з фак там, 
што, раз даў шы пят нац цаць ва лян ці нак, не 
ат ры маў ні вод най.

І на гэ та ў мя не знай ш ло ся ля кар ства.
— Юрак, — тлу ма чу ма лой цу, — дык 

мы жы вем, каб да ваць, а не браць і каб лю
біць, а не быць лю бі мы мі.

vІа ан на ЧА БАН

За ка ха ная 
біб лі я тэ ка
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1 лю та га г.г. фун к цы я не ры вар шаў-
ска га след ча га бю ро па лі цыі пры пад т-
рым цы фун к цы я не раў мыт най служ бы 
з Вар ша вы і Бе ла сто ка пе раш ко дзі лі 
ў кан т ра бан дзе ка ля 600 ты сяч па пя ро-
саў. Кан т ра бан да бы ла за ха ва на ў асаб-
лі ва пад рых та ва ных сас но вых бру сах. 
Па сыл ка пры бы ла чы гу нач ным тран с-
пар там з Бе ла ру сі. Вар тасць за бяс пе ча-
ных па пя ро саў ся гае 400 ты сяч зло тых. 
Ка лі б гэ тыя па пя ро сы бы лі пра да дзе-
ны на рын ку, дзяр жаў ная каз на стра ці-
ла б ка ля 700 ты сяч зло тых. Та вар за ня-
лі фун к цы я не ры на чы гу нач най рам пе 
ў Са кол цы. Спра вай зай ма ец ца Мыт ная 
па ла та ў Бе ла сто ку.

* * *
6 лю та га фун к цы я не ры Мыт най 

служ бы з Бу дзі ска пе ра ня лі тран с парт 
420 ты сяч па чак па пя ро саў (8 400 ты-
сяч штук) не па да лёк поль ска-лі тоў скай 
мя жы, вар тыя пяць з па ла ві най мі льё-
на зло тых. Гэ та са мая боль шая кан т ра-
бан да ў Поль ш чы ў гэ тым го дзе. Фун-
к цы я не ры Мыт най служ бы з Бу дзі ска 
за сяк лі гру за вую аў та фу ру на кра ё вай 
да ро зе № 8. Па да ку мен тах прад’ яў ле-
ных ра сей скім 64-га до вым ша фё рам 
вы ні ка ла, што ў пры чэ пе зна хо дзіц ца 
са ні тар ная ар ма ту ра і по лі сты рол. Фун-
к цы я не ры ра шы лі дэ та лё ва пра ве рыць 
та вар і на кі ра ва лі аў та фу ру на рэн т ге-
наў скае прас веч ван не. Пас ля ад к рыц-
ця пры чэ па вы я ві ла ся, што ўся рэ дзі не 
зна хо дзіц ца гі ган ц кая кан т ра бан да. 
Мыт ная служ ба па ча ла кры мі наль ную 
спра ву, за ня ла не за кон ную кан т ра бан-
ду ра зам з гру за вым аў та ма бі лем і пры-
чэ пам. За раз мыт ні кі пра вя ра юць ад 
ка го па хо дзяць па пя ро сы і ку ды ме лі 
тра піць. Зат ры ма на му муж чы ну па гра-
жае 10 год зня во лен ня.

* * *
7 лю та га г.г. фун к цы я не ры Мыт най 

служ бы з Бу дзі ска за тры ма лі для пра-
вер кі гру за вы аў та ма біль на кра ё вай 
да ро зе № 8, які па да ваў ся з Ра сеі ў Га-
лан дыю па квет кі. У час кан т ро лю ў пры-
чэ пе вы я ві лі ме та ліч ныя ваз кі і пласт ма-
са выя рэ зер ву а ры на квет кі. У час рэн-
т ге наў ска га прас веч ван ня фун к цы я не-
ры вы я ві лі 20 ты сяч па чак бе ла ру скіх 
па пя ро саў вар тыя 250 ты сяч зло тых. 
Мыт ная служ ба па ча ла кры мі наль ную 
спра ву. Бе ла ру ска га 50-га до ва га ша-
фё ра да пы та пі, па пя ро сы тра пі лі на 
мыт ны склад, а гру за вы аў та ма біль на 
аў та ста ян ку ў Су вал ках. За так знач ную 
кан т ра бан ду па гра жае вя лі кі гра шо вы 
штраф, так са ма стра та па пя ро саў і аў-
тат ран с пар т на га срод ка.

* * *
10 лю та га г.г. фун к цы я не ры Мыт най 

служ бы ў Куз ні цы пе ра ня лі тран с парт 
138 ты сяч па чак па пя ро саў (2 760 000 
штук) з бе ла ру скі мі ак цыз ны мі зна ка мі. 
Не за кон ная кан т ра бан да бы ла вы яў-
ле на ў прыс па соб ле ным да та го про-
мыс лу чы гу нач ным ва го не на рам пе 
ў Са кол цы. Ры нач ная вар т асць ацэнь-
ва ец ца на амаль два мі льё ны зло тых. 
Мыт ная служ ба па ча ла кры мі наль ную 
спра ву, за бяс пе чы ла не за кон ную кан-
т ра бан ду і прыс па соб ле ны для гэ тай 
мэ ты ва гон. За раз вя дзец ца рас с ле да-
ван не ў на прам ку вы яў лен ня, хто быў 
фак тыч ным ад п раў ш чы кам і ка му бы ла 
прыз на ча на па сыл ка.

Ад па чат ку гэ та га го да пад ляш скія 
мыт ні кі за ня лі 750 ты сяч па чак не за кон-
най кан т ра бан ды вар тай ка ля 10 мі льё-
наў зло тых. (ус)

Нез вы чай ная 
кан т ра бан да

Ця пер най боль шая вё ска На раў чан
скай гмі ны Гай наў ска га па ве та На раў ка 
на ліч вае 878 жы ха роў (у 2015 го дзе бы
ло іх 894). У не да лё кім мі ну лым больш 
ты ся чы ча ла век не бы ло. Вё ска зна хо
дзіц ца над за ві лі стай пуш чан скай ра кою 
На раў кай. Тут пры го жае ў кож ную па ру 
го да на ва кол ле. Я пом ню На раў ку яш чэ 
з драў ля ны мі да ма мі, та кі мі ж ага ро джа
мі ка ля іх, бра ма мі і вес ніч ка мі, з вуз кі мі 
ву лак ч ка мі і са ста ры мі мо гіл ка мі. Бы ла 
яна ці хая, спа кой ная. Толь кі на га лоў ных 
ву лі цах быў брук. Рас ло мно га лі ста вых 
дрэў, перш за ўсё ліп. Па мя таю 5кі ла
мет ра вую пяс ча ную да ро гу з Но ва га Ляў
ко ва ў На раў ку і той час, ка лі на ёй па ча
ла ся прак лад ка бру ку. Ез дзіў фур ман кай 
з баць кам, ка лі во сен ню трэ ба бы ло 
вез ці част ку жы та (не дзе паў то ны) ў вя лі
кія скла ды ГС, зда ваць яго ў рам ках г.зв. 
кан ты нген ту. Я меў аба вя зак піль на ваць 
ка ня і воз.

Шко ла, дзі ця чы са док, кі но „Лес”, 
ам бу ла то рыя з па ла тай для па ра дзіх 
і па мяш кан нем для аку шэр кі на дру гім 
па вер се (бы ла яна з га нач кам), пош та, 
да во лі пра стор ны клуб, кра мы, гас ці ні ца 
з вы со кі мі бе тон ны мі ўсхо да мі, пя кар ня 
бы лі ў драў ля ных бу дын ках. Яны мне 
па да ба лі ся, бы лі пры го жыя. За раз пра
даў жа юць сваё іс на ван не адзін школь ны 
пры са мой ву лі цы (тут за раз га ле рэя), 
прад ш коль ны (тут свят лі ца) і паш то вы бу
дын кі. Уста но вы — ГРН і ГС — зна хо дзі лі
ся так са ма ў драў ля ных бу дын ках. Да мы 
гэ тыя і за раз ста яць.

Ка лі я быў яш чэ вуч нем па чат ко вай 
шко лы, ле там пры яз джаў у на раў чан
скую кні гар ню, куп ляў пад руч ні кі і ін шыя 
да па мож ні кі. У са мае жні во вы сы ла лі 
мя не баць кі па дзветры бу хан кі хле ба. 
Бы ло нас до ма шэсць душ. Пра да ва лі 
хлеб праз ак но ў пя кар ні, якое вы хо дзі ла 
на ву лі цу (зна хо дзі ла ся яна пры да ро зе 
ў Гай наў ку ды не да лё ка ад мо ста це раз 
ра ку) яш чэ га ра чы про ста з пе чы. Бу хан кі 
бы лі круг лыя, пяк лі іх на вот руб’і, звер ху 
ме лі гла дзень кую ска рын ку ка рыч не ва га 
ко ле ру як гры бы ба ра ві кі. Хлеб быў дух мя
ны і над та смач ны. Пя кар ня пра ца ва ла на 
дзве зме ны. Па ёй ня ма ўжо і сле ду.

У На раў цы вя лі кае свя та 7 лі пе ня, на 
Яна. У мя стэч ка пры яз джа лі жы ха ры су
сед ніх вё сак, не ка то рыя з іх у гос ці. Па а
ба пал ву лі цы да цар к вы ган д ля ры ста ві лі 
лар кі з цу кер ка мі і ін шы мі ла сун ка мі, 
роз ны мі цац ка мі, на руч ны мі ка ля ро вы мі 
га дзін ні ка мі, ша ры ка мі, мя чы ка мі (бы лі 
і па пя ро выя з пі ла він нем у ся рэ дзі не ды 
з гум ка мі — мя чык ад бі ваў ся ад да ло ні 
і вяр таў ся), пі ста ле та мі на пі сто ны і на 
г.зв. кор кі, лю стэ рач ка мі з кі на зор ка мі, 
вет рач ка мі на дро ці ку, бран за лет ка мі, 
гра бя ня мі. У ін шых лар ках мож на бы ло 
ку піць ма ро жа нае. Па ву лі цы шпа цы ра ва
лі сю дыту ды на раў чан скія дзяў ча ты ды 
ка ва ле ры. Ся род дзяў чат і хлап цоў ма ла 
бы ло — як мне за па мя та ла ся — блан дзі
нак і блан дзі наў, а больш смуг ля вых чор
на ва ло сых. Не ка то рых пры га жунь ра ней 
ба чыў у пас ля а бед нюю па ру і ве ча рам 
у клу бе. Яны пры хо дзі лі туды кам па ні яй 
па слу хаць но выя поль скія, ру скія і бе ла
ру скія пе сні з грам п лас ці нак, вы піць ка ву 
або лі ма над.

На Яна з са мой ра ні цы на вя лі кай 
пля цоў цы кру ці ла ся ка ру сель. Мя стэч
ка бур лі ла па то кам лю дзей і ра бі ла ся 
шмат га ло сым. Ка лі бы ло со неч на і ста яў 
па год лі вы дзень, на ву лі цах па на ваў вя
лі кі рух і го ман. Тут я суст ра каў зна ё мых 
ка лег з да лё кіх вё сак, з які мі рэд ка ка лі 
мож на бы ло ўба чыц ца. Пас ля поў д ня 
лю дзі ра зы хо дзі лі ся па да мах. Праз ад
чы не ныя вок ны гу ча лі звон кія спе вы. Бя
сед ні кі спя ва лі „Пад ма скоў ныя ве ча ры”, 
„Ка цю шу”, „Рас п ра гай це хлоп цы ко ней”, 
„Там на грэб лі шу мят вэр бы” або „Ка сіў 
Ясь ка ню шы ну”. На раў ча не свят ка ва лі, 
ве ся лі лі ся. Ве ча рам іш лі на тан цы ў пра
стор ным бу дын ку кі но „Лес”. Пры яз джа
ла мно га мо ла дзі з су сед ніх вё сак.

Ка лі я быў вуч нем сё ма га кла са па
чат ко вай шко лы ў Ста рым Ляў ко ве наш 
клас ра зам з лю бі май вы ха ва цель кай 
Ма ры яй Сі кор скай (яна ўра джэн ка На
раў кі, а за раз жы ве ў Вар ша ве) ез дзіў 
у на раў чан скую шко лу (зай ма ла яна два 
бу дын кі, адзін з іх быў двух па вяр хо вы) 
па зна ёміц ца з та маш ні мі вуч ня мі. У вя лі
кім за ле на пер шым па вер се бы лі тан цы 
і на ша на стаў ні ца ву чы ла нас, та ды вель

мі ж няс ме лых, тан ца ваць. Гэ та ўсім нам 
у да лей шым жыц ці пры да ло ся.

Пры да ец ца за раз мне і ін шая на ву ка 
з та го ча су. У На раў цы ма ла ды та ды 
на стаў нік Мі хась Зуб рыц кі меў фа таг
ра фіч нае атэ лье і ву чыў усіх ах вот ных 
ра біць здым кі ў той час толь кі чор набе
лыя, пра яў ляць фо тап лён кі і ка пі ра ваць 
на фа таг ра фіч ную па пе ру. Я гэ та вель мі 
па лю біў і ча ста ез дзіў у На раў ку. Здым кі 
раб лю і ця пер. Як ка жуць, на ву ка не пай
ш ла ў лес.

У На раў цы ці ка вай ды ка ла рыт най не 
толь кі для мя не асо бай быў ста ры фель
чар Луш чын скі (імя яго не па мя таю). Ён ха
дзіў у чор ным ка пе лю шы і ў яс нашэ рым 
плаш чы. Ад ной чы ле там моц на за ба леў 
у мя не зуб і мы з ма май пеш шу ад п ра ві лі
ся ў На раў ку да адзі на га та ды ме ды ка. Не 
бы ло яго до ма і прый ш ло ся нам ча каць 
да ве ча ра. Фель чар ха дзіў з ву да мі на 
ры бал ку на ра ку На раў ку. Ка лі вяр нуў ся 
да до му, яго жон ка рас па вя ла пра па цы
ен та з ба лю чым зу бам. Гэ тая вет лі вая 
жан чы на прыс вя ці ла нам шмат ува гі, рас
пыт в а ла ад куль мы, пра сям’ю і як нам 
жы вец ца. Фель чар выр ваў зуб (быў гэ та 
зад ні г.зв. кут ні зуб) без ні я кага там нар
ко зу. Я аж но зор кі ўба чыў у яс ны дзень. 
Дан тыст пах ва ліў мя не за ад ва гу і даў 
па ра шок, які до ма трэ ба бы ло рас пус ціць 
у ва дзе і пра мы ваць ра ну. І спра ве быў 
ка нец. За раз у до ме фель ча ра жы вуць 
но выя па ся лен цы. Яны яго ад на ві лі, між ін
шым, аша ля ва лі і ён пры го жы звон ку.

Пом няц ца мне ко ліш нія школь ныя 
пер ша май скія шэс ці ў На раў цы. За 
на мі, вуч ня мі (не ка то рыя з іх ха дзі лі 
ў гар цэр скіх і зу хаў скіх мун дзір ках ды 
са стуж  ка мі) і на стаў ні ка мі на ча ле з кі
раў ні ком ста ра ляў коў скай ся мік лас най 
шко лы Ры го рам Ка роль кам, пры яз джаў 
гру за вік з вы со кі мі бар та мі. Са ма ход 
быў уп ры го жа ны пер ша май скі мі сцяж ка
мі ды бя ро за вы мі га лін ка мі з зя лё ны мі лі
сточ ка мі. Мы еха лі праз вё скі і спя ва лі. 
Усім бы ло ра дас на і ве се ла. На на раў
чан скіх да мах бы лі белчыр во ныя сця гі. 
Мно га сця гоў нес лі ў пер ша май скіх 
ка ло нах. Іг ра ла му зы ка. Шэс це суп ра ва
джаў ду ха вы ар кестр.

На раў ка... Яна да ра гая май му сэр цу 
як мая род ная вё ска. Пры яз джаю ў пры
го жы гмін ны ася ро дак куль ту ры, у шко лу 
і ў га ле рэю на роз ныя куль тур наас вет
ныя ды за баў ляль ныя ме ра пры ем ствы. 
За раз На раў ка шмат па мя ня ла ся, пап
ры га жэ ла, у ёй мно га но вых бу дын каў, 
но выя ву лі цы, но выя жыл лё выя па сёл кі, 
рэ ста ра ны, кра мы, пры стань для бай да
рак і нач леж ныя до мі кі.

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

На раў ка 
паў ве ка та му

За раз ма ем доў гія зі мо выя ве ча ры 
і шмат лі кія вя ско выя гас па ды ні ах
вот на зай ма юц ца руч ной вы шыў кай. 
У не ка то рых вё сках На раў чан скай 
гмі ны Гай наў ска га па ве та збі ра юц ца 
на вя чор кі то ў ад нае, то ў дру гой 
жан чы ны. Вя до ма, у кам па ніі ве ся лей. 
Яны вы шы ва юць руч ні кі, ма кат кі, бе
лыя на ва лач кі на па душ кі і свя точ ныя 
бе лыя ка шу лі. Да гэ та га трэ ба мець 
за мі ла ван не і ах во ту ды спа кой ны 
ха рак тар, цяр п лі васць. Сам гэ ты за ня
так су па кой вае ча ла ве ка. Вы шы валь
ш чы цы па ка ля ро выя ніт кі ез дзяць 
у кра мы з мах рой, му лі най у Гай наў ку. 
Не ка то рыя куп ля юць іх на ба за ры ад 
ру скіх ган д ля рак.

Вы шыў кай зай ма юц ца жан чы ны, 
між ін шым, Ма рыя Це лу шэц кая (на 
здым ку) і Нэ ля Хар ке віч з Но ва га Ляў
ко ва, Ірэ на Іг на цюк, Кры сты на Паск
роб ка, Мі рас ла ва Бал т ра мюк і Га лі на 
Пры чы ніч са Ста ро га Ляў ко ва, Лі дзія 
Хар ке віч і Аль ж бе та Кун цэ віч з Ле шу
коў, Ле на Хар ке віч, Га лі на Бі рыц кая, 
Лю цы на Зда ноў ская і Ве ра Клі мюк 
з Плян ты, Га лі на Вяж хоў ская з Заб лот
чы ны і Га лі на Пан коў ская з Се мя ноў кі. 
Не ка то рыя з іх удзель ні ча юць у кон
кур се пад за га лоў кам „Гафт і ка рун
кі”, які што год ар га ні зуе Гай наў скі дом 
куль ту ры.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГАn Вы шы валь ш чы ца Ма рыя Це лу шэц кая з Но ва га Ляў ко ва

Жан чы ны 
лю бяць вы шы ваць
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!

№ 09-17
Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” да 12 сакавіка 2017 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 № 6-17: кіт. 
Уз на га ро ды, дзе ся ці ко лер ныя аў та-

руч кі, вый г ра лі На тал ля Гай дук з КШ 
№ 1 у Гай наў цы, Мі хал Вар дэц кі з Бель-

ска-Пад ляш ска га, Оля Хі лі ма нюк, Ма-
рыя Ур ба но віч з Нар вы. Він шу ем!

    Данута Бічэль

Радзіма
Радзіма –
нівы, рэкі і бары,
бярозавікам вецер набрыняў,
у Белавежы волаты-зубры,
а вунь мацуе ножкі зубраня.

Радзіма!
Тата, мама і браты,
сястра, бабуля, дзед
і шмат радні
зрабілі ўсё,
каб меў радзіму ты.
Яе высокі гонар не ўрані.

Стварай сваё,
Ды беражы, што ёсць.
Дужэй між птушак,
песень і цяпла.

А розум, дабрату і прыгажосць
табе прырода родная дала.

Хто ве даць жа дае,
Ха дзі це сю ды,
Мож на, ска заць
Хто га тоў,
Дзе рэ кі да мо раў
Ця куць без ва ды,
Дзе га ра ды
без да моў?
К....
 (У. Мац ве ен ка)

На бя гу чым тыд ні мы адз на ча-
ем «Мас ле ні цу» — ста ра жыт ны 
аб рад, ак ра ша ны гур бай блі ноў, 
пон чы каў, хру стаў і ўся кіх пі-
ра гоў з сы рам і смя та най. Гэ та 
сім ва ліч ны ка нец кар на ва лу, за-
пу сты пе рад на ды хо дам Вя лі ка-
га по сту. Але не толь кі, на Мас ле-
ні цу на шы прод кі ўжо за клі ка лі 
вяс ну і спя ва лі: На Мас лен ку да 
нас пры ля це ла ла стаў ка.

Са праў ды ў та кі час усе мы 
доб ры мі сло ва мі, дум ка мі, пес ня-
мі і са лод кім пі ра га мі зак лі ка ем 
вяс ну, каб яна пад ма ца ва ла нас 
у пра цы, пла нах і ма рах. Бо хоць 
у на ро дзе Мас ле ні ца, у шко ле 
над та важ ны і пра ца ві ты ты-
дзень.

21 лю та га, як што год, у Бе ла-
сто ку прой дзе на цы я наль ная 
дык тоў ка па род най мо ве. Свой 
удзел пац вер дзі лі вуч ні з Нар вы 

і бе ла стоц кай гім на зіі № 7. Як 
заў сё ды гэ ты вык лік па ды муць 
мно гія вуч ні пра ва слаў най шко-
лы свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія. 
У гэ ты раз дык тоў ку ра зам 
з на ву чэн ца мі бе ла ру скай мо вы 
ўпер шы ню на пі шуць вя до мыя 
бе ла ру скія дзе я чы, дып ла ма ты, 
на стаў ні кі, ані ма та ры куль ту ры, 
жур на лі сты. Усе па ка лен ні аб’ яд-
на юць пе ра жы ван ні за за ха ван-
не і раз віц цё род най мо вы.

Не мен шы вык лік ча кае вуч-
няў па чат ко вых школ на цэ лым 
Пад ляш шы. Ця гам бя гу ча га 
тыд ня ад бу дуц ца прад мет ныя 
кон кур сы па поль скай мо ве, 
пры ро дзе, гі сто рыі, ру скай 
мо ве. А ў пят ні цу, 24 лю та га 
ў Бель ску-Пад ляш скім прой дзе 
цэн т раль ны этап прад мет на га 
кон кур су па бе ла ру скай мо ве. Як 
кож ны год ён пры цяг не мно гіх 
удзель ні каў, якія шчы ра пра-
ца ва лі, каб дай с ці да апош ня га 
эта пу.

Мы, зра зу ме ла, бу дзем са чыць 
за кон кур са мі, ва шы мі пос пе ха мі 
і вык лі ка мі. У та кі пра ца ві ты час 
лепш не аб’ я дац ца пон чы ка мі. 
Лепш ад па чыць, пас пя ваць і па-
ду маць пра вяс ну. Яна нат х няе 
бе ла ру саў лю біць род нае. Як 
пі ша бе ла ру ская па э тэ са Да ну-
та Бі чэль: Ду жэй між пту шак, 
пе сень і цяп ла. А ро зум, даб ра ту 
і пры га жосць та бе пры ро да род-
ная да ла.

(гак)

Мас ле ні ца і род ная мо ва

Па вод ле лі стоў і ўдзель ні цтва ў кон кур сах 
— «Зор ка» най больш па пу ляр ны ча со-
піс у рэ гі ё не. Кож ны ты дзень мы ат рым-

лі ва ем ка ля 200 ад ка заў на кры жа ван кі, за гад кі, 
кон кур сы. Ча ста ў іх пры ма юць удзел цэ лыя 
кла сы, або, як у вы пад ку Арэш ка ва, цэ лая шко-
ла (усе вуч ні пад піс ва юц ца на «Ні ву»!) Тут ніз кі 
пак лон на стаў ні кам і баць кам, якія пас рэд ні ча-
юць па між вуч ня мі і рэ дак цы яй. Ёсць у нас ма-
мы, якія кож ны ты дзень пры во зяць у рэ дак цыю 
кон кур с ныя ад ка зы і апа вя да юць пра ра дасць 
і эн ту зі язм дзе так, якія ўдзель ні ча юць у бе ла ру-
скіх кон кур сах. Для нас гэ та нат х нен не!

Каб па ка заць пра цэс, на пі шам пра ліч бы. 
Апош нім ча сам мы ра шы лі пад лі чыць 
ад ка зы за апош нія тры га ды. Іх бы ло 

больш за пяць ты сяч. Гэ тая ку ча ад ка заў вык лі ка ла па зі тыў ныя эмо-
цыі та му, што амаль усе ад ка зы бы лі пад пі са ныя на бе ла ру скай мо ве.

Для на шых кон кур с ні каў ма ем та кую ін фар ма цыю: ва шы ўзна-
га ро ды ча ка юць у рэ дак цыі «Ні вы». Іх мож на заб раць у кож ны 
пра цоў ны дзень у 8-15 га дзі нах. А ка лі хто цяр п лі вы, хай па ча-

кае. Неў за ба ве пры е дзем да вас з сяб роў скім ві зі там у шко лу.

Зор ка

Кон кур сы, 
рэ за нанс 
і ра дасць! 
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Якая наша 
Зямелька?
Настаўнік пытае
Дзяўчынку Анельку:
– Якую форму мае
Нашая Зямелька?

– Круглую – сказала
Дзяўчынка малая.
– Як ты адгадала?
— Усе ж глобус маюць.

Што зрабіць трэба
каб трапіць у неба?
Настаўнік Божага закону
Пытае вучня Лявона:
– Што зрабіць трэба
Каб трапіць у неба?

– Трэба быць паслухмяным
У царкву хадзіць пастаянна.
– Трэба памерці ранней, —
Падказвае Лёні Андрэй.

Duch

Klaka

No!

Snob

Emotikon

Zupa

Oda

Sam

Jan

Nos

Imie

ParkFacebook

FotoKminekSłuch

KlejЗа поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, з нак ле е-
ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу трох тыд няў даш лі-
це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 5 — 17:
Пас, сход, но, смог, пя сок, ер, ра дар, ух, лі мон, ла, зі ма, сня-

гір, гурт, ах, пад ло га. Ува га, смех, хор, рог, ліст, гімн, мая, пя-
сок, сан кі, анод, со кал, ра ке та.

Уз на га ро ды, ка ля ро выя лі ней кі з фа не ры, вый г ра лі Та-
маш Ваў ры нюк з Нар вы, Ма рыя Ва ран чук, Якуб Авяр чук 
з Арэш ка ва, Аляк сан д ра Ка лі ноў ская з На раў кі, Вік то рыя 
Гаць, Дам’ ян Кар ні люк з КШ з ДНБМ № 3 у Бель ску-Пад-
ляш скім, Зо фія Хар чан ка з Но ва га Кор ні на, Аляксандра 
Бакун з КШ № 1 у Гайнаўцы. Він шу ем!

К а  р а  л е ў  с к і  В о ў  ч ы н
У спі ску ат рак цы ё наў Бе ла веж-

скай пуш чы зной дзем Свя та-
Тро іц кі кас цёл у Воў чы не. Сва ім 
выг ля дам на па мі нае мі ні я цюр ны 
па ла цык, яко га круг лы кшталт і выс-
ма ка ва ны дэ кор на па мі нае пыш ны 
торт. Бу доў ля ахі ну тая ле ген да мі 
і та ем ны мі апо ве да мі, ад якіх кру-
жыц ца га ла ва. Не вы пад ко ва ў кас цё-
ле-кап лі цы быў пе ра па ха ва ны Ста-
ніс лаў Аў густ Па ня тоў скі, апош ні 
ка роль Рэ чы Пас па лі тай. Яго дух, як 
ка жуць ле ген ды, час ад ча су з’яў ля-
ец ца ў гэ тым мес цы, а сам кас цёл, 
ня гле дзя чы на ак ты ван да ліз му, ад-
наў ля ец ца.

Як вя до ма вам з уро каў гі сто рыі, 
ка роль па мёр у Санкт-Пе цяр-

бур гу ў 1798 го дзе, на 66 го дзе 
жыц ця. Тру на з астан ка мі ка ра ля бы-
ла пе ра ве зе на на ра дзі му ў Воў чын 
аж но ў 1938 го дзе. Усё ра бі ла ся 
ў вя лі кі мі сак рэ це, без вы ка нан ня не-
аб ход ных ры ту а лаў. І як мяр ку юць 
лю дзі, гэ тае не вы ка нан не рэ лі гій ных 
ры ту а лаў ме ла фа таль ныя пас ля доў-
нас ці. Пас ля Дру гой су свет най вай-

ны кас цёл быў за кры ты. Зруй на ва лі 
яго і апа га ні лі ван да лы, якія шу ка лі 
скар баў.

Бу ды нак кас цё ла ўзво дзіў ся на 
пра ця гу 14 га доў. Быў ён за вер-

ша ны і аб ста ля ва ны ў 1743 го дзе, 
дзя ку ю чы на ма ган ням та га час на га 
ўла даль ні ка Воў чы на кня зя Мі ха ла 
Чар та рый ска га. Ад нак ра бо ты па 

аз даб лен ні ін тэр’ е раў пра цяг ва лі-
ся і ў на ступ ныя га ды. Гі ста рыч ныя 
кры ні цы па ве дам ля юць, што яш чэ 
ў 1755 го дзе тут пра ца ваў ар хі тэк-
тар Крэйц, якія быў ад ным з леп шых 
вуч няў Пё пель ма на, Яў ха, Дэй б ля. 
Дзя ку ю чы яму і вык ла дзе ным срод-
кам пры аз доб ле ны ў сты лі ра ка ко 
кас цёл лі чыў ся са мым пры го жым на 
Брэст чы не. У ім ме на ві та быў ах рыш-
ча ны Ста ніс лаў Аў густ Па ня тоў скі.

Як боль шасць гі ста рыч ных бу дын-
каў у Бе ла ру сі, кас цёл мя няў 

кан фе сію і слу жыў раз ка та лі кам, 
раз пра вас лаў ным. Гэ тыя зме ны, на 
шчас це, не па цяг ну лі за са бой грун-
тоў ных пе ра бу доў бу дын ка. Са мы 
страш ны час для бу дын ка вы паў у га-
ды БССР, ка лі бо скай пры го жас ці 
скуль п ту ры анё лаў бы лі раз бі ты ды 
ра скі ну ты по бач ніш чэ ю ча га кас цё ла 
з за ва ле ным да хам. На шчас це сён-
ня бу ды нак па ды ма ец ца з за ня па ду 
і вык лі кае вя лі кую ці ка васць ту ры-
стаў, якія ма са ва на вед ва юць Бе ла-
веж скую пуш чу.

Зор ка

    
Якуб Го лец
Гім на зія свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку

Вай на
Вай на 

— гэ та штось ці страш нае.

Ка лісь бы ло по ле, 

на ім пас ві лі ся ка ро вы.

Ця пер там пу стое мес ца,

па якім ез дзяць тан кі,

бе га юць сал да ты з аў та ма та мі,

па да юць бом бы.

Лю дзі за бі ва юць ін шых.

Ад ны — каб вы жыць,

ін шыя — бо ста лі злы мі.

У час вай ны лю дзі — во ра гі

ад ны для ад ных.

Ка лі кан ча ец ца вай на,

лю дзі мо гуць вяр нуц ца 

ў свае ха ты,

але не ўсе.

Не ка то рыя за ста лі ся на гэ тых

пу стых па лях...

Вай на страш ная.

Як Мікола каровай стаў
(украінская народная казка)

Жыў адзін дзядзь ка, на зы ва лі 
яго Мі ко ла. Ад ной чы пай ш лі яны 
з жон кай у лес: ён па дро вы, жон ка 
па гры бы. Ба чаць, аж но да ро гай 
ідзе ба гацей, ды вя дзе на вя роў цы 
ка ро ву. У гэ та га ба га цея Мі ко ла 
пра ца ваў цэ лы год і не да стаў абя ца-
най зар пла ты.

— Во, каб нам та кую ка ро ву! 
— ска за ла жон ка.

Мі ко ла за га даў за лез ці жон цы 
ў ку сты а сам ці хень ка вый шаў на 
да ро гу. Па ды шоў да ка ро вы, зняў 
з ра гоў вя роў ку і за кі нуў са бе на 
шыю. Ка ро ва па вяр ну ла ў лес, а Мі-
ко ла бры дзе на па вад ку за ба га цеем. 
Жон ка зра зу ме ла хіт ры кі му жа і без 
аг ляд кі паг на ла ка ро ву да моў.

А ба гацей ішоў, не аг ля даў ся, аж 
тут на суст рач ку пец едзе:

— Зда роў, су сед! — крык нуў яш-
чэ зда лёк. — Коль кі ты даў за гэ та-
га ва ла?

Ба гацей злос на за бур чэў:
— Ка лі ты не здоль ны ад роз ніць 

ва ла ад ка ро вы, дык лепш па маў чы!
— Як гэ та ка ро ва, дык я пя рэ стае 

ця лят ка! — за ра га таў ку пец.

Ба гацей азір нуў ся і ад шо ку за га-
ла ву сха піў ся.

— Што за лі ха? Я ж ку піў ка ро-
ву, а тут та кое дзі ва...

Стаў ён ся род да ро гі і ду мае, што 
ра біць.

— Ад куль ты ўзяў ся? — урэш це 
пы тае Мі ко лу.

— Я і сам не ве даю, не па мя таю, 
каб ты мя не ку піў на ба за ры! — ад-
ка заў Мі ко ла.

Ба гач цал кам раз гу біў ся.
— А як ты зра біў ся ка ро вай?
— Не ве даю, — ка жа Мі ко ла. 

— Ма быць, ад на ўда ва за ча ра ва ла 
мя не. Я ка лісь быў ба га ты і над та 
ску пы. Гэ тая ўда ва пра ца ва ла ў мя-
не цэ лы год і я не зап ла ціў ёй за 
пра цу. І яна ў гне ве вы ка за ла та кія 
сло вы: «Каб ты стаў дой най ка ро вай 
і ад п ла ціў мне ма ла ком за ўсю маю 
пра цу і крыў ду!».
Ба гацей выс лу хаў і брыд ка вы ла яў ся:

— Па слаў ця бе чорт на маю га ла-
ву! Ідзі прэч! Не ра бі з мя не дур ня!

— Што ты ка жаш? — ус х ва ля ваў-
ся Мі ко ла. — Не паз бу дзеш ся мя не 

так лёг ка. Хто та кое ба чыў, каб ня-
він на му ча ла ве ку вя заць вя роў ку 
на шыю і па га няць як жы вё лу? Пай-
ш лі ў суд, хай яны раз бя руц ца...

Ба чыць ба гацей, бя да бу дзе. Зап-
ла ціў ён Мі ко лу гро шы, каб тры маў 
язык за зу ба мі. Вяр нуў ся Мі ко ла 
да моў з поў ны мі кі шэ ня мі, а жон-
ка па спе ла ка ро ву вы да іць, ма ла-
ко на лі вае. Праз ней кі час ка ро ва 
аця лі ла ся. Ка лі вы га да ва лі дру гую 
ка ро ву, ра шы лі пра даць пры год ную 
да бы чу. Ад п ра ві лі ся на ба зар. Зра зу 
на рын ку аб сту пі лі іх куп цы. У той 
дзень лепшай ка ро вы яны не ба чы лі. 
Жон ка тар гу ец ца, а Мі ко ла па ба ках 
раз г ля да ец ца. Ба чыць, у іх бок той 
ба гацей ідзе! Мі ко ла сха ваў ся за буд-
ку ды на зі рае як пой дуць спра вы. 
А той ба гацей па гля дзеў на ка ро ву, 
заў с міх нуў ся і шэп ча ёй на ву ха:

— Што Мі ко ла, зноў ця бе пра да-
юць?

— Му у уу! — за раў ла кра су ля
— Ты зноў ка гось ці ашу каў?
— Му у уу!
— Але я не дур ны, каб ця бе куп-

ляць! — хіт ра ўсміх нуў ся ба гацей. 
— Ідзі ты прэч, ста ры ашу ка нец! 
Ды па шу кай дур ней ша га за ся бе!

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

Sęk
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Бе ла стоц кі ат рад

На сві тан ні 24 кра са ві ка 1864 го да го
рад Бе ла сток пар ты я мі па не каль кі ча ла
век па ча лі па кі даць ма ла дыя хлоп цы, якія 
праз Зя лё ную Пуш чу на кі роў ва лі ся ў вё
ску Ка мен ка. Ме на ві та тут быў пры зна
ча ны збор ны пункт для доб ра ах вот ні каў, 
якія рых та ва лі ся да лу чыц ца да рас па ча
та га ў сту дзе ні 1863 го да на тэ ры то рыі 
бы лой Рэ чы Пас па лі тай паў стан ня.

На пя рэ дад ні ў Бе ла сто ку бы лі ра
скуп ле ны амаль усе каў ба сы і хлеб. 
За не па ко е ныя ўла ды за чы ні лі га рад скія 
за ста вы, а ву лі цы за поў ні лі ся вай ско вы мі 
пат ру ля мі. Ад нак гэ та не пе раш ко дзі ла 
да лу чыц ца да паў стан ня 70 жы ха рам 
Бе ла сто ка. 27 кра са ві ка на іх по шу кі вы
сту піў ра сій скі ба та льён пя хо ты пры трох 
гар ма тах і сот няю ка за коў.

Бе ла сток па кі да лі не толь кі шэ ра го
выя яго жы ха ры. Ся род іх так са ма бы лі 
афі цэ ры ру ска га Лі баў ска га пал ка і га
рад ско га гар ні зо на, якія да лу чы лі ся да 
ба раць бы: Ан тон Ба ран цэ віч, Ула дзіс лаў 
Брант, Авіт Мі цэ віч, Апа лі нар Ро ман. Ка
ман дзі рам паў стан цаў аб ра лі ка пі та на 
Юлья на Эй т мі но ві ча.

Злу чэн не з бель скім 
і са коль скім ат ра да мі

На на ступ ны дзень, 25 кра са ві ка, 
бе ла стоц кі ат рад зпад Ка мен кі ру шыў 
у ляс ны гуш чар Ста жын кі. Тут да іх да
лу чы лі ся 130 паў стан цаў з Бель ска на 
ча ле з ад стаў ным ма ё рам ра сій скіх вой
скаў Эд вар дам Кяр с ноў скім па мя нуш цы 
„Гром”. Саб ра ныя дзве сот ні ча ла век 
бы лі па дзе ле ны на сек цыі і 26 кра са ві ка 
яны пры бы лі ў вё ску Са кал да.

У Са кал дзе жы ха рам вё скі быў пра
чы та ны паў стан ц кі Ма ні фест, у якім 
ад зна ча ла ся: „Пас ля жу дас най гань бы 
раб ства, пас ля няў яў ных па кут прыг нё ту, 
Цэн т раль ны Ка мі тэт, у ця пе раш ні час 
адзі ны за кон ны твой На цы я наль ны Урад, 
зак лі кае ця бе на по ле ба раць бы — ужо 
апош няй, на по ле сла вы і пе ра мо гі, якую 
дасьць та бе і, у імя Бо га на ня бё сах, клят
вен на абя цае даць, бо ве дае, што ты, 
учо раш ні па ка ян нік і мсці вец, заў т ра па ві
нен быць і бу дзеш ге ро ем і во ла там”.

Паў стан ц кі ла гер улад ка ва лі ў ста рым 
гуш ча ры ў 7 км ад вё скі. Ме на ві та сю ды 
пры бы ва юць 32 паў стан цы з Са кол кі на 
ча ле з Він цэн там Гус ці лам. Ра зам з імі 
прый шоў ад стаў ны ра сій скі афі цэр Ка
зі мір Ка бы лін скі з вё скі За ціш ша ра зам 
з дву ма сы на мі і пля мен ні ка мі, які да ста віў 
у ла гер доў га ча ка ны пра ві янт і рыш ту нак.

Пад час нач но га пе ра хо ду па бе ла стоц
какрын скім трак це на ад ным з пры пын
каў ад быў ся суд над тры ма паў стан ца мі, 
аб ві на ва ча ны мі ў здра дзе і па ве ша ны мі 
на ад ным з пры да рож ных дрэў.

Ла гер ка ля 
Лі па ва га Мо ста

Ран кам 27 кра са ві ка ат рад па ды шоў 
да ляс ной вё скі Лі па вы Мост, ку ды пры
бы лі на чаль нік Гро дзен ска га ва я вод ства 
пал коў нік Ануф ры Ду хін скі і кі раў нік 
яго шта ба Ва ле рый Уруб леў скі. Но вае 
ка ман да ван не пра вя ло аг ляд пад на ча ле
ных яму сіл, пе рад які мі ста я ла за да ча 
паз бя гаць спат кан ня з ва ро жы мі сі ла мі, 
гар та ваць свае шэ ра гі і, па маг чы мас ці, 
здзяй с няць за са ды на не вя лі кія ра сій скія 
злу чэн ні.

За тым паў стан цы на кі ра ва лі ся ў вё
ску, дзе для жы ха роў быў за чы та ны Ма ні
фест На цы я наль на га ўра да. На ўзгор ку 
по бач з вё скай быў улад ка ва ны ла гер, 
у якім га та ва лі ежу пад наг ля дам абоз на
га Юза фа Пу халь ска га, які да паў стан ня 
быў ве тэ ры на рам у Заб лу да ве.

Але ў хут кім ча се бы ло па вя дом ле на 
пра наб лі жэн не ра сій скіх вой скаў і ат рад 
на кі ра ваў ся ў цяж ка да ступ ны гуш чар 
пад наз ваю Ста жын ка, дзе ар га ні за ва лі 
бу да ны. Хоць і быў ка нец кра са ві ка, вяс
на на гад ва ла аб са бе толь кі бла кі там 
пра ле сак, над вор’е ж бы ло пазі мо ва му 
ха лод ным. А ноч чу ўво гу ле пай шоў мок
ры снег. Не за доў га да поў на чы ў ла гер 
пры бы лі 48 жы ха роў Свіс ла чы, з які мі 
бы лі да стаў ле ны ва зы з доў га ча ка ным 
пра ві ян там.

Ран кам 28 кра са ві ка па чаў ся аг ляд 
вой скаў. Ад ра зу вы я ві ла ся не да стат ко
вая коль касць зброі, якую раз да ва лі паў
стан цам. Тым, ка му бра ка ва ла стрэль баў 
і пі ста ле таў, да ва лі ко сы і ду бі ны. Але і іх 
у вы ні ку не ха пі ла 48 паў стан цам.

Уз б ро е ных паў стан цаў па дзя лі лі на 
тры ро ты, на ча ле з Ро ма нам, Ба ран цэ ві
чам, дзе бы лі па 92 страль цы і Кяр с ноў
скім, яко му пад на чаль ва лі ся 50 ча ла век. 
Увесь ра нак паў стан цы га та ва лі ка шу. 
Па коль кі по су ду на ўсіх не ха па ла, то елі 
па чар зе — сек цы я мі. А за тым пра во дзі лі 
за нят кі па ба я вым склад ван ні.

Уруб леў скі спа дзя ваў ся, што ўдас ца 
да сяг нуць ар га ні за ва нас ці ў дзе ян нях 
паў стан цаў да ча су іх спат кан ня з рэ
гу ляр ны мі вой ска мі. У ін шым вы пад ку 
шан цу су праць пра фе сій ных ра сій скіх 
вой скаў, уз б ро е ных даль на бой ны мі шту
цэ ра мі, не бы ло.

Уве ча ры да нес лі, што ў пуш чы ра
сій скія вой скі. Трэ ба бы ло тэр мі но ва 
ру хац ца. Ноч чу па чаў ся чар го вы па ход. 
Ру ха лі ся па воль на, бо ва зы ўвесь час 
трап ля лі ў ямы, або чап ля лі ся ко ла мі за 
пні і ка рэн не. Пад ра ні цу 29 кра са ві ка 
паў стан цы пе рай ш лі са коль скі гас ці нец. 
Слу ха ю чы, як мі тус лі ва ір жа лі ко ні, Ду хін
скі ска заў: „Бу дзе біт ва”.

Ла гер у Ка ма тоў ш чы не 
пад Ва лі ла мі

Ран кам паў ста цы за ня лі гуш чар Ка ма
тоў ш чы на ў Са коль скай пуш чы не па да
лёк ад вё скі Ва лі лы (у 22 км ад Бе ла сто
ка), дзе раз вя лі вог ніш чы, каб тро хі адаг
рэц ца пас ля нач но га мар шу і пад су шыць 
воп рат ку. Ла гер па за га дзе Ва ле рыя 
Уруб леў ска га раз бі лі на ўзгор ку Пе ра цё
сы, аба рон чыя якас ці яко га бы лі вы со ка 
ацэ не ны кі раў ні ком паў стан ц ка га шта ба.

Апі сан не ла ге ра по бач з вё скай Ва лі
лы па кі нуў ад’ ю тант Уруб леў ска га Іг нат 
Ара мо віч, які да паў стан ня пра ца ваў 
на стаў ні кам ма тэ ма ты кі ў Бе ла стоц кай 
гім на зіі: пе рад фрон там ла ге ра меў ся 
ру чай, уз гор кі Пе ра цё су бы лі па ба ках, 
зза ду — ба лот ныя ні зі ны, за які мі цяг ну
лі ся гуш ча ры. Спра ва, па ся род ба лот, 
пра ця ка ла рэч ка Слой ка. Най больш 
су хая мяс ці на бы ла зза ду ла ге ра, ку ды 
Уруб леў скі ад пра віў трэ ні ра вац ца пер
шую ро ту Ро ма на.

Пас ля абе ду паў стан ц кія раз’ ез ды, 
на кі ра ва ныя ў роз ныя ба кі Са коль скай 
пуш чы, па ча лі пры бы ваць з на ві на мі 
пра наб лі жэн не ру скіх вой скаў. З бо ку 
Ва лі лаў ужо чуў ся гру кат. Ка лі пры бы лі 
чар го выя кон ні кі з па ве дам лен нем пра 
па ды ход во ра га, па ла ге ры раз нёс ся зак
лік „Да зброі!”.

На пе ра дзе, з бо ку мяр ку е ма га на па ду 
пра ціў ні ка, бы лі вы стаў ле ныя страль цы 
трэ цяй ро ты — Кяр с ноў ска га і част ко ва 
пер шай — Ро ма на. Рэш та пер шай ро ты 
за ня ла па зі цыі на скрыў ле ным пра вым 
флан гу, а дру гая ро та бы ла пе ра кі ну та 
на ле вы фланг. У ся рэ дзі не ла ге ра вы
ста ва лі ва зы, за які мі ў глы бі ні па зі цый 
ха ва лі ся аб’ яд на ныя ў адзін ат рад ка сі
не ры на ча ле з Ка бы лін скім — рэ зерв 
на вы па дак пе ра хо ду біт вы ў ру ка паш ны 
бой. У ін шым вы пад ку ад іх не бы ло ні я
кай ка рыс ці.

Ніх то не ве даў, коль кі ра сій скіх сал
дат ата куе паў стан ц кі ла гер. Усе прыс лу
хоў ва лі ся да ляс ных гу каў, кож ны з якіх 
ця пер па да ваў ся наб лі жэн нем пры ха ва
на га ў гуш ча ры во ра га.

Біт ва пад Ва лі ла мі

Бы ла 15:45, ка лі пе рад па зі цы яй 
паў стан цаў па ка за лі ся шэсць ка за коў. 
Па чу лі ся стрэ лы і не каль кі вер ш ні каў па
па да лі на зям лю, у той час як астат нія ад
сту пі лі. Зноў ча кан не. Ця пер паў стан цы 
ве да лі, што во раг дзесь ці по бач, на блі
жа ец ца пад пок ры вам ста рых ма гут ных 
дрэў. Ру скія не ча ка лі ўпар та га су пра ціў
лен ня з бо ку паў стан цаў, якія да гэ та га 
доў гі час паз бя га лі ад к ры та га бою.

Пас ля пра ве дзе най пе раг ру поў кі яны 
на нес лі ўдар у ву гал скрыў ле на га ле ва га 
флан га, які ўзна ча ліў аса бі ста Ва ле рый 
Уруб леў скі. І ка лі пад аг нём паў стан цаў 
сал да ты ад сту пі лі, то ім ус лед гу ча ла паў
стан ц кае „ўра!”. А ся род ма ла дзей шых 
чу ла ся пы тан не без ад ка зу „ўсё?”.

Тым не ча ка ней вы гля да ла дру гая ата
ка ра сій скіх вой скаў, якія ад на ча со ва 
ўда ры лі ў цэнтр і па абод вух флан гах. 
З бо ку пра ціў ні ка па чаў ся бес пе ра пын ны 
агонь, гу ча ла ка ман да „уси лит ь ся”.

Паў стан цы ха ва лі ся за дрэ ва мі, вы ка
ры стоў ва лі пні і рэ льеф мяс цо вас ці. Але 
іх стрэль бы не даз ва ля лі трап на дзей ні
чаць блі жэй, чым 150 кро каў, у той час як 

спрак ты ка ва ныя вай скоў цы ме лі маг чы
масць стра ляць з ад лег лас ці да лей за 500 
кро каў. Толь кі адзін ка выя паў стан цы ме лі 
якас ныя шту цэ ры, і ця пер, ха ва ю чы ся ў ба
ло це, ад ст рэль ва лі сал дат пра ціў ні ка.

Не каль кі ра зоў да хо дзі ла да ру ка паш
на га бою ў гу стым ле се, у якім аса бі стым 
пры кла дам пра я ві лі ся бе Гус ці ла і Уруб
леў скі. Апош ні ўзна ча ліў паў стан цаў дру
гой ро ты, якія ад бі лі атаку неп ры я це ля 
з ле ва га кры ла.

Біт ва іш ла з пе ра мен ным пос пе хам, 
па куль пра ціў нік не скан цэн т ра ваў сваіх 
рэ зер ваў су праць больш сла бей ша га 
пра ва га флан га. Ка лі там бы лі за бі тыя 
ча ты ры ча ла ве кі, паў стан цы па ча лі ад
сту паць. У вы ні ку ле вае кры ло на ча ле 
з Уруб леў скім апы ну ла ся пад пе рак ры
жа валь ным аг нём пра ціў ні ка і так са ма 
вы му ша на бы ло ад сту паць. Але за ха ваў
шы ба я вы па ра дак, паў стан цам уда ло ся 
паз бег нуць боль шых страт.

Бой доў жыў ся ўся го га дзі ну. Ра сій скі 
ге не рал Ма ню кін па ве дам ляў пра ар га
ні за ва насць дзе ян няў паў стан цаў: „Мя
цеж ні кі дзей ні ча лі пра віль ны мі лан цу га мі 
і ка ло на мі і сы хо дзі лі ся ў гу стым ле се 
шмат ра зоў у ру ка паш ную схват ку”. Але 
ў вы ні ку пра фе сій нае вой ска ўзя ло верх. 
Да та го ж ка ля 400 паў стан цам у біт ве 
пад Ва лі ла мі суп раць ста я лі 1000 пра фе
сій ных сал дат. Па афі цый ных ра сій скіх 
да дзе ных, яны стра ці лі 3 ча ла ве кі за бі ты
мі і 21 па ра не ны мі. У той час як Адольф 
Бе ла коз па ве дам ляў пра 170 ча ла век 
за бі тых і па ра не ных ра сій скіх сал дат. 
Паў стан цы згу бі лі 32 ча ла ве кі, ся род якіх 
Іо сіф Пу халь скі, Ян Ра дзі ві но віч і Ян Ма
ка рэ віч.

У баі ад зна чы лі ся стра лец Ян Са ба
леў скі з Ра ду ні на, прад стаў ле ны на ўзна
га родж ван не На цы я наль на му ўра ду, які 
ат ры маў зван не пад па руч ні ка, а так са ма 
Ва ле рый Уруб леў скі і Він цэнт Гус ці ла.

Вы ні кі па ра жэн ня

29 кра са ві ка ў 8 га дзін ве ча ра ў Бе
ла сток вяр та лі ся ра сій скія вой скі, якія 
ад чу ва лі ся бе пе ра мож ца мі і спя ва лі 
па ход ныя пес ні. На шты ках яны нес лі 
ка пе лю шы паў стан цаў, а цар скі ге не рал 
Ма ню кін па ве дам ляў, што пад Ва лі ла мі 
„бы лі пе ра бі ты іх на чаль ні кі: Эй т мі но віч 
і Уруб леў скі”, якія на сам рэч за ста лі ся 
жы вы мі. Але га лоў ныя бы лі не фак ты, 
а мак сі маль ны эфект на на сель ні цтва, 
якое па він на быць за па ло ха на і паз бя
гаць уся ля ка га ўдзе лу ў пад т рым цы паў
стан цаў. Ва зы, пра ві янт, адзен не, гро шы 
ў па ме ры 1800 руб лёў, а так са ма ва я вод
ская пя чат ка, па кі ну тая Ду хін скім, тра пі лі 
ў ру кі вой скаў. Але част ка паў стан ц ка га 
скар бу бы ла на пя рэ дад ні біт вы за ка па на 
пад ад ным з дрэў, кар чу ю чы пень яко га 
пас ля Пер шай су свет най вай ны знай
шоў адзін з вя скоў цаў.

Пе рад бо ем паў стан цам бы ло за га да
на ў вы пад ку па ра жэн ня саб рац ца ў Ста
жын цы. Але част ка з іх пас ля бою про
ста ра зыш ла ся па ха тах, част ка, на ча ле 
з Эй т мі но ві чам, сха ва ла ся ў Са коль скай 
пуш чы, а 37 паў стан цаў на ча ле з Кяр
с ноў скім на кі ра ва ла ся ў Бель скі па вет. 
Уруб леў скі і Ду хін скі за ня лі ся чар го вым 
збо рам паў стан ц кіх сіл.

Праз тры тыд ні пас ля біт вы яе мес ца 
на ве даў Іг нат Ара мо віч. „Пе рад ру ча ём 
бы ла пра даў га ва тая ма гі ла з про стым 
не вя лі кім кры жам, а ў ёй спа чы ва лі 32 
па лег лыя паў стан цы, па ха ва ныя вай
скоў ца мі на за гад ма скоў скіх улад. Гэ та 
ўсё ме лі быць на шы. На зям лі, пак ры тай 
сля да мі лю дзей і ко ней, ва ля лі ся шмат кі 
адзен ня і па пе ры, а сму род на во кал быў 
няз нос ны. У ад ным мес цы даг ні ваў за бі
ты конь і над ім круж ляў з кар кан нем гру
ган. Шмат дзе дрэ вы бы лі све жа над се ча
ныя — да ста ва лі ку лі, якія ту ды тра пі лі”.

У лю тым 1864 го да арыш та ва ны Ка
стусь Ка лі ноў скі пад час след ства ўзга
даў біт ву пад Ва лі ла мі: „Няў да ча Ду хін
ска га ў баі пад Са кол каю, ха ця не та кая 
стра шэн ная, як ру скія афі цый ныя на ві ны 
аб вяш ча лі, дрэн на паў з дзей ні ча ла на 
на ва коль нае на сель ні цтва”. І са праў ды, 
паў стан цы згу бі лі са мае га лоў нае — час 
і іні цы я ты ву, якая цал кам пе рай ш ла да 
ра сій скіх вой скаў.

vВа сіль ГЕ РА СІМ ЧЫК

Біт ва 
пад Ва лі ла мі 
(29 кра са ві ка 1863 го да)
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Ка ля кі ла мет ра на поў
дзень ад Ха рош чы, по бач 
даў няй да ро гі з Бе ла сто
ка ў на прам ку Вар ша вы, 
зна хо дзіц ца вы дат ны 
ме ма ры яль ны ком п лекс. 
Пры све ча ны ён па мя ці 
ўдзель ні каў Сту дзень
ска га паў стан ня, якія за 
ўдзел у ім бы лі па ка ра ны 
та кім жа пры су дам, што 
і Ка стусь Ка лі ноў скі. Мес
ца наз ва на Шы бе ні цай. 
Па мяць пра жор ст касць 
паў стан ня глы бо ка за се
ла ў люд скай свя до мас
ці. Ды і шмат жор ст кас ці 
за се я ла ся ў мяс цо вых 
ду шах...

Ад Ха рош чы ў на прам ку За чар лян не 
над та ве ка выя ля сы, ма быць па са джа ныя 
ў Гер каў скую эпо ху. Са ма вё ска За чар
ля ны за раз уяў ляе са бою ра скі да ныя 
ў роз най ад ся бе ад лег лас ці но вень кія 
ка тэ джы. Са мой вё скі, як ву лі цоў кі, ма ла. 
На яе паў д нё вай ак ра і не бу ды нак бы лой 
шко лы, які стаў пры тул кам для аб на дзей ва
ю чых вяр тан не ў нар маль ны рытм жыц ця 
нар ка ма наў. Пе рад бу дын кам цэ мен т ны 
пра ва слаў ны крыж з 1890 го да з па дзяч най 
эпі та фі яй за за ха ван не пры жыц ці ра сей
ска га ім пе ра та ра Аляк сан д ра ІІІ. По езд, які 
вёз ца ра, зва ліў ся з рэ ек у 1888 го дзе, але 
га лоў на му па са жы ру і яго най сям’і ні чо га 
сур’ ёз на га не ста ла ся. Пад па дзяч най эпі
та фі яй і ах вя ра ван не — за зда роўе ся лян 
вё скі За чар ля ны. Ра сій скі да вед нік з 1899 
го да пі саў больш: „Па мят ник уве чан 8ко
неч ным же лез ным кре стом и ок ру жен кра
си вой лег ко го ри сун ка же лез ной ог ра дой. 
Свя тая ико на Не ру кот во рен но го Спа си те
ле ва об ра за прек рас ной жи во пи си в сем 
па мят ни ке — при но ше ние быв ше го в сем 
же по ез де и то же спас ше го ся кон дук то ра, 
уро жен ца се го се ле ния. Та кой же прек рас
ной жи во пи си Не ру кот во рен ный об раз 
Спа си те ля прис лан им и в То пи лец кую 
цер ковь”.

У жыц ці так бы вае, што іні цы я тар ней кай 
за ду мы, у тым лі ку зга да на га па дзяч напра
шаль на га кры жа, вы сту пае не ад свай го, 
а ад больш агуль на га імя. Так, ма быць, бы
ло і ў тым вы пад ку, ха ця нель га ад кі нуць і та
кой маг чы мас ці, што цар скі вы па дак ус х ва
ля ваў част ку на сель ні цтва. Вось жа за раз 
і ў на шай дзяр жа ве ма ем кры ху вы пад каў 
з важ ны мі ўла да ра мі і не ўсе хва лю юц ца гэ
тым ад ноль ка ва. Ад нак та кі знак хва ля ван
ня мож на аба гуль ніць і на ўсё на сель ні цтва.

Ві кі пе дыя: „Pier wot nie Za czer la ny by ły 
za miesz ki wa ne w więk szoś ci przez pra wos ław-
nych Bia ło ru si nów. W la tach 1929-1932 miesz-
kań cy Za czer lan do ma ga li się pow s ta nia w ich 
wsi szko ły z bia ło ru skim ję zy kiem na u cza nia. 
W la tach 1944-1946 w ra mach ak c ji de por tac ji 
lud noś ci pol skiej z te ry to rium Ra dziec kiej Bia-
ło ru si i lud noś ci bia ło ru skiej z te ry to rium Pol ski 
Lu do wej oraz w wy ni ku dzia łal noś ci wro go nas-
ta wio ne go do miej s co wej pra wos ław nej lud noś-
ci bia ło ru skiej pol skie go po dzie mia zbroj ne go 
miesz kań cy Za czer lan ma so wo ewa ku o wa li 
się do Związ ku Ra dziec kie go (we wczes nych 
la tach po wo jen nych w Za czer la nach zbroj ne 
po dzie mie za mor do wa ło oś miu miesz kań ców 
wsi wyz na nia pra wos ław ne go i na ro do woś ci 
bia ło ru skiej). W ich miej s ce przy by li re pat rian ci 
zza li nii Cu rzo na. Po daw nych miesz kań cach 
po zos ta ły pra wos ław ne krzy że wo tyw ne znaj-
du ją ce się obec nie w złym sta nie tech nicz nym. 
Tra gicz ne wy da rze nia po wo jen ne w Za czer la-
nach nio są cha rak ter czys t ki et nicz nej”.

У 1934 го дзе ў За чар ля нах пра жы ва ла 
171 асо ба пра ва слаў на га ве ра выз нан ня, 
а ў та маш няй шко ле ўро кі пра ва слаў най рэ
лі гіі на вед ва лі 152 вуч ні; тут ву чы лі ся дзе ці 
і з су сед ніх За вад, Кас цю коў, Га ёў ні каў ды 
Та піль ца. У За ва дах у 1934 го дзе пра жы ва
ла 212 пра ва слаў ных душ, у Та піль цы 291 
асо ба, у Га ёў ні ках 88, у Кас цю ках 134.

Да бе жан ства „Ге аг ра фіч ны слоў нік 
Ка ра леў ства Поль ска га” так згад ваў пра: 
„Za czer la ny, wś włośc., pow. bia łos toc ki, w 2 
okr. pol., gm. i par. ka tol. Cho rosz cza, o 10 w. 
od Bia łe gos to ku, 416 dzies. zie mi włośc. (126 
łąk i pastw., 23 nie uż.)”; „Za wa dy, wś włośc., 
pow. bia łos toc ki, gm. Cho rosz cza, o 13 w. od 
Bia łe gos to ku, 480 dzies. zie mi włośc. (175 łąk 

i pastw., 5 la su, 34 nie uż.)”; „Koś ciu ki, wś, pow. 
bia łos toc ki, par. Cho rosz cza. 15 w. od Bia łe gos-
to ku, 673 dz. Pod wsią sta re cmen ta rzy sko”; 
„To pi lec, wś nad Nar wią o 13 w. od Bia łe gos-
to ku, 455 dz. zie mi włośc. i 48 cerk. W r. 1506 
na da na mo nas te ro wi w Sup raś li”.

Ві кі пе дыя: пра Кас цю кі „W la tach 1929-
1932 miesz kań cy Koś ciu ków do ma ga li się 
pow s ta nia w ich wsi szko ły z bia ło ru skim 
ję zy kiem na u cza nia. Tuż po za koń cze niu II 
woj ny świa to wej kil ku nas tu pra wos ław nych 
miesz kań ców wsi zos ta ło za mor do wa nych na 
tle re li gij no-na ro do woś cio wym (część z nich 
w bes tial ski spo sób). W mar cu 1946 ro ku 
pra wos ław ni miesz kań cy wsi dek la ru ją cy bia-
ło ru ską przy na leż ność na ro do wą ewa ku o wa li 
się do Związ ku Ra dziec kie go. Ich miej s ce za-
sied li li re pat rian ci zza li nii Cu rzo na. Przed wy-
bu chem II woj ny świa to wej po nad sto do mów 
by ło za miesz ki wa nych przez pra wos ław nych 
Bia ło ru si nów, któ rzy sta no wi li więk szość miesz-
kań ców Koś ciuk. Wieś przy na le ża ła wów czas 
do pa ra fi i pra wos ław nej pw. Opie ki Mat ki 
Bo żej w Cho rosz czy. Tra gicz ne wy da rze nia po-
wo jen ne w Koś ciu kach ma ją cha rak ter czys t ki 
et nicz nej”; пра вё ску Та пі лец „Wed ług Pow-
szech ne go Spi su Lud noś ci z 1921 ro ku wieś 
za miesz ki wa ło 88 osób w 14 do mach. 84-ech 
miesz kań ców wsi za dek la ro wa ło wów czas bia-
ło ru ską przy na leż ność na ro do wą, zaś po zos-
ta łych 4-ech ro syj ską. Jed no cześ nie wszys cy 
miesz kań cy wsi za dek la ro wa li wte dy wyz na nie 
pra wos ław ne”; пра ка лё нію Та пі лец істот най 
ін фар ма цыі ня ма; пра За ва ды „Pier wot nie 
miesz kań cy wsi by li pra wos ław ny mi Bia ło ru si-
na mi i przy na le że li do pa ra fi i pra wos ław nej pw. 
św. Mi ko ła ja Cu dot wór cy w pob li skim To pil cu. 
W la tach 1929-1932 miesz kań cy Za wad wy-
su wa li pot rze bę stwo rze nia w ich wsi szko ły 
z bia ło ru skim ję zy kiem na u cza nia. W ra mach 
przep ro wa dzo nej w la tach 1944-1946 ak c ji 
de por ta cyj nej lud noś ci pol skiej z te ry to rium 
Ra dziec kiej Bia ło ru si i lud noś ci bia ło ru skiej 
z te ry to rium Pol ski Lu do wej pra wos ław nych 
miesz kań ców wsi dek la ru ją cych bia ło ru ską 
przy na leż ność na ro do wą wy sied lo no, a na ich 
miej s ce spro wa dzo no re pat rian tów zza li nii Cu-
rzo na. Pa miąt ką po daw nych miesz kań cach 
jest krzyż wo tyw ny z 1931 r. z cy ry licz ny mi in sk-
ryp c ja mi znaj du ją cy się przy wjeź dzie do wsi”.

Вы шэй бы ла згад ка пра эт ніч ныя чыст кі 
з бо ку ўзбро е на га поль ска га пад пол ля. 
З ча го тая чыст ка ўзя ла ся? Пра ва слаў ныя 

гэ тыя вё скі Пер шую су свет ную вай ну пра
вя лі ў бе жан стве, ад куль вяр ну лі ся на зруй
на ва ную ра дзі му, але пры вез лі з са бою рэ
ва лю цый ны дух. У між ва ен ны пе ры яд дзей
ні ча лі тут ячэй кі КПЗБ. З пры хо дам са ве таў 
у 1939 го дзе ў гэ тых вё сках ад ра зу ўзнік лі 
ла стаў кі са вец ка га гра мад ска га строю: 
у Та піль цы ад ра зу, у 1939 го дзе быў зас на
ва ны кал гас імя Ча па е ва. І ў Кас цю ках паў
стаў кал гас, і ў За ва дах, і ў Ба цю тах; у За
чар ля нах уз нік саў гас. У гэ тым не вя ліч кім 
бе ла ру скім ан к ла ве на за хад ад Бе ла сто ка 
за вя заў ся та кі не вя ліч кі Са вец кі Са ю зік. 
Ад сюль бы лі дэ ле га ты ў Маск ву, якія за ха
дай ні ча лі пра да лу чэн не Бе ла сточ чы ны да 
са вец кай ім пе рыі. Зор ны час гэ тай ра дас ці 
скон чыў ся з пры хо дам ня мец кай аку па цыі. 
А ўсе ня бес ныя свя ці лы па гас лі пас ля ады
хо ду нем цаў... Кру гом гэ та га бе ла ру ска га 
аст раў ка раз лі ва ла ся ж поль скае мо ра. 
З кра са ві ка 1945 го да ак ты ві за ва ла ся 
поль скае пад пол ле і па ча лі ся за бой ствы па
а соб ных мяс цо вых лю дзей, па даз ра ва ных 
у суп ра цоў ні цтве з са вец кі мі ор га на мі, за
бі та не каль кі дзя сят каў асоб. Адоз вы НЗВ 
па ве дам ля лі: „Bia ło ru si ni na wschód! — do 
Ros ji, do dnia 1 mar ca 1946 r. opuś cić zie mie 
pol skie, nie wy ko na nie za rzą dze nia — skut ki 
jak wie cie. Czas zem s ty i klę ski czer wo ne go 
ty ra na nad cho dzi. Precz z oku pac ją czer wo ną. 
Jut rzen ka wol noś ci już bli ska”. Нось бі ты но
вай гра мад скай ве ры ста лі па доб ны мі му ча
ні ка мі, як у час Не ро на нось бі ты та га час най 
доб рай на ві ны...

Да мо ва па між поль скім люб лін скім і са
вец кім ура да мі з ве рас ня 1944 го да пра 
аб мен на сель ні цтвам, а асаб лі ва ж тэ рор 
пад пол ля, пры чы ні лі ся да ма са вай эва ку а
цыі мяс цо ва га бе ла ру ска га на сель ні цтва 
ў Са вец кі Са юз. У са ка ві ку і кра са ві ку 1946 
го да боль шасць жы ха роў згад ва ных вё сак 
эміг ра ва ла ў СССР. Ця гам ня цэ лых двух 
га доў Та пі лец кі пры ход па мен шаў амаль 
на дзве трэ ці: з 952 душ за ста ло ся 275; Ха
рош чан скі пры ход па мен шаў больш чым 
на па ло ву... За чар ля ны, Кас цю кі, За ва ды, 
Та пі лец бы лі за се ле ны поль скі мі пе ра ся лен
ца мі з ус хо ду...

Кры ху аў тах то наў усё ж за ста ло ся. Заг
ля нуў я ў ня дзель ку ў му ра ва ную та пі лец
кую цар к ву, уз ве дзе ную неў за ба ве пас ля 
Сту дзень ска га паў стан ня. Ра сій скі да вед нік 
з1899 го да: „Цер ковь ка мен ная, с та кой же 

ко ло коль ней, в ка мен ной ог ра де, со о ру же
на в 1870 го ду сред ства ми Пра ви тель ства, 
на ме сте быв шей здесь сиз дав на цер к ви, 
со о ру жен ной в дав нее вре мя на чаль ством 
Суп рас ль ска го мо на сты ря по при над леж
но сти сей мест но сти се му мо на сты рю 
с 1507 го да, име но вав шей ся То пи лец, 
где бра ти ей мо на сты ря за ве де на бы ла 
пер во на чаль но на р. Нар ве рыб ная лов ля 
в при то ках и уст ро е на ча сов ня, а по том 
в по ло ви не XVII ве ка и де ре вян ная цер ковь, 
из ма те ри а ла ко то рой со о ру же на здесь 
су ще ству ю щая клад би щен ская цер ковь. 
В цер к ви име ет ся осо бен но мест ноч ти мая 
св. ико на, как чу дот вор ная, свя ти те ля Ни
ко лая чу дот вор ца. При хо жан при цер к ви: 
768 муж ско го по ла и 723 жен ско го, а всех 
1491 в 10 се ле ни ях: То пиль це, Бар щев ке, 
Ба тю тах, Га ев ни ках, За ва дах, За чер ля нах, 
Ко риц кой Не вад ни це, Ко стю ках, Но вом То
пиль це и Тол чах. Име ют ся: клад би щен ская 
Ге ор ги ев ская цер ковь в То пиль це, брат
ство с 1819 го да, цер ков нопри ход ское 
по пе чи тель ство с 1864 го да”. Ця пе раш няя 
цар к ва ў Та піль цы бы ла ўжо не каль кі ра зоў 
ра ман та ва ная, ця пер так са ма яна ў ста дыі 
аб наў лен ня ін тэр’ е ра. Тут но вень кі іка на
стас, яш чэ не ўкам п лек та ва ны поў нас цю 
іко на мі. Па меш ча ныя ў іка на ста се іко ны 
больш на гад ва юць тво ры за ход не еў ра пей
ска га рэ не сан с на га сак раль на га жы ва пі су, 
без ус ход ня га аске тыз му. У на ба жэн стве 
пры сут ні ча ла больш чым паў сот кі вер ні каў, 
якіх ся рэд ні ўзрост, па вод ле ма ёй ацэн кі, 
не пе ра ся гаў са ра ка га доў. Ад бы ва ец ца 
зме на па ка лен няў: свя тар на зваў ка ля пя ці 
„но вап рад стаў ле ных” і столь кі ж „ба ляш
чых”. На аў та ста ян цы пе рад цар к вою бы ло 
ка ля трыц ца ці лег ка ву шак, ка ля трэ ці з іх 
з бе ла стоц кай га рад ской пра пі скай.

Вяр таў ся я ў Бе ла сток це раз Ба цю ты, 
якія так са ма ў Та пі лец кім пры хо дзе. Да вед
нік: „При де рев не Ба тю ты име ет ся ка мен
ная ча сов ня в ка мен ной ог ра де, со о ру жен
ная мест ны ми по се ля на ми в 1863 го ду, 
в па мять ос во бож де ния их от кре пост ной 
за ви си мо сти по ме щи ку, а так же и в па мять 
о быв шей до 1600 го дов в Ба тю тах цер к
ви”. По бач кап лі цы па мят ны крыж пра па
жар вё скі ў 1912 го дзе. Ві кі пе дыя: „Wed ług 
Pow szech ne go Spi su Lud noś ci przep ro wa dzo-
ne go w 1921 ro ku wieś Ba ciu ty za miesz ki wa ło 
321 osób. 276 z nich za dek la ro wa ło wyz na nie 
pra wos ław ne, zaś po zos ta łe 45 rzym sko ka-
to lic kie. Jed no cześ nie pol ską przy na leż ność 
na ro do wą za dek la ro wa ło 45 osób (co sta no-
wi ło wów czas nie ca łe 15% wszys t kich miesz-
kań ców wsi), zaś bia ło ru ską 274 (85% miesz-
kań ców Ba ciut), po zos ta łe dwie oso by po da ły 
in ną na ro do wość.” А ця пер, маг чы ма, што 
на ад ва рот...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Не да чыш ча нае чыст кай

n Крыж у За чар ля нах
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

С т а н к е в і ч  -  « п а л і т ы к »  з  А р л я н я т а ў

Станіслава Станкевічаhttp://xatni.by
110 га доў з дня нараджэння

Вя до мых бе ла ру скіх дзе я чаў Стан ке ві
чаў з вё скі Ар ля ня ты, што на тэ ры то рыі 
су час най Смар гон ш чы ны, бы ло аж но ча ты
ры, та му кож ны з іх у бе ла ру скай гі ста ры яг
ра фіі ат ры маў яш чэ свае пры дом кі. На лю
ты бя гу ча га го да пры па да юць круг лыя ўгод
кі Ста ніс ла ва Стан ке ві чапа лі ты ка. Вя до мы 
ён як бе ла ру скі лі та ра ту раз наў ца, гра мад
скакуль тур ны дзе яч, пуб лі цыст, кры тык.

На ра дзіў ся Ста ніс лаў Стан ке віч 23 
лю та га 1907 г. Яго ны род ны дзядзь ка па 
мат чы най лі ніі — Ян Стан ке віч, зна ка мі ты 
бе ла ру скі мо ваз на вец. Ву чыў ся Ста ніс лаў 
Стан ке віч у Ві лен скай бе ла ру скай гім на зіі, 
по тым у Ві лен скім уні вер сі тэ це, дзе аба ра
ніў у 1933 г. ма гі стар скую ды сер та цыю на 
тэ му „Бе ла ру ская сты хія ў тво рах Элі зы 
Ажэш кі”. У 1936 г. за пра цу „Бе ла ру скія 
эле мен ты ў поль скай ра ман тыч най па э
зіі” ат ры маў год насць док та ра фі ла со фіі 
ў га лі не поль скай і сла вян скай лі та ра ту
ры. У час на ву чан ня дзе іў у Бе ла ру скім 
сту дэн ц кім звя зе, рэ да га ваў „Кры ні цу” 
і „Сту дэн ц кую дум ку”, быў ства раль ні кам 
і стар шы нёй уні вер сі тэц ка га Та ва ры ства 
пры я це ляў бе ла ру са ве ды. Ра біў шмат лі кія 
пуб лі ка цыі на тэ мы бе ла ру скай лі та ра ту ры 
ў ві лен скай бе ла ру скай прэ се. Ка ры стаў
ся псеў да ні ма мі Язэп Ка ра неў скі, Алесь 
Кры га, Дзі ва сіл.

У час Дру гой су свет най вай ны ра зам 
з ін шы мі бе ла ру скі мі на цы я наль ны мі дзе я
ча мі Стан ке віч ім к нуў ся ска ры стаць выз ва
лен не ад баль ша віз му, зме ну та та лі тар ных 
рэ жы маў у Бе ла ру сі для ад наў лен ня пра
цы на ка рысць бе ла ру скай спра вы, дзе ля 
ча го бе ла ру скім на цы я наль ным ак ты вам 
пе рай ма лі ся па са ды ў мяс цо вай цы віль
най аку па цый най ад мі ніст ра цыі. Стан ке віч 
стаў бур міст рам Ба ры са ва і зай маў гэ тую 
па са ду ў час пра вя дзен ня ан ты габ рэй скіх 
вы ніш чаль ных ак цый у 19411942 гг. Ня гле

дзя чы на тое, што ня ма фак таў, да во дзя
чых не пас рэд ны ўдзел у Ха ла кос це, і што 
праз сваю па са ду цы віль на га кі раў ні ка 
Стан ке віч не меў не пас рэд на га да чы нен ня 
да ма са вых рас ст рэ лаў габ рэ яў, яму, тым 
не менш, без важ кіх пад стаў да гэ туль на кі
да ец ца аб ві на ва чан не ў вы ніш чэн ні габ рэ
яў Ба ры са ва.

Ста ніс лаў Стан ке віч быў дэ ле га там Дру
го га Усе бе ла ру ска га кан г рэ са. У кан цы 
1945 г. у ан г лій скай аку па цый най зо не Ня
меч чы ны ўзна ча ліў не ле галь ны Бе ла ру скі 
на цы я наль ны цэнтр. Быў пер шым стар шы
нёй Ан ты баль ша віц ка га бло ка на ро даў 
(1946 г.). Пас ля скан чэн ня вай ны су поль на 
з Мі ко лам Аб рам чы кам у эміг ра цыі ад на віў 
Ра ду БНР. Рэ да га ваў ча со піс БНЦ „Рух” 
і га зе ту „Баць каў ш чы на”. Ства рыў фі лію 
ньюйор к ска га Бе ла ру ска га ін сты ту та на ву
кі і ма ста цтва ў Ня меч чы не, рэ да га ваў усе 
ча ты ры кні гі „За пі саў” Ін сты ту та, якія бы лі 
вы да дзе ны ў Мюн хе не. Пры га зе це бы ло 
ад най мен нае вы да ве цтва, дзе ра зам з дзя
сят ка мі ін шых кніг вый ш лі за ба ро не ныя 
ў БССР „Ту тэй шыя”.

З 1962 г. жыў у НьюЙор ку. З 1963 г. і да 
смер ці быў га лоў ным рэ дак та рам га зе ты 
„Бе ла рус”, якой пад яго ным рэ да га ван нем 
вый ш ла ка ля 200 ну ма роў. Ста ла су пра цоў
ні чаў з Ра дыё Сва бо да. У ЗША вы даў кні гі 
„Бе ла ру ская пад са вец кая лі та ра ту ра пер
шае па ло вы 1960х га доў” (1967) і „Ян ка 
Ку па ла. На 100я ўгод кі ад на ра джэнь ня” 
(1982). Аў тар пра цы „Ру сы фі ка цыя бе ла ру
скае мо вы ў БССР і су пра ціў ру сы фі ка цый
на му пра цэ су” пра ідэ а ло гію і прак ты ку ру
сі фі ка цыі ў Бе ла ру сі ў 1950х — на па чат ку 
1960х га доў.

Па мёр Ста ніс лаў Стан ке віч 6 лі ста па да 
1980 г. у НьюЙор ку. Па ха ва ны на бе ла ру
скіх мо гіл ках у шта це НьюДжэр сі (ЗША).
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Бе ла ру сы з’яў ля юц ца ад ным з тых на ро
даў, якія лю бяць пі ва. І бе ла ру скія бро ва
ры, ра зу ме ю чы ста ра даў насць та кой лю бо
ві, пак ры се па ча лі звяр тац ца да бе ла ру саў 
пабе ла ру ску. Гэ ты неб ла гі мар ке тын га вы 
ход вы дат на ўпіс ва ец ца ў сён няш нюю тэн
дэн цыю вы ка ры стан ня бе ла ру скай мо вы 
дзе ля пра соў ван ня та ва ру пад выг ля дам 
не ча га спрад ве ку род на га. У ад ным з ня
даў ніх ну ма роў „Ні ва” пі са ла пра ства рэн не 
„Лід скім пі вам” бе ла ру ска моў на га сай та. 
Ця пер жа прый ш ла па ра рас па вес ці пра 
ін тэр нэткра му „Хат ні бро вар”, што ву чыць 
ва рыць пі ва пабе ла ру ску.

„Піў ны” сайт мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад
ра се https://xat ni.by. Вы гляд яго цал кам 
су час ны, бо вы ка ры стоў ва ец ца рас паў сю
джа ны ця пер ін тэр фейс, дзе ня ма вер ты
каль на га дзя лен ня на част кі. Уся ін фар ма
цыя раз мяш ча ец ца на той ці ін шай ста рон
цы, зай ма ю чы ўсю плош чу сай та.

„Шчас це нель га ку піць, але мож на зва
рыць пі ва”, — та кі дэ віз мес ціц ца на га
лоў най ста рон цы „Хат ня га бро ва ра” на 
вы я ве куб ка, што на паў ня ец ца пі вам. Ні
жэй рас па вя да ец ца пра са стаў ныя част кі 
пі ва вар ства — со лад, хмель, дрож джы і не
аб ход нае для вы ра бу пі ва аб ста ля ван не. 
Так са ма на да дзе най ста рон цы мес цяц ца 
анон сы руб рык, да тыч ных но вых та ва раў 
ін тэр нэткра мы, асаб лі вас ці вы ра бу тых ці 
ін шых га тун каў пі ва.

Вый с ці на ін шыя руб ры кі зна хо дзяц ца 
яш чэ звер ху і зні зу цэ ла га вы яў лен ня. Най
больш ці ка вай для пер ша га зна ём ства 
з ула даль ні ка мі сай та па да ец ца руб ры ка 
„Пра нас”. „Ін тэр нэткра ма «Хат ні бро вар» 
пра па нуе вам якас ныя та ва ры для хат ня га 
пі ва вар ства. Со лад, хмель, дрож джы, а так
са ма ка рыс ныя і па трэб ныя ак сэ су а ры для 
та го, каб зва рыць ва ша хат няе пі ва, вы мо

жа це знай с ці і за мо віць на ста рон ках на ша
га сай та. (...) На ша мэ та — раз віц цё рын
ку хат ня га пі ва вар ства, па вы шэн не якас ці 
бе ла ру ска га пі ва, па пу ля ры за цыя куль ту
ры пі ва вар ства і ад каз на га ўжы ван ня!” 
— прэ зен ту юць сайт яго ўла даль ні кі, не на
зы ва ю чы, праў да, сва іх імё наў, але па кі да
ю чы пра ся бе раз на стай ныя юры дыч ныя 
звест кі кштал ту афі цый на га на зо ва, да ты 
ўня сен ня ў ад па вед ны рэ естр і кан так ты. 
Па коль кі „Хат ня му бро ва ру” важ на, каб яго 
та вар куп ля лі і рас паў сюдж ва лі, то на той 
жа ста рон цы змеш ча ны зак лік да су пра цоў
ні цтва, ад ра са ва ны эн ту зі я стам хат ня га пі
ва вар ства, бро ва рам, прад п ры маль ні кам.

Для тых, ка го ці ка вяць раз на стай ныя 
піў ныя ню ан сы — га тун кі пі ва і асаб лі вас
ці пі ва вар ства, ка рыс ным бу дзе за зір нуць 
на ста рон ку „Пра пі ва”. Там мож на па зна
ёміц ца з за бы ты мі рэ цэп та мі пі ва з хвоі, так 
зва на га іг ліч на га пі ва, тэх на ло гі я мі вар кі 
хат ня га пі ва, пра чы таць рас по вед пра пі ва
вар ны хмель, вы бар со ла ду, што ад роз ні
вае ка ляд нае пі ва ад ін шых га тун каў, пра 
на ву чан не хат ня му пі ва вар ству.

Для та го, каб па тэн цый ным па куп ні кам 
піў ных склад ні каў і піў но га аб ста ля ван ня 
бы ло зруч ней зра біць за каз, на сай це да
ец ца дак лад ная ін ст рук цыя пра раз на стай
ныя спо са бы, як гэ та зра біць. Мес ціц ца яна 
ў пад руб ры цы „Ін фар ма цыя для па куп ні коў” 
у руб ры цы „Ін фар ма цыя”. Там жа змеш ча
на да во лі вя лі кая коль касць рэ цэп таў раз
на стай ных га тун каў пі ва. Ся род іх пі ва Sto ut, 
Boc k bier, Ma rzen, Ін дый скі свет лы эль (In dia 
Pa le Ale), Вен скае пі ва (Vien na) і ін шыя.

Да рэ чы, сайт „Хат ні бро вар” мае і ру ска
моў ную вер сію, але яна дру гас ная, бо на 
яе трэ ба ад мыс ло ва пе ра хо дзіць, клік нуў
шы на ад па вед ны зна чок.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

— Вы гэ та змо жа це пра чы таць? — пы тае мя не з не да
ве рам, гле дзя чы на ра сей скія лі та ры пя цік лас нік. Дзве 
трэ цяк лас ні цы рас шыф роў ва юць „Ра бін зо на Кру зо”. 
І што ім ат ры ма ла ся ? „Па бінтрой каон Кпытрой као”.

— А што ж гэ та за лі та ры та кія? — хут ка зда юц ца 
дзяў ча ты.

Што дзень ка ля поў д ня ста лыя ўдзель ні кі біб лі я тэч ных 
за нят каў сы хо дзяц ца на за меж ныя чы тан ні.

— А вы што, — рап там па яў ля ец ца ней кі гім на зіст, 
— зноў пабе ла ру ску чы та е це?

Коль кі б не тлу ма чыць, але дзет кі не ра зу ме юць, што 
ра сей ская мо ва не бе ла ру ская, а бе ла ру ская не ра сей
ская.

— А як бу дзе пабе ла ру ску „do wi dze nia”? — хо ча да
ве дац ца яго ад нак лас нік.

— „Па ка”, — на бі раю хут кас ці ў ра сей скіх дум ках, 
— зна чыць. „Па ка” гэ та пара сей ску, а пабе ла ру ску 
бу дзе „па куль”. Хлоп цы вы хо дзяць. Чую як за дзвя ры ма 
ка мен ту юць і прыс вой ва юць гэ ты моў ны ра сей скабе ла
ру скі ню анс.

Так не як ат рым лі ва ец ца, што шмат хлоп цаў ста рэй
шых кла саў ці гэ та на ву лі цы, ці ў шко ле зда роў ка юц ца 
са мной толь кі пабе ла ру ску.

— А ча му яны да вас так га во раць? — ці ка віц ца пя цік
лас нік з біб лі я тэч на га ак ты ву.

— Ім пап ро сту пабе ла ру ску га ва рыць па да ба ец ца, 
— тлу ма чу.

Ра сей скія кніж кі па я ві лі ся ў на шай біб лі я тэ цы зня нац
ку і за раз зра бі лі са праўд ны фу рор, асаб лі ва вя сё лыя 
і па ву чаль ныя гі сто рыі Ні ка лая Но са ва. У кніж ным рэй
тын гу пе ра маг лі на ват ан г ла моў ныя бест се ле ры, якія 
пры но шу дзет кам са сва ёй пры ват най ка лек цыі.

За ку пі ла іх Ка ры на Ба ры сен ка — пра цаў ні ца мі ні стэр
ства скар бу з каў каз ска га Стаў ро па ля. Вель мі ха це ла, 
каб быў гэ та па да ру нак на Бо жае На ра джэн не, але 
паш та льён пры нёс цу доў ную па сыл ку кры ху паз ней, 
на ста ры Но вы год. Цяж кая ка роб ка з ра сей скі мі пя чат
ка мі прый ш ла на мой хат ні ад рас. На са мым вер се пад 

ша ка лад ка мі ў свя точ ных па пер ках ля жа ла паш тоў ка 
з ра сей скаполь скі мі па жа дан ня мі: „Ня хай усе на стаў ні кі 
і ды рэк цыя шко лы зра зу ме юць, што ро біш са праў ды вя
лі кую спра ву”. Цёп ла ста ла на сэр цы ад та кіх слоў. Праў
да та кая, што дзя ку ю чы гэ тай па сыл цы дзет кі пе ра ста лі 
жар та ваць з ра сей скай мо вы. Ця пер ус п ры ма юць яе як 
кож ную ін шую за меж ную мо ву. На біб лі я тэч най, сцен най 
афі шы змяш чаю ін фар ма цыю пра нез вы чай ны па да ру
нак. Мі ле на ўпры гож вае яе ма люн кам: дзяў чын ка тры
мае ў ру цэ кніж ку з над пі сам „ра сей скія кніж кі най леп
шыя”. Яе ад нак лас ні ца Та ня не хо ча быць гор шай. На 
спра ваз да чы са „Шчод ра га ве ча ра” ма люе пі ра гі і пад піс

вае „Ба жаю Бе ла русь!”. Ну што ж, зда ец ца, на шы дзет кі 
са мыя леп шыя дып ла ма ты. Пры тым над та ад важ ныя.

Шмат лю дзей пры яз джае да мя не ў гос ці, асаб лі ва 
за меж ных. Гэ тых з за ход ня га све ту коль кі б не пра сіў, 
ні чым з та бой не па дзе ляц ца, на ват кніж ка мі. Пэў на 
ду ма юць, што іх мо ва каш тоў ная і шмат за яе трэ ба зап
ла ціць. І ўво гу ле гэ та вя лі кі го нар ве даць та кую мо ву. 
У іх важ ней шыя вы дат кі і за нят кі, чым пад трым ка ней кай 
школь най біб лі я тэ кі. Так ду ма юць на ват аме ры кан скія 
вы хад цы з Кры нак, пры нам сі гэ тыя, якіх прый ш ло ся мне 
су стрэць.

Ка ры на па я ві ла ся ўпер шы ню і за ста ла ся са мной на
заў сё ды. Пі ша, кла по ціц ца, ці ха ця ў мя не ўсё ў па рад ку. 
На маю прось бу ад гук ну ла ся не ад клад на. Зга да лі ся мне 
апо ве ды пра бе жан ства і ра сі ян, якія ах вот на да па ма га
лі на шым бе да ла гам. Та кое, не вя лі кае дэ жа вю. Па куль 
я тут і ні дзе не збі ра ю ся, але мне зда ец ца, што Ка ры на 
заў сё ды да па мо жа. На гэ ты раз да па маг ла кніж ка мі, пры
го жы мі вы дан ня мі, між ін шым, ка зак Афа на сье ва, Пуш кі
на, Гаў фа, Ан дэр се на. Знай ш лі ся так са ма ру ска моў ныя 
пе рак ла ды су свет най лі та ра ту ры і кры ху ча со пі саў.

Ма ці Ка ры ны ро дам з пад к рын скай Не ту пы. Са ма яна 
на ра дзі ла ся ў Сло ні ме, там па поль скім тэ ле ба чан ні і пес
нях Се вя ры на Кра еў ска га вы ву чы ла поль скую мо ву.

— Не ха чу ўдзяч нас ці, — пі ша мне ў до пі се, — ня хай 
гэ та бу дзе па да рун кам ад ма ёй ма мы для яе баць каў ш
чы ны. Па стаў, ка лі ла ска, у цар к ве свеч ку за зда роўе 
ма мы Ан ны і ня він на за бі та га дзе да Аляк сан д ра Да раш
ке ві ча з Не ту пы. Ня ма дня, каб я не ўспом ні ла Поль ш чы, 
а асаб лі ва Кры нак.

Ка лі Ка ры на чы тае ма ме мае до пі сы пра кніж ныя пос
пе хі ў Крын ках, ма ма, на стаў ні ца, хва лю ец ца да слёз. Ім 
абедз вюм цяж ка па ве рыць, што ўсё гэ та праў да. Ка ры
на да апош няй хві лі ны ба я ла ся, што ды рэк цыя не пры ме 
яе па да рун ку.

— Пе ра дай шчы рыя пры ві тан ні ды рэк цыі, — про сіць 
на кан цы до пі су.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Па да ру нак 
са Стаў ро па ля



11ДОПІСЫ, КРЫЖАВАНКА, ГАРАСКОП26.02.2017              № 0926.02.2017              № 09

PL ISSN 0546-1960
NR INDEKSU 366714

Вы да вец: Праг рам ная ра да тыд нё ві ка „Ні ва”.
Стар шы ня: Яў ген Ва па.
Ад рас рэ дак цыі: 15-959 Białys tok 2, 
ul. Za men ho fa 27, skr. poczt. 84.
Тэл./факс: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.bialystok.pl/
E-ma il: redakcja@niva.bialystok.pl
Zre a li zo wa no dzięki dotacji Mi nis tra Spraw 
Wewnętrznych i Ad mi ni stra cji.
Га лоў ны рэ дак тар: Яўген Ва па.
На мес нік гал. рэ дак та ра: Віталь Луба.
Тэхнічны рэ дак тар: Адам Паўлоўскі.
Рэ дак тар „Зор кі”: Ган на Кан д ра цюк-Свя руб ская. 
Пуб лі цы сты: Мі ко ла Ваў ра нюк, Аляк сандр Вяр біц кі, 
Ган на Кан д ра цюк-Свя руб ская, Уршуля Шубзда, Міра -

с ла ва Лук ша, Іаанна Чабан, Аляк сей Ма роз, Віктар 
Сазонаў, Уладзімір Хільмановіч, Юрка Ляшчынскі, Янка 
Целушэцкі.
Кан цы ля рыя: Га лі на Ра маш ка.
Дру кар ня: „Or t h d ruk”, Bia łys tok.
Tek s tów nie za mó wio nych re dak c ja nie zwra ca. Zas t rze ga 
so bie rów nież pra wo skra ca nia i op ra co wa nia re dak cyj ne-
go tek s tów nie za mó wio nych. Za treść og ło szeń re dak c ja 
nie po no si od po wie dzial noś ci.
Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą: kioski 
i punkty sprzedaży „RUCH” na terenie woj. podlaskiego oraz 
w War szawie (odbiór należy zgłosić u sprzedawcy wybranego 
kiosku lub punktu sprzedaży „RUCH”), placówki pocztowe 
i listonosze w woj. podlaskim, kioski i punkty sprzedaży 
„KOLPORTERA” oraz „GARMOND PRESS”, siedziba 
redakcji „Niwy”.
Pre nu me ra ta krajowa 
„POCZTA POLSKA”, „KOLPORTER”, „RUCH” — kwar-

talna 32,50 zł., półroczna 65 zł., roczna 130 zł. 
Redakcja „Niwy” — kwartalna 60 zł., półroczna 120 zł., 
roczna 240 zł. 
Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie 
województwa podlaskiego oraz oddziały „KOLPORTER” 
na terenie całego kraju.
Zamówienia na prenumeratę realizowaną przez 
RUCH S.A. można składać bezpośrednio na stronie 
www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: 
prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Te le fo-
nicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 
803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 700 – 1800. 

Wpła ty na wysyłkę z redakcji  przyj mu je: 
Ra da Prog ra mo wa Ty god ni ka „Ni wa”, 

BANK PEKAO S.A. O/Bia łys tok 
38  1240  5211  1111  0000  4929  0945

Nakład: 1 300 egz. 

26.02 — 04.03

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Не ад маў ляй ся ад сва іх за дум 
25-28.02. Зной дзеш спо саб, каб па ла го дзіць 
кан ф лік ты ў па ры. Пра я ві на стой лі васць пры 
да сяг нен ні па стаў ле ных мэт. У па ня дзе лак і аў-
то рак ат ры ма ец ца зру шыць з мёр т вай кроп кі 
на ват тыя пы тан ні, якія ра ней не пад да ва лі ся вы-
ра шэн ню. Гэ та да ты чыц ца ў пер шую чар гу кар’-
е ры, але не толь кі. Ума цу юц ца ад но сі ны з баць-
ка мі. Ве дай, што хо чаш ат ры маць ад жыц ця.
(21.04. — 21.05.) Змо жаш па ла го дзіць усе 
кан ф лік ты. Бу дзеш па да рож ні чаць і ву чыц ца 
— у тым ат ры ма еш най боль шы пос пех. Шмат 
пры ем ных ура жан няў. Дзя ку ю чы ўзмац нен ню 
ін тэ лек ту аль ных здоль нас цей змо жаш зас во-
іць той на ву чаль ны ма тэ ры ял, які ра ней ні як не 
пад да ваў ся ра зу мен ню. Па леп шац ца ад но сі-
ны з на стаў ні ка мі. Ка лі ты не ўпэў не ны ў сва іх 
па чуц цях, лепш па куль зра бі паў зу і ад к ла дзі 
спат кан ні.
(22.05. — 22.06.) Бу дзеш мець за цем не ны 
аг ляд сі ту а цыі і ў тва іх пог ля дах. Не даз воль 
са бой ма ні пу ля ваць ані вы ка ры стаць ся бе 27-
28.02. Мо жаш вый г раць не ма лыя гро шы. Мо-
жаш пра я віць ся бе ў якіх-не будзь эк ст рэ маль-
ных ві дах дзей нас ці, бу дзеш за хап ляц ца ўсім, 
што звя за на з ры зы кай, вост ры мі ад чу ван ня мі, 
ста нам ба раць бы. Вы дат ны час для за нят каў 
спор там, удзе лу ў спа бор ні цтвах. Уз ра ста юць 
сек су аль ныя пат рэ бы. На бя рэш ад ва гі, каб 
пад ча піць ад ну асо бу. Сме лыя і не стан дар т ныя 
ўчын кі бу дуць пры но сіць пос пех.
(23.06. — 23.07.) 26.02. бу дзеш мець доб ры 
на строй і ўда чы ў ка хан ні. Але ней кія сло вы мо-
гуць та бе моц на за ба лець 27-28.02. Скла дуц ца 
доб рыя ад но сі ны ў пар т нёр стве, так са ма дзе-
ла вым. Мож на па да ваць за я ву ў загс на рэ гіст-
ра цыю шлю бу, ла дзіць вя сел ле. Ста рай ся час-
цей з’яў ляц ца ў гра мад стве ра зам з ка ха ным 
ча ла ве кам. Гэ та па вы сіць твой аў та ры тэт.
(24.07. — 23.08.) 25-28.02. не пат рэб на не 
га ра чы ся і не злуй ся. Мо жаш раз і на заў сё ды 
паз ба віц ца ад не ка то рых шкод ных звы чак. Най-
леп шыя для гэ та га дні — па ня дзе лак і аў то рак. 
Сфар мі руй у сва ёй свя до мас ці цвёр дую ўста-
ноў ку на ад мо ву ад не пат рэб най звыч кі. Час 
спры яль ны для ля чэн ня лю бых зах вор ван няў 
і пе ра а до лен ня кры зіс ных сі ту а цый.
(24.08. — 23.09.) Па я вяц ца лю дзі, на якіх ака-
жаш вя лі кае ўра жан не. 26.02. мо жаш рап там 
моц на за ка хац ца. Вы дат на скла дуц ца ра ман-
тыч ныя ад но сі ны. Не ка то рыя ак ту аль ныя пы-
тан ні бу дуць па спя хо ва вы ра ша ны пры пад т-
рым цы ка ха на га ча ла ве ка. Спры яль ны час і для 
вы ха ван ня дзя цей. Дру гая па ло ва тыд ня больш 
нап ру жа ная.
(24.09. — 23.10.) 25-28.02. мо жа вы бух нуць 
бу ра на ват у згод ных па рах, мо жа быць заш-
мат ура жан няў і ня яс ных сі ту а цый. Ста рай ся 
піць як най больш ва ды. Прыс вя ці ся бе сям’і 
і хат нім спра вам. Ат ры ма еш ра дасць ад доб ра-
зыч лі вых і цёп лых ад но сін з род ны мі і бліз кі мі. 
Зай мі ся доб раў па рад ка ван нем свай го ся мей-
на га гняз дзеч ка, апе кай над баць ка мі. У дру гой 
па ло ве тыд ня пак ла дзі ак цэнт на пра фі лак ты ку 
ўлас на га зда роўя.
(24.10. — 22.11.) 26.02. пра цяг ні пер шы ру ку 
на зго ду. 25-28.02. не трап у кан ф лікт з пра-
вам. Тры май больш ак тыў ныя зно сі ны з на ва-
коль ны мі. Будзь у кур се ўсіх апош ніх на він, якія 
ты чац ца зна ё мых, сва я коў, сяб роў ці су се дзяў. 
Вы ка ры стоў вай час для па ез дак, су стрэч, но-
вых зна ём стваў, на ву чан ня. Час цей бы вай на 
све жым па вет ры.
(23.11. — 22.12.) 25-28.02. бун тар ская і ліш не 
не за леж ная па ста ва не ап ла ціц ца та бе. Пла нуй 
буй ныя па куп кі для до ма, на будзь не аб ход ныя 
бу даў ні чыя і ад дзе лач ныя ма тэ ры я лы. Лю быя 
ра бо ты ў ха це скла дуц ца лёг ка і глад ка. Пас п-
ра буй стры маць да дзе нае дзе цям абя цан не 
і не пад ман вай іх ча кан няў.
(23.12. — 20.01.) 24-28.02 мо гуць ця бе вы вес-
ці з раў на ва гі пе раш ко ды, ава рыі і не па лад кі. 
26.02. па я віц ца не вя до мая та бе асо ба, якая 
пад т ры мае ця бе на ду ху і вы ра туе з ка ба лы. 
Піль нуй свае вы дат кі. Мо жаш змя ніць свой 
знеш ні вы гляд. Муж чы ны змо гуць пра я віць 
свае фі зіч ныя якас ці ў за нят ках спор там або на 
спа бор ні цтвах.
(21.01. — 19.02.) У апош нія дні лю та га лепш 
не вы ходзь пе рад шэ раг. Най лепш ада соб ся 
ад усіх і раз бя ры ся ў сва іх дум ках і па чуц цях. 
Зра бі паў зу ў сва ёй ак тыў нас ці, асаб лі ва ка лі 
ў ця бе на за па сі ла ся шмат праб лем і ня вы ра ша-
ных пы тан няў. Дру гая па ло ва тыд ня нес п ры яль-
ная для па ез дак. Маг чы мыя фі нан са выя стра ты, 
па лом кі тэх ні кі, стра та або кра дзеж гро шай. 
Уст ры май ся ад буй ных па ку пак, а ў кра мах ста-
рай ся рас п лач вац ца кар т кай.
(20.02. — 21.03.) Ма ла дзік 26.02. пры ня се 
та бе пра па но ву пра цы, якую ты доў га ча каў. 
Лепш тры май ся блі жэй да сяб роў. Уда лы пе-
ры яд так са ма для зна ём ства з но вы мі людзь мі. 
Уз ра стае ро ля зно сін у ін тэр нэ це: на фо ру мах 
або ў са цы яль ных сет ках. Дру гая па ло ва тыд ня 
мо жа быць звя за ная з цяж кас ця мі пры ўза е ма-
дзе ян ні з пар т нё рам па шлю бе або біз не се. 
Ста рай ся сы хо дзіць ад спрэ чак і не ра бі ні ко му 
кры тыч ных заў ваг.

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. імя з імя ні на мі ў ... ве рас ні = 18 _ 19 _ 25 _ 26 _;
2. мяс цо васць у Бе ла веж скай пуш чы, якую на ве да лі Ель цын, Краў чук і Шуш

ке віч = 10 _11 _ 20 _ 23 _ 24 _ 28 _ 29 _;
3. боль шы за вё ску = 1 _ 3 _ 2 _ 16 _ 17 _;
4. дэ та ліч ны ма га зін, лаў ка = 8 _ 15 _ 9 _ 4 _ 7 _;
5. плён нае по ле = 21 _ 22 _ 30 _ 31 _;
6. ме ра ва гі ў... пуд ры = 14 _ 13 _ 27 _;
7. буй ны ба ка вы ад ро стак ад ства ла дрэ ва ў... су кен цы = 6 _ 5 _ 12 _.
8. хвой нае дрэ ва ў... на ці ску = 33 _ 34 _ 32 _.

(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 6 ну ма ра
Ра ка, пры ліў, Лю бань, Дры вя ты, джын, жы та, дым, ом, Кра

пі ва, анонс, аг ляд, свя та, бі лет, кра пі ва.
Ра шэн не: Ка лі ў лю тым даж джы, та ды мок рыя вяс на 

і ле та.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бельска

Падляшскага і Лявону Федаруку з Рыбал.

Не ве даю ча му, але я вель мі люб лю зі
му і то та кую сап раў д ную, са сне гам, ма
ро зам, хо ла дам. У гэ тым го дзе за ві та ла 
да нас сап раў д ная зі ма, амаль та кая як 
на пе ра ло ме 2012/2013 го да. Люб лю зі
му, ха ця ча ста пры хо дзіц ца рас чыш чаць 
снег, кож най ра ні цы скрэб ці вет ра вое 
шкло ў аў та ма шы не і цёп ла ап ра нац ца, 
вы хо дзя чы на пра цу. Ну і што ж, ка лі зі
ма дык і ма роз. Кож ная па ра го да мае 
свае пра вы: вяс ною ўсё рас ц ві тае, улет
ку — жа ра, во сен ню — жаў цее ліс це, 
а зі мою — ма роз; ня хай па ма ро зіць усе 
ві ру сы ўся ля кіх хва роб.

Мая жон ка так са ма це шыц ца ма ра за
мі, бо мож на вы нес ці на бал кон ква тэ ры 
пас цель, каб яна доб ра пра мер з ла. 
А я люб лю на шы Ка ля ды, ка лі бе лы пух 
прык ры вае зям лю. У вы ні ку ня бач ны мі 
ста но вяц ца ўся ля кія не да ска на лас ці 
на ша га га рад ско га што дзён на га жыц ця 
— то ста ры тра ту ар, то га рад скі сквер, 
дзе ка ка юць са ба кі га рад скіх па ноў. 
Снег прык ры вае бел лю ўся ля кае га рад
ское смец це, якое ха ва ец ца за ка зач най 
пя ры най бе ла га пу ху.

Люб лю як се раб рац ца іне ем дрэ вы га
рад скіх пар каў. Але сап раў д ныя зі мо выя 
каз кі зі ма пі ша ме на ві та на вёс цы. Мо жа 
та му, што там больш пры ро ды, чым у го
ра дзе: вя ско выя са ды, рэч ка, ля сы і па лі. 
Асаб лі ва ля сы выг ля да юць ка зач на. Ды 
і вя ско выя пад ляш скія ха ты выг ля да юць 
цу доў на. Пры ем на зі мою вый с ці і па ды
хаць чы стым, зі мо вым па вет рам. У ма ім 
дзя цін стве та кіх зім як у гэ тым го дзе бы
ло нам но га больш. На пэў на не па мя таю 
та кой зі мы, каб бы ло сне гу на рост ча ла
ве ка (та кія зі мы па мя та юць мае баць кі), 
але па мя таю як зза моц ных ма ра зоў 

мы не каль кі тыд няў не ха дзі лі ў шко лу. 
А коль кі бы ло ў нас уце хі! То ля пі лі до мі кі 
са сне гу, то з сяб ра мі за ста до ла мі ха дзі
лі на лы жах, якія нам з дрэ ва выст ру гаў 
дзядзь ка Сяр гей, які жыў у кан цы вё скі. 
То коў за лі ся па лё дзе і гу ля лі ў ха кей. 
Так са ма ез дзі лі на сан ках. Нас, дзя цей 
на ро джа ных на па чат ку 1980х га доў, 
ніш то не маг ло ад цяг нуць ад кра сы 
і да роў зі мы. Мо толь кі ноч або грып. 
Дзе цям з май го па ка лен ня не бра ка ва ла 
фан та зіі, каб ці ка ва пра вес ці зі му. Узім
ку мы так са ма пра ца ва лі. Баць ка ка лоў 
дро вы, а мы ўсёй сям’ ёй зво зі лі іх у да
шок. А як ця пер гля джу на сён няш няе 
па ка лен не дзя цей, якія за мест гу ляць 
зі мою на два ры, то яны ся дзяць пе рад 
ма ні то рам кам п’ ю та ра ці гу ля юць у «Pla
yS ta tion». Па ка лен не ду шэў ных ка лек, 
што не ўме юць гур та вац ца ў ася род дзі 
і гу ляць. На ват на шы баць кі за мест збі
рац ца на вя чор кі, ся дзяць пе рад тэ ле ві
за ра мі і толь кі пі ло там мя ня юць ка на лы.

А я люб лю зі му і ўспа мі наю, як ка лісь
ці на Ка ля ды ка ло лі свін ню і ба бу ля па 
сві ня чым апен ды цы це — касе (на ціск ны 

дру гі склад) га да ла ці зі ма бу дзе моц ная 
і доў гая. Як ка са бы ла тон кая, то зі ма ме
ла быць цёп лая і ка рот кая, а як ка са бы
ла доў гая і шы ро кая, то зі ма бу дзе так са
ма доў гая, з ма ро зам і сне гам. А ў гэ тым 
го дзе, ка лі на вё сках Пад ляш ша за ба ра
ні лі біць сві ней, то хто яго ве дае, якая бы
ла ка са. Ін шай на род най прык ме тай з’яў
ля ец ца свя та Пак ро вы, якое вы па дае 14 
каст рыч ні ка. Мой дзя ду ля заў сё ды паў та
рае: як на Пак ро ву снег упа дзе, то бу дзе 
ран няя зі ма. Ран няя зі ма бу дзе, як ве цер 
бу дзе ве яць з поў на чы, як з поў д ня — не 
бу дзе зі мы. І ўрэш це прык ме та, а ме на ві
та на род ная пад ляш ская пры маў ка, якую 
заў сё ды паў та рае мая ма ці: «Як на Грум
ны ці пі э вэнь нап’ ец ця во ды ці, то ву ол на 
Юр’я най iэс ця тра вы ці». Зна чыць як на 
пра ва слаў ныя Грам ні цы бу дзе ад лі га, то 
бу дзе ран няя вяс на. У гэ тым го дзе ра ні
цаю на Грам ні цы бы ло нуль па Цэль сію. 
А ка лі я вяр нуў ся з цар к вы, бы ло больш 
за плюс. Ві даць, у гэ тым го дзе бу дзе ран
няя вяс на. І гэ тым ап ты мі стыч ным ак цэн
там кан чаю гэ ты фе лье тон.

vЮр ка БУЙ НЮК

Зі ма 
як за даў ніх ча соў

Ка жуць, што тры нац ца тае чыс ло — неш час лі вая да та. У мя не 
сё ле та ат ры ма ла ся на ад ва рот. Не спа дзя ва на 13 лю та га я ат ры
маў паш то вую па сыл ку. Ка лі пісь ма но сец да ру чаў два па ке ты 
і па пра сіў рас пі сац ца, дык на ват у га ла ве не міль га ну ла, што гэ та 
па сыл ка ад... спа да ра Дзміт рыя Ша ты ло ві ча, вя до ма га ніў ска га 
па э та і пісь мен ні ка, но та бе на ча рам ша ні на. У па сыл цы зна хо дзі
ла ся пяць кні жак з под пі сам: «Ша ноў на му Ула дзі мі ра ві Сі да ру ко ві 
ад Дзміт рыя Ша ты ло ві ча — Вар ша ва, 5.02.2017 г.» — «Ус па мі ны 
19551988», «Асен нія пром ні», «Вод гу кі жыц ця», «Pa tos je sien
ny», «W la bi ryn cie nie wo li». Ка лі 19 сту дзе ня адз на чаў я сё ле та 
77 угод кі з дня на ра джэн ня, дык ат ры маў больш за пяць дзя сят 
він ша валь ных лі стоў і му зыч ных па жа дан няў ад ніў скіх сяб роў
жур на лі стаў у на ва год нім «Шчод рым ве ча ры» на Ра дыё Ра цыя 13 

сту дзе ня, так са ма ў бе ла ру скім кан цэр це па жа дан няў Бе ла стоц
ка га ра дыё ад дач кі і ўну каў. Зна чыц ца, лю дзі яш чэ па мя та юць. 
Не за бы ва юць. За гэ та ма ім сяб рам шчы рае дзя куй! Асаб лі ва 
спа да ру Дзміт рыю Ша ты ло ві чу за каш тоў ны па да ру нак...

Я яш чэ жы ву, як ка лісь ці пі саў у сва ім вер шы наш ніў скі ка
ле га Мі ка лай Краў чук з Па то кі. І хоць апош нім ча сам зда роўе 
пад во дзіць, не спы няю су пра цоў ні цтва з «Ні вай». І це шу ся 
кож ным не ча ка ным сюр пры зам, ка лі нех та за ві тае ў мае сціп
лыя па ро гі. У су бо ту, 18 лю та га на ве да лі мя не Сця пан Ка ля да 
з жон каю Ва ляй з Бель скаПад ляш ска га і Ва ло дзя Да ні люк 
з Ма лін нік. Пры ем ная бы ла су стрэ ча пры па ча стун ку. Ус па мі
нам не бы ло кан ца. Каб та кіх спат кан няў бы ло больш. За тым 
сар дэч на зап ра шаю ў Ку за ву, дзе адзі но ка пра жы ваю. Бу ду 
вель мі ра ды кож най су стрэ чы. Чым ха та ба га та, тым па ча стую. 
Да хут кіх су стрэч. З ніз кім пак ло нам

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Пры ем ны сюр прыз

“Снежны паліцыянт” 
у вёсцы Навасады ў Гайнаўскай гміне   
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— А коль кі ча су ваш кін дзюк пры дат
ны для спа жы ван ня?

— На ват і сто га доў! — ка жа спа дар 
Ле а нід Ку сты нец.

У пры сут нас ці спа да ра Ле а ні да ўсё 
зда ва ла ся маг чы мым. Яго аў та ры тэт 
і ха рыз ма не да зво лі лі хоць бы на се кун
ду па сум ня вац ца. Мне ста ла жэш ка на 
ду шы. Знай с ці та кі рэ цэпт, як вый г раць 
мі льён еў ра на ла та рэі. Гэ та быў яш чэ 
адзін па ле скі цуд, які сам не ча ка на па
паў ся ў ру кі, тобок, у жы вот.

З Ле а ні дам Хве да ра ві чам па зна ёмі ла
ся я ў до ме ба бы Ма ні, ля бе ра га во зе ра 
Но бель.

— Пай ш лі да мя не ў гос ці, — пра па
на ваў ён, — па ба чы це, як ад ра ман та ваў 
я ха ту.

Ра ней пах ва лі ла я печ, ма ля ва ны ку
фар і раз на ко лер ныя вы шы ван кі ў тра
ды цый ным, драў ля ным мяш чан скім до ме 
ста ра жыл кі. Спа дар Ку сты нец, хоць не 
ра да ві ты но бель ні ца, зай меў сла ву зна
ка мі та га дач ні ка. У мяс ці не пас пе лі ўжо 
прыш пі ліць яму жар тоў ную мя нуш ку: 
Дзед Шпірт. Гэ та та му, што ён над звы
чай гас цін ны ча ла век. Як сам пры знаў ся, 
ка лі едзе на да чу, у яго заў сё ды поў ны 
ба гаж нік яды і піт ва. Ды ні ко лі не менш 
трыц ца ці бу тэ ле чак! Праў да, част ка ал
ка голь ных на по яў ідзе для пад рых тоў кі 
куль та вых страў, як шаш лык аля мар
шал Жу каў, — пра іх так са ма да лей пой
дзе мо ва.

Так ці інакш, ад мо віц ца не бы ло як. 
Двор спа да ра Ле а ні да ва біў ней кай тай
най. Ён зна хо дзіў ся за вы со кім пло там 
і са лід най бра май. Ча ла век ад ра зу ра зу
меў, што тут за хо дзяць толь кі па спе цы
яль ным зап ра шэн ні.

Ды што тут скры ваць, но гі са мі пай ш лі 
ў гос ці!

* * *
Ад па ро га пры ві та ла са лід ная бе лая 

печ з глі ны і столь, раз дзе ле ная драў ля
ны мі бэль ка мі, ар ха іч ныя рэк ві зі ты, не аб
ход ныя ў па ле скіх аб ра дах і ча рах.

Тут жа з’я ві ла ся прыс лу га ў асо бе 
са ра ка га до ва га ка ва ле ра Ко лі. Як ака за
ла ся, спа дар Ле а нід пры вёз ха лас ця ка 
ў Но бель, каб зас ва таць з мяс цо вай пры
га жу няй, так са ма ўжо ў га дах. Іх па ды хо
ды і за лё ты скон чы лі ся поў най па ра зай. 
Ка лі сват па чаў праз мер на хва ліць і сла
віць прык ме ты і здоль нас ці ка ва ле ра, 
дзеў ка ад вяр ну ла ся на пя це і нас меш лі
ва ад ру ба ла ў іх бок: — А мне ваш секс 
не ці ка вы! 

Каб ра та ваць муж чын скі го нар, спа
дар Ле а нід па пра сіў да па мо гі ў свя та ра 
з су сед няй па ра фіі:

— Мо жа ён з да па мо гай ма літ ваў 
неш та звя жа, — ду маў уго лас, — мо жа 
ба цюш ка пе ра ка нае тую ду рач кудзеў ку! 
Ёй жа так са ма трэ ба за муж!

Гас па дар не ўяў ляў шчас ця без дзя
цей, бра тоў, дзядзь коў, цё так, пля мен
ні каў ды ўну каў. Ка му ж та ды на чы няць 
усе гэ тыя кін дзю кі, жа рыць шаш лы кі 
і га та ваць эк за тыч ныя по ліў кі і гу ля шы? 
Спа дар Ку сты нец па лі чыў мя не чуць 
не сва яч кай зза та го, што я пры е ха ла 
з Поль ш чы. У Оль ш ты не жы ве яго поль
скаўкра ін ская сям’я! Два ю рад ныя бра
ты і шва гер кі, ну, та кія, шчы рыя, са мыя 
пры го жыя ў све це лю ди ны. Сло вам, ха
ро шыя па ля кі!

— І я кры ху па ляк, — сцвер дзіў Хве да
ра віч. — Хо ча це до каз?

— А што...? — раз гу бі ла ся я.
— Ай нэ мо мэнт!
Спа дар Ле а нід пай шоў у пры ём ны па

кой, ад куль пры нёс у ру ках свой са лод кі 
до каз і з ус меш кай пак лаў яго ў мае да
ло ні.

— Ба чы це, я так са ма па ляк! — ска
заў.

Я зу сім ас лу пя не ла. Той до каз зда ваў
ся не ча ка ным і кас міч ным, як сма ка ві тыя 
апо ве ды і ку лі нар ныя рэ цэп ты спа да ра 
Ле а ні да. Дзя ку ю чы ім гас ці на пра цяг ну
ла ся да лё ка за поў нач, аж но ў Но бе лі ра
ску ка рэ ка лі ся ўсе пеў ні. А што за дзі ва 
пас лу жы ла ў якас ці поль ска га „до ка зу”? 
Ніх то не зда га даў ся!

У ма ёй ру цэ зна хо дзіў ся ша ка лад ны 
цу ке рак Mi chałki ле ген дар най фір мы 
Śnież ka. Ла сун кі пры вез лі сва я кі з Поль
ш чы.

* * *
На Па лес сі ўсё ўгаш чэн не зво дзіц ца 

да то стаў і пры го жых слоў, якія на пе ра
мен вы каз ва юць гас па да ры і гос ці. Пер
шы тост мы пад ня лі за друж бу. Дзе ля 
гэ та га Ле а нід Хве да ра віч да быў са сва іх 
ле ген дар ных пры па саў ка ньяк і за я віў:

— Ка ньяк ге не раль скаар хі рэй скі!
Да ка ра леў ска га піт ва абыякая яда 

не па ды хо дзіць. І вось не ча ка на на стол 
тра піў кін дзюк. Яго смак пры во дзіў на 
па мяць штось ці зна ё мае, хоць зу сім не 
на па мі наў «лі тоў скіх кін дзю коў» да ступ
ных у ма га зі нах. Я жа ва ла па ле скае 

сма коц це і, як сла ву ты Мар сель Пруст, 
ад на ча со ва ван д ра ва ла па ла бі рын тах 
па мя ці. Смак су ша на га дух мя на га мя са 
з да лі кат най аба лон кай плес ні ад сы лаў 
аж но да ча соў ван д роў кі на ро даў, а мо
жа дзесь ці яш чэ да лей...

Ле а нід Ку сты нец у сва ім жыц ці на чы
ніў мо жа сто, мо жа дзвес це кін дзю коў.

Каб зра біць пра дукт з тэр мі нам пры
год нас ці для спа жы ван ня на «сто га доў», 
трэ ба ра ней пак ла па ціц ца за якасць мя
са і не спя шац ца з ра бо тай.

— На свае пат рэ бы я сам га дую не 
менш пя ці сві ней, — за я віў.

— Не куп ля е це мя са ў ма га зі не?

— Ча сам пай ду на ба зар, там яш чэ 
мож на да стаць мя са з сап раў д на га ка ба
на. Гэ та та ды, ка лі вяп рук вы ра стае па 
сва ёй пры ро дзе, а не ў дватры ме ся цы 
на ві та мі нах і хі міі.

Дзе ля вы ра бу кін дзю ка пат рэб нае 
най леп шае мя са — па лян д ві цы і шын ка, 
прыб ліз на ка ля дзе ся ці кі ла гра маў мя са. 
Да гэ та га мож на да ба віць кі ла грам са ла, 
та ды стра ва праз доў гія га ды за хоў вае 
соч насць. Праў да, я па каш та ва ла кін
дзюк двух га до вай даў нас ці, а ў наш час, 
ка лі на пад рых тоў ку яды прыс вя ча ем 
пят нац цаць хві лін, стра ва зда ла ся звыш
ча со вай. На Па лес сі кін дзюк на зы ва юць 
яш чэ «ма цык» і «тры бу шок».

* * *
Ле а нід Хве да ра віч усё пра фе сій нае 

жыц цё, со рак га доў, звя заў з Роў нен
скім мя са кам бі на там. Меў шчас це. Яго 
ку лі нар ныя здоль нас ці пры кме ціў яў рэй 
Са ко лік. Гэ та ад яго спа дар Ле а нід на
ву чыў ся ра біць шаш лы кі і кіл ба сы на 
сто спо са баў. Са ко лік лі чыў ся жы вой 
ле ген дай у све це ку лі на рыі. Доў гія га ды 
слу жыў аса бі стым ку ха рам у са мо га мар
ша ла Жу ка ва. Сла ву ты мар шал лю біў 
доб ра з’ес ці і вы піць, ён га на рыў ся сва ім 
ку ха рам ды не ад пу скаў яго ад ся бе да 
кан ца жыц ця. Дзя ку ю чы май ст ру, спа
дар Ле а нід хут ка зра зу меў, што зна чыць 
мець фах у ру ках.

Я так са ма не дра ма ла, ды за пі са ла ад 
вуч ня сла ву та га ку ха ра рэ цэпт на па ле
скі кін дзюкма цык. Увесь пра цэс па чы на
ец ца з пад рых тоў кі. Па лян д ві цы і шын ку 
не аб ход на па чыс ціць з пле вак і жы лаў. 
Да лей мя са трэ ба па са ліць і сха ваць 
у ля доў ню на тры дні, каб яно дас пя ва ла 
ў тэм пе ра ту ры 04 гра ду сы. На дзе сяць 
кі ла гра маў мя са трэ ба 250 грам со лі. 
У між ча се ідзе пад рых тоў ка ма ча во га 
пу зы ра. Яго мо чаць у во ца це, на ці ра юць 
крух ма лам і сол лю, да лі кат на шлі фу юць. 
Пас ля трох дзён мя са трэ ба пак ро іць 
на са лід ныя ку скі, да даць дроб на пак
ры ша нае са ла, чор ны і дух мя ны пе рац, 
ка лян д ру ды на чы ніць у пу зыр. Кін дзюк 
не пе ра но сіць час на ку і цы бу лі. На чы не
ны мя сам пу хір не аб ход на на сут кі пак
лас ці пад ка мень, каб вян д лі на наб ра ла 
фор му. Да лей з мя сам ужо пра цуе час, 
ве цер, са ло ма і стры ма насць. Пад рых та
ва ны кін дзюк ве ша юць пад са ла мя най 
стра хой, у мес цы, дзе хо дзіць па вет ра. 
Мы не вы пад ко ва зга да лі пра стры ма
насць. Каб выс пеў жа да ны смак, мяс ны 
ра ры тэт па ві нен па бы ваць пад стра хой 
не менш трох ме ся цаў. Як ска заў спа дар 
Ку сты нец, най леп шы вы раб, ка лі мі не 
год ча су. А ўжо пас ля гэ та га тэр мі ну ён 
— заў сё ды доб ры, нават сто гадоў.

(пра цяг бу дзе)
vФо та і тэкст Ган ны КАН Д РА ЦЮК

У па ле скай глы бін цы (74)

n Леанід Ку сты нец і аўтарка


