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Айцец Канстанцін БАЙКОè3

Родныя вандроўкіè9

РАДА БНР АСУДЖАЕ 
ГВАЛТ СУПРАЦЬ ДЭМАН
СТРАНТАЎ, ЗАКЛІКАЕ 
ЎЖЫЦЬ ПАЛІТЫЧНЫ 
І ЭКАНАМІЧНЫ ЦІСК НА 
ПРОРАСЕЙСКІ РЭЖЫМ 
У МЕНСКУ — ЗАЯВА

Рада Беларускай Народнай Рэс
публікі рашуча асуджае гвал
тоўныя дзеяньні сілавых струк

тураў лукашэнкаўскага рэжыму су
праць грамадзянаў падчас мірных дэ
манстрацыяў 25 сакавіка 2017 году.

Дзень Волі — галоўнае сьвята бела
рускага народу і гадавіна падзеі, ад 
якой бярэ адлік гісторыя сучаснай 
беларускай дзяржаўнасьці. У гэты 
дзень Беларусь упершыню абвесьці
ла сябе незалежнай дэмакратычнай 
дзяржаваю. У будучыні гэты дзень 
без сумневу будзе галоўным дзяржаў
ным сьвятам Беларусі.

Перашкаджаючы беларусам сьвятка
ваць 25 сакавіка, дыктатарскі рэжым 
на чале з грамадзянінам Аляксанд
рам Лукашэнкам, які мінімум ад 1999 
году незаконна займае пасаду Прэзы
дэнта Рэспублікі Беларусь, у чарговы 
раз прадэманстраваў сваю антыбела
рускую і антыдэмакратычную натуру, 
а таксама сваю беспасярэднюю пе
раемнасьць з таталітарнай савецкай 
акупацыйнай уладай.

Злачынствам, зьдзейсьненым пэрса
нальна Аляксандрам Лукашэнкам, 
а таксама асобамі, што бяруць удзел 
у рэпрэсіях супраць грамадзянаў Бе
ларусі, у будучыні будзе дадзеная ад
паведная юрыдычная ацэнка, як гэта 
адбылося ўва ўсіх іншых краінах Усход
няй Эўропы пасьля іхнага вызвалень
ня зпад савецкай акупацыі або проса
вецкіх камуністычных дыктатураў.

Рада БНР патрабуе неадкладнага выз
валеньня ўсіх актывістаў, арыштава
ных 25 сакавіка і напярэдадні, чый 
лік складае некалькі соцень чалавек.

Рада БНР зьвяртае ўвагу міжнароднай 
супольнасьці на факты далейшых яск
равых парушэньняў правоў чалавека 
ў Беларусі, адсутнасьць будзьякога 
прагрэсу ў справе дэмакратызацыі.

Рада БНР заклікае краіны Эўрапейска
га Зьвязу, Злучаныя Штаты Амэрыкі, Ка
наду і іншыя краіны Вольнага Сьвету 
ажыцьцявіць актыўны палітычны і эка
намічны ціск на прорасейскую дыкта
туру ў Беларусі з мэтай неадкладнай 
дэмакратычнай трансфармацыі і пава
гі да правоў чалавека ў Беларусі.

Акцыя была сарганізаванай студэнта
мі з Беларусі, якія па палітычных прычы
нах не могуць вучыцца на радзіме. Боль
шасць з іх мае магчымасць завяршыць 
навуку ў Польшчы дзякуючы праграме 
Кастуся Каліноўскага. Менавіта яны 
добра ведаюць як цяжка, ці нават немаг
чыма нармальна жыць на Беларусі, маю
чы іншыя палітычныя погляды.

— Першасная задача — гэта вызва
ленне палітвязняў, але мы працягваем 
патрабаваць поўную забарону дэкрэта 
№ 3, — заклікаў Андрусь Цянюта. — Зы
ходзячы з ганебнага эканамічнага ста
ну, парушэнняў Канстытуцыі і законаў 
Рэспублікі Беларусь з боку ўлады і сіла
вікоў патрабуем неадкладнай адстаўкі 
ўрада!

Дэкрэт № 3 
— Дэкрэт аб «ДармаеДах»

Дэкрэт аб дармаедах тычыцца амаль 
паўмільёна грамадзян Беларусі. Гэта каля 
5 працэнтаў грамадства. Асобы, якія працу
юць менш чым 183 дні ў годзе, абавязаны 
заплаціць разавы падатак (каля 800 зло
тых). Абгрунтоўваючы ўвядзенне дэкрэта, 
кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 
сказаў: «Дармаеды, паразіты павінны 
працаваць. Хто не плаціць падаткаў, той па
вінен плаціць». Гэта перапоўніла чашу цяр
пення. Беларусы, якія да гэтага часу ігнара
валі заклікі апазіцыі, на гэты раз выйшлі на 
вуліцу. З сярэдзіны лютага, калі ўпершыню 
прайшоў марш абураных супраць дэкрэта 
ад дармаедах, пратэсты пачаліся ў розных 
гарадах Беларусі. Не толькі ў Мінску, але 
і ў многіх правінцыйных гарадах, дзе да гэ
тага часу якінебудзь антырэжымны пікет 
не адбыўся. Стрыманне Лукашэнкам дэк
рэта аб дармаедах дэманстрацый не спы
ніла. Першыя былі законныя, а іншыя ўжо 
не. Міліцыя спачатку не ўмешвалася, але 
ў канчатковым выніку ў турму трапіла амаль 
200 чалавек, з якіх частку ўжо асудзілі. Па 
словах лідара Праваабарончага цэнтра 
«Вясна» Алеся Бяляцкага, у цяперашні час 
сядзіць у турме 17 чалавек, а больш за сто 
было асуджаных да адміністратыўных пака
ранняў.

СвабоДу палітвязням

«Uwolnić aresztowanych Białorusinów», 
«Freedom for political prisoners» — між ін
шым такія лозунгі трымалі ўдзельнікі пікета. 
Сярод іх быў і пляменнік Аляксандра Міха
левіча, кандыдата ад апазіцыі ў прэзідэнты 
на выбарах у 2010 годзе (пасля чаго была 
вялікая хваля рэпрэсій). Сцяпан Міхалевіч 
пытаў:

— Колькі яшчэ нам трэба чакаць канца 
папсаванага рэжыму, які дзейнічае супраць 
звыклых грамадзян. Надышоў час, у якім 
нам трэба супрацьстаўляцца гэтай уладзе. 
Гэта той час, калі бяздзейнасць з’яўляецца 
небяспечнай для ўсіх беларусаў.

У сувязі з гэтымі падзеямі ярка было 
відаць, наколькі важная роля незалежных 
СМІ такіх як тэлеканал Белсат, якому па

гражала закрыццё, Радыё Рацыя, Радыё 
Свабода ці «Наша ніва». Прагляды сайтаў 
у гэты час пабольшыліся ў шмат разоў, 
а некаторыя матэрыялы, якія з’яўляліся 
ў сацсетках, назірала нават паўмільёна ка
рыстальнікаў. Гэта, вядома, на гэты момант 
асноўная альтэрнатыўная крыніца інфарма
цыі для беларускага грамадства. Варвара 
Нікалайчук менавіта пры дапамозе неза
лежных СМІ адсочвала падзеі на Беларусі.

— Я не чакала, што будзе так жорстка, 
— прызналася Варвара. — Бачыла відэа, 
было вельмі шмат дарагой тэхнікі. За не
калькі дзён пачалі саджаць людзей, часта 
такіх, якія нават не планавалі пратэстаў.

Варвара ў руках трымала фатаграфію 
Міраслава Лазоўскага — арганізатара «Бе
лага легіёна».

—Тая арганізацыя распалася яшчэ 
ў 2000 годзе, — тлумачыць Варвара. — Ад
нак зараз ён сядзіць па гэтай справе. Я не 
ведаю, што яны там надумалі, але нібыта 
Лазоўскі планаваў на 25 сакавіка ладзіць 
такую жорсткую рэвалюцыю. А такога на
самрэч не было.

Згодна з дадзенымі Праваахоўнага 
цэнтра «Вясна» перад Генконсульствам 
у Беластоку прагучала 27 прозвішчаў зат
рыманых па так званай справе «баевікоў». 
Хаця пікет прайшоў 1 красавіка, у суботу, 
арганізатары звярнулі свае словы да пра
цаўнікоў беларускага консульства.

— Мы патрабуем вызвалення ўсіх 
арыштаваных падчас мірнага пратэсту 
ў Беларусі, і рэабілітацыі ўсіх незаконна па
караных. Адчынення крымінальных спраў 
у дачыненні людзей у спартовых касцю
мах, якія збівалі і выкрадалі людзей! Я ўпэў
нены, што гэтыя людзі не з’яўляліся прад
стаўнікамі сілавых структур, бо міліцыянты 
і нават КДБісты павінны весці затрыманні 
згодна з заканадаўствам, а гэта арганіза
ваны бандытызм!

СаліДарнаСць

У пікеце прынялі ўдзел прадстаўнікі 
польскіх партый і грамадскіх рухаў. Голас 

узяў таксама Павал Крутуль 
з партыі «Навачэсна»: Мы 
тут сабраліся і мы супраць 
насілля, якое адбываецца 
за ўсходняй мяжой. Нядаў
няя гісторыя, маю тут на 
ўвазе падзеі на Майдане 
ва Украіне, павінна нас ча
госьці навучыць. Не можам 
дапусціць, каб гэта паўтары
лася і на Беларусі. Пакуль 
што ўсё да таго вядзе. Таму 
патрэбны голас Еўрасаюза 
і блізкіх суседзяў: Польшчы 
і Украіны.

Нагадаем, што 30 сака
віка прадстаўнікі партыі 
«Навачэсна» ў Варшаве 
напісалі зварот да амбаса
дара Беларусі Аляксандра 
Авяр’янава, дзе ясна зазна
чылі, што „не пагаджаюцца 
з затрыманнямі ўдзельнікаў 

мірных дэманстрацый». Адкрыта таксама 
напісалі, што «такія дзеянні характэрныя 
дыктатуры».

Міхал Іванюк, беларус з Падляшша 
і член партыі «Разам», адзначыў, што сора
мам было б не ведаць, што адбываецца 80 
кіламетраў ад Беластока і не салідарыза
вацца.

— Гэта важнае, каб беларусы ведалі, 
што падтрымліваем іхнія змаганні за палі
тычную і эканамічную незалежнасць.

СтуДэнцкая акцыя

Арганізатары пікету, студэнты з Белару
сі, таксама закранулі тэму цяжкасцей ма
ладых людзей, якія мірнай дарогай хочуць 
адстойваць свае правы.

— Патрабуем скончыць палітычны пе
раслед студэнтаў. Цяперашнія студэнты 
— гэта будучыня нашай Беларусі, а зза 
«няправільных» палітычных поглядаў 
ужо выключаны з універсітэта кіраўнік 
моладзі БНФ Юрый Лукашэвіч, — сказаў 
Андрусь Цянюта. — У дні нават дазволе
ных акцый пратэсту студэнтам арганіза
валі заняткі, прымушалі падпісваць даку
менты аб тым, што яны не будуць браць 
удзел у дазволеных акцыях пратэсту.

Антон Кастоў у сваю чаргу ставіў пы
танні:

— Ці магчыма такое стаўленне да чала
века ў вольнай і дэмакратычнай краіне? 
У якім законе прапісана, што над пакараны
мі людзьмі можна здзекавацца? Дзе гаран
таваныя Канстытуцыяй годныя адносіны да 
чалавека?

Пытанні застаюцца без адказу, але 
студэнты не здаюцца. Хочуць ладзіць чарго
выя акцыі.

— Павал Севярынец, ідучы чарговы раз 
у турму сказаў, што акцыя аднаго, пяці, 
дзесяці ці тысячы людзей, гэта важная пад
трымка, — адзначыў Яўген Вапа. — Гэта 
доказ, што людзі з патрэбы сэрца і душы 
хочуць паказаць сваю салідарнасць. І тут 
бачу галоўны сэнс пікету.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

Свабоды і праўды!

Бел-чырвона-Белыя Сцягі і воклічы «Жыве БеларуСь» луналі перад 
сядзібай генеральнага консульства рэспублікі Беларусь у Беластоку.  
1 красавіка прайшоў тут пікет за вызваленне палітычных арыштантаў 
у Беларусі. Больш за 20 чалавек прыйшло са сцягамі і фатаграфіямі тых, 
якія за адстойванне сваіх правоў апынуліся ў турмах.
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Развагі ў зале суда Ге ній 
пад ляш скіх 
аба ры ге наў

Жы вое зо ла та — ва да!
Сваімі вачыма

За хо джу 
ў бу ды нак су
да. У за ле Ва
дзім Са ран чу
коў. Ён толь кі 
што ад ся дзеў 
13 су так за 
ўдзел у не сан

к цы я на ва най ак цыі. Но вы пра та кол на яго 
скла лі, па куль ён быў у ка ме ры. Ва дзім не 
ра зу мее за што. Але ка лі ёсць пра та кол, 
то бу дзе і пры суд.

По бач Ежы Гры ген ча, так са ма ня даў на 
ад ся дзеў за тое ж са мае. І па куль ён ся
дзеў, яго пас пе лі зва зіць на суд і ўпа яць 
яш чэ ад но па ка ран не. І Сяр гей Ве ра ме ен
ка тут. Дзень на зад ён склаў скар гу, што 
яго вык ра лі ў той час, як ён, ад быў шы 
тэр мін свай го па ка ран ня, му сіў вый с ці на 
во лю. Вый с ці на леж ным чы нам не ўда ло
ся. Сяр гей ка жа, што каб не па го ня яго 
сяб роў за той ма шы най, на якой яго не ку
ды вез лі, то не вя до ма ку ды за вез лі б.

По бач пап леч ні кі, пра ва а ба рон цы, не
за леж ныя жур на лі сты. Ня ма Эд вар да Дму
хоў ска га, бо ён ся дзіць свае 15 су так. За 
тое ж са мае, ка неш не. Ча ка ем яш чэ двух, 
ка го бу дуць су дзіць. Але раз мо ва за вяз ва
ец ца не пра су ды.

— Ці чы та лі ін тэр в’ю з бы лым на мес ні
кам га лоў на га рэ дак та ра поль скай га зе
ты „Rzecz pos po li ta”, які зак лі кае За хад 
не звяр таць ува гі на рэ прэ сіі ў Бе ла ру сі, 
а на ад ва рот, суп ра цоў ні чаць з рэ жы мам? 
— ка жа адзін.

— Для мя не там ні чо га но ва га, — ад
каз вае дру гі. — Тое, што з’я ві лі ся па лі
ты ка ны, якія нас, бе ла ру саў, пра да юць 
са мым га неб ным для іх чы нам, спра ва 
ві да воч ная.

— А ча му так?
— Пры чын шмат. Пры кла дам, мно гія 

з іх ужо даў но не вы ка ры стоў ва юць у сва
ім моў ным лек сі ко не сло ва „сум лен не”, ці 
сло ва „спра вяд лі васць”, ці...

Да га ва рыць не ўда ец ца. Па чы на ец ца 
суд. Суд дзя па тра буе не пе раш ка джаць, 
бо ў за ле смех зза па ка зан няў све дак. 
Склас ці з іх ных па ка зан няў су цэль ную 
кар ці ну — за да ча па вы ша най скла да
нас ці. Ну але ж тыя свед кі — звы чай ныя 
бе ла ру скія бес п ра цоў ныя. Ін шая спра
ва, бы лы на мес нік га лоў на га рэ дак та
ра поль скай га зе ты „Rzecz pos po li ta”, 
а сён ня ды рэк тар па пы тан нях стра тэ гіі 
War saw En ter p ri se In s ti tu te, да рад ца кам
па ній па вы твор час ці ўзбра ен ня... І гэ тая 
на столь кі вы со ка па стаў ле ная асо ба на 

пы тан не ка рэс пан дэн та, ці ўяў ляе ён, 
каб у 1980я га ды Ро нальд Рэй ган ска
заў: „Па ля кі, мы ста вім на Яру зель ска га, 
бо ён хоць ней кая на дзея, што ў Еў ро пе 
ня ма са вец кіх тан каў. Та му мы і зап люш
чым во чы на рэ прэ сіі ў ва шай кра і не?”, 
ад каз вае: „Не, я не ўяў ляю, каб Рэй ган 
та кое ска заў... А Бе ла русь, на маю дум
ку, свой шанц ця пер вы ка ры стаць не 
мо жа. Гэ та рэ аль ная па лі ты ка”... Склас ці 
ней кі су цэль ны ма лю нак з гэ тых суп раць
лег лых выс ноў зда ец ца яш чэ ця жэй, чым 
з суп раць лег лых па ка зан няў све дак на 
су дзе Са ран чу ко ва.

Рэ аль ная па лі ты ка! Бы ла б та кая ў та го 
Рэй га на, то Са вец кі Са юз хі ба іс на ваў бы 
і за раз. Ну а ўся Ус ход няя Еў ро па, якая 
за раз з’яў ля ец ца част кай Еў ра са ю за, на
пэў на бы ла б ад ной з са стаў ных ча стак 
СССР... Ну а еў ра пей скія хлоп цы з по гля
да мі „рэ аль най па лі ты кі” бы лі б хі ба ка му ні
стыч ны мі чы ноў ні ка мі, ра бі лі б ка му ні стыч
ную „рэ аль ную па лі ты ку” і га ва ры лі б пра 
нас, апа зі цыю, тое ж са мае, што і за раз. 
Што мы мар гі на лы, што не здоль ныя...

Я па мя таю тыя ча сы. Вель мі цяж кія 
бы лі яны для лю дзей сум лен ня. Мо жа 
ця жэй шыя чым за раз. Але та ды, ак ру
жа ны з усіх ба коў спец с луж ба мі са вец кі 
ды сі дэнт ад чу ваў ся бе ма раль на лепш, 
чым сён няш ні бе ла ру скі апа зі цы я нер. Ён 
ве даў, што не дзе там у сва бод ным све це 
ёсць яго ад на дум цы, якія яго ні ко лі не пра
да дуць. Ха ця б ма раль на... Ён ве даў, што 
ўсе лю дзі на зям лі, якія ра зу ме юць зна чэн
не сло ва „спра вяд лі васць”, ста вяць яго 
вы шэй слоў „рэ аль ная па лі ты ка”...

Пры суд Ва дзі му Са ран чу ко ву гу чыць 
ад на ча со ва з кры кам Паў ла Се вя рын ца 
ў сац сет ках, які пі ша, што на ней кай су
стрэ чы еў ра пей скіх па лі ты каў на ват не 
раз г ля да ла ся пы тан не па зат ры ма ных... 
Про сіць, каб усе, у ка го ёсць вы ха ды на еў
ра пей скую па лі тыч ную элі ту, на га да лі ім...

А ў су сед ніх па ко ях вы но сяць пры су ды 
па ка ран ня ад мі ніст ра цый ны мі арыш та мі 
пен сі я не ру з гру пай ка ле цтва, сар дэч ні ку 
Мі ка лаю Са ля ні ку і ма ла до му хлоп цу Ан
то ну Вай це ха ву. Ці ад чу ва юць пры хіль ні кі 
„рэ аль най па лі ты кі” што гэ та ро біц ца і з іх 
зго ды? З іх маў к лі вай, а ўжо і не маў к лі вай 
зго ды?

Але ж і лю дзей, якія ве да юць зна чэн
ня слоў „сум лен не” і „спра вяд лі васць”, 
на све це так са ма мно га. І ў еў ра пей скай 
па лі ты цы так са ма. І час ска заць ім сваё 
сло ва ўжо даў но нас пеў.

vВік тар СА ЗО НАЎ

У апош нім тыд ні прый ш ло ся мне кры ху 
па да рож ні чаць па род ных мяс цо вас цях. 
Зза ак на аў то бу са ўгля даў ся я на пад ляш
скую раў ні ну, якая рых та ва ла ся да вес на
во га пра бу джэн ня. І не ча га мне кры ху не 
ха па ла ў гэ тым кра я ві дзе. Про ста, не бы ло 
ві да воч ных вес на вых, ва дзя ных раз лі ваў 
на на шых лу гах і па лях. Толь кі над са мой 
ра кой Нар вай мож на бы ло па лю ба вац
ца ва дзя ным люст рам, у якім ад бі ва лі ся 
со ней ка і плы ву чыя па не бе хмар кі, ды 
па чуць пту шы ныя кры кі, што пе ра лі ва лі ся 
над за лі тай да лі най. Заў сё ды, ка лі зва ню 
баць кам пас ля зі мы, то пы та ю ся ці раз лі
ла Гло буч ка — так на зы ва юц ца се на жа ці 
за на шай вё скай. Няз мен на чую ў ад каз, 
што апош ні мі га да мі ні чо га та ко га не зда
ры ла ся. І зноў не паг ля джу квіт не ю чых 
лу гоў вес на во га ды ва на ў поў най кра се 
з ча соў дзя цін ства. Ня ста ча ва ды — спра
ва на столь кі сур’ ёз ная, што ка лі б не 

да ве дзе ны ў вё ску во дап ра вод, то ле там 
з на бі ран нем яе з ка ло дзе жаў бы лі б праб
ле мы. А ў вёс цы прак тыч на ня ма раз ві тых 
гас па да рак і сель скай жы вё ла га доў лі, 
якія пат ра бу юць яе ў вя лі кіх аб’ ё мах. Пра 
што тут га ва рыць, ка лі лю дзі, во пыт ныя 
ў гід ра ла гіч най спра ве ка жуць, што неў за
ба ве па гра жае нам за су ха ў ва ко лі цы ўсёй 
Бе ла веж скай пуш чы ме на ві та па пры чы не 
ніз ка га ўзроў ню грун та вых вод. А іх па чы
нае ка таст ра фіч на не ха паць не толь кі 
ў ла каль ных маш та бах, але і ўва ўсім 
све це. Наф це, га зу ці дру гім па лі вам на ву
коў цы зной дуць за мен нік, але без ва ды 
ча ла век не пра жы ве. На шы во чы і ву шы 
да гэ туль, ка лі га ва ры ла ся пра праб ле му 
ва ды, на кі ра ва ныя бы лі ў бок аф ры кан скіх 
ці араб скіх дзяр жаў. За раз ня ста ча ва ды 
і до ступ да яе, гэ та ад на з тых праб лем, 
якія ге не ру юць смерць і кан ф лік ты. Ты ся
чы дзя цей па мі рае што дзён на з пры чын 
звя за ных з ва дою хва роб; мі льё ны лю дзей 
пры му ша ны піць яе заб ру джа най. Ме на ві
та спра ва до сту пу да ва ды не за ста ла ся 
паза ўва гай і па пы Фран ціш ка. Ней кі час 

та му на зад Пап ская ака дэ мія на вук ар га
ні за ва ла між кан фе сій ны кан г рэс, пры све
ча ны до сту пу ча ла ве цтва да піт ной ва ды. 
Пан ты фік на га даў, што пра ва да ва ды з’яў
ля ец ца пер шым і най больш фун да мен таль
ным пра вам ча ла ве ка. „Прад выз на чае яно 
пра ва лю дзей на пра жыц цё і ра шае аб 
бу ду чы ні све ту”, — ска заў па па. Пры тым 
ад каз нае гас па да ран не ва дою з’яў ля ец ца 
вык лі кам ча су. Тое, што мя не вель мі аса-
бі ста ўра зі ла ў пап скіх роз ду мах, то па-
стаў ле нае пы тан не, ці ней кі з фраг мен-
таў тры ва ю чай за раз трэ цяй су свет най 
вай ны, не вя дзец ца ме на ві та за ва ду. 
Сцвер дзіў ён так са ма, што трэ ба стры
маць і змя ніць сі ту а цыю, у якой мі льё ны 
лю дзей не ма юць до сту пу да піт ной ва ды. 
„Там, дзе ва да, там ёсць жыц цё. Але толь
кі та ды, ка лі, ка лі ва да чы стая і зда ро вая. 
Ка лі не бу дзем тры мац ца пра ва на ва ду, 
не бу дзем ша на ваць ін шых пра воў”, — ска
заў па па ўдзель ні кам кан г рэ са.

Ужо не каль кі га доў у роз ных сяб роў скіх 
ды ску сі ях паў та раю, што най боль шым 
бе ла ру скім скар бам з’яў ля юц ца ме на ві та 

ва дзя ныя рэ сур сы кра і ны. І гэ та перш за 
ўсё вя лі кія ра до віш чы глы бо кіх па дзем ных 
кры ніц ва ды. Ме на ві та гэ тыя на ту раль ныя 
рэ сур сы з’яў ля юц ца рэ аль ным і па тэн
цый ным скар бам бі я ла гіч на га вы жы ван ня 
бе ла ру саў у пе ры яд клі ма тыч на га па цяп
лен ня і доў га тэр мі но вых за сух. Ме на ві та 
глы бо кія па дзем ныя во ды гэ та за ру ка іх 
чыс ці ні і пры дат нас ці для спа жы ван ня. 
Да стат ко ва гля нуць, які па тэн цы ял ма юць, 
на пры клад, ра сей скія і ўкра ін скія рэ кі і азё
ры, але ме на ві та сту пень іх заб ру джа нас ці 
ро біць іх неп ры дат ны мі для хар чо ва га 
ка ры стан ня на сель ні цтвам. Над са мім 
Дняп ром пра цуе звыш пя ці дзе ся ці ма гут
ных прад п ры ем стваў, ук люч на з атам ны мі 
элек т ра стан цы я мі, якія ўсе неш чы сто ты ад
во дзяць не пас рэд на ў ра ку. У Ра сеі, у якой 
па вод ле на ву коў цаў зна хо дзіц ца двац цаць 
ад сот каў ад усіх сус вет ных рэ сур саў піт
ной ва ды, праб ле май ста но віц ца яе заб ру
джан не і... не да хоп яе ча ла ве цтву ў піт ным 
выг ля дзе.

Ста ты стыч на кож ны еў ра пе ец што
дзён на ска ры стоў вае прыб ліз на 120150 
літ раў ва ды на ду шу. За пат ра ба ван не на 
піт ную ва ду ў бу тэль ках уз ра стае прыб
ліз на на 20 ад сот каў што год. Бе ла ру скія 
па дзем ныя кры ні цы з ва ко ліц Грод на, 
Брэ ста і Мін ска мо гуць быць ска ры ста ны 
не пас рэд на для раз лі ву без вя лі кіх бі я
ла гіч ных ачы стак. Ці тра піць бе ла ру ская 
ва да на еў ра пей скі ры нак? Па жы вем, 
па ба чым.

vЯў ген ВА ПА

Па ма ім сель скім до ме, ка лі я яго 
па кі даю са мо му са бе, вель мі су мую; 
ра ду ю ся ўсім сэр цам, ка лі вяр та ю ся 
ў яго мік рас вет і ва ко лі цы: да яго каф ля
ных пе чаў і фа таг ра фій сва іх прод каў 
у про стых рам ках; да са до вых да ро жак, 
якія аса бі ста пра тап таў я ся род дэ ка
ра тыў ных дрэў; і на рэш це, да са мых 
шчас лі вых мо ман таў дзя цін ства, якія 
па каз ва юц ца ў ка лей да ско пе ма ляў ні
чых на па мі наў. На ват ту жу па сва іх су се
дзях — ка лі я ад іх... да лё ка. І гэ тая ту га 
шчы рая і свет лая. У буй ным пла не, на 
жаль, па каз ва юц ца ім г нен на круп ча стыя 
пля мы не ад наз нач нас ці: іх нія су сед скія 
да куч лі вас ці, пе ра да ва ныя з па ка лен ня 
ў па ка лен не, з ма ці на сы на, з дзе да на 
ўну ка; іх куль тур ныя неў ро зы і нер вы. 
Яны з’яў ля юц ца ар хе ты п ным суб ст ра там, 
та му цяж ка іх вы зна чыць. І тым больш 
цяж ка, што прак тыч на ўсе яго кры ні цы 
за пе ры яд іс на ван ня ад на го па ка лен ня 
глы бо ка дэ кам па на ва лі ся. Па чы на ю чы 
з «пра сто ры» ка лісь ці ўпі са най у фі зіч
ны, паз на валь ны кру гаг ляд — сён ня яго 
раск ла дае аб ст рак т ны ас пект элек т рон
най пе ра да чы — не за леж на ад та го, ці 
праз тэ ле ві зар, ці праз ін тэр нэт. А кан ча
ю чы кан цэп цы яй «чу жо га»... Даў ней гэ та 
быў кож ны ча ла век зпаза вя до ма га га
ры зон ту. Сён ня гэ та мо жа быць улас ны 
сын, які пра жы вае ў го ра дзе на пра ця гу 
мно гіх дзе ся ці год дзяў.

У боль шас ці вё сак на Пад ляш шы 
за ста лі ся тыя, хто най менш ма біль ны і ці
каў ны да ін ша га све ту. Гэ та зу сім не аба
зна чае, што дур ней шы ці гор шы. Я ка жу 
тут пра пад ляш скіх «аба ры ге наў», якія 
па роз ных пры чы нах не вы ка ра ні лі ся 
мен таль на са свай го куль тур на га по ля. 
Яны за лю бую ца ну хо чуць за ха ваць 
свой бяс печ ны, але ін б рэд ны, за чы не ны, 
та му і паш ко джа ны свет. Свет, у якім важ
най па дзе яй не з’яў ля ец ца зем лят рус на 
Га і ці або вай на ў Дан ба се — гэ та за над
та аб ст рак т ны во пыт! — але «дрэн ны» 
по зірк су се да. Да рэ чы, ця пер до сыць, 

каб не ска заць яму на пра ця гу не каль
кіх га доў «доб ры дзень». Мае гэ та сі лу 
«па дзеі», па раў наль най з гла баль ным 
ка так ліз мам. Та кое неп рад ка заль нае вы
мя рэн не дае ёй клаў ст ра фоб ная куль тур
насць пад ляш скай вё скі. Пра па да ю чай 
вё скі... Та кой вё скі, цяж кай для су іс на
ван ня «чу жо га» і «свай го». «Чу жо га», 
які пры но сіць но выя куль тур ныя ўзо ры 
і «свай го», які ў прын цы пе не ах вот на су
ты кае іх са сва і мі ўлас ны мі. Не ах вот на, 
але не ва ро жа. З гэ та га пун к ту гле джан
ня су стрэ ча з чу жым з’яў ля ец ца так са ма 
сво е а саб лі вым «зда рэн нем», а гэ тыя 
— з пун к ту гле джан ня «аба ры ген скай» 
куль ту ры — заў сё ды ма юць ар хе ты п ныя 
якас ці. Яны па каз ва юц ца ў паў та раль
ных ва ўсіх гер ме тыч ных су поль нас цях 
аб ме жа валь на па сіў ных па во дзі нах. Не 
ад к ры та ва ро жых. За мест ад к ры та аг рэ
сіў най па ста вы пе ра ва жае, на пры клад, 
не ві тан не ад на го з ад ным, паз бя ган не 
пра мо га кан так ту, а ў больш ак тыў най 
фор ме, лі хас лоўе паза ва чы ма або на
ладж ван не са ю заў з мер ка ва ны мі пры
хіль ні ка мі. Тыя, ад нак, мо гуць неў за ба ве 
стаць ан та га ні ста мі, у вы ні ку су сед ска га 
раз бо ру і шмат г ран най па мя ці па ка лен
ных спрэ чак. Гэ тая нет ры ва ласць су
сед скіх са ю заў і змен лі васць ча ла ве чых 
эмо цый у клаў ст ра фоб най пра сто ры 
вё скі рас п ра ца ва ла ге ні яль ны ме ха нізм. 
Ён па каз вае на ту раль ную ад лег ласць да 
кож най «па дзеі» — якая б яна не бы ла. 
Са ма «па дзея», ха ця ін ды ві ду а лі за ва ная, 
ад нак, мае пэў ныя ры сы агуль ныя. Як 
ска за ла мне ад ной чы мая ста рэнь кая 
су сед ка: «Лю дзі спра ча лі ся, спра ча юц ца 
і спра чац ца бу дуць... А жыць трэ ба».

Ка лі на ша пла не та сціс ну ла ся ця пер 
да па ме ру гла баль най вё скі, вар та пад
няць ге ній пад ляш скіх «аба ры ге наў». Мы 
спра ча лі ся і бу дзем спра чац ца — му суль
ма нін з хрыс ці я ні нам, ра сі я нін з па ля кам, 
не мец з фран цу зам... А жыць жа ўсім 
трэ ба.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Му зей ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах 
вы даў каш тоў ную кні гу «Ай цец Кан-
стан цін Бай ко — ба гас лоў, на стаў нік, 
ле кар». Гэ та чац вёр тае вы дан не з се-
рыі «Гі сто рыя і куль ту ра пад ляш скіх 
бе ла ру саў». Пра мо цыя но ва га вы дан-
ня, прыс ве ча на га пра вас лаў на му свя-
та ру, які на ра дзіў ся, пра вёў дзя цін ства 
і па ха ва ны ў Бе ла ве жы, а які важ ную 
част ку свай го жыц ця пра вёў у Бель ску-
Пад ляш скім, дзе пра ца ваў у ка рысць 
бе ла ру ска га школь ні цтва, ад бы ла ся 
ў Агуль на а ду ка цый ным лі цэі з бе ла ру-
скай мо вай на ву чан ня імя Бра ніс ла ва 
Та раш ке ві ча ў Бель ску-Пад ляш скім. 
У мі ну лым у бел лі цэі бы лі ар га ні за ва ны 
ве ча ры ны ў го нар міт ра фор на га про та і-
е рэя Кан стан ці на Бай ко, якія пад ш тур х-
ну лі да на пі сан ня кні гі пра свяш чэн ні ка, 
які ву чыў пра ва слаў най рэ лі гіі ў бе ла ру-
скім лі цэі і ін шых бель скіх шко лах.

— Ад на шых вуч няў вый ш ла іні цы я ты ва, 
каб іме нем ай ца Кан стан ці на Бай ко наз
ваць мост на ра цэ Бе лай, ка ля яко га ай цец 
Кан стан цін не за кон на быў арыш та ва ны 
і вы ве зе ны ў Са вец кі Са юз. Ня даў на на шы 
вуч ні, на стаў ні кі і аў тар кні гі Да ра фей Фі
ё нік у га да ві ну арыш ту ай ца Кан стан ці на 
па ве сі лі на мос це белчыр во набе лы вя нок. 
Мно га пра цы ўклаў аў тар, каб саб раць ма
тэ ры ял і на пі саць кніж ку пра ай ца Кан стан
ці на Бай ко, якая па каз вае жыц цё свя та ра 
і вя лі ка га ча ла ве ка на шай зям лі. Да ра фей 
Фі ё нік явіц ца ў нас як ін сты тут і вы дае мі ні
мум ад ну кніж ку ў год, — ска заў ды рэк тар 
Бель ска га бел лі цэя Ан д рэй Сце па нюк.

Ды рэк тар пры ві таў гас цей, ся род якіх 
бы лі, між ін шым, дэ кан бель скай ак ру гі 
міт ра фор ны про та і е рэй Ля вон цій Та фі
люк, ай цец Кан стан цін Бан да рук з Ра дыё 
Ра цыя, бур га містр Бель скаПад ляш ска га 
Ярас лаў Ба роў скі, прад стаў нік Бель скай 
гмі ны і ды рэк та ры бель скіх школ. Ві таў 
так са ма на стаў ні каў, вуч няў шко лы і бяль
ш чан, якія су тык ну лі ся з ай цом Кан стан
ці нам або да ве да лі ся пра яго з ра ска заў 
і прый шлі на ве ча ры ну, каб пас ля яе прыд
баць кніж ку пра вя до ма га ў Бель ску свя
та ра. У па чат ку ве ча ры ны саб ра ныя маг лі 
па гля дзець прэ зен та цыю пра ай ца Кан
стан ці на, якую са ста віў Мак сім Фі ё нік, ста
рэй шы сын аў та ра кні гі. Фа та гра фіі і над
пі сы мя ня лі ся, а пуб лі ка маг ла выс лу хаць 
про па ведзь ай ца Кан стан ці на Бай ко, якую 
ска заў ён у 1942 го дзе ў Клец ку. Ка неш не, 
за ха ва ла ся яна ў па пя ро вым выг ля дзе, 
а за чы таў яе на бе ла ру скай мо ве ай цец 
Кан стан цін Бан да рук. Ды рэк тар бел лі цэя 
Ан д рэй Сце па нюк за пра сіў да раз мо вы Да
ра фея Фі ё ні ка, які, ад каз ва ю чы на пы тан ні 
ды рэк та ра, рас па вёў пра ай ца Кан стан ці
на Бай ко і сваё на вей шае вы дан не.

— Мож на ска заць, што кні гу на пі саў сам 
ай цец Кан стан цін, які саб раў пра ся бе вель
мі ба га ты ар хіў ны ма тэ ры ял. На ват лі сты, 
якія ат рым лі ваў, за хоў ваў ра зам з кан вер
та мі і та му да клад на вя до ма ад ка го і ка лі 
іх ат ры маў. Ма тэ ры я лы да кніж кі я збі раў 
так са ма ў ар хі ве ў Мін ску. Най больш скла

да на бы ло зда быць ін фар ма цыю з па быў кі 
ай ца Кан стан ці на ў ссыл цы ў Вар ку це. 
Ай цец Кан стан цін Бай ко, по бач Ярас ла ва 
Ка сты цэ ві ча і ін шых знат ных асоб, быў 
ства раль ні кам бе ла ру ска га школь ні цтва 
ў Бель скуПад ляш скім, дзе на ву чаў За ко ну 
Бо жа му ва ўсіх шко лах. Вя до ма, што пра
ва слаў най рэ лі гіі ву чыў пабе ла ру ску. Зда
быў жа ён аду ка цыю ў Ві лен скай ду хоў най 
се мі на рыі, якая зна хо дзі ла ся ў тым са мым 
ком п лек се бу дын каў, што і Ві лен ская бе ла
ру ская гім на зія ды Та ва ры ства бе ла ру скай 
шко лы. Част ка вык лад чы каў на ву ча ла ў зга
да ных аду ка цый ных уста но вах, дзе част ка 
за нят каў ад бы ва ла ся на бе ла ру скай мо ве. 
Школь ныя сяб ры, з які мі ай цец Кан стан цін 
тры маў кан такт, а не ка то рыя з якіх ста лі 
на ват епі ска па мі, так са ма ат рым лі ва лі пра
ва слаў ную аду ка цыю пабе ла ру ску, — га
ва рыў аў тар кні гі Да ра фей Фі ё нік. — Бес
пад стаў ны арышт ай ца Кан стан ці на, які 
за ста ваў ся вер ным та дыш ня му міт ра па лі ту 
вар шаў ска му Ды я ні сію, учы ніў яго жыц цё 
тра гіч ным. Але ай цец Кан стан цін не здаў ся 
пад час ссыл кі ў Вар ку це і паз ней. Пра ба
чыў ён пра ві ны сва ім прас ле да ва це лям, 
жыў з ма літ вай і спа дзя ван нем на Бо жую 
во лю.

У вя лі кім школь ным ка лі до ры, дзе пра хо
дзі ла ве ча ры на, пра ца ва ла вы ста ва Сту дзі
вод ска га му зея, пры све ча ная жыц цю і дзей
нас ці ай ца Кан стан ці на Бай ко, якую ў га лоў
ным са ста віў пры сут ны на су стрэ чы Та маш 
Су лі ма. Ін фар ма цыя і фа та гра фіі з вы ста вы 
за меш ча ны ў кні зе «Ай цец Кан стан цін Бай
ко — ба гас лоў, на стаў нік, ле кар», якую 
Да ра фей Фі ё нік на пі саў перш за ўсё на 
пад ста ве аса бі ста га ар хі ва ай ца Кан стан ці
на, ар хіў ных да ку мен таў і ўспа мі наў. Кні га 
ба га та ілюст ра ва на здым ка мі і да ку мен та мі. 
У вы дан ні пра свяш чэн ні ка, ура джэн ца Бе
ла ве жы, перш за ўсё на бе ла ру скай мо ве, 
але так са ма на поль скай і ра сій скай мо вах, 
апі са ны па а соб ныя пе ры я ды яго жыц ця, 
а так са ма змеш ча ны яго про па ве дзі на бе
ла ру скай і ра сій скай мо вах. Ра ней ай цец 
Кан стан цін слу жыў на Хол м ш чы не і ў За ход
няй Бе ла ру сі, а ў пас ля ва ен ны час ук лаў 
мно га пра цы ў ка рысць бе ла ру ска га школь
ні цтва ў Бель скуПад ляш скім і ду хо ва га 
ро сту яго жы ха роў. Па бы ваў я ў мі ну лым на 
дзвюх ве ча ры нах, ар га ні за ва ных Бель скім 
бел лі цэ ем у суп ра цоў ні цтве з Бе ла ру скім 
гі ста рыч ным та ва ры ствам і Сту дзі вод скім 
му зе ем у го нар міт ра фор на га про та і е рэя 
Кан стан ці на Бай ко. Ма тэ ры я лы пра свя та
ра дру ка ва лі ся ў пе ры я дыч ных вы дан нях 
«Бель скі го сті нэць» і «Bia ło ru skie Ze szy ty 
His to rycz ne / Бе ла ру скі гі ста рыч ны збор
нік».

— Усю ды, дзе ай цец Кан стан цін быў, 
на ват ко рат ка, па кі даў тры ва лы след у люд
скіх сэр цах і ду шах. Вель мі лю біў ён лю
дзей, ах вя роў ваў ім цэ ла га ся бе, дзя ліў ся 
ўсім, што меў і пат ра піў. Яго бі яг ра фіі ха пі
ла б да на дзя лен ня мно гіх лю дзей. Жыц цё 
ай ца Кан стан ці на па каз вае нам, як важ ным 
з’яў ля ец ца, ня гле дзя чы на ўмо вы, за ха ван
не год нас ці і люд скай ураж лі вас ці. Та му 

так са ма па мяць аб ім пе рат ры ва ла дзе ся ці
год дзі, — на пі саў у сва ёй кніж цы Да ра фей 
Фі ё нік, звяр та ю чы ўва гу, што вроц лаў скі 
і шчэ цін скі ар хі е пі скап Іе рэ мія рас па вя дае 
пра ай ца Кан стан ці на ў сва іх про па ве дзях 
і пад час су стрэч, па коль кі свя тар з Бе ла
ве жы доў га слу жыў у гэ тай епар хіі, дзе яго 
па мяць так са ма ўша на ва на.

— Ай цец Кан стан цін Бай ко — прад стаў
нік ста рой, пра ва слаў най сям’і з Бе ла ве
жы, якой род ся гае ХV ста год дзя... Жыц цё 
ай ца Кан стан ці на Бай ко мож на, без сум
нен ня, наз ваць жыц цём спа вед ні ка, па кут
ні ка за ве ру. Ад ва гу спа вя дан ня ве ры вы
каз ваў ужо ў час шту ды яў у Вар ша ве. Як 
ду хоў ная асо ба ім па на ваў ад ва гай, глы бо
кі мі тэ а ла гіч ны мі ве да мі, здоль нас ця мі бе
скам п ра міс на га свед чан ня аб сва ёй ве ры. 
На ле жаў да ася род дзя вуч няў міт ра па лі та 
Ды я ні сія, якія за ста лі ся вер ны мі свай му 
ду хоў на му ай цу ў най больш скла да ны час, 
— на пі саў ар хі е пі скап Іе рэ мія ў но ва вы да
дзе най кніж цы.

Кан стан цін Бай ко на ра дзіў ся ў Бе ла ве
жыЗа ста ве ў 1909 го дзе і там пра хо дзі ла 
яго дзя цін ства. Пе рар ва ла яго Пер шая 
су свет ная вай на і бе жан ства. Ма ла ды хло
пец тра піў у Ра зан скую гу бер ню. Паз ней 
ву чыў ся ў Пра ва слаў най ду хоў най се мі на
рыі ў Віль ні і пры маў там удзел у лек цы ях 
у Ме ды цын скім ін сты ту це. Ат ры маў зван не 
ма гіст ра тэ а ло гіі ў Ад дзя лен ні пра ва слаў
най тэ а ло гіі Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та. 
Слу жыў у пры хо дах у Поль ш чы. Пад час 
Дру гой су свет най вай ны ай цец Кан стан цін 
ха ваў, між ін шым, яў рэ яў і цы га ноў, якім па
гра жа ла смерць. У жніў ні 1944 го да быў ён 
наз на ча ны на стаў ні кам пра ва слаў най рэ лі
гіі ў ар га ні за ва ных у Бель скуПад ляш скім 
шко лах. Ка лі мно гія свя та ры з Бель ска пад
па рад ка ва лі ся та ды юрыс дык цыі Ра сій скай 
пра ва слаў най цар к вы, ай цец Кан стан цін за
стаў ся вер ным міт ра па лі ту Ды я ні сію і Поль
скай аў та ке фаль най пра ва слаў най цар к ве. 
У са ка ві ку 1946 го да быў ён па та ем на зат
ры ма ны са вец кі мі вай скоў ца мі ка ля мо ста 
на рэч цы Бе лай у Бель скуПад ляш скім, 
па та ем на вы ве зе ны ў ад дзя лен не НКУС 
у Грод не, а пас ля пе ра ве зе ны ў тур му ў Мін
ску і за тым у Ба ра на ві чы. Там ай ца Кан стан
ці на да пыт ва лі як гра ма дзя ні на Са вец ка га 
Са ю за. Быў ён пры су джа ны на цяж кія 
пра цы ў ссыл цы, якія ад бы ваў праз 10 га
доў у Вар ку це. Вяр нуў шы ся во сен ню 1956 
го да на Бе ла сточ чы ну, ай цец Кан стан цін 
Бай ко з ра дас цю ўспры няў ад ра джэн не тут 
бе ла ру скай куль ту ры, чы таў «Ні ву», у 1958 
го дзе пры няў удзел у дру гім з’ез дзе БГКТ 
і тры маў кан такт з бе ла ру скі мі дзе я ча мі, 
перш за ўсё з Ярас ла вам Ка сты цэ ві чам. На
ста я цель Мі ка ла еў ска га пры хо да ў Гай наў
цы ай цец Ан то ній Дзе вя тоў скі ў каст рыч ні ку 
1956 го да на пі саў ай цу Кан стан ці ну Бай ко 
ліст з зап ра шэн нем у Гай наў ку. З 1957 
го да ай цец Кан стан цін стаў із ноў ву чыць За
ко ну Бо жа му ў бель скіх шко лах, дзе ў мно
гіх аду ка цый ных уста но вах вык ла да ла ся 
бе ла ру ская мо ва. Ай цец Кан стан цін ву чыў 
пра ва слаў най рэ лі гіі ў шко лах Бель ска да 

сту дзе ня 1961 го да, ка лі та кое на ву чан не 
бы ло кан чат ко ва за ба ро не на. Пра даў жаў 
ён сяб роў ства, яш чэ з Ві лен скай ду хоў най 
се мі на рыі, з ай цом Ула дзі мі рам Да раш
ке ві чам, які ў 1958 го дзе пры няў ма на скі 
пост рыг і стаў бель скім епі скам Ва сі лі ем, 
ві кар ным епі ска пам міт ра па лі та Ма ка рыя, 
а праз ней кі час міт ра па лі там вар шаў скім 
і ўсяе Поль ш чы. У кніж цы Да ра фей Фі ё нік 
змяс ціў (на ста рон ках 107112) пат ры я тыч
ны тэкст епі ска па Ва сі лія «Хто ты? Мой род
ны кут, як ты мне мі лы», на пі са ны ў бе ла ру
скім ду ху і на дру ка ва ны ў «Пра вас лаў ным 
ка лен да ры на 1961 год». Ула ды ка Ва сі лій 
пры яз джаў та ды ў Бельск і ў на ва коль ныя 
пры хо ды ды на пі саў гэ ты тэкст ура жа ны 
раз віц цём бе ла ру скай куль ту ры і бе ла ру
скай ас ве ты ў Бель скуПад ляш скім. Ай цец 
Кан стан цін ву чыў яш чэ За ко ну Бо жа му 
пры Уваск рэ сен скай цар к ве ў Бель ску, 
а са сту дзе ня 1964 го да пе ра е хаў слу жыць 
у Вроц лаў, да епі ска па вроц лаў ска га і шчэ
цін ска га Ва сі лія (Да раш ке ві ча) і ў гэ тай 
епар хіі быў на ста я це лем пра ва слаў на га 
пры хо да ў Стар гар дзеШчэ цін скім. Аў тар 
кніж кі ін фар муе, што ай цец Кан стан цін быў 
доб ра аду ка ва ным свя та ром так са ма па 
свец кіх прад ме тах. Ве даў ён бе ла ру скую, 
поль скую, ста ра жыт на цар коў нас ла вян
скую і ра сій скую мо вы, ва ло даў ру мын
скай, фран цуз скай, ня мец кай і ан г лій скай 
мо ва мі, а ў шко ле на ву чаў так са ма кла січ
най грэ ча скай і ла цін скай мо вам. Ды рэк тар 
Ан д рэй Сце па нюк па дзя ка ваў на стаў ні цы 
пра ва слаў най рэ лі гіі Еве Астап ко віч за ар га
ні за цыю ве ча ры ны, пры све ча най пра мо цыі 
кніж кі і па пя рэд ніх ве ча рын у го нар ай ца 
Кан стан ці на Бай ко. Пе рад саб ра ны мі вы
сту пі лі асо бы, якія ве да лі ай ца Кан стан ці на 
Бай ко.

— Я спа чат ку раз маў ляў з ай цом 
Кан стан ці нам у Гай наў цы, дзе я слу жыў 
у пры хо дзе. Пе рад яго смер цю я га ва рыў 
з ай цом Кан стан ці нам, пры маў ад яго спо
ве дзі, пры чаш чаў яго і быў на яго па ха ван ні 
ў Бе ла ве жы, дзе на мо гіл ках па ко яц ца яго 
мош чы. Ай цец Кан стан цін за хоў ваў лю боў 
да свай го на ро да, сваю мо ву і ве ру. Не чу
жая бы ла яму бе ла веж ская гу тар ка, а бе ла
ру ская мо ва бы ла яму род най. Мы так са ма 
па він ны за хоў ваць сваю на цы я наль ную 
мо ву і на ша пра ва слаўе. Ня хай ай цец Кан
стан цін бу дзе ста ноў чым пры кла дам для 
на шай мо ла дзі і ста рэй ша га на сель ні цтва 
ў гэ тым пла не, — ска заў ай цец Ля вон цій 
Та фі люк.

Ай ца Кан стан ці на Бай ко ўспа мі на лі 
так са ма ін шыя асо бы як пад час ве ча ры
ны, так і пас ля яе за вяр шэн ня, за ка вай, 
гар ба тай і са лод кім па ча стун кам. У кан цы 
су стрэ чы пе рад пуб лі кай з пес ня мі вы сту пі
лі бел лі цэ і сты — Маг да Ма ліш, Мі хал Зі ноў
чык і дзяў ча ты з ка лек ты ву «Спад чы на», 
які мі апя ку ец ца на стаў ні ца Іа ан на Хіль ке
віч. Да ра фей Фі ё нік рас сак рэ ціў, што яш
чэ ў гэ тым го дзе пла нуе вы даць кніж ку пра 
ін ша га ар га ні за та ра бе ла ру ска га школь ні
цтва ў Бель ску Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

ай цец кан стан цін Бай ко 
— ба гас лоў, на стаў нік, ле кар

 На ве ча ры ну пры бы лі дэ кан бель скай ак ру гі міт ра фор ны про та і е рэй Ля вон цій Та фі люк, ай цец Кан стан цін Бан да рук (ся дзіць спра ва), бур га-
містр Ярас лаў Ба роў скі Ды рэк тар Бель ска га бел лі цэя Ан д рэй Сце па нюк і аў тар кні гі Да ра фей Фі ё нік
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Юбі лей 
Поль ска га ра дыё
У мі ну лым го дзе Поль скае ра дыё адз

на ча ла 90га до вы юбі лей. 18 кра са ві ка 
1926 го да ў 17 га дзін упер шы ню пап лы
лі ў эфір сла ву тыя сло вы: «Ha lo, ha lo, tu 
Pol skie Ra dio War sza wa». Гэ тым са мым 
па ча ла свае тран с ля цыі Пер шая пра
гра ма Поль ска га ра дыё. Ра ды ёс лу ха чы 
ад па чат ку іс на ван ня Поль ска га ра дыё 
з нат х нен нем слу ха лі ра ды ё пе ра да чы. 
Не ка то рыя хва лі лі, да ва лі пад трым ку, 
ін шыя тэ ле фа на ва лі або пі са лі і пра
сі лі да па мо гі, ка лі неш та кры тыч на га 
пры кмя ча лі ў сва ім жыц ці. Ліст та кі кан
чаў ся ска зам: «Я пра шу за чы таць тое, 
што ска жу». Пер шым на лі сты ра ды ёс
лу ха чоў ад каз ваў Ста ніс лаў Ады нец 24 
сту дзе ня 1926 го да ў ра ды ё пе ра да чы 
«Скрын ка ад ка заў».

Вя лі кую па пу ляр насць за ва я ва ла 
«Хва ля56», якая за сту пі ла пра па ган
дыс ц кую «Хва лю49». У 1957 го дзе па
сту па ла да яе 140 ты сяч лі стоў. Па мя
таю, што пе ра да ча па чы на ла ся сло ва
мі: «Ува га, ува га! Га во рыць Хва ля56»... 
І я не каль кі ра зоў па сы лаў лі сты па 
ад ра се War sza wa, Pocz ta Głów na, «Fa la 
56». Сап раў д ную па пу ляр насць за ва я
ва ла ад нак «Ra dio wa Lis ta Prze bo jów», 
якой пе ра да чы бя руць па ча так з 1968 
го да. Пе ра да ча што ме сяц зна хо дзі ла 
апо ру ў пле біс цы це слу ха чоў, якія вы
бі ра лі свой гіт. Як ус па мі нае Мар’я Шаб
лоў ская, што ме сяц на ра дыё па сту па лі 
дзя сят кі ты сяч лі стоў. І трэ ба бы ло ўсіх 
іх пе ра лі чыць. Зай ма ла гэ та шмат ча су. 
Я лю біў му зыч ную пе ра да чу «Му зыч
ныя ван д роў кі па краі». Пе ра да ча вы хо
дзі ла ў эфір па су бо тах у 19 га дзін.

І вось што пры га да ла ся яш чэ мне 
з та го ча су. Бы ло гэ та на па чат ку шас
ці дзе ся тых га доў. Ста я ла цу доў нае 
лет няе над вор’е. Со ней ка па да ва ла ся 
на за хад. Я з бра ту хай слу хаў пры ад
кры тым ак не «Му зыч ныя ван д роў кі па 
краі». Па мя таю, што пе ра да ва лі пес ню 
«Толь кі рэ ха», зда ец ца, у вы ка нан ні 
Бар ба ры Му шын скай. Не ча ка на зза 
ле су вы су ну ла ся не вя ліч кая хмар ка, 
якую во кам г нен на пра ні за ла ма лан ка. 
І грым нуў агуль на вя до мы гром з яс на
га не ба. Сып нуў дождж, са праўд ны лі
вень, але ка рот ка ча со вы. Ка лі вый ш лі 
на па на дво рак, як раз по бач ха ты ву лі
цаю пра яз джаў на фу ры Аляк сей Мі сі
юк. «Ідзі це заб раць сяб роў ку. Гром на 
по лі за біў...» — з су мам кі нуў у наш бок. 
Шпар ка ру шы лі мы на вё ску. Ска за нае 
Мі сі ю ком ака за ла ся праў дай. Ва ўро
чыш чы «Ра кіт нае», на по лі пад ле сам 
ад ма лан кі за гі ну ла па стуш ка Оля. Бы
ла ву ча ні цай бе ла стоц ка га швей на га 
тэх ні ку ма і адзі най да чуш кай — ап ра ча 
двух ста рэй шых бра тоў — у сям’і Аляк
сея і Воль гі Саў чу коў. Гэ тая па дзея па 
сён няш ні дзень за хоў ва ец ца ў па мя ці 
ад на вя скоў цаў.

А ка лі спра ва ты чыц ца Поль ска га ра
дыё, дык я ў ма ла дос ці тры маў кан такт 
з вар шаў скім ра ды ё вяш чан нем. Амаль 
пяць га доў быў ан ке цё рам. Пры сы ла лі 
мне ан ке ты і я пра во дзіў апы тан ні з ра
ды ёс лу ха ча мі ў сва ім ася род дзі. А за
раз рэд ка пры хо дзіц ца слу хаць пе ра
да чы. Воль ны час зай ма юць мне кам п’
ю тар і тэ ле ві зар. Так пэў на і за ста нец ца 
да апош ніх ма іх дзён.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Андрэй Сцепанюк (справа) нарадзіўся (1963) і жыве ў Бельску-Падляшскім. Выпускнік беларускай філалогіі 
Варшаўскага ўніверсітэта. Працаваў выхавацелем, настаўнікам і бургамістрам. Цяпер дырэктар ІІ Агульнаадукацыйнага 
ліцэя з беларускай мовай навучання імя Браніслава Тарашкевіча ў Бельску-Падляшскім. Друкаваўся ў студэнцкіх 
«Сустрэчах», «Ніве»,  альманахах Літаб’яднання «Белавежа», штогодніку «Тэрмапілы», зборніках «Мае песні Табе дару» 
і «Diabelskie spotkania z poezją». Намінаваны да прэміі Залаты апостраф за публікацыю вершаў у менскім часопісе 
«Дзеяслоў» у 2015 годзе. У 2016 годзе Праграмная рада тыднёвіка «Ніва» выдала зборнік  «Распісаны квадрат».

— Што зна чыць для мя не ідэ-
аль ная ай чы на? Ідэ аль ная 
ай чы на гэ та ма ра і я на пі саў 
верш пад та кім за га лоў кам. 
Мая ай чы на гэ та бе ла ру-
скасць. Я ха цеў бы ў жыц ці 
хоць праз не каль кі дзён па-
жыць у та кой ай чы не, дзе вый-
дзеш на ву лі цу і там па чу еш 
бе ла ру скае сло ва. Я фа нат 
бе ла ру ска га сло ва. Ёсць ад-
на бе ла ру ская лі та ра тур ная 
мо ва і я ёй за хоп ле ны, — ска-
заў Ан д рэй Сце па нюк, аў тар 
зна ка мі та га то ма «Рас пі са ны 
квад рат», вы да дзе на га Праг-
рам най ра дай тыд нё ві ка «Ні-
ва» нап ры кан цы 2016 го да. На 
суст рэ чу з па э там, што ад бы-
ла ся ў ві лею 25 Са ка ві ка, пак-
лі ка ла АБ-БА, каб па га ва рыць 
пра па э зію і ай чы ну. Ве ча ры-
на па ча ла ся з му зыч най прэ-
зен та цыі гур та «Ба ла му ты», 
дзе над та кра наль на пра гу ча-
ла пес ня «Ай чы на» на сло вы 
вер ша па э та (і му зы ку Аль ж бе-
ты Бэ зюк). Гу тар ку па вёў жур-
на ліст Мі ко ла Ваў ра нюк, які 
з ге ро ем ве ча ры ны зна ё мы са 
сту дэн ц кіх ча соў.

Мі ко ла Ваў ра нюк: — Па мя таю Ан д рэя 
Сце па ню ка з та го ча су, ка лі ён рэд ка 
ха дзіў у пін жа ку, толь кі ў чор ным сві та
ры. Ан д рэй быў сту дэн там бе ла ру скай 
фі ла ло гіі. Па мя таю, што вя лі кае ўра
жан не, а та ды звяр та лі ся пе ра важ на да 
ма стац кай лі та ра ту ры, вык лі ка ла яго ная 
пад бор ка вер шаў у сту дэн ц кім ча со пі се 
«Су стрэ чы». І ду маю, што не толь кі мя не 
ад на го вер шы Ан д рэя ўра зі лі. Ва лян цін 
Сель вя сюк, які ра біў па э тыч ную пад бор
ку, на зваў ця бе «па э тыч ным ху лі га нам». 
Вер шы ме лі та кую сво е а саб лі вую рыт
мі ку, на ват тан ца, зда ец ца валь са. Гэ та 
па мя таў і Яў ген Ва па, рэ дак тар збор ні ка, 
і доб ра ста ла ся, што ён на мо віў Ця бе 
вяр нуц ца да лі та ра ту ры і вый с ці з па э тыч
най твор час цю да лю дзей.

Ан д рэй Сце па нюк: — Мне, стра шэн на 
цяж ка га ва рыць пра свае вер шы, Я не 
скры ваю, што верш, які так цу доў на быў 
сён ня прас пя ва ны (Ма ры сяй Пя кар скай 
— Г. К.) паў стаў трыц цаць га доў та му як
раз пад со тую га да ві ну з дня на ра джэн
ня Але ся Га ру на. Я заў сё ды паў та раю, 
што мае вер шы ўзнік лі з ма ёй ля но ты. 
Ва лік Сель вя сюк, які пад рых та ваў ніз ку 
ма іх вер шаў у «Су стрэ чы», спа чат ку 
за га даў, каб я на пі саў ней кі ар ты кул на 
тэ му Але ся Га ру на. Але тыя, якія мя не не 
ве да юць з Вар ша вы, ве да юць, што я меў 
мно га роз на га ты пу за нят каў... У пэў ны 
мо мант я дай шоў да вы ва ду, што я вель
мі ля ні вы. Доб ра ска заць: сядзь і на пі шы 
ар ты кул! Сеў раз, дру гі, трэ ці, а за чац
вёр тым ра зам здаў ся... і на пі саў верш. 
За нёс яго Ва лі ку і ён ска заў: «Су пер!». 
З та го па ча ло ся та кое маё зван не па э та 
ад на го вер ша. Ка лі вый шаў збор нік, а ён 
паў ста ваў ця гам мі ну ла га го да, я ду маў, 
ці гэ ты верш па ві нен быць змеш ча ны 
ў кніж цы. Бо ён ста ры, яго ве да юць 
тыя, якія та ды бы лі сту дэн та мі. І верш 
у ней кі спо саб ажыў на но ва. Мне вель
мі пры ем на, што чы та юць яго ма ла дыя 
лю дзі, а яш чэ больш пры ем на, ка лі ад на 
ма ла дая на стаў ні ца прый ш ла і ска за ла, 
што дзя ку ю чы гэ та му збор ні ку яна да ве
да ла ся, хто аў тар пес ні, якую яна спя ва
ла пры вог ніш чы на сту дэн ц кіх рэй дах. 
Ха чу ад нак ска заць, што ад пэў на га ча су 
я пі шу ін шыя вер шы, яны не так пат ры я
тыч ныя і вост рыя, як тыя са сту дэн ц кіх 
ча соў.

Мі ко ла Ваў ра нюк: — На коль кі па мя таю, 
ля но та не пер шы раз сы гра ла та кую ро лю 
ў Тва ім жыц ці. Зда ец ца Твой верш на дру ка
ва ны ў «Пар на сі ку» так са ма з ля но ты?

Ан д рэй Сце па нюк: — На стаў ні ца бе
ла ру скай мо вы па ні Ве ра Рыш чук, якую 
я пас ля за сту піў у сва ім лі цэі, за га да ла 
на пі саць неш та пра вё ску. А як ве да е це, 
я на ра дзіў ся ў вя лі кім го ра дзе Бельск
Пад ляш скі. Вазь мі і на пі шы! Дык сеў і на
пі саў не каль кі рыф ма ва ных зва ро так. 
На стаў ні ца бы ла здзіў ле на і ска за ла: 
«Вы сы лай у „Ні ву”». Але я ба ю ся да лей 

цяг нуць гэ ту тэ му... бо вый дзе, што я са
мы ля ні вы ча ла век.

Мі ко ла Ваў ра нюк: — Мы так лёг ка га во
рым пра гэ ту ля но ту, але я ве даю, што 
ў жыц ці Ты не толь кі пі саў вер шы. Прый
ш ло ся Та бе зай мац ца не толь кі пе да га гіч
ны мі, але і ад мі ніст ра цый ны мі спра ва мі. 
Я тут ха цеў бы вяр нуц ца да тэ мы па э зіі 
і ай чы ны. Зда ец ца, Ты ха цеў вяр нуц ца 
ў Бельск. Для тых, што не ве да юць, па яс
няю, што Ан д рэй Сце па нюк во сем га доў 
быў бель скім бур га міст рам.

Ан д рэй Сце па нюк: — Ка лісь наш вя лі кі 
Сак рат Яно віч ска заў, што мы па він ны 
быць па лі ты ка мі, пісь мен ні ка мі, гра мад скі мі 
дзе я ча мі. Та му, што нас ма ла. А да па лі ты кі 
мы іш лі толь кі і вы ключ на для бе ла ру скай 
спра вы. Ка лі б не бы ло пры му су, мы б не 
зай ма лі ся па лі ты кай. Я пат ра піў на доб ры 
пе ры яд. У 1989 го дзе Бе ла ру скі вы бар чы 
ка мі тэт пры сту піў да вы ба раў. Мы раск лей
ва лі па го ра дзе белчыр во набе лыя пла
ка ты з над пі сам: Пра свае спра вы бу дзем 
га ва рыць са мі! І са мае ці ка вае, нас не бы ло 
мно га. Тыя, што пас ля ў 90х га дах ста лі бе
ла ру са мі, яш чэ ду ма лі: ці ім за стац ца ў пар
тыі ці шу каць ін шай да ро гі. Мы дас пя ва лі 
во кам г нен на. Ужо ў 1994 го дзе, ка лі пай ш лі 
на вы ба ры, мы ве да лі, што змо жам вый г
раць з ін шы мі гру поў ка мі ў го ра дзе.

Ка лі га ва рыць шчы ра, я ба яў ся іс ці на па
са ду бур га міст ра. Не ве даў, ці ча ла век, 
які не каль кі га доў пра ца ваў на стаў ні кам, 
гэ та ад па вед ны кан ды дат на мэ ра го ра
да. По тым вы кон ваў аба вяз кі бур га міст
ра во сем га доў. Ці гэ та быў для мя не 
доб ры час? Ска жу так — гэ та быў вель мі 
кеп скі час для па э зіі. Праз во сем га доў 
я не на пі саў ні ад на го вер ша.

Мі ко ла Ваў ра нюк: — А мне зда ец ца, 
што ў пра цы бур га міст ра і ў Тва ёй па э зіі 
пе ра мог Бельск. У кніж цы ён для Ця бе 
вель мі важ ны.

Ан д рэй Сце па нюк: — Я ба ю ся га ва
рыць пра Бельск і ўсе ве да юць ча му.... 
Бо пра Бельск на пі са ла На дзея Ар ты
мо віч і ніх то ўжо так не на пі ша.Та ко га 
не маг чы ма па раў ноў ваць. Адзін верш 
На дзі пра «Бельск, іко ну. Лі ста па да вы 
снег» га во рыць усё. Але Бельск для 
мя не важ ны. У ім я на ра дзіў ся і пра вёў 
амаль усё жыц цё. Гэ та го рад, якім я ма
гу за хап ляц ца і яко га я не на ві джу. Бо 
вель мі мно га не па да ба ец ца мне ў гэ тым 
го ра дзе...

Мі ко ла Ваў ра нюк: — Меў час тое, што 
не па да ба ец ца, па пра віць! (у ад каз гуч-
ны смех на за ле — Г. К.).

Ан д рэй Сце па нюк: — Меў час і я да кан
ца не за да во ле ны тым, што та ды зра біў. 
Я сам да кан ца не ве даў як і з кім зра біць 
ла каль ную па лі ты ку. Я ад чу ваю го рад це
раз лю дзей. Не та му, што ў цэн т ры ста іць 
ра ту ша. Ча го не люб лю? Хоць бы та ко га, 
што ка ля май го до ма зна хо дзіц ца нач ны 
ма га зін, і там усю ноч спя ва юць так зва
ныя на шы бе ла ру скаўкра ін скару скія пес
ні. Мне не па да ба ец ца, што яны ве да юць 
толь кі ад ну стра фу пес ні... Але Бельск 
ува мне. Ка лі га во рым пра Ай чы ну, мы га
во рым пра неш та ўзнёс лае. Я га ва ру пра 
сваю ма лую ай чы ну, бо яе най лепш ад чу
ва ем. І кож ны з нас ста ра ец ца яе змя ніць.

Мі ко ла Ваў ра нюк: — Мне не ка то рыя 
воб ра зы з Тва іх вер шаў, як гэ тая да ро га, 
дзе спа ты ка еш ба буль ку, якая ка жа, што 
ў рай на аў то бу се не за е дзеш, заст раг ла 
ў па мя ці...

Ад н д рэй Сце па нюк: — Там пра Кле ні кі, 
дзе ез джу на мо гіл кі. Там ля жыць мой сяб
ра з лі цэя, Ся ро жа, якія тра гіч на за гі нуў 
18 га доў та му. У ма ёй па мя ці ён ма ла ды. 
У Кле ні ках ма гіл ка ма ёй ба бу лі, бо мае 
баць кі ро дам з Істо ка, што ка ля Кле нік. 
Пас ля смер ці баць кі, яко га я стра ціў у 13 
га доў, я рэд ка там бы ваю. Кож нае вяр тан
не для мя не над та ба лю чае. У кніж цы ёсць 
та кі зды мак, які «за та пі лі» Юр ка Асен нік 
і Па вел Грэсь. Я сам ус вя до міў, што гэ та 
адзі ны зды мак, дзе на ша сям’я ра зам. 
Я на пі саў пра жан чын, якіх ве даў, пры якіх 
га да ваў ся. Гэ та мой пак лон у іх бок, удзяч
насць, па ша на. Верш пра ма ці вы нош ваў 
я ў са бе не каль кі га доў.

Кніж ка «Рас пі са ны квад рат» нат х нё ная 
«Бяз меж жам», на якое за пра сіў мя не Яў
ген Ва па. Я мог чы таць свае вер шы пе рад 
зна ка мі тай аў ды то ры яй, пе рад па э та мі, 
пісь мен ні ка мі. Пас ля мае вер шы на дру
ка ва лі ў «Дзе яс ло ве», у са мым важ ным 
бе ла ру скім лі та ра тур ным ча со пі се і я быў 
прык ме ча ны. Ат ры маў на ват вы лу чэн не да 
лі та ра тур най прэ міі «За ла ты апост раф».

З су час ных аў та раў чы таю Ба ры са Пят ро
ві ча, Мі ха ся Ан д ра сю ка, Але ся Ра за на ва. 
Вяр та ю ся да Эд вар да Ста ху ры, які сам як 
ча ла век быў па э зі яй. Але ёсць аў та ры, якія 
мне не ля жаць. Ну, але я ў та кім уз рос це, 
што сам вы бі раю і чы таю тое, што ха чу.

vЗа пі са ла: Ган на КАН Д РА ЦЮК 

Бельск люб лю 
і не на ві джу!

Фо та Ган ны КАН Д РА ЦЮК



5... СУМЕЖЖА, ДОПІСЫ09.04.2017              № 1509.04.2017              № 15

Ра зам з ды рэк тар До ма куль ту ры 
ў Крын ках Аль ж бе тай Ча рэм хай ад п ра ві лі
ся мы на чар го вую суст рэ чу са ста ра жы
ла мі. Мэ та — за пі саць ус па мі ны ад ве лі код
на га ва ло кан ня. Жан чы на здаў на ча ка ла 
спа да ры ню ды рэк тар са сва і мі гі сто ры я мі, 
ста ры мі здым ка мі. На наш ві зіт ба бу лю 
пад рых та ваў да рос лы ўжо ўнук. Ён так са
ма меў вы сту піць у на шым ва ла каль ным 
філь ме. І тут не ча ка ны сюр прыз. Ба бу ля 
ча мусь ці ад маў ля ец ца вы сту піць пе рад ка
ме рай. Ніх то не ча каў та ко га хо ду спраў. 
Аль ж бе та ста ра ец ца пе ра ка наць жан чы
ну, але ўнук за пы няе гэ тыя на ма ган ні.

— Не хо ча, зна чыць, не трэ ба, — га во
рыць ра шу ча.

Па гэ тай ме на ві та пры чы не на ша ге ра
і ня за ста нец ца ана нім най. Яна ста ла га 
ўзро сту. У ве рас ні бу дзе ад зна чаць 80
год дзе з дня на ра джэн ня. Ад дзя доўпра
дзе даў — крын чан ка. Да во лі аб’ ё мі стая. 
Ва ла сы бе лыя, ко рат ка пад ст ры жа ныя, 
штуч на ку ча ра выя. Жы ве на тэ ры то рыі 
бы ло га ге та, на ву лі цы, дзе ўсе жы ха ры 
но сяць ад ноль ка вае проз віш ча. Жан чы на 
не ў змо зе раст лу ма чыць ча му ме на ві та 
так. Рас па вя дае пра мя нуш кі, які мі ад роз
ні ва лі ся па а соб ныя гас па да ры. Ся дзім 
у вя лі кім, гас цін ным па коі. Гле дзя чы на 
коль касць ста лоў, крэ сел і ка нап мож на 
зда га дац ца, што на свя ты сы хо дзіц ца тут 
шмат лю дзей. На га лоў най сця не — вы
я ва за ся ро джа на га на ма літ ве па пы Яна 
Паў ла ІІ. На бу фе це — ко пія здым ка баць
коў ад ной з ка та ліц кіх свя тых.

Жан чы на га во рыць на пры го жай, чы
стай поль скай мо ве. У ас ноў ным ра сказ
вае пра школь ныя га ды, га рад скую кар’
е ру эка на міст кі, пос пе хі на пра цы. Пра 
дзя цін ства, у тым лі ку ве лі код ныя тра ды
цыі га ва рыць ёй ча мусь ці скла да на.

— Баць ку ў 1939 го дзе за бра лі на 
вай ну, з якой ужо не вяр нуў ся. Бы ло 
мне та ды два го дзі кі, а бра ці ку толь кі паў
го да. Ма ма за раз пас ля вай ны ха дзі ла 
на за роб кі да гас па да роў, — па чы нае 
жан чы на. — Збі ра ла буль бу, раст ра са ла 
гной, жа ла збож жа. Пас ля пра цы бег ла 
на кур сы для не пісь мен ных. Стом ле ная 
пра цай, за сы на ла за пар тай.

Брат су бя сед ні цы быў ка лісь цар коў
ным ста ра стам. Вы га да ваў сы на — ба
цюш ку. Част ка сям’і жы ве ў Бе ра ста ві цы. 
Заг на лі іх ту ды поль скія пар ты за ны. 
Уна чы пры хо дзі лі, па гра жа лі, што ха ту 
спа ляць.

— Ад ны ту ды, дру гія сю ды пе ра яз джа
лі, — няс ме ла тлу ма чыць па во дзі ны вык
ля тых жаў не раў.

Па каз вае ста рыя ся мей ныя здым кі, 
дас ла ныя бе ра ста віц кі мі сва я ка мі. Ка лі 
зро біць ад біт кі, адаш ле іх на зад. Про сіць 
па даць аку ля ры. Спа да ры ня Эля рас
паз нае адзін са здым каў — ад ноль ка вы 
дас ла ла ёй цёт ка з Ар ген ці ны. Не каль кі 
крын скіх да во лі ма ла дых гар ба роў па зі
руе ў пра цоў най воп рат цы. Зза ду поль скі 
над піс «Па мён т ка гар бар ска 1933. Мя сто 
Крын кі, улі ца На джэч на 9». Па між імі ву са
ты дзедпра дзед спа да ры ні Элі і на ста рэй
шы брат баць кі на шай су бя сед ні цы.

На дру гім здым ку так са ма паполь ску: 
«Вар ша ва, цы та дэ ля, 1934». За доў гім, 
за стаў ле ным ежай ста лом ся дзяць поль
скія жаў не ры, а ў іх лі ку су поль ны про
дак жан чын.

— Аказ ва ец ца, — га во рыць Эля, 
— мы з ва мі па не каль кіх лі ні ях сям’я.

Ёсць так са ма зды мак цёт кі Воль гі на 
ра бо тах у Ня меч чы не, ней кая сям’я ў воп
рат цы з ча соў Пер шай су свет най вай ны, 
пас ля ва ен нае вя сел ле ў Крын ках.

— Дык што ж з гэ ты мі ва ла каль ні ка мі, 
— пра бу ем вяр нуц ца да ас ноў най тэ мы 
на шай су стрэ чы.

— Хлоп цы най час цей ву чы лі ся пе сень 
у на шай ха це. Жы лі мы та ды там, дзе 
ця пер ста яць гар бар скія бло кі. Мой брат 
гэ тым зай маў ся. Ня ма ўжо ні бра та, ані ні
вод на га з яго ва ла каль ні каў. Ка на пель ку 
і «Хо дзіць па ва па ву лань цы» спя ва лі.

— Зас пя вай це нам, ка лі ла ска, — про
сім жан чы ну.

Смя ец ца, ад маў ля ец ца.
— Я іх гна ла з ха ты, — тлу ма чыць. 

— Вель мі лю бі лі мя не стра шыць. Па ча ка
юць, ка лі ма ма з ха ты пой дзе, пры ня суць 
ды ню са свеч кай уся рэ дзі не і вы ра за
ны мі ва ча мі. А яш чэ прас ці ну на га ла ву 
на кі да лі.

Жан чы на дык туе нам сло вы ад ной 
з ва ла каль ных, аў тар скіх пе сень хлоп
цаў.

— Гэ та па бе ла рус..., зна чыць, папро
сту, — пап раў ля ец ца жан чы на.

Вэ со лы дзень дзісь нам на стаў.
Баць ко з ямы буль вы да стаў,
Ма ці ка шы на ва ры ла, лож ку са ла ўла жы ла.
Дзе ці ядзяць, хва ляць смач на,
Даль буг, смач на.

— Ве даю толь кі, што ка лі нех та не 
ха цеў пры няць ва ла каль ні каў, та ды га ва
ры лі: «У гэ тай ха ці ня ма ча го да ці, ні аў са 
паў ка ша, жыт ка паў ка рыт ка...», а што 
да лей — за бы ла ся, — ка жа.

Жан чы на быц цам пра ка шу з са лам 
га во рыць нам пра бу бен, з якім ха дзі лі 
ва ла каль ні кі.

— Улас на руч на яго ра бі лі са зной дзе
ных на жы доў скім мо гіль ні ку ску ра ных 
кні жак. Ве да е це, мя не гэ та ва ло кан не не 
вель мі ці ка ві ла, лепш вам ра ска жу пра 
паз ней шыя ча сы, пра аду ка цыю, пра 
сваю пра цу...

vІа ан на ЧА БАН

В а  л а  к а л ь  н а я  к а  ш а

Не так даў но пе рад бу дын кам Гмін най уп ра вы быў уста ноў
ле ны тэ ле фон ны апа рат у на па ло ву ад к ры тай буд цы. Лю дзі 
ўзра да ва лі ся, на ват з не да ве рам ус п ры ма лі та кую ра ско шу 
і ад ра зу ста лі па даз ра ваць, што неў за ба ве гэ тае но ваў вя дзен
не нех та зніш чыць. Але пры бор ста яў і ніх то яго не пса ваў. 
Лю дзі ка ры ста лі ся ім да во лі ча ста — та ды яш чэ ма ла хто меў 
ма біль нік. Ка лі з’я ві лі ся со та выя тэ ле фо ны, за ці каў лен не пуб
ліч ным тэ ле фон ным апа ра там па мен ша ла, ад нак бы ва лі там 
та кія заў сёд ні кі, якія ве ча ра мі доў га раз маў ля лі з ся мей ні ка мі, 
што вы е ха лі ў за меж жа. Дзе ля раз мо вы па гэ тым тэ ле фо не 
па трэб ныя бы лі тэ ле фон ныя кар ты, якія з ча сам звя лі ся ў мяс
цо вай пош це, але та ды мож на бы ло ка ры стац ца кар тай te leg ro-
sik. Тэ ле фон ная буд ка ўрас ла ў ар лян скі кра я від і ста ла сім ва
лам га рад ской цы ві лі за цыі.

23 лю та га г.г. пас ля дзя вя тай ра ні цы пад’ е хаў пад буд ку не
вя лі кі са ма ход і два 
муж чы ны, не ін фар
му ю чы гмін ных чы ноў
ні каў — а яна ж на 
гмін ным пля цы — ра
за бра лі яе і па рэ за лі 
на ка вал кі. Я аку рат 
тра піў на гэ ты мо
мант і ад здзіў ле ных 
ра зя вак па чуў, што 
фір ме ўтрым лі ван не 
буд кі не акуп ля ец ца. 
Ра бот ні кі, што ра скі
да лі буд ку, за я ві лі, 
што ў Бе ла сто ку ўсе 
та кія пры ла ды лік ві да
ва ны, а гэ тая ў Ор лі 
— апош няя.

*  *  *

Яш чэ два нац цаць 
га доў та му ў са мой 
Ор лі бы ло ка ля трох
сот ста цы я нар ных тэ ле фон ных апа ра таў, за раз та кіх ка ля 
сот кі, а ў лю дзей ця пер ма біль ні кі, ча ста па не каль кі ў ад ной 
ха це. Яш чэ ў 1980х га дах ста цы я нар ны тэ ле фон лі чыў ся ра
ско шай і ў Ор лі бы ло іх толь кі ка ля сот кі. Та ды скла да на бы ло 
ат ры маць тэ ле фон, ула ды тлу ма чы лі, што не ха пае воль ных ну
ма роў. Пас ля ўжо до ступ да тэ ле фо на па шы рыў ся, ста лі на ват 
нап рош вац ца, ад нак за ўста ноў ку тэ ле фо на трэ ба бы ло шмат 
пла ціць, на пры клад, за ўста ноў ку слу па, які ўжо ста яў і за які 
ўжо за пла ці лі ін шыя асо бы. Трэ ба пры га даць, што тэ ле фон ны 
апа рат вы гля даў у той час інакш чым ця пер; бы ла ў ім руч ка, 

якою трэ ба бы ло пак ру ціць, каб вык лі каць тэ ле фа ніст ку, што 
аб с лу гоў ва ла ка му та тар (быў ён у бу дын ку Гмін най уп ра вы на 
ніж нім па вер се). Трэ ба бы ло за ка заць па трэб ны ну мар і ча
каць, аж тэ ле фа ніст ка спа лу чыць з ім, пры на го дзе пад с лу хоў
ва ю чы раз мо ву...

Ка ля двац ца ці га доў та му на ве да ла мя не жур на ліст ка Бе ла
стоц ка га ра дыё Бар ба ра Ці рук, каб пра вес ці са мною раз мо ву 
ў пра мы эфір. Ра ды ус яе ма біль ні ка вай сет кі не ха паў Ор лі 
і я за пра па на ваў па ка ры стац ца ма ім тэ ле фо нам з руч кай. Мая 
гос ця здзі ві ла ся, што гэ та та кое. Та кая тэ ле фон ная су вязь 
спра ца ва ла і, на пры клад, мя не слу ха лі ар ля не, што еха лі на 
аў то бу се ў Бе ла сток.

Толь кі не каль кі га доў та му „жы вы” ка му та тар у Ор лі за мя ні лі 
аў та ма там, а аба нен ты паз ба ві лі ся апа ра таў з руч кай і ат ры
ма лі апа ра ты з ды ска вы мі ну ма ра на бі раль ні ка мі, ста лі са мі 

на бі раць па трэб ны 
ну мар, тэ ле фа ніст кі 
стра ці лі ра бо ту а аба
нен ты прыд ба лі вы га
ду і не за леж насць.

Ка лі ста лі ўва
хо дзіць ма біль ні кі, 
ства ра ла ся для іх 
і ін ф раст рук ту ра: 
у сту дзе ні 2001 го да 
на ка лё ніі Ан та но ва 
тэ ле сет ка „Idea” 
ўзвя ла 50мет ро вую 
выш ку з пе ра дат чы
ка мі, а пас ля ін шая 
кам па нія па ста ві ла 
по бач дру гую выш ку. 
І лю дзі пе ра ду ма лі 
і ра шы лі паз быц ца 
ста цы я нар ных тэ ле
фо наў. Але ака за ла
ся, што ляг чэй бы ло 

тэ ле фон пад к лю чыць, чым ад к лю чыць. Дзе ля ад к лю чэн ня 
трэ ба бы ло пі саць за яў ку ў Ка та ві цы. Ад к лю ча лі, але па кі да лі 
ка бель; гэ та лю дзей аша раш ва ла. Чы ноў ні кі тлу ма чы лі, што 
аба нент, маг чы ма, раз ду ма ец ца, што за хо ча мець ін тэр нэт. 
Трэ ба бы ло пі саць чар го вую за яў ку на прыб ран не ка бе лю ад 
до ма да слу па, які пра хо дзіў па ўчаст ку. Лю дзі апа са лі ся, што 
Тэ ле ка му ні ка цыя, ня гле дзя чы на ад к лю чэн не су вя зі, ста не на
ліч ваць ап ла ты за сам ка бель; не ка то рыя са ма туж на скруч ва лі 
ка бель і па кі да лі яго на слу пе...

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Л і к  в і  д а  в а  л і  а п о ш  н і  т э  л е  ф о н  н ы  а п а  р а т

Па трэб ны
бе лыя па ло сы

Па вя то вая да ро га з Ор лі ў БельскПад
ляш скі, даў жы нёй у дзе сяць кі ла мет
раў, заў сё ды бы ла важ най. Пры са на
цыі, як і боль шасць та дыш ніх да рог, 
бы ла толь кі грун та вая, ча ста ба ло ці
стая, па якой жа лез ня кі граз лі па во сі. 
Та дыш ні ўла даль нік ар лян скай каф ляр
ні Вай ш тын меў кло пат з тран с пар там 
сва іх вы ра баў у Бельск, ча ста да бі раў
ся ін шы мі да ро га мі; га ва ры ла ся на ват, 
што пра па на ваў па бу до ву чы гу нач най 
лі ніі це раз Ор лю, але, ба дай, мяш ча не 
не зга дзі лі ся. У час ня мец кай аку па цыі 
нем цы за га да лі мяс цо вым ся ля нам зра
біць бру ка ва ны нас ціл на гэ тай да ро зе, 
а брук па хо дзіў з раз бі тых ма цэ ваў. Та
кая да ро га бы ла да 1980х га доў, пас ля 
за лі лі яе лі хім бі ту мам і на ёй пас ля кож
най зі мы трэ ба бы ло ла таць кал до бі ны. 
Апош нім ча сам да ро га з Ор лі ў Бельск 
скла да ла ся з ла та ных уха бін.
Толь кі ў па ло ве мі ну ла га, 2016 го да гэ
тая па вя то вая да ро га да ча ка ла ся грун
тоў най ма дэр ні за цыі. У вы ні ку прац, 
вар тас цю ў 1280 тыс. зл., быў ад ра ман
та ва ны ад рэ зак даў жы нёй 3,7 км (нам
но га ка ра цей шы ад рэ зак пры вы ез дзе 
з Ор лі быў ма дэр ні за ва ны го дам ра
ней). Ра монт зак лю чаў ся ў прак лад цы 
двух сла ёў ас фаль ту, ума ца ван ні або
чын ды пе ра бу до ве пра то кі ка ля Вуль кі 
і быў за вер ша ны 10 каст рыч ні ка 2016 г. 
З ар лян ска га гмін на га бю джэ ту бы ла 
ад ве дзе на да па мо га Бель ска му па ве ту 
вар тас цю амаль у 440 тыс. зл. Ма дэр ні
за цыі па тра буе ад рэ зак гэ тай да ро гі ад 
Пар ца ва ў Бельск.
За раз но вы нас ціл да ро гі вы дат ны, усе 
яго хва ляць, але ас фальт цём ны і ноч чу 
ша фё ры гу бяць вось да ро гі. Не аб ход на 
на ма ля ваць бе лыя пу ця вод ныя па ло
сы. З гэ тай праб ле май я звяр нуў ся да 
ар лян ска га вой та Пят ра Сэль ве сю ка. 
Войт ад ка заў мне так:
— Са праў ды, ёсць та кая па трэ ба, каб 
тыя па ло сы вы ка наць. Не маг чы ма на
ма ля ваць па ла су па ся рэ дзі не, якая б 
ад дзя ля ла два нап рам кі ру ху, бо да ро
га за вуз кая. Адзі нае, што ў та кіх аб ста
ві нах мож на зра біць, гэ та на ма ля ваць 
бе ра га выя па ло сы, па або чы нах ас фаль
ту. Пра гэ та раз маў ляў я з па ве там. А па
вет пры ду маў, каб мы, Ар лян ская гмі на, 
дак ла лі ся да ра мон ту да ро гі це раз Пар
ца ва і да лей у Бельск. І быў ужо за пыт 
з Па вя то вай уп ра вы да рог, ці на ша гмі
на сфі нан суе част ку кош таў. Па даю гэ та 
ка мі сі ям Гмін най ра ды пад раз ва гу.

Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Ас ноў нае, 
каб біз нес кру ціў ся...
Поль ш ча з’яў ля ец ца са мым вя лі кім 

эк с пар цё рам яб лык у Еў ро пе. Да 2014 
го да эк с пар та ва лі 1 200 мі льё наў тон 
яб лык. Знач ная част ка пла доў трап ля
ла ў Ра сею. Пас ля ра сей ска га эм бар га 
эк с парт у 2015 го дзе па ні зіў ся да 946 
ты сяч тон. У мі ну лым го дзе эк с пар цё
ры за фік са ва лі пры баў ку да 1100 мі
льё на тон. Спра ва ў тым, што поль ская 
са да ві на вы са ка я кас ная і мае доб рую 
рэ пу та цыю на ўсход нім рын ку. За раз 
поль скія яб лы кі пра бі ва юц ца на ра сей
скі ры нак праз... Бе ла русь. Усім гэ тая 
спра ва доб ра вя до мая. Але, ка лі па куп
нік не пы тае ад куль та вар, дык яму не 
ад каз ва юць. І так быць па він на. Ас ноў
ная спра ва ў тым, каб біз нес кру ціў ся 
і спа жыў цы бы лі за да во ле ны.

(УС)
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 15-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 23 
красавіка 2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

На вед ваю, дзет кі,
Я роз ныя квет кі,
Збі раю нек тар.
Най леп шыя ле кі
Пры род най ап тэ кі — 
Са лод кі мой дар.
П..... Ад каз на за гад ку № 12-17: вяс на.

Уз на га ро ды, кніж кі Мі ры Лук шы «Па да рун кі» з аў-
тог ра фам, вый г ра лі Вік тар Лінк 

з КШ № 1 у Гай наў цы, Маг да Яку бюк, Бар таш Боб жыц-
кі, Мар ле на Кан д ра цюк з КШ з ДНБМ у Бель ску-Пад-

ляш скім. Він шу ем!

    

Юбілейная 
„Зорка’’
Гані Кандрацюк-Свярубскай

Бяжыць час імкліва
Шустраю вавёркай.
Над роднаю „Нівай’’
Лунае нам „Зорка’’.

І ўжо без аглядкі
Ззяе шэсць дзесяткаў!
Так цешацца дзеці:
„Зорачка’’ нам свеціць!

Заўжды нас вучыла
Любіць край наш мілы,
Народ шматвяковы,
Беларускую мову.

Хай Твае праменні
Дзетак пакаленням
Далей служаць штодня
Зоркай пуцяводнай!

  Віктар ШВЕД
 Беласток, 7 красавіка 2017 г.

  
(У. Мац ве ен ка)

Да ра гія сяб ры! За на мі шэс ць дзя сят га доў ад вы пу ску пер ша га ну ма ра 
«Зор кі», які вый шаў 7 кра са ві ка 1957 го да. Гэ ты юбі лей пры кме ціў па эт Вік-
тар Швед, ад па чат ку звя за ны з га зе тай. Больш за па ло ву свай го жыц ця 
«Зор ка» вы хо дзі ла як асоб ны да да так і ўкла дыш да «Ні вы». З яе па чы на лі 
пі саць амаль усе су час ныя жур на лі сты, пісь мен ні кі і бе ла ру скія дзе я чы. Ад 

«Зор цы» 
— 60 га доў!

па чат ку ёй пры пі са ны дэ віз: Кож ны ву чань 
па ві нен быць чы та чом і ка рэс пан дэн там 
«Зор кі». У лю бо ві прыз на ва лі ся нам вя лі кія 
бе ла ру сы як Ры гор Шыр ма, Ула дзі мір Ка рат-
ке віч, Ля вон Та ра сэ віч, Вік тар Швед ці Сак-
рат Яно віч. Апош ні, сам ней кі час вёў «Зор ку» 
і заў сё ды паў та раў, што гэ та бы ла яго са мая 

кла пат лі вая за да ча ў «Ні ве», з якой здоль ная спра віц ца толь кі бе ла ру ская жан чы на (!). З та кой за да чай цу доў на спра-
ві ла ся рэ дак тар Яні на Чар ня ке віч, якая вя ла га зе ту на пра ця гу 31 го да. Рэ дак та ра мі «Зор кі» ней кі час бы лі так са ма 
вя до мыя пісь мен ні кі Ула дзі мір Паў лю чук і Мі ра Лук ша. Ця гам апош ніх 23 га доў мне вы паў вя лі кі го нар вес ці га зе ту 
для дзя цей і мо ла дзі. Шмат га до вы пос пех мы аба вя за ны па чы наль ні кам і па пя рэд ні кам. Нам яш чэ па шан ца ва ла (пры 
вя лі кай да па мо зе на стаў ні каў, жур на лі стаў, ма ста коў) ства рыць брэнд: Су стрэ чы «Зор кі». Ме на ві та ў час мі ну ла год-
ніх ХХХІ Су стрэч, мы ас вят ля лі гі сто рыю «Зор кі» і спа ты ка лі ся з яе ства раль ні ка мі. (Ар хіў і юбі лей ныя ар ты ку лы 
мож на пра чы таць на ста рон цы «Су стрэ чы Зор кі» ў фей с бу ку).

З на го ды слаў на га юбі лею са мі са бе хо чам па жа даць, каб на ста рон кі вяр нуў ся ко лер. Усё апош няе ёсць! Бо хоць 
у цэ лым све це рэз ка па ні зі ла ся за ці каў лен не прэ сай, мы наз бі ра лі боль шую коль касць пад піс чы каў чым у 2015 го дзе. 
Да лей у нас ёсць кла сы і шко лы, дзе ўсе вуч ні пад піс ва юц ца на «Зор ку». І гэ та це шыць не менш, чым цу доў ныя і пат-
ры я тыч на наст ро е ныя аў та ры, які пі шуць до пі сы, апа вя дан ні і вер шы.

Ган на КАН Д РА ЦЮК
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Giełda

Burza

Wiersz

WirażMedia

Pi

Bocian Poczta

Wiara

Szwed

Szakal

Pora

Dodatek

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

Ад каз на кры жа ван ку № 1117:
Слых, фо та, клей, смай лік, сам, сноб, Ян, дух, кла ка. 

Суп, сук, кмен, ода, фей с бук, войт, імя, парк, нос.

Уз на га ро ды, куб кі з ла га ты пам Ра дыё Ра цыя, вый г ра
лі Пётр Ві люк з Арэш ка ва, На тал ля Гар бусь, Ма рыя 
Кар дзю ке віч, Да мі ні ка Бо бэль з КШ з ДНБМ № 3 
у Бель скуПад ляш скім, Маг да ле на Люн да з КШ № 1 
у Гай наў цы,  Аліў ка По рац з Нар вы, Да мі нік Чы жэў
скі з Но ва га Кор ні на, Ма тэ вуш Бон да, Оля Ду дзіч 
з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Го ся Дэц, 
Мар та Драз доў ская з Мі ха ло ва, Якуб Аніш чук, Аляк
сан д ра Ка лі ноў ская з На раў кі. Він шу ем!

    

Са ка вік на Пад ляш шы гэ та на сы
ча ны па дзе я мі, але ад на ча со ва важ
ны для школь ні каў ме сяц. Ме на ві та 
ў са ка ві ку ўспа мі на ем аб вяш чэн не 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі. 
У са ка ві ку так са ма ін тэн сіў на ву чым
ся вер шаў бе ла ру скіх пісь мен ні каў. 
Амаль што ты дзень у са ка ві ку пра хо
дзяць ра ён ныя ад бо ры да кон кур су 
«Род нае сло ва». Та му ў га ло вах шу
міць не толь кі вяс на, але хо чаш ці 

не — бе ла ру скія вер шы. Трэ ба не як пад рых та вац ца, а каб 
за пом ніць тэкст, вя до ма, вар та яго паў та раць. І ха ця чы та
е це гэ тую «Зор ку», бу ду чы ўжо па цэн т раль ным кон кур се, 
які прай шоў 31 са ка ві ка ў Бель скуПад ляш скім і ад на ча со
ва за вяр шыў сё лет няе «Род нае сло ва», ха чу яш чэ вяр нуц
ца да ра ён ных ад бо рач ных спа бор ні цтваў у Бе ла сто ку. 
Тут вы сту пі ла 58 удзель ні каў. Па ня дзе лак — зме на ча су 
— трэ ба бы ло пад няц ца на га дзі ну ра ней. Со неч нае над
вор’е і вес на вое па вет ра паў п лы ва ла і на на строй удзель
ні каў. Ян ка Шум са шко лы ў Ры ба лах на сцэ не не мог 
стры мац ца ад сме ху. Спа чат ку не бы ло вя до ма ці вы браў 
са бе та кі смеш ны твор, ці са сцэ ны смеш на вы гля да лі 
сур’ ёз ныя тва ры чле наў ка мі сіі. У рэш це рэшт Ян ку трэ ба 
бы ло сыс ці са сцэ ны і дэк ла ма ваць верш пра ма пе рад ка
мі сі яй. Але гэ та не бы ло праб ле май — Ян ка ска заў верш 

Ма стац кі кон курс 

з Па го няй
Свя та 25 Са ка ві ка ў бе ла стоц кай гім на зіі № 7 ад-

зна чы лі ары гі наль на. Як кож ны год, тут пра во дзі-
лі ма стац кі кон курс «Мая Па го ня». Як ад зна чы ла 
на стаў ні ца Аль ж бе та Руд коў ская, да кон кур су пры-
сту пі лі вуч ні пер шых кла саў. Са май ці ка вай ма-
стац кай пра цай на шы сяб ры па лі чы лі «Па го ню» 
Вік то рыі Пя кар скай. Він шу ем!

з-ка

бес па мыл ко ва. Пас ля вы сту пу пры знаў ся яш чэ вя
сё лым го ла сам, што школь ны сяб ра ад мыс ло ва яго 
рас с меш ваў. Бра ва за спан тан насць! А ка лі га во рым 
пра Ян ку, вар та так са ма ўспом ніць яго цёз ку, кла сі ка 
бе ла ру скай лі та ра ту ры Ян ку Ку па лу. Пры сут ныя на 
рэ гі я наль ным ад бо ры ў ся дзі бе БГКТ у Бе ла сто ку ад
на ча со ва ме лі маг чы масць пры сут ні чаць у ад к рыц ці 
вы стаў кі, пры све ча най па мя ці на род на га па э та. Сё
ле та адз на ча ем ся мі дзе ся ці пя ці год дзе з дня смер ці 
і стот рыц ца ці пя ці год дзе з дня на ра джэн ня на цы я
наль на га пісь мен ні ка. Ён на пэў на вам вя до мы не 
толь кі па здым ках, якія ві сяць у школь ных ка бі не тах 
бе ла ру скай мо вы, але і так са ма вя до мы сва ёй твор
час цю, якую чу ваць ме на ві та на кон кур сах «Род на га 
сло ва». Да сё лет ня га кон кур су на пэў на бу дзе це вяр
тац ца ці гэ та чы та ю чы ра ней шыя ну ма ры «Зор кі», ці 
аг ля да ю чы ро лі кі, якія вы ра бі лі тэ ле фо на мі сва ім 
най леп шым сяб рам. 

Са ка ві ты са ка вік

Тэкст і фота Улі ШУБЗДЫ

Янка Купала

Вясна
У вянку з пралесак,
У святлянай шаце
Ходзе борам-лесам,
Полем, сенажацяй. 

Сонцу-яснагрэю
Расплятае косы,
Раніцамі сее,
Як брыльянты, росы. 

Сцелецца травіцай,
Ветрыкам шапоча,
Коціцца крыніцай,
Рыбкаю плюскоча. 

Весела міргае
Сошцы і баронцы,
Зернятка хавае
Ў свежай баразёнцы. 

У гайкі заходзе,
Шапаціць лісткамі;
Гутарку заводзе
З белкамі, дзятламі. 

Роднае прыселле,
Вырай любіць вуча,
Лад вядзе ў капэле
Грамады пявучай. 

Сяміцвет – вясёлкай
Ззяе над далінкай,
Ходзе за кароўкай,
Гляне і ў хацінку. 

Дзецюку, дзяўчыне
Блогасна ўсміхнецца,
Штось на вуха кіне,
Закалоце сэрцам. 

I ўсюды гэтак –
Полем, сенажацяй,
У кароне з кветак,
У святлянай шаце.

Са ка ві ты са ка вік

Kat

Lakier

Tura

Ara

Karykatura
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Юрка Буйнюк

НАРОД З ПУСТЫНЬ 
Трыццаць гадоў таму 
Гаварыла балгарская баба Ванга 
Што народ з пясчаных пустынь 
Морам натоўпу 
Будзе заліваць Еўропу 
І будуць плысці быстрыя патокі 
За лёгкім хлебам 
За свабоды небам 
За ахвярамі мяча 
За ўладай ветру і агню 
Будуць гінуць мільёны 
За шчырую веру Хрыста 
У імя паўмесяца 
Стане народ на народ 
Неба для мучанікаў 
Крывавая Пасха хрысціян 
Святая вайна душы 
Новы свет – новы лад 
Джыхад! 
2017. 03. 30 

СНЫ 
Сніцца мне бабуля Манька 
З сумным набожным тварам 
Поўным болю і малітвы за нас 
Пахілена над маім ложкам 
Сумна пазірае на сённяшні свет 
З вечнасці нябёс 

Сніцца мне бабуля Марта 
Што шэпча малітву 
І працуе на «зінгеры» 
Шые зялёнае-зялёнае плацце 

Сніцца мне дзед Валодзька 
Кажа што яму добра 
Там п’е гарэлку з Піліпам 
А з Яўфімам у карты гуляе
І рускія песні спявае 

Яны ўсе 
Родныя мае 
Спазіраюць з гэтага свету 
Як натхненне паэту 

СУСЕДЗЯМ 
Мікалаю і Валянціне Гярэзам 
загінуўшым у аўтакатастрофе 
2016.10.30 

Ніхто ў Малінніках не ведаў 
Што так хутка адыдзеце 
Ціхія добразычлівыя людзі 
І ніколі не паразмаўляю 
З дзядзькам Колем 
І ніколі не ўбачу цёткі Валі 
У залатым сонцы вясны 
Што разлілося па Вашым панадворку 
Белага раю доміку 
Што з акон спяваў роднай музыкай 
Па суботах вяшчала Рацыя 
Сусед праз плот у суботы касіў траву 
Суседка ў нядзелю ішла ў царкву 
Сёння ўсё замерла малітвай за Вас 
І вясна не рада за Вашу смерць 
Не пара была Вам памерці 
Яшчэ ўнукаў адгулялі б вяселле 
Яшчэ зрабілі б грыль у нядзелю 
Добрыя родныя людзі 
Прыйшлі мне ў сне 
Як за даўніх часоў 
Пачуў іх ласку 
Шчодрасць і любоў
Хай Вам будзе добра 
У другім жыцці 
Хаця без Вас сумныя дні
Гэтай новай вясны 
Беласток, 2017.03.30

„Ра сказ вае жан чы на: Баб ка ха дзі ла да 
ка за чак па лоць га ро ды, мно га сла неч ні-
каў вы рош ч ва лі. Ха дзі ла так са ма ма ла-
ціць, а ў іх ужо бы лі ма ла тар ні; цэ лую 
зі му ма ла ці лі. Тут пе ра бі вае яе муж чы на: 
Гэ та ня важ нае, да кон чыш паз ней... І па
чы нае сваё: Як па ча ла ся рэ ва лю цыя, 
дзе да ўзя лі бе лыя. Ну і бе лыя на сту-
па юць. А ў го ра дзе ста яць чыр во ныя, 
ба ро няц ца. Пад ст рэ лі лі дзе да, узя лі 
ў па лон... (...) Але я не ха чу слу хаць ва ен
ных ра ска заў. Я ўжо чы та ла пра тыя біт вы, 
ве даю, хто пе ра мог і як усё та ды бы ло 
скла да нае. Я б ха це ла пра ачыст ку га ро
даў ка за чак, пра ма лаць бу ўсю зі му. Пра 
тое, што ад чу ва юць баць кі, ка лі гля дзяць 
на ня мог лых ад го ла ду дзя цей. Зрэш ты, 
ка лі ўжо му сім га ва рыць пра тыя вой ны 
дзе да, то я больш ха це ла б па чуць пра 
тое, дзе ён ха ваў ся ад ма бі лі за цыі бе лы мі 
(ці чыр во ны мі). І як з ты мі, што па яго пры
хо дзяць, га во рыць баб ка”.

Гэ тыя сло вы Анэ та Пры ма ка-Онішк 
змяс ці ла толь кі на 206 ста рон цы кні гі 
„Бе жан ства 1915. За бы тая ўце ка чы”, 
тым не менш, лі чу, што яны маг лі б 
быць эпіг ра фам. Ды не толь кі маг лі б 
быць, але па він ны ста яць у па чат ку кні гі, 
пры чым тлу стым дру кам, бо яны па каз
ва юць і ме тад пра цы аў тар кі, і змест кні гі, 
і яе на ва тар ства. А як раз „за пі я нер скую 
рас п ра цоў ку тэ мы бе жан ства і вы дат ны 
гі ста рыч ны рэ пар таж, які спа лу чае ў са бе 
мяс цо вую пер с пек ты ву з уні вер саль ным 
во пы там вы гнан ня” бы ла пры су джа ная 
Лі та ра тур ная прэ мія прэ зі дэн та Бе ла сто
ка імя Вес ла ва Ка за нэц ка га. Гэ та па куль 
га лоў ны прыз, які ат ры ма ла Анэ та Пры ма
каОнішк за вы да дзе ную пад ка нец мі ну
ла га го да кні гу, але не адзі ны. Бы ла яна 
ўжо вар шаў скай лі та ра тур най прэм’ е рай 
у лі ста па дзе. Пі шу „па куль”, бо ў яе яш чэ 
шмат на пе ра дзе. Кні га, для прык ла ду, тра
пі ла ў шортліст уз на га ро ды імя Ры шар да 
Ка пус цін ска га за най леп шы рэ пар таж мі ну
ла га го да ў Поль ш чы і ў фі нал Вар шаў скай 
лі та ра тур най прэ міі. І дай Бо жа ёй чар го вых 
пос пе хаў.

Ча му пры ве дзе ны фраг мент кні гі па да
ец ца мне та кім важ ным? Ме на ві та та му, 
што Анэ та Пры ма каОнішк па ка за ла жах
лі выя па дзеі Пер шай су свет най вай ны 
і ра сей скіх рэ ва лю цый ва чы ма най больш 
пак рыў джа ных, най бяд ней шых з бед ных. 
Ужо са мі бе жан цы — у сва ёй ма се му жы кі 
з пе ры фе рый ных аб ша раў, з эт ніч на га бе
ла ру скаполь ска га і ўкра ін скаполь ска га 
па меж жа бы лі ты мі, чый го лас прак тыч на 
не пра бі ваў ся ў пуб ліч ны ды скурс. А жа но
чы го лас па га тоў не быў чут ны за па ро гам 
іх най ха ты. І вось сто га доў паз ней Анэ та 
Пры ма каОні шк да ла ім сло ва. Зра бі ла 
так, што мы на бе жан ства гля дзім ва чы ма 
ма ці, якая ха вае дзі ця, па мер лае ад го ла ду 
або ты фу, ва чы ма жон кі, якая ад п раў ляе 
на фронт му жа, ва чы ма ўда вы, якая по ле 
га ро ды ка за чак, або ўсю зі му ма ло ціць 
збож жа, каб пра кар міць дзе так. Трэ ба 
бы ло яе ўраж лі вас ці, рэ пар цёр ска га но са 
і та лен ту, каб пры няць ме на ві та гэ тую пер
с пек ты ву і зра біць з тых тра гіч ных па дзей 
уні вер саль ную эпа пею.

З бе жан ствам усе мы тут, на Бе ла сточ
чы не, так ці інакш суст рэ лі ся. Шмат хто 
ў дзя цін стве гу ляў цар скі мі па пя ро вы мі 
руб ля мі ці паз ней шы мі „ке ран ка мі”, зной
дзе ны мі ў ба бі ным сун ду ку. Хто не чуў пра 
над звы чай ба га тую і гас цін ную Ра сію, дзе 
бе лы хлеб елі што дзень, а ста гоў з не ма ло
ча ным збож жам бы ло пры нам сі на ча ты ры 
зі мы? У раз мо вах ста рэй шых на вя ско вых 
ла вач ках гу ча лі дзіў ныя ге аг ра фіч ныя наз
вы: Таш кент, Сыз рань, Бу зу лук. Вель мі 
ча ста па яў ля ла ся ў іх шы ро кая як мо ра 
Вол га. Ну і вя до ма, дзя ды бя скон ца маг лі 
га ва рыць пра „бе лых” і „чыр во ных”, іх ныя 
вой ны, гра бя жы, стрэ лы і агонь, у якім 
зга рэ лі тыя сім ва ліч ныя ста гі са збож жам, 
а Ра сея ўмо мант пе раў т ва ры ла ся ў га лод
ную, ха лод ную ды ма ла гас цін ную. Але, як 
гэ та ад бы ло ся, як та ды жы лі і вы жы ва лі лю
дзі, што елі, дзе спа лі, чым ля чы лі ся, дзе 
(і ці на о гул) ву чы лі ся дзе ці, дзе пра ца ва лі 
баць кі, з ча го жы лі дзя ды? Гэ тых пы тан няў 
ніх то не за да ваў. Мо та му, што мы бы лі за
ма лыя, каб пе ра бі ваць на шых дзя доў, а мо 
пап ро сту нас гэ та не ці ка ві ла. І не слу ха лі 
ба бак. А ма лая Анэ та сваю баб ку слу ха ла. 
І ха ця не ра зу ме ла раз моў да рос лых (ба ба 
па мер ла, ка лі ёй бы ло сем га доў), то тыя 

Го лас 
пак рыў джа ных ды за бы тых

воб ра зы спя ко ты, эк за тыч ных гар бу зоў 
і ві наг ра ду, стэ пу і гор Каў ка за не да ва лі 
ёй спа кою і ў да рос лым жыц ці. І на ка нец 
вы лі лі ся ў кні гу. Так са ма па тое, каб яе доч
кі маг лі па зна ёміц ца са сва ёй пра баб кай 
На дзе яй.

Зда ва ла ся б, Анэ та Пры ма ка кры ху 
за поз на на ра дзі ла ся, каб узяц ца за та кую 
тэ му. Ап ра ча ра ска заў баб кі з ран ня га дзя
цін ства, якія гу ча лі як каз кі, прак тыч на не 
ме ла на го ды па слу хаць тых, хто свя до ма 
пе ра жыў бе жан ства. Але „поз няе” на ра
джэн не ме ла і свае ко зы ры. Папер шае: 
да зво лі ла гля нуць на тыя тра гіч ныя га ды 
шы рэй, не толь кі праз прыз му пе ра жы
ван няў улас най сям’і. Падру гое: ра ска зы 
бе жан цаў жы лі ў ге не тыч най па мя ці іх 
наш чад каў, якія на рэш це за ха це лі імі па
дзя ліц ца. Патрэ цяе: з’я ві лі ся пуб лі ка цыі, 
якія ўсве дам ля лі важ насць тых па дзей не 
толь кі для тае ці ін шые сям’і, але для цэ ла
га рэ гі ё на, першна перш кні га вы да дзе ная 
ў 2000 го дзе Праг рам най ра дай „Ні вы” 
„Бе жан ства 1915 го да” (пе ра вы да дзе ная 
з да паў нен ня мі ў 2015 г.).

Мож на ска заць, што ўжо кні га ўспа мі
наў з бе жан ства, саб ра ных ніў скі мі жур на
лі ста мі ад жы вых яш чэ ў 1990я гг. све дак 
па дзей бы ла тым прад вес нем су час на га 
ра зу мен ня гі сто рыі, не як агі яг ра фіі ка ра
лёў і пра ве дзе ных імі вой наў, а ме на ві та 
як апі сан ня жыц ця про ста га ча ла ве ка 
— су хо га, кан к рэт на га, без аў тар скіх ка
мен та ры яў. І гэ тая пуб лі ка цыя, ду маю, не
вы пад ко ва апы ну ла ся на пер шым мес цы 
біб лі я гра фіі, якую Анэ та Пры ма каОнішк 
змяс ці ла ў сва ёй кні зе. Яе не змо жа аб
мі нуць ува гай ніх то, хто ці ка віц ца гэ тай 
тэ май ці про ста тым пе ры я дам у на вей шай 
гі сто рыі Бе ла сточ чы ны.

Тым не менш, гэ та толь кі кры ні ца, 
з якой мож на чэр паць ве ды. Для на пі сан
ня, ад нак, та ко га гі ста рыч на га рэ пар та жу, 
як „Бе жан ства 1915. За бы тыя ўце ка чы” 
па трэ ба шмат пра цы і, бе зу моў на, та лент. 
Анэ та Пры ма каОнішк, на шчас це не толь
кі та ле на ві тая, але і пра ца ві тая. Да кні гі 
іш ла доў га, але пас ля доў на, ме та дыч на. 
Ства ры ла ін тэр нэтста рон ку bie zen stwo.pl, 
на якую быц цам па цер кі на ніт ку на ніз ва лі
ся чар го выя апо ве ды, за ці каў ля ла гэ тым 
пы тан нем чар го выя асо бы і ўста но вы, 
чы та ла кні гі, якія хоць бы ўскос на кра на лі 
гэ тую тэ му, гар та ла пе ры ё ды ку, шу ка ла 
ру ка пі сы па пры ват ных і дзяр жаў ных ар хі
вах. Та му мож на з упэў не нас цю ска заць, 
што яе кні га ўваб ра ла ў ся бе ўсё на гэ ты 
мо мант ра ска за нае і апі са нае, што ты чыц
ца бе жан ства. І та му гэ та не толь кі ся мей

ны ра сказ, а гі сто рыя па ка лен ня, рэ гі ё на.
Ха ця кні га, як я заз на чыў у па чат ку, на пі

са ная з пун к ту гле джан ня про ста га ча ла ве
ка, вель мі ча ста жан чы ны, то ўсёта кі, дзя
ку ю чы ска ры ста ным кры ні цам, апі са ныя 
ў ёй па дзеі да юц ца на шы рэй шым фо не, 
што даз ва ляе нам — сён няш нім чы та чам 
— зра зу мець той час, та дыш ніх лю дзей і іх 
па во дзі ны. Уя ві це са бе ка ля 10ты сяч на га 
Коб ры на 200ты сяч ны ла гер уце ка чоў. 
У лет няй жа ры сем’і на ва зах, з конь мі, 
ка ро ва мі, авеч ка мі. Маш таб бе жан ства 
прыг ня тае мяс цо вых. Ніх то не дае гэ-
та му ра ды, ула ды апу ска юць ру кі (с. 
93). Тым не менш, гэ та не бы лі ха а тыч ныя 
ўцё кі, які мі яны яві лі ся тым, хто апы нуў ся 
ў гэ тым і па доб ных ла ге рах. Пя тая част
ка чы гу нач на га та ба ру Ра сіі (115 ты сяч 
ва го наў) бы ла пра да стаў ле на бе жан цам. 
Да па ма га лі ім звыш 1300 ар га ні за цый і ка
мі тэ таў — та кую ліч бу пры во дзіць аў тар ка 
за др Ле най Гла гоў скай. Ад туль і тыя ін
шыя ўспа мі ны, не толь кі пра за губ ле насць 
і смерць у да ро зе, спё ку, сма гу, страх 
пе рад няз ве да ным, але і пра доб ры пры ём 
у но вым мес цы, да ста так жы ха роў Ра сеі, 
іх доб ра зыч лі васць. Ча сам ва ўспа мі нах па
яў ля ец ца эк зо ты ка, як тыя вяр б лю ды, на 
якіх вы е ха лі суст ра каць бе жан цаў кір гі зы.

Бе жан ства, як мы гэ та ра зу ме ем ця пер 
на Бе ла сточ чы не, гэ та не толь кі ўцё кі. Гэ та 
пэў ная эпо ха, якая па ча ла ся ці то пры му со
вым, ці ча сам доб ра ах вот ным пе ра ся лен
нем ле там 1915 го да, а за кан ч ва ла ся як 
ка му ка лі, па чы на ю чы ад 1918 г. па 1920я 
га ды, вяр тан нем на го лы ка мень, як Анэ та 
Пры ма каОнішк на зва ла адзін з раз дзе лаў 
кні гі. Гэ тае вяр тан не на ра дзі му, але ўжо 
ў но вую ай чы ну, бы ло не менш, а ча ста 
больш тра гіч ным за вы езд. І гэ тыя па дзеі 
так са ма, хо чам та го ці не, ме лі і да сён ня 
ма юць уп лыў на жыц цё бе ла ру саў у Поль ш
чы. Важ най кры ні цай для вы ву чэн ня гэ та га 
пе ры я ду з’яў ля ец ца ін шая ніў ская кніж ная 
пуб лі ка цыя 2001 го да: „У но вай ай чы не. 
Што дзён нае жыц цё бе ла ру саў Бе ла сточ
чы ны ў між ва ен ны пе ры яд”. На яе так са ма 
спа сы ла ец ца Анэ та Пры ма каОнішк.

Усё роў на, у яе кні зе най больш кра на
юць аса бі стыя тра ге дыі і за ста юц ца ў па мя
ці та кія воб ра зы, як без да па мож ны пас ля 
смер ці жон кі баць ка хо ча ад даць у пры ту
лак дзя цей, бо сам не ве дае, як імі за няц ца. 
Бе жан ства не зра бі ла з лю дзей анё лаў, 
звыш ге ро яў, — пі ша Анэ та Пры ма ка
Онішк. Яе кніж ку не рэ ка мен дую чы таць 
пе рад сном. Тым не менш, гэ та аба вяз ко
вая пуб лі ка цыя на кніж най па лі цы кож на га 
чытача, не толькі аматара гісторыі.

vМі ко ла ВАЎ РА НЮК
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З
 аў то бу са зла жу ў Ма каў цы. 
Іду ву лі цай, па а ба пал якой на
пі са на бу даў ні чым „ал фа ві там” 
кры ху ня даў ня га мі ну ла га, 
і кры ху даў ней ша га мі ну ла га 

гэ тай вё скі. Мо жа там ёсць і ней кая бу
ду чы ня, але яна, зда ец ца, па куль што 
пры ха ва ная. Мог бы хто ска заць, што тут 
спы ніў ся час. Але ж не — ён няс пын на 
вя дзе сваю ра бо ту, раз бу раль ную для мі
ну ла га, ства раль ную для бу ду чы ні...

За раз за вё скай ком п лекс бу дын каў, які 
там па сту по ва вы ра стаў з па чат ку 1950х га
доў, ка лі ў Ма каў цы быў зас на ва ны кал гас 
„8 са ка ві ка”. У 1958 го дзе „Га зе та Бе ла стоц
кая” пі са ла так: „Spół dziel nia pro duk cyj na 
„8 mar ca” w Ma ków ce nie na le ża ła do naj lep-
szych. (...) Trud no us ta lić kon k ret ną da tę, kie dy 
roz wią za ła się spół dziel nia w Ma ków ce. Ni by 
ofi c jal nie — wios ną 1957 ro ku, a nie o fi c jal nie 
do pie ro po żni wach te go ro ku”. А неў за ба ве 
ўзнік там чар го вы кал гас „Od ro dze nie”... 
З хо дам ча су па яў ля лі ся там чар го выя і чар
го выя па ка лен ні сель ска гас па дар ча га пра
грэ су; ця пер там кам бі кор ма вы за вод.

А не так даў но бы ла там фір ма „Роль
мак”, якой мя са кам бі нат быў по бач ша шы 
з Нар вы ў на прам ку Бель ска. Да ро га з Ма
каў кі вя дзе ту ды це раз ад нос на ма ла ды 
лес, які ў вес на вую па ру ста но віц ца тым 
мес цам, дзе яго ля ту чыя на сель ні кі выз ва
ля юць у ак ру жа ю чае ася род дзе ўсе свае 
кан цэр т ныя ўме лас ці. І ка лі ву шы поў няц
ца на са ло дай ад пту шы най му зы кі, у нос 
рап там трап ляе ін шы пту шы ны кам па нент 
— удуш лі вы пах птуш ка фер мы, што на 
мес цы бы лой мя сар ні.

Кі ру ю ся ў на прам ку Да ра тын кі. Пе рад 
вё скай быц цам даў нія ста вы, быц цам след 
па ней кім два рыш чы. У па чат ку вё скі бу ды
нак бы лой шко лы, які кры ху па віс за раз 
у па вет ры: зпад яго выб ра ны амаль увесь 
пад му рак...

Іду ў на прам ку Гра доч на. Да ро га, ас
фаль тоў ка, вя дзе це раз аб шыр ныя лу гі. 
У не бе пра ля тае з кур лы кан нем ча ра да жу
раў лёў, над вё скай ці ха кру жаць тры яст
ра бы. Пры да ро зе ра ска па ная пя соч ная 
дзю на, по бач якой ля жаць тоў стыя ка вал кі 
ней ка га бе тон на га му ру. Зда ва ла ся мне, 
што там быў ней кі бу ды нак, але пас ля да
ве да ю ся, што нех та вы вез ту ды не па трэб
ны яму друз і вы кі нуў...

У па чат ку вё скі на ла вач цы ся дзіць па ра 
па жы лых вя скоў цаў; пры ся даю да іх, пы
таю пра вё ску...

Да вай ны пра жы ва ла ў Гра доч не сто 
во сем дзе сят душ, ін фар муе муж чы на, 
яко му за раз 87 га доў. А ця пер зі муе мо жа 
двац цаць. Лу гі, пра якія я спы таў, у па ло ве 
1930х га доў бы лі зме лі я ра ва ны; та ды так са
ма бы ла пра ве дзе на ка ма са цыя вя ско вых 
грун таў, у тым лі ку і се на жа цей; рэч ка, якая 
ка лісь пра соч ва ла ся це раз тыя се на жа ці, 
на зы ва ла ся Бя ро заў кай. А ге а дэ зіст на ват 
так вы мя раў участ кі, каб іх ме жы су ты ка лі
ся з ме лі я ра цый ны мі ка на ва мі. І пра тыя ка
на вы ў між ва ен ны час вель мі дбаў іх наг ляд
чык — ка лі чыя ка ро ва паш ко дзі ла бе раг 
ка на вы, трэ ба бы ло спа дзя вац ца неп ры ем
нас цей. А ця пер ёсць ней кая вод ная су пол
ка, якая бя рэ гро шы і ні чо га не ро біць.

А пас ля вай ны быў у Гра доч не сель ска
гас па дар чы ка а пе ра тыў, ад яко га за раз 
амаль ні чо га не за ста ло ся. Бы лі га раж, 
ста рож ка, ма шы ны, якія „пра да лі і пра пі лі”. 
Бы ла ў вёс цы кра ма, быў пункт пры ё му ма
ла ка...

У Гра доч не ка ля трыц ца ці хат, з якіх 
тры нац цаць пу стых. Боль шас ці жы ха роў 
больш за во сем дзе сят га доў — тых, якім 
менш за во сем дзе сят, толь кі шэсць душ. 
Ця гам апош ніх двац ца ці га доў не на ра дзі
ла ся ў Гра доч не ні вод нае дзі ця; гэ так са ма 
ў су сед ніх Да ра тын цы і Яно ве. А ў Гра доч
не за той час па мер ла со рак ча ла век...

Пы таю крыш ку пра па ба ча нае ў Да ра
тын цы, пра маг чы мы двор. Быў там ка лісь 
суд, жыў там суд дзя... А школь на му бу дын
ку больш за сто га доў, ку пі лі яго за раз 
хлоп цы, якія за ра бі лі кры ху гро шай у Ан г
ліі, але, ві даць, не ха пі ла ім каб той ста ры 
бу ды нак поў нас цю ад ра ман та ваць.

А ў Гра доч не ту га жыць. Вось у су бя сед
ні цы ёсць свой лес, але ня ма ка го на няць, 
каб з та го свай го ле су прыд баць са бе дро
вы. Пры яз джа юць ма біль ныя кра мы, але 
што бу дзе, ка лі жы ха роў вё скі бу дзе менш, 
ці тым ка мер сан там ап ла ціц ца ез дзіць па 
та кіх абяз лю джа ных вё сках? Да ле ка ра 

ў Нар ву ня ма чым даб рац ца, з вё скі ня ма 
ка го на няць, доб ра яш чэ, што дзе ці жы вуць 
у Бе ла сто ку, то пры е дуць і за вя зуць.

А ёсць жа ж яш чэ і ін шыя праб ле мы 
і тры во гі. Вось не ру хо мас ці, якія ўлас на руч
на бу да ва лі вя скоў цы. Іх дзе ці ця пер у га ра
дах і на тых дзя цей апі са на ма ё масць, як 
су поль ная ўлас насць. Але тыя га рад скія 
наш чад кі зу сім не ці ка вяц ца баць коў скай 
спад чы най. Вось у су бя сед ні цы дзве дач кі 
— адзін зяць „не ту тэй шы” і ён зу сім не ці
ка віц ца цеш чы най ма ё мас цю. А дру гі зяць 
„ту тэй шы”, але і ён не хо ча брац ца за тую 
жон чы ну спад чы ну, бо ж яна — не яго ная, 
„чу жая”. Зда ра юц ца ж та кія вы пад кі, што 
ад но з дзя цей неш та зро біць на та кой су
поль най спад чы не, то дру гое мо жа па бег
чы ў суд, бо ж гэ та і яго ўлас насць. Гэ та як 
у кал га се, той „друж най сям’і”, дзе ўсё быц
цам су поль нае, улас нае, але не над та сваё. 

А ка лі б апі саць кож на му неш та па а соб ку, 
то ж тыя дзе ці за раз пак рыў дзяц ца, што 
ад на му леп шае, а дру го му не тое, ча го б 
ха це ла ся. Тут як у дзі ця чай рыф ма ван цы, 
дзе са ро кава ро на каш ку ва ры ла, дзе так 
кар мі ла, ад на му да ла, а дру го му не да ла. 
Ма ла та го — ка лі кож ны аб’ ект апі са ны, 
на пры клад ха та, то тое ўлас нае дзі ця, бы
вае што і з на мо вы му жа ці жон кі, за гад вае 
баць кам з тае ха ты вы бі рац ца. І та кая на 
ста расць пе рад на шы мі вя ско вы мі людзь мі 
квад ра ту ра ко ла. Да та го ж — у су бя сед ні
ка раз валь ва ец ца хлеў, мож на бы ло б яго 
ра ман та ваць, але ка му той хлеў па трэб ны: 
дзе цям, што ў га ра дах, ці ўну кам, што ў Ан
г ліі?.. І хля вы тут ні ко му не пат рэб ныя, бо ж, 
ня гле дзя чы на ак ру жа ю чыя Гра доч на лу гі, 
ніх то тут не за стаў ся, каб ты мі се на жа ця мі 
ка ры стац ца — усіх жа ма ла дых і пер с пек
тыў ных выс мак та лі га ра ды. І мае су бя сед ні

кі ўпэў не ныя, што ў іх вё ску ніх то не вер нец
ца, што іх няя вё ска за пу стуе.

Пра па ную зра біць зды мак су раз моў цам, 
але ад маў ля юц ца, та ды і не пы таю іх і пра 
пер са на ліі. Па да ю ся ў бок Яно ва. За вё
скай пра цуе трак тар. На мя жы по ля і ле су 
тры кры жы роз най ста рас ці, усе аб вя за ныя 
стуж ка мі, за які мі бу ке ты штуч ных кве так.

Пе рад Яно вам па жы лая жан чы на неш
та ся чэ на зям лі ся ке рай. Кры ху да лей 
заў ва жаю тры пры да рож ныя кры жы, чац
вёр ты па ва ле ны. Вяр та ю ся да жан чы ны 
вы ве дац ца пра тыя кры жы. Ня даў на ссек лі 
кры ху сас но ва га ле су і жан чы на пап ра сі ла 
ў ляс ні ча га, каб да зво ліў на ся чы з гол ля 
кры ху пуч коў. У жан чы ны хво ры муж і яна 
так са ма му сіць ру піц ца пра гас па дар ку 
— ся чэ га лін кі на сы рым тон кім сас но вым 
ства ле і звяз вае шну роч кам у пуч кі. Лес 
ад нос на ма ла ды, яму ка ля пя ці дзе ся ці, але 
ён па са джа ны на мес цы ста ро га, які ра ней 
вы сек лі. А кры жы — вы вад ныя, бо па гэ тай 
да ро зе, це раз Гра доч на, вы во дзі лі ка лісь 
па кой ні каў у Кле ні кі. А ка лі зра бі лі но вую 
да ро гу, це раз Га род чы на, то і пры ёй па ста
ві лі, но выя... А з гэ тых ста рэнь кіх кры жоў 
па ся рэ дзі не ка мен ны, па стаў ле ны ў маі 
1900 го да; два драў ля ныя аба пал яго так са
ма ве ка выя...

Пры скры жа ван ні да ро гі з Гра доч на 
ў бок рэч кі, Нар вы, і яноў скай ву лі цы, чар
го выя кры жы — іх пяць, усе яны ні чым не 
аз доб ле ныя, два край нія но выя, а той што 
па ся рэ дзі не з 1903 го да; вы се ча ны ка лісь 
над піс на апош нім так „пап раў ле ны” фар
бай, што за раз вы гля дае ён, быц цам быў 
пі са ны на ней кай прас ла вян скай мо ве. 
Але ж не ча му дзі ва вац ца — тут жа дэ маг
ра фія вы гля дае не лепш чым у Гра доч не. 
А мо жа на ват і знач на горш — ніх то тут не 
па ка заў ся на ву лі цу, каб паг рэц ца на цёп
лень кім у той дзень со ней ку, а на не каль кіх 
па над вор ках бы лі ві даць толь кі лег ка вуш кі 
вы ключ на з бе ла стоц кай га рад ской пра пі
скай. Цал кам маг чы ма, што ў Яно ве за раз 
больш кры жоў чым па ста ян ных жы ха роў...

А ка ліська лісь у Яно ве бур лі ла жыц цё; 
вось выт рым ка з „Га зе ты Бе ла стоц кай” 
з 1956 го да: „Na sza or ga ni zac ja par tyj na do-
ma ga ła się, aby na sta no wi sku ga jo we go był 
ucz ci wy czło wiek, nie poz wa la ją cy ku łac t wu 
za ła pów ki roz k ra dać la su. Mi mo spec jal nych 
zeb rań w tej spra wie i spec jal nych uch wał na-
szej or ga ni zac ji, nic w tym kie run ku nie zos ta-
ło zro bio ne. Te raz na si to wa rzy sze nie wie rzą 
w sku tecz ność in ter wen c ji na szej or ga ni zac ji. 
Dla te go to le ru ją na du ży cia prze wod ni czą ce-
go Pre zy dium GRN w Ja no wie, któ ry częs to 
się upi ja, krzyw dzi swą żo nę, za łat wia spra wy 
po ku mo ter sku i bie rze ła pów ki...”. Так бы ло 
ка лісь, а мо жа і яш чэ ве ся лей...

У Ка ча лах кры жоў на пэў на больш чым 
па ста ян ных жы ха роў, бо, як мне ска за лі 
ў Гра доч не, у Ка ча лах за ста ла ся жыць уся
го толь кі ад на жан чы на. За раз за мо стам, 
ма быць на зга да най ра ней Бя ро заў цы, 
цэ мен т ны крыж, на якім уда ло ся мне пра
чы таць па ча так эпі та фіі: „Сей крест со о
ру жен Ме ла ни ей Ка мин ской...”. А блі жэй 
вё скі два кры жы, з якіх адзін ста рэнь кі, 
ма быць ла цін скі, які ўрос у зям лю, а дру гі 
но вень кі, пра ва слаў ны, да яко га пры чэп ле
на да вед ка, што там па ха ва ныя чыр во на
ар мей цы, якія за гі ну лі ў лі пе ні 1944 го да, 
і проз віш ча ад на го з іх: Ха се на Алі е ві ча 
Урал ба е ва з Ка зах ста на. І не бы ло ў ка го 
мне спы тац ца, ці тыя астан кі са праў ды 
за ста лі ся ў Ка ча лах, ці мо жа ўсё ж та кі 
бы лі пе ра па ха ва ны на ва ен ныя мо гіл кі 
— у Бельск або ў Гай наў ку.

Са ма вё ска Ка ча лы зна хо дзіц ца быц
цам на выс пе на бе ра зе Нар вы, бо з бо ку 
Яно ва ап лы вае яе зга да ная Бя ро заў ка, 
а з бо ку Да ра тын кі так са ма два маст кі на 
прак ла дзе най па ба ло це жві роў цы. Маг
чы ма, што ў ней кі даў нідаў ні час бы ло на 
той выс пе ней кае па се ліш ча, ней кая шмат
люд насць, пра якую за раз мож на толь кі 
на сталь гіч на зда гад вац ца.

Заг ля нуў я яш чэ да спа да ра Мі ха ла 
Фі ля но ві ча ў Ска ры шэ ве, які вя дзе ў ся бе 
пры ват ную рэ гі я наль ную із бу — кар це ла 
мя не да ве дац ца пра ней кі двор у су сед няй 
Да ра тын цы. Быў та кі, яш чэ ў XVIII ста год
дзі, і жы лі ў ім від ныя зна ка мі тас ці та га час
на га Пад ляш ска га ва я вод ства. Ды спа дар 
Мі хал на вёў на мя не яш чэ ад ну рэф лек сію 
— што ў на шым ста рон ні гі бее не толь кі 
ма тэ рыя, але і тра ды цый ная ду хоў насць...

vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

За нар вай

 Па на дво рак у Ма каў цы

 Ха та ў Ма каў цы

 Кры жы ў Яно ве
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460 га доў з дня нараджэння

Няў жо бе ла ру ска му па э ту з Бе ла сточ
чы ны Юрыю Ба е ну — 60?! Мне дык не 
ве рыц ца. Зу сім ня даў на, зда ец ца, чы таў 
яго пер шы збор нік вер шаў „Лі сты бла кіт
ных ус па мі наў”. Бы ло яму та ды толь кі 44 
га ды. А ўжо 60! Юбі лей!.. За гэ ты час мы 

ра да ва лі ся яго па э тыч ным зна ход кам, ка
лі па эт пі саў пра ве чар над све там і пра 
крык дзі кай ру жы, пра на ша не ба і бе раг 
на дзеі, пра шка тул ку свят ла і сён няш нія 
во чы зя лё най ду шы. Свет лы па эт, шчы
ры, глы бо кі, раз важ лі вы, па мяр коў ны, 
а вер шы яго — гэ та фі ла соф скі роз дум 
пра на ша ча ла ве чае жыц цё.

Збор нік вер шаў „Во чы зя лё най ду
шы”, які з’я віў ся ў біб лі я тэ цы Бе ла ру ска
га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня „Бе ла ве жа” 
— гэ та сво е а саб лі вая па э тыч ная май
стэр ня аў та ра, дзе амаль заў сё ды прыб
ра на ўсё ліш няе, ар га ніч на і мэ таз год на 
з’яд на ны на строй, рыт мі каін та на цый ны 
лад, рух воб ра заў і раз віц цё дум кі. З вы
ха дам но вых кніг па эт ад чу вае дру гое 
ды хан не. Ён сам пра ні ка ец ца жа дан нем 
усё ба чыць і ве даць. Маг чы ма, прый ш ло 
ад чу ван не ста лас ці, ра стуць улас ныя 
маг чы мас ці, па шы ра юц ца да ляг ля ды — 
гэ тым вы зна ча ец ца ця пер твор чае са ма
ад чу ван не па э та. У вер шах Юрыя Ба е ны 
пры сут ні ча юць ра дас ны на строй, пра га 
дзе ян ня, ня стом най ад да нас ці спра ве:

Каб сні лі ся сны,
Іду на ска лі сты аб рыў.
Там стаю і гля джу,
Як за сё мым да ляг ля дам
Скрозь сі не юць
Мае ва сіль кі.

Ва сіль кі па э та яш чэ бу дуць доў га сі
нець, ра да ваць і ма ла дзіць ду шу па э та 
і яго па чуц ці. Да рэ чы, ра ней па чуц ці і наст
роі Юрыя Ба е ны як бы ла ка лі за ва лі ся 
ў асоб ных вер шах, ча сам глы бо ка пра чу
лых, памай стэр ску ад ча ка не ных. Ця пер 
яны быц цам уз ні ка юць на ад ной ду шэў най 
хва лі, вы яў ля юць той асаб лі вы стан твор
чай жыц ця дзей нас ці, ка лі нат х нен не, быц
цам не спы ня ю чы ха ды, воль на зда бы вае 
з жыц ця яго ду хоў ную і твор чую энер гію.

Па эт ра ду ец ца і жы ве Сло вам. Сло
ва для яго — „во чы зя лё най ду шы”. І не 
абы якое Сло ва, а ме на ві та „на шае, маё, 
тваё, пер шае, ту тэй шае, бе ла ру скае, 
род нае, кроў нае, сла вян скае”. У ад ным 
вер шы — без ліч па раў нан няў, выс лоў яў, 
ло зун гаў. На ша бе ла ру скае Сло ва па эт 
на зы вае „ла ска вым, пяш чот ным, праў дзі
вым, муд рым, ве ліч напры го жым”. На ша 
бе ла ру скае Сло ва ў па раў нан ні Юрыя Ба
е ны, гэ та Сло ва „кры ніч нае, азёр нае, рос
нае, крыш та лё вачы стае, праз ры стае, 
іск ры стае, зор нае, жыт нё вае, пша ніч нае, 
ва сіль ко вае, ра мон ка вае, ме ду ніч нае, 
ці ха лі стае, ша пат лі вае, дуб роў нае, жы
віч нае, сас но вае, ра бі на вае, ка лі на вае, 
жа ва ран ка вае, жу раў лі на е, бус лі на е, 
са лаў і нае, ве раб’ і нае, га лу бі нае, ма лі тоў
нае, цу да дзей нае, свя тое, веч нае”. На ша 
бе ла ру скае Сло ва, як пі ша Юрый Ба е на, 
гэ та „Сло ва моц нае, як сталь”, гэ та „ска

рын ка хле ба і глы ток ва ды”, гэ та „Сло ва 
ве ры, на дзеі, лю бо ві” і г.д. Прыз на ец ца па
эт чы та чам, што ён „жы ве Сло вам, ча кае 
Сло ва, ві тае Сло ва”, што ён вя зень Сло ва 
і яго стра жа. Вось як Юрый Ба е на ўсхва
ляе бе ла ру скае ма гут нае Сло ва.

Не мен шая лю боў у па э та і да род най 
ста рон кі, якую ён апя вае, лю біць, га на
рыц ца. Род най бе ла ру скай ста рон цы 
па эт пры ся гае на вер насць, але і пе ра
жы вае, што апус це лі бе ла ру скія вё скі, 
дзе „Ра бін зон Кру за за стаў ся самна сам 
у апус це лай вёс цы, як на вост ра ве”. 
А ў вер шы „Бе ла ру сам” аў тар зак лі кае 
су ай чын ні каўсяб роў, каб яны ад кі ну лі 
ўсе хмур нас ці і вет ра ло мы, а так са ма шэ
расць дзён, а, на ад ва рот, „на вы шы ню 
пад ня лі спеў ха ра вы наш бе ла ру скі”.

Мно гія вер шы аў та ра збор ні ка „Во
чы зя лё най ду шы” на бы лі шмат но вых 
рыс. Па эт па ха рак та ры і скла дзе ду шы 
схіль ны да пра мо га вы каз ван ня, да ад к
ры тас ці. Ён умее ад стой ваць вы раз ную 
гра ма дзян скую і жыц цё вую па зі цыю. Усё 
час цей лі рыч ны ма на лог па э та на бы вае 
ха рак тар да вер лі вай лі рыч най спо ве дзі. 
Ці хі роз дум, са ма за ся ро джа нае па чуц цё, 
ду шэў ная пры вет насць усё мац ней чу юц
ца ў гэ тай спо ве дзі. І гэ тыя спо ве дзі не
пры кмет на пе ра хо дзяць у па э тыч ныя ма
літ вы, якія хо чац ца за пом ніць і паў та раць:

Ка ра ле ва-Ма ці, зям ная і ня бес ная,
Сі ня во кая, яс на ва ло сая і бе лак ры лая,
Аба ра ні мя не, аб ні мі, да сэр ца пры ту лі,
Зат ры май ля ся бе — на заў ж ды...

Зя лё ная ду ша па э та жы ве Сло вам
но вае вы дан не
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Ёсць та кая пры маў ка — век жы ві, век ву
чы ся. На пер шы по гляд яна мо жа па дац ца 
як ней кае свед чан не пра тое, што коль кі б 
ча ла век не ву чыў ся, усё роў на ўся го не 
спаз нае. Але ка лі па ды хо дзіць да гэ тай пры
маў кі з прак тыч на га бо ку, то ўсве дам ля еш 
яе як сты мул да дзе ян ня. І ўзрост адыг ры
вае тут не са мую га лоў ную ро лю.

На ву чан не для лю дзей, што даў но раз
ві та лі ся з ма ла дос цю, ёсць ад ным са свед
чан няў та го, што ў дзяр жа ве ство ра ны 
год ныя ўмо вы для пра цяг лай жыц цё вай са
ма рэ а лі за цыі. Та кія кур сы, шко лы і на ват 
уні вер сі тэ ты іс ну юць у раз ві тых кра і нах, 
дзе на ву чан не да рос лых і ста рых ус п ры
ма ец ца на ту раль ным. Для Бе ла ру сі гэ та, 
на жаль, пара ней ша му за ста ец ца чым сь ці 
нез вы чай ным — ка лі сі вы дзед ці ба бу ля не
дзе ву чац ца і як ма ла дыя сту дэн ты спас ці
га юць тую ці ін шую на ву ку. Ёсць, ка неш не, 
вык лю чэн ні, ка лі, на пры клад, ста рыя лю дзі 
вы ву ча юць кам п’ ю тар ную гра ма ту — гэ та 
ўжо ні ў ка го не вык лі кае здзіў лен ня.

На ву чан не да рос лых тым не менш пак
ры се ўка ра ня ец ца і ся род бе ла ру саў. 
Спры я юць гэ та му раз на стай ныя між на род
ныя аб’ яд нан ні, на пры клад, та кія як DVV In
ter na tio nal. У ін тэр нэ це іс нуе яго сайт, што 
мес ціц ца па ад ра се www.dvv-in ter na tio-
nal.org.ua, дзе бач на, што дзей насць гэ тай 
ня мец кай ар га ні за цыі скі ра ва на не толь кі 
на Бе ла русь, а так са ма на Ук ра і ну і Мал
да вію. З яго зме стам мож на па зна ёміц ца 
пабе ла ру ску, пару ску, паук ра ін ску, па
мал даў ску і паан г лій ску.

„De ut s cher Vol k s hoch s chulVer band e.V. 
(DVV) — Ня мец кая аса цы я цыя на род ных 
уні вер сі тэ таў — бы ла зас на ва на ў 1953 г. 
і прад стаў ляе ін та рэ сы 16 зя мель ных (рэ гі
я наль ных) аса цы я цый і ка ля 900 на род ных 
уні вер сі тэ таў (НУ) на фе дэ раль ным, еў ра

пей скім і між на род ным уз роў ні”, — рас па вя
да ец ца ў бе ла ру ска моў най част цы сай та, 
пры гэ тым там указ ва ец ца, што ас ноў ная 
мэ та прад стаў ні цтва DVV у Рэс пуб лі цы Бе
ла русь — са дзей ні чаць дзей нас ці ў сфе ры 
аду ка цыі, на ву кі, куль ту ры, ас ве ты, ду хоў
на му раз віц цю асо бы дзе ля пе ра а до лен ня 
бед нас ці.

Згод на ін фар ма цыі, па да дзе най у руб ры
цы „Сет ка пар т нё раў”, з 2009 го да спектр 
пар т нё раў па ста ян на па шы ра ец ца і на сён
няш ні дзень ук лю чае ў ся бе шы ро кае ко ла 
няў ра да вых і ўра да вых ар га ні за цый. Кра і
на вы офіс су пра цоў ні чае з больш чым 60 
пар т нё ра мі ва ўсіх шас ці рэ гі ё нах Бе ла ру
сі. (Адз на чым, што ў Бе ла ру сі сем рэ гі ё наў 
— шэсць аб лас цей і ста лі ца Мінск). Праў
да, з тых ар га ні за цый, ла га ты пы якіх мес
цяц ца ні жэй, боль шасць прад стаў ля юць 
ме на ві та ўра да выя струк ту ры.

Па вод ле зве стак у руб ры цы „Пра ек ты”, 
DVV In ter na tio nal у Бе ла ру сі за раз вя дзе 
толь кі тры пра ек ты — „Раз віц цё аду ка цыі 
да рос лых”, „Ву чыц ца, каб дзей ні чаць” 
і „Аду ка цыя ад чы няе дзве ры”. Наз ва пер
ша га пра ек та га во рыць са ма за ся бе. Мэ
та ж дру го га — са дзей ні чан не рэ а лі за цыі 
пра ва на аду ка цыю на пра ця гу ўся го жыц
ця і гра ма дзян скі ўдзел. А за да ча трэ ця га 
— ума ца ван не па тэн цы я лу пе ні тэн цы яр най 
сі стэ мы Бе ла ру сі ў пы тан нях гу ма ні за цыі 
пап раў чых уста ноў і са цы я лі за цыі асу джа
ных за кошт аду ка цыі.

Пра вы ні кі дзей нас ці ар га ні за цыі за ўсе 
га ды мож на да ве дац ца з руб ры кі „Пуб лі ка
цыі”. „На ві ны” ж рас па вя да юць пра па дзеі, 
што ад бы лі ся, ці ма юць ад быц ца. Праў да, 
аб наў ля юц ца яны не над та ча ста, бо апош
няе па ве дам лен не да ту ец ца ле таш нім 
снеж нем.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

На ра дзіў ся Леў Са пе га ў ро да вым ма ён
т ку Аст роў на (ця пер Бе шан ко віц кі ра ён Ві
цеб скай воб лас ці). На ле жаў да ста рэй шай 
ча рэй скай лі ніі маг нац ка га ро ду Са пе гаў. 
Сын Іва на, ста ро сты да ра гі чын ска га і пад
ста ро сты ар шан ска га і Баг да ны з Друц кіх
Са ка лін скіх. Ма ла лет нім яго ад да лі на вы ха
ван не ў Няс віж скі двор Мі ка лая Ра дзі ві ла 
Чор на га, які паз ней вы пра віў 13га до ва га 
юна ка ат рым лі ваць аду ка цыю ў Лей п цыг
скі ўні вер сі тэт. Там пе рай шоў у каль ві нізм, 
пра што на пі саў по тым у сва ім та ста мен це. 
На Ра дзі му вяр нуў ся ка ля 1572 г.

Ця гам свай го жыц ця Леў Са пе га зай маў 
роз ныя вы со кія па са ды ў Вя лі кім Кня стве 
Лі тоў скім: 4 лю та га 1580 г. ат ры маў па са
ду сак ра та ра Яго Ка ра леў скай Мі лас ці 
Стэ фа на Ба то рыя, а пас ля скла дан ня пе
ра мір’я з Ма ско ві яй стаў пі са рам вя лі кім 
лі тоў скім (згад ва ец ца на па са дзе ўжо 3 
са ка ві ка 1581 г.). Пас ля ад мо вы Крыш та па 
Ра дзі ві ла Пе ру на ад па са ды пад кан ц ле ра 
быў пры зна ча ны на гэ тую па са ду 2 лю та га 
1585 г. 20 лі пе ня 1586 г. ат ры маў пры ві лей 
на Сло нім скае су до вае ста ро ства пас ля 
смер ці Ры го ра Ва ло ві ча. Гэ тую па са ду зай
маў да 1605 г.

Пад ка нец вар шаў ска га па цы фі ка цый на
га сой му ў кан цы кра са ві ка 1589 г. ат ры маў 
ад ка ра ля Жы гі мон та Ва зы па са ду кан ц ле
ра Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га, якую зай
маў да прыз на чэн ня ві лен скім ва я во дам. 
Пры зна чэн не на апош нюю па са ду ат ры маў 
у 1623 г. (вя до ма з на мі на цыі на кан ц лер
ства Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га яго на ступ
ні ка — Аль б рэх та Ста ніс ла ва Ра дзі ві ла, які 
ат ры маў на мі на цый ны пры ві лей на па са ду 6 
лю та га 1623 г.). За ха ваў шы па са ду ві лен ска
га ва я во ды, ка ля 25 лі пе ня 1625 г. ат ры маў 
пры зна чэн не на най вы шэй ша га гет ма на 
Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га. Ак ра мя та го, 
зай маў па са ду мар шал ка Га лоў на га Тры бу
на ла ў 1604, 1624 і 1630 га дах.

На апош нім эта пе Ін ф лян ц кай вай ны 
(15581583) ат ры маў вя до масць як вай ско
вы дзе яч і дып ла мат. Сфар ма ваў шы за 
свой кошт гу сар скі полк, па спя хо ва вы я віў 
ся бе ў біт вах пад За ва лач чам, Вя лі кіх Лу
ках, пры аб ло зе Пско ва. Пас ля за кан чэн ня 
вай ны ўзна ча ліў па соль ства Рэ чы Пас па лі
тай у Маск ву, дзе пад пі саў з ца ром Фё да
рам Іва на ві чам мір нае па гад нен не на 10 
га доў. У 1600 г. зноў ез дзіў з па соль ствам 
у Маск ву, дзе зноў склаў мір нае па гад нен
не на 20 га доў ужо з Ба ры сам Га ду но вым. 
Ня гле дзя чы на тое, што па між Ма ско ві яй 
і ВКЛ ча сты мі бы лі ва ен ныя і роз ныя дып ла
ма тыч ныя су тык нен ні і аса бі стыя ад но сі ны 
Льва Са пе гі да гэ тай кра і ны не заў сё ды бы
лі дру жа люб ны мі, пас ля смер ці ка ра ля Стэ
фа на Ба то рыя яго апа на ва ла дум ка пра аб’
яд нан не Рэ чы Пас па лі тай з Маск вой. Аб’ яд
нан не гэ тых на ро даў і аб ран не імі адзі на га 
ма нар ха, на дум ку Льва Са пе гі, спры я ла б 
ро сту іх эка на міч на га і вай ско ва га па тэн цы
я лу, за бяс пе чы ла б тры ва лы мір.

Ка лі ў 1620я га ды ў ме жы Вя лі ка га Кня
ства Лі тоў ска га чар го вы раз увар ва лі ся 
шве ды, браў удзел у ва ен ных дзе ян нях, 
вы лу чыў шы на фі нан са ван не вой ска знач
ную част ку сва іх улас ных срод каў. Быў ад
ным з іні цы я та раў пад пі сан ня се па рат на га 
Бал дэн муй ска га за мі рэн ня са Шве цы яй 
у 1627 г. і Аль т мар ц ка га мі ру, скла дзе на га 
ў 1629 г.

Апош нія га ды жыц ця Леў Са пе га пра вёў 
у Віль ні, дзе ак тыў на зай маў ся ўпа рад ка
ван нем ар хі ваў Мет ры кі ВКЛ (ра бо ту над 
рэ гіст ра мі да ку мен таў ар хіў на га збо ру ён 
па чаў яш чэ ў 1594 г.). Па мёр і па ха ва ны 
ў Віль ні ў кас цё ле св. Мі ха ла. У яго го нар 
у Бе ла ру сі вы пуш ча ны ад мыс ло выя мар ка 
і па мят ная ма не та, наз ва ны пляц у Сло ні
ме, ву лі ца ў Мін ску, у Ле пе лі па стаў ле ны 
пом нік.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Адгаданка Адгаданка Адгаданка
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.
Саў даў ская = 34 _ 31 _ 32 _ 6 _ 7 _ 17 _;
зор ка Мак сі ма Баг да но ві ча = 33 _ 41 _ 35 _ 36 _ 37 _ 38 _;
ка сіў ка ню шы ну, сы ра дэ лю, тра ву = 4 _ 5 _ 39 _ 15 _ 40 _;
мой род ны, які мне мі лы = 28 _ 29 _ 30 _;
улі ва ец ца ў Ду най у Бял г ра дзе = 24 _ 25 _ 10 _ 11 _;
ста лі ца Фі джы = 2 _ 1 _ 26 _ 3 _;
між Бе ла рус сю і Ру мы ні яй = 20 _ 21 _ 22 _ 23 _ 27 _ 14 _ 13 _;
ле ген дар ная нез вы чай насць = 16 _ 9 _ 12 _;
бан каў скі да ку мент у... чэ кіст кі = 18 _ 19 _ 8 _.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ад ка зы, 

бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ад каз на ад га дан ку з 12 ну ма ра
Адоз ва, Шча ра, Тур цыя, ву сы, дзей нік, Пе гас, Аба ма, ды на, кам

байн, во дар, асі лак.

Ра шэн не: Ту ман звы чай на бы вае пе рад ад лі гай.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з БельскаПад

ляш ска га і Лявону Федаруку з Рыбал.

Маг чы ма гэ та адзі ны збор нік з усіх на пі са ных 
і вы да дзе ных Юры ем Ба е нам, які про ста пе ра
поў не ны эпі тэ та мі і па раў нан ня мі. Але яны не 
шко дзяць, а на ад ва рот на да юць яго па э зіі ней кую 
глы бін насць, воб раз насць, пад тэкст і пат ра ба
валь насць: „край мой — крык дзі кай ру жы”, „ар к
тыч ная на ва год няя ці шы ня”, „у кра і не маў к лі ва га 
ка мен ня”, „праз ры стая высь, воль ная даль” і г.д.

Юрый Ба е на ўмее па э ты за ваць га лоў ныя вар
тас ці жыц ця, вы вя ра ю чы іх і ро зу мам, і сэр цам. Яго 
зай мае агуль ная фі ла со фія быц ця: сэнс і змест 
ча ла ве ча га жыц ця, ма раль ныя ас но вы асо бы, кры
тэ рыі па во дзін ча ла ве ка з па зі цый сум лен нас ці, 
праў дзі вас ці і вы со ка га гра ма дзян ска га аба вяз ку. 
Лі ры ка па э та да во лі сім па тыч ная. Ён умее ра ман
тыч на па э ты за ваць і ве ліч ча су, маг чы мас ці ча ла ве
ча га ро зу му, па э ту ўлас ці вы цэль насць па э тыч най 
свя до мас ці і гар ма ніч ная су вязь ма ты ваў: „кож ная 
ра на — мая пе ра мо га”, „Кож ны шрам — ра док 
вер ша”, „мой твар за пі са ны кі ры лі цай”.

Мно гія вер шы Юрыя Ба е ны све цяц ца лю бас цю 
да гэ та га све ту, доб рай ра дас цю но вых і но вых су
стрэч з усім пры го жым і со неч ным, што ад к ры ва ец
ца яго ду ша ў мно стве пра яў. Па эт не пе ра стае за
хап ляц ца пры ро дай, ха ра ством род на га краю. Най
больш ён лю біць вяс ну і во сень. Гэ та ад чу ва ец ца 
па яго ных рад ках. Вяс ну па эт на зы вае ха ра шу хай, 
а яш чэ най п ры га жэй шаю з пры га жунь, вя стун кай 
шчас ця і свят ла. Па эт ма рыць ра зам з вяс ной па
бег чы ба са нож да ва сіль ко вых па лёў і ся рэб ра ных 
рос. І там, на квя ці стых лу гах, яны „ра зам вып’ юць 
да са ма га дна та ем ны ке ліх... ві на...”. А во сень па э
ту па да ба ец ца зза та го, што ён „вы рай ад к ры вае 
— вер шам”. Вя до ма ж, не крыў дзіць аў тар і ле та. 
Ці ка вым і глы бо кім ат ры маў ся верш „Ле та ў Мок
рым” (Мок рае — род ная вё ска па э та. — С. Ч.), дзе 
на „пад ва кон ні ку зя лё ны рас це верш” і ку ды „шлях 
ад кры ты і не ад к ры ты”.

Но вы збор нік вер шаў Юрыя Ба е ны і туж лі вы. 
Туж лі васць ад чу ва ец ца ў рад ках, дзе аў тар шчы ра 
апіс вае сваю ма лень кую ра дзі му, ус па мі ны з ма лен
ства, пі ша пра тое, што даў но прай ш ло, дзе яму 
„мі лыя был лё і тра ва, да ра гое ша ма цен не ліс ця”, 
дзе, „як це ні няс поў не ных ма раў, пры ля та юць да мя
не га лу бы”. Лі ры ка на гэ тую тэ му на бы ла ха рак тар 
муд рай, стры ма най, кры ху жур бот най раз ва гі аб 
пе ра жы тым. Ча сам унут ра ны ма на лог ні бы ад ра су
ец ца ней ка му су раз моў цу, ад на ча со ва ад чу ва ец ца, 
што гэ та раз мо ва з са мім са бою. Дум кі і на строй 
аў та ра пра е цы ру юц ца на ўсё пе ра жы тае, на той 
прой дзе ны жыц цё вы шлях за свае 60 га доў. А гэ ты 
шлях быў твор чым і плён ным: і на роз ныя пуб лі ка
цыі на ста рон ках бе ла ру ска га і поль ска га дру ку, 
і на вы дан ні кніг па э зіі. Та му Юрыя Ба е ну хо чац ца 
шчы ра па він ша ваць з но вай кні гай тво раў і з юбі ле
ем! Ня хай яго во чы, га ла ва, ду ша і сэр ца яш чэ доў
га пра цу юць і ра ду юць нас ці ка вы мі тво ра мі.

І апош няе. Вок лад ку кні гі вер шаў „Во чы зя лё
най ду шы” пра ек та ваў сын па э та — Адам Ба е на. 
Ары гі наль ная вок лад ка.

vСяр гей ЧЫГ РЫН
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10 працяг но вае вы дан не

Па дат кі і мыт ная пош лі на, якія бя рэ Мыт нае ве дам ства Рэ чы Пас па лі тай 
скла да юць 1/3 част ку поў ных да хо даў дзяр жаў на га бю джэ ту. У мі ну лым 
го дзе з Пад ляш скай мыт най па ла ты ў дзяр жаў ны бю джэт па сту пі ла ра зам 
больш за тры мі льяр ды зло тых, у тым лі ку ак цыз на га па дат ку больш за 2 
мі льяр ды 500 мі льё наў зло тых, пры быт ку з па дат ку ПДВ — 412 мі льё наў 
і з мыт най пош лі ны — больш за 73 мі льё ны зло тых. На паг ран пе ра хо дах 
у Куз ні цы, Баб роў ні ках і По лаў цах мыт ні кі ад п ра ві лі 421 ты ся чу гру за вых 
аў та фу раў. На да рож ных, чы гу нач ных і ту ры стыч ных пе ра хо дах мя жу пе
ра сяк ло 4 мі льё ны 47 ты сяч па да рож ных. Важ ным фак та рам у між на род
ным та вар ным аб ме не, так са ма ім пуль сам для ажыў лен ня прыг ра ніч ных 
ра ё наў з’яў ля юц ца за куп кі ў поль скіх кра мах, якія ро бяць за меж ныя гос ці. 
У мі ну лым го дзе ў пад ляш скіх ма га зі нах мыт ная служ ба за рэ гіст ра ва ла 
930 ты сяч да ку мен таў «Tax Free», на ас но ве якіх па да рож ныя (у ас ноў ным 
з Бе ла ру сі) вы вез лі та ва ры вар тыя ра зам 715 мі льё наў зло тых.

Пад ляш скія мыт ні кі ста ноў ча ста вяц ца да служ бо вых аба вяз каў. Дба
юць пра бяс печ насць гра ма дзян, так са ма лік ві ду юць паг ро зу кан т ра бан
ды, фаль шыў кі та ва раў, не за кон на га азар ту, ак цыз на га ашу кан ства і не
за кон най міг ра цыі. У мі ну лым го дзе пад ляш скія мыт ні кі вы ста ві лі больш за 
шэсць ты сяч штра фаў на агуль ную су му панад тры мі льё ны зло тых. Аш т
ра фа ва ныя асо бы не толь кі ня суць гра шо вае па ка ран не, але ра зу ме юць 
пас ля доў нас ці кан фі ска ты не за кон най кан т ра бан ды. У 2016 го дзе пад ляш
скія мыт ні кі за ня лі 250 аў та ма бі ляў і пры чэ паў, у якіх бы ла вы яў ле на кан т
ра бан да, так са ма 4 мі льё ны 850 ты сяч па чак па пя ро саў, пяць тон ты ту ню, 
тры ты ся чы літ раў спір т но га, 1100 не ле галь ных аў та ма таў для азар т ных 
гуль няў, ты ся чы фаль шы вых ца цак, аў та ма біль ныя ак се су а ры і кас ме ты
ка. У мі ну лым го дзе Пад ляш ская мыт ная па ла та зніш чы ла больш за пяць 
мі льё наў па чак за ня тых сі га рэт і больш за дзве то ны ты ту ню. За ня тыя 
з кан т ра бан ды аў та ма бі лі і та ва ры пра да юц ца на аў к цы ё нах. Та кім чы нам 
у мі ну лым го дзе па поў ніў ся дзяр жаў ны бю джэт на панад мі льён зло тых.

Кры ні ца: bia lys tok.scel na.gov.pl. 
(ап ра ца ваў: УС)

Пад ляш ская мыт ная служ ба

(22.03. — 20.04.) Выз на чай мэ ты і кі руй ся да іх. 
11-15.04. ад к ры еш у са бе но вы та лент. З 9.04. 
(да 20.04.) па гра жае та бе лю боў нае рас ча-
ра ван не. Каб выб лы тац ца з не ад наз нач ных 
ад но сін, па ча кай з ра шэн ня мі да 15.04. Мно га 
за мя шан ня ў ха це на ро бяць сва я кі. На ра бо це 
па ка жаш ся, звер неш на ся бе ўва гу кі раў ні цтва. 
Вар та змя ніць свой імідж, пры чо ску і ас вя жыць 
гар дэ роб.
(21.04. — 21.05.) Аш ча джай сі лы і дбай аб зда-
роўе. Ад 8.04 (да 20.04.) мо жаш ад чуць, што 
ста іць пе рад та бою мур абы я ка вас ці. Да 11.04. 
не дай ся бе ўцяг нуць у са пер ні цтва. З 15.04. 
мо жаш спа дзя вац ца лю боў най пры го ды. Са мот-
ных Рыб мо жа ча каць су стрэ ча з бы лым ка хан-
нем. Стры май ся ад боль шых па ку пак, а асаб лі ва 
ад бра ні ра ван ня ка ні ку ляр ных эк скур сій. Хо-
чаш пай с ці на сваё? Ма еш ця пер энер гію і маг-
чы мас ці, мо жаш па ста рац ца за да та цыі. З 14.04. 
не траць упэў не нас ці і ве ры ва ўда чу па ча тых 
ме ра пры ем стваў.
(22.05. — 22.06.) Цяж ка бу дзе кан т ра ля ваць вы-
дат кі. Маг чы мае па гар шэн не наст рою, зда роўя 
і ад но сін з бліз кі мі, сла бая ах во та да дзе ян ня. 
Але ўсе не па лад кі за ла го дзіць Юпі тар. Над тва-
ёй па рай так са ма збі ра юц ца хма ры, дык ад к ла-
дзі ін шыя спра вы, а зай мі ся пар т нё рам. Прык-
лад вай ся да пра цы, не кам бі нуй, каб по тым не 
здзі віц ца, што хтось ці ін шы ўзна га ро джа ны. Сха-
дзі да ле ка ра, асаб лі ва да аку лі ста.
(23.06. — 23.07.) 9.04. мо жаш зда быць штось ці 
там, дзе стра цяць ін шыя. 11.04. бу дзеш мець мно-
га са маў пэў не нас ці. Пе ра мо жаш кан ку рэн цыю 
і ад к ры еш рот кры ты кам. Але мо жаш апы нуц ца 
ў няз руч най сі ту а цыі ў кам па ніі. Рост жыц ця ра-
дас нас ці і лі бі да. Лю боў ныя сюр п ры зы. До ма 
ка жы про ста, што ду ма еш. Уда лыя біз не со выя 
су стрэ чы і ква лі фі ка цый ныя раз мо вы ад 15.04.
(24.07. — 23.08.) Ад пла на ван ня пя рой дзеш да 
дзей нас ці. 9-10.4 мо жаш даць зго ду на не вель-
мі ка рыс ныя для ця бе ўмо вы. 11.04. ін тэн сіў ныя 
ўра жан ні, га ра чыя ран дэ ву. 11-15.04. ні чо га не 
пры май за пэў нае. 11.04., ка лі ад ней ка га ча су 
хо дзіш ка ля ка гось ці, дык бу дзе гэ та доб ры мо-
мант, каб зна ём ства пе рай ш ло ў но вы этап. На 
пра цы, ка лі хо чаш паз бег чы не па ра зу мен няў, 
доб ра тлу мач свой пункт гле джан ня. Не пе рай-
май ся ста нам свай го зда роўя — Сон ца ўзмоц-
ніць твой іму ні тэт і псі хі ку.
(24.08. — 23.09.) Трэ ба бу дзе па а фар м ляць 
нуд на ва тыя ды па трэб ныя спра вы. Энер гіі та бе 
ста не, ха ця не ка то рыя твае дзе ян ні бу дуць бла-
ка вац ца. Адаз вуц ца да лё кія сва я кі. Шэф аш чад-
ны ў хваль бе, але прык мя чае твае ста ран ні. Але 
з 14.04. мо жаш не пат рэб на на ра біц ца аж да 
сто мы. 14.04. сі ту а цыя мо жа ця бе пе ра рас ці.
(24.09. — 23.10.) 9-10.04. не ду май, што твае 
пра ціў ні кі сла быя. Най важ ней шыя спра вы пой-
дуць па-твой му. Маг чы мыя ці ка выя сюр п ры зы. 
Бу дзеш за ся ро джа ны і ўдач лі вы. Ша лі з дру гой 
дэ ка ды: за рэ зер вуй це час на лю боў ныя спат-
кан ні 9-11.04. Не слу хай пад шэп таў Юпі та ра, 
каб па ка зац ца за ўсю ца ну. Куп ляй тое, што пат-
рэб нае, а не каб па ка заць, што ку піць ты ў змо-
зе. Звяр ні ўва гу на тое, як ся дзіш ці хо дзіш — мо-
жа з-за та го ба ліць та бе спі на.
(24.10. — 22.11.) Шмат за ле жыць ад ця бе са мо-
га. Тры май нер вы на па вад ку. Бу дзеш здоль ны 
да эк ст рэ маль на га вы сіл ку. Вяс но выя вят ры мо-
гуць да ця бе пры ве яць но вае ка хан не! Пер шае 
ўра жан не, якое на кім сь ці ака жаш, мо жа мець 
вель мі фай ны пра цяг. Пры цяг нуць ця бе гра мад-
скія спра вы, мо жаш увай с ці ў ней кую гра ма ду, 
су пол ку. Для на ро джа ных у трэ цяй дэ ка дзе шы-
ку юц ца ці ка выя пра фе сій ныя пра па но вы. Не 
пра сту дзі ся, асаб лі ва 9-11.04.
(23.11. — 22.12.) Не па па дай у край нас ці. Удас-
ца штось ці змя ніць на леп шае, вы ра шыць шмат 
праб лем. Мо жаш знай с ці ста ры ліст, зды мак, вы-
пад ко ва су стрэц ца з кім сь ці, і нах лы нуць ус па мі-
ны. Не паў та рай бы лых схем! 15.04. нер во васць 
і рас се я насць мо гуць пры нес ці праб ле мы. Доб-
ры час для Страль цоў-ар ты стаў. Вы ходзь на сон-
ца, пі ва ду і зёл кі.
 (23.12. — 20.01.) 9-11.04. маг чы мыя кан ф лік ты. 
9-15.04. бу дзеш пры му ша ны пра вес ці час з не 
вель мі пры ем най для ця бе асо бай. А асо ба, 
аб якой ма рыш, мо жа ака зац ца не да ступ най. 
З 15.04. маг чы мыя ці ка выя за дан ні на пра цы, 
удзел у но вым пра ек це, што мо жа пры нес ці 
па вы шэн не. Пі ва ду і бе лую гар ба ту, доб ра вы-
сы пай ся.
(21.01. — 19.02.) Бу дзеш моц ны, пра ца ві ты, ве-
цер падзь ме ў твае вет ра зі. Энер гіч на афар м ляй 
свае спра вы. Хо ра ша ў па ры, маг чы мас ці і ў сін-
г лаў, але наў рад ці пой дзе ў іх у сур’ ёз ны бок. 
На пра цы сме ла ідзі ўпе рад, але доб ра пла нуй 
сі лы. 9-15.04. хтось ці мо жа па ка заць ця бе ў чор-
ным свят ле.
(20.02. — 21.03.) Бу дзеш вы ра шаць сам аб 
са бе. 9-15.04. не ўяў ляй са бе та го, ча го ня ма. 
Гай дан ка наст ро яў. Доб ры да ход і шан ца ван не 
ў фі нан сах. Па ла дзіш сваё жыц цё і раз б лы та еш 
скла да ныя па чуц цё выя сі ту а цыі. На го ды да трап-
най зме ны імі джу. З 15.04. бу дзеш мець до сыць 
вы лу чэн няў і кам п лі мен таў.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Ня даў на ў гім на стыч ным за ле Ком п лек су школ у На раў цы Гай наў ска га 
па ве та ад быў ся тур нір ва лей бо ла ўста ноў і прад п ры ем стваў На раў чан
скай гмі ны. Спа бор ні ча ла пяць спар тыў ных ка манд.

Пер шын ство за ва я ва ла ка ман да фі лі я ла прад пры ем ства «Про нар» 
у На раў цы ў скла дзе: Та маш Са віц кі, Та маш Ла маш ке віч, Вой цех Смак
ту но віч, Да нель Кар пюк і Вой цех Бол т рык; дру гое мес ца за ня ла ка ман да 
тар та ка ў Се мя ноў цы ў скла дзе: Ка міль Шы ма нюк, Та маш Ка лі ноў скі, 
Ан д рэй Дрозд, Та дэ вуш Ада мюк і Па вел Вал ка выц кі; трэ цяе мес ца — ка
ман да Над ляс ні цтва Броўск у Груш ках ка ля На раў кі ў скла дзе: Ан д рэй Ме
леш, Ан д рэй Іг на цюк, Ігар Бі рыц кі, Да від Пан коў скі, Ян Януш ке віч, Кшыш
таф Шу мар скі і Юлія Мель хёр, чац вёр тае мес ца — ка ман да Паг ран за ста
вы ў На раў цы ў скла дзе: Да від Ра дзі ва нюк, Па вел Які мюк, Марк Хма ра, 
Да нель Сма лін скі і Пётр Ані ске віч ды пя тае мес ца — ка ман да Ком п лек су 
школ у На раў цы ў скла дзе: Мі ра слаў Крас на поль скі, Алі на Аў рук, Юрый 
Ба роў скі, Ві я ле та Кру шэў ская і Аг неш ка Са ла вей.

Усе вы шэй з га да ныя ка ман ды ат ры ма лі па мят ныя дып ло мы і куб кі. Бы лі 
гэ та ўзна га ро ды вой та На раў чан скай гмі ны Мі ка лая Па віль ча.           (яц)

Тур нір ва лей бо ла ў на раў цы
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У па ле скай глы бін цы (80)

У
 Лю ба шоў зва бі ла мя не за на тоў ка 
да ва ен на га пісь мен ні ка і жур на
лі ста Ан то на Асэн доў ска га, які 
ў над та па пу ляр най і пе рак ла дзе

най на 19 моў кні зе „Po le sie”* так на пі саў 
пра га ра док над Ста хо дам:

 Князь Ян Ка раль Доль скі, вя лі кі мар-
ша лак лі тоў скі, у па саг за дач кой Ка ця-
ры най пе ра даў Мі ха лу Віш ня вец ка му 
ма ё масць Лю ба шо ва. Сён ня ад два ра 
за ста ла ся толь кі ім па зан т ная ўяз ная 
бра ма; у той жа час гас ця ва ла тут ін тэ-
лек ту аль ная элі та Рэ чы Пас па лі тай і най-
больш ас ве ча ныя гос ці-чу жа зем цы, якія 
за хап ля лі ся над та аду ка ва ны мі ла ке я мі 
і па ка ёў ка мі. 

З па доб най сі лай ва біў зды мак той жа 
бра мы, якую кра каў скі па да рож нік, ве ра
год на, сфа таг ра фа ваў у па чат ку трыц ца
тых га доў ХХ ста год дзя. Пры зы ва ла так
са ма асо ба Та дэ ву ша Кас цюш кі, які сто 
сем дзе сят пяць га доў пе рад Асэн доў скім 
пры е хаў у Лю ба шоў ву чыц ца ў ка ле гіі пі я
раў і пра вёў тут пяць га доў.

На Па лес сі ля вер х няй Пры пя ці над
та цяж ка па ба чыць пом нік ар хі тэк ту ры 
пер шай па ло вы ХХ ста год дзя, а ка лі ўжо 
нат к неш ся на ста рэй шы бу ды нак — дык 
гэ та цуд. Быц цам усю ма тэ ры яль ную 
гі сто рыю праг лы ну ла зман лі вае, смя рот
нае ба ло та, якое ту зем цы на зы ва юць 
дрыг лі. Я не раз ліч ва ла, што нат к ну ся 
на след Кас цюш кі. І сме хамжар там, каб 
не да зво ліць на чар го вую па ра зу, мае 
спа дзя ван ні аб ме жа ва лі ся да су стрэ чы 
з наш чад ка мі „над та аду ка ва ных ла ке яў 
і па ка ё вак”.

* * *
І са праў ды, гэ ты кан цэпт спра ца ваў 

па поў най пра гра ме. Я не па спе ла вы ка
ра скац ца з аў то бу са, як мя не ак ру жы лі 
над та аду ка ва ны так сі сты. Яны ве да лі 
ўсё лепш за мя не, тобок ку ды мне трэ ба 
па дац ца на іх ма шы не. Тойсёй на зы ваў 
зна ё мыя га ра ды: Лодзь, Зя лё на Гу ра, 
Люб лін, Вар ша ва.... 

Я без аг ляд кі па шы ба ва ла ў раск ры ты 
наў с цяж аў та вак зал да ін фар ма цый най 
да вед кі. На во кал бу ша ваў паў дзі кі ган
даль і пе ра мяш ча лі ся гур мы па са жы раў 
і па куп ні коў. З кож на га бо ку хтось ці тру
біў, пра ці скаў ся праз па ток абыяк за пар
ка ва ных ма шын. На пад мур ку ля кар ч мы 
вы седж ва лі ба буль кі ў хуст ках і тар га ва лі 
ка ву на мі, тва ра гом, чар ні ца мі і па даз ро
ны мі бэт ка мі. Свой ня хіт ры та вар па раск
лад ва лі про ста на дзі ра вым тра ту а ры. 
Сам аў та вак зал уяў ляў бля ша ны бу дан, 
для не паз на кі па ма ля ва ны фар бай. Ад 
над та вет лі вай ка сір шы, якая за пра сі ла 
мя не ў служ бо вае па мяш кан не, я да ве да
ла ся, што ў Лю ба шо ве ёсць ста ры парк 
з бра май. І гэ та зу сім не да лё ка. Уся го 
пят нац цаць хві лін мар шу. Жан чы на пра
па на ва ла па кі нуць у яе служ бо вым па кой
чы ку рук зак.

— Па ні ідзе, я пры піль ную! — ска за ла 
з поль ска.

Пер шы ад рэ зак да ро гі, які вёў у бок 
цэн т ра, мяс цо вы ар хі тэк тар шчыль на за
бу да ваў мі ні я цюр ны мі са лон чы ка мі з бля
хі. У ад ным я на бы ла га дзін нік за тры 
до ла ры і со неч ныя аку ляр кі за па доб ныя 
гра ша кі. На цэн т раль най плош чы, ней кія 
паў та ра кі ла мет ра ад аў та вак за ла, я нат
к ну ла ся на Ві та ля Ве рам чу ка. Пра цаў нік 
на цы я наль на га пры род на га пар ку на кі
ра ваў мя не ў бу ды нак ко ліш няй ка ле гіі 
пі я раў. У блі жэй шай бу ду чы ні з дум кай 
пра па ля каў, якія ўсё час цей пры яз джа
юць у Лю ба шоў, хо чуць у ёй на ла дзіць 
кра яз наў чы му зей у го нар Та дэ ву ша Кас
цюш кі.

— Толь кі з ча го па чаць? — раз губ ле
на за я віў Ві таль. — Да якой поль скай 
уста но вы звяр нуц ца за да па мо гай?

У глы бі ду шы мне ста ла крыў д на за па
ле шу коў. Па сло вах май го су бя сед ні ка 
я зра зу ме ла, што Кас цюш ка тут чу жы. 
Каб звес ці тэ му на зям лю, я рас па вя ла 
пра бе ла ру скую Ме ра чоў ш чы ну, дзе 
з да па мо гай аме ры кан цаў і па ля каў па 
гі ста рыч ным пла не ад ноў ле ны двор 
кі раў ні ка паў стан ня 1794 го да. Я, гос ця
чу жа зем ка, пра па на ва ла ад ра зу ехаць 
у аме ры кан скае па соль ства.

Ака за ла ся яш чэ, што Ві таль ве дае 

на шу Нар ву. На зі раў спа бор ні цтвы па 
кась бе тра вы ка сой у пойме Нар вы. Кон
курс у рам ках бе ла ру ска га ку пал ля ла
дзіў Ігар Лу ка шук і пра гэ та пі са ла на ша 
«Ні ва». Як не ці ка ва, ідэя з пад ляш ска га 
па над вор ка за ван д ра ва ла на Пры пяць 
і там пры жы ла ся. На Па лес сі та кія на ві
ны зна чаць больш чым зна чаць. Кась ба 
над Нар вай і Пры пяц цю па рад ні ла мя не 
з Ві та лём, які зза ка сі нер скай ідэі зда
ваў ся амаль сва я ком. Пас ля но гі за вя лі 
мя не ў за ву лак і я па ба чы ла сла ву тую 
бра му, тую ж са мую, якая пак лі ка ла мя не 
ў Лю ба шоў.

* * *
Ан тон Асэн доў скі, на жаль, не паз на

чыў пісь мо вай кры ні цы, дзе так пры го жа 
ад ма ля ва ная лю ба шоў ская прыс лу га. Не 
пе ра лі ча ныя ас ве ча ныя гос цічу жа зем цы 
ды прад стаў ні кі ін тэ лек ту аль най элі ты 
Рэ чы Пас па лі тай, а сам ка ла рыт ны за піс 
заб лы та ны ў ча се. Цяж ка ад на знач на 
ска заць, ці гэ ты цэ лы за ла ты пір ад бы
ваў ся ў ча сы кня зя Доль ска га, ці кня зя 
Віш ня вец ка га. Пра іх нель га ад на знач на 
ска заць: баць ка і зяць. Кня зёў спа лу ча лі 

пак ру ча стыя ся мей ныя су вя зі. Спа чат ку 
Мі хал быў пры ём ным сы нам кня зя Доль
ска га. У па лац вя лі ка га маг на та пат ра піў 
ра зам з ма ціўда вой Ан най Віш ня вец кай 
з Ха да роў скіх, апош няй жон кай Доль ска
га. Су жон ства, пра якое пі ша па да рож
нік, аран жа ва ла ў ат мас фе ры за сак рэ ча
нас ці ма ці ма ла лет ня га Мі ха ла. Ад ра зу 
пас ля смер ці Яна Ка ра ля ў 1695 го дзе 
яна зра бі ла ўсё, каб не вы пус ціць з рук 
ма ён так па му жу ды вы да ла за муж Ка
ця ры ну, дач ку Доль ска га з ра ней ша га 
шлю бу, за свай го сы на. Вя сел ле зла дзі
лі ў спе ху і сак рэ це ды зра зу ад п ра ві лі 
ма ла до га ў Па рыж, каб там пад ву чыў ся 
і наб раў пры стой ныя ма не ры. На той час 
ма ла да жо ну бы ло пят нац цаць га доў.

Шмат не ад наз нач ных зда га дак вык лі
ка юць поль скія кры ні цы пра па хо джан не 
Лю ба шо ва. Ме на ві та па ча так мяс ці ны 
пры піс ва юць асо бе Яна Ка ра ля Доль ска
га (16371695), які па бу да ваў драў ля ны 
па лац і ка ле гію пі я раў. Спа чат ку мес ца 
на зы ва ла ся Но вы Дольск, але яно не 
пры жы ло ся і ў на ступ ных ста год дзях, 
аж но па 1939 год, іс на ва ла як Лю бе шув. 
Ве ра год на, „над та аду ка ва ныя па ка ёў кі 

і ла кеі” слу жы лі ў па ла цы Яна Ка ра ля 
Доль ска га. У кня зя бы ла рэ пу та цыя ча ла
ве ка, які заў сё ды ка ры стаў ся прыз нан
нем і ла скай ка ра лёў. Цяж ка пе ра лі чыць 
усе яго зван ні і па са ды. У трыц цаць дзе
вяць га доў ён быў наз на ча ны вя лі кім пад
ча шым лі тоў скім, дзе вяць га доў паз ней 
ат рым лі вае зван не прыд вор на га мар шал
ка лі тоў ска га ды ў 1691 го дзе — вя лі ка га 
мар шал ка лі тоў ска га. У га ды швед ска
га па то пу ў чы не пал коў ні ка ка ман дуе 
сва ёй ха руг вай, б’ец ца пад Вар ша вай. 
Пры мае ўдзел у ва ен ных кам па ні ях 
поль скару скай вай ны 16541667 га доў, 
а ў 1669 го дзе ўспа ма гае элек цыю Мі ха
ла Ка ры бу та Віш ня вец ка га. Бя рэ ўдзел 
у Хо цім скай біт ве, а сойм уз на га родж вае 
яго пен сі яй „за муж насць і ад ва гу” ве лі
чы нёй у 20 ты сяч зло тых. Яш чэ боль шыя 
маг чы мас ці, прэ стыж і гро шы пры но сіць 
па ступ лен не ў пас лыдэ пу та ты, каб слу
жыць ра дай ка ра лю. Ве ра год на, у яго 
на ва доль скім па ла цы, ча ста гас цюе сам 
ка роль Мі хал Ка ры бут Віш ня вец кі. На 
са ло ны ба роч ным па то кам улі ва ец ца па
рыж ская мо да. Мод ны му жык аз даб ляе 
га ла ву па ры кам з доў гі мі, на пуд ра ны мі 
ло ка на мі. Ка роль яш чэ і па ліг лот, ве дае 
аж но сем за меж ных моў. Праў да, па лі
тыч ныя апа нен ты бяз лі тас на кпяць з Мі
ха ла Ка ры бу та Віш ня вец ка га. Прыш піль
ва юць яму яр лык дэн дзі, які ве дае сем 
моў, але ні на ад ной з іх не ўмее ска заць 
муд ра га сло ва. Князь Доль скі, аду ка ва
ны і бы ва лы ў Еў ро пе вы ха ва нец езу і таў, 
ба ро ніць ка ра ля. Ён не су праць па рад
ніц ца з ім праз жа ніць бу з уда вой Ан най 
Віш ня вец кай і стаць пры ём ным баць кам 
Мі ха лу Сер ва цыю, на яко га ра зам з ру
кой кня зёў ны Ка ця ры ны пя рой дзе Но вы 
Дольск. Той па сы нак і зяць у ад ной асо
бе, што пас ля вян цу з’яз джае ву чыц ца 
і да ра стаць у Па рыж, у жыц ці за ва юе не 
мен шую сла ву і ба гац це, як ай чым. Ён 
па бу дуе но вую рэ зі дэн цыю ў Лю ба шо ве, 
і ве ра год на, пас ля яго за ста нец ца ім па
зан т ная бра ма, якую тры ста га доў паз
ней сфа таг ра фуе кра каў скі прай дзіс вет 
Асэн доў скі.

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

* Fer dy nand An to ni Os sen dow ski, Po le sie, Poz-
nań 1934.
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