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Гайнаўскія спевы3

Юры Кітурка з замка4

Мар га ры та Дміт рук 
за пра сі ла ў Бе ла сток на та-
ям ні чы па каз сва іх хат ніх 
скар баў, якія ас на ва лі яе 
твор чы дух. І за ёю тыя рэ-
чы і «мес цы ідуць ту ды, ку-
ды б яна не іш ла».

ма стац кіх пра ек таў Мар га ры ты Дміт рук. 
Га лоў ным эле мен там вы ста вы з’яў ля ец ца 
ўста ноў ка чар ця жоў вя лі ка га фар ма ту, 
для якіх ад п раў ной кроп кай з’яў ля ец ца 
ма стац кая кні га пад та кім жа за га лоў кам, 
зроб ле ная ма стач кай у тэх ні цы ма люн ку 
і лі таг ра фіі. Гэ та аў та бі яг ра фіч ны апо вед 
пра свет дзя цін ства з пе ра ло му 70-х і 80-х 
га доў мі ну ла га ста год дзя. Кні га з’яў ля ец ца 
свай го ро ду сшыт кам з ма люн ка мі, дзён ні-
кам, які змяш чае вы я вы, аса бі стыя ўспа мі-
ны, мес цы, лю дзей, рэ чы, ат мас фе ру эпо хі 
— усё па ка за нае ў ты по вым сты лі ма стач кі. 
Вяр тан не ў дзя цін ства мае пад вой нае вы мя-
рэн не: пер шае да ты чыць ві зу аль най мо вы, 

а дру гое — па мя ці. У ві зу аль ным вы мя рэн ні 
гэ та спро ба вяр нуц ца да све жас ці, на віз ны 
і крэ а тыў нас ці паг ля ду, да дзі ця чай ра дас ці 
і эк с п рэ сіі, ска ро ча нас ці воб ра зу і зна ка, 
ін ту і тыў на га і эма цый на га ўздзе ян ня. У па-
мя ці — шма туз роў не вае ўза е ма дзе ян не 
ін ды ві ду аль най і ка лек тыў най па мя ці, за ці-
ран ня пра цэ саў па мя ці, раз мы ван ня ме жаў, 
зблы тан не ма ты ваў, ас ноў і зна чэн ня. Аў та-
бі яг ра фіч ны апо вед з’яў ля ец ца мна газ нач-
ным, ге не ры ру ю чы шмат мер ныя спа сыл кі, 
якія ад но сяц ца да ры ту а лаў паў ся дзён на га 
жыц ця.

З вы ста вы М. Дміт рук у На цы я наль ным 
цэн т ры РБ «Мал поў нік ды ін шыя гі сто рыі», 
кра са вік — май 2017 г.): «Мал поў нік» 

(«Mał pi gaj») — гі сто рыя на 40 ста рон ках, 
лі таг ра фіі 29x20 см. «На тат кі-ко мікс аб што-
дзён нас ці. Та га час най. Гэ та кні га пра дзя-
цін ства і ста лен не. Пра ад но сі ны. Пра сяб-
роў ства. Пра лю боў у сям’і і да бліз кіх. Пра 
ма лое мя стэч ка. Пра аб сур ды. Пра жыц цё 
ў за вяр шаль ны пе ры яд ПНР — Поль скай 
На род най Рэс пуб лі кі ды пра смерць, упі са-
ную ў жыц цё», — так пра свае пра цы га во-
рыць са ма аў тар ка. «Па чуц ці, вык лі ка ныя 
яе хва ля ван ня мі, зра зу ме лыя і зна ё мыя 
кож на му з нас. Та му што гэ тыя лі таг ра фіі 
і аў тар скія тка ні ны цёп ла і про ста апа вя да-
юць пра са мыя звы чай ныя і най больш важ-
ныя мо ман ты люд ско га жыц ця, на поў не ныя 

свят лом і ра дас цю на ват у скла да ны час, 
у хві лі ны не пап раў на га го ра. Быц цам про-
стыя на пер шы по гляд сю жэ ты і кам па зі цыі, 
скі ра ва ныя да кож на га з нас, даз ва ля ю чы 
вы ка ры стаць маг чы масць ад ка заць на най-
важ ней шыя глы бін ныя пы тан ні эк зі стэн цыі 
ча ла ве ка, як спо са бу яго на га быц ця (Іры на 
Ка ло мен ская).

Ан джэй Стру мі ла пра твор часць Мар га-
ры ты Дміт рук:

«Пра па но ву на пі саць тэкст на тэ му 
твор час ці Мар га ры ты Дміт рук я пры няў з ус-
ве дам лен нем та го, што мне трэ ба бу дзе 
па шу каць ад каз на конт яе мес ца між ін шых 
твор цаў. З лёг кас цю яе мож на бы ло б ад-
нес ці да вя лі кай, важ най і ўра чы стай сям’і 

роз на га кштал ту пры мі ты ві стаў — твор цаў 
га лу бі на га сэр ца, як на зваў іх ка лек цы я-
нер Віль гельм Удэ пад час ад к рыц ця для іх 
у 1928 го дзе па рыж скіх са ло наў ды за бес-
пя чэн ня мес ца ў му зей ных фон дах.

Мя жа на іў нас ці і пра фе сі я на ліз му шмат-
ра зо ва пе рак роч ва ец ца абод ву ма ба ка мі, 
што ча ста пры но сіць істот ныя ра шэн ні. 
Мяр кую, у вы пад ку М. Дміт рук мы ма ем 
з’я ву твор чай адап та цыі ма не ры пры мі ты-
ві стаў да па трэб спе ла га ін ст ру мен та рыю 
гра фі ка з вы шэй шай ака дэ міч най аду ка цы-
яй. Гэ та вя лі кая ўда ча твор цы — за ха ваць 
шчы расць, све жасць, дзі ця чую фан та зію, 
на ту раль на, па-свой му вы ка ры стаць па э ты-
ку, не аб ця жа ра ную рас ча ра ван нем і ма не-
ра мі. (...) Сак рат Яно віч ска заў пра ін ст ру-
мен та рый срод каў М. Дміт рук, што іх менш 
чым не аб ход на. Гэ та муд рая і пры го жая 
рэ цэн зія. Пат рэб ная эле мен тар ная, але 
стры ма ная эк с п рэ сія, зра зу ме лы ка му ні кат 
пра бліз кія ча ла ве ку спра вы, што спа да-
рож ні ча юць ма ста цтву аў тар кі. Яна ста ра ец-
ца ад люст ра ваць не па вер х ню, знеш нюю 
аба лон ку рэ чаў, а іх істо ту.

Мар га ры та Дміт рук уз гад вае, што ка лісь-
ці яна вя за ла сві та ры па па мя ці. Паз ней, 
вы ка ры стоў ва ю чы ніт кі са ста ро га тры ка та-
жу з роз най воп рат кі (рас пу скаў ся цёт чын 
сві та рок ці ма мі на спад ні ца), яна ра бі ла ўні-
с ві та ры і ўніт ка ні ны ды ад ра джа ла ў іх энер-
гію ко ліш ніх ка ры сталь ні каў. Вы стаў ле ныя 
ў га ле рэі тка ні ны, што на гад ва юць фі гу ры, 
за ся ля лі пра сто ру і вя лі ды я лог з на вед-
валь ні ка мі, ні ве ля ва лі ме жы па між це лам 
і адзе жай, уза ем на пра ні ка ю чы. «Я заў ва-
жы ла, што мне трэ ба зай мац ца ад на ча со ва 
не каль кі мі ме ды я мі. То-бок бы ва юць мо-
ман ты, ка лі я му шу больш ча су пры свя ціць 
жы ва пі су, бо та ды ёсць шанц, што, мо жа, 
я штось ці ад к рыю (для ся бе) і ах вот ней 
вяр ну ся да гра фі кі ці да шыц ця. Зда ра ец ца 
і на ад ва рот”, — гэ тае аў тар скае вы каз ван-
не — свед чан не хва ля ван ня ды твор ча га 
па тэн цы я лу ма стач кі. Са ты рыч ны ма лю нак 
і ко мікс вы ка ры стоў ва юць па доб ны ін ст ру-
мен та рый, але ў пра цах М. Дміт рук ня ма 
мес ца для кпі наў, іро ніі і злас лі вас ці. У іх 
да мі нуе смех і ра зу мен не лё су бліж ня га 
ды су се дзяў. У яе ма ста цтве мет ра по лія су-
стра ка ец ца з вё скай, су час насць — з уча-
раш нім днём, агуль нае — з аса бі стым. Ма-
стач ка ве рыць у фан та зію гле да ча, па кі дае 
по ле для яго ўлас ных роз ду маў».

У но вай вы ста ве М. Дміт рук «Przep ra sza-
my re ma nent» у Га ле рэі Слян дзін скіх ёсць 
як раз тое мес ца на ўя ву. Вы стаў ка ар га ні за-
ва ная там мае ха рак тар si te-spe ci fic, ство ра-
ная з дум кай пра дзе ян не ў пэў ным мес цы. 
Гэ ты ўні каль ны ка лаж, які скла да ец ца 
з тка нін, ры сун каў, гра фік і прад ме таў паў-
ся дзён на га ка ры стан ня. Гэ та апо вед пра 
мес ца і аса бі стыя раз ва жан ні аб улас най 
твор час ці ма стач кі. Аў тар ку эк с па зі цыі нат х-
ні ла так са ма тое, што пра сто ра, у якой у ця-
пе раш ні час раз мяш ча ец ца га ле рэя, ра ней 
на ле жа ла да кра мы вя до ма га поль ска га 
брэн да «Te li me na», пра па ноў ва ю ча га шы-
коў ную жа но чую воп рат ку. Вы ста ву мож на 
па гля дзець... праз ак но, у лю бы час.

— Ад к ры ваю тут свае ста рыя сшыт кі-на-
тат ні кі, раск ры ваю ся бе, свае аса цы я цыі 
і вя зі. Вяр та ю ся ў бы лое і ка ра ні свай го 
ба чан ня. А пас ля трэ ба сю ды прый с ці, па-
гля дзець, пры мер ка ваць да мес ца, лю дзей, 
«рэ ма нен ту» ў сва ім све це, у сва ёй шуф ля-
дзе, ка мо дзе, а мо жа і ў сва ёй га ла ве, — ка-
жа М. Дміт рук. — На май стар-кла сах 20 
мая бу дзем пра ца ваць ра зам, пра вет рым 
свае ад но сі ны, крэ а тыў на вер нем ся ў сваё 
све жае юна цтва.

Тэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

Хат нія скар бы
Мар га ры ты

Мар га ры та Дміт рук на ра дзі ла ся ў 1974 
го дзе ў го ра дзе Бельск-Пад ляш скі (яна вы-
пуск ні ка Бель ска га бел лі цэя). Зай ма ец ца 
гра фі кай, жы ва пі сам, уні каль най тка ні най, 
ды зай нам адзен ня, сцэ ніч ным афар м-
лен нем, ілюст ра цы яй. У 1993 г. па ча ла 
ву чо бу на фа куль тэ це гра фі кі Ака дэ міі 
ма ста цтваў у Мін ску. З 1995 го да пра цуе 
ў эк с пе ры мен таль най май стэр ні, ве дзе-
най у Мін ску Дзміт ры ем Ма лат ко вым. 
У 1995-1999 га дах пра цяг ва ла ву чо бу на 
фа куль тэ це гра фі кі вар шаў скай Ака дэ міі 
ма ста цтва. Ат ры ма ла дып лом з ад зна кай 
у 1999 г. у праф. Ула дзіс ла ва Ві нец ка га, 
жы ва піс ны анекс рэ а лі за ва ла ў май стэр ні 
праф. Ада ма Сты кі. З 2002 го да пра цуе на 
ка фед ры гра вю ры гра фіч на га фа куль тэ та 
Вар шаў скай ака дэ міі ма ста цтваў.

Твор часць Мар га ры ты Дміт рук вы ра стае 
з моц на га ўка ра нен ня ў мяс цо вую куль ту ру 
і звы чаю род на га Пад ляш ша і Бе ла сточ-
чы ны, поль ска-бе ла ру ска га па меж жа, 
з род нас ці і ра дзін нас ці. Гэ та ты чыц ца як 
тэ ма тыч ных ас ноў яе прац, так і іх фор мы. 
Ма стач ка прыз на ец ца: Бе ла стоц кі край 
вель мі мя не ін с пі руе, хва люе. Гэ та фун-
да мент, ас но ва, дэ та лі. Усё, што раб лю, 
вы ра стае з дос ве ду дзя цін ства, шчас лі ва га 
ма лен ства, цэ лай ка лек цыі ўспа мі наў, дро-
бя зей, дэ та лей, з уся го та го клі ма ту. І рас це 
вель мі свя до ма. Мы па він ны ве даць сваё 
мі ну лае, ка ра ні, тра ды цыі. Гэ та даз ва ляе 
зна хо дзіць каш тоў нас ці — уні вер саль ныя, 
зра зу ме лыя і ад чу валь ныя для ін шых лю-
дзей, аду ка ва ных і не а ду ка ва ных, у ха це 
і за мя жой. Гра фіч ныя гі сто рыі Дміт рук вы-
ні ка юць з пат рэ бы суп раць ста ян ня па мя ці, 
па ста ян на пад ма цоў ва най жы вым кан так-
там з род ным Пад ляш шам, пра ва слаў най 
аб рад нас цю, са знеш нім све там, га рад скім, 
по лі куль тур ным. «Ту тэй шыя» суст ра ка юц-
ца з там тэй шы мі, як на лі таг ра фі ях «Тры ло-
гія», «Па ні хі да», апа вя да юць так са ма пра 
ўлас ны эк зі стэн цы яль ны дос вед, па каз вае 
свае ад но сі ны да каш тоў нас цей і аб ша раў 
ас ноў ных у жыц ці ча ла ве ка, та кіх як ка хан-
не («Ка хан не»), хва ро ба («Сі ні»), пра мі нан-
не, ста расць і смерць («Ту тэй шыя»; «Па ні хі-
да»), ма ста цтва («Кам бі нат»).

Пра цы Дміт рук зна хо дзяц ца, між ін шым, 
у ка лек цыі На цы я наль на га му зея ў Вар-
ша ве, Га ле рэі су час на га сак раль на га 
ма ста цтва «Дом прач ак» у г. Кель цы, Дзяр-
жаў ным му зеі ў Бе ла сто ку, га ле рэі «Тэст» 
у Вар ша ве, і ў шмат лі кіх пры ват ных ка лек-
цы ях у кра і не і за мя жой.

Ма стач ка ча ста пе ра но сіць на свае гра-
фі кі фа та гра фіі з ся мей на га аль бо ма, ма-
люе ма кат кі, ма нід ла. Дзя ку ю чы гэ та му яе 
пра цы вель мі аса бі стыя, ся мей ныя, цёп лыя. 
Шмат мес ца прыс вя ці ла жыц цю сва іх ба-
буль і дзя ду ляў у вёс цы, па каз вае іх су поль-
нае жыц цё, якое пра цяг ва ла ся больш за 
60 га доў, па каз вае іх паў ся дзён нае жыц цё, 
пра цу ў гас па дар цы, пра мі нан не, хут ка цеч-
насць жыц ця, за ме ну яго но вы мі па ка лен-
ня мі, вы яў ляе свой ра да вод. Па ча так ча ла-
ве ча га жыц ця, яго роск віт, жыц цё па ся род 
звы чай ных паў ся дзён ных рэ чаў, ста расць, 
смерць — усё ўпі са на ў пры ро ду рэ чаў ча-
ла ве ча га жыц ця, яго сут насць і сэнс.

«Мал поў нік» («Mał pi gaj») — гэ та вы ста-
ва ў Мін ску, якая прэ зен туе адзін з апош ніх 
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Імідж Коля 

Сваімі вачыма

краіны

Дажыць 
Мі ну лыя вы ход ныя пра вёў я на па да-

рож жах аў то бус ным тран с пар там з Бе-
ла сто ка ў свае род ныя мяс ці ны і на зад 
аў то бу са мі ад ной з пры ват ных фір маў. Ад 
не каль кіх га доў, ез дзя чы ў бок Гай наў кі, 
на зі раю амаль поў ны эка на міч ны прой-
г рыш не так даў ня га ма на па лі ста, якім 
быў ПКС. Мо жа апош нія зме ны ў гэ тай 
фір ме даз во ляць ёй вы жыць, але кан ку-
рэн цыя на рын ку аў то бус ных пе ра во заў 
за раз та кая вя лі кая, што ўтры мац ца ў так 
дэп рэ сіў на-дэ маг ра фіч ным рэ гі ё не спра-
ва ня лёг кая. Ка лі ўлі чыць яш чэ тое, што 
ў спра ве гра мад ска га тран с пар ту мае 
быць урэш це ад ноў ле ны якас ны і хут кі 
чы гу нач ны мар ш рут Гай наў ка — Бельск-
Пад ляш скі — Бе ла сток і ад ра ман та ва ны 
Ся мя ты чы — Ча ром ха — Гай наў ка, то 
на рын ку пе ра воз чы каў ча ка юць нас не 
толь кі тур бу лен цыі, але і бан к ру цтвы. 
Ме на ві та зы хо дзя чы толь кі з эка на міч на-

га ба лан су вы бу доў ва юц ца між га род нія 
мар ш ру ты. Та му ў паў д нё ва-ўсход няй 
част цы Пад ляш ска га ва я вод ства бя гуць 
яны ге не раль на толь кі па дзвюх нап рам-
ках: Бе ла сток — Бельск-Пад ляш скі — Ся-
мя ты чы і Бе ла сток — Нар ва — Гай наў ка 
— Ча ром ха. Тое, што зна хо дзіц ца па-за 
вы шэй з га да ны мі мяс цо вас ця мі, у тран-
с пар т на-гра мад скім пла не з’яў ля ец ца 
ка му ні ка цый най ка таст ро фай. У ма ім вы-
пад ку, каб тра піць у род ную вё ску, трэ ба 
пад сем кі ла мет раў у адзін бок іс ці пеш шу 
з най блі жэй ша га пры пын ку ў Істо ку, што 
на гай наў ска-ча ром хаў скай ша шы. Ну, 
я яш чэ ў змо зе на ба лю чых сва іх два іх пе-
ра а до лець та кі ад рэ зак да ро гі, па коль кі 
эмо цыі род на га гняз да ста но вяц ца ру ха ві-
ком для та кіх ван д ро вак. А так ужо шмат 
га доў не толь кі да ма ёй ма лень кай вё скі, 
але і да дзя сят каў знач на боль шых, не да-
е хаць і не вяр нуц ца, ка лі ты не ўла даль нік 
ма шы ны, або ка лі сяб ры не па кі нуць ця бе 
ў тран с пар т най бя дзе.

Ме на ві та ў та кой сі ту а цыі вя лі кая 
і ад каз ная ро ля са маў ра даў усіх уз роў-
няў. Праз год са маў ра да выя вы ба ры 
і гэ та доб рая на го да для та го, каб зма-
га роў за на шы га ла сы і сваё шчас це 
за пы тац ца і пры му сіць за ду мац ца над 
рэ аль ны мі праб ле ма мі жы ха роў сва іх 
гмін, па ве таў, ва я вод ства. Ме на ві та Мар-
шал коў ская ўпра ва, бу ду чы ўлас ні кам 
ПКС, су поль на з па вя то вы мі і гмін ны мі 
ўла да мі па він на так са ма ўзяць пад сваю 
ўва гу і гэ тую ба ляч ку ўсход няй сця ны. 
Ду маю, так са ма, што сён няш ні ўрад, які 
дэк ла руе ажыў лен не на ша га рэ гі ё на, не 
па кі не па-за по лем свай го зро ку і гэ тую 
праб ле му. Яе на пэў на трэ ба вы ра шыць 
у суп ра цоў ні цтве з роз ны мі мі ні стэр ства-
мі. Але тое, што мож на за раз зра біць, 
гэ та так са ма вы ка ры стан не еў ра пей скіх 
фон даў на дзе ян ні ў ка рысць гра мад-
скай ін ф раст рук ту ры на дэ па пу лі за ва-
ных тэ ры то ры ях. Вель мі ўваж лі ва ад соч-
ваю ўсе ды ску сіі і пра па но вы на конт 

раз мер ка ван ня еў ра са юз ных срод каў 
з бо ку ця пе раш няй Уп ра вы Пад ляш ска-
га ва я вод ства і пра па но вы з на шых па-
ве таў і гмін. На жаль, не ба чу да лё ка бач-
най ідэі су пра цоў ні цтва, а на ват ды ску сіі 
ў гэ тай спра ве. І нель га скід ваць гэ та 
толь кі на аба вяз ко вы, эка на міч ны ра ху-
нак. Усю ды ў Еў ро пе спра вы пад трым кі 
гра мад ска га тран с пар ту ў ад ста лых 
рэ гі ё нах заў сё ды ма юць ха рак тар суб-
сі дый нас ці ў імя звы чай най фі ла со фіі 
дзяр жа вы, якая па він на за бяс печ ваць 
пат рэ бы ўсіх гра ма дзян. Інакш ма ем 
да чы нен не да ней кай не а ка ла ні яль най 
сі стэ мы, якая вя дзе да што раз боль шых 
дыс п ра пор цый па між па а соб ны мі рэ гі-
ё на мі і гру па мі гра мад ства. Та му ка лі 
ў су бо ту і ня дзе лю, се дзя чы на ла вач цы 
пе рад род най ха тай, пе рад ма і мі ва чы-
ма шмы га лі ма шы ны з вар шаў скі мі ну-
ма ра мі, я зра зу меў, што за ста ло ся нам 
толь кі на ўсё гэ та гля дзець на або чы не 
гі сто рыі і ча су.

Я аса бі ста, што ўжо гэ та не ма ла-
досць, заз наў у мі ну лую пят ні цу, ка лі вет-
лі вая дзяў чы на, са сту па ю чы мне ся дзя-
чае мес ца ў аў то бу се, ска за ла про ста: 
«Ся дай це і ад пач ні це, а я па стаю». Усё 
маё да сю леш няе джэн т ль мен ства на-
конт са сту пан ня мес ца ад ным сло вам пе-
ра сяк ло мя жу ві да воч най про стым во кам 
з’я вы стом ле нас ці і па ста рэн ня. Ну што 
ж, жыц цё бя жыць і раз’ яз джае нас сва ёй 
хут кас цю. За ста ец ца толь кі ла вач ка.

Яў ген ВА ПА

і даехаць 
  на лавачку

Лі кі мя не за ча роў ва юць. Мож на пра 
іх га ва рыць бя скон ца. На пры клад, пра 
та кі «нуль» на пі са на шмат тоў стых кніг. 
І гэ та не а ба вяз ко ва толь кі з га лі ны ма тэ-
ма ты кі. Лі кі склад ва юц ца ва ўні каль ныя 
кам бі на цыі. Іх след зна хо дзім у са мой 
Пры ро дзе. І звер ху ўніз, так бы мо віць. 
Ад не ба па квіт не ю чы сад. Ад выз на ча-
ных паў та раль ных лі каў вы лі ча ных аст ра-
но мам сям нац ца та га ста год дзя Ёга нам 
Кеп ле рам, злу ча ю чых пе ры яд аба роч ван-
ня пла нет ва кол Сон ца і іх ад лег лас ці ад 
яго, да коль кас ці пя лёст каў у квет ках. 
У вы пад ку кве так коль касць пя лёст каў 
квет кі пе рак лад ва ец ца ў адзін з лі каў ма-
тэ ма тыч най паслядоўнасці вы най дзе на й 
у 1200 г. Ле а нар дам Фі ба на чым: 3, 5, 8, 
21, 34, 55, 89 ... 144. Пры ро да, ад нак, 
бы ла пер шай. І так: лі леі ма юць па тры 
пя лёст кі, па пяць глаў ко мы (ка зяль цы), 
боль шасць дэль фі ні ум (ра гу лек) — во-
сем, па тры нац цаць ак са міт кі, аст ры — 
па двац цаць адзін, шмат мар га ры так па 
трыц цаць ча ты ры, пяць дзя сят пяць ці во-
сем дзе сят дзе вяць пя лёст каў... Лі кі з ра-
да Фі ба на чы мож на так са ма ўба чыць ва 
ўзо ры на сен ня сла неч ні ку, якія ла дзяц ца 
ў пра выя і ле выя спі ра лі. У боль шас ці 
вы пад каў, ад па вед на па 34 і 55 або 89 
і 144. Праў да, не ве ра год нае?!

Як ві даць са ска за на га вы шэй, пра 
коль касць, пра лі кі не маг чы ма пі саць 
без па ва гі і за хап лен ня, тым больш 
што заў ж ды мож на ад нес ці іх да жыц-
ця. Узяць хоць бы лік 4. Ён зу сім не 
ад роз ні ва ец ца ад на ва коль ных лі каў 
ці на ват да лей шых, як на пры клад 44. 
Ін шая спра ва, што апош ні, заб лы та ны 
ў Міц ке ві чаў апо вед, моц на вы яў ля ец ца 
ся род бя скон ца га ра ду лі каў. Та му што 
іс нуе бя скон ца шмат лі каў. Толь кі ўя ві це 
са бе са мы вя лі кі з іх... і да дай це да яго 
адзін. Заў сё ды зной дзец ца адзін боль-
шы, чым па пя рэд ні. Тэ а рэ тыч на, лі каў 
бя скон ца больш, чым усіх ата маў з якіх 
склад ва ец ца су свет, ук лю ча ю чы ата мы 
лю дзей, якія ка лі-не будзь жы лі, жы вуць 
і на ват, дай Бог, ка лі-не будзь ат ры ма-
ец ца ім жыць. Ці та кім чы нам лік ата маў 
у Су све це бя скон цы? Ка лі так, дык рад 

бя скон цых лі каў про ста ша кі руе. Мо жа 
гэ та аз на чаць, што на ват та ды, ка лі Су-
свет пе ра ста не іс на ваць, лі кі вы жы вуць. 
Пры нам сі, тэ а рэ тыч на. Ці гэ та аб сурд? 
Ну так, аб сурд. Як міц ке ві чаў скае «со-
рак ча ты ры». Ме та фі зіч ная двух сэн соў-
насць — пе сі мізм або на дзея — раск ры-
тая ў гэ тым лі ку па э там усё яш чэ ча кае 
сва ёй ад с ло ны. А мо жа ён ужо раск ры-
ты, і ўжо даў но.

Што ты чыц ца лі ку 4, не мае ён ні чо га 
агуль на га з Міц ке ві чам. У леп шым вы пад-
ку, з Лу ка шэн кам. Вось у сё лет нім спі се 
най больш уп лы во вых лю дзей у кра і не 
Бе ла русь бы ло аж ча ты рох Лу ка шэн каў. 
Што Аляк сандр, вя до ма, і вя до ма ча му ён 
пер шы ў гэ тым спі се. Што яго сын Вік тар 
(трэ ці ў спі се), да рад чык прэ зі дэн та па 
на цы я наль най бяс пе цы — гэ та не дзіў на. 
Гэ так жа, як Дзміт ры, які толь кі кі раў нік 
спар тыў на га клу ба, але 26 у спі се, та му 
што ў рэш це рэшт ён сын свай го баць кі. 
За стаў ся яш чэ трэ ці сын. Гэ ты два нац ца-
ці го дак у спі се са мых уп лы во вых лю дзей 
у кра і не зай мае не зас лу жа нае, та му што 
толь кі со рак пер шае мес ца. У да дат ку ўсту-
пае мес ца пят нац ца тай у спі се Свят ла не 
Алек сі е віч, лаў рэ ат цы Но бе леў скай прэ міі. 
Толь кі што Ко ля на ват з 41-га мес ца мо жа 
больш. Мо жа на ват па ста віць усю бе ла ру-
скую гас па дар ку з ног на га ла ву. А ка лі мо-
жа, дык і па ста віць. Ма лы Ко ля не на ві дзіць 
уста ваць за над та ра на, каб іс ці ў шко лу 
— яму лепш бы ло б пай с ці на 9-ю га дзі ну, 
аб чым ужо аб вяс ціў пуб ліч на яго ны та та. 
І, ка лі ла ска, гэ тым пы тан нем за няў ся ўжо 
бе ла ру скі мі ністр аду ка цыі, які не вык лю-
чае змен, пра па на ва ных хлоп цам. Праў-
да, бу дзе праб ле ма з мі льё на мі баць коў 
дзя цей школь на га ўзро сту, якіх пра цоў ны 
дзень звы чай на па чы на ец ца ў Бе ла ру сі 
ў 8-ю га дзі ну. Але гэ та іх праб ле ма. Боль-
шасць з іх бу дзе спаз няц ца на пра цу. Або 
кі раў ні кі бан каў, офі саў, выт вор чых прад п-
ры ем стваў па ўсёй тэ ры то рыі Бе ла ру сі пе-
ра ста вяць рэ жым пра цы на га дзі ну. Та му 
што Ко ля ў рэш це рэшт мае пра ва на тое, 
каб ха дзіць у шко лу, доб ра выс паў шы ся. 
На дзя вя тую.

 Мі ра слаў ГРЫ КА

Доў га тэр мі но вая рэ пу та цыя кра і ны 
зда бы ва ец ца дзе ся ці год дзя мі аль бо на ват 
ста год дзя мі. Для гэ та га трэ ба па спя хо ва 
раз ві ваць эка но мі ку, мець устой лі вую дэ-
мак ра тыч ную па лі тыч ную сі стэ му, не за леж-
ную су до вую ўла ду, за бяс печ ваць пра вы 
ча ла ве ка, ста ран на вы бу доў ваць дып ла-
ма тыч ныя да чы нен ні з ін шы мі дзяр жа ва мі. 
І шмат ча го ін ша га. Ка рот ка ча со вы ж імідж 
дзяр жа ве ства ра юць раз на стай ныя куль-
тур ныя ці спар то выя пра я вы. Бе ла русь 
прэ зен та ва ла ся апош ні ты дзень на двух 
фо ру мах: што га до вым чэм пі я на це све ту 
па ха кеі і так са ма што га до вым пе сен ным 
кон кур се Еў ра ба чан ня.

На па чат ку пра ха кей. Збор ная Бе ла-
ру сі з го ду ў год вы сту пае ў вы шэй шым 
ды ві зі ё не, але ані вод на га ра зу за апош нія 
дзе сяць год не здо ле ла здзей с ніць ней-
кага па да бен ства сен са цыі, так як гэ та 
бы ло на алім пі я дзе ў Солт-Лэйк-Сі ці, ка лі 
яна вый ш ла ў паў фі нал тур ні ру. Мя ня юц ца 
трэ не ры, мя ня юц ца гуль цы, а ком п лекс 
няў дач ні ка і лу зе ра за ста ец ца. Зрэш ты, ка-
лі ана лі за ваць глы бей і ка заць аб’ ек тыў на, 
мес цы з 10-га па 14-е ся род мац ней шых 
дру жын све ту — гэ та за ка на мер на на шы. 
Ма ла на бу да ваць лё да вых па ла цаў і кі даць 
гро шы на раз віц цё ад на го клу ба ў Кан ты-
нен таль най ха кей най лі зе. Пат рэб ная яш-
чэ раз ві тая ін ф раст рук ту ра, вы бу да ва ная 
пі ра мі да спор ту ад дзі ця ча га праз юнац кі 
і мо ла дзе вы да да рос ла га. А ха кей не та кі 
тан ны від спор ту, асаб лі ва ў ця пе раш няй 
эка на міч най сі ту а цыі. Але за мест ук ла дан-
няў у дзі ця чы спорт, што год пра во дзяц ца 
да ра жэз ныя ка ляд ныя шоў з удзе лам га-
лоў на га ха ке і ста дзяр жа вы, які дзе ля за да-
валь нен ня сва іх не рэ а лі за ва ных ам бі цый 
не шка дуе вы дат каў на пра па ган дыс ц кія 
ак цыі. А за гэ тыя, на ве цер вы кі ну тыя срод-
кі, мож на бы ло б, пры кла дам, істот на пад-
вы сіць за роб кі тым жа дзі ця чым трэ не рам. 
Мно гія лю дзі ра зу ме юць сі ту а цыю ва кол 
бе ла ру ска га ха кею і пра па ган ды, якая што-
год ло па ец ца як мыль ная бур бал ка. Дэк ла-
ру ец ца, што ні бы та амаль едзем па ме да лі 
— а ў вы ні ку ледзь за хоў ва ем пра пі ску 
ў вы шэй шым ды ві зі ё не. І ан ту раж та кі, што 
мно гія ўжо не хо чуць заў зець за ха кей ную 

збор ную — чу жая аля па ва тая сім во лі ка, 
швэ да ры гуль цоў з над пі са мі проз віш чаў 
ла цін кай па-ра сей ску, ка ме дый ная, ві да-
воч на ар га ні за ва ная ідэ о ла га мі і прап ла ча-
ная з дзяр жаў най кі шэ ні гру па пад трым кі, 
на пэў на з лі ку ця пе раш ніх кам са моль цаў. 
У Па ры жы, дзе пра хо дзіць чэм пі я нат, ся-
род заў зя та раў бе ла ру скай ка ман ды мо-
жна бы ло ўба чыць і не да рэч ныя для ха кею 
са ла мя ныя ка пе лю шы і на ват сцяг СССР, 
ты пу „ў ха кеі мы то жа ру скія, толь ка са 
зна кам дру го ва ка ча ства”. А ў вы ні ку як 
заў сё ды — пшык і чар го выя ма лан кі з бо-
ку Зеў са-дзяр жаў ца — маў ляў, зноў усё 
ка рэн ным чы нам пе ра бу ду ем. І як заў сё ды 
ві на ва тыя ўсе, ак ра мя га лоў на га ха ке і ста 
— кі раў ні ка ўсім спор там.

А вось удзел бе ла ру саў у Еў ра ба чан ні 
на гэ ты раз са праў ды па ра да ваў, хоць 
і па кі нуў пэў ны прыс мак не за да во ле нас ці 
вы ні ко вым 17-ым мес цам. Упер шы ню Бе ла-
русь бы ла прад стаў ле на пес няй на род най 
мо ве, што вык лі ка ла пры ліў заў зен ня ў мно-
гіх, на ват тых, хто ні ко лі гэ тага кон курсу ра-
ней не гля дзеў. Аса бі ста я не вя лі кі знаў ца, 
а тым больш не ама тар поп-му зы кі, але мне 
па да ец ца кам па зі цыя на ша га ду э та „Na vi-
band” бы ла ўзор най у сэн се ад па вед нас ці 
ра ней ша му фар ма ту Еў ра ба чан ня. Про ста 
тра ды цы я на лізм і ге тэ ра сек су аль насць 
за раз у Еў ро пе, як ка жуць су час най мо-
вай, не ў трэн дзе. А га ла са ван не, асаб лі ва 
вы бар так зва ных пра фе сій ных жу ры, заў-
сё ды над звы чай па лі ты за ва нае. Та му, пры-
кла дам, ка лі Азер бай джан ад даў Бе ла ру сі 
мак сі маль ныя 12 ба лаў, Ар ме нія не да ла ані-
вод на га пун к ту. Ха рак тэр на і „ўза ем насць” 
з Ук ра і най — ка лі жу ры на ша га паў д нё ва га 
су се да да ло бе ла ру сам мак сі мум, то афі-
цы ёз ні кі РБ ук ра ін цам — нуль. Мо жа гэ та 
дасць ра зу мен не не ка то рым ук ра ін цам пра 
сап раў д нае стаў лен не ўлад Бе ла ру сі да 
Ук ра і ны!? За тое бал гар скі спя вак, за яко га 
вы сту па ла Ра сея, прад ка заль на ат ры маў 
ад бе ла ру ска га жу ры 12 пун к таў. Са ма 
Ра сея з па лі тыч ных пры чын не вы сту па ла 
ў кон кур се ўво гу ле, але на рэ пу та цыю кон-
кур су ста ра ла ся ўплы ваць мак сі маль на, 
зра зу ме ла ў які бок. Але толь кі яш чэ больш 
ума ца ва ла свой не га тыў ны імідж. Бе ла ру-
ская ж пры сут насць на Еў ра ба чан ні бы ла 
па зі тыў най і ап ты мі стыч най.

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

павінен выспацца
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П
ад час ХХХVІ Між на род на га фе-
сты ва лю «Гай наў скія дні цар коў-
най му зы кі», які з 8 па 13 мая пра-
хо дзіў у Свя та-Тро іц кім са бо ры 

ў Гай наў цы, а яго кан цэр ты ад бы ва лі ся 
ў Вар ша ве, Бе ла сто ку і ін шых мяс цо вас-
цях Бе ла сточ чы ны, ба гац це цар коў най 
му зы кі па ка за ла 26 ха роў. У ду хоў ным 
наст роі і зай маль на цар коў ныя тво ры 
спя ва лі пры хад скія ха ры з Поль ш чы і за-
меж жа. На вы со кім ма стац кім уз роў ні прэ-
зен та ва лі скла да ныя для вы ка нан ня тво ры 
цар коў най му зы кі свец кія ха ры, у тым лі ку 
ака дэ міч ныя. На фе сты валь за яў кі па да ло 
пад 30 ха роў з Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якіх 
аж но 8 бы ло ква лі фі ка ва ных на гай наў скі 
фе сты валь. Зай маль на і па-ак цёр ску зап-
рэ зен та ва лі яны ці ка вы рэ пер ту ар. Асаб-
лі вую ўва гу зас лу жыў спеў у вы ка нан ні 
дзе так і мо ла дзі з пры хад скіх ха роў, якія 
пас ля па чы на юць спя ваць пад час ба га-
служ баў з да рос лы мі ха ры ста мі і ста но вяц-
ца іх пе ра ем ні ка мі. Уз на га ро ду гран-пры 

ў вы дат ным вы ка нан ні. Пад час фе сты ва-
лю бы лі ўру ча ны ўзна га ро ды імя кня зя Кан-
стан ці на Аст рож ска га, а ў інаў гу ра цый ным 
кан цэр це фе сты ва лю вы сту піў Ка мер ны 
хор «Бла га вест» з Ры гі, яко га ды ры жор 
Аляк сандр Бран даўс за стаў ся ў Гай наў цы 
і ўвай шоў у са стаў між на род на га жу ры 
фе сты ва лю. Сё ле та жу ры стар шы ня ваў 
пра фе сар Ула дзі мір Ва ла сюк. Фе сты-
валь ныя слу хан ні ха роў пра хо дзі лі тры 
дні. Фе сты валь ныя слу хан ні і кан цэр ты 
ў са бо ры вёў про та і е рэй Па вел Стэр лін гаў 
з Гай наў кі. Жу ры 13 мая ў ГДК аб вяс ці ла, 
што ўзна га ро ду гран-пры фе сты ва лю зда-
быў Муж чын скі хор «Met ro po li ta Jo seph 
Na nies cu» з Ясаў у Ру мы ніі, які ду хоў насць 
цар коў най му зы кі ўме ла спа лу чыў з ма ста-
цтвам, а так са ма ўме ла вы ка ры стаў моц 
муж чын скіх га ла соў, му зыч ную аду ка цыю 
і во пыт ха ры стаў.

— Мно га эмо цый бы ло ў нас пад час вы-
сту пу ў ва шым вель мі пры го жым са бо ры. 
Мы не ве да лі, як бу дзем ус п ры ня ты, спя ва-
ю чы для пуб лі кі, якая не ра зу мее на шай мо-
вы, але ака за ла ся, што пры ня лі нас цёп ла, 
— за я віў ды ры жор хо ру «Met ro po li ta Jo seph 
Na nies cu» Іо нут-Габ ры ель На ста са.

— Ка ля 30 ха роў з Бе ла ру сі па да лі за яў-
кі, каб вы сту піць на на шым фе сты ва лі і мы 
вы бра лі леп шыя ха ры. Наш це шыць, што 
ёсць мно га пры хад скіх ха роў, бо ідэя фе-
сты ва лю бы ла та кая, каб даць маг чы масць 
вы сту піць пры хад скім ха рам, — за я віў ды-
рэк тар фе сты ва лю ай цец Мі ха іл Не гя рэ віч.

З Рэс пуб лі кі Бе ла русь на фе сты валь 
пры бы ло 7 ха роў (не да е хаў хор Ня дзель-
най шко лы пры хо да св. Сі мя о на Слуп ні ка 
з Ка мян ца). Бе ла ру сы ўда ла спя ва лі цар коў-
ныя тво ры, вы сту па ю чы так са ма ў мно гіх га-
ра дах Поль ш чы. На га ла-кан цэрт фе сты ва-
лю, які пра хо дзіў у Свя та-Тро іц кім са бо ры 
ў Гай наў цы, пры бы лі дып ла ма ты Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь з ам ба са да рам РБ у Поль ш чы 
Аляк сан д рам Авяр’ я на вым. Ака за ла ся, што 
аж но ў трох фе сты валь ных ка тэ го ры ях 
пер шыя мес цы зда бы лі ха ры з Бе ла ру сі. 
Пер шае мес ца ў ка тэ го рыі га рад скіх пры-
хад скіх ха роў за няў Ар хі рэй скі хор са бо ра 
Свя то га Ду ха ў Мін ску, які ап ра ча ма літ вы 
зап рэ зен та ваў вя лі кае ма стац кае май стэр-
ства.

— Вы сту паць з кан цэр там у ва шым са бо-
ры гэ та шчас це, бо спеў сам раз будж ваў 
ду шу. Доб ра вы лу ча лі ся тут па а соб ныя га-
ла сы і та му нам тут вель мі лёг ка спя ва ла ся, 
— ска заў ды ры жор хо ру з Мін ска Ві та лій 
Са ба леў скі.

Хор Ма гі лёў скай дзяр жаў най шко лы 
ма ста цтва з Бе ла ру сі зра біў стаў ку на прэ-
зен та цыю раз на род ных цар коў ных тво раў, 
па ка заў май стэр ства пад час вы кон ван ня 
цар коў най му зы кі і ў вы ні ку за няў пер шае 
мес ца ў ка тэ го рыі дзі ця ча-ма ла дзёж ных 
ха роў.

— Мы спя ва лі цар коў ныя тво ры ў роз-
ных хра мах і на ват у са бо рах Маск вы 
і па-за Но ва дзя ві чым ма на сты ром у Маск ве 
не спат ка лі мы так доб рай аку сты кі, пат-
рэб най для цар коў на га спе ву, якая ёсць 
у са бо ры ў Гай наў цы. Спя ва ла ся нам тут 
вель мі лёг ка і доб ра. Ду хоў ная ат мас фе ра 
фе сты ва лю нас ачыш чае, — за я ві ла ды ры-
жор дзя во ча га хо ру з Ма гі лё ва Вік то рыя 
Га лю зо.

Хор ду ха вен ства Гро дзен скай епар хіі за-
няў пер шае мес ца ў ка тэ го рыі ін шых ха роў, 
спя ваў на вы со кім ма стац кім уз роў ні і перш 
за ўсё ад чу ва ла ся ма лі тоў насць спе ву ў вы-
ка нан ні ха ры стаў, якія што дзень слу жаць 
у роз ных цэр к вах Гро дзен ш чы ны.

— У на шым ха ры спя ва юць толь кі свя-
та ры і ды я ка ны, якія доб ра ве да юць ба га-
служ бы. Мы па він ны па ста ян на па вы шаць 
ма стац кі ўзро вень цар коў на га спе ву, які 
з’яў ля ец ца з’яд нан нем му зы кі і ма літ вы. 
Ёсць мно га ха роў, якія знай ш лі гэ тае з’яд-
нан не і праз му зы ку пат ра пяць раз бу дзіць 
слу ха ча, — га ва рыў ды я кан Дзі міт ры Ша пе-
леў, ды ры жор хо ру ду ха вен ства Гро дзен ш-
чы ны.

Па-ак цёр ску спя ва лі цар коў ныя тво ры 
і за ня лі дру гое мес ца ў ка тэ го рыі ін шых 
ха роў Поль скі ка лек тыў пес ні і тан ца «Хаб-
ры» з Грод на і ка лек тыў «Мно гая ле та» 
з Кі е ва (трэ цяе мес ца не бы ло прыз на ча-
на). Хор «Ад ра джэн не» з Го ме ля за ха піў 
пуб лі ку рэ пер ту а рам і ат ры маў вы лу чэн не 
ў ка тэ го рыі ін шых ха роў. Да стой на цар коў-
ныя тво ры пра спя ва лі так са ма ін шыя ха ры 
з Рэс пуб лі кі Бе ла русь — хор Кі ры ла-Мя-
фо дзі еў ска га пры хо да з Ваў ка вы ска і хор 
«Кла сік» з Мін ска. Пер шае мес ца ў ка тэ го-

 Хор ду ха вен ства Гро дзен скай епар хіі за няў пер шае мес ца ў ка тэ го рыі ін шых ха роў

Ду хоў насць і ма ста цтва 
рыі ака дэ міч ных ха роў за няў хор «Кан та бі-
ле» з го ра да Ка мен скае Днеп ра пят роў скай 
воб лас ці Ук ра і ны, які спя ваў на вы со кім 
ма стац кім уз роў ні. Лаў рэ а та дру го га мес ца 
не бы ло, а трэ цяе мес ца ат ры маў ка лек тыў 
«mu zy ka.cer kiew.pl», які так са ма па ка заў 
май стэр ства цар коў на га спе ву. Зай маль на 
спя ваў і дру гое мес ца ў ка тэ го рыі дзі ця-
ча-ма ла дзёж ных ха роў за няў Дзі ця чы хор 
Свя та-Тро іц ка га са бо ра ў Гай наў цы. Яго 
дзей нас цю ўда ла кі руе ды ры жор Юсты на 
Мар чук, якая саб ра ла ў ха ры ка ля пя ці дзе-
ся ці дзяў чат і хлоп цаў. Уда ла спя ва лі так са-
ма дзяў ча ты Дзі ця ча га хо ру «Шыш кін лес» 
пры хо да На ра джэн ня св. Іа а на Хрыс ці це ля 
ў Гай наў цы (апя кун Паў лі на Скеп ка), які 
за няў трэ цяе мес ца ў ка тэ го рыі дзі ця ча-ма-
ла дзёж ных вы ка наў цаў. У ка тэ го рыі пры-
хад скіх га рад скіх ха роў дру гое мес ца за няў 
ка лек тыў «Can tus De li cium» з Пы жыц, над 
якім пат ра нат тры мае мяс цо вая рым ска-
ка та ліц кая па ра фія. Да стой на і ма лі тоў на 
цар коў ны спеў зап рэ зен та ваў Ка фед раль-

фе сты ва лю зда быў Муж чын скі хор «Met-
ro po li ta Jo seph Na nies cu» з го ра да Ясы 
ў Ру мы ніі, які ду хоў насць цар коў най му-
зы кі ўме ла спа лу чыў з ма ста цтвам. Аж но 
ў трох, на пяць фе сты валь ных ка тэ го рый, 
пер шыя мес цы зда бы лі ха ры з Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, у ад ной ка тэ го рыі пе ра мог хор 
з Ук ра і ны, а з лі ку вя ско вых пры хад скіх ха-
роў не бы ло прыз на ча на пер шае мес ца.

Мно га знат ных гас цей уда сто і ла інаў-
гу ра цый ны кан цэрт ХХХVІ Між на род на га 
фе сты ва лю «Гай наў скія дні цар коў най му-
зы кі», які ла дзяць Гра мад скі ар га ні за цый ны 
ка мі тэт, Аб’ яд нан не «Лю бі це лі цар коў най 
му зы кі» і Гай наў скі дом куль ту ры. Ма літ вы, 
з якіх у Свя та-Тро іц кім са бо ры па чаў ся фе-
сты валь, уз на ча ліў міт ра па літ вар шаў скі 
і ўсяе Поль ш чы Са ва. Га на ро вы пат ра нат 
над фе сты ва лем тры маў прэ зі дэнт РП Ан-
джэй Ду да.

— У цар коў ным спе ве асаб лі вая вар-
тасць, ка лі вы кон ва ец ца ён у хра ме. Цар-
коў ны спеў, гэ та на ша ду хо вая куль ту ра, 
якая за хап ляе мно гіх на пра ця гу гі сто рыі 
на шай Цар к вы. Да цэнь вай ма гэ тае ба гац-
це і пе ра да вай ма яго но вым па ка лен ням, 
— ска заў пад час ад к рыц ця фе сты ва лю міт-
ра па літ Са ва.

— Цар коў ная му зы ка ўвя дзе нас у свет 
мі сты кі і ду хо вас ці. Праз цар коў ны спеў мы 
заў ва жым ба га тыя тра ды цыі Пра ва слаў най 
цар к вы. Ёсць ён ма літ вай Цар к вы, сак раль-
ным ма ста цтвам і кра нае ду шу кож на га 
ча ла ве ка, — за я віў міт ра фор ны про та і е рэй 
Мі ха іл Не гя рэ віч, ды рэк тар Між на род на га 
фе сты ва лю «Гай наў скія дні цар коў най му-
зы кі» і за ад но на ста я цель Свя та-Тро іц ка га 
са бо ра ў Гай наў цы.

Ай цец Мі ха іл Не гя рэ віч пры ві таў гас цей 
фе сты ва лю, ся род якіх бы лі, між ін шым, 
ар ды на рый Дра гі чын скай ды я цэ зіі епі скап 
Та дэ вуш Пі кус, пад ляш скі ва я во да Баг дан 
Паш коў скі, ды рэк тар Дэ пар та мен та куль-
ту ры і на цы я наль най спад чы ны Мар шал-
коў скай уп ра вы ў Бе ла сто ку Ана толь Вап, 
гай наў скі ста ра ста Мі ра слаў Ра ма нюк, гай-
наў скі бур га містр Ежы Сі рак, ва я вод скія, 
па вя то выя і гмін ныя рад ныя, прад стаў ні кі 
куль тур ных уста ноў. Ад нак ас ноў ную пуб-
лі ку скла лі гай на вя не і пры ез джыя лю дзі, 
ах вот ныя па слу хаць цар коў ную му зы ку 

ны хор Свя та-Тро іц ка га са бо ра ў Гай наў-
цы, якім кі руе іе рэй Па вел Кор шак, і за няў 
трэ цяе мес ца ся род пры хад скіх га рад скіх 
ха роў, ра зам з ся мей ным хо рам пры ма на-
стыр ска га пры хо да Муж чын ска га ма на сты-
ра ў Суп рас лі. Уда ла кі руе ім Мі рас ла ва 
Ці ха нюк, якая пад час фе сты ва лю ат ры ма-
ла вы лу чэн не ся род ды ры жо раў. Хор, які 
са стаў ля юць дзяў ча ты і ма ла дыя жан чы ны 
Ваз ня сен ска га пры хо да ў Арэш ка ве ў ма лі-
тоў ным наст роі ўда ла па ка заў свае ўме лас-
ці пе рад гай наў скай пуб лі кай і за няў дру гое 
мес ца ся род пры хад скіх вя ско вых ха роў. 
У гэ тай ка тэ го рыі не бы ло прыз на ча на пер-
шае мес ца, а трэ цяе мес ца ат ры маў хор 
Ус пен скай цар к вы ў Заб лу да ве. У ма лі тоў-
ным наст роі і зай маль на цар коў ныя тво ры 
зап рэ зен та ва лі ін шыя пры хад скія вы ка наў-
цы — ка фед раль ны хор пры хо да свя то га 
Аляк сан д ра Неў ска га ў Ло дзі, хор пры хо да 
свя то га Аляк сан д ра Неў ска га ў Са кол цы, 
а хор Ус пен скай цар к вы ў Бель ску-Пад-
ляш скім і ка лек тыў «Васк лік на вен не» з Гай-
наў кі ат ры ма лі вы лу чэн ні ў ка тэ го рыі па ра-
фі яль ных ха роў. На ста я цель са коль скай 
па ра фіі міт ра фор ны про та і е рэй Ула дзі мір 
Мі ся юк пах ва ліў сва іх ха ры стаў за ўда лы 
вы ступ і ска заў, што цар коў ныя тво ры, якія 
гу чаць пад час фе сты ва лю, гэ та ма літ ва 
і ма ста цтва. У па чат ку фе сты ва лю ў Гай-
наў скім до ме куль ту ры бы ла ад чы не на вы-
ста ва жы ва пі су Мі рас ла ва Здрай коў ска га 
«Бы лі, ёсць, бу дзем...», а ў ніж ніх цэр к вах 
і пры хад скім па мяш кан ні Свя та-Тро іц ка га 
са бо ра ў Гай наў цы ўдзель ні кі фе сты ва лю 
маг лі па гля дзець фо та вы ста вы «Ай цец 
Ан то ній Дзе вя тоў скі ў со тую га да ві ну на-
ра джэн ня», «Пад ляш ша ў аб’ ек ты ве» і на 
эк с па зі цыю ма стац кіх прац дзе так і мо ла-
дзі «Мая пры хад ская цар к ва». У Ася род ку 
ляс ной аду ка цыі «Яге лон скае» ка ля Бе ла-
ве жы ўда ла прай шоў пле нэр ны кан цэрт 
фаль к лор ных пе сень і ін шых на род ных 
тво раў «Фаль к лор ная бя се да» ў вы ка нан-
ні ўдзель ні каў фе сты ва лю. Га ла-кан цэр ты 
фе сты ва лю ад бы лі ся 13 мая ў Свя та-Тро-
іц кім са бо ры ў Гай наў цы і Са фій скай цар к-
ве ў Бе ла сто ку, пад час якіх цар коў ную му-
зы ку зай маль на зап рэ зен та ва лі лаў рэ а ты 
фе сты ва лю.

Тэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Пер шае мес ца ў ка тэ го рыі га рад скіх пры хад скіх ха роў за няў Ар хі рэй скі хор са бо ра 
Свя то га Ду ха ў Мін ску

 Хор Ма гі лёў скай дзяр жаў най шко лы ма ста цтва за няў пер шае мес ца 
ў ка тэ го рыі дзі ця ча-ма ла дзёж ных ха роў
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На пя тых ужо Дуб роў скіх су стрэ чах 
з бе ла ру скай куль ту рай бы ло над звы чай 
цёп ла і ўтуль на, быц цам у сва ёй ха це. 
Гэ та бе зу моў на за слу га ар га ні за та раў: 
ды рэк цыі там тэй ша га До ма куль ту ры, 
ва лан цёр кі за ка ха най у род ную пес ню 
спа да ры ні Ра ду хі і яе сяб роў — пры хіль-
ні каў ідэі. Да іх лі ку сме ла мож на пры лі-
чыць дуб ра вян ку, на стаў ні цу па чат ко вай 
шко лы ў Но вым Два ры Іа лан ту Гэць ман. 
Яна здаў на ад да дзе на бе ла ру скай спра-
ве. Дзя ку ю чы яе на ма ган ням, у рэ пер ту а-
ры ка лек ты ву дуб роў скіх на стаў ніц «Ад-
Рэм» па яў ля ец ца што раз больш пе сень 
на бе ла ру скай мо ве. Гэ та яна за пра сі ла 
да ўдзе лу ў сё лет нім вы пу ску су стрэч дзі-
ця чы ка лек тыў «За ран ка» з Кры нак. Іа-
лан та з’яў ля ец ца так са ма шмат га до вым 
чле нам БГКТ і ма ёй сва яч кай.

Цёп лыя су стрэ чы 

ў Дуб ро ве

Спа да ры ня Галіна Ра ду ха пры ві та-
ла нас на па ро зе кі на тэ ат ра «Ло тас», 
у якім ад бы ло ся зга да нае ме ра пры ем-
ства. Яна вель мі ўзра да ва ла ся, што на 
Са коль ш чы не мож на су стрэць дзя цей, 
якія спя ва юць па-бе ла ру ску. Яш чэ да 
вы ступ лен ня, не ве да ю чы на ша га вы ка-
наў ча га ўзроў ню, за пра сі ла да ўдзе лу 
ў чар го вых вы пу сках Дуб роў скіх су стрэч 
з бе ла ру скай куль ту рай. Неў за ба ве з’я ві-
ла ся і цё ця Ёля не менш рас х ва ля ва ная 
ад шчас ця, па ба чыў шы нас. Са праў ды, 
нез вы чай ны пры ём, да яко га мы, крын-
скія лю дзі, про ста не звык лі. Ад чу ва ла ся 
пад трым ка пуб лі кі ў час цэ ла га на ша га 
вы ступ лен ня, а пас ля лю дзі так дзя ка ва-
лі на шым дзет кам, так це шы лі ся.

Але ж не толь кі Крын кі вы сту пі лі на гэ-
тай сцэ не. Ад са ма га па чат ку з суст рэ ча-
мі звя за ны дзет кі з бе ла стоц кай АБ-БЫ. 
Пры вез лі з са бой ба га тую пра гра му пе-
сень і тан цаў. Слу ха чам асаб лі ва спа да-
баў ся соль ны спеў пя цік лас ні цы Ма рыі 
Пя кар скай. Та ле на ві тая спя вач ка ска за-
ла мне, што ма рыць стаць ве тэ ры на рам. 
Му зы кай зай ма ец ца і бу дзе зай мац ца 
толь кі з чы стай пры ем нас ці.

Вель мі ці ка ва зап рэ зен та ва лі ся на стаў-
ні цы з ка лек ты ву «Ад-Рэм». Пад рых та ва-
лі яны гу стоў ную бе ла ру скую эст рад ную 
пра гра му на ча ле з пес ня мі пе ра мож цы 
Еў ра ба чан ня Аляк сан д ра Ры ба ка. Усё гэ-
та пад фа наг ра му і жы вую скрып ку.

— Ну і па мы лі ла ся, — жа ліц ца мне пас-
ля вы ступ лен ня скры пач ка.

— Ні чо га страш на га, я на сва ім акар-
дэ о не так са ма, — ста ра ю ся су це шыць 
су раз моніцу. — Гэ та ж звы чай на, што пе-
рад пуб лі кай ча ла век ад хва ля ван ня па мы-
ля ец ца, ха ця б вы ву чыў ся як най лепш.

Апош нім вы сту піў ка лек тыў «Пра-
грэс» з Гай наў кі з пра гра май «ды ска-по-
ла» па-бе ла ру ску.

Та кая му зы ка псуе дзі ця чы му зыч ны 
густ, та му ад п ра ві лі ся мы да ха ты, не да ча-
каў шы ся пра ек цыі фраг мен таў куль та ва-
га філь ма Пят ра Ба роў ска га «Ка нец пес-
ні». Жаль, та му што ён мне вель мі бліз кі. 
Спя вае там мой па кой ны дзядзь ка Яў ген 
Ча бан. Пом ню доў гія, бяс сон ныя но чы на 
ка лё ніі ў Аст раў ку, пры лож ку са лод ка 
спя ча га ма лод ша га бра та Пець кі. Ма ці 
ву чы ла ся та ды на ўні вер сі тэ це ў да лё кай 
Вар ша ве, а баць ка ва ла чыў ся па вё сках 
з Ба роў скім, за піс ва ю чы зга да ны фільм.

А мо жа ўсё-та кі гэ та яш чэ не ка нец 
пес ні.

Тэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Ур шу ля Шуб з да: — Спра ва Ста-
ро га зам ка вык лі кае шмат 
су пя рэч нас цей — ёсць пра ект 
ра мон ту, ад нак не ка то рыя гі-
сто ры кі не па га джа юц ца на 
та кі вы гляд зам ка. Той, у сваю 
чар гу, апош нім ра зам быў ра-
ман та ва ны, ка лі не па мы ля ю-
ся, пас ля Дру гой су свет най 
вай ны...

Ды рэк тар ГДГАМ Юры Кі тур ка: 
— Ста ры за мак не быў ра ман та ва ны га доў 
во сем дзе сят. У са вец кі час бы лі роб ле ны 
ней кія ра бо ты — цэн т раль нае ацяп лен не, 
пра цяг ну лі ас вят лен не, але да леп ша га 
ста ну яго пры вя лі ра сій скія вай скоў цы 
пе рад Пер шай су свет най вай ною. Мож на 
ска заць, што за мак увесь час ра ман ту ец-
ца. Ка лі браць яго гі сто рыю, са мыя пер шыя 
ста год дзі — гэ та дзя дзі нец, пра які амаль 
ні чо га не вя до ма. За ста ла ся ад яго толь кі 
ніж няя цар к ва ды астат кі ней ка га це ра ма. 
Паз ней шая вя лі кая пе ра бу до ва — гэ та 
ру беж XIV і ХV ста год дзяў, ка лі Ві таўт 
па бу да ваў тут га тыч ны аба рон чы за мак. 
І на ступ ная яго пе ра бу до ва, вель мі знач-
ная, зроб ле ная ў ча сы Стэ фа на Ба то рыя 
ар хі тэк та рам Сан ці Гу чы. Гэ та бы ла та кая 
кар ды наль ная пе ра бу до ва, ка лі за мак, ужо 
не поў нас цю аба рон чы, на бы вае ры сы ка-
ра леў скай рэ зі дэн цыі. Ме на ві та Сан ці Гу чы 
пад няў ар хі тэк ту ру зам ка на са мы вы со кі 
ўзро вень — гэ та вось са мы яго пік. Да лей 
у зам ку ад бы ва лі ся ра мон ты пас ля раз бу-
рэн няў, а кож ны чар го вы ра монт пры во-
дзіць за мак про ста ў бок спраш чэн ня. Гэ та 
про ста пры ста са ван не та го, што за ста ло ся 
пас ля чар го вай вай ны для... та га час ных 
па трэб. За мак пас ля Сан ці Гу чы па ста яў 
да кан ца ХVII ста год дзя, да лей — вя лі кая 
вай на, па топ і за мак вель мі моц на раз бу ра-
ны. Прак тыч на ён тра ціць сваё аб ліч ча. Яго 
ра ман ту юць ужо ў апош нія дзе ся ці год дзі 
XVII ста год дзя пад тое, каб там пра хо дзі лі 
сей мы Рэ чы Пас па лі тай. Неш та там бу ду ец-
ца, неш та ра ман ту ец ца... Да лей на ступ ная 
вай на — Паў ноч ная. Пас ля та го, як тут 
двой чы прый шлі шве ды, Ста ры за мак ма ла 
ад роз ні ва ец ца ад ку чы смец ця. Ужо на ват 
сой мы ад бы ва лі ся ў фар ным кас цё ле. Пас-
ля чар го вы ра монт, больш грун тоў ны, зроб-
ле ны ў ся рэ дзі не XVIII ста год дзя, ка лі бу да-
ваў ся Но вы за мак. Паз ней, пас ля па дзе лаў 
Рэ чы Пас па лі тай, бу ды нак пра хо дзіць да 
ра сій ска га ве дам ства. Гле дзя чы па тым, 
што за ха ва ла ся, ві даць, што пад ра сій скай 
ула дай за мак так са ма ра ман та ваў ся больш 
су час ны мі ме та да мі. І ка заць пра ней кія 
ар хі тэк тур ныя ад мет нас ці не пры хо дзіц ца. 
Гэ та звы чай ныя па бу до вы. Уся яго ар хі тэк-
тур ная пры га жосць іс на ва ла толь кі ў ча сы 
Стэ фа на Ба то рыя.

— За мак не прад стаў ляе са-
бой ар хі тэк тур най вар тас ці, та-
му ніх то ім не кла по ціц ца?

— Ім трэ ба кла па ціц ца па ста ян на і трэ-
ба яго да ней ка га па рад ку да во дзіць. 
Та му аба вяз ко ва трэ ба выб раць ней кі 
ру беж, які да зво ліць ства рыць за мак 
у поў най яго ве лі чы, той пе ры яд, ка лі ён 
быў у сва ім роск ві це. Ка лі га ва рыць пра 
сён няш няе іс на ван не, то чым ён ад роз ні-
ва ец ца ад звык лай ка зар мы? (смех) Тым 
больш што пра ект, які пра па ноў ва ец ца, 
змяш чае ўсё тое, што ёсць — гэ та ўсё за-

ста ец ца. Толь кі ён пры во дзіц ца ў той вы-
гляд, які быў у ча сы Стэ фа на Ба то рыя.

— І гэ та пра па нуе га лоў ны 
спе цы я ліст Бе ла ру сі па Ста-
рым зам ку Ула дзі мір Бач каў?

— Ін ша га пра ек та на сён ня ня ма. Кры ты-
ку юць той пра ект, але ін ша га аль тэр на тыў-
на га ня ма. Да вай це, хай ён бу дзе та кі, як 
за раз. Я не ве даю, мо жа ка му гэ та па да ба-
ец ца — за мест зам ка мець ка зар му. Адзін 
з кры ты каў пра па нуе вяр нуц ца да зам ка 
з XVIII ста год дзя. Пра бач це, ка лі б так зра-
біць, то пас ля ра мон ту ніх то не па ба чыў бы 
ні вод най роз ні цы. Што ты чыц ца пра ек та 
ар хі тэк та ра Бач ка ва, маю та кое ўра жан не, 
што тыя лю дзі, якія яго кры ты ку юць, яны на-
столь кі ге ні яль ныя, што яны гля ну лі ад ным 
во кам і ўсё зра зу ме лі. А тыя, якія пра ца ва лі 
над пра ек там вель мі не да лё кія, ма ла аду ка-
ва ныя, на ры са ва лі са бе, і ўсё. Гэ та вель мі 
вя лі кая пра ца. Мэ та та кая, каб за мак быў 
наб лі жа ны да та го з ча соў Сан ці Гу чы. Ёсць 
спор ныя мо ман ты: Бач каў на стой вае на 
ства рэн не ка мя ні цы.

— Але на пэў на Бач каў кан-
суль та ваў пра ект з Ва мі?

— Кан суль та ваў. Ка мя ні ца, на яго дум-
ку, па він на зна хо дзіц ца ў два ры зам ка пры 
ся рэд няй ве жы. Яе ві даць на гра вю ры Та-

юць, та ды пра ект уз год не ны.

— На ват ка лі сур’ ёз ныя гі сто-
ры кі з пра ек там не па га джа-
юц ца?

— Мер ка ван ні гі сто ры каў ас ноў ва юц-
ца на ін вен та рах ся рэ дзі ны XVII ста год-
дзя. Як раз бы лі яны пі са ны на пя рэ дад ні 
па то пу. У іх та кі па ды ход, што ка лі ў ін вен-
та ры штось ці не а пі са нае, то так пэў на 
бы ло. Ад нак мы да клад на ве да ем, што 
на зам ку не ка то рыя бу дын кі іс на ва лі, 
але ў ін вен та рах яны не а пі са ныя. Ня ма 
ні ад ной кры ні цы, якая поў нас цю зас лу-
гоў вае да ве ру. Гі сто рык гля дзіць на гэ та 
ўсё як ар хі тэк тар. Яму каш тоў насць гэ та 
за дум ка Гу чы. Мі ка лай Воў каў гля дзіць на 
ста ры за мак з пун к ту гле джан ня гі сто ры-
ка. Для яго важ нае ўсё, што ад бы ва ла ся 
ў Ста рым зам ку, усё што бы ло ство ра нае 
ў тыя даў нія ча сы — для яго ўсё гэ та мае 
каш тоў насць. Для Воў ка ва тое, што ёсць 
на сён няш ні дзень, гэ та вель мі-вель мі 
важ на і ён бе зу моў на са знач на боль шым 
да ве рам як Бач каў ста віц ца да ін вен та-
роў. Ад нак, паў та раю, ін вен та ры на пі-
са ны праз 65 га доў пас ля та го, як Гу чы 
бу да ваў за мак, і нель га іх лі чыць поў ны мі. 
Яны про ста апіс ва лі ма ё масць, якая та ды 
бы ла. Па ін вен та рах, так са ма як па гра вю-
ры, вель мі цяж ка ска заць, што мы ма ем 
поў ныя кры ні цы.

Пра 
СТА РЫ ЗА МАК 
на на ва 

Ста ры за мак у Грод не 
— адзі ны (за вык лю чэн-
нем раз меш ча на га на 
су сед нім па гор ку Но ва га 
зам ка) за ха ва ны ка ра-
леў скі за мак на зем лях 
Бе ла ру сі. Ця пер у зам ку 
раз мяш ча ец ца  Гро дзен-
скі дзяр жаў ны гі сто ры-
ка-ар хе а ла гіч ны му зей. 
Пра пла на ва ны ра монт 
Ста ро га зам ка з ды рэк-
та рам ГДГАМ Юры ем 
Кі тур кам раз маў ляе Ур-
шу ля Шуб з да. Ф
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а 
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ма ша Ма коў ска га 1600 го да. Ма коў скі зра-
біў сваю гра вю ру праз 15 га доў як быў па-
бу да ва ны за мак. Гэ та са мая та кая бліз кая 
кры ні ца да ча соў Сан ці Гу чы. На гра вю ры 
ві даць по бач з ся рэд няй ве жай вя лі кі гмах. 
Гэ та не про ста па бу до ва, гэ та сур’ ёз ны 
бу ды нак і цяж ка са бе ўя віць, каб Ма коў скі 
ма ля ваў тое, ча го не бы ло. Бач каў пра ек-
туе той бу ды нак. Ар хе а ла гіч ныя ра скоп кі 
з 2015 го да выс вет лі лі, што гэ ты бу ды нак 
быў, але не ў гэ тым мес цы, дзе яго ба чыць 
Бач каў. Трош кі ўбок. Вель мі цяж ка па га-
дзіць ар хі тэк тур ныя мер ка ван ні Бач ка ва, 
зас на ва ныя на гра вю ры Ма коў ска га, і вы ні-
кі ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў. Ка лі б гэ-
та ўда ло ся зра біць і быў бы га то вы пра ект, 
бы ло б доб ра. Ад нак на сён няш ні дзень 
ёсць толь кі пра ект Бач ка ва.

— На якім эта пе ажыц цяў лен-
ня зна хо дзіц ца пра ект Бач ка ва?

— На сён няш ні дзень Мі ні стэр ства 
куль ту ры ўзгад ні ла яго ны пра ект. Праў-
да, з вель мі скла да ны мі ака ліч нас ця мі, 
але ка лі пра ек ці роў ш чы кі гэ та выт ры ма-

— А Вы са мыя хто па аду ка-
цыі?

— Я — гі сто рык. (смех)

— То пэў на кры ху па дзя ля е-
це сум нен ні Ваў ко ва?

— Як Вам ска заць? Я ап ра ча та го, што 
гі сто рык, так са ма кі рую му зе ем. Лю дзі 
мо гуць вы каз ваць свае мер ка ван ні. Пап-
раў дзе му зей на сён няш нія пат ра ба ван ні 
вель мі са ста рэ лы, эк с па зі цыя са ра ка га-
до вай даў нас ці. Мож на бы ло б ска заць: 
«Ну, да вай це па кі нем та кі, якім ёсць гэ ты 
за мак, па бу ду ем но вую эк с па зі цыю». Я ве-
даю, што эк с па зі цыя, гэ та вель мі да ра гая 
шту ка. Адзін зал — гэ та 20 ты сяч но вых 
руб лёў. Там ацяп лен не з кан ца 1960-х га-
доў, дах як рэ ша та... Ра зу ме е це, каб яго 
асу час ніць, па трэб ны вя лі кія гро шы. Ка лі 
ўжо ра ман та ваць, то мо жа вар та зра біць 
штось ці больш вар тас нае?

— Дзя кую за раз мо ву.

Гу та ры ла Ур шу ля ШУБ З ДА
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Фран ці шак Бер ні ко віч. Ус па мі ны і за пі сы (2)
Злік ві да ваць за ра зу. 
Па чат кі ва ен нае 
струк ту ры

Бе ла ру скія пат ры я тыч ныя сі лы да клад-
на ве да лі, што дае ва ен ная струк ту ра. 
Пас ля рос пу ску школь на га ба та льё на 
ў Глы бо кім сар га ні за ва ла ся ва ен ная 
ўпра ва. Кі раў ні ком яе быў Ла за раў, бы-
лы ка ман дзір ба та льё на. Луч ні кам быў 
выб ра ны Ян ка Бу ка. Та кія ўпра вы ўзні ка-
лі ў кож най ак ру зе. У цэн т ры — у Мен ску 
— Фран ці шак Ку шаль быў наз на ча ны ка-
ар ды на ваць бе ла ру скія ва ен ныя спра вы.

У са ка ві ку 1943 г. ар га ні за ва ны быў бе-
ла ру скі ба та льён, які зваў ся штур ма вым. 
Па чат ко ва ін ст рук та ра мі ў ба та льё не 
бы лі нем цы і ла ты шы. Ку шаль ра шыў паз-
быц ца чу жо га эле мен ту і за мяс ціць яго 
бе ла ру скі мі кад ра мі. Даў сіг нал Ла за ра ву, 
каб саб раў гру пу па да фі цэ раў. І ў гэ ты 
час пры бы вае да нас Ян ка і ка жа: „Ця бе 
бя руць у вой ска. Заў т ра ра ні цай едзеш 
у Менск”. На вак за ле суст ра каю сяб роў 
з До кшыц: Ран да рэ ві ча, Ка ва леў ска га 
і яш чэ ад на го, проз віш ча яко га не пом ню. 
З вак за ла ў Мен ску нас кі ру юць у штаб 
Ф. Ку ша ля. Ку шаль сар дэч на нас пры ві-
таў. Уру чыў нам па свед чан не аван су на 
па да фі цэ ра і са ма хо дам за вез лі нас у ка-
ша ры ка ля Со сенска га трак ту.

Бе ла ру скі ба та льён меў у сва ім скла-
дзе дзве ро ты ў Мен ску, трэ цюю ро ту 
ў Вя лей цы, чац вёр тую — у Ба ра на ві чах 
і пя тую — у Глы бо кім. Пас ля трэ цюю 
ро ту наз ва лі штраф ной, у якой і я меў 
шчас це па бы ваць праз цэ лы 1944 год. 
А гэ та та му, што ў яе скла дзе бы лі бы лыя 
пар ты за ны-ра дзі во наў цы. У ёй слу жыў 
бе ла рус з Не ве ля — доб ры ку ля мёт чык 
Чыр во най Ар міі. Ня мец кае і бе ла ру скае 
ка ман да ван не най больш да вя ра ла ку ля-
мёт чы ку з Не ве ля. Ва ен ная пад рых тоў ка 
ба та льё на ў скла дзе пер шай і дру гой 
ро ты пра цяг ва ла ся тры ме ся цы, пас ля 
ча го ба та льён ат ры маў ва ен ную служ бу. 
У адзін чэр вень скі дзень па за га дзе бы ла 
сар га ні за ва на збор ка ба та льё на. Усе жаў-
не ры на пля чах ме лі ран цы, а пры па се 
бы ла пры ма ца ва на вай ско вая ла пат ка. 
Жаў не рам быў ад чы та ны за гад: пеш шу 
дай с ці да та вар на га вак за ла, а пас ля да-
лей цяг ні ком у выз на ча нае мес ца. Бы ла 
ім вё ска „х” два кі ла мет ры ад Не га рэ ла га. 
У гэ тай вёс цы па ча ла ся на ша ва ен ная 
ахоў ная служ ба. На шым за дан нем бы ло 
ар га ні за ваць ахоў ныя пат ру лі ў вёс цы „х” 
і ў паб ліз кіх вё сках. Упер шы ню мы заў ва-
жы лі, што ахоў ва ем спа кой жы ха роў вё-
скі, не даз ва ля ем ра ба ваць на сель ні цтва 
поль скім і са вец кім пар ты за нам.

Зжы лі ся на шы жаў не ры з жы ха ра мі 
вё скі, а перш за ўсё з мо лад дзю — ар га-
ні за ва лі су мес ныя гу лян кі на пля цоў цы 
пры шко ле. Не ка то рыя з іх за вя лі блі жэй-
шыя кан так ты. Ад нак спа кой нае жыц цё 
жаў не ра бы ло пе рар ва на за га дам: пер-
шую і дру гую ро ту скі ра ваць у кі рун ку 
Ле пе ля.

Удзень 4 лі пе ня на да ро зе зат ры ма лі-
ся тры са ма хо ды. І ро та да ста ла за гад 
па ка вац ца і гру зіц ца звя за мі ў са ма хо ды. 
Толь кі мы па мяс ці лі ся, ба чым — ім к нуц ца 
яш чэ тры са ма хо ды з жаў не ра мі дру гой 
ро ты. Цэ лым ба та льё нам ім к нем на Кой-
да на ва, а да лей на Менск. Еду чы праз 
Менск, кож ны пы таў ся бе, ці едзем у ка-
ша ры. Але ба чым — са ма хо ды па вяр ну лі 
ў кі рун ку Ба ры са ва. З Ба ры са ва па е ха лі 
на поў нач, каб паз ней звяр нуць уле ва це-
раз Бе ра зі ну. Зат ры ма лі ся на па ру мі нут 
у Зем бі не. І зноў на поў нач. Ужо бы лі хі-
ба бліз ка Ле пе ля, ка лі пе ра яз джа лі праз 
ляс ную па лян ку, а на ёй — не вя ліч кая 
вё ска і пе ра па ло ха ныя жы ха ры па ча лі 
скры вац ца. Не знаю, які план ме лі нем цы 
для гэ тай вё скі, але ка лі лю дзі на вя за лі 
луч насць з на мі, на шы ка ман дзі ры бы лі 
спа кой ныя: „вёс цы ні чо га дрэн на га не 
ста нец ца”. І так пры сут насць бе ла ру скіх 
жаў не раў да ла спа кой жы ха рам вё скі. 
А ка лі гэ та ўжо бы ло ві даць, кан такт лю-
дзей вё скі з на мі яш чэ ўзмац ніў ся.

Пра е хаў шы па ру дзя сят каў кі ла мет-
раў, апы ну лі ся мы ў Ле пе лі. Якая мэ та 
на ша га па да рож жа на поў нач — ніх то не 
ве даў. Не знаю, ці ве да лі на шы ка ман дзі-
ры — хі ба не. У адзін спя кот ны лі пень скі 
дзень наш ба та льён праз го рад бе ра гам 
вя лі ка га во зе ра мар шы ра ваў на ўсход, да 
мя стэч ка Ка мень. З Ка ме ня ляс ной да ро-
гай стра ха валь ным мар шам пра соў ва лі ся 
мы на поў нач. У кан цы жаў не ры пер ша га 
звя зу да но сяць, што знай ш лі стан кі ку-
ля мё таў „Мак сім”. Пас ля ба чым па ля ну 
з вё скай на ўзгор ку, з якой быў чут ны 
мі на мёт ны агонь — на за хад, а з за ха ду 
ар ты ле рый скі агонь па вёс цы. Вё ска па ча-
ла га рэць. У гэ ты мо мант з мес ца, ад куль 
ішоў ар ты ле рый скі агонь, кра ну ла ся ка ло-
на войск на ко нях. Гэ та быў ак ру жа ны ба-
та льён ня мец кай кон най ар міі. На ва зах 
вез лі па бі тых жаў не раў. Толь кі ця пер мы 
да ве да лі ся, што на шым за дан нем бы ло 
выз ва лен не нем цаў з ак ру жэн ня. Гэ та 
нам уда ло ся без выст ра лу, дзя ку ю чы так-
ты цы „знай с ці ся зня нац ку” ў выз на ча ным 
мес цы — так як ра біў Усяс лаў Ча ра дзей.

На ад па чы нак 
у род ную ста рон ку

Пас ля пас пя хо ва га вы ка нан ня за дач 
наш ба та льён пай шоў у ад па чы нак. Наш 
пер шы звяз ат ры маў мес ца раз мяш чэн-
ня ў Глы бо кім. Мяс ці лі ся мы ў бе ла ру-
скай гім на зіі над Ка галь ным во зе рам. 
На шым за дан нем бы ло па ка зан не 
на сель ні цтву Глы боч чы ны, што ап ра ча 
поль скай пар ты зан кі АК і са вец кай ёсць 
яш чэ ін шая сі ла, якая з’яў ля ец ца тут гас-
па да ром. Па ча лі ся па рад ныя мар шы па 
го ра дзе. Прыг ля да лі ся лю дзі на на шы 
бел-чыр во на-бе лыя шчыт кі на ру ка вах 
мун дзі раў. Пас ля ней ка га ча су ме лі мы 
рэйд па Глы боч чы не: Глы бо кае, Луж кі, 
Яз на, Дзіс на, Пра за ро кі, Плі са, Глы бо-
кае. Рэйд наш за кон чыў ся без страт.

У кан цы каст рыч ні ка (мо лі ста па да?) 
наш звяз на кі роў ва юць у дру гое нес па-
кой нае мес ца, дзе ата ку вя лі поль скія 
эле мен ты АК і дру гія. Тут у Лі дзе па-бан-
дыц ку быў за бі ты Ян Пін ке віч, ка лі з дач-
кой ішоў пад ру ку праз го рад. Дач ка яго 
Аня пра ца ва ла ў БНС. Наш звяз, усту па-
ю чы ў но вы го рад, праз ка ман дзі раў Бер-
ні ко ві ча і Ку ца ста раў ся на ла дзіць луч-
насць з пра цаў ні ка мі БНС. І вось у Лі дзе, 
ка лі мы пры бы лі ў го рад, пер шым на шым 
аба вяз кам бы ло па зна ёміц ца з пра цаў-
ні ка мі БНС. За хо джу я з Ку цам у бю ро 
і прад стаў ля ю ся, што ад сён няш ня га дня 
з’яў ля ем ся гас па да ра мі го ра да.

— Дзя ку ем, да ра жэнь кія, што пры бы лі 
да нас, а так бы па ля кі нас вы ма ра да ва-
лі, — ска за ла пры го жая су пра цоў ні ца 
БНС — Аня.

Ад гэ та га ча су яна з сім па ты яй ад но сі-
ла ся да мя не і май го сяб ра Ку ца.

Поль ская пра ва ка цыя 
ў снеж ні 1943 г.

Поль скім эле мен там цяж ка бы ло па га-
дзіц ца, што ў Лі дзе зна хо дзіц ца бе ла ру скі 
звяз, які быў го на рам усіх бе ла ру саў. Ка-
лі ад бы ваў ся рэйд па го ра дзе ў поў ным 
уз б ра ен ні, мяс цо выя дзяў ча ты аб кід ва лі 
жаў не раў квет ка мі. Але ад на ча со ва чут ны 
бы лі злос ныя пам ру кі поль скіх эле мен таў 
у го ра дзе. Жа дан нем іх бы ло як-не будзь 
паз быц ца з го ра да звя зу — го на ру бе ла-
ру саў. І вось у ад ну вё ску блі зу Лі ды пры-
бы ла ро та нем цаў. Поль ска му кі раў ні цтву 
прый ш ла дум ка, каб гэ тую па дзею вы ка-
ры стаць у сва іх ін та рэ сах. І так па за га дзе 
кі раў ні цтва АК вы сы ла ец ца ча ла век з дак-
ла дам, што ў вёс цы „х” зна хо дзіц ца ней кая 
пар ты зан ка. Хто бу дзе ачыш чаць вё ску? 
Па вод ле іх, бе ла ру скае вой ска. І бу дзе 
та ды на го да раз біць бе ла ру скі звяз — го-
нар бе ла ру саў. Та кі да клад трап ляе ў СД 
Лі ды. Ка ман дзір СД Гіль дэн б рандт скі роў-
вае пер шы звяз ачыс ціць вё ску. Гэ тым 
са мым да ка заў ён, што яго ва ен ныя ве ды 
бы лі сла бы мі. У на ступ лен ні па він на браць 
удзел тры ра зы больш вой ска як у аба ро-
не (3:1, а бы ло 1:3). Праў да, пад ма ца ваў 
ён звяз дру жы най Ар га ні за цыі Тод та.

У снеж ні пе рад Ка ля да мі па мяс ці лі 
нас у са ма ход і па вез лі нез на ё май ву лі-
цай Лі ды. Апы ну лі ся мы ў ва ко лі цах Лі ды. 
Пад’ е ха лі к ля ску, пры якім зна хо дзі ла ся 
гас па дар ка бе ла ру ска га се ля ні на. У ле се 
ме ла быць па ля на, дзе зна хо дзі ла ся вё ска 
— ні бы апа на ва ная пар ты за на мі. Ка лі ка-
ман дзір СД спы таў се ля ні на, які ў той час 
быў на два ры: „У вёс цы ёсць пар ты за ны?”, 
гас па дар ад ка заў па-бе ла ру ску: „У вёс цы 
нем цы”. Ка ман дзі ра агар ну ла злосць, ка лі 
па чуў пе ра вод слоў се ля ні на. Да стаў ён 
аў та ма там па га ла ве. І дру гі раз пы та ец ца: 
„У вёс цы пар ты за ны?” — „Не, нем цы” — чу-
ец ца ад каз. Згне ва ла гэ та Мя леш ку. Па біт-
ве бы ла на го да пры пом ніць гэ тыя сло вы. 
Зра біў гэ та не хто ін шы, толь кі ка ман дзір 
ро ты, якая зна хо дзі ла ся ў вёс цы. Ён быў 
ра не ны ў ру ку.

Біт ва 

Звяз наш раз мяс ціў ся на ўскра і не 
па ля ны, су праць вё скі. І так сто я чы мы 
не ве да лі, хто наш во раг. Па за га дзе 
лей тэ нан та Мя леш кі : «На пе рад! За няць 
вё ску!» дру гая дру жы на за а та ка ва ла 
вё ску зле ва, а трэ цяя дру жы на з дру жы-
най Ар га ні за цыі Тод та — спра ва. Ка лі 
нем цы ўба чы лі ата ку ю чых вё ску моц ным 
ку ля мёт ным аг нём, ад ра зу спы ні лі ата ку ю-
чых. Толь кі жаў не ру Ані се ро ві чу ўда ло ся 

па дыс ці бліз ка вё скі. І ў той мо мант ён 
быў ра не ны ў ка ле на. Ад моц на га бо лю 
па чаў кры чаць. Мя леш ка, ба ча чы гэ та, 
даў за гад: «Бер ні ко віч! Ка мне!». І так мы 
з Мя леш кам апы ну лі ся ка ля ра не на га Ані-
се ро ві ча. Нем цы ўба чыў шы нас — груп ку 
— яш чэ больш жор ст кім аг нём па ча лі 
біць па нас. Ані се ро віч да стаў ку лю ў га-
ла ву і так зва ліў ся не жы вы. Мя леш ка 
ска заў мне вяр тац ца ў лес, але бы ло гэ та 
наў п рост аг ню. Я пад ка заў яму адыс ці 
больш уле ва — на пож ню, дзе па ме жак 
нас бу дзе зас ла няць. Для Мя леш кі бы ло 
гэ та за поз на — быў хі ба ра не ны ў бру ха 
або гру дзі. Я на па меж ку знай шоў да во лі 
гру бую бя ро зу і ёю зас ла ніў са бе га ла ву. 
Стра ляў да лей па вёс цы і ў гэ ты мо мант 
ку ля, прай шоў шы праз бя ро зу, раз бі ла 
мне ка ра бін. У той час Мя леш ка ба ча чы, 
што я за стаў ся без ка ра бі на, кі нуў мне 
свой аў та мат, а сам — ба чу — ка нае. У та-
кой сі ту а цыі я ра шыў паў з ком даб рац ца 
да ста до лы. Ка лі апы нуў ся дзесь 20 мет-
раў ад яе, па чуў страш ны гук у па вет ры. 
Гэ та ку ля ўда ры ла мне па кры жы, але 
гэ тая ра на не паз ба ві ла мя не ха ды. Устаў 
і воль на на кі ра ваў ся да ста до лы. Чуў я як 
сві ста лі ку лі, але на шчас це не па ма ім 
це ле, а па плаш чы і ка жуш ку. Я хут ка зні-
зіў ся за ста до лай і ў той час пад ско чыў 
наш са ні тар і пад ру ку за вёў мя не да 
са ма хо да. На са ма хо дзе бы ло ўжо двух 
жаў не раў — адзін з ма ёй дру жы ны: Бу ры-
но віч Ян ка, а дру гі — з Тод ту. У гэ ты час 
я стра ціў па мяць і не пом ню, ка лі апы нуў-
ся ў ня мец кім шпі та лі, дзе мне зра бі лі, 
што трэ ба. Паш час ці ла мне, што ку ля 
зра бі ла толь кі ра вок у паз ва ноч ні ку. На 
дру гі дзень у ра ну змяс ці лі гу мо вую труб-
ку, каб сця каў праз яе гной і та ды я ад чуў 
ся бе вель мі кры тыч на. Нем цы, якія ля жа лі 
ка ля мя не, па ду ма лі, што мне пры хо дзіць 
кан чы на. І так прай ш лі Ка ля ды і Но вы год. 
Ка лі прый шоў я да па мя ці, уба чыў на сва-
ім сто лі ку шмат бу тэ лек. Бы лі ў іх шам пан-
скае і ка ньяк. Да ве даў ся, што пе рад Но-
вым го дам пры нес лі іх дзяў ча ты з БНСу.

Ка лі ад ве даў мя не сяб ра Куц, ад даў 
я яму ўсе бу тэль кі з прось баю сар га ні за-
ваць на шым жаў не рам ве чар з дзяў ча та-
мі. Хут ка я па чаў пап раў ляц ца. Мог ужо 
ха дзіць і та кім чы нам ад ве даць свай го 
жаў не ра — Бу ры но ві ча. З ім ля жаў жаў-
нер, з якім я пас ля пад ру жыў. На ву чыў ся 
ад яго дзвюх бе ла ру скіх пе сень: «Вяр-
ба» і «А я бед ны, а я го лы, я пры е хаў 
з Мэй ша го лы». Ка лі зда роўе маё пап ра-
ві ла ся так, што мог сва бод на ха дзіць, ад-
ве даў Віль ню, а з сяб рам, які ву чыў мя не 
пе сень, ад ве даў яго дом у Мэй ша го ле. 
У лю тым 1944 г. зволь ні лі мя не са шпі та-
ля, а ка ман дзір у Лі дзе даў мне аз да раў-
лен чы вод пуск, які я ледзь вы ка ры стаў.

(пра цяг бу дзе)
Фран ці шак БЕР НІ КО ВІЧ

 Фран ці шак Бер ні ко віч з вучнямі
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 21-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 4 чэрвеня 2017 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

У стаў ку ку паў ся,
Ды су хім астаў ся.
І пай шоў, гар ла сты,
у чыр во ных ла стах.
Г....

Ад каз на за гад ку № 17-17: му раш нік. 
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Ма цей Пут ко 

з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Мар ты на 
Ця рэш ка з Ба бік, То мэк Ваў жэ нюк з Нар вы, Аляк сан-

д ра Ба кун з КШ № 1 у Гай наў цы, На тал ля Мар ке віч 
з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

  
(У. Мац ве ен ка)

    

    

Габ ры е ля ГРЫ КА
Азяб лы, КШ у Мі ха ло ве

Ра дасць
Ка лі апош ні зва нок 

адаз вец ца?

Ка лі сён ня ў ха ту ўвай ду?

Ка лі да ма мы сва ёй пры па ду?

Ка лі ра ска жу пра ўсень кі 

дзень свой?

Та ды ра дас на мне...

Та ды цёп ла на ду шы...

Та ды ўсё яс нае 

як ма мі ны во чы...

Ад ры ян ДА НІ ЛЮК,
КШ у Мі ха ло ве

Эга
Кры ху та го,
Кры ху гэ та га.
Вы хо дзіць цал кам, 

цал кам эга.
Вель мі мі лае,
Мож на ска заць,
І куль ту ры трэ ба знаць.

Усе на шы пя ву чыя да школь ні кі, 
вуч ні і гім на зі сты ро бяць усё, каб 
пры ехаць на цэн т раль ны аг ляд кон-
кур су «Бе ла ру ская пес ня». Сё лет ні 
фі нал ад быў ся 12 мая г.г. у Бель ску-
Пад ляш скім ды як заў сё ды пры цяг-
нуў шмат лі кіх вы ка наў цаў. Ка мі сія 
ў са ста ве Мар та Вруб леў ская, Алі на 
Ні гя рэ віч і Ма цей Му ха на зна чы лі 
лаў рэ а таў.

У ка тэ го рыі кла саў 0-ІІІ:
СА ЛІ СТЫ:
І мес цы: Мар та Вась коў ская і Ка-

ся Вась коў ская з Гай наў ска га до ма 
куль ту ры.

ІІ мес ца: Оля Сце па нюк з Сад ка 
№ 14 у Бе ла сто ку, Ні на Ні чы па рук 
з Пра ва слаў на га сад ка ў Бель ску-Пад-
ляш скім і Аляк сан д ра Вол чук з ГДК.

ІІІ мес ца: Юлі та Алек ся юк з Сад-
ка № 14 у Бе ла сто ку.

Вы лу чэн не ат ры ма ла Ка лі са Пят-
роў ская з ПШ № 4 у Бе ла сто ку.

ДУ Э ТЫ, ТЭР ЦЭ ТЫ, КВАР ТЭ ТЫ:
І мес ца: тэр цэт Юлія Алек ся юк, 

Зо ся Га лу боў ская, Оля Сце па нюк 
з Сад ка № 14 у Бе ла сто ку.

ІІ мес ца: тэр цэт Ган на Вол чык, 
Іза бэ ля Пят ро чук, Мар та Га лён ка 
з Сад ка № 2 у Гай наў цы.

У ка тэ го рыі кла саў IV-VI:
СА ЛІ СТЫ:
Гран-пры: Бар тэк Кел са з ПШ 

№ 3 у Бель ску-Пад ляш скім.
І мес ца: Зо ся Фі лі пюк з ГДК.
ІІ мес ца: Ад ры ян Да ні люк з ДК 

у Га рад ку, На тал ля Пят ро чук 
з ГДК.

ДУ Э ТЫ, ТЭР ЦЭ ТЫ, КВАР ТЭ ТЫ:
Аня Са ла вя нюк, Ма ры на Мі ся юк 

з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе-
ла сто ку.

У ка тэ го рыі кла саў І-ІІІ гім на зіі:
СА ЛІ СТЫ:
І мес ца: Ма рыя Са віц кая, Іза Кар-

чэў ская з ГДК.
ІІ мес цы: На тал ля Алек ся юк з ДК 

у Га рад ку, Ка ся Друж ба з ГДК.
ІІІ мес ца: Ане ля Хмур з ПШ № 3 

у Бель ску-Пад ляш скім.
Вы лу чэн ні ат ры ма лі Ве ра ні ка Фе-

да рук з БДК і Мар ты на Бе ла ве жац 
з Чы жоў.

ДУ Э ТЫ, ТЭР ЦЭ ТЫ, КВАР ТЭ ТЫ:
І мес ца: Ле на Па сеч нік і Ка ры на 

Аст роў ская з ПШ № 3 у Бель ску-
Пад ляш скім.

Най леш 
ацэ не ныя 
спе ва кі!

Ха ры:
ІІ мес ца: Хор БДК.
ІІІ мес ца: Хор кла саў І-ІІІ з НШ 

свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія і «Ба ла мут-
кі» з ПШ № 4 у Бе ла сто ку.

Кон курс «Бе ла ру ская пес ня» ар-
га ні за ва ла Та ва ры ства бе ла ру скай 
куль ту ры.

ІІ мес ца: Оля Яроц кая, Ад ры ян 
Да ні люк, Цэ зар Да ні люк з ДК у Га-
рад ку.

ІІІ мес ца: Уля Алек ся юк, Ане ля 
Хмур з ПШ № 3 у Бель ску-Пад ляш-
скім.

Вы лу чэн не ат ры маў Ду эт «Ан т-
ракт» з БДК.

Ва каль ныя і ва каль на-ін ст ру мен-
таль ныя ка лек ты вы:

І мес ца: «Вя сёл ка» з Сад ка № 14 
у Бе ла сто ку, «Ля мон кі» і «Ма лы 
ГДК» з ГДК.

ІІ мес ца: «Ля нок» з Пра ва слаў-
на га сад ка ў Бель ску-Пад ляш скім, 
«Кап рыс» з ПШ № 3 у Бель ску-Пад-
ляш скім, Гурт з Чы жоў.

ІІІ мес ца: «Руч ні чок» з ПШ № 3 
у Бель ску-Пад ляш скім і «Вя сё лыя 
нот кі» з Сад ка № 14 у Бе ла сто ку, 
«Жэў жы кі» і «Вя но чак» з ПШ № 3 
у Бель ску-Пад ляш скім.

ЗОР КА 
(фота racyja.com)

Оля Яроц кая

Дзеткі з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія
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Удалая 
абарона
Калі божую кароўку
Атакуе нехта зноўку,
Яна выдзяляе вадкасць
Што і нюхаць гэта гадка.

А ўсе ворагі заўсёды
Уцякаюць ад смуроду
І кароўка дарагая
Будзе надалей жывая.

Муха на столі
Чаму муха ніколі
Не спадае са столі?
Яна ходзіць над намі
Дагары нагамі.

Ліпкіх валаскоў многа
Маюць мушыныя ногі
І яны не дазволяць
Каб упала са столі.

    

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 № 17-17:
Край, дах, лу ста, там, Об, бой ка, яй ка, 

ало, аб шар. Ка ра вай, бя да, той, лайк, дум-
ка, Ас, ар, хто, абі бок.

Уз на га ро ды, аў та руч кі і паш тоў кі-да па-
мож ні кі па вы ву чэн ні бе ла ру скай гі сто рыі, 
вый г ра лі Маг да ле на Яку бюк, Юля Са доў-
ская з КШ з ДНБМ № 3 у Бель ску-Пад ляш скім, Воль га Міш чук, Ма ры юш Крась ко з Арэш ка ва, Аляк сан д ра Паў-
лю чук, Ад ры ян Мак сі мюк з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Габ ры ся Гос цік з Мі ха ло ва, Габ ры е ля 
Кі яч ко з Шу дзя ла ва, Ка ра лі на Ва лен ты но віч з Ба бік, Зо ся Ва ра нец кая з КШ № 3 у Гай наў цы. Він шу ем!

Тамаш ХАРКЕВІЧ
Новая Лука, ПШ у Нараўцы

Маці
Калі я быў маленькі,
маці мне спявала
і маю калыску
нагой калыхала.
 
 Калі падрос ужо,
 спяваць мне не трэба,
 а хачу паесці 
 смачнага абеду.

Я ўжо падрос,
хачу сваёй маці,
колькі сілы маю,
цяпер дапамагаць.
 
 Прынясу я вугалю,
 памыю падлогі,
 каб маёй матулі
 не балелі ногі.

Ні адзін бе ла ру скі кон курс ці аг-
ляд не мо жа абыс ці ся без іх. Яны 
дэк ла му юць вер шы, спя ва юць 
пес ні, вы сту па юць са спек так ля мі 
на сцэ не. Той, хто дак лад ней прыг-
ле дзіц ца гэ тым дзе цям, уба чыць 
пас ля доў насць. Усе яны да ра ста-
юць з род най мо вай на сцэ не. І, ня-
гле дзя чы на пе раш ко ды, яны не 
зда юц ца!

Ці ве да е це пра ка го мо ва?
Мо ва, вя до ма, пра дзя цей з Ры-

ба лаў. І пра іх цу доў ную па ню Лід-
ку Мар ты нюк, апя кун ку, ін ст рук-
тар ку і па пу ля ры за тар ку твор час-
ці на род най, бе ла ру скай мо ве.

Не ўсе ве да юць пра ад ну склада-
насць. Дзе ці з Ры ба лаў не вы ву ча-
юць бе ла ру скай мо вы ў шко ле. 

Ры ба лы не зда юц ца!Ры ба лы не зда юц ца!

Пя рун — па вод ле ўяў лен няў бе-
ла ру саў — ве ліч ны, стат ны, вы со-
ка га ро сту з чор ны мі ва ла са мі 
і доў гай за ла той ба ра дою. Се дзя-
чы на вог нен най ка ляс ні цы, ён 
раз’ яз джае па не бе, уз б ро е ны 
лу кам і стрэ ла мі. Яго гры мот ны 
лук — ка мен ны мо лат. Яго стрэ лы 
— ма лан кі. Ад ным уда рам свай го 
ка мен на га мо ла та ён раз бі вае 
хма ры. Ня чыс ці кі бя гуць на зям-
лю, але і тут іх да га ня юць стрэ лы 
Пе ру на. Ня чыс ці кі лю бяць ха вац-
ца пад дрэ вам, та му не бяс печ-
на ста на віц ца пад дрэ вы ў час 
бу ры, бо та ды пя рун за мест ня-
чыс ці каў мо жа за біць ча ла ве ка. 
Пры гро ме і ма лан ках нель га ба-
са нож бег чы па ка мя нях.

Звы чай на, та кія дзе ці не ма юць 
кан так ту з лі та ра тур най мо вай. 
Але ў Ры ба лах знай ш лі вы хад. 
Усе свае ве ды на бе ла ру скія тэ мы 
дзе ці зда бы ва юць у вя ско вым клу-
бе, пад кры ла мі па ні Лід кі і за про-
ша ных ёю гас цей-ін ст рук та раў. 
Яны вы ву ча юць на па мяць бе ла-
ру скія вер шы і пес ні, ап ра на юц ца 
ў на род ныя вы шы ван кі, тан чаць 
і гу ля юць у тэ атр. І гэ та не толь кі 
з на го ды кон кур саў. Яны ўдзель-
ні ча юць у вя ско вых ме ра пры ем-
ствах, ка ля ду юць, ад зна ча юць 
да жын кі. Не ка то рыя з іх, як Маг-
да ле на Ан д ра юк, пры го жа раз-
маў ля юць па-бе ла ру ску. Гэ та ўсё 
па каз вае, што па ні Лід ка Мар ты-
нюк не толь кі ін ст рук тар. Яна яш-

чэ клас ная на стаў ні ца, якая ўмее 
пры віць лю боў да род най мо вы.

У ры ба лаў скім гур т ку жы ве 
пры го жы дух сяб роў ства, та му 
ў бе ла ру скіх кон кур сах і свя тах 
вы сту па юць дзе ці ін шых на цы я-
наль нас цей.

(гак) 
фо та Ган ны Кан д ра цюк

ПЯ РУН
(з бе ла ру скай мі фа ло гіі)

Jar

Wzrok

Ocean

Nietoperz

Kawa

Parasol

Szpinak

Szpak
Pawica

WielorybKrzak Miraż

Mina

Szał

Słońce

Hasan

Prąd

Żak

Nizina

Okno

Park

Mig As

Czoło

Nóż

Моладзь з Брэста ў Ніве

фо та Ган ны Кан д ра цюк
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Не мая
На ста ла даж дж лі вая во сень,
Ка рот кі мі ста лі сша рэ лыя дні.
А ты мая, мі ла, пры го жа,
З дру гім адыш ла на заў ж ды.

Ты ўжо не мая, не мая, не мая!
І ад дум кі бя лее га лоў ка мая!
Вель мі сэр ца ба ліць, мне ця бе не за быць.
Не мая ты ўжо, не мая!

Цяг нец ца па па лях бе ла па ву ці на
І ту ман за ту ма нам сце лец ца ва кол.
Гай даж дж лі вы шу міць,
 ду ша бед на ба ліць,
Ка лі на шу лю боў па кі да еш.

Ты пай ш ла з дру гім на заў ж ды.
Аста лі ся ля ха ты сля ды.
Ту ман бе лы ва кол.
Мы чу жыя з та бой.
Не мая ты ўжо, не мая.

Ты ўжо не мая, не мая, не мая.
І ад дум кі бя лее га лоў ка мая...

Се на ко сы
Там у по лі пры да ро зе
ся дзіць хло пец на па ко се.
Ся дзіць хло пец і ду мае,
што ха ро шу дзеў ку мае.

А дзяў чы на ма ла дая,
як ідзе, усё мар гае,
на па ко сы паг ля дае
і да хлоп ца пра маў ляе:

«Ой ты, мі лы мой сяб ро чак,
пра вя дзі мя не ку со чак,
па ца луй ты хоць ра зо чак».

Хло пец тра ву ко сіць,
дзеў ку аб ні мае.
А як ме сяц зы дзе,
ін шу аб ні мае!

Ра на хло пец ко сіць
і дзяў чы ну про сіць:
«Дзяў чы на, ка ха на,
прый дзі заў т ра зран ня».

Дзеў ка прый ш ла зран ня,
пад ду боч кам ста ла.
Ста ла і ча ка ла,
слёз кі ўці ра ла.
«Прый дзі, прый дзі, мі лы,
яш чэ прый дзі зноў...
Мы па раз маў ля ем
пра на шу лю боў...»

Хло пец не пры хо дзіць.
Хло пец се на во зіць
і дру гу ка ха ну
за са бою во дзіць.

Вяс на
Па чаў у гаю са ла вей ка
ве се ла спя ваць.
Ста ла шэ ра зя зю лень ка
яму па ма гаць.
Ой, спя ва лі й ку ка ва лі
яны ўвесь ве чар,
аж вый шаў ім ме сяц
на мі лу суст рэ чу.
Зас вя ці лі зор кі:
хо чуць па ма гаць —
каб пры го жа бы ло ў гаю,
ста лі моц на ззяць.
Ме сяц кры ху ўжо ста міў ся
ды за хма ру за хі ліў ся
і па чаў ча каць,
мо жа ў гаю са ла вей
дасць яму пас паць?
А той усё да лей
не спы ніў спя ваць,
усю ноч ку да ран ня
не кі нуў сві стаць.

 Лі па
Рас ц ві та юць лі пы
Па ху чы мі квет ка мі.
Пах кру гом раз но сіц ца
Ве ча ра мі лет ні мі.
Па ся дзім на ла вач цы,
Дзе лі па цві це,
Пас лу ха ем як пчо лы
Вя дуць свой кан цэрт.
Лё та юць над лі пай,
Зві няць цэ лы дзень,
А ка лі змяр кае,
Ля цяць ад па чы ваць,
Ка лі ўзы дзе со ней ка,
З лі паў нек тар браць.
Ка лі дзень па год ны,
Пра цу юць увесь час
Лё та юць па квет ках,
Це шаць усіх нас.

Зя зюль ка
Ча му ты, зя зюль ка,
Ужо больш не ку еш?
Ку ды ты па дзе ла ся,
Ад ля це ла дзе?
Што дзень ку ка ва ла
У сад ку на вяр бе.
А ця пер не чу ці,
Ужо больш не куе.
Хут ка бу дзе во сень,
Сум ная па ра
І на шы птуш кі
Бу дуць ад ля таць.
Зям ля апус цее.
Без спе ву пту шак
І нам бу дзе сум на
Без іх га ла соў.
Усю зі му доў гую
Бу дзем іх ча каць,
Ка лі зноў вяс ною
Да нас пры ля цяць.

Бус лы
Бус лы ма ла дыя
Ву чац ца ля таць.
Хут ка трэ ба бу дзе
Гнёз ды па кі даць.
Кру жыц ца над гнёз да мі.
Пер шы іх па лёт.
А пас ля над вё скаю,
Блі зень ка да гнёзд.
Па лё там кі ру юць
Ста рыя бус лы,
Так каб не зда ры ла ся
З дзет ка мі бя ды.
А ка лі на ву чац ца
Доб ра ўжо ля таць,
Збя руц ца ад нас
У вы рай ад ля таць.

Дзя цел
За акон цам сон ца
Све ціць ве ся ло,
Але ж так не грэе,
Ха лод нае яно.
Птуш кі не спя ва юць,
Ад ля це лі ўсе.
Толь кі ска ча дзя цел
На ста рой вяр бе.
Ба дае вяр бі ну,
Дзе трух ля вы сук,
Ці вяр ба зда ро ва:
Сту ку-сту ку-стук!
З га лі ны на га лі ну
Ска ча док тар той,
Сва ёй моц най дзю бай
Аб стук вае кру гом.
Каб бы ла зда ро вай
І не ме ла ран,
Чар вей вы ця гае
Той чу ба ты пан!

Ва лян ці на МЯДЗ ВЕДЗЬ
Бе ла сток

Бя ро зы
За стаг на лі ва кол бе лыя бя ро зы,
што ад вет ру ўсе па ла ма лі ся яны.
Апус ці лі га лі ны як зя лё ныя ко сы,
толь кі пла каць сля за мі яны не маг лі.
За шу ме лі над імі
клён і хва і ны —
усе пла ка лі над ня до ляй бя роз.
За шу ме лі лу гі і зя лё ныя ні вы,
шчод ра скі ну лі ім срэб ра рос.
За ду ма лі ся ра зам і сяст рыч кі ра бі ны
над бо лем ку ча ра вых бя роз,
не шу меў шых ні ко лі ўжо з імі.

Ве ра РА ДЗІ ВА НЮК
Міх наў ка
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З Бе ла сто ка ў Страб лю най з руч ней 
даб рац ца по ез дам. А ка лі цяг ні кі з Бе ла сто-
ка ў Страб лю не ез дзяць? Та ды так са ма 
по ез дам.

Зла жу з цяг ні ка на стан цыі ў Ла пах. Ка-
лі за яз джаў ту ды на аў то бу се, зда ва ла ся, 
што ў Ла пах ла бі рынт ву ліц, па якім толь кі 
ша фёр ве дае, як пра бі рац ца. Але вось ка-
лі са мо му да вя ло ся за ві таць на тыя ву лі цы, 
то яны ака за лі ся не над та за гад ка вы мі. 
У на прам ку Су ра жа да ро га да во лі про-
стая, а з пер ша га ўзгор ка за Ла па мі на ват 
у неп раз ры стае над вор’е ві даць ужо ве жу 
су раж ска га кас цё ла.

У Су ра жы не вя лі кая зме на. Ма кет ся-
рэд не вя ко ва га га ра дзіш ча, які па ця чэн ні 
Нар вы быў зле ва пе рад мо стам, ця пер 
апы нуў ся за мо стам — у менш да ступ ным 
мес цы, а там, дзе ма кет быў ра ней, за раз 
пункт пра ка ту бай да рак, які так і на зы ва ец-
ца — „Бай дар ка”.

Ад Су ра жа па да ю ся на ўсход, у на прам-
ку За вык. На ўзгор ку за раз за го ра дам 
мес ца ко ліш ніх пра ва слаў ных мо гі лак. 
З суп раць лег ла га на прам ку, ад кас цё ла, 
што за раз на Зам ка вай га ры, да хо дзіць 
з ме га фо наў го лас кас цель на га кан та ра.

У Кан ца віз ну не за яз джаю, бо не маю 
ўпэў не нас ці ці ад туль у За вы кі бу дзе пры-
стой ная да ро га. Але ка лі з ша шы ад га лі-
ноў ва ец ца ву зень кая ас фаль тоў ка ў За вы-
кі-Фер му, спа ку ша ю ся...

На гмін ным пар та ле Мар та Со кул так 
пі ша пра гэ тую мяс цо васць: „Pier w sza 
wzmian ka o wsi Za wy ki Fer ma po cho dzi 
z 1558 ro ku. Wcześ nie znaj do wał się tam 
fol wark i sie dzi ba sta ros ty su ra skie go. Z pew-
noś cią nie re zy do wa li tu wszys cy dos toj ni cy, 
peł nią cy fun k c ję sta ros ty. W XVII wie ku 
w dwo rze miesz ka li zwyk le ich zas tęp cy-pod s-
ta ros to wie. Sta ros ta wraz z ro dzi ną miesz kał 
w drew nia nym dwo rze, po ło żo nym nad roz le-
wi ska mi Nar wi. W ota cza ją cych dwór dwóch 
ofi  cy nach miesz ka ła służ ba i ob s łu ga dwo ru, 
roz lo ko wa ne w pob li żu za bu do wa nia gos po-
dar cze, sta wy i og ro dy za pew nia ły sta ros tom 
wy god ne ży cie. Współ cześ nie po za ło że niu 
dwor skim nie po zos tał nies te ty ża den ślad. 
W cza sach za bo ru pru skie go i ro syj skie go 
w fol war ku miesz ka li urzęd ni cy pań stwo wi. 
Obec ny kształt wieś zaw dzię cza praw do po-
dob nie re for mie uw łasz cze nio wej z 1864 
ro ku. Po nad stu let ni drew nia ny krzyż mo ro wy 
(tzw. ka ra wa ka), znaj du ją cy się na wschod-
nim krań cu Za wyk Fer my, jest świa dec t wem 
licz nych epi de mii, któ re tra pi ły miesz kań ców 
wsi i ca łe go re gio nu w mi nio nych stu le ciach”.

Зга да ны крыж са праў ды вель мі ста ры; 
па ўсім ві даць, што ён ужо не каль кі ра зоў 
пад г ні ваў і лю дзі, ад кі нуў шы гні лое, укоп ва-
лі яго зноў. На суп раць гэ та га зас це ра галь-
на га кры жа знач на на вей шы пра ва слаў ны 
крыж, пад якім над піс „Сей крест со о ру-
жен пра вос лав ны ми жи те льа ми де рев ни” 
і да та 28 мая 2000 го да. Скла да на мне зда-
га дац ца, з якой на го ды бы ла аб ра на та кая 
да та. У пра вас лаў ным ка лен да ры ў той 
дзень ад зна ча юц ца Па хом, Ісай і Дзміт ры. 
Бе ла ру скі на род ны ка лян дар так ха рак та-
ры зуе гэ тую да ту: „На Па хо ма амаль усю-
ды даз ва ля ла ся ўсё ра біць, але па коль кі 
ён лі чыў ся га лоў ным чы нам ага род ным 
свя там, то аба вяз ко ва ста ра лі ся па са дзіць 
агур кі: «Па се еш агур кі, ка лі Па хом — бу-
дзеш ха дзіць з мя хом», г. зн. збя рэш шмат 
агур коў на ага ро дзе”...

А ця пер у даў ні ну, пра ста ры той крыж, 
які на Ус хо дзе на зы ва юць пат ры яр шым, 
а на За ха дзе ла та рын г скім, пры чым пат-
ры яр шы крыж мо жа яш чэ мець трэ цюю, 
пе ра ко ша ную пе рак ла дзі ну зні зу; апош ні 
ча ста сім ва лі зуе Пра ва слаў ную цар к ву 
і рас паў сю джа ны пе ра важ на на ўсхо дзе 
Еў ро пы, ка лі ла та рын г скі — на за ха дзе. 
Шас ці кан цо вы крыж з’я віў ся пер ша па-
чат ко ва на Ус хо дзе і ве ра год на пер шыя 
сла вян скія мі сі я не ры ад Кі ры ла і Мя фо дзія 
з’я ві лі ся з ім у Ніт ран скім кня стве, якое 
да ло па ча так Вя лі ка ма раў скай дзяр жа ве. 
Да рэ чы, шас ці кан цо вы крыж пры сут ны 
ў гер бе сён няш ніх Вен г рыі і Сла ва кіі, 
у якой і Ніт ра. Гэ та з поў д ня, а вось на 
поў на чы шас ці кан цо вы крыж з’яў ля ец ца 
ў гер бе Яге ло наў і іх дзяр жа вы — Вя лі ка га 
Кня ства Лі тоў ска га — „Па го ні”, дзе ён на 
шчы це вер ш ні ка. А ў Віль ню крыж тра піў 
ве ра год на з По лац ка; Ві кі пе дыя: „Крыж Еў-
ф ра сін ні По лац кай — шэ дэўр злот ні цтва 
ча соў Ся рэд ня веч ча, нап ра столь ны крыж, 
вы раб ле ны ў г. По лац ку для цар к вы Свя то-

га Спа са па за ка зе пра па доб най ігу мен ні 
Еф ра сін ні По лац кай май ст рам Ла за рам 
Бог шам у 1161 го дзе. Мае шас ці кан цо-
вую фор му, вы шы ня — 51,8 см. Згуб ле ны 
ў час Дру гой су свет най вай ны і да гэ та га 
ча су не зной дзе ны...” — „Па го ня” ў дзяр-
жаў ным гер бе Літ вы, у гер бе Бе ла стоц-
ка га ва я вод ства, Бе ла сто ка, Дра гі чы на, 
Брань ска, Сед ль цаў... А ў дзяр жаў ным 
гер бе Рэс пуб лі кі Бе ла русь бы ла да Лу ка-
шэн кі...

І яш чэ ад на выт рым ка з Ві кі пе дыі: „Ka-
ra wa ka, krzyż cho le rycz ny, krzyż mo ro wy — 
krzyż po cho dzą cy z mias ta Ca ra va ca w Hisz-
pa nii. W cza sie trwa nia za raz roz p rzes t rze nił 
się na wschód, bar dzo po pu lar ny w Pol s ce 
pod ko niec XVIII, w XIX i na po cząt ku XX wie-
ku. Krzyż ka ra wa ka był też amu le tem prze ciw 
wie lu niesz częś ciom i cho ro bom, wy pad kom 
i nag łym zgo nom, kląt wom, kra dzie żom, bu-
rzom, pio ru nom czy bez sen noś ci”. А ў Іс па-
нію гэ ты крыж тра піў з Ле ван та...

За раз за зга да ным кры жам і са ма вё-
ска За вы кі. Рас па ло жа ныя по бач ра кі Нар-
вы За вы кі лі чац ца ад ным з най боль шых 
бус лі ных гняз до віш чаў — у вёс цы на ліч-
ва ец ца ка ля са ра ка гнёз даў гэ тых спа да-
рож ні ча ю чых ча ла ве ку пту шак. Агуль на 
пры ня та лі чыць, што са ба ка з’яў ля ец ца 
най больш з жы вёл ча ла ве ка ра зу ме ю чым. 
Але бус лы зда юц ца ўва саб ляць усю пры-
ро ду, якая з вяс ною вяр та ец ца да нас так 
жа, як і бус лы. Яны кру жаць у тым жыц цё-
вым цык ле, які з га да вой пе ры я дыч нас цю 
за мі рае і ўваск ра сае; яны кру жаць ва кол 
зя мель кі, так як і ў тра ды цый ных уяў лен-
нях жыц ця дай нае со ней ка. Та му яны ў лю-
дзей у асаб лі вай па ша не. Вось ста рая клу-
ня, з якой аб лез ла стра ха, але яе нель га 
ра скі даць, бо на ёй бус лі нае гняз до...

Іна Швед з Бе рас цей ска га ўні вер сі-
тэ та: „Бу сел з’яў ля ец ца ад ным з са мых 
ча стот ных воб ра заў ар ні та ла гіч на га ко да 

бе ла ру скай тра ды цый най ду хоў най куль-
ту ры. У на род най трак тоў цы бу сел — свя-
тая, бо жая, доб рая, най леп шая, а та му 
вель мі ша на ва ная птуш ка. Спе цы фі ка па-
во дзі наў і знеш ня га вы гля ду бус лоў ча ста 
вы во дзіц ца з род нас ці з ча ла ве кам, „ад ча-
ла ве ча га” па хо джан ня. Ме та мар фо за ча-
ла ве ка ў птуш ку вы сту пае фор май ка ры 
ча ла ве ка за аса бі сты грэх. У Ваў ка вы скім 
па ве це бу сел — гэ та па вод ле па хо джан-
ня ча ла век, які ля каў Бо га з-пад мо ста, 
у По лац кім па ве це — гас па дар, які кар міў 
ра бот ні каў жа ба мі. У Гро дзен скай гу бер ні 
бус лы — ду шы лю дзей, якія па ку ту юць 
за свае гра хі. Так, лі чаць, што бус лы ма-
юць ду шу, кля ко чуць да не ба ма літ вы пра 
па ка ян не грэш ні ка, на ле жаць да хрыс ці-
ян скай ве ры, жы вуць ка ля лю дзей. Чыр-
во ная дзю ба бус ла мо жа ўспры мац ца як 
знак та го, што яму ста ла брыд ка, ка лі Бог 
па ка раў яго за не пас лух мян ства. Стаў шы 
птуш кай, бу сел се лiц ца по бач з ча ла ве-
кам, на стрэ хах хат, хо дзіць за зем ля ро-
ба мі па по лі, спры яе лю дзям. Паў сюд на 
на Бе ла ру сі лі чыц ца, што жы лое гняз до 
бус ла на да ху до ма з’яў ля ец ца шчас лі вай 
прык ме тай. Ка лі ж бус лы не вяр ну лі ся на 
вес ну ў сваё гняз до, то на той ся дзі бе неў-
за ба ве нех та пам рэ. Нез дар ма вя скоў цы 
гняз до для бус ла ўлад коў ва юць на ха це, 
гум не, дрэ ве, слу пе ля жыт ла. За гэ та 
бу сел ма гiч ным чы нам зас це ра гаў жыл лё 
ад па жа ру або па пя рэдж ваў, што жыт ло 
спа лiць пя рун. Пры пер шай су стрэ чы 
з бус лам, як і пры пер шым ка ван ні зя зю-
лі, рэ ка мен ду ец ца мець пры са бе гро шы; 
гро шы ў кі шэ ні ў гэ тым вы пад ку абя ца-
юць ба гац це, клю чы — вя лі кі да ста так, 
а пу стая кі шэ ня — стра ту. Па вод ле на род-
ных уяў лен няў, бу сел з’яў ля ец ца ме ды я-
та рам па між ча ла ве чым і не ча ла ве чым 
све там і па да це лем не толь кі ўра джаю, 
але і дзя цей, якія ўспры ма юц ца як па да ру-

нак ча ла ве ку з бо ку пры род на-кас міч на га 
све ту...”.

Шчоў к нуў я зды мак вы вад но га пра ва-
слаў на га кры жа, што на кан цы За вык з бо-
ку Дак тор цаў, Ча раў коў, пры ход скіх Ка жан. 
Па ды шоў да мя не пісь ма но сец, які са чыў 
за мною ўжо з За вык-Фер мы. Ра ска заў ён 
мне кры ху пра кап лі цу, што на кан цы вё скі 
ды пра кап ліч ку на кры ні цы, пра якую я да-
гэ туль не ве даў, ха ця ў За вы ках не ад на ра-
зо ва бы ваў. Па даў ся я ў на прам ку лу гоў за 
кап лі цай раз г ля нуц ца за тою кры ні цай і кап-
ліч кай, але не там яна ака за ла ся, а з бо ку 
вё скі, ня бач ная ад ува хо да на цвін тар. Між 
абод ву ма хра ма мі кры жо вая да ро га, прак-
ла дзе ная ця гам апош ніх га доў...

Гмін ны пар тал пра вё ску: „W 1577 ro ku 
po sia da ła młyn z pię cio ma ko ła mi oraz trzy 
kar cz my. Jej miesz kań ca mi w więk szoś ci by li 
chło pi ru skie go po cho dze nia, któ rzy po 1596 
ro ku przesz li na wyz na nie unic kie, ale obok 
nich ży li tak że ka to li cy uczęsz cza ją cy do koś-
cio ła w Su ra żu. W poł. XVIII wie ku Ig na cy Kar-
niew ski, ge ne rał wojsk ko ron nych, ufun do wał 
na pot rze by uni tów is t nie ją cą do dziś drew nia-
ną kap li cę pw. Imie nia Naj ś więt szej Ma rii Pan-
ny. Jest ona jed nym z naj cen niej szych za byt-
ków gmi ny. Obok niej znaj du je się kap licz ka 
z cu dow nym źró deł kiem, po cho dzą ca z te go 
sa me go stu le cia. W XIX wie ku kap li ca zos ta ła 
prze ję ta przez Cer kiew pra wos ław ną”. Гэ та 
ста ла ся пас ля Сту дзень ска га паў стан ня. 
А паў ста год дзем паз ней пра ва слаў ныя 
жы ха ры За вык вы е ха лі ў бе жан ства, па кі-
да ю чы кап лі цы пу сту ю чы мі, чым па ка ры-
ста лі ся ка та ліц кія жы ха ры вё скі: „Koś ció łek 
nasz daw ny we wsi Za wy ki, zab ra ny przez 
Ros jan, za mie nio ny zos tał na cer kiew pra wos-
ław ną, któ ra w obec nym cza sie dla bra ku pra-
wos ław nych po zos ta je próż ną i bez ce lo wą. 
Po nie waż w tej wsi jest 40ro dzie ci Po la ków 
ka to li ków, któ rzy dla bra ku od po wied nie go 
ub ra nia i wie ku nie ma ją moż noś ci cho dze nia 
do pa ra fi al ne go koś cio ła w Su ra żu i z te go 
po wo du po zos ta ją ok rąg ły rok bez Mszy 
Świę tej i na uk gło szo nych w koś cie le. My zaś 
ro dzi ce pra cu jąc ca łe ty god nie na wy ży wie nie 
swych ro dzin jes teś my wy czer pa ni z sił i też 
w nie dzie le dla bra ku bli skoś ci koś cio ła jes teś-
my zmu sze ni opusz czać ta ko wy”, — пі са лі 
ў 1918 го дзе, пе рай ма ю чы апус це лыя хра-
мы ў сваё ва ло дан не...

У Страб лю заг ля нуў я дзе ля ці ка вас ці, 
як праг рэ суе там пра ца па аб наў лен ні чы-
гу нач най лі ніі; пра ца там у той час бы ла 
ў раз га ры, зні ма лі ся ста рыя рэй кі, аста ва-
ла ся ста рая пад сып ка. За мо стам, па між 
Леш няй і Ча раў ка мі по бач лі ніі ча ка лі 
но выя шпа лы, тое са мае і ка ля пры пын ку 
Га лоў кі-Вя лі кія...

А вось па між Тры чоў кай, Злот ні ка мі 
і Ра стол та мі тра піў я на за гад ка вы мо гіль-
нік, рас се ча ны ляс ной да ро гай. З ад на го 
бо ку два ла цін скія кры жы, з дру го га — два 
ві зан тый скія. На ад ным з апош ніх над піс: 
„Здесь по хо ро не ны не из вест ные жи те ли 
де рев ни Зо лот ни ки; мир пра ху их”. Ця пе-
раш нія ўра джэн цы Злот нік не ве да юць, 
хто там па ха ва ны і ка лі. А вось у даў ніх 
да ку мен тах за фік са ва на, што ў Злот ні ках 
у 1624 го дзе ад по шас ці вы мер ла тры нац-
цаць сем’ яў... Не вы пад ко ва на шы лю дзі 
так ша на ва лі абя рэ гі...

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

Пра ру кат вор ныя 
і пры род ныя абя рэ гі

 Кап ліч ка з кры ніч кай у За вы ках

 На цвін та ры ў За вы ках Крыж ка ра ва ка ў За вы ках-Фер ме
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Язэпа Пушчыhttp://zbsunion.by
115 га доў з дня нараджэння

 Курашаўскія 
запявалы. 
1965 год. 

Фота 
Уладзіміра 

Сідарука

З  к а г о р т ы  « М а л а д н я к а »

Бе ла ру скі па эт, кры тык, пе рак лад чык 
Язэп Пуш ча (сап раў д нае проз віш ча Іо сіф 
Плаш чын скі) на ра дзіў ся 20 траў ня 1902 г. 
у вёс цы Ка ра ліш ча ві чы Мін ска га па ве та 
(ця пер Мін скі ра ён). Па хо дзіў з ся лян скай 
сям’і. Баць кі Па вел і Ан та ні на Плаш чын скія 
бы лі не пісь мен ны мі, пра ца ва лі на гас па дар-
цы і вы хоў ва лі шас цё ра дзя цей. З гэ тай 
сям’і вый шаў так са ма лі та ра тар Ізі дар Плаш-
чын скі (Гут коў скі), які ву чыў ся ў БДУ, паз ней 
эміг ра ваў і па мёр у ЗША ў ста рас ці.

Язэп быў пя тым дзі цём у сям’і, ра на спаз-
наў цяж кую пра цу. У 1910-1913 гг. ву чыў ся 
ў Ка ра ліш ча віц кім на род ным ву чы ліш чы, 
а з 1918 г. да жніў ня 1921 г. — у Мін скім рэ-
аль ным ву чы ліш чы. У 1918 г. пра чы таў пер-
шую бе ла ру скую кні гу — „Шля хам жыц ця” 
Ян кі Ку па лы. На вед ваў кур сы бе ла ру саз-
наў ства Нар ка мас ве ты БССР, там слу хаў 
лек цыі Ку па лы, Ко ла са, Бя ду лі. У 1920 г. па-
зна ёміў ся з Мі ха сём Ча ро там, сяб роў ствам 
з якім да ра жыў усё жыц цё. Ця гам 1921-
1926 гг. пра ца ваў на стаў ні кам. У 1923 г. быў 
ад ным з зас на валь ні каў лі та ра тур на га аб’ яд-
нан ня „Ма лад няк”, паз ней — „Уз выш ша”.

У 1926 г. пра ца ваў у Ін бел куль це. 
У 1925-1927 гг. ву чыў ся на пе да га гіч ным 
фа куль тэ це БДУ. Уво сень 1927 г. пе ра вёў-
ся ў Ле нін г рад скі ўні вер сі тэт. На чац вёр-
тым кур се па кі нуў там ву чо бу, вяр нуў ся 
ў Мінск. У 1929-1930 гг. пра ца ваў стыль-рэ-
дак та рам у Бел дзяр ж вы да ве цтве. Быў жа-
на ты, га да ваў два іх дзя цей.

Як пісь мен нік Язэп Пуш ча дэ бю та ваў 
апа вя дан нем у 1922 г. пад псеў да ні мам 
Ля сун. Ця гам 1925-1930 гг. вы даў не каль кі 
па э тыч ных кніг. Вя до масць ме лі яго „Лі сты 
да са ба кі”. Па э зія Пуш чы апя ва ла но вае са-
вец кае жыц цё, раск ры ва ла ра дас ны стан 
раз ня во ле на га пра цаў ні ка — ча ста праз 
ра ніш ні, вяс но вы пей заж. Ёй улас ці выя 
глы бо кі лі рызм, та наль насць свет лай спо-

ве дзі-раз ва жан ня, вы ка ры стан не срод каў 
на род най пес ні. Да вы сыл кі вый ш лі збор-
ні кі вер шаў па э та „Ра ні ца ры кае”, „Vi ta”, 
„Дні вяс ны”, „Пес ні на ру і нах”, а так са ма 
па э мы „Пес ня вай ны” і „Цень Кон су ла” (па-
чат ко вая наз ва „Пес ня аку па цыі”), пра сяк-
ну тыя ўра жан ня мі пра Пер шую су свет ную 
вай ну, а так са ма па э ма „Кры ва вы пла кат”. 
Бы ла пад рых та ва на да вы дан ня кні га „Мой 
ма ні фест” (сха ва ная ў вул лі, а за тым, пас-
ля арыш ту аў та ра, спа ле ная яго сяст рой 
Лё дзяй). Быў пад рых та ва ны да дру ку, але 
не вый шаў збор нік лі ры кі „Грэш ная кні га”. 
У кан цы 1920-х гг. уск лад ні лі ся све та пог-
ляд ныя по шу кі па э та, у не ка то рых яго тво-
рах пра гу ча лі пе сі мі стыч ныя но ты.

Арыш та ва ны 25 лі пе ня 1930 г. па спра-
ве „Са ю за выз ва лен ня Бе ла ру сі”. У 1931 г. 
НКВД яго як „чле на кон т р рэ ва лю цый най ар-
га ні за цыі” і за „ан ты са вец кую агі та цыю” асу-
дзіў да 5 га доў паз баў лен ня во лі. Тэр мін ад-
бы ваў у Чэ бак са рах, Шад рын ску. Выз ва ле-
ны 24 лі пе ня 1935 го да. У 1937-1941 гг. жыў 
у Му рам скім ра ё не Ула дзі мір скай воб лас ці, 
на стаў ні чаў. На чу жы не пі саў ма ла. У га ды 
вай ны на фрон це. Пас ля зноў у Му рам скім 
ра ё не. Рэ а бі лі та ва ны су до вай ка ле гі яй па 
кры мі наль ных спра вах Вяр хоў на га су да 
БССР 30 сту дзе ня 1956 г. Вяр нуў ся з сям’ ёй 
у Бе ла русь у 1958 го дзе. Вы пус ціў з дру ку 
вер ша ва ную каз ку „На Баб ры цы”, кні гу „Вер-
шы і па э мы” і збор нік „Па ча так ле ген ды”. На 
бе ла ру скую мо ву пе ра клаў апо весць Аляк-
сея Тал сто га „Дзя цін ства Мі кі ты”. Асоб ныя 
вер шы па э та пак ла дзе ны на му зы ку і ста лі 
пес ня мі. Для тво раў пас ля ва ен на га ча су ха-
рак тэр на ўзба га чэн не ўтры ман ня, па шы рэн-
не па э тыч на га да ляг ля ду.

Да апош ніх дзён жыў у Мін ску. Па мёр 
Язэп Пуш ча 14 ве рас ня 1964 го да. Па ха ва-
ны ў Ка ра ліш ча ві чах.
Пад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Бе ла ру скія сту дэн ты ў ас ноў най сва ёй 
ма се кан тын гент да во лі кан фар міс ц кі і апа-
лі тыч ны. З боль ша га іх не над та ці ка віць па-
лі ты ка ўнут ры кра і ны, свае ўлас ныя пра вы 
яны не ім к нуц ца ад стой ваць, пра яў са лі дар-
нас ці з ты мі ма ла дзё на мі, якіх не за кон на 
прас ле ду юць ула ды, амаль ня ма. Ня гле дзя-
чы на та кое сум нае ста но віш ча, ся род бе-
ла ру скіх сту дэн таў усё ж та кі ёсць тыя, якія 
ад чу ва юць сваю ад каз насць за бе ла руш-
чы ну, а так са ма ста вяць на мэ ту аба ра няць 
пра вы вуч нёў скай мо ла дзі. Пры кла дам гэ-
та га з’яў ля ец ца За дзі но чан не бе ла ру скіх 
сту дэн таў, сайт яко га мес ціц ца ў ін тэр нэ це 
па ад ра се http://zbsu nion.by.

Вір ту аль нае прад стаў ні цтва сту дэн ц ка га 
аб’ яд нан ня па бу да ва на згод на з су час ны мі 
тэн дэн цы я мі ў вэб-ды зай не. Там ня ма вер ты-
каль на га дзя лен ня на дзве ці тры част кі. Каб 
аз на ё міц ца са зме стам, не аб ход на энер гіч-
на кру ціць ко ла кам п’ ю тар най мыш кі, бо ўсе 
ма тэ ры я лы раз меш ча ны га ры зан таль на, 
і вы шы ні ма ні то ра не ха пае для цал ка ві та га 
ад люст ра ван ня. Вый с ці на руб ры кі зна хо-
дзяц ца толь кі ўвер се цэ ла га вы яў лен ня.

„За дзі но чан не бе ла ру скіх сту дэн таў 
з’яў ля ец ца ста рэй шай мо ла дзе вай ар га ні-
за цы яй кра і ны. ЗБС — гэ та пер шы і адзі ны 
на цы я наль ны сту дэн ц кі са юз, прад стаў нік 
бе ла ру скіх сту дэн таў у Еў ро пе, аб’ яд нан не 
са шмат лі кі мі між на род ны мі кан так та мі і вы-
біт най гі сто ры яй!” — сцвяр джа ец ца на га-
лоў най ста рон цы сай та. Там жа да ец ца ін-
фар ма цыя пра мэ ту іс на ван ня ар га ні за цыі. 
„На ша мі сія — аб’ яд нан не бе ла ру скіх сту-
дэн таў дзе ля аба ро ны сва іх пра воў і ін та-
рэ саў, дзе ля па вы шэн ня якас ці вы шэй шай 
аду ка цыі, гэ та ба раць ба за ака дэ міч ныя 
сва бо ды і пра соў ван не прын цы паў Еў ра-
пей скай сі стэ мы аду ка цыі, а так са ма ўздым 
на цы я наль най са ма свя до мас ці праз па пу-

ля ры за цыю бе ла ру скай мо вы і куль ту ры. 
З 2001 го да ЗБС бы ло не за рэ гіст ра ва ным 
мо ла дзе вым аб’ яд нан нем, але ў 2016 мы на-
рэш це ат ры ма лі рэ гіст ра цыю як ас вет ніц-
кая ўста но ва «Фі ла ма ты». Та му да лу чыц ца 
да нас ужо мож на афі цый на!” — ра дас на 
па ве дам ля ец ца на сай це. Праў да, там не 
пі шац ца, ча му ЗБС не бы ло за рэ гіст ра ва-
на больш за паў та ра дзя сят ка га доў, а по-
тым за рэ гіст ра ва ла ся як ней кая ўста но ва. 
Спра ва ў тым, што гра мад скія ар га ні за цыі 
та ко га кштал ту прак тыч на не маг чы ма за рэ-
гіст ра ваць у Бе ла ру сі. Гэ тым са мым ула ды 
не да юць ім маг чы мас ці прад стаў ляць хоць 
які зрэз гра мад ства, у тым лі ку ў ста сун-
ках з за меж ны мі пар т нё ра мі. Аду ка цый ная 
ўста но ва — гэ та ўжо ін шая фор ма, якая 
фар маль на не з’яў ля ец ца доб ра ах вот ным 
гра мад скім аб’ яд нан нем. ЗБСаў цам вар та 
бы ло б пра гэ та на пі саць і паз на чыць, што, 
ня гле дзя чы на пе раш ко ды з бо ку ўлад, 
яны ўсё ж ім к нуц ца да ажыц цяў лен ня тых 
мэт, якія ста ві лі пе рад са бой з ча соў не за-
рэ гіст ра ва на га іс на ван ня. Пры кла дам та ко-
га пра ця гу з’яў ля ец ца жа дан не ад ра дзіць 
вы дан не га зе ты „Сту дэн ц кая дум ка”, пра 
што так са ма рас па вя да ец ца на га лоў най 
ста рон цы. „Фі ла ма ты” так са ма зак лі ка юць 
стаць жур на лі стам гэ та га вы дан ня.

На га лоў най ста рон цы мес цяц ца і на він-
ныя па ве дам лен ні. Пры чым яны ты чац ца 
не толь кі Бе ла ру сі, але і ін шых кра ін, дзе, 
на дум ку ўла даль ні каў сай та, ад бы ва ец ца 
неш та ці ка вае. Пра тое ж, чым зай ма юц ца 
ЗБСаў цы-„Фі ла ма ты” за раз, мож на да ве-
дац ца, за зір нуў шы на ста рон ку „Пра ек ты”.

Жа да ю чыя дзей с на да па маг чы сту дэн ц-
ка му ру ху мо гуць увай с ці ў склад „Фі ла ма-
таў”, вы ка наў шы не каль кі ўмоў, пра якія 
ідзе га вор ка на ста рон цы „Да лу чыц ца”.

Ула дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (4)Н
а ша бры га да «BR-9», як і во-
сем ін шых кі на пе ра со вак, 
ка ры ста ла ся аў та ма бі лем 
мар кі «Люб лін» — ма шы най-

уся хо дам з пе ра да чай на ча ты ры ко лы. 
ВПК ат ры ма ла аў та ма бі лі ад вой ска, дзе 
вы ка ры стоў ва лі ся ў якас ці ма біль ных 
ра ды ё стан цый. Унут ры зна хо дзі лі ся тры 
спаль ныя мес цы і ка мі нак для абаг ра ван-
ня. Мож на бы ло зга та ваць абед на пе ра-
нос ным наф та вым пры му се. Быў і сто лік 
на кан цы ляр скія пры бо ры. У ча ты рох 
заг лыб лен нях уся рэ дзі не тры ма лі мы 
пас цель, хар чо выя пра дук ты, за тым быў 
асоб ны ад сек на аг рэ гат. Над сто лі кам 
зна хо дзі ла ся лям пач ка для ас вят лен ня 
з аку му ля та ра. З бо ку бы ло ма лень кае 
акен ца з прыз на чэн нем для пра ек цыі 
кі на се ан саў з аў та ма бі ля. Гэ та быў наш 
до мік на ко лах.

Пер шую ноч у якас ці кі нош ні ка пра вёў 
я ў Іван ках-Ра го зах у кам па ніі кі на ме ха ні-
ка Алі ка Чар ня ні на, са вец ка га рэ пат ры ян-
та і ша фё ра Ва ло дзі Скеп кі ро дам з Бар-
ка, што не па да лёк Хіт рай на Гай наў ш чы-
не. Абод ва жа на тыя. Алік аб ста ля ваў ся 
ў Гай наў цы. Па бу да ваў ра зам з бра там 
до мік па ву лі цы Пра ле та ры яц кай. Жыў 
з пры ста рэ лай ма ту ляй Бар ба рай. Як 
паз ней га ва рыў, лі чыў ся па ля кам, та му 
вяр нуў ся на Ра дзі му. Ажа ніў ся з ма ла дой 
пры га жу няй з Вы шак. Ва ло дзя Скеп ка 
ажа ніў ся з Зо сяй Ду бін скай, якая пра-
жы ва ла з баць ка мі на ка лё ніі ў Са ках. 
Абод ва па жа ні лі ся «ў тэ рэ не», бу ду чы кі-
нош ні ка мі. За тым за ду ма лі і мя не ажа ніць. 
Па коль кі я лі чыў ся на віч ком, дык вы му ша-
ны быў пры ста ваць на іх нія звыч кі.

Тэ ры то рыя дзе ян ня бры га ды «BR-9» 
бы ла да во лі раз лег лая. Стан да рог быў 
не най леп шы. У ас ноў ным пры хо дзі ла ся 
ру хац ца ба ка вы мі ўха бі сты мі без да рож-
жа мі, ча сам не най леп шай якас ці гра вій-
ка мі. Най горш бы ло вяс ною, во сен ню 
і ў зі мо вы час. У пер шым вы пад ку праб ле-
май бы ло ба ло ці стае без да рож жа, зі мою 
— не рас чыш ча ныя да ро гі, снеж ныя су мё-
ты. Але наш уся ход па ме ры маг чы мас ці 
спраў ляў ся з гэ ты мі праб ле ма мі.

З Іва нак-Ра го заў па да лі ся мы праз 
Нар ву, Ты не ві чы-Вя лі кія і Ты не ві чы-Ма-
лыя ў Ка мень.Ты по ва ся лян ская мяс ці на 
з драў ля ны мі за бу до ва мі. З ка лё ні яй 

на ліч ва ла больш за со рак да моў. Вя-
ско вая кра ма (у пры ват най ква тэ ры), 
ча ты рох к лас ная шко ла. На стаў ні ча ла Та-
ма ра Са доў ская. Пры езд кі на пе ра соў кі 
ў вё ску для жы ха роў лі чыў ся свя точ ным 
днём. Асаб лі ва дзет кі це шы лі ся на ша му 
пры ез ду, па коль кі се ан сы ар га ні за ва лі ся 
ў час уро каў. Заў час на рых та ва лі гро-
шы кі — па 2 зл. — на бі лет. Аб тэр мі не 
пры ез ду кі раў нік кі на пе ра соў кі заў час на 
па ве дам ляў шко лу. Па сы лаў паш то вую 
кар т ку, у якой ін фар ма ваў аб за га лоў ках 
кі на кар цін для школь ні каў і да рос лых, 
так са ма аб тэр мі не вя чэр ніх се ан саў. 
Школь ні кі бы лі для кі нош ні каў жы вой 

рэк ла май. Зра зу жа па ўсёй вёс цы рас-
па вя да лі аб пры ез дзе кі но. Але не толь кі. 
Бы лі яны так са ма па стаў ш чы ка мі буль-
бы, га род ні ны і фрук таў. Ха пі ла ска заць 
ма ле чам, што пат ра бу ем буль бы, яек ці 
ма ла ка, а тыя не ад клад на ска ка лі да моў 
і пры но сі лі па трэб ныя пра дук ты, а мы 
ад п лач ва лі ся ім бяс п лат ным ува хо дам на 
кі на се анс. Пас ля пры ез ду ў Ка мень я па-
даў ся ў кан цы ля рыю ды па раз мо ве з на-
стаў ні цай ра шы лі ар га ні за ваць школь-
ні кам ра ніш нік. Дзет кі па ма га лі зно сіць 
у за лу апа ра ту ру. Ста рэй шыя хлоп цы 
за веш ва лі пле да мі вок ны. На ра ніш нія кі-
на се ан сы прыз на ча лі ся каз кі і ма стац кія 
філь мы, даз во ле ны дзет кам ва ўзрос це 
ад ся мі да два нац ца ці га доў. Уве ча ры ар-
га ні за ва лі мы се ан сы для да рос лых.

4 лі ста па да ў Ку ра ша ве ад зна ча ец ца 
дзень Ка зан скай іко ны Бо жай Ма ці. У на-
шым мар ш ру це гэ тая вё ска пра пі са на 
бы ла на 5 лі ста па да. Заб раў шы свае рэ-
чы і праш там па ваў шы ка ман дзі ро вач ныя 
блан кі ў шко ле, збі ра ем ся ў да ро гу. Трап-
ля юц ца спа да рож ні кі. Трох мяс цо вых 
ка ва ле раў (з ро ва ра мі) хо чуць пад’ е хаць 
у Ку ра ша ва на за ба ву. Па коль кі за ляг ла 
цем ра, а да ро га бы ла ба ло ці стая, дык 
пап ра сі лі іх пад вез ці. Паг ру зі лі мы ве ла сі-
пе ды ў ма шы ну і ў вя сё лай кам па ніі ад п-
ра ві лі ся на «ад пу сто выя» свят ка ван ні.

(пра цяг бу дзе)
Ула дзі мір СІ ДА РУК
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21.05 — 27.05

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Шчас це та бе спры яе. Неў-
за ба ве тыя, за кім ты гнаў ся, бу дуць гнац ца за 
та бою. Бу дзеш пра соў вац ца на пра цы і ў кам-
па ніі. Ут ры ма еш зда бы тае і не пу сты ка ша лёк. 
Але 21.05. не будзь сквап ны! 21-22.05. не да-
вай пар т нё ру на го ды для тры во гі. Асаб лі ва 24-
27.05. мо гуць зат рэс ці ся фун да мен ты ў па ры. 
Піль нуй ся так са ма, каб 24-27.05. ця бе не абак-
ра лі, не аб ма ну лі, пе раг ляд вай кі шэ ні ў адзен ні 
пе рад мыц цём.
(21.04. — 21.05.) Маг чы масць за роб ку, але 
з ры зы кай. Мо жа хут чэй за сту каць тваё сэр ца, 
асаб лі ва ка лі ты з дру гой дэ ка ды. Хтось ці 24-
27.05. мо жа за ха цець на му ціць у ва шай па ры, 
трэ ба бу дзе ра шу ча ад ка заць, што ня ма на гэ та 
шан цаў. Вель мі піль нуй ся 24-27.05. пры крэ ды-
тах, пры каш тоў ных спа ку сах.
(22.05. — 22.06.) Рэ а лі зуй свае пла ны. Па ка-
жаш ся на фо не ін шых. Не заб лы та еш ся ў дэ та-
лях. У па чуц цях па ка жы іні цы я ты ву. Сям’я і сяб-
ры мо гуць на ця бе раз ліч ваць. Энер гіі шмат, вы-
ка ры ста еш яе, каб па бе гаць па кра мах і ку піць 
са бе штось ці шы коў нае. Не бу дзе ха паць ча су, 
каб доб ра па ес ці; га туй до ма, не псуй страў ні-
ка фаст фу да мі. Шма руй твар крэ мам з вы со кім 
філь т рам. З 21.05. (да 31.05.) бу дзеш пры му-
ша ны да ней кіх аб ме жа ван няў.
(23.06. — 23.07.) 21.05. ста рай ся не спра чац-
ца. Зор кі моц на на му цяць у тва ёй па ры і мо гуць 
кан ф лік та ваць з шэ фам. Але нер во выя сі ту а цыі 
бу дуць па ла го джа ны. 22.05. мо жа ака зац ца, 
што твае спа дзя ван ні бы лі моц на на вы рост. 
24-27.05. пе ра ка на еш ся, што да ра жэй шае не 
му сіць зна чыць леп шае (так са ма пры да ра гіх 
пла нах на ка ні ку лы). З 27.05. бу дуць шан цы на 
доб рыя раз мо вы і ды я лог. На пра цы пры мя няй 
прын цып аб ме жа ва на га да ве ру.
(24.07. — 23.08.) Зма гай ся за кож ную спра ву, 
якую лі чыш слуш най; доб ра ў гэ тым бу дзеш 
раз бі рац ца. Бу дзеш мець вель мі моц ных са юз-
ні каў. 21.05. пап раў сваю па мыл ку. У па чуц цях 
— на да лей вяс на! На пра цы ўда чы, но выя пра-
ек ты ча ка юць на та го хто на дасць ім кан к рэт ны 
кшталт. Не тур буй ся бу ду чы няй, цеш ся тым, 
што ма еш.
(24.08. — 23.09.) Па ка жаш свае ар га ні за цый-
ныя ўме лас ці. У па ры гай дан ка наст ро яў, ча-
сам вель мі вост ра, але ўсё мож на ўра та ваць. 
Ся род но вых зна ё мых бу дзе твая брат няя ду-
ша, ха ця мо жа цяж ка бу дзе вы лу чыць яе з тлу-
му. На пра цы будзь больш дып ла ма тыч ным. Не 
ся дай ця пер на ды е ту. З 26.05. вель мі піль нуй-
ся пра віл і за ко наў. З 27.05. бес па мыл ко ва ад-
роз ніш праў ду ад ма ны.
(24.09. — 23.10.) Урэш це дых неш на поў ныя 
гру дзі. Ня кеп ска на ра хун ку, доб рая ма ты ві-
роў ка, уз ро вень энер гіі. Не звяр тай ува гі на 
дра бя зу ў па чуц цях, але 24-27.05. не да вя рай 
усім, хто да ця бе хо ча наб лі зіц ца. На ват з ла год-
на га пар т нё ра мо жа вы лез ці дзі кі зай з д рос нік. 
На раз мо вах пра пра цу вык лі чаш сім па тыю 
і доб ра зап рэ зен ту еш ся. Але не ра бі са бе 
крык лі вай сты лі за цыі.
(24.10. — 22.11.) Выс вет ліш спрэч ныя пы тан-
ні з пар т нё рам  і суп ра цоў ні ка мі. Ад к рый ся на 
пат рэ бы пар т нё ра. Ты ця пер не вель мі ары ен та-
ва ны ў спра вах па між тва і мі сяб ра мі — усе ўсё 
бу дуць ве даць, а не ты. 21-23.05. мо гуць паг лы-
біц ца іс ну ю чыя кан ф лік ты. 24-27.05. мо жаш 
ака заць на ка гось ці вель мі кеп скае ўра жан не. 
З 26.05 (да 30.05) ча кае ця бе сур’ ёз ная раз-
мо ва з кі раў ні цтвам. Не дай ся бе заст ра шыць, 
пад рых туй ар гу мен ты.
(23.11. — 22.12.) Да сі ра ды праб ле мам. Схо-
чац ца па бу я ніць, але будзь ас ця рож ным. Па ма-
лу да сяг неш сва іх мэт. Бу дзеш аб’ ек там моц ных 
па чуц цяў. Зна ё мыя ця бе за дзі вяць, на плюс і на 
мі нус. Па між 24 і 27.05. хтось ці ця бе пад вя дзе, 
але не пе рай май ся; на на ступ ны раз бу дзеш ве-
даць, каб па ім мно га не спа дзя вац ца. Па дза ро-
біш, зай г рай так са ма ў ла та рэю (най боль шыя 
шан цы ў Страль цоў з ІІ дэ ка ды).
(23.12. — 20.01.) Пра водзь важ ныя ме ра пры-
ем ствы, афар м ляй важ ныя спра вы, ву чы ся но-
ва му. Але з 26.05. гля дзі, каб ха пі ла та бе пас-
ля доў нас ці і цяр п лі вас ці; пе ра ка на еш ся, што 
не заў ж ды ма еш ра цыю. Сон ца ссы лае та бе 
ма лыя ўсмеш кі лё су. Цяж кім мо ман там на ват 
для ўда лых пар бу дзе час 24-27.05., на ва шай 
да ро зе ста нуць не пры хіль ныя лю дзі; не стаў ру-
бам «яны або я».
(21.01. — 19.02.) 21.05. не зра бі па мыл кі, якую 
цяж ка бу дзе вы пра віць; мо жаш спа дзя вац ца 
боль ша га пры быт ку. Шчас лі выя вы пад кі, вост-
рая ін ту і цыя. Знай дзі час на ад па чы нак. У па ры 
су поль ныя ла ды і ра шэн ні. На пра цы будзь вет-
лі вым і слу хай, бо хтось ці 24-27.05 мо жа спра-
ба ваць ад пом с ціць. З 26.05. (да 30.05.) му сіш 
уста яць пе рад чы ёй сь ці ярай ата кай.
(20.02. — 21.03.) Усё бу дзе іс ці доб ра, а ты 
не мя шай улас на му шчас цю. Бу дуць спры яць 
лю дзі. Сам доб ра спаз на еш свае ду хоў ныя пат-
рэ бы. Па ка хай і зра зу мей са мо га ся бе. Да ве да-
еш ся, на ка го мо жаш раз ліч ваць. Ад важ на рэ-
ка мен дуй свае по гля ды. Але на да ро зе будзь 
ас ця рож ным. З 27.05. доб ры час на на ладж-
ван не су по лак.                       Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі 

ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. даў гах во сты цэн т раль на а ме ры кан скі па пу гай = 14 _ 13 _ 29 _;
2. на пры клад, ма ра фон = 11 _ 15 _ 21 _;
3. ве лі зар ная дзяр жа ва, у якой... кіт = 28 _ 12 _ 18 _ 19 _ 3 _;
4. заб ру джан не, мес ца ін шай чым фон афар боў кі = 8 _ 4 _ 5 _ 1 _ 2 _;
5. Кан д рат, ра сій скі па эт-дзе каб рыст (1795-1826) = 9 _ 10 _ 16 _ 17 _ 30 _ 20 _;
6. го рад апош ніх зі мо вых алім пій скіх гуль няў = 23 _ 22 _ 26 _ 7 _;
7. ра ка з Ук ра і ны ў Сер бію = 24 _ 25 _ 6 _ 27 _.

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

ад ка зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 18 ну ма ра
Ва да род, дзю на, па ляк, Еў ро па, зяць, не вук, урок, арыф ме ты ка, го нар, 

лыч, стог, бу дзень, еў ра, на дзея, Тар ле, ра джа, май, выс но ва.
Ра шэн не: Зя зю ля пач не ку ка ваць на го лы лес, то год бу дзе неў ра джай ны.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэмянюк з Бельска-Пад-
ля шска га і Лявону Федаруку з Рыбал.

 За раз у Ся мя тыц кай гмі не ў 46 вя лі кіх і ма лых мяс цо вас цях 
пра жы вае 6 196 ча ла век. Гэ та пры го жы кут на пра вым бе ра зе 
Бу га. Аб тым, што даў ным-даў но ён быў на се ле ны свед чаць 
кур га ны ў Цэ цэ лях і ў Ас мо лі. Гмі на зай мае пло ш чу ў 227 квад-
рат ных кі ла мет раў. Сель ска гас па дар чыя ўгод дзі зай ма юць 71 
% плош чы гмі ны і ля сы — 22 %. Най боьш ля соў у паў ноч най 
і ўсхо дяй част цы гмі ны. Шчы льнасць на сель ні цтва 27 асоб на 
квад рат ны кі ла метр. Су сед нія гмі ны: Дра гіч ын ская, Дзяд ко віц-
кая, Гро дзі ская, Мель ніц кая, Ну рэц кая, Пля тэ раў ская і Сар нац-
кая. Яе пар т нёр скай гмі най з’яў ля ец ца Gran see ў Гер ма ніі.

 У Ся мя тыц кай гмі не на 100 муж чын пры па дае 98 жан чын. Ва 
ўзро ста вай гру пе 85 і больш га доў жан чын у тры з па ло вай ра-
зоў больш чым сь ці муж чын.

Най боль шыя вё скі гэ та: Чар та еў — 712 жы ха роў, Ся мя ты чы-
Стан цыя — 324, Сло хі-Ан на поль скія — 322, Ба ці кі-Блі жэй шыя 
— 292, Ану сін — 233, Ба ці кі-Ся рэд нія — 232, Ба ра ты нец-Ру скі 
— 228, Ро гаў ка — 227, Ра ма наў ка — 224, Тол він — 193, Ка ян ка 
— 185, Кру пі цы — 163, Тур на-Вя лі кая — 154 і Ага род ні кі — 151. 

 Да ся рэд ніх вё сак на ле жаць: Клю ко ва і Цэ цэ лі — абедз ве 
яны па 149 жы ха роў, Ба ці кі-Далей шыя — 147, Вуль ка-Над буж-
ная — 123, Вер цэнь-Вя лі кі — 110,  Кло по ты-Пат ры — 105, Скі-
вы-Вя лі кія — 104, Скі вы-Ма лыя — 103, Кло по ты-Ста ніс ла вы 
— 102, Кло по ты-Буй ны — 100, Ку лы гі — 98, Вы ро мей кі — 96, 
Шэр ша ні — 95, Кле ка то ва — 88, Ба раты нец-Ляц кі — 87, Кло по-
ты-Бань кі — 84, Ко жэ нёў ка-Вя лі кая— 77, Ма чыд лы — 75 і За ле-
се — 62. 

Най мен шыя па ся лен ні гэ та: Вуль ка-Бі шэў ская — 13 жы ха роў, 
Кра сэ ві цы-Чэ рэ пы — 15 ды Ляскоў ш чы на — 30. Адый ш лі ў ня-
быт Га ла соў ка, Грыць кі і Кад луб. 

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

7 мая 2017 го да над Пад ляш скім ва я вод ствам пра ка ці лі ся 
на валь ні цы, у тым лі ку з гра дам. Най боль шая ін тэн сіў насць 
з’яў ад чу ла ся ў цэн т раль най част цы ва я вод ства (у зо не ха-
лод на га ат мас фер на га фрон ту) і дождж ліў там у не ка то рых 
мес цах моц ным то кам, ла каль на пра ліў на, а ў ра ё не Бе ла сто-
ка бы ла сап раў д ная на валь ні ца. Тэ ле мет рыч ныя стан цыі на-
лі чы лі, што най боль шая част ка даж джу ўпа ла ў ста лі цы Пад-
ляш ша на пра ця гу дзвюх чар го вых га дзін: 18 мм і 37 мм.

Па га дзін ныя апад кі на ме тэ а ра ла гіч най стан цыі ў Бе ла сто-
ку па вул. Цы ял коў ска га фік са ва лі ся так: гадз. 17-18 — 17,7 
мм, 18-19 — 37,2 мм, 19-20 — 10,6 мм, 20-21 — 5,2 мм, 21-22 
— 1,7 мм, 22-23 — 3,8 мм, 23-24 — 5,6 мм; 8 мая: гадз. 00-01 
— 3,0 мм, 01-02 — 0,9 мм.

Су ма апад каў, за пі са ная ад 9 га дзі ны 7 мая да 8 га дзі ны 8 
мая ў Бе ла сто ку скла ла 87,7 мм, у Суп рас лі — 59,1 мм, у На-
ва сёл ках — 36,4 мм, у Ты ко ці не — 31,7 мм, у Фа стах — 25,0 
мм, у Хра бо лах — 20,7 мм.

З ар хіў ных да ных вы ні кае, што агуль ная су тач ная коль-
касць апад каў у Бе ла сто ку (87,7 мм) бы ла са мая вы со кая 
для мая ад 1966 г. Ра ней най боль шая коль касць апад каў 
фік са ва ла ся ў маі 2003 г. — 48,7 мм.

Мак сі маль ная су тач ная су ма апад каў бы ла за фік са ва на 
ў Бе ла сто ку 26 чэр ве ня 1985 г. і скла ла 90,6 мм.

Пад час ліў ню 28 лi пе ня 2016 г., якія на нёс мно га шко ды, 
вы па ла 45 мм апад каў.

Мяр ку ю чы, што па вер х ня Бе ла сто ка на ліч вае 100 кв. км, 
7-8 мая на го рад упа ла ка ля 880 000 000 000 літ раў ва ды, 
што скла дае 880 млн. ку ба мет раў — ка ля 4 400 000 алім пій-
скіх ба сей наў.

(лук)

Дэ маг ра фія 
Ся мя тыц кай гмі ны

Па топ 
у Бе ла сто ку
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У па ле скай глы бін цы (86)

У ляс ных Буд ні ках, як ні дзе ў све-
це, спра ца ва ла жа но чая са лі дар-
насць. На ша ма шы на, як вер ны 
ста ры конь, заў пар ці ла ся і не ха-

це ла зру шыць з мес ца. Ні бы та жа лез ная 
скры нач ка, а неш та ра зу ме ла, прад чу ва ла 
скла да нас ці. Пас ля, ка лі мы ра зам з Рус ла-
най да бі ра лі ся па раз рэй да ных, ба лот ных 
да ро гах да во зе ра Свя то га, мы бы лі ўдзяч-
ны та ем ным сі лам, якія вы ру чы лі нас ад 
вык лі ку на мя жы са ма губ ства. Гразь і паў-
мет ро выя ка ля і ны на да ро зе — на дзён ны 
кло пат ту зем цаў.

Спа чат ку мы па да лі ся на Рус ла ні ным 
выс лу жа ным «Фоль к с ва ге не» ва ўро чыш-
ча Бліз нев сь ке — да кры ніц Пры пя ці, 
фар маль на га па чат ку па ле скай Ама зон кі. 
Мес ца зна хо дзіц ца кі ла метр за вё скай. Ту-
ды вя ла, ка лі су дзіць па па ле скіх мер ках, 
грун тоў ная, па ля вая да ро га. За ку так Бліз-
нев сь ке ўяў ляў са бой ну дот ны аб лог, ату ле-
ны ле сам. Там-сям, ся род шэ рай тра ві цы, 
від не лі зя лё ныя сцёб лы дзі кай дзі ван ны. За 
кал гас ных га доў гэ ты ад рэ зак по ля, на хаб-
на вы дзер ты ле су, аб се я лі пра мыс ло вай 
тра вой. Штуч ная сель ска гас па дар чая куль-
ту ра не пры жы ла ся, ко ліш ні, наш пі га ва ны 
штуч ны мі ўгна ен ня мі поп лаў за раз на па мі-
наў хво рае по ле. Так са ма па ча так Пры пя ці 
зда ваў ся ні я кім. Гэ та быў про сты роў паў та-
ра мет ро вай шы ры ні з ва дой, пры ця ру ша-
най жа бу рын нем. Мес ца чуць-чуць ажыў ля-
лі бя роз кі, па са джа ныя па бе ра гах ка на ла. 
Ней кі за ка лот у ссох лым, ад ме ра ным пад 
лі ней ку лан д шаф це нак лі каў шэ ра-зя лё ны 
аст ра вок вер ба ло зу, над якім кру жы лі два 
га лод ныя крум ка чы.

— Ві даць зноў штось там заст раг ла, 
— пра шап та ла Рус ла на.

— А што там? — спы та ла і я паў шэп там.
— Гэ та та кое прак ля тае мес ца, твань.
Ся род шэ ра-зя лё на га вер ба ло зу ха ва-

ла ся ба лот ца. Яно ні ко лі не за мяр зае і ў ім 
бе зу пын на то піц ца звя ры на. Як прак ла да лі 
ра ку, то-бок ка па лі ка нал у тым мес цы, дык 
столь кі бы ло кас цей, як на ней кіх мо гіл ках. 
Най больш па та пі ла ся але няў і ка ба ноў.

Рус ла на пры га да ла як раз у твань пра-
ва лі ла ся кал гас ная ка ро ва. Ад абе ду да 
ве ча ра вы цяг ва лі яе трак та ра мі. Жы вё ла 
жу дас на раў ла, быц цам з глы бі штось ці 
яе ку са ла, не ад пу ска ла на зям лю. Лю дзі 
дык уво гу ле ба яц ца гля дзець на прак ля тую 
га лу. Ніх то ту ды цвя ро зы і зда ро вы не пой-
дзе! На ват пад вы піў шыя ры ба кі аб мі на юць 
дрыг ву шы ро кім ко лам. Бо сту піш не так 
і кап цы, за ма ро чыць, ач му рыць і зас мок ча 
на дно.

Кры ва жэр ная дрыг ва пры ты кае да роў-
нень кіх бе ра гоў ка на ла.

Ня гле дзя чы на сваю чор ную сла ву, яна 
ўсё ж пры баў ляе вы то кам Пры пя ці ней кую 
ра ман ты ку. Ча ла век з усёй ку чай са май су-
час най тэх ні кі да лей у та кіх мес цах ста но віц-
ца ма лым і без да па мож ным. Са здрад лі вым 
ба лот цам не змаг лі спра віц ца на ват са вец-
кія ар лы ме лі я ра цыі. Зню хаў шы не бяс пе ку 
і пат ра ты, яны кі ну лі твань пры ро дзе ды яш-
чэ абаз ва лі яе дур ной ап ля ву хай:

— Дык чорт з гэ тым га лам! Хай са бе 
стра шыць як стра шы ла!

* * *
Рус ла на з мо ман ту, ка лі па даб ра ла нас 

на скры жа ван ні ў За буж жы, ад чу ва ла ся бе 
ў аба вяз ку да па маг чы здзей с ніць спра ву. 
Яна най лепш ра зу ме ла, што ча ла век звон-
ку, як сто га доў та му на зад, у іх ляс ным за-
кут ку сам ні чо га не зной дзе. Пры сут насць 
шуст рай ту зем кі пад бі ва ла ўпэў не насць на 
груз кіх, не а баз на ча ных ляс ных да ро гах. 
У па да рож жа ра зам ад п ра віў ся сы нок Ан д-
рэй ка. Хла пец адзін ве даў да ро гу да во зе-
ра Свя то га. Яго сё стры, Вік то рыя і Та ня за-
ста лі ся да моў. Пап раў дзе ў Рус ла ны пя цё-
ра дзя цей. Яна пры гар ну ла дзве сяст ры ны 
да чуш кі, сі рот кі. Інакш не маг ла зра біць.

— Яны, бед ныя, столь кі пе ра жы лі, на цяр-
пе лі ся!

Ба лю чы ўспа мін аб ся стры ўсё шчы меў 
у гру дзях у Рус ла ны. Яна не ўме ла змі рыц-
ца з яе заў час най, не да рэч най смер цю. За-
гі ну ла ў да рож най ка таст ро фе з-за не раз-
ва гі і ду рас ці му жа, які, на бу ха ны, па лез за 
ру лі. Ён быў на столь кі п’я ны, што на ват не 
за па мя таў мо ман ту ка таст ро фы. А за раз 
за мест кла па ціц ца аб лё се дзя цей, з пры-
год най ба бай гу ляе... Бя да, ад ным сло вам. 
Ды што ты тут зро біш?

На Па лес сі ўсе жан чы ны на ра ка юць на 

шлюб ных му жы коў, на ват ка лі яны за ла тыя.
— Усе яны ад ным мі рам па ма за ны! — ад-

ка жуць хо рам і здо ра ва за ра го чуць.
Са шчас цем трэ ба аб но сіц ца ас ця рож-

на, ці хень ка. Раз ска жаш ліш няе сло ва, 
усё мо жа ад мя ніц ца. Інакш, ка лі го ра. Та кі 
ра сказ кож ны зра зу мее, выс лу хае, па це-
шыць. Ня ма ж та кой ха ты, каб усё бы ло 
доб ра. У кож на га свая бя да, свае ба ляч кі...

Буд ніц кія жан чы ны ез дзяць пад за ра біць 
у Поль ш чу. Так са ма Рус ла на яш чэ сён ня, 
пас ля абе ду, з’яз джа ла на тры тыд ні пап-
ра ца ваць у цяп лі цах пад Люб лі нам. Яе не 
па ло ха ла цяж кая фі зіч ная пра ца, 16 га дзін 
у сут кі. У да ро гу ва біў пры стой ны за ра бо-
так і да ве ра ная кам па нія жан чын.

— Я тра пі ла да доб ра га па на, — ка жа 
Рус ла на. — Ён та кі сум лен ны, да ка пей кі 
раз лі чыц ца. І га лоў нае, не кры чыць, не 
го ніць да ра бо ты. Коль кі зро біш, столь кі 
за ро біш...

Ця гам чар го вых хві лін, як у эпо ху за ка ра-
не ла га фе а да ліз му, мы з дзіў ным зра зу мен-
нем выс лу ха лі на ра кан ні на поль скіх па ноў. 
Рус ла на ра ска за ла пра ад на го фер ме ра, 
якія вы га няў на по ле да ма лін жан чын у ха-
лод ны дождж, ды яш чэ іх брыд ка ла яў. Ён 
не злі та ваў ся на ват над ця жар най ма ла дзі-
цай, якая ба я ла ся вый с ці на дождж і ве цер. 
«Al bo pra cu jesz, al bo spier...», — ска заў ён. 
Яна пла ка ла і абі ра ла тыя ма лі ны.

І вось ка лі ўрэш це тра піў ся доб ры пан 
у Рус ла ны, яна не ха це ла сар ваць кан-
такту, згу біць за ра бо так без ліш ніх нер ваў 
і пры ні жэн ня. Дзе так жа га да ваць трэ ба. 
Як усё пой дзе доб ра, за тры тыд ні за ро біць 
пяць сот до ла раў, а гэ та вя лі кія гро шы ў Буд-
ні ках.

Рус ла ну клі ка ла ў да ро гу яш чэ ці ка васць 
све ту.

* * *
А за раз, Рус ла на ах вя ра ва ла свой цэн-

ны час пе рад ад’ ез дам, каб за да во ліць 
на шу рэ пар цёр скую ці ка васць. Звест ка, 
што ля іх вё скі зна хо дзіц ца во зе ра Свя тое, 

про ста элек т ры за ва ла. Во зе ра з та кім на-
зо вам і па доб най ле ген дай ван д ра ва ла са 
мной га да мі па па ле скай глы бін цы. І на ват, 
ка лі б яно рэ аль на не іс на ва ла тут ля кры-
ніц Пры пя ці, штось та кое трэ ба бы ло б мне 
пры ду маць.

Рус ла на спа чат ку не над та ха це ла ехаць 
у ляс ную гуш чу. Яна ад нак па ба чы ла, што 
я га то ва ў кож ны мо мант сыс ці з ма шы ны 
і да бі рац ца да во зе ра на на гах. Мяс цо вы, 
зыч лі вы ча ла век не да зво ліць на гэ та. Ён ве-
дае, якая там ма ро ка...

Да во зе ра вя ла да ро га, ці хут чэй не каль-
кі яе ва ры ян таў, сты хій на прак ла дзе ных на 
су хіх або чы нах цём на-зя лё на га ле су. Шлях 
быў зры ты ко ла мі гру за ві коў, якія за пу ска лі-
ся ў дзі кія нет ры пуш чы па ссе ча ныя ду бы 
і ел кі. Пах ла дзі кай эк с п лу а та цы яй. Ста ры 
лес, на сы ча ны зя лё ным свят лом, за хоў ваў 
пер ша быт ны ха рак тар і жы ва на па мі наў 
Бе ла веж скую пуш чу. Як не ці ка ва, пер шыя 
пісь мо выя кры ні цы да ты чаць па ля ван ня 
Ягай лы, які вып ра віў ся сю ды з дру жы най за-
пас ці ся дзі чы най пе рад Грун валь дам. Та кая 
за на тоў ка ёсць і пра на шу Бе ла веж скую 
пуш чу. Маг чы ма, апош ні ана лаг па рад ніў 
з буд ніц кім ле сам. Усё тут зда ва ла ся зна-
ё мым, утуль ным ды ад на ча со ва жор ст ка 
па ра не ным вы сеч кай.

Ру са ва ло сая Рус ла на цу дам пе рап раў ля-
ла ся праз паў мет ро выя ка ля і ны з чор ным 
ба ло там, пры мя ня ю чы ўсе маг чы мыя ак-
ра ба цыі і спрыт за ру лём. Наш па ход пад-
бі ва ла кру тая му зы ка — па ра дыё гры меў 
ук ра ін скі гард-рок. Му зы ку вы шук ваў і пад-
к руч ваў шуст ры Ан д рэй ка, які ад на ча со ва 
па каз ваў да ро гу. Як раз за ру лём пра я віў ся 
ха рак тар аш чад най на сло ва Рус ла ны. 
За раз яна на па мі на ла бяс ст раш ную ва-
рож ку, якой нель га ад мо віць або ў чым сь ці 
пя рэ чыць. Ска жаш не тое, да ста неш па 
му ха е дах!

Ка лі мы пад’ е ха лі на мес ца, на хва лі ра-
дыё ўско чыў «BRUTTO» са сва і мі «Во і на мі 
све ту». Гэ та бы ла чы стая ма гія, праз дрэ вы 
пра бі ва ла ся за ла тое люст ра во зе ра Свя то-

га. Ці мож на пры ду маць яш чэ леп шы пры ві-
таль ны са лют?

Апош ні ад рэ зак пра тап та лі мы гусь ком 
па вуз кай, тар фя ной тра пін цы. Зда ва ла ся, 
што ўся зям ля ка лы шац ца пад на га мі. У Рус-
ла ны быў нас ця ро жа ны, тры вож ны воб лік.

* * *
Во зе ра Свя тое на па мі на ла ір жа ва-за ла-

тое во ка, якое гля дзе ла знут ры дры му чай, 
ста ра жыт най гуш чэ чы. Ко лер ва дзе пры да-
ва ла ва дзя ная рас лін насць, пры сох лая пас-
ля пер шых во сень скіх за ма раз каў. Во зе ра 
поў нас цю на ле жа ла дзі кім ле бе дзям, якія 
на не да ступ ных бе ра гах за сна ва лі свае 
ка ло ніі. Ра зам з ма ла ды мі яны на ліч ва лі 
ад бор ны, у паў сот ню, гра цы ёз ны ста так. 
Ан д рэй ка, які гэ тае мес ца ве даў як сваю 
кі шэнь, уска ра скаў ся на драў ля ную клад ку 
і стаў клі каць-пры зы ваць ле бе дзяў дзі вос-
ны мі гу ка мі:

— Gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul-gul...
Лі тоў скі вок ліч у за кут ку Ко ро лё ве 

зноў нак лі каў воб раз ка ра ля Ягай лы, які 
шэс ць сот га доў та му па ля ваў тут на зуб-
роў, туроў, мядзведзяў і але няў. Ле бедзь 
— па-лі тоў ску gul bi nis — ды сло ва над та 
па ды хо дзі лі да ча роў на га вы гля ду во зе ра. 
Яго пры го жасць ад нак ва бі ла зман лі вай 
абя цан кай. І за раз, ка лі Ан д рэй ка лё таў па 
груз кіх бе ра гах і пры зы ваў ле бе дзяў, Рус-
ла на здзе ра вя не ла ад жа ху. І ка тэ га рыч на 
за ба ра ні ла на блі жац ца да ва ды.

— Хо піць гля дзець на гэ тую ва ду — да да-
ла су ро вым то нам, — пай ш лі да моў!

У во зе ра Свя то га кры ва жэр ная, змроч-
ная сла ва. У ім бе зу пын на то пяц ца му жы кі. 
І вось ня даў на за гі нуў ча ла век з Буд нік. Ся-
дзеў са бе на бе ра зе во зе ра з ву дай і ла віў 
шчу па коў. Ня вя до ма ка лі згу біў раў на ва гу 
і па ля цеў у твань. Ра зам бы лі ры ба кі, але 
яны не здо ле лі да па маг чы, вы ра та ваць.

Па доб ных тра ге дый не спы ніць. Ры ба кі, 
ня гле дзя чы на ах вя ры, пруц ца сю ды ней-
кай сля пі цай. Ні бы та ва бяць іх шчу па кі, якіх 
тут проць ма...

— Ды ча му яно на зы ва ец ца Свя тое? 
— спы та лі мы з не да ве рам.

— Бо ра ней на гэ тым мес цы ста я ла цар-
к ва, — па ча ла Рус ла на, — на шы лю дзі сю-
ды пры хо дзі лі ма ліц ца. Ад ной чы, у Чы сты 
чац вер, іш лі ў цар к ву тры жан чы ны. Яны 
ўжо наб лі зі лі ся да цар к вы, ды ад на дзеў ка 
спа тык ну ла ся і пе ра вяр ну ла ся. І па сва ёй 
ду рас ці прак ля ла мес ца: «А каб ты пра ва лі-
ла ся пад зям лю!».

Ад яе слоў рас сту пі ла ся зям ля і праг лы-
ну ла ўнутр бу ды нак цар к вы. І вось на прак-
ля тым мес цы зра бі ла ся во зе ра. Па ляў ні чыя 
і ры ба кі, якія за пу ска юц ца ў гэ ты за ку так, 
ча сам чу юць тут плач і ней кія дзіў ныя га ла-
сы....

Пас ля, ка лі ўжо вяр та лі ся тра пін кай да 
ма шы ны, ад бо ку во зе ра па чуў ся пра ніз лі-
вы, шы пу чы гул і крык зме ша ны з плё скам 
ва ды. Усё па каз ва ла на тое, што спан тан на 
зай г ра лі ле бе дзі, за да во ле ныя, што па кі да-
ем іх у спа коі.

На па на двор ку ў Рус ла ны ўсё вяр ну-
ла ся на мес ца. На ша муд рая «жа лез ная 
скры нач ка», быц цам ні чо га не зда ры ла ся, 
зру шы ла з мес ца і па шы ба ва ла па ляс ных 
вы бо і нах.

А ў ду шы і кас цях усё зві не ла за мо ва 
муд рай ба бы Га лі ад кры ва жэр най, да куч лі-
вай ро жы:

Умов ляю ро жу 
от бі э ло го ті э ла. 
од жов той ко сті
от чыр во ной кро ві
ро жа ро жыш чэ
віт ра ная
во дзя ная
пла ніт ная
нэ хо ды
бі ло го ті ла нэ ра ні
жов той ко сты не труш чы
чыр во ной кры ві нэ ніш чы
што б ты выш ла од мой о го вы мов лен ня
як вы хо дыт дым із ко мі на
От ца і Сы на і Ду ха Свя то го, амін!

(пра цяг бу дзе)
Ган на КАН Д РА ЦЮК

PS. У па да рож жы ў Буд ні кі мя не суп ра ва-
джа лі сяб роў кі-жур на ліст кі: рэд. Ды я на На-
хі ла і рэд. Ур шу ля Шуб з да. Як раз дзя ку ю чы 
ім мо жам па гля дзець фа та гра фіі ад кры ніц 
Пры пя ці.

Ф
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 З Русланай і Андрэем ля вытокаў Прыпяці

 Пачатак Прыпяці


