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Дамба супраць беларусаўè3

Лёс Ганны Валасовічè8

V «Пікнік з беларусам» гэта наш 
малы юбілей. З гэтай нагоды выступаюць 
новыя калектывы і салісты, якія раней 
на пікніку не прэзентаваліся. Гайнаўскія 
дзеткі і моладзь спяваюць па-беларуску, 
прэзентуюць нашы народныя танцы. У сва-
іх школах вучацца яны роднай мове, куль-
туры і традыцыям. Рашыліся яны паказаць 
беларускамоўны рэпертуар публіцы наша-
га пікніка, — сказаў настаўнік беларускай 
мовы Ян Карчэўскі, старшыня Аб’яднання 
«Наша школа», якое ў пачатку 2013 года 
заснавалі настаўнікі і бацькі вучняў Ком-
плексу школ з дадатковым навучаннем 
беларускай мовы ў Гайнаўцы. Стала яно 
дзейнічаць пры белліцэі і белгімназіі і што-
год ладзіць «Пікнік з беларусам». Белару
сам гайнаўская моладзь называе белліцэй 
і белгімназію. Новае мерапрыемства арга-
нізуецца перш за ўсё з думкай пра гайнаў-
скіх школьнікаў, якія вучацца беларускай 
мове. Але яно адкрытае таксама на іншых 
жыхароў пушчанскага горада. У мінулых 
гадах пікнік з-за дрэннага надвор’я адбы-
ваўся ў школьнай актавай зале. Сёлета 
9 чэрвеня было сонечна і цёпла. Публіка 
глядзела выступы калектываў і салістаў 
на вялікай сцэне, саграваючыся на сонцы, 
або хаваючыся ў цяньку.

— Аб’яднанне «Наша школа» заснавалі 
мы дзеля аказання дапамогі Комплексу 
школ з дадатковым навучаннем белару-
скай мовы ў Гайнаўцы і садзеяння развіц-
цю беларускай мовы і культуры. Штогод, 
пачынаючы з 2013 года, наша аб’яднанне 
арганізуе «Пікнік з беларусам» і Конкурс 
беларускай гавэнды, а з дапамогай Музея 
і асяродка беларускай культуры ў Гайнаў-
цы ў яго памяшканнях аб’яднанне ладзіць 
Мастацкія сустрэчы школьнікаў. Мы аргані-
завалі веласіпедны рэйд па Белавежскай 
пушчы. Падчас пікніка вядзецца прамоцыя 
нашага белліцэя, куды запрашаем на аду-
кацыю, — сказаў настаўнік Ян Карчэўскі.

— Мая дачка Кася вучылася ў белліцэі 
і я тады ўключылася ў дзейнасць Аб’яд-
нання «Наша школа». Арганізуючы мера-
прыемствы, мы карыстаемся фінансавай 
падтрымкай дзяржаўнага і самаўрадавых 
бюджэтаў, бацькоўскага камітэта школы 
і спонсараў. Самае важнае ў нашай дзей-
насці — прапагандаванне беларускай 
культуры і нашых традыцый з думкай аб 
дзетках, моладзі і дарослых, — заявіла 
намеснік старшыні аб’яднання Валянціна 
Галадык.

Перад публікай выступілі дзеткі з калек-
тываў «Калебка» Самаўрадавага прадш-
колля № 1 у Гайнаўцы (апекуны Міраслава 
Ніканчук і Ала Супрун) і «Сундучок» з Пра-
васлаўнага прадшколля свсв. Кірылы і Мя-
фодзія ў Гайнаўцы (апякун Анна Мускала), 
якія ўдала праспявалі беларускія песні. 
Публіку захапілі «Сунічкі» з Белавежы 
(акампаніятар Марк Зубрыцкі, апякун 
Анджаліна Масальская) і новаствораны 
беларускі калектыў Комплексу школ № 1 
у Гайнаўцы (апякун Анна Франкоўская). 
Асаблівую зацікаўленасць выклікаў выступ 
новастворанай танцавальнай групы Ком-
плексу школ з дадатковым навучаннем 
беларускай мовы ў Гайнаўцы. З маладымі 
танцорамі займаецца спецыяліст па класіч-
ных танцах Вольга Вілюк.

— Наш калектыў дзейнічае толькі з са-
кавіка гэтага года. Мы развучылі ўжо «Ля-
воніху» і іншыя беларускія танцы, якія прэ-
зентуем у праграме «Кірмаш». Займаемся 
два разы ў тыдзень па паўтары гадзіны. 
Хаця заняткі патрабуюць вялікай фізічнай 
актыўнасці, то падчас іх хутка мінае час 
і мы рады, што пані Вольга Вілюк многаму 

нас навучыла. «Пікнік з беларусам» гэта 
беларускае свята. Дзеткі, моладзь і дарос-
лыя добра тут адпачываюць, — распавяла 
белліцэістка Наталля Васько.

У ходзе пікніка цікава запрэзентаваліся 
мажарэткі мясцовага духавога аркестра. 
Публіку зацікавіла сваім выступам скрыпач-
ка Ганна Мацкевіч з Мінска, якая на Гайнаў-
шчыне займаецца ў тэатральным праекце 
«Вэртэп». Удала спявала вучаніца Пачатко-
вай школы № 3 у Гайнаўцы Зося Філіпюк, 
якая прыбыла на мерапрыемства са сваёй 
настаўніцай беларускай мовы Марыяй 
Крук. Займальна з беларускімі песнямі вы-
ступіў беларускі калектыў «Знічка», у якім 
займаюцца белліцэісты і белгімназісткі.

— Мы на пікнік падрыхтавалі новыя пес-
ні, праспявалі таксама старыя творы. Мы 
рады, што публіцы падабаюцца нашы вы-
ступы, — заявіла музычны кіраўнік «Знічкі» 
Бажэна Вінцонак.

— Гэта Барташ Васілюк з нашага калек-
тыву запрапанаваў новую харэаграфію. Ця-
пер мы выступаем у новым складзе і ўжо 
зжыліся з сабой. У «Знічцы» добрая атмас-
фера і цешыць нас, што публіка станоўча 
ўспрымае нашы выступы, — сказала На-
талля Васько.

Вядучыя пікнік настаўнік Ян Карчэўскі 
і белліцэістка Ганна Хомчук аб’явілі конкурс 

ведаў аб жыцці беларусаў Беласточчыны. 
На сем пытанняў два тычыліся тыднёвіка 
«Ніва», астатнія — белліцэя і астатніх школ, 
у якіх вядзецца навучанне беларускай мо-
ве, беларускіх пісьменнікаў і дзеячаў культу-
ры. Трэба было яшчэ скласці рэкламу для 
Гайнаўскага белліцэя, або аб ім расказаць. 
Вучаніца Ганна Хомчук пахваліла ідэю 
беларускага мерапрыемства на вольным 
паветры. Чутны здалёк беларускія песні 
прыцягвалі аматараў сваёй музыкі.

— Беларуская мова блізкая нам усім. 
Гледзячы на выступы па-беларуску на 
сцэне хочацца сказаць, што беларуская 
мова не загіне. Я зычу Аб’яднанню «Наша 
школа», якое адзначае пяцігоддзе дзей-
насці, каб выступала з новымі прапановамі 
і дачакалася 50-годдзя сваёй працы, — га-
варыла старшыня Бацькоўскага камітэта 
белліцэя і белгімназіі Люцына Рушук, 
заадно старшыня гайнаўскага аддзялення 
Праваслаўнага брацтва свсв. Кірылы і Мя-
фодзія.

— Словы падзякі належацца настаўніку 
беларускай мовы Яну Карчэўскаму, стар-
шыні Аб’яднання «Наша школа», каб «Пік-
нік з беларусам» і іншыя мерапрыемствы, 
арганізаваныя аб’яднаннем, падчас якіх 
прамуюцца беларуская мова і культура, 
праходзілі паспяхова, — сказаў дырэктар 

Комплексу школ з дадатковым навучан-
нем беларускай мовы ў Гайнаўцы Яўген 
Сачко.

Пікнік удастоілі бургамістр Гайнаўкі Ежы 
Сірак, віцэ-стараста Гайнаўскага павета 
Ядвіга Дамброўская і настаўнікі. Намеснік 
дырэктара Ніна Лукасік пахваліла высту-
поўцаў і ўсю моладзь прысутную на пікніку 
за актыўны ўдзел у мерапрыемстве. Беллі-
цэістка Анна Бяляўская спявала па-белару-
ску пад акампанемент гітары.

— У вольны час я іграю на гітары. Пачуў 
гэта Ян Карчэўскі і запрапанаваў мне вы-
ступіць на пікніку. Гэта для мяне новы дос-
вед. Я заспявала твор Віктара Шалкевіча. 
Гэта быў мой сольны дэбют на беларускай 
мове. Мне вельмі падабаюцца песні Зміце-
ра Вайцюшкевіча. Мне хацелася б прас-
пяваць яшчэ яго песню «Муры», але не 
паспела падрыхтавацца, — сказала Анна 
Бяляўская, якая ўжо тры гады займаецца 
ў Студыі песні Гайнаўскага дома культуры.

Вучань Тамаш Дружба зайграў перад 
публікай на акардэоне. Зоркай пікніка ака-
заўся гайнаўскі калектыў «Давід Шымчук 

V «Пікнік з беларусам» 
- малы юбілей 
V

Бэнд», у якім выступаюць вучань і выпуск-
нік Гайнаўскага белліцэя.

— Мы стварылі беларускі калектыў, 
дабіваліся поспехаў на фестывалі «Бела-
руская песня» ў Беластоку, выступаем на 
мерапрыемствах з беларускім рэпертуа-
рам, — гаварыў лідар калектыву Давід 
Шымчук.

Калектыў «Давід Шымчук Бэнд» выкон-
вае перш за ўсё агульнавядомыя творы 
ў сваёй апрацоўцы, часткова мяняючы 
тэкст песень. Давід Шымчук са сцэны за-
прапанаваў публіцы танцы. Спачатку пад 
музыку яго гурта пачалі танцаваць вучні, 
а пасля далучыліся да іх настаўнікі беллі-
цэя і бацькі вучняў. Удзельнікі пікніка часта-
валіся каўбаскамі з грыля.

— Мы рады, што ёсць многа ахвотных 
спажываць каўбаскі і іншыя мясныя стра-
вы, бо грыль, побач песень і танцаў, такса-
ма падстава пікнікаў, — сказала настаўні-
ца англійскай мовы Агнешка Ліпінская, 
адказная падчас пікніка за грыль.

— Я прыехала сюды, каб паслухаць 
беларускія песні і паглядзець беларускія 
танцы. Мая дачка Малгажата выступа-
ла ў танцавальным калектыве і спявала 
ў «Знічцы», — сказала Анна Галёнка з Па-
сечнік.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

n Белліцэістка Анна Бяляўская спявала па-беларуску пад акампанемент гітары
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Не 

Сваімі вачыма

па-авечаму

Няў пэў не насць 
мен шас цей

За вя да юць ма кі ў ма ім ага ро дзе — цу-
доў ныя агень чы кі на фо не ма на тон най 
зе ле ні, якая пры пра цяг лых зно сі нах 
стам ляе, му чыць, раз д раж няе. Гэ тыя 
мар нень кія ма кі, толь кі дзве аб вя лыя 
квет ка выя га лоў кі — даб рат вор ныя для 
ага ро да. Яны да ста юць яго з ба наль нас-
ці. Быц цам сак ра лі зу юць дэ кор прыг ня-
таль на га фо ну. Пе ра а цэнь ва юць яго 
паў та раль насць, прад ка заль насць, што-
дзён насць. Па ды ма юць увысь. Так са ма 
даз ва ля юць уба чыць ін шасць у но вай 
кар ці не. І на ват ка лі гэ та вар’ я цтва.

Сло ва вар’ ят па хо дзіць ад ла цін ска га 
va rius — ін шы. Быць ін шым, але не сы-
шоў шым з ро зу му, ра зу мо ва ад ста лым 
— гэ та вя лі кі вык лік. Быць ма ста ком, 
іду чым за сва ёй твор чай ін ту і цы яй, 
па ру ша ю чы аба вяз ва ю чыя ка но ны 
ма ста цтва, ву чо ным, па ру ша ю чым ме-
та да ла гіч ныя дог мы і ў рэш це рэшт 
звы чай ным ча ла ве кам, які не хо ча іс ці 
па шля ху ка зі на га стат ку..., ну, ня хай бу-
дзе аве ча га — гэ та вя лі кі вык лік. А ў па-
дзе ле най Поль ш чы — не ў Чац вёр тай 
ці ін шай чар го вай Рэ чы Пас па лі тай 
Абод вух апо ве даў, не за леж на ад та го, 
ці ка та ліц ка-на цы я наль най, ці валь на-
дум най, ці дас ма лен скай, ці пас ляс ма-
лен скай, але ў ця пе раш няй Поль ш чы, 
раз боў та най у пад кор ка вай маг ме як 
ла ва Міц ке ві ча, гэ та не толь кі вык лік. 
Гэ та так са ма ма ні фест ін шас ці звер ху 
асу джа ны на нас меш ку і пе рас лед. 
Гэ та крык свя до ма га ся бе вар’ я цтва. 
Гэ та, ка лі ла ска, пра бач це мне вя лі кае 
сло ва, акт ге ра іч най муж нас ці, за якім 
ста іць не па хіс ная за ява няз го ды. Не 
толь кі на на цы я наль ную вай ну каз лоў 
з авеч ка мі. Не толь кі на праг рэ су ю чую 
кле ры ка лі за цыю гра мад ска га жыц ця. 
Не толь кі су праць Кас цё ла, яко му дас-
па до бы ру жан ца вае рэ лі гі ян цтва чым 
сар дэч ная рэ лі гій насць, уз нёс лая пу-
стая га ва рыль ня чым свед чан не іс ці ны. 
Не вы ключ на няз го да на спрэч кі па лі-
тыч ных ла ге раў, гру бую ідэ а ла гіч ную ці 
све та пог ляд ную ма ні пу ля цыю. На рэш-
це, гэ та няз го да на вы ключ на звы чай ны 

аван ту рызм, жор ст кае луп ца ван не па 
чэ ра пах, бруд ныя пак лё пы, зня ва гі, цы-
ніч нае пля вуз ган не і ўсе гэ тыя гуль ні 
ча ла ве чых звяр коў і звя роў, які мі не-
заў важ на ста но вім ся ці ўжо ста лі. Гэ та 
так са ма няз го да на ха ван не га ла вы 
ў пя сок, пас род ка васць, няд бай насць, 
абы я ка васць, апа тыю, ра зу мо вую ля-
но ту і гра ма дзян скую ба яз лі васць. Але 
перш за ўсё гэ та прыз нан не ве ры, што 
ін шасць, вар’ я цтва ва ўсёй не нар маль-
най нар маль нас ці, у рэш це рэшт пе ра-
мо жа. Не сум нен на.

Ка жуць, ча ла век ужо ў дзя цін стве 
ства рае свой «лад жыц ця» — гэ та са-
мае аса бі стае ра зу мен не жыц ця, якое 
заў сё ды ста віць ча ла ве ка на сва ім фо-
не. Ад гэ та га сты лю за ле жыць кі ру нак 
да лей шай дзей нас ці і мэт, па стаў ле ных 
са бе. Жыц цё ін ша га ўжо на сва ім па чат-
ку адз на ча на вы ха дам з фо ну, бы ло, 
ёсць і бу дзе раз бу ра на з-за гэ та га. 
Гэ та па-чар тоў ску ба лю ча. Але і раз бу-
раль ны стан ста но віц ца ў ней кім сэн се 
бе зу моў ным вык лі кам, з якім ча ла век па-
ві нен спра віц ца. Я пад к рэс лі ваю сло ва 
„па ві нен”. Гэ та не з’яў ля ец ца аба вяз кам. 
Не доў гам, але толь кі аб ра ным кі рун кам 
па-за га ры зонт — на столь кі ма ла кан к-
рэт ны, што за га ры зон там раз мы ва ец ца 
та паг ра фія паз на валь най ары ен та цыі. 
Так што трэ ба вы зна чыць свой шлях, 
што пры но сіць шмат па кут. «У па ку це 
і му чэн ні зной дзеш шчас це і спа кой» 
— цы тую па па мя ці тут «фаў стаў скае» 
па слан не Гё тэ. Да рэ чы, Фаўст аз на чае 
«шчас лі вы». У гэ тым ска зе ма ец ца хва-
лю ю чая кан цэп цыя ча ла ве ча га іс на ван-
ня, ат ры ма ная ад хрыс ці ян скай дум кі 
— do lor exis ten tiae — гэ та зна чыць: усё, 
што ба ліць і даз ва ляе жыць. Та кім чы-
нам: па ку ты, той эк зі стэн цы яль ны боль, 
па чуц цё ін шас ці, гэ та толь кі ар тэ фак ты 
аб ра на га «ла ду жыц ця». І та му трэ ба 
яго цяг нуць ужо да кан ца. Дзіў на, але 
та ды мож на ат ры маць унут ра ны спа кой. 
І гэ та не аб ход на, каб мець ад нос ную 
сва бо ду ад ці ску рэ аль нас ці.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Чым больш жы ву, тым менш я ра зу-
мею. Не вя до ма, якую мер ку прык лас ці 
да та го, што бур ліць ва кол нас і не пас-
рэд на нас кра нае. Пе рад Вя лі кад нем 
пі саў я пра тое, што бю рак ра тыя мо жа 
да ка наць, між ін шым, і ак тыў насць ар-
га ні за цый на цы я наль ных мен шас цей. 
За раз, ка лі пры хо дзіц ца рэ а лі за ваць 
спра ваз дач насць вы да ван ня «Ні вы» па-
вод ле но вых ука зан няў, то ру кі про ста 
апу ска юц ца ад бяс сіль нас ці. Без кем-
лі ва га бух гал та ра і ад мі ніст ра цый на га 
пра цаў ні ка за раз уво гу ле не пры сту пай 
да рэ а лі за цыі якой-ко ле чы за ду мы ў выг-
ля дзе лю бо га пра ек та. А ад куль браць 
ар га ні за цы ям і лю дзям гро шы на зар пла-
ту для тых жа асоб? Фун к цы я на ван не 
ар га ні за цый на гра мад скім эн ту зі яз ме, 
зда ец ца, на ле жаць ужо мі ну ла му ча су. 
А што пры ду мае юры дыч ная, дзяр жаў-
ная ма шы на на конт на ступ ных га доў, аж 

страх ду маць. Пры та кіх пат ра ба ван нях 
су до выя раз бі раль ні цтвы па між дзяр-
жа вай а на цы я наль ны мі мен шас ця мі 
вы да юц ца не паз беж ны мі. Не паз беж най 
у та кой сі ту а цыі бу дзе і за ту хан не дзей-
нас ці, бо хто па ўлас ным жа дан ні на кі не 
са бе пят лю на шыю. Ка му па трэб ныя 
кло па ты, бо ж здаў на вя до ма, што з дзяр-
жа вай ле пей не ба ру кац ца. Ужо сён ня 
сту пень нап ру жа нас ці па між па а соб ны мі 
мен шас ця мі і Мі ні стэр ствам унут ра ных 
спраў і ад мі ніст ра цыі па чы нае на бы ваць 
між на род ны пра ва вы кан тэкст. Што з гэ-
та га ат ры ма ец ца, не вя до ма. Ад нак пра 
чор ны сцэ на рый па чы на юць па між са-
бою што раз час цей па га вор ваць лю дзі 
спрак ты ка ва ныя ў гэ тых спра вах. Уво-
гу ле ах вя рай бю рак ра тыч ных кляш чоў 
і мі ні стэр скай па лі ты кі мо гуць стаць прэ-
са і вы дан ні на цы я наль ных мен шас цей. 
Без па ве лі чэн ня фі нан са вых срод каў 
ча кае іх ра сту чая за доў жа насць, якая 
пры вя дзе да звы чай на га бан к ру цтва. 
І ўсё бу дзе ад бы вац ца на фо не поль-

ска га і еў ра пей ска га за ка на даў ства, 
якое тэ а рэ тыч на га ран туе ўсе ба ко вае 
раз віц цё і пад трым ку. Але не пад трым ку 
ў рэ аль ным фі нан са вым вы мя рэн ні, якое 
ад даў жэй ша га ча су не па вя ліч ва ец ца. 
Ці ўдас ца прад стаў ні кам на цы я наль ных 
мен шас цяў у су поль най з ура дам ка мі сіі 
знай с ці вы хад з бю рак ра тыч на га і фі нан-
са ва га ту пі ка — па жы вем, па ба чым. Але 
вя до ма, што ўсе ін ст ру мен ты зна хо дзяц-
ца ва ўра да вых ру ках. Ці хо піць мі ні стэр-
скім чы ноў ні кам ад ва гі і даль на бач нас ці 
ў спра ве сва іх гра ма дзян ня поль скай 
на цы я наль нас ці, ад ка заць цяж ка. Ге а па-
лі тыч нае мес ца Поль ш чы і сён няш няя 
ўнут ра ная і вон ка вая сі ту а цыя ў гэ тай 
част цы Еў ро пы, штораз час цей з нац мен-
шас цей ро біць за лож ні каў унут ры кра і-
ны. Гэ та зда ец ца быць тым фак та рам, 
які на гра ма дзян скую ак тыў насць лю бой 
мен шас ці не ка то рым па лі тыч ным і ме-
дый ным ася род дзям даз ва ляе ста віць 
роз ныя аб сур д ныя па даз рэн ні і аб ві на ва-
чан ні ў наш ад рас.

За раз кож ная спро ба ды ску сіі пра 
гі ста рыч нае мі ну лае па між боль шас цю 
і мен шас цю раз г ля да ец ца вы ключ на толь кі 
з поль ска га пун к ту гле джан ня. І ўсе на шы 
ар гу мен ты і фак ты не ма юць ані я ка га зна-
чэн ня, бо му сяць са сту піць поль скай ра цыі 
ста ну і «sta nu wyż szej ko niecz noś ci his to rycz-
nej». Як бы лы на стаў нік гі сто рыі з пэў ным 
хва ля ван нем ча каю но вай гі ста рыч най ас-
но вы ў на ву чан ні гэ та га прад ме та ў су вя зі 
з рэ фор май ас ве ты. Ну і як бу дуць на пі са-
ны чар го выя пад руч ні кі на конт поль ска-бе-
ла ру скіх су ад но сін і на шай мен шас ці — гэ-
та так са ма вя лі кая не вя до мая. Да хо дзяць 
чут кі, што спо саб дэк ла ра ван ня баць ка мі 
жа дан ня на ву чаць іх дзя цей бе ла ру скай 
мо ве бу дзе мець аба вяз ко вае па ву чэн не 
з бо ку ды рэк цыі, што ад та ко га на ву чан ня 
мож на ад мо віц ца. Пры на шай дэ маг ра фіч-
най ка таст ро фе і моў най асі мі ля цыі та кі 
па ды ход мо жа змен шыць і так кво лы лік 
на ву чэн цаў. Па мя тай ма яш чэ і пра не пас-
рэд ную за леж насць аду ка цый най сі стэ мы 
ад вой таў, бур га міст раў і ста ра стаў. За дзей-
ні ча ны з іх ня га бо ку ад мі ніст ра цый ны рэ-
сурс ці вы раз на ад к ры тая не пры хіль насць 
да на ву чан ня па-бе ла ру ску, дзя ку ю чы та кім 
ры ча гам мо жа вель мі моц на паў п лы ваць 
на мно гіх баць коў. Асаб лі ва ў той гмін най 
рэ аль нас ці, дзе са маў ра да выя струк ту ры 
з’яў ля юц ца прак тыч на адзі ным мес цам пра-
цы на гэ тай тэ ры то рыі. Па мя тай ма і пра той 
фак тар пры са маў ра да вых вы ба рах у на-
ступ ным го дзе

vЯў ген ВА ПА

Боль шасць лю дзей ча ка юць ме на ві та 
гэ тай па ры го да. Ад ны, каб з’ез дзіць ку ды 
ад па чыць, дру гія, каб па ка пац ца на ле ціш-
чы, ін шыя про ста, каб паг рэц ца на сон цы. 
А для боль шас ці бе ла ру саў не ма ла важ ным 
зя’ўляец ца і той факт, што ле там трэ ба 
менш пла ціць за ка му нал ку. Тут, як га во рыц-
ца, кож на му сваё. Але ме на ві та ле та са мая 
ча ка ная па ра го да.

Яно доў га не пры хо дзіць, і хут ка зы хо-
дзіць, пры чым кож ны раз не ча ка на. Зрэш-
ты, ле та гэ та яш чэ і доб ры ін ды ка тар выз-
на чэн ня даб ра бы ту як кож на га асоб на га 
ча ла ве ка, яго сям’і, так і дзяр жа вы ў цэ лым. 
Ні для ка го не сак рэт, што ме на ві та чы ноў ні-
кі і ін шыя дзяр жаў ныя слу жа чыя, а так са ма 
і лю дзі, не толь кі на дзе ле ныя ўла дай, але 
і больш-менш бліз кія да яе, вы ка ры стоў ва-
юць гэ тую па ру го да на поў ні цу. Гэ та са праў-
ды іх час. Яны бя руць са бе та ды ад па чын кі, 
у іх ёсць срод кі, каб на ве даць эк за тыч ныя 
мес цы пла не ты з кам фор т ны мі га тэ ля мі і рэ-
ста ра на мі з раз на стай най кух няй і, са мае 
га лоў нае, з поў най ад сут нас цю ру ска моў-
ных ту ры стаў.

Для ру ска моў ных асоб ныя ге та. Як пра-
ві ла гэ та бе ра гі Тур цыі ды Егіп та, і ка неш не 
ж, не ту ры стыч ная па ез д ка па Ні ле з вет-
лі вым ан г лій ска моў ным гі дам, які знач на 
па шы рыць ва шы ве ды не толь кі пра Егі пет, 
але і пра ста ра даў ні свет уво гу ле, а пры-
бя рэж ныя га тэ лі, дзе, як ка жуць са мыя 
шчас лі выя ру ска моў ныя ту ры сты: „Усё 
ўклю ча на!”.

Усё! Вось яна ма ра для ча ла ве ка з не вя-
лі кім гра шо вым за роб кам і з яш чэ мен шы мі 
прэ тэн зі я мі на па шы рэн не гі ста рыч ных і ге-
аг ра фіч ных паз нан няў. Еш коль кі хо чаш, 
а са мае га лоў нае коль кі хо чаш пі. За ўсё 
ўжо зап ла ча на. І га лоў ная за да ча ад біць вы-
дат ка ва ныя на гэ ты ту ры стыч ны ад па чы нак 
гро шы хоць ней кім чы нам. А каб іх ад біць, 
то столь кі з’ес ці не маж лі ва. А вось вы піць 
— прас цей про ста га.

І тут трэ ба ад зна чыць, што ру ска моў на-
га бе ла ру ска га ту ры ста ста но віц ца менш. 
Боль шасць бе ла ру саў прый шлі у гэ тае 
ле та з пры маў кай: „Ні да жы ру, хоць бы вы-
жыць”. І пах валь ных рас по ве даў пра тое, 

што на ша ту ры стыч ная кам па нія ад ных ал-
ка голь ных на по яў вы пі ла ў два ра зы больш 
чым каш та ваў іх тур, ста но віц ца ўсё менш. 
Хі ба што гэ та най больш яск ра вы па каз чык 
даб ра бы ту гра мад ства.

Але з даб ра бы там на ро да і так усё зра зу-
ме ла бы ло і без гэ та га. Гэ тым ра зам ці ка ва 
ста ла тое, што мы ба чым лет нюю ак тыў-
насць бе ла ру ска га чы ноў ні ка не на пля жах 
Маль дзі ваў, а ў сва іх ка бі не тах. І яны, няш-
час ныя бе ла ру скія чы ноў ні кі, ці пры нам сі ха-
ця б част ка з іх, пра за мор скія бе ра гі гэ тым 
ле там і не ма раць. І тут, як ка жуць у на ро-
дзе, ста но віц ца зра зу ме лым што не так усё 
доб ра „ў дац кім ка ра леў стве”. За кон чы лі ся, 
ві даць, там гро шы, а браць больш ня ма 
дзе. А ён, чы ноў нік, му сіць пры ду маць дзе. 
І вось ужо па ля це лі гра ма дзя нам „са май са-
цы яль най кра і ны” но выя „лі сты шчас ця”. Іх 
сэнс зра зу ме лы. Мож на на ват кан верт не 
ад чы няць. Гро шы пла ці це, а за што — пры-
ду май це са мі.

Пра які за меж ны ту рызм мо жа іс ці га вор-
ка у та кой сі ту а цыі? Тут ужо га лоў ная за да-
ча да ся бе за меж ных ту ры стаў пры ва ла чы. 
І ві зы ім ад мя ні лі, і па вы шэй шым за га дзе 
бе ла ру скія блі ны на ву чы лі ся пячы, і ўво гу ле 
пе ра ста лі цу рац ца сло ваз лу чэн ня „бе ла-
ру ская кух ня”... А праў лад ная Лі бе раль на-
дэ ма кра тыч ная пар тыя Бе ла ру сі вус на мі 
свай го лі да ра за я ві ла, што бу дзе ста віць 
пы тан не пра ле га лі за цыю гер ба „Па го ня” 
і бел-чыр во на-бе ла га сця га як ду хоў най 
каш тоў нас ці... Ві даць, зра зу ме лі, у кра і ну 
з які мі сім ва ла мі па е дуць за меж ні кі.

Так і да бе ла ру скай мо вы дой дзе. Хоць 
яш чэ ня даў на сцвяр джа лі, што ад бе ла ру-
скай мо вы каў ба сы больш не ста не. А яе 
не ста ла больш ад ру скай мо вы, пры ўсім 
яе пад ма ца ван ні па дач ка мі, тан ным га зам 
і агуль най мыт най пра сто рай.

Ну вось на ту раль ным чы нам, без рэ ва-
лю цый і рэз кіх ру хаў па ды хо дзім мы да та го 
ча су, ка лі за мест ту ры стыч най па ез д кі і бе-
ла ру скі чы ноў нік, і звы чай ны гра ма дзя нін 
ра зам ся дуць вы ву чаць род ную мо ву.

А ле та ўся го толь кі па ра го да. І лю дзі, 
якім за 50, як і аў та ру гэ тых рад коў, доб ра 
ве да юць, што хут ка пра ля тае не толь кі яно, 
але і вяс на, і во сень, і зі ма так са ма. І та му 
трэ ба спя шац ца ў гэ тым жыц ці зра біць 
хоць што-не будзь пра віль на. На пры клад, 
вы ву чыць род ную мо ву.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Ле та
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Част ка пуб ліч на га пла на

Кан чат ко ва быў зац вер джа ны рэ а лі за цый ны план 
„Ва дас хо віч ша Се мя ноў ка і Ка нал Нар ва — Суп-
расль. Ра шэн не (№ AS.42./II/III/1/75) 16 лі пе ня 1976 г. 
вы даў бе ла стоц кі ва я во да. Важ ным у гэ тым ме ра пры-
ем стве быў пра ект вы ка на ны Цэн т раль ным бю ро 
дас ле да ван няў і пра ек таў вод ных ме лі я ра цый і за бес-
пя чэн ня сель скай гас па дар кі ў ва ду ў Вар ша ве ад 26 
мая 1976 г., вы ка на ны Фран ціш кам Па лы сам („пра-
ект Па лы са”). Ця пер гэ та фір ма на зы ва ец ца Бю ро 
дас ле да ван няў і пра ек таў вод най гас па дар кі BIP RO-
MEL — фір ма не дзяр жаў ная, а су пол ка з ся дзі бай 
у Вар ша ве. Вы ка наў цам пра ек та бы ла Ва я вод ская 
ўпра ва Сель ска гас па дар чых ін ве сты цый у Бе ла сто-
ку — ВУ СІ (ця пер гэ та Ва я вод ская ўпра ва ме лі я ра цыі 
і вод ных уста но вак у Бе ла сто ку).

Па бу до ва па ча ла ся ў 1976/1977 га дах. Уз ды ман не 
ва ды пра цяг ва ла ся ад 1988 го да да 1993 г. Ва дас хо-
віш ча Се мя ноў ка як част ка пуб ліч на га пла на бы ла 
афі цый на зда дзе на ў ка ры стан не ў 1995 г. У да ку мен-
та цыі, якая зна хо дзіц ца ў спра ве, а якая па хо дзіць 
з та го ча су, ад на знач на пац вер джа на, што пуб ліч-
най мэ тай, якая ме ла быць да сяг ну та праз па бу до ву 
гэ та га рэ а лі за цый на га пла на, быў „Zbior nik Wod ny 
Sie mia nów ka i Ka nał Na rew — Sup raśl”. На яе скла да-
лі ся ўсе бу даў ні чыя гід ра тэх ніч ныя ін ве сты цыі, якія 
ме лі на мэ це за бес пя чэн не ў ва ду сель скай гас па-
дар кі і пра мыс ло вас ці Бе ла сто ка.

Та кая ж мэ та бы ла па ме ча на ў ліс це ВУ СІ ад дня 
16 лю та га 1976 г. (ZIR.M.402/7/3/76), дзе адз на ча на, 
што „ас ноў най мэ тай ва дас хо віш ча з’яў ля ец ца збор 
ва ды для па трэб сель скай гас па дар кі і за бес пя чэн ня 
ў ва ду Бе ла сто ка. По бач ас ноў ных фун к цый мо жа 
быць яно вы ка ры ста на для ін шых мэт, м.інш. слу-
жыць для ту рыз му. Аб сяг да дат ко вых фун к цый мае 
быць пад па рад ка ва ны ўмо вам, якія вы ні ка юць з рэ а-
лі за цыі ас ноў на га за дан ня”.

Ін ве стар, па чы на ю чы па бу до ву, меў яс на на ме ча-
ную ўрба ні стыч ную і ар хі тэк тур ную мэ ту і ве даў, на 
якой тэ ры то рыі ма юць уз нік нуць па а соб ныя бу даў-
ні чыя ін ве сты цыі, якія ства ра лі цэ ласць пуб ліч на га 
пла на. Пры тым ва дас хо віш ча Се мя ноў ка не маг ло б 
фун к цы я на ваць без рэ а лі за цыі чар го вых бу даў ні чых 
ін ве сты цый, з якіх ад ной з’яў ля ец ца га лоў ная дам ба 
(za po ra czo ło wa). За дан нем ва дас хо ві шчаў з’яў ля ец-
ца збор ва ды для пуб ліч ных мэт. Мэ тай бы ла па бу-
до ва вад с хо віш ча, як і ка на ла, які меў бы спа лу чаць 
ва дас хо віш ча з ат ры маль ні ка мі ва ды.

Гэ тая мэ та не бы ла ні ко лі да сяг ну та, па коль кі не 
быў па бу да ва ны ка нал Нар ва — Суп расль. Лаг чі на 
вы ні кае з гэ та га, што ас ноў най мэ тай ва дас хо віш ча 
з’яў ля ец ца рэ тэн цый ная фун к цыя. Мэ тай пуб ліч нага 
пла на бы лі: па бу до ва і ўтрым лі ван не пуб ліч ных пры-
лад, слу жыў шых для за бес пя чэн ня на сель ні цтва ў ва-
ду, збор, пе ра да ча, ачыш чан не і ад вод сцё каў і збор 
ды ўты лі за цыя ад хо даў, у тым лі ку і іх склад ван не ды 
„па бу до ва і ўтрым лі ван не аб’ ек таў, якія слу жы лі б 

ахо ве ася род дзя, схо віш чам ін шых вод ных пры лад 
для за бес пя чэн ня ў ва ду, рэ гу ля цыі нап лы ваў і ад-
п лы ваў, ахо ве пе рад за тап лен нем, а так са ма рэ гу-
ля цыі ва ды і пры лад вод ных ме лі я ра цый, якія з’яў-
ля юц ца ўлас нас цю дзяр жаў най каз ны або адзі нак 
тэ ры та ры яль на га са маў ра да”. Ды цэ ласць пла на не 
бы ла рэ а лі за ва на.

Жы ха ры Лу кі, эк с п рап ры я ва ныя з іх бу дын каў, 
гас па да рак і зям лі, пе ра ка на ны, што ў вы пад ку не вы-
ка нан ня пуб ліч на га пла на — а па бу да ва на ад но ва-
дас хо віш ча, якое толь кі збі рае ва ду без маг чы мас ці 
да лей шай пе ра да чы яе да ка ры сталь ні каў — іх вы ся-
лен не бы ло не мэ таз год ным. Па бу до ва ва дас хо ві-
ча ме ла слу жыць пуб ліч най мэ це — за бес пя чэн ня 
ў ва ду 31 гек та ра ўгод дзяў рас па ло жа ных у да лі нах 
ра кі Нар вы і Суп рас лі і за бес пя чэн ня ў ва ду жы ха-
роў і пра мыс ло вас ці го ра да Бе ла сто ка. Ка нал Нар ва 
— Суп расль, даў жы нёй 17 км, ні ко лі не ўзнік.

Рэ а лі за цыя ра шэн ня Бе ла стоц ка га ва я во ды 
AS.42/II/III/I/75 ад 16 лі пе ня 1976 г. бы ла па дзе ле на 
ін ве ста рам на ін ве сты цый ныя эта пы, якія ме лі быць 
рэ а лі за ва ны чар го ва з эк с п рап ры я цы яй гас па да рак 
і грун таў. І не толь кі вё сак якія апы ну лі ся пад ва дой 
Смя ноў ска га ва дас хо віш ча. У ліс це з да ку мен та цыі 
ад 21 ве рас ня 1976 го да, які вы ка на ла ВУ СІ (ZIR.
M-402?zb.S/4976) вы ні кае, што эк с п рап ры я цыі пры-
во дзі лі ся згод на з эта па мі рэ а лі за цыі бу даў ні чых гід-
ра тэх ніч ных ра бот. З гэ та га вы ні ка ла так са ма, што 
па бу до ва ча шы ва дас хо віш ча ме ла быць апош нім 
эта пам у чар зе. На ме рам ін ве ста ра бы ла па бу до ва 
чар го ва: этап І — эк с п рап ры я цыя пад пя рэд нюю дам-
бу і ба зу ін ве ста ра ў 1976 г., ІІ і ІІІ этап — эк с п рап ры-
я цыя на тэ ры то рыі ба ка вых дамб Се мя ноў кі і Баб’ яй-
Га ры ў 1977 г., этап IV, V — эк с п рап ры я цыя ў ра ё не 
ба ка вых дамб вё сак Ці соў ка, Бу ды, Ба ху ры ў 1977- 
1978 гг., этап VI — эк с п рап ры я цыя вё сак у ра ё не 
ка на ла Нар ва — Суп расль у 1978-1979 гг, этап VII 
— эк с п рап ры я цыя пад ча шу ва дас хо віш ча ў 1978-
1981 га дах ра зам з пе ра ся лен нем гас па да рак.

Вы ка нан не прац у цэ лас ці да ва ла га ран тыю рэ а лі-
за цыі пуб ліч най мэ ты ва дас хо віш ча і ка на ла па вод-

Пя рэд няя дам ба су праць 

ле ра шэн ня AS.42/II/III/1/75, на пад ста ве яко га ін ве-
стар мог ра біць эк с п рап ры я цыю не ру хо мас цей, пра-
лі чыў шы гэ та ў эк с п рап ры я цый на-кам пен са цый ным 
ра шэн ні для па а соб ных жы ха роў вё сак, дзе рэ а лі за-
ва лі ся тыя ра шэн ні. Пуб ліч ная мэ та, па вод ле кан сты-
ту цыі, гэ та та кая, якая слу жыць усім жы ха рам, прыз-
на ча на ўсім, да ступ ная для ўсіх. Па вод ле 21 арт., 
уст. 2 Ка сты ты ту цыі „wyw łasz cze nie” да пуш чаль нае 
толь кі та ды, ка лі ад бы ва ец ца яно на пуб ліч ную мэ ту 
і са слуш най, ад па вед най кам пен са цы яй. Эк с п рап-
ры я ва ныя не ру хо мас ці бы лі пе ра да ва ныя ВУ МіВП 
— як кі ру ю чая ме лі я ра цый най па бу до вай ме ла пра іх 
дбаць і піль на ваць усіх юры дыч ных спраў звя за ных 
з імі. З част кі да ку мен таў вы ні кае, што не ма лая част-
ка эк с п рап ры я ва ных не ру хо мас цей бы ла на па чат ку 
90-х ха доў па лі ча ная за ліш нюю і неп ры дат ную на 
мэ ту звя за ную з эк с п рап ры я цы яй і пе ра да лі яе гмі не 
На раў ка. Шмат га доў з гэ ты мі не ру хо мас ця мі ні чо га 
не ад бы ва ла ся, ад нак ад ней ка га ча су вой там На раў-
ча скай гмі ны вя дуц ца зме ны пла на пра сто ра ва га гас-
па да ран ня і прыз на чэн ня гэ тых грун тоў.

Фі на лі за цы яй гэ тых дзе ян няў з’яў ля ец ца про даж 
гэ тых зя мель На раў чан скай гмі най асо бам не звя-
за ным з мес цам. Дзве та кія не ру хо мас ці — уча стак 
№ 926 аб ша рам 0,18 га які ля жыць у бы лой вёс цы 
Лу ка, як раз пра да ец ца, не за леж на ад та го, што ёсць 
спад чын ні кі гэ тай зям лі, за ці каў ле ныя ў вяр тан ні на 
сваю род ную зям лю, а ўча стак № 939 аб ша рам 0,17 
га пра да дзе ны ўжо ў 2007 г. Та кіх не ру хо мас цей 
шмат.

А спад чын ні кі ма юць пра ва вяр нуць са бе род-
ную зям лю, ка лі яна не бы ла вы ка ры ста на на мэ ту, 
якая ўка за на ў ра шэн ні пра эк с п рап ры я цыю. Гэ так 
вы ні кае са зме сту арт. 136, уст. 1 і 2 за ко на ад 21 
жніў ня 1997 г. пра гас па дар ку не ру хо мас ця мі (Dz.U. 
2004, nr 261, паз. 2603 з паз ней шы мі зме на мі): „Эк с п-
рап ры я ва ная не ру хо масць не мо жа быць ужы тая на 
ін шую мэ ту чым наз ва ная ў ра шэн ні аб эк с п рап ры я-
цыі, пры ўлі ку арт. 137, хі ба што па пя рэд ні ўлас нік ці 
яго спад чын нік не па да дуць за явы аб вяр тан ні гэ тай 
не ру хо мас ці” ды „ў вы пад ку ра шэн ня на ме ру вы ка ры-
стан ня эк с п рап ры я ва най не ру хо мас ці або яе част кі 
на ін шую мэ ту чым на з ва ная ў ра шэн ні аб эк с п рап-
ры я цыі, ад па вед ны ор ган па ве дам ляе па пя рэд ня га 
ўлас ні ка або яго спад чын ні ка аб гэ тым на ме ры, ін-
фар му ю чы ад на ча со ва аб маг чы мас ці вяр тан ня эк с п-
рап ры я ва най не ру хо мас ці”.

Але, ві даць, гмін ныя ўла ды не ма юць ах во ты на ват 
па ін фар ма ваць аб гэ тым за ці каў ле ных вяр тан нем 
род най зям лі, а на ват не даз ва ля юць за ха ваць сля-
доў бы лой вё скі на су хім бе ра зе ва дас хо віш ча, та кім 
як кры жы на кан цы вё скі, які мі апя ку юц ца бы лыя жы-
ха ры. І кры жы тыя пра па да юць, пе ра стаў ле ныя чу жы-
мі, но вы мі ўлас ні ка мі зям лі, або зва ле ныя на гмін ныя 
смет ні цы.

(пра цяг бу дзе)
vМі ра ЛУК ША

Ін фар ма цыі пра маг чы мас ці вяр тан ня род най зям
лі і да па мо га ў гэ тым — у рэ дак цыі „Ні вы”

Пат рэб ная ва да для Бе ла сто ка. У 1964 го дзе бы лі пра ве дзе ны гід ра ла гіч ныя дас ле да ван ні бы ло-
га Бе ла стоц ка га ва я вод ства, якія вы ка за лі знач ны дэ фі цыт ба сей на ра кі Нар вы. На гэ тай пад ста-
ве на ра дзіў ся план па бу до вы ме лі я ра цый на га аб’ ек та, у склад яко га ўва хо дзі лі па а соб ныя гід ра-
тэх ніч ныя збу да ван ні. План па бу до вы меў пе ра а раць бе ла ру скі арэ ал Бе ла сточ чы ны, за лі ва ю чы 
ва дой не толь кі пяць вё сак бу ду чых На раў чан скай  і Мі ха лоў скай гмін, але  і ін шыя ў Га ра доц кай 
і Суп рас ль скай гмі не, ку дою меў плыс ці ка нал Нар ва — Суп расль. Пра ма праз кур га ны вё скі Ме-

ляш кі, якой больш за 500 га доў. Бе ла ру скай.

б е  ла  р у  саў

Фота Аляксандра Вярбіцкага
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У кніж цы «Ka len darz i klep syd ra» на 
19 ста рон цы аў тар, Та дэ вуш Кан віц-
кі (1926-2015), ус па мі нае як у 1976 

го дзе што тыд нё вік «Ні ва» звяр нуў ся да 
яго з пы тан нем, які ўплыў на яго твор-
часць ме ла Бе ла русь. Аў тар не ад ка заў 
«Ні ве» на пы тан не, але зра біў гэ та ў сва ёй 
кні зе «Ka len darz i klep syd ra», вы да дзе най 
у 1976 го дзе. Ме на ві та Бе ла русь ме ла та-
кі ўплыў, што Кан віц кі да гэ тай па ры не 
ўмее доб ра пі саць па-поль ску, «że na zaw-
sze zba kie ro wa ła mi ucho, że swo ją me lo dy-
ką zag łu szy ła tę pias tow ską, san do mier ską 
czy kie lec ką in to nac ję, któ rej uczę się, uczę 
i nig dy nie na u czę». Так пі ша аў тар на 20 
ста рон цы зга да най кні гі. Поль скі пісь мен-
нік пі ша, што Бе ла русь аса цы ю ец ца з ры-
жай пож няй во се ні ці шэ рым па лат ном, 
якое сох не на сон цы. Аў тар ка жа, што Бе-
ла русь — гэ та зям ля доб рых лю дзей і та-
му не па він на на зы вац ца Бе ла рус сю, але 
Даб ра рус сю. Та му Даб ра русь, бо яна не 
на па да ла на ін шыя на ро ды, не ра ба ва ла 
чу жо га ба гац ця, не за бі ва ла су сед ніх на-
ро даў, а са ма цяр пе ла ў час вой наў. Ме ла 
па ша ну для дру гіх на ро даў — апош нюю 
ка ро ву ці апош нюю лу сту хле ба. Ме ла 
для неш час лі вых на ро даў кры ва вае 
сэр ца і бед нае не рас пеш ча нае жыц цё. 
Пісь мен нік мае па ша ну да про стых бе-
ла ру саў, не а ду ка ва ных, якія яго ма ла-
до га вы ра та ва лі. Бе ла русь аса цы ю ец ца 
пісь мен ні ку з па лат ня най ка шу ляй з вы-
шы тым на ёй бе ла ру скім ар на мен там. 
Бе ла русь для Кан віц ка га аса цы ю ец ца 
з вост рым па хам кон ска га по ту ці сне гу 
па са мыя вок ны, адзі на га ба гац ця гэ тай 
зям лі. Бе ла русь, па вод ле Кан віц ка га, над-
та шчы рая, над та доб рая, над та ла год ная 
на гэ ты час. Та кі вось воб раз Бе ла ру сі 
ў поль ска га пісь мен ні ка, які на ра дзіў ся 
на поль ска-бе ла ру скім па меж жы.

Юр ка БУЙ НЮК

Та дэ вуш Кан віц кі, 
«Ні ва» і Бе ла русь

Ве ка выя ду бы
У Бе ла веж скай пуш чы ра стуць пры го-

жыя ду бы. Ёсць ся род іх во ла ты ў не каль-
кі тон ва гі. Ду бы-ка ра лі це шаць нас сва ёй 
спа кой най пры сут нас цю, пры га жос цю 
і ма гут нас цю.

Асаб лі ва пры го жыя ду бы, у тым лі ку 
і пом ні кі пры ро ды, зна хо дзяц ца на тэ ры-
то рыі, між ін шым, На раў чан скай гмі ны. 
Ду бо выя гай кі ва ро жаць во ка ля вё скі Сві-
на роі, ка ля Кры ні цы, Ка пі тан ш чы ны, Пе ра-
хо даў і Аль хоў кі ды ў Гніль цы.

Строй ныя ве ка выя ду бы мож на су-
стрэць ва ўро чыш чы Ві лы, там дзе пры-
то кі Гвозь на і Браш ча ўлі ва юц ца ў ра ку 
На раў ку.

Пры го жыя дрэ вы з гэ та га шля хет на га 
ві ду лі ста вых мож на ўба чыць ка ля цар к-
вы ў На раў цы ды пры па вя то вай ас фаль-
та вай да ро зе, якая па ра лель на бя жыць 
по бач чы гун кі ў Плян це.

Шмат вя ко выя во ла ты зна хо дзяц ца на 
тэ ры то рыі Гай наў скай гмі ны, між ін шым 
ка ля вё сак Ла зі цы, Лі пі ны і Па ста ло ва ды 
ў Нар ваў скай гмі не — ка ля Пад ба ра ві ска 
і Пад вась коў. Мно га іх на тэ ры то рыі Бе ла-
веж скай гмі ны ды ў са мой Бе ла ве жы і ў г. 
зв. Ста рой Бе ла ве жы (там пра ля гае гі ста-
рыч на-пры ро даз наў чая сця жы на «Шлях 
ка ра леў скіх ду боў», зас на ва ная лес ні ком 
Яц кам Выс мул кам).

Дзе як дзе, але ве ка выя ду бы ра стуць, 
між ін шым, у Гай наў цы пры ву лі цах Бе ла-
веж скай, Пар ка вай, Піл суд ска га (тут на 
ду бах на чэп ле ныя спе цы яль ныя зя лё ныя 
знач кі, прыз на ча ныя для пом ні каў пры-
ро ды), Ар міі Кра ё вай, 3 Мая, Ра ка вец ка га 
і а. Дзе вя тоў ска га.                                           (яц)

Ма ля ва лі, бо не ўме лі без гэ та га жыць. Бы лі са ма-
ву ка мі. Абы хо дзі лі ся без ве дан ня ка но наў і ма стац-

кай аду ка цыі. Ад нак ме на ві та іх пра цы зай ма лі асаб-
лі вае мес ца ў вя ско вых бе ла ру скіх ха тах. Іх пра цам 

поў нас цю пры све ча ная вы стаў ка „Бе ла ру ская на род-
ная іко на” у Му зеі сель скай гас па дар кі ў Це ха ноў цы, 
якая ад к ры ла ся 14 чэр ве ня. На род ныя май ст ры і іх-
нія іко ны, маг чы ма да лё кія ад вы со ка га ака дэ міч на-

га ма ста цтва, ста лі асаб лі вай ін тэр п рэ та цы яй ка но ну 
і ад на ча со ва аў тэн тыч най спад чы най Бе ла ру сі.

вель мі звяр та лі ўва гу. Іх лі чы лі та кім на-
іў ным, ін сіт ным ма ста цтвам, але ад ней-
ка га ча су да іх звяр та юц ца ўсё больш 
і больш, — ска за ла за гад чы ца на ву ко-
ва-эк с па зі цый на га ад дзе ла Бе ла ру ска га 
дзяр жаў на га му зея на род най ар хі тэк ту-
ры ў Мін ску На та ля Гер мац кая. — Яны 
за хоў ва юц ца ў збо рах шмат лі кіх му зе яў 
Бе ла ру сі і так са ма ў пры ват ных ка лек цы-
я не раў і што раз час цей іх вы стаў ля ец ца. 
Мы га на рым ся тым, што пры вез лі вя лі-
кую коль касць ікон, якія за хоў ва юц ца 
ў на шых збо рах, каб па ка заць іх поль-
скім на вед валь ні кам.

Вя ско выя са ма род кі 
— лю дзі, 
якіх па ца ла ваў Бог 

Іко ны збі ра лі ся з 1997 па 2017 год. Яны 
за хоў ва лі ся ў по ку цях, у чыр во ных ку тах 
хат і пе ра да ва лі ся су пра цоў ні кам му зея 
ў час шмат лі кіх эк с пе ды цый. На вы стаў цы 
толь кі ад на іко на з Прыд няп роўя — з Ма-

гі лёў ш чы ны і ад на іко на з-над Нё ма на 
— гэ та Гро дзен ш чы на. Усе апош нія бы лі 
зной дзе ныя на ўсход нім Па лес сі. Ся род іх 
— вя лі кая коль касць чар но быль скіх ікон, 
з чар но быль скай зо ны. Ёсць на ват іко ны 
з тых вё сак, якія за раз не іс ну юць. Яны 
ха рак тэр ныя для Па лес ся не толь кі бе ла-
ру ска га, але ўкра ін ска га так са ма. — Яны 
ці ка выя тым, што лю дзі, якія іх пі са лі, ук ла-
лі ў гэ та ўсё, што ў іх бы ло ўнут ры: сваё 
сэр ца, свае дум кі, свае эмо цыі, тое, што 
яны ба чы лі, як яны ад чу ва лі ася род дзе... 
Яны яш чэ ад мет ныя тым, што для гэ тых 
ікон ха рак тэр ная фаль к лор насць, — ад-
зна чыў ды рэк тар Бе ла ру ска га дзяр жаў на-
га му зея на род най ар хі тэк ту ры і по бы ту 
ў Мін ску Эду ард Баг да но віч. — Тут вы ка-
ры стоў ва лі мно ства раз на стай ных фарб. 
Ад усе а гуль ных ка но наў ікон яны моц на 
не ады хо дзяць, але кож ная асаб лі вая. 
Гэ та пра цы вя ско вых са ма род каў, якіх 
па ца ла ваў Бог. Ну, вя до ма, яны доб ра не 
ве да лі ка но наў, але яны пі са лі так, што ім 
пак ла ня лі ся, пак ла ня ем ся і бу дзем пак ла-
няц ца! Са мі ве да е це, як у бе ла ру скай, так 
і ў поль скай ха це іко на гэ та бы ла тра ды-
цыя, гэ та жыц цё, гэ та сям’я. Без іко ны не-
маг чы ма фун к цы я на ван не вя ско вай сям’і. 
І мы па він ны тое пе ра да ваць пад ра ста ю-
ча му па ка лен ню. Не за бы вац ца пра гэ та.

Бо жая Ма ці 
пад ся лян скай стра хой 

Ба га ро дзі ца адыг ры вае і адыг ры ва ла 
важ ную ро лю ў на род най рэ лі гіі. Гэ та са-
мы на дзей ны аба рон ца лю дзей на зям лі 
і за ступ ні ца ў ма літ вах, кі ра ва ных да Бо-
га. Яна бліз кая лю дзям та му, што ве дае, 
што гэ та боль і цяр пен не — па чуц ці, якія 
ча ста суп ра ва джа юць жыц цё ча ла ве ка. 
Ме на ві та ў Му зеі сель скай гас па дар кі 
ў Це ха ноў цы мож на ўба чыць перш за 
ўсё вы я вы Бо жай Ма ці, свя то га Мі ка лая 
Цу дат вор ца і па кут ні цы Вар ва ры. Што 
ці ка вае, пра цаў ні кам му зея ўда ло ся так-
са ма знай с ці іко ну па ва жа на га на Па лес-
сі свя то га Усты лі я на, які, па вод ле ве ра-
ван няў, спры яў дзе цям. Ме на ві та пе рад 
іко най св. Усты лі я на ма лі лі ся за зда роўе 
най ма лод шых ся мей ні каў. Боль шасць 
з усіх па ка за ных на вы стаў цы ікон на пі са-
на ана нім ны мі аў та ра мі.

— Мы не ве да ем прак тыч на ні чо га пра 
ідэн тыч насць май ст роў на род ных аб ра-
зоў. У боль шас ці вы пад каў, у апі сан нях 
ікон, якія па ка за ны на вы стаў цы, зной-
дзем ін фар ма цыю пра пер ша па чат ко вае 
мес ца зна хо джан ня іко ны, без згад кі пра 
аў та ра. Толь кі ў не каль кіх вы пад ках бы лі 
выз на ча ны імё ны май ст роў.

Прэ зен та ва ныя ў Це ха ноў цы іко ны 
прат ры ма лі ста год дзі, а так са ма на ступ-
ствы рэ ва лю цый ных па дзей 1917 го да 
і ка таст ро фу ў Чар но бы лі. Гэ та так са ма 
до каз іх няй нез вы чай нас ці і ма гут нас ці!

Вы стаў ка бу дзе пра ца ваць да 10 жніў ня.

ба гац це 
бе ла ру скай 

куль ту ры 
за пі са нае 

ў іко нах
Су пра цоў ні цтва Це ха ноў ца 
з Мін скам

Па між Му зе ем сель скай гас па дар кі 
ў Це ха ноў цы і Бе ла ру скім дзяр жаў ным 
му зе ем на род най ар хі тэк ту ры і по бы ту 
ў Мін ску за вя за ла ся бліз кае су пра цоў ні-
цтва па ўсіх нап рам ках му зей най дзей-
нас ці. Гэ та су мес ная куль тур на-ас вет ніц-
кая пра ца, на ву ко ва-дас лед чая і эк с па зі-
цый на-му зей ныя пра ек ты. Абод ва му зеі 
ла дзяць так са ма су мес ныя ме ра пры ем-
ствы, на пры клад, «Свя та хле ба».

— Мы ўза ем на ўзба га ча ем ся. У нас 
мно га су мес на га, — ад зна чыў ды рэк-
тар Бе ла ру ска га дзяр жаў на га му зея 
на род най ар хі тэк ту ры і по бы ту ў Мін ску 
Эду ард Баг да но віч. — Мы так са ма пра-
во дзім су мес ныя па ся джэн ні, у час якіх 
кра на ем вель мі важ ныя тэ мы.

Вы стаў ка «Бе ла ру ская на род ная іко-
на», ад к ры тая 14 чэр ве ня ў Це ха ноў цы, 
гэ та так са ма за слу га Дэ пар та мен та 
куль ту ры і на цы я наль най спад чы ны Мар-
шал коў скай уп ра вы Пад ляш ска га ва я-
вод ства.

— Гэ та вель мі важ на, каб му зеі пра ца-
ва лі ра зам, ла дзі лі су поль ныя вы стаў кі 
што год, — ад зна чыў 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 Пад ляш ска-
га ва я вод ства Ана толь Вап. — Аб мен вы-
стаў ка мі, сва ім во пы там, сва ёй пра цай. 
Гэ та су пра цоў ні цтва не толь кі ўста ноў, 
але перш за ўсё лю дзей — пра цаў ні коў 
абод вух му зе яў.

Кан так ты з му зе ем у Мін ску на ла дзі ла 
і з го ду ў год ума цоў вае ды рэк тар Му зея 
сель скай гас па дар кі ў Це ха ноў цы Да ро-
та Ла пяк.

— Дзя ку ю чы суп ра цоў ні цтву ў нас 
боль шыя маг чы мас ці. Гэ та іко ны, якіх 
ніх то ў Поль ш чы яш чэ не ба чыў. Вя до ма, 
ма ем Му зей ікон у Суп рас лі, ад нак тут 
ма ем зу сім ін шыя пра цы. Мы ха це лі на-
вед валь ні кам наб лі зіць куль ту ру на шых 
су се дзяў. Сё ле та яш чэ раз суст рэ нем ся 
ў час «Свя та хле ба», дзе бу дзем мець 
маг чы масць прыг ле дзец ца жніў ным тра-
ды цы ям бе ла ру саў. Ве да ем так са ма, 
што ў на ступ ным го дзе па е дзем з вы стаў-
кай у Мінск. Хо чам па ка заць бе ла ру сам 
пра цы на шых пад ляш скіх тка чых — дву-
хас ноў ныя ды ва ны.

На род ны эку ме нізм 

Вы стаў ку скла да юць амаль со рак ікон 
з ХІХ — па чат ку ХХ ста год дзя, якія па хо-
дзяць з гі сто ры ка-куль тур ных эт наг ра-
фіч ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі — з за ход ня га 
і ўсход ня га Па лес ся, Прыд няп роўя і рэ гі ё-
наў па ра цэ Нё ман. Усе яны на ма ля ва ныя 
на род ны мі май ст ра мі на ас но ве хрыс ці ян-
скіх ка но наў. У гэ тых іко нах ад быў ся сін-
тэз ві зан тый ска га ма ста цтва, за ход ня га 
і на род на га дэ ка ра тыў на га ма ста цтва. 
Гэ та яр кія ко ле ры і рас лін ныя ма ты вы.

— У Бе ла ру сі за ха ва ла ся вя лі кая коль-
касць ікон. Да ня даў ня га ча су на іх не vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ
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— Спы таю Вас: коль кі га-
доў Вы пры ма е це ўдзел у 
пра цах Фе сты ва лю?
— Мно га; да клад на не бу ду га ва рыць. 
Ха чу пад к рэс ліць, што гэ ты Фе сты валь 
з’яў ля ец ца адзі ным у Еў ро пе кон кур-
сам пра ва слаў най му зы кі. Па коль кі 
я з’яў ля ю ся сак ра та ром Са ю за кам па-
зі та раў Ук ра і ны і зай ма ю ся ха ра вой 
му зы кай — а ў нас два аг ра мад ныя 
фе сты ва лі: Ky iv Mu sic Fest і Прэм’ е ры. 
І там уся су час ная му зы ка ідзе а ка пэ-
ла. Я вель мі мно га ез джу па Ук ра і не, 
я ха чу знаць, мне ці ка ва на ша му зы ка. 
Ук ра і на стар мо ша ная вай ною, у нас 
вель мі скла да ныя эка на міч ныя аб ста ві-
ны — і тым бо лей мы змаг лі сем ха роў 
рэ ка мен да ваць на гэ ты фе сты валь. 
Што я заў ва жаю? Што на гэ тым кон кур-
се вы дат на прэ зен ту ец ца Бе ла русь. 
Пры пом ню — ле тась не бы ло столь кі 
ўкра ін скіх ха роў, а вось з Бе ла ру сі 
быў хор Бе ла ру ска га ра дыё; ён гу чаў 
ча роў на. Бе ла ру сы гэ та сла вян ская 
на цыя, са здзіў ля ю чай чы ста тою ін та на-
цыі. Я бы ла зна ё ма з Роў дам; я вель мі 
ша ную бе ла ру скую му зы ку — бе ла ру-
сы спя ва юць вель мі пры го жа. Ця гам 
не каль кіх га доў прад стаў ні кі Бе ла ру сі 
бра лі мно га пер шых пры зоў, спра вяд лі-
ва зас лу жа ных. А сё ле та ат ры ма ла ся 
так, што сем ук ра ін скіх ха роў пры е ха-
ла на гэ ты кон курс; та ко га яш чэ не 
бы ва ла — а з гэ тых ся мі ча ты ры ўзя лі 
пер шыя мес цы. Вель мі доб ра вы сту па-
лі бе ла ру скія ха ры — там бы лі дру гія 
мес цы. І дзі ця чыя вы дат на ся бе пра я ві-
лі, і ка мер ныя пра я ві лі ся бе вы тан ча на, 
пры го жа, па э тыч на. На на ступ ны год, 
мяр кую, Бе ла русь дасць больш ха роў.

— Вы пры сут ны на Фе сты-
ва лі ўжо шмат га доў. Што 
мо жа це ска заць пра ма-
стац кі яго ўзро вень: рас це 
ён ці мо жа па дае?
— Да клад на не маг чы ма гэ та аца ніць. 
Уз ро вень лёг ка ка лы шац ца, але ён 
заў сё ды вель мі вы со кі. Не за будзь це, 
што ў Еў ро пе больш ня ма та ко га пра-
ва слаў на га ха ра во га кон кур су.

— А як вы гля дае наш фе-
сты валь на фо не ўсёй цар-
коў най му зы кі?
— У мя не свой пункт гле джан ня. Я лі чу 
цар коў ную му зы ку не за сты лым жы вым 
це лам. Яна раз ві ва ла ся ты ся ча год дзя мі. 
І тое, што тут спа лу ча юц ца і ві зан тый-
скія рас пе вы, і грэ ча скія, і дэ ме ствен-
ныя, і зна мен ныя, і кі еў скія, і бал гар скія 
— та кое ба гац це — мы з гэ тым зна ё мім-
ся. Я слу ха ла „Дра мы” Дзміт рыя Ра стоў-
ска га — гэ та ж блі ску часць. А з дру го га 
бо ку — усё су час нае, якое толь кі ёсць. 
Я лі чу, што тут вель мі вы со кі ўзро вень, 
ён не апу ска ец ца, ён увесь час вы со ка. 
Ха чу яш чэ да даць, што бе ла ру сы — на-
род брац кі, па ля кі род ныя, ды і ру скія 
так са ма. І вось брац кі бе ла ру скі на род 
та кі пя ву чы, та кія ці ка выя ха ры ёсць 
— ня хай як най час цей пры ма юць у Фе-
сты ва лі ўдзел.

— Вя лі кае Вам дзя кую і 
ўся го Вам доб ра га ў бу ду-
чы ні.

Та кое 
ба гац це
Раз мо ва з пра фе сар 
Лэ сяй ДЫЧ КО, чле-
нам жу ры XXXVI Між-
на род на га фе сты ва лю 
цар коў най му зы кі, сак-
ра та ром Са ю за кам па зі-
та раў Ук ра і ны.

vРаз маў ляў Аляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Пас ля двух га дзін на га па да рож жа наш 
аў то бус за пы ня ец ца на не вя лі кай, пяс ча-
най ста ян цы. Ма ім ва чам па каз ва ец ца ар-
хі тэк тур нае цу да-цу до віш ча ро дам з каз кі 
пра «За ла тую рыб ку». Ве лі зар ная, шмат-
па вяр хо вая ха та, з фі я ле та вы мі, дзе-ні дзе 
аб луп ле ны мі з фар бы сце на мі і бе лы мі, 
гіп са вы мі ар на мен та мі, сты лі за ва ны мі на 
вя ско выя ўзо ры. Ко люць у во чы так са ма 
крыш ку аб дзер тыя з фар бы чыр во ныя 
дзве ры. Януш Кор бель, веч ная яму па-
мяць, на пэў на пла ча, гле дзя чы зга ры на 
та кое зня ве чан не пуш чан ска га кра я ві ду. 
По бач з «па ла цам» на тым жа пя ску ста-
іць хат ка ве лі чы нёй тра ды цый най, драў ля-
най. На жаль, дрэ ва на ёй не ві даць. Дах 
і вон ка выя сце ны аб к ле е ныя не чым, што 
па фор ме на па мі нае кан ды тар скія пра-
дук ты, па ма ля ва ныя яр кі мі пры мі тыў ны мі 
ко ле ра мі. Уся рэ дзі не ўсё, што хо чаш 
— і дрэ ва, і глі на, і тэ ра ко та. Дзве ры ту а-
ле та так пе рак ры ві лі ся, што каб ад чы ніць 
іх, трэ ба аба вяз ко ва моц на пхнуць, вык лі-
ка ю чы пры тым шмат над та неп ры ем ных 
гу каў. Звяр тае ўва гу так са ма адар ва нае 
ад кан тэк сту ас вят лен не гэ та га быц цам 
з вок на мі, але без акон бу дын ка. Та кія 
лан цуж кі не вя лі кіх, бе лых лям па чак ба-
чы ла я ўжо ў ад ной з но ва па бу да ва ных, 
су пер су час ных хат у Крын ках.

Та ям ніц хат кі вы да ваць не бу ду, ска-
жу толь кі, што пры ста са ва ная яна для 
лю дзей з моц ны мі нер ва мі. Мае ака за-
лі ся над та сла бы мі. Праў ду ка жу чы, 
эк скур сія па до мі ку — зва ная тут ані ма-
цы яй, якую вя ла са ма Ба ба-Яга, вель мі 
на па мі на ла вя сель ныя «очэ пі ны». Та кія, 
з якіх смя яў ся ў сва ім куль та вым філь ме 
«Вэ сэ ле» рэ жы сёр Вой цех Сма жоў скі. 
У ачэ пі нах Ба бы-Ягі трэ ба бы ло ўдзель-
ні чаць цэ лы мі ся мей ства мі. Ім больш ся-
мей ні каў, тым леп шая за ба ва. Ба ба-Яга, 
трэ ба прыз наць, пе ра ка нае ўсіх, на ват 
маю род ную дач ку. Тая, як ні ко лі ра ней, 
не змаг ла це шыц ца пры сут нас цю сяб-
роў і сяб ро вак та му, што Ба ба-Яга пха ла 
ў гар ш кі і клет кі дзя цей вы ключ на з баць-
ка мі. Ну і аба вяз ко ва зды мак у за пы ле-
най «печ цы» са шкля ны мі дзвер ца мі ад 
су час на га ка мін ка на фо не на ма ля ва ных 
фар б кай жоў та-чыр во ных по лы мяў. На 
ва гу хлус ні так са ма пу ска ла дзе так толь-
кі з поў ных сем’ яў. Сям’я — бу ду чы ня 
на ро да. Аль бо ты жы веш па прын цы пах 
«боль шас ці», аль бо не жы веш уво гу ле. 
Ін шых ва ры ян таў тут ня ма.

«Зды ма ем ся, зды ма ем ся», — кож ныя 
пяць мі нут уга вор ва ла Ба ба-Яга. Са ма 

вы ры ва ла з рук ня пэў ных ся бе асоб фо-
та а па ра ты і шчоў ка ла. І як не дзіў на, усе 
яе слу ха лі быц цам за ча ра ва ныя, зу сім 
не ду ма ю чы, ці ім гэ тыя здым кі да не ча га 
ўво гу ле па трэб ныя, ці ка лі-не будзь на 
іх гля нуць. Але, праў ду ска заў шы, што 
мож на вы нес ці з та кой эк с пе ды цыі? 
Толь кі здым кі, якія на пэў на пой дуць на 
фей с бук, а за ад но пры цяг нуць чар го вых 
клі ен таў.

«І які ду рань сю ды пры е дзе?» — ду-
маю са бе. Аказ ва ец ца, на клі ен таў хат ка 
не на ра кае. На вед валь ні кі пад’ яз джа юць 
кож ныя не каль кі мі нут. Рэ гіст ра цыі вар-
шаў скія, поз нань скія, а на ват за меж ныя 
(з-за за ход няй мя жы). Зда ец ца, неў-
за ба ве гас па да рам мяш коў на гро шы 
заб ра куе. Яны іх там про ста на піх ва юць 
ку пю ра мі. Ува ход у сла ву тую хат ку — 15 
зло тых ад асо бы. Мож на са бе хут ка 
па лі чыць, коль кі зап ла ціць стан дар т нае 
ся мей ства — два плюс два. А яш чэ 
трэ ба зап ла ціць па 12 зло тых ад асо бы 
за «пя чэн не» пер ні каў. Пла цяць дзе ці 
і баць кі, якія іх піль ну юць. Гле дзя чы на 
стан гі гі е ны хат кі, я па ча ла на за пас кла-
по ціц ца пра якасць пра дук таў і ўмо вы 
пя чэн ня. Зап ра па на ва ла я Ба бе-Язе, каб 
дзе ці ха ця б ру кі па мы лі. Але та кой пат-
рэ бы не бы ло, та му што глі ня ныя пер ні кі 
ўжо даў но спяк лі ся і да стат ко ва бы ло 
іх пэн дз лі кам сям-там пад ма ля ваць, каб 
смач ней вы гля да лі. Ад ра зу пры зна юся, 
што я аба вяз ко вай пры ся гі на за ха ван не 
та ям ні цы пя чэн ня зга да ных ла сун каў, 
у ад роз нен ні ад боль шас ці пры сут ных, 
не да ва ла. Але гэ та да лё ка не ўсе маг чы-
мас ці за піх ван ня мяш коў Ба бы-Ягі гра шы-
ма. За пяць зло тых мож на бы ло на быць 
дып лом удзе лу ў спа бор ні цтве нак ш талт 
ко ліш няй гуль ні «ў пад хо ды». Я спяр ша 

ду ма ла, што гэ та ней кі здзек. Дып ло мы 
за пяць зло тых? Пуб ліч на ад мо ві ла ся 
ад вы ку пу дып ло маў, але каб зра біць 
дзі ця ці пры ем насць, вы ра шы ла пры няць 
удзел у за ба ве. Пер шае за дан не: «Drze-
wo liś ć mi swy mi zag lą da na ta ras», дру гое: 
«Zaz d ros na cho in ka chcia ła by rów nież na 
ta ras», дзя вя тае: «Przy og ni sku na drze wie 
wi si czaj nik», і так да лей. Му шу ска заць, 
што ні я, ні дач ка не бы лі ў змо зе знай с ці 
ра шэн ні зга да ных за да чак, а зна чыць 
і шан цаў на дып лом у нас не бы ло.

Дзя куй Бо гу, пас ля па ра зы дач ка ад ча-
пі ла ся ад ат рак цы ё наў хат кі. Мы про ста 
ўзя лі пры ве зе ны з са бой мяч і зай г ра лі 
ў «но гу». Гэ та ака заў ся са мы ці ка вы 
і пры ем ны пункт на шай пра гра мы. Бы ла 
яш чэ за пы ле ная, цём ная клет ка, зва ная 
кра май, у якой ней кая дзяў чын ка пра да-
ва ла па слуш ных цэ нах смец це ро дам 
з Кі тая. Цяж ка па ве рыць, але лю дзі гэ та 
куп ля лі, а на мя не гля дзе лі як на кеп скую 
ма ці, якая шка дуе свай му дзі ця ці. Вар та 
ўспом ніць і вог ніш ча на пяс ча най пля цоў-
цы пе рад хат кай. Са коль скія кіл ба скі, 
сма жа ныя ў жа ры аг ню пад спя кот ным 
сон цам. Зна чыць, і мы, і кіл ба скі ад чу ва-
лі ся бе быц цам на па тэль ні. Боль ша га 
каш ма ру не пры ду ма еш. А ша ка лад кі, 
уфун да ва ныя дзет кам аг рар най шко лай, 
про ста пап лы лі. Да шчас ця не ха па ла 
толь кі зя лё ных ва чэй Зэн ка Мар ты ню ка. 
«Дзет кі пом няць Ба бу-Ягу даў жэй, чым 
зуб ра», — чы таю на рэк ла ме, змеш ча най 
на ад ва ро це «тэ ста-за ба вы». Ма ёй дач цэ 
асаб лі ва за па мя таў ся ру жо вы, пласт ма са-
вы ды я мен цік — бяс п лат ны па да ру нак ад 
Ба бы-Ягі, які мае цу доў ную моц. Да стат-
ко ва толь кі неш та са бе за ма рыць і вес ці 
ся бе аку рат на, а ўсё збу дзец ца.

vІа ан на ЧА БАН

Ба ба-Яга з Арэш ка ва

Н
е дзе ў Бе ла веж скай пуш чы, па дру гім ба ку мя жы жы ве Дзед Ма роз. Аса-
бі ста я ні ко лі з ім не су стра ка ла ся. Ха це ла ся б ту ды дач ку за вез ці, каб 
па гля дзе ла. Але, вя до ма, па е хаць у Бе ла русь, ха ця б на не каль кі га дзін, 
спра ва над та скла да ная. Па па ла я за тое ў бяз ві за вым рэ жы ме ў пуш чан-

скую хат ку Ба бы-Ягі ра зам з на стаў ні ка мі Са коль скай аг рар най шко лы і іх дзяць мі. 
Ста іць яна на са мым кан цы пад гай наў ска га Арэш ка ва. Не ве даю дэ та ляў на конт 
су се да — Дзе да Ма ро за, але ма гу ска заць, што арэш каў ская Ба ба-Яга над та ба га-
тая, жы ве не ў ад ной, а ў дзвюх ха тах.

http://chatkababyjagi.pl
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 26-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 9 ліпеня 2017 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ён у са мы сан ца пёк
Пад стаў ляе сон цу бок.
Ко ле рам зе ле на ва ты,
У ка шуль цы па ла са тай.
К....

Ад каз на за гад ку № 22-17: ро вар. 
Уз на га ро ды, ка ля ро выя алоў кі, вый г-

ра лі Іг на цы Ра ма нюк з НШ свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Дам’ ян Кар ні люк 

з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

    

  
(У. Мац ве ен ка)

Чар ні цы 
Аб вяш чае бор, бор
На па ля не збор, збор:
Чор ныя чар ні цы,
Ні бы ча раў ні цы,
Сып люц ца ў куб кі
Ды ма лю юць губ кі.

Да ну та Бі чэль

Зда ец ца, што кож ны ву чань асаб лі ва 
лю біць чэр вень. Вя до ма, на блі жа ец-

ца за вяр шэн не на ву чаль на га го да. Ме на ві-
та тая дру гая па ло ва ме ся ца, ка лі ўжо ўсе 
ацэн кі пап раў ле ны на маг чы ма леп шыя, 
усім най больш дас па до бы. Вя до мыя і та-
кія вы пад кі, што на ват най боль шая школь-
ная ля но та да хо дзіць да выс но вы, што 
шка да бу дзе па кі даць шко лу на два ме ся-
цы і з на сталь гі яй гля дзіць на мі ну лыя дзе-
сяць! Больш та го, ме на ві та апош нія два 
тыд ні шко лы на сы ча ны ме рап ры ем ства мі, 
суст рэ ча мі і эк скур сі я мі. У та кім рэ жы-
ме на ву кі са праў ды шко ла зда ец ца быць 
са мым леп шым мес цам на раз віц цё перш 
за ўсё сяб роў скіх су вя зей. І з на стаў ні каў 
сы хо дзіць стрэс — яны ста но вяц ца больш 
пры ем ны мі, вя сё лы мі, не та кі мі страш ны-
мі. Ме на ві та ад на з ве ча ры нак, пры мер-
ка ва ных да раз ві тан ня з на ву чаль ным го-
дам, прай ш ла ў шко ле ў Нар ве. «За ха ваць 
у па мя ці» — пад та кім ло зун гам ад бы ло ся 
ме ра пры ем ства, у хо дзе яко га вуч ні мяс-
цо вай шко лы па ка за лі бе ла ру ска моў ныя 
сцэн кі. Школь нае ме ра пры ем ства мае ўжо 
амаль 20-га до вую тра ды цыю, а яго іні цы я-
тар кай і ар га ні за тар кай з’яў ля ец ца на стаў-
ні ца Ні на Аб ра мюк. Ге ро я мі ме ра пры ем-
ства, вя до ма, бы лі вуч ні. Каб па гля дзець 
пад рых та ва ныя імі сцэн кі, гос ці пры е ха лі 
не толь кі з Нар вы і бліз кіх мяс цо вас цей, 
але і з Бе ла сто ка. Гле дзя чы на рэ ак цыю 
пуб ліч нас ці, ня ма сум нен ня, што хто-не-
будзь сум ня ваў ся ў пра віль нас ці ра шэн ня 
аб пры сут нас ці на ме ра пры ем стве. Сцэн кі 
бы лі і смеш ныя, і па ву чаль ныя.

На ма стац кім ме ра пры ем стве ў Нар-
ве не маг ло не ха паць Кры сты я на 

Паск роб кі, які ўсім чы та чам «Зор кі» вя до-
мы сва ім ак цёр скім та лен там. Са школь-
ным го дам кан ча ец ца і яго ная аду ка цыя 
ў нар ваў скай шко ле.

— Мне ўда ло ся за ва я ваць доб рыя мес-
цы ў шмат лі кіх кон кур сах, дзя ку ю чы 
суп ра цоў ні цтву з на стаў ні цай Ні най Аб ра-
мюк, — пры знаў ся пас ля ме ра пры ем ства 
Кры сты ян. — Да лей бу ду ву чыц ца ў Гай-
наў цы і ду маю, што не па кі ну гуль ні ў ак-
цёр ства.

Мы ве рым, што бу дзем суст ра каць 
Кры сты я на на роз ных кон кур-

сах. У са мой Нар ве ён па кі нуў не гор шых 
за ся бе ма лод шых сяб роў, якія так са ма 
пры суп ра цоў ні цтве з на стаў ні цай ма юць 
шанц паў та рыць пос пех Кры сты я на.

Астат кі ў Нар ве

Фота Ганны Кандрацюк
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Раск ве цім гі сто рыю Бе ла ру сі

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 № 22-17:
Знак, старт, ах, хмар ка, хлеб, ар, рух, ад кос, 

ні, на, ку лак. Пан, на го да, дах, хром, хлус, смех, 
штаб, ну, ар, Ніл, Юр ка, тар так.

Уз на га ро ды, кніж кі Воль гі Га пе е вай «Сум ны 
суп», вый г ра лі Але ся Бут ке віч з НШ свсв. Кі ры-
лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку і Ма цей Кен дысь 
з КШ № 3 у Гай наў цы. Він шу ем!

Бе ла ру сы — на род, які лю біць 
кніж кі. Пра важ насць кніг на па мі на-
лі нам бе ла ру скія свя тыя: Еў ф ра сін-
ня По лац кая і Кі ры ла Ту раў скі.

У эпо ху гу ма ніз му шмат мо ла дзі 
еха ла ву чыц ца ў Іта лію ды вяр та ла-
ся з но вы мі ідэ я мі. Та кім быў Фран-
ці шак Ска ры на з По лац ка. Ён вы-
даў пер шую дру ка ва ную кні гу на 
сла вян скіх мо вах. Гэ та ад бы ло ся 
6 жніў ня 1517 го да ў Пра зе. Та ды 
ме на ві та вый ш ла ў свет пер шая бе-
ла ру ская кні га — Біб лія.

Ска ры на быў на той час гла баль-
ным ін тэ лек ту а лам. Як пер шад-
ру кар саб раў у ад но вы со ка тэх-
на ла гіч нае ра шэн не цэ лы шэ раг 
іна ва цый: еў ра пей скія і кі тай скія 
вы на ход ствы, пра цу з фун да та ра мі 
і ін ве ста ра мі, куль тур ніц кі ме недж-
мент і су вя зі з гра мад скас цю.

Фран ці шак Ска ры на для бе ла-
ру саў — як Гу тэн берг для нем цаў. 
Яго ўша ноў ва юць у ін шых кра і нах. 
У чэш скай Пра зе яму па ста ві лі пры-
го жы пом нік.

(гак) 

Пер шая бе ла ру ская дру ка ва ная кні га — 1517

— Усе вель мі ча ка лі гэ тай бя се-
ды, — ка жа на стаў ні ца Аль ж бе та 
Руд коў ская, — і гэ та мя не це шы-
ла, бо гэ та зна чыць, што ідэя пры-
ня ла ся.

Мо ва пра бе ла ру скі пік нік, які 
ад га доў ла дзяць пры Гім на зіі № 7 
у Бе ла сто ку. На пік ні ку суст ра ка-
юц ца вуч ні і баць кі, каб у няз му ша-
най, спан тан най ат мас фе ры па га-

ва рыць пра мі ну лы школь ны год, 
па ду маць пра бу ду чы ню. Ра зам ад-
бы ва юц ца кон кур сы і спар то выя 
спа бор ні цтвы. У гэ ты раз пік нік 
пра хо дзіў пад ло зун гам «Най леп-
шы ду эт». Вуч ні да бі ра лі ся ў па ры 
па між са бой, але і з баць ка мі. Хто 
пе ра мог? Вось, най леп шым ду э там 
ста лі Вік то рыя і яе та та Юры Пя кар-
скія.                                            (Зор ка)

Gazeta

Jad

Atom

Ara

«Для мя не гу мар, гэ та ка лі ін шыя 
доб ра ся бе ад чу ва юць, це шац ца, смя юц-
ца», — раз дум вае ўго лас Мі ко ла Здрай-
коў скі з бе ла стоц кай „чац вёр кі. Як раз 
у спек так лі пра „Пры го ды Ві ні-Пу ха” 
іг раў ро лю не над та кем лі ва га мядз ве дзі-
ка, які сва ім кош там раз ве ся ляў і пад ба-
дзёр ваў сяб роў. Мі кол ка спра віў ся ў сва-
ёй ро лі на шас цёр ку, пры тым вы ву чыў 
та кую скла да ную і доў гую ро лю, з якой 
меў бы кло пат не адзін наш лі цэ іст. Мі-
кол ка лю біць та кія вык лі кі!

Спек такль быў па ка за ны ў час пад вя-
дзен ня бе ла ру скіх ма стац кіх пра ек таў, 
якія вя дуц ца ў бе ла стоц кай „чац вёр цы”. 
А на пуб лі цы бы лі ўсе: баць кі, сяб ры, 
зна ё мыя.

— Я вель мі пе ра жы ваў, каб усё доб ра 
ат ры ма ла ся, — прыз на ец ца Мі ко ла.

Сваю ро лю пад кі рун кам на стаў ні цы 
Алі ны Ваў ра нюк і ак цё ра Бер нар да Ба ні 
вы ву чаў ён цэ лы год. Пер шыя шэсць 
ме ся цаў за ня ло вы ву чэн не тэк сту, да-
лей трэ ба бы ло вы ву чыць тэ ат раль ную 
ро лю.

Па доб ны вык лік ча каў Ка сю Іва нюк, 
якая вы сту пі ла ў ро лі вя ду чай. Яе прэ-
зен та цыя і пры го жае вы маў лен не про-
ста за хап ля лі. Ды дзе ці ўзя лі да сэр ца 
свае ро лі і сыг ра лі іх най лепш як пат ра-
пі лі. Для Мі кол кі са мым важ ным пар т-
нё рам быў Кшысь, яко га сы граў Да від 
Алек ся юк. Мі ко ла за па мя таў ад нак ро лі 
ўсіх ге ро яў п’е сы, каб мець пад ру кой, 
ка лі хто зб’ец ца са сло ва, га то вую пад-
каз ку. На за вем та ды ро лі ін шых ак цё раў, 
якія, па доб на як Мі ко ла, гра мат на і са 
сцэ ніч ным ад чу ван нем сыг ра лі пры го-
ды не над та кем лі ва га мядз ве дзі ка. На 
сцэ не ў ро лі Кро лі ка вы сту піў Аляк-
сандр Вай цюк, Мар ле на Чу рак сы гра ла 

Ві ні-Пух 
на сцэ не 
— вык лік 
для 
ак цё раў!

Пар сюч ка, Ага та Лу ка шэ віч — Ас ла, 
Са ра Скаў рон ская — Са ву, Ка лі са 
Пят роў ская — Ма ле чу, Дар’я Вруб леў-
ская — Ма му Кен гу ру, а Юля Са віц кая 
— Тыг ра.

Вя до ма, Мі кол ка Здрай коў скі ра ней 
пра чы таў па-поль ску пры го ды Ві ні-Пу-
ха, ад нак сы граць яго ро лю па-бе ла-
ру ску гэ та бы ло неш та ін шае, но вае, 
крэ а тыў нае.

— Мы мно га нап ра ца ва лі ся, але ад-
чу лі, якая пры го жая бе ла ру ская лі та ра-
тур ная мо ва, — да дае.

Тут трэ ба ад зна чыць, што пе ра клад 
і бе ла ру скія ды я ло гі на пі са ла на стаў ні-
ца Алі на Ваў ра нюк.,

— А каб бы ло смяш ней, — прыз на-
ец ца га лоў ны ак цёр, — мы да да лі яш-
чэ неш та ад ся бе.

Зор ка, фо та Ган ны Кан д ра цюк

най леп шы ду эт 
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У бе ла ру ска га па э та, пе рак лад чы ка, 
пуб лі цы ста Вік та ра Шы му ка (1933-1998) 
ёсць шмат шчы рых па э тыч ных рад коў, 
прыс ве ча ных ма ці:

Ма ма... Якое сло ва
Мо жа з гэ тым зраў няц ца?
Ма ма... У гэ тым сло ве
Ла ска і па чуц цё.
Ба чыш, сы нок ма лень кі
Со ней ку ус мі ха ец ца.
Ты яму, лю бая ма ці,
Сон ца да ла і жыц цё...

Ма ці Вік та ра Шы му ка, Ган на Ва ла со віч, 
бы ла ро дам з Бе ла сточ чы ны. Яна на ра-
дзі ла ся ў 1896 го дзе ў вёс цы Арэ ха ві чы 
на Бель ш чы не. Ма ці Ган ны вель мі ра на 
па мер ла, ка лі дзяў чын цы бы ло 7 гад коў. 
Сі ро та мі так са ма за ста лі ся брат Змі цер 
і ся стра Жэ ня. Дзя цей ра за бра лі сва я кі. 
Ган ну вы хоў ва ла цёт ка, якую заў сё ды доб-
рым сло вам пры гад ва ла Ган на Ва ла со віч.

На пя рэ дад ні Пер шай су свет най вай ны 
сям’я, дзе вы хоў ва ла ся Ган на, эва ку і ра-
ва ла ся ў го рад Каз лоў (Мі чу рынск) за 
Маск вой. У гэ тым го ра дзе ў цар скай ар міі 
слу жыў бе ла рус з Дзят лаў ш чы ны Мі ка лай 
Шы мук. Там ма ла дыя і па зна ёмі лі ся, па ка-
ха лі адзін ад на го, а по тым па жа ні лі ся.

У 1922 го дзе Мі ка лай Шы мук вы ра шыў 
вяр нуц ца з пры га жу няй жон кай на Баць-
каў ш чы ну — у род ную вё ску Змя ёў цы 
Дзят лаў скай во лас ці Сло нім ска га па ве та, 
якія ўжо зна хо дзі лі ся пад Поль ш чай.

Па да ро зе да моў Ган на зах ва рэ ла на 
тыф. Муж Мі ка лай па кі нуў яе ў Мін ску 
ў шпі та лі, а сам з рэ ча мі сеў на цяг нік і па-
ехаў у Стоў б цы. Але да моў на Дзят лаў ш-
чы ну даб рац ца не змог, бо ў Стоў б цах яго 
арыш та ва лі поль скія ўла ды і за вез лі ў Поз-
нань скую тур му.

Праз не каль кі ме ся цаў Ган на Ва ла со віч 
(Шы мук) ачу ня ла і пры е ха ла ў вё ску да му-
жа. Ка ха на га ча ла ве ка там не ака за ла ся, 
а толь кі яго баць кі. Але і яны не ве да лі, дзе 
сын Мі ка лай і што з ім зда ры ла ся. Та ды 
Ган на Ва ла со віч праз сва іх сва я коў з Бель-
ска да ве да ла ся, што яе муж Мі ка лай ся-
дзіць у ад ной тур ме з яе род ным бра там 
Змі це рам Ва ла со ві чам. Ган на хут ка збі ра-
ец ца ў да ро гу і едзе ў Поз нань да му жа 
і бра та ў тур му. Пры е хаў шы ў Поз нань, 
жан чы на да бі ва ец ца су стрэ чы з на чаль ні-
кам тур мы і выз ва лен ня з ня во лі яе му жа 
Мі ка лая. Су стрэц ца з род ным бра там ёй 
не ўда ло ся.

Мі ка лай Шы мук быў здзіў ле ны подз ві-
гам ка ха най жан чы ны, якая знай ш ла яго 
ў Поз на ні і вы ра та ва ла з ня во лі. Яны бы лі 
шчас лі выя та кой суст рэ чай і ра зам па ча лі 
да бі рац ца да Дзят лаў ш чы ны. Гро шай на 
да ро гу ў іх не бы ло, та му пеш шу Ган на і Мі-
ка лай пай ш лі на баць каў ш чы ну му жа. Іш лі 
праз ля сы, па лі, рэч кі і поз няй во сен ню 
яны ўжо бы лі ў вёс цы Змя ёў ка.

Жы лі Ган на і Мі ка лай Шы му кі па тым ча-
се бед на ва та. Яны ме лі толь кі тры гек та ры 
зям лі. Мі ка лай за раб ляў гро шы на ле са піл-
цы ў яў рэя Кап лін ска га, якая зна хо дзі ла ся 
за не каль кі кі ла мет раў ад вё скі. За ўдзел 
у пад поль най ра бо це 
су праць поль скай ула-
ды не адзін раз на ват 
ся дзеў у тур ме. А яш чэ 
Мі ка лай Шы мук быў доб-
рым гар ма ні стам. Уся ак-
ру га пра гэ та ве да ла і ні 
ад но вя сел ле не абы хо-
дзі ла ся без яго ўдзе лу. 
А Ган на лю бі ла шыць 
і гля дзе ла дзя цей. Ча ста 
лет ні мі і асен ні мі ве ча ра-
мі Мі ка лай і Ган на Шы-
му кі, а так са ма іх дзе ці, 
са дзі лі ся пад бя ро зай 
на лаў цы і пад гар мо нік 
ра зам спя ва лі бе ла ру-
скія на род ныя пес ні.

У ве рас ні 1939 го да ў За ход нюю Бе ла-
русь прый ш ла са вец кая ўла да. І Мі ка лая 
Шы му ка пры зна чы лі пер шым стар шы нёй 
толь кі што ство ра на га кал га са імя Мо ла-
та ва. На гэ тай па са дзе ён ад п ра ца ваў да 
па чат ку Дру гой су свет най вай ны. А ка лі 
па ча ла ся вай на Мі ка лая прыз ва лі ў Са вец-
кую Ар мію, але тра піць на фронт ён не 
па спеў. Нем цы хут ка за ня лі Дзят лаў ш чы ну 
і арыш та ва лі ўсіх пры зыў ні коў, якія саб-
ра лі ся ка ля па кі ну та га ва ен ка ма та. Та ды 

Мі ка лаю Шы му ку цу дам 
уда ло ся вы ра та вац ца. 
А да па мог у гэ тым адзін 
пе рак лад чык, які ве даў 
не ка то рых муж чын і пе ра-
ка наў нем цаў, што яны 
не баль ша ві кі, а про стыя 
вя скоў цы-пра цаў ні кі. 
Нем цы па ве ры лі і хут ка 
Мі ка лая і ін шых муж чын 
яны ад пус ці лі да моў...

У вёс цы Змя ёў цы 
на Дзят лаў ш чы не бе ла-
ру сы Ган на Ва ла со віч 
з Бель ш чы ны і Мі ка лай 
Шы мук пра жы лі ў друж-
бе і зго дзе шмат га доў. 
Але Мі ка лай па мёр ра на, 
ка лі яму бы ло ўся го 63 
га ды, а Ган на пра жы-
ла 80 га доў. Да рэ чы, 
са вец кая дзяр жа ва не 
да ла ёй ні ка пей кі пен сіі: 
у кал га се, маў ляў, ста жу 
пра цоў на га не ха пі ла. 
Як ус па мі нае ўнуч ка яе 
Тац ця на, Ган на шмат чы-
та ла і бы ла са праўд ным 

эру ды там, бы ла заў сё ды эма цы я наль най, 
вя сё лай жан чы най, ня гле дзя чы на пра жы-
ты ня лёг кі лёс...

У сям’і Шы му коў бы ло пя цё ра дзя цей. 
Дач ка Ма рыя тра гіч на за гі ну ла ў 17 га доў. 
Сын Ко ля так са ма тра гіч на за гі нуў у 10 га-
доў. Ад ной чы пе ра во зі лі се на, а кан ст рук-
цыя на во зе бы ла не да ска на лай: „ру бель”, 
які з вя роў кай пры ці скаў се на, абар ваў ся 
і смяр тэль на стук нуў хлоп чы ка.

Сын Паў лік жыў у Ба ра на ві чах, там ця-

пер жы вуць яго дзе ці і ўну кі. А дач ка Ве ра 
вы еха ла ў Поль ш чу, бо муж слу жыў у Вой-
ску Поль скім, там і за ста ла ся з ім жыць.

Са мым мен шым, як ка жуць, мі зін чы кам, 
быў Вік тар. Той са мы Вік тар, які паз ней 
ста не па э там і пуб лі цы стам. Ня даў на ўнуч-
ка Ган ны і Мі ка лая Шы му коў, Тац ця на 
Шы мук, пе ра да ла мне адзін не вя лі кі тэкст 
ус па мі наў свай го баць кі-пісь мен ні ка Вік та-
ра Шы му ка, які на зы ва ец ца „Вё ска мая, 
Змя ёў цы”. Ён ні дзе яш чэ не дру ка ваў ся. 
Але ў гэ тым тэк с це — туж лі вы ўспа мін 
пра баць ку Мі ка лая Шы му ка: „Ні ко лі не 
ба чыў, каб пла каў баць ка. Ні ко лі не бы ло 
на яго ва чах слёз. А тут пра вёў мя не на 
сця жын ку, што ідзе на гас ці нец, рас чу ліў-
ся. „Ну то, бы вай, сы нок... Пры яз джай на 
Но вы год па гас ця ваць са сва ёй жон кай. 
Якая яна там у ця бе? Не ба чы лі ся ж яш чэ”, 
— ска заў баць ка і за пла каў.

— Та та, не трэ ба, не хва люй ся. Хут ка 
суст рэ нем ся...

— Доб ра, дзет кі, бы ло б яш чэ па ба чыц-
ца...

У той каст рыч ніц кі дзень 1953 го да я не 
ве даў, што ба чу свай го баць ку апош ні 
раз. Я на ват не па ду маў, што ўжо ні ко лі ён 
не бу дзе мя не суст ра каць на па ро зе род-
най ха ты, што я не ад чую яго аб дым каў, 
по ціску яго шур па тых рук. А ён му сі быць, 
сэр цам сва ім ад чу ваў. Бо ча го так мар кот-
на ста яў і, змах ва ю чы з ва чэй сля зін кі, 
гля дзеў доў га, доў га мне ўслед, аж па куль 
я не знік за Фа бі я на вай га рой...”.

Сын Ган ны і Мі ка лая — Вік тар Шы мук, 
пас ля за кан чэн ня вась мі год кі, пра ца ваў 
у дзят лаў скай ра ён най га зе це „За но вую 
вё ску”, ву чыў ся ў вя чэр няй шко ле, а по-
тым скон чыў ад дзя лен не жур на лі сты кі 
Бел дзяр жу ні вер сі тэ та. Пра ца ваў у га зе-
це „Звяз да”, „Лі та ра ту ра і ма ста цтва”, 
а з 1977 го да быў на мес ні кам га лоў на га 
рэ дак та ра Га лоў най рэ дак цыі лі та ра тур-
на-дра ма тыч на га вяш чан ня на Бе ла ру скім 
ра дыё.

Сваю лі та ра тур ную дзей насць Вік тар 
Шы мук па чаў два нац ца ці га до вым хлоп-
чы кам вер шам у дзі ця чай га зе це „Пі я нер 
Бе ла ру сі”. А ў 1960 го дзе вый ш ла з дру ку 
яго пер шая кні га пра пі я не ра-ге роя Ко лю 
Гой шы ка. А по тым вы хо дзі лі но выя кні гі, 
пры све ча ныя і дзе цям, і да рос лым. Ся род 
якіх бы лі збор ні кі „Мы вяс не да па ма га лі”, 
„Доч кі сі ня га Нё ма на”, „Сві ця зян скія хва-
лі”, „Свят ло кра са віц кіх бя роз”, „Спе лы жні-
вень” і мно гія ін шыя. Усіх бы ло вы да дзе на 
18 кні жак.

Як і баць ка, Вік тар Шы мук меў доб ры 
му зыч ны слых, вы дат на ад чу ваў му зы ку 
і меў пры го жы моц ны го лас. Лі рызм вер-
шаў па э та пры цяг ваў ува гу бе ла ру скіх 
кам па зі та раў В. Іва но ва, І. Куз ня цо ва, М. 
Пят рэн кі, К. Це са ко ва, П. Шыд лоў ска га, П. 
Ру са ва, якія на яго вер шы на пі са лі пес ні. 
Ды і сам па эт, яш чэ бу ду чы хлап чу ком, спя-
ваў у школь ным хо ры, а ў ста лым уз рос це 
браў у ру кі гар мо нік і іг раў. Іг раць на ву чыў 
баць ка. На ват акам па ні ра ваў на вя сел лях, 
як баць ка. Лю біў ка заць, што на гар мо ні ку 
ён іг раў аж но на 33 вя сел лях на Дзят лаў-
ш чы не.

Тво рам Вік та рам Шы му ка бы лі ўлас ці вы 
тон кі лі рызм, шчы расць і дас ціп насць. Ён 
пі саў пра свой род ны край, пра яго лю-
дзей, пра іх тур бо ты і пе ра жы ван ні. Па эт 
так са ма зай маў ся пе рак ла да мі, дру ка ваў 
і кры тыч ныя ар ты ку лы пра твор часць бе ла-
ру скіх лі та ра та раў. Шмат ува гі пры жыц ці 
аў тар на да ваў пы тан ню ад ра джэн ня бе ла-
ру скай на цы я наль най куль ту ры і мо вы:

Той-сёй га во рыць: аджы вае
Ўжо мо ва род ная мая.
А я ска жу: яна жы вая,
Па куль жы веш і ты, і я!
Па куль ця чэ па воль на Пры пяць,
I Сві цязь плеш ча ў бе ра гі,
I ва сіль кі цві туць у жы це,
I пах нуць рос ныя лу гі...
Вік та ра Шы му ка не ста ла 18 жніў ня 

1998 го да. Ён па ха ва ны на га рад скіх мо гіл-
ках у Дзят ла ве.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

Лёс Ган ны Ва ла со віч з Арэ ха ві чаў і яе сям’і
Ро дам з Бе ла сточ чы ны

n Ганна Валасовіч 
з мужам і дзецьмі, 
1930-я гады

n Ган на Ва ла со віч 
і Мі ка лай Шы мук

n Па эт Вік тар Шы мук 
і яго кнігі 



9... ГІСТОРЫЯ, КУЛЬТУРА, АСВЕТА25.06.2017              № 2625.06.2017              № 26

16 чэр ве ня ў Рай ску бы ла адз на ча на 75-я га да ві на 
па цы фі ка цыі вё скі. У гэ ты дзень што год пра віц ца 
ў ра ен скай цар к ве ўра чы стае па мі наль нае на ба жэн-
ства; сё ле та ўзна ча ліў яго епі скап Суп рас ль скі Гры-
го рый. Пас ля вер ні кі па да лі ся ўра чы стым шэс цем 
за вё ску, на брац кую ма лі лу, дзе па ко іц ца амаль 
паў та ры сот кі ра ен скіх му ча ні каў.

Мі хал Гна тоў скі ў кні зе „Wieś bia łos toc ka oskar ża” 
з 1981 го да пі саў, што ў Рай ску да вай ны бы ло 98 гас-
па да рак. Бы ла там па чат ко вая шко ла, млын, вят рак 
і пра ва слаў ная цар к ва. У вёс цы дзей ні ча ла ячэй ка 
Ка му ні стыч най пар тыі За ход няй Бе ла ру сі. Тут не ад на-
ра зо ва ад бы ва лі ся ра ён ныя кан фе рэн цыі КПЗБ. У 1934 
го дзе вя скоў цы ад мо ві лі ся пла ціць па да так і ад раб ляць 
шар ва рак. 14 чэр ве ня 1942 го да гру па са вец кіх пар ты-
зан пад ка ман да ван нем „Ва сі ля” аб ст ра ля ла ня мец кі 
лег ка вы аў та ма біль ка ля Рай ска. У ад каз на гэ та два 
дні паз ней, 16 чэр ве ня, па за га дзе ка мен дан та СД Бе-
ла стоц кай ак ру гі Вер не ра Фро ма з ра ні цы вё ску Райск 
ача пі лі ат ра ды СС, ге ста па, Вер мах та і жан дар ме рыі. 
Жы ха роў вё скі саг на лі на пры цар коў ны пляц. Да рос-
лых муж чын, якім бы ло за 16 га доў, і тых жан чын, чы іх 
му жоў і да рос лых сы ноў не бы ло, фа шы сты рас ст ра-
ля лі — усіх 149 ча ла век. За ка па лі іх у па шы ра ных ямах 
для зі ма ван ня буль бы, што бы лі за вё скай. Мо ладзь ад 
14 да 16 га доў вы вез лі на пры му со выя ра бо ты ў Гер ма-
нію, а апош ніх жан чын і дзя цей ад п ра ві лі ў на ва кол ле 
Брань ска і Боць каў. Усе бу дын кі ў вёс цы бы лі спа ле ны, 
цар к ва свя той Па ра ске вы ў вёс цы ра скі да на, Пак роў-
ская цар к ва на мо гіл ках спа ле на, выр ва ны вя ско вы 

П
а ез д ка ў Райск 16 чэр ве ня ста-
ла на го дай прыг ля нуц ца пра грэ-
су прац па аб наў лен ні гі ста рыч-
най Бе рас цей ска-Гра еў скай 

чы гун кі. А дак лад ней — яе ся рэд ня га 
ад рэз ка па між Бель скам і Бе ла сто кам. 
Паў ноч ная яе част ка — ад Бе ла сто ка 
ў Гра е ва — ча кае больш свет лая бу ду чы-
ня, бо мае яна стаць фраг мен там но вай 
чы гу нач най ма гіст ра лі Ra il Bal ti ca.

Чы гу нач ны аў то бус на гу ма вых шы нах 
за бі рае мя не з пры пын ку Бе ла сток-Ста-
ды ён. У са ло не шмат на ро ду — ка ля 
двац ца ці ча ла век; боль шасць з іх па е-
дзе ў Бельск. Рэй кі на ма ім ад п раў ным 

пры пын ку ўжо зня ты. У Ля віц кіх на пу ці 
ля жаць ужо ве е рам шпа лы, але яш чэ 
без рэ ек. У Га лоў ках шпа лы з рэй ка мі, 
але пуць яш чэ ня роў ны. Тое ж са мае 
ў Страб лі.

Чы гу нач ны аў то бус спы ня ец ца не толь-
кі на раск лад ных пры пын ках. З яго вы-
садж ва юц ца па са жы ры ў Рын ках, у Дак-
тор цах, у Страб лі ка ля кас цё ла; у Плю ты-
чах аў то бус за бі рае па са жы ра ў Бельск.

На зад вор ках Страб лі, з бо ку Плю тыч, 
дзе ра ней ля жа лі но вень кія бе тон ныя 
шпа лы, ця пер ля жаць шпа лы ста рыя, 
драў ля ныя. Цэ лыя па вя за ныя ў пуч кі, 
а спа рах не лыя скі ну тыя ў гур бу.

У Рай ску аў то бус спы ня ец ца па ся рэ-
дзі не вё скі. Ад ра зу па да ю ся ў на прам ку 
чы гу нач на га пры пын ку Райск, бо ў па ве-
дам лен нях пар та ла Поль скіх чы гу нач ных 
лі ній, якія ма дэр ні зу юць чы гу нач ную ін ф-
раст рук ту ру, бы ло пра пры пы нак Арэ ха-
ві чы, а пра Райск не згад ва ла ся; іду па ба-
чыць, як там спра вы выг ля да юць...

Пры пы нак Райск на да лей ёсць. Там 
рэй кі ўжо вы цяг ну тыя як стру на, на „смір-
на”, га то выя пры маць цяг ні кі. Але пе рон 
астаў ся без ні я кут кіх змен, ні зень кі, 
з драў ля ны мі бар дзю ра мі. На стэн дзе 
но вы раск лад цяг ні коў. Уг ля да ю ся на 
пры пын кі, ці Райск там астаў ся, ці ўжо 
мо жа Арэ ха ві чы за між яго. Але на гэ тым 
ад рэз ку ўсё па-ста ро му. За тое між Бель-
скам і Ча ром хай не заў ва жаю пры пын-
каў Пад бел ле і Ры го раў цы. Аказ ва ец ца, 
што іх часова не бу дзе пас ля 11 лі пе ня, 
ка лі і там пач нец ца ра монт пу цей. І ў той 
жа дзень цяг ні кі ма юць зноў па ка ля сіць 
між Бель скам і Бе ла сто кам.

Вяр та ю ся ў Райск чы гу нач ным на сы-
пам. Пу ці ля жаць на вы со кай у паў мет ра 
пад сып цы са шчэб ню. Да ро гу пе ра бя гае 
лі сі ца. А да лей, дзе кры ху ба ло та, у па-
вет ра ўзбі ва юц ца кач кі і шэ рая чап ля. 
Чы гу нач ныя пе ра ез ды за бяс пе ча ны так 
са бе: з да ро гі, што вы хо дзіць з па чат ку 
Рай ска ад Арэ ха віч, ёсць крыж свя то га 
Ан д рэя, з да ро гі, што вы хо дзіць з ся рэ-
дзі ны Рай ска ў бок Ста ла ва ча, апе кі свя-
то га Ан д рэя не ві даць...

Вяр та ю ся ў Бе ла сток на пэ ка э саў скім 
аў то бу се, пе ра ся даю ў га рад скі „104”, 
якім спа дзя ю ся за е хаць у мой ра ніш ні ад-
п раў ны пункт ка ля чы гу нач на га пры пын-
ку Бе ла сток-Ста ды ён. Не па даз ра ваю 

брук і злік ві да ва на ву лі ца. Вё ска Райск ме ла на заў сё ды 
знік нуць.

Яш чэ ў га ды гіт ле раў скай аку па цыі ўца ле лыя жы ха-
ры Рай ска ста лі пе ра ся ляц ца да сва я коў блі жэй сва ёй 
род най вё скі, а пас ля выз ва лен ня ад фа шы стаў вё ску 
ад бу да ва лі. Пры вез лі так са ма Пет ра паў лаў скую цар к ву 
з апус це лай з вер ні каў вё скі Па ту рын, што ка ля Та ма-
шо ва-Люб лін ска га.

На брац кай ма гі ле ў га да ві ну тра ге дыі бы ла ад с лу-
жа на па ні хі да. Ва ўра чы стас ці пры сут ні ча лі ся мей ні кі 
па мар да ва ных, прад стаў ні кі мяс цо вых улад, гра мад скіх 
ар га ні за цый. Бы ла так са ма па стар Еван ге ліц ка га кас-
цё ла з Гер ма ніі Бар ба ра Фі лер, якая ста ра ец ца што год 
пры сут ні чаць ва ўша на ван ні ах вяр гіт ле раў ска га зла-
чын ства. Бы лі ка рот кія пра мо вы.

Войт Бель скай гмі ны Ра і са Ра ец кая ска за ла, між ін-
шым, што бы ла гэ та вя лі кая тра ге дыя для сем’ яў за гі ну-
лых. У 1942-1943 га дах ма ла хто ве рыў у да лей шае іс на-
ван не вё скі Райск. Амаль усе чын ныя пра фе сій на лю дзі 
бы лі за мар да ва ны, за бу до вы зу сім спа ле ны, а тыя, што 
за ста лі ся ў жы вых — за пу жа ны звер скай фор май аку-
па цый на га праў лен ня. Усё ж та кі бяз меж ная лю боў да 
баць коў скай зям лі пры чы ні ла ся да та го, што ге рой ская 
вё ска Райск ад бу да ва ла ся. Войт за пэў ні ла, што бу дзе 
дбаць пра па мяць за гі ну лых і вы ка за ла спа дзя ван не, 
што та кія тра гіч ныя па дзеі не паў то ра ца ў бу ду чы ні.

Па стар Бар ба ра Фі лер: «Ад чу ваю вя ліз ны сум і яш чэ 
боль шы со рам за тое, што ня мец кія зла чын цы здзей с ні-
лі тут, у Рай ску. Та кое звер ства не маг чы ма за быць. Мы 
ад каз ныя як на род і яго чле ны. Га во рыц ца, што час ле-
чыць ра ны, але мы ўсе ве да ем, што ёсць ра ны не за гой-

ныя. Тут, у Рай ску час па мя ці ста іць у мес цы, мі ну лае 
не пра мі нае з ча сам, яно пры сут нае. Схі ляю га ла ву над 
усі мі звер скі па мар да ва ны мі, вы каз ваю глы бо кае спа чу-
ван не ўсім ся мей ні кам і наш чад кам. Веч ная па мяць усім 
ах вя рам гіт ле раў скіх зла чын стваў».

Ула ды ка Гры го рый ска заў між ін шым: «Мы мо лім ся, 
каб па мяць пра гэ тых лю дзей бы ла веч ная, каб імё ны 
гэ тых лю дзей бы лі за пі са ны ў Ня бё сах і ве рым, што 
на ша ма літ ва збу дзец ца. Нех та мо жа ска заць, што 
хрыс ці я не ў та кіх хві лі нах заў сё ды пра ба ча юць, дык 
на вош та ўспа мі наць, вя рэ дзіць гэ тыя ра ны. Пом нім, бо 
гэ та гі ста рыч ны факт і не мо жам пра яго за быць, але 
пом нім пра гэ та і та му, каб ра ны не за рас лі под лас цю. 
Ча ла век, які ўваж лі ва ана лі зуе гі сто рыю, за дум ва ец ца. 
І каб та кое не паў та ры ла ся, мы му сім вель мі аб’ ек тыў на 
за дум вац ца».

Прад стаў ні кі ўлад і гра мад скіх ар га ні за цый уск ла лі 
на брац кай ма гі ле квет кі, у іх лі ку пра фе сар Алег Ла-
ты шо нак ад імя Бе ла ру ска га гі ста рыч на га та ва ры ства. 
Уша на ва ла квет ка мі па мяць па кут ні каў і па стар Бар-
ба ра Фі лер. Бы лі квет кі ад бель скай Гмін най ра ды, ад 
бель скай Уп ра вы го ра да, ад Мар шал коў скай уп ра вы, 
ад жы ха роў Рай ска і ін шых.

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

Хрыс ці ян скай кан чы ны жыц ця на ша га...

ні чо га бла го га. Але за пры пын кам на суп-
раць ба за ру ба чу на ін фар ма цый ным 
таб ло, што на ступ ны пры пы нак у Ся род-
лес сі. Ні чо га, ду маю, яш чэ па ві нен быць 
пры пы нак у Бе ла сто ку, бо ж ча ста на 
таб ло па каз ва юц ца не сап раў д ныя ін фар-
ма цыі. Але той га рад скі аў то бус, ві ля ю чы 
за ба за рам то ўпра ва, то ўле ва, ад бра-
мы вай ско вай час ці на бі рае ско расць, 
ім чыц ца па ле се і спы ня ец ца два кі ла мет-
ры за Бе ла сто кам. Не та кая мне зноў 
бя да, бо ця пер бу ду мець маг чы масць 
прай с ці ся па пу цях той жа наг ля да най 
мною чы гун кі.

У Ся род лес сі, дзе так са ма меў быць 
но вы пры пы нак, шпа лы ля жаць доў гім 
ве е рам, без рэ ек. У ней кіх двух сот-трох-
сот мет рах за Ся род лес сем раз да ец ца 
з ба ло та по бач чы гу нач най лі ніі гуч ны 
ўсплёск, быц цам там зат ры во жыў ся 
ней кі кіт, бе ге мот ці алі га тар. Але ж не 
— з ба ло та спеш на вы ла зіць двой ка 
ла ся нят і дае дра ла ў лес. Кры ху да лей 
чар го вая пры род ная з’я ва: на толь кі што 
пак ла дзе ныя шпа лы па ва лі лі ся тры дрэ-
вы. І ва лі лі ся яны па рад кам лан цу го вай 
рэ ак цыі. Спяр ша бя ро за „вы зва лі ла” 
свае ка ра ні з ба ло ці ста га грун ту і на ва-
лі ла ся на су сед нюю асі ну, па пі ха ю чы 
яе на воль ху і та кім чы нам гэ тыя тры 
ляс ныя сяст ры цы зва лі лі ся ра зам на чы-
гу нач нае па лат но; і мо гуць па ля жаць, бо 
цяг ні кам не за мі на юць. Кры ху да лей кан-
ча ец ца ве ер шпал. Яш чэ паў кі ла мет ра 
і на пры пын ку Бе ла сток-Ста ды ён ста яць 
буль до зе ры, якія рас чыш ча юць лі нію са 
ста рой пад сып кі, скі да ю чы яе на або чы-
ну чы гу нач на га па лат на.
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Чы гун ка аб наў ля ец ца
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Пятро Бітэляhttp://babruisk.by
105 га доў з дня нараджэння

Б е л а р у с к і  л і т а р а т а р ,  п р а в а с л а ў н ы  с в я т а р

Ёсць у цэн т ры Бе ла ру сі го рад, гі сто рыя 
і су час нае іс на ван не яко га заў сё ды вык лі-
ка лі за ці каў ле насць — гэ та Баб руйск, што 
зна хо дзіц ца ў Ма гі лёў скай воб лас ці. З’я віў-
ся ён да во лі даў но і, па роз ных звест ках, 
на ват меў Маг дэ бур г скае пра ва. Ад нак 
да гэ туль гі сто ры кі не да юць ад ка зу на ват 
пра тое, якім быў та га час ны герб Баб руй-
ска. З ХІХ ста год дзя го рад най больш вя до-
мы сва ёй крэ пас цю, дзе ка лісь ці ад бы ва лі 
па ка ран не паў стаў шыя су праць ра сій ска-
га ім пе ра та ра афі цэ ры-„дзе каб ры сты”. 
Ад са вец кіх ча соў і ця пер вя до масць Баб-
руй ску на дае пра мыс ло васць, а ме на ві та 
шын ны кам бі нат „Бел шы на”, які „абу вае” 
ко лы са мых раз на стай ных аў та ма бі ляў. 
Праў да, ак ра мя на він, звя за ных з пра мыс-
ло вас цю, у го ра дзе ёсць і ін шыя, пра якія 
рас па вя дае, у пры ват нас ці, сайт „Баб руй-
скі ча со піс”. Ён мес ціц ца ў ін тэр нэ це па 
ад ра се http://bab ru isk.by.

Вар та ад зна чыць, што Баб руйск — 
адзін з най больш зру сі фі ка ва ных га ра доў 
Бе ла ру сі. Ад ной з пры чын яго — іс на ван-
не ў го ра дзе яш чэ ад са вец кіх ча соў вя-
лі кай коль кас ці вай скоў цаў, дзе ці якіх не 
па він ны бы лі на ват ву чыць бе ла ру скую мо-
ву. У той жа час „Баб руй скі ча со піс” ста ра-
ец ца быць бе ла ру ска моў ным. Аб тым, як 
яму гэ та ўда ец ца, мож на па ба чыць, за зір-
нуў шы на сайт ін тэр нэт-вы дан ня.

Най больш каш тоў най ака ліч нас цю сай-
та з’яў ля ец ца тое, што на ві ны там вы ключ-
на баб руй скія, так са ма як і тэ ма тыч ныя 
рас по ве ды. Гэ та вель мі важ на, асаб лі ва 
ка лі ўлі чыць, што мно гія мяс цо выя сай ты 
час ця ком зай ма юц ца пап ро сту пе рад ру-
кам з да ступ ных ін тэр нэт-кры ніц агуль на-
бе ла ру скай і між на род най ін фар ма цыі.

Га лоў ная ста рон ка сай та вы гля дае па-
су час на му — вый с ці да руб рык мес цяц ца 

толь кі ўвер се вы яў лен ня, але ка лі „прак-
ру ціць” ста рон ку звер ху ўніз, то мож на 
па ба чыць усе іх з анон са мі ар ты ку лаў. 
Уся го на сай це не каль кі руб рык — „Рэ ча-
іс насць”, „Мі ну лае”, „Асо ба”, „На ві ны”.

„Рэ ча іс насць” з’яў ля ец ца ад ным з най-
ці ка вей шых раз дзе лаў сай та. Тут да ўва гі 
ка ры сталь ні каў рас по ве ды пра су час ныя 
баб руй скія па дзеі па да дзе ны не ка рот кі мі 
па ве дам лен ня мі, а год ны мі ана лі тыч ны мі 
і пуб лі цы стыч ны мі ма тэ ры я ла мі. У іх уз-
ды ма юц ца са праў ды вост рыя праб ле мы, 
пра якія не заў сё ды мож на пра чы таць на 
ста рон ках праў лад най прэ сы. Так, з сай-
та мож на да ве дац ца аб тым, што ван да-
лы рас цяг ва юць аў тэн тыч ную цэг лу з пом-
ні ка ар хі тэк ту ры і гі сто рыі — Баб руй скай 
крэ пас ці, якая ста іць без наг ля ду, што 
ў Баб руй ску пра цяг ва ец ца пры му со вая 
прак ты ка за паў нен ня кан цэр таў людзь мі, 
што ў го ра дзе (як да рэ чы і шмат дзе ў Бе-
ла ру сі) дзяр жаў ны сцяг час ця ком тры ма-
юць да га ры на га мі.

„Мі ну лае” — гэ та не толь кі тэк сты на гі-
ста рыч ную тэ ма ты ку. Так, піль ныя мяс цо-
выя кра яз наў цы заў ва жы лі, што за раз на 
ба нэ рах, якія рэк ла му юць свя точ ныя ме-
ра пры ем ствы пры све ча ныя 630-год дзю 
Баб руй ска, за Баб руй скую крэ пасць вы-
да ец ца крэ пасць у За мос ці Люб лін ска га 
ва я вод ства. А ў ар ты ку ле пра не да лё кую 
ад го ра да вё ску Крас ны Бе раг на вед валь-
нік сай та па зна ёміц ца з яе сла ву тас ця мі.

Наз ва руб ры кі „Асо ба” га во рыць са ма 
за ся бе. Там у боль шас ці прад стаў ле ны 
лю дзі, якія так ці інакш звя за ны з Баб руй-
скам. У да дзе най руб ры цы пра яў ля ец ца, 
ба дай, адзі ны не да хоп „Баб руй ска га ча-
со пі са” — над та ма ла ар ты ку лаў у ім на 
бе ла ру скай мо ве.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Бе ла ру скі пісь мен нік, па эт, пе рак лад нік, 
пе да гог, пра ва слаў ны свя тар Пят ро Бі тэль 
на ра дзіў ся 19 чэр ве ня 1912 г. у мя стэч ку 
Ра дунь (ця пе раш ні Во ра наў скі ра ён). Па хо-
дзіў з сям’і паш та льё на. Ах рыш ча ны ў лід-
скім Сьвя та-Мі хай лаў скім пра вас лаў ным 
са бо ры. Ка лі сям’я бы ла ў бе жан стве ў час 
вай ны, на вед ваў у Ра сіі шко лу. Пас ля вяр-
тан ня ў Бе ла русь ха дзіў у Віш неў скую шко-
лу (Ва ло жын скі ра ён). З 1925 г. ву чыў ся 
ў Ба рун скай на стаў ніц кай се мі на рыі. Паз-
ней — у Ві лен скай бе ла ру скай на стаў ніц-
кай се мі на рыі, якую скон чыў у 1931 г. Пэў-
ны час ка рот кі мі пе ры я да мі на стаў ні чаў на 
Няс віж чы не (1931-1933 гг.). У 1933-1934 гг. 
слу жыў у поль скім вой ску. У 1935-1939 гг. 
— за гад чык па чат ко вай шко лы ў вёс цы 
Даў гі на ва (Ка рэ ліц кі ра ён), ак тыў на ўдзель-
ні чаў у ма стац кай са ма дзей нас ці.

У ве рас ні 1939 г. Пят ро Бі тэль ма бі лі за ва-
ны пад па руч ні кам зноў у поль скае вой ска. 
Браў удзел у ба ях з фа шы ста мі. У Бе рас ці 
тра піў у са вец кі па лон. Вы ве зе ны ў ра сій скі 
Ар за мас, дзе быў выз ва ле ны і ўрэш це вяр-
нуў ся ў Бе ла русь. У 1940 го дзе пра ца ваў 
на стаў ні кам у Віш не ве, пас ля ды рэк та рам 
ся мі га до вай ся рэд няй шко лы № 2 у Ва ло-
жы не, ін с пек та рам-ме та ды стам ра ён на га 
ад дзе ла аду ка цыі. Пас ля чэр ве ня 1941 г. 
да 1942 г. ха ваў ся ад нем цаў. Пас ля стаў 
на стаў ні кам ган д лё вай шко лы ў Ва ло жы-
не. У 1944 г. з сям’ ёй вы ве зе ны ў Ня меч чы-
ну па па даз рэн ні ў су вя зях з пар ты за на мі. 
Па да ро зе ў вы ні ку ава рыі цяг ні ка ўда ло ся 
ўця чы. Жыў з сям’ ёй у Ка ша лі не, апе ка ваў-
ся дзець мі, якія бы лі вы ве зе ны з Бе ла ру сі. 
У траў ні 1945 г. ма бі лі за ва ны ў Чыр во ную 
Ар мію. У па чат ку 1946 г. вяр нуў ся да моў, 
пра ца ваў на стаў ні кам у вёс цы Заб рэз зе Ва-
ло жын ска га ра ё на. Але ўжо ў 1947 г. зволь-
не ны з на стаў ніц кай пра цы па па лі тыч ных 
ма ты вах. Скон чыў пад рых тоў чыя цар коў-

ныя кур сы ў Жы ро віц кім ма на сты ры і стаў 
пра вас лаў ным свя та ром. Слу жыў у цар к ве 
вё скі Мі жэ ві чы, з 1949 г. — у Док шы цах на 
Ві цеб ш чы не. У 1950 г. арыш та ва ны і за су-
джа ны на 10 га доў са вец ка га кан ц ла ге ра. 
Зня во лен не ад бы ваў у Ка мыш ла гу Ке ме-
раў скай воб лас ці, Ом ску, Джэз каз га не (Ка-
зах стан). Выз ва ле ны з кан ц ла ге ра толь кі 
ў 1956 г. Быў пра вас лаў ным свя та ром на 
Го мель ш чы не да 1962 г., ка лі зноў тра піў 
пад пе рас лед. У 1963-1974 гг. пра ца ваў на-
стаў ні кам ня мец кай мо вы і ма ля ван ня Віш-
неў скай шко лы. Да ча каў ся рэ а бі лі та цыі 
толь кі ў 1978 г.

Як лі та ра тар Бі тэль дру ка ваў ся з 1929 г. 
у ча со пі се „Шлях мо ла дзі” пад псеў да ні мам 
Ле а нід з-пад Віш не ва. Ар ты ку лы на пе да-
га гіч ныя тэ мы дру ка ваў з 1937 г., вер шы 
— з 1939 г. За воч на скон чыў ад дзя лен не 
бе ла ру скай мо вы і лі та ра ту ры філ фа ка Мін-
ска га пе да га гіч на га ін сты ту та. Пят ро Бі тэль 
— аў тар па эм „Зам кі і лю дзі” (1968), „Ска-
зан не пра Апа на са Бе рас цей ска га” (1984). 
Пе ра клаў на бе ла ру скую мо ву тво ры Ада-
ма Міц ке ві ча „Пан Та дэ вуш”, „Кон рад Ва-
лен род”, „Гра жы на”, „Дзя ды”, „Крым скія 
са не ты”, поль ска моў ныя па э мы і п’е сы Він-
цэн та Ду ні на-Мар цін ке ві ча, апо весць Юза-
фа Кра шэў ска га „Ха та за вё скай”, асоб-
ныя тво ры Ма рыі Ка нап ніц кай, Ба ляс ла ва 
Пру са, Юльюша Сла вац ка га, Ген ры ка Сян-
ке ві ча, Мі ха і ла Лер ман та ва, Аляк сан д ра 
Пуш кі на, Іва на Фран ко, Та ра са Шаў чэн кі, 
Бяр толь да Брэх та, Ёга на-Воль ф ган га Гё-
тэ, Фрыд ры ха Шы ле ра, ін шых. Ру ка піс пе-
ра кла ду па э мы „Пан Та дэ вуш”, зроб ле ны 
Бі тэ лем у са вец кім кан ц ла ге ры на па пе ры 
з мяш коў з-пад цэ мен ту, за хоў ва ец ца ў Му-
зеі гі сто рыі бе ла ру скай лі та ра ту ры.

Па мёр Пят ро Бі тэль 18 каст рыч ні ка 
1991 г. у Ма ла дзеч не. Па ха ва ны ў Віш не ве.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

З
 сям’ ёю Ула дзі мі ра Смак ту но-
ві ча, баць кам Юр кі і Ва сі ля, 
па рад ні лі ся мы быц цам бліз-
кія су ро дзі чы. Кож ны раз, ка-

лі мы за яз джа лі ў вё ску з кі на пе ра соў-
кай, мя не зап ра ша лі на абед, а за тым 
на нач лег. Юр ка па ма гаў баць ку ў гас-
па дар цы, а Ва сіль пра ца ваў у за вад-
ской па жар най ка ман дзе на Хі міч най 
фаб ры цы ў Гай наў цы. Жы ха ры Тэ рэ-
мі скаў скла да лі дру жа люб ную сям’ю. 
Хоць у ся ле пра жы ва ла зме ша нае 
на сель ні цтва, не спа ты ка ла ся, каб ка-
то лі кі іш лі на пе ра кор пра вас лаў ным, 
і на ад ва рот. Свя та ад зна ча лі ад ноль ка-
ва, як ка та ліц кае, так і пра ва слаў нае. 
Мо ладзь ка ля да ва ла перш-на перш 
25 снеж ня на Бо жае На ра джэн не, 
вы кон ва ю чы ка та ліц кія па ста рал кі, 
а 7 сту дзе ня — пра ва слаў ныя ка ляд-
кі. Ар га ні за ва лі су поль нае свя точ нае 
за стол ле. За ба вы і вя чор кі так са ма 
ар га ні за ва лі су поль на. Кі на а пе ра тар 
з ша фё рам боль шасць воль на га ча су 
пра во дзі лі ва Ула дзі ка Віш неў ска га. 
Мя не так са ма зап ра ша лі ў сваю кам-
па нію, па коль кі доч кі Тэ рэ за і Ван да 
ства ра лі кам па нію для спрэ чак. Пас-
ля ма лод шая Тэ рэ за па е ха ла ў гос ці 
да цёт кі ў Фран цыю. Вый ш ла за муж. 
За ста ла ся ста рэй шая Ван да, з якою 
на да лей ла дзі лі сяб роў скія кан так ты. 
У па ло ве ся мі дзя ся тых га доў Юр ка 
Смак ту но віч ажа ніў ся з дзяў чы най 
са Ску па ва, Лід кай. Мя не пап ра сі лі 
за друж бу. Не ве даў я, як ся бе па во-
дзіць, па коль кі не пры хо дзі ла ся быць 

на та кой ура чы стас ці ў на ва кол лі Бе-
ла ве жы. Ка лі па да ваў ся я з мяс цо вы мі 
друж ба мі на ка ва лер скі ве чар, узяў 
з са бою бу тэль ку га рэл кі, бо ў Ку за ве 
та кая тра ды цыя. Усе муж чы ны ў нас 
бра лі на вя сел ле га рэл ку, а жан чы ны 
— му ку, яй кі і цу кар, на ка ра вай. У Тэ-
рэ мі сках та кая звыч ка не прак ты ка ва-
ла ся. У цы ры мо ніі цар коў на га аб ра ду 
не ўдзель ні чаў, ад но на заш лю бі нах. 
Аба вяз кі кі нош ні ка не да зво лі лі.

У Тэ рэ мі сках сар дэч ныя су ад но сі-
ны ла дзі лі з мяс цо вы мі на стаў ні ка мі, 
а перш за ўсё з кі раў ні ком шко лы 
Та дзі кам Віш неў скім. Ча ста за хо дзіў 
ён да нас у ма шы ну і су поль на вя лі ды-

ску сіі на роз ныя тэ мы. Пры па мі на ец-
ца мне ад но не звы чай нае зда рэн не. 
Ад ной чы зай шоў шы я ў кан цы ля рыю 
і су стрэў нез на ём ца. Кі раў нік ад рэ ка-
мен да ваў яго як но ва га на стаў ні ка. 
Проз віш ча, на жаль, за бы ла ся. Пас ля 
ра ніш ня га се ан са для школь ні каў 
„на ві чок” зай шоў у ма шы ну. З са бою 
за браў гар мо нік. Зап рэ зен та ваў шы 
свае му зыч ныя ўме лас ці, пе рай шоў 
да гу ма ры стыч ных „ка ва лаў”. А трэ ба 
прыз наць, што ў гэ тым май стэр стве 
не бы ло яму роў ных. Сы паў анек до та-
мі адзін за ад ным, час ад ча су заг ляд-
ваў ад но ў ма лень кі блак но цік. Гэ та 
быў яго ны да вед нік са спі скам гу ма рэ-
сак. Хут ка зля цеў час у вя сё лай кам па-
ніі. Гэ та бы ла на ша пер шая і апош няя 
су стрэ ча з на стаў ні кам-гу ма ры стам 
у Тэ рэ мі сках. Ка лі за е ха лі чар го вы 
раз у шко лу, не зас пе лі на ша га кам-
па ньё на. Та дзік Віш неў скі вы я віў, што 
мі лі цыя яго арыш та ва ла. Нез на ё мец 
пры е хаў з Уз бя рэж жа і лі чыў, што сха-
ва ец ца ў глу шы Бе ла веж скай пуш чы. 
Шу ка ла яго ад дзя лен не кры мі наль на-
га вы шу ку за ўчы не нае ім зла чын ства. 
Гай наў скі ад дзел куль ту ры і ас ве ты не 
вы ка наў аба вяз ку пра вер кі да ку мен-
таў і ўлад ка ваў на пра цу зла чын ца.

У час лет ніх ка ні ку лаў мы не ар-
га ні за ва лі се ан саў для школь ні каў. 
Воль ны час у Тэ рэ мі сках пра во дзі лі 
на пра гул ках. Ар га ні за ва лі ры бал ку 
ў ад га лі на ван ні ра чул кі, якая ўлі ва ец-
ца ў ра ку На раў ку. Мяс цо вых школь ні-
каў бра лі мы на пра вад ні коў. Хлап чу кі 
па каз ва лі нам мес цы, дзе трап ля ла ся 
ры ба. Спе цы я лі стам па ры бал цы быў 
ша фёр Ула дзік Скеп ка. Шны рыў пры 
бе ра гу пад на ві са мі, дзе ў нор ках ха ва-
лі ся мен ту зы, аку ні ды плот кі. Па ло ву 
вя дзер ца на ла віў, сма жы лі пас ля на 
наф та вым пры му се. Сма ка ві тая бы ла 
ежа.

У шас ці дзя ся тыя га ды ў Тэ рэ мі сках 
Тэ ры та ры яль ная аба ро на кра і ны ар-
га ні за ва ла ла гер у ле се. Мы для жаў-
не раў дэ ман ст ра ва лі кі на се ан сы. Там 
я су стрэў школь на га ка ле гу з Ча ром-
хі, які быў ка ман дзі рам ад дзя лен ня 
(дру жы ны). Бы ла на го да паў с па мі наць 
школь ныя га ды. А з Мі ка ла ем Яну шы-
кам, бо аб ім тут га вор ка, звяз ва ла 
нас не раз луч ная друж ба. Гу ляў я на 
яго ным вя сел лі ў Ча ром се.

З Тэ рэ мі сак па мар ш ру це мы па да-
лі ся ў Арэш ка ва.

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

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (9)
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Ці ха ню ка мі, вя ду чы мі Ма ры ё ляй і Паў лі най, 
гур том «Арт-Про нар», з Ян кам Снар скім ды 
пры га жу ня мі з „Ка лін кі”, якіх уз на чаль вае 
сар дэч ны ка ле га Ма ры юш Ха ру жы. Шлю ім 
пры гэ тай на го дзе са мыя леп шыя пры ві тан-
ні і ка жу: „Я яш чэ жы ву!” За тым да хут кай 
су стрэ чы!

25.06 — 01.07

СПАЧУВАННІ
Па прычыне напаткаўшага гора 

– cмерці брата Міраслава – 
Яўгену Вапу перадаем шчырыя 
словы спачування і падтрымкі  

– рэдакцыйны калектыў „Нівы”

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. пра ек цый ны апа рат, 2. вес на вы ко лер, 3. грэ ча скі ма тэ ма тык з Аляк сан д рыі, адзін 

з зас на валь ні каў кла січ най ге а мет рыі (Еў...), 4. ма нар шае крэс ла, 5. порт на за ха дзе Тур-
цыі, у ста ра жыт нас ці Смір на, 6. на пры клад Луўр, Пра да, Эр мі таж, 7. га на ро вае мес ца ў ха-
це пад аб ра за мі, 8. па лі ты ка за па лох ван ня шля хам на сіл ля аж да фі зіч на га зніш чэн ня.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. 
У свет лых па лях ат ры ма ец ца ра шэн не — бе ла ру ская па га вор ка.

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

бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 23 ну ма ра
Бу до ва, Елі сей, пе на, Пу цін, ра да, стан, шаг.
Ра шэн не: Не сей пша ні цу на пе рад ду бо ва га лі ста.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бельска-Падляшскага і Міхалу Байко з Беластока.

(22.03. — 20.04.) Не стаў спраў ру бам. Пры-
тар ма зі ліш нія ам бі цыі, усё пой дзе сва ім шля-
хам. 25-29.06. доб рае ад чу ван не сі ту а цыі 
і за дум лю дзей. Мо жаш раз ліч ваць на зна ё-
мых. 29-30.06. доб ра за чы няй дзве ры і не 
ад чы няй нез на ё мым. Ка рыс ныя пра па но вы, 
на ват з вы ез дам за мя жу, але ня хай твае спа-
дзя ван ні не бу дуць ліш не вы со кі мі 25-28.06., 
каб гэ та не абяр ну ла ся су праць ця бе. Зда-
роўе па ма лу ста бі лі зу ец ца.
(21.04. — 21.05.) Да 26.06. раз ві неш кры лы 
і пач неш больш за раб ляць. У па ры ад ро бі це 
стра ча ны час. Але сум нен ні і пе сі мізм мо гуць 
ця бе аха піць 27-30.06. Ак ру жаць ця бе сяб-
ры. Доб ры час на зда ван не эк за ме наў, ву чо-
бу. Бы кі з пер шай дэ ка ды вык лі чуць вя лі кую 
за ці каў ле насць дру го га по лу. Пра вер, што 
та бе шко дзіць з ежы.
(22.05. — 22.06.) Мно ства ін с пі ра цый, за-
дум. Бу дзе та бе зда вац ца, што не па да ба еш-
ся, але зда бу дзеш усё, што хо чаш. Не раз-
дум вай пра бы лое, пра тое, што не вер нец ца 
і мо жа лепш, каб яно не вяр ну ла ся. До ма 
вы кінь ста рыя пап са ва ныя рэ чы або штось ці 
раз ва лі, каб збу да ваць но вае. На пра цы па-
куль за стань ся пры доб рых ста рых пры ё мах. 
Не пра буй но вых „цу доў ных” спо са баў на 
за ла тыя за роб кі. Вар та ву чыц ца но ва му, раз-
ві вац ца, на ладж ваць служ бо выя кан так ты, так-
са ма за мя жой.
(23.06. — 23.07.) Па я вяц ца но выя шан цы 
і пер с пек ты вы. Бу дзеш мець вя ліз ную ад ва-
гу і фан та зію, асаб лі ва 25-29.06., але мно га 
нер ваў мо жаш стра ціць 29-30.06. Ма еш шан-
цы па пра віць свой рэй тынг на пра цы і па вя лі-
чыць фі нан сы. Не страш ны бу дзе та бе ні я кі 
вы сі лак, але спа чат ку ра заг рэй ся і рас цяг ні-
ся, на ват пе рад ра бо тай на град цы.
(24.07. — 23.08.) Твае спра вы пой дуць урэш-
це па тва ёй дум цы, ха ця му сіш раз ліч ваць 
вы ключ на на ся бе са мо га. Но выя зна ём ствы 
ма ла абя ца юць; на ват ка лі та бе хтось ці вель-
мі спа да ба ец ца, ап ра ча вон ка вай кра сы не 
бу дзе мець ні чо га больш ці ка ва га. Ка лі не 
ўда ец ца та бе на пра цы, змя ні стра тэ гію або 
ад к ла дзі спра ву, неў за ба ве ака ліч нас ці па-
спры я юць.
(24.08. — 23.09.) 25-26.06 ма еш най боль-
шыя шан цы на лю боў нае за ча ра ван не. 26-
28.06. цяж ка бу дзе за да во ліць пат ра ба валь на-
га шэ фа, але та бе мо жа ўдас ца, што не му сіць 
спа да бац ца зай з д рос ным ка ле гам. 26-30.06 
мо жаш пе ра маг чы кож ную пе раш ко ду. 29-
30.06. не дай уцяг нуць ся бе ў кан ф лікт, які ця-
бе не да ты чыць. Доб ра вы сы пай ся.
(24.09. — 23.10.) Кры ху нер ваў, мо жаш паб-
лы тац ца ў сва іх эмо цы ях. Але Са турн па ка жа 
та бе ад па вед ны на пра мак. 26-28.06. не вых-
ва ляй ся, бо хтось ці схо ча гэ та пра ве рыць. 
Ша лі з дру гой дэ ка ды мо гуць па ду маць пра 
шлюб, улас нае жыл лё або па ве лі чэн не сям’і. 
Маг чы мы вый г рыш з кан ку рэн цы яй.
(24.10. — 22.11.) Да сі ра ды з усі мі вык лі ка мі 
26-30.06. Але ня хай твае дзе ян ні бу дуць аб-
ду ма ныя, асаб лі ва 25-28.06. 25.06. мо жаш 
трап на і хо ра ша прад ста віць сваю ідэю. 25-
26.06. мо жаш па зна ёміц ца з кім сь ці, хто зро-
біць на та бе вя лі кае ўра жан не. 29-30.06. не 
слу хай кеп скіх да рад чы каў.
(23.11. — 22.12.) Вель мі доб рыя ад но сі ны 
з людзь мі. Пе ра мо жаш ста рыя ком п лек сы, 
зме ніш схе мы. Ра зум ныя ра шэн ні пры ня суць 
пры быт кі. 25-28.06. не зма гай ся з „вет ра ка-
мі” — няз быт ны мі мро я мі. Страль цы з трэ цяй 
дэ ка ды — па ра на ся мей ныя ра шэн ні. Са дзі 
рас лі ны, апя куй ся ага ро дам.
(23.12. — 20.01.) Ты ду ша кам па ніі, ру ха вік 
ім п рэз. Ажыў лен не ў па чуц цях. 25-26.06. са-
мот ныя Ка зя ро гі: га ра чы ра ман! Але не рас-
па вя дай аб тым, плёт кі мо гуць усё зніш чыць. 
25-28.06. не пра ва куй сва іх пра ціў ні каў. Не 
ду май пра тое, як ця бе ацэ няць: ра бі, што ўме-
еш як най лепш, ча сам ідзі су праць ця чэн ню, 
пра буй но выя пры ё мы і ра шэн ні — гэ та мо жа 
пры нес ці ці ка выя рэ зуль та ты 26-30.06.
(21.01. — 19.02.) Жыц цё ста не ляг чэй шае 
і ці ка вей шае дзя ку ю чы лю дзям, якія ця бе за ін-
с пі ру юць і да па мо гуць у пат рэ бе. Зор кі пап-
ра вяць та бе на строй, аха ло дзяць тэм пе ра ту-
ру ў па ры, але па мо гуць у ін та рэ сах, пад т ры-
ма юць у цяж кіх вы ба рах ды абя ца юць ла ды 
ў біз не се.
(20.02. — 21.03.) 25-29.06. твае во ра гі зы-
дуць з тва ёй да ро гі. Жыц цё бу дзе ці ка вай пры-
го дай. Доб ра ў суп ра цоў ні цтве і фі нан сах, 
але не пе ра цэнь вай сва іх маг чы мас цей. До-
ма спраў на па кі ру еш усім, асаб лі ва спра ва мі 
прак тыч ны мі. Бу дзе бач на, коль кі ўда ло ся та-
бе зрэ а лі за ваць з зап ла на ва на га, за ін ве ста ва-
на га. За за роб ле нае куп лі доб рую мэб лю.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

У ня дзе лю, 4 чэр ве ня, пры Ком п лек се 
школ у Ор лі ад быў ся вя сё лы ся мей ны пік-
нік. Бы ло мно га ат рак цы ё наў, пас п ры я лі 
над вор’е, удзель ні кі і пуб лі ка.

Пра ме ра пры ем ства для дзя цей рас пы-
таў я ды рэк тар ар лян ска га Гмін на га ася-
род ка куль ту ры Ан ну НЕС ЦЯ РУК.

— Пер шыя та кія ме ра пры ем ствы ста лі 
ў нас ла дзіць у 2008 го дзе. Гмін ны ася ро-
дак куль ту ры ў Ор лі па чаў ар га ні за ваць 
свят ка ван ні Дня дзі ця ці заў сё ды 1 чэр ве ня, 
не зва жа ю чы на дзень тыд ня. Да 2012 го да 
гуль ні, тэ ат раль ныя па ста ноў кі, ма стац кія 
кон кур сы ды вы ступ лен ні дзі ця чых ка лек ты-
ваў ла дзі лі ся на плош чы пе рад Ася род кам. 
У 2012 го дзе, ка лі пры ар лян скай шко ле 
паў стаў спар тыў ны ком п лекс „Ор лік”, мы, 
як га лоў ны ар га ні за тар ра зам з ар лян скі мі 
Уп ра вай гмі ны і Ком п лек сам школ па ча лі 
ар га ні за ваць ся мей ны пік нік з на го ды Дня 
дзі ця ці. З та го ча су ме ра пры ем ства зай ме-
ла боль шы раз мах, бы ло больш гро шай 
у на шым бю джэ це, так са ма з вя лі кай да-
па мо гай гмін най ан ты ал ка голь най ка мі сіі 
— ста ла маг чы май ар га ні за цыя вя лі ка га 
пік ні ка, у якім маг лі ўдзель ні чаць цэ лыя 
шмат па ка лен ныя сем’і. А ад двух га доў 

да гэ та га ме ра пры ем ства да лу чы лі яш чэ 
і тур нір ма ла дых фут ба лі стаў за ку бак 
вет ра э нер ге тыч най фір мы „Eu ro watt” пад 
пат ра на жам на ша га вой та, у якім заў сё ды 
ўдзель ні чае пяць ка манд (сё ле та дзе ці 
на ро джа ныя ў 2008 го дзе): дзве ка ман ды 
з Бе ла сто ка — Га рад ско га ася род ка фут-
боль на га абу чэн ня „Яге ло нія” ды Ляс ной 
фут боль най ака дэ міі, дзве ка ман ды з Бель-
ска-Пад ляш ска га — Ака дэ міі фут боль ных 
та лен таў „Бры льянт” і Га рад ско га ася род ка 
спор ту і рэк рэ а цыі ды „Гры фік” з Га рад ка. 
Сё лет няе заў зя тае зма ган не ма ла дых спар-
т с ме наў за кон чы ла ся пе ра мо гай ма ла дой 
зме ны бе ла стоц кай „Яге ло ніі”. Бы лі аб ра ны 
най леп шыя гуль цы, якія бы лі ўзна га ро джа-
ны ад фір мы „Eu ro watt”.

Бы лі ат рак цы ё ны і ў дру гой част цы пік-
ні ка. Ап ра ча на дуў но га па ка ту, кро су па 
на дуў ных ша рах ды ў ла бі рын це, ня ма ла 
ра дас ці да ста ві лі па жар ні кі-даб ра воль цы, 
прэ зен ту ю чы ту шыль ныя пры бо ры і ла дзя-
чы вік та ры ну.

Сваё тэх ніч нае аб ста ля ван не па ка за ла 
най ма лод шым так са ма паг ран за ста ва 
з Ду біч-Цар коў ных. За хап лен не вык лі ка ла 
так са ма зум ба ў вы ка нан ні вуч няў на шай 

шко лы, ма ля ван не тва раў ды па каз тэк ван-
до. У хо дзе ме ра пры ем ства быў за вер ша-
ны ма стац кі кон курс, ла джа ны ар лян скім 
ад дзе лам бель ска га Ка а пе ра тыў на га бан-
ка пад ло зун гам „З якой мэ тай збе ра гаю 
ў сваю скар бон ку”.

Ар га ні за та ры па ру пі лі ся так са ма і за нё-
бы ўдзель ні каў пік ні ка, пра па ну ю чы сма ка ві-
тыя каў ба скі і бі гас; бы лі і са лод кія ла сун кі.

На ша ім п рэ за з го ду ў год на бі рае раз-
ма ху. Ме ра пры ем ства пла ну ем на цэ лы 
дзень, па ча ло ся яно а 10-й га дзі не а за-
вяр шы ла ся а 16-й. Мы, як ар га ні за та ры, 
спа дзя ва лі ся пры сут нас ці звыш паў ты ся чы 
асоб; і столь кі бы ло, а мо жа і больш. Ві-
даць бы ло, што пры е ха лі лю дзі з Бель ска 
і Гай наў кі. Дзя ку ю чы фір ме „Eu ro watt” ма ем 
вель мі ат рак цый ныя ўзна га ро ды, на пры-
клад, ле тась бы лі фут боль ныя мя чы. Кож-
ны ўдзель нік тур ні ру ат рым лі вае ме даль, 
га джэ ты. Пра цаў нік ГАК Адам Баг да но віч 
так са ма вя дзе спар тыў ныя гуль ні і за ба вы 
для дзя цей, якія заў сё ды ат рым лі ва юць 
уз на га ро ды — кніж кі, цу кер кі, даў га пі сы, за-
піс ні кі — усё та кое, што дзе ці лю бяць — та-
кія пры на ды да спа бор ні цтва.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Яш чэ не звя лі ся тка чы хі ў На раў чан скай гмі не Гай наў ска га 
па ве та. Ад на з іх — Ірэ на Іг на цюк са Ста ро га Ляў ко ва. Ра-
ней тка ла на крос нах яе ба бу ля ды пас ля яе ма ці Яў ге нія.

Спа да ры ня Ірэ на ак тыў на зай ма ец ца тка цтвам. Крос ны ста-
яць на па га то ве ў яе ха це ўвесь год. Тчэ яна пры го жыя ды ва ны, 
плах ты, ка пы, ход ні кі ды г.зв. пе ра бо ры. За раз тчэ пе ра бо ры на 
са мых шы ро кіх крос нах. Пад бі рае для гэ та га роз ныя ўзо ры. Яна 
ўвесь час у по шу ках за імі. Дас па до бы ёй ко ліш нія ўзо ры, якія 
ма юць, між ін шым, плах ты ба буль і пра ба буль. Яна ву чыць ткац-
ка му май стэр ству ўсіх ах вот ных. Пры яз джа юць да яе на на ву ку 
жан чы ны на ват з паў д нё вых ва я вод стваў на шай кра і ны. Па вя дзе 
яна май стар-кла сы ўжо неў за ба ве — 27 чэр ве ня гэ та га го да.

Вар та да даць, што адзін Ірэ нін ды ван зна хо дзіц ца на па ста-
ян най вы стаў цы ў Цэн т раль ным му зеі тка цтва ў Ло дзі. Вось і гэ-
тым яна мо жа га на рыц ца.

V Ся мей ны пік нік з на го ды Дня дзі ця ці ў Ор лі

З 22 траў ня зна хо джу ся на рэ а бі лі та-
цый ным ад дзя лен ні гай наў ска га шпі та ля. 
Цяж ка пры хо дзіц ца ак тыў на му ка рэс пан-
дэн ту быць іза ля ва ным у ча ты рох сце нах 
баль ніч най па ла ты. Праў да, знай ш лі ся кам-
па ньё ны. Спат каў ка лег пас ля трыц ца ці га-
до ва га рас стан ня. На ват і больш. Не ха пае 
мне што дзень кам п’ ю та ра, ліч боў кі, пі сан ня 
кі ры лі цай тэк стаў ды па сы лан ня іх у рэ дак-
цыю па элек т рон най пош це. Так са ма не 
ха пае што дзён ных на ві нак на фей с бу ку ад 
сяб роў, якіх ат рым лі ваў дзя сят кі до ма. Без 
камп’ ю та ра мне ў шпі та лі як без рук. Да мо-
віў ся я, праў да, з за гад чы кам ад дзя лен ня, 
што змо жа мне да па маг чы пе ра сы лаць 

до пі сы фак сам у рэ дак цыю, але гэ та ліш нія 
скла да нас ці рэ дак цыі з пе ра піс ван нем ма-
іх тэк стаў у элек т рон ную фор му. Не ма гу 
бяз дзей ні чаць, ка лі на во кал мя не шмат 
ці ка вых лю дзей і тэм для пуб лі ка цыі. За тым 
раб лю за пі скі ў сва ім дзён ні ку, каб пас ля 
пе ра нес ці іх на ста рон кі „Ні вы”. За раз свой 
тыд нё вік я куп ляю ў шпі таль ным 
кі ё ску. Ёсць да ступ ны. Та му 
я сі стэ ма тыч на на зі раю, што 
дзе ец ца на ніў скім па на двор ку. 
З апош ня га ну ма ра да ве даў ся, 
што 18 чэр ве ня ў Ста віш чах 
быў ар га ні за ва ны бе ла ру скі 
фэст з цык ла „І тут жы вуць лю-
дзі”. Шка дую, што не змог у ім 
удзель ні чаць, пры ві тац ца з сар-
дэч ны мі сяб ра мі, ар га ні за та ра мі 
су жэн ствам Аг неш кай і Та ма шом 

У шпі та лі з „Ні вай”

vУла дзі мір СІ ДА РУК

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Ткалля Ірэна
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Ці 
ле ген ды пра пры від ныя 
іко ны на Свя тым во зе ры, 
што ля ся ла Тур, не за хоў-
ва лі сім ва ліч най па мя ці пра 

іка на піс ную шко лу, якая ўзнік ла нап ры-
кан цы ХІ ІІ ста год дзя і прас ла ві ла Рат нен-
скае кня ства?

На мес цы ніх то не ўмеў ад нес ці ся да 
май го пы тан ня.

— Гэ та ж бы ло за ца ра-га ро ха, — чуў-
ся адзін ад каз. — Бог адзін ве дае, як яно 
бы ло!

Па ле скія не да вер’і і сум нен ні гэ та 
яш чэ па да ру нак ад ма ці-пры ро ды, якая 
вы дат на да па ма гае ў пры бі ран ні гі ста-
рыч ных сля доў. Вось у са мым Рат ным 
ніх то да клад на не ве дае як вы гля даў іх 
ся рэд ня веч ны за мак, які зай меў сла ву 
не да ступ на га фар по ста. За мак з ка мен-
най ве жай, як да каз ва юць гі сто ры кі, лі та-
раль на пра ва ліў ся пад зям лю. Усё з-за 
та го, што ён быў уз ве дзе ны між ру ка ва мі 
Пры пя ці, на на сы па ным кур га не, пад 
якім бу ша ва лі ва да цё кі. На Рат нен ш чы не 
па доб ныя з’я вы ад бы ва юц ца і ў наш час, 
най час цей пад зям лю пра валь ва ец ца 
фраг мент ле су, а яго вер ша лі ны яш чэ 
доў гі час выг ля да юць з ва ды, па куль не 
ўзнік не но вае во зе ра або ба ло та...

Іка на піс ныя май стэр ні ве ра год на маг лі 
іс на ваць не толь кі ў Рат ным, але і ў не да-
лё кіх мяс ці нах Рай ды Тур. Як па каз ва юць 
ар хе а ла гіч ныя зна ход кі, Тур быў вя до мы 
ў дах рыс ці ян скія га ды з-за куль ту Вя ле са. 
Гэ та га языч ніц ка га бо га пла да ві тас ці па-
ле шу кі ўяў ля лі як раз пад выг ля дам бы ка 
ту ра. На мес цы па ган ска га ка піш ча бы ла 
па бу да ва на цар к ва, якая пас ля знік ла 
ў та ем ных аб ста ві нах. Па вод ле ле ген ды, 
яна пра ва лі ла ся пад зям лю з-за гра хоў 
вер ні каў, а пас ля ста ла возе рам. Праў да, 
па доб ныя ле ген ды я суст ра ка ла на Па лес-
сі што крок, ад нак толь кі ў Ту ры вы сту пі лі 
іко ны. Яны вып лы ва лі на люст ра ва ды ра-
зам з ус хо дам сон ца ў Вя лік дзень ды за га-
ра лі ся бо скім бля скам. Зда ва ла ся, тур скі 
ме та фі зіч ны пе ра каз пра сіў шы рэй ша га 
ас вят лен ня і ўва гі.

Сён ня, дзя ку ю чы ле ген дар най цар к-
ве, над бе ра гам во зе ра ста іць драў ля ны 
крыж. У лет ні раз гар, быц цам па пры-
чы не ста рых, языч ніц кіх аб ра даў, сю ды 
пры бы ва юць на тоў пы мо ла дзі, каб па ку-
пац ца ў ла год ных, чы стых то нях во зе ра. 
У во зе ры Свя тым ра зам з ра зах во ча най 
ка ва лер кай ку па лі ся ка ро вы і ко ні, каб 
ра зам пра мо віць пер ша быт най, не ар ды-
нар най кар ці най раю. Але не гэ та ўра зі-
ла най больш. Аго ле ныя да ку паль ні каў 
дзеў кі і юна кі, ка лі пе ра хо дзі лі ля кры жа, 
пак ла ня лі ся яму і на бож на жаг на лі ся.

* * *
Дзей насць свя то га Пят ра Ра тэн ска га 

вы па дае не ў цям ныя ча сы ца ра-га ро ха, 
а ў пісь мен ны, гі ста рыч ны пе ры яд, які 
ра зам з жы ха ра мі Рат нен ш чы ны дзя лі-
лі на шы пад ляш скія прод кі. Пра па дзеі 
тых ча соў пі ша Га ліц ка-Ва лын кі ле та піс. 
Ме на ві та ў 1287 го дзе князь Ула дзі мір 
Ва сіль ка віч, той са мы які па да рыў іко ну 
Пят ра для бель скай зам ка вай цар к вы, 
ра зам з епі ска пам Рат на на ве даў кня жае 
ме ста Рай, каб па ма ліц ца за цу доў нае аз-
да раў лен не. Дас лед чы кі мяр ку юць, што 
рэ лі гій ны цэнтр у мяс ці не Рай (сён ня Яра-
віш ча) за сна ваў сам Пят ро дзесь ці ка ля 
1280 го да. Тут на вы со кім, пяс ча ным 
бе ра гу Пры пяц ці, дзе збя га юц ца пры то кі 
ра чул кі Ра тэнь, уз нік лі пу стэль ні і ма на-
шыя кел лі. Пят ро як ігу мен пра сла віў ся 
ду хоў ны мі подз ві га мі. Агі ёг ра фы ад зна-
ча юць, што «ён заў сё ды быў ла ска вы, 
доб ры і мі ла сэр ны для ўсіх, а сам ся бе 
лі чыў най ні жэй шым ся род най ні жэй-
шых». Да та го прыд баў сла ву та ле на ві та-
га іка на піс ца і нат х нё на га кра са моў ца. 
Па слу хаць яго про па ве дзі пры яз джаў 
на род з да лё ка га на ва кол ля. Яго іко на мі 
пры аз даб ля лі мяс цо выя цэр к вы, а так-
са ма аб да роў ва лі зна мя ні тых гас цей, 
якія на вед ва лі Рат на. Вось у кан цы ХІ ІІ 
ста год дзя ў Рат нен скі ма на стыр пры быў 
міт ра па літ Кі еў скі і ўсёй Ру сі, Мак сім. Пят-
ро ат ры маў ад яго блас лаў лен не ды ад 
шчы рай ду шы па да ра ваў яму сваю іко ну 
Бо жай Ма ці. Агі ёг ра фы ад зна ча юць, што 
са ноў нік пры няў іко ну з лю боўю, пры аз-
до біў яе зо ла там і каш тоў ны мі ка мя ня мі 
ды да кан ца жыц ця тры маў у сва ёй кел лі.

Ка жуць — ня ма вы пад ко вых су стрэч!
Су стрэ ча з міт ра па лі там Мак сі мам ста-

ла выз на чаль най не толь кі ў жыц ці Пят-
ра. Усё дзя ку ю чы іко не, якая хоць і апы-
ну ла ся ў ін шых ру ках і мес цы, быц цам 
пу ця вод ная зор ка выз на ча ла да лей шыя 
шля хі Пят ра і ад мя ні ла гі сто рыю Цар к вы.

* * *
Па дзеі па ка ці лі ся во кам г нен на. У 1305 

го дзе па мёр міт ра па літ Мак сім. Пад паг-

ро зай ман голь скіх на бе гаў і зніш чэн няў 
Мак сім як пер шы кі еў скі міт ра па літ яш чэ 
ў 1285 го дзе пе ра е хаў ва Ула дзі мір-на-
Клязь ме.

Тым ча сам у Га ліц ка-Ва лын скім кня-
стве вы рас но вы па лі тыч ны і ду хоў ны 
цэнтр. Юры І Льво віч, князь Ва лын скі 
і Га ліц кі, які за сеў на зам ку ў Луц ку, 
звяр нуў ся да пат ры яр ха Кан стан ці но па-
ля, Афа на сія, каб той пад няў Га ліц кую 
епар хію да ста ту су міт ра по ліі. І ат ры маў 
зго ду. Пер шым міт ра па лі там Га ліц кім, 
стаў Ні фант, ад нак пра ект са ма стой най 
міт ра по ліі апы нуў ся ў скла да ным ста но-
віш чы. У 1303 го дзе па мёр Ні фа нт. Два 
га ды пас ля па мёр Мак сім. Абедз ве міт ра-
па лі чыя ва кан сіі ста лі вакантны мі. Та ды 
князь Юры І Льво віч, да вя ра ю чы аў та ры-
тэ ту Пят ра Ра тэн ска га, вы пра віў іка на-
піс ца ў Кан стан ці но паль, каб пат ры ярх 
Афа на сій зац вер дзіў яго на міт ра па лі та 
Га ліц ка га. Прыб ліз на, у адзін час, з па-
доб най мэ тай, з Ула дзі мі ра-на-Клязь ме 
ў Ві зан тыю па даў ся ігу мен Ге рон цій. У да-
лё кую па ез д ку ён за браў з са бой усе міт-
ра па лі чыя зна кі, пя ча ці і іко ну Ба га ро дзі-
цы, якая зна хо дзі ла ся ў кел лі па мер ла га 
Мак сі ма.

Агі ёг ра фы ад зна ча юць, што Ге рон цій 
над та спя шаў, каб пер шым пры быць 
у Кан стан ці но паль, але на Чор ным мо ры 
яго спы ніў дзі кі шторм. Трэ ба бы ло шмат 
ча су, каб ад ра ман та ваць яго ка ра бель. 
Та ды ме на ві та з’я ві ла ся ў сне Бо жая 
Ма ці з іко ны на пі са най Пят ром і аб вяс ці-
ла, што міт ра па лі там Кі е ва і Ру сі ста не 
ігу мен Ра тэн скі, які сва і мі дзе ян ня мі па ды-
ме аў та ры тэт Цар к вы і ста не яе доб рым 
па сты рам. Ле та піс цы пры во дзяць сло вы 
Ге рон ція, які ад рэ а га ваў на на ві ны па-
чу тыя ў сне і ла ка ніч на за я віў: «Бра ты, 
да рэм на мы кла по цім ся, мы не ат ры ма ем 
жа да на га».

* * *
Да лей шыя шля хі дзі вос на га цу дат-

вор цы зда ва лі ся яш чэ больш па ле скія, 
а су час нае Па лес се яш чэ больш ста ра-
жыт ным і ві зан тый скім. Ся рэд ня веч ныя 
цу ды, якія здзяй с ня ла Бо жая Ма ці з іко-
ны, зда ва лі ся ў гэ тым за кут ку зям лі звыш-
рэ аль ны мі і ад на ча со ва цу доў ны мі. Ніх то 
ў іх не сум ня ваў ся, не пя рэ чыў.

Ка лі Пят ро з да па мо гай мар ской 
сты хіі, апя рэ дзіў свай го кан ку рэн та да 
міт ра поль на га пра сто ла і з’я віў ся пе рад 
пат ры яр хам Афа на сі ем, зноў здзей с ні-
лі ся цу ды. Агі ёг ра фы ад зна ча юць, што 
ў час, ка лі ён пе ра сту піў па рог рэ зі дэн-
цыі пат ры яр ха, увесь пры ём ны зал на-
поў ніў ся цу доў ным во да рам. І зра зу меў 
Ду хам Свя тым пат ры ярх, што гэ тым бла
гаў ха нн ем, аб веш ча ная свя тасць кан ды
да та ды ў час свяш чэ на га са бо ру бы ла 
здзей с не на бла жэн ная і тай ная служ ба, 
у час якой па ста ві лі Пят ра Ра тэн ска га 
міт ра па лі там Кі еў скім і ўсёй Ру сі. Ігу мен 
Ге рон цій, які прып лыў са спаз нен нем, 
быц цам на ша пач ны раз бор, быў не над-
та вет лі ва га пры ві тан ы. У яго адаб ра лі 
міт ра поль ныя зна кі і пя чат кі, за бра лі іко-
ну Бо жай Ма ці і ўсё гэ та да ру чы лі Пят ру, 
бо жа му ча ла ве ку.

Што ад чу ваў но вы міт ра па літ, ка лі 
ў ру ках зноў тры маў сваю іко ну, на пі са-
ную ля бе ра гоў Пры пя ці? Гэ ты вы бар 
шмат каш та ваў у па лі тыч ным сэн се яго 
ра дзі му. Год 1308 не быў шчас лі вым для 
ва лын скіх кня зёў. Ра зам з на мі на цы яй 
Пят ра на Кі еў скі і ўсяе Ру сі міт ра поль ны 
пра стол бы ла ска са ва на Га ліц кая міт ра-
по лія.

Пят ро вяр та ец ца ў Кі еў, ад нак неў за-
ба ве з-за па гро зы та тар скай і лі тоў скай 
на ва лы з’яз джае ва Ула дзі мір-на-Клязь-
ме. У 1325 го дзе князь Іван Ка лі та зап-
ра шае яго на міт ра поль ную ка фед ру 
ў Маск ву. З та го ча су па чы на ец ца но вы 
этап Пра ва слаў най цар к вы, а Кі еў ская 
міт ра по лія ста не Ма скоў скай.

Сён ня ва ўмо вах ук ра ін ска-ру скай вай-
ны, асо ба Пят ра ўспры ма ец ца не ад наз нач-
на. У Рат ным не да вя ра юць у яго іс на ван-
не. На суп раць но ваз бу да ва на га Ільін ска га 
са бо ра ста іць пом нік Та ра су Шаў чэн ку 
і стэнд но вых ге ро яў — Ня бес най сот ні, 
удзель ні каў Май да на, якія за гі ну лі ў час рэ-
ва лю цыі 2014 го да. Ся род іх ма ла дзень кі 
бе ла рус Мі хась Жыз неў скі з Го ме ля. І ўсё 
зра зу ме ла. Но вы са бор, па стаў ле ны на 
мес цы ся рэд не вя ко вай цар к вы, што ма-
быць па мя та ла Пят ра, не ка на ніч ны — ён 
пад Кі еў скім пат ры яр ха там.

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

У па ле скай глы бін цы (90)

n Іль н скі са бор і Та рас Шаў чэн ка

n Крыж ля во зе ра Свя то га ў Ту ры

n Фраг мент стэн да з Ня бес най сот няй


