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На шы дум кі і раз мо вы па ля це лі ў бок Ула ды-
кі. На ша га Ула ды кі — як ся род бе ла ру саў 

у Поль ш чы пра Яго га ва ры лі мно гія. Ста ра ю ся 
ўзга даць сваю пер шую з Ім суст рэ чу. І рап там 
пе рад ва чы ма ўзні кае кар ці на, ка лі на па чат ку 
вась мі дзя ся тых га доў, ка лі я быў вуч нем Гай наў-
ска га бел лі цэя, зда ец ца на Мі ко лу, пры е хаў Ён 
у Гай наў ку да про баш ча Ан то нія Дзе вя тоў ска га, 
які та ды на хва лу Гас под нюю ўзво дзіў па бу до ву 
свай го жыц ця — сён няш ні Свя та-Тро іц кі са бор. 
Па мя таю хрэс ны ход, ка лі іш лі яны по бач ся бе. 
Цёп лае, вес на вое па вет ра, за ду мен не, ра дасць 
і ла ска. Так, ка лі доб ра прыг ля нуц ца, то па між 
імі бы ло ней кае і фі зіч нае па да бен ства. Строй-
ныя, вы со кія, з ба род ка мі, з даб ры нёй на тва ры 
і та ем най ус меш кай, што пад к рэс лі ва ла глы бі ню 
ра дас ці ве ры. А за тым про па ведзь па-бе ла ру ску. 
Для нас, праг ных свай го лі цэй скіх ма ла дзё наў, 
бы ло гэ та ат ры ман нем та ко га па да рун ку, які мож-
на толь кі вы ма рыць. Заў сё ды, бы ва ю чы на Бе ла-
сточ чы не, род ная мо ва плы ла з Яго ных вус наў 
і сэр ца. Ніх то з ін шых епі ска паў так не ка ры стаў-
ся мо вай і не хва ліў Гос па да па-бе ла ру ску як Ён. 
Па мя таю так са ма на шы на іў ныя спа дзя ван ні, 
што шля хі маг лі б яго пры вес ці на Пад ляш ша, 
дзе ўзна ча ліў бы Бе ла стоц ка-Гдань скую епар-

«Усё маё ад туль ро дам: 
і мо ва, і пес ні, і сум, і ра дасць» 
Ра ні ца двац цаць вось ма га чэр ве-

ня не прад вяш ча ла для мя не пры-
хо ду пас лан ца дрэн ных на він. Але 
так пап раў дзе зваль ва юц ца яны на 
нас у най больш не ча ка ных мо ман-
тах. У апош нім ча се бы ло ў мя не іх 
аж над та так у аса бі стым, як і ў пра-
фе сій ным пла не. Гэ та га ж дня здзяй-
с няў ся яш чэ для мя не чар го вы год 
май го зям но га ван д ра ван ня. Як 
заў сё ды ў та кія хві лі ны на ша му кру-
газ ва ро ту спа да рож ні ча юць роз ныя 
рэф лек сіі на конт лю дзей і па дзей, 
з які мі пры хо дзіц ца нам суст ра кац-
ца. І ўжо пе рад дзя ся тай ра ні цы як 
гром з яс на га не ба ў ся дзі бу «Ні вы» 
пры ля це ла вест ка, што на во сем-
дзе сят пер шым го дзе жыц ця пе рад 
аб ліч ча Уся выш ня га быў пак лі ка ны 
пра ва слаў ны ар хі е пі скап Ло дзін скі 
і Поз нань скі док тар Сі ман Ра ман чук.

хію. Не да зво лі лі на гэ та па лі тыч ныя аб ста ві ны, 
ну і, зра зу ме ла, лю дзі. Пом ню коль кі ды ску сій 
бы ло ў на шым ася род дзі пра тое, як важ най для 
гар ма ніч на га раз віц ця бе ла ру скас ці ў Цар к ве 
маг ла б быць Яго ная тут пры сут насць. Ну што 
ж, не нам рас судж ваць во лю Бо жую і кры ва душ-
насць ро ду ча ла ве ча га.

Та му Ула ды ка, як птуш ка, ста раў ся як най час-
цей пры ля таць у свой род ны край. Ча сам 

па та ем на. Ха ваў ся ў гуш чэ ві ну дрэў і траў, праз 
якія пра дзі раў ся так, як праз гуш чэ ві ну сва іх ду-
мак. Бо ён са праў ды быў наш ад сэр ца і ду шы, ад 
ра дас ці і бо лю пе ра поў не ны бе ла ру скас цю, якая 
спа лу ча ла на род ныя со кі з род най Гуш чэ ві ны 
з вы со кай, гу ма ні тар най аду ка цы яй, ат ры ма най 
на бе ла ру скай мо ве нап ры кан цы пя ці дзя ся тых 
га доў у Бе ла ру скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це 
ў Мін ску. Пас ля вяр тан ня з Мін ска на стаў ні чаў Ён 
у лі цэі ў Мі ха ло ве, абі ту ры ен ты яко га па сён няш ні 
дзень згад ва юць Яго як вы дат на га спе цы я лі ста 
па бе ла ру скай, ру скай і ла цін скай мо вах. А по тым 
прый дзе яш чэ за хап лен не і фран цуз скай, якую 
пад да ха мі Па ры жа ўбі раў у ся бе дзе ля ма ста цтва 
і эстэ ты кі. Але ж гэ тая на бы тая ін тэ лек ту аль насць 
да зва ля ла Ула ды ку га ва рыць як роў ны з роў ным 
з ка та ліц кім ду ха вен ствам і поль скі мі ін тэ лек ту а ла-
мі Кра ка ва, Поз на ні, То ру ні, Чан ста хо вы, бо ме на-
ві та та кія га ра ды зна хо дзяц ца ў ме жах пра ва слаў-
най Ло дзін ска-Поз нань скай епар хіі. Быць епі ска-
пам у та кой рэ ча іс нас ці пат ра ба ва ла дып ла ма тыі, 
эку ме ніз му, на стой лі вас ці ў вы ра шэн ні скла да ных 
спраў з цар коў най ма ё мас цю. І па ма лень ку з Бо-
жай да па мо гай усё здзяй с ня ла ся. А сам Ула ды ка 
— быў я гэ та га свед кам — зай маў ся і ра мон там 
і на лад кай тэх ніч ных пры лад, а пры тым з ла год-
нас цю пат ра піў з уся го жар та ваць.

Пры пуш чан скае дзя цін ства ў Гуш чэ ві не з цу-
доў ны мі баць ка мі Ма ры яй і Аляк сан д рам 

(Саш кам яго зва лі су се дзі), сяст рой Ні най, цар-
коў ны мі зва на мі і ха ра мі да лі ўраж лі ва му хлоп цу 
і ма ла дзё ну пра гу да чы тан ня на ву кі, спа лу ча ну 
з ма ра мі пра са ма рэ а лі за цыю. «Усё маё ад туль 
ро дам: і мо ва, і пес ні, і сум, і ра дасць», — ска заў 
ён у ін тэр в’ю на ша му тыд нё ві ку ў кра са ві ку 2004 
го да пе рад Вя лі кад нем. Яго ная са ма рэ а лі за цыя 
спа лу ча ла ся з ду хоў на-сак раль ным мыс лен нем 
і пі сан нем вы со ка ма стац кіх тво раў на бе ла ру скай 
мо ве. Праў да з пе ра пын ка мі. Але не бы ло ані я ка-
га пе ра пын ку ва Ула ды кі ў чы тан ні кож на га ну ма-
ра «Ні вы». «Ні ву» пе ра сы лаў Ён так са ма ў Мінск, 
між ін шым, свай му сяб ру з ін тэр нац ка га па кой-
чы ка Ні лу Гі ле ві чу. Да сы лаў лі сты ў рэ дак цыю 
з на дзе яй на су стрэ чы і раз мо вы, каб пас пець 
вы га ва рыц ца пра род нае і ба лю чае са сва і мі. Дру-
ку ем адзін з та кіх лі стоў, пі са ных на ма шын цы ла-
цін кай. Усе ін шыя, пі са ныя ўлас на руч на кі ры лі цай, 
з’яў ля юц ца вя лі кім ба гац цем рэ дак цый на га ар хі ва 
на ша га тыд нё ві ка. Як скарб за хоў ва ем Яго ныя він-
ша ван ні для ўсёй рэ дак цыі і чы та чоў пе рад Вя лі-
кад нем, Раж джа ством і круг лы мі ўгод ка мі на ша га 
тыд нё ві ка. За ўсё гэ тае на ша бяз меж ная па мяць 
і па дзя ка ад рэ дак цыі і чы та чоў. Ну і па-ча ла ве чы 
аг ра мад нае шка да ван не, што не бу дзе ў гэ тым 
зям ным жыц ці пра ця гу і за вяр шэн ня ма ёй шмат га-
дзін най з Ім раз мо вы, якая для мя не за ста нец ца 
ў па мя ці на ўсё жыц цё.

Ня хай Ло дзін ская зям ля бу дзе Вам пу хам, 
а род ная Гуш чэ ві на і Бе ла сточ чы на жы вуць 

на ве кі веч ныя ў Ва шай ду шы. Веч ная Вам па-
мяць, Ула ды ка!
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Сваімі вачыма

Лаба стыя

Штраф за прамоцыю 

Маё 
пакаленне

Ме та па ман тыя гэ та стра ча нае 
ма ста цтва прад каз ван ня бу ду чых па-
чы наў ча ла ве ка і яго маг чы мых да сяг-
нен няў з яго іл ба. Не вар та яго ўваск-
ра шаць, гэ тае ма ста цтва. Ну, хі ба хто 
хо ча, каб вяр нуц ца ў тыя дні, ка лі ўсе 
з не цяр пен нем куль ты ва ва лі ўся ля кія 
ма ста цтвы ва ра жэн ня, як, на пры клад: 
ка тап ра ман тыю (з лю стэр ка), гаст ра-
ман тыю (з жы ва та), ан т ра па ман тыю 
(з ча ла ве чых ван т ро баў) або сты ха-
ман тыю (з тэк стаў Сі бі ліі). Сён ня гэ та 
зда ец ца быць ін фан тыль ным. Але ці 
сён ня не ста но віц ца ўчо ра? Да вай це 
паг ля дзім на іл бы па лі ты каў. Не ка то-
рыя з іх ма юць іх вуз кія, не ка то рыя 
шы ро кія, вы пук лыя або ўваг ну тыя, 
вы со кія і ніз кія, ці амаль роў ныя з па-
ты лі цай. Пры тым апош нія, зда ец ца, 
у пе ра ва зе, што не здзіў ляе, з та го 
ча су ка лі па лі ты ка, па мен шай ме ры 
ў поль скім бар дэ лі, пе ра ста ла быць 
ма ста цтвам, і ста ла пас па лі тай пра-
фе сі яй па раў наль най з са май ста рой 
у све це. Спра ва не ў фор ме іл боў па-
лі ты каў, хоць больш да ве ру ма ем да 
тых з шы ро кі мі і вы пук лы мі іл ба мі, а не 
ўваг ну ты мі і вуз кі мі. Пер шыя з іх, тэ а рэ-
тыч на, больш па ды хо дзяць да па лі ты кі, 
быц цам бы свед чаць аб фі ла соф скім 
ро зу ме і рэф лек сіў най на ту ры, аб муд-
рас ці. Дру гія — прак тыч на да мі ну ю чыя 
ў па лі ты цы — аб рап тоў нас ці і па вяр-
хоў нас ці мыс лен ня. Праў да, я су стрэў 
ча ла ве ка, які ад чу ваў да па лі ты кі нез-
вы чай ную агі ду, а яго лоб быў та кі шы-
ро кі, як і вы пук лы. І на столь кі шы ро кі, 
што яго во чы амаль на ха дзі лі на скро-
ні. А та кі вы пук лы, што пад яго ава лам 
амаль не маг чы ма бы ло ўба чыць нос. 
Зда ва ла ся б, што гэ та ге ній, та му што 
ў кан тэк с це тэ а рэ тыч ных маг чы мас-
цей фі зі я на міч на га вы гля ду па са ваў як 
цвік да ма лат ка. Або маг чы мы іды ёт, 
та му што ма ю чы та а а кі твар на прак-
ты цы ад маў ляў ся ад лю бой па лі ты кі. 
Ака за ла ся, што ані крыш кі — гэ та быў 
звы чай ны ча ла век кры ху са ро ме ю чы-
ся сва ёй вы дат най фі зі я но міі. Ён рас-

па вёў мне сак рэ ты ме та па ман тыі, якой 
зай маў ся з та го мо ман ту, ка лі свя до ма 
ўба чыў свой твар у лю стэр ку. Гэ ты 
сво е а саб лі вы во пыт дзя цін ства ці ран-
ня га юна цтва, ка лі рап там вы хо дзіць 
з нес вя до мас ці аса бі сты твар, быц цам 
бы зас пе ты пры зла чын стве ін тым на га 
су жыц ця з на шым Я. Твар, гэ та я, мож-
на ска заць! Да рэ чы, гэ та за хап ляль ны 
мо мант. З тых ча соў, як мне зда ец ца, 
ад бы ва ец ца фун да мен таль ны пра рыў. 
Або па кі да ем твар у лю стэр ку, ад да ю-
чы ся бе са маў лю бё ным се леб ра цы ям 
над ім да кан ца сва іх дзён, або бя рэм 
яго ў жыц цё вы шлях, па ста ян на паг-
лыб ля ю чы сваю ін тым ную су вязь са 
сва ёй улас най ідэн тыч нас цю. Ін шая 
спра ва з па лі ты ка мі, асаб лі ва ка лі 
ўспом ніш не ка то рых па лі ты каў, у якіх 
та кія ін тым ныя ад но сі ны па між улас-
ным тва рам і ўлас ным Я. Але гэ та, ве-
ра год на, та му што не ка то рыя па лі ты кі 
на ра дзі лі ся без тва ру. Або па кі ну лі яго 
ў лю стэр ку дзя цін ства.

Тэ му ме та па ман тыі па кі нем у спа коі. 
Хто кла по ціц ца, што адзін па лі тык мае 
лоб як з-пад граб ка, а вы со кі як па меж-
ны мур. Той з «Пом сты» Фрэд ры. Але 
што доб рае вы ні кае з гэ та га для гра ма-
дзян?! А ін шы — вы пук лы і ў склад кі, 
як буль тэр’ ер, які раз ва жае над та кі мі 
дзяр жаў ны мі пы тан ня мі, ка му б тут 
пе раг рыз ці гор ла. Ой, вы ні кае вель мі 
шмат. Мож на пра та кія па раў нан ні 
на пі саць па ру дзя ся так ста ро нак, не 
за бы ва ю чы пры гэ тым пра ген дар ную 
роў насць, але хо піць. Пра па лі ты каў / 
па лі ты чак я ска заў, што ха цеў. І больш 
не ха чу. Ска жу яш чэ не каль кі слоў пра 
па лі ты ку. Хоць пі шу чы пра гэ та, ня ма ні-
я ка га спо са бу, каб не звяр нуц ца да па-
лі ты каў, якія кан т ра лю юць яе. Та кі час! 
Ка го цяг не па лі ты ка? Ці толь кі цы ні каў, 
па та ла гіч ных і бе зад каз ных асоб, пры-
дур каў, мах ля роў, ліс ліў цаў і дар ма е-
даў? Ка лі так, то гэ тая па лі ты ка сён ня 
па цём кін скае на хаб ства, фа сад, за 
якім адзін ад на му ру ку мые.

Мі ра слаў ГРЫ КА

Ты дзень та му на дру ка ва лі мы ў «Ні-
ве» ін фар ма цыю, што ў ад рас на ша га 
ма гі лёў ска га па заш тат на га ка рэс-
пан дэн та Ула дзі мі ра Лап цэ ві ча бы ло 
скла дзе на 7 асоб ных пра та ко лаў аб 
ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру шэн ні за 
ма тэ ры я лы жур на лі ста, якія бы лі апуб лі-
ка ва ныя ў на шым тыд нё ві ку за апош нія 
два ме ся цы. Ві на ва ціў шыя яго мі лі цы ян-
ты па лі чы лі, што зла чын ствам з’яў ля ец-
ца пуб лі ка ван не яго ных ма тэ ры я лаў у га-
зе це без ак рэ ды та цыі ў Мі ні стэр стве 
за меж ных спраў Бе ла ру сі. Ка лі гля нуць 
на та кую ло гі ку, то кож ны до піс чы та ча, 
пісь мен ні ка ці гі ста рыч на га пуб лі цы ста 
з Бе ла ру сі ў рэ дак цыю ў Бе ла сто ку ня-
се паг ро зу для бяс пе кі са міх аў та раў. 
А гэ та ўжо не жар ты, але рэ ча іс насць 
па ра на іч най ула ды, якая не цяр піць лю-
бой пра я вы жур на ліс ц кай ці ча ла ве чай 
не за леж нас ці.

Спа да ра Лап цэ ві ча Мі ні стэр ства 
за меж ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па він на ме на ві та ўзна га ро дзіць за ... пра-
мо цыю сва ёй кра і ны па-за яе ме жа мі. 
Зла чын ствам на ша га ма гі лёў ска га сяб ры 
ака за ла ся тое, што ён у сва іх до пі сах па-
каз вае са мыя ці ка выя на яго ную дум ку 
сай ты бе ла ру скай вір ту аль най пра сто-
ры. Ад да ю чы свой воль ны час по шу кам 
ці ка ва га і ка рыс на га ў бе ла ру скім ін тэр-
нэ це, да но сіў ён на шым чы та чам свае 
пра па но вы з куль тур на га, лі та ра тур на га, 
гра мад ска га, на ву ко ва га жыц ця Бе ла ру сі. 
Яго ныя пра па но вы па ды хо дзі лі ўсім ама-
та рам бе ла ру скас ці. Асаб лі ва ма ла дыя 
лю дзі ў бяз ві за вым рэ жы ме маг лі ван д ра-
ваць па пра сто ры, якою мож на га на рыц-
ца, ня гле дзя чы на ўсе скла да нас ці жыц ця 
аў та ры тар най сі стэ мы кра і ны.

Ад нак уся праб ле ма зак лю ча ец ца 
ў сло ве сі стэ ма. Ві даць сі стэ ма мяс цо вай, 
ма гі лёў скай ула ды не маг ла сцяр пець 
яго ных жур на ліс ц кіх рас с ле да ван няў як 
ка рэс пан дэн та аген цтва Бе ла ПАН на-
конт роз ных асаб лі вас цей жыц ця го ра да 
і рэ гі ё на. Дай це ча ла ве ка, а па раг раф 

зной дзем, зда ец ца, у ду ху ста лін скай 
рэп рэ сіў най «спра вяд лі вас ці» ме люць 
сён ня жор ны бе ла ру скай пра ку ра ту ры, 
су доў, мі лі цыі і спец с луж баў. І га то вы яны 
іс ці на лю бую пра ва ка цыю, не звяр та ю чы 
пры тым ува гі на імі джа выя кош ты, якія 
ад гэ та га пра цэ су на пэў на ат ры ма юць 
бе ла ру скія ўла ды і яе прад стаў ні цтвы 
ў Поль ш чы ад на шых чы та чоў. На ша му 
тыд нё ві ку ўжо больш за шэс ць дзя сят га-
доў і спе цы яль най лю боўю (з не вя лі кі мі 
вык лю чэн ня мі) бе ла ру скіх дзяр жаў ных ор-
га наў на пра ця гу ўся го свай го іс на ван ня 
мы не ка ры ста лі ся. А ця пер па лі тыч ную 
пра ва ка цыю су праць кво лым па раст кам 
бе ла ру скай не за леж най жур на лі сты-
кі прык ры ваць на шай рэ дак цы яй лі чу 
про ста агі дай. І ме на ві та ты дзень та му, 
у дзень вы ха ду «Ні вы» з дру ку, у чац вер 
29 чэр ве ня ў су дзе Ле нін ска га ра ё на Ма гі-
лё ва ад быў ся раз г ляд спра вы, у час якой 
Ула дзі мір Лап цэ віч ат ры маў ад суд дзі 
Але ны Літ ві на вай па ста но ву аб яго па ка-
ран ні штра фам у па ме ры 45 ба за вых 
ве лі чынь (1035 руб лёў) за па ру шэн не ч. 
2 арт. 22.9 Ко дэк са аб ад мі ніст ра цый ных 

пра ва па ру шэн нях Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
(не за кон ны вы раб і рас паў сюд пра дук цыі 
срод каў ма са вай ін фар ма цыі). Раз мер 
штра фу вель мі вя лі кі і, ві даць, суд дзя пас-
лух мя на вы кон ва ла за гад кі раў ні ка дзяр-
жа вы пра бе ла ру скую ма ру — пяць сот до-
ла раў. Але з ад ным са мым важ ным ад роз-
нен нем: заб раць для дзяр жа вы ў лю дзей 
та кую су му, а не даць лю дзям.

У час су да Ула дзі мір Лап цэ віч да каз ваў 
усе аб сур д нас ці аб ві на ва чан ня ўключ на 
з да вед кай ад на шай рэ дак цыі, якую мы так-
са ма дру ка ва лі ў па пя рэд нім ну ма ры. Трэ-
ба ад зна чыць што пад тры маць жур на лі ста 
прый шлі ў за лу су да сяб ры па пя ры і гра-
мад скія ак ты ві сты. Пад час раз г ля ду спра вы 
Літ ві на вы да лі ла з за лы пра ва а ба рон цаў 
Ба ры са Бу хе ля і Ва ла да ра Цур па на ва, 
якія, на яе дум ку, па во дзі лі ся бе не на леж-
ным чы нам. Ула дзі мір Лап цэ віч ад мо віў ся 
прыз на ваць сваю ві ну ў здзяй с нен ні ін к ры-
мі на ва ных яму пра ва па ру шэн няў. „Я лі чу, 
што гэ та аб са лют на на ду ма нае, неп ра ва-
мер нае і, па сут нас ці, аб сур д ная ўста ноў ка 
і сцвяр джэн не, як мі лі цыі, так і ў да дзе ным 
вы пад ку ўжо і су да. І, на ту раль на, я бу ду аб-
скар дж ваць гэ тае ра шэн не, та му што гэ та 
— аб сурд, ін шым сло вам гэ та скла да на паз-
на чыць, і з ім трэ ба не як зма гац ца. Рас паў-
сюдж ваць ін фар ма цыю, чым у да дзе ным 
вы пад ку я зай ма ю ся, гэ та пра ва кож на га 
ча ла ве ка за ма ца ва нае ад па вед ны мі нар ма-
тыў ны мі і за ка на даў чы мі ак та мі”, — ад зна-
чыў пас ля су да Ула дзі мір Лап цэ віч.

Яў ген ВА ПА

Гэ та бы ло на пры пын ку ў Га род ні. Раз-
маў ля лі між са бой муж чы ны ся рэд ня га 
ве ку. Ма лод шы вы гля даў на га доў кры ху 
больш за со рак, ста рэй шы ўжо доб ра за 
пяць дзя сят. Маё па ка лен не.

— Усё час цей за дум ва ю ся, ку ды пай-
ш ло жыц цё, — уз дых нуў ста рэй шы. — 
Увесь час гар ба ціў ся, кру ціў ся... А час так 
хут ка пра ля цеў і што ў вы ні ку?! За роб ку ня-
ма, пер с пек тыў ані я кіх. На ват дзе ці з гэ тай 
кра і ны ад та ко га жыц ця за мя жу паў ця ка лі. 
А са мо му і ста расць спа кой на су стрэць не 
да юць. Ула да ўсё неш та пры дум вае, каб 
заб раць тое, ча го ў мя не ня ма. Усё я неш-
та ім ві нен. Ду маў не ка лі хоць на пен сіі ад-
пач ну. Дык ужо і на дзеі на пен сію не маю. 
Вы гля дае на тое, што пен сій ны ўзрост 
бу дуць па вя ліч ваць так ім к лі ва, што я за ім 
не ўга ню ся. А каб і да цяг нуў ней кім цу дам, 
то ці маж лі ва вы жыць на тую пен сію. Эх, 
вяр нуц ца б га доў на двац цаць-трыц цаць 
на зад і па чаць спа чат ку!

Сум ны ма на лог. А ўліч ва ю чы тое, як 
ін шыя су раз моў цы ў знак зго ды за кі ва лі га-
ло ва мі мож на бы ло зра біць выс но ву, што 
і ў іх сі ту а цыя па доб ная. І па мя няць яе ўжо 
ня ма ні ча су, ні сіл, ні на дзеі...

А вось двац цаць-трыц цаць га доў на зад 
са праў ды бы лі пер с пек ты вы, шан цы, на-
дзеі, сі лы і час... Дык што ж зда ры ла ся? 
Што маё па ка лен не зра бі ла не так?

Ад каз на гэ тае пы тан не ла ка ніч ны, да-
ход лі вы, злы, спра вяд лі вы і гу чыць як пры-
суд: — Усё! Усё зра бі лі не так! Хоць бы ла 
маж лі васць інак ша га вы ба ру. Але маё 
па ка лен не вы бра ла гэ ты шлях. І та ды, ка лі 
пас ля ско ну Са вец ка га Са ю за на яго не ча-
ка на зва лі ла ся сва бо да, яе, гэ тую сва бо ду 
не аца ні лі і не ста лі ба ра ніць. Яе про ста 
вы ка ры стоў ва лі ў сва іх мэ тах па куль яна 
бы ла. А ў гэ ты час, на іх ва чах ад бы ваў ся 
зла чын ны ган даль і ра дзі май, і сум лен нем, 
і го на рам, і бу ду чы няй...

Бы лі і тыя, што не стам ля лі ся на стой-
ваць, што трэ ба ба ра ніць сваю сва бо ду, 
бу да ваць сваю кра і ну, зма гац ца за не за-
леж насць і вы бі раць сваю ўла ду. Яны ах вя-
ра ва лі не толь кі сва ім ча сам, даб ра бы там 
і ўлас най сва бо дай, але на ват ры зы ка ва лі 
жыц цём. Бы лі, ка неш не, і ёсць да гэ туль та-

кія ге роі і ў ма ім па ка лен ні. Але да кры тыч-
най ма сы іх коль касць не да рас ла. Маё па-
ка лен не не пай ш ло за сва і мі пра ро ка мі, не 
ска ры ста ла свай го шан цу, які яму ла ска ва 
па да рыў лёс. І за раз яно на ра кае на гэ ты 
лёс і шка дуе стра ча ных га доў...

Па ка лен не ма іх баць коў не ме ла та ко га 
шан цу. Мой баць ка дзі ця нём кі даў ка мя ні 
ў пле чы ўзбро е на му ня мец ка му жаў не ру, 
які ха цеў заб раць ба бі ну гусь. Кры ху паз-
ней уз б ро е ныя са вец кія сал да ты за бра лі 
тую гусь у кал гас ны за гон ра зам з ін шай 
жыў нас цю і з яе гас па да ра мі. Лёс не да-
ваў па ка лен ню ма іх баць коў ані вод на га 
шан цу на ін шае жыц цё. І то ім уда ло ся 
вы ка наць сваю зям ную мі сію — вы ха ваць 
тых, хто бу дзе шу каць і ра сказ ваць праў-
ду, хто зной дзе і бу дзе ад стой ваць Ку ра па-
ты, хто пой дзе за спра вяд лі васць у аст ро гі 
і бу дзе ры зы ка ваць сва і мі сва бо дай і жыц-
цём, хто бу дзе ад ра джаць свае каш тоў нас-
ці і па каз ваць ін шым праў дзі вы шлях. Яны 
ў жу дас ных умо вах вы ка на лі сваю на цы я-
наль ную бе ла ру скую мі сію. Маё ж па ка лен-
не ме ла шанц, яко га не ме лі іх баць кі. Але 
не ска ры ста ла яго.

І за раз яму за ста ец ца не вя лі кі вы бар. 
Ці і да лей на ра каць на свой га рот ны лёс, 
ві на ва ціць ва ўсім кеп скую ўла ду і з жа-
хам на зі раць за наб лі жэн нем ста рас ці, за 
ўцё ка мі сва іх дзя цей ту ды, дзе па пя рэд нія 
па ка лен ні вы ра шы лі па доб ныя праб ле мы, 
ці ўсё ж па ста рац ца вы пра віць трыц ца ці га-
до вую па мыл ку, па ка заў шы, што не толь кі 
ў асоб ных яго прад стаў ні коў, але і ў уся го 
па ка лен ня ёсць год насць, го нар, сум лен-
не, со рам і ад каз насць пе рад бу ду чы няй.

Але ў кож ным вы пад ку, пры лю бым 
раз віц ці па дзей на ступ нае па ка лен не зро-
біць свае выс но вы з жыц ця па пя рэд ні каў. 
Пры нам сі за ду ма ец ца, ці вар та губ ляць 
трыц цаць год, каб пас ля на ра каць на лёс 
і ба яц ца ста рас ці.

Ві даць, у тым і ёсць гі ста рыч ны сэнс 
і пра віль на га і па мыл ко ва га вы ба ру кож на-
га па ка лен ня. Ко ла гі сто рыі ўсё ад но пой-
дзе сва ім шля хам і прый дзе да на леж на га 
вы ні ку. А кож нае па ка лен не мае шанц 
быць не стра ча ным у гэ тым пра цэ се. Не 
па а соб ныя яго ге роі, якіх зра зу ме ла што 
мае кож ная эпо ха, але цэ лае па ка лен не.

У май го ж па ка лен ня для гэ та га за ста ла-
ся апош няя маж лі васць.

Вік тар СА ЗО НАЎ
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— «Роз на га лос се» гэ та свая бе ла ру-
ская ім п рэ за, пад час якой прэ зен ту ем 
бе ла ру скія пес ні і пра му ем на шу куль-
ту ру і тра ды цыі. Кож ны год ар га ні зу ем 
прыб ліз на па ча ты ры кан цэр ты і ў вы ні ку 
на ла дзі лі іх ужо ка ля двац ца ці. Пла ну ем, 
каб пад час кож на га кан цэр та вы сту пі лі 
пры нам сі ча ты ры вы ка наў цы. Ста ра ем-
ся, каб ка лек ты вы мя ня лі ся і прэ зен та-
ва лі роз ную му зы ку — ад фаль к ло ру да 
эст рад ных тво раў. Мы ад ра зу зап ла на ва-
лі, што бу дзем прэ зен та ваць усе ві ды бе-
ла ру скай му зы кі і та му на ша ме ра пры ем-
ства наз ва лі «роз на га лос сем у му зы цы», 
— ска заў Марк Зуб рыц кі.

Не па да лёк ад сцэ ны на ад кры тым па-
вет ры пра ца ваў гаст ра на міч ны аб’ ект. 
Част ка ту ры стаў і жы ха роў Бе ла ве жы ды 
на ва кол ля ся дзе лі за ста ла мі і ад туль на-
зі ра лі за вы сту па мі. Пуб лі ка, ся род якой 
бы ло мно га асоб у ста рэй шым уз рос це, 
раз мяс ці ла ся так са ма на лаў ках, рас-
стаў ле ных на суп раць сцэ ны.

Пер шым вы сту піў бе ла ру скі хор «Цаг-
лін кі» з Ляў ко ва пад кі рун кам Мі ко лы 
Мя жэн на га. Ха ры сты вы ка на лі аж но 11 
пе сень, у тым лі ку дзве на сло вы Мі ко лы 
Ва ра нец ка га.

— Мі ко ла Ва ра нец кі — бе ла ру скі па эт 
з Аль хоў кі, яко га вер шы па ды хо дзяць да 
пе раў т ва рэн ня ў пес ні. Я са стаў ляю да іх 
му зы ку. Мы сён ня пра спя ва лі дзве пес ні 
на яго сло вы — «Се мя ноў ская чай ка» 
і «Пес ня да лё кая і бліз кая», якія рас с лаў-
ля юць На раў чан скую зям лю, — ска заў 
пас ля вы сту пу «Цаг лі нак» Мі ко ла Мя жэн-
ны, які са стаў ляў акам па не мент для хо ру 
на акар дэ о не. — Мы сю ды тра пі лі ў рам-
ках су пра цоў ні цтва ася род каў куль ту ры 
ў На раў цы і Бе ла ве жы і ў вы ні ку на ша га 
сяб роў ства з бе ла веж скім ка лек ты вам 
«Ру ча ёк», які пра цуе пад кі раў ні цтвам 
Мар ка Зуб рыц ка га. Сён ня част ка на шых 
ха ры стаў па аса бі стых пры чы нах не змаг-

ла да е хаць у Бе ла ве жу і мы зап рэ зен та-
ва лі ся ў аб ме жа ва ным скла дзе, але пад-
ба дзё ра ныя пуб лі кай да лі доў гі кан цэрт. 
Тут вель мі доб рая ат мас фе ра для спе ву. 
Ва кол шу міць пуш ча, ёсць чы стае па вет-
ра, а пуб лі ка, ся род якой мно га ту ры стаў, 
з эн ту зі яз мам ус п ры ня ла наш вы ступ. 
Кан цэрт на ша га хо ру вя ла Люд мі ла Мак-
сі мюк, якая ня даў на за пра па ган да ван не 
бе ла ру скай пес ні і куль ту ры ат ры ма ла 
зван не «Зас лу жа ны дзе яч куль ту ры».

Жан чы ны з хо ру «Цаг лін кі» ад зна чы лі, 
што ра ней вы сту па лі ў Бе ла ве жы пад час 
«Ку пал ля» і «Пе ра то ча», а на «Роз на га-
лос сі» спя ва юць упер шы ню.

— Нам пры ем на, ка лі на шы пес ні па-
да ба юц ца не толь кі мяс цо вай пуб лі цы, 
але і ту ры стам, якія пры яз джа юць сю ды 
з роз ных кут коў Поль ш чы і за меж жа 
і хо чуць слу хаць на шы бе ла ру скія пес ні, 
— за я ві лі ляў коў скія ха рыст кі.

Пе рад бе ла веж скай пуб лі кай уда ла 
вы сту пі ла не ві ду чая Юлі та Кіч кай ла, 
якая на ву чы ла ся доб ра спя ваць па слы-
ху. У свой рэ пер ту ар спя вач ка ўклю чы ла 
ўсход нес ла вян скія, у тым лі ку і бе ла ру-
скія пес ні.

— Я вель мі люб лю спя ваць, вы сту паць 
пе рад пуб лі кай. Ка лі спя ваю, ад чу ваю 
ся бе шчас лі вай. Це шаць мя не воп ле скі 
лю дзей. Ра ней я спя ва ла ў Хіт рай і Тры-
ве жы і там так са ма мой вы ступ спа да баў-
ся пуб лі цы, — за я ві ла Юлі та Кіч кай ла, 
якая што дзень зай ма ец ца ў Май стэр ні 
пра ца тэ ра піі ў Гай наў цы.

Пуб лі цы спа да баў ся так са ма вы ступ 
ка лек ты ву «Жа ва ран кі» з Мах на та га, яко-
му акам па не мент на акар дэ о не са стаў-
ляе Марк Зуб рыц кі.

— Я ра да, што ў Бе ла ве жы ар га ні зу юц-
ца бе ла ру скія ме ра пры ем ствы. Це шыць, 
што ў шко ле ў Бе ла ве жы ад на ві ла ся на-
ву чан не бе ла ру скай мо ве, што не за гі не 
на ша спад чы на. Для мя не важ ныя бе ла ру-

ская мо ва, бе ла ру ская пес ня і куль ту ра, 
якія жы вуць у нас дзя ку ю чы та кім асо бам 
як Марк Зуб рыц кі. Сар га ні за ваў ён у Бе-
ла ве жы мно га бе ла ру скіх кан цэр таў. 
Ра зам з Ан джа лі най Ма саль скай на ла-
дзіў мно га бе ла ру скіх ве ча рын у шко ле, 
у якіх наш ка лек тыў «Жа ва ран кі» пры маў 
удзел. Марк Зуб рыц кі зай ма ец ца з бе ла-
ру скім ка лек ты вам «Ру ча ёк» у Бе ла ве жы. 
Мы ўдзяч ны яму, што зга дзіў ся зай мац ца 
і з «Жа ва ран ка мі», — ска за ла Ан на Іва-
нюк з Мах на та га. Ар га ні за цый ны кі раў нік 
ка лек ты ву «Жа ва ран кі» Аляк сей Ге ра-
сі мюк ад зна чыў сар дэч ную ат мас фе ру 
бе ла веж ска га ме ра пры ем ства і эн ту зі я-
стыч нае стаў лен не да вы ка наў цаў з бо ку 
ту ры стаў, якія бе ла ру скія пес ні ўспры ня лі 
бур ны мі ап ла дыс мен та мі.

Зор кай кан цэр та быў ка лек тыў «На ту-
раль» з Бе ла сто ка, які дзей ні чае з кан ца 
2015 го да.

— Я мно га га доў спя ваў па за ба вах 
у ка лек ты ве «Сэр вар», на вед ва ю чы прак-
тыч на ўсе вё скі ў на ва кол лі Гай наў кі, дзе 
ла дзі лі ся вя ско выя за ба вы. У Бе ла сто ку 
мы з сяб ра мі за сна ва лі ка лек тыў «На ту-
раль». Мы за раз перш за ўсё іг ра ем на 
зак ры тых ме ра пры ем ствах, вя сел лях, 
дан сін гах. У на шым рэ пер ту а ры мно га 
бе ла ру скіх пе сень. І ха ця мы з Мар ле най 
вы хад цы з Гай наў ска га па ве та, на Гай наў-
ш чы не наш «На ту раль» яш чэ не іг раў. 
Та му сён ня ад быў ся наш дэб ют на род-
най зям лі. Гэ та для нас так са ма свай го 
ро ду рэк ла ма, — ска заў лі дар ка лек ты ву 
«На ту раль» Ра фал Сві ры дзюк, ура джэ-
нец Кле нік. Ап ра ча му зы каў за пра сіў ён 
у склад ка лек ты ву Мар ле ну Бяг люк з Гай-
наў кі, якая 10 га доў зай ма ла ся ў Сту дыі 
эст рад най пес ні ГДК і 6 га доў у бе ла ру-
скім ка лек ты ве «Зніч ка» ў Ком п лек се 
школ з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру-
скай мо вы ў Гай наў цы, пе ра мож цу, між 
ін шым, фе сты ва лю «Бе ла ру ская пес ня».

— Для мя не спя ван не ў ка лек ты ве 
«На ту раль» гэ та но вы вык лік, які па-
тра буе боль шай ан га жа ва нас ці, чым 
вы сту пы ў гай наў скіх ка лек ты вах. Я ўжо 
кан чаю ву чо бу ў вы шэй шай на ву чаль най 
уста но ве ў Вар ша ве і ма гу больш ча су 
ад вес ці ка лек ты ву «На ту раль». У нас ці-
ка вы бе ла ру скі рэ пер ту ар. Спа дзя ем ся, 
што пры нам сі част ка пуб лі кі пач не тан ца-
ваць пад на шы тво ры, — за я ві ла Мар ле-
на Бяг люк. І са праў ды, праз ней кі час ма-
ла дыя асо бы з пуб лі кі па ча лі тан ца ваць.

Марк Зуб рыц кі па ве да міў, што пад-
час пер ша га кан цэр та пя та га вы пу ску 

Роз на га лос се па-бе ла ру ску
«Роз на га лос се» гэ та бе ла ру скае му зыч нае ме ра пры ем ства на кі ра ва нае да жы ха роў 

Бе ла ве жы і на ва кол ля, а так са ма да ту ры стаў, якія ў лет нім се зо не шмат люд на на вед ва юць 
Бе ла веж скую пуш чу. Іні цы я та рам і га лоў ным ар га ні за та рам «Роз на га лос ся» з’яў ля ец ца 

пра цаў нік Бе ла веж ска га ася род ка куль ту ры Марк Зуб рыц кі — стар шы ня Та ва ры ства 
сяб роў Бе ла ве жы, якое ла дзіць бе ла ру скія ме ра пры ем ствы ў гэ тай мяс цо вас ці. 16 чэр ве ня 
ў рам ках пра ек та «Роз на га лос се — цыкл му зыч ных прэ зен та цый бе ла ру скай на цы я наль най 

мен шас ці» ад быў ся кан цэрт пя та га вы пу ску зга да на га ме ра пры ем ства.

«Роз на га лос ся» ў Бе ла ве жы вы сту пі лі 
ка лек тыў на род на га тан ца «Пе ра пёл ка» 
з ГДК, Ка лек тыў Ло сіц кай зям лі, ка лек-
тыў «Ак сель» з Нар вы і бе ла ру скі ка лек-
тыў «Су ніч кі» са Школь на-прад ш коль на-
га ком п лек су ў Бе ла ве жы.

— Для гур та «Су ніч кі» я са стаў ляю 
акам па не мент на акар дэ о не. Яго му зыч-
ным апе ку ном з’яў ля ец ца на стаў ні ца бе-
ла ру скай мо вы Ан джа лі на Ма саль ская. 
У суп ра цоў ні цтве з Ан джа лі най я пі шу 
пра ек ты, у рам ках якіх мы ар га ні зу ем бе-
ла ру скія ве ча ры ны ў на шай шко ле. Зап-
ра ша ем на ве ча ры ны гас цей. У рам ках 
пра ек та мы ку пі лі кас цю мы для дзвюх 
груп Ка лек ты ву бе ла ру скай на цы я наль-
най мен шас ці «Су ніч кі» са Школь на-
прад ш коль на га ком п лек су ў Бе ла ве жы, 
як мы яго афі цый на наз ва лі ў пра ек це, 
— ра ска заў Марк Зуб рыц кі.

Апя кун «Су ні чак» Ан джа лі на Ма-
саль ская па ве да мі ла, што ў ма лод шай 
і ста рэй шай гру пах яе бе ла ру ска га ва-
каль на га ка лек ты ву зай ма юц ца дзе ці, 
якія ву чац ца бе ла ру скай мо ве. Пад час 
цэн т раль ных спа бор ні цтваў сё лет ня га 
Кон кур су бе ла ру скай пес ні ста рэй шая 
гру па «Су ні чак» за ня ла трэ цяе мес ца, 
а ма лод шая ат ры ма ла вы лу чэн не.

— Вы ступ лен не з бе ла ру скі мі пес ня мі 
пе рад пуб лі кай гэ та для на шых дзе так 
но вы вык лік, але і вя лі кае вы лу чэн не. 
Пад час па пя рэд ня га кан цэр та «Роз на га-
лос ся» на шы дзет кі вы сту пі лі на сцэ не 
пе рад пуб лі кай на ша га бе ла ру ска га ме-
ра пры ем ства, у тым лі ку пе рад баць ка мі 
і ся мей ні ка мі, што ім спа да ба ла ся, — ска-
за ла на стаў ні ца Ан джа лі на Ма саль ская, 
якая вя ла дру гі сё лет ні кан цэрт у рам ках 
«Роз на га лос ся». — Ба чу, што сён няш нія 
вы сту пы так са ма па да ба юц ца пуб лі цы. 
Це шыць, што саб ра ным па да ба юц ца на-
шы бе ла ру скія пес ні.

Тэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Юлі та Кіч кай ла, 
по бач — Марк Зуб рыц кі

 Ка лек тыў «Жа ва ран кі» з Мах на та га

 «Цаг лін кі» з Ляў ко ва
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Раз мо ва з Але най РУТ КЕ ВІЧ, 
ды ры жо рам На род на га ан сам б ля ду хоў-
ных спе ваў „Пра аб ра жэн не” Ра ён на га 
цэн т ра куль ту ры і ма ста цтва ў Шчу чы не.

Яд нае 

ма літ ва і ве ра

— З яко га ча су іс нуе Ваш ан самбль і хто ў ім 
спя вае?
— Хор быў зас на ва ны ў 1997 го дзе, у 2000 го дзе яму прыс во е на 
зван не „на род на га”...

— Што аба зна чае „на род ны”?
— Гэ та аба зна чае што ка лек тыў зас лу жыў уз на га ро ды, пац вер дзіў 
сваё зван не, спя ваў спе цы яль ную пра гра му, вы сту паў на фе сты-
ва лях і зай маў пры за выя мес цы. Мы вы сту па лі на гро дзен скім „Ка-
лож скім Бла га вес це”, бы лі лаў рэ а та мі дру гой і трэ цяй сту пе ней, на 
фе сты ва лі „Ма гут ны Бо жа” так са ма ста лі лаў рэ а та мі трэ цяй сту пе-
ні. Сё ле та нас за пра сі лі сю ды. У хо ры лю бі це лі і пра фе сі я на лы. Не-
каль кі ча ла век мае му зыч ную аду ка цыю, ёсць лю дзі, якія не ма юць 
ні я кай му зыч най аду ка цыі — яны ары ен ту юц ца на свой слых. Усіх, 
агуль на, яд нае ма літ ва і ве ра, та му што амаль усе з нас спя ва юць 
у хра мах. Вось я, для прык ла ду, кі рую хо рам і з’яў ля ю ся рэ ген там 
у цар к ве. Яш чэ ў мя не і свец кая па са да — ды рэк тар шко лы...

— У Шчу чы не?
— У Аст ры но, але гэ та Шчу чын скі ра ён. Гэ та ўсё на дае рух, усё па-
ма гае, бо без ве ры ця пер ні ку ды. Ка лі, вось, не схо дзіш у цар к ву на 
служ бу, то пас ля ты дзень ней кі раз бі ты.

— Ду ша не пра цуе?
— Так; яна ат рым лі вае там бо скую ла ску. Хор „Пра аб ра жэн не”, як 
пра аб ра зіў ся Гас подзь на га ры Фа вор, так і мы. Гэ та вя лі кае свя та, 
я ве даю, што і тут у вас гэ та вя лі кае свя та, у Поль ш чы. Ка лі мы спя-
ва ем, мы са мі пра аб ра жа ем ся, та му што ўклад ва ем час ці цу сва ёй 
ду шы ў на шы пес на пен ні.

— Усе Ва шы ха ры сты са Шчу чы на?
— Са Шчу чы на. Ёсць лю дзі, якія ра ней бы лі ў на шым ка лек ты ве, 
яны вы е ха лі, але яны пры яз джа юць вы сту паць ра зам з на мі. Вось 
тры асо бы з Мін ска пры е ха лі спе цы яль на, каб спя ваць з на мі.

— А якая му зы ка ў Ва шым рэ пер ту а ры?
— Кла сі ка, ду хоў ная му зы ка — і Бар т нян скі, і ста рын ныя ва ла ам-
скія рас пе вы, і пар тэс ныя рас пе вы ёсць, і ру ка пі сы XVIII ве ка, і вось-
ма га ве ка; наш рэ пер ту ар ахоп лі вае роз ныя эпо хі. Спя ва ем яш чэ 
і свец кую му зы ку.

— А з сак раль най му зы кі — толь кі пра ва слаў-
ную спя ва е це?
— Толь кі пра ва слаў ную.

— У ан сам б лі ўсе пра ва слаў ныя?
— Усе пра ва слаў ныя.

— З ад на го хра ма?
— З роз ных. З Мін ска, у Шчу чы не ў нас два хра мы.

— Ап ра ча кла сі кі і сак раль най му зы кі — ці ў рэ-
пер ту а ры ёсць больш па пу ляр ная му зы ка?
— Ёсць на род ная, але гэ та не про ста фаль к лор, але ў ап ра цоў ках 
кам па зі та раў — „Как прек ра сен мір” Алі ны Бе зен сон, „Зва ні зва-
нар” спя ва ем, вель мі лю бім Шаш ко ва, на пры клад „Як па мер ла ма-
туль ка” — яна та кая тра гіч ная.

— Вы бы ва лі...
— У 2005 го дзе мы вы сту па лі на фе сты ва лі ў Гай наў цы, дзе ат ры ма-
лі прыз сім па тыі пуб лі кі.

— А якія азі му ты ва шых па да рож жаў?
— Гай наў ка, Бе ла сток, Ма гі лёў, Грод на, Мінск...

— Гэ та Поль ш ча і Бе ла русь, а ў ін шых кра і нах 
бы ва лі?
— Не, у нас вель мі скла да ная сі ту а цыя з ап ла та мі, усю ды трэ ба 
пла ціць. Дзяр жа ва не над та ап лач вае, уся го па сут нас ці да бі ва ем ся 
ўлас ным вы сіл кам. Лю дзі хо чуць вы яз джаць, бо ка лі ся дзіш на мес-
цы, то які з гэ та га толк? І мы ста ра ем ся вы яз джаць, на коль кі даз ва-
ля юць фі нан са выя маг чы мас ці.

— Дзя кую Вам за раз мо ву і жа даю ўся го доб-
ра га. Тэкст і фота Аляк сан д р ВЯР БІЦ КІ

Да шчас ця не трэ ба шмат. Хо піць звы-
чай ны ро вар, вы год ныя шта ны, ка-
шу ля, аба вяз ко ва чы стыя і, са мае 

ас ноў нае, ней кая мэ та. У гэ тым вы пад ку бы-
ла ёю вё ска Да ві да ві чы аль бо як хто хо ча, 
Страль цы. Страль цы ме на ві та та му, што лю-
бі лі там ка лісь стра ляць; пры тым поль скія 
ка ра лі ада ры лі іх за гэ та шмат лі кі мі пры ві-
ле я мі і аб ляг чэн ня мі цяж кай, вя ско вай до лі. 
Ця пер ад бы ва ла ся там чар го вая, сен ты мен-
таль ная су стрэ ча аў тар ства на ша га сла ву та-
га ге не о ла га Мар ка Кар ні лю ка.

Да Це лу шок за е ха ла я на аў та ма бі лі, а да лей апош-
ніх не каль кі кі ла мет раў пе ра а до ле ла на ро ва ры. 
І ме на ві та гэ тыя кі ла мет ры ака за лі ся най больш ці ка-
вы мі. У Гра жы ны Ха ры та нюк-Мі хей, дас лед чы цы бе-
ла ру скай лі та ра ту ры і куль ту ры, сол ты скі Це лу шок 
па куль толь кі адзін ро вар у клу ні. Дру гі, ка лі трэ ба, 
па зы чае ад су сед кі Гэ лі. Да су стрэ чы ў Да ві да ві чах 
ча су за ста ло ся няш мат. За кі нуў шы не аб ход ны ба-
гаж у пры чэп ле ны да ру ля ко шы чак, па да лі ся мы 
ў да ро гу. У кан цы Це лу шок за ма ха ла да нас ру кой 
ага род нае пу дзі ла. Ня гле дзя чы на со неч нае над-
вор’е, ста я ла яно ў ка пе лю шы, фу фай цы, з пры вя-
за ны мі да по я са бан ка мі з-пад пі ва. Га то вы рэк ві зіт 
для ля леч на га тэ ат ра да па ста ноў кі пра вя сё лае, 
кал гас нае жыц цё. Па-над па лет ка мі не дас пе ла га 
збож жа быц цам ба ле ры на стан ца ва ла сар на, да-
лей, ужо менш ві до віш ч на, па ска каў ма лы, ху ды 
за яц. На хві лі ну зат ры ма лі ся мы пад ве лі зар ным 
пом ні кам жаў не рам Ар міі Кра ё вай. Яго вяр шы ню 
вян чае, як ка жуць мяс цо выя, ве лі зар ная бук ва «Я» 
— сім вал Поль ш чы ў бе зу пын ным баі. У пад нож жа 
за вя лыя бу ке ты, між ін шым, ад Пат ры я тыч най Яге ло-
ніі і Тэ ры та ры яль най аба ро ны. Ка лісь Гра жы ну па 
за га дзе пры во зі лі сю ды з бель скай шко лы. Ця пер 
пры е ха ла са ма, пры тым на ро ва ры і без бу ке таў.

За Паў ла мі, у по лі, па ся род ма гіл і яш чэ не ссе ча-
ных дрэў, кра су ец ца сі няя, драў ля ная цар к ва. Так 
ха це ла ся па гля дзець яе, пра чы таць проз віш чы 
па кой ні каў. Пры са мой да ро зе, за вё скай у ку стах 
скрыў ся ад ноў ле ны жыл лё вы блок. За на ве скі ві-
сяць толь кі ў не ка то рых вок нах, пры тым не бе лыя, 
але шэ рыя ад ста рас ці. Пе рад бло кам вя лі кі, ка та-
ліц кі крыж. За пы ня ем ся на хві лін ку, каб пра чы таць 
над піс на дош чач цы. Гэ та па дзя ка за вяр тан не на 
«ай чы ны ло на». Жы лі тут ка лісь пра цаў ні кі мяс цо-
ва га пэ ге э ра а пас ля рэ пат ры ян ты з Ка зах ста на. 
Хто ве дае, чым яны зай ма лі ся ў Ка зах ста не, дзе 
жы лі. Ма быць, у са мой ста лі цы. З вя лі ка га го ра да 
ляг чэй вы ехаць у свет, чым з глу хой вё скі. І вось іх 
ай чын ным ло нам ста ла шчы рае по ле і лю дзі, якім 
ляг чэй га ва рыць па-бе ла ру ску, чым па-поль ску. 
Дзяр жа ва абяс пе чы ла іх та кі мі-ся кі мі гра шы ма, 
бы ло за што вы пі ваць. Ксёндз на ват аў та ма біль па-
да рыў, каб у кас цёл ез дзі лі, а яны ў кра му за пі вам 
гэ тым аў та ма бі лем ка та лі ся. Пас ля паў ця ка лі, толь-
кі не вя до ма куды, ці на сап раў д най ай чы ны ло на, 
ці мо жа да лей, на За хад.

Пад свят лі цай у Да ві да ві чах, быц цам на вя ско вым 
фэс це, чар га са ма хо даў. Муж чы ны да кур ва юць 
сі га рэ ты, жан чы ны зно сяць та лер кі з хат ні мі пі-
ра га мі. Драў ля ны, не вя лі кі бу ды нак пах не толь кі 
што за вер ша ным ра мон там. На жаль, аша ля ва ны 
ён пласт ма са вым сай дын гам. На ват ту а лет не аб-

ста ля ва лі. За пат рэ бай па тра ды цыі трэ ба іс ці за 
свят лі цу. Мяс цо выя га во раць, што каш та ва ла гэ та 
цэ лых дзе вя но ста ты сяч. Ці ка ва ці гэ та сай дынг 
так па да ра жаў, ці мо жа нех та гэ тыя гро шы про ста 
ў кі шэнь са бе пак лаў. Але гэ та тэ ма на асоб ны 
апо вед з га тун ку дэ тэк ты ваў.

На сай дын га вых сце нах раз ве сі лі не каль кі ко пій 
ста рых фо таз дым каў. Ма ці Сла ві ка Тра фі мю ка 
— лі да ра ка лек ты ву «Ас» скар дзіц ца, што сфа таг-
ра фа ва ла ся ў змя тай шлюб най су кен цы. Вез ла яе 
ў ва ліз цы ў сам Бе ла сток. Фа тог раф, проз віш ча 
яко га за бы ла, зна хо дзіў ся не па да лёк пар ку Плян-
ты. Муж у яе быў над звы чай пры го жы. Сла вік вель-
мі па доб ны на баць ку Мі ко лу, па-вя ско ва му зва на-
га Лу ка шом. Жан чы на дзе ліц ца гі сто ры яй звы чай-
на га зна ём ства са сва ім пры го жым му жы ком. Ён 
пас віў ка роў, а яна, за губ ле на за пы та ла ў яго пра 
да ро гу. Доб ра ім ра зам жы ло ся. Пас ля смер ці му-
жа ўда вой за а пе ка ваў ся ме на ві та Сла вік.

Ня ма Сла ві ка сён ня ў свят лі цы, як раз з «Асам» 
вы сту пае на фэс це ў Са кол цы. Але ёсць тут яго-
ная ра бо та — пе ра піс усіх да ві даў скіх су жон стваў 
з 1929 па 1943 га ды.

— Най вя лік шай па пу ляр нас цю заў сё ды ка ры ста юц-
ца шлюб ныя здым кі, — сцвяр джае Марк Кар ні люк. 
На ад ным са здым каў з са ра ка вых га доў па ся род 
вя сель ні каў ся дзіць зу ха ва ты юнак з пі ста ле там. 
Ма быць, каб аба ра няць ад гой са ю чых кру гом бан-
даў. По бач пе ра вя за ны руч ні ком мар ша лак і гос ці 
з прыш пі ле ны мі да свя точ най воп рат кі аз доб ле ны-
мі зе ля ні най бе лы мі лен тач ка мі.

— Жо нак най час цей вы бі ра лі з улас най аль бо 
су сед най вё скі, та му што не жон ка, але яе зям ля 
бы ла та ды най важ ней шай, — заў ва жыў нех та 
з пры сут ных.

Адзін з ар хіў ных да ві даў скіх здым каў апы нуў ся на 
вок лад цы «Мё ду» — на вей шай кніж кі, так са ма пры-
сут най на гэ тай су стрэ чы Бар ба ры Гу раль чук.

На здым ку з бе жан ства ў сі бір скай вёс цы ся дзіць 
дзед з ба ра дой і жан чы ны. За імі гу сты, драў ля ны 
плот, драў ля ныя здоб ле ныя ха ты і гас па дар чыя 
бу дын кі.

Слін кі ця куць на сам ус па мін да ві даў скіх пі ра гоў. 
Жы вуць тут са праў ды та ле на ві тыя гас па ды ні. Пры-
тым наз но сі лі іх столь кі, што не пе ра ес ці. Спа да ры-
ня Тра фі мюк це шыц ца, што змаг ла вый с ці з ха ты, 
па ся дзець з людзь мі, паў с па мі наць. А ўсё дзя ку ю-
чы Мар ку, ён жа ж нас усіх тут саб раў.

Да ха ты вяр та лі ся мы праз па ху чы су ні ца мі лес, 
сат ка ныя ка зач ны мі ко ле ра мі лу гі і ста ра даў нюю 
вё ску Сацы. Не аб ход на бы ло зра біць зды мак ба-
бу лям у квя ці стых ху стач ках на фо не пры хат ніх 
зві не ю чых ка ля ро вы мі зван ка мі-са ма сей ка мі квет-
ка вых ага род чы каў. І яш чэ аз да раў ляль ны дождж, 
які з’я віў ся рап там па да ро зе, не па кі да ю чы на нас 
су хой ніт кі.

І ча го ж яш чэ да шчас ця трэ ба.

Тэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Звы чай ныя ра дас ці
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Пя рэд няя дам ба су праць 

працяг з 27 н-ра «Нівы»

б е  л а  р у  с а ў
Што на пі са на 

Та па ром...

Бе ла стоц кі ва я во да ма гістр ін жы нер 
Ста ніс лаў То пур, Бе ла сток, 28 лю та га 
1976 го да. ZIR.M-402/Zb.S./2/76. Да звол 
на эк с п рап ры я цыю зям лі і сель ска гас-
па дар чых і жыл лё вых бу дын каў на тэ-
ры то рыі пра ек та ва на га Ва дас хо віш ча 
Се мя ноў ка і ка на ла Нар ва — Суп расль 
у да лі не ра кі Вер х няй Нар вы.

Ва я вод ская ўпра ва Сель ска гас па дар-
чых ін ве сты цый у Бе ла сто ку, рэ а лі зу ю чы 
пра гра му звя за ную з па бу до вай ва дас хо-
віш ча Се мя ноў ка і ка на ла, на пад ста ве 
арт. 16 уст 1. за ко на ад дня 12 са ка ві ка 
1958 г. аб прын цы пах і спо са бе эк с п рап-
ры я ван ня не ру хо мас цей і ў сі ле рас па-
ра джэн ня Ра ды Мі ніст раў Поль ш чы ад 
дня 27 мая 1974 го да ў спра ве пе ра да чы 
не ка то рых пра воў з аб ся гу ор га наў дзяр-
жаў най ар га ні за цыі вы шэй ша га ўзроў ню 
ў кам пе тэн цыю ор га наў улад ні жэй ша га 
ўзроў ню (...), вет лі ва про сіць да зво лу 
эк с п рап ры я ван ня грун тоў на плош чы 
3718 га і пе ра ся лен не гас па дар чых адзі-
нак у коль кас ці 277 штук рас па ло жа ных 
на тэ ры то рыі ва дас хо віш ча Се мя ноў ка 
і ка на ла Нар ва — Суп расль, прад ба ча на-
га да рэ а лі за цыі ў 1977-1982 га дах.

Кан цэп цыя па бу до вы ва дас хо віш ча 
Се мя ноў ка ў вер х нім ад рэз ку ра кі Нар вы 
ўзнік ла ў мо мант па чат ку пад рых то вак да 
рэ гу ля цыі ра кі Нар вы і ме лі я ра цыі зя лё-
ных угод дзяў, рас па ло жа ных у яе да лі не. 
Пра гра ма ме лі я ра цый ных прац у да лі не 
Нар вы бы ла ад па чат ку сціс ла па вя за на 
з ад на ча со вым за бес пя чэн нем ад па вед-
най коль кас ці ва ды для на вад нен ня лу-
гоў і паш, што маг чы мае толь кі ў вы пад ку 
па бу до вы ва дас хо віш ча. (...)

Ком п лек с ныя ін ве сты цыі ў да лі не ра кі 
Нар вы зак лю ча юц ца на: рэ гу ля цыі ра кі 
на ад рэз ку 169 кі ла мет раў, вы ка нан ні 
ме лі я ра цыі і пас ля ме лі я ра цый ным доб-
раў па рад ка ван ні ўключ на з па бу до вай 
сель ска гас па дар чых да рог на плош чы 
22 ты сяч гек та раў, па бу до ве ва дас хо віш-
ча на 79,5 мі льё наў ку біч ных мет раў ва-
ды, якое да зво ліць на вод ніць 31 ты ся чу 
гек та раў сель ска гас па дар чых угод дзяў. 
Мае яно слу жыць для за бес пя чэн ня ў ва-
ду на сель ні цтва і пра мыс ло вас ці го ра да 
Бе ла сто ка. Мае быць вы ка на на сі стэ ма 
аў та ма тыч на га кі ра ван ня гід раў ліч ных 
уста но вак у да лі нах Нар вы і Суп рас лі, 
якая бу дзе аб с лу гоў ваць 50 зап ру даў 
і ва да помп — гэ та бы ло па пя рэ джа на 
пры хіль ным ра шэн нем Ка ле гіі Мі ні стэр-
ства сель скай гас па дар кі ў 1968 г. 
у спра ве ін ве сты цый ных на ме раў у да лі-
не ра кі Нар вы.

Ва я вод ская ка мі сія пла на ван ня ў Бе-
ла сто ку 12 лі пе ня 1975 г. вы бра ла ла ка лі-
за цыю ва дас хо віш ча ў Се мя ноў цы плош-
чай 350 га і ка на ла Нар ва — Суп расль 

даў жы нёй 17 кі ла мет раў ды спа да рож-
ні ча ю чых ін ве сты цый (ба за вы ка наў цы 
і ін ве ста раў).

Ас ноў най мэ тай ва дас хо віш ча з’яў ля-
ец ца збор ва ды для на вад нен ня больш 
за 31 ты ся чу гек та раў угод дзяў (...), 
з якіх зме лі я ра ва на ўжо ка ля 12 ты сяч 
гек та раў (...). Не за леж на ад ас ноў най 
мэ ты, якой з’яў ля ец ца сель ская гас па-
дар ка, ва дас хо віш ча ство рыць умо вы да 
гас па дар чай ак ты ві за цыі тэ ры то рыі ва-
кол ва дас хо віш ча і маг чы масць раз віц ця 
ад па чын ка вых цэн т раў і вод ных спор таў 
на пат рэ бы Бе ла стоц кай пра мыс ло вай 
ак ру гі і го ра да Гай наў кі. У су вя зі з па бу-
до вай гэ та га ва дас хо віш ча, угод дзі, якія 
зна хо дзяц ца ў ча шы ва дас хо віш ча і ў яго 
не пас рэд ным су сед стве і на шля ху ка на-
ла Нар ва — Суп расль му сяць быць эк с-
п рап ры я ва ны, а па бу до вы пе ра не се ны 
ў ін шае мес ца. (...) Па мер эк с п рап ры я-
цыі па каз ва юць на ступ ныя да ныя, пе ра лі-
ча ныя ў таб лі цах. Агуль ная па вер х ня эк-
с п рап ры я цыі: 3 718 га, у тым лі ку рал ля 
— 533 га, зя лё ныя ўгод дзі — 2418 га, ля-
сы — 399 га, ін шае — 368 га. Эк с п рап ры-
я ва ныя гас па дар чыя адзін кі — 277 штук, 
лік сем’ яў ахоп ле ных эк с п рап ры я цы яй 
— 292 адзін кі, лік на сель ні цтва ахоп ле на-
га эк с п рап ры я цы яй — 990 асоб.

Ба ні та цый ныя кла сы эк с п рап ры я ва-
ных грун тоў: клас IV — 373 га (10 %), 
клас V — 1667 га, клас VI — 1310 га, (...) 
па бу до вы і аб ла гі — 368 га.

Стан па бу доў на эк с п рап ры я ва най 
пад ва дас хо віш ча тэ ры то рыі. Жыл лё: 22 
у вель мі кеп скім тэх ніч ным ста не, у кеп-
скім — 67, у ся рэд нім — 99 у доб рым — 
22; драў ля ныя — 265, цаг ля ныя ці з пу ста-
коў — 13. Ста до лы: 28 у вель мі кеп скім 
ста не, 81 — у кеп скім, 101 — у ся рэд нім, 
73 — у доб рым; драў ля ныя — 275, з цэг-
лы ці пу ста коў — 6. Хля вы, або ры, стай ні: 
69 у вель мі кеп скім ста не, 141 — у кеп-
скім, 118 — у ся рэд нім, 73 — у доб рым. 
Драў ля ных — 461, цаг ля ных — 10. Па бу-
до вы ў ста не кеп скім і вель мі кеп скім на-
ліч ва юць 40% ад агуль на га лі ку. (...)

Боль шасць жы ха роў вё сак прыз на-
ча ных для вы ся лен ня гэ та ста рэй шыя 
лю дзі. Больш за 40% ад агуль на га лі ку 
жы ха роў за 50 га доў, а 26% ад агуль на га 
лі ку гэ та лю дзі ў пен сій ным уз рос це. Мо-
ладзь з гэ тых вё сак у пе ра важ най коль-
кас ці пас ля за вяр шэн ня па чат ко вай шко-
лы пе ра ся ля ец ца ў га ра ды — у ся рэд нія 
шко лы або на пра цу. Вя лі кая коль касць 
лю дзей па ста ян на або час ад ча су пра-
цуе на бліз кіх прад пры ем ствах.

З пра ве дзе ных уступ ных раз моў вы-
ні кае, што вя лі кая коль касць улас ні каў 
гас па да рак не ха це ла б іх да лей вес ці, 
— мяр куе ва я во да.

«Шту кі» на вы сел кі 

Ку ды ж па дзець жы ха роў, якія яш чэ 
жы вуць? Най лепш бы ло б, ка лі б ку ды-не-
будзь рас ся лі лі са мі бе ла ру сы. З ін вен та-

ры за цыі вы ні кае, што з Гмін най уп ра вы 
ў На раў цы з ка лё ніі Се мя ноў ка гас па-
да рак для пе ра ся лен ня — 27, лю дзей 
— 93, з Тар но па ля — гас па да рак 18, 
лю дзей — 72, з Лу кі — гас па да рак 106, 
жы ха роў — 415. З гмі ны ў Шым ках з Буд 
— 47 гас па да рак, лю дзей — 144, з Руд ні 
— 23 гас па дар кі, лю дзей 77, з Боў т рык 
— 46 гас па да рак, лю дзей — 149, з Гар-
ба роў — гас па да рак 8, лю дзей 31, з ка-
лё ніі Ба ху ры — 2 гас па дар кі, 9 асоб. Гэ-
та з тых вё сак, якія са праў ды пе ра ста лі 
іс на ваць на кар тах. Не за леж на ад та го, 
ці сем’і пад пі са лі зго ду на эк с п рап ры я-
цыю.

Ча го яны па жа да лі за стра ча ныя 
гас па дар кі і жыл лё на род най зям лі? 
Кам пен са цыю бы лі га то вы ўзяць 42 сем’і 
з Лу кі, з се мя ноў скіх ху та роў — 18, з Тар-
но па ля — 15, з Буд — 34, з Руд ні 12, 
з Гар ба роў 4, з ху та ра Ба ху ры 1, ра зам 
149. Ады хо дзі лі на ся лян скую рэн ту: з Лу-
кі — 51, з ка лё ніі Се мя ноў ка — 7, з Тар-
но па ля — 4, з Боў т рык — 26, з Буд — 15, 
з Руд ні — 11, з Гар ба роў — 6, з ка лё ніі 
Ба ху ры — 2, ра зам 122 асо бы. Пры ся-
дзіб ны ўча стак па га дзі лі ся ат ры маць 50 
гас па да роў з Лу кі, з ка лё ніі Се мя ноў ка 
— 25, з Тар но па ля 1, з Боў т рык — 39, 
з Буд — 29, з Руд ні — 13, з Гар ба роў 
— 10, з ка лё ніі Ба ху ры — 2, ра зам 227 
ча ла век. Бу даў ні чы ўча стак га то вы бы лі 
пры няць 10 сем’ яў з Лу кі, 17 з ка лё ніі Се-
мя ноў ка, 8 з Тар но па ля, 14 з Боў т рык, 2 
з Буд, 6 з Руд ні, 4 з Гар ба роў — ра зам 
61 ча ла век. За мен нае жыл лё зга дзі лі ся 
ат ры маць 10 сем’ яў з Лу кі, 5 з ка лё ніі 
Се мя ноў ка, 1 з Тар но па ля, 2 з Буд, 1 
з Руд ні, ра зам — 19 сам’ яў. З «па жа дан-
няў» на конт па бу доў 43 сем’і ме лі пры-
няць кам пен са цыю і бу да вац ца са мі, 45 
ме лі па бу да ваць но вы дом або ўжо яго 
па бу да ва лі, 27 сем’ яў як кам пен са цыю 
ме ла пры няць ка а пе ра тыў ную ква тэ ру 
ў Бе ла сто ку, 61 га то вы бы лі бу да вац ца 
ў но вай вёс цы Но вая Лу ка, 26 — пла на-
ва лі ат ры маць за мен ныя ква тэ ры ў Мі ха-
ло ве, 19 — за мен ныя ква тэ ры ў Ры ба ках 
і Шым ках, 7 — за мен ныя ка а пе ра тыў ныя 
ква тэ ры ў Гай наў цы, 1 — у Бель ску-Пад-
ляш скім, 14 — за мен нае жыл лё ў Се мя-
ноў цы, 7 — за мен нае жыл лё ў Ляў ко ве, 
1 — пра жы ван не ў до ме апе кі ў Ялоў цы, 
6 пе ра ся лі лі ся да сва я коў у ін шых мяс-
цо вас цях, 3 пай ш лі жыць і пра ца ваць 
у Іг нат кі, 1 сям’я вы бра ла па ся лен не ў Ва-
сіль ка ве, а для 26 за бу да ван ні пе ра нёс 
ін ве стар. Па вод ле ан кет, 94 сем’і ме лі за 
рэн ту ці кам пен са цыю па бу да вац ца: у Мі-
ха ло ве — 22 «шту кі» (так на пі са на ў ан-
ке тах), у Ры ба ках — 10, у Юш ка вым Гру-
дзе 1, у Зас цян ках 15, у На раў цы — 3, 
у Се мя ноў цы — 21, у Но вай Лу цэ — 10, 
у Ляў ко ве — 4, у Іван ках — 1, у Тар но па-
лі — 1, у Гай наў цы — 4, у Га рад ку — 2. 
Ін ве стар ад ра зу зас ця рог, што не ўсе па-
жа дан ні мо жа за да во ліць.

(пра цяг бу дзе)

Мі ра ЛУК ША

Дэ маг ра фія 
На раў чан скай гмі ны
На раў чан ская гмі на Гай наў ска га па-

ве та зна хо дзіц ца па-су сед ску з Бе ла веж-
скай, Гай наў скай, Нар ваў скай і Мі ха лоў-
скай гмі на мі ды Рэс пуб лі кай Бе ла русь. 
У ёй сель ска гас па дар чыя ўгод дзі зай ма-
юць 25% плош чы гмі ны, а ля сы — 65%.

За раз у На раў чан скай гмі не ўсё 
менш і менш жы ха роў. Ця пер — у кан-
цы чэр ве ня 2017 го да — яна на ліч вае 
3714 жы ха роў. Най боль шая вё ска На-
раў ка на ліч вае 872 ча ла ве кі. У Се мя ноў-
цы пра жы вае 391 асо ба, у Ста рым Ляў-
ко ве — 331, у Но вым Ляў ко ве — 209, 
у Ску па ве — 191, у Мік ла шэ ве — 171, 
у Плян це — 149, у Тар но па лі — 129, 
у Ле шу ках — 113 і ў Аль хоў цы — 99.

Ні жэй сот ні жы ха роў на ліч ва юць вё-
скі Ах ры мы — 90, Сві на роі — 87, Заб лот-
чы на і Ста чок — па 70, Ста рое Ма се ва 
— 62, Гуш чэ ві на — 59, Баб’я Га ра — 54, 
Лес на — 50, Міх наў ка — 49, Но вая Лу ка 
і Яно ва — па 45, Но вае Ма се ва — 36, 
Груш кі — 33, Пад ляў ко ва — 32, Га ра дзі-
ска — 31, Ка пі тан ш чы на — 30, Па се кі — 
29, Сла бод ка — 24, Бяр нац кі Мост — 23 
ды Кры ні ца і Мін коў ка — па 20.

Най мен шыя на се ле ныя пун к ты ў гмі-
не гэ та Се ме ня коў ш чы на — 17 жы ха-
роў, Суш чы Ба рок — 16, Но ві ны і Па рос-
лае — па 12, Заб ра ды — 10, Це рам кі 
— 9, За мош ша — 6, Ба ра выя — 6 і Лан-
чы на — 5 ды ўся го па двух жы ха роў 
маюць Гні лец і Ла зо вае (апош няя гэ та 
ка лё нія Но ва га Ляў ко ва).

Па мен ша ла жы ха роў у вё сках Аль-
хоў ка, Ах ры мы, Міх наў ка, Баб’я Га ра, 
На раў ка (тут на 6 ча ла век), Се мя ноў ка 
(на 10 ча ла век), Ску па ва, Ста рое Ма се-
ва, Ста чок і Це рамкі ды па боль ша ла, 
між ін шым, у вё сках Лес на, Но вае Ляў-
ко ва, Тар но паль і Се ме ня коў ш чы на.

У На раў чан скай гмі не шчыль насць 
на сель ні цтва скла дае 11 ча ла век на 
квад рат ны кі ла метр. Тут на 100 муж чын 
пры па дае 96 жан чын. Сё ле та Ні не Ян цэ-
віч са Ску па ва споў ні ла ся 100 га доў. 
Як рад ны На раў чан скай гмі ны з гэ тай 
на го ды жа даю ёй уся го най леп ша га, 
а перш-на перш доб ра га зда роўя.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

фота Аляксандра Вярбіцкага

У вё сках На раў чан скай гмі ны Гай-
наў ска га па ве та суст рэ не це пры го жыя 
свят лі цы, перш-на перш драў ля ныя. 
Яны най лепш да па са ва ныя да ту тэй-
шай вя ско вай ар хі тэк ту ры і пуш чан-
ска га кра я ві ду. Та кія вя ско выя да мы 
куль ту ры зна хо дзяц ца, між ін шым, у Ах-
ры мах, Міх наў цы, На раў цы, Гуш чэ ві не, 
Плян це, Се мя ноў цы і Тар на по лі.

І вось у пер шую лет нюю ня дзе лю, 25 
чэр ве ня гэ та га го да, пры го жую звон ку 
і ў ся рэ дзі не драў ля ную свят лі цу з га-
нач кам зда лі ў ка ры стан не ў пуш чан-
скай вё сач цы Но вае Ма се ва (на здым-
ку). Па бу да ва ла яе гмі на. Вар та да даць, 
што тут ад зна ча ец ца свя та ў го нар 
св. Ануф рыя. З гэ тай на го ды на пля цоў-
цы пры свят лі цы Му зей і ася ро дак бе ла-
ру скай куль ту ры ў Гай наў цы ды Гмін ны 
ася ро дак куль ту ры ў На раў цы ла дзі лі 
бе ла ру скі фэст пад ло зун гам «І тут жы-
вуць лю дзі». Бы ло на ім да во лі мно га 
лю дзей з на ва коль ных вё сак і вё са чак. 
А ма сяў ча не ба ві лі ся і це шы лі ся, што 
бу дуць мець сваю свят лі цу. Як ка жуць, 
яна не бу дзе пу ста ваць.

Тэкст і фо та Янкі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Но вая свят лі ца
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 27/28-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 16 ліпеня 
2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Ста яць ка ля сцеж кі Юль кі,
На іх бе лыя ка шуль кі.
Сэр цы іх за ла тыя,
Ад га дай це, хто та кія?
Р......

  
(У. Мац ве ен ка)

Ад каз на за гад ку № 23-17: ка ні ку лы. 
Уз на га ро ды, бе ла ру скія кніж кі, вый-

г ра лі Ка ра лі на Ла за рэ віч з Шу дзя ла ва 
і Маг да ле на Яку бюк з Бель ска-Пад ляш-

ска га. Він шу ем!

    

Вік то рыя Гаць: — Ка то ры ўжо раз вы сту па е це 
на «Ку па лін цы» ў Ля не ве?

Ан д рэй Кар ні люк: — Пя ты раз.
ВГ: — Аб чым ва шы пес ні?
АК: — На шы пес ні аб лю бо ві, жыц ці, пры ро дзе, 

на шай мо ве і аб Бе ла ру сі. Ад куль яны бя руц ца? 
Част ку пры во зіць наш ін ст рук тар Юры Га не віч. 
Мы са мі так са ма шу ка ем пе сень у ін тэр нэ це, па лю-
дзях, у ста рэнь кіх ба буль.

Най боль шае хва ля ван не, 
ка лі спя ва еш для сва іх!

На ша суст ра чан ка Вік то рыя Гаць па бы ва ла 24 чэр ве ня г.г. на «Ку пал лі» ў Ля-
не ве. Вель мі ўра зіў яе ка лек тыў «Чы жа вя не», які іг раў не толь кі да стой ную ро лю 
гас па да ра, але і ўпры го жыў свя та бе ла ру скі мі пес ня мі. Пра гурт «Чы жа вя не» і іх 
пес ні рас па вёў Ан д рэй Кар ні люк:

Зор кі
Я ад імя ўсіх лю дзей
Дзя кую вам за ўсё!
За блед нае свят ло ўна чы,
За лям пач кі на не бе,
За пры го жасць ва шых па лё таў,
За ра дасць, якую да ры це лю дзям,
За ўсё доб рае, а на ват дрэн нае,
За Су стрэ чы «Зор кі»
Дзя ку ем!

Іван Кар сун скі, «Бе лы слон» 
(НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку) 

ВГ: — Вы ўжо пя ты раз вы сту-
па е це ў Ля не ве. Ці гэ та не пе ра-
е ла ся?

АК: — Нам вель мі пры ем на, 
што мо жам вы сту піць у Ля не ве, 
гэ та вя лі кая ім п рэ за і вя лі кі для 
нас го нар.

ВГ: — А на «Ку пал ле» ў Бе ла-
ве жу і Ду бі чы-Цар коў ныя так са-
ма збі ра е це ся?

АК: — Так, нас за пра сі лі ў Бе ла-
ве жу і Ду бі чы-Цар коў ныя, та му 
што за ня лі мес цы ў кон кур сах бе-
ла ру скай і ўкра ін скай пе сень.

ВГ: — Ці сён ня вы пра спя ва лі 
но выя пес ні?

АК: — Бы лі дзве но выя. Кож-
ны год ста ра ем ся пад рых та ваць неш та но вае. Спя ва-
лі, вя до ма, ста рыя пес ні і та кія ўжо амаль за бы тыя.

ВГ: — Ад куль ва ша за хап лен не пес няй?
АК: — Я спя ваю ад ма ло га. Ка лісь ці іг раў і спя-

ваў у ан сам б лі ў Кле ні ках, пас ля бы лі бель скія «Ку-
ран ты», а ця пер «Чы жа вя не».

ВГ: — Вы шмат вы сту па е це. Ці лепш вам спя-
ваць у чу жых ста рон ках ці для сва іх лю дзей?

АК: — Пэў на што ў чу жых ста рон ках ляг чэй!
ВГ: — Ча му?
АК: — Ка лі вы сту па ем у ся бе, тут заў сё ды мно га 

з на ё мых і сяб роў. І та ды най боль шая трэ ма, хва ля-
ван не! Вось, неш та пе раб лы та еш і ад ра зу возь муць 
на язы кі!

ВГ: — Дзя ку ем за раз мо ву і пры го жы вы ступ!
АК: — Дзя кую!

Ма лыя за на тоў кі ча сам га во раць 
больш, чым аб шыр ныя ар ты ку лы.

Вось «у ру ка ве» суст ра чан скай га-
зе ты «Ва сі лёк» па зна ча ны лю бі мыя 
му зыч ныя гур ты і са лі сты на шых 
сяб роў. Тут апы ну лі ся та кія зор кі бе-
ла ру скай му зыч най сцэ ны як Ля вон 
Воль скі, Змі цер Вай цюш ке віч, гур ты 
«Na vi» і «Бо сае сон ца». Лю бі мыя пес-
ні гэ та «Про стыя сло вы» (НРМ) «Ле-
та» (Па лі на Рэс пуб лі ка), «Ко ле ры» 
і «Но вая вяс на» (Бо сае сон ца).

Не менш ура зі ла му зыч ная ак тыў насць 
сяб роў, яны пла на ва лі на ве даць та кія му зыч-
ныя ме ра пры ем ствы як «Ку па л ле» ў Ля не-
ве і Бе ла ве жы ды «Ба со віш ча».

Лю бі мы, бе ла ру скі сай т, гэ та sym bal.by.
А жы вую му зыч ную ат мас фе ру Су стрэч 

«Зор кі» сё ле та вы дат на па поў ні лі гурт «Ху-
тар» з Га рад ка і Аня Бя ляў ская з На раў кі. 
Як не ці ка ва, у іх рэ пер ту а ры на пер шым 
мес цы бы лі так са ма тво ры Змі це ра Вай цюш-
ке ві ча!

З-ка

Пра му зыч ныя гу сты 

Аня Бя ляў ская і сябры
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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 № 24-17: 
Блін, Ян, воск, яр, шанс, рыс, жы вот, жы та, сон, 

ла, но, не бак рай. Яр, ба ры тон, іва, жы та, сшы так, 
ка ва, но, на, на строй.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Маг да ле на 
Яку бюк, Вік то рыя Гаць з КШ з ДНБМ у Бель ску-
Пад ляш скім, Аліў ка Порац, Оля Кар даш з Нар-
вы, Ка ця ры на Су рэль, Дам’ ян Авяр чук з Арэш-
ка ва. Він шу ем!

Уля Мар чук: — На таль ка, ад куль у Ця бе 
ідэі на но выя тво ры?

На тал ля Вась ко: — Гэ та вы хо дзіць спан-
тан на. Ка лі зда ра ец ца неш та ці ка вае, ад ра зу 
ўзні кае дум ка, што фай на бы ло б пра гэ та на-
пі саць. Ду маю, што най леп шыя тэ мы пад каз-
вае нам жыц цё.

УМ: — Ці па каз ва еш свае тво ры ка мусь-
ці, ці ад ра зу да сы ла еш на кон курс або ў «Ні-
ву»?

НВ: — Най перш па каз ваю ма ме, каб яна 
пра чы та ла і неш та ска за ла. Я ні ко лі не па е-
ду, так са ма, на дэ кла ма тар скі кон курс, ка лі 

Най леп шыя тэ мы 
пад каз вае нам жыц цё!
Раз мо ва з На тал ляй Вась ко, ву ча ні цай Гай наў ска га 
бел лі цэя, лаў рэ ат кай лі та ра тур ных і пла стыч ных 
кон кур саў, шмат га до вай сяб роў кай Су стрэч «Зор кі».

мая ма ма не па чуе, як дэк ла мую. 
Свае тво ры я па каз ваю на стаў ні ку 
бе ла ру скай мо вы — спа да ру Ян ку 
Кар чэў ска му, які пра вя рае ці ня ма 
па мы лак.

УМ: — Ці ў Тва ім ася род дзі ёсць 
лю дзі, якія ка жуць, што «Поль ш ча 
толь кі для па ля каў»!

НВ: — Пэў на, што ёсць. Я гэ та 
ад чу ла, ка лі пай ш ла ву чыц ца ў бел-
лі цэй у Гай наў цы. Гэ та су па ла з пер-
шым мар шам «вык ля тых жаў не-
раў».У Гай наў цы лю дзі па дзя лі лі ся 

на па ля каў, якія ба чаць Поль ш чу для па ля-
каў, і бе ла ру саў, якія не са ро ме юц ца та го, 
што яны бе ла ру сы. Бы лі та кія сяб ры, што та-
ды ба я лі ся вый с ці на ву лі цы Гай наў кі. У ма-
ім кла се ёсць на ват асо бы, якія на ра ка юць 
на бе ла ру скую мо ву.

УМ: — Ці Ты маг ла б за ка хац ца ў хлоп ца 
з та кі мі на цы я на лі стыч ны мі по гля да мі?

НВ: — Ду маю, што гэ та бы ло б цяж ка, але 
ка лі б ён быў та кі са праў ды фай ны, пры го-
жы, то мо жа ўда ло ся б мне яго змя ніць, вы-
біць з га ла вы по гля ды. Ду маю, што ха це ла б 
мець хлоп ца бе ла ру са.

УМ: — Як ад чу ва ла Ты ся бе пас ля пе ра мо-
гі ў кон кур се «Дэ бют»? 

НВ: — Ой, вель мі фай на! Я бы ла та кая 
шчас лі вая, ка лі ў трэ цім кла се гім на зіі за ня-
ла пер шае мес ца. Гэ та бы ло неш та ін шае, бо 
аца ні лі мя не не на стаў ні кі, а вя до мыя лі та ра-
та ры. Для мя не гэ та быў та кі шок і тар пе да 
да пе ра ду. По тым, ка лі я бы ла ў лі цэі, за ня-
ла трэ цяе мес ца ў да рос лай ка тэ го рыі.

УМ: — Ці Ты ў бу ду чы ні хо чаш быць жур-
на ліст кай?

НВ: — Пэў на, што ёсць у мя не та кая дум-
ка. Гэ та цу доў ная пра ца з людзь мі. Жур на-
лі сты ка дае маг чы мас ці ці ка ва пе ра жыць 
жыц цё. Для мя не пра ца ў га зе це, на ра дыё 
ці тэ ле ба чан ні бы ла б здзяй с нен нем ма раў. 
Пі саць люб лю, га ва рыць так са ма, а ез дзіць 
усю ды з мік ра фо нам гэ та так са ма не бы ла б 
праб ле ма. Быць жур на лі стам — мая ма ра!

УМ: — Ад імя сяб роў Су стрэч «Зор кі» жа-
да ем, каб Твая ма ра збы ла ся!

Гу та ры ла Уля Мар чук, 

га зе та «Ва сі лёк» 
(вы пуск ні ца На раў чан скай гім на зіі, ад ве-

рас ня ву ча ні ца Гай наў ска га бел лі цэя)

* * *
Мне не со рам на
 за тое, хто я....
Мне не со рам на
 за тое, ад куль я...
Мне не со рам на
 за ўсё...

Я ін шая, не та кая як усе.
Маю свой ро зум і сваю спад чы ну.
Не слу хаю дру гіх, што
хо чуць мя не адур ма ніць.
Не кры чу за ўсі мі тое:
«Поль ш ча для па ля каў!»
Не ба чу ге ро яў у гэ тых,
што мар да ва лі ня він ных.

І ве да е це, доб ра мне з гэ тым.
Доб ра, што маю сваю дум ку.
Не абы хо дзяць мя не грозь бы,
пра ва ка ван не і ва шы тэк сты.
Бу ду жыць, як сха чу я.
Бу ду ве рыць у тое, у што сха чу я.
Маю ўжо сваю мэ ту ў жыц ці
і ніх то мя не не зат ры мае!

Бу ду га на рыц ца
 за тое, хто я!
Бу ду га на рыц ца
 за тое, ад куль я!
Бу ду га на рыц ца
 за тое ўсё.

(гэ ты верш пе ра мог у кон кур се 
«Паз най Бе ла русь»)

На тал ля ВАСЬ КО 

18 чэр ве ня 2017 го да ў нас гас ця ва ла 
Ка ця ры на Ляў да ц кая, жур на ліст ка 
з Га род ні. Яна ра ска за ла нам пра 
сваё па да рож жа ў цэн т раль ную Азію 
ле там 2015 го да. Мы да ве да лі ся, што 

там бы ло 50 гра ду саў цяп ла. У Азіі яна бы ла з сяб-
рам. Яны ба чы лі най вы шэй па стаў ле ны пом нік Ле ні-
ну, які ста яў у мяс цо вас ці рас па ло жа най на вы шы ні 
больш за ча ты ры ты ся чы мет раў над уз роў нем мо-

ра. Там суст рэ лі жан чы ну з Лон да на, якая пры е ха ла 
з Вя лі каб ры та ніі на ску та ры. На ка нец бы лі пы тан ні. 
Мя не за ці ка ві ла, як там гэ тая жан чы на да га ва ры ла-
ся з людзь мі? Да ве даў ся, што ўсе ста рэй шыя лю дзі 
ве да юць ру скую мо ву, а мно гія ма ла дыя ве да юць 
ан г лій скую.

Мне гэ тая су стрэ ча вель мі па да ба ла ся.

Мі ка лай ЗДРАЙ КОЎ СКІ, 
га зе та «Ва сі лёк» (ад ве рас ня ву чань шо ста га кла са 

ПШ № 4 у Бе ла сто ку)

Як да га ва рыц ца 
ў Азіі?
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Мі хась АН Д РА СЮК

ЛА ВАЧ КА (Ч.2)

не ба да хо дзіць гул са ма лё та — да лё кі, 
сці ша ны, быц цам са чыў ся праз тоў-
стую сця ну. Пра во дзім ва чы ма кроп ку, 
што мір га ю чы жоў тым во кам, пра ры ва-
ец ца між зо ра мі з ус хо ду на за хад.

— Ні ко лі не ля цеў на са ма лё це. Не 
прый ш ло ся. Па са жыр скі, а? Не ва ен ны? — упэў ні ва ец-
ца дзед.

— Ка неш не, па са жыр скі, — пац вяр джаю. — І мне па-
куль не бы ло ака зіі. А ў сне лё таю ча ста. У па коі над 
лож кам, над ста лом і ша фай, а ін шым ра зам над ву-
лі цай лё таю. Не над та вы со ка, але ж ля чу. І заў сё ды 
лё таю адзін, а лю дзі ста яць, за дзі ра юць га ло вы, за ці-
каў ле на гля дзяць. Зап ра шаю іх, за ах воч ваю, да вай це, 
лё таць — зу сім про стая спра ва. Маю ўра жан не, што ім 
вель мі хо чац ца адар вац ца ад зям лі, але тры ма юц ца за 
яе, як тры ма лі ся.

— Сны, яны пры ву ча юць нас да веч нас ці, але веч насць 
ад на на ўсіх, а шлях да яе, як і сон — у кож на га свой. 
Адзін ля ціць ту ды птуш кай, дру гі паў зе ву жа кай, — ка-
жа дзед.

Дзе да вы сло вы, тое, як ён пад бі рае іх, як вы маў ляе 
і звяз вае ў ска зы, здзіў ля юць мя не ку ды больш, чым 
яго ная пры сут насць на ма ёй ла вач цы. Уся му, што тут 
ад бы ва ец ца, ці ўжо ад бы ло ся, па чаў шы з тае хві лі ны, 
ка лі за шты кет ні кам міль га нуў чор ны пін жак, ка лі за-
шор га лі на ас фаль це бо ты, уся му гэ та му ма гу даць 
ве ру. У апо ве дах ба бы Ве ры бы ло так шмат дзе да 
Дзміт рыя, што я пе ра стаў прык лад ваць да яго най ад-
сут нас ці асаб лі вую ўва гу. Па чаў яе лі чыць як ча со вую, 
на во сі га доў паз на ча наю нез ва руш най кроп кай „ад” 
і ру хо май, што на ту раль на, як стрэл кі га дзін ні ка мо жа 
за хо дзіць у чар го выя дні кроп кай „да”, і не як звы чай на 
ча каў ся той мо мант, ка лі браз га не клям ка, ад чы няц ца 
дзве ры і дзед Дзміт рый пе ра сту піць па рог. На сы ча ны 
па хам се на жа ці, або пры ця ру ша ны ву сі ка мі жніў ных 
ка ла соў, пры ся дзе за стол і за вя чэ рай усё рас па вя дзе 
сам — дзе быў і чым зай маў ся. Паз ней, ка лі адыш ла ба-
ба Ве ра, кроп ка „да” ад су ну ла ся да лё ка над лес і за віс-
ла там яш чэ ад ной зор кай. Гля джу на яе і не здзіў ляе 
мя не пры сут насць дзе да Дзміт рыя на ла вач цы. На ват 
гі сто рыя пра веч ную вар ту, якую нех та тры мае над на-
мі, гу чыць цал кам ве ра год на, бо ча ла ве ку хо чац ца не 
быць па кі ну тым на во лю вы пад ку, што змо ра ны ну дой 
мо жа рап тоў на аб вяс ціць ка нец іг ры.

Сло вы — не ад’ ем ная част ка ча ла ве ка, як ва ла сы 
і ног ці, вы ра ста юць з яго, выс пя ва юць, на бі ра юц ца 
ко ле рамі, ап ля та юць ду шу па ву цін кай мар ш чын. І ка лі 
ў со рак сем спы ня юц ца сі вець ва ла сы, ка лі аб ры ва ец-
ца ніць, што тчэ змор ш чы ны ва кол ва чэй, сло вы так са-
ма спы ня юц ца, кож нае за ста ец ца на сва ім мес цы. І не 
пе ра вя заць іх на на ва ў сказ — пры га жэй за тыя, што 
звя за лі ся ра ней, як не ўзняц ца ў пра сто ру пту шы на му 
чу ча лу, не ўзля цець вы шэй за той цвік, што прыш піль-
вае да сця ны апош ні, бя скон цы па лёт.

Сло вы дзе да Дзміт рыя мя не хва лю юць, сло вы дзе да 
Дзміт рыя за ва рож ва юць. Няў жо сло ва мо жа іс на ваць 
па-за ча ла ве кам, выз ва ліц ца ад яго, жыць сва ім жыц-
цём, ван д ра ваць праз час і прост рань, і браць з іх но-
вае, і но вае? А мо яш чэ боль шай сі лай ва ло дае сло ва? 
Мо жа, ка лі з’я віц ца па трэ ба за сту піц ца за свай го ра ней-
ша га гас па да ра, пад тры маць яго, яно вяр та ец ца на зад 
і пад стаў ляе пля чо — мац ней шае мо ца мі, па даб ра ны мі 
на шля хах не да ступ ных ча ла ве ку?

Маў чу хві лі ну і дру гую, але ці ка васць не ад сту пае, ціс-
не, як няў ме ла па даб ра ныя бо ты, у рэш це рэшт даю ёй 
во лю:

— Дзіў ная з та бой гу тар ка, дзед. Ад куль ты бя рэш та кія 
сло вы? Плу гам жа з на ша га пры пуш чан ска га пя ску іх 
не вы а раў і, ка лі доб ра ве даю, у шко лы так са ма ты не 
ха дзіў, не ся дзеў у кніж ках. От, як і ўсе по бач — як ка-
за ла ба ба Ве ра — вы ву чыў рас пі сац ца і кры ху чы таць, 
каб з боль ша га раз бі рац ца, ча го ў сва іх пі суль ках да ма-
га юц ца дзяр жаў ныя чы ноў ні кі.

— Ба чыш, як яно ў жыц ці пля цец ца, — ну, ня хай, вазь мі 
ты ў дву кос се тое сло ва, жыц цё — не ся дзеў у кніж ках, 
а ця пер ся джу. Да пісь мен ні каў і па э таў мя не ад п ра ві лі. 
Яны там вяр та юць да ра ней ша га вы гля ду кні гі, спа ле-
ныя вар ва ра мі за ўсю гі сто рыю. Усе кні гі спа ле ныя на 
пра ця гу ўсяе гі сто рыі, — паў та рае. — Яны пе ра піс ва-
юць, а я збі раю іх, за но шу ў біб лі я тэ ку, ра сты каю па 
па лі цах. Не ка лі зай ма лі ся гэ тай спра вай больш аду ка-
ва ныя па моч ні кі, але не спра ца ва ла іх ка ман да. Паш-
люць ча ла ве ка з кніж кай, якую не лі стаў ніх то ты ся чу 
га доў, а то і яш чэ даў жэй, а ён пры та іц ца ў ку точ ку, раз-
гар не яе і па куль уз доўж ды ўпо пе рак не пе ра чы тае, 
не раск ла дзе па ко стач ках, не пе рас мок ча, з роў ны мі 
са бе не аб мяр куе, ру ка на па лі цу не па су нец ца. А кні гі 

на пісь мо вых ста лах на кап ля юц ца, на роз ных яны мо-
вах, ста ра жыт ныя іе рог лі фы пе рак лі ка юц ца з ла цін кай, 
ла цін ка з кі ры лі цай, вы ра ста юць, як ва ві лон скія ве жы. 
Ча су, ка неш не, хоць ад баў ляй, але ж на ват у веч нас ці 
ён не ста іць на ад ным мес цы. У рэш це рэшт адзін ча ла-
век, мой амаль ра вес нік — мне со рак сем, яму на два 
больш, да рэ чы, той, які не ка лі ска заў, што ру ка пі сы не 
га раць, та му на пэў на і пры зна чы лі яго кі раў ні ком спа ле-
най біб лі я тэ кі — ка жа ён: Дзміт рыя, да вай це возь мем 
у па моч ні кі. Пуш чан скі му жык, пра ца ві ты, не пісь мен ны, 
не ста не час губ ляць на ліш нія чы тан кі. І ўзя лі. Але ж 
— як кож на му ча ла ве ку, так і мне — ці ка ва, што ня сеш 
у ру ках. Ні ко му ні чо га не ка жу чы, я пад цяг нуў ся ў рас-
шыф роў ван ні лі тар і па чыт ваю крад ком, ка лі ніх то не 
гля дзіць. Але з аба вяз ка мі спраў ля ю ся, ды яш чэ як! 
Сам адзін спраў ля ю ся з тым, чым ра ней зай ма ла ся 
цэ лая ка ман да. А па э там я не зай з д рош чу. Абяр нуць 
у лі та ры ўсе спа ле ныя сло вы, няп ро стая рэч. Ку ды 
прас цей пад няць з по пе лу спа ле ны дом.

— І гэ та маг чы ма? Якія ру кі ў змо зе вяр нуць на па пе ру 
спа ле нае сло ва? — здзіў ля ю ся.

— Маг чы ма. Гэ та ж не ру ка пі ша кні гу, а дум ка. А па-
ліць яе — ча ла ве чая ру ка. І ця пер пе ра піс ва юц ца гэ тыя 
кні гі не на па пе ру. Ця пер яны пе ра піс ва юц ца на тыя 
ак рай кі лё на ва га не ба, што вы хо дзяць з-пад паль цаў 
най ста рэй шых тка чых. Та кое не ба не га рыць.

Дзед узі ра ец ца пе рад ся бе, на дру гі бок ву лі цы, на да хі 
ста до лаў і хля воў, што шы фе ра мі і ча ра пі ца мі вы хо-
дзяць да свят ла поў ні.

— Ба чу, Ёна шаў Кос цік ад бу да ваў ста до лу. Па мя таю 
той па жар. Іван Ан та нюк тры маў та ды вар ту. Вы ўсёй 
вё скай спа лі, а ён да вай бег ма да дач кі. Нам так пры-
ка за на — ка лі б тры во га, най перш бя жы да сва іх, бо 
ў свой дом сцеж ка най п рас цей шая, не спа тык неш ся. 
За бег і ба ра ба ніць у ак но: «Ган дзя, уста вай, па ды май 
на род! На Кос ці ка на ля та юць чыр во ныя ко ні!». Так ме-
на ві та ска заў, чыр во ныя ко ні на ля та юць, бо нам за ба-
ро не на пе рас це ра гаць вас ад зло га ад кры тым тэк стам. 
Ча му так, я не ве даю. Мо жа на тое, каб па кі нуць вам 
вы бар — ве рыць, ці не ве рыць у на шы сло вы.

Дзед стаў ляе твар да ме ся ца, а ме сяц, як во пыт ны 
гры мёр, кла дзе на дзе да вых шчо ках ва ско выя пуд ры, 
аз даб ляе ва ла сы пы лін ка мі сцёр та га ў па ра шок спе-
ла га аў са. Аз даб ляе ба га та, не шка ду ю чы, аж за ла ты 
лі шак асы па ец ца на паль цы рук, спле це ныя ў ко шы чак, 
ад вер ну ты бру хам да нач но га не ба. Паль цы, што лі ста-
юць спа пя лё ныя сло вы, па ду ма ла ся мне, ка лі б із ноў іх 
пак лас ці на ха лод ных, во сень скіх руч ках плу га, ці ўтры-
ма лі б яны плуг, пра вя лі б ба раз ну на пе рад ся бе, ус лед 
за ля ту чай стра лой?

За ціс ні паль цы на дзе да вай да ло ні і ўту лі ся тва рам у ру-
каў яго на га пін жа ка, ды хае шэ па там да лё кі, яш чэ ня-
бач ны дос ві так. У гэ тых да ло нях толь кі хо лад, а чор ны 
пін жак ад дае віль гац цю счар не ла га во сень ска га ліс ця, 

за тап та на га ў зям лю бо сы мі на га мі лі ста па даў скіх даж-
джоў — ноч ста іць по бач і яе го лас бя рэ верх над шэ па-
там дос віт ку.

— Ду ма еш, не ўтры маць мне плуг у да ло нях? Паль цы 
ў мя не ўсё яш чэ спраў ныя, мо жа і спраў ней шыя, чым 
ра ней. Ка лі ня сеш у да ло нях спа ле ную кні гу, ка лі яе 
стаў ля еш на па лі цу, трэ ба быць вель мі ўваж ным. Ні ад-
на лі та ра не мо жа ўпас ці на зад, на зям лю, ні ад на кроп-
ка, ні ко ска. Трэ ба моц ныя паль цы. І спрыт ныя, — ус мі-
ха ец ца дзед і па ды мае ко шы чак вы шэй га ла вы, і яш чэ 
вы шэй, і яш чэ, паль цы рас п ля та юц ца, вы чэс ва юць таў-
сташ чо кі ме сяц з ва ла соў нач но га не ба, і зап ля та юц ца 
ў жы вую па ву ці ну. — Ба чыш, які ён ха ро шы?

Не ка лі ба ба Ве ра па ка за ла мне ме сяц. Я, ка неш не, 
ба чыў яго і ра ней, але спа чат ку гля дзеў на ме сяц як 
на ёлач ны ша рык, кры ху паз ней лі ніі свят ла і це ню па-
чаў склад ваць у аб рыс раз гор ну та га ме сяч ным вет рам 
адзен ня па на Твар доў ска га, а яш чэ паз ней увесь свет 
за га ма ніў пра кас ма наў таў — па гля дзі це лю дзі, яны 
ўжо ір ва ну лі з мес ца, ужо шы бу юць у пра сто ры, пе ра-
сек лі ўжо мя жу ўсім ме жам і вось-вось ся дуць на жоў-
тай та лер цы.

Пры та іў шы ся па між фор т кай і ла вач кай, я ўзі раў ся 
ў глад кі ме сяч ны твар, шу ка ю чы там пер шую мар ш чы-
ну, зроб ле ную аб ца са мі ча ла ве чых бо таў. Лі пень ская 
поў ня пе рап раў ля ла ся як раз на сха док, свят ла бы ло да-
стат ко ва, але на ме сяч ным па на двор ку не ад бы ва ла ся 
ні чо га асаб лі ва га. У ве ча ро вай ці шы ні над звы чай пра-
ніз лі ва заск ры пе ла фор т ка і з-за шты кет ні ка вы су ну-
ла ся га ла ва ба бу лі Ве ры. Фор т ка ад чы ні ла ся нас цеж, 
да дат ко вая жме ня ме сяч на га свят ла ўпа ла лю стэр кам 
на тра ву. Ба бу ля пе ра сту пі ла лю стэр ка, па ста ві ла крок, 
і дру гі, і пры се ла на ла вач ку.

— Ха дзі блі жэй, — ска за ла, а ка лі я ўту ліў ся ў яе цёп-
лае пля чо, па ка за ла на ме сяц:

— Ба чыш той ма лю нак на ме ся цы? Цём ныя пля мы на 
за ла тым фо не, ба чыш?

— Ага, ба чу. Гэ та кас ма наў ты?

— Не, — за пя рэ чы ла ба бу ля. — Ты ся чы га доў ста іць гэ-
ты ма лю нак, а на ім два бра ты. Па ча ло ся ўсё, ка лі адзін 
брат зра біў дру го му бра ту страш ную рэч. Пер шы раз 
та кое зда ры ла ся. Брат за біў бра та, на дзеў яго на ві лы, 
пад няў над га ла вой, за мах нуў ся, каб швыр га нуць не-
жы во га ў цём ны лес, сха ваць ад люд скіх ва чэй. Але не 
па спеў. Пан Бог, які ўсё ба чыць, не пра пус ціў во кам і гэ-
тае зла чын ства. Сха піў ка мень — пер шы, які па ды шоў 
пад ру ку — і з усяе сі лы шпур нуў у за бой цу. Па цэ ліў 
доб ра, а ка мень не абы-які быў, як паз ней ака за ла ся, 
са мы вя лі кі ва лун на зям лі. І па нес лі ся на ка ме ні бра ты 
— да лё ка, да лё ка. Там ка мень пе ра мя ніў ся ў ме сяц, 
а бра ты пе раў ва со бі лі ся ў ка мень. Век да ве ку трэ ба 
ста яць ім, на пе рас ця ро гу ўсім лю дзям. І не вар та ча ла-
ве ку ўмеш вац ца ў па ра дак, што ідзе сва ім шля хам.



9... ГІСТОРЫЯ, КУЛЬТУРА, АСВЕТА09.07.2017              № 2809.07.2017              № 28

22 чэр ве ня ў Пад ляш скай опе ры і фі-
лар мо ніі ад бы ла ся прэс-кан фе рэн цыя, 
пры све ча ная сё лет ня му IV Ус ход ня му 
гас па дар ча му кан г рэ су, які ад бу дзец ца 
27-28 ве рас ня. Ме ра пры ем ства ко рат ка 
прад ста ві лі прад стаў ні кі ар га ні за та раў.

Вой цех Кусь пік — стар шы ня Поль ска га 
та ва ры ства пад трым кі прад п ры маль ні цтва, 
на зваў кан г рэс най важ ней шай па дзе яй, 
кра на ю чай гас па дар ку Ус ход няй Поль ш чы 
і гас па дар чыя ўза е ма ад но сі ны з на шы мі 
най б лі жэй шы мі су се дзя мі на Ус хо дзе. Вя ду-
чы ло зунг „Ідэя Ус хо ду” гэ та раз мо ва пра 
ідэю гас па дар ча га раз віц ця Ус ход няй Поль-
ш чы ды ад но сі ны з ус ход ні мі су се дзя мі 
— Бе ла рус сю, Літ вой, Ук ра і най, з ус хо дам 
Еў ро пы. Па каз чы кі мі ну ла год ня га кан г рэ су 
ап ты мі стыч ныя і яны ма цу юць нас у да лей-
шым пра соў ван ні гэ та га ме ра пры ем ства 
ў Бе ла сто ку. Ле тась пры ня ло ў ім удзел 
звыш 1300 гас па дар ні каў і са маў ра даў цаў 
з Поль ш чы і за меж жа, вель мі ўда лы быў 
пра ект „Ма ла дыя лі да ры” з удзе лам звыш 
пя ці ста ма ла дых лю дзей. За ці каў лен не ме-
ды яў аб на дзей вае доб рай пра мо цы яй та го, 
што тут, на ўсхо дзе Поль ш чы, на Пад ляш-
шы ад бы ва ец ца. Ма ем доб ры клі мат для 
раз ва жан няў, што і як хо чам змя няць, бо 
ла дзім доб рае су пра цоў ні цтва з прад п ры-
маль ні ка мі і ўла да мі ва я вод ства.

Мар ша лак Пад ляш ска га ва я вод ства 
Ежы Ляш чын скі: — Су пра цоў ні цтва з Ус-
хо дам важ нае для на ша га ва я вод ства, як 
і ін шых ус ход ніх ва я вод стваў, бо праб ле мы 
ў нас па доб ныя. Важ нае нам і су пра цоў ні-
цтва з ус ход ні мі су се дзя мі, як і з За ха дам, 
бо на ша эка но мі ка раз ві ва ец ца аба пі ра ю-
чы ся на эк с парт у кра і ны Еў ра са ю за.

Ярас лаў Ва ра бей, ды рэк тар ад дзе ла 
сер ты фі ка цыі і еў ра фон даў Пад ляш скай 
ва я вод скай уп ра вы: — Тэ ма ты ка кан г рэ су 
ахоп лі вае не каль кі дзя сят каў праб лем, якія 
па він ны быць ці ка вы мі так прад п ры маль ні-
кам, як і мяс цо вым са ма кі ра ван ням. Гэ та 
так са ма мес ца, дзе суст ра ка юц ца лю дзі, 
якія ўздзей ні ча юць на за ко ны.

Та маш Каз лоў скі, стар шы ня Пад ляш ска-
га гас па дар ча га фо ру му: — Кан г рэс дае 
на го ду па ка заць на шы маг чы мас ці, на шы 
ад мет ныя ў маш та бе кра і ны ко зы ры. Кан г-
рэс дае маг чы масць вып ра ца ваць пад каз кі, 
што мож на змя ніць для бу ду чы ні.

Ан джэй Па ра фі нюк, стар шы ня Пад ляш-
ска га фон ду рэ гі я наль на га раз віц ця: — 
Што дзён на з на ша га ва я вод ства вы яз джае 
на заў сё ды чац вё ра ма ла дых лю дзей, та му 
хо чам ства рыць та кія ўмо вы, каб гэ тую 
тэн дэн цыю спы ніць. А на го дай для та кой 
іні цы я ты вы з’яў ля ец ца Ус ход ні гас па дар чы 
кан г рэс. Ка лі ўклю чым на ша ўяў лен не, то 
ўба чым на шу эка но мі ку за двац цаць га доў 
і ў ёй тых лю дзей, якія за раз ву чац ца ў ся-
рэд ніх шко лах. І ме на ві та яны бу дуць вы ра-
шаць пра на шу бу ду чы ню, та му трэ ба зра-
біць усё маг чы мае, каб іх тут за тры маць. 
Ле тась спат кан не з мо лад дзю пра во дзі лі 
пад ло зун гам „Біз нес з за хап лен нем”, па-
каз ва ю чы тых ма ла дых лю дзей, якія, дзя ку-
ю чы свай му за па лу, су ме лі раз віць пас пя-
хо вы біз нес. Сё ле та хо чам па ка заць та кіх 
ма ла дых лю дзей, якія ўме лі пе ра а до лець 
роз ныя бар’ е ры — ці то бар’ е ры вон ка ва-
га ці ўнут ра на га ата чэн ня, ці свае ўлас ныя 
сла бас ці дзе ля да сяг нен ня пос пе ху.

Вой цех Кусь пік вы ка заў спа дзя ван не, 
што сё лет ні кан г рэс пры цяг не за дзве ты-
ся чы ўдзель ні каў. Што га до ва ад бы ва юц ца 
суп ра ва джаль ныя ме ра пры ем ствы, прэ зен-
ту ю чыя тых гас па дар чых па чы наль ні каў, 
якія да бі лі ся від ных пос пе хаў.

У пра гра ме на ды хо дзя ча га кан г рэ са та-
кія, м.інш., тэ мы, як стар та пы ва Ус ход няй 
Поль ш чы, пры ха ва ны па тэн цы ял мен шых 
га ра доў, ро ля га ра доў-паб ра ці маў, уп лыў 
тран с г ра ніч на га су пра цоў ні цтва на раз віц-
цё Ус ход няй Поль ш чы, пра цаў нік з Ус хо ду, 
жан чы ны ў мак ра рэ гі я наль най гас па дар цы, 
ту рызм, спорт, ася род дзе, тэх на ло гіі...

Аляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Пе рад 
эка на міч ным 
кан г рэ сам

У
 1208 го дзе бель гій ская ма наш ка Юлья на ме ла 
ві дзеж, у хо дзе якой па ка заў ся ёй Ісус і рэ ка мен-
да ваў ха дай ні чаць за ўста наў лен не свя та ў го нар 
Це ла Хры сто ва. Ёй сніў ся Ме сяц з цём най пля май, 
якую яна лі чы ла зна кам не да стат ку та ко га свя та. 

У вы ні ку яе за ха даў свя та бы ло ўста ноў ле на ў ды я цэ зіі Льеж 
у 1246 го дзе, а ў 1264 го дзе па па Ур бан IV ад мыс ло вай бу-
лай уста на віў гэ тае свя та для ўся го Кас цё ла. Па коль кі бу ла 
не бы ла апуб лі ка ва на да пап скай смер ці, паў сюд нае гэ тае 
свя та ўста на ві ла паз ней шая бу ла ўжо ў 1317 го дзе. Ура чы-
стасць Najświętsze go Ciała i Krwi Chrystusa — Boże Ciało, бы-
ла выз на ча на на шас ці дзя ся ты дзень пас ля Вя лі кад ня...

Ві дзеж ныя вы то кі свя та Бо жа га Це ла апі са ны ў лі та ра ту-
ры, за тое не вя до ма мне, ці дзе апі са ны вы то кі свят ка ван ня 
ў той жа час пра ва слаў на га свя та вё скі Ба цю ты, што ў пят-
нац ца ці кі ла мет рах на за хад ад Бе ла сто ка; маг чы ма, што 
не ка му з вя скоў цаў так са ма ней кі ві дзеж з цём най пля май 
пры сніў ся. І тут, у Ба цю тах, пры ня та гэ ты воль ны ад пра цы 
шас ці дзя ся ты пас ля ка та ліц ка га Вя лі кад ня дзень так са ма ад-
зна чыць, але ўжо з ін шай ас но вай і ў ін шай аб рад нас ці.

Па даў ся я ў Ба цю ты бай кам, це раз Не вад ні цу-Кас цель-
ную. Пад та маш ні кас цёл на ўра чы стую пра цэ сію па чы на лі 
збі рац ца са мыя пер шыя вер ні кі. А вось ка ля чы гу нач на га 
пе ра ез да ў Тры пу цях да вя ло ся мне быць свед кам да во лі не-
бяс печ най сі ту а цыі. Ме на ві та пе рад тым пе ра ез дам свя ці лі ся 
чыр во ныя свят ла фо ры, ад нак шлаг баўм не быў апуш ча ны. 
Дзве лег ка вуш кі спы ні лі ся пе рад свят ла фо ра мі, а вось трэ-
цяя зу ха ва та пад’ е ха ла да пу цей. Шчас лі вень ка ско ры по езд 
з на прам ку Вар ша вы ехаў аку рат няс пеш на, па даў гу док 
і спя ша ю чая лег ка вуш ка спы ні ла ся. А ка лі б той цяг нік Ін тэр-
сі ці рваў у поў ную моц...

На вя ско вае свя та ў Ба цю тах саб ра ла ся ка ля шас ці дзе ся-
ці ча ла век. І бы лі гэ та ад нос на ма ла дыя лю дзі. Част ка пры-
е ха ла на ма шы нах, але боль шасць прый ш ла пяш ком. У гер-
каў скі час, у 1970-я га ды, жы ха ры Ба цю таў ма са ва рва ну лі 
ў Бе ла сток, але іх наш чад кі па чы на юць вяр тац ца ў ся лі бы 
прод каў, аб наў ляць іх і аб жы ваць. Яш чэ ў 1945 го дзе ў Ба цю-
тах пра жы ва ла 375 пра ва слаў ных, але неў за ба ве 66 сем’ яў 
з гэ тай вё скі вы еха ла ў СССР. Вы е ха лі не ўсе, на су пе рак 
Ста лі на ва му жа дан ню і на су пе рак жар с най пад трым кі та го 
жа дан ня „вык ля ты мі жаў не ра мі”...

Свя та ла дзіц ца ка ля му ра ва най кап ліч кі, што на зад вор ках 
вё скі. Поль ская Ві кі пе дыя па дае: „W Ba ciu tach znaj du je się 
kap licz ka z koń ca XVIII w. pod wez wa niem św. Bar ba ry — po cząt-
ko wo grec ko ka to lic ka, obec nie pra wos ław na (na le żą ca do pa ra fi i 
w To pil cu)”. А ра сій скі ін тэр нэт ны рэ сурс пра тое ж са мае: 
„При де рев не Ба тю ты име ет ся ка мен ная ча сов ня в ка мен ной 
ог ра де, со о ру жен ная мест ны ми по се ля на ми в 1863 го ду, 
в па мять ос во бож де ния их от кре пост ной за ви си мо сти по ме-
щи ку, а так же и в па мять о быв шей до 1600 го дов в Ба тю тах 
цер к ви”. Да ты з абедз вюх кры ніц знач на ра зы хо дзяц ца — ка-
то рая ж з іх та ды сап раў д ная?

На мой ама тар скі ро зум больш ве ра год най па да ец ца 
апош няя вер сія. Бо ж уні яц кія хра мы ў уні яц кі час уз во дзі лі ся 
ў нас га лоў ным чы нам з драў ні ны. Му ра ва ныя хра мы ста лі 
тут бу да ваць неў за ба ве пас ля та го, ка лі ва кол ста лі бу да ваць 
му ра ва ныя крэ пас ці. І так мне па да ец ца, што ў кан цы XVIII 
ста год дзя, або і яш чэ ра ней, маг лі ў Ба цю тах па ста віць кап лі-
цу драў ля ную, а ў цар скі час за мя ніць яе му ра ва най, так, як 
неў за ба ве, пас ля Сту дзень ска га паў стан ня, ста ла ся з мно гі-
мі ту тэй шы мі цэр к ва мі.

У за кан чэн не на ба жэн ства ад быў ся сім ва ліч ны абы ход 
па лёў, які прай шоў шэс цем ва кол кап лі цы. Шэс це спы ня ла ся 
за кож ным бо кам ага ро джы, а свя тар, на ста я цель мяс цо ва га 

Та пі лец ка га пры хо да а. Ярас лаў Юз вік, свян ціў усе сто ра ны 
све ту. На ста я цель па ін фар ма ваў, што неў за ба ве кап лі ца бу-
дзе грун тоў на аб ноў ле на і на ёй бу дзе ўста ноў ле ны ко ліш ні 
крыж.

По бач кап лі цы ста іць па мят ны крыж са згад кай пра па жар 
вё скі ў 1912 го дзе; крыж па стаў ле ны сям’ ёй Ут рут каў. Бы ла 
гэ та ба га тая сям’я, ме ла свой млын, які ста яў на суп раць кап-
ліч кі. Да рэ чы, два чле ны гэ тай сям’і бы лі вы ве зе ны ў 1940 
го дзе ў са вец кія шах ты як „со ци аль но опас ный эле мент”. 
Сям’я Пя хоў скіх так са ма ўнес ла свой пай у лік ах вяр ста-
лін скіх рэ прэ сій. А вось Ва лян ці на Ва чын ская, ура джэн ка 
Ба цют, бы ла ў 1972 го дзе ўзна га ро джа на зван нем Ге роя са-
цы я лі стыч най пра цы за кал гас ную руп лі васць. Пра ма ста ка 
Мі ка лая Нес ця рэў ска га пі саў ня даў на на на шых ста рон ках 
Сяр гей Чыг рын...

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

Свя та ў Ба цю тах

 Кас цёл у Не вад ні цы

 Пе рад на ба жэн ствам у Ба цю тах
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Кастуся Харашэвічаwww.cul tu re par t ner s hip.eu 90 га доў з дня нараджэння
М а с т а к  з  б е л а р у с к а й  Л і т в ы

Куль тур ная раз ма і тасць у ме жах ад ной 
дзяр жа вы лі чыц ца бяс п лат ным, але вель-
мі да ра гім на быт кам гра мад ства. І гэ та 
са праў ды так, але каб гэ тая раз ма і тасць 
за хоў ва ла ся, вар та пад трым лі ваць куль ту-
ру кож най эт ніч най гру пы. Пас ля Дру гой 
су свет най вай ны гэ та вель мі доб ра зра зу-
ме лі праг рэ сіў ныя ко лы еў ра пей скай су-
поль нас ці, якія аб ра лі сва ёй мэ тай ства-
рэн не муль ты куль тур на га гра мад ства.

Праў да, за не каль кі апош ніх га доў 
у су вя зі з нап лы вам уце ка чоў у Еў ро пу 
не ка то рыя ша ві ні стыч ныя га ло вы ў Ра сіі 
і не ка то рых кра і нах па ча лі ўшчу ваць еў-
ра пей цаў. Маў ляў, муль ты куль ту ра лізм 
у та кіх ва рун ках вя дзе да зніш чэн ня ты-
туль ных на цый і іх куль тур. На сам рэч, 
гэ та ніш то ін шае, як пра я ва па раст каў 
на цыз му, які і грун ту ец ца на ад мо ве лю-
дзям у ме жах ад ной кра і ны на ле жаць да 
роз ных куль тур. На шчас це, Еў ра са юз 
з боль ша га не пад даў ся на гэ тыя „ра зум-
ныя” до ва ды, і па-ра ней ша му не толь кі 
пры мае лю дзей, якіх прас ле ду юць на ра-
дзі ме, але і рас паў сюдж вае та ле ран т нае 
стаў лен не праз пад трым ку раз на стай ных 
куль тур ніц кіх пра ек таў. Ад ной з та кіх праг-
рам пад трым кі з’яў ля ец ца „Куль ту ра і крэ-
а тыў насць”, пра якую на шмат лі кіх мо вах 
рас па вя дае яе сайт у ін тэр нэ це.

Ка лі ці каў ны ка ры сталь нік на бя рэ на 
сва ім кам п’ ю та ры ад рас www.cul tu re par t-
ner s hip.eu і клік не на гу зік, што паз на чае 
бе ла ру скую мо ву, то пе рад яго ва чы ма 
ад к ры ец ца вы яў лен не, якое не чым на-
гад вае га зет ную ста рон ку з абв ест ка мі. 
Да во лі сціп лы над піс „Куль ту ра і крэ а тыў-
насць” і ма лень кія, ледзь ве бач ныя сло вы 
„Пра гра ма ЕС і Ус ход ня га пар т нёр ства” 
ў ле вым вер х нім вуг ле не пры цяг ва юць 
ува гі, бо ні як не кі да юц ца ў во чы. Не зу сім 
зра зу ме лым па да ец ца і абаз на чэн не „Ка-
рыс ныя ма тэ ры я лы” — ка му ка рыс ныя 
і дзе ля ча го? Та му, каб да клад на да ве дац-

ца аб чым га во рыц ца на сай це, вар та ад 
па чат ку не блу каць па пер шай ста рон цы, 
а клік нуць на вый с це ад ной з руб рык — 
„Аб пра гра ме” ўвер се цэ ла га вы яў лен ня. 
„Пра гра ма ЕС і Ус ход ня га пар т нёр ства 
«Куль ту ра і крэ а тыў насць» прыз ва на за-
бяс пе чыць пад трым ку куль тур ных і крэ-
а тыў ных ін дуст рый, а так са ма спры яць 
па ве лі чэн ню іх ук ла ду ва ўстой лі вае гу-
ма ні тар нае і са цы яль на-эка на міч нае раз-
віц цё ў Азер бай джа не, Ар ме ніі, Бе ла ру сі, 
Гру зіі, Мал до ве і Ук ра і не”, — рас па вя да-
ец ца там.

Кі раў ні кі пра гра мы ўказ ва юць, што яна 
пра дуг ледж вае на ступ ныя ві ды пад трым-
кі куль тур ніц кіх іні цы я тыў — пра вя дзен не 
дас ле да ван няў і раз віц цё фак та ла гіч на аб-
г рун та ва най па лі ты кі, пад трым ка рэ форм 
у сфе ры куль тур най па лі ты кі, на рош ч ван-
не па тэн цы я лу куль тур на га і крэ а тыў на га 
сек та раў, спры ян не суп ра цоў ні цтву па-
між гра мад скі мі і пры ват ны мі ар га ні за цы я-
мі, ура да мі і гра ма дзян скім гра мад ствам, 
па да ван не ін фар ма цыі і маг чы мас цей для 
між на род на га су пра цоў ні цтва, ін фар ма-
ван не аб ро лі і важ нас ці куль ту ры і аб мен 
ве да мі і пе ра да вой прак ты кай.

У руб ры цы „Куль ту ра мае сэнс” ка ры-
сталь ні кі ін тэр нэ ту зак лі ка юц ца стаць „ам-
ба са да ра мі куль ту ры” і рас паў сюдж ваць 
ін фар ма цыю пра тое, ча му „куль ту ра мае 
зна чэн не”. Гэ та зна чыць — рас па вя даць, 
што куль ту ра і ма ста цтва, у пры ват нас ці, 
ро бяць істот ны ўклад у даб ра быт як асоб-
ных лю дзей, так і гра мад ства ў цэ лым, 
спры я юць згур та ван ню су поль нас цей, 
па ляп ша юць зда роўе і з’яў ля юц ца склад-
ні кам шчас ця.

Пас ля пра чы тан ня гэ та га ста но вяц ца 
зра зу ме лы мі „Ка рыс ныя ма тэ ры я лы”, 
пра якія згад ва ла ся вы шэй. Гэ та ар ты ку-
лы, якія да юць уяў лен не, у пры ват нас ці, 
пра куль тур ніц кія асаб лі вас ці Бе ла ру сі.

Аляк сандр ЯКІ МЮК

А
рэш ка ва на зло ме пя ці-
дзя ся тых-шас ці дзя ся тых 
га доў мі ну ла га ста год дзя 
лі чы ла ся гмін ным цэн т рам. 
Бы ла тут Гра мад ская ра да 

на ра до ва, пош та, ся мі год ка, Гра мад ская 
пуб ліч ная біб лі я тэ ка, дзве ГСаў скія кра-
мы ў му ра ва ным бу дын ку (з пра дук то вай 
і пра мыс ло вай сек цы я мі) ды вя ско вая 
свят лі ца на 120 мес цаў з прыз на чэн нем 
ар га ні за ваць кі на се ан сы для пуб лі кі. Так 
вя лі кіх куль тур ных цэн т раў на тэ ры то рыі, 
якую аб с лу гоў ва ла на ша кі на пе ра соў ка, 
больш не бы ло. І гле да чоў на кі на се ан сы 
шмат тут пры хо дзі ла. У свят лі цы змяш ча-
ла ся пуб ліч ная біб лі я тэ ка. Біб лі я тэ кар кай 
у ёй пра ца ва ла Ма ры ся Чу рак. Пош ту 
ўзна чаль ваў Пят ро Піт ке віч. Яго на сяст-
ры ца, Ве ра, пра ца ва ла ў пра мыс ло вай 
сек цыі вя ско вай кра мы, а ў пра дук то вай 
сек цыі пра ца ва ла Лю ба Ша ка ла. Яе муж 
Гры ша меў ста ляр скую май стэр ню і вы-
кон ваў пас лу гі для жы ха роў на ва коль-
ных вё сак. Ра біў ён шы кар ную мэб лю. 
З Пят ром Піт ке ві чам на пош це пра ца ваў 
пісь ма но сец Юзік Міш чук, ак тыў ны дзе яч 
і ва жак гур т ка Са ю за вя ско вай мо ла дзі.

Па чат ко вая шко ла змяш ча ла ся ў драў-
ля ным бу дын ку. У кан цы пя ці дзя ся тых 

га доў у рам ках ло зун га «Ты ся чу школ на 
ты ся ча год дзе» па ча ла ся бу до ва но вай 
му ра ва най шко лы. З та го, што мне вя-
до ма, пер шыя цаг лін кі пад яе па бу до ву 
пак лаў на стаў нік Ян ка Сы чэў скі. У вы ні ку 
вы рас пры го жы бу ды нак, які па сён няш-
ні дзень кра су ец ца ў Арэш ка ве. Знай ш лі 
тут пра цу су жон ства Ма лі шы. Спа дар 
Мікалай Ма ліш з’яў ляў ся шмат га до вым 
кі раў ні ком шко лы, а яго ная жон ка ву чы-
ла дзе так І-ІV кла саў. Су жон ства Ма лі шы 
ква та ра ва лі ў шко ле. Ап ра ча іх пра ца-
ва ла Лю ба Ша ха ле віч, Та ма ра Яў да сюк 
з Даб ры ва ды, Яд ві га Да ні лец кая. Пас ля 
пе ра мяш чэн ня шко лы ў но вы бу ды нак 
у ста рым зак ва та ра вал ся Гра мад ская ра-
да на ра до ва. З пра цаў ні коў ГРН за па мя-
та лі ся мне стар шы ня На за рук, сак ра тар 
Ян ка Авяр чук, пра цаў нік ад мі ніст ра цыі 
Гры ша Пар фя нюк. З гэ ты мі я меў на го ду 
ра ней па зна ёміц ца, ка лі пра ца ваў у Га-
рад ской ра дзе ў Гай наў цы ў 1960-1962 
га дах.

Арэш каў скія на стаў ні кі ак тыў на ўклю чы-
лі ся ў вір куль тур на-ас вет на га жыц ця 
вё скі. Лю ба Ша ха ле віч, на пры клад, 
слу жы ла да па мо гай у ар га ні за ван ні са-
ма дзей на га ру ху. Са ма дзей ні кі пад рых та-

ва лі бе ла ру скую п’е су «Пры ма кі», за тым 
«Паў лін ку» і «Мі кі таў ла паць». Па спя хо ва 
прэ зен та ва лі ся пе рад ад на вя скоў ца мі, 
вы яз джа лі ў су сед нюю Даб ры ва ду і Плян-
ту. Кі на се ан сы мы ла дзі лі ў свят лі цы. Тут 
жа і дэ ман ст ра ва лі ра ніш ні кі для школь ні-
каў. Гэ тыя амаль заў ж ды ар га ні за ва лі ся 
пры кан цы ўро каў, каб не ра біць за ка ло-
ту ў за нят ках. Хлоп цы ста рэй шых кла саў 
па ма га лі нам у пад рых тоў цы гля дзель най 
за лы. За веш ва лі пле да мі вок ны, пе ра но-
сі лі з ма шы ны ў свят лі цу кі на тэх ніч ную 
апа ра ту ру і г.п. Мы та кім га ран та ва лі 
бяс п лат ны ўступ на фільм. У Арэш ка ве, 
як зрэш ты і ў ін шых сё лах, школь ная 
мо ладзь на ма га ла ся ці ха чом праб рац ца 
на вя чэр нія не даз во ле ныя дзет кам се-
ан сы для да рос лых. Най час цей ра ней, 
у час за веш ван ня пле да мі акон, па кі да лі 
іх не зам к нё ны мі, каб пас ля шмы га нуць 
у за лу. Але наш ша фёр ве даў гэ тую 
звыч ку і ў час пе ра пын ку для зак ла дан ня 
чар го вай кі на стуж кі, зна хо дзіў хіт ру ноў 
і пры пуб лі цы вы во дзіў іх з за лы. Жы ха-
ры Арэш ка ва за ха ва лі ся ў ма ёй па мя ці 
як ад на друж ная сям’я, ад да дзе ная гра-
мад скай спра ве. Але аб гэ тым ужо ў чар-
го вым до пі се.

(пра цяг бу дзе)
Ула дзі мір СІ А РУК

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (10)

 Дзеці з Арэшкава (фота з архіва «Нівы»)

Бе ла ру скі ма стак Ка стусь Ха ра шэ віч 
на ра дзіў ся 6 лі пе ня 1927 г. у вёс цы Літ ва 
Ма ла дзе чан ска га ра ё на. Мяс цо васць гэ тая 
зу сім паб лі зу вё скі Яхі моў ш чы на, дзе жыў 
Ян ка Ку па ла. Ву чыў ся Ха ра шэ віч у час Дру-
гой су свет най вай ны ў Ма ла дзе чан скай ган-
д лё вай шко ле. Ад ным з яго на стаў ні кам быў 
Ба рыс Кіт. Ка стусь Ха ра шэ віч браў удзел 
у дзей нас ці Са ю за бе ла ру скай мо ла дзі.

Па вод ле ўспа мі наў са мо га Ха ра шэ ві ча, 
да ма ста цтва ён прый шоў ужо сфар ма ва-
най асо бай. Пер шую сап раў д ную кар ці ну 
ён уба чыў у 20 га доў: яго гэ та ўзру шы ла. 
Та ды па чаў ка пі я ваць чу жыя па лот ны. У 27 
га доў па сту піў у ма стац кае ву чы ліш ча. А да 
гэ та га яго больш ці ка ві ла лі та ра ту ра, спра-
ба ваў ся бе ў па э зіі. У 1958 го дзе Ка стусь Ха-
ра шэ віч скон чыў Мін скае ма стац кае ву чы-
ліш ча. Яго дып лом ная пра ца — „Ся лян скі 
бунт у да рэ ва лю цый най вёс цы”. З 1969 г. 
— сяб ра Бе ла ру ска га са ю за ма ста коў. Паз-
ней ува хо дзіў у ма стац кую су пол ку бе ла-
ру скіх ма ста коў „Па го ня”. Ра зам з Яд ві гай 
Раз дзя лоў скай стаў зас на валь ні кам сту дыі 
вы яў лен ча га і дэ ка ра тыў на-прык лад но га 
ма ста цтва ў Ма ла дзеч не.

Твор часць ма ста ка-пей за жы ста Ка сту ся 
Ха ра шэ ві ча прад стаў ле на больш чым 500 
кар ці на мі, якія ад люст роў ва юць зна ка выя 
па дзеі ў гі сто рыі Па віл ля і ўсёй Бе ла ру сі. 
З па чат ку 2000-х га доў ма стак пра ца ваў 
над ства рэн нем га ле рэі пар т рэ таў дзе я чаў 
куль ту ры і гі сто рыі, сва іх зна ка мі тых зем ля-
коў. Ся род ство ра ных прац — пар т рэ ты Ян-
кі Ку па лы, Фран ціш ка Ба гу шэ ві ча, Вац ла ва 
Ла стоў ска га, Ба ры са Кі та, Паў ла Ва ло шы-
на, Сы мо на Рак-Мі хай лоў ска га, Бра ніс ла ва 
Та раш ке ві ча, Пят ра Мят лы і ін шых. Тво ры 
ма ста ка за хоў ва юц ца ў Бе ла ру скай біб лі я-
тэ цы імя Фран ціш ка Ска ры ны ў Лон да не, 
На цы я наль ным ма стац кім му зеі Бе ла ру сі, 
Му зеі су час на га вы яў лен ча га ма ста цтва, 

Мін скім аб лас ным кра яз наў чым му зеі Ма-
ла дзеч на, Скан ды наў скім цэн т ры ў Мін ску, 
а так са ма ў пры ват ных збо рах у Поль ш чы, 
Ня меч чы не, ЗША, Ка на дзе, Із ра і лі. Пер са-
наль ныя вы ста вы ма ста ка прай ш лі ў Са ю зе 
ма ста коў у Мін ску (1977 год), Па ня ве жы се 
(Літ ва, 1977), Рэс пуб лі кан скай ма стац кай 
га ле рэі (Мінск, 2003), яш чэ ад на ў бе ла ру-
скай ста лі цы пад наз вай „Кры ні цы моц на га 
нат х нен ня” (2010). У 2011 го дзе ў фі лі я ле 
Дзяр жаў на га лі та ра тур на га му зея імя Ян кі 
Ку па лы ў Яхі моў ш чы не ад к ры ла ся пер са-
наль ная га ле рэя тво раў Ка сту ся Ха ра шэ-
ві ча. Ап ра ча жы ва піс ных тво раў ма стак 
па кі нуў пас ля ся бе кні гу ўспа мі наў „Зве да-
нае і пе ра жы тае”, якая вый ш ла пры жыц ці 
ў 2004 го дзе. У 1999 го дзе быў уз на га ро джа-
ны ме да лём Бе ла ру ска га са ю за ма ста коў 
„За за слу гі ў вы яў лен чым ма ста цтве”, а так-
са ма двой чы — у 1999 і 2003 га дах ад мыс ло-
вай прэ мі яй Ма ла дзе чан ска га га рад ско га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та „Та лент” у на мі на цыі 
ма стак го да. Ся род кар цін ма ста ка ма ста-
цтваз наў цы вы лу ча юць на ступ ныя па лот ны: 
„Сця жын ка май го дзя цін ства”, „Від на Мя-
дзел”, „Мя стэч ка”, „Паў стан не на ра чан скіх 
ры ба коў”, „Вя лік дзень”, „Вы ступ Бра ніс ла-
ва Та раш ке ві ча пе рад ся ля на мі За ход няй 
Бе ла ру сі”, „Прад вес не”, „Ста рое Зас лаўе”,  
„Ста ры двор. Ма гі ла Цёт кі”, „Віль ня. За рэч-
ча”, „Ра скі да нае гняз до”, „Брас лаў скія азё-
ры”, „Да ро га ў Галь ша ны”, „Ма ла дзеч на. 
Плош ча Сва бо ды”, „Да ляг ля ды ма ёй Баць-
каў ш чы ны”, „Ру і ны На ваг рад ка”, „Ба рыс 
Кіт. Ака дэ мік аст ра наў ты кі”, „Ян ка Ку па ла 
ў Яхі моў ш чы не”, „Ка стусь Ка лі ноў скі. За на-
шу і ва шу сва бо ду. Па мя ці паў стан ня на Бе-
ла ру сі 1863 г.”.

Па мёр Ка стусь Ха ра шэ віч 12 лі пе ня 
2013 го да ў Ма ла дзеч не, па ха ва ны там на 
ста рых га рад скіх мо гіл ках.
Пад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. бур лі вае буль кан не га ра чай 
вад кас ці, 2. хі міч ны эле мент 
н-р 29, 3. хо дзіць па Мін ску з ду-
бін кай, 4. су свет, 5. аба вя зак, 
узя тая па зы ка, 6. спаль ны кас-
цюм з кур т кі і шта ноў, 7. мар ская 
мле ка кор мя чая жы вё лі на (Pho ca 
vi tu li na), 8. да жын ка вая „квет ка” 
з квет ка мі, 9. га рад скі па сё лак 
у Ваў ка вы скім па ве це, 10. да пыт-
лі вец, які вы соч вае асоб або па-
дзеі па іх сля дах.

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 25 ну ма ра
Бо на, гном, го ман, гон ка, доўг, 

ма ма, ма на, на га, Ры га, шоўк, яр-
мо.

Ра шэн не: Мно га ка ма роў на 
мно га ягад, мно га мо шак на мно-
га гры боў.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем 
Яну Міхалюку з Чыжоў і Лявону 
Фе даруку з Рыбал. 

(22.03. — 20.04.) Не страч вай ве ры ва ўда чу 
сва іх пла наў. Зной дзеш вы хад з кож най сі ту-
а цыі. До ма зной дзеш по ле для кам п ра мі су. 
Ву чы ся і пра буй но вых рэ чаў. Доб ры час на ін-
ве сты цыі. Лі шак энер гіі вы ка ры стай, каб не па-
ку та ваць ад бяс сон ні цы. 8-11.08 бу дзеш пры-
му ша ны зме рыц ца з мно гі мі аб ме жа ван ня мі.
(21.04. — 21.05.) Да сі ра ды з усім і яш чэ па-
мо жаш ін шым. Наст рою не пап су юць ма лыя 
пстрыч кі ад лё су. Уда лыя па ез д кі. Ка лі шу ка еш 
пра цу, пры мі се зон ную (пра па на ва ную 13-15 
лі пе ня), але яш чэ рас сы лай Сі Ві. Не па ні куй 9-
11.07., не ёсць кеп ска. Бы кі з трэ цяй дэ ка ды: 
па мя ня еш на гро шы свой та лент ці хо бі; Бы кі 
з дру гой дэ ка ды: ча ка юць вас вый г ры шы, спад-
чы на, вя лі кія кам пен са цыі.
(22.05. — 22.06.) Ко ла фар ту ны пач не кру-
ціц ца та бе ў ка рысць. На го ды кам па ней скія 
і лю боў ныя са мі бу дуць ця бе шу каць. Пры ем-
ныя па да рож жы, ад к рыц ці і ці ка выя пры го ды. 
Кан т рак ты з мно гі мі ну ля мі! Кож ны схо ча з та-
бою па зна ёміц ца! Зад ба еш аб свой вы гляд. 
13-15.07. не ска жы ліш ніх слоў, якіх бу дзеш 
пас ля шка да ваць.
(23.06. — 23.07.) Энер гія, ад ва га і сі ла ха рак-
та ру. Здзяй с няй свае ма ры, не ба та бе спры-
яе! Сі ла і ра шу часць да па мо гуць не га цы я ваць 
та бе най леп шыя да мо вы, асаб лі ва 8-12.07. 
Бу дзеш на пер шым пла не, чут ны і бач ны. Але 
дбай аб сваё зда роўе, а так са ма бяс пе ку, 
асаб лі ва над ва дой.
(24.07. — 23.08.) Шмат ра дас ці ад су стрэ чы 
з сяб ра мі. Не аб мі най ні я кай ім п рэ зы! Бу дзеш 
вык лі каць сім па тыю. Але зай мі ся больш сва ім 
зда роў ем, доб ра ад па чы вай. Не спя чы ся на 
сон цы! Ка лі не ўсе ра шэн ні бы лі ўда лыя, пат рак-
туй гэ та як на ву ку. 13-15.07. ат ры ма еш яш чэ 
адзін шанц, не змар нуй яго. З 13.07. (да 17.07.) 
мо гуць ця бе аб мі нуць і не даць та го, што та бе 
на ле жыц ца.
(24.08. — 23.09.) Хо піць энер гіі для рэ а лі за цыі 
рэ ва лю цый ных пла наў. Аж шка да ця пер ад па-
чы ваць, та му дзей ні чай. Ма еш у са бе моц для 
здзяй с нен ня най больш ам біт ных за дум. Горш 
з рэ а лі за цы яй ад па чын ка вых пла наў, аж да 
25.07. Не трап у вы пад ко выя аб дым кі, асаб лі-
ва 8-12.07., усё вы я віц ца! Ка рыс ны час пай с ці 
„на сваё” (аж да 20.07.), на апе ра цыі (хі рур гія, 
дан тыст). 8-11.07. мо гуць тур ба ваць ця бе сум-
нен ні на конт не ка то рых тва іх дзе ян няў, а 13-
15.07. піль нуй ся, каб не вы ра шыць нят рап на.
(24.09. — 23.10.) Бу дзеш змя няць свет ва кол 
ся бе на леп шы; пач ні ад сва ёй ха ты. Пры ру чыш 
сва іх пра ціў ні каў. Пе ра ка на еш усіх сва ёй ін тэ лі-
ген т нас цю, дос ці пам. Са турн пад т ры мае ця бе 
ў кож ным ме ра пры ем стве. Сха дзі на тан цы, 
пла вай. 13-15.07. гуч ныя ім п рэ зы, важ ныя ўра-
чы стас ці. Але 8-12.07. мо жаш апы нуц ца ў аг ні 
кры ты кі. Скап не та бе як з не ба кры ху гро шай.
(24.10. — 22.11.) Вер нец ца твая раў на ва га, па я-
вяц ца но выя на го ды і за ду мы. Доб ра аб мяр куй, 
ча го хо чаш. Не ла мі ўжо ад чы не ных дзвя рэй 
(8-12.07.). Зор кі за ах воч ва юць ця бе да ры зы кі, 
але не му сіць яна ап ла ціц ца. Маг чы мыя лю боў-
ныя рас ча ра ван ні, ня яс ная ту га. Пад трым ка на 
пра цы, уда лае па да рож жа. А твая бліз кая асо ба 
мо жа ўжо по бач? Піль нуй ся, каб не стаць ах вя-
рай злос на га жар ту з 14.07. (да 20.07.).
(23.11. — 22.12.) Зной дзеш час і для пра цы, 
і для бліз кіх зна ё мых, і для пры ем нас цей. Лю-
боў не раз ця бе зас пее. Мо жаш быць кры ху 
раз д раж не ны, але не стра ціш доб ра га наст-
рою. Бу дзеш мі стэ рам ці міс у роз ных мес цах. 
На пра цы бу дзеш не да сяж ны, а ў ад па чын ку 
зда бу дзеш мно ства ама та раў (так са ма на бло-
гу з па да рож жаў), пры тым яш чэ і за ро біш.
(23.12. — 20.01.) 8.07. ма еш шанц па зна ёміц-
ца з асо бай якая ця бе ача руе; паз бя гай раз моў 
з шэ фам. 8-12.07. не пе ра ца ні сва іх маг чы мас-
цей. Усту піць у ця бе бой кі дух і не ад пач неш, 
па куль не рас п ра віш ся ва сва і мі пра ціў ні ка мі, 
але адап х неш зыч лі вых та бе. Най лепш бы ло б 
та бе ця пер на бяз люд най выс пе. „Пра бач” па-
ла го дзіць сі ту а цыю. На пра цы бу дзеш у цэн т ры 
па дзей, ра бо ты вы шэй ву шэй, але па сып лец ца 
ней кі пра ект з 14.07. (да 20.07.).
(21.01. — 19.02.) Па ра ад па чыць. Ка хан не зной-
дзе ця бе ўсю ды. 9.07. хтось ці нес па дзя ва ны 
прыз на ец ца та бе ў лю бо ві. Не пе ра там ляй ся, 
за ха вай спа кой. За ро біш да стат ко ва гро шай. 
13-15.07. праз няў важ насць і бе стур бот насць 
мо жаш тра піць у тур бо ты. Але хтось ці пад кі не 
та бе ці ка вую пра па но ву пра цы, за рэ ка мен дуе 
ця бе; мож на бу дзе ат ры маць доб рыя срод кі на 
важ ны пра ект. З 14.07. (да 20.07.) прый дзец ца 
та бе зма гац ца за сва бо ду і не за леж насць.
(20.02. — 21.03.) Пар веш з тым, што та бе шко-
дзіць. Ка лі па ка жаш іні цы я ты ву, пос пех бу дзе 
га ран та ва ны. Трэ ба бу дзе ста нуць пе рад неп-
ры ем ны мі сі ту а цы я мі. Раз ліч вай на сваю ін ту і-
цыю і го лас ро зу му. На пра цы вы ка жаш ся, але 
13-15.07. бу дзе ўсё пса вац ца, пра па но вы пра-
цы не бу дуць доб рыя і ці ка выя. Не ра скід вай ся 
гра шы ма. Будзь ас ця рож ны на ва дзе.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

У
 апош нюю чэр вень скую ня дзе лю 
гэ та га го да ў Но вым Ма се ве На-
раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па-
ве та пры го жыя бе ла ру скія і ру скія 

пес ні лу на лі па-над вё скай. 25 чэр ве ня 
ста яў пры го жы со неч ны дзень. Над вор’е 
бы ло ла ска вае. Пас ля поў д ня па чаў ся бе-
ла ру скі на род ны фэст пад ло зун гам „І тут 
жы вуць лю дзі”. Пры е ха ла сем ма стац кіх 
ка лек ты ваў з Бе ла сточ чы ны і з Мін ска 
(Рэс пуб лі ка Бе ла русь). Усе яны доб ра 
за рэ ка мен да ва лі ся бе на пры ве зе най 
вя лі кай гмін най сцэ не, усе па да ба лі ся пуб-
лі цы. А лю дзей саб ра ла ся мно га. Вар та 
ад зна чыць, што ў гэ ты дзень пе рад кан-

цэр там зда лі тут у ка ры стан не но ва па бу-
да ва ную пры го жую драў ля ную свят лі цу. 
Кан цэрт вёў Ян Кар чэў скі, на стаў нік бе ла-
ру скай мо вы ў лі цэі ў Гай наў цы.

Пры ем на бы ло па ся дзець на да во лі 
тры ва лых моц ных шы ро кіх драў ля ных 
ла вач ках, пры ве зе ных ра зам са сцэ най 
(мес цаў ха пі ла ўсім) і на це шыц ца ў сва-
бод ны час мі ла гуч ны мі пес ня мі. У ба га-
тым рэ пер ту а ры най больш бы ло эст рад-
ных пе сень. У Но вым Ма се ве па на ва ла 
доб рая ат мас фе ра.

На сцэ не на пры ро дзе ка ля свят лі цы 
пер шым вы сту піў „Бе лы птах” з Мін ска 
(Рэс пуб лі ка Бе ла русь). Спя ваў ён зна-

ё мыя нам бе ла ру скія пес ні, між ін шым, 
„Ой ля це лі гу сі з бро ду”, „Ехаў Ясь на 
ка ні”, „На ву лі цы гры ма та”, „У са дзе гу-
ля ла”, „На два ры ка ма ры” і „Род ны край 
Бе ла русь”. Прый ш ло ся яму „бі са ваць” 
і за меж ныя гос ці з за да валь нен нем пра-
спя ва лі за раз па пу ляр ную раз ві таль ную 
пес ню „Чар ка на па са шок”.

За мін ча на мі вы сту пі лі „На раў чан кі” 
з На раў кі і „Цаг лін кі” са Ста ро га Ляў ко-
ва, на за ме ну ім прый шлі „Meт ро” і „Da-
wid Szym czuk Band” з Гай наў кі, „Ка лін ка” 
з Бе ла сто ка ды „Арт-Про нар” з Нар вы. 
Пры іх пес нях і му зы цы ма ла дыя па ры 
тан ца ва лі пе рад сцэ най. Усе ўдзель ні кі 
куль тур на-за баў ляль най ім п рэ зы з вя лі-
кай ах во тай слу ха лі род ных пе сень.

Ся род пуб лі кі бы лі Мі ка лай Па вільч, 
войт На раў чан скай гмі ны і Та маш Ці ха-
нюк, ды рэк тар Гай наў ска га бел му зея, 
якія ра ней ад к ры лі бе ла ру скі фэст. Войт 
быў ра ды, што Бе ла ру скі му зей у су пра-
цоў ні цтве з гмін ны мі ўла да мі ўжо вось мы 
год су поль ны мі на ма ган ня мі ла дзяць фэ-
сты ў вё сках, у якіх ужо даў но не ар га ні-
за ва лі ся му зыч ныя ме ра пры ем ствы.

На фэст у Но вае Ма се ва я ез дзіў 
з рад ным Ана то лем Ра ман чу ком. Ён быў 
ад па чат ку да кан ца му зыч на га ме ра пры-
ем ства (ад 16 да 21 га дзі ны) і быў у за-
хап лен ні. Ра да ва лі яго ме ла дыч ныя звон-
кія бе ла ру скія і ру скія пес ні (най больш 
ру ска моў ных спя ваў нар ваў скі гурт „Арт-
Про нар) ды доб рая ар га ні за цыя фэ сту. 
У гэ тым бы ла не ма лая за слу га мяс цо ва-
га гмін на га рад на га Паў ла Ка лі ноў ска га 
(ён так са ма стар шы ня ад ной з трох 
ста лых ка мі сій Гмін най ра ды, а ме на ві та 
ка мі сіі па са цы яль ных і гра мад скіх спра-
вах, якая зай ма ец ца спра ва мі куль ту ры, 
ас ве ты і спор ту). Ка лі б не рад ны, сё ле та 
не зда лі б у ка ры стан не но вай свят лі цы 
як раз у дзень св. Ануф рыя.

Вар та да даць, што на вед валь ні кі маг-
лі ку піць у му зей най кра ме за свят лі цай 
бе ла ру скую лі та ра ту ру, су ве ні ры і ру ка-
дзел ле на род ных май ст роў з Бе ла сточ-
чы ны і Бе ла ру сі. Су ве ні ры пра да ва лі пра-
цаў ні кі Гай наў ска га бел му зея.

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

7 
лі пе ня гэ та га го да ў ам фі тэ ат ры ў На раў цы Гай наў ска га па ве та ад бу дзец ца 
Ноч Ку па лы. У пра гра ме — ка ра год фаль к лор ных ка лек ты ваў ад Гмін на га 
ася род ка куль ту ры да ам фі тэ ат ра над ра кой, кан цэрт ка лек ты ваў „Сві та нак” 
і „Ка лін ка” з Бе ла сто ка, „Цаг лін кі” са Ста ро га Ляў ко ва, „Сэ вен” з Бель ска-

Пад ляш ска га, „Рос ні ца” з Грод на і „Бе ла ру сы” з Мін ска (Рэс пуб лі ка Бе ла русь), Тэ-
атр аг ню, пу скан не вян коў на рэч цы На раў цы (роў на апоў на чы) і фе ер вер кі. Пас ля 
поў на чы — тан ца валь ная за ба ва з ва каль на-му зыч ным ка лек ты вам „Ак сель”.

Па ча так ме ра пры ем ства а га дзі не 20 у ам фі тэ ат ры. (яц)

12 
лі пе ня гэ та га го да ў Ста ра ляў коў скай па ра фіі ад зна ча ец ца пры хад-
ское свя та Пят ра і Паў ла. Сё ле та пас ля поў д ня ў гэ ты дзень у Ста рым 
Ляў ко ве На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та ад бу дзец ца на род ны 
фэст з удзе лам бе ла ру скіх ма стац кіх ка лек ты ваў. У пра гра ме кан цэрт 

„Зор кі” і „Ol d s ty le” з Бе ла сто ка, „Цаг лі нак” са Ста ро га Ляў ко ва і „Ret ro Be ats” з Гай-
наў кі. Ве ча рам да тан цаў граць і спя ваць бу дзе ка лек тыў „Ак сель”.

Па ча так за баў ляль на га ме ра пры ем ства а га дзі не 17-й. (яц)

Фэст св. Ануф рыя

Ку паль ская ноч у На раў цы

Фэст у Ста рым Ляў ко ве

 „На раў чан кі” з На раў кі „Цаг лін кі” са Ста ро га Ляў ко ва
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Пра ле ту цен на га хлоп ца з Бель ска на-
пі саў кніж ку Ігар Мель ні каў, якая ня даў на 
вый ш ла ў се рыі „100 вы дат ных дзе я чаў 
бе ла ру скай куль ту ры” (ка ар ды на тар пра-
ек та Ана толь Та рас) у мін скім вы да ве цтве 
„Хар вест”. Кніж ка так і на зы ва ец ца „Іо сіф 
Лан г бард”.

Аў тар кні гі жыц цё і дзей насць Іо сі фа 
Лан г бар да па дзя ляе на ча ты ры пе ры я ды. 
Пад час пер ша га (да са вец ка га ча су) ад бы-
ва ла ся ста наў лен не ар хі тэк тур на га све та-
пог ля ду гэ та га ча ла ве ка. Пас ля 1917 го да 
па чаў ся дру гі пе ры яд у жыц ці ар хі тэк та ра, 
ка лі ён спра ба ваў вып ра ца ваць но вы тып 
бу дын каў для „сва бод ных са вец кіх пра цоў-
ных”. У 1930 го дзе па чаў ся ба дай са мы 
га лоў ны і ці ка вы пе ры яд твор ча га жыц ця 
дой лі да, звя за ны з бу даў ні чы мі пра ек та мі 
ў БССР. На пра ця гу чац вёр та га пе ры я ду 
ар хі тэк тар удзель ні чаў у ад бу до ве раз бу-
ра ных пад час Дру гой су свет най вай ны га-
ра доў Бе ла ру сі, перш за ўсё Мін ска.

Твор чую спад чы ну Іо сі фа Лан г бар да па-
ча лі дас ле да ваць амаль ад ра зу пас ля яго 
зы хо ду з жыц ця. Уда ва ар хі тэк та ра, як пі-
ша Ігар Мель ні каў, пе ра да ла част ку ар хі ва 
му жа яго вуч ню — ма ста ку С. Гель бер ту. 
Паз ней не ка то рыя да ку мен ты тра пі лі ў рас-
па ра джэн не Бе ла ру ска га по лі тэх ніч на га 
ін сты ту та ў Мін ску. У 1976 го дзе бы ла 
вы да дзе на ма наг ра фія пра фе са ра Ана то-
ля Во і на ва, дзе ра біў ся грун тоў ны ана ліз 
жыц ця і твор час ці Іо сі фа Лан г бар да. Бы лі 
на ват зня ты не каль кі тэ ле пе ра дач і філь-
маў пра яго.

У пер шай част цы сва ёй кні гі аў тар зна-
ё міць чы та чоў з бі яг ра фіч ны мі звест ка мі 
ар хі тэк та ра з Бель ска, які на ра дзіў ся 5 
(18) сту дзе ня 1882 го да. Іх дом зна хо дзіў ся 
не да лё ка ад рэч кі Бе лай, дзе хлоп чык лю-
біў са сва і мі ра вес ні ка мі ку пац ца і ла віць 
ры бу. Баць ка вель мі ха цеў, каб сын ат ры-
маў аду ка цыю і па чаў зай мац ца ка мер цы-
яй. Але Іо сіф з ма лен ства лю біў ма ля ваць. 
І ма ля ваў усё, што ба чыў. Ма ля ваў усім 
тым, што трап ля ла пад ру ку, і на чым толь-
кі мож на бы ло ма ля ваць. Ён быў здоль ны 
не толь кі да ма ля ван ня, але і да ву чо бы. 
Пас ля за кан чэн ня мяс цо вай гім на зіі, 19-
га до вы юнак па кі дае род ны го рад і едзе 
ву чыц ца ў Адэ скае ма стац кае ву чы ліш ча. 

У 1907 го дзе ён выт рым лі вае 
кон кур с ныя эк за ме ны і па сту пае 
на ар хі тэк тур нае ад дзя лен не Пе-
цяр бур г скай ака дэ міі ма ста цтваў, 
пас ля якой яму прыс вой ва ец ца 
зван не ар хі тэк та ра-ма ста ка.

Са мы мі твор чы мі і плён ны мі 
для Іо сі фа Лан г бар да бы лі 30-я 
га ды ХХ ста год дзя. Па да ру чэн-
ню Саў нар ка ма БССР ён кі руе 
пра ек та ван нем і бу даў ні цтвам 
пер шай Усе бе ла ру скай сель ска-
гас па дар чай і пра мыс ло вай вы-
ста вы ў Мін ску. Тэ ры то рыя бы ла 
да во лі вя лі кая — аж но 75 гек та-
раў. У ка рот кі тэр мін на ўскра і не 
ста лі цы бы ло ўзве дзе на больш 
за 40 па ві льё наў. Амаль усе яны 
бы лі вы ка на ныя з дрэ ва і, вя до-
ма, да сён няш ніх дзён не збе раг-
лі ся. Вы ста ва та ды пра хо дзі ла 
з 10 жніў ня да 1 лі ста па да 1930 
го да.

Пос пех ар хі тэк та ра з Бель-
ска не за стаў ся не заў ва жа ным. 
Ён пры мае са мы ак тыў ны ўдзел 
у рас п ра цоў цы пра ек та за бу-
до вы цэн т ра Мін ска. У 1930-
1934 га дах па пра ек це Іо сі фа 
Лан г бар да ў ста лі цы БССР уз во дзіц ца 
бу ды нак До ма ўра да Бе ла ру сі. Гэ та буй-
ней шае гра мад скае збу да ван не ў рэс-
пуб лі цы, аб’ ём яко га 240 ты сяч ку біч ных 
мет раў. У ім у да ва ен ны час зна хо дзі лі ся 
амаль усе дзяр жаў ныя ор га ны, якія бы лі 
ў той час у Мін ску. Дом ура да і сён ня лі-
чыц ца ад ным з леп шых прык ла даў са вец-
кай ар хі тэк тур най шко лы.

У 1930-я га ды па пра ек тах Іо сі фа Лан-
г бар да ў Мін ску бу ду ец ца яш чэ не каль кі 
аб’ ек таў. Ар га ніч на ўва хо дзіць у за бу до-
ву цэн т ра бе ла ру скай ста лі цы Дом афі-
цэ раў (1934-1939), бу ды нак Бе ла ру ска га 
дзяр жаў на га тэ ат ра опе ры і ба ле та 
(1934-1938). У 1935 го дзе ар хі тэк та ру 
да ру ча юць пра ек та ван не Ака дэ міі На вук 
Бе ла ру сі. Бу даў ні цтва ком п лек су па ча-
ло ся па пра ек це ар хі тэк та ра Ге ор гія 
Лаў ро ва, ад нак гэ ты пра ект хут ка быў 
ад хі ле ны. Іо сіф Лан г бард за хоў вае пер-
ша па чат ко вую пла ні роў ку кар пу соў і рас-

п ра цоў вае толь кі га лоў ны фа сад. У 1939 
го дзе бу даў ні цтва Ака дэ міі На вук бы ло 
за вер ша на і бе ла ру скіх ву чо ных па він ша-
ва лі з на ва сел лем.

У гэ ты ж час Іо сіф Лан г бард пры мае 
ўдзел у ства рэн ні гра мад ска-па лі тыч на га 
цэн т ра ў Ма гі лё ве: па яго пра ек це ў аб-
лас ным го ра дзе бу ду ец ца Дом Са ве таў. 
Ад на ча со ва ў Ле нін г ра дзе ён пра ек туе 
і па яго пра ек це бу ду юц ца жы лыя да мы 
і ста ды ён, бу ды нак аб ка ма кам пар тыі 
Ук ра і ны ў Кі е ве, уста наў лі ва юц ца пом ні кі 
Ва сі лю Ча па е ву ў Куй бы ша ве, Та ра су 
Шаў чэн ку ў Хар ка ве, Зоі Кас ма дзям’ ян-
скай у Там бо ве і г.д.

У га ды Дру гой су свет най вай ны гас па-
да ра мі Мін ска бы лі нем цы. А ар хі тэк тар 
быў эва ку і ра ва ны ў Ра сію. У До ме ўра да 
зна хо дзі лі ся ня мец кі штаб, ге ста па і ба за 
за бес пя чэн ня ня мец кіх вой скаў. У тэ ат ры 
опе ры і ба ле та нем цы зра бі лі стай ню, 
а ў Гер ма нію вы вез лі ста рую мэб лю, 

люст ры, ды ва ны, кар ці ны 
ма ста коў, каш тоў ны тэ-
ат раль ны рэк ві зіт. А Дом 
афі цэ раў для нем цаў 
стаў сал дац кім клу бам. 
Аку па цый ныя час ці зна хо-
дзі лі ся пад час вай ны так-
са ма і ў Ака дэ міі На вук. 
Але бу дын кі не па цяр пе-
лі. Тым не менш, пас ля 
вай ны ў каст рыч ні ку 1944 
го да гру па ар хі тэк та раў 
ра зам з Іо сі фам Лан г бар-
дам скла ла сваю ідэю 
ад ра джэн ня і пла ні роў кі 
Мін ска. На пра ця гу пя ці 
га доў ар хі тэк тар з’яў ляў-
ся кі раў ні ком май стэр ні 
„Бел дзяр ж п ра ект”, быў 
ад ным з аў та раў ге не-
раль на га пла на ад наў лен-
ня Го ме ля ў ся рэ дзі не 
1940-х га доў. Але пас ля 

вай ны та ле на ві та му ча ла ве ку так і не 
ўда ло ся ства рыць у Мін ску ні вод на га ма-
ну мен таль на га бу дын ка. Лан г бард быў 
пад піль ным наг ля дам НКУС, яго па чы на лі 
аб ві на вач ваць у тым, што ён наследуе 
За ха ду, ву чыц ца ў за ход ніх ар хі тэк та раў. 
Але па сва іх пра фе сій ных пог ля дах Іо сіф 
Лан г бард быў пры хіль ні кам кры тыч на га 
ас ва ен ня і вы ка ры стан ня тра ды цый мі ну-
ла га. У кла сі цы ён ца ніў ар хі тэк тур ную 
дыс цып лі ну і па ра дак, су раз мер насць ас-
ноў ных фор маў. Бу дын кі, па бу да ва ныя па 
пра ек тах Іо сі фа Лан г бар да, і яго кон кур с-
ныя пра цы ад роз ні ва юц ца вы раз нас цю і, 
мож на ска заць, ней кай дзе ла ві тас цю. Дой-
лід на пі саў яр кую, поў ную са ма быт нас ці 
ста рон ку ў гі сто рыі ста наў лен ня і раз віц ця 
ар хі тэк ту ры Бе ла ру сі ў пер шай па ло ве 
ХХ ста год дзя. Вя лі кая яго за слу га і ў фар-
ма ван ні твор ча га ка лек ты ву ар хі тэк та раў 
Бе ла ру сі. Вя лі кую ро лю ў гэ тым адыг ра-
ла яго не пас рэд ная да па мо га і аса бі сты 
пры клад. У сва ёй твор чай дзей нас ці Іо сіф 
Лан г бард ства рыў больш за 100 пра ек таў 
бу дын каў роз на га прыз на чэн ня, ма ну мен-
таль ных па бу доў, а так са ма ар хі тэк тур ных 
фан та зій. Шмат ра зоў ён ста на віў ся пе ра-
мож цам і лаў рэ а там роз ных кон кур саў. 
15 пра ек таў дой лі да бы лі ўва соб ле ны 
ў жыц цё, з іх 8 — у Бе ла ру сі. Яны і сён ня 
з’яў ля юц ца пры кла дам твор ча га по шу ку 
і ўпры го жан нем га рад ско га пей за жу.

Пра ўсё вы шэй ска за нае чы та чы 
больш грун тоў на да ве да юц ца з кні гі Іга-
ра Мель ні ка ва „Іо сіф Лан г бард”. Аў тар пі-
ша так са ма і пра тое, што ў кан цы 1930-х 
га доў у Ле нін г ра дзе ор га на мі НКУС бы ла 
арыш та ва на яго жон ка Воль га. Ар хі тэк-
та ру ўда ло ся вы ра та ваць яе, дзя ку ю чы 
пер ша му сак ра та ру ЦК КП (б)Б Пан це-
ляй мо ну Па на ма рэн ку, да яко га ён у ад-
чаі звяр нуў ся.

Шмат ува гі аў тар кні гі ад даў апісанню 
стылю фун к цы я на ліз му ў ар хі тэк ту ры. 
А ў Са вец кім Са ю зе быў рас паў сю джа-
ны адзін з нап рам каў фун к цы я на ліз му 
— так зва ны кан ст рук ты візм. Ён ха рак-
та ры за ваў ся стро гас цю, ге а мет рыз мам, 
ла ка ніч нас цю форм і ма на літ нас цю вон-
ка ва га аб ліч ча. Ме на ві та ў гэ тым сты лі 
і пра ца ваў Іо сіф Лан г бард.

Пас ля Дру гой су свет най вай ны Іо сіф 
Лан г бард вы сту піў за за ха ван не бе ла-
ру скай сты лі сты кі ў ар хі тэк ту ры Мін ска. 
Ад нак яго на ма ган ні не ме лі пос пе ху. 
Больш за тое, Лан г бар да аб ві на ва ці лі 
ў пра соў ван ні „бур жу аз ных по гля даў” 
у ар хі тэк ту ры. А ў 1949 го дзе ў СССР 
рас па ча ла ся сум на вя до мая кам па нія ба-
раць бы з так зва ны мі „бяз род ны мі кас ма-
па лі та мі”, на са мой спра ве — з яў рэ я мі. 
У вы ні ку, Іо сіф Лан г бард вы му ша ны быў 
пе ра е хаць у Ле нін г рад. Там ён па чаў вык-
ла даць у Ака дэ міі ма ста цтваў, але цяж ка 
па ку та ваў ад шмат лі кіх пра яў лен няў па-
лі тыч на га ша лен ства і ан ты се міц кай кам-
па ніі ў та га час ным са вец кім гра мад стве. 
Сэр ца яго не выт ры ма ла ўся го гэ та га і 3 
сту дзе ня 1951 го да Лан г бард заў час на 
па мёр ва ўзрос це 68 га доў. Яго па ха ва лі 
на Се ра фі маў скіх мо гіл ках у Ле нін г ра дзе 
(ця пер Санкт-Пе цяр бург).

Сяр гей ЧЫГ РЫН

Но вае вы дан не

Кні га пра ар хі тэк та ра з Бель ска
Пра кла сі ка бе ла ру скай са вец кай ар хі тэк ту ры, док та ра ар хі тэк ту ры, зас лу жа на-
га дзе я ча ма ста цтваў Бе ла ру сі Іо сі фа Лан г бар да (1882-1951) з Бель ска я ўпер-
шы ню зга даў у сва ёй кні зе „З Бе ла стоц кай зям лі” (Бе ла сток, праг рам ная Ра да 
тыд нё ві ка „Ні ва”, 2008, с. 172-176). І хоць Іо сіф Лан г бард быў па на цы я наль нас ці 
яў рэй, але ду шой і сэр цам ён заў сё ды жыў Бе ла рус сю, якую лю біў і дзе ля якой 
шмат зра біў на пя рэ дад ні і пас ля Дру гой су свет най вай ны на ні ве ар хі тэк ту ры. 
Ён шчы ра сяб ра ваў з мно гі мі вя до мы мі асо ба мі Бе ла ру сі, у пры ват нас ці з Ян кам 
Ку па лам і Яку бам Ко ла сам. Ка лі Ян ка Ку па ла ўба чыў ма ке ты трох бу ду чых бу дын-
каў у Мін ску — До ма ўра да, тэ ат ра опе ры і ба ле та і до ма Чыр во най Ар міі, то аж 
уск рык нуў: „А ле ту цен ны хло пец, гэ ты Лан г бард!..”.

 Іо сіф Лан г бард (край ні ся дзіць 
спра ва) з ад нак лас ні ка мі ў Бель ску. 

 Іо сіф Лан г бард з жон кай Люд мі лай


