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Лета ў Студзіводахè3

З каровай за Дубровайè9

Гарадок вітаў музыкай, ві
талі музыкай госці. Ледзь 
тыдзень пасля «Басовішча» 
ў мокрае лета 2016 года. На 
XVII Сяброўскай бяседзе. На 
гэты раз надвор’е над Гара
доцкай гмінай не падвяло, ха
ця ў Беластоцкім павеце ўсю
ды сыпапуў шчодры лівень. 
На ўрочышчы Барык музыкі 
рэзалі ад вуха да вуха і куса
лася бязгучная камарня.

— А як не прыходзіць у Барык ста
рынны? Ён для ўсіх ласкавы, прыхільны, 
быццам свежая вада! Нашая „Бяседа” 
адзіная, бясцэнная, і думаю, што роўных 
у свеце ёй няма! — пісала Галена Ляхо
віч, лаўрэатка другога месца ў конкурсе 
на верш пра мерапрыемства. І жартавала 
словамі свайго героя: — Я тым часам слу
хаў канцэрту з бутэлькай, усіх калекты
ваў так і не змог палічыць... Бо і сапраўды 
— сам пералік фальклорных гуртоў і са
лістаў гэтага міжнароднага фестывалю 
заняў бы старонку, а хаця выконвалі най
часцей адзін «нумар» (госці па тры), сам 
галоўны канцэрт працягваўся сем гадзін. 
А гледачы ішлі ды ішлі ў адзін бок, і ўвесь 
час — на славутую паляну, дзе гучала бе
ларускае слова і вядомая сэрцу музыка.

Беларускія фэсты бывалі тут раней, 
ужо бадай 52 гады таму, кожны год бела
рускія, бяседназастольныя. Цэлымі сем’
ямі прыбывалі гарадчане і іх госці, з пле
дамі і кошычкамі, на славутую паляну 
паміж карабельнымі соснамі. І цяпер гэта 
беларускі пікнік, хаця шматтысячны, мно
гапакаленны. Калі дырэктарам ГЦК стаў 
Юры Астапчук, у 2000 годзе, прыдумаў, 
супольна з Беларускім таварыствам, каб 
рабіць народную сустрэчу калектываў, 
у сяброўскім стылі. Колішнія фэсты былі 
досыць сярмяжныя, цяпер гэта сапраўды 
міжнародны агляд беларускай фолька
вай песні. «Сяброўская бяседа» мае 
пастаянных гледачоў і слухачоў, удзель
нікаў, якія прыязджаюць кожны год, не 
толькі з Гарадоччыны, Беласточчыны, 
але і з далёкага замежжа. Дакладваюцца 
да гэтай багатай сустрэчы таксама шмат

лікія спонсары, для якіх, пэўна, дарагая 
беларуская культура, але для якіх удзел 
у такой шматлюднай імпрэзе з’яўляецца 
выдатнай рэкламай іхняй дзейнасці. Сам 
пералік запрошаных уладных гасцей — кі
раўнікоў суседніх гмін, дзеячаў культуры 
з Польшчы і Беларусі, чыноўнікаў па спра
вах меншасцей, самаўрадаўцаў заняў 
не адну хвіліну... Фестываль з’яўляецца 
добрым месцам для ладжання супрацоў
ніцтва паміж калектывамі, гмінамі, мясцо
васцямі. І адсядзець уладам прыходзіцца 
ў першых радах, пад найбольшай напру
гай пырскаючых феерверкаў — аднаго 
з сімвалаў сустрэчы. Гэй, сяброўская 
бяседа — гуляць трэба нам! Сёлета вя
сёлкавыя халодныя агні, канфеці і стужкі 
асабліва буйна рассыпаліся перад і над 
сцэнай, калі адсвяткоўвалі дваццацігод
дзе «Прымакоў».

 — Сяброўская бяседа з’яўляецца ад
ной з важнейшых падзей у міжнародным 
маштабе, якая прадстаўляе культурную 
спадчыну рэгіёна і народную творчасць 
з асноўным акцэнтам на культуру бела
рускай меншасці. Мерапрыемства мае 
форму канцэрта ў спалучэнні з агульнай 
гульнёй, якая аб’ядноўвае выканаўцаў 
і гледачоў, — распавядае галоўны «пры
мак», дырэктар ГЦК Юрка Астапчук, 
ужо ў новым, амарантавым строі, «рызах 

з прыбамбасамі» — як сказалі захоп
леныя слухачы, якія не шкадавалі сілы 
і шчыра «ляпалі ручкамі ўгары». — Ап
рача добрай забавы сустрэча дазваляе 
маладым людзям даведацца пра багацце 
мясцовага фальклору і рэгіянальных тра
дыцый, неабходных для вызначэння на
цыянальнай ідэнтычнасці, а ўсёй суполь
насці — спазнанне супольных каранёў, 
вяртанне да традыцыі і ўсведамленне 
неабходнасці дбання пра яе для буду
чых пакаленняў. Сёлета мерапрыемства 
спалучана з юбілеем «Прымакоў», якія 
выводзяцца з Гарадоцкай гміны. У нашым 
рэпертуары маем эстрадныя выкананні 
народнай музыкі на беларускай, украін
скай, рускай і польскай мовах, а таксама 
аўтарскія кампазіцыі. На працягу дзейнас
ці выступалі мы ў многіх рэгіёнах Польш
чы і за мяжой, сярод іншага, у Беларусі, 
Славакіі, Эстоніі, Бельгіі, Літве і Латвіі, 
а таксама ўдзельнічалі ў шматлікіх дабра
чынных канцэртах.

У ходзе мерапрыемства, апрача вы
ступленняў калектываў і народных арты
стаў, прайшлі конкурсы: літаратурны на 
верш пра «Сяброўскую бяседу» (вершы 
напісаныя выключна пабеларуску), на 
самыя смачныя рэгіянальныя стравы, 
на самы прыгожы каравай, прывезены 
калектывамі, супольна смажыліся веп

«Прымацкая» бяседа з сябрамі
ручкі. Удастоілі мерапрыемства выступы 
зорак з Беларусі, між іншым артгрупы 
«Беларусы», «Неруш» (Мінск), «Белы 
птах» (Мінск), «Крупіцкія музыкі» (Крупі
ца), «Крышталікі» (Бярозаўка) і «Гомій» 
з Гомеля. З Падляшскай актавы культур 
прыехаў ансамбль песні і танца «Fili Cama
rasului” (Румынія). Далі фестывальныя кан
цэрты гурты з Падляшша, сярод іншага, 
«Зорка», „Лайланд», «Сказка» і «Метро». 
Вядучымі мерапрыемства была каманда 
«Прымакі» з Гарадка, якая засела за сла
вутым родным сталом разам з маладымі 
творцамі, між іншым, «сынком Радзікам» 
(Радаславам Кулешам) і «ўнучкай Оляй» 
(Аляксандрай Яроцкай) і «ўнучкам Адрыя
нам» — Данілюком.

На мерапрыемства можна было даб
рацца з Беластока «выхадным цягніком», 
маляўнічым маршрутам праз Кнышын
скую пушчу. Цягнік Беласток — Валілы 
30 ліпеня ехаў двойчы туды і назад. З Бе
ластока выязджаў у 9.00 і 17.17., выехаў 
назад у 23.07., усё ж няпоўны, бо боль
шасць гледачоў засталася гуляць да кан
ца бяседы. Але ехаўшы назад апоўначы 
гудзеў ад свойскіх песень, з якіх двойчы 
паўтарылася толькі «Смэрэка». Што ціка
ва, спявалі гэтыя песні маладыя асобы, 
з якіх большасць тыдзень таму наведала 
таксама і «Басовішча».

— Адкуль яны ведаюць усе словы, 
усе страфы песень? — дзіваваўся пан 
Мікалай з групкі трохі старэйшай, які ста
раўся падпяваць моладзі «бяседным» го
ласам, але пасля пару хвілін спыняўся, бо 
не быў у змозе працягнуць за моладдзю 
ўсю старадаўнюю песню да канца.

Міжнародны фестываль «Сяброўская 
бяседа» ўпершыню ў гісторыі можна бы
ло глядзець у прамым эфіры (анлайн) 
з усіх куткоў Польшчы і свету праз пар
тал transmitujemy.pl. Рэалізаваны быў 
дзякуючы гранту Міністра ўнутраных 
спраў і адміністрацыі. Арганізатары: Га
радоцкая гміна, Гмінны цэнтр культуры 
ў Гарадку, Беларускае грамадскакуль
турнае таварыства ў Беластоку. Медыя
партнёры: Тэлебачанне Беласток, Радыё 
Беласток, Радыё Orthodoxia, Wrota Pod
lasia, BiałystokOnline.pl, Transmitujemy.
pl, «Wiadomości Gródeckie — Гарадоцкія 
навіны» і «Ніва».

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ
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У Беларусі

Праваслаўныя эндэкі 
Сваімі вачыма

ідуць выбары
Ёсць

Пад ляш ша на фо не ўсёй кра і ны з’яў
ля ец ца рэ гі ё нам cа ста біль ны мі, моц ны мі 
кан сер ва тыў ны мі по гля да мі большасці 
яго жы ха роў. Тут пас ля пе ра мен 1989 го
да цэн т рапра выя пар тыі на бі ра юць най
боль шую коль касць га ла соў, сва іх прад
стаў ні коў ма юць не толь кі ў пар ла мен це. 
Са маў ра да вае жыц цё ва я вод ства так
са ма бліз кае да поў най іх няй да мі на цыі. 
Вель мі вы раз на ві даць гэ та ў за ход няй 
част цы ва я вод ства ў ва ко лі цах Лом жы 
ці Вы со ка гаМа за вец ка га. Та му дзя жур
най тэ май жур на лі стаў пас ля кож ных 
пар ла мен ц кіх ці са маў ра да вых вы ба раў 
з’яў ля ец ца ван д роў ка ў гэ тыя ва ко лі цы, 
па коль кі тут пра выя ат рым лі ва юць амаль 
стоп ра цэн т ную пе ра мо гу і та кая на ві на 
доб ра пра да ец ца ў агуль на поль скіх ме ды
ях. Няй на чай бы ло і ў між ва ен ны пе ры яд. 
За ход няя част ка та дыш ня га Бе ла стоц ка
га ва я вод ства ста ла аа зі сам і ба сты ё нам 

на цы я налдэ мак ра тыч на га ру ху, зас на
валь ні кам і ду хоў ным баць кам яко га быў 
Ра ман Дмоў скі. Да рэ чы, ён сам у 1937 г. 
пас ля хва ро бы пе ра яз джае жыць у Драз
до ва ка ля Лом жы і тут па мі рае на па чат ку 
сту дзе ня 1939 го да. На цы я налдэ мак
ра ты, зва ныя ў ска ра чэн ні эн дэ ка мі, на 
пра ця гу сва ёй гі сто рыі сваю па лі тыч ную 
лі нію вы бу доў ва лі між ін шым на пра гра ме 
поў най асі мі ля цыі на цы я наль ных мен шас
цей і на эка на міч ным з імі зма ган ні, асаб
лі ва з жы да мі. Гэ та з ча сам пры вя ло да 
ад к ры та га ан ты се мі тыз му мно гіх гру по вак 
гэ та га ру ху. У ад роз нен ні ад піл суд чы каў, 
эн дэ кі вель мі моц на спа сы ла лі ся на Ка
та ліц кі кас цёл і сваю па зі цыю ў гра мад
стве бу да ва лі ў бліз кім суп ра цоў ні цтве 
з па ра фі яль ны мі струк ту ра мі. Ме на ві та 
эн дэц кая кан цэп цыя па дзе лу Бе ла ру сі 
і Ук ра і ны ляг ла ў ас но ву рыж скай да мо
вы, зак лю ча най у са ка ві ку 1921 го да па
між Поль ш чай і Са вец кай Ра се яй. Лі чы лі 
яны, што сла быя сла вян скія мен шас ці 
— бе ла ру ская і ўкра ін ская — дзя ку ю чы 

дзяр жаў най па лі ты цы вель мі хут ка бу дуць 
поў нас цю спа ла ні за ва ны. У 1930х га дах 
ідэю эн дэ каў на конт асі мі лі я цыі пе ра ня лі 
і рэ а лі за ва лі піл суд чы кі. Эле мен ты гэ тай 
па лі ты кі ві да воч ныя бы лі і ў дзе ян нях пас
ля ва ен най ка му ні стыч най ула ды, якая за 
ца ну маг чы мас ці са цы яль на га па вы шэн ня 
пат ра ба ва ла ад на шай мен шас ці поль
скай ідэн ты фі ка цыі.

Пас ля 1989 г. для не ка то рых сіл у поль
скім гра мад стве не да біт кі на цы я наль ных 
мен шас цей і на да лей з’яў ля юц ца па лі тыч
най праб ле май. З дру го га бо ку ма ем да чы
нен не з па ра дак саль най сі ту а цы яй: коль
касць нац мен шас цей змен ш ва ец ца пры 
што раз боль шай коль кас ці ўся ля кіх пры
хіль ных дэк ла ра цый і за пі са ных да ку мен
таў. Пе ра мож ны дух эн дэц кай кан цэп-
цыі са ма рэ а лі за ваў ся ў дэ ма кра тыч най 
Поль ш чы. Та кія вось гі ста ры ч ныя па ра-
док сы лё су на цы я наль ных мен шас цей.

Та му з вя лі кай за ці каў ле нас цю пра чы
таў я ў бе ла стоц кай што дзён цы ін тэр в’ю 
з пас лом Сей ма Ада мам Ан д руш ке ві чам 

з ру ху «Ку кіз15» аб яго ўдзе ле ў ства ран
ні «Аб’ яд нан ня Эн дэ цыя». Гэ ты ма ла ды, 
здоль ны пра вы па лі тык з Пад ляш ша, 
на ро джа ны ў 1990 го дзе, хо ча, зда ец ца, 
тры ва ла спа сы лац ца на між ва ен ную эн
дэ цыю (пе ра няць не вы ка ры ста ную, па лі
тыч ную спад чы ну), і на пэў на па даб раць 
част ку элек та ра ту ў Пра ва і спра вяд лі вас
ці. Дух мес ца рэ гі ё на і праб ле мы сён няш
няй Еў ро пы да юць гэ тай іні цы я ты ве ўсе 
шан цы на па лі тыч ны пос пех. У ад ным са 
ска заў ён сцвяр джае: «W na szym sto wa-
rzy sze niu dzia ła ją oso by pra wos ław ne. Sza-
nu je my też pod la skich Ta ta rów». Не ве да ем 
коль кас ці пра ва слаў ных эн дэ каў — але 
з’я ва ўдзе лу асаб лі ва ма ла дых пра ва слаў
ных па ля каў у пра вых гру поў ках не з’яў ля
ец ца ані якай сен са цы яй для тых, хто хоць 
кры ху ці ка віц ца гра мад скі мі пра цэ са мі 
на Бе ла сточ чы не. За кры ты рух фа на таў 
Яге ло ніі — гэ та про ста на цы я наль ны дзі
ця чы са дзік. Не з’яў лец ца та ям ні цай факт 
удзе лу пра ва слаў ных ма ла дзё наў у поль
скіх, край не пра вых фар ма цы ях Гай наў кі, 
Бель ска, Бе ла сто ка, Са кол кі. Ба ро няць 
і пра па ган ду юць яны па мяць пра тых, якія 
ста я лі, ма быць, на ват і за аса бі сты мі іх ні мі 
ся мей ны мі тра ге ды я мі ў гі ста рыч ным мі
ну лым. Ві да воч ная кан цэп цыя поль ска га 
пра ва слаўя і яе вер ні каў як толь кі стоп ра
цэн т ных па ля каў ака за ла ся блі за ру кай 
і пры но сіць эфек ты, ад якіх ма ем здзіў лен
не і маў чан не са міх пра ва слаў ных. Але ці 
маў чан не гэ та знак зго ды і да зво лу?

vЯў ген ВА ПА

Ха це ла ся на пі саць, што ідуць вы ба ры 
ў Пар ла мент. Але пра віль на гэ ты пра цэс на
зы ва ец ца вы ба ра мі ў Па ла ту прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
шо ста га склі кан ня. Наз ва доў гая, але хі ба 
што цал кам ад люст роў вае той ор ган, які 
бу дзе сфар ма ва ны пас ля та го, як Цэн т
раль ная вы бар чая ка мі сія ага ло сіць вы ні кі 
пад лі ку га ла соў.

Зрэш ты, тым бе ла ру сам, якія хоць кры
ху ці ка вяц ца гэ тай з’я вай, ча каць ра шэн ня 
ЦВК не а ба вяз ко ва. Ужо ня раз, за доў га да 
та го, як пер шы бю ле тэнь зва ліц ца ў скрын
ку для га ла са ван ня, на ста рон ках не за леж
най прэ сы дру ку ец ца поў ны склад бу ду чых 
дэ пу та таў. І скла даль ні кі гэ та га спі су не 
па мы ля юц ца на ват у ме жах ста ты стыч най 
паг рэш нас ці.

І гэ та зу сім не та му, што ім уда ло ся 
рас шыф ра ваць не вя до мыя да гэ туль прад
ка зан ні зна ка мі та га Мі шэ ля Наст ра да му са 
па бу ду чы ні Бе ла ру сі, ка лі та кія ўво гу ле 
іс ну юць. І зу сім не та му, што яны звяр та юц
ца па да па мо гу да якіхне будзь су час ных 
эк ст ра сэн саў ды прад ка заль ні каў. Про ста 
ў нас усё на столь кі яс на, што і да баб кі ха
дзіць не трэ ба.

У Бе ла ру сі ідуць вы ба ры! Ха це ла ся на
пі саць, што ідуць поў най ха дой, бо ўжо і ак
ру го выя ка мі сіі сфар ма ва ныя, і ўчаст ко выя 
так са ма, і іні цы я тыў ныя гру пы прэ тэн дэн таў 
у кан ды да ты ўжо под пі сы са бра лі, і ў пі ке
тах ад ста я лі...

Ды і да са мо га га ла са ван ня, якое прыз
на ча нае на адзі нац ца та га ве рас ня, зу сім 
ні чо га за ста ло ся. Але вось мно ства бе ла ру
скіх вы бар ш чы каў так яш чэ і не змаг лі за
ры ен та вац ца, што тут урэш це ад бы ва ец ца. 
Ты іх пы та еш пра іх жа вы ба ры, а тыя пы та
юць у ця бе: а што гэ та за яны та кія?

Зрэш ты, ка лі іх жа, тых са мых бе ла
ру саў, спы тац ца пра вы ба ры ў ЗША, то 
скла да ец ца та кое ўра жан не, што яны там 
жы вуць. Яны пад ра бяз на рас па вя дуць і пра 
Хі ла ры Клін тан, і пра До наль да Трам па, 
па раз ва жа юць пра іх аса бі стыя і пра фе
сій ныя якас ці, зро бяць пэў ныя выс но вы 
пра тое, што бу дзе з Аме ры кай і астат нім 
све там пры пры хо дзе там да ўла ды та го ці 
ін ша га кан ды да та.

А вось ка лі іх пы та еш пра тое, хто з’яў
ля ец ца не пас рэд на яго дэ пу та там, то боль
шасць на ват і бліз ка проз віш ча ўспом ніць 
не мо жа. Ні та го, хто вый г раў, ні та го, за 
ка го га ла са ва лі.

Хі ба што лі чаць, што ад тых дэ пу та таў ні 
іх аса бі стае жыц цё, ні пра цэ сы гла баль на га 
ха рак та ру не за ле жаць. А вось ад Трам па 
ды Клін тан — за ле жаць. І іх аса бі сты бе ла
ру скі лёс, як гэ та не па ра дак саль на гу чыць, 
за ле жыць. Та му і ве да юць тых, а не гэ тых.

У са мой Бе ла ру сі так са ма ве да юць ад на
го та го, ад ка го неш та за ле жаць. А астат ні
мі па мяць за бі ваць не лі чаць па трэб ным.

Ну, ка лі вы ба ры на ўнут ра ныя пра цэ сы 
зда ец ца сла ба паў п лы ва юць, дык мо жа 
хоць бу дуць мець уп лыў на вон ка выя? Але 
не ту ды тое. Між на род нае прыз нан не гэ тых 
вы ба раў з усі мі вы ця ка ю чы мі ад сюль на ступ
ства мі ані як не бу дзе за ле жыць ад та го, як 
яны прой дуць. Ра шэн не пра ней кай сту пе ні 
прыз нан не, на маю дум ку, ужо пры ня тае.

Ды яно і не па трэб нае ні ко му, па вя лі кім 
ра хун ку, тое афі цый нае прыз нан не. Су пра
цоў ні цтва з бе ла ру скай ула дай даў но ідзе 
па ўсіх маж лі вых кі рун ках. А апа зі цыя ўся го 
толь кі раз мен ная ма не та ў ру ках абод вух 
ба коў.

Зрэш ты, не ка то рыя ма ла дыя еў ра пей
скія па лі ты кі не тое што за бы лі ся, але хі ба 
про ста не ве да юць, або зза сва іх бя гу чых 
ка рот ка тэр мі но вых ін та рэ саў про ста не 
хо чуць ве даць, што толь кі цвёр дая па лі ты
ка Ро наль да Рэй га на і Мар га рэт Тэт чар, 
тая па лі ты ка, якая ў пер шую чар гу ні ко лі 
не пра да ва ла сва іх ду хоў ных ад на дум цаў 
з Ус ход няй Еў ро пы, і пры вя ла да рэ аль ных 
пе ра мен і зра бі ла свет больш бяс печ ным. 
Ну то мо гуць, ка лі не ве да юць, спы таць пра 
тое ў ве тэ ра наў „Са лі дар нас ці” ці ін шых 
та га час ных ар га ні за цый у за леж нас ці ад 
кра і ны. Ды ха ле ра з імі. Вер нем ся лепш да 
вы ба раў у Бе ла ру сі.

Зда ва ла ся б, які сэнс, але бе ла ру сы га
ла са ваць усё ад но пой дуць. Гэ та як у тым 
ста рым анек до це, ка лі ся дзяць два так 
моц на пад пі тыя муж чы ны, што аж но лы ка 
не вя жуць. І адзін у дру го га ледзь ве чут ным 
і дры жа чым го ла сам пы тае:

— Ты яш чэ вы піць га рэл кі хо чаш?
— Не, — ад каз вае дру гі. — Больш не 

ха чу.
— А піць бу дзеш?
— Так! — цяж ка ўзды хае той. — Ка неш

не, бу ду! vВік тар СА ЗО НАЎ

З ча су апош ня га эка на міч на га кры зі су 
ў Бе ла ру сі мі ну ла ўся го паў та ра го да. Ме
ла быць лепш, і ёсць так... як ёсць. За гэ ты 
час до лар у ад но сі нах да бе ла ру скай ва
лю ты па вя лі чыў ся ў два ра зы, а ся рэд няя 
за ра бот ная пла та зні зі ла ся з 620 да 350 
до ла раў. Да та го ўла ды му сі лі з 1 лі пе ня 
ў трэ ці раз у гі сто рыі дэ на мі на ваць ру бель. 
На гэ ты раз на ча ты ры ну лі. Ад нак бе ла
ру скі прэ зі дэнт ка жа з упэў не най ве рай, 
што ў кра і не ня ма кры зі су. А як у рэ аль нас
ці? Бя гу чы доўг Бе ла ру сі скла дае амаль 
36 млрд. до ла раў. Ін ф ля цыя няў хіль на 
паг лыб ля ец ца і сён ня з’яў ля ец ца са май 
вы со кай у Еў ро пе. Цэ ны пра дук таў і пас
луг з па чат ку го да вы рас лі на 7,5%. Для 
па раў нан ня, ва Ук ра і не, якая зна хо дзіц ца 
дэфак та ў ста не вай ны з Ра сі яй і рас ст ро
е ная ўнут ра ны мі кан ф лік та мі, гэ та толь кі 
ка ля 4,9 пра цэн та. Ак ра мя та го, кож нае 
чац вёр тае дзяр жаў нае прад пры ем ства 
— а дзяр жаў ная ўлас насць з’яў ля ец ца ас
но вай бе ла ру скай эка но мі кі — страт нае. 
Стра ты рэ фі нан суе ўсё больш за па зы
ча ная дзяр жа ва. І кож ная дру гая фір ма 
па каз вае ледзь ну ля вы ба ланс, пры тым 
ад мно гіх га доў. Гэ та аба зна чае, што 
на сту пае іх са маз жы ран не. Гэ та да ся га
ец ца за кошт па сту по вай рэ ка пі та лі за цыі, 
зні жэн ня кан ку рэн таз доль нас ці на рын ку 
і, на рэш це, не ма ю чых да чы нен ня да пра
дук цый нас ці і эфек тыў нас ці, але га ран
та ва ных дзяр жа вай, зар плат. На са мой 
спра ве, трэ ба бы ло б страт ныя за во ды лік
ві да ваць ці пра вес ці іх грун тоў ную рэст рук
ту ры за цыю. Даз воль це мне на га даць, што 
га вор ка пра кож нае дру гое, па вод ле па
вяр хоў ных ацэ нак, прад пры ем ства! Гэ та 
спа лу ча ла ся б, вя до ма, з ма са вы мі зваль
нен ня мі, ма са вым бес п ра цоў ем, бед нас цю 
і са цы яль ны мі хва ля ван ня мі. Але гэ та га 
прэ зі дэнт Лу ка шэн ка не мо жа са бе да зво
ліць — па коль кі больш ён кла по ціц ца пра 
за ха ван не ўла ды, а не Бе ла ру сі. Ак ра мя 
та го, ён абя цаў роск віт на цыі. А на род моў
ч кі, абя цаў яму лю боў і ла яль насць. Вось, 
та кія ўза ем ныя ца цан кіабя цан кі!

Ка лі га вор ка пра прэ зі дэн та, то рэ
форм або якіхне будзь па лі тыч ных змен 
ён не да пус ціць, ду ма ю чы, што на род і так 
яму да руе. У лю бым вы пад ку, стыр но ўла
ды, як спраў ны ва зак, тры мае ён моц на 
ў ку ла ку, а і пу гу не вы пу скае з рук. Але 

пер ні кам мо жа так са ма па ма хаць. Ня даў
на су ай чын ні кам, за не па ко е ным паг лыб ля
ю чым ся эка на міч ным спа дам, па ве да міў, 
што «па ста віў пе рад ор га на мі дзяр жаў най 
ула ды за да чу зні жэн ня са бе кош ту пра дук
цыі дзе ля па вы шэн ня кан ку рэн таз доль нас
ці». Гэ та зна чыць кан ку рэн таз доль насць 
па між не кан ку рэн таз доль ны мі дзяр жаў ны
мі прад п ры ем ства мі?

Бе ла ру ская эка но мі ка ча су Лу ка шэн кі 
заў сё ды ста я ла на ра сій скай наф це. Бе ла
русь яе куп ля ла тан на ў Газ п ра ма — ка ля 
22 млн. тон у год, а пас ля пе рап ра цоў кі рэ
эк с пар та ва ла з вя лі кай вы га дай. Ад нак ад 
ча су, ка лі наф та рэз ка па тан не ла, а Газ п
рам уста на віў но выя цэ на выя ўмо вы, бліз
кія да ка мер цый ных, Бе ла русь стра ці ла 
ма гут ную кры ні цу до ла ра вых да хо даў, дзя
ку ю чы якім ла та ла бю джэт ныя дзі ры.

На дум ку ана лі ты каў рэй тын га ва га аген
цтва Fitch, рэ аль ны ВУП ска ра ціў ся ў Бе ла
ру сі ў 2015 го дзе на 3,9 пра цэн та, а сё ле
та, хут чэй за ўсё, на сту піць да лей шае зні
жэн не — на ка ля 1 ад со так. Гэ тая ацэн ка 
дра ма тыч ная! Ак ра мя та го, тры ас ноў ныя 
бе ла ру скія бан кі ві на ва ты шмат мі льяр д ныя 
су мы, у ас ноў ным у до ла рах. А да іх кра і на 
мае вель мі аб ме жа ва ны до ступ з мо ман ту 
вы сы хан ня наф та вай кры ні цы. Лу ка шэн
ка па зы чае іх дзе дае ра ды. З За ха ду, ад 
МВФ і Сус вет на га бан ка не мо жа, па коль
кі ад мо віў ся ад дэк ла ра ва ных рын ка вых 
рэ форм. Звяр нуў ся на Ус ход. За апош нія 
шэсць ме ся цаў узяў больш чым мі льярд 
до ла раў крэ ды таў. У апош ні час 300 мі льё
наў до ла раў, абя ца ных яму з Еў ра зій ска га 
фон ду ста бі лі за цыі і раз віц ця. На ле жаць 
да яго Бе ла русь, Ка зах стан, Ра сія і сён ня 
ту за ная ўнут ра ны мі кан ф лік та мі Ар ме нія. 
Ра сія, вя до ма ж, яго га лоў ны фун да тар, 
і за ад но ат ры маль нік. Так са ма па лі тыч ны 
бе не фі цы янт. Пап раў дзе за доў жа ная Бе ла
русь для яе гэ та ні я кі біз нес. Але Бе ла русь 
на па вад ку даў гоў — ча му ж і не. Асаб лі ва, 
ка лі бе ла ру скую бя ду па ста віць на га ла ве 
Лу ка шэн кі, а спра вы бе ла ру скай дзяр
жа вы возь муць у свае ла піш чы ап рыч ні кі 
Пу ці на. Пры тым анек сія Кры ма гэ та ма лы 
гіб рыд ны ге шэфт.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Тры нац ца ты ўжо раз 
дзет кі ва ўзрос це 6-
15 га доў спат ка лі ся 
на Бе ла ру скіх эт наг-
ра фіч на-му зыч ных 
май стар-кла сах «Ле та 
з тра ды цы я мі», якія 
пра хо дзі лі з 13 па 20 
лі пе ня ў Му зеі ма лой 
ай чы ны ў Сту дзі во дах 
і яго на ва кол лі. На род-
ныя твор цы і апе ку ны 
ву чы лі дзя цей жаць 
жы та і вя заць яго ў сна-
пы, даў ня му ру ка дзел-
лю, на род ным пес ням 
і тан цам Пад ляш ша і Па-
лес ся. Мож на ска заць, 
што ма ла дыя асо бы ву-
чы лі ся на прак ты цы, як 
у мі ну лым у Сту дзі во дах 
і на ва кол лі пра ца ва лі 
і ад па чы ва лі бе ла ру сы.

ка ля 60 асоб, — ска заў 20 лі пе ня пад час 
раз ві таль най су стрэ чы ар га ні за тар май
старкла саў Да ра фей Фі ё нік, стар шы ня 
аб’ яд нан ня «Му зей ма лой ай чы ны ў Сту дзі
во дах». — Пад час лет ні ка яго ўдзель ні кі 
ах вот на ву чы лі ся на род на му ру ка дзел лю 
і зна ё мі лі ся з фаль к ло рам на шых прод каў. 
На шы ін ст рук та ры ста ра лі ся за ці ка віць іх 
на шы мі тра ды цы я мі. Ма быць част ка ма ла
дых асоб у бу ду чы ні са ма за ці ка віц ца жыц
цём прод каў.

Ура чы стасць за кан чэн ня бе ла ру ска га 
лет ні ка рас па ча ла ся ў Сту дзі вод скім му зеі 
з прэ зен та цыі прац, якія паў ста лі пад час 
май старкла саў. Эк с па на ва лі ся яны ў мяш
чан скім до ме і вя ско вай ха це, дзе зай ма лі
ся ўдзель ні кі лет ні ка. Баць кі фа таг ра фа ва
лі пра цы сва іх дзя цей і іх сяб роў.

— Мой сын, Якуб Шы ма нюк, пры хо
дзіць на лет нік здаў на. Тут за ці ка віў ся 
на шы мі бе ла ру скі мі тра ды цы я мі, ця пер 
па чаў спя ваць у «Жэ мэр ве». Паз ней стаў 
ха дзіць на лет нік ма лод шы сын Гаў ры іл. 
Мне па да ба юц ца за нят кі, якія ар га ні зуе 
Сту дзі вод скі му зей, бо тут свая вя ско вая 
ат мас фе ра, вуч ні зна ё мяц ца з на шай 
куль ту рай, ву чац ца даў нім тра ды цы ям, 
ру ка дзел лю, якім зай ма лі ся на шы прод кі, 
— за я ві ла Бар ба ра Шы ма нюк, якая ад імя 
ўсіх баць коў па дзя ка ва ла ар га ні за та рам 
лет ні ка, ін ст рук та рам, а Да ра фею Фі ё ні ку 
ўру чы ла бу кет кве так.

Лет нік пах ва лі ла так са ма Іво на Буш ко, 
якой дач ка Ка мі ля што дзень зай ма ла ся 
ў Сту дзі вод скім му зеі. Вуч ні і баць кі бы лі ра
ды так са ма эк скур сіі ў на ва кол ле Гаць коў 
і су поль на му вог ніш чу ў Сту дзі во дах.

— Я здаў на ву чыў ся га ва рыць пасвой
му, спа чат ку з ба бу ля мі і дзя ду ля мі, а пас
ля до ма з баць ка мі стаў так га ва рыць. Тут, 
на лет ні ку, так са ма раз маў ля ем на сва ёй 
мо ве, спя ва ем свае пес ні і ву чым ся даў нім 
на род ным тан цам, — ска заў Якуб Шы ма
нюк, які пад час за вяр шаль най су стрэ чы 
пры го жа спя ваў у «Жэ мэр ве».

Кі раў нік гур та «Жэ мэр ва» Ан на Фі ё нік 
ра да, што ка лек тыў па поў ніў ся муж чын скі мі 
га ла са мі. У са ста ве ка пэ лы «Жэ мэр вы» 

на скрып ках іг ра юць Уля Алек ся юк і Ві ё ля 
Бо цюк. Пад час за вяр шаль на га вы сту пу на 
цым ба лах зай гра ла Ма рыя Гу лю та з Коб ры
на, а на акар дэ о не — Да ра фей Фі ё нік, які 
ўзна чаль вае ка пэ лу. Дзяў ча ты з «Жэ мэр
вы» пад час лет ні ка ўда ла ву чы лі яго ўдзель
ні каў на род ным тан цам і даў нім спе вам, 
што ці ка ва бы ло зап рэ зен та ва нае пе рад 
баць ка мі. Пас ля ў ка ра го дзе пай ш лі ўсе 
ўдзель ні кі май старкла саў і зат ры ма лі ся 
ў вя лі кім кру зе. Да ра фей Фі ё нік па дзя ка ваў 
ін ст рук та рам, жан чы нам з Бе ла сточ чы ны 
і Бе ла ру сі ды дзяў ча там з «Жэ мэр вы» за 
ан га жа ва насць у на ву чан не дзе так ру ка
дзел лю і фаль к ло ру, а так са ма ўру чыў 
ім па да рун кі. Ар га ні за цый ны мі спра ва мі 
зай ма ла ся і за па рад кам са чы ла Юс ці нія 
Га па нюк з Ягуш то ва, якой так са ма ён па
дзя ка ваў. Да ра фей Фі ё нік абя цаў яш чэ, 
што до ма па да ру нак ат ры мае так са ма яго 
жон ка Аль ж бе та, якая апе ка ва ла ся перш 
за ўсё гас ця мі з Бе ла ру сі. Ін ст рук та ры май
старкла саў бы лі зна та ка мі па сва ім ру ка
дзел лі і пат ра пі лі за ці ка віць дзе так даў ні мі 
за нят ка мі. У вя ско вай му зей най ха це ва кол 
кар ці ны ві сеў руч нік з пры го жым бе ла ру
скім ар на мен там, які пад час лет ні ка выт ка лі 
вуч ні з да па мо гай Га лі ны Брэ зі ны з Дзят ла
віч, пад поў ным наг ля дам на род най бе ла ру
скай тка чы хі Сце па ні ды Сце па нюк з Да ра пі
е віч ка ля Ма ла ры ты. Ра ней прэ зен та ва ла 
яна ў Сту дзі вод скім му зеі вы ста ву тка цтва 
і вы шыў кі, а ця пер на май старкла сах ву чы
ла на род на му тка цтву і ра сказ ва ла аб тра
ды цы ях на шых прод каў.

— На ву чы ла ся я ткаць у дзя цін стве ад 
сва ёй ма мы. Ця пер так са ма тку і ву чу тка
цтву мо ладзь. Мае тка ныя вы ра бы з на род
ны мі ўзо ра мі прэ зен та ва лі ся на шмат лі кіх 
вы ста вах у Бе ла ру сі. Ця пер зай ма ю ся 
ткан нем уруч ную кас цю маў з даў ні мі ўзо
ра мі для му зыч ных ка лек ты ваў. Тут пад час 
ткан ня пат рэб ная бы ла вя лі кая цяр п лі
васць, каб вы ка наць дэ та лі ўзо раў. Важ на, 
што дзет кі хо чуць ву чыц ца на шым тра ды
цы ям, — за я ві ла Сце па ні да Сце па нюк.

На вы ста вах у Сту дзі вод скім му зеі 
мож на бы ло ўба чыць вы ра бы ўдзель ні каў 

ХІ ІІ Бе ла ру скія эт наг ра фіч на-му зыч ныя май стар-кла сы 

«Ле та з тра ды цы я мі»

лет ні ка, са ло мап ля цен не, 
доў гія па я сы, кар ці ны на 
шкле, ляль кі і анё лы з са ло
мы і па лат ня ных аб рэз каў. 
Ін ст рук тар па са ло мап ля
цен ні Іры на Гу лю та з Коб
рын ска га ка ле джа ма ста
цтваў з’яў ля ец ца во пыт най 
май ст ры хай па гэ та га ро ду 
ру ка дзел лі.

— Дзет кі і мо ладзь вы
кон ва лі тут дэ ка ра тыў ныя 
прад ме ты з са ло мы, ма ля ва
лі на шкле і ра бі лі вы ці нан
кі. Вуч ні зай ма лі ся ах вот на. 
У не ка то рых вуч няў я заў
ва жы ла та лент да руч ной 
ма стац кай пра цы, які доб ра 
бы ло б раз гор т ваць. Я ву чы
ла са ло мап ля цен ню ра зам 

з ін ст рук та рам з на ша га ка ле джа Але най 
Сі няк, якая ву чы ла так са ма ма ля ваць на 
шкле. За раз на тва рах дзе так ма люе яна 
пры го жыя ма стац кія ўзо ры. Трэ ба бы ло 
мець мно га цяр п лі вас ці, каб уруч ную выт
каць па я сы і гэ та му на ву чаў ужо Мак сім Фі
ё нік, — ска за ла ін ст рук тар Іры на Гу лю та, 
якая пры вез ла з са бой вуч няў з Коб ры на.

— Мы тут пры ем на пра во дзім час 
і ву чым ся вы кон ваць ці ка выя прад ме ты. 
У Коб ры не спя ва ем у ка лек ты ве «Таў ка
чы кі». Тут ву чы лі ся мы спя ваць ці ка выя 
на род ныя пес ні, — ска за ла Юлія Гу лю та, 
якой ся стра Ма рыя паз ней зай гра ла на 
цым ба лах.

Алі на і Ка ры на Суч ке віч і Ці хан Брэ зін 
спя ва юць у ка лек ты ве «Дзят ла віц кі пад
ле сак», а ў му зеі ах вот на ву чы лі ся ру ка
дзел лю, на род ным тан цам і ўда ла спя ва лі 
пес ні.

— Мы па спра ба ва лі плес ці ка роб ку, 
але па коль кі са мной зай ма лі ся ма лод шыя 
дзет кі, скла да на бы ло ім гэ та ра біць. Мы 
та ды з вы ка ры стан нем са ло мы ста лі вы
кон ваць ляль кі, анёл кі, а на ват не ка то рых 
ге ро яў ка зак і гэ та доб ра ат ры ма ла ся 
ў дзе так, — за я ві ла ін ст рук тар Зоя Май ст
ро віч з Ру ду таў.

— Я ро дам з Бель ска, вы пуск ні ца Бель
ска га бел лі цэя, але за раз жы ву ў Ра га чах. 
Пад час лет ні ка па ся лі ла ся тут у ма мы 
ра зам з дзяць мі і ву чы ла ўдзель ні каў 
май старкла саў вы шы ваць кры жы кам, 
як ча ста ў нас вы шы ва ла ся ў мі ну лым. Па
ка за ла я тут не ка то рыя даў нія бе ла ру скія 
ўзо ры. Паз на ё міў шы ся тут з тэх ні кай вы
шы ван ня, ма быць дзяў ча ты до ма ста нуць 
вы шы ваць для ся бе, — ска за ла Іа ан на 
Алек ся юк.

Вуч ні з Коб ры на і Дзят ла віч бы лі ра ды 
сяб роў ству з вуч ня мі з Поль ш чы. Даў нія 
за нят кі, тан цы і пес ні спа да ба лі ся Нэ лі Яка
нюк з Чы ка га. Астат нія вуч ні шка да ва лі, 
што хут ка мі нуў час бе ла ру ска га лет ні ка. 
А баць кі з упэў не нас цю за яў ля лі, што за пі
шуць сва іх дзя цей на му зей ны лет нік у на
ступ ным го дзе.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

У Бе ла ру скіх май старкла сах «Ле та 
з тра ды цы я мі» пры ня лі ўдзел больш за 50 
дзе так з Бель скаПад ляш ска га, Бе ла сто
ка, Вар ша вы, Вроц ла ва, Ві да ва, Ра га чоў 
і Ягуш то ва ды з Дзят ла віч і Коб ры на, што 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь. На за нят кі пры
хо дзі ла так са ма дзяў чы на з Чы ка га, якая 
на ра дзі ла ся ў Злу ча ных Шта тах Аме ры кі, 
але рэ гу ляр на на вед вае ба бу лю ў Бель
скуПад ляш скім. У сва іх ба буль жы лі так са
ма ма ла дыя асо бы зпаза Бель ска, а мо
ладзь з Бе ла ру сі па ся лі ла ся ў Аль ж бе ты 
і Да ра фея Фі ё ні каў. Мае ма ла дыя су раз
моў цы ра да ва лі ся, што су поль на мо гуць 
ву чыц ца ру ка дзел лю, пес ням і тан цам. 
У вя лі кай кам па ніі ўдзель ні каў май старкла
саў за вя за лі ся зна ём ствы.

— Цэн т раль ным мес цам пад час ура
чы стас ці пад вя дзен ня вы ні каў на ша га 
лет ні ка з’яў ляюц ца гэ тыя 9 снап коў жы та, 
якія су поль на на жа лі на шы дзет кі. Ра зам 
з ін ст рук та ра мі зай ма лі ся ў на шым му зеі 

 Руч нік з бе ла ру скі мі ўзо ра мі, вы ка на ны 
пад час лет ні ка пад наг ля дам на род най бе-
ла ру скай тка чы хі Сце па ні ды Сце па нюк (на 

здым ку ап ра ну та ў бе ла ру скі на род ны ўбор)
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Но выя ста ян кі 
Два га ды та му ў Бе ла сто ку па бу да ва-

лі 300 ста я нак для аў та ма бі ляў. Шка да, 
што няш мат іх пры бы ло ў цэн т ры го ра-
да. Со рак мес цаў ва дзі це лі ат ры ма лі 
ў ка ры стан не на ста ян ках аў та ма бі ляў 
на пля цоў ках па між ву лі ца мі Маль ме да 
і Но вы Свят Най больш ста я нак пры бы-
ло на воль ных па сёл ка вых пля цоў ках, 
між ін шым, на па сёл ках Ба цеч кі, Но вае 
Ме ста, Бэ ма і Ан то нюк. Вя лі кую ста ян ку 
зда лі ў ка ры стан не пры ву лі цы Дзі буа 
— на 120 аў та ма бі ляў.

Cта ян кі на 180 аў та ма бі ляў па бу да ва-
лі ма гіст рат і жыл лё выя ка а пе ра ты вы 
„Ка ля ё вая сям’я”, „Эле мен цік” і „Бу даў ні-
чыя” на па сёл ках пры ву лі цах Сту дзен-
най (тут най больш — на 80 мес цаў), 
Пу ла ска га (на 30 мес цаў), Га ё вай і Паль-
ма вай.

Сё ле та бу ду юць ста ян кі для аў та-
ма бі ляў на 250 мес цаў на жыл лё вых 
па сёл ках пры ву лі цах Бра неў ска га, Ста-
ліч най, Ар да нуў ны, Кам ба тан таў і Вы со-
кі Ста чок. Па бу дуе іх фір ма „АВ Су пер б-
рук”. Кошт гэ тай ін ве сты цыі скла дзе су-
му 765 ты сяч зло тых. Най больш мес цаў 
для аў та ма бі ляў пры бу дзе пры ву лі цы 
Кам ба тан таў — 90. Мен шыя ста ян кі бу-
дуць пры ву лі цы Бра неў ска га — на 32 
мес цы і пры ву лі цы Ар да нуў ны — на 36 
мес цаў.

І за раз ля жы лых бло каў на бе ла стоц-
кіх га рад скіх па сёл ках рэд ка хто з ва-
дзі це лей аста віць свой аў та ма біль на 
га зо не або на да рож цы, прыз на ча най 
для пра ез ду па жар най ма шы ны або 
хут кай да па мо гі. Тут больш ча сты мі бу-
дуць кан т ро лі га рад ской стра жы. І бу-
дзе менш „дзі кіх” ста я нак.                                 

ХХІ Фе сты валь шмат-
лі кіх куль тур і на ро-
даў «З вя ско ва га 
па над вор ка», які пра-
хо дзіў 22-24 лі пе ня 
ў Ча ром се, ужо за 
на мі. Ар га ні за та ра мі 
цык ліч на га ме ра пры-
ем ства між на род на га 
ран гу з’яў ля лі ся гурт 
«Ча рам шы на» і Та ва-
ры ства лю бі це ляў 
на род най куль ту ры, 
а дак лад ней ка жу чы 
лі да ры гур ту Бар ба ра 
і Мі ра слаў Са ма сю-
кі. Вар та ад зна чыць, 
што дзя ку ю чы іні цы-
я ты ве і ха дай ні цтву 
Мі рас ла ва, заў зя та га 
му зы кан та і трэ не ра 
фут боль най ка ман ды 
«Ка ле яж», па ра лель-
на з фе сты ва лем ад-
бы лі ся Між на род ныя 
спа бор ні цтвы па ба-
лот ным фут бо ле лі гі 
чэм пі ё наў «Swam pions 
Soc cer Le a gue».

Над вор’е па спры я ла фе сты ва
лю, не па ску пі ла ся на цеп лы ню 
і со неч ныя пром ні (у мі ну лым го дзе 
ў су бо ту прай ш ла на валь ні ца з ліў
нем). Ды і пуб лі ка не пад вя ла. Ама
та ры «фоль каў» пры бы лі з усяе 
Поль ш чы і зза мя жы. Зад ба ла пра гэ та 
«Ча рам шы на» за га дзя змяш ча ю чы на 
фей с бу ку за пра шэн не. Да та го Ма за вец
кая чы гун ка пус ці ла ў рух ад мыс ло вы 
бяс п лат ны цяг нік з Вар ша выУс ход няй 
у Ча ром ху. Аў та ма біль ная ста ян ка 
— з про ці лег ла га бо ку ву лі цы — за поў
не на бы ла ма шы на мі з рэ гіст ра цый ны мі 
зна ка мі шмат лі кіх рэ гі ё наў Поль ш чы. На 
пля цоў цы по бач Гмін на га цэн т ра куль ту
ры куп цы зран ку рас ста ві лі лат кі з цац
ка мі і сма коц цем, так са ма ру ка дзель ні кі 
пра да ва лі свае вы ра бы. Над раз на ко лер
ным «фе стваль ным мя стэч кам» уз вы ша
лі ся зя лё нацём ныя па ра со ны ад на го 
пі ва вар на га за во да з прыс па соб ле ны мі 
пры сто лі ках мес ца мі для ся дзен ня. Ча ка
лі ама та раў ас вя жаль на га на піт ку.

Ме ра пры ем ства па ча ло ся ў пят ні цу 
ў 12 га дзін з кан фе рэн цыі «Куль ту ра і міг

ра цыя — стан, вык лік, пер с пек ты вы». 
У 18:30 да ступ най ста ла фо та вы стаў
ка Та ма ша Гжэ ся і Та ма ша Паск роб кі 
«Свя тыя ку ты Пад ляш ша», а ў пле нэ ры 
ста віў ся спек такль «Ма літ ва. Тэ атр паў
шэх ны». Кан цэрт фоль ка вых гур тоў 
па чаў ся ў 20 га дзін. Вы сту пі лі: «Орат ні
ца» (Бал га рыя), «Доб ра ночь» (Ра сея), 
«Ча рам шы на» і ды джэй Вой з пра гра май 
«Эт напар ты».

У су бо ту, 23 лі пе ня ў 15 га дзін пя вун ні 
з ся ла Ча ром ха з «Гі лач кай» пра дэ ман
ст ра ва лі вя сель ны аб рад «Ка ра вай». 
Пуб лі ка, у ас ноў ным пры ез джыя гос ці, 
бы ла пад ура жан нем як са ма дзей ні каў 
у на цы я наль ных кас цю мах і вы ка на ных 
імі пры пе вак, так і здоб на га ка ра вая, 
якім «ка ра вай ні цы» аб да ры лі пуб лі ку. 
Пас ля дэ ман ст ра ва лі ся філь мы Юрыя Ка
лі ны «Ся ро жа», «Ад го ла ду і мо ру» і «Бе

жан цы». Прэ зен та цыя 
ад бы ва ла ся пры за поў
не най за ле. Па коль кі 
не ха пі ла ся дзя чых мес
цаў, дык мно гія ста я лі 
збо ку пры дзвя рах або 
про ста ся да лі на пад
ло зе пе рад эк ра нам. 
Дэ ман ст ра цыя філь маў 
пра хо дзі ла ў поў най 
ці шы ні, ад но пад ка нец 
філь ма «Ся ро жа» па
чу лі ся воп ле скі ў знак 
прыз нан ня ге рою, 
Сяр гею Ні чы па ру ку, 
ка лі ён вы яў ляў сваё 
стаў лен не да ай чы ны 
і гра мад скапа лі тыч ных 
пе ра мен пры «Са лі дар
нас ці». Бур ны мі ап ла
дыс мен та мі за ла аб да
ры ла рэ жы сё ра Юрыя 
Ка лі ну за май стэр скую 
рэ жы су ру філь маў. За
тым ад бы ла ся ды ску сія 
пуб лі кі з рэ жы сё рам. 
У час раз мо вы Юры 
Ка лі на вы я віў мне, што 
рых туе чар го вы фільм 
пра бе жан цаў і звяр
та ец ца да гра мад ства 
з зак лі кам, каб да сы
лаць яму проз віш чы на
воч ных све дак та дыш
ніх па дзей або ся мей ні
каў, якія за ха ва лі ў па

мя ці ўспа мі ны баць коў, каб за фік са ваць 
іх на кі на стуж цы. У той жа дзень ад 15 па 
20 га дзі ну пра ца ва ла ма біль ная стан цыя 
до нар ства кры ві, дзе мож на бы ло ад
даць кроў. На ад вя чор ку прэ зен та ва лі ся 
фоль ка выя гур ты «Mo sa ik» (Поль ш ча), 
«Cim ba li band» (Вен г рыя), «Mo ko om ba» 
(Зім баб ве), «Light in Ba by lon» (Тур цыя) 
і ай чы нны ды джэй Вой з «Эт напар ты». 
Ап ра ча зга да ных ім п рэ заў у час фе сты
ва лю пра ца ва лі май старкла сы па вы
ра бе прад ме таў з лям цу, па са ло мап ля
цен ні, ган чар стве, ма стац кім ру ка дзел лі, 
тка цтве і ары га мі. Кан фе ранс вёў пама
стац ку «доб ры дух» у кас цю ме гар ня ка 
Ста ніс лаў Яскул ка. Аб ку лі нар ным кон
кур се «Пад ляш скай рэ гі я наль най кух ні» 
і спа бор ні цтвах лі гі чэм пі ё наў ба лот на га 
фут бо ла ў чар го вым до пі се.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Ча сам вель мі доб ра выр вац ца з шу
му го ра да і вы ехаць на вё ску. Най лепш 
вяр нуц ца да са ма га бліз ка га твай му 
сэр цу мес ца, там дзе кож ны род ны ку то
чак пры па мі нае шчас лі вае дзя цін ства, 
пра ве дзе нае з са мы мі бліз кі мі людзь мі: 
баць ка мі, дзя да мі, сва я ка мі ці сяб ра міад
на вя скоў ца мі. Бе зу моў на, са мым бліз кім 
мес цам для мя не з’яў ля юц ца Ма лін ні кі. 
Тут я на ра дзіў ся, ха дзіў у шко лу, да па
ма гаў баць кам у пра цы. Тут ве даю кож
ную ха ту, кож нае по ле і кож ны род ны 
ку то чак. Ма лін ні кі я заў сё ды аса цы я ваў 
з апі сан ня мі пры ро ды ў сла ву тай па э ме 
Яку ба Ко ла са «Но вая зям ля». Да рэ чы, 
гэ та мая пер шая бе ла ру ская кні га, якую 
я пра чы таў у дзя цін стве. На вёс цы час 
плы ве ін шым рыт мам, больш па воль на, 
спа кай ней. Бу ду чы на вёс цы, люб лю па
раз маў ляць з про сты мі, вя ско вы мі людзь
мі пра іх спра вы і по гля ды. Я заў сё ды са 
сва ім су се дам зга джа ю ся ў пог ля дах на 
па лі тыч ныя спра вы, пра якія не заў сё ды 
маю з кім па га ва рыць у Бе ла сто ку.

Доб ра па е хаць на ве ла сі пе дзе ды ад
ве даць не ка га та бе важ на га, вель мі бліз
ка га ча ла ве ка, які ве дае ця бе з дзя цін
ства, па мя тае ця бе ад тва іх ран ніх га доў. 
Ве дае і ра зу мее ця бе не горш за баць
коў. Гэ та дзя ду ля, яко га мож на слу хаць 
з вя лі кай ува гай і за ці каў ле нас цю, асаб
лі ва яго ня скон ча ныя апа вя дан ні пра 
лю дзей, якіх ты не меў на го ды паз наць, 
а якія твай му дзя ду лю бы лі са мы мі бліз кі
мі і род ны мі. Гэ та твае пра дзе ды і прап
ра дзе ды, дзя ду ле вы бра ты і сё стры. Апа
вя дан ні пра бе жан ства, вай ну, ру скіх, 
нем цаў і па ля каў. На на шых пад ляш скіх 
вё сках час плы ве па ма лу. Ста рэй шыя 
лю дзі не мо гуць зра зу мець, ча му ма ла
дыя вы яз джа юць з вё сак у го рад. Яны 
тут на ра дзі лі ся, тут пра жы лі цэ лае жыц
цё і хо чуць тут па мер ці. А ма ла дым заў сё
ды свет ма лы... На шы дзя ды не мо гуць 
зра зу мець за кім мы ўсё бя жым, ка го 
го нім. Яны вель мі рэд ка ез дзяць у го рад 
і шчас лі выя, што жы вуць на вёс цы. Але 
вё ска ўжо не тая са мая... З го ду ў год 
што раз больш пу стых хат, пу стых па лёў, 
а да рож кі, па якіх рэд ка лю дзі ез дзяць, 
за ра ста юць тра вою.

Па да ро зе да дзе да пе ра яз джаю це
раз Ор лю. Зат рым лі ва ю ся ў спа да ры ні 
Ве ры — 94га до вай ба бу лі май го сяб ра. 
Яна заў сё ды ві тае мя не вет лі ва. У яе 

астаў ляю ве ла сі пед, іду ў кра му ку піць 
па да рун кі дзе ду. Па да ро зе мі наю зак ры
тую гас по ду, за ёю зак ры тая кра ма. Про
ста пе ра да мною сі на го га, а нап ра ва цар
к ва, у якой ад п раў ля ец ца бо гас лу жэн не. 
Пас ля мі наю вя сель ны дом, які не каль кі 
га доў быў кра май, у якой пра ца ва ла ма
ці ма ёй сяб роў кі з па чат ко вай шко лы. 
Шмат тут па мя ня ла ся. Ор ля а пус це ла. 
Толь кі пры ма лень кім ба зар чы ку па нуе 
ней кі рух. За зад няй сця ной за кры тай 
гас по ды п’я ні цы п’юць. За хо джу ў кра му 
і стаю ў чар зе. Там ней кі пад пі ты тып, 
ха ця ку піў сваё пі ва, не вы хо дзіць, толь кі 
зноў стае ў чар зе. Не як шу кае за чэп кі 
для раз мо вы, мо хо ча, каб да кі нуць яму 
гро шай да ві на. Не звяр таю на яго ўва гі, 
куп ляю тое, што трэ ба, і вы хо джу. Вяр
та ю ся да спа да ры ні Ве ры, якая ка жа, 
што яе су сед ка ад яе ста рэй шая і мае... 
102 га ды! Ха ця па ляч ка, то доб рая ба ба, 
— хва ліць па ні Ве ра сваю су сед ку. Па ні 
Ве ра, ха ця пра ва слаў ная, слу хае ка та ліц
кае Ра дыё Ма рыя. Я ка жу, што гэ та пра
па ган дыс ц кае ра дыё. Так са ма ду ма юць 
сын і ня вест ка па ні Ве ры.

— Гэ та ні чо га. Гэ та ж сло ва Бо жае! 
— ка жа мне.

У Ор лі кож нае мес ца ўзбу джае ўва 
мне ўспа мі ны, якія дрэм люць у шуф ля
дах па мя ці: ста рая цар к ва, у якой вян

ча лі ся мае пра дзе ды па лі ніі ма ёй ма ці 
і баць кі, кра ма, уп ра ва гмі ны. Яў рэй ская 
сі на го га пры па мі нае, што дзве тра ці ны 
жы ха роў Ор лі скла да лі яў рэі. Пы таю спа
да ры ню Ве ру, які мі яны бы лі.

— Бы лі доб рыя, на шым да па ма га лі, 
а мы ім. У су бо ту ні чо га не ра бі лі. На ват 
каб у пе чы на па ліць, клі ка лі на шых і за 
гэ та нам на ват пла ці лі.

Мой дзед так са ма хва ліць яў рэ яў. Не 
ма гу зра зу мець су час ных поль скіх на цы
я на лі стаў. Ча му ў іх та кая ня на вісць да 
на ро да, які з мяс цо вы мі жы ха ра мі жыў 
тут спрад ве ку друж на? Кож ны ча ла век, 
не за леж на ад на цыі, ра сы, ве ра выз нан
ня ці по гля даў мае пра ва жыць дзе хо ча 
і як хо ча. Мя стэч ка Ор ля — сім вал та ле
ран т нас ці. Як нех та тут біў, па ліў ды мар
да ваў, то пры хо дзіў зда лёк, а мяс цо выя 
цяр пе лі.

Пе ра яз джаю на ве ла сі пе дзе ка ля сла ву
тай на ўсю Поль ш чу шап ту хі Ва леч кі, якой 
у гэ тым го дзе споў ні ла ся 90 га доў. У чар зе 
ста іць ка ля пя ці дзе ся ці аў та ма шын. Ну ма
ры рэ гіст ра цыі з усёй Поль ш чы. Бы ва юць 
і аў та ма шы ны на за меж ных ну ма рах. Гэ та 
тыя, хто стра ціў на дзею ў ле ка раў і шу кае 
да па мо гі ў шап ту хі. Ка лі вяр та ю ся ад дзя ду
лі ў 17 га дзін, пе рад ха тай Ва леч кі на да лей 
ста іць сем аў та ма бі ляў.

У Ор лі па чы нае па даць дождж, а за 
Ка ша ля мі — су хая да ро га. У су сед ніх ад 
Ма лін нік Шар нях лю дзі вет лі ва і доб ра
зыч лі ва ві та юц ца са мною. Ха ця я ста міў
ся, то за да во ле ны суст рэ ча мі з ці ка вы мі 
людзь мі і бліз кі мі мне мес ца мі май го дзя
цін ства.

vЮр ка БУЙ НЮК

Жні во 
24 лі пе ня гэ та га го да пер шым па чаў 

жаць жы та на сва ім па лет ку Аляк сандр 
Іг на цюк з Но ва га Ляў ко ва На раў чан-
скай гмі ны. Дзень быў со неч ны, а ка-
лос се жы та су хое. Кам бай нер і яго ная 
ма шы на пра ца ва лі бе за ва рый на. Збож-
жа бы ло доб ра вы ма ла ча нае. Да зяр-
нят ка.

Да лё ка ад го ра да

Ча ром хаў скі фе сты валь

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ
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Бу да ваў яго між ін шым Аляк сандр Кар
даш. Сю ды, на Се мя ноў скае ва дас хо віш
ча, у да лі не вер х няй Нар вы, пры ля це лі даў
но ўжо і па ся лі лі ся вод ныя пта хі. А лю дзі 
ад ля це лі. Аль бо пры ля та юць часча сом, 
на свя та. І ён тут сён ня, у лі пень скі ве чар, 
бу даў нік ва дас хо віш ча і руй на тар за лі тых 
вё сак. Пра цуе пры гэ тым схо ве для ва ды. 
Але хо ча ўра та ваць усё тое, што пад ва
дой, каб за ста ло ся ха ця б у па мя ці. Во зе
ра то сох не, то сі нее, але ва біць ту ры стаў 
з Пад ляш ша.

— Се мя ноў скае «во зе ра» ўзнік ла 
ў 19771990 га дах. Спы ні лі ва ду рэч кі 
Нар вы ў ру ка ве ў ра ё не Лу кі і Ры ба коў. Па
вер х ня ва ды пры мі ні маль ным уз роў ні на 
па ро зе 142,30 мет раў над уз роў нем мо ра 
— 11,7 квад рат ных кі ла мет раў (мак сі маль
на 32,4 кв. км), умяш чаль насць ва дас хо віш
ча — 17,5 млн. ку ба мет раў ва ды (поў ная 
— 79,5 млн. ку ба мет раў), ся рэд няя глы бі ня 
— 1,5 м. Пяць ба ка вых дам баў даў жы нёй 
8 250 мет раў... Я з гэ тым ва дас хо віш чам 
звя за ны ад са ма га па чат ку. А з гэ тай зям
лёй — ад свай го на ра джэн ня. Мая ба бу ля 
— з вё скі Боў т ры кі. Лю дзей з ба бу лі най 
вё скі вы вез лі, а ха ты за лі лі ва дой. А я жы
ву ў Бан да рах, пра цую пры эк с п лу а та цыі, 
— ра сказ вае Аляк сандр Кар даш на чар го
вай ім п рэ зе на бе ра зе ва дас хо віш ча — на 
шас нац ца тым ужо фэс це «Бан да роў ская 
гас цёў ня». Саб ра лі ся тут так са ма тыя, што 
пе ра жы лі тое вы ся лен не з род ных гнёз
даў. Суст ра ка юц ца на бе ра зе бы лой вё скі 
Руд ні, ка ля ады ход на га кры жа ка ля мес ца 
бы лой шко лы ў Лу цэ. Цяг не іх да свай го, 
на ват ка лі яго ня ма.

— І ма юць да гэ туль да мя не крыў ду, 
бо ж я «ма каў» свае паль цы ў гэ тай бя
дзе. Што мы ад сюль іх выг на лі. А я толь кі 
пра ца ваў, вы кон ваў свае аба вяз кі, — тлу
ма чыц ца Аляк сандр. — Ра зу мею іх боль. 
Му сі лі яны па кі нуць свае па ро гі, кож ную 
вы раш ча ную рас лін ку, пад вор кі якія па кі
да лі ўжо ня раз іх нія прод кі. Там дру жы лі, 
га да ва лі ся, гу ля лі. Выб ра лі ся на но выя 
мес цы. Шмат хто з іх ужо па мёр, не пры
жыў шы ся на но вым ко ра ні. А я ха чу гэ та 
ўсё за ха ваць, каб па мяць не ка ну ла ў ва ду 
гэ та га штуч на га ва да ё ма.

Аляк сандр збі рае да ку мен та цыю ўжо 
16 га доў. Збі раў па кры шын цы ўспа мі ны 
і воб ра зы ад ха ты да ха ты. Ма тэ ры я лы ска
ні ра ваў, ары гі на лы вяр таў у хат нія ар хі вы.

— Вель мі дзя кую ўсім, хто мне гэ та ўсё 
па зы чыў. Ха чу апі саць жыц цё кож най вё
скі, лёс усіх ра зам. Ха чу саб раць вест кі не 
толь кі з апош ня га пе ры я ду жыц ця за топ
ле ных вё сак. Быў та кі час, ка лі ту тэй шым 
зем ля ро бам нель га бы ло бу да ваць да моў, 
ста віць пла тоў. На сва ім! Жы лі ў няў пэў не
нас ці. А ка лі су па ко і ла ся, прый ш ло ся ім 
гля дзець на тое, як чу жыя ро бяць тут па
рад кі. Лю дзі пры вык лі, што заў сё ды бы ла 
ней кая зме на. Што пры хо дзі лі і пе ра мер ва
лі іх няе, ка за лі сы хо дзіць з гас па дар кі. Або 
і па лі лі... Лю дзі пры вык лі. Хлёб ну лі го ра не 
раз. На шы лю дзі вяр ну лі ся да ха ты пас ля 
ба дзян няў па ўсім све це ў час бе жан ства, 
пас ля ад бу да ва лі ся. Мая ба бу ля з Боў т ры
каў бы ла ў Крас на яр скай гу бер ні... Наў кол 
усё га рэ ла, а яны вяр ну лі ся, хто даў ра
ды... Ха чу за пі саць у гэ тай кні зе іх пе ра жы
ван ні, роз ду мы. Як му сі лі да ста соў вац ца 
да ўсё но вых сі ту а цый, каб вы жыць. Ха чу 
па ка заць так са ма іх ха рак тар, ап ра ча 
здым каў хат, млы ноў, школ, у час пра цы 
і за ба вы, у час схо даў, пра цы і страй каў 
(у нас быў страйк арэ ляў), і ва ўся ля кіх ар
мі ях. Пра ва слаў ных, ка то лі каў, з да ва ен на
га ча су — яш чэ і яў рэ яў. Мож на за пі саць 
яш чэ жы выя ўспа мі ны жы вых лю дзей. Хто 
з іх дасць ра ды прый с ці яш чэ да «свай
го» кры жы ка на бе ра зе па мер лай вё скі... 
Ус па мі ны ча ста ўжо па ні хід ныя, ба лю чыя, 
і для іх, і для мя не. І пра чы гу нач ныя пу ці 
ха чу на пі саць, якія, о ля, ба чы це там пад 
гэ тым мо стам на во зе ры. Яны ля жаць тут 
з 1909 го да. Ра ска заць ха чу быль, ле ген ду 
і анек до ту.

— Усё гэ та збя ру, — упэў не на да дае 
Аляк сандр. — І, узяў шы ў ру кі кніж ку, уба
чы це іх усіх — і лю дзей, і вё скі. Лу ку, Гар
ба ры, Руд ню, Боў т ры кі, Бу ды. У на ступ ным 
го дзе бу дзе ўра чы сты ўспа мін — со рак 

га доў ад ча су, ка лі ра бі ла ся гэ та ва дас хо
віш ча, ка лі вы ся ля лі ся ця пер пад вод ныя 
вё скі. Бу дзем мець спат кан не ў гмі не, у Мі
ха ло ве, але бу дуць так са ма прад стаў ні кі 
яш чэ і На раў чан скай мі ны. Бу дуць і ба цюш
кі з гэ тых вё сак, з ус па мі нам пра лю дзей, 
якія там хрыс ці лі ся і па мі ра лі. Зас ну ем 
ка мі тэт. Бу дзем вы да ваць кніж ку, зро бім 
вы ста ву. Я ха цеў бы ад біць вя лі кія здым кі 

Аляк сандр што дзён на гля дзіць на 
гладзь ва ды, якая за лі ла бы лое на шых 
вё сак.

— Не мо жа яна за ліць па мя ці! Пер
шую кні жач ку я зра біў быў для жы ха роў 
бы лых Буд, пас ля — для жы ха роў Лу кі. 
Ка та ла гі за ваў усе ма тэ ры я лы. Ап ра
ца ваў вё ску Гар ба ры, саб раў ху та ры 
Се мя ноў кі, Тар но па ля... Маю ця пер, на

Скар бас хо віш ча

ці ка вей шых хат, якія ста я лі ў гэ тых вё сках, 
але ка ле гі з Мі ха ло ва ка жуць, каб тыя 
здым кіпла ка ты бы лі мен шыя, але каб зра
біць «пар т рэ ты» ўсім ха там... Кра нае ўсё 
гэ та: зноў на шых лю дзей выг на лі з род ных 
да моў. Збі ра ем здым кі. Ча сам не вя до ма, 
ка го яны прад стаў ля юць. Ка лі не зда бу
дзем пра зды мак ні я кай ін фар ма цыі — ка
лі ён паў стаў, ка го прад стаў ляе, ня хай 
на ват не зу сім поў най, але ха ця б ней кую 
— та кі зды мак кан чат ко ва не бу дзе мець 
зна чэн ня. Мно га я ўжо ўся го саб раў. Але 
маю ця пер свае праб ле мы, свае кло па ты, 
і каб усё паз бі раць, усё не як ад цяг ваў... 
Ча су не ад вер неш. Не мо жам па кі нуць уся
го, што яш чэ за ста ло ся, бо яно пра па дзе! 
Як я шка дую, ча му не за пі саў ус па мі наў 
ба бу лі! Быў час на гэ та. А мне та ды аж на
да я да ла ба бі на «га вар ня», зла ваў ся на яе. 
Та ды тое мя не не пры цяг ва ла і не ці ка ві ла. 
Да гэ та га трэ ба дас пець.

пры клад, ці ка вы зды мак не дзе 
з 1927 го да, як сю ды пры яз джа
лі поль скія на стаў ні кі, пад галь
ш ту ка мі, эле ган т на ап ра ну тыя. 
Поль ш чыць пры е ха лі. Лю дзі 
з на шай тэ ры то рыі пе ра жы лі 
ўся го! Асаб лі ва дзе ці. Да дру
го гатрэ ця га кла са ву чы лі ся 
паполь ску. Праз два га ды — 
«ру скія» за ня лі. Ба чыў я і тыя 
здым кі: у чо ба тах, у фу фай ках 
ся дзяць. На стаў ні кі ўжо ву чаць 
пару ску... І так кру га ля... Трэ
ба па мят ку зра біць, каб па мяць 
пра лю дзей, якія тут жы лі, не 
пра па ла.

Па яў ля лі ся ма тэ ры я лы Аляк
сан д ра Кар да ша і ў ін тэр нэ це.

— Лю дзі свае ха ты паз на
юць: «О, на ша хат ка! Там мая ма ма ста
іць! А з яко га го да гэ ты зды мак?» Я ў ін
тэр нэт не да ваў гэ тых ма тэ ры я лаў. Да 
гэ тай па ры «вы да ваў» тыя кніж кі «вя ско
выя», для па а соб ных вё сак — ксе ра ко піі 
ра біў. Лю дзі мя не пра сі лі. Ма тэ ры я ла мі 
ін шыя ка ры ста юц ца ў се ці ве. Доб ра, што 
хоць да да юць мае іні цы я лы «КА» — Кар
даш Аляк сандр праў да па доб на «вы даў», 
да дум ва юц ца. Дык трэ ба вы даць усё доб
ра. У вя лі кай кні зе на ша га ста рон ня. І з гэ
та га бе ра га рэч кі, і з дру го га. Ха ця яны 
між са бою ка лісь... бі лі ся. Як і дзяў ча ты: 
«Не пай ду за рэч ку за муж, там дру гая ста
ра на. Бо ў нас га во раць «ён, яна», а ў іх 
га во рат «ву он, ва на». Так і бы ло. Бі лі ся, 
і доб ра зна лі ся, у вы пад ку якой бя ды маг
лі на ся бе раз ліч ваць, да па ма га лі ад ны 
ад ным. І гу ля лі. А ця пер вось тут гу ля ем. 
Слё зы су шым.

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

 Аляк сандр Кар даш — дру гі зле ва

 Як пта хі ў клет цы

 Як ры бы на бе ра зе

Бу ду юць но выя 
вя ско выя свят лі цы

У На раў чан скай гмі не Гай наў ска га 
па ве та шмат пры го жых свят ліц. Пра гэ-
тыя вя ско выя да мы куль ту ры дба юць 
гмін ныя ўла ды. Свят лі цы це шаць зрок, 
між ін шым, у Аль хоў цы, Ах ры мах, Гуш-
чэ ві не, Заб лот чы не, Міх наў цы, Мік ла-
шэ ве, На раў цы, Плян це, Се мя ноў цы, 
Ста рым Ляў ко ве і ў Тар но па лі. Шэсць 
з іх ма юць га нач кі. Не ка то рыя з гэ тых 
да моў куль ту ры ма юць ка мін кі, ку хон-
нае аб ста ля ван не (не аб ход ную па су ду, 
мі скі, куб кі, шклян кі, на жы, ві дэль цы 
і лыж кі), тэ ле ві за ры, но выя ста лы і крэс-
лы, а так са ма на вей шыя фі ран кі.

Най больш куль тур на-за баў ляль ных 
ме ра пры ем стваў ад бы ва ец ца ў На раў-
цы, Ста рым Ляў ко ве, Се мя ноў цы, Міх-
наў цы, Плян це і ў Мік ла шэ ве. Ла дзі лі тут 
аў тар скія су стрэ чы (па э ты бы лі «свае», 
з На раў чан скай гмі ны) і тан ца валь ныя 
ве ча ры ны ды су стрэ чы з людзь мі ці ка-
вых пра фе сій і па да рож ні ка мі ў роз ныя 
кра і ны све ту, а так са ма з ра сказ чы ка мі 
пра жыц цё-быц цё пе рад вай ной і пад-
час Дру гой су свет най вай ны. Ад ным 
з та кіх яр кіх ра сказ чы каў з’яў ля ец ца 
Ула дзі мір Клі мюк з Плян ты. У свят лі цы 
ў Міх наў цы жан чы ны пяк лі ка ра вай 
ды кан сер ва ва лі ў сло і ках мя са, а ў Ста-
рым Ляў ко ве пяк лі «бус ла выя лап кі» 
і са лод кія бу лач кі. У Ляў ко ве мо ладзь 
і да рос лыя ах вот на пры хо дзяць на май-
стар-кла сы па леп цы з глі ны.

Сё ле та ў хут кім тэм пе бу ду юць дзве 
му ра ва ныя з вя лі кіх чыр во ных пу ста-
коў но выя свят лі цы, між ін шым, у Ле шу-
ках (на здым ку) і ў Но вым Ма се ве.

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Пад ман лі вы знак
Еду чы з Мо ра ў Збуч, не па да лёк за 

ся лом ста іць па пе ра джаль ны знак, які 
ін фар муе аб чы гу нач ным пе ра ез дзе. 
Пер ша па чат ко ва я са бе не ве рыў: чы-
гун ка ў чы стым по лі? Гэ та ж аб сурд. Да-
рэ чы, не пры кме ціў я па рос ла га пу ста-
зел лем пу ці, праз які мы пра яз джа лі. 
Знак но вень кі, быц цам учо ра па стаў ле-
ны. Шы кар на прэ зен ту ец ца. Для мяс цо-

вай гра мад скас ці ўсё зра зу ме ла. Гэ та 
пе ра езд на даў ней шай чы гу нач най лі-
ніі № 52 Гай наў ка — Ляў кі. Цяг ні кі тут 
не кур сі ру юць. Але для ін ша га род ніх 
ша фё раў гэ та пад ман лі вы знак. Аб чым 
ду ма лі чы ноў ні кі да рож най пуб ліч най 
служ бы ў Бель ску-Пад ляш скім, ста віў-
шы ад ноў ле ны знак? А мо вер нуц ца 
для чы гун кі доб рыя ча сы і «рэ ві та лі зу-
юць» (ад но вяць) за бы тую лі нію № 52 
з Гай наў кі ў Ляў кі, за тым і пры пы нак 
«Mo rze» ста не дзей с ным. Каб гэ тыя ма-
ры чым хут чэй здзей с ні лі ся.

Тэкст і фота (УС)
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Раз га дай це за гад кі, ад ка зы 
даш лі це ў „Зор ку” да 14 жніўня 
2016 г., най лепш па элек т-
роннай пош це. Тут ра зыг ра ем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Пад звон кай хво яю іг лі стай,
Пра біў шы мох, як бу ра вік.
Ста іць у ве ра се квя ці стым
Ляс ное дзі ва —
Б......

(Ка стусь Цвір ка)

    

Ад каз на за гад кі № 28: ме ду ні ца.
Уз на га ро ду, на бор паш то вак 

«Пом ні кі На ваг руд ка»,вый г ра ла Вік то рыя Гаць 
з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Ха чу ра ска заць пра но вы дос вед 
у ра ды ё жур на лі сты цы. Да нас пры-
е хаў рэ дак тар Мі хась Сце па нюк. 
У школь ныя га ды ён быў звя за ны 
з Суст рэ ча мі «Зор кі». Ця пер ён жур-
на ліст бе ла ру скай рэ дак цыі Ра дыё Бе-
ла сток, вя дзе, між ін шым, пе ра да чу 
«Пад зна кам Па го ні».

Мі хась Сце па нюк пра ца ваў з рэ-
дак цы яй «Пар на сі ка». Ён пад ка заў 
нам, як пад рых та ваць і за пі саць 

Як мы рых та ва лі 
ра ды ё пе ра да чу

ін тэр в’ю. Ка лі су раз моў ца ска жа неш-
та ці ка вае, то жур на лі сту трэ ба гэ ты 
ма тыў пад тры маць, раз ві нуць, каб 
ча ла век больш ад к рыў ся.

Тэ о рыю мы пра ве ры лі на прак-
ты цы. Мы ра шы лі ўзяць ін тэр в’ю 
ў па э тэ сы Мі ры Лук шы і суст ра чан-
скіх па э так: Юліі Бя ган скай, Маг ды 
Бя ляў скай і Улі Мар чук. Раз маў ляць 
бы ло лёг ка і пры ем на. Най больш 
скла да нас цей ат ры ма ла ся з тэх ніч на-

га бо ку. Са мы цяж кі мо мант — ман-
таж, які за няў нам шмат ча су. Нам 
трэ ба бы ло яш чэ па даб раць му зы ку 
да вер шаў, каб яна доб ра па паў ня ла 
змест і бы ла ад па вед ным фо нам для 
пе ра да чы. Мы ра шы лі, што да вер-
шаў най больш па ды хо дзіць кла січ-
ная му зы ка Яна Та ра се ві ча. Для мно-
гіх гэ та быў пер шы кан такт з тво ра мі 
бе ла ру ска га кам па зі та ра.

За нят кі з Мі ха сём Сце па ню ком 

пры нес лі нам мно га твор чай ра дас-
ці. Яны нас мно га му на ву чы лі, ад-
к ры лі нам но выя га ры зон ты, ве ды 
і лю дзей. А на шы пер шыя слу ха чы 
— сяб ры Су стрэч «Зор кі» — пах ва лі-
лі на шы спро бы ў ра ды ё жур на лі сты-
цы. Пе ра да ча так са ма пра гу ча ла на 
Ра дыё Бе ла сток. Гэ та штось ці не ве ра-
год нае! Дзя ку ем вам, спа дар Мі хась!

Оля ЯРОЦ КАЯ, 
«Пар на сік»

«Зор ка» — не раз луч ная част ка 
«Ні вы». Яна іс нуе 59 га доў, а пер шым 
рэ дак та рам бы ла Ве ра Вал ка выц кая. 
«Зор ка» ўзнік ла па пра пано ве на стаў-
ні каў і ад па чат ку да па ма га ла дзе цям, 
якія вы ву ча юць бе ла ру скую мо ву.

«Зор ка» і «Ні ва» аб’ яд ноў ва юць 
бе ла ру саў уся го све ту. Вя лі кую ро лю 
ў гэ тай спра ве адыг ра ла руб ры ка 
«Паз на ё мім ся», дзя ку ю чы якой дзе ці 
з Пад ляш ша пе ра піс ва лі ся з ад на год-

ка мі з Бе ла ру сі, Ра сіі, Азер бай джа-
на, Эсто ніі, Яку ціі...

— Гэ та бы ло па доб нае на сён-
няш ні ін тэ р нэт, — ка жа рэ дак тар 
Яў ген Ва па.

Га лоў ны рэ дак тар «Ні вы» ра ска-
заў нам пра до пі сы зор чы ных ка-
рэс пан дэн таў. Так са ма па зна ёміў 
нас з пер шы мі ну ма ра мі «Зор кі» 
і за чы таў лі сты дзя цей. Не ка то рыя 
з іх ста лі пра фе сій ны мі жур на лі ста-
мі або вя до мы мі бе ла ру скі мі дзе я-
ча мі. Мы бы лі вель мі за ці каў ле ныя 
гэ ты мі гі сто ры я мі.

Маг да БЯ ЛЯЎ СКАЯ, 
«Зор ны мі ва чы ма»

З гі сто рыі «Ні вы»

«Зор ка» як ін тэр нэт!

Лес
Храм пры ро ды
Спа кой і ці шы ня
У ім усе праб ле мы
Ады хо дзяць

Тра ва дрэ вы ра ка
Усё што пат рэб на
Для жыц ця

У ім най лепш ма ліц ца
Да Бо га
Да на ша га Бо га

Без ле су мы не па трэб ны
Лес без нас
Не слу жыць ні ко му

Ве ра ні ка Кар дзю ке віч, 
«Зор ны мі ва чы ма»

Магда Бяляўская і Крыстыян Паскробка ў творчым трансе

«Парнасік» з Міхасём Сцепанюком
Міхась Сцепанюк вачыма Олі Яроцкай
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Ob Ha!

Kosmita

Trzy
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 № 28:
Ле та, сва як, на, стол, стыль, як, там, фа, ко нус, 

іл, ом, як, Астап, ко ла. Яз да, ля нок, кот, сто ма, 
стан, сты мул, вол, шаль, фі ял, ска кал ка.

Уз на га ро ду, на бор здым каў з Мір ска га зам-
ка, вый г ра ла Са ра Скаў рон ская з Бе ла сто ка. 
Він шу ем!

Па шы ра ец ца 
і кур чыц ца
На стаў нік тлу ма чыў гэ так:
— Ле там шы рац ца прад ме ты,
А кур чац ца зі мою.
Хто пац вер дзіць та кое?

Ад каз быў вуч ня Са шы:
— Ле там ка ні ку лы на шы
Даў жэй шы за зі мо выя —
Сцвяр джэн не тал ко вае.

Тан цы
Бе ла стоц кі поз ні ве чар,
Тан ца валь ная су стрэ ча.
На пар ке це ў раз га ры
Кру жыць ма ла дзё ва па ра.

— Ты тан цу еш так цу доў на.
— І ты, ад ка жу дас лоў на.
— А за вуць мя не Ада мам,
— І мя не за вуць так са ма.

Крэ а тыў нае ін тэр в’ю з па э тэ сай Мі рай Лук шай, аў тар кай 
куль та ва га збор ні ка вер шаў «Жы він кі з глы бін кі», вы да дзе на-
га «Ні вай» у 2009 го дзе. 

Дзе ці хут ка вы лоў лі ва юць фаль шы выя нот кі

З.В.: — Ці збор нік «Жы він кі 
з глы бін кі» мае па спры яць ве дан ню 
пад ляш скіх мяс цо вас цей, ці на зваў 
звяр коў?

М.Л.: — Я ду маю, што гэ ты збор-

нік най перш кра яз наў чы, та му што 
там ары гі наль ныя наз вы мяс цо вас-
цей і па да дзе ны іх поль скі ва ры янт. 
Гэ та важ ныя для нас ве ды.

З.В.: — Ці гэ тыя вер шы ад ра зу 
вый ш лі ў кні зе, ці ра ней дру ка ва лі ся 
на ста рон ках «Зор кі»?

М.Л.: — Гэ тыя вер шы бы лі на пі са-
ны вы ключ на для «Зор кі». Па ча ло ся 
ад вер шы ка пра зуб ра нят ка. Мож на 
ска заць, што да па ма га ла ўся рэ дак-
цыя. Сяб ры пад каз ва лі мяс цо вас ці, 
апа вя да лі пра іх, нат х ня лі. Пас ля, 

ка лі вый ш ла 
кніж ка з вы ба-
рам гэ тых вер-
шаў, я на пі са ла 
да дат ко выя 

вер шы, на пры клад «Жо ра вы з Жу-
раў лі ка», гэ ты верш апы нуў ся ў то ме 
«Па да рун кі». Я пі шу ча ста. Про ста, 
ся даю і пі шу, вель мі ча ста зда ра ец ца, 
што па за ка зе «Зор кі».

З.В.: — Ці 
Вы бы лі ва 
ўсіх мяс цо-
вас цях, пра 
якія пі ша це 
ў кніж цы? 
Ці са праў ды 
там мож на 
су стрэць гэ-
тых звяр коў?

М.Л.: — 
У не ка то рых 
мяс цо вас цях 
бы ла пас ля 
над ру ка ван-
ня гэ та га 
збор ні ка. 
Па мя таю, 

як еха ла аў то бу сам і ба чу на ўка заль-
ні ку «Паў лі но ва», але з аў то бу са не 
вый ш ла, па е ха ла да лей. У боль шас ці 
мяс цо вас цей бы ла, а ў не ка то рых не. 
Не бы ла, на пры клад у Шпа ках, Ле бя-
дзі не. Трэ ба бу дзе ту ды заг ля нуць.

З.В.: — У тво рах па яў ля юц ца кан-
к рэт ныя проз віш чы лю дзей. Ча му Вы 
ра шы лі іх па мяс ціць у вер шах?

М.Л.: — Мы тут ужо га ва ры лі 
пра па на Яна Це лу шэц ка га з Но ва га 
Ляў ко ва. У вер шах вы сту пае яш чэ 
Міш ка з Мах на та га. Ён за раз жы ве 

ў Со па це, гэ та наш ка рэс пан дэнт. Ён 
ад ра зу зда га даў ся, што верш пра яго. 
Ёсць так са ма дзядзь ка Мі ко ла Лук’ я-
нюк з Бял коў. Ча му яны ў вер шах? Гэ-
та та кая твор чая за ду ма. Гэ тыя лю дзі 
важ ныя для на шай глы бін кі.

З.В.: — На вок лад цы збор ні ка «Жы-
він кі з глы бін кі» ёсць за яў ка, якая ін-
фар муе, што «пра цяг бу дзе». Ці гэ та 
праў да?

М.Л.: — Усё за ле жыць ад гро шай. 
Ца на збор ні ка ат ры ма ла ся вя лі кай, 
та му што ён на крэй да вай па пе ры, 
у цвёр дай вок лад цы, ёсць там ко ле-
ры. На сён няш ні дзень у нас ня ма 
та кіх не ма лых гро шай.

З.В.: — Мы пры ду ма лі тэ му чар-
го ва га вер ша: «Ры бы з Ры ба лаў». Ці 
гэ та доб рая ідэя?

М.Л.: — Ідэя неб ла гая. Мо жа, да-
вай це пас п ра бу ем су поль на на пі саць 
та кі верш...

Ры бы з Ры ба лаў
Ка жуць, ры бы не га во раць,
ды скуль хто пра гэ та знае?
Ры ба ж у рэч цы або мо ры —
там па-свой му пра маў ляе.
Вы меш ры бу з ася род дзя —
толь кі зя пае, ня бо га.
Чом та кая сла ва хо дзіць:
мо вы не да ста ла ў Бо га?
А той нем ка, хто не ўмее
ў род най мо ве ска заць сло ва.
З вы ба ру та кі ня мее.
Ён — не зер не, а па ло ва!
Мі ра ЛУК ША

Ін тэр в’ю ап ра ца ва ла 
Оля БУС ЛОЎ СКАЯ 

PS. Верш, ад нак, во кам г нен на пры ду ма ла 
са ма па э тэ са!

Рэ дак цыя «Зор ны мі ва чы ма»: 
— Ці ця жэй пі саць для дзя цей, ці для 
да рос лых? Для яко га чы та ча Вы лю бі-
це пі саць?

Мі ра Лук ша: — Для дзя цей ці ка-
вей пі саць. Я заў сё ды ста ра ю ся, каб 
мой верш быў кла січ ны, рыф ма ва-
ны, каб быў зда ро вы рытм. Не ёсць 
так, што я пі шу, пі шу і там штось ці 
ат рым лі ва ец ца. Мае вер шы рыф ма ва-
ныя, яны ўзні ка юць ра ней у га ла ве. 
Яны ма юць сваю ме ло дыю, та му мно-
гія з іх ста лі пес ня мі. Люб лю пі саць 
для дзя цей так са ма та му, бо ба чу, як 
тыя вер шы жы вуць сва ім жыц цём, 
іх спя ва юць, яны «хо дзяць» па ін тэр-
нэ це. Для дзя цей пі саць ці ка вей, але 
і больш не бяс печ на, та му што дзе ці 
хут ка вы лоў лі ва юць фаль шы выя нот-
кі. Мы па він ны па мя таць, што пі шам 
для чы та чоў.

Ara

Klepisko
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Хоць фе сты валь, на ту раль на, па шы ра
ец ца і зап ра шае ка ман ды з ад да ле ных кут
коў све ту, але яго бяс с п рэч най пе ра ва гай 
з’яў ля ец ца па каз з да па мо гай му зы кі, тан
ца і ма ста цтва куль тур най раз на стай нас ці 
Пад ляш ша. Кож ны год ту тэй шыя гле да чы, 
ту ры сты і ўдзель ні кі фе сты ва лю зна ё мяц
ца з тым, што ў нас са мае пры го жае і каш
тоў нае, — адз на чаў ды рэк тар фе сты ва лю 
Ан джэй Дыр дал. — Сё ле та ўпер шы ню ўда
ло ся тран с ля ваць жы выя кан цэр ты з усёй 
Пад ляш скай ак та вы куль тур, якія ад бы лі ся 
на га лоў най сцэ не фе сты ва лю, на Рын ку 
Кас цюш кі. Та кім чы нам, фе сты валь ны мі 
вы ступ лен ня мі мож на па за хап ляц ца ў лю
бым пун к це све ту!

Дзя вя ты вы пуск Між на род на га фе
сты ва лю му зы кі, ма ста цтва і фаль к ло ру 
«Пад ляш ская ак та ва куль тур» па чаў ся 
ў аў то рак, 26 лі пе ня. Як і кож ны год, ад
крыў яго па рад усіх груп, якія вы сту пі лі на 
ме ра пры ем стве ў Бе ла сто ку і на Пад ляш
шы. 24 фаль к лор ныя і фоль ка выя ка лек ты
вы — ін ст ру мен таль ныя, пес ні і тан ца бы лі 
прад стаў ле ны ў 21 мяс цо вас ці рэ гі ё на. 
Упер шы ню па зна ёмі лі ся мы з гру па мі з Ма
ро ка, Кіп ра і Ру мы ніі. Сё ле та фаль к лор 
спа лу чыў ся з фоль кам яш чэ больш, па каз
ва ю чы пра ект Ты мо на Ты ман ска га і Кшыш
та фа Т рэ бу ніТут кі.

— Гэ та свя та раз на стай нас ці, ад к ры
тас ці, свя та куль ту ры, — ска заў ды рэк тар 
Ва я вод ска га цэн т ра ані ма цыі куль ту ры, ар
га ні за та ра фэ сту, Цэ за ры Мель ка. — Ідэ
яй фе сты ва лю з’яў ля ец ца прэ зен та цыя 
куль тур і зда быт каў ма стац кіх ка лек ты ваў 
з Поль ш чы і з за меж жа, якія ства ра юць 
роз ныя жан ры му зы кі і ма ста цтва са спа
сыл кай на фаль к лор. Пос пех ме ра пры
ем ства з’яў ля ец ца так са ма вы ні кам рэ гі я
наль на га і між на род на га су пра цоў ні цтва 
яго ўдзель ні каў — мяс цо вых са маў ра даў, 
уста ноў, гра мад скіх ар га ні за цый, спон са
раў і ма ста коў, якое па ста ян на па шы ра
ец ца. Гэ тае су пра цоў ні цтва ад на ча со ва 
спры яе па вы шэн ню пры ваб нас ці рэ гі ё на 
ся род яго жы ха роў, а так са ма шмат лі кіх 
ту ры стаў.

Як ска заў ма стац кі кі раў нік фе сты ва лю 
Ан джэй Дыр дал, ма ста кі бы лі адаб ра ны 
з больш чым 60 за яў. Пры ад бо ры ра бі ла
ся стаў ка на якасць і раз на стай насць:

— Ма стац кі ўзро вень усіх вы сту поў цаў 
вель мі доб ры. Асаб лі ва леп шыя прад стаў
лен ні спя вац кіх і тан ца валь ных ка лек ты
ваў з Ра сіі, Ук ра і ны і Бе ла ру сі. На ак та ве 
хо чуць вы сту піць най леп шыя вя до мыя ка
лек ты вы і вы ка наў цы. Тым не менш, мы па

він ны зра біць вы бар і шмат ка му ад мо ві лі. 
Гэ та флаг ман скае ме ра пры ем ства ВА АК, 
ім па зан т нае і раз на стай нае. Мож на па зна
ёміц ца так са ма з ка лек ты ва мі, якія спа сы
ла юц ца на на род ныя клі ма ты, у сён няш ні 
час вель мі па пу ляр ныя, як «Tę gie Chło py», 
«Ka pe la Ma li szów» ці «Ja nusz Pru si now ski 
Kom pa nia», ці па слу хаць бе ла стоц кую ка
ман ду «Бял ка», якая спа лу чае ў пра ек це 
«Ба бу ка» ром скія пес ні з элек т ро ні кай.

Ап ра ча кан цэр таў шмат за ці каў ле ных 
асоб збі ра лі май старкла сы па тра ды цый
ных тан цах з Поль ш чы і Ук ра і ны, а так са
ма су стрэ чы з ма ста ка мі.

На пя рэ дад ні ад к рыц ця фе сты ва лю быў 
па ка за ны да ку мен таль ны фільм пра кам па
зі та ра Ка ра ля Шы ма ноў ска га, які ства ры лі 

ўкра ін скія твор цы. Па ка за на ў ім ся род 
ін ша га Ты ма шоў ка ва Ук ра і не — род ная 
мяс цо васць кам па зі та ра. Пас ля па ка зу 
філь ма прад стаў ле ны бы лі тра ды цый ныя 
ўкра ін скія пес ні ка лек ты ву «Млі но чок», які 
пры маў удзел у філь ме. Гру па прад ста ві ла 
пра гра му «Пес ні з Ты ма шоў кі».

За два дні да афі цый на га па чат ку Ак
та вы куль тур мож на бы ло на скве ры па 
ву лі цы Ле гі я но вай па ба чыць нез вы чай ную 
ўста ноў ку: ке ра міч ны ход нік, нат х нё ны на
род най тка ні най, пад за га лоў кам «Куль ту
ра на тра ту а ры». Яго аў тар кай з’яў ля ец ца 
ма ла дая бе ла стоц кая ма стач ка, сты пен ды
ят ка Мар шал коў скай уп ра вы Пад ляш ска
га ва я вод ства Паў лі на Гор ба.

У Бе ла сто ку і ін шых мяс цо вас цях Пад
ляш ша (Бе ла ве жы, Бель скуПад ляш скім, 
Це ха ноў цы, Га нён дзы, Шэ пя то ве, Лом жы, 
Ха рош чы, Зам б ра ве, Гай наў цы, Монь ках, 
Гра е ве, Крып не, Су вал ках, Заб лу да ве, 
Ка ры ці не, Суп рас лі, Чор найБе ла стоц кай, 
Даб жы не ве, Са кол цы, На раў цы і Га рад ку) 
вы сту пі лі ка лек ты вы «Вя лі кі сла ба жан скі 
ка лек тыў пес ні і тан ца (Хар каў, Ук ра і на), 
«Ka pe la Ma li szów» (Мэн ці наМа ла, Поль
ш ча), «Chi ga ga Gro up» (Мха мід, Ма ро ка), 
«FіIі Ca ma ra su lui» (Клуж, Ру мы нія), «Grup
po Fol k lo ri co di Cag lia ri Qu ar tie re Vil la no va» 
(Ка лья ры, Іта лія), Ты ман Ты ман скі і Кшыш
таф Т рэ бу няТут ка (За ка па нэ, Поль ш ча), 
«Вэс ня н ка» (Роў на, Ук ра і на), «Ja nusz 
Pru si now ski Kom pa nia» (Ма за вец кае, Поль

ш ча), «Batsányi Táncegyüttes» (Та поль ца, 
Вен г рыя), «Klum pe» i «Vyèiai» (Пунск, 
Поль ш ча), «Tę gie Chło py» (Кя леч чы на, 
Поль ш ча), «Tu ro pol je» (Ве лі каГо ры ца, 
Хар ва тыя), «Čači Vor ba» (Люб лін, Поль ш
ча), ук ра ін скі ка лек тыў «Ра нок» (Бельск
Пад ляш скі, Поль ш ча), «Igem Folk Dan ce 
Gro op» (Паў ноч ны Кіпр), «Vargovčan» 
(Га ну шоў цы, Сла ва кія), «Kud No va Va ros 
Ser bia» (Но ва Ва рош, Сер бія), «Os had» 
(Май коп, Ады гея), «Sto wa rzy sze nie Po lo nia 
Ki ro wog rad» (Кі ра ваг рад, Ук ра і на), «Švie-
sa» (Літ ва), «Biał ka» (Бе ла сток). З Бе ла ру сі 
вы сту пі лі поль скія «Chab ry» (Грод на), «Лі
лея» (Мінск) і «Ні ва» (Вер ця ліш кі).

Што ці ка ва, ка лек ты вы з Бе ла ру сі, хі ба 

Дзя вя тая ак та ва куль тур

Цэнтр Бе ла сто ка зноў зак віт неў на род ны мі стро я мі і му зы кай. Ад 26 да 31 
лі пе ня ў Бе ла сто ку і ў ва я вод стве рас с пя ва лі ся і ра стан ца ва лі ся больш за 
паў ты ся чы гас цей з 12 кра ін све ту. Фе сты валь «Пад ляш ская ак та ва куль
тур» кож ны год збі рае ў Бе ла сто ку му зыч ныя гу кі, ха рак тэр ныя для куль тур 
з уся го све ту. Сё ле та няй на чай — Пад ляш ша пры ня ло ка лек ты вы з та кіх 
кра ін, як Сер бія, Ру мы нія, Кіпр, Хар ва тыя, Ра сія, Ук ра і на, Ма ро ка, Бе ла русь, 
Сла ва кія, Вен г рыя, Іта лія і Ады гея. Поль ш чу так са ма прад ста ві лі ад бор ныя 
фаль к лор ныя і фоль ка выя ан сам б лі.

най больш ча ка ныя ў бе ла ру скім Пад ляш
шы, вы сы ла лі ся на вы сту пы «ў Поль ш чу», 
а сюу ды з тан ца мі і спе ва мі ар га ні за та ры 
ад п ра ві лі не ту тэй шую эк зо ты ку. Да рэ чы, 
сё ле та ў Ак та ве бы ла вы раз ная стаў ка на 
ўкра ін скасць — пры е ха лі ча ты ры ка лек
ты вы. З вя лі кім кан цэр там у пер шы дзень 
фэ сту вы сту піў ан самбль «Ра нок» з Бель
скаПад ляш ска га, якім апя ку ец ца Са юз 
ук ра ін цаў Пад ляш ша. Ні адзін бе ла ру скі 
ка лек тыў з Пад ляш ша сё ле та «не меў ча
го» прад ста віць праг най шмат куль тур нас
ці пуб лі цы.

Бе ла русь прад стаў ля лі тры ан сам б лі. 
«Chab ry» (кі раў нік Люд мі ла Вой кель) 
— поль скі ан самбль на род най пес ні і тан
ца з Грод на, ство ра ны ў 1996 го дзе для 
пад т ры ман ня тра ды цыі і на род ных звы ча
яў. Гру па мае ў рэ пер ту а ры пес ні і тан цы 
з роз ных рэ гі ё наў Поль ш чы, поль скія па пу
ляр ныя бя сед ныя пес ні, поль скія і бе ла ру
скія на род ныя тан цы і пес ні, дае шмат лі кія 
вы ступ лен ні ў Бе ла ру сі, ча ста так са ма на
вед вае Поль ш чу. Мін ская «Лі лея» (ма стац
кі кі раў нік Яў ген Глад коў, кан цэр т май стар 
Ма рыя Аба е ва) — сту дэн ц кі кан цэр т ны 
гурт цым ба лі стаў, зас на ва ны ў 1966 го дзе 
ў Бе ла ру скай дзяр жаў най ака дэ міі му зы кі 
ў Мін ску. Вы сту па юць у ім вы ключ на сту
дэн ты ака дэ міі. Рэ пер ту ар гру пы скла да ец
ца з тво раў бе ла ру скіх і за ход ніх кам па зі
та раў і іх улас ныя аран жы роў кі на род ных 
ме ло дый Бе ла ру сі і ін шых кра ін. «Лі лея» 
вы сту па ла ў Ня меч чы не, Швей ца рыі і Сла
ва кіі, бы ла так са ма ўдзель ні цай «Пад ляш
скай ак та вы куль тур» у 2011 го дзе. Сё ле та 
яна ад зна чае 50го дзе з дня зас на ван ня. 
Цёз ка на шай «Ні вы» «Ні ва» з Вер ця лі шак 
(ма стац кі кі раў нік Ла ры са Прас ві ры на) 
прад стаў ляе бе ла ру скія на род ныя пес ні, 
тан цы і му зы ку. Скла да ец ца з ха ра вой, 
тан ца валь най і ін ст ру мен таль най груп. 
У ін ст ру мен та рыі мае, ся род ін ша га, ба ян 
і цым ба лы. «Ні ва» вы сту па ла ў Бе ла ру сі 
і за мя жой, на ве да ла, на пры клад, Бель гію, 
Грэ цыю і Ня меч чы ну.

— Вер ця ліш кі — аг ра га ра док у Гро дзен
скім ра ё не, — ін фар ма ваў ба лет май стар 
гру пы. — Мы зас лу жа ны ка лек тыў Рэс пуб
лі кі Бе ла русь. Пра цу ем 45 га доў, сё ле та 
адз на ча ем юбі лей!

— А мы — бе ла стоц кі тыд нё вік бе ла ру
саў «Ні ва», нам — шэс ць дзя сят! — і ўсе 
трыц цаць тры ча ла ве кі яш чэ пе рад ка ля
ро вым гуч ным па ра дам ад ка фед ры на ры
нак Кас цюш кі пра спя ва лі нам мно гія ле ты.

Ла ры са Ула дзі мі раў на Прас ві ры на:
— Пра цу ем пры Вер ця ліш скім цэн т ры 

куль ту ры. Тут усе ма ла дыя. Але ў на шым 

ка лек ты ве тры эта пы. У ха ра вой гру пе 
— сяб ры ся рэд ня га ўзро сту. Мо ладзь 
у нас, вя до ма, жва вая, яна і вы сту па е ў тан
ца валь най гру пе. А ін ст ру мен таль ная гру
па — збор ная, там усе роз на га ўзро сту. 
А з ва шай «Ні вай» мы су гуч ныя, што асаб
лі ва нам пры ем на. Так са ма спя ва е це?

— Спя ва ем! Мож на бы ло б і з сяб роў 
на шай бе ла стоц кай «Ні вы» склас ці ан
самбль!

Пад ляш ская ак та ва куль тур бы ла да фі
нан са ва ная са срод каў Мар ша лоў скай 
уп ра вы Пад ляш ска га ва я вод ства і го ра да 
Бе ла сто ка. «Ні ва» бы ла ад ным з ме дый
ных патронраў ме ра пры ем ства.

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ
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Б
у ду чы на Яна ў Сі дэр цы ўба чыў 
я там раск лад на ба жэн стваў Яч ніц
ка га пры хо да. Пад да тай 26 лі пе ня 
зна чы ла ся там Свя та Яч на. Ра шыў 

я па ба чыць, як тое свя та вы гля дае.
З по ез да злез на пры пын ку Ру жа на сток. 

Гэ ты пры пы нак мя ня ец ца з кож ным ма ім 
ту ды пры быц цём. Вось яш чэ ней кі год та му 
бы ло там усё рас чыш ча на пас ля ко ліш няй 
не вя лі кай за кі ну тай му ра ва най па ча каль ні. 
А за раз там па я ві ла ся сціп лень кая па вет ка 
з ла вач кай для ча ка ю чых цяг ні ка па са
жы раў. Вель мі ж апе ра тыў на за гад чы кі 
чы гу нач най ін ф раст рук ту ры па ду ма лі пра 
та маш ніх па са жы раў. Ах, ка лі б так апе ра
тыў на яны па ду ма лі пра тых па са жы раў, 
што ха це лі б ча каць цяг ні ка на пры пын ках 
Га лоў кі, Райск, Пад бел ле, Ры го раў цы, Су ха
воль цы, Ба ра ві кі... Але мо жа да кан ца све ту 
на ду ма юц ца...

У па лі, што па між Яч нам і Ру жа на сто кам, 
вя дуць дзве па ра лель ныя да ро гі з абедз
вюх наз ва ных мяс цо вас цей, ад нак яны 
з са бою не схо дзяц ца. Ад ад нае да дру гое 
мож на прай с ці ў ад ным мес цы па част ко ва 
за а ра най мя жы, што ў рос ны ра нак раў наз
нач нае ха джэн ню па ва дзе.

У Яч на з’я віў ся я ў дзе вяць ра ні цы, але ні
я кіх пры мет свя та не бы ло там ві даць. Двое 
лю дзей іш ло аку рат у цар к ву; па даў ся ту ды 
і я. У хра ме бы ло ка ля трыц ца ці дзя цей 
і ка ля двац ца ці да рос лых. Гэ тая кар ці на 
маг ла б уз ра да ваць, ка лі б дзе ці бы лі мяс цо
выя, ад нак гэ та бы лі дзе ці звон ку, якія пра
во дзі лі ў Яч не два тыд ні цар коў на га лет ні ка.

Яч ніц кая цар к ва пры го жа вы гля дае зда
лёк, ка лі яе аб’ ё мі стыя сі нія ку па лы вы дат на 
ўзба га ча юць та маш ні кра я від; гэ так жа 
ўзба га ча юць да ляг ляд і ве жы ру жа на стоц
ка га кас цё ла. І ўся рэ дзі не цар к ва вы гля дае 
вель мі сім па тыч на. Тут так са ма ві даць вык лі
ка нае дэ маг ра фі яй наб лі жэн не цар коў на га 
ін тэр’ е ра да кас цель на га: з кож на га бо ку 
не фа па тры лаў кі фрон там да ал та ра ды 
яш чэ і лаў кі пад сце на мі. Але най боль шае 
ўра жан не зра бі лі на мя не пеў чыя, бо, для 
прык ла ду, „Трыс вя тое” ў іх вы ка нан ні маг
ло б быць аз до бай цал кам пат ра ба валь на
га кан цэр та цар коў най му зы кі.

У ка рот кай про па ве дзі на ста я цель ска
заў пра адз на ча нае свя та. Ме на ві та 26 
лі пе ня 1944 го да скон чы ла ся ў Яч не вай на 
і на стаў знач на менш тры вож ны час. За
кан чэн не вай ны пры нес ла вя лі кую па лёг ку 
на сель ні цтву і жы ха ры Яч на ра шы лі што га
до ва аз д на чаць гэ тую па дзею ад мыс ло вым 
на ба жэн ствам.

Фраг мен ты звод кі Са вец ка га ін фар
ма цый на га бю ро пра баі 2 Бе ла ру ска га 
фрон ту ад 25 лі пе ня 1944 го да: „50 ар мия 
в 7.00 24.7 пе реш ла в на ступ ле ние и, пре
о до ле вая соп ро тив ле ние и кон т ра та ки 
про тив ни ка, пол ност ью ов ла де ла юж ной 
част ью Грод но и к 19.00 ве ла бой на ру бе
же во сточ нее Дуль ков щиз на, Ро го жин, во
сточ ная ок ра и на Ко нюш ки, кол хоз Го ля ки, 
се вер ная ок ра и на Ягин ты, Ро га чи, Про ко по
ви че, Сан ни ки, Ка ро лин, Доб ро воль щиз на, 
2 ки ло мет ра югоза пад нее Че хов щиз на. 
49 ар мия, от би вая кон т ра та ки про тив ни ка, 
к 19.00 выш ла на ру беж Ко роб чи це (10 ки
ло мет ров югоза пад нее Грод но), Клоч ки, 
Куз ни ца, Со кул ка, Ли пи на”. Ад 26 лі пе ня: 
„50 ар мия, сби вая уси лен ные от ря ды прик
ры тия про тив ни ка, прод ви ну лась за день 
на 316 ки ло мет ра и выш ла к ре ке Сид ра 
на участ ке Липск, Хиль мо ны, се вер ная 
ок ра и на Сид ра. Ча сти ар мии го то ви лись 
к фор си ро ва нию ре ки. 49 ар мия, прод ви
нув шись на 212 ки ло мет ра, ве ла бой за 
Сид ра, Ма ков ля ны, По га ни ца и ов ла де ла 
Со ко ля ны, Крась ня ны, кол. Ку ры лы, Янов
щиз на”. Ад 27 лі пе ня: „50 ар мия част ью сил 
фор си ро ва ла ре ку Сид ра и на за пад ном 
бе ре гу ов ла де ла на се лен ны ми пун к та ми 
Яло во, Яч но. Ча сти ар мии ве ли бой на ру бе
же се ве рово сточ ной ок ра и не Шу ша ле во, 
во сточ ной ок ра и не Кро пив на, во сточ ной 
ок ра и не Ост ро во, се ве рово сточ ной ок ра и
не Ге ра си мо ви че, Яч но, 1 ки ло метр во сточ
нее Ру жа на сток, во сточ ной ок ра и не Гже
бе не, Шо ста ки, во сточ ная опуш ка ро щи 
юж нее Шо ста ки”. Ад 28 лі пе ня: „3 ар мия, 
прод ви нув шись на 613 ки ло мет ра, ов ла де
ла го ро дом Бе ло сток и к ис хо ду дня 27.7 
ве ла бой на ру бе же За пец ки, Вуль каРа то
вец ка, Чар ны Блок, Ва силь ко во, За ва ды, 
Сло бо да, Го род ня ны, Гры не ви чи, Ле виц ке, 
Юх но вец Доль ний, Бе ли, Зо лот ни ки”. Быў 
час, ка лі зма ган не за Бе ла сток за кон чы

ла ся 27 лі пе ня, але за раз, зда ец ца, гэ тая 
да та еў ра пе і за ва на на 8 мая, а маг чы мая ж 
яш чэ і поў ная гла ба лі за цыя на 2 ве рас ня... 
Яч на ж яш чэ свят куе па вод ле ста ро га сты
лю...

На ба жэн ства за кон чы ла ся і пе ра да 
мною аста ло ся шмат ча су, які я вы ра шыў 
пры свя ціць раз вед цы на ва кол ля, па да ю чы
ся на ўсход ад Яч на, за рэч ку Сід ру. Ка лісь 
на гэ тай рэч цы бы ла да во лі пры стой ная 
клад ка па між Га ра сі ма ві ча мі і Хіль мо на мі, 
але дай шлі да мя не чут кі, што тую клад ку 
спа лі лі га ра сі ма віц кія жан чы ны, каб пе раш
ко дзіць ван д роў кам іх ніх муж чын у хіль мо
наў скую кра му. Чут кі чут ка мі, але ж вы па ла 
на го да пра ве рыць, ці са праў ды шы ро кая 
клад ка на жа лез ным кар ка се ка ну ла ў Сід
ру...

Па даў ся я ў Га ра сі ма ві чы. У лет ні спя кот
ны дзень скла да на па ба чыць ка гоне будзь 
на ву лі цы. Але па шан ца ва ла мне па ба чыць 
ад нос на ма ла до га муж чы ну, які вы кош ваў 
га зон пе рад сва ёй ха тай. Ад яго я да ве даў
ся, што клад ка ёсць; каб на яе даб рац ца, 
трэ ба вый с ці ка ля паў кі ла мет ра за Га ра сі
ма ві чы і там уз доўж ро ва ёсць да яе да рож
ка. Тая клад ка ме ла вы вес ці са ма на ка нец 
Хіль мо наў.

— Я ў мі ну лым го дзе яш чэ па ёй прай
шоў, але не ве даю, ці сё ле та гэ та маг чы
мае, — ас ця рог мя не.

Ну, доб ра, па ду маў я — ка лі не ўдас ца 
даб рац ца ў Хіль мо ны, на пра вы бе раг Сід
ры, дык не бяз люд на ж і на ле вым бе ра зе. 
Да та го ж Сід ра гэ та не Ама зон ка з пі ран
ня мі ці Зам бе зі з кра ка дзі ла мі, мо жа ней кі 
брод удас ца знай с ці...

Пай шоў я па пад ка за най мне да ро зе 
і вый шаў на клад ку. Клад ка з шас ці да во лі 
гнут кіх пры ста рэ лых жэр дак. А па рэн чы 
толь кі ад бе ра гоў — па ся рэ дзі не тры мет
ры хіст кай клад кі без па рэн чаў... Не ха це ла
ся мне ад сту паць і я вы ра шыў ры зык нуць. 
Уда ло ся. Ка лі з бо ку Га ра сі ма віч амаль 
да са мой клад кі бы ла падж ві ра ва ная ўез
джа ная цяг ла вым тран с пар там да рож ка, 
то ўжо ў бок Хіль мо наў ледзь зна чы ла ся 
ад но за рос лая даў ней шая ве ла сі пед ная 
сцеж ка... Вар та тут яш чэ да даць, што се
на жа ці ў пой ме Сід ры не за пуш ча ны, як 
у на ва кол лі Бе ла веж скай пуш чы; та маш нія 
жы вё ла во ды руп лі ва зда бы ва юць корм сва
ім кра су лям.

Пе рад ад ной з хат у за се ні яб лы ні ся дзе
лі на ла вач цы два муж чы ны — ад на му на 
вы гляд бы ло во сем дзе сят, дру го му — на
па ло ву менш. Ка лі я спы таў, што яны чу лі 
пра „Ні ву”, ма лод шы ад ка заў, што гэ та, 
ма быць, ней кі са ма ход, за тое ста рэй шы 
ска заў пра га зе ту... Спы таў я іх пра клад
кі на Сід ры. Са праў ды, ад нае ўжо ня ма, 
бы ла яна на рэй ка вым кар ка се, які за раз 

пра ва ліў ся ў ра ку. Быў там на ват план па
бу да ваць мост між Хіль мо на мі і Га ра сі ма ві
ча мі, але не ка то рым гас па да рам быў ён не 
па дум цы, бо аб мя жоў ваў бы іх се на жа ці. 
А тую клад ку, па якой я шчас лі ва пе раб раў
ся ў Хіль мо ны, па бу да ва лі жы ха ры паў ноч
на га кан ца вё скі, бо па ёй бы ло ім зруч на 
ез дзіць у Дуб ро ву.

— Я ўжо не ас ме ліў ся б сту піць на тую 
клад ку, — пры знаў ся ма лод шы муж чы на.

У хо дзе на ву чаль на га го да гім бус за бі
рае з Хіль мо наў трое дзя цей. Быў час, ка лі 
мож на бы ло на школь ны аў то бус за бі рац
ца і да рос лым, але за раз гэ та за ба ро не на. 
А пуб ліч ны тран с парт рэд кі ды і да яго трэ
ба да бі рац ца аж у ад лег лыя ка ля пя ці кі ла
мет раў Бя нёў цы.

Зат ры маў ся я кры ху ў кра ме. У шмат 
якіх мяс цо вас цях на шай част кі Бе ла сточ
чы ны ў вя ско вых кра мах мля ва, але нель га 
гэ та га ска заць пра Хіль мо ны. Тут ба га ты 
вы бар та ва ру, увесь час рух, у чым, як мне 
зда ец ца, за слу га энер гіч най і вет лі вай ка
мер сан т кі Ірэ ны Ган ча рук. Не дзі ва та ды, 
што кра ма мае пос пех, які ў пэў най ме ры 
спры чы ніў ся да ўзнік нен ня ле ген ды пра 
спа лен не на Сід ры клад кі, якую па абод вух 
яе ба ках на зы ва лі мо стам.

З Хіль мо наў пра мая да ро га ў Боб руВя лі
кую, дзе ка лісь быў аб шыр ны ма ён так, на 
мес цы яко га ў час ка му ны быў зас на ва ны 
пэ ге эр. Для яго ра бот ні каў бы лі па бу да ва
ны ча ты ры трох па вяр хо выя бло кі. Адзін 
з іх жы ха ры аб к ла лі тэр ма і за ля цы яй, а тры 
апош нія ка ры ста юц ца гла баль ным па цяп
лен нем клі ма ту; та кая вось тут гла ба лі за
цыя...

За бы лым двор скім пар кам ва да ём на 
Боб ры, які да ня даў на ўтры моў ва ла драў
ля ная зап ру да, па бу да ва ная яш чэ ў пан скі 
час; так бы ло яш чэ ба дай ча ты ры га ды та
му, ка лі я быў ту ды тра піў. Та ды ўжо гід ро ла
гі раз мяр коў ва лі пад ме ну ста рой зап ру ды 
но вай. Ця пер ужо там зу сім но вы кра я від 
з аб к ла дзе най бе то нам дам бай, па якой 
гла дзень кая ас фаль тоў ка, якая і кан ча ец ца 
за раз за зап ру дай — да лей тры грун то выя 
да ро гі ве е рам... Ні жэй зап ру ды астаў ся ста
ры бу ды нак ста ро га млы на. На во кал яго 
ў ба лот най пой ме ра кі ра ней рас лі маж ныя 
воль хі, па якіх ужо ня ма і сле ду...

Ка лі я ня даў на прай шоў ся па ко ліш ніх, 
ця пер за пуш ча ных се на жа цях не да лё ка 
Бу га, на кі ну лі ся на мя не з кры кам жу раў лі. 
І тут, на Боб ры, ка лі я па ды хо дзіў да дам бы, 
крык уз ня лі ін шыя птуш кі — крач кі, пры сеў
шы на да рож ным зна ку пе рад пе ша ход най 
зеб рай. Не ве даю, ча му яны так гнеў на да 
мя не па ста ві лі ся. Маг чы ма, што грун тоў ны 
ра монт ва да ё ма раз ру шыў іх гнёз ды і так іх 
раст ры во жыў, што яны па яў лен не двух но
гай істо ты ўспры ма юць з най боль шай злос
цю. Маг чы ма так са ма, што свае ад но сі ны 
да ча ла ве ча га ро ду вы я ві лі яны ме на ві та на 
люд скія вы я вы, што на зга да ным зна ку...

Па даў ся я ў Ягін ты, спа дзе ю чы ся неш та 
ці ка вае па ба чыць. На па мяр коў на пло скай 
тэ ры то рыі дбай на аб се я ныя па лі, а за вё
скай, дзе ка лісь пра ля га ла да ро га ў Грод
на, пры го жа пе ра се ча ная мяс цо васць. 
У апі сан ні На вад вор скай па ра фіі з 1784 го
да ёсць згад ка пра да ро гу ў Ягін ты: „Dro ga 
z No we god wo ru do Ja gin tów na pół noc idzie 
zła bar dzo gó rzys ta i ka mie nis ta; o kil ka staj od 
mias ta w pra wo dróż ka posz ła do Ro ha czow 
przez gaj wiel ki ro ha czew ski, któ ry prze je chaw-
szy w do li nie nad bło ta mi le żą Ro ha cze”. За
раз Ра га чы рас се ча ны дзяр жаў най мя жой, 
а між Ягін та мі і Но вым Два ром гла дзень кая 
но вая ас фаль тоў ка.

Яш чэ ці ка вая згад ка пра на вад вор скае 
мі ну лае з ма наг ра фіі ксян дза Юза фа 
Лі пін ска га з 1928 го да, дзе па да ец ца ге
не зіс па пу ляр най па га вор кі: „W sa mym 
mieś cie No wym Dwo rze był daw niej koś ciół 
unic ki. W ro ku 1850 pa ra fi a i koś ciół zos ta ły 
przez rząd ro syj ski ob ró co ne na pra wos ła wie. 
Obec nie pa ra fi a pra wos ław na nie is t nie je, 
a z koś cio ła unic kie go prze ro bio ne go na 
cer kiew sto ją tyl ko drew nia ne ścia ny bez da-
chu i wie ży. Os tat ni pro boszcz unic ki ks. Jan 
Zu ki le wicz przez kil ka naś cie lat opie rał się 
wła dzy ro syj skiej, naw ra ca ją cej go na pra wos-
ła wie. Od ję to mu pa ra fi ę i tym poz ba wio no 
go środ ków do ży cia. Jed nak łzy żo ny i có rek 
je go zła ma ły dob rą wia rę, co sam oś wiad czył 
wo bec pa ra fi an na pier w szym pra wos ław nym 
ka za niu, «że czy nię to nie dla Je zu sa, ale dla 
chle ba ku sa»”.
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

За Дуб ро вай

 Крыж у Хіль мо нах з 1851 го да

 Ру жа на сто к
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

У летап ісе айчыннай вайсковай славы

пад Клецкамhttp://arche.by 510 га доў з дня бітвы

5 жніў ня 1506 г. гі ста рыч ныя ле та пі сы 
за фік са ва лі раз г ром вой ска мі Вя лі ка га 
Кня ства Лі тоў ска га на ча ле з Мі ха лам Глін
скім вой ска Крым ска га хан ства на ча ле 
з Бі ці і Бур на шом — сы на мі Мен г ліГі рэя. 
Клец кая біт ва бы ла най больш знач най 
па ра зай та та раў на тэ ры то рыі су час най 
Бе ла ру сі. Яна пак ла ла ка нец іх буй ным 
на бе гам за Пры пяць. Хан Мен г ліГі рэй пад 
ура жан нем вы ні каў біт вы на пэў ны час 
стаў хаў рус ні кам ВКЛ.

Мэ тай та тар ска га на па ду, ар га ні за ва
на га ха нам Мен г ліГі рэ ем, ак ра мя за хо пу 
па лон ных, ма ё мас ці і жы вё лы, быў на ціск 
на ўрад Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га, каб 
пры му сіць яго ад хі ліц ца ад га на ро ва га вяз
ня, бы ло га ха на Вя лі кай Ар ды і смя рот на га 
во ра га крым ча коў ШахАх ма та (за біць яго 
або вы даць жы вым у Крым).

На тэ ры то рыю Вя лі ка га Кня ства Лі тоў
ска га та та ры ў коль кас ці 12 ты сяч (па вод
ле ін шых зве стак ад 4 да 6 ты сяч пры 10 
ты ся чах ко ней) увар ва лі ся ў лі пе ні. Пад 
Чар ні га вам пе рап ра ві лі ся це раз Дзяс ну, 
а пад Ло е вам — це раз Дняп ро, дай шлі да 
Слуц ка і Клец ка, ад туль рас пу ска лі за го ны 
на На ваг ра дак і Лі ду. Асоб ныя іх ныя чам бу
лы (ат ра ды) да ся га лі Мен ска.

Ка роль поль скі і вя лі кі князь лі тоў скі 
Аляк сандр пра та тар скі на езд да ве даў ся 
ў Лі дзе, ку ды толь кі што пры е хаў з жон
кай Але най Іва наў най, два ром і скар бам. 
Цяж ка хво ры Аляк сандр 27 лі пе ня склі каў 
пас па лі тае ру шэн не, за га даў ад вез ці яго 
на зад у Віль ню, а кі раў ні цтва дзяр жаў ны мі 
спра ва мі да ру чыў гет ма ну Ста ніс ла ву Кіш
ку і мар шал ку двор на му Мі ха лу Глін ска му.

29 лі пе ня ў Лі дзе саб ра лі ся не ка то рыя 
па вя то выя ха руг вы. З пан скіх пош таў і на
ём най кон ні цы саб ра ла ся 67ты сяч нае вой
ска (пе ра важ на ха руг вы Га ра дзен ска га, 
На ваг рад ска га і Мен ска га па ве таў, а так са

ма на ём ная ка ва ле рыя, поль ская гвар дыя 
Аляк сан д ра і неш мат лі кая ар ты ле рыя). Вой
ска не каль кі дзён ста я ла ка ля На ваг рад ка, 
а 3 жніў ня, ат ры маў шы ін фар ма цыю ад 
„язы коў”, шпар ка ру шы ла да Клец ка. У час 
мар шу бы ло раз бі та не каль кі дроб ных 
та тар скіх ат ра даў. Па да ро зе зах ва рэў Ста
ніс лаў Кіш ка і кі раў ні цтва вой скам пе ра няў 
Мі хал Глін скі.

Ра ні цай 5 жніў ня кон ні ца па дыш ла да 
Клец ка і спы ні ла ся на ле вым бе ра зе пе рад 
рэч кай Лань, спус ціў шы ся ні жэй да да ро гі 
ў кі рун ку Пін ска. На суп раць лег лым бе ра зе 
ра кі ста я лі пад рых та ва ныя да біт вы та та ры. 
На но ся чы ўдар з паў д нё ва га за ха ду, Глін
скі раз ліч ваў ад рэ заць та та рам шля хі да 
ўцё каў, пры ціс нуць іх да вод ных пе раш код 
і раз біць. Не каль кі га дзін іш ла пе раст рэл
ка. За гэ ты час вой ска ВКЛ пад рых та ва ла 
дзве га ці, па якіх кон ні кі па ча лі пе рап ра ву. 
Па пра вай га ці пе рап ра ва іш ла хут чэй, 
та та ры ата ка ва лі пра вае кры ло, на нес лі 
вя лі кія стра ты. Мі хал Глін скі прыс пе шыў 
рух ле ва га кры ла і ім к лі вым уда рам кон ні цы 
раз рэ заў та тар скае вой ска на дзве част кі. 
Пра вае кры ло так са ма пе рай ш ло ў на ступ. 
Част ка та та раў тра пі ла ў аб цу гі, ін шыя па ча
лі ўця каць. Жор ст кая біт ва скон чы ла ся ўцё
ка мі та та раў, шмат іх па та ну ла ў ра цэ Цап
ра. Ха руг вы Глін ска га пай ш лі ў па го ню, бі лі 
неп ры я це ля і бра лі па лон ных ка ля Ка пы ля, 
Слуц ка, Пет ры ка ва, на ўкра ін скіх шля хах 
— пад Оў ру чам, Жы то мі рам. Яш чэ не каль кі 
дзён вой ска ВКЛ пе ра хоп лі ва ла асоб ныя 
та тар скія ат ра ды, якія вя лі пад Клецк па лон 
з на ва коль ных мяс цін. Бы ло выз ва ле на ка
ля 40 ты сяч ня воль ні каў, якіх та та ры збі ра лі
ся вес ці ў Крым, узя та 30 ты сяч ко ней.

У 1996 го дзе на мес цы біт вы пад Клец
кам быў уста ля ва ны пом нік — ка мень 
з шыль дай.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Амаль адзі нац цаць га доў та му ў ну ма
ры ад 30 каст рыч ні ка 2005 го да „Ні ва” 
пі са ла пра сайт лі та ра тур на га ча со пі са 
„Ар хэ”. З та го ча су вір ту аль нае прад стаў
ні цтва вы дан ня ў мно гім пе ра рас ло па 
знач нас ці свай го па пя ро ва га „ста рэй
ша га бра та”. Ка лі ў ча со пі се зболь ша га 
ўсё за ста ло ся як і ра ней — ар ты ку лы, 
пуб лі цы сты ка, раз ва жан ні і гэ так да лей, 
то яго ін тэр нэтба чы на змя ні ла не толь кі 
ад рас, але і вы гляд, і змест.

Каб ця пер па тра піць на ста рон ку ча со
пі са „Ар хэ”, якая ад на ча со ва з’яў ля ец ца 
і ста рон кай ад най мен на га вы да ве цтва, 
трэ ба наб раць на сва ім кам п’ ю та ры ад
рас у ін тэр нэ це https://ar che.by. У ад роз
нен ні ад вы яў лен ня адзі нац ца ці га до вай 
даў ні ны, якое ўяў ля ла ся „ці ка вым, але 
ў той жа час сціп лым” і ме ла вый с ці ўся
го на тры руб ры кі, ця пе раш няе пры ваб лі
вае раз на стай нас цю руб рык, стра ка тас
цю аз даб лен няў, роз ны мі пра па но ва мі 
да спам па ван ня элек т рон ных кніг і ну ма
роў ча со пі са.

„Мы бу дзем на род ным ча со пі сам 
— для ўсіх тых, хто хо ча жыць пасвой
му і га во рыць пасвой му; бо куль ту ра 
— гэ та лю боў да свай го ла ду жыц ця. 
Каб за жыць пасвой му, трэ ба пасвой
му ду маць”, — пры во дзі лі ся сло вы зас
на валь ні ка „Ар хэ” Ан д рэя Дынь ко на 
пер ша па чат ко вым сай це ча со пі са. На 
ця пе раш нім сай це пра ней кі ідэй ны ба зіс 
ча со пі са і вы да ве цтва не згад ва ец ца, 
што ба чыц ца як не да хоп, які стаў абу моў
ле ны знач най ка мер цы я лі за цы яй пра ек
та. Адзі нае, што мож на па ба чыць — гэ та 
лі та раль на не каль кі ска заў пра ча со піс 
у руб ры цы „Пра вы да ве цтва”, але і там 
не зной дзеш ад ка зу на пы тан ні, што гэ та 
за „Ар хэ”, ча му і ад куль узя ло ся. „Ча со
піс AR CHE вы дае кні гі ў ка а пэ ра цыі зь бе
ла ру скі мі і за меж ны мі вы даў ца мі — вы да

ве цтвам „Эн цык ла пе дыкс”, „Ме ды сонт”, 
„Бе ла ру скае гі ста рыч нае та ва ры ства” 
(Бе ла сток), „Ін сты тут бе ла ру сі сты кі” 
(Віль ня), „Ін бел культ” (Сма ленск) і інш.”, 
— пі ша рэ дак цыя вы дан ня, не за бы ва
ю чы зга даць, што пад пі ска на ча со піс 
пры ма ец ца ва ўсіх ад дзя лен нях су вя зі 
ў Бе ла ру сі.

Ця пе раш ні сайт „Ар хэ” зболь ша га 
па доб ны на вя лі кую кні гар ню. На ім зроб
ле на ўсё, каб нат х ніць і за ах во ціць ін тэр
нэтка ры сталь ні ка пе ра лі чыць гро шы на 
ка рысць вы да ве цтва. Тут і бяс п лат ныя 
вы дан ні, на быц цё якіх мо жа стаць пер
шым кро кам да па куп кі, і руб ры ка „Зьніж
кі”, якая так са ма му сіць пры цяг нуць 
ува гу „не вя лі кім кош там”, і рас по вед пра 
тое, што хут ка апы нец ца ў про да жы, як 
не вя ліч кая ін т ры га, ін с пі ру ю чая да маг чы
ма не цяр п лі ва га ча кан ня.

У ад роз нен ні ад па пя рэд няй вер сіі ін тэр
нэтпрад стаў ні цтва ча со пі са, ця пе раш няя 
мае, у пры ват нас ці, дзя лен не на ка тэ го рыі 
сва іх вы дан няў. Пры чым гэ тае дзя лен не 
да во лі пад ра бяз нае і пра фе сій нае. Свед
чан нем гэ та му з’яў ля ец ца пе ра лік га лін 
на вук пад наз вай „Ка тэ го рыі”. Вы да ве цтва 
не толь кі па дзя лі ла свае вы дан ні па ка тэ го
ры ях „Гі сто рыя”, „Фі ля лё гія”, „Па лі та лё гія”, 
„Са цы яль ныя на ву кі”, „Лі та ра ту ра і ма ста
цтва”, „Кры ты ка”, але і раз мер ка ва ла іх 
там па асоб ных пад руб ры ках.

Ця пер вы дан ні „Ар хэ” да ступ ныя не 
толь кі тым, хто „га во рыць пасвой му” 
— мес цяц ца там кні гі, на пі са ныя на поль
скай і ру скай мо вах, па да гуль нен ні паан
г лій ску.

Вар та прыз наць, што но вы сайт 
больш фун к цы я наль ны ад па пя рэд ня га, 
але ў той жа час ка мер цы я лі за цыя пра
ек та моц на паў п лы ва ла на яго ўла даль
ні каў.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Як ба чу сваю Ор лю? Усё ро біц ца з раз го ну, але так 
ас фальт, як і брус чат ка, неп ра ду ма на. Мы рас хо ду ем 
гро шы і ўваль ва ем іх у да ро гі і тра ту а ры, а гэ та, ап ра ча 
ві зу аль на га эфек ту, не дае ні я ка га пры быт ку. Бо мы, 
жы ха ры, ні чо га з гэ та га не ма ем, толь кі вы гляд нас це
шыць, бо ма ем леп шую да ро гу. Ну, мо жа менш са ма хо
даў псу ец ца. Але як вы е ду за гмін ную Ор лю і па ез джу 
там па ўха бі нах, то той са ма ход даб’ ец ца. Усё па він на 
мець ней кі сэнс.

Ро бім парк у цэн т ры Ор лі, вы да ем гро шы. І што? 
Зра бі лі парк, ста рыя дрэ вы па ся рэ дзі не і жы вап лот 
ва кол вы кі ну лі. Ат ры ма ла ся „па тэль ня”; і што больш? 
Ні чо га. Больш тут ні чо га не ро біц ца. А ча му ра ней не па
ду маць, што даў ней там бы ло ган д лё вае мес ца (ста я ла 
там мно ства яў рэй скіх лар коў, пя кар ня, па жар нае дэ по 
— М. М.). Там быў ры нак; мы, ста рыя ар ля не, па сён ня 
га во рым: „ідзем на ры нак”. Ёсць ста рыя здым кі... Трэ ба 
бы ло па ду маць і ў гэ тым мес цы па ста віць з дзе сяць лар
коў уз доўж ад мыс ло вай ву лач кі і што тыд нё ва ней кія кір
ма шы зда ро ва га хар ча ван ня, зёл каў — так, каб гэ тае 
мес ца бур лі ла пле нэр ным жыц цём з вяс ны да во се ні; 
за раз гэ ты аб ноў ле ны парк вы гля дае як ней кае мёр
т вае мес ца. Вось 14 лі пе ня, ма быць, ней кая мо ладзь 
паг ну ла і па ніш чы ла пяць пры да рож ных зна каў ва кол 
пар ку. А ча му? З ну ды. Ха чу пад к рэс ліць, што гэ тае мес
ца па він на мець ін шае пры зна чэн не, яно па він на жыць, 
фун к цы я на ваць. І ўсё так ро біц ца. Пас ля 16й га дзі ны 
Ор ля ста но віц ца мя стэч кам Твін Пікс і ка лі па дуе ве цер, 
то мне не ха пае та кіх кра я ві даў як це раз пу сты ню ля та
юць круг лыя ку сты.

Тут у цэн т ры ня ма жыц ця, за бя га лаў ка зак ры тая, 

Ор ля ва чы ма сол ты са
Вы каз ван не Мар ка ХМЯ ЛЕЎ СКА ГА, сол ты са і ар лян ска га гра мад ска га дзе я ча.

усе бу дын кі з па ве дам лен ня мі аб про да жы. Ну, доб ра, 
ня даў на бы ла ад к ры та но вая спа жы вец кая кра ма (на 
мес цы ге э саў скай — М. М.), але лю дзей не пры бы вае, 
бо гэ та не пры цяг вае. Дзесь тыя ін ве сты цыі ёсць, на 
па пе ры гэ та хо ра ша вы гля дае, што мы ба га тая гмі на, 
але мы, як жы ха ры, бед ныя. І за між па ка ры стац ца тым, 
што мы ў ахоў най (бу фер най) зо не Бе ла веж скай пуш
чы і раз ві ваць ней кі ту рызм, ства раць ней кую пры ця
галь ную ін ф раст рук ту ру — каб сю ды лю дзі пры яз джа лі 
ці на ват ча со ва па ся ля лі ся, то мы — не. Мы ча ка ем 
га то ва га. Ма ла гэ та га, та кая сі ту а цыя да вя ла да та го, 
што мы не хо чам за мя таць ву ліц, ча ка ем каб нам гмі на 
(войт) „па за мя та ла”; та кая праў да. Пры яз джае пры бі
раль ная ма шы на і за мя тае. Зла дзіў я, як сол тыс, „пры бі
ран не све ту” вяс ною; з’я ві лі ся ча ты ры асо бы, якія прыб
ра лі да ро гу за Ор ляй у на прам ку Ру ду таў.

Сі ту а цыя, ка лі гмі на ба га тая, рас пу скае жы ха роў, 
бу дуе да ма галь ні цтва. На схо дзе бы ла пра па но ва па
са дзіць квет кі. Мы склік ну лі ся, каб са дзіць квет кі, але 
лю дзі наст ро е ны на тое, што нех та па са дзіць; а пас ля 
ня ма ка му па лоць. Вось на ву лі цы 1 Мая ва кол дрэў 
зроб ле ны круж кі для кве так, але па са дзі лі ням но гія, 
а апош нія ча ка юць каб нех та па са дзіў за іх. Кры ху 
со рам на. Лю дзі да ма га юц ца не ча га і я за тое, каб ім 
даць ву ду і ня хай са мі ры бу ло вяць; зна чыць — дай ма 
на сен не кве так і зап ра па нуй ма, каб лю дзі са мі па се я лі 
іх і даг ля да лі.

Пу сты бу ды нак бы ло га ася род ка зда роўя? У хо дзе 
вы ба раў сол ты са гэ та бы ла мая пра па но ва, каб у ім 
зла дзіць пен сі я не рам дом дзён на га даг ля ду. І сла ва 
Бо гу, што пад ха піў гэ та войт, і гмі на, і гэ тае ро бяць, 

бо мне, як сол ты су ці ней кай няў ра да вай ар га ні за цыі 
бы ло б вель мі скла да на гэ та пра вес ці і сфі нан са ваць. 
У мяс цо вай стра тэ гіі Ар лян скай гмі ны ёсць мо ва пра та
кую ўста но ву, ёсць ад ве дзе ны ней кія срод кі. Ця пер спа
дзя ем ся што ўсе спра вы прой дуць у Мяс цо вай гру пе 
дзе ян ня ды ў Мар шал коў скай уп ра ве, якая пры зна чыць 
на гэ та гро шы. Тут не абыс ці ся без ней кай до лі бю рак
ра тыі, ад нак ча ка ем ста ноў ча га вы ні ку — ма гу пра гэ та 
за я віць як ві цэстар шы ня МГД.

Дом куль ту ры, яко га ня ма? Вя до ма, што дом куль ту
ры па трэб ны. Ніх то не ас п рэч вае яго пат рэ бы, ад нак 
ас п рэч ва ем яго (пра ек та ва ны) вон ка вы вы гляд і яго 
ла ка лі за цыю, бо ніх то не стаў ляе на дзе вя ці арах уста
но вы пуб ліч най пры дат нас ці. Бо ўват к нуць ця пер но вы 
бу ды нак па між дзве раз ва лю хі (ста рая кра ма і бы лы 
банк) ды зак ры ць па ло ву сі на го гі — гэ та неп ра ду ма ная 
ідэя. Мяр кую, што праз ней кі час мож на бу дзе ку піць 
бу ды нак бан ка (гай наў ска га ка а пе ра тыў на га) ды тыя 
ўчаст кі; і сэн соў на бы ло б бу доў лю пе ра су нуць у той 
бок, а на ват аб жыць бу ды нак бан ка.

Я ра ды, што мне, як стар шы ні сель ска гас па дар ча га 
ка а пе ра ты ва, уда ло ся зга ва рыц ца з вой там пра па бу до
ву не вя лі ка га ва да ё ма ў ча ты рыпяць гек та раў па мя жы 
ста ро га са ду, які сіл ка ваў ся б ва дой са ста рой рэч кі. 
За раз пе рад на мі ат ры ман не да зво лу і ап ра ца ван не 
пра ек та.

Як сол тыс ска жу, што да гэ туль са лэц кая ра да бы ла 
па сіў ная, а сол тыс аб мя жоў ваў ся толь кі да збі ран ня 
па дат каў. А Ор ля ж мае за са бою га рад ское мі ну лае 
і я ха чу бу да ваць ін шы імідж сол ты са. Уда ло ся мне зва
рух нуць са лэц кую ра ду, збі ра ем ся, аб мяр коў ва ем. Маг
чы мас ці на шы аб ме жа ва ныя, бо ня ма са лэц ка га фон ду 
і не рас па ра джа ем ся ні я кі мі срод ка мі. Плю сам на шай 
сі ту а цыі тое, што мы ў гмін най мяс цо вас ці і я не му шу 
кла па ціц ца, на пры клад, пра па ра дак, бо пра гэ та дбае 
ўпра ва гмі ны.

працяг11
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07.08 — 13.08

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

Аб мяр коў ва лі мы з ра дай, што мо
жам улас на зра біць, ад нак ням но га. 
Па ча лі з та го, што зла дзі лі агуль ны на
ва год ні Сіль вестр пад ад кры тым не бам, 
пры сут ні ча ла ка ля двух сот асоб, бы ло 
вог ніш ча. Спа дзя ва лі ся зра біць „пры
бі ран не све ту”, але не бы ло ах вот ных. 
Зна чыць, не стае ў нас ак тыў нас ці: па
тан ца ваць ах вот ныя ёсць, але каб неш
та ад ся бе ўнес ці — ня ма. За раз мы, 
як са лэц кая ра да, пра во дзім пра ект 
„Ра зам мо жам больш” у рам ках пра гра
мы „Dzia łaj Lo kal nie”, дзе ра зам з мо
лад дзю хо чам зняць не вя лі кі фільм пра 
Ор лю, які прэ зен та ваў бы на шу мяс цо
васць і на шае ба чан не гі сто рыі. Хо чам 
ад ра ман та ваць пля цоў ку „Пад зя лё ным 
ду бам”, а 31 лі пе ня на ма лой сцэ не пры 
Гмін ным ася род ку куль ту ры бу дзе не вя
лі кі кан цэрт з па тан цоў кай.

vЗа пі саў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

(22.03. — 20.04.) Доб ры ме сяц! Спра вы 
ідуць у доб рым на прам ку. Да цэнь вай на ват 
дроб ныя пос пе хі! Трап на ацэ ніш сі ту а цыю 
і не да сі пад вес ці ся бе пад дур но га ха ту. 
6-9.08. хтось ці мо жа аб ві на ва ціць ця бе ў бе зад-
каз нас ці і не на дзей нас ці. Су стрэ чы, ня нуд ныя 
і не стам ляль ныя. Пра фе сій ныя праб ле мы не 
бу дуць ця бе тур ба ваць, спра віш ся з усім. Піль-
нуй тэр мі наў су стрэч з ле ка ра мі.

(21.04. — 21.05.) Не бя ры на ся бе заш мат 
ам біт ных за дан няў. Пра ца не за яц! Ка ры стай ся 
ле там! Маг чы мыя пе раш ко ды, але і за да валь-
нен не з пе ра а до лен ня іх. Ста рай ся больш 
быць у кам па ніі, асаб лі ва ка лі шу ка еш дру гой 
па ла він кі. Пад т ры май свай го сяб ру ў зма ган-
ні з кеп скі мі звыч ка мі. З ра бо ты не вы ходзь 
пе рад ад бо ем! Твой ко зыр — ін тэ лі ген т насць, 
кем лі васць і ўме ласць на ладж ваць кан так ты. 
6-9.08. мо гуць па ка зац ца вы ні кі тва іх кеп скіх 
ра шэн няў. З 10.08. не ўклю чай ся ў кан ф лік ты, 
якія ця бе не да ты чаць.

(22.05. — 22.06.) Доб ры на строй. Але 
і пер с пек ты ва вы дат каў. 6-9.08. мо жаш быць 
сла бей шым, ад чу еш ся бе так, як пас ля су стрэ-
чы з да рож ным кат ком. 9-13.08. удас ца да вес-
ці та бе да фі на лу ней кія важ ныя на ме ры. Лепш 
ар га ні зуй час. З 7.08. (да 18.08.) піль на пе раг-
ля дай аб’ я вы аб пра цы ў прэ се і ў ін тэр нэ це. 
Пра вер стан сва іх ны рак.

(23.06. — 23.07.) Кос мас пад т рым лі вае ця-
бе, так са ма ў кан так тах. Кан чат ко ва раз вя жаш 
праб ле мы і ад чу еш ся бе вы дат на ва ўлас най 
ску ры. 9.08. удас ца та бе па мі рыц ца з на ват 
най больш ярым во ра гам. На пра цы мо жаш су-
стрэц ца з неп ры ем ны мі сі ту а цы я мі з-за кан ку-
рэн таў 6-9.08.; не даз воль ся бе спра ва ка ваць! 
У фі нан сах но выя ін фар ма цыі, піль нуй, каб ця-
бе не апя рэ дзі лі! 12.08. мо жа та бе прый с ці ся 
зап ла ціць за па мыл кі ў мі ну лым.

(24.07. — 23.08.) Га ра чыя эмо цыі ў па ры. 
Сон ца та бе спры яе. Бу дзеш за да во ле ны. Але 
6-9.08. мо жа за а та ка ваць ця бе хтось ці, ка му да-
вя ра еш. Леў з пе ра ло му дру гой і трэ цяй дэ ка-
ды: шы ку ец ца та бе фан та стыч ная нес па дзеў ка, 
мо жаш справа ка ваць ся бе і ля цець на ка нец 
све ту. Час лет ня га ад па чын ку — але для ця бе 
больш пра цы, на плюс у фі нан сах і ар га ні за цыі. 
І піль нуй свай го зда роўя, асаб лі ва ног.

(24.08. — 23.09.) Будзь вель мі піль ным 
6-9.08., кан ку рэн цыя толь кі ча кае твай го хіст-
ка га кро ку! Не бой ся ры зы коў ных ра шэн няў, 
асаб лі ва 9-12.08. Ад па чы вай, не спя шай ся, 
аб дум вай пры ё мы. 6-10.08. нап ру жан ні ў па-
рах Дзеў з пер шай дэ ка ды. У фір ме спа кой на. 
За ін ве стуй у па вы шэн не ква лі фі ка цыі — неў за-
ба ве бу дзе гэ та твой ко зыр. І так са ма ў прыў к-
раш ван не сва ёй пер со ны. Ку пі так са ма доб ры 
крэм і доб ра ўклёп вай яго ў твар!

(24.09. — 23.10.) Не ля нуй ся. Ма еш шан-
цы на вя лі кія пос пе хі ў гэ тае ле та! Ха ця 6-9.08. 
штось ці, што зда ва ла ся быць лёг кім, мо жа 
ака зац ца за над та скла да ным для ця бе. З 11 
(да 16.08.) гля дзі, каб з-за сва ёй упар тас ці не 
пра ва ро ніць ней ка га шан цу. Вель мі піль нуй тэр-
мі наў. Ка лі хо чаш кі нуць ку рыць, за мест цы га рэ-
ты вазь мі ў ру кі... кру чок і вя жы! Шпа цы руй.

(24.10. — 22.11.) Бу дзеш дык та ваць свае 
правілы. Па шы рыш уп лы вы і зда бу дзеш шмат 
пры хіль ні каў. Вель мі ўда ла на пра цы, ха ця бу-
дзеш нер во вы. Кінь аб жор ства! 9-13.08. ажыц-
цяў ляй свае пла ны. Ха ця 6-10.08. тое, што 
зда ва ла ся быць тры ва лым, мо жа ака зац ца мі-
малётным. 9-13.08 не бой ся ўрэш це сха дзіць 
да дан ты ста выр ваць свой зуб!

(23.11. — 22.12.) Ме сяц у раз’ ез дах, але 
без сто мы. Глянь на спра вы з ін ша га пун к ту гле-
джан ня, зной дзеш доб ры вы хад. 6-10.08. не бя-
ры ся за ра шэн ні без ве дан ня сі ту а цыі. 12.08. 
удас ца та бе афор міць ва ўста но вах ці ў бан ку 
ўсё, што толь кі хо чаш. З 11.08. (да 15.08.) не 
ра ска шэль вай ся, бо з-за ліш няй шчод рас ці за-
ста неш ся без гро шай.

(23.12. — 20.01.) Пра ца мо жа па ча каць! 
Гу ляй, па да рож ні чай, ад па чы вай, зна ём ся. Але 
не спя чы ся на сон цы. Вель мі мно га шчас лі вых 
на год. 9-13.08. — най леп шы мо мант выб рац ца 
ў па да рож жа. З 11.08. (да 15.08.) з-за няў пэў-
не нас ці не страць шан цу на ка хан не.

(21.01. — 19.02.) Па да рож жы і мі лыя су-
стрэ чы. Го ра ча ў па чуц цях. Кан т ра люй вы дат-
кі. Не дай ся бе ўва ла чы ў кан ф лікт і не вер ва 
ўсё, што па чу еш 6-10.08. Сон ца аж да 21.08. 
па ды ме ця бе ў кам па ней скім рэй тын гу, але не 
ду рэй, па каз ва ю чы ін шым, што мо жаш! Рэ гу-
ляр на трэ ні руй ся, шпа цы руй.

(20.02. — 21.03.) З ам біт ных пла наў заш мат 
не ат ры ма ец ца, дык ад к ла дзі да лі кат ныя спра-
вы, ня лёг кія раз мо вы, ры зы коў ныя ме ра пры ем-
ствы. Па я вяц ца но выя, ці ка выя лю дзі. Ры ба-біз-
нес мен: не стаў уся го на ад ну кар ту! 9-13.08. 
хут ка і да клад на спра віш ся з усі мі аба вяз ка мі.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. ні чо га не ро біць і раз гуль на жы ве, 2. го рад у Бра зі ліі, най боль шы ў шта це Па ра на, 3. жа но чыя 
гру дзі, 4. 60 мі нут, 5. го рад на Кры ме між Тэ ге ра нам і Пат с да мам, 6. ся стра сы на, 7. па ла са вор най зям
лі, 8. пар т нёр ка Ада ма, 9. заш к лё ны пра ём у сця не, 10. між Ра кам і Дзе вай, 11. пад вяр хом, 12. Вік тар, 
фран цуз скі па эт і пісь мен нік (18021885), 13. част ка зям ной па вер х ні, якая... па чы на ец ца з со тай част кі 
гек та ра, 14. лі та ра, на якой ледзь не кан ча ец ца ал фа віт, 15. пры ста са ван не, дзе рас паль ва юць агонь, 
16. ма лод шы сын Іса а ка, 17. з яго бры льянт, 18. дзяр жаў ная або гра мад ская сі стэ ма, 19. па він на цвіс ці 
ў лі пе ні, 20. адзі нец з лы чом, 21. рай за Ат лан ты кай, 22. част ка бу дын ка з ча ра пі цы, 23. кан ты нент з Гі
ма ла я мі, 24. ра бо та, 25. спар тан скі паў вост раў, 26. во дар, 27. жоў так вет ная ба лот ная рас лі на (Cal t ha), 
28. пі ка, 29. па ха валь ны ўбор з бе лай тка ні ны... з вель мі муд рай птуш кай, 30. ста ры адзі но кі дзік, 31. 
пту шы ныя скі ві цы.

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 29 ну ма ра
Ду ша, Ле на, Пен за, Пі рэй, рыс, 

тыл.
Ра шэн не: Ад рэ за най лу сты не пры-

ле піш.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем 

Ан не Дэм’янюк з БельскаПад ляш
ска га і Яну Міхалюку з Чыжоў.

10працяг

По шу кі і зна ход кі

Не вя до мы 

фо таз ды мак 

ХВЕ ДА РА 

ІЛЬЯ ШЭ ВІ ЧА

У по шу ках зве стак пра дзе я чаў За ход
няй Бе ла ру сі ня даў на нат ра піў я на рэд кі 
фо таз ды мак, яко му ўжо 81 год. На ім 
сфа таг ра фа ва ны вуч ні 7 кла са Ві лен скай 
бе ла ру скай гім на зіі са сва ім на стаў ні кам 
Хве да рам Ілья шэ ві чам (19101948). Ён 
ста іць на здым ку зле ва. Гэ ты фо таз ды мак 
быў зроб ле ны 7 ве рас ня 1935 го да. І сён
ня дру ку ец ца ўпер шы ню.

Хве дар Ілья шэ віч быў не толь кі доб рым 
вык лад чы кам у Ві лен скай бе ла ру скай 
гім на зіі, дзе вык ла даў род ную мо ву, лі та
ра ту ру і гі сто рыю, але і вы дат ным па э там, 
жур на лі стам, гра мад скім дзе я чам. У Ві
лен скай бе ла ру скай гім на зіі пра ца ваў да 
па чат ку Дру гой су свет най вай ны. А по тым 
на стаў нік пе ра е хаў з сям’ ёй у Бе ла сток.

Пад час вай ны Хве дар Ілья шэ віч быў стар
шы нёй Бе ла ру ска га аб’ яд нан ня ў Бе ла сто
ку, ад ным з ар га ні за та раў бе ла ру ска га 
школь ні цтва на Бе ла сточ чы не, рэ да га ваў 

га зе ту „Но вая да ро га”, 
чы таў лек цыі на пе да га
гіч ных кур сах для бе ла ру
скіх на стаў ні каў.

У 1944 го дзе Хве дар Ілья
шэ віч пла на ваў у Бе ла
сто ку вы да ваць леп шыя 
тво ры бе ла ру скай лі та ра
ту ры ў се рыі „Бе ла ру ская 
на род ная біб лі я тэ ка” і пе
рак ла ды су свет най кла сі кі 
пабе ла ру ску. Але ўсе 
пла ны яго так і не ажыц
ця ві лі ся. Ён за гі нуў у аў
та ка таст ро фе ў Гер ма ніі 
ў 1948 го дзе.

vСяр гей ЧЫГ РЫН
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У па ле скай глы бін цы (50)Да ро га ў ся ло Нуй но, ку ды я ім
ча ла на служ бо вай ма шы не, 
сла ла ся між лу гоў і ля соў, 
быц цам вы шы ва ны руч нік.

Нуйно!
Ад куль та кі на зоў ся род па ле скіх ля

соў і ба лот? Якая тай на пры ха ва ная за 
гэ тым дзі вос ным сло вам са ста ра даў ніх 
ча соў?

Ка лі ўвес ну пер шы раз я пат ра пі ла ў гэ
тую вё ску, яна за па мя та ла ся як бус лі ная 
ста лі ца. На пры да рож ных стаў пах, усю ды 
дзе не глянь, кра са ва лі ся гнёз дыбус лян кі, 
у якіх вы стой ва лі бус лі ныя па ры. Штось 
за стаў ля ла ду маць пра ча ры на цу доў нае 
па боль шан не сям’і. Пас ля я да ве да ла ся, 
што Нуй но — адзі нае мес ца ва Ук ра і не, 
дзе хлоп цы і дзяў ча ты з да зво лу баць коў 
яш чэ да вя сел ля спа лі ў ад ным лож ку. Гэ
ты ста ра жыт ны аб рад на зы ва лі тут „гір ка”. 
Ня рэд ка ён вы ра шаў пра да лей шы лёс 
ма ла дых. Той, хто не ха дзіў „на гір ку”, ка го 
ніх то не вы бі раў, каб з ім ра зам спаць, мог 
на заў сё ды за стац ца ў дзеў ках або ка ва
ле рах. Так што тры маць пад зам ком ма ла
дых у ка мо ры не бы ло сэн су. Дба лі яш чэ, 
каб яны жа ні лі ся толь кі між са бой, у сва ім 
ся ле. На коль кі важ ны быў апош ні прын
цып, па каз вае на род ны прак лён, які кі ра ва
лі ў бок ма ла дых дур ніц: Каб ты пай ш ла за
муж у чу жое ся ло! Пры тым аб рад „гір кі”, 
як ніш то, спры яў се па ра тыз му і ла каль на
му пат ры я тыз му, і гэ та па сён няш ні дзень 
ад чу ва ец ца ў вёс цы Нуй но. Ня гле дзя чы на 
пе рас лед цар к вы, а пас ля цка ван не з бо ку 
ка му ні стаў, аб рад спраў ля лі яш чэ ў 60я 
га ды ХХ ста год дзя.

— А за раз ня ма ка му ха дзіць „на гір
кі”, — ска жуць з абу рэн нем мяс цо выя 
ста ра жыл кі. — Мо ладзь над та раз бэш ча
ная, сап са ва ная! Не то што ка лісь!

Мой ша фёр, над та пры стой ны муж чы
на, з не бы ва лай лоў кас цю аб мі наў дзі ры 
на ас фаль та вым па лат не. Ён так са ма ра
ска заў ле ген ду пра па ча так ся ла Нуй но:

— Ка лісь тут зна хо дзі лі ся неп ра ход
ныя ба ло ты. Ка лі хто чу жы заб лу дзіў ся 
ў гэ ты бок, ён ледзь жы вым вы ка раск ваў
ся з дрыг вя ной паст кі. Не адзін тут ута піў
ся, згі нуў. Мяс цо выя так са ма ма ца ва лі ся 
з дзі кай пры ро дай. Дзень і ноч ад ба ло та 
нес лі ся га ла сы. Лю дзі па га ня лі ко ней, 
якія з во зам заст раг лі ў ба ло це і го лас на 
кры ча лі : „Нуй! Но! Нуй! Но!”. Ні бы та, 
ад туль і на зоў. А хто яго ве дае, як там на 
са мой спра ве бы ло. Я яш чэ не су стрэў 
ні ко га, каб сэн соў на пат лу ма чыў зна чэн
не, — за сум ня ваў ся ша фёр, а я ра зам 
з ім. Над та про ста ўсё гэ та гу ча ла і не 
тры ма ла ся грун ту.

— Нуй но над та моц нае ся ло, — да даў 
ша фёр. — Тут заў сё ды лю дзі доб ра спя
ва лі.

Ці мо жа быць яш чэ леп шая ацэн ка 
жыц цяз доль нас ці ў па ле скай глы бін цы? 
Зза па чу та га мая ці ка васць спух ла ў тры 
ра зы. Не дар ма. Пе рад бу дын кам До ма 
куль ту ры нас ужо вы гля да лі вет лі выя гас
па дынь кі. Мя не як „над та важ на га” гос ця 
пры ві та ла са ма спа да ры ня Кан д ра цье ва. 
Ра зам з ёю кі раў ні ца ка лек ты ву „Бе ра гі
ня” ў вы шы ван цы На дзея Пят роў на Хым
чык. Гэ та яна ад ным ска зам вы зна чыць 
му зыч ны тэм пе ра мент ад на вя скоў цаў: 
Нам есты нэ дай, а пос пі ва ты трэ ба!

* * *
— І я бы ла ў Поль ш чы, — за я ві ла спя

вач ка На дзея Пят роў на.
— А дзе кан к рэт на, у якім го ра дзе?
— У На раў цы, пры Бе ла веж скай пуш

чы.
— Не мо жа быць! Як Вы да нас пат ра

пі лі?
— Я са ма па аду ка цыі на стаў ні ца 

фран цуз скай мо вы, — ка жа На дзея Хым
чык. — Мя не за пра сі лі ў 1997 го дзе да 
вас на пра цу з дзяць мі...

На дзея Хым чык на ха ду прад ста ві ла 
свае пя вун ні ў ка ля ро вых, ха рак тэр ных 
Ва лы ні, кас цю мах. Спя ва юць ра зам ужо 
паў ста год дзя. Апош няя вест ка зда ла
ся за гад ка вай. Ня гле дзя чы на па жы лы 
ўзрост, яны кі пе лі энер гі яй. У мой бок, 
быц цам чар га з ку ля мё та, па сы па лі ся ці
каў ныя пы тан ні. Усе ха це лі ве даць хто я, 
ад куль узя ла ся.

— Ці ваш баць ка бу дзе з Ук ра і ны? 
— да пыт ва лі ся.

— Не, ён ні ко лі не быў за мя жой.

Ад нак ду хо вая гас ці на, ча ка ла мя не пас ля 
афі цый на га кан цэр та. Пя вун ні ўжо пас пе лі пе ра
ап ра нуц ца ў квя ці стыя блуз кі і су кен кі ды ўзга да лі 
„ягад ныя пес ні”. Яны пры пі са ныя як раз да пе ры я
ду „пят роў кі”. Вы кон ва лі іх у ле се, пры су поль най 
збор цы чар ніц, на ме ло дыі ха рак тэр ныя па ле скім 
вяс нян кам і жніў ным пес ням. Спя ва лі іх ле су, 
за ча ра ва ныя яго ча роў най аку сты кай. Та ды зда
ва ла ся, што ра зам спя ва юць усе дрэ вы, па вет ра, 
ягад кі, ку сты. Ду ша ўзля та ла панад вер ша лі ны 
со сен, зда ра ве ла це ла. Ніх то да клад на не па мя
таў, ад куль пай шоў гэ ты жа но чаляс ны аб рад, які 
сам па са бе на па мі наў ча роў наму зыч ную тэ ра
пію. Так бы ло ў Нуй но ад заў сё ды, ад дзя доўпра
дзе даў.

— Гэ тыя пес ні сам лес вы цяг ваў з ду шы, — ка
жа На дзея Пят роў на. — Ка лі я наб лі жа ла ся да 
ле су, ад ра зу па чы на ла спя ваць. І гэ та зда ва ла ся 
чым сь ці не аб ход ным. Іна чай я не ўме ла і не ха це
ла...

Лі дар ка „Бе ра гі ні” бы ла ап ра ну та ў вы шы ва
ную ка шу лю сва ёй два ю рад най ба бу лі Дом ны, 
на ро джа най у 1895 го дзе. Вы шы ла яе на шлюб. 
Ка ля ро вая вы шы ван ка, у пяць ко ле раў — чыр во
ны, сі ні, зя лё ны, жоў ты і чор ны, нес ла ма гіч нае 
па ве дам лен не: на ёй від не лі сім ва лы вер на га 
ка хан ня, зда роўя і шчас лі ва га жыц ця. Ка ра цей, 
на ёй бы лі птуш кі, па вер ну тыя да ся бе дзюб ка мі, 
дрэ ва жыц ця, зор кі, ме сяц і сон ца. Ка шу ля па 
сва ім ду ху зда ва ла ся су гуч най ягад ным пес ням, 
наб ры ня лым у ча ра дзей напа жа даль ны змест. 
Пра цяг лая ме ло дыя, выс пеў ва ная на га ла сы 
з тон кім ад чу ван нем дэ та ляў, рэз ка па вяр ну ла ду
шу з Ук ра і ны на зна ё мае Па лес се. Штось ці та кое 
я маг ла па чуць толь кі ў Нуй но. Вось яш чэ адзін 
пры клад „ягад най” ля чэб най пес ні пра цяж кую до
лю жан чы ны.

Вэ жу я ло тынь
Мэ ні ру чань кі бо лят
Прый ду до дом
Мэ нэ лю дэ го вор(ат)
Нэ хай ка жуть
Як у лі э сі на зві ра
Бо вжэ й мэ ні 
Го лово нь ка бо літ
Нэ хай ка жуть
Як у лі э сі на вов ка
Нэш час ная 
тай моя го ло вонь(ка)

* * *
Усіх прык ла даў на здоль нас ці і та лен ты ся ла 

Нуй но не злі чыць, а до ка зы лі та раль на сла лі ся 
пад на га мі. Вось ду бо вы пар кет у до ме куль ту ры, 
та кі са мы як на Крам лі. Ад куль та кі эк ск лю зіў на 
Па лес сі? Ака за ла ся, што тут спра ца ва лі адзін вы
па дак на „Га га ту ху” і смач ная са ма гон ка...

(пра цяг бу дзе)
vТэкст і фота Ганны КАНДРАЦЮК

— То мо жа дзед пры е хаў Ук ра і ны?
— Дзед так са ма ні ко лі не быў ва Ук ра і не,
— То ча му ў вас проз віш ча Кан д ра тюк? 
Мне ха це ла ся пат лу ма чыць, але бы ло поз на. Спа да ры ня Кан д ра цьеў на ўзя ла 

мя не пад ру ку і вя ла ўжо ў аг ром ні стую за лу, дзе ад бы ваў ся з’езд кі раў ні коў сель
са ве таў. На чыр во ных крэс лах, быц цам у кі но, вы седж ва ла за паў сот ні му жы коў. 
Аб мяр коў ва лі пы тан не зап ла ты за ма ла ко. Ра зам з дзе ла ві тым наст ро ем у за ле 
ад чу ва ла ся пе рад вы бар чая га рач ка. Нех та пад няў ся на сцэ ну да мік ра фо на і абя
цаў, што аса бі ста пак ла по ціц ца пра тое, каб гро шы за про даж ма ла ка пры хо дзі лі 
тэр мі но ва. У ад каз за мест воп ле скаў па чу лі ся кры тыч ныя ка мен та рыі:

— О, які ра зум ны!
Мя не, як „над та важ на га” гос ця, пры ві та лі га ра чы мі воп ле ска мі і па са дзі лі 

ў пер шы ра док. Не бы ло вы ба ру, трэ ба бы ло тры маць фа сон.
А пас ля на сцэ ну вый ш ла „Бе ра гі ня” і сэр цай ка за мер ла. Спя ва лі пра няш час

нае ка хан не, пра Дняп ро, пра ка за каў, пра ва лын скае ся ло і доб рых, ха ро шых 
лю дзей. Па між пес ня мі са сцэ ны гу ча лі квя ці стыя па жа дан ні, вер шы і жар ты. 
Усё бы ло па да дзе на з сар дэч най, ма ця рын скай чул лі вас цю. Ура зі ла эма цый ная 
праў да пе сень. Па ле шу кі ўме юць спе вам уз ру шыць да слёз, пад няць у ін шае вы
мя рэн не ду шу.

«Пявучы» фартушок

«Берагіня»

Надзея Пятроўна Хымчык


