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Фэст у Арэшкавеè3

Родны арыентè4

Беларускія фэсты бывалі тут раней, ужо 
бадай 52 гады таму, кожны год беларускія, 
бяседна-застольныя. У апошнія гады фэст 
збірае публіку тыдзень пасля «Басовішча» на 
разгайданай песняй пад карабельнымі сосна-
мі паляну ў Кнышынскай пушчы, званую Ба-
рыком. «О, тут больш сёння людзей чым на 
«Басовішчы» было, — кажа Коля Кастэнчык, 
ужо сярэдняга ўзросту жыхар загарадоцкіх 
Меляшкоў, які тупае таксама на фестывалі 
музыкі маладой Беларусі, і не пакідае белару-
скіх фэстаў у навакольных гмінах. А бачым 
сёння знаёмыя цэлыя сем’і, з маладым і най-
малодшым пакаленнем, з Нараўчанскай 
гміны, з Міхалоўскай, з самога Беластока, 
і з Польшчы, як Марк з-пад Любліна ці маці 
ксяндза Аля з-пад Варшавы. Увечары бачым 
ужо мора галоў гледачоў, шчыльна запаўня-
ючых глядзельную пляцоўку і гуляючых-пікні-
куючых па-за паясамі, акаляючымі пляцоўку. 
Проста тысячы сяброў. І каля дваццаці ка-
лектываў, вядомых з іншых фэстаў, вельмі 
папулярных на Беласточчыне і не толькі тут, 
плюс запрошаныя прафесіяналы з Беларусі 
— выдатныя калектывы «Купалінка», «Спад-
чына» і «Церніца».

— Ужо цяжка палічыць, — задумваецца 
Янка Карповіч — «Калакольчык» з капэлы 
«Хутар», які ад самага пачатку з гарадоцкай 
беларускай песняй. — Але калісьці гэта быў 
проста беларускі сямейны фэст. Цэлымі сем’-
ямі прыбывалі гарадчане і іх госці, з пледамі 
і кошычкамі, на нашу паляну, і святкавалі. 
Цяпер гэта сапраўды вялікі, маштабны, між-
народны фестываль. Яднае ён таксама нашу 
гарадоцкую грамаду, уключаецца і школа, 
і бібліятэка, і арганізацыі. І можам пахваліцца 
перш за ўсё нашымі гарадоцкімі калектывамі 
— ад малечаў з «Казкі», праз маладзёвыя 
«Гуляй душа» і «Вену», «Расспяваны Гара-
док», «Хутар», залучанскія «Каліну» з «Калін-
кай», «Асенні ліст». Самае буйнае народнае 
гулянне на Падляшшы. Гулі і для душы, і для 
цела, з багатым пачастункам. Конкурсы — лі-
таратурны на беларускі верш пра свята ды 
кулінарны — на найсмачнейшую свойскую 
страву. Пасля — гулянне да раніцы.

Юрка Астапчук, дырэктар Гарадоцкага 
цэнтра культуры — Дома культуры імя Касту-
ся Каліноўскага, галоўны «Прымак» і аргані-
затар мерапрыемства: «„Сяброўская бяседа” 
ўжо стала паўналетняй. Гэты фестываль 
вельмі важны для нас, бо мы заўсёды запра-
шаем усіх сяброў, якія хочуць пагуляць з намі, 
патанцаваць, і яны дагэтуль не адмаўлялі 
нам. «Сяброўская бяседа» з’яўляецца адной 
з важнейшых падзей у міжнародным машта-
бе, якая прадстаўляе культурную спадчыну 

рэгіёна і народную творчасць з асноўным 
акцэнтам на культуру беларускай меншасці. 
Мерапрыемства мае форму канцэрта ў спа-
лучэнні з агульнай гульнёй, якая аб’ядноўвае 
выканаўцаў і гледачоў. Апрача добрай заба-
вы сустрэча дазваляе маладым людзям да-
ведацца пра багацце мясцовага фальклору 
і рэгіянальных традыцый, неабходных для 
вызначэння нацыянальнай ідэнтычнасці, 
а ўсёй супольнасці — спазнанне супольных 
каранёў, — і заахвочваў гледачоў да спантан-
нага радаснага ўспрымання спеваў: «Ручкі 
дагары! Ляпайце! А чаго тая раздзява ізноў 
не ляпае?», жартаваў.

Калісь пісала Галена Ляховіч з «Расспява-
нага Гарадка»: Нашая „Бяседа” адзіная, бяс
цэнная, і думаю, што роўных у свеце ёй няма! 
і жартавала словамі свайго героя: — Я тым 
часам слухаў канцэрту з бутэлькай, усіх ка
лектываў так і не змог палічыць... Праўда, пе-
ралік гуртоў і салістаў фестывалю заняў бы 
старонку. Выконвалі найчасцей адзін нумар 
(госці па тры), галоўны канцэрт працягваўся 
за сем гадзін. Праўда, нейкія «ворагі народа» 
папсавалі доступ электратоку, але пан Раман 
Нестарчук справіўся з праблемай гуку, падоб-
на як і гурт «Лайланд», які, відаць, не спяваў 
з плэйбека, бо калі «згас пронд», ігралі далей 
на сваіх інструментах, толькі крышку збянтэ-
жаныя.

Васямнаццатую «Сяброўскую бяседу» ад-
крыў войт Гарадоцкай гміны Веслаў Кулеша: 
„Лічу «Бяседу» адкрытай!”, не адмовіўшыся 
пералічыць у доўгім спіску шаноўных гасцей 
— ад святароў розных канфесій і нацыяналь-
насцей, дыпламатаў, палітыкаў, чыноўнікаў 
і самаўрадаўцаў ды не забыўшыся ўспомніць 
пра дасягненні Гарадоцкай гміны, якой кіруе 
не першы тэрмін. А госці неслі падарункі — 
ад медаля «Заслужаны Падляшскаму ваявод-
ству» для «Прымакоў», гасцінца ад грэкаў, да 
смакоцця — караваяў і пірагоў усялякіх, бо ж 
калі ідзецца на бяседу, дык не з парожнімі 
рукамі. Найбольш было караваяў ад калекты-
ваў. А на ражнах румяніліся парасяты, на якія 
што і раз сыпаліся іскры феерверкаў — пад 
песню «Гэй сяброўская бяседа, гуляць трэ-
ба, трэба нам».

А гледачы ішлі ды ішлі ў адзін бок, увесь 
час, нават каля поўначы, мінаючы па карана-
стай сцяжынцы жменьку тых, хто спяшаўся 
да цягніка на старадаўнюю, цяпер голую, 
станцыю ў Валілах, дзе стагнаў і свяціўся ла-
каматыў.

— Гэта беларускі пікнік, шматтысячны, 
многапакаленны, — адзначыў старшыня 
БГКТ, суарганізатар свята Ян Сычэўскі. 
— Калі дырэктарам ГЦК стаў Юры Астапчук, 

у 2000 годзе, прыдумаў, супольна з Белару-
скім таварыствам, каб рабіць народную суст-
рэчу калектываў у сяброўскім стылі. Колішнія 
фэсты былі досыць сярмяжныя. Цяпер гэты 
фестываль з’яўляецца добрым месцам на на-
ладжанне супрацоўніцтва паміж калектывамі, 
гмінамі, мясцовасцямі.

Вядучай мерапрыемства была каманда 
«Прымакі» з Гарадка, якая засела за сла-
вутым родным сталом разам з маладымі 
творцамі, між іншым, «сынком Радзікам» (Ра-
даславам Кулешам) і «унучкай Оляй» (Аляк-
сандрай Яроцкай) і «ўнучкам Адрыянам» 
— Данілюком.

На мерапрыемства можна было дабрацца 
з Беластока «выхадным цягніком», маляўні-
чым маршрутам праз Кнышынскую пушчу. 
Цягнік Беласток — Валілы 30 ліпеня ехаў аж 
пяць разоў туды і назад. З Беластока выяз-
джаў у 9.26, 15:00, 16:02 18:24 і 19:28 (у міну-
лым годзе былі толькі два маршруты), выехаў 
назад у 23.30, усё ж няпоўны (56 гледачоў), 
бо большасць гледачоў засталася гуляць 
да канца бяседы. Зноў гудзеў ад свойскіх пе-
сень, падобна як цягнік, які вяртаўся ў сталіцу 
Падляшша з «Басовішча». Дастасаваны ён 
таксама для праезду з веласіпедамі і інва-
ліднымі каляскамі, бо і на такіх калясяць ва 
ўрочышча Барык пад Гарадком аматары бе-
ларускай песні.

У конкурсе на найлепшы беларускі верш 
пра сяброўскую бяседу перамог твор Анато-
ля Парэмбскага, амаль дзевяностагадовага 
жыхара Валіл-Станцыі. На другім месцы 
— твор Ганны Садоўскай з Валіл-Двара, а на 
трэцім — Яна Карповіча з Гарадка.

Міжнародны фестываль «Сяброўская бя-
седа» можна было глядзець у прамым эфіры 
(анлайн) з усіх куткоў Польшчы і свету праз 
партал transmitujemy.pl. Многія гледачы так-
сама пускалі ў прамым эфіры на фейсбуку 
свае запісы з мерапрыемства, як напрыклад 
тутэйшая выкладчыца матэматыкі Анна Яр-
молік (яе карані ў Меляшках). Фестываль 
рэалізаваны быў дзякуючы гранту Міністра 
ўнутраных спраў і адміністрацыі. Вельмі дапа-
магло арганізатарам таксама Міністэрства 
культуры Рэспублікі Беларусь, паспрыяўшы 
ў прыездзе на Падляшша выдатных бела-
рускіх фальклорных груп. Арганізатары: 
Гарадоцкая гміна, Гмінны цэнтр культуры 
ў Гарадку, Беларускае грамадска-культурнае 
таварыства ў Беластоку. Медыя-партнёры: 
Тэлебачанне Беласток, Радыё Беласток, Ра-
дыё Orthodoxia, Wrota Podlasia, BiałystokOnli
ne.pl, Transmitujemy.pl, «Wiadomości Gródeckie 
— Гарадоцкія навіны» і «Ніва».

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ

Васямнаццатая «Сяброўская бяседа»

Анатоль ПАРЭМБСКІ

На «Сяброўскую 
бяседу-2017»
Народ творыць пагулянкі,
З радасці каб скарыстаць.
Але да «Сяброўскае бяседы»
Трэба ўсім ім дарастаць.
Па штодзённай знойнай працы,
Дзе станкоў вонь, шум машын,
Адпачыць натура кліча,
Дыхнуць водарам раслін.
За «Сяброўскую бяседу»
Дзякуем Юрку Астапчуку.
Тут штогод сябры, суседзі
Сходзяцца ў слаўным Барыку.
Ой, тады гулянкі, плясы,
А людзей — як у вуллі пчол!
Танцы, песні добрай клясы,
Сяброў групкі — што вугол.
Колькі тут гуртоў-капэлаў
З заграніцы й нашых шмат.
Кожны хоча паказацца,
Што я лепшы, чым мой брат.
Толькі чокаюцца чаркі,
За здароўе, за дружбу.
А напоі — добрай маркі,
«Мая лепша!» — чуць хвальбу.
Маладым тут рай здаецца:
Пары творацца ўміг!
А рука з рукой пляцецца,
Не злічыць колькі такіх.
А калі заглянеш ранкам —
Толькі змятая трава.
Ад уражання гулянкі
Трашчыць толькі галава...
А бываюць дні такія,
Цешылася публіка ўся,
Калі на ражне бяседным
Жарылася парася.
А «гваздзём» імпрэзы гэтай,
Што цягнула як магніт,
Бо калі ўжо вечарэла,
У неба пырснулі агні.
І чакалі мы год цэлы
І знаёмых, і сяброў,
Як «Сяброўская бяседа»
У Барыку загосціць зноў.
На год цэлы ўспаміны:
Колькі радасці было!
Паспявалі, пагулялі,
Разышліся весяло.

Пятро САКАЛОЎСКІ, Залукі

Бяседа
Я дазнаўся ад суседа:
Ёсць Сяброўская бяседа!
Запытаўся: Дзе? Калі?
У Барыку! 
Летась жа ж мы там былі.
Ну, і як там бывае?
Там спяваюць,
 п’юць, гуляюць.
Доўгі час усе памятаюць.
Ну, падумаў, так зраблю:
Сваю жывіну

раней накармлю,
Прыадзенусь я святочна,
Вазьму грошай я з сабою

і паеду за табою.
Трэба душу развесяліць,
А не толькі ў марах жыць.
Ну, заехалі мы ў Барык.
А там шмат народу,
 спеў і крык.
Пастаялі, паглядзелі,
А пасля за стол паселі.
І спяваем, выпіваем...
А канца – не памятаем.

Найлепшыя вырабы — Адама Саласкевіча  
(22 гады), кухара, цырульніка і паэта
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Сваімі вачыма

Па ле а зойскае 
жуль ні цтва

«Бе ла ру ская ды яс па ра 
ў су сед няй кра і не»

Новы
палігон

Ужо не ду маў я вяр тац ца да тэ мы 
сё ма га З’ез ду бе ла ру саў све ту, пра які 
пі са лі мы ў па пя рэд нім ну ма ры на ша га 
тыд нё ві ка. Але сло вы не ка то рых са мых 
важ ных у бе ла ру скай па лі ты цы і куль ту-
ры асоб пры му сі лі мя не яш чэ раз вяр нуц-
ца да ад веч на на ба ле ла га пы тан ня: мы 
і вы. Мы — бе ла ру ская на цы я наль ная 
мен шасць у Поль ш чы, вы — бе ла ру скія 
чы ноў ні кі сён няш няй дзяр жаў най ула ды. 
Пад час прай шоў ша га з’ез да Алег Ла ты-
шо нак пе рад сва ім дак ла дам вы раз на 
па пра сіў усіх пры сут ных дэ ле га таў і важ-
ных па лі тыч ных пер сон не на зы ваць нас 
ды яс па рай, бо гэ та неп раў дзі вае сцвяр-
джэн не і мы яго про ста не лю бім. Слу ха-
ла гэ тых слоў ся дзя чае ў пер шым рад ку 
важ нае чы ноў ні цтва, між ін шым, мі ністр 
за меж ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Ула дзі мір Ма кей і на мес нік мі ніст ра куль-
ту ры Ва сіль Чэр нік.

Мі нае лі та раль на два тыд ні і ві цэ-мі-
ністр Ва сіль Чэр нік з’яў ля ец ца на сцэ не 
ва сям нац ца тай «Сяб роў скай бя се ды» 
ў Ба ры ку ка ля Га рад ка. Вы сту пае з пры-
ві таль ным лі стом ад Мі ні стэр ства куль-
ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Слу ха ю чы 
яго нае вы ступ лен не ў час жы вой ві дэ ат-
ран с ля цыі ў ін тэр нэ це, я аж жах нуў ся, па-
чуў шы з яго ных вус наў на ступ ныя сло вы: 
«У чар го вы раз гэ та сяб роў ская ім п рэ-
за з’яў ля ец ца маш таб най ілюст ра цы-
яй пас пя хо вай дзей нас ці бе ла ру скай 
ды яс па ры ў на шай су сед няй кра і не». 
Паў та ра ю чы за мі ніст рам: у чар го вы раз 
Вы на сту па е це на тыя ж са мыя граб лі, 
якія ма юць так са ма раз бу раль ныя пас ля-
доў нас ці для бе ла ру ска га эт на су Бе ла-
сточ чы ны. Та кі мі неп ра ду ма ны мі сло ва мі 
ро бі це з нас вы хад цаў, эміг ран таў, а не 
гас па да роў на сва ёй зям лі. Не бу ду тут 
пе ра ліч ваць бе ла ру саў Га ра доц кай зям-
лі, зас лу жа ных на пра ця гу гі сто рыі для 
агуль на бе ла ру скай куль ту ры, па лі ты кі, лі-
та ра ту ры. Ві цэ-мі ніст ру куль ту ры па він на 
быць гэ та вя до ма здаў на, асаб лі ва та му, 

бо ён не з’яў ля ец ца на віч ком у поль-
ска-бе ла ру скіх ад но сі нах. Па куль за няў 
па чэс нае мі ні стэр скае крэс ла, ча ты ры 
га ды ку ры ра ваў, між ін шым, спра вы куль-
тур на га су пра цоў ні цтва ў Па соль стве 
Бе ла ру сі ў Рэс пуб лі цы Поль ш ча. Та му 
і не раз, і не два па бы ваў на Пад ляш шы 
і, як ма ла хто, вель мі доб ра ары ен ту ец ца 
ў скла да нас цях на шай бе ла ру скай на цы-
я наль най мен шас ці. Та му хі ба адзі ным 
ла гіч ным тлу ма чэн нем уз нік лай сі ту а цыі 
з’яў ля ец ца толь кі тое, што ён, ві даць, 
пе рад вы ха дам на сцэ ну не пра чы таў 
та го, што на пі са лі яму ў він ша ван ні не 
да кан ца аду ка ва ныя ў куль тур ных пы-
тан нях пад ляш скіх бе ла ру саў пра цаў ні кі 
мі ні стэр ства... куль ту ры. А жа бу пры хо-
дзіц ца каў к нуць мі ніст ру. Сло вы то ім ска-
за ныя, і яш чэ за пі са ныя.

Ду ма ю чы ад нак пер с пек тыў на і ў ду ху 
вы каз ван няў мі ніст ра Ма кея і ві цэ-мі ніст-
ра Чэр ні ка ў час з’ез ду бе ла ру саў све ту, 
то каб паз бег нуць та кіх і па доб ных вы каз-
ван няў і сі ту а цый у бу ду чы ні, пра па ную 
ў рам ках су поль на га пра ек та гэ тых двух 

важ ных, дзяр жаў ных ве дам стваў, пра-
фі нан са ваць пе ра клад на бе ла ру скую 
мо ву і вы дан не мі ні мум дзе ся ці ты сяч ным 
ты ра жом кніж кі Бе ла ру ска га гі ста рыч на га 
та ва ры ства «His to ria Bia ło ru si nów Pod la
sia» пад рэ дак цы яй пра фе са ра Але га 
Ла ты шон ка. Пра фе сій ная кры ні ца ве даў 
па він на тра піць ва ўсе біб лі я тэ кі, вы шэй-
шыя на ву ко выя, ад мі ніст ра цый на-куль тур-
ныя ўста но вы і цэн т ры Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь як ужо га то вы вы нік та го, пра што 
вя ла ся раз мо ва ў час фо ру му. Кніж ку 
на бе ла ру скай мо ве з ах во тай пры муць 
і пра чы та юць бе ла ру сы ва ўсіх кра і нах 
све ту, зра зу ме ла, ук люч на з бе ла ру са мі 
Бе ла сточ чы ны. Ну і не бы ло б ліш нім пе-
рак лас ці яе і вы даць мі ні мум ты сяч ным 
ты ра жом на ан г лій скай мо ве і пе рас лаць 
у на ву ко выя ася род кі ўся го све ту. Срод кі 
на рэ а лі за цыю та ко га пра ек та да ступ ныя 
ў бе ла ру скай дзяр жа ве, але не ў бе ла-
ру скай мен шас ці ў Поль ш чы ці ў гра мад-
скай ар га ні за цыі Згур та ван не бе ла ру саў 
све ту «Баць каў ш чы на». Ка лі прыг ля да ю-
ся як ча сам пра ман тач ва юц ца срод кі на 
пра мо цыю і да па мо гу бе ла ру сам за меж-
жа, то ме на ві та ад ной та кой спра вай мож-
на больш зра біць для іх пад трым кі, але 
так са ма і для за ма ца ван ня бе ла ру скай 
дзяр жаў нас ці. Та му мо жа вар та ўсё ж та кі 
пе ра ка нац ца ці ад слоў і абя цан няў мі ніст-
раў за ста нец ца толь кі дзя жур ная бал бат-
ня, ці ад нак іх няе сло ва да ра жэй гро шай. 
Пра па но ва скла дзе на.

vЯў ген ВА ПА

На мі ну лым тыд ні пе ра важ ная баль-
шы ня на сель ні каў Бе ла ру сі моў ч кі пра-
каў т ну ла яш чэ адзін здзек лі вы акт. Ні то 
тра ды цый ная рах ма насць і па кор лі васць 
тут, ні то прый шоў шая на рэш це лет няя 
спё ка маз гі раз мяк чы ла. У кож ным ра зе 
не бы ло ні ней кіх сты хій ных пра тэ стаў, 
ні гуч ных за яў апа зі цый ных пар тый, ні 
на леж най ме дый най рэ ак цыі роз ных вы-
дан няў. А зда ры ла ся, між ін шым, чар го-
вая страш ная рэч, чар го вае грэ ба ван не 
ін та рэ са мі лю дзей і бяс пе кай кра і ны пад 
бе лы мі кры ла мі і пад чор ны мі хма ра мі.

Кі раў нік дзяр жа вы пры няў указ № 259, 
па вод ле яко га ўшчыль ную да ра ды е ак тыў-
най чар но быль скай зо ны мож на бу дзе 
са дзіць і се яць кар ма выя куль ту ры, раз-
во дзіць і пас віць хат нюю жы вё лу. Ні бы та 
за ду ма на гэ та дзе ля та го, што та кая ме ра 
бу дзе спры яць гас па дар чай дзей нас ці 
паб лі зу мя жы Па ле ска га ра ды я цый на-эка-
ла гіч на га за па вед ні ка. Зра зу ме ла, ка неш-
не, што гэ ты аб сур д ны ўказ ух ва лі лі ўсе 
ін шыя дзяр жаў ныя, фак тыч на пад на ча ле-
ныя, ор га ны.

Шкод насць, аб сур д насць і не бяс пе ку 
для зда роўя лю дзей вы дат на аца ніў вя до-
мы бе ла ру скі гра мад скі дзе яч, ву чо ны-фі-
зік Юрый Ва ро неж цаў. На пом ню, што ён 
не ка лі быў ад каз ным сак ра та ром Ка мі сіі 
Вяр хоў на га Са ве та СССР па рас с ле да ван-
ні пры чын ава рыі на Чар но быль скай АЭС 
і ацэн цы дзе ян няў ад каз ных асоб у пас ля-
а ва рый ны пе ры яд. Дык вось Ва ро неж цаў 
звяр тае ўва гу на тое, што двац цаць га доў 
та му ву чо ныя Са вец ка га Са ю за, а так са ма 
эк с пер ты сус вет на га роў ню дас ле да ва лі 
гэ тую праб ле му і па ста на ві лі, што гэ тых 
зяме ль нель га ча паць дзе ся ці год дзя мі, 
а мо жа і ста год дзя мі. Дык на вош та спат рэ-
бі лі ся для сель скай гас па дар кі но выя і пры 
тым заб ру джа ныя плош чы?! Бе ла русь 
зай мае трэ цяе мес ца ў Еў ро пе па коль кас-
ці во рыў най зям лі на ду шу на сель ні цтва 
і ні я кай прак тыч най, а тым больш піль най 
пат рэ бы па шы раць гэ тую плош чу ня ма. 
Ка лі ж не бу дзе жор ст ка га кан т ро лю на 
тэ ры то рыі за па вед ні ка, там мо жа пай с ці 
вы твор часць, у тым лі ку і не ле галь ная, 
„бруд ных” пра дук таў хар ча ван ня. Ха пае 

і та го, што ў ан ка ла гіч ных дыс пан се рах 
Го мель ш чы ны ле чац ца лю дзі з заб ру джа-
ных ра ё наў, дзе спа жы ва юц ца ўжо та кія 
пра дук ты. Рэн та бель насць вы твор час ці 
пра дук таў у „ад к ры тай” зо не тым больш 
сум ніў ная. А но вая „заб ру джа ная” пра дук-
цыя бу дзе яш чэ шы рэй рас паў сюдж вац ца 
на ўсю Бе ла русь, так зва ная ка лек тыў ная 
до за ра ды я цыі яш чэ больш па вы сіц ца. 
Кан цэп цыя ж бяс печ на га пра жы ван ня 
ў Бе ла ру сі пра дуг ледж ва ла, што ў ахоў най 
зо не не бу дзе ні я ка га зем ле ка ры стан ня. 
У край нім ра зе, там мож на па са дзіць лес 
і праз 120 га доў яго спі ла ваць. Тым больш 
на ву коў цы да кан ца так і не ве да юць як 
ад бы ва ец ца раз мяш чэн не ра ды е нук лі даў, 
іх рух, тран с фар ма цыя. Ужо гэ та га бы ло б 
да стат ко ва, каб не пры маць та кіх ан ты ча-
ла ве чых ука заў і не пе раў т ва раць заб ру-
джа ныя зем лі ў чар го вы вып ра ба валь ны 
па лі гон.

Ад нак ці ўяў ны мі пат рэ ба мі па шы рэн ня 
сель ска гас па дар чых зя мель кі ра ва лі ся 
тыя, хто вы ра шыў аб ме жа ваць зак ры тую 
„зо ну”. Да стат ко ва кі нуць адзін по зірк на 
ма пу, каб да пус ціць — ці ка васць да гэ тай 
тэ ры то рыі мо жа быць зу сім ін ша га ха рак-
та ру. Гэ тыя ра ё ны Го мель скай воб лас ці 
мя жу юць з ук ра ін скай тэ ры то ры яй. Праз 
іх вель мі зруч на ата ка ваць ра сей скім вой-
скам воб лас ці Ук ра і ны. Ва ўмо вах эска-
ла цыі нап ру гі і пе ра хо ду гіб рыд най вай ны 
ў га ра чую ста дыю — гэ та вель мі зруч ны 
плац дарм для аг рэ са ра. Бо што бу дуць 
ад наў ляць і бу да ваць най перш у ад к ры-
тай „зо не” — ка неш не, да ро гі і ма сты. 
Ка лі ад бы ва ец ца ўсё больш су поль ных 
вай ско вых ра сей ска-бе ла ру скіх ву чэн няў 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, ка лі „зя лё ныя ча-
ла веч кі” ўжо з’яў ля юц ца ў на шай кра і не, 
пер с пек ты ва пу цін скай эк с пан сіі ва Ук ра-
і ну з „чар но быль скай зо ны” ста но віц ца 
ўсё больш рэ аль най. Ад туль і да Чар ні га-
ва і да са мо га Кі е ва, як ка жуць у на ро дзе, 
ру кой да стаць. Ца на ж ня даў ніх пе ра моў 
і маг чы мых па та ем ных да моў пра ўза е ма-
да па мо гу двух -шэн каў вя до мая — грош 
ім ца на. З ін ша га ж бо ку чар го вы па тэн-
цый ны і рэ аль ны крэ дыт Маск вы мог па-
дац ца для на чаль ні ка Бе ла ру сі са лод кім 
аба ран кам. Для бе ла ру ска га ж на ро ду ён 
у кож ным ра зе бу дзе гор кім.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Па чы нае быць страш на. Бан ды ты, прад-
ста віў шы ся лес ні ка мі, або лес ні кі дзей ні ча-
ю чыя як га ла ва рэ зы, стук ну лі ў чэ рап рэ-
пар цё ра, за піс ва ю ча га на ка ме ру пра тэ сты 
эко ла гаў, якія аба ра ня юць пуш чу ад та таль-
най вы сеч кі. Але тое, што для не ка то рых 
гэ та «вы сеч ка», для ін шых зда ец ца быць 
муд рай пра фі лак ты кай. Ка ра ед, ві ноў нік 
усёй гэ тай блы та ні ны, не мо жа тут ні чо га ка-
заць. Са праў ды гэ так жа, як і пра ку рор, які 
па ві нен бу дзе вы ра шыць, ці тыя па во дзі ны 
— бан дыц кія, ці па дык та ва ныя кло па там за 
на цы я наль нае даб ро, чым з’яў ля юц ца бе ла-
веж скія ля сы. Не ён ту зае за шнур кі, толь кі 
пан Зёб ра, інакш пры я цель па на Шыш кі. 
Але што яны ве да юць пра пуш чу? І адзін, 
і дру гі ма юц ца да яе, як га луш кі да ад кор м-
ле най гу скі.

Праў да ў тым, што там, дзе ся куць 
дро вы, там ля цяць трэ скі. Бо ж ча му не 
ат ры маў па га ла ве пер шы з бе ра гу эко-
лаг? Яго не цяж ка рас паз наць. Ся дзіць так 
адзін з дру гім пры ка ва ны да дрэ ва і спя вае 
хрып лым го ла сам: «Яш чэ Пуш ча не пра-
па ла...». Ды што я пі шу «адзін з дру гім» ... 
Бе ла веж скіх эко ла гаў у бе ла веж скіх ля сах 
у ця пе раш ні час больш чым зуб роў і але няў 
ра зам. Ня ма не аб ход нас ці на ват ад соч-
ваць іх. Хо піць ук лю чыць ме ха ніч ную пі лу 
і ўжо збя га юц ца яны з усіх ба коў як му хі да 
гні ло га мя са. Лес ні кам ці бан ды там хо піць 
му ха лап кі ўзяць у ру кі і лу піць па іх. І што, 
гэ та «эко ла гі» ма юць па ло хаць жы вёл?!. 
А лю дзям ле су ў іх ня лёг кай пра цы мя-
шаць?!. Так са ма, ува га: грыб ні кі, ту ры сты, 
ама та ры пры ро ды! Каб і вам не да ста ла ся. 
Як быц цам вы пад ко ва. Або не вы пад ко ва. 
Бо ня яс на, ці грыб нік та ем на не сім па ты зуе 
аба рон цам пер ша быт на га ле су? Тэ а рэ тыч-
на сім па ты зуе, бо ж не зной дзе ба ра ві ка 
на го лай вы сеч цы. Хі ба што ён пры хіль нік 
шам пі ньё наў. Толь кі што па яго пы се не 
ві даць. А ча го там ва лэн дац ца, дзе вас не 
про сяць? Таб лі цы з за ба ро най ста яць? Ста-
яць! Сха ва ныя ка ме ры со чаць ста ран на? 
Со чаць! Ляс ныя ахоў ні кі піль ну юць з круг ла-
су тач най ахо вай? Поў нас цю! Са ма гон ш чы-
кі ў сва іх са ма гон ных за кут ках мо гуць ад чу-
ваць ся бе ў бяс пе цы. Ста ра жыт ная пуш ча, 
хоць яна ў «пе ра бу до ве», так як ра ней 
кар мі ла, так бу дзе кар міць. І іх, і лес ні коў, 
і ахоў ні каў. Апош ніх, зда ец ца, трэ ба яш чэ 
больш. Па мен шай ме ры, адзін ахоў нік на 
гек тар ле су спра ву афор міў бы. Бес п ра-
цоўе па мен шы ла ся б на Пад ляш шы і ахоў-
ны кар дон ва кол пуш чы быў бы шчыль ней-
шы. А то ця пер ім чац ца па ёй, як і па ўсіх 
буй ных па бу до вах, не бяс печ ныя ма шы ны. 

Няў жо так 
цяж ка зра зу-
мець, што яны 
ўяў ля юць са-
бой сур’ ёз ную 
паг ро зу для 
вы пад ко вых 
асоб? Аб дур-
ных эко ла гах ужо не згад ва ю чы. Яны ні як 
не мо гуць зра зу мець, што Пуш ча пас ля 
рэ кан ст рук цыі ста не са мым ма дэр ным ляс-
ным ком п лек сам у Еў ро пе. Бу дзе больш 
аду ка цый ных да ро жак чым жы вёл і рас лін. 
Зноў бу дзем най леп шы мі! Та му што лі чыц-
ца толь кі «най леп шасць». Та кая «naj lep
szość» на ме ру Цэн т раль на га аэ ра пор та, 
пра які ма раць бу даў ні кі Но вай Поль ш чы ад 
Бал ты кі да Чор на га мо ра — са ма га вя лі ка-
га, вя до ма, у гэ тай част цы све ту. Але гэ та 
толь кі па ча так. Далей яны бу дуць пе ра бу-
доў ваць суд на бу даў ні чую пра мыс ло васць, 
зла чын на ўпаў шай пры ўра дзе Ту ска. 
Поль ш ча, хо ча ці не хо ча, ста не выт вор цам 
са мых вя лі кіх ка раб лёў у све це. Ну і што, 
што яны не змо гуць змяс ціц ца ў мел кім 
Бал тый скім мо ры?!. Але яны бу дуць са мы мі 
вя лі кі мі! І та му леп шы мі за ін шыя. Мы ўжо 
адзін з най буй ней шых у све це выт вор цаў 
драў ля ных вок наў і мэб лі. Тан ке ры з та на-
жам у мі льён па бу да ва ныя з... пуш чан скай 
драў ні ны — нам гэ та як мо ра па ка ле на! 
Хоць ле су бу дзе менш, але бу дзе больш 
паў да рэм най сы ра ві ны. З яго ліш ка мі так са-
ма спра вім ся. Част ка змар ну ец ца. Што, мы 
не мо жам са бе гэ та да зво ліць? За аку па цыі 
са ве таў не менш бяз дум на спі ла ва ных 
дрэў згні ло, але Пуш ча за ста ла ся. І так 
бу дзе ця пер. А дру гая част ка бу дзе ап ра ца-
ва на ар га ніч на, хі, хі, ву галь ны мі за во да мі. 
Тут спя ша ю ся ад зна чыць, што дзя ку ю чы 
бе ла веж скай драў ні не Поль ш ча ста не еў-
ра пей скім лі да рам па ска ра чэн ні вы кі даў 
CO2 у ат мас фе ру. Драў ні на як эка а пал 
менш шко дзіць Зям ной ат мас фе ры. Ад нак 
спаль ва ная ра зам з ву га лем шко дзіць так 
са ма. Але ка му шко да? І яш чэ ча кае нас 
бу да ван не са мых леп шыя да рог у све це. 
Аў таст ра ды за цыя кра і не не аб ход ная, та му 
што хут ка пач нец ца ма са вая вы твор часць 
тан ных элек т рыч ных аў та ма бі ляў, што га-
ран туе ві цэ-прэм’ ер-пра зор лі вец Ма ра вец-
кі. Пра зор лі вец ці не пра зор лі вец, але са цы-
яль ная пра гра ма 500+ пры во дзіць да ліш ку 
гро шай. Дзя цей не боль шае, але ра стуць 
спа жы вец кія ім к нен ні па ля каў. Ку пі лі но выя 
ха ла дзіль ні кі, мэб лю. Прый шоў час мя няць 
ро ва ры на аў та ма бі лі.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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АРЭШ КА ВА — вя лі кая вё ска ў Гай-
наў скай гмі не. У мі ну лым яе жы-
ха ры зай ма лі ся ахо вай Бе ла веж-
скай пуш чы. І ха ця пас ля жы ха ры 
ся ла ста лі зай мац ца перш за ўсё 
сель ска гас па дар чай вы твор час-
цю — вы рош ч ван нем збож жа 
і жы вё ла га доў ляй, то на да лей 
па дза раб ля лі, пра цу ю чы ў ле се. 
У воль ны час вя ско вая мо ладзь 
лю бі ла спя ваць. Гэ тую тра ды цыю 
доў га пад трым лі ваў сла ву ты бе ла-
ру скі ка лек тыў «Арэш кі». Арэш каў-
скія спе ва кі не ад ной чы зай ма лі 
пер шыя мес цы ў ка тэ го рыі не ап-
ра ца ва на га фаль к ло ру пад час 
Агуль на поль ска га фе сты ва лю 
«Бе ла ру ская пес ня», доў га рас-
с лаў ля лі сваю вё ску ў Поль ш чы 
і Бе ла ру сі. Ад нак прый шоў час, 
што жан чы ны з «Арэ шак» вы му-
ша ны бы лі спы ніць дзей насць. 
Ка лі 23 лі пе ня гэ та га го да Га лоў-
нае праў лен не Бе ла ру ска га гра-
мад ска-куль тур на га та ва ры ства 
і войт Гай наў скай гмі ны ар га ні за-
ва лі ў Арэш ка ве бе ла ру скі на род-
ны фэст, жан чы ны з «Арэ шак» 
прый шлі на ме ра пры ем ства па слу-
хаць род ных пе сень, між ін шым 
у вы ка нан ні арэш каў скіх дзе так, 
згур та ва ных у школь ным ка лек-
ты ве «Вя сё лыя нот кі», які так са-
ма ўжо пе ра ма гаў на Кон кур се 
бе ла ру скай пес ні. Пе рад сва ёй 
пуб лі кай пер шы раз як са ліст ка 
ка лек ты ву «Арт-Про нар» з Нар-
вы вы сту пі ла Эве лі на Па на сюк. 
Яна ро дам з Арэш ка ва і ву чы ла ся 
спя ваць у ка лек ты ве «Не за буд кі», 
які ра ней дзей ні чаў у Па чат ко вай 
шко ле ў Арэш ка ве і так са ма да бі-
ваў ся пос пе хаў на кон кур сах бе-
ла ру скай пес ні.

З над вор’ ем бе ла ру ска му фэ сту 
ў Арэш ка ве па шан ца ва ла. Бу ра аб мі ну ла 
ся ло і ха ця бы ло цёп ла, ка ма ры паш ка да-
ва лі пуб лі ку, якая шмат люд на саб ра ла ся 
на школь най спар тыў най пля цоў цы. Ды-
рэк тар Не пуб ліч най па чат ко вай шко лы 
ў Арэш ка ве Та ма ра Край нік, па аду ка-
цыі на стаў ні ца бі я ло гіі, пат лу ма чы ла мне, 
што апош нім ча сам но чы бы лі ха лод ны мі 
і та му ка ма ры ма са ва не раз вя лі ся.

— У Арэш ка ве ця пер жы вем як у го-
ра дзе. Не га ду ем ка роў, сві ней, ка неш-
не, па-за неш мат лі кі мі вык лю чэн ня мі. 
Вяр нуў шы ся з пра цы, ко сім тра ву на 
па над вор ках і зай ма ем ся та кі мі за нят ка-
мі як жан чы ны ў га ра дах, што жы вуць 
у ад на ся мей ных да мах. Па коль кі каз на 
дап лач вае яш чэ да вы рош ч ван ня збож-
жа, на шы му жы на да лей ап ра цоў ва юць 
сель ска гас па дар чыя ўгод дзі. Тыя ўчаст кі 
на шых па лёў, якія па ды хо дзяць пад Бе ла-
веж скую пуш чу, па ча лі ўжо аб ля сяц ца, 
але гэ ты пра цэс яш чэ не ад бы ва ец ца 
хут кі мі тэм па мі, — ска за ла сол тыс Арэш-
ка ва Аг неш ка Авяр чук. — Сён ня ў гос ці 
да жы ха роў Арэш ка ва пры е ха лі іх дзе ці 
і ўну кі, якія па ста ян на жы вуць у Гай наў-
цы і ін шых га ра дах і та му сён ня ў нас так 
мно га мо ла дзі. У час ка ні ку лаў дзе так 
так са ма нам но га больш у на шай вёс цы, 
чым пад час школь на га го да, бо пры яз-
джа юць яны да ба буль на ад па чы нак. 
Апош нім ча сам ма ла дыя арэш каў цы 
ста лі бу да ваць да мы ме на ві та ў вёс цы, 
зда ра юц ца вы пад кі, што бу ду юц ца пры-
ез джыя. На ват паў ста ла но вая ву лі ца, па 
якой ста лі бу да ваць но выя да мы. Арэш-
ка ва — спа кой нае ся ло. Лю дзей пры цяг-
вае да нас яш чэ бліз касць Бе ла веж скай 
пуш чы. Не пуб ліч ная па чат ко вая шко ла 
гэ та так са ма ко зыр для на шай вё скі. Ра-
ней дзей ні ча лі ў нас дрэ ва ап ра цоў чыя 
прад пры ем ствы, але пас ля па зак ры ва-
лі ся і за раз пра цуе толь кі ад на су пол ка, 
якая га лоў ным чы нам вы пу скае пі ла ма-
тэ ры я лы. Вя скоў цы ез дзяць на пра цу 
ў не да лё кую Гай наў ку, але пра цу юць 
так са ма і ў больш ад да ле ных прад пры-
ем ствах і пат ра пяць сар га ні за ваць да езд 
ту ды на ра бо ту.

Ка лек тыў шко лы ў Арэш ка ве «Вя сё-
лыя нот кі» за ці ка віў бе ла ру скі мі пес ня мі 
і тан ца мі жы ха роў вё скі і пры ез джую пуб-
лі ку — жы ха роў Но ва бе ра зо ва, Ста ро га 
Бе ра зо ва і ін шых вё сак Гай наў скай гмі-

ны. Усе спе ва кі з «Вя сё лых но так» ву чац-
ца бе ла ру скай мо ве, пры ма юць удзел 
у дэ кла ма тар скім кон кур се «Род нае сло-
ва» і ў Кон кур се бе ла ру скай га вэн ды.

— Вуч ні з ка лек ты ву «Вя сё лыя нот кі» 
мно га спя ва юць па-бе ла ру ску. Доб ра, 
што сён ня маг лі па ка заць свае ўме лас-
ці. У на ды хо дзя чым школь ным го дзе 
ў на шай шко ле бу дуць зай мац ца 20 вуч-
няў і 8 да школь ні каў, што да зво ліць на 
ста біль ную пра цу шко лы. У гэ тым го дзе 
мы на ла дзі лі су пра цоў ні цтва са шко лай 
у Ло дзі, ку ды ня даў на ез дзі лі мы з вуч ня мі 
на ад па чы нак. У ве рас ні ло дзін скія вуч ні 
пры е дуць да нас, каб за піс ваць на шу га-
вор ку, фаль к лор і тра ды цыі, якія пас ля 
вы ка ры ста юць для сва ёй між куль тур най 
аду ка цыі, — ска за ла ды рэк тар Па чат ко-
вай шко лы ў Арэш ка ве Та ма ра Край нік.

На мес нік стар шы ні Га лоў на га праў-
лен ня БГКТ Ва сіль Се гень ад зна чыў 
ак тыў насць вуч няў арэш каў скай шко лы 
ў кон кур сах для школь ні каў, ар га ні за ва-
ных БГКТ.

— Мы ў суп ра цоў ні цтве з вой там Гай-
наў скай гмі ны ла дзім чар го вы бе ла ру скі 
на род ны фэст. Ар га ні зу ем іх мно га на 
пра ця гу го да. Ад бы лі ся ўжо бе ла ру скія 
фэ сты ў Дуб ро ве-Бе ла стоц кай, Са-
кол цы, Гай наў цы (Кры нач ка, — А. М.), 
Ну рцы-Стан цыі і Ба ці ках. Бе ла ру скія 
фэ сты, якія мы ар га ні зу ем з боль шай 
або мен шай пад трым кай гмін ных са маў-
ра даў, пла ну ем ла дзіць яш чэ ў На раў цы, 
Ду бі чах-Цар коў ных, Ся мя ты чах, Бель ску-
Пад ляш скім, Пра не ві чах, Мі лей чы чах, 
Ча ром се і Чор най-Вя лі кай. Ідэя на шых 
фэ стаў — нес ці бе ла ру скую пес ню і бе-
ла ру скую куль ту ру ў на род. Слу ха чам 
пра па ну ем не ап ра ца ва ны фаль к лор, 
бе ла ру скія на род ныя пес ні ў ап ра цоў-
цы і су час ную эст рад ную бе ла ру скую 
му зы ку. Гэ та пра па но вы для мяс цо вых 
жы ха роў роз ных уз ро стаў, — ска заў ві-
цэ-стар шы ня Га лоў на га праў лен ня БГКТ 
Ва сіль Се гень.

На бел фэст у Арэш ка ва пры бы лі стар-
шы ня БГКТ Ян Сы чэў скі, войт Гай наў скай 
гмі ны Лю цы на Смак ту но віч, на ста я цель 
Пра ва слаў на га пры хо да ў Арэш ка ве про-
та і е рэй Ля вон цій Ан хім, сак ра тар Гмін най 
уп ра вы Га лі на Шы ма нюк, ды рэк тар Гмін-
на га цэн т ра куль ту ры ў Ду бі нах Мі рас ла-
ва Ма еў ская-Іва нюк, ды рэк тар Ком п лек-
су школ у Ду бі нах Алі на Гіншт і ды рэк тар 
Не пуб ліч на га прад пры ем ства ахо вы 
зда роўя ў Гай наў цы «Гай мед» Яў ген Бал т-
ра мюк, які па ся ліў ся ў Арэш ка ве.

— Жы ха ры Арэш ка ва пра сі лі мя не 
сар га ні за ваць бе ла ру скі фэст і та му 
я зап ра па на ва ла БГКТ на ла дзіць тут бе-
ла ру скае ме ра пры ем ства. У на шай гмі не 
жы вуць перш за ўсё бе ла ру сы і та му 
важ ныя для нас бе ла ру скія фэ сты, ар га-
ні за ва ныя БГКТ. Мы свае гмін ныя фэ сты 
ар га ні зу ем так са ма з ухі лам на бе ла ру-
скія пес ні і бе ла ру скую куль ту ру. У гэ тым 
го дзе гмін ныя фэ сты на ла дзі лі мы ўжо 
ў Чы жы ках, Ста рым Бе ра зо ве. Два ме ра-
пры ем ствы на воль ным па вет ры ар га ні-
за ва лі ў Ду бі нах. Пла ну ем яш чэ гмін ныя 
фэ сты ў Рэ пі сках, Лі пі нах і Ба ры саў цы. 
Іх мэ та — дай с ці з на шы мі пес ня мі і куль-
ту рай у вё скі на шай гмі ны. У Арэш ка ве 
пла ну ем па чаць ра монт свят лі цы і раз ліч-
ва ем на бю джэт ныя срод кі Дзяр жаў ных 
ля соў, якія пад т рым лі ва юць на шы ін ве-
сты цыі ў на ва кол лі Бе ла веж скай пуш-
чы. З вы ка ры стан нем гмін ных срод каў 
і бю джэт ных срод каў на шай дзяр жа вы 
і Дзяр жаў ных ля соў мы ма дэр ні за ва лі 
мяс цо вую да ро гу з Арэш ка ва ў Зат ра сты-
нец, но вую ву лі цу ў Арэш ка ве, па якой 
бу ду юц ца но выя да мы, пла ну ец ца ма дэр-
ні за цыя да рог Арэш ка ва — Сас ноў ка 
і Арэш ка ва — Стэп кі. У пла нах так са ма 
ма дэр ні за цыя да ро гі з Арэш ка ва ў Ягад-
ні кі, але яш чэ не ве да ем як ат ры ма ец ца 
са срод ка мі на гэ тую ін ве сты цыю, — ска-
за ла войт Гай наў скай гмі ны Лю цы на 
Смак ту но віч.

Сак ра тар Гмін най уп ра вы Га лі на Шы-

ма нюк звяр ну ла ўва гу на да па мо гу мяс-
цо ва га на сель ні цтва пры ар га ні за цыі фэ-
сту ў Арэш ка ве. Гмін ны рад ны з Арэш-
ка ва Мі ко ла Жмень ка пах ва ліў ра шэн не 
войт ар га ні за ваць у Арэш ка ве бе ла ру скі 
фэст, га во ра чы, што та ко га ме ра пры ем-
ства мяс цо вае на сель ні цтва ча ка ла. Пе-
рад пуб лі кай, ап ра ча школь на га ка лек ты-
ву з Арэш ка ва, з бе ла ру скім рэ пер ту а рам 
вы сту пі лі гур ты «Асен ні ліст» з Га рад ка, 
«Лай ланд» з Бе ла сто ка, «Рэ чань ка» з Коз-
лі каў, «Омор фос» з Ся мя тыч і «Арт-Про-
нар» з Нар вы, у якім со ла спя ва ла Эве лі на 
Па на сюк, ура джэн ка Арэш ка ва.

— Пе рад арэш каў скай пуб лі кай я вы-
сту па ла мно га ра зоў у скла дзе школь на-
га ка лек ты ву «Не за буд кі». Сён ня я пер-
шы раз вы сту пі ла як са ліст ка ка лек ты ву 
«Арт-Про нар». Бы ло хва ля ван не, але 
пры ем на бы ло спя ваць на шы пес ні пе-
рад сва ёй пуб лі кай, — за я ві ла Эве лі на 
Па на сюк, якая ў Арэш ка ве вя до мая пад 
дзя во чым проз віш чам Дун да.

У Арэш ка ва быў за про ша ны Бе ла ру-
скі ка за чы ан самбль «Баць ка ата ман» 
з Мін ска, які не каль кі га доў ра ней вы-
сту паў ужо на фэ стах БГКТ. За ха піў ён 
пуб лі ку моц ны мі муж чын скі мі га ла са мі, 
пя ву чы мі ка за чы мі пес ня мі і кам па зі цы-
я мі ка за чых тан цаў. Кі раў нік ан сам б ля 
Ула дзі мір Кук сян коў за я віў, што тво ры 
«Баць кі ата ма на» ся га юць тра ды цыі 
ча соў Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га. Ан-
самбль спя ваў ка за чыя пес ні не толь кі 
на бе ла ру скай мо ве, але так са ма па-
ўкра ін ску і па-ра сей ску. На дзея Гру шэў-
ская, Ма рыя Скеп ка і Тац ця на Гу рын, 
якія ра ней мно га га доў спя ва лі ў ка лек-
ты ве «Арэш кі», а ця пер пры сут ні ча лі на 
фэс це як гле да чы, моц на ап ла дзі ра ва лі 
па а соб ным ка лек ты вам. Ска за лі мне, 
што па да ба ец ца ім па чу ты бе ла ру скі рэ-
пер ту ар, а асаб лі ва вы ступ ка лек ты ву 
«Рэ чань ка» з Коз лі каў, яко га пес ні на па-
мі на юць ім рэ пер ту ар «Арэ шак».

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Бел фэст у рас с пя ва ным 

Арэш ка ве

 Ва каль ны ка лек тыў Па чат ко вай шко лы ў Арэш ка ве «Вя сё лыя нот кі»  Ка лек тыў «Рэ чань ка» з Коз лі каў
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Дэ маг ра фія 
Гай наў скай 
вя ско вай гмі ны
Гай наў ская вя ско вая гмі на зай мае 

плош чу ў 293 квад рат ныя кі ла мет ры 
— гэ та 18% усяе па вер х ні Гай наў ска га 
па ве та. Пе ра ва жа юць у ёй ля сы. Яны 
зай ма юць 56% усёй тэ ры то рыі. Сель
ска гас па дар чых угод дзяў тут 37%. Гай
наў ская вя ско вая гмі на мя жуе з пяц цю 
гмі на мі: Бе ла веж скай, Ду біц кай, Чы
жоўскай, На раў чан скай і Нар ваў скай.

За раз у вя ско вай гмі не ў 37 вё сках 
пра жы вае 3987 асоб. Ад 30 чэр ве ня 
2016 го да да 30 чэр ве ня 2017 го да 
ста ла менш на шэсць ча ла век. Шчыль
насць на сель ні цтва скла дае 13 ча ла век 
на квад рат ны кі ла метр. На 100 жан чын 
пры па дае столь кі са ма муж чын. У Гай
наў скай вя ско вай гмі не пе ра ва жа юць 
бе ла ру сы — іх 66% уся го на сель ні цтва, 
па ля каў — 34%. Іс ну юць тры пра ва слаў
ныя па ра фіі: Арэш ка ва, Ду бі ны і Но вае 
Бе ра зо ва.

Да най боль шых вё сак на ле жаць Ду
бі ны — 787 жы ха роў, Арэш ка ва — 379, 
Ста рое Бе ра зо ва — 269, На ва са ды — 
274, Но вае Бе ра зо ва — 256, Мах на тае 
— 194, Но вае Кор ні на — 178, Па сеч ні кі 
Вя лі кія — 110, Ба ры саў ка — 101 і Ду бі
чыАсоч ныя — 97. Менш чым сь ці сто 
жы ха роў на ліч ва юць Чы жы кі — 88 жы
ха роў, Хіт рая — 87, Тры ве жа — 80, Па ста
ло ва — 78, Рэ пі ска — 74, Пу ці ска — 66, 
Ка тоў ка — 59, Ба рок — 46, Са ві ны Груд 
— 44, Бель ш чы на і Ва сіль ко ва — па 43, 
Са ро чая Нож ка — 42, Та пі ла — 37 і Зва
дзец кае — 30.

Са мыя ма лыя па ся лен ні гэ та Бу ды
Ляс ныя (4 жы ха ры), Га ля ко ва Шыя (5), 
Ду бін ская Фер ма (6), Скрып ле ва (13), 
Са ха рэ ва (13), Пе ра хо ды (19), Ла зі цы, 
Пра га лі і Сма ля ны Са док (па 23) ды 
Аль хо вая Клад ка, Вы го да і Чар лён ка
Ляс ная (па 29 жы ха роў).

Най больш па мен шаў лік жы ха роў 
у вё сках Но вае Бе ра зо ва — на 18, Ба ры
саў ка — на 7 і Зва дзец кае — на 5 ды Ка
тоў ка, Мах на тае, Рэ пі ска і Хіт рая — ва 
ўсіх іх на 4. Па боль ша ла жы ха роў у На
ва са дах — на 10, у Но вым Кор ні не — на 
6 ды ў Арэш ка ве, Бель ш чы не, Па ста ло
ве і ў Тры ве жы — у кож най з іх на 4.

У чэр ве ні гэ та га го да адзі нац цаць 
пар ат ры ма ла ме да лі „За шмат га до вае 
шлюб нае су жыц цё”: Ма рыя і Ва сіль Па
на сю кі, Га ле на і Пётр Се ге ні, На дзея 
і Ян Тра фі мю кі, Ан на і Фё дар Вруб леў
скія, Ні на і Ры гор Кар пю кі, Яў ге нія і Яў
ген Ка роль кі, Лю ба і Ана толь Ла еў скія, 
Ма рыя і Па вел Яло зы, Ве ра і Мі ка лай 
Яноў скія, Зі на і Дзміт ры Фран коў скія 
ды Ва лян ці на і Ры гор Ха ма цю кі. Я, ка
рэс пан дэнт „Ні вы”, він шую юбі ля раў 
і жа даю ім доб ра га зда роўя на мно гія 
га ды жыц ця, шчас ця і за да валь нен ня 
з дзя цей і ўну каў.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Па пу ляр ны
гмін ны кон курс
Больш дзе ся ці га доў войт На раў

чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та ар
га ні зуе кон курс на „Най п ры га жэй шую 
ся лян скую ся дзі бу”. У ім мо гуць удзель
ні чаць усе жы ха ры гмі ны. Кон кур с ная 
ка мі сія ацэ ніць эстэ ты ку ся лян скіх па
над вор каў ды квет ка вых ага род чы каў, 
а так са ма ага ро ды з вя до май і ма ла вя
до май ага род ні най. Пе ра мож цы ат ры
ма юць гра шо выя ўзна га ро ды і дып ло
мы на пер шай во сень скай се сіі Ра ды 
На раў чан скай гмі ны

Кон курс стаў ужо па пу ляр ным. Ён ка
ры ста ец ца да во лі вя лі кай за ці каў ле нас
цю жы ха роў са ма менш дзе вя ці вё сак. 
Сё ле та ў ім удзель ні ча юць жы ха ры 
12 ся лян скіх ся дзіб у дзе вя ці вё сках: 
Заб лот чы не, Заб ра дах, Мік ла шэ ве, Міх
наў цы (з гэ тай вё скі жы ха ры ўдзель ні
ча юць у кон кур се ўпер шы ню), Но вым 
Ляў ко ве, Ста рым Ляў ко ве, Се мя ноў цы, 
Ску па ве і ў Тар но па лі. (яц)

ФЕ СТЫ ВАЛЬ ДЫ Я ЛО ГУ

Поль скія та та ры куль ты ву юць тра ды-
цыі сва іх прод каў. Гэ тыя прэ зен та ва лі 29 
і 30 лі пе ня ў Пад ляш скім му зеі на род най 
куль ту ры.

— Нам ёсць што па ка заць і мы хо чам 
дай с ці да кож на га, каб нас зра зу ме лі, 
каб мы не бы лі ней кім пы таль ні кам, пу-
стым ар ку шам у пад руч ні ках, — ад зна-
чыў стар шы ня Звя зу та та раў РП Ян Ада-
мо віч. — На ша гі сто рыя вель мі ба га тая. 
На шы прод кі моц на ўпі са лі ся ў гі сто рыю 
вой ска на тэ ры то рыі Поль ш чы. Сён ня 
мы пра цяг ва ем тра ды цыі на шых прод-
каў, але толь кі ў сфе ры куль ту ры: з да па-
мо гай вер шаў, му зы кі тан цаў і ды я ло гу.

У час ме ра пры ем ства мож на бы ло па-
гля дзець вы сту пы мно гіх ар ты стаў, у тым 
лі ку Та тар ска га тан ца валь на-ва каль на га 
ка лек ты ву «Бун чук», які дзей ні чае пры 
Фон дзе Та тар ска га куль тур на га та ва-
ры ства ў Бе ла сто ку. Прэ зен та ва лі яны 
пес ні з Кры ма, Баш кі рыі і Та тар ста на. 
Ужо амаль тра ды цый на на Фе сты ва лі 
та тар скай куль ту ры мож на бы ло за хап-

Род ны ары ент 
— Фе сты валь та тар скай куль ту ры

та тар скай кух ні. На пэў на ніх то не ад’ е-
хаў з ме ра пры ем ства га лод ным — на 
кож ным кро ку мож на бы ло па каш та ваць 
ары ен таль ных ла сун каў.

— Сён ня най боль шым за ці каў лен нем 
ка ры ста юц ца ча бу рэ кі і пе ра ка чэў нік, 
— ска за ла Аль ж бе та Мух ля з Су ха во лі. 
— Так са ма гос ці вель мі ча ста пы та юць 
пра хал ву. Мы, та та ры, ро бім яе з мас ла, 
му кі і мё ду.

КА НІ Ў ГА ЛО ПЕ, СО КА ЛЫ НА НЕ БЕ

Вя лі кую за ці каў ле насць вык лі каў па-
каз Эскад ро на ка ва ле рыі Вой ска Поль-
ска га. Пе рад гле да ча мі прэ зен та ваў ся 
так са ма Эскад рон ка ва ле рыі ім. 10 Пал ка 
лі тоў скіх ула наў. Са сцэ ны плы лі та тар-
скія пес ні ў вы ка нан ні Ка ра лі ны Ці хай 
і Бар та Па лы гі. Пры сут ныя маг лі так са ма 
ўба чыць па каз соў і дра пеж ных пту шак 
з са ка ляр ні Пад ляш ска га му зея на род най 
куль ту ры. Гэ тым асаб лі ва за ці ка віў ся ам-
ба са дар Ка зах ста на ў Поль ш чы, які ўпер-
шы ню пры няў удзел у ме ра пры ем стве.

— Хо чам за вя заць блі жэй шае су пра-
цоў ні цтва і ад на ча со ва тут, на Фе сты ва лі 
та тар скай куль ту ры, пра ма ваць Ка зах-
стан, — ад зна чыў ам ба са дар Ка зах ста на 
ў Поль ш чы Мар гу лан Бай му хан. — Ужо ве-

Што спа лу чае Ген ры ка Сян ке ві ча і Чар ль за Брон са на? Абод ва з’яў ля юц ца 
наш чад ка мі та та раў, якіх у све це ка ля 10 мі льё наў. Ра скі да ныя яны па роз ных 
кут ках све ту, у ас ноў ным на тэ ры то рыі бы ло га Са вец ка га Са ю за. У Поль ш чы 
жы ве іх амаль 5 ты сяч, з ча го боль шасць на Пад ляш шы. На апошніх вы ход ных 
ліпеня част ку з іх мож на бы ло су стрэць на V Фе сты ва лі та тар скай куль ту ры, 
якая прай ш ла ў Му зеі вё скі.

да ем, што аб мя ня ем ся во пы там ад нос на 
са коль ні цтва. Мы так са ма ма ем доў гія тра-
ды цыі, та му ўжо за пра сі лі мы пад ляш скіх 
са коль ні каў да нас. Так са ма маг чы ма, што 
ўжо ў на ступ ным го дзе на шы луч ні кі з ка-
зах скіх стэ паў зап рэ зен ту юць свае здоль-
нас ці тут, на Пад ляш шы. Поль скія та та ры 
— гэ та брат ні на род для ка за хаў. Мы ма ем 
су поль ную гі сто рыю і ге не а ло гію.

Стар шы ня Звя зу та та раў у РП Ян Ада-
мо віч не ха ваў за да валь нен ня ад пос пе-
ху фе сты ва лю, у якім пры ня лі ўдзел сот-
ні гас цей з Поль ш чы і за меж жа. — Ідэя 
ар га ні за ваць та кі фе сты валь на ра дзі-
ла ся даў но. З го ду ў год мы ста ра ем ся 
зра біць ці ка вую пра гра му, ня гле дзя чы 
на тое, што на пра ця гу двух дзён не маг-
чы ма па ка заць усё! Я вель мі ра ды, што 
ўсё больш і больш лю дзей пры мае ўдзел 
у на шым ме ра пры ем стве.

І са праў ды, на V Фе сты валь та тар скай 
куль ту ры з’е ха лі ся гос ці з Ка зах ста на 
і та та ры Ка лі нін г ра да. На жаль, сё ле та 
із ноў не бы ло та та раў з Бе ла ру сі.

— Поль скія, бе ла ру скія, лі тоў скія та та-
ры гэ та тая ж са мая сям’я. Па дзя ліў нас 
Ста лін, — ска заў Ян Ада мо віч. — Мо жа 
бе ла ру скія та та ры бу дуць у на ступ ным 
го дзе.

vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

ляц ца тан ца мі ў вы ка нан ні ча чэн ска га ка-
лек ты ву «Лоў зар», якія бы лі фі на лі ста мі 
па пу ляр на га тэ ле шоў «Mam ta lent».

— Заў сё ды ка ры ста ем ся зап ра шэн-
нем пад ляш скіх та та раў і ах вот на вы сту-
па ем на гэ тым ме ра пры ем стве, — ад зна-
чыў трэ нер і ха рэ ог раф гур ту «Лоў зар» 
Ах мед Ка ша еў. — Для нас, як мен шас ці 
на Пад ляш шы, та та ры бліз кія ў куль тур-
ным пла не. На са мой спра ве, для нас 
гэ та чар го вая маг чы масць аз на ям лен ня 
лю дзей і з на шай ча чэн скай куль ту рай. 
Не ка то рым Чач ня аса цы ю ец ца вы ключ-
на з вай ной, тэ ра рыз мам. Ад нак мы, як 
і ін шыя на ро ды, ма ем вель мі ба га тую 
куль ту ру, якой лю дзі мо гуць за хап ляц ца.

КУ ЛІ НАР НАЯ РАС ПУ СТА

Асаб лі вай ува гай ка ры ста лі ся за нят-
кі па страль бе з лу ка. Кож ны мог даць 
не каль кі стрэ лаў у мі шэнь пад наг ля дам 
доб ра ах вот ні каў. Для праг ных ве даў 
фе сты валь пра па на ваў філь мы і гі ста-
рыч ныя дак ла ды пра та та раў. Ці ка васць 
так са ма ўзбу дзіў па каз араб скай ка ліг-
ра фіі, ці дэ гу ста цыя гар ба ты, зва ра най 
па-ма ра кан ску. Той, хто не толь кі ха цеў 
па гля дзець, але і не ча му на ву чыц ца, 
мог пры няць удзел у май стар-кла сах па 

 Стар шы ня Звя зу та та раў РП Ян Ада мо віч

 Госці з Казахстана
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Лю дзі пе ра ста лі
ап ра наць ка жу хі

ПРЫ ЧЫ НАЙ ЗА МІ РАН НЯ НЕ КА ТО РЫХ 
ПРА ФЕ СІЙ МО ЖА СТАЦЬ ЗМЕ НА КЛІ МА ТУ. 
ТАК СТА ЛА СЯ З КУШ НЯ РА МІ, АСАБ ЛІ ВА 
ФУТ РА ВЫ МІ КУШ НЯ РА МІ. РАЗ МО ВА З МІ-
РАС ЛА ВАМ ВА СІ ЛЕЎ СКІМ, 1967 ГО ДА 
НА РА ДЖЭН НЯ, З ОР ЛІ.

— Ва ша пра фе сій ная аду ка цыя?..
— Скон чыў трох га до вае пра фе сі я

наль нае ву чы ліш ча ў Бель скуПад ляш
скім. У той час бы ло ма ла ах вот ных 
стаць фут ра вым куш не рам. Ця гам 
школь на га го да ў дру гім і трэ цім кла сах 
па сы ла лі на кур сы ў Ра дам. Бы ла на ват 
праб ле ма саб раць трыц цаць кан ды да
таў з усёй кра і ны на тыя кур сы. Два 
га ды кам п лек та ва лі, каб сар га ні за ваць. 
Кур сы пер шай сту пе ні доў жы лі ся паў та
ра ме ся ца, а дру гой — ме сяц.

— Ад куль у Вас та кое за ці каў лен не? 
Гэ та ж ня лёг кая пра фе сія.

— Мо жа бы ло неш та ў ге нах па ма ці 
Але, якая бы ла краў чы хай. Тут па трэб
ныя лоў касць і цяр п лі васць. Шыц цё фут
ра гэ та няп ро стая спра ва. Ёсць роз ныя 
ўзо ры, швы, ты пы... На фут ра трэ ба пры
свя ціць ты дзень. Фут ра бы лі прак тыч
ныя і цёп лыя, а не толь кі дзе ля мо ды, 
як гэ та ро бяць пра ек ці роў ш чы кі. І каб 
фут ра слу жы ла мно га га доў. Ка лісь фут
ра бы лі з роз ных жы вёл, на ту раль ныя, 
штуч ных не ве да лі. На сі лі іх жан чы ны 
роз на га ўзро сту.

— Ка лісь фут ра бы ло і па ка заль ні-
кам за мож нас ці?..

— Фут ра бы лі і ёсць да ра гія, гэ та ра
ско ша. Ка лісь мой баць ка Ула дзі мір 
за раб ляў за ме сяц у каф ляр ні столь кі, 
коль кі каш та ва лі дзве шку ры з нут рыі. 
А на ад но фут ра трэ ба бы ло двац цаць 
ад ну та кую шку ру.

— Ця пер рэд ка мож на су стрэць жан-
чы ну ў фут ры. Ці пра мі ну ла мо да, ці 
звя ла ся пра фе сія?

— Перш за ўсё змя ні лі ся, па цяп ле лі 
зі мы. Лю дзі пе ра ста лі ха дзіць на ват у ка
жу хах. Куш нер ства стра ці ла сэнс. Да 
та го ж з’я ві ла ся та кая асаб лі вая, нез да
ро вая кан ку рэн цыя. Пры ка му не шку ры 
з нут рый за во зі лі ў кан тэй не рах з Бра
зі ліі, бо там нут рыі жы вуць дзі ка, яны 
лі чац ца шкод ні ка мі, не па жа да ны мі. Яны 
бы лі не над та якас ныя, та му тан ныя. 
Па гэ тай пры чы не па да лі на шы фер мы 
і скуп кі. Скуп кі па ні жа лі жы вё ла во дам 
цэ ны, бо не ха це лі пры маць. Шкур ка ста
ла ня вар тай вы ра бу.

— Пом ню, што ў 1970-х га дах не ка то-
рыя лю дзі ў Ор лі і на ва кол лі га да ва лі 
нут рый.

— Мае баць кі так са ма ме лі прыз на ны 
га да валь нік нут рый. Зай ма лі ся гэ тым 
доў га, вы ве лі сваю па ро ду. Бы лі пла ны, 
але звя лі ся.

— Ці мя са з нут рыі смач нае?
— Вя до ма. Зда ро вае і ка рыс нае (без 

хва ста), мо жа на ват леп шае ад тру сі
на га. Смач ная з яго каў ба са. Ка лісь 
скуп ля лі хва сты з нут рый, бо ў іх бы ло 
мно га су ха жыл ля, якое ўжы ва лі як ніт кі 
ў час хі рур гіч ных апе ра цый. Так са ма 
ў не ка то рых рэ ста ра нах сер ві ра ва лі мя
са нут рый (гу ляш, пя чон ка...) пад наз вай 
bob rzyk.

Раз маў ляў і фа та гра фа ваў 
Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

ЧЫ СТАЯ АХ ВО ТА
Ха ця з ад ка зу спа да ры ні Хар ке віч Ва-

я вод скай уп ра вай ме лі я ра цыі і вод ных 
уста но вак вы ні кае, што ўчаст кі, якія зна хо-
дзяц ца ў іх няй улас нас ці як част ка ча шы 
ва дас хо віш ча — па коль кі яны «пад мок лыя» 
і «па гра жае ім за ліц цё» ў вы пад ку пад няц ця 
хва лі Се мя ноў ска га во зе ра, мо жа іх аран да-
ваць, крэ ды та ваць і ка ры стац ца хто хо ча. 
Перш за ўсё, на пры клад, Уп ра ва На раў-
чан скай гмі ны. Гэ та перш за ўсё ўча стак 
№ 1459/1, якім яна рас па ра джа ец ца і пры-
мае на яго да та цыі, па доб на як і на ўча стак 
№ 1457. Гэ та грун ты, якія бы лі эк с п рап ры я-
ва ныя, ста лі ўлас нас цю Дзяр жаў най каз ны, 
а афі цый ны ўлас нік і ка ры сталь нік гэ та ВУ-
Мі ВУ, юры дыч ная нас лед ні ца Ва я вод скай 
уп ра вы сель ска гас па дар чых ін ве сты цый 
у Бе ла сто ку. Зна хо дзяц ца яны ў бу фер най 
зо не — ахоў най зо не ва ды. А арэн да маг-
чы мая, як ВУ Мі ВУ ін фар муе яш чэ раз на 
пы тан не за ці каў ле ных асоб 20 лі пе ня 2016 
г., у вы пад ку «зап ла на ва ных ін ве сты цый-
ных дзе ян няў, звя за ных з ак ты ві за цы яй 
пры лег лых тэ ры то рый пры ўспры няц ці 
за пі саў пра мяс цо выя пла ны пра сто ра ва га 
доб раў па рад ка ван ня». І да да юць (з под пі-
сам кі раў ні ка дам бы, ма гіст ра ін жы не ра 
Ля во на Хля бі ча, ура джэн ца Ры ба коў), што 
ў су вя зі з вы шэй ска за ным і ў ад но сі нах 
да па пя рэд ніх за пы таў (Ула дзіс ла ва Бі рыц-
ка га), што не пла ну ец ца ад да ча ў арэн ду 
вы шэй у ка за ных участ каў «толь кі з чы стай 
ах во ты іх аран да ван ня, а не для рэ а лі за цыі 
мэт, аб якіх ус пом не на вы шэй». Удак лад-
ня ец ца ў ад ка зе на на ступ ны яго за пыт 
(пад пі са ным мгр Янам Пу чын скім), што на 
тыя ўчаст кі ма юц ца ча ты ры да мо вы — з На-
раў чан скай гмі най пра па бу до ву трох рэк-
рэ а цый ных па мо стаў і схіль ні з бе тон ных 
пліт, дру гая — на конт па бу до вы ам фі тэ ат-
ра з гля дзель най част кай, ком п лек су спар-
тыў ных пля цо вак, па рус най ба зы і пля жа, 
і дзве да мо вы з па нам Янам Вэ рэш чын скім 
пра па бу до ву трох па мо стаў на драў ля най 
кан ст рук цыі і вя дзен не пас лу гоў вай дзей-
нас ці, звя за най з ад па чын кам на ва дзе.

Яш чэ 7.12.2012 г. Аген цтва рэст рук ту-
ры за цыі і ма дэр ні за цыі сель скай гас па дар-
кі, Бю ро кан т ро лю і бяс пе кі Пад ляш ска га 
сель ска гас па дар ча га аба ро ту ўдак лад ня-
ла, што на гэ тых участ ках вя лі кую част ку 
зай мае па вер х ня для вя дзен ня сель скай 
гас па дар кі — на ўчаст ку № 1459/1 — 7,44 
гек та ры, а на ўчаст ку № 1457 — 0,91 гек та-
ра. На ін шыя па стаў ле ныя пы тан ні АРіМСГ 
ад маў ля ец ца ад ка заць, та му што ліст не 
вы яў ляе праў най пад ста вы для та го, каб 
Аген цтва му сі ла даць ад каз, па коль кі мае 
аба вя зак «за ха ваць даб ро ін та рэ су асоб, 
якіх яны да ты чаць, а мо гуць стаць да ступ-
ным толь кі па за ка зе Па лі цыі, Су да і Пра ку-
ра ту ры». Зна чыць, ка лі за пыт ва ю чы да ка-
жа, што спра вы па даз ро ныя?..

На раў чан ская гмі на пра па нуе на аў к цы ё-
нах участ кі з-над Се мя ноў ска га ва дас хо віш-

ча, з прыз на чэн нем на пас лу го вае, дач нае 
і ту ры стыч нае бу даў ні цтва. На быць іх мо жа 
той, хто мае гро шы і пе ра мо жа ін шых за ці-
каў ле ных сва ёй ца ной. На аў к цы ё не ў маі 
2017 г. пра па на ва лі ся ўчаст кі ў Лу цэ — на 
Ста рым Два ры — за бяс пе ча ныя ў ме дыя 
ўчаст кі ве лі чы нёй ад 800 кв.м да 1500 кв.м, 
прыз на ча ныя ў мяс цо вым пла не доб раў па-
рад ка ван ня пад жыл лё вае і дач нае бу даў-
ні цтва (стар та вая ца на на аў к цы ё не 40 зл. 
за кв. метр.) У Лу цэ ІІ — участ кі па вер х няй 
па ка ля 1000 кв.мет раў, у ад лег лас ці ка ля 
400 мет раў ад ва дас хо віш ча; у Но вай Лу цэ 
(ад 420 кв. м да 2 500 кв. м) пад жыл лё вае 
бу даў ні цтва. На «га тэль ным Ста рым Два-
ры», які да смер ці не па кі нуў Ян Ры га ро віч, 
тэ ры то рыя ве лі чы нёй 2,5 га — аб шар пад 
га тэль ныя і спар тыў на-ад па чын ко выя пас-
лу гі — ла ка лі за цыя не пас рэд на над бе ра-
гам ва дас хо віш ча  —  стар та вая ца на ад 
50 зл. за кв. м. Кры ху да лей — ка ля 400 
мет раў ад во зе ра — у Тар но па лі на Круг лі-
ку — участ кі па вер х няй ад 1 100 кв. м да 3 
200 кв. м. — на жыл лё вае і дач нае бу даў ні-
цтва, стар та вая ца на ад 38 за кв.м. У Сла-
бод цы — участ кі па вер х няй ад 980 кв. м да 
1 100 кв. м — прыз на ча ныя на пас лу го вае, 
дач нае і ту ры стыч нае бу даў ні цтва. У Лу цэ  
—  не пас рэд на на бе ра зе — аб шар ве лі-
чы нёй 32 гек та раў - тэ ры то рыя прыз на ча-
ная на по ле для гуль ні ў гольф. Спорт, як ні 
ка жа це, для ба га тых...

14 кра са ві ка 2017 г. войт На раў чан скай 
гмі ны пра да ваў на аў к цы ё не лу чан скія 
ўчаст кі — № 1342 — 3 000 кв. м, стар та-
вая ца на 85 440 зл, на тэ ры то рыі ма тэ ля 
ра зам з тэх ніч ным аб ста ля ван нем; № 1520 
— 759 кв. м, стар та вая ца на 16 550 зл., 
для па бу до вы пан сі я на та; № 1532 — 780 
кв.м, стар та вая ца на 17 000 зл, для дач най 
па бу до вы; № 1648 — 560 кв.м, стар та вая 
ца на 14 500 зл., для ін ды ві ду аль най па бу до-
вы — дач най і пан сі я на таў; № 1649 — 505 
кв.м, стар та вая ца на 13 130 зл., для па бу-
до вы «ін ды ві ду аль най рэк рэ а цыі» (дач най) 
і пан сі я на та, № 1055/11 і 1218/8 — 975 
кв.м, стар та вая ца на 27 500 зл, на дач ную 
па бу до ву; № 1054/17 — 809 кв. м, стар та-
вая ца на 25 700 зл., на дач ную па бу до ву 
ў азя ле не най зо не, № 1055/10 — 809 кв. 
м, стар та вая ца на 25 700 зл., на дач ную 
па бу до ву ў азя ле не най зо не; № 1056/16, 
1056/18 і 1218/9-988 кв. м, стар та вая ца на 
25 8 00 зл, на дач ную па бу до ву; № 1056/17 
і 1056/19-1000 кв. м, стар та вая ца на 32 
000 зл., на дач ную па бу до ву; № 1057/6 
і 1057/11 — 1122 кв. м, стар та вая ца на 35 
900 зл., на дач ную па бу до ву; № 1057/8 
— 1290 кв. м, стар та вая ца на 41 300 зл., 
на дач ную па бу до ву; № 1056/14 — 1261 
кв. м, стар та вая ца на 40 300 зл., на дач-
ную па бу до ву... Па да ец ца толь кі стар та вая 
ца на — пе ра ма гае ў аў к цы ё не той, хто кан-
чат ко ва дае най больш...

Ха це ла ся б спы тац ца, коль кі за тыя 
ўчаст кі, з якіх выг на лі спрад веч ных ула-

даль ні каў гэ тай зям лі, ат ры ма лі яны кам пен-
са цыі? І ці ве да юць яны ці іх спад ка ем цы, 
ка му тая зям ля пра да ец ца? Ці перш за ўсё 
пра ін фар ма ва ны яны пра та кое дзе ян не, 
якое ро біць гмін ная ўпра ва з вой там, рас-
па ра джа ю чы ся зям лёй, якая бы ла эк с п рап-
ры я ва ная сі лай, а не ста ла не аб ход най для 
рэ а лі за цыі пла на поль скай «ка му ны» дзе ля 
аш час ліў лен ня на ро ду і за бес пя чэн ня яго 
ў чы стую ва ду (і не толь кі ў гэ та). А і не так 
хут ка і не з та кі мі гра шы ма спя ша юц ца 
ін ве ста ры — той лу чан скі «га тэль ны ўча-
стак з за бес пя чэн нем» (1342) пра па на ва лі 
на па пя рэд нім аў к цы ё не, і не як ніх то яго 
не на быў. І за кож ным ра зам ад зна ча ец ца 
на аб’ я ве, што да гэ тых участ каў ніх то не 
мае прэ тэн зіі і «не аб ця жа ра ны яны аб ме-
жа ва ны мі рэ ча вы мі пра ва мі і аб ме жа ва-
ныя ў рас па ра джэн ні». Мо жа, хтось ці, хто 
ці ка віц ца ўчаст ка мі (бы лі яны ма лю сень кі мі 
ў пе ра на се ле ных «Хі нах» (як на зы ва лі 
гэ тую вя лі кую вё ску Лу ку су се дзі), ця пер 
ужо спа лу ча ны мі, як Ула дзіс лаў Бі рыц кі 
і яго жон ка Іво на, якія хо чуць ад ку піць 
баць каў ш чы ну, — пе раг ля не ну ма ра цыю 
і ўспом ніць мес ца, дзе ста я ла род ная ха та 
і гум ны, дзе рас лі ага род і са док, дзе бы лі 
па лет кі?.. Не, пра гэ та па він ны пра ін фар-
ма ваць іх гмін ныя ўла ды. Бо перш за ўсё 
спад ка ем цы ма юць пра ва на тое, каб ат-
ры маць зям лю на зад, як ня вы ка ры ста ную 
ў пла не «па бу до вы Се мя ноў ска га ва дас хо-
віш ча і ка на ла Нар ва — Суп расль».

Важ ны да ку мен ты пра тое, што на ша. 
Ян Ры га ро віч са Ста ро га Два ра, ка лі пад 
ка нец вась мі дзя ся тых на паў ня лі ва дас-
хо віш ча ва дою, піль на ваў па пер на сваё 
і не ру шыў ся са сва ёй ха ты. І гро шай не 
ха цеў, і не ба яў ся, што пад то пяць. Ве даў, 
што пад па рог ва да яму не па ды дзе, па мя-
та ю чы, што вы лі чаў ін жы нер Шу ра Мядз-
ведзь. Ян Ры га ро віч зга дзіў ся спа чат ку 
ўзяць кам пен са цыю за зям лю, якая апы-
ну ла ся пад ва дас хо віш чам. Але сеў быў 
у ха це, на ціс нуў ву шан ку на во чы, і ўсё. 
Хва ля зат ры ма ла ся 50 мет раў пе рад яго 
два ром.

Усю ды на ша пра па да ла! — ма ха лі ру-
кой па ні Зо ся ці дзед Мі хась. Коль кі там вы-
па ла на кож на га! Ці ўжо ўсе кан цы ў ва ду 
пай ш лі?.. Дзе тое, што на ле жа ла да Хар ке-
ві чаў, Грэ сю коў, Крас ніц кіх, Ка раль чу коў, 
Ло ба чаў, Лук шаў, Но ві каў, Шуль скіх, Са-
доў скіх, Стоц кіх, Са ла ве яў, Ва сіль чы каў, 
Жу коў скіх, Ан цут каў, Бі рыц кіх, Бай чу коў, 
Бан да ру коў, Буй каў, Даб жын скіх, Гры-
голь цаў, Гры цоў, Ка на жэў скіх, Лаў ні чу-
коў, Мі се ві чаў, Стан ке ві чаў, Тра хім чу коў, 
Скеп каў, Са мо ці каў, За сі маў, Ры га ро ві чаў, 
Ляш чу коў, Смоль скіх, Па кут ні каў?.. Ці іх-
нія наш чад кі мо гуць на зад вяр нуць свой 
ка ва лак зям лі і па ста віць на род ным ха ту? 
Па спра ба ва лі гэ та зра біць Уда дзіс лаў і Іво-
на Бі рыц кія...

(пра цяг бу дзе)
vМі ра ЛУК ША

Пя рэд няя дам ба су праць 

працяг з 31 н-ра «Нівы»

б е  л а  р у  с а ў

 Вёска Лука перад затапленнем. Фота з архіва «Нівы»
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 32-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 14 
жніўня 2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. Тут 
ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Я ў кос мас уз ды ма ю ся,
На хвост аба пі ра ю ся.
Р.....

  

(У. Мац ве ен ка)

Ад каз на за гад ку № 29-17: лён.
Уз на га ро ду, на бор паш то вак з бе ла ру скі мі 

ста ра жыт ны мі бу доў ля мі, выйграў Дам’ ян Кар ні-
люк з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

    

Слёзы
Капаюць слёзы 
на чырвоную спадніцу.
Яна цэлая мокрая.
Ніхто не прыходзіць,
не затрымліваецца,
не спытае – што са мной?
Я яшчэ маладая,
але штось разумею.

Паўліна Ёдла, 
«Васілёк», вучаніца бельскай «тройкі»

Пра дзен не воў ны, ма руд ная 
ап ра цоў ка іль ну. Ад рас лін кі да 
тра ды цый на га іль ня но га па лат-
на, ад воў ны да глад ка га сук на. 
Вы шы ва ныя бе ла ру скі мі на род-
ны мі ўзо ра мі руч ні кі, шыц цё 
тра ды цый ных кас цю маў, у якіх 
ха дзі лі ста ра жыт ныя бе ла ру сы, 
пля цен не па ло сак (кра ек), а так-
са ма пя чэн не ў ка фель най печ-
цы свой ска га хле ба...

Усё гэ та гу чыць як апо вед з ін-
ша га ста год дзя. Уя ві це са бе 
асо бу, якая ў наш час вы кон вае 
та кія пра цы. Вы пэў на «ўба-
чы це» вась мі дзе ся ці га до вую 
ба бу лю, якая ся дзіць за ка лаў-
рот кам.

Вы па мы ля е це ся!

Гэ та ма ла дая, пры го жая дзяў чы-
на ся дзіць за крос на мі і тчэ руч-
ні кі для лю дзей ХХІ ста год дзя 

Дар прод каў у пе ры яд пост ма дэр ніз му 
— Ка ся Паў лю чук з Сут на ка ля 
Мель ні ка.

Яна зай ма ец ца гэ тым ужо не-
каль кі га доў. Ка ся за ці ка ві ла ся 
бе ла ру скай куль ту рай і ста ры мі 
аб ра да мі пяць га доў та му, ка лі 
па па ла на «Злёт сла вян»:

— Я та ды за ха пі ла ся спе вам бе-
ла ру скай эт на гра фіч най гру пы 
з Мін ска. Я бы ла пад вя лі кім 
ура жан нем іх моц ных, чы стых 
га ла соў. Так зас лу ха ла ся, што 
па спі не бе га лі дры жы кі. А іх 
іль ня ныя кас цю мы з ба га тай 
вы шыў кай так са ма бы лі для 
мя не нез вы чай ны мі. Мя не гэ-
та ўсё за ча ра ва ла! Я на ла дзі ла 
кан такт з гэ тай гру пай. Да ве-
да ла ся шмат ці ка вых рэ чаў на 
тэ му бе ла ру ска га фаль к ло ру. 
Пас ля вяр тан ня да ха ты я ста ла 
шу каць ста рыя рэ чы на га рыш-
чы ў ба бу лі. Рас пы та ла ў ба бу лі 

пра яе ма ла дыя га ды. Што та ды 
ра бі лі ў ха це? Якія га та ва лі стра-
вы? Якія пес ні спя ва лі ў нас на 
Пад ляш шы? Так па ча ла ся мая 
пры го да з эт наг ра фі яй і я ста ла 
зай мац ца «не ты по вы мі» за-
нят ка мі.

Ну, ад нак, тка цтва, вы шыў ка, 
ап ра цоў ка іль ну ці воў ны гэ та 
доў гая і кар пат лі вая пра ца. Мы 
здзіў ля ем ся, як у та кой ма ла-
дой дзяў чы ны столь кі энер гіі 
і за хап лен ня да та кой спра вы?

— Гэ та за ле жыць ад ча ла ве ка, 
— ка жа Ка ся. — Мне пат рэб ная 
мэ та ў жыц ці. А эт наг ра фію 
я про ста ка хаю. Бе ла ру ская куль-
ту ра бліз кая май му сэр цу, мы 
па він ны быць удзяч ны мі за 
та кі дар на шым прод кам. Гэ та 
яны ства ры лі для нас ас но ву 
ця пе раш ня га жыц ця і мы па він-
ны іх ша на ваць, за хоў ваць для 
на ступ ных па ка лен няў.

Ка ся Паў лю чук вель мі сціп лая 
асо ба:

— Ка лі я кан чаю ней кую рэч, 
на пры клад, бе ла ру скую ка шу лю 

ці руч нік, я ба ю ся, што не зра-
бі ла та го так доб ра, як ра бі лі на-
шы ба бу лі. Я ма гу толь кі па спра-
ба ваць з імі па раў няц ца. Але 
заў сё ды ста ра ю ся як най лепш 
да сяг нуць ідэ ал у час пра цы.

Ка ся ў пэў ным сэн се ча ра дзей-
ка. У час пра цы над па лат ном 
або вы шыў кай, сле дам на шых 
ба буль, яна спя вае бе лым го ла-
сам ста рыя пад ляш скія пе ні. 
Яна так са ма вя дзе ста рон ку на 
фей с бу ку «Крам Джаз гі», дзе 
га ле рэя яе тво раў. Я аса бі ста 
вель мі ца ню зна ём ства з Ка сяй 
Паў лю чук. Та кія асо бы на па-
мі на юць нам пра ўраж лі васць 
і эстэ тыч ны густ на шых прод-
каў і нас са міх.

Інэ са Га па нюк, 
«Ва сі лёк», 

вы пуск ні ца бель скай «трой кі»

Інэ са Га па нюк

Кася Паўлючук





706.08.2017              № 3206.08.2017              № 32

№
 3
2 

[0
6-

08
-2

01
7]

№ 32-17

SzklankaBierz

Kołysanka

Szaniec

Korona

KaszaCisza Podkład
kolejowy

Mech

Skup

Dźwig

Nacja

Krok

Para
Jarzębina

Rdza

La

Chińskie
imę

Jan

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 № 28-17: 
Ды на стыя, кі но, та вар, град, бір жа, 

Ала, ад па чы нак, аса, ча ра, пе кар. За ба ва, 
від, карп, ір жа, ачоп, стог, ра нак, па ла са, 
Да кар.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі 
Вік то рыя Гаць і Дам’ ян Кар ні люк з КШ 
з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш скім. Він шу ем!

«Ва сі лёк»: — Якія Вы лю бі це 
ва рыць стра вы?

Яў ген Ва па: — Я люб лю ва-
рыць усё, што не на зы ва ец ца 
вы печ кай пі рож ных. Уво гу ле, 
да пі рож на га я не наб лі жа ю-
ся. Не ўмею са бе ўя віць, як 
яно вы ра стае. Вель мі люб лю 
ва рыць су пы, ка шу, раб лю 
ўся кія са ла ты. Ні ко лі ў жыц-
ці я не спёк са лод кіх пі ра гоў. 
Так што най больш люб лю ва-
рыць су пы. З мяса перадусім 
зай маюся ба ранінай. Ча сам 
пя ку кач ку або гусь.

В: — Хто на ву чыў Вас ва рыць?

ЯВ: — Спа чат ку я прыг ля даў ся 
як ва ры ла мая ма ма. По тым 
ма ёй на стаў ні цай ста ла жыц-
цё. У сту дэн ц кія га ды трэ ба бы-
ло са мо му ва рыць і мне гэ та 
спа да ба ла ся, уцяг ну ла. Та ды 
быў та кі час, што трэ ба бы ло 
зва рыць «неш та з ні чо га».

В: — Ці больш лю бі це ес ці з сяб-
ра мі, ці асоб на? 

Ні ко лі не спёк са лод кіх пі ра гоў

ЯВ: — Куль ту ра — вель мі 
шы ро кае па няц це. Са мае ці-
ка вае — быць і ка ры стац ца 
куль ту рай. Га лоў нае, каб кож-
ны дзень, кож ную хві лі ну 
жыць з куль ту рай.

В: — Ка жуць, што прыс мак 
бе ла ру скай куль ту ры на Пад-
ляш шы гэ та «Бяз меж жа», 
лі та ра тур ны се мі нар, у якім 
удзель ні ча юць па э ты і пра за і кі 
з Поль ш чы і Бе ла ру сі. Як мы мо-
жам па пас ці на «Бяз меж жа»?

ЯВ: — Гэ та спра ва, аб якой 
ра ска жу вам у не каль кіх ска-
зах. Му сі це да сяг нуць век да-
рос лас ці і за я віць пра ся бе сі-
стэ ма тыч ным лі та ра тур ным 
пі сан нем. Гэ та ад на спра ва. 
Дру гі ва ры янт, ка лі вы мо жа-
це па пас ці на «Бяз меж жа», 
гэ та та ды, ка лі ста не це жур-
на лі ста мі і бу дзе це пра гэ та 
пі саць.

В: Дзя ку ем за раз мо ву!

ЯВ: — Дзя кую!

Раз мо ва з Яў ге нам Ва пам, га лоў ным рэ дак та рам «Ні вы» і Ра дыё Ра цыя, 
зна ка мі тым фе лье та ні стам, гос цем ХХХІ Су стрэч «Зор кі».

ЯВ: — Бяс с п рэч на, з сяб ра мі!

В: — А як рас паз на я це смак бе ла ру скай куль ту ры? Што Вас ці ка-
віць?

    

Бе лы слон
На бе лым по лі,
бе лы слон ста іць.
І тут!
Па ча так пар тыі:

— Пеш ка e4, — крык нуў ка роль.
— Ну вось! — ду мае слон, —

Ужо паш лі це мя не на c4,
Бу дзе там ша нец.
Ка роль пе ра мог пра ціў ні ка
ін шым спо са бам.

— Ход пеш кай на d3 — гэ та дур на, —
Здзі ві лі ся ўсе.
А праз па ру ха доў слон ля цеў хут чэй
вет ру ды лад дзі збіў тры ум фаль на.
З гэ тай па ры слон штур муе і аба ра няе.

Іван КА РСУН СКІ

І
дзем на пе рад, ня гле дзя чы на 
ін шых. Па кі да ем бліз кіх, каб 
ства рыць больш мес ца для 
ся бе. Жы вем у пу стой пра-
сто ры, дзе толь кі ад на істо та 
— мы. Уся сут насць гэ та га 

мес ца зак лю ча ец ца ў ад ным — на-
шых дум ках. Пра сто ра па шы ра ец-
ца, ка лі мы бліз ка лю дзей.

У ін шым вы пад ку яна за ці ска-
ец ца і ду шыць нас, зні ка юць ус-
меш кі, а мы ста но вім ся сум ны мі 
людзь мі.

Чыр во нае не ба, ту ман, ра нак.
Ра дасць, свят ло, поў дзень.
Поў дзень, змяр кан не, ве чар.
Свет за сы нае, а мы — не.
Ноч...

Мак сім ФІ Ё НІК, 
«(не) Тоў стая га зе та» 
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Начныя шахматныя змаганні з Іванкам Карсунскім
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ДРЭ ВА
Мі хась АН Д РА СЮК

А
д нае ра ні цы зям ля смя лей па вяр ну-
ла ся тва рам да сон ца і нез лі чо ныя, 
жва выя стру мень чы кі вя сен ніх 
раз вод дзяў дай шлі да бе ра гоў спа-

кой на га во зе ра. Па ста ле лі, пры пы ні лі крок, 
ад да ю чы ся бе ля ні вай, лет няй дры мо це.

Люб лю гля дзець, як на со неч ных прут ках 
тра вень вя жа зя лё ныя ша пач кі бя ро зам, 
і па веў ныя ша лі кі вер бам, як з ра ні цы да 
ве ча ра ў лі пень скіх паль цах міль гае кру-
чок, каб ноч чу аб сы паць на шу ста рую лі пу 
па ху чы мі мё дам ка рун ка мі.

— Пад му рак ты які за ду маў? — ба ба 
Ве ра пяш чот на лаш чыць лет няе сон ца, 
што да вер лі вай птуш кай пры се ла на 
квя ці стай хуст цы. А сон ца сён ня — дзе 
ні глянь. Уз ла зіць на вы со кія коз лы, 
пе ра мер вае кро ка мі раск ла дзе ныя на 
ста лю гах — апош нія ўжо — доў гія бяр-
вен ні. Ук лен ч вае, за пу скае во ка ў рас-
піл, упэў ні ва ец ца, ці доб ра спраў ля ец ца 
вер х ні піль ш чык, ці про стай свеч кай 
ад дзя ля юц ца на ва ска ва ныя бру сы. Два 
ніж нія піль ш чы кі ста яць у тра ве, цяг нуць 
пі лу ўніз, вер х ні пад цяг вае яе, пу скае 
на зад, вет рык рас сы пае жоў тыя апіл кі 
на га ло вы, на пле чы, і на тра ву. Ка лі пі ла 
стам ля ец ца, ка лі пры туп ля юц ца ста лё-
выя зуб кі, сон ца пад скок вае ма лан кай 
і за ла ты мі на піль ні ка мі пад вост ры вае іх, 
вяр тае сі лу.

— Пад му рак бу дзе з бе то ну. Глы бо ка 
трэ ба за ліць бе тон, каб ма роз не прар-
ваў ся, — баць ка жму рыць во чы, за зі рае 
ў зі му — сён ня яна да лё ка, за мя жой 
во се ні, але ж няў хіль ная, ра на ці поз на 
з’я віц ца ў наш но вы дом.

— І каб ні я кая бу ра не зва рух ну ла нас 
з гэ та га мес ца, — да дае ба ба Ве ра. 
— Мы з Дзміт ры ем стаў ля лі хат ку на 
ка мя нях. Ты ма лы быў, але ж на пэў на 
па мя та еш — ста я ла ў ле се пад Ста-
ры ной, на бе ра зе во зе ра. Не пас пе лі 
пры жыц ца, як прый шлі нем цы і вы кі ну лі 
нас у вё ску. Каб пар ты за ны не кар мі лі-
ся. Ня дрэн ныя бы лі нем цы, маг лі і спа-
ліць, а ба чыш, не спа лі лі. Пе ра е ха лі мы 
з хат кай сю ды, на дзе даў па на дво рак 
і скла лі яе на на ва. Так са ма на ка мя нях 
па ста ві лі. Час та кі быў, нес па кой ны, не 
да зва ляў лю дзям ука ра ніц ца на ад ным 
мес цы. А вось тут мы ўжо — на заў сё ды. 
За ста неш ся тут, праў да? — яе паль цы 
ка зы чу юць маё ву ха, пра гуль ва юц ца 
ў ва ла сах.

(пра цяг)

Во сень ская лі па кла дзе цень на пра-
ма ву голь нік — дзе сяць мет раў на сем, 
ад рэ за ныя з бяз меж най па ла сы су све-
ту, аб ве дзе ныя бе тон най мя жой фун да-
мен та.

— Тут бу дзе кух ня, — ка жа ма ці. 
— А тут ста не печ, аба вяз ко ва з бе лай 
каф лі. Там вя лі кі па кой, там ма лы, у кож-
ным сця ноў ка, так са ма ка фель ныя. 
Кла доў ка праз сця ну з кух няй, а се ні 
і ўва ход ад па над вор ка. І дру гі ўва ход 
праз га нак ад ву лі цы.

— Гас па дар, заў т ра па чы на ец ца поў ня, 
вар та б зак лас ці пер шы вя нец зру ба. 
Каб хлеб і шчас це поў ні лі ся ў ха це. 
Ду май, што з лі пай ра біць. Па кі нем 
— гал лё на дах на су нец ца, год — два 
— тры і чорт ча ра пі цу па ня се. А ка ра ні, 
як возь муц ца за фун да мент, дык га то-
выя пад няць яго ра зам са сце на мі. Што 
ра біць? — цяс ляр Ся мён па стук вае абу-
хам ся кер кі ў лі па вы ствол.

— Сам не ве даю, заў сё ды бы ла тут, — 
баць ка чу хае па ты лі цу, гля дзіць на ма ці, 
але яна толь кі паў та рае пы тан не:

— Што з лі пай ра біць?

— Праў да, коль кі ся бе па мя таю, яна 
бы ла тут, — ба ба Ве ра за дзі рае га ла ву, 
склад вае да лонь у ка зы рок, шны рыць 
ва чы ма ў зя лё най блы та ні не ліс ця. 
— Ка жуць, Дзміт ры еў дзед па са дзіў. 
Вы со кая.

— Вы со кая, праў да, — зга джа ец ца ста-
ры цяс ляр. — Мет раў ці не двац цаць 
уверх бу дзе.

— На маё во ка да двац ца ці пя ці да цяг-
вае, — пап раў ляе ста ро га ма ла ды па-
моч нік.

— Ні двац цаць, ні двац цаць пяць. Пят-
нац цаць, не больш, — за ін т ры га ва ны 
за дзёр ты мі да не ба га ло ва мі дзед Ляк-
сій па кі нуў сваю ла вач ку, па ды шоў да 
нас. — Пад со рак — як ка жуць лес ні кі, 
бо на свае во чы я не ба чыў — ся гае 
най вы шэй шая ў пуш чы. А тут дай Бог 
пят нац цаць, дык усё.

— Пят нац цаць? А я ка жу — двац цаць 
пяць, — не са сту пае па моч нік цес ля ра.

— Ага, ты мне, пуш чан ска му ска жаш, 
— пыр хае дзед. — Гэ та ад сюль, з зям лі 
ўсё вы гля дае вы со ка. Воб ла кі вы со ка, 
не ба да лё ка, а пак ла дзі на зям лю, пе-

ра ме рай кро ка мі і ат ры ма ец ца ку ды 
блі жэй. А лі пу я б па кі нуў, не так даў но 
ёй сто га доў споў ні ла ся. Яш чэ сто, а то 
і дзвес це маг ла б пра ста яць.

— Ка жуць, у лі пу ні ко лі гром не б’е. 
Праў да то? — ма ці гля дзіць на ба бу Ве-
ру раз губ ле ны мі ва чы ма. — Мо ня хай 
за ста нец ца?

— Ой, няп раў да. Па мя та е це, не так 
жа даў но бы ло, як за вё скай ляс-
ну ла па лі пе? А Бог ха цеў, Ма ру ся 
Да ра фей чан ка там як раз ад даж джу 
сха ва ла ся. Пак ла лі яе ў тру ну ў бе-
лай су кен цы, ма ла дая бы ла, — ба ба 
Ве ра вы ці рае сля зу раж ком ху стач кі. 
— У ляш чы ну не б’е, пад ляш чы най 
не ка лі ад пе рас ле ду Бо жая Ма ці з Дзі-
цят кам ха ва ла ся і та му ні ко лі па ёй 
ма лан ка не ўда рыць.

— Ну, што, гас па дар? Спу ска ем ці за-
ста ец ца? Вы ра шай, а то і да зі мы не 
спра вім ся. На сам рэч, вар та бы ло ра-
ней па ду маць, па куль за лі лі фун да мент. 
А ста не ха та, бу дзе да дат ко вая кам п лі-
ка цыя. Ка жу, каб ве да лі.

— А ў дру гіх вё сках як — зрэз ва юць, 
ці па кі да юць? Вам від ней, не пер шы ж 
дом стаў ля е це.

— Час цей зрэз ва юць. Да мы ця пер ба га-
тыя, ча ра пі цай кры тыя, або шы фе рам. 
Ста ро му, вя лі ка му дрэ ву не мес ца по-
бач з но вым до мам. Ды і зас ла няе дом, 
па бу да ваў пры га жосць і што з та го, ка лі 
лю дзі не ба чаць.

— Спу ска ем, — зга джа ец ца баць ка 
і цяс ляр бя рэ ка ман да ван не ў свае ру кі.

— Пад ся чы трэ ба адзін бок, той ад 
ву лі цы, а то пой дзе ку ды заў год на. На 
Пра ко паў па на дво рак грох не, або і на 
наш фун да мент і будзь зда роў. Доб ра 
пад ся чы і на ўся ля кі вы па дак за ма-
таць вя роў ку за чу бок. Ка лі б што-та 
не так, па цяг нем, пак ла дзем упо пе рак 
ву лі цы.

Ка лі і ад куль з’я віў ся гэ ты ча ла век, не 
ве даю. Сі ва га ло вы, не па го ле ны ста іць 
пад бе лай сця ной Пра ко па вай му ра ван кі, 
чут ка прыс лу хоў ва ец ца да муж чын скай 
га мон кі, со чыць за па моч ні кам ста ро га 
цес ля ра, што, пе ра вя заў шы по яс тоў стай 
вя роў кай уска раск ва ец ца ўсё вы шэй, як 
у ва ду ны рае ў лі па вую кро ну. За вяз вае 
вя роў ку ў зя лё най чуп ры не і спу ска ец ца 
на зям лю.

— На, ся чы тут во, глы бо ка, сан ты мет-
раў на трыц цаць, — ста ры май стар пе-
ра дае ся ке ру ма ла до му.

Не пас пя ваю змір г нуць во кам, як не зна ё-
мы муж чы на з’яў ля ец ца пад лі пай. Бе лая, 
доў гая іль ня ная ка шу ля на вы пуск па верх 
шта ноў, пад пя рэ за ная по я сам, вы раз на 
ад дзя ля ец ца ад цём най, абым шэ лай ка ры. 
„Ка лі ж па спеў?” — здзіў ля ю ся і толь кі ця-
пер ба чу яго бо сыя но гі.

Па моч нік цес ля ра, пап ля ваў шы на да ло-
ні, за ці скае паль цы на та па рыш чы, бя рэ 
ўзмах.

— Ты па са дзіў? Не ча пай! — ча ла век 
рас соў вае пле чы, за пі ра ец ца спі най аб 
лі па вы ствол.

— Стой це! За ру ба е це ча ла ве ка, — маё 
дзі ця чае це ла пе раў ва саб ля ец ца 
ў крык, ля ціць па-над бру ка ва най ву лі-
цай у дру гі ка нец вё скі, на Да лі ну, за Ме-
ля ні нам ад ш тур хоў ва ец ца ад зя лё най 
сця ны бэ зу, вяр та ец ца. Пад скок ваю, 
ста ра ю ся ўха піць ру каў ма ла до га цес-
ля ра.

Уз ня тая да воб ла каў ся ке ра на адзін міг 
пры пы ня ец ца, за ві сае, ру каў выс ліз г вае 
з паль цаў і вост рае ля зо пра ля тае це раз 
іль ня ную ка шу лю, як птуш ка праз чы стае 
па вет ра.

— Ну і дзі вак твой ма лы, — цес ля ры гля-
дзяць на баць ку. — Што ён уба чыў? Які 
ча ла век? Дзе?

— Там, — па каз ваю ру кой на яз мі на вы 
куст. — Там ён. Няў жо не ба чы це?

Цес ля ры ра го чуць, баць ка аб мер вае мя не 
сум ным по зір кам, зак ла по ча на гля дзіць 
ма ці.

— Дзе ці, бы вае, ба чаць больш за нас, 
— дзед Ляк сій спа кой на пас мок т вае 
люль ку, абы хо дзіць куст, пяш чот ным 
до ты кам гла дзіць яз мі на выя га лін кі.

Ся ке ра паў та рае сваю чор ную спра ву 
раз, за тым дру гі, і трэ ці, і чар го вы, ста лё-
вае ля зо ўя да ец ца глы бей і глы бей у лі па-
вую мі нуў ш чы ну. Жоў тыя трэ скі ад ш чап-
ля юц ца ад пня, рас сы па юц ца ў тра ве, як 
не пат рэб ныя, дар ма пра жы тыя дні.

— Хо піць, — кі вае га ла вой ста ры цяс-
ляр. Ук лен ч вае па адзін бок лі па ва га 
ства ла, па моч нік зай мае мес ца на 
дру гім ба ку, іх да ло ні злу чае доў гая пі-
ла. Ста лё выя зу бы зна хо дзяць мес ца 
ад к ры тае ля зом ся ке ры, муж чын скія да-
ло ні за ці ска юц ца на руч ках пі лы, пле чы 
соў га юць ля ні ва ту ды і на зад, як скі ві цы 
га лод на га мядз ве дзя, што не ча ка на, 
у па чат ку зі мы, вы біў ся са сну. Да ло ні 
сін х ра ні зу юц ца, зна хо дзяць рытм, мядз-
ве джы скі ві цы, па чуў шы во дар лі па вай 
кры ві, па ска ра юць тэмп і ста лё выя 
зу бы ўгры за юц ца глы бо ка ў гор ла ста-
ро га дрэ ва.

Зад раў шы га ла ву гля джу, як лі па вы чуб 
вы коў з ва ец ца з-пад бла кіт ных па дэш ваў 
не ба. З гу стой зя лё най кро ны пчо лы сып-
люц ца як зер не з дзі ра ва га мяш ка, не да-
но ша ны мёд апа дае пы лін ка мі на выс ліз га-
ныя ка мя ні бру ка ван кі. Не ба ска лых ну ла ся 
і су нец ца наў п рост на мя не.

— За бя ры це ма ло га, — за хо дзіц ца кры-
кам ба ба Ве ра.

— Вазь мі це ад сюль зас ран ца, заб’е 
ў-ха-ле-ру! — го лас ста ро га цес ля ра на-
лі ва ец ца тры вож ным ба сам.

— Не заб’е, не хва люй ся. Па куль я тут, 
не заб’е, — муж чы на ў іль ня ной ка шу-
лі тры мае спі най лі па вы ствол, бо сыя 
ра скі рэ ча ныя но гі ўе лі ся ў зям лю, во чы 
на бег лі кры вёй, але ён не ад сту пае.

Рас п люш ч ваю во чы і ба чу над са бой вя но-
чак з ча ла ве чых га ло ваў.

— Жы вы, — уз ды хае з па лёг кай ма ці.

— Жы вы, — у ку точ ках баць ка вых ва-
чэй паб ліск вае сля за.

— Жы вы, — паль цы ба бы Ве ры ро бяць 
знак кры жа над ма ім тва рам.

— Ну і шмы га нуў ты, як птуш ка ў па-
вет ры. Быц цам ха піў нех та за каў нер 
і шпур нуў на дру гі бок ву лі цы, — з не да-
ве рам кру ціць га ла вой дзед Ляк сій.

— Гэ та ён мя не так, сха піў і кі нуў на пе-
рад ся бе, — здран ц ве лы язык вы ці скае 
сло вы ледзь чут ным шэп там. — А як 
ён? Па спеў уця чы?

— Хто? — баць ка агор т вае ву лі цу нес па-
кой ным по зір кам.

— Хто? — здзіў ля юц ца цес ля ры.

— Хто дзі цят ка? Ні ко га ня ма тут кро ме 
нас, — ба ба Ве ра па ды ма ец ца з ка ле-
няў і яш чэ раз, ця пер трой чы, крэс ліць 
на мне знак кры жа. — Спа ло хаў ся да 
смер ці, пры ві ды ба чыць. Ці не прый-
дзец ца па шап ту хах ва зіц ца.

Прыў з ды ма ю ся на лок цях, спра бую сес ці. 
Да ец ца няп ро ста. Муж чы на ў іль ня ной ка-
шу лі пры сеў на мёр т вую лі па вую ка ло ду і, 
не зво дзя чы ва чэй, гля дзіць на мя не.

„Нар маль на ўсё?” — бяз гуч на пы та юць 
яго ныя вус ны. Моў ч кі кі ваю ў ад каз, а во-
чы шу ка юць баць ку, або ба бу Ве ру, або 
і ста ро га цес ля ра.

— Гля дзі це, не трэ ба шап ту хі, там ён, 
са праўд ны, ні я кі не пры від.

Бя гуць по зір кам за ма ёй да лон ню, узі ра юц-
ца ў лі па вую ка ло ду.

— Да Фі ні трэ ба, у яе най леп шае зел ле 
ад пе ра па ло ху. Праў да, ку ме Ляк сію, да 
Фі ні? — у го ла се ба бы Ве ры на ка пі лі ся 
ўсе смут кі ады хо дзя ча га дня.

— Я б за ліш не не спя шаў ся, — ка жа 
дзед Ляк сій. — Ча сам дзе ці ба чаць ку-
ды больш за нас, да рос лых, — уваб раў-
шы га ла ву ў пле чы, кі ру ец ца на сваю 
ла вач ку. Ла кі ра ва ная ля ска па стук вае 
аб ка мя ні, па ма за ныя зе лен ка ва тым, не-
сас пе лым мё дам.
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Пар тал Выш каў скай гмі ны: „W cza sach 
car skich Ma le sze by ły cał kiem spo rą miej s co-
woś cią, w dru giej po ło wie XIX wie ku us ta no-
wio no tu taj sie dzi bę za rzą du gmi ny, pow s ta ła 
gmi na Ma le sze. Słow nik Ge og ra fi cz ny z 1890 
ro ku po da je: Ma le sze — wieś, w po wie cie 
biel skim, gu ber ni gro dzieńskiej, na północ od 
trak tu Bielsk-Brańsk, o 14 wiorst od Biel ska, 
z zarządem gmi ny obej mującej 1 869 dusz”. 
Вось з гэ тай ва лас ной та ды мяс цо вас ці 
ў па вя то вы Бельск мож на бы ло даб рац ца 
па са жыр скай кон най па воз кай, а жы та 
або авёс у чац вер на ба зар за вез ці цяг-
ну тым ва ла мі во зам. Ну а ў гу бер н скае 
Грод на? По ез дам, бо ўжо та ды пра ца ва ла 
Вар шаў ска-Пе цяр бур г ская чы гун ка, пра ца-
ваў пуб ліч ны тран с парт...

А які ця пер пуб ліч ны тран с парт да хо-
дзіць у Ма ле шы? У агуль нас ці вель мі па доб-
ны. І ў ва я вод скі Бе ла сток ба дай най больш 
вы гад ным срод кам пуб ліч най дап ра вы 
трэ ба па лі чыць тую ж са мую, што і паў-
та ра ста год дзя ра ней, чы гу нач ную лі нію. 
Праў да, за раз пра хо дзіць чы гу нач ная лі нія 
і це раз блі жэй шы Бельск, але яна аку рат 
у хо дзе ра мон ту і па ёй не па яз ды ез дзяць, 
але аў то бу сы по бач яе; аў то бу сы не за бі-
ра юць бай каў на борт... З цяг ні ка зла жу на 
пры пын ку Здро ды і па не да лё кай ша шы 
ка ля шу прас цю сень ка ў на прам ку важ най 
ка лісь вё скі. Ша ша пра мая і зда ец ца быць 
тою са май да ро гай, што ста год дзя мі ра ней 
злу ча ла цэн т ры су сед ніх Бель скай і Ві скай 
зя мель — Бельск і Віз ну.

Да Тап чэ ва роў ны як стол су час ны 
ас фальт, а да лей шлях у Ма ле шы кры ху 
мо жа на гад ваць даў ні гі ста рыч ны. За раз 
за Тап чэ вам гэ тая пра мая аж у Ма ле шы 
да ро га на бы вае па ля вы ха рак тар: дзве ка-
ля і ны са сфар ма ва ным пра тэк та ра мі вя лі-
ка га трак та ра пя соч на-жві ро вым нас ці лам. 
Уг ля да ю ся ўяў лен нем і на пе рад, за лі нію 
га ры зон ту, і на зад, у амаль паў та ра вя ко-
вае мі ну лае. Маг чы ма, што ў той час від ны 
бы лі з тае да ро гі ку па лы но вень кай ма ле-
шаў скай цар к вы; яна ж, ма быць, вы со кай 
бы ла, ка лі яе, як важ ны ў ба я вых дзе ян нях 
на зі раль ны пункт, зніш чы лі ў 1944 го дзе ад-
сту па ю чыя гіт ле раў цы...

Аба пал ка ля ін да рож ная па ла са шчыль-
на за рос лая роз ны мі зёл ка мі. Ча сам уда ец-
ца пад’ е хаць, ча сам пры хо дзіц ца па дыс ці; 
па да ро зе Тшаш ч ко ва і Пяш ха лы, а кры ху 
да лей збоч ваю ў бок Шпа коў. Ас фаль тоў-
ка, якая це раз Шпа кі і Ма ле шы злу чае гмін-
ныя Выш кі з брань ска-бель скай ша шою, 
на гад вае кур пёў скую спад ні цу — па доў ж-
ныя па ло сы ста ро га ас фаль ту, па між імі 
па доў ж ныя вы раз ныя шчы лі ны з няс ме ла 
зе ля не ю чай рас лін нас цю. І толь кі з гэ тай 
да ро гі, ка лі яна ўзні ма ец ца на гру док, па-
каз ва юц ца па ся род зе ле ні бла кіт ныя вяр ш-
кі ма ле шаў скай цар к вы.

У Ма ле шах пры ход скае свя та Пят ра 
і Паў ла. Та маш няя цар к ва аку рат „аз доб ле-
на” сля да мі ня даў ніх бур, якія бы лі пра нес-
лі ся па на шым на ва кол лі. Кі да ец ца ў во чы 
аб дзер тая па да ю чым дрэ вам ша лёў ка, 
абар ва ны да шок над ува хо дам, паг не ча ны 
дах. Цар к ва прай ш ла ра монт пяць га доў та-
му. Ад апаль на га дрэ ва ўжо толь кі шы ро кі 
пень на цвін та ры...

За хо джу ў цар к ву, уся рэ дзі не ся мё ра 
вер ні каў. Па пя чы цель ні ца са свеч ка мі па-
дае від, быц цам яна аб слу гоў вае толь кі 
„ог ла шэн ных”, а ў ад но сі нах да нез на ё ма-
га ў яе „Пят роў ка”; але свеч кі мне пра дае. 
Пра віц ца ака фіст ня бес ным за ступ ні кам 
пры хо да: „Ра дуй те ся, свя тіи пер во вер хов-
ніи Апо сто ли Пет ре и Пав ле...”

На ду шы ў мя не прыг не ча насць, якая па-
во лі са сту пае па раст кам ап ты міз му. У цар к-
ву пры хо дзіць што раз больш вер ні каў і на-
сту пае той мо мант, на па чат ку лі тур гіі, ка лі 
ўся рэ дзі не ро біц ца цес на ва та і са сту паю 
там мес ца мяс цо вым, вы хо дзя чы на вон кі. 
І на вон кі шмат ужо на ро ду; збі ра ец ца, 
га лоў ным чы нам, кры ху ста рэй шае па ка-
лен не, бо ж сё ле та свя та вы па ла ў се ра ду, 
у пра цоў ны дзень. І про па ведзь да гэ та га 
ста рэй ша га па ка лен ня — на кі ры ліч най мо-
ве. І па да ец ца аб’ я ва пра шлюб...

У 1860-х га дах уз во дзяц ца ў на шым 
рэ гі ё не шмат лі кія цэр к вы. Гэ тая з’я ва ахоп-
лі вае і Ма ле шы, у якіх да та го ча су ста я ла 
не вя лі кая драў ля ная цар коў ка. Ат ры ма ныя 
з цар скай каз ны гро шы па да лі ся да стат ко-
вы мі ад но для ўзвя дзен ня не вя ліч ка га хра-
ма, а лю дзям за ха це ла ся вя лі кай цар к вы; 
пры ход жа на ліч ваў звыш ты ся чы вер ні каў. 

Та му ў Ма ле шах бы ло пры ня та ра шэн не 
за пус ціць у ход ца гель ню і яе вы твор часць 
пры зна чыць на па бу до ву цар к вы вя лі кай. 
Як за ду ма лі, так і зра бі лі. Пра ца іш ла шпар-
ка, што дзён на бы лі за ня ты ка ля паў сот кі 
ча ла век. Но вую цар к ву па бу да ва лі ў но вым 
мес цы — пры да ро зе, што ады хо дзіць 
у Буй но ва. На пры ход скае свя та Пят ра 
і Паў ла ў 1870 го дзе ад бы ло ся выс вя чэн не 
но вай, му ра ва най цар к вы. А даў ней шую 
цар к ву, што бы ла па стаў ле на яш чэ ў уні яц-
кі час на тым мес цы, дзе ста іць сён няш няя, 
пе ра нес лі на мо гіл кі з прыс вя чэн нем Ка зан-
скай іко не Ба га ро дзі цы...

Да Ма ле шаў ска га пры хо да на ле жа лі 
вё скі Ма ле шы, Шпа кі, Ха е ва, Лу ка ві ца, Буй-

но ва ды Пу ха чы і Аб ра мі кі; апош нія дзве 
да на ша га ча су ста лі пры сёл ка мі Буй но ва. 
У той час у Ха е ве, як па дае Ге аг ра фіч ны 
слоў нік Ка ра леў ства Поль ска га, пра жы ва-
ла агу лам ка ля 560 ча ла век. Той жа Слоў
нік пра Буй но ва: „wieś i fol wark rzą do wy, 
nieg dy głów ny sta ro stwa, a po tem tak zwa ne
go am tu brań skie go, w pob li żu rz. Nur ca, w po
wie cie biel skim, gub. gro dzień skiej, par. Łu bin 
Koś ciel ny, Nie da le ko źró deł rz. Bron ki”. Пра Лу-
ка ві цу, што за раз у гмі не Пас вен т нэ: „wieś 
w gub. gro dzień skiej, w b. zie mi biel skiej”. 
Вар та ўсё ж та кі да гэ та га апош ня га кры ху 
да даць; пад Лу ка ві цай у ве рас ні 1863 го да 
ў хо дзе Сту дзень ска га паў стан ня дай ш ло 
да біт вы паў стан цаў з цар скім вой скам. За 

гэ та пе ра мож цы сас ла лі жы ха роў вё скі 
ў Сі бір, а бу дын кі спа лі лі; пас ля два нац ца ці 
га доў мож на бы ло вяр тац ца, што не ўсім 
уда ло ся. Маг чы ма, што ме на ві та та ды і з’я-
ві лі ся ў той вёс цы вер ні кі ўсход ня га аб ра-
ду. А пры на го дзе — лёс Лу ка ві цы мож на 
лі чыць свай го ро ду пра та ты пам паз ней ша-
га лё су Рай ска...

Ге надзь Се мян чук у „Ве да мас цях аб 
эт наг ра фіч ным скла дзе Бель ска га ўез да” 
за 1906 год па дае, што ў Ма ле шаў скім пры-
хо дзе бы ло та ды 1288 пра ва слаў ных душ, 
з ча го ў Ма ле шах 588 (11 ка то лі каў), у Шпа-
ках 282 (4), у Буй но ве 390 (19), у Ха е ве 20 
(479) і ў Лу ка ві цы 8 (34)...

Су свет ныя вой ны пры нес лі вя лі кія зме-
ны ў скла дзе на сель ні цтва. Бе жан ства 
ў хо дзе Пер шай су свет най вай ны і „рэ пат-
ры я цыя” — так у вы ні ку агі та цыі са вец кіх 
пра па ган ды стаў, як і ак тыў ных ба я вых дзе-
ян няў „вык ля тых жаў не раў” пас ля Дру гой 
— па кі ну лі ў Ма ле шаў скім пры хо дзе менш 
шас ці ста вер ні каў. Пра са вец кіх агі та та раў 
Ірэ на Ма тус: „Wszys t kim obie ca no sa mo dziel
ne gos po dar stwa rol ne, du że i wy god ne do my 
na włas ność. O koł cho zach nikt nie wspo mi nał, 
gdyż w Ma le szach nikt po waż nie nig dy nie myś
lał o ta kiej ewen tu al noś ci. Ko mi sa rze za pew
nia li o po mo cy i opie ce władz pań stwo wych. 
Pa da ły na wet ta kie stwier dze nia, że wkrót ce 
sa mi gos po da rze bę dą za bie gać o wy jazd, ale 
wte dy bę dzie z tym trud niej, gdyż nic nie bę dzie 
moż na ze so bą zab rać”.

Гмін ны пар тал: „Brak sta bi li zac ji i po czu cia 
bez pie czeństwa ujem nie wpływał na od bu
dowę gos po darczą wsi, w któ rej w dzień urzędo
wała władza lu do wa, a w no cy „Leśni”. Obie 
stro ny sto so wały os t re san k c je za współpracę, 
nie posłuszeństwo czy dom nie maną zdradę. 
Jed ni ka ra li tor tu ra mi i długo let nim więzie niem, 
dru dzy chłostą lub śmier cią. Często do cho dziło 
do tra gicz nych po myłek. Ogól ny cha os wy ko
rzys ty wały wszel kiej maści gru py złodziej skie, 
któ re pod szy wając się pod par ty zan tów ra bo
wały, nakładały kon t ry buc je, gwałciły. Od czu ły 
to głów nie gru py lud noś ci bia ło ru skiej. Mia ły 
one ne ga tyw ny sto su nek do po dzie mia an ty ko
mu nis tycz ne go. Wy ni ka ło to z częs tych na pa
dów i po ni ża nia tej lud noś ci przez si ły AK i NZW 
(Na ro do we Zjed no cze nie Woj sko we)”.

Ві кі пе дыя: „Bez poś red nio po woj nie pa ra
fi a w Ma le szach odzy ska ła sa mo dziel ność, 
jed nak oko ło 20 ro dzin zos ta ło przy mu so wo 
prze sied lo nych do ZSRR. 2 lu te go 1946 od dział 
Na ro do we go Zjed no cze nia Woj sko we go pod 
do wódz t wem Ro mu al da Raj sa („Bu re go”) za
mor do wał 30 pa ra fi an (ze wsi Szpa ki i Za nie). 
Na po cząt ku lat 50. XX w. wznie sio no obec ną 
drew nia ną cer kiew pa ra fi al ną, kon sek ro wa ną 
w 1954. W 1968 do pa ra fi i na le ża ło 656 wier
nych, jed nak od te go cza su wsku tek mig rac ji 
lud noś ci do oś rod ków miej skich (Bia łys tok, 
Bielsk Pod la ski) licz ba pa ra fi an uleg ła zmniej
sze niu. W la tach 90. XX w. wy re mon to wa no 
wnęt rze cer k wi pa ra fi al nej (m.in. poz ło co no 
iko nos tas). W 2012 ukoń czo no re mont zew
nęt rz ny cer k wi pa ra fi al nej (m.in. po ma lo wa no 
ele wac ję na nie bie sko). Obec nie pa ra fi a nie 
miesz ka ją w Ma le szach, Buj no wie, Szpa kach, 
Świ ry dach, Brań sku i Za niach (wier ni z tych 
dwóch os tat nich miej s co woś ci ko rzys ta ją z cer
k wi fi  lial nej). Pod ko niec XX w. pa ra fi a li czy ła 
ok. 350 osób”.

Вяр та ю ся ў Бе ла сток кры ху ін шай да-
ро гай, ця пер це раз Шпа кі. На кан цы вё скі 
пом нік ах вя рам „Бу ра га”, пом нік моц на 
ўста рэ лы, эпі та фію на ім ужо ледзь ві даць; 
яш чэ пяць-шэсць га доў і яна ста не ня від-
кай, та ем ным пры ві дам...

У цэн т ры гмін ных Вы шак вы со кі крыж, 
а пад ім cre do: „Bóg, ho nor, oj czyz na”. Да лей 
Іг нат кі, Асоў ка. Гмін ны пар тал: „Obec nie 
wieś ma naz wę Ig nat ki, lecz pier wot nie by ło 
ina czej. By ła to wio ska za miesz ka ła przez drob
ną szlach tę. Pier w sze za pi sy po cho dzą z 1528 
ro ku, kie dy to no to wa no nie wiel ką wio skę Seło 
Gna to we ze mia ne w pa ra fi i Top cze wo. By ła to 
ów cześ nie śred niej wiel koś ci wio ska li czą ca 6 
ry ce rzy. Nie wąt p li wie miej s co wi ry ce rze przy
by li tu taj z te re nów Pol ski lub Ma zow sza, niek
tó rzy no si li przy do mek Gnat i to właś nie ten 
przy do mek stał się naz wą wio ski — Gna ty. Być 
mo że po cho dzi li z oko lic War sza wy (zie mia 
zak ro czym ska), gdzie no to wa no miej s co wość 
Gna ty i Gna tow skich her bu Ła da”. Пра імя 
Іг нат аў тар зня воль ва ю чай эты ма ло гіі не 
чуў; або не ха цеў чуць. Не толь кі гі сто рыя, 
але і эты ма ло гія пра сяк ну ты су час най па лі-
ты кай. Су праць вет ру не падзь меш...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

На Пят ра і Паў ла 

ў Ма ле шах

 Да ро га са Шпа коў у Ма ле шы

 Пом нік у Шпа ках
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Я н к і  Б р ы л яhttp://os t ro gor ski.aca de my

100 га доў з дня нараджэння
В о л а т  б е л а р у с к а й  п р о з ы

Бе ла ру скі на род ны пісь мен нік Ян ка 
Брыль на ра дзіў ся 4 жніў ня 1917 г. у Адэ се. 
Сям’я яго апы ну ла ся там та му, што баць ка 
быў ра бо чым-чы гу нач ні кам. У Адэ се Бры лі 
жы лі з 1914 да 1922 го да, пас ля ча го вяр-
ну лі ся ў род ную вё ску За го ра на На ваг рад-
чы не (ця пер у Ка рэ ліц кім ра ё не). Ме на ві та 
там на Мір ш чы не ўлет ку пра во дзіў апош ні 
час свай го жыц ця Ян ка Брыль, вяр та ю чы ся 
ў ста лі цу толь кі ў ха лод ную па ру го ду. Мяр-
ку ю чы па вы да дзе ных кніж ках, плён на пра-
ца ваў астат нія га ды.

За свой не ка рот кі, ад ве дзе ны лё сам, 
век пісь мен нік спаз наў роз ныя па лі тыч ныя 
рэ жы мы, пе ра жыў цэ лую эпо ху. Пер шую 
аду ка цыю Ян ка Брыль ат ры маў у мя стэч ку 
Ту рэц у поль скай ся мі га до вай шко ле. Пас ля 
ў 1931 г. па сту піў у На ваг рад скую гім на зію, 
але ву чыц ца там не здо леў з-за бед нас ці 
сям’і. Зай маў ся са ма а ду ка цы яй, над звы чай 
шмат чы таў. У са ка ві ку 1939 г. быў прыз ва-
ны ў вой ска поль скае, слу жыў мар скім пе-
ха цін цам у Гды ні. Ка лі па ча ла ся Дру гая су-
свет ная вай на, да вя ло ся ва я ваць на са май 
пе ра да вой. Пас ля ка пі ту ля цыі поль ска га 
вой ска тра піў у па лон, пры му со ва пра ца ваў 
роз на ра бо чым у Ня меч чы не. Ра зам з дву-
ма сяб ра мі ўцёк з па ло ну. Вяр нуў шы ся на 
ра дзі му, па даў ся ў пар ты за ны. Пас ля вай-
ны пра ца ваў у Мен ску ў рэ дак цы ях роз ных 
бе ла ру скіх вы дан няў, у Са ю зе пісь мен ні каў 
БССР. Та га час ная ўла да ў знач най сту пе ні 
ша на ва ла пісь мен ні ка, му сі ла лі чыц ца з яго 
аў та ры тэ там.

У апош няе дзе ся ці год дзе Брыль быў 
да лё кі ад па лі тыч ных жар с цяў і цу раў ся іх, 
не ўдзель ні чаў у апа зі цый ных ру хах, над-
звы чай рэд ка су стра каў ся з жур на лі ста мі. 
Ві даць, ад чу ваў сваю са ма да стат ко васць. 
А мо жа быў зня ве ра ны ў па зі тыў ных зме нах 
у най блі жэй шы час. Але Брыль не быў толь-
кі твор цам „чы стай кра сы”, ча ла ве кам у са-

бе. Свае по гля ды і пе ра ка нан ні вы каз ваў 
наў п рост.

Ян ка Брыль быў ча ла ве кам не толь кі бе ла-
ру скай, але і агуль нас ла вян скай куль тур най 
пра сто ры — праз мно гія га ды шчы ра сяб ра-
ваў, пе ра піс ваў ся з вя до мы мі і зна ка мі ты мі 
пісь мен ні ка мі роз ных кра ін. У 1994 го дзе 
ма ла дая бе ла ру ская дзяр жа ва пры зна ла 
яго га на ро вым ака дэ мі кам Ака дэ міі На вук Бе-
ла ру сі, Брыль быў уз на га ро джа ны ме да лём 
Фран ціш ка Ска ры ны. А пас ля гэ та га но выя 
баль ша ві кі, якія дар ва лі ся да ўла ды, па ста ра-
лі ся ад су нуць на род на га пісь мен ні ка ў ня быт. 
Ка лі па мер ла жон ка Бры ля, ён пра сіў мес ца 
на Ус ход ніх мо гіл ках, дзе па ха ва ны мно гія бе-
ла ру скія пісь мен ні кі і дзе яму бы ло за га дзя 
га ран та ва на па ру квад рат ных мет раў. Ад-
нак, для жон кі там мес ца не да лі і та му Брыль 
за га дзя вы зна чыў, што ён так са ма не бу дзе 
ля жаць на Ус ход ніх мо гіл ках. Па мёр пісь мен-
нік 25 лі пе ня 2006 го да. Па вод ле та ста мен ту 
твор ца па ха ва ны по бач з жон кай у мя стэч ку 
Ка ло дзіш чы пад Мен скам.

Ян ка Брыль стаў хрос ным лі та ра тур ным 
баць кам для не каль кіх па ка лен няў бе ла ру-
скіх твор цаў, быў са праўд ным во ла там ай-
чын най про зы. Па кі нуў пас ля ся бе збор ні кі 
апа вя дан няў і мі ні я цюр, а так са ма фак тыч-
на аў та бі яг ра фіч ны ра ман „Птуш кі і гнёз ды”, 
які ўвай шоў у скар бон ку кла сі кі бе ла ру скай 
лі та ра ту ры. Уся яго твор часць пра сяк ну та 
глы бо кім, чы стым па чуц цём да сва ёй ра дзі-
мы. Шчы рае, сум лен нае слу жэн не род най 
зям лі, род на му на ро ду бы ло га лоў най мэ тай 
і сэн сам яго жыц ця. Бры лю на ле жаць та кія 
афа ры стыч ныя сло вы: „Ка лі б бе ла ру са 
пры му сіць быць бе ла ру сам, які б ат ры маў-
ся вы дат ны бе ла рус!”. 26 ве рас ня 2007 г. 
імя пісь мен ні ка ат ры ма ла ву лі ца ў мін скім 
мік ра ра ё не Мі ха ло ва. 26 жніў ня 2009 г. імя 
Ян кі Бры ля бы ло на да дзе на ад ной з ву ліц 
Гды ні. vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Яш чэ ў пер шыя га ды на сту піў ша га 
ста год дзя цяж ка бы ло ўя віць на ву чан не 
праз іс ну ю чы ўжо ў той час ін тэр нэт. Але 
прай ш ло лі та раль на з дзя ся так га доў і на-
ву чан не ан лайн ста ла звы чай най прак ты-
кай, у пры ват нас ці, для на быц ця вы шэй-
шай аду ка цыі. Для Бе ла ру сі, дзе якасць 
вы шэй шай аду ка цыі за апош нія га ды 
знач на зні зі ла ся, та кая маг чы масць вель-
мі ка рыс ная для тых, хто хо ча ат ры маць 
якас ныя ве ды.

Не так даў но ў су свет ным па ву цін ні з’я-
віў ся сайт „Ака дэ міі Аст ра гор ска га”, які 
мес ціц ца па ад ра се http://os t ro gor ski.aca-
de my. „Ака дэ мія Аст ра гор ска га — гэ та 
не ка мер цый ны ас вет ніц кі пра ект, пры све-
ча ны рас паў сю ду гу ма ні тар ных ве даў. 
Ака дэ мія — гэ та сво е а саб лі вы бе ла ру скі 
ан лайн-уні вер сі тэт, у ас но ве яко га цык лы 
лек цый на важ ныя і ці ка выя тэ мы. Кож ны 
цыкл лек цый чы та ец ца вя до мы мі бе ла ру-
скі мі эк с пер та мі з Бе ла ру сі і за меж жа, 
а так са ма ўклю чае гра фіч ныя ілюст ра цыі, 
тран ск рып ты лек цый, элек т рон ную кні гу, 
пад ка сты і спа сыл кі на да дат ко выя кры ні-
цы ін фар ма цыі”, — га во рыц ца ў руб ры цы 
„Пра Ака дэ мію”, вый с це на якую мес ціц-
ца ўвер се га лоў най ста рон кі. Уво гу ле бу-
до ва сай та да во лі про стая, а на ві га цыя 
па ім — зра зу ме лая. Гэ та вель мі пры ваб лі-
вае на ват вы пад ко ва га на вед валь ні ка, бо 
не ча ка на для ся бе ён ад ра зу ат рым лі вае 
прак тыч на ўсю ін фар ма цыю аб пер шым 
бе ла ру скім ан лайн-уні вер сі тэ це.

Згод на з ін фар ма цы яй, па да дзе най на 
прэ зен та цый най ста рон цы, мі сія, якую 
аб ра ла для ся бе „Ака дэ мія Аст ра гор ска-
га”, вель мі вы са ка род ная. Так, яе вык-
лад чы кі лі чаць, што кож ны па ві нен мець 
маг чы масць на ву чац ца на род най мо ве 
з лю бой кроп кі све ту, а до ступ да вы са-
ка я кас най аду ка цыі дасць штур шок да 

раз віц ця ўсёй Бе ла ру сі. „Мы пры цяг ва ем 
най леп шых бе ла ру скіх на ву коў цаў, якія 
пра цу юць на За ха дзе і ў Бе ла ру сі, каб 
пры нес ці іна ва цыі ў бе ла ру скае на ву чан-
не”, — сцвяр джа юць яны. Вель мі важ на 
і тое, што боль шасць ма тэ ры я лаў ака дэ-
міі прад стаў ле ная на бе ла ру скай мо ве. 
„Гэ та вы ні кае з на ша га пе ра ка нан ня, 
што пос пех Бе ла ру сі ў знач най сту пе ні 
звя за ны з раз віц цём улас най ідэн тыч нас-
ці”, — упэў не ны ву чо ныя.

На ця пе раш ні мо мант „Ака дэ мія Аст-
ра гор ска га” пра па нуе ан лайн-на ву чан не 
па ча ты рох на кі рун ках. Гэ та — кур сы 
па між на род ных фі нан са вых ін сты ту тах, 
эка на міч ных кры зі сах, су час най ды стан-
цый най і біз нес-аду ка цыі, па гі сто рыі Вя-
лі ка га Кня ства Лі тоў ска га. Кож ны курс 
скла да ец ца з лек цый і тэ стаў, якія праз 
пэў ныя пра меж кі ча су му сяць зда ваць на-
ву чэн цы.

Згод на з прад стаў ле най ін фар ма цы яй 
у руб ры цы „Вык лад чы кі”, свае ве ды ін тэр-
нэт-ка ры сталь ні кам пе ра да юць шас цё ра 
на ву коў цаў і спе цы я лі стаў. Гэ та — Ярас-
лаў Кры вой, за сна валь нік ака дэ міі, эка на-
міст Ка ця ры на Бар ну ко ва, стар шы юрыст 
Еў ра пей ска га бан ка рэ кан ст рук цыі і раз-
віц ця Та рас Ста ра се лец, вык лад чык Ін-
сты ту та біз не су і ме недж мен ту тэх на ло гій 
Бел дзяр жу ні вер сі тэ та Ра дзі вон Ма ро заў, 
док тар гі ста рыч ных на вук Аляк сандр 
Краў цэ віч і вык лад чык Шко лы біз не су Ад-
к ры та га ўні вер сі тэ та Вя лі каб ры та ніі Рус-
лан Ра ма наў.

Ад мет на, што за свае лек цыі і спраў-
дж ван не тэ стаў суп ра цоў ні кі „Ака дэ міі 
Аст ра гор ска га” не про сяць ней кай ап ла-
ты ад на ву чэн цаў. Ра зам з тым на сай це 
ёсць маг чы масць пе ра лі чыць які-коль ве-
чы даб ра чын ны ўнё сак на яе ра ху нак.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (15)

У
 Ча хах-Ар лян скіх я меў зна ё-
мых. Ад туль вы хо дзіў цяс ляр 
Ар цём Да ні люк. Пас ля вай ны 
ў Ку за ве бу да ваў да мы. У гэ тым 
май стэр стве да па ма гаў яму 

сын То лік. Па коль кі ў Ча хах зям ля бы ла 
не най леп шай якас ці, лю дзі жы лі не ба га-
та. Ку за ва ме жа ва ла з Ча ром хай-Стан цы-
яй, якая лі чы ла ся чы гу нач ным цэн т рам. 
Ляг чэй бы ло пра цаў лад ка вац ца ў чы гу-
нач ным прад п ры ем стве. Ар цём пас ва таў 
сы ну дзяў чы ну ў Ку за ве. Згу ля лі вя сел-
ле. Ра ней два ю рад ны брат То лі ка, Ян ка 
Да ні люк, ажа ніў ся ў Ку за ве.

У Ча хах-Ар л ян скіх бы ла шко ла. Па коль-
кі ў ся ле не бы ло свят лі цы, дык ра ніш ні кі 
для дзе так і ве ча ро выя се ан сы для да-
рос лых ар га ні за ва лі ў школь най за ле. 
З на стаў ні каў я ні ко га не за па мя таў, бо 
ў ся ло за яз джа лі не рэ гу ляр на. Мае кан-

так ты зво дзі лі ся ад но да праш там па ван ня 
служ бо вай ка ман дзі роў кі ў кан цы ля рыі. 
Ка лі мы ўпер шы ню за е ха лі ў Ча хі з кі на-
пе ра соў кай, дык я на ве даў цес ля ра. У Ар-
цё ма бы ло яш чэ двое дзе так — Ар ка дзік 
і Ма ры ся. За пра сіў іх у кі но. Гэ та бы ла 
мая кам па нія для сяб роў скіх су стрэч у паз-
ней шых га дах. На го да пры га даць мі ну лае 
Ча хоў-Арян скіх тра пі ла ся сё ле та ў траў ні 
ў Гай наў скім шпі та лі. На рэ а бі лі та цый ным 
ад дзя лен ні кам па ньё нам па па ла це быў 
дзя ду ля з Ба ры саў кі, Пят ро Яло за. Яго на-
вед ва ла жон ка. У час зна ём ства вы я ві ла, 
што вы хо дзіць з Ча хоў-Ар лян сіх. Вось яе 
апо вед:

— Пры па мі наю, што ў ся ло пры яз джа-
ла кі но, — па ча ла 75-га до вая Ма рыя Яло-
за. — Але пра кі нош ні каў не ска жу больш, 
аб мя жу ю ся да ся мей ных ус па мі наў. У сям’і 
бы ло нас шас цё ра дзе так, двух хлоп цаў 
— Сцё па і Ко ля і ча ты ры дзяў чын кі: Оля, 
Ган дзя Ні на і я, са мая ма лод шая. На ра-
дзі ла ся я ў 1941 го дзе. Баць ка мі бы лі Іван 
і Па ра ске ва. Баць ка з Бо бін кі вы хо дзіў. 
Ме лі ча тыр нац цаць гек та раў по ля. Ган-
дзя вый ш ла за муж у сва ёй вёс цы, Ні на 
ў Вэр сток, а я за Пят ра Яло зу з Ба ры саў кі. 
У му жа быў брат Ан д рэй, на стаў нік. Ву чыў 
у Тры ве жы. У Ба ры саў цы кі раў ні ком быў 
та ды Ва сіль Га цу та. У шко ле ква та ра ваў ся 
з жон каю Ка ця ры най, на стаў ні цай, і доч ка-
мі Алі най і Ірэ най. Пры на го дзе ў Ба ры саў-

цы су стра ка лі ся пры свя точ ным за стол лі. 
Пас ля смер ці баць коў мы з Пет ру сём 
вы му ша ны бы лі за няц ца гас па дар кай. Няў-
год дзі ра шы лі за са дзіць ле сам. Па кі ну лі ад-
но гек тар леп ша га по ля пад па се вы. Муж 
ка нём араў по ле, а мы з дзець мі зай ма лі ся 
па сад кай. Ка лі не ха пі ла са джан цаў, дык 
я па е ха ла ў Гай наў скае над ляс ні цтва. 
Не ве да ла да ка го па дац ца. На ка лі до-
ры су стрэ ла пух ка га муж чы ну. Гэ та быў 
над ляс ні чы. У раз мо ве пры зна ла ся, што 
зай ма ем ся па сад кай ле су і не ха пі ла нам 
са джан цаў. Да нас па ды шоў ляс ні чы. На-
чаль нік за га даў яму ўлад ка ваць спра ву. За 
два дні пры е ха лі два трак та ры. За а ра лі на-
ша по ле. Па сад кай за ня лі ся вуч ні Ляс но га 
тэх ні ку ма ў Бе ла ве жы. Пас ля я ма ё масць 
у Ча хах пра да ла. За гэ тыя гро шы па бу да-
ва лі ся ў Гай наў цы. Дзя цей за бяс пе чы лі 
ква тэ ра мі. Абод ва сы ны жы вуць не па да-
лёк шпі та ля, дач ка на Юдзян цы.

З да лей шай раз мо вы я да ве даў ся, 
што Ар цё ма вы дзе ці Ар ка дзік і Ма ры ся 
з дру го га су жон ства. Ма ры ся за ста ла ся 
ў сва ёй вёс цы, Ар ка дзік ажа ніў ся ў Па гу-
лян цы. Ня ма ўжо ў жы вых. Па мер лі То лік 
і Ян ка Да ні лю кі ў Ку за ве. Вось та кі эпі лог 
ма іх ус па мінаў як кі нош ні ка аб Ча хах-Ар-
лян скіх. Аб да лей шых па да рож жах у на-
ступ ным ну ма ры.

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

У не ка то рых вё сках На раў чан скай 
гмі ны Гай наў ска га па ве та ёсць па 
дзве або тры дош кі аб’ яў. Тры дош кі 
мае, між ін шым, са лэ цтва Плян та, 
дзве Ста рое Ляў ко ва. Ад 3 лі пе ня 
гэ та га го да шэсць до шак аб’ яў мае са-
лэ цтва Но вае Ляў ко ва (дзве ў вёс цы 
і ча ты ры на ка лё ніі). Шо стую па ста ві лі 
на ву лі цы ка ля аг ра ту ры стыч най ква-
тэ ры «Бо ра-здруй» на но ва ляў коў-
скай ка лё ніі. Яны па трэб ныя жы ха рам 
вё скі і ту ры стам. На дош кі сол ты сы 
пры чап ля юць, між ін шым, па ве дам лен-
ні Гмін на га ўпраў лен ня ў На раў цы, 
афі шы і пла ка ты пра куль тур на-за баў-
ляль ныя ім п рэ зы ў На раў чан скай гмі-
не і ў су сед ніх з ёю гмі нах.

Ле там у На раў чан скай гмі не да-
во лі мно га за баў ляль ных ме ра пры-
ем стваў. Не ка то рыя з іх — перш-
на перш кан цэр ты — ад бы ва юц ца 
ў ам фі тэ ат ры ў Ста рым Два ры над Се-
мя ноў скім во зе рам. А за раз вось так, 
7 лі пе ня г. г. гмін ныя ўла ды ла дзяць 
Ку паль скую ноч у ам фі тэ ат ры ў На-
раў цы і 12 лі пе ня г. г. (у Ляў ко ве пры-
хад ское свя та Пят ра і Паў ла) бе ла ру-
скі фэст у Ста рым Ляў ко ве. Сол тыс 
пры ча піў на дош кі аб’ яў два нац цаць 
ка ля ро вых пла ка таў. Вось дык шы ро-
кая ін фар ма цыя! 

(яц)

Больш 
до шак аб’ яў
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. жы хар Брна або Пра гі, 2. Гер ман, 
дру гі са вец кі кас ма наўт, 3. паў д нё-
вае пла до вае дрэ ва (Fi cus ca ri ca), 
4. ар ген цін скі пісь мен нік (1914-
1999; Адоль фа ... Ка са рэс), 5. ста-
ра даў насць, у якой ... Ні на, 6. Ба-
рыс, бе ла ру скі па лі тыч ны і ва ен ны 
дзе яч (1920-2005), 7. па ра го да ў ... 
Ва дзі ма, 8. па пу ляр ны ка ра няп лод 
аран жа ва га ко ле ру, 9. су мясь па-
мё ту і под с ці лу для ўгна ен ня гле бы, 
10. па ла са зям лі прыз на ча ная для 
ру ху, 11. ку сок ры бы ачыш ча ны ад 
кас цей, 12. ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль-
ная адзін ка ў Тур цыі і Ал жы ры,

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
Дзі ця, Іран, лось, Ня ва, ха та, цы-
ган.
Ра шэн не: Свя тая Ган на ра ні цы 
ха ло дзіць.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Ля-

во ну Федаруку з Рыбал і Яну Міхалюку 
з Чыжоў.

(22.03. — 20.04.) Поў ня Ме ся ца мо жа пры-
нес ці та бе рап тоў нае аза рэн не. Ве не ра 
і Мер ку рый не да дуць та бе ра біць та го, што 
най больш хо чаш. На пра цы ця пер не вар та 
ад па чы ваць, да рэ чы, не бу дзе ка лі — зы дуц ца 
тэр мі ны і за ка зы; хут ка ўсё рэ а лі зу еш. Шу ка ю-
чы пра цу, 8-11.08. пры цяг неш ка рыс ныя на го-
ды, шлі свае Сі Ві. Ча кае ця бе не ма лы пос пех 
у пра фе сіі
(21.04. — 21.05.) Схо чац ца вы ры вац ца ўпе-
рад, што не заў сё ды ап лач ва ец ца. 9-11.08. 
выс вет ліш усе не па ра зу мен ні. З 10.08. хтось-
ці са зна ё мых за ін с пі руе ця бе да ка рот ка га вы-
ез ду. Ка ры стай ся шмат лі кі мі на го да мі, каб пра-
вес ці мі ла час. Ля жак змя ні на ро вар. Вар та ця-
пер зма бі лі за вац ца на пра цы; цяж ка не бу дзе, 
а бу дуць на го ды да абу чэн няў і су стрэч па-за 
фір май.
(22.05. — 22.06.) 6-8.08. нес па дзя ва нае па да-
рож жа ўвя дзе ця бе ў фан та стыч ны на строй. 
9-11.08. удас ца та бе дып ла ма тыч на за вяр-
шыць лю бую спрэч ку. Але 12.08. твае спра вы 
пач нуць іс ці па валь ней, а на ват мо гуць пры тар-
ма зіц ца на ка рот кі час. На пра цы не ля нуй ся. 
Шу ка ю чы ад ме ны, не пе ра бор ш ч вай.
(23.06. — 23.07.) 6-8.08. мо жаш пад фар ба-
ваць свае выб лек лыя па чуц ці. Абя цан не пры-
ем ных ка ні кул. Бу дзеш па да бац ца. 9-11.08 
мо жаш пры знац ца ў па чуц цях або сам па чуць 
прыз нан не. Доб ры час на су стрэ чы. Ка лі за-
ста неш ся на ра бо це, не бу дзе ну ды. Ча ка юць 
ця бе но выя вык лі кі, з які мі спрыт на спра віш ся. 
Але зад бай сам пра сваё зда роўе.
(24.07. — 23.08.) Ат ры ма еш больш чым ча-
каў. Бу дзеш энер гіч ны, са маў пэў не ны і за дзі-
ры сты. Зда бу дзеш тое што хо чаш. Ха ця да ро-
га да мэ ты мо жа быць за поў не на «тру па мі». 
Мо жаш ка гось ці аб ра зіць, або і стра іць па ру 
сяб роў з-за не да хо пу эм па тыі. Доб ры час на 
па рад кі; лёг ка паз бу дзеш ся не пат рэб ш чы ны. 
На пра цы 6-7.08. не ляп ні ча го, што бу дзе ва-
дой на млын для тва іх пра ціў ні каў. 8-11.08. 
доб ра бу дзеш ла дзіць з чы ноў ні ка мі, бан кі ра-
мі, кі раў ні цтвам.
(24.08. — 23.09.) Выш лі ам бі цыі на ка ні ку лы, 
а сам ад па чы вай, гу ляй і не ха ці заш мат ча го 
ад ра зу. Мно ства за дум, але Марс бу дзе тар ма-
зіць іх рэ а лі за цыю. Схіль насць да жыц цё вых па-
рад каў. З 10.08. раз бу яе твая крэ а тыў насць, 
што адар ве ця бе ад што дзён ш чы ны. Спа лу чы 
пры ем нае з аба вяз ка мі, напр. кась бу ўчаст ка 
з за га ран нем.
(24.09. — 23.10.) Ма еш мно ства энер гіі, пры-
да ла ся б яш чэ і раз ва га. Ве не ра прад бач вае 
тур бо ты ў па рах (ча со выя), не зра бі толь кі 
ней кай дур но ты. Марс пад кі не та бе энер гіі, 
а Юпі тар — гро шай. 9-11.08. ка лі ты з кім сь-
ці ў дрэн ных ад но сі нах, бу дзе це пры му ша-
ны штось ці ра зам рэ а лі за ваць. Ад 10.08. (да 
14.08.) не зра бі ней кай па мыл кі, якая мо жа 
шмат каш та ваць.
(24.10. — 22.11.) Не зма гай ся за прой г рыш-
ныя спра вы, а зай мі ся са бою. Тва ёй ува гі пат-
ра бу юць твае це ла і ду ша. Мо жа быць мно га 
нер ваў і фруст ра цыі. Шу кай па то лі ся род 
рад ні і сяб роў. 9-11.08. мо жаш вы я віць сваё 
ка хан не. А ка лі кан ды да та на тваю па ру ня ма, 
раз г ля дай ся за ім ад 10.08. (да 14.08.). З 8.08. 
(да 15.08.) прый дзец ца та бе з кім сь ці рас стац-
ца. У на ро джа ных у ІІ дэ ка дзе мо гуць вы я віц-
ца аз да раў ляль ныя сі лы.
(23.11. — 22.12.) Не ўця кай ад аба вяз каў, бо 
пат рэб нае бу дзе ўклю чэн не ў спра вы. Но выя 
пра фе сій ныя вык лі кі. Але па мя тай пра аба вяз кі 
ў ад но сі нах да рад ні. Энер гіі мно га, за па ну еш 
над усім. 6-8.08. пе ра мо жаш улас ныя аб ме жа-
ван ні і ад чу еш сва бо ду. 8-11.08. удас ца вы-
свет ліць не па ра зу мен ні. З 11.08. (да 15.08.) 
не пад вя дзе ця бе твая моц ная во ля.
(23.12. — 20.01.) Час на ад па чы нак. Ця пер 
шмат не зда бу дзеш, дык зад бай хоць пра свой 
кам форт у жыц ці і аб зда роўе. Бу дуць эра тыч-
ныя спа ку сы, але не стра ціш га ла вы. З 13.08. 
(да 17.08.) ві сіць у па вет ры здра да, піль нуй ся 
— яе вы ні кі мо гуць быць кеп скія! 9-11.08. мо-
гуць ця бе вы цяг нуць у фан та стыч нае мес ца. 
Не пра ва ронь ці ка ва га зна ём ства з 10.08. (да 
14.08.).
(21.01. — 19.02.) На пра цы ця бе не да го няць, 
але зной дзеш час і ах во ту на не ад ну нач-
ную за ба ву. Не ба спры яе но вым ад но сі нам. 
Бу дзеш пер шым там, дзе трэ ба дзей ні чаць 
ад важ на, ры зы коў на, вы ра шаць ма лан ка ва, 
асаб лі ва ў біз не се. 6-8.08. хтось ці за а та куе 
ця бе слоў на, не ад каз вай на за чэп кі.
(20.02. — 21.03.) Боль шасць спраў скла дзец-
ца па тва ёй дум цы, толь кі будзь спа кой ны, 
піль ны і раз важ лі вы. Не за няд боў вай важ на га. 
6-7.08. не па гу бі ся і не страць са маў пэў не нас-
ці. 9-11.08. сар га ні зуй пры ём, бу дзе цу доў на. 
Ад 8.08. (да 15.08.) не пе рай май ся ня важ ны-
мі спра ва мі. З 10.08. пры ліў твор чай ве ны. 
9-11.08. вык лі чаш ап лаўз на эк за ме не ці ў час 
вы ступ лен ня. Доб ры час шу каць но вае жыл-
лё. Ха ця бу дзе кры ху зніж кі фор мы, да ні чо га 
ся бе не пры му шай.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Свя та фаль к ло ру 
ў На раў цы

На Бе ла сточ чы не свя та фаль к ло ру пра хо-
дзі ла пад ло зун гам «Пад ляш ская ак та ва куль-
тур». На ім мож на за хап ляц ца спе ва мі, му зы-
кай, тан ца мі і аб ра да мі з роз ных кра ін све ту. 
На Бе ла сточ чы ну пры е ха ла 28 фаль к лор ных 
ка лек ты ваў з адзі нац ца ці кра ін.

29 лі пе ня гэ та га го да пры цёп лым со неч-
ным над вор’і ды над ра кою ў ам фі тэ ат ры 
ў На раў цы Гай наў ска га па ве та вы сту пі лі два 
ва каль на-тан ца валь ныя ка лек ты вы «Żil vi tis» 
з Коў на (Літ ва) і «Ser b ski vi te zo vI» з Ба ня-Лу кі 
(Боснія) — леп шыя з гэ тых кра ін све ту. Проз-
віш чы іх ма стац кіх кі раў ні коў я не за пі саў 
— яны бы лі ня лёг кія — бо, як ні ка жы, чу жа-
моў ныя — на ват для вы маў лен ня. Ме ра пры ем-
ства вя ла як сап раў д ная кан фе ран с’е-пра фе-
сі я нал ка Ка ся Бя ляў ская, стар шая ін ст рук тар-
ка на раў чан ска га ася род ка куль ту ры. Бы ло 
гуч на і ка ля ро ва ад на цы я наль ных кас цю маў, 
на сцэ не зві не ла ці ка вая для на ша га ву ха му-
зы ка (яна бы ла ін шая ад на шай ру ска-бе ла ру-
скай ці поль скай) і ві ра ва лі тан цы.

Усе ка лек ты вы пры го жа спя ва лі і тан ца ва лі 
(пес ні і тан цы ўвесь час пе рап ля та лі ся), а ўжо 
асаб лі ва звон кія моц ныя га ла сы ме лі лі тоў скія 
спе ва кі. Ад мет ныя бы лі перш-на перш са лі сты 
з абедз вюх кра ін ды сер б скі акар дэ а ніст-вір-
ту оз. Кож ны ка лек тыў вы сту паў з 45-хві лін най 
пра гра май. Асаб лі выя ап ла дыс мен ты ат ры-
маў адзін сер б скі тан цор, яко му прый ш ло ся 
два тан цы тан чыць без ад на го бо та.

Ім п рэ зу ар га ні за ва лі Ва я вод скі ася ро дак 
ані ма цыі куль ту ры ў Бе ла сто ку ды Гмін нае 
ўпраў лен не і Гмін ны ася ро дак куль ту ры ў На-
раў цы. Вар та бы ло, бо лю дзей кры ху саб ра-
ла ся. Пры е ха лі яны, між ін шым так са ма з на-
ва коль ных вё сак.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

 Лі тоў скі тан ца валь ны ка лек тыў
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У па ле скай глы бін цы (93)Я
 не ве да ла, што ёсць на зям лі 
та кія мес цы, дзе кож ны ву чань 
аба вя за ны за па мя таць імя Ско-
ман да. Праў да, асо бу апош ня га 
яц вяж ска га ва я ра прад стаў ля-

юць тут не дзе ля яго най сла вы, а толь кі 
та му, каб ус вя до міць, з якім пра ціў ні кам 
прый ш ло ся зма гац ца ся рэд ня веч ным 
наб ля нам. Паў ло Са віч, аў тар ле ген ды 
пра аба ро ну кня жа га гра да Нэ бель 
у 1262 го дзе, ад на ча со ва ад даў га на-
ро вы са лют у бок вя лі ка га яц вяж ска га 
ва я ра.

У час, ка лі Га ля Баг да но віч пя ву чым 
го ла сам чы та ла мне ле ген ду пра яц вяж-
ска га ва я ра, я здзіў ля ла ся не ча ка най вы-
пад ко вас ці. У Но бель пры вя лі мя не ві кін гі, 
ад нак за мест іх на мес цы пры ві та лі яц вя гі. 
Ды і са ма ле ген да, у ме ла дыч най Га ліні-
най дэк ла ма цыі, больш як мяс цо выя бы лі 
на па мі на ла скан ды наў скую са гу. Каб пад-
біць яе ве ра год насць, сам Са віч, быц цам 
пры пеў, паў та раў ад ну фра зу: як га ва ры
лі най ста рэй шыя жы ха ры Но бе ля... 

І хоць уся гі сто рыя зво дзі ла ся да 
ўзвы шэн ня га ліц ка-ва лын ска га кня зя 
Ва сіль ка, мя не ўра зіў па ле скі по гляд на 
яц вя гаў. Рэ ха іх ва яў ні чай сла вы адзы ва-
ла ся з-пад зям лі, то-бок з то няў во зе ра 
Но бель, якое са мо па са бе яві ла ся вя лі-
кім яц вяж скім мо гіль ні кам.

* * *
Паў ло Мак сі ма віч Са віч, ко ліш ні кі раў-

нік сель са ве та, над та ім к нуў ся за поў ніць 
гі ста рыч ны пра бел, які ахі наў іх сла ву тае 
мя стэч ка ў са вец кія га ды. Сваю ле ген ду 
ас на ваў на гі ста рыч най звест цы, зной-
дзе най у Ру скім ле та пі се пад да тай 1262 
го да.

Ла ка ніч насць гі ста рыч най звест кі 
штур х ну ла яго ў бок неў тай ма ва най фан-
та зіі, у вы ні ку якой га ла ва Ско ман да апы-
ну ла ся аж но на ду бо вым па лі...

— А ці ёсць у вас ма гі ла Ско ман да? 
— спы ні ла я ме ла дыч ны па ток слоў...

— Ня ма! — ад рэ за ла Га ля Баг да но віч.
Пап раў дзе цяж ка злі чыць усе ма гі лы 

апош ня га ва я ра яц вя гаў. Ад на з іх зна-
хо дзіц ца ка ля на шых Ко ма таў цаў (бру-
таль на пе ра наз ва ных на Cho mon tow ce), 
ін шая ў Кяр с нуў ку пад Брань скам, яш чэ 
ін шая ў Ско мацку не па да лёк Эл ка. Но-
бель пе ра вы шаў усе наз ва ныя мяс ці ны 
дзя во чай пры го жас цю і не да ступ нас цю, 
ды най больш па ды хо дзіў на мес ца спа-
чын ку ле ген дар на га ва я ра-ча ра дзея. 
З дру го га бо ку ад чу ва ла ся шка да ван не, 
па коль кі Паў ло Са віч ус мер ціў яц вя га 
ўжо ў 1262 го дзе. У свят ле гі ста рыч ных 
кры ніц бур лі вае жыц цё яц вяж ска га ча-
ра дзея пра доў жыц ца яш чэ на 23 га ды. 
Ско манд уз на ча ліць ІІ Пру скае паў стан-
не су праць тэў тон цаў, а пас ля па ра зы бу-
дзе са мот на зма гац ца з імі аж но да 1283 
го да. У між ча се па вя дзе ва ен ныя аб ла вы 
на Хол м жу ў 1263 і 1277 га дах. Ско манд, 
які да ча каў ся столь кі ле ген дар ных ма гіл, 
згод на з па э ты кай скан ды наў скіх саг не 
пам рэ на вай не. Нап ры кан цы жыц ця пой-
дзе слу жыць кры жа нос цам, каб та кім чы-
нам збе раг чы жыц цё сот няў ад нап ля мен-
цаў. Част ка іх па се ліц ца ў зга да ным ужо 
Ско мацку ка ля Эл ка, да рэ чы, рас с лаў ле-
ным ма зур скім па э там Мі ха лам Кай кам, 
які ў пер шай па ло ве ХХ ста год дзя не 
ата я сам ляў жы ха роў род на га Ско мацка 
з ня мец кім на ро дам.

* * *
Тым ча сам Ско манд у но бель скай ле-

ген дзе на па мі наў кам бі на цыю не каль кіх 
гі ста рыч ных асоб ча соў Ся рэд ня веч ча.

Паў ло Са віч на зы вае яго вя лі кім ча ра-
дзе ем, які праг нуў ула да рыць Па лес сем 
і стаць яму адзі ным ка ра лём. Сха дзіць 
з аб ло гай на Но бель зва бі лі яго чут кі пра 
ка зач ныя ба гац ці го ра да. Тое, што зда ва-
ла ся не маг чы мым для ін шых, для Ско ман-
да да ва ла ся про ста і лёг ка. Ён бяз гуч на, 
ра зам з дру жы най пе ра мяш чаў ся па 
па ле скіх ба ло тах, азё рах і рэч ках, ню хам 
аб мі наў не бяс пе кі і пры род ныя паст кі, 
ра зу меў мо ву пту шак і дрэў, раз маў ляў 
з вет рам. Пер шы па ход на Но бель здзей-
с ніў у цёп лую па ру го да.

— Яц вя гі, як зграя ваў коў, кі ну лі ся 
штур ма ваць за мак, але но бель цы, як 
адзін муж, паў ста лі му ром, — за яў ляе 
аў тар ле ген ды. Уз бу да ра жа ны Ско манд 

ад сту пае, ад нак не зда ец ца. Ён абя цае 
вяр нуц ца ра зам з ма ро зам, ка лі лёд скуе 
вя лі кае во зе ра і ад к рые да ро гу на за мак. 
Ме на ві та той дру гі па ход здзяй с ня ец ца 
ў ма роз ны 1264 год. Зноў лю тай згра яй 
ваў коў яц вя гі да бі ра юц ца па за мер з лым 
во зе ры да ва рот зам ка. У па ло ве да ро гі 
ча кае неп ры ем ная на ві на. На суп раць вы-
хо дзіць сла ву ты ва лын скі князь Ва сіль ка 
з дру жы най. Яц вя гі згод на са сва ім звы ча-
ем, — пі ша Са віч, — фар му юц ца ў тры ра-
ды. Па чы на ец ца за ця тая сеч. У гэ ты раз 
шчас це бы ло на ба ку ва лы нян, да па ма гае 
ім Бо жая Ма ці і асаб лі ва ма ці-пры ро да. 
Чыр во нае ад кры ві во зе ра не стрым лі вае 
ця жа ру, ло мяц ца кры гі, не да біт кі па та-
на юць у ле да ві тых то нях. Прад бач лі вы 
Ва сіль ка аб ста віць усё во зе ра вой скам, 
та му ні адзін яц вяг не вый дзе ад сюль 
жы вым. Вя до ма, аца лее адзін ча ра дзей 

Ско манд, які пад зас-
ло най кры гі, ней кім 
цу дам вы ка ра ска ец ца 
на бе раг. Не па шан-
цуе яму вяр нуц ца на 
ра дзі му, якую аў тар 
па мяш чае «дзесь ці на 
поў на чы, ля бе ра гоў 
Нё ма на». Яна за ня тая 
ўжо тэў тон ца мі. Ды 
сам Ско манд ра шае 
за стац ца ра зам са 
сва ім вой скам і ўсту-
пае ў апош ні ад чай ны 
бой, каб ад даць свой 
дух. Гі не з рук наб-
ля ні на Ра до ві ча, які 
так са ма па мі рае з рук 
Ско ман да. Га ла ву яц-
вяж ска га ча ра дзея, 

на бі тую на ду бо вы паль, згод на з ва ен най 
цы ры мо ні яй за но сяць кня зю Ва сіль ку.

А храб ра му ва я ру Ра до ві чу су час ныя 
наб ля не па ста вяць ду бо вы крыж ля цар к-
вы, які пры аз до бяць за на тоў кай з Ру ска-
га ле та пі су.

* * *
Бе лая цар к ва, якой за ха піў ся ў час 

свай го пер ша га па да рож жа Сяр гей Гра-
хоў скі, уз вы ша ец ца на вы со кім уз гор ку. 
Наб ля не па бу да ва лі яе за ры бу ў 1927 
го дзе. Ба ба Ма рыя з уро чыш ча Ра жок, 
най ст арэй шая жы хар ка Но бе ля, за па мя-
та ла, што ры бу скуп ля лі жы ды. За за роб-
ле ныя гро шы муж чы ны на бы ва лі цэг лу, 
якую да стаў ля лі чаў на мі з Пін ска. Па бу-
до ва доў жы ла ся не каль кі га доў.

Мес ца на ве да ла я на зол ку, яш чэ пе-
рад ус хо дам сон ца. З вы сі цар коў най 

га ры, якая на па мі на ла кур ган, рас пас ці-
раў ся ча роў ны від на во зе ра. На ўзгор ку 
зна хо дзіў ся ста ры мо гіль нік, дзе па ко іў-
ся свя тар скі род Пра ка по ві чаў. На па мі на-
лі ары стак ра таў, якія на суп раць ня го дам 
і здзе кам ра шы лі да жыць на сва ім мес-
цы. Про та і е рэй Міхайл Пра ка по віч быў 
па пра фе сіі ле ка рам, ра зам з ду хо вай 
пас лу гай ле ка ваў пры ха джан.

Над піс на кры жы ў го нар ва я ра Ра-
до ві ча ска пі ра ва ны з Ру ска га ле та пі су, 
кан чат ко ва рас ча ра ваў мя не. Ні ад ным 
сло вам не ўпа мі на ец ца ў ім пра яц вя гаў 
і бяс ст раш на га ча ра дзея Ско ман да, яко-
га так пры го жа ад ма ля ваў Са віч. Аў тар 
ле ген ды га во рыць пра пры ві ды яц вя гаў, 
якія ноч чу ажы ва юць на во зе ры. Ад туль 
да но сяц ца кры кі і скры гат мя чоў, — так 
ра ска за лі яму най ста рэй шыя жы ха ры 
Но бе ля.

А ле та піс ная звест ка ў пе ра кла дзе на 
бе ла ру скую мо ву гу чыць так: Раць лі тоў
ская пу сто шы ла гэ тай ня дзе лі на ва кол ле 
Мель ні цы. Быў з імі ва я во да Тю дзі я мі на віч 
Ваў дзі жад, і ўзя лі яны вя лі кія зда бы чы. Та
му князь Ва сіль ко пай шоў іх сле дам з сы
нам сва ім Вла дзі мі рам. І з ва я ра мі сва і мі, 
і слу га мі, пак лаў шы спа дзя ван не на Бо га 
і Пра чы стую Яго Ма ці і сі лу Чэс на га крэ
ста. І даг на лі яны іх ка ля Нэб ля го ра да. 
Літ ва ста я ла пры во зе ры Нэб лі, але па ба
чыў шы вой скі, сфар ма ва лі ся яны ў тры 
ра ды, за шчы та мі, па сва ім звы чаі. Ва сіль
ко тым ча сам раз мер ка ваў свае вой скі 
і пай шоў су праць іх. І сця лі ся яны абое. 
І Літ ва не выт ры маў шы, кі ну ла ся наў цё
кі. Але не мож на бы ло ўця чы, бо во зе ра 
бы ло аб стаў ле нае на во кал. І та ды ста лі 
сек чы іх, а ін шыя ў во зе ры па та ну лі. І так 
пе ра бі лі ўсіх, і не астаў ся з іх ні адзін. Па
чуў шы пра гэ та кня зі пін скія Фе дар, Дэ мід 
і Юрый, прыйш лі да Ва сіль ка і ста лі яны 
ве ся ліц ца. Ба ча чы, што во ра гі іх па бі тыя, 
а свая дру жы на цэ ла. Толь кі адзін быў 
за бі ты із вой ска Ва сіль ка, Пе ра бор, сын 
Сця па на Ра до ві ча. 

Пас ля гэ та га кня зі пін скія пай ш лі да 
ся бе, а Ва сіль ка да го ра да Вла дзі мір 
з пе ра мо гай і вя лі кай чэс цю, пе ра даць 
сла ву і хва лу Бо гу за тое, што да па мог 
пе ра маг чы і кі нуць пад но гі во ра га Ва лын
ска му кня зю. Ле та піс Ру скі 1264.

Ва раж скія пры ві ды ад нак не ад пу ска-
лі мя не. Не ча ка на, про ста з цар коў на га 
ўзгор ка пат ра пі ла я ў за ку так, які на па-
мі наў су час ную Нар ве гію. У роў нень кім 
рад ку вы стой ва лі да мы-гас ці ні цы, якія 
па бу да ваў мяс цо вы біз не со вец, рап там 
раз ба га цеў шы на бур ш ты не. Я па ду ма-
ла, што ле ген ды пра Ско ман да пас лу-
жы лі Паў лу Са ві чу як за мен нік ча гось ці 
стра ча на га і за бы та га. Маг чы ма, што 
ту тэй шыя ста ра жы лы рас па вя да лі яму 
пра ча ра дзея-ва я ра, які па кі нуў па са бе 
ва раж скае імя іх мяс ці не.

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

 Дзікія і хатнія птушкі на возеры Нобель


