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Чаму Круглэ стала Кrągłe è3

Славянскае эсперантаè5

Святой літургіяй пачалася інаўгурацыя 
навучальнага года ў Чыжах. У цырымоніі 
прымалі ўдзел мясцовы бацюшка, войт 
гміны Ежы Васілюк, дырэктар школы Мі
раслаў Пяткевіч і перш за ўсё настаўнікі 
і школьнікі. Комплекс школ у Чыжах гэта 
асветная ўстанова, у якой больш за 90 ад
соткаў вучняў прымае ўдзел у занятках па 
беларускай мове. Тыя, якія не запісаліся 
на ўрокі роднай мовы, таксама прысутніча
юць у іх у якасці «вольных слухачоў». Як 
адзначыў дырэктар школы Міраслаў Пят
кевіч, гэта адна з галоўных адукацыйных 
канцэпцый установы: «Школа з’яўляецца 
навучальнай установай, у якой адзін з най
большых адсоткаў вучняў, якія вучаць 
беларускую мову. Гэта сведчыць пра тое, 
што ў мясцовым грамадстве захоўваецца 
традыцыя продкаў і мы, як школа, будзем 

сылаюць дзяцей на ўрокі беларускай мовы. 
Не толькі зза таго, каб падтрымаць мову 
дзядоў, але з простай прычыны — заняткі 
цікавыя вучням.

— Можна сказаць, што ў нас белару
скай мове вучацца ўсе дзеткі, бо нават тыя, 
якія не запісаліся на ўрокі, і так удзельніча
юць у занятках. Мы стараемся ўводзіць раз
настайнасць, — падкрэслівае Валянціна 
Андрасюк. — Не абмяжоўваемся толькі да 
навучання мовы на занятках, але таксама 
вядзем беларускі тэатральны гурток, які 
пазней выступае на шматлікіх гмінных, але 
не толькі, мерапрыемствах.

Відавочна, што чыжавяне моцна адстой
ваюць сваю культуру, паколькі прыезджых 
з Польшчы яна прываблівае.

— Мы жывем тут ад пяці гадоў, але сва
іх дзяцей пасылаю на ўрокі беларускай 
мовы, — адзначыла адна з маці, якая сама 

з’ехала на Падляшша з глыбіні Польшчы. 
— Я захоплена беларускай культурай. На
ват нашай польскай не культывуецца так, 
як тут. Для мяне гэта вельмі падабаецца.

Самі жыхары, аб чым сведчаць перапісы 
насельніцтва, не сумняваюцца ў пытанні 
сваёй тоеснасці. Большасць з іх хацела б 
двухмоўных надпісаў. Суседняя гміна Орля 
не мела падобнага тыпу дылем і ўжо ў 2011 
годзе ўвяла двухмоўныя надпісы. Аднак 
войт Чыжоўскай гміны Ежы Васілюк, які для 
мясцовых з’яўляецца проста Юркам Васі
люком, больш за ўсё двухмоўныя надпісы 
лічыць другаснай справай.

— Я ведаю, што ёсць такая патрэба 
і ўпэўнены, што хутка і ў Чыжах з’явяцца 
двухмоўныя надпісы. І сапраўды, будучы 
на сустрэчах з жыхарамі Чыжоў, бачу, што 
яны вельмі чакаюць двухмоўных указальні
каў. Усё ж такі, на першы план выходзяць 

Гміна Чыжы — выключнае месца на карце Падляшша. Тут паводле перапісаў насельніцтва ад 2002 і 2011 гадоў белару
самі назвалі сябе больш за 80 адсоткаў жыхароў. У мясцовым комплексе школ амаль усе 130 дзяцей вывучаюць белару
скую мову. Захоўванне аўтэнтычнай мовы сведчыць аб захаванні сапраўднай экзістэнцыі, таму што яна карысна ўплывае 
на свядомасць чалавека. Шка
да толькі, што нягледзячы на 
ахвоту жыхароў на ўсталяван
не двухмоўных надпісаў, гмін
ныя ўлады гадамі адтэрміноў
ваюць гэтае рашэнне.

справы інфраструктурныя, — тлумачыць 
войт Ежы Васілюк. — Я прашу цярплівасці, 
таму што дакладна ведаю, якой гмінаю я кі
рую. Ведаю, што для многіх жыхароў на
шай гміны двухмоўныя надпісы сведчылі б 
аб нашай тоеснасці, але ўсё ж такі трэба 
гэта рабіць асцярожна.

Двухмоўныя дарожныя знакі з назвамі 
мясцовасці з’яўляюцца адным з дабрадзей
стваў Закона аб нацыянальных і этнічных 
меншасцях. У адпаведнасці з ім, кожная 
гміна, у якой сама меней 20% жыхароў 
лічаць сябе беларусамі, можа ўсталяваць 
двухмоўныя дошкі з назвамі населеных 
пунктаў. Рашэнне ў гэтым выпадку павінна 
прыняць Рада гміны, якая таксама хадайні
чае ў Міністэрстве ўнутраных спраў і адмі
ністрацыі аб прафінансаванне ўсталяван
ня двухмоўных знакаў.

vУршуля ШУБЗДА

імкнуцца культываваць гэтую традыцыю, 
у тым ліку і праз навучанне беларускай 
мове».

Рада Чыжоўскай гміны 27 лютага 2002 
года прыняла пастанову аб стварэнні на 
аснове Падставовай школы і Гімназіі Ком
плексу школ з дадатковым навучаннем 
беларускай мовы.

Для нас гэта вельмі важнае, што ў на
шай школе выкладаецца беларуская мова. 
Гэта той фактар, які ўплывае на развіццё 
нашай установы, — адзначыў войт Чыжоў
ская гміны Ежы Васілюк. — Таму такі націск 
дырэкцыя кладзе на ўзровень навучання 
мовы. Таксама колькасць вучняў, якія запі
саліся на заняткі беларускай мовы, свед
чыць аб стараннях школы па ўсведамленні 
бацькам, якой мы гмінай з’яўляемся. Бо на 
фоне іншых гмін, калі ідзе пра навучанне 
беларускай мовы, мы выпадаем вельмі 
добра.

Размаўляючы з бацькамі, складваецца 
ўражанне, што яны больш самаўпэўнены 
ў сваёй беларускасці, чым лічаць улады. 
Гэта яны звярнулі ўвагу на тое, што «Ніва», 
якая заўсёды была прысутная на занятках 
беларускай мовы, цяпер не выпісваецца 
школай.

— За маіх часоў «Ніва» была ў школе, 
— кажа адзін з бацькоў. — Дзеці чыталі 
„Зорку”, вялі карэспандэнцыю з іншымі 
дзецьмічытачамі. Не ведаю чаму цяпер гэ
та спынена. На маю думку, «Ніва» павінна 
быць у нашай школе. Цяжка не пагадзіцца 
з бацькамі.

Настаўніцы беларускай мовы ў Чыжах 
Валянціна Андрасюк і Анна Лаеўская падк
рэсліваюць, што бацькі ў Чыжах ахвотна па

n Злева: войт гміны Ежы Васілюк, 
дырэктар школы Міраслаў Пяткевіч
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Усё пра Камо грядеши, 
мішка?

Варэнне круглы год
Сваімі вачыма

выбары

Ча ла век жы ве і ча ста не да цэнь вае 
та го, што мае. Сва ім на ра кан нем мож
на да вес ці ін шых лю дзей да ша лен
ства, а ў не ка то рых на ват вык лі каць 
пат рэ бу за куп кі пі ста ле та. У мя не, на 
шчас це, на та кіх бра ху ноў ёсць ля кар
ства ў выг ля дзе... ва рэн ня. Най ле пей 
з яб лык і сліў. І ка лі мая сяб роў ка Ва ля
ры на з Да выдГа рад ка пры вез ла ў гэ
тыя вы ход ныя па да ру нак у выг ля дзе 
сло і ка ва рэн ня з яб лык, я про ста ад 
ра дас ці рас п лыў ся. Ну і з па да рун кам 
спра віў ся во кам г нен на, ук люч на з аб
ліз ван нем паль ца на ка нец. Про ста 
смак ва рэн ня быў не ве ра год на клас ны. 
Пе рад ма і мі ва чы ма ўзга даў ся ад ра зу 
воб раз, ка лі гэ тай па рою мая ма ма на 
кух ні цэ лы мі дня мі га та ва ла ва рэн не. 
Па хі і сма кі дзя цін ства заў сё ды бу дуць 
з на мі. Але не толь кі пра ва рэн не ха чу 
сён ня рас па вес ці.

Без ані я кай фаль шы вай ага вор кі ма
гу на пі саць, што ў гэ тыя вы ход ныя Бе ла
сток стаў сап раў д най куль тур най ста лі
цай. Коль касць ме ра пры ем стваў на ват 
най боль шых ны ці каў па він на пры му сіць 
да сцвяр джэн ня, што ў нас не ўсё 
най гор шае. Кан цэрт Ні но Ка та ма дзэ 
ў су бо ту і «На род ны аль бом» у ня дзе
лю гэ та про ста жам чу жын кі ў на шым 
пад ляш скім све це. Праз ты дзень пра 
«На род ны аль бом» на пі ша дэ та лё ва 
Мі ко ла Ваў ра нюк, але сён ня ха чу ска
заць толь кі ад но: для мя не гэ тая па дзея 
ста ла про ста ва рэн нем на ду шу. І рэч 
не ве ра год ная — Мінск, Грод на, Вар ша
ва ў мі ну лую ня дзе лю пе ра е ха лі ў Бе ла
сток. Коль касць вя до мых прад стаў ні коў 
бе ла ру скай куль ту ры, па лі ты кі, жур на лі
сты кі маг ла ўра зіць на ват най боль шых 
ма ла ве раў. І смеш нас цю для мя не стаў 
та кі мо мант, ка лі два мен чу кі рас ца ла ва
лі ся ад ра дас ці па пры чы не су стрэ чы, 
бо два га ды іх нія да ро гі не маг лі пе ра
ся чы ся ў род ным го ра дзе. Та му ха чу 
ска заць дзя куй тэ ле ка на лу «Бел сат» за 

зроб ле ную ім спра ву. І пры тым так са ма 
не менш важ ная рэч, што на якас ную, 
бе ла ру скую куль ту ру ёсць за пат ра ба
ван не ся род поль ска га гра мад ства. 
Та кім чы нам ужо зу сім не іра ніч на, цы
ту ю чы на ша га кла сі ка Сак ра та Яно ві ча 
і яго нае «Wiel kie mias to Bia łys tok», трэ
ба сцвер дзіць, што ў гэ тым за га лоў ку 
ёсць зер не праў ды. Гэ та ўво гу ле ад веч
ная тэ ма: як быць бе ла ру скай куль ту ры 
ў пра цы бе ла стоц кіх уста ноў? Жы ву чы 
ра зам, мы про ста не мо жам абыс ці ся 
адзін без ад на го. І ня хай про стыя сло
вы ста нуць про стай праў дай.

Але, на жаль, так ёсць, што са мае 
про стае з’яў ля ец ца са май цяж кай праб
ле май. Ня вы ра ша ная квад ра ту ра ко ла. 
Круг ла га — як наз ва ма ёй су сед няй 
пуш чан скай вё сач кі, якую не вя до ма кім 
пе рах рыс ці лі на Krąg łe і сён ня ад бы ва
ец ца ў ма ёй гмі не дэ мак ра тыч ны цырк 
пад наз вай гра мад скія кан суль та цыі на
конт наз вы мяс цо вас ці. Уво гу ле спра ва 
на зваў мяс цо вас цей па тра буе вып раў
лен ня. Не ма гу зра зу мець ло гі кі лю бой 

мяс цо вай ула ды, якая мае ў не па ва зе 
гі ста рыч ныя наз вы мяс цо вас цей. Тым 
горш для нас са міх, што гэ та бе ла ру
скія чы ноў ні кі не хо чуць за фік са ваць 
моў най праў ды. То ме на ві та Сак рат 
Яно віч і яго ны сын Ярас лаў пай ш лі на 
зма ган не з поль скай бю рак ра ты яй 
у спра ве спа ла ні за ван ня на зваў бе ла
ру скіх вё сак. На жаль, ака за ла ся, што 
праб ле мы толь кі ўсклад ня юц ца, а не 
вы ра ша юц ца ў на шу ка рысць. Вой таў, 
рад ных, на стаў ні каў так пача ла ве чы 
за пы та ю ся: ці хо чам па мі раць поў нас
цю аго ле ны мі са сва ёй то ес нас ці? І ка лі 
слу хаю, як пля туць гмін ныя ўла да ры 
пра на шу шмат куль тур насць і тра ды
цыю, то нож ад к ры ва ец ца ў кі шэ ні на 
та кое пу стас лоўе. Праў ду га во раць 
тыя, што най боль шы мі бе ла ру скі мі во
ра га мі з’яў ля юц ца са мі бе ла ру сы. Як 
бу ме ранг вяр та ец ца тут і спра ва пад
вой ных на зваў мяс цо вас цей. Ме на ві та 
та ды бы ла б маг чы масць вы пра віць 
усе — пра бач це за сло ва — дэ бі ліз мы 
на да рож ных ука заль ні ках. Але ні ко му 
ні чо га не хо чац ца ра біць і вы праў ляць. 
Ме ха нізм рэ не га цтва пра цуе па поў най 
пра гра ме. Ма быць ка мусь ці гэ тыя сло
вы зда дуц ца за над та змроч ны мі, але 
та кая рэ ча іс насць. І ад на гмі на Ор ля 
на гэ тым фо не не мо жа быць фі га вым 
ліст ком, якім прык ры ва ем на шу ду хоў
ную бед насць. Та ды за ста ец ца толь кі 
ва рэн не.

vЯў ген ВА ПА

«То ся пад час На цы я наль на га чы тан ня 
стра ці ла свай го лю бі ма га плю шы ка. Га вор
ка пра крэ ма ва га ко ле ру плю ша ва га міш ку. 
Сум лен на га зна ход ні ка про сім, каб мядз ве
дзі ка на кі ра ваў у Кан цы ля рыю Прэ зі дэн та 
РП», — за клі каў прэ зі дэнт Ан джэй Ду да ў ня
дзе лю ўве ча ры на фей с бу ку. — Я абя цаю, 
што як толь кі мядз ве дзік бу дзе зной дзе ны, 
як ма га хут чэй бу дзе пе ра да дзе ны ў ру кі То
сі, якая ча кае яго. Ка лі ла ска, — да даў ён.

Дзя ку ю чы гэ та му за пі су по шу ка мі міш кі 
зай ма ец ца па мен шай ме ры па ло ва па дзе
ле най на два па лі тыч ныя пля мё ны Поль ш
чы. Вар та пад к рэс ліць, што прэ зі дэнт РП 
быў афі цый ным свед кам гэ тай дра ма тыч
най па дзеі. Гэ та ад бы ло ся апоў д ні ў мі ну
лую ня дзе лю пад час агуль на поль скай кам
па ніі На цы я наль на га чы тан ня. Прэ зі дэнт 
ад крыў яго аса бі стым лек та ра там. Сё ле та 
тра пі ла на ра ман Ген ры ка Сян ке ві ча, па су
па дзен ні, «Ка мо гря де ши» («Quo va dis?”). 
Невя до ма, да якой ста рон кі тво ра да чы таў 
Пер шы Чы тач РП, па куль яго чы тан ня 
ўслых не пе рар ваў скруш лі вы плач дзі ця ці. 
Ін фар ма цый ныя аген цтвы маў чаць пра гэ
та. Спра ва ў тым, што ён па чаў чы таць, але 
ка лі да чы таў? Ва ўся кім ра зе, гэ та не мае 
зна чэн ня.

Кож на га кан ца, як пад каз вае жыц цё вы 
во пыт, трэ ба шу каць заў сё ды ў са мым па
чат ку. Гэ та зу сім не аба зна чае, што ў гэ тым 
пра ві ле пры мя ня ец ца пра ві ла ад вер ну та га 
па рад ку, згод на з якім «які па ча так, та кі і ка
нец!» Гэ та га, вя до ма, не мо жам пра ве рыць. 
Так са ма і ця пер. Узяць хоць бы та кі вы па
дак як дра ма тыч нае знік нен не ру жо ва га 
по ні. Гэ та бы ла най мі лей шая «пры ту лян ка» 
ад ной дзеў кі па іме ні Ёля Ру то віч. На жаль, 
пра яе ніх то не па мя тае, яе ко ні ка так са ма. 
Так са ма іх аб эма цый ных ад но сі нах. І гэ та 
так, як быц цам ні па чат ку гэ тай сляз лі вай 
гі сто рыі не бы ло, ні яе кан ца. Хоць я пац вяр
джаю сва ёй улас най па мяц цю, што стра ча
ным ру жо вым по ні жы ла ўсе гэ тыя га ды да 
та го ча су не па дзе ле ная Поль ш ча. Пры нам
сі тэ а рэ тыч на ўся. Та му што прак тыч на лі ніі 
на цы я наль най не ад па вед нас ці ўжо даў но 
бы лі за ры са ва ны дэст рук тыў най тэк то ні кай 
па лі тыч ных пра цэ саў, якія па чаў 1989 год 
i са цы яль на ры зы коў ны план Баль ца ро ві
ча. Поль ш чы, праў да, ён не зла маў ка рак 
і на ват пад няў яе эка на міч на з ка лен, але 
ў са цы яль ным пла не быў ён раз бу раль ным. 
Раз лу піў ён гра мад ства на пла сты і плён
кі, на бе не фі цы ян таў і ах вя ры па лі тыч ных 
пе ра мен. Пе ра мож цы да лу чы лі ся да ўпэў
не ных у са бе эліт, ча ста аса цы я ва ных з ула

дай. Няў дач ні кі 
тры ма лі ся ў ма
са вым і інер т
ным рас ця ру
шан ні. Да та го 
ча су, па куль не 
саб раў іх у сі лу 
— спа чат ку аван тур ны па пу лізм Ле пе ра, 
а пас ля цы ніч ны Ка чын ска га. Але я ду маю, 
што Гі сто рыя ад дасць пра фе са ру Баль ца
ро ві чу спра вяд лі васць. А так са ма тым, хто 
сён ня ве шае яго на шы бе ні цу.

Кож на му па праў дзе. Але не та кой, якую 
вес ціць ця пе раш ні прэ зі дэнт, пра па ноў ва ю
чы не каль кі дзён та му, што пас ля 1989 го да 
да мо ман ту яго прэ зі дэн цтва Поль ш чай толь
кі «тэ а рэ тыч на» не кі ра ва лі здрад ні кі. Та кім 
чы нам, ро бя чы ла гіч ны раз бор гэ та га вы каз
ван ня, ка лі не ў тэ о рыі, то кі ра ва лі ёю прак
тыч на... здрад ні кі?! Ці так са ма ў 20052007 
га дах, ка лі ўла ду ў дзяр жа ве пе ра ня ло ПіС? 
Мож на, вя до ма, па ста віц ца да абу раль най 
(ці, ка лі хто хо ча: няз руч най) за явы прэ зі дэн
та як да аб маў лен ня. Толь кі ат рым лі ва ец ца, 
што аб маў ля ец ца ён вель мі ча ста. Ці, мо жа: 
ах вот на. І так ча ста, ці ах вот на, што ёсць 
аб г рун та ва нае па даз рэн не, што ро біць гэ та 
зна рок. Маг чы ма, не наў мыс на, але та ды 
мож на бы ло б па ста віць яго ў ня ём кую ро
лю не да ву ка. Я зга даю толь кі сма лен скія 
«аб маў лен ні», ка лі га во рыць пра ах вяр аві я
ка таст ро фы, што яны «po leg li», а не за гі ну лі. 
Аб мо віў ся так са ма пры плю ша вым міш ку 
То сі. У за пі се на фей с бу ку ён вы ка ры стоў
вае сло ва «zgi nął» у сэн се «згу біў ся», у чым 
пап ра ка юць яго на ват дру жа люб ныя для яго 
ін тэр нэтка ры сталь ні кі.

Прэ зі дэн ту Ду ду мо жа ве рыць, або не. 
Па да дзе ных ня даў ніх апы тан няў, пра ве
дзе ных CBOS аж 64% па ля каў мае для яго 
да вер. А не да вя рае толь кі 24%. Для па раў
нан ня, Ярас ла ву Ка чын ска му не да вя рае 
амаль уд вая больш рэс пан дэн таў — цэ лыя 
47%. У той час да вя рае толь кі 37%. Ці ка ва, 
у якім пра цэн це да вя ра юць яны адзін ад
на му? Ня хай там... Хай кож ны з іх ства рае 
да вер адзін да ад на го пасвой му. У лю бым 
вы пад ку, да вер да прэ зі дэн та па вы сіц ца, 
ка лі мядз ве дзік вер нец ца ў ру кі То сі. І вось 
для гэ та га Ан джэю Ду ду То сін міш ка. Пра
маў ля ю чы сло ва мі ге роя філь ма Ста ніс ла
ва Ба рэі «Miś»: „Ён ад каз вае на на дзён ныя 
пат рэ бы ўся го гра мад ства. Гэ та міш ка 
ў маш та бе на шых маг чы мас цей. Ты ве да
еш, што мы ро бім дзя ку ю чы гэ та му міш ку? 
Мы ад к ры ва ем во чы тым, хто не ве рыць...».

vМі ра слаў ГРЫ КА

Ужо ў гэ
тыя вы ход ныя 
ў Бе ла ру сі за

вер шац ца вы ба ры ў Па ла ту прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
шо ста га склі кан ня. Ас ноў ны дзень га ла са
ван ня пры па дае на 11 ве рас ня, сум на вя до
мую да ту, ка лі ўвесь свет бу дзе ўспа мі наць 
ах вя ры ад ной з са мых жу дас ных тра ге дый, 
ка лі тэ ра ры сты на па са жыр скіх са ма лё тах 
за а та ка ва лі сім ва ліч ныя і зна ка выя бу дын кі 
ў ЗША. Коль касць за гі ну лых у той чор ны 
дзень вык лі кае жах, шка да ван не і сму так. Гэ
ты дзень ча ла ве цтва ўспры мае як пе ра лом
ны, пас ля яко га лю дзі па пла не це Зям ля кан
чат ко ва зра зу ме лі, што яны жы вуць у эпо ху 
не пас рэд най і па ста ян най тэ ра ры стыч най 
па гро зы.

Зра зу ме ла, што для боль шас ці сус
вет ных ін фар ма цый ных рэ сур саў тэ ма 
бе ла ру скіх вы ба раў у гэ ты дзень бу дзе на 
та кім зад нім пла не, што боль шасць лю дзей 
пла не ты пра іх на ват не да ве да ец ца. Ас ноў
най жа гэ тая тэ ма бу дзе на ста рон ках і тэ
ле эк ра нах ды ра ды ёх ва лях бе ла ру скіх СМІ. 
Праў лад нае тэ ле ба чан не і прэ са ўзах лёб 
ра ска жуць пра ство ра ныя ўла дай най з руч
ней шыя ўмо вы для во ле вы яў лен ня бе ла ру
ска га на ро да. Мы ўба чым пры го жыя ліч бы 
га ла са ван ня і даў но вя до мыя ана лі ты кам 
проз віш чы но вых аб ран ні каў на ро да.

Неш мат лі кія апа зі цый ныя і не за леж ныя 
СМІ пра вя дуць свой ана ліз і зро бяць свае 
выс но вы. Яны бу дуць кар ды наль на ад роз
ні вац ца ад выс ноў дзяр жаў най прэ сы. Але 
і з іх ста ро нак вы бар чая тэ ма ты ка за вель мі 
ка рот кі час знік не зу сім як не ці ка вая і прак
тыч на не чы таль ная. А но вая Па ла та прад
стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь шо ста га склі кан ня пач не зай мац
ца сва ёй га лоў най пра цай, дзе ля ча го яна 
па сут нас ці і ства ра ла ся. Пач не зма гац ца 
за між на род нае прыз нан не гэ тых вы ба раў 
і ле гі ты мі за цыю сён няш няй ула ды і са міх ся
бе на між на род ным па лі тыч ным по лі.

А на між на род ным па лі тыч ным по лі ча ка
юць гэ та га даў но і з не цяр пен нем і толь кі 
нер во ва мо ляц ца, каб хоць у апош нія дні 
вы ба раў бе ла ру ская ўла да не на ра бі ла 
ча гось та ко га, што пры ўсім жа дан ні та ды 
не да зво ліць прыз наць вы ба ры хоць кры ху 
ад па вя да ю чы мі між на род ным нор мам і дэ
ма кра тыч ным стан дар там.

Зрэш ты, гэ та не пер шае пам к нен не за
ход ніх кра ін прыз наць бе ла ру скія вы ба ры 
спра вяд лі вы мі. Еў ра пей цы даў но бы лі га то
вы прыз наць і пар ла мен ц кія, і прэ зі дэн ц кія 
вы ба ры ў Бе ла ру сі, каб па чаць больш цес
ную суп ра цу. І ра бі ла ся дзе ля гэ та га ба га та 
ча го. Толь кі вось усе гэ тыя на ма ган ні з ця
гам ча су за хо дзі лі ў ту пік. Але но ва аб ра ныя 
па лі тыч ныя сі лы ў Еў ро пе пас ля кож ных но
вых сва іх вы ба раў усё па чы на лі з па чат ку, 
ду ма ю чы што іх па пя рэд ні кі бы лі на шмат за 
іх гор шыя і няў ме лыя, што не змаг лі даць 
ра ды з гэ тым бе ла ру скім пы тан нем. Ну 
а ў іх то ця пер усё ні бы та ат ры ма ец ца.

І зноў усё па чы на ец ца з ну ля, з са ма га 
па чат ку, гэ так жа прад ка заль на, бяз дар на, 
без вы ні ко ва, пры мі тыў на, ба наль на, бру
таль на і вель мівель мі сум на.

Хоць гэ тае еў ра пей скае жа дан не не 
мець праб лем і кан ф лік таў з бе ла ру скім 
кі раў ні цтвам цал кам зра зу ме лае. Ну, трэ
ба ж, каб хоць неш та ста ноў чае бы ло ў іх 
па лі тыч най дзей нас ці. Еў ро па за ды ха ец ца 
ад міг ра цый на га кры зі су, які ўжо па цяг
нуў не бы ва ла рэз кую зме ну па лі тыч ных 
эліт. Мно гія еў ра пей скія кра і ны ўвесь час 
жы вуць з аб’ яў ле най вы со кай сту пен ню тэ
ра ры стыч най па гро зы. Псу юц ца ад но сі ны 
з ня даў ні мі са юз ні ка мі, та кі мі як Тур цыя. Не 
на ладж ва юц ца ад но сі ны з Ра сі яй...

Ну, хоць бы Бе ла русь бы ла зо най ад нос
най ста біль нас ці! Хоць бы на ват з гэ тым 
кі раў ні цтвам! Дру го га ўсё ад но не прад ба
чыц ца ў блі жэй шай бу ду чы ні! Вось та му, 
ду ма юць яны, вы ба ры трэ ба прыз наць...

Я зай ма ю ся на гэ тых вы ба рах на зі ран
нем. Да мя не па ды хо дзі ла за гэ ты час мно
га лю дзей, якія так са ма ха це лі б гэ тым зай
мац ца, але боль шасць з іх ба іц ца. Ка жуць, 
што да клад на на жы вуць са бе зза гэ та га 
праб лем і на пра цы, і па мес цы жы хар ства, 
і ўво гу ле паў сюд на. І ка лі ім ка жаш, што 
гэ та ўсё за кон на, афі цый на, згод на з Кан
сты ту цы яй і вы бар чым за ка на даў ствам, 
якое не толь кі пра дуг ледж вае пра ва быць 
на зі раль ні кам, але і ві тае гэ та, то лю дзі толь
кі ўсмі ха юц ца і ка жуць, што праб лем пас ля 
ўсё ад но не абя рэш ся, хоць усё ні бы та 
за кон на і згод на з вы бар чым за ка на даў
ствам...

Гэ та ўсё, што трэ ба ве даць пра бе ла ру
скія вы ба ры.

vВік тар СА ЗО НАЎ
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Пад час свят ка ван ня Ус пен ня 
Прас вя той Ба га ро дзі цы вер ні кі 
з цэ ла га пры хо да і пры ез джыя 
саб ра лі ся 28 жніў ня ў Вяр сто-
ку, дзе ад бы ло ся ас вя чэн не 
цар к вы пас ля грун тоў на га ра-
мон ту. Ад зна ча ла ся так са ма 
250-год дзе іс на ван ня цар к вы 
Уз дз ві жан ня Кры жа Гас под-
ня га, а пас ля абе ду чы ноў ні кі 
Гмін най уп ра вы ў Ду бі чах-Цар-
коў ных на ве да лі жы ха роў вё-
скі Круг лае, якая на ле жыць 
да Вяр стоц ка га пры хо да, і пра-
вя лі там кан суль та цыі на конт 
пра па но вы зме ны афі цый най 
наз вы іх ся ла з «Krąg łe», на 
«Krug łe». У Круг лым — ча ты ры 
да мы, пя ты бу ду ец ца, а на па-
ста ян нае жы хар ства пра пі са-
ны 5 асоб. Ха ця жы ха ры Круг-
ла га ра ней пад т ры ма лі ідэю 
зме ны наз вы іх вё скі з «Krąg łe», 
на «Krug łe» і да лі зго ду, каб 
гмін ны рад ны з іх ся ла Вік тар 
Кэн дысь за няў ся спра вай, то 
боль шасць жы ха роў Круг ла га 
пад час апы тан ня не пад т ры ма-
ла та кой ідэі і пра цэс пе рай ме-
на ван ня быў спы не ны.

Зран ку вер ні кі Вяр стоц ка га пры хо да і вы
хад цы з гэ тай пуш чан скай па ра фіі ста лі збі
рац ца на цвін та ры, за хап ля ю чы ся шы кар на 
ад ра ман та ва най цар к вой і ча ка ю чы пры ез
ду міт ра па лі та вар шаў ска га і ўсяе Поль ш чы 
Са вы, які паз ней у сас лу жэн ні шмат лі кіх 
свя та роў уз на ча ліў ма літ вы пад час ас вя чэн
ня пра сто ла, цэ лай цар к вы і ў час лі тур гіі, 
якая слу жы ла ся на ас вя чо ным пра сто ле. 
Звяр та ю чы ся да вер ні каў, міт ра па літ Са ва 
за клі каў ву чыць ма ла дое па ка лен не за хоў
ваць сваю ве ру, род ную мо ву і свае тра ды
цыі. Асаб лі ва пах ва ліў ён на ста я це ля пры
хо да ў Вяр сто ку ай ца Паў ла Ку чын ска га, 
яго сі лы, энер гію і ан га жа ва насць у ра монт 
цэр к ваў у Вяр сто ку і Апа цы. Па ра фі яль на га 
ста ра сту Вік та ра Па тэ ю ка і ма ста ка Іва на 
Па ра ба ка з Па ча е ва, які ад на віў іка на стас, 
міт ра па літ уз на га ро дзіў ор дэ на мі свя той 
роў на а по сталь най Ма рыі Маг да лі ны трэ
цяй сту пе ні, а пах валь ныя гра ма ты пе ра даў 
Ярас ла ву Са е ві чу і Ярас ла ву Кэн ды сю. Міт
ра па літ Са ва пах ва ліў так са ма пры сут на га 
на ўра чы стас цях пад ляш ска га ва я вод ска га 
кан сер ва та ра пом ні каў Ан джэя На ва коў
ска га і лес ні коў Гай наў ска га над ляс ні цтва, 
якія ўста на ві лі пры цар к ве крыж на па мят ку 
250га до вай даў нас ці мяс цо ва га хра ма. Да
па ма га лі так са ма ўла ды След ча га арыш ту 
ў Гай наў цы, вяз ні яко га пра ца ва лі пад час 
ра мон ту цар к вы. Хва ліў міт ра па літ так са ма 
ін шых ах вя ра валь ні каў вя до мых і тых, якія 
ха це лі за ха ваць ана нім насць. На ўра чы
стасць пры бы лі так са ма гмін ныя, па вя то
выя і ва я вод скія са маў ра даў цы. У кан цы 
свят ка ван ня ас вя ча лі ся збож жа, ага род ні
на, фрук ты і квет кі.

— Ра монт цар к вы рас па чаў ся ў 2013 
го дзе і доў жыў ся тры га ды. Пра во дзіў ся 
перш за ўсё на срод кі Мі ні стэр ства куль ту
ры і на цы я наль най спад чы ны, Мар шал коў
скай уп ра вы Пад ляш ска га ва я вод ства, Ду
біц кай гмі ны, пры хо да і мно гіх лю дзей доб
ра га сэр ца. Да на ша га пры хо да на ле жаць 
жы ха ры аж но 14 вё сак, рас па ло жа ных у 4 
гмі нах, але ўсіх на шых вер ні каў толь кі ка ля 
300 асоб і та му скла да на бы ло саб раць 
срод кі ў якас ці ўлас на га ўкла ду. Пат рэб на 
бы ла да вед ка з бан ка, што на пры хад скім 
ра хун ку ёсць 300 ты сяч зло тых улас на га 
ўкла ду, каб ат ры маць срод кі для рэ а лі за
цыі на пі са на га на мі пра ек та. Мы грун тоў на 
ад ра ман та ва лі цар к ву звон ку і ўся рэ дзі не. 
Пак ла лі но вую ша лёў ку і элек т рап ра вод ку, 
зра бі лі ацяп лен не, ад на ві лі іка на стас і 3 
кі во ты з іко на мі. Уста ві лі но выя вок ны, вы ка
на лі но вую лес ві цу і ад на ві лі дзве ры. Храм 
быў пе рак ры ты, а на ім бы лі вы ка на ны 
но выя ку па лы і кры жы на іх. Ага ро джу мы 
част ко ва ра ман та ва лі, част ко ва бу да ва лі 
но вую. На шу цар к ву ак ру жа юць ста рыя лі
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Прас вя той Ба га ро дзі цы ў Вяр сто ку і Круг лым 

пы, якім больш за дзвес це га доў, — ска заў 
яш чэ пе рад свят ка ван нем іе рэй Па вел Ку
чын скі, на ста я цель Вяр стоц ка га пры хо да, 
яко га міт ра па літ Са ва ўзна га ро дзіў уз вя
дзен нем у сан про та і е рэя ў знак прыз нан ня 
зас луг пры грун тоў ных ра мон тах цэр к ваў 
у Вяр сто ку і Апа цы. Іа ан на Са пя жын ская 
з Ві та ва, на стаў ні ца гі сто рыі ў Ком п лек се 
пра фе сій ных школ у Гай наў цы, дас ле да
ва ла гі сто рыю цар к вы ў Вяр сто ку і пад час 
свя точ на га абе ду для гас цей свят ка ван ня 
ме ла вы сту піць з дак ла дам.

— Фун да та рам цар к вы ў Вяр сто ку быў 
Юзаф Віль чэў скі з Віль чэ ва. Бу до ва па ча
ла ся ў 1766 го дзе. Цар к ва на ле жа ла да Ду
біц ка га пры хо да, а ў 1940 го дзе бы ла ўста
ноў ле на са ма стой ная па ра фія ў Вяр сто ку, 
якая дзей ні чае па сён няш ні час, — ска за
ла Іа ан на Са пе жын ская, якая мяр куе, што 
пе рад ця пе раш няй ра ней бы ла збу да ва на 
яш чэ ін шая цар к ва.

На тыд ні пе рад Ус пен нем Прас вя той 
Ба га ро дзі цы па бы ваў я ў гмін най уп ра ве 
ў Ду бі чахЦар коў ных, на ве даў ай ца Паў ла 
Ку чын ска га ў Вяр сто ку і за ехаў у Круг лае.

— Я ста ноў ча стаў лю ся да пра па но вы 
зме ны афі цый най наз вы ся ла з «Krąg łe», 
на «Krug łe», ха ця я га ва рыў, што ка лі ўжо 
мяс цо выя жы ха ры мя ня юць наз ву вё скі, то 
ня хай гу чыць яна так, як на зы ва юць яе мяс
цо выя жы ха ры — «Kruh łe». На се сіі Ра ды 
гмі ны бы ла пры ня та па ста но ва аб пра вя
дзен ні кан суль та цый на конт зме ны афі цый
най наз вы вё скі з «Krąg łe», на «Krug łe» 
і яны бы лі выз на ча ны на 28 жніў ня, ка лі 
ў Круг лым у свя точ ны дзень до ма бу дуць 
усе жы ха ры вё скі, — ска заў войт Ду біц кай 
гмі ны Ля вон Ма ла шэў скі.

— Мы зап ла на ва лі спат кац ца 28 жніў ня 

ў тры га дзі ны пас ля абе ду і та ды пад’ е хаць 
у Круг лае. Пра пі са ны там на па ста ян нае 
жы хар ства 5 ча ла век. Ду маю, што ка лі 
пра па но ва зме ны наз вы вё скі вый ш ла 
ад жы ха роў Круг ла га, то яны ў апы тан ні 
пад т ры ма юць та кую ідэю. Мы ўжо на ват 
пад рых та ва лі пра ект па ста но вы для Ра ды 
гмі ны, на ас но ве якой бу дзе мож на вы сту
піць у Мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў і ад мі
ніст ра цыі за зме ну афі цый най наз вы вё скі, 
— ска заў сак ра тар Ду біц кай гмі ны Мі ка лай 
Лаў ры но віч.

У вё ску Круг лае да бі раў ся я па ас фаль
та вай да ро зе, а ад Ві лю коў — па вуз кай 
гра вій цы. У гэ тай не вя лі кай вё сач цы 4 ха ты 
і за ад ной з іх вя лі кі но ва бу да ва ны дом. На 
ад ным па на двор ку ўба чыў я да рос лых і дзе
так, а на 3 ін шых па над вор ках бы ло пу ста.

— Пры са на цыі вё ска на зы ва ла ся 
«Kruh łe», а пас ля па мя ня лі на «Krug łe». 
Ка лі па мя ня лі на «Krąg łe», на ват нам аб 
гэ тым не па ве да мі лі, не га во ра чы ўжо, 
што не спы та лі ся ў нас пра пат рэ бу та кой 
зме ны. Мы вы пад ко ва да ве да лі ся, што жы
вем у ся ле «Krąg łe», ка лі на ша га жы ха ра 
за тры ма ла па лі цыя. Пас ля мы пат ра ба ва лі 
па ста віць ука заль нік ка ля на шай вё скі, 
па да ро зе з Ві лю коў, каб хут кая да па мо га 
ве да ла куды па вяр нуць, еду чы да хво ра га. 
Пры ма ца ва лі нам дош ку з наз вай «Krąg-
łe», што вык лі ка ла абу рэн не. На рэш це 
мы ня даў на спат ка лі ся і су поль на ра шы лі 
вяр нуц ца да па пя рэд ня га наз ван ня «Krug-
łe». Мож на бы ло б вяр нуц ца да наз вы 
«Kruh łe», як на зы ва юць на шу вё ску мяс
цо выя, але ма лод шыя ўжо звык лі ся з наз
вай «Krug łe» і на та кі на зоў мы ра шы лі ся, 
— ска заў Ры гор Са е віч, най ста рэй шы 
жы хар Круг ла га. — У ня дзе лю бу дзе пра

ве дзе на апы тан не ў спра ве зме ны наз вы 
ся ла і я бу ду га ла са ваць, каб вяр нуц ца да 
наз вы «Krug łe».

— Мы з му жам пра пі са ны ў Бе ла сто ку 
і не змо жам пры няць удзе лу ў апы тан ні на
конт зме ны наз вы на шай вё скі, але мы за 
зме най на «Krug łe». За раз муж па ста ян на 
тут жы ве, зай ма ец ца ўзвя дзен нем но ва га 
до ма і даг ля дае ста ро га баць ку. Ка лі я вый
ду на пен сію, збі ра ем ся з му жам пе ра е хаць 
сю ды на па ста ян нае жы хар ства, — ска за
ла Ірэ на Бобр, дач ка Ры го ра Са е ві ча.

Дзве ха ты ў Круг лым пу сту юць. Вы хо дзя
чы з па над вор ка Са е ві чаў, уба чыў я муж чы
ну, які вяр таў ся да моў на ве ла сі пе дзе.

— Я яш чэ не вы ра шыў, ці пад час кан
суль та цый бу ду за ця пе раш нім наз ван нем 
ся ла, ці за пра па но вай зме ны на «Krug łe», 
— ска заў Ярас лаў Кэн дысь, які паз ней ат
ры маў пах валь ны ліст ад міт ра па лі та Са вы 
за ра монт цар к вы ў Вяр сто ку.

— Аб апы тан ні ў спра ве зме ны наз вы 
на шай вё скі, якое бу дзе пра ве дзе на 28 
жніў ня, мы ве да ем здаў на. На ват на на
шым пло це ві сіць аб’ я ва, якая ўдак лад няе, 
якая пра па ну ец ца зме на наз вы на ша га 
ся ла. Ка лі я раз маў ля ла з Вік та рам Кэн ды
сем у спра ве зме ны на «Krug łe», то я бы ла 
за та кой зме най, але пас ля раз мо вы з дач
кой па мя ня ла по гляд на гэ тую спра ву. Дач
ка ска за ла мне, што да стат ко ва ёй ва зіць 
мя не па ле ка рах і не па вя зе мя не ў Гай наў
ку, каб мя няць усе да ку мен ты, — за я ві ла 
Ма рыя Кэн дысь, якая жы ве праз адзін 
дом ад Са е ві чаў. — У май го сы на ёсць ма
шы на і трэ ба бы ло б яму так са ма мя няць 
тэх паш па рат і ва дзі цель скія пра вы.

Тры сы ны Ма рыі Кэн дысь пра пі са ны 
на па ста ян нае жы хар ства ў Круг лым і яны 
ме лі вы ра шыць пад час апы тан ня, якой бу
дзе наз ва вё скі. Пад час свят ка ван ня ка ля 
цар к вы ў Вяр сто ку стар шы ня Ра ды Ду
біц кай гмі ны Юры Кар пюк і рад ны Вік тар 
Кэн дысь у раз мо ве са мной бы лі яш чэ пе
ра ка на ны, што наз ва вё скі «Krąg łe» бу дзе 
зме не нае на «Krug łe».

— Я сён ня раз маў ляў з Ярас ла вам Кэн
ды сем і сён ня ў Круг лае па е дзе яш чэ асо
ба, якая бу дзе пра сіць сям’ю Кэн ды сяў, 
каб пад час кан суль та цый га ла са ва ла за 
зме ну наз вы на «Krug łe». Я доб рай дум кі, 
што боль шасць жы ха роў вё скі пра га ла суе 
за наз ван нем «Krug łe», — ска заў рад ны 
Вік тар Кэн дысь.

Юры Кар пюк, Вік тар Кэн дысь і войт 
Ля вон Ма ла шэў скі пах ва лі лі ай ца Паў ла 
Ку чын ска га за пра вя дзен не грун тоў на га 
ра мон ту цар к вы ў Вяр сто ку, а сло вы за хап
лен ня цар к вой пас ля ра мон т ных прац мож
на бы ло па чуць так са ма ад саб ра ных у цар
к ве вер ні каў, якія пе рад ад’ ез дам да моў 
прык ла да лі ся да плаш ча ні цы Прас вя той Ба
га ро дзі цы і да іко ны свя то га Ге ор гія з Па ліч
най. Пе рад ве ча рам у Ду бі чахЦар коў ных 
Га лоў нае праў лен не БГКТ сар га ні за ва ла 
бе ла ру скі фэст. Пас ля ня дзе лі сак ра тар 
Ду біц кай гмі ны Мі ка лай Лаў ры но віч ска заў 
мне, што пад час кан суль та цый у Круг лым 
толь кі ад на асо ба га ла са ва ла за зме ну наз
вы з «Krąg łe» на «Krug łe», а 4 асо бы пра га
ла са ва лі, каб па кі нуць наз ву «Krąg łe».

— Наз ва на шай вё скі «Krąg łe», якая па я
ві ла ся не вя до ма ад куль, гэ та на ват не поль
ска моў ны ва ры янт наз вы Круг лэ, бо па
поль ску бы ло б «Оk rąg łe». Гэ та не вя до ма 
які ва ры янт, — за я ві ла ра ней Ірэ на Бобр, 
якая вы каз ва ла ся за зме ну наз вы вё скі.

За раз мож на пад’ е хаць у Гур ны Груд, 
дзе ад трыц ца ці га доў ста іць ука заль нік 
«2 Krug łe», па гля дзець на яго і ўспом ніць 
як ка лісь на зы ва ла ся вё ска. Іні цы я ты ва 
жы ха роў Круг ла га па ка за ла, што мож на 
вяр нуц ца са споль ш ча на га наз ван ня вё скі 
да гі ста рыч най наз вы і што гэ та неск ла да
ны пра цэс. Ад нак гэ тую іні цы я ты ву спы ніў 
страх пе рад фар маль нас ця мі, якія не аб
ход ныя пры зме не не ка то рых да ку мен таў 
і бо язь, што трэ ба бу дзе вы дат ка ваць на 
гэ та гро шы. У вы пад ку не каль кіх жы ха роў 
Круг ла га та кія срод кі мож на бы ло б па шу
каць у ней ка га спон са ра.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

n Ры гор Са е віч з Круг ла га ра шу ча ска заў, што пад час кан суль та цый пра га ла суе за зме ну наз вы вё скі 
з «Krąg łe» на «Krug łe»

n Пад час свят ка ван ня Ус пен ня Прас вя той Ба га ро дзі цы ў шы кар на ад ра ман та ванй цар к ве ў Вяр сто ку і ка ля яе ма лі ла ся 
мно га свя та роў і вер ні каў
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Гі сто рыя 
за пі са ная кар ці на мі

Гім на зіч ную мо ладзь з Ком п лек су 
школ у Ор лі трэ ба пах ва ліць за вя лі кую 
ан га жа ва насць у по шу кі і за ма ца ван не 
сва ёй мяс цо вай гі сто рыі. Пра рэ а лі за-
цыю пра ек та ра сказ вае на стаў нік Дар’-
юш ГА РА ДЭЦ КІ.

Пра ект „Гі сто рыя за пі са ная кар ці на-
мі” скі ра ва ны да ўсіх уз ро ста вых груп, 
якія пра жы ва юць на тэ ры то рыі Ар лян-
скай гмі ны, а асаб лі ва ў вё сках Ма лін ні-
кі, Шар ні, Гра да лі і Ры го раў цы. Тут ста-
вім за мэ ту ан га жа ван не мо ла дзі, якая 
ўжо ўдзель ні ча ла ў част цы ста цы я нар-
ных май стар-кла саў, а за раз, у эк с пе ды-
цый ных за нят ках, хо чам пры цяг нуць 
да ўдзе лу так са ма і ста рэй шае на сель ні-
цтва гэ тых мяс цо вас цей.

У чым сут насць на шай за да чы? Куль-
тур ны лан д шафт на ша га рэ гі ё на, гэ так 
жа як і куль ту ру ў цэ лас ці, мо жам раз г ля-
даць у двух пла стах: ма тэ ры яль ным і не-
ма тэ ры яль ным. Ма тэ ры яль ны ас пект 
ук лю чае ві доч ныя эле мен ты пра сто ры, 
сфар ма ва най дзей нас цю ча ла ве ка ў да-
дзе ным ася род дзі. Не ма тэ ры яль ны 
пласт ук лю чае тра ды цыі, звы чаі, ве ра-
ван ні, па мяць пра гі ста рыч ныя па дзеі і т.п. 
На абод ва ас пек ты звяр та ем у на шым 
пра ек це асаб лі вую ўва гу. Хо чам за ма цоў-
ваць і пра соў ваць куль тур ную то ес насць 
Ар лян скай гмі ны, між куль тур ны ды я лог, 
прад стаў ляць куль ту ру мяс цо ва му на-
сель ні цтву.

Пра ект прад бач вае апы тан не мяс цо-
ва га на сель ні цтва, саб ран не здым каў 
і да ку мен таў ды за пі сан не ра ска заў 
пра па дзеі ў вёс цы Ма лін ні кі. Выт рым кі 
з саб ра ных фон даў зап рэ зен ту ем у хо-
дзе пад су ма ван ня пра ек та ў лі ста па дзе 
ў Ма лін ні ках.

Ча му ма ла дыя лю дзі? Бо яны ча ста 
за губ ле ныя ў су час ным вір ту аль ным 
све це, у якім што раз больш пры сут-
ныя, у што раз боль шым ад чу жэн ні 
гра мад скай іза ля ва нас ці. Да та го ж у іх 
вя ліз ны па тэн цы ял ве даў і твор ча га за-
па лу, якія хо чам раз ві ваць і ад па вед на 
на кі роў ваць.

Ча му ста рэй шыя лю дзі? Бо ў мно гіх 
з іх та кія ве ды, якіх не зной дзем у ні я кіх 
кні гах ці га зе тах. І тут яны бу дуць мець 
на го ду пе ра даць тыя ве ды ма ла дым.

Ча му Ма лін ні кі? У 2001 го дзе бы ла там 
зак ры та шко ла, пас ля неп ра цяг ла га ча су 
спы ні ла пра цу ге э саў ская кра ма. Апош-
нім мес цам су стрэч бы ло па жар нае дэ-
по, але там пу ста ап ра ча па ха валь ных гас-
цін. Ма ла дых у вёс цы амаль ня ма — за ко-
ны дэ маг ра фіі няў моль ныя. Вё ска, так як 
і ўсе на ва коль ныя, ста рэе, ады хо дзяць 
свед кі гі сто рыі, аста юц ца пас ля іх ар хі ва-
ліі, да ку мен ты, фа та гра фіі — тво ры ча ла-
ве чай дзей нас ці, якія най час цей у вы ні ку 
нес вя до мас ці спад ка ем цаў вы кі да юц ца 
і зніш ча юц ца. Фа та гра фіі пе ра ста юць га-
ва рыць. Мо жа тыя да ку мен ты ма ла важ-
ныя з пун к ту гле джан ня гі сто рыі кра і ны, 
ад нак вель мі важ ныя ў ас пек це мяс цо-
вай гі сто рыі. Мы прый шлі да выс но вы, 
што на ста ла не ад к лад ная па трэ ба іх зда-
бы ван ня, ліч ба ві за цыі і ар хі ва ван ня.

Цэ лы пра ект рэ а лі зуе фонд EDM 
(Edu kac ja, Di gi ta li zac ja, Ma rze nia). Бе не-
фі цы ян та мі з’яў ля юц ца гім на зі сты. Гэ ты 
пра ект фонд ап ра ца ваў, прад ста віў да 
кон кур су, ла джа на га Мар шал коў скай 
уп ра вай, і ат ры маў да фі нан са ван не на 
рэ а лі за цыю. Пра ект бу дзе за вер ша ны 
ў лі ста па дзе.

Фонд дзей ні чае год, за сна ва лі яго на-
стаў ні ца Аль ж бе та Цюль ке віч, сол тыс 
Марк Хмя леў скі і на стаў нік Дар’ юш Га-
ра дэц кі; ужо саб ра на ка ля ча ты рох ты-
сяч здым каў.

За пі саў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Ча ста пад час вы ра бу алею, 
як у ко ліш няй ха це, па чу е це 
пес ні, спя ва ныя Ан най і Пят-
ром.

Усё па ча ло ся з по шу ку ля-
кар ства на цук ро вы ды я бет, 
якім па ку туе Ан на. Ака за ла ся, 
што та кім на род ным прэ па ра-
там з’яў ля ец ца алей з ры жы ку 
(іль нян кі), які мож на на быць 
у ма ну фак ту рах. Пят ро, чы та-
ю чы ў ін тэр нэ це ін фар ма цыю 
пра алей, да ве даў ся і пра спо-
саб яго вы твор час ці. Абое дай-
шлі да вы ва ду, што гэ та вы дат-
ная за ду ма для рэ гі я наль на га 
біз не су.

З рап су, ра ста роп шы (аст ра пэ сту), 
ры жы ку, іль ну — алеі з аля яр ні Ані Ка
рэт кі і Пят ра Скеп кі за хап ля юць во да рам 
і сма кам. Ад ці ска ныя ха лод ным ме та дам, 
да во лі моц на ад роз ні ва юц ца ад крам ных 
— ма юць ін тэн сіў ны во дар і ха рак тэр ны 
смак, якіх шу каць 
дар ма ў ін шых але ях. 
Гэ та вы раб ма ло га 
прад пры ем ства вя до
мых му зы каў, а да дат
ко вай іх пе ра ва гай 
з’яў ля ец ца тое, што 
яны вы раб ля юц ца 
з зер ня вы рош ч ва на
га ўла даль ні ка мі.

— Як па мя таю, 
мая ба бу ля заў сё ды 
ля чы ла нас тра ды
цый ным спо са бам, 
на ту раль на. Ад ной
чы, ка лі ў мя не бы лі 
праб ле мы са страў
ні кам, ба бу ля да ла 
мне іль ня ны алей 
і чор ныя яга ды, і гэ
та спра ца ва ла. Ся гон ня лю дзі так са ма 
шу ка юць на ту раль ныя ме та ды ля чэн ня, 
— ка жа Пят ро. — Я шмат чы таў пра вы
раб алею і па воль на, адоль ва ю чы па мыл
кі, мы ўлас на руч на дай шлі да та го, што 
ро бім смач ныя і ка рыс ныя алеі.

Спа чат ку трэ ба бы ло пад рых та ваць 
па мяш кан не, згод нае з нор ма мі. Гэ та за
ня ло ім кры ху ча су. Трэ ба бы ло па бу да
ваць печ, каб уся рэ дзі не не бы ло над та 
хо лад на. Ка лі печ, дык вя до ма — ту тэй
шая, з цём назя лё най каф лі. Вы твор
часць па ча ла ся ў са ка ві ку гэ та га го да. 
Ця пер на па лі цах ста яць мяш кі з зер нем, 
пад рых та ва ным для ціс нен ня.

— Не ціс нем алею на за пас, — тлу ма
чыць Ан на Ка рэт ка. — Ціс нем не вя лі кую 
коль касць, каб алей не са ста рэў ся, 
дзя ку ю чы гэ та му га ран ту ем, што клі ент 
ат рым лі вае та вар леп шай якас ці

На сен не, з яко га Ган на і Пят ро ціс
нуць свае алеі — з іх улас ных па се ваў, 
якія ра скі да ныя па роз ных част ках Гай
наў ска га па ве та — між ін шым ва кол 
Гай наў кі, у Па сеч ні ках. Як раст лу ма чыў 
Пят ро, лён не мо жа быць па се я ны год за 
го дам на тым жа по лі, та му шу ка юць но
вых мес цаў і аран ду юць па лет кі ды пуст
кі ад ся лян. Ці ску ча кае рапс з сё лет ня га 
ўра джаю, убор кі ча ка юць лён, ры жык, 
ра ста роп ша і чар нуш качор ны кмен.

На сен не, саб ра нае з по ля чыс ціц ца 
і ча кае яно ў мяш ках. Узо ры з кож на га 
збо ру пра вя ра юц ца на на яў насць так січ
ных злу чэн няў і цяж кіх ме та лаў, так што 
выт вор ца, як і ат ры маль нік мо гуць быць 
упэў не ны, што алей з’яў ля ец ца зда ро
вым і поў нас цю каш тоў ным.

— Не ціс нем у кан тэй не ры па ме рам 
больш за тры літ ры, — тлу ма чыць Пят ро. 
— За поў не ны да вер ху шкля ны сло ік зак
руч ва ем і ча ка ем, па куль не ася дзе на
ту раль ным чы нам аса дак. Толь кі чы сты 
алей, праз прыблізна два дні, раз лі ва ем 
у бу тэль кі.

З кі ла гра ма рап су вы ці ска ец ца пры
клад на 250 мл алею, з лё ну кры ху менш. 
Ця жэй з чар нуш кай, з якой з ча ты рох 
кі ла гра маў ат рым лі ва ец ца кры ху больш 
за паў літ ра, а астат няе гэ та аса дак. Але 
смак алею з чар нуш кі ўзна га родж вае 
ўсё — алей вы раз ны і пя ку чы. Як заў сё
ды ў па чат ку з’яў ля юц ца праб ле мы — то 
не ха пае цём ных шкля ных бу тэ лек, якіх 
не маг чы ма на быць у Поль ш чы і не аб ход
на пры вез ці з Іта ліі, то зноў ня доб рая 
па пе ра на эты кет кі. Але Ан на і Пят ро 
з ап ты міз мам гля дзяць у бу ду чы ню, не 
збі ва юць іх цяж кас ці.

— Усе ма лыя алей ні спа чат ку ма юць 
праб ле мы, — ка жа Пят ро. — Цяж ка ад ра
зу ж пе ра ка наць ча ла ве ка, які ўсё сваё 

Ля чэб ныя алеі Ані і Пят ра

жыц цё куп ляў звы чай ны рап са вы або 
сла неч ні ка вы алей у кра ме, што гэ тыя 
алеі доб рыя. Яны па па ху і сма ку вель мі 
ад роз ні ва юц ца ад крам ных, ма юць так са
ма па жыў ная і аз да раў ляль ныя эфек ты, 
якіх тыя не ма юць. Клі ент па ві нен па каш
та ваць раздру гі, і вы бя рэ сам.

Ан на і Пят ро пра цу юць пра фе сій на 
і не заў сё ды ў іх ёсць час для адэк ват
на га пра соў ван ня але яў ці для та го, каб 
па ста віць свой стэнд у се ра ду на гай наў
скім ры нач ку. Звы чай на бя руць сваю 
пра дук цыю на фэ сты і кір ма шы, на якіх 
вы сту пае іх на род ны ка лек тыў «На раў
чан кі». Му зы ка і на род ная пес ня — за
хап лен не Ан ны і Пят ра. Пят ро Скеп ка за
хоп ле ны рэ гі я наль ным фаль к ло рам. На 
пра ця гу мно гіх га доў пра буе вы ра та ваць 
ад за быц ця пес ні і ме ло дыі, якія збі рае 
ў выг ля дзе за пі саў. Пят ро быў кі раў ні ком 
ле ген дар най ка ман ды «Ду бі ны», дзе ся ці
год дзі вя дзе ін шыя ка лек ты вы, па дыг ры
вае ім на гар мо ні ку. Меў сот ні кан цэр таў, 
пад час якіх меў маг чы масць саб раць 
за бы тыя аб ра ды і ме ло дыі:

— Ез джу па вё сках і збі раю за пі сы. 
Раз маў ляю з людзь мі, якія ве да юць ста
рыя аб ра ды і пес ні. У мя не ёсць не каль кі 
та кіх за пі саў, дзе чу ваць го лас лю дзей 
ужо па мер лых. Вось іх ня ма, а за піс 
— уве ка ве ча ны. Ка лі ў мя не бу дзе кры ху 
больш ча су, ап ра цую гэ тыя за пі сы, і ха
цеў бы іх вы даць.

Ан на Ка рэт ка, ак ра мя спе ваў зай ма ец
ца вы шыў кай. Аса бі ста вы шы ла ка шу лі 
для ся бе і не каль кіх сяб ро вак з ка лек ты
ву. Усё гэ та па ча ло ся з аб ру са, які ля жаў 
з ня скон ча най вы шыў кай яе ма мы:

— Мая ма ма не па спе ла яго вы шыць, 
па ча ла толь кі квет ку і лі сток. Паз ней 
мая сяб роў ка, ма стач ка з Ук ра і ны, на
ры са ва ла мне па ся рэ дзі не аб ру са па
доб ныя ўзо ры, і пла на ва ла я іх вы шыць. 
Так па лат но ля жа ла не каль кі га доў, аж 
я заў ва жы ла, што ма люн кі ўжо ста лі выц
ві таць. Дык узя ла ся і кон чы ла гэ ты аб
рус! Ма быць, я не за над та пра фе сій на 
вы шы ваю, але гэ та дае мне вя лі кае за да
валь нен не. Узо ры, вя до ма, рэ гі я наль ныя, 
узя тыя са ста ра даў няй вы шыў кі на шых 
ба буль і ма туль.

У гай наў скай аля яр ні па ву лі цы Тар го
вай 47 вы раб ля юц ца алеі з лё ну, ры жы
ка, чар нуш кі, ра ста роп шы, а так са ма 
са сла неч ні ку і рап су, на якіх мож на 
так са ма сма жыць і пя чы. Смач на ес ці 
і ле ка вац ца!

v(лук)
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Дэ маг ра фія  
Суп рас ль скай гмі ны

За раз у Суп рас ль скай гмі не Бе ла стоц-
ко га па ве та пра жы ва юць 14 532 ча ла ве-
кі ў 29 мяс цо вас цях. Зай мае яна плош чу 
ў 189 квад рат ных кі ла мет раў. Шчыль-
насць на сель ні цтва 76 асоб на квад рат-
ны кі ла метр. На 100 муж чын пры па дае 
106 жан чын. Най боль шыя мяс цо вас ці: 
го рад Суп расль на ліч вае 4 559 асоб, Гра-
баў ка — 3 385, Зас цян кі — 2 460 і Са ба ле-
ва — 1 336.

Да вя лі кіх вё сак на ле жаць Ага род ніч кі 
— 774 ча ла ве кі, Ка ра ку лі — 551, Саў ля ны 
— 393, Цяс нэ — 335 і Ген ры ко ва — 330. 
Ся род ма лых вё са чак 72 жы ха ры на ліч-
вае Це лі чан ка і 40 Са кал да ды да 30 асоб 
на ліч ва юць сям нац цаць мяс цо вас цей, 
у тым лі ку Пад лаз ні — 23 асо бы, Коп ная 
Га ра і Каз лы-Ка лё нія — у кож най па 19 
асоб, Пал са кал да — 18, Крас ны Лес — 17, 
Су раж ко ва — 16, Ва ро ні чы — 15 ды За ці-
ша і Ма ёў ка — па 14.

Пе ра ста лі іс на ваць тры мяс цо вас ці: Пя-
чон ка-Ка лё нія, Зя лё на і Са до вы Сток-Ка лё-
нія. Уся го дзве асо бы пра жы ва юць у Здро-
ях-Ка лё ніі і ад на ў Пад’ я лоў цы.

Ад 2010 го да да кан ца жніў ня гэ та га 
го да ў Суп рас ль скай гмі не пры бы лі 1 224 
ча ла ве кі, а толь кі ў мі ну лым го дзе 274. 
У мі ну лым го дзе коль касць жы ха роў у Гра-
баў цы па вя лі чы ла ся аж но на 117 ча ла век, 
у Зас цян ках — на 60, у Са ба ле ве — на 37, 
у Ага род ніч ках — на 23 і ў Саў ля нах — на 
20.

У 2015 го дзе ў го ра дзе Суп расль і ў вя-
ско вых мяс цо вас цях Суп рас ль скай гмі ны 
на ра дзі ла ся 156 дзя цей ды па мер лі 117 
асоб. «За ла тое вя сел ле» згу ля ла трыц-
цаць па жы лых шлюб ных пар. Яны ў па ры 
пра жы лі з са бой 50 га доў.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Во сень
— па э тыч ная па ра

Так ужо ў пры ро дзе бы вае, што пас ля 
га ра ча га со неч на га ле та за віт вае да нас 
во сень. Са мая па э тыч ная па ра, ка лі з дрэў 
па дае роз на ка ля ро вае ліс це, быц цам сло-
вы вер шаў. У па вет ры кру жыць ба бі на ле-
та, ні бы та ме та фа ры па э зіі. Доў гія во сень-
скія ве ча ры ма юць свой спа кой і доб ры 
смак га ра чай гар ба ты, як доб рая кні га, 
якую ме на ві та во сен ню най лепш чы та ец-
ца. Во сен ню лю дзі не як не спя ша юц ца, 
зат рым лі ва юц ца хоць на хві лі ну дых нуць 
ха лад на ва тым па вет рам. Во сен ню ча ста 
бы ва юць і со неч ныя дні, быц цам апош ні 
бляск ве рас нё ва га ле та. Пра во сень пры-
го жа пі саў Кузь ма Чор ны ў апа вя дан ні 
«Ве рас нё выя но чы». Да апош ня га бля ску 
ле та па раў наў ён га лоў ную ге ра і ню апа-
вя дан ня — пан ну Ага ту. Во сен ню вель мі 
доб ра слу ха юц ца кам пакт-ды скі Дзі мы Ча-
ба ка, Ге ор ге Зам фі ра, Ры чар да Клай дер ма-
нa, гру пы «Mys ti ri ca» ці бе ла ру скіх бар даў 
— Ан д рэя Мель ні ка ва, Але ся Ка моц ка га 
ці Эду ар да Аку лі на, аль бо мы «Sta re Dob re 
Mał żeń stwo» ці аль бо мы бар да-ак цё ра Ле-
ха Дыб лі ка, ін ст ру мен таль ныя аль бо мы 
Дзі мы Ма лі ко ва, аль бом Се вя ры на Кра-
еў ска га «Lu bię ten smu tek» або ал ьбо мы 
гру пы «WZ Ар кестр» — «Па ра ві ны го ду», 
«Па ра воз ка хан ня» ці «Сон ца і ме сяц».

Му зы ка во сен ню ў хат нiм за ціш шы су ці-
шае на шу ду шу. Во сен ню доб ра чы та ец ца 
па э зія Ежы Га ра сы мо ві ча, На дзеi Ар ты мо-
віч ці Ра фа ла Ва яч ка. Асаб лі ва верш На-
дзеі Ар ты мо віч «Па э ты па мі ра юць та ды...» 
ў вы ка нан ні Але га Каб за ра мне роў на бліз-
кі, як і яго кар ці ны, што ад люст роў ва юць 
Бельск, Мі хай лаў скую цар к ву, свят ло ку-
па лаў цар к вы на фо не сі ня га ве ча ра. Так 
як кар ці ны Мар ка Ша га ла або Мар га ры ты 
Дміт рук. І гэ та мая во сень. Аса бі стыя аса-
цы я цыі сло ва, му зы кі і воб ра зу, спа лу чэн-
не па чуц цяў зро ку і слы ху. Во сень так са-
ма пах не ле сам, пар кам, спе лы мі пла да мі 
на шай пад ляш скай вё скі.

Юр ка БУЙ НЮК

— Уда ло ся. Пас ля трыц ца ці га доў ад 
пе ра кла ду «Ляль ка» Ба ляс ла ва Пру са 
ў кан цы вый ш ла з дру ку. 

— Усё дзя ку ю чы вы пад ко вас ці, не ча ка на 
знай ш лі ся гро шы. Але не гро шы бы лі 
най важ ней шыя. Най боль шай скла да нас
цю ў пе ра кла дах на мо ву эс пе ран та з’яў
ля ец ца «пер шае чы тан не». Ка лі я пе ра
кла даў Шым бор скую, пер шым чы та чом 
быў пе рак лад чык Еў ра пей ска га пар ла
мен та — венгр. Ён прыс вя ціў на чы тан не 
амаль паў та ра го да. Ад к ры ваў у тым 
ча се фан та стыч ныя рэ чы. Мы ўжо па ча лі 
смя яц ца, што ха ця ён венгр, а поль скую 
мо ву ве дае лепш чым мы. Про ста ён 
ка ры стаў ся пе рак ла да мі Шым бор скай 
на іс пан скую, вен гер скую, іта льян скую, 
фран цуз скую мо вы, бо гэ тыя мо вы ён 
ве дае. На та кіх асо бах спа чы вае вя лі кая 
ад каз насць і цяж ка та кую асо бу знай с ці. 
Та му паў та ру: гро шы ра ней ці паз ней 
зной дуц ца, але та кі па ліг лот не заў сё ды.

— Ваш пе ра клад «Ляль кі» ча каў 30 
га доў і мож на ска заць, што па ба чыў 
свет дзя ку ю чы са мо му Люд ві ку За мен-
го фу. Гэ тая пуб лі ка цыя фі нан су ец ца 
го ра дам Бе ла сток і па чы нае пад рых-
тоў ку да свят ка ван ня ста год дзя з дня 
смер ці ства раль ні ка эс пе ран та, які 
бу дзем ад зна чаць у на ступ ным го дзе. 
Гэ та бы ла для Вас не ча ка насць?

— Так, гэ та быў сюр прыз. Це шу ся, што 
знай ш лі ся лю дзі, якія ха це лі вы даць 
пе ра клад «Ляль кі». Я сам ні ко лі гэ та га 
не зра біў бы. Маё су пра цоў ні цтва з Бе
ла сто кам па ча ло ся дзя ку ю чы бы ло му 
ды рэк та ру «Пад ляш скай ксён ж ні цы» 
Яну Ле ан чу ку. Ён меў ці ка выя дум кі і нас, 
эс пе ран ты стаў, узяў пад свае кры лы. Но
вая ды рэк тар хо ча да лей суп ра цоў ні чаць 
з эс пе ран ты ста мі і гэ та доб ра, што ёсць 
плаў нае раз віц цё. Эс пе ран та ў Бе ла сто ку 
ма ец ца доб ра.

— А што ў пе ра кла дзе «Ляль кі» Ба ляс-
ла ва Пру са ства ра ла най больш праб-
лем?

— Мо ва. Аў тар прад стаў ляе ўсе са цы яль
ныя прас лой кі і кож ная з іх га во рыць на 
сва ёй мо ве. І цяж ка гэ та пе ра даць у та кі 
спо саб, каб чы тач ве даў, што ў іх ёсць моў
ныя ад роз нен ні. Інакш у Пру са га во рыць 
ары стак рат, інакш яў рэй, яш чэ інакш пра
да вец у кра ме...

— Мож на ска заць, што Вы да лі «Ляль-
цы» Ба ляс ла ва Пру са но вае жыц цё.

— Я лі чу, што «Ляль ка» і Прус да лі мне 
но вае жыц цё. Ця пер я се леб ры ці (смех). 
Але пры ем на, што хтось ці доб ра ўспры мае 
маю пра цу. Це шу ся, што кніж ка пой дзе да 
лю дзей, бу дзе чы та ная. Шым бор ская бы ла 
та кім до ка зам, што кні гі на мо ве эс пе ран та 
ідуць на ўвесь свет. Лю дзі пі шуць да мя не 
з роз ных кут коў: Ма да га скар, Пе ру, Япо
нія...

— У 2014 го дзе ў час Фе сты ва лю сла-
вян скай па э зіі ў Вар ша ве ад бы ла ся прэ-
зен та цыя кні гі «Re ve noj al Kryn ki». Вы 
пе рак ла лі на мо ву эс пе ран та выб ра ныя 
тво ры на ша га пад ляш ска га пісь мен ні ка 
Сак ра та Яно ві ча.

— Я кры ху пак рыў дзіў ся на Сак ра та. Па мя
таю, ка лі зва ніў яму і ска заў: «Сак рат, ха чу 
та бе гэ тую кніж ку зра біць». Ён ад ка заў: 
«А я та бе абя цаю, што да жы ву!». На жаль 
не да жыў. Zro bił mnie w ko nia. Але я яму вы
ба чаю (смех). Гэ та бы ло цу доў нае су пра
цоў ні цтва. Ін тэ лек ту аль нае. Сам кан такт 
з Сак ра там, раз мо вы...

— А як Вам пе рак ла да ла ся твор часць 
Яно ві ча? Для пе ра кла ду яна скла да-
ная? 

— Бе ла ру ская мо ва бы ла для мя не сво е
а саб лі вым ад к рыц цём. Я ра ней зай маў ся 
пе рак ла да мі з ру скай мо вы. Гры го рый Ка но
віч, яко му на мо ву эс пе ран та я пе ра клаў усе 
кніж кі, вы ка заў ка лісь вель мі муд рую дум ку. 
Ён па раў наў пе рак ла ды да дрэў. Кож нае 
асаб лі вае: ад но тон кае, дру гое тоў стае. З вя
лі кі мі лі ста мі, з ма лень кі мі... але ўсе яны спя
ва юць ад ну пес ню — пес ню вет ру. І ка лі мне 
ўда ец ца на мо ве эс пе ран та пе ра даць тую 
пес ню, гэ та свед чыць аб тым, што я зра біў 
доб рую ра бо ту. І ў мя не не бы ло праб лем 
са зра зу мен нем бе ла ру скай мо вы. На маю 
дум ку, бе ла ру ская мо ва — гэ та свай го ро ду 
сла вян скае эс пе ран та. Я ўлю біў ся ў бе ла ру
скую лі та ра ту ру. Маю на мер пе рак ла даць 
Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча. А з пад ляш скіх 
бе ла ру скіх аў та раў ха чу на мо ве эс пе ран та 
вы даць кні гу Мі ры Лук шы.

— А ці дзей ні чае та ва ры ства эс пе ран-
ты стаў на Бе ла ру сі? Іс нуе ней кая ар га-
ні за цыя па доб ная на тую бе ла стоц кую?

— Там ёсць праб ле ма. Там дзей ні ча юць 
па а соб ныя эс пе ран ты сты і мне ўда ло ся 

з не ка то ры мі па зна ёміц ца. Ад нак ня ма 
та ко га аб’ яд нан ня. Я пра бую тры маць кан
такт з ты мі неш мат лі кі мі бе ла ру скі мі эс пе
ран ты ста мі. Адзін на ват абя цаў пе ра даць 
мне ней кія кан так ты да су час ных бе ла ру
скіх пісь мен ні каў. Най больш мя не ці ка вяць 
ма ла дыя твор цы. Лі чу, што пе рак ла ды на 
эс пе ран та гэ та доб рая пра мо цыя бе ла ру
скай твор час ці.

— Коль кі бе ла ру скіх кні жак Вы ўжо пе-
рак ла лі на мо ву эс пе ран та?

— «Вяр тан не ў Крын кі» гэ та мая пер шая 
кні га, якую пе ра клаў я з бе ла ру скай мо вы.

— А што для са мо га аў та ра аба зна чае 
вось та кі пе ра клад на мо ву эс пе ран та? 
Вы зга да лі, што гэ та так са ма спо саб 
пра мо цыі. Як вы гля дае сі ту а цыя з па-
тэн цый ным чы та чом, па коль кі эс пе ран-
та гэ та так са ма ні ша вая мо ва.

— Пас ля пе ра кла ду кож ная кні га ідзе сва
ім шля хам. Адзін з фан та стыч ных ал бан
скіх пісь мен ні каў, яко га я так са ма пе рак
ла даю, ска заў, што гэ та маг чы масць, каб 
кні га, на пі са ная на «ма лой» ал бан скай 
мо ве, маг ла быць чы та ная ва ўсім све це. І, 
на са мой спра ве, так са праў ды ёсць.

— Чым Вас спа ку сі ла мо ва эс пе ран та?

— Ідэ яй бра тэр ства, уза е ма ра зу мен ня па
між рэ лі гій ны мі роз на га лос ся мі, ра са вы мі 
ці куль тур ны мі ад роз нен ня мі. Дзе ля гэ та га 
За мен гоф ства рыў мо ву эс пе ран та, каб 
аб’ яд наць лю дзей у сло вах, якія па він ны 
бы лі быць уні вер саль ны мі і па за ча са вы мі. 
Але аказ ва ец ца, што са праў ды трэ ба лю
біць эс пе ран та, каб ім ка ры стац ца.

*   *   *

У Бе ла ру сі най боль шы ўздым ру ху эс пе
ран ты стаў пры паў на 1920я га ды. Паз ней 
шмат эс пе ран ты стаў за гі ну ла ад ста лін
скіх рэ прэ сій. Ад ра дзіў ся рух эс пе ран та 
на Бе ла ру сі, як і ва ўсім CCCР, нап ры кан
цы 1950х га доў. Ся род вя до мых бе ла ру
скіх эс пе ран ты стаў — пісь мен ні кі Ян ка 
Маўр і Сяр гей Но вікПя юн. Так са ма ся род 
ніў скіх ка рэс пан дэн таў бы лі эс пе ран ты
сты. Ба ляс лаў Ман ке віч, які ў 1958 го дзе 
быў аб ра ны ге не раль ным сак ра та ром 
Поль ска га са ю за эс пе ран ты стаў і рэ дак
та рам што ме сяч ні ка «Po la Es pe ran tis to» ці 
Ры шард Бу тай ла — су пра цоў нік эс пе ран ц
кай рэ дак цыі Поль ска га ра дыё Гданьск.

vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

Бе ла ру ская             мо ва 

Та маш Хме лік на ра дзіў ся ў 1957 го дзе ў Свід ні ку дзе і пражывае. Пе рак лад-
чык і на стаў нік, на мо ву эс пе ран та пе ра клаў амаль 200 кніг. Па ло ва з іх вый ш ла 
з дру ку. Тлу ма чыць з ня мец кай, ру скай, ан г лій скай, ідыш, іс пан скай і, вя до ма ж, 
з поль скай моў. Вы бі рае тых аў та раў і тыя кні гі, якія не чым яго за ха пі лі. Ся род іх 
Бру на Шульц, Іса ак Лейб Пэ рэц, Гюн тэр Грас, увесь Ры шард Ка пус цін скі, Ба ляс-
лаў Прус, Віс ла ва Шым бор ская і наш пад ляш скі пісь мен нік Сак рат Яно віч. Та маш 
Хме лік з’яў ля ец ца ві цэ-стар шы нёю Су свет най ака дэ міі лі та ра ту ры эс пе ран та.

— сла вян скае                    эс пе ран та 
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УВАГА
КОНКУРС!

№ 37-16

Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” 
да 18 верасня 2016 г., 
най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зыг ра ем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Вершы Віктара 

Шведа

Вет ру, сцю жы не ба іц ца,
Мае цёп лыя спад ні цы,
Го жая, зда ро вая,
Уся бе ла га ло вая, 
На га ро дзе ста ла пу ста,
Ды рас це ад на
К...... 
          (па вод ле Ла ры сы Ге ні юш)

Ад каз на за гад ку № 34: апень кі.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, 

вый г ра лі Вік то рыя Гаць 
з Бель ска-Пад ляш ска га 

і Са ра Скаў рон ская з Бе ла сто ка.
Він шу ем!

Шчас лі вая 
ся мей ка
— Це шы ла ся баб ка гэ так,
Як пры е хаў я на ле та.
Це шы ла ся больш, вя до ма,
Ка лі ад’ яз джаў да до му.

Су стрэў я баць коў вя сё лых,
Ады хо дзя чы да шко лы.
Це шац ца яны, што быц цам,
Бу дзе доб ра сын ву чыц ца.

Пры дзір лі вы 
муж
Баць ка да ве дац ца хо ча
— Ма ем бла кіт ныя во чы,
А наш сы нок 

— спра ва дзіў ная,
Мае во чы піў ныя.

— Якое ж, ска жы, тут дзі ва,
Хляб та еш заў сё ды пі ва
І бес пад стаў на хо чаш
Каб не бы ло піў ных во чаў.

Дзень 1 ве рас ня Ком п лекс школ 
у Чы жах ад зна чыў ра дас на, та му што 
ўсе ма ла дыя чы жа вя не хо чуць ву-
чыц ца бе ла ру скай мо ве.

На ад мыс ло вым ме ра пры ем стве 
пе рад бу дын кам шко лы бы лі пры сут-
ны баць кі, на стаў ні кі і гос ці. Па ва гі 
на да ва лі свя точ ныя кас цю мы хлоп-
цаў і эле ган т ныя су кен кі дзяў чат. 
Усіх вет лі ва пры ві таў ды рэк тар 
шко лы. У час раз моў ма лыя чы жа-
вя не прыз на ва лі ся, што ўсё-та кі су-
ма ва лі ўжо кры ху па сва іх сяб рах па 
школь най пар це. Ра сказ ва лі так са ма 
аб пад руч ні ках, зап леч ні ках і ўсіх 
но вень кіх пры ла дах, якія на пэў на за-
ах воч ва юць да яш чэ больш руп лі вай 
ву чо бы.

Важ най за да чай, якую ат ры ма лі 
дзет кі, бы ло за ду мац ца над тым, 
ча го хо чуць на ву чыц ца ў но вым 
школь ным го дзе. Ка лі га вор ка пра за-
нят кі бе ла ру скай мо вы, ад ка зы бы лі 
па доб ныя. Кож ны хо ча лепш пі саць, 
чы таць і раз маў ляць па-бе ла ру ску. 

Так са ма дзет кі лі чаць на тое, што 
на ву чац ца но вых вер шаў і пе сень, 
з які мі ах вот на бу дуць вы сту паць на 
шмат лі кіх кон кур сах.

Ха ця мо ладзь два ме ся цы пра бы ва-
ла на зас лу жа ным ад па чын ку, на ста-
рон ках «Зор кі» ўвесь час з’яў ля лі ся 

ар ты ку лы вучняў з роз ных пад ляш-
скіх школ. Спа дзя ем ся, што і вы схо-
ча це па дзя ліц ца сва і мі ўра жан ня мі 
з лет ніх ка ні кул з чы та ча мі «Зор кі»!

Вуч ням жа да ем пос пе хаў і плён-
най пра цы ў но вым на ву чаль ным 
го дзе, а на стаў ні кам і баць кам — цяр-
п лі вас ці і па мяр коў нас ці.

Ур шу ля ШУБ З ДА

1 ве рас ня мы суст рэ лі ў ста ра жыт-
най мяс ці не Но бель ва Ук ра і не. Мяс-
цо васць рас па ло жа на на па меж жы 
Ук ра і ны і Бе ла ру сі. На во кал мес ца ча-
роў нае во зе ра Но бель, праз якое плы-
ве ра ка Пры пяць. Да лей зна хо дзяц ца 
неп ра ход ныя ба ло ты, у якіх во дзяц ца 
сот ні ві даў дзі ка га пта ства. Ле бе дзі, 
бе лыя і шэ рыя чап лі, жу раў лі, бус лы, 
дзі кія гу сі, це це ру кі, роз ныя ві ды ка-
чак — тут лё та юць хма ра мі.

Ужо з са мо га ран ку 
ву лі ца Цэн т раль ная на па-
мі на ла ага род з кра ска мі. 
Усе іш лі ў шко лу — дзе-
ці, баць кі, на стаў ні кі, 
гос ці. Но бель ская шко ла 
не вя лі кая — тут 70 вуч-
няў і 19 на стаў ні каў, усе 
ве да юць усіх па іме ні, 
проз віш чах і мя нуш ках. 
У па чат ку школь на га го-
да дзет кі до раць бу ке ты 
на стаў ні кам. Ды і яны 
са мі ап ра ну лі ся ў ка ля ро-
выя вы шы ван кі ды на па-
мі на лі жы выя квет кі...

Па ча ло ся з гім на Ук-
ра і ны, які суст рэ лі на 
зва жай і з пра вай ру кой 
на сэр цы. Пас ля пай ш-
ла ма стац кая пра гра ма. Амаль уся 
ўва га бы ла на кі ра ва на ў бок ся мі пер-
шак лас ні каў. Яны да лі пры ся гу быць 
сум лен ны мі і дбай ны мі вуч ня мі. Да лей 
ста лі «за клі каць у шко лу». Гэ ты аб рад 
здзей с ні лі двое вуч няў, строй ны дзе вя-
цік лас нік і за са ром ле ная пер шак лас-
ні ца. Яны ўзя лі ся за руч кі ды абыш лі 
са зван ком два ра зы школь ны пляц, 
ды паз ва ні лі «на ўрок». Та кі ду эт меў 
па спры яць сяб роў ству і пе ра ем нас ці 
па між па ка лен ня мі. А каб тая пе ра ем-

насць яш чэ больш спра ца ва ла, пер-
шак лас ні кі і вуч ні дзя вя тых кла саў 
аб мя ня лі ся ад мыс ло вы мі па да рун ка-
мі. Ма ле чы ат ры ма лі ад ста рэй шых 
сяб роў цац кі, ша ры кі і школь ныя пры-
ла ды. Ста рэй шыя, у сваю чар гу, ат ры-
ма лі ў па да рун ку сум кі, кас ме ты ку, 
вы шы ва ныя па я скі.

Пе рад гэ тым, як вуч ні і на стаў ні кі ра-
зыш лі ся па кла сах, ды рэк тар На дзея 
Пра не віч па ве да мі ла пра зме ны, якія 

ча ка юць у но вым на ву чаль ным го дзе. 
Для вуч няў ма лод шых кла саў не бу-
дуць ста віць ацэ нак, то-бок, іх ацэн кі 
і пос пе хі ат ры ма юць апі саль ную фор-
му.

У гэ тым го дзе сшыт кі бу дуць пра-
вя рац ца не чыр во най, а зя лё най аў та-
руч кай.

Больш ува гі бу дзе ад ве дзе на на ву-
чан ню ан г лій скай і ня мец кай мо вам.

Важ нае мес ца ў шко ле зай мае му-
зей, якім апя ку ец ца на стаў ні ца Га лі на 

Баг да но віч. Жы ха ры Но бе ля га на-
рац ца сла ву тым ура джэн цам. Мо ва 
пра бе ла ру ска га па э та Сяр гея Гра-
хоў ска га. Сам па эт на ве даў шко лу 
ў 1980-я га ды. Яго ві зіт ус п ры ма юць 
як жы вую ле ген ду. У му зеі за хоў ва-
юць здым кі і лі сты на бе ла ру скай 
мо ве. У го нар Сяр гея Гра хоў ска га 
наз ва ная ад на ву лі ца, а на бу дын ку 
клу ба від нее яго ме ма ры яль ная таб-
лі ца.

Су вя зі з Бе ла рус сю 
тут не вы пад ко выя. Ста-
ра жы лы па сён няш ні 
дзень раз маў ля юць на 
мо ве, якая ў па ло ве бе-
ла ру ская і ўкра ін ская. 
Амаль кож ная сям’я 
мае тут сва я коў у бе-
ла ру скім Пін ску або 
Брэс це.

У час ура чы стай лі-
ней кі мя не пап ра сі лі 
ўзяць сло ва. Дык я ра-
ска за ла пра наш пад-
ляш скі ку то чак, на шу 
мо ву і сяб роў «Зор кі», 
за што ат ры ма ла два 
пры го жыя бу ке ты, ап-
ла дыс мен ты і сар дэч-
ныя ўсмеш кі сяб роў.

Для мя не са мой фай най спра вай 
бы ло тое, што ў Но бе лі, як па ўсім 
Па лес сі, лю дзі ра зу ме лі на шу мо ву. 
Апош ні пры клад хай пра мо віць у ва-
шу ка рысць — ка ры стай це ся кож-
най на го дай, каб пад ву чыц ца род-
най мо ве, не даз воль це ёй згі нуць. 
Яна за вя дзе вас у пры го жыя мес цы, 
ад к рые дзве ры на нез вы чай ныя зна-
ём ствы і но вых сяб роў. Так, ме на ві-
та, здарылася са мной у Нобелі.

ЗОР КА

Як па чы на юць школь ны год за мя жой?

1 ве рас ня ў Чыжах
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4. Ці бе ла ру ская мо ва для ця бе род ная?

5. Ці пі шаш у «Зор ку»?

6. Ці ў на ступ ным го дзе хо чаш зноў пры-
ехаць на Су стрэ чы «Зор кі»?

№ 37-16
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад-
ка зы, з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, 
на пра ця гу трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 33:
Са га, хма ра, зай чык, войт, шоў, мат, на, 

ба ле ры на, ха. На зоў, рай, сайт, ар, гры ва, 
кот ка.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі 
Са ра Скаў рон ская з Бе ла сто ка і Вік то рыя 
Гаць з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

На дзея
На дзея па мі рае апош няй

Але ў мя не ня ма на дзеі
На дзеі на леп шае жыц цё
На дзеі на ка хан не
На дзеі на Ця бе...

А яна ў Ця бе ёсць
Ці пат ра піш яш чэ ма рыць
Ці ўме еш вый с ці з ха ты
З пад ня тай га ла вой

На дзея па мі рае апош няй

Юля Бя ган ская, 
„Зор ны шлях”, 
І клас бе ллі цэя ў Гай наў цы

Даў ным-даў но за га ра мі, за ля са-
мі жы ла пры га жу ня Іза. Яна жы ла 
ў ма лой хат цы з ма ці і сяст ры цай 
Аняй. Аня, не менш пры го жая за 
сяст ру, вель мі лю бі ла сям’ю. Да той 
па ры, па куль абедз ве дзяў ча ты за-
ка ха лі ся ў ад на го хлоп ца. Яго зва лі 
Мі хась. Ён быў ад важ ны і строй ны як 
ры цар. Аня ад чу ва ла, што Мі хась заг-
ле джа ны ў яе сяст ры цу. Яе му чы ла 
зай з д расць. Ад ной чы пай ш ла яна да 
ста рой ведзь мы і пап ра сі ла, каб тая 
штось дрэн на га зра бі ла яе ся стры. Ча-
раў ні ца па ду ма ла і па а бя ца ла, што 
Іза ўжо не бу дзе мя шаць ёй у ка хан-
ні.

Ка лі Аня вяр ну ла ся да моў, яна 
ўба чы ла над та сум ную сяст ру. Дзяў-
чы на сох ла ў ва чах, а праз не каль кі 
тыд няў ста ла па ля вой ва лош кай.

Усе шу ка лі яе, не ве да лі, што зда-
ры ла ся.

На ста ла Ку пал ле. Ка лі мо ладзь гу-
ля ла ля вог ніш ча, рап там узар ваў ся 
ве цер. У ад ным вян ку кра са ва ла ся 
за ча ра ва ная квет ка-ва лош ка. Вя-
нок нех та кі нуў на ва ду і пап лыў ён 
з ця чэн нем. Тым ча сам прыг не ча ны 
Мі хась не мог знай с ці са бе мес ца. Ён 
ады шоў ад кам па ніі і сум на гля дзеў 
на вян кі. Ус па мі наў Ізу. Пас ля ўба-
чыў вя нок з ва лош кай, які за ча піў ся 
за вер ба лоз. Мі хась узяў яго ў ру кі 
і пры ліп гу ба мі да квет кі. Яму ча мусь-
ці вель мі ха це ла ся па ца ла ваць ва лош-
ку. А та ды квет ка змя ні ла ся ў дзяў-
чы ну-пры га жу ню!

Мі хась ад ра зу паз наў сваю Ізу. 
Аня зра зу ме ла сваю па ра зу. Яна ве-
да ла, што Мі хась ка хае яе сяст ру 
і на ват ча ры не ў змо зе іх раз дзя ліць. 
Яна доў га цяр пе ла, а пас ля змі ры ла-
ся з лё сам.

Зу зя КАР ДЗЮ КЕ ВІЧ, 
«Пар на сік».

Каз ка 
пра 
ка хан не 
і дзяў чын ку Ва лош ку

Апы тан не ся род удзель ні каў Су стрэч «Зор кі»

2. Ці ты быў у Бе ла ру сі?

3. Ці пад піс ва еш ся на «Ні ву»?

1. Ці до ма раз маў ля е це на бе ла ру скай мо ве?

Апы таль нік пад рых та ва лі і ўдзель ні каў апы та лі Аг не ш ка Зда ноў ская, Эва Іва нюк, Кры сты ян 
Паск роб ка з рэ дак цыі «Зор ным ва чы ма».

Зузя Кардзюкевіч і Оля Салавянюк

Gama

Pantomima

Grzęda
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Жы ве прош лым. Дзе ся ці-
год дзя мі пля це па ву ці ну 
сва ёй ра дас лоў най — са 
сця жын, які мі ван д ру юць 
ту ды і на зад не за вер ша-
ныя спра вы з да лё ка га 
мі ну ла га. Вы ба ча ец ца ка-
лісь не вы ба ча нае, вяр та-
ец ца ка лісь скра дзе нае.

Ге не а ла гіч нае дрэ ва Ка ры ны Ба ры сен
ка па ма мі най лі ніі бя рэ свой па ча так у Не
ту пе і Юза фо ве — ма лень кіх, бед на ва тых 
вё сач ках Крын скай гмі ны Са коль ска га 
па ве та і Га ра доц кай гмі ны Бе ла стоц ка га 
па ве та Бе ла стоц ка га ва я вод ства да лё кай, 
чу жой Поль ш чы. Ка лі вы яз джа лі з Не ту пы 
ў Са вец кі Са юз, Яў ге ніі — ма ці Ка ры ны — 
бы ло ўся го толь кі два го дзі кі. Пра жыц цё 
сям’і да пе ра ез ду ве да лі толь кі ба бу ля і Зі
на — на дзе сяць га доў ста рэй шая ма мі на 
ся стра з Мін ска. Ба бу лі ўжо ня ма, па мер
ла ў Сло ні ме ў 1982 го дзе. Ні ко лі не шка
да ва ла, што па кі ну ла Поль ш чу. Сло вам не 
ўзгад ва ла. А Зі на, ка лі яе за пы таць, пла ча, 
ні чо га не га во рыць, не хо ча ўспа мі наць.

Двац ца ці га до вая Яў ге нія ад ва жы ла ся 
па пра сіць ма му з’ез дзіць у Поль ш чу, на 
мес ца свай го на ра джэн ня. Са Сло ні ма 
ў Не ту пу ўся го, ма быць, не больш чым сем
дзе сят кі ла мет раў.

— Ні ко лі, на ват не пра сі, — па чу ла ў ад
каз.

Уга вар ва ла і сваю ста рэй шую сяст ру 
Зі ну. Тая па га дзі ла ся па гля дзець Не ту пу, 
але толь кі з ак на са ма лё та і каб не пры зям
ляц ца. Ча му? За ста ло ся гэ та вя лі кай та ям
ні цай, якую раск ры ла толь кі дач ка Яў ге ніі 
— Ка ры на.

Вась мі га до вая Ка ры на жы ла та ды 
ў Хар ка ве. З да лё ка га Сло ні ма пры е ха ла 
ў гос ці ба бу ля Ан на Да раш ке віч з до му 
Са мой лік, на ро джа ная ў Юза фо ве. Па 
тэ ле ба чан ні па каз ва лі як раз «Па ла нэз 
Агін ска га». Ан на па са дзі ла сва іх уну чак на 
ка на пе пе рад тэ ле ві за рам. Гля дзе ла ў ці
шы ні. Та ды, ма быць, ус па мі на ла Поль ш чу. 
Ча сам рас па вя да ла Ка ры не пра ня лёг кае 
бе жан ства, пра ву чо бу ў ка зан скай гім
на зіі і эк за тыч ны Таш кент. Вяр нуў шы ся 
з бе жан ства, баць ка Ан ны — пра ца ві ты 
гас па дар — стаў сол ты сам у род ным Юза
фо ве. Яго жон ка зай ма ла ся аку шэр ствам 
і ля чы ла зёл ка мі. Брат жон кі пра ца ваў 
фель ча рам. Не га ла да лі, але ста рэй шы 
брат Ан ны, Аляк сандр, не змог звык нуць 
да но вай дзяр жа вы. Поль ш ча бы ла яму 
чу жой і ва ро жай. Уцёк на зад у Ра сею. Пра
паў без ве стак.

У Не ту пе Ка ры на ўпер шы ню. Сем дзе
сят га доў пас ля пе ра ез ду сям’і ў СССР. 
Два тыд ні ра ней у Бе ла сток за ві та ла дач ка 
цё ці Га лі ны з Мін ска — ма мі най ся стры. 
Пры е ха ла на вя сел ле дач кі свай го му жа. 
Пры на го дзе, вяр та ю чы ся, заг ля ну ла ў Не
ту пу. У Гры боў ш чы ну на ма гі лу дзя доў ужо 
не дай ш ла. Ця гам двух ме ся цаў да вы ез ду 
Ка ры не сні ла ся, што на чы гун ку спаз ня
ец ца, што паш парт за бы вае. Вель мі рас х
ва ля ва ла ся, ка лі ат ры ма ла поль скую ві зу. 
Паў та ра ла са бе, што ўсё бу дзе доб ра, 
што пры цэ лай поль скай ру са фо біі на пэў
на, так як і ва ўсім све це, жы вуць там і доб
рыя лю дзі. Рэ ча іс насць пе ра рас ла ўсе 
спа дзя ван ні. Яе ма ра збы ла ся. А мо жа ўсё 
гэ та ёй толь кі сніц ца?..

На па мят ку ад су стрэ чы ў цар к ве ў Вост
ра ве, у якой хрыс ці лі ся яе дзя ды і пра дзе
ды, па да ру нак ад ба цюш кі Аляк сан д ра Клі
му ка — ікон ка Ка зан скай Бо жай Ма ці.

Ка ры на і Све та — сё стрыбліз нюч кі 
на ра дзі лі ся як раз на свя та Ка зан скай 
іко ны, 4 лі ста па да 1965 го да ў не да лё кім 
Сло ні ме.

Тут па ча ло ся но вае жыц цё ба бу лі Ан ны. 
Без му жа Аляк сан д ра Да раш ке ві ча, яко га 
ў са ка ві ку 1942 го да за бі лі нем цы за мест 
сва я ка Яна Да раш ке ві ча.

— Сха пі лі ўсіх, якія спры я лі са ве там, 
— ка жа Ян Хля біч, ура джэ нец Не ту пы. — 
Пры вя лі ў не туп скую шко лу, збі лі ры зі най 
па зад ні цы і ад пус ці лі да ха ты. Неў за ба ве 
зноў па іх вяр ну лі ся.

У між ча се пе ра па ло ха ная жон ка Яна 
Да раш ке ві ча ма ла ком і га рэл кай пап раў

ля ла не са мыя леп шыя ад но сі ны па між яе 
му жам і сол ты сам. Нем цаў да аб ві на ва ча
ных пры во дзі ла ме на ві та сол ты са ва дач ка. 
За мест збі та га ра ней Яна ўка за ла на ні 
ў чым ві на ва та га Аляк сан д ра — дзе да Ка
ры ны, хрыш чо на га спа да ра Хля бі ча. Трох 
з іх заст рэ лі лі, у тым лі ку дзе да Ка ры ны. 
Двух уцяк ло аль бо, што больш праў да па
доб нае, ад пус ці лі іх да ха ты. Вы ра та ва ны 
са ма гон кай Ян і яго сям’я шчас лі ва пе ра е
ха лі ў СССР.

На вост раў скую пля ба нію схо дзяц ца 
мяс цо выя і вы хад цы. Ча кае іх тут ге не а лог 
Марк Кар ні люк ра зам са спе цы яль най 
гос цяй Ка ры най Ба ры сен ка. Ус па мі на юць 
па дзеі Дру гой су свет най вай ны, чы та юць 
ста рыя цар коў ныя да ку мен ты, пры ве зе
ныя Ка ры най з ра сей скіх ар хі ваў. Ся род 
пры сут ных — наш ча дак Яна Да раш ке ві ча. 
Ча ла век «пос пе ху», з «вы шэй шых сфер» 
і доб ра ў жыц ці ўлад ка ва ны, доб ра ап ра ну
ты. У саб ра ных вя скоў цаў вык лі кае толь кі 
па ва гу і за хап лен не.

— Мы — сва я кі! — быц цам пра вый г
рыш у спар т ла то ін фар муе Ка ры ну наш ча
дак, за тым па ды хо дзіць да яе.

Ка ры на пас лух мя на па ды ма ец ца 
з крэс ла. За сты вае ў аб дым ках но ва паз
на на га сва я ка, наш чад ка та го, хто вы даў 
на смерць яе дзе да. У спа ло ха ных ва чах 
жан чы ны па яў ля юц ца слё зы. На хві лі ну 
ўва саб ля ец ца ў здра джа на га дзе да, яко га 
ца луе сам здрад нік. Неш та ў сэр цы Ка ры
ны пад каз вае да ра ваць гэ ты ю даў па ца лу
нак і вы ра та ваць з пя кель на га аг ню ду шу 
ня год ні ка.

Яў ге нія — ма ці Ка ры ны — ні ко лі не ба
чы ла свай го баць кі. На ра дзі ла ся ме сяц 
пас ля яго смер ці. У на ступ ным 1943 го дзе 
гі не баць ка Ан ны. Нех та ба чыў яго, еду ча
га вяр хом на ка ні про ста на ня мец кі аў та

ма біль. Упаў з ка ня і не каль кі дзён паз ней 
па мёр. Ін шыя ка за лі, што яго пад ст рэ лі лі, 
праў да па доб на ляс нік. Гэ та яш чэ не ка
нец бя ды. У чэр ве ні 1943 го да ў Па поў цы 
нем цы за бі ва юць най мен шую сяст ру Ан ны 
— Ага ту з му жам і чац вя ры мі дзяць мі. Яе 
імя пер шае ста іць на пом ні ку на брац кай 
ма гі ле. Згі ну ла на трыц цаць дру гім го дзе 
жыц ця, яе муж — на трыц цаць шо стым.

Род ная зям ля ста ла Ан не прак ля тай. 
Кож ны ка мень, на які спа ты ка ла ся, на па
мі наў пра за бі тых, са мых бліз кіх, най да ра
жэй шых. Адзін боль і страх пе рад чар го
вай смер цю, якая маг ла прый с ці ў лю бую 
хві лі ну. Па ду ма ла, што ку ды б не па е ха ла, 
бу дзе ёй лепш чым тут.

Зі ма 1945 го да. За раз за Ва лі ла мі чы
гун ка пад бам бёж кай. Смя рот ны дождж 
за мест мар ша «Раз ві тан не сла вян кі». 
Едуць у Крас на яр скі край (не па да лёк ад 
ця пе раш ня га мес ца пра жы ван ня Ка ры
ны). На мес цы аказ ва ец ца, што ня ма дзе 
па ся ліц ца, не ха пае хат. Ан на з пя ця ры мі 
дзяць мі і ма май вяр та юц ца ў Бе ла русь. 
Аказ ва ец ца, што да ха ты ў Сло ні ме трэ ба 
дап лач ваць, та му што не туп ская, па бу да
ва ная му жам Ан ны, ха ця но вая, не бы ла 
за вер ша ная ўся рэ дзі не. Ня ма гро шай, але 
ёсць бан каў скія крэ ды ты. Уза мен за па кі ну
тую ў Не ту пе гас па дар ку на дзя ля юць ка ва
лак зям лі, як раз на не вя лі кі ага род чык.

Ан на бы ла вы дат най краў чы хай, на
шмат леп шай чым не туп ская. Та му пас ля 
пе ра ез ду да му жа ўсе не туп скія ба бы аб
шы ва лі ся ме на ві та ў яе. У Сло ні ме так са ма 
зай ма ла ся кра ве цтвам. Шы ла ра зам з доч
ка мі. Так за раб ля лі на хлеб. Най ма лод шая 
Яў ге нія вы ма ла фаст ры гу.

Абак ра лі яе двой чы — у Сло ні ме, за раз 
пас ля пе ра ез ду. Вы нес лі з ха ты амаль 
усё. За ста ла ся толь кі ад на ба бу лі на су кен

ка. Ля жа ла ў кут ку, ма быць, не заў ва жы лі. 
У скра дзе най воп рат цы фар сі лі па сло нім
скім рын ку жон ка і дзе ці ад на го з крын скіх 
пе ра ся лен цаў. Ка ры на ве дае яго проз віш
ча, але не хо ча са ро міць дзя цей і ўну каў 
зло дзея. Скраў так са ма тор бу з усі мі 
да ку мен та мі, ма быць, ду маў, што яна з гра
шы ма. Най ста рэй шая дач ка Зоя, каб аб
лег чыць быт, па да ла ся ў Брэст афар м ляць 
пен сію па за бі тым баць ку. На жаль, без 
да ку мен таў бы ло гэ та не маг чы ма.

Ка ры на да стае з тор бы ко піі мет рык на
ра джэн ня — Да раш ке віч Ан на Пят роў на, 
уз рост уста ноў ле ны док та рам, Да раш ке
віч Аляк сандр Мі хай ла віч. Мес ца вы да чы 
да ку мен та — Сло нім. Знай с ці мет ры кі пра
дзе да, дзе да, на жаль, не ат ры ма ла ся ні 
ў Шу дзя ла ве, ні ў Крын ках.

Спа дар Хля біч зап ра шае Ка ры ну ў ма
лень кую драў ля ную хат ку ў ле се пад Вер
ша лі нам. Па да ро зе за пы ня ем ся ў Не ту пе 
на фун да мен тах ха ты дзе да Аляк сан д ра. 
На ступ ны пры пы нак — яго ма гі ла ў Гры
боў ш чы не. У хат цы ча ка юць нас жон ка 
з рад нёй, су се дзя мі і нак ры ты стол — круг
лы, зас це ле ны бе лым аб ру сам і за стаў ле
ны свой скай ежай. Спа да ру Хля бі чу вы лі
ва ец ца бу тэ леч ка з пі вам, на шчас це.

Скра дзе нае вяр ну ла ся. Праў да, не 
не ад клад на, толь кі пас ля доў гіх дзе ся ці год
дзяў. Унуч ка Ан ны — Ка ры на — зра бі ла 
кар’ е ру ў мі ні стэр стве фі нан саў.

Доч кам так са ма жы вец ца ня кеп ска. 
Най ста рэй шая Зі на за кон чы ла ле нін г рад
скі ўні вер сі тэт, Га лі на ста ла аку шэр кай, 
Яў ге нія — ма ці Ка ры ны — за кон чы ла гро
дзен скі Пе да га гіч ны ін сты тут, фа куль тэт 
бе ла ру скай гі сто рыі, мо вы і лі та ра ту ры. 
Раз’ е ха лі ся ў Мінск, Маск ву, сын Ан тон 
— у Га род ню. Дач ка Аляк сан д ра ўжо па
мер ла.

Два га ды та му Ка ры на ез дзі ла ў Сло нім. 
Іх няя ха та яш чэ тры ма ец ца. Но выя гас па
да ры доб ра пры ня лі Ка ры ну. Ту жыць яна 
па Бе ла ру сі. Трыц цаць га доў жы ве ў Стаў
ро па лі на Паў ноч ным Каў ка зе. Па е ха лі 
там за баць кам, афі цэ рам. Там знай ш ла 
са бе му жа. Вы дат на раз маў ляе паполь
ску. На ву чы ла ся са ма, яш чэ ў дзя цін стве 
ў Сло ні ме, з поль скіх тэ ле ка на лаў. Улю бі
ла ся та ды ў Се вя ры на Кра еў ска га.

А мне на ты дзень да не ча ка най су стрэ
чы з Ка ры най пры сніў ся Ула дзі мір Пу цін. 
Вы браў ся на мае вя ско выя эк с пе ды цыі. 
Шмат мы з ім пра га ва ры лі, у больш чым 
сціп лых умо вах, быц цам ста рыя сяб ры. 
Рап там з не ба спус ціў ся служ бо вы вер та
лёт і за браў Пу ці на ў Маск ву.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Нез вы чай ная су стрэ ча

n Ян Хля біч, Ка ры на, жон ка Хля бі ча, су сед ка

n У Не ту пе
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У
 бе ла стоц кай чы гу нач най бі
лет най ка се па пра сіў я бі лет 
з Бе ла сто ка ў Са ко ле са бе 
і ро ва ру. Ка сір ка заг ля ну ла 
ў свае па пе ры і ад ка за ла, што 

ў по ез дзе не прад ба ча на мес ца для ве ла
сі пе даў. Але бі лет для ро ва ра бы ла га то
ва пра даць. Ну, доб ра, ка лі так, — заў ва
жыў я, — то і ве ла сі пед па е дзе.

— Ка лі зго дзіц ца яго ўзяць пра вад ніч
ка, — ад ка за ла ка сір ка.

— А ці мо жа яна не зга дзіц ца, ка лі 
ў мя не бу дзе бі лет?

— Мо жа не заб раць ро ва ра, ка лі не 
бу дзе мес ца...

Па коль кі аста ва ла ся ў мя не яш чэ 
шмат ча су, ра шыў я мах нуць ру кою на 
такія ад мыс ло выя чы гу нач ныя ла та рэі 
і па дац ца ў Са ко ле бай кам — на ме ра
пры ем ства, прыс ве ча нае 130год дзю Па
ле скай чы гун кі. Ве ла сі пе дам на чы гу нач
нае ме ра пры ем ства... Мо жа гэ та на ват 
лепш, ра шыў я, бо па ба чу больш све ту.

З вак за ла ру шыў я ву лі ца мі мар шал ка 
Піл суд ска га і гет ма на Бра ніц ка га, бо на 
гэ тым шля ху бай ка выя да рож кі пра ля
га юць у ад мыс ло вых ту нэ лях. Да та го ж 
ча ка ла мя не пры ем нае здзіў лен не, што 
ад рэ зак бай ка ба на на суп раць бе ла стоц
ка га драм тэ ат ра, пас ля доў гіх ме ся цаў 
вы ка наў чай за дыш кі, у рэш це рэшт ат ры
маў не да ста ю чы нас ціл...

З Бе ла сто ка ў Суп расль асоб ная ве ла
да рож ка з ас фаль та вым нас ці лам. Той 
нас ціл то нень кі і буй не ю чыя сас но выя ка
ра ні без вя лі кай на ту гі ўно сяць свае ка рэк
ты вы ў яго вер ты каль ны раз рэз; зна чыць 
ас фаль та вая да рож ка па чы нае вы гля даць 
так, як і звы чай ная грун та вая да рож ка 
з пад ня ты мі па пя роч ны мі ка ра ніш ча мі.

Ве ла да рож ка не толь кі да Суп рас лі, 
але цяг нец ца яна яш чэ да лей — аж да 
Ця лі чан кі. Пе рад Ця лі чан кай па каз ва ец
ца ў поў най кра се кар ці на ле са па ва лу, 
які ў па чат ку ле та ўчы ніў ура ган. Ства лы 
па ва ле ных дрэў ужо па пі ла ва ныя і скла
дзе ныя ў прыз мы, вы вер ну тыя ка ра ніш чы 
яш чэ на сва іх мес цах. Прой дзе яш чэ кры
ху ча су, па куль дзі ры ў ляс ных пра сто рах 
бу дуць за ла та ны но вы мі па сад ка мі...

За Ця лі чан кай кан ча юц ца ас фаль ты, 
а іх ро лю пры мае жвір. Жвір у якас ці 
да рож на га нас ці лу кап рыз ны: ён мо жа 
быць роў на спра са ва ны і па та кім нас
ці ле на ват пры ем на ехаць лю бым срод
кам пе ра мяш чэн ня. У жві роў цы мо гуць 
быць так са ма неп ры ем ныя кал до бі ны 
або гэ так жа неп ры ем ная хва лі стасць, 
якую ў на ро дзе на зы ва юць вал каў ні цай. 
А дзені дзе жві роў ка мо жа быць су хая 
і рас сып ная як пя сок на Са ха ры. Та кая 
раз на род насць ад Ця лі чан кі да Ка лод на, 
дзе ас фальт аж да ба ра на віц кай ша шы 
ў Ка ра лё вым Мос це.

Цар к ва ў Ка ра лё вым Мос це ад к ры
та, пра віц ца на ба жэн ства; заг ля даю 
— па ні хі да. По бач цар к вы бе тон ны пра
ма ву голь нік з ля ском за ма ца ва ных там 
кры жоў. Трой ка жан чын на ла вач цы 
пе рад цар к вой тлу ма чыць мне, што гэ та 
ра ней шыя кры жы з цар к вы; на цар к ве 
кры жы но выя...

Ад Ка ра лё ва га Мо ста ў Са ко ле па ме
ча ны ве ла сі пед ны мар ш рут па ляс ных 
да ро гах. У пэў ным мес цы той мар ш рут 
сы хо дзіць з вы раз най ляс ной да ро гі 
ў да ро гу па сту по ва за ра ста ю чую ляс ной 
рас лін нас цю. На гэ тай да ро зе па ла ма
ны і за га ро джа ны ма сток. Ві даць, даў но 
той ма сток па ла маў ся, ка лі да ро га да 
яго ўжо ўспе ла за рас ці. Абы хо джу той 
ма сток па не да лё кай бе тон най зап ру дзе 
ляс но га ва да ё ма, але па ме ча на га мар ш
ру та не зна хо джу. Усё ж та кі да бі ра ю ся 
ў Са ко ле пун к ту аль на, быц цам ле ген дар
ны між ва ен ны цяг нік.

Ва кол свят лі цы, якая там на зы ва ец ца 
Цэн т рам мяс цо ва га вы ра бу, у ня дзе лю, 4 
ве рас ня, шмат на ро ду і агуль ная мі тус ня. 
Пас ля пят нац ца ці хві лін раз да ец ца го лас 
Бар ба ры Па холь скай, якая ў роз ны час 
зай ма ла від ныя бе ла стоц кія па са ды, а ця
пер па ста ян на жы ве ме на ві та ў Са ко лі. 
У яе пры род ныя лі дар скія якас ці і яна вы
дат на імі ка ры ста ец ца, су ці ша ю чы мі тус ню 
і за во дзя чы прад ба ча ны пра гра май па ра
дак ме ра пры ем ства. А ме рап ры ем ствам 
гэ тым юбі лей 130год дзя Па ле скай чы гун
кі, што пра ляг ла з Бе ла сто ка ў Ба ра на ві
чы, спа лу ча ны са што год ла джа ным Мі ха

лоў скай гмі най Свя там гры ба. На маю аса
бі стую дум ку больш ад па вед ным мес цам 
для та ко га спа лу ча на га ме ра пры ем ства 
бы ла б стан цыя ў за га ра доц кіх Зуб ках, дзе 
на чы гу нач ных пу цях вы рас ужо неб ла гі 
лес... Да рэ чы, да ар га ні за цыі ме ра пры ем
ства да лу чы лі ся ўла ды Га ра доц кай гмі ны, 
Над ляс ні цтва Жэд ня ды Рэ гі я наль ная ды
рэк цыя дзяр жаў ных ля соў у Бе ла сто ку.

Бар ба ра Па холь ская ін фар муе пра вё
ску Са ко ле, у якой за раз па ста ян на пра
жы вае амаль сто сем дзе сят душ; гэ ты 
лік у раз гар лет ня га се зо на ўзбуй ня ец ца 
трох к рат на. Ха ця ў 1886 го дзе чы гун ка 
пра ляг ла пры са мой вёс цы, ад нак пры
пын ку тут не бы ло; на по езд трэ ба бы ло 
па да вац ца ў ад лег лую за тры кі ла мет ры 

Жэд ню. Ды жы ха ры Са ко ля та ла кой па
бу да ва лі пры пы нак, на сы па лі пе рон і ка
ля іх вё скі ста лі та ды спы няц ца цяг ні кі.

Вя ду чая прад ста ві ла най больш знат
ных гас цей ме ра пры ем ства, асаб лі вае 
мес ца ад во дзя чы Ан джэю Кас пя ро ві чу, 
так са ма жы ха ру Са ко ля, ня стом на му 
дас лед чы ку та маш няй мі нуў ш чы ны, аў
та ру не каль кіх кні жак пра Са ко ле. Гэ та 
ме на ві та ён вы ха дай ні чаў уз наў лен не 
па са жыр ска га ру ху па між Бе ла сто кам 
і стан цы яй Ва лі лы. Уз наў лен не ча со вае, 
толь кі па су бо тах і ня дзе лях у лет ні се
зон. Пры сут ныя на ме ра пры ем стве гмін
ныя, мар шал коў скія і чы гу нач ныя чы ны, 
якіх спа да ры ня Па холь ская вык лі ка ла 
да мік ра фо на, за пэў ні ва лі пра сваю пры
хіль насць да ўся ля ка га за ха ван ня і ўзбуй
нен ня чы гу нач на га ру ху на гэ тай лі ніі. Ці 
так бу дзе — па ка жа час. І на стой лі васць 
ме на ві та Ан джэя Кас пя ро ві ча, які, як мне 
па ка за ла ся, на ле жыць да той па ро ды 

лю дзей, якія, ка лі іх вы ту ра юць дзвяр мі, 
вяр та юц ца ак ном і да бі ва юц ца свай го.

Што да клад на га ва ры лі зга да ныя чы ны, 
тое за пі са ла ў свой элек т рон ны на тат нік 
Да ро та Суль жык, якая за раз рэ да гуе „Га
ра доц кія на ві ны”, і пэў на там зной дуц ца га
лоў ныя ска зы чы ноў ні каў. Спа да ры ня Да
ро та не толь кі збі ра ла жур на ліс ц кі ма тэ ры
ял — яна прэ зен та ва ла так са ма свае вы
дат ныя ма стац кія вы ра бы. Ка лі яна ней кія 
га ды та му з’яў ля ла ся ў „ніў скай” рэ дак цыі, 
мне зу сім не зда ва ла ся, што ў та дыш няй ці
хень кай дзяў чы ны та кая буй на та ле на ві тая 
ду ша. І та кою фе е рыч най квет кай рас ц віў 
яе та лент — так я мяр кую — на плён ным 
ся мей ным грун це, у яко га ўра джай насць 
уно сіць так са ма ўклад і ей ны муж Юр ка 

Суль жык, так са ма 
пры сут ны на свя це.

Да рэ чы, вы ра
бы сва іх ду мак 
і рук прэ зен та ва лі 
на фэс це і ін шыя 
твор цы, твор цы 
вы ра баў так для це
ла, як і для ду шы. 
Ха ця б наз ва ны ра
ней Ан джэй Кас пя
ро віч, які пад піс ваў 
сваю толь кі што 
вы да дзе ную кніж ку 
прыс ве ча ную 130
год дзю Па ле скай 
чы гун кі...

На ла джа ны Над
ляс ні цтвам Жэд ня 
кон курс збі ран ня 
гры боў я ўжо не 

аста ваў ся, не спа дзя ва ю чы ся ней кіх 
збі раль ніц кіх рэ кор даў пас ля не каль кіх 
дзён ад нос на су хо га над вор’я. Так са ма 
не аста ваў ся на кан цэрт, у якім ме лі 
вы сту піць, м.інш. бе ла стоц кі „Сві та нак” 
і га ра доц кі „Ху тар”. Ні на прэ зен та цыі 
ку лі нар ных уме лас цей. Мя не кар ці ла 
чы гун ка: за бя ру ся я на той по езд ці не... 
По езд ста яў на пры пын ку Са ко ле і меў 
ад’ е хаць дзве га дзі ны паз ней. Ад нак я не 
ха цеў ры зы ка ваць доў га га ча кан ня з не
вя до мым вы ні кам — за бя рэ ці не.

Заб раў ся я на свой тран с парт і па ехаў 
у на прам ку Бе ла сто ка, каб, ка лі б не заб
раў ся на по езд, мець блі жэй да до му. На 
шля ху, пры ляс ной да ро зе па ба чыў я, уту
ле на га пад пя сок і мох, бай ка ва та га каш та
на ва га ма ха ві ка. Быў гэ та пер шы па ба ча
ны сё ле та мною грыб. Вось та кое і ў мя не 
ат ры ма ла ся свя та гры ба...

За ехаў я на пры пы нак За я зер цы; там 
аста ва ла ся мне ка ля са ра ка мі нут. У між

ча се на пе рон пры пын ку зай ш лі дзве 
па ры лю дзей у ся рэд нім уз рос це. Ад на 
з жан чын апа вя да ла сва ім кам па ньё нам, 
што ей ныя дзя ды бу да ва лі бу ды нак та
маш няй па ча каль ні. Я па ці ка віў ся ў яе, 
ка лі гэ та бы ло. Ней кіх со рак га доў та му, 
ад ка за ла мне. Бу да ва лі ўсё та ла кой, жы
ха ры За я зер цаў, Ка мян кі, Та та роў цаў, 
Баб ро вай...

Гэ так жа бу да ва лі ў той час пры пын кі 
і ў ін шых мес цах. Та ды, або кры ху ра ней 
або паз ней, з’я ві лі ся пры пын кі ў Мо ры, 
Ста рым Бе ра зо ве, Хіт рай, Но вым Нур цы, 
Га лоў ках, Па ліч най ды, ма быць, у Стра
ша ве і ін шых мяс цо вас цях. Бо з між ва
ен на га пе ры я ду на ба ра на віц кай лі ніі 
ў пас ля ва ен ных ме жах Поль ш чы аста
лі ся ча ты ры пры пын кі: Кур’ я ны, Жэд ня, 
Ва лі лы і Крын кі. На конт апош ня га пры
пын ку між ва ен ны кра яз наў ца Ме чыс лаў 
Ар ло віч так пі саў: „Naz wa stac ji po cho dzi 
od po ło żo ne go 18 km na pół noc mias tecz ka 
Kryn ki. Os t rze ga się jed nak że ja dą cych do 
Kry nek przed ko rzys ta niem z tej stac ji, gdyż 
z tej stro ny brak jest do jaz du do Kry nek, 
is t nie ją tyl ko piasz czys te i błęd ne dro gi”. 
Наз ву стан цыі не дзе ка ля 1960 го да па
мя ня лі на Зуб кі; ця пер тая стан цыя, як 
ужо згад ва ла ся, за рас ла дрэ ва мі...

Да рэ чы, Ар ло віч па доб ным чы нам пі
саў і пра стан цыю Ва лі лы: „Wa li ły, stac ja 
o niez byt for tun nej naz wie, gdyż wieś Wa-
li ły le ży 5 km na pół noc. W bez poś red nim 
są siedz t wie stac ji (1 km na po łud nie) le ży 
mias tecz ko Gró dek, po ło żo ne nad rze ką 
Sup raś lą nie da le ko jej źró deł”.

На пры пы нак у За я зер цах прый шоў яш
чэ ста рэй шы муж чы на з, ма быць, уну кам. 
Дзед ка ад ра зу сеў у тра ве, бо за раз ін ша
га мес ца для ча кан ня по ез да ці ін ша га ад
па чын ку на ні вод ным пры пын ку ад Кур’ ян 
да Ва ліл ня ма. А ка лі по езд ужо наб лі зіў ся, 
той жа дзед ка вы ка заў па жа дан не, каб 
цяг нік ез дзіў ту дою што дзён на. На гэ та 
ін шы па са жыр ад ка заў, што трэ ба бы ло б 
па за бі раць лю дзям са ма хо ды, то та ды 
мо жа нех та ез дзіў бы цяг ні ка мі. Ця пер на 
тра се ня ма ні я кіх вы гад для па тэн цый ных 
па са жы раў. І ў Са ко лі, ка лі пра маў ля лі 
чы ны, не ўда ло ся мне па чуць ні чо га, што 
свед чы ла б пра іх за кла по ча насць гэ тай 
ка тэ го ры яй ма біль ных лю дзей.

За раз рэй кі ў За я зер цах пак ры ты пры
ду ша най ір жою. Апош нія цяг ні кі між стан
цы я мі Ва лі лы і Бе ла сток вы е дуць сё ле та 
9 каст рыч ні ка. А пас ля ір жа зноў чул лі ва 
пры ту ліц ца да род ных ёй рэ ек. А мне ж 
у рэш це рэшт усё ж та кі ўда ло ся заб рац ца 
на цяг нік...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Чы гун ка 
ў грыб ным ле се
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Год антысавецкага супрац іву  на  тэрыторыі  Беларус і

Янкі Філістовічаhttp://tatarnikov.com
65 га доў з часу дэсанту

У Ляў ко ве

9 ве рас ня 
1951 г. пад Ма ла
дзеч нам дэ сан та

ваў ся Ян ка Фі лі сто віч, бе ла ру скі дзе яч на цы
я наль навыз воль на га ру ху, пуб лі цыст, ге рой 
ан ты са вец ка га суп ра ці ву. Роў на год яго ная 
гру па вя ла ня роў нае зма ган не з са ве та мі.

На ра дзіў ся Ян ка Фі лі сто віч 90 га доў та
му — 14 сту дзе ня 1926 г. (па вод ле ін шых 
зве стак — 1927 г.) у вёс цы Па ня ці чы (ця пер 
Ві лей скі ра ён). Яго дзя цін ства і юна цтва 
прай ш лі ў За ход няй Бе ла ру сі. У час Дру
гой су свет най вай ны Фі лі сто віч у траў ні ці 
ўво сень 1943 г. быў ма бі лі за ва ны ў 13ы 
па лі цэй скі ба та льён, які раз мяш чаў ся ў Вя
лей цы і ў Мен ску. Пе рад пры хо дам Чыр во
най Ар міі эміг ра ваў у Ня меч чы ну. У жніў ні 
1944 г. вай ско вая част ка, дзе ён слу жыў, 
бы ла на кі ра ва ная ў Іта лію, дзе да сту дзе ня 
1945 г. бра ла ўдзел у ба ях су праць ан г ла
аме ры кан скіх войск. У лю тым 1945 г. у Чэ
хас ла вач чы не за спро бу пе рай с ці да чэш
скіх пар ты зан Фі лі сто віч быў ад п раў ле ны 
ў тур му го ра да Пар ду бі цэ, ад куль быў выз
ва ле ны 8 траў ня 1945 г.

Пас ля вай ны Ян ка Фі лі сто віч пе раб раў ся 
ў Фран цыю. Вы ву чаў гі сто рыю ў Сар бон
скім (Фран цыя) і Лю вен скім (Бель гія) уні вер
сі тэ тах. Вы да ваў ча со піс „Мо ладзь”, быў 
ад ным з лі да раў Бе ла ру скай не за леж ніц кай 
ар га ні за цыі мо ла дзі ў Фран цыі. У Па ры жы 
на ла дзіў кан такт з Мі ко лам Аб рам чы кам, 
стаў сяб рам Ра ды БНР, упаў на ва жа ным 
прад стаў ні ком ура да БНР. У са ка ві ку 1951 г. 
узяў ся за мі сію кан так таў бе ла ру скіх эміг
ра цый ных улад з пад пол лем на тэ ры то рыі 
БССР. Пас ля трох ме сяч най пад рых тоў кі на 
ба зе Каў ф бэ рэн ка ля Мюн хе на на кі ра ва ны 
ў ра ён, з яко га па хо дзіў, у скла дзе аме ры
кан ска га дэ сан та.

Праз сва я ка Пят ра Ку ша ля Фі лі сто ві чу 
ўда ло ся на ла дзіць су вязь з гру пай С. Мі ку лі

ча, якая скла да ла ся з 5 ча ла век і дзе і ла на 
тэ ры то рыі Іл лян ска га ра ё на. З 1949 г. Фі лі
сто віч пе ра няў ка ман да ван не гру пай і зра
біў спро бу пе рат ва рыць яе ў вай ско вапа лі
тыч ную ар га ні за цыю. Увёў дыс цып лі ну, пра
во дзіў ідэй ную і пад поль ную пад рых тоў ку, 
за ба ра ніў ра ба ван ні і на па ды на мяс цо вы ак
тыў. Гру па „Бе ла ру скія на цы яль навыз воль
ныя ўзбро е ныя сі лы” і па ча ла пад рых тоў ку 
да па лі тыч напра па ган дыс ц кай дзей нас ці. 
У кра са ві ку 1952 г. ат рад пра вёў у Вя зын цы 
пад Ма ла дзеч нам на пад на дру кар ню, якая 
вы да ва ла га зе ту „Шлях да ка му ніз му”. Пар
ты за ны за бра лі дру кар скую ма шы ну. На ёй 
пла на ва ла ся дру ка ваць га зе ту „Жы ве Бе ла
русь!”, але ад сут насць дос ве ду, а так са ма 
не ка то рых эле мен таў не да зво лі ла ажыц ця
віць план.

5 ве рас ня 1952 г. апе ра тыў най гру пай 
МГБ БССР бы ла пра ве дзе ная апе ра цыя па 
лік ві да цыі гру пы Фі лі сто ві ча. У пе раст рэл цы 
ў ноч ка ля вё скі Са ма лі (Ма ла дзе чан скі ра
ён) гэ бі ста мі бы лі за бі ты ўдзель ні кі гру пы 
Іван Буд ке віч і Мі хась Пет ру се віч. Фі лі сто
ві чу ўда ло ся ўця чы і ён мер ка ваў пе рай с ці 
мя жу з Поль ш чай, але 9 ве рас ня ў вёс цы 
Яр мо лі чы ў вы ні ку здра ды быў арыш та ва ны 
гру пай гэ бі стаў.

У каст рыч ні ку 1953 г. у Мін ску Ян ка Фі лі
сто віч быў за су джа ны ва ен ным тры бу на лам 
ва ен най ак ру гі да смя рот най ка ры. Апош ні 
да ку мент, які ён улас на руч на пад пі саў, гэ та 
яго ка са цый ная скар га ў Ва ен ную ка ле гію 
Вяр хоў на га су да СССР, якая да ту ец ца 11 лі
ста па да 1953 г. (скар га на пі са на ў Мін ску). 
Пас ля гэ тай да ты Ян ка Фі лі сто віч, як мяр ку
ец ца, быў рас ст ра ля ны. Су праць яго сва
я коў і тых, хто да па ма гаў у яго дзей нас ці, 
пра ве дзе ны рэ прэ сіі. Кры мі наль ная спра ва 
№ 3383 за хоў ва ец ца ў Цэн т раль ным ар хі ве 
КДБ Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Мін ску.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

За ця пе раш нім ча сам ін тэр нэт на столь
кі глы бо ка ўвай шоў у на ша жыц цё, што 
мож на без пе ра боль шан ня сцвяр джаць: 
ка лі пра ней ка га ча ла ве ка не згад ва ец ца 
ў Су свет ным па ву цін ні, то яго, пэў на, ня ма 
ўво гу ле. Той, хто хо ча, каб ён ці яго пра ца 
бы лі больш заў важ ны мі, ства рае ўлас ны 
сайт. Ад нак про ста ства рэн ня сай та ця пер 
ужо за ма ла, каб лю дзі ба чы лі ця бе ся род 
дзе ю чых асоб — гэ ты сайт трэ ба цэ лы 
час аб наў ляць і на ват пе ра раб ляць, вы ка
ры стоў ва ю чы но выя тэх на ло гіі.

Ад ным з прык ла даў та ко га да во лі дбай
на га стаў лен ня да свай го вір ту аль на га 
прад стаў ні цтва з’яў ля ец ца сайт ма ста ка 
Паў ла Та тар ні ка ва. Пра яго вір ту аль нае 
прад стаў ні цтва, што ра ней мес ці ла ся па 
ад ра се www.ta tar nі kov.com, „Ні ва” рас
па вя да ла аку рат 12 га доў та му ў ну ма ры 
ад 19 ве рас ня 2004 го да. Але ця пе раш ні 
сайт ма ста ка, кры ху са зме не ным ад ра
сам — http://ta tar nі kov.com/ вар ты та го, каб 
зноў за ся ро дзіць на ім сваю ўва гу.

У ад роз нен ні ад сай та больш чым дзе ся
ці га до вай даў ні ны, но вая ін тэр нэтба чы на 
Та тар ні ка ва ад ра зу здзіў ляе сва ёй нез
вы чай нас цю. А ўсё з та го, што га лоў ная 
ста рон ка ўяў ляе са бой ру хо мы ма лю нак 
кра я ві ду з ней кі мі га ра мі, ся рэд ня веч ны мі 
ве жа мі, крэ пас ця мі, гу ка мі кон ска га ту па ту 
і ір жан ня, кры ка мі ва я роў, браз ган нем ста
ра даў няй зброі, стра ля ні най. І ўсё гэ та суп
ра ва джае да куч лі вы піск ка ма ра, які вык
лі кае жа дан не хут чэй пе рай с ці да ін шых 
ста ро нак сай та, у пры ват нас ці да той, дзе 
па ве дам ля ец ца пра яго ўла даль ні ка.

„Пры ві тан не ўсім, хто лю біць ма ста
цтва, кні гу і ма ста цтва кні гі! З са ма га дзя
цін ства я лю біў чы таць і ма ля ваць. Пра шу 
пра ба чэн ня ў ста рэй шых ма ста коў, але 
ча сам я ма ля ваў у кні гах. Про ста да да ваў 

тыя дэ та лі, якіх на мой дзі ця чы по гляд не 
ха па ла ў ілюст ра цы ях. На шчас це, баць кі 
не за ба ра ня лі та кую твор часць. З гэ та га, 
ві даць, і па чаў ся мой шлях да пра фе сіі ма
ста кагра фі ка. Што ат ры ма ла ся зра біць 
да гэ та га ча су, я пра па ную па гля дзець на 
ста рон ках май го сай та”, — рас па вя дае 
Па вел Та тар ні каў у аў та бі яг ра фіч най руб
ры цы „Аў тар”. Там жа мес ціц ца яго бі яг ра
фія, а так са ма вя лі кі пе ра лік уз на га род, 
якія ма стак ат ры маў ця гам сва ёй твор чай 
дзей нас ці. Ся род іх, у пры ват нас ці, прыз 
ра сей ска га на цы я наль на га кон кур су кніж
най ілюст ра цыі „Воб раз кні гі” 2012 го да 
ў на мі на цыі „Леп шыя ілюст ра цыі да тво
раў для дзя цей і юна цтва” за кні гу „Прын
цэ са ў па дзем ным цар стве”, за ла ты ме
даль кон кур су ЗША „Ме сяч ны пра мень” 
2008 го да за ілюст ра цыі да кні гі „Ка роль 
Ар тур”, дзяр жаў ная прэ мія Бе ла ру сі 2010 
го да ў га лі не лі та ра ту ры, ма ста цтва і ар хі
тэк ту ры.

Ма не ра і стыль, у якім пі ша Та тар ні каў, 
вы дат на ад люст роў ва юць руб ры кі „Ілюст
ра цыі” і „Гра фі ка”. Там мес цяц ца як пар т
рэт ныя ма люн кі, так і кра я ві ды. Праг ля да
ю чы прад стаў ле ныя на сай це вы яў лен ні, 
пры хо дзіш да выс но вы, што ма стак мае 
ней кі сан ты мент да ся рэд ня веч ча, бо ў вя
лі кай коль кас ці яго тво раў ім к нец ца пе ра
даць дух ме на ві та той эпо хі.

Ня гле дзя чы на тое, што сайт Паў ла Та
тар ні ка ва аз доб ле ны шмат лі кі мі здым ка мі 
і вы яў лен ня мі, руб ры ка „На ві ны” аб наў ля
ец ца не над та ча ста. Так, апош няе па ве
дам лен не там да ту ец ца ле таш нім лі ста
па дам. Ра зам з тым за апош ні год па дзеі, 
да тыч ныя ма стац кай твор час ці Та тар ні ка
ва, ад бы ва лі ся — ха ця б тая ж ма стац кая 
вы ста ва ў Баб руй ску ў маі бя гу ча га го да.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

У „доў гі ўікэнд” заг ля нуў я ў Ляў ко
ва. Пе рад ста ра ляў коў скай свят лі цай 
гас па да ры ляў коў скай цар к вы Ірэ на 
і Ула дзі мір Су ха до лы пры вез лі ва ду, 
як ака за ла ся, для пры ё му пі ліг ры маў, 
што ме лі тут спы ніц ца на па ча сту нак, 
ван д ру ю чы з Бе ла сто ка на Гра бар ку. 
А ў са мой свят лі цы гас па дынь кі ду хоў
на га жыц ця ў ляў коў скім на ва кол лі 

Га ле на Рэ ент, Аль ж бе та Кун цэ віч ды 
Кры сты на Паск роб ка рас стаў ля лі 
ста лы для спа дзя ва ных гас цей, якіх не
вя до ма коль кі ме ла быць, бо ж шэс це 
ад к ры тае, да яго мо жа да лу чац ца лю
бая коль касць па лом ні каў. І трэ ба, каб 
у хар ча валь ным пун к це ўсім ім ха пі ла 
ежы — як у Ка неГа лі лей скай ві на...

Наш ляў коў скі ка рэс пан дэнт Ян ка 
Це лу шэц кі ча ста ін фар муе на ста рон
ках „Ні вы”, хто ў Ляў ко ве нас чы тае. 
І ў лі ку пе ра да вых чы та чоў на зы вае 
Ва лян ці ну і Аляк сан д ра Іг на цю коў з Но
ва га Ляў ко ва. Та ды я ра шыў заг ля нуць 

да іх, каб вы ве даць іх няе мер ка ван не 
пра змест на ша га тыд нё ві ка. Пе рад до
мам за ві ха ла ся гас па ды ня, Ва лян ці на, 
мая ко ліш няя су сед ка; а Аляк сандр быў 
не дзе са сва ёй тэх ні кай у по лі. Ну і я ж 
спы таў Ва лю, пра што яна з му жам так 
піль на ў „Ні ве” чы тае...

— А мы яе так вель мі не чы та ем, 
— ад ка за ла мне.

— Як жа так? — здзі віў ся я. — То ж 
Ва ня пі ша, што вы ў лі ку са мых піль ных 
на шых чы та чоў.

— Ну то мы аг ля да ем там кар цін кі, 
і толь кі. На ша Уля кры ху чы тае...

Пак лі ка ла та ды Ва ля сваю дач ку...
— Я чы таю га ра ско пы, — за я ві ла 

яна.
— І што: здзяй с ня юц ца? — па ці ка віў

ся я.
— Пэў на — усё збы ва ец ца, — ра шу

ча за я ві ла спа да ры ня Уля...
Вось та кая кар ці на з гэ тым на шым 

чы таль ні цтвам: па жы лей шыя лю дзі ця

пер гля дзяць у га зе ту як у тэ ле ві зар, 
на кар цін кі; пры вык лі да тэ ле ві за ра. 
А мо жа гэ та кім ма шы наль ным чы нам 
вяр та юц ца ў час ран ня га дзя цін ства, да 
бук ва роў, дзе га лоў ным зме стам бы лі 
ме на ві та кар цін кі. А ма лод шыя, якія ўжо 
ме лі да чы нен не з кам п’ ю та ра мі, дзе 
трэ ба сёетое пра чы таць, гля дзяць у га
зе ту як у кам п’ ю тар і яе кры ху так са ма 
чы та юць. І ма ла дыя больш да пыт лі выя, 
пе рад імі ж жыц цё з не раз га да ны мі 
тай на мі. І га ра скоп гэ та та кая дзір ка ад 
клю ча ў няз ве да ную тай ну, гэ та быц цам 
яб лык з рай ска га дрэ ва паз нан ня...

Мя не яш чэ бы ла моц на зат ры во жы
ла ад на ляў коў ская спра ва. Ме на ві та 
ў лі ку са мых пе ра да вых чы та чоў на ша
га тыд нё ві ка, па вод ле рэй тын гу Ян кі Це
лу шэц ка га, лі чы ла ся Эва Дзе ніс. І вось 
яе ў апош нім пе ра лі ку не ста ла. У тэ ле
ві за ры ж бы лі ня даў на па ка за лі, што 
яна вель мі хво рая. І вось я зат ры во жыў
ся, ці з на шай чы тач кай ча го дрэн на га 
не ста ла ся. Спы таў я пра гэ та Ва лю...

— А я ні чо га не ве даю, што з ёю; ні я
кіх чу так пра яе не бы ло, — ад ка за ла.

Вось мне заг ваз д ка. І так са бе я па
ду маў, што, ма быць, у спа да ры ні Эвы 

неш та з га ра ско пам не ат ры ма ла ся. 
Бо ж яна, жан чы на, на пэў на да пыт лі вая 
і ці ка вая сва ёй бу ду чы ні. І, пэў на, яе 
наш га ра скоп пад вёў. Бо ж і га ра ско пы 
мо гуць быць та кія ж, як і лю дзі, і ся род 
га ра ско паў ней кая чор ная авеч ка зной
дзец ца. І ка лі так ста ла ся, яна, пэў на, 
і мах ну ла ру кою на наш га лоў ны ін фар
ма цый ны сэр віс.

А на шы ж га ра ско пы са мыя якас
ныя. Яны ў сва ёй агуль най ма се як 
бе лыя авеч кі. Як бе лыя лан ды шы. Як 
бла кіт ныя не за буд кі. Як чыр во ныя ма кі. 
Як аб раз кі ў тэ ле ві за ры. Як кар ці на чы

таль ні цтва ў Ян кі Це лу шэц ка га.
А Ян ка Це лу шэц кі, ма лю ю чы пе рад 

на мі ка ля ро вую кар ці ну на ша га чы таль
ні цтва, ра дуе нас. І ся бе ра дуе, што 
так па спя хо ва ла дзяц ца ў яго спра вы. 
Быц цам пі ша шчас лі вы га ра скоп, што 
ча ка нае збу дзец ца. І так ра зам, та ла
кой, гля дзім на свет не над та та кі як 
у рэ аль нас ці, а на та кі, як у ка ля ро вым 
тэ ле ві за ры, бук ва ры ці ў шчас лі вым га
ра ско пе...

І ў Ляў ко ве ра дас ці столь кі, як у Ка
неГа лі лей скай ві на...

(ав)
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11.09 — 17.09

Адгаданка Адгаданка Адгаданка
Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі рос пі су, 

скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. ма сіў зям лі за рос лы дрэ ва мі = 13 _ 17 _ 12 _;
2. па чуц цё жур бы, прыг не ча нас ці, яко га шмат ва... ўкра ін скім аб лас ным го ра дзе на Псё ле 

= 8 _ 7 _ 6 _;
3. за кон ная па ста но ва вяр хоў на га ор га на ўла ды = 1 _ 19 _ 20 _ 15 _;
4. не сон = 11 _ 9 _ 10 _;
5. спа жы ва, ежа = 14 _ 18 _ 16 _;
6. на ту раль ны па да так у даў няй за вол ж скай Ра сіі = 3 _ 2 _ 5 _ 4 _.

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

ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 34 ну ма ра
Па ле а зой, Мюн хен, за ры ва, Сі рыя, Яно віч, пры сак, езу іт, яны чар, Ка лі, бе тон, ішы яс, вяс на, ёрш.

Ра шэн не: Не хва лі ся як па чы на еш, 
не той ся як зро біш.
Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Лявону 

Федаруку з Рыбал.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) 10-13.09. твае дзе ян ні мо-
гуць не пры нес ці вы ні каў. 13-19.09. вы ра шыш 
праб ле мы, якія пат ра бу юць хут кас ці. 10-15.09. 
го ра ча ў фір ме; мо жа та бе не ха піць та го, што 
бы ло тва ёй сі лай — ве ры ў пос пех і пас ля доў-
нас ці ў дзе ян ні; не пра ва ронь важ ных дэ та ляў 
і тэр мі но ва вы ра шай праб ле мы. Дбай аб зда-
роўе, змя ні ды е ту.

(21.04. — 21.05.) Доб рая фі зіч ная і псі хіч ная 
фор ма. Аж да 21.09. Сон ца пад т рым лі вае ўсе 
твае дзе ян ні. 10-13.09. мо жаш апы нуц ца ў няз-
руч най сі ту а цыі. З 16.09. у тваю га ла ву прый дзе 
за ду ма, якая пап х не ўпе рад тваю кар’ е ру. Мо-
жаш з пос пе хам змя ніць штось ці ў тва ім ата чэн ні, 
напр. зра біць ра монт, змя ніць ін тэр’ ер жыл ля.

(22.05. — 22.06.) 10-13.09. паг ра жа юць не-
па ра зу мен ні з пар т нё рам. 10-15.09. не ўвай дзі 
ў ін та рэс, які кон чыц ца поў ным пра ва лам. Но-
выя зна ём ствы (ад но з іх ста не па чат кам доў га га 
сяб роў ства). 13-17.09. вы я віш усе свае та лен-
ты і без цяж кас цей па ста віш на сва ім. Маг чы мыя 
сюр п ры зы, на якія трэ ба бу дзе хут ка ад рэ а га-
ваць. З 16.09. (аж да 28.09.) мо жаш зда быць 
но выя ўме лас ці, прый дуць у га ла ву та бе ці ка выя 
за ду мы на рост кар’ е ры; у гэ ты час па вя ліч сваю 
ак тыў насць, шу ка ю чы но вую пра цу.

(23.06. — 23.07.) 11-15.09. да ка жаш, як мно-
га ўме еш і ве да еш. Ша лу не бу дзе, але не бу дзе 
пад стаў для на ра кан ня. Але не спа ку шай ся на 
ля но ту і сур’ ёз на ўспры май свае аба вяз кі. Дбай 
аб свае на са выя па зу хі і ву шы, асаб лі ва ў вет ра-
ныя дні.

(24.07. — 23.08.) Не будзь зай з д рос ным за 
чы есь ці пос пе хі. Зор кі пад ма цу юць твае фі нан-
сы, ра заг рэ юць сэр ца. За да чы, якія ат ры ма еш, 
бу дуць пат ра ба ваць за ся ро джа нас ці і апа на ван-
ня, ча сам трэ ба бу дзе за стац ца пас ля ра бо ты 
ці ў вы хад ныя ў фір ме, але эк ст рап рэ мія ўзна га-
ро дзіць твае вы сіл кі. Іль вам з улас най фір май мо-
гуць ва ла чы ся пе ра мо вы — не рэ а гуй нер во ва; 
маг чы мыя стра ты ад ро біш у апош нім тыд ні. Не 
спі пры ўклю ча ных элек т рап ры бо рах.

(24.08. — 23.09.) Не ба ра ні ся пе рад ад-
па чын кам і ра бі са бе пры ем нас ці. Не ба над 
та бою вя сё лае, чы стае, ап ра ме не нае ла скай. 
Пры ня се яно та бе шы ро кую ўсмеш ку фар ту ны! 
Вя лі кая па пу ляр насць (аж да 21.09.). На пра цы 
ак тыў насць — пры ня се яна пах ва лы і гро шы. На 
но вай пра цы аб лаш чы су пра цоў ні каў — хай бу-
дуць гэ та каў ка і пер ніч кі ды анек до ты аб са бе 
са мім. З 10.09. зна ка мі ты час на ін ве сты цыі. Хут-
ка мо жаш пам но жыць свой ка пі тал — каль ку ля-
цыю спа лу чы з ін ту і цы яй. 10-13.09. не за будзь 
аб чым сь ці важ ным. 10-15.09. не за сум ня вай ся 
ў сва іх уме лас цях з-за кры ты кі.

(24.09. — 23.10.) З 10.09. ва ўсіх сфе рах 
твай го жыц ця пач нец ца па ляп шэн не. Твае дзе ян-
ні на бя руць раз ма ху. У ні чым не аб мя жоў вай ся! 
Ха ця аба вяз кі сто мяць ця бе 10-13.09. Час цей 
вы каз вай ся на пра цы ці ў шко ле. Ша лі з улас ным 
біз не сам ма юць ка рыс ны час на мар ке тынг, рэк-
ла му. Бес п ра цоў ныя Ша лі да ве да юц ца аб пра-
цы з на шэп таў. Доб рая па ра на зме ну імі джу.

(24.10. — 22.11.) Не дай спра ва ка ваць ся бе 
да дзе ян няў, якіх пас ля бу дзеш шка да ваць. І не 
пра сі ў сва я коў па зы кі (асаб лі ва 10-13.09.). 
З 16.09. (аж да 28.09.!) пе ра мо жаш усе праб ле-
мы і па ва ліш кан ку рэн цыю. Зна ка мі та на пра цы 
і ў па да рож жах. Ад но аж да 28.09. не най леп-
шая аў ра для... флір ту. Ка лі жы веш адзін, не ад-
чы няй дзвя рэй ка мусь, ка го не ве да еш асаб лі ва 
10-14.09. Ка лі шу ка еш но вы за ня так, пач ні раз г-
ля дац ца за ім з 16.09. (да 28.09.).

(23.11. — 22.12.) Без роз ду му зра бі са бе 
пе ра пы нак, каб наб рац ца сі лы і нат ра піць на 
зна ка мі тыя за ду мы. Доб ры на строй, мі лыя 
мо ман ты з рад нёй. Ха ця 10-12.09. маг чы мае 
пап са ван не ат мас фе ры на пра цы. 13-17.09. мо-
жаш не ве даць, што для ця бе ка рыс нае, а што 
не. Але раз ві нуц ца но выя су вя зі. 17.09. мо жаш 
су стрэць ка гось ці, хто бу дзе ця бе рас паль ваць 
і ін с пі ра ваць.

(23.12. — 20.01.) Мо гуць прыт ра піц ца 
няз руч нас ці і глуп ствы ў кам па ніі ды нес па дзя-
ва ныя пе раш ко ды якія выб’ юць ця бе з рыт му 
10-13.09. Але бу дзеш энер гіч ны і крэ а тыў ны. 
Усё ж цяж ка бу дзе ця бе за да во ліць. Асаб лі ва 
на мур нат ра пяць Ка зя ро гі з фір май — пра ві лы 
па вод ле якіх дзей ні ча е це мо гуць змя ніц ца. Вы-
ра шэн не тур бу ю чай ця бе праб ле мы прый дзе 
з 16.09.

(21.01. — 19.02.) 10-13.09. мо жаш апы нуц-
ца ў шмат з нач най сі ту а цыі. 13-19.09. бу дзеш 
мець раз мах пры ўсіх сва іх дзе ян нях. Леп шы 
на строй, гар ма ніч ныя ад но сі ны. Не эк с пе ры-
мен туй з ды е та мі. Але і так бу дзеш вы гля даць 
мо ла да і ня тоў ста.

(20.02. — 21.03.) 10-11.09. мо жаш стаць 
ах вя рай плё так і ін т рыг. Му сіш вый с ці з це ню, 
не ха вай ся за ін шых. Паз на ё міш ся з ці ка вы мі, 
спры яль ны мі та бе людзь мі і гэ тым па ка ры стай-
ся. Бу дзеш энер гіч ны і ба я ві ты. Ка лі ат ры ма еш 
пра па но ву пра цы, па ча кай з ра шэн нем да апош-
ня га тыд ня. 16-17.09. не бу дзеш ду маць яс на, не 
пад да вай ся эмо цы ям.

Сё лет ні бю джэт Дзяр жаў на га фон
ду рэ а бі лі та цыі асоб з аб ме жа ван ня мі 
— ПФРОН скла дае су му 4 842 786 000 зл., 
пры чым па сту па юць яны з да та цыі дзяр
жаў на га бю джэ ту — 746 360 000 зл. 
(15,4%), са склад чын і ап лат прад п ры маль
ні каў — 3 648 380 000 зл. (75,3%), якія не 
пры ма юць на пра цу асоб з аб ме жа ван ня
мі, або лік ін ва лі даў у іх прад пры ем ствах 
не вя лі кі. У 61,47% гэ тыя срод кі вяр та юц ца 
да прад п ры маль ні каў у якас ці дап лат 
з фон ду ПФРОН. Апош нія 38,53% за ста юц
ца ў рас па ра джэн ні Праў лен ня і раз мяр
коў ва юц ца па між ва я вод скія і па вя то выя 
са маў ра ды. Прак тыч на па ве дам лен ні аб 
прыз на чэн ні срод каў ПФРОН у па ве ты 
па сту па юць у пер шым квар та ле го да, 
у боль шас ці вы пад каў у лю тым. Пас ля Ра
да па ве та на се сіі пры мае па ста но ву аб іх 
раз мер ка ван ні.

Сё лет ні бю джэт ПФРОН Гай наў ска га 
па ве та скла дае су му 1 043 034 зл. Рэ а лі
за цы яй за дач у сфе ры пра фе сій най рэ а
бі лі та цыі зай ма ец ца Па вя то вае ве дам ства 
пра цы, якое ат ры ма ла 74 450 зл. і Па вя то
вы цэнтр да па мо гі сям’і (ПЦДС) з га да вым 
фон дам на са цы яль ную рэ а бі лі та цыю 
993 034 зл. А вось на якія мэ ты і якія су мы 
ПЦДС вы дат куе сё ле та: ку рор т ная рэ а бі
лі та цыя — 120 000 зл, лік ві да цыя ар хі тэк
тур ных і тэх ніч ных бар’ ер — 35 000 зл, 
рэ а бі лі та цый ныя пры ла ды і да па мож ныя 
ма тэ ры я лы — 248 724 зл., спорт, куль ту ра 
і ад па чы нак — 5 000 зл., май стэр ні пра ца
тэ ра піі — 559 860 зл.

Вы дат ка ван не срод каў ад бы ва ец ца 
згод на пры ня тай па ста но ве Ра ды па ве та, 
за вык лю чэн нем срод каў прыз на ча ных 
на бя гу чае фун к цы я на ван не май стэр ні 
пра ца тэ ра піі. Па вы лу чэн ні квот, прыз на
ча ных на пра фе сій ную рэ а бі лі та цыю (74 
450 зл.) і за нят кі ў май стэр ні пра ца тэ ра піі 
(559 860 зл.) на са цы яль ную рэ а бі лі та цыю 
за ста ец ца 408 724 зл. На дум ку кі раў ні ка 
Па вя то ва га цэн т ра да па мо гі сям’і Паў ла 
Шы ма ню ка, на рэ а лі за цыю на ме ча ных 

Вы ка ры стан не срод каў ПФРОН на Гай наў ш чы не

за дач гро шай не хо піць. Та му не аб ход ным 
бы ло аб ме жа ван не дап лат. Як па ве да міў 
кі раў нік ПЦДС, на 10 жніў ня г.г. на ку рор
т ную рэ а бі лі та цыю вы ка ры ста ны поў ны 
лі міт — 120 000 зл. Прад’ яў ле ны бы лі 199 
за явы на дап ла ты да ку рор т ных пу цё вак, 
у гэ тым лі ку 182 ад да рос лых і 17 ад апе
ку ноў дзе так. Па пры чы не аб ме жа ван ня 
срод каў дап ла ты ат ры ма лі ад но 84 за яў
ні кі, а для 115 ча ла век бы ло ад моў ле на. 
Ку рор т ныя се зо ны доў жац ца два тыд ні. 
Дап ла та аб г рун тоў ва ец ца сту пен ню аб
ме жа ван ня зда роўя: пры знач най сту пе ні 
— 1 254 зл., па мяр коў най — 1 129 зл., 
лёг кай — 1 045 зл., і для апе ку на дзі ця ці 
— 836 зл. Цэ ны ку рор т на га се зо на аб г рун
та ва ны шмат лі кі мі кры тэ ры я мі і скла да юць 
су мы ў ся рэд нім ад 1 2001 300 зл. да 2 
тыс. зл. Да фі нан са ван не прыз на ча ец ца 
та ко му ася род ку, які за рэ гіст ра ва ны ў Ва
я вод скай уп ра ве. На Гай наў ш чы не та кім 
ася род кам з’яў ля ец ца Дом са цы яль най 
да па мо гі ў Бе ла ве жы. Кошт двух тыд нё вай 

па быў кі скла дае 1 300 зл. у ста рой част цы 
бу дын ка і 1 450 зл. у но вай.

Май стэр ню пра ца тэ ра піі вя дзе Свя та
Тро іц кая цар к ва ў Гай наў цы. Май стэр ня 
прыз на ча на для 35 ча ла век. Усе мес цы за
ня ты. У 90% срод кі па сту па юць з ПФРОН, 
а ў 10% з бю джэ ту Па вя то ва га ста ро ства.

На рэ а бі лі та цый ныя пры ла ды і да па мож
ныя ма тэ ры я лы на пла на ва ныя 248 724 зл. 
да 10 жніў ня вы ка ры ста на 161 514 зл. Па
сту пі ла 566 за яў ад 377 за яў ні каў (асо ба 
з аб ме жа ван ня мі мо жа па да ваць не каль кі 
за яў на па а соб ныя пры ла ды). Усе за явы 
бы лі адоб ра ны, а ў паз ней шым тэр мі не 
бу дуць яны афар м ляц ца да кан чат ко ва га 
вы ка ры стан ня срод каў.

На лік ві да цыю фун к цы я наль ных бар’ ер 
прыз на ча на 35 000 зл. Срод кі на гэ ту мэ
ту поў нас цю вы ка ры ста ны. Па сту пі ла 25 
за яў. Пад пі са на 13 да моў, у тым лі ку на 4 
умы валь ні кі, два пад’ ез ды для асоб з аб ме
жа ван ня мі і сем ар та пе дыч ных лож каў.
vТэкст і фота Ула дзі міра СІ ДА РУКА

З 1 ве рас ня аба вяз вае абя ца ная Пі Сам 
чар го вая пра гра ма «Бяс п лат ныя ля кар
ствы для се ні ё раў», якім больш за 75 га доў 
жыц ця. Праў дай з’яў ля ец ца тое, што Бэ а та 
Шыд ла не стры ма ла да дзе на га вы бар ш чы
кам у час вы бар чай кам па ніі сло ва (пяць 
ас ноў ных пра ек таў на пер шыя сто дзён 
кі ра ван ня ўра дам), па коль кі за кон ажыц
цяў ля ец ца з вась мі ме сяч ным спаз нен нем. 
Не ўсе ля кар ствы се ні ё ры ат ры ма юць 
бяс п лат на, аб чым за яў ля ла яна ра ней. На 
прад’ яў ле ным ура дам спі ску за пі са на ад но 

1 129 ле ка вых прэ па ра таў, якія да гэ туль 
вы да ва лі ся па цы ен там па ап то вай ца не 
і з 30 і 50пра цэн т ны мі іль го та мі. Ты чыц ца 
гэ та та кіх хва роб як па вы ша ны кры вя ны 
ціск, ма лак роўе, апап лек січ ны скле роз, 
трам боз (згуш чэн не кры ві) ды рас шы рэн не 
вен (жаў ла кі); аст ма, дэп рэ сія і атуп лен не 
(хва ро ба Аль ц хай ме ра і Пар кін со на); пра
цяг лыя хва ро бы лёг кіх.

Мі ні стэр ства па пя рэдж вае ся мей ных 
ле ка раў, бо гэ та на іх спа чы вае ас ноў ны 
аба вя зак вы ка наў цы за ко на, каб не над та 

спя ша лі ся з пра піс ван нем на бяс п лат ныя 
рэ цэп ты ан ты бі ё ты каў і хі мі я тэ ра пеў тыч ных 
прэ па ра таў, па коль кі гэ тыя па він ны быць 
да ступ ны мі ад но ў ля чэн ні за па лен чых уск
лад нен няў ма ча вы дзя ляль най сі стэ мы і пра
ста ты ў муж чын.

Спі сак бяс п лат ных ля кар стваў бу дзе па
поў не ны чар го вы мі прэ па ра та мі пас ля двух 
ме ся цаў — 1 лі ста па да. Па ацэн цы Мі ні стэр
ства зда роўя се ні ё ры на гэ тай рэ фор ме 
зэ ка но мяць больш за тры ста мі льё наў 
зло тых. Аб пас пя хо вас ці зга да на га пра ек та 
пэў на неў за ба ве вы ка жуц ца са мі па цы ен
ты. За тым па ча кай ма з ацэн кай.

(ус)

Бяс п лат ныя ля кар ствы для се ні ё раў

n Кі раў нік Па вя то ва га цэн т ра да па мо гі сям’і Па вел Шы ма нюк
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Л
е там гэ та га го да мі ну-
ла 15 га доў дзей нас ці 
Дзміт ры еў ска га муж-
чын ска га ма на сты-

ра ў Са ках, а кры ху ра ней, 
26 мая, ад бы ло ся ас вя чэн не 
шы кар на і грун тоў на ад ра-
ман та ва най цар к вы свя то га 
ве лі ка му ча ні ка Дзміт рыя Са-
лун ска га, рас па ло жа най на 
гор цы ка ля Са коў і ак ру жа-
най ста ры мі дрэ ва мі і кры жа-
мі, якія па ста ві лі па лом ні кі 
з ад да ле ных мяс цо вас цей 
і ся мей ні кі па сва іх бліз кіх 
асо бах, па коль кі ка ля цар к вы 
зна хо дзіц ца пры хад скі мо гіль-
нік. Рэ зуль та ты ра мон ту Дзміт-
ры еў скай цар к вы, з улі кам 
на даў нюю ар хі тэк ту ру, маг лі 
ўба чыць па лом ні кі, якія шмат-
лі ка пры бы лі 18 і 19 жніў ня на 
свят ка ван не Пра аб ра жэн ня 
Гас под ня га, якое мяс цо выя 
лю дзі ча ста на зы ва юць Спа-
сам. Свят ка ван не на Дзміт-
ры еў скай гор цы ад бы ва ец ца 
асаб лі ва ўра чы ста. Сё ле та 
свя та ўда сто іў ар хі ман д рыт 
Кі ры ла з Кел лі св. Пра ко па 
на Афо не, які пі саў іко ны да 
но ва га, вы ка на на га ў Грэ цыі 
са коў ска га іка на ста са.

Пад час свят ка ван ня Пра аб ра жэн ня 
Гас под ня га част ка па лом ні каў пад час 
уся ноч най ба га служ бы мо ліц ца на Гра
бар цы, а на на ступ ны дзень на лі тур гію 
пры яз джае на Дзміт ры еў скую гор ку ка ля 
Са коў. Ар хі ман д рыт Кі ры ла, які спе цы
яль на з Афо на пры быў у Са кі, га ва рыў 
пра пат рэ бу ўнут ра на га пра аб ра жэн ня 
дзе ля жыц ця па вод ле Бо жых за па ве дзей 
і за клі каў мяс цо вых вер ні каў і па лом ні каў 
лю біць Бо га і бліж ніх. Уся ноч ная ба га служ
ба слу жы ла ся ў Дзміт ры еў скай цар к ве 18 
жніў ня, а 19 жніў ня слу жы лі ся дзве лі тур гіі: 
пер шая ноч чу, а дру гая днём. Ра ні цай ас
вя ча ла ся яш чэ ва да, якую вер ні кі на бі ра лі 
ў бу тэль кі і вез лі да моў, а пас ля чы таў ся 
ака фіст да ве лі ка му ча ні ка Дзміт рыя, які 
быў за му ча ны ў грэ ча скім го ра дзе Са лунь. 
Свя ты Дзміт рый да па ма гае ў роз ных пат рэ
бах жы ха рам Бе ла сточ чы ны.

Аб зас на ван ні ў 2001 го дзе Муж чын ска
га ма на ска га до ма ў Са ках, які пас ля быў 
пе раў т во ра ны ў Дзміт ры еў скі муж чын скі 
ма на стыр, да ве даў ся я поз нім ле там. Ужо 
во сен ню 2001 го да за ехаў я ў Са кі, каб 
па раз маў ляць з іе ра ма на хам Вар са но
фі ем, пер шым на ста я це лем ма на сты ра 
і іе ра ма на хам Пят ром, якіх міт ра па літ вар
шаў скі і ўсяе Поль ш чы Са ва на кі ра ваў ар
га ні за ваць у Са ках ма на скае жыц цё. За 
сім ва ліч ныя срод кі бур га містр Кляш чэль 
Аляк сандр Ся ліц кі і рад ныя Кляш чэ леў
скай гмі ны пе ра да лі на пат рэ бы бу ду ча га 
ма на сты ра бу ды нак бы лой шко лы ў Са
ках і школь ны ўча стак. Ад нак ма на хі па
ся лі лі ся спа чат ку ў до ме Лю бы Рош чан ка 
ў Са ках, ку ды я на кі ра ваў пер шыя кро кі.

— Ты хі ба бу дзеш сы нам Ве ры, бо 
па доб ны да ма ці, — за я ві ла мне ад ра зу 
спа да ры ня Лю ба, якая ў кух ні рых та ва ла 
абед для іе ра ма на хаў. Яе пер шы мі сло ва
мі я быў вель мі здзіў ле ны, бо тра піў у дом 
Рош чан каў без па пя рэ джан ня аб сва ім 
пры ез дзе. Хут ка ака за ла ся, што Лю ба 
Рош чан ка ро дам з Вя лі кіх Па сеч ні каў 
і ў мо ла дас ці бы ла сяб роў кай ся стры ма ёй 
ма ці, якая ро дам з Арэш ка ва.

Пас ля раз мо вы ў до ме спа да ры ні Лю бы 
іе ра ма на хі Вар са но фій і Пётр за вя лі мя не 
ў бу ды нак бы лой шко лы ў Са ках, які пу ста
ваў і па тра ба ваў грун тоў на га ра мон ту. Ужо 
паз ней на да ку мен таль ным філь ме ўба чыў 
я мяс цо вых пры ха джан, якія па рад ка ва
лі школь ны ўча стак. Муж чы ны вы ся ка лі 
ку сты і дрэў цыса ма сей кі ва кол шко лы, 
а жан чы ны пры бі ра лі школь ны бу ды нак 
уся рэ дзі не. Пас ля не вя лі кіх ра мон т ных 
прац па ся лі лі ся ту ды ма на хі і з ча сам 
пра во дзі лі больш грун тоў ныя ра мон т ныя 
пра цы, пе раў т ва ра ю чы бы лую шко лу ў ас
ноў ны ма на стыр скі бу ды нак, ку ды ста лі 
пры хо дзіць жыць, спа чат ку як пас луш ні кі, 
чар го выя асо бы. За раз у Дзміт ры еў скім 
ма на сты ры жы вуць і мо ляц ца 3 іе ра ма на хі, 
ды я кан і 4 пас луш ні кі. З 2009 го да дзей нас
цю Муж чын ска га ма на сты ра ў Са ках кі руе 

ар хі ман д рыт Ці ма фей, які пе ра няў аба вяз
кі ад ар хі ман д ры та Вар са но фія.

— Тут ёсць спа кой і ад чу ва ец ца ха дай
ні цтва свя то га ве лі ка му ча ні ка Дзміт рыя, 
— га ва рыў мне яш чэ ра ней пас луш нік 
Якуб, сын бы лой на стаў ні цы бе ла ру скай 
мо вы ў бель скай «трой цы» Ма рыль кі Ба зы
люк, які ў Муж чын скім ма на сты ры ў Са ках 
знай шоў сваё мес ца.

Да ма на стыр ска га пры хо да ў Са ках 
на ле жаць жы ха ры вё сак Са кі і Та пар кі 
— ка ля 120 ча ла век. Ад нак ма ліц ца ў час 
пер шай ня дзель най лі тур гіі, пас ля якой 
чы та ец ца ака фіст да св. Дзміт рыя Са лун
ска га, пры яз джа юць вер ні кі з роз ных 
мяс цо вас цей Гай наў ска га, Бель ска га 
і Ся мя тыц ка га па ве таў, а на ват па лом ні кі 
з Бе ла сто ка. Мяс цо выя мяр ку юць, што 
гэ та ве лі ка му ча нік Дзміт рый пры зы вае па
лом ні каў. Ка лі ў Са ках паў ста ла ма на ская 
аб ш чы на, даў няя іко на св. Дзміт рыя бы ла 
вы не се на зза пра сто ла і па меш ча на ў кі
во це спра ва Дзміт ры еў ска га хра ма і за

раз мож на да яе прык ла дац ца па ста ян на, 
бо ра ней іко на вы но сі ла ся на цар к ву толь
кі пад час Дзміт ры еў ска га свят ка ван ня. 
Зле ва ў цар к ве на гор цы бу дзе ў кі во це 
змеш ча на іко на св. Нек та рыя з Эгі ны 
— пат ро на цар к вы ў бы лым школь ным бу
дын ку і дру го га пат ро на ма на сты ра.

— Но вы іка на стас у цар к ву свя то га 
Дзміт рыя быў вы ка на ны ў Са лу ні ў Грэ
цыі, а іко ны да яго на пі саў нам ай цец Кі
ры ла з Кел лі св. Пра ко па Ва та пед ска га 
ма на сты ра на Афо не. Мы што год на вед
ва ем афон скія ма на сты ры і там ву чым ся 
ду хоў нас ці. У па чат ку ве рас ня гэ та га 
го да ў на шым ма на сты ры прой дзе Між на
род ная кан фе рэн цыя ма на хаў і ма на хінь 
з удзе лам гас цей з Грэ цыі і Фін лян дыі, 
— пра ін фар ма ваў ар хі ман д рыт Ці ма фей.

Іка на стас Дзміт ры еў скай цар к вы і іко ны 
да яго вы кон ва лі ся за ах вя ра ван ні ад мяс
цо вых вер ні каў, па лом ні каў і спон са раў. 
Срод кі з Мі ні стэр ства куль ту ры і на цы я
наль най спад чы ны, Мар шал коў скай уп ра

вы Пад ляш ска га ва я вод ства ў Бе ла сто ку 
вы дат коў ва лі ся на грун тоў ны ра монт цар
к вы свя то га Дзміт рыя і не маг лі быць вы ка
ры ста ны на вы ка нан не но ва га іка на ста са. 
За раз ар хі ман д рыт Ці ма фей звяр та ец ца 
з прось бай за чар го вы мі ах вя ра ван ня мі, 
каб раз лі чыц ца за на пі сан не апош ніх 
ікон для но ва га іка на ста са. Ця пер ма на хі 
жы вуць у бу дын ку бы лой шко лы, ужо ад
ра ман та ва ным і пры ста са ва ным для ма на
скіх па трэб. У ім аб ста ля ва на ўжо цар к ва 
св. Нек та рыя з Эгі ны, у якой ма на хі, пас
луш ні кі і вер ні кі мо ляц ца што дзён на. Ка лі 
ў маі гэ та га го да міт ра па літ Са ва ас вя чаў 
цар к ву св. Дзміт рыя, за пра па на ваў ён ма
на стыр скай аб ш чы не ўзвес ці ма на стыр скі 
бу ды нак ка ля Дзміт ры еў скай цар к вы, на 
гор цы, што па тра буе вя лі кіх на ма ган няў. 
Ар хі ман д рыт Ці ма фей раз ва жае збу да
ваць там спа чат ку не каль кі кел ляў для 
ма літ ваў у ада саб лен ні. На вя лі кім ма на
стыр скім участ ку ка ля бы ло га школь на га 
бу дын ка зна хо дзіц ца па се ка. Ма на хі га ду
юць яш чэ коз, якія з’я да юць тра ву і не трэ
ба ім ка ры стац ца га зо на ка сіл ка мі. З ка зі на
га ма ла ка ма на хі ро бяць сы ры і пра да юць. 
У ма на сты ры вы раб ля юць так са ма сы ры 
з ка ро ві на га ма ла ка, якія без праб лем пра
да юць ма на хі для мяс цо ва га на сель ні цтва 
і па лом ні каў. Хут ка ра зы хо дзіц ца так са ма 
мёд ад ма на стыр скіх пчол. Не ка то рыя 
па лом ні кі ра ша юц ца па жыць ней кі час 
у ма на сты ры і па ма ліц ца, ін шыя, каб маг
чы быць даў жэй бліз ка ма на сты ра, ма юць 
ах во ту на ват ку піць дом у Са ках, Та пар ках, 
ці су сед ніх За ле ша нах, дзе зна хо дзіц ца 
Жа но чы ма на скі дом св. Ка ця ры ны і жы
вуць у ім ігу мен ня Елі за ве та і пас луш ні ца. 
Ма туш ка Елі за ве та кі руе пры хад скім хо
рам пад час ба га служ баў у Дзміт ры еў скай 
цар к ве ў Са ках, а ў кож ную апош нюю 
ня дзе лю ме ся ца мо ліц ца ў сва ім ма на скім 
до ме пад час лі тур гіі і ака фі ста да св. ве лі
ка му ча ні цы Ка ця ры ны.

У час хрос на га хо ду, які 19 жніў ня за вяр
шыў свят ка ван ні на Дзміт ры еў скай гор цы, 
ас вя ча лі ся яб лы кі, гру шы і ін шыя фрук ты. 
Усе вер ні кі бы лі за про ша ны пад ма ца вац ца 
ма на стыр скім су пам і са лод кі мі да дат ка мі.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

15 га доў 
Дзміт ры еў ска му муж чын ска му 
ма на сты ру ў Са ках 

n Асаб лі вай свя ты няй з’яў ля ец ца іко на св. Дзміт рыя, 
па меш ча ная спра ва цар к вы (за ёй но вы іка на стас вы ка на-

ны ў Са лу ні, дзе быў за му ча ны ве лі ка му ча нік Дзміт рый

n Ар хі ман д рыт Кі ры ла з Афо на, які пі саў іко ны да іка на ста са (спра ва) і ар хі ман д рыт Ці ма фей, на ста я цель Муж чын ска га 
ма на сты ра ў Са ках на фо не ад ра ман та ва най Дзміт ры еў скай цар к вы


