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Мастацкая тканінаè3

Чыгуначны pic-nicè9

У той час яны былі «Borowyje”, ця
пер Borowe, як упісана ў «Dzien
nik Urzędowy”, дзе ў Польшчы 
ў чарговы раз правілі назвы. Але 

адзначана там, у асобным параграфе, што 
скланяюцца яны іначай чым іншыя «Боро
вэ» ў Польшчы. Ідзеш не «do Borowego», 
а «do Borowych». Хай будуць тыя «Боровэ» 
— згадзіліся апошнія жыхары пасялення, 
між іншым дзеці Мацкевічаў. І не захацелі 
яшчэ і назвы вёсачкі пабеларуску, як і ва 
ўсёй Нараўчанскай гміне не захацелі: хай 
будзе так як усе хочуць. Яны ж — наймен
шая вёска ў гміне. «Асада», прысёлак 
Пасек, з солтысам у Баб’яйГары. Але быў 
час, калі яна называлася яшчэ іначай і пры
належала да іншых улад. У «Геаграфічным 
слоўніку Польскага каралеўства і іншых 
славянскіх краёў», у томе XV, частцы B на 
старонцы 210 стаіць, сярод пералічаных 
шматлікіх вёсак з такой самай назвай: „Bo
rowiki! os., pow. prużański, 4 okr. pol., gmina 
Masiewo; 63 w. od Prużany”.

— Я, быўшы хлопцам, калі не было ні
якага знаку ні з аднаго боку Баравых, ні 
з другога, на старой табліцы наклеіў літары 
выцятыя з іншых табліц, паставіў яе перад 
Баравымі з боку Пасек, — кажа Аляксандр 
Мацкевіч, цяпер мажны мужчына, бацька.

На юбілеі бацькоў у Баравых (меў быць 
у семяноўскай святліцы, але занялі яе на 
іншыя мерапрыемствы) Алік са старэйшым 
братам Міраславам — якія ж яны сталі па
добныя! — цяпер галоўны гаспадар. Пера
пісаны на яго ўжо галоўныя землі гэтага ка
лена роду Кастанчукоў, па бабулі Маньцы 
Касцюковай, разам са славутай арабінкай, 
дзе больш за 170 гадоў стаіць крыж.

Вядома, той крыжык чарговы — па
стаўлены ўжо пасля другой вайны. Ледзь 
чыпее, ужо трымаецца адно на галінах тае 
разрослай арабіны. Гэта ўжо не «гарабін
ка», росшая каля скрыжавання старой 
дарогі пасецкай з бабігорскай, пясчанай. 
Кругом усё пазарастала сасновымі сама
сейкамі і былымі загонамі з роўненькай па
садкай. Але пушчанскі караед працерабіў 
нядаўна яшчэ маладняк, цяпер сосны і елкі 
па паўстагоддзя. Ужо Пасекі відаць!

— Нядаўна пытаўся я ў бацюшкі Мікалая 
Шэбеляна, што зрабіць са старым крыжом, 
калі б новы паставіць, — раздумвае Алік. 
— Бацюшка сказаў, што выкідваць стары 
крыж нельга, толькі беражліва сабраць 
астанкі святога дрэва і спаліць. Генік няхай 
дасць дрэва з Марушкі, паставім новы. Ка
залі бабігорскія бабы, што тут страшыла. 
Быццам бы кугакалі дзеці. У мінулым годзе 
пару месяцаў штосьці свяцілася... Нядаўна 
ў тэлебачанні казаў Віктар Кабац, што тут 
пахаваны ў 1864 годзе нейкі ксёндз...

— Вось як робяцца легенды! Мой дзед 
Іван Кастанчук казаў, што калі аднаўля
лі крыж, на ім віднела выразаная дата 
«1842». Яны і яе перапісалі на новы. Але 
крыж можа быць яшчэ старэйшы, яшчэ 
ўніяцкі. Кастанчукі, Кандрат і Пракоп, 
перасяліліся сюды з Меляшкоў у канцы 
ХVIII ці на пачатку ХІХ стагоддзя, выдзерлі 
з пушчы і багны, вырабілі гэтыя ўрадлівыя 
кавалкі, рассяліліся ў Семяноўку, Тар
нопаль, Слабодку, Бандары... На Расію 
ў бежанстве... Калі з бежанства вярнуліся 
ў 1923 годзе, стаяў яшчэ першы іхні дом 
— сухі ўжо дуб. Мой прапрадзед Мітрук 
Кастанчук, які дажыў свайго веку ў 1946 
годзе (значыць, нарадзіўся ў 1845 годзе), 
не ўцёк са свае зямлі ні ў бежанства, ні 
падчас пацыфікацыі нямецкімі фашыстамі 
прыпушчанскіх вёсак у жніўні 1941 года. 
О, як стралялі феерверкі з клуні, у якую ён 
з унукам навалачыў розных снарадаў і ін

шай зброі... Згарэлі тады і сад, і драўніна 
на новы вялікі дом...

Прыслухоўваюцца нашым развагам дзе
ці: Мірыкавы Паўліна і Крыштафор, Аліка
вы Каміля і Уля. Не мелі таго шчасця распы
тацца ў старэйшага пакалення пра коліш
нія лады. Прабабка Марыя ўжо памерла, 
а прадзеда Касцюка мала памятаюць ужо 
і бацькі. Касцюк быў суровы — ужо нават 
я з яго ўнукам Жоржам баяліся гуляць на 
іхнім падворку, дзе расла двухсотгадовая 
ліпа. Тая ліпа — адна з чатырох векавых 
ліп. Наша, адзіная, якая яшчэ жывая, мала

дзейшая — у час, 
калі выязджалі 
ў бежанства, 
расла ўжо каля 
дваццаці гадоў. 
А цяпер яна адна, 
чыпее да другім 
баку ад хат. Нават 
лавачка пры ёй 
перагніла, няма 
і століка.

— Наша мален
ства кончылася, 
калі выразалі на
шы джунглі.

Дзяўчаты гля
дзяць на нас, ужо 
пасівелых — пэў

на нялёгка ім прыгадаць малымі, лазячымі 
«калідорамі» пад зараснікамі чарнасліву, 
пераплеценага хмелем і таямнічага ку
стоўя са страляючымі белымі бубачкамі. 
Там мы рабілі дом, з печкамі, посудам. 
Каля зараснікаў стаяла яма, каля якой 
трапалі каноплі і лён — тады ў гэтай яме 
раскладзены быў малы касцёр, над якім 
сушылася бадылле. Як тады траскаталі 
церніцы і трапачкі, сыпалася кастрыца! Ад 
тае кастрыцы, вось і кастрычнік, як сёння. 
Тут на поплаве прабавала вырасці мала
дая ліпка, якой пабегі ўсё зрэзвалі, а яна 

ўвесь год пускала новыя, моцныя, светла
зялёныя. Побач пахацеў агурэчнікам і кро
пам агарод... Тут цяпер палеткі Жоржа. 
А другі поплаў там, у бок падрэчка Нарвы 
Буяўкі — тут на былым тарфяніку, пасля 
ліквідацыі цераспалосіцы, выраслі палоскі 
Іванавых. Пасля яны зарунелі, але калі 
быў яшчэ поплаў, каціліся мы ўніз з яго, 
пад бакамі адчуваючы выбоіны былых гра
даў...

Камення ўжо там не было, але яно 
такое, каменне, што як яго не выбірай, ка
мень вырастае з зямлі. Я пра тое вырастан
не камення нанова і нанова расказваю, 
і пра вырастанне нас з дзіцячых штонікаў... 
А наймалодшыя Марусіны і Васевы ўсміха
юцца. Як ім уявіць таго Аліка і Мірыка, як 
імчацца па пясчанай дарозе ў шапкахаб
лавушках з Алінкай і Генікам (я была ўжо 
студэнткай з першым сваім фотаапаратам) 
— па дарозе пракладзенай стагоддзі таму? 
А па той дарозе — далей на Баб’юГару, 
і далей праз пушчу — у тое Масева, адкуль 
іх дзед Вася прывёз у Баравыя Марусю 
Марчук?

Але ж дзед Вася добра «трымаецца»! 
І Вася, і Маруся ў бэзавых кашулі і блузцы, 
як і Паўліна. «Залатыя годы» ў Баравых — 
у бэзавых адценнях. Над месцам маладых 
на «вялікай хаце» — іх шлюбны партрэт. 
Такія «манідлы» рыхтавалі па заказе ванд
роўныя фатографы. Найчасцей з асобных 
здымкаў герояў шлюбнага дня — такі ко
лішні фоташоп — маладой накідалі ўяўны 
празрысты вэлюм, аздоблены кветачкамі 
і галінкамі аспарагусу, маладому ў бута
ньерку піхалі тое ж, накладвалі пад шыю 
матылька або тугі гальштук. І памяткі заста
ліся назаўжды па беларускіх вёсках, віселі 
ў рамках, аколеныя сучасным «красным 
кутом» з фатаграфіямі былых і наступных 
пакаленняў. Штыўна пасаджаных пад паль
мамі і бярозкамі дзядоў з царскай арміі, сы
ноў з польскага войска, дзяцей у школе... 
А пасля каляровыя — сучасныя — унукаў. 
На сценах у штораз маднейшыя ўзоры. Ка
лісьці — на пабеленых сінькай сценах, на 
папяровых шпалерах, пасля на драўляных 
панэлях, а ўрэшце і на пластмасавых. Су
часнасць дайшла і да пушчы....

— Горка гарэлка! Горка гарэлка! — пад 
гармонік патрабуе ад «маладых» Янка Ля
сота з гурта «Нараўчанкі».

— За ўсё паўвека і не нацалавалася! — 
жартам крывіцца Маруся. — Не было калі!

Прыходзяць віншаванні і са свету. Калі 
прыняць іх па тэлефоне, трэба выйсці на 
вуліцу.

— Там пад знакам добра прымае! — пад
казвае Мірак. — А то «засенгу» ў хаце 
няма.

І каб пазваніць з мабільнага тэлефона, 
трэба выйсці ў поле. Калі глянуць са спада
рожніка на Баравыя, відаць яшчэ і стары 
сад, і Генікаву шклярню, якой ужо няма. 
І з накінутай «сеткі» абсягу відаць, што гэты 
кавалачак пакінуты паза ўвагай мабільных 
аператараў. Адцятыя тыя беларускія пры
пушчанскія вёскі таксама ад аўтобуснай 
камунікацыі. Нават парадавацца святам 
разам з Васем і Марусяй Мацкевічамі было 
цяжка дабрацца ў выходныя дні.

Жыві як хочаш.
А ці страшыць надалей пад арабінкай? 

Пару месяцаў мігацела там пад крыжом 
у траве маленькая электрычная лямпачка
зніч, схаваная ў слоічку, каб не прамокла. 
Я сама яе запаліла. На памятку там пахава
ных аднаго з нашых продкаў і дзетак, чые 
душачкі кугакалі і плакалі сярод ночы, про
сячы ў нас малітвы і ўспаміну.

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ

 ВасеВы 
і Марусіны 

Вася Мацкевіч з Баравых і Маруся Марчук з Масева вянча
ліся ў семяноўскай царкве паўстагоддзя таму. У лістападзе 
1966 года. Памятаю тую восень, бо я тады, у другім класе, 
з маладзейшымі Жоржыкам, Крысяй, Іркай і Генікам збіралі 
ім на букет апошнія познія кветкі на лугах і агародах. За на
шага жыцця не было вяселля ў Бара
вых! Зараз у Баравых чатыры хаты, 
адна кінутая. Жывуць пяць асоб.
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Супраць Шымпанзэ

Крызіс беларусістыкіСваімі вачыма

смерці ў шкарпэтках

Ка лі два тыд
ні на зад па чаў 
я пі саць пра 
сту дэн цтва, не 
спа дзя ваў ся, 
што гэ та рас
цяг нец ца аж 
на тры част кі. 
У мі ну лым тыд

ні пі саў, што на бе ла ру скую эт на фі ла ло гію 
ў Бе ла сто ку не бы ло ах вот ных. Сум на, але 
та кая праў да. Ад нак кеп скім вест кам ня ма 
кан ца. На мі ну лым тыд ні прый шлі яны з Вар
ша вы. Як па ве да мі ла Ні на Бар ш чэў ская, кі
раў нік Ка фед ры бе ла ру сі сты кі Вар шаў ска
га ўні вер сі тэ та ў ін тэр в’ю для Ра дыё Ра цыя, 
упер шы ню за шэс ць дзя сят га доў на пер шы 
курс дру го га роў ню (ма гіст ра ту ра) не наб
ра ла ся пя ці ах вот ных, каб ад крыць там на
ву чан не. Ха чу ў гэ тым мес цы ад даць го лас 
пра фе сар Ні не Бар ш чэў скай, бо лі чу гэ та 
вель мі важ ным, каб зра зу мець, у якім ту пі ку 
апы ну ла ся ўся бе ла ру сі сты ка ў Поль ш чы.                                          

v Яў ген ВА ПА
* * *

«У Вар шаў скім уні вер сі тэ це на Ка фед
ры бе ла ру сі сты кі па чаў ся но вы на ву чаль ны 
год. 47 ча ла век пай ш ло на пер шы курс 
ба ка лаў ры я ту, ха ця кі раў нік Ка фед ры пра
фе сар Ні на Бар ш чэў ская ад зна чае, што 

не вя до ма, коль кі з іх за ста нец ца, а коль кі 
прый ш ло толь кі па па свед чан не сту дэн та. 
А вось на пер шы курс дру го га роў ню (ма
гіст ра ту ра) лю дзей не наб ра ла ся да стат ко
ва, пра цяг вае спа да ры ня Бар ш чэў ская:

— Бы ло за ма ла кан ды да таў, і ў су вя зі 
з гэ тым мы не маг лі ад крыць пер шы курс 
дру го га роў ню. А гэ та зна чыць, што з ма гі
стар скі мі сту ды я мі ў нас праб ле мы. У су вя зі 
з гэ тым я звяр ну ла ся да рэк та ра з прось
бай, каб да зво ліў нам пра вес ці яш чэ адзін 
на бор у лю тым, з на ступ на га се мест ру. 
Ка лі нам удас ца пры няць як мі ні мум пяць 
ча ла век, то пер шы курс дру го га роў ню бу
дзе ў нас.

Ра дыё Ра цыя: — Ска жы це, ка лі ла ска, ці 
пер шы раз та кая сі ту а цыя, што не на бі ра ец
ца курс?

— Пер шы раз. Заў сё ды бы ло так, што 
на дру гі ро вень па сту па ла част ка на шых 
сту дэн таў пас ля ба ка лаў ры я ту, і част ко ва 
пры хо дзі лі лю дзі звон ку. Сё ле та ака за ла ся, 
што пер шыя не здо ле лі аба ра ніць ба ка лаў
р скія пра цы, у су вя зі з чым ніх то не па сту піў 
з на шых сту дэн таў, а звон ку бы ло толь кі 
тры кан ды да ты.

Ра дыё Ра цыя: — Ці Вы ба чы це ў гэ тым 
ней кія больш гла баль ныя пры чы ны, ці про
ста так скла лі ся аб ста ві ны толь кі ў гэ тым 
го дзе?

— Ха це ла ся б спа дзя вац ца, што толь кі 
ў гэ тым го дзе. Трэ ба ап ты мі стыч на гля
дзець. Але мы доб ра ве да ем, што мо ла дзі 
ўсё ме ней, мы ўва хо дзім у дэ маг ра фіч ны 
спад у Поль ш чы. Та му гэ та праб ле ма ёсць 
ва ўсіх ВНУ, гэ та не толь кі на ша праб ле ма, 
та му што, на коль кі ве даю, лёс ін шых ка фед
раў бе ла ру сі сты кі так са ма не «ру жо вы». 
Між ін шым, у Бе ла сто ку, праб ле мы так са ма 
ма юц ца ў Люб лі не. Мы вя дзем на ву чан не 
трох моў. Гэ та на ша спе цы фі ка. Мы ўвя лі 
на ву чан не бе ла ру скай, ра сей скай і ан г
лій скай мо вам. На шы вы пуск ні кі ат рым лі
ва юць дып ло мы ма гіст ра або ба ка лаў ра 
з паз на чэн нем — бе ла ру ская фі ла ло гія 
з ра сей скай і ан г лій скай мо ва мі. Нам 
зда ва ла ся, што гэ та па він на пры цяг нуць 
мо ладзь, па коль кі ў су час ным све це мо вы 
трэ ба ве даць.

Ра дыё Ра цыя: — Па коль кі ў вас вы ву ча
ец ца і бе ла ру ская мо ва, і ра сей ская, ці мож
на ска заць, што ў вас ву чыц ца ця жэй, чым 
на ру сі сты цы?

— Ця жэй, але спа дзя ю ся, што ці ка вей. 
Мы рых ту ем ад нак мо ладзь, якая мае кры
ху шы рэй шыя ве ды, та му што ка лі вы ву чае 
ра сей скую мо ву, то ў ней кім кан тэк с це, 
звя за ным з гі сто ры яй, куль ту рай Ра сеі. Яны 
ве да юць не толь кі пра Бе ла русь, але і пра 
Ра сею.

Ра дыё Ра цыя: — Які склад сту дэн таў? Ці 
гэ та ад ны па ля кі, ці ёсць бе ла ру сы або лю
дзі з ін шых кра ін?

— У нас у ас ноў ным па ля кі, пе ра важ на 
мо ладзь з Вар ша вы. Ка лі зда ра ец ца па ад
ной асо бе ці то з Пад ляш ша, ці з Бе ла ру сі, 
то гэ та адзін кі. Але яны ёсць. Так што са
праў ды вар та вы лоў лі ваць і га на рыц ца ты мі 
неш мат лі кі мі сту дэн та мі, якія мно га да сяг ну
лі і якія, спа дзя ю ся, у бу ду чы ні бу дуць звяз
ваць свой лёс з бе ла ру скі мі пы тан ня мі. Ка лі 
не з Бе ла рус сю, то пры нам сі з бе ла ру саз
наў ствам і пра цяг ваць сваё за ці каў лен не.

Ра дыё Ра цыя: — Ха це ла ся б удак лад
ніць: тобок тое, што не ўда ло ся наб раць 
курс, ні як не звя за на з фі нан са вы мі або 
ар га ні за цый ны мі маг чы мас ця мі, і ўсе маг чы
мас ці ёсць?

— Ёсць маг чы мас ці, ка лі прый дзе мо
ладзь. Сар дэч на зап ра ша ем! Мы не сум
нен на аб вес цім усю ін фар ма цыю пра наш 
на бор, та му што іс нуе маг чы масць па чаць 
на ву чан не не з каст рыч ні ка, а з лю та га. 
Лі чу, што на ша пра гра ма ці ка вая, з ёй мож
на па зна ёміц ца ан лайн, та му што ця пер 
усё ёсць на на шай ста рон цы. А яш чэ мы 
пра цу ем над но вым нап рам кам, ён бу дзе 
на зы вац ца фі ла ла гіч накуль ту раз наў чыя 
дас ле да ван ні Цэн т раль наУс ход няй Еў ро
пы. Там бу дзе знач на па шы ра ная праб ле
ма ты ка з га лі ны куль ту раз наў ства, і ду маю, 
што гэ та так са ма та кая на ві на, якая мо жа 
пры цяг нуць мо ладзь да нас».

vСта ніс лаў РА МАН ЧУК, 
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя, Вар ша ва

З 5 каст рыч ні ка ў Бе ла ру сі пра хо дзіў 
тра ды цый ны Ты дзень су праць смя рот на
га па ка ран ня, ме ра пры ем ствы яко га ад
бы ва лі ся пад ло зун гам „Смя рот нае па ка
ран не — нез ва рот нае”. Пра ва а ба рон цы 
і гра мад скія ак ты ві сты пад рых та ва лі ся да 
гэ тай да ты на леж ным чы нам. Бы лі зац вер
джа ны ме ра пры ем ствы і гра фі кі іх пра вя
дзен ня, а вы каз ван ні, ана лі ты ка, раз ва гі 
і пра ве дзе ныя ак цыі шы ро ка ас вят ля лі ся 
ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі. Ну а га зе
та „На род ная во ля” № 75 (4122) вый ш ла 
са спец вы пу скам, цал кам прыс ве ча ным 
праб ле мам смя рот на га па ка ран ня ў Бе
ла ру сі. Яго раз да ва лі ў роз ных кут ках Бе
ла ру сі за дар ма, пра ма ў ру кі, каб да вес ці 
свае по гля ды да шы ро кіх ко лаў бе ла ру
ска га гра мад ства.

І да во дзіць бы ло што. На ста рон ках 
спец вы пу ску раз мяс ці лі ся вы каз ван ні на 
да дзе ную тэ ма ты ку і адзі най па куль што 
лаў рэ ат кі Но бе леў скай прэ міі ад Бе ла ру сі 
Свят ла ны Алек сі е віч, і не ад на ра зо ва га 
прэ тэн дэн та на гэ тую прэ стыж ную прэ мію, 
бы ло га па літ вяз ня і кі раў ні ка Пра ва а ба
рон ча га цэн т ра „Вяс на” Але ся Бя ляц ка га, 
і ка ар ды на та ра кам па ніі „Пра ва а ба рон цы 
су праць смя рот на га па ка ран ня” Ан д рэя Па
лу ды, і бы ло га стар шы ні Вяр хоў на га Са ве
та Бе ла ру сі Мя чыс ла ва Гры ба, і му зы кан та 
Ля во на Воль ска га, і пісь мен ні ка Ула дзі мі ра 
Ар ло ва. Знай ш ло ся мес ца і на шы ро кую 
гу тар ку з Лю боўю Ка ва лё вай — ма ці рас ст
ра ля на га Ула дзіс ла ва Ка ва лё ва.

І на ват гэ та не ўсё. Яш чэ ста ты сты ка, 
фак ты, ліч бы, ін фар ма цыя, роз дум... Ма тэ
ры я лы пад рых та ва ныя так, што тэ а рэ тыч на 
лю дзі роз на га ўзро сту, роз на га са цы яль на
га ста ту су, не за леж на яко га по лу і якой аду
ка цыі, зной дуць тут не ка га аў та ры тэт на га 
для ся бе, каб праз яго дум ку за ах во ціц ца 
пра чы таць і ін шых аў та раў. І ўво гу ле за ду
мац ца над праб ле май смя рот на га па ка ран
ня ў ся бе на ра дзі ме, бо Бе ла русь на сён ня 
— адзі ная кра і на ў Еў ро пе, дзе прак ты ку ец
ца смя рот нае па ка ран не.

Мы ў Га род ні даў но не вы хо дзі лі на 
ву лі цу для раз да чы га зет. І зра зу ме ла 
ча му. Мы ж жы вем у час ін тэр нэ ту. Праз 
яго прас цей рас паў сюдж ваць свае ідэі. 

Хоць дру ка ва нае сло ва хі ба што ёсць не 
менш эфек тыў ным срод кам, хоць і больш 
пра ца ём кім. Та му дру ка ва ная пра дук цыя 
з боль ша га ад п раў ля ла ся на рэ гі ё ны, дзе 
ка ры стан не ін тэр нэ там не на бы ло маш та
баў аб лас но га цэн т ра.

Апош ні раз за рас паў сюд дру ка ва най 
пра дук цыі ў Га род ні мя не за тры ма ла мі лі
цыя 23 жніў ня 2011 го да, ка лі я раз да ваў 
спец вы пуск бю ле тэ ня, які га лоў най мэ тай 
меў ін фар ма ван не га ра дзен цаў пра пры
суд Але сю Бя ляц ка му. Та ды, па куль мя не 
за тры ма лі, я раз даў амаль усё, што ў мя не 
бы ло. Хоць мя не сха пі лі менш чым праз 
паў га дзі ны, як я вый шаў на ву лі цу род на га 
го ра да. Лю дзі про ста вы дзі ра лі з рук дру
ка ва ную пра дук цыю, каб да ве дац ца дум ку 
тых, ка му яны да вя ра юць больш, чым 
афі цый ным агі та та рам афі цый ных СМІ. 
І вель мі бы ло ці ка ва па раў наць рэ ак цыю 
лю дзей та ды і ця пер.

І не вя ліч кая роз ні ца ў рэ ак цыі не ка то
рых га ра дзен цаў бы ла заў важ ная. Га зе ты 
з рук больш ніх то не вы дзі раў. І на ват з’я
ві ла ся не вя ліч кая ка тэ го рыя лю дзей, якія 
ад па чат ку ад маў ля лі ся браць іх у ру кі. Пе
ра важ на гэ та бы лі вель мі ма ла дыя лю дзі, 
якія ні бы та му сяць па вод ле свай го ўзро сту 
ці ка віц ца жыц цём і ўсі мі яго пра я ва мі.

І з гэ тым псеў да да сяг нен нем хі ба што 
мож на па він ша ваць на шу хва лё ную сі стэ
му аду ка цыі, ра бот ні кі якой з’яў ля юц ца га
лоў ным рэ зер вам участ ко вых ка мі сій, якія 
лі чаць га ла сы вы бар цаў. І тых, хто столь кі 
сіл і срод каў кі даў на тое, каб дум кі бе ла ру
ска га гра мад ства уні са нір ава лі з афі цый
най пра па ган дай.

Хоць па вя лі кім ра хун ку іх він ша ваць 
ня ма з чым. Бо за столь кі год ма сі ра ва най 
агі та цыі і пра па ган ды яны да сяг ну лі няш
мат. Мож на ска заць, што амаль зу сім ні чо
га не да сяг ну лі. Боль шасць га ра дзен цаў 
га зе ты бра лі з за да валь нен нем і ах во тай. 
Мно гія раск ры ва лі іх ад ра зу, каб па ба чыць 
змест і па га ра чых сля дах па ды ску та ваць 
з рас паў сюд ні ка мі, да ве дац ца пра мэ ту 
ак цыі ўжы вую. Не ка то рыя пра сі лі не каль кі 
ну ма роў, каб раз даць іх су се дзям або на 
пра цы.

Лю дзі шу ка лі праў ды. І гэ тым ра зам яны 
да ве да лі ся праў ды пра смя рот нае па ка ран
не ў Бе ла ру сі. Яны бу дуць ду маць пра гэ та.

v Вік тар СА ЗО НАЎ

Мой вель мі ары гі наль ны зна ё мы ка жа, 
што лю дзі з ма лень кай га ла вой па пры
ро дзе рэ чаў хут чэй і больш эфек тыў на 
ду ма юць. Я пад к рэс лі ваю той факт, што 
ён мае вя лі кую «бе ла ру скую» ла бэ сі ну 
і да дур няў яго не пры лі чыш. Усё ж ён на
стой вае на сва ім, сцвяр джа ю чы, што ка лі 
нось бі там ду мак з’яў ля юц ца элек т рыч ныя 
ім пуль сы, якія пра бя га юць па сет цы ней
ро наў на ша га моз гу, дык зза та го, што 
чым мен шы мозг, тым больш ка ро цяць 
свой шлях, фі ні шам яко га з’яў ля ец ца кан
к рэт на дум ка. Не ўда ю чы ся, вя до ма, у яе 
змест. Та му што яна мо жа, вя до ма, быць 
гэ так жа аб ст рак т най, як праг ма тыч най. 
І на ват вы ра джа най, аль бо вы са ка род
най. Аль бо ўта піч най, аль бо рэ аль най. 
Аль бо бе стал ко вай, аль бо твор чай. 
Ва ўся кім вы пад ку, мой ся бар да вя рае 
больш ма лой, чым вя лі кай га ла ве. Тут вы
ка ры стоў вае пры клад блі ску ча га Ана то ля 
Фран са, фран цуз ска га аў та ра з пе ра ло
му ХІХ і ХХ ста год дзяў, лаў рэ а та Но бе леў
скай лі та ра тур най прэ міі за 1921 г., яко га 
не вя лі кая, але фа сон ная га лоў ка ха ва ла 
ў са бе мозг, які ва жыў на ват менш, чым 
мозг шым пан зэ, та му што толь кі ка ля 700 
гра маў. Гэ та пры клад на на па ло ву менш, 
чым ва га ся рэд ня га ча ла ве ча га моз гу, 
раз лі ча на га на паў та ра кі ло. Не ка жу чы 
ўжо пра «рэ кар д с ме наў» та кіх як, на пры
клад, Іван Сяр ге е віч Тур ге неў, кла сік ру
скай лі та ра ту ры і май стар псі ха ла гіч на га 
ана лі зу, які меў «łeb jak sklep». Змяш ча ла
ся ў яго чэ ра пе больш чым тры кі лаг ра мы 
моз гу. На жаль, на пры клад Тур ге не ва 
мой сяб ра па ціс нуў пля чы ма. «Гэ та ўся го 
толь кі вык лю чэн не, якое пац вяр джае пра
ві ла, — на стой ваў на сва ім. — Ка лі б у яго 
быў у два ра зы мен шы чэ рап, не сум нен
на, быў бы ге ні ем! А ці Тур ге неў не лі чыц
ца ге ні ем? А ка го гэ та сён ня тур буе?!».

Мы жы вем у ча сы ся рэд ніх лю дзей, 
якія не воль ныя ў рэш це рэшт ад са маў
лю бё нас ці, кры ва душ нас ці. Але і поў ных 
вы са ка род нас ці, спа га ды і кло па ту пра 
даб ро ін шых. Кож ны жы ве па мер цы сва іх 
каш тоў нас цей. Выз на чае яе зап раг ра ма
ва ны ў нас ін ды ві ду а лізм — не аб ход насць 
вы лу чыц ца ся род ін шых. У доб рым ці дрэн
ным. Быў та кі ге ній... Кар пат! Яго зва лі Чаў
шэ ску. Да та го ча су, ка лі кі ра ваў ні бы та 
са цы я лі стыч най Ру мы ні яй, па ста віў са бе 
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ра скош ным апар та мен там па ўсім све це 
і ўлас ным пар кам са ма лё таў, вер та лё таў 
і трох спе цы яль ных цяг ні коў. У той жа час 
Ру мы нія ўва хо дзі ла ў лік са мых бед ных 
кра ін Еў ро пы. Пе рад тым як «ге нія» рас ст
ра ля лі як звы чай на га бан ды та, ён па ста віў 
са бе пом нік сва ёй на пыш лі вас ці — пач вар
ны Па лац на ро да — сён ня за пуш ча ны, які 
стра шыць вач ні ца мі не каль кіх ты сяч акон 
без шкла, не лі ча чы со цень за ка ло ча ных 
дош ка мі дзвя рэй! Гэ та ру і на. Гэ та бы ла ру
і на ўжо ў мо мант вы лі ван ня яе пад мур каў.

Чэ рап «ге нія Кар пат» быў не вя лі кі. Ён 
не быў так са ма за ма лы. Быў ён ся рэд ні. 
Як і ў Ста лі на, Гіт ле ра і мно гіх ін шых «ге ні
яў» да іх і пас ля іх. Ха пае та кіх і ў ця пе раш
няй Поль ш чы — Поль ш чы пад кі ра ван нем 
«ге ні яў» ПіС. І гэ та не за ле жыць ад та го, 
якія ў іх чэ ра пы — вя лі кія ці ма лыя. Па мер 
чэ ра па не з’яў ля ец ца ме рай ча ла ве ча га 
ро зу му. Ані яго ге ні яль нас ці, ані вар’ я цтва. 
Важ нае зна чэн не мае якасць ро зу му, 
якая зас на ва на на тон кім ба лан се па між 
пры ро джа най да нас — лю дзей — «жы
вёль нас ці» ды про ці лег лым ёй ро зу мам. 
«Жы вёль насць» гэ та эга і стыч нае «я», гэ та 
пры мі тыў ныя эмо цыі. Ро зум гэ та ін тэ лект, 
раз мяш ча ю чы сваё «я» ў кан тэк с це ін шых 
лю дзей; гэ та су пе ра жы ван не, са лі дар
насць з ін шы мі.

«У свя до мас ці ча ла ве ка дзве роз ныя 
істо ты: эма цый нае Шым пан зэ» і «ра цы я
наль ны ча ла век». Як кі ра ваць эма цый ным 
Шым пан зэ, які зна хо дзіц ца ў кож ным 
з нас? Як быць Ча ла ве кам?» Гэ тыя пы тан
ні за дае пра фе сар Стыў Пі тэрс, сус вет
на вя до мы псі хі ятр, аў тар бест се ле ра «Па
ра докс Шым пан зэ». Пі тэрс тлу ма чыць 
пры ро ду ўнут ра най ба раць бы, якая ад бы
ва ец ца ў свя до мас ці кож на га ча ла ве ка. 
«Шым пан зэ» з’яў ля ец ца част кай моз гу, 
якая дзей ні чае як не за леж ная істо та. Яго 
сэн сам з’яў ля юц ца эмо цыі, якія клу бяц ца 
ў моз гу. Ніх то не ўплы вае на іх пры ро ду, 
але кож ны ча ла век мо жа кі ра ваць імі. 
Ці мож на за ха піць ула ду ад Шым пан зэ? 
Мож на. Ужо па ра, каб па чаў ва ло даць 
на шым ро зу мам ра цы я наль на ду ма ю чы... 
Ча ла век. А ён — у кож ным з нас.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Май стэр ня га бе ле ну дзей-
ні чае ў Гай наў скім до ме 
куль ту ры ўжо 12 га доў і зай-
ма ец ца по шу ка мі но ва га 
ў ткац кім ма ста цтве, якое 
вы во дзіц ца з мяс цо вых тра-
ды цый. На Гай наў ш чы не вя-
ско выя жан чы ны ў мі ну лым 
тка лі на крос нах, ка ры ста ю-
чы ся тра ды цый ны мі ўзо ра мі 
сва іх мам і ба буль, а так са-
ма ства ра ю чы но выя. На 
пак ры ва лах і аб ру сах по бач 
пту шак, але няў і даў ніх рас-
лін ных узо раў па яў ля лі ся 
но выя ма ты вы. Част ка жан-
чын зай ма ец ца ў гай наў-
скай май стэр ні га бе ле ну 
ўжо 12 га доў, а не ка то рыя 
да лу чы лі ся да іх толь кі не-
каль кі га доў та му. Усе яны 
ча ста ка ры ста юц ца пры-
род ны мі ма ты ва мі, па коль кі 
ак ру жа ю чае іх ася род дзе 
нат х няе да по шу каў но вых 
ар на мен таў. Гэ та мож на 
ўба чыць на ад к ры тай 30 
ве рас ня ў Гай наў скім до ме 
куль ту ры вы ста ве май стэр ні 
га бе ле ну «Ма стац кая тка-
ні на — сон ца на ка бер цы», 
дзе роз ныя ма ты вы з сон-
цам або толь кі ін с пі ра ва ныя 
сон цам прэ зен ту юц ца на ма-
стац кіх тка ні нах, вы ка на ных 
роз ны мі тэх ні ка мі.

Вы ста ву ад кры ла і пры ві та ла саб
ра ных ма стац кая кі раў нік ГДК Яд ві га 
ЛяхКуч кін, якая пах ва лі ла ўдзель ніц 
май стэр ні га бе ле ну за вы ка нан не вель мі 
пры го жых тка ных прац. Ды рэк тар ГДК 
Рас ціс лаў Кун цэ віч пах ва ліў гай наў скіх 
жан чын за здоль нас ці і цяр п лі васць, не
аб ход ныя пад час вы кон ван ня ма стац кіх 
тка нін. Апя кун ка ткац кай май стэр ні Зі на і
да Якуць і зга да ныя кі раў ні кі ГДК удзель
ні цам ткац кіх за нят каў уру ча лі дып ло мы, 
па да рун кі і вы да дзе ныя з на го ды вы ста
вы бук ле ты са здым ка мі прэ зен та ва ных 
на эк с па зі цыі прац.

Май стэр няў ма стац ка га тка цтва ў ма
ш та бе на шай кра і ны ма ла, бо ма ла ін
ст рук та раў у ася род ках куль ту ры ўмее 
на ву чыць та ко му ткан ню. Стар шы ін ст
рук тар па спра вах ма ста цтва і рэк ла мы 
ГДК Зі на і да Якуць — вы пуск ні ца Ма стац
ка га лі цэя ў Суп рас лі па спе цы яль нас ці 
ма стац кае тка цтва — ра шы ла ся свае 
рэд кія ўме лас ці пе ра даць мяс цо вым 
жан чы нам. Тыя за ха пі лі ся ма стац кім тка
цтвам і ўжо 12 га доў вы кон ва юць ці ка выя 
і пры го жыя тка ні ны з ма ты ва мі ўзя ты мі 
з пуш чан скай пры ро ды.

— Гэ та ўжо шо стая вы ста ва прац 
удзель ніц май стэр ні га бе ле ну. Спа чат ку 
мы ву чы лі ся роз ным тэх ні кам ма стац ка га 
ткан ня і вы кон ва лі неск ла да ныя пра цы. 
Пас ля ста лі вы кон ваць ма стац кія ра бо ты 
і прэ зен та ваць на вы ста вах, ар га ні за ва ных 
кож ныя два га ды ў Пе да га гіч най біб лі я тэ цы, 
Му зеі і ася род ку бе ла ру скай куль ту ры і ў на
шым до ме куль ту ры. Пад час ма стац ка га 
ткан ня па трэб ны ткац кія ўме лас ці і ўмен не 
па ка заць за ду ма нае на сва ёй пра цы. Не аб
ход ныя так са ма воль ны час і цяр п лі васць. 
Мы спа ты ка ем ся раз на ты дзень і та ды тры 
га дзі ны зай ма ем ся ма стац кім тка цтвам. 
Праз два апош нія га ды мы роз ны мі тэх ні ка
мі вы кон ва лі пра цы з ма ты вам сон ца, якія 
прэ зен ту юц ца на сён няш няй вы ста ве. Двац
цаць «со неч ных» ра бот бы лі вы ка на ны як 
кла січ ныя га бе ле ны і роз ны мі ін шы мі тэх ні
ка мі, на пры клад як «су мак», ці «стры жа ны 

ды ван». Гэ тыя пра цы выт ка ныя з вы ка ры
стан нем роз ных ма тэ ры я лаў, ба воў ны, воў
ны і спа сы ла юц ца на на ту ру, ак ру жа ю чую 
нас пры ро ду. Аў та ры па каз ва юць так са ма 
ўлас ныя рэф лек сіі і пе ра жы ван ні, якія, на
пры клад, я прад ста ві ла на пра цы наз ва най 
«Сму так», дзе сон ца зак ры тае хма ра мі. На 
эк с па зі цыі ёсць яш чэ ін шая мая пра ца, дзе 
за дрэ ва мі ві даць сон ца. Пад час за нят каў 
у май стэр ні мы ства ра ем ма стац кія тка ні ны, 
ву чым ся пра ца ваць у гру пе, ла дзім сяб роў
скія ад но сі ны. Ка лі паў ста ва ла на ша май
стэр ня, не бы ло па доб ных у да мах і ася род
ках куль ту ры на Бе ла сточ чы не. Пас ля ста лі 
ар га ні за ваць та кія май стэр ні ў Ва я вод скім 
ася род ку ані ма цыі куль ту ры ў Бе ла сто ку 
і Бель скім до ме куль ту ры, але не ве даю, 
ці та кія круж кі, як у нас, дзей ні ча юць на да
лей, — ска за ла стар шы ін ст рук тар Зі на і да 
Якуць, апя кун ка май стэр ні ма стац ка га 
тка цтва. — На вы ста ве я ха це ла звяр нуць 
ува гу на тыя тка ні ны, якія на па мі на юць ба
рэ лье фы. На пры клад, на тка ні ну Ан ны Ле а
нюк, дзе ап ра ча ці ка ва га ма ты ву з сон цам, 
афор м ле на га яр кі мі ко ле ра мі, ба чым пра цу 
ў пра сто ры.

На пра цу Ан ны Ле а нюк звяр нуў ува гу 
гай наў скі ма стак Збіг неў Бу дзын скі, які 
ра зам са сва ім сяб рам вы сту піў з ці ка
вым му зыч ным мі нікан цэр там.

— Трэ ба пах ва ліць жан чын, якія ста лі 
зай мац ца ма стац кай тка ні най. Ткуць яны 
дзе ля ўлас на га за да валь нен ня і раз гор т
ван ня сва іх ма стац кіх здоль нас цей. Леп
шыя ра бо ты гэ та ма ста цтва вы шэй ша га 
ўзроў ню. Ві даць тут ці ка выя тэх ні кі, якія 
даз ва ля юць гу ляць не толь кі ўзо ра мі, ко

ле ра мі, але і вы кон ваць тка ныя ба рэ лье
фы, што бач на на пра цы Ан ны Ле а нюк, 
— ска заў ма стак Збіг неў Бу дзын скі.

— У ма ёй баць коў скай ха це ў Ста рым 
Ляў ко ве на крос нах тка ла ба бу ля. Я са
чы ла за яе пра цай, якая мя не ці ка ві ла. 
Вы кон ван не ма стац кіх тка нін мне па да ба
ец ца. На пра цы прэ зен та ва най на вы ста
ве я спа лу чы ла не каль кі спо са баў ткан ня 
і вый ш ла з пло скас ці ў пра сто ру. Вы кон
ван не тка ных ра бот мя не су ці шае і ў не
стан дар т ны спо саб даз ва ляе па ка заць 
ці ка выя ма ты вы, — ска за ла Ан на Ле а нюк.

Бы лая на стаў ні ца Лі дзія На за рук, 
аў тар ка га бе ле ну ў яр кіх ко ле рах, ад
сут ні ча ла на ад к рыц ці вы ста вы, бо зна
хо дзі ла ся ў да лё кім па да рож жы. За тое 
пры бы ла Ма рыя Го луб, жон ка па кой на га 
Мі ха ла Го лу ба, ак тыў на га гай наў ска га 
бе ла ру ска га дзе я ча. Яна зай ма ла ся ткан
нем у май стэр ні ад са ма га па чат ку яе 
дзей нас ці і ра бі ла гэ та вель мі ўда ла. Ска
за ла, што ма стац кае тка цтва гэ та ей нае 
хо бі і ха ця апош нім ча сам не зай ма ец ца 
ў май стэр ні, ці ка ва бы ло ёй па гля дзець 
но выя ра бо ты сва іх сяб ро вак.

— Мы, зай ма ю чы ся ткан нем, ад па
чы ва ем ад на шых жыц цё вых кло па таў 
і пры ем на пра во дзім час. Ма стац кае 
тка цтва ро біць нас больш ад к ры ты мі 
на ін шае ма ста цтва. На тка ных пра цах 
мож на заў ва жыць ін ды ві ду аль ныя сты лі 
ра бо ты і ма стац кія по шу кі, — га ва ры лі 
Га лі на Ца гел ка, Да ро та Се нюць, Яні на 
Цва лін ская, Да ну та Ка лі ноў ская, Мар ты
на Ку хар ская.

Я па ка за ла за хад сон ца над во зе рам 

і аж но два га ды за ня ло мне гэ тае ткан не. 
Пад час на шых су стрэч па нуе пры ем ная 
ат мас фе ра і хут ка пра хо дзіць час, — ска
за ла Люд мі ла Які мюк.

Не да кон чы ла сва ёй пра цы Здзіс ла
ва Баг да но віч. Па мер ла яна і саб ра ныя 
ў ГДК уша на ва лі яе па мяць. Ад 2004 го да 
ў май стэр ні га бе ле ну ў ГДК бы ло вы ка
на ных ка ля 120 тка нін га бе ле на вы мі, су
ма ко вы мі, стры жа ны мі і ін шы мі тэх ні ка мі. 
Ма стац кія тка ні ны вы ка на ныя ў ГДК прэ
зен та ва лі ся так са ма паза Гай наў кай, 
на агуль на поль скіх вы ста вах — Бі е на ле 
ама тар скай уні ка то вай тка ні ны ў Быд гаш
чы і пад час Тры е на ле неп ра фе сій най 
ткац кай твор час ці «Ту рак».

— Вы кон ван не га бе ле наў гэ та неск ла
да ны спо саб тка цтва, які быў пе рад ткан
нем на крос нах. Га бе лен ро біц ца ў ад ну 
ас но ву і тчэц ца доў га, а на крос нах мож на 
ткаць у не каль кі ас ноў і гэ та хут чэй шая 
пра ца. Ад нак га бе ле ны з’яў ля юц ца нез вы
чай ны мі ма стац кі мі пра ца мі і ха ця вы кон
ва юц ца яны шмат га дзін, то па каз ва юць 
ду шу ткал лі, — лі чыць Зі на і да Якуць,

На за нят кі ў май стэр ні стаў ха дзіць 
Ула дзіс лаў Гры ка з Суш ча га Бар ка і ха
ця не за кон чыў ён сва ёй пра цы з сон
цам, то пры быў на вы ста ву ра бот сва іх 
сяб ро вак. Мал га жа та Краў чык з Плян ты, 
вя до мая на Гай наў ш чы не перш за ўсё 
зза вы ка на ных круч ком і вы шы ва ных 
прац, на ла дзі ла су вязь з май стэр няй га
бе ле ну ў Гай наў цы і выт ка ла до ма га бе
лен з вы я вай вя лі ка га жоў та га сон ца, які 
прэ зен ту ец ца на вы ста ве ў ГДК.

— Га бе лен з сон цам гэ та част ка май
го трып ці ха на тэ му жыц ця. Мне скла да
на бы ло б кож ны ты дзень пры яз джаць 
з Плян ты на за нят кі ў Гай наў скі дом 
куль ту ры і та му я тка ла до ма. Апош нім 
ча сам я бы ла моц на за ня та, бо з жан чы
на мі з Плян ты і на ва кол ля рэ а лі за ва лі 
мы пра ект «Пад ляш скія Ма дон ны». Мы 
зай ма лі ся разь бой па дрэ ве, якая бу дзе 
па каз вац ца на вы ста вах у свят лі цах На
раў чан скай гмі ны. Я вы кон ваю Ма дон ны 
гаф та ва ныя, раз ныя і тка ныя, вы да ла 
кні жач ку з ма і мі Ма дон на мі і ма і мі вер шы
ка мі, — ска за ла Мал га жа та Краў чык.

Вы ста ва «Ма стац кая тка ні на — сон ца 
на ка бер цы» пра цуе ў вя лі кім ад ра ман та
ва ным ка лі до ры до ма куль ту ры. Ды рэк
тар ГДК Рас ціс лаў Кун цэ віч па ін фар ма
ваў, што за раз ра ман ту ец ца кан цэр т ная 
за ла, мя ня ец ца яе ас вят лен не на энер
га э ка ном нае, ра ман ту юц ца не ка то рыя 
па мяш кан ні і бу дуць куп ле ны мэб ля 
і кам п’ ю та ры, усё ў рам ках пра ек та, фі
нан са ва на га перш за ўсё Мі ні стэр ствам 
куль ту ры і на цы я наль най спад чы ны.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Ма ты вы з ак ру жа ю чай 
пры ро ды на ма стац кай тка ні не

 Чле ны май стэр ні га бе ле ну ГДК з Зі на і дай Якуць (трэ цяя зле ва ў пер шым ра дзе) на фо не сва іх ма стац кіх тка нін 
(спра ва Мал га жа та Краў чык і Ан на Ле а нюк)
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Кляш чэлеўская 
фізікатэ ра пія
З па чат кам са ка ві ка г.г. па чаў пра ца-

ваць ка бі нет фі зі ка тэ ра піі ў Кляш чэ лях. 
Іні цы я та рам ства рэн ня та кой уста но вы 
быў бур га містр го ра да Аляк сандр Ся ліц-
кі.

— Дум ка аб доб раў па рад ка ван ні бу-
дын ка ста ро га дзі ця ча га сад ка, — га во-
рыць бур га містр, — уз нік ла яш чэ ў 2010 
го дзе пе рад са маў ра да вы мі вы ба ра мі 
мі ну ла га склі кан ня. У Кляш чэ лях быў 
та ды выб ра ны но вы кі раў нік са маў ра да 
і ў кан чат ко вым вы ні ку ідэя за ня па ла. 
За пат ра ба ван не на рэ а бі лі та цый ныя 
пас лу гі ў Кляш чэ леў скай і ў су сед няй Ча-
ром хаў скай гмі нах бы ло знач нае. Да гэ-
туль фі зі ка тэ ра пеў тыч нае выз да раў лен-
не па цы ен ты пра хо дзі лі ў гай наў скай 
баль ні цы на рэ а бі лі та цый ным ад дзя лен-
ні. Трэ ба бы ло па пя рэд не рэ гіст ра вац ца 
на не каль кі ме ся цаў ра ней. Та му ра бі лі-
ся доў гія чэр гі. У час апош ніх вы ба раў, 
у 2014 го дзе, вы бар ш чы кі да зво лі лі мне 
вяр нуц ца на па са ду бур га міст ра. Ажы-
ла за тым ідэя фі зі ка тэ ра пеў тыч на га ка-
бі не та. З гэ тым пы тан нем я звяр нуў ся 
да ды рэк та ра Гай наў ска га ЗОЗ Ры го ра 
Та ма шу ка. Аб мер ка ва лі мы дэ та лі спра-
вы. У ад па вед нас ці з да мо вай Гмі на 
ад ра ман та ва ла бу ды нак, прыз на чы ла 
гро шы на не аб ход нае аб ста ля ван не, 
за тым аба вя за ла ся нес ці кошт ут ры ман-
ня ўста но вы. Гай наў скі ЗОЗ за клю чыў 
кан т ракт з На цы я наль ным фон дам зда-
роўя і за бяс пе чыў ка бі нет пер са на лам. 
Дзя ку ю чы на ша му ха дай ні цтву нап рад-
вес ні гэ та га го да за кон чы лі ся ра мон т-
ныя ра бо ты і 1 са ка ві ка ка бі нет быў зда-
дзе ны ў ка ры стан не. Гмі на ў мі ну лым 
го дзе прыз на чы ла 60 ты сяч зл. і сё ле та 
21 973 зл. на за куп ку ме ды цын скіх пры-
лад. Кошт ра мон ту бу дын ка абы шоў ся 
су май 50 ты сяч зл. За раз у фі зі ка тэ ра-
пеў тыч ным ка бі не це пра цуе ад на рэ а бі-
лі тан т ка (дру гая ад бы вае ста жы роў ку). 
Ка бі нет вы кон вае больш за дзя ся так 
пра цэ дур. Як ска за ла мне рэ а бі лі тан т ка, 
што ме сяч на пра цэс выз да раў лен ня ў ся-
рэд нім пра хо дзіць двац цаць па цы ен таў. 
На маю дум ку, аб с лу гоў ван не ў гэ тым са-
мым ча се не каль кіх пра цэ дур ных ка бі-
не таў для ад на го ча ла ве ка — скла да ная 
спра ва. Та му вар та раз ва жыць ці не пры-
яць на штат дру го га спе цы я лі ста.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Вя ско вая 
дэ маг ра фія
Вя ско вая гмі на Бельск-Пад ляш скі зай-

мае плош чу ў 430 квад рат ных кі ла мет раў 
— гэ та 31% уся го Бель ска га па ве та. Яна 
па-су сед ску з вась мю ін шы мі гмі на мі. Тут 
пра жы вае 6 839 ча ла век у 61 вёс цы (са-
лэц кіх вё сак 52). На 100 жан чын пры па-
дае 100 муж чын. Шчыль насць на сель ні-
цтва 16 асоб на квад рат ны кі ла метр.

Два га ды та му Бель ская вя ско вая гмі-
на на ліч ва ла 6 966 ча ла век. Яш чэ та ды іс-
на ва лі два на се ле ныя пун к ты: Са бот чы на 
і Ужы кі. Вар та ад зна чыць, што ў вя ско вай 
гмі не сель ска гас па дар чыя ўгод дзі зай ма-
юць 74% усяе тэ ры то рыі і ля сы — 19%.

Най боль шыя вё скі ў вы шэй з га да най 
гмі не гэ та: Ві да ва — яна на ліч вае 552 жы-
ха ры, Аў гу сто ва — 529, Пі лі кі — 282, Кна-
ры ды — 263, Плё скі — 237, Лу бін-Кас цель-
ны — 229, Ду бя жын — 213, Пра не ві чы 
— 204, Кна ра зы — 196, Пар ца ва — 178, 
Гаць кі — 174, Гра ба вец — 173, Кры вая 
— 149, Райск — 147 і Га ла ды — 146.

Да най мен шых вё са чак на ле жаць Ар-
лян ка — тут жы ве ўся го 10 ча ла век, Бе лая 
— 16, Яцэ ві чы — 20, Пад бел ле і Ступ ні кі 
— па 22, Пет шы ко ва-Выш кі — 24, Жэп не-
ва — 33 і Рай кі — 37.                                    (яц)

ІІІ Ус ход ні эка на міч ны кан г-
рэс, які ў ве рас ні ад быў ся 
ў Бе ла сто ку, быў пры све ча-
ны шы ро ка му спек т ру гас па-
дар чых праб лем. Па коль кі 
пас ля доў нас ці эка на міч на га 
эм бар га на Ра сію пры нес лі 
вель мі кру тыя скла да нас ці 
для бе ла ру скай эка но мі кі, 
пра іх ме на ві та па пра сіў 
я ска заць больш удзель ні ка 
Кан г рэ са, лі да ра бе ла ру скіх 
прад п ры маль ні каў 
Ула дзі мі ра КА РА ГІ НА.

бу даў ні цтва; менш бу ду ец ца да моў, менш 
офі саў, менш пра мыс ло вых аб’ ек таў.

Упа ла па куп ная здоль насць на сель ні
цтва: пяць га доў на зад абя ца лі ты ся чу до
ла раў ся рэд няй зар пла ты, гэ та меў даць 
біз нес. І ця пер з бы лых шас ці сот до ла раў 
ся рэд няя зар пла та ўпа ла да ча ты рох сот; 
і дай Бог за ха ваць яе на ўзроў ні трох сот, 
двух сот пя ці дзе ся ці ў най блі жэй шы час. 
Мы ба чым тэн дэн цыю: лю дзі ста лі за бі
раць гро шы з бан каў, бо з не ча га жыць. 
Гэ та так са ма ўдар па ўнут ра ным та ва ра
а ба ро це: лю дзі менш куп ля юць у ма га зі
нах, менш ук лад ва юць у свой ад па чы нак, 
ту рызм, па ез д кі — гэ та ўсё звя за нае. 
А ў Ра сіі ад быў ся аб вал ра сій ска га руб
ля; ра ней бы ло ка ля са ра ка руб лёў за 
до лар, за раз ка ля ся мі дзе ся ці. А бе ла ру
скія здзел кі з Ра сі яй пра во дзяц ца ў ра сій
скіх руб лях. І вось у фі зіч ным аб’ ё ме мы 
пра да лі ў Ра сію на два пра цэн ты больш 
та ва раў: тэх ні кі, пра дук таў, а ў гра шо вым 
эк ві ва лен це мы ат ры ма лі на трыц цаць 
пра цэн таў менш. Та кі вось убы так на не се
ны Бе ла ру сі не ста біль нас цю ў рэ гі ё не.

Мы ў Бе ла ру сі заў сё ды вы лу ча лі ся мір
ным ха рак та рам. Вось гэ тыя бе ды, якія 
ад бы лі ся ў нас пас ля чар но быль скай ава
рыі, ка лі ра ды я цый нае воб ла ка пай ш ло на 
Бе ла русь і ў вы ні ку два мі льё ны ча ла век 
та кім ці ін шым спо са бам зах ва рэ лі. Нам да
вя ло ся пе ра ся ляць шмат лю дзей. А СССР 
раз ва ліў ся і з не ка га бы ло за пат ра ба ваць 
да па мо гу. Чац вёр тая част ка дзяр жаў на га 
бю джэ ту на пра ця гу дзе ся ці год дзяў іш ла 
на па га шэн не страт ад чар но быль скай 
ава рыі. І сён ня мы, як спон са ры дзі ця ча га 
гос пі су, гэ та ба чым. Ба ліць сэр ца, ка лі ўсё 
больш дзя цей хва рэе лей ке мі яй і ін шы мі 
не ду га мі і пры хо дзіц ца з бо лем гля дзець 
у во чы хво рых дзя цей. Да па мо гі Бе ла русь 
ат ры ма ла ням но га, мо жа мы за над та ці ха 
ся дзе лі, не кры ча лі, і ўрад пе ра моў ч ваў 
— і ў са вец кі час, і паз ней.

Да лей — мы даб ра воль на ад мо ві лі ся ад 
ядзер най зброі — гэ та ўні каль ны вы па дак. 
Мы не тар га ва лі ся, а вось Ук ра і на па тар га
ва ла ся і дватры мі льяр ды до ла раў утар га
ва ла. Мы па ка за лі пры клад ма раль нас ці 
ў між на род ных ад но сі нах, але гэ та га не 
да ца ні лі. А цэ няць тых, хто ва юе, хто шан
та жуе, хто тар гу ец ца, хто неш та вык лен ч

вае. Гэ та па ра дзі ла ў на сель ні цтве да во лі 
вя лі кі скеп сіс і крыў ду — ча му свет не пад
т рым лі вае на шых мір ных і гу ма ні тар ных 
іні цы я тыў. Доб ра, што ўла ды ра зу ме юць 
на строй бе ла ру ска га на ро да і ні во дзін бе
ла ру скі сал дат не бу дзе ва я ваць на ват пад 
шыль дай ААН. Ня ма ні вод на га на ша га сал
да та за гра ні цай. У нас уве дзе на кар ная 
ад каз насць за ўдзел у лю бых кан ф лік тах, 
у ба я вых дзе ян нях, у Іс лам скай дзяр жа ве 
Іра ка і Ле ван та (ІДІЛ). Ха ця ма ла дыя лю дзі 
— ра ман ты кі, заў сё ды бы лі і бу дуць. Сот кі 
ма ла дых лю дзей з Ра сіі, Бе ла ру сі, едуць 
у ІДІЛ. На жаль, і ва Ук ра і не на шы па ад
ной і дру гой ста ра не; мы гэ та ве да ем па іх 
тра гіч ных лё сах.

Да рэ чы, мы ў Бе ла ру сі пры ня лі ка ля 
ста ты сяч ук ра ін цаў. Мы ат ры ма лі вель мі 
доб рых і сум лен ных ра бот ні каў: бу даў
ні коў, ле ка раў; у сель скіх мяс цо вас цях 
у нас бы лі пу сту ю чыя ква тэ ры. Мы пад
ма ца ва лі ся ра бо чай сі лай, асаб лі ва ў го
мель скім, брэс ц кім ды мін скім рэ гі ё нах, 
а яны за да во ле ны, што пры ма юць іх у нас 
як род ных. Ды і Еў ро па па вяр ну ла ся да 
нас тва рам. І бе ла ру скія па лі ты кі так са ма 
пра цер лі во чы. Еў ро па зня ла сан к цыі, 
Бе ла русь ла дзіць зно сі ны ва Ус ход нім 
пар т нёр стве, па чы на юць суст ра кац ца мі
ніст ры за меж ных спраў, эка но мі кі, наш мі
ністр за меж ных спраў быў на днях у ЗША.

Праб ле мы за ста юц ца, але мы не 
склад ва ем рук. Мы вы нес лі цэ лы рад 
мір ных іні цы я тыў у час ар мя наазер бай
джан скай вай ны. Я сам пры маў у тым 
удзел, а Ар кадзь Воль скі, бы лы стар
шы ня Ра сій ска га са ю за пра мыс лоў цаў 
і прад п ры маль ні каў, прыс вя ціў два га ды 
дзе ля пры мі рэн ня ва ю ю чых ба коў. Ка лі 
мы ме лі суст рэ чу са ю за ка а пе ра ты ваў 
у Віль ню се, у той жа час у Бе ла веж скай 
пуш чы ад бы ва ла ся ме ра пры ем ства па 
рос пу ску СССР. У вы пад ку Ук ра і ны бе ла
ру скія ўла ды, так са ма гра мад ства, пра я
ві лі іні цы я ты ву, та му мір ныя пе ра га во ры 
ад бы ва юц ца ў Мін ску. Мы вось у каст
рыч ні ку пла ну ем у нас суст рэ чу прад
стаў ні коў біз не су з Бе ла ру сі, Ук ра і ны 
і Ра сіі, каб звяр нуць ува гу па лі ты каў і на 
гу ма ні тар ныя пы тан ні. Па лі ты кі ба чаць, 
што на род гэ та пад т рым лі вае.
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— Лю быя рэ гі я наль ныя кан ф лік ты 
заў сё ды зак ра на юць су сед нія кра і ны, 
зак ра на юць лю дзей. Муд расць па лі ты каў 
зак лю ча ец ца ў тым, каб не да пу скаць да 
кан ф лік таў. Са мае дур ное гэ та біц ца, ва
я ваць, пра лі ваць кроў. Мы на ват у страш
ным сне не маг лі прад ба чыць, што та кія 
па дзеі пой дуць ва Ук ра і не. Бе ла ру скае 
гра мад ства вель мі бліз ка ўспры мае лёс 
брац ка га сла вян ска га на ро да. Да та го ж 
Ук ра і на — наш эка на міч ны пар т нёр. У са
мой Бе ла ру сі ва ен на га кан ф лік ту ня ма, 
але гэ тая сі ту а цыя вель мі сур’ ёз на ад бі
ва ец ца на эка но мі цы. Наш та ва ра а ба рот 
з Ук ра і най да кан ф лік т ных дзе ян няў да хо
дзіў да ся мі мі льяр даў до ла раў. Мы пра да
ва лі ва Ук ра і ну мно га сель ска гас па дар чай 
тэх ні кі, мно га бы та вых пры бо раў, бы та вую 
хі мію і г.д. Але ка лі ў дзяр жа ве кан ф лікт, 
ка лі дэ фі цыт бю джэ ту, ка лі там аб валь ва
ец ца ва лю та, на ту раль на, што зні жа ец ца 
па куп ная здоль насць на сель ні цтва і ў вы
ні ку ма ем за раз та ва ра а ба рот з Ук ра і най 
па рад ку ў тры мі льяр ды до ла раў — мы рэ
аль на стра ці лі ча ты ры мі льяр ды до ла раў. 
Гэ та адзін бок.

У Бе ла ру сі ге аг ра фіч ны цэнтр Еў ро пы 
— во зе ра Шо пад По лац кам з’яў ля ец ца 
цэн т рам. Ха ця ў Бе ла ру сі шмат не да стат
каў ге аг ра фіч на га ха рак та ру, на пры клад 
ня ма не пас рэд на га вы ха ду на мо ра, не 
мо жа раз ві вац ца ка ра бель ны ту рызм як, 
на пры клад, у Шве цыі, Эсто ніі ці Лат віі, ні 
ры ба лоў ства ці ін шыя га лі ны. Але мы ў цэн
т ры Еў ро пы — на тра ды цый ных тран с пар т
ных ка лі до рах між Еў ра са ю зам і Ра сій скай 
Фе дэ ра цы яй. Пра хо дзяць чы гу нач ныя 
ма гіст ра лі, пра хо дзяць тру бап ра во ды 
і ў апош нія га ды бы ло ў нас пры цяг ну та 
мно га за меж ных ін ве сты цый, пад пі са ны 
ін ве сты цый ныя шмат га до выя да мо вы па 
ства рэн ні тран с пар т нала гі стыч ных ка лі до
раў. Мы ўкла лі мно га гро шай на доб рыя 
бе ла ру скія да ро гі, на Маск ву, Го мель. 
Мы гэ та ра бі лі для на шых біз не са вых 
пар т нё раў, каб праз Бе ла русь бы ло вы
гад на ва зіць гру зы. І та ва ра а ба рот па між 
Еў ро пай і Ра сій скай Фе дэ ра цы яй знач ны. 
Вя лі кую част ку аб с лу гі гэ тых эка на міч ных 
зно сін Бе ла русь бра ла на ся бе, гэ та наш 
біз нес — заг руз ка на ша га тран с пар ту; 
паў ста ла БА МА — Бе ла ру ская аса цы я
цыя між на род на га аў тат ран с пар ту. Ку пі лі 
но выя ві ды тран с пар ту, гру за ві кі, увя лі іх 
у еў ра пей скія ла гі стыч ныя сі стэ мы, па бу
да ва лі ўлас ныя ла гі стыч ныя цэн т ры для 
аб с лу гоў ван ня тран с пар т ных па то каў. Мы 
спа дзя ва лі ся ўнес ці свой ук лад у раз віц цё 
еў ра пей ска га кан ты нен та.

Эка на міч ныя сан к цыі су праць Ра сіі 
ўда ры лі па Бе ла ру сі больш чым па са
мой Ра сіі. На ша кра і на не над та буй ная 
— зай ма ем тэ ры то рыю ўдвая мен шую за 
тэ ры то рыю Гер ма ніі, а пра жы вае ў нас 
дзе вяць з па ло вай мі льё наў ча ла век. Нас 
стра та ра бо ты па гру за пе ра воз ках, па 
гэ тых ла гі стыч ных сет ках, моц на ўда ры
ла. Ап ра ча гэ та га наш біз нес стра ціў 58 
мі льяр даў до ла раў у год. Гэ та сур’ ёз ная 
бю джэт ная стра та, у вы ні ку якой упа ла 
на ша па куп ная здоль насць, кам па ніі не 
ма юць аба рот ных срод каў, уск лад ніў ся 
до ступ да крэ дыт ных рэ сур саў. Мы апы ну
лі ся ў вель мі вуз кім ка лі до ры эка на міч ных 
маг чы мас цей і гэ та ўда ры ла па біз не се, 
так па дзяр жаў ным, як і, асаб лі ва ба лю ча, 
па пры ват ным. У вы ні ку фір мы ста лі ап ты
ма лі за ваць пер са нал, зна чыць зваль няць 
лю дзей, ха ця ў нас быў вя лі кі дэ фі цыт 
ра бо чай сі лы. У нас не ха пае бу даў ні чых 
ра бот ні каў, ва дзі це ляў гру за ві коў. І кам
па ніі бы лі вы му ша ны ска ра ціць пер са нал 
зза ад сут нас ці за ка заў. Вя лі кі ўдар па бу
даў ні цтве: ня ма ў кам па ніі гро шай — ня ма 
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скар б ні цу, ва ро ты льва і маў за лей ка ра ля 
Ага мем но на. За тым мы па да лі ся ў ста ра
жыт ны ам фі тэ атр у Эпі даў ры, най боль шы 
ся род за ха ва ных тэ ат раў, які дзей ні чае па 
сён няш ні дзень. Увесь на ступ ны дзень мы 
пры зна чы лі на Афі ны, дзе ха дзі лі па Ак ро
па лі і ста рым го ра дзе — аго ры — цэн т ры 
фі ло са фаў і ган д ля роў. Вяр та ю чы ся, мы 
зат ры ма лі ся ў Ка рын фе, каб па ба чыць ка
нал, які спа лу чае Іа ніч нае і Эгей скае мо ры. 
Ап ра ча та го, у час на ша га по бы ту ў Грэ цыі 
мы на ве да лі го рад Ар гос, які зна хо дзіў ся 
не па да лё ку на ша га ася род ка, ды го рад 
Наф п лі он — пер шую ста лі цу не за леж най 
Грэ цыі, а так са ма мяс цо вас ці: Патры, Спар
та і Міст ра. На ка нец уда ло ся нам на ват 
перап лыс ці лод ка мі пя чо ру поў ную ста лак
ты таў, ста лаг мі таў і ста лаг на таў.

Ха ця мы бы лі ў мно гіх ту ры стыч ных пун
к тах, то на шай га лоў най мэ тай бы лі мес цы 
рэ лі гій на га куль ту. Мы ха це лі паз наць 
грэц кае пра ва слаўе, якое ад роз ні ва ец ца 
ад на ша га — сла вян ска га. На па чат ку мы 
суст рэ лі ся з міт ра па лі там Ар га лі ды Нек та
ры ем. Ён ра ска заў нам пра пра ва слаўе 
ў Грэ цыі, пра цяж кас ці ў грэц кай цар к ве 
ды ро лю пра ва слаў най мо ла дзі ў яе жыц
ці. Ён так са ма ўспа мі наў пра свой по быт 
у Поль ш чы 30 га доў та му на зад. На ступ на
га дня, пас ля су стрэ чы, мы пры ня лі ўдзел 
у свя той лі тур гіі ў цар к ве ў го ра дзе Ар гос. 
Та ды мы ўпер шы ню па ба чы лі як вы гля дае 
лі тур гія на грэ ча скай мо ве. По тым мы два 
ра зы су поль на з грэ ка мі ад п раў ля лі свя

тую лі тур гію. Лі тур гія на грэц кай і цар коў
нас ла вян скай мо вах бы ла чым сь ці но вым, 
як для нас, так і для грэ каў. Ап ра ча та го 
мы ме лі маг чы масць пак ла ніц ца мно гім 
мош чам, м.інш. св. Па та пія ў ма на сты ры 
ў мяс цо вас ці Лоў т ра кі, св. Пят ра ў Ар гос, 
св. Ан д рэя і яго кры жу ў мяс цо вас ці Пат
ры, св. Дзміт рыя ў Са ло ні ках, іко не Бо жай 
Ма ці, згод на з тра ды цы яй, на пі са най еван
ге лі стам Лу кой, у ма на сты ры Ме гас пі лон. 
Ап ра ча гэ та га, мы бы лі ў мно гіх цэр к вах 
і ма на сты рах на цэ лым Пе ла па не се.

Ка лі ідзе пра са мую Грэ цыю, дык яна 
зу сім роз ніц ца ад на шых зя мель. На ват 
у кан цы жніў ня тэм пе ра ту ра ся гае са ра ка 
гра ду саў па Цель сію. Най больш ад чу ва
ец ца яр кае сон ца. У стра вах, якія мы елі 
ў час на ша га по бы ту, бы ло мно га алею 

і мы ат рым лі ва лі 
шмат хле ба. Ап
ра ча та го, усю ды 
рас ло мно га фрук
то вых дрэў, м. інш. 
аліў кі, гра на ты, 
ман да ры ны, ві наг
рад. Нель га за быц
ца пра кры зіс, які 
 да ку чае грэ кам. 
Усё да ра жэй шае, 
чым у нас, на ват 
у два ці тры ра зы. 
Кра я ві ды ў Грэ цыі 
вель мі пры го жыя. 
Пе ра ва жа юць 
го ры і ўсю ды ра
стуць паль мы. Лю
дзі там сар дэч ныя 
і заў сё ды аказ ва
юць да па мо гу.

Поз нім ве ча
рам 31 жніў ня мы 
вы е ха лі з Грэ цыі. 
У Гай наў цы мы 
бы лі ўжо ра ні цай 

3 ве рас ня. Наш вы езд, ап ра ча ду хоў на га 
нат х нен ня, быў цу доў ным за кан чэн нем 
і пра ця гам ка ні ку лаў. У на шых сэр цах 
на доў га за ста нуц ца ад яго не за быў ныя 
ўра жан ні.

Мы ўдзяч ны міт ра па лі ту Нек та рыю за 
за пра шэн не, пры хіль насць і шчы рую гас
цін насць. Дзя ку ем на шым апе ку нам, у якіх 
мы ме лі вя лі кую пад трым ку праз гэ тыя два 
тыд ні: на ста я це лю па ра фіі Свя той Трой цы 
ў Гай наў цы Мі ха і лу Не гя рэ ві чу, ай цу Ан д
рэю Бус лоў ска му — га лоў на му ар га ні за та
ру па лом ні цтва, ды я ка ну Мар ку Ма цю ку, 
ма туш цы Лілі Бус лоў скай. Мно гая ле та!

vНа тал ля ВАСЬ КО
ІІ клас Гай наў ска га бел лі цэя

Пра гі сто рыю і дзей насць сель гас гур т ка ра сказ вае Марк 
Хмя леў скі, яго стар шы ня, сол тыс і гра мад скі дзе яч.

Звыш дзе ся ці га доў та му тра піў я зу сім вы пад ко ва на 
сход у па жар ным дэ по ў Ор лі; ака за ла ся, што быў гэ та сход 
сель гас гур т ка. Саб ра ла ся кры ху лю дзей і што да ча го — хо чуць 
яго раз вя заць. Я заг ля нуў у ста тут, а ён быў пад пі са ны Гры шам 
Пят роў скім, ма ім род ным дзе дам; зна чыць — гэ та ён быў зас на
валь ні кам та го гур т ка.

І мы не да зво лі лі раз вя заць, пе ра аб ра лі ўла ды. Мне за пра па
на ва лі стар шын ства і я зга дзіў ся. Та кім чы нам я быц цам аб на віў 
на шу гі сто рыю. Тыя, што вя лі та ды гур ток, у прын цы пе ра бі лі гэ та 
толь кі на па пе ры і ўжо не ха це лі да лей, ад да лі ста рыя да ку мен ты 
і толь кі.

Што та кое сель гас гур ток? Нам зда ец ца, што гэ та трак та ры. 
Праў да, ка лісь, зас ноў ва ю чы ко лы вя ско вых гас па дынь ці сель
гас гур т кі, ула ды пра соў ва лі ней кую ас ве ту на вё ску; гэ та быў 
план на 19501970я га ды — так уво дзі лі ся, м.інш. па чат кі ме ха ні
за цыі. Сель гас гур т кі зас ноў ва лі ся з тым на ме рам каб су поль на 
ку піць ней кую ма шы ну для зем ля роб ства; па пу ляр ныя бы лі мала
тар ні. Паз ней сель гас гур т кі ар га ні за ва лі між гур т ко выя ма шын
ныя ба зы (MBM — Mię dzy kół ko wa Ba za Ma szy no wa), дзе бы ло 
ўжо больш ма шын і трак та роў. А паз ней ар га ні за ва лі ка а пе ра ты
вы сель гас гур т коў (SKR — Spół dziel nie Kó łek Rol ni czych). Ад нак 
заў сё ды сель гас гур ток ці гмін ны іх ка а пе ра тыў быў улас ні кам. 
І па сён ня ні чо га не па мя ня ла ся і ка лі сель гас гур ток хо ча на ла
дзіць ней кую дзей насць, му сіць зас на ваць выт вор чы ка а пе ра тыў 
сель ска гас па дар чых пас луг. Гэ так дзе я ла ся да 1990х га доў, ка лі 
гэ тыя ка а пе ры ты вы па ду па лі і быц цам за гу бі лі ка ар ды на ты. Ко лы 
вя ско вых гас па дынь іс ну юць і сён ня, ха ця яны мо на ват нес вя
до мыя, што з’яў ля юц ца спад ка ем ца мі па чат каў ка а пе ра цыі. У на
шым ста рон ні ко лы вя ско вых гас па дынь менш па пу ляр ныя, але 
ў мяс цо вас цях з энер гіч ным на сель ні цтвам, на пры клад у Вель ка 
ці Ма ла поль ш чы, дзе я ня даў на бы ваў, яны пра цу юць свя до ма 
і вель мі ак тыў на. Сель гас гур ток мо жа зас на ваць ко ла вя ско вых 
гас па дынь, ха ця і са мі гас па ды ні мо гуць та кі суб’ ект за рэ гіст ра

ваць і стаць за кон най няў ра да вай ар га ні за цы яй. Гэ та, так мож на 
ска заць, пер шыя няў ра да выя ар га ні за цыі, якія ка лісь бы лі ство ра
ны на вёс цы і ме лі ве дам ствен ны ха рак тар.

У на шым ар лян скім сель гас гур т ку ёсць звыш дзя сят ка ак тыў
ных асоб, ма ем звыш ча тыр нац ца ці гек та раў лу гоў, част ку якіх, 
ад г.зв. ста ро га са ду, хо чам пры зна чыць пад ва да ём, які хо чам 
па бу да ваць су поль на з гмі най. Ка лі да мо вім ся на здзел ку, ха ця 
чы ноў ні кі заў сё ды ства ра юць праб ле мы — аказ ва ец ца, што 
гмін ны грунт не над та гмін ны — але ж мож на звяр нуц ца ў суд за 
ўста наў лен не ўлас нас ці. Гэ тая ж ін ве сты цыя бы ла б дзе ля ўсіх 
жы ха роў.

Ка лі га ва рыць пра сель гас гур ток, то ў нас склаў ся та кі стэ рэ
а тып, што гэ та ма шы ны. Але з хо дам ча су ро ля сель гас гур т коў 
па мя ня ла ся і сён ня гэ та ўжо ар га ні за цыя не толь кі зем ля ро баў, 
але ўсіх ся лян. Мы маг лі б па мя няць наз ву на „згур та ван не”, але 
тры май ма тра ды цыю, за ха вай ма „сель гас гур ток”. З ця гам ча су 
мы вы ве да лі ў да ку мен тах, што сель гас гур ток з’яў ля ец ца най
ста рэй шай ар га ні за цы яй у на шай гмі не; 1 кра са ві ка 1926 го да 
быў зас на ва ны сель гас гур ток „Pos tęp”, дру гой бы ла па жар ная 
ка ман да з каст рыч ні ка 1926 го да — зна чыць сё ле та адз на ча ем 
дзе вя но стую га да ві ну.

Што мы здзей с ні лі за апош нія дзе сяць га доў? Мы, як сель
гас гур ток, ста лі суб’ ек там у на шым гра мад стве, пад на шым 
пат ра на жам быў вы да дзе ны аль бом „Ор ля за пі са ная кар ці най”, 
ад бы ва лі ся роз ныя фэ сты, кан цэр ты, у мі ну лым го дзе рэ а лі за ва
лі су поль ныя пра ек ты з ар га ні за цы яй „Dzia łaj Lo kal nie”, апош нія 
два га ды ла дзі лі між на род ны аб мен мо ла дзі, пас ля вы да лі дру гую 
кніж ку аб Ор лі. З на го ды юбі лею вы ка на лі ка шуль кі з ла га ты пам 
сель гас гур т ка, шкля ныя ку бач кі, ша ры ка выя руч кі, сум кі і г.д.

Ад нос на пла наў: ма ем на дум цы зас на ваць мік рап рад п ры
ем ства — ка лі, вя до ма, ат ры ма ем да та цыю — дзе ля вы ра бу 
мяс цо ва га пра дук ту, ней кіх мяс цо вых ку лі на ры яў, хат ніх джэ маў, 
ляс ных да роў, свой ска га хле ба... Ёсць па мяш кан не ў „ста рой мя
сар ні”, мо жам за а ран да ваць, прыс па со біць.

vЗа пі саў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

90 га доў сель гас гур т ка ў Ор лі

Па да рож жа па ча ло ся 21 жніў ня пас ля 
поў д ня. Ноч чу мы пе ра е ха лі Сла ва кію 
і Вен г рыю. Пры 
ўез дзе ў Сер
бію на шу ўва гу 
звяр нуў ка лю чы 
дрот на мя жы 
і ім п ра ві за ва ная 
вё ска іміг ран таў. 
Гэ та бы ла сум ная 
кар цін ка, якой 
не па каз ва юць 
у тэ ле ба чан ні. 
З іміг ран та мі мы 
су стра ка лі ся яш
чэ ня раз. Ча ста 
мож на іх уба чыць 
на за пра вачных 
стан цыях, дзе 
яны ад па чы ва юць 
і на чу юць. Вар та 
заў ва жыць, што 
боль шасць з іх 
гэ та ма ла дыя муж
чы ны. А ка лі ўжо 
суст рэ неш дзі ця, 
дык ба чыш, што 
пер шае, ча му яго 
на ву чы лі ў жыц ці — гэ та вы цяг ваць руч ку 
па гро шы. Апош ні раз мы суст рэ лі іміг ран
таў у час на ша га вяр тан ня. У Бял г ра дзе, 
ста лі цы Сер біі, яны саб ра лі ся ў пар ку, дзе, 
як мо жам да дум вац ца, іх ага ра дзі лі сет кай 
мяс цо выя лю дзі.

Пер шы пе ра пы нак мы ме лі ў Бял г ра
дзе, дзе на ча ва лі і пры на го дзе на вед а лі 
най боль шую на Бал ка нах цар к ву св. Са
вы. Да лей мы еха лі це раз Ма ке до нію і 23 
жніў ня пры бы лі ў Грэ цыю. Зат ры ма лі ся мы 
ў ася род ку св. Іг на ція ў мяс цо вас ці Зог ка 
на Пе ла па не се.

Ужо на ступ на га дня мы па ча лі на вед
ван не Грэ цыі. У пер шую чар гу мы па е ха лі 
ў Мі ке ны, дзе па ба чы лі стар ажыт ную 

У гас цях 
у Крын ках
Не па ба я лі ся кеп ска га над вор’я і па-

да лі ся на зап ла на ва ную ра ней эк скур-
сію. Вуч ні чац вёр та га і пя та га кла саў 
Пад ста во вай шко лы № 6 у Гай наў цы 
на ве да лі Крын кі і не каль кі на ва коль-
ных мяс цо вас цей. Ра зам з імі на стаў ні кі 
Алі на Жу ка віц кая, Бэ а та Кен дысь, Пётр 
Аніш чук і Аг неш ка Паў лоў ская. Мя не 
ў сваю кам па нію за пра сі лі ў якас ці лі-
цэн за ва на га ту ры стыч на га гі да, а перш 
за ўсё заў зя та га кра яз наў ца.

На мес ца су стрэ чы вы бра лі прас лаў-
ле ныя ва ўсім све це Кру шы ня ны. У ха-
лод ны даж дж лі вы дзень гай на вя не ака-
за лі ся як раз адзі ны мі ту ры ста мі. Вы я ві-
ла ся, што пра сту да — вы нік кеп ска га 
над вор’я, спры чы ні ла ся да ад сут нас ці 
Джэ мі ля — апе ку на мя чэ ці. Не дзіў на, 
у ся рэ дзі не драў ля най свя ты ні ні печ кі, 
ні наг ра валь ні ка. Пры тым даз во ле на 
там ся дзець толь кі ў шкар пэт ках, ці як 
хто хо ча — у пан чо хах. У цем ры і хо ла-
дзе дзе ці з ува гай выс лу ха лі апо ве даў 
стар шы ні Му суль ман скай рэ лі гій най 
гмі ны Бра ніс ла ва Таль коў ска га. Ці ка-
ві лі ся, між ін шым, ці та та ры жэ няц ца 
з хрыс ці я на мі, ці хрыс цяц ца, ці пры во-
дзяць у мя чэць дзя цей. Быў яш чэ ві зіт 
у Цэнтр му суль ман скай аду ка цыі і куль-
ту ры — так са ма ха лод ны і, як ака за ла-
ся, без до сту пу ў ту а лет. Ка ры ста ю чы ся 
да хам над га ла вой і доб рай аку сты кай, 
рас па вя ла я пра Кру шы ня ны, якія ве-
даю з апо ве даў мяс цо вых ста ра жы лаў, 
пра кру шы нян скую шмат рэ лі гій насць 
су гуч ную ха ця б у на род най ме ды цы-
не. Не за леж на ад кан фе сіі кру шы нян-
цы ля чы лі ся ма літ вай так пра ва слаў-
най, му суль ман скай, як і ка та ліц кай. 
Да лі чыў шы яш чэ габ рэ яў, усе ча ты ры 
кан фе сій ныя су поль нас ці спа лу ча ла 
бе ла ру ская мо ва і пес ня. Так бы ло ка-
лісь. Сён ня гэ та зу сім ін шая вё ска. Сла-
ву ты на ват за Га рад ком буй ны ра мес ны 
цэнтр са сту піў мес ца та тар скай гаст ра-
но міі і аг ра ту рыз му. Знік лі і мяс цо выя, 
а з імі бе ла ру ская мо ва.

Пра мок лым і пра сту джа ным ма лы-
шам не вель мі ха це ла ся ба дзяц ца па 
так са ма даж дж лі вых, сум ных Крын ках. 
За пры кла дам Сак ра та Яно ві ча, яко га 
ха та бы ла заў сё ды ад к ры тай, асаб лі ва 
для мо ла дзі, за пра сі ла я ўсіх да ся бе. 
На прык ла дзе гі сто рыі ма ёй ха ты, яе бу-
даў ні коў, чар го вых па ся лен цаў гай на-
вя не па зна ёмі лі ся з крын скім, бе ла ру-
скім ста год дзем, не здар ма наз ва ным 
Сак ра там «хат нім». Бы лі і фаль к лор ныя 
май стар-кла сы, у тым лі ку ана ліз тэк сту 
пес ні «Едуць ма зу ры». Што аба зна чае 
«вя нок за ла ты», які вя зе ў Гар ка ві чы 
(там бы ла за пі са на пес ня) ма ла ды ма-
зу ро чак? Ча му ма ці не даз ва ляе дач цэ 
«ста яць з па нам». Які кан к рэт на «край, 
дзе ха ро шы абы чай» мае на ўва зе ма-
зу ро чак, тлу ма чыў шы дзяў чы не, што 
па він на за яго вый с ці за муж. Пес ня па-
кі дае слу ха ча з ня вы ра ша най праб ле-
май: ці «пан» у змо зе пе ра ла маць стэ рэ-
а ты пы ў га ло вах бе ла ру скіх ся лян? За-
вяр шэн не гэ тай гі сто рыі ня хай кож ны 
да пі ша са бе сам.

Пры на го дзе дзе ці пах ва лі лі ся, што 
бе ла ру скаю мо ву вы ву ча юць у шко ле 
на ўро ках пры сут най тут Бэ а ты Кен-
дысь. Слу ха ю чы пра ста рыя Крын кі, 
па зна ёмі лі ся яны так са ма з гі сто ры я мі, 
пе ра ка за ны мі мне мяс цо вым пісь мен ні-
кам Сак ра там Яно ві чам.

Але, ма быць, са мым вя лі кім крын-
скім ат рак цы ё нам ста ла цёп лая, хлеб-
ная печ ка, на якой мож на бы ло паг рэц-
ца, ад ста яў шы сваю до лю ў не ма лой 
чар зе.

Іа ан на ЧА БАН
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Вет рам 
за няс ло

(каз кі на ро даў Каў ка за)

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 43-16

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” да 30 кастрычніка 2016 г., 
най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Мае дзве на гі, 
дзе вяць пе рак ла дзін.
На апош ную як ста ну,
Звер ху яб лы кі да ста ну.
Л......
  (У. Мац ве ен ка)

    

Ад каз на за гад ку № 40: да ро га.
Уз на га ро ды, CD з бе ла ру скі мі пес ня мі, 

вый г ра лі Вік то рыя Гаць з Бель ска-Пад ляш ска га, 
Аляк сан д ра Анісь ке віч, Юсты на Астап ко віч 

з КШ № 1 у Гай наў цы. Він шу ем!

Шып шы на
Ру жо вая квет ка, ка лю ча га лі на.
Са ба чая ру жа — Rosa canina.
Сын Ла ды — ба гі ні ка хан ня ў сла вя наў
Па лель у вян ку вы сту паў, у ру жа ным,
у за ло ча ным строі ла дзіў вя сел ле,
з бо гам ка хан ня, сва ім бра там Ле лем.
Шып шы на сім ва лам бы ла ма ла дос ці,
але і жа лю, па ку таў ды злос ці,
праз тыя ка люч кі, што ўсе я лі гол ле,
зна кам ва ро жас ці бы ла яна й бо лю.
Кра са ма ла дая, плё ны асен нія.
«Ро са ка ні на» ад дзя чыць на сен нем.
Мно га ка рыс ных для нас ві та мі наў
за ле та ўсё на за па сіць шып шы на,
ад ма лак роўя ці ад пра сту ды,
ад за па лен няў ма ем лек цуд ны!
Цві це ру жо ва, пла дом ір дзее,
лю дзям і птуш кам на зі му на дзея.
Кра суе ў по лі сціп лай дзяў чы най.
Дзі кая, свой ская ру жа-шып шы на!

Міра ЛУКША

    Алег Мін кін

Лі ста пад
Аб ля це лі жа лу ды.
Да пя ка юць ха ла ды.
Пад на гой ліс цё шур шыць.
А на во кал — ні ду шы.
У вы го ні стым ба ры,
У пры ціх лым гуш ча ры
То на пе рад, то на зад
Хо дзіць сум ны Лі ста пад.
Ад пач нуў ён кры ху
У за ціш ку на ім ху,
Дзе не грэе бо лей дух
З ліс ця зроб ле ны ка жух.

— Słu chaj cie, bia ło ru ski jest faj ny! — аў та ры-
тэт на аб’ я віў кла су хло пец за пер шай пар тай. 
Вок ліч быў рэ ак цы яй на суст рэ чу з жур на-
ліст ка мі «Зор кі». Усе сяб ры пе раў т ва ры лі ся 
ў слых. Ні дзе яш чэ нас не пры ві та лі та кі мі 
ары гі наль ны мі сло ва мі!

Мо ва пра суст рэ чу з вуч ня мі ПШ у На раў цы. 
Мы па зна ёмі лі ся на ўро ку род най мо вы, які 
вя ла ды рэк тар Лі ля Та ра се віч. Дзет кі ўжо чу лі 
пра «Ні ву» і пра пос пе хі ў на шых кон кур сах. 
Вось, той хлап чы на, які так пры го жа адаз ваў ся 
пра бе ла ру скую мо ву, свой по гляд вы нес з род-
най хат кі. Яго ста рэй шыя сё стры Вік то рыя 
і Кар не лія Ба рэч кі дру ка ва лі ся ў «Зор цы».

— І ве да е це пра што мая ся стра на пі са ла 
верш? — спы таў у ад нак лас ні каў той жа ад-
важ ны хла пец.

— Пра што? Га ва ры хут чэй, пра што быў гэ ты верш?
— Пра та ко га шчу ра.
— Та ко га агід на га, страш на га?
— Не, пра та ко га, што жы ве з на мі ў ха це...
Звя рок, які яш чэ хві лі ну та му па ло хаў, за раз усім спа-

да баў ся.

Сяб роў скія спрэч кі пры во дзім тут не вы пад ко ва. Пры-
клад з хат нім па цуч ком да каз вае, што пра ўсё мож на 
пі саць з гу ма рам і пяш чо тай. Ну, хат нія звяр кі, яны про-
ста ідэ аль ныя пер са на жы для ка зак і вер шаў. Яны так-
са ма ўваж на слу ха юць, ка лі для іх спя ва ем пес ні. А ўжо 
най больш прыс лу хоў ва юц ца, ка лі вер шык аў тар скі, пра 
іх. Не ве ры це — са мі пас п ра буй це!                    (ЗОР КА)

Пра што 
на пі са ла 

сят ры ца?

Ад ной чы Хо жа пай шоў у ага род 
да су се да і стаў га лу шыць агу роч кі, 
ды ні — усё, што па па да ла ся пад ру-
ку — ды ў мя шок.

Тут па ды шоў да яго ста ры ага род-
нік і пы тае:

— Як ты па паў у ага род?
Хо жа на тое:
— Уз няў ся моц ны ве цер і ён сю-

ды мя не за нёс.
Ста ры не ад стае:
— А ча му ты га лу шыш га род ні-

ну?
Хо жа на мор ш чыў бро вы і ка жа:
— Я не ір ву га род ні ны, я толь кі 

тры ма ю ся за бац він не, каб ве цер мя-
не не за нёс.

Ста ры ка жа:
— Яс на! Ве цер ця бе за нёс, пе ра-

кі нуў праз плот і ты тры ма еш ся за 

бац він не, каб 
ве цер ця бе не 
за нёс. А ча му 
агур кі, ды ні 
ды ўсё, што 
тут рас це, апы-
ну ла ся ў тва ім 
мяш ку?

Хо жа пры кі-
нуў ся дур нем 
і ка жа:

— Сам не 
ве даю. Як раз 
за хо джу ў га-

ла ву, як та кое са мной зда-
ры ла ся?!

(пе ра клад з ру скай мо вы 
Ган ны Кан д ра цюк) 

Сябры з КШ н-р 3 
у Гайнаўцы. Фота ГК
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Ад куль сі ня кі 
на ло бе
Ма ці пы тае Ада ма
— Ча му сі ня кі на ло бе?
— Гэ та ад ду ман ня, ма ма,
Та кая ў мя не аз до ба.

Ду маў — не кі не дур ні ла
Ка ме нем ў маё це ла.
Выт рым кі не  ха пі ла,
Ды це ла яш чэ па цяр пе ла.

Як пра дзе ды 
жы лі?
— Уяў ля еш са бе, тат ка,
У пра дзе даў да лё кіх
Не бы ло на ват згад кі
Аб элек т рыч ным то ку!

Як жа жыць, ка лі ў ха це змрок,
Тэ ле ві за ры не гра лі?
— Вось та му, да ра гі сы нок,
Усе яны па ўмі ра лі.

Maj

Mat

Makak

Rynek

Naleśnik

Bo..

Blask

Huk

Jabłko

Brat

Teatr

Ślina Bierz

Ar

Kant

Sad

Kunak

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 № 39:
Га нак, рап, рот, Пі, лік, ле та, не ба, се на, па зёр, кіль но, ло-

таць. Га рох, Пі, лес, альт, ар, ле бедзь, ка пі тан, ён, пі ка, аб-
роць.

Уз на га ро ду, бе ла ру скія апа вя да ні Ры го ра Іг на цен кі «У зі-
мо вым сад ку», вый г ра ла Вік то рыя Гаць з Бель ска-Пад ляш-
ска га. Він шу ем!

НяСВІЖ — чорна-залаты цэнтр Радзівілаў
Зам кі і па ла цы Бе ла ру сі

Няс віж скі за мак — ві зіт ная кар т-
ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Бу доў-

ля ўяў ляе са бой ба гац це і сла ву кня-
жа га ро ду Ра дзі ві лаў. Гэ та так са ма 
най леп шы ўрок па гі сто рыі цы ві лі за-
цый на га раз віц ця кра і ны. За мак спа-
лу чае ча ты ры еў ра пей скія сты лі: рэ-
не санс, ба ро ка, го ты ку і кла сі цызм. 
Па бу да ва ны ў 1584 го дзе Мі ка ла ем 
Ра дзі ві лам Сі рот кам, як аба рон чая 
крэ пасць. Ця гам ста год дзяў за мак 
ма дэр ні за ва ны і знач на змя ніў вы-
гляд. Сён ня на па мі нае шы коў ны па-
лац, ахі ну ты вя лі кім пар кам і проць-
май ра ман тыч ных ле генд.

Най больш вя до мая ле ген да пра 
Чор ную да му. У яе асо бу ўва-

со бі ла ся Бар ба ра Ра дзі віл, ат ру ча-
ная цеш чай, сла ву тай ка ра ле вай Бо-
най. Лю дзі ве раць, што Чор ная да-

ма з’яў ля ец ца на пя рэ дад ні ней ка га 
няш час ця. Апош ні раз пры кме ці лі 
яе ў кан цы 90-ых га доў ХХ г., пас ля 
ў зам ку ўспых нуў па жар.

З мес цам звя за ная ле ген да пра 
скарб Ра дзі ві лаў, пры ха ва ны 

ў 1812 го дзе ў за кут ках па ла ца. Гэ-
та 12 скуль п тур апо ста лаў з чы ста га 
зо ла та па ме рам у ча ла ве чы рост.

Ця гам ста год дзяў ся дзі ба Ра дзі ві-
лаў вы кон ва ла ро лю куль тур на-

га цэн т ра. Тут ад бы ва лі ся тэ ат раль-
ныя па ста ноў кі і кан цэр ты еў ра пей-
ска га маш та бу.

У 2005 г. Няс віж скі за мак уве дзе-
ны ў спі сак су свет най спад чы ны 

ЮНЕ СКА. У ча ты рох за лах пра цуе 
му зей, там мож на па ба чыць ар хіў 
і біб лі я тэ ку Ра дзі ві лаў, слуц кія па я-
сы, ся рэд не вя ко вую зброю.

Кож ны год, у траў ні, на зам ку 
ад бы ва ец ца фе сты валь «Му зы 

Няс ві жа». Та ды ў мя стэч ка, не па да-
лёк Мін ска, з’яз джа юц ца леп шыя 
бе ла ру скія і за меж ныя сім фа ніч ныя 
ар кест ры, каб ажыц цяў ляць тво ры 
су свет най кла сі кі.

(гак)

На ву лі цах амаль усіх мяс цо-
вас цей уба чым шмат бяз дом ных 
са бак. Іх вы кі да юць лю дзі, або яны 
жы вуць так ад па чат ку свай го жыц-
ця. Лёс гэ тых бед ных, ня він ных 
звя роў бы вае роз ны. Ча сам ім па-
шан цуе і нех та іх на кор міць, а на-
ват за бя рэ ў ха ту. Але ча ста яны 
не вы жы ва юць і гі нуць на ву лі цы. 
Бы вае, што па па да юць у пры ту лак 
для жы вёл.

Сум ныя во чы са бак
У час ка ні кул я ез дзі ла ў та кі 

пры ту лак у Гай наў ку. Мя не гэ тае 
мес ца вель мі ўра зі ла. У па мя ці за-
се лі сум ныя, бед ныя во чы са бак. 
Я про ста ўсхва ля ва ла ся. Па е ха ла 
я ту ды, каб на свае во чы па ба чыць 
як вы гля дае жыц цё і пра ца ў пры-
тул ку, а так са ма кры ху да па маг чы 
апе ку нам са бак. Ка лі толь кі я прый-
ш ла да бок саў, са ба кі ста лі гуч на 
бра хаць. Не маг чы ма бы ло пе рак-
ры чаць больш за 140 са бак!

Апе ку ны да зво лі лі мне ўзяць не-

каль кі жы вёл на пра гул ку і па кар-
міць іх. Мне най больш за па мя таў-
ся адзін мо мант. Ка лі я ўзя ла ў ру кі 
пры вязь, пра ніз лі вы брэх рап тоў-
на пры ціх. Гэ та бы ло на столь кі 
дзіў ным, быц цам я пе ра мяс ці ла ся 
ў ін шы свет. На пра ця гу не каль кіх 
хві лін усе «гроз ныя» са ба кі, змя ні-
лі ся ў «ня він ных яг ня так», усе яны 
праг ну лі лю бо ві, хат ня га цяп ла 
і доў гай пра гул кі. Яш чэ ня даў на 
бы лі ў іх сум ныя во чы з-за крат, 
а за раз бліш чэ лі на дзе яй, хва сты 
ві ля лі ад ра дас ці.

Я ні ко лі не за бу ду гэ та га во пы ту 
і змен ных па чуц цяў, на дзеі, з якой 
са ба кі шу ка лі ла скі лю дзей. Мне 
вель мі цяж ка ўя віць як лю дзі лёг-
кай ру кой вы кі да юць хат ніх звя-
роў. Гэ та вык лі кае мой пра тэст і хо-
чац ца крык нуць на ўвесь го лас:

— Лю дзі, спы ні це ся! Па ду май це! 
Пры стой ныя лю дзі не вы кі да юць 
сва іх сяб роў!

Аляк сан д ра ЗІН КЕ ВІЧ
Бельск-Пад ляш скі

    
Маг да лі на ЛЯ СО ТА
ПШ у На раў цы

Са бач ка
У мя не ёсць са бач ка,
Які чор ны ко лер мае
І сва і мі вя сё лы мі воч ка мі
На свет паг ля дае.
Усіх нас ён доб ра знае
І з на мі ах вот на гу ляе!

Bluza

Оля Зінкувіч
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Мае пад ляш скія 
дзе вя но стыя (ч.іі)

Дзе вя но стыя га ды ХХ ста год дзя 
бы лі сво е а саб лі вым ча сам для 
па ка лен ня на ро джа на га ў вась мі

дзя ся тыя га ды, та му што ме на ві та та ды 
пры па ла іх дзя цін ства. Зда ец ца, мі ну ла 
двац цаць пяць га доў, а так шмат змя ні ла
ся ў на шым што дзён ным жыц ці. Ду маю, 
што ха ця мы не вы ха ва лі ся на кам п’ ю та
рах, смар т фо нах, фей с бу ках, дык ма ем 
нам но га больш ус па мі наць пра сваю ма
ла досць, чым сь ці ця пе раш няе па ка лен
не. За раз вяр та ец ца мо да ар га ні за ваць 
кан цэр ты ці ды ска тэ кі ў сты лі 90х га доў. 
Мо та му, што на пе ра ло ме 7080х га доў 
XX ста год дзя на ра дзі ла ся най больш 
дзя цей, чым сь ці за раз. Гэ та быў сво е а
саб лі вы час у попкуль ту ры, бе ла ру скай 
лі та ра ту ры і му зы цы. Та ды ў Поль ш чы 
па мя няў ся па лі тыч ны лад з ка му ніз му на 
дэ ма кра тыю. Па ста ра ю ся пры га даць не
каль кі ма іх і ва шых аса бі стых сім ва лаў 
на ша га па ка лен ня, звя за ных з ма ёй ма
ла дос цю ды жыц цём на Пад ляш шы.

«Зор ка» 
Да да так да «Ні вы», ад ра са ва ны да бе

ла ру скіх дзе так. У «Зор ку» ўсім кла сам 
мы пі са лі пісь мы, а «Зор ка» дру ка ва ла. 
У кра са ві ку 1993 го да на ста рон ках 
«Зор кі» я дэ бю та ваў сва і мі пер шы мі бе
ла ру скі мі вер ша мі. Раз гад ваў я зор чы ны 
кры жа ван кі і вый г раў не каль кі бе ла ру
скіх кніг.

«La to z Radiem»
Куль та вая поль ская ра ды ё пе ра да ча 

на пер шай пра гра ме Поль ска га Ра дыё, 
якую я слу хаў што год з 21 чэр ве ня да 31 
жніў ня. Вы хо дзі ла яна ў эфір з па ня дзел
ка да су бо ты ад га дзі ны 9:00 да 12:00. 
Вя ду чыя — Ро ман Ча я рэк і Зыг мунт 
Гай зэр. Зап ра ша лі яны ў гос ці са мых вя
до мых поль скіх спе ва коў і ак цё раў. У пе
ра да чы «Ле та з ра ды ёп ры ём ні кам» бы лі 
на ві ны з га лі ны шоўбіз не су і мод ная 
ў 90я га ды поль ская і за меж ная му зы
ка. Быў у ёй ку то чак, дзе чы та ла ся кні га 
і па э тыч ны ку то чак «Stro fy dla Cі e bіe». 
А ў кож ную су бо ту тран с ля цыя з кан цэр
т най тра сы «Ле та з ра ды ёп ры ём ні кам». 
У гэ тай пе ра да чы бы ло шмат кон кур саў 
і гуль няў.

Агуль на поль скі кон курс бе ла ру скай 
па э зіі і про зы. 

Адзі ны бе ла ру скі лі та ра тур ны кон
курс, на які мож на бы ло выс лаць свае 
бе ла ру скія вер шы або пра за іч ны твор. 
Яго ідэя ма ты ва ва ла ма ла дых бе ла ру саў 
пі саць на бе ла ру скай мо ве. Па мя таю як 
па 30 вуч няў бель ска га і па 30 гай наў ска
га бел лі цэ яў да сы ла лі свае лі та ра тур ныя 
спро бы на кон курс. Ап ра ча та го ў кон
кур се пры ма лі ўдзел да рос лыя аў та ры 
і ма лыя дзе ці. Кон курс ства раў на шу лі та
ра тур ную бе ла ру скую сям’ю.

БГКТ
Бе ла ру скае гра мад скакуль тур нае та

ва ры ства, яко га стар шы нёю быў і за раз 
ёсць Ян Сы чэў скі, моц на пра па ган да ва
ла і пра па ган дуе бе ла ру скую куль ту ру 
ў роз ных яе га лі нах — лі та ра ту ры, фаль
к ло ры і му зы цы. Гэ та БГКТ ар га ні за ва ла 
і ар га ні зуе што год Фе сты валь «Бе ла ру
ская пес ня», Ку пал ле, бе ла ру скія фэ
сты па ўсёй Бе ла сточ чы не, а так са ма 
дэк ла ма тар скія кон кур сы для бе ла ру скіх 
школь ні каў і лі цэ і стаў.

«Ба ра хол ка»
У ма ёй вёс цы ра ды ёп ры ём нік ла віў 

Ра дыё Люб лін, у эфі ры яко га ў кож ную 
пят ні цу ад га дзі ны 23:00 да 5:00 но чы 
ў су бо ту гу ча ла «Ba ra choł ka» — ра ды ё
пе ра да ча, якая вы хо дзі ла ў эфір у 1995
1999 га дах. Яна па пу ля ры за ва ла му зы ку 
«ды скапо ла». Як ці ка він ка, гу ча лі ў ёй 
так са ма бе ла ру скія пес ні ў вы ка нан ні гур

тоў «АС» і «Пры ма кі». «Ба ра хол ку» вёў 
вя до мы поль скі ра ды ё жур на ліст Ежы Яні
шэў скі, які ў 80х пра ца ваў жур на лі стам 
Трэ цяй Пра гра мы Поль ска га Ра дыё. 
У час пра гра мы шмат лю дзей зва ні ла, 
пры сы ла ла паш тоў кі і па да рун кі ў сту
дыю. «Ба ра хол ка» бы ла вель мі ці ка вай 
і та му я кож ную ноч з пят ні цы на су бо ту 
не спаў і на маг ні та фон за піс ваў ці ка выя 
пес ні. Я быў фа на там жар таў лі ва га сты
лю, у якім Яні шэў скі вёў «Ба ра хол ку». 
У 2008 го дзе пе ра да ча вяр ну ла ся ў эфір 
Ра дыё Люб лін, але з но вым вя ду чым. 
Та ды так са ма фа на ты «Ба ра хол кі» за
сна ва лі ў ін тэр нэ це ды ску сій ны фо рум, 
пры све ча ны пе ра да чы. Бу ду чы ў 2010 
го дзе ў Люб лі не, на ве даў я рэ дак цыю 
Ра дыё Люб лін, але, на жаль, не су стрэў 
там Ежы Яні шэў ска га.

Ве ла сі пе ды 
У 90х га дах мы з сяб ра міад на вя скоў

ца мі вель мі лю бі лі ез дзіць па вёс цы на 
ве ла сі пе дах. Пер шым ма ім «да рос лым» 
ве ла сі пе дам быў баць каў «Урал», пра 
яко га я на ват на пі саў пес ню. Пас ля дзед 
мне ку піў на маё 12год дзе з дня на ра
джэн ня лі тоў скі «Ere lі u kas». Пас ля баць
ка ў кан цы 90х ку піў «Аи ста». Так са ма 
бы ла ў нас ста рая зя лё ная «Ук ра ї на», на 
якой ма ці ез дзі ла ў су сед нюю вё ску на ве
даць сва іх баць коў, а ма іх дзя доў.

Су стрэ чы «Зор кі»
Упер шы ню на Су стрэ чы «Зор кі» я па

ехаў во сен ню 1996 го да ў Ста ры ну. Там 
мы ме лі суст рэ чу з пісь мен ні кам Мі ха сём 
Ан д ра сю ком у яго род най Вой наў цы, 
жур на ліс ц кія май старкла сы вёў Мі ко ла 
Ваў ра нюк. А ве ча рам Да ра фей Фі ё нік 
іг раў на гі та ры бе ла ру скія пес ні, якія мы 
хо рам спя ва лі.

Аў то бу сы 
У 90х га дах ма ла ў ка го бы ла свая 

аў та ма шы на, та му амаль усе ез дзі лі на 
аў то бу сах ПКС у шко лу ці ў го рад. Мо
ладзь су стра ка ла ся і раз віт ва ла ся на 
бель скім аў та вак за ле, які ў 90я бур ліў 
жыц цём. Аў то бу сы ва зі лі так мно га мо ла
дзі, што ча ста не бы ло на ват ста я ча га 
мес ца. Ша фё ры аў то бу саў вель мі ча ста 
ўклю ча лі ка се ты з бе ла ру скі мі пес ня мі 
або з му зы кай «ды скапо ла».

«Dis co Po lo Li ve »
Апош нім ча сам, бу ду чы на ад па чын ку 

ў род най вёс цы ў Ма лін ні ках, на ве даў 
мя не мой са мы вя лі кі сяб ра з дзя цін ства 

Грыш ка. З гэ тай на го ды мы кры ху па пі лі 
пі ва і я ўклю чыў фраг мен ты ста рой куль
та вай у 90я га ды тэ ле пе ра да чы «Dіs co 
Po lo Lі ve», вы хо дзі ла ў тэ ле э фір кож ную 
су бо ту ў 19:00 га дзін на пер шым ка мер
цый ным тэ ле ка на ле «Pol sat». Ка лі мы па
гля дзе лі ста рыя ві дэаклі пы з 19961999 
га доў, ад да лі ся сен ты мен таль ным ус па мі
нам. У га ды на шай ма ла дос ці «ды скапо
ла» гу ча ла з кож най ха ты, з кож най аў та
ма шы ны, на ба за рах і ў кра мах. Гэ та быў 
са праўд ны фе но мен поль скай пап сы. 
А за раз, ха ця ні бы та ніх то яе не слу хае, 
дык на вя сел лі, як усе па на пі ва юц ца, дык 
рап там най боль шыя па ны ве да юць на па
мяць тэк сты пе сень; аказ ва ец ца, усе з’яў
ля юц ца фа на та мі гэ тай му зы кі, да якой 
пацвя ро за му не прыз на юц ца.

Адзін бе ла стоц кі са цы ё лаг ска заў, 
што Бе ла сток па ві нен га на рыц ца сва і мі 
зор ка мі му зы кі «ды скапо ла», якія іг ра
юць кан цэр ты ў ЗША, а на тоў пы лю дзей 
спя ва юць іх пес ні на кан цэр тах. Ня гле
дзя чы на аст ра кізм, за раз «ды скапо ла» 
ма ец ца вель мі доб ра і вяр ну ла ся мо да 
на гэ ты жанр му зы кі.

«La dy Pank»
Пер шым ма ім кам пактды скам быў 

ме на ві та «La dy Pank The Best of 1982
1994», які я ку піў у 1999 го дзе. Та ды мы 
з сяб ра міад на вя скоў ца мі па ча лі слу хаць 
«La dy Pank». Ха рак тэр ныя гі тар ныя ры
фы ў вы ка нан ні сла ву та га поль ска га 
гі та ры ста Яна Ба ры се ві ча ве дае ўвесь 
свет, які з’ез дзі ла гру па «La dy Pank». Да 
та го ха рак тэр ны хрып лы го лас Яну ша 
Па на сэ ві ча і трап ныя з гор кай іро ні яй 
тэк сты па э та Ан джэя Ма гяль ніц ка га 
— гэ та быў рэ цэпт на пос пех, якім «La dy 
Pank» ка ры ста ец ца з 80х па сён няш ні 
дзень. Апош ні іх сё лет ні аль бом «Mі łość 
і wła dza» ад ра зу пак рыў ся зо ла там. У ма
ёй ка лек цыі зна хо дзяц ца іх ары гі наль ныя 
кам пактды скі, бі яг ра фія «La dy Pank» аў
тар ства Мі ха ла Гжэсь ка і кні га «Kry zy so
wa na rze czo na» Ан джэя Ма гяль ніц ка га. 
Так, я фа нат гру пы «La dy Pank».

Lis ta prze bo jów Prog ra mu Trze cie go
Заў сё ды ў кож ную пят ні цу пас ля 19:00 

у 90я га ды я слу хаў плейлі сту Трэ цяй 
Пра гра мы Поль ска га Ра дыё, якую вёў 
і на да лей вя дзе Ма рэк Нядзь ведз кі. 
Дзя ку ю чы гэ тай пе ра да чы я ве даў ўсе 
на він кі поль ска га ро ка. Та му я па лю біў 
поль скі рок і та кія гур ты як «IRA», «Bіg 
Cyc», «La dy Pank», «Per fect», «Elek t rycz
ne Gі ta ry», «Scho ut», «Ku kіz і Pі er sі». Да

рэ чы, Ку кіз не пат рэб на па лез у па лі ты ку, 
бо вя до ма «tu taj jest jak jest і Ty dob rze 
o tym wі esz».

Кні гі 
У 90я га ды я чы таў вель мі мно га 

кніг. За мест гу ляць з сяб ра мі ў фут бол, 
я ўвесь час ся дзеў у кні гах. Ка лі пра чы
таў усю школь ную біб лі я тэ ку, то цяг нуў 

кні гі ад дзя ду лі з су сед няй вё скі, а пас ля 
на стаў ні кі з ма лін ніц кай шко лы па зы ча лі 
мне свае кні гі. Ад ной чы, чы та ю чы бі яг ра
фію Ва сі ля Бы ка ва, я здзі віў ся, што ён 
у сва ім дзя цін стве чы таў кні гі тых са мых 
аў та раў, што і я: Жуля Вер на, Аляк сан
д ра Дзю ма, Джэ ка Лон да на. Па га дах 
я дай шоў да вы ва ду, што доб рых кніг 
і аў та раў так мно га, што не хо піць мне 
жыц ця пра чы таць іх усіх. Ад нак на да лей 
шу каю ўсё но вых доб рых кніг і ду маю, 
што для мя не са мым най леп шым і са мым 
вар тас ным па да рун кам з’яў ля ец ца ме на
ві та кніж ка.

Ве чар кі 
У 90х га дах ве ча ра мі да нас на вёс цы 

пры хо дзі лі ста рыя, але ці ка выя лю дзі, 
якія вя лі ці ка выя гу тар кі пра вай ну, бе
жан ства, Сы бі лію, Біб лію ці про ста даў
няе жыц цё. Гэ та яны ад к ры ва лі ду шэў
нае ба гац це на ша га род на га Пад ляш ша. 
Ад ной з іх бы ла ба буль ка Ель ка Ка лі шук, 
на ша су сед ка, доб ра зыч лі вая жан чы на 
і сяб роў ка ма ёй ба бу лі Мань кі. Ад на го 
шка дую, што боль шасць гэ тых лю дзей 
паў мі ра ла, а я та ды не меў дык та фо на, 
каб за пі саць іх го лас. Бы ла б веч ная па
мят ка.

За раз лю дзі ся дзяць у ха тах, гля дзяць 
тэ ле ві за ры і не хо чац ца ім на вед ваць ад
на вя скоў цаў.

Вя ско выя за ба вы 
Ма лін ні кі — вя лі кая вё ска, не па да лёк 

якой зна хо дзіц ца не каль кі вё сак. У нас 
заў сё ды бы ло мно га мо ла дзі ах вот най 
да му зы кі і да тан ца. Та му ў 90я кож ную 
су бо ту ла дзі лі ся за ба вы. Ча ста клі ка лі 
гурт «Bra cіa B.» з Та па роў (ста лыя рэ
зі дэн ты ў Ма лін ні ках) і з’яз джа ла ся мо
ладзь з усяе гмі ны. На най боль шае свя
та — Ільі — клі ка лі больш вя до мы гурт 
(напр. «Mі ra ge» з Бель ска) і мо ладзь 
гу ля ла да ран ня. На за ба ве мож на бы ло 
ку піць пі ва. Каб увай с ці без бі ле та з сяб
ра мі з ін шай, так ска заць, па ра фіі, трэ ба 
бы ло пай с ці на «zap le cze» свят лі цы і вы
піць з ар га ні за та ра мі. Та ды ўва ход на ім п
рэ зу быў да рэм ны, за «frі ko». На за ба вах 
не толь кі гу ля ла мяс цо вая мо ладзь, але 
і лю дзі ў роз ным уз рос це. Ста рым ба бам 
бы ла на го да пап лят ка рыць хто з кім тан
цуе і так да лей. Ад нак пас ля 2009 го да 
пе ра ста лі ар га ні за ваць за ба вы. Шка да, 
бо вя ско выя за ба вы най лепш ін тэг ра ва лі 
вя ско вую мо ладзь. Гэ та бы ло свя та ўсёй 
вё скі.

vЮр ка БУЙ НЮК



9... ГІСТОРЫЯ, КУЛЬТУРА, АСВЕТА23.10.2016              № 4323.10.2016              № 43

У эпо ху гла ба лі за цыі не як па-дзе-
ра вен ску вы гля да ла б ад ва роч вац
ца ад яе, ста віц ца да яе пля чы ма. 
Та му вось і па ло ва за га лоў ка да 
тэк сту на гла баль най мо ве. Да 
та го ж па дзе ле ная тая па ло ва на 
скла ды, каб вы гля да ла больш ана
лі тыч на.

А ця пер кры ху больш me ri tum. Мі ра 
Лук ша ат ры ма ла ад бур га міст ра Мі ха ло ва 
за пра шэн не на чы гу нач ны пік нік у Са ко лі, 
што ў Мі ха лоў скай гмі не. Па коль кі са ма 
Зап ро ша ная бы ла зап ро ша на на па ра лель
нае кам па ней скае ме ра пры ем ства ў свае 
род ныя Ба ра выя, дык Са ко ле зап ра па на ва
ла мне. Тут адз на чу, што па вя лі кай ве ра год
нас ці та по нім Ба ра выя вы во дзіц ца ад бо ру, 
ад шы пуль ка ва га ле су паў ноч най па мяр коў
най клі ма тыч най зо ны, якая, маг чы ма, што 
з та го са ма га ко ра ня, на зы ва ец ца так са ма 
ба рэ аль най. А шы пуль кі ка лю чыя, як і бор, 
што ў борма шы не...

А ця пер яш чэ больш me ri tum. Шчы ра 
пры зна юся, што не над та ха це ла ся мне 
ва ла чы ся на той пік нік, бо ж пяць тыд няў 
ра ней быў там на вель мі па доб ным ме ра
пры ем стве. Пуб ліч ная ка му ні ка цыя ні бы 
ту ды бы ла, бо ж з Бе ла сто ка яш чэ ез дзіў 
у Са ко ле ад мыс ло вы по езд, але раск лад 
кур сі ра ван ня та го цяг ні ка па даў ся мне не 
над та зруч ным, та му я па ва лок ся ту ды бай
кам. Ад п раў ляў ся пры па го дзе, якая пас ля 
за даж джы ла ся. У сы рое над вор’е цяж ка 
бай ка ваць па жві роў ках ды не бяс печ на па 
рух лі вых ас фаль тоў ках...

У за ле Цэн т ра мяс цо ва га вы ра бу ў Са ко
лі саб ра ла ся кры ху на ро ду, які не вы гля даў 
на пуб лі ку; мож на на ват ска заць, што пуб
лі кі — ка лі б не ад на ве ка вая па ні з са бач
кам — і зу сім не бы ло, што быў толь кі сам 
афі цы ёз. Ну і той на род ча каў, як мне зда
ло ся, яш чэ важ ней ша га на ро ду, але без
вы ні ко ва. Ме ра пры ем ства па ча ло ся та ды 
з ві зан тый скай пун к ту аль нас цю. Ад к ры ва
ю чы чы гу нач ны пік нік бур га містр Мі ха ло ва 
Ула дзі мір Ка нан чук і пры знаў ся, што не ўсе 
за про ша ныя гос ці з’я ві лі ся; най вы шэй шыя 
ран гам бы лі з Ра ды Бе ла стоц ка га па ве та. 
Чы гу нач ны бок прад стаў ля лі афі цый ныя эн
ту зі я сты чы гун кі, бы ло кры ху ме ды яў.

З дак ла дам пра ад наў лен не чы гу нач на га 
ру ху з Бе ла сто ка ў на прам ку Га рад ка вы
сту піў Ан джэй Кас пя ро віч, жы хар Са ко ля 
і га лоў ны эн ту зі яст зга да на га ад наў лен ня. 
Я даз во лю са бе пры вес ці тут агуль ны 
змест усту пу да яго на га дак ла да, бо ён, 
ха ця не ка му мо жа па дац ца ін фан тыль ным, 
ук лю чае і больш агуль ныя дум кі:

„Саб ра лі ся мы дзе ля та го, каб пад вес ці 
тры ме ся цы кур сі ра ван ня по ез да Бе ла
сток — Ва лі лы, уікэн да ва га, по ез да ў Кны
шын скую пуш чу. Раз мо вы за яго за пуск 
доў жы лі ся аж ча ты ры ме ся цы. А праб ле ма 
та ды, ка лі спра ва пра гро шы. Гро шы знай
ш лі ся і ха чу тут сён ня па дзя ка ваць ва я вод
скім ула дам, а асаб лі ва па ну мар шал ку 
Пад ляш ска га ва я вод ства, што ста ноў ча 
па ста віў ся да гэ тай прось бы і по езд за пус
ціў. Ха чу так са ма па дзя ка ваць ула дам Га
ра доц кай і Мі ха лоў скай гмін, што знай ш лі 
гро шы. Тры ме ся цы хут ка мі ну лі і сён ня іх 
пад су моў ва ем. Я прад стаў лю мо жа кры ху 
вы са ка лёт ны план на бу ду чы ню, бо сё ле
та быў толь кі па ча так. Лю дзі пры вык лі да 
гэ та га по ез да, та му прад стаў лю пра ект на
шай іні цы я ты вы. А ка лі бу дзем дзей ні чаць 
ра зам, то зро бім доб ра не толь кі гра мад
ству наў с цяж чы гу нач най лі ніі, але і тым, 
што жы вуць у Бе ла сто ку. І за га ло вак гэ та
га пра ек та: «По ез дам з Бе ла сто ка ў Кны
шын скую пуш чу», на г.зв. Ус ход нюю сця
ну, у Ва лі лы, Бе ла сток і Зуб кіБе ла стоц кія. 
З Бе ла сто ка ў Ва лі лы 34 кі ла мет ры, по езд 
ез дзіў з 2 лі пе ня да 9 каст рыч ні ка ця гам 
трыц ца ці дзён і вы ка наў 62 кур сы, за да во
ліў ча кан ні ту ры стаў і жы ха роў, пе ра вёз 
2418 па са жы раў і 340 ве ла сі пе даў, ня гле
дзя чы на не спры яль ныя ат мас фер ныя ўмо
вы і без ад мыс ло вай ме дый най пра мо цыі. 
У ся рэд нім на адзін курс по езд за бі раў 39 
асоб і пяць ве ла сі пе даў. Наб лі зіў ту ры стам 
не вя до мыя да сюль аба ян ні Кны шын скай 
пуш чы і даў шанц паз нан ня пры го жай 
пад ляш скай пры ро ды. Не мо жам за гу біць 
здзей с не на га шан су, што пас ля 16 га доў 
і трох ме ся цаў 2 лі пе ня 2016 го да ру шыў 
пер шы уікэн да вы по езд Бе ла сток — Ва лі
лы — Бе ла сток, які раз бу дзіў гра мад скія 
спа дзя ван ні. Трэ ба на ма гац ца, каб у 2017 
го дзе па яз ды кур сі ра ва лі па ста ян на. Заш

мат пат ра ча на пуб ліч ных гро шай у гэ ту 
за да чу, у чы гу нач ную ін ф раст рук ту ру і ўік
эн да вае кур сі ра ван не, каб ця пер ад уся го 
ад мо віц ца, зніш чыць, змар на ваць. Хо чу чы 
за пус ціць па ста ян ную чы гу нач ную су вязь 
на лі ніі Бе ла сток — Зуб кіБе ла стоц кія, 
трэ ба не ад клад на ад на віць чы гу нач ны мар
ш рут на лі ніі Бе ла стокФаб рыч ны — Зуб
кіБе ла стоц кія, каб па са жыр скія цяг ні кі 
ез дзі лі з хут кас цю 6080 кі ла мет раў у га
дзі ну, а ў Ва лі лах ад крыць та вар ную заг ру
зач ную стан цыю. Га ра док трэ ба злу чыць 
з чы гун кай. Па са жы ры бу дуць да ве зе ны 
да кож на га кур са по ез да бяс п лат ным аў
то бу сам з важ ным чы гу нач ным бі ле там 
з Ва ліл у Га ра док і з Га рад ка да по ез да 
ў Ва лі лах. Та кім чы нам Га ра док ат ры мае 
вы гад нае спа лу чэн не, што вы дат на ска ро
ціць час пе ра ез ду на 20 мі нут, з Га рад ка 
ў Бе ла сток. Час пра ез ду по ез да Бе ла сток 
— Ва лі лы бу дзе роў ны 35 мі ну там плюс 
пяць мі нут аў то бу сам у Га ра док, што па
пра віць са ма ад чу ван не і кам форт яз ды. Та

кім чы нам бу дзе больш лю дзей у па яз дах 
ды бу дзе пап раў ле ны стан дарт і якасць 
па да рож ні чан ня. На чы гун цы дзей ні ча юць 
за кон ныя льго ты, які мі па ка ры ста юц ца вуч
ні, сту дэн ты і пен сі я не ры. Пуб ліч ны сро дак 
тран с пар ту, якім з’яў ля ец ца рэй ка бус, гэ та 
су час ны сро дак ка му ні ка цыі, мае пры бі
раль ню, вы гад ныя ся дзен ні і за да воль вае 
еў ра са юз ныя стан дар ты. На стаў час, каб 
вы гад ным і кам фор т ным тран с пар т ным 
срод кам лю дзі па ча лі па да рож ні чаць па 
мер ках ХХІ ста год дзя, у якім да вя ло ся нам 
жыць. Цяг ні ку няст раш ныя фа на бэ рыі 
пе ра воз чы каў, снеж ныя за ві ру хі, га ла лёд, 
лю ты ма роз. Заў сё ды па е дзе, і заў сё ды на 
час. Ра туй ма г.зв. Ус ход нюю сця ну, якая 
ма лан ка ва абяз людж ва ец ца і ста рэе, дзе 
ця гам не каль кіх га доў вё скі і ка лё ніі, рас па
ло жа ныя ўздоўж чы гу нач най лі ніі ў на прам
ку Зуб каўБе ла стоц кіх, пе ра ста нуць іс на
ваць. Вя лі кай па мыл кай ра ней шых улад 
бы ло спы нен не ў 2000 го дзе па са жыр ска
га ру ху на лі ніі Бе ла сток — Зуб кіБе ла стоц
кія. Ця гам шас нац ца ці га доў, ка лі тут не бы
ло па яз доў, ма ла дыя лю дзі ўцяк лі ў го рад 
Бе ла сток або вы е ха лі за гра ні цу, а іх род

ныя мяс цо вас ці бы лі ад рэ за ны ад све ту 
і за бы тыя Бо гам і людзь мі. За раз да дзе ся
ці мяс цо вас цей на тэ ры то рыі Га ра доц кай 
гмі ны не да хо дзіць ні во дзін рэй са вы аў то
бус; а гэ та Стра ша ва, Зуб ры, Зя лё ная, Ма
стаў ля ны, Свіс ла ча ны, Скраб ля кі, Зуб кі, 
Ве раб’і, На рэй кі і Га бя ты. Адзі ным ра тун
кам і піль ным ра шэн нем сён ня з’яў ля ец ца 
рэ ак ты ва ван не лі ніі ў Зуб кіБе ла стоц кія. 
Ка лі бу дзе рэ гу ляр нае чы гу нач нае спа лу
чэн не, то ма ла дыя лю дзі пач нуць вяр тац ца 
на спад чын ную баць каў ш чы ну, ад ра ман ту
юць ста рыя да мы, ство раць аа зіс спа кою, 
рэк рэ а цыі і ад па чын ку. Пас ля вы ха ду на 
пен сію па се ляц ца на па ста ян нае жы хар
ства. Не да ўяў лен ня ў ХХІ ста год дзі, каб 
ста рыя хво рыя і бяз доль ныя лю дзі, якія на
ся ля юць г.зв. Ус ход нюю сця ну, не ме лі кан
так ту са ста лі цай ва я вод ства. Пра муй ма 
пры га жосць Кны шын скай пуш чы. Уікэн да
вы по езд да ка заў, што лан д шаф т ны парк 
Кны шын скай пуш чы вель мі пры ця галь ны, 
ку ды цяг ні кі за бра лі за 340 па са жы раў 

з ве ла сі пе да мі. Кны шын ская пуш ча гэ та 
аг ром ні сты ляс ны ком п лекс, адзін з лепш 
за ха ва ных у на шай кра і не, плош чай у 126 
тыс. гек та раў, які ла год ным паў к ру гам ака
ляе го рад Бе ла сток. Тут дзей ні чае дру гі 
ў кра і не па ве лі чы ні лан д шаф т ны парк, 
а на яго тэ ры то рыі 21 ад мет ны рэ зер ват. 
Гэ та та кі ж ба рэ аль ны лес, што тай га, лес 
ты по вы для Аля скі, Сі бі ры, Скан ды на віі ці 
Кам чат кі. Не па на шых сі лах та кія да лё кія 
па да рож жы; за тым пра муй ма Пад ляш ша. 
У гэ тае ме ра пры ем ства, за пуск па ста ян
на га по ез да ў Зуб кіБе ла стоц кія, па він ны 
ўклю чыц ца гмі ны і зем скі па вет Бе ла сток, 
па якіх тэ ры то рыі пра ля гае чы гу нач ная 
лі нія Бе ла сток — Зуб кіБе ла стоц кія: го рад 
Бе ла сток, Суп расль, Заб лу даў, Мі ха ло ва 
і Га ра док. Та кім чы нам Мар шал коў ская 
ўпра ва Пад ляш ска га ва я вод ства пры фі
нан са вай пад т рым цы гэ тых гмін і па ве таў 
за га ран туе рэ аль ны шанс ра та ван ня г.зв. 
Ус ход няй сця ны і на кі ру ец ца на раз віц цё 
ту рыз му і рэк рэ а цыі. Трэ ба так са ма ства
рыць да дат ко выя чы гу нач ныя пры пын кі 
на тэ ры то рыі Бе ла сто ка: Бе ла сто чак і Ска
ру пы; на тэ ры то рыі Суп рас ль скай гмі ны 

Зас цян кі, Са ба ле ва ды За рэ ча ны на тэ ры
то рыі Га ра доц кай гмі ны, каб аб лег чыць 
лю дзям вы гад ны до ступ да су час на га пуб
ліч на га тран с пар т на га срод ка”.

За тым спа дар Кас пя ро віч ра ска заў кры
ху на конт пла наў да лей ша га ўзбуй нен ня 
па са жыр ска га ру ху на зга да най тра се. 
Пры вёў ён не каль кі ва ры ян таў, дзе най
больш раз ма шы сты прад бач вае ча ты ры 
па ры цяг ні коў у сут кі з Бе ла сто ка ў Зуб кі 
або Ва лі лы і на зад, а мі ні маль ны — дзве 
па ры. А ця пер кры ху пра гро шы; ка лі я доб
ра за па мя таў і не па мы ля ю ся, то сё лет няе 
ўікэн да вае кур сі ра ван не рэй ка бу са з Бе
ла сто ка ў Ва лі лы і на зад каш та ва ла звыш 
ся мі дзе ся ці ты сяч зло таў, з ча го па са жы
ры па га сі лі толь кі два нац ца тую част ку, 
апош нюю до лю — са маў ра ды ва я вод ства 
ды Мі ха лоў скай і Га ра доц кай гмін. Прад
бач ва ны най буй ней шы ва ры янт каш та ваў 
бы ка ля двац ца ці ра зоў больш. Ба ю ся 
ду маць пра коль касць па са жы раў у буд нія 
дні, бо ж цяг нік з Бе ла сто ка ў Ча ром ху, які 
едзе па знач на больш люд най тэ ры то рыі, 
у ся рэд нім во зіць іх ка мер ную коль касць. 
Маг чы ма, што ў грыб ны се зон, ка ля зо ла
ку, кры ху бы ло б. Льгот у Рэ гі я наль ных пе
ра во зах, якія во зяць па са жы раў па на шым 
ва я вод стве, менш чым у су сед няй Ма за
вец кай чы гун цы.

Мі нор на гля джу я ў на прам ку чы гу нач
на га Га рад ка. Аса бі ста не раз ліч ваю я на 
вя лі кі на тоўп па са жы раў у на шу Аля ску
Кам чат ку. Да пус цім, вель мі ап ты мі стыч на, 
што іх лік удзе ся це рыц ца, зна чыць па е дзе 
іх ка ля двац ца ці пя ці ты сяч у год. А за пуск 
най буй ней ша га ва ры ян та каш та ваў бы хай 
са бе мі льён тры ста ты сяч — та ды на ад на
го па са жы ра трэ ба бы ло б вы дат ка ваць за 
пяць дзя сят зло таў; сам па са жыр, зда ец ца, 
так не ра ска шэ ліц ца, хі ба што ў эк ст рэ
маль най пат рэ бе...

Згад ка спа да ра Кас пя ро ві ча пра тай гу 
вель мі на ча се. Бо ж і больш слаў ная Бе ла
веж ская пуш ча ў той са мой клі ма тыч най 
зо не, што і Кны шын ская. Ад но толь кі клі мат 
мя ня ец ца і спіх вае на шу па мяр коў ную клі ма
тыч ную зо ну на поў нач, а да нас пад паў зае 
цяп лей шы клі мат. А ка ра е ды, што за раз на
кі ну лі ся на на шы шы пуль ка выя ля сы, рых ту
юць грунт для но вай рэ ча іс нас ці. Зда ец ца, 
што з па цяп лен нем клі ма ту тра цім на шу 
пры род ную спад чы ну, на шы ба рэ аль ныя 
ля сы. Ця пе раш ні га лос ны крык пра ахо ву 
Бе ла веж скай пуш чы пе рад са ні тар ны мі 
за чыст ка мі, гэ та, зда ец ца, толь кі вя до мая 
з чы гу нач на га жар го ну pa ra w gwiz dek. 
Бе ла веж ская пуш ча — але ці толь кі яна? 
— ста но віц ца ах вя рай гла баль на га клі ма
тыч на га пра цэ су...

Пас ля афі цый най част кі бы ло ў Са ко лі 
вог ніш ча і кан цэрт ка пэ лы „Ху тар” з Га рад
ка. А я ў той час ка ля сіў ужо бай кам па 
раз мок лых жві роў ках ко ліш няй Блу даў скай 
пуш чы, на ма ка ю чы і сам. Але не на ра каў 
на тую даж джын ку лё су, які зга та ва ла мне 
рэ дак цый ная сяб роў ка. Ка ля ляс ных да рог 
ля жа ла шмат тэ ры ко наў са ства лоў ялі ны. 
Мож на бы ло ўва ча від кі „лю ба вац ца” наг ляд
ным гла баль ным ге а тэр міч ным пра цэ сам.
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА
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Бе ла ру скі  па эт,  пуб лі цыст,  ме му а рыст 
Алесь Са ла губ на ра дзіў ся 18 каст рыч ні ка 
1906 г.  у вёс цы За ру дзі чы Вя лей ска га па
ве та (ця пер — Смар гон скі ра ён). Па хо дзіў 
з ся лян скай  сям’і.  У 1915 г.  у час  Пер шай 
су свет най вай ны апы нуў ся з баць ка мі ў бе
жан стве,  але  не да лё ка —  у Ра там цы  пад 
Мін скам.  У 1918 г.  сям’я  вяр ну ла ся  ў род
ную вё ску. У 1922 г. Алесь Са ла губ па сту
піў у Ві лен скую бе ла ру скую гім на зію і скон
чыў яе ў 1927 г. Там ён зблі зіў ся з дзе я ча мі 
бе ла ру ска га выз воль на га ру ху, у тым лі ку 
з Ар се нем  Кан чэў скім.  З уз нік нен нем  Бе
ла ру скай  ся лян скара бот ніц кай  гра ма ды 
ак тыў на да лу чыў ся да яе дзей нас ці: ар га ні
зоў ваў у сва ім па ве це гур т кі Гра ма ды, рас
паў сюдж ваў  рэ ва лю цый ную  лі та ра ту ру. 
За гэ та не каль кі ра зоў зня воль ваў ся поль
скай ула дай у тур му — у 1924 і 1927 г. быў 
вяз нем  Лу кі шак  і Ста фа наў ска га  аст ро га 
ў Віль ні. Пе ры яд на ву чан ня ў гім на зіі, ак тыў
ная гра мад скапа лі тыч ная дзей насць і зня
во лен не за кра ты ста лі выз на чаль ны мі для 
ста наў лен ня  Са ла гу ба  як  асо бы  і па э та. 
Вый шаў шы з тур мы вяс ной 1928 г., ён стаў 
шу каць  маг чы мас ці  пе раб рац ца  ў Са вец
кую Бе ла русь, не ўсве дам ля ю чы, што яго 
там мо жа ча каць. У тым жа го дзе ён не ле
галь на пе рай шоў поль скаса вец кую мя жу 
і па сту піў  ву чыц ца  ў Бе ла ру скі  дзяр жаў ны 
ўні вер сі тэт.  У 1929 г.  да  яго  пе раб ра ла ся 
жон ка,  так са ма  не ле галь на  пе рай шоў шы 
мя жу.

Пас ля за кан чэн ня ў 1931 г. уні вер сі тэ та 
Са ла губ стаў ас пі ран там Ін сты ту та лі та ра ту
ры і ма ста цтва Ака дэ міі на вук БССР, ма рыў 
пра  сур’ ёз ную  на ву ко вую  і лі та ра тур ную 
пра цу. Ад нак гэ тыя пла ны бы лі жор ст ка па
ру ша ны,  і ён на трэ цім го дзе ас пі ран ту ры 
стаў ах вя рай ста лін скіх рэ прэ сій. 9 сту дзе
ня 1934 г. як „во раг на ро да” быў пры га во
ра ны  да  рас ст рэ лу.  Най больш  ве ра год

на, што  рас ст ра ля ны Алесь Са ла губ  быў 
у Мін ску. Рэп рэ са ва ная та ды бы ла і жон ка 
Са ла гу ба — Ма рыя, якую з сы нам выс ла лі 
ў Сма ленск, за тым — на Поў нач.

Пер шай  вы яў ле най  пуб лі ка цы яй  Са
ла гу ба  лі чыц ца  до піс  „Куль тур ныя  па ны” 
ў га зе це „Не за леж ная дум ка” ў 1920 г. пад 
псеў да ні мам  Ад ра джэ нец.  Штур шок  для 
раз віц ця  па э тыч на га  та лен ту  да ла  Ві лен
ская бе ла ру ская  гім на зія.  У тым ася род ку 
выс пя ва юць яго ран нія вер шы, якія з’я ві лі
ся ў 1923 г. у ча со пі се „Рунь”, дру ка ва ным 
на гек тог ра фе. За кра та мі ў 1924 г. Са ла
губ  на пі саў  цыкл  вер шаў  і п’е су  „Ка су лі 
ў цем ры”.  У гэ ты  пе ры яд  яго  за хап ля ла 
тал стоў ская  ідэя не суп ра ці ву  і ідэ ал усе а
гуль най лю бо ві да ча ла ве ка. Ад нак пас ля 
ў пог ля дах па э та зда рыў ся пе ра лом і ён пе
ра хо дзіць да пра ле тар скай ідэі „кла са ва га 
зма ган ня”. Та му  і вер шы яго ў той пе ры яд 
ме лі  агі та цый нака му ні стыч ны  ха рак тар. 
Па эт ак тыў на дру ка ваў ся ў за ход не бе ла ру
скіх пе ры я дыч ных вы дан нях гра ма доў скай 
ары ен та цыі — „Сту дэн ц кая дум ка”, „Бе ла
ру ская ні ва”, „На род ная спра ва”, са ты рыч
ным ча со пі се „Ма лан ка”. Пі саў пе ра важ на 
пад псеў да ні мам Ля вон Ча чот ка. Ця гам паў
тор на га зня во лен ня ў Лу кіш ках на пі саў тры 
сшыт кі вер шаў, не каль кі апа вя дан няў і дра
му „Вя сел ле”. Вер шы, пе ра важ на аст рож
най тэ ма ты кі, увай ш лі ў яго адзі ны па э тыч
ны  збор нік  „Лу кіш кі”,  вы да дзе ны  ў Мін ску 
ў 1929 г. Сва ёй твор час цю Са ла губ уво дзіў 
чы та ча ў за ход не бе ла ру скую рэ ча іс насць. 
У зня во лен ні па эт на пі саў так са ма свой леп
шы твор — „Лу кіш скі дзён нік”, у якім пад ра
бяз на апі саў рэ а ліі ту рэм на га по бы ту. Гэ ты 
твор Ула дзі мір Ка лес нік на зваў „ма стац кай 
хро ні кай ту рэм на га жыц ця”.

Пас мя рот на рэ а бі лі та ва ны Алесь Са ла
губ у 1956 го дзе.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ця гам  апош ніх  ста год дзяў  бе ла ру саў 
пры ву ча лі звац ца ся лян скай на цы яй. Воб
раз ла пат ні ка ў са ла мя ным ка пе лю шы, які 
грае на жа лей цы пес ні жур бы, стаў вы дат
ным сім ва лам на ро да, які ад цям на да цям
на гне спі ну на па на. І ні бы толь кі прый шоў
шая на род ная ўла да выз ва ляе га рот ні каў, 
каб  у хут кім  ча се  наз ваць  іх  буль ба ша мі, 
якія  ата я сам лі ва юц ца  з дра ні ка мі  аль бо, 
ка лі мо ва пра лі ха лец це, з гні лой буль бай. 
Паз быц ца  гэ тых  стэ рэ а ты паў  улас на  бе
ла ру сы няз доль ныя да гэ туль, шчы ра лі ча
чы  ся бе  ся лян скай  на цы яй,  а сваю  мо ву 
ней кай  вя ско вай  га вор кай.  Ну  а ўлас ная 
дзяр жа ва, якой кі ру юць  ідэй ныя наш чад кі 
ка му ні стыч най ідэ а ло гіі, не спя ша ец ца па
пу ля ры за ваць  ся род  свай го  на ро да  ве ды 
аб яго вы са ка род най і шля хец кай гі сто рыі. 
Так, не па пу ля ры зу юц ца ве ды пра Ста тут 
ВКЛ, дзей насць Ска ры ны, Маг дэ бур г скае 
пра ва, асаб лі вую ар хі тэк ту ру, у прыг не ча
ным  ста не  пе ра бы вае  бе ла ру ская  мо ва, 
на якой ка лісь ці пі са лі ся тыя ж ста ра даў нія 
кні гі і якая, як вя до ма, з’яў ля ец ца ду шой на
ро да.

Зра зу ме ла, та кі стан рэ чаў за да валь
няе  не  ўсіх.  Не  ўсе  ад чу ва юць  вя лі ка е 
ду хоў нае  яд нан не  пад  „ля во ні ху”  і па я
дан не дра ні каў. Ін шым лю дзям хо чац ца, 
каб бе ла ру скае не аз на ча ла ся лян скае. 
І з гэ тай на го ды яны аб’ яд ноў ва юц ца. Ад
ным з та кіх клу баў па ін та рэ сах з’яў ля ец
ца „Шля хец кі баль”, сайт яко га мес ціц ца 
ў ін тэр нэ це  па  ад ра се www.vi teb sk bal.
by.

Ас ноў ная  вы я ва  сай та  раз меш ча на  на 
шэ разя лё ным  фо не,  які  су па кой вае  во
ка. Вый с ці да руб рык мес цяц ца як звер ху, 
так і з ле ва га бо ку. Уся ідэя сай та, а ён па 
сут нас ці з’яў ля ец ца пра ек там па па пу ля ры
за цыі баль ных тан цаў, зна хо дзіц ца ў руб ры
цы „Аб пра ек це”.

„Бе ла русь доў гі час лі чы ла ся кра і най вы
ключ на ся лян скай куль ту ры. Пры гэ тым іг на
ра ваў ся не менш ці ка вы і важ ны ў гі ста рыч
ным пла не пласт шля хец кай куль ту ры, пра 
які амаль ні чо га не вя до ма. Ме на ві та ў шля
хец кім  ася род дзі  ўзнік ла  і на бы ла  раз віц
цё  баль ная  куль ту ра.  Не каль кі  ста год дзяў 
на зад  баль,  як  свец кае  ме ра пры ем ства, 
вы кон ваў свае фун к цыі і меў свае, ад па вед
ныя ча су, за да чы. Ён да ваў маг чы масць ар
га ні зоў ваць  і пад трым лі ваць  зно сі ны  па між 
прад стаў ні ка мі  два ран ства  ці  на  Бе ла ру сі 
— шлях ты. Мож на з упэў не нас цю ска заць, 
што ў су час ным  гра мад стве амаль цал кам 
стра ча на куль ту ра тан ца. Між ін шым, та нец 
— гэ та не про ста ўмен не пры го жа ру хац ца. 
Гэ та вы ха ван не. Вы ха ван не му зы кай, ру ха
мі, тра ды цы я мі, гі сто ры яй. Та нец — гэ та тая 
ні тач ка, якая звяз вае ў ад но цэ лае мі ну лае, 
су час насць і бу ду чы ню. Ён зблі жае лю дзей 
і, ра зам з тым, ро біць іх не паў тор ны мі, ад мет
ны мі,  ін ды ві ду аль ны мі”,  —  рас па вя да ец ца 
ў руб ры цы  „Аб  пра ек це”,  які  ідзе  пер шым 
у вер х нім пе ра лі ку вый с цяў.

Згод на па да дзе ным на сай це зве сткам, 
„Шля хец кі баль” уз нік у Ві цеб ску. Пас ля доў
ні кі ж  баль ных  ад ра джэн цаў  зна хо дзяц ца 
і ў ін шых бе ла ру скіх га ра дах. Так, на па чат
ку каст рыч ні ка шля хец кі баль прай шоў ва 
ўсход не бе ла ру скім Кры ча ве.

„Мно гія  ча мусь ці  лі чаць,  што  гі сто рыя 
Бе ла ру сі —  гэ та  гі сто рыя ся лян ства,  а на
цы я наль нае адзен не бе ла ру саў — іль ня ныя 
ка шу лі і лап ці. Але бы лі і га рад скія жы ха ры! 
І як мож на за быць пра вя до мых на ўсю Еў
ро пу маг на тах — Ра дзі ві лах, Са пе гах, Агін
скіх!.. Бе ла ру сы — гэ та і наш чад кі шлях ты, 
і мы хо чам гэ та па ка заць, каб да ка заць: нам 
ёсць чым га на рыц ца”, — рас па вя ла бе ла ру
ска му пар та лу Tut.by ад на з кі раў ні чак клу
ба Эля Кар жыц кая.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Ад на з Кры ма, дру гая з Каў ка за. Як не гля дзець, 
ця пер яны зям ляч кі — гра ма дзян кі вя лі кай Ра сіі. 
У са ра ка га до вай Аляк сан д ры і на дзе сяць га доў 
ста рэй шай Ка ры ны су поль ны пра дзед. Ні ко лі ра ней 
не ба чы лі ся. Знай ш лі ся бе два га ды та му, па ін тэр нэ-
це. Ця пер яны ў су поль ным па лом ні цтве да зям лі 
прод каў.

Яго па ча так у пад к рын скай Гры боў ш чы не, у ма лень
кай, пуш чан скай цар к ве. Цёп лае, 2 жніў ня 2016 го да. 
Пра столь нае свя та пра ро ка Ільі — ула да ра гро му, ма лан
кі і даж джу, які ез дзіць па не бе ў вог нен най ка ляс ні цы. 
Цар к ва поў ная лю дзей, у пе ра важ най боль шас ці пры ез
джых. Зра зу пас ля за вяр шэн ня служ бы ахай ныя ба бу лі 
ў ху стач ках спя ша юць на мяс цо вы мо гіль нік. Ідуць пак
ла ніц ца па ха ва ным тут прыс луж ні цам гры боў ска га лжэп
ра ро ка Ільі Клі мо ві ча. Апош нія свед кі эпо хі цу даў. Доч кі 
вы ра та ва ных ад бя ды сла ву тым пра ро камса маз ван цам. 
Раз маў ля юць не пату тэй ша му, на ды я лек тах да лё ка га 
Бель ска і Гай наў кі. Сва ім «пра рок» ча мусь ці ні ко лі не да
па ма гаў.

На ро джа ная на Кры ме Аляк сан д ра раз маў ляе ў ас
ноў ным пару ску, але як трэ ба і паўкра ін ску за га во рыць. 
Ка ры на вы дат на ва ло дае ру скай, ук ра ін скай, бе ла ру
скай і поль скай мо ва мі. Пас ля спроб вык руч ван ня май го 
язы ка ва ўкра ін скім на прам ку, пе ра хо дзім на най больш 
па пу ляр ную ру скую. Ні ад на, ні дру гая ні ко лі не чу лі пра 
Ілью Клі мо ві ча і, праў ду ка жу чы, не вель мі іх гэ тая гі сто рыя 
ці ка ві ла. Ас ноў нае — на ве даць ма гі лы прод каў, якія спа чы
ва юць на не вя лі кім пры цар коў ным мо гіль ні ку. Ма лень кі, му
ра ва ны крыж, без над пі саў, але даг ле джа ны сяб ра мі, якія 
за ста лі ся па гэтым ба ку мя жы. Даг ля да юць ужо сем дзе сят 
га доў, зу сім бе ска рыс на, мож на ска заць, ад ду шы. Аба вяз
ко ва пры ча піць дош чач ку, але толь кі пас ля кан суль та цый 
з яш чэ жы вы мі бе ла ру скі мі цёт ка мі.

Не па да лёк Гры боў ш чы ны вё ска Юзэ фо ва. Там жы ла 
сям’я Са мой лі каў. Мі ка лай Пят ро віч Са мой лік — ма лод шы 
брат Ан ны па му жу Да раш ке віч, ба бу лі Ка ры ны, на ра дзіў
ся ў 1918 го дзе ў Таш кен це. Бы лі ў яго яш чэ сё стры Со фія 
і за бі тая ў Па поў цы ў час Дру гой су свет най вай ны Ага та.

Дзед Мі ка лай апе ка ваў ся баць ка мі: Са фі яй — дзя во чае 
проз віш ча Гжэсь і Пят ром Са мой лі кам. Пас ля вай ны пе ра
е хаў за мя жу ў не да лё кія, але ўжо са вец кія, Бе ла ко зы. Без 
баць кі Пят ра — юзэ фоў ска га сол ты са, яко га за бі лі праў да
па доб на нем цы. Мі ка лай ажа ніў ся з Ма ры яй Фі лі мо наў най, 
дзя во чае проз віш ча Боб роў ская, ба бу ляй Аляк сан д ры 
з Кры ма. Ма рыя на ра дзі ла ся ў Юраў ля нах у 1920 го дзе.

Да ку мен таў сям’і Баб роў скіх шу ка ем ва ўпра ве го ра да 

і гмі ны Крын кі, у якой ме жах зна хо дзяц ца Юраў ля ны. Без
вы ні ко ва. Чы ноў ні ца пе рап ра шае нас вет лі ва і ра іць на ве
даць бе ла стоц кі ар хіў.

У Юраў ля нах ня ма ўжо пра ва слаў ных. У са ра ка вых 
га дах пе ра е ха лі ў СССР. На іх мес ца прый шлі ка то лі кі з бе
ла ру ска га бо ку. Ба бу ля Ма рыя заў сё ды тлу ма чы ла Аляк
сан д ры, што ка лісь Юраў ля ны бы лі ў Бе ла ру сі, толь кі пас
ля вай ны пра вя лі там мя жу і прый ш ло ся вы бі раць па між 
Поль ш чай і той жа Бе ла рус сю. Два ю рад ныя сё стры Ма рыі 
вы бра лі Поль ш чу.

На кан цы Юраў ля наў ста іць яш чэ адзі но кая, за пуш ча
ная цар к ва. Ёсць і доб ра даг ле джа ны мо гіль нік. А на суп
раць яго поль скі і бе ла ру скі па меж ныя стаў пы.

Ма гі лы раз меш ча ны тут па вод ле ся мей стваў. У ад ным 
кут ку Алек шы, у ін шым Фі лі по ві чы, Па цы. Аляк сан д ра 
да ты кае гэ тых най ста рэй шых. Быц цам сля пы, во дзіць 
паль ца мі па вы се ча ных у ка ме ні, але ўжо не раз бор лі вых 
лі та рах.

Баць ка ба бы Ма рыі, Фі лі мон Ера ме е віч Баб роў скі, пра
ца ваў краў цом у Юраў ля нах і Крын ках. Ме ла яна трох 
бра тоў. Ан д рэй па мёр у бе жан стве на трэ цім го дзе жыц
ця, у Том ску, двух га до вы Іван — у Хар ка ве. Аляк сандр 
за гі нуў у ба ях у 1945 го дзе ў Кё ніг с бер гу (сён няш нім Ка лі
нін г ра дзе). Ме на ві та ў яго го нар пах рыс ці лі ўнуч ку Ма рыі 
— Аляк сан д ру.

Аляк сан д ра за пы ня ец ца пры ма гі ле Ва ло шы наў яш чэ 
з цар скіх ча соў. З гэ та га ро ду па хо дзі ла жон ка Фі лі мо на 
Баб роў ска га, Ан на Ан то наў на Ва ло шын, якая па мер ла 
ў Кры ме ў 1965 го дзе.

Ба бу ля Ма рыя Фі лі мо наў на Баб роў ская вый ш ла за
муж за Мі ка лая Пят ро ві ча Са мой лі ка ў 1941 го дзе. Два 
га ды паз ней у Юзэ фо ве на ра дзі ла ся іх пер шая дач ка 
Воль га, але як мес ца на ра джэн ня ў яе за пі са ны Бе ла сток. 
Пад па рад ка ваў шы ся ра шэн ню боль шас ці ся мей ства Са
мой лі каў, Ма рыя і Мі ка лай пе ра е ха лі на ху тар Бе ла ко зы 
Гро дзен скай воб лас ці. Ат ры ма лі там ней кую ха ту, на ра дзі
лі яш чэ чац вё ра дзя цей. Баць ка Аляк сан д ры быў трэ цім па 
чар зе. У 1964 го дзе «даб ра воль напры ну дзі

З Кры ма ў Крын кі
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Адгаданка Адгаданка Адгаданка

цель на» пе ра е ха лі яны на Крым. Па сы ла лі 
там толь кі шмат дзет ныя ся мей ствы ў ха ты, 
па кі ну тыя вы се ле ны мі ў 1944 го дзе бал га ра
мі, та та ра мі, нем ца мі, грэ ка мі і ар мя на мі.

Больш чым бу ду чы ня Аляк сан д ру ці ка
віць прош лае. Па спе ла за пі саць на ка ме ру 
не каль кі раз моў з ба бу ляй Ма ры яй, ус па мі
наў звы чай на га жыц ця. Збе ра гае так са ма 
ва ен ныя ўзна га ро ды дзе да Мі ка лая: два 
ор дэ ны Сла вы пер шай і дру го й сту пе ней 
і ор дэн Чыр во най Зор кі.

У адзі нац цаць ра ні цы ёй паз ва ні лі з поль
ска га па соль ства і ска за лі, што да лі ві зу. 
Ве ча рам бы ла ўжо ў цяг ні ку. У Бе ла сток 
еха ла двое су так. Бліз кія дзі ва ва лі ся, на 
што ёй ту ды ехаць, тра ціць столь кі гро шай. 
Не ве да ла як ім усё гэ та аб’ яс ніць. Цяг ну ла 
да ка ра нёў, да мес цаў, у якіх ка лісь жы лі 
дзя ды, да ар хі ваў. Пры тым тут ча ка ла яе 
Ка ры на.

Вель мі ёй тут спа да ба ла ся. Зе лень, ці
шы ня, спа кой, яко га, на жаль, так не ха пае 
ў ха це, мяс цо вая гас цін насць. Як ска за ла, 
доб ра ёй тут ды ха ец ца. Асаб лі ва за ка ха ла
ся ў пад к рын скіх Бе ла гор цах пры на го дзе 
су стрэ чы са з’е хаў шым ту ды на ле та вар
шаў скім ся мей ствам. Ма рыць ку піць тут 
са бе не вя лі кую хат ку.

vІа ан на ЧА БАН

(22.03. — 20.04.) Не вы ра шай ні чо га, не пра-
а на лі за ваў шы фак таў. За хо чац ца пры ту ліц ца 
да чый гось ці сэр ца. Больш па бу ду еш ма стоў, 
чым іх спа ліш. Марс схіль ваць бу дзе ця бе да 
кан ф лік таў, але лепш зро біш ус меш кай, кам п лі-
мен там ці прыс лу гай. Аба вяз ко ва аб с ле дуй ся 
ў ле ка ра. З 23.10. мо гуць пе рак рэс ліц ца твае 
пла ны або доб ра раз ві ва ю чы е ся ад но сі ны.

(21.04. — 21.05.) Мно га ра дас ці, ажыў лен-
не ў кам па ніі і ў сям’і. Ка лі ма еш ка гось ці на 
во ку, ён не бу дзе та кі хут кі з дэк ла ра цы я мі. 26-
28.10. мо жаш спа дзя вац ца вест кі з ка ні кул — не 
за бы лі ся аб та бе. Ад ра ман туй жыл лё, або хоць 
пе ра стаў мэб лю; ма еш по бач «за ла тую руч ку», 
на якую мо жаш спа дзя вац ца. Мо жаш па ка заць 
так са ма свае ўме лас ці, пра ек ты, па тэн ты або 
тво ры. На пра цы бу дзеш вы дат ным не га цы ян-
там. Хо чаш па вы шэн ня — ус пом ні пра гэ та, але 
за бяс печ ся ў да ку мен ты і до ка зы. 24-28.10. 
хтось ці схо ча вы ка паць пад та бою ям ку!

(22.05. — 22.06.) Прык ме ціш на го ды там, 
дзе іх ра ней не ба чыў. Уда ча — тваё дру гое імя, 
пры нам сі да 25.10. Бу дзеш вір ту о зам флір ту 
і ці ка вым су раз моў цам. Мо жаш па га дзіц ца са 
сва ім най боль шым пра ціў ні кам. Шы ку ец ца па-
вы шэн не, але больш бу дзеш вы да ваць; му сіш 
аб ме жа вац ца, бо прый дзец ца па зы чаць! Не 
пра ма чы ног, най лепш ку пі са бе цёп лыя чо ба-
ты. З 29.10. доб ра ад пач неш.

(23.06. — 23.07.) Ус міх нец ца да ця бе Ве не-
ра, шы ку ю чы ра ман тыч ныя су стрэ чы. З 27.10. 
у гэ тым пла не пе ра ла мі ру ці ну! На пра цы з аба-
вяз ка мі спра віш ся пры пя ва ю чы. Ма рыш пра 
па вы шэн не і боль шыя гро шы? Да ка жы, што 
зна еш ся на спра ве, па ка жы свае ко зы ры. Шу-
ка ю чы пра цу, не вы лазь на па чат ку з гра шо-
вы мі пат ра ба ван ня мі. 26.10. уба чыш мэ ту, на 
якой вар та та бе за ся ро дзіц ца.

(24.07. — 23.08.) Пе раш ко ды на тва ёй да-
ро зе ака жуц ца быць ня цяж кі мі, дык не ад маў-
ляй ся ад сва іх пла наў. Хат нія аба вяз кі не бу дуць 
та бе ця пер дас па до бы, але не пе рай май ся ней-
кай пы лін кай на ды ва не. Да рэ чы, ня хай і ін шыя 
пры бя руць. 22-24.10 доб ры час для ма ста коў 
і рэк лам ні каў; так са ма на по шу кі ра бо ты. Ка лі 
мо жаш, еж вост рае — хут чэй па ху дзе еш.

(24.08. — 23.09.) Уда лы час, за ду мы пе ра-
куй у па чын і гро шы. Пе раш ко ды про ста пе ра-
ско чыш. Ра ман тыч ныя ран кі і ве ча ры. Бы вай 
ся род лю дзей. Мо жаш раз г ля нуц ца за па дза-
ра бот кам, асаб лі ва ка лі ты ўжо на пен сіі. Але 
крэ дыт ную кар ту лепш сха вай глы бо ка. Ву чы 
хат ніх зда ро ва га ла ду жыц ця. З 29.10. твае зда-
гад кі ака жуц ца трап ны мі.

(24.09. — 23.10.) 22-23.10. мо жаш не пат-
рэб на знер ва вац ца. Да 24.10. са мі ідэі бу дуць 
за ля таць та бе ў га ла ву, вы ра шыш кож ную 
праб ле му, доб ры час на твор чую пра цу, но-
выя пра ек ты. 24-28.10. но вае зна ём ства мо жа 
кон чыц ца рас ча ра ван нем. Па да рож ні чай, суст-
ра кай ся. Звяр ні ўва гу на яў ных і скры тых во-
ра гаў — мо гуць са праў ды быць паг роз лі вы мі. 
Ву чы ся но вых рэ чаў, шу кай но вых ра шэн няў. 
Еж час нок!

(24.10. — 22.11.) Да 24.10. яш чэ цьмя на на 
га ры зон це. Але пры ем на ся род рад ні, са мот-
ным шы ку ец ца лю боў нае за хап лен не. Зад бай 
аб чу лыя сло вы. Хоць ця пер ты не ду ша кам па-
ніі, але зной дзеш мі лую асо бу, з якой на га мо-
ніш ся. На пра цы яш чэ не вы ходзь пе рад шэ раг 
(на па чат ку тыд ня). Сці шы эмо цыі.

(23.11. — 22.12.) Моц з та бою! Мо жаш 
шмат зра біць. Ду май крэ а тыў на. Ця пер тваё 
за хап лен не мо жа пры нес ці та бе пос пех. Бу-
дзеш най леп шы там, дзе пат рэб ная хут касць 
ра шэн няў і вы ба раў. 24-28.10. ра ман тыч ныя 
хва ля ван ні. 22-24.10. доб ры час на зда ван не 
эк за ме наў, ква лі фі ка цый ныя раз мо вы. З 28.10. 
прыт ра пяц ца нес па дзя ва ныя вы дат кі, якія мо-
гуць па це ра біць твой бю джэт. Не пе ра бор ш ч-
вай так са ма з тэ ле фон ны мі зван ка мі.

(23.12. — 20.01.) Бу дзеш энер гіч ны, удач лі-
вы ды хіт ры як ліс. Ніх то та бе не дасць ра ды. 
На пра цы ты не пе ра мож ны. У па ры так са ма 
бу дзеш бяз лі тас ны. Не да вай вя лі ка га зна чэн ня 
мі ма лёт на му за хап лен ню. Не ідзі на вай ну з ся-
мей ні ка мі. Пра цу шу кай са ма стой на. З 27.10. 
абы дра бя за мо жа ця бе вы вес ці з раў на ва гі.

(21.01. — 19.02.) Дзя ку ю чы тал ко вым за ду-
мам, да сяг неш мэ ту. Ча кае ця бе вя лі кая па пу-
ляр насць у кам па ніі. Па ка жаш усе свае пе ра ва-
гі. Але піль нуй ся, каб з-за ней ка га «вы ско ку» не 
стра ціць да ве ру і па ва гі. Зра бі ўжы так са сва ёй 
крэ а тыў нас ці; бу дуць вы ні кі. Але на па куп кі ха-
дзі з кім сь ці па мяр коў ным.

(20.02. — 21.03.) Свет бу дзе для ця бе вель-
мі мі лым мес цам! Асаб лі ва та му, што бу дзе ра-
ман тыч на і го ра ча. Дбай аб улас ны кам форт. 
Наст рой ся зыч лі ва да све ту. На пра цы ўсе 
бу дуць з та бою лі чыц ца. А ка лі шу ка еш но вай 
ра бо ты, па ва ру шы ся, рас пы тай там, дзе даў но 
ўжо склаў сваё «сі ві». 24-28.10. не ляп ні ча гось 
у кам па ніі. Да 28.10. не ка то рыя спра вы мо гуць 
уця чы та бе з-пад кан т ро лю.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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. пра вы пры ток Вол гі = 35 _ 36 _ 22 _;
2. ляс ны звер з лы чом = 13 _ 14 _ 15 

_ 1 _;
3. су сед уй гу ра і та джы ка = 10 _ 9 _ 21 

_ 25 _ 24 _ 37 _;
4. цяг нец ца за ігол кай = 27 _ 28 _ 29 

_ 30 _;
5. вад касць, якая вы дзя ля ец ца ску рай 

у га ра чы ню = 31 _ 26 _ 32 _;
6. вя лі кі лес ва кол Бе ла ве жы = 18 _ 33 _ 

34 _ 7 _ 19 _;

7. дра пеж нік ся мей ства ка шэ чых = 5 _ 6 _ 
3 _ 17 _;

8. іс пан скі на род ны та нец (з лі тар ахто) 
= 11 _ 12 _ 4 _ 2 _;

9. вя лі кі скру так, звяз ка, на пры клад са
ло мы = 16 _ 23 _ 20 _;

10. пад ле так на суд не, ма лод шы мат рос 
= 40 _ 8 _ 38 _ 39 _.           (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 40 ну ма ра
Ба ва рыя, ба ра на, „Аі да”, дар ма ед, да та, 

здзек, ду га, ба ле ры на, бак, ву зел, яд.
Ра шэн не: Як ба ба да дзе да, так і дзед 

да ба бы.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне 

Дэм’ янюк з БельскаПадляшскага і Лявону 
Федаруку з Рыбал.

«Абя цан кі, ца цан кі, а дур но му ра дасць», 
— на па мі нае на род ная муд расць. І гэ та му 
нель га за пя рэ чыць, бо пац вяр джае яе 
су час ная рэ ча іс насць, на пры клад, пар ла
мен ц кія вы ба ры. У вы бар чай кам па ніі 2014 
го да Пра ва і спра вяд лі васць абя ца ла вы
бар ш чы кам «доб рую зме ну». Выз на чы ла 
пяць пры я ры тэт ных за дач на пер шыя сто 
дзён. Сця га нос най бы ла пра гра ма «Сям’я 
500 плюс», а так са ма бяс п лат ныя ля кар
ствы па жы лым лю дзям, ад ме на школь най 
рэ фор мы (шас ці год кі не ма юць аба вяз ку 
іс ці ў пер шы клас), ды не каль кі дзя сят каў 
ін шых за ко наў, да тыч ных эка но мі кі, пра ва
суд дзя і са цы яль най сфе ры. У рэ ча іс нас ці 
ўсё ака за ла ся мро яй. Не бы ло вып ла ты па 
пра гра ме «Сям’я 500 плюс» на дзі ця ўсім 
сем’ ям. На спі ску бяс п лат ных ля кар стваў 
се ні ё рам апы ну лі ся са мыя тан ныя прэ па ра
ты. Не ста ну пры во дзіць ін шых прык ла даў. 
Сум нае, але праў дзі вае.

За раз гэ тыя, што па ве ры лі кра са моў
ным Пі Саў скім ара та рам, бо лі чы лі «на 
доб рую зме ну» (пен сі я не ры, ся ля не, 
адзі но кія ма ці) ку са юць лок ці. Ад чу ва юць 
яны ся бе ашу ка ны мі, пра тэ сту юць. Круг 
не за да во ле ных рэ фор ма мі «доб рай зме
ны» па шы ра ец ца. Па ча так да лі аба рон цы 
Кан сты ту цый на га тры бу на ла. Ма бі лі за ваў 
іх да гэ та га Ка мі тэт аба ро ны дэ ма кра тыі. 
Сле дам пай ш лі пра ціў ні кі но вай сі стэ мы 

пра ва суд дзя, па лі цыі, цы віль най служ бы, 
пе ра мен у КРУС, вы ку пу зям лі і т.п. Са
мым вя лі кім пра тэ стам ака заў ся «чор ны 
па ня дзе лак», у якім у сям нац ца ці га ра дах 
кра і ны ўдзель ні ча лі 98 ты сяч пра ціў ні каў 
«аб вост ра на га» за ко на аб абор тах. Але 
не ка нец пра тэ стам. Паз ней пра тэ ста ва
лі пра цаў ні кі куль ту ры, по тым пра цаў ні кі 
аду ка цыі су праць но вай школь най рэ фор
ме. Та кія ма гут ныя пра тэ сты, як у «чор ны 
па ня дзе лак» з вы ступ лен ня мі жан чын 
(ды не толь кі), за ста ві лі кі раў ні коў Пра ва 
і спра вяд лі вас ці ўзяц ца за ро зум. На пар
ла мен ц кай ка мі сіі спра вяд лі вас ці і пра воў 
ча ла ве ка пра гу ча ла за ява пас ла Чар нэц
ка га (ПіС) ад хі ліць гра ма дзян скі пра ект 
аб абор тах. Пар ла мент пад т ры маў ра шэн
не ка мі сіі. Гэ тым ра зам ашу ка ны мі ака
за лі ся аў та ры гра ма дзян ска га пра ек та, 

якія, да рэ чы, сім па ты зу юць уп раў ля ю чай 
ка ман дзе.

Які бу дзе да лей шы ход «доб рай зме ны», 
па ка жа час. І тут зноў мож на па ка ры стац
ца на род най муд рас цю: «Па мя ня лі бы ка 
на ін ды ка». Су ве рэн да ве рыў «доб рай 
зме не» ПіС, ад вяр нуў ся ад Гра ма дзян скай 
плат фор мы. Бы ло кеп ска, ста ла горш. Ка
лі гэ та му бу дзе ка нец? На гэ тае пы тан не 
змо жа ад ка заць ад но па ні прэм’ ермі ністр 
Бэ а та Шыд ла. Але яна дзе ля пры цяг нен ня 
пад трым кі вы бар ш чы каў, кор міць на род 
да лей шы мі абя цан ня мі. Гэ тым ра зам сця
га нос най ста лі пра гра ма «Ква тэ ра плюс» 
і пад трым ка жан чы нам, якія паз бег лі абор
ту і на ра дзі лі дзя цей з сін д ро мам Даў на. 
А якую за раз да па мо гу га ран туе ўрад апе ку
нам хво рых дзе так і да рос лых з аб ме жа ван
ня мі?...                         vУла дзі мір СІ ДА РУК

Па мя ня лі бы ка 
на ін ды ка
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У па ле скай глы бін цы (59)
На сві тан ні я сха дзі ла на во зера, да лю бяз скай цар к вы. 

Над сон ным па сёл кам ку ка
рэ ка лі пеў ні, скры пе лі ва ро ты, гер ге та лі 
гу сі. У па вет ры пах ла аль хо вым ды мам. 
Хтось ці за яд ла гар ла па ніў на ка роў. Усё 
гэ та за стаў ля ла ду маць пра ня хіт ры лад 
жыц ця, за ся ро джа ны ва кол сям’і і хат няй 
гас па дар кі.

Са мы пры го жы ку ток ся ла з ча роў най 
па на ра май на во зе ра зай ма лі да чы лет ні
каў. Пас ля се зо на на па мі на лі па кі ну тых 
жан чын. Ве я ла ад іх стом ле нас цю і прэ тэн
цы ёз нас цю на леп шы смак. Бля ша ныя да хі 
ка тэ джаў ледзьледзь вы гля да лі зза вы со
кіх пла тоў. Усё гэ та ку са ла ся з пры род най 
ад к ры тас цю ту зем цаў, тап та ла іх па чуц цё 
пле мян ной дэ ма кра тыі і сва бо ды. Ма быць, 
ад’ езд лет ні каў явіў ся не вы нос ным шчас
цем, па лёг кай. Урэш це бы ла маг чы масць 
ха дзіць нап раст кі, між бу дын ка мі, ста ры мі 
ляс ны мі сця жы на мі ...

У цар к ву вя ла пяс ча ная да ро га з ка пыт ні
кам, но гі страг лі ў глы бо кім, цёп лым пя ску. 
Шэ ры бу ды нак цар к вы па та наў яш чэ ў нач
ной ім г ле, праз што на па мі наў з’я ву з ін
ша га све ту. Зда ва ла ся, ён лёг ка плы ве на 
шэ раста лё вых хва лях во зе ра. Пап раў дзе, 
цар к ва цвёр да ста я ла на вы со кім бе разе, 
ад кры тым на ча роў ную па на ра му во зе ра. 
Як ні дзе, тут ад чу ва ла ся адзін ства ва ды 
і жыц ця, ажыц цяў ля ла ся ідэя біб лей ска га 
каў чэ га.

Лю бяз ская цар к ва ад ра дзі ла ся пас ля 
пя ці дзе ся ці двух га доў пе ра пын ку, у 1991 го
дзе, пры Не за леж най Ук ра і не. Уз вя лі яе на 
мес цы ле ген дар най па пя рэд ні цы, за топ ле
най на пя рэ дад ні Вя лі кай ай чын най вай ны.

* * *
Ва кол за топ ле най цар к вы ад па чат ку 

іс на ва ла аў ра не да га во ра нас ці. Па бу да ва лі 
яе ў між ва ен ныя га ды, на мес цы Свя таМі
коль скай цар к вы, сат ле лай у ча сы ва ен на
га лі ха лец ця, у пе ры яд Пер шай су свет най. 
Цяж ка ска заць, ча му па мя няў ся ня бес ны 
пат ра нат. Ас вя ці лі яе ў го нар Па ра ске вы 
Пя цен кі, са май лю бі май на Па лес сі свя той.

— Маг чы ма та му, што яна — апя кун ка 
жа но чых ра мё стваў, — мяр куе на стаў ні ца 
гі сто рыі На тал ля Шклё да. — Па ра ске ва 
лі чыц ца апя кун кай тка цтва, шыц ця, вы шы
ван кі. На шы жан чы ны бы лі вы му ша ны ўлас
на руч на вы ра біць воп рат ку для цэ лай сям’і, 
прыд баць пас цель, руч ні кі, ра дзюж кі, ды
ва ны. Гэ ты кло пат тур ба ваў іх круг лы год. 
Бо ж трэ ба спа чат ку па се яць лён, пас ля 
яго саб раць і ап ра ца ваць, спрас ці, выт каць 
па лат но, па шыць адзен не і яш чэ пры аз до
біць. Ад энер гіі гас па ды ні за ле жа ла якасць 
жыц ця сям’і. Та му на шы жан чы ны пра сі лі 
ў свя той Па ра ске вы, каб яна да па ма га ла ім 
пас пя ваць з ра бо тай.

На род ад нак не па спеў на це шыц ца як 
след но вай цар к вой. У час на валь ні цы бу
ды нак пе ра кі ну ла ў во зе ра. Гэ та пра мо ві ла 
як знак бя ды. Усё бы ло без зва рот на стра
ча ным. Кож ны ка ва лак дрэ ва, які па цяр пеў 

ад бу ра ло му, лі чыў ся ня чы стым, няз дат ным 
для но вай па бу до вы. Яго па лі лі або па кі да лі 
на мес цы, каб спа кой на да ка наў іс на ван не. 
Цар к ву па ба я лі ся вы цяг ваць з ва ды. Па 
сён няш ні дзень на дне во зе ра зна хо дзяць 
кры жы, лі тур гіч ныя ке лі хі, ся рэб ра ныя аб к
ла ды ад ікон...

Зніш чэн не вык лі ка ла страх. Ста рыя лю
дзі ла ма лі ру кі і паў та ра лі: «ідзе бя да». Вяш
ча лі го лад, па жа ры, га рот ны лёс і па ку ты, 
смерць, а ча сам — ка нец све ту...

Фа таль ны сцэ на рый па чаў неў за ба ве 
здзяй с няц ца. У 1939 го дзе прый шлі «вы
зва ляць» са ве ты, два га ды паз ней з’я ві лі ся 
нем цы «вы зва ляць» ад са ве таў. Пас ля бы
ло толь кі горш. Для вя скоў цаў раск ры лі ся 
пя кель ны ва ро ты.

* * *
Сам пры ход нем цаў у чэр ве ні 1941 го да 

ледзь пры кме ці лі ў Лю бя зі. Пры е ха лі на ма
та цык лах. Ад ра зу на кі ра ва лі ся да во зе ра 
і доў га мы лі ся, ку па лі ся. Ва кол гры меў гуч

ны смех. Кож на га, хто ад ва жыў ся па дыс ці 
блі жэй, ча ста ва лі ку бі ка мі цук ру. Ту зем цы 
ўсмі ха лі ся ў па дзя цы. Нем цы абя ца лі рас
пус ціць кал га сы. Пас ля з’е ха лі і ўсё вяр ну
ла ся на сваё мес ца. Хоць пла ці лі да ні ну, 
пра ца ва лі на сваю сям’ю. Усе ад мі ніст ра
цый ныя спра вы афар м ляў сол тыс.

— Гэ та быў над та па ва жа ны, муд ры 
ча ла век. Клі ка лі яго «ба ла хо вец». Лю дзі 
ўга ва ры лі, каб стаў ста ра стам, усе ба я лі ся, 
— ка жа На тал ля Шклё да.

Са мая вя лі кая бя да ска ці ла ся на га ло вы 
мо ла дзі, якую ад п раў ля лі на пры му со вую 
ра бо ту ў Ня меч чы ну. Пас ля ста лі пры хо
дзіць ад іх лі сты, на род ве рыў, што ўсё 
бу дзе доб ра. Але няш час ці сы па лі ся як 
град з цём на га не ба. Яш чэ ле там 1941 го да 
ў ляс ным уро чыш чы Ва лач ка рас ст ра ля лі 
50 яў рэ яў. Пры вез лі іх ад не куль на ма шы
нах. Гэ та быў па ча так жа ху, які адаб раў 
сон і спа кой у па сёл ку. Част ку ста рой 
Лю бя зі за ся ля лі мяс цо выя яў рэі. Ме лі крам
ні цы, ра мес ніц кія стан кі. У 1942 год дзе іх 
паг на лі ў ге та, аж но ў Ка меньКа шыр скі. 
Лю дзей саг на лі па гля дзець іх па кі ну тыя 
ха ты, каб іх ба гац це вык лі ка ла гнеў. Здзіў
ля ла мна га лі касць кніг, бу фе ты, сер ван ты, 
ды ва ны. Ніх то ад нак не смеў кра нуць лыж кі 
ці па душ кі. Ба я лі ся за ся бе. У Лю бя зі, якая 
на ліч ва ла да ты ся чы жы ха роў, паў та ра лі ся 
ча ты ры проз віш чы: Іва ны сік, Му зы ка, Паў
лю чык, Аб ра мо віч. Ад ны з дру гі мі бы лі пе ра
жэ не ны і па род не ны. Усе ба я лі ся за Аб ра
мо ві чаў. Іх арыш тоў ва лі за са мо проз віш ча 
не ту тэй шыя па лі цаі. Ка лі ад мі ніст ра цыя 
клі ка ла ў Лю ба шоў, гас па да ры са джа лі на 
фур ман ку дзя цей, з на дзе яй: мо жа ма лень-
ка га ад пус цяць!

У 1944 го дзе ўсіх муж чын прыз ва лі 
ў Чыр во ную Ар мію. Ка лі пра хо дзіў фронт, 
ся ло зга рэ ла. Лю дзі ха ва лі ся па ху та рах, 
у ад ной ха це гняз дзі лі ся трыча ты ры сям’і. 
Са цы я лі стыч ную Ук ра і ну бу да ва лі на спа ле
най зям лі. Пер шыя пят нац цаць га доў пры хо
дзі ла ся па на чах крас ці мёр з лую буль бу на 

кал гас ным по лі. Дзе ці пух лі ад го ла ду, шмат 
лю дзей хва рэ ла. Тыя, што вяр та лі ся з пры
му со вых ра бот у Ня меч чын не, здзек лі ва 
шап та лі: Вось вяр ну лі ся з раю ў пек ла!

Сло ва ба я лі ся вы ка заць уго лас. Як на 
няш час це, у ся ле нам но жы ла ся да нос чы
каў. Ці ве да лі яны пра цар коў ныя зва ны, 
за ка па ныя ў зям лі?

* * *
Маг чы ма, кож ная па ле ская ле ген да пра 

за топ ле ную цар к ву бы ла ўспа мі нам вай ны, 
зніш чэн ня, кан чат ко вай стра ты. Ча сам 
за ста ваў ся ма тэ ры яль ны след ад ле ген дар
най бу доў лі. У Лю бя зі паш час ці ла больш 
як дзе інакш. Ад ра зу пас ля фа таль най на
валь ні цы лю дзі за ка па лі зва ны. Да дзе ян ня 
нат х ніў сон на бож най ста ра жыл кі. Ні бы та 
сам Хры стос прый шоў да яе па ва дзе і за
га даў за ка паць зва ны. У неп рык мет ным 
уро чыш чы «Бе лынь». Ніх то не ве даў, што 
на блі жа ец ца вай на.

— Зва ны, ма быць, ад ра зу рэк ві за ва лі б 
на пат рэ бы ар міі, — зда гад ва ец ца спа да ры
ня На тал ля.

Пра іс на ван не зва ноў яна са ма да ве да
ла ся нап ры кан цы вась мі дзя ся тых. Як раз 
ад ка па лі іх для но вай цар к вы. Зва ны жы лі, 
толь кі адзін быў лёг ка паш ко джа ны. У пер
шай хві лі не На тал ля Іва наў на ад чу ла ся бе 
ашу ка най. Яна пры бег ла да баць кі з прэ тэн
зі яй, ча му не ска заў ён пра зва ны ра ней. 
Яна ж гі сто рык. Як мож на бы ло ха ваць 
та кую тай ну? Але баць ка ўсё пат лу ма чыў 
ад ным ска зам:

 — Нель га бы ло, да чуш ка!
Праў да, ад той па ры гля дзе ла на яго но

вы мі ва чы ма. Ён, стар шы ня кал га са, заў сё
ды ста яў на ба ку мяс цо вых. Ка лі вып раў ляў 
трак та ры стаў араць пад за се вы ўро чыш ча 
«Бе лынь», за гад ваў па ды маць плу гі. Мес ца, 
каб ніх то не зда га даў ся, заў сё ды аб ся ва лі 
збож жам. Ма лап ры быт ко выя па се вы, якія 
ма скі ра ва лі тай ны клад, паў та ра лі з го ду 
ў год, ця гам паў ста год дзя. У глы бі ду шы ўсе 
ве ры лі ў ад бу до ву цар к вы.

Ім па шан ца ва ла.
Цар к ву ад бу да ва лі ў 1991 го дзе і ас вя ці лі 

ў го нар свя той Па ра ске вы Пят ні цы.
Ся ло Лю бязь, як ніх то, па тра буе сён ня 

ду хо вай пад трым кі. Яно пер шае ў ра ё не па 
коль кас ці ма бі лі за ва ных на фронт, ра зам 
з ся ла пай ш ло на вай ну дзе вят нац цаць ча
ла век. Ёсць ад на смя рот ная ах вя раге рой. 
Ро ман Ка рац за гі нуў не каль кі дзён да кан
ца служ бы. Па ха ва лі яго як ге роя ня бес най 
сот ні, лю дзі ві та лі яго це ла са свеч ка мі, на 
ка ле нях.

— Гэ ты звы чай мы пад г ле дзе лі ў тэ ле ба
чан ні, — ад зна чае мая су бя сед ні ца, — але 
не бы ло ў нас прад стаў лен ня, усе спа чу
ва лі сям’і. Пла ка лі. І ба я лі ся за род ных, за 
ся бе. Час у нас хво ры, ша лё ны. На род су
ця ша ец ца, што вай на да лё ка. Што сю ды не 
прый дуць. Ад нак ка лі ўспых не вя лі кая вай
на, на шы муж чы ны ўсе пой дуць ва я ваць.

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

 Прыпяць ва ўрочышча Валочка

 Любезская царква Параскевы Пяценкі

 Раман Карац


