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Калядкі ў Гайнаўцыè3

З Бацютаў у Дзятлаваè5

Вось і развіталіся з камандай 
«Zero-85». На апошнім канцэр-
це ў клубе «Фама», 14 студзе-
ня. Выйшаў пры тым — першы 
і апошні іх дыск, нават два 
— версія акустычная і элект-
рычная, які ўключае ў сябе 
прыгожа рэдакцыйна падрых-
таваны альбом «Turritopsis 
nutricula». Уключае ён тэксты 
беларускага рок-гурта, які 
дзейнічаў з перапынкамі 15 
гадоў, перакладзеныя на поль-
скую і беларускую мовы Алі-
най Ваўранюк і Мірай Лукшай, 
аздоблены неадназначнай гра-
фікай, якая ўзаемадзейнічае 
з тэкстамі. Канцэрт згуртаваў 
шмат фанатаў з Польшчы і Бе-
ларусі. На музыцы гурта выха-
валася пакаленне. Як адзна-
чыў лідар гурта Сенька — Юр-
ка Асеннік, гэты завяршальны 
канцэрт быў таксама і падсу-
маваннем дзейнасці гурта:

— Зыходзім дастойна. Усё, што мае па
чатак, мае канец. Гэты альбом, у пэўным 
сэнсе, суб’ектыўнае сведчанне месца 
і часу.

У «Фаме» на развітальным канцэрце вы
ступілі: Сенька (Юрка Асеннік) — вакал, 
Бартак (Барташ Косма Кваснеўскі) — гі
тара, другі вакал, Куба (Якуб Кваснеўскі 
«Кубус») — бубны, і Бобан (Багуслаў 
Каспэрук) — басгітара ды гасцінна Ро
берт Юрчо (гармонік).

У «Фаму» нахлынуў тлум людзей розных 
пакаленняў, сяброў, фанатаў, некаторых 
з дзецьмі, для якіх Сенька з хлопцамі 
гэта культавая з’ява. На калідорах і ў се
нях клуба і на падворку перад кавярняй 
клубіўся другі канцэрт — людзі пазнавалі 
адны адных, абдымаліся, успаміналі пра 
тое, што раней было, а чаго няма, а што 
можна было б спрабаваць аднавіць. Жар
ты, анекдоты, таксама калябасовішчаў
скія, дзе гурт вёў рэй, а Сенька быў неар
дынарнай і непакорнай індывідуальнас
цю. Заставаўся нейкі сум, як развітанне 
з уласнай маладосцю, шкадаванне, што 
былое не вернецца. Што нават бунтар
скія словы, якія вырываліся з Сенькавых 
грудзей, з яго нутра, неяк іначай гучаць. 
Бо і Сенька з хлопцамі — іншы.

— Цяжка было сабраць усіх. Пісаць аль
бом — гэта і грошы, і шмат працы. Усё ад
былося дзякуючы Дарыяну — ён усіх нас 
намовіў, усім заняўся, знайшоў грошы. 
Трэба запісаць і кончыць гісторыю. Гэта 
нейкі час, які ўжо быў. Мы ў іншым мес
цы, іншы і я. Гэтыя тэксты цяжка ўжо спя
ваць. Яны былі вельмі эмацыянальнымі, 
вельмі абгрунтаванымі ў жыцці. А я ўжо 
іншы чалавек, у іншым месцы. Няма ўжо 
нават такой патрэбы, каб так жорстка вы
ступаць, каб крычаць. Вядома, ёсць эмо
цыі. Але так жыццё складваецца. А гэта 
застанецца, так сказаць, у вечнасці.

не я не той, не ваш! гэта толькі маска,  
а ня мой сапраўдны твар,  
не я ня той, ня ваш! маска болей ужо ніколі, 
не ўрасьце ў мой твар

спяваў глыбокім, непадробным голасам 
Сенька, шчыра. Як у той час, калі быў 
фронтменам гэтай культавай рокгрупы. 
Хаця ён змяніўся, як і ўсе, хто з ім высту
паў, якіх згарнуў зноў у магутную кучку Да
рыян Младзяноўскі. Гэта ён нават і прыму
сіў, угаварыў рассыпаных па свеце музы

каў, каб скласці кніжачкудыск — першы 
і апошні альбом ды даць апошні канцэрт. 
Акустычны — дзе цікава прагучаў гармо
нік Роберта Юрчо, а пасля электрычны, 
востры, магутны. Можна было з галавой, 
да мурашак па целе, акунуцца ў свет гу
каў, народжаных інструментамі і грудзьмі 
Сенькі.

Адкуль узялася назву альбома — Turri
topsis nutricula і спасылка на медузы?

— Turritopsis nutricula гэта лацінскі на
зоў медузы. Калісь у Берлінскім заапар
ку, стоячы перад круглым акном аквары
ума, я глядзеў балет гэтых бясплотных 
істот. Амаль містычнае адчуванне. Прыга

жосць у чыстай форме. Дасканалы быт 
і тэарэтычна несмяротны. Можа быць, гэ
так аб’яўляецца імкненне да абсалюту? 
— пытаецца сам у сябе Сенька.

Гурт спяваў у асноўным на беларускай 
мове. Калі засноўвалі каманду, вырашы
лі, што Сенька будзе спяваць на белару
скай мове.

— Можа быць, я навязаў хлопцам сваю 
ўяву «ідэалагічную» ці, магчыма, «света
поглядную» надбудову, але яны сказалі 
«о’кей», — прызнаецца Сенька. — І я спя
ваў пабеларуску на працягу гэтых амаль 
пятнаццаці гадоў. Але не трактую, аднак, 
нашага іграння як выключна беларускага 

рока. Наша музыка не мае для мяне на
цыянальнага вымярэння. Думаю, аднак, 
што гэты альбом, верагодна, застанецца 
ў гісторыі беларускага рока. У альбоме 
пераважная большасць песень спета па
беларуску, але ёсць таксама адна песня 
на англійскай, азываецца і ідыш. У тэкстах 
буклета беларускія тэксты перакладзены 
на польскую мову. Дарыян шчаслівы, што, 
нарэшце, будзе дакладна ведаць, што 
я спяваю. Ён не ведае беларускай мовы, 
але тлумачыў я яму сэнс тэкстаў, фраза 
за фразай. Побач з маімі аўтарскімі, аса
бістымі тэкстамі, у альбоме апынуліся 
таксама тэксты Уладзіміра Караткевіча, 
Анатоля Сыса, Веслава Казанэцкага. Гэ
та вершы пра жыццё, адзіноту, патрэбу 
ў любові і свабодзе. Калі мы пачыналі, 
я хацеў спяваць пра тое, чым жыву, пра 
тое, чым я жыў тады. Мы вельмі розныя, 
таму я стараўся выбіраць і прыдумваць тэк
сты ўніверсальныя, з якімі мы ўсе маглі б 
ідэнтыфікаваць сябе. Краналі мы таксама 
Беласток, яго карані, гісторыю гэтага гора
да. У рэшце рэшт, мы далі імя гурту, якое 
з’яўляецца тэлефонным кодам у Беласток. 
З іншых тэкстаў — Караткевіч надалей 
актуальны, Казанэцкі пасвойму таксама, 
калі піша аб нябачным горадзе. Беласток 
гэта горад памежжа, культур, ідэй, але 
і нябачны горад, пазбаўлены памяці. Ён 
прыгадвае фільмавую дэкарацыю, у ім 
шмат кажуць аб мультыкультурнасці, а гэ
та сапраўды можна ўбачыць толькі на рэк
ламных буклетах. Калісь я казаў пра тое, 
што зараджаецца фашызм, ды ўсе вакол 
стукалі сабе ў лоб. Мы мусім гэтаму рабіць 
процівагу. Кахаць без выключэння. І такое 
паведамленне мы пасылаем у свет, зачы
няючы альбом: на апошняй старонцы вы 
бачыце рукі складзеныя ў жэсце намастэ. 
Міру мір.

У кніжачцыальбоме няма нічога лішняга, 
кожная рыска значыць важнае.

— Першапачатковая канцэпцыя была та
кая, каб публікацыя нагадвала малітоўнік, 
з ілюстрацыямі ў стылі Дзюрэра або Ска
рыны, з архаічнай тыпаграфікай. Пазнаё
мілі мяне з Маркам Аляксіцкім. Мы абое 
бескампрамісныя, калі гаворка пра мастац
кае бачанне. Удалося нам стварыць уяву, 
пад якой абодва падпісваемся. Буклет 
нараджаўся ў маёй галаве на працягу доў
гага часу. Канцэптуальная праца, пасля
доўная. Трохі такое маё залатое руно, да 
якога я дайшоў. Гэта не проста зборнік 
тэкстаў і перакладаў твораў, ці ілюстрава
ная вокладка для дыскаў. Але хай кожны 
інтэрпрэтуе гэты альбом пасвойму.

Як зайгаралася і адчулася зноў разам?

— Рушыла кроў у жылах! Скокнуў адрэна
лін. Такі маментальны моцны ўдар. Хаця 
таксама мы змагаліся адзін з адным. Але 
гэта каштавала таго — гэты альбом — 15 
гадоў нашага жыцця! Можа і добра, што 
мы не запісалі гэтага альбома 10 гадоў 
таму, што мы запісалі яго цяпер, хоць гэта 
стары матэрыял, зараз — ужо як спелыя 
людзі. І гэтую сталасць цяпер відаць і чуць. 
Магчыма, патрэбны быў момант, калі мы 
перасталі іграць, адпачылі, набралі дыстан
цыі, каб узнік гэты альбом? Але хопіць: 
сустрэліся яшчэ раз, зайгралі, выдалі 
альбом. Хопіць. Не маю ўжо патрэбы кры
чаць, не мушу нікому чагосьці перадаваць, 
даказваць.

А нам застаюцца ўспаміны і слуханне ба
лета абсалюту.

vТэкст і фота Міра ЛУКША

«Zero-85» 
— апошні раз
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Добрыя  Гі пе рін ф ля цыя 

Шчодрыя падарункі
Сваімі вачыма

дзевяностыя

Як бач на, Раж джа ственс кія свя ты па ма
лень ку наб лі жа юц ца да за вяр шэн ня. Яш чэ 
толь кі ад с вят ка ваць Трох ка ра лёў і ад па
чы ваць. З’я ва стом ле нас ці свя точ ным цык
лам на Пад ляш шы — спра ва за ка на мер
ная. Пад вой ны ка лян дар — гры га ры ян скі 
і юлі ян скі — фун дуе нам ме сяч ны цыкл 
па вы ша най пра цы для страў ні ка і пя чон
кі. Аба рон чы іму ні тэт ар га ніз ма сла бее 
і лю дзі па чы на юць рап тоў на хва рэць. От 
та бе і свят ка ван ні. Але не ка то рым гэ тых 
свя точ ных дзён хі ба яш чэ за ма ла. Маю 
тут на дум цы поль скіх пас лоў Сей ма, якім, 
ві даць, пры маў ка «czy się stoi, czy się le ży, 
dzie sięć ty się cy się na le ży» за над та за се ла 
ў маз гах. Та му ні чо га дзіў на га, што не ка то
рыя з іх ба чаць свя та аж шас ці ка ра лёў. 
Усё ў пад вой ным ві дзе. А што ж са бе шка
да ваць! Адзін з іх ура зіў мя не асаб лі ва, на
зы ва ю чы ад на го з ка ра лёў Бель зе бу бам. 
Ві даць, чар таў ш чы на на доў га ўка ра ні ла ся 

ў поль скім пар ла мен це, бо тое, што за раз 
там вы раб ля ец ца, аж про сіц ца пом сты ад 
не ба. Але зы хо дзя чы з ад веч на га прын цы
пу, што Бог ня ско ры, але спра вяд лі вы, ві
даць, ад бі ран не ро зу му пас лам з’яў ля ец ца 
тым жа па ка ран нем. І ня хай кам п ра ме ту юц
ца та ды пе рад на мі, вы бар ш чы ка мі. Доб
ра, што свя точ ная мі тус ня не да зва ля ла 
лю дзям аж за над та да клад на ад соч ваць 
поль скі пар ла мен ц кі кры зіс, бо ў ін шым вы
пад ку про даж зас па ка яль ных срод каў у ап
тэ ках рэз ка б уз рас ла. Але пры зна юся 
шчы ра, што ка лі ў адзін ве чар па гля дзеў 
я не каль кі ін фар ма цый ных праг рам на 
роз ных тэ ле ка на лах, то каб за снуць, му сіў 
я каў к нуць снат вор ную пі люль ку. Куб ка 
па ра на га ма ла ка з мё дам бы ло не да стат
ко ва, каб тра піць у аб дым кі Мар фея.

Як што год не спа ла ся мне і ў на ва год
нюю ноч, про ста шчад ру ю чы з хва ля мі 
Бе ла ру ска га Ра дыё Ра цыя. За кож ным 
ра зам, слу ха ю чы він ша ван ні ра ды ёс лу
ха чоў у пра мым эфі ры мож на зра біць 
пэў ныя выс но вы на конт на шай мен шас ці. 
Аб са лют на ўра зі ла мя не вя лі кая хва ля пры

ві тан няў і па жа дан няў ад слу ха чоў, якія вы
е ха лі з Бе ла сточ чы ны і рас се я лі ся па ўсім 
све це. І він ша ва лі сва іх род ных Кэ ві ны ды 
Аля ны. Аме ры ка, Ка на да, Аў ст ра лія, еў ра
пей скія кра і ны ста лі до мам для ты сяч сы
ноў і да чок Пад ляш скай зям лі, не га ва рыў
шы ўжо пра ін шыя поль скія га ра ды. Гэ та 
па каз вае, што на ша ва я вод ства на да лей 
за ста ец ца ад ста лым у гас па дар чым пла не 
рэ гі ё нам у па раў нан ні з рэш тай кра і ны, ка
лі за пра цай і хле бам трэ ба з’яз джаць так 
да лё ка. Але ту га па сва ім све це за ста ец ца 
ў сэр цах і ду шах на шых вы хад цаў. І як 
важ на яд нац ца ўсім у та кі Шчод ры ве чар. 
Та му ро ля, якую вы кон вае Ра дыё Ра цыя 
ў ін тэг ра ван ні бе ла ру скай на цы я наль най 
мен шас ці ёсць так са ма бяс цэн ная. А тое, 
што на пад ляш скіх са ста рэ лых вё сках дзя
ку ю чы ра дыё мож на ся бе ад чуць ме на ві та 
част кай боль шай гра ма ды, з’яў ля ец ца са
мым леп шым ля кар ствам для ду шы. Та му 
трэ ба спа дзя вац ца, што ска ра чэн не Мі ні
стэр ствам унут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі 
фі нан са вых срод каў на пе ра да чы для бе
ла ру скай мен шас ці бу дзе яш чэ раз пе раг

ле джа нае і ад ме не нае ў ста ноў чы бок. Так
са ма як фі нан са вая пад трым ка за яў ле ных 
на шай рэ дак цы яй ці ін шы мі бе ла ру скі мі ар
га ні за цы я мі пра ек таў. Тэр мін апе ля цыі на 
мі ні стэр скія ра шэн ні мі нуў шас нац ца та га 
сту дзе ня дык пэў на неў за ба ве па ба чым, 
што з гэ та га ат ры ма ец ца. Гадамі срод кі, 
якія ў маш та бе кра і ны вы дзя ля юц ца на ўсе 
мен шас ці, скан даль на ніз кія. Пят нац цаць 
мі льё наў зло тых — гэ та су ма, якая аб са
лют на не за бяс печ вае па трэб і ар га ні за
цый ных вык лі каў мен шас ных ася род дзяў. 
За тое з’яў ля ец ца яб лы кам раз ла ду па між 
па а соб ны мі мен шас ны мі ар га ні за цы я мі ці 
роз ны мі мен шас ця мі. У та кой сі ту а цыі ста
ра жыт ны прын цып «di vi de et im pe ra» мо жа 
быць вы гад ным ін ст ру мен там у ру ках мі ні
стэр скіх чы ноў ні каў. Та му ра шэн не на конт 
па дзе лу срод каў пры нес ла хва лю кры ты кі 
і па даз рэн няў у ад рас улад. Толь кі хтось, 
хто дрэн на жа дае воб ра зу свай го ўра да, 
па ды мае та кія не аб ду ма ныя дзе ян ні. Але 
па жы вем, па ба чым, што пры ня суць на ступ
ныя ме ся цы ў да чы нен нях па між дзяр жаў
ны мі струк ту ра мі і гра ма дзя на мі мен шас
ных на цы я наль нас цей і ве ра выз нан няў.

На пэў на спра вы вы гля да лі б кры ху 
інакш, ка лі б на ўзроў ні са маў ра даў 
— ад гмін на га па ва я вод скі — іс на ва лі 
на шы прад стаў ні кі фар маль на га Бе ла
ру ска га вы бар ча га ка мі тэ та. Ёсць яш чэ 
час, каб аб гэ тым сур’ ёз на па ду маць, бо 
ніх то не бу дзе за нас ад стой ваць на шы 
ін та рэ сы. Та кая праў да.

vЯў ген ВА ПА

Пас ля дэф ля цыі вяр та ем ся да ін ф ля цыі. 
Ужо аб ёй мы змаг лі за быц ца. Мяр ку ю чы 
па ўсім, ца на на цу кар па вя лі чы ла ся на 
26% у па раў нан ні з кош та мі па пя рэд ня га 
го да. Цук рам я не ка ры ста ю ся, пры тым 
не ўмею пад са лодж ваць. Паў та раю гэ тую 
ін фар ма цыю за СМІ. Я спа дзя ю ся, што ад
каз ны мі. Ін шыя, ва ўся кім ра зе, я ста ра ю ся 
не чы таць. Шка да для іх ча су. Але што для 
ка го зна чыць ад каз насць? Інакш яе ра зу ме
юць бра ты Кар ноў скія, яш чэ інакш мі ністр 
Блаш чы коў скі, яш чэ інакш пра фе сар Жап
лін скі і яш чэ зу сім інакш пан Зёб ра. Мне 
зда ец ца, што да ад каз нас ці як та кой дар
ва ла ся не так ін ф ля цыя, як яе вы ро джа ная 
му та цыя «гі пер»... Ой, за пах ла тут во ца там 
і прыт х лас цю пу стых па ліц. Але пач нем спа
чат ку ...

У мі ну лую ня дзе лю TVP1 вы да ла да ку
мент пад за га лоў кам «Путч», пры тым у ча
се так зва на га прэ мі умкан тэн ту. Ад ра зу 
пас ля вя чэр ніх «На він», якім на пра ця гу 
мно гіх га доў дас па до бы асаб лі ва па жы
лым гле да чам. Спра ва звя за на з апош ні мі 
па дзе я мі ў пар ла мен це, ка лі дэ пу та ты 
ад ГП і «На ва чэс най», у знак пра тэ сту 
су праць нес п ра вяд лі ва га на іх дум ку вык
лю чэн ня з пар ла мен ц кіх аб рад ад на го з іх 
ка лег, заб ла ка ва лі ўлас ны мі це ла мі пар
ла мен ц кую тры бу ну з пат ра ба ван нем вяр
нуць яго да поў най фун к цыі дэ пу та та. Яго 
вык лю чэн не на сту пі ла пас ля та го, што ка
лі ён звяр нуў ся да мар шал ка які прад стаў
ляе ПіС сло ва мі «ка ха ны па не мар шал ку». 
Гэ тыя сло вы ака за лі ся снеж ным ко мам, 
які ка ціў ся хут чэй і хут чэй з кру чы ча ла ве
чых сла бас цей. Па крыў джа ны не зас лу жа
ным ка хан нем дэ пу та та мар ша лак пра тэст 
апа зі цыі пра іг на ра ваў, пра іг на ра ва ныя дэ
пу та ты ў да лей шым яш чэ больш за пер лі ся 
пе рад пар ла мен ц кай тры бу най, у вы ні ку 
да лей шая пра ца пар ла мен та бы ла пе ра
не се на ў там бур сей ма. Та кім чы нам у ці
ска ні не і ры нач най мі тус ні ад бы ла ся там 
ды ску сія аб су пер важ ным дзяр жаў ным 
бю джэ це і па лі тыч на спрэч ным «дэ зу бе кі
за цый ным» за ко не. У кан чат ко вым ра хун
ку, ка лек тыў на збі тых у сен цах і ўча дзе лых 
ад пя кель най се ры дэ пу та таў, гэ тыя два 
пы тан ні бы лі па стаў ле ныя на га ла са ван не 
і пас ля воч на га пад лі ку ўсіх пад ня тых рук 
пры ня ты ад на га лос на. У той жа час, не 
вя до ма, коль кі рук на ле жа ла да дэ пу та таў, 

пут чу
і коль кі да іх 
асі стэн таў і да 
іх па доб ных 
па моч ні каў д’яб ла, пра што так са ма ўзня
ла тры во гу ад сут ная ў час га ла са ван ня 
част ка дэ пу та таў. Але шту ка ёсць шту ка, 
як ка лісь ка за лі ў поль скай ар міі — на ват 
ка лі б дзве прас ці ны склад ва лі ся з ад на го 
пе ра дзер та га на па лам. На вест ку аб та
кім га ла са ван ні дэ пу та ты пра іг на ра ва ныя 
ў га ла са ван ні за пат ра ба ва лі паў тор на га 
га ла са ван ня, сцвяр джа ю чы, што та кое мо
жа мець мес ца толь кі ў па мяш кан ні, пры
ста са ва ным для га ла са ван ня, зна чыць, 
у за ле па ся джэн няў, а не ў яе сен цах. Але 
трэ ба прыз наць, што мес ца аго ле нае з ве
ліч нас ці па лач кі, на ват та кое важ кае, як 
за ла пле нар ных па ся джэн няў поль ска га 
сей ма, хут ка ста не па доб ным на ста рую 
клу ню, у якой ар га ні за ва ны па су бо тах 
па тан цоў кі ў рыт ме ды скапо ла. Свед чаць 
аб тым на ступ ныя па во дзі ны ге ра іч ных 
дэ пу та таў, якія бла ку ю ю чы пар ла мен ц кую 
тры бу ну, су ма ва лі на пра ця гу не каль кіх 
тыд няў са мі з са бою і сва ім улас ным ге ра
із мам. Тым не менш, у да ку мен це тран с ля
ва ным у ня дзе лю, аў та ры прад стаў ля юць 
іх як «пут чы стаў», а бла ка ду за лы пле нар
ных па ся джэн няў як спро бу пут чу — пе ра
ва ро ту.

Ста рэй шым гле да чам, па мя та ю чым 
пе ра ва рот бы лой ва ен най хун ты Пі на
чэ та ў Чы лі і яго кры ва вае па даў лен не 
за кон на га ўра да Саль ва до ра Альен дэ, 
сі выя ва ла сы ста юць ды бам на га ла ве. 
У той час ма ла дыя гле да чы бу дуць аса цы
я ваць зла вес нае сло ва «путч» з апош німі 
па дзеямі ў Тур цыі. Пад выг ля дам ні бы та 
па гро зы лік ві да цыі ва ен на га пе ра ва ро ту 
дзяр жа вы, прэ зі дэнт Эр да ган пра во дзіць 
сён ня за бой ныя чыст кі ў вой ску, су до вай 
сі стэ ме, ся род жур на лі стаў і, у вы ні ку, ва 
ўсім гра мад стве. Гэ та ў Тур цыі. Ці ў Поль
ш чы на сту пі ла спро ба пе ра ва ро ту? У пар
ла мен ц кай за ле па ся джэн няў?!.

Я тур бу ю ся аб ца не цук ру, ха ця я не 
пад са лодж ваю, ні са бе са мо му, ні ка му 
ін ша му. Яш чэ больш тур буе мя не ці ха чом 
праг рэ су ю чая ін ф ля цыя. Перш за ўсё, 
у сфе ры ча ла ве чай ад каз нас ці. Пас ля 
філь ма ва га да ку мен та «Путч» яна наб ра
ла гі пе рін ф ля цый най хут кас ці.

vМі ра слаў ГРЫ КА

На пост
са вец кай 
пра сто ры 

ўстой лі ва за ма ца ва ла ся выс лоўе „лі хія 
дзе вя но стыя”. Ім пер скія пра па ган ды сты 
і на сталь гу ю чыя па са вец кім са ю зе так на
стой лі ва дал до няць і за га ня юць гэ та ў маз гі 
ма ла до му па ка лен ню, што ў яго са праў ды 
мо жа склас ці ся ўра жан не, ні бы ў па чат ку 
дзе вя но стых ра бі ла ся неш та надз вы чай
нае. Ледзь не апа ка ліп сіс та ды на ды шоў. 
Па цэн т раль ных ву лі цах і пля цах гой са лі 
бан ды рэ ке ці раў з аў та ма та мі, ля рай вы кан
ка маў ча ро да мі круж ля лі пра сты тут кі, пад 
кра ма мі за кож ную бу тэль ку — пу стую і па
рож нюю — бі лі ся ал ка наў ты, а ў ба рах і на 
ды ска тэ ках віў ся бес пе ра пын ным ды мам 
нар ка тыч ны ку мар. Праў да з гэ та га толь кі 
тое, што на аб лом ках і ру і нах праг ніў шай 
ім пе рыі са праў ды па вы ла зі лі мно гія яз вы 
гра мад ства, якія ра ней аль бо зніш ча лі ся 
без раз бо ру, аль бо ха ва лі ся і за моў ч ва лі ся. 
Вар та ўспом ніць хоць бы кла січ ны пры клад 
ма скоў скай алім пі я ды, ка лі ў ста лі цы СССР 
пе рад спар то вы мі ба та лі я мі знік лі ўсе бяз
дом ныя, нар ка ма ны, ал ка го лі кі і пра сты тут
кі. На сам рэч гэ тыя, так зва ныя „аса цы яль
ныя эле мен ты”, бы лі вы ту ра ны і вы ве зе ны 
з бе ла ка мен най і чыр во на зор ка вай ста лі цы 
за „со ты кі ла метр”. Так пу скаў ся пра па ган
дыс ц кі пыл у во чы, ства ра ла ся ўра жан не, 
што ў са ве таў ні я кіх за ган ня ма.

На хва лі пе ра бу до вы спяр ша са праў ды 
бы ло шмат пе ны і не да рэч нас ці, ад нак гэ
та быў час, ка лі ды ха ла ся сва бод на, ка лі 
мож на бы ло па чуць праў ду і са мо му ка заць 
праў ду. Цу доў на па мя таю, які кан т раст 
ча каў мя не на гі ста рыч ным фа куль тэ це 
на ша га ўні вер сі тэ та па вяр тан ні з са вец
ка га вой ска — пер шы курс — 1984, дру гі 
— 1987 год. Ат мас фе ра змя ні ла ся кар ды
наль на. А ў па чат ку дзе вя но стых Са вец кі 
Са юз на рэш це ляс нуў ся. Для ста рэй ша га 
па ка лен ня гэ та быў пе ра важ на стрэс, злом 
уся го ла ду жыц ця, эка на міч на ста ла вель мі 
цяж ка, сі стэ ма ра ней ша га са цы яль на га за
бес пя чэн ня да ла збой. А вось для ма ла дых 
і лю дзей ся рэд ня га ве ку ад к ры лі ся ме жы, 
рын кі і прын цы по ва но выя маж лі вас ці. Не 
бы ло та ды хі ба та ко га ча ла ве ка на на шай 
пра сто ры, хто не па спра ба ваў бы ся бе 
ў ган д лі, ней кай куп лі і пе рап ро да жы. Най
больш іні цы я тыў ныя і сме лыя на сі лі ся па 

ўсім све це — ля та лі ў Кі тай, Тур цыю, ін шыя 
кра і ны, ва лак лі вя ліз ныя цю кі з та ва рам, 
ста на ві лі ся на рын ках і ган д ля ва лі, ган д ля
ва лі... Ін шыя скі ра ва лі ся ў За ход нюю Еў ро
пу, пе ра га ня лі ад туль пат ры ма ныя, але яш
чэ да стат ко ва якас ныя ма шы ны, па сту по ва 
змя ня ю чы аў та ма біль ны ры нак кра і ны. 
У абедз вюх ка тэ го рый бы ло ня ма ла праб
лем на шля хах і да ро гах — трап ля лі ся мах
ля ры, рэ ке ці ры, ін ша га кштал ту бан ды ты, 
але лю дзі не як да ва лі гэ та му ра ды. Спак ва
ля яны ба га це лі, куп ля лі са бе леп шыя ма
шы ны, бу да ва лі да мы. Гэ та та ды, ме на ві та 
ў па чат ку 1990х га доў, гэ тыя пра ца ві тыя 
лю дзі маг лі зда быць са бе пер шас ны ка пі
тал, ста на ві лі ся ўлас ні ка мі і ства ра лі свой 
улас ны даб ра быт. Гэ та іх шмат лі кія і шы коў
ныя ка тэ джы ста яць за раз на ўскрай ках 
вя лі кіх га ра доў. Гэ тыя мік ра ра ё ны на зы ва лі 
ў свой час „по лем цу даў” — і са праў ды 
да мы там рас лі як на драж джах. Гэ та быў 
за ла ты час для ін ды ві ду аль ных, дроб ных 
і ся рэд ніх прад п ры маль ні каў, ка лі лю дзі 
маг лі за ра біць і даць за ра біць ін шым, ства
ра ю чы но выя пра цоў ныя мес цы. Дзяр жа ва 
ім не пе раш ка джа ла та ды, ме ла з іх па дат кі 
і так са ма пат ро ху ста на ві ла ся на но гі.

Гэ та быў за ла ты час і для ін тэ лек ту аль
най элі ты. Ства ра лі ся га ле рэі, ста ві лі ся 
пом ні кі, без уся ля кай цэн зу ры пі са лі ся 
і вы да ва лі ся ці ка выя кніж кі, пра хо дзі лі на
ву ко выя кан фе рэн цыі, іш ло ад ра джэн не 
бе ла ру скай мо вы і куль ту ры, бе ла ру сы 
ўся го све ту зна ё мі лі ся і гур та ва лі ся. Вы
сіл кі ра зум ней шых лю дзей з гра мад ства 
і з дзяр жаў ных струк тур злі ва лі ся ў ад но 
— што пат ро ху да ва ла свой плён. І гэ та 
бы ло ўсё ў на шай Бе ла ру сі ў па чат ку 
ні бы та „лі хіх” дзе вя но стых. Бе зу моў на, ма
тэ ры яль на бы ло цяж ка ва та, па мя таю гэ та 
так са ма па са бе. Але бы ла на дзея, бы ло 
свят ло на да ляг ля дзе і бы ла пер с пек ты
ва. А по тым, пас ля 1994 го да, быў аб веш
ча ны курс „на зад у СССР”, быў дэк ла ра
ва ны аб сур д ны „рын ка вы са цы я лізм” і на
доў га на дыш лі змрок і цем ра шаль ства. 
На сту піў ка нец і воль нас ці, і куль ту ры, 
і прад п ры маль ні цтву. Да гэ та га ча су не ві
даць свят ла ў кан цы ту пі ко ва га ту нэ ля.

Так што на сам рэч „лі хія” дзе вя но стыя 
бы лі доб ры мі дзе вя но сты мі. І леп шы мі 
ў на шай гі сто рыі.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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У
 ха це ма іх баць коў у Но вым Бе
ра зо ве Хры сто вае На ра джэн не 
сла ві ла аж но 12 груп ка ля доў ш
чы каў. Ха ця вё сак, дзе ка ля да
ван не ёсць шмат люд ным, за раз 

ужо ням но га, а ў га ра дах дзет кі і мо ладзь 
рэд ка ра ша юц ца ка ля да ваць па да мах 
і ква тэ рах, то тра ды цыя аб вяш чэн ня 
Бо жа га На ра джэн ня не зні кае. Пе ра нес
ла ся яна на сцэ ны да моў і ася род каў куль
ту ры, што даз ва ляе шмат лі кай пуб лі цы 
ў ка ляд ны пе ры яд выс лу хаць ка ляд кі ў вы
ка нан ні ка ля доў ш чы каў роз ных уз ро стаў. 
У гэ тым го дзе двац ца ты раз ар га ні за ва лі
ся Гай наў скія су стрэ чы з пра ва слаў най 
ка ляд кай, якія ў 1998 го дзе ў па мяш кан
нях бел лі цэя ста лі ла дзіц ца Агуль на а ду ка
цый ным лі цэ ем з бе ла ру скай мо вай на ву
чан ня ў Гай наў цы, гай наў скім ад дзя лен
нем БГКТ і Гай наў скім до мам куль ту ры. 
З 2003 го да ка ляд ныя су стрэ чы ар га ні зу
юц ца Дэ ка наль ным ін сты ту там пра ва слаў
най куль ту ры ў Гай наў цы і Гай наў скім 
до мам куль ту ры ў яго па мяш кан нях, а су
ар га ні за та ра мі ме ра пры ем ства вы сту па
юць Аб’ яд нан не «Лю бі це лі цар коў най му
зы кі» ў Гай наў цы і Бра цтва пра ва слаў най 
мо ла дзі, якое дзей ні чае ў Свя таТро іц кім 
пры хо дзе ў Гай наў цы. Ка ляд нае ме ра пры
ем ства пе раў т ва ры ла ся з ча сам у Фе сты
валь «Гай наў скія су стрэ чы з пра ва слаў
най ка ляд кай», а ка лі ста лі пры бы ваць на 
яго ка ляд ні кі з Бе ла ру сі і на ват адзін раз 
пры е ха лі ка ля доў ш чы кі з Ук ра і ны, ка ля
да ван не на бы ло прык ме ты між на род на га 
ме ра пры ем ства.

У 2017 го дзе Фе сты валь «Гай наў скія су
стрэ чы з пра ва слаў най ка ляд кай» пра хо
дзіў з 10 па 14 сту дзе ня ў Гай наў скім до ме 
куль ту ры і пры ня лі ў ім удзел 40 груп ка ля
доў ш чы каў (ка ля 650 ка ляд ні каў). Ме рап
ры ем ству спа да рож ні ча ла вы ста ва «Ва ро
ты ве ры. Бе ла ру ская іка наг ра фія і зва ны 
ХVІ ІІХІХ ста год дзяў», ар га ні за ва ная 
Куль тур ным цэн т рам Бе ла ру сі ў Вар ша ве, 
гай наў скім ад дзя лен нем Пра ва слаў на га 
бра цтва свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ды Му зе
ем ста ра жыт най бе ла ру скай куль ту ры На
цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі (ста
рыя іко ны і зва ны на вы ста ве па хо дзяць 
з яго фон даў). Ды рэк тар му зея пра фе сар 
Ба рыс Ла зу ка рас па вёў пра іко ны і зва ны, 
а зва ніў Баг дан Бя роз кін, кі раў нік ад дзя
лен ня зва на роў Мін ска га ду хоў на га ву чы
ліш ча. Вы ста ву, якая бу дзе дзей ні чаць да 
24 сту дзе ня 2017 го да, ад к ры лі стар шы ня 
ўпра вы гай наў ска га ад дзя лен ня Пра ва
слаў на га бра цтва свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
Лю цы на Ру шук і ды рэк тар Куль тур на га 
цэн т ра РБ Мі ха іл Ры ба коў.

— Ка ляд ні кі пад час Фе сты ва лю «Гай
наў скія су стрэ чы з пра ва слаў най ка ляд
кай» сла вяць Хры сто вае На ра джэн не і за
хоў ва юць тра ды цыю ка ля да ван ня ў свя
точ ны пе ры яд, ха ця ад бы ва ец ца яно на 
сцэ не, а не па ха тах. Пад час фе сты ва лю 

ад бы ва ец ца ін тэг ра цыя дзе так, мо ла дзі 
і да рос лых ка ля доў ш чы каў, па коль кі ка
ля да ва лі сё ле та асо бы ў роз ным уз рос це 
і пры е ха лі яны з трох па ве таў — Гай наў
ска га, Бель ска га і Бе ла стоц ка га. Ка ляд
нае ме ра пры ем ства гэ та так са ма доб рая 
пра мо цыя Гай наў кі і Гай наў ска га па ве та, 
— ска заў ды рэк тар Дэ ка наль на га ін сты
ту та пра ва слаў най куль ту ры ў Гай наў цы 
про та і е рэй Па вел Стэр лін гаў.

Усе ка ляд ні кі ат ры ма лі па да рун кі, а пе
ра мож ныя гру пы ка ля доў ш чы каў — уз на
га ро ды. Гру пы ка ля доў ш чы каў за во дзі ла 
на сцэ ну і зво дзі ла з яе Сня гу рач ка, а па
да рун кі ўру чаў Дзед Ма роз. Ка ляд ныя 
слу хан ні ад бы ва лі ся пе рад ка мі сі яй, якую 
ўзна чаль ваў міт ра фор ны про та і е рэй Мі
ха іл Не гя рэ віч, ды рэк тар Між на род на га 
фе сты ва лю «Гай наў скія дні цар коў най 
му зы кі». Ка ля доў ш чы кі ацэнь ва лі ся ў ка
тэ го ры ях да школь ні каў, вуч няў школ, 
фаль к лор ных груп, прад стаў ні коў да моў 
і ася род каў куль ту ры, ін шых груп і пры хад
скіх ха роў. Слу хан ні што дзень па чы на лі ся 
з вы сту паў да школь ні каў. Най ма лод шыя 
дзет кі вы хо дзі лі пе ра ап ра ну тыя ў свя точ
ныя кас цю мы або на род ныя ўбо ры і ка ля
да ва лі з пры го жы мі звёз дач ка мі. Ад важ на 
і зай маль на сла ві лі Хры сто вае На ра джэн
не да школь ні кі ўсіх гай наў скіх са маў ра
давых прад ш кол ляў, Са маў ра да ва га 
прад ш кол ля № 3 у Бель скуПад ляш скім 
(ІІІ мес ца), Прад ш кол ля імя свя тых Кі ры
лы і Мя фо дзія ў Гай наў цы і Прад ш кол ля 
«Red Bus Kids» у Гай наў цы. Ка ля да ван не 
поў нас цю на бе ла ру скай лі та ра тур най 
мо ве зап рэ зен та ваў бе ла ру скі ка лек тыў 
«Ля нок» з Не пуб ліч на га прад ш кол ля імя 
св. Гаў ры і ла ў Бель скуПад ляш скім. «Ля
нок» у гру пе да школь ні каў за няў пер шае 
мес ца ра зам з ка лек ты вам «Звёз дач кі» 
з Са маў ра да ва га прад ш кол ля № 5 у Гай
наў цы, а дру гое мес ца за ня лі «Зва ноч кі» 
з Прад ш кол ля № 3 у Гай наў цы.

— Дзет кі з ка лек ты ву «Ля нок» пра
спя ва лі дзве ка ляд кі на бе ла ру скай лі та
ра тур най мо ве. Ра ней прэ зен та ва лі іх 
пад час Куц ці ў сад ку і ў час ка ля да ван ня 
ў Бель скім до ме куль ту ры. Ка ля 30 да
школь ні каў ву чац ца бе ла ру скім пес ням, 
ка ляд кам і род ным тра ды цы ям у на шым 
ка лек ты ве, якім я апя ку ю ся ра зам з Іа ан
най Хіль ке віч, — пра ін фар ма ва ла Мар та 
Зін ке віч, між ін шым ды ры жор хо ру да рос
лых спе ва коў у Пра чыс цен скай цар к ве 
ў Бель скуПад ляш скім.

У Прад ш кол лі свя тых Кі ры лы і Мя фо
дзія, якое зна хо дзіц ца ў бу дын ку Гай наў
ска га бел лі цэя, по кі зай ма ец ца 7 дзе так, 
але ка ля да ва лі яны ад важ на і ат ры ма лі 
вы лу чэн не.

Уда ла ка ля да ва лі і ат ры ма лі спе цы яль
ныя ўзна га ро ды асо бы з аб ме жа ван ня мі 
са Спе цы яль на га школь навы ха ваў ча га 

ася род ка і Май стэр ні пра ца тэ ра піі ў Гай
наў цы, дзе спе вам вы лу ча ец ца Юлі та 
Кіч кай ла з та маш ня га ка лек ты ву «Ляс ныя 
но ты». Зай маль на ка ля да ва лі дзве гру пы 
бе ла ру ска га ка лек ты ву «Су ніч кі» — вуч ні 
па чат ко вай шко лы і гім на зіі з Бе ла ве жы. 
Про та і е рэй Па вел Стэр лін гаў дзя ка ваў 
спон са рам ка ляд на га ме ра пры ем ства, ся
род якіх бы лі са маў ра даў цы. Но вым спон
са рам стаў Баць коў скі ка мі тэт гай наў скіх 
бел лі цэя і бел гім на зіі.

— Мы ад імя Баць коў ска га ка мі тэ та 
Ком п лек су школ з да дат ко вым на ву чан
нем бе ла ру скай мо вы ў Гай наў цы вы сту пі
лі да ар га ні за та ра су стрэч з пра па но вай, 
што мы ўста но вім уз на га ро ду ад на му з пе
ра мож цаў кон кур с на га ка ля да ван ня, — 
ска за ла стар шы ня Баць коў ска га ка мі тэ та 
Лю цы на Ру шук, за ад но стар шы ня ўпра вы 
гай наў ска га ад дзя лен ня Пра ва слаў на га 
бра цтва свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія. Пад час 
га лакан цэр та яна ра зам з ды рэк та рам 
Гай наў ска га бел лі цэя Яў ге нам Сач ко 
ўру чы ла ўзна га ро ду лаў рэ а ту пер ша га 
мес ца ся род школь ных вы ка наў цаў — гім
на зіч най гру пе бе ла ру ска га ка лек ты ву 
«Су ніч кі» з Бе ла ве жы, якая вы сту пі ла пад 
акам па не мент акар дэ а ні ста Ма тэ ву ша 
Хар ке ві ча.

Зай маль на вы сту пі лі так са ма ка лек ты
вы «Звёз дач кі» і «Вя сё лыя нот кі» (ат ры ма
лі вы лу чэн ні) з Не пуб ліч най па чат ко вай 
шко лы ў Арэш ка ве. Уда ла ка ля да ва лі тры 
гру пы з Гмін на га цэн т ра куль ту ры ў Ду бі
нах, які мі з ве рас ня мі ну ла го да зай ма ец
ца Ма рыя Паш ко. На ле жаць да іх вуч ні 
па чат ко вай шко лы і гім на зіі ў Ду бі нах ды 
па чат ко вай шко лы ў Но вым Кор ні не.

— Мы вы кон ва ем та кія ка ляд кі, што 
спя ва лі ся ў вё сках на шых ба буль, — за я
ві лі Юлія Корх і Юлія Ма цю ка з ПШ № 2 
у Гай наў цы, якія ра зам з сяб роў ка мі ўда
ла ка ля да ва лі ў ка лек ты ве «Зван кі» ГДК 
(вы лу чэн не). Іх апя кун Ве ра Ма сай ла 
да ба ві ла, што ка лек тыў «Зван кі» хо ча 
пе ра даць ат мас фе ру ко ліш ня га ка ля да
ван ня і ка ляд кі па паў няе раз мо ва мі, якія 
ў мі ну лым вя лі ся пад вок на мі хат пе рад 
ка ля да ван нем. Ка ля доў ш чы кі вы сту па
юць у цёп лай зі мо вай воп рат цы, па коль кі 
ка ля да ва ла ся та ды на два ры ў ха лод ныя 
зі мо выя дні.

— На шы вуч ні з ка лек ты ву «Ляс ныя 
нот кі» лю бяць ка ля да ваць. Мы пры е ха лі 
сю ды перш за ўсё сла віць Хры сто вае 
На ра джэн не, — за я ві ла му зыч ны кі раў нік 
ка лек ты ву, на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы 
ў ПШ № 3 у Гай наў цы Ма рыя Крук. Дзяў
ча ты з гэ та га ка лек ты ву ка ля ду юць так са
ма пе рад ся мей ні ка мі і па Гай наў цы.

Ма лод шая гру па Сту дыі пес ні ГДК вы
сту пі ла клас на і за ня ла пер шае мес ца. 
Пуб лі цы і кон кур с най ка мі сіі спа да ба ла ся 
так са ма вы ступ лен не хо ру Ком п лек су 

школ № 2 (ІІ мес ца ў школь най ка тэ го рыі) 
і ка лек ты ву «ГіпТоп» з ін ст ру мен таль ным 
ка лек ты вам Ком п лек су школ № 3 (ІІІ мес
ца) — абод ва з Гай наў кі. Ці ка ва ка ля да
ва лі дзет кі і мо ладзь з хо ру Гра мад скай 
му зыч най шко лы пер шай сту пе ні ў Гай
наў цы (ІІІ мес ца), квін тэт «Доў гі ве чар» 
(ІІ мес ца), у якім спя ва юць ха ры сты ма ла
дзёж на га хо ру Свя таТро іц ка га са бо ра 
ў Гай наў цы, ма ла дзёж ны хор До ма куль
ту ры ў Бе ла сто ку (ІІ мес ца) і хор лес ні коў 
з Бе ла ве жы (ІІІ мес ца).

— Наш ка лек тыў «Зніч ка» вы сту піў 
сён ня на фе сты ва лі двац ца ты раз, бо мы 
не пра пус ці лі ні вод ных ка ляд ных су стрэч. 
Спя ва ем раз на род ныя ка ляд кі і рых ту ем
ся ўжо да фе сты ва лю «Бе ла ру ская пес
ня», — ска за ла Ба жэ на Він цо нак, му зыч
ны кі раў нік «Зніч кі», якая за ня ла трэ цяе 
мес ца.

У ка тэ го рыі пры хад скіх ха роў зай маль
на ка ля да ва лі дзі ця чы і ма ла дзёж ны ха ры 
Свя таТро іц ка га са бо ра ў Гай наў цы (абод
ва ха ры за ня лі дру гое мес ца, а пер ша га 
мес ца жу ры не прыз на чы ла). Абод ва ха
ры ўда ла вы сту пі лі так са ма су поль на і на 
за вяр шэн не ка ляд на га ме ра пры ем ства 
су поль на пра спя ва лі «Мно гае ле та».

— Са мым важ ным лі чу аб наў лен не 
дзей нас ці на ша га дзі ця ча га хо ру, яко га 
спе ва кі бу дуць за мяш чаць на шых ха ры
стаў з ма ла дзёж на га хо ру, што ідуць ву
чыц ца ў на ву чаль ныя ўста но вы ў роз ныя 
га ра ды і по тым боль шасць з іх не вяр та
ец ца ў Гай наў ку, — ска заў ды ры жор ма
ла дзёж на га хо ру Свя таТро іц ка га са бо ра 
про та ды я кан Марк Ма цю ка. Ды ры жор 
дзі ця ча га хо ру Юсты на Мар чук удак лад
ні ла, што за раз у ім спя ва юць 46 дзе так, 
а ся род іх ёсць так са ма хлоп цы.

Ці ка ва зап рэ зен та ваў ся дзі ця чы хор 
Пры хо да На ра джэн ня св. Іа а на Хрыс ці
це ля ў Гай наў цы і за няў ІІІ мес ца. Ка ляд кі 
ўда ла зап рэ зен та ва лі ўкра ін скі ка лек тыў 
«Ра нок» з Бель ска га до ма куль ту ры 
(І мес ца) і ка лек тыў «Гі лач ка» з Гмін на га 
ася род ка куль ту ры ў Ча ром се (ІІ мес ца). 
Тра ды цыю ка ля да ван ня ўда ла па ка за лі, 
вы сту па ю чы перш за ўсё з даў ні мі ка ляд
ка мі, на шы на род ныя ка лек ты вы — «Рэ
ха пуш чы» ГДК (ІІІ мес ца), «Жа ва ран кі» 
з Мах на та га, «Ве ра сы» з Чы жоў, «Ро ды
на» з Ду бя жы на (ІІ мес ца), «Вуль чан кі» 
з Вуль кіТэ ра хоў скай і ва каль ны ка лек
тыў з Ча ром хіВё скі (ІІІ мес ца).

— Мы спя ва ем ка ляд кі та кі мі, які мі спя
ва лі іх на шы ма мы і ба бу лі. Свец кія пес ні 
так са ма вы кон ва ем та кія, якія ў нас спя ва
лі ся, — ска за лі на шым чы та чам жан чы ны 
з Вуль кіТэ ра хоў скай і Ча ром хіВё скі.

Хор «Рэ ха пуш чы» Гай наў ска га до ма 
куль ту ры збі раў ся яш чэ ка ля да ваць пад
час Прэ зен та цый ка ляд ных ка лек ты ваў 
«Звяз да і ка ля да», якія ў Бе ла сто ку ла
дзіць Га лоў нае праў лен не БГКТ.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Лаў рэ а там пер ша га мес ца ста ла гім на зіч ная гру па 
бе ла ру ска га ка лек ты ву «Су ніч кі» з Бе ла ве жы 

(на акар дэ о не па ды гры ваў Ма тэ вуш Хар ке віч)

Вя лі кае ка ля да ван не

ў Гай наў цы
 Су поль на вы сту пі лі дзі ця чы і ма ла дзёж ны ха ры 
Свя та-Тро іц ка га са бо ра ў Гай наў цы (на здым ку 
дзі ця чы хо р пад кіраўніцтвам Юсты ны Мар чук)
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У зі мо выя 
ве ча ры ў свят лі цы
У На раў чан скай гмі не Гай наў ска га па ве-

та два нац цаць пры го жых свят ліц. Не ка то-
рыя з іх ма юць тэ ле ві за ры, ра ды ёп ры ём-
ні кі, пры го жае клуб нае аб ста ля ван не, між 
ін шым, но выя ста лы і крэс лы, ста лы для 
на столь на га тэ ні са, а так са ма на вей шыя 
фі ран кі. У но ваз да дзе ных у ка ры стан не вя-
ско вых да мах куль ту ры ёсць пры го жыя ка-
мін кі, якія ця пер, зі мой, вель мі па трэб ныя, 
каб для на вед валь ні каў бы ло тут цёп ла 
і пры туль на.

У не ка то рых свят лі цах бур ліць жыц цё 
круг лы год. Перш за ўсё ў тых вя ско вых да-
мах куль ту ры, у якіх пра цу юць на шта це 
ін ст рук тар кі. Мно га куль тур ных ме ра пры ем-
стваў ла дзяць у са маў ра да вай свят лі цы ў Ста-
рым Ляў ко ве, якую вя дзе Кры сты на Паск роб-
ка. Нап ры кан цы мі ну ла га го да тут ад быў ся 
па вя то вы тур нір на столь на га тэ ні са.

А вось за раз у зім нюю па ру кож ны чац-
вер а га дзі не 15-й пры хо дзіць 7 а то і 10 
жан чын, каб не ся дзець до ма пе рад тэ ле ві-
за рам, толь кі су поль на ка рыс на пра вес ці 
воль ны час. Зай ма юц ца яны вы шыў кай кры-
жы кам, вы кон ва юць сур вэт кі круч ком або 
ву чыц ца ад спа да ры ні Кры сты ны скла даць 
ары га мі. 

Да па ма гай ма птуш кам
Зі мой ёсць на го да да па маг чы на шым 

кры ла тым сяб рам, між ін шым, амя луш кам, 
чы жам, сне гі рам, ляс ным ка на рэй кам і сі ні-
цам, якія за ста юц ца ў нас на зі му. А за раз 
у сту дзе ні ўсю ды — і ў ле се, і ў по лі — на па-
да ла мно га сне гу і ім цяж ка зда бы ваць са бе 
корм. Дзе ці і да рос лыя па мя тай це аб гэ тым. 
Вуч ні пад час зім ніх ка ні кул не за бы вай це 
пра пту шы ныя ста ло выя на школь ных пля-
цоў ках. Птуш кі бу дуць пры ля таць да кар му-
шак.

«Зі мо выя» птуш кі най лепш лю бяць сла-
неч нік, зер не про са і льну, кру пы, яга ды 
ра бі ны і дзі кай ру жы, дроб ныя ку соч кі су-
ша най ага род ні ны (м.інш. мор к вы, гар бу за 
і бу ра коў) ды ку соч кі све жай ня со ле най 
са ла ні ны і мя са, а так са ма хле ба. Па він ны 
быць дроб ныя ку соч кі, каб птуш кі не да ві-
лі ся.

Прый дзе вяс на ды ле та і птуш кі ад дзя-
чаць нам сва ім пры го жым роз на га ло сым 
спе вам.

Вы стаў ка ікон 
і цар коў ных зва ноў
11 сту дзе ня гэ та га го да ў Гай наў скім 

до ме куль ту ры (ГДК) ад к ры лі ба га тую і ці-
ка вую вы стаў ку пад за га лоў кам «Ва ро ты 
ве ры. Бе ла ру ская іка наг ра фія і зва ны ХІ ІІ 
і ХІХ ста год дзяў». Пры го жыя вя лі кія і ма лыя 
іко ны ды цар коў ныя зва ны ўзя ты са збо раў 
Му зея ста ра жыт най бе ла ру скай на цы я наль-
най куль ту ры Бе ла ру сі.

Аг ле дзець вы стаў ку мож на ў га дзі нах 
пра цы ГДК, а з 20 сту дзе ня Гай наў скі дом 
куль ту ры зап ра шае дзя цей і мо ладзь на пла-
стыч ныя за нят кі. У пла не вы кон ван не па да-
рун каў з на го ды Дня ба бу лі і Дня дзя ду лі. 
Па ча так а га дзі не 1630.                                (яц)

Кузаўскія 
калядоўшчыцы
Штогод харысткі прыхадской царквы 

ў   Кузаве калядуюць у сваім прыходзе, 
а грошы прызначаюць на рамонт храма. 
У мінулым годзе закалядавалі больш ча-
ты рох тысяч злотых. Сёлета калядавалі 
ў сваёй вёсцы ў нядзелю, 15 студзеня, бо 
як гаварыла пявуння Вольга Раманчук, на 
Каляды стаялі лютыя маразы. У гэты дзень 
у Ку заве закалядавалі 3240 зл. На Ва до-
хрыш ча мяркуюць пайсці з калядаваннем 
у Рэп  чычы і пасёлак Ажарова, які належыць 
да Кузаўскага прыхода. Як канстатавала 
мая субяседніца, сабраныя грошы будуць 
прызначаны на аднаўленне ікон за Райскімі 
дзвярыма.

Уладзімір СІДАРУК

Да мі нік Бей да быў да стаў ле ны ў тур
му ў Бель ску нап ры кан цы ве рас ня 1863 
го да. Ня гле дзя чы на тое, што яму бы ло 
толь кі 54 га ды, муж чы на вы гля даў за ста
ро га, да та го ж быў сля пы на ле вае во ка 
і куль га вы на ад ну на гу. Бей да ча каў, ка
лі ва ен насу до вая ка мі сія да бя рэц ца да 
яго спра вы і вы зва ліць з тур мы, як і боль
шасць ін шых ся лян, на ра ней шае мес ца 
жы хар ства пад наг ляд па лі цыі.

14 каст рыч ні ка Да мі нік быў вык лі ка ны 
на до пыт. Яго гі сто рыя амаль ні чым не 
ад роз ні ва ла ся ад шмат лі кіх ін шых, ужо не 
раз чу тых прад стаў ні ка мі ка мі сіі. Бей да, 
не за кон на на ро джа ны, не а ду ка ва ны, ка
та лік спа кой ным го ла сам па ве да міў пра 
пры чы ну сва ёй 
двух ме сяч най 
ад сут нас ці ў род
най вёс цы: «Ішоў 
я да свай го сы на 
ў вё ску Ко ры ца, 
на да ро зе мя не 
за пы ні лі 4 кон ні кі 
і двое пе шых, уз б
ро е ныя, і за бра лі 
мя не ў пар тыю 
Ба ран цэ ві ча, дзе 
мя не вар та ва лі 
тры дні, а пас ля 
на пра ця гу двух 
тыд няў я быў 
у шай цы без 
асаб лі ва га наг ля
ду. Зброі ні я кай 
не меў, а, выб
раў шы зруч ны 
час, збег з шай кі 
да ха ты, дзе і быў 
увесь час да 
арыш ту. Усе па
ка зан ні па іс най 
праў дзе, у чым 
і пра шу рас пі сац
ца. Да мя нік Бей
да, а за яго па 
прось бе пад пі саў
ся шэ ра го вы Гры
гор Ку да коў».

На пад ста ве 
па доб ных гі сто
рый па ўсім Краі 
на во лю бы ла 
выз ва ле на не 
ад на сот ня ся лян, пры маў шых удзел 
у паў стан ні. Гэ та ра бі ла ся па ра шэн ні 
ві лен ска га ге не ралгу бер на та ра Мі ха і ла 
Му раў ё ва з мэ таю раз г ру зіць ва ен на
су до выя ка мі сіі ад дру га рад ных спраў 
і скан цэн т ра вац ца на выз на чэн ні сту пе ні 
ві ны па лі тыч ных зла чын цаў, у пер шую 
чар гу з лі ку шлях ты. Се ля ні ну да стат ко ва 
бы ло доб ра ах вот на з’я віц ца ў след чую 
ка мі сію, за я віць пра пры му со вы ўдзел 
у паў стан ц кім ат ра дзе, дзе ён не меў на
ват зброі, не пры маў удзе лу ў су тыч ках 
з рэ гу ляр най ар мі яй і збег пры пер шай 
жа маг чы мас ці. Та му Да мі нік Бей да і не 
сум ня ваў ся, што зра біў усё пра віль на, 
каб хут чэй апы нуц ца на во лі. Але ён не 
ве даў та го, што яго вык лі ка лі мэ та на кі ра
ва на, па да но се трох ня даў на арыш та ва
ных ся лян, якія па ве да мі лі: Бей да ўдзель
ні чаў у па ве шан нях!

Ран кам 14 каст рыч ні ка ў Бель скую 
ва ен насу до вую ка мі сію пры бы лі бы лыя 
паў стан цы — ся ля не Сі дар Ан д рэ нёк, 
Пётр Жэ ра і Фё дар Ма ла шэ віч, якія аб’ я ві
лі, што ў ту рэм ным зам ку зна хо дзіц ца пад 
арыш там ча ла век, які зай маў ся ве шан
нем, вы коп ван нем ямаў для па ве ша ных, 
а так са ма вы кон ваў ро лю паў стан ца ка га 
блаз на. Ука за ная імі асо ба вык лі ка ла 
ў ка мі сіі здзіў лен не. Яны наз ва лі імя Да мі
ні ка Бей ды, яко га ў вы ні ку і вык лі ка лі на 
до пыт.

Пас ля та го, як Бей да даў па ка зан ні, 
у па кой да яго ўвай ш лі Сі дар Ан д рэ нёк 
і Пётр Жэ ра. Па ча ла ся воч ная стаў ка.

Вы свет лі ла ся, што Да мі нік Бей да ў ат

ра дзе Ба ран цэ ві ча, у якім зна хо дзіў ся 
ка ля двух ме ся цаў, быў доб ра ах вот ні кам. 
Ён ча ста па кі даў ла гер і ад п раў ляў ся за 
хар ча ван нем. Ка лі ж паб лі зу раз мяш чэн ня 
паў стан цаў пра хо дзі лі ра сій скія вой скі, 
Да мі нік сы хо дзіў з ат ра да і прад стаў ляў ся 
жаб ра ком, вы ка ры стоў ва ю чы ўлас ныя ка
ле цтвы ў якас ці прык рыц ця, каб раз ве даць 
іх пе ра мяш чэн ні і ў вы пад ку не бяс пе кі, на
кі ра ваць іх па фаль шы вым шля ху. Бей да 
заў сё ды вык лі каў ся пры во дзіць у вы ка нан
не ця лес ныя па ка ран ні, на што па га джаў
ся і паў стан ц кі стра лок Гер муль, бы лы 
пі ва вар з вё скі Віль каў. Ся ля не ўзгад ва лі: 
«Ве ша лі яны заў сё ды ра зам, мы вель мі 
доб ра па мя та ем як па прось бе па меш чы

цы Ушын скай, са зго ды Ба ран цэ ві ча, яны 
па ве сі лі ад на го хлоп чы ка га доў 18ці за 
тое, што ён па каз ваў да ро гу ка за кам, якія 
іш лі з Це ха ноў ца; за су хой Гро ні цай у Цар
стве Поль скім яны па ве сі лі двух ма ла дых 
сал дат, якіх зла ві лі паў стан цы ў вёс цы 
Руд ка ў кар ч ме, ад на го штац ка га, вы дат на 
адзе та га і паст ры жа на га пака зац ку за 
тое, што ка зац кая фры зу ра на вя ла па даз
рэн не, што ён пе ра ап ра ну ты ка зак».

Ак ра мя іх у тым са мым мес цы па ве сі лі 
яш чэ не каль кі ча ла век. Ан д рэ нёк на зваў 
ліч бу «не менш 8мі», а Пётр Жэ ра ўво гу
ле пры пі саў Да мі ні ку ўдзел у па ве шан ні 
«не менш 25ці ча ла век». Ся род іх ад на го 
з жы ха роў Бель ска га ўез да, яко га «бла
зан» пры вёў у ат рад ра зам з па руч ні кам 
Са доў скім, дзяў чы ны і па стуш ка з вё скі 
Вер чы кі — за тое, што яны да лі ве даць 
ра сій скім вой скам, раз меш ча ным у Ся мя
ты чах, пра па ды ход да мя стэч ка паў стан
цаў. Ак ра мя та го Ан д рэ нёк і Жэ ра аб ві на
ва ці лі Бей ду ў здзе ках над схоп ле ны мі за 
здра ду су праць паў стан цаў, чым ён ра біў 
вя лі кае за да валь нен не кі раў ні кам ат ра
да. Да мі нік зброі не на сіў, заў сё ды ха дзіў 
з ве ні кам, якім пад мя таў да ро гу, каб не 
за ста ва ла ся сля доў па пра шэс ці ат ра да. 
Ён быў пер шым лю бім цам Ба ран цэ ві ча, 
ра зам з ім піў гар ба ту і еў за ад ным ста
лом. Пры гэ тым яго ча ста на пой ва лі, каб 
ён тан ца ваў і смя шыў ат рад.

Аб ві на ва чан ні ў ад но сі нах «блаз на 
і пра вад ні ка» Бей ды пац вер дзіў удзель нік 
ат ра да Эй т мі но ві ча шлях ціч То дар Маль
шэ віч. Ён за свед чыў, што ад ной чы, ка лі 

быў у пі ке це, то ба чыў, як Да мі нік ка паў 
яму ў пят нац ца ці кро ках ад паў стан ц ка
га па ста. Ка лі вы ка паў, то, вяр та ю чы ся 
ў ат рад, мо віў: «Гэ та яма для па ве ша на
га». Ка лі ж Маль шэ віч па ці ка віў ся, ка го 
бу дуць ве шаць, то па чуў, што Бей да не 
ве дае і што гэ та пры хо дзіц ца ра біць яму 
не пер шы раз. На на ступ ны дзень Маль
шэ віч ба чыў, як Да мі нік Бей да ра зам 
з ча тыр ма ін шы мі не зна ё мы мі па ве сіў ад
на го з ту тэй шых жы ха роў, па даз ра ва ных 
у шпі ён стве. Та го зла ві лі ў ле се, ку ды ён 
пры е хаў па дро вы ра зам з 12га до вым сы
нам, яко га пас ля па ве шан ня баць кі яш чэ 
тры дні тры ма лі пры ат ра дзе, па куль не 
ад да лі па лі цы ян там. Ак ра мя та го, Маль шэ

віч ад зна чыў, што 
Бей да пе ра вёў іх 
ат рад праз Буг, 
а за тым знік не вя
до ма ку ды.

Пер ша па чат ко
ва Да мі нік Бей да 
не зга джаў ся 
з гэ ты мі аб ві на
ва чан ня мі, але 
збі ва е мы сло ва мі 
Сі да ра Ад рэ нё ка 
і Пят ра Жэ ры 
пры знаў ся, што 
ён са праў ды ўва
хо дзіў у ат рад 
Ба ран цэ ві ча. Быў 
вель мі ша на ва ны 
і вы кон ваў усе 
за га ды кі раў ні
ка, а ме на ві та: 
па каз ваў да ро гу 
ат ра ду, пас ля яго 
ады хо ду за мя таў 
сля ды, вы коп ваў 
ямы для па ха ван
ня па ве ша ных, 
але ў па ве шан
нях ні ко лі не 
ўдзель ні чаў. 
Ямы ж вы ка паў 
для больш, чым 
12ці ча ла век 
і быў пры зна ча ны 
на гэ тую па са ду 
су праць улас
най во лі. Пас ля 

ады хо ду ат ра да 
Ба ран цэ ві ча з Бель ска га ўез да Бей да ат
ры маў да звол на ка рот кі час ад п ра віц ца 
да ха ты, але праз не каль кі дзён па ві нен 
быў да лу чыц ца да ат ра да Эй т мі но ві ча, 
дзе пра быў толь кі два дні. Пас ля та го, як 
пе ра вёў ат рад за Буг, быў ад п раў ле ны 
ў род ную вё ску, дзе быў схоп ле ны і да
стаў ле ны ў Бельск.

На конт сва ёй ро лі як блаз на Да мі нік 
пат лу ма чыў вель мі ад к ры та: «Ве ся ліў 
у ат ра дзе ўсіх, та му што мя не доб ра кар
мі лі і па і лі гар ба таю і га рэл каю кі раў ні кі 
ат ра да».

Праз не каль кі дзён пас ля пер ша га до
пы ту і воч най стаў кі, 18 каст рыч ні ка 1863 
го да Да мі нік Бей да чар го вы раз быў апы
та ны ў Бель скай ва ен насу до вай ка мі сіі 
і пры знаў ся ў па ве шан ні трох не вя до мых 
яму ча ла век. Пас ля гэ та га ва ен ны на
чаль нік Бель ска 26 каст рыч ні ка ат ры маў 
пра па но ву ства рыць ва ен насу до вую ка
мі сію над Да мі ні кам Бей даю з лі ку афі цэ
раў Са фій ска га пя хот на га пал ка. До ка зы 
ві ны паў стан ц ка га блаз на бы лі ві да воч ны
мі, асаб лі ва пас ля яго прыз нан няў. Та му 
13 лі ста па да 1863 го да Мі ха іл Му раў ёў 
ад пра віў гро дзен ска му ва ен на му кі раў ні
ку за гад на кі ра ваць у Бельск га рад ско га 
ка та для вы ка нан ня смя рот на га за га ду 
праз па ве шан не.

20 лі ста па да (2 снеж ня) 1863 го да 
ў 9.30 ра ні цы ў Бель ску за Бран скаю 
за ста ваю быў па ве ша ны Да мі нік Бей да, 
паў стан ц кі бла зан і ве шаль нік, удзель нік 
ат ра даў Эй т мі но ві ча і Ба ран цэ ві ча.

vВа сіль ГЕ РА СІМ ЧЫК

Паў стан ц кі бла зан 
Да мя нік Бей да
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Ма стак ус па мі нае Ба цю ты
РО ДАМ З БЕ ЛА СТОЧ ЧЫ НЫ

Мі ка лай Нес ця рэў скі — уні каль ны 
ча ла век. Сё ле та яму ў са ка ві ку бу дзе 
ўжо 86 га доў. Ён — вя до мы бе ла ру скі 
ма стак, ке ра міст, жы ва пі сец, скуль п тар, 
му зы кант, сяб ра Бе ла ру ска га са ю за ма
ста коў. Жы ве ця пер у Мін ску, але на ра
дзіў ся ў вёс цы Ба цю ты на Бе ла сточ чы не. 
Лю боў да сва ёй ма лой ра дзі мы Мі ка лай 
Нес ця рэў скі пра нёс праз усё жыц цё. Ён 
кож ны дзень пры гад вае свае род ныя Ба
цю ты, якіх ні як не мо жа за быць, бо там 
на ра дзіў ся, там прай ш ло ма лен ства, там 
жы лі і жы вуць яго сва я кі.

Ма стак на ра дзіў ся ў сям’і бе ла ру скіх 
ся лян пра ва слаў на га ве ра выз нан ня. 
Баць ка — Лаў рэн Мар ка віч Нес ця рэў скі 
— быў хле ба ро бам, ма ці — На стас ся Ля
вон цьеў на — хат няй гас па ды няй. У сям’і 
бы ло трое дзя цей: Мі ка лай, Воль га 
і Га лі на. На мо мант на ра джэн ня ма ло га 
Мі кол кі, сям’я жы ла за мож на: Нес ця рэў
скія ме лі 25 гек та раў зям лі (18 — вор най, 
астат нія — пап ла вы і се на ко сы), бы лі ко
ні, ка ро вы, свін ні, ку ры, гу сі.

У 1938 го дзе па мёр яго баць ка. Усе 
кло па ты па хат няй гас па дар цы ляг лі на 
пле чы ся мі га до ва га Мі кол кі і ма ці. Хлоп
чык ра на на ву чыў ся ка сіць тра ву, араць 
зям лю, се яць жы та, збі раць ура джай.

Пас ля за кан чэн ня вай ны сям’ю Нес
ця рэў скіх, як і ты ся чы бе ла ру саў па 
на цы я наль нас ці, пры му со ва вы вез лі 
ў Бе ла русь і да лей у Ра сію. Нес ця рэў скія 
тра пі лі ў мя стэч ка Дзят ла ва на Га ра дзен
ш чы ну.

У 1947 го дзе Мі ка лай Нес ця рэў скі па
чаў пра ца ваць вуч нем, по тым цес ля ром 
у ар це лі „Чыр во ны Каст рыч нік” і ад на ча
со ва ву чыў ся ў Дзят лаў скай вя чэр няй 
шко ле ра бо чай мо ла дзі. У 19531955 га
дах пра ца ваў май ст рам ста ляр на га цэ ха 
Дзят лаў ска га ра ён на га прам кам бі на та. 
У гэ ты час юнак ак тыў на ўдзель ні чаў 
у ма стац кай са ма дзей нас ці — іг раў у ду
ха вым ар кест ры, спя ваў у хо ры, тан ца
ваў, ра біў пер шыя кро кі ў вы яў лен чым 
ма ста цтве. З 1955 го да ён — ін ст рук тар 
Дзят лаў ска га ра ён на га до ма куль ту ры.

У 19591962 га дах Нес ця рэў скі пра
ца ваў ма ста комафар мі це лем у Дзят лаў
скім ра ён ным прам кам бі на це, по тым на
стаў ні кам пра цы, ма ля ван ня і чар чэн ня 
ў Дзят лаў скай ся рэд няй шко ле. І вя до ма 
ж, ву чыў ся, ат ры маў вы шэй шую аду ка
цыю.

Кож ны раз пры су стрэ чы Мі ка лай Нес
ця рэў скі рас па чы нае сваю гу тар ку пра 
Бе ла сточ чы ну і вяр та ец ца ў Ба цю ты. Ён 
і ця пер па мя тае ўсё да драб ніц, што на
заў сё ды за ста ло ся ў яго дзі ця чай і юнац
кай па мя ці. Ка лі б яму за раз да лі ха ту 
і ска за лі едзь у Ба цю ты і жы ві там, спа дар 
Нес ця рэў скі па ля цеў бы, зда ец ца, на 
кры лах. Ма стак не толь кі шчы ра ўспа мі
нае Ба цю ты, але і лю боў у яго да род най 
вё скі бя скон цая. Але, на жаль, яго доў гая 
да ро га да до му, як пі саў Ва сіль Бы каў, пра
цяг ва ец ца. Ха ця раз у год ён на вед вае 
род ную Бе ла сточ чы ну і сва я коў.

Ня даў на Мі ка лай Нес ця рэў скі па ка заў 
мне не каль кі ста рых фо таз дым каў са 

З ся мей на га фо та аль бо ма бе ла ру ска га ма ста ка Мі ка лая Нес ця рэў ска га

свай го ся мей на га фо та аль бо ма. На іх 
ад люст ра ва ны яго баць кі, сяб ры, вя скоў
цы, но выя зна ё мыя з Дзят ла ва, з які мі 
ён па зна ёміў ся ў кан цы 1940х га доў, 
а так са ма зем ля кі, якія з ім пры е ха лі 
з Бе ла сточ чы ны. Усе гэ тыя фо таз дым кі 

ад люст роў ва юць той час і па дзеі, ка лі 
ў ся рэ дзі не ХХ ста год дзя жыў бе ла ру скі 
ма стак з Ба цю таў. Не ка то рыя фо таз дым
кі мы вы бра лі ра зам для пуб лі ка цыі ў „Ні
ве”. Яны дру ку юц ца ўпер шы ню.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

 Мікалай Несцярэўскі, 1958 г.

 Анастасія і Лаўрэн Несцярэўскія, вёска Бацюты, 1930 г.

 Пятро Калодка з Зачарлянаў, Пятро Кіраў — расіянін, Яўген Лабасюк 
з-пад Беластока, Мікалай Несцярэўскі (сядзіць) з Бацютаў, 1949 г.

 Дзятлаўскі хор і аркестр, 1950 г. Многія хлопцы і дзяўчаты былі родам з Беласточчыны 

 Дзятлаўскі аркест (чацвёрты справа Мікалай Несцярэўскі), 1956 г.

 Злева направа: Піліп Чэх, Настасся Несцярэўская і Іван Шайноўскі з Бацютаў, 1989 г.

Пя тая 
на ву ко ва-кра яз наў чая 

кан фе рэн цыя 
ў му зеі-ся дзі бе 

„Пру жан скі па ла цык”

Удзель ні кі кан фе рэн цыі ў „Пру жан скім па ла цы ку”. 
23 снеж ня 2016 г.

23 снеж ня 2016 г. у му зеі-ся дзі бе  „Пру-
жан скі па ла цык” прай ш ла V на ву ко ва-
кра яз наў чая кан фе рэн цыя пад наз вай 
„Бе ла веж жа: мі ну лае і су час насць”. Яна 
аб’ яд на ла дас лед чы каў, у сфе ру ін та рэ-
саў якіх ува хо дзіць вы ву чэн не Бе ла веж-
скай пуш чы. Ся род пры я ры тэт ных тэм 
— пры род на-ге аг ра фіч ныя асаб лі вас ці 
і бі я ла гіч ная раз на стай насць, гі сто рыя 
і асо бы, гас па дар ка і ту рызм і інш. Шы-
ро кая тэ ма ты ка да зво лі ла да лу чыць да 
іх аб мер ка ван ня ву чо ных, кра яз наў цаў 
і му зей ных су пра цоў ні каў з Бе ла ру сі 
і Поль ш чы.

Аг ляд кры ніц, якія ты чац ца роз ных 
ба коў жыц ця Бе ла веж жа ў між ва ен ны 
пе ры яд і за хоў ва юц ца ў Дзяр жаў ным 
ар хі ве Брэс ц кай воб лас ці, зра біў док-
тар гі ста рыч ных на вук, пра фе сар Брэс-
ц ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя 
А. С. Пуш кі на Аляк сандр Ва біш чэ віч.

Га лоў ны за ха валь нік фон даў му зея-
ся дзі бы „Пру жан скі па ла цык” На тал ля 
Пра ка по віч ас вят лі ла гі сто рыю па се-
ліш чаў Пру жан ш чы ны ў сі стэ ме ахо вы 
і гас па дар кі Бе ла веж скай пуш чы XV-
XVIII стст.

Па дзеі паў стан ня 1863 г. ка ля в. Глы-
бо кі Кут зак ра нуў кан ды дат гі ста рыч-
ных на вук Ві таль Кар ня люк (Гро дзен скі 
дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя Я. Ку па лы).

Лёс свя та ра Кан стан ці на Бай ко — ах-
вя ры пас ля ва ен ных ста лін скіх рэ прэ-
сій — ад люст ра ваў Да ра фей Фі ё нік 
(ды рэк тар му зея Ма лой Баць каў ш чы-
ны ў Сту дзі во дах, г. Бельск-Пад ляш скі, 
Поль ш ча).

Да клад на стаў ні цы СШ № 4 г. Пру-
жа ны Свят ла ны Со баль і сту дэн т кі Бе-
ла ру ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
куль ту ры і ма ста цтваў Дар’і Мі сю лі быў 
пры све ча ны „Па пя лёў ска му пе ры я ду” 
жыц ця і твор час ці бе ла ру ска га лі та ра-
та ра Мі ко лы Куп рэ е ва.

Па вы ні ках кан фе рэн цыі „Бе ла веж-
жа: мі ну лае і су час насць” быў вы да-
дзе ны збор нік да кла даў. Ак ра мя ўзга-
да ных у ім бы лі на дру ка ва ны дас ле-
да ван ні ву чо ных: Іры ны Аб ра ма вай, 
Сяр гея Ар цё мен кі, Ак са ны Гра ду но вай, 
Аляк сан д ра Грыб ко, Вік та ра Кар пу ка, 
Сяр гея Ні чы па ру ка, На тал лі Га лі ма вай, 
Аляк сан д ра Сві ры да (Брэс ц кі дзяр жаў-
ны ўні вер сі тэт імя А. С. Пуш кі на), Аляк-
сан д ра Ка за рэ за (Бе ла ру скі дзяр жаў ны 
тэх на ла гіч ны ўні вер сі тэт).

Кан фе рэн цыя ў „Пру жан скім па ла цы-
ку” да зво лі ла аб’ яд наць ву чо ных і кра-
яз наў цаў, якія зай ма юц ца вы ву чэн нем 
Бе ла веж ска га рэ гі ё на, аб мер ка ваць ак-
ту аль ныя пы тан ні і саб раць ці ка вы і ка-
рыс ны ма тэ ры ял, як для дас лед чы каў, 
так і шы ро кіх ко лаў гра мад ства.

На тал ля Пра ка повіч 
га лоў ны за ха валь нік фон даў 

му зея-ся дзі бы „Пру жан скі па ла цык”
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!

№ 4-17
Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” да 5 лютага
 2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. Тут ра зы г раем ці ка-
выя ўзна га ро ды.

Б’е яго спар т с мен ра ке тай,
Ён не крыў дзіц ца за гэ та
І ні ко лі ён не пла ча:
Ні ка лі ля жыць, ці ска ча.
М..

  
(У. Мац ве ен ка)

Ад каз на за гад ку № 1-17: пе вень. 
Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі 

То мэк Мар ке віч, Оля Кар даш з Нар вы, Віктар 
Лінк, Мат вей Зы скоў скі з КШ № 1 у Гай наў цы, 

Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-Пад ляш ска га, Мар-
ты на Лук ша з На раў кі. Він шу ем!

    
Оля Яроц кая

Лю бі мая зям ля
Мая лю бі мая зям ля
Маё мес ца на ра джэн ня
Tут я вы рас ла
Tут жы ву
I жыць бу ду
Я ха чу жыць толь кі тут

Дзе ў све це
Яр кія па то кі
Cас но выя ля сы
Мед ныя па лі
Соч ныя лу гі
Дзе ў све це
Дзе

* * *
Ты зо ла там у ма ёй ка ро не
Ты жам чу жы най у ма іх ка ра лях
Ты даж джом у пу сты ні

Та бе ты ся ча за ла тых руж
Та бе ты ся ча кра ка дзі ла вых слё заў
Та бе зо ла та з акі я наў

Ты ма ёй умі ла ва най
Ты зор кай ма ёй поў на чы
Ты прыз на ча на для мя не
Лёс даў но злу чыў нас

Ноч
Зор кі па не бе хо дзяць
Ці ха спя ва юць свае пес ні
Выш чар б ле ны ме сяц
Шу кае шчас ця
Па між зор

Мы спа кой на спі мо
У сва іх да мах
А зор кі іг ра юць ме ло дыю
Няз дзей с не ных на дзей
Па воль на ўстае но вы дзень
Но вы леп шы дзень

Лі та ра та ры, які ацэнь ва юць аў та раў кон кур су 
«Дэ бют», ча ста звяр та юц ца да лаў рэ а таў пер шых 
мес цаў, каб яны ўжо не спа бор ні ча лі з сяб ра мі, 
а толь кі зай ма лі ся твор чай пра цай. Іх здоль нас ці 
ўжо ацэ не ны і да цэ не ны. За раз пе рад імі не менш 
ці ка вы вык лік — са ма раз віц цё, но выя пуб лі ка цыі, 
чы тан кі, су стрэ чы з ін шы мі аў та ра мі і чы та ча мі. 
Та кой да ро гай ідзе Оля Яроц кая з Га рад ка. Яе 
здоль нас ці жу ры аца ні ла ўжо даў но-даў но, ка лі 
Оля бы ла яш чэ ў па чат ко вай шко ле. За раз, час ад 
ча су, а яна ву ча ні ца га ра доц кай гім на зіі, да сы лае 
нам свае но выя вер шы. І гэ та та кая ра дасць — не 
ра ска заць. Най перш та му, што яны ўзні ка юць 

з пат рэ бы сэр ца і лю бо ві да род най мо вы. У іх воб-
ра зы род на га кра я ві ду, не толь кі рэ аль на га. Гэ та 
наш бе ла ру скі сон, наш лёс, наш кос мас. Гэ та лю-
боў і ка хан не, ад цен ні па чуц цяў, у якіх ад на кры ні-
ца: Ра дзі ма.

Здоль нас ці Олі прык ме ці ла не толь кі жу ры «Дэ-
бю ту». Яе верш «Ку фэ рак», які мы па ста ві лі на 
фей с бук «Су стрэ чы Зор кі», пах ва ліў сам Ле а нід 
Дрань ко-Май сюк.

За раз пра па ну ем ва шай ува зе но вую ніз ку па-
за кон кур с ных вер шаў Олі Яроц кай, якія дас ла ла 
нам яе на стаў ні ца Аль ж бе та Ра ман чук.

ЗОР КА

Но выя вер шы Олі Яроц кай

На ва сям нац ца тай прэ зен та цыі 
ка ляд ных ка лек ты ваў «Гвяз да і ка-
ляд ка”, якую ла дзіць Бе ла ру скае 
та ва ры ства, най п ры га жэй і най ш-
чы рэй вы сту пі лі дзет кі. Бы ла і «Вя-
сёл ка» з бе ла ру ска га сад ка № 14 з Бе-
ла сто ка, і «Ан т ракт-мі ні» з Бель ска, 
і «Зван кі» з Гай наў кі, і сяст рыч кі 
Астап чук з Гра баў кі. А з Ры ба лаў 
пры е ха лі аж два ка лек ты вы — «Ла-
ста вач кі» і «Ро сы».

— Мае «Ла ста вач кі» пры ля це лі! 
— це шыц ца па ні Лі дзія Мар ты нюк. 
— З Вя ско ва га до ма куль ту ры ў Ры ба лах. 
У нас шко лы ўжо ня ма, дзет кі ву чац ца 
ў Заб лу да ве. Але ў нас яны ву чац ца бе ла-
ру скай мо ве. На шу гвяз ду ра бі лі мы ра-
зам, з дзець мі і з баць ка мі. Пад ста ва ў ёй 
— рэ ша та. Мы з ёю ўжо і ка ля да ва лі, 
ха дзі лі з на мі і дзве ма мы. Сён ня мы ўжо 
вы сту па лі ў Заб лу да ве, у кас цё ле, ад туль 
і пры е ха лі на кан цэрт у Бе ла сток. Зас пя-

ва ем ка ляд кі «Све цяць, све цяць зо рач кі» 
і «Доб ры ве чар усім вам».

— Мы спя ва ем так са ма ў цар коў ным 
хо ры, — ка жуць дзяў чат кі. — Сён ня 
з на мі ня ма шас ці дзе так, не змаг лі пры-
ехаць, бо пах ва рэ лі. Вось, Габ рысь зах ва-
рэў... Пас лу ха е це на шы ка ля дкі на сцэ не! 
«Зо рач кі» — са мая пры го жая! «За га рым-
ся свеч ка мі за ла ты мі, яс ны мі. Сла ва Бо-
гу ўзвыш ня му, на зя мель цы шчас цей ка!»                                    

(лук)

Ка ляд ныя ла ста вач кі
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Хто іх бачыў?
– Ці Колас жыве, тата?
– Памёр ён даўнавата.
– А ці жыве Купала?
– Яго таксама не стала.

– Няма пісьменнікаў жывых?
– Ды ёсць на свеце многа іх.
Сын тату азадачыў:
— А хто ж іх, татка, бачыў?

Услужлівая 
Лена
У аўтобусе Лена
Сядзіць у бацькі на каленях.
Уваходзіць жанчына,
Лены добры ўчынак:

– Сядайце, калі ласка,
А я з абавязку
У таўкучкі час
Пастаю каля вас.

Osa Karaluch

Tort

Kartka

Wzrost

Wy
Usta

Kasza

Korek
Opamiętanie

Aster

Krąg

Sroka

Rękawica

Szach i ...

Mag
Sęk Koszt

Re

Rada

Śmietana

RakAkt

Ara

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 № 52-16:
Пуп, свя та, ка мар, ар, кні га, ата ман, сі ла, 

код, адзе жа. Кронь, ява, ям, анод, такт, Пар нас, 
імідж, ка гал, ра нак, па ра ход.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Оля Зя лін-
ская, Аляк сан д ра Ка лі ноў ская з На раў кі, 
Маль ві на Мар ке віч, Дам’ ян Кар ні люк, Вік-
то рыя Гаць, Іа ан на Ні кі цюк з Бель ска-Пад-
ляш ска га, Ве ра ні ка Снар ская, Вік то рыя Які-
мюк з Нар вы, Зу зан на Міш чук з Арэш ка ва. 
Він шу ем!

Гро дзен скія зам кі і ры цар скія па хо ды

Грод на заў сё ды сла ві ла ся зам ка-
мі. Ста ры за мак, або як ка жуць 

інакш Вер х ні за мак, гэ та част ка 
бе ла ру скай то ес нас ці. Тут зна хо-
дзіў ся штаб ле ген дар на га кня зя 
Ві таў та, які з ры ца ра мі рых та ваў ся 
да Грун валь д скай бітвы. Ад сюль 
ва я ры ру шы лі на пе ра мож ны бой. 
Гро дзен скі за мак па бу да ва ны на 
зло ме ХIV і ХV ста год дзяў як неп-
ры ступ ная крэ пасць пе рад па хо да-
мі тэў тон цаў. Бу ды нак ураж ваў 
ве ліч чу і грун тоў нас цю. Даў жы ня 
яго сцен — 300 мет раў, таў ш чы ня 
му роў — 3 мет ры. За мак сце раг лі 
пяць вы со кіх веж, ра вы і зям ныя 
ва лы.

Ста ры за мак, як амаль усе бе ла-
ру скія крэ пас ці, моц на па цяр-

пеў у ча сы Паў ноч най вай ны (1700-
1721). А трэ ба да даць, Грод на 
ўвесь час лі чы ла ся важ ным па лі тыч-
ным цэн т рам, яко га сім ва лам явіў-
ся за мак. Та му элі ты кра і ны лі чы лі 
не аб ход нас цю збу да ваць но вы 
і ад на ча со ва кам фор т ны бу ды нак. 

Іэ дэя здзей с ні ла ся. У ХVIII ста год-
дзі, па жа дан ні ка ра ля Аў гу ста ІІІ уз-
ве дзе ны быў Но вы за мак. Згод на 
з ду хам ча су ён па бу да ва ны ў сты лі 
ра ка ко і на па мі наў сла ву тую Цвін-
гер-Дрэз дэн скую га ле рэю.

У Грод не ад бы ва лі ся сой мы, 
у тым лі ку най больш сум на вя-

до мы «ня мы» сойм 1793 го да, які 
пры вёў да дру го га па дзе лу Рэ чы 
Пас па лі тай.

За раз у Но вым зам ку пра цуе 
аб лас ная біб лі я тэ ка імя Яў фі ма 

Кар ска га, а ў Ста рым Зам ку зна хо-
дзіц ца ар хе а ла гіч ны му зей.

Зор ка

Шчасце і  Разважлівасць
(казкі народаў Каўказа)

У ад ным ау ле жыў ча ла век з сям’-
ёй. Жы лі яны ў зго дзе і да стат ку, 
ра зам пра ца ва лі ў по лі, ра зам ся да-
лі за стол абе даць, дзя лі лі ра дасць 
і го ра.

Ад ной чы баць ка прач нуў ся ра ні-
цай. Вый шаў ён на двор, каб па кар-
міць ка ня. Гля дзіць, увесь па на дво-
рак сне гам за мя ло, усю ды бе ла-бе-
ла. А з яго ха ты да брам кі све жыя 
сля ды ідуць. Здзі віў ся ча ла век. 
Ніх то не гас ця ваў у яго ха це, ніх то 
з ся мей ні каў на двор не вы хо дзіў. 
Ра шыў ён вы свет ліць ку ды ідуць 
сля ды. Вый шаў за вё ску, ідзе ў по-
ле, а след не аб ры ва ец ца. Толь кі ся-
род по ля, дзе рос куст шып шы ны*, 
след спы ніў ся.

— Ад гук ні ся той, хто вый шаў 
з май го два ра і тут сха ваў ся! — 
крык нуў ча ла век.

— Я — тваё Шчас це, рэд ка па-
кі да ла твой дом, — ад ка заў го лас, 
— дык ця пер ха чу па жыць пад шып-
шы най. Ну, па коль кі ты вы са чыў 
мя не, дык здзей с ню яш чэ ад но тваё 

па жа дан не. Ска жы, што та бе больш 
дас па до бы — жы вё ла, мно га зям лі, 
ці ба га тыя ап ра на хі?

— Па стой, — ска заў ча ла век, — 
пай ду да моў і па ра ю ся з род ны мі.

— Доб ра, ідзі, — ад ка за ла Шчас-
це, — толь кі хут ка вяр тай ся.

Па бег ча ла век да ха ты, каб ска-
заць ся мі’і, як уцяк ло Шчас це з іх 
два ра. І пра пра па но вы, якія яно 
па ста ві ла. Ста лі ўсе га даць, шу каць 
най леп ша га вы ба ру.

— Пап ра сі, каб да ло нам яш чэ 
больш зям лі, — ска за ла жон ка. 
— Бу дзе зям ля, усё бу дзе.

— Не, ня хай дасць больш ко ней, 
— ска заў ста рэй шы сын.

— Лепш пап ра сі це пры го жыя 
ап ра на хі і адзен не, — за га рэ лі ся 
доч кі.

Пас п ра ча лі ся ўсе з усі мі. Кож ны 
ха цеў да ка заць што яго пра па но ва 
са мая леп шая. І вось пра мо ві ла 
ад на ня вест ка, якой го лас ні ко лі 
ў сям’і не бра лі пад ува гу.

— Ка лі мож на, пап ра сі це Раз важ-
лі васць.

— Доб ра ты га во рыш, га луб ка, 
— ад ка заў баць ка.

— І ча му я ра ней не па ду ма ла, 
каб па пра сіць Раз важ лі васць! — па-
га дзі ла ся ма ці.

Усе зра зу ме лі, што раз важ лі-
васць най больш не аб ход ная ў сям’і. 
Вяр нуў ся ча ла век да шып шы ны і гу-
кае Шчас це.

— Доў га вы ду ма лі, вы бі ра лі, 
— пра мо ві ла Шчас це. — Дык што 
хо ча це ад мя не?

— Вазь мі ўсё са бе, што нам пра па-
ну еш, — ска заў ча ла век, — толь кі 
па кінь нам Раз важ лі васць.

— Ві даць, не зма гу я па кі нуць 
твой дом, — ка жа Шчас це, — то ж 
дзе Раз важ лі васць, там і я. Ні дзе 
мне ад яе не ўця чы, не сха вац ца. 
Мы без ся бе не іс ну ем.

    
Ур шу ля МАР ЧУК
Гім на зія ў На раў цы

 * * *
Вазь му ало вак,
пак ла ду лі сток па пе ры на ста ле,
па ду маю і на ры сую.

На ры сую свет,
які ва кол мя не
і на пэў на сва іх баць коў.

Па ду маю яш чэ...
Рап там ус пом ню Ця бе,
і Ця бе так са ма спра бую 

на ры са ваць.
Толь кі не ве даю як.

Не ве даю як,
бо Ты як па вет ра...
яко га не ма гу ўба чыць.

Але ка лі Ця бе знай ду,
Ты на ры су еш свой ры су нак —
Ты на ры су еш мой свет!

Вяр ну ла ся Шчас це ў дом ча ла ве-
ка і зноў усё ў сям’і бы ло як трэ ба.

* шыпшына — дзікая ружа 
(пе ра клад з ру скай мо вы 

Ган ны Кан д ра цюк)

Ур шу ля МАР ЧУК

Ar
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*
Я пішу табе так, як адчуваю
электроннай энергіяй экалагічна чыстай
Я дасылаю тонкасць крамянёвымі дарожкамі 
што праводзяць словы думак

калі я размаўляю
цела прыліпае да зместу
яно блакуе пераход 
паміж тым і гэтым светам

грахоўнае цела адказнае за цялесныя словы
толькі іх адчувальнасцю і тваім прабачэннем
яны дасягаюць сцелаўстанне 
і адухаўленне

*
давай пажэнімся
праз тыдзень канец свету
а два дні потым
кроў месяца

*
шукаю адказу 
што такое маё цела 
ці яно выключна для мяне 
ці яго раздзелы не з’яўляюцца несвядомымі
прызначэння
невярыкастанымі
не разбуджанымі
святлом

*
я дарыла табе 
спрэй для ачышчэння
кахання
цяпер для мяне ты
ў самой сярэдзіне 
чысціні

*
не ведаю мелодыі
касцей тваіх пальцаў
на інструменце дзвярэй арандаваных з ПНР
правяраю ўсе песні гукі ўначы
людзі тыкаючыя нажы ў спіны людзям
таўчэнне адбіўных
грук
уверх па лесвіцы

*
Я прымушана знайсці крыніцу шчасця
па-за часавую ўрадлівую маці-зямлю
нараджаючую эндарфіны па патрабаванні
ў самых здаровых прадуктах 
кандэнсуючых жыццё і будучы момант 
да кансістэнцыі таблетак.
Але заканчваюцца ўжо яны.
Таблеткі гэта традыцыйны паганскі звычай.
Іх адсутнасць дапамагае мне заўважыць маю схільнасць.
Як словы дасыланыя лічбава.
Калі канчаюцца яны,
бывае воблачна або град і тарнада час ад часу.
Божа, калі ласка,
дадай мяне ў сябры.

*
засыхаю так,
што сама прашу
вады

каханне гэта кожны дзень
паліваць кветку
не абяцанне

Віноўніцай
скажы як прабачыць табе
апомніцца
знайсці працу
я проста дзіця
што енчыць пра каханне

ты мне моцна патрэбны
а я не ўмею нават 

выбраць на клавіятуры твой нумар
– пакута так моцна марозіць пальцы

я разумею што кажаш
затое не разумею як дараваць 
усе ночы рыданняў

я ж такім чынам
стала б адзінай
віноўніцай

*
мы пераплеценыя рамантычнай ніткай
не заўсёды публічна бачнай
нашы сябры ўпэўнены што я губляю пачуцці
верачы што не згубіла цябе
і я сходжу з розуму сапраўды думаючы
што яны маюць рацыю
а карункі руж сплеценыя з нашых уздыхаў
счапляюць нас унутры 
як рак жаданняў
Пакаянне злодзея

Ты абакраў мяне
А я толькі што памыла замест цябе талеркі
Ты ўзяў мой фотаапарат і ноўтбук
Я не ведаю ці ты зараз праглядаеш мае здымкі
Ці ты прадаў усё на рынку
Зараднай прылады ты не ўкраў

Я малілася ўсю ноч перад крадзяжом 
Раніцай я фарбавала валасы на баклажанавы 
Хной

Я зняла медалік, каб не запэцкаць яго фарбай
Ты абакраў мяне тады
Калі я пайшла на працу
Мой стакгольмскі сіндром недастаткова моцны
Каб не ісці ў паліцыю
Лепш каб яны судзілі цябе 
Чым пакаральная рука Бога

*
Я баюся кахаць 
Гэта звычайна кончыцца пакутай
Баюся шпулькі фартуны з верацяном смерці
Я не ўмею гаварыць з табой калі ты маўчыш 
выходзіць з мяне глухі гук

ты казаў, што не хочаш пакрыўдзіць мяне
але ты пакрыўдзіў і крыўдзіш
маўчаннем.

Маўчанне не залатое.
Маўчанне гэта гной.

Кацярыны 
Сянкевіч
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Даб рац ца з Бе ла сто ка ў на прам ку 
Гро дзі ска не бы ло лёг ка пры ма ёй 
па мя ці. Але ка лісь бы ло ляг чэй, чым 
за раз. Быў, на пры клад, аў то бус з Бе
ла сто ка ў Це ха но вец, які ад п раў ляў ся 
ў пяць га дзін ра ні цы. У лет ні час бы ла 
гэ та ра ні ца, а ў зі мо вы яш чэ цём ная 
ноч. І гнаў ся той аў то бус це раз цем ру 
і па да ю чыя пя лёст кі сне гу, пра бі ра ю
чы ся быц цам кас міч ны „Са юз” це раз 
зор ны ан ту раж Га лак ты кі. Ха пі ла вы
са дзіц ца з яго ў Руд цы і ў на прам ку 
Гро дзі ска бы ло што ру кою па даць.

Бы ло гэ та, ад нак, ка лісь, ка лі яш чэ 
аў то бу сы ка ля сі лі амаль па боль шас ці 
пра яз ных да рог ту тэй ша га краю. А ця
пер, ка лі ас фаль тоў кі аха пі лі шчыль ным 
па ву цін нем не ка то рыя на шы мяс цо выя 
тэ ры то рыі, пуб ліч ная ка му ні ка цыя ста
ла згор т ваць свае вет ра зі з так руп лі ва 
на рых та ва най ёй пра сто ры. Так вось 
з Бе ла сто ка ў на прам ку Гро дзі ска пры хо
дзіц ца да бі рац ца та кім чы нам, пра які не
ка лі мож на бы ло мер ка ваць толь кі ў кур’
ёз ных зві лі нах ду мак. А дум ка тут пра 
най ста рэй шую ў нас паў та ра сто га до вую 
вар шаў скапе цяр бур г скую чы гун ку...

Чы гун ка так са ма ко ціц ца з ду хам ча су 
і на рэй ках, так як і на ас фаль це, што раз 
менш па са жыр ска га тран с пар ту мяс цо
ва га маш та бу, тых цяг ні коў, якія спы ня
юц ца на кож ным пры пын ку. Але яш чэ 
яны не звя лі ся. Ра нень ка, пас ля шо стай 
га дзі ны, ад п раў ля ец ца та кі з Бе ла сто ка 
ў Шэ пя то ва; у на прам ку Эл ка за раз і та
ко га ня ма...

З май го пры фе рый на га Но ва га Ме ста 
блі жэй да пры пын ку Кля па чы, чым да 
бе ла стоц ка га га лоў на га вак за ла. Ка ля
шу бай кам па ляс ной жві роў цы, якую 
раз вед ваю ўпер шы ню. Нас ціл лёг ка 
пры мер з лы, зас це ле ны да лі кат ным снеж
ным ву а лем і па мяр коў ным ба гац цем 
вы бо ін. Дзі ра вая да ро га на гад вае мне 
тэ ле тай п ную стуж ку, той рэ лікт ко ліш
ня га тэх ніч на га пра грэ су, пра які сён ня 
пэў на ма ла хто і пом ніць. Пяць дзя сят га
доў та му зна ё міў ся я з са май на той час 
у нас су час най элек т рон най вы лі чаль най 
ма шы най „Урал2” — ком п лек сам шаф 
з міль га ю чы мі элек т рон ны мі лям па мі: тры
ё да мі, пен то да мі, ак то да мі; ком п лекс той 
зай маў да во лі аб шыр ную за лу. І ка му ні ка
цыя з гэ тай ма шы най ад бы ва ла ся ме на ві
та з да па мо гай тэ ле тай п най стуж кі, якую 
трэ ба бы ло на рых та ваць на тэ ле тай пе 
„Да лі бор” чэ хас ла вац кай вы твор час ці, 
а пас ля пра пус ціць це раз ад мыс ло вы 
ўвод ны пры бор „ма гут на га” „Ура ла2” са
вец кай вы твор час ці. Неск ла да ны арыф
ме тыч ны ра ху нак ма шы на вы кон ва ла 
ця гам не каль кіх се кунд і вы нік вы во дзі ла 
так са ма на тэ ле тай п ную стуж ку; не заў
сё ды быў ён аку рат ны. Сён ня амаль кож
ны ча ла век мае ў су мач цы або ў кі шэ ні 
не па раў наль на ма гут ней шую ма біль ную 
элек т рон ную ма шы ну з кра наль най, ві зу
аль най і аку стыч най ка му ні ка цы яй...

Вы бо і ны на ма ёй да ро зе ака за лі ся 
роз на маш таб ныя, з роз най ём кас цю 
ва ды, але да во лі лёг ка бы ло іх браць 
неск ла да ным ве ла сі пед ным сла ла мам. 
Сла лам той, ад нак, ака заў ся сла ла мамгі
ган там — не спа дзя ва на пра цяг лым. З’яў
ля ец ца тры во га ці ўспею на на ме ча ны 
мною по езд. Пру на пе да лі бай ка, вы яз
джаю на ас фаль тоў ку, мі наю па ка заль
нік Кле па чоў. Тры вож на нас лу хоў ваю ці 
не ўця кае мне цяг нік, спя шаю. І ас фаль
тоў ка цяг нец ца; і за між спа дзя ва на га 
мною звы чай на га чы гу нач на га пе ра ез ду 
пе ра да мною па каз ва ец ца ві я дук: да 
пры пын ку толь кі не каль кі дзя сят каў ус
ход каў. Под бе гам ва ла ку па іх свой байк, 
фі ні шую ра зам з по ез дам; пры е хаў бы 
пяць се кунд паз ней і вяр таў ся б на зад. 
Яш чэ ат ле тыч нае ўска раск ван не з ніз ка
га пе ро на на вы со кую пад ло гу ва го на; 
лёг кія ледзь ха па юць па вет ра...

Вы садж ва ю ся на пры пын ку Яб лань
Кас цель на, так са ма на ніз кі пе рон; 
няс ме ла сві тае. Ка ля шу ас фаль тоў кай 
на поў дзень, час ад ча су на да ро гу вы бя
га юць вы пуш ча ныя на нач гас па дар скія 
са ба кі, пры хо дзіц ца час ад ча су схо
дзіць з бай ка, каб пра дэ ман ст ра ваць 
ней т раль ныя ад но сі ны да да ру ча ных 
са ба кам аб’ ек таў. Мі наю Но выя Пя ку ты, 
мі наю Ста рую Пру шан ку. За апош няй 
вё скай заў ва жаю ля сок, а на яго ак ра і не 

на цяг ну тыя вет рам сцяж кі — гэ та ней кая 
ма гіл ка. Па ды хо джу: да вы со ка га кры жа 
пры чэп ле на да вед ка, што там па ко яц ца 
астан кі поль скіх жаў не раў, якія за гі ну лі 
13 ве рас ня 1939 го да. Да вед ка ла ка
ніч ная, па дае толь кі да ту і наз ву час ці, 
у якой слу жы лі па кой ні кі, але ня ма іх лі ку 
і іх ніх ідэн ты фі ка цый: ад куль яны, якой 
яны мо вы і ве ры... А два рас цяг ну тыя на 
вет ры бе лачыр во ныя сцяж кі быц цам га
на ро выя вар та выя ахоў ва юць агуль ную 
па мяць пра іх, пра ана нім ных вы ка наў цаў 
сал дац ка га аба вяз ку...

Вы цяг ваю з кі шэ ні сваю вы лі чаль ную 
элек т рон ную ма шы ну. Не так даў но на 

гэ тых ста рон ках Мі ра слаў Гры ка заў ва
жаў, што ця пер служ бы мо гуць са чыць 
за ча ла ве кам з ма біль ні кам. Дак лад ней 
— за зак ла дзе най у той ма біль нік уні кат
най элек т рон най фіш кай. Але не толь кі 
служ бы, бо і сам ула даль нік тэ ле фо на 
мо жа эга і стыч на па ці ка віц ца са бою 
— у якім мес цы апы нуў ся ён сам. Вось 
і я ўпэў ніў ся, што апы нуў ся пры да ро зе 
ад Ста рой Пру шан кі ў Мень. Да ро га тая 
стан дар т най шы ры ні, аб сы па ная, вы маш
ча ная да во лі мяк кім нас ці лам, на якім 
глы бо кія сля ды на туж лі ва га зма ган ня 
тран с пар ту з ба лот ні стай да рож най рэ
аль нас цю.

Пе ра ся каю бель сказам б раў скую ша
шу і ка ля шу ў Мень. Гэ та па сут нас ці вё
скаву лі цоў ка, але яе та па ні мія ба га цей
шая. Ву лі ца наз ва на ў го нар Яна Паў ла 
ІІ. Ву лач ка, што ўско сам ады хо дзіць ад 
яе ў па чат ку вё скі, наз ва на Пру шын скай, 
бо з бо ку згад ва най ра ней Пру шан кі. 
Не дзе па ся рэ дзі не вё скі заў ва жаю, што 
вы хо дзя чая ў по ле ву лач ка наз ва на імем 
Мар шал ка Піл суд ска га. У кан цы вё скі 
ву лі ца за гі ба ец ца, ад яе ады хо дзіць ву
лач ка наз ва ная ў го нар Бра та Аль бер та. 
Неў за ба ве да га лоў най ву лі цы да лу ча ец
ца ву лач ка Мар шал ка Піл суд ска га — за
гу мен ная. Та па ні міч ны поль скі кос мас: 
у цэн т ры сак рум, на за гу мен ні — пра фа
нум...

Два кі ла мет ры ад Ме ня рэч ка Ну рэц, 
па ёй вуз кі мост у вё ску Карп, ад туль 
два кі ла мет ры ў зга да ную на па чат ку 
Руд ку і не каль кі чар го вых кі ла мет раў 
да вё сак Гро дзі скай гмі ны. Пер шай з іх 

Ма лыш чын. Ма наг ра фія Гро дзі скай 
гмі ны аў тар ства Та ма ша Яш чал та ад
во дзіць мяс цо вас ці шмат мес ца, ад нак 
боль шасць ін фар ма цыі за поў не ная проз
віш ча мі ўлас ні каў вё скі з 1505 го да да 
Дру гой су свет най вай ны; гэ та мне кры ху 
на гад вае чы та ныя ў цэр к вах у ка ляд ны 
пе ры яд еван гель скія ра дас лоў ныя, дзе 
вя лі кая фор ма, у якой ма ла зме сту. Аў
тар па дае мер ка ван не, што наз ва вё скі 
вы во дзіц ца ад пер со ні ма Ма лыш ка. Да 
та го ін фар ма цыя, што ў Ма лыш чы не 
ў 1921 го дзе бы ло два нац цаць хат, у якіх 
пра жы ва лі 93 асо бы: 83 ка та лі кі і 10 
пра ва слаў ных; у ся рэд нім вы па да ла па 
во сем душ у ха це. Маг чы ма, што да пры
хо ду сю ды Пер шай су свет най вай ны пра
ва слаў ных у вёс цы бы ло больш, мо жа 
на ват знач на, але іх выс мак та ла ад сюль 
бе жан ства.

Пасу сед ску з Ма лыш чы нам вё ска 
Чаі, якой апі сан не ў ма наг ра фіі так са
ма за поў не на га лоў ным чы нам роз ны мі 
проз віш ча мі. Яш чэ дзвес це га доў та му 
вё ска гэ тая на зы ва ла ся Ча хі, гэ так жа як 
і Ча хіАр лян скія ў Ду біц кай гмі не ды Ча хі
За ба лот ныя ў Ар лян скай. У 1921 го дзе 
ў Ча ях пра жы ва лі вы ключ на ка та лі кі.

У Чаі я не заг ля даў, а з Ма лыш чы на 
на кі ра ваў ся ў на прам ку Ка ры цін. У Ма
лыш чы не скон чыў ся мне ас фальт, а па
ча ла ся жві роў ка. Але гэ та нез вы чай ная 
жві роў ка — яна гу ста „аз доб ле на” вы бо і
на мі, якія ства ра лі там над та рэ гу ляр ную 
мат ры цу, быц цам тыя вы бо і ны вы ра бі ла 
ней кая спе цы яль ная ма шы на па вод ле 
ін дуст ры яль на га ды зай ну. Ез дзіць па та
кой да ро зе маг чы ма; я, ад нак, прай шоў
ся па гэ тым спе цад рэз ку пеш шу.

Пра Ка ры ці ны гі сто ры ку так са ма не 
ўда ло ся знай с ці амаль ні чо га, ап ра ча не
каль кіх проз віш чаў. І ў са мую вё ску я так
са ма не заг ля даў, прай шоў шы по бач 
ле су на да ро гу ў на прам ку Гро дзі ска, 
так са ма жві ро вую, толь кі амаль без вы
бо ін. І не як дай шоўда е хаў гэ тай да ро гай 
да Каз ло ва.

Гі сто рыя Каз ло ва гэ та так са ма проз
віш чы ўлас ні каў, па чы на ю чы з 1434 
го да; зна чыць гэ та вель мі даў няя вё ска. 
З па чат ку XVIII ста год дзя вё ска бы ла 
ў скла дзе ўні яц ка га пры хо да ў Чор най
Цар коў най, а ра ней — ве ра год на ў та кім 
жа пра вас лаў ным. У 1921 го дзе ў вёс цы 
пра жы ва ла 141 асо ба: 74 па ля каў і 67 бе
ла ру саў, а па вод ле ін ша га раз мер ка ван
ня — 41 ка та лік і сто пра ва слаў ных. Які 
быў гра мад скі кра я від вё скі ў цар скі час 
— гро дзі ская ма наг ра фія не па дае.

З Каз ло ва толь кі тры кі ла мет ры ў Гро
дзіск. У гро дзі скім лан д шаф це два ак
цэн ты: кас цёл і цар к ва. Кас цёл ад нос на 
но вы, за тое цар к ва з цар ска га ча су. Цар
к ва аку рат у пра цэ се „лінь кі”: ад на па ло
ва яе, са зва ні цай, мае но вую аб лі цоў ку, 
дру гая па ло ва, з га лоў ным не фам, ча кае 
яш чэ но ва га вон ка ва га дэ ко ру.

Па між гэ ты мі дву ма хра ма мі яш чэ ня
даў на ста яў трэ ці — ко ліш няя ўні яц кая 
цар к ва з асоб най зва ні цай. Спа дзя ваў ся 
я яе зноў па ба чыць, але па ёй за ста ло ся 
пу стое па сут нас ці мес ца. Даў ні храм вы
ве зе ны ў скан сэн у зга да ныя Ка ры ці ны. 
На пля цы, дзе ён ста яў, ця пер фі гу ра Ан
д рэя Ба бо лі.

Вы бі ра ю чы ся ў па да рож жа, са чыў 
я за праг но за мі над вор’я, так пад бі ра ю
чы тэр мін ван д роў кі, каб яе на пра мак 
су па даў з нап рам кам вет ру, каб ве цер 
кры ху вы ру чаў мя не, каб да ваў мне 
да дат ко вую ця гу для ве ла сі пе да. І спа
чат ку ўсё склад ва ла ся па вод ле май го 
спа дзя ван ня. Па куль быў ас фальт на 
ад к ры тай пра сто ры. А вось на тэ ры то
рыі Гро дзі скай гмі ны мае ўмо вы па да
рож ні чан ня па мя ня лі ся. У ле се ве цер не 
да па ма гаў мне, а жві ро выя да ро гі, толь
кі лёг ка кра ну тыя ма ро зам, моц на тар
ма зі лі мой ве ла сі пед. Мае рэ сур сы, так 
ця га выя, як і ча са выя, ста лі ска ра чац ца 
хут чэй, чым я прад ба чыў. Аха пі ла мя не 
тры во га, ці ўспею на по езд з Ча ром хі 
ў Бе ла сток; у Кля па чах уда ло ся, а ў Ча
ром се маг ло не вый с ці. Шчас лі вень ка, 
ле тась па ся лі лі ся ў Чор найВя лі кай спа
дар ства Ма рыя і Ві таль Лу ба, на баць
каў ш чы не спа да ра Ві та ля. У іх па кі нуў 
я свой байк, вяр нуў шы ся ў Бе ла сток 
аў то бу сам з Дзяд ко віч.
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

У на прам ку 
Гро дзі ска

 Фі гу ра Ан д рэя Ба бо лі

 Цар к ва ў Гро дзі ску
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Ства раль н ік  на цы я наль най му зыч най шко лы

Рыгора  Шырмы

http://ver s hy.blog s pot.com.by

125 га доў з дня нараджэння

Зна ка мі ты бе ла ру скі хор май стар, фаль
к ла рыст, куль ту ро лаг Ры гор Шыр ма на ра
дзіў ся 20 сту дзе ня 1892 г. у вёс цы Ша ку ны 
(Пру жан ска га ра ё на). Па хо дзіў з ся лян скай, 
вель мі здоль най сям’і, дзед быў бон да рам 
і меў мя нуш ку „Май ст ро віч”, баць ка і ма ці 
ве да лі шмат пе сень. Лю боў да пес ні пры ві
лі так са ма хат ні на стаў нік Са лук і на стаў нік 
лі та ра ту ры Пру жан скай ву чэль ні Ман цэ віч, 
які на вёў на дум ку Шыр му за піс ваць на род
ныя тво ры. У Пру жа нах на ву чыў ся граць на 
не каль кіх ін ст ру мен тах. У 19111912 гг. Шыр
ма быў слу ха чом на стаў ніц кіх кур саў у Свян
ця нах, дзе прай шоў саль фе джыо. Пас ля 
кур саў на стаў ні чаў у Лід скім і Свян цян скім 
па ве тах (вё ска Га ну та, Ві лей скі ра ён). По
тым быў у Сед лец кім на стаў ніц кім ін сты ту це, 
дзе на ву чыў ся іг раць на скрып цы. У Ярас
лаў лі, ку ды эва ку я ва лі ін сты тут у Пер шую 
су свет ную вай ну, ар га ні за ваў хор, на ву чыў
ся ды ры жы ра ваць. У кан цы вай ны ма бі лі за
ва ны ў ар мію. Паз ней на стаў ні чаў у вёс цы 
На ва голь ская Ва ро неж скай гу бер ні.

У па чат ку га лод на га 1922 г. Шыр ма ра
зам з жон кай вяр нуў ся на ра дзі му, але на 
мес цы баць ка вай ха ты за стаў па пя ліш ча. 
Усе за пі сы, зроб ле ныя Шыр мам да вай ны, 
зга рэ лі ў Ша ку нах. Пра ца ваў ле са ру бам 
у Бе ла веж скай пуш чы. Пе ра піс ваў ся з ды
рэк та рам Ві лен скай бе ла ру скай гім на зіі 
Бра ніс ла вам Та раш ке ві чам (які, да рэ чы, 
на ра дзіў ся ў той жа сам дзень і год як 
і Шыр ма). Дзей ні чаў у Бе ла ру скім вы бар
чым ка мі тэ це, пра ца ваў на стаў ні кам спе ваў 
і вы ха ва це лем ін тэр на та Ві лен скай гім на зіі. 
Быў аб ра ны сак ра та ром Га лоў най уп ра вы 
Та ва ры ства бе ла ру скай шко лы. На вед ваў 
ад да ле ныя ра ё ны, да па ма гаў біб лі я тэ кам, 
хо рам, гур т кам ТБШ ме та дыч на, чы таў лек
цыі і дак ла ды, за піс ваў фаль к лор. З 1933 г. 
ра зам з Фе лік сам Стац ке ві чам вы пу скаў ча
со піс „Ле та піс ТБШ” (паз ней „Бе ла ру скі ле
та піс”), вы да ваў збор ні кі бе ла ру скіх па э таў 

— пер шыя збор ні кі Мак сі ма Тан ка, Мі ха ся 
Ва сіль ка, Сяр гея Крыў ца.

У ся рэ дзі не 1930х гг. ак тыў на пра ца ваў 
як пуб лі цыст у на род наф рон таў скай „На
шай во лі”. Ства рыў у Віль ні два хо ры: вуч
нёў скі пры бе ла ру скай гім на зіі і сту дэн ц кі 
пры Ві лен скім уні вер сі тэ це. На ладж ваў бе
ла ру скія му зыч ныя пе ра да чы на поль скім 
ра дыё, су пра цоў ні чаў з Мі ха сём За бэй дам
Су міц кім. Вы даў для хо раў збор ні кі „Бе ла ру
скія на род ныя пес ні” (1929) і „На ша пес ня” 
(1938). Не ад на ра зо ва прас ле да ваў ся ўла
да мі Поль ш чы: быў зволь не ны з па са ды 
на стаў ні ка гім на зіі, двой чы арыш тоў ваў ся 
і ся дзеў на ла ве пад суд ных.

У 1940 г. ар га ні за ваў Дзяр жаў ную ака дэ
міч ную ка пэ лу БССР. У Дру гую су свет ную 
вай ну вы сту паў з кан цэр та мі ў вай ско вых 
шпі та лях і част ках са вец кай ар міі. Пас ля 
вай ны пра ца ваў з ка лек ты вам у Грод не, 
пас ля пе ра е хаў у Мінск. Вы даў рэ пер ту ар
ны збор нік „200 бе ла ру скіх на род ных пе
сень”, паз ней сі стэ ма ты за ваў і апуб лі ка ваў 
у ча ты рох та мах плён шмат га до вай пра цы 
„Бе ла ру скія на род ныя пес ні”. Быў іні цы я та
рам ства рэн ня знач ных ха ра вых і ва каль
насім фа ніч ных тво раў бе ла ру скай му зы кі. 
Шыр ма — пры хіль нік на род ных і кла січ ных 
тра ды цый у ма ста цтве і лі та ра ту ры.

З 1966 г. і да кан ца жыц ця кі ра ваў кам па
зі тар скай ар га ні за цы яй Бе ла ру сі, зай маў ся 
гра мад скай пра цай, быў дэ пу та там Вяр хоў
на га Са ве та БССР.

Па мёр Ры гор Шыр ма 23 са ка ві ка 1978 г. 
у Мен ску, па ха ва ны на ста ліч ных Ус ход ніх мо
гіл ках. На ма гі ле ў 1980 г. па стаў ле ны пом нік 
пра цы скуль п та ра Іва на Мі ско. Імя сла ву та га 
хор май ст ра но сяць Дзяр жаў ная ака дэ міч
ная ка пэ ла Бе ла ру сі і Пру жан ская му зыч ная 
шко ла, дзе ад кры ты пры све ча ны яму му зей. 
У Мен ску і Грод не на да мах, дзе жыў Шыр
ма, уста ля ва ны па мят ныя шыль ды.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Лі ры ка і па э зія не про ста не раз рыў ныя 
па між са бою — улас на па э зія з’яў ля ец ца 
выт вор най ад лі ры кі. Та му мож на без пе
ра боль шан ня ка заць, што лі рыч ная па э
зія — гэ та двой чы па э зія. У гэ тым мож на 
ўпэў ніц ца, ка лі за зір нуць на сайт бе рас
цей ска га па э та Мі ко лы Алях но ві ча, што 
мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се http://ver
s hy.blog s pot.com.by.

Да дзе ны сайт па вя лі кім ра хун ку з’яў
ля ец ца бло гам, але гэ та ні я кім чы нам 
не ўма ляе яго знач нас ці для зна ём ства 
з вер ша мі Алях но ві ча і ўлас на яго асо
бай. „Ро дам з Пін ш чы ны. Скон чыў фі ла
ла гіч ны фа куль тэт Брэс ц ка га дзяр жаў на
га ўні вер сі тэ та. Кан ды дат фі ла ла гіч ных 
на вук. Вер шы і пе рак ла ды дру ка ва лі ся 
ў лі та ра тур нама стац кіх вы дан нях, пе ры
я дыч ным дру ку”, — вось так вель мі сціп
ла рас па вя дае пра ся бе па эт. Пэў на, 
зза сціп лас ці ён не ўзгад вае пра тое, 
што ён — аў тар збор ні каў вер шаў „Жыц
цё вае ве ры пра дзі ва” (2006), „Свят ло 
да ро гі” (2010) і кні гі пе ра кла даў „Та кая 
тон кая раз мо вы ніць” (2013). Пра гэ та, 
як і пра тое, што з’яў ля ец ца да цэн там 
на ка фед ры бе ла ру ска га мо ваз наў ства 
і ды я лек та ло гіі Бе рас цей ска га ўні вер сі
тэ та, мож на да ве дац ца толь кі за зір нуў
шы на сайт Са ю за бе ла ру скіх пісь мен ні
каў. Там жа, да рэ чы, мож на і па ба чыць 
пар т рэт па э та.

Па э тыч ная ста рон ка Мі ко лы Алях но ві
ча, а ме на ві та так на зы ва ец ца яго сайт, 
мае не вя лі кую коль касць руб рык. Ак ра мя 
га лоў най, дзе па эт ві тае на вед валь ні каў 
сва ёй па э тыч най ста рон кі, ёсць яш чэ 
„Вер шы”, „Пе рак ла ды” і „Гас цёў ня”. Вый
с ці на іх мес цяц ца як увер се, так і з ле ва
га бо ку вы яў лен ня. Так са ма зле ва зна хо
дзіц ца вы я ва збор ні ка вер шаў „Жыц цё
вае ве ры пра дзі ва”.

Руб ры ка „Вер шы” змяш чае ў ся бе да
во лі знач ны пе ра лік вер ша ва ных тво раў 
аў тар ства Мі ко лы Алях но ві ча. Праў да, яе 
бу до ва не зу сім зра зу ме лая. Так, каб ад
крыць кож ны з вер шаў, трэ ба клік нуць на 
яго наз ву. У той жа час увер се мес ціц ца 
спа сыл ка, якая пра дуг ледж вае ад к рыц цё 
ад ра зу цэ ла га збор ні ка, трэ ба ра зу мець 
вы да дзе на га ў 2006 го дзе, але там зна хо
дзіц ца ўся го толь кі не каль кі вер шаў.

Ра зам з тым та кая ака ліч насць не пе
раш ка джае ўба чыць пры ваб лі васць тво
раў па э та. „Снег на ву лі цы і ў ду шы/ за мя
тае сця жын кі ўсе.../ Ты са мо туад чай заг
лу шы,/ хай на дзея ўзрас це пак ры се./ Хай 
за бу дзец ца прыш лае зло,/ хай сплы ве, 
як ра ста лы снег./ А па куль ня хай шчас
ця свят ло/ грэе нас на яве — не ў сне”, 
— пі ша Алях но віч у сва ім вер шы „Снег на 
ву лі цы і ў ду шы”, які як раз па суе пад ця пе
раш няе зі мо вае над вор’е.

У руб ры цы „Пе рак ла ды” мы мо жам 
па ба чыць вер ша ва ныя пе рак ла ды, якія 
зра біў бе рас цей скі па эт з ру скай і ўкра ін
скай моў. Адзін з вер шаў ру ска га па э та 
ХІХ ста год дзя Фё да ра Цют ча ва, да рэ чы, 
вель мі па суе да сі ту а цыі з бе ла ру скай 
са мас вя до мас цю. „Ці ўба чыш ты ка лі, на
тоўп,/ які не стаў яш чэ на ро дам,/ пра мень 
іск ры стае Сва бо ды?/ Ці бліс не ён праз 
тло га доў?/ Пра мень той выб ліс не ўга ры/ 
І сон раз вее, і ту ма ны.../ Ды боль ста рых, 
ня гой ных ра наў,/ Руб цы на сіл ля, гор кіх 
крыўд,/ Рас пу ста, гвалт і пу ста та,/ Што 
зас ціць ро зум, сэр цам ные, — / Хто ўсё 
за го іць, хто прык рые?../ Ты, ры за чы стая 
Хры ста...”.

А вось „Гас цёў ню” на сай це Алях но
ві ча ка ры сталь ні кі на вед ва юць ня ча ста. 
Там уся го тры за пі сы, пры чым апош ні з іх 
змеш ча ны аж сем га доў та му.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Мне да вя ло ся быць з „Ні вай” з са ма га 
яе па чат ку, па сут нас ці бе зу пын на, бо 
ка лі на ват зда ра ла ся бы ваць у ма лой 
чу жы не — як гэ та наз ву ў апа зі цыі да 
па пу ляр най ця пер ма лой ай чы ны — дык 
за віт ва ю чы ў баць коў скі дом, дзе „Ні ва” 
бы ла заў сё ды, заў сё ды з ці ка вас цю заг
ля даў на яе ста рон кі. І, зда ва ла ся б, па
ві нен я шмат ве даць пра яе мі ну лае, пра 
яе ля ту чых па на шым ста рон ні жур на лі
стаў. Ро нальд Рэй ган быў ка лісь ска заў, 
што ўрад па доб ны на дзі ця — про сты 
стра ва вод, з вя лі кім апе ты там у па чат ку 

і бес сэн соў нас цю на кан
цы. Тое ж са мае мож на 
па раф ра за ваць і пра 
па мяць, якую час па сту
по ва рас ця руш вае і ў ёй 
аста юц ца ад но ўсё мен
шыя ча рап кі ад мі ну ла га. 
Усё ж та кі ўда ло ся мне 
кры ху іх саб раць, у над та 
ня поў най коль кас ці, да 
та го ж і ў над та суб’ ек тыў
ным пад бо ры.

Зда ец ца мне, што най
больш з лі ку штат ных жур
на лі стаў „Ні вы” па бы ваў 
у на ро дзе Вік тар Руд чык. 
Мя не ка лісь хва ля ваў яго
ны цыкл, пры све ча ны па
чат ку сап раў д най вай ны 

ў на шым ста рон ні, а цыкл той на зы ваў ся 
„Буг у аг ні”. Вік тар Руд чык у свой час з’ез
дзіў Па буж жа ад Ся мя тыч аж за Дра гі чын, 
пад ра бяз на за піс ва ю чы ўспа мі ны жы вых 
та ды све дак ва ен ных па дзей на на шым 
ад рэз ку г.зв. Лі ніі Мо ла та ва. Ез дзіў ён 
так са ма ў Са вец кі Са юз дзе ля за пі су 
ўспа мі наў бы лых чыр во на ар мей цаў, якім 
уда ло ся вы жыць бяз лі тас ны па ча так вай
ны. Ды не толь кі гэ тай тэ май зай маў ся Вік
тар Руд чык, бо ж ка лі гар таю тыя аскол кі 
сва ёй па мя ці, дык мне зда ец ца, што ён 
заў сё ды быў у да ро зе, у на ро дзе.

Мне за раз ча ста пры хо дзіц ца спа сы
лац ца на Мі ко лу Гай ду ка. Мне скла да на 
ця пер мер ка ваць, што бы ло га лоў най 
мэ тай яго ных ван д ро вак; маг чы ма, што 
за ха ван не на род най на шай спад чы ны, 
за піс фаль к ло ру — пе сень і ле генд. 
І хі ба пры на год на Мі ко ла Гай дук па чаў 
пі саць ніў скі да вед нік пра на шы мяс цо
вас ці, цыкл ма тэ ры я лаў, які на зваў „Кра
яз наў чым слоў ні кам”. На вя лі кі жаль, той 
цыкл, які рас па чаў у ал фа віт ным па рад
ку, за вяр шыў толь кі на чац вёр тай лі та ры 
на шай вер сіі кі ры лі цы. Скла да на мне 
зда гад вац ца, ча му так ням но га — маг чы
ма, што вы чар паў ён свае лю бі мыя тэ мы: 
яц вя гаў і ва лын скіх кня зёў.

Ез дзі лі ў на род і ін шыя ніў скія жур на
лі сты. Ма лод ша му па ка лен ню на шых 
чы та чоў мо жа па ка зац ца, што Сак рат 
Яно віч толь кі ся дзеў у Крын ках, а ра ней 
у Бе ла сто ку, і толь кі там за піс ваў свае 
на зі ран ні на шых ту тэй шых зма ган няў 
са сва ёй на цы я наль най свя до мас цю. 
Але гэ та не ўся праў да пра яго. Быў 
час, у 1960х га дах, ка лі Сак рат Яно віч 
бы ваў у на шай глы бін цы і да та дыш няй 
рэ ча іс нас ці ста віў ся да во лі за дзі ры ста, 
ча ста ха па ю чы яе за ка ле на, а то і на
важ ваў ся ся гаць глы бей, за што і да ста
ва ла ся яму неб ла гая ап ля ву ха.

Быў час, асаб лі ва 1960я і 1970я 
га ды, ка лі шмат ма тэ ры я лаў да сы ла лі 

ў „Ні ву” ка рэс пан дэн ты, але ж яны зай ма
лі ся толь кі сва і мі не вя лі кі мі на ва коль ны мі 
га ры зон та мі. Дзе ля больш дэ та лё вай 
ін фар ма цыі трэ ба бы ло па да вац ца ў глы
бін ку жур на лі стам. Та му ез дзі лі ў на род 
і ін шыя ніў скія рэ дак та ры, для прык ла ду: 
Яні на Чэр ня ке віч, Ва сіль Бар ш чэў скі, 
Ула дзі мір Паў лю чук ці Мі хась Хмя леў скі. 
З ма лод ша га па ка лен ня трэ ба наз ваць 
Мі ру Лук шу ды Ган ну Кан д ра цюк. Асаб
лі ва спа да ры ня Ган на ска ля сі ла шмат 
све ту і скла да на на ват пры га даць, дзе 
яна бы ла; лепш у гэ тым вы пад ку па ду
маць дзе не бы ла, а па да ец ца мне, што 
не бы ла яна толь кі на Ан тар к ты дзе і на 
Ме ся цы.

Ра сій ская муд расць га во рыць, што 
ўсяе га рэл кі не пе рап’ еш. Да гэ та га мож
на да даць, што і ўсіх па дзей, і ўсіх да 
ней кай спра вы да тыч ных лю дзей — не 
пе ра лі чыш. Та му ў зак лю чэн не ха чу па
ка яц ца пе рад усі мі ты мі на шы мі жур на
ліс ц кі мі ван д роў ца мі — па абод вух ба ках 
Стык са, — ка го я тут не на зваў. Вы ба чай
це. І ўсім вам па дзя ка за вы ка на ную ва мі 
шля хет ную пра цу.

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ, 
Бе ла сток, 26 лі ста па да 2016 г.

(да клад быў пра чы та ны ў час юбі лею 
60-год дзя «Ні вы», 26 лі ста па да 2016 г.)

Рэ пар цёр скія ван д роў кі
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22.01 — 28.01

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

Пры га да ла ся мне 
зі ма ста год дзя (22.03. — 20.04.) Спа дзя вай ся ад дзя кі за 

свае ста ран ні, даб ры ню і ах вяр насць. 27.01. 
да ска на лы мо мант на ім п рэ зы, па ез д кі і кам-
па ней скія су стрэ чы. Ад чу еш го лас кры ві ру-
шыць на лю боў ныя па ля ван ні. Ка лі ты шэф, 
ра шу ча пры вя дзі да па рад ку пад на ча ле ных. 
Вя дзі больш ар га ні за ва ны стыль жыц ця. Бу дзе 
на го да пад за ра біць, даў ж ні коў так са ма ру-
шыць сум лен не. Энер гію на кі руй унутр ся бе, 
раз дум вай. Пі ві та мін С.

(21.04. — 21.05.) Доб ры час, толь кі не азі-
рай ся за ся бе. Да га джай сва ёй па ла він цы. Пе-
ра мо жаш сла бас ці і аб ме жа ван ні. 26-29.01. 
хтось схо ча, каб ты быў кам па ньё нам на свя-
це або... у су дзе. Вар та бу дзе пад’ ес ці штось-
ці больш ка ла рый на е, каб пад ма ца вац ца, але 
ў ме ру. 23-27.01. мо гуць моц на па хіс нуц ца 
твае аш чад нас ці. 27.01. маг чы мыя праб ле мы 
на пра цы; кан ку рэн цыя мо жа та бе вы кі нуць 
ней кую штуч ку.

(22.05. — 22.06.) 27.01. пра бу дзяц ца ў та-
бе ней кія но выя за хап лен ні. 28.01. урэш це ця-
бе ўба чаць і ўспры муць твой аў та ры тэт. Але 
25.01. пе ра ка на еш ся, што ты не з’яў ля еш ся 
бес па мыл ко вым. Ад 28.01. ат ры ма еш ад зо-
рак вя лі кую до лю энер гіі і жыц ця ра дас нас ці. 
Ад нак, з-за Са тур на... па ху дзее твой ка ша лёк. 
За тое мо жаш з пос пе хам па шу каць но вую ра-
бо ту.

(23.06. — 23.07.) Са мот ны Ра ку, не аста-
вай ся толь кі пры ма рах, дзей ні чай! Вы ка жы ся 
іні цы я ты вай, ка лі трэ ба, про ста пап ра сі ну мар 
тэ ле фо на. Асаб лі ва 22-24.01 мо жаш знай с ці 
ці хае ўтуль нае мес ца для аму раў. Уда ла і ў ін та-
рэ сах, не вык лю чай ма біль ні ка так са ма пас ля 
дня ра бо ты. 28.01. ас це ра гай ся гвал тоў ных, 
ім пуль сіў ных рэ ак цый.

(24.07. — 23.08.) Бу дзеш мець мно ства зап-
ра шэн няў да су поль най гуль ні і свят ка ван ня. 
Не ад маў ляй ся! Ка ля 27.01. пач нец ца доб ры 
час на по шу кі пра цы. Ас ця рож на пры на ладж-
ван ні спраў у бан ках і ва ўста но вах. Лю дзі не 
бу дуць мі лыя, але ты за ха вай на тва ры ўсмеш-
ку. Не ля чы ся зёл ка мі, ін га ля цы я мі і ле ка мі без 
рэ цэп та. Будзь цяр п лі вы!

(24.08. — 23.09.) Тал ко ва і раз важ лі ва вы ду ма-
еш штось ці ці ка вае і ка рыс нае. 22-24.01. бу дзе 
па бу джа ная твая ўя ва; мо жаш ства рыць штось ці 
пры го жае. Зра бі сам са бе пры ем нас ць. Твае вы-
ба ры бу дуць ра зум ныя і зда бу дзеш для ся бе най-
боль шы ка ва лак тор та. Доб ры час для на ладж-
ван ня но вых біз не саў скіх кан так таў.

(24.09. — 23.10.) Доб ра скаль ку люй усе 
кош ты. 22.01. мо жаш ка рыс на ін ве ста ваць 
гро шы. З 26.01. твае ра шэн ні мо гуць вык лі-
каць роз на га лос се. Не дзя лі во ла са на ча ты-
ры част кі ся род бліз кіх асоб. 28.01. вер нец-
ца та бе най леп шы на строй. Ха ця за гро шы, 
на леж ныя та бе, мо жа прый с ці ся паз ма гац ца 
ў су дзе ці ін шай уста но ве; ка лі праў да на тва-
ім ба ку — вый г ра еш. Ад па чы вай на пры ро дзе, 
не бой ся хо ла ду.

(24.10. — 22.11.) 22-24.01. зда бу дзеш 
клю ча выя ін фар ма цыі. Вы ра шыш усё па-свой-
му. Ад па чы вай і цеш ся. Мі ла ў па ры і ся род 
рад ні. Мо жаш па зна ёміц ца з но вы мі людзь мі, 
з’ез дзіць у па да рож жа. Не ладзь ін та рэ саў 
з па даз ро ны мі людзь мі, да клад на пад піс вай да-
мо вы, выс вят ляй сум нен ні. 27.01. пе ра ка на еш-
ся, што страх мо жа быць бла гім да рад чы кам.

(23.11. — 22.12.) 22-26.01. больш аба вяз-
каў, але за тым і стрэ саў. 27.01. не му сіш шу-
каць са бе вя сё лай кам па ніі — са ма ця бе яна 
зной дзе. Ста рай ся не на сту піць ні ко му на ма-
золь. Страль цы без па ры хоць доб ра бу дуць 
вы сы пац ца. У кра му ха дзі з кім сь ці, што не 
стра ціць га ла вы на від поў ных па ліц. Дбай аб 
віль гот насць па вет ра до ма.

(23.12. — 20.01.) Бу дзеш поў ны энер гіі 
і ўпэў не нас ці. Не нер вуй ся на за пас, цеш ся 
све там і доб ры мі на го да мі. Вель мі дбай аб ка-
ха ную асо бу. Ад к ры вай па чуц ці, га ва ры пра 
іх гуч на. На пра цы мо жаш ад кры ваць но выя 
шля хі. Мо жаш на ват стаць на сва ім. Твая жыл-
ка да ін та рэ саў па мо жа та бе зда быць не ма-
лую су му. До ма зра бі больш свет ла.

(21.01. — 19.02.) 22-24.01. ака жаш доб-
рае ўра жан не на ін шых. У час ма ла дзі ка Ме ся-
ца 27.01. ус лу хай ся ў ся бе, ад к ры еш у са бе 
свой са праўд ны твар і да ро гу. Не шка дуй на 
даб ра чын насць. До ма аца ні што дзён ныя ры-
ту а лы. Да мо вы пад піс вай хут чэй пас ля 27.01. 
З кож ным днём бу дзе ўсё лепш іс ці.

(20.02. — 21.03.) Твае ста рыя па мыл кі бу-
дуць за бы тыя. 22-24.01. адза вец ца да ця бе 
хтось ці, аб кім ты ўжо амаль за быў ся. Но выя 
сяб роў ствы, пра па но вы, не ча ка нае па вы шэн-
не. Але ка лі хо чаш штось зда быць, усё ж трэ ба 
бу дзе па ста рац ца. Лепш за ста вай ся до ма, бо 
ў па да рож жы маг чы мыя прык рыя сюр п ры зы.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. го рад, зас на ва ны Янам Кле
мен сам Бра ніц кім у 1749 го дзе, 2. 
зва ра ны круг лы ка мяк з дра най буль
бы і му кі, 3. ме сяц з Днём жан чын, 4. 
ты сяч ная част ка гра ма, 5. чар но быль
ская ра ка, 6. сын па ні, 7. уз выш ша, 
з яко га вы ця ка юць Дзві на, Дняп ро 
і Вол га.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз
на ча ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля 
з ліч бай. У свет лых па лях ат ры ма ец ца 
ра шэн не — бе ла ру ская па га вор ка.

(ш)

Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю 
пра віль ныя ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку 
з 1 ну ма ра

Азі мут, дзень, пень, сель, ялец.

Ра шэн не: 
Сту дзень мя це — лі пень за лье.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла
ем Анне Дэм’янюк з Бе ль ска
Падляшскага і Лявону Федаруку 
з Рыбал.

У мі ну лым го дзе сі ноп ты кі прад вяш ча лі ма роз нае над вор’е са 
сне га па дам. Па ча так аст ра на міч най зі мы не ап раў даў спа дзя
ван няў. 21 снеж ня зран ку не ба пак ры ва лі хма ры, дзень без за
ма раз каў, ту ман ны. І хоць вер ні кі кас цё ла ма лі лі ся за «бе лае» 
Бо жае На ра джэн не, на ту ра па ску пі ла ся на бе лас неж ны пух 
і зі мо вую ча роў насць кра я ві ду. Зай з д рос ці лі за тым ка то лі кі пра
вас лаў ным, бо пе рад Ка ля да мі ў ноч 5 сту дзе ня па ча ла ся зі ма 
з лю ты мі ма ра за мі і сне га па дам. Да рож ная служ ба і па жар ні кі 
ра бо ты ме лі хоць ад баў ляй. Моц ныя вят ры зры ва лі да хі да моў, 
ла ма лі дрэ вы, элек т рыч ныя лі ніі. Дзя сят кі ты сяч жы ха роў паў д
нё ваза ход няй част кі кра і ны бы лі абя сто ча ны. У пе ры я дзе лі ста
падсту дзень за мер з ла 54 ча ла век. У Ча ром хаў скай гмі не, дзя
куй Бо гу, абыш ло ся без тра гіч ных па дзей. Ніх то не па цяр пеў. 
Да рож ныя служ бы спраў ля лі ся з за да ча мі. За ста ва ла ся ад но за
хап ляц ца па мяр коў най для нас зі мой і ўспа мі наць мі ну лыя буд ні.

Пры га да ла ся мне зі ма ста год дзя 1962/1963 га доў. Цяж кая зі ма 
доў жы ла ся два ме ся цы. Най горш бы ло ў па чат ках сту дзе ня і лю
та га. На поў д ні тэм пе ра ту ра спа да ла на ват да 38 гра ду саў. Пас
ля доў на вы па даў ба га ты сне га пад, што па ра лі за ва ла да рож ны 
і чы гу нач ны тран с парт. Спы ня лі ся за нят кі ў шко лах. Аб ме жа ва на 
бы ла вы твор часць на за во дах па пры чы не па ста ян ных пе ра пын
каў у па стаў цы элек т ра э нер гіі, па лі ва і цяп ла. У кра мах не ха па ла 
пра дук таў. Лю дзі мер з лі. У печ ках спаль ва лі што пад ру ку тра
пі ла ся. Не пра ца ва лі кі на тэ ат ры, му зеі. Чы гу нач ні кі з Па гу лян кі, 
на пры клад, на пра цу ў Ча ром ху да бі ра лі ся на лы жах. Па стаў ку 
хле ба і хар чо вых пра дук таў з Кляш чэ ляў пад во зі лі чы гу нач ні кі 
та вар ным ва го нам. Я ў гэ тым ча се пра хо дзіў асаб лі вае «ба я вое 
хрыш чэн не». У лі ста па дзе 1962 го да афор міў ся я на па са ду кі раў
ні ка кі на пе ра соў кі ў Ва я вод скім праў лен ні кі но. За тым у сту дзе ні 
і лю тым 1963 го да зма гаў ся з зі мо вай сты хі яй на без да рож жах 
Гай наў ш чы ны і Бель ш чы ны. У лю тым, на пры клад, з Бе ла сто ка 
ў Нар ву па да рож жа праз гур бы сне гу доў жы ла ся пяцьшэсць 
га дзін. Стол ькі ж ча су пат ра ба ва ла ся на пра езд з Нар вы ў Гай
наў ку. Най горш бы ло на ша шы пе рад Ла сін кай і Ба ры саў кай. Не 
ха па ла тэх ні кі для рас чыст кі да рог. Адзі ным па ра тун кам для ша
фё ра ў зі мо вы час бы ла рыд лёў ка. У зі му ста год дзя, у кар на ва ле 
1963 г. зна чыц ца, у Ку за ве гу ля лі два вя сел лі. Су сед ка мая, Ма
ры ся Ра ман чук вы хо дзі ла за муж за ка ва ле ра з Ча хоўАр лян скіх, 
а Ні на Ра ман чук за бе ла ста ча ні на ро дам з Ян цэ ві чаў. Гэ ты дру гі 
жа ніх да бі раў ся на шлюб з Бе ла сто ка ў Ча ром ху чы гу нач ным 
тран с пар там. Цяг нік не змог пра біц ца праз гур бы сне гу ў Пад бел
лі. Жы ха ры Ко шак і Ду бя жы на ад коп ва лі цяг нік рыд лёў ка мі. Жа
ніх па даў ся ў Ча ром ху пе ха тою. У Ры го раў цах па пра сіў дзя жур на
га стан цыі, каб па тэ ле фа на ваў у Ча ром ху і па ве да міў на ра чо ную, 
што да бі ра ец ца пе ха тою. Па дас ла лі са ні. Па даб ра лі жа ні ха 
ў па ло ве да ро гі на чы гу нач ным шля ху па між Ры го раў ца мі і Кляш
чэ ля мі. А на вя сел лі ў су сед кі і я гу ляў. З кі на пе ра соў кай ледзь 
даб ра лі ся ў Ча ром ху. За Ча ром хаюВё скай абар ва лі ся лан цу гі, 
якія на ча піў на зад нія ко лы ша фёр, каб ляг чэй бы ло адоль ваць 
снеж ныя су мё ты. Доб ра што ў час аг ле дзеў ся. Вяр нуў ся ша фёр 
на зад і за браў згу бу. Аб неп ра ход ных да ро гах да выз на ча ных 
вё сак я па ве да міў кі раў ні коў у Бе ла сто ку. Та кім чы нам з кі наў ста
ноў кай мы па да ва лі ся на сан ках у су сед нія вё скі — Ку за ву і Даб
ры ва ду. Там дэ ман ст ра ва лі ў мяс цо вых свят лі цах кі на се ан сы. 
Кі на стуж кі мя ня лі ў Цэн т ра лі аб ме ну філь маў у Бе ла сто ку, якая 
змяш ча ла ся на ву лі цы Гет ман скай 10. На ча ром хаў скім вак за ле 
з кі на пе ра соў кай пра ста я лі мы амаль паў та ра ме ся ца, па куль 
не рас чыс ці лі да рог. Та кая вось бы ла зі ма ста год дзя 1962/1963 
го да.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Наш су поль ны сяб ра
У час Ка ляд на пар та ле Фей с бу ка на сва ёй пош це пра чы

таў я «пост» Ві таль да Ба чын ска га, які пра сіў да лу чыць яго да 
ко ла су поль ных зна ё мых. З ка ро цень кай ін фар ма цыі я да ве
даў ся, што ад ра сат пра жы вае на Ка пі тан ш чы не, а вы хо дзіць 
з Ах ры моў. Я ста ноў ча ад к лік нуў ся на прось бу і па пра сіў спа
да ра Ба чын ска га неш та больш на пі саць пра ся бе. І тут жа 
ат ры маў ад каз, які ні жэй змяш чаю ў ары гі на ле.

Wi tam ser decz nie Pa na, Pa nie Wło dzi mie rzu ! Cie szę się, że mo-
gę poz nać tak wspa nia łą oso bę, jak Pan. Znam Pa na z łamów NI WY. 
Od cza su, gdy wró ci łem po wie lu la tach i osied li łem się na tych te re-
nach, jes tem sta łym czy tel ni kiem na sze go ty god ni ka, każ dy nu mer 
czy tam od «do ski do do ski». Sam jes tem za in te re so wa ny his to rią 
tych ziem, bar dzo częs to roz ma wiam na te mat tej his to rii ze star szy-
mi ludź mi, og rom ny żal, że tak szyb ko się wyk ru sza ją, od cho dząc, 
za bie rają na zaw sze swo je wspom nie nia, a tym sa mym za my ka ją na 
zaw sze pew ne skła do we kar t ki his to rii. Pa nie Wło dzi mie rzu, ja Pana 
znam z wi dze nia, mia łem zasz czyt wi dzieć Pa na pa rę ra zy w Cze rem-
sze, mam tam trochę zna jo mych, mo ja ciot ka po cho dzi z Cze rem chy 
Wsi. Mam skry tą na dzie ję, że w przysz łoś ci spot kam Pana oso biś cie 
i bę dę miał zasz czyt po roz ma wiać i oso biś cie zap ro sić do od wie dze-
nia mo ich ro dzin nych te re nów. Ży czę Pa nu zdro wia.

З пры ем нас цю чы таю та кія сло вы. Маё шмат га до вае су пра
цоў ні цтва з «Ні вай», зна чыц ца, дае плён. Яд нае чы та чоў у ко ла 
вер ных сяб роў род на га ча со пі са. Сяб ры «Ні вы» — мае сяб ры. 
Гэ та ад на друж ная сям’я!                          v Ула дзі мір СІ ДА РУК

Зі мой у Но вым Ляў ко ве
Пер шы мой до піс пад за га лоў кам «Зі мой у Но вым Ляў ко ве» 

мож на бы ло пра чы таць у мі ну ла год нім 52 ну ма ры «Ні вы» (з ка
лен да ром на 2017 год). Пі саў я, між ін шым, пра зас не жа ную вё
ску, у якой не вель мі хто пас пя шыў ад гар нуць снег з тра ту а ра. 
Ро бяць гэ та яш чэ адзін кі. За раз у не ка то рых да мах ні ко га ня ма. 
Яны пу сту юць. Дзе ці за бра лі сва іх са ста рэ лых баць коў да ся бе 
ў го рад. Ёсць вы пад кі, што да мы ста яць пу стыя, бо ра ней шыя іх 
жы ха ры ўжо на мо гіл ках. На не ка то рых па над вор ках ко ліш нія 
па ста ян ныя жы ха ры па яў ля юц ца толь кі вяс ной і ле там. Ка лі зі
мой бы ва юць апад кі сне гу, то з тра ту а ра ня ма ка му за мяс ці яго 
пад плот.

Наб лі жа ла ся Раж джа ство Хры сто ва і рап там усе заў ва жы лі, 
што тра ту ар рас чыш ча ны і мож на па ім іс ці ў Ста рое Ляў ко ва, 
у цар к ву. Зра біў гэ та ма ла ды гас па дар з Но ва га Ляў ко ва Пётр 
Стоц кі пры да па мо зе трак та ра і на чэп ле на га да яго снеж на га плу
га. Гэ та адзін, а ёсць яш чэ і дру гі та кі вы па дак. За сы па ную сне
гам гра вій ку, якая вя дзе ад вё скі на ка лё нію да Скеп каў і да лей да 
шы ро ка вя до май аг ра ту ры стыч най гас па дар кі «Бо раздруй» Ба
ры са і Люд мі лы Каз лоў скіх рас чыс ціў Ві таль Скеп ка як раз з тае 
ка лё ніі. Кож ныя 100 мет раў ад гар нуў ён снег да лей на або чы ну 
да ро гі, каб аў та ма бі лі маг лі раз мі нуц ца. Вось та кія пах валь ныя 
прык ла ды. Пра та кіх муж чын трэ ба пі саць. Яна зра бі лі даб ро, не 
спа дзе ю чы ся чы есь ці пах ва лы і па дзя кі.

А вось па вя то вая да ро га № 1635B це раз вё ску Но вае Ляў ко
ва. На ас фаль та вай ма ста вой моц на ўбі ты снег ды сямтам блі
ску чы на сон цы лёд. Па ёй ехаць вель мі не бяс печ на. Па спра ба
ваў я ехаць на ро ва ры, па каў з нуў ся і хут ка па кі нуў свой на мер 
яз ды. Збо ку да ро гі па пух кім сне зе іш ла зна ё мая мне жан чы на. 
Яна, а як жа, спы та ла, ча му я не еду, а вя ду ро вар. «Вель мі ж 
сліз ка, — ад ка заў я, — ба ю ся». «Ты на чаль нік, — ска за ла яна, 
— і як дба еш пра да ро гі». Ча му яна на зва ла мя не на чаль ні кам, 
не ве даю. Я сол тыс Но ва га Ляў ко ва і гмін ны рад ны. Ка лі я ўжо 
на чаль нік, як на зы вае мя не Ма рыя Рэ ент з Но ва  га Ляў ко ва, дык 
па тэ ле фа ную ў Па вя то вае праў лен не да рог у Гай наў цы і пап ра
шу, каб не ад клад на па сы па лі да ро гу пя ском.

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ
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У па ле скай глы бін цы (70)
На 

ін тэр нэт ным сай це, які 
выс вят ляў ак ту аль нае 
над вор’е ў Вэт лах, па
ста ві лі па ра ду ро дам 

з на род най ап тэ кі: «Сак рэт муж чын ска
га зда роўя». Ка ра цей ка жу чы, му жы кам, 
каб яны ўвесь час зна хо дзі лі ся на ха ду 
і не мер з лі, ра і лі ес ці ва рэ ні кі з ма кам. 
Ін шая на род ная па ра да да ты чы ла ле ка
ван ня ме лан хо ліі. Каб паз бег нуць та кой 
ма ла кру той ня мог лас ці, аў та ры сай та 
ра і лі звяр нуц ца з сар дэч най ма літ вай да 
свя то га пра ро ка Ма ла хіі. Усё гэ та пра
мо ві ла як пад рых тоў ка да Ва дох рыш ча. 
Гэ тае цар коў нае свя та ў Вэт лах лі чаць 
са мым прэ стыж ным і га ра чым фэ стам.

— Пры яз джай це да нас на Ва дох рыш
ча! — зап ра ша лі мя не на кож ным кро ку.

— А што тут ці ка ва га? — я спра ба ва
ла рас сак рэ ціць пры чы ны па пу ляр нас ці 
свя та.

Да гэ тай па ры Ва дох рыш ча аса цы я
ва ла ся мне з пос най вя чэ рай, свян цо
най ва дой і лю тым ма ро зам, ка лі трэ ба 
адзя ваць ка жух і ва лён кі. Вэт лаў скае 
за пра шэн не на кі ла метр пах ла ле там. 
Не вы пад ко ва. Як раз на Ва дох рыш ча 
тут ла дзяць ку пан не ў ас ве ча ных про
лам ках на Пры пя ці. Ры ту ал, які вык лі кае 
страс ці і ўсцеш ны гул гра ма ды, лі чаць 
ля чэб ным і на род ным. Апош няя спра ва 
зда ла ся моц на па даз ро най:

— Ці гэ та мяс цо вая тра ды цыя? — пы
таю ў цар коў на га ста ра сты Мі хай лы 
Мар ты ню ка.

— Мяс цо вая, — чую ў ад каз, — тут 
зда вёндаў на так за ве дзе на, што ку па
юц ца на Крыш чэ ніе

— А ці ку па лі ся ў ча сы ва шай мо ла
дас ці?

— Та ды не бы ло як, — ка жа Мі хай ла. 
— Та ды ўсе цар коў ныя свя ты за ба ра ня
лі ся...

— А ва шы баць кі ха дзі лі ку пац ца на 
Ва дох рыш ча? — цяг ну «тра ды цыю».

— Не чуў пра та кое, — ужо сум ня ва
ец ца Мі хай ла.

Як ака за ла ся ў хо дзе раз моў, «тра
ды цыя» прый ш ла з Пін ска, дзе ад бы
ва юц ца па доб ныя ку пан ні ў ас ве ча ных 
ду ха вен ствам ле дзя ных па лон ках. А іх 
па пу ляр насць пад бі лі ра сей скія тэ ле ка
на лы, якія, ня гле дзя чы на вай ну, аба жа
юць на Па лес сі.

Праў да, пра апош нюю страсць лепш 
не га ва рыць уго лас, гэ та не пат ры я тыч на.

* * *
Праў да, у свят ка ван ні Ва дох рыш ча 

най больш ці ка віў мя не муж чын скі ўхіл 
свя та. Гэ та не бы ва лае на Па лес сі. Ра
ней, ка лі я за хо дзі ла ў лю бую цар к ву 
— у го ра дзе ці ў вёс цы — там вы стой ва
лі амаль ад ны жан чы ны. Адзін ма ла ды 
свя тар, ка лі спы та ла я пра па пу ляр
насць св. Па ра ске вы, якая з’яў ля ец ца 
ня бес най за ступ ні цай кож най дру гой 
па ле скай цар к вы, ад ка заў мне жар там:

— Па ра ске ва — ня бес ная апя кун ка 
тых, хто тчэ і вы шы вае. На шы па ра фі ян
кі ўсе та ле на ві тыя ру ка дзель ні цы. Кож
ную ня дзе лю ста яць на ба га служ бе.

— А дзе муж чы ны? Яны атэ і сты?
— Зу сім не, — здзі віў ся свя тар, — 

у нас лі чаць, што як ад на асо ба пой дзе 
з ха ты ў цар к ву, дык хо піць. Яна па мо ліц
ца за апош ніх. У нас яш чэ так ня ма як 
у вас, што ідуць ра зам на ба гас луж бу 
му жык і жон ка.

Вэт лаў скае Ва дох рыш ча, у ад роз
нен ні ад ін шых цар коў ных свя таў, хоць 
дру гую част ку скла да лі жан чы ны, зда
ло ся над звы чай муж чын скім. Праў да, 
пры го жы пол больш чым су цэль ную 
на мо ле ную гра ма ду на па мі наў уз бу джа
ную пуб лі ку. На здым ках, якія па ба чы ла 
я ў мяс цо вым сель са ве це, за па мя та лі ся 
хма ры за мер з лай у ма роз ным па вет ры 
па ры, якая лу на ла панад га ло ва мі гра
ма ды. Не менш ура зі лі та ту і роў кі ўдзель
ні каў свя тых аб ра даў. У не да лё кім ма на
сты ры на від та кіх кру тых аз до баў жы ва 
нер ва ва лі ся і на ват кры ча лі:

— Праз гэ тыя ма люн кі, вас не пра пус
цяць у цар ства ня бес нае!

Мая ўва га для над вор’я не бы ла вы
пад ко вай. У Вэт лах лі чаць, што ка лі 
боль шы ма роз, та ды больш га ра чае свя
та. Праг ноз на сё лет няе Ва дох рыш ча 
абя цаў 10 гра ду саў ма ро зу.

На сай це ін фар ма ва лі як, па вод ле на
род на га ка лен да ра, па краш чэн скіх ма ра
зах прад ба чыць над вор’е на на сту па ю чы 
са ка вік. Увесь гэ ты ка ла рыт за стаў ляў ду
маць пра вес на вое раз вод дзе, па якім моц

на су му юць ту зем цы. Так са ма су час ная 
«тра ды цыя» ку пан ня ў ле дзя ных па лон ках 
больш пра яў ля ла сум па паў на вод най рэч
цы, якая ў на ту раль ны спо саб пры му ша ла 
муж чын быць кру ты мі і ад важ ны мі.

* * *
Праў да, на Па лес сі ўсе гэ тыя ля чэб

ныя па ра ды на сай тах лі чаць чы стым 
фаль к ло рам. Ка лі пры ціс не бя да, ту зем
цы ідуць за па ра дай да баб кі. Ад на ча со
ва ве раць у ля чэб ную моц зел ля толь кі 
з доб рай ру кі. Іры на Іг на цен ка, ня стом
ная дас лед чы ца па ле скай на род най 
ме ды цы ны, з дак лад нас цю на зы вае ўсе 
эта пы збі ран ня зё лак.

У кніж цы «На род ная ме ды цы на і ма гія 
ўкра ін цаў» наз ва ны рэ цэп ты на па бу
джэн не муж чын скай па тэн цыі. Вы ле чыць 
з кла пат лі вае хва ро бы мо жа паў сюд ная 
рас лі на Po ten til la erec ta, якую ў нас на
зы ва юць «ку ры ным зел лем». У гэ тай неп
рык мет най рас лі ны над звы чай ля чэб ны 
ко раць, зза гэ та га ва Ук ра і не ля кар ства 
ча ста на зы ва юць «ка зац кім жэнь шэ
нем». Рас лі ну трэ ба вы ка паць у час, ка лі 
ме сяц у поў ні, у апош няй фа зе.

Дас вед ча ная шап ту ха, ка лі да бы вае 
ко рань з зям лі, па він на ска заць ад па вед
ную за мо ву. Яна па він на гля дзець, каб 
не паш ко дзіць ка ра нё вай сі стэ ме і даць 
маг чы масць ад ра джэн ню рас лі ны. Ча ста 
на мес ца, ад куль да бы вае ко рань, кла
дзе ка ва ла чак хле ба і соль. Гэ та сім ва ліч
ная па дзя ка ма цізям лі за дар.

Ко рань ка па юць толь кі два ра зы ў год. 
Яго спа чат ку трэ ба вы су шыць, а пас ля 
зма лоць на му ку. Каб до за, якая скла
дае ад ну лы жач ку для гар ба ты ўдзень, 
спра ца ва ла, па ра шок не аб ход на за піць 
сы рым яй кам або за ку сіць лыж кай ка ро
ві на га мас ла.

З ко ра ня Po ten til la erec ta ўжо ў ста
ра жыт ныя ча сы ра бі лі ля чэб ны на стой. 
Ля кар ства вы раб ля лі пры ма на сты рах, 
пры мя ня ю чы ад па вед ныя ма літ вы. На Па
лес сі так са ма ве да юць та кі на стой, хоць 
за мест ма літ ваў тут пры мя ня юць ад па
вед ныя за мо вы.

Ко рань да бы ва юць, як у пер шым 
рэ цэп це, пры поў ні ме ся ца. Пас ля яго 
па лош чуць і за лі ва юць ал ка го лем. Най
леп шая дзе ля гэ тай мік сту ры са ма гон ка. 
Цудоўны эліксір атрымовуюць пасля 9 
месяцаў. Пас ля на пой трэ ба спа жы ваць 
з край няй ас ця рож нас цю — ля чэб ная 
до за ўся го 50 грам у сут кі. Той, хто пе ра
боль шыць пор цыю, — як па пя рэдж ва лі 
над Пры пяц цю, — бу дзе ге ро ем не ад
ной чут кі і ле ген ды.

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

 Прыпяць у Вэтлах

 Вадохрышча ў Кудаку 
(фота poranny.pl)


