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Гэта ноч святаяè3

Саколка бліжэй Гародніè5

Сцэна можа выхоўваць, можа быць месцам, 
дзе чалавек дарастае. Мабыць, так ёсць у выпад
ку Магдаліны Маліш, якая кантакт са спяван
нем на сцэне мае ўжо з першых гадоў свайго 
жыцця. Яе талент заўважылі, між іншым, падчас 
фестывалю «Беларуская песня», як нешматлікі 
прадстаўнік Падляшша выступіла яна з гуртам 
«Пэрцэпцыя» ў конкурснай частцы фестывалю 
«Бардаўская восень2016», дзе яны атрымалі аж
но два прызы. Магда — стыпендыятка Маршалка 
Падляшскага ваяводства ў галіне мастацтва.

Магдаліна Маліш:
— У прынцыпе я заўсёды спявала. Ужо будучы 

малым дзіцяткам, седзячы дома, я эксперыментава
ла з вакалам. Маючы 6 гадоў, я ўпершыню прыняла 
ўдзел у «Беларускай песні». Пазней, падчас вучобы 
ў Комплексе школ з дадатковым навучаннем белару
скай мовы ў Орлі, я спявала ў калектыве «Адна трэ
цяя». Мы выступалі на розных, таксама беларускіх, 
конкурсах і нярэдка атрымлівалі ўзнагароды. Пазней 
я пачала спяваць сола і тут таксама былі поспехі, 
прыкладна ва ўзгаданай «Беларускай песні». І мушу 
тут сказаць, што школа дала мне шанц, бо калі б не 
выступленні з «Адной трэцяй», я ніколі не пачала б 
сольнай дзейнасці. Лічу, што наогул спяваю песні на 
беларускай мове якраз таму, што я заўжды вучыла
ся ў такіх школах, дзе родная мова з’яўляецца вельмі 
важнай.

У пяцігадовым узросце Магдаліна ў конкурсе «Род
нае слова» дэкламавала «Сабаку Чапу», аўтарства 
Генадзя Шэмета. У 2016 годзе прыняла ўдзел у «Сцэ
нічным слове», у якім атрымала дэкламатарскае 
Гранпры. Магда вядомая таксама сваёй акцёрскай 
дзейнасцю — яе ігру можна пабачыць у спектаклях. 
Прэм’ера апошняга, пад назвай «Нявера», адбылася 
ў лістападзе мінулага году на сцэне Бельскага дома 
культуры. Там яна іграла разам з сястрой, Дар’яй.

Важным часам для Магдаліны аказалася дзей

і падумала сабе: «Магда, гэта як верш». Пасля я вы
правіла некаторыя элементы ў гэтым вершы і сёння 
сцвярджаю, што ён мне падабаецца, таму што ён 
прыйшоў так адразу і цалкам сам, я зусім не мела 
ў думках яго пісаць. Пакуль што я яшчэ не ведаю ці 
яго неяк выкарыстаю, але ён напэўна не прападзе. 
Я пішу на беларускай мове, бо якраз у ёй знаходжу 
тое, што хачу сказаць.

Дзейнасць і талент Магдаліны Маліш заўважыла 
таксама ўправа ваяводства. Як стала вядома, 12 
снежня мінулага года, Магда і яе сястра, Дар’я, апы
нуліся ў ліку 70 вучняў з Падляшша, якім на 2017 
год прызначылі стыпендыю Маршалка ваяводства 
ў галіне мастацтва. Стыпендыяльная камісія вылучы
ла Магдаліну ў галінах музыкі, тэатра і літаратуры. 
20 студзеня бягучага года сваю прысутнасць на 
ўрачыстасці ўганаравання стыпендыямі ў Оперы 
і падляшскай філармоніі ў Беластоку Магда Маліш 
адзначыла песняй «Золата», выкананай разам з Мі
халам Зіноўчыкам.

Магдаліна Маліш:
— У мяне неяк ніколі не было думкі аб тым, каб па

старацца пра стыпендыю Маршалка Падляшскага 
ваяводства. Толькі ў мінулым годзе, дзякуючы падказ
цы педагога нашага ліцэя, спадарыні Марыі Нікала
юк, мы разам з сястрой падалі адпаведныя дакумен
ты. Так папраўдзе я не верыла, што атрымаю тую 
стыпендыю, але аказалася што і нас управа ваявод
ства ацаніла належным чынам. Пакуль што я яшчэ 
не ведаю, на што прызначу тыя сродкі, але напэўна 
варта іх выкарыстаць на маё развіццё ў галінах, якія 
мяне цікавяць, прыкладна, на тэатральныя заняткі.

Спяваючы на сцэне Магда Маліш сягае таксама 
па паэтычныя творы вядомыя ды істотныя для бела
русаў. Між іншым падчас фестывалю «Беларуская 
песня» ды «XXХVII Дзён Бельска Падляшскага» ў яе 
вакальным выкананні неаднойчы можна было пачуць 
прыкладна «Мой родны кут» Якуба Коласа.

У беларускай мове 
знаходжу тое, што хачу сказаць...

насць у гурце «Пэрцэпцыя», які яна стварае разам з гіта
рыстам Міхалам Зіноўчыкам. Пераломным момантам бы
ло іхняе выступленне падчас XXIII Фестывалю беларускай 
бардаўскай ды аўтарскай песні «Бардаўская восень». 
Там і атрымалі яны прыз глядацкіх сімпатый і аб’яднання 
«Бельская кааліцыя». Між іншым прысутнасць «Пэрцэп
цыі» была своеасаблівым подыхам Беласточчыны сярод 
выканаўцаў конкурснай часткі фестывалю.

Магдаліна Маліш:
— Думка каб паспрабаваць сваіх сіл на «Бардаўскай 

восені» ўзнікла яшчэ летам, перад канікуламі. Ідэю вы
ступлення падкінуў мне настаўнік інфарматыкі ў Бель
скім белліцэі Славамір Нядзьведзкі. Першапачаткова 
я нават не ўспрымала сур’ёзна такой магчымасці. Аднак 
пачала пераглядаць матэрыялы з мінулых выпускаў 
фестывалю. Вядома, гэта быў іншы рэпертуар чым 
той, які я выконвала раней на «Беларускай песні», дзе 
гучалі больш народныя творы. І ўрэшце я вырашыла, 
што прыму ўдзел у конкурснай частцы «Бардаў» і да 
супольнага выступлення запрасіла гітарыста Міхала 
Зіноўчыка, з якім насамрэч я ўжо раней выступала пры 
розных нагодах у нашай школе. У гэты некалькімесячны 
дафестывальны перыяд праца бывала складанай. У нас 
часам быў недахоп натхнення — цяжка было пісаць сло
вы, музыку, але нам урэшце атрымалася, а восенню як 
«Пэрцэпцыя» мы выступілі на фестывалі. Вядома, вельмі 
прыемна, што мы атрымалі тыя ўсе ўзнагароды, гэта 
сапраўды вялікі гонар. Шчыра кажучы, я ніколі раней не 
пабывала на «Бардаўскай восені». Я ўвогуле не ведала 
як буду там сябе адчуваць. Таму толькі, калі мы паспра
бавалі сваіх сіл на фестывальнай сцэне, я адчула клімат 
мерапрыемства. І сцвярджаю, што я добра сябе там 
адчуваю, што гэта маё месца, я ў прынцыпе такая, як ін

шыя выканаўцы, публіка, бо нас аб’ядноўвае бардаўская 
беларуская песня, прастора.

Падчас «Бардаўскай восені» можна было адначасова 
пазнаёміцца з іншым відам дзейнасці Магды. Словы да 
«Вады» і «Золата» — песень, якія на сцэне Бельскага до
ма культуры выканала «Перцэпцыя», напісала менавіта 
сама вакалістка. Гэта адначасова паэтычныя творы, якія 
знайшлі сваё сцэнічнае выкананне ў музыцы.

Магдаліна Маліш:
— У «Вадзе» ёсць гаворка аб тым, што мы, людзі — 

быццам разлітая вада і нас вельмі складана сабраць, але 
ёсць нехта, хто ў змозе гэта зрабіць, адначасова надаю
чы яму сэнс у жыцці. «Золата» тычыцца таго, што людзі 
часта называюць золатам тое, што зусім ім не з’яўляецца. 
І калі гэтая рэч прападае, мы сумуем, плачам, а трэба 
нам цешыцца, таму што мы ў такой сітуацыі свабодныя. 
У гэтых песнях я закранула таксама думку, што людзі да
волі часта шукаюць праблем там, дзе іх няма. Я не хацела 
пісаць твораў, якія гаварылі б пра штодзённасць, а такія, 
якіх глыбейшы сэнс для чалавека быў бы матывацыяй 
для задумы над сваім жыццём. Ёсць у мяне яшчэ адзін 
верш, хаця першапачаткова я яго гэтак не называла. Ад
нойчы я сядзела на ўроку беларускай мовы і быў гэта як
раз для мяне нейкі кепскі дзень. Чамусьці нейкая дзіўная 
атмасфера тады была і хаця вельмі шаную беларускую 
мову і яе ўрокі, я ўжо не хацела слухаць таго, што тады га
варылі. Адкрыла я сшытак і напісала ў ім словы, якія я ў гэ
ты час адчувала, такую своеасаблівую рэфлексію. Гэта 
не былі цэлыя сказы, а проста словы, можна назваць 
гэта белым вершам. Надышоў канец урока, празвінеў 
званок і я выйшла. Неяк пасля трох тыдняў я адкрыла той 
самы сшытак, каб знайсці ў ім нейкую інфармацыю, пат
рэбную ў школе, прачытала таксама свае запіскі з урока 

Магдаліна Маліш:
— Калі я прымала ўдзел у дэкламатарскіх конкурсах, 

нярэдка прэзентавала фрагменты «Новай зямлі» Якуба 
Коласа. Чытаючы яго творчасць добра вядомымі сталі 
мне і словы верша «Мой родны кут». Калі я пачала вучо
бу ў ІІ Агульнаадукацыйным ліцэі ў БельскуПадляшскім, 
я таксама пачула гэты твор у форме песні, якую спяваў 
школьны калектыў «Вянок». Надышоў час, што і я пачала 
спяваць «Мой родны кут». Нармальна і поўнасцю ясна, 
што мы жывем на Падляшшы, у нашым «родным куце». 
Для мяне зразумела, што сёння гаворым на беларускай 
мове, што мы гэта будзем рабіць і заўтра, што мы тут, што 
тут беларусы. Калісьці я гэтага яшчэ так не разумела, 
але калі я пачала быць ужо старэйшай, мне гэта стала 
пазітыўным, мілым і ясным. І думаю, што калі я ўжо скончу 
наш белліцэі і пайду вучыцца кудысьці далей, заўжды бу
ду ўспамінаць мой родны кут.

Магда не баіцца таксама рэпертуару Анны Герман. Па 
прычыне асаблівага тэмбру голасу ды манеры спеву поль
скарасейскай спявачкі, яе песні не належаць да ліку лёг
кіх для выканання. Слухаючы Магдаліну ў творах такіх як 
«Чалавечы лёс» ды «Танцуючыя Еўрыдыкі», аднак можна 
неяк адчуць, што яна не ўкладвае асабліва многа высілку 
ў іх спяванне і цікава спраўляецца з іх выкананнем. Тады 
можна меркаваць што такі рэпертуар ёй падыходзіць. 
Магда своеасабліва ўспрымае справу вакальных інспіра
цый для спявання сваіх песень.

Магдаліна Маліш:
— Мне не трэба было інспіравацца іншымі вакалістамі, 

таму што я хацела, каб тая песня, выкананне былі маімі. 
Калі ідзе пра пісанне тэксту маіх першых песень, тут я ад
чула, што мушу для гэтага знайсці інспірацыю, каб тое, 
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Беларуская
нафта

Люстра

Зімовае Купалле?
Сваімі вачыма

бестыі

Свя ты, свя ты і па свя тах — лю біць 
паў та раць мой баць ка. Так і ста ла ся 
як што год. Ва дох рыш ча бы ло апош нім 
эле мен там раж джэ ствен ска га тры ду ум. 
І каб за над та не ўвай с ці ў тры ум фа ван не 
і грэх пых лі вас ці пра ва слаў на га на ро да, 
пас ля ма роз насо неч ных ка ляд Уся выш
ні на ча ка ныя «краш чэн скія ма ра зы» 
сас лаў на пад ляш скую зям лю га ла лё дзі
цу і ад лі гу. От та бе із ноў праб ле мы з на
род ны мі па вер’ я мі. Але ў све це на род най 
хрыс ці ян скай аб рад нас ці ніш то не ста іць 
на ад ным мес цы. Усё плы ве — як га ва ры
лі ста ра жыт ныя грэ кі. І прып лы ла да нас 
на Ва дох рыш ча з ра сей скім тэ ле ба чан
нем, а як ця пер мод на га ва рыць «ру скім 
мі рам», дзіў ная, не вя до мая ў гэ тым кут ку 
све ту «но вая, свец кая тра ды цыя» — гэ та 
сло вы з куль та вай поль скай кі на стуж кі 
«Місь». А ме на ві та спа чат ку на Ук ра і не, 
Бе ла ру сі, а за раз у скі це ў Ад рын ках 

аб рад аку нац ца ад важ ным у азёр ных 
па лон ках ці рэч ках. Толь кі та кі аб рад да 
ва дах рыш чэн скіх тра ды цый не толь кі на 
Пад ляш шы ма ец ца як ку лак да тва ру. 
Выс вет лі ла гэ та так са ма ты дзень на зад 
у сва ім ніў скім рэ пар та жы з ук ра ін ска га 
Па лес ся мая рэ дак цый ная сяб роў ка Ган
на Кан д ра цюк.

Спа чат ку ў Ра сеі а по тым у яе пра
ва слаў ных са тэ лі тах пер шап ра ход ца мі 
гэ тай з’я вы бы лі перш за ўсё жаў не ры 
вай ско вых і мі лі цый ных спец пад раз дзя
лен няў. Ама паў цы ці дэ сан т ні кі — гэ та 
га да мі га лоў ны кан тын гент та кой муж
чын скай гуль ні. Каб доб ра па кор пац ца 
ў да ку мен тах, не дзіў ным бы ло б і ад
шу каць за гад пра та кія ку пан ні як адзін 
з эле мен таў ба я вой пад рых тоў кі. Не гор
шы мі ў да каз ван ні свай го муж чын ска га 
«я» ха це лі стаць і роз ныя кры мі наль ныя 
аў та ры тэ ты пост са вец кай тэ ры то рыі. 
Ка рот ка бры тыя кры мі наль ні кі з та кі мі ж 
ха рак тэр ны мі сі ла ві ка мі ра зам аку на лі
ся ў про лам ках. Ад ны і дру гія па каз ва лі 
сваю фі зіч ную выт рым ку. Тэ ле вя ду чыя 

ці фа тог ра фы на сва іх здым ках як га
лоў ных ге ро яў вы яў ля юць бяз г рэш ных 
ужо пас ля ку пе лі ўся ля кіх мі ніст раў, 
ка ман дзі раў, бан кі раў. У гэ тым го дзе 
хі том ін тэр нэ ту ста ла ін фар ма цыя, што 
ў ад ным з ра сей скіх га ра доў ра зам ныр
ну лі пра ва слаў ны і ка та ліц кі свя та ры. 
Зра зу ме ла, што гэ тае вы гуль ван не да во
лі пры ваб лі вае ў гра мад скай і ме дый най 
пра сто ры, дык ста ла та кой ад мет нас цю 
ру ска га пра ва слаў на га свя та, яко га ча ка
юць увесь год. А па пу ляр ныя яш чэ ў Са
вец кім Са ю зе клу бы мар жоў на ват та кім 
чы нам да сту пі лі да дат ко ва і свя тар ска га 
блас лаў лен ня. Ну а за раз гэ та так са ма 
адзін з эле мен таў муж чын скажа но чых 
эк ст ра ва ган т ных уза е ма да чы нен няў. Ка
лі я ў ін тэр нэ це не каль кі га дзін прыс вя ціў 
ад соч ван ню сё лет ня га ан ту ра жу ны ран
ня ў дзень Ва дох рыш ча, дай шоў да выс
но вы, што гэ та та кое зі мо вае Ку пал ле.

Бо зу сім дру гая спра ва ма ліц ца і ас
вя чаць ва ду над азё ра мі і рэ ка мі, нес ці 
яе да моў як важ ную час ці ну ўся го пра
ва слаў на га кру газ ва ро ту і шмат ве ка

вой ся мей най тра ды цыі. І ра біць гэ та 
ў вы ці шэн ні, уза е ма па ва зе роз ных уз
ро стаў і па ка лен няў вер ні каў. Аголен ыя 
жа но чыя клу бы і гру дзі, ці жы ва та стыя 
муж чы ны ў ску пых плаў ках не да да юць 
па ва гі да ад на го з най боль шых свя таў 
усіх хрыс ці ян. А за та кой ме дый нааго ле
най спра вай з’я ві лі ся і раск руч ва юц ца 
ва кол Ва дох рыш ча неб ла гія свя точ ныя 
кір ма шы.

Мой рэ дак цый ны сяб ра не стры ваў 
усіх гэ тых сум нен няў і ру бам па ста віў пы
тан не свай му баць ку на конт ку пан ня на 
Ва дох рыш ча. У ад каз па чуў на ступ ныя 
сло вы: «Так, ку па лі ся, але толь кі та ды... 
ка лі лёд пра ва ліў ся!». От і ўсё і аж усё 
ў спра ве та ко га но ва га жан ру на род най 
аб рад нас ці. Мне так са ма ні ва ўспа мі нах 
ма іх сяб роў, ні ў ся мей ных пе ра ка зах 
ня ма мес ца на та кія гі сто рыі. Мне, ура
джэн цу гмі ны Ду бі чыЦар коў ныя, адзі ны 
вя до мы ва дзя ны рэ лі гій ны аб рад гэ та 
хрыш чэн не хрыс ці янбап ты стаў на рэч
цы Ар лян цы. Але гэ та зу сім дру гая спра
ва даг ма тыч най спрэч кі па між роз ны мі 
хрыс ці ян скі мі кан фе сі я мі на конт уз ро сту 
пры няц ця свя до ма га хрыш чэн ня. І ка лі на 
здым ках ба чу, як на пра ва слаў нае Ва дох
рыш ча муж чы ны ў доў гіх бе лых са роч ках 
ны ра юць у ва ду, то ад чу ван не пра ні кан ня 
на Пад ляш шы тэ ат ра лі за ва ных форм роз
ных ве ра выз нан няў ста но віц ца фак там. 
Най важ ней шае, каб пры тым яш чэ ўсё 
ад бы ва ла ся з уза ем най па ва гай.

Яў ген ВА ПА

Свет ку па ец ца ў наф це. Яе так шмат, 
што ўра ды мно гіх кра ін, што ёй ган д лю
юць, ідуць на роз ныя неп ры стой ныя рэ чы, 
абы наш ко дзіць кан ку рэн там. Ну, ка лі ха
пае ро зу му ўця міць, што гэ ты шлях ра на ці 
поз на пры во дзіць да гэ та кіх жа ме раў у ад
каз, то яны та ды ся да юць за круг лы стол 
і па чы на юць да маў ляц ца пра зні жэн не 
зда бы чы чор на га зо ла та. Каб кош ты кры
ху па паў з лі ўверх, каб ры нак па дзя ліць, 
і яш чэ пра роз ныя рэ чы да маў ля юц ца, ад 
ге аг ра фіі прак лад кі наф тап ра во даў да ган
д лю но вы мі тэх на ло гі я мі наф таз да бы чы.

Стол пе ра моў мо жа быць і квад рат ны, 
не а ба вяз ко ва круг лы. Спра ва не ў ста ле. 
Знач на горш ка лі ў не ка то рых квад рат ныя 
га ло вы. І яны па чы на юць наф ту лі чыць 
адзі най кры ні цай пры быт ку. Бо яе не трэ ба 
са дзіць як буль бу, і даг ля даць не трэ ба як 
бу ра кі, і за хоў ваць не трэ ба як збож жа, 
і вы хоў ваць як спе цы я лі стаў, а толь кі вы
кач ваць з зям лі як не чы сто ты з па мый най 
ямы, і пра да ваць тым, у ка го наф ты ня ма, 
а гро шы ёсць.

Пры гэ тым на яў насць гро шай не заў сё
ды за ле жыць ад та го, ці ёсць свая наф та, 
ці не. Вось, ска жам у ЗША ёсць і наф та, 
і гро шы. А ў Ра сіі ні бы та і наф та ёсць, 
і ў да да так і газ, і лес, і яш чэ мно ства роз
ных ка рыс ных рэ чаў, якіх не трэ ба ні са
дзіць, ні даг ля даць, ні за хоў ваць, ні вы хоў
ваць, а гро шай, ка лі ве рыць вы каз ван ням 
іх прэм’ е ра, ня ма.

Ці вось па раў наць Ня меч чы ну і Бе ла
русь. Вя лі кай наф ты ня ма ні ў ка го, але 
гро шы з гэ тых двух суб’ ек таў ёсць толь кі 
ў нем цаў. І тут звы чай ная ча ла ве чая ло гі ка 
пад каз вае, што бе ла ру скай ула дзе вар та 
бы ло б пра а на лі за ваць, ка лі га ло вы не квад
рат ныя а пра віль най фор мы, ча му ў нем цаў 
ёсць тыя гро шы, а ў нас ня ма, і па ста рац
ца хоць у не чым паў та рыць іх эка на міч ны 
шлях. Але бе ла ру скі ўрад раз ва жае ча мусь
ці паін ша му. Мо жа пара ней ша му пра цяг
ва юц ца по шу кі сва ёй уні каль най эка на міч
най ма дэ лі з да дат ко вым эк с пе ры мен там 
не пас рэд на над цяр пен нем і вы нос лі вас цю 
бе ла ру ска га на ро да, а мо жа яны яш чэ не 
ве да юць, што ко ла ўжо вы най дзе на, і спа
дзя юц ца стаць пер ша ад к ры валь ні ка мі.

І трэ ба ад даць ім на леж нае, гэ та ў іх 
ат рым лі ва ец ца. Ну з ко лам то не. Яго ўжо 
пры ду ма лі, як гэ та вя до ма пе ра важ най 
боль шас ці лю дзей. Ды і кан ст рук цыя там 
за над та скла да ная для вы на ход лі вас ці на
ша га ўра да. Але збі раць па да так за тое, 
што ты не ма еш да хо ду, яны так зва ны па
да так на дар ма ед ства пры ду ма лі пер шыя. 
І гэ та факт. Ну а факт, як ка заў ге рой ад
на го кла січ на га тво ра, са мая ўпар тая на 
све це рэч.

Не ве даю ці спа дзя юц ца яны на Но
бе леў скую прэ мію, але на ней кія свае 
ўнут ры мі ні стэр скія прэ мі яль ныя за та кую 
муд ра ге лі стую пры дум ку хі ба што раз ліч
ва юць. Гэ та ж трэ ба, ніх то на све це да 
та ко га не да ду маў ся, а на шы на рэш це ака
за лі ся на пе ра дзе ўсёй пла не ты.

Бо гэ ты па да так асаб лі ва цы ніч ны. Ён 
раз бу рае ас но вы жыц ця бе ла ру саў, ка лі 
га лоў ным для ча ла ве ка заў сё ды бы ла 
сям’я. І сям’я вы ра ша ла са ма, хто вы хоў вае 
дзя цей, хто хо дзіць на пра цу, хто мае ін шыя 
аба вяз кі. За раз гэ та вы ра ша на за іх. У сем’
ях свар кі, аб ві на вач ван ні, раз ры вы...

А зу сім ня даў на ін тэр нэт узар ваў ся ад 
па ве дам лен ня, што ўжо дай ш ло і да су і цы
ду. І хоць след чы ка мі тэт аб вяр гае гэ тую 
вер сію, гэ та ўжо не важ на. Важ на, што свя
до масць лю дзей ста ла гэ та да пу скаць...

А дэк рэт пра па да так пра цяг вае сваё 
пе ра мож нае шэс це па Бе ла ру сі. Вось ужо 
ты ся чы бес п ра цоў ных гра ма дзян ат ры ма лі 
лі сты з пат ра ба ван нем яго ап ла ціць. Яны 
бе га юць, спра ча юц ца, пі шуць, пы та юц ца 
за што і ча му, і з якіх пры быт каў. Яны ста
ра юц ца зра зу мець сут насць гэ та га дэк рэ
та, але не мо гуць.

А са праў ды ці ка ва бы ло б пра са чыць 
увесь лан цу жок раз ва жан няў тых, хто яго 
пры дум ваў. І мне зда ец ца, што ўсё па ча
ло ся з той са май наф ты, якую не трэ ба ні 
са дзіць, ні даг ля даць... а толь кі браць, ды 
ка чаць, ка чаць і ка чаць з яе гро шы.

Толь кі вось бя да, сва ёй наф ты ў Бе
ла ру сі кот нап ла каў. Ну а чым за мя ніць 
наф ту? Ну яс на чым! Ці больш да клад на 
ска заць кім. Ты мі, чым за мя ня ец ца і ўсё 
астат няе, бе ла ру скі мі гра ма дзя на мі. Вось 
адзі ная свід ра ві на, ад куль мож на ка чаць 
гро шы. Вось яна якая, бе ла ру ская наф та.

А мы ўсё ду ма лі, ка лі гэ та ў Бе ла ру сі 
наф ту зной дуць. А яе, аказ ва ец ца, ужо 
знай ш лі. Ці ка ва, ці на доў га яе хо піць.

Вік тар СА ЗО НАЎ

Я не ма гу да клад на ска заць, што Адам 
Міц ке віч, яко га на цы я наль ным па э там лі
чаць бе ла ру сы, лі тоў цы і па ля кі, не ла яў ся. 
Я спаз наў толь кі мо ву яго ўзнёс лай па э зіі, 
вы тан ча най і эле ган т най. Мяр кую, ад нак, 
што, ап роч на пі са на га сло ва, па эт умеў 
прак лі наць, пры тым смач на. Ці ка ва толь кі 
тое, на якой мо ве. На пры клад, ка лі трэс
нуў ся не а бу тым сту па ком аб ка мень... Ці, 
ліз нуў шы ў шко ле ла ці ны, ла яў зга да ны 
ка мень мо вай Вяр гі лія, Цы цэ ро на, Се не кі? 
Ці мо палі тоў ску? Ці, усё ж, пабе ла ру ску? 
Тым не менш, па ві нен ад бо лю кі нуць ма
там.

Не цэн зур ная лек сі ка пры ча пі ла ся да 
гу тар ко вай лек сі кі, як вош да ча ла ве ка 
ўжо з пя чор ных ча соў. Та му мы жы вем ад 
па чат ку ча су з ва шы ма і ма цю каль ны мі 
сло ва мі. Пля ва лі адзін на ад на го не пісь
мен ныя ор ды, аб кід ва лі ся ла ян ка мі ран нія 
цы ві лі за цыі. Так зва ных брыд кіх слоў не 
цу ра ла ся аду ка ва ная ста ра жыт насць, 
па чы на ю чы з за сы па най пя ска мі Ме са па
та міі, праз фа ра о наў скі Егі пет, Грэ цыю 
Га ме ра і Ары сто це ля, да Рым скай ім пе рыі. 
У наш час бруд на ла я лі ся, ка жуць, Пет рар
ка і Мі ке лан джэ ла, а ў Поль ш чы Мі ка лай 
Рэй ка ры стаў ся моц ны мі сло ва мі без шка
до бы. Ве ра год на, прак лі наў і Ян ка Ку па ла, 
і ка лі так, дык пэў на не паполь ску, а па
бе ла ру ску. У Поль ш чы ла юц ца па ля кі, па
лі тоў ску лі тоў цы, пабе ла ру ску бе ла ру сы. 
Кож ная мо ва мае свае ўлас ныя плю га выя 
іды ё мы. Ці ка ва, паяко му ла ец ца прэ зі дэнт 
Аляк сандр Лу ка шэн ка? Бо што кля не не 
горш чым До нальд Трамп паан г лій ску, 
ды на пэў на. Але, даль бог, на якой мо ве?! 
Што ты чыц ца прэ зі дэн та Рэ чы Пас па лі
тай, дык ужо са ма дум ка, што мог бы ён 
«кі нуць мя сам» зда ец ца быць не да рэч най. 
Ска жу на ват больш — гэ та зда ец ца быць 
на столь кі абу раль ным, як про сты след вуг
ра, паў зу ча га па за ко не аб дзяр ж бю джэ
це, зац вер джа ным прэ зі дэн ц кім под пі сам. 
Та му, што на са мой спра ве ча ла век так 
як глад кат ва ры, так і глад кас лоў ны. Та кі ж 
про сты, як пра ста душ ны. Не мае до сту пу 
да яго ані сум нен не, ані фаль шы вы со рам. 
Ён заў сё ды на ба ку за ко на і спра вяд лі вас
ці, ці з руч кай га то вай да пад пі сан ня, або 
кра са моў най пра мо вай. Ой, вы лу ча ец ца 
ён ся род ін шых прэ зі дэн таў вет лі вас цю 
і яс нас цю. І без ні я ка га брыд кас лоўя.

Не ўспа мі на ю чы пра знач ныя не да
ска на лас ці прэ зі дэн таў з уся го све ту, 
я аса бі ста не да ка раю іх за тое, што прак
лі на юць. Горш, ка лі яны не ла юц ца. Аказ
ва ец ца, ла ян ка ча ста спа лу ча ец ца ў тон кіх 
ад но сі нах з сум лен нас цю. Вы я ві ла гэ та 
між на род ная ка ман да на ву коў цаў у се рыі 
эк с пе ры мен таў. Іх вы ні кі свед чаць пра тое, 
што лю дзі, якія ча ста ла я лі ся, ча ста пры мя
ня лі лін г ві стыч ныя ма дэ лі, якія ра ней спа
лу ча лі з сум лен нас цю. Ла ян ка — па вод ле 
кан чат ко вых выс ноў на ву коў цаў — мо жа 
свед чыць пра вы каз ван не кім сь ці шчы ра га 
мер ка ван ня. Ак ра мя та го, гэ та свед чыць 
аб тым, што прак лі на ю чы ча ла век не толь
кі «ўла скаў ляе» мо ву, але так са ма не ма
ды фі куе сва іх по гля даў.

Ла ян ка та кім чы нам, хоць заў сё ды вар
тая асу джэн ня, не а ба вяз ко ва аба зна чае 
куль тур ны ўпа дак. Ты чыц ца гэ та, ад нак, 
вы пад каў ча со вых і ін ды ві ду аль ных. Інакш 
з мо вай гра мад скас ці. Ка лі яна па чы нае 
на гад ваць па мыі, ця ку чыя ў рыш то ку: ус
пе не ныя, цём ныя, га дзю чыя, трэ ба біць 
тры во гу! Перш за ўсё та му, што яна пра ніз
вае ўсё гра мад ства — як ін тэ лек ту аль ныя 
і па лі тыч ныя элі ты ды СМІ, як і звы чай ных 
лю дзей, мо ладзь, га ра ды і вё скі. Та кая 
плынь поў ная га дас цей і ін век тыў, не га тыў
ных эмо цый і гне ву, пош лас ці і жор ст кас ці 
прад каз вае рэ ва лю цыю не га тыў ных эмо
цый і паў сюд на га гне ву.

Да гэ та га ча су ўсе рэ ва лю цыі па чы на
лі ся з та го мо ман ту, ка лі ву ліч ны на тоўп 
уры ваў ся ў са ло ны, ла ю чы ся, кля ну чы, 
зніш ча ю чы... Свае но выя па рад кі па чы на лі 
з раст руш ч ван ня крыш та лё вых люст раў. 
У Поль ш чы на са ло ны ўвар ва ла ся пер
шым пас па лі тае сло ва, на пі са нае на ву ліч
ных му рах ад лі та ры «ch», і Моў ная ра да 
пры Прэ зі дэн це РП па лі чы ла, што гэ ты 
за піс эк ві ва лен т ны ра ней ша му пра віль на
му на пі сан ню з «ch». За ім ру шыў ус лед 
прак ля ты люд, кры ва жэр ны на не на віс ныя 
элі ты і іх даб ро ты. Па ча лі біць люст ры. Вя
до ма, ме та фа рыч на. Але ма ты ва цыя та кая 
ж, як ка лісь. Ніх то не хо ча ўба чыць у люст
ры ста яў шай на суп раць бе стыі. Толь кі што 
тая заў сё ды... з дру го га бо ку лю стэр ка.

Мі ра слаў ГРЫ КА
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Двац цаць сем ха роў і ка лек-
ты ваў, якія на ліч ва лі ка ля 
ча ты рох сот вы ка наў цаў, 

сла ві лі 15 сту дзе ня но ва на ро джа-
на га Хры ста ў Гар ні зон ным клу бе 
ў Бе ла сто ку. Свае ва каль ныя, 
так са ма і ак цёр скія маг чы мас ці 
па каз ва лі ўдзель ні кі з усёй Бе ла-
сточ чы ны. Прэ зен та цыі ка ляд-
ных ка лек ты ваў бы лі ар га ні за ва-
ны Бе ла ру скім гра мад ска-куль-
тур ным та ва ры ствам пры пад т-
рым цы Мі ні стэр ства ўнут ра ных 
спраў і ад мі ніст ра цыі Поль ш чы.

Гэ тае куль тур нае свя та, па ча так сё лет
ніх бе ла ру скіх ме ра пры ем стваў, ча ка ла ся 
так са ма шмат лі кі мі бе ла ста ча на мі, якія 
ня даў на ві та лі ка ляд ні каў у сва іх ха тах, 
а і са мі ха дзі лі з пес няй пра но ва на ро
джа на га Зба ві це ля. Не гас не на род ны 
тра ды цый ны звы чай ха джэн ня ка ляд ні каў 
па ха тах на Ка ля ды з вы ка нан нем ве лі
чаль ных ка ляд ных пе сень, тэ ат ра лі за ва
ных сцэ нак, пе ра ап ра нан нем у «ка зу», 
«мядз ве дзя», «ка бы лу», «жо ра ва». За 
спе вы ка ляд ні кам да ва лі да рун кі. У ас но ве 
ка ля да ван ня так са ма ста ра жыт ная аг рар
ная аб рад насць, агуль ным прыз на чэн нем 
якой бы ло па ска рэн не на ды хо ду цяп ла 
(«ад ка ляд сон ца па ва роч ва ла на ле та») 
і за бес пя чэн не доб ра га ўра джаю ў но вым 
гас па дар чым го дзе. Ка ляд ні кі, не ка то рыя 
ап ра ну тыя ад мыс ло ва, як суп рас ль скія 
«Жу ра він кі» ў па сту шых стро ях, дзет кі 
з бель скага «Мі ніан т рак та» ці гай наў скія 
«Зван кі», ін шыя ў на род ных стро ях, вя до
мых з ін шых вы сту паў на бе ла ру скіх ме ра
пры ем ствах, як «Жа ва ран кі» з Мо ра, га ра
доц кія «Ху тар» і «Рас с пя ва ны Га ра док» ці 
«Кры ні ца» з Бе ла сто ка, або ў свя точ ных 
ад ноль ка ва па шы тых га лакас цю мах, як 
Уні вер сі тэ та за ла то га ве ку з Бель ска пад 
кі раў ні цтвам Та ма ры Ру са чык ці «Ва сі лёч
кі» ды «Ку ран ты». Кан цэрт па чаў ся су поль
ным вы ка нан нем, пад ды ры жы ра ван нем 
Алі ны Не гя рэ віч, ка ляд кі «Не ба і зям ля», 
ка лі ўсе вы ка наў цы, ад да школь ні каў з 14
га сад ка ў Бе ла сто ку, праз «Вэр вач кі» 
з Ор лі да най ста рэй шых — «Ар лян», «Ка лі
ны» з За лук, «Ма лі нак» з Ма лін нік, «Чы жа
вян» з Чы жоў, «Не за бу дак» з Ку ра ша ва 
і «Асен ня га лі ста» з Га рад ка...

— Ка лісь іш ло ся ка ля да ваць про ста 
з ра дас цю, — пры зна ла ся ды ры жор ка Алі
на Не гя рэ віч, якая зай ма ец ца муж чын скім 
ан сам б лем «Ку ран ты» з Бель скаПад ляш
ска га і хо рам «Рэ ха пуш чы» Гай наў ска га 
до ма куль ту ры. — Ка лі ба чу хо дзячыя 
ка ляд ныя гру пы, рэд ка мож на прык ме ціць 
у іх свя точ ную ра дасць. Ка лі ка ля дуе, на
пры клад, гру па хлоп цаў, яны, га лоў ным 
чы нам, наст ро е ны на тое, дзе і коль кі маг
чы ма на ка ля да ваць гро шай. Мно гія сён ня 
не ве да юць і не ўме юць спя ваць ка ля дак. 
Доб ра, што ёсць та кое ме ра пры ем ства, 
та му што яно не дае згу біц ца тра ды цыі 
праў дзі ва га, шчы ра га ка ля да ван ня, пра
ва слаў на га. Ка та ліц кія ад пра ва слаў ных 
ка ля дак тэк стам не ад роз ні ва юц ца, але 
ў му зыч ным плас це бач на ве лі зар ная роз
ні ца, ка лі спра ва ў ме ло дыі, гар мо ніі. Яны 
інакш гу чаць. Двух га ло сы спеў з’яў ля ец ца 
на ту раль ным спо са бам для вы ка нан ня 
гэ тых пе сень. У пра вас лаўі ка ля ду ец ца 
з зор ка мі, ня ма тра ды цыі ка ля да ван ня 
з бат лей кай. На сцэ не пра гу ча лі як тра
ды цый ныя пес ні, так і су час ныя — на бе
ла ру скай мо ве, цар коў нас ла вян скай і на 
пад ляш скіх ды я лек тах

Ду хоў ныя ад зна ча юць, што ка ляд кі не 
з’яў ля юц ца лі тур гіч ны мі пес ня мі, а на род
най фор май прас лаў лен ня Бо га, якая 
про ста тлу ма чыць лю дзям на ра джэн не 
Ісу са. Пра ва слаў ная цар к ва ў Поль ш чы 
мае ка ля ста са мых па пу ляр ных ка ляд ных 
пе сень, але з рэ гі я наль ны мі, вя до мы мі 
толь кі на мяс цо вым уз роў ні, ка ля дак на
шмат больш.

Ва сіль Се гень, ві цэстар шы ня БГКТ, 
спа сы ла ю чы ся на чар го вы — XVIII вы пуск 
аг ля ду, які ад к ры вае сё лет ні цыкл куль тур
ных ме ра пры ем стваў Та ва ры ства, ска заў:

— Нам вель мі пры ем на, што мы гэ тым 
аг ля дам мо жам пра цяг нуць яш чэ свя точ
ны час, ра зам спя ваць ка ляд ныя пес ні, 
каб на ду шы ў нас бы ло вель мі ра дас на, 
ве се ла з на го ды На ра джэн ня Гас под ня
га. Це шыць тое, што мы збі ра ем вя лі кую 
коль касць і ўдзель ні каў, і пуб лі кі. Ак ра мя 
на шых ста лых удзель ні каў — ха роў, ка лек

ты ваў — вы сту па юць тыя, хто толь кі ў гэ
тым ме ра пры ем стве бя рэ ўдзел. Вя до ма, 
ка ля да ван не на сцэ не з’яў ля ец ца кры ху 
штуч ным. Вя до ма, што ў ад па вед нас ці 
з тра ды цыяй, яно ўклю чае ў са бе пе ра ход 
ад ха ты да ха ты, з він ша ван ня мі і жа дан
ня мі даб ра бы ту і зда роўя для гас па да роў 
у но вым го дзе. Тра ды цыя ка ля да ван ня вы
во дзіц ца яш чэ з дах рыс ці ян скіх ча соў, ка
лі яна ты чы ла ся звы ча яў звя за ных з урад
лі вас цю, каб быў доб ры ўра джай у на ступ
ным го дзе і гас па да ры жы лі ў да стат ку. 
Мэ тай на ша га ме ра пры ем ства з’яў ля ец ца 
за ха ван не тра ды цыі ка ля да ван ня і па ка
зан не, што яна іс нуе. Сён ня не кож ны 
мо жа ўдзель ні чаць у яго тра ды цый ным вы
мя рэн ні. Та кім чы нам маг чы масць па чуць 
ка ляд кі на сцэ не з’яўля ец ца за мен ні кам 
аса бі ста га ўдзе лу мно гіх з нас у вель мі 
пры ем ных звы ча ях. З та го, што я ве даю 
пра ка ляд кі, у па раў нан ні з улас ным во пы
там, ска жам з дзя цін ства, то на ша бе ла
ру ская мен шасць уво дзіць у гэ ты звы чай 
чы ста бе ла ру скія ка ляд кі. Га вор ка, га лоў
ным чы нам, пра мо ву. У дзя цін стве спя ва лі 
ў ас ноў ным ка ляд кі на стра жыт на цар коў
нас ла вян скай мо ве. Яны бы лі ма ды фі ка
ва ны пад ды я лек ты, на якіх вы кон ва лі ся 
ка ляд кі. Яны да да юць ім ка ла ры т. Так са ма 
мы ра ды, што на на шым аг ля дзе бач ны 
вы ка наў цы ўсіх уз ро стаў.

— За ці каў ле насць удзель ні каў гэ тым 
ме рап ры ем ствам ве лі зар ная; сё ле та на 
сцэ не саб ра ла ся ча ты ры ста спе ва коў, 
— ад зна чыў Ян Сы чэў скі, стар шы ня БГКТ. 
— Та кія аг ля ды, на якіх по бач ся бе мо гуць 
за спя ваць най ма лод шыя і най ста рэй шыя, 
вель мі важ ныя для пад т ры ман ня тра ды
цыі. Сён ня вё ска пус цее, і гэ тае на ту раль
нае ася род дзе, у якім тра ды цый ныя ка ляд
кі спя ва лі з вя лі кай па ва гай, зні кае. Та му, 
тым боль шая ра дасць, што аг ляд пры цяг
вае так шмат слу ха чоў і вы ка наў цаў, якія 
хо чуць пра цяг нуць тра ды цыю ка ля да ван
ня. Та кая па дзея з’яў ля ец ца маг чы мас цю 
для ўвя дзен ня ў тра ды цыю най ма лод ша га 
па ка лен ня.

Эля Фі ё нік з Бель ска га до ма куль ту ры:
— Крыш ку дзіў на, штуч на па каз ваць 

ка ля да ван не на сцэ не. У нас ёсць во пыт 
спе ваў ка ля дак ад ха ты да ха ты і цал кам 
гэ та іна чай вы гля дае. Ма быць, не так 
доб ра ат рым лі ва ец ца ў ва каль ным пла
не, але ў нас усё жы вое: ёсць гас па дар, 
у ка ляд ні каў па яў ля юц ца сап раў д ныя 
ўсмеш кі. Але, як ві даць па аў ды то рыі, 
гэ та пат рэб нае. Не ўсе ка ля ду юць. Асаб
лі ва ў та кім Бе ла сто ку цяж ка су стрэць 
ка ляд ні каў. Ёсць шмат лю дзей, якія хо
чуць па слу хаць ка ляд кі ўжы вую, хай бы 
і са сцэ ны.

Ба цюш ка Ан д рэй Мі ся юк з пры хо да вя
лі ка му ча ні ка Пан це ляй мо на з бе ла стоц кіх 
Зас ця нак:

— Ка ляд кі зай ма юць асаб лі вае мес ца 
ў тра ды цыі Пра ва слаў най цар к вы. Спя
ва лі ся яны на па меж жы па між Ус хо дам 
і За ха дам, тут, дзе Ус ход і За хад суст ра ка
юц ца і ўзба га ча юц ца. Ме на ві та тут уз нік ла 
боль шасць ка ля дак, якія і па сён няш ні 
дзень вя до мыя ў поль скай, бе ла ру скай ці 
ўкра ін скай тра ды цы ях. Гэ та за вяр шэн не 
та го, што ня се ў са бе аў тэн тыч ная даг ма
тыч ная тра ды цыя. Ка ляд кі гэ та спро ба 
ін тэр п рэ та цыі ад на го і та го ж зме сту, 
муд рас ці, ве ры, якія пе ра дае Цар к ва, але 
папро ста му. У про стай фор ме ра сказ вае 
пра не вы моў ны цуд на ра джэн ня Хры ста 
і важ насць гэ тай па дзеі для ўся го на ша га 
ча ла ве цтва. Гэ та ў про сты спо саб змяш ча
ец ца ў ка ляд ках, і та му ў іх не паз бег ну ты 
не ка то рыя не дак лад нас ці, і на ват па мыл
кі, але яны не та кія важ ныя, каб ска зіць 
ву чэн не Цар к вы. Спя ва юц ца ў цэр к вах ад 
пад рых тоў ча га пе ры я ду да свя таў Раж джа
ства Хры сто ва га.

Ка лек тыў «Ар ля не” з Ор лі пры е хаў 
у Бе ла сток са ста ры мі ка ляд ка мі, якія ха
ры сты ве да юць ад сва іх баць коў і дзя доў. 
За раз ужо не хо дзяць са звяз дою «ад 
ха ты да ха ты», усту пі лі мес ца ма лод шым 
спе ва кам.

— Спя ва ем і ста ра даў нія ка ляд кі, вя до
мыя ад па ка лен няў, але ўно сім і но вую тра

ды цыю, — ад зна чыў Ян ка Кар по віч з «Ху
та ра». — Ма ем ка ляд ныя пес ні су час ныя, 
сло вы да якіх на пі саў, на пры клад, Вік тар 
Швед. Неў за ба ве і яны ста нуць на род ны мі, 
та му што са праў ды трап ля юць у ду шы слу
ха чоў, бе ла ру саў, пра ва слаў ных, ста но вяц
ца род ны мі і быц цам бы ад заў сё ды гэ ты мі 
сло ва мі сла віў ся Хры стос.

— Ха це ла ся б, каб на шу пра цу, якую 
ўкла лі мы для за ха ван ня род най тра ды
цыі, аца ні лі на леж ным чы нам, — пры зна
ла ся Лі дзія Мар ты нюк з Ры ба лаў, якая 
пры вез ла з са бою ма ла дзей шы дзі ця чы 
ка лек тыў «Ла стаў ка». З Ры ба лаў пры е
ха лі так са ма сла ву тыя ўжо «Ро сы» з Вя
ско ва га до ма куль ту ры. — Шко лу ў нас 
зак ры лі, дзе ці ез дзяць у Заб лу даў. Там 
бе ла ру скай мо вы ня ма. Дзе ці вы ву ча юць 
бе ла ру скую мо ву ў нас. Я, па куль яш чэ 
раб лю, ву чу. Дзет кі спя ва юць так са ма 
ў цар к ве. Нас не хо піць і не бу дзе ка му 
пра цяг ваць тра ды цыі, аб ра ду. Баць кі ма
ла дыя пры хо дзяць з дзець мі. А як бу дзе? 
Усё за ле жыць ад та го, ка го гмі на возь ме 
на пра цу. Я ба чу дзве асо бы, дзве дзяў чы
ны. Ад на, Ка ця ры на За сім, пра цуе пе да го
гам у Бе ла сто ку. Яна ў Бе ла сто ку на ра дзі
ла ся, а ця пер пе рай ш ла да свай го дзе да 
на ся дзі бу, там дом па ста ві ла, і вяр ну ла ся 
жыць у Ры ба лы. А дру гая, Да ро та Лес нік, 
да мя не ад ма лень кай ха дзі ла, вы ву ча ла 
бе ла ру скую мо ву, вы сту па ла. У іх мая 
на дзея. Вё ска не вым рэ! Шка да, мно га 
чу жых у нас па ся ля ец ца. Доб ра, каб і яны 
на шу тра ды цыю ўша ноў ва лі. Мы так са ма 
вы сту па лі сён ня ў Заб лу да ве ў кас цё ле, 
з пра ва слаў ны мі ка ляд ка мі.

У Гар ні зон ны клуб усё іш лі і іш лі лю
дзі, ужо з га дзі ну да аг ля ду, і праз па ру 
га дзін гур мой вы хо дзі лі. Амаль усе ка
ля ду ю чыя і слу ха чы ме лі нак ле е ныя на 
адзен не чыр во ныя сэр цай кі Вя лі ка га ар
кест ра свя точ най да па мо гі.

— Якія гэ ты бе ла ру сы шчы рыя і доб
рыя! — заў ва жы ла дзяў чы на са скар бон
кай. — І пес ні ў іх та кія ж!

Тэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ

Гэ та ноч свя тая...
«Жа ва ран кі»
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Мэ ты і нап рам кі раз віц ця ста ра сты 
і бур га містр Са кол кі ра зы хо дзяц ца амаль 
у кож ным не аб ход ным су поль ным дзе ян
ні. Ева Ку лі коў ская, ад к ры тая ла каль ным 
ме ды ям, га во рыць аб «вай не са коль ска
са коль скай». Ад нак, як ста ра ста, так 
і бур га містр, су пра цоў ні цтва з Бе ла рус сю 
лі чаць ад ной з га лоў ных мэт. Та му Са кол
ка ро біць свае кан так ты шчыль ны мі перш 
за ўсё з су сед няй Бе ла рус сю. Мі ну лы год 
быў гэ та га до ка зам, а рас па ча ты 2017 год 
мае быць яш чэ ба га цей шы ў тран с г ра ніч
ныя пра ек ты.

Са коль скае ста ра ства 
пер шым пра цяг ну ла 
ру ку па гро шы з МЗС 
Поль ш чы на пра ект 
з Бе ла рус сю.

— Без су пра цоў ні цтва з Бе ла рус сю не 
ба чу маг чы мас ці раз віц ця, — заз на чыў 
ста ра ста Пят ро Рэць ка. — Тая суп ра ца 
з’яў ля ец ца пры я ры тэ там на ша га ра ё на. 
На бе ла ру скім ба ку ма ем са мых сяб роў. 
Не бы ло ні ко лі ні вод ных праб лем. Вель мі 
вы со ка ацэнь ваю на шых пар т нё раў як 
з Ма ла дзеч на, так і з Га род ні.

Са коль скае ста ра ства з кан цом снеж ня 
за вяр шы ла пер шы этап пра ек та «Леп шы 
старт у да рос лае жыц цё вуч няў з аб ме
жа ва ны мі маг чы мас ця мі», яко га мэ тай 
з’яў ля ец ца пад трым ка тэ ра пеў тыч на га 
цэн т ра ў Ма ла дзеч не. У рам ках пра гра мы 
поль скай пад трым кі раз віц ця са коль скае 
ста ра ства ат ры ма ла ад Мі ні стэр ства за
меж ных спраў Поль ш чы 400 ты сяч зло тых. 
У рам ках пер ша га эта пу пра ек та на стаў ні
кі, псі хо ла гі і пе да го гі са Спе цы яль на га аду
ка цый навы ха ваў ча га ася род ка з Са кол кі 
пра вя лі пя ці дзён ныя май старкла сы, у якіх 
удзель ні ча ла 23 вуч няў і іх апе ку ны з Ма ла
дзеч на. Мэ тай май старкла саў бы ло аз на
ям лен не з вы ка ры стоў ва ны мі ў Поль ш чы 
ме та да мі тэ ра піі бі я ла гіч най зва рот най 
су вя зі (bio fe ed back), сэн сар най тэ ра піі 
і тэ ра піі свят лом. Гос ці з Бе ла ру сі так са ма 
пры ня лі ўдзел у шэ ра гу ін тэг ра цый ных ме
ра пры ем стваў ды аду ка цый ных па ез д ках 
у Аў гу стаў і Бе ла сток. З па чат кам лю та га 
па чы на ец ца дру гі этап пра ек та, які ты чыц
ца ра мон ту шко лы ў Ма ла дзеч не. Ужо пад 
ка нец траў ня 2016 го да прад стаў ні кі са
коль ска га ста ра ства на ча ле са ста ра стам 
Пят ром Рэць кам бы лі га на ро вы мі гас ця мі 
ўра чы ста га за вяр шэн ня на ву чаль на га го
да ў той жа шко ле. Дру гой мэ тай па быў кі 
бы лі да мо вы ад нос на ад ра ман та ван ня і аб
ста ля ван ня па мяш кан няў шко лы.

— Пра ект «Леп шы старт у да рос лае 
жыц цё вуч няў з аб ме жа ва ны мі маг чы мас
ця мі» гэ та шмат лі кія ме ра пры ем ствы, 
ві зі ты прад стаў ні коў улад абод вух га ра
доў, але перш за ўсё ін тэг ра цыя, — пад к
рэс лі вае ста ра ста. — Дзя ку ю чы яму дзве 
ўста но вы — Спе цы яль ны аду ка цый навы
ха ваў чы ася ро дак з Са кол кі і Спе цы яль
ная шко ла з ін тэр на там № 2 для дзя цей 
з дэ фек там зро ку ў Ма ла дзеч не ма юць 

маг чы масць аб мя няц ца во пы там. Ад на ча
со ва ха чу пад к рэс ліць, што мы, як пер шы 
ра ён у Поль ш чы, ка ры ста ем ся гра шы ма 
з пра гра мы поль скай пад трым кі раз віц ця 
і «ўкла да ем» іх у Бе ла русь.

Ста ра ства так са ма раз ліч вае на пос пех 
трох пра ек таў, якія ма юць шанц ат ры маць 
гро шы з пра гра мы Поль ш чаБе ла русьУк
ра і на. Гэ та ра монт 12кі ла мет ра ва га ад рэз
ка да ро гі на поль скім і бе ла ру скім ба ках. 
Дру гі пра ект ты чыц ца па вы шэн ня якас ці 
ме ды цын скіх пас луг у са коль скай і ма ла
дзе чан скай баль ні цах. Трэ ці пра ект гэ та 
ўпа рад ка ван не плош чы ва кол Спе цы яль
на га аду ка цый навы ха ваў ча га ася род ка 
ў Са кол цы і Спе цы яль най шко лы для дзя
цей з дэ фек там зро ку ў Ма ла дзеч не.

— Ма ем вус ную да мо ву з мэ рам Ма
ла дзеч на, што бу дзем бе зу пын на суп ра
цоў ні чаць, — пад к рэс ліў Пят ро Рэць ка. 
— Хо чам шу каць кры ніц фі нан са ван ня пра
ек таў, а пла наў на гэ тыя ма ем шмат.

Са кол ка і Га род ня 
ў пла нах бур га містр

«Шля хам Ты зен гаў за» і «Два азё ры 
— ад на куль ту ра» гэ та пра ек ты, якія ча ка
юць фі нан са ван ня з пра гра мы Поль ш ча
Бе ла русьУк ра і на. Пад пі сан не да моў, якое 
прай ш ло пад ка нец 2016 го да ў Са кол цы, 
бы ло па пя рэ джа на суст рэ ча мі і раз мо ва мі 
ўлад абод вух га ра доў.

Мя жа, па вод ле бур га містр Евы Ку лі коў
скай, не мо жа пе раш ка джаць у кан так тах 
і суп ра цоў ні цтве. На яе дум ку, Са кол ка, як 
прыг ра ніч ная гмі на, аба вя за на шу каць сва
іх шан цаў на раз віц цё ме на ві та ў суп ра цы 
з най б лі жэй шым су се дам.

— Ка лі ідзе пра кан так ты з Бе ла рус сю 
яны не бы ва лыя, — за пэў ні вае бур га містр. 
— Ця гам го да ўда ло ся нам на ла дзіць шэ
раг кан так таў. Та му раз ліч ва ем на іх фі нан
са ван не з пра гра мы Поль ш чаБе ла русь
Ук ра і на, але так са ма раз ліч ва ем на срод кі 
з пра гра мы Поль ш чаЛіт ваБе ла русь.

Бур га містр Са кол кі пад к рэс лі вае ад на
ча со ва, што для го ра да ад ной з га лоў ных 
мэт з’яў ля ец ца шчыль ная суп ра ца з су
сед няй Га род няй. Та му ця гам 2016 го да 
пра хо дзі лі су стрэ чы з кі раў ні ка мі абод вух 
га ра доў, якія ме лі на мэ це ўдак лад нен не 
пла наў ад нос на су поль ных пра ек таў. Куль
мі на цый ная су стрэ ча прай ш ла 22 снеж ня 
ў Са кол цы, у час якой прад стаў ні кі га рад
ской уп ра вы Га род ні пад пі са лі апош нія 
да ку мен ты пра ек таў, якія ма юць быць рэ а
лі за ва ны пры фі нан са вай пад т рым цы Тран
с г ра ніч най пра гра мы Поль ш чаБе ла русь
Ук ра і на. Па вод ле кан цэп цыі паг ра ніч ныя 
рэ гі ё ны гэ тых трох кра ін лі чац ца ад ным су
поль ным аб ша рам пад трым кі, быц цам бы 
не іс на ва ла мя жа Еў ра са ю за. Як па ка за ла 
па пя рэд няя пра гра ма на 20122016 га ды, 
су сед нія рэ гі ё ны спа лу ча юць су поль ныя 
вык лі кі, якія ты чац ца зда роўя, куль тур ных 
каш тоў нас цей або са цы яль най ін тэг ра цыі. 
Грант мо жа скла даць 90% цэ лай су мы 
ін ве сты цыі ад нак толь кі пры за ха ван ні 
ад на го ас ноў на га прын цы пу — мяс цо выя 
ор га ны ўла ды, дзяр жаў ныя ўста но вы, няў
ра да выя ар га ні за цыі па він ны пра ца ваць 
ра зам, у рам ках су мес на га пра ек та, які 
пры ня се ка рысць ла каль ным су поль нас
цям па абод вух ба ках мя жы. Та кую ідэю ня
суць пра ек ты «Шля хам Ты зен гаў за» і «Два 
азё ры — ад на куль ту ра».

— У рам ках пер ша га пра ек та хо чам 
ад ра ман та ваць ка мя ні цы, куль тур ную 
спад чы ну Ты зен гаў за, — ка жа бур га містр 
Са кол кі Ева Ку лі коў ская. — Дру гі гэ та ту
ры стыч ны пра ект, яко га мэ тай з’яў ля ец ца 
спа лу чэн не Га род ні з Са кол кай ве ла сі пед
най да ро гай. Так са ма ўпа рад ка ван не за лі
ву ў Са кол цы і во зе ра Юбі лей нае.

Каб рэ а лі за ваць пра ек ты, га ра ды пат
ра бу юць фі нан са ван ня да 90% агуль на га 
кош ту. Пад трым ка да зво лі ла б па чаць пра
цы ўжо з 2018 го да.

— Маю на дзею, што змо жам ат ры маць 
фі нан са ван не, — ска за ла бур га містр Са
кол кі. — Жа дай це нам пос пе ху!

Тэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

Са кол ка блі жэй Га род ні

Са кол ка і Га род ня ма юць су-
поль ныя пла ны па раз віц ці і пра-
мо цыі сва іх га ра доў. Га ра ды 
ад дзя ляе толь кі са ра ка кі ла мет ро-
вая ад лег ласць. Тую тра су ў па-
ло ве да ро гі пе ра ся кае мя жа Еў-
ра са ю за. Ста ра сту ад бур га містр 
го ра да Са кол ка раз’ яд ноў вае па-
лі тыч ны кан ф лікт. Аб’ яд ноў ва юць 
тран с г ра ніч ныя пра ек ты, дзя ку ю-
чы якім ска ры ста юць усе. А тыя 
ў пер шую чар гу ма юць пры нес ці 
ка рысць ла каль ным су поль нас-
цям па абод вух ба ках мя жы.

Ве чар ка ля дак
Свя та, свя та і... па свя це. Ба га ты ў на ва год-

нія ім п рэ зы сту дзень за вяр шаў ся тра ды цый-
ным «Ве ча рам ка ля дак». Гэ та цык ліч нае ме ра-
пры ем ства Гмін на га ася род ка куль ту ры ў Ча-
ром се пра хо дзі ла сё ле та ў су бо ту 21 сту дзе-
ня на трэ ці дзень Ва дох рыш ча. Ар га ні за тар 
зад баў аб рэк ла му, а Гмін ная ўпра ва за бяс пе-
чы ла тран с парт. Ся го ле та прэ зен та ва лі ся ка-
лек ты вы пя ці дзя сят ні каў з Ду біч-Цар коў ных 
і Бель ска-Пад ляш ска га, гру пы школь ні каў, 
ду ха вы ар кестр пад кі раў ні цтвам Мі ка лая Га-
рад ке ві ча, «Вуль чан кі» з Вуль кі-Тэ ра хоў скай, 
хор пры кас цё ле пад кі раў ні цтвам Ста ніс ла ва 
Ма тош кі, гур ток юных му зы кан таў, цар коў ны 
па ра фі яль ны хор пад кі раў ні цтвам а. Мі ка лая 
Бе ла мы за га з Ча ром хі-Стан цыі, пеў чая гру-
па з Ча ром хі-Ся ла, па ра фі яль ны хор цар к вы 
св. Вар ва ры ў Ку за ве пад кі раў ні цтвам Бар ба-
ры Біш чук, гурт «Гі лоч ка» пад кі раў ні цтвам 
Ірэ ны Ві шан кі і «Кат рын ка» з Вы со ка га (Рэ пуб-
лі ка Бе ла русь) пад кі раў ні цтвам Люд мі лы Ду-
дар. Кан цэрт па чаў ся ў наз на ча ны тэр мін а 16 
га дзі не пры за поў не най за ле. Шмат пуб лі кі 
зай ма ла мес ца пры ба ка вых сце нах і ў ад кры-
тых дзвя рах ка лі до ра. У пер шым ра дзе за ня лі 
мес ца га на ро выя гос ці: стар шы ня Ра ды гмі ны 
Сяр гей Смык, ксёндз Кшыш таф Да ма ра чэнь-
ка, а.а. Юры Пліс і Мі ка лай Бе ла мы зы з цар-
к вы ў Ча ром се-Стан цыі. Аба вяз кі гас па да ра 
і вя ду ча га вы кон ва ла ды рэк тар ГАК Бар ба ра 
Ку зуб-Са ма сюк. Кан цэрт па чаў ся з вы сту пу ду-
біц кіх гас цей ка ляд ка мі «Он ро дил ся в та кую 
ночь» і «Опу стил ся ве чер над зем лёй». Вар та 
ад зна чыць, што ў рэ пер ту а ры зна хо дзі лі ся 
поль скія, ру скія і ўкра ін скія ка ляд кі. Па вод ле 
ста ту та вы ка наў цам рэ ка мен да ва ла ся да прэ-
зен та цыі дзве ка ляд кі. За тым гур ты змя ня лі ся 
як у ка лей да ско пе. Чар го вым вы сту піў ка лек-
тыў пя ці дзя сят ні каў з Бель ска-Пад ляш ска га 
з ка ляд ка мі «Nad Bet le jem w ciem ną noc», «Ta 
świę ta noc». Ба га тую пра гра му зап рэ зен та ва-
лі дзет кі ча ром хаў скіх школ пад наг ля дам на-
стаў ніц Іа ан ны Ра ма нюк, Ірэ ны Ві шан кі, Ан ны 
Смык і Ан ны Бе ла мы зай. І так, школь ні кі ІІ кла-
са вы ка на лі па ста раль «Anio łek» i верш «Wie-
czór wi gi lij ny», гім на зіч ная мо ладзь — сцэн-
ку «Ясэл ка», вуч ні ІІІ кла са — ка ляд ку «Bo sy 
pas tu szek», а пра гра му за вяр шы лі вуч ні, якія 
вы ву ча юць ук ра ін скую мо ву — ка ляд кай 
«Доб ры ве чір» і на ва год ні мі па жа дан ня мі. 
За тым вы сту піў ду ха вы ар кестр Мі ка лая Га-
рад ке ві ча з ка ляд ка мі «Wśród noc nej ci szy», 
«Но ва ра дасць ста ла», «Ан ге лы ў не бе», «Je zus 
Ma lu sień ki», «W żło bie le ży» і «Сум ный свя тый 
ве чер». У да лей шым хо дзе кан цэр та прэ зен-
та ва лі ся «Вуль чан кі» з ка ляд ка мі «Іш лі тры 
ца ры», «Што то за пре дыв на в сви ти но вы на”; 
кас цель ны хор пад кі раў ні цтвам Ста ніс ла ва 

Ма тош кі: «Nie chaj bę dzie głoś no», «Gdy zie mia 
ci chym snem», «Jes teś świat ło nad Bet le jem», 
«Nad Bet le jem w ciem ną noc» і «Przy bie że li 
anio ło wie». Гур ток юных му зы кан таў прэ зен та-
ва лі: Мі хал Ігань скі — «Je zus ma lu sień ki», Рыш-
чук Мал га жа та — «W żło bie le ży», Ры гор Пар-
фя нюк — «Przy bie że li do Bet le jem», Са ра Ты ха-
нюк — «Dzi siaj w Bet le jem», Дар’я На ву мо віч 
— «Lu laj że Je zu niu», На тал ля Шым чак — «Ej 
w dzień na ro dze nia», Сіль вія Су ка чук — «We so-
łą no wi nę». Па ра фі яль ны хор з Ча ром хі-Стан-
цыі” пад кі раў ні цтвам а. Мі ка лая Бе ла мы за га: 
«Стань Да ви де», «Тор жэ ствуй те, ве се ли тесь», 
пя ву ні з Ча ром хі-Ся ла: «В ми сти Виф ли е ме», 
«О пред веч ный Бо же», па ра фі яль ны хор з Ку-
за вы пад кі раў ні цтвам Бар ба ры Біш чук: «Ви-
де Бог, ви де тво рец», «Все лен ная ве се ли ся». 
Ка лек тыў «Гі лоч ка» пад кі раў ні цтвам Ірэ ны 
Ві шан кі — «Ой в по ли, по ли», «Тры слав ные 
ца ры».

Кан цэрт за вяр шаў ся вы сту пам бе ла ру-
ска га гур ту «Кат рын ка» з су сед ня га Вы со-
ка га. Ка лек тыў доб ра вя до мы і ў Ча ром се, 
і ў су сед ніх Кляш чэ лях. Вы сту паў не ад ной-
чы на куль тур ных ме ра пры ем ствах і фоль-
ка вых су стрэ чах. Вы ступ па чаў ся ка ляд кай 
з гвяз дай «Ти хая ночь». За тым бы ла прэ зен-
та ва на «га га ту ха» з ка зою, д’яб лам, мядз ве-
дзем і анё ла мі. Ка ля ро выя ўбо ры, му зыч-
нае афар м лен не і ма стац кае вы ка нан не 
на ва год няй «га га ту хі» за ча ра ва лі пуб лі ку. 
Вы ступ кан чаў ся ка ляд кай «Див ная но вы-
на» і на ва год ні мі па жа дан ня мі. Ме ра пры-
ем ства лі чу ўда лым. Ар га ні за та ру і вы сту па-
ю чым ка ля доў ш чы кам на ле жыц ца за гэ та 
шчы рае дзя куй!

Тэкст і фота Ула дзі міра СІ ДА РУКА

«Кат рын ка» з Вы со ка га
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У школь най біб лі я тэ цы ў Крын ках 13 
сту дзе ня 2017 г. вя лі кая па дзея — Шчод
ры ве чар. Най ма лод шыя вуч ні збі ра юц
ца ў біб лі я тэ ку не каль кі га дзін за га дзя. 
Пра цяг ва ец ца апош няя пад рых тоў ка. 
Ра зам з трэ цяк лас ні цай Эміль кай па паў
ня ем і так да во лі шы ро кую пад бор ку 
ка ляд на га рэ пер ту а ру. Пад акар дэ он 
спя ваю куп ле ты «Свя той Вар ва ры», 
Эміль ка паў та рае рэф рэ ны. Гля джу 
кру гом, а ўсім астат нім тра суц ца гу бы, 
пад но сам паў та ра юць па чу тыя сло вы, 
не ад ры ва ю чы зро ку ад кам п’ ю тар ных 
эк ра наў, сшыт каў і кні жак. Пе рай шоў
шы да «Не ба і зем лі» пры ем на здзіў ля
ю ся, па коль кі куп ле ты ста ра жыт нас ла
вян скай ка ляд кі спя ва юць уго лас.

— А скуль вы гэ та ве да е це? — пы таю, 
ве да ю чы што боль шасць з іх гэ та ка та
лі кі

— А нас Оля, сяб роў ка з кла са на ву
чы ла, — ад каз ва юць.

Ідэя ар га ні за цыі Шчод ра га ве ча ра 
паў ста ла ў ма ёй га ла ве пад уп лы вам 
вя лі ка га фэ сту, якія ця гам цэ ла га дня 
ад быў ся ў крын скай шко ле на пя рэ дад ні 
Раж джа ства па вод ле но ва га ка лен да ра. 
На тым жа фэс це не пра гу ча ла ні вод ная 
пра ва слаў ная ка ляд ка.

— А мо жа да вай це з ад ну пра ва слаў
ную пас лу ха ем, — вет лі ва звяр ну ла ся 
я да хлап чу коў, якія зай ма лі ся му зыч ным 
афар м лен нем фэ сту.

— Мы тут ка то лі кі і ні я кіх пра ва слаў
ных пу скаць не бу дзем, — нас ця ро жы лі
ся.

А я ад чу ла ся бе быц цам ча чэ нец у Бе
ла сто ку.

План ме ра пры ем ства склаў ся сам. Вя
до ма, не аб ход на бы ло зап ра сіць да ўдзе
лу ней ка га ста ра жы ла, які ці ка ва рас па
вёў бы пра на шы свя точ ныя тра ды цыі. 
Не ад клад на па тэ ле фа на ва ла я дач цэ 
сла ву тай ура джэн кі Кру шы ня наў Ма рыі 
Ку ла коў скай. Дач ка Ан на абя ца ла, што 
ма ма пры е дзе, ка лі да жы ве. На суст рэ чу 
са спа да ры няй Ма ры яй це шыў ся так са
ма наш ма ла ды ка та ліц кі ксёндз Пётр 
Ва сі леў скі. Аказ ва ец ца, сва як.

Ня су з ха ты ў біб лі я тэ ку тра ды цыю ў пі
люль цы, зна чыць «Тра ды цый ную ма стац
кую куль ту ру бе ла ру саў. Гро дзен скае 
Па ня мон не» (том 3, кні га 1). Скла даю 
пы тан ні для свя точ най вік та ры ны.

— Што гэ та за кніж ка? — пы тае мая 
біб лі я тэч ная «пра вая ру ка», пя цік лас нік 
Пе ця Таў дуль. На ват ка лі чы таю поль скія 
кніж кі, Пе ці зда ец ца, што яны бе ла ру
скія. На яго дум ку, да ча го не дак ра ну ся, 
за мя няю ў бе ла ру скае, у тым лі ку кніж кі.

Два дні да выз на ча най да ты прыс вя
чаю ку лі нар най дзей нас ці. Шчод ры ве чар 
не маг чы ма спраў ляць без пі ра гоў. Зно шу 
ў ха ту тор бы з па куп ка мі ва гой роў най 
мне са мой. Вель мі хо чац ца спя чы дзе цям 
неш та смач нае, тым больш, што ма і мі 
пі ра га мі яны ні ко лі не па гар джа юць. На
бы ваю да дат ко выя бля хі для пя чэн ня, але 
і гэ та га не ха пае, іду па зы чаць ад ма мы.

На паў га дзі ны да па чат ку ме ра пры
ем ства ў дзвя рах біб лі я тэ кі па яў ля ец ца 
ксёндз Пётр. Пра шу яго цяр п лі вас ці і ад
сы лаю на зад у кан цы ля рыю. Дзяў ча ты 
з пер ша га гім на зіч на га кла са зно сяць да
дат ко выя крэс лы, якія раю рас стаў ляць 
так, каб па мяс ці ла ся іх як най больш. 
Ма лод шым і ста рэй шым дзет кам вель мі 
хо чац ца рэ заць і нак ла даць на та лер кі 
пі ра гі. І тут рэй вя дзе Пе ця Таў дуль. Ха ця 
ма лы, але во пыт ны, адзін з лі ку шас ця
рых бра тоў і сяс цёр, звык лы да пра цы, 
у тым лі ку і ў кух ні. Да па ма гае і на стаў
ні ца, якая прый ш ла сю ды з дзет ка мі са 
школь най свят лі цы.

— Аа аа... ужо ра зу мею, скуль гэ ты 
на тоўп у біб лі я тэ цы, — ка жа на стаў ні ца. 
— Яны тут про ста на ес ці ся прый шлі.

— Але ж па ні Ася гэ тыя пі ра гі нам ад 
сэр ца спяк ла. Яна ўсё ад сэр ца ро біць, 
— тлу ма чыць на стаў ні цы ўзбу да ра жа ны 
та кім ка мен та ры ем Пе ця.

Са праў ды, шмат вуч няў саб ра ла ся. 
Не ка то рым прый ш ло ся ста яць за дзвя ра
мі аль бо па між кніж ны мі па лі ца мі. Нех та 
ска заў, што аба вяз ко ва трэ ба раз бу

рыць сця ну, каб па вя лі чыць біб лі я тэ ку. 
Га на ро выя гос ці, у тым лі ку спа да ры ні 
ды рэк тар ка і ві цэды рэк тар ка ся да юць 
за ста лом нак ры тым бе лым, іль ня ным аб
ру сам. Ёсць і грам ні ца ў сло і ку з ры сам, 
але зза праз мер нас ці аба вяз каў за бы
ва ю ся яе за па ліць. Ба цюш ка Мі ра слаў 
Лу цюк спаз ня ец ца. Сла ва Бо гу, што 
ўво гу ле прый шоў. Спа да ры ні Ма рыі Ку
ла коў скай да ро га ў шко лу ака за ла ся не 
пад сі лу. Яе мес ца зай мае ад да дзе ная 
бе ла ру скай спра ве, кры ху ма ла дзей шая 
Лю ба Наў мо віч, ро дам з Азя ранВя лі кіх. 
Прад стаў ляю яе як са ма га леп ша га эк с
пер та па свя точ най вік та ры не, леп ша га 
на ват ад ксян дза Пёт ра і ба цюш кі Мі рас
ла ва ра зам узя тых.

— Яна ж най ста рэй шая і ве дае най
больш. На жаль, па ка лен не, якое неш та 
ве дае, амаль ужо адыш ло. Та му нам 
не аб ход на ша на ваць та кіх лю дзей і ста
рац ца да ве дац ца ад іх як най больш пра 
на шу тра ды цыю, пра нас са міх. Без 
прош ла га ў нас не бу дзе бу ду чы ні, — тлу
ма чу саб ра ным. Ус па мі на ем і спа да ры ню 
Ма рыю. Дру гак лас ні ца Та ня Ма ле ша 
га во рыць вы ву ча ны ад яе свя точ ны вер
шык. Ка лісь га ва ры лі яго на кру шы нян
скіх ёл ках. Я тлу ма чу на поль скую мо ву, 
каб усе зра зу ме лі.

Част ка пы тан няў вік та ры ны звя за на 
са свя точ ны мі стра ва мі.

— Ці нех та з вас каш та ваў аў ся ны кі
сель? — пы таю.

Ці шы ня. Ру ку пад но сіць адзін з эк с пер
таў — ксёндз Пётр. Кі сель ва ры ла яму 
ба бу ля з Аст раў ка, што пад Крын ка мі. 
Вель мі яму не сма ка ваў. А зноў ба цюш
ку не пас ма ка ва ла куц ця, та му за быў
ся коль кі ра зоў у ка ляд ным пе ры я дзе 
ста вяць яе на стол. Ні чо га страш на га, 
эк с перт эк с пер таў спа да ры ня Лю ба ве
дае ад ка зы на ўсе пы тан ні. Толь кі яна 

маг ла раст лу ма чыць, ча му пас ля вя чэ ры 
не пры бі ра лі са ста ла. Ксёндз Пётр пат
лу ма чыў, што гэ та му ў се мі на рыі іх не 
ву чы лі.

Бы ло і пра гас цей. Ка лісь іх вель мі 
ча ка лі. Да не ка то рых пры хо дзі ла іх 
шмат, а зноў ін шыя, се дзя чы ў ак не і, 
выт раш чыў шы во чы, ча ка лі з мо ра па го
ды. Дзя куй Бо гу ў біб лі я тэ цы па го ды не 
прый ш ло ся ча каць. Гас цей бы ло мно га, 
а гас цін ны на строй пад трым лі ваў Пе
ця Таў дуль, які па ды хо дзіў да кож на га 
па а соб ку з та лер кай пі ра гоў і вет лі ва 
ча ста ваў, у тым лі ку га на ро вых гас цей, 
не зва жа ю чы, што пі ра гі ста я лі пад іх са
мым но сам.

Ба цюш ка Лу цюк за су ма ваў, што 
ў Крын ках ка ля ду юць толь кі ка то лі кі.

І гэ тую праб ле му ат ры ма ла ся змяк
чыць. Шчод ры ве чар ака заў ся шчод рым 
і на ка ляд кі — пра ва слаў ныя і ка та ліц кія, 
пад гі та ру ды рэк та ра пуб ліч най біб лі я тэ кі 
ў Крын ках Пят ра Звя жын ска га і мой акар
дэ он. Со ла вы сту піў ба цюш ка Мі ра слаў. 
Пра спя ваў ук ра ін скую ка ляд ку. Сам ён 
ро дам з Люб лін ш чы ны, на якой, па вод ле 
яго слоў, яш чэ га во раць паўкра ін ску.

Дзе ці за ста лі ся са мной так са ма пас
ля за кан чэн ня ме ра пры ем ства. З ах во
тай узя лі ся за ўпа рад ка ван не біб лі я тэч
най за лы і мыц цё без лі чы куб каў і та ле
рак, за што ка жу ім вя лі кае дзя куй.

У біб лі я тэч най па мят най кні зе спа да
ры ня Лю ба за пі са ла па жа дан ні, які мі 
ка лісь азя ран скія ка ляд ні кі адор ва лі гас
па да роў:

Заж г лась звез да, Хры стос Ра дзіў ся
І свет лю бо вю оза рыў ся.
Пусть шчас це вхо дзіт в ваш дом
З прек рас ным, свет лым Раж джа ством!

Тэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Шчод ры ве чар у Крын ках Ка ляд на-на ва год няя 
су стрэ ча ў Со па це
14 сту дзе ня ў Но вы год па ста рым сты лі 

ў Со па це ў ся дзі бе Бе ла ру ска га куль тур на га 
та ва ры ства «Хат ка» суст рэ лі ся пра жы ва ю чыя 
ў Тры га ра дзе і ў яго на ва кол лі бе ла ру сы. Ха ця 
не ўсе яш чэ вяр ну лі ся з Ка ляд на Бе ла сточ чы-
не, не ка му не да зво лі ла быць хва ро ба, не ка то-
рыя вы е ха лі ўжо на ка ні ку лы, саб ра ла ся нас 20 
ча ла век на тра ды цый ным ужо свят ка ван ні Ка-
ляд і Но ва га го да. Так доб ра скла ла ся, што ў су-
бо ту, ка лі мы ма ем поў нае пра ва на ка ры стан-
не на шым па мяш кан нем, вы паў як раз Но вы 
год. Кож ны пад рых та ваў неш та і пры нёс з ха-
ты. Ба га ты на ва год ні стол па ха мі за ах воч ваў 
да сма ка ван ня ўся го па чар зе. На ша вя чэ ра 
па ча ла ся з куц ці. Мі хась Куп тэль пад рых та ваў 
аў ся ны кі сель і се ляд цы — вель мі смач ныя! 

Алесь Юзэ фо віч пры нёс свой скую ўлас на га вы-
ра бу каў ба су, агур кі ды слі вы на са ма го не і на-
стой ку на іх. На дзея Аў ла сюк на пяк ла паш тэ ту, 
пі ра га і сыр ні ка ды свай го хле ба з жу ра ві най 
ды пры нес ла ажы на вую на стой ку. Ула дыс лаў 
Стра шэ віч пры нёс гру шы да мя са і са лат з га-
род ні ны са свай го ўчаст ка. Але ся Нар лёх зра бі-
ла «шу бу», а Ма ры ся Па лю хо віч спяк ла пя чэн-
не са слі ва вым ва рэн нем. Да гэ та га ўся го яш чэ 
бы ло і ві но, і бе ла ру ская «Зуб ро вач ка», роз ныя 
пя чэн ні і мяс ныя вы ра бы. Да гэ та га ўся го бы лі 
на ва год нія па жа дан ні і то сты, а так са ма ўспа мі-
ны. Наш са мы ста рэй шы Ула дыс лаў Стра шэ віч 
(бы лы ды рэк тар Цэн т ра суд на вер ф най тэх ні кі) 
ус па мі наў на ва год нія ба лі на пе ра ло ме 1950 
і 1960 гг. у за ле Гдань скай суд на вер фі і ў «Гранд 
га тэ лі» ў Со па це: ве ліч ныя, у пры го жых стро-
ях, пад гу кі ар кест ра. На дзея Аў ла сюк зга да ла 
бе ла ру скія ба лі ў Па ла цы на ву кі і куль ту ры 
ў Вар ша ве. На ад ным з іх быў Алесь Юзэ фо віч. 
Ус па мі на лі і фо ку сы, якія ў на ва год нюю ноч ра-
бі ла мо ладзь на ўсёй бе ла ру скай пра сто ры, ды 
ва раж бы — ад Глы бо ка га па Бе ла сток. Усё гэ та 
пад му зы ку ка ля дак. Ален ка з Бе ла ру сі, сту дэн-
т ка пер ша га кур са куль ту раз наў ства на Гдань-
скім уні вер сі тэ це, пры зна ла ся, што ра ней ні ко-
лі не ела ні куц ці, ні аў ся на га кі ся лю. У яе сям’і 
та кой тра ды цыі ўжо не бы ло.

Ве чар не толь кі быў на поў не ны сма ка мі 
і ўспа мі на мі, але і нес па дзя ван ка мі. За ві та лі 
да нас ка ля доў ш чы кі — сям’я Але сі і Паў ла 
Нар лё хаў. Іх най ста рэй шы сын Аляк сандр быў 
ка ра лём, ся рэд ні Ян — чор там, а най ма лод шы 
Ка раль — ка зой, Але ся — цы ган кай, Па вал — 
мядз ве дзем. Юр ка Два рэц кі, які дзень ра ней 
за кон чыў 65 год, пры нёс свае ся мей ныя і ан-
тык вар ныя па мят кі. Най боль шае за ці каў лен не 
вык лі ка лі браз гу ны, якія на дзя ва лі ся ка ню на 
шыю, ка лі зап ра га лі яго ў са ні.

Ве чар прай шоў вель мі хут ка — не як ні ко-
му не спя ша ла ся да ха ты. Пад су ма ва лі мы мі-
ну лы год, які так са ма па чы наў ся з на ва год няй 
су стрэ чы. Вар та зга даць, што ў мі ну лым го дзе 
тра ды цый на ад с вят ка ва лі 98-я ўгод кі Бе ла ру-
скай На род най Рэс пуб лі кі. Ад зна чы лі га да ві ны 
звя за ныя з вы дат ны мі бе ла ру скі мі пісь мен ні-
ка мі: Ала і зай Паш ке віч «Цёт кай» (100-ыя ўгод-
кі смер ці), Ка зі мі рам Сва я ком (90-ыя ўгод кі 
смер ці), Мак сі мам Баг да но ві чам (125-ыя ўгод кі 
на ра джэн ня). Ад бы лі тра ды цый ную ту ры стыч-
ную ван д роў ку кам фар та бель най Па мор скай 
мет ра па лі таль най чы гун кай у Дзер жон ж на. Ка-
лі вы се лі з цяг ні ка, і на поль скай мо ве за пы та лі 
пра да ро гу да во зе ра, па чу лі ад каз па-ка шуб-
ску. Не ўсё ра зу ме ю чы, пап ра сі лі мы дзядзь ку 
пе рак лас ці гэ та на поль скую мо ву, але той ска-
заў: «Тут е Ка шэ бы і трэ ба ра зу мець па-ка шэб-
ску».

На жаль, уво сень не ўда ло ся нам сар га ні за-
ваць тра ды цый на га пя чэн ня буль бы — бы ло 
над та го ра ча і не бы ло зго ды на рас паль ван не 
вог ніш ча ў ле се. 7 і 8 каст рыч ні ка ўдзель ні ча лі 
мы ў чар го вых Днях на цы я наль ных мен шас-
цей «Гдань скія бі яг ра фіі».

У гэ тым го дзе БКТ «Хат ка» ад зна чыць 25-
год дзе свай го іс на ван ня, так як 50-год дзе бе ла-
ру скай гра мад скай дзей нас ці на Уз бя рэж жы. 
Ма ем так са ма на дзею на ўдзел у чар го вым 
З’ез дзе бе ла ру саў све ту. Абы толь кі зда роўе — 
ча го перш за ўсё жа да лі са бе ўза ем на гос ці ка-
ляд на-на ва год няй су стрэ чы. Вар та ад зна чыць, 
што най ма лод шым удзель ні кам су стрэ чы быў 
7-ме сяч ны Ля вон Дам б роў скі, што дае так са ма 
на дзею на пра цяг бе ла ру скай спра вы над мо-
рам.                                                 Ле на ГЛА ГОЎ СКАЯ
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!

№ 5-17
Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” да 12 лютага 
2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Па ра ход сам не ха дзіў,
Я яго ру кой ва дзіў.
Па ра ход ішоў па хва лях,
Як прай шоў — яны пра па лі.
П....
  

(У. Мац ве ен ка) Ад каз на за гад кі № 2-17: 
пе вень. Уз на га ро ды, аў т руч кі, вый г ра лі 

Оля Хі лі ма нюк з Нар вы, Аляк сан д ра Ба кун 
з КШ № 1 у Гай наў цы, Дам’ ян Кар ні люк 

з Бель ска-Падляш ска га, Мар ты на Лук ша з На-
раў кі, Габ ры е ля Крась ко, Кры сты на Міш чук 

з Арэш ка ва. Він шу ем!

    
Вікторыя ПАТОНЕЦ
Старое Ляўкова, 
Гімназія ў Нараўцы

Дарослае жыццё

Увесь час думаю,
што калі вырасту,
паеду ў іншую краіну. 
Кожны момант цаніць буду
і аб’еду ўвесь свет.
Іншая культура, іншыя людзі,
іншая рэчка, іншыя горы.
Калі прыйдзе пара вярнуцца,
пайду дахаты,
на месца бацькавай працы
і пакланюся нізенька 

да матчыных рук.

Нез дар ма ча ка ем зі мо вых ка ні кул! 
Што для нас снег і ма роз? Гэ та ж час, 
ка лі ды ха ем ка ляд ны мі ўспа мі на мі, 
яны грэ юць і ад к ры ва юць на но выя 
вык лі кі.

Зда ец ца, ніх то так не свят ка ваў 
як гурт «Жэ мэр ва» з Бель ска. На шы 
сяб ры аб ка ля да ва лі род ны го рад 
і на ва коль ныя вё скі ды яш чэ па е ха лі 
ў Бе ла русь. Гэ та га дос ве ду нель га па-
раў наць да ад на ра зо ва га вы ступ лен-
ня на сцэ не, пе рад ар га ні за ва най пуб-
лі кай. Бо тут най боль шая ра дасць ад 
бліз кай су стрэ чы з людзь мі. У наш 
час, ка лі лю дзі цэ няць пры ват насць, 
кож ны ві зіт у чу жую ха ту мае сваю 
ца ну і шы рэй шае зна чэн не. Ка лі пе-
ра ся ка ем чу жы па рог, пры но сім не 
толь кі доб рую на ві ну і па жа дан ні, 

мы яш чэ аб’ яд ноў ва ем ся з су се дзя мі 
ды су ро дзі ча мі. Та ды ад чу ва ем ся бе 
вя лі кай сям’ ёй, су поль нас цю.

Пра дбай насць вы ка нан ня не бу-
дзем га ва рыць, гэ та зра зу ме ла. Ка лі 
ка ля ду ем з на леж най пад рых тоў кай 
і шчы ра, ад ду шы, та ды да ем пра цяг 
на род ных аб ра даў.

Не мен шая ра дасць, як у вы пад ку 
сям’і Астап чу коў з пад бе ла стоц ка га 
Са ба ле ва, ад ся мей на га ка ля да ван ня. 
Тут суст рэ лі ся пры го жыя га ла сы, 
ся мей ная лю боў і му зыч ныя ін ст ру-
мен ты.

(гак)
Фо та Мі ры Лук шы

Калядкі і  ра дасць!

    
Юстына БАКУМЭНКА
ПШ свсв. Кірылы і Мяфодзія 
ў Беластоку

Настаўнік
Настаўнік вучыць вучняў,
вучні слухаюць і думаюць,
аловак у руцэ трымаюць
і пішуць «урок і тэма».

Настаўнік глядзіць
 на сваіх вучняў,
вучні рысуюць у сшытку
 розныя рэчы.
Калі настаўнік крыкне: 
«Устаньце!»,
вучні  сядзяць у крэслах
і ціха глядзяць на настаўніка.

Настаўнік круціць галавой:
«Ну і што тут зрабіць 

з гэтымі дзяцьмі!
Праз хвіліну званок будзе!
Трэба сказаць вучням,
каб рыхтавалі кніжкі
на  наступны ўрок!»

У лі ста па дзе і снеж ні (1.11-13.12.2016 г.) гур ток 
ва лан цё раў з лі ку гім на зіч най мо ла дзі ў Ча ром-
се пад наг ля дам на стаў ні цы Ан ны Ві хоў скай пры 
саў дзе ле стар шы ні Ра ды баць коў Ага ты Шоп лік 
ар га ні за ва лі збор ах вя ра ван няў у пад трым ку пры-
тул ку для бяз дом ных жы вёл «Ця пэк» у Гай наў цы. 
У рам ках ак цыі «Па дай ла пу Цяп ку» ва лан цё ры збі-
ра лі корм, коў д ры, пры вя зі, так са ма дроб ныя рэ чы 
і та ліс ман чы кі, прыз на ча ныя на кір маш. Саб ра ныя 
па да рун кі за вез лі 14 снеж ня ў пры ту лак, у якім 
змяш ча ец ца 150 са ба чак. Ва лан цё ры зве да лі пры-
ту лак, па зна ёмі лі ся з умо ва мі, у якіх зна хо дзяц ца 
звяр кі, вы во дзі лі са ба чак на ка ро цень кі шпа цыр. 
Пры раз ві тан ні з апе ку на мі пры тул ку абя ца лі, што 
гэ та не апош няя ак цыя і ў блі жэй шым ча се бу дзе 

Ча ром хаў скія гім на зі сты-ва лан цё ры

пра ве дзе на паў тор на. Та кім чы нам 
ча ром хаў скія ва лан цё ры-гім на зі сты 
пак ла лі сваю цаг лін ку ў да па мо гу 
пры тул ку для ба дзяж ных звяр коў 
«Ця пэк» у Гай наў цы.            

 (ус)
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PodłogaAch

Zespół Gil

Zima

Cytryna

List
Smog

Uwaga

Zebranie

Śmiech Chór Róg

Hymn

Piasek

Maja

Rok

Radar

Rakieta

SokółPióroPas

Anoda

Sanki

Які стаж?
Вярнуўся з заняткаў
Сынок доўгавалосы
І ўбачыў, што яго татка
Змывае ў кухні посуд.

- Ці ты сказаць гатоў
Мне татулька прама:
Колькі ўжо гадоў
Служыш у нашай мамы?

Жыццё ідзе 
па вадзе
Настаўнік кажа: - Дзеці,
Жывем на божым свеце,
На зямлі, як людзі,
І працаваць тут будзем.

Вучань Ясь азваўся так:
- У будучыні - я марак.
Жыццё на сушы вам ідзе,
Маё, вядома, на вадзе.

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 № 1-17:
Лі ра, смак, ша ка лад, ма ла дзік, джа ла, 

Ры гор, ра ка, на ша, ода, рад. Яд ро, душ, 
амар, ска ла, ма ла ко, Ала, кадр, дзын, 
Ігар, ра ско ша, Ас, рад.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі 
Воль га Кар даш, То мэк Ваў ра нюк, 
Воль га Хі лі ма нюк, Мая Та па лян ская 
з Нар вы, Зу зан на Міш чук, Ві я ле та 
Сма люк з Арэш ка ва, Ра фал Ва ку люк, 
На тал ля Гай дук, Вік тар Лінк, Аля кан-
д ра Ба кун з Гай наў кі. Він шу ем!

Ня даў на, ка лі ў Сын ка віц кай цар-
к ве пра во дзі лі рэ стаў ра цыю, 

на сця не быў зной дзе ны аў тог раф 
Ві таў та. Зна ход ка пат ра пі ла ў тон 
ра ней шых зда га дак, якія пры піс ва лі 
мес цу.

Па дзеі да ты чаць 1377 го да. 
Пас ля смер ці кня зя Аль гер да 

на трон у Вя лі кім Кня стве Лі тоў-
скі мі прэ тэн да ва лі князь Кей стут 
і яго сын Ві таўт. Су праць пра ек та 
ра шу ча вы сту паў іх сва як Ягай ла. 
Ён за ма ніў свай го дзядзь ку і два-
ю рад на га бра та ў Крэ ва, кі нуў іх 
у аст рог і ха цеў за біць. Князь Кей-
стут за гі нуў у та ем ных аб ста ві нах, 
а Ві таў ту, пра што мы ўжо пі са лі 
ра ней, па шан ца ва ла збег чы. Як 
па мя та е це, князь пе ра ап ра нуў ся 
ў жа но чыя ап ра на хі.

Аба рон чая цар к ва ў Сын ка ві чах 

Пас ля гэ та га зда рэн ня ён праз 
ней кі час жыў пры Сын ка віц кай 

цар к ве, дзе ра зам з пап леч ні ка мі 
рых та ваў ся да но ва га зма ган ня.

Пап раў дзе, ніх то не ве дае, ка лі 
збу да ва ная цар к ва ў Сын ка ві-

чах. Ад нак, ка лі ўлі чыць гі сто рыю 
кня зя Ві таў та, дык яна іс на ва ла ўжо 

ў дру гой па ло ве ча тыр нац ца та га 
ста год дзя. Цар к ва ў Сын ка ві чах 
мае аба рон чы ха рак тар. Сце ны 
цар к вы тоў стыя на 1,5 мет ра, а па 
кар ні зе зна хо дзі лі ся бай ні цы для 
страл коў. Бу доў ля выт ры ма ла мно-
гія аб ст рэ лы і ва ро жыя па хо ды. Яна 
так са ма, як усе цэр к вы Бе ла ру сі, 
мя ня ла кан фе сій ную пры на леж-
насць. У сва ёй гі сто рыі раз слу жы-
ла пра вас лаў ным, дру гі раз — ка та-
лі кам, ін шы раз — уні я там. Сён ня 
Сын ка віц кая цар к ва вяр ну ла ся да 
пер шак ры ніц, тут мо ляц ца пра ва-
слаў ныя вер ні кі.

Па коль кі бу доў ля зна хо дзіц ца 
не па да лёк Жы ро віц ка га ма на-

сты ра, сю ды ча ста за яз джа юць 
па лом ні кі.

ЗОР КА

Хвальба і  кара
(казкі народаў Каўказа)

Даў ным-даў но жыў на све це ма ла ды 
джы гіт*. Пра сла віў ся ён на ўсю Бал ка-
рыю сі лай, якой ха пі ла б на пяць ча ла-
век. Але лю біў ён хва ліц ца і ні ко лі не пра-
пу скаў на го ды, каб рас па вя даць пра сваю 
вык люч насць і не паў тор насць.

Ад ной чы па пра сіў яго баць ка ага ра-
дзіць двор для жы вё лы. У адзін дзень 
джы гіт прыд баў ка ло ды з ле су і па ста-
віў плот. А бра мы не зра біў. Яе ж трэ ба 
кож ны дзень ад чы няць і за чы няць. 
А на вош та, ка лі жы ві ну кож ны раз мож-
на пе ра кі нуць праз плот?! Вось, кож ны 
ве чар наш джы гіт браў ка роў за но гі 
і пе ра кі даў іх у за га ро ду, а ра ні цай пе ра-
кі даў зноў на по ле. Пры тым не вы нос на 
хва ліў ся:

— Ці ёсць на све це нех та мац ней шы 
за мя не?!

Па чу ла гэ та ад ной чы ма ці джы гі та 
і ка жа:

— Пас лу хай, сы нок, на све це шмат 
лю дзей за ця бе мац ней шых!

Здзі віў ся джы гіт. Ра шыў ён ад п ра-
віц ца ў свет ды па шу каць ка гось ці мац-
ней ша га за ся бе. Ішоў ён па сы пу чых 
пя сках і топ кіх ба ло тах, брыў у даж джы 
і ў спё ку, над та ста міў ся, але ні ко лі не 
азір нуў ся за ся бе. Аж тут на да ро зе — ка-
нал. Сы шоў джы гіт уніз ро ва і не мо жа 
ад туль вый с ці. Ся дзіць і ду мае: «Што тут 

ра біць?». Ака за ла ся, што ён пат ра піў у ба-
раз ну на по лі, якое араў адзін зда ра вя ка. 
Па ба чыў ён джы гі та, здзі віў ся і пы тае:

— А ты, ма лы, ад куль тут?
— Я-я, — за пы хаў ся джы гіт, — я са-

мы моц ны!

— Ха-ха!
Пад нёс яго дву ма паль ца мі зда ра вя ка 

да ва чэй і ду мае: «За ня су сва ёй мам цы 
і бра ці кам, ня хай па ба чаць, якое ма лень-
кае дзі ва за се ла ў на шым по лі». Як па ду-
маў, так і зра біў:

— Ці ба чыў хто з вас та ко га ма ле чу? 
— спы таў сва іх ро дзі чаў-зда ра вя каў і вяр-
ні ду баў.

— Не, не ба чы лі яш чэ та ко га, — уск-
лік ну ла ма ці-ве лі кан ка.

Па са дзі лі джы гі та пад на пар стак і ра-
шы лі, што бу дзе 
слу жыць ім цац-
кай.

— Ды што ра-
біць? — па ду маў 
джы гіт. — Як 
ра та вац ца?

Ду маў ён, 
ду маў, аж пры-
ду маў. Ноч чу ён 
пра рыў зям лю 
пад на пар ст кам 
і ўцёк.

Цал кам за бы-
лі ся гас па да ры 
пра джы гі та, 
а ка лі ўспом ні лі 
і пад ня лі на пар-
стак — ня ма! 
Ста ла ім крыў д-

на. Адзін з ве лі ка наў ру шыў з па го няй. 
Ад лег ласць, якую джы гіт адо леў за сем 
дзён, той зда ра вя ка пе ра а до леў тры ма 
ско ка мі. Вось-вось ужо да га няе ён джы гі-
та! Тут жа, не вя до ма ад куль, на суст рач 
ідзе дру гі ве лі кан. Цяг не ён у ад ной ру цэ 
дзе вяць ва зоў со лі.

— Ра туй, бра ток, мя не, — кры чыць 
джы гіт, — го ніць мя не ін шы ве лі кан, ён 
хо ча за біць мя не.

Толь кі па спеў зда ра вя ка па са дзіць 
джы гі та ў соль, як з ім па раў няў ся дру гі 
зда ра вя ка. Ста лі яны зма гац ца, біц ца на 
смерць і жыц цё. Пе ра мог той, які ва ла-
чыў соль.

— Якім вет рам ця бе пры ве я ла ў наш 
край? — спы таў ён джы гі та.

— Пры ве яў мя не лі хі ве цер, — ад ка-
заў джы гіт. — Я за над та хва ліў ся і рас с-
лаў ляў ся бе, дзе толь кі па па ла.

Ра ска заў яму джы гіт, як лі чыў ся бе 
са мым моц ным на све це і як ве рыў у тое, 
што ня ма ў све це мац ней шых і больш уда-
лых за яго...

— А за раз у мя не ня ма слоў, каб вы ка-
заць тваю ма гут насць і сі лу, — пра мо віў 
ско ра ны джы гіт.

Спа да ба ла ся ве лі ка ну та кая мо ва, 
та му ён ад пус ціў спа ло ха на га джы гі та 
да моў.

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

* Джы гіт — уме лы, спрыт ны  і ад важ ны 
кон нік.«Беларускі дзень» у КШ н-р 3 у Гайнаўцы 
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Па чат ко вая шко ла ў Арэш ка ве па спя хо ва рэ а лі зуе 
свае аду ка цый ныя за да чы і ад на час на вы хо дзіць з пра
па но ва мі да жы ха роў сва ёй вё скі і на ва кол ля. На трэ ці 
дзень Хрыш чэн ня Гас под ня га, 21 сту дзе ня, Арэш каў ская 
шко ла ар га ні за ва ла свя точ ны кан цэрт, пад час яко га сла
ві ла ся Хры сто вае На ра джэн не, вы кон ва лі ся па ра лі тур гіч
ныя тво ры і свец кія пес ні, а вуч ні так са ма зап рэ зен та ва лі 
мно га су час ных тан цаў. Пе рад пуб лі кай у гім на стыч най 
за ле зай маль на зап рэ зен та ва лі ся вуч ні арэш каў скай шко
лы, дзет кі, мо ладзь і да рос лыя хо ру Уваз ня сен ня Гас под
ня га ў Арэш ка ве.

— У на шай шко ле ла дзяц ца шмат лі кія ме ра пры ем
ствы. У кан цы мі ну ла га школь на га го да мы ар га ні за ва лі 
юбі лей нае ме ра пры ем ства, на якое пры бы лі вы пуск ні кі 
на шай шко лы, бы лыя на стаў ні кі і мяс цо вае на сель ні цтва. 
Сён ня мож на па гля дзець вы ста ву фа таг ра фій з гэ тай 
ім п рэ зы. Школь ны ка лек тыў «Вя сё лыя нот кі» дзей ні чае 
ўжо 5 га доў. У яго рэ пер ту а ры мно га ка ля дак, бе ла ру скіх 
пе сень, з які мі вы сту пае на кон кур сах «Бе ла ру скай пес
ні» і ін шых тво раў. Мы па ду ма лі, што доб ра бы ло б, каб 
гэ ты ка лек тыў і ка лек тыў ма лод шых вуч няў «Звёз дач кі», 
а так са ма ін шыя вуч ні, зап рэ зен та ва лі ся пе рад мяс цо вай 
пуб лі кай зі мой, у свя точ ны пе ры яд. На шу ідэю пад т ры маў 
на ста я цель пры хо да ў Арэш ка ве про та і е рэй Ля вон цій Ан
хім, які пра цуе так са ма на стаў ні кам у на шай шко ле і пры
хад скі хор, у якім спя ва юць вы пуск ні кі на шай шко лы і на
ват ста рэй шыя на шы вуч ні. Мы ра шы лі ся ар га ні за ваць 
свя точ ны кан цэрт, пад час яко га бу дуць спя вац ца ка ляд кі, 
свец кія пес ні і вуч ні бу дуць тан ца ваць, — ска за ла Та ма ра 
Край нік, ды рэк тар Па чат ко вай шко лы ў Арэш ка ве, у якой 
за раз ву чыц ца 21 ву чань і зай ма ец ца 6 да школь ні каў.

Гім на стыч ная за ла бы ла пры го жа аз доб ле на дзе ля 
свя точ на га пе ры я ду і свя точ на га, на ва год ня га кан цэр та. 
Пе рад свя та мі Ра ства Хры сто ва га, 3 сту дзе ня, у Арэш каў
скай шко ле тра ды цый на бы ла на ла джа на Куц ця. Вуч ні 
пад рых та ва лі ся пад наг ля дам на стаў ні цы бе ла ру скай мо
вы Ірэ ны Ге ра сі мюк і ўда ла зап рэ зен та ва лі пабе ла ру ску 
ка ляд нае прад стаў лен не «Ка ля ды».

— На шы вуч ні на бе ла ру скай лі та ра тур най мо ве зап
рэ зен та ва лі «Куц цю» з пос ным ста лом і пер шы дзень 
свят ка ван ня На ра джэн ня Хры сто ва га, з ка ля да ван нем 
і па ча стун кам ка ляд ні каў. Сён ня на шы вуч ні зас пя ва юць 
ка ляд кі з гэ тай ка ляд най ін с цэ ні роў кі, — ска за ла на стаў ні
ца Ірэ на Ге ра сі мюк.

Пад час школь най Куц ці ка ля да ва лі так са ма ін шыя вуч
ні, а паз ней усе дзет кі, іх баць кі і на стаў ні кі, з про та і е рэ ем 
Ля вон ці ем Ан хі мам, спа жы ва лі пос ныя стра вы і за ста лом 
спя ва лі ка ляд кі. Ужо ў свя точ ным наст роі спат ка лі ся 21 
сту дзе ня жы ха ры Арэш ка ва і на ва коль ных мяс цо вас цей, 
каб пры няць удзел у свя точ ным, на ва год нім кан цэр це. 
Ды рэк тар шко лы Та ма ра Край нік ві та ла саб ра ных, ся род 
якіх бы лі на ста я цель пры хо да ў Арэш ка ве про та і е рэй 
Ля вон цій Ан хім, ад каз ная ў Гмін най уп ра ве ў Гай наў цы за 
спра вы ас ве ты Га лі на Шы ма нюк, якая пе ра да ла саб ра
ным па жа дан ні ад войт Гай наў скай гмі ны Лю цы ны Смак
ту но віч і ды рэк тар До ма са цы яль най да па мо гі ў Гай наў цы 
Зі на і да Бал т ра мюк. Пер шы мі ці ка ва зап рэ зен та ва лі ся 
з рэк ві зі та мі да школь ні кі, якіх да вы сту паў пад рых та ва ла 
на стаў ні ца Аг неш ка Се мян. Вуч ні зап рэ зен та ва лі мно га 
су час ных тан цаў, а пад рых та ва лі іх да вы сту паў на стаў
ні цы Ане та Алек ся юк і Ка мі ля Пле ва. Ка ляд кі зас пя ва лі 
ма лод шыя вуч ні з ка лек ты ву «Звёз дач кі», які мі апя ку ец ца 
Мар та Вэр ш ка, на стаў ні ца му зы кі і ан г лій скай мо вы. Зай
маль на ка ля да ва лі ста рэй шыя вуч ні з ка лек ты ву «Вя сё
лыя нот кі», які па спя хо ва дзей ні чае пад наг ля дам на стаў
ні цы Мар ты Вэр ш ка. «Вя сё лыя нот кі» ў мі ну лым го дзе 
за ня лі пер шае мес ца ў школь най ка тэ го рыі Фе сты ва лю 
«Гай наў скія су стрэ чы з пра ва слаў най ка ляд кай», а сё ле
та ў гэ тых су стрэ чах ат ры ма лі вы лу чэн не.

— Ад ны дзет кі ёсць больш здоль ны мі да спя ван ня, 
а дру гія менш і трэ ба мно га зай мац ца, каб усіх на ву чыць 
пра віль на спя ваць, — за я ві ла на стаў ні ца і апя кун ка лек ты
ваў Мар та Вэр ш ка.

— «Вя сё лыя нот кі» ў кон кур се «Бе ла ру ская пес ня» 
зай ма лі роз ныя пры за выя мес цы і ўда ла вы сту па юць на 
школь ных ме ра пры ем ствах, у якіх ча ста пры ма юць удзел 
баць кі на шых вуч няў. Мар та Вэр ш ка пад рых та ва на, каб 
вес ці му зыч ныя ка лек ты вы. За кон чы ла яна Му зыч ную 
шко лу пер шай сту пе ні ў Бель скуПад ляш скім, ад куль да
яз джае да нас на пра цу ў Шко лу пса лом ш чы каў у Гай наў
цы і ўмее пе ра даць свае ве ды і му зыч ныя ўме лас ці сва ім 
вуч ням, — за я ві ла ды рэк тар Та ма ра Край нік. — У на шай 
шко ле асаб лі ва ўра чы ста пра хо дзіць Дэ кла ма тар скі кон
курс на бе ла ру скай мо ве «Род нае сло ва», да яко га на шы 
вуч ні ма са ва пры сту па юць. Част ка з іх да бі ва ец ца пос пе
хаў на ра ён ных, а пас ля на цэн т раль ных элі мі на цы ях гэ та
га кон кур су, а па спя хо ва рых туе іх на стаў ні ца бе ла ру скай 
мо вы Ірэ на Ге ра сі мюк.

Кан цэрт пра хо дзіў у свя точ най ат мас фе ры, а спе вы 
і тан цы ў вы ка нан ні вуч няў вель мі спа да ба лі ся пуб лі цы, 
якая се дзя чы і сто я чы за поў ні ла гім на стыч ную за лу і ўзна
га родж ва ла вы сту па ю чых ап ла дыс мен та мі. Вуч ні за я ві лі, 
што сё ле та ка ля да ва лі пад час свят ка ван ня Ра ства Хры
сто ва га ў не вя лі кіх гру пах, а жы ха ры Арэш ка ва ска за лі, 
што на вед ва ла іх ха ты мно га груп ма ла дых ка ляд ні каў, 
так што тра ды цыя ка ля да ван ня не зні кае.

— Ка лі мы бы лі дзет ка мі, ка ля да ва ла ў Арэш ка ве 
мно га груп ка ляд ні каў. За па мя та ла ся нам так са ма на

Свя точ ным кан цэр там за ха пі лі пуб лі ку
ша ка ля да ван не пад час свят ка ван ня 
Хрыш чэн ня Гас под ня га. Га ва ры лі мы 
та ды ў ха тах Арэш ка ва тэкст пра Пан ну 
Ма рыю, які кан чаў ся сло ва мі «На то бе 
хрыст ка, дай нам пі раж ка!» і раз да ва лі 
мы та ды гас па да рам га лін кі з за су ша
ны мі ду бо вы мі ліст ка мі, якія на зы ва лі ся 
«хрыст ком». Гэ тая тра ды цыя раз да чы 
дзет ка мі «хрыст коў» пра даў жа ла ся 
ў нас да пя ці дзя ся тых і шас ці дзя ся тых 
га доў, а пас ля знік ла, — ска за лі На дзея 
Гру шэў ская і Ма рыя Скеп ка, якія ў свой 
час уда ла рас с лаў ля лі Арэш ка ва, спя
ва ю чы ў сла ву тым ка лек ты ве «Арэш кі». 
На пад ста ве апо ве даў ста рэй шых жы
ха роў Арэш ка ва Му зей ма лой ай чы ны 
ў Сту дзі во дах і яго ка лек тыў «Жэ мэр
ва» ад на ві лі аб рад ка ля да ван ня пад
час Хрыш чэн ня Гас под ня га ме на ві та 
ў Арэш ка ве.

— «Арэш кі» ўжо не спя ва юць ні свец
кіх пе сень, ні ка ля дак, бо мы спы ні лі 
сваю дзей насць. Ад нак мы пра даў жа лі 
спя ваць у на шым цар коў ным хо ры, які 
апош нім ча сам ста лі па паў няць што раз 
ма ло дшыя асобы. Ка лі ба га служ бы ад
бы ва юц ца паза вы хад ны мі дня мі, на шы 
мо ладзь і дзет кі з цар коў на га хо ру ву чац
ца або пра цу юць пра фе сій на. Та ды мы, 
най ста рэй шыя ха рыст кі, спя ва ем у цар
к ве ра зам з ды ры жо рам Евай Су раль 
з Ягад нік. За тое мо ладзь і дзет кі з на ша
га хо ру вы сту па юць з ка ляд ка мі і цар коў
ны мі тво ра мі пад час аг ля даў, — да ба ві ла 
На дзея Гру шэў ская, якая мно га га доў 
кі ра ва ла ка лек ты вам «Арэш кі».

Пас ля вы сту паў вуч ні пай ш лі на дру
гі па верх, у клас ныя ка бі не ты, каб там 
у сва ім ко ле ад зна чаць школь ную «ёл
ку». Ма ла дыя асо бы пры хад ско га хо ру 
на вы со кім ма стац кім уз роў ні вы ка на лі 
ка ляд кі і выб ра ныя па ра лі тур гіч ныя тво
ры.

— Ра ней пры хад скім хо рам кі ра ва ла 
Ка ця ры на Ба ра вік, а пас ля пер шым го
ла сам спя ва ла На дзея Гру шэў ская, а за 
ёй спя ва лі ін шыя ха ры сты (спя ва юць 
з «Арэш каў» у хо ры яш чэ Ма рыя Скеп
ка і Ні на Авяр чук). Ка лі ды ры жо рам хо ру 
ста ла Ева Су раль, на рэ пе ты цыі хо ру 
ста лі ха дзіць ма ла дыя асо бы, якія спя ва
юць за раз на вы со кім ма стац кім уз роў ні, 
— ска заў на ста я цель пры хо да ў Арэш ка
ве про та і е рэй Ля вон цій Ан хім.

— Я пра цую з мяс цо вым хо рам звыш 
двух га доў. Жан чы ны з бы ло га ка лек ты
ву «Арэш кі» і ін шыя ста рэй шыя асо бы 
важ ныя для на ша га хо ру, бо спя ва юць 
на ба гас луж бах паза ня дзе ля мі, ка лі 
ёсць ма ла або ня ма ма ла дых спе ва коў. 
На шы ха ры сты, якія сён ня вы сту пі лі тут, 
гэ та ў ас ноў ным ма ла дыя ма мы з доч ка
мі і вуч ні. Два га ды на зад наш хор, які са
ста ві лі ма ла дыя ха ры сты, за няў трэ цяе 
мес ца ў ка тэ го рыі вя ско вых пры хад скіх 
ха роў пад час Між на род на га фе сты ва
лю «Гай наў скія дні цар коў най му зы кі» 
і ў гэ тым го дзе наш хор так са ма рых
ту ец ца да фе сты ва лю. Сён ня наш хор 
бу дзе яш чэ спя ваць ка ляд кі ў свят лі цы 
ў Но вым Бе ра зо ве, по бач ін шых цар коў
ных ха роў, — ска за ла ды ры жор цар коў
на га хо ру Ева Су раль.

На стаў ні ца бе ла ру скай мо вы Ірэ на 
Ге ра сі мюк па ін фар ма ва ла, што сё ле та 
ўсе на ву чэн цы бе ла ру скай мо вы, а толь
кі адзін ву чань не ву чыц ца пабе ла ру
ску, хо чуць пры сту піць да школь на га 
эта пу дэ кла ма тар ска га кон кур су на бе
ла ру скай мо ве «Род нае сло ва».

— Я для ма лод шых дзе так ар га ні за
ва ла ў шко ле тэ ат раль ны кру жок, пад
час яко га вуч ні раз вуч ва юць ка рот кія 
сцэн кі і вы сту па юць з імі пе рад сяб ра мі. 
Ад нак мы хо чам па ка зац ца так са ма з ін
с цэ ні роў ка мі пабе ла ру ску пе рад усёй 
школь най пуб лі кай, — па ін фар ма ва ла 
на стаў ні ца Ірэ на Ге ра сі мюк.

Тэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Хор пры хо да Уваз ня сен ня Гас под ня га ў Арэш ка ве 
зап рэ зен та ваў ка ляд кі і па ра лі тур гіч ныя тво ры

 Пуб лі ка за ня ла ся дзя чыя мес цы і ста я ла ва кол іх. 
У цэн т раль ным мес цы ся дзіць на ста я цель пры хо да 
ў Арэш ка ве про та і е рэй Ля вон цій Ан хім, а зле ва ад яго 
— ды рэк тар шко лы Та ма ра Край нік, ад каз ная ў Гмін най 
уп ра ве ў Гай наў цы за спра вы ас ве ты Га лі на Шы ма нюк 
і ды рэк тар До ма са цы яль най да па мо гі ў Гай наў цы Зі-
на і да Бал т ра мюк. На пер шым пла не на стаў ні цы Ірэ на 
Ге ра сі мюк і Ане та Алек ся юк)

 Вуч ні ка лек ты ву «Вя сё лыя нот кі» 
з ды ры жо рам Мар тай Вэр ш ка
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Ві кі пе дыя: „Бе ла сток — буй ны тран с
пар т ны ву зел. Чы гун кі ідуць ад сюль 
у пя ці нап рам ках: на Грод на, Вар ша ву, 
Ба ра на ві чы, Брэст, Гра е ва. Аў та ма
біль ныя ма гіст ра лі злу ча юць Бе ла сток 
з Грод нам, Ваў ка вы скам, Вар ша вай, 
Су вал ка мі, Лом жай, Люб лі нам”. Го жа 
на пі са на, са ма па э зія. Да гэ та га вар та 
да даць кры ху про зы, што ў Бе ла сто
ку ня ма трам вая, ня ма мет ро, ня ма 
па са жыр ска га аэ рад ро ма. І ня даў на 
на ват бы ло пра ве дзе на апы тан не мяс
цо ва га на сель ні цтва, ці па трэб ны яму 
рэ гі я наль ны аэ рад ром. І кры ху на сель
ні цтва вы ка за ла свой vox po pu li, што 
рэ гі я наль ны аэ рад ром яму па трэб ны. 
А ка лі б бы ло апы тан не, ці ў Бе ла сто ку 
па трэб ны мар скі порт або кас мад ром, 
дык так са ма знай шоў ся б на род, яко му 
гэ тыя тран с пар т ныя стан цыі па ка за лі
ся б пат рэб ны мі. А па тым што ёсць, па 
чы гун ках і аў та ма гіст ра лях, га ня юц ца 
тран с пар т ныя срод кі, асаб лі ва ж аў та
ма бі лі, у тым лі ку і не над та люд на га 
пуб ліч на га тран с пар ту, у тым лі ку і ў на
прам ку зга да на га Люб лі на.

Вы бі ра ю ся ад нос на ра на, пас ля вось
май га дзі ны, у на прам ку Люб лі на. Толь кі 
што мар ш рут ка, якая па вод ле раск ла ду 
па він на вы ехаць з Бе ла сто ка сям нац
цаць мі нут пас ля вось май, ад п раў ля ец ца 
з ней ка га не над та вя до ма га пры пын ку 
ў го ра дзе, а не зпад аў та вак за ла. Та ды па
скор ваю свой вы езд і вы бі раю ра ней шую 
мар ш рут ку, якая ад п раў ля ец ца дзе сяць 
пас ля сё май, але з вя до ма га аў та вак за ла. 
І тут не ча ка насць: не па э зія, не про за, а лі
та раль ная дра ма — ня ма ўжо ў Бе ла сто ку 
і аў та вак за ла; аў та вак заль ны бу ды нак, які 
яш чэ не так даў но ір дзеў свят лом быц цам 
на ва год няя ёл ка, ця пер аху та ны цем рай як 
ел ка ў цём ным ле се. З ра ней шых двац ца ці 
ча ты рох ад’ яз ных ста я нак ужыт ку юц ца мо
жа пяць, а іх ну ма ра цыя зу сім вы пад ко вая, 
быц цам шчас лі выя ну ма ры ў „та та лёт ку”. 
Ад пры вак заль ных бу ды нач каў з хут кай 
ежай аста лі ся ад но пад мур кі...

Уда ец ца мне заб рац ца ў „сваю” мар ш
рут ку. Едзе яна са бе па Бе ла сто ку, але 
не спы ня ец ца ка ля ста рой элек т ра стан
цыі, дзе звы чай на спы ня лі ся да гэ туль 
усе аў то бу сы пуб ліч на га тран с пар ту, што 
паз ней ка ля сяць „ма гіст ра ля мі” ў бок Ваў
ка вы ска і Люб лі на. „Мая” мар ш рут ка пад’
яз джае на пры пы нак за ву лі цай Мі ла ша, 
дзе яе ні я кі па са жыр не ча кае. Ма быць 
раз мер ка валь ні кі бе ла стоц кіх пры пын каў 
за га рад ных аў то бу саў па ру пі лі ся пра 
мак сі маль ны ка му ні ка цый ны „па ра дак” 
з іх пун к ту гле джан ня, што раў наз нач нае 
мак сі маль на му ка му ні ка цый на му ха о су 
з пун к ту гле джан ня па са жы раў, шмат якіх 
бу да ва ла ка лісь „дру гую Поль ш чу” і ця
пер з ня мог лай на сталь гі яй ус па мі нае час 
сва ёй ма лад няц кай ба дзё рас ці, таў куч ны 
аў та вак зал пры Юра вец кай, ад куль вы яз
джа лі аў то бу сы ва ўсіх нап рам ках; а ця
пер ня мог ла му ча ла ве ку прый ш ло ся б 
шу каць ад п раў ных пун к таў аў то бу саў 
у на прам ку Люб лі на як вет ру ў по лі...

Раз ва жаў я яш чэ і ін шы ва ры янт свай
го па да рож жа — за е хаць у Бельск по ез
дам і на та маш нім вак за ле ча каць аў то бу
са ў на прам ку Люб лі на. Пе рад бель скім 
аў та вак за лам па куль пяць ад п раў ных 
ста я нак, ха ця рух ця пер там та кі, што ха пі
ла б і ад ной. Як у Са кол цы ці Гай наў цы...

Вы садж ва ю ся ў Дзяд ко ві чах і шпа ру 
ў Чор нуюВя лі кую, дзе два дні ра ней па
кі нуў свой байк. Мае доб рыя гас па да ры 
Ма рыя і Ві таль Лу бы ста ра мяс цо вым абы
ча ем гас цін н на ча сту юць мя не. Яш чэ неп
ра цяг лая гу тар ка і ад п раў ля ю ся ў сваю 
да ро гу, у на прам ку Мі лей чыч, блі жэй чы
гун кі, блі жэй Бе ла сто ка. Над вор’е со неч
нае, лёг кі ма роз — ап ты маль ныя ўмо вы 
для бай ка ван ня.

У ле се пе рад Па ка не вам заў ва жаю 
эле мент лан д шаф т на га ды зай ну — аў та
ма біль ную шы ну вы со ка пак ла дзе ную на 
сас но вы сук, мо пяць мет раў над зям лёй 
і ка ля трох мет раў ад ства ла. Гэ ты асаб
лі вы твор лан д шаф т на га ма ста цтва вы ка
на ны ма быць з пры мя нен нем трак тар на га 
эле ва та ра. Мо жа ка му здац ца, што тво ры 
ма ста цтва вы ка на ны толь кі ар ты ста мі 
з вя до мы мі ў све це проз віш ча мі, на пры
клад Маг да ле най Аба ка но віч ці Ма ры най 
Аб ра ма віч, і па каз ва юц ца толь кі ў сла ву
тых му зе ях НьюЙор ка ці Ам стэр да ма. 

А мне зда ец ца, што і ана нім ныя твор цы 
здоль ныя ства раць не ча ка ныя шэ дэў ры 
ў цал кам ана нім ных мес цах...

У Мі лей чы чах ві тае мя не ву лі ца свя той 
Вар ва ры. Пра гэ тую свя тую вя до ма, да
лі кат на ка жу чы, вель мі ма ла. Жы ла яна 
быц цам у ІІІ ста год дзі, але пак ла нен не ёй 
па ча ло ся ка ля ча ты рох ста год дзяў паз
ней. І ёсць ра зы хо джан ні на конт яе мес ца 
пра жы ван ня: па вод ле ад ных кры ніц яна 
жы ла ў Сі рыі, па вод ле ін шых — у Егіп це, 
Тур цыі, Іта ліі... Ві кі пе дыя: „Ze wzglę du na 
wąt p li wą his to rycz ność pod czas re for my ka-
to lic kiej li tur gii w 1969 og ra ni czo no jej cześć 
je dy nie do kul tów lo kal nych, zaś imię usu-
nię to z li ta nii świę tych Koś cio ła pow szech-
ne go. W Koś cie le pra wos ław nym na dal jest 

pow szech nie czczo na”. Цал кам маг чы ма, 
што яна бы ла та кім жа бы там, як над та па
пу ляр нае за раз у Най яс ней шай «ма цар
ства» СанЭска бар... Па вод ле пры ня тых 
дог маў свя тая Вар ва ра з’яў ля ец ца за ступ
ні цай усіх тых, што ма юць да чы нен не да 
аг ню. „Пра ва слаў ная эн цык ла пе дыя”: „За 
мо лит вен ной по мощ ью к В. об ра ща ют ся 
в опас но сти вне зап ной смер ти или при 
уг ро зе от ог ня. Она счи та ет ся пок ро ви
тель ни цей шах те ров и ар тил ле ри стов. 
В 1995 г. В. ста ла не бес ной пок ро ви тель
ни цей Ра кет ных войск стра те ги че ско го 
наз на че ния РФ, а в 1999 г. ее ико на, 
на хо дя ща я ся в наст. вре мя в Са мар ском 
епар хи аль ном му зее, по бла гос ло ве нию 
Свя тей ше го Пат ри ар ха Мо сков ско го 
и всея Ру си Алек сия II по бы ва ла на бор ту 
ор би таль ной стан ции «Мир»”. Пар тал ад
ной з аст ра лэн ц кіх па ра фій: „Bar ba ra jest 
po nad to pat ron ką ar chi die cez ji ka to wic kiej, 
Edes sy, Ka i ru; ar chi tek tów, cieś li, dzwon-
ni ków, ko wa li, lud wi sa rzy, mu ra rzy, szczot-
ka rzy, tka czy, wyt wór ców sztucz nych og ni, 
żoł nie rzy (szcze gól nie ar ty le rzys tów i za łóg 
twierdz)”. Зда ра юц ца пар та лы, якія пад
каз ва юць, што яна з’яў ля ец ца так са ма 
за ступ ні цай тэ ра ры стаў...

У Мі лей чы чах быў я ад нос на даў но. 
З та го ча су з’я ві ла ся там кра ма „Ар хе ла
на”, у якой пры стой ны рух; на рух у ін шых 
та маш ніх кра мах я не ўгля даў ся... Спа дзя
ваў ся я кры ху, што мо жа даў няя сі на го га 
ат ры ма ла ней кае ды хан не, але яе вок ны 
на да лей за бі ты дош ка мі.

Пар тал „Штэтл”: „Licz ba Ży dów w Mi-
lej czy cach ros ła, w 1878 r. by ło ich 627 na 
1588 miesz kań ców. Nied łu go przed wy bu-
chem II woj ny świa to wej, w 1935 r., by ło ich 
894 na 2000 miesz kań ców. Po 17.09.1939 
r. licz ba Ży dów wy no si ła 1275”. Стэнд: 
„W 1939 ro ku Mi lej czy ce zna laz ły się pod 
oku pac ją so wiec ką, a od 22 czer w ca 1941 
nie miec ką. Niem cy w mieś cie zor ga ni zo wa li 
get to, w któ rym zgro ma dzi li 1250 osób z Mi-

lej czyc i Nur ca. Get to 
is t nia ło do 5 lis to pa da 
1942 ro ku, kie dy to nas-
tą pi ła ak c ja lik wi da cyj-
na. Wszys t kich Ży dów 
prze sied lo no do get ta 
w Klesz cze lach, a nas-
tęp nie do Bia łe gos to ku. 
W tym cza sie daw na 
dziel ni ca zos ta ła w du-
żej częś ci zbu rzo na 
— znisz cze niu uleg ło 
90 do mów po ży dow-
skich. W sier p niu 1943 
ro ku Ży dzi mi lej czyc cy 
zos ta li wy wie zie ni do 
obo zu zag ła dy w Treb-
lin ce”.

По бач сі на го гі ін
фар ма цый ны стэнд 
пра мі лей чыц кае мі ну

лае. 14 мая 1516 го да Мі лей чы чы ат ры ма лі 
га рад скую пры ві лею ад ка ра ля Жы гі мон та 
Ста ро га, каб ка роль мог пры стой на спы
ніц ца ў да ро зе між Мель ні кам і Бель скам. 
Стэнд ін фар муе, што 20 жніў ня 1920 го да 
ка ля Мі лей чыч ра зыг ра ла ся дру гая па 
зна чэн ні біт ва ў рам ках „цу ду над Віс лай”, 
дзе поль скія ка ва ле ры сты за ха пі лі ў баль
ша віц кіх ар ты ле ры стаў 22 вя лі кія гар ма ты 
і сот ку ва зоў; свя тая Вар ва ра не над та па
ру пі ла ся пра сва іх па да печ ных. У днях 20
22 лі пе ня 1944 го да ка ля Мі лей чыч пра хо
дзі лі цяж кія са вец каня мец кія баі, у вы ні ку 
ка ля ты ся чы шас ці сот са вец кіх жаў не раў 
па ха ва на ў брац кіх ма гі лах.

У Мі лей чы чах аста ва ла ся мне звыш 
трох га дзін да ад п раў лен ня ў Бе ла сток 
цяг ні ка з не да лё кай ад туль Ча ром хі, та му 
я ра шыў ска ры стаць той шмат ча су дзе ля 
раз вед кі шы рэй ша га на ва кол ля. Еду чы 
ў Дзяд ко ві чы пры кме ціў я, што ка ля Кна
рыд ста яць ужо сце ны ад бу доў ва най 
пас ля па жа ру кап лі цы; за ду маў я па дац ца 
ту ды, спа дзя ю чы ся пры на год на знай с ці 
і крас на сель скую кап лі цу, да якой не ўда
ло ся мне тра піць во сен ню...

Спяр ша заг ля нуў я на мі лей чыц кія 
ва ен ныя мо гіл кі, дзе спа чы лі са вец кія 

бай цы пас ля зга да ных цяж кіх ба ёў улет ку 
1944 го да; ня даў на ж там бы лі зніш ча ны 
фраг мен ты ме ма ры я ла. За раз тыя мо гіл кі 
аку рат на аб ноў ле ны і па мяць за гі ну лых 
бай цоў на леж на ўша на ва ная. Бо іх ба я
выя та ва ры шы, у тым лі ку ар ты ле ры сты 
і са пё ры, пе ра маг лі. Ад нак, зда ец ца мне, 
што апя кун чая ўва га свя той Вар ва ры 
за ся ро дзі ла ся толь кі на пе ра мож цах, бо 
тыя ар ты ле ры сты, што пра йгра лі апош
нюю вай ну, што бы лі кі ну ты на зма ган не 
за больш аэ рад ро маў, мар скіх пар тоў 
і чы гу нач ных стан цый для свай го не на сыт
на га ка ман да ван ня, зда юц ца быць у нас 
зу сім за бы ты мі; інакш спра вы вы гля да лі 
ў час Пер шай су свет най вай ны...

Да лей па ка ля сіў я це раз Са сі ны, Снеж
кі, Ма лоч кі, Паў лі но ва і Ча хіЗа ба лот ныя 
ў бок Крас на га Ся ла. Між Ча ха мі і Ша шы
ла мі муж чы на рас чыш чаў за кі да ную гол
лем пра то ку. „На шы ўла ды больш дба юць 
пра баб роў чым пра ся лян”, — заў ва жыў 
ён. Сім ва лам пра ца ві тас ці лі чац ца ў нас 
пчо лы ці му раш кі, ад нак і баб ры ня стом на 
бу ду юць свае вод ныя ха ро мы, за цяг ва ю
чы пра то кі ўсе маг чы мым гол лем і ў вы ні ку 
за лі ва юць па шы і се на жа ці.

Спы таў я свай го су раз моў цу пра крас
на сель скую кап лі цу, а ён га то вы быў мя не 
ту ды за вез ці на сва ім трак та ры, бо ён жа 
яе і ня даў на аб наў ляў; я ад мо віў ся, спа сы
ла ю чы ся на ня ста чу ча су. І па ехаў у бок 
Кна рыд, і еду чы па за мер з лым пя соч ку 
па чаў я ўсве дам ляць, што мае ча са выя 
рэ сур сы тры вож на ска ра ці лі ся, што на ват 
ужо не ўспею па ба чыць сцен но вай кап лі
цы ка ля Кна рыд, бо ж по езд з Ча ром хі ўжо 
ў да ро зе. І з Кна рыд ад ра зу па вяр нуў у бок 
Пад бел ля. Да рож ны па ка заль нік па ка заў 
два кі ла мет ры ў Мок рае, толь кі тое Мок рае 
не так мок рае як доў гае — тры кі ла мет ры 
пра цяг лас ці вё скі. Даг наў ся да бель ска
ду бя жын скай ша шы, там мне за ста ва ла ся 
дзе сяць мі нут да ад’ ез ду по ез да з Пад бел
ля. Рва нуў я зноў рэш т ка мі сіл; мі нуў шы 
пад бель скую цар к ву па чуў не да лё кі гу док 
цяг ні ка. „Не ўспеў”, — па ду маў, але па інер
цыі пра даў жаў зма ган не з рву чай ся ча сап
ра сто рай. І ад на час на з по ез дам за ві таў на 
пад бель скі пе рон; як у са вец кім ге рой скім 
філь ме, як у аме ры кан скім ве стэр не...

А ў по ез дзе чар го вая не ча ка насць: кан
дук тар за я віў, што му сіць знай с ці ў сва іх 
фон дах мес ца для ве ла сі пе да — ча го ж 
на шы чы ноў ні кі не пры ду ма юць! Бы ва ла ж 
яш чэ не так даў но, што ве ла сі пе даў гру зі лі 
ў той по езд з Ча ром хі столь кі, што ледзь 
мож на бы ло пра біц ца ў ва гон звы чай на му 
па са жы ру. А тут рап там адзінад ню сень кі 
ве ла сі пед і та кая праб ле ма; але, па куль 
по езд да е хаў да Бель ска, кан дук та ру 
ўда ло ся знай с ці май му ве ла сі пе ду мес ца 
ў чы гу нач ных вір ту аль ных фон дах. Бо ў вір
ту аль ных фон дах мож на знай с ці ўсё, не 
толь кі дзяр жа ву свя то га Эска ба ра...
Тэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Па да рож жа 
част ко ва вір ту аль нае

 Ва ен ны ме ма ры ял у Мі лей чы чах
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Б е л а р у с к і  п а т р ы ё т  з  Л і д ч ы н ы

Янкі  Жамойціна
95 га доў з дня нараджэння

Бе ла ру скі пісь мен нік, пуб лі цыст, лі та
ра тур ны кры тык, гра мад скі дзе яч Ян ка 
Жа мой цін на ра дзіў ся 28 сту дзе ня 1922 г. 
у мяс цо вас ці Клі ма ві чы (ка ля вё скі Гол да
ва, Лід скі ра ён). Вя ско вая сям’я, якая вяр ну
ла ся з бе жан ства не за доў га да на ра джэн
ня Ян кі, ме ла мя нуш ку „Ба ця ны”. Ма ці бы ла 
краў чы хай, баць ка ў няп ро стых умо вах вёў 
гас па дар ку. У сям’і бы ло 6 дзя цей, адзін 
з якіх — Ан д рэй — паз ней стаў свя та ром. 
На па чат ку 1930х гг. баць ка быў паз баў ле
ны не вя лі кай па са ды і сям’я заз на ла ня ста
чу. Сам Ян ка зах ва рэў на жаў ту ху, якая да
ла вель мі не га тыў ныя на ступ ствы, хлоп чык 
ледзь не па мёр.

Па чаў ву чыц ца Жа мой цін у поль скай 
па чат ко вай шко ле ў су сед ніх Іг нат каў цах. 
У 19291936 гг. ву чыў ся ў шко ле ў Скры ба
ве і Шчу чы не. У Шчу чы не ён жыў у на стаў
ні кабе ла ру са па проз віш чы Гуль ко, шко
ла бы ла ў кляш та ры пі я раў. У 19361939 
гг. ву чыў ся ў поль скай гім на зіі ў Вар ша ве. 
Ву чыц ца там бы ло вель мі цяж ка, жыў у ін
тэр на це. На ка ні ку лах до ма не ча ка на да
ве даў ся, што вык лю ча ны з вар шаў ска га 
пра ва слаў на га міт ра поль на га ін тэр на та. 
У 19391941 гг. ву чыў ся у са вец кай дзе ся ці
год цы ў Лі дзе. Там жа на пі саў свой пер шы 
ар ты кул у га зе ту „Упе рад”.

У час Дру гой су свет най вай ны на аку
па ва най гіт ле раў ца мі тэ ры то рыі зай маў ся 
ар га ні за цы яй на ву чан ня дзя цей на бе ла
ру скай мо ве ў Лід скай ак ру зе. Пра ца ваў 
на стаў ні кам у вёс цы Ка сі лаў цы, быў ды рэк
та рам ча та рох к лас най бе ла ру скай шко лы. 
У ве рас ні 1942 г. па сту піў на апош ні курс 
ся рэд няй шко лы ў На ваг рад ку. Там знай
шоў са бе сап раў д ных сяб роўад на дум цаў. 
У 1943 г. кі раў ні цтвам Бе ла ру скай не за леж
ніц кай пар тыі на кі ра ва ны ў Са юз бе ла ру
скай мо ла дзі. Удзель ні чаў у пра цы Дру го га 
Усе бе ла ру ска га кан г рэ са ў Мен ску.

У лі пе ні 1944 г. па кі нуў Бе ла русь, быў 

у Гер ма ніі ў роз ных ла ге рах — на ўскрай
ку Бер лі на, у Кёль не, у кан цы вай ны быў 
у Дэ саў. У 1945 г. пе ра е хаў у Поль ш чу, 
жыў у Ры пі не. Арыш тоў ваў ся ў лі ста па дзе 
1945 г. ор га на мі МГБ, быў зня во ле ны, пад
вяр гаў ся ка та ван ням. По тым не спа дзя ва на 
і не ча ка на быў ад пуш ча ны на во лю. Па ехаў 
у га ра док Пшэ ворск, дзе быў рэ пат ры я
цый ны пункт. Паз ней за кон чыў у Ло дзі пра
фе сі я наль ны ін сты тут пра ва і ад мі ніст ра цыі 
(1949). У той час ажа ніў ся з дзяў чы най, якая 
па хо дзі ла з Югас ла віі. У сям’і на ра дзіў ся 
хлоп чык, яко му да лі імя Лес лаў. Жа мой цін 
пла на ваў вы ехаць у Югас ла вію. У снеж ні 
1949 г. арыш та ва ны ў Поль ш чы паў тор на, 
вы ве зе ны ў Брэст, по тым у Мінск, дзе за су
джа ны на 25 га доў са вец ка га кан ц ла ге ра. 
Пе рад гэ тым пра ку рор па тра ба ваў рас ст
рэ лу. Эта па ва ны ў кан ц ла гер пад Ак мо лін
скам, по тым у Ка ра ган ду. Выз ва ле ны з ГУ
ЛА Гу толь кі ў 1956 г. Пе ра е хаў у Вар ша ву 
ў 1957 г. Скон чыў Вар шаў скі ўні вер сі тэт 
(1970), ат ры маў сту пень ма гіст ра ад мі ніст
ра цыі. Жыў і пра ца ваў у Вар ша ве.

Пі саў на бе ла ру скай і поль скай мо вах. 
Дэ бю та ваў як лі та ра тур ны кры тык на ста
рон ках „Ні вы” ў 1965 г. Яго пя ру на ле жаць 
шмат лі кія пуб лі ка цыі пра па э зію бе ла ру ска
моў ных аў та раў Поль ш чы, ар ты кулдас ле
да ван не „Шля хам „Ілі я ды” Га ме ра” — пра 
зроб ле ны Бра ніс ла вам Та раш ке ві чам пе
ра клад гэ та га тво ра на бе ла ру скую мо ву, 
шмат рэ пар та жаў, эсэ, кры тыч ных ар ты ку
лаў. Яны дру ка ва лі ся ў „Ні ве”, „Бе ла ру скім 
ка лен да ры”, ін шых вы дан нях у Поль ш чы. 
Апуб лі ка ваў у 1996 го дзе бі яг ра фіч ную апо
весць „З пе ра жы та га”.

Па мёр Ян ка Жа мой цін 25 кра са ві ка 
2003 г. пры нез вы чай ных аб ста ві нах. Ка лі 
ён ехаў у Бе ла русь, на па меж ным пе ра хо
дзе ў Куз ні цы сэр ца пат ры ё та спы ні ла ся. 
Па ха ва ны Жа мой цін у Вар ша ве.
Пад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Вы да ве цтваў, якія спе цы я лі зу юц ца на 
вы дан ні бе ла ру ска моў ных кніг, у Бе ла ру сі 
лі ча ныя адзін кі. Ад нак ме на ві та іх іс на ван не 
свед чыць аб тым, што іх пра ца за пат ра ба
ва ная і та му дзей насць мае доб рыя пер с
пек ты вы. Ад ным з та кіх з’яў ля ец ца вы да ве
цтва „Януш ке віч”, сайт яко га мес ціц ца ў ін
тэр нэ це па ад ра се http://ja nu ske vic.by.

Га лоў ная ста рон ка сай та вы гля дае вель
мі пры ваб лі ва. Увер се ра зам з наз вай мес
цяц ца вый с ці на руб ры кі. Згод на з уста ля
ва ны мі ў апош нія га ды тра ды цы я мі ў сай та
бу да ван ні, тут ня ма дзя лен ня на тры ці дзве 
част кі. Каб па ба чыць га лоў ную ста рон ку 
цал кам, вар та „прак ру ціць” яе звер ху ўніз.

Пад вый с ця мі да руб рык, якіх, да рэ чы, 
не над та мно га, зна хо дзіц ца стуж ка з ма
люн каў кніг і не вя лі кіх ана ты цый. Іх уся го 
ча ты ры і яны аў та ма тыч на змя ня юц ца адзін 
за ад ным.

Руб ры ка „Ка та лог” ідзе пер шай у пе ра лі
ку вый с цяў. Там раз меш ча ны кні гі, сі стэ ма
ты за ва ныя па трох на кі рун ках — гі сто рыі, 
ма стац кай лі та ра ту ры і тыя, якія з’я ві лі ся 
ня даў на, та му вы да ве цтва прэ зен туе іх як 
анон сы. Да рэ чы, анон с ны мі мо гуць стаць 
і кні гі, на пі са ныя для на вед валь ні каў сай та, 
ка лі яны за ка жуць іх вы дан не ў „Януш ке ві
ча”. Пра тое, як гэ та зра біць, ра сказ ва ец ца 
ў руб ры цы „Вы даць кні гу”. Там рас па вя да
ец ца, коль кі каш туе ма ке та ван не і друк, 
а так са ма пе рад вы да вец кая пад рых тоў ка.

Як на ле жыць ка мер цый най фір ме, вы да
ве цтва пра па нуе за раз вы даць кніж ку са 
зніж кай. Для тых, ка му ці ка ва та кое хут кае 
вы дан не, бу дзе ка рыс на за зір нуць у руб ры
ку „Ак цыі”.

Ад мет на, што пра ца „Януш ке ві ча” ста іць 
на сур’ ёз ным ідэй ным грун це. „На шу мі сію 
мож на ад люст ра ваць у не каль кіх сло вах — 
наб лі жаць гі сто рыю і лі та ра ту ру да лю дзей. 

Мы ім к нем ся раз ві ваць у Бе ла ру сі жанр 
non fic tion, вель мі па пу ляр ны ва ўсім све це. 
На шы кні гі па гі сто рыі на пі са ны сап раў д
ны мі на ву коў ца мі, якія ад каз ва юць за свае 
сло вы пра цяг лым вы ву чэн нем кры ніц у ар
хі вах і біб лі я тэ ках. Ад нак мы не спы ня ем ся 
толь кі на гі ста рыч най тэ ма ты цы. На сам рэч 
мі сія шы рэй шая — па шы раць куль тур ную 
пра сто ру бе ла ру скай кні гі, за ці каў лі ваць 
ёю як ма га боль шае ко ла чы та чоў ва ўсім 
све це. Та му мы зай ма ем ся вы дан нем і ці ка
вай ары гі наль най ма стац кай лі та ра ту ры”, 
— за пэў ні ва юць на вед валь ні каў сай та яго 
ўла даль ні кі на ста рон цы „Пра нас” у руб ры
цы „На ша мі сія”.

Там жа мы мо жам па зна ёміц ца з вод гу ка
мі аб суп ра цоў ні цтве з вы да ве цтвам ней кіх 
лю дзей, якія па зна ча ныя толь кі імем і проз
віш чам. Зра зу ме ла, вод гу кі но сяць вы ключ
на па зі тыў ны ха рак тар, ні я кай кры ты кі там 
ня ма.

Для па тэн цый ных па куп ні коў кніг у да на
га вы да ве цтва ка рыс ным бу дзе на ве даць 
руб ры ку „Пы тан ні — ад ка зы”. Ад туль мож
на да ве дац ца пра маг чы масць да стаў кі 
та ва ру за ме жы Бе ла ру сі і маг чы масць вяр
нуць неў па да ба ную кні гу.

Згод на з па да дзе най ін фар ма цы яй на 
ста рон цы „На шы аў та ры”, за час іс на ван
ня вы да ве цтва там дру ка ва лі ся кні гі два нац
ца ці асоб. Праў да, па коль кі не вя до ма, як 
даў но яно іс нуе, цяж ка ска заць, вя лі кая ці 
ма лая гэ тая коль касць.

А вось пра час з’яў лен ня ўлас на сай та 
вы да ве цтва — сне жань 2016 го да — мож на 
да ве дац ца з бе ла ру скай не за леж най прэ
сы. „Ніз кія кош ты і вы со кая якасць вы ка нан
ня кніг пры ва бяць на ват са ма га пры дзір лі
ва га па куп ні ка”, — да па ма гае рэк ла ма ваць 
„Януш ке ві ча” што тыд нё вік „На ша ні ва”.

Ула дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

http://januskevic.by

Ёсць па э ты, якія пі шуць вер шы 
ні бы та па гра фі ку, на пры клад, 
два вер шы ў дзень. І лі чаць, 
што гэ та іх дыс цып лі нуе і ста-
ноў ча ўплы вае на твор чае 
ста лен не і раз віц цё. А ёсць, 
якія па не каль кі вер шаў у год 
— толь кі та ды, ка лі не на пі саць 
не мо гуць, ка лі хо чуць ска заць 
неш та істот нае і важ нае, ка лі 
верш сам про сіц ца да жыц ця.

Ан д рэй Сце па нюк на ле жыць да дру
гіх. Вось і пер шая кні га па э та, які дэ бю
та ваў яш чэ пры кан цы вась мі дзя ся тых 
га доў, ат ры ма ла ся не вя лі кай і, мож на 
ска заць, пра се я най ад не пат рэб на га 
і дроб на га жыц цём і глы бо кім роз ду мам 
аў та ра. Так бы мо віць, кні га пра са мае 
га лоў нае.

І што для па э та са мае га лоў нае? На
коль кі я зра зу меў — стра ты і вяр тан не. 
Бо са праў ды жыц цё — гэ та перш за ўсё 
стра ты. Што дзень мы страч ва ем дзень 
жыц ця. Страч ва ем ура жан ні, дум кі, мяс
ці ны, якія на вед ва ем, бліз кіх, лю бі мых 
і про ста зна ё мых лю дзей. Але так улад ка
ва ны ча ла век, што ён мо жа вяр таць і вяр
тац ца. Ха ця б у дум ках. Ха рак тэр ны ў гэ
тым сэн се верш „Лі ста пад”, у якім аў тар 
згад вае па чуц ці і на строй на вед ван ня 
род ных ма гіл у Кле ні ках. І гэ ты рэф рэн, 
што „на аў то бу се не да е дзеш у рай”, які 
пра маў ляе ста лая жан чы на, па са жыр ка 
аў то бу са, як бы ўзмац няе па чуц ці аў та ра 
і асэн са ван не ча со вас ці на Зям лі, ад каз
нас ці за гэ тую даз во ле ную ча со васць.

Сце па нюк зак лі кае ад ной чы за быц ца 

на ўсё тлум нае і дру гас нае і „пай с ці да ця бе”. Па куль ёсць час і сі лы. Гэ та мо жа быць 
і лю бі мая жан чы на, і бліз кі ча ла век, і на ват Ра дзі ма. Да Ра дзі мы так са ма трэ ба ўмець 
дай с ці. Не ў кож на га гэ та ат рым лі ва ец ца.

я іду да ця бе і што раз лепш ве даю
што да ро га мая ні ко лі не кан ча ец ца
і ты не ска жаш што я ўжо прый шоў

Прыз на ец ца па эт пра сваё чар го вае ад к рыц цё. Бо нель га прый с ці і ска заць: усё 
— я прый шоў. Бо да ро га гэ тая бя скон цая.

Вар та кры ху па раз ва жаць і пра па э тыч ныя ка ра ні вер ліб раў Ан д рэя Сце па ню ка. 

Ві да воч на, што знач ны ўплыў на яго ака
за ла па э ты ка Але ся Ра за на ва. У збор ні ку 
не па зна ча ны га ды на пі сан ня вер шаў, 
але мяр кую, што ме на ві та ран нія вер шы 
Сце па ню ка больш „ра за наў скія”, перш 
за ўсё ў струк тур най па бу до ве, ка лі верш 
ства ра ец ца сэн са мі, зна ка мі і сім ва ла мі. 
Бо якраз у па ру па э тыч на га ста лен ня Сце
па ню ка бе ла ру ская мо ладзь Бе ла сточ чы
ны за хап ля ла ся вер ша мі Ра за на ва і на ват 
вы да ла не каль кі яго збор ні каў паполь
ску. Ну а дру гім важ ным на стаў ні кам Сце
па ню ка я на зваў бы бель скую па эт ку На
дзею Ар ты мо віч. У ад роз нен ні ад Ра за на
ва Ар ты мо віч ства рае вер шы пе ра важ на 
вер баль на, тобок не шу кае фі ла соф скіх 
сэн саў, а ўслу хоў ва ец ца ў шо ла хі і ўгля да
ец ца ў ім г нен ныя воб ра зы. Вы гля дае, што 
Ан д рэй Сце па нюк аб раў свой твор чы 
шлях не дзе па між па э тыч ны мі рэ чыш ча мі 
сва іх на стаў ні каў. Ён не заг лыб ля ец ца 
ў ме та фі зі ку фі ла соф скіх сэн саў, але і не 
ле ту це ніць ся род ім г нен ных воб ра заў. 
Ён зна хо дзіць па э зію ча сам у бу дзён ных 
спра вах і дум ках, у раз ва гах пра Ра дзі му, 
ва ўспа мі нах пра сяб роў, у няс пеш ным 
жыц ці свай го род на га Бель скаПад ляш
ска га.

Ну і вар та ад зна чыць што сам па са бе 
пер шы па э тыч ны збор нік Ан дэя Сце
па ню ка мож на за лі чыць да ма стац ка га 
тво ра — гэ так дых тоў на і кан цэп ту аль на 
ён вы да дзе ны. Над кні гай пра ца ва лі леп
шыя ды зай не ры бе ла ру ска га Пад ляш ша 
— Юр ка Асен нік і Па вал Грэсь. Па дзя ку 
зас лу гоў вае і Праг рам ная ра да тыд нё ві ка 
„Ні ва”, якая вы сту пі ла вы даў цом кні гі.

Алесь АР КУШ

Пра стра ты і вяр тан ні
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29.01 — 04.02

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

(22.03. — 20.04.) Пач нуц ца эма цый ныя праб ле-
мы з тва ім лю бі мым бы лым ча ла ве кам. За раз ён 
на га дае та бе пра сваё іс на ван не, пры чым не са-
мым леп шым чы нам. Асту дзі жар сва іх па чуц цяў, 
вы ка ры стоў ва ю чы рас па ле ны ме тал і на стой 
свя та ян ні ка. За па лі  с веч ку, на лі  к ру ты на стой 
свя та ян ні ка ў вы со кі ку бак і на па лі да чыр ва на 
на аг ні ля зо на жа. Увесь час у дум ках пра маў ляй 
імя свай го ра ней ша га па лю боў ні ка. Ус па мі най, 
як ра ней ва ша лю боў га рэ ла. Уя ві, што за раз 
усе бы лыя па чуц ці і жа дан ні скан цэн т ра ва ны на 
рас па ле ным кон чы ку на жа. Апус ці клі нок у ку-
бак з на сто ем і пра моў: «Як жа ле за асту дзі ла ся, 
так і ду ша мая асты не да ... (імя)». Вы пі ўсё змес-
ці ва куб ка. Уя ві, як усе ра ней шыя пе ра жы ван ні 
па кі да юць ця бе і за ста юц ца толь кі ўспа мі ны, якія 
больш не бу дуць ця бе тур ба ваць.
(21.04. — 21.05.) Дасць аб са бе вест ку ста ры 
кан ф лікт. Пас п ра бу юць вы вес ці ця бе з раў на ва-
гі, та му тры май ся ў ба ку ад неп ры ем ных лю дзей; 
усё вы ра шыц ца са мо са бой на ват з ка рыс цю 
для ця бе. Па ча так тыд ня пры ня се праб ле мы, звя-
за ныя з тва ёй пра фе сій най дзей нас цю. Мо жаш 
пад гар нуц ца пад га ра чую ру ку злос на му на чаль-
ні ку. Не за бы вай, што тваё жа дан не пе ра мен мо-
жа абяр нуц ца су праць ця бе.
(22.05. — 22.06.) 29-31.01. рас сак рэ ціш та ям-
ні цу. Ты дзень бу дзе поў ны пры год. Усе твае 
ра зум ныя ідэі бу дуць рэ а лі за вац ца на прак ты-
цы. Свой час ра бі мак сі маль на раз на стай ным, 
удзель ні чай ва ўсіх ме ра пры ем ствах. Але будзь 
абач лі вым у фі нан са вых пы тан нях, ад моў ся ад 
удзе лу ў ла та рэ ях і ад к ла дзі па ход у ка зі но.
(23.06. — 23.07.) Маг чы мыя кан ф лік ты і на ват 
бой кі, вы ні кам якіх бу дуць па рэ зы, уда ры і кан-
ту зіі. Будзь уваж лі вым. Тваё мі ну лае, даў но за-
бы тыя па дзеі зноў да дуць пра ся бе знаць. Маг-
чы мыя су стрэ чы з даў ні мі зна ё мы мі. Не грэ буй 
сва і мі аба вяз ка мі. У па ня дзе лак не пе ра ходзь 
ні я кіх меж (у ад но сі нах з людзь мі, у раз мо вах...) 
— не трап у двух сэн соў ную сі ту а цыю.
(24.07. — 23.08.) Не ча ка на для ся бе мо жаш 
заў ва жыць, што ко ла тва іх зно сін па ра дзе ла. Ад-
бу дуц ца не ча ка ныя па дзеі, на асэн са ван не якіх 
спат рэ біц ца ней кі час. Лю быя па ез д кі бу дуць 
спры яль ны мі для спра вы і за да валь нен ня. Доб-
ры час для за чац ця дзі ця ці. У па ня дзе лак і ў се ра-
ду вар та пак ла па ціц ца пра бяс пе ку.
(24.08. — 23.09.) Тры май язык за зу ба мі. У тва ім 
жыц ці на сту пае свет лая па ла са. Ад к ры ва юц ца 
но выя маг чы мас ці, па вя лі чац ца да хо ды, ат ры ма-
еш пе ра ва гу над ін шы мі. Бу дзеш удзель ні чаць 
у гра мад скіх і дзе ла вых су стрэ чах. Не ад маў ляй-
ся ад ні я кіх вы гад ных пра па ноў, тры май ся ў ба-
ку ад эма цый ных кан ф лік таў.
(24.09. — 23.10.) Па дзеі, якія ад бу дуц ца, дбай-
на пра а на лі зуй. Не даз ва ляй па чуц цям ства раць 
пе раш ко ды ў пра фе сій най дзей нас ці. Раз г ледзь 
сі ту а цыю з усіх ба коў, аб ду май і пры мі пра віль-
нае ра шэн не; гэ та зме ніць тваё ста но віш ча. У па-
ня дзе лак не ат ры ма ец ца сыс ці ад неп ры ем най 
сур’ ёз най раз мо вы.
(24.10. — 22.11.) 30-31.01. не ляп ні абы-ча го, 
не рас па лі кан ф лік ту. Ка лі та бе пе ра бя жыць да-
ро гу бе лая кот ка, ча ка юць ця бе па вы шэн не па 
служ бе, но выя ма тэ ры яль ныя даб ро ты і ўся ля-
кія пе ра ва гі. Кінь на зям лю, дзе пра бег ла кот ка, 
мед ную ма не ту, каб «ад зна чыць» гэ тае мес ца 
і не прай с ці мі ма прыз на ча ным та бе лё сам вы-
год. У па ня дзе лак з’я віц ца шанц не як пра я віць 
ся бе.
(23.11. — 22.12.) На сы ча ны, вель мі ўда лы і плён-
ны ты дзень, ба га ты на доб рыя ідэі ў пла не аса бі-
ста га ўзба га чэн ня; не спя шай ся рэ а лі зоў ваць іх 
усе ад ра зу, інакш стра ціш гро шы. Піль ная ўва га 
з бо ку на чаль ства, ка лег, дзе ла вых пар т нё раў 
і кан ку рэн таў. Ка лі ўпус ціш на пад ло гу ка ша лёк 
з гра шы ма — у блі жэй шы час бу дуць ней кія вы-
дат кі і стра ты.
(23.12. — 20.01.) Хто-не будзь ці што-не будзь 
бу дзе моц на за ле жаць ад твай го мер ка ван ня 
і ад пры ма е мых та бою ра шэн няў. Па ка ры стай-
ся пе ра ва гай, не слу хай чу жых пад ка зак і ра бі 
так, як вы гад на та бе. У па ня дзе лак гля дзі, ку ды 
сту па еш. У аў то рак мо жаш па чаць лю быя скла-
да ныя спра вы.
(21.01. — 19.02.) Са мыя звы чай ныя пра цоў ныя 
буд ні, на поў не ныя дроб ны мі пры дзір ка мі на-
чаль ства і роз ны мі выт вор чы мі нак лад ка мі. Каб 
які-не будзь ча ла век змя ніў сваё мер ка ван не і па-
сту піў так, як вы гад на та бе, за ціс ні па між да ло ня-
мі яго фа таг ра фію і па ха дзі з ёй па кру зе спі най 
на пе рад, паў та ра ю чы та кія сло вы: «За дам на пе-
рад, усё на ад ва рот, бу дзеш ха дзіць, бу дзеш ду-
маць, ра біць бу дзеш усё на маю ка рысць, усё, 
як я ска жу». Ка лі не ма еш фа та гра фіі та го ча ла ве-
ка, вы ка ры стоў вай лі сток па пе ры, на якім на пі-
шы яго імя і проз віш ча.
(20.02. — 21.03.) Мо жаш ат ры маць ней кую іл жы-
вую ін фар ма цыю. Не вер та му, ча го не ба чыў на 
свае ўлас ныя во чы, не пад піс вай неп ра чы та ных 
да ку мен таў і не спа дзя вай ся на за пэў ні ван ні на-
ват сяб роў. Прыг лянь ся як след да зда роўя сва-
іх бліз кіх. Апы неш ся на вы шы ні ў чац вер: бу дзе 
та бе шан ца ваць ва ўсім. Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі 

ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. га рэл ка з яд лоў ца вым па хам = 20 _ 18 _ 19 _ 12 _;
2. па су дзі на, у якой рас чы ня лі хлеб = 9 _10 _ 11 _ 16 _ 1 _ 2 _;
3. дняп роў ская ста лі ца = 29 _ 13 _ 26 _ 5 _;
4. ра ён ны цэнтр з лід скім зам кам = 3 _ 4 _ 14 _ 15 _;
5. дзяр жа ва ў ся рэд нім ця чэн ні Ні ла = 6 _ 8 _ 17 _ 24 _ 25 _;
6. цы ган скі абоз = 7 _ 21 _ 22 _ 30 _ 23 _;
7. на пой з са ма ва ра = 27 _ 28 _ 31 _.
(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя 

ад ка зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 2 ну ма ра
Агонь, гром, сне га пад, гум но, Бел га рад, ва гон, аг лоб ля, дах, мы ла, го ман, вык

лад чык, кра ма, па літ ра.

Ра шэн не: Мно га сне гу — мно га хле ба, мно га ва ды 
— мно га тра вы.

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

што я пі шу, бы ло праў дай, каб лю дзі гэ та ра зу ме лі, ды не 
па ста ві лі ся да гэ та га быц цам «пес ня бы ла, але мы ўжо 
за бы лі, пра што яна бы ла, мо му зы ка бы ла і доб рая, але 
сло вы толь кі па ста ян на паў та ра лі ся». Та му і я па ду ма ла, 
што трэ ба, каб у гэ тым бы ла праў да. І я знай ш ла яе ў Біб
ліі. Пры клад на ў «Зо ла це», ёсць прад стаў ле ны біб лей ны 
ма тыў ар ла, што ча ла век мо жа быць воль ны быц цам 
арол — бе зу пын на бег чы, не аста ва ю чы ся без ні я кіх сіл.

Маг да лю біць слу хаць роз ныя му зыч ныя жан ры. Да 
лі ку гур тоў, якіх твор часць ёй па да ба ец ца, мож на пры лі
чыць так са ма тыя гур ты, якія вы сту па юць, між ін шым, на 
«Бар даў скай во се ні».

Маг да лі на Ма ліш:
— У «Бо сым сон цы» мне па ды хо дзяць як сло вы, так 

і му зы ка — я про ста ўсё гэ та ра зу мею, гэ та доб раў с п
ры маль нае. Вар та тут на пэў на ад зна чыць і гурт «NA VI». 
У іх пес нях мож на ад чуць мно га ра дас ці, сон ца. Яны 
кры ху ін шыя чым «Пэр цэп цыя», у якой перш за ўсё 
ёсць клі мат рэф лек сіі, бо та кую му зы ку мы тво рым. Гэ та 
ад на ча со ва не аба зна чае, што мы та кія што дзень, але 
ў нас як раз та кі твор чы шлях. Мне па да ба ец ца так са ма 
му зы ка гос пел.

«Пэр цэп цыю» мож на бы ло па чуць на вы шэй з га да най 
«Бар даў скай во се ні». У снеж ні сваю твор часць прэ зен
та ва лі пе рад вуч ня мі Гім на зіі з да дат ко вым на ву чан нем 
бе ла ру скай мо вы ў Гай наў цы, не каль кі ра зоў вы сту па лі 
яны ў Бель скім бел лі цэі, а так са ма ў Га рад ской біб лі я тэ
цы ў Бель скуПад ляш скім. Ха це ла ся б сцвер дзіць, што 
за раз ёсць ад па вед ны час на ча стыя кан так ты гур та са 
сцэ най, на кан цэр ты. Ад нак не да кан ца вя до май з’яў ля
ец ца бу ду чы ня «Пэр цэп цыі».

Маг да лі на Ма ліш:
— Цяж ка сён ня ак рэс ліць, як да лей бу дзе вы гля даць 

на ша дзей насць. Вя до ма, што пе рад на мі шмат спраў, 
звя за ных са што дзён нас цю. Я не ве даю ці ў нас бу дзе маг
чы масць да лей вы сту паць ра зам. Час ад ча су зда ра юц ца 
нам на го ды зай граць, як пры клад на ў Опе ры і пад ляш скай 
фі лар мо ніі пад час ура чы стас ці ўру чэн ня ма стац кіх сты
пен дый та ле на ві тай мо ла дзі. Ду маю, што я і Мі хал хо чам 
ро біць му зы ку, хо чам вы сту паць. На пэў на мож на ска заць, 
што я ха це ла б за пі саць ней кі мі ніаль бом, ды на ват і аль
бом. У Мі ха ла сё ле та эк за мен на атэ стат ста лас ці, ён 
пэў на і па сту піць у вы шэй шую на ву чаль ную ўста но ву, 
а я за ста ну ся ў шко ле. Ён пач не ўжо та кое да рос лае жыц
цё і маг чы ма, што ў яго неш та па мя ня ец ца, што яго да ро га 
пой дзе ў зу сім ін шым на прам ку, да лё кім ад му зыч на га. На
конт ся бе ве даю, што на пэў на ха чу да лей спя ваць.

На сцэ не ў Маг ды Ма лі ш ня ма гэ тай эк с п рэ сіў нас ці 
ру хаў, якая бы вае ў роз ных ма ста коў сцэ ны, але гэ та не 
сім п том ня пэў нас ці, стрэ су — боль шасць свай го жыц ця 
яна ж пра вя ла на сцэ не. Гэ та про ста сво е а саб лі вая на ту
раль насць, якая ад на ча со ва з’яў ля ец ца до ка зам на тое, 
што вар та па ста ян на іс ці сва ім шля хам, праз які вя дзе 
ча ла ве ка яго страсць. І пры гэ тым дзей ні чаць з цэ лай 
упэў не нас цю мож на так са ма ў «сва ім род ным ку це». На
су пе рак ста рой пры маў цы ды стэ рэ а ты пу, што хут чэй за 
ўсё ад ста рэй ша га, ужо ста ла га ўзро сту ча ла ве ка мо жам 
ча гось ці на ву чыц ца, тут па ву чыц ца мо жам у амаль 18га до
вай Маг ды.                            

Маг да лі на Ма ліш1Fпрацяг

Ма цей РА ЦІ НЕЎ СКІ

«По пел і па мяць. 1946»
Сар дэч на зап ра ша ем на пер фар ма тыў нае чы тан не „По пел і па мяць. 

1946”. Вы сту пяць ак цё ры тэ ат ра „Чрэ ва” Іа ан на Троц і Та маш Та ран та, 
якія пра чы та юць фраг мен ты „In for mac ji o us ta le niach koń co wych śledz t wa 
S 28/02/Zi w spra wie poz ba wie nia ży cia 79 osób — miesz kań ców po wia tu Bielsk 
Pod la ski, w tym 30 osób tzw. fur ma nów w le sie ko ło Pu chał Sta rych, do ko na nych 
w ok re sie od dnia 29 stycz nia 1946 r. do dnia 2 lu te go 1946 r. przez od dział PAS 
NZW kpt. Ro mu al da Raj sa ps. „Bu ry” і ўспа мі ны све дак гэ тых тра гіч ных па
дзей, спі са ных на па чат ку дзе вя но стых га доў ХХ ста год дзя жур на лі ста мі 
тыд нё ві ка „Ні ва”.

1 лю та га (се ра да) 2017 г. у 18.00 ва Уні вер сі тэц кім куль тур ным цэн т ры 
(кам пус Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку, вул. Цы ял коў ска га, да езд ад ву лі цы 11 
Лі ста па да). Ар га ні за та ры: Цэнтр пра ва слаў най куль ту ры ў Бе ла сто ку, Цар
коў нае бра цтва Трох свя тых іе рар хаў, Уні вер сі тэц кі цэнтр куль ту ры УуБ. 
Ува ход сва бод ны.

2 лю та га (чац вер) 2017 г. у 18.00 у Цэн т ры пра ва слаў най куль ту ры ў Бе
ла сто ку, вул. св. Мі ка лая, 5. Ар га ні за та ры: Цэнтр пра ва слаў най куль ту ры, 
Цар коў нае бра цтва Трох свя тых іе рар хаў, Згур та ван не Бра цтва свсв. Кі ры
лы і Мя фо дзія — гур ток у Бе ла сто ку. Ува ход сва бод ны.

Ад імя ар га ні за та раў зап ра шае Сла ва мір НА ЗА РУК

Ужо паў та ра го да не ез дзіць аў то
бус ПКС на тра се з На раў кі ў Мі ха
ло ва і ў Бе ла сток це раз Га ра дзі ска, 
Плян ту, Но вае Ляў ко ва, Ста рое Ляў
ко ва, Ле шу кі і ін шыя вё скі. Па ру га
доў ез дзі лі яны ра ні цай, пе рад поў д
нем і пас ля поў д ня. Вуч ні да яз джа лі 
ў ся рэд нія шко лы, а ста рэй шыя ва 
ўста но вы і прад пры ем ствы, у якіх 
знай ш лі са бе пра цу. Вы гад на бы ло 
да е хаць у Бе ла сток.

Жы ха ры дзе ся ці вё сак На раў чан
скай гмі ны да ма га юц ца, каб ха ця 
адзін аў то бус ез дзіў ра ні цай у Бе ла
сток і каб пас ля поў д ня мож на бы
ло вяр нуц ца на зад. Ад імя жы ха роў 
вё сак „ад рэ за ных” ад Бе ла сто ка 
вы сту пае з прось бай да кі раў ні цтва 

ПКС у Бе ла сто ку рад ны і сол тыс 
Но ва га Ляў ко ва.

У ад каз ПКС па ін фар ма ваў рад на
га, што „ze wzglę du na prze bie ga ją cy 
pro ces in kor po rac ji PKS-ów wo je wódz t-
wa pod la skie go przez naj b liż sze 3-4 mie-
sią ce nie są pla no wa ne żad ne zmia ny 
w obo wią zu ją cych w chwi li obec nej roz-
k ła dach jaz dy. (...) Pań ska proś ba zos ta-
nie roz pat rzo na w ter mi nie póź niej szym 
po op ra co wa niu stra te gii prze wo zo wej 
no wo pow s ta łej spół ki. Wpływ na ewen-
tu al ne zmia ny bę dzie mia ła rów nież 
przep ro wa dzo na аna li za prze jaz dów pa-
sa że rów w ro ku 2016 na li nii Bia łys tok-Mi-
cha ło wo-Sie mia nów ka-Haj nów ka”.

Дык што ж, прый дзец ца ча каць. 
Каб толь кі не да рэм на.

Дзе сяць вё сак не мае аў то бу са ў Бе ла сток

У Бе ла сто ку з кож ным го дам пры
бы вае ве ла сі пед ных сце жак. Ця пер 
ма ем іх больш ста кі ла мет раў. Не ка
то рыя з іх ма юць даў жы ню да пя ці кі
ла мет раў, гэ та, між ін шым, ве ла сі пед
ная сця жын ка ўздоўж ву лі цы 42 Пя
хот на га пал ка (ра ней 27 Лі пе ня) на 
жыл лё вым па сёл ку Вы го да. За раз 
з па сёл ка Вы го да ў цэнтр го ра да 
да е дзем 2кі ла мет ро вай сця жын кай 
ад алеі Піл суд ска га да ву лі цы ген. Ан
дэр са. Но выя тра сы для ве ла сі пе ды
стаў па бу да ва лі па ву лі цах Вяр бо вай 
і Кан сты ту цыі 3 Мая. На не ка то рых 
ар тэ ры ях да рож кі бя гуць на ват па
а ба пал ву ліц, між ін шым, па ву лі цы 
ген. Мач ка і ген. Кле бер га. Каб бы ло 
больш бяс печ на ехаць, па бу да ва лі 

да рож кі над ра чул кай Бе лай пад 
дву ма ма ста мі ўздоўж алеі Ю. Піл
суд ска га да ву лі цы Па ла цо вай (гэ та 
ў цэн т ры го ра да). Сё ле та па бу ду юць 
но выя ве ла сі пед ныя шля хі. Та кія пла
ны мае ма гіст рат. Ён на ме ра ны па бу
да ваць сцеж кі, між ін шым, пры ву лі
цы Бра ніц ка га, Ра дзы мін скай, І Ар міі 
Вой ска Поль ска га, Па год най, Зве
жы нец кай і ген. Бер лін га. Пры ўсім 
гэ тым важ на для ве ла сі пе ды стаў, 
каб сцеж кі час цей спа лу ча лі ся. Каб 
бы ла маг чы масць спа кой на да е хаць 
па іх з пе ры фе рыі ў цэнтр го ра да. Бы
ла б аш чад насць і вель мі важ ны для 
зда роўя рух. Ну, на гэ та прый дзец ца 
яш чэ па ча каць.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Гус цее сет ка ве ла сі пед ных сце жак
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У па ле скай глы бін цы (71)

Пра вык люч насць і прэ стыж 
Вэт лаў за яў ляе ла каль ная 
пры каз ка: Лепш па кар міць 
вэт лаў ска га са ба ку, чым ба-

роц ка га ча ла ве ка!
— А што гэ та да клад на зна чыць? 

— пы таю ў Кос ці Кі ры лю ка, бух гал та ра 
і фа на та мяс цо вай гі сто рыі.

— Ну, гэ та пра наш мен та лі тэт, — сці
ша ным і ад на ча со ва стой кім го ла сам, 
за яў ляе спа дар Кос ця, — гэ та зна чыць, 
у нас ха ро шыя і доб рыя лю дзі.

У Вэт лаў скі сель са вет пры е ха ла 
я про ста з да ро гі, без па пя рэ джан ня, 
у час пра цоў ных га дзін. Хоць у мя не не 
бы ло на ме ру за мі наць на пра цы, спа
дар Ка стусь, без аг ляд кі і ліш ніх слоў, 
ад к лаў на бок усе пра фе сій ныя спра вы 
і пак лі каў у пры ём ны ка бі нет. Там ча каў 
мя не доў гі рас по вед пра паў мі фіч ную 
і больш су час ную гі сто рыю мес ца, гу тар
ка доў жы ла ся не дзе за паў та ры га дзі ны, 
з пе ра пын кам на па ча сту нак і мяс цо выя 
ці ка ві ны. Усё гэ та ат ры ма ла ся шчы ра 
і вет лі ва, з ра зу мен нем, дык па сён няш ні 
дзень ад чу ваю вя лі кую ўдзяч насць...

Ча мусь ці ду ма ем са здзек лі вай ды
стан цы яй пра ар ха іч ныя куль ту ры, ні бы
та там ад но дзі кун ства, бруд, слё зы ды 
бя да. Ма ла хто здоль ны ад даць пе ра ва гу 
ста рым цы ві лі за цы ям. Каб раз ві тац ца 
з пу сты мі мі фа мі, да стат ко ва на ве даць 
прып ры пяц кія мяс ці ны. Мно гія з іх бы лі 
вя до мыя ўжо ў ча сы ста ра жыт нас ці, пас
ля іх за ста лі ся ста рыя га ра дзіш чы, кур
га ны, на зо вы ўро чыш чаў і мен таль ныя 
асаб лі вас ці.

У Вэт лах ура зі ла мя не ад к ры тасць 
і нез вы чай ная вет лі васць лю дзей. Ся род 
нез на ё мых лю дзей я на ву лі цы ад чу ва ла 
ся бе кам фор т на і бяс печ на, быц цам у Ка
на дзе. Пры тым ад чу ва ла ся так тоў ная 
стры ма насць і ад каз насць за гра ма ду 
і ад нап ля мен цаў. Ка лі я па ды ма ла кла пат
лі выя тэ мы, мя не ад ра зу га сі лі і за ты ка лі 
рот за пы тан нем:

— А хто вам та кое на га ва рыў?!

* * *
Пра мно гія спра вы лю дзі звы чай на са

ро ме лі ся га ва рыць, на мя ка лі пра іх мар гі
наль насць і ча со васць. Так ме на ві та ўспры
ма лі не ле галь ную зда бы чу бур ш ты ну. На 
ка па чах не па кі да лі су хой ніт кі. Ві на ва ці лі 
іх у руй на ван ні пры ро ды і па ні жэн ні ўзроў
ню ва ды ў Пры пя ці. Яш чэ больш не ах вот
на вы каз ва лі ся пра па лі тыч ныя сім па тыі 
жы ха роў ся ла. Ка лі ўлі чыць вы ні кі га ла са
ван няў, мож на мер ка ваць, што ў Вэт лах ад
ны ка му ні сты. У хо дзе раз моў ніх то, ад нак, 
аса бі ста не лі чыў ся бе сім па ты кам гэ тай 
па лі тыч най плы ні:

— Гэ та прой дзе ны этап! — за яў ля лі 
з хвац кай сва бо дай.

— Дык ча му пра га ла са ва лі на ка му ні
стаў?

— Кан ды дат спа да баў ся.
У апош няй спра ве не бы ло сум нен

няў, бо ж га ла са ва лі на Ада ма Мар ты ню
ка, вя до ма га ўкра ін ска га па лі ты ка звя за
на га з Ка му ні стыч най пар ты яй Ук ра і ны, 
ро дам з Вэт лаў. Сла ву ты зям ляк не 
пад вёў спа дзя ван няў. На ад ва рот, у яго 
ад рас гу ча лі сло вы ўдзяч нас ці і па ша ны. 
Асо бе Мар ты ню ка пры піс ва лі ас фаль та
выя да ро гі, но выя цэр к вы, дзі ця чыя сад кі 
і спар то выя пля цоў кі. На яго га ла са ва лі 
не толь кі ў род ным ся ле, але і ў на ва коль
ных вё сках, та кіх як Не вір ці Гор кі.

Кан к рэт ная пад трым ка і да па мо га зна
чы ла тут больш чым гу тар кі пра каш тоў
ныя ідэі і абя цан ні леп шай бу ду чы ні. Са
май кла пат лі вай ака за ла ся тэ ма вай ны, 
якая, хоць да лё ка ад Па лес ся, збі ра ла 
кры ва вую да ні ну. З Вэт лаў ма бі лі за ва на 
со рак ад на асо ба, боль шасць з іх ужо 
ад с лу жы лі і вяр ну лі ся да моў, у тым лі ку 
ёсць па ра не ныя і ва ен ныя ін ва лі ды. Што 
бу дзе да лей — лепш не га даць і ду маць. 
Ці не паў то рыц ца сцэ на рый з Дру гой 
су свет най вай ны, ка лі з ся ла пай ш ло на 
фронт за тры ста муж чын, з якіх 136 ча ла
век не вяр ну ла ся да моў жы вы мі. Су час
ная вай на, якую афі цый на на зы ва юць 
ан ты тэ ра ры стыч най апе ра цы яй, мае 
пад вой нае дно і не ад наз нач ную ацэн ку. 
Пры клад ча каў на мес цы. Здзі ві ла мя не 
за ця тае маў чан не ва кол ге не ра ла Д., ро
дам з Вэт лаў, які ва юе на ба ку да нец кіх 
апал чэн цаў. Хоць у на ва коль ных вё сках 

ве ша лі на ім са бак, у род ным ся ле як аг
ню паз бя га лі тэ мы і не асу джа лі вы ба ру. 
Тойсёй на ват спа чу ваў вай скоў цу, які 
сва ім дзе ян нем і па зі цы яй сам ужо асу
дзіў і па ка раў ся бе са мо га.

— Ён жа пры е дзе ўжо ў род нае ся ло!

* * *
У Вэт лы пры е ха ла я за пад каз кай Сця

па на Ада ма ві ча Аў ла сю ка, на стаў ні ка 
гі сто рыі і дас лед чы ка ва раж скіх сля доў на 
Па лес сі. Па вод ле яго слоў, як раз у Вэт лах 
зна хо дзі ла ся ва раж скае га ра дзіш ча. На 
мес цы ча ка ла мя не не да ра зу мен не. Ка
стусь Кі ры люк ва раж скае пы тан не лі чыў 
чы стай фан та зі яй.

— У мя не ня ма та кіх ве даў, — пад вёў 
усю праб ле му з дак лад нас цю бух гал та ра.

Затое на зваў мно гія ста ра жыт ныя куль
ту ры, якія пра жы ва лі на тэ ры то рыі ся ла. 
Пер шыя па ся лен ні з’я ві лі ся ўжо двац цаць 
ты сяч га доў да на шай эры. Гэ та зна чыць 
ад но: лю дзі тут бы лі ад заў сё ды. Вя до ма 
так са ма, што па Пры пя ці ішоў бур ш ты на
вы шлях з ва ра гаў у грэ кі. У до каз ста ра
жыт ных ган д лё вых су вя зей спа дар Кі ры
люк па ка заў мне рым скія ма не ты, да та ва
ныя на пер шае і дру гое ста год дзе на шай 
эры. Ма не ты знай шоў мяс цо вы хло пец на 
по лі. Да лей, зза не да хо пу гі ста рыч ных 
кры ніц, мы пе ра ско чы лі аж но ў пят нац ца

тае ста год дзе, ка лі пер шы раз упа мі на ец
ца пісь мо вая згад ка пра Вэт лы.

Ста ра жыт ны град пры на лежаў Рат нен
ска му кня ству, якім ва ло да лі кня зі Сан
гуш кі.

Па вод ле май го су бя сед ні ка, пер шая 
цар к ва бы ла ўзве дзе на ў шас нац ца тым 
ста год дзі.

Прыб ліз на та ды Вэт лы ат ры ма лі маг дэ
бур г скія пра вы, які мі ка ры ста лі ся па ча сы 
Паў ноч най вай ны. Га ра джа не ад заў сё ды 
ка ры ста лі ся аса бі стай сва бо дай і не спаз
на лі пры гон ш чы ны. Іх ас ноў най за да чай, 
аж но па 1939 год, з’яў ля ла ся служ ба 
і ахо ва ле су. Мяс ці на, ка лі гля дзець па пад
ляш скіх мер ках, на па мі на ла ў мно гім на шу 
Бе ла ве жу. Яна ажы ва ла і раз ві ва ла ся, 
ка лі за яз джа лі на па ля ван ні ка ра лі, кня зі, 
па лі ты кі, а ў сён няш ні час — алі гар хі. На
ступ ная гі ста рыч ная ці ка він ка да ты чы ла 
паў стан ня 1863 го да. Пра па дзею свед чы
ла грун тоў ная таб лі ца ў го нар Ра му аль да 
Траў гу та і сла ву тай біт вы пад Гор ка мі. 
Таб лі цу за хоў ва юць у ся ле, у пры ват ных 
ру ках.

— Ча му не пе ра да лі ў на цы я наль ны 
му зей?

Спа дар Ка стусь ад ра зу звёў мя не на 
зям лю:

— Для на шых лю дзей гэ та най перш 30 
кі ла гра маў брон зы, — ад ка заў.

Мой су бя сед нік, ра да ві ты вэт ля нін, ні як 
не ад но сіць паў стан ня 1863 го да з гі сто ры
яй Вэт лаў. На яго дум ку, гэ та бы ла вы ключ
на поль ская вай на і польскі інтарэс.

* * *
Праў да, гі ста рыч ныя звест кі і кры ні цы 

на бы ва юць да дат ко выя ве ды і шы рэй
шае ра зу мен не, ка лі ўлі чыць спе цы фі ку 
мес ца. Згод на са сва ім ін та рэ сам я ра
шы ла ад шу каць ста ра жыт нае га ра дзіш
ча, якое пак лі ка ла мя не ў гэ ты за ку так. 
Спа дар Кос ця на ры са ваў мне да клад ны 
план, і да та го як ад пра віў у да ро гу, пра
ве рыў ці па мя таю ўсе пры да рож ныя зна
кі. Спа чат ку трэ ба іс ці ў бок Не ві ра, аж
но да мес ца, дзе ста іць вя лі кі крыж. Там 
ідзе да ро га на Пры пяць. Яна вя дзе на 
мост, ад куль ві даць вы со кі зям ны на сып. 
Гэ та і бу дзе мес ца па га ра дзіш чы. На ват 
сля пы ту ды тра піць.

Доб ра ска заць! Ужо на за га ра дзі пры
ві та ла мя не сця на трыс ня гу і вер ба ло зу. 
З нут ра гэ тай ба лот най гуш чы да хо дзі лі 
неп ры ем ныя гу кі ўся ля кай мас ці на ся ко
мых і авад нёў. Я іш ла зя лё най тран шэ яй, 
не азі ра ю чы ся за ся бе. Маю да ро гу час 
ад ча су пе ра ся ка лі пры то кі і ме ан д ры 
ра кі, на да ро зе ля жаў ра стап та ны вуж, 
у па вет ры кру жы лі сцяр вят ныя ка ню кі. 
У та кіх здрад лі вых і неп ры вет ных мес цах 
яш чэ больш ха це ла ся ду маць пра паў
стан цаў. Ні якія вой скі не ў змо зе ва я ваць 
у та кім мес цы без да па мо гі мяс цо вых 
пра вад ні коў. Зна ё масць тэ ры то рыі вы
ра ша ла пра ха рак тар зма ган ня і пе ра мо
гу...

З бе тон на га мо ста, які ішоў па Пры пя
ці, я прык ме ці ла ўзго рак. На ім, аж но да 
кан ца шас нац ца та га ста год дзя зна хо дзі
лі ся Вэт лы. Як мяр куе Кос ця Кі ры люк, 
мя стэч ка пе рай ш ло на дру гі бе раг ра кі, 
зза да куч лі вых па во дак, якія пры но сі ла 
Пры пяць і яе пры то кі. У та кі час га ра дзіш
ча на па мі на ла вост раў ся род ве ліч на га 
во зе ра, якое цяг ну ла ся па не бак рай на 
поў дзень, аж но да Вя лі кай Глуш чы.

З пер с пек ты вы га ра дзіш ча на ва коль
ны свет на па мі наў стэп, у якім па та на лі 
хат кі, аб стаў ле ныя ста га мі се на і за бяс
пе ча ныя лод ка мі.

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


