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Аб’яднанне Музей малой айчыны 
ў Студзіводах нядаўна выдала спеўнік 
з кампакт-дыскам «Мы тое гралі і співа-
лі», падрыхтаваныя Студыяй фалькло-
ру падляшскіх беларусаў «Жэмэрва». 
Гэта ўжо трынаццаты кампакт-дыск, 
падрыхтаваны Студыяй. З гэтай нагоды 
ў бары «Анна» ў Бельску-Падляшскім 22 
студзеня адбылася яго прэзентацыя. На 
новай кружэлцы запісаны даўнія пазааб-
радавыя песні, якія ў асноўным спявае 
«Жэмэрва», і некалькі архіўных твораў 
інструментальнай музыкі ў выкананні ко-
лішніх вясковых музыкантаў.

Мерапрыемства пачалося з каляда
вання, паколькі спатканне адбывалася 
ў святочны перыяд. Спачатку калядаваў 
калектыў «Жэмэрва», затым усе запроша
ныя калектывы. Дарылі яны падарункі гас
падарам сустрэчы — старшыні аб’яднання 
Музей малой айчыны Дарафею Фіёніку і му
зычнаму кіраўніку «Жэмэрвы» Анне Фіёнік. 
Усё адбывалася ў прысутнасці шматлікай 
публікі, сярод якой прысутнічалі бургамістр 
БельскаПадляшскага Яраслаў Бароўскі, 
гарадскія радныя і былыя спевакі «Жэмэр
вы», якія пазней спявалі разам з цяпераш
нім складам калектыву.

— Калектыў «Жэмэрва» створаны быў 
у 2003 годзе. На працягу 13 гадоў праз наш 
калектыў прайшло каля 50 чалавек. Сёння 
я радуюся, што бачу дзяўчат, якія раней 
у нас спявалі, — сказала нязменная кіраў
нік калектыву Анна Фіёнік.

— Асаблівасць нававыдадзенага дыска 
заключаецца ў тым, што змяшчаецца на 
ім колішняя вясельная музыка, запісаная 
мясцовымі музыкантамі ў 1981 годзе. На 
ранейшых кружэлках мы прэзентавалі 
абрадавыя песні, а тут змешчаны таксама 
арыгінальныя пазаабрадавыя фальклор
ныя творы. У спеўніку мы змясцілі словы 
песень, запісаныя ў розных вёсках. Гэтыя 
песні паляпшалі настрой у нашых продкаў 
і з’яўляюцца прапановай для моладзі ў якас
ці альтэрнатывы да іншых яе зацікаўлен
няў, — сказаў Дарафей Фіёнік, арганізатар 
сустрэчы ў бары «Анна».

— Я раней спявала ў «Жэмэрве» з мо
манту стварэння калектыву. Мой род 
з Пашкоўшчыны. Ад маёй сваячкі Надзеі 
Сахарчук з Маліннік мы запісалі многа пе
сень, каб захаваць іх ад забыцця. Люблю 
заспяваць фальклорную песню і цяпер, 
хачу зашчапіць любоў да фальклору маім 
дзеткам, — сказала Паўліна Майстровіч 
(раней Глінка), якая прыехала на сустрэчу 
са сваім сынком (малыш з цікаўнасцю гля
дзеў выступы і слухаў песні).

Караліна Ігнацюк таксама доўга выступа
ла з «Жэмэрвой». Супольна праведзены 
з калектывам час застанецца для яе неза
быўным. Пазней спявала яна неапрацава
ны фальклор, калі спатыкалася ў крузе 
выпускніц «Жэмэрвы».

— Ад пачатку «Жэмэрва» робіць стаўку 
на абрадавыя песні — калядныя, вясеннія, 
летнія, вясельныя. У іх напевах і словах зак
лючаецца душа нашай зямлі, запісана яе 
тоеснасць. Мілевымі камянямі ў разуменні 
абрадавых песень сталі для студыі «Жэмэр
вы» сустрэчы «Там по маёвуй росі», якія па
чалі мы арганізаваць з 2004 года. Сустрэчы 
ніколі не адбываліся і не адбываюцца без 
«Жэмэрвы». Гэта для калектыву вялікая 
школа традыцыі, месца, дзе можна праўдзі
ва пераказаць і перажыць песню, карагод, 
музыку, эмоцыі — на вуліцы, у полі, над 
рэчкай, на панадворку... З часам «Жэмэр
ва» сягала штораз больш да пазаабрада
вых песень, выконваных падчас сустрэч, 
вечарынак, у перапынках паміж танцамі. 

І так дайшлі мы да выдання кампактдыска, 
— напісалі ў нававыдадзеным спеўніку Ан
на і Дарафей Фіёнікі. Кружэлка паўстала 
на працягу 2016 года.

Пасля калядак перад публікай запрэзен
тавалася інструментальная капэла «Жэмэр
вы», створаная з дапамогай вядомага на 
ўсю Польшчу народнага скрыпача з Позна
ні Мацея Філіпчука. Капэлу складаюць Да
рафей Фіёнік — акардэон; тры скрыпачкі 
— Ніка Юрчук, Віёля Боцюк і Уля Алексяк; 
Марыя Гулюта з Кобрына — цымбалы і Ма
цей Рацінеўскі — барабан. Капэла выкана
ла мелодыі, пад гукі якіх моладзь танцавала 
калісь на Бельшчыне і Гайнаўшчыне. На 
сустрэчы танцавала моладзь з «Жэмэр
вы» і «Дараносіцы» з Хмелева. Дарафей 
Фіёнік паінфармаваў сабраных, што ня
даўна памёр стагадовы скрыпач са Збуча 
Пётр Юшкевіч, які 7 мая 2016 года зайграў 
яшчэ з капэлай «Жэмэрвы» на сваім пана
дворку. Здымак з гэтай падзеі змешчаны 
ў нававыдадзеным спеўніку. Капэла «Жэ
мэрвы» зайграла польку Пятра Юшкевіча, 
запісаную на кружэлцы, і некалькі іншых 
яго твораў. Нававыдадзены кампактдыск 
прысвечаны памяці пакойнага Пятра Юшке
віча, вялікага сябра «Жэмэрвы» і Студзівод
скага музея.

— Я вучылася іграць на скрыпцы ў Му
зычнай школе першай ступені ў Бельску
Падляшскім, а ў рамках капэлы «Жэмэр
вы» ўдасканальваю ўмеласці, але таксама 
спяваю, — заявіла Ніка Юрчук, якая нядаў
на атрымала стыпендыю Маршалка Пад
ляшскага ваяводства.

Перад сабранымі ўдала заспявала Лі
дзія Маліноўская, салістка калектыву бела
рускай песні «Маланка», а акампанемент 
на гуслях саставіў ёй музычны кіраўнік «Ма
ланкі» Сяргей Лукашук.

— «Маланка» выконвае апрацаваныя 
народныя песні, але мне падабаецца такса
ма неапрацаваны фальклор, які выконвалі 
нашы продкі. Састаўляе ён рэпертуар «Жэ
мэрвы», — заявіла Лідзія Маліноўская.

Сяргей Лукашук сказаў сабраным, што 
па ўзоры гусляў са Студзіводскага музея, 
якія туды падарылі госці, стаў выконваць 
свае гуслі. Двое гусляў сваёй вытворчасці 
падарыў ён у Кобрын, а чарговыя двое 
яго дачка завезла ў Брусель, дзе вучыць 
у Еўрапейскай музычнай школе. Паказаў 
ён перад сабранымі сваё гуслярскае 
майстэрства. У 1981 годзе, будучы дырэк
тарам Бельскага дома культуры, Сяргей 
Лукашук стаў запісваць інструментальную 

музыку Бельшчыны ў выкананні вясковых 
музыкантаў.

— Запісаў я скрыпача з Рудутаў Віктара 
Валкавыцкага, які таксама сам выконваў 
скрыпкі. Запісаў ігру Уладзіміра Мураўска
га з Орлі, Лявона Дзмітрука з Рыгораўцаў 
і Адольфа Жукоўскага з ЛубінаРудолтаў, 
— пералічыў Сяргей Лукашук, якога два 
запісы змешчаны ў навейшым кампакт
дыску — «Полька з Рудутаў», якую ў 1981 
годзе выканаў сам Віктар Валкавыцкі 
і «Марш вясельны», які ў гэтым жа годзе 
зайгралі Уладзімір Мураўскі на гармоніі
трохрадцы і Віктар Валкавыцкі на скрып
цы.

— Тут у бары «Анна», які вядзе мая 
сям’я, адбываліся ўжо сустрэчы, спевы 
і танцы, якія ладзіў Студзіводскі музей 
і калектыў «Жэмэрва». Я ў пачатку дзей
насці «Жэмэрвы» вучыўся ў вышэйшай 
навучальнай установе і не ангажаваўся 
ў дзейнасць калектыву. Зараз я з’яўляюся 
менеджарам «Жэмэрвы» і суарганізата
рам сённяшняга мерапрыемства, — ска
заў бельскі радны і дзеяч Студзіводскага 
музея Тамаш Суліма.

Выступленне калектыву «Жэмэрва» 
ўзнагароджвалася бурнымі апладысмента
мі. Удалым атрымалася супольнае спяван
не сённяшніх членаў «Жэмэрвы» і былых 
яе спевакоў. Пазней запрэзентаваліся 
замежныя беларускія калектывы, якія сяб
руюць з калектывам «Жэмэрва» — «Хме
леўскія валацугі» і «Дараносіца» з Хмеле
ва, «Хаціславяне» з Хаціслаўя і «Гаманіна» 
студэнцкага клуба Беларускага дзяржаў
нага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлек
тронікі ў Мінску. З Кобрына прыбылі Але
на Букач і Наталля Буневіч — музычныя 
кіраўнікі калектываў «Зараніца» і «Таўка
чыкі». Замежныя госці і мясцовая публіка 
захапляліся спевам і музыкай «Жэмэрвы», 
з прызнаннем выказваліся аб збіранні 
і захоўванні яе членамі фальклору бела
русаў Падляшша і Палесся. Калектывы 
з Беларусі карыстаюцца нават некаторымі 
абрадамі, запісанымі Студыяй фальклору 
«Жэмэрва». Падчас фальклорнага мера
прыемства «Хмелеўскія валацугі» запрэ
зентавалі абрад з «хрыстком», невядомы 
ў Беларусі, раздаючы галінкі з засушанымі 
дубовымі лісткамі гаспадарам сустрэчы 
і публіцы. Падчас святкавання Хрышчэння 
Гасподняга «Жэмэрва» і госці з Рэспублікі 
Беларусь калядавалі і раздавалі «хрысткі» 
жыхарам Парцава і Рудутаў.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

Спеўнік і кружэлка 

«Жэмэрвы» 

ІІІ месца ў XIX конкурсе «Дэбют»

Час
Час...
Усё і так ляціць далей.
Не глядзіць ніколі назад.
Пра нікога не думае,
не думае пра нас,
пра мяне, 
пра цябе...

Мы...
Усе і так кідаем мары.
Якія для нас час хавае,
якія хавае час,
гэты час,
гэты час...

Час...
Усё і так ходзіць вакол.
Далей бяжыць уперад.
Але ўсіх ён мяняе,
ён мяняе нас,
і мяне, 
і цябе...

Мы...
Усе і так жывем далей.
Ніхто не ведае,
не ведае пра час,
пра час,
пра нас...

Гэта чалавек 
сказаў і прыдумаў
Хто сказаў, што
два і два гэта чатыры?
І хто прыдумаў, што
ўсё падае на зямлю?

Хто сказаў, што
тут вырасце кветка?
І хто прыдумаў, што
квас у ваду трэба ліць?

Хто сказаў, што
тут Азія, а там Амерыка?
І хто прыдумаў, што
ў Інтэрнэце ўсё ёсць?

Хто сказаў, што
біліся пад Грунвальдам?
І хто прыдумаў, што
гэты тэкст гэта верш?

Чаму ўсе яму вераць?
Хто такі мудры чалавек?
Як яго зваць?
Дзе яго знайсці?

Восень
Закрываю вочы і ўжо бачу восень
– восень і яе сумныя колеры.
Сама думка прыносіць хваробу
– цяжкую і доўгую як лес.

З ветрам ідуць хмары і канікулы
– апошнія мілыя ўспаміны.
Прыйшоў час самотных гульняў
– цёмных наракаманіяў і слёз.

І толькі тэлевізар ясны ў жыцці
– сонца даўно за цёмнай хмарай.
І толькі чую гадзіннік на сцяне
– нават сэрцу не хочацца біць.

Цяпер толькі Зямля круціцца
– рэшта ўжо шчасліва памерла.
Няма як гаварыць і пісаць далей
– мозг і язык пакруціла восень.

Наталля ВАСЬКО
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Пра яйкі Выхадкі

Уедуць ці не ўедуць?
Сваімі вачыма

і ахвярных курэй падсвядомасці

Жы вем у та кіх ча сах, што ад па лі ты кі 
не ўця чэм. І той вя лі кай, гла баль най, і той 
ма лой — на шай, мяс цо вай. Нам на поль
скабе ла ру скім па меж жы рап там прый ш
ло ся жыць і з ад ным, і з дру гім вык лі кам. 
Быц цам у гэ тай рэк ла ме зуб ной па сты 
— два ў ад ным. На Пад ляш шы апы ну лі ся 
мы на сты ку вя лі кіх ге а па лі тыч ных ін та рэ
саў Еў ра са ю за і Ра сеі, у апош нім ча се пад
ма ца ва ных яш чэ аме ры кан скі мі тан ка мі на 
су валь скім пе ра шый ку і на таў скі мі ба та льё
на мі ў кра і нах Пры бал ты кі. І не за га ра мі, 
і не за ля са мі Ук ра і на з яе ва ен наэка на міч
ны мі праб ле ма мі. То ме на ві та з Ук ра і ны ма
ем так са ма на Бе ла сточ чы не пры ток вя лі
кай коль кас ці пра цоў ных уце ка чоў, якіх ма
рай з’яў ля ец ца за стац ца ў нас на заў сё ды. 
У та кой сі ту а цыі скры тай, гіб рыд най вай ны 
рап тоў на змень ва юц ца сцэ на рыі па дзей, 
ін та рэ саў і век та раў за меж най па лі ты кі па
а соб ных еў ра пей скіх са юз ні каў.

Іміг ра цый ны еў ра пей скі кры зіс, спа
лу ча ны з ро стам тэ ра ры стыч ных ак таў, 
здо ра ва па дар ваў са ма за да валь нен не еў
ра са юз ных ка мі са раў і іх пры ка рыт ні каў. 
Па ка заў поў ную без да па мож насць пе рад 
гэ тай праб ле май. У га рач цы і спеш цы шу
ка юц ца раз вяз кі, якія мо гуць ад цяг нуць 
раз вал ге а па лі тыч най кар ты Еў ро пы. Дум
кі і раз мо вы пра но вы пе ра па дзел гэ тай 
част кі све ту і но выя па лі тыч нава ен ныя 
са ю зы што раз час цей ста но вяц ца з’я вай 
не з ка тэ го рыі фан та сты кі, але зда юц ца 
быць рэ аль нас цю па лі тыч ных пра цэ саў. 
А пры від уце ка чоў, якія за лі ва юць Еў ро пу 
не толь кі з паў д нё ва га, але і з ус ход ня га 
нап рам каў, мо жа ў лю бы мо мант на быць 
рэ аль ны кшталт. Та му ні чо га дзіў на га, што 
так на зы ва е мы апош ні дык та тар Еў ро пы 
Аляк сандр Лу ка шэн ка з дня на дзень пе ра
мя ніў ся ледзь не ў хаў рус ні ка ўсіх дэ ма кра
таў све ту.

Цу ды па лі тыч на га пра аб ра жэн ня з’яў
ля юц ца ад ной з са мых, на жаль, смяр дзю
чых спраў гэ та га спрад веч на га, ча ла ве ча
га за нят ку. З брыд ка га чар вя ка вы ле це ла 

рап там пры го жая, пры ваб лі вая ак са міт ні
ца, да якой па ча лі за ля цац ца са лон ныя 
кра саў чы кі. А ка лі сва тац ца, дык не з пу
сты мі ру ка мі. Бо аб’ ект сва тан ня — асо ба 
спрак ты ка ва ная, каб доб ра на да іць уся ля
кіх ка ва ле раў і яш чэ не са ро мец ца за яў
ляць пра сваю цнат лі васць. Дык пап лы лі 
мі льё ны еў ры каў на пад ма ца ван не сла ба
ві тых лу ка шэн каў скіх чы ноў ні каў і спро бы 
пе ра ка нан ня «пер шай нявесты» кра і ны, 
каб у рам ках пад пі сан ня маг чы май да
мо вы з Еў ра са ю зам аб спрош ча ным 
ві за вым рэ жы ме пад пі саць да мо ву і аб рэ
ад мі сіі. На прак ты цы аба зна чае гэ та, што 
не ле галь ныя эміг ран ты, якія тра пяць у Еў
ра са юз з тэ ры то рыі Бе ла ру сі, му сяць ёю 
пры мац ца на зад. І на та кія ла ге ры, якія 
на мо ве па лі ты каў на зы ва юц ца «міг ра
цый ны мі цэн т ра мі», Еў ра са юз вы дзя ляе 
сем мі льё наў еў ра. Вось та кая га ра чая 
буль бі на, і за та кую не вя лі кую кво ту ўгня
ві лі Аляк сан д ра Ры го ра ві ча: «Ка лі нех та 
ў гэ тым за ці каў ле ны, то гро шы па він ны 
вы лу чац ца не толь кі пад ства рэн не па доб
ных пун к таў і па се ліш чаў для не за кон ных 

міг ран таў, але і на іх да лей шую эк ст ра ды
цыю. Нам яны тут не пат рэб ныя. Гэ та трэ
ба мець на ўва зе. (...) Ха чу па пя рэ дзіць, 
што ні я ка га ад стой ні ка ў Бе ла ру сі быць 
не па він на». Зда ец ца, кан к рэт на і ла гіч на 
— але як вый дзе — па ба чым.

Тэ ма іміг ран таў з ус ход ня га на прам
ку ста ла ме на ві та га ра чай па пры чы не 
за явы ў па ло ве сту дзе ня са вет ні ка прэм’
е ра Вен г рыі Вік та ра Ор ба на па спра вах 
бяс пе кі Дзьёр дзя Ба кон дзі, які за я віў, 
што ў Поль ш чу трап ляе што раз больш 
не ле га лаў з Літ вы, але ра ней з Ук ра і ны 
праз Бе ла русь. Поль скія па меж ні кі ад х
рыш ч ва юц ца ад та кіх на мё каў і лі чаць 
іх не а дэк ват ны мі. Пры на го дзе вы я ві лі 
на ступ ную ста ты сты ку: у 2016 г. ад мо ві лі 
ва ўез дзе ў Поль ш чу 118 ты ся чам асоб. 
У 2015 г. бы ло гэ та 53 ты ся чы. Най боль
шая коль касць ад моў уез ду ў Поль ш чу 
бы ла ў да чы нен ні да гра ма дзян Ра сеі 
— 75,8 тыс. асоб (ад па вед на ў 2015 г. 
— 18,8 тыс.), Ук ра і ны — 22,8 тыс. (22,4 
тыс.), Та джы кі ста на — 8,2 тыс. (3,1 тыс.), 
Бе ла ру сі — 3,7 тыс. (3,4 тыс.), Ар ме ніі 
— 3,7 тыс. (1,2 тыс.). Най больш ад моў 
уез ду пе ра лі ча на на мя жы з Бе ла рус сю 
— 88,2 тыс. асоб (28,2 тыс.) і Ук ра і най 
— 27,4 тыс. асоб (22,5 ты сяч).

Як не гля дзець, але праз бе ла ру скія 
ва ро ты вя дзе са мы пры ваб лі вы шлях з ус
хо ду ў Еў ро пу і на ад ва рот. І гэ та для бе ла
ру скай па лі ты кі і не за леж най дзяр жа вы 
з’яў ля ец ца са мым няп ро стым вык лі кам.

vЯў ген ВА ПА

Па куль леп шыя мыс ля рырэ фар ма та
ры, на ву коў цы і прак ты кіпа лі ты кі ла ма юць 
дзі ды на конт гас па дар чых ма дэ лей і спо
са баў раз віц ця эка но мі кі, спо саб вы ха ду 
з кры зі су вы най шаў кі раў нік со неч на га 
Уз бе кі ста на. Но вас пе ча ны прэ зі дэнт гэ тай 
азі яц кай кра і ны пры ду маў про сты на ту
раль ны спо саб. Не, сон ца тут зу сім ні пры 
чым, на вош та яно ўво гу ле, ка лі ёсць та кія 
зям ныя свя ці лы. Дык вось прэ зі дэнт з цяж
ка, да руй Бо жа, вы моў ным проз віш чам 
Шаў кат Мір зі е еў на схо дзе ў яш чэ ця жэй 
вы моў ным Ка ра кал пак ста не аб вяс ціў, 
што кож ная сям’я Уз бе кі ста на, якая жы ве 
ў сель скай мяс цо вас ці, па він на вы рош ч
ваць і тры маць у хат няй гас па дар цы па 
100 ку рэй. Ме на ві та па 100 — та кая вось 
сак раль ная ліч ба. І да лей про стая як аг лоб
ля ма тэ ма ты ка: маў ляў, ка лі ў кож най та
кой сям’і бу дзе 100 ку рэй, то яны зня суць 
мі ні мум 50 яек. Ка лі 10 яек сям’я з’есць са
ма, то яш чэ 40 яна змо жа пра даць і та кім 
чы нам за ра біць — пад су ма ваў вы на ход лі
вы Мір зі е еў. Та ды і не бу дзе ма ла за бяс пе
ча ных сем’ яў. Вось та кі ге ні яль ны ўзбек скі 
„ска чок тыг ра”, но вы „шоў ка вы шлях” ад 
но ва га пра ва ды ра на цыі Шаў ка та Мір зі е е
ва. Шлях, які па ві нен вы вес ці бед ных і няш
час ных ва ўсіх сэн сах уз бе каў з га ле чы. 
Але па ўсім ві даць, раз бі ра ец ца, пра бач це, 
гэ ты но вы пра ва дыр у сель скай гас па дар
цы, як свін ня ў апель сі нах. Уз бе кі стан, 
ка неш не, вя лі кая па тэ ры то рыі кра і на, але 
сум ня ва ю ся, што пад вор кі ў бед ных ся лян 
та кія, што там мож на тры маць аж но 100 
ку рэй, ды яш чэ ж не каль кі пеў няў трэ ба 
да іх. А больш ста вя лі кіх пту шак — гэ та 
не ма лая ўжо гас па дар ка, на ват ка лі крэ
ды ты дзяр жа ва дасць. А падру гое, каб 
ат ры маць 50 яек, ска жам у ты дзень, зу сім 
не пат рэб ная та кая коль касць ня су шак. Да
стат ко ва і па ру дзя сят каў хат ніх пту шак.

Ак ра мя раз вя дзен ня ку рэй, Мір зі е еў за
я віў яш чэ, што трэ ба раз ві ваць яш чэ дроб
нае прад п ры маль ні цтва. Тэ зіс аб са лют на 
слуш ны, але, на жаль, не рас шыф ра ва ны. 
Мо жа га ра джа нам за га да юць га лу боў 
раз во дзіць? Ска за на толь кі кан т роль ным 
ор га нам не пе раш ка джаць пра цы прад п
ры маль ні каў. Але ж у іх — у гэ тых ор га наў 

пры ро да та кая — яны ж ні чо га ак ра мя 
„кан т ро лю” — чы тай эк с п рап ры я цыі не 
ўме юць. Ка лі ж та кое ра зу мен не ма ло га 
біз не су як з ку ра мі, то та та лі тар ная ка ры
маў ская спад чы на ва Уз бе кі ста не бу дзе 
за кан сер ва ва на яш чэ на доў га. І бу дзе як 
яш чэ ў ад ной ка зач най кра і не: „Толь ка 
взял ся за яй ца — мас ла пра па ла!”.

У Бе ла ру сі ж ужо ад не ка то ра га ча су 
пай ш лі звык лым „пра ве ра ным” баль ша віц
кім шля хам. Ка лі па трэб ныя яй кі — трэ ба 
ду шыць і рэ заць ку рэй, што ня суць гэ тыя 
за ла тыя яй кі. На мі ну лым тыд ні ста ла вя до
ма, што арыш та ва ныя чар го выя дзе сяць 
біз не соў цаў, ся род якіх ёсць і вель мі вя
до мыя асо бы. Схе ма ад п ра ца ва ная і про
стая — пад рых та ва ны кам п ра мат, вык лік, 
арышт. По тым біз не со вец му сіць ад даць 
усё, што нап ра ца ваў га да мі і на ват дзе ся
ці год дзя мі, пас ля ча го мае шан цы ад ра зу 
вый с ці на сва бо ду, дзе ўжо раз гу ля ец ца 
як ця ля на вя роў цы. Не маю ані кроп лі зла
рад ні цтва ў да чы нен ні да гэ тай прас лой кі 
прад п ры маль ні каў, але і спа чу ван ня да 
гэ тых „ах вяр ных ку рэй” ма ла. Бо гэ та яны, 
за мест та го, каб да па ма гаць гра ма дзян
скай су поль нас ці, гра мад скапа лі тыч ным 
струк ту рам яш чэ ў ся рэ дзі не мі ну ла га 
ста год дзя, у па чат ку 2000х га доў, ка лі сі ту
а цыя ў кра і не не вы гля да ла кры тыч на, смя
я лі ся з ра ман ты каўз ма га роў і ка за лі, што 
лепш бу дуць „ра біць гро шы”. Яны не да
па ма га лі та кім біз не соў цам, як Ан д рэй Клі
маў, Ула дзі мір Ку дзі наў, Мі ка лай Аў ту хо віч, 
якіх рэп рэ са ва лі па вод ле па лі тыч ных ма
ты ваў. А бы ло зра зу ме ла яш чэ та ды, што 
чар га дой дзе да ўсіх. І вось яна за ка на мер
на дай ш ла. Не ве даю як з са лі дар нас цю 
ў біз нессу поль нас ці, але мне зда ец ца, 
што гэ тыя лю дзі за раз за ста лі ся сам на
сам з дзяр жа вай. Тое са мае і з дроб ны мі 
і ся рэд ні мі прад п ры маль ні ка мі, якія апош
нія га ды зніш ча юц ца як клас. Яны так са ма 
ра ней ка за лі: „Мы на свой ка ва лак хле ба 
заў сё ды за ро бім”. Для да стат ко ва ра зум
ных лю дзей — на іў насць не да ра валь ная. 
„Нэп” дзе вя но стых га доў скон чыў ся. Скон
чыў ся ра зам з вя лі кі мі і ха ляў ны мі ра сей скі
мі крэ ды та мі. І на сту піў час ка лек тыў най 
ад каз нас ці. За ўсё, што зра бі лі, а га лоў нае 
— за тое, чаго не зра бі лі.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Вы ці скан не со ку з лі мо на з’яў ля ец ца 
жор ст кім ак там, больш жор ст кае — вы
ці скан не со каў з пад с вя до мас ці. Пап раў
дзе пас ля, як і з лі мо на, за ста ец ца раз
д роб не ная на шмат кі істо та ча ла ве ка, 
але ж якая зба ле лая, та му што ўсве дам
ля ю чая ся бе са мую.

Хва ля жыц ця мае ўзы ход ную і зы ход
ную фа зы — я мог пры вык нуць да гэ та га, 
ад чу ва ю чы, па ку ту ю чы, вып ра боў ва ю чы 
цяж кас ці, пры род ныя і бы та выя па дзен
ні. Я не ве даю толь кі, ка лі ад бы ва ец ца 
жыц цё вы рэг рэс, дык мне зда ец ца, што 
гэ та нез ва рот ны пра цэс. Але з кож ным 
па дзен нем не як па ды ма ю ся — та таль на 
здзіў ле ны. Утой ва ец ца за гэ тым страх, 
што ўсё, што прай ш ло да гэ та га ча су, 
бы ло мар ным: ад да дзе ны ка мусь ці / ча
мусь ці, ін тэ лек ту аль ны вы сі лак, што дзён
ная цяж кая пра ца, па ку та... Што па ку ты 
і свя точ ныя мо ман ты шчас ця, ве ды, якія 
я зда быў, ста ран ні, якія ў гэ та ўклаў, на
рэш це, мае па чуц ці — і гэ тыя не га тыў ныя 
і па зі тыў ныя — што ўсё тое бы ло дар ма. 
Толь кі што кры вая зноў па чы нае рас ці... 
Гэ ты пра цэс няз мен ны — кры вая ідзе 
ўверх, кры вая ідзе ўніз! І гэ та так, быц цам 
па мі ра еш сто ра зоў, і ў сто ра зоў не як 
уваск ра са еш. Прай с ці цыкл адзін раз гэ
та вя лі кі шок. Пе ра хо дзіць яго бе зу пын на 
— гэ та вар’ я цтва! На жаль, кож ны ча ла
век жы ве ў та кім вар’ я цтве да... смер ці.

Мая свя до масць на зі рае толь кі эфек ты 
пра цэ су — пад’ ём і спуск. Зна чыць, вар’ я
цтва. Я не ма гу іс ці ў на гу з пад с вя до мас
цю, якая пам на жае цём ныя стра хі. Ча му 
штось ці штур хае мя не да спу ску, штось 
да пад’ ё му; у чым гэ та га пры чы на? Гэ та 
паза ме жа мі ма ёй свя до мас ці. Пра цэс 
пе ра мя нен ня, ар га ні за цыі, рас п ра цоў кі і, 
на рэш це, ві зу а лі за цыі да зра зу ме лых ідэй 
ужо паза мною. Ужо за ма і мі пля чы ма 
на леж ная ацэн ка ма іх рэф лек тор ных дзе
ян няў. Яны ўзні ка юць з пад с вя до мас ці. 
Гэ та ў ёй кі піць твор чы амок. Я не сум ня
ва ю ся, што яго за па лен чыя іск ры ча сам 
рас с вят ля юць свя до масць. Але глы бо ка 
сум ня ва ю ся ў ро лі свя до мас ці, якую ёй 
пры піс вае ча ла век — як ру ха ю чай сі лы, 
усё ма гут най, абу моў ле най эга тыч най 
ар га ні за цы яй Я. У мя не да во лі дзіў нае ад
чу ван не, што мая свя до масць з’яў ля ец ца 
слу гой пад с вя до мас ці і та му маё свя до

мае Я ні ко лі 
не мо жа мець 
ні я ка га кан т ро
лю ані ўла ды над ёю. Больш за тое, пад с
вя до масць па тра буе ад свя до ма га Я ўсё 
больш і больш но вых пас луг. Вось ча му 
так ча ста я дзей ні чаю на су пе рак са бе 
— ча сам падур но му ды на шко ду і са бе, 
і свай му ак ру жэн ню. Ча сам, ад нак, яе 
ўплыў пры но сіць цу доў ныя вы ні кі. Тым не 
менш, на ступ ствы яе ўздзе ян ня ня се вы
ключ на мая свя до масць, якая ата я сам лі
ва ец ца з ма ім проз віш чам, асо бай, з ма і мі 
бліз кі мі і на ват даў но ады шоў шы мі прод
ка мі. Гэ та я свя до ма са ро ме ю ся сва іх пра
він, гэ та я аба вя за ны заг ла дзіць сваю ві ну 
ў маг чы мых крыў дах, якія я зра біў ін шым. 
Мая пад с вя до масць ро біць «рэдзь кі» на 
гэ та. Яна быц цам бы ка жа: «Гэ та ўжо 
твая спра ва!». 

Гер мес — па вод ле Ля ру са — ата я сам
лі ва ец ца з бо гам па да рож ні каў, куп цоў 
і... зла дзе яў, але так са ма з’яў ля ец ца 
пас лан ні кам ба гоў, пра вад ні ком душ па
мер лых, а так са ма сім ва лі зуе — памой му 
— ча ла ве чую пад с вя до масць. Але пра 
ўсё па па рад ку... У ста ра жыт ным Ры ме 
ата я сам лі ваў ся ён з Мер ку ры ем, у трэ цім 
ста год дзі пе рат ва ра ец ца ў Гер ме са Трыс
ме гі ста. Та ды ён аў тар кніг, прыс ве ча ных 
та ям ні цам ма гіі і ал хі міі. Па сло вах В. 
Ка па лін ска га — Гер мес Трыс ме гіст (лі та
раль на: трой чы вя лі кі) па чаў ад люст роў
ваць То та, егі пец ка га бо га пісь мен ні каў 
і муд ра цоў. У той час ат ры маў ён зу сім 
но вы твар, як нось біт ад к рыц ця грэ каегі
пец кіх гер ме тыч ных ве даў, эза тэ рыч ных, 
та ем ных. Гер ме ты ка па каз ва ец ца ў тэ а
зоф скаакуль тыс ц кіх пісь мё нах II і III ста
год дзяў на шай эры ў выг ля дзе ды я ло гаў, 
ад к ры ва ю чых Гер ме са Трыс ме гі ста. Гэ та 
яго ная дум ка здзіў ляе да сён ня: «Ся рэ дзі
на ўсю ды, па вер х ня — ні дзе».

А ча му я пі шу пра гэ та? Элін скае III 
ста год дзе змя ша ла ўплы вы роз ных куль
тур, рэ лі гій, ін ту і цыі, ве даў і... не маг чы
мас ці. З яго вы лу піў ся па ча так су час най 
цы ві лі за цыі. Ці ця пе раш нія ча сы не на гад
ва юць та дыш ніх — нес па кой ных і зблы та
ных, дзіў ных, няў стой лі вых і зла дзей скіх? 
Эх, мая пад с вя до масць за баў ля ец ца 
мною... Ча му я пі шу пра гэ та?

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Шко ла

Ад на ся стра бы ла з 1919 го да, а дру гая 
з 1922. У мя не кры ху шко лы: бе ла ру ская, 
ру ская, ня мец кая і поль ская. Я на ра дзі ла
ся тут, у За нях, і ха дзі ла ву чыц ца ў Глін нік 
— там бы ла ча ты рох год ка. Ка лі на ста лі 
ў нас са ве ты, то зра бі лі з ча ты рох тры кла
сы. Та ды я пай ш ла ў Сві ры ды, дзе жы ла 
мая ста рэй шая ся стра, і там ву чыў на стаў
нік, які аду ка цыю ат ры маў у Ра сіі. Ён вёў 
ча ты рох к лас ную шко лу і мя не баць кі пас
ла лі ту ды. І ка лі я на пі са ла поль скі ал фа віт 
і ру скі ці бе ла ру скі — не пом ню, але на 
на ступ ны дзень то я яму пра віль на чы та ла. 
У яго тут бы лі сва я кі і це раз іх ён па ве да
міў ма іх баць коў, што мя не трэ ба па слаць 
у шко лу ў Браньск, бо і ў Сві ры дах мне 
не ча га ву чыц ца. І ка лі я тра пі ла ў Браньск, 
то там бы лі на стаў ні кі звон ку, зза мя жы. 
І яны на ву ча лі бе ла ру скай мо ве, ву чы лі 
ру скай мо ве, а брань ская жы доў ка Фры
да — вель мі яе шка дую — яна на ву ча ла 
ня мец кай мо ве. І я ў яе на пі са ла дык тоў ку 
на пя цёр ку. То тыя ўсе жы доў скія дзе ці, 
з які мі мы, бе ла ру сы, жы лі друж на, дзі ва
ва лі ся, га ва ры лі: „Як ты так тую дык тоў ку 
на пі са ла?” А я так пі са ла, пі са ла і не зра бі
ла ні я кай па мыл кі. І так я кры ху тае на ву кі 
сха пі ла.

Ка ра ле вец

У со рак ка то рымсь го дзе пры е ха лі нем
цы да на шай вё скі і ўсіх саг на лі ра зам. 
І з та го пяць дзяў чат з 1926 го да па па ла
ся, у тым лі ку і я. І яны ўсіх нас за вез лі 
ў Бельск, з Бель ска за раз у Бе ла сток 
і апы ну лі ся мы ў Ка ра леў цы. Там, у Ка ра
леў цы па ды шоў сын на чаль ні ка і ска заў, 
што мо жа ў ка го ёсць тут сва я кі. Я гэ та 
ўсё, што ён га ва рыў, ра зу ме ла, а тыя 
дзяў ча ты з Глін ні ка, з Пру шан кі, з Руд кі, 
з Да ма но ва і на шы — не. Узяў нас і мы бы
лі на той фаб ры цы. Усіх нас ад сюль бы ло 
ча тыр нац цаць, у тым пяць з За нёў. Бы лі 
мы там дзе вяць ме ся цаў, і ад ну дзяў чы ну 
з Глін ні ка ней кі свой пан, з якім ей ныя 
баць кі афор мі лі спра ву, за браў яе ад нас. 
Паз ней Ста ніс лаў з Лап — вель мі шка да 
яго — так са ма дзве за браў: ад ну з Пру
шан кі і ад ну з Глін ні ка.

Уцё кі

Прыс ла лі мне баць кі ліст, дзе пі са лі, 
што да нас прый дуць два па ны і трэ ба 
сме ла заб рац ца з імі. Ча ты ры дзяў чы ны 
— тры ад нас і чац вёр тая з Пру шан кі. 
І ў Ка ра леў цы тыя два па ны іш лі ра зам, 
а мы асоб на ад ся бе. Тыя тры, што іш лі 
пе ра да мною, па па лі ся ра зам з ты мі па на
мі, а я аста ла ся. Але, на шчас це, я ве да ла 
ня мец кую мо ву і тра пі ла да вай ско вых. 
І яны пы та юц ца, ку ды я, а я ад каз ваю 
што ў вод пуск. „Ку ды?” — „У Бе ла сток”. 
Я з імі пры е ха ла ў Прост кі і ра шы ла па шу
каць сва ёй кам па ніі. Я вый ш ла з по ез да, 
але яны мя не шу ка лі. Пы та юц ца, як я так 
ад бі ла ся. Ну, а як жа ж ме ла быць, ка лі 
мы ўскак ва лі як по езд ру шыў. Яны ме лі 
зна ём ствы і за вя лі нас да тых зна ё мых 
чы гу нач ні каў і мы ў іх пе ра на ча ва лі. На дос
віт ку ўсе спа лі, але мне на шчас це трэ ба 
бы ло вый с ці на двор. Чую, неш та ў на шым 
на прам ку су нец ца. Я бу джу свай го па на 
і ка жу, што неш та едзе, мо жа за бя рэм ся. 
Ён пы тае, дзе я бы ла. А на вон кі. Ён вы ска
чыў і хут чэй нас па га няе. Я па кі ну ла сум ку 
са здым ка мі, шка да, але доб ра, што са мі 
ўра та ва лі ся. Пры е ха лі ў Гра е ва, а ён гэ тай 
спра вай зай маў ся, і меў там зна ё мых. Мы 
там пра бы лі ты дзень, пры е хаў той пан 
з Лап, ён так са ма быў да моў ле ны. Пры
е ха лі мы ў Ла пы, а ту ды пры е хаў баць ка 
ад ной, з Пру шан кі. Ма ці паш ка да ва ла яе 
і мы тры да ста лі ся на сваё пяш ком, каб на 
той фу ры бы ло менш.

У За нях

А тут, мы ж уцяк лі з Гер ма ніі, і зыч лі вых 
нам не бы ло. Быў, на пры клад, адзін, што 
меў шмат дзя цей і ён не на ма гаў ся вы ку
піць сваё з Гер ма ніі, а яго ная дач ка маг
ла б з на мі пры ехаць. Між баць ка мі, як мне 
зда ец ца, не бы ло ед нас ці, не бы ло дбай
нас ці, і не бы ло сэр ца. Яна пас ля да ка ра
ла мя не, што як мы ўця ка лі, то ні чо га ёй не 
ска за лі. Але ж ка лі ўця ка ец ца, то ні ко му не 

га во рыц ца, толь кі трэ ба Бо га пра сіць, каб 
уда ло ся. А там, як пра ца ва лі на за во дзе, 
жы лі мы на пры ват най ква тэ ры, а не да лё
ка бы ла па лі цыя і тая па лі цыя да нас за хо
дзі ла. І што? Ме лі мы па ве да міць: „Дзяў ча
ты, мы ўця ка ем?”. І пас ля, як мы ўжо сю ды 
з’я ві лі ся, то так крыш ку скры ва лі ся, бо 
не ка то рых лю дзей то на ват па бой ва лі ся. 
Пад ле сам бы ла та кая гру ша, я пад яе ха
ва ла ся та ды, як тут нем цы па ву лі цы ха дзі
лі, а ма ма мне ту ды пры но сі ла ес ці. Так мы 
жы лі ча ты ры ме ся цы. Па ча ты рох ме ся цах 
пры е ха лі нем цы і за бра лі та та; і за бра лі б 
яго ту ды ку ды ха це лі. Але прый ш ла я да
ха ты зпад та го ле су і ка жу ма ме: „Ён не 
па е дзе, бо яго ад ра зу стра цяць, а мя не 

і трэ ба яе вы ліць. Ён ка жа, што Бе ла сток 
гэ та вя лі кі го рад і доб рая ва да зной дзец
ца. То я ка жу, што ха чу іс ці з сяб роў кай. 
І не мец зноў ка жа, што да два нац ца тай 
тран с парт ста іць. Я тую сяб роў ку за ру ку 
і ка жу, каб тры ма ла ся — едзем да до му. 
Яна крыш ку за мя ла ся, але я пад ба дзё
ры ла ка жу чы, што ніх то нас тут не бу дзе 
ла віць. І пай ш лі. Гля дзі мо — пе рад на мі 
ней кі бу ды нак. А мы ж ні ко лі ў Бе ла сто ку 
не бы лі; у Брань ску толь кі бы ва лі. Я ка жу: 
„Зой дзем у гэ ты бу ды нак і спы та ем пра 
на пра мак на Браньск”. Мы жан чы ну пы та
ем пра на пра мак на Браньск, а яна ка жа 
нам: „Дзяў ча ты, а ку ды ж вы прый шлі — на 
жан дар ме рыю”. Сяб роў ка на пі ла ся там ва

чу жая мне де рев ня. Я ни че гони че го не 
знаю”. Едзем да лей, спа ты ка юць ін ша га 
ча ла ве ка і пы та юць: „Хо зя ин, ты ска жи, 
где лес ник жи вёт”. А ён ка жа: „От не да ле
ко вы про е ха ли”. Яны вяр ну лі ся, за бра лі 
та го га ё ва га на фур ман ку, за вез лі за Сві
ры ды, там мост быў та ды раз бу ра ны. Яны 
па е ха лі бро дам по бач мо ста і за га да лі нам 
сыс ці з во за. Мы злез лі і чую як той ляс нік 
про сіць: „То ва риш чи, вы не бей тя ме ня, бо 
у ме ня чет ве ро де тей”. От, ду маю, ка лі яму 
ма гі ла, то і мне. Але маў чу. Са ве ты, бы ло 
іх трох ці ча ты рох, за га да лі нам зноў ся
даць на воз. Ну, ду маю, ка лі ў гэ тым мес цы 
не за бі лі, то заб’ юць у ін шым. Вя зуць нас, 
вя зуць, це раз Браньск пе ра вез лі і за вез лі 
нас у Пап ла вы. І на ад ным па на двор ку сві
ро нак быў і мя не за бі ра юць у ха ту, а та го 
лес ні ка ў той сві ро нак. У гас па да роў бы ла 
аку рат сва яч ка з ін шай мяс цо вас ці. Той са
вет, што са мною быў, ка жа: „Хо зяй ка, ты 
дай этой ба риш не по стель”. Пры нес ла гас
па ды ня пас цель, а я се ла на ла ву і ду маю: 
„Мне ні чо га ўжо не трэ ба, бо тут мне ма гі
ла”. Ся джу, усе маў чым. Ду маю: пай ду ў ба
коў ку, да ра ні цы там пра ся джу, а ра ні цай 
не як да до му да ста ну ся. Але не да зво лі лі. 
Ра ні цай пе ра вя лі мя не ў ін шую ха ту і піль
ну юць вар та выя з ка ра бі на мі. Прый шоў 
са вет і пы тае: „Ну что, де вуш ка?”. Я ка жу: 
„Пло ха, да ле ко от до ма”. „Как да ле ко?” — 
„Очень да ле ко, пу сти те ме ня”. А ён: „А кто 
те бя дер жит?”. Але ду маю: „А ча го ж ён 
з тым ка ра бі нам?” Па бы ла я там ней кі час 
і з’я ві ла ся мая ма ма — да ве да ла ся ад лю
дзей, ку ды я тра пі ла. І яш чэ ад на зна ё мая 
бы ла і га во раць яны са ве там, што я ні чо га 
ў Брань ску не ра бі ла, толь кі пры бі ра ла. 
Та ды са ве ты ад пус ці лі мя не і я заб ра ла ся 
з ма май да до му.

За між мір на га жыц ця

Прай ш ло кры ху ча су, ням но га, я бы
ла ра зам з баць ка мі і ве ча рам, 2 лю та га, 
нес па кой, лю дзі выг ля да юць на ву лі цу. 
Я выг ля даю на ву лі цу, а адзін ка жа да мя не: 
„Strze lam”. Як ён так да мя не, то я рва ну ла 
да ха ты. Лю дзі ста лі ўця каць, ужо ў ха це 
кры ху лю дзей саб ра ла ся. Бы ла ў ма ёй 
хрос най дзяў чы на, ча тыр нац цаць га доў ёй 
бы ло, і па сы нак у яе быў, за яко га я пас ля 
вый ш ла за муж, а хрос ная бы ла ма мі най 
сяст рой. І я з тою дзяў чы най пра бег лі, але 
тут быў фронт, тут ста я ла столь кі лю дзей, 
што ха це лі нам зга та ваць смерць. І як ста лі 
стра ляць, то тую дзяў чы ну мне на ру ках 
за бі лі. Мой бу ду чы муж між ста до ла мі сха
ваў ся і так астаў ся ў жы вых. А я па бег ла 
да лей. А ку лі ля це лі так, як снег па дае вя лі кі
мі мок ры мі пя лёст ка мі. Апы ну ла ся я ў ле се 
і ду маю, што тут мя не не зной дуць. Але 
чую — нех та пы тае хто я. Гэ та быў ча ла век 
з на шай вё скі з дву ма сы на мі. Мы ра шы лі 
шу каць ін ша га мес ца, ба ю чы ся, што нас 
там зной дуць і паб’ юць. А быў і снег, і лёд, 
а воп рат кі на са бе я ма ла ме ла. Цяж кацяж
ка бы ло, але не як вы жы ла. Пай ш ла ад сюль 
у Бельск, там бы ла зна ё мая ма мы, краў чы
ха, там мя не пры ня лі і ча ты ры ме ся цы тры
ма лі, і толь кі ў маі з’я ві ла ся ў За ні, буль бу 
са дзіць. Гэ та ўсё не маг чы ма апі саць.

Усё ці ха

Мі ну ла двац цаць га доў, пра даю на ры
нач ку на сен не швед скай ка ню шы ны, і яй
кі, і ін шую дра бя зу. Па ды хо дзіць да мя не 
жан чы на і жа ліц ца, што пад суд па па ла. 
За За ні. Я пад ба дзёр ваю, каб не апа са
ла ся: ніх то ў нас ні чо га не га во рыць, усе 
ці ха ся дзяць, ніх то ні чо га не шу кае і не 
бу дзе ні я ка га су да. Яна ней кую спра ву 
з ксян дзом з Га ды шэ ва ме ла, і ві даць яму 
неш та ска за ла. І мне да вя ло ся гу та рыць 
з тым ксян дзом, ён рас пыт ваў як гэ та 
бы ло, пра сіў, каб яму пра ўсё ра ска заць. 
Я зга дзі ла ся яму ўсё ра ска заць, але згі нуў 
ён у Брань ску ў вы пад ку і не дай ш ло да 
раз мо вы. І слу ха ла я Ра дыё Ра цыя і дзве 
жан чы ны раз маў ля лі, га ва ры лі, што ўсё 
вер нец ца... Зна чыць — гэ тая вё ска бу дзе 
яш чэ га рэць. Праў да, ма ла што ўжо ў ёй 
аста ло ся, усё ўста рэ лае, зям лю мы пра
да лі. Не каль кі ра зоў мя не ў ІПН клі ка лі, 
але я не ез дзі ла, бо не чым у Бе ла сток 
за е хаць, ка лі хо чуць, то ня хай да мя не пры
е дуць. У Браньск то я яш чэ пе ха тою зай ду, 
але ў Бе ла сток ужо не.

vЗа пі саў Аляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Ва ен ная бі яг ра фія

мо зноў за вя зуць у тое са мае мес ца і бу ду 
там пра ца ваць, але не бу дзе мя не му чыць 
сум лен не, што зза мя не баць ку стра ці лі”.

У Бе ла сто ку

За бра лі мя не ў Браньск. І ад на сяб роў
ка, што ра зам у Ка ра леў цы бы ла, прый ш
ла, а дру гая не ку ды ад бі ла ся. І тыя нем цы 
за бра лі нас да пры бі ран ня і ра шы лі нас 
там за тры маць. Вар ша вян ка бы ла там 
ку хар кай, мы пры бі ра лі, нем цам гэ та спа
да ба ла ся. Пас ля дзе вя ці ме ся цаў вя зуць 
нас у Бельск. Там нас зноў да лу ча юць да 
эша ло на і мы ўжо па га дзі лі ся, што нас 
вя зуць у тое са мае мес ца. Але за вез лі ў Бе
ла сток. Не мец та кі мі лы, я так ка ля яго, 
раз маў ля ем. І ка жу, што ха чу піць. А ён 
ка жа: „Ста і мо да два нац ца тай га дзі ны”. 
А Бе ла сток — го рад вя лі кі, ва да зной дзец
ца. Ней кі хла пец ад Бель ска быў там, меў 
да ва ен ную бу тэль куліт роў ку; ка жу яму: 
„Дай мне, я пай ду. Піць хо чац ца”. Але ні 
піць, ні ес ці мне не ха це ла ся. Вый ш ла я, 
па ха дзі ла па Бе ла сто ку, па ха дзі ла, але 
ду маю са бе — шка да сяб роў кі. Я пры нес
ла тую ва ду і вы лі ваю, а не мец пы та ец ца, 
што я раб лю. А я ка жу, што ва да дрэн ная 

ды, ме ла з са бою двац цаць ма рак і іх там 
па кі ну ла, за бы ла заб раць. Але мы хут чэй 
у по ле, там жан чы ны лён рва лі. Яны ве да
лі ў чым спра ва і ад на нас кры ху пад вя ла 
і ка жа: „Але на мос це нем цы, яны бу дуць 
да вас кры чаць, але не адзы вай це ся”. Мы 
ідзем, а яны кры чаць, каб да іх прый с ці, 
па раз маў ляць. А мы ім ад каз ва ем, што 
мы не ра зу ме ем. Мы пай ш лі і спат ка лі па 
да ро зе дзяў чы ну, якая заб ра ла нас пе ра
на ча ваць; у той час ужо бам бі лі Бе ла сток. 
Мы там пе ра на ча ва лі і з тою сяб роў кай 
нап раст кі прый шлі да ха ты.

Са ве ты

На ста лі са ве ты і вы вед ва юць, хто пры
хо дзіў да нем цаў і пры кід ваў ся пар ты за
на мі. Ад на го ве ча ра ся дзі мо ўсёй сям’ ёй 
— пры хо дзяць са ве ты, рас пыт ва юць пра 
мя не і за бі ра юць. Я пы таю ча му, а яны 
ад каз ва юць: „Не бес по кой ся”. За бра лі 
мя не, за га да лі ся даць на фур ман ку і пы та
юць: „Зна ешь эту де рев ню?”. Я ад каз ваю: 
„Нет”. А я яе зна ла нап ра лёт. Яны мне 
ка жуць: „Де воч ка, здесь есть лес ник, ты 
ска жи нам, где он жи вёт”. „Ну, про сти те, 
я же ни че го не знаю, я не здеш няя, это 
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Віцэмі ністр унут ра ных спраў і ад мі ніст
ра цыі 26 студзеня на соймавай камісіі 
нацыянальных меншасцей па а бя цаў да
дат ко выя гро шы на пад трым ку пра ек таў 
на цы я наль ных мен шас цей. Па вы ні ках 
ад к ры та га кон кур су, агу ча на га мі ні стэр
ствам, на куль тур ныя пра ек ты і дзей насць 
ар га ні за цый на цы я наль ных мен шас цей 
у 2017 го дзе, у па раў нан ні з мі ну лым го дам, 
фі нан са ван ня не ат ры ма ла трэ цяя част ка 
пра ек таў. Ака за ла ся, што гро шы ў мі ні стэр
стве ёсць, і яш чэ ка ля пя ці мі льё наў зло тых 
па тра піць да мен шас цей. Та кое ра шэн не 
Мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра
цыі ка мен туе па сол ня мец кай мен шас ці 
Ры шард Га ля:

срод кі бу дуць раз мер ка ва ны. Не ра зу мею, 
ча му ўзнік ла гэ тая блы та ні на.

Ар тур Хоф ман — стар шы ня гра мад
скакуль тур на га аб’ яд нан ня яў рэ яў у Поль
ш чы і прад стаў нік яў рэй скай мен шас ці 
пры Су поль най ка мі сіі ўра да і на цы я наль
ных ды эт ніч ных мен шас цей:

— Ідэя бы ла доб рая, вось толь кі яе рэ
а лі за цыя бы ла не най леп шая. Пад час раз
мер ка ван ня срод каў бы ла та кая пра па но ва 
з бо ку мі ні стэр ства: у су вя зі з вя лі кай коль
кас цю да дат каў да за яў (мен шас ці штось ці 
мя ня лі ў сва іх пра ек тах), на вы па дак, ка лі 
штось ці зме ніц ца ця гам го да, а гро шы ўжо 
бу дуць раз мер ка ва ны, то, маг чы ма, вар та 
змен шыць гэ тыя срод кі і зап ла на ваць іх да 

ка мі сіі і кон кур сы, і я не ма гу ў іх умеш
вац ца. Я згод ны, што Бе ла ру скае Ра дыё 
Ра цыя па він на ат ры маць больш гро шай, 
што яно вы кон вае вель мі вя лі кую ро лю. 
Я маю сім па тыю да гэ та га ра дыё, та му па
ста ра ю ся зра біць усё, каб яго фі нан са ва 
пад т ры ма лі.

Да ну та Пет ра шэў ская — стар шы ня 
Сей ма вай ка мі сіі на цы я наль ных і эт ніч ных 
мен шас цей:

— Доб ра, што ёсць за рэ зер ва ва ныя 
срод кі. Пры хіль на гля дзіць на гэ та і сам 
мі ністр. Я ду маю, што ўсе гэ тыя за явы бу
дуць па зі тыў на раз г ле джа ны. Я ра да, што 
гро шай на мен шас ці ста ла на 900 ты сяч 
зло тых больш, што дае маг чы масць для 
раз г ля ду боль шай коль кас ці пра ек таў.

Яў ген Ва па — стар шы ня Бе ла ру ска га 
са ю зу ў Поль ш чы:

— Мне зда ец ца, што каб не бы ло шу му, 

Хіба ўсё па старому?

На XVI се сіі ар лян скай Гмін най ра ды, 
якая ад бы ла ся 30 лі ста па да мі ну ла га го-
да, рад ныя ад на душ на пры ня лі па ста но-
ву „План мяс цо ва га раз віц ця Ар лян скай 
гмі ны на 2016-2023 га ды”.

На жаль, боль шасць рад ных га ла са ва
ла, не паз на ё міў шы ся ра ней з ма тэ ры я ла
мі, якія бы лі да ступ ны ў Гмін най уп ра ве. 
Звяр нуў я на гэ та ўва гу, бо ма тэ ры я лы, уліч
ва ю чы зат ра ча ныя срод кі на іх ап ра цоў ку 
ды пра цу вой та і гмін ных чы ноў ні каў, вель мі 
ці ка выя і важ ныя.

Раз мяш чэн не, плош ча, дэ маг ра фія
Ар лян ская гмі на рас па ло жа на ў паў д

нё ваўсход няй част цы Пад ляш ска га ва я
вод ства, у Бель скім па ве це, у на ва кол лі 
Бе ла веж скай пуш чы і ў воб ру бе „Зя лё ных 
лёг кіх Поль ш чы”. З ус хо ду мя жуе яна з Чы
жоў скай і Ду біц кай гмі на мі, з Бель скай 
з поў на чы, з Боць каў скай з за ха ду і з Кляш
чэ леў скай з поў д ня.

Плош ча гмі ны зай мае амаль шас нац
цаць ты сяч гек та раў, у тым лі ку 12 789 га 
сель ска гас па дар чых угод дзяў і 1862 га 
ля соў. У яе скла дзе 22 са лэ цтвы (ахоп лі
ва юць 26 мяс цо вас цей): Ча хіЗа ба лот ныя, 
Ды ду лі, Гра да лі, Ры го раў цы, Ка ша лі, Кош
кі, Кры вя ты чы, Ма лін ні кі, Мік ла шы, Мо скаў
цы, Алек шы, Ор ля, Паш коў ш чы на, Паў лі
но ва, Ру ду ты, Спіч кі, Шчы тыДзен ця ло ва, 
Шчы тыНа вад во ры, Шар ні, Тап чы ка лы, 
Вуль ка і Вуль каВы га ноў ская.

На ка нец 2016 го да на сель ні цтва гмі ны 
на ліч ва ла 2918 асоб, у тым 1522 жан чын 
і 1396 муж чын (го дам ра ней бы ло 2868 
асоб, у тым 1503 жан чы ны і 1365 муж чын); 
у са мой Ор лі жы ве 901 асо ба. Шчыль
насць на сель ні цтва — 18 асоб на квад рат
ны кі ла метр. Ця гам 20112016 га доў лік на
сель ні цтва ска ра ціў ся на 137 душ. У гмі не 
пра жы ва юць лю дзі пе ра важ на па жы ло га 
ўзро сту.

Ры нак пра цы
Важ най гра мад скай праб ле май гмі ны 

на да лей за ста ец ца бес п ра цоўе, якое ў кан
цы 2015 го да бы ло на ўзроў ні 6,9% і бы ло 
кры ху боль шае чым го дам ра ней. На 31 
лі пе ня 2016 го да ў Па вя то вай уп ра ве пра цы 
ў Бель скуПад ляш скім бы ло за рэ гіст ра ва
ных 75 бес п ра цоў ных жы ха роў Ар лян скай 
гмі ны (у кан цы 2015 го да бы ла 91 асо ба, 
у тым 47 муж чын і 44 жан чы ны, у кан цы 
2013 го да 125 асоб: ад па вед на 65 і 60). 
Уз ро вень бес п ра цоўя ў 20142016 га дах па
мен шаў, ад нак на прак ты цы бес п ра цоў ных 
больш, бо не ўсе рэ гіст ру юц ца.

Гас па дар ка
На тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны пе ра ва

жа юць гас па дар чыя суб’ ек ты з пры ват на
га сек та ра і іх лік з кож ным го дам рас це. 
Най боль шую ды на мі ку па каз ва юць асо бы, 
якія вя дуць гас па дар чую дзей насць.

У кан цы 2015 го да на тэ ры то рыі Ар лян
скай гмі ны дзей ні ча лі 123 гас па дар чыя 

суб’ ек ты, у тым лі ку 85 фі зіч ных асоб вя ду
чых гас па дар чую дзей насць, 5 суб’ ек таў 
пуб ліч на га сек та ра, 9 су по лак ган д лё ва га 
пра ва, 5 ка а пе ра ты ваў ды 12 згур та ван няў 
і гра мад скіх ар га ні за цый. Удзел пры ват на
га сек та ра ў гас па дар чай дзей нас ці пе ра
вы сіў 94%.

Най боль шым пра ца даў цам на тэ ры то рыі 
гмі ны з’яў ля ец ца ар лян скі ад дзел су пол кі 
ІКЕА, у якім пра цуе больш за 250 асоб. Да 
буй ней шых фірм на ле жаць так са ма су пол
ка Шчы ты, у якой пра цуе 55 ча ла век і су пол
ка Наф тан, у якой ка ля са ра ка пя ці асоб 
пер са на лу.

Сель ская гас па дар ка
Да мі ну ю чай га лі най гас па дар кі ў гмі не 

з’яў ля ец ца сель ская гас па дар ка. Ас ноў най 
яе пра дук цы яй з’яў ля ец ца рас лін ная вы
твор часць. Га лоў ныя па сяў ныя куль ту ры 
гэ та ку ку ру за, рапс, збож жа. Якасць грун
таў не спры яе вы рош ч ван ню ін шых рас лін. 
У жы вё ла га доў лі да мі нуе га доў ля сві ней 
і быд ла.

У Ар лян скай гмі не най больш сель скіх 
гас па да рак ад ад на го да пя ці гек та раў 
— іх 422, гас па да рак да ад на го гек та ра 
356, а 1015гек тар ных 104. Наг ля да ец
ца сі стэ ма тыч ная кан цэн т ра цыя грун таў 
у гру пе боль шых гас па да рак, та вар ных, 
вы раб ля ю чых вя лі кія коль кас ці та ва ру на 
ры нак. Ды на мі ка гэ та га пра цэ су да во лі па
мяр коў ная з пры чы ны ад сут нас ці аль тэр

Ды яг наз гра мад ска-гас па дар чай сі ту а цыі Ар лян скай гмі ны
на тыў ных са цы яль ных пра па ноў у ад рас 
ся лян і іх сем’ яў, якія ра шы лі ся б паз быц ца 
сва іх гас па да рак.

Гле бы
У Ар лян скай гмі не плош ча вор ных 

грун таў зай мае амаль 7700 гек та раў, 
у тым лі ку грун ты трэ ця га кла са зай ма
юць амаль 1746 га, чац вёр та га — ка ля 
3729 га, пя та га амаль 1500 га, шо ста га 
за 723 га. Вы ні кае з гэ та га, што ка ля 
6070% вор ных угод дзяў зай ма юць гле
бы доб рай і ся рэд няй пра дук цый нас ці. 
Най больш іх у ра ё не Ор лі, Кры вя тыч, 
Шар нёў, Ка ша лёў, Спіч коў, Тап чы кал 
і Ры го раў цаў. Менш іх ка ля Ма лін нік, Мо
скаў цаў і Шчы тоў.

Зя лё ныя ўгод дзі вы сту па юць пе ра важ на 
ў рач ных да лі нах і най больш іх ка ля Паў лі
но ва і Вуль кіВы га ноў скай.

Цэ ны грун таў з во се ні 2016 го да за ле
жа лі ад іх якас ці: ца на якас ных угод дзяў 
па ды хо дзі ла пад пяць дзя сят ты сяч за гек
тар, ся рэд ніх пе ра вы ша ла со рак ты сяч, 
а сла бей шых не да хо дзі ла да двац ца ці 
ся мі ты сяч за гек тар. Ся рэд няя ца на за 
гек тар гэ та 37 271 злот; для па раў нан ня 
— у 2007 го дзе бы ло гэ та ка ля дзе ся ці 
ты сяч. Боль шасць ма ла зя мель ных ся лян 
паз бы ла ся сва іх гас па да рак у мі ну лых га
дах. У цэ лай гмі не толь кі не каль кі ўла даль
ні каў, у якіх па не каль кі со так гек та раў.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

— Гэ та ро ля мі ні стэр ства, і яно вы ра
шае, як раз мер ка ваць срод кі. Мне зда ец
ца, што, маг чы ма, у мі ні стэр стве кры ху 
вост ра ха це лі па дыс ці да гэ та га пы тан ня, 
та му да лі толь кі 2/3 гро шай. Ад нак там зра
зу ме лі, што за пат ра ба ван не боль шае, бо 
з’я віў ся го лас мен шас ці. Та му ця пер гэ тыя 
фі нан са выя срод кі бу дуць да дат ко ва па
дзе ле ны між мен шас ця мі.

Сэ ба сты ян Хва лэк — ві цэмі ністр унут
ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі:

— Мы раз мер ка ва лі 2/3 срод каў, а 1/3 
гро шай па кі ну лі на фі нан са ван не пра ек
таў, якія не бы лі пры ня ты, але мо гуць быць 
аб скар джа ны мен шас ця мі. Так са ма ха чу 
пад к рэс ліць, што ў па раў нан ні з бю джэ там 
мі ну ла га го да сё лет нія срод кі на мен шас ці 
на 900 ты сяч зло тых боль шыя. 16 сту дзе
ня мы збі ра лі аб скар джан ні па пя рэд ніх 
ра шэн няў па раз мер ка ван ні срод каў на 
пра ек ты мен шас цей. Ад нак, ня гле дзя чы 
на тое, што тэр мін мі нуў, мы на да лей пры
ма ем аб скар джан ні. Хут чэй за ўсё, да кан
ца лю та га яны бу дуць раз г ле джа ны і ўсе 

ней ка га мо ман ту. На пры клад, ка лі ў ся рэ дзі
не го да мен шас ці вы ра шаць рэ а лі за ваць 
свой пра ект, то гро шы на яго бу дуць. У нас 
бы лі роз ныя по гля ды. Не ка то рыя лі чы лі, 
што лепш бу дзе, ка лі зра біць усё так, як 
гэ та бы ло ра ней: на ўвесь год і на тое, што 
ёсць. А мі ні стэр ства ба я ла ся, што ў нас 
ця гам го да штось ці змя ня ец ца і пас ля мы 
пі шам да дат кі да на шых пра ек таў.

Адам Лі пінь скі — мі ністр, упаў на ва
жа ны ўра да па спра вах гра ма дзян скай 
су поль нас ці:

— На пэў на роз ныя ар га ні за цыі бу дуць 
на ра каць, што яны ат ры ма лі менш, а ін шыя 
— больш. Так гэ та ёсць пры па дзе ле. Ёсць 
ка мі сіі, кон кур сы — яны ўсё і вы ра ша юць. 
Але срод каў ста ла ад на знач на больш.

Ра дыё Ра цыя:
— Ад нак Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя 

ат ры ма ла знач на менш фі нан са вых срод
каў, пры гэ тым яго ро ля да во лі вя лі кая.

Адам Лі пінь скі:
— Гэ та не па ко іць. І я бу ду ўзды маць гэ

тае пы тан не. Ра зам з тым паў та ру ся: ёсць 

то не бы ло б і да дат ко вых срод каў. Та кая 
ёсць заў сё ды рэ аль насць зма ган ня за 
гро шы. І трэ ба вы раз на, ад каз на ска заць, 
што і спо саб па дзе лу гро шай, і роз ныя па
даз рэн ні ды на мё кі, якія ўспых ну лі ў су вя зі 
з гэ тым... то вель мі доб ра, што ў рам ках 
та кой кам пен са цыі мі ніст ру, які ад каз ны за 
мен шас ныя спра вы, уда ло ся яму дак лас ці 
гэ тыя 900 ты сяч зло тых. Але ж у маш та бах 
усіх мен шас цей гэ та кроп ля па трэб. Бю
джэт у па ме ры 15 мі льё наў зло тых ця гам 
апош ніх га доў — гэ та вель мі ма лы бю джэт 
на рэ аль ныя пат рэ бы, каб вы ра шыць спра
вы на цы я наль ных мен шас цей. 

Ка лі б фі нан са ван не Бе ла ру ска га Ра
дыё Ра цыя змен шы ла ся да пра па на вай 
мі ні стэр ствам су мы, з на ша га эфі ру маг
ла б знік нуць, між ін шым, пе ра да ча для 
дзя цей, „Пад ляш скі ты дзень”, „Пад ляш скі 
кан цэрт па жа дан няў”, част ка пе ра дач 
„Кра яз наў чыя кроп кі” і пе ра да чы „З Пад
ляш ша ро дам”.

vРа дас лаў ДАМ Б РОЎ СКІ
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя

крыніца: МSWiA

Коль кі жан чын 
на сто муж чын?
Вось не ка то рыя дэ маг ра фіч ныя ці-

ка він кі з ус ход ніх гмін Пад ляш ска га 
ва я вод ства. Коль кі жан чын пры па дае 
тут на сто муж чын? Най больш жан чын 
лі ча чы на сто прад стаў ні коў брыд ка га 
по лу пры па дае ў Мі лей чыц кай гмі не 
Ся мя тыц ка га па ве та — 115!

109 жан чын на 100 муж чын пры па-
дае ў Мель ніц кай гмі не Ся мя тыц ка га 
па ве та, 108 у Ча ром хаў скай гмі не Гай-
наў ска га па ве та, па 106 у Ва сіль каў скай 
і ў Суп рас ль скай гмі нах Бе ла стоц ка га 
па ве та, 105 у Нар ваў скай гмі не Гай наў-
ска га па ве та ды ў Крын  скай гмі не Са-
коль ска га па ве та, 103 у Кляш чэ леў скай 
гмі не Гай наў ска га па ве та, 102 у Ну рэц-
кай гмі не Ся мя тыц ка га па ве та і 101 у Мі-
ха лоў скай гмі не Бе ла стоц ка га па ве та. 
Роў на 100 на 100 пры па дае ў Бель скай 
і Гай наў скай гмі нах, у Заб лу даў скай гмі-
не Бе ла стоц ка га па ве та, Ха раш чан скай 
гмі не Бе ла стоц ка га па ве та і ў Шу дзя лаў-
скай гмі не Са коль ска га па ве та.

А да лей ужо бу дзе пра тое, у якіх 
гмі нах Бе ла сточ чы ны пе ра ва жа юць 
муж чы ны. І так, у Бе ла веж скай гмі не на 
100 муж чын пры па дае 99 жан чын, у Ся-
мя тыц кай — 98, у На раў чан скай Гай наў-
ска га па ве та — 97 і ў Боць каў скай Бель-
ска га па ве та — 95.

Зім нія ка ні ку лы 
на раў чан скіх вуч няў
За раз у вуч няў два тыд ні зім ніх ка ні-

кул. У На раў чан скай гмі не Гай наў ска га 
па ве та школь ні кі бу дуць мець ці ка выя 
за нят кі ў свят лі цах у На раў цы, Се мя-
ноў цы і Ста рым Ляў ко ве ды ў на раў чан-
скай біб лі я тэ цы.

Біб лі я тэ ка зап ра шае на су поль нае 
чы тан не ці ка вай пры год ніц кай кніж кі. 
Свят лі цы зап ра ша юць на па ез д кі на коў-
зан не па лё дзе на кат ку ў Бе ла сто ку ды 
на ку паль ны ба сейн у Гай наў цы. Ба га-
тую пра гра му за нят каў пад час ка ні кул 
пад рых та ва ла свят лі ца ў Ста рым Ляў ко-
ве. Тут за нят кі бу дуць ад бы вац ца кож ны 
дзень. Дзе ці і мо ладзь бу дуць пры маць 
удзел, між ін шым, у кон кур сах разь бы 
ў глі не, у ку лі нар ных ды пла стыч ных і му-
зыч ных за нят ках, па е дуць на ку ліг у лес 
(там бу дуць вог ніш ча і гуль ні), у свят лі-
цы на ла дзяць баль-ма ска рад.           (яц)
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23 снеж ня 2016 г. у му зеі-ся дзі бе 
„Пру жан скі па ла цык” прай ш ла V на ву-
ко ва-кра яз наў чая кан фе рэн цыя пад 
наз вай „Бе ла веж жа: мі ну лае і су час-
насць”. Яна аб’ яд на ла дас лед чы каў, 
у сфе ру ін та рэ саў якіх ува хо дзіць вы-
ву чэн не Бе ла веж скай пуш чы. Ся род 
пры я ры тэт ных тэм — пры род на-ге-
аг ра фіч ныя асаб лі вас ці і бі я ла гіч ная 
раз на стай насць, гі сто рыя і асо бы, 
гас па дар ка і ту рызм і інш. Шы ро кая 
тэ ма ты ка да зво лі ла да лу чыць да іх 
аб мер ка ван ня ву чо ных, кра яз наў цаў 
і му зей ных су пра цоў ні каў з Бе ла ру сі 
і Поль ш чы.

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

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

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

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

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

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

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

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

му зея-ся дзі бы „Пру жан скі па ла цык”

Пя тая на ву ко ва-кра яз наў чая 
кан фе рэн цыя 

ў му зеі-ся дзі бе 
„Пру жан скі па ла цык”

Ка ля сот ні асоб гу ля ла на 
даб ра чын ным ба лі ў Дуб ро-
ве-Бе ла стоц кай. Рэ ста ран 
«На скар пе» быў за поў не ны 
да апош ня га мес ца. Мэ та 
ба лю — наз бі раць як ма га 
больш гро шай на не аб ход ны 
ра монт ку па ла цар к вы ў Яч-
не. Ме ра пры ем ства да ка за-
ла, што не толь кі даб ра чын-
насць, але перш за ўсё са лі-
дар насць дае маг чы масць 
рэ а лі за цыі са мых вы са ка-
род ных мэт.

27 сту дзе ня ў Дуб ро веБе ла стоц кай 
прай шоў пер шы даб ра чын ны баль, зла

Даб ра чын насць 
і са лі дар насць

фан ты на які пе ра да лі прад п ры маль ні кі, 
ма ста кі і пад ляш скія ка лек ты вы. Усе бы лі 
куп ле ны па ў не каль кі ра зоў вы шэй шай 
ца не, чым іх рэ аль ны кошт. Ся род мо ла
дзі най боль шым за ці каў лен нем ка ры ста
лі ся ме на ві та кру жэл кі з аў тог ра фа мі та
кіх гур тоў як «Ча рам шы на», «Пры ма кі». 
Так сам Іга ру Кле ме ні ўда ло ся ку піць бон 
на пра гул ку на па жар най ма шы не Доб
ра ах вот най па жар най ка ман ды ў Яч не. 
Па пу ляр нас цю ка ры ста лі ся скуль п ту ры 
ма ста ка Ры шар да Мыс ліў ца з Ка мен най
Но вай, які ах вя ра ваў іх не каль кі на даб
ра чын ны баль. Так са ма сваю пад трым ку 
ака заў не толь кі са мой пры сут нас цю 
ў ме ра пры ем стве член Праг рам най ра ды 
тыд нё ві ка «Ні ва» Мі хал Стэль ма шук, але 
пе ра мог на ад ным з за ця тых аў к цы ё наў.

— Тут ні ко лі та кой за ба вы не бы ло, 
— ска заў вы пуск нік Па лі тэх ні кі Да нель 
Шчур ко з Ду бась на. — Я да па ма гаў пры 
ар га ні за цыі. Ма ёй за да чай бы ло саб
раць, зап ра сіць як ма га боль шую коль
касць лю дзей ах вот ных пры няць удзел 
у ме ра пры ем стве, каб ра зам па гу ляць. 
Гэ та ка рыс нае і пры ем нае.

За му зыч ны бок ме ра пры ем ства 
пак ла па ціў ся гурт «Ser wer Dan ce», які 

бяс п лат на ба віў гас цей да ран ніх га дзін. 
У час ба лю гас цін на вы сту піў ка лек тыў 
«Бар ві нок» з Бе ла ру сі, які ад мыс ло ва 
пры е хаў з Га род ні з мэ тай так са ма бяс
п лат на га вы сту піць пе рад ах вя ра валь ні
ка мі.

— Я ха чу па дзя ка ваць ай цу за за пра
шэн не на ме ра пры ем ства, — ска заў 
бур га містр Ра му альд Гра мад скі. — У ба
лю — свет лая мэ та, гас цей мно га і я спа
дзя ю ся, што ўсе шчод ра пад т ры ма юць 
гэ тую ак цыю. Так са ма спа дзя ю ся, што 
іні цы я ты ва ай ца Пят ра Ган ча ру ка дасць 
па ча так но вай тра ды цыі і та ко га ты пу 
ме ра пры ем ствы бу дуць пра хо дзіць цык
ліч на.

На за вяр шэн не даб ра чын на га ба лю 
ў Дуб ро ве ай цец Пят ро Ган ча рук быў 
пад ура жан нем ад зыч лі вас ці і пад трым кі 
з бо ку ўсіх удзель ні каў ба лю. Пад к рэс ліў 
ад на ча со ва, што па коль кі ёсць та кое жа
дан не, ме ра пры ем ства бу дзе ла дзіц ца 
ў на ступ ных га дах.

— Я пад ура жан нем ад шчод рас ці 
на шых гас цей, — ска заў нап ры кан цы 
ме ра пры ем ства ай цец Ган ча рук. — Уда
ло ся саб раць вя лі кую су му, якая бу дзе 
прыз на ча на на ра монт ку па ла. Гэ та 
ве лі зар ная су ма, мы з пры ха джа на мі не 
змаг лі б саб раць та кой коль кас ці гро
шай. Я ду маю, што гэ тая па дзея ўпі шац
ца ў ка лян дар пры хо да. З хва ля ван нем 
у сэр цы шчы ра дзя кую ўсім ах вя ра валь
ні кам і ўста но вам, якія пад т ры ма лі на шу 
іні цы я ты ву.

Маг чы ма, што даб ра чын нае ме ра
пры ем ства ста не доб рай тра ды цы яй. 
У гэ тым вы пад ку, на ват ка лі нех та не 
ідэн ты фі ка ваў ся з Цар к вой праз сваю 
ве ру, то ра зу меў, што вар та кла по ціц ца 
за пры го жы храм, які ад вя коў быў не
ад’ ем най част кай дуб роў ска га кра я ві ду. 
Ніх то паза на мі са мі мі не бу дзе іні цы я
ваў яго вы ра та ван ня. На пэў на гэ та вя лі
кая ра дасць для ма ла до га на ста я це ля, 
па коль кі саб ра ла ся так шмат лю дзей, 
якія хо чуць удзель ні чаць у доб рых спра
вах і ра біць гэ та зу сім бе ска рыс на. Ка лі 
хтось ці ха цеў бы яш чэ пад тры маць ак
цыю, пат рэб ную ін фар ма цыю зной дзе 
на сай це Ячан ска га пры хо да.

vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

джа ны дзе ля пад трым кі пры хо да ў Яч не. 
Гос ці вель мі доб ра ся бе ад чу ва лі ў час 
ме ра пры ем ства і да ка за лі сваю шчод
расць. Мэ тай нез вы чай на га ве ча ра 
бы ло саб раць гро шы на ра монт ку па ла 
ячан скай цар к вы. Кошт ін ве сты цыі ацэнь
ва ец ца на 60 ты сяч за ла тых, што пе ра
вы шае маг чы мас ці не вя лі ка га пры хо да. 
Та му яго на ста я цель, ай цец Пят ро Ган
ча рук раз ліч вае на пад трым ку лю дзей 
не а бы я ка вых да праб ле мы ве ка во га пры
хо да. І не па мы ліў ся.

На ме ра пры ем стве з’я ві лі ся прад стаў
ні кі ўлад — бур га містр Ра му альд Гра мад
скі, ві цэста ра ста Са коль ска га па ве та 
Юры Бе ла мы зы, ка та ліц кі ксёндз з Сі
дэр кі Вай цех Эй с монт, чле ны Бра цтва 
пра ва слаў най мо ла дзі на ча ле з бы лой 
стар шы нёй Ксе ні яй Ка цэй ка ды мяс цо
выя жы ха ры.

— Яч на — гэ та мой пер шы пры ход, — 
ска заў Юры Бе ла мы зы. — Та му на ват бе
ру чы пад ува гу сен ты мен ты не мог я за
стац ца абы я ка вы. Я вель мі ўдзяч ны ай цу 
Ган ча ру ку за тое, што вы сту піў з та кой 
іні цы я ты вай. Мы суст рэ лі ся тут, ра зам 
ад па чы ва ем, ін тэг ру ем ся. Пры на го дзе 
збі ра ем гро шы на ра монт. Ка лі скон чыц
ца баль, па ба чым коль кі іх бу дзе!

Ме ра пры ем ства па ча ла су поль ная ма

літ ва. Гас цей пры ві таў ай цец Пят ро Ган
ча рук, пад к рэс лі ва ю чы, што ў пер шую 
чар гу раз ліч вае на доб рую ат мас фе ру 
і гуль ню. З асаб лі вай уз ру ша нас цю пра 
цэ лую ак цыю вы каз ва лі ся са мі пры ха
джа не Ячан ска га пры хо да, які на ліч вае 
толь кі дзвес це ча ла век. Ха ця толь кі 
не каль кі ме ся цаў та му яго на ста я це лем 
стаў ай цец Пят ро Ган ча рук, па ляп шэн не 
ста ну цар к вы па лі чыў пры я ры тэ там сва
ёй пас лу гі. Ка ля да ван не гру пы мо ла дзі 
па дуб роў скіх вё сках бы ло так са ма на ла
джа нае з мэ тай збо ру гро шай на ра монт 
ку па ла цар к вы. Ад нак но ва му ба цюш ку 
вель мі важ ным з’яў ля ец ца так са ма тое, 
каб аб’ яд наць пры хіль ных Цар к ве лю
дзей.

— У нас тут шмат ча го доб ра га, — ска
заў у час ме ра пры ем ства ай цец Ган ча
рук. — І тан цу юць доб ра. Але так са ма 
і су му юць, раз маў ля юць. Гэ та бы ла мая 
га лоў ная мэ та, каб лю дзі маг лі спат кац
ца не толь кі пе рад тэ ле ві за рам, але 
і пры ста ле, пры му зы цы. Мая пер шая мэ
та — гэ та ін тэг ра цыя. Уда ло ся саб раць 
лю дзей і саб раць гро шы на ра монт.

Ах вот ных лю дзей, якія ха це лі да па маг
чы, не бра ка ва ла. У даб ра чын ным ме
ра пры ем стве пры ня ло ўдзел ка ля сот ні 
ча ла век. Гуль ні суп ра ва джаў аў к цы ён, 

 Удзельнікі балю з Брацтва праваслаўнай моладзі

 Каляктыў «Барвінок»
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УВАГА
КОНКУРС!
№ 06-17

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” да 19 
лютага 2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Яго дом — акі ян,
Яго ежа — план к тон.
Мае ўлас ны фан тан.
Ад ка жы це, хто ён?
К..
  

(У. Мац ве ен ка) Ад каз на за гад ку № 3-17: люст ра.
Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Аліў-

ка По рац, Ма ры ся Ур ба но віч, Та маш Ваў ра нюк 
з Нар вы, Аляк сан д ра Ба кун, Ан на Кен дысь, Ма-
ры юш Ра дец кі з КШ № 1 у Гай наў цы, Вік то рыя 

Гаць з Бель ска-Па ляш ска га. Він шу ем!

    

Слуц кая бра ма — не па руш ны мур!
Слуц кая бра ма, гэ та бу ды нак-

ду ша! Пра яе спя ва юць пес ні, 
апа вя да юць ле ген ды.

Яна як адзі ная пе рат ры ва ла да 
на шых га доў. Ка лі азір нуц ца 

ў глыб ста год дзяў, па доб ныя бу-
доў лі ме лі мно гія га ра ды Бе ла ру сі. 
У са мым Няс ві жы бы ло аж пяць та-
кіх брам.

Спа чат ку ад но тлу ма чэн-
не — Слуц кая бра ма, 

ня гле дзя чы на на зоў, зна хо-
дзіц ца ў Няс ві жы.

Як яе сё стры, яна па бу да-
ва на ў сі стэ ме га рад скіх 

ума ца ван няў у кан цы XVI 
— па чат ку XVII стст. Пер-
ша па чат ко ва ме ла вы гляд 
не вя лі кай ве жы з ча ты рох с-
хіль ным да хам. Ад дам бы 
яна ад дзя ля ла ся пад’ ём ным 
мо стам, па якім упу ска лі 
толь кі жа да ных гас цей. Але гэ та не 
ўсё. Каб пе ра сту піць «па рог» у сла-
ву ты го рад Ра дзі ві лаў, па да рож нік 
быў вы му ша ны зап ла ціць мы та. 
Та му на пер шым па вер се бра мы 
зна хо дзі ла ся ка мор ка для вар ты 
і чы ноў ні ка, які збі раў выз на ча ную 
ап ла ту.

Слуц кая бра ма ўжо зда лёк 
пры ваб лі вае ней кай тай най, 

абя цан кай. Маг чы ма, так дзей ні-
чае бал кон на дру гім па вер се, які 
вы хо дзіць на го рад. На тым жа дру-
гім па вер се зна хо дзі ла ся кап лі ца 
Бо жай Ма ці з іко най Ба га ро дзі цы 
з Дзі цят кам.

У сва ёй гі сто рыі Слуц кая бра ма 
зве да ла шмат вып ра ба ван няў. 

У час вай ны 1654-1667 га доў га рад-
скія ўма ца ван ні, у тым лі ку і га рад-
скія бра мы, бы лі знач на паш ко джа-
ны. Слуц кая бра ма бы ла не толь кі 
ад бу да ва ная. Пас ля рэ стаў ра цыі 
яна на бы ла ры сы ба ро ка.

Больш-менш у та кім выг ля дзе 
яна пе рат ры ва ла да на шых 

дзён. Зна ё масць з ча роў най бу доў-
ляй на ша мо ладзь пра цяг ва ла ў час 
фе сты ва ляў «Ба со віш ча», дзя ку ю-
чы рок-гур ту «Кра ма». Музыкам 
на ле жыць шэ дэўр пад ад най мен-
ным з бра май за га лоў кам. У ім уся 
гі сто рыя бу доў лі і яе ахоў на-апя кун-
чая моц:

Ка лі зня сі ліш ад міт рэн гі мар най,
Ка лі ў дум ках за па нуе змрок —
Пас лу хай ле пей спо ведзь Слуц кай 
бра мы,
І зной дзеш мо цы на на ступ ны крок.

Пры пеў:
Чу еш? чу еш? Ля скат зброі!
Чу еш? чу еш? Вар ты кліч!
Чу еш? чу еш? Агонь па ход ні
Па лае ў цем ра дзі як веч ны зніч!
Слуц кая бра ма — не па руш ны мур.
Слуц кая бра ма — свед ка аван тур.
Слуц кая бра ма — го нар твой не знік.
Слуц кая бра ма — я твой вар таў нік.

Спаз на лі мно га твае ве ліч ныя схо вы,
Даб ра і зла лі хую кру га верць.
Сяб рам бы ла ты шчас наю пад ко вай,
А лю тым во ра гам абя ца ла смерць.

(гак)

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

За край свой, 
за во лю!
Дзя ду ля мой!

Ты та кі ад важ ны быў.

У ця бе жон ка і дзе ці бы лі,

якіх ты моц на ка хаў.

Так моц на, як свой край 

— Бе ла русь

і жон чы ну Бе ла сточ чы ну.

Але прый шоў час вай ны,

а з ёю цяж кі час раз лу кі.

Ты ад’ е хаў ра та ваць сваю кра і ну,

ра та ваць бу ду чы ню сям’і.

Ва я ваў, пра лі ваў пот і кроў.

Ты ду маў, што вер неш ся да ха ты,

але лёс не быў та кі ла ска вы

і для ця бе, і для тва ёй сям’і.

. . .

Ха чу, каб ты ве даў,

што ба бу ля ця бе ка ха ла 

і доў га ча ка ла.

За ста лі ся ёй толь кі ўспа мі ны

ў выг ля дзе здым каў тва іх

і вып ла ка ныя во чы.

Не да ча каў шы ся ця бе ў ха це,

пай ш ла шу каць ця бе 

па ня бес ных за го нах.

Суст ра кай яе!

За раз у вуч няў два тыд ні зім ніх ка ні кул. У На раў чан скай гмі не ла дзяць 
за нят кі ў свят лі цах у На раў цы, Се мя ноў цы і Ста рым Ляў ко ве ды ў на раў-
чан скай біб лі я тэ цы.

Біб лі я тэ ка зап ра шае на су поль нае чы тан не пры год ніц кіх кні жак. Свят-
лі цы пра па нюць па ез д кі на коў зан не па лё дзе на кат ку ў Бе ла сто ку ды на 
ку паль ны ба сейн у Гай наў цы.

Ба га тую пра гра му за нят каў пад рых та ва ла свят лі ца ў Ста рым Ляў ко ве. 
Тут за нят кі ад бы ва юц ца кож ны дзень. Дзе ці і мо ладзь пры маюць удзел, 
між ін шым, у кон кур сах разь бы ў глі не, у ку лі нар ных ды пла стыч ных 
і му зыч ных за нят ках. Як цвік пра гра мы, зап ла на ва ныя ку ліг у лес, там 
бу дуць вог ніш ча і гуль ні. І гэ та не ка нец — у свят лі цы на ла дзяць баль-ма-
ска рад.                                        (яц)

Зім нія ка ні ку лы на раў чан скіх вуч няў

Фота Ірэны Харкевіч
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Прадукцыя 
хмар
Глядзяць уважліва яны
На фабрычныя каміны.
І хіба даспадобы ім,
Што з іх клубіцца густы дым.

У дзяцей так многа мар —
Прадукцыю мы маем хмар!
Не ведаюць аб гэтым дзеці,
Чым пагражае смог на свеце.

Колькі гадоў 
сварцы?

Пасля сямейнай сваркі
Было пытанне сына Марка:
— Колькі гадоў прайшло, мама,
Як ты выйшла замуж?

— Здаецца, мой сынок,
Мінуў дзесяты гадок.
— А колькі гадоў вашым сваркам?
— Чарговае пытанне Марка.

Rój

Kartograf

Bohater

Suwałki

Lek

Łąka
Siarka

Furora

Wójt

Mag

Gaj

Molo

Ania

Gardło Ślinka
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 № 2-17:
Звер, Са турн, ствол, авар, крок, ста ры, ай с берг, 

ох, бак ла жан. Воск, тра ва, вой, бокс, Серж, тэ атр, 
ва гон, ар, на рыс.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Воль га Кар-
даш, Ты мэк Пет ру чук, Мі хась Та па лян скі з  Нар-
вы, На тал ля Кад лу боў ская з Гра да лёў, Аляк сан д-
ра Анісь ке віч, Ан на Кен дысь з КШ № 1 з Гай наў-
кі, Мар ты на Лук ша, Кін га Леў ша, Ку ба Аніш чук, 
Аня Ра дзі вон чык з На раў кі. Він шу ем!

Разум,  Багацце і  Шчасце
(казкі народаў Каўказа)

Пас п ра ча лі ся ад ной чы Шчас це, 
Ба гац це і Ро зум.

— Я на пер шым мес цы, — ка жа 
Ба гац це.

— Без шчас ця ба гац це ні чо га не 
вар тае, — пап рак ну ла яго Шчас це,

— Ка лі ня ма ро зу му, дык не па мо-
жа ні шчас це, ні ба гац це, — ска заў 
Ро зум.

Доў га яны спра ча лі ся аж вы ра-
шы лі пра ве рыць хто мае ра цыю.

Вый ш лі яны ў свет, доў га ван д-
ра ва лі аж па ба чы лі ма ла до га джы-
гі та, які се яў на не вя ліч кім за го не 
ку ку ру зу.

— Каб тваё по ле пак ры ла ся зо ла-
там! — за га да ла жэ стам Ба гац це.

У адзін мо мант усё по ле пак ры ла-
ся за ла ты мі са ма род ка мі. Тым ча сам 
Ро зум, каб да ка заць сваю важ насць, 
за га даў муд рас ці вый с ці з га ла вы 
хлап ца. І вось — па дзей ні ча ла! Хла-
пец зу сім не па ці ка віў ся са ма род-
ка мі, ён па лі чыў іх звы чай ны мі ка-
мень чы ка мі. Ён па чаў на ра каць:

— Вось, якая бя да, мой па ле так 
за сы паў град ка мя нёў.

Па бег джы гіт у аул, каб па скар-
дзіц ца лю дзям. Па да ро зе ён су-
стрэў бая.

— Ча му ты та кі ўсхва ля ва ны? 
— спы таў яго бай. — Пай ду я паг-
ля джу, што там зда ры ла ся на тва ім 
по лі.

Зай шоў бай на по ле і ба чыць 
— столь кі зо ла та! Ён ад нак не па даў 
ві ду, пры кі нуў ся ду рач ком і ка жа 
джы гі ту:

— Паш ка дую я ця бе не ба ра ка. 
Вось у мя не мно га зям лі. Вазь мі са-
бе адзін за гон, а мне ад дай гэ ты кла-
пат лі вы ка мен ны ўча стак.

Уце шыў ся хла пец і па мя няў по ле.
Саб раў бай зо ла та з джы гі та вай 

зям лі, заг ру зіў яго на вяр б лю да 
і па вёз у двор. Та ды Шчас це, каб 
па ка заць сваю моц, вы ма ві ла ў бок 
пад ма ну та га джы гі та:

— Будзь шчас лі вы!
Тут жа, не вя до ма ад куль, пры е-

хаў на по ле ат рад ва я роў і ка жуць 
джы гі ту:

— Па трэб ны нам ка ман дзір!
Джы гіт, паз баў ле ны ро зу му, не 

ве даў што ад ка заць. Ён толь кі кіў-
нуў га ла вой. Та ды ва я ры да лі яму 
ся рэб ра ную каль чу гу, аху та лі да ра-
гі мі ап ра на ха мі і збро яй, па са дзі лі 
на ва ра но га ка ня і па е ха лі ўсе ў да-
ро гу. На нач спы ні лі ся ў та го бая, 
што абак раў джы гі та. А ў яго бы ла 
дач ка пры га жу ня. Уба чыў ён ма ла-

до га ка ман дзі ра, за ха піў ся і ка жа:
— Да вай це ажэ нім гэ та га храб ра-

га ка ман дзі ра з ма ёй дач кой-пры га-
жу няй!

Кіў нуў га ла вой хла пец на зго ду, 
але не адаз ваў ся сло вам. Ба яў ся, 
каб праў да не вый ш ла на верх як 
шы ла з мяш ка. Тры дні ён маў чаў, 
да ні ко га не адаз ваў ся:

— Што ён так заў зя та маў чыць? 
— здзіў ля юц ца лю дзі. — А мо жа 
ён га ва рыць не ўмее, мо жа ня мы? 
На ват сам бай заз ла ваў. Што гэ та за 
зяць та кі, што маў чыць як ма гі ла?

Ба чаць Ба гац це і Шчас це, што 
спра вы ідуць дрэн на, ды ста лі яны 
пра сіць Ро зум:

— Вяр ні ся да яго!
— Ну, доб ра! Вяр ну ся.
У той мо мант з’я віў ся бай, каб па-

га ва рыць з джы гі там.
— Ска жы зя цёк, ча му ты ні чо га 

не га во рыш?
— А вось, — ад ка заў джы гіт, — 

ка лі я яш чэ быў ма лы, на наш аул 
нах лы ну лі лю тыя во ра гі. Усе, хто 
жы вы, ста лі на аба ро ну — муж чы-
ны і жан чы ны. Але са мы ад важ ны 
быў ма ла ды джы гіт. Ён адзін пе ра-
біў амаль усіх во ра гаў. А ка лі кон-
чы ла ся біт ва, ака за ла ся, што тым 
храб рым ва я кам бы ла дзяў чы на, 
пе ра ап ра ну тая ў муж чын скае адзен-
не. Вось і маў чаў я два дні і ду маў 
— ці мож на гэ тую дзеў ку ста віць на 
роў ні з бой кі мі ва я ра мі?

Ус це шыў ся бай, што яго зяць так 
склад на і пры го жа га во рыць. Ён 
паб лас ла віў ма ла дую па ру, спра ві лі 
вя сел ле і ад п ра ві лі іх у ха ту ма ла до-
га, з ба га тым пры дан нем.

Суст рэ лі ся Шчас це, Ро зум і Ба-
гац це. І да лі зго ду, што для ча ла-
ве ка са мы важ ны ро зум. Ка лі ў ча-
ла ве ка ня ма ро зу му, дык ба гац це 
і шчас це яму не да па мо гуць.

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

Ня даў на я і мае сяб ры з трэ ціх кла саў 
гім на зіі ме лі на го ду па бы ваць на цу доў-
ным кан цэр це Змі це ра Вай цюш ке ві ча. 
У Шчы ты, у Цэнтр аду ка цыі і пра мо цыі 
бе ла ру скай куль ту ры, дзе ад быў ся кан-
цэрт, мы па е ха лі са ста рэй шы мі сяб ра-
мі з Бель ска га бел лі цэя. Ка лі я па чу ла, 
што ёсць маг чы масць ужы вую па слу хаць 
пес ні Змі це ра Вай цюш ке ві ча, ра шы ла 
ў ад ну хві лі ну — еду!

Год та му я бы ла на кан цэр це і ён мя не 
за ха піў.

На два ры ста яў ха лод ны, зі мо вы ве-
чар, а мы з ус меш ка мі на тва рах еха лі 
ў Шчы ты. На мес цы су стрэў нас спа дар 
Ігар Лу ка шук. Пас ля ка рот ка га ўсту пу на 
сцэ не з’я ві ла ся зор ка — Змі цер Вай цюш-

ке віч. Яго мы пры ві та лі га ра чы мі ап ла дыс-
мен та мі. Мы па чу лі яго пес ню пра ша лі кі, 
яна ўвя ла нас у на строй ка ляд ных па да-
рун каў. Не абыш ло ся без вя до мых усім 
пе сень — пра ма му ці пра га лод на га 
ваў ка. Мы ра зам спя ва лі, бы ло вель мі 
ве се ла і ніх то не ад чу ваў ну ды. Про ста, 
не ха це ла ся вяр тац ца ў Бельск. Але ж 
трэ ба бы ло! Пе рад ад’ ез дам мы з’е лі 
пад рых та ва ны па ча сту нак.

Кан цэрт жы ве і гу чыць у ма ёй па мя ці. 
Я і мае сяб ры ча ста яго ўспа мі на ем, ды 
ча ка ем но вых кан цэр таў і но вых пе сень 
Змі це ра Вай цюш ке ві ча.

Аляк сан д ра Зін ке віч, 
Гім на зія № 3 у Бель ску-Пад ляш скім

Цу доў ны кан цэрт Змі це ра!
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Мець зно сі ны з Мар кам Кар ні лю ком 
про ста ці ка ва. Гэ та шчы ры, доб ра зыч лі
вы ча ла век. Ах вот на да па мо жа, па дзе ліц
ца сва і мі ге не а ла гіч ны мі да сяг нен ня мі, 
на він ка мі. Лю біць лю дзей. Як маг ніт пры
ця гае іх да ся бе, асаб лі ва нез вы чай ных.

У пры го жым, вы гад ным аў та ма бі лі спа
да ра Сце па ню ка кам п лект па са жы раў. 
Між імі і я з Мар кам. Едзем у Гра да лі. 
Якас ны гук гі тоў сла вян скіх на ро даў не 
пе раш ка джае ў раз мо ве.

Усе па са жы ры ро дам ме на ві та з Гра

да лёў. Вель мі яны за ці каў ле ны сва ім 
прош лым. Ра сказ ва юць гі сто рыі, пе ра да
дзе ныя баць ка мі і дзя да мі. Ге не а ла гіч ная 
су стрэ ча з Мар кам вель мі для іх важ ная. 
Пры на го дзе на ве да юць бліз кіх, якія ўжо 
іх там ча ка юць.

— Ве да еш, ад куль у Гра да лях узя ло ся 
сло ва «ка цап»? — пы та юць. — Ка лі бу да
ва лі тут жа лез ную да ро гу шмат ра бо чых 
пры вез лі з Ра сеі. Та ды на шы на зы ва лі іх 
ма ска ля мі. Яны шмат вы пі ва лі, на во дзі лі 
бес па ра дак. За гэ та іх не лю бі лі і пра зы

ва лі ка ца па мі, а пас ля пе рай ш ло гэ та на 
пра ва слаў ных.

Ка лісь, яш чэ да па дзе лаў Рэ чы Пас
па лі тай, ра сі ян не бы ло тут шмат, — га
во рыць Марк, — і зай ма лі ся яны нез вы
чай ны мі пра фе сі я мі, у тым лі ку па ка за мі 
дрэ сі ра ва ных мядз ве дзяў.

Гу чыць не ве ра год на, быц цам стуж ка 
Ан д рэя Тар коў ска га.

— Чым ця пер па пу ляр ны Гра да лі? 
— пы таю

— Ды на заў ра мі, — ад каз ва юць паў
сур’ ёз на.

Праў да, ба чу іх уяз джа ю чы ў вё ску. Тры 
вя лі кія зве ры стра шаць на ад ным з па над
вор каў. Парк юр ска га пе ры я ду — мяс цо
вы ту ры стыч ны ат рак цы ён. Гэ та ўжо тан
нае аме ры кан скае кі но з пап кор нам.

— Мож на іх па гля дзець на ват у ін тэр
нэ це, — да да юць.

Але най больш сла вы вёс цы пры
но сіць Зя нон Мар ты нюк з ка лек ты ву 
«Ак цэнт». На жаль, на ге не а ла гіч най су
стрэ чы Зэ нэк не па я віў ся. Мяс цо выя ста
ра жы лы ска за лі, што па ехаў на гаст ро лі 
ў За ка па нэ.

А зноў у ся мі дзя ся тых га дах двац ца та
га ста год дзя Гра да лі сла ві лі ся са ла мя ны
мі ма та мі ў роз ных ва ры ян тах: зя лё ным, 
ка лен ча тым, даш ча ным, ра го жа і са спе
цы яль на ско ша най са ло мы. Вы кон ва лі іх 
па за ка зе Цэ пэ ліі. За пат ра ба ван не бы ло 
вя лі кае, а і пла ці лі ня кеп ска. Усе жан чы
ны ў вёс цы гэ тым зай ма лі ся. На са ла

З Мар кам у Гра да лі

К
а ляд кі і шчад роў кі ко ліш няй 
Гро дзен ш чы ны ў вы ка нан ні 
„За ран кі” з Кры нак — пер шая 
аў тар ская ве ча ры на ў гі сто рыі 

ка лек ты ву. Ды рэк тар Му зея Са коль скай 
зям лі Оля Плю та заў сё ды га то ва на су
пра цоў ні цтва. Зда ец ца, у са мой Са кол цы 
тэ ма ахо вы ту тэй шых тра ды цый не вель
мі па пу ляр ная і пар т нё раў на та ко га ты пу 
пра ек ты знай с ці скла да на. За тое Крын кі 
аж но са мі нап рош ва юц ца. А то з пра ек
та мі школь най біб лі я тэ кі, а то з дзі ця чай 
„За ран кай”. Па куль што ў Крын ках гэ та 
адзі ны ка лек тыў, які што дзень зай ма ец
ца род най спад чы най. Вя до ма, шмат якім 
баць кам та кія пес ні не дас па до бы і ні ко лі 
не ад пус цяць яны сва іх дзе так на за ран
ка вую „ін дак т ры на цыю”. Дзя куй Бо гу, 
ёсць і ін шыя, ад важ ныя, без ком п лек саў, 
ад к ры тыя на лю дзей, ідэі, аду ка цыю. 
Толь кі на та кіх вар та кан цэн т ра вац ца 
і ад да ваць іх дзе цям свой час і сі лы. Ася 
Ян ке віч — ма ма чац вёр так лас ні цы Улі, 
за ра ніч най ве тэ ран кі, з ах во тай ук лю чы
ла ся ў пад трым ку па ез д кі ка лек ты ву ў му
зей. Пап ро сту се ла і па е ха ла з на мі. Яе 
ста рэй шая дач ка, пры го жая гім на зіст ка 
Пат ры цыя, сур’ ёз на ду мае над кар’ е рай 
ка лек тыў най флей тыст кі. Па куль што 
ста ла іні цы я тар кай і вя ду чай за ра ніч на га 
фей с бу ка. На кан цэрт пры е ха ла так са
ма цэ лая сям’я трэ цяк лас ні цы Амэль кі Ку
кіш. Баць ка, ха ця стом ле ны пра цоў ным 
днём, ні як не змог ад мо віць у пад т рым цы 
дач цэ, якая пры тым ме ла сваё соль нае 
вы ступ лен не. Як ака за ла ся, не шка да
ваў свай го ра шэн ня. Пры ем на за ха піў ся 
раз на стай нас цю і ба гац цем рэ пер ту а ру. 
Пап ро сту слу хаў з за ці каў ле нас цю з па
чат ку да кан ца кан цэр та. Дзя куй Бо гу, 
не заў ва жыў на ват ма іх па мы лак на акар
дэ о не, якія здараюцца мне амаль пры 
кож ным вы ступ лен ні, вя до ма, ад вя лі ка га 
хва ля ван ня.

Хва ля ва лі ся і дзе ці, асаб лі ва тыя, якім 
прый ш ло ся спя ваць со ла на ста ра жыт на
цар коў нас ла вян скай мо ве. Ляг чэй ме лі 
вы ка наў цы бе ла ру скіх ка ля дак і шчад
ро вак. Там бы ло ўсё зра зу ме лае на ват 
ка та лі кам. На пад к рын скіх вё сках ніх то 
ўжо не пом ніць бе ла ру скіх шчад ро вак. 
Та му рэ пер ту ар прый ш ло ся ўзяць з ма ёй 
ма лой Біб ліі пад за га лоў кам „Тра ды цый
ная ма стац кая куль ту ра бе ла ру саў. У 6 
та мах. Том 3. Гро дзен скае Па ня мон не”, 
вы да дзе най у 2006 го дзе.

Так скла ла ся, што быў гэ та пер шы, 
але, зда ец ца, не апош ні кан цэрт на ша га 
ка лек тыў чы ка ў му зеі. Спа да ры ня ды рэк
тар пуб ліч на за пра сі ла нас да да лей ша
га су пра цоў ні цтва, а я абя ца ла пры ехаць 

Ка ляд кі Гро дзен ш чы ны ў му зеі спа да ры ня ды рэк тар, у Са кол цы ні чо га 
па доб на га ня ма. Яе ма лень ка му сын ку 
вель мі спа да баў ся акар дэ он. Хто ве дае, 
мо жа вы рас це ка лісь на са коль ска га 
акар дэ а ні ста.

Але на ша па ез д ка ў Са кол ку за вяр
шы ла ся не ад ным кан цэр там. Вя лі кім ат
рак цы ё нам ака за ла ся двух га дзін ная эк
скур сія па му зей ных за лах. Боль шасць 
дзе так па па ла туды ўпер шы ню, та му апо
ве ды спа да ры ні ды рэк тар слу ха лі з за
хап лен нем. Ма быць, най больш спа да ба
ла ся ім ка лек цыя хат ніх пры лад. Для іх 
— спе цы яль ных гас цей — даз ва ля ла ся 
на ват па гу ляць у кух ні. Што больш, спа
да ры ня ды рэк тар пад рых та ва ла ка рот кія 
май старкла сы па ткан ні на сап раў д ных 
крос нах. Бы ла так са ма маг чы масць па
зна ёміц ца з тэх ні кай вы кон ван ня са ла
мя ных па ву коў. Ра бі лі іх там як раз пас ля 
кан цэр та са коль скія жан чы ны з му зей на
га ру ка дзель на га гур т ка. З май го бо ку 

мя ных ма тах вы рас ла цэ лае па ка лен не 
гра да лян, у тым лі ку Зэ нэк Мар ты нюк. 
У Гра да лях у клу нях ві сяць яш чэ спе цы
яль ныя крос ны. Тка лі па ве ча рах, збі ра
лі ся па дзе сяць гас па дынь у ад ной ха це, 
пі лі гар ба ту, гу та ры лі. Ча ста пры хо дзіў 
ту ды ма ла ды Сяр гей Лу ка шук. За піс ваў 
іх на маг ні та фон, па ці ху, каб ніх то не пры
кме ціў. По тым ім гэ та пу скаў. Над та здзіў
ля лі ся, усё роў на як ней кім ча рам.

Вік тар Сце па нюк ра сказ вае мне пра 
кап ліч ку свя то га Юрыя. Па бу да ва ла яе 
ў шас ці дзя ся тых га дах мяс цо вая жан чы
на, да рэ чы, пра ба бу ля Зэн ка Мар ты ню
ка. Зва лі яе Мат вэ ры ха. Ро ды яна пры
ма ла. Не па да лёк Гра да лёў з пя ску пад 
сос на мі вып лы ва ла кры ні ца і яна ха дзі ла 
туды па ва ду для ро даў. Пас ля вы ка па лі 
там ка ло дзеж і па ста ві лі кап ліч ку.

Да яз джа ем да свят лі цы. Хлоп цы рых
ту юць тэх ні ку, пад к лю ча юць мік ра фо ны. 
Аказ ва ец ца, гра да лёў скія ка лон кі зап
раг ра ма ва ны на пес ню «Бе лым сне гам» 
гур та «Пры ма кі». Ві даць, яны блі жэй шыя 
це лу, чым поль ская ка шу ля Зэн ка.

Марк хва ліц ца сва ёй но вай зна ход кай 
— спіс жы ха роў вё скі з 1816 го да. Рас па
вя дае пра рас се я ных па све це гра да лян, 
з які мі на ла дзіў кан такт, у тым лі ку пра 
Кар па Пра ка пю ка, які ў 1946 го дзе пе ра
е хаў у Ра сею. Кар паў унук жы ве ця пер 
у Аў ст ра ліі.

Пра Кар па га во раць так са ма сва я кі 
Сце па ню коў, да якіх па па да ем пас ля афі
цый най су стрэ чы. Пра па ну юць на ла дзіць 
чар го вую ге не а ла гіч ную суст рэ чу, у гэ ты 
раз цёп лай вяс ной і з ко шыч ка мі.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

ужо на Вя лік дзень з ва ла каль ны мі пес ня
мі. Пры тым дач ка спа да ры ні ды рэк тар 
вель мі за ха це ла да лу чыц ца да нас. Ёсць 
пла ны, што з вяс ны бу дзе пры яз джаць 
з ма май на рэ пе ты цыі ў Крын кі. Як ка жа 

вый ш ла іні цы я ты ва пра вя дзен ня па ву ко
вых май старкла саў у на шай школь най 
біб лі я тэ цы, вя до ма пад кі рун кам спа да
ры ні ды рэк тар. На жаль, у му зеі не ха пае 
са ло мы. Дзя ка ваць Бо гу, у Асі Ян ке віч 
бу дзе са ло ма, ёсць і сяр пы. Пад рых тоў
ка па чы на ец ца не каль кі ме ся цаў ра ней, 
а па куль на Вя лік дзень пас п ра бу ем вы ка
наць біб лі я тэч на га па ву ка з га ро ху.

Вяр тац ца да ха ты не вель мі ха це ла ся, 
та му ад п ра ві лі ся мы на вя чэ ру ў са мы 
пры го жы рэ ста ран Са кол кі. Доб ры на
строй не ад пу скаў і ў зва рот най да ро зе. 
Спя ва лі да са міх Кры нак.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН
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Доб ра, што Ула дзі мір Хіль ма но віч у «Ні
ве» ад 8 сту дзе ня пры га даў Вік та ра Яр
мал ко ві ча з на го ды со тай га да ві ны з дня 
на ра джэн ня. Прад ста віў яго ў руб ры цы 
«Да та з ка лен да ра». Ка лі б гэ та бы ло ў ін
шым мес цы, мож на бы ло б гэ та да ра ваць 
без ка мен та ры яў. Але ка лі «да та з ка лен
да ра» і «100 га доў з дня на ра джэн ня», 
дык вар та ўсё ж та кі па ду маць над той 
да тай ці днём. Спра ва ў тым, што пра блы
та ні ну з «да тай», ці як хто хо ча — «днём» 
на ра джэн ня я пі са ла на ста рон ках «Ні вы» 
20 сту дзе ня 2008 г. Зда ва ла ся б, па яс ні ла 
як трэ ба і больш ніх то па мы ляц ца не бу
дзе. А тут рап там да лей усе тыя ж са мыя 
па мыл кі. Гэ та до каз на тое, што «Ні ву» не 
чы та юць на ват яе аў та ры і рэ дак та ры, ці 
не да вер да аў тар кі ўдак лад нен няў? Зір ну
ла ў ін тэр нэт — а там та кая ж ін фар ма цыя 
— на ра дзіў ся 4 сту дзе ня 1917 г. Па коль кі 
сі ла ін тэр нэ ту не па раў наль ная з ма ёй, ды 
да та го дзе вя ці га до вай даў нас ці, у Га род ні 
ды Лі дзе ад зна ча лі ся 100ыя ўгод кі на ра
джэн ня Вік та ра Яр мал ко ві ча з на па мі нам 
пра да ту на ра джэн ня...

І яш чэ — не ве даю, хто пер шы «па мяс
ціў» яго род ныя Юш кі ў ця пе раш нім Аст ра
вец кім ра ё не ў Бе ла ру сі. Мне зда ва ла ся, 
што звест кі пі шуць кра яз наў цы, якія па він
ны ве даць пе рад усім ге аг ра фію. Та кую 
па мыл ку да пус ціў у «Ні ве» і Ула дзі мір Хіль
ма но віч. Юш коў, на жаль, не зной дзе ён 
у Аст ра вец кім ра ё не, хоць бы не ве даю, як 
іх шу каў бы. Род ная вё ска Вік та ра Яр мал
ко ві ча зна хо дзіц ца ў Літ ве ў Та ба рыш скай 
па ра фіі, не да лё ка мя стэч ка Тур ге лі. А ка лі 
да клад на — гэ та Ві лен ская ак ру га, Са леч
ніц кі ра ён. Ду маю, лю бо му кра яз наў цу вар
та ту ды выб рац ца, бо там — як пі шуць па
ля кі — 80% па ля каў, рэш та лі тоў цы і кры ху 
бе ла ру саў і ра сей цаў. Маг чы ма, сям’я Яр
мал ко ві чаў бы ла адзі най бе ла ру скай сям’
ёй на ўсю ва ко лі цу, але як рас па вя ла не ка
лі дач ка Язэ па Яр мал ко ві ча (бра та Вік та ра) 
— Рэ гі на, якая жы ве ў Віль ні, «ксян дзы нас 
там усё апа ляч ва юць і апа ляч ва юць, а лю
дзі ўсё пабе ла ру ску га во раць».

Да лей: Вік та ра Яр мал ко ві ча арыш та ва
лі не ў па чат ку 1939 г, а толь кі ў ноч з 31 
жніў ня на 1 ве рас ня 1939 г. Каб гэ та да ка
заць, хо піць за зір нуць ва ўспа мі ны Вік та ра 
Яр мал ко ві ча, апуб лі ка ва ныя ў кні зе «Лёс 
ад на го па ка лен ня» (Бе ла сток 1996). На 
с. 171 чы та ем: «Да яз джа ю чы да Віль ні, 
у ста ра не Па ру бан ка, заў ва жа ла ся неш та 
не звы чай нае. Гу дзе лі са ма лё ты, чу ваць 
бы ло ўзры вы. Я зда гад ваў ся, што хі ба па
ча ла ся вай на». Па ля кі за пер лі яго ра зам 
з ін шы мі вя до мы мі бе ла ру скі мі дзе я ча мі 
ў сла ву тую Кар тузБя ро зу, скуль быў выз
ва ле ны пас ля 17 ве рас ня 1939 г. Амаль 
тры тыд ні ха пі ла, каб зве даць здзе кі поль
скай ту рэм най сі стэ мы. Вар та ўчы тац ца 
і да лей у тыя ўспа мі ны, каб ка рэк та ваць бі
яг ра фію Вік та ра Яр мал ко ві ча па драб ні цах 
— дзе і ка лі пра ца ваў і ў якой ат мас фе ры. 
«Бам бар да ван не го ра да», якое пе ра жыў 
у Вар ша ве бы ло ў са праўд нас ці Вар шаў
скім паў стан нем. Пе ра жы лі яго не толь кі 
Яр мал ко ві чы — пра жа хі паў стан ня, між 
ін шым пра го лад, ра сказ ва ла мне жон ка 
Вік та ра — Аў гін ня.

Ка лі ідзе пра ўспа мін пра Вік та ра Яр
мал ко ві ча на ста рон ках «Ні вы», вар та 
перш за ўсё зга даць пра тое, што быў 
ён яе па ста ян ным чы та чом і пад піс чы кам 
(пас ля яго смер ці пад пі ску пра даў жа ла 
яго жон ка), але і ка рэс пан дэн там, пад піс
ва ю чы ся проз віш чам сва ёй ма ці: Ста ну
ле віч. Не а пуб лі ка ва ная ба га тая спад чы на 
Вік та ра Яр мал ко ві ча ўсё ча кае свай го 
ча су на вы дан не. Мо жа «Ні ва» за ха це ла б 
яе вы даць? З па ва гі да сям’і Яр мал ко ві чаў 
я з ах во тай да па ма гу ў гэ тай спра ве. Трыц
ца тыя ўгод кі смер ці Вік та ра Яр мал ко ві ча 
не за га ра мі, бо вы па да юць так са ма ў гэ
тым го дзе — 15 снеж ня. Вар та да даць, 
што на над ма гіль ным пом ні ку ў Бі скуп цы
Рэ шэль скім ці ка вы, част ко ва бе ла ру ска
моў ны над піс з па раф ра зай вер ша Вік та
ра Ва ра шыль ска га «Мо ва» і белчыр во на
бе лы па я сок, а да та на ра джэн ня Вік та ра 
Яр мал ко ві ча па да дзе на 23 снеж ня 1916 г., 
бо та кая да та бы ла ў яго ных да ку мен тах.

vЛе на ГЛА ГОЎ СКАЯ
Фота з архіва Аляксандра Яр мал ко ві ча

Яш чэ пра Вік та ра Яр мал ко ві ча

 Жэня Кандратовіч, Зіна Яновіч, Віктар Ярмалковіч. Крынкі 25.09.1938 г
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Г а л о ў н ы  м у з е й  Б е л а р у с і  н а  р о з н ы х  э т а п а х

Нацыянальнага г істарычнага музея Беларусіhttp://lidskae.by
60 га доў з дня заснавання

На цы я наль ны гі ста рыч ны му зей Рэс пуб
лі кі Бе ла русь — адзін з най больш па пу ляр
ных му зе яў Бе ла ру сі. У яго фон дах за хоў
ва ец ца са мая вя лі кая му зей ная ка лек цыя 
ў Бе ла ру сі — ка ля 400 ты сяч адзі нак за хоў
ван ня. У яго струк ту ру так са ма ўва хо дзяць 
5 фі лі я лаў — Му зей гі сто рыі бе ла ру ска га 
кі но, Му зей су час най бе ла ру скай дзяр жаў
нас ці, Домму зей І з’ез да РСДРП, Му зей 
гі сто рыі тэ ат раль най і му зыч най куль ту ры 
Бе ла ру сі, Му зей пры ро ды і эка ло гіі Бе ла
ру сі.

На цы я наль ны гі ста рыч ны му зей ця гам 
сва ёй гі сто рыі не ад на ра зо ва мя няў наз ву. 
Свой па ча так ён бя рэ з Мін ска га аб лас
но га му зея, зас на ва на га ў 1919 г. У 1923
1930 гг. му зей на зы ваў ся Бе ла ру скім дзяр
жаў ным і з’яў ляў ся цэн т раль най му зей най 
уста но вай БССР, у 1930я гг. — Мін скім 
са цы яль нагі ста рыч ным, у 19411944 гг. — 
Мін скім гі ста рыч ным. У 1957 г. (ад гэ тай да-
ты ад ліч ва ец ца ця пе раш ні юбі лей) уста но
ва бы ла ад ноў ле на пад наз вай Бе ла ру скі 
дзяр жаў ны гі сто ры какра яз наў чы му зей, 
а ў 1964 г. ён ат ры маў наз ву — Дзяр жаў ны 
му зей БССР. Пас ля аб вяш чэн ня не за леж
нас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 1992 г. му зей 
чар го вы раз быў пе рай ме на ва ны ў На цы я
наль ны му зей гі сто рыі і куль ту ры Бе ла ру сі. 
У 2009 г. уста но ва ат ры ма ла ця пе раш нюю 
наз ву.

Яш чэ з ся рэ дзі ны 1940х гг. іс на ва ла 
мер ка ван не пра не аб ход насць ад ра джэн
ня Бе ла ру ска га дзяр жаў на га му зея. Ас но ву 
па чат ко ва га фон ду бу ду ча га му зея ў 1950
я гады скла да лі прад ме ты, што за ста лі ся 
ад да ва ен на га Бе ла ру ска га дзяр жаў на га 
му зея (кар ты, му зыч ныя ін ст ру мен ты, ха
руг вы) і Бе ла ру ска га му зея Іва на Луц ке ві ча 
ў Віль ні. На да дзе ны мо мант у фон дах На
цы я наль на га гі ста рыч на га му зея зна хо дзіц
ца больш за 1500 адзі нак му зей ных прад
ме таў з Ві лен ска га му зея. Гэ та да ку мен ты, 
паш тоў кі, тво ры гра фі кі, жы ва пі су, скуль п

ту ры, аб ра зы, а так са ма штам пы і пя чат кі 
бе ла ру скіх уста ноў і ар га ні за цый пер шай 
чвэр ці ХХ ст.

Збі раль ніц кая дзей насць ак ты ві за ва
ла ся пас ля ства рэн ня Ар га ні за цый най 
гру пы па ар га ні за цыі Бе ла ру ска га дзяр
жаў на га гі сто ры какра яз наў ча га му зея 15 
снеж ня 1956 г. У фон ды бу ду ча га му зея 
пе ра да ва лі ся рэ чы з за чы не ных цэр к ваў 
і зной дзе ныя скар бы. За раз у фон дах 
На цы я наль на га гі ста рыч на га му зея зна
хо дзяц ца 117 ма нет ных скар баў — гэ та 
са мая вя лі кая і знач ная ка лек цыя ў Бе ла
ру сі.У вы ні ку пер ша га пя ці год дзя ра бо ты 
бы ла сфар ма ва на фон да вая ка лек цыя. 
На 1 сту дзе ня 1961 г. агуль ная коль касць 
прад ме таў скла ла 38 тыс. адзі нак. Па чы
на ю чы з 1962 г. га лоў ная ўва га Ар г г ру пы 
бы ла звер ну та на пад рых тоў ку эк с па зі
цыі: скла да лі ся тэ ма ты каэк с па зі цый ныя 
пла ны, ства ра лі ся кар ты, схе мы, таб лі цы, 
ды я ра мы, пі са лі ся на ву ко выя да вед кі. На 
1964 г. у фон дах на ліч ва ла ся 108 тыс. адзі
нак за хоў ван ня.

Афі цый нае ад к рыц цё му зея ад бы ло ся 
ў 1967 г. Яго эк с па зі цыя бы ла раз меш
ча на ў 18 за лах. Эк с па зі цыя з тых ча соў 
част ко ва мя ня ла ся трой чы: у 1977, 1982 
і 1993 гг. Пас ля аб вяш чэн ня не за леж нас
ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь му зей двой чы мя
няў сваю наз ву. У 1992 г. му зей пла на ваў 
пра вес ці поў ную рэ эк с па зі цыю. Упер шы
ню мер ка ва ла ся паз ба віць па ста ян ную 
эк с па зі цыю па лі ты за цыі і ўлад ка ваць яе 
ў ад па вед нас ці з бе ла ру скі мі на цы я наль
ны мі ак цэн та мі. Ад нак зза не да хо пу фі
нан са ван ня яна не бы ла рэ а лі за ва на.

У 2008 г. зац вер джа на на ву ко вая кан
цэп цыя но вай ста цы я нар най эк с па зі цыі. 
У 2012 г. за вер ша на пра ца над тэ ма ты ка
эк с па зі цый ным пла нам. Што год му зей ны 
збор па вя ліч ва ец ца прыб ліз на на 23 тыс. 
адзі нак за хоў ван ня.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Пі ва на на шых зем лях пі лі здаў на. І хоць 
най больш якас ным тра ды цый на лі чыц ца 
ня мец кае ці чэш скае пі ва, су час ныя тэх
на ло гіі бро вар ства даз ва ля юць ства раць 
ня гор шыя пен ныя на поі і бе ла ру сам. 
З па чат кам іс на ван ня са ма стой най бе ла
ру скай дзяр жа вы ад ным з лі да раў піў ной 
га лі ны ста ла пі ва, што га ту юць у го ра дзе 
Лі да і ад па вед на но сіць наз ву „Лід скае”. 
Доў гія га ды ў лід скім бро ва ры ні бы та не 
заў ва жа лі, што жы вуць у Бе ла ру сі — уся 
пра дук цыя паз на ча ла ся вы ключ на ру скай 
мо вай. Але сі ту а цыя змя ні ла ся на пе ра ло
ме 20162017 га доў — „Лід скае” пе ра вя ло 
на бе ла ру скую мо ву не толь кі свой сайт, 
але і яго ад рас у ін тэр нэ це. Ка лі ра ней 
вір ту аль нае прад стаў ні цтва лід ска га бро
ва ра мес ці ла ся па ад ра се lid skoe.by, то 
ця пер, на ват наб раў шы яго, ін тэр нэт ка ры
сталь нік бу дзе пе ра на кі ра ва ны на ад рас 
http://lid skae.by.

Но вы сайт пер шай спра вай за пыт ва ец
ца ў ка ры сталь ні ка, ці мае ён ужо 18 га доў. 
Пры гэ тым, які ад каз абя рэ ка ры сталь нік 
роз ні цы ня ма — у кож ным ра зе ён апы нец
ца на ад ной і той жа га лоў най ста рон цы. 
Та кім чы нам да дзе нае за ці каў лен не „Лід
ска га пі ва” аб уз рос це ка ры сталь ні каў трэ
ба раз г ля даць як сво е а саб лі вае са цы я ла
гіч нае апы тан не, а не ўзгад ку пра тое, што 
піць пі ва не паў на лет нім за ба ра ня ец ца.

Га лоў ная ста рон ка сай та ад ра зу рас
па вя дае з ча го і з ка го па чы на ла ся ўсё 
бро вар ства ў Лі дзе. Го дам на ра джэн ня за
во да лі чыц ца 1876 год, ка лі мяс цо вы меш
ча нін Но сель Зе лі ка віч Пуп ко бу дуе піў ны 
за вод на ўлас ным участ ку. Пра гэ та рас
па вя да ец ца на ста рон цы сай та, на якую 
мож на вый с ці з га лоў най, „клік нуў шы” на 
за га ло вак анон са „гі ста рыч на га” па ве дам
лен ня. Да лей мож на вый с ці на ста рон ку, 

якая прад стаў ляе ўсю гі сто рыю бро ва ра 
ў выг ля дзе вер ты каль най хра на ла гіч най 
пра мой з паз на ча ны мі важ ны мі эта па мі 
яго ста наў лен ня. Ак ра мя та го, тыя ж важ
ныя да ты па зна ча ны і на га лоў най ста рон
цы — на стуж цы, якую мож на пра соў ваць 
зле ва нап ра ва. З апош ніх га доў най больш 
ці ка вым па да ец ца 2016 год, „у якім „Лід
скае” па чы нае раз маў ляць пабе ла ру ску”. 
Праў да, пра віль ней бы ло б ка заць „зноў 
па чы нае”, бо на ват згод на з па да дзе най 
хра на ла гіч най ін фар ма цы яй, бе ла ру ска
моў ныя эты кет кі „Лід скае пі ва” з’яў ля лі ся 
яш чэ ў 1994 го дзе.

Да рэ чы, аб пе ра хо дзе на бе ла ру скую 
мо ву лід скія пі ва ва ры па ча лі ду маць з лі
ста па да 2015 го да. Пра гэ та свед чыць за
піс на ста рон цы бро ва ра ў Fa ce bo ok. „За 
апош нія не каль кі дзён мы ат ры ма лі шэ раг 
лі стоў з пра па но ва мі вы ка ры стоў ваць 
бе ла ру скую мо ву ў ка му ні ка цыі на ша га 
прад пры ем ства. (...) Коль касць лю дзей, 
за ці каў ле ных у тым, каб бе ла ру ская мо
ва вы ка ры стоў ва ла ся ў рэк ла ме, на шмат 
больш, чым нам уяў ля ла ся ра ней, по пыт 
на яго ёсць. Мы па чу лі на шых спа жыў цоў 
і абя ца ем раз г ле дзець пы тан не аб з’яў лен
ні бе ла ру скай мо вы ў пра соў ван ні на шай 
пра дук цыі”, — рас па вя да ла ся там.

І вось у сту дзе ні 2017 го да прад пры ем
ства аб на ві ла свой кар па ра тыў ны сайт, 
які на да дзе ны мо мант вы ключ на бе ла ру
ска моў ны. „Но вы сайт бу дзе раз ві ваць 
на шу кар па ра тыў ную са цы яль ную мі сію 
па па шы рэн ні вы ка ры стан ня бе ла ру скай 
мо вы ў кам па ніі і за яе ме жа мі. Уся го ў сай
та бу дзе тры моў ныя вер сіі: ру ская і ан г лій
ская зап ра цу юць у лю тым”, — цы туе ды
рэк та ра па мар ке тын гу ААТ „Лід скае пі ва” 
Іры ну Ка пі ло ву га ра дзен скі сайт s13.ru.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Яў ген Ва па нат х ніў мя не да вод гу ку на яго га лоў на рэ
дак тар скі фе лье тон у «Ні ве» ад 25 снеж ня 2016 г. Пры 
на го дзе він шую дум кі звя за най з сё лет няй ілюст ра цы яй 
«ніў ска га» ка лен да ра. Яў ген Ва па па аду ка цыі гі сто рык 
і на ват дзіў на бы ло б, ка лі б не звяр нуў ува гі на 500год
дзе вы дан ня Фран ціш кам Ска ры нам Біб ліі. Мя не кра нуў 
на па мін пра пе рак лад чы ка Но ва га За па ве ту і Псал моў 
Лу ку Дзе ку цяМа лея (18881955), які так са ма прад стаў
ле ны ся род «біб ле і стаў» на ка лен да ры. Це шу ся, што 
дзе ля спра вы пры да лі ся і мае шмат га до выя до сле ды.

З 1999 г., ка лі я знай ш ла ма гі лу Лу кі Дзе ку цяМа лея 
ў Гдань ску, мі ну ла шмат ча су. Та ды я як раз ужо год 
пра ца ва ла на Ка фед ры бе ла ру скай куль ту ры Бе ла стоц
ка га ўні вер сі тэ та. Ад к рыц цё ма гі лы Лу кі Дзе ку цяМа лея 
на Гар ні зон ным мо гіль ні ку ў цэн т ры Гдань ска бы ло 
не ча ка нае і для мя не са мой. Най важ ней шым бы ло тое, 
што знай ш ла я і сям’ю яго сы на Да ні лы ў Гдань ску, 
з якой сяб рую па сён ня і яш чэ су поль на з Аль ж бе тай 
Дзе куцьМа лей усё неш та ад к ры ва ем пра яе дзе да. Ка
лі я пі са ла ў 1999 г. пра Лу ку Дзе ку цяМа лея ў «Ні ве», 
няш мат ве да ла пра яго пас ля ва ен ны лёс. За раз вя до ма 
мне мно га больш, дзя ку ю чы но вым зна ход кам. Па вод ле 
ар хіў ных да ку мен таў вя до ма, што ў 19491952 гг. быў 
бап тыс ц кім пра па вед ні кам у Бе ла сто ку. Раз ці два ра зы 
ў ме сяц ез дзіў з Бе ла сто ка ў Гданьск да сям’і. На жаль, 
па роз ных пры чы нах не ўда ло ся Лу цэ Дзе ку цюМа лею 
даў жэй за стац ца ў Бе ла сто ку, не ўда ло ся ат ры маць 
ква тэ ры, каб у Бе ла сток пе ра е ха ла ўся сям’я. Прый ш
ло ся вяр нуц ца на зад у Гданьск і тут спа чыць на веч на.

Зда ец ца, праз га ды імя Лу кі Дзе ку цяМа лея з’я ві ла ся 
ў бе ла ру скай гі ста рыч най свя до мас ці на ват у нас, на 
Бе ла сточ чы не, асаб лі ва як ар га ні за та ра бе ла ру скай 
шко лы ў Крын ках у 1918 г. (за ха ваў ся яе зды мак), 

пра што я ме ла на го ду рас па вя даць у тых жа Крын ках 
у бу дын ку той жа шко лы. Па мя та юць яго асаб лі ва бап
ты сты на Бе ла сточ чы не, ся род якіх ёсць і бы лая жур
на ліст ка «Ні вы» Ве ра Вал ка выц кая. Гэ та яна пер шая 
ў 1999 г. ад гук ну ся на мой ар ты кул і па ка за ла здым кі 
з ся мей на га ар хі ва, на якіх яе баць кі і яна са ма ра зам 
з Лу кой Дзе ку цемМа ле ем.

Нам, бе ла ру сам і бап ты стам у Гдань ску ў 2007 г. уда
ло ся су поль на ўша на ваць па мяць Лу кі Дзе ку цяМа лея, 
пра па ну ю чы ўла дам Гдань ска наз ваць ву лі цу яго імем, 
што і ад бы ло ся 25 са ка ві ка 2007 г. Па ду ма ла я, а ча
му б у Бе ла сто ку не наз ваць ад ну з ву ліц яго імем? Там 
слу жыў пра па вед ні кам пас ля вай ны, а ра ней — слу жа
чы ў цар скай ар міі ў Бе ла сто ку — упер шы ню су стрэў ся 
з бап ты ста мі і ў на ва год нюю ноч з 31 снеж ня на 1 сту
дзе ня 1912 г. пры няў хрост у ра цэ Суп расль.

Прэ зі дэнт го ра да Гдань ска Па вал Ада мо віч, які 
ў 2007 г. прад ста віў Ра дзе го ра да пра ект па ста но вы аб 
прыс ва ен ні ву лі цы імя Лу кі Дзе ку цяМа лея, ар гу мен та
ваў, між ін шым, на ступ ным чы нам: «Na da nie uli cy je go 
imie nia przy czy ni się do wzmoc nie nia at mos fe ry eku me niz-
mu oraz po sza no wa nia mniej szoś ci na ro do wych i re li gij nych 
w Gdań sku». Ра да пра ект пра га ла са ва ла ад на га лос на. 
Дзя ку ю чы ўла дам Гдань ска на се сіі пра маў ля лі сын Лу кі 
Дзе ку цяМа лея, Да ні ла, і я — ад імя бе ла ру саў.

За раз, ка лі ў Бе ла сто ку мя ня юц ца наз вы ву ліц, мо жа 
вар та «Ні ве» ра зам з ін шы мі бе ла ру скі мі ар га ні за цы я мі 
вы сту піць з та кой шля хет най іні цы я ты вай. Гэ та па ра
докс усё ж та кі, што ву лі ца Лу кі Дзе ку цяМа лея ёсць 
у Гдань ску, а ня ма ў Бе ла сто ку, Грод не ды Брэс це. Най
вы шэй шы час, каб вы сту піць з та кой пра па но вай.

У 2007 г. ма гі стар скую пра цу пра свай го дзе да аба
ра ні ла на Гдань скім уні вер сі тэ це Аль ж бе та Дзе куць
Ма лей. Мо жа так са ма вар та бы ло б яе вы даць, каб 
по стаць Лу кі Дзе ку цяМа лея — бе ла ру ска га на цы я наль
на га ге роя і пе рак лад чы ка Біб ліі на бе ла ру скую мо ву 
ста ла больш вя до май у на шым ася род дзі.

vЛе на ГЛА ГОЎ СКАЯ

Ву лі ца Лу кі Дзе ку ця-Ма лея ў Бе ла сто ку?
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05.02 — 11.02

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

(22.03. — 20.04.) На ла дзіш важ ныя і ці ка выя 
зна ём ствы. Чэр пай з жыц ця поў ны мі жме ня мі, 
але не за бы вай, што на све це ты не адзін. Рэ ге-
не ра цыя ар га ніз ма, але так са ма мно га энер гіі 
і ах во ты да дзе ян ня. Марс ад к рые та бе мно га 
дзвя рэй і маг чы мас цей; вы ка ры стай іх — уда чы 
ма еш га ран та ва ныя. Ніх то та бе не ад мо віць. Не 
бой ся ста міц ца.
(21.04. — 21.05.) Ця пер не час на вя лі кія ам бі-
цыі. Па шу кай хут чэй та го, што ця бе су па кой вае 
і дае пры ем насць. Мо жа, цяж ка бу дзе за ха ваць 
ха лод ную кроў, дык знай дзі ад ступ лен не — су-
стрэ чы з сяб ра мі, па ез д кі (але не ра скід вай ся 
гра шы ма). Мо жаш ця пер мець менш са маў пэў-
не нас ці, але не ад маў ляй ся ад рэ а лі за цыі сва іх 
пра ек таў. Стрэс рас ха дзі на ву лі цы.
(22.05. — 22.06.) Пры ліў энер гіі. Вы ка ры стай 
спры яль ны зор ны час і па мя няй тое, што та бе 
не па ды хо дзіць. 10 і 11.02. мо жаш знай с ці са-
бе пра тэк та раў і спон са раў. 9-11.02. су ме еш 
рас пус ціць лёд чый гось ці сэр ца. На пра цы бу-
дзеш рас п ра цоў ваць но выя кан цэп цыі. А і ра-
бо та, і гро шы бу дуць ля жаць про ста на ву лі цы 
— толь кі пра цяг нуць ру ку. Стар туй у кон кур сах, 
шу кай фі нан са ван ня. Мо жа прыт ра піц ца яш чэ 
і вый г рыш? (Увесь та кі лю ты!).
(23.06. — 23.07.) Ад ды ха еш ся ад праб лем. Ад-
чу еш, што тваё жыц цё ідзе ў доб рым на прам-
ку. 11.02. пры цяг неш да ся бе мно ства сяб роў. 
Але ж увесь лю ты пе рад та бою — час ня лёг кіх 
ра шэн няў. Гля дзі сэр цам. Доб рыя вест кі до ма. 
На пра цы вель мі піль нуй ся бе, каб не зра біць 
па мы лак (бу дуць гля дзець та бе на ру кі!). Упа-
рад куй да ку мен ты, сконч ста рыя пра ек ты. Не 
ўклю чай ся ў ін т ры гі. Слу хай му зы ку.
(24.07. — 23.08.) Усё бу дзе іс ці па вод ле твай го 
пла на. Вы дат ны на строй га ран та ва ны. 7-11.02. 
мо жа да ця бе прый с ці аза рэн не і аб са лют на 
но выя ідэі. Бу дзеш мець свае пяць хві лін, а на-
ват і бо лей. Бу дуць на го ды для ра дас ці і го на ру. 
У па чуц цях здзяй с нен не мар. Пра цяг ні сяб ру 
ру ку на зго ду. Вель мі доб ры час на пра цы. Не 
ад к лад вай важ на га. З 10.02. (да 14.02.) бу дуць 
да дат ко выя гро шы; мо жа, вый г рыш? Па ме рай 
свой ха ле стэ рын.
(24.08. — 23.09.) Па ра прыб раць у спра вах 
і до ма. Пла не ты гля дзяць на ця бе без ці каў нас-
ці, му сіш даць са бе ра ды сам. У ка хан ні не вяр-
тай ся да ста ро га, ка лі бу ду чы ня рых туе та бе 
мно ства цу доў ных на год. Хат няя мі тус ня су па-
ко іць. З но вы мі аба вяз ка мі спра віш ся, на мяк-
ні шэ фу пра прэ мію. Дзе вы з трэ цяй дэ ка ды 
— ней кая фаль шы вая асо ба схо ча пад ка паць ва-
шу па зі цыю. Гля дзі це, што пад піс ва е це. 11.02. 
— ім пульс да дзе ян ня.
(24.09. — 23.10.) Жыц цё здас ца пры га жэй-
шым, а праб ле мы лёг кія для вы ра шэн ня. Больш 
сва бо ды. Ба я ві ты на строй, але кан ф лік ты пад-
ла го дзяць зор кі. Цяр п лі ва па ча ка еш сва іх шан-
цаў. Ці ка выя, твор чыя за ду мы, мно ства ін тэ лі-
ген т ных за баў. Па пу ляр насць у кам па ніі, ха ця 
ста рая жмень ка мо жа ска ра ціц ца. Пос пе хі 
па ды муць ця бе ў па вет ра як ша рык, але будзь 
сціп лым. Вы пі вай больш ва ды.
(24.10. — 22.11.) Не пад да вай ся сум нен ням. 
Праб ле мы ча со выя, але неў за ба ве для ця бе 
зас ве ціць со ней ка. Трэн ні па між та бою і рэш-
тай све ту. Мо жаш ад чуць, што ця бе не ра зу-
ме юць, кры ты ку юць, на ват і нас мі ха юц ца. 
Ад ча кай! Бяс пе ку і ахо ву га ран туе на гэ ты час 
та бе сек стыль Плу то на. На пра цы нер вы, але 
бу дзеш ста лё вы, зай г ра еш ва-банк. Ус мі хай ся. 
9-11.02. не заб ры дзі са сва і мі дзе ян ня мі ў ту-
пік. Ха ця ад 8.02. (аж да 20.02.) прыт ра пяц ца 
ка рыс ныя пра па но вы — не пра пус ці іх!
(23.11. — 22.12.) 7-11.02. ат ры ма еш тое, ча го 
пат ра бу еш. Пры ліў ве ны і за дум паў п лы ва юць 
не тое, што твае ма ры пач нуць урэш це здзяй с-
няц ца. Не бу дзеш адзін. Дзей ні чай, пра буй но-
ва га. Са мот ныя Страль цы бу дуць мець шчас це. 
Страль цы з трэ цяй дэ ка ды мо гуць рэз ка пай с ці 
ўверх у рэй тын гах. З 10.02. мо жаш знай с ці па-
са ду мар або вель мі ба га ты за каз. Кінь ка ву і ал-
ка голь, прак ты куй ся не толь кі на «пі ло це».
(23.12. — 20.01.) Не стаў ся ад моў на да кі раў ні-
цтва, і лепш не ідзі на раз мо ву ў ча ты ры во чы. 
Маг чы мыя кан ф ран та цыі з во ра га мі і пе раш-
ко да мі лё су. Рас п ра віш ся з імі! Але ча кае так-
са ма вып ра ба ван не сяб роў ства. Знай дзі час 
на ад па чы нак. На ра бо це мно ства аба вяз каў, 
пры тым ня лю бых. Раз г ру зі нер во васць і лі шак 
энер гіі на пры ро дзе.
(21.01. — 19.02.) Хо піць та бе ад ва гі, ад чу еш 
кліч пры го ды. Кож ны твой рух пры ня се пры-
быт кі. Мно ства ат рак цы ё наў. Паз бу дзеш ся 
праб ле мы з мі ну ла га. У пра фе сіі бу дзеш май ст-
рам. З 10.02. сла ва, па пу ляр насць, вя до масць.
(20.02. — 21.03.) За пал да пра цы пры ня се 
неў за ба ве вы ні кі. На пра ва ронь на год, бо лёс 
і лю дзі спры я юць та бе! Па рад кі, за вяр шэн не 
спраў. За роб кі, але і вы да ван не гро шай. 6-
11.02. зной дзеш са бе са юз ні каў. Сха дзі на ма-
са жы, акуп рэ су ру.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. на пры клад, Арэ са, Віс ла або 
Ду най, 2. пе ры я дыч ны пад’ ём уз роў
ню ад к ры та га мо ра, 3. ра ён ны го
рад на ра цэ Арэ се, 4. брас лаў скае 
во зе ра, 5. злы дух у блі скаў с ход
няй мі фа ло гіі, 6. збож жа на хлеб, 7. 
пад ні ма ец ца це раз ко мін, 8. адзін ка 
элек т рыч на га су пра ціў лен ня, 9. лі
та ра тур нае проз віш ча Кан д ра та Ат
ра хо ві ча, бе ла ру ска га бай ка піс ца 
(18961991), 10. па ве дам лен не аб 
пла на ва ным ме ра пры ем стве, ра ней шая аб’ я
ва, 11. аб с ле да ван не, ін с пек та ван не, пра вер
ка, на пры клад — аб ра да вых ка лек ты ваў, 12. 
чыр во ная да та ў ка лен да ры, 13. да ку мент, 

які дае пра ва, на пры клад, на пра езд по ез
дам, 14. пя ку чая рас лі на, у якой ... пі ва.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча ныя 
да рож кі, па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. У свет

лых па лях ат ры ма ец ца ра шэн не 
— бе ла ру ская па га вор ка.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу 

ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра
віль ныя ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны 
кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 3 ну ма ра
Бу дзень, гол, дзед, дно, ду га, по

пыт, сын.
Ра шэн не: Сту дзень па год ны 

— год бу дзе плод ны.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’-

янюк з БельскаПадляшскага і Лявону Фе да-
руку з Рыбал.

Сё лет ні бю джэт Ча ром хаў скай гмі ны скла дае 
су му 13 360 000 зл. на ба ку пры быт каў і 14 364 
600 зл. на ба ку вы дат каў. Дэ фі цыт 1 004 600 зл. 
бу дзе па га ша ны на ступ ным чы нам: 272 000 зл. 
з воль ных срод каў і 732 000 зл. з бан ка ва га крэ
ды ту. А вось як рад ныя ра шы лі раз мер ка ваць гро
шы на выз на ча ныя за да чы. На аб с лу гу во дап ра
вод наса ні тар най сет кі прыз на ча на 524 251 зл., 
ма дэр ні за цыю і ўтры ман не пуб ліч ных і гмін ных да
рог — 3 261 600 зл., ту рызм — 7 000 зл., жыл лё
вую гас па дар ку — 150 400 зл., пуб ліч ную бяс пе ку 
і па жар ную ахо ву — 50 097 зл., доб ра ах вот ную 
па жар ную ка ман ду — 43 597 зл. На аду ка цыю 
прыз на ча на 3 237 363 зл., у тым лі ку на па чат ко
вую шко лу — 1 420 253 зл., дзі ця чы са док — 460 
063 зл., гім на зію — 967 402 зл., пры воз вуч няў 
у шко лу — 194 782 зл., да баў ку да хар ча ван ня 
— 70 000 зл., на гра мад скую па лі ты ку і са цы яль
ную да па мо гу — 3 360 628 зл., на ахо ву зда роўя 
— 62 000 зл., гас па дар ку ад хо да мі — 305 000 зл., 
ву ліч нае ас вят лен не — 179 090 зл.; на куль ту ру 
і ахо ву на род най спад чы ны — 527 500 зл., у тым 
лі ку Гмін ны ася ро дак куль ту ры і свят лі цы — 260 
000 зл., біб лі я тэ кі — 75 000 зл., фіз куль ту ру — 95 
000 зл. і спар тыў ныя аб’ ек ты — 23 500 зл.

У рам ках гмін ных ін ве сты цый на ме ча ны дзве 
ас ноў ныя за да чы: пе ра бу до ва гмін най да ро гі Ча
ром хаСтан цыя — Ча ром хаВё ска (кошт за да чы 
— 3 000 000 зл.) ды вы ка нан не тэх ніч най да ку мен
та цыі і пры ста са ван не бу дын ка на пат рэ бы свят
лі цы ў Зу ба чах — 196 000 зл. Апош нія ча ты ры за
да чы ты чац ца вы ка нан ня тэх ніч най да ку мен та цыі 
для са ні тар най ка на лі за цыі ў Ча ром сеВёс цы — 
65 500 зл., да ро гі (ву лі цы Віш нё вай і пры лег лых 
ву ла чак) — 147 600 зл., на да дат ко выя пун к ты 
ву ліч на га ас вят лен ня — 40 000 зл. і вы куп бу даў ні
чых участ каў пад да ро гу — 59 500 зл.

Ча ром хаў скі 
бю джэт

Апе ра та ры ма біль най су вя зі зма га юц ца за клі
ен та. З па чат кам сту дзе ня аб’ я ві лі ак цыю рэ гіст
ра цыі ма біль ні каў на кар ту. Хто та ко га аба вяз ку 
не вы ка нае ў наз на ча ны тэр мін, дык не змо жа 
ў да лей шым ка ры стац ца та кім ві дам пас лу гі. 
Я за рэ гіст ра ваў ся ў апе ра та ра Оранж, за тым 
прад’ я віў за я ву па ка ры стац ца пра ма цый ным бо
ну сам. Ат ры маў зра зу ты ся чу зло тых на ра ху нак, 
якім ма гу ка ры стац ца на пра ця гу трыц ца ці дзён 
з пра ма цый ных срод каў на раз мо вы і СМСы да 
ўсіх. Ка рыс ная пры ман ка. Шка да, што ў наз на ча
ны тэр мін (30 дзён) не зма гу вы ка ры стаць на ват 
дзя ся тай част кі та го, што ат ры маў у па да рун ку. 
Але на бяз рыб’і і рак ры ба, — ка жуць у на ро дзе. 
Да рэм на му ка ню ў зу бы не заг ля да юць...

(ус)

Зма ган не 
за клі ен та

Ля сы зай ма юць ка ля 14% плош чы Ар лян скай гмі ны, г.зн. 2260 гек та раў. Апош
ні мі га да мі рас це лік шы пуль ка вых дрэў у на се ле ных пун к тах, а пры чы ні ла ся да 
гэ та га ней кая мо да на па сад ку іг лі стых дрэў ва кол да моў. Ці ка вае, на жаль, і тое, 
што лю дзі амаль пе ра ста лі са дзіць фрук то выя дрэ вы. Хва ё выя дрэ вы і ту е вы жы
вап лот ра стуць вель мі хут ка і ства ра юць шмат праб лем. Дзе ля іх вы сеч кі трэ ба 
бы ло ат ры маць да звол з гмі ны і ча каць яго ка ля двух ме ся цаў.

Па вод ле ін фар ма цыі з Гмін най уп ра вы, на вы сеч ку дрэў у 2014 го дзе бы лі 
па да дзе ны 196 за я вак (182 адоб ра ны), у 2015 го дзе 179 (169) і ў 2016 го дзе 145 
(17 адоб ра ны). Адзін пра цэс у 2015 го дзе на лі чэн ня ап ла ты за не ле галь ную вы
сеч ку быў ска са ва ны. У 2014 і 2015 го дзе не даз во ле на па ад ной вы сеч цы ду ба 
і ў 2016 го дзе двух ду боў.

1 сту дзе ня 2017 го да ўза ко ні лі ся но выя пра ві лы ахо вы пры ро ды, да тыч ныя вы
сеч кі дрэў і ку стоў. У вы ні ку зме ны за ко на не пат ра бу ец ца да звол на вы сеч ку:

— дрэў або ку стоў, якія ра стуць на грун тах улас ных фі зіч ных асоб і вы ся ка юц
ца з мэ тай не звя за най з гас па дар чай дзей нас цю;

— дрэў або ку стоў вы се ча ных з мэ тай рэ куль ты ва цыі сель ска гас па дар чых 
угод дзяў;

— ку стоў або іх збо рыш чаў плош чаю да 25 квад рат ных мет раў;
— дрэў, якім у аб х ва це на вы шы ні 130 сан ты мет раў не больш за:
— 100 сан ты мет раў у вы пад ку та по лі, вяр бы, каш та на, клё ну, бе лай ака цыі ды 

пла та на;
— 50 сан ты мет раў у вы пад ку апош ніх дрэў.
У вы ні ку зме ны за ко на не спа га ня ец ца ап лат за вы сеч ку:
— дрэў, якім у аб х ва це на вы шы ні 130 см не больш за:
— 120 см у вы пад ку та по лі, вяр бы, каш та на, клё ну, бе лай ака цыі ды пла та на;
— 80 см у вы пад ку апош ніх дрэў
з мэ тай вяр тан ня аб ло гаў да ін ша га чым сель ска гас па дар чае вы ка ры стан не;
— ку стоў або іх збо рыш чаў плош чай да 50 квад рат ных мет раў з мэ тай вяр тан

ня аб ло гаў да ін ша га чым сель ска гас па дар чае вы ка ры стан не.
Зме на за ко на аб ра да ва ла лю дзей. Зэ ка но міць гэ та так са ма пра цу гмін ных 

чы ноў ні каў, якія што і раз му сі лі па да вац ца на мес ца за яў ле на га дрэ ва. Лю дзей 
заў сё ды бу да ра жы ла пы тан не: «Як гэ та: сам па са дзіў дрэ ва, а не ма гу яго вы се
чы?» За раз бу дзе нар маль ней, ха ця на да лей нель га вы ся каць г.зв. шля хет ных 
па род дрэў.

Вы сеч ка дрэў і ку стоў без да зво лу

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

У На раў цы Гай наў ска га па ве та ад
быў ся аг ляд ка ля доў ш чы каў. Удзель
ні ча лі ў ім са лі сты, ду э ты, трыо, квін
тэ ты, ка лек ты вы і ха ры з На раў чан
скай (На раў ка і Ста рое Ляў ко ва) і Мі
ха лоў скай (Гар ба ры і Но вая Во ля) 
гмін ды з Гай наў кі. Ах вот ных спя ваць 
ка ляд кі бы ло мно га. Не ка то рыя з іх 
вый ш лі на сцэ ну ў цёп лай зі мо вай 
воп рат цы, між ін шым, у ка жуш ках 
і кур т ках, у цёп лых чыр во ных шап
ках, якія но сяць Дзя ды Ма ро зы, са 
звяз да мі (сё ле та бы ло іх ма ла) і да 
та го яш чэ з фа на ры ка мі. Дзяў ча ты 
за вя за лі на га ло вы ко ліш нія чыр во
ныя і бе лыя хуст кіша лі ноў кі ва ўзо
ры. Спя ва лі ка ляд кі но выя і ко ліш нія 
на бе ла ру скай і поль скай мо вах.

Ся род най ма лод шых ка ляд ні каў 
пер шае мес ца за ня лі вуч ні трэ ця га 
кла са па чат ко вай шко лы ў На раў цы. 
У ка тэ го рыі вуч няў чац вёр та га, пя та га 

і шо ста га кла саў пер шае раў нап раў
нае мес ца за ня лі шо сты клас па чат
ко вай шко лы ў На раў цы і дзі ця чы хор 
Пра ва слаў най па ра фіі ў На раў цы. 
Ся род ма ла дзёж ных ма лых ва каль
ных груп пер шын ство за ва я ваў ду эт 
Маг да ле на Вай це шык і Да мі ні ка Су
ха до ла з пер ша га кла са гім на зіі ў На
раў цы. У ка тэ го рыі да рос лых пер шае 
раў нап раў нае мес ца за ня лі жы ха ры 
До ма са цы яль най да па мо гі ў Гар ба
рах, хор Пра ва слаў най па ра фіі ў На
раў цы і квін тэт з ка лек ты ву „На раў чан
кі” з На раў кі.

У пе ра пын ку вы сту піў дзі ця чы тан
ца валь ны ка лек тыў „Ла душ кі” з Пру
жан (Бе ла русь).

Вы ка наў цы ка ля дак, якія за ня лі 
пер шае, дру гое і трэ цяе мес цы, ат
ры ма лі дып ло мы і гра шо выя ўзна га
ро ды. 

(яц)

Аг ляд ка ля доў ш чы каў у На раў цы
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У па ле скай глы бін цы (72)

У
 ла год ных хва лях Пры пя ці ад
бі ва лі ся ва сіль ко выя ко ле ры 
не ба. Я па бы ва ла ў све це, 
дзе гі ста рыч ныя мес цы і асо
бы ўспры ма лі на роў ні з лі та

ра тур най вы дум кай і каз ка мі. Пра ру сал
ку Маў ку, сім па тыч натра гіч ны пер са наж 
мі фа ла гіч най па э мы „Ляс ная пес ня” Лэсі 
Ук ра ін кі, на род га ва рыў з па доб най ве ра
год нас цю як пра кня зя Да ні лу Га ліц ка га. 
Іх абое ста ві лі ў пры клад вы дат ных сы
ноў (!) Ва лы ні.

У та кім мі фа ла гіч нара ман тыч ным ду
ху ас вят ля ла ся вэт лаў скае га ра дзіш ча 
ХІХІ ІІ ста год дзя, і што крок аз на ча лі пры
на леж насць да Кі еў скай Ру сі. У якас ці 
до ка зу ме ла пас лу жыць зда гад ка пра 
да ні ну, якую мяс цо выя кня зі пры но сі лі 
Кі е ву. Не важ на, што ў та га час ным све
це да ні ны і кан т ры бу цыі лі чы лі ся хле бам 
на дзён ным. Пла ці лі іх мно гія кра і ны Еў ро
пы. Се раб ро, мёд, гар на ста е вы шкур кі, 
шкля ныя па цер кі і ін шыя аз до бы, да па
ма га лі спы ніць аг рэ сіў ныя па хо ды вар
ва раў, га ран та ва лі на ней кі час спа кой 
і не за леж насць.

У афі цый най гі сто рыі Вэт лаў хва
ра ві та не ха па ла зве стак пра су вязь 
з Ту раў скаПін скім кня ствам, да яко га 
вёў про сты і ад веч ны шлях па Пры пя ці. 
Маг чы ма, да гэ та га пе ры я ду, ад но сяц ца 
на зо вы ўро чыш чаў: Кап ліш ча, Слав на, 
Цэр к віш ча, Пры стань, Га ра дзіш ча, Ду-
ба сі ха, Муж чы на, Нэ сто ро ва зап ла ва, 
Аст ра вок...

* * *
Ка лі мер ка ваць па на зо вах, па сё лак 

быў поў нас цю пад рых та ва ны на пры ём 
куп цоў і па да рож ні каў са све ту. Пры ез
джым пра па на ва лі ра монт ло дак, сма ка
ві ты па ча сту нак з ры бы, дзі чы ны і мё ду, 
тут жа ар га ні за ва лі нач ле гі і жыц цё выя 
ўце хі, ла дзі лі ган даль і аб мен та ва ра мі. 
Аске таў і мі сі я не раў ча ка лі мес цы рэ лі гій
на га куль ту. Ве ра год на, тут зна хо дзі ла ся 
цу да дзей ная іко на Мі ко лы Цу дат вор ца, 
апе ку на па да рож ні каў па ва дзе і су шы. 
Мяс цо вая цар к ва па сён няш ні дзень 
лі чыць яго ня бес ным за ступ ні кам. У на
ро дзе жы ве па мяць так са ма пра Спа саў
скую цар к ву, пра яе па куль не знай ш лі 
ні гі ста рыч ных па ме так, ні да ку мен таў. 
Дас лед чык мяс цо вай гі сто рыі Кос ця 
Кі ры люк не ўмеў ад нес ці цар к вы да кан к
рэт на га ча су.

Сла ва і ба гац це га ра дзіш ча, як ка
жуць ле ген ды, пры ва бі ла яц вя гаў, якія 
на бег лі і спля жы лі мя стэч ка ды за ха пі лі 
ў па лон шмат лю дзей. У ад каз мяс цо выя 
кня зі, у са ю зе з ін шы мі ва ла да ра мі, вып
раў ля лі ся на яц вя гаў і лі тоў цаў, ды ра бі лі 
тое ж, што іх во ра гі. Кон т ра та ка вяр та ла 
зра ба ва нае ба гац це і на во дзі ла жа да
ную раў на ва гу ў дэ маг ра фіі. Час Ту раў
скаПін ска га кня ства, ка лі мер ка ваць па 
ка ла ры це ле генд — за ла ты век Па лес ся. 
Мя стэч ку шан ца ва ла больш чым ін шым. 
Вэт лы шчас лі ва аб мі ну ла зніш чаль ная на
ва ла ман го лаў. На цуд спра ца ва ла ра ка, 
якая пры ві та ла ар мію Ба тыя раз вод дзем 
і зман лі вы мі драг ля мі. Раз віц цё мя стэч ка 
ў ВКЛ га ран та ва лі ды на стыч ныя су вя зі, 
па коль кі Вэт лы на ле жа лі Сан гуш кам, па
род не ным з са мым ка ра лём Ягай лам.

* * *
Ла ка лі за цыю га ра дзіш ча ў Вэт лах, 

ма быць, па дык та ва ла са ма пры ро да. У гэ
тым мес цы на зі раў ся вя лі кі пры ток ва ды 
на ра цэ. Кі ла мет раў пят нац цаць ра ней, 
за ся лом Шчы тань, Пры пяць пры мае 
ў сваё рэ чыш ча вя лі кую ра ку Ту рыю. Па 
ёй да бі ра лі ся куп цы і па да рож ні кі з Ва
лы ні, Ма ра віі ды Ву гор ш чы ны. У гэ тым 
мес цы яны суст ра ка лі па да рож ні каў са 
Скан ды на віі, што па вер х няй Пры пя ці 
да бі ра лі ся ў Пінск, Ту раў, Кі еў ды на ват 
сам Ца раг рад. Част ка з іх кан ча ла свой 
мар ш рут у Вэт лах. Тут бы ла маг чы масць 
аб мя няц ца та ва ра мі і ад па чыць пе рад зва
рот най да ро гай. Тыя, што жа да лі плыс ці 
да Дняп ра, пе ра садж ва лі ся на больш ста
біль ныя лод кі і плы ты. За Вэт ла мі ча ка лі іх 
нез лі чо ныя ме ан д ры і аг ром ні стае во зе ра 
Лю бязь, з тры ма аст ра ва мі. Ін шай пе
раш ко дай на шля ху з’яў ля лі ся вяс но выя 
па вод кі. Та ды за ці ра лі ся бе ра гі, а ка лі на 
ва ду на ля га ла ім г ла, лёг ка бы ло заб лу
дзіц ца ды паш ко дзіць суд ны.

Су час ныя жы ха ры Вэт лаў, а та ко га 
ні дзе ня ма на све це, моц на су му юць па 
па вод ках.

— Яш чэ ў ча сы, ка лі мае баць кі бы лі 
ма ла дыя, ра ка раз лі ва ла ся ў кож ную 
вяс ну, — ка жа Кос ця Кі ры люк, на во ка 
пя ці дзе ся ці га до вы му жык. — Ва да тры 
дні пры хо дзі ла, тры дні ста я ла і тры дні 
ады хо дзі ла. Як гэ та ўспры ма ла ся? З эн
ту зі яз мам, па доб ным як пры лёт бус лоў! 
Гэ та зна чы ла, што бу дзе тра ва для жы вё
лы, раз мно жыц ца ры ба ў ям ках, а ле там 
бу дзе дзе па ку пац ца.

* * *
Ад нак не заў сё ды па вод кі тры ва лі 

дзе вяць дзён. Як свед чаць кры ні цы, 
у 1926 го дзе ва да ў зап лаў ной да лі не 

ста я ла аж но 333 дні. Маг чы ма, вы со кі 
стан ва ды на ра цэ, быў вык лі ка ны ава
ры яй ка на лаў, якія ад во дзі лі наг руз ку 
ва ды ў Днеп раБуг скі ка нал, па бу да ва ны 
яшчэ за царскіх га доў. За мі ран не Вер х
няй Пры пя ці, якое па сту пае з го ду ў год, 
эко ла гі і гід ро ла гі пры піс ва юць ме на ві та 
не ра ман та ва ным ка на лам.

— Уся ва да пап лы ла ў Бе ла русь, — ка
жа Кос ця Кі ры люк, — рэч ка па мі рае.

Рэз кі пра цэс па ні жэн ня ва ды па чаў ся 
ў 1958 го дзе, ка лі ва ду ад Вер х няй Пры пя
ці на кі ра ва лі па Бе ла зёр скім гід ра вуз ле 
ў Днеп раБуг. Як ус па мі нае ад на мая ге ра
і ня, ба ба Іра з Не ві ра, ка паць заг на лі кал
гас ні каў, у тым лі ку жан чын. За пра цу, якая 
выс мок т ва ла ўсе сі лы, не пла ці лі гро шай, 
а толь кі зна чы лі пра цад ні. Мно гія прак

лі на лі бу доў лю, асаб лі ва жан чы ны, якім 
у ва дзе па жы вот пры хо дзі ла ся ма хаць ла
па тай. Вы ні кі па бу до вы па сён няш ні дзень 
зга ня юць сон з па век гід ро ла гаў. Ужо 
ў 19701980 га дах ва да на Вер х няй Пры пя
ці, у на ва кол лі ся ла Па ча пы, амаль пра па
ла. Яна пап лы ла ка на лам у Бе ла русь.

Ван д роў ка паўз бе ра гі ка на ла мо жа 
нак лі каць гор кі плач над пры ро дай.

Пер шы ад рэ зак няс лаў най гід ра сі стэ
мы на пра ця гу 5,1 км скла дае Вы жэў скі 
ка нал. Ён ідзе да во зе ра Свя то га (яш чэ 
ад но во зе ра Свя тое!), ад туль ка рот кім ка
на лам даў жы нёй 1,1 км да хо дзіць да во
зе ра Ва лян ска га. Пас ля ця гам 4,5 км па 
ка на ле Ха ба рыш ча пат рап ля яе ў вя лі кае 
во зе ра Бе лае. Па да ро зе пе ра ся кае ста
ры ня мец кі мост, які па сён няш ні дзень 
вы кон вае свае за да чы. Во зе ра Бе лае на
ле жыць Ук ра і не і Бе ла ру сі. Ад туль ва да 
сця кае па Бе ла а зёр скім гід ра вуз ле (яго 
даў жы ня 18 км) і ўлі ва ец ца ў Днеп раБуг.

Гід ра сі стэ ма спрыч ні ла ся не толь кі да 
ад мі ран ня Вер х няй Пры пя ці. Яна выс мак
та ла ва ду з азё раў, пер шыя два — Свя
тое і Ва лян скае ўжо па ча лі за ра стаць, 
а ў Бе лым, ва да па ні зі ла ся ў два ра зы. 
Ра зам зні ка юць рэд кія ві ды ба лот най 
фаў ны і фло ры. Го лас аба рон цаў пры ро
ды ў гэ тым за кут ку Па лес ся на па мі нае 
біб лей скі кліч на пу сты ні. А тут не трэ ба 
пе ра кі даць го р. Сі ту а цыю ў мно гім нар ма
лі за ва ла б пра вер ка пра ход нас ці ва ды на 
па а соб ных эта пах гід ра вуз ла. Дзе ля гэ та
га не аб ход ны ра монт і рас чыст ка ка на лаў 
і паглыбленне старога русла Прыпяці. 
Усё па куль ад бы ва ец ца ў сфе ры пла наў 
і пра ек таў, на кан к рэт ныя дзе ян ні не ха
пае гро шай. Да гэ та га да хо дзяць не да ра
зу мен ні з бе ла ру скім бо кам.

Два ме ся цы да май го пры ез ду ў Вэт
лах пра тэ ста ва лі су праць па бу до вы 
Жы роў скага ва дас хо віш ча. Ва да ём мае 
ўзнік нуць не па да лёк во зе ра Бе ла га, у па
меж най зо не, на тэр ты то рыі Бе ла ру сі. 
Лю дзі ба яц ца, што ва дас хо віш ча за бя рэ 
ўсю ва ду з на ва кол ля, вы сах нуць ка ло
дзе жы і ра вы, у якіх яш чэ во дзіц ца ры ба.

— На шы дзя ды жы лі на ва дзе, — паў
та ра лі ў Вэт лах, — а нам прый дзец ца 
жыць на го лай пу сты ні і пя сках.

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

 Гарадзішча ў Вэтлах

 Мост на Прыпяці


