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Стасеў гурт з Ракавічè3

Айцец Уладзімір Масайлаè9

150-200 чалавек, як ацаніла па-
ліцыя, прайшло па Гайнаўцы 
ў ІІ Маршы памяці выклятых 
жаўнераў, які зладзілі «Нацы-
янальная Гайнаўка» і «ONR» 
Беласток. Выйшлі яны з-пад 
касцёла Узвышэння Святога 
Крыжа да Гайнаўскага дома 
культуры, праходзячы па даро-
зе непадалёк ад Гарадскога ма-
гістрата. Удзельнікі маршу не 
прайшлі каля Свята-Троіцкага 
сабора ў Гайнаўцы, як плана-
валі яго арганізатары, бо каля 
сабора сабраліся ўдзельнікі 
легальнай маніфестацыі, сарга-
нізаванай ініцыятывай «Грама-
дзяне РП», да якіх далучыліся 
ўдзельнікі і прыхільнікі «Анты-
фы». Паўстала тады небяспека 
сутыкнення іх з удзельнікамі ІІ 
Маршу памяці выклятых жаўне-
раў і паліцыя не пусціла марш 
на вуліцу айца Антонія Дзевя-
тоўскага, галоўнага будаўніча-
га гайнаўскага сабора, побач 
якой непасрэдна знаходзіцца 
Свята-Троіцкі сабор. У выніку 
марш пайшоў у наваколле ГДК 
іншай трасай, вакол Асяродка 
спорту і рэкрэацыі.

Закалот вакол ІІ Гайнаўскага маршу па
мяці выклятых жаўнераў пачаўся некалькі 
тыдняў таму. Яго прычынай стала не толькі 
асоба Рамуальда Райса «Бурага», адказ
нага за пацыфікацыю беларускіх вёсак на 
Падляшшы ў 1946 годзе, які падчас мінула
годняга маршу праслаўляўся на плакатах, 
але перш за ўсё траса сёлетняга маршу 
і час яго правядзення. Праваслаўныя жы
хары Гайнаўкі, але таксама многія яе жыха
ры каталіцкага веравызнання, сталі крыты
каваць трасу ІІ Гайнаўскага маршу памяці 
выклятых жаўнераў, які быў запланаваны 
на 26 лютага і меў прайсці зпад касцёла 
Узвышэння Святога Крыжа ў Гайнаўцы, 
каля СвятаТроіцкага сабора і закончыц
ца непадалёк ад сабора, насупраць Гай
наўскага дома культуры. Крытыкаваўся 
таксама час правядзення маршу, калі 
праваслаўныя вернікі ў Нядзелю прабачэн
ня правінаў мелі маліцца ў СвятаТроіцкім 
саборы ў Гайнаўцы падчас спецыяльнай 
вячэрняй багаслужбы перад Вялікім по
стам. Эмоцыі не сціхалі ажно да пачатку 
правядзення маршу, а нават узмацняліся 
заявамі аб контрманіфестацыі.

Апеляцыйны суд у Беластоку 23 люта
га падтрымаў пастанову Акруговага суда 
ў Беластоку і адмяніў забарону бургаміст
ра Гайнаўкі арганізаваць марш. У паста
нове суда паведамляецца, што права на 
дэманстрацыі і выяўленне сваіх поглядаў 
можа абмяжоўвацца толькі ў абсалютна 
выключных абставінах. Бургамістр Гайнаў
кі Ежы Сірак сказаў, што рашэнне судоў 
прымае да рэалізацыі, але яны супярэчаць 
волі выдатнай большасці жыхароў Гай
наўкі. У такой сітуацыі Гарадская ўправа 
разам з паліцыяй будзе рыхтавацца да 
ІІ Гайнаўскага маршу памяці выклятых 
жаўнераў, каб падчас яго жыхары былі 
бяспечнымі. Настаяцель СвятаТроіцкага 
прыхода мітрафорны протаіерэй Міхаіл 
Негярэвіч яшчэ ў пятніцу паінфармаваў, 
што ў Нядзелю прабачэння правінаў вячэр
няя багаслужба з чынам прабачання пач
нецца адразу пасля другой літургіі, прыб
лізна ў палове дванаццатай гадзіны дня, 
а не ў сямнаццаць гадзін пасля абеду, як 
адбывалася заўсёды. Змена абгрунтоўва

лася запланаваным на час вячэрняй бага
службы пачаткам маршу ў гонар выклятых 
жаўнераў, які меў бы праходзіць падчас 
багаслужбы якраз каля сабора. Ужо пас
ля другой літургіі айцец Міхаіл Негярэвіч 
сказаў, што рашыўся змяніць тэрмін пачат
ку багаслужбы, апасаючыся, што вернікі 
могуць апынуцца ў небяспецы, калі будуць 
выходзіць з сабора. Прыблізна ў гэтым 
часе меў праходзіць каля сабора ІІ Гайнаў
скі марш памяці выклятых жаўнераў або 
ўжо яго ўдзельнікі маглі быць каля дома 
культуры, таксама непадалёк гайнаўскага 
сабора. Тады каля сабора мела адбыцца 
контрманіфестацыя і таму айцец Міхаіл 
пасля багаслужбы параіў заставацца до
ма, каб не папасці ў нейкія небяспечныя 
абставіны. У канцы багаслужбы сабраныя 
ў саборы падыходзілі да святароў і прасілі 
ў іх прабачэння правінаў, а свяшчэннікі 
прасілі прабачэння правінаў у вернікаў. 
Прысутныя ў саборы бургамістр Гайнаўкі 
Ежы Сірак і віцэбургамістр Андрэй Скеп
ка станоўча ацанілі рашэнне настаяцеля. 
Віцэбургамістр Андрэй Скепка ўдаклад
ніў, што апрача ІІ Гайнаўскага маршу 
памяці выклятых жаўнераў, адбудзецца 
легальная маніфестацыя згуртавання 
«Грамадзяне РП», на якую атрымалі яны 
згоду Ваяводскай управы. У Гарадскую 
ўправу ў Гайнаўцы была пададзена заява 
на атрыманне дазволу на маніфестацыю 
ад «Антыфы», але было ўжо запозна, каб 
можна было выдаць згоду на такую мані
фестацыю. Гайнаўскі стараста Міраслаў 
Раманюк заявіў у саборы, што марш 
памяці выклятых жаўнераў і іншыя такія 
маніфестацыі славы Гайнаўскаму павету 
не прынясуць і павінен ён рэкламавацца 
іншымі спосабамі.

— Прыязджаюць да нас людзі звонку, 
каб ісці па Гайнаўцы ў маршы, хаця нас гэ
ты марш не цікавіць і мы апошнюю частку 
дня правядзем дома, — сказаў мужчына 
сярэдняга ўзросту, а іншы дадаў: — Гай
наўка — спакойны горад, а марш выклікае 
непатрэбныя эмоцыі.

Пасля шаснаццатай гадзіны каля 
СвятаТроіцкага сабора сталі збірацца 

ўдзельнікі маніфестацыі ініцыятывы «Гра
мадзяне РП», а вакол іх стаяла паліцыя, 
якая мела іх ахоўваць. Мэтай гэтай мані
фестацыі было аказанне падтрымкі жыха
рам Гайнаўкі, якія выказаліся супраць ІІ 
Маршу памяці выклятых жаўнераў. Пасля 
аказалася, што сабралася іх некалькі дзя
сяткаў чалавек. У гэтым самым часе ў пар
ку, каля будынка Гарадской управы сталі 
збірацца антыфашысты. Прыхільнікі «Ан
тыфы» прыбылі са Шлёнска, Беластока, 
Варшавы. Прадстаўнікі «Антыфы» яшчэ 
раней заяўлялі, што хочуць блакіраваць 
марш і сарганізуюць свой марш памяці 
ахвяр атрада Рамуальда Райса «Бурага». 
Паколькі членаў і прыхільнікаў «Антыфы» 
было мала, перабраліся яны ў наваколле 
сабора і далучыліся да легальнай маніфе
стацыі ініцыятывы «Грамадзяне РП».

ІІ Гайнаўскі марш памяці выклятых жаў
нераў пачаўся з невялікім спазненнем, 
а яго арганізатары наперадзе маршу па
ставілі рэканструкцыйную групу. Аднак 
ізноў рашыліся, так як было ў мінулым 
годзе, узвялічваць асобу Рамуальда Рай
са, псеўданім «Буры», якая выклікае мно
га эмоцый у жыхароў Гайнаўкі, паколькі 
яго атрад пацыфікаваў беларускія вёскі 
ў 1946 годзе. Выява Рамуальда Райса па
явілася падчас маршу на транспаранце 
з надпісам «Чэсць і хвала богатэром», по
бач Дануты Седзікуўны «Інкі» і некаторых 
іншых выклятых жаўнераў. Яшчэ перад 
маршам члены ONR пераконвалі журналі
стаў, што «Буры» гэта герой, бо суд пры
знаў яго невіноўным. Спачатку ўдзельнікі 
маршу, перш за ўсё маладыя мужчыны, 
стаялі на дарозе каля касцёла Узвышэння 
Святога Крыжа, падрыхтаваныя да шэс
ця, а на тратуарах вакол іх стаялі жыхары 
Гайнаўкі — некалькі дзясяткаў чалавек. 
У пэўны момант мужчына сярэдняга ўзро
сту выйшаў з сярэдзіны тратуара наперад 
і штораз галасней стаў паўтараць удзельні
кам маршу: «Вас мелі быць тысячы, а дзе 
яны?». Складана было палічыць удзельні
каў ІІ Маршу памяці выклятых жаўнераў, 
але паліцыя акрэсліла іх колькасць на 
150200 чалавек. Паліцыянтаў было многа, 

бо і паявілася пагроза сутыкнення маршу 
з контрманіфестацыяй. Паліцыянты хадзі
лі непадалёк маршу, а калі ён рушыў ішлі 
вакол яго і сядзелі ў машынах. Удзельнікі 
маршу неслі белчырвоныя сцягі, сцягі 
з сімвалам ONR, а спераду неслі плакат, 
дзе на белчырвоным фоне быў надпіс 
«Гайнаўка». Па тратуары побач маршу іш
лі гайнавяне, сярод якіх былі таксама ста
рэйшыя жанчыны і мужчыны. Удзельнікі 
маршу сталі голасна ўскрыкваць лозунгі: 
«Арміё выклента — Гайнуфка о вас памен
та», «Велька Польска хшэсьціяньска», 
«Чэсьць вашэй паменці — жолнежэ вык
ленці» і іншыя. Па тратуарах ішлі таксама 
асобы, якія аказвалі свой супраціў маршу. 
Заўважыў я трох дзеячаў Камітэта абаро
ны дэмакратыі, якія неслі лозунг «Буры 
— не наш герой». Калі ўдзельнікі маршу 
крыкнулі «Буры — наш богатэр», з тратуа
ра можна было пачуць «Ганьба». Паліцыя 
не пусціла Марш памяці выклятых жаўне
раў на вуліцу айца Антонія Дзевятоўскага, 
галоўнага будаўнічага гайнаўскага сабо
ра, побач якой непасрэдна знаходзіцца 
СвятаТроіцкі сабор, як планавалі раней 
ісці арганізатары маршу. Марш пайшоў 
у наваколле ГДК іншай трасай, вакол Ася
родка спорту і рэкрэацыі.

Каля сабора ўдзельнікі легальнай ма
ніфестацыі ініцыятывы «Грамадзяне РП» 
і прыхільнікі «Антыфы» — некалькі дзясят
каў чалавек — трымалі ў руках белыя ру
жы і плакаты з надпісамі «Буры — не ёсць 
героем» і «Мая айчына — чалавецтва». 
Сабраныя крычалі «Памятайма аб ахвярах 
Бурага».

Паліцыянты, каб прадухіліць сутык
ненне ўдзельнікаў маршу з контрманіфе
стацыяй, памянялі трасу маршу. Перад 
ГДК успыхнула некалькі факелаў, перад 
удзельнікамі шэсця коратка выступілі лі
дары арганізатараў маршу, пасля чаго 
ўдзельнікі шэсця сталі разыходзіцца. Па
ліцыянты стараліся не дапусціць да сутык
нення іх з контрманіфестантамі, што стая
лі каля СвятаТроіцкага сабора, якія пасля 
таксама сталі разыходзіцца.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

ІІ Гайнаўскі марш 
памяці выклятых жаўнераў
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Гісторыя Архіпатрыятызм

Сваімі вачыма

па коле

У гэ ты ну мар «Ні вы» не збі раў ся я ўжо 
чар го вы раз пі саць пра роз на га лос се 
звя за нае з ацэн кай дзей нас ці Ра му аль да 
Рай са «Бу ра га» ў да чы нен ні да бе ла ру саў 
Пад ляш ша ў пас ля ва ен ны пе ры яд. Пад ра
бяз нае апі сан не ўсіх па дзей, звя за ных з гэ
тым за ка ло там, зна хо дзіц ца на пер шай 
ста рон цы ў па пя рэд нім і ў гэ тым вы дан ні 
«Ні вы». Але коль касць вы лі тых у ін тэр
нэ це слоў зня важ лі вас ці і аб ра зы па між 
пры хіль ні ка мі ІІ Гай наў ска га мар шу па мя ці 
вык ля тых жаў не раў і яго пра ціў ні ка мі ўсіх 
нас па він на ўстры во жыць і пры му сіць за ду
мац ца да ча го мо жа пры вес ці та кая кан ф
ран та цыя ў гра мад стве. Я сам аса бі ста не 
пры сут ны ў ані вод най ін тэр нэт най сац сет
цы, але ха пі ла па чы таць агуль на да ступ нае 
і па ба чыць тое, што па ка за лі сяб ры. Не ха
чу быць пе сі мі стам, але спра ва вы гля дае 
на аб са лют на без на дзей ную. Ка лі ты дзень 
на зад спас лаў ся я на сло вы вя до ма га па
лі ты ка і му зы кі Паў ла Ку кі за, які за клі каў, 

каб у да чы нен ні да не ка то рых вык ля тых 
жаў не раў, у тым і «Бу ра га» прыг ля нуц ца 
з боль шай ас ця рож нас цю, то Ку кі за, як 
па лі ты ка пра вых по гля даў, су стрэ ла та кая 
хва ля пуб ліч ных аб ві на вач ван няў з бо ку 
ад на дум цаў, што па чаў і траш чаць яго ны 
гра мад скі рух. На ват у час гай наў ска га 
мар шу пры яго за вяр шэн ні, адзін з лі да раў 
і вы сту поў цаў На цы я наль нара ды каль на
га ла ге ра (Obo zu Na ro do woRa dy kal ne go, 
ONR) у вост рых сло вах звяр нуў ся су праць 
ме на ві та... Ку кі за. На сён ня трэ ба вы раз на 
ска заць, што ў рам ках но вай гі ста рыч най 
па лі ты кі ня ма ах во ты і пат рэ бы яе ўдзель
ні кам і ані ма та рам прыс лу хоў вац ца да рас
с ле да ван няў гі сто ры каў. З дру го га бо ку 
вя дзе гэ та нас, бе ла ру саў, да да каз ван ня 
ты сяч ны ўжо раз да ка за най гі ста рыч най 
праў ды. Каб толь кі не прый ш ло ся нам 
яш чэ да каз ваць, што мы не вяр б лю ды. 
На пэў на блі жэй шыя га ды бу дуць га ра чы
мі ў поль скабе ла ру скіх гі ста рыч напа
лі тыч ных да чы нен нях. Але, як заў сё ды, 

з ха рак тэр най для бе ла ру саў сі стэ май 
ад нос нас ці, ма гу толь кі зда гад вац ца, які мі 
бу дуць ук ра ін скаполь скія раз бор кі на конт 
гі сто рыі двац ца та га ста год дзя. І ў бе ла ру
скай на іў нас ці па ця шац ца шка лой іх ніх 
праб лем і ўза ем най ня на віс ці. Але не вы ра
шае гэ та, на жаль, наб ры ня лай спад чы ны 
кож на га з на ро даў.

Трэ ба вы раз на яс на ска заць, што за
раз для мно гіх ма ла дых лю дзей ле ген да 
пра іх ніх ад на год каў, якія сем дзесят га доў 
та му на зад у ня роў ным баі зма га лі ся за 
Бо га, Го нар і Ай чы ну, ах вя ру ю чы ча ста 
най вы шэй шай ца ною — жыц цём, вель мі 
пры ваб лі вая. І ка лі яны ма юць яш чэ маг
чы масць у жы вую су стрэц ца з апош ні мі, 
вы не се ны мі да агуль на поль скай на цы ят
вор чай ідэі, людзь мі, то спра ва, пад бі тая 
дзяр жаў ны мі, ме дый ны мі, аду ка цый ны мі 
эмо цы я мі, з’яў ля ец ца толь кі адзі най, слуш
най праў дай. Ін шыя по гля ды не ўспры ма
юц ца як го лас у ды ску сіі, але як акт ва ро
жас ці і зня ва гі для поль скай дзяр жаў нас ці. 

І ў тым зак лю ча ец ца яш чэ ад на праб ле ма 
на бу ду чы ню на конт ад каз на га пат ры я тыз
му ма ла дых гра ма дзян Поль ш чы. З поў най 
свя до мас цю мож на ска заць, што па мяць 
пра вык ля тых жаў не раў гэ та ма дэль ны 
пры клад та го, як уме ла зап рэг чы гі сто рыю 
ў па бу до ву мі фа ла гіч нана цы я наль най 
дзяр жаў най па лі ты кі. Ён ёсць між ін шым 
вя лі кі тым, што мо жа быць рас цяг ну ты на 
тэ ры то рыю ўсёй Поль ш чы, бо жаў не ры
зма га ры з ан ты ка му ні стыч на га поль ска га 
пад пол ля дзей ні ча лі ва ўсёй кра і не доў гі мі 
га да мі. Та му, на пры клад, міф вар шаў ска га 
паў стан ня, ле ген ды най боль ша га на цы я
наль на га суп ра ці ву, па чы нае са сту паць 
ме на ві та вык ля тым жаў не рам. Бо і не той 
аб сяг, і прыз нан не вар шаў скіх паў стан цаў 
ад бы ло ся га ды та му. Вык ля тыя жаў не ры 
для поль скай гі ста рыч най па лі ты кі з’яў ля
юц ца сён ня та кім жа са мым важ ным па лі
вам, як для Дру гой Рэ чы Пас па лі тай бы лі 
апош нія ўдзель ні кі сту дзень ска га паў стан
ня 1863 го да. Для іх та ды ма ла дая і бед ная 
дзяр жа ва ўме ла вяр нуць гі ста рыч ную не 
толь кі па мяць, але і ма тэ ры яль ныя срод кі, 
ук люч на з рас п ра ца ва най на ват фор май 
мун дзі ра паў стан цаў. За раз так са ма ўжо 
зац вер джа ны адзі ны ўзор мун дзі ра вык ля
тых жаў не раў. Як вя до ма ані ў ад ным, ані 
ў дру гім вы пад ку, не бы ло маг чы мае, каб 
так, як у вы пад ку рэ гу ляр най ар міі, ме лі 
яны ад ноль ка вую фор му. Але ме на ві та 
гі ста рыч ная па лі ты ка па тра буе і та кіх дзе
ян няў.

vЯў ген ВА ПА

За гістарычную праўду 
— нашу і вашу? (3)

Не па кі дае ад чу ван не цык ліч нас ці гі сто
рыі. Тыя па дзеі, якія ад бы ва юц ца за раз 
у Бе ла ру сі, вель мі на гад ва юць час трыц ца
ці га до вай даў ні ны і даз ва ля юць мер ка ваць, 
што яна раз ві ва ец ца як раз па спі ра лі. Шка
да толь кі, што нам, хто па мя тае час ска нан
ня Са вец ка га Са ю за, за раз не па двац цаць 
га доў, а па пяць дзя сят і больш...

Лю ты — звы чай на спа кой ны ме сяц 
у сэн се гра мад скай ак тыў нас ці. Абу джэн
не час цей на ды хо дзіць увес ну, ад нак на 
гэ ты раз пра цэс пай шоў хут чэй. На пля цы 
роз ных бе ла ру скіх га ра доў па ва лі лі лю дзі, 
пры чым пай ш лі ту ды сты хій на, спан тан на 
і не ар га ні за ва на. Му сіць пе ра ста лі ве рыць 
тэ ле ві за ру, у якім апа вя да ец ца пра са цы яль
ны рай у Бе ла ру сі. А кроп ляй, што пе ра поў
ні ла ча шу, зда ва ла ся б, бя скон ца га цяр пен
ня, стаў па да так на так зва ных „дар ма е даў” 
— на лю дзей, якія на сам рэч у пе ра важ най 
баль шы ні цяж ка пра цу юць, за бяс печ ва
юць сва іх бліз кіх і вы жы ва юць на су пе рак 
дзе ян няў і па лі ты кі няд бай най дзяр жа вы. 
Больш та го, яны па ма га юць і сва ім сем’ ям, 
і хай не наў п рост, але спры я юць кра і не 
ў няп ро стай эка на міч най сі ту а цыі. Але дзяр
жаў на му не на жэр на му чэ ра ву ўсё ма ла. 
Ве лі зар ны штат дзяр жаў ных чы ноў ні каў, 
ся род якіх асаб лі ва трэ ба вы лу чыць раз на
стай ных пра па ган ды стаў, ідэ о ла гаў, а так
са ма проць му сі ла вых струк тур — вось дзе 
сап раў д ныя дар ма е ды на шыі на ро да. Але 
лю дзі больш тры ваць не хо чуць і дзяр жа ва 
за раз узя ла паў зу, не ве дае, што ра біць — 
ці раз мах ваць да лей сва ёй кар най ду бі най, 
ці... А зрэш ты яны толь кі і ўме юць, што ду бі
най, на ней кае рэ фар ма ван не і эва лю цыю 
няз доль ныя. Але ка лі на ву лі цы вы хо дзіць 
ужо не па ру со цень ак тыў ных апа зі цы я не
раўін ша дум цаў, а ты ся чы ўча раш ніх „ней
т ра лаў” — то дзяр жа ва па чы нае ба яц ца. 
А па коль кі яе кі раў нік знік на ней кім чар го
вым за гад ка вым ад па чын ку, то і га лоў на га 
ра шэн ня пры няць ня ма ка му. Але мож на 
не сум ня вац ца, што сап раў д нае аб ліч ча 
гэ тая дзяр жа ва яш чэ па ка жа. Як шчы ра 
і вы раз на па ка заў яго на чаль нік усёй мі лі
цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ігар Шу не віч. На 
пы тан не, ча му ён на 9 мая ап ра нае мун дзір 
афі цэ ра НКВД (пе рак ла даць гэ тую жу дас

ную аб рэ ві я ту ру на на шу мо ву не трэ ба!), 
ён наў п рост ад ка заў, што га на рыц ца сва і мі 
па пя рэд ні ка мі — „сот руд ни ка ми ор га нов 
внут рен них дел”, якія зма га лі ся з уз б ро е ны
мі бан да мі і на цыс ц кі мі не да біт ка мі пас ля 
вай ны. Пра тое, што лю дзі ў гэ тай фор ме 
най перш зніш ча лі, рас ст рэль ва лі дзя сят кі 
ты сяч ні ў чым не ві на ва тых суг ра ма дзян, 
мі ністр унут ра ных спраў сціп ла пра маў чаў. 
Але і так усё зра зу ме ла пра яго ідэ а лы.

Ін шая га ра чая тэ ма — гэ та аба ро на Ку
ра па таў. Па куль ад ны му жы кі, якія ні як не 
мо гуць паз быц ца са вец кай тра ды цыі, жлук ці
лі га рэл ку ў „дзень заш чыт ні ка аце ча ства”, 
ін шыя, пе ра важ на ма ла дыя хлоп цы, кі ну лі ся 
ба ра ніць ме ма ры яль нае мес ца ад не за кон
най бу доў лі. Аба ро на Ку ра па таў — гэ та не 
про ста аба ро на па мят на га мес ца. Гэ та аба
ро на на шай гі ста рыч най па мя ці, бе ла ру скай 
на цы я наль най год нас ці, ча ла ве чай вар тас ці. 
І вось тут мі лі цыя не пры хо дзіць на да па мо гу. 
На ад ва рот, ар га ні зоў вае пра ва ка цыі аль бо 
па ту рае ім. Але гра мад ства ўжо абу джа ец
ца. Ма быць, упер шы ню су праць апа гань
ван ня не за кон ным бу даў ні цтвам ахоў най 
тэ ры то рыі вы сту пі лі свя та ры ўсіх ас ноў ных 
кан фе сій. І ўжо на ват дзяр жаў ныя пра па ган
ды сты ста лі ка заць пра тое, што Ку ра па ты 
трэ ба па кі нуць у спа коі.

У кож на га свая па мяць і свае ге роі. Па
мяць Шу не ві ча на каз вае яму пак ла няц ца 
са вец кім ан ты бе ла ру скім пра ва ды рам, 
па мяць бе ла ру саў — ін шая. У 1988 го дзе 
ў га зе це „Лі та ра ту ра і ма ста цтва” быў 
на дру ка ва ны ар ты кул Зя но на Пазь ня ка 
і Яў ге на Шмы га лё ва „Ку ра па ты — да ро га 
смер ці”, які вык лі каў шы ро кі гра мад скі рэ за
нанс. Пас ля гэ та га ў Мен ску бы лі ўтво ра ны 
рэс пуб лі кан скае гра мад скае гі сто ры каас
вет нае та ва ры ства па мя ці ах вяр ста лі ніз му 
„Мар ты ра лог Бе ла ру сі” і ар г ка мі тэт Бе ла
ру ска га на род на га фрон ту „Ад ра джэнь
не”. Неў за ба ве прай шоў ужо ле ген дар ны 
мі тынгрэк ві ем „Дзя ды”, які быў гвал тоў на 
ра заг на ны сі ла вы мі струк ту ра мі. Ме на ві та 
та ды вы рас свя до мы ар га ні за ва ны бе ла ру
скі па лі тыч ны рух, вы ні кам яко га ста ла за ва
ё ва су ве рэ ні тэ ту.

Сён няш няя ўла да ад наў ляе пом ні кі кры
ва вым баль ша ві кам. А ў Ку ра па тах паў стаў 
са праў ды на род ны кры жо вы ме ма ры ял, які 
ба ро ніць бе ла ру скі на род. Та кая праў да, та
кая ха да на шай гі сто рыі.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Лю боў да Ра дзі мы сап раў д ная та ды, ка
лі яна сціп лая. Ка лі яна ста но віц ца гуч ная 
і га ман кая, трэ ба піль на азі рац ца па ба ках. 
Мо жа хтось ці ўсчы нае псеў да пат ры я тыч ны 
гам, каб сха вац ца за ім са сва і мі эга і стыч
ны мі мэ та мі. Не за леж на ад та го, вя лі кія яны 
ці ма лыя. Але эга і стыч ныя яны, та му што 
вы мя ра юц ца толь кі маш та бам улас на га 
за да валь нен ня. Ча му і для ча го, гэ та ўжо 
ін шая гі сто рыя.

Ёсць не ка то рыя сло вы з не зап лям ле
ным зна чэн нем. Пры ўмо ве, ад нак, што 
пра іх сэнс кла по цяц ца ў паў ся дзён ных 
па во дзі нах. У дзе ян ні не на па каз, не для 
га лач кі. Не пад звон, не пад свя та. Ска жам, 
«пат ры я тызм». Або «Бог». Злоў жы ван не 
імі пры во дзіць да дэг ра да цыі сэн су, які 
ў са бе ма юць. Ча ла ве ка ве ры не ро біць 
сло ва «Бог», па стаў ле нае па ўсіх скло нах 
і пры лю бых на го дах, а пат ры ё та — пу стая 
дэк ла ра цыя лю бо ві да Ай чы ны, за поў не ная 
па рож ні мі зня ва га мі і бяз з ме ста вай ня на віс
цю. Шчы рая рэ лі гій насць па тра буе, каб не 
злоў жы ваць імя Бо га да рэм на. На ват для 
атэ і ста сло ва «Бог» з’яў ля ец ца важ кім, та
му што на яго ас но ве бу дуе свой аса бі сты 
по гляд на свет. Пат ра бу ю чы па ва гі да сва іх 
пе ра ка нан няў або ра цый, трэ ба па ва жаць 
суп раць лег лую па зі цыю. Пат ры я тызм мае 
не ад но імя. Лю боў да Ай чы ны мо жа вы яў
ляц ца пароз на му. Ус п ры ман не ка рыс ці 
ін шых, доб ра сум лен ная пра ца гэ та так са
ма пат ры я тызм. На жаль, гэ та сло ва сён ня 
ста но віц ца ўсё больш шаб лон ным, па но ша
ным. Та му лёг ка дак лей ва юц ца да яго ксе
на фо бія, на цы я на лізм, ра сізм ...

Пат ры я тызм, ка лі заш мат раз моў пра 
яго, ста но віц ца свай го ро ду фор май се
леб рыц кай фі гу ры. Згод на кла січ на му выз
на чэн ню, се леб ры ці ста но віц ца той, пра 
ка го, для яго вя лі ка га за да валь нен ня, бес
пе ра пын на бал бо чуць. Доб ра, ка лі доб ра, 
але доб ра на ват ка лі бла га. Чым боль шы 
па дзел па між пры хіль ні ка мі і ан та га ні ста мі 
зна ка мі тас ці, тым лепш для яе. Пу скае та
ды яна цвет, як тая не іс ну ю чая па па раць
квет ка. Ну і ні чо га, што гэ та про ста фі гу ра 
мі фа ла гіч на га апо ве ду. Ці яе дэ мі фа ла гіч на
га кон т ра по ве ду. Але гэ та фі гу ра: спрэ чак, 
роз на га лос ся, ан та га ніз му, а дак лад ней, 
з’яў ля ец ца да клад на паз на ча най, хоць 
бяз з ме ста вай фор май, да якой мож на ад
нес ці ся, пры мер ка вац ца, па раў наць. Хто 
з па гар дай, а хто з за хап лен нем. У абод вух 
вы пад ках пры гад вае гэ та пу стое вык руч
ван не пе рад лю стэр кам. У лю бым вы пад ку, 

зна ка мі тасць 
якую за няд боў
ва юць ад ны 
а ін шыя ёй 
б’юць пак ло ны, 
ня гле дзя чы на 
—  гэ та ста но віц ца мі фам гра мад ска га ды
скур су. Толь кі, да лі бог, які гэ та ўзро вень?!. 
А які гэ та ўзро вень гра мад ска га ды скур су, 
ка лі та кі іс нуе, на конт пат ры я тыз му?

Не ад наз нач на выз на ча ны пат ры я тызм, 
які з’яў ля ец ца флаг ман ным ло зун гам ця
пе раш няй ула ды, стаў се леб ры ці яе па лі
ты кі — я не ўпэў не ны, ці па лі ты кі мэ та на кі
ра ва най, ус ве дам ля ю чай свае мэ ты, ці вы
пад ко вай. Та му што ка лі бя гу чая па лі ты ка 
мае аба пі рац ца толь кі на ан та га ні за ван не 
гра мад скас ці, дзя лен не яе на леп шы 
і гор шы сорт, на па ноў і ха маў, дык тут не 
ба чу ні я кай мэ та на кі ра ва нас ці. Ну, хі ба 
што яна ім к нец ца толь кі да дэ кан ст рук цыі 
гра ма дзян ска га, зна чыць ад к ры та га, плю
ра лі стыч на га і лі бе раль на га гра мад ства. 
Толь кі на якое ін шае? Для не ка то рых па
няц це дэ кан ст рук цыі, якая ўяў ляе са бой 
са цы яль ны пра цэс у ча се, блы та ец ца 
з па няц цем дэст рук цыі — раз бу рэн ня. 
У дэ кан ст рук цыі важ ную ро лю іг рае пе ра
кон ван не, у дэст рук цыі — ха пан не за мор
ду. Праз та кую не вя лі кую па мыл ку ідэі 
пе рат ва ра юц ца ў ідэ а ло гіі, гра мад ствы 
ў фе а даль ныя ка ло ніі му ра шак.

Па няц це пат ры я тыз му сіг на лі за ва ла ся 
ўжо ў па лі тыч ных па дзе ях кан ца ва сям нац
ца та га ста год дзя, цал кам сфар ма ва нае 
ў дзе вят нац ца тым ста год дзі, ка лі зваль ва лі
ся шмат на цы я наль ныя ма нар хіі. Ума ца ва лі 
яго дзве су свет ныя вай ны ХХ ста год дзя. 
Двац цаць пер шае ста год дзе, ста год дзе 
пост ма дэр ніз му і Уніі На ро даў, гэ тую фі гу
ру моц на змя ні ла. Не толь кі ў яе фор ме 
і змес це, што ў ад но сі нах да ідэн ты фі ка цыі 
з’яд на ных гра мад стваў, а не на цы я наль ных 
дзяр жаў раз дзе ле ных ме жа мі і па лі тыч на
эка на міч ны мі ін та рэ са мі, якія зно сяць адзін 
ад на го.

Да ня даў ня га ча су ў Поль ш чы гэ тую 
фі гу ру, пры ха ро ша ную сця га мі ЕС, на сі
лі ў ма са вых па дзяч ных шэс цях. Сён ня 
пра бу юць зва ліць яе ў гразь. За тое вы цяг
ва юць з пыль на га ар хі ва гі сто рыі пат ры я
тызм ра ман ты каў і мі сты каў дзе вят нац ца
та га ста год дзя. На са мой спра ве гэ тая фі
гу ра вель мі ж ар ха іч ная ў час план шэ таў 
і ін тэр нэ ту.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Не Ста ніс лаў, а Ста сё
Вё ска цяг нец ца ў бок бе ла ру скай 

мя жы, да якой стуль не каль кі дзя сят каў 
мет раў. Доў гая, але пу стая, з драў ля ны мі 
хат ка мі дзені дзе па ма ля ва ны мі на прык
мет ны сі ні ко лер. Не вы гля дае на мёр
т вую, чы стая, прыб ра ная, але лю дзей, 
як га во раць жы ха ры, ня ма. Каб пе ра ка
нац ца, што ўсёта кі ў вёс цы жыц цё яш чэ 
цеп ліц ца, вар та спы ніц ца пры Ста се вай 
ха це. Ка лі ка гоне будзь за пы та еш пра 
Ста ніс ла ва мо гуць не зда га дац ца. «Ні я кі 
Ста ніс лаў — Ста сё, Стась ко».

— Ка лісь ці за ехаў на вы ступ, там пра
вя ра лі вы сту поў цаў. Я ка жу: «Ста ніс лаў 
з гур там». А яны ад каз ва юць: «Ня ма та
ко га!». Я здзі віў ся і пы та ю ся яш чэ раз: 
«Ста ся Рай коў ска га ня ма?» — «Ааа, 
Ста сё ёсць!».

Ма ла та го, вы пад ко ва суст рэ ты жы
хар вё скі Ка нюш кі, якая 10 кі ла мет раў 
ад Ра ка віч, быў упэў не ны, што та кой мяс
цо вас ці як Ра ка ві чы тут ня ма.

— Тут Ка нюш кі, да лей Ста рыя Ка нюш
кі, — ад ка заў.

— А за Ста ры мі Ка нюш ка мі якая вё
ска? — пы та ю ся.

— Там дзесь ці Ліпск, а тут... не знаю, 
я туды не ез джу.

Да лей не бы ло пат рэ бы ез дзіць. За 
Ста ры мі Ка нюш ка мі ту тэй шых ад няз на
на га, ін ша га ад дзя ля юць ба ло ты і ра ка 
Боб ра. Спрад веч ная мя жа, перш за ўсё 
мя жа моў ная і куль тур ная.

„Pier w sza kon k ret na wia do mość o pół-
noc no-wschod nim za się gu Ma zow sza 
po cho dzi do pie ro z 1325 r. Wów czas to ksią-
żę ta ma zo wiec cy w liś cie do pa pie ża Ja na 
XXII po da li, że Ma zow sze się ga na od leg-
łość dwóch mil (oko ło 15 km) od Grod na, co 
przek ła da się na dział wod ny gór nej Bieb rzy 
i Niem na lub na li nię gór nej Bieb rzy. W tej 
fun k c ji rze ka ta aż po uj ś cie Łe ku lub Wis sy 
po ja wia się w opi sach gra ni cy ma zo wiec-
ko-krzy żac kiej z oko ło 1342, przed 1343, 
w 1343 i oko ło 1355 r.” (Gra ni ce mazo wiec-
ko-krzy żac kie na Wy so czyź nie Kol neń skiej 
— prob le my ut rzy ma nia, „Rocz nik Ży rar dow-
ski”, 2008, t. 6).

Но вая мя жа, уста ля ва ная пас ля Дру
гой су свет най вай ны, адаб ра ла ў Рай коў
скіх не толь кі част ку су се дзяў, але і 12 
гек та раў зям лі, за якую, як ча ста бы ва ла 
ў прыг ра ніч ных пад ляш скіх вё сках, не ат
ры ма лі ні вод най кам пен са цыі. Да ро га на 
по ле, якое за ста ло ся па дру гім ба ку, за
рас ла ку ста мі і ні як не на гад ва ла ста рой, 
дзе ў доб рыя ча сы Ста сеў баць ка пу скаў 
сва бод на сва іх ко ней. Ад бо ку мя жы 
па чаў па ды хо дзіць гуш чар, ства ра ю чы 
дзі кую за по ру. Ад даў ніх лу гоў ад дзя ляў 
сі ро чы па лын і ўсю ды іс ная кра пі ва. Яш чэ 
доў гі час у лет ні ве чар зда ва ла ся, што 
чу ваць пес ні зза мя жы. Ра ка віц кіх спе
ва коў на пэў на чу лі, бо як пад к рэс лі вае 
Ста сё, ні вод ная бя да не спы ніць іх няй са
май на дзей най тэ ра піі — спе ву. На ват па
хо ві ны, дзя ку ю чы пес ням жы ха роў вё скі, 
бы ва юць пры го жы мі на свой спо саб.

— Ве да е це, у на шай вёс цы спя ва юць 
пры па мер лых, — ка жа Рай коў ская. 
— Тая тра ды цыя жы вая. Па мёр ка лісь ці 
наш су сед, а яго сва яч ка пай ш ла ў ма на
стыр у Га род ню. Тая ма наш ка пры е ха ла 
яш чэ з ін шы мі сёст ра мі — мо жа дзе сяць 
іх бы ло. Ка лі па чу лі, як мы спя ва ем, усе 
па ча лі пла каць, а пас ля нам дзя ка ва лі.

Са праў ды, спеў Рай коў скіх пе ра
но сіць у ін шы свет, свет поў ны ду хаў, 
у свет вяр та ю чых ся аб ра даў, на на ва 
здзей с не ных ры ту а лаў і пес ні.

Ме ла дыч нае са кан не 
— А ве дае, што зна чыць пя тух? — спы

таў ся Ста сеў шва гер, Ян ка. — Зна е це. 
Ка лісь ці ўнук пры е хаў і пы та ец ца: «Co to 
pie tuch?». Я яму ад ка заў ко рат ка: «Ка лі 
не ве да еш то і не да ве да еш ся!».

Пра віль ны ад каз не толь кі здзі віў Ян ку, 
але і ад крыў дзве ры вя лі ка га па коя, дзе 
ўсе се лі за стол нак ры ты іль ня ным аб ру
сам. Ка ва, гар ба та, цяст ка са спу дзель-
ні... і, вя до ма, пес ні. У Ра ка ві чах усе іг ра лі 
і ўсе спя ва лі. Пе ра каз ва лі са бе му зы ку 
з па ка лен ня ў па ка лен не, ніх то не змог 
гэ тай му зы кі ўкрас ці. Так жы ха ры гу ля лі 
з ар на мен та цы яй ме ло дыі, што не бы ло 
му зы кан та, які мог бы ў та кі спо саб за спя
ваць.

— Мой баць ка іг раў на скрып цы, — ка

Ста сеў гурт з Ра ка віч

жа Га нор ця Рай коў ская, Ста се ва жон ка. 
— Дзядзь ка іг раў на гар мо ніі. Сла ву ты 
гар ма ніст быў, на цэ лую ва ко лі цу. А спя
ва лі тут усе.

Ся стра Га нор ці Рай коў скай, Зо ся, 
так са ма спя вае ў гур це. Жы ве по бач. 
Вый ш ла за муж за Ян ку, які на ра кае, што 
сё стры над та бліз ка ся бе жы вуць: «Увесь 
час піль ну юць, ня ма як са шваг рам на
піц ца». Ян ка ха ця не спя вае ў ся мей ным 
ка лек ты ве, го лас мае доб ры. «Яны ба яц
ца та го, што я на ра біў бы ім там бя ды на 
вы сту пах, але не на ра каю. Ка лі ўсе едуць 
на вы ступ, піль ную дзвюх хат. А Ста сё так
са ма з ад ной гар ба тай не па кі дае сва ёй 
ха ты».

Ста сё, Ган орця, Зо ся, Га лі на і най ма

лод шая Рэ на та — гэ та цэ лы ся мей ны 
пеў чы ка лек тыў з Ра ка віч. Ха ця Ста сё 
пры вык на зы ваць яго «Ста сё з ка лек ты
вам». Доб ра га го ла су нель га ад мо віць 
усім чле нам гур ту. Ме на ві та Ста сё з’яў
ля ец ца яго зас на валь ні кам. Ад па чат ку 
1970х га доў пра ца ваў у вя ско вым клу бе, 
дзе ла дзіў роз ныя су стрэ чы, пры якіх саб
ра ныя спя ва лі, ус па мі на лі і вяр та лі даў нія 
аб ра ды. Ва ло каў, ха дзіў з Ге ро дам, за піс
ваў пес ні. Ха ця Рай коў скія згод ныя, што 
пе сень па чу тых на ват у дзі ця чыя га ды не 
за бу дуць. А ве да юць іх мно га. Бе ла ру скіх 
на ву чы лі ся ад дзя доў, боль шас ці поль скіх 
— сён ня, ра сій скіх — ад са ве таў, якія ха
дзі лі ту дысю ды, а ўкра ін скіх — са мі не 
ве да юць ад ка го. Про ста ве да юць. Але 

ра ка ві ча ны ўсёта кі пе ра ра бі лі тыя пес ні 
на «сваю мань ку». І не зза хіт рас ці, бо на 
фе сты ва лі «Бе ла ру скай пес ні» вы сту пі лі 
толь кі адзін раз, але от так скла да ла ся. 
Спя ва лі «Тэ чэ во да ка ла мут на», са ка ю чы 
ха рак тэр на для бе ла ру скіх га во рак гэ тай 
тэ ры то рыі. Са мі, ка лі вы сту па юць на фе
сты ва лі ў Ка зі ме жы, пад к рэс лі ва юць, што 
пры е ха лі з Ра ка віч — з Чор най Ру сі.

Пес ні да кан ца све ту
Рай коў скія доб ра па мя та лі кас цёл 

у Га лын цы. У гэ тым мес цы чар го выя па ка
лен ні хрыс ці лі дзя цей, пры ся га лі вер насць 
і раз віт ва лі ся з па мер лы мі. Што ты дзень 
апу хаў ён ад пры ха джан і пе ра паў няў ся 
шчы ры мі пес ня мі жан чын. І зда ва ла ся, 
што лепш не мо жа быць, а на ват ка лі мо
жа, не па він на. Ста ла ся інакш, чым усе 
маг лі спа дзя вац ца. Га лын ка за ста ла ся па 
бе ла ру скім ба ку, а жы ха ры Ра ка віч ста лі 
пры ха джа на мі кас цё ла ў Ры га лоў цы.

— З май го бо ку пап раў дзе ўсе бы лі 
пра ва слаў ныя, — ка жа Ста сё. — Гэ та мой 
баць ка пе рай шоў на ка та ліц кую ве ру.

Але Рай коў скія не раст ра са юць мі ну
ла га. Спя ва юць. Гурт Ста ся з Ра ка віч 
стаў у 1991 го дзе лаў рэ а там у ка тэ го рыі 
ва каль ных ка лек ты ваў на Агуль на поль скім 
фе сты ва лі ка пэл і на род ных спе ва коў у Ка
зі ме жы. Двой чы на тым жа фе сты ва лі ат
ры ма лі дру гія мес цы — у 2010 і 2016 га дах. 
Апош ні пос пех гэ та ІІ мес ца ў ка тэ го рыі 
фаль к лор най аў тэн тыч най пес ні на ХХІV 
Фе сты ва лі «Бе ла ру ская пес ня — 2017» 
у Бе ла сто ку.

— Ка лі мы за е дзем у Ка зі меж, вя до ма, 
ма ем вы ступ на сцэ не, — ка жа Ста сё. — 
Але коль кі мы яш чэ пас пя ва ем па ву лі цах, 
з ін шы мі ка лек ты ва мі... Там па лі цыя не мае 
пра ва нам пе раш ка джаць.

Ста сё ін шых удзель ні каў фе сты ва лю 
ў Ка зі ме жы здзі віў ча стуш ка мі, якіх ве дае 
сот ні.

— Мя не на ват там на ву лі цы за піс ва лі, 
— смя ец ца.

У Рай коў скіх за ста ла ся спан тан насць. 
Ім не трэ ба выз на чаць га дзі ны ці мес ца, 
каб су поль на пас пя ваць. Ма ё выя на ба жэн
ствы да Бо жай Ма ці ад п раў ля юц ца што
год. Лі тан ня, су поль ная ма літ ва, а пас ля да 
поз ніх га дзін пес ні і ту соў ка па вёс цы.

— Да пер шай но чы спя ва лі, — ус па мі
нае Ста ніс лаў.

Ка лі Рай коў скія спя ва лі пры ста ле, зас
ла ным іль ня ным аб ру сам, Ян ка ха дзіў па 
ха це быц цам бы бы ло на вош та. У кан цы 
сеў на драў ля ным стол ку:

— Мя не па ру ша юць гэ тыя пес ні да 
слёз.

vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

Вё ска Ра ка ві чы без на дзей на за губ ле ная ся род раў нін. А ка лісь ці быў тут, 
як га во раць жы ха ры, цэнтр све ту, пад са май ся рэ дзі най не ба. Спя ва лі заў-
сё ды. Лет ні мі ве ча ра мі, ба га ты мі на цвыр ку ноў, пры свя тах, у скле пе па між 
 пе ра рослай буль бай. Лаў рэ а ты Агуль на поль ска га фе сты ва лю ка пэл і на род-
ных спе ва коў у Ка зі ме жы ства ры лі не паў тор ны воб раз чар на ру скай вё скі. 
Адміністрацыйна зараз прыпісана яна ў Ліпскую гміну, аўгустоўскага павета.

 Злева: Зося, Стасё і Ганорця

 На фе сты ва лі ў Ка зі ме жы

 Стасё Райкоўскі з уласнаручна зробленай гвяздай
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Па це шы лі...
З пер ша га са ка ві ка пен сі я не ры ды 

ін ва лі ды ат ры ма юць пе ра а цэн ку сва іх 
пен сій. На што мо гуць раз ліч ваць се ні ё-
ры ад «доб рай зме ны» сё ле та? Па вод ле 
пад пі са на га ўка за мі ністр Аль ж бе ты Ра-
фаль скай, сё лет няя пе ра а цэн ка скла дзе 
100,44%. Ад нак жа, згод на з ад ме не ным 
за ко нам аб пен сі ях з фон ду Са цы яль на га 
стра ха ван ня, пен сі ён на-рэн та вая вып ла-
та бу дзе пад баў ле на не менш чым да 10 
зло тых (з ак рэс ле ным мі ні маль ным ста-
жам). Мі ні маль ную пры баў ку 10 зл. ат ры-
ма юць усе пен сі я не ры і ін ва лі ды, пен сія 
якіх не пе ра вы шае кво ты 1 369,86 зл.

Па коль кі ат ры маў ся ні жэй шы па каз-
чык пе ра а цэн кі, чым прад бач ваў ся, 
боль шая гру па пен сі я не раў бу дзе ахоп-
ле на га ран та ва най мі ні маль най пры баў-
кай пе ра а цэн кі, па коль кі бу дзе ты чыц ца 
вып лач ва ных пен сій да су мы 2 272,73 зл. 
Сё ле та коль касць асоб, якія па ка ры ста-
юц ца га ран та ва най пры баў кай пен сій 
(мі ні маль най і 10 зл.) па вы сіц ца з ка ля 
2,1 мі льё на да 5,2 мі льё на ча ла век.

Ад ноль ка выя стаў кі
З па чат кам чэр ве ня г.г. бу дуць ад ме не ны 
роў мін га выя пла ты. Гэ та аба зна чае, што 
апе ра та ры ма біль най сет кі не змо гуць 
на ліч ваць да дат ко вых кош таў за за меж-
ныя спа лу чэн ні та му, што выз на ча ны 
цвёр дыя ап то выя стаў кі для апе ра та раў. 
Так ра шы лі ка мер сан ты Ра ды ЕС і еў ра са-
юз ных дзяр жаў. У ад па вед нас ці з ін фар-
ма цы яй Ра ды ЕС маг чы ма, што стаў кі 
па ні зяц ца да 90% ад ця пе раш ніх. Ад 15 
чэр ве ня мак сі маль ная стаў ка за раз мо-
ву па ні зіц ца з 0,05 еў ра да 0,032 еў ра за 
мі ну ту. За тым кошт эсэ мэ сак па ні зіц ца 
з 0,02 да 0,01 еў ра. Важ ная вест ка для ка-
ры сталь ні каў смар т фо наў — ап ла ты за 
тран с ля цыю да ных так са ма зме няц ца. 
Па ні жэн не бу дзе знач нае, бо з 50 еў ра 
да 7,7 еў ра за гі га байт. За тым, у на ступ-
ным го дзе, на пры клад, ап ла та бу дзе 
скла даць не 7,7 еў ра за гі га байт да ных, 
толь кі 6 еў ра. Што год бу дзе па ні жац ца 
на 0,5 еў ра так, каб у 2022 го дзе раў ня ла-
ся ад но 2,5 еў ра за гі га байт да ных. 

...і не толь кі ў Га ра доц кай 
гмі не. На дзя ся ты вы пуск 
лі та ра тур на га кон кур су для 
ама та раў, ар га ні за ва на га 
вой там, Гмін ным цэн т рам 
куль ту ры — До мам куль ту-
ры імя Ка сту ся Ка лі ноў ска га 
ды лі та ра тур най гру пай «Ка-
ла сы» (якая зноў ма цу ец ца 
і яд нае свае шэ ра гі) свае 
тво ры — па э тыч ныя і пра за-
іч ныя — прыс ла лі аў та ры 
мо жна ска заць што з усёй 
кра і ны. Праў да, сё ле та бы-
ло менш ма ла дых аў та раў 
у кон кур се „Пі саць кож ны 
мо жа” — толь кі ад на асо ба 
ў ка тэ го рыі вуч няў па чат ко-
вай шко лы, а ся род гім на зі-
стаў — дзве асо бы. У ка тэ-
го рыі вуч няў ся рэд ніх школ 
і да рос лых — 17 аў та раў 
— ра зам двац цаць аў та раў 
прыс ла ла свае вер шы і про-
зу. У Гмін ным цэн т ры куль-
ту ры ў Га рад ку ад бы ло ся 
ўра чы стае як заў сё ды пад-
вя дзен не вы ні каў лі та ра тур-
най твор час ці. На ме ра пры-
ем стве ў Дзень за ка ха ных 
(бо най больш бы ло тво раў 
пра лю боў) пры сут ні ча лі 
мяс цо выя ўла ды, ама та ры 
па э зіі з цэ лай гмі ны, твор цы 
ды іх су се дзі і сяб ры.

Жу ры ў скла дзе: фі ло ла гі Да ро та Суль
жык, Іры на Ма ты сюк і Ан на Гжэсь ся род 
гэ тай гру пы вы лу чы лі моц ную жмень ку 
аў та раў з До му са цы яль най апе кі ў Ялоў
цы, якія і прыс ла лі вель мі ці ка выя тво ры, 
і пры го жа вы сту пі лі, як пан Та маш Тва ра
ноў скі, як сха ваў ся над псеў да ні мам «Са
мот» (ІІ мес ца ў па э зіі) сва ім кра наль ным 
тво рам «Wo ła nie». Ян ка Кар по віч з тво рам 
«За ба ва на ка ля ды» зда быў пер шае мес
ца ў про зе. На пер шым мес цы так сама 
вер шы са ты ры ка і лі ры ка Яну ка Гры цу ка 
з Га рад ка «Сто лак». У трэ цяй ка тэ го рыі 
трэ цяе мес ца ат ры маў твор — па э тыч ная 
про за — Дар’ ю ша Жу коў ска га з Ве лі шэ ва 
пад Вар ша вай. Спе цы яль ны мі вы лу чэн
ня мі ся род да рос лых аў та раў адз на ча ны 
вя до мыя чы та чам «Ні вы» ня даў няя дэ бю
тан т ка Ган на Са доў ская з Ва лілДва ра за 
верш «А мне не трэба», ма фу са іл ся род 
па э таў Ана толь Па рэм б скі з Ва лілСтан цыі 
за верш «Ці ты зна еш» і Гу стаў Міш таль 
з Ме ляш коў за верш «W pro mie niach 
słoń ca». Гэ ты но вы па ся ле нец у ста ра даў
няй бе ла ру скай вёс цы ат ры маў яш чэ ва 
ўзна га ро ду кні гу ме ляш коў цана ша ніў ца 
Яну ка Да раш ке ві ча, які пі саў тут свае тво
ры сто га доў пе рад ім — па чы таць вер шы 
Яну ка Гу ста ву абя ца лі су сед кі, якія гур мой 
пры бы лі на свя та ў гэ ты ма роз ны ве чар. 
Вы лу чэн ні за свае тво ры ат ры ма лі Кры

сты на Кан д ру сік з Га рад ка за верш «Ус па
мі ны ста ры коў», Га ле на Ля хо віч за верш 
«Та ям ні чая Бя ро за», Мі ка лай Ва ра нец кі 
з Аль хоў кі На раў ча скай гмі ны за ніз ку бе
ла ру скіх вер шаў, Ан на Кун цэ віч з Га рад ка 
за верш «Już nie pus ta przes t rzeń», Га лі на 
Бжа зоў ская з Га рад ка за верш «Ве чар 
быў...», Кры сты на Снар ская з Даб жы не ва 
за ўспа мі ны, Лю ба Са ко віч з Юш ка ва га 
Гру да Мі ха лоў скай гмі ны за два вер шы 
«Мі ну лае» і «Бя да не жа на та му», Кры сты
на Саў ка з До му апе кі ў Ялоў цы за верш 
«Ус па мін кі», Да ро та Шульц з До му апе кі 
ў Ялоў цы за верш «Nie jes tem sa ma» і Ра
дас лаў Пят роў скі з До му апе кі ў Ялоў цы 
за па э му. У ка тэ го рыі тво раў вуч няў па чат
ко вай шко лы вы лу ча ны бы лі два вер шы 
Эмі лі Ка ран ке віч з Не пуб ліч най шко лы 
ў За лу ках, а ў ка тэ го рыі гім на зі стаў — трэ
цяк лас ніц Аляк сан д ры Яро ц кай эсэ пра да
рос лых і дзя цей ды Элі зы Ма тус за верш 
«Ка хан не».

Ян ка Кар по віч, пе ра мож ца кон кур су, 
перш за ўсё му зы ка, які пі ша здаў на па
бе ла ру ску, які ў гэ ты раз даў ся на мо віц ца 
да ўдзе лу ў кон кур се ды зай граў з гі та рай 
пес ні, між ін шым, на сло вы Ла ры сы Ге ні
юш. Пры чы таў ён сваё апа вя дан не пра 
ма лыя ра дас ці з ма ла дос ці.

— Я па ду маў, што вар та пры пом ніць 
ма ла дыя га ды. Гэ та бы ло не звы чай нае 
жыц цё, зу сім ін шы свет. Мо жа хтось ці пра
чы тае. Маю ўну ка, то ня хай ён ве дае, якія 
дзед ка лісь ці меў за ба вы, як пра хо дзі ла 
на ша ма ла досць.

Га ле на Ля хо віч, сяб роў ка «Рас с пя ва на
га Га рад ка», аў тар ка вер шаў і вы дат ная 
ак цёр ка (вы сту па ла ў па ста ноў цы «Чар
но быль скай ма літ вы»), якая ня даў на на 
цэн т раль ным аг ля дзе фе сты ва лю «Бе ла ру

Кож ны 
пі саць мо жа

Пе ра мож цы ве даў 
пра пра вас лаў’е
Ар тур Ма леш з ІІ Агуль на а ду ка цый-

на га лі цэя Бе ла сто ка стаў пе ра мож цам 
агуль на поль скай Алім пі я ды пра ва слаў-
ных рэ лі гій ных ве даў. У фі на ле кон кур са 
на пы тан ні, звя за ныя з тэ а ло гі яй і гі сто-
ры яй хрыс ці ян ства, ад каз ва лі 28 ча ла-
век з Бе ла сто ка, Бель ска-Пад ляш ска га, 
Гай наў кі і Ся мя тыч, Вар ша вы і Ка ша лі на. 
Ся род іх лаў рэ а та мі, якія наб ра лі больш 
чым 70 ад сот каў, ста лі 7 вуч няў. Дру гое 
мес ца ў алім пі я дзе за ня ла ву ча ні ца Гай-
наў ска га лі цэя з бе ла ру скай мо вай на ву-
чан ня На тал ля Вась ко. Па вод ле яе слоў, 
кан кур сан ты му се лі пе ра ду сім ва ло даць 
ве да мі аб пра ва слаў най іка наг ра фіі: 
— Зда ец ца, што тэ ма лёг кая, бо кож ны 
дзень пра ва слаў ныя іко ны з на мі, але 
ка лі па ча лі ву чыць, то ака за ла ся, што 
пы тан ні вель мі скла да ныя. На пэў на, най-
больш скла да най ака за ла ся бал кан ская 
іка наг ра фія, бо цяж ка бы ло знай с ці пра 
яе ін фар ма цыю.

Дзя ку ю чы пе ра мо зе ў алім пі я дзе, 
лаў рэ а ты ма юць ад к ры тыя дзве ры на 
не като рыя фа куль тэ ты поль скіх ВНУ. Без 
удзе лу ў на бо ры яны мо гуць па сту піць 
ва Уні вер сі тэт ў Бе ла сто ку, Хрыс ці ян скую 
тэ а ла гіч ную ака дэ мію ў Вар ша ве ды Ка та-
ліц кі люб лін скі ўні вер сі тэт.

Лу каш ЛЕ А НЮК  racyja.com

(ус)

ская пес ня — 2017» сва ёй ар ха іч най бе ла
ру скай пес няй зда бы ла дру гое мес ца, як 
заў сё ды сціп лая:

— Я пі шу вер шы здаў на, яны звы чай
ныя і про стыя. Мне ўжо ня ма ла га доў, 
я ўжо ба бу ля. Маг чы ма, вер шы мае гу чаць 
не зу сім так, як трэ ба, але пі шу іх ад ду шы. 
І лю дзям гэ та па да ба ец ца. Ма быць, та му 
і пі шу, для ся бе, і для лю дзей.

Кры сты на Саў ка, ро дам з Лу кі, кан
суль та ва ла сваю твор часць з Ян кам 
Кар по ві чам, які і па ра іў ёй, каб пі са ла на 
сва ёй род най мо ве, бо та ды дум кі са мыя 
шчы рыя:

— Я ця пер у до ме апе кі, хво рая і ня мог
лая. А пра Лу ку на пі са ла доў гія вер шы, ад
вя ла ду шу ўспа мі на мі. Там ужо май го до му 
ня ма. Гэ та ўспа мі ны пра тое, як Лу ка жы
ла. Вель мі хва ля ва ла ся, як гэ та ўсё спіс ва
ла. Про ста ўсё ста я ла ў ва чах. Для па мя ці. 
Гэ та мой доўг для тых, хто ў Лу цэ жыў. Каб 
лю дзі ве да лі, каб пра чы та лі пра бы лое. 
Гэ та та кая па мят ка. Вель мі мі ла, што нас 
ра зам з Ялоў кі за пра сі лі, што та кія вель мі 
пры го жыя ўзна га ро ды, ап ра ча дып ло маў. 
І так мно га тво раў пабе ла ру ску! А ў ма ім 
вер шы, які на ліч вае со рак строф: «Пас лі 
на вы га не ко ней, на бе ра зе Нар вы, сва ёй 
ра кі, тры ма ю чы хлеб у да ло ні, га дзі ны спа
кой ны плы лі... Еха лі фу ры з се нам у лет ню 
цёп лу па ру, з пры ем ным па хам з фу ры, 
кла лі яго ў ста ра ну. Жні ва бы лі тут вя лі кі, 
за пас ны тут быў гас па дар. Па лі жы та, аў
са і пша ні цы. Ра дзі ла нам род на зям ля!.. 
Ад’ яз джа лі з вё скі су се дзі, праш ча лі ся 
з ха тай сва ёй. Ца ла ва лі па рог сва ёй ха ты, 
раз ві та лі ся з род най зям лёй...».

Адз на ча ныя тво ры бу дуць на дру ка ва ны 
ў „Га ра доц кіх на ві нах”.

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

 Янка Карповіч, Ганна Садоўская, Анатоль Парэмбскі, Крыстына Саўка на фоне партрэта Кастуся Каліноўскага
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«Big Cyc»

Най больш «яй цар ская», тобок пры
коль ная панкрокка пэ ла Поль ш чы. Рок
блаз ны ахі на ю чай рэ ча іс нас ці.

Ра дыё Ра цыя 

Яш чэ ў кан цы 90х га доў ХХ ста год дзя 
па ча ло вяш чаць пер шае бе ла ру скае 
ра дыё з Бе ла сточ чы ны — Ра дыё Ра цыя. 
Ад нак сіг нал быў сла ба ва ты, але ней кім 
цу дам ла ві лі яго ра ды ёп ры ём ні кі ў 2000 
го дзе ў ма ёй вёс цы Ма лін ні кі. Слу ха лі 
яго на ват мае сяб рыпа ля кі, што жы лі 
ў сту дэн ц кім ін тэр на це ў Бе ла сто ку. 
У 2002 го дзе бы ло зак ры та, а з 2006 
го да вяр ну ла ся і вяш чае не толь кі на 
Пад ляш ша. Еду чы на Ма зу ры, ка ля Гра
е ва ў ма шы не мы слу ха лі Ра дыё Ра цыя. 
На ват у Алец ку ёсць адзін вер ны фа нат 
Ра цыі, якую ло віць у сва ім ра ды ёп ры ём
ні ку. Праз ін тэр нэт Ра цыю слу хае цэ лы 
свет. На ват лю дзі з Аў ст ра ліі і Ка на ды 
зво няць у пе ра да чу «Пад ляш скі кан цэрт 
па жа дан няў».

Вог ніш чы 

У 90я ніх то не ра біў гры ляў, толь кі 
рас паль ва лі вог ніш ча і сма жы лі каў ба
ску на кі ёч ках. Ча ста бы ва ла, што пры 
вог ніш чы спя ва лі пес ні пад гі та ру ці гар
мо нік. Пе ра важ на вог ніш ча ра бі лі мы 
з сяб ра мі з бел лі цэя або на Су стрэ чах 
«Зор кі». За раз так са ма, бу ду чы ў ад па
чын ку на Ма зу рах, ра біў я вог ніш ча. Зна
чыць, яш чэ не да кан ца прай ш ла мо да 
ар га ні за ваць вог ніш чы.

«Пры ма кі»

Пас ля гур та «АС» — дру гі са мы па пу
ляр ны бе ла ру скі гурт з Бе ла сточ чы ны. 
У 90х га дах зра бі лі кар’ е ру і за ва я ва лі 
па пу ляр насць, дзя ку ю чы ме на ві та лэм
каў скай пес ні «Смэ рэ ка». Астат нія пес ні 
з ка се ты «Зор ка яс ная» бы лі на бе ла ру
скай мо ве. Ка се та пра да ва ла ся як агуль
на вя до мыя све жыя бу лач кі. Так са ма дру
гі іх аль бом «Цы ган ка» з 1998 го да быў 
вель мі па пу ляр ны. Та ды ўсе ду ма лі, якія 
здоль ныя гэ тыя «Пры ма кі», што пі шуць 
та кія пры го жыя пес ні. Ніх то на ват не ду

маў, што ўсе пес ні «Пры ма коў» гэ та па
пу ляр ныя ру скія і ўкра ін скія пес ні, якія на 
бе ла ру скую мо ву пе ра клаў Вік тар Швед.

Дзя во чыя дзён ні кі 

Дзяў ча ты ў 90я га ды нам, хлоп цам, 
заў сё ды да ва лі свае дзён ні кі, каб мы 
там упі са лі свой верш ці раз ма ля ва лі ры
су нак. Да гэ тай па ры ду маю: ці мае сяб
роў кі з па чат ко вай шко лы яш чэ тры маць 
свае дзён ні кі, дзе я ўпіс ваў свае вер шы 
і ма ля ваў квет кі?

Тэ ле ба чан не

Ха ця ў 90х ма ла ў ка го бы ло спа да
рож ні ка вае тэ ле ба чан не і не бы ло яш чэ 
DVBT, дык на ча ты рох тэ ле ка на лах 
TVP1, TVP2, TVP Bia łys tok i Pol sat бы ло 
нам но га больш ці ка вых тэ ле пе ра дач чым
сь ці за раз. У ма ёй вёс цы ча сам на ват 
уда ва ла ся зла віць сіг нал Бе ла ру ска га 
тэ ле ба чан ня ці ру ска га Пер ша га ка на ла 
або НТВ. У кан цы 90х на ват па чаў да хо
дзіць сіг нал TVN.

Ра ды ёп ры ём нік «Ве рас» 

Ле ген дар ны ра ды ёп ры ём нік бе ла ру
скай вы твор час ці, вель мі па пу ляр ны на 
Бе ла сточ чы не. У нас у ха це «Ве рас» 
з’я віў ся вяс ною 1990 го да. Мя не ад но 
здзіў ля ла, якім цу дам я на ім ла віў сіг нал 
Ra dio Ol sz tyn. На Оль ш тын скім ра дыё 
з па ня дзел ка да пят ні цы ад 15:45 да 
16:00 вы хо дзі ла пе ра да ча «Kwad rans 
z dis co po lo», якую вёў Nor bi, а пас ля 
16:10 — пе ра да ча «Po po łud nio wy z Ol-
sz ty na». Гэ ты го рад вель мі да лё ка ад 
Ма лін нік! На ра ды ёп ры ём ні ку «Ве рас» 
я слу хаў усе пра гра мы Поль ска га ра
дыё, Пер шы на цы я наль ны з Мін ска ці 
Ма ла дзёж ны ка нал з Маск вы. Так са ма 
да хо дзі лі сіг на лы Ра дыё Сва бо да, Пер
ша га ка на ла з Маск вы і з Кі е ва. Чут на 
бы ла так са ма стан цыя (не па мя таю наз
вы), якая кож ную ня дзе лю з 8 да 10 ра
ні цы тран с ля ва ла ўні яц кую ба гас луж бу 
на ўкра ін скай мо ве. Та ды яш чэ быў ніж ні 
ды я па зон УКХ, а так са ма доў гія, ка рот кія 
і ся рэд нія хва лі.

Свя та пра ро ка Ільі 

Пас ля Раж джа ства і Вя лі кад ня — са
мае вя лі кае свя та ў Пад бе лян скім пры хо
дзе. На Ілью ра ні цай пры ха джа не еха лі 
ў цар к ву ў Пад бел ле. Та ды на ста я це лем 
быў ай цец Мі ка лай Бліз нюк. На па чат ку 
90х баць кі на Ілью куп ля лі дзет кам пі ста
ле ты на «кор кі» і тыя стра ля лі. У дру гой 
па ло ве 90х са свя та пры во зі лі цу кер кі. 
Пас ля ба га служ бы ў цар к ве ў кож най 
ха це бы ла гас ці на і гас цей цэ лы стол. 
А цу кер кі да гэ тай па ры пра да юць на 
цар коў ных фэ стах!

Пер шы маг ні та фон

З’я віў ся ў па ло ве 90х, а ра зам з ім 
я па чаў ці ка віц ца му зы кай. З гэ тай па ры 
я па чаў куп ляць і збі раць ка се ты. У маг ні
та фо не быў ра ды ёп ры ём нік вы шэй ша га 
ды я па зо ну FM і та му ўжо мож на бы ло 
слу хаць пер шыя ка мер цый ныя ра ды ё
стан цыі RMF FM, Ra dio Zet або рэ гі я наль
ныя Ra dio Lub lin, a на ват ней кім цу дам 
Ra dio Os t ro łę ka! На Ра дыё Os t ro łę ka 
ў кож ную ня дзе лю ад 13:05 тран с ля ва ла
ся ра ды ё пе ра да ча «Og ro dy na dziei». На 
маг ні та фо не ўжо мож на бы ло за піс ваць 
на плён ку ра ды ё пе ра да чы.

«Пе рад вы ха дам у цар к ву»

Гэ тай ра ды ё пе ра да чай наш баць ка 
бу дзіў мя не і сяст ру, каб мы ўста ва лі і га
то ві лі ся іс ці ў цар к ву. Па сён няш ні дзень 
яна гу чыць у эфі ры Ра дыё Бе ла сток 
у кож ную ня дзе лю ў 7:45. Та ды пе ра да чу 
вёў ай цец Ры гор Мі сі юк, дзя ку ю чы яко му 
на бе ла стоц кім ра дыё з’я ві лі ся пе ра да чы 
пра тэ му пра ва слаўя на Бе ла сточ чы не.

Пла ка ты 

Пла ка ты заў сё ды ві се лі над ма ім лож
кам. Я заў сё ды ве шаў пла ка ты аў та ма
шын ты пу Al fa Ro meo, BMW, MC La ren 
або Chev ro let Cor vet te з ча со пі саў ты пу 
«Mo to Ma ga zyn», «Au to Mo to» ці «Mo tor». 
А дзяў ча ты ве ша лі пла ка ты сва іх му зыч
ных ку мі раў, якія змяш ча лі та кія га зе ты 
як «Bra vo» ці «Pop corn».

Чар на вік 

Чар на вік гэ та сва бод ны сшы так, 
у якім бы лі на тат кі з уро каў, а так са ма 
мае вер шы, тэк сты пе сень ці мае ры сун
кі. Та ды ў 90х я вель мі лю біў ры са ваць 
і на ват няб ла га мне гэ та ат ры моў ва ла ся. 
Ду маю, што і за раз кож ны ву чань мае 
та кі сшы так.

Кон кур сы 

У 90х амаль уся мая вё ска пры ма ла 
ўдзел у кон кур се ра ды ё пе ра да чы «Baj ki 
zga dy waj ki», якія гу ча лі ў эфі ры Ра дыё 
Бе ла сток у кож ную су бо ту ў 19:05. Пер
шай, якая па ча ла іг раць і вый г ра ваць 
бы ла мая су сед ка Аня Ку лік. Пас ля 
я па чаў вый г ра ваць, а по тым уся вё ска 
на доб рае іг ра ла. А пры сы ла лі ва ўзна га
ро ду кніж кі, цац кі а перш за ўсё ла сун кі. 
Лі ста но ша, дзядзь ка Ва ло дзя, меў шмат 
ра бо ты, каб раз нес ці ўсім уз на га ро ды.

Школь ныя эк скур сіі 

Школь ныя эк скур сіі бы лі на го дай 
вы ехаць да лей за сваю род ную вё ску. 
Та му ў 1990 го дзе я пер шы раз на ве даў 
Свя тую Га ру Гра бар ку, а год паз ней 
Даб ра веш чан скі ма на стыр у Суп рас лі. 
Быў так са ма ў Ануф ры еў скім ма на сты ры 
ў Яб лэч най і на Кон скім за во дзе ў Яна ве
Пад ляш скім. Бы лі мы не каль кі ра зоў у Бе
ла ве жы. Не ка то рыя ез дзі лі на эк скур сію 
ў кан ц ла гер Май да нак. Заў сё ды з кож
най эк скур сіі пры во зі лі мы ней кія па мят кі 
або фо таз дым кі.

Мае пад ляш скія 
дзе вя но стыя (ч. ІІІ)

Чы та ю чы «Ні ву» № 7 ад 12 лю та га, 
у якой ёсць вы каз ван не га лоў на га рэ
дак та ра Яў ге на Ва пы пз. «Коль кі аб’ ек
тыў нас ці ў „Аб’ ек ты ве”», ня цяж ка зда
га дац ца аб гэ тым, што спа дар Я. Ва па, 
пі шу чы, так са ма нер ва ваў ся, як пас ля 
я чы та ю чы.

Пры чы най на ша га нес па кой на га пе
ра жы ван ня, ды не толь кі на ша га, але 
і чы та чоў «Ні вы», як і ўся го бе ла ру ска га 
гра мад ства з’яў ля ец ца агід ны фальш 
«сап раў д ных па ля каў». Гэ тыя гра ма дзя
не Поль ш чы ў сва ёй іл жы вай па лі ты цы 
сме ла і без ні я кіх аб ме жа ван няў мо гуць 
ра біць шы ва рат на вы ва рат, бо іх па лі тыч
ныя ім к нен ні пад т ры маў са м па па! Бо гэ
та ёй пас вя ціў пом нік АК у Вар ша ве. Ка

лі б па па быў спра вяд лі вы і бо га ба яз ны, 
як сва іх вер ных на ву чае, то на пра па но
ву АКаў ска га ася род дзя, каб у Вар ша ве 
па бу да ваць, ад крыць і пас вя ціць пом нік 
жаў не рам АК, ска заў бы большменш 
так: «Мае да ра гія бра ты і сё стры, ка лі хо
ча це бу да ваць пом ні кі сва ім ка ле гам за
гі нуў шым у ба раць бе з во ра га мі, то паз
будзь це ся тых жаў не раў АК, якія па лі лі 
пра ва слаў ныя вё скі з іх на ро дам. Бо гэ та 
бы лі бан ды ты, якія зас лу гоў ва юць на асу
джэн не, а не сла ву аб’ яў ле ную ор дэ на мі, 
вы со кі мі зван ня мі. Не лі чы це ге ро я мі тых 
АКаў цаў, якія сва і мі па во дзі на мі ап ля ва лі 
поль скі жаў нер скі мун дзір».

Аб та кой сі ту а цыі мож на бы ло б нам 
ма рыць, але і так ні чо га не даб’ ем ся. 

Ча го мож на ча каць? Я чуў, як ка та ліц кі 
ксёндз га ва рыў у тэ ле ба чан ні, што «Oj-
ciec świę ty Jan Pa weł II przez ot wór z nie-
ba pat rzy co się dzie je na zie mi». Я толь кі 
не ве даю, ці Не ба і Зям лю зга даў ён з ма
лой, ці з вя лі кай лі та ры, але ве даю, што 
свя тыя не ўмі ра юць і ўсю ды свае па рад кі 
і пра вы па ста наў ля юць.

Спа дар га лоў ны рэ дак тар, ці не вар
та пры пом ніць тым, хто пе ра ап ра нуў ся 
з воў чай у аве чую шку ру і іх пры хіль
ні кам аб тым, што ка лі б не Чыр во ная 
Ар мія та ды, то да сён ня і да лей бы ла б 
ра сій сканя мец кая мя жа, а нас бы ло б 
столь кі, коль кі нем цы пат ра ба ва лі б па
раб каў для іс на ван ня Трэ ця га Рэй ха. І не 
бы ло б ка му бра хаць на тыя 628 ты сяч 
тых, што толь кі за выз ва лен не Поль ш чы 
ад да лі жыц цё.

vВа сіль ПЕТ РУ ЧУК

Дзе на ша не пра па да ла?

Ар лян ская ва да
У Ар лян скай гмі не 95,6% на сель ні-

цтва ка ры ста ец ца ва дою з во дап ра-
во даў. Ва да па да ец ца быць якас най, 
па коль кі ар лян скія во дап ра во ды за-
бяс печ ва юць не ка то рыя вё скі ў трох 
су сед ніх гмі нах. Якасць ва ды пад па-
ста ян ным наг ля дам. Зап ла на ва на раз-
бу до ва гмін ных во да за бо раў.

До ступ на сель ні цтва да пра точ най 
ва ды з кра наў з’яў ля ец ца ад ным з па-
ка заль ні каў тэх ніч най ін ф раст рук ту-
ры, выз на ча ю чых стан дарт жыц ця на 
да дзе най тэ ры то рыі, а ад на час на з’яў-
ля ец ца пе ра ду мо вай якас на га гра мад-
ска-гас па дар ча га раз віц ця.

Даў жы ня во дап ра вод най сет кі на 
тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны не змя ні-
ла ся з 2010 го да і на ліч вае 42,12 кі ла-
мет ра. На тэ ры то рыі гмі ны пяць во да-
за бор ных уста но вак. Згод на са нэ пі дэ-
мі я ла гіч ным пат ра ба ван ням во да за бо-
ры для бы та вых па трэб на сель ні цтва 
па він ны па да ваць у во дап ра вод ную 
сет ку ва ду ад па вед най якас ці: у ад ным 
літ ры ва ды коль касць жа ле за не па-
він на пе ра вы шаць па ло вы мі ліг ра ма, 
а мар ган цу — дзе ся ці ны мі ліг ра ма. 
Бель ская са нэ пі дэм стан цыя кан т ра-
люе якасць ва ды ў па а соб ных во да за-
бо рах пры нам сі раз у квар тал.

На тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны пра-
цу юць на ступ ныя глы бін ныя во да за-
бо ры:

во да за бор у Ор лі, які за бяс печ-
вае Ор лю і су сед нія вё скі: Шчы ты-
На вад во ры, Шчы ты-Дзен ця ло ва, 
Мік ла шы, Вуль ку, Ка ша лі, Ру ду ты, 
Кры вя ты чы і вё ску Мо ра ў Чы жоў-
скай гмі не;
во да за бор у Алек шах (на ўчаст-
ку фір мы «Наф тан» аран да ва ным 
гмі най) па дае ва ду ў Алек шы, Ды-
ду лі, Гра да лі, Кош кі, Тап чы ка лы, 
Паш коў ш чы ну, Шар ні, Спіч кі, Ма-
лін ні кі, Мо скаў цы, Ча хі-За ба лот-
ныя, Ры го раў цы, Паў лі но ва, Вуль-
ку-Вы га ноў скую, Круг лае ды не ка-
то рыя вё скі ў Боць каў скай і Бель-
скай гмі нах. Во да за бор па стаў ляе 
най леп шую, мяк кую ва ду;
во да за бор у Кры вя ты чах зна хо-
дзіц ца на тэ ры то рыі сель ска гас-
па дар ча га ка а пе ра ты ва і сіл куе 
сві на фер му;
во да за бор у Шчы тах-На вад во рах 
зна хо дзіц ца на ўчаст ку сві на фер-
мы і сіл куе яе;
во да за бор фір мы ІКЕА ў Кош ках.

Для ка му наль ных мэт вы ка ры стоў-
ва юц ца во да за бо ры ў Ор лі і ў Алек-
шах. Апош нія кры ні цы па да юць ва ду 
для прад п ры ем стваў, якія пра цу юць 
на тэ ры то рыі гмі ны, і ва да з іх не вы-
ка ры стоў ва ец ца для бы та вых па трэб 
на сель ні цтва.

У мі ну лым 2016 го дзе бы ла ап ра-
ца ва на пра ек т на-каш то рыс ная да ку-
мен та цыя на раз бу до ву, пе ра бу до ву 
во да за бо ра і во дап ра вод най сет кі 
ў Ор лі (36 тыс. зл. бру та) ды раз бу до-
ву, пе ра бу до ву во да за бо ра ў Алек шах 
(28 тыс. зл. бру та).

Мэ тай пе ра бу до вы мае быць за ме-
на тэх на ла гіч на га аб ста ля ван ня дзе ля 
ўтры ман ня вы со кай якас ці па стаў ля-
най ва ды, за ме на элек т рап ра вод кі ды 
ра монт бу дын каў. Кошт раз бу до вы і пе-
ра бу до вы мае склас ці 1 684 452,96 зл. 
у Алек шах ды 2 220 156,82 зл. у Ор лі.

Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 10-17

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

Мыш не мыш, жы ву я ў по лі,
Вет рам ды хаю на во лі,
За шча кой кі шэ ню маю,
Яе зер нем на паў няю.
Х....
  

(У. Мац ве ен ка) Ад каз на за гад ку № 7-17: пы ла сос. 
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Мат-

вей Зы скоў скі, Маг да Люн да з КШ № 1 
у Гай наў цы,  Вік то рыя Гаць з Бель ска-

Пад ляш ска га, Оля Кар даш, Та маш Ваў ра-
нюк з Нар вы. Він шу ем!

    

Кніж ка
Кніж ка гэ та не толь кі ста рон кі.
Кніж ка гэ та не толь кі вок лад ка.
Кніж ка гэ та не толь кі твор часць,
Ней кая аў ра.

Кніж ка гэ та чы ясь ці пра ца
І бяс сон не.
Гэ та жыц цё.
Кніж ка гэ та наш воб раз,
Гэ та наш на стаў нік.

Мы яе чы та ем,
Мы яе лю бім
Так,
Як наш ма лы свет,
Як сяб ра ад ду шы.

На тал ля  Лук ша, 
Баб’я Га ра, Гім на зія ў На раў цы

ІІІ месца ў XIX Агульнапольскім 
конкурсе беларускай паэзіі 
і прозы «Дэбют» 

— Про стая бы ла, — ска за ла 
Ве ра ні ка Кар дзю ке віч пас ля на-
пі сан ня дык тоў кі прысвечанай 
Францыску Скарыне. Ужо ад ча-
ты рох га доў вуч ні Не пуб ліч най 
шко лы імя свсв. Кі ры лы і Мя фо-
дзія ме на ві та ў та кі спо саб ад зна-
ча юць Дзень род най мо вы. Да 
свят ка ван ня да лу чы лі ся так са ма 
школь ні кі з Нар вы і Гім на зіі № 7 
у Бе ла сто ку. Сё ле та ўпер шы ню 
бе ла ру скія дзе я чы і жур на лі сты 
з Пад ляш ша так са ма пры ня лі 
ўдзел у ме ра пры ем стве і на пі са лі 
дык тоў ку. Ад нак гэ та школь ні кі 
най менш пе ра жы ва лі дык тант. 
Гім на зі сты крыш ку жар та ва лі, 
што ўда ло ся ім на пі саць у та кім са-
мым ча се як і да рос лай гру пе. Ка-
лі вый ш лі з за лы, бы лі спа кой ныя 
і на ват ка лі зра бі лі па мыл ку, доб-
ра ве да лі ў якім сло ве. Мне вель мі 
спа да ба ла ся та кая ўпэў не насць! 
Па коль кі дык тоў ка з’яў ля ец ца 
са май пат ра ба валь най пра вер кай, 
якой на о гул паз бя га ец ца, тут не 
бы ло та ко га ад чу ван ня. На ад ва-
рот, на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы 
і ар га ні за тар ка ме ра пры ем ства 
Іа ан на Мар ко ад зна чы ла, што 
тыя вуч ні, якія пры ма юць удзел 
у дык тоў цы, лю бяць та кую фор му 
пра вер кі і не хва лю юц ца! А ад важ-
ных з го ду ў год усё больш. Але 
не толь кі на дык тоў цы скон чы лі-
ся свят ка ван ні Дня род най мо вы. 
У гім на стыч най за ле прай ш ла ма-
стац кая част ка. Пра гу ча лі бе ла ру-
скія пес ні ў вы ка нан ні вуч няў па-
чат ко вай шко лы, быў спек такль 
пад рых та ва ны вуч ня мі са шко лы 
ў Нар ве, з вя до мым нам усім Кры-
стыя нам Паск роб кам у га лоў най 
ро лі. Так са ма на хві лі ну, дзя ку ю-
чы тан цо рам тан га са шко лы імя 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія, гле да чы 
маг лі пе ра нес ці ся з ха лод на га Бе-
ла сто ка ў со неч ную Ар ген ці ну. 
Вяр та ю чы ся да сут нас ці Дня род-
най мо вы — дык тоў кі, «Зор ка» 
знае яе вы ні кі! Ка лі ідзе пра гім-

на зію по ды ум на ле жыць сёст рам 
Кар дзю ке віч: пер шае мес ца за ня-
ла Ве ра ні ка, дру гое — Зу зя.

Трэ ціх мес цаў бы ло аж но тры: 
Зу зя Бар’ ер, Клаў дзія Га лін ская 
з Гім на зіі № 7 і Ку ба Ваў ра нюк 
са шко лы ў Нар ве. Вы лу чэн ні ат-
ры ма лі Ба ся Лук’ я нюк, Оля Са ла-

вя нюк, Аг неш ка Зда ноў ская.

Ся род вуч няў па чат ко вых 
школ пер шае мес ца за ня ла Оля 
Паў лю чук. Дру гое за няў Ма цек 
Сі роц кі, два трэ ція мес цы за ва я-
ва лі вуч ні з Нар вы — На таль ка 
Пет ру чук і Мі хась Та па лян скі.

Вы лу чэн няў зас лу жы лі так-

са ма вель мі доб ра на пі са ныя 
дык тоў кі Іа ан ны Му сюк і Эміль кі 
Ка лод кі.

Ура чы стае ўзна га ро джан не 
прай ш ло ў па ня дзе лак — усе 
ат ры ма лі дып ло мы і га ра чыя ап-
ла дыс мен ты. На стаў ні ца Іа ан на 
Мар ко вы ка за ла спа дзя ван ні, 
што праз год дык тоў ку бу дзем 
пі саць у гім на стыч най за ле. «Зор-
ка», яш чэ больш упэў не ная аб 
ва шым доб рым ве дан ні мо вы і гра-
ма ты кі, ча кае ва шых до пі саў на 
свае ста рон кі! Га на рым ся Ва мі!

Ур шу ля ШУБ З ДА

Га на рым ся ва мі ! 
Злева: Оля Салавянюк, настаўніца Іаанна Марко, 
Вераніка Кардзюкевіч, Зузя Кордзюкевіч

Дарослыя ўдзельнікі 
дыктоўкі
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Дзе вучыцца 
сынок?
У камандзіроўцы матка,
Заняцца домам мусіў татка.
Завёз ён сыночка Лёню
У мясцовае прадшколле.

- Ён не наш, яму сказалі.
Адазваўся сынок з жалем:
- Вязі мяне ў школу, татка,
Бо спазнюся на заняткі.

Банкамат
У нейкае свята
Да гарадскога банкамата
Падыходзіць жанчына
Са сваім малым сынам.

Потым мама ўпарта
Упіхае нейкую карту.
- Відаць, татка харошы
Перадае маме грошы. Pociąg

Soja Syn

Piec

Miecz

Księżyc

Stopka
Sto

Plecy

Stan

As

Oka

Nasz

Jan

Tani

Marzec
NaszaЗа 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 № 6 — 17:
Луг, маг, гор ла, Су вал кі, ге рой, Аня, рой, кар тог раф. 

Лек, се ра, фу рор, войт, гай, мол, ар ка, глін ка.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Аляк сан д ра Куп-

тэль, Габ ры е ла Крась ко з Арэш ка ва, Вік то рыя 
Гаць, Маль ві на Мар ке віч, Дам’ ян Кар ні люк з КШ 
з ДНБМ № 3 у Бель ску-Пад ляш скім, Ан на Пар фя-
нюк, Зо фія Хар чан ка з Но ва га Кор ні на, Ма тэ вуш 
Ва лен ты но віч, Ка мі ля Ці люль ка з Ба бік, Аляк сан-
д ра Анісь ке віч з КШ № 1 у Гай наў цы. Він шу ем!

Ві цеб скі за мак з ва сям нац цац цю ве жа мі!
Пер шы драў ля ны за мак у Ві-

цеб ску быў уз ве дзе ны ў 974 
го дзе, пры ўто ку рэч кі Віць бы ў ра-
ку Дзві ну. Крэ пасць адыг ры ва ла 
знач ную ро лю на шля ху з ва ра гаў 
у грэ кі.

Пас ля, пры кня зі Аль гер дзе, 
за мак быў аб ве дзе ны му ра ва-

ны мі ўма ца ван ня мі, якія скла да лі ся 
з Гор на га і Ніж ня га зам каў. Па коль-
кі за мак меў стра тэ гіч нае зна чэн не 
— ад сюль кня зі ВКЛ вып раў ля лі ся 
на Маск ву, крэ пасць стрым лі ва ла 
моц і не па хіс насць. Гор ны за мак 
меў пяць аба рон чых ве жаў, а лі-
нія яго най аба ро ны да ся га ла 800 
мет раў. Тым ча сам сця на Ніж ня га 
зам ка да ся га ла 1256 мет раў і бы ла 
ўма ца ва на тры нац цац цю ве жа мі.

Ад но з най важ ней шых вып ра-
ба ван няў ві цеб скіх зам каў 

ад бы ло ся ў 1393 го дзе пры аб ло зе 
вя лі кім кня зем Ві таў там, ка лі ўпер-
шы ню ў ВКЛ бы лі ўжы ты гар ма ты. 

Сце ны крэ пас ці не пад да лі ся на ват 
у 1516, 1519 і 1568 га дах, ка лі яго 
бес пас пя хо ва штур ма ва лі ма скоў-
скія вой скі. У па чат ку на ступ на га 
ста год дзя ў зам ку не ча ка на ўспых-
нуў вя лі кі па жар. Та ды боль шая 
част ка драў ля ная Ніж ня га і Гор на га 
зам каў уш чэнт зга рэ ла. Але крэ-
пасць ад наў ля ла ся аж но да ча соў 
Паў ноч най вай ны. Пас ля сум на вя-
до ма га пе ры я ду яна раз дзя лі ла лёс 

боль шас ці зам каў Бе ла ру сі. Ка ра-
цей ка жу чы, Ві цеб скі за мак быў 
кан чат ко ва спа ле ны і за кі ну ты.

Ад нак па мяць пра сла ву тую 
крэ пасць не пра па ла ў на ро-

дзе. Гэ та дзя ку ю чы ар хе а ла гіч ным 
ра скоп кам, якія бы лі пра ве дзе ны 
ў 1970-х га дах. Сён ня, ха ця бу доў-
ля не іс нуе фі зіч на, пра яе ве да юць 
усе жы ха ры Ві цеб ска і не толь кі.

Зор ка

— Коль кі жы ву, не па мя таю, каб 
у гі сто рыі быў та кі цяж кі прад мет ны 
кон курс, — за яў ляе ад на на стаў ні ца бе-
ла ру скай мо вы.

Мо ва пра сё лет ні кон курс для па чат-
ко вых школ. На цэн т раль ны этап дай ш-
ло толь кі 19 асоб. І гэ та менш як па ло ва 
тых, што дай шлі да ра ён на га эта пу. 
У фі на ле, ужо чар го вы раз, апы ну лі ся 
Бе ла сток і Бельск-Пад ляш скі. З Гай наў-
кі пе рай шоў толь кі адзін ву чань з КШ 
№ 3. Шас цік лас нік Дам’ ян Іва нюк, 
мож на ска заць — ве тэ ран бе ла ру ска га 
кон кур су. У яго кі шэ ні ёсць ужо гра ма-
та лаў рэ а та па бе ла ру скай мо ве. Ча му 
пры маў удзел чар го вы раз?

— Ха цеў ся бе пра ве рыць, ці не апус-
ціў ся па бе ла ру скай мо ве, — чую ін тэ лі-
ген т ны ад каз.

Сам ён ро дам з Гор на га і на ту раль на 
ва ло дае мяс цо вай га вор кай. Дам’ ян не 
ба чыць у гэ тым ні чо га асаб лі ва га: бе ла-
ру ская мо ва для яго хат няя і род ная. 
Сён ня ра зам з ім пе ра жы ва юць баць кі. 
Яны га на рац ца, што Дам’ ян лю біць род-
ную мо ву, ста ран на яе вы ву чае.

— Для ця бе гэ ты кон курс цяж кі? 
— пы та ем.

— Так, вель мі цяж кі, — пац вяр джае, 
— а най больш праб лем бы ло з гра ма ты-
кай.

Ужо сам факт, што Дам’ ян дай шоў 
да цэн т раль на га эта пу — вя лі кі пос пех. 
Най боль шае прыз нан не ён па ба чыў у ва-
чах сяб роў па школь най пар це. Бо з той 
цэ лай вя лі кай гра ма ды, якая пры ма ла 
ўдзел у школь ным эта пе, ён адзін дай-
шоў да цэн т раль на га эта пу.

Па доб ная сі ту а цыя ат ры ма ла ся 
ў На раў цы і Чы жах. З гэ тых школ да 

цэн т раль на га эта пу пе рай ш лі толь кі па 
ад ным вуч ні.Усе ін шыя на шы вя ско ва-
гмін ныя шко лы цал кам пра ва лі лі ся....

Але не пад вя лі Бе ла сток і Бельск-
Пад ляш к скі. Тра ды цый на ўжо са мая 
моц ная ка ман да пры е ха ла з бе ла стоц кай 
«чац вёр кі», ад куль на цэн т раль ны этап 
пе рай ш ло аж но пяць вуч няў. Ся род іх 
быў пя цік лас нік Мі кол ка Здрай коў кі, які 
на ра ён ным эта пе наб раў мак сі маль ную 
коль касць ба лаў. Тыя, што па мя та юць 
вы ні кі з мі ну ла га го да, ве да юць: «Мі ко ла 

быў пер шым лаў рэ а там у мі ну лым го-
дзе». І гэ та як ву чань чац вёр та га кла са!

— Для мне гэ ты кон курс быў вель мі 
про сты, — за я віў ёй.

— Мно га ву чыў ся?
— Не, — пры знаў ся пя цік лас нік.
Мі кол ка не толь кі быў за да во ле ны 

з удзе лу ў кон кур се па род най мо ве. Ён 
яш чэ пры го жа і гра мат на вы ка заў ся па-
бе ла ру ску. А ўсе мы ве да ем, што апош-
ні «вы нік» з’яў ля ец ца для нас са мым 
знач ным, важ ным і да ра гім. Што з та го, 
ка лі мы лаў рэ ат і не ўме ем склас ці трох 
ска заў па-бе ла ру ску?!Апош нюю спра ву 
вель мі ўзя лі да сэр ца ар га ні за та ры кон-
кур су — на стаў ні кі бе ла ру скай мо вы 
з Бель ска га бел лі цэя, якія бы лі так са ма 
гас па да ра мі кон кур су.

— Хо чам, каб кон курс стаў больш 
прэ стыж ным, — за я віў ды рэк тар лі цэя 
Ан д рэй Сце па нюк, — каб на шы вуч ні 
пе ра хо дзі лі роз ныя сту пе ні цяж кас ці 
і ад чу ва лі та кі го нар, як лаў рэ а ты па ма-
тэ ма ты цы ці хі міі.

Тра ды цый на ўжо най больш асоб на 
цэн т раль ны этап дай ш ло з бель скай 
«трой кі». Але гэ та зра зу ме ла, ка лі ўзяць 
пад ува гу лік вуч няў шко лы і на стаў ні-
каў, якія рых та ва лі дзя цей да кон кур су. 
Ад нак больш пад ра бяз на пра кон курс 
і вы ні кі на пі шам праз ты дзень.

Зор ка
Фо та Ган ны Кан д ра цюк

Кон курс для най леп шых!

Jawa

Дам’ ян Іва нюк з настаўніцай Людмілай Грыгарук 
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 Бяль ш ча не ах вот на пры-
ма юць удзел у куль тур ным 
ме ра пры ем стве «Бель скія 
ма стац кія клі ма ты». Па ча лі 
яго ар га ні за ваць у Бель скім 
до ме куль ту ры ў кан цы дзе-
вя но стых га доў і пас ля пе-
ра пын ку пра цяг ва юць у па-
шы ра най фор ме на да лей. 
Спа чат ку пе рад пуб лі кай 
вы сту пі лі му зыч ныя ка лек-
ты вы. Ця пер по бач спе ваў 
і тан цаў мож на па чуць дэк-
ла ма цыю і ін фар ма цыю аб 
усе ба ко вай дзей нас ці до ма 
куль ту ры, быць свед кам 
уру чэн ня ўзна га род «Сяб ра 
БДК» і па гля дзець ма стац-
кія вы ста вы.

Пад час «Бель скіх ма стац кіх клі ма таў», 
якія ад бы лі ся 18 лю та га, мно га вы ступ лен
няў пра гу ча ла на сцэ не пабе ла ру ску. 
Ці ка ва зап рэ зен та ва лі ся бе ла ру скія ка лек
ты вы «Ку ран ты», «Ма лан ка» ды хор пес ні 
і тан ца «Ва сі лёч кі», якія дзей ні ча юць пры 
до ме куль ту ры. Пры го жа спя ва лі са ліст кі 
з Коб ры на, го ра дапаб ра ці ма Бель ска
Пад ляш ска га. Пас ля дэк ла ма цыі пабе
ла ру ску пай ш ла га вор ка пра аб ра да вую 
гру пу тэ ат раль на га ка лек ты ву «Ан т ракт», 
якая ўда ла прэ зен туе не ап ра ца ва ны бе ла
ру скі фаль к лор. Уз на га ро ды «Сяб ра Бель
ска га до ма куль ту ры» ат ры ма лі так са ма 
трое мяс цо вых бе ла ру саў.

Су пра цоў ні цтва з Коб ры нам пра бі ва лі 
бель скі фаль к ла рыст і гі сто рык Да ра фей 
Фі ё нік і яго ны Му зей ма лой ай чы ны ў Сту
дзі во дах. Гі сто ры кі з Коб ры на пры ма лі 
ўдзел у гі ста рыч най кан фе рэн цыі ў Бель
ску, а ка лек ты вы з Коб рын ш чы ны па 
зап ра шэн ні Сту дзі вод ска га му зея пер ша
па чат ко ва вы сту па лі ў Сту дзі во дах і ін шых 
мяс цо вас цях Бель ш чы ны. Пас ля су пра цоў
ні цтва бы ло на ла джа на на ўзроў ні ўлад 
га ра доў БельскПад ляш скі і Коб рын. У су
бот ні ве чар пад час «Бель скіх ма стац кіх 
клі ма таў» пры сут ні ча лі прад стаў ні кі ўлад 
Коб ры на — на чаль нік ад дзе ла ідэ а ла гіч
най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
Коб рын ска га ра ён на га вы ка наў ча га ка мі
тэ та На дзея Жук і ды рэк тар Коб рын ска га 
па ла ца куль ту ры Ва лян ці на Па ка люк, 
а так са ма дзве са ліст кі Эст рад най сту дыі 
Коб рын ска га па ла ца куль ту ры і за ад но 
яго пра цаў ні цы Крыс ці на Ха рош ка і Воль
га Кі ры люк, якія зай маль на спя ва юць па
бе ла ру ску.

— Мы ў Бель ску бу дзем вы сту паць 
чар го вы раз. Ра ней вы сту па лі тут на шы ка
лек ты вы. Бе ла ру скія ка лек ты вы з Бель ска 
вы сту па лі ў на шым па ла цы куль ту ры. Мы 
ра ды суп ра цоў ні цтву з Бель скам, якое раз
гор т ва ец ца на шым па ла цам перш за ўсё 

ў му зыч ным маш та бе, — ска за лі са ліст кі 
Крыс ці на Ха рош ка і Воль га Кі ры люк.

Бур га містр Бель ска Ярас лаў Ба роў скі 
ста ноў ча аца ніў дзей насць Бель ска га до
ма куль ту ры, па дзя ка ваў за пры езд гас цям 
з Коб ры на і зга даў пос пе хі аж но дзе вя ці 
бе ла ру скіх вы ка наў цаў з Бель скаПад
ляш ска га на Агуль на поль скім фе сты ва лі 
«Бе ла ру ская пес ня», яко га га лакан цэрт 
ад быў ся дзень ра ней. У ме ра пры ем стве 
«Бель скія ма стац кія клі ма ты» пры ня лі 
ўдзел бель скія рад ныя, кі раў ні кі ўста ноў 
і асо бы, якія ра ней ат ры ма лі зван не «Сяб
ры БДК». Што га до вая ўзна га ро да «Сяб
ра Бель ска га до ма куль ту ры» ўру ча на 
бы ла як раз Да ра фею Фі ё ні ку — стар шы
ні Аб’ яд нан ня Му зей ма лой ай чы ны ў Сту
дзі во дах, перш за ўсё за су пра цоў ні цтва 
яго му зея з Бель скім до мам куль ту ры, між 
ін шым, у га лі не пра па ган да ван ня бе ла ру
скай куль ту ры і фаль к ло ру Пад ляш ша і Па
лес ся. Яму па ды хо дзі ла б так са ма зван не 
«Сяб ры Коб ры на» ха ця б за яго су пра цоў
ні цтва з Коб рын ш чы най, за пра па ган да
ван не бе ла ру скіх тра ды цый Пад ляш ша 
і Па лес ся. Ня даў на Да ра фей Фі ё нік і яго 
Сту дзі вод скі му зей вы да лі збор нік вер шаў 
Зоі Май ст ро віч з Ру ду таў Ар лян скай гмі ны 
і Ма рыі Кі ры люк з Ка ме няШля хец ка га 
Коб рын ска га ра ё на, што з’яў ля ец ца чар го
вым до ка зам су пра цоў ні цтва па між Бель ш
чы най і Коб рын скім ра ё нам.

Не ка то рыя чле ны ка лек ты ву «Жэ мэр
ва» са Сту дзі вод ска га му зея зай ма лі ся 
і зай ма юц ца ў тэ ат раль ным ка лек ты ве «Ан

т ракт» Бель ска га до ма куль ту ры, які хут ка 
бу дзе свят ка ваць 20год дзе дзей нас ці.

— У мя не са мае цес нае су пра цоў ні цтва 
з Ба гус ла вам Шуль цам, рэ а лі за та рам го
ла су ў Бель скім до ме куль ту ры, які мно га 
ра зоў зай маў ся гу каў з мац нен нем і за пі сам 
пе сень пад час му зыч ных ме ра пры ем стваў 
ар га ні за ва ных Сту дзі вод скім му зе ем, — за
я віў Да ра фей Фі ё нік.

Му зей ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах 
і Бель скі дом куль ту ры злу чае так са ма ка
лек тыў «Ма лан ка», які за раз дзей ні чае пры 
Сту дзі вод скім му зеі і праз яго пас рэд ні цтва, 
як няў ра да вая ар га ні за цыя, ка ры ста ец ца 
срод ка мі Мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў 
і ад мі ніст ра цыі на пад трым ку куль ту ры на
цы я наль ных мен шас цей. Зван не «Сяб ры 
Бель ска га до ма куль ту ры» ат ры маў так са
ма Сяр гей Лу ка шук, шмат га до вы му зыч ны 
кі раў нік бе ла ру ска га ка лек ты ву «Ма лан
ка», ра ней му зыч ны кі раў нік бе ла ру ска га 
хо ру «Ва сі лёч кі» і бе ла ру скіх ка лек ты ваў, 
якія дзей ні ча лі ў бель скай «трой цы» і бел
лі цэі, а перш за ўсё ды рэк тар Бель ска га 
до ма куль ту ры, за раз пен сі я нер. Сяр гей 
Лу ка шук гэ та так са ма іні цы я тар і ар га ні за
тар «Бель скіх ма стац кіх клі ма таў», яко га пе
ра ем цам з’яў ля ец ца ця пе раш няя ды рэк тар 
БДК Мал га жа та БільЯру зель ская.

Спа чат ку па а соб ныя бель скія ка лек ты
вы ў рам ках «Бель скіх ма стац кіх клі ма таў» 
што год у асоб ных кан цэр тах вы сту па лі 
ў Бель скім до ме куль ту ры і ка лі ўсе з іх зап
рэ зен та ва лі ся, быў пе ра пы нак у ар га ні за
цыі «Бель скіх ма стац кіх клі ма таў».

— Пас ля быў прыб ліз на пя ці га до вы 
пе ра пы нак і мы на на ва ста лі ла дзіць «Бель
скія ма стац кія клі ма ты» як су поль нае 
му зыч нае ме ра пры ем ства для ўсіх на шых 
му зыч ных ка лек ты ваў, што зай ма лі ся та
ды ў до ме куль ту ры. Ка лі я пе рай шоў на 
пен сію, ар га ні за ван не гэ тых «клі ма таў» 
пе ра ня ла ад мя не но вая ды рэк тар БДК 
Мал га жа та БільЯру зель ская. З гэ та га ча
су я ўдзель ні чаю ў «ма стац кіх клі ма тах» 
у якас ці му зыч на га кі раў ні ка «Ма лан кі», 
якая пад час гэ та га ме ра пры ем ства мае на
го ду зап рэ зен та ваць пе рад бель скай пуб лі
кай но вы рэ пер ту ар, — па ін фар ма ваў Сяр
гей Лу ка шук. — Я ра ды, што сён няш няя 
ды рэк тар мя не ўзна га ро дзі ла. Ця пер рэ гу
ляр на на вед ваю Бель скі дом куль ту ры, бо 
тут жа пра во дзяц ца рэ пе ты цыі «Ма лан кі», 
суст ра каю тут асо бы, з які мі я пра ца ваў 
мно га га доў.

У раз мо ве Сяр гей Лу ка шук зга даў 
пра ўда лы вы ступ «Ма лан кі» — лаў рэ а та 
пер ша га мес ца фе сты ва лю «Бе ла ру ская 
пес ня» — на га лакан цэр це ў Бе ла сто ку. 
З ты мі са мы мі пес ня мі «Ма лан ка» вы сту пі
ла пад час «Бель скіх ма стац кіх клі ма таў».

Трэ цяе зван не «Сяб ры БДК» ат ры ма ла 
войт Бель скай гмі ны Ра і са Ра ец кая. Рас
па вя ла яна пра су пра цоў ні цтва Бель скай 
гмі ны з БДК, пра рэ пе ты цыі, якія ка лек тыў 
«Лу на» з Пар ца ва пра во дзіць у Бель скім 
до ме куль ту ры і пра ўдзел жы ха роў яе 
гмі ны ў ме ра пры ем ствах, ар га ні за ва ных 
Бель скім до мам куль ту ры. Ды рэк тар БДК 
Мал га жа та БільЯру зель ская за я ві ла, 
што ад Да ра фея Фі ё ні ка і Сту дзі вод ска га 
му зея Бель скі дом куль ту ры ву чыц ца за хоў
ваць мяс цо вую куль тур ную спад чы ну. Сам 
Да ра фей Фі ё нік ска заў, што ўжо двац цаць 
га доў у Бель скім до ме куль ту ры і ў яго ка
рысць пра цуе яго жон ка Аль ж бе та. Яна 
па спя хо ва вя дзе тэ ат раль ныя ка лек ты вы 
«Ан т ракт» і паз ней зас на ва ныя «Рэт ра» 
для да рос лых вы сту поў цаў і «Ан т ракт+», 
у якім вы сту па юць ак цё ры абод вух ка лек
ты ваў. Зга да ныя ка лек ты вы прэ зен ту юць, 
між ін шым, бе ла ру скія аб ра ды.

Усім асо бам, якія ат ры ма лі зван не «Сяб
ры Бель ска га до ма куль ту ры» ды рэк тар 
Мал га жа та БільЯру зель ская ўру чы ла гра
фі ку з анё ла мі. Кож ны год вы я вы анё лаў 
уру ча юц ца ў роз най ма стац кай фор ме. 
У гэ тым го дзе ін ст рук тар ма ста цтва ў БДК 
Шы ман Ам б ра жэ віч вы ка наў пры го жую 
гра фі ку з вы я ва мі анё лаў. Ула дзі мір Ве ся
лоў скі з «Ва сі лёч каў» вы сту піў двой чы — 
спя ва ю чы з «Ва сі лёч ка мі» і дэк ла му ю чы 
пабе ла ру ску, як прад стаў нік тэ ат раль ных 
ка лек ты ваў «Рэт ра» і «Ан т ракт+». Му зыч
ны кі раў нік «Ва сі лёч каў» Мі ко ла Фа дзін 
це шыў ся, што яго хор за няў дру гое мес ца 
на фе сты ва лі «Бе ла ру ская пес ня» і кры
ху шка да ваў ся, што не прый ш ло ся хо ру 
вы сту піць на га лакан цэр це фе сты ва лю. 
Свой бе ла ру скі рэ пер ту ар «Ва сі лёч кі» зап
рэ зен та ва лі пад час «Бель скіх ма стац кіх 
клі ма таў». Пуб лі ку за ха піў так са ма бе ла
ру скі ка лек тыў «Ку ран ты», яко га му зыч ны 
кі раў нік Алі на Не гя рэ віч бы ла ра да, што яе 
ка лек тыў за няў дру гое мес ца на фе сты ва
лі «Бе ла ру ская пес ня» і дзень ра ней вы сту
піў у час га лакан цэр та.

Ад нак бель скае ме ра пры ем ства па ча
ло ся з нес па дзеў кі — вы сту пу но ва ство
ра на га ў БДК ка лек ты ву з поль скай і бе ла
ру скай пес ня мі, да яко га на ле жаць амаль 
усе пра цаў ні кі до ма куль ту ры, на ча ле з ды
рэк тар Мал га жа тай БільЯру зель скай. Пуб
лі цы асаб лі ва спа да ба ла ся пес ня «Ехаў 
Ясь на ка ні», якую спе ва кі вы ка на лі з па
дзе лам на жа но чыя і муж чын скія га ла сы. 
Пад час вы ка нан ня гэ тай пес ні вы лу чы ла ся 
Юсты на Па жа зін ская, якая пас ля зай маль
на зап рэ зен та ва ла ся на сцэ не са Сту ды яй 
пес ні «Фарт», якой са ма апя ку ец ца. Уда ла 
зап рэ зен та ва лі ся так са ма дзі ця чы ка лек
тыў «Ка ру сель» і ўкра ін скі ка лек тыў пес ні 
і тан ца «Ра нок». Бы ла дэк ла ма цыя так са
ма на поль скай мо ве, а ма стац кі кі раў нік 
БДК Ма рыя Ба бу ле віч ці ка ва рас па вя ла аб 
пра цы ма стац кіх май стэр няў, тэ ат раль ных 
ка лек ты ваў, фа таг ра фіч най май стэр ні і ін
шых круж коў за ці каў лен няў, якія дзей ні ча
юць у Бель скім до ме куль ту ры. Саб ра ныя 
маг лі па гля дзець вы ста ву са ты рыч ных ры
сун каў бяль ш ча ні на Та ма ша Ка жа нец ка га. 
«Бель скія ма стац кія клі ма ты» за вяр шы лі ся 
ін тэг ра цый най суст рэ чай усіх вы сту поў
цаў.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

«Сяб ры БДК»

 Лаў рэ а ты ўзна га ро ды «Сяб ра БДК» 
ды рэк тар БДК. Спра ва: Да ра фей Фі ё нік, 
Мал га жа та Біль-Яру зель ская, Ра і са Ра ец кая і Сяр гей Лу ка шук

 Но ва ство ра ны ка лек тыў пра цаў ні коў БДК
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— У Яч не ў 1986 го дзе зга рэ ла ста-
рая цар к ва, а Вы прый шлі два га ды 
пас ля та го. Вы тра пі лі ў Яч на з Юраў-
лян і які воб раз па ба чы лі Вы ў Яч не? 
Кі ну лі ж Вас, так мож на ска заць, на 
шы ро кую і глы бо кую ва ду. Ма ла ды ба-
цюш ка, без бу даў ні ча га во пы ту...

— У Юраў ля нах я кан чаў па бу до ву 
пля ба ніі, якая там бы ла ў сы рым ста не, 
спра ва бы ла хут ка, ця гам паў го да, за вер
ша на, та му мо жа і ўла ды ка Са ва выс лаў 
мя не ў Яч на. Юраў ля ны бы лі ма лым пры
хо дам, а Яч на мо ў два ра зы боль шым.

— Пры хо дзі це ў Яч на, а там што? 
Ра бо ты ўжо па ча лі ся?..

— Цар к ва ста я ла ў сы рым ста не, без 
зва ні цы, дах пак ры ты то лю і за вяр ша ла
ся крыц цё пер ша га, га лоў на га, ку па ла, 
бо зва ні цы, як я ўжо зга даў, та ды яш чэ 
не бы ло. А ўнут ры цар к вы пя сок, мяш кі 
зпад цэ мен ту і, агуль на ка жу чы, бяз лад
дзе. Ма лі лі ся ў кап лі цы на мо гіл ках. І трэ
ба бы ло штось да лей ра біць.

— Зна чыць, да Ва ша га пры быц ця 
сце ны ўжо ста я лі...

— Сце ны ста я лі, вок ны бы лі ўстаў
ле ны. Яш чэ пры вок нах ста я лі рэш т кі 
рыш та ван няў, з якіх шкля ры ўстаў ля лі 
шы бы. Бы лі ча со выя дзве ры, аба бі тыя, 
ка лі доб ра пом ню, то лем. Сце ны без 
тын ку. А зга да ны ку пал быў пак ры ты 
бля хаю не дзе ў па ло ве; крыж на ку па ле 
ўжо быў. А на ша сям’я пры е ха ла з двой
кай дзя цей, най ста рэй шай дач цэ бы ло 
ня поў ныя два га ды, а дру гой дач цэ бы ло 
ча ты ры ме ся цы ад ро ду. А пер шую служ
бу слу жыў я на Пак ро вы. Ха ця ў той час 
у Но вым Два ры бы ло пры ход скае свя та; 
гэ та бы ло ба дай два дні пас ля на ша га 
пры ез ду ў Яч на. Слу жыў у зга да най кап
лі цы на мо гіл ках, з’я ві ла ся шмат лю дзей, 
якія, як га ва ры лі, прый шлі па ба чыць 
свай го ба цюш ку.

— Цар к ва бы ла ў сы рым ста не, але 
ж трэ ба бы ло пра даў жаць ра бо ту...

— Так цар к ва пра ста я ла да вяс ны, 
а вяс ною ста лі рых та вац ца да та го, каб 
нак рыць яе бля хай. Тую бля ху зда бы
ва лі роз ны мі спо са ба мі. Се ля нін пі саў 
ад па вед на му на чаль ству, што па ста віў 
ку рат нік ці сві ран і трэ ба яго нак рыць 
бля хай. І так тую бля ху зда бы ва лі, пры
во зі лі на ват з Бе ла сто ка. І трэ ба ж бы ло 
так са ма неш та ад вес ці і та му, што меў 
ула ду ў ша ры ка вай руч цы... Крыў цар к ву 
стра хар з Ліп ска, ка та лік, проз віш ча за
раз не пом ню. Нак ры лі дах, а пас ля жвір 
ста лі ва зіць ва за мі са жві роў ні ў Яч не, 
каб пас ля гэ та за ліць бе то нам пад пліт ка
вую пад ло гу. Лю дзі з рыд лёў ка мі, бы ло 
іх мно га, на кі да лі жвір на фур ман ку, фур
ман ку трак тар за во зіў на цвін тар, пад 
ува ход ныя дзве ры. А з суп раць лег ла га, 
ал тар на га бо ку, бы ла зроб ле на ў му ры 
ад ту лі на, праз якую быў пра цяг ну ты 
ка нат. І трак тар, ад ча піў шы воз, пе ра яз
джаў на суп раць лег лы ка нец цар коў на га 
бу дын ка, там да яго пад чап ля лі ка нат, 
яко га дру гі ка нец пад чап ля лі да толь кі 
што пры ве зе на га во за з гра ві ем. Та кім 
чы нам уцяг ва лі заг ру жа ны воз уся рэ
дзі ну. Уся рэ дзі не і на вон кі ста я лі лю дзі, 
якія па ве дам ля лі трак та ры сту, як да лё ка 
цяг нуць ка нат з во зам, бо трак та рыст 
не ба чыў цяг ну та га во за; спяр ша жвір 
пад во зі лі ў ал тар ную част ку, а паз ней 
што раз блі жэй ува ход ных дзвя рэй. І ка лі 
воз спы няў ся, та ды пад ні ма лі з яго бар
ты, якія ў нас на зы ва юць гнай ні ца мі, скі
да лі жвір, трак тар зноў пад’ яз джаў пад 
ува ход ныя дзве ры, вы ця гаў воз і ехаў 
па чар го вы груз. І ра бо та пра соў ва ла ся 
шпар ка, бо ка лі б жвір трэ ба бы ло ва
зіць тач ка мі, то та кая ра бо та цяг ну ла ся б 
вель мі ма руд на. І гэ та зра бі лі да во лі 
хут ка, зда ец ца, ка лі доб ра сён ня пом ню, 
ця гам пя ці ці шас ці га дзін. А і лю дзей саб
ра ла ся та ды трыц цаць ці со рак ча ла век; 
га ва ры лі яны, што ця гам дзе ся ці мі нут 
заг ру жа лі воз жві рам. Уся рэ дзі не жвір 
ад ра зу ні ве лі ра ва лі і ўсё пай ш ло вель мі 
хут ка. Пас ля вы лі лі пад ло гу, а да лей кла
лі тынк; тын ка ваў май стар з Дуб ро вы. 
І ка лі па тын ка ва лі, та ды мы ста лі ўжо там 
слу жыць. За між іка на ста су па ве сі лі та кія 
жоў тыя зас ло ны вы шы нёй ка ля ча ты рох 
мет раў; зра бі лі так, што бы лі там і „ды я
кан скія дзве ры” і „цар скія дзве ры”. І так 

там слу жы лі; як доў га — не пом ню, мо 
два га ды, а мо і менш на ват. У між ча се 
ста лі ра біць іка на стас

— А хто ра біў іка на стас?

— Май стар быў з Дуб ро вы, Эд вард 
Ка зёл, які ча ста мне згад ваў, што ён у да
ва ен ны час скон чыў шко лу ма стац ка га 
ста ляр ства ў На ваг руд ку.

— А ця пер спы таю пра фрэ скі...

— Спа чат ку бы ла толь кі ад на фрэ ска, 
„Уваск рэ сен не Хры сто ва”, на сця не за 
пра сто лам. І тую фрэ ску вы кон ваў ча ла
век, які пры е хаў у Поль ш чу з Ся рэд няй 
Азіі — Мі ка лай Мель ні каў. Ён так са ма на
пі саў іко ны на іка на стас.

— А да лей шыя фрэ скі?

— Прай шоў ней кі час. У Ру жа на сто ку 
жыў Та дэ вуш Ма жэй ка, ка та ліц кі ка тэ
хет, які лі чыў ся са ле зі ян скім су пра цоў
ні кам. Ён быў здоль ным ма ста ком. І так 
ат ры ма ла ся, што мы зга ва ры лі ся пра 
фрэ скі. Я спы таў яго, ці ён вы ка наў бы 
фрэ скі ў цар к ве, а ён ад ка заў, што на
пэў на з та кім вык лі кам спра віў ся б, ха ця 
яш чэ та кою спра вай не зай маў ся, ска
заў: „Гэ та бы ла б мне на бі лі та цыя, што 
я ма гу вы ка наць та кую ра бо ту ў цар к ве”. 
Я ад зна чыў, што гэ та па він на быць згод
на цар коў ным пра ві лам і зац вер джа на 
ўла ды кам. Ён вы ка наў эскіз пра па на ва
ных фрэ сак, я за вёз пра ект ула ды ку. 
Ула ды ка, а та ды Бе ла стоц кай епар хі яй 
за гад ваў ула ды ка Якаў, спы таў, хто бу
дзе пі саць гэ тыя фрэ скі. Я ад ка заў, што 
ка та ліц кі ма стак. Ула ды ка спы таў, ці 
ён гэ та зро біць па пра ві лах. Я па ка заў 
эскіз, ін фар му ю чы, што ма стак пе ра ня
се яго вер на на сце ны цар к вы. І ўла ды ка 
зга дзіў ся. І так паў ста лі дзве фрэ скі: 
з ле ва га бо ку іка на ста са „Пра рок Ілья”, 
а з пра ва га „Жан чы ны мі ра но сі цы”. Кры
ху бы ло гу ма ры стыч на, ка лі ён пі саў фрэ
ску з пра ро кам Ільёй і трэ ба бы ло на ім 
на ма ля ваць гру га на. Ён пры нёс з са бою 
„Ат лас пту шак” і ад туль ма ля ваў дэ таль 
фрэ скі. І тыя фрэ скі ён на пі саў да во лі 
хут ка, ба дай ця гам го да. І пад ка нец 
ма ёй па быў кі ў Яч не пі саў яш чэ фрэ скі 
„Хры стос блас лаў ля ю чы дзя цей” і „Раж
джа ство Хры сто ва”, якія за вяр шыў пас ля 
май го ады хо ду.

— Зна чыць, Вы па кі ну лі цар к ву не 
да кан ца рас пі са ную...

— Яна яш чэ і за раз не рас пі са на поў
нас цю.

— А зва ні цу стаў ля лі пры Вас?

— Так. Па ча лі бу да ваць зва ні цу ба дай 
у 1994 го дзе.

— Вяр ну ся яш чэ да па чат ку: хто 
быў ар хі тэк та рам яч ніц кай цар к вы?

— Мі хал Ба лаш з Бе ла сто ка.

— Хто ас вя чаў но ваў з ве дзе ную цар-
к ву?

— Ула ды кі Са ва і Авель у сас лу жэн ні 
шмат лі ка га ду ха вен ства; пры сут ні ча ла 
мно га вер ні каў. Ад бы ло ся гэ та 2 жніў ня 
1993 го да, на пры ход скае свя та Ільі.

— Вы тра пі лі ў пры ход у ня вы гад ны 
час, бо пры ход па дзя ліў ся: з Яч ніц ка-
га пры хо да быў вы дзе ле ны Дуб роў скі 
пры ход.

— Гэ та ад бы ло ся яш чэ да май го пры
быц ця ў Яч на.

— Але лю дзі ах вяр на пад трым лі ва-
лі бу до ву цар к вы? Спы таю так: ці бы-
лі ах вя ра валь ні кі ней кіх, на пры клад, 
ікон?

— Па ні ка дзі ла ах вя ра ваў вы ха дзец, 
ба дай у Ка на ду, з Яч ніц ка га пры хо да, 
яго на га проз віш ча не пом ню. Ён ах вя ра
ваў не гро шы, толь кі га то вае па ні ка дзі
ла, у 1988 го дзе, ка лі я толь кі прый шоў 
у Яч на. І ён за пат ра ба ваў, каб тое па ні
ка дзі ла ад ра зу ў цар к ве па ве сіць, а яму 
прыс лаць зды мак. А ў той час у цар к ве, 
па сут нас ці, ні чо га не бы ло. І тое па ні ка
дзі ла па ве сі лі каб зра біць зды мак, а пас
ля, на час тын ка ван ня, яго зня лі. Бо тут 
жы лі яго ныя пля мен ні кі, якія піль на ва лі 
вы ка нан ня яго най во лі... А пас ля, ка лі ін
тэр’ ер цар к вы быў ад па вед ны, яго зноў 
па ве сі лі на прыз на ча нае мес ца. Іко ны 
куп ля лі з агуль ных пры ход скіх срод каў, 
толь кі іко ну Яч ніц кай Ба га ро дзі цы фун
да ва ла сям’я Бе ла мы зых. Яш чэ адзін 
ча ла век з Аме ры кі пры вёз іко ну Тай най 
вя чэ ры, але тая іко на бы ла на пі са на ў ін
шай ма не ры чым агуль ны ан ту раж цар к
вы, і яе па ве сі лі не над цар скі мі дзвя ра мі, 
але з бо ку ал та ра.

— Але хі ба скла да на бы ло зда бы-
ваць срод кі на бу до ву, бо ж пры ход 
па дзя ліў ся, за ста ло ся ням но га лю-
дзей...

— Я яш чэ сён ня дзі ву ю ся, як усё гэ та 
ўда ва ла ся. Ра бі лі як маг лі, але зра бі лі 
мно га. Лю дзі кры ху на ра ка лі, але ах вя
роў ва лі і ра бо ты пра соў ва лі ся, не спы ня
лі ся.

— Най больш вер ні каў бы ло дзе?

— Шчы ра ска заць: тыя, ка му най б
лі жэй, най менш ха дзі лі. А най больш 
на вед ва лі на ба жэн ствы вер ні кі з Га ра сі
маў цаў, Гра бя нёў. І раз у ме сяц я ез дзіў 
у Сі дэр ку. Ту ды лю дзі, сла ва Бо гу, пры хо
дзі лі, з Сі дэр кі, з Ша стак. Пас ля і з Сід ры 
з’я ві ла ся больш вер ні каў. У Сі дэр цы бы
ло шмат прыс луж ні каў, на ват ча ты рох. 
Я ез дзіў на рэ лі гію ў Сі дэр ку і звяр таў ся 
да вуч няў, каб пры хо дзі лі прыс лу гоў ваць 
і хлоп цы пры хо дзі лі.

— Цар коў ку ў Сі дэр цы па ста ві лі ў 
1970 го дзе. Ці там у Ваш час так са ма 
пра во дзі лі ся ней кія ра бо ты?

— У той са мы год, ка лі бы ла ас ве
ча на цар к ва ў Яч не, бы ла ад ноў ле на 
і цар коў ка ў Сі дэр цы. Па мя ня лі пад ло гу, 
па ма ля ва лі сце ны, вы лі лі пад ло гу. Пад ло
гу ра бі лі двой чы. Спяр ша зра бі лі драў ля
ную і яна нам згні ла, бо май ст ры, што яе 
ра бі лі, за між вы но сіць пі ла він не на вон кі, 
кі да лі яго пад пад ло гу, дзе ў ім збі ра ла ся 
сы расць. І ад ной чы, на Яна, пад ад ным 
ба цюш кам пад г ні тая пад ло га не выт ры
ма ла... Пас ля тую пад ло гу трэ ба бы ло 
вель мі грун тоў на ад на віць і за бяс пе чыць. 
Пас ля вы лі лі бе тон ную пад ло гу. Да дам, 
што спа чат ку, ка лі я прый шоў, то ў Сі дэр
цы не бы ло па вы шэн ня ў ал тар най част
цы і зда ва ла ся, што свя тар ста іць зні зу 
пры ха джан.

— У Яч не ка ля ўва хо да ў цар к ву 
ві сіць таб лі ца, якая ін фар муе пра вы-
со кае ра шэн не ім пе ра та ра Мі ка лая І 
па ста віць там цар к ву; гэ та ў Ваш час 
яе па ве сі лі?

— Гэ та эрэк цый ны акт тае цар к вы, 
што зга рэ ла, але пры мне яго яш чэ там 
не бы ло. З Яч на я вы е хаў у 2004 го дзе.

— Дзя кую Вам не толь кі за ўклад у 
рэ лі гій нае жыц цё, але і за ўклад у лан-
д шафт ва кол Яч на, бо та маш няя цар-
к ва вель мі яго ўзба га чае. І за гэ тую 
раз мо ву шчы ра дзя кую.

Пы таў і фа та гра фа ваў 

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Так бу да ва лі 
цар к ву ў Яч не

Раз мо ва з про та і е рэ ем 
Ула дзіс ла вам МА САЙ ЛАМ, 
ві ка ры ем Свя та-Юр’ еў ска га 
пры хо да ў Бе ла сто ку, 
бы лым на ста я це лем Яч ніц ка-
га пры хо да.
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Б е л а р у с к і  в ы д а в е ц ,  п е р а к л а д ч ы к ,  а д р а д ж э н е ц

Міхася Дубянецкага
90 га доў з дня нараджэння

Бе ла ру скі кні га вы да вец, пісь мен нік, пе
рак лад чык, гра мад скі дзе яч Мі хась Ду бя
нец кі на ра дзіў ся 4 са ка ві ка 1927 г. у вёс цы 
Вост раў Пін ска га ра ё на. У яго сям’і шмат 
вя до мых лю дзей: брат — фі ло саф, па лі то
лаг і пуб лі цыст Ста ніс лаў Ду бя нец кі, доч кі 
— па эт ка Га лі на Ду бя нец кая і фі ло саф, тэ
о лаг Іры на Ду бя нец кая.

Ву чыў ся Мі хась Ду бя нец кі ў Вост
раў скай ся мі га до вай поль скай шко ле, 
а ў 19381939 гг. у ад ной з гім на зій Поз на
ні (Поль ш ча). У ве рас ні 1944 г. скон чыў ка
рот ка тэр мі но выя на стаў ніц кія кур сы ў Пін
ску і быў на стаў ні кам па чат ко вых кла саў 
Ле мя шэ віц кай ня поў най ся рэд няй шко лы 
Пін ска га ра ё на. У 19451951 гг. слу жыў 
у ар міі. Пас ля дэ ма бі лі за цыі пра ца ваў 
у Пін скім рай ка ме КПБ. Скон чыў Рэс пуб лі
кан скую пар тый ную шко лу пры ЦК КПБ. 
У 19561961 гг. — за гад чык ад дзе ла пра
па ган ды і агі та цыі Ган ца віц ка га рай ка ма, 
на мес нік рэ дак та ра ган ца віц кай ра ён най 
га зе ты „Ся лян ская праў да”. Ад на час на 
з пра цай у га зе це за воч на скон чыў Вы
шэй шую пар тый ную шко лу пры ЦК КПСС 
па спе цы яль нас ці жур на лі сты ка. З 1961 г. 
пра ца ваў рэ дак та рам у вы да ве цтве „Бе ла
русь”, за гад чы кам рэ дак цыі эка на міч най 
лі та ра ту ры, га лоў ным рэ дак та рам вы да
ве цтва „Ура джай”. У 19681975 гг. — ін ст
рук тар сек та ра дру ку ЦК КПБ. З 1975 г. 
— ад каз ны сак ра тарна мес нік га лоў на га 
рэ дак та ра Бе ла ру скай Са вец кай Эн цык
ла пе дыі. У 19791986 гг. ды рэк тар вы да ве
цтва „Ма стац кая лі та ра ту ра”.

З 1964 г. вы сту паў як пе рак лад чык з ру
скай, поль скай і ўкра ін скай моў на бе ла ру
скую. У яго пе ра кла дзе вый ш лі кні гі Да ні і ла 
Гра ні на, Ва лян ці на Рас пу ці на, Стэ фа на 
Жа ром ска га, Гры го рыя Цю цюн ні ка, збор
нік ук ра ін скіх апа вя дан няў, „Бла кад ная кні
га” Ада мо ві ча і Гра ні на. Іні цы я тар ства рэн
ня шмат том ных вы дан няў на цы я наль най 

лі та ра ту ры і фаль к ло ру, вы пу ску тво раў бе
ла ру скіх кла сі каў, за меж най пе рак лад ной 
лі та ра ту ры, ма ла дых па э таў і пісь мен ні каў. 
Аба ра няў ад чы ноў ніц ка га сва воль ства 
і цэн зу ры леп шыя тво ры бе ла ру скіх пісь
мен ні каў: Вя ча сла ва Адам чы ка, Ула дзі мі
ра Ка рат ке ві ча, Аляк сея Кар пю ка, Пі ме на 
Пан чан кі, Іва на Чыг ры на ва, Але ся Ра за
на ва, Ле а ні да Дрань коМай сю ка і ін шых. 
У 1982 г. яму ўда ло ся да біц ца за вяр шэн ня 
вы дан ня 4том на га збо ру тво раў Ва сі ля Бы
ка ва і ўклю чэн ня ў яго ра ней за ба ро не най 
ЦК КПСС апо вес ці „Мёр т вым не ба ліць”. 
Аў тар да ку мен таль напуб лі цы стыч на га 
эсэ «Злое вог ніш ча: Да гі сто рыі вы дан ня 
апо вес ці В. Бы ка ва „Мёр т вым не ба ліць”» 
і ме му а раў, апуб лі ка ва ных пас мя рот на ў ча
со пі сах „По лы мя” і „Дзе яс лоў”.

Ду бя нец кі — адзін з па чы наль ні каў на
цы я наль надэ мак ра тыч на га ру ху ў Бе ла ру
сі ў 1980х — па чат ку 1990х. Стар шы ня гі
сто ры каме ма ры яль най ка мі сіі Бе ла ру ска
га фон ду куль ту ры. У лі пе ні 1988 г. ра зам 
з Зя но нам Пазь ня ком і ін шы мі за сна ваў 
„Ка мі тэт58” (наз ва па хо дзіць ад 58га ар
ты ку ла Кры мі наль на га ко дэк су) з мэ тай 
ар га ні за цыі гра мад ска га ру ху па вы яў лен
ні ста лін скіх зла чын стваў су праць бе ла
ру ска га на ро да. Быў сяб рам Гра мад скай 
ра ды Гі сто ры каас вет на га та ва ры ства па
мя ці ах вяр ста лі ніз му „Мар ты ра лог Бе ла ру
сі” і Ар г ка мі тэ та па ства рэн ні Бе ла ру ска га 
на род на га фрон ту за пе ра бу до ву „Ад ра
джэн не”, ут во ра ных на Усе бе ла ру скім 
уста ноў чым схо дзе прад стаў ні коў гра мад
скас ці 19 каст рыч ні ка 1988 г. На Уста ноў
чым з’ез дзе, які ад быў ся ў Віль ні 2425 чэр
ве ня 1989 г., аб ра ны сяб рам Сой му БНФ.

Па мёр Мі хась Ду бя нец кі заў час на 3 ве
рас ня 1990 го ду ў Мен ску, па ха ва лі яго пад 
белчыр во набе лым сця гам на ста ліч ных 
Паў ноч ных мо гіл ках.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ці мно га бе ла ру саў ве да е ха ця б не
каль кі вер шаў Ян кі Ку па лы на па мяць? 
Для ад ка зу на гэ та пы тан не наў рад ці пра
во дзі лі ся якіяне будзь апы тан ні, але зда
ец ца, што та кіх бе ла ру саў не над та мно
га. А вось пры чын та кой сі ту а цыі ха пае. 
Гэ та і дру гас нае ў па раў нан ні з ін шы мі 
школь ны мі прад ме та мі па ла жэн не бе ла
ру скай лі та ра ту ры для на ву чэн цаў, гэ та 
і ад сут насць сур’ ёз най пра па ган ды лі та
ра тур най спад чы ны Ку па лы, гэ та і абы я
ка вае стаў лен не дзяр жаў ных ор га наў да 
раз віц ця на цы я наль най са ма свя до мас ці 
на сель ні цтва. Ад нак, ня гле дзя чы на ўсе 
ад моў ныя ба кі, сён ня на хва лі так зва
най „мяк кай бе ла ру сі за цыі” звы чай ныя 
лю дзі са мі па чы на юць пра па ган да ваць 
твор часць сла ву та га па э та. І дзя ку ю чы 
гэ та му, у лю тым у ін тэр нэ це з’я віў ся сайт 
„Ку па ла пош тай”, на якім мож на пад пі сац
ца, а по тым пе ры я дыч на ат рым лі ваць па 
элек т рон най пош це вер шы Ян кі Ку па лы.

Мес ціц ца сайт па ад ра се http://ku pa la
pos h tai.by і вы гля дае да во лі про ста і сціп
ла. На га лоў най ста рон цы пар т рэт па э та 
і рас по вед пра но вую ін тэр нэтба чы ну. „Ка
рыс ная рас сыл ка для тых, хто хо ча больш 
ве даць пра бе ла ру скую лі та ра ту ру, але ка
му заў сё ды не ха пае ча су. Пад пі шы це ся 
і ат рым лі вай це кож ны дзень па ад ным вер
шу Ян кі Ку па лы. Ня хай ваш дзень пач нец
ца з нат х нен ня, а не з офіс най ру ці ны! Мы 
пад рых та ва лі 100 вер шаў па э та. Ужо праз 
100 дзён вы змо жа це пах ва ліц ца, што доб
ра ве да е це твор часць Ку па лы”, — рас па
вя да ец ца на га лоў най ста рон цы.

Па коль кі га лоў нае пры зна чэн не сай та 
рас сыл ка вер шаў, то вя лі кай коль кас ці 
ста ро нак на ім ня ма. Най больш ін фар
ма тыў ныя руб ры ка — „Пы тан ні”, дзе 
ства раль ні кі сай та раз мяс ці лі маг чы мыя 
пы тан ні ад ка ры сталь ні каў і да юць на іх 

свае ад ка зы. „Ука жы це ад рас элек т рон
най пош ты, на якую вы хо ча це ат рым лі
ваць вер шы. Пас ля вы ат ры ма е це ліст 
з прось баю пац вер дзіць пад пі ску. Ад к ры
ва е це ліст, на ці ска е це на «Пац вер дзіць» 
і, ву а ля, ужо з на ступ на га ран ку ат рым лі
ва е це верш Ку па лы!”, — рас па вя да ец ца 
там аб пра цэ ду ры ат ры ман ня вер шаў.

Так са ма ства раль ні кі сай та не ад маў
ля юц ца ад гра шо вай да па мо гі і суп ра цы. 
„Ат ры ма ныя гро шы мы пат ра цім не толь кі 
на раз віц цё рас сыл кі «Ку па ла пош тай», 
але і на но выя за ду мы. На пры клад, у нас 
ужо спее пра ект «Ма ста кі пош тай». Ка лі 
ў вас ёсць свае ідэі ці жа дан не па ма гаць 
нам з вёр ст кай, ды зай нам, пра цай з кры ні
ца мі, пі шы це на ku pa la@ku pa la pos h tai.by. 
З ра дас цю да лу чым вас да на шай не вя ліч
кай ка ман ды;)” — ка жуць ства раль ні кі сай
та, якія ча мусь ці не па жа да лі ўка заць на ім 
сваіх імё н. Праў да, па коль кі з’яў лен не да
на га сай та ста ла большменш ад мет най 
па дзе яй у лі та ра тур наін тэр нэт ным жыц ці, 
то пра яго на пі са лі шмат га зет і ін тэр нэт
рэ сур саў у Бе ла ру сі, якія і наз ва лі імё ны 
аў та раў „Ку па лы пош тай”. Так, кі раў ні ком 
пра ек та з’яў ля ец ца Ула дзі мір Ан д ры ен ка, 
які ства рыў сайт ра зам са сту дэн т кай Бел
дзяр жу ні вер сі тэ та Ксе ні яй Та ра се віч.

Па вод ле Ан д ры ен кі, ідэя та ко га пра
ек та з’я ві ла ся ў яго, ка лі ён уба чыў ра сій
скі сэр віс ne za ras tet.ru, дзе кож ны дзень 
лю дзям да сы ла юць вер шы Пуш кі на. „Мы 
з сяб роў кай Ксю шай Та ра се віч раз маў ля
лі на конт та го, як доб ра бы ло б за пус ціць 
сайт, які не толь кі да па мо жа пра па ган да
ваць бе ла ру скую мо ву, але і пад ш тур х не 
да та го, каб лю дзі па ча лі ці ка віц ца ма стац
кім ба гац цем Бе ла ру сі”, — цы туе кі раў ні
ка пра ек та га зе та „Ар гу мен ты і фак ты 
ў Бе ла ру сі”.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

http://ku pa la pos h tai.by

Як вы я ві ла ся, ніх то з вуч няў пер ша га 
і дру го га кла саў гім на зіі ў Крын ках не 
быў яш чэ ў га ле рэі, хі ба што ган д лё вай.

— За будзь це на хві лі ну пра га ле рэй ныя 
кра мы і пе ра ня сем ся ў свет сап раў д на га 
ма ста цтва, — звяр та ю ся я да ўдзель ні каў 
вер ні са жу, у гэ ты раз узяў шы на ся бе 
ро лю ку ра та ра вы стаў кі гра фі кі вуч няў Ма
стац ка га лі цэя імя Ар ту ра Грот ге ра ў Суп
рас лі. Пад рых тоў ку па ча ла я ўжо не каль кі 
ме ся цаў ра ней. На шчас це ат ры ма ла ся за
ку піць кам п лект спе цы яль ных ра мак, якія 
за бяс печ ва юць ма стац кія пра цы пе рад 
пы лам. Нес ла я іх па Бе ла сто ку на пля чах 
праз паў го ра да. Усё па вод ле да га во ру 
з ма стач кай з Кры нак Мар тай Му шын
скайЮза фо віч — на стаў ні цай суп рас ль
ска га лі цэя і ма май дзвюх ма іх ву ча ніц.

Заў сё ды це шыць, ка лі баць кі ак тыў на 
ўклю ча юц ца ў пра цэс аду ка цыі дзя цей, 
пад т рым лі ва юць пе да го гаў. Та кім чы нам 
вер ні саж у крын скай школь най біб лі я тэ
цы ад быў ся без ліш ніх кош таў. А яш чэ 
з да па мо гай прый ш ла ін шая ма ці — Іа
ан на Ян ке віч. Як заў сё ды з’я ві ла ся яна 
не з пу сты мі ру ка мі, а з хат ні мі пі ра га мі. 
Вя до ма, са праўд ны вер ні саж заў сё ды 
ад бы ва ец ца з па ча стун кам. Але Іа ан не 
перш за ўсё ці ка ва бы ло паў дзель ні чаць 
у куль тур ным ме ра пры ем стве. Трэ ба 
ад зна чыць, што та кая ах во та — рэд кая 
прык ме та ў на шым на ро дзе. Прый шоў 
і ста лы на вед валь нік біб лі я тэч ных ме ра
пры ем стваў наш школь ны пра вас лаў на
ка та ліц кі баць ка ксёндз Пётр Ва сі леў скі. 
Ма ла та го, наш сан тэх нік і за ад но май
стар на ўсе ру кі Ярас лаў Скроў ба, ня
гле дзя чы на хва ро бу і баль ніч ны лі сток, 

спе цы яль на сар ваў ся з лож ка, каб да па
маг чы раз ве сіць вы стаў ку.

— Кож ная з гэ тых гра фік — ін ды ві ду
аль ны по гляд на ак ру жа ю чы нас свет, 
— тлу ма чыць саб ра ным Мар та.

Кры сты ян зат рым лі ва ец ца на «Су
стрэ чы дзвюх рыб». Ад на з іх — ах вя ра 
дру гой.

— Гэ та ня рэд кі вы па дак, — тлу ма чу 
юна ку. — Лю дзі суст ра ка юц ца, шу ка юць 
адзін ад на го, каб по тым з’ес ці ся бе.

Мар та хва лю ец ца, што крын ская мо
ладзь амаль ад сут ні чае ў ра дах суп рас ль
скіх лі цэ і стаў. Су стрэ ча з на шы мі гім на зі
ста мі пац вер дзі ла гэ ты тэ зіс. Толь кі ад на 
ву ча ні ца пры зна ла ся пуб ліч на, што ча сам 
лю біць са бе па ма ля ваць. Ма ла та го, пра 
іс на ван не той жа шко лы яны зу сім не 

ве да лі. Вер ні саж ства рыў на го ду для яе 
па пу ля ры за цыі. Вуч ні да ве да лі ся пра ці ка
выя пра ек ты, рэ а лі за ва ныя вуч ня мі лі цэя, 
пра іх су стрэ чы з бе ла ру скі мі ма ста ка мі. 
З за хап лен нем аг ля да лі ўзна га ро джа ныя 
філь ма выя сю жэ ты, між ін шым, бы лой ву
ча ні цы лі цэя, крын чан кі Ка ра лі ны Ві хэр.

— Вар та ўпры го жыць свет, — раю саб
ра ным. — Ніх то гэ та га за нас не зро біць. 
Трэ ба па чаць тут і ця пер. Гэ та са праў ды 
доб рая за ба ва. Ве да юць гэ та толь кі тыя, 
якія спра ба ва лі, ад ва жы лі ся ўвай с ці ў ін
шы, не аб ме жа ва ны ні чым свет. Да стат ко
ва толь кі па ве рыць у ся бе.

Ся род слу ха чоў быў хло пец з не бы ва
лай коль кас цю кеп скіх ацэ нак па роз ных 
прад ме тах. Ня гле дзя чы так са ма на скла
да ныя аса бі стыя па во дзі ны, ча сам заг ля

Пер шы вер ні саж
дае ён у біб лі я тэ ку, каб па га ва рыць са 
мной. Пас ля вер ні са жу прый шоў ён кры
ху зас му ча ны. Што дзень жы ве тэк ста мі 
рэ пе раў, якія, бы вае, ся дзяць у вяз ні цах. 
І тут ён за ха піў ся па ба ча ным. Яму зам ро
і лі ся суп рас ль скі лі цэй і маг чы мас ці, якія 
ад к ры ва юц ца пе рад вы пуск ні ка мі гэ тай 
шко лы. На жаль, поз на. Столь кі га доў 
свай го жыц ця ён змар на ваў. Ця пер цяж
ка бу дзе даг наць.

Астат нія так са ма не мо гуць да ча кац ца 
чар го вых вер ні са жаў. Спа дзя ю ся, што 
на ша су пра цоў ні цтва з суп рас ль скім ма
стац кім лі цэ ем на гэ та да зво ліць.

Вы стаў ка гра фі кі да ступ на што дзень 
у школь най біб лі я тэ цы з 8.00 да 14.00.

Усіх сар дэч на зап ра шаю.
vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН
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05.03 — 11.03

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

(22.03. — 20.04.) Пе ра а доль ван не пе раш код 
пры ня се та бе пры ем насць, асаб лі ва на да ро-
зе да чый гось ці сэр ца. Бу дзеш мець энер гію, 
са маў пэў не насць, ах во ту па са пер ні чаць. Прад-
ста віш сваю дум ку. Ацэ ніш цёп лыя жэ сты. Сон-
ца да 19.03. не апя ку ец ца та бою, але ну да та-
бе не па гра жае. Не кан ф лік туй з кі раў ні цтвам. 
На пра цы пос пех ця бе не аб мі не.
(21.04. — 21.05.) Не на ды шоў яш чэ час, каб 
зда быць свет, але ад чу еш, што мо жаш шмат. Су-
ха ў кам па ней скіх кан так тах і маг чы мыя па ра зы 
ў лю боў ных ма неў рах. Але пас ля 9.03. бу дзеш 
мець энер гію для жыц цё вых вык лі каў. 8-12.03. 
ма еш шан цы на ка рыс ныя ін ве сты цыі. З 11.03. 
бя ры ся за афар м лен не важ на га. Бу дзе доб ры 
аба рот спраў. Вар та па вы сіць ква лі фі ка цыі.
(22.05. — 22.06.) У са ка ві ку — раз сон ца, раз 
на валь ні ца. Зор кі гля дзяць кры ху ко са, дык мо-
жа быць нер во ва. Але не сум ня вай ся. Удас ца 
па а фар м ляць усе спра вы ва ўста но вах. Па чуц-
цё вае жыц цё на бя рэ ру мян цу. Ха ця 5-7.03. 
уба чыш драпіны на тва ёй лю боў най су вя зі. На 
пра цы ста рай ся з усім спраў ляц ца; з 11.03. сто-
ма. Не да хо пы ў ка шаль ку — ча со выя. Больш 
прыг ледзь ся да свай го зда роўя.
(23.06. — 23.07.) 5-7.03. шы ку юц ца ўда лыя 
па да рож жы. Ка лі ёсць кан ф лік ты ў па ры, трэ ба 
ўсё аб га ва рыць, па ра зу мец ца (5-7.03.). Ака-
ліч нас ці маг лі б быць больш спры яль ныя, але 
не бу дзе бла га. Да 9.03. не вы ра шай важ на-
га, асаб лі ва пад уп лы вам ім пуль су. У па чуц цях 
лепш ад ча кай. За тое пры цяг не да ця бе сям’ю 
— мо жаш спа дзя вац ца ча стых ві зіт. Доб рая 
фор ма. На пра цы ўдак лад ні мэ ты і ім к ні ся да іх, 
не за леж на ад кан ку рэн цыі. Не тур буй ся на за-
пас, асаб лі ва аб тым, на што не ма еш уп лы ву. 
Па зі тыў на стаў ся да ся бе і све ту
(24.07. — 23.08.) Ад но віш ста рыя сяб роў ствы 
і кан так ты. 8-12.03 па ка жаш, што ты ў змо зе 
зда быць больш чым ду маў. Не па кі дай сва іх 
пла наў! Твае пры ё мы бу дуць трап ныя і пры-
ня суць кан к рэт ныя ка рыс ці. Піль нуй ся, каб 
з 10.03. не стра ціць ча гось ці, на чым та бе вель-
мі за ле жыць. Мо жаш заў ва жыць, што кры ху 
пап ра віў ся, але не па ні куй, толь кі кры ху менш 
еж і больш шпа цы руй.
(24.08. — 23.09.) Шчас лі выя вы пад кі даз во-
ляць та бе паз бег нуць праб лем і вый с ці цэ лым 
з роз ных пры год. 5-7.03. суст рэ неш даў но 
ня ба ча ную асо бу. 7-9.03. хтось ці зап ра па нуе 
та бе су поль ную па ез д ку (бу дзе раз ліч ваць не 
толь кі на су поль ныя раз мо вы). Пра фе сій ныя 
спра вы бу дуць пат ра ба ваць ад ця бе больш вы-
сіл ку, які не а ба вяз ко ва зме ніц ца ў за да валь нен-
не; не ля пай. Пас ля 10.03. пры бу дуць но выя 
сі лы. 11.03. мо жаш па чуць кеп скую вест ку.
(24.09. — 23.10.) Спа ко ем, пас ля доў нас цю 
і доб рай стра тэ гі яй ма еш шанц да сяг нуць кож-
ную мэ ту. Час спры яе суп ра цоў ні цтву і на ладж-
ван ню но вых зна ём стваў. Кры ху мо жа ўсё пе-
рак ры жа вац ца, але пас ля за нуз да еш сі ту а цыю 
і на ват бу дзеш мець ад та го ка рысць. Спрос-
цяц ца скла да ныя спра вы ва ўста но вах. Не ся-
дзі ці ха на пра цы, ця пер твая дум ка мо жа мець 
вы ра шаль нае зна чэн не. Пры ліў но вых сіл.
(24.10. — 22.11.) Шчас це змен лі вае, але ніш то 
не пап суе та бе доб ра га наст рою. Ключ да пос-
пе ху — страсць. Ця пер спра віш ся на ват з са мы-
мі цяж кі мі вык лі ка мі! 5-7.03. па ра іш ка мусь ці 
штось ці важ нае. 7-9.03. ста рай ся за па вы шэн-
не і леп шы за ро бак. 8-12.03. трап ны мо мант 
на старт з но вым ме рап ры ем ствам. 10.03. 
прыг ледзь ся ілю зор на сла бо му пра ціў ні ку. 
Але 11.03. не пла нуй ні чо га пад на ці скам ча су.
(23.11. — 22.12.) Трэ ба бу дзе па дзей ні чаць. 
Час спры яе но вым іні цы я ты вам. Пас ля 10.03. 
пры га дае та бе за няц ца больш сва ім зда роў-
ем, але праб ле мы з ім ужо мі ну лі. Хва ля ўдач! 
Страль цы з дру гой дэ ка ды схо чуць фар ма лі-
за ваць свае су вя зі. Ім п рэ зы раз г ру зяць твой 
стрэс. На пра цы кры ху за па воль, не ла ві ўсіх 
са рок за хвост. Тан цуй!
(23.12. — 20.01.) Час цей спа ты кай ся з людзь-
мі, якіх лю біш. 4-8.03. не спач неш, па куль не 
даб’ еш ся свай го. 4-8.03. па ла дзіш ся з кімсь, 
з кім пас п ра чаў ся даў но та му. Мо жаш кі нуць 
кеп скія на вы кі і фаль шы выя пе ра ка нан ні. 
7-9.03. у фір ме па вя лі чыш пра па но ву і дой-
дзеш да боль ша га лі ку клі ен таў. Больш пры ем-
нас ці да дуць та бе не гро шы, а пра ца для ідэі.
(21.01. — 19.02.) Мо жаш на па чат ку тыд ня апы-
нуц ца па між мо ла там і ка вад лам. Но выя маг чы-
мас ці ў сфе ры фі нан саў, боль шы за ро бак (які 
з пры ем нас цю рас пус ціш). З ах во тай бу дзеш 
на во дзіць па рад кі. 5-7.03. ча кае ця бе сур’ ёз-
ная раз мо ва; на сло ва «пра бач» ні ко лі не поз-
на. На ра бо це афар м ляй усе хва сты, каб праз 
ты дзень усё на ця бе не зва лі ла ся. Фар ту на пры 
та бе! Пра вя дзі дэ так сі ка цыю свай го ар га ніз ма.
(20.02. — 21.03.) Шмат пра цы, але бу дзеш 
ад чу ваць ся бе вы дат на. Твой спа кой бу дзе не-
а цэн ны. Стаў на цвя ро засць ро зу му, не пад да-
вай ся эмо цы ям. Вый дзеш на про стую сцеж ку. 
5-7.03. доб рыя вест кі і ге ні яль ныя за ду мы, але 
4-7.03 не пад піс вай ні я кіх важ ных да ку мен таў. 
7-9.03. спат кан ні з важ ны мі людзь мі. Мно га на-
год для су стрэч. Гля дзі аб’ я вы ў прэ се і ін тэр нэ-
це. Ад 10.03. леп шая фор ма.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. свет лая па ра су так, 2. ле вы пры ток Нар вы, які ра ней быў пра вым 
пры то кам Віс лы, 3. лёг ка ат ле тыч ны сна рад кі ну ты ў... вяд ро, 4. ка лы ска 
з... цы бу ком і коў шы кам, 5. фры гій скі ка рольпа за лот нік, 6. гля дзіць на пад
ло гу звер ху, 7. ар хі тэк тур ны стыль... го таў?, 8. на сіў яр мо, 9. заг ваз д ка, 
ка лі вы бар ад но га з двух ра шэн няў ад ноль ка ва скла да ны, 10. го рад пры 
зліц ці Са жа з Дняп ром, 11. па мяш кан не для пеў не вай сям’і, 12. кар цёж ная 
фі гу ра па мяр коў на га ран гу.

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 7 ну ма ра
Вё ска, за ява, зен, Ко мі, мазь.

Ра шэн не: Зі ма як каз на — сваё возь ме.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бельска

Падляшскага і Лявону Федаруку з Рыбал.

З А П Р А Ш Э Н Н Е

Пуб лі ка цыя «Га ле рэя Крын кі 2011-2016» гэ та 
да ку мен та цыя пя ці га доў дзей нас ці Га ле рэі 
Крын кі. Ка та лог змяш чае бі яг ра фіі ма ста коў, 
апі сан ні і фа таг ра фіч ную да ку мен та цыю вы-
ста вак, ар га ні за ва ных Фон дам Vil la Sok ra tes 
у 2011-2016 га дах. Ак ра мя та го, у вы дан ні 
прад стаў ле ны вы ста вы з 2009 го да.
У су стрэ чы возь муць удзел рэ дак та ры вы дан-
ня: Па вал Грэсь і Ян Гры ка ды стар шы ня Фон-

ду Vil la Sok ra tes Ля вон Та ра сэ віч. Суст рэ чу бу-
дзе вес ці Гжэ гаж Дам б роў скі.
Ка та лог вы да дзе ны на срод кі Мі ніст ра куль-
ту ры і на цы я наль най спад чы ны ў Поль ш чы, 
а так са ма пры фі нан са вай пад т рым цы Пад-
ляш ска га му зея ў Бе ла сто ку.

Ува ход бяс п лат ны.
ЗАП РА ША ЕМ

У 1906 го дзе за кон чы лі па бу до ву чы гун кі 
з Сед ль цаў у Гай наў ку ды да лей у Ваў ка
выск, якая пра ляг ла це раз Плян ту. Чы гу
нач ная стан цыя ат ры ма ла наз ву На раў ка. 
Адзін са ста рэй шых жы ха роў вё скі Плян та 
Ула дзі мір Клі мюк (яму больш за дзе вя но ста 
га доў) ра ска заў мне пра ко ліш ні вак заль ны 
двух па вяр хо вы цаг ля ны бу ды нак. У ім бы ла 
ча каль ня для па са жы раў, ад к ры тая днём 
і ноч чу, бі лет ная ка са, па кой на чаль ні ка 
стан цыі і дзя жур на га ру ху, склад на па сыл
кі і ба гаж. Быў яш чэ бу фет і па кой для ма ця
рэй з дзяць мі. На па вер се бы лі ква тэ ры для 
сем’ яў на чаль ні ка і дзя жур на га. Стрэ лач ні кі 
най ма лі пры ват ныя ква тэ ры. По бач пе ра
ез ду це раз чы гун ку ста яў дом пу ця во га 
аб ход чы ка.

Да 1939 го да на вя лі кай плош чы по бач 
стан цыі быў склад до шак, бэ лек і ін шых 
бу даў ні чых ма тэ ры я лаў. Тут у ва го ны гру зі лі 
бу тэль кі з гу ты шкла ў На раў цы. Пе рад Ка
ля да мі пры яз джа лі куп цы з Вар ша вы і скуп
ля лі ма лыя і вя лі кія ел кі. Ка ля стан цыі быў 
так са ма вя лі кі пляц для фур ма нак.

По бач пры го жа га вак заль на га бу дын ка 
ста я ла во да на пор ная ве жа (ёсць ста рыя 
ар хіў ныя здым кі), у якую ва ду пам па ва лі тру
ба мі з рэч кі На раў кі. У ёй бы лі дзве во даў
мяш чаль ні на не каль кі ты сяч літ раў кож ная. 
З іх ма шы ні сты бра лі ва ду ў тэн да ры па ра

во заў. Па яз ды ез дзі лі з Вар ша вы ў Віль ню 
це раз Ваў ка выск і ад туль на зад тры ра зы 
ў сут кі.

У час Дру гой су свет най вай ны паў кі ла
мет ра ад стан цыі нем цы па бу да ва лі да во лі 
вя лі кі тар так на ча ты ры пі ла ра мы. У ім пра
ца ва лі толь кі нем цы. Яны тра ча ва лі драў ні
ну для сва іх мэт. Для сва іх май ст роў па бу да
ва лі до мі кі. Драў ні ну пры во зі лі з ле су перш 
за ўсё вуз ка ка лей кай.

У 1944 го дзе аку пан ты ад сту па лі. Яны, 
ады хо дзя чы, руй на ва лі і па лі лі ўсе важ ныя 
аб’ ек ты. Раз бу ры лі яны вак заль ны бу ды нак 
(за ста лі ся да сён ня толь кі ўсхо ды), ва да кач
ку, ма сты на рэч цы Нар ве, Баб роў цы і На
раў цы. Кла лі мі ны пад рэй кі і ўзры ва лі іх.

Пас ля вай ны ў Плян це па ста ві лі вя лі кі 
драў ля ны ба рак: 42 мет ры даў жы ні і 12 
мет раў шы ры ні. Бы лі ў ім за ла ча кан ня для 
па са жы раў, ка сы, пра цоў ныя па коі дзя
жур на га ру ху і ка сі ра, які пра да ваў бі ле ты, 
склад на па сыл кі і ба гаж, бу фет, свят лі ца 
(зай ма ла яна плош чу 60 квад рат ных мет
раў). Ба рак быў нак ры ты то лем чор на га 
ко ле ру. Быў у ім доў гі ка лі дор двух мет ро вай 
шы ры ні і, як доб ра па мя таю, скры пу чыя 
пад ло гі. Ацяп ля лі ба рак ка фель ныя пе чы. 
Вы хо дзі ла з яго дзе сяць ко мі наў.

Мне па да баў ся драў ля ны ці ка вай ар
хі тэк ту ры дом сям’і чы гу нач ні ка Зво ні ка. 
За до мам мож на бы ло сха вац ца ад вет ру 
і даж джу. Ста яў ён пры са мой пу ці, так як 

і ба рак. Пры ім рас лі кус ці кі бэ зу і яз мі ну. 
А ўво гу ле пры да ро зе да вак за ла рас це 
і за раз мно га пры го жых ліп і клё наў, ёсць 
і ма гут ны дуб.

Ка лі мне бы ло ка ля дзе ся ці га доў, баць кі 
вы сы ла лі мя не на вак зал з ко наў кай ма ла
ка або смя та ны, сы рам. Там ма лоч ныя пра
дук ты ах вот на куп ля лі сем’і чы гу нач ні каў. 
На вак зал бе гаў я ў дзень ляў коў ска га пры
хад ско га свя та Пят ра і Паў ла суст ра каць 
за про ша ных гас цей, між ін шым, ма мі ну 
сяст ру і бра та з Гай наў кі. Ча сам у ня дзе лю 
мы з бра там ха дзі лі на вак зал, каб ку піць 
у бу фе це вель мі смач ны лі ма над ды цу кер
кі. Ча ты ры га ды (19581962) я ез дзіў з плян
таў ска га вак за ла ў Агуль на а ду ка цый ны 
лі цэй у Гай наў цы. Та ды ез дзі ла шмат лю
дзей, быў рух, го ман. Хто пры яз джаў, а хто 
ад п раў ляў ся ў да ро гу.

У свят лі цы быў тэ ле ві зар і мы, но ва ляў
коў цы, у су бот нія ве ча ры ха дзі лі гля дзець 
кі на філь мы. Тут ак тыў на дзей ні чаў Гур ток 
вя ско вых гас па дынь (ла дзіў ён кур сы крою 
і шыц ця, пя чэн ня, ку лі нар ныя), ар га ні за ва лі 
двух га до выя кур сы сель ска гас па дар чых 
ве даў і на ва дзі цель скія пра вы (я тут здаў 
эк за мен на ва дзі цель скія пра вы кі ра ваць 
ма та цык лам), кур сы для фур ма наў і ве ла сі
пе ды стаў.

Раз у ты дзень — у се ра ду — у Плян ту 
пры яз джа ла кі на пе ра соў ка. Тут ад бы ва лі ся 
ака дэ міі з на го ды роз ных свя таў, су стрэ чы 
з ці ка вы мі людзь мі, між ін шым, з удзель ні
камі Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі, з пісь мен
ні ка мі. Пра ца ва ла біб лі я тэ ка. Бы ло шмат 
ай чын най і са вец кай прэ сы. На сцэ не вы
сту па лі ма стац кія ва каль ныя ка лек ты вы. Бы
ло гэ та пры туль нае пры го жае ў ся рэ дзі не 
па мяш кан не. Свят лі цай шмат га доў кі ра ваў 
Ула дзі мір Клі мюк.

У плян таў скай свят лі цы дзей ні чаў па ру 
дзя сят каў га доў ва каль наму зыч ны ка лек
тыў. Зай ма лі ся ў ім дзяў ча ты і юна кі з Плян
ты, Мік ла шэ ва, Суш ча га Бар ка, На раў кі, 
Но ва га Ляў ко ва і са Ску па ва. У свят лі цу 
ку пі лі му зыч ныя ін ст ру мен ты. Му зыч ным 
кі раў ні ком быў Аляк сандр Ма еў скі. У гур це 
спя ва ла во сем дзяў чат (ся род іх бы лі са
ліст кі) і кры ху менш юна коў. Най леп шым 
акар дэ а ні стам быў Ула дзі мір Паў лю чук. 
Ка лек тыў ез дзіў з кан цэр та мі ў Гай наў ку 
і ў ін шыя мяс цо вас ці. Ле там тан ца валь ныя 
ве ча ры ны ад бы ва лі ся на све жым па вет ры 
на пля цоў цы ў за се ні пры го жых вя лі кіх со
сен, бя роз і клё наў. А мо ладзь бы ла ах вот
ная тан ца ваць!

За раз це раз Плян ту не ез дзяць па са
жыр скія па яз ды. 21 лі ста па да 2012 го да 
знес лі ба рак. На яго мес цы вы рас лі дрэ вы 
і ку стоўе. Ужо ра за бра лі на ват не ка то рыя 
пу ці. Глу ха тут і сум на. Толь кі ха лод ны зі мо
вы ве цер гу ляе па пу стых пе ро нах.

У па мя ці ма ёй ко ліш ні вак зал з яго бу
дын ка мі ў Плян це за ста нец ца па куль бу ду 
жыць.

Вак зал у Плян це

Фонд Vil la Sok ra tes мае го нар зап ра сіць 
на прэ зен та цыю ка та ло га

„Га ле рэя Крын кi 2011-2016”
4 са ка ві ка 2017 го да ў 17.00 га дзін

клуб «Zmia na Kli ma tu»
ul. War szaw ska 6, Bia łys tok

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ
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У па ле скай глы бін цы (75)

Як 
гэ та маг чы ма ў цэн т ры 
Еў ро пы? Каб з ад ной да 
дру гой вё скі, якія рап там 
раз дзя ляе пяць кі ла мет
раў, трэ ба да бі рац ца 

даў жэй чым у Аме ры ку. На ват два дні. 
На прып ры пяц кім Па лес сі та кія прык ла
ды не рэд касць і не на ві на. Усё зза та го, 
што ста рыя ка му ні ка цый ныя шля хі па 
ва дзе, ба ло це ці су ха до ла мі, якія слу жы
лі ты ся чы га доў, за раз за кры ты. Я са ма 
два ра зы грым ну ла іл бом у ня бач ны мур. 
Зда ва ла ся, усё бу дзе про ста. Па між сё
ла мі, ку ды вёў мой мар ш рут, ля жа ла, ка
лі су дзіць па па ле скіх мер ках, не вя лі кае 
ба лот ца. Ней кія пяць кі ла мет раў, ад лег
ласць — як ру кой па даць! Дзве га дзі ны 
спа кой на га мар шу. Ра ней, ка лі яш чэ не 
бы ло да рог, лю дзі ха дзі лі ту ды праз ба ло
та або плы лі чоў нам, і на ват не ўяў ля лі, 
што мо жа быць іна чай.

Бла ка да ста рых ка му ні ка цый ных 
шля хоў змя ні ла спо саб ус п ры ман ня 
пра сто ры ды раз ве я ла ра шу часць ту зем
цаў. Сён ня та кое па да рож жа зда ва ла ся 
не маг чы мым, ры зы коў ным і каш мар на 
да ра гім. Апош няя заў ва га да ты чыць 
ва дзя ных па да рож жаў па Пры пя ці, якія 
ма на па лі за ваў Пры пяц кі на цы я наль ны 
парк. Зза ніз ка га ўзроў ню ва ды рух на 
ра цэ быў спы не ны ўжо ад па ло вы чэр ве
ня. Дзей ні ча ла тут яш чэ аф ры кан ская ла
гі сты ка. Усё да во дзі ла ся афар м ляць з да
па мо гай зна ё мых лю дзей, якія за мест 
ту зем цаў, на мес ца гі даў ча мусь ці пра па
на ва лі га рад скіх хіт ру ноў. Мой пе ра воз
чык за стаў ляў ча каць не каль кі дзён, каб 
у між ча се ад мо віц ца ад пас лу гі.

— Не па е ду, — сцвер дзіў кан чат ко ва, 
— за ма ла ва ды на ра цэ. Пры яз джай це 
вяс ной, у са ка ві ку!

* * *
Каб усё бы ло яс на — ла гі сты ка з ту зем

ца мі абя ца ла яш чэ боль шыя кло па ты.
Я пас п ра ба ва ла вы ка ры стаць усе 

маг чы мас ці, каб даб рац ца на жа да нае 
мес ца ста рой да ро гай. У Лю ба шо ве 
я се ла на так сі і па е ха ла ў Сва ла ві чы. 
Ад туль ужо па ба ло це ха це ла даб рац ца 
ў Но бель.

У Сва ла ві чах су стрэў мя не са праўд ны 
ка нец све ту. Тут кан ча ла ся да ро га, ды 
рэ аль ныя маг чы мас ці. Ся ло ля жыць на 
пяс ча ным бе ра зе Пры пя ці. Па ра цэ ідзе 
мя жа між Лю ба шоў скім і За ра чан скім 
ра ё на мі. Ра ней, ка лі не бы ло ад мі ніст ра
цый на га па дзе лу на ра ё ны, ту зем цы да
бі ра лі ся праз ба ло та ў гос ці да сва я коў 
у Но бель. Пра ко ліш нюю су вязь між мяс
ці на мі га ва ры лі ад ны проз віш чы: Шклё ды 
і Хад не ві чы.

З ма ёй ван д роў кі ат ры маў ся адзін 
смех, або як ка жуць на Па лес сі пра 
аб сур д ныя сі ту а цыі — «боч ка арыш тан
таў». У Сва ла ві чах не бы ло лю дзей за ці
каў ле ных за роб кам.

Най ма лод шы ча ла век у вёс цы меў за 
пяць дзя сят га доў. Ён дзі ка ве раш чаў на 
спа ло ха ную жон ку, збі ваў зап рэ жа на га 
ў воз ка ня і неш та не раз бор лі ва бал ба
таў у мой бок.

На маё шчас це, ён вель мі спя шаў у по
ле, ка паць буль бу.

У ся ле не бы ло лю дзей, каб спра віц ца 
з рол яй гі да, які пра вя дзе праз ба ло та. 
Мяс ці на ад мі ра ла на ва чах. Боль шасць 
бу дын каў дра ма ла пад са ла мя ны мі стрэ
ха мі, ні дзе не бы ло лю дзей, хат ніх жы
вёл. Толь кі на ад ным па на двор ку я прык
ме ці ла ста рэ чу, якая быц цам ша ман ка 
вы седж ва ла пад ліп кай і раз маў ля ла 
са ма з са бой.

Спа чат ку я раз ва жа ла, ці не пай с ці 
праз ба ло та без пра вад ні ка. Мой Но бель 
зна хо дзіў ся быц цам на да ло ні, уся го 
пяць кі ла мет раў. Але доб ры так сіст, які 
пры вёз мя не ў Сва ла ві чы, сха піў ся за га
ла ву і ка тэ га рыч на за я віў:

— То я зва ню на па г ран за ста ву!
Гэ та аба зна ча ла шмат неп ры ем нас

цей — арышт, до пы ты, штраф, а мо жа 
яш чэ неш та гор шае. Я вяр ну ла ся ў Лю
ба шоў.

* * *
Па гэ тым за кут ку Еў ро пы, дзе Пры

пяць на блі жа ец ца да бе ла ру скай мя жы, 
каб пе ра сек чы яе ў мяс цо вас ці Ні вель, 
най лепш па да рож ні чаць пеш шу. Але 

толь кі дур ны ру шыць у та кую да ро гу без 
мяс цо ва га пра вад ні ка. Праў да, ся кая
та кая ка му ні ка цыя па су шы іс на ва ла, 
ад нак зза фа таль най якас ці да рог ніх то 
з так сі стаў не ха цеў ехаць. Яны да каз ва
лі, што каб адо лець шэсь дзя сят кі ла мет
раў шчар ба тай бру ка ван кі, трэ ба ехаць 
пяць га дзін у адзін бок. Да ца ны да ліч
ва лі яш чэ кошт па тэн цы яль най ава рыі. 
І на ват ка лі кошт пе ра ся каў сто до ла раў, 
ніх то не ха цеў ту ды ехаць. Я са ма хут ка 
пад лі чы ла, што ка лі па е ду на во кал на 
аў то бу се, праз Луцк, Роў на, Сар ны, Дуб
ро ві цу і За рэ ча ны, зап ла чу ў пяць ра зоў 
менш гро шай. Праў да на гэ та пат ра чу 
цэ лыя два дні.

Што тут да даць — мя не не па кі да ла 
шчас це ў да ро зе.

Ка лі на змяр кан ні я ўрэш це пры е ха ла 
ў Роў на, там ча каў аў то бус, які праз пяць 
хві лін ад п раў ляў ся ў маю Дуб ро ві цу. Чар
го вае спа лу чэн не вы па да ла ў пяць га дзін 
ра ні цы, на на ступ ны дзень. Ці трэ ба леп
шы па да ру нак ад лё су!

Праў да маё шчас це з пер с пек ты вы 
Бе ла сто ка вы гля да ла па даз ро ным. Аў то
бус, які вёз мя не на поў нач Па лес ся, быў 
на бі ты на ро дам як боч ка з се ляд ца мі. 
Ся род па са жы раў пе ра ва жа лі сем’і з ма
лы мі дзет ка мі. У са ло не пах ла груд ным 
ма ла ком і муж чын скім по там. Ніх то ад нак 
не на ра каў на цяж кія ўмо вы па да рож
жа, плач не маў лят, доў гія пе ра пын кі 
ў ра ён ных па сёл ках і боль шых га ра дах. 
Лю дзі спа жы ва лі пух кія бул кі, сма жа ныя 
ку ры ныя сцёг ны, па мі до ры, ды каў ба ску, 
якую раз дзі ра лі на ка вал кі ў ру ках. Ма
ла дзён з на вуш ні ка мі, які ся дзеў зза ду, 
лу заў сла неч ні ка выя сем кі і беск ла пот на 
вып лёў ваў лу пін не про ста на пад ло гу 
са ло на. Ша фёр так са ма не быў гор шы. 
Ён пад к ру нуў му зы ку на ўвесь рэ гу ля тар, 
сма ліў цяж кія па пя ро сы і пад пя ваў са лі
сту, які пя яў шчым лі выя ра ман сы на яго 
mp3плэ е ры. Усім гэта падабалася.

Я таксама не па спе ла выйсці са стану 
нірваны, ка лі наш вя сё лы аў то бус апы
нуў ся ў Дуб ро ві цы.

* * *
У гэ тым кут ку Еў ро пы, дзе суст ра ка юц

ца дзве вя лі кі рэ кі Случ і Га рынь, лепш 
за ра нёў ні чо га не ўяў ляць і не пла на
ваць. Вось у Дуб ро ві цы, якая, па вод ле 
ма іх мер ка ван няў, ме ла ўжо наб лі зіць 
мя не да мэ ты па да рож жа, вы рас лі чар го
выя праб ле мы. У най больш па ін фар ма ва
ным мес цы, тобок у га тэ лі «Друж ба», не 
ве да лі як да е хаць у Но бель. З іх го ра да 
не бы ло не пас рэд на га спа лу чэн ня. Вет
лі выя пра цаў ні цы ад мі ніст ра цыі аб з ва ні лі 
сва іх сяб ро вак і сва я коў, але ніх то не 
ўмеў раз б лы таць ка му ні ка цый ных заг
ваз дак. З іх пер с пек ты вы Но бель зна хо
дзіў ся ў чор най кас міч най дзі ры, якую 
пры стой ны ча ла век аб мі нае шы ро кім 
кру гам.

Усе пе рай ма лі ся ма ім лё сам! Аж зда
рыў ся цуд. На шу раз мо ву вы пад ко ва 
пад с лу ха ла па ка ёў ка. Дзяў чы на аж но 
па чыр ва не ла ад эмо цый. Як ака за ла ся, 
па хо дзі ла яна з Ненькавіч, ля бе ла ру
скай мя жы, не па да лёк Но бе ля. У яе 
блі ску чых, кем лі вых ва чах, ха рак тэр ным 
ляс ным па ле шу кам, я пра чы та ла ўзру
ша насць і на сталь гію па род ным кут ку. 
Зда ва ла ся, яна заў т ра кі не ра бо ту, каб 
ра зам па дац ца са мной у па да рож жа. 
Яш чэ больш уз ру шы ла яе мэ та май го па
да рож жа, якую я на зва ла ў ад мі ніст ра цыі 
га тэ лю. У гэ тым мес цы трэ ба па ста віць 
кроп ку над «і». Я па да рож ні ча ла да сла
ву та га Сяр гея Гра хоў ска га. Бе ла ру скі 
па эт на ра дзіў ся і пер шыя ме ся цы жыц ця 
пра вёў у прып ры пяц кім Но бе лі.

— Але за адзін дзень вы не пас пе е це 
за е хаць і вяр нуц ца на зад, — за я ві ла зак
ла по ча ная па ля шуч ка.

Штось та кое зда ва ла ся не маг чы мым 
у цэн т ры Еў ро пы. Але пры га даў ся во пыт 
са Сва ла віч, і я па кор на пра маў ча ла. 
Ра ні цай на аў то бу се ад п ра ві ла ся ў да ро
гу, ды, каб бы ло смяш ней, заб лу дзі ла ся 
ў бе лы дзень, быц цам хто ва дзіў на зя лё
ным па вад ку. Ві да воч на спра ца ва лі па ле
скія ча ры, бо дзя ку ю чы па мыл кам я тра пі
ла ў мес цы, пра якія два дні ра ней маг ла 
толь кі сніць і ма рыць. Ка ра цей, я зноў 
ван д ра ва ла па ба ло тах, якія раз дзя ля лі 
Сва ла ві чы і Но бель.

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


