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Юбілейнае «Ператоча»è3

Дамба супраць беларусаўè5

У
 Супрасль вярнуўся Лявон Тара
сэвіч — мастак і чалавек пагра
нічча. 4 жніўня пачалася выстава 
ягоных новых прац «Святлом на
пісана». Так, як адзначыў, у тую 

Супрасль, куды прынёсся дух Гарадка, 
у манастыр, што непадалёк яго школьнага 
гнязда. У Супрасльскую акадэмію, дзе вы
стаўцы ягоных святлістых прац спадарож
нічае ікона Нерукатворнага Спаса, ягонага 
майстра — Ежы Навасельскага.

Усё нутро асвечаных духам залаў заззя
ла колерамі натуры — жоўтым, чырвоным, 
аранжавым, сінім і зялёным. Карціны збу
даваныя з трапяткога святла. І ў Лявона 
Тарасэвіча трапятала душа, што адчува
лася ў яго ўсхваляваным голасе: «Мушу 
жартаваць, бо хваляванне адбірае мне 
мову... Столькі тут і мае гісторыі, звязанай 
з Супраслю. З жывой гісторыяй гэтага 
месца, якое ажыўляў Дух і святло асветы. 
І тую быццам бы нематэрыяльнасць святла 
лаўлю ці захопліваю — ці фарбай, як у Бар
селоне, ці на святлістых камерах. Жывапіс 
выйшаў ад іконы. Я гадаваны на Гарадоц
кай царкве, на жывапісе Дабжанскага, 
Навасельскага. Я бачу вялікую дрэмлючую 
энергію таго, што захавалі мы, праваслаў
ныя, тыя якасці, што ёсць у праваслаўі. 
Я багата часу прысвяціў вывучэнню пра
васлаўнай культуры і атаясамліваю сябе 
выключна з ёю. Адной з галоўных крыніц 
сваёй творчасці ўвесь час называю фрэскі 
шаснаццатага стагоддзя мастака Некта
рыя з царквы ў Супраслі, а таксама фрэскі 
ў Любліне і Кракаве, што былі створаны за 
часоў Ягайлы віленскімі мастакамі ў візан
тыйскай яшчэ традыцыі.

— Лявон Тарасэвіч прыкладна кож
ныя дзесяць гадоў прадстаўляе сваю 
творчасць у беластоцкай артгалерэі 
«Арсенал», — тлумачыла куратар выста
вы Магдалена ГадлеўскаяСіверская. 
— Кожны раз прыцягвае да сябе ўвагу 
аўдыторыі — цікаўнай, якую канвенцыю 
пераломіць на гэты раз, чым нас здзівіць 
і выб’е з пачуцця, што мы ведаем усё пра 
жывапіс. Ягоная творчасць пастаянна 
развіваецца ў пошуках найбольш пады
ходных сродкаў выказвання, каб апісаць 
свет. Малюе на сценах галерэй, стварае 
вялікія пабудовы, якія выбухаюць фарбай 
з нутра, быццам бы малюнак выліваецца 
праз шчыліны канструкцыі, і, нарэшце, 
пакрывае фарбай падлогу Польскага па
вільёна на Біенале ў Венецыі. Апошняя, 
манументальная і надзвычай хвалюючая 
рэалізацыя мела месца ў прасторы гатыч
нага касцёла Панны Марыі ў Эльблангу 
з трынаццатага стагоддзя (цяпер тут гале
рэя EL). Мастак стварыў гіганцкага паме
ру ладдзю, напоўненую да краёў фарбай. 
Ладдзя ўбіваецца ў апсіду — а, можа, 
выхінаецца адтуль і дае надзею на выра
таванне? Мастак часта ў дыскусіях падк
рэслівае, што мастацтва ў першую чаргу 
з’яўляецца функцыяй інтэлекту. Сваё 
прабуджэнне да мастацтва лічыць жыва
пісам, з якім ён меў кантакт як дзіцё пад
час багаслужбаў у царкве Ражджаства 
Багародзіцы ў Гарадку. Аўтарам тамашніх 
паліхромій з’яўляецца Адам СталёныДаб
жанскі, якому асіставаў Ежы Навасельскі. 
Творчасць Тарасэвіча была да гэтай па
ры надзвычай пачуццёвая, экспрэсіўная, 
матэрыяльная. У Супрасльскай акадэміі 
паказаў свае новыя карціны, з зусім ін
шай структурай чым тая, да якой мы пры

выклі. Збудаваная яна са святла, і такім 
чынам пазбаўленая матэрыяльнай якасці 
жывапісу, якой з’яўляецца колер з яго тэк
стурай і шурпатасцю. Ужо не можам да 
іх дакрануцца, каб узмоцніць эстэтычнае 
ўспрыманне. Гэтыя выявы можна адчуць 
толькі дотыкам вока.

Лявон Тарасэвіч нарадзіўся ў вёсцы 
Валілы Гарадоцкай гміны, выпускнік Ма
стацкага ліцэя ў Супраслі і факультэта 
жывапісу ў Акадэміі прыгожых мастацтваў 
у Варшаве. У цяперашні час з’яўляецца 
прафесарам сваёй вучэльні — выкладае 
там прастору жывапісу на факультэце Ма
стацтва медыяў і сцэнаграфіі. Аўтар шмат

лікіх персанальных выстаў, удзельнік не
калькіх соцень калектыўных выстаў. Мае 
сярод сваіх прац многія карціны, дзясяткі 
манументальных рэалізацый, таксама ў га
радскіх прасторах у Польшчы і Еўропе. 
Лаўрэат шматлікіх прэстыжных прэмій 
і ўзнагарод: Фонду Сафіі і Ежы Новасель
скіх, Вялікай узнагароды Фонду культуры, 
Узнагароды імя Яна Цыбіса. У 2014 годзе 
атрымаў ён Ганаровую жамчужыну поль
скай гаспадаркі (у катэгорыі культуры), 
якая прысуджаецца рэдакцыяй «Polish 
Market». Звязаны з Фондам Віла Сакрата 
і Галерэяй у Крынках.

— Візуальны свет вакол нас здаміна
ваны святлістымі камерамі рэклам і што
дзённай прысутнасцю экрана тэлевізара 
ці камп’ютара. Рэальны пейзаж прыроды 
прападае вельмі хутка разам з дзённым 
святлом, у якім мы самі штораз менш 
прысутныя, — разважаў Лявон Тарасэвіч. 
— Наша актыўнае жыццё пераносіцца 
на гадзіны пасля поўдня і начныя, таму 

быццам бы дзень становіцца для нас 
ноччу, а дзень днём. Аднак святло было 
і надалей застаецца невысвятляльнай 
таямніцай, схільваючай нас да роздумаў 
і пытання аб іншую тайну — жыцця і Бога. 
Незалежна ад прасунутай цывлізацыі, ста
ну сучасных ведаў — надалей у нас тоіцца 
таемная пакора перад загадкавай свят
лістасцю спатыканай няраз у натуры ці 
перад зіхатлівымі ноччу панарамамі вялікіх 
гарадоў. Заўжды было так, што запаленая 
свяча ці зніч уводзілі нас у одум над міну
лым, над сэнсам жыцця і смерці... Святло 
закрытае ў карцінах адыгрывае такую 
самую ролю ў нашай свядомасці, якую 
выконвала калісь пісаная ікона: яно быц
цам малітва. За дзве тысячы гадоў хрыс
ціянская рэлігія стварыла вобразы культу 
самыя розныя, што прадстаўленні гэтых 
самых сцэн ці постацей значна адрозніва
юцца адны ад адных. Зямныя шаты, у якія 
аблачалі святых, былі поўныя знакаў рэгія
налізму або патрыятызму, у выніку цяжка 
іх ідэнтыфікаваць. Лікі тых самых святых 
часта непадобныя адны да адных і часта 
тыя з аднаго горада «канкуруюць» з іко
най з іншага горада. Найбольш відавочна 
гэта на розных паграніччах, дзе вобразы 
культу зведзены да выконвання функцыі 
племянных, нацыянальных, культурных сім
валаў. Таму стваранне рэлігійных вобра
заў, якія нясуць у сабе духоўнасць суполь
ную для для нас усіх — вельмі важнае, 
таму што такая была ідэя першапачаткаў 
іх узнікнення. Асаблівага значэння набірае 
гэта на нашых тэрыторыях пагранічча, дзе 
ўсё заўжды зменлівае, а Бог застаецца 
той самы.

Творчасць Лявона Тарасэвіча зменлі
вая ў пошуках новых форм выяўлення, 
якія становяцца часткай дыскусіі аб тым, 
якім чынам мастацтва апісвае сучасны 
свет і як яго перакрочвае, спасылаючыся 
на тое, што трансцэндэнтнае, незразуме
лае і невыражальнае. Эксперыментуючы 
з вельмі рознымі мастацкімі медыямі, 
формамі і інструментамі мастак сягнуў да 
святла, якое, як гэта ні парадаксальна, 
нягледзячы на сваю ілюзорную нематэры
яльнасць, з’яўляецца самым асноўным ма
тэрыялам жывапісу. Мастацтва Тарасэвіча 
было заўжды медыумам «гарачым», эксп
рэсіўным, звязаным з жэстам і матэрыяй, 
— тлумачыць Марэк Васілеўскі. — Успры
манне жывапісных светлавых аб’ектаў, 
прадстаўленых Тарасэвічам, залежыць ад 
шматлікіх фактараў: пары дня, фізічнага 
аспекту гледача на працы, яго асобных 
зрокавых здольнасцей, яго месца паміж 
веданнем і бачаннем. Чым даўжэй угляда
емся і думаем аб працах, тым больш у іх 
бачым, і пластмасавая паверхня расплы
ваецца перад нашымі вачыма і раскрывае 
дадатковыя пласты і адлюстраванні. Рабо
ты Тарасэвіча з’яўляюцца экранамі, якія 
выпраменьваюць светлавую прастору, 
у той жа час з’яўляюцца люстрамі, у якіх 
адбіваюцца нашы думкі.

Выстава адкрытая штодзень апрача па
нядзелкаў у гадзінах 10:0018:00 у Супрас
льскай акадэміі, вул. Манастырская 1, да 
15 верасня, калі адбудзецца фінсаж і пра
моцыя новага выдання пра творчасць 
Лявона Тарасэвіча.

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ

Лявон малюе святлом

Межы жывапісу не пазначаныя, і ніколі не будуць,
таму што не межы вызначаюць рамкі карціны, 
але наадварот.
     

Лявон Тарасэвіч

Лявон Тарасэвіч, Магдалена Гадлеўская-Сіверская 
і канцлер Супрасльскай акадэміі — а. Яраслаў Юзвік
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Сваімі вачыма

Яшчэ раз 
пра прыгожага чалавека

Пашпарт 
дыпламатычнай напругі

Загадка
з адным вядомым

Ця гам уся го 2018 го да бу дзем ад зна
чаць со тую га да ві ну за вяр шэн ня Пер шай 
су свет най вай ны. Ад нак яш чэ больш 
важ ней шым бу дзе, асаб лі ва для кра ін 
цэн т раль наўсход няй Еў ро пы, круг лы юбі
лей дзяр жаў ных ут ва рэн няў на та дыш няй 
па лі тыч най кар це. Аб веш ча ныя та ды дзяр
жа вы выз на ча юць і на сён няш ні мо мант 
еў ра пей скую пра сто ру, за вык лю чэн нем 
бал кан ска га кат ла і па дзе лу Югас ла віі 
ў дзе вя но стых га дах мі ну ла га ста год дзя, 
ну і раз ва лу Са вец ка га Са ю за на па чат ку 
дзе вя но стых, учы не на га тры ма са юз ны мі 
рэс пуб лі ка мі — Ра сі яй, Бе ла рус сю і Ук ра і
най. Ме на ві та ў 1918 го дзе жа дан не ат ры
маць дзяр жаў насць у баль ша віц кай Ра сіі 
за я ві лі на ро ды, якія ў ёй апы ну лі ся ў вы
ні ку трох па дзе лаў Рэ чы Пас па лі тай у ва
сям нац ца тым ста год дзі. Не ка то рым та ды 
па шан ца ва ла стаць не за леж ны мі, на пры
клад, па ля кам, лі тоў цам, ла ты шам, эстон
цам. Ін шым, так як бе ла ру сам і ўкра ін цам, 

прый ш ло ся жыць па дзе ле ны мі Рыж скім 
мір ным да га во рам 1921 го да. Але ме на ві
та свой па лі тыч ны і гі ста рыч ны аба вя зак 
у па чат ках 1918 го да яны вы ка на лі, прак
ла му ю чы Бе ла ру скую і Ук ра ін скую На род
ныя Рэс пуб лі кі. Ад нак та ды па цяр пе лі яны 
па ра зу ў су тык нен ні з боль шы мі і ма гут
ней шы мі су сед скі мі ўтва рэн ня мі, та кі мі як 
Поль ш ча і са вец кая Ра сія.

Ме на ві та да со тай га да ві ны ат ры ман
ня не за леж нас ці вя дзец ца пад рых тоў ка 
і ў сён няш няй Поль ш чы. Ця пе раш ні ла гер 
ула ды на дае аг ра мад нае зна чэн не гі ста
рыч най па лі ты цы, якая ча ста ра зы хо дзіц
ца з ацэн ка мі і мер ка ван ня мі су сед ніх 
на ро даў і дзяр жаў. Та му аб васт рэн не па
лі тыч ных і гі ста рыч ных ды ску сій зда ец ца 
не паз беж нас цю ця гам уся го юбі лей на га 
го да. Ужо за раз з’я ві лі ся пер шыя ла стаў кі 
па тэн цый ных гі ста рыч надып ла ма тыч ных 
скан да лаў. А ўсё па пры чы не аб веш ча най 
у лі пе ні Мі ні стэр ствам унут ра ных спраў 
і ад мі ніст ра цыі ак цыі «Спра ек туй з на мі 
поль скі паш парт 2018». Вы я вы гі ста рыч

ных асоб і мес цаў, якія ма юць быць на 
ста рон ках паш пар та, мо гуць вы бі раць і ін
тэр наў ты ў вір ту аль ным га ла са ван ні. З лі
ку тры нац ца ці пра па на ва ных гра фіч ных 
вы яў, шэсць, якія тра пяць у но вы паш парт, 
бу дуць ме на ві та выб ра ны га ла са мі ін тэр
наў таў. Га ла са ван не па він на за вяр шыц ца 
ў на ступ ным ме ся цы — дзя ся та га ве рас
ня. У лі ку пра па ноў — між ін шым — Юзэф 
Пілсуд скі, Габ ры ель На ру то віч, ксёндз 
Іг на цы Ска руп ка, Ко пец Піл суд ска га ў Кра
ка ве і ін шыя пра па но вы.

Ад нак дзве з іх вык лі ка лі пер шыя дып
ла ма тыч ныя раз ла ды на лі ніі Вар ша ва 
— Віль ня і Вар ша ва — Кі еў. А ўсё зза 
за ня сен ня ў пра па но вы мо гі лак Львоў скіх 
ар ля нят і вы я вы ві лен скай Вост рай Бра
мы. Вы кон ва ю чы аба вяз кі ам ба са да ра Ук
ра і ны ў Поль ш чы Мы ко ла Яр ма люк за я віў 
ме ды ям, што, «та кая сі ту а цыя вык лі кае 
на ша здзіў лен не і за не па ко е насць, та му 
што ўда рае ў доб рыя на шы су ад но сі ны. 
Та кая па лі ты ка не пра во дзіц ца ў да чы
нен ні да су се дзяў». Па куль пра чар го выя 

дып ла ма тыч ныя кро кі з бо ку Кі е ва не 
бы ло яш чэ чу ваць. Больш ра шу чы мі і на 
вы шэй шым дып ла ма тыч ным уз роў ні бы ла 
рэ ак цыя Віль ні. У лі тоў скае Мі ні стэр ства 
за меж ных спраў быў вык лі ка ны на мес нік 
поль ска га ам ба са да ра ў Літ ве, яко му бы
лі вы ка за ны на ступ ныя пра тэс ныя сло вы: 
«Та кія на ме ры няз год ныя з пры яз ны мі 
су сед скім да чы нен ня мі і лі тоў скім бо кам 
лі чац ца неп ры маль ны мі... Вост рая Бра ма 
і аб раз Най с вя цей шай Ма рыі Пан ны ў яе 
нут ры рас па ло жа ны на тэ ры то рыі Літ вы 
і іх вы я вы не па він ны зна хо дзіц ца на афі
цый ных да ку мен тах дру гой дзяр жа вы».

Ад ным сло вам, дып ла ма тыч ны кло пат 
для іні цы я та ра ак цыі — Мі ні стэр ства ўнут
ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі. Але ёсць 
яш чэ і ін ша га ро ду праб ле ма. Ме на ві та 
на ві лен скую Вост рую Бра му пра га ла
са ва ла най больш ін тэр наў таў — звыш 
пяць дзя сят пяць ты сяч ча ла век. І ця пер 
не ўлі чыць го лас на ро да так са ма заг ваз д
ка для мі ні стэр ства, якое з’яў лен не гэ тай 
пра па но вы ў га ла са ван ні тлу ма чы ла тым, 
што Вост рая Бра ма глы бо ка звя за на 
з поль скай гі сто ры яй і дзяр жаў нас цю. Не 
ад к ры ем та ям ні цы, ка лі на га да ем, што так
са ма звя за ная з бе ла ру скай ці лі тоў скай 
спад чы най Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га. 
Ад ным сло вам ста год дзе не за леж нас ці 
гэ та юбі лей па вы ша най ры зы кі. А нам, 
бе ла ру сам, так сам з год нас цю, ура чы ста 
трэ ба ад с вят ка ваць сваё свя та — со тыя 
ўгод кі Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі.

vЯў ген ВА ПА

Не як пас ля вяс но вай ву ліч най ак тыў нас
ці адзін мой зна ё мы па жар та ваў, што на 
мес цы ўла ды ён ні ко лі не за чы няў бы тэ му 
так зва ных дар ма е даў. Спра ва ў тым, што 
штра фы за ву ліч ныя ак цыі бы лі на столь
кі вя лі кі мі, што яны хі ба доб ра па поў ні лі 
дзяр жаў ную скар бон ку. Та му за да чу ўка за 
па „дар ма е дах” мож на лі чыць част ко ва 
вы ка на най, бо яна ад ной з мэт ме ла аку
рат па паў нен не той дзі ра вай скар бон кі. 
А якая роз ні ца хто ту ды пак ла дзе гро шы, 
дар ма е ды, ці тыя, хто вый шаў зма гац ца за 
іх пра вы. Гро шы ж не пах нуць. Гэ та яш чэ 
з ча соў ста ра даў ня га Ры ма вя до ма. Хоць 
дзе ля спра вяд лі вас ці трэ ба ад зна чыць, 
што гра ма дзя не ста ра даў ня га Ры ма хоць 
і ве да лі гэ тую пры маў ку пра гро шы, якія не 
пах нуць, але пра дар ма ед скі збор, як і пра 
тое пах не ён чым, ці не, ні чо га не чу лі.

На той мо мант гэ ты жарт вык лі каў ус
меш кі ў пры сут ных. А вось за раз ужо не 
да сме ху. На чаль нік кра і ны, дзе жы вуць 
бе ла ру сы, ад даў за гад пра но вую рэ дак
цыю свай го сла ву та га ўка за. Маў ляў, 
трэ ба ўлі чыць усе пра лі кі мі ну лай вер сіі, 
вы пра віць усе не дап ра цоў кі і пак лас ці на 
стол да ку мент, які пры му сіць пра ца ваць 
або пла ціць.

За да ча, ка неш не, пе рад чы ноў ні ка мі 
па стаў ле ная ар хіск ла да ная. Спра ва ў тым, 
што ім ня ма дзе спі саць гэ ты за кон, бо ана
ла гаў яму ў су час ным све це ніх то не ве дае. 
Ку ды ні кінь ся, ідуць ад ва рот ныя пра цэ сы. 
Не дзе пра во дзяць рэ фе рэн дум, каб кож ны 
гра ма дзя нін ат рым лі ваў ад дзяр жа вы не аб
ход ны мі ні мум. А ў не ка то рых мес цах і без 
рэ фе рэн ду маў пры ма ец ца ра шэн не зра
біць неш та па доб нае. У кож ным ра зе Еў ро
па ру ха ец ца ў та кім кі рун ку, ка лі кож ны яе 
жы хар бу дзе ат рым лі ваць ней кую су му па 
фак це свай го ста ла га пра жы ван ня ў сва ёй 
кра і не і ўсе гра ма дзя не Еў ра са ю за змо гуць 
не кла па ціц ца пра не аб ход ны для жыц ця 
мі ні мум. Зрэш ты, яны і за раз не асаб лі ва 
на па ло ха ныя пер с пек ты ва мі га лод на га іс
на ван ня.

Та му бе ла ру скім чы ноў ні кам прый дзец
ца рыц ца не ў еў ра пей скім за ка на даў стве, 
а ў ста ра даў ніх ар хі вах і ста ран на вы ву
чаць са мыя ан ты ча ла ве чыя ас пек ты пры

гон на га пра ва або ас но вы ка му ні стыч най 
ка лек ты ві за цыі ці чу жа зем най аку па цыі, 
каб знай с ці хоць неш та пат рэб нае. Каб 
на пі саць та кі за кон з ну ля, хоць не як ар гу
мен та ваць яго і знай с ці пры вяз ку да ло гі кі 
і кан сты ту цыі, хоць да якой кан сты ту цыі 
ў све це, гэ та за пат ра буе вель мі да ска на
лых і не ве ра год на руп лі вых гі ста рыч ных 
по шу каў. Мо жа на ват прый дзец ца вы ву
чаць лад жыц ця да ка ні баль ных ча ла ве чых 
су поль нас цей. Мо жа там зной дзец ца неш
та ка рыс нае. Хоць я вель мі сум ня ва ю ся.

Праў да, тое што но вая рэ дак цыя ўка за 
ўсё ад но бу дзе пры ня та, і тое, што яна 
бу дзе па кла дзе на на под піс у выз на ча ныя 
тэр мі ны, сум ня вац ца не пры хо дзіц ца. Та кі 
па сыл ужо ат ры ма лі і гра мад ства ў цэ лым, 
а так са ма і апа зі цыя, і між на род ная су поль
насць. На лёт на не за леж ны праф са юз 
РЭП да ход лі ва га во рыць пра тое, што на 
гэ ты раз ула да наст ро е на ра шу ча. І лепш 
яе больш не нер ва ваць з пад трым кай і РЭ
Пам, і ін шы мі апа зі цый ны мі ар га ні за цы я мі 
маж лі вых ву ліч ных ак цый. І што больш, 
дэк рэт ад да вац ца на дап ра цоў ку ці пе рап
ра цоў ку не бу дзе. Вось якую вер сію мы 
хут ка ўба чым, тая і бу дзе зац вер джа на. 
І па ёй і прый дзец ца жыць бе ла ру сам.

За гад кай за ста ец ца толь кі тое, на вош
та гэ ты дэк рэт па трэб ны са мой ула дзе? 
Лі чыць, што дар ма е даў скія гро шы мо гуць 
вы ра та ваць эка но мі ку кра і ны, да во лі 
на іў на. Гэ так жа на іў на, як ду маць, што 
ўла да гэ та га не ве дае. Усё спіс ваць на 
ўпар тасць так са ма не да рэч на. Дзе ля та го, 
каб пра соў ваць аж но на столь кі не па пу
ляр ную рэч, па він ны быць знач на больш 
важ кія ар гу мен ты. І маж лі ва та кія, пра якія 
на ват са ма бе ла ру ская ўла да не зда гад ва
ец ца. Не сак рэт, што дос ве дам пер ша га 
„дар ма ед ска га” ўка за вель мі за ці ка ві лі ся 
ў ра сій скай Ду ме. Мяр кую, там вель мі за
ан га жа ва ныя ў кан чат ко вым ап ра ба ван ні 
і за вяр шэн ні гэ та га са цы яль на га эк с пе
ры мен ту, каб пры мя ніць у ся бе. І зноў 
жа не для эка но мі кі, а для па чат ку ін шых 
пе раў т ва рэн няў, та кіх як зак рыц цё ме жаў, 
паз баў лен не паш пар тоў, пры му со вая ка
лек ты ві за цыя і ўсё астат няе пры му со вае... 
Ну і, ка неш не, ж вя лі кая ім пе рыя. Ка лі са
вец кая, то аба вяз ко ва з усі мі тэ ры то ры я мі, 
якія ўва хо дзі лі ў СССР. Ка лі Ра сей ская, то 
і та го больш.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Ка лі мы ве да ем рым скую куль ту ру, дык 
праз Віт ру вія, Се не ку, Плі нія, Га ра цыя, Вяр
гі лія. Ці аба зна чае гэ та, што ча сы, пра якія 
яны пі са лі, да ты чы лі агуль нас ці лю дзей, 
якія жы лі та ды? І на коль кі ХХІ ста год дзе 
— у Поль ш чы адз на ча нае па пу ліс ц кай бру
таль нас цю ПіС, а ў ЗША пры мі тыў ным трам
піз мам — ці ра ней шае ХХ ста год дзе, з яго 
гіт ле раў скім на цыз мам, ха ла ко стам, ста лін
скім і ма а іс ц кім тэ ро рам і ге на цы дам, з ша
лен ствам чыр во ных кхме раў у Кам бо джы, 
уза ем ным вы рэз ван нем тут сі і ху ту ў Аф ры
цы, са шмат лі кі мі ла каль ны мі вой на мі і гла
баль ным тэ ра рыз мам, фун да мен та ліз мамі 
роз на га ро ду, з’яў ля ец ца прадстаўнічым 
для нас, су час ні каў? Ці мы бу дзем іг на ра
ваць у гэ тым пе ра лі ку ча ла ве чых да сяг нен
няў раз віц цё ін тэр нэ ту, спаз нан не да лё ка га 
Кос ма су? Ці жы вем мы ў не ча ла веч ныя ча
сы, адз на ча ныя вар вар ствам і вар’ я цтвам? 
Або ў за ла тым ста год дзі праг рэ сіў на га 
ча ла ве цтва, цы ві лі за цыі раз ма ху і гла баль
на га све ту? Ці на шы наш чад кі бу дуць ста віц
ца да 800мет ро вай ве жы ў Ду баі на ад ным 
уз роў ні з пі ра мі да мі Гі зы, ТаджМа хал, са бо
ра Агія Са фія, рым ска га Пан тэ о на — ба чыў
шы ў іх прык ме ты цы ві лі за цый най ма гут нас
ці ча ла ве ка, ці як пра я ву яго эга цэн т рыч най 
тэн дэн цыі да гі ган та ма ніі? Ці так, як мы 
сён ня, зах лёб ва ю чы ся пры га жос цю Тадж
Ма хал і пірамід, на кі нуць зас ло ну за быц ця 
на не аб сяж ныя ча ла ве чыя па ку ты, го лад, 
нес п ра вяд лі васць, да мі ну ю чыя сён ня?

Зда ец ца, што 99,99% на сель ні цтва 
ў кож най эпо се, гэ та пла стыч ны, пад да ю
чы ся фар ма ван ню ма тэ ры ял гі сто рыі, глі
ні стая ма са, якую ўтва рае толь кі ты сяч ная 
част ка ча ла ве цтва, не а ба вяз ко ва доб ра 
ўсве дам ля ю чая, што сва ёй дзей нас цю пе
рак роч вае дух свай го ча су. Ча ста за кошт 
мі льё наў жыц цяў. Ці ка ва, што ў най буй ней
шых ста ра жыт ных тво рах, якія да сён ня 
чы та ем за по ем, мы зна хо дзім ма ла спа га
ды да па кут ра боў, сель скай і га рад ской 
бед на ты — тае са цы яль на па ру ша най 
ча ла ве чай га дас ці, або, як яе на зы ва ла ін
тэ лі ген цыя та го ча су, чэр ні. Чэрнь не ме ла 
пра ва го ла су. Не ве да ем мы ні чо га пра яе 
ча кан ні, пам к нен ні, ма ры. Гэ ты мі ас пек та
мі жыц ця зай ма ла ся толь кі вы не се ная над 
са цы яль ны мі кла са мі ары стак ра тыя Афін 
або Ры ма або ап лач ва ныя імі чор на ра бо
чыя пя ра, для якіх як раз та кія па ку ты бы лі 
іх вык люч най улас нас цю, а для астат ніх, 
най час цей не пісь мен ных, сап х ну тых на 
або чы ну іс на ван ня, за ста ва ла ся толь кі ана
нім насць ра бо ча га быд ла. Тым не менш, 

ме на ві та ў гэ
тай гра ма дзе 
гэ тых ары
стак ра тыч ных 
дар ма е даў 
сфар ма ва ла
ся кан цэп цыя 
Ka los Ka gat hos — пры го жа га і доб ра га 
ча ла ве ка. І да сён ня ка ло ка га тыя, як тра
ды цый ны тэр мін, звя за ны з год нас цю, 
а так са ма з аса бі стай куль ту рай і ма раль
най ацэн кай, з’яў ля ец ца вык люч най, хоць 
і не да сяж най ма дэл лю ча ла ве цтва. Та ды, 
аб ме жа ва ная да вуз ка га ко ла ары стак ра
тыі, так са ма ў сэн се ін тэ лек ту аль най ары
стак ра тыі, гэ тая кан цэп цыя бы ла звя за на 
з вы ха ван нем і аду ка цы яй, ахоп лі ва ю чая 
ў тым лі ку па хо джан не ад воль на на ро джа
ных баць коў; ра зум ны сэнс, уме ра насць, 
са ма кан т роль у сва ім аса бі стым жыц ці 
і гра мад скас ці;  цы віль ную ад ва гу. Такі ча
ла век за ста ец ца ўзо рам ма раль нас ці і гра
ма дзян скіх па во дзін так сама сён ня.

Тут вар та ад зна чыць, што ідэя пры го
жа га ча ла ве ка ў грэ каў аб мі на ла істот ны 
эле мент: яго стаў лен не да бо скас ці, 
а хут чэй ад но сін бо скас ці да ча ла ве ча га 
жыц ця тут і вы ні ка ю чых з прын цы паў па во
дзін адз на ча ных бо скім умя шан нем. Ка лі 
ў хрыс ці ян стве якасць зям но га жыц ця, 
зас на ва на га не на ўзо ры пры го жа га ча ла
ве ка, але доб ра га хрыс ці я ні на, бы ла ва 
ўсім паг ру жа ная ў бо скім эле мен це, ха ця б 
у эты цы Дэ ка ло га, так ста ра жыт ныя грэ кі, 
сфа ку са ва ныя на ча со вую праг ма ты ку і на 
тое, што мож на зра біць у сфе ры да ступ най 
ча ла ве ку прак ты кі, па кі ну лі гэ тыя пы тан ні 
ў эле ган т ным не да ка зан ні. Як быц цам яны 
ха це лі б ад зна чыць, што ідэя пры го жа га 
ча ла ве ка з’яў ля ец ца вык лі кам для са мо га 
ча ла ве ка, та му, што тое, аб чым га во рыць 
да ча ла ве ка бог, а ён га во рыць у зра зу ме
лай фор ме толь кі для яго, зак ры ва ец ца ў ін
тым най, аса бі стай сфе ры, та му вы лу ча най 
ад ідэі ка ло ка га тос, якая з’яў ля ец ца ін тэр п
рэ та цы яй па во дзін усіх вы са ка род ных лю
дзей. Ідзе за гэ тым так са ма фа та лі стыч нае 
пе ра ка нан не, што «ба гі ве да юць, і лю дзі 
ледзь зда гад ва юц ца», што аба зна чае, што 
ча ла ве чыя зда гад кі (ін ту і тыў нае ве дан не) 
струк ту ра ва ныя верагоднасцю праў ды. 
Та кім чы нам, тое што маг чы мае і пры го жае 
кож ны ча ла век па ві нен ра біць, ня гле дзя чы 
на тое, што хо ча бог, каб ён ра біў. На жаль, 
лю дзі га во раць за лю дзей. Лю дзі лю бяць 
ка заць ад імя ўсіх.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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У час XV Бе ла веж скіх ма стац кіх 
ін тэг ра цый «Пе ра то ча-2017», якія 
28 і 29 лі пе ня ар га ні за ваў у Бе ла-
ве жы Фонд «Цар коў ная му зы ка» 
з Гай наў кі ў суп ра цоў ні цтве з Бе-
ла веж скім ася род кам куль ту ры, 
ці ка ва зап рэ зен та ва лі ся ка лек ты-
вы з Поль ш чы, Бе ла ру сі і Літ вы. 
Ха ця ме ра пры ем ства спа сы ла ец-
ца на тра ды цыі і куль ту ру дзе вя ці 
на цы я наль нас цей, прад стаў ні кі 
якіх жы лі на тэ ры то рыі Бе ла веж-
скай пуш чы і по бач яе, то ў га лоў-
на га ар га ні за та ра «Пе ра то ча» 
стар шы ні Фон ду «Цар коў ная 
му зы ка» Мі ко лы Буш ко ня ма сум-
нен няў, што ас ноў ная на цыя, якая 
ад вя коў жы ве на пуш чан скай тэ-
ры то рыі, гэ та бе ла ру сы, та му пад-
час юбі лей на га ме ра пры ем ства 
скла лі яны па ло ву вы ка наў цаў. 
Вы сту пі лі яны ці ка ва, так як прад-
стаў ні кі ін шых на цый — па ля кі, 
та та ры, лі тоў цы, ро мы, ук ра ін цы 
і яў рэі. Пад час ме ра пры ем ства 
прэ зен та ва лі ся так са ма ра сій скія 
пес ні. Шмат куль тур нае ме ра пры-
ем ства вя ло ся на поль скай і бе-
ла ру скай мо вах. На гэ тых мо вах 
дру ку юц ца так са ма пла ка ты «Пе-
ра то ча».

Пуб лі ку «Пе ра то ча» няз мен на скла
да юць мяс цо выя жы ха ры і ту ры сты, якія 
ад па чы ва юць у Бе ла ве жы. Бе ла веж скім 
ма стац кім ін тэг ра цы ям спа да рож ні чае 
свай го ро ду «ха джэн не ў на род» — яш
чэ да вы сту паў на сцэ не ка лек ты вы «Пе
ра то ча» ез дзяць на брыч ках па Бе ла ве
жы і зап ра ша юць ту быль цаў і ту ры стаў 
на шмат куль тур нае ме ра пры ем ства. Сё
лет няе «Пе ра то ча» ад к ры лі Мі ко ла Буш
ко і войт Бе ла веж скай гмі ны Гры го рый 
Кас п ро віч. Саб ра ныя на па ча так выс лу
ха лі пес ню пра Бе ла веж скую пуш чу і іг ру 
тру ба чоў. Мі ко ла Буш ко пад час па пя рэд
ніх вы пу скаў тлу ма чыў пуб лі цы зна чэн не 
сло ва пе ра то ча (мес ца пе рад дзвя ра мі 
ў клу ню і то кам, дзе тра ды цый на ла дзі лі
ся гас ці ны пад час вя сел ляў, хрыс цін і ін
шых ся мей ных пры ё маў).

— На ша «Пе ра то ча» ад к ры тае на 
прад стаў ні коў на цы я наль нас цей, якія жы
лі ў мі ну лым у Бе ла веж скай пуш чы і яе 
на ва кол лі і яно — най ста рэй шае ме ра
пры ем ства ў на шым рэ гі ё не, пад час яко га 
прэ зен ту юц ца ў ад ным мес цы куль ту ры 
роз ных на цы я наль нас цей. Да гэ туль пад
час 14 вы пу скаў Бе ла веж скіх ма стац кіх 
ін тэг ра цый вы сту пі лі 163 ка лек ты вы, у якіх 
зап рэ зен та ва лі ся звыш двух ты сяч асоб 
дзе вя ці на цы я наль нас цей. У час сё лет ня га 
юбі лей на га «Пе ра то ча» мы ра шы лі ся зап
рэ зен та ваць перш за ўсё леп шыя ка лек
ты вы, якія вы сту па лі пад час па пя рэд ніх ме
ра пры ем стваў і па ка заць не каль кі но вых 
вы ка наў цаў, — га ва рыў Мі ко ла Буш ко.

— Бе ла веж скія ма стац кія ін тэг ра цыі 
«Пе ра то ча» гэ та ці ка вая куль тур ная пра
па но ва для жы ха роў на шай гмі ны і для ту
ры стаў, якіх сён ня мно га тут саб ра ла ся, 
— за я віў войт Бе ла веж скай гмі ны Гры го
рый Кас п ро віч.

У час двух дзён на сцэ не «Пе ра то ча» 
прэ зен та ва ла ся му зы ка роз ных куль тур. 
Пер шы мі з аў тэн тыч ным фаль к ло рам вы
сту пі лі «Жэ мэр ва» са Сту дзі вод ска га му
зея і «Та не жан кі» з вё скі То неж на Го мель
ш чы не. Апош ні ка лек тыў дзей ні чае не каль
кі дзя сят каў га доў і прэ зен туе на род ныя 
пес ні і аб ра ды Ту раў скай зям лі. Па вод ле 
зна та ка фаль к ло ру Да ра фея Фі ё ні ка «Та
не жан кі» — адзін з са мых ці ка вых вы ка наў
цаў тра ды цый ных пе сень Па лес ся.

— Мы зас пя ва лі на шы даў нія пес ні, 
а адзін твор вы ка на лі су поль на з жан чы
на мі з То не жа, з які мі бу дзем су поль на 
пры маць удзел у Пад ляш скаПа ле скіх 
жніў ных су стрэ чах «Олень по бо ру хо
діт», — ска за ла му зыч ны кі раў нік «Жэ
мэр вы» Ан на Фі ё нік.

Ме ра пры ем ства вёў Ра дас лаў Дам б
роў скі, які зна ё міў пуб лі ку з вы сту па ю чы
мі ка лек ты ва мі і іх рэ пер ту а рам.

— У То не жы і на ва коль ных вё сках яш
чэ мно га спя ва юць. Ка лек тыў «Та не жан
кі» перш за ўсё спя вае на шы даў нія пес ні 
без ап ра цоў кі, так як спя ва лі на шы ма мы 
і ба бу лі. Спа чат ку мы вы сту па лі як хор 
і спя ва ла ў нас аж но 50 асоб. З ча сам лік 
спе ва коў мен шаў і за раз мы прэ зен ту ем
ся як ка лек тыў, — ска за ла кі раў нік ка лек
ты ву «Та не жан кі» Та ма ра Пры ба ло вец.

Ка лек тыў «Ху тар» з Га рад ка», яко
га дзей нас цю кі ру юць Ян ка Кар по віч 
і Ге надзь Шэ мет, уда ла зап рэ зен та ваў 
у Бе ла ве жы свой ра дас ны рэ пер ту ар. 
Му зы кан таў і спе ва коў «Ху та ра» пуб лі ка 
ўзнаг родж ва ла бур ны мі воп ле ска мі.

— Тут асаб лі вая ат мас фе ра па пры чы
не раз на род най пуб лі кі, ся род якой ёсць 
мно га ту ры стаў. Не за быў ныя ўра жан ні 
за ста нуц ца так са ма ад пра ез ду на брыч
ках па Бе ла ве жы, ка лі мы спя ва лі на шы 
пес ні і зап ра ша лі на «Пе ра то ча», — за я
віў Ян ка Кар по віч.

Бе ла ру скія пес ні за спя ваў ка лек тыў 
«Ру ча ёк» з Бе ла ве жы, дзей нас цю яко га кі
руе Марк Зуб рыц кі. Пес ні поль скіх гор цаў 
зап рэ зен та ваў ка лек тыў «Гор c кая га ра» 
са Шчыр ка. Пад гі та ру спя ваў гай на вя нін 
Ян Се бя шук, лаў рэ ат дру го га мес ца Між
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на род на га фе сты ва лю па э тыч най пес ні 
імя Бу ла та Аку джа вы ў Гай наў цы. Спя ваў 
ён на ра сій скай мо ве. Зай маль на зап рэ
зен та ваў ся бе ла ру скі ка лек тыў «Сві та
нак», у якім спя ва юць на стаў ні цы Са маў
ра да ва га сад ка № 14 з поль скай і бе ла ру
скай мо ва мі на ву чан ня ў Бе ла сто ку.

— Мы спя ва ем у на род ным сты лі, але 
ад на час на так, як іх ад чу ва ем, згод на 
з на шым нат х нен нем, — га ва ры лі на стаў
ні цы з ка лек ты ву «Сві та нак».

Ка лек тыў тан ца «Чэ рэ мош» з Вен
га жэ ва зап рэ зен та ваў ук ра ін скія пес ні 
і тан цы. Ром скую куль ту ру па ка заў цы
ган скі ка лек тыў «Ра да» з Грод на (Бе ла
русь). Та тар скі тан ца валь нава каль ны ка
лек тыў «Бун чук» з Бе ла сто ка зап рэ зен
та ваў та тар скія тан цы і му зыч ныя тво ры.

— Ця пер пуб лі ка ці ка віц ца та тар скі мі 
пес ня мі і тан ца мі. Мож на на ват ска заць, 
што па я ві ла ся мо да на іх. У нас з па ка
лен ня ў па ка лен не пе ра да ва лі ся рэ лі гій
ныя аб ра ды, але апош нім ча сам па я ві ла
ся так са ма за ці каў лен не му зыч най тра
ды цы яй. У на шым ка лек ты ве вы сту па юць 
дзет кі і ма ла дыя асо бы, якія ці ка вяц ца 
сва ёй куль ту рай, — ска за лі тан цо ры з ка
лек ты ву «Бун чук».

На цы я наль ная ка пэ ла Літ вы «Су та
рас» гэ та пра фе сій ная не за леж ная гру
па му зы каў, якая ад 28 га доў вы кон вае 
лі тоў скую ін ст ру мен таль ную му зы ку. 
Ка лек тыў па спя хо ва вы сту паў у кра і нах 
Еў ро пы, у ЗША і Аў ст ра ліі.

— Нам не ха пае яш чэ 48 вы сту паў, каб 
аб вяс ціць, што мы да лі 6000 кан цэр таў. 
За раз у Літ ве вя лі кае за ці каў лен не на
цы я наль най му зы кай роз ных пе ры я даў. 
На на шых кан цэр тах збі ра ец ца мно га 
мо ла дзі, якой ці ка выя на шы му зыч ныя 
лі тоў скія ка ра ні, — за я віў кі раў нік ка пэ лы 
«Су та рас» Ан та нас Фо кас. Клез мер скі 
ка лек тыў «Klez ma fo ur» з Люб лі на вы сту
піў з яў рэй скай му зы кай. Ад нак са мае 
вя лі кае ўра жан не вык лі ка лі бе ла ру скія 
ка лек ты вы «Ва ла чоб ні кі» і «Ку па лін ка» 
з Мін ска, якія за ха пі лі пуб лі ку бе ла ру
скім рэ пер ту а рам вы ка на ным на вель мі 
вы со кім ма стац кім уз роў ні. Фаль к лор ны 
ка лек тыў Дзяр жаў най фі лар мо ніі Бе ла
ру сі «Ку па лін ка» з Мін ска па чаў сваю 
дзей насць пяць дзя сят га доў та му. Сваю 
наз ву ўзяў ад бе ла ру скай на род най пес ні 
«Ку па лін ка». Зас на валь ні кам ка лек ты ву 
быў му зы каз на вец, эт ног раф, на род ны 
ар тыст Ге надзь Ці то віч. «Ку па лін ка» за
раз прэ зен туе перш за ўсё бе ла ру скія 
на род ныя пес ні і тан цы роз ных рэ гі ё наў 
Бе ла ру сі, а з кан цэр та мі вы сту па ла паза 
ме жа мі сва ёй кра і ны — у Ра сіі, Гер ма ніі, 
Поль ш чы, Бель гіі, Фран цыі, Швей ца рыі, 
Да ніі, Люк сем бур гу, Ка на дзе, Ін дыі і Япо
ніі. Ка лек тыў Дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
Бе ла ру сі ў Мін ску «Ва ла чоб ні кі» за ха піў 
пуб лі ку бе ла ру скі мі на род ны мі пес ня мі 
і тан ца мі ды іг рой на на род ных ін ст ру мен
тах. «Ва ла чоб ні кі» зас на ва ны бы лі ў 1979 
го дзе. Так са ма вы сту па лі паза ме жа мі 
Бе ла ру сі — у Га лан дыі, Гер ма ніі, Эсто ніі, 
Ра сіі, ЗША, Поль ш чы і Фран цыі.

— На шы вы сту пы аба пі ра юц ца на сло
ва, му зы ку і рух. Нам вель мі па да ба ец ца 
рэ пер ту ар, які мы вы кон ва ем. У ас ноў ным 
гэ та ра дас ныя пес ні і пры го жыя тан цы. Мы 
сва і мі вы сту па мі ста ра ем ся за ці ка віць на шу 
мо ладзь бе ла ру скай пес няй, мо вай і куль
ту рай, якія нам да ра гія, — за я ві лі ма ла дыя 
жан чы ны з ка лек ты ву «Ва ла чоб ні кі».

Стар шы ня Фон ду «Цар коў ная му зы
ка» Мі ко ла Буш ко па ін фар ма ваў, што 
ў рам ках «Пе ра то ча» два кан цэр ты ад бу
дуц ца ў На ва са дах і Нур цыСтан цыі.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Фаль к лор ны ка лек тыў «Та не жан кі» з вё скі То неж на Го мель ш чы не 

 Ка лек тыў Дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та Бе ла ру сі ў Мін ску 

«Ва ла чоб ні кі»

 «Ху тар» з Га рад ка»  Сту дыя тра ды цый на га фаль к ло ру бе ла ру саў Пад ляш ша «Жэ мэр ва» са Сту дзі вод ска га му зея
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На рэ а бі лі та цый ным 
ад дзя лен ні (3)
На дру гі дзень зра бі лі мне ана ліз кры ві 

і ма чы, за тым па да лі ся мы з Алё шай на 
прак ты ка ван ні. У за ле суст ра каю зна ё мых 
жан чын: Дан ку з Ча ром хі, Ге ню з Вуль кі-Тэ ра-
хоў скай, якая за му жам у Кляш чэ лях, На дзею 
з Да шоў — чле на фаль к лор на га ка лек ты ву 
„Ка лі на”. З яе му жам То лі кам мы пра ца ва лі 
ра зам у Ча ром се на стан цыі. Пяць га доў як 
То лік па мёр. Уда ві ца На дзея па ха ва ла і сы на. 
Ёй са мой нез да ро віц ца. Два тыд ні як шпі та лі-
зу ец ца на рэ а бі лі та цый ным ад дзя лен ні. „Хто 
ве дае, коль кі яш чэ прый дзец ца ў баль ні цы за-
ста вац ца”, — з су мам га во рыць су бя сед ні ца. 
У за ле прак ты ка ван няў зна ём лю ся з Ян кам 
Ваў ра ню ком з Ты ня віч-Вя лі кіх. Ка лі згад ваю 
пра свай го пры я це ля, тэ ле жур на лі ста Мі ка-
лая, дык вы яў ля ец ца, што яны бліз кія су ро дзі-
чы. Пе рад абе дам кан ча юц ца прак ты ка ван ні. 
Алё ша пад’ яз джае з ваз ком, вяр та ем ся ў па-
ла ту. Абед у шпі та лі па стаў ля юць тэр мі но ва 
ў наз на ча ны час — пят нац цаць хві лін пас ля 
два нац ца тай га дзі ны, вя чэ ру — пят нац цаць 
хві лін пас ля сям нац ца тай. На маю дум ку, нор-
мы шпі таль на га хар ча ван ня не най гор шыя, 
хоць не ка то рым па цы ен там зда юц ца быць 
мі зэр ны мі. Та му ім „да па ма гае” шпі таль ны 
ха ла дзіль нік на ка лі до ры. У ім па цы ен ты 
за хоў ва юць свае хар чо выя пра дук ты, якія 
спа жы ва юць у „да да так” да шпі таль на га 
хар ча ван ня. Да та кіх на ле жыць і мой ка ле га 
Алё ша Бе леў скі. Па коль кі ён жы ве не па да лёк 
ад шпі та ля, дык жон ка яму што і раз пад кі не 
све жую каў ба ску з пе чы вам. А ён і мя не бу-
тэр б ро да мі пад кор м лі ваў. Я не за ста ваў ся 
ў даў гу. Сваю „да баў ку” дзя ліў па па лам. На ад-
вя чор ку на ве да ла мя не сяб роў ка Ге ня з Кляш-
чэ ляў. Вяр та ем ся да школь ных га доў. Вось як 
іх ус па мі нае сяб роў ка:

— У шко лу я па сту пі ла ў 1946 го дзе. У Вуль-
цы-Тэ ра хоў скай бы ла ча ты рох к лас ная 
шко ла. Змяш ча ла ся ў па мяш кан ні Нас цён кі 
і Кас’ я на Ба ра ноў. Пас ля вай ны ву чы лі ся „пе-
ра рос лыя” па ўзрос це вуч ні 1934-1938 га доў 
на ра джэн ня. Вы дат ні кам быў шанц за адзін 
ву чэб ны го д за лі чыць два кла сы. У на шай 
шко ле ву чы лі ся дзе ці з Апа кі-Вя лі кай, Гай коў 
і Вуль кі-Тэ ра хоў скай. У пя ты клас ха дзі лі мы 
ў Ча ром ху-Стан цыю. Вё ска на ша сла ві ла ся 
ў на ва кол лі бон дар ствам. Наш та туль быў вы-
дат ным май ст рам у гэ тым ра мя стве. Кож ны 
па ня дзе лак пра да ваў свае вы ра бы на рын ку 
ў Кляш чэ лях. Най хут чэй ра зы хо дзі лі ся бо чач-
кі, дзе жы ды шоп лі кі. Най п ры дат ней шай драў-
ні най бы лі сас на і ду бі на. Мо ладзь збі ра ла ся 
на за ба вы ў Вер кі Ба ран, у яе бы ла най боль-
шая ква тэ ра. Збу да ва лі так са ма пля цоў ку 
для тан цаў па ся рэ дзі не вё скі. Кож ную су бо ту 
збі ра ла ся мо ладзь на вя чор кі. На шым му-
зы кан там быў Мі ка лай Кан д ра цюк з Гай коў, 
інакш ка жу чы — Ко ля Ба ры саў. У 1955-1956 
га дах у ся ле ар га ні за ва лі сель ска гас па дар-
чы ка а пе ра тыў. Баць ка лі чыў ся яго чле нам. 
Стар шы нёю вы бра лі Ане лю На за рук. У яе ква-
тэ ры ар га ні за ва лі ра ды ё ву зел. На схо ды склі-
ка лі па ра ды ё вуз ле. Пас ля не каль кіх га доў 
стар шын ства Ане ля пе ра да ла свае аба вяз кі 
сяст ры цы Аляк сан д ры. У 1959 го дзе ар га ні за-
ва лі гур ток БГКТ і ва каль ную гру пу. Спя ва лі 
Ва ля Пе ты шук і Ма ры ся Яку біч з Хля віш чаў. 
Па спя хо ва вы сту па лі яны ў ся ле і на ва кол лі, 
за тым на ве да лі Нар ву. Там во лен скія пя вун ні 
пад ба дзё ры лі пуб лі ку са вец кі мі ча стуш ка мі. 
Вя сел ле ў Вуль цы гу ля лі тра ды цый на тры 
дні — у су бо ту ра бі лі ка ра вай, у ня дзе лю пас-
ля шлю бу ад бы ва ла ся вя сель нае за стол ле 
ў ма ла дой, а ў па ня дзе лак еха лі з пры дан нем 
да ма ла до га. У пер шы чац вер ар га ні за ва лі 
„пе раж вы” ў ма ла дой, а ў су бо ту ў ма ла до га. 
Сель ска гас па дар чы ка а пе ра тыў „раз ва ліў ся” 
пры кан цы 1959 го да. Ад пом ні ка мі ну ла га 
за ста лі ся ад но ўспа мі ны і сель ска гас па дар-
чыя за бу до вы, які мі ка ры ста ец ца пры ват ны 
прад п ры маль нік. Даў ней Вуль ка-Тэ ра хоў ская 
на ліч ва ла пад сем дзе сят да моў. 6 жніў ня 
1984 го да вя скоў цы пак ла лі кра е ву голь ны 
ка мень пад цар к ву. На ступ на га дня за ня бес-
ную за ступ ні цу пры ня лі св. Ган ну. З та го ча су 
ў ся ле 7 жніў ня свят ку юць дзень св. Ган ны. 
Са лэ цтва Вуль ка-Тэ ра хоў ская на ле жыць да 
Ку заў ска га пры хо да. Кож ную дру гую ня дзе-
лю ў цар коў цы на мо гіль ні ку а. Ры гор На ву-
мо віч уз на чаль вае ба гас луж бу, — за кон чы ла 
апо вед сяб роў ка Яў ге нія Сад лін ская з Кляш-
чэ ляў.

vУла дзі мі р СІ ДА РУ К

Ці Пад ляш ша мо жа нат х няць лю дзей роз ных у куль тур
ным пла не ? Што дае нам уза е мап ра нік нен не на род най 
му зы кі з роз ных ча стак све ту? На пэў на гэ та ства рае но вую 
якасць, якая кра нае, ву чыць і ро біць пры ваб ным — ча го 
да ка за ла Х Ак та ва куль тур, якая прай ш ла 2630 лі пе ня ў Бе
ла сто ку. На пра ця гу пя ці дзён вы сту пі ла 28 ка лек ты ваў з 11 
кра ін све ту. Ме на ві та тут, на Пад ляш шы, у прыг ра ніч ным рэ
гі ё не, мож на бы ло заў ва жыць як куль тур ныя ка ра ні роз ных 
на ро даў пе рап ля та юц ца і аб’ яд ноў ва юць.

Пад ляш ская ак та ва куль тур гэ та ме ра пры ем ства без яко
га ўжо цяж ка ўя віць са бе ле та на Пад ляш шы. Га лоў ныя кан
цэр ты ад бы ва юц ца ў цэн т ры Бе ла сто ка. Тут, на Рын ку Кас
цюш кі, ця гам пя ці дзён гу ча ла му зы ка вы ка наў цаў з амаль 
усіх кан ты нен таў. Эт ніч ная му зы ка, ка ля ро выя кас цю мы, 
нез вы чай ныя ін ст ру мен ты і ме ша ні на моў пры цяг ну лі ты ся
чы гле да чоў.

Ідэ яй фе сты ва лю з’яў ля ец ца прэ зен та цыя куль тур і спад
чы ны ар ты стыч ных ка лек ты ваў з Поль ш чы і за меж жа, якія 
ства ра юць роз ныя жан ры му зы кі і ма ста цтва. Ад па чат ку гэ
тае фаль к ла ры стыч нае свя та ла дзіў Ва я вод скі ася ро дак ані
ма цыі куль ту ры ў Бе ла сто ку. Пер ша па чат ко ва фе сты валь, 
які ад бы ва ец ца з 2008 го да, меў прэ зен та ваць куль ту ру 
і му зы ку вась мі мен шас цей, якія пра жы ва юць на Пад ляш
шы: бе ла ру саў, лі тоў цаў, ро маў, ра сі ян, та та раў, ук ра ін цаў 
і яў рэ яў. Ад нак з го ду ў год сваю пры сут насць на фе сты ва лі 
па ча лі пра па на ваць ка лек ты вы з ін шых кра ін.

Сё ле та ў пра гра ме апы ну лі ся кан цэр ты гур тоў вя до мых 
ужо пуб лі цы. Част ка бы ла аб ра на на ас но ве дас ла ных за я
вак, якіх у гэ тым го дзе бы ло больш за 70. І так вы сту пі ла 28 
ка лек ты ваў з 11 кра ін све ту, у тым лі ку з Бе ла ру сі, Ук ра і ны, 
Літ вы, Гру зіі, Грэ цыі і Із ра і ля. На га лоў най сцэ не ў Бе ла
сто ку мож на бы ло па чуць усіх за про ша ных вы ка наў цаў, 
а да дат ко выя кан цэр ты прай ш лі так са ма ў 24 мяс цо вас цях 
ва я вод ства.

— Фор му ла фе сты ва лю вель мі шы ро кая. Паза Аў ст ра
лі яй і Ан тар к ты дай усе кан ты нен ты ўжо ў нас вы сту па лі, — 
ска заў ма стац кі кі раў нік фе сты ва лю Ан джэй Дыр дал. — За 
дзе сяць га доў трыц цаць тры кра і ны прэ зен та ва лі сваю куль
ту ру на на шым фе сты ва лі.

Х Між на род ны фе сты валь му зы кі, ма ста цтва і фаль к ло ру 
ў цэн т ры Бе ла сто ка тра ды цый на ўжо ад крыў ра дас ны і ка
ля ро вы па рад ка лек ты ваў, якія пры е ха лі на Пад ляш ша не 
толь кі з Еў ро пы. Юбі лей ны вы пуск аба вяз вае, та му сё ле та 
за про ша ны бы лі са мыя леп шыя ка лек ты вы, якія вы сту па лі 
на фе сты ва лі ў мі ну лых га дах. У іх лі ку быў бе ла ру скі га ра
дзен скі ан самбль «Бе лыя ро зы», які быў вы со ка ацэнь ва ны 
на па пя рэд ніх вы сту пах у час Ак та вы куль тур. «Бе лыя ро
зы» бы лі ад ным з ат рак цы ё наў інаў гу ра цый на га кан цэр та, 
а так са ма ўзба га ціў па рад, прэ зен ту ю чы бе ла ру скія на род
ныя строі, ха рак тэр ныя і Са коль ска му рэ гі ё ну.

Спа лу чэн не роз ных куль тур у ду ху ўза ем най па ва гі пры
но сіць ра зу мен не, та ле ран т насць і ад чу ван не адзін ства. І не 
толь кі ся род за про ша ных гас цей, але, перш за ўсё, ся род 
пуб лі кі, якую аб’ яд ноў вае Пад ляш ская ак та ва куль тур. Пе ра
а доль ван не бар’ ер, стэ рэ а ты паў або ад моў ных ду мак гэ та 
ас ноў ная за да ча фе сты ва лю. Ар га ні за та ры ста ра юц ца ства
рыць пра сто ру для між куль тур на га ды я ло гу, так важ на га, 
асаб лі ва ў сён няш ні час.

vТэкст і фота Ур шу ля ШУБ З ДА

Х Ак та ва куль тур 
— пра сто ра для між куль тур на га ды я ло гу

З „Ні вай” 
і чы та ча мі ле там

Ле там  жы ха ры  вё сак  На раў чан скай 
гмі ны  Гай наў ска га  па ве та  ма юць  менш 
сва бод на га ча су, каб чы таць кніж кі і га зе
ты. Але ўсё ж кож ны ну мар „Ні вы” і за раз 
трыц ца ты ад 23 лі пе ня гэ та га го да чы та лі 
Ве ра Клі мюк  і Га лі на Бі рыц кая з Плян ты. 
Ма рыя і Кан стан цін Це лу шэц кія ды Аляк
сан д ра і Юр ка Ляш чын скія з Но ва га Ляў
ко ва.

Род ны ча со піс гар та лі Га ле на Бар то
шук  са  Ста ро га  Ляў ко ва,  Па вел  Крас
ноў скі,  які  пры е хаў на ле та  з Вар ша вы 
ў сваю  род ную  вё ску  Но вае  Ляў ко ва, 
Лі дзія  і Ба рыс  Каз лоў скія,  Ні на  і Мі хал 
Це лу шэц кія, Воль га  і Ві таль Скеп ка, Зі
на Са доў ская, Паў лі на і Юры Су ха до ла, 
Лі дзія Каз лоў ская, Ра і са і Мі хал Ба ка нач 
ды Ма рыя Кры шань  з Но ва га Ляў ко ва, 
На дзея  Кот  ды  Ні на  і Юр ка  Лят коў скія 
з Плян ты.  Усе  яны  сцвяр джа юць,  што 

ка лі б не „Ні ва”, яны ўжо не пат ра пі лі б 
чы таць пабе ла ру ску. Яны най больш за
ці каў ле ны  до пі са мі  з на шых  бе ла ру скіх 
вё сак.  Хо чуць  чы таць  пра  ці ка вых  ды 
та ле на ві тых  лю дзей,  пра  іх  жыц цё выя 
пос пе хі  і да сяг нен ні. Шмат лі кія жы ха ры 
На раў ш чы ны па чы на лі чы таць ча со піс... 
з най ноў шых  дэ маг ра фіч ных  ве стак 
з ус ход ніх  гмін  Бе ла сточ чы ны.  Яны  так 
хут ка  абяз людж ва юц ца.  Я неў за ба ве 
на пі шу  пра  дэ маг ра фію  Заб лу даў скай 
гмі ны.  Ужо  ез дзіў  у Заб лу даў  і ат ры маў 
ін фар ма цыю.

25  лі пе ня  г.г.  тры  эк зем п ля ры  „Ні вы” 
ат ры ма лі  ад мя не Юр ка Бель скі  з Ах ры
моў,  Та ма ра  і Ві таль  Су ха до лы  ды Мі ка
лай Су ха до ла з Пад ляў ко ва. І так, у лі пе ні 
наш  род ны  ча со піс  чы та лі  жы ха ры  пя ці 
са лэ цтваў На раў чан скай гмі ны: Ах ры мы, 
Но ва е Ляў ко ва, Ста рое Ляў ко ва, Пад ляў
ко ва і Плян та. У іх я быў з „Ні вай” і гу та рыў 
з чы та ча мі.

22 лі пе ня г.г. я за вёз „Ні ву” Юр ку Ляш
чын ска му і ён ра ска заў мне, як быў вуч

нем ста ра ляў коў скай па чат ко вай шко лы 
і як пі саў пісь мы ў „Зор ку”. Браў з яе ад
ра сы вуч няў ін шых школ і вёў з імі доў гую 
пе ра пі ску і як бы ло гэ та ці ка ва. У кож ную 
пят ні цу лі ста но ша пры но сіў у шко лу мно
га  эк зем п ля раў  „Ні вы”  і шмат  пі сем  ад 
вуч няў з БССР і СССР. Коль кі ж бы ло ра
дас ці!

У лі пе ні гэ та га го да зу сім ад мові ла ся ад 
чы тан ня „Ні вы” ад на жы хар ка но ва ляў коў
скай ка лё ніі (да гэ тай па ры праз тры га ды 
ах вот на чы та ла, між ін шым, ар ты ку лы і до
пі сы з На раў чан скай гмі ны ды га ра скоп). 
Яна ў сва ім до ме мае ніў скі ка лян дар на 
2017 год.  І вось не ўзя ла ад мя не на шай 
бе ла ру скай га зе ты. Я, як і ра ней, не па тра
ба ваў гро шай ад вы шэй з га да най ад на вя
скоў кі. Мне гэ та дзіў на і прык ра пра та кое 
пі саць. Та кіх вы пад каў не меў я да гэ тых 
пор. Але вось зда ры ла ся. Ду маю, што гэ
та ўсё ж толь кі ча со вы кап рыз, бо толь кі 
ля ні вы  не  чы тае  „Ні вы”.  Вы шэй з га да ная 
жы хар ка Но ва га Ляў ко ва та кой не з’яў ля
ец ца.                            vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ



5... СУМЕЖЖА, ДОПІСЫ13.08.2017              № 3313.08.2017              № 33

ЧАР ТА ПА ЛО ХАМ ПА ЧЫ НУ ШАХ
Па ма таю, як у ве рас ні 1979 г. пад во зіў 

мя не на сва ёй ма шы не ў Бе ла сток ін жы
нер Аляк сандр Мядз ведзь, які ехаў ад 
сва ёй ма мы На стас сі ў Се ме ня коў ш чы
не. Ехаў спе цы яль на праз Лу ку. «Хо чуць 
гэ ту ста ра даў нюю бе ла ру скую вё ску 
вы се ліць пад ва дас хо віш ча. Ка жуць, што 
на гэ ты бе раг вы лі ец ца ва да. Па ма іх 
мер ка ван нях Лу ку не трэ ба лік ві да ваць, 
я вы лі чыў, што гэ та не маг чы ма. Бу ду 
зма гац ца за гэ та ў Ва я вод скай уп ра ве 
ме лі я ра цыі і вод ных уста но вак, му сяць 
лі чыц ца з ма ім мер ка ван нем. Вось, та кі 
пар тый ны за мы сел, ва ду да цяг нуць да 
Бе ла сто ка!» — хва ля ваў ся. Праз ты
дзень ён за гі нуў у аў та ка таст ро фе, еду
чы з та го са ма га бо ку ў Бе ла сток, з чы
ноў ні цай з ВУМ:ВУ. І ніх то не за сту піў ся 
за вё ску, якая неў за ба ве апус це ла на бе
ра зе. Ха ця бы лі та кія лю дзі, якія ўча пі лі ся 
за род ны па рог, а чы ну шаў, што ха це лі іх 
выг наць з род най ха ты, гна лі ве ні ка мі, як 
Ва лян ці на Ка ма жэў ская.

Дзе вяць гек та раў ме ла Ва лян ці на ў Лу
цэ. Ра шы ла ся пай с ці за муж, дзя ся тае 
дзі ця ў лу чан скай сям’і, ты дзень пас ля 
ма мі най смер ці. Пай ш ла пад Нар ву, не 
ўжы лі ся. Ва лян ці на заб ра ла сва іх дзяў
ча так і вяр ну ла ся ў Лу ку. Па ста ві ла дом, 
гас па дар чыя бу дын кі. Ра бі ла як конь на 
дзе вя ці гек та рах. Ра сказ ва ла мне: «Але 
прый шлі ЯНЫ, і за бра лі ўсё тое, чым жы
лі 142 лу чан скія гас па да ры!». Не ха пі ла 
Ва лі Ка ма жэў скай гро шай з тае «кам
пен са цыі» за па кі ну тую гас па дар ку, каб 
ку піць зям лю, да лей гас па да рыць. Мо жа, 
ка лі б не бы ла яна ад на... «Лу чан скія лю
дзі раз бег лі ся па све це. Хто пай шоў на 
«леп шае жыц цё», у блёк. На ста рыя га
ды каб у цяп ле па жыць, ру кі склаў шы?» 
Не, не та кія гэ та лю дзі, каб ад зям лі 
ад вык нуць. Не ка то рыя за ста лі ся блі жэй 
свай го. Хто меў больш кем лі вас ці і гро
шай, па ста віў ха ту ў Но вай Лу цэ. Бы лі 
та кія, што за пяс ча ныя лу чан скія па ло скі 
да ста лі лад ны ка ва лак зям лі на дру гім ба
ку да ро гі, ужо ў Мі ха лоў скай гмі не. А Ва
лян ці не Ка ма жэў скай на ват і па лі чыць не 
змаг лі яе зя мель кі — ей ныя гро шы вып
ла ці лі ёй і ін шай ка бе це, з якою не ме ла 
ні чо га су поль на га, з дру го га кан ца вё скі. 
Трэ ба бы ло бяз г луз дасць чы ноў ні каў 
пра ста ваць вар шаў скі мі су да мі. Па куль 
ад су дзі лі ся, дык і гро шы вар тасць стра
ці лі...

Свой лу чан скі дом Ва лян ці на Ка ма жэў
ская па ста ві ла на ду бо вых фун да мен тах. 
Ме ла ква тэ ру ў бан дар скім блё ку, ды 
на ча ва ла не там. Тут бы ла яе сцеж ка, 
бу я лі яе рас лі ны, якія са ма па са дзі ла. 
Па кі ну тыя да мы на ле жа лі ця пер чы ноў

ні кам па спра вах ва ды. «Яны маг лі іх 
пра даць, ра заб раць ці на ват спа ліць». 
Яў ген Смоль скі дзядзь каў ста рэнь кі дом 
вы ку піў, пе ра нёс у Но вую Лу ку, а на ім 
па бу да ваў но вае жыт ло. А ха ты Ка ма жэў
скай ёй са мой пра даць не ха це лі. І з ты мі 
ду бо вы мі пад ру ба мі пра да лі яго чу жым. 
Але па куль Ва ля стра ці ла дом, прый шлі 
ноч чу да яе ў Лу ку ней кія лю дзі — на па
ло ха лі, усё па раз бі ва лі, пар ва лі на ват 
здым кі. «А днём пад’ е ха ла пад мой дом 
ма шы на, з яе вы лез чы ноў нік у на га ві цах 
пад кант і да мя не: «Do kąd tu bę dziesz sie-
dzieć, ty gnoj ku!». Ба бу ля як раз пад мя та
ла пад во рак ве ні кам з чар та па ло ху, дык 
тым дзер ка чом паг на ла з па над вор ка 
чы ноў ніц кую ха му лу. Але на па ло ха ла ся 
— пай ш ла жыць у блёк, — ба я ла ся, што 
яе тут у пу стой вёс цы про ста спля жаць. 
А по тым пе ра ста ла ха дзіць у той бок 
— цяж ка бы ло, і ба лю ча.

Ба лю ча ўсім, ка му ад ня лі род ную зям
лю і ра заг на лі па све це. Гэ та: Хар ке віч 
Па вел сын Ан то на, Хар ке віч Ар сень сын 
Ан то на, Хар ке віч Зо фія д. Аляк сан д ра, 
Хар ке віч Ула дзіс лаў с. Іг на та, Грэ сюк 
Фе а фі ла, Крас ніц кая Ан на д. Да ві да, Кар
даш Фё дар, Ка раль чук Аляк сандр с. Амя
лья на, Ло бач Ула дзіс лаў с. Ве ня дзік та, 
Ло бач Сі ман с. Ве ня дзік та, Лук ша Ва сіль 
с. Тра фі ма, Но вік Ма рыя д. Тра фі ма, Но
вік Ма рыя д. Мак сі ма, Но вік Аляк сандр 
с. Сця па на, Но вік Кан стан цін с. Мі ха ла, 
Но вік Ва сіль с. Сця па на, Па кут нік Ян 
с. Дзя мя на, Шуль скія Юлія і Мі хал, Са доў
скі Ула дзіс лаў с. Ула дзіс ла ва, Стоц кая 
Ма рыя д. Яна, Стоц кі Аляк сандр с. Яку
ба, Стоц кі Мі хал с. Яку ба, Са ла вей Ва
сіль с. Ва сі ля, Смоль скі Якуб, Ва сіль чык 
Мі ка лай с. Ці ма фея, Ва сіль чык Юльян 
с. Мі ка ля, Жу коў скі Сяр гей с. Юлья на, 
Жу коў ская Воль га д. Ануф рыя, Жу коў скі 
Ге ра сім с. Мі ка лая, Жу коў скія Ма рыя 
і Ве ра, Ан цут ка Ры гор с. Сця па на, Ан цут
ка Ула дзі мір с. Сця па на, Ан цут ка Ан д рэй 
с. Сця па на, Бі рыц кі Кан стан цін с. Юза
фа, Бой чук Аляк сандр і Ян, Бой чук Ан тон 
с. Юза фа, Бі рыц кі Мі ка лай с. Яку ба, 
Бан да рук Лук’ ян с. Ан д рэя, Бу ра Мі ка
лай с. Ануф рыя, Бі рыц кая Ма рыя д. Яна, 
Буй ко Мі хал с. Мі ка лая, Хар ке віч Ян с. Сі
ма на, Жу коў скі Пі ліп с. Юза фа, Хар ке віч 
Ці ма фей с. Яна, Хар ке віч Пе ла гея д. Яна, 
Хар ке віч Ва сіль с. Ры го ра, Хар ке віч Сяр
гей с. Ры го ра, Хар ке віч Фё дар с. Ан то на, 
Хар ке віч Ан тон с. Кан стан ці на, Хар ке віч 
Мі ка лай с. Юлья на, Хар ке віч Аляк сандр 
с. Ан д рэя, Хар ке віч Аляк сандр с. Ан
то на, Даб жын скі Ула дзіс лаў с. Пят ра, 
Гры го лец Ан тон с. Ан то на, Грыц Ан тон 
с. Кан стан ці на, Ка раль чук Сяр гей с. Сця
па на, Ка раль чук Сця пан, Кар даш Па вел 

сын Кар ні лы, Ка ма жэў ская Ва лян ці на д. 
Ада ма, Лаў ні чук Аляк сан д ра д. Мак сі ма, 
Лук ша Тра фім с. Сяр гея, Лук ша Сяр гей 
с. Тра фі ма, Ло бач Ля вон і Сяр гей, Лаў
ні чук Аляк сандр с. Мі кі ты, Лаў ні чук Ян 
с. Ула дзіс ла ва, Лаў ні чук Мі ка лай с. Кан
стан ці на, Мі се віч Мі хал с. Кан стан ці на, 
Но вік На тал ля д. Кас’ я на, Но вік Юрый 
і Ан та ні на, Но вік Ага та д. Ва сі ля, Но вік 
Юлья н с. Мі ро на, Но вік Ва лян ці на д. Мі
ха ла, Но вік Ці ма фей с. Мі ка лая, Но вік 
Мі хал с. Ры го ра, Но вік Юльян с. Ры го ра, 
Но вік Ула дзіс лаў с. Яна, Но вік Кан стан
цін с. Мак сі ма, Ра ма нюк Якуб с. Ан д рэя, 
Стоц кі Мі ка лай с. Ан то на, Са доў скі Ула
дзіс лаў с. Аляк сея, Са доў скі Сця пан, 
Стан ке віч Ве ра ні ка, Стан ке віч Ста ніс лаў 
с. Юза фа, Стоц кі Мі ка лай с. Мак сі ма, Са
ла вей Ва сіль с. Юза фа, Смоль скі Пётр 
с. Паў ла, Скеп ка Ян с. Ва сі ля, Сі ма ко віч 
Аляк сандр с. Аляк сея, Саў ко Ры гор с. Іг
на та, Са мо цік Дзміт рый с. Паў ла, Смоль
ская На стас ся д. Яна, Стоц кі Ва сіль 
с. Ве ня дзік та, Стоц кі Ян с. Яна, Стоц кі 
Сяр гей с. Аляк сан д ра, Шуль скі Юльян 
с. Аляк сан д ра, Шуль скі Ян с. Аляк сан д
ра, Стоц кая Па ра ске ва д. Ан то на, Стоц кі 
Ула дзі мір с. Ва сі ля, Стоц кі Мі ка лай с. Ці
ма фея, Стоц кі Мак сім с. Кан стан ці на, 
Тра хім чук Ан тон с. Кан д ра та, Ва сіль чык 
Ля вон с. Ге ра сі ма, Ва сіль чык Юльян 
с. Ры го ра, Ва сіль чык Та маш с. Ан д рэя, 
Віт коў ская На стас ся д. Сі ма на, Жу коў скі 
Дзміт рый с. Яна, Жу коў скі Ва сіль с. Ры
го ра, Жу коў скі Пі ліп с. Пі лі па, Жу коў скі 
Пі ліп с. Сця па на, Жу коў скі Ула дзі мір 
с. Мі ка ля, Стоц кі Аляк сандр с. Ан д рэя, 
Ва сіль чык Ці ма фей с. Дзям’ я на, За сім Мі
ка лай с. Пі лі па, Ры га ро віч Ян с. Мі ка лая, 
Ры га ро віч Мі ка лай с. Мі ка ля, Леш чук 
Мі ка лай с. Сця па на. З усёй лу чан скай 
зям лі 21,96 гек та раў на ле жа ла яш чэ 
Дзяр жаў на му фон ду зям лі. Іх зям лю эк с п
рап ры я ва лі пад па бу до ву Се мя ноў ска га 
ва дас хо віш ча і няз роб ле на га 17ці кі ла
мет ро ва га ка на ла Нар ва — Суп расль. 
На пра паш чы пра ект су поль най ай чы ны 
ПНР, кра і ны якая ме ла быць цал кам ад
на на цы я наль най і шчас лі вай, поў най ма
ла ка, мё ду і чы стай ва ды.

На гэ тую «пуб ліч ную мэ ту» па пла не 
AS.42/II/III/1/75 эк с п рап ры я ва ла ся зям
ля не за леж на ад ра шэн ня гас па да роў, 
ці хо чуць яны па кі даць сваю зям лю і за 
коль кі гро шай кам пен са цыі гэ та зро
бяць. У свят ле аба вяз ва ю чых сён ня праў
ных рэ гу ля цый «пуб ліч ная мэ та» гэ та 
мэ та якая слу жыць агуль нас ці лю дзей, 
да ступ ная для ўсіх. У Кан сты ту цыі РП 
«эк с п рап ры я цыя» да пу ска ец ца толь кі 
та ды, ка лі ро біц ца яна на пуб ліч ныя мэ ты 
і пры слуш най кам пен са цыі. Усе эк с п

рап ры я ва ныя не ру хо мас ці пе ра да ва лі ся 
Ва я вод скай уп ра ве ме лі я ра цыі і вод ных 
уста но вак (ВУ Мі ВУ), і яна як кі ру ю чая 
ме лі я ра цый най па бу до вай ме ла пра 
іх дбаць і піль на ваць усіх юры дыч ных 
спраў звя за ных з імі. З да ку мен таў, якія 
саб ра ныя, вы ні кае, што вя лі кая част ка 
эк с п рап ры я ва ных не ру хо мас цей на па
чат ку дзе вя но стых га доў бы ла па лі ча на 
ліш няй для мэ ты звя за най з эк с п рап ры
я цы яй і пе ра да дзе ны яны бы лі На раў чан-
скай гмі не.

Шмат га доў ні чо га з гэ ты мі не ру хо мас
ця мі не ад бы ва ла ся, ад нак ад ней ка га 
ча су вя дуц ца дзе ян ні на конт зме ны пла
на пра сто ра ва га доб раў па рад ка ван ня 
і прыз на чэн ня гэ тых грун тоў. Фі на лі за
цы яй гэ тых дзе ян няў з’яў ля ец ца про даж 
гэ тых грун тоў «асо бам трэ цім». Ад на 
з не ру хо мас цей — па ме ча ная ну ма рам 
926, аб ша рам 0,18 га, рас па ло жа ная 
ў Лу цэ ў На раў чан скай гмі не, пра да ец ца, 
а дру гую з ну ма рам 939, аб ша рам 0,17 
га, ужо пра да лі ў 2007 г. (та кіх участ каў 
тут вель мі шмат).

Як вы ні кае са зме сту арт. 136, уст. 1 
і 2 за ко на ад 21 жніў ня 1997 г. аб гас па
дар цы не ру хо мас ця мі (Dz. U. 2004, nr 
261, poz. 2603 з паз ней шы мі зме на мі), 
эк с п рап ры я ва ная не ру хо масць не мо жа 
быць вы ка ры ста ная на ін шыя мэ ты, чым 
наз ва ныя ў ра шэн ні аб эк с п рап ры я цыі, 
з пры няц цем пад ува гу арт. 137, хі ба 
што па пя рэд ні ўлас нік або яго спад ка-
ем ца не па да дуць за я ву на вяр тан не ім 
гэ тай не ру хо мас ці ды ў вы пад ку на ме ру 
пры зна чыць эк с п рап ры я ва ную не ру хо-
масць або яе част ку на ін шую мэ ту чым 
на ме ча ная ў ра шэн ні аб эк с п рап ры я цыі, 
ад па вед ны ор ган па ве дам ляе па пя рэд ня-
га ўлас ні ка або яго спад ка ем цу аб гэ тым 
на ме ры, ад на ча со ва ін фар му ю чы аб 
маг чы мас ці вяр тан ня эк с п рап ры я ва най 
не ру хо мас ці.

І тут сут насць праб ле мы, якая тур буе 
асоб, якія схо чуць вяр нуць са бе заб ра
ную ім род ную зям лю. Войт На раў чан
скай гмі ны, які з’яў ля ец ца ор га нам, які 
мо жа вы ка наць гэ тае дзе ян не, не вы кон
вае яго. Не за леж на ад за клі каў, каб не 
па ру шаў на да лей ён за ко ну, ды зва ро таў 
у вы шэй шыя ін стан цыі на конт яго бяз
дзей нас ці ў гэ тым пла не. Ап ра ча та го, 
ха ця войт ве дае пра тое, што ідуць спра
вы ў Па вя то вым ста ро стве ў Гай наў цы 
да тыч ныя вяр тан ня не ру хо мас цей ад да
дзе ных дзяр жа ве праз эк с п рап ры я цыю, 
прыс пеш вае дзе ян ні про да жу не ру хо-
мас цей якія да ста лі ся гмі не як «ліш нія» 
ад нез рэ а лі за ва най «пуб ліч най мэ ты». 
Ня даў на пра да лі чар го выя па се ліш ч ныя 
ўчаст кі №№ 932, 933, 934, 935, 936. Ор
ган аба вя за ны, згод на з за ко на мі, даць 
ін фар ма цыю аб сва іх на ме рах бы лым 
улас ні кам або іх спад чын ні кам. Тое па ве
дам лен не не аб ход нае дзе ля ат ры ман ня 
«rosz cze nia pub licz nop raw ne go, zmie rza ją-
ce go do „odzy ska nia” wyw łasz czo nej nie ru-
cho moś ci», пас ля ат ры ман ня яко га бы лы 
ўлас нік мае 3 ме ся цы для та го каб па
даць сваю за я ву на вяр тан не эк с п рап ры
я ва най не ру хо мас ці, і гэ тая за ява не аб
ход ная, «wią żą ca» для ор га на, які вы дае 
ра шэн не аб вяр тан ні. Ка лі на пра ця гу 
гэ тых 3 ме ся цаў улас нік не ро біць гэ тых 
дзе ян няў, зна чыць, гас не яго пра ва на 
да ма ган не вяр тан ня эк с п рап ры я ва най 
не ру хо мас ці. Гэ тае па ве дам лен не з’яў ля
ец ца ак там з аб ся гу пуб ліч най ад мі ніст
ра цыі, вы ні ка ю чым з юры дыч ных пра віл, 
а та кім пра вам з’яў ля ец ца пат ра ба ван не 
вяр тан ня эк с п рап ры я ва най не ру хо мас ці. 
Ад мі ніст ра цый ны ор ган па ві нен вы даць 
сваё ад мі ніст ра цый нае ра шэн не на конт 
вяр тан ня не ру хо мас ці. У ацэн цы су доў, 
эк с п рып ры я цыя з’яў ля ец ца ўмя шан нем 
у сфе ру кан сты ту цый на га пра ва на ахо
ву ўлас нас ці і маг чы мая (да пуш чаль ная) 
толь кі ў вык люч най спра ве, дык нез рэ а
лі за ван не мэ ты эк с п рап ры я цыі ад маў ляе 
пат рэ бу та ко га ўмя шан ня. Пат ра ба ван не 
вяр тан ня эк с п рап ры я ва най не ру хо мас
ці, пры не да хо пе рэ а лі за цыі мэ ты эк с п
рап ры я цыі не мо жа аб мя жоў вац ца ані 
за ка на даў цам, ані тым больш ор га на мі, 
пры мя ня ю чы мі гэ тыя за ко ны. Вяр тан не 
та кой не ру хо мас ці мае кан сты ту цый ны 
ранг!

(пра цяг бу дзе)

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

Пя рэд няя дам ба су праць 

працяг з 32 н-ра «Нівы»
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 33-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 20 жніўня 
2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. Тут ра зы г раем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

На то нень кай нож цы
Ста іць,
Со ней кам на не ба
Гля дзіць.
С.......
  

(У. Мац ве ен ка) Ад каз на за гад ку № 30-17: 
маг ні та фон. 

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі 
Дам’ ян Кар ні люк і Вік то рыя Гаць 

з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

    

У
 сён няш ні час, ка лі 
ўсе жы вуць у вя лі кім 
спе ху, мы на ват не 
ма ем ча су за ду мац
ца пра важ насць яды 
і хар ча ван ня. За хо

дзім у ма га зін, бя рэм пер шыя 
леп шыя пра дук ты і спя ша ем ся 

да моў. Ча ста бы вае так, што 
куп ля ем ужо га то выя стра вы 
ў су пер мар ке тах. Гэ та вель мі 
дрэн на! З гэ тай пры чы ны лю дзі 
таў с це юць і хва рэ юць, на пры
клад цук ро вым ды я бе там. Вар та 
ча сам за ду мац ца і ад ка заць са
бе на пы тан не: што мы ядзім? 
Ве да ем, што для дзя цей трэ ба 
да ваць най леп шую яду. Яны ра
стуць, пат ра бу юць ад па вед ных 
мік ра э ле мен таў. А што з да рос
лы мі? Трэ ба ве даць, што ў наш 
час няп ро ста ку піць яду, якая 
бу дзе зда ро вай. Усю ды да баў ля
юць кан сер ван ты, якія шко дзяць 
на ша му ар га ніз му. Мы му сім 
быць вель мі ўваж лі вы мі, куп ляць 
зда ро выя, пра ве ра ныя пра дук
ты. Трэ ба па мя таць, што ка лі мы 
ва рым, нель га да баў ляць шмат 
со лі, яна так са ма шко дзіць. Пап
раў дзе, мы гэ та ве да ем і ўсе 
праб ле мы з нез да ро вым хар ча
ван нем тлу ма чым не да хо пам 
ча су...

Мы, ма ла дыя лю дзі, да туль 
яш чэ не ў ві ры ра бо ты і цяж ка
га, да рос ла га жыц ця, па він ны 
па ду маць, як ра та ваць свет ад 
дэг ра да цыі. Ка лі лю дзі ста нуць 
тоў сты мі, яны бу дуць хва рэць 
і на ра каць. Свет для ўсіх бу дзе 
гор шы. Вар та па ду маць пра гэ та 
за ра нёў і здо ра ва, свя до ма хар
ча вац ца. І ве даць ад каз на пы тан
не: што мы ядзім?!

Оля ЗІН КЕ ВІЧ, 
«Бе лы слон», 

вы пуск ні ца бель скай «трой кі»

Што мы 
ядзім?

Жыў-быў у ад ным ле се ма лень кі зай чык. Жыў ён у не вя лі кай 
нор цы з ма май. Ад ной чы пай ш лі яны ў гос ці да цёт кі лі сі цы. Па 
да ро зе зай чык уба чыў драз да, які пра ля цеў вы со ка над іх га ло ва-
мі. Зай чык кі нуў ся даг наць драз да. Бег ён доў га ці ко рат ка, аж 
рап там зда га даў ся, што заб лу дзіў ся. А най горш — ні дзе не бы ло 
яго най ма мы.

Сеў ён на да ро зе і клі ча:

— Ма ма, ма ма, а дзе ж ты?

Але на во кал ці шы ня. Сеў зай чык на ка мень і гор ка за пла каў. 
А ў той час цёт ка лі сі ца і зай чы ха вый ш лі шу каць згу бу. Мі ну ла 
паў та ры га дзі ны, а зай чык усё ся дзеў і пла каў.

Рап там ён уба чыў ма му і цёт ку лі ску. Ён пад ско чыў ад ра дас ці!

— Ма ма, ма ма, я больш не бу ду не пас лух мя ным, — за я віў зай-
чык.

З гэ тай па ры ма лы зай чык не бе гаў ужо за драз да мі.

Юсты на БА КУ МЕН КА, 
«Ва сі лёк», НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку

Не пас лух мя ны
 

Ады дзі 
прэч!
Ады дзі прэч ад мя не,
Не ха чу ця бе ў сва ім жыц ці,
Ты мне не па трэб ны.
Ну на вош та ты мне?
Не пат рэб на мне твая ла ска,
Не ха чу тва ёй лі тас ці.
Без ця бе бу ду шчас лі вай.
І пры хо дзіць цём ны ве чар,
Ме сяц ужо ўзы шоў.
А я гля джу ў яс ныя зор кі,

А па тва ры туж лі выя 
слё зы ця куць.

Інэ са ГА ПА НЮК, 
«Ва сі лёк», вы пуск ні ца 
бель скай «трой кі»

Рэдакцыя «Васілёк»: 
Юстына Бакуненка, Эва 
Іванюк, Інэса Гапанюк, 

стаяць злева:
Уля Марчук, Крыстыян 

Паскробка, Мікола 
Здрайкоўскі, Паўліна Ёдла, 

Юстына Астапковіч
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. 
Ад ка зы, з нак ле е ным кан т роль ным та-
ло нам, на пра ця гу трох тыд няў даш лі це 
ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га-
ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 29-17: 
Га ра, бор, фонд, зго да, Ас, мэ та, ле та, 

Лі, ла сы, суп, бант, фі га. Бард, ар, лан, 
змест, гэ ты, фо та, мо да, Сі, на, луг, лі па.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Вік-
то рыя Гаць і Дам’ ян Кар ні люк з КШ 
з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш скім. Він шу ем!

«Бе лы слон»: — Ад куль Ва ша 
за ці каў ле насць ды зай нам?

Ды я на На хі ла: — Ду маю, так 
як мы ўсе, я люб лю пры го жыя 
рэ чы і та кія, што нам доб ра слу-
жаць. Мне цяж ка ска заць, ка лі 
гэ та ўсё па ча ло ся... На пэў на, ка-
лі я па ча ла пра цу ў мэб ле вай га-
лі не. Я зра зу ме ла, то гэ ты свет 
мож на наз ваць ды зай нам.

Бс: — Што Вас за хап ляе ў жыц-
ці? Пры го жыя рэ чы?

ДН: — Лю дзі! На пэў на лю дзі, 
якія ма юць та лент, здоль нас-
ці і яны пра ца ві тыя. На пэў на 
за хап ля юць мя не лю дзі, якія 
ма юць ма ры і, ня гле дзя чы на 
цяж кас ці і пе раш ко ды, уме юць 
іх здзей с ніць...

Бс: — Як пра во дзі це сва бод ны 
час?

ДН: — Вель мі мно га ча су пра-
во джу з сяб ра мі і бліз кі мі мне 
людзь мі. Так як кож ны, маю 
свае ма лыя пры ем нас ці, люб лю 
чы таць кніж кі і ез дзіць на ве ла-
сі пе дзе.

Бс: — Як Вы па па лі на Су стрэ-
чы «Зор кі»?

ДН: — На Су стрэ чы «Зор-
кі» мя не пер шы раз за пра сі лі 
шэсць га доў та му, але пра вас 
я па чу ла больш за двац цаць га-
доў та му на зад. Я пра чы та ла 
ў агуль на поль скай прэ се для мо-
ла дзі. Я та ды яш чэ амаль ні чо га 
не ве да ла пра бе ла ру скае ася род-
дзе ў Поль ш чы. Мя не за ха пі лі 
ма ла дыя лю дзі, якія раз ма ля-
ва лі крыж у ма лой вёс цы на Бе-

ла сточ чы не. Та ды я не ду ма ла, 
што да вас пры е ду і бу дзем га ва-
рыць пра ды зайн і фе лье то ны.

Бс: — Ці ў Вас, аў тар кі фе лье-
то наў, ёсць ней кі аў та ры тэт, 
ка лі ідзе пра гэ ты жанр жур на лі-
сты кі?

ДН: — У мя не ня ма та ко га 
аў та ры тэ ту і гэ та пэў на та му, 
што я про ста не да ву ча ная. Ва 
ўні вер сі тэ це я шту дзі ра ва ла 
па ла ні сты ку і пра чы та ла шмат 
кла січ ных фе лье то наў. Дзя ку ю-
чы та му я ме ла шмат кан так таў 
з лі та ра ту рай.

Бс: — Як ба чы це бе ла ру скую 
куль ту ру? Ці яна да па ма гае Вам 
у пра цы?

ДН: — Вя до ма, што так. Бе ла-
ру ская куль ту ра для мя не гэ та 
гра мад ства, то ес насць, тра ды-
цыя.

Пры го жасць бе ла ру скай куль-
ту ры прык мя ча юць мно гія 
лю дзі, асаб лі ва тыя, якія не жы-
вуць на Пад ляш шы і не ма юць 
з ёю што дзён на га да чы нен ня.

Ці ка вы мі з’яў ля юц ца рэ чы, 
зап ра ек та ва ныя людзь мі, якія 
да цэнь ва юць свае ка ра ні. Та кія 
пра ек ты ад мет ныя і не паў тор-
ныя.

Бс: — Вы час цей чы та е це фе лье-
то ны ў ін тэр нэ це ці ў тра ды цый-
най га зе це?

ДН: — Я час цей суст ра ка ю ся 
з га зет най, тра ды цый най фор-
май. Але чы таю фе лье то ны ў ін-
тэр нэ це, ка лі яны ад но сяц ца да 
ма іх за ці каў лен няў.

Гут р ку ап ра ца ва лі 
Оля Зін ке віч і Ка ра лі на Ка ра-

вай, «Бе лы слон»

Пры го жасць бе ла ру скай куль ту ры 
ба чаць лю дзі, якія не жы вуць на Пад ляш шы!

З Ды я най НА ХІ ЛА,  жур на ліст кай агуль на поль скай 
га зе ты Biz nes.meb le.pl гу та рым пра фе лье тон, 
сі лу то ес нас ці і кры ні цы нат х нен ня.

* * *
Хо дзіць-бро дзіць хма ра 

на вя сё лым не бе,

Ту ды заг ля не, 

сю ды заг ля не...

Рап там — ве цер за шу меў,

Зас ві ста ла ўсю ды

Хма ру штось ці па няс ло 

і гры ме ці ста ла:

— Усе ха вай це ся да моў!

— Ве цер мя не го ніць!

— Уця кай це ўсе хут чэй, 

лю дзі са свай го по ля!

Лі нуў дождж, заг ру ка та ла...

Хма ра кры ча ці пе ра ста ла.

Со ней ка зноў яс на све ціць.

Не бой це ся 

чор най хма ры дзе ці.

Вік то рыя Гаць, 
«Бе лы слон», ву ча ні ца бель скай «трой кі»

Дыяна Нахіла і сябры «Сустрэч Зоркі»

Re

Wymach
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Ві таль Гар буз, 1931 го да на ра джэн ня, 
пра па дзеі Дру гой су свет най вай ны га ва
рыў мне не ад ной чы. Заў сё ды куль мі на
цый ным пун к там яго ных ус па мі наў бы ла 
тра гіч ная смерць са вец ка га ге не ра ла 
Вік та ра Жа лу дзё ва. Ге не рал ква та ра
ваў у Бе ла гор цах, не па да лёк вя ско вых 
кры жоў. Гэ тай ха ты ўжо ня ма. Па вод ле 
ўспа мі наў спа да ра Гар бу за, фронт 1944 
го да быў на столь кі жах лі вым, што ма ла 
ка то рая ха та ў вёс цы ўца ле ла. Доб ра 
ўзбро е ныя і ад кор м ле ныя нем цы сек лі, 
быц цам тра ву на лу зе, га лод ных чыр во
на ар мей цаў. Праў да, спа дар Гар буз тлу
ма чыць, што і са ве ты над та не га ла да лі, 
дзя ку ю чы да па мо зе мяс цо ва га на сель ні
цтва. Па ра не ных і за бі тых, фур ман ка за 
фур ман кай, быц цам гэ тае се на, пе ра во зі
лі ў са ні тар ныя пун к ты, раз меш ча ныя по
бач лі ніі фрон ту. Ня мец кая ку ля да ста ла 
і ге не ра ла Жа лу дзё ва пе рад яго бе ла гор
скай ха тай.

Па вод ле, на шмат ма лод ша га за спа
да ра Ві та ля, Збіг не ва Пя тэль ска га гі сто
рыя смер ці Жа лу дзё ва вы гля дае кры ху 
інакш. Збы шак — апош ні бе ла гор скі 
зем ля роб — да ве даў ся пра гэ та ад свай
го даў но па мер ла га баць кі. Жа лу дзё ва, 
быц цам, за бі лі, ка лі еду чы вяр хом на 
бе лым ка ні, па паў у бе ла гор скую баг ну. 
Да клад на ў гэ тым мес цы сён ня пас вяц ца 
Збыш ка вы ка ро вы, па коль кі баг на знік ла 
пас ля не ра зум най ме лі я ра цыі, пра ве дзе
най тут у ся мі дзя ся тых га дах прош ла га 
ста год дзя.

Як бы не гля дзець, пом нік Жа лу дзё ву 
па ста ві лі не ў мес цы яго смер ці. Спа дар 

Гар буз тлу ма чыць, што ка лі б ста яў ён 
у Бе ла гор цах, ніх то, ап ра ча вя скоў цаў, 
яго б не ба чыў. Яму так са ма ці ка ва да ве
дац ца, дзе па ха ва лі це ла ге не ра ла.

Вя лі кі ка мень ста іць на ўзгор ку ў Трэй
г лях, пры са мой крын скакру шы нян скай 
ша шы. Ця пер для чу жых гэ та толь кі ка
мень. Ня ма на ім ні я кай ін фар ма цый най 
дош кі. По бач з ка ме нем тыр чаць жа лез
ныя мач ты без сця гаў. І толь кі чыр во ныя, 
шкля ныя зні чы з’яў ля юц ца адзі ным сім ва
лам па мя ці пра фран та выя па дзеі.

Пы таю Збыш ка, ці ве дае, ка лі з ка ме
ня зня лі ін фар ма цый ную дош ку.

— Ніх то яе не зды маў, — тлу ма чыць 
удак лад ня ю чы, што яе зды ма юць і ве ша
юць.

Не ве ру ў ні вод нае яго сло ва, але 
слу хаю, не пе ра пы ня ю чы, прык ме ціў шы, 
што сам ён са праў ды ве рыць у сваю 
каз ку.

— Дош ка вель мі каш тоў ная, — пра цяг
вае, — з ка ля ро ва га ме та лу. Гмі на ба іц
ца, што яе ўкра дуць, та му ве шае толь кі 
з на го ды боль шых свят ка ван няў — ці 
то Дня Пе ра мо гі, ці Пер ша га Лі ста па да. 
Што дзень тры ма юць яе не дзе ў гмін най 
уп ра ве. Там на ват жан чы ны, у рам ках 

ка му наль ных прац, тра ву ва кол пом ні ка 
ко сяць, вы ры ва юць зел ле з ка мен ных 
схо даў. Так ты ж сён ня ту дою пе ра яз
джа ла, па він на прык ме ціць.Там я на ват 
вя нок ба чыў, ад гмін най уп ра вы, і зні чы 
так са ма яны там стаў ля юць.

Жаль мне ста ла Збыш ка, які не да пу
скае да ся бе дум кі, што пом нік згод на 
но ва му за ко ну зу сім лік ві ду юць.

— Не мо жа быць, за кон ты чыц ца ка му
ніз му, — пра цяг вае. — А які тут ка му нізм, 
якая су вязь ка му ніз му з гэ тым пом ні кам? 
Гэ та ж ге не раль ская ма гі ла.

Збы шак, які ву чыў ся ў Кру шы ня нах, 
пом ніць упа рад коў ван не мес ца ва кол 
пом ні ка і га на ро выя вар ты гар цэ раў 
з яго шко лы. На яго дум ку, шко ла ў Крын
ках ні ко лі ў гэ тым не ўдзель ні ча ла.

Спа дар ства Гар бу зоў так са ма вель мі 
ўзбу да ра жыў план лік ві да цыі пом ні ка. 
Ве да юць, што тут не Гай наў ка і ніх то 
з мяс цо вых пра тэ ста ваць су праць та ко га 
ра шэн ня не бу дзе.

— І ка му ён пе раш ка джае? — пы та
юць. — Гэ та ж яны за нас ва я ва лі, выз ва
ля лі ад нем цаў.

Але на ват над нем ца мі мяс цо выя лі
та ва лі ся. Ве ра Гар буз, якой ужо больш 

Пры цяг ва юць амаль усіх крын чан. Ар га ні зу юць іх заў сё
ды ў дру гой па ло ве лі пе ня, на пля цоў цы по бач з ба сей нам, 
што па ву лі цы Кас цель най. Жон кі адзя ва юц ца та ды ў най
леп шую воп рат ку і пра хадж ва юц ца з му жы ка мі, аба вяз ко
ва за руч ку, га лоў ным пе ра хо дам па між піў ны мі па лат ка мі, 
якія пры цяг ва юць шмат на ро ду. Ад ным сло вам, ёсць 
на го да пах ва ліц ца сва і мі жыц цё вы мі пос пе ха мі, а з іх най
важ ней шым — ся мей ным шчас цем. Бы вае і так, што жон кі 
вя дуць за ру ку п’я ню сень кіх му жы коў, але яш чэ горш, ка лі 
та ко га п’я ні цу ад во дзіць да ха ты ўлас ная дач ка.

Трэ ба ска заць, што ў мя не аса бі ста ах во ты да ўдзе лу 
ў гэ тым ме ра пры ем стве зу сім не бы ло. Толь кі што «па дзя
ка ва лі» мне за пра цу ў школь най біб лі я тэ цы, у якую ўкла ла 
я столь кі сэр ца і энер гіі. Ад ным сло вам пат лу ма чы лі, што 
на стаў ні ца з мя не кеп ская, пры тым па ра і лі шу каць шчас це 
да лё ка ад Кры нак, па коль кі тут ад на знач на яго ні ко лі не 
знай ду. І ў чым жа я гор шая за гэ тых, якія мне так ска за лі?

Та кім чы нам пер шы і дру гі з трох Дзён Кры нак пра вя ла 
я на ін тэн сіў най пра цы ва ўлас ным ага ро дзе. Ніш то так 
не ўзмоц ніць це ла і ду шу як фі зіч ная наг руз ка з ма ты кай, 
пі лой, ся ке рай ці граб ля мі. Да ма іх ву шэй зда лёк да хо дзі лі 
свя точ ныя вы ступ лен ні ка лек ты ваў. У ас ноў ным мод ная ця
пер поль ская і ан г лій ская пап са вась мі дзя ся тых га доў у жы
вым вы ка нан ні. Маг чы ма, быў гэ та за меш ча ны на афі шы 
«Уайт Сток», які аса цы ю ец ца мне ча мусь ці з за га лоў кам 
і зме стам сла ву тай кніж кі Кон ц ка га. Ну, а пас ля да поз няй, 
цёп лай но чы тра ды цый на гу ча ла ўжо ды скапо ла. Паў на та 
жыц ця, паў на та шчас ця. Ім там, а мне тут.

Аба вяз кі пак лі ка лі мя не трэ ця га свя точ на га дня. Яш чэ 
да поў д ня, вы піў шы ка ву, за кі ну ла я на пле чы баць коў скі 
акар дэ он, ва гой роў най мне, і па мар шы ра ва ла з дач кой 
у ад ноль ка вых ка шуль ках «За ран кі» на дру гі ка нец Кры
нак. Да цяг нуў шы ся на мес ца, пры се ла для ад па чын ку, 
пры тым не там, дзе трэ ба. По бач мя не на той жа ла вач цы 
па ча лі збі рац ца важ ныя лю дзі, якія трак та ва лі мя не быц цам 
па вет ра. Ну і гля дзіш на ад ну, дру гую, хо чаш ужо рот ра зя
віць, каб «чэсць» ска заць і ні як не ат рым лі ва ец ца. Больш 

та го, на ват не ка то рыя гім на зі сты, якія цэ лы мі дня мі ся дзе лі 
са мной у біб лі я тэ цы, так са ма мя не не рас паз на лі. Ка лі 
я пер шай ад на му пак ла ні ла ся, кі нуў ся з прэ тэн зі яй: «А ці 
вы му ша ны я вам „дзень доб ры” га ва рыць?». Праў да, му
су ні я ка га ня ма, ёсць толь кі аса бі стая куль ту ра, пра якую 
вы па дае тут за быць. А мо жа са праў ды ўсё гэ та толь кі мне 
сніц ца, а мо жа це лам я ўжо да лё ка ад Кры нак і толь кі ду ша 
яш чэ тут блы та ец ца, быц цам жыд, яко га выг на лі з род най 
ха ты. «Ня ма ча го ся дзець і на іх уг ля дац ца, трэ ба брац ца 
за пра цу», — па ду ма ла я са бе. Да кан цэр та заў сё ды вы па
дае зра біць ней кую раз мін ку, а най лепш з мік ра фо на мі. На 
жаль, ака за ла ся гэ та не маг чы мым. Як раз у кас цё ле ма лі лі
ся і мне па яс ні лі, што мік ра фо ны пе раш ко дзяць у ма літ ве. 
А зноў два да ступ ныя пры ба сей не па кой чы кі бы лі заб ра ні
ра ва ны ін шым крын скім ка лек ты вам — там ме лі неў за ба ве 
рэ пе ці ра ваць спя вач кі з «Эк зі ту» і «Па год най есе ні». Але 
і з гэ ты мі неп ры ем нас ця мі я не як спра ві ла ся. З «За ран кай» 
рэ пе ці ра ва лі мы на схо дах пад дзвя ры ма зга да ных па кой
чы каў.

Вель мі не ха це ла ся вы хо дзіць на сцэ ну не толь кі мне, 
але і ма ім дзет кам. Шы ман ад мо віў ся на ват ад вы ка нан ня 
сва ёй соль най пар тыі.

Каб эма цы я наль на спра віц ца з на шым амаль га дзін ным 
вы ступ лен нем, іг ра ла я за дам да пуб лі кі а тва рам да спя ва
ю чых дзя цей. Толь кі зы хо дзя чы са сцэ ны я ад вяр ну ла ся, 
каб па жа даць усім люд ской, уза ем най даб ры ні. Жаль толь
кі, што най важ ней шыя з важ ней шых ужо гэ та га не па чу лі, 
як раз ура чы ста абе да лі ў мяс цо вым рэ ста ра не.

Зра зу пас ля нас, так са ма з бе ла ру скім рэ пер ту а рам, вы
сту піў ка лек тыў з Га род ні. Зваць іх «Фаб рыч ны ка ла рыт». 
Тры жан чы ны і адзін муж чы на (астат ніх чле наў ка лек ты ву 
не ўпус ці лі ў Поль ш чу) спя ва лі вель мі пры го жа, шка да толь
кі, што пад фа наг ра му. Маг лі б пад ба ян, той жа муж чы на 
гэ та вы дат ны ба я ніст. «Фаб рыч ны ка ла рыт», так як «Уайт 
Сток», вель мі мя не за ін т ры га ваў сва ёй наз вай. Пат лу ма
чы лі мне, што гэ та ў го нар пту шкафермы, у тым лі ку га да
вальніка ку ра нят. Звяр ну ла я так са ма ўва гу на іх не звы чай
нае адзен не — іль ня ныя цяж кія белчыр во набе лыя сук ні, 
так са ма фаб рыч най вы твор час ці. І, зда ец ца, быў гэ та дру гі 
і апош ні бе ла ру скі эпі зод трох дзён ных Дзён Кры нак. Пра 
астат няе, поль ска моў нае, рас піс вац ца ў бе ла ру скай га зе

це не бу ду. Бе ру чы пад ува гу нез вы чай ную ат мас фе ру, 
пры га даю толь кі вы ступ лен не поль ска моў на га ка лек ты ву 
«Ро кі». Вя дзе яго мой брат Пётр, а іг рае ў ім так са ма за ка
ха ны ў бе ла ру скія пес ні яго сын, ужо шас цік лас нік, Па вел. 
На жаль, пабе ла ру ску Па вел спя вае толь кі ў ма ёй ха це. 
Вы па дае це шыц ца, што цяг не яго ў гэ ты куль тур ны бок. 
На поз няе вы ступ лен не ка лек ты ву «Ро кі» з’е ха лі ся ў ас ноў
ным вя ско выя лю дзі.

— Ка лі ты вы сту па ла, — ка жа мне Гжэ сек, гас па дар 
з Аст раў ка, — я яш чэ ка роў да іў.

Пры е ха лі цэ лы мі сем’ я мі, з жон ка мі, му жы ка мі, дзяць мі, 
з Пі раж коў, Аст раў ка. Гэ та бы лыя вуч ні ма іх баць коў, з які
мі знаёмы мы з дзя цін ства. І ўсе мы, ук лю ча ю чы маю ма му, 
се лі ра зам, на ад ной лаў цы, на су сед ніх лаў ках. Ры се вая 
Аля ска за ла, што ўчо ра ат ры ма ла ся ім так саб рац ца пад 
ха тай у Аст раў ку, з Аняй Па рэц кай, яе му жы ком, Ма ры ё
ляй і шмат з кім яш чэ. Пры е ха лі спе цы яль на, каб пад тры
маць вы ступ лен не май го бра та. На ша ча род ка зда ва ла ся 
рай скай выс пай на зям ным па до ле, вяр тан нем у ча сы, ка лі 
лю дзі ў ас ноў ным ша на ва лі ся, жа да лі са бе даб ра і бе ска
рыс на да па ма га лі адзін ад на му.

Пад час кан цэр та не абыш ло ся без шмат лі кіх він ша ван
няў ад ка лек ты ву: для цэ лай сям’і Ча ба ноў, усім пры сут ным 
сяб рам, у тым лі ку зас лу ха най Ані — ад нак лас ні цы бра та, 
якая ні як не мо жа за быць пры го жас ці яго ва чэй. На раз ві
тан не з пуб лі кай брат ска заў, што на ват ка лі больш яго не 
зап ро сяць, усёта кі пры е дзе сю ды, ха ця б каб спраў дзіць, 
як жы вец ца су се дзям зза пло та.

Пры ем ных хві лін па я ві ла ся больш. Па ды хо дзі лі да мя не 
блі жэй не вя до мыя лю дзі, якія дзя ка ва лі за вы ступ лен не 
«За ран кі». Пад ба дзёр ва лі, што гэ та вель мі важ ная спра ва, 
не ка то рыя пад к рэс лі ва лі сім па тыю да акар дэ о на, пры гад
ва лі май стэр ства іг ры на гэ тым ін ст ру мен це май го баць кі. 
Праў ду ка жу чы, за чап ля лі мя не пас ля ў крын скіх кра мах 
і на ву лі цы:

— Гэ та вы так пры го жа іг ра лі? — пы та лі з не да ве рам.
— Я так са ма іг раю, толь кі на гі та ры, — пры знаў ся адзін 

ста рэй шы муж чы на. Пра гу ча ла быц цам няс ме лая пра па но
ва су пра цоў ні цтва.

А мо жа ўсё яш чэ на пе ра дзе?
vІа ан на ЧА БАН

Мае Дні Кры нак

Раз ві тан не з ге  не ра  лам

за во сем дзе сят га доў, згад вае род ныя 
Азя ра ныВя лі кія. У ад ну з хат пры ва лак лі 
па ра не на га ня мец ка га жаў не ра. Вя ско
выя жан чы ны са спа чу ван нем аб мы ва лі 
яго ныя ра ны хат ні мі руч ні ка мі. Спа да ры
ня Ве ра пом ніць, што жаў нер на ад ной 
са зра зу ме лых мяс цо вым моў ска заў:

— На вош та мне ва ша Бе ла русь, мя не 
ў ха це жон ка і дзет кі ча ка юць.

Збы шак лі чыць ся бе па ля кам, але так 
як і яго пра ва слаў ныя су се дзі ду мае, што 
пом нік па ві нен за стац ца. Заў ва жае, што 
мес цаў па мя ці ў Крын скай гмі не за ста ло
ся няш мат. На вош та іх та ды лік ві да ваць?

Ка лі я за пы та ла, як яго баць ка ўспа мі
наў са вец кіх жаў не раў, ад ка заў, што ні
ко лі кеп скім сло вам. Чуў, што не дзе яны 
ра ба ва лі і гвал та ва лі жан чын, але ў Бе ла
гор цах гэ та га ні ко лі не да пу ска лі ся.

Праў ду ка жу чы, дэ ман таж пом ні ка 
ад быў ся пры на го дзе зняц ця па мят най 
дош кі. Ця пер вя лі кі валун на ўзгор ку 
сім ва лі зуе вя лі кую не вя до мую, за гад ку, 
на якую ад каз ве да юць толь кі апош нія 
жы ха ры на ва коль ных вё сак. Яны бу дуць 
пом ніць і га на рыц ца Жа лу дзё вым, на ват 
ка лі за бя руць ім гэ ты ка мень.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Яш чэ ста яць зні чы пад пом-
ні кам са вец ка му ге не ра лу. 
Ста вяць іх больш свя до-
мыя ўра джэн цы на ва коль-
ных вё сак. Свя до мыя ў гра-
мад скім сэн се, якім не а бы-
я ка выя мяс цо вая мо ва, тра-
ды цыі, гі сто рыя. Вы да ваць 
іх проз віш чы не збі ра ю ся, 
па коль кі сап раў д ныя ідэ а-
лі сты сла вы звы чай на паз-
бя га юць. У лю бым вы пад-
ку ў га лоў ныя па мі наль ныя 
дні цар коў на га ка лен да ра 
зніч ка аль бо дзве заў сё ды 
га раць пад зга да ным пом-
ні кам.

 За рос лыя тра вой схо ды да пом ні ка  Бе ла гор цы. Мес ца, у якім за гі нуў Жа лу дзёў на сва ім ка ні
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 Ар лян скай гмі не бы лі доб рыя, 
а за раз вель мі доб рыя ўмо вы 
для спар тыў ных за нят каў і рэк
рэ а цыі. Тэ ры то рыя гмі ны ці ка вая 
ў ту ры стыч ным пла не і спры яе 

ка ра тан ню сва бод на га ча су. Бліз касць Бе
ла веж скай пуш чы ды рач ныя ўзбя рэж жы 
пры чы ня юц ца да та го, што мяс цо выя і пры
ез джыя ах вот на пра во дзяць тут сва бод ны 
час.

Важ ным фак та рам з’яў ля ец ца спар тыў
ная ін ф раст рук ту ра і пра яе, як ас но ву 
фіз куль ту ры, дба юць асаб лі ва ця пе раш
нія ўла ды гмі ны. Трэ ба ад нак заў ва жыць, 
што даў ней, ка лі не бы ло та кой ін ф раст
рук ту ры, за ці каў ле насць спор там бы ла 
знач на боль шая. Змя ніў ся час, змя ні ла ся 
і мо ладзь; ця пер на пад’ ё ме элек т ро ні ка 
і кам п’ ю та ры.

Мно гія з нас лю бяць спорт, на ват па сіў
на, аг ля да ю чы па тэ ле ба чан ні спар тыў ныя 
пе ра да чы. Спорт — гэ та і куль ту ра, і агуль
нае даб ро, а га лоў ным чы нам зда роўе і ра
дасць, за да валь нен не ад доб рых вы ні каў 
і пе ра мог. І яш чэ ад но — спорт у шко ле 
гэ та больш бяс печ на на ву лі цах, ка лі ма ла
дыя лю дзі вы шу мяц ца на за нят ках. Сён ня 
элі тар ны спорт па вя за ны так са ма з рэк
ла май і біз не сам ды з афё ра мі, су да мі, 
до пін гам...

Даў ней, пры ка му не, усё ад бы ва ла ся 
быц цам інакш, спа кай ней, на ту раль на 
і з за па лам. Вя лі кую ўва гу трэ ба ад вес ці 
ама тар ска му спор ту. У цэ лай кра і не дзей
ні ча ла та ды ар га ні за цыя ЛЗС (Lu do we Zes-
po ły Spor to we). У 19601970х га дах амаль 
у кож най боль шай вёс цы бы ла свая спар
тыў ная ка ман да, але стан дар т ную на той 
час фут боль ную пля цоў ку ме ла толь кі Ор
ля. Пас ля за ці каў ле насць фут бо лам пай
ш ла на спад, пля цоў ка за ня па ла, пас ля 
яе на ват за а ра лі, за рас ла тра вою і ста ла 
па шай для ка роў — гэ та ў ста рым са дзе.

У па чат ку 1980х га доў ка ша лёў ская 
мо ладзь па бу да ва ла гра мад скім чы нам 
спар тыў ную пля цоў ку по бач сва ёй вё скі 
(„Ні ва” ад 20 лі пе ня 1997 г. — „Гра мад скі 
пра па ган дыст фіз куль ту ры”). Ад ра дзі ла ся 
фут боль ная ка ман да, якая на зы ва ла ся 
LZS Ка ша лі, а з 1989 го да пры ня ла наз ву 
SPiUR Ор ля; за раз гэ та GKP (Gmin ny Klub 
Pił kar ski) Ор ля.

У эпо ху, ка лі пра кам п’ ю та ры мож на 
бы ло толь кі ма рыць, а тэ ле ві за ры бы лі 
ра ры тэ там — ча ста ўзо рам для пе рай ман
ня быў зда ро вы лад жыц ця і за нят кі спор

Спорт і рэк рэ а цыя 
ў Ар лян скай гмі не

там. Да спор ту гар ну лі ся хлоп цы ка ля 
двац ца ці га до ва га ўзро сту. У 19601970х 
га дах аб са лют на не ку ры лі па пя рос і на
ват пі ва не пі лі; не бы ло та кой мо ды, та ды 
мо ладзь бы ла ін шая. У па ло ве 1960х 
га доў у Ор лі за вя за ла ся сек цыя цяж ка ат
ле таў. І мно гія ма ла дыя хлоп цы ў ёй зай
ма лі ся, ез дзі лі на спа бор ні цтвы. Паз ней 
не ста ла трэ не ра, не па шан ца ва ла даў
жэй це шыц ца зям ным жыц цём. Прай ш лі 
га ды, мо ладзь па ча ла „гу ляць” і адыш ла 
ад спор ту.

Асаб лі ва та ле на ві тыя ар ля не вы лу чы
лі ся ў па пу ля ры за цыі мно гіх га лін жыц ця 
не толь кі ў маш та бе свай го ва я вод ства. 
Больш двац ца ці га доў на бе ла стоц кім 
ста ды ё не ў Звя рын цы ла дзіў ся ме ма ры ял 
Аляк сан д ра Вой ны, на ро джа на га ў Ор лі 
на стаў ні ка фіз куль ту ры і зна ка мі та га трэ
не ра. Па мёр не ча ка на ў лю тым 1990 го да, 
пра жыў шы ад но 50 га доў. З та го ча су на 
ста ды ён пры яз джа лі яго ныя ка ле гі, бы лыя 

чэм пі ё ны, і пры ма лі ўдзел у спа бор ні цтвах 
ра зам з мо лад дзю.

Спар тыў ная ін ф раст рук ту ра важ ная, 
але ж да стат ко ва зга даць, што ка лісь 
ма ла дым ха пі ла толь кі мець са праўд ны 
мяч. Доб ра пом ню са свай го юна цтва, як 
у 1960х га дах, да яз джа ю чыя ў ар лян скую 
шко лу, вуч ні са Шчы тоў пры во зі лі з са бою 
„мяч” з на мо та на га ў вя лі кі клу бок шмоц ця 
— каб у пе ра пын ках па між уро ка мі па гу
ляць. Зда ра ла ся, што пад бі ва лі на га мі 
ней кую бан ку. Ніх то та ды не мог са бе да
зво ліць ку піць са праўд ны мяч. А ка лі хто 
меў ней кі ста ры мяч, то ён лі чыў ся ўжо 
„кімсь”. Гу ля лі на пя ску, на па шы. А сён ня? 
Мо ладзь сту пае па пля цоў цы як па ней кім 
ды ва не з тра вы або з сін тэ тыч на га ма тэ ры
я лу. А і так ах вот ных ня ма, хі ба што гэ та 
ўрок або ней кая ім п рэ за.

У школь ным ком п лек се ў Ор лі ёсць 
поў на га ба рыт ная спар тыў ная за ла, якою 
пас ля школь ных за нят каў мо гуць ка ры

стац ца мяс цо выя жы ха ры. Са ма кі ра ван не 
Ар лян скай гмі ны ўзор на дбае пра шы ро ка 
ра зу ме тую фіз куль ту ру на сель ні цтва, не 
шка дуе фі нан са вых срод каў на ін ф раст
рук ту ру. Па вод ле ін фар ма цыі ар лян скай 
Гмін най уп ра вы, у 20162017 га дах за 
гмін ныя срод кі і да фі нан са ван не (30%) 
з Мі ні стэр ства спор ту і ту рыз му кош там 
у 478 500 зло таў (у тым 148 900 зл. з МСіТ) 
быў пе ра бу да ва ны спар тыў ны аб’ ект у Ка
ша лях і ўста ноў ле нае лёг ка ат ле тыч нае 
аб ста ля ван не за пар з суп ра ва джаль най 
ін ф раст рук ту рай. Вы ка на на бы ла так са ма 
ага ро джа кош там у 42 100 зл.

У 2012 го дзе ў Ор лі пры Ком п лек се 
школ па бу да ва ны быў спар тыў ны ком
п лекс „Mo je bo i sko — Or lik 2012”, на які 
вы дат ка ва лі звыш паў та ра мі льё на зло таў 
(у тым 633 тыс. да фі нан са ван ня з МСіТ 
і 200 тыс. з Пад ляш скай мар шал коў скай 
уп ра вы). У 2013 го дзе пры той жа шко ле 
па бу да ва лі гуль ня вую пля цоў ку за амаль 
112 ты сяч зло таў (у тым амаль 56 тыс. 
да та цыі з ура да вай пра гра мы „Ра дас ная 
шко ла”).

У 2014 го дзе ў цэн т ры Ор лі па бу да ва на 
бы ла трэ на жор ная мі ніў ста ноў ка за амаль 
81 ты ся чу зл. (у тым 52,6 тыс. з Пра гра мы 
раз віц ця вя ско вых аб ша раў на 20072013 
гг.).

У 2016 го дзе ў Ка ша лях і Ды ду лях па бу
да ва лі гуль ня выя пля цоў кі кош там звыш 
10 тыс. кож ная.

У 2017 го дзе дзе ля ўзбуй нен ня ту ры
стыч нарэк рэ а цый най пры ваб нас ці Ар лян
скай гмі ны шля хам ства рэн ня мес цаў для 
ак тыў на га ад па чын ку — па бу до вы гуль ня
вых пля цо вак з трэ на жор ны мі мі ніўста ноў
ка мі ў Ма лін ні ках, Мік ла шах і Вуль цыВы га
ноў скай — гмі на ат ры ма ла да фі нан са ван
не (у рам ках Пра гра мы раз віц ця вя ско вых 
аб ша раў на 20142020 гг.) агуль най вар
тас цю звыш 47 тыс. зло таў (плюс улас ны 
ўклад пад 27 ты сяч). Кошт ад ной пля цоў кі 
— амаль 25 ты сяч (агу лам у трох наз ва ных 
мяс цо вас цях амаль 75 ты сяч).

Мяр кую, што мяс цо выя жы ха ры, 
а так са ма пры ез джыя, па він ны быць за
да во ле ны і на леж на да ца ніць на ма ган ні 
са маў ра да. Але як су зі раю па Ор лі, то за ці
каў ле насць трэ на жор най мі ніўста ноў кай 
мі зэр нае. Рэд ка мож на па ба чыць ка гось 
за ня та га на пры бо ры. Але спа дзя ю ся, 
што боль шая за ці каў ле насць прый дзе 
з ча сам.

vТэкст і фо та Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

— Па ча так ка ні кул, гэ та мно га пра цы 
ў ар лян скім ГАК...

— Так. Два тыд ні нап ру жа най пра цы 
з дзяць мі — ка ля пя ці дзе ся ці асоб з Ор
лі, у тым лі ку шас цё ра дзя цей з Бе ла сто
ка, якія пры яз джа юць да ба буль; яны 
пры хо дзяць на на шы за нят кі. Сё ле та не 
заб рак ла ат рак цы ё наў, ста ра ем ся, каб 
кож ны год бы ло штось ці но вае — ма
стац кія за ду мы, па ез д кі.

Сё ле та ез дзі лі ў ма ён так Га ве ны ў Па
мі га чах ка ля Бе ла сто ка, дзе дзет кі ме лі 
маг чы масць удзель ні чаць у гуль ні, якую 
пры га та ва лі ані ма та ры. І бы ло вель мі ве
се ла, ка лі па ды хо дзі лі да штуч най ка ро
вы і ста ра лі ся яе вы да іць. Бы ло так са ма 
збі ран не буль бы і ско кі це раз цю кі.

У ма ён т ку ста яць ста рыя ха ты, по бач 
якіх мож на зла дзіць кас цёр. Ёсць там 
мі ніза а парк, роз ныя птуш кі, кен гу ру, 
мал пы, ба ра ны, па пу гаі, на ват вяр б люд. 
Кошт з вог ніш чам і каў ба скай гэ та 35 
зло таў ад асо бы. На цэ лы дзень — 4 га
дзі ны — гуль няў, кошт не вя лі кі. Сё ле та 
ез дзі лі вя лі кім за каз ным аў то бу сам на 50 
па са жы раў.

На ка ні ку лах не аб ход на на ве даць кі но 
ў Бе ла сто ку. Гля дзе лі ані ма ва ную каз ку 
«Мі ньё ны»; яна ў вер сі ях 3D i 2D. А не ка
то рых дзя цей ра дуе са ма па ез д ка аў то
бу сам і ла са ван не пап кор нам.

Пас ля двух тыд няў за нят каў у ГАК мы 
ба чым, што на шы дзе ці роз на га ўзро сту, 

роз ных ха рак та раў, з роз ных сем’ яў ства
ра юць та кую сап раў д ную вя лі кую сям’ю 
Гмін на га ася род ка куль ту ры, які пра цуе 
з імі, да не ча га іх рых туе. Ста ра ем ся 
іх пры га та ваць да паз ней ша га ўдзе лу 
ў пра ек тах, на якія мы прыд ба лі срод кі 
з Ва я вод ска га ася род ка ані ма цыі куль ту
ры, у іх лі ку фа таг ра фіч ныя ці філь ма выя 
май старкла сы. Спа дзя ю ся, што гэ тыя 
за нят кі за ці ка вяць дзе так.

Мож на ска заць, што нас вель мі це
шыць, што столь кі дзе так пры хо дзіць да 
нас і што яны хо чуць пра ца ваць з на шы
мі ін ст рук та ра мі. У чэр ве ні г.г. па ча ла ся 
ўжо па бу до ва но ва га бу дын ка цэн т ра 
куль ту ры ў Ор лі і нас вель мі ра дуе, што 
дзет кі да пыт ва юць: «А што там бу дзе? Ці 
бу дзе там вя лі кая за ла, свят лі ца, кам п’
ю та ры?..» Не ка то рыя про ста не мо гуць 
да ча кац ца, ка лі мы ту ды заг ля нем, увой
дзем, па ба чым...

І так ап ты мі стыч на ду маю, што ёсць 
і роз ныя ад га ло скі на гэ тую тэ му, бо 
не ка то рыя ста вяць пы тан не: «А ка му 
і на вош та гэ ты бу ды нак?» Мо жа гэ та не 
бу дзе вя лі кі цэнтр, але бу дзе тым цэн
т рам, які па трэб ны ця пер. Пат рэб ная 
нам кан цэр т ная за ла, мес ца для роз ных 
ме ра пры ем стваў. Так са ма па трэб ныя па
мяш кан ні для ка лек ты ваў, якія пра цу юць 
пры ГАК, пат рэб ная свят лі ца і за лы для 
дзе так, якія хо чуць раз ві ваць свае за ці
каў лен ні. І мы ства ра ем маг чы масць іх ня

га вы ха ду ў свет з на за па ша ны мі ў нас 
ве да мі і во пы там.

Ду маю, што цэнтр пры ме на стаў ні каў 
з іх ні мі пра ек та мі, каб маг лі пра ца ваць 
у леп шых умо вах. Ён бу дзе слу жыць тым 
жа дзет кам, якія хо дзяць у ар лян скую 
шко лу. Шко ла пра цуе з імі ў школь ны 
час, а мы пра цу ем па су бо тах і ня дзе лях. 
Шко ла гэ та на ву ка, аба вя зак, а ў нас 
за нят кі для дзя цей ах вот ных і не за ацэн
ку. І гэ та ву чыць мо ладзь пра ца ваць бе
ска рыс лі ва для са мой Ор лі, каб штось ці 
за ста ло ся пас ля нас, каб дас ле да ваць 
на шу гі сто рыю, каб яе за пі саць ці то 
праз пас рэд ні цтва тэ ат раль ных за нят
каў, дзе збі ра ем роз ныя ле ген ды і апо
вес ці. У нас пра цуе тры ці два па ка лен ні 
лю дзей і тое най ма лод шае па ка лен не 
гля дзіць як ста рэй шыя спя ва юць пес ні, 
не са ро ме юц ца сва ёй га вор кі, пра цу юць 
на пра мо цыю на шай гмі ны. І не ка то рыя 
з іх бу дуць тут пас ля вы сту паць. На ша ця
пе раш няя пра ца дасць плён.

— Ці Вы, як сту дэн т ка, а пас ля на-
стаў ні ца, не пла на ва лі, не прад бач ва лі, 
што Ва ша да лей шае жыц цё бу дзе зні-
та ва на з куль ту рай? Пы таю та му, што 
ба чу вя лі кі за пал і быц цам прыз ван не 
на пра цу ў ГАК.

— На пэў на, ка лі б хтось ці пят нац цаць 
га доў та му, ка лі я кан ча ла бе ла ру скую 
фі ла ло гію ў Люб лі не, ска заў, што я бу ду 
пра ца ваць у цэн т ры куль ту ры, што бу ду 
ані ма та рам куль ту ры, то я б здзі ві ла ся. 
Гэ тая пра ца, мож на ска заць, для аб ра
ных. У ад на го ча ла ве ка па він на быць 
не каль кі іпа ста сей; гі ста рыч ная ці ін шая. 
І хі ба я іх ме ла ў са бе. А трэ ба бы ло на ву
чыц ца пра ца ваць з да рос лы мі людзь мі, 
бо гэ тая пра ца па тра буе раз ва гі, а мне, 
бы ва ла, не ўда ва ла ся зга вор вац ца 
з людзь мі. Ад нак чым больш ча ла век пра

цуе, тым больш і ву чыц ца; ды і так уся го 
не спаз нае.

— ГАК шмат ува гі прыс вя чае пуб лі-
ка ва ным у бе ла ру скіх га зе тах ма тэ ры я-
лам пра на ша мі ну лае.

— Да мо ві лі ся мы з на шым ані ма та рам, 
гі сто ры кам і кра яз наў цам, які збі раў ма
тэ ры я лы пра на шых лю дзей — спа да ром 
Мі ха лам Мін цэ ві чам. Пла ну ем да кан ца 
го да вы даць кніж куаль бом «Ады хо дзя
чы свет пра фе сій і па сій жы ха роў Ор лі 
і на ва кол ля». Кніж ка вель мі ці ка вая. Ду
маю, што кож ны, хто яе возь ме ў ру кі, 
паз нае гі сто рыю не толь кі пра фе сій, але 
і сап раў д нае жыц цё, а жыц цё кож на га ча
ла ве ка мо жа чы та ча мно га му на ву чыць. 
І ха ця част кі ге ро яў ужо ня ма ў жы вых, 
але іх муд расць за ста ла ся ва ўспа мі нах. 
Яна ўвесь час вар тас ная, ня гле дзя чы на 
тое, што свет мя ня ец ца і ідзе на пе рад. 
Я, ка лі пра цую над гэ тай кніж кай, ду маю, 
што ўсе гэ тыя лю дзі, якіх ужо ня ма, ка
лі б апы ну лі ся ў су час ным све це, яны 
маг лі б нас на ву чыць га лоў ным чы нам 
та ко га спа кою. Бо свет усё па ска рае, 
пры нам сі ка лі на зі ра ем за ма ла ды мі, 
яны ўжо амаль не раз маў ля юць з са бою. 
Лю дзі ўжо не ся дзяць на лаў ках пры ха
тах. Ча му? Бо ёсць ін тэр нет, фей с бу кі, 
тэ ле ві зар. А мы бу дзем на ма гац ца, ка лі 
ўжо бу дзе но вы цэнтр, уну шыць, гэ так як 
ка жам увесь час мо ла дзі, што не пас рэд
ная, на свае во чы, раз мо ва ёсць най важ
ней шая ў жыц ці.

Ма ем та кі вы да вец кі план, бо спа дар 
Мі хал Мін цэ віч мае шмат ці ка вых і каш
тоў ных ма тэ ры я лаў. І ду маю, што ўсё 
бу дзе доб ра, што бу дзем мець на гэ та 
срод кі; сё ле та пер шая кніж ка.

— Дзя кую за раз мо ву.

vГу та рыў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

У ар лян скім ГАК
Раз мо ва з Ан най НЕС ЦЯ РУК, 
ды рэк та рам Гмін на га ася род ка куль ту ры ў Ор лі.
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Хведара Данілюкаhttp://ostrogorski.org
130 га доў з дня нараджэння

П р ы с в я ц і ў  ж ы ц ц ё  а ў т а к е ф а л і і

Бе ла ру скі  рэ лі гій ны  і гра мад скі  дзе яч, 
пра ва слаў ны свя тар Хве дар (То дар) Да ні
люк  на ра дзіў ся  12 жніў ня  1887 г.  у вёс цы 
Су рын ка  Сло нім ска га  па ве та.  Па хо дзіў 
з пра ва слаў най ся лян скай сям’і Ва сі ля і Аг
ры пі ны Да ні лю коў. Па чат ко вую аду ка цыю 
ат ры маў у род най шко ле, пас ля ча го ву чыў
ся ў ду хоў най шко ле пры Жы ро віц кім ма на
сты ры. Пра ца ваў на стаў ні кам на Сло нім ш
чы не, паз ней пса лом ш чы кам у Коб рын скім 
па ве це.  З 1914  го да  слу жыў  у ра сій скай 
ар міі,  у 1917 г.  скон чыў  у Гат чы не  шко лу 
пра пар ш чы каў. У жніў ні 1917 г. браў удзел 
у з’ез дзе бе ла ру скіх вай скоў цаў у Маск ве, 
з каст рыч ні ка  та го ж  го да  быў  на  Ру мын
скім фрон це  ка мі са рам  4га  бе ла ру ска га 
кор пу са.  Пас ля  дэ ма бі лі за цыі  не ка то ры 
час быў у ра сій скім Та ган ро гу.

У ве рас ні  1918 г.  вяр нуў ся  ў Бе ла русь. 
У снеж ні  та го ж  го да  аб ра ны  стар шы нёй 
бе ла ру скай  ва лас ной  ра ды  ў Ваў ка вы ску. 
У 19191920 гг.  слу жыў  у вой ску  Лі тоў скай 
Рэс пуб лі кі,  Бе ла ру скай  вай ско вай  ка мі сіі. 
У сту дзе ні 1919 г. стаў ма лод шым афі цэ рам 
1га Бе ла ру ска га Га ра дзен ска га пал ка. Ура
дам Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі на кі ра
ва ны ў Літ ву ў рас па ра джэн не Мі ні стэр ства 
бе ла ру скіх спраў пры Лі тоў скім ура дзе.

Браў  удзел  у Слуц кім  паў стан ні  1920 г. 
У кан цы лі ста па да 1920 г. ра зам з Ан д рэ ем 
Яку бец кім  і Ула дзі мі рам Пад гур скім  на кі ра
ва ны на да па мо гу ўдзель ні кам ан ты баль ша
віц ка га  чы ну.  Еду чы фур ман ка мі,  афі цэ ры 
Бе ла ру скай  вай ско вай  ка мі сіі  не  пас пе лі 
да е хаць  у Слуцк,  ка лі  там  ар га ні за ва ла ся 
Слуц кая  бры га да,  а пры е ха лі  ў Се ме жа ва, 
ку ды  ў той  час  яна  адыш ла.  Да ні люк  быў 
пры зна ча ны  на чаль ні кам  ву чэб най  ка ман
ды,  асоб най  адзін кі  ад  Слуц ка га  і Гро заў
ска га пал коў бры га ды. Па сло вах сы на Хве
да ра Да ні лю ка, Ба ры са, „цэ лая бры га да ці 
па а соб ныя  пал кі  цал ком  у ба ях  удзе лу  не 

бра лі, а толь кі іх ныя пат ру лі ці ад дзе лы ме
лі су тыч кі з баль ша ві ка мі, у якіх бы лі за бі ты 
з бо ку случ ча коў, што бы лі па ха ва ны ка ля 
Се ме жаў скае  цар к вы”.  Част ка  афі цэ раў 
і жаў не раў, у тым лі ку Да ні люк, бы ла на кі ра
ва на ў Пер шы бе ла ру скі ба та льён поль ска
га вой ска ў Ло дзі.

Пас ля  за кан чэн ня  са вец каполь скай 
вай ны жыў у вёс цы Вя рэй кі Ваў ка вы ска га 
па ве та,  слу жыў  пса лом ш чы кам  у мяс цо
вай цар к ве. 21 ве рас ня 1921 го да пры няў 
свя тар скае  пас вя чэн не.  У 19221939 гг. 
слу жыў  у роз ных  пра ва слаў ных  пры хо
дах Сло нім ска га  і На ваг рад ска га па ве таў. 
У 1930х гг.  пе рас ле да ваў ся  поль скай  ад
мі ніст ра цы яй, у 1935 г. яго паз ба ві лі пры хо
да. Слу жыў па моч ні кам на ста я це ля ў Кры
во шы не і Заб лу да ве.

У час Дру гой  су свет най  вай ны  ў 1942 г. 
браў  удзел  у са бо ры  Бе ла ру скай  аў та ке
фаль най  пра ва слаў най  цар к вы  як  прад
стаў нік На ваг рад скай епар хіі. З ле та 1944 г. 
— у эміг ра цыі, пэў ны час жыў у Ня меч чы не, 
вы кон ваў  аба вяз кі  ад’ ю тан та  ка ман дзі ра 
30й  (бе ла ру скай)  ды ві зіі.  Хве дар  Да ні люк 
быў ад ным з іні цы я та раў ад ра джэн ня БАПЦ, 
браў удзел у пра вас лаў ным са бо ры аў та ке
фа лі стаў  у ня мец кім  Кан стан цы.  У жніў ні 
1950 г.  пе ра е хаў  у ЗША,  быў  на ста я це лем 
пры хо да БАПЦ у Брук лі не, а паз ней на ста
я це лем ка фед раль на га са бо ра св. Кі ры лы 
Ту раў ска га ў Брук лі не. На ўста ноў чым з’ез
дзе епар хіі БАПЦ у ЗША і Ка на дзе ў траў ні 
1960 г. аб ра ны ў епар хі яль ную ўпра ву, пры
зна ча ны  кі раў ні ком  цар коў насу до ва га  ад
дзе ла.  Хве дар  Да ні люк —  баць ка  Ба ры са 
Да ні лю ка, які так са ма быў ак тыў ным зма га
ром за бе ла ру скую пра ва слаў ную цар к ву.

Па мёр Хве дар Да ні люк  29  лі пе ня  1960 
го да ў НьюЁр ку. Па ха ва ны на бе ла ру скіх 
мо гіл ках у НьюБран с ві ку.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

На мі ну лым тыд ні „Ні ва” пі са ла пра „Ака
дэ мію Аст ра гор ска га”, дзе кож ны жа да ю
чы мо жа ат ры маць  ве ды па  гу ма ні тар ных 
і эка на міч ных на ву ках аб са лют на бяс п лат
на і пры да па мо зе ін тэр нэ ту. Ця пер прый ш
ла па ра больш дэ таль на па зна ёміц ца з той 
ар га ні за цы яй,  якая  ўлас на  і ёсць  ідэй ным 
нат х няль ні кам да дзе най ака дэ міі.

Ка лі  ці каў ны  ка ры сталь нік  на бя рэ  на 
сва ім кам п’ ю та ры ад рас у ін тэр нэ це http://
os t ro gor ski.org,  то  ён  апы нец ца  на  ста
рон цы  „Цэн т ра Аст ра гор ска га”,  які ра ней 
на зы ваў ся  „Цэн т рам  пе ра ход ных  дас ле
да ван няў”.  Пе рад  ва чы ма  на вед валь ні ка 
ад к ры ец ца сайт, па бу да ва ны як ста рон ка 
га зе ты ХХ ста год дзя, ка лі за га лоў кі бы лі ма
лы мі па па ме рах, а коль касць на та так знач
на  боль шай,  чым  у ця пе раш ніх  га зет ных 
эк зем п ля рах.

Га лоў ная ста рон ка па дзя ля ец ца на тры 
част кі. Пры чым вый с ці на руб ры кі мес цяц
ца ўвер се цэ ла га вы яў лен ня.  „Цэнтр Аст
ра гор ска га —  пры ват ная  не ка мер цый ная 
ар га ні за цыя,  якая  зай ма ец ца праб ле ма мі, 
з які мі су ты ка ец ца Бе ла русь у ча се свай го 
пе ра хо ду да рын ка вай эка но мі кі і вяр шэн
ства пра ва. Пра ца цэн т ра на кі ра ва ная на 
да сяг нен не прак тыч ных вы ні каў”, — рас па
вя да юць суп ра цоў ні кі Цэн т ра на ста рон цы 
„Пра нас”. Па вод ле іх, апош нія дзе ся ці год
дзі бы лі ча сам хут кай тран с фар ма цыі ў Бе
ла ру сі ва ўсіх га лі нах: ад біз несклі ма ту да 
рэ лі гіі,  аду ка цыі  і бяс пе кі,  а ана лі тыч ныя 
цэн т ры за ста юц ца пе ра важ на на цы я наль
ны мі  іні цы я ты ва мі,  звя за ны мі са све та пог
ля дам ад ной кра і ны. „Са сва і мі шмат на цы
я наль ны мі  і па раў наль ны мі  пер с пек ты ва мі 
Цэнтр  Аст ра гор ска га  пе ра а доль вае  гэ ты 
стэ рэ а тып. Цэнтр з’яў ля ец ца пер шай „фаб
ры кай дум кі”, зас на ва най бе ла ру са мі, якія 

ат ры ма лі  аду ка цыю  на  За ха дзе  і жы вуць 
у Бе ла ру сі  і Еў ра пей скім  Са ю зе.  Ана лі ты
кі, якія пра цу юць у Мін ску, Кі е ве, Лон да не 
і Бер лі не,  ра зу ме юць  вык лі кі  тран с фар
ма цыі  ў рэ гі ё не,  бо  са мі  прай ш лі  праз  іх. 
Ат ры маў шы аду ка цыю ў вя ду чых уні вер сі
тэ тах све ту, эк с пер ты цэн т ра вып ра ца ва лі 
куль ту ру  і тэх ніч ныя  здоль нас ці,  не аб ход
ныя для ана лі ты кі ў за ход няй сты лі сты цы”, 
— упэў не на сцвяр джа ец ца на сай це.

Каб блі жэй па зна ёміц ца з суп ра цоў ні ка
мі „Цэн т ра Аст ра гор ска га”, вар та за зір нуць 
у руб ры ку „Лю дзі”. Не ка то рыя з іх так са ма 
з’яў ля юц ца вык лад чы ка мі „Ака дэ міі Аст ра
гор ска га”, але боль шасць, па ўсім ві даць, 
зай ма ец ца больш на ву ко вай, чым вык лад
чыц кай дзей нас цю.

Па коль кі  ства раль ні кі  і Ака дэ міі,  і Цэн т
ра лі чаць за го нар прас лаў ляць імя Аст ра
гор ска га, які, па шчы рас ці ка жу чы, не над
та вя до мы боль шас ці бе ла ру саў, то вар та 
ад мыс ло ва  за ся ро дзіць  ува гу  на  гэ тай  гі
ста рыч най по ста ці. Больш да ве дац ца пра 
Май сея Аст ра гор ска га дасць маг чы масць 
ад най мен ная  руб ры ка,  на  якую  мож на 
вый с ці ча мусь ці толь кі праз ста рон ку „Пра 
нас”. Згод на па да дзе най там  ін фар ма цыі, 
Аст ра гор скі (18541921) — бе ла ру скі па лі
тык,  дас лед чык  гі сто рыі  пра ва,  гі сто рык 
і па лі то лаг, які ўнёс вя лі кі ўклад у вы ву чэн
не па лі тыч ных і пра ва вых сі стэм пры тран
с фар ма цыі аў так ра тыч ных рэ жы маў.  „Яго 
выс но вы да тыч на прад стаў ні чай дэ ма кра
тыі, у пры ват нас ці ро лі па лі тыч ных пар тый, 
ста лі асаб лі ва ак ту аль ны мі ў пост са вец кім 
кан тэк с це, дзе гра мад ствы на ма га юц ца пе
рай с ці ад аў та ры та рыз му да дэ ма кра тыі ва 
ўмо вах ад сут нас ці доб ра раз ві той па лі тыч
най куль ту ры”, — га во рыц ца на сай це.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (15)

З
 Ян кам Бліз ню ком па зна ёмі
лі ся мы ў 1959 го дзе, ка лі 
я пра ца ваў ін ст рук та рам БГКТ 
у Гай наў цы. Ян ка вы сту паў 
у „Ля во ні се”. Неў за ба ве ажа

ніў ся з тан цор кай ка лек ты ву Лід кай Гай
дук. Па мя таю су поль ную па ез д ку ў Мі лей
чы чы з кан цэр там. Неп ры ем ны ўспа мін 
за ха ваў ся, ка лі бэ гэ ка тоў скі аў то бус ху лі
га ны аб кі да лі ка мя ня мі. Мі лі цыя за тры ма
ла ві ноў ні каў, але за раз і ад пус ці ла... Па 
ку маў стве, ра зу ме ец ца. Пас ля на шы да
ро гі ра зыш лі ся. Але не на доў га. Як па чаў 
я ез дзіць з кі на пе ра соў кай, дык за е ха лі 
ў Ду бі чыЦар коў ныя. Пер шым гос цем, які 
паг ру каў у дзве ры ма шы ны быў... Ян ка 
Бліз нюк. Шчы рае пры ві тан не, ус па мі ны. 
З та го, што я да ве даў ся ад пры я це ля, 
гэ та тое, што Ян ка рас стаў ся з жон кай. 

З „Ля во ні хі” так са ма ады шоў. Вяр нуў ся 
ў Ду бі чы і за раз да па ма гае баць кусвя та
ру прыс луж ваць у цар к ве. Ка ле га за пра
сіў на абед. Так па ча ло ся маё зна ём ства 
з сям’ ёю ба цюш кі Бліз ню ка. У Ян кі, як 
пры па мі наю, бы ло двух бра тоў — Жэ
нік і Вік тар (імя ба цюш кі не за ха ва ла ся 
ў па мя ці). Да абе ду ся да лі мы ў кам па ніі 
з трох ча ла век: Ян ка з ба цюш кам і я. Так 
бы ло заў ж ды, ка лі мы за яз джа лі ў Ду бі
чыЦар коў ныя. Ма лод шыя бра ты ву чы лі
ся ў шко ле і не пры хо дзі лі на кі на се ан сы. 
А мой пры я цель лю біў кам па нію і не 
пра пу скаў на го ды для вы піў кі. Та му пры 
спа жы ван ні абе ду на пля ба ніі на ста ле 
бы ло спір т ное.

Кі на се ан сы дэ ман ст ра ва лі мы ў школь
най за ле. За ла не вя ліч кая. З та го, што 
пры па мі наю, за рэ гіст ра ва на бы ла на 
трыц цаць пяць мес цаў. Школь ні кам выс
вят ля лі два се ан сы: пер шы для ма лод
шых вуч няў ІІV кла саў, за тым для ста рэй
шых VVII кла саў. Кі раў ні ком шко лы быў 
Юр ка Кой ла. Па мя таю яш чэ Юр ку Нес
це ру ка і на стаў ні цу ро дам з Па гу лян кі. 
Яе проз віш ча вы ле це ла з па мя ці. Юр ка 
Нес ця рук зай маў ся школь ным фа та гра
фіч ным круж ком. На ша кі наб ры га да ла
дзі ла з на стаў ні ка мі ста ноў чыя ад но сі ны. 
На вя чэр ніх се ан сах пры сут насць бы ла 
знач ная, кам п лект гле да чоў з ліш кам. 
Але я прып люш ч ваў на гэ та во ка. Ры зы
ка ваў пры тым, але не ха цеў паз баў ляць 

зна ё мых ама та раў кі но адзі най у вёс цы 
„раз рыў кі”. На ра ніш ні кі на стаў ні каў мы 
пра пу ска лі без бі ле таў. На гэ та даз ва
ля лі ін с пек та ры ВПК. На вя чэр ні се анс 
пра пу ска лі паза чар гой і бяс п лат на 
школь на га сто ра жа, які ў кож най шко ле 
за бяс печ ваў нас ву га лем для печ кі ў ма
шы не, а не ад ной чы пры но сіў хар чо выя 
пра дук ты: ар жа ны хлеб вя ско вай вы твор
час ці, ма ла ко ці буль бу. Ад ной чы Ян ка 
за пра сіў мя не на цар коў ны фэст Пят ра 
і Паў ла. Свя точ нае за стол ле ў гэ ты дзень 
за ха ва ла ся ў па мя ці па сён ня. Пас ля свя
точ най ба га служ бы за про ша ныя гос ці 
спат ка лі ся на пля ба ніі. Свя та ры з прыс лу
гай гас ця ва лі ў вя лі кім па коі, апош нія гос ці 
— у су сед нім мен шым па кой чы ку. Стол 
быў ба га та за стаў ле ны, у ас ноў ным га ра
чы мі стра вамі. Бы ло ўсё, ча го ду ша па тра
буе. А пас ля не каль кіх га дзін усе па да лі ся 
ў пры ся дзіб ны сад. Кам па нію ве ся ліў ба
цюш ка з Вэр сто ка — а. Гры го рый, як не 
па мы ля ю ся. Яго пры пеў кіча стуш кі да ва лі 
мне мно га для роз ду му. Але, праў ду ска
заў шы, фэст Пят ра і Паў ла і вя сё лую кам
па нію з Ду бічЦар коў ных ні ко лі не за бу ду. 
Як мне вя до ма, у веч ны спа чын ады шоў 
мой сар дэч ны пры я цель Ян ка Бліз нюк. 
Па мёр і ма лод шы брат Вік тар. Зда ец ца, 
за стаў ся ад но Жэ нік. За тым і са ма вё ска 
змя ні ла ся. Але аб гэ тым ін шым ра зам.

(пра цяг бу дзе)
vУла дзі мір СІ ДА РУК

Дой ная 
ка ро ва
Як ін фар муе што дзён ка «Su per 

Ex p ress» у мі ні стэр ствах вып лач
ва ец ца шмат з нач ныя прэ мі яль ныя 
для чы ноў ні каў. Най боль шыя прэ
мі яль ныя ат ры ма лі чы ну шы ў Мі
ні стэр стве за меж ных спраў (52,5 
мі льё на зло тых). На дру гім мес цы 
апы ну ла ся Мі ні стэр ства фі нан саў, 
дзе дзяр жаў ны бю джэт (но та бе на 
з кі шэ ні па дат кап ла цель ш чы каў) 
па мен шыў ся на 53 мі льё ны зло тых. 
Ад на му ды рэк та ру вып ла ці лі 30 тыс. 
зло тых. У Мі ні стэр стве пра цы, сям’і 
і са цы яль най па лі ты кі бы ло вып ла ча
на 11,4 мі льё на зло тых. Мі ністр Аль
ж бе та Ра фаль ская пат лу ма чы ла, 
што прэ мі яль ныя бы лі вып ла ча ны за 
спраў нае пра вя дзен не са мых важ
ных пра ек таў — 500+ і пра гра мы 
«За жыц цём». Най менш ат ры ма ла 
ве дам ства Збіг не ва Зёб ры. Са мая 
вы со кая прэ мі яль ная стаў ка гэ та 
5,5 тыс. зл. Га зе та кан ста туе, што 
ад па чат ку кі ра ван ня ПіС кра і най, 
зна чыць ад лі ста па да 2015 го да, 
на прэ мі яль ныя ва ўсіх ве дам ствах 
вы да дзе ных бы ло 160 мі льё наў зло
тых, пры чым ад па чат ку гэ та га го да 
52,2 мі льё на зло тых. Ці ж гэ та, да ра
жэнь кія, не «доб рая зме на»?

(ус)
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(22.03. — 20.04.) Ча кае ця бе пос пех у пра фе сіі. 
Дбай, каб гэ та не пап са ва ла тва іх ад но сін з бліз-
кі мі. Му сіш гэ ту спра ву раз ва жыць. Да сі са бе 
ра ды ў кож най сі ту а цыі, ска ры стае на тым твая 
па зі цыя, якую па ды мае ўверх Юпі тар. Ас ця рож-
на едзь і гля дзі, ку ды ста віш но гі. Бу дзеш мець 
шан цы па ка заць свае здоль нас ці з 16.08. (да 
22.08.). 15-19.08. не пе ра боршч з вы дат ка мі.
(21.04. — 21.05.) 13-17.08., пра во дзя чы ра ман-
тыч ны ве чар, мо жаш апы нуц ца ў над та га ра чай 
сі ту а цыі; ра ман мі не, але ўспа мі ны за ста нуц ца. 
13-14.08. вы бе ры ся з кім сь ці зна ё мым у па да-
рож жа. Не пе ра ца ні сва іх маг чы мас цей, ка лі 
зме ніш ля жак на кон скую спі ну ці пал кі; не бра-
вур ні чай і не ры зы куй. 15-19.08. мо жаш стаць 
ах вя рай сва іх сла бас цей.
(22.05. — 22.06.) За хо чац ца ад ме ны, але не па лі 
за са бою ма стоў. Для тых, ка го ка ха еш, зро біш 
усё. Што дзён насць мо жа ця бе за ну дзіць. Шу ка-
ю чы змен, не пеп ра боршч, бо Са турн ах вот на 
ця бе пра ву чыць. Твае за ду мы і пла ны ака жуц ца 
ка рыс ны мі, пры быт ко вы мі. Бліз ня ты, шу ка ю чыя 
па ру, апы нуц ца ў ка таст ро фе 15-19.08.; за мест 
ака заць ура жан не, мо жаш зра біць з ся бе... іды-
ё та. На пра цы і пры гра шах будзь раз важ лі вы 
і піль ны.
(23.06. — 23.07.) Абя цан не пры ем ных ка ні-
кул і ад па чын ку. Уда лыя па да рож жы. Мож на 
так сама па ба га цець, трэ ба толь кі ад ва жыц ца. 
13-17.08. будзь вель мі ас ця рож ны ў па чуц цях, 
асаб лі ва ка лі ты з дру гой дэ ка ды зна ка; мо жаш 
не ад ча піц ца ад залётніка. Доб ры час на су стрэ-
чы, ха ця цяж ка мо жа бу дзе скан так та вац ца. 13-
15.08. будзь вель мі ас ця рож ны на пра цы, бо 
мо жаш зра біць па мыл ку, якой толь кі ча кае кан-
ку рэн цыя! 15-19.08 дроб ныя стра ты і шко ды, 
на шчас це ўсё мож на бу дзе па пра віць.
(24.07. — 23.08.) Энер гія, са маў пэў не насць, 
дзе ла ві тасць. Усё, што за ду ма еш, пой дзе спраў-
на. Мо жа кры ху бу дзеш неп ры ем ны для ін шых, 
дык не здзіў ляй ся, што ін шыя ад ка жуць та бе тым 
са мым. 12-15.08. бу дзеш мець доб ры но с да 
ка рыс ных ін ве сты цый, вы кі неш не пат рэб ш чы ну 
з ха ты і ду шы. На ра бо це трэ ба бу дзе пры сес ці 
фал ды, але бу дзеш мець боль шую сва бо ду ў ра-
шэн нях. Не за бы вай пра бу тэль ку з ва дой.
(24.08. — 23.09.) 13-14.08. з фан та зі яй адар веш-
ся ад рэ ча іс нас ці. Але 15-19.09. мо гуць та бе 
выр вац ца з-пад кан т ро лю па чуц цё выя спра вы. 
Мно га за дум, але Марс бу дзе тар ма зіць іх рэ а лі-
за цыю. Схо чац ца па ра біць уда лыя па рад кі ў роз-
ных пла нах. 13-17.08. піль нуй ся ад скан да лу, які 
мо жа ўска лых нуць тваё па чуц цё вае жыц цё.
(24.09. — 23.10.) 13-14.08. спраў на па ла го дзіш 
па мыл ку, якая маг ла б ця бе мно га каш та ваць. 
15-19.08. — час спры яе рас пус це (у фі нан сах); 
не абя цай гру шак на вяр бе. У па чуц цях маг чы-
мая пра ха ло да. На пра цы тры май язык за зу ба-
мі, будзь вет лі вы — гэ та най леп шае руж жо. Маг-
чы мыя ін т ры гі су праць ця бе — яны 13-14.08. 
мо гуць стаць яў ны мі, маг чы мыя для ця бе стра ты. 
Фі нан сам та бе ад ме ся цаў спры яе Марс, але 
ча сам не ад чу ва еш кан’ юн к ту ры; не слу хай кеп-
скіх да рад цаў.
(24.10. — 22.11.) Нер вы і фруст ра цыя; ад лу чы-
ся ад кам па ніі сяб роў ці сва я коў. Вар та з’ез дзіць 
на ка ні ку лы, на ват за мя жу. 13-14.08. мо жаш су-
стрэць на сва ёй да ро зе сваю па ла він ку яб лыч-
ка, пры тым не чар ві вую! Ха ця 13-15.08. мо жаш 
з кім сь ці рас стац ца. Твае мен шыя ці боль шыя 
гра хі мо гуць вы я віц ца 13-17.08.! З 16.08. (да 
22.08.) — час спры яе рэ а лі за цыі са мых сме лых 
за дум.
(23.11. — 22.12.) 13-15.08. не пад вя дзе ця бе 
моц ная во ля. Але 15-19.08. зор кі мо гуць паз ба-
віць ця бе па мяр коў нас ці, а праз гэ та і гро шай. 
На пра цы пры да ло ся б та бе больш пас ля доў-
нас ці, бу дуць но выя за ду мы, але за хут ка гас неш 
да іх рэ а лі за цыі. 13-15. піль нуй ся ад прык рых 
нес па дзя ва нак (на на па ры ся на ко рань, га лі ну, 
не пра ва лі ся ў дзір ку ў мос це).
(23.12. — 20.01.) 13-14.08. не пра ва ронь шан-
цаў на но вае зна ём ства. 13-19.08. не пад да вай-
ся! 15-19.08. леп шае мо жа ака зац ца во ра гам 
доб ра га. Дбай аб кам форт свай го жыц ця і зда-
роўе. 13-17.08. здра да ві сіць у па вет ры; піль-
нуй ся, бо пас ля доў нас ці бу дуць вель мі бла гія! 
На пра цы не па чы най но ва га, зай май ся што дзён-
ны мі аба вяз ка мі і піль нуй тэр мі наў.
(21.01. — 19.02.) Прык ме ціш і вы ка ры ста еш 
усе шан цы. 13-15.08. афор міш усё, што для ін-
шых про ста не маг чы мае. Але гля дзі: 15-19.08. 
не ін ве стуй гро шай, бо яны не вер нуц ца! Не 
шка дуй ча су на гу лян кі і ад па чы нак.
(20.02. — 21.03.) Боль шасць спраў пой дзе 
па-твой му, але будзь спа кой ны і за ўсім са чы. 
Не пра ва ронь важ на га. 13-17.08. вя лі кая тэм-
пе ра ту ра ў па чуц цях; ка лі ня ма ў ця бе ка гось ці 
бліз ка га, му сіш ця пер хут ка яго знай с ці! Мо жаш 
знай с ці так сама но вае жыл лё, ку піць уча стак, па-
чаць ра монт. Ні чо га, што твая фор ма яш чэ да во-
лі ніз кая; не ра бі ні чо га праз сі лу.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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

скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
ста но віш ча ў спар тыў ных гуль нях, ка лі мяч вы хо дзіць за ме жы спар тыў най пля цоў кі = 
10 _ 11 _ 9 _;
уста но ва, якая пра во дзіць гра шо выя апе ра цыі = 18 _ 19 _ 13 _ 1 _;
ка неч насць з ка ле нам = 4 _ 5 _ 20 _ 21 _;
фран цуз скі Іван = 12 _ 23 _ 16 _;
са вец кі ма та цыкл з Іжэў ска = 17 _ 3 _;
ста ра за па вет ны па кут нік = 14 _ 2 _ 15 _;
лод ка з вет ра зем = 6 _ 7 _ 22 _ 8 _.

(ш)

1.

2.
3.
4.
5.
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7.

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

Ад каз на ад га дан ку з 30 ну ма ра
Арэх, на тоўп, кроў, пі,  Іоў, па роль, Пац, 

Ель ня, Еч ка, гнеў, зрэн ка, імідж, „Га пон”, Ве
на, бу кі ніст, кі пень, Фак та.

Ра шэн не: Хто ў лі пе ні ў по лі па цее, та-
го ўзім ку і печ ка паг рэе.

Кніж ную  ўзна га ро ду  вы сы ла ем  Анне 
Дэм’янюк з БельскаПад ляш скага.

Ко ліш няе жыц цё жы ха роў Ор лі за ся
родж ва ла ся га лоў ным чы нам на ган д лі, 
ра мя стве, зем ля роб стве ды на дроб най 
пра мыс ло вас ці, са ма туж ні цтве і ру ка дзел
лі. Пат рэ бы, вон ка выя па ве вы ды тэх на ла
гіч ны і цы ві лі за цый ны пра грэс на во дзі лі 
раз віц цё кан к рэт ных ра мё стваў, якія з хо
дам ча су аджы ва лі ся. Ста год дзі і дзе ся ці
год дзі ўно сі лі свае зме ны. З даў ніх пра фе
сій амаль ні вод ная не за ста ла ся. Вось на 
тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны пра цуе ма дэр
ней шы за вод, ад нак яго тэх ніч ныя на він кі 
не для мяс цо вых лю дзей.

Яш чэ ў 19701980х га дах у май стэр
нях мяс цо ва га ГСу ха па ла пра цы ка ва
лю, ста ля ру, звар ш чы ку ці то ка ру. Па 
вё сках лю дзі бу да ва лі ся і пат ра ба ва лі 
ўся ля кіх бу даў ні чых ма тэ ры я лаў. Пай ш
ла мо да на ста лё выя ага ро джы, ба люст
ра ды, кож ны за па саў ся ды ска вай пі лой, 
да якой вал та чыў то кар. Ужо з ра ні цы 
пе рад бра май май стэр ні ста на ві лі ся чэр
гі клі ен таў, фур ма нак і трак та роў з драў
ні най. Тэх ніч ны пра грэс, за бес пя чэн не 
кра маў і дэ маг ра фіч ныя пра цэ сы пры вя
лі да та го, што спе цы я лі сты ста лі не пат
рэб ны мі; ня ма так са ма ўжо ГСу.

Ра сказ вае Сця пан КУ БА ЕЎ СКІ, 1948 
го да на ра джэн ня, які звыш двац ца ці га
доў пра ца ваў то ка рам:

Пас ля па чат ко вай шко лы, у 1962 го дзе 
па чаў на ву ку ў трох га до вым ас ноў ным 
праф тэх ву чы ліш чы ў Алец ку на спе цы
яль насць то ка ра; ра ней ву чыў ся там мой 
сва як Ва ло дзя Стэль ма шук. Пас ля шко
лы прай шоў трох ме сяч ную ста жы роў ку 
і стаў на пер шую пра цу ў гу це „Зыг мунт” 
у Бы та ме. Пра цу пра па на ва ла шко ла, але 
кан к рэт ны за вод вы бра лі мы са мі, з ка ле
га мі, там, на мес цы. Ку пі лі га зе ту, а ў ёй 
бы ло шмат пра па ноў пра цы; у той час 
най больш пра цы пра па на ва ла ся на Шлён

ску. І най лепш там пла ці лі. Ра зам па ехаў 
ка ле га з Ор лі Шу рык Фі ё нік, сле сар, які 
ў гу це пад ву чыў ся на звар ш чы ка.

Гу та ў Бы та ме вы раб ля ла ве лі зар ныя 
прэ сы з на ці скам у 300 тон. Пас ля ста
жы роў кі пра ца ваў у вы твор час ці, на ся
рэд няй ап ра цоў цы. Дэ та лі для ап ра цоў кі 
бы лі вя лі кія і па да ва лі мне іх ма ста вым 
кра нам, а я ма ца ваў іх у клям рах вя лі кай 
та кар ні „Па рэм ба”; у нас та кіх вя лі кіх та
кар няў ня ма. Што да ва лі, тое і ра біў, па
вод ле чар ця жоў з дэ та лё вым апі сан нем.

Жы лі мы ў ра бо чым ін тэр на це, пра ца
ва ла мно ства лю дзей з усёй кра і ны. Пра
ца ваў там адзін год, да пры зы ву ў вой ска. 
Ра ней вяр нуў ся ў Ор лю, на два ме ся цы 
ў бе та няр ню, каб ат ры маць „ад п ра ву”. 
У вой ска тра піў у Аст ру ду, у аў та ма біль
ную часць. Спяр ша быў паў го да ў па да фі
цэр скай школ цы, а пас ля прай шоў кур сы 
ва дзі це ля і ме ха ні ка. Ця гам паў го да так 
га ня лі, што ледзь но гі на ло жак ускід ваў.

Пас ля вой ска вяр нуў ся ў бе та няр ню. 
Ней кі час пра ца ваў у гай наў скім „Гай мак
ле се”, але не па са ва лі да ез ды чы гун кай. 
Пас ля ў мяс цо вым СКРы — та чыў чы гун

ныя пад бой ні кі для ма ла тар няў. А пас ля 
пай шоў у ге э саў скую май стэр ню; пат
ра ба ва лі там то ка ра. Ра бі лі мно га для 
лю дзей. Та чыў за ве сы для бра маў, але 
най больш то ва лі каў для ды ска вых піл 
— мо жа больш за сто. Та ды ў кра мах не 
бы ло та кіх час цей. На вёс цы то ка ру бы ла 
заў сё ды ней кая пра ца, увесь час ха дзі лі 
за мною „дзядзь кі” (клі ен ты). У ган д лі не 
бы ло зап ча стак, да раб ляў дэ та лі для трак
та роў. Бы ло ша баш ні цтва, быў за ро бак.

Ка лі ГС па ду паў, па лік ві да ва лі пас лу
го выя май стэр ні зза не рэн та бель нас ці. 
Не дзе ў 1990х ко рат ка пра ца ваў у фір
ме „Ана толь” у Бель скуПад ляш скім (на 
здым ку). Та ды бы ло бес п ра цоўе і пры
ма лі на ка рот ка тэр мі но вую пра цу. Пра
ца ваў яш чэ на бу до вах у „Поль бу дзе” 
— стаў ля лі ам бу ла то рыю на Яге лон скай, 
шко лу на Ві даў скай... Пас ля пай шоў на 
рэн ту па нез да роўю, а ў 2013 го дзе вый
шаў на пен сію.

У Ор лі пры „ка му не” то ка ра мі бы лі так
са ма Ва ся Ба га цэ віч, Ва ло дзя Стэль ма
шук, Стась Ха міц кі і Ва ло дзя Ляў чук.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

У фірме «Анатоль» (фо та з ар хі ва Сця па на Ку ба еў ска га)

Та ды лю дзі 
бу да ва лі ся

4 жніў ня гэ та га го да ў Ма стац кай га ле рэі імя Та ма ры Са ла не віч у На раў цы Гай наў
ска га па ве та ад к ры лі ба га тую вы стаў ку пры го жых кар цін, вы шы тых роз на ка ля ро вы
мі ніт ка мі. Эк с па зі цыя скла да ец ца з прац трох вы шы валь ш чыц Да ну ты Ка лі ноў скай 
з Но ва га Ма се ва, Аль ж бе ты Ма ты сюк з Се мя ноў кі і Та ма ры Скеп ка з Заб ра доў — усе 
яны з На раў чан скай гмі ны (на здым ку). Вы стаў ку мож на бу дзе аг ле дзець на пра ця гу 
ме ся ца. Га ле рэя зап ра шае ў га дзі нах яе пра цы.

Ар га ні за та ра мі ці ка вай вы стаў кі бы лі стар шы ня Ка мі сіі па са цы яль ных і гра мад скіх 
спра вах На раў чан скай Гмін най ра ды, Гмін нае ўпраў лен не і Гмін ны ася ро дак куль ту
ры ў На раў цы. Вар та да даць, што на ад к рыц цё вы стаў кі прый шлі і пры е ха лі жы ха ры 
На раў кі,  Заб ра доў, Но ва га Ляў ко ва, Ле шу коў, Мік ла шэ ва, Но ва га Ма се ва, Плян ты 
і Се мя ноў кі. Ад к ры лі яе Мі ка лай Па вільч, войт На раў чан скай гмі ны і Ля вон Хля біч, гмін
ны рад ны з На раў кі.                                                         vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Кар ці ны ма ля ва ныя ніт ка мі
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За кон Мер фі сцвяр джае, што 
ка лі скіб ка хле ба, па ма за ная 
мас лам, упа дзе на ды ван, то най-
час цей ме на ві та мас лам уніз. 
А ў больш агуль ным сфар му ля-
ван ні — ка лі іс нуе ней кая ве ра год-
насць ней ка га не па жа да на га зда-
рэн ня, то яно ме на ві та зда рыц ца. 
Гэ ты за кон ча ста пра яў ля ец ца 
ў бу дзён ным жыц ці.

Вось па даў ся я ў Ла пы зве даць та маш
нія пра вас лаў напра тэ стан ц кія мо гіл кі. 
Дзень быў со неч ны, ніш то не прад вяш ча ла 
ней ка га неп ры ем на га над вор’я. Яш чэ ка лі 
по езд быў на стан цыі Ла пы, тое со ней ка 
свя ці ла. Але ка лі ру шыў да лей, ка ля та го 
со ней ка па ка за ла ся шэ ра ва тая хмар ка. Ка
лі я вы лез з по ез да на стан цыі Ла пыОсэ, 
ста лі па даць адзі но кія крап лі ны даж джу. 
А ка лі зай шоў у даў нюю нек ра по лію, па сы
паў ся вель мі ін тэн сіў ны душ. Вя до ма, па
ра со на ні я ка га ў мя не не бы ло, а адзі ным 
схо віш чам ад даж джу па да ва лі ся маж ныя 
лі пы. Пры гор біў ся я пад ад ной, лёг ка па
хі ле най, спа дзя ю чы ся ўхі ліц ца ад ліў ню. 
Але вя лі кі шмат даж джа вой ва дзіч кі з апя
кун чых лі па вых ліст коў па ліў ся на ствол 
і ад туль стаў стру ёй ліц ца мне на спі ну; неў
за ба ве лет ні ру ча ёк ліў ся па ўсіх ва лок нах 
ма ёй воп рат кі...

Хмар ка мі на ва ла, зас вя ці ла яс нае 
цёп лае со ней ка і вы су шы ла мя не па куль 
я зай шоў на ад лег лую за тры кі ла мет ры 
стан цыю Ла пы. І зноў по ез дам у Бе ла сток. 
А тут зноў дож джык, але на пе ро не чы гу
нач на га вак за ла ёсць па вет кі...

Пра ля цеў ты дзень, вы браў ся я ў на прам
ку Пуш чы, Бе ла веж скай пуш чы. Бай кам. 
Па тых ва кол бе ла стоц кіх да рож ных ла
бі рын тах, дзе не над та мно га су час на га 
тран с пар ту. Це раз Ста ніс ла во ва, Га ліц кае, 
Луб ні кі. У Га ліц кіх пы таю жан чы ну пра 
да ро гу ў Луб ні кі — не ведае, пы таю хлап
чу коў — не ве да юць. Заг ля даю ў ма біль ні
ка вую кар ту і не як на пад сы па ную гра ві ем 
грун тоў ку ў Луб ні кі трап ляю. Да лей Звяр кі, 
Рах ва лаў ка ды ўсе да лей шыя Фаль вар кі. 
Апош ні ад рэ зак про стыпрас цю сень кі. 
І на кан цы яго, у кан цы вё скі Фаль вар кі
Тыль віц кія, інакш Под вар кі — рас хад ныя 
да ро гі. Да рож ных па ка заль ні каў там ня ма, 
а мне ду ма ец ца ехаць у на прам ку Каў па
коў. Зноў заг ля даю ў ма біль ні ка вую кар ту, 
а яна мне на ту рыц ца. Ну то, так са бе мне 
па ду ма ла ся, трэ ба па дац ца ў най больш 
на ез джа ную да ро гу — на пэў на за вя дзе 
яна ў ней кую чар го вую вё ску. Як па ду маў, 
так і зра біў. За раз за вя ла яна мя не ў лес, 
там так са ма рас хад ныя і зноў на най больш 
ез джа ную. Вы ве ла яна мне да ней ка га 
ху та ра і да лей тая да ро га счэз ла, але не 
счэз ла ге а дэ зіч ная да рож ная па ла са, якая 
ста ла ўжо част каю па шы, на якой пас ві лі ся 
ка роў кі. А ка лі ёсць да рож ная па ла са, то 
яна ж, тая выз на ча ная ка лісь ге а дэ зі ста мі 
да ро га не ку ды за вя дзе. За вя ла, неў за ба
ве, да чар го вай да рож най па ла сы, якою 
ка лі хто ка ры ста ец ца, то мо жа раз у год. 
І або чы на гэ тай чар го вай да рож най па ла
сы за ва ле на ва лу на мі. Ва ла ку ся я са сва ім 
бай кам па гэ тым да рож ным без да рож жы. 
Да хо джу да шчыль на аб га ро джа на га аб’ ек
та, які аказ ва ец ца ней кім кан т роль ным па
ста рун кам на Ямаль скім га зап ра во дзе. Ад 
яго ўжо па мяр коў на на ез джа ная жві роў ка, 
па якой мож на ка ля сіць бай кам. Пе ра да 
мною ней кая мяс цо васць, з да рож ным па
ка заль ні кам — Па то ка...

Ця пер толь кі пры гад ваю, што я ка лісь 
тым да рож ным без да рож жам ужо ішоў 
— не каль кі га доў та му. Толь кі тра піў ту ды 
ад заб лу даў скамі ха лоў скай ша шы, не дзе 
з бо ку Пя цен кі. І па мяць пра яе за рас ла 
ў мя не кра пі вою, а ця пер вось зноў ак ры я
ла. І на ват па я ві ла ся ў мя не ра дасць, што 
ў Под вар ках пад вя ла мя не ма біль ні ка вая 
кар таг ра фія, бо ж Па то кі не бы ло ў ма іх 
ван д роў ных пла нах, а яна та кім не ча ка ным 
чы нам пры пом ні ла ся.

Вяр ну ся яш чэ да раз да рож жа за Под
вар ка мі. Вы браў я най больш ез джа ную 
да ро гу, спа дзя ю чы ся, што па ёй ез дзіць 
больш лю дзей, што яна да ней кай вё скі, 
а не да адзі но ка га ху та ра. Але ж ця пер 
адзін гас па дар мо жа мець больш тран с
пар ту чым ней кая цэ лая знач на апус це лая 
на ша вё ска...

У па чат ку Па то кі заў ва жыў я ад ну зме
ну — ад ноў ле ны ка та ліц кі вы вад ны крыж, 

зна чыць ага ро джа ва кол яго; ця пер яна 
ме та ліч ная. А на суп раць яго пра ва слаў ны 
ка мен ны крыж. Ён у даў ні час так са ма 
быў вы вад ным, та ды, ка лі з па тоц кай цар
к вы вы во дзі лі па кой ні каў на мо гіл кі, што 
ка ля Пя цен кі. Аку рат тою да ро гай, што 
ця пер за рас ла тра вя ні стай рас лін нас цю, 
а да та го ж на род наз ва ла каў на яе ва лу
ны. Ка лісь ле да вік пры нёс тыя ва лу ны на 
сён няш нія на ва коль ныя па лі, а ся ля не, 
ка лі ў іх рас па ра джэн ні знай ш ла ся ма гут
ней шая тэх ні ка, па вы ва ла ка лі тыя ва лу
ны на не пат рэб ную ім да ро гу. Бо ця пер 

на мо гіл кі па кой ні каў во дзяць 
з Та па лян зу сім ін шай да ро гай. 
А даў няя ста ла ад но па мят кай 
пра цар коў нае мі ну лае Па то кі. 
І ад да ро жыць тую за пуш ча ную 
па ла су ня ма вя лі ка га сэн су, бо 
ка му ж і для ча го яна пат рэб ная? 
Ну, ад рэ зак яе спат рэ біў ся для 
га зап ра во да, мо жа чар го вы 
ад рэ зак ней кім чы нам так са ма 
ап раў дае сваё да рож нае пры
зна чэн не...

Па куль што пер с пек тыў на 
гэ та не ві даць. Ву ліч ны нас ціл 
у Па то цы што раз больш поў ніц ца 
зе лен ню, якая на по ры ста пра бі
ва ец ца з бру ку. Гэ так вы гля дае 
за ход няя част ка вё скі, у якой аб
жы тыя лі ча ныя ха ты. Кры ху лепш 
вы гля дае цэнтр вё скі, ка ля да ро
гі, што ады хо дзіць у бок Та па лян. 
На суп раць цэр к ві ска раз валь ва
ец ца бы лое па жар нае дэ по, гэ та 
та кі пом нік су час най мі нуў ш чы ны, 
дзе ўся рэ дзі не астаў ся толь кі 
ней кі вя лі кі фа тэль, свай го ро
ду на цюр морт на фо не прор вы 
ў сця не.

Ад Па то кі да Гоз най но вы, 
глад кі як стол ас фальт. За Гоз
най жві роў ка. Да лей Ага род ні кі, 
Іван кі, Ва не ва. За Ва не вам ра
шаю па дац ца не ў Ад рын кі, але 
ў Ка ляс ное. Яш чэ пра даў жэн нем 
жві роў кі з Ад ры нок па да ю ся 
ў лес гля нуць на ад ры ноц кія 
мо гіл кі; ка лісь ту ды ха дзіў, але ця
пер за быў шлях і, кры ху пак ру ціў
шы ся па ле се, вяр та ю ся з ні чым 
на ас фаль тоў ку з Нар вы ў бок 
Плян таў, Но вай Во лі і Мі ха ло ва. 
Ця пер уг ля да ю ся за да ро гай 
у на прам ку Ка ляс но га. Ней кая да
рож ка ў лес, з’яз джаю. Неў за ба
ве вы яз джаю на се на жа ці, на якіх 
па каз ва ец ца ад ры на, што па між 
Ка ляс ным і Ад рын ка мі. І бу дын кі 
Ка ляс но га, ка ля двух сот мет раў 
да лей. Пра бі ра ю ся ляс ны мі да
рож ка мі ў бок гэ тай не вя лі кай 
вё сач кі.

Не ве даю, ад ча го ў мя не з’яў
ля ец ца за хап лен не та маш нім лан
д шаф там. Зда ец ца — звы чай ны 
лес і звы чай ныя ляс ныя да рож кі. 
Толь кі тут ме на ві та кан ча ец ца 

пой ма ра кі Нар вы, а да лей па мяр коў нае 
ўзвыш ша. І вось у гэ тых ляс ных да рож ках, 
як у па пу ляр най пес ні — ця чэ ва да ў ярок 
— ка лі па сып ле дождж. І тут, зда ец ца, ба га
цей шая лан д шаф т ная па літ ра. Праў да, не 
бы ваў я ў Аль пах, не бы ваў на Га ва ях — не 
ба чыў та го, чым за хап ля ец ца вя лі кі свет, 
і мне зда ец ца, што ме на ві та тут, ка ля Ка
ляс но га, най п ры га жэй шае мес ца на зям лі. 
На сы ча ны во дар пры ро ды і пры род ная ці
шы ня поў няць ду шу ней кай рай скай ра дас
цю. Мо жа так вы гля даў мяс цо вы Эдэм?.. 
Маг чы ма, што так пра яў ля ец ца на сталь гія 

па ко ліш ніх, ба ча ных у рай скі час дзя цін
ства кра я ві дах, дзе пе рап ля та юц ца на сы
ча ныя роз ны мі ад цен ка мі са ка ві тай зе ле ні 
па ле так жы та, па ле так буль бы, ско ша ная 
се на жаць, сця на ле су — усё пры род нае 
ба гац це...

І са мое не вя ліч кае Ка ляс ное на гад вае 
ко ліш нюю вё ску з гра мад кай дзет ва ры на 
ву лі цы, з брах лі вы мі са бач ка мі, з аў рай 
тра ды цый на га гас па да ран ня. У су сед ніх 
Суп ру нах зу сім ін шы кра я від. Ка ля пер
шай ха ты, у раз га ры яе грун тоў на га ра
мон ту, лег ка вуш ка з вар шаў скай рэ гіст ра
цы яй; і ці хая на дзея, што тыя „вар ша вя кі” 
мяс цо ва га вы ва ду. Апош нія лі ча ныя ха ты 
ў Суп ру нах па да юць за мі раль ны вы гляд. 
Ле шак Нос у ма наг ра фіі Мі ха лоў скай 
гмі ны па да ваў, што ў 1857 го дзе ў Суп ру
нах пра жы ва лі 22 муж чы ны і 14 жан чын, 
а ў 1921 го дзе 24 муж чын і 18 жан чын. 
У 1950 го дзе 31 муж чы на і 21 жан чы на, 
а ў 1995 го дзе 12 муж чын і 13 жан чын. І, 
ма быць, бы лі гэ та ўжо па жы лыя лю дзі, 
якія за раз адыш лі на но ва воль скія мо гіл
кі. З пры ве дзе ных ста ты стык вы ні кае, 
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што ў Суп ру нах жы ло знач на больш муж
чын, чым жан чын — з’я ва да во лі не ты по
вая. І са ма наз ва вё скі зда ец ца вы во дзіц
ца ад муж чын ска га імя Саф ро ній, якое 
ў хо дзе ван д роў кі ад яго бліз каў с ход ніх 
кры ніц пры ня ло гу чан не Суп рун...

Апош няя кра ма па ма ёй да ро зе бы ла 
ў Под вар ках і ў той час не спа дзя ваў ся 
я, што рас хо дую ўсю заб ра ную з са бою 
ва ду. Але ж не як так са мною ста ла ся, як 
з па ра во зам, ка лі ар га нізм стам ля ец ца не
да стат кам ней кіх кам па нен таў, у тым і звы
чай най, зда ва ла ся б, ва ды. Мая на дзея 
за ся ро дзі ла ся на Суш чы, дзе „заў сё ды” 
бы ла кра ма. І заў сё ды бы ла яна ў пры ват
най ха це, дзе пра даў цом быў най час цей 
гас па дар тае ха ты, што на прак ты цы 
аба зна ча ла круг ла су тас ны до ступ да най
больш па жа да ных та ва раў. У даў ней шую 
даў ні ну так бы ло паў сюд на, але ж на стаў 
той час не паз беж на га пра грэ су, ка лі ста
лі ўзво дзіць для кра маў асоб ныя бу дын кі. 
У эпо ху Кан стан ці на Май се ні з’я ві лі ся та
кія кра мы, з паз на ча ны мі га дзі на мі пра цы, 
дзе пра да вец пас ля тых га дзін зак ры ваў 
кра му і па да ваў ся ў сваю ўлас ную ха ту 
зай мац ца сва і мі спра ва мі. Не ўва ўсе 
вё скі дай шоў той пра грэс і бы лі та кія мяс
цо вас ці, дзе кра мы на да лей дзей ні ча лі 
па вод ле ста рых па рад каў, дзе пра да вец 
быў „пад ру кою” круг ла су тач на. Так бы ло 
ў Суш чы.

А ў на ша га ж на ро да ўсход няя ду ша, 
якой не дас па до бы ўся ля кія за ход нія нар
ма тыў ныя вы дум кі, не толь кі ця пе раш нія 
бру сель ска га ра да во ду, але і ўсе даў ней
шыя, „ня мец кія”. Бо тут най даў жэй за ха
ва ла ся пер ша быт нае гас па да ран не, дзе 
ча ла век не за леж ны ад ган д лё ва га аб ме ну, 
ад га дзін, да га во раў, дзе ўсё пат рэб нае 
пад ру кою. Ву чо ныя са цы ё ла гі заў ва жы лі, 
што ўсход ні ча ла век най больш наб лі жа ны 
да жы вёль на га све ту, да глы бін най пры ро
ды, не вы ра джа ны з пер ша быт най на ту ры. 
За ха це ла ся на піц ца ней ка га кам па ней ска
га на пою, то ён па ві нен быць тут як тут, як 
зуб ру зуб роў ка, а не толь кі ад вось май да 
чац вёр тай. Ві но або пі ва. І ў поз нюю па ру 
ва лак лі ся па лом ні цтвы мяс цо вых сас маг
лых ма ла дых лю дзей муж чын ска га по лу ці 
то на ве ла сі пе дах, ці то ў са нях, у тыя мяс ці
ны, дзе ў лю бы час мож на бы ло ат ры маць 
та кое „пры чаш чэн не”, ад яко га да шчы рас
ці раск ры ва лі ся ду шы, не заў сё ды для ка
ян ня. Та кою мяс цо вас цю з „сан к ту а ры ем” 
для ўсход няй мяс цо вай ду шы бы ла Суш ча. 
І ця пер у Суш чы не вя ліч кая крам ка ў сен
цах тра ды цый най ха ты, дзе ня ма за ліў но га 
ма дэр на га ас вят лен ня, за тое за ха ва ла ся 
тра ды цый ная ат мас фе ра ко ліш няй лаў кі, 
дзе не пра да вец ча кае па куп ні ка, але па
куп нік му сіць крыш ку па шу каць пра даў ца 
па за кут ках яго на га па над вор ка.

Трап ляе ча ла век у та кую, за па вед ную 
сён ня, мяс цо васць, з на сталь гіч най кра
май, а там не скіб ка з мас лам на ды ва не, 
але тое, што ча ла ве ку най больш пат рэб
нае.
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