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Трывежы — 375 гадоўè3

вершы Юркі Баеныè8

 Міра Лукша: — Вы сталі пісаць па-бе-
ларуску ад часу, калі вярнуліся на Бела-
сточчыну. Былі чытачом «Нівы» — казалі, 
што вывучылі беларускую мову з яе ста-
ронак ды з сустрэч з ніўцамі, пасля сталі 
нашым карэспандэнтам. Ваша першая 
кніга выйшла найперш на польскай мове 
(у перакладзе Юркі Плютовіча). А ў на-
шым альбоме пра «Ніву» з гонарам 
змясцілі мы здымак Вашай вайсковай 
кніжачкі, дзе вы назвалі сябе беларусам, 
роднай мовай беларускую, а мовамі вы-
вучанымі — польскую і рускую.

 Васіль Петручук: — Каб хтосьці не 
падумаў, што я чамусьці хачу пахваліцца 
сваёй беларускай мовай, то я скажу, што 
гэта быццам бы наадварот. Я не меў чым 
хваліцца, бо якраз маё няшчаснае існа-
ванне сярод вясковай цемры не давала 
мне такой магчымасці, каб вывучыць яе, 
нават польскай мовы. Бо мачыха з «доб-
рым» татам ані на адзін дзень не пусцілі 
мяне ў школу. Мог я размаўляць толькі 
па-грабавецку. Нашы бежанцы вярнуліся 
з Расіі ці Украіны, дык я часам чуў ад іх 
рускую ці ўкраінскую мовы ды песні, і я іх 
лёгка засвойваў. Цётка Матрона гавары-
ла, што ў мяне памяць такая, як у пакой-
ніцы Ганны (маёй мамы), якая часам на 
здзіўленне сям’і ўставала раніцай і спява-
ла песню пачутую ў сне. Але не дачакала 
мама, каб гэтыя песні ці песню перака-
заць сыну. Але я і так сярод гэтых людзей 
мучыўся, зносіў іх здзекі і насмешкі, а ад 
бацькоў рэмень, біч і кій, але імкнуўся 
штосьці ведаць і шанаваць старэйшых 

людзей. Калісьці з групай аднагодкаў ды 
старэйшых хлопцаў (трох Петрыкавых, 
трох Антонікавых і Шэшкавым Мытёй) 
я пасвіў кароў у Бусельніку. Убачыўшы, 
што да Грабаўца ідзе з Дубіч матушка, 
я сказаў ёй «здрастуйце», а матушка 
адказала. А хлопцы на гэта: «Дурный 
мазур, каму ты кажэш здрайстуйце, то ж 
то попадя?!». А матушка на гэта: «То ты 
адзін з другім выростэш на дурня, а з ёго 
будут людэ!». Матушка ўвайшла ў вёску, 
а калегі ўсыпалі мне кіёў... Хопіць пра 
дзяцінства. Трэба сказаць без сораму, 
што я хацеў бы ведаць як найбольш моў, 
а ведаю... Калісьці ў размове з паслом 
Рэспублікі Беларусь ён пахваліў мяне за 
прыгожую беларускую мову. А я пахва-
ліўся яму, што ведаю мовы беларускую, 
рускую і ўкраінскую як польскую. А поль-
скую — на тры. Як бы не было, але калі 
вучыўся ў тэхнікуме сувязі, то пані прафе-
сар па рускай мове і літаратуры папра-
сіла мяне, каб я на дзень сувязіста пад-
рыхтаваў прамову і сказаў яе перад усім 
тэхнікумам і гасцямі. За мову атрымаў воп-
лескі, а за верш Міхалкова пад загалоў-
кам «Сувязіст» — бурныя апладысменты. 
І да сёння памятаю той верш...

Міра Лукша: — І заўжды былі Вы Ва-
сем.

Васіль Петручук: — Калі я працаваў 
у Аддзеле спецсувязі, усе афіцэры звяр-
таліся да мяне «Вася». І наогул, дзе б я не 
быў, нідзе не таіў сваёй нацыянальнас-
ці, як гэта часта рабілі мае грабаўляне, 
працуючы ў Варшаве. Не буду называць 

іх прозвішчаў, бо няма кім хва-
ліцца, але калі наведвалі мяне, 
калі я жыў у цясцёў, то нават 
цешча звяртала ім увагу, каб 
размаўлялі па-свойму: «Ja wiem 
kim jest Wasia i bardzo go lubię». 
Але дзе там — яны «палякі». 
У маё існаванне сярод палякаў 
перанёс я дзве прыкрасці. Не, 
тры. Першая такая, што ў РКУ 
(ваенкамаце) у Бельску даве-
даўся, што я не Васіль, а Ба-
зылі. Другая, калі я быў у афі-
цэрскай школе, свіняваты на-
цыяналіст назваў мяне «рускім 
гарбузом» за тое, што я, быў-
шы дзяжурным афіцэрам бата-
льёна, не дазволіў яму зжэрці 
дадатковай кансервы. А трэці выпадак 
— у 1981 годзе капітан пагранічных войск 
сказаў мытніку Юзафу Мжычку: «O, widzi 
pan, ten skurwysyn myśli, że jak się nazy
wa Pietruczuk, to jest oczkiem w głowie». 
А «выкрыў» ён у мяне маленькі магніта-
фон, з якім я ехаў на працу ў Чэхаслава-
кію. Прозвішча гэтага фашыста ніхто мне 
не даў. Але дурням права не пісана, бо 
калі польскі хам так да мяне звярнуўся, 
то я павінен патрабаваць спалучыць мяне 
з генералам Цястонем у Варшаве, які быў 
адказны за будову электрастанцыі ў Ха-
мутове — ён бы яго навучыў! А ці ў 1949 
годзе хамаваты Зыгмунт Багута не паля-
цеў бы з афіцэрскай школы за тое, што 
назваў мяне рускім гарбузом?.. Я ўсяго 
перанёс у жыцці, і ведаў, кім я ёсць. Але 
як мне цяжка цешыцца сваім глыбокім 
патрыятызмам, калі ўнучкі ведаюць многа 
замежных моў, а маёй роднай — не...

Міра Лукша: — А дзякуючы сваёй 
творчасці дарабіліся Вы і сяброў, і вора-
гаў. Георгій Валкавыцкі ў сваёй фрашцы 
пра вас адзначыў: Выйшаў ён на Пожню, 
дзвынкнуў медалямі, пастушкам зняможа
ным уручыў дынаміт («Ніва», 20.09.1992).

Васіль Петручук: — Я сваёй пісані-
най дарабіўся і сваіх ворагаў, і чужых 
прыяцеляў. Нават ва Украіне маю чытач-
ку Аляксандру Пятроўну, якая маю «Пож-
ню» атрымала з Камчаткі і каля трыццаці 
гадоў піша мне пісьмы і віншуе з днём 
нараджэння. А вось яе пажаданні на маё 
сямідзесяцігоддзе: «Сегодня я желаю 
Вам здоровья, счастья, радости. На зло 
предательским годам прожить сто лет 
без старости. Листать страницы прожи-

того рано, рождения дату незачем смот-
реть. Она была и будет без обмана, весь 
фокус в том, чтобы не стареть...».

Міра Лукша: — Ваша «Пожня» са-
праўды ўскалыхнула сэрцы многіх чыта-
чоў, не толькі на Падляшшы. «Księga hań
by», якую Вы адважыліся выдаць некаль-
кі разоў — дала Вам ворагаў сярод тых, 
хто біў за беларушчыну, ушаноўваных ця-
пер, ворагаў і сярод іхніх патомкаў, якія 
патрапяць Вам і пазваніць з пагрозамі. 
Але ёсць такія чытачы і паплечнікі, якія 
не забываюць пра Вас і Вашы словы.

Васіль Петручук: — Частыя размо-
вы па тэлефоне бываюць у нас з пані 
Тэрэсай Якубоўскай, пані прафесар 
Крыстынай Бадурскай-Рытэль. Звоніць 
мне шмат старых вайскоўцаў з усёй 
Польшчы. Прыемная і карысная камуні-
кацыя з доктарам Міколам Рошчанкам, 
з Юркам Трачуком. На працягу нашага 
знаёмства многа падарункаў атрымаў 
я ад прафесара Яна Чыквіна — між 
іншым маю статуэтку «Дрэва жыцця», 
якое мне прыснілася ў раннім дзяцінстве 
на коміне з распятым Хрыстом. Усім сар-
дэчна дзякую, хаця я не ўсіх пералічыў 
тых, каму я ўдзячны за ўвагу, сяброўства 
і зразуменне. Але са спадарствам Нінай 
і Дзімам Шатыловічамі (неўзабаве юбілей 
90-годдзя і ў Дзмітрыя!) найбольш цесна 
звязвае мяне любоў чалавека да чала-
века. Ёсць нагода, каб падзякаваць мне 
ўсім сябрам-«белавежцам» ды чытачам 
і пажадаць ім усяго добрага, шчасця, 
здароўя і натхнення ды творчага плёну! 
А я назаўжды застануся беларусам!

vТэкст і фота Міры ЛУКШы

Мая беларушчына 
разМова з васілёМ ПетручукоМ 

беларускіМ ПісьМеннікаМ
Васіль Петручук нарадзіўся 23 жніўня 1926 г. у Грабаўцы Ду

біцкай гміны на Падляшшы. Вайсковец, грамадскі дзеяч. Сябра 
Беларускага літаратурнага аб’яднання „Белавежа”, Саюза поль
скіх пісьменнікаў (1986) і Саюза беларускіх пісьменнікаў (1997). 
Піша папольску і пабеларуску. Аўтар кніг: „Ściernisko” (1986), „Пожня” 
(1987), „Księga hańby” (1995, 2000, 2006), „Клавуня, гэта я, твой Вася” (1998), 
„Крышынкі” (2009), „Blizny” (2010).

Віншуем з 90годдзем! Жадаем моцнага здароўя, шчасця, сямей
най радасці і творчага плёну!
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Візавая Атлан-
тыдкі

Кара е ды — пуш чан скія лю да е ды
Сваімі вачыма

палітыка
Адзін мой зна ё мы вель мі лю біць па да-

рож ні чаць. Трэ ба ад даць яму на леж нае, 
гэ та ў яго доб ра ат рым лі ва ец ца. У пер шую 
чар гу та му, што пра віль на вы бі рае кам па-
нію. А яна, як вя до ма, на кож нае па да рож-
жа пат рэб на свая.

Гэ тым ра зам яго вы бар паў на мя не.
— А ты не хо чаш у Ан г лію з’ез дзіць? 

— не як за пы таў ён мя не. — У ця бе ж, на-
коль кі мне вя до ма, пра баб ка ро дам з Вя-
лі каб ры та ніі. Ну дык вось з’ез дзіш і раз бя-
рэш ся ад куль яна кан к рэт на. З Шат лан дыі, 
Паў ноч най Ір лан дыі, Уэль са ці са мой Ан г ліі. 
А за ад но паг ля дзіш на зям лю, дзе жы лі 
і пра ца ва лі ад ны з тва іх праш чу раў.

Пра па но ва вель мі за ман лі вая. Толь кі ве-
даю, што нам, бе ла ру сам, не так лёг ка яе 
ажыц ця віць. Асаб лі ва ця пер і асаб лі ва та кім 
як я. І асаб лі ва, ка лі ма ем прод каў ад не куль 
ад туль, ку ды па тра піць хо чам.

Зра зу меў я гэ та та ды, ка лі па даў па пе ры 
як пра ва а ба рон ца па ад мыс ло вай пра гра-
ме на па ез д ку ў ЗША. Ні я кіх сум нен няў я не 
меў, што прай ду. І не толь кі та му, што рэ ка-
мен да цыі меў ад над та ўплы во вых лю дзей.

Ну, як маю кан ды да ту ру маг лі ад кі нуць, 
ка лі на ват пра дзед мой быў гра ма дзя ні нам 
ЗША і сва ёй цяж кай пра цай і па ла ма ным 
бе ла ру скім лё сам па ды маў яе эка но мі ку 
на па чат ку двац ца та га ста год дзя. Там жа 
ён і су стрэў тую ан г лі чан ку, маю пра баб ку. 
Там жа і шлюб з ёю ўзяў. І як вы нік іх ка хан-
ня там жа, у Нью-Йор ку, на ра дзіў ся мой 
дзед, што па во лі ўся го та го ж бе ла ру ска га 
лё су пры нес ла яму вя лі кія праб ле мы. Бо 
мая ма ма ўсё дзя цін ства чу ла, як яе баць кі 
што дзён на пе ра жы ва лі, што дзе да за бя-
руць баль ша ві кі ў Сі бір, бо ў яго паш пар це 
мес цам на ра джэн ня зна чы лі ся ЗША.

Ну, але па той пра гра ме знай ш лі ся 
больш вар тыя лю дзі. Я то не ве даю тых 
лю дзей і пра спра вы іх не чуў, але ка жуць, 
што яны іс ну юць на сам рэч. І іх спра вы ні-
бы та так са ма, як мі ні мум на па пе ры. І яны 
знач на больш муль ты куль тур ныя, чым мае. 
А вось мець за ход не еў ра пей скіх прод каў 
у сва ім ге не а ла гіч ным дрэ ве на сён няш ні 
дзень вель мі не су час на і ня мод на.

Я не асаб лі ва рас х ва ля ваў ся ад та го, 
про ста зра зу меў, што свет за апош нія дзе-

сяць год змя ніў ся. Ну, а яго ві за вая сі стэ ма 
— най леп шае гэ та му лю стэр ка.

Не ка лі, асаб лі ва ў дзе вя но стыя га ды, 
мы сва бод на пе ра ся ка лі за ход нюю мя жу. 
У Поль ш чу ўво гу ле віз не бы ло. Ну, якія са-
праў ды мо гуць быць ві зы ў су се дзяў? Асаб-
лі ва ў та кіх па доб ных адзін на дру го га су се-
дзяў, ме жы па між які мі па лі ты кі ма ля ва лі то 
тут, то там. У су се дзяў па доб ных не толь кі 
знеш не, але і куль тур на, і гі ста рыч на... Ну, 
бе ла ру сы, яш чэ па куль што не выр ва лі ся 
з-пад моц ных лап Крам ля. Па га джа ю ся. Ну, 
то ў гі ста рыч ным маш та бе і па ля кі не так 
даў но бы лі ў тых аб дым ках.

Ад ным сло вам ві зы па між Поль ш чай 
і Бе ла рус сю — з’я ва не на ту раль ная, як 
бе лы мядз ведзь у Аф ры цы. Але яны ёсць. 
І са мае га лоў нае, што год іх ат ры ман не 
звя за нае ўсё з боль шы мі цяж кас ця мі, хоць 
бе ла ру сы за ўсе гэ тыя га ды не заў ва жа ныя 
бы лі ні ў ад ным тэ рак це ў Еў ро пе. І ўво гу ле 
ў зла чын ствах. Зда ец ца, для тых, хто выз-
на чае ві за вую па лі ты ку для той ці ін шай 
кра і ны, гэ та му сіць быць ар гу мен там. Але 
не ту ды тое.

І вось у той час, ка лі бе ла рус му сіць 
за кож ным ра зам пры пе ра ся чэн ні мя жы 
ў Еў ро пу і на зад па каз ваць свае ад біт кі 
паль цаў, Еў ро па пры мае мі льё ны ўце ка чоў, 
у якіх і паш пар ты не ва ўсіх ёсць. І са ма 
прыз на ец ца, што ўжо згу бі ла са свай го по-
ля зро ку аж но пят нац цаць ад сот каў з гэ тых 
мі льё наў. Дзе яны і што яны ро бяць, дзе ля 
ча го пры е ха лі і ці збі ра юц ца на зад, ніх то не 
ве дае і ве даць не хо ча. Яс на, што знач на 
ляг чэй увес ці аба вяз ко выя ад біт кі паль цаў 
для за ко на пас лух мя ных, чым ад са чыць пят-
нац цаць ад сот каў тых, хто ад па чат ку пля-
ваць ха цеў на ўсе еў ра пей скія за ко ны.

Вось пры кла дам па пе ры, якія трэ ба 
за поў ніць гра ма дзя ні ну Бе ла ру сі, каб ат ры-
маць ві зу ў Ан г лію. Вы ве да е це, знач на ляг-
чэй ту ды па тра піць без ві зы. А на яў насць 
ан г лій скіх прод каў хут чэй аб ця жар ва ю чы 
фак тар, чым па лёг ка.

І не дзіў на, што з-за та кой еў ра пей скай 
ві за вай па лі ты кі, ця пер усё больш лю дзей 
у све це, якія вы ра ша юць у якас ці ка го ім 
лепш на ве даць За ход нюю Еў ро пу, ту ры ста 
ці не ле га ла, вы бі ра юць апош няе. А еў ра-
пей скія чы ноў ні кі ані як не мо гуць зра зу-
мець ча му.

vвік тар Са Зо Наў

Муж чы ны — да лі кат ныя істо ты і ў мно-
гіх ад но сі нах з не да хо па мі, асаб лі ва ў па-
раў нан ні з жан чы на мі. Тым не менш я тут 
не аказ ва ю ся здрад ні кам «муж чын скай 
спра вы» ці сак рэт ным аген там фе мі ніз му. 
У лю бым вы пад ку не ха чу на ста рон ках 
«Ні вы» вык лі каць бе стал ко вай ды ску сіі 
пра пе ра ва гу ад на го по лу над ін шым. 
Аса бі ста я аба жаю жан чын, та му што 
яны пры го жыя і ад важ ныя па сва ёй пры-
ро дзе, а муж чын па ва жаю ад ноль ка ва, 
а так са ма і са мо га ся бе. Па вод ле мя не, 
абод ва по лы роў ныя адзін ад на му і гэ так 
жа не а цэн ныя. Пры нам сі, да та го ча су, 
па куль яны ста вяц ца адзін да ад на го як 
дзве па ла він кі стра ча на га мі фа ла гіч на га 
пра яб лы ка. Горш, ка лі яны, на рэш це, 
зной дуц ца... і па ла він кі не па су юць. Але 
я аб гэ тым не бу ду пу стас ло віць. На пэў на 
не пра кан ку рэн цыю ў ка хан ні, ся мей ных 
спрэч ках, няз дзей с не ных ма рах. Гэ та 
во пыт боль шас ці з нас. А ча му гэ та так?!. 
Але хай там. Ня хай гэ тую праб ле му рас-
п ра цоў ва юць ся мей ныя псі хо ла гі, аль бо 
фі ло са фы. Я ха чу ўзяць го лас на зу сім 
ін шую тэ му: смя рот нас ці.

Ві даць про стым во кам, што пад ляш скія 
вё скі вы мі ра юць. Не зу сім, ад нак, але як 
бы па ла він ча та. У рэў ма тыч ных хат ках да-
жы ва юць свае га ды адзі но кія, ста рыя жан-
чы ны. Іх муж чы ны адыш лі — іх ад на год кі 
бра ты, му жы, су се дзі. Та кая тэн дэн цыя 
наг ля да ец ца не толь кі на Пад ляш шы і не 
толь кі ў кра і не. Ва ўсім све це, муж чы ны 
па мі ра юць у пер шую чар гу. У ма ёй вёс-
цы, ак ра мя ста рых жан чын, за ста лі ся 
толь кі лю дзі ся рэд ня га, як маё, па ка лен-
ня, і, што не та кое ча стае, мо ладзь. Як 
гэ тыя ста рыя жан чы ны ма юць з імі, з на мі 
га ва рыць? І аб чым? Са праў ды, вост ра 
ба лю чая адзі но та ста рас ці. Не зна хо дзіць 
яна з кім-не будзь агуль най мо вы. З ні кім 
не мае су поль най па мя ці. Ні ад ной ра дас-
ці. Яна са ма ў са бе — зак ры тая ў даў но 
мі ну лым све це, не іс ну ю чым для ма ла до га 
па ка лен ня. Як у Ат лан ты дзе пры сут най 
толь кі ў мі фа ло гіі ста рэ чых слоў, няс ме-

лых на мё каў і мо жа не ра сказ ва ных сноў. 
Але ці гэ та не так, што кож нае па ка лен не 
мае сваю ўлас ную Ат лан ты ду? Ат лан ты-
ду, якую ў вы ні ку бі я ла гіч най тэн дэн цыі 
на ся ля юць ста рыя жан чы ны?

Фак тыч на, што з пун к ту гле джан ня 
жыц цяз доль нас ці муж чы ны ўсту па юць 
жан чы нам. У вё сках Поль ш чы, Ра сіі 
і Бе ла ру сі знач на. У га ра дах гэ тых кра ін 
гэ тая роз ні ца знач на мен шая. У за ход ніх 
кра і нах мі ні маль ная, не ка жу чы ўжо пра 
тое, што ся рэд няя пра цяг ласць жыц ця 
ў гэ тай част цы Еў ро пы на не каль кі га доў 
вы шэй шая, чым ва ўсход няй. Ся рэд няя 
роз ні ца ў смя рот нас ці па між муж чы на мі 
і жан чы на мі ў Поль ш чы скла дае во сем 
га доў — на пі са на так у спра ваз да чы 
«Ся рэд няя пра цяг ласць жыц ця ў 2015 
го дзе», пад рых та ва най Га лоў най ста ты-
стыч най уста но вай. Гэ та шмат, ці ма ла? 
У 2015 го дзе ў Поль ш чы муж чы ны жы лі 
ў ся рэд нім 73,6 го да, а ў жан чы ны 81,6 
го да. У вась мі дзе ся ці га до вым уз рос це 
кож ны год лі чыц ца як сто га доў. Жан чы-
ны ў сель скіх мяс цо вас цях Пад ляш ша 
да жы ва юць у ся рэд нім да 82,5 го да. 
Гэ та на год даў жэй, чым у мно гіх ін шых 
част ках Поль ш чы. Гэ та ад па вя дае, па 
ста рэ чай ме ру ча су, сот ні га дам. Сто 
га доў адзі но ты гэ та шмат, ці ма ла? Маг-
чы ма, што па вод ле ра сі я нак ма ла. Іх 
ся рэд ні ўзрост скла дае ўся го 76,5 го да. 
Як і ўкра і нак, і толь кі кры ху менш бе ла ру-
сак. Най ка ра цей ся род жан чын ва ўсім 
све це жы вуць жы хар кі не вя лі кай аф ры-
кан скай кра і ны Сье ра-Ле о не. Ся рэд няя 
пра цяг ласць іх ня га жыц ця не пе ра вы шае 
51 го да. Гэ та шмат, ці ма ла? На гэ тае пы-
тан не мо гуць ад ка заць толь кі та маш нія 
жан чы ны, якія ця пер у ма ім, ся рэд нім уз-
рос це, а ўжо цал кам адзі но кія і ста рыя. 
Яны так са ма жы лі ў Ат лан ты дзе. Та му 
што кож ны ча ла век мае або бу дзе мець 
сваю Ат лан ты ду. А мож на ска заць пра 
яе толь кі ад но, што іс на ва ла, не на пэў-
на, ве ра год на, мо жа быць...

vМі ра слаў гры Ка

Ка ні ку лы па ма лень ку наб лі жа юц ца 
да кан ца. Той, хто яш чэ ў са цы яль ных 
сет ках не пах ва ліў ся ка ні ку ляр ны мі фот-
ка мі са сва іх ван д ро вак, ня хай хут ка вып-
раў ляе кам па ней скую ад ста ласць. Та кія 
ча сы і та кія бы ва юць выз на чэн ні прэ стыж-
нас ці ў сён няш нім гра мад стве. Ві даць, не 
толь кі ры ба псу ец ца з га ла вы, але і ча сам 
пад ча ла ве чай кры шай не заў сё ды бы вае 
па ра дак. Каб быць зра зу ме лым, адз на чу, 
што я не су праць дзя ліц ца са све там, сяб-
ра мі ці зна ё мы мі ад к ры тай пры га жос цю 
ці жах лі вас цю кра я ві ду, паз на ны мі ін шы мі 
куль ту ра мі і на ро да мі ці па ба ча ны мі нез вы-
чай ны мі зда рэн ня мі. Гэ та бы вае і ці ка вае, 
і па ву чаль нае. Але праз мер нае сэл фі 
з са мім са бою вы хо дзіць ча ста па-за ме-
жы доб ра га гу сту і сма ку. Але гэ та та кая 
ўскос ная рэф лек сія, ка лі рап там апы неш-
ся ў се ці ве і прыг ле дзіш ся чым за раз яно 
жы ве. Уз нік ла яна ў мя не так са ма і пас ля 

аг ля ду здым каў і пра чы та ных рэф лек сій 
ту ры стаў з па быў кі ў ва ко лі цах Бе ла веж-
скай пуш чы. Зна чыць, з ван д роў кі па 
на шым бе ла ру скім све це. Ві да воч ная та-
кая, агуль на сус вет ная за ка на мер насць: 
свет за ці каў лен няў і заў ва жа ных праб лем 
ту ры ста мі зу сім не пе ра ся ка ец ца з праб-
ле ма мі мяс цо вых жы ха роў. Па бы ваў шы 
не каль кі дзён у баць коў скім до ме, тую 
ра зы хо джа насць па ба чыў я не толь кі на 
свае во чы, але і ад чуў улас ны мі ру ка мі. 
Але па чар зе.

Перш-на перш па ля цеў я ў род ную вё-
ску да па маг чы бра ту ў яго зма ган ні з вы ні-
ка мі толь кі што ад ля це ла га на шэс ця ка ра-
е да-дру ка ра на наш уча стак пры ват на га 
ле су на ўскра і не Бе ла веж скай пуш чы. 
Ка ра ед ме на ві та ма лан ка ва, на пра ця гу 
не каль кіх ме ся цаў, за су шыў і аб г ні ліў пад 
двац цаць сто га до вых елак. Таў ста ство лыя 
і вы со кія лю ба ва лі во чы ўсіх нас. І ніх то 
іх праз столь кі га доў не кра наў і на ват не 
ду маў іх ру шыць. А за раз праз ка ра е даў 
прый ш ло ся стрым га лоў зрэз ваць іх, рас-
чыш чаць ле са се ку. Для бра та яш чэ трэ ба 
чу хаць га ла ву і ду маць, што зра біць з не ча-
ка най драў ні най. Дрэ ва ўжо абяс цэ не нае 

з-за паш ко джа нас ці і та му ня ма ах вот ных 
ку піць та кі ня я кас ны та вар. Доб рай ста-
ляр кі з гэ та га на пэў на так са ма не бу дзе. 
Ах вя рай ка ра е даў ста лі і су сед скія ляс ныя 
ўчаст кі са сва ім яло вым ба гац цем.

Та кім чы нам на ма іх ва чах сся ка лі ся 
апош нія сля ды бе жан ства. Ме на ві та сто га-
доў та му на зад на апус це лых пры пуш чан-
скіх па лет ках ад на вя скоў цаў, якія па да лі ся 
на ўсход у 1915 го дзе, са ма сей на за вя лі ся 
пуш чан скія дрэ вы. І прый ш ло ся ім пас ля 
ве ку па даць з гро ха там не ад люд ской, 
але ад ка ра е да вай не на сыт нас ці. Дрэ вы, 
у ад роз нен ні ад лю дзей, па мі ра юць сто я-
чы. Да ах вяр ка ра е даў зля це лі ся з усёй 
Поль ш чы наш чад кі вя скоў цаў, каб ра та-
ваць рэш т кі сва іх ляс ных участ каў. Ну і на-
вес ці па ра дак пас ля ата кі пуш чан скіх «лю-
да е даў». Не ка то рыя ўла даль ні кі не па е ха лі 
на ра ней зап ла на ва ныя ка ні ку лы, ін шыя 
бра лі спе цы яль на вод пу скі. Саб ра лі ся лю-
дзі ста ла га ўзро сту і роз ных пра фе сій, але 
ўсе па том кі пуш чан скіх сем’ яў. Ге не тыч на 
яны яш чэ ве да юць як дзей ні чаць у зма ган-
ні з ка ра е да мі. Усе яны лю дзі аду ка ва ныя 
і па клон ні кі ахо вы пры ро ды. Ад нак у ад рас 
да сю леш ніх дзе ян няў у спра ве ка ра е даў 

у пуш чы, ап ра ча ёмі стай ла ян кі, ста ві лі ся 
так са ма пы тан ні: а ка му вы га да ад та ко га 
дзе ян ня ка ра е да ва га ло бі?

Га вор ка тут пра не аб ме жа ва ныя эк-
с пе ры мен ты над жы вым ар га ніз мам, 
не бяс печ ныя ўжо ў са мой ідэі. На ра джа-
юць яны спа ку сы, якія су пя рэ чаць бі я сі-
стэм най раў на ва зе і мя жу юць са звы чай-
ным ша лен ствам, у якім ах вя ры та ко га 
па ды хо ду не ці ка вяць апа ла ге таў ка ра е-
да вай ата кі. А тут аказ ва ец ца, што пад 
спе ца хо ву трап ляе адзін з най боль шых 
пуш чан скіх раз бой ні каў, а пры га во ра-
ныя да смер ці ел кі ма юць да ста яць свой 
час у стак голь м скім сін д ро ме. З’яў лен не 
ка ра е да па тра буе ак тыў най люд ской 
ма бі лі за цыі і жор ст ка га ад ка зу. Інакш 
поў нас цю ат ры ма ец ца яло вы ге на цыд 
з ча ла ве чай па да чы. Ста нем та ды про-
ста саў дзель ні ка мі ў зла чын стве. Пры-
род на-звя ры ны свет лю бу ец ца ў са мой 
ідэі за бой ства дру гіх га тун каў. Дрэ вы 
пам руць у маў чан ні, але як ма гіч на-та тэ-
міч ная сі ла на шых прод каў мо гуць ад пом-
с ціць сваю крыў ду. А пры род ная пом ста 
бяз лі тас ная ча ла ве ку.

vЯў ген ва Па
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Іні цы я та рам свят ка ван ня 375-год дзя 
Тры ве жы быў яе сол тыс і за ад но гмін ны 
рад ны Кан стан цін Са ла вя нюк. Яго ідэю 
пад т ры ма ла войт Гай наў скай гмі ны Лю-
цы на Смак ту но віч. Сол тыс Са ла вя нюк 
здаў на збі рае гі ста рыч ныя ма тэ ры я лы аб 
Тры ве жы і на ва кол лі вё скі. Знай шоў ён 
до ка зы, што ка ра леў скі фаль ва рак Тры-
веж па чаў бу да вац ца ў 1641 го дзе і даў 
па ча так вёс цы Тры ве жа, у якой ся лі лі ся 
жы ха ры на ва коль ных сёл, якія пра ца ва-
лі на зем лях фаль вар ка. Дзе сяць га доў 
та му да 365-год дзя Тры ве жы Кан стан цін 
Са ла вя нюк па ста віў пе рад вя ско вай 
свят лі цай пом нік — з чыр во най цэг лы 
зму ра ваў тры ве жы. 7 жніў ня гэ та га го да 
мно гія жы ха ры Гай наў ска га па ве та па-
да лі ся ў Ста рое Кор ні на на свят ка ван ні 
ў го нар св. пра вед най Ан ны. Пас ля абе-
ду ах вот ныя пры е ха лі ў Тры ве жу на гі ста-
рыч на-за баў ляль нае ме ра пры ем ства, на 
якое пры бы лі перш за ўсё жы ха ры вё скі 
і вы хад цы з яе.

— Наш рад ны і сол тыс Тры ве жы Кан-
стан цін Са ла вя нюк ці ка віц ца мяс цо вай 
гі сто ры яй здаў на, саб раў мно га ма тэ ры-
я лаў аб Тры ве жы. Яш чэ ў мі ну лым го дзе 
мы вы ра шы лі ар га ні за ваць ме ра пры ем-
ства, прыс ве ча нае гі сто рыі Тры ве жы. 
Я ра да та кім іні цы я ты вам, ка лі жы ха ры 
на шых вё сак хо чуць неш та ра біць для 
свай го ася род дзя. Сол тыс Кан стан цін 
Са ла вя нюк вы лу ча ец ца ў гэ тым пла не. 
Важ на, каб гі ста рыч ныя вест кі рас паў-
сю дзіць ся род мяс цо ва га на сель ні цтва. 
Сён няш няя ім п рэ за — доб рая для гэ та га 
на го да, — ска за ла войт Гай наў скай гмі-
ны Лю цы на Смак ту но віч, якая ад кры ла 
ме ра пры ем ства.

Тры веж скія свят ка ван ні ар га ні за ва ла 
войт Гай наў скай гмі ны ра зам з сол ты сам 
Кан стан ці нам Са ла вя ню ком і Гмін ным 
цэн т рам куль ту ры ў Ду бі нах. Ды рэк тар 
цэн т ра куль ту ры Мі рас ла ва Ма еў ская-
Іва нюк зра бі ла стаў ку на вы ступ лен ні 
мяс цо вых бе ла ру скіх ка лек ты ваў і на 
ат рак цы ё ны для дзе так. На не стан дар т-
нае му зыч нае ме ра пры ем ства з ухі лам 
на мяс цо вую гі сто рыю пры бы лі свя та ры 
Ла сін ска га пры хо да, да яко га на ле жыць 
Тры ве жа, на ста я цель а. Юрый Кос 
і а. Аляк сей Ку лік, на мес нік стар шы ні Га-

лоў на га праў лен ня БГКТ Ва сіль Се гень, 
які вы во дзіц ца з Тры ве жы, стар шы ня 
Гмін най ра ды Гай наў скай гмі ны Ярас-
лаў Кот з рад ны мі гэ тай гмі ны, па вя то вы 
рад ны з су сед ніх Чы жык Ан д рэй Шварц, 
ка мен дант Па вя то вай ка мен да ту ры 
Дзяр жаў най па жар най ахо вы ў Гай наў-
цы Пётр Ры бак і ка мен дант След ча га 
арыш ту ў Гай наў цы Ра ман Паш ко, які 
спя ваў у ка лек ты ве «Гар монь» з Ла сін кі. 
Сол тыс Кан стан цін Са ла вя нюк за чы таў 
ін фар ма цыю аб зас на ван ні фаль вар ка 
Тры веж і па ін фар ма ваў аб паз ней шых 
па дзе ях, якія спа да рож ні ча лі гі сто рыі 
Тры ве жы. Ім п рэ зу вя ла Маг да ле на Гаў-
ры люк, сё лет няя вы пуск ні ца Гай наў ска-
га бел лі цэя.

— Ка ра леў скі фаль ва рак па чаў бу-
да вац ца ў нас у 1641 го дзе. Ра шэн не 
аб бу до ве бы ло пры ня та год ра ней Ада-
мам Ка за ноў скім, та дыш нім бель скім 
ста ра стам, які кі ра ваў так са ма Бель скім 
ляс ні цтвам. За сна ваў ён ка ра леў скі фаль-
ва рак Тры веж, наз ва яко га вы во дзіц ца 
ад трох ве жаў на гер бе «Гжы ма ла» ро ду 
Ка за ноў скіх. У фаль вар ку пра ца ва лі жы-
ха ры 17 на ва коль ных сёл, якія ста лі ся-
ліц ца ка ля яго і так паў ста ла на ша вё ска, 
якая ста ла на зы вац ца Тры ве жай. У гэ тым 
на зо ве важ нае сло ва «тры», якое гу чыць 
па-на ша му. У ХVІ ІІ ста год дзі Бель скім ста-
ра ствам уп раў ляў Ян Кле менс Бра ніц кі, 
які пры маў ак тыў ны ўдзел у раз бу до ве 
тры веж ска га фаль вар ка. Лі чыў ся ён та-
ды буй ным па стаў ш чы ком збож жа, якое 
вы во зі ла ся ра кой Нар вай і вы ка ры стоў-
ва ла ся для вы твор час ці га рэл кі. У са стаў 
фаль вар ка, які рас пас ці раў ся ад сён няш-
няй да ро гі Тры ве жа — Ка тоў ка, у на прам-
ку рэч кі Лок ні цы, ува хо дзі лі млы ны, га да-
ва лі ся ў ім ва лы, свін ні, а ў вёс цы бы ла 
кар ч ма. Яш чэ па мя таю з дзя цін ства ста-
ры ка ло дзеж, аб к ла дзе ны ду бо вы мі ды лі
ка мі, што за стаў ся ад фаль вар ка, у якім 
за хоў ва ла ся ва да на ват та ды, ка лі ў вёс-
цы вы сы ха ла яна ў ка ло дзе жах, — ска заў 
Кан стан цін Са ла вя нюк. — Ка лі вяр нуц ца 
ў мі ну лае Тры ве жы і су сед ніх вё сак, то 
па ба чым, што іх жы ха ры, ха ця ў прош лым 
жы лі на той са май тэ ры то рыі, то бы лі гра-
ма дзя на мі роз ных дзяр жаў. Зем лі, на якіх 
паў ста ла Тры ве жа, на ле жа лі да Вя лі ка га 

Кня ства Лі тоў ска га, а паз ней пе рай ш лі 
ў ме жы Поль скай Ка ро ны. Ка лі па ча лі ся 
па дзе лы Рэ чы Пас па лі тай, вё ска апы ну-
ла ся ў Пру сіі, а пас ля больш за сто га доў 
бы ла ў ме жах Ра сіі. Паз ней Тры ве жа 
зна хо дзі ла ся ў ІІ Рэ чы Пас па лі тай, Са вец-
кім Са ю зе, на тэ ры то ры ях аку па ва ных 
нем ца мі і ад 1945 го да із ноў зна хо дзіц ца 
ў ме жах Поль ш чы. Ка лі за раз не ка то рыя 
ма ла дыя пра ва слаў ныя, якія вы во дзяц ца 
з бе ла ру скіх сем’ яў га во раць, што яны 
— па ля кі, бо на ра дзі лі ся ў Поль ш чы, то 
як у мі ну лым мя ня лі ся б на цы я наль нас ці 
жы ха роў Тры ве жы, ка лі б тыя тры ма лі ся 
зга да най тэ о рыі не ка то рых на шых ма ла-
дых асоб, — ад зна чыў сол тыс.

З 1886 го да ў Тры ве жы дзей ні ча ла 
«ру хо мая шко ла». У дру гой па ло ве ХІХ 
ста год дзя ў Тры ве жы бы лі збу да ва ны 
два жы лыя бу дын кі, якія за ха ва лі ся па 
сён няш ні час. На асаб лі вую ўва гу зас-
лу гоў вае так са ма драў ля ны дом ба га та 
аз доб ле ны раз ны мі дэ та ля мі. Узо ры 
аз даб лен ня хат тры веж скія жы ха ры ба-
чы лі ў Ра сіі і, вяр нуў шы ся з бе жан ства, 
у якое па да лі ся за вык лю чэн нем дзвюх 
сем’ яў амаль усе жы ха ры вё скі, вы кон ва-
лі та кую ар на мен та цыю на но ваў з ве дзе-
ных да мах. Ад нак ас ноў ная ар хі тэк ту ра 
да моў пе ра да ва ла ся з па ка лен ня ў па-
ка лен не і мяс цо выя май ст ры ра бі лі яе 
больш да ска на лай. Жы ха ры Тры ве жы 
ў мі ну лым ут рым лі ва лі ся га лоў ным чы нам 
з зем ля роб ства, так як і лю дзі з су сед ніх 
вё сак. За раз у Тры ве жы ў ас ноў ным жы-
вуць пен сі я не ры.

— Ёсць у на шым ся ле 4 буй ных гас па-
да роў, якія зай ма юц ца рас лі на вод ствам 
і жы вё ла га доў ляй. Ад нак за раз пры-
бы так ад про да жу ма ла ка не вя лі кі, бо 
пла цяць за яго прыб ліз на па 70 гро шаў 
за літр і та му жы вё ла га доў ля ста но віц ца 
ма лап ры быт ко вай. Ма ла дыя жы ха ры 
Тры ве жы да яз джа юць на пра цу ў Гай наў-
ку і Бельск-Пад ляш скі. Ад нак у прай шоў-
шым школь ным го дзе толь кі ад но дзі ця 
з Тры ве жы да яз джа ла ў шко лу. Ёсць 
яш чэ трое дзе так даш коль на га ўзро сту, 
— пат лу ма чыў сол тыс Кан стан цін Са ла-
вя нюк.

Па вод ле спі саў на сель ні цтва ў 1911 го-
дзе ў Тры ве жы бы ло 29 да моў, у якіх жы-
лі 223 ча ла векі. У 1921 го дзе, пас ля вяр-
тан ня з бе жан ства, у 26 ха тах жы ло 113 
асоб. За раз у Тры ве жы ёсць не каль кі 
но ваў з ве дзе ных да моў, а лік усіх хат пе-
ра вы шае 30 і жы ве ў іх ка ля 70 ча ла век. 
Пад час Дру гой су свет най вай ны ў Тры ве-
жы бы лі зніш ча ны не каль кі да моў. Пас ля 
вай ны 4 сям’і вы е ха лі ў БССР. Сель ска-
гас па дар чы ка а пе ра тыў дзей ні чаў у Тры-
ве жы ко рат ка і быў лік ві да ва ны.

У «Ні ве» бы ло над ру ка ва ных не каль-
кі ма іх ар ты ку лаў аб пла нах па бу до вы 
су пол кай «Ле ер» прад пры ем ства бу даў-
ні чай ке ра мі кі по бач Тры ве жы. Су пол ка 
ку пі ла ад мяс цо вых ся лян ка ля 70 гек та-
раў зям лі, пад якой зна хо дзяц ца вя лі кія 

і вель мі якас ныя за ле жы глі ны. Вы твор-
часць цэг лы ме ла па чац ца ў 2012 го дзе, 
але ін ве сты цыя не ру шы ла па сён няш ні 
дзень.

— Вя лі кія за ле жы глі ны ка ля Тры ве жы 
бы лі дас ле да ва ны і апі са ны яш чэ пры 
са цы я ліз ме. Я мно га энер гіі ўклаў, каб 
да вес ці да па бу до вы ке ра міч на га прад-
пры ем ства, бо пра цу ў ім знай ш лі б мяс-
цо выя жы ха ры і мо жа па ся лі лі ся б у нас 
пры ез джыя, а вё ска ама ла дзі ла ся б. 
Ке ра міч ная су пол ка «Ле ер» ку пі ла зям-
лю, бы лі вы ка на ны пла ны па бу до вы ке ра-
міч на га прад пры ем ства. Уся ін ве сты цыя 
стры ма ла ся, бо ў Тры ве жу ня ма га зап ра-
во да, ха ця бы лі спро бы прак лас ці тру бы 
з двух нап рам каў, — га ва рыў Кан стан цін 
Са ла вя нюк.

— Я яш чэ і ця пер на ма га ю ся да вес ці 
да прак лад кі труб, які мі мог бы тран с пар-
та вац ца пры род ны газ. Толь кі пры та кіх 
умо вах су пол ка «Ле ер» бу дзе маг ла па-
чаць па бу до ву ке ра міч най фаб ры кі ка ля 
Тры ве жы. Ад нак ня ма кан к рэт ных ра шэн-
няў у гэ тай спра ве, — ска за ла войт Лю-
цы на Смак ту но віч.

Ар га ні за та ры за пра сі лі ў Тры ве жу 
бе ла ру скія ка лек ты вы. Пе рад пуб лі кай 
зап рэ зен та ва лі ся ка пе ла «Ху тар» з Га-
рад ка, ка лек ты вы «Чы жа вя не» з Чы жоў, 
«Ру ча ёк» з Бе ла ве жы, «Ве ра сы» з Чы-
жоў і «Гар монь» з Ла сін кі. Вы сту пі ла так-
са ма Юлі та Кіч кай ла з Май стар-класаў 
па пра ца тэ ра піі ў Гай наў цы, якая спя вае 
па-бе ла ру ску і на ін шых сла вян скіх мо-
вах. До на ры ад да ва лі кроў, па жар ні кі 
па каз ва лі сваю тэх ні ку і ар га ні за ва лі для 
мо ла дзі спа бор ні цтвы.

— Дзет кі тут доб ра гу ля юць і вы кон-
ва юць ці ка выя чучалы звяр коў. Па да ба-
ец ца ім, ка лі я раз ма лёў ваю ім тва ры, 
— ска за ла спа да ры ня Лі ля, якая зай ма-
ла ся з дзет ка мі.

Іво на Ку лік з біб лі я тэ кі ў Ду бі нах пра-
па на ва ла на быць за сім ва ліч ныя зала тоў-
кі кніж кі. Асаб лі вую за ці каў ле насць пуб-
лі кі вык лі каў ве ла сі пед, які з вы ка ры стан-
нем шас це рань быў так пе ра роб ле ны, 
што ка лі ру лём па вяр нуць нап ра ва, то 
пя рэд няе ко ла па ва роч ва ла ся на ле ва. Ні-
вод на му муж чы ну не ўда ло ся пад’ е хаць 
на гэ тым ро ва ры. Саб ра ныя хва лі лі ідэю 
ар га ні за ван ня ў Тры ве жы фэ сту, пад час 
яко га гу ча лі свае пес ні, а саб ра ныя маг лі 
да ве дац ца аб гі сто рыі свай го ся ла і па-
раз маў ляць аб што дзён ным жыц ці.

— Сён ня саб ра ла ся больш лю дзей, 
бо апош ні дождж спы ніў вы езд кам бай-
наў на па лі, — ска заў гас па дар з Чы жык.

Пад час сё лет ня га даж дж лі ва га над-
вор’я на Гай наў ш чы не кож ныя без даж-
дж лі выя пе ры я ды вы ка ры стоў ва лі ся для 
ўбор кі збож жа. Ка лі я да бі раў ся ў Тры ве-
жу, боль шасць збож жа па да ро зе бы ло 
яш чэ нез ма ло ча ным. Пад час на ступ на га 
не даж дж лі ва га дня кам бай ны пра ца ва лі 
ў Гай наў скай гмі не з ра ні цы да но чы.

vТэкст і фо та аляк сея Ма ро За
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У гэ ты раз у вось мым за пу ску фэ стаў 
Му зея і ася род ка бе ла ру скай куль ту ры 
ме ра пры ем ства «І там жы вуць лю дзі» 
прай ш ло ў вёс цы Мок рае, што ў гмі не 
Бельск-Пад ляш скі. У вё ску на ста ра даў-
нім ка ра леў скім шля ху, пра якую за пі сы 
ма юц ца з 1450 го да, ар га ні за та ры пры-
вез лі бе ла ру скіх спе ва коў ды му зей ную 
крам ку з бе ла ру скі мі вы ра ба мі і вы дан-
ня мі. На лу зе на суп раць свят лі цы раз-
бі ты бы лі па лат кі ды сцэ на. На пла тах 
— вы ста ва „Бель скі руч нік” ды ста рых 
здым каў мяс цо вас ці. І сто лі чак з пер шай 
кні гай за дум ш чы цы ім п рэ зы Бар ба ры Га-
раль чук:

— Гэ та на шае свя та, пер шы фэст 
та ко га кштал ту ў нас. Не маг лі ўжо да ча-
кац ца! Гэ та свя та для ўсёй вё скі. А для 
мя не — асаб лі ва, бо я вель мі люб лю маю 
вё ску і мяс цо вых лю дзей, сю ды неў за ба-
ве вяр ну ся жыць. Га доў трыц цаць та му 
тут ар га ні зоў ва лі па тан цоў кі. А больш не 
бы ло та кіх ме ра пры ем стваў, ужо так мно-
га ча су! Ме ра пры ем ства сар га ні за ва нае 
Му зе ем і ася род кам бе ла ру скай куль ту-
ры ў Гай наў цы і ўла да мі Бель скай гмі ны 
пры пад т рым цы Мі ніст ра ўнут ра ных 
спраў і ад мі ніст ра цыі. Вя лі кая ім па дзя ка!

Мок рае ўзнік ла ў рам ках Боць каў скай 
ма ё мас ці, якая на ле жа ла Са пе гам. Яе на-
зоў упа мі на ец ца ў 1577 го дзе. Лё сы вё скі 
та кія ж як і не да лё кіх Кна рыд. Кна ры ды 
ра зам з Мок рым бы лі вы лу ча ны з Боць-
каў сіх ма ё мас цей і з ча сам ста лі част кай 
ма ё мас ці Кна ры ды-Пад лес ныя, якія на-
ле жа лі на пе ра ло ме ХІХ і ХХ ста год дзяў 
да сям’і Кор са каў. Адзін з іх быў цар скім 
ге не ра лам. Рай мунд Кор сак у між ва ен-
ны пе ры яд за ся даў у ра дзе гмі ны Ду бя-
жын. У кан цы ХІХ ст. іс на ва ла ад пуск ная 
— воль ная вё ска Мок рае і фаль ва рак 
пры вёс цы — улас насць Кор са каў. Вё ска 
Мок рае ў гмі не Ду бя жын у 1921 го дзе на-

ліч ва ла 34 да мы і 170 жы ха роў, у тым лі ку 
161 пра ва слаў ных і 9 ка то лі каў. У 1954 
го дзе Мок рае ста ла ся дзі бай Гра мад скай 
на ра до вай ра ды. У склад гра ма ды Мок-
рае ўвай ш лі бы лі мяс цо вас ці, вы лу ча ныя 
з гмі ны Даб ро міль. Гра ма да іс на ва ла да 
1959 го да, за тым бы ла спа лу ча на з гра-
ма дай Пет шы ко во-Га лом б кі, ства ра ю чы 
но вую гра ма ду Пі лі кі, — рас па вя даў Ле-
шак Зу гай у сва ёй ап ра цоў цы «Гі сто рыя 
гмі ны Бельск-Пад ляш скі». А ў апош ні час 
у са маў ра да вых вы ба рах пра ва на го лас 
ме ла дзе вя но ста жы ха роў. Хат тут больш 
за во сем дзе сят, ра скі ну тых на паў та ра кі-
ла мет ра, пад вор кі шы ро кія, пра стор ныя. 
Ды ха ец ца лёг ка, на поў ныя гру дзі. Ся род 
пры го жа ап ра ну тых гас цей — па жар ні кі. 
Яны тут — гас па да ры. І ўсе тут!

Доб ра ах вот ная па жар ная ка ман да 
ўзнік ла ў Мок рым у 1928 го дзе. Ак ту аль-
на па жар ні ка мі кі руе ўпра ва: Сця пан 
Гу раль чук, Сла ва мір Ні кі цюк, Та маш 
Тра фі мюк, Мі ка лай Ні кі цюк. Па жар ні кі 
ма юць най леп шае аб ста ля ван не: пры ла-
ды для па бу до вы вог не ту шыль ных лі ній, 
гэ та зна чыць элек т ра пом пу П-05, шлан гі 
W-75 і W-52, фар сун кі, ка лек та ры, зас-
мок т ва ю чыя шлан гі... Па жар ная ка ман да 
ў Мок рым на ліч вае 18 чле наў. Ка ман да 
што год пры мае ўдзел у спар тыў на-па жар-
ніц кіх спа бор ні цтвах, ар га ні за ва ных у гмі-
не Бельск-Пад ляш скі. Фар сяць так са ма 
ў па жар ніц кіх фор мах для дзвюх вы ра та-
валь ных ка манд — у аку рат най свя точ най 
фор ме па жар ні кі-па моч ні кі ад мыс ло ва 
прад стаў ля лі сваю спе цы яль насць на 
свя це. Ні чо га не ту шы лі, а рас паль ва лі 
эмо цыі! Хва лі лі род ную вё ску, ха ця боль-
шасць з іх ужо да яз джае на па жар (не 
дай Бог!) з Бель ска.

Усе га на рац ца на афі цый ным гмін ным 
сай це і сён ня ра мон там свят лі цы (2008 
г.), ма дэр ні за цы яй ву ліч на га ас вят лен-

ня (2010). Са праў ды, на Ган ну вё ска 
Мок рае за лі тая со неч ным жні вень скім 
— сё ле та та кім рэд кім! — свят лом, у све-
жых, віль гот ных по ды хах вет ру ад лу гоў, 
свя точ ная і аку рат ная, прэ зен ту ец ца пры-
го жа. Аж хо чац ца тут жыць! І тут жы вуць 
лю дзі!

Марк Кар ні люк, стар шы ня Пад ляш-
ска га ге не а ла гіч на га та ва ры ства (ПГТ), 
дэ ман ст руе аль бо мы ад ска на ва ных ар хіў-
ных здым каў жы ха роў Мок ра га. Вя лі кія 
здым кі за ве ша ныя і на вы ста ве і пры іх 
так са ма гур ту юц ца груп кі жы ха роў і іх гас-
цей, пра бу ю чы рас паз наць, хто на якім 
здым ку са зна ё мых, прод каў і сва я коў. 
Вык рык ва юць ад ны праз дру гіх, заг ляд-
ва ю чы праз га ло вы на бляк лыя пар т рэ ты 
і бы та выя ды свя точ ныя сцэн кі з жыц ця 
ту тэй шых. Паз на юць ся бе ма лень кі мі, 
школь ні ка мі, вя сель ні ка мі. Бы ло ка лісь 
тут вя сел ляў! А хто чый сва як бу дзе? Усе 
тут па род не ныя, свой скія. Ві даць, вы ста-
ва, як і ўся су стрэ ча, вык лі кае ах во ту па ці-
ка віц ца гі сто ры яй і ге не а ло гі яй.

— О, паз наю! Цё ця Ве ра! А то я! 
— Не, гэ та не ты! — Ну, на пі са на ж — Ве-
ра і Ірэ на! — А тут Ма ня Ба зы лё ва. Ір ка 
Омэ ля но ва! Ні кі цюк. О, то Са ша. Гу раль-
чук Мі ка лай. Хлоп цы з Мок ра га. Я Юзь-
вюк. А імя якое? Май го баць кі ці дзе да? 
Я — Ра дэк! Баць ка Сла вік, дзед — Мі ка-
лай. А пра дзед Ар тэм...

— На ша ПГТ бы ло зас на ва на дзя ку ю-
чы за па лу гру пы ама та раў ге не а ло гіі, якія 
ра ней ве да лі адзін ад на го толь кі са спі саў 
рас сыл кі, пас ля суст рэ лі ся аса бі ста, — ра-
сказ вае Марк Кар ні люк. — Іні цы я та ра мі 
ства рэн ня та ва ры ства бы лі яш чэ Ева 
Ва лін ская і Сла вік Ка лод ка. Пас ля шмат лі-
кіх ды ску сій пра фор му та ва ры ства ў маі 
2014 го да бы ло пры ня та ра шэн не зас на-
ваць на шу аса цы я цыю. Прод кі боль шас ці 
з нас про ста жы лі як раз на Пад ляш шы, 
але перш за ўсё мы па дзя ля ем за пал да 
по шу ку сва іх улас ных ка ра нёў. Вы сту пі лі 
мы з ло зун гам: «Ка лі хо чаш, каб хтось ці 
зра біў неш та для ця бе, зра бі ў пер шую 
чар гу штось ці для ін шых». Хо чам са дзей-
ні чаць ге не а ла гіч ным по шу кам і ак тыў най 
да па мо гай за ах воч ваць усіх па чат коў цаў 
ге не а ло гіі, не за леж на ад іх прод каў і іх 
са цы яль на га ста ту су або ве ра выз нан ня. 
На ладж ва ем кан такт з на цы я наль ны мі 
і ды я цэ зі яль ны мі ар хі ва мі, і з да па мо гай 
аб ліч боў кі і ін дэк са цыі кла по цім ся пра тое, 
каб да ку мен ты слу жы лі на ступ ным па ка-
лен ням як ма га даў жэй. Хо чам вы ра біць 
у сяб рах та ва ры ства і сім па ты ках ге не а ло-
гіі свя до масць аб не а цэн ных гі ста рыч ных 
каш тоў нас цях уся ля кіх ар хіў ных ма тэ ры я-
лаў, якія па він ны за хоў вац ца ў доб рым ста-
не як ма га даў жэй. За ах воч ва ем на шых 

чле наў, каб ах вот на суп ра цоў ні ча лі адзін 
з ад ным у ге не а ла гіч ных по шу ках, дзя лі лі-
ся з усі мі сва і мі да сяг нен ня мі і пад трым лі ва-
лі менш раз ві тых шля хам ак тыў ных кан так-
таў у ды ску сі ях. На су стрэ чы зап ра ша ем 
гас цей, якія аб мяр коў ва юць тэ мы ў га лі не 
ге не а ла гіч на га і гі ста рыч на га мі ну ла га Пад-
ляш ша. У суп ра цоў ні цтве з Дзяр жаў ным 
ар хі вам у Бе ла сто ку, Бе ла стоц кім епар хі-
яль ным ар хі вам і Пра вас лаў ным ар хі вам 
у Бе ла сто ку, дзе за хоў ва ец ца шмат за пі-
саў ак таў гра ма дзян ска га ста ну з Пад ляш-
ша, ро бім імян ныя па ка заль ні кі, якія за тым 
пас ля доў на пуб лі ку юц ца на на шым сай це. 
Зай ма ем ся так са ма фа таг ра фа ван нем 
над ма гіл ляў на мо гіл ках у на шым рэ гі ё не 
і іх ін дэк са цы яй. Ін дэк сы ство раць на шу ба-
зу ін дэк саў мо гі лак. Як ар га ні за цыя мы не 
зак ры ва ем дзвя рэй для тых, хто, як і мы, 
за ці каў ле ны ў ге не а ло гіі...

Гурт за ці каў ле ных ге не а ло гі яй, ад ным 
ву хам слу ха ю чы кан цэрт, го ра ча дзе ліц-
ца сва і мі дум ка мі, ус па мі на мі. А на сцэ не 
на лу зе вы сту па юць су се дзі — «Ро ды на» 
з Ду бя жы на, «Лу на» з Пар ца ва што ас на-
ва ная на па жар ні ках, «Бэнд» з Гай наў кі 
Да ві да Шым чу ка — сту дэн та кры мі на-
ла гіч най хі міі, «Рэт ра Бітс» з Гай наў кі 
і «Арт-Про нар» з Нар вы. Лі ец ца вя до мая 
бе ла ру ская пес ня. Гле да чы пад пя ва юць.

— Про сім ак ля скі! — за ах воч вае вя ду-
чая яш чэ ад ным ад мыс ло вым ва ры ян там 
адаб рэн ня вы сту па ю чых. А саб ра ныя 
вель мі це шац ца свя там — так даў но не 
бы ло бе ла ру ска га ме ра пры ем ства ў гэ-
тай куль тур най вёс цы, дзе жы вуць два 
вя до мыя пісь мен ні кі, ад куль род вя дуць 
вя до мыя ма ста кі, як Мар га ры та Дміт рук. 
Вё ска ба яр ская і воль ных ся лян. Сю ды 
па ся лі лі ся ў апош ні час Сла ва мір і Мал-
га жа та Рын коў скія, каб сваю ста рую 
но вую хат ку ад Воль гі і Лу ка ша Ні кі цю-
коў уз на віць дош чач ка па дош чач цы 
ў ста рым мак ран скім ду ху. Це шац ца: 
«Мы ўжо не на ва лач, ха ця вар ша вя кі», 
а Сла ва мір рас с лаў ляе кра су сва ёй но-
вай ра дзі мы Пад ляш ша на фа таг ра фі ях. 
Зой дзем яш чэ пас ля ва ўкве ча ную хат ку 
з ну ма рам 24 па ся род доў гай вё скі.

— Мно гая ле та! — пер шай па ды ме 
но ту войт Бель скай гмі ны Ра і са Ра ец-
кая па жар ні кам, хлоп цам як ду бы, усім 
у све жань кай эле ган т най фор ме. За ёю 
па цяг не сол тыс Юр ка Кан д ра цюк і рад-
ны Юры Хіль ке віч, і буг ра містр Бель ска 
Ярас лаў Ба роў скі, і сяб ры са лэц кай 
ра ды... Уво гу ле, вель мі пра ар га ні за цыю 
фэ сту па ста ра ла ся і Бель ская гмі на, 
і вё ска. Раз ва ру шы лі ся і ся ля не, і гос ці. 
— Дык хай гэ тыя пры га жу ны жэ няц ца, 
ня хай на ра джа юц ца но выя па ка лен ні!

— І тут з Бе ла сто ка ёсць лю дзі, а я ро-
дам з Ду бя жы на. Пры е ха ла. Бо то па-су-
сед ску ра зам ву чы лі ся, ду жо зна ё мых е, 
ка ля жа нак і ка ле гаў. І ка лек ты вы свае, 
мі ла іх па слу хаць, — ка жа спа да ры ня 
Кла ва Сліў ка.

— А мы ту тэй шыя, ха ця ўжо мо ладзь 
не на ро джа ная ў Мок рым, — ад зна чае 
сям’я Мар ты ню коў

— Я ўжо раб лю, а мая сяб роў ка Эль-
ві ра — сту дэн т ка! — ка жа Та маш з Кна-
ра зоў, на ра чо ны іх дач кі. — Я так са ма 
ту тэй шы

— Пры е ха лі мы да баць коў, о тут ста-
яць, — ус мі ха ец ца Эль ві ра, па каз ва ю чы 
на сва іх ма ла дых баць коў.

— Ужо мы лі чым ся з Бель ска. Род ная 
хат ка тут ста іць, ма ма жы вуць, Воль га. 
Ужо не гас па да рыць, ад но па ру ку ра чак 
га дуе. Хат у нас у Мок рым больш за во-
сем дзе сят. Ка лісь шко ла бы ла, але не 
за май го ча су. Адзін ка нец вё скі ха дзіў 
пас ля ў шко лу ў Ду бя жын, дру гі — у Кна-
ры ды. Вё ска доў гая, ха ты рэд ка ста яць. 
Пра стор на!

— От, ім п рэ за фай ная, ад но што пі ва 
ня ма, — смя ец ца муж чы на ся рэд ня га 
ўзро сту, што тры ма ец ца з ка ле га мі блі-
жэй бу дын ка свят лі цы. — Кра мы ня ма. 
Па пі ва ў Ду бя жын трэ ба ехаць. Але ж 
выр веш ся з ха ты, то і бай кі за ба ва!

 vТэкст і фо та Мі ры ЛУК Шы

У Мок рым на ву лі цы су ха! 
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Не вя лі кае і што дзень ці хае Пад бел-
ле што год 2 жніў ня ста но віц ца мес-
цам, у якім мож на ад чуць асаб лі вы 
клі мат ажыў ле нас ці. Як раз ту ды ў гэ-
ты час едуць ды кро чаць пра ва слаў-
ныя вер ні кі дзе ля ўша на ван ня па мя ці 
свя то га пра ро ка Ільі. У Пад бел лі гэ тае 
свя та мае асаб лі вае зна чэн не, бо з’яў-
ля ец ца пры хад скім — ме на ві та там 
зна хо дзіц ца ўзве дзе ная ў 1876 го дзе 
Свя та-Ільін ская цар к ва. 

— Адз на ча ю чы гэ ты дзень, у пер шую 
чар гу мы па він ны мець свя до масць зна-
чэн ня свя то га і яго па во дзін, — ка жа 
ві ка рый Пад бе лян ска га пры хо да Марк 
Які мюк. — Не сум нен на ас ноў ным эле мен-
там спе цы фі кі гэ та га свя та з’яў ля ец ца 
асо ба і дзей насць пра ро ка Ільі. Для ўсіх 

пра ва слаў ных вер ні каў з’яў ля ец ца ён 
сім ва лам ма гут нас ці ве ры. У ча сы, ка лі 
лю дзі пе ра ста лі ве рыць у Бо га і па ча лі 
быць пры хіль ні ка мі па ган ства, ён па ка заў 
пра віль ны шлях, па якім па ві нен кро чыць 
ча ла век. Ад ной чы Ілья ска заў па ган ска му 
жра цу: «Вы свай му Бо гу ма лі це ся, каб 
ён сы шоў на ва шу ах вя ру, а я бу ду свай-
му». Па ган цы тан ца ва лі, спя ва лі, кры ча лі 
— та кім чы нам ма лі лі ся. Але Бог ім не 
аб’ я віў ся, не сы шоў на ах вя ру. А пра рок 
Ілья за га даў тры ра зы па ліць ва дой сваю 
ах вя ру, па чаў ма ліц ца і праз мо мант бліс-
ну ла ма лан ка, якая ўда ры ла ў яго ах вя ру. 
І ме на ві та гэ тая па дзея па ка за ла, які Бог 
ёсць спра вяд лі вы.

Ха ця ба га служ ба ў сас лу жэн ні ду ха-
вен ства з роз ных кут коў Бе ла сточ чы ны 

па чы на ец ца ў 10.00 га дзін, вер ні кі нап-
лы ва лі ў на ва кол ле хра ма ўжо з са мой 
ра ні цы. Ма лі лі ся ў хра ме, на бі ра лі ва ду 
з кры ні цы, што по бач з цар к вой ды про-
ста, ка ры ста ю чы ся на го дай су стрэ чы, 
гу та ры лі. У па вет ры лу на ла ат мас фе ра 
сяб роў скай і ся мей най су поль нас ці. У гэ-
ты свя точ ны дзень Пад бел ле на ве да лі не 
толь кі мяс цо выя пры ха джа не:

— Хоць сам пры на ле жу да пры хо да 
св. Ар хан ге ла Мі ха і ла ў Воль цы-Вы га-
ноў скай, аба вяз ко вай лі чу сваю пры сут-
насць тут, у Пад бел лі, — ка жа Ян Ве рам-
чук з Алек шаў, што ў Ар лян скай гмі не. 
— Ад чу ваю ду хоў ную пат рэ бу пак ла ніц-
ца вя лі ка му і ма гут на му свя то му, якім 
з’яў ля ец ца пра рок Ілья. Нам, вер ні кам, 
вя до мая яго асаб лі вая сі ла. Ка ры ста ю чы-
ся ёю, ён быў у змо зе спы ніць дождж ды 
вык лі каць яго. Мы, пра ва слаў ныя, ша ну-
ем пра ро ка і та му ў дзень свя та спы ня ем 
уся ля кія па ля выя пра цы. За тое мо лім ся 
та ды за дождж, а ка лі даж джу да стат ко-
ва, про сім шчас лі ва га за вяр шэн ня жні ва.

— Перш за ўсё гэ та важ ны дзень у ма-
ёй па ра фіі. Па чы на ю чы з ран ніх дзі ця-
чых га доў, я кож ны год ад зна чаю гэ тае 
свя та, — ка жа Мал га жа та Бар ш чэў ская 
з Ма лін нік, — лі чу яго важ най тра ды цы яй 
у сва ім жыц ці. Па вод ле мя не, лю дзі за-
но сяць ма літ вы да свя то га Ільі, про сяць 
быць зда ро вы мі, каб шчас це і пос пе хі іх 
не апу ска лі. За тое ма лю ся яму і я.

— За ступ ні кам цар к вы з’яў ля ец ца як-
раз свя ты пра рок Ілья. За 50 га доў, якія 
я пра жы ла ў не да лё кіх Кош ках, кож ны 
год свят кую гэ ты дзень, — ка жа Юлія 
Фі ё нік, якая ро дам ад Ты мян кі, што ў Ся-
мя тыц кім па ве це. — Не за леж на ад та го, 
што гэ та пры хад ское свя та, яно важ нае 
на ўсёй Бе ла сточ чы не. Да ня даў на я пра-
во дзі ла гэ ты час ак тыў на, удзель ні ча ла 
ў на ба жэн стве, спя ва ла ў хо ры. Ад нак 
па пры чы не хва ро бы ўжо амаль паў го да 

не пяю. Та му асаб лі ва вар та мне па ма ліц-
ца на ша му свя то му.

Ма гут ныя гу кі зва ноў па ча лі клі каць 
вер ні каў у храм. Ві да воч най бы ла та ды 
да лі кат ная пас пеш насць, з якой лю дзі кі-
ра ва лі ся на бо гас лу жэн не. Унут ры хра ма 
прык ме ціць мож на бы ло мно га лю дзей ста-
ла га ўзро сту, пен сі я не раў, якія, ма быць, 
не ма лую част ку свай го жыц ця прыс вя ча-
юць спаз на ван ню ве ры. Ад на ча со ва ха па-
ла і тых ма ла дых, якія, маг чы ма, што дзень 
за ня ты гон кай за гра шы ма і кар’ е рай, 
вы ра шы лі гэ ты дзень пры свя ціць ду хоў най 
сфе ры свай го іс на ван ня. Сво е а саб лі вым 
сім ва лам бу ду чы ні свя та ў го нар пра ро ка 
Ільі бы лі най ма лод шыя вер ні кі, якія на ру-
ках сва іх баць коў у на ба жэн стве, ма быць, 
удзель ні ча лі ўпер шы ню. Цар к ва бы ла за-
поў не на людзь мі амаль да бе ра гоў. Так са-
ма шмат люд ны на тоўп лю дзей зна хо дзіў ся 
пе рад хра мам, дзе ў ата чэн ні пры ро ды 
і све жа га па вет ра вер ні кі слу ха лі про па ве-
дзяў і на пе ваў хо ру.

— Ад на ча со ва нель га за бы ваць, што 
ўша ноў ван не па мя ці пра ро ка Ільі гэ та не 
толь кі паў та ры ці дзве га дзі ны, пра ве дзе-
ныя ў час на ба жэн ства, — лі чыць ай цец 
Марк Які мюк. — У на шай свя той кні зе, 
у Свяш чэн ным пі сан ні ма ем сло вы: «Сё-
мы дзень Гос па ду Бо гу твай му», дык тут 
спра ва ў цэ лым дні, не ў яго не вя лі кай 
част цы. Мы па він ны цэ лы дзень ма ліц ца 
свя то му Ілью, ду маць пра асо бу свя то га. 
Для нас ён з’яў ля ец ца ба сты ё нам ве ры. 
І ён да нас кры чыць у сён няш нія ча сы: 
«Не будзь це па ган ца мі, на пак ла няй це ся 
злу, па ган ска му бо гу Ва а лу». Ад нак мы, 
ме та фа рыч на ка жу чы, ча ста ро бім зу сім 
ін шае — мы го нім за ба гац цем, за гра-
шы ма, за бы ва ю чы аб Бо гу. А ён звяр тае 
ўва гу на та кія на шы па мыл кі, пры па мі нае 
нам аб ся бе і ве ры, ссы ла ю чы сты хій ныя 
бед ствы, пры клад на тар на да, зем лят ру-
сы, гвал тоў ныя бу ры. Гэ та не па ка ран не, 
а свай го ро ду на па мін лю дзям аб іх па-
мыл ках. На ас но ве гэ та га вар та зра біць 
ад па вед ныя выс но вы.
vТэкст і фо та Ма цея ра ЦІ Неў СКага

Пад бе лян ская ня бес ная сфе ра

У Афрыцы вераць, што калі чалавек 
памірае, яго душа застаецца на зямлі, 
разам з блізкімі, назаўсёды. Асноўнае, 
каб гэту душу накарміць, напаіць, а часам і 
добра з ёю загуляць.

 Драўляная хатка Януша Корбеля 
суседнічае з белавежскім скансэнам. 
Гэта добрае, сімбіятычнае суседства. 
У скансэне Януш адчуваў сябе «паміж 
сваімі». Памятаю нашы супольныя 
фотаздымачныя сесіі. Я ў старой 
беларускай спадніцы на фоне глінянай 
печкі, ручнікоў, радзюжак. Усё 
натуральна, без ніякага мейкапу. А яшчэ 
запрашаў мяне туды паспяваць старыя 
беларускія песні. Сам не спяваў, але 
вельмі любіў іх слухаць. Найлепш гучалі 
ў гумне, з падпевам разумных, шчырых, 
уражлівых людзей. Толькі такіх да сябе 
прывабліваў. 

І вось пасля яго смерці зноў я ў 
белавежскім скансэне. У гэты раз 
па запрашэнні яго добрай сяброўкі, 
рэжысёркі польскага тэлебачання Бэаты 
Гыжы-Чалпінскай. 

Праязджаючы міма, прыкмячаю 
адкрытыя дзверы і вокны Янушавай хаты. 
Кажуць, што гаспадараць у ёй цяпер 
«экатэрарысты». За парогам скансэна 
находзяць мяне ўспаміны. На фоне печкі 
здымаю ў гэты раз сваю сямігадовую 
дачку. Печка не змянілася, тыя ж самыя 
ручнікі, капы. Мяняюцца толькі людзі. 
Адны зыходзяць, а на іх месца ўваходзяць 
іншыя. Часам пакідаюць свой след, а 
часам знікаюць бясследна. З гумна, як 
за добрых часоў з Янушам, далятаююць 
народныя спевы. «Капэла з вёскі 
Варшава» рыхтуецца да канцэрта для 
Януша і Белавежскай пушчы.

– Януш! – звяртаецца да яго, быццам 
на беларускіх дзядах, Бэата. – Мінулае 
аб’ядноўваецца з цяперашнім. 

– Януш ёсць, ёсць у пушчы, – тлумачыць 
сабраным у гумне Бэата, – як кажа Адам 
Вайрак, ён недзе там дзяваецца, напэўна 
фатаграфуе: святло, якраз, самае 
лепшае.

На сцяне гумна няспешна мяняюцца 
здымкі з архіва Януша: буслы, зубры, 
дрэвы, яго хата, Бэата...

Зміцер Вайцюшкевіч не можа 
стрымаць слёз. Не хоча плакаць, таму 
што Януш ніколі не плакаў, прынамсі ў 
яго прысутнасці. Часта сустракаліся, 
найчасцей у белавежскай хаце. 
Януш прадаваў яго кружэлкі, на 
цагліны, на пабудову падгродзенскага 
агратурыстычнага хутара забароненага 
спевака. Братняя, спачувальная душа з 
другога боку мяжы ўзнеслася на неба, 
быццам пушчанскі птах. Засталіся сум 
і астылая, пустая хата. Зміцер прыехаў 
сёння спецыяльна для Януша і яго сяброў. 
Прывёз з сабой сумныя, сапраўдныя 
песні. Пасля канцэрта не застаўся на 
начлег, зразу вярнуўся на свой бок мяжы.

Януш – апошні з магікан, адзінокі 
рыцар Белавежскай пушчы. Яго любоў да 
прыроды праяўлялася ў фізічным болю. 
Раны, нанесеныя пушчы, былі яго ранамі.

Аднойчы сказаў Бэаце:
– Гэта кавалак майго сэрца, без 

дзікай прыроды я не ў змозе нічога 
стварыць. Дзікая прырода нас напаўняе, 
дае натхненне. Лес – гэта вялікая, 
непрачытаная кніга. Адзін індзеец 
прыгожа сказаў: «У дзікай прыродзе 
змяшчаюцца адказы на пытанні, якіх мы 
яшчэ не паспелі задаць».

Вулканам энергіі назваў Януша філосаф 
Дар’юш Лішэўскі. Распавядаў пра 
эпізоды з іх больш чым дваццацігадовага 
сяброўства. Супольныя ночы, шпацыры 
па пушчы, праведзеныя на філасофскіх 
дыскусіях. Цягам жыцця Януш стварыў 

уласную філасофію. Дар’юш 
мяркуе, што менавіта гэтая 
філасофія была рэсурсам 
ягонай невычэрпнай 
энергіі. Узялася з прыроды 
– самай лепшай настаўніцы. 
Прыняў біяцэнтрызм замест 
антропацэнтрызму. Стаяў не 
на версе прыроднай піраміды, 
але ў яе сярэдзіне, на роўні 
з матылькамі, чарвячкамі, 
свінкамі. Свядома адмаўляўся 
ад спажывання мяса – сваіх 
братоў і сясцёр. Дзесяць 
Божых запаведзей з гары 
Фавор замяніў на пабудаваныя 
на чыста акадэмічным 
падмурку законы экалогіі. 
Першы з іх: давярай прыродзе, 
яна ведае найлепш. Другі, 
усёабдымны – усё ў свеце 
цесна з сабой спалучаецца, 
быццам кроплі дажджу на 
павуцінні. Паварушыш яго ў 
адным месцы, а задрыжаць 
усе кроплі. Трэці – падзеямі 
кіруюць прычыны і вынікі. 
Кепскія ўчынкі можна адвярнуць 
добрымі. Як не старайся, раней 
ці пазней усё да цябе вернецца. 
Чацвёрты – каб зрабіць нешта 
добрае, неабходныя веды. 
Невуцтва і цемната ў жыцці не 
спраўджваюцца. І так далей, і 
таму падобнае....

 Спачуваў і гэта спрыяла 
дапамозе іншым, у тым ліку 
прыродзе. Сур’ёзна падышоў 
да пастулата самаздзяйснення 
ўсіх жывых істот. 

Яго галоўныя лозунгі:
– Кожны мае права на сваё 

жыццё, таму жыві і дазволь 
жыць іншым.

 – Сціплыя сродкі, багатыя 
мэты.

Януш, вельмі нам тут цябе не 
хапае!

vІа ан на Ча БаН

Яну шу Кор бе лю 
Ты заў сё ды ў Бе ла ве жы за ста неш ся,

ка лі зе ля нос цю веч най ахі неш ся,
Бра це пчо лак і ма гут ных дрэ ваў,
адаз веш ся ў са лаў і ных спе вах.

Сцеж ка мі тва і мі, што ха дзіў па ле се,
ве цер днём і ноч чу за ка лы ша вец це.

Ці хім сва ім кро кам, чут ным ву хам чу лым,
сту піш ка ля тро паў, ук ро чыш у не мі ну лае.

Час ця пе раш ні заў сёд ны, бра це наш вя лі кі,
не па ста рыць на шы ду шы, не ад ме ніць лі кі.
Дых і дух тра пе чуц ца ў ка рэн нях і ў кро нах.

Го лас твой уска лы ша то ны ў бе ла веж скіх зво нах.
Мі ра ЛУК Ша

Яну шу і пуш чы
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Вершы Віктара 

ШведаШведаШведа

Раз га дай це за гад ку, ад ка з 
даш лі це ў „Зор ку” да 28 
жніўня 2016 г., най лепш па 
элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Загадкі 
з роднай хаткі

Ткач-тка чок
сеў на то нень кі су чок.
Па ву цін не сваё праў
і на го лей ку на ві ваў.
Ніт ку да ніт кі —
Ка ма рам на світ ку.
П......
      (Ла ры са Ге ні юш)

Ад каз на за гад-
ку № 32: ба ра вік. 

Уз на га ро ду, ту-
ры стыч ную кар ту 

і да вед нік пра 
го рад Бе ла сток, 

вый г ра ла Уля 
Мар чук.

Він шу ем!

Унук 
не па пя рэ дзіў
Дзед ка з уну кам Ан д рэ ем
Кро чаць пар ка вай але яй.
Сеў на лаў цы дзед ка Ге на,
Унук на яго ка ле нях.

Над та це шыц ца дзя ду ля,
І да сэр ца ўну ка ту ліць.
Унук аз ваў ся не ча ка на:
— Лаў ка све жа ма ля ва на.

Го жае 
па да рож жа
У го ра дзе гул кім,
Праз не каль кі ву ліц,
Узяў на пра гул ку
Унук сваю ба бу лю.

— Дзя куй, каб ты ве даў,
Вось спра ва няз вык ла.
Упер шы ню еду
Я ма та цык лам!

Не кож ны ра зу мее, як цу доў на 
наб лі зіц ца да кар цін з род най пры-
ро дай і за бу до ва мі. Ме на ві та род ная 
пры ро да і ар хі тэк ту ра — га лоў ны 
ма тыў кар цін, якія па ба чы лі мы ў час 
вер ні са жу Між на род на га ма стац ка га 
пле нэ ру, які ад быў ся ў днях 4-18 чэр-
ве ня ў На раў цы. Кар ці ны ўзнік лі на 
пра ця гу не каль кіх дзён і яны яш чэ 
«пах лі» ле сам і рэч кай. Мы гля дзе лі 
на іх, і не ве ры лі. Так! Там бы ла На-
раў ка, Бе ла веж ская пуш ча, на шы цэр-
к вы, а на ват трак та ры...

Не менш ці ка ва па ба чыць жы вых 
ма ста коў. Мы ме лі шчас це, бо нас 
су стрэў сам Вік тар Ка бац, ма стак і ар-
га ні за тар пле нэ ру. Ён прыс вя ціў нам 
мно га ча су. Ра ска заў пра кар ці ны і іх 
аў та раў. Ся род іх бы лі пра цы на шых 
ста рэй шых сяб роў — Ка цяры ны Сян-
ке віч з Нар вы і Ра дас ла ва Ма ці е ві ча 
з Бе ла сто ка.

Хоць не ба зас ла ні лі чор ныя хма ры 
і стаў ліць дождж, мы сха ва лі ся пад 

Ма ста цтва і пуш ча*  *  * 
памятай
ты заўсёды будзеш
у маім сэрцы

памятай
ты ніколі не забудзеш
пра каханне

памятай
што нягледзячы на гора
я буду пры табе

памятай
што я памятаю 
пра цябе 

Юлія Бяганская, «Зорны шлях»

дах, каб га ва рыць пра ма ста цтва. Вік-
тар Ка бац ра ска заў наколь кі важ ная 
для нас пры ро да і Бе ла веж ская пуш-
ча. Без пуш чы мы ні ко му не па трэб-
ны. Гэ та дзе ля яе пры яз джа юць да 
нас лю дзі са све ту, а мяс цо выя лю дзі 
мо гуць вес ці пан сі я на ты.

Пуш ча гэ та так са ма кры ні ца нат-
х нен ня. Яна да па ма гае нам ра біць 
у жыц ці пры го жыя, важ ныя і па трэб-
ныя рэ чы.

Нам бы ло вель мі пры ем на су-
стрэць так зна ка мі та га ма ста ка.

Рэдакцыйны калектыў «Зор нага шляху»

* * *
Ёсць штось ці та кое,
ча го не зра зу ме еш.
Ёсць штось ці та кое,
ча го не пра го ніш.
Ёсць штось ці та кое,
што так зак ру ціць у га ла ве
і не пас пеш та го за тры маць.
Ёсць штось ці та кое,
ча го кож ны дас вед чыць у сва ім жыц ці,
А гэ тае «штось ці» ты сам ад к ры ва еш...
     Уля Мар чук, «Зор ны шлях»
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Dźwig Adam

ZapachЗа 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 № 31:
Стол, жаб ка, лі па, лоб, Пі, чар ні ца, зеб ра, ма-

рак, жы та. Суп, Іза, пол, ер, ліч ба. Парк, жа ра, на, 
блі ны. Кол, за ба ва.

Уз на га ро ды, ту ры стыч ныя кар ты Бе ла сто ка 
(кі шэн на га фар ма ту), вый г ра лі Са ра Скаў рон-
ская з Бе ла сто ка і Вік то рыя Гаць з Бель ска-
Пад ляш ска га. Він шу ем!

«Зор ны шлях»: — Ча му Вы ге ро ем 
сва ёй кніж кі вы бра лі Яна Та ра се ві ча? Ад-
куль ідэя, каб на пі саць пра яго кніж ку?

Ган на Кан д ра цюк-Свя руб ская: — 
Тэ му пра па на ва лі мне ў «Ні ве», про ста 
мне бы ло па да ро зе. У па чат ку 1990-ых 
я жы ла з дач кой на Су валь ш чы не, 
пры сям’і му жа. Два ра зы ў ты дзень 
я да яз джа ла ў Бе ла сток, праз Са кол ку. 
Спа чат ку я ба я ла ся гэ тай тэ мы, не ве-
да ла як гэ та ўсё пад няць. Асо ба Яна 
Та ра се ві ча бы ла ахі ну та ім г лой за быц-
ця. Сло вам — гэ та бы ла бе лая кар та, 
якую трэ ба бы ло за поў ніць зме стам. 
Але я не зда ва ла ся, іш ла за пад каз ка мі. 
На сва ёй да ро зе я суст ра ка ла лю дзей, 
якія ад сы ла лі мя не да чар го вых ге ро яў 
і мес цаў. Тэ ма крок па кро ку раз ві ва ла-
ся. Ад к ры ван не асо бы Яна Та ра се ві ча 
доў жы ла ся аж но дзе вяць га доў. Гэ та 
быў пра ца ві ты, але і цяж кі час, на маю 
га ла ву не ча ка на зва лі лі ся праб ле мы. 
Ад нак мне ўда ло ся склас ці су цэль ную 
бі яг ра фію, за кон чыць тэ му.

Ду маю так са ма, што не толь кі мы 
вы бі ра ем тэ мы. Ча сам бы вае так, што 
тэ мы вы бі ра юць лю дзей.

З.Ш: — Ска жы це, як Вы знай ш лі 
ўсе ін фар ма цыі пра Яна Та ра се ві ча?

Г.К-С: — Пер шая ін фар ма цыя 
прый ш ла ў «Ні ву» з Мін ска. Ву чань 
Яна Та ра се ві ча, Ана толь Ча ра пін скі 
з Люб лі на, пе ра даў ту ды яго но ты 
і на пі саў бі яг ра фіч ную за на тоў ку пра 
свай го на стаў ні ка. Гэ та быў 1993 год, 
час вя лі ка га ад ра джэн ня бе ла ру скай 
куль ту ры. Но ты шчас лі ва тра пі лі ў ру-
кі вы дат на га спе ва ка Вік та ра Ска ра ба-
га та ва, які на леж ным чы нам аца ніў 
ге ній Та ра се ві ча. Ён ме на ві та на пі саў 
у «Ні ву», каб па шу каць сля доў кам па-
зі та ра, па ха ва на га на пра ва слаў ных 
мо гіл ках у Са кол цы.

Пас ля га доў, ка лі я па сяб ра ва ла з па-
нам Ана то лем Ча ра пін скім, зра зу ме ла 
важ ную рэч. Бо ўсе га да лі: ча му но ты 
тра пі лі ў Мінск, а не ў Бе ла сток ці Вар-
ша ву? Спа дар Ана толь Ча ра пін скі, 
у пры ват нас ці ле кар-псі хі ятр і гі сто-
рык ма ста цтва, хоць сам быў поль скім 
пат ры ё там, вель мі лю біў Бе ла русь. Ад-
чу ваў бе ла ру скую ду шу. Не вы пад ко ва. 
Яго дзед па лі ніі ма ці быў свя до мым 
бе ла ру сам, які ца ніў ідэ а лы Бе ла ру-
скай На род най Рэс пуб лі кі. Дзед быў 
прад п ры маль ні кам, меў ма ён так не па-
да лёк Грод на. Ся мей ныя су вя зі над та 
важ ныя ў жыц ці кож на га ча ла ве ка, 
яны ча ста ўплы ва юць на на шы вы ба-
ры і ма ты ва цыю. Па мя таю, з якой лю-
боўю пан Ча ра пін скі ўспа мі наў свай го 
дзе да. Вель мі пе ра жы ваў і це шыў ся, 
ка лі ў Мін ску ар га ні за ва лі кан цэрт Та-
ра се ві ча, ка лі вый ш ла мая кніж ка, ка лі 
вый шаў дыск, ка лі тэ ма раз ві ва ла ся.

З.Ш: — Усе ду ма юць, што пі саць 
кніж ку гэ та пры ем насць. Вы зга да лі 
пра праб ле мы. Што гэ та бы ло? 

Г.К-С: — У пі сан ні — як на вай не! 
Ка лі зак ра на еш чул лі выя кроп кі, сак-
рэ ты, штось ці аб ры ва ец ца на га ла ву. 
На да ро зе ўзні ка юць пе раш ко ды, як 
пас ля бу ра ло му ў ле се. З Янам Та ра-
се ві чам бы ло так, што яго яш чэ пры 
жыц ці за тап та лі ў зям лю. Гэ та зра бі лі 

Бы вае так, што тэ мы вы бі ра юць лю дзей!

менш та ле на ві тыя, зай з д рос ныя лю дзі. 
Цяж ка пі саць пра крыў ду та ле на ві та га 
ча ла ве ка, пра чор ную зай з д расць. Я гэ-
та ўсё ста ра ла ся да лі кат на па даць, ды 
ўсё ад х ва рэ ла. Ад на ча со ва, трэ ба бы ло 
пра ца ваць, дбаць пра сям’ю. Але мя не 
суп ра ва джа ла ней кая ру ка, ка лі я бы ла 
ў сі ту а цыі без вы ха ду, хтось ці з’яў ляў-
ся і да па ма гаў. У якас ці анё лаў ахоў ні-
каў най больш прыс лу жы лі ся зга да ны 

пан Ана толь Ча ра пін скі 
і Ві таль Лу ба, та ды сак ра тар 
«Ні вы». Яны не да зво лі лі 
мне кі нуць тэ му ў па ло ве 
да ро гі.

Да дам, што гэ тай тэ май 
я зай ма ла ся дзе вяць га доў 
без ні я кіх пра ек таў і да дат-
ко вых срод каў. Дзя ку ю чы 
гэ та му, я ве даю, што каб ра-
біць важ ныя рэ чы, не трэ ба 
вя лі кіх гро шай.

З.Ш: — У 2002 го дзе «Ні-
ва» вы да ла Вам кніж ку...

Г.К-С: — Кніж ка на поль-
скай мо ве, та му што я на пі-
са ла яе пад за каз поль ска га 
му зыч на га вы да ве цтва, якое 
ра ней вы да ла дыск з му зы-
кай Та ра се ві ча. Ка лі кніж ка 
бы ла га то ва, вы да ве цтва 
з-за праб лем спы ні ла дру кар-
скую дзей насць. Та ды на сус-
трач вый ш ла «Ні ва», якая 
ах вот на над ру ка ва ла маю 

кніж ку. Та кім чы нам усё вяр ну ла ся на 
сваё мес ца. Пра зна чэн не гэ та га вы дан-
ня пра маў ляе факт, што яна бы ла пе ра-
вы да дзе на ў 2004 го дзе. За раз так са ма 
ёсць па трэ ба трэ ця га вы дан ня, але 
ў мя не ня ма да гэ та га га ла вы.

З.Ш: — Як чы та чы ўспры ня лі кніж-
ку?

Г.К-С: — Эн ту зі я стыч на. За хоў ваю 
цёп лыя лі сты ад Сак ра та Яно ві ча і пра-

фе са ра Ада ма Маль дзі са. Га лоў нае, 
кніж ка пас лу жы ла для но вых ма стац-
кіх пра ек таў, з якіх най больш ца ню 
фільм-да ку мент Юрыя Ка лі ны «Jan Ta-
ra sie wicz. Kom po zy tor za pom nia ny”, кан-
цэрт Шы ма на Бо ры са ў Са кол цы, нот-
нае вы дан не БГТ «Пес ні ка хан ня», ці 
па э тыч ны том «Wier sze tu tej sze» Мі ры 
Лук шы. Ду маю, што кніж ка паў п лы-
ва ла на тое, што ма ем ву лі цу і таб лі цу 
ў Са кол цы ды рон до ў Бе ла сто ку. Усе 
бі яг ра фіч ныя ма тэ ры я лы, якія дру куе 
і па каз вае Пад ляш ская опе ра і фі лар мо-
нія, з мае кніж кі і ар хі ва, які пе ра даў 
на мае ру кі пан Ча ра пін скі. Я ма гу 
га на рыц ца тым, што ка лі но вая кніж-
ка жы ве ты дзень або ме сяц а пас ля 
ўсе пра яе за бы ва юць, то мая пер шая 
кніж ка да лей ак ту аль ная, вык лі кае 
эмо цыі. Ня даў на я па бы ва ла на су стрэ-
чы з гім на зі ста мі ў Са кол цы і там так 
раз га ва ры лі ся, што про ста не ха це лі 
мя не ад пус ціць. Так са ма на пра ця гу 
двац ца ці га доў я ат ры ма ла нез лі чо ную 
коль касць слоў па дзя кі ад лю дзей з Са-
коль ш чы ны ды не толь кі. Мно гія з іх 
га ва ры лі, што чы та лі кніж ку два-тры 
ра зы. Я це шу ся, што «Ні ва» лі чыць тэ-
му Яна Та ра се ві ча ад ной з важ ней шых 
у сва ёй гі сто рыі.

З.Ш: — Ці пла ну е це на пі саць кніж ку 
аб ін шай вя до май асо бе?

Г.К-С: — Я на пі са ла кніж ку пра па-
э та Ана то ля Сы са. Гэ та не бі яг ра фія, 
хут чэй па да рож нае эсэ. Кніж ка мае 
доў гі за га ло вак — «Дзя доў скае тур нэ 
з Ана то лем С.». Тут гі сто рыя су час на га 
бе ла ру ска га па э та, які быў пад уп лы вам 
«Дзя доў» Міц ке ві ча і сам сніў аб сва бод-
най Бе ла ру сі. Ве да е це, мне па шан ца ва-
ла спраў ляць праў дзі вы аб рад «дзя доў» 
у род най ха це па э та, з яго сёст ра мі 
і сва я ка мі. Гэ та бы ло пяць га доў пас ля 
смер ці Ана то ля Сы са, у па ле скай вёс цы 
Га рош каў над Дня п ром. Кры ты кі ад-
зна чы лі, што ня ма ана ла гаў для та кой 
кніж кі ў бе ла ру скай лі та ра ту ры.

У бу ду чы ні ха чу на пі саць кніж ку 
пра Ана ста сію Ана цік, маю два ю рад-
ную ба бу лю, якая бы ла лёт чы цай. І гэ-
та бу дзе вя лі кі вык лік, бо пра яе амаль 
ні чо га не ве да юць у сям’і. Ад нак пас ля 
кніж кі пра Яна Та ра се ві ча я ўжо так не 
трывожу ся!

З.Ш: — Дзя ку ем за раз мо ву!
Раз мо ву за пі са ла

На тал ля ВАСЬ КО, «Зор ны шлях»

Раз мо ва з рэд. Ган най Кан д ра цюк-Свя руб скай, аў тар кай ча ты рох кні жак, між ін шым дас лед чыц кай кніж кі 
«W stro nę Ta ra sie wi cza» пра за бы та га бе ла ру ска га му зы кан та, вы да дзе най у 2002 го дзе.
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Вя лі кі дзя куй та бе, 
жыц цё
Вя лі кі дзя куй та бе, жыц цё,
за шыр па лёў,
за ша пат лі выя сло вы ва сіль коў,
за жні вень поў ны ка ла соў,
за ле су сі ні да ляг лад,
за ці хі ноч чу за ра пад,
за лі вень свет лай даб ра ты,
за ўзмах пту шы ных крыл.

Вя лі кі дзя куй та бе, жыц цё,
за бляск кра сы,
за смак сля зы,
за кож ны ўздым ду шы...

Плы ве, плы ве ад яс ных хмар
лю бо ві со неч ны рыд ван.
На ўсіх зям ных да ро гах
зні кае боль, ад чай, тры во га.

У краю мі лым, да ра гім
ні ко му хай не гас нуць дні.
Спя шац ца трэ ба нам, сяб ры,
ра біць даб ро...

Вя лі кі дзя куй та бе, жыц цё!

Ніт кі бу ду чы ні
З вась мі ні так выт ка на бу ду чы ня.

Сем ні так — сем кра сак ра ду гі.
Чыр во ная — гэ та муж насць і па ва га.
Аран жа вая — цёп лая, як даб ра та.
Жоў тая — свет лая, як сон ца.
Зя лё ная — зям ны шлях жыц ця.
Сі няя — быц цам высь ня бес ная.
Цём на сі няя — сім вал сва бо ды і не за леж нас ці.
Фі я ле та вая — знак да лі кат нас ці і эле ган т нас ці.

Вось мая ніт ка — ня бач ная, неў я ві мая.
Яна — пры ваб ная тай на
яш чэ неп ры сут на га,
яш чэ не на ро джа на га.

З ве ку ў  век,
ад на дзеі да на дзеі
вя дзе па ка лен не за па ка лен нем
ніць тая —
жы вая,
нес мя рот ная, свя тая...

Прый дзе мая вяс на
Яш чэ прый дзе мая вяс на,
най п ры га жэй шая з пры га жунь,
вя стун ка шчас ця і свят ла.
Сэр ца прыб лі жыц ца да сэр ца,
а да ду шы — ду ша.

Вяс на і я
па бя жым ба са нож
да ва сіль ко вых па лёў
і ся рэб ра ных рос.
Там, дзе ці ша, глы бо кая як збан,
дзе бес с мя рот нас ці кур ган,
на ро дзіц ца ўнут ры нас
цар ства ня бёс.

На квет ных лу гах,
вян кі зві ва ю чы,
бу ке ты скла да ю чы,
ра зам мы вып’ ем, да са ма га дна,
та ем ны ке ліх поў ны ві на...

Прый дзі, прый дзі, мая ты вяс на!

Ула дар ка люб ві
Да ця бе я ішоў на цянь кі
ка ля і на мі ледзь пра ход ных да рог,
праз за веі і най г лы бей шыя сня гі.
Да ця бе я ішоў на цянь кі...

Цём най ноч чу із ноў
не бя рэ мя не сон.
Па бля ша ных да хах
крап лі сты дождж ба ра ба ніць.
Ве цер ту зае кро ны дрэў,
ла мае са ло мін кі траў.
Усі мі ко ле ра мі па мя ці
твой ма люю я твар.

Зран ку ў ці шы ляс ной
зво няць га лоў кі лан ды шаў.
У ве нах пуль суе кроў.
Цві туць па ца лун кі з мі ну лых га доў,
адзы ва ец ца сло ва „ка хаю”.

За зя лё най га рой,
за сі няй ра кой,
пад яс ным не бам даз воль
су стрэць ця бе яш чэ раз —

ула дар ка ма ёй люб ві,
ца ры ца май го раю!

* * *
На тва ры тва ім ад бі ла ся
свят ло во се ні.
У пес ні ці хай,
вя лі кай, шчы рай
адаз ваў ся вы рай.
На вей ках
усё яш чэ іск рац ца
кро пель кі даж джу...

Ма дон на ра дас ці і смут ку,
тры вай так,
не пра мі най, як цень.
Мы — дзве веч нас ці,
якія сыш лі ся
ў адзін най п ры га жэй шы дзень.

* * *
У ма ска ра дзе дня,
у ла бі рын це жыц ця,
у зві лі нах ча су
слу хаю ці шу.

На ду шу яна
ні бы га ю чы баль зам,
ні бы срэб ра — зо ла та.

Сэр цам слу хаю...
Ням но га мне трэ ба.
Най п ры га жэй шая ме ло дыя —
ці шы ня не ба!

* * *
У ан та ло гі ях су час най па э зіі
ука ра ніў ся
і раз ра ста ец ца пе сі мізм.
Ня бач на, быц цам чу ма,
паў сюд на шы рыц ца ні гі лізм.

Свет змя ніў свой твар.
Ён сён ня са ста лі,
бе то ну і шкла.

Пад няў ся акіян...

Най га лас ней кры чаць
сло вы-піг меі.
Ні ка вы со кіх ба ры кад —
на дне  за веі.

Па тэ тыч ныя,
ве ліч на пры го жыя сце ны.
Веч ная тра ва.
Заў ж ды яна
ў аб дым ках шчас ця
і на дзеі.

* * *
Па да рыў мне дзень
не каль кі слёз.

Ду ша прач ну ла ся.
Пад ве чар сон ца ўсміх ну ла ся.
Свет лыя кроп лі
пап лы лі ў ру чай ку...
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Раз мо ва з Ве рай ОСЯК 
— жы хар кай Пад ляў ко
ва, спя вач кай у ста ра
ляў коў скім ма стац кім ка
лек ты ве „Цаг лін кі”.

— Як па ча ла ся Ва ша пры го да 
з „Цаг лін ка мі”?

— Па ча ло ся ўсё ў 1976 го дзе. Мы, 
з су сед кай Ні най Су ха до лай, вы сту пі лі 
ў На раў цы на гмін ным аг ля дзе бе ла ру-
скай пес ні. І мы там за ня лі пер шае мес-
ца. Ой! Ця пер у Гай наў ку трэ ба ехаць. 
А та кая та ды ўзня ла ся за ві ру ха, што 
мы ад но вы е ха лі за На раў ку, заст раг лі 
і ў Гай наў ку не да е ха лі. Гэ та бы ло зі мою, 
а вяс ной да ве даў ся пра нас Ка стусь 
Май се ня і за пра сіў нас у ка лек тыў, які ён 
тут ства рыў. Ён га ва рыў: тут жа столь кі 
на ро ду, мо ла дзі — нам трэ ба ства рыць 
ка лек тыў; ну і ства рыў. І мы ста лі ха дзіць 
на за нят кі.

— А да „Цаг лі нак” то не бы ло ў Ляў-
ко ве ней ка га ка лек ты ву?

— Быў, яш чэ Ва ся Це лу шэц кі сар га ні-
за ваў яго, з ма ла дых-ма ла дых. І яны ез-
дзі лі, вы сту па лі, але пас ля той ка лек тыў 
рас паў ся, бо ма ла дыя дзяў ча ты па ча лі 
за муж вы хо дзіць.

Спяр ша на шым ін ст рук та рам быў Лу-
ка шук з Гай наў кі — вель мі доб ры ча ла-
век і пе да гог. Пас ля ён ады шоў, але наш 
хор астаў ся. Ста лі мы рых та вац ца да 
хрыс цін на ша га ка лек ты ву...

— Ка лі гэ та бы ло?
— У 1978 го дзе...
— Са ма крыш ку пад рас лі...
— Пад рас лі, ста лі на но гі і ў На раў цы 

свят ка ва лі свае хрыс ці ны.
— А не ў Ляў ко ве?
— У Ляў ко ве яш чэ ні чо га не бы ло, 

толь кі паз ней па бу да ва лі свят лі цу гра-
мад скім чы нам. Ну, ах рыс ці лі, хрыш чо-
ным быў спа дар Аляк сандр Бан да рук, 
а хрыш чо най Га ле на Мя леш ка з Бе ла-
сто ка, але я яе то і ма ла ба чы ла — на 
хрыс ці нах і столь кі ўся го, больш яна не 
пры яз джа ла; зап ра ша лі яе на са ра ка год-
дзе, але так са ма не пры е ха ла.

— А як мно га та ды вас бы ло ў „Цаг-
лін ках”?

— Ой, але ж мно га, ба дай трыц цаць 
пяць асоб: з Ле шу коў, Міх наў кі, Ляў ко ва, 
Ка пі тан ш чы ны, але не бы ло так як ця-
пер, што і з Бель ска, і з Гай наў кі... Ця пер 
нас, тых пер шых „Цаг лі нак”, толь кі дзве 
аста лі ся: я і Ма ры ся Ру сі но віч. Пас ля да-
хо дзі лі, на пры клад Ірэ на Ла пін ская, якая 
з на мі ўжо больш за двац цаць га доў. Да-
хо дзі лі ма лод шыя і тых ма ла дых крыш ку 
ма ем...

— Але ма ла дыя свае, не з Гай наў кі 
ці ад куль?

— Свае, ад Ляў ко ва — Драў ноў скія, 
і Су ха до лы Ян ка дач ка. І су сед ка мая 
бы ла, Віт ка Су ха до лы дач ка з пры го жым 
сап ра на, і сы на вая яго. Але што ж — дач-
ка вый ш ла ў Бельск за муж, сы на вая пра-
цуе, і двое дзя цей у яе, ка жа: мне важ-
ныя сям’я і пра ца. Крыш ку лю дзей ады хо-
дзіць, але і но выя пры хо дзяць і я ду маю, 
што ка лек тыў бу дзе раз ві вац ца; ду маю 
і ха чу каб так бы ло, каб раз ві ваў ся.

— Мне Мі ко ла Мя жэн ны крыш ку ра-
сказ ваў пра гаст ро лі, ку ды ез дзі лі...

— Ой, мы ўжо хі ба з ты ся чу ра зоў вы-
яз джа лі...

— Не мо жа быць!
— Так, за гэ тыя со рак га доў то мы 

ўжо вель мі мно га ез дзі лі.
— А што з гэ тых вы ез даў най больш 

за па мя та ла ся?
— Усё вель мі пры ем нае, і хо чац ца 

ез дзіць, бо нас усю ды аб во зяць: і ў Вы-
со кае, і ў Пру жа ны, і ў Ру жа ны. Пры муць 
нас, і аб вя дуць, па ка жуць усё што най-
важ ней шае. І гэ та вель мі пры ем на. Вось 
па е ха лі мы ў Вы со кае, бы ло гэ та ноч чу, 
гэ та не за быў нае. Бы ло вель мі мно га 
ка лек ты ваў, мно га мо ла дзі, але і ста лей-
шых так са ма шмат бы ло. Та ды ба дай пя-
ці сот год дзе Вы со ка га ад зна ча лі. Як мы 
вый ш лі на сцэ ну, то там ду ма лі — па ля кі, 
але як мы зас пя ва лі, то нас не ха це лі 
ад пус ціць са сцэ ны. Не пе ра ста ва лі ап ла-
дзі ра ваць — яш чэ і яш чэ.

— А ча му гэ та бы ло ноч чу?
— Бо бы ло столь кі ка лек ты ваў, што 

аж цэ лую ноч пра цяг ва ла ся свя та. На-

ша чар га прый ш ла ка ля поў на чы, мы 
ўжо і сон ныя бы лі, ка жам: як зас пя ва ем, 
так зас пя ва ем. Але як зас пя ва лі, то не 
ха це лі нас ад пус ціць. І дру гі раз бы лі 
ў Вы со кім, і ця пер ме лі ехаць, але не 
ат ры ма лі мы аў то ка ра; ба дай два тыд ні 
та му ме лі там быць. Усю ды, усю ды пры-
ем на. А ў Грод не, на тых пад вор ках, то 
і з цэ лай Бе ла ру сі, і з Літ вы, і з Лат віі пры-
яз джа юць і ўсе свае вы ра бы па каз ва юць 
— якое то ха ра ство!

— А якія гэ та вы ра бы?
— А ўся ля кія: і ко шыч кі, і паль та, і ка-

жу хі... Ну — усё там мож на бы ло ку піць.
— Гэ так вас пры ма лі і ў Вы со кім, 

і ў Грод не. А ку ды вы най да лей ез дзі-
лі: у Поль ш чы, Бе ла ру сі?..

— Мы ез дзі лі і ў Гер ма нію. Бы ло гэ та 
як мы ме лі да лу чыц ца да Еў ра са ю за. 
Пры е хаў прад стаў нік з Бру се ля, а тут 
у нас бы ла вы ста ва руч ні коў, ма ка так... 
Ён за хап ляў ся...

— Дзе гэ та бы ло: у Ляў ко ве ці ў На-
раў цы?

— У Ляў ко ве; а ча го нам да На раў кі! 
Пры на го дзе: я дзі ву ю ся, за што да лі Ва-
ра нец ка му адз на ку, ён жа не ў нас.

— Але ён вам тэк сты пі ша.
— То ня хай ён бу дзе ўдзяч ны, што мы 

хо чам спя ваць яго тэк сты. А яго ж тэк-
сты мо гуць спя ваць усю ды.

— Але ён спя ваць не ра зар вец ца 
— яму ж у На раў ку блі жэй.

— Але ж і ў На раў цы мо гуць пі саць 
ме ло дыі да яго вер шаў, так як у нас Мя-
жэн ны ро біць; і мы спя ва ем. Бы лі ча ты ры 
ад зна кі, і, за між даць па ні Ру сі но віч, да лі 
яму; мне гэ та не па да ба ец ца.

— Ад нос на Бру се ля, мне за раз кры-
ху вяр та ец ца па мяць, што еў ра па сол 
Ка лі ноў скі вы ха дай ні чаў ві зіт у Бру-
сель.

— Ён вы ха дай ні чаў „На раў чан кам”. 
А да нас пры е хаў ча ла век з Бру се ля, які 

не ве даў на шых моў і мы з ім пе ра га вор-
ва лі ся з пе рак лад чы кам. Ён за хап ляў ся 
ўсім, што тут па ба чыў. І мы па е ха лі ў Гер-
ма нію, але толь кі дзве асо бы: я і Ле на 
Хар ке віч.

— А як на зы ва ла ся мяс цо васць, 
у якой вы бы лі?

— Не пом ню, але там вель мі пры го жа 
бы ло. Мы не вы сту па лі са спе вам, толь кі 
зап рэ зен та ва лі ся ў на шых стро ях, сі ніх. 
І пас ля ў та маш ніх га зе тах бы ло пра нас.

— А мо жа ез дзі лі яш чэ ў Літ ву ці 
Ук ра і ну?

— Не.
— А ў Бе ла русь ку ды най да лей?
— Ту ды, дзе Агін скі меў свой ма ён-

так, у За лес се, да лё ка за Мін скам (ка ля 
Смар го ні — А. В.). Як быў Марк Ска ма-
роў скі, то ён нам афор міў гэ ты вы езд.

— Мо жа Ска ма роў скі кры ху з ва мі 
спя ваў?

— Не, але бы ваў у нас.
— І ўсю ды вас так доб ра пры ма лі?
— Ой, усю ды. У Пру жа нах зак ва та ра-

ва лі нас у га тэ лі „Му ха вец”, дзе мо жа 
толь кі ад ных дып ла ма таў там пры ма юць.

— А ў Поль ш чы?
— Ез дзі лі мы пад Лодзь, і ў Быд гаш чы 

бы лі. І зноў у Быд гашч па е дзем. Там ра-
ней мы ат ры ма лі гран-пры, а ця пер зноў 
едзем, бо ў Бе ла сто ку за ня лі пер шае 
мес ца ся род се ні ё раў.

— А што ў Поль ш чы Вам най больш 
за па мя та ла ся?

— Мне най больш за па мя таў ся пер шы 
га ла-кан цэрт у фі лар мо ніі; яго ні ко лі не 
за бу ду. Ні ко лі мы яш чэ там не бы лі, а то 
за е ха лі, а там мно ства лю дзей і пры ма-
юць на ша вы ступ лен не з за хап лен нем. 
Але ж вось вы хо дзім на за вяр шаль нае 
вы ступ лен не — „Люб лю наш край, ста-
рон ку гэ ту”. Усе паў ста ва лі, а сэр ца тра-
пе ча — ня ма слоў, каб вы ка заць якое гэ-
та бы ло хва ля ван не, ка лі ўсе спя ва юць, 

і мы спя ва ем. А мне зда ва ла ся 
— а дзе ж я: ці я ў не бе, ці я на 
зям лі! Гэ та бы ло ўпер шы ню і тое 
ад чу ван не не за быў нае. І ця пер 
бы лі на га ла-кан цэр це, у опе ры, 
так са ма фай на бы ло. Але гэ та 
ўжо не тое. А та ды ж бы ло цу доў-
на. І гэ та ж не ўсё бы ло, бо ад с пя-
ва лі, а ўсе ста яць і ап ла дзі ру юць.

— А як не ку ды да лей еха лі, 
то так са ма доб ра так пры ма лі 
і гас ці лі?

— Ну так гас ці лі, што про ста 
не ра ска заць. Бы ло гэ та ў На ва-
соль най ка ля Ло дзі, ле там, быў 
з на мі ка лек тыў „Рос ні ца” з Грод-
на. Та кі стол па ста ві лі, што там 
усё бы ло: і дзі кі, і пе ча ныя па ра-
ся ты, і кум пя кі — усё-ўсё, і кож ны 
ішоў са бе і што ха цеў тое браў. 
І сё ле та ту ды зап ра ша лі, але не 
ат ры ма ла ся па е хаць. Апош нім ча-
сам то і Бе ла ру скае та ва ры ства 
не вель мі нас клі ча — бя руць ка-
лек ты вы ад Бе ла сто ка, а нас не. 
На ват у Бан да ры — то ж маг лі б 
мы па е хаць; у Бан да рах толь кі 
раз бы лі. Ві даць, мы не над та вар-
тыя, ка лі не зап ра ша юць...

— А як Вы па ча лі спя ваць, 
бо, як ка жа це, у На раў цы ад ра-
зу пер шае мес ца за ня лі...

— Я спя ваю з са мых ма ла дых 
га доў. У шко ле спя ва ла, з Нас цяй 
Ка роль ка, паз ней шай жон кай 
Ка сту ся Май се ні. Мы ра зам ву чы-
лі ся ў Бе ла ру скім лі цэі, у ад ной 
пар це ся дзе лі і нас заў сё ды пра-
сі лі спя ваць. І ба дай з чац вёр та га 
кла са спя ва ла я ў цар к ве. Ба цюш-
ка ўзяў мя не і маю два ю рад ную 
сяст ру ўзяў і ка жа: ходзь це, ма на-
шач кі, ходзь це, спя вай це.

— Ка то ры ба цюш ка, Чы стоў-
скі?

— Но вік. А з Та ма рай Чы стоў-
ска га я сяб ра ва ла. У цар к ве мы 
не спя ва лі са ста рэй шы мі, наш 

хор спя ваў асоб на. На шым рэ ген там 
быў ста ры Но вік, а ў ста рэй шых — ма ла-
ды. Але ж гэ та быў ба цюш ка, як ён вёў 
хор, якія ён пес ні з на мі раз вуч ваў... Як 
зас пя ва лі „Хры стос васк рэ се” — то ніх то 
і ні ко лі не бу дзе чуць та ко га! А та ды ж 
не бы ло маг чы мас ці гэ та га за пі саць. 
Гэ та бы ло штось ці цу доў нае, як ён вёў 
наш хор. І пеў чыя якія бы лі, на пры клад 
Ве ра Пта шын ская, Лю ба Бол бат, Зі на 
Нес ця рук. І муж чы ны бы лі; і шмат ужо іх 
адыш ло...

І я вель мі ха чу, каб наш ка лек тыў ут-
ры маў ся. На бі рае наш ды ры жор і з Гай-
наў кі, і з Бель ска... Наш бы лы ме не джар 
быў су праць, каб не на бі раць звон ку, 
каб свае, мяс цо выя спя ва лі. Ка лі ён быў 
з на мі, то мы вы яз джа лі мно га-мно га. 
Ця пер Мя жэн ны сам афар м ляе вы ез ды. 
І на ша кі раў ніч ка Га ле на Бар та шук...

— Штось ад ся бе мо жа ска жа це...
— За столь кі га доў, коль кі я пра вя ла 

ў „Цаг лін ках”, то я дзя кую: на шым усім 
ін ст рук та рам за іх пра цу з на мі, на ша му 
вой ту, які заў сё ды нам спры яў, усім на-
шым ха ры стам. А мне са мой хі ба трэ ба 
ду маць пра ады ход, бо ўжо га ды і не як 
ня ём ка на сцэ ну вы хо дзіць. Ад нак ка лі 
я ўдзель ні чаю ў рэ пе ты цы ях, то я пад ба-
дзёр ва ю ся, у мя не ўсту пае жыц ця ра дас-
ны дух. Ад на мая сяб роў ка га во рыць: 
зна еш, Ве ра, трэ ба ўла віць мо мант, ка лі 
адыс ці. І я гэ тыя яе сло вы маю на ўва зе. 
І зда ец ца, што ўжо гэ тая па ра на сту пае, 
а Мя жэн ны ка жа, што мне яш чэ не па ра.

— Ка лі так Мя жэн ны ка жа, то трэ ба 
тры мац ца.

— І я вель мі ха чу, каб ка лек тыў тры-
маў ся, бо столь кі ж га доў мы пра спя ва лі, 
гэ та мно га.

— І я за гэ та, за гэ тыя га ды, Вам 
дзя кую і жа даю Вам уся ля ка га даб ра.

vПы тан ні і фо та аляк сан д ра 
вЯр БІЦ Ка га

Спя ва ла з ма лен ства
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Б е л а р у с к і  д з е я ч  —  а х в я р а  б а н д ы т а ў

Юльяна саковічаhttp://labadzenka.by
110 га доў з дня нараджэння

Бе ла ру скі гра мад ска-па лі тыч ны дзе яч 
Юльян Са ко віч на ра дзіў ся 24 жніў ня 1906 г. 
у фаль вар ку Баў ды ры Аш мян ска га па ве та. 
Па хо дзіў з за мож най ся лян скай сям’і. Скон-
чыў Ві лен скую бе ла ру скую гім на зію, по тым 
ву чыў ся на аг ра на міч ным фа куль тэ це 
Ві лен ска га ўні вер сі тэ та. Быў звя за ны з ка-
му ні стыч ным ру хам За ход няй Бе ла ру сі. За 
пад поль ную дзей насць та га час ны мі поль скі-
мі ўла да мі вык лю ча ны з уні вер сі тэ та. Упер-
шы ню быў арыш та ва ны ў 19 га доў. Паз ней 
да лу чыў ся да КПЗБ.

У 1929 г. Са ко віч вы да ваў у Віль ні ра зам 
з Гер ма нам Вя лец кім ча со піс «Воль ная 
дум ка» — ор ган бе ла ру ска га сту дэн цтва. 
Арыш та ва ны ў 1933 г. і на пра цэ се над кі-
раў ні цтвам Та ва ры ства бе ла ру скай шко лы 
пры га во ра ны да трох га доў тур мы. На пя рэ-
дад ні вай ны арыш та ва ны і зня во ле ны ў кан-
ц ла ге ры Бя ро за-Кар туз ская.

Лю дзі та ко га гар ту і пе ра ка нан няў па-
ку та ва лі за Бе ла русь пры лю бой ула дзе. 
Уво сень 1939 г. пас ля ўз’яд нан ня Бе ла ру сі 
са вец кія «выз ва лі це лі», ледзь ве пас пеў шы 
вы пус ціць Са ко ві ча на во лю, арыш та ва лі 
яго на Ві лен ш чы не і па са дзі лі ўжо ў сваю 
тур му. У жніў ні 1941 г. на Смар гон ш чы не 
Юлья на, які дзіў ным чы нам вы ра та ваў ся 
з зас цен каў НКВД, сха пі ла поль ская па лі-
цыя, што бы ла на служ бе ў нем цаў.

Са ко віч до сыць істот на змя ніў свае ле-
выя по гля ды, да лу чыў ся да пад поль най 
Бе ла ру скай не за леж ніц кай пар тыі. Кі ра ваў 
Мен скім ак ру го вым ка мі тэ там БНП. Быў 
на чаль ні кам мен скай па лі цыі, пра ца ваў 
у Бе ла ру скай на род най са ма по ма чы. З чэр-
ве ня 1943 г. — ак ру го вы стар шы ня БНС 
у Лі дзе. Не ад на ра зо ва пра тэ ста ваў пе рад 
ня мец кі мі аку па цый ны мі ўла да мі су праць 
зніш чэн ня мір на га жы хар ства і па лен ня вё-
сак, ім к нуў ся ра та ваць на сель ні цтва.

Неў за ба ве Юльян Са ко віч ра зам з ксян-
дзом Він цэн там Гад леў скім і Усе ва ла дам 

Родзь кам стаў ар га ні за та рам ан ты на цыс-
ц ка га на цы я наль на га пад пол ля. Вяс ною 
1943 г. Бе ла ру ская не за леж ніц кая пар тыя 
пла на ва ла паў стан не, зброй ны мі сі ла мі яко-
га да ру ча на бы ло ка ман да ваць Са ко ві чу, 
кі раў ні ку ле галь най Бе ла ру скай на род най 
са ма по ма чы ў Мен скай ак ру зе і ад на му з кі-
раў ні коў не ле галь най БНП. А па куль тое, ён 
ад каз ваў за зброю, якую зда бы ва лі роз ны мі 
шля ха мі. Дас лед нік гі сто рыі Сяр гей Ёрш 
пі ша, да прык ла ду, пра мех за ла тых ма нет, 
якія Са ко віч ат ры маў ад Родзь кі і дзе ля за-
ха ван ня пе ра даў двум зна ё мым свя та рам. 
На дру гі год вай ны ён увай шоў у штаб фар-
ма ван ня вай ско вых ад дзе лаў Бе ла ру скай 
са ма а хо вы, але ў кра са ві ку 1943 г. нем цы яе 
ўжо рас пус ці лі. Яш чэ на Ка ля ды 1942 г. СД 
арыш та ва ла і ў той са мы дзень рас ст ра ля ла 
ксян дза Гад леў ска га. Паў стан не фа таль на 
зры ва ла ся. Са мо га Са ко ві ча за пуб ліч ныя 
пра тэ сты суп роць рэ прэ сій над мір ным на-
сель ні цтвам аку пан ты выс ла лі на Лід чы ну,

За бі ты поль скі мі бан ды та мі не вя до ма 
якой пры на леж нас ці (вель мі ве ра год на мяс-
цо вы мі акаў ца мі) у Ва сі ліш ках 13 чэр ве ня 
1943 г., па ха ва ны на пра ва слаў ных мо гіл-
ках Лі ды.

Усе гэ тыя па дзеі — ат ры ман не «за ла то-
га за па су» БНП, та ям ні чая смерць ад на го 
са свя та роў, яко му бы ла пе ра да дзе ная 
част ка зо ла та, за бой ства са мо га Са ко ві-
ча, за мож нае жыц цё сям’і ін ша га свя та ра 
— вы цяг ва юц ца ў лан цу жок за га дак, над 
які мі і сён ня б’юц ца гі сто ры кі бе ла ру ска га 
Суп ра ці ву ча соў апош няй вай ны.

Зра зу ме ла, што ў сён няш няй на скрозь 
пра са вец кай Бе ла ру сі Юльян Са ко віч — ча-
ла век, які ў свой тра гіч ны час ім к нуў ся аб’-
яд наць увесь бе ла ру скі на цы я наль ны ак тыў 
і скі ра ваць агуль ныя вы сіл кі на зма ган не 
за дзяр жаў ную не за леж насць Бе ла ру сі, не 
ўша на ва ны ні як.
vПад рых та ваў Ула дзі мір Хіль ма но віч

Цяж ка ска заць, што б бы ло з бе ла ру-
скай мо вай, якую лу ка шэн каў ская ўла да 
аб вяс ці ла ня год най для вы каз ван ня не ча га 
ра зум на га, ка лі б не гра мад скія руп ліў цы. 
Не вык лю ча на, што ме на ві та іх на ма ган ня-
мі, мо ва яш чэ жы ве і ёй ава лод ва юць тыя, 
хто праг не не за быц ца на бе ла руш чы ну.

Ад ным з та кіх дзе я чаў-пра соў валь ні каў 
род най мо вы ў Бе ла ру сі вар та наз ваць 
жур на лі ста Гле ба Ла ба дзен ку, бо і яго 
дзе ян ня мі за раз рэ а лі зу ец ца шэ раг іні цы-
я тыў па па пу ля ры за цыі бе ла ру скай мо вы. 
Больш пад ра бяз ней пра іх мож на да ве дац-
ца, ка лі за зір нуць на сайт Ла ба дзен кі, што 
мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се http://la ba-
dzen ka.by.

Улас на сайт на зы ва ец ца бло гам. Але 
для про ста га бло га ён над та раз ві ты, бо 
на ім ёсць і раз на стай ныя ба не ры, які даз-
ва ля юць пе рай с ці як на ін шыя руб ры кі 
гэ та га сай та-бло га, так і на ін шыя сай ты. 
Ста рон ка Гле ба Ла ба дзен кі так са ма змяш-
чае да во лі мно га аз даб лен няў, мае шмат 
моў ных вер сій, а так са ма руб рык, па якіх 
раз мер ка ва на ўся ін фар ма цыя.

„Гэ ты сайт — ін тэр нэт-дзёнь нік бе ла-
ру ска га жур на лі ста, па э та і гра мадз ка га 
дзе я ча Гле ба Ла ба дзен кі. Ас ноў ны зьмест 
Бло гу скла да юць аў тар скія тэк сты і фо таз-
дым кі, а так са ма пуб лі ка цыі ў СМІ. Тэ ма ты-
ка Бло гу — Бе ла русь, бе ла ру ская мо ва, 
куль ту ра, ма ста цтва, гі сто рыя, ар хі тэк ту-
ра, лі та ра ту ра, са цы яль ная сфэ ра”, — так 
рас па вя да ец ца ў руб ры цы „Пра сайт”, 
вый с це на якую мес ціц ца ўвер се цэ ла га 
вы яў лен ня.

Улас на пра жур на лі ста рас па вя да ец ца 
на ста рон цы „Хто та кі Глеб Ла ба дзен ка?”. 
Ме на ві та ад сюль мы да ве да ем ся, што 
ў яго ся род мно ства ін шых зван няў і ўзна-
га род ёсць прэ мія «Дэ бют» імя Мак сі ма 

Баг да но ві ча за кні гу «дзі ця чая за Мо ва», 
а так са ма дру гое мес ца на фе сты ва лі бе-
ла ру ска моў най рэк ла мы AD NAK у 2013 го-
дзе. У 2016 го дзе Глеб Ла ба дзен ка ў са аў-
тар стве з Але сяй Літ ві ноў скай вы даў кні гу 
«Мо ва На но ва: 20 кро каў да бе ла ру скай 
мо вы».

Вар та ад зна чыць, што „Мо ва На но ва” 
— уні каль ны для Бе ла ру сі пра ект. Пра яго 
„Ні ва” пі са ла ў шо стым ну ма ры ад 9 лю-
та га 2014 го да і гэ ты сайт па-ра ней ша му 
фун к цы я нуе. Да та го ж ба нер на яго мес-
ціц ца і на ла ба дзен каў скім сай це.

Ці ка вы мі для ка ры сталь ні ка бу дуць ста-
рон кі, дзе рас па вя да ец ца пра бе ла ру скую 
ар хі тэк ту ру, па да рож жы па Бе ла ру сі і Еў-
ро пе, жур на ліс ц кія ма тэ ры я лы аў тар ства 
Ла ба дзен кі, якія бы лі апуб лі ка ва ны на раз-
на стай ных рэ сур сах.

На сва ім сай це жур на ліст вы сту пае 
так са ма як рас паў сюд нік кніг, пры чым як 
сва ёй «дзі ця чай за Мо вы», так і тво раў Ва-
сі ля Бы ка ва, Ге на дзя Бу раў кі на, Ры го ра 
Ба ра ду лі на. Для та го, каб іх за ка заць, вар-
та зай с ці на ад па вед ную ста рон ку праз 
ба нер „Уні каль ныя бе ла ру скія кні гі”.

Не маг чы ма абыс ці ўва гай так зва ны 
„Бе лы спіс бе ла ру скай мо вы”. „Гэ та — дай-
джэст руб ры кі „Мо ва”, ку ды ўжо ця гам 
не каль кіх га доў чы та чы да сы ла юць заў-
ва жа ныя прык ла ды бе ла ру скай мо вы на 
та ва рах ці пас лу гах. Не ка то рыя кам па ніі 
ці та ва ры ма юць толь кі бе ла ру скую наз-
ву. Не ка то рыя — бе ла ру скія ана та цыю ці 
зьмест. Не дзе на пі са на да ска на ла, не дзе 
— з па мыл ка мі, не дзе ўво гу ле на тра сян-
цы. Усе пун к ты сьпі су аб’ яд ноў вае ад но 
— яны зра бі лі крок у бок бе ла ру скай мо-
вы”, — рас па вя да ец ца ў ана та цыі да „бе ла-
га спі су”.

vУла дзі мір ЛаП ЦЭ вІЧ

Бе ла ру ская 
Бе ла сточ чы на 
ва ўспа мі нах 
і лі стах 
Зось кі Ве рас

Чы та ю чы кні гу „Па куль ру ка пя ро тры мае” 
Зось кі Ве рас (укла дан не, прад мо ва, ка мен та-
рыі Мі ха ся Скоб лы, Мінск 2015).

Мін скае вы да ве цтва „Лі ма ры ус” па ра да-
ва ла чы та чоў но вым уні каль ным вы дан нем 
— кні гай ус па мі наў і лі стоў Зось кі Ве рас 
„Па куль ру ка пя ро тры мае”. Над кні гай 
дбай на пап ра ца ваў руп лі вец на ні ве вяр-
тан ня спад чы ны бе ла ру скіх лі та ра та раў 
Мі хась Скоб ла. Гэ та дру гі том ус па мі наў 
і лі стоў Зось кі Ве рас, пер шы том „Я пом ню 
ўсё” вый шаў з дру ку ў 2013 го дзе. І пер шы, 
і дру гі та мы рых та ваў Мі хась Скоб ла.

Бе ла ру ская пісь мен ні ца, ме му а рыст ка, 
пуб лі цыст ка, лек сі ког раф, пе рак лад чы ца, 
ас вет ні ца, ка лек цы я нер і гра мад ская дзе яч-
ка Зось ка Ве рас (Люд ві ка Сі віц кая; 1892-
1991) хоць і на ра дзі ла ся на Ук ра і не на Жы-
то мір ш чы не ў сям’і вай скоў ца і боль шую 
част ку свай го жыц ця пра жы ла пад Віль няй, 
заў сё ды моц на лю бі ла Бе ла сточ чы ну, якую 
і лі чы ла сва ёй ма лень кай ра дзі май. Ме на-
ві та бе ла ру ская Бе ла сточ чы на скраз ной 
лі ні яй пра хо дзіць праз усе ўспа мі ны і лі сты 
пісь мен ні цы.

Пер шы раз дзел кні гі „Па куль ру ка пя ро 
тры мае” па чы на ец ца з ус па мі наў пра тое, 
як вы да ваў ся ча со піс „За ран ка”, аб рэ дак-
цыі гра ма даў скіх га зет, пра Ван ду Ля віц-

кую, пра гі сто рыю бе ла ру ска га ад рыў но га 
ка лен да ра, пра су стрэ чы з Га лья шом Леў-
чы кам, пра Мі ха ся Ма ша ру, пра ад на дзён-
ку „Ко лас бе ла ру скай ні вы”, пра Ро дзе ві чаў 
і ві лен скія кір ма шы, пра Вар шаў скі гур ток 
бе ла ру скай мо ла дзі, пра бе ла ру скі лён і су-
стрэ чы з па э там Але сем Ба чы лам. Ва ўспа-
мі нах пра Га лья ша Леў чы ка Зось ка Ве рас 
пры гад вае, як яна з ма ці тры га ды жы ла 
ў Мен ску, а пас ля пяць га доў на Са коль-
ш чы не ў дзе да вым фаль вар ку, а ў 1923 
го дзе пе раб ра лі ся ў Віль ню. Пра сваю ма ці 
пі са ла Ві та лю Ска ла ба ну 18 снеж ня 1980 
го да: „Мая ма ці — Эмі лія Люд ві каў на з Са-
доў скіх Сі віц кая. Ра дзі ла ся ў 1869 го дзе 
ў Са коль ш чы не. Баць ка меў ма лень кі фаль-
ва рак Аль хоў ні кі... Э. Л. Сі віц кая па мер ла 
ў 1944 го дзе, ма ю чы 75 га доў”.

Пра бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны Зось ка 
Ве рас пры гад вае амаль у кож ным ліс це да 
ўсіх зна ё мых і сяб роў, з кім яна пе ра піс ва-
ла ся ў ХХ ста год дзі. 5 кра са ві ка 1966 го да 
Зось ка Ве рас пі са ла ў рэ дак цыю га зе ты 
„Ні ва”: „Па ва жа ная і да ра гая рэ дак цыя! Ад 
ча су да ча су па па да ец ца мне ў ру кі „Ні ва”, 
а ця пер і ка лян дар за 1966 год. Да клад на 
ўсё чы таю і це шу ся, а ча сам і сля за на бя-
жыць на во чы, ка лі чы таю да бо лі род ныя 
наз вы мя стэч каў ды вё сак... Но вы Двор, 
Су ха во ля, Сід ра. А мо жа, ус па мі на лі ся ка лі 
і Бер ні кі, Стрэль чы кі, Бі ты Ка мень і г.д. Ужо 
43 га ды я жы ву ў Віль ні, а ўсё для мя не тут 
чу жое, а там, у Са коль ш чы не, — род нае, 
да ра гое...”.

На о гул, па лі стах бач на, што ўсё жыц цё 
Зось ка Ве рас су ма ва ла па Бе ла сточ чы не, 
най перш па Са коль ш чы не. У пісь ме да 
Фё да ра Ян коў ска га (16 каст рыч ні ка 1979 

го да) яна пі са ла: „Заў сё ды шка дую, што 
як раз Са коль ш чы на адыш ла за мя жу. 
У Гро дзен скім гур т ку бе ла ру скай мо ла дзі 
най больш сяб роў на бі ра ла ся як раз ад туль, 
асаб лі ва з ва ко лі цаў Су ха во лі. І што важ на, 
мо ладзь ад туль бы ла зу сім свя до мая. Вель-
мі доб ра па-бе ла ру ску не толь кі га ва ры лі, 
але і пі са лі. А мо ва там бы ла вы ключ на ці ка-
вая і вель мі спе цы фіч ная...”.

У кні зе апуб лі ка ва на сем пі сем да пер ша-
га рэ дак та ра „Ні вы” Ге ор гія Вал ка выц ка га. 
У ад ным з пі сем Зось ка Ве рас пі ша, што 
ат ры ма ла ад рэ дак та ра ад каз, ад яко га 
„па ве я ла на мя не ду хам Са коль ш чы ны”, у ін-
шым про сіць па ра ды: хто мог бы па шу каць 
сля доў Ада ма Быч коў ска га — пер ша га 
стар шы ні Га ра дзен ска га бе ла ру ска га гур т-
ка, які быў ро дам з Бе ла сточ чы ны?..

Ёсць у кні зе і лі сты Зось кі Ве рас да Ка зі-
мі ра Грын ке ві ча (1903-1988) — стры еч на га 
бра та кс. Фран ціш ка Грын ке ві ча, зас на-
валь ні ка Га ра дзен ска га гур т ка бе ла ру скай 
мо ла дзі. Ву чыў ся ён у Га ра дзен скай гім на-
зіі. Пад час Дру гой су свет най вай ны тра піў 
у ня мец кі па лон, ад куль уцёк. Жыў у Но вым 
Два ры на Бе ла сточ чы не, зай маў ся сель-
скай гас па дар кай. Пісь мы Зось кі Ве рас да 
Ка зі мі ра Грын ке ві ча пе ра даў Мі ха сю Скоб-
лу яго ўнук Ста ніс лаў Грын ке віч, які жы ве 
ў Но вым Два ры на Бе ла сточ чы не.

Вель мі ча ста Зось ка Ве рас у пісь мах 
хо ра ша і свет ла рас па вя дае пра сяб роў Га-
ра дзен ска га гур т ка бе ла ру скай мо ла дзі, які 
іс на ваў у Га род ні ў 1909-1914 га дах. Са ма 
яна шу кае зве стак, зда га дак, фак таў пра іх 
жыц цё выя лё сы. У яе вель мі шмат пы та юц-
ца пра Га ра дзен скі гур ток лі та ра ту раз наў-
цы і гі сто ры кі. Пра Язэ па Ля віц ка га з вё скі 

Хлеўск Доль ны Са коль ска га па ве та Зось ка 
Ве рас ка жа, што ён па мёр ад ты фу. Толь кі 
не вя до ма: ці ў Маск ве, ці ў Пет раг ра дзе. 
Пра Ма ры сю Боб рык ус па мі нае, што „скон-
чыў шы 4-клас ную шко лу, пе рад шко лай 
мед сёст раў яна цэ лую зі му пра ца ва ла ву чы-
цель кай у не ле галь най шко ле ў вёс цы Бя ля-
ны Са коль ска га па ве та. Ву чы ла па-поль ску 
(ся ля не-ка та лі кі гэ та га ха це лі) і па-бе ла ру-
ску”. У ліс це да Мі ка лая Мар цін чы ка 8 са ка-
ві ка 1978 го да Зось ка Ве рас на пі са ла пра 
Адоль фа Зя ню ка: „Вы бы лі ў Но вым Два ры, 
а да лей, у Су ха во лі, Дуб ро ве не бы лі? З Су-
ха во лі па хо дзіў Адольф Зя нюк. Там бы ло 
яш чэ шмат ін шых свя до мых бе ла ру саў. Ця-
пер гэ ты ку ток, ра зам з Но вым Два ром, зу-
сім астаў ле ны на до лю лё су. Бе ла стоц кая 
бе ла ру ская ар га ні за цыя топ чац ца толь кі 
ка ля Гай наў кі ды кры ху — ка ля Бе ла ве жы. 
А да лей — ні но са...”.

У ад ным з лі стоў да па э та Сяр гея Но-
ві ка-Пе ю на ад 23 мая 1973 го да Зось ка 
Ве рас згад вае пра Яў ге на Мік ла шэў ска га 
(1936-2011; ро дам з вё скі Лы скі). У 1970-х 
га дах Яў ген Мік ла шэў скі пра ца ваў у ча со пі-
се „Род ная пры ро да”. Вось як пра яго пі ша 
Зось ка Ве рас: „Сян ня быў у мя не су пра цоў-
нік „Род най пры ро ды” Я. Мік ла шэў скі. Па-
між ін шым, доб ра га во рыць па-бе ла ру ску. 
Пра сіў аб „Пча ле” і „Бе ла ру скай бор ці” на пі-
саць. Ха це ла яму па ка заць ста тут „Пча лы” 
і не змаг ла знай с ці, а пас ля яго вы ха ду ад-
ра зу знай ш ла. Та кая бы ла на ся бе злая!..”.

Лі сты Зось кі Ве рас, якія пад рых та ваў 
Мі хась Скоб ла — гэ та яш чэ ад на ста рон ка 
дас ле да ван няў бе ла ру скай Бе ла сточ чы ны, 
якую ўсё жыц цё лю бі ла не за быў ная бе ла-
ру ска. vСяр гей Чыг рыН
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Адгаданка Адгаданка Адгаданка

Ра ман Ма лі ноў скі ро біць новыя ма кеты

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) 26-30.08. ат ры ма еш 
пры ваб нае за пра шэн не. Афар м ляй важ ныя 
спра вы. Хо піць срод каў на ад па чы нак. Раз-
важ вай сло вы, каб не пак рыў дзіць ка го-не-
будзь вы ва ла ка ю чы на свят ло ста рыя спра-
вы. Вель мі доб ры час на афар м лен не фі нан-
са вых і спраў, і ва ўста но вах, а так са ма для 
ква лі фі ка цый ных раз моў. Ака жац ца, што ты 
не за мен ны, не а цэн ны і са праў ды асаб лі вы.

(21.04. — 21.05.) Ад чу еш, што вы хо дзіш 
на про стую да ро гу. 25-30.08. вы ка ры ста еш 
свае та лен ты і звер неш на ся бе ўва гу важ ных 
пер сон. Бы кі з трэ цяй дэ ка ды: ча кае вас асаб-
лі вая пры хіль насць Юпі та ра — эк ст рап рэ мія, 
па вы шэн не, ін ве стуй це ў рэк ла му, но вае аб ста-
ля ван не, аў то. Еж це як най менш цук ру і со лі.

(22.05. — 22.06.) 26-30.08. твае ар гу мен-
ты пе ра ка на юць кож на га. Ста неш во ка ў во-
ка пе рад са праў ды цяж кім пра ціў ні кам. Вель-
мі кла па ці ся аб свае сту па кі. Ха дзі ба са нож 
па пя ску, ма чы ў мар ской ва дзе. Пра вер фор-
му сва іх ны рак. Маг чы мыя праб ле мы з су ста-
ва мі. Ка тай ся на ро ва ры, ха ця б па 15 хві лін 
(ліш не не на туж вай ся), знай дзі кож ны дзень 
лад ны мо мант на ад па чы нак.

(23.06. — 23.07.) 27-28.08. ча кае ця бе 
жыц цё вы эк за мен, які зда сі на пяць з плю сам. 
Пач неш сам ся бе доб ра ацэнь ваць. Дай ся бе 
вы ва ла чы з ха ты! У фі нан сах па я вяц ца но выя 
на го ды, пры май пад ува гу кож ную ін фар ма-
цыю і вы ка ры стоў вай яе. Шчас це та бе спры-
яе, вар та ры зык нуць, але не дай ся бе ўцяг-
нуць у азарт. Еж яга ды, але доб ра іх мый.

(24.07. — 23.08.) Не ба та бе спры яе, дык 
бу дзеш це шыц ца. Мо жаш ры зык нуць, усё па-
він на ўдац ца. Не спа чы вай, ад нак, на лаў рах, 
па ды май пе рак ла дзі ну да ско ку яш чэ вы шэй. 
Марс пры цяг не да ця бе ўва гу ад ва рот на га 
по лу. У па да рож жы паз на ё міш ся з вель мі 
фай ны мі людзь мі. Шэф ска жа, што ты про ста 
не а цэн ны і не за мен ны на пра цы. Ка лі шу ка-
еш пра цы ці су поль ні ка ў біз не се, не бя ры 
ўся го, што та бе зап ра па ну юць.

(24.08. — 23.09.) Змо жаш пе ра но сіць го-
ры! 26-30.08. — час спры яе ін тым ным су вя-
зям з пар т нё рам. 27-28.08. вель мі піль нуй ся 
ад звя роў — мо гуць ця бе па ку саць ці ўджа-
ліць. За ла го дзіш кан ф лік ты, ка лі ў час су стрэ-
чы рас пы ліш пах яз мі ну. Спра віш ся з хат нім 
бю джэ там. Заст ра хуй ся.

(24.09. — 23.10.) 27-30.08. раз мо ва, 
якой так ба іш ся, ака жац ца быць вель мі мі лай. 
Пас ля 30.08. лю дзі пач нуць да ця бе ліп нуць. 
До ма пра вя дзі зме ны, не за леж на ад пра тэ-
стаў рад ні. Па мя тай, што ка лі про сіш ка гось-
ці да па мо гі, да еш яму маг чы масць увар ван ня 
ў тваё жыц цё. Мо жа лепш ад на му вы ра шаць 
свае праб ле мы? Еж іг ру шы, так са ма дзіч кі.

(24.10. — 22.11.) Хвац кае зда роўе. Мо-
жаш паг лы нац ца ў пра цу, цал кам ад да ваць 
ся бе сям’і — за раз фі зіч ная ак тыў насць на вы-
шы ні. Пра бя жы ся ра ні цай. У да па мо гу се зон-
ныя га род ні на і са да ві на. Не трэ ба ба яц ца 
брац ца ад ра зу за не каль кі спраў — усё бу дзе 
ат рым лі вац ца най леп шым чы нам. Бя ры ся за 
спра вы, якія пры но сіць ра дасць.

(23.11. — 22.12.) Звяр ні ўва гу на зда роўе. 
Асаб лі ва мо гуць па цяр пець кі шэч нік, страў-
нік, лёг кія і ру кі, лепш сце раг чы ся вост рых 
прад ме таў і не зай май ся цяж кай пра цай. Зай-
май ся лёг кім спор там, шпа цы руй. Моц нае ма-
раль нае і фі зіч нае нап ру жан не мо жа пры вес-
ці да сур’ ёз ных збо яў у пра цы ар га ніз ма. Не 
вар та абя цаць зра біць больш, чым па сі лах 
— усё па він на быць у ме ру.

(23.12. — 20.01.) 27-28.08 паг ра жа юць 
та бе пе ра ло мы. Уда лы пе ры яд для па да рож-
жаў, рэ а лі за цыі твор чых ідэй, удзе лу ў спар-
тыў ных ме ра пры ем ствах. Сур’ ёз на па стаў ся 
да пра па но вы ўдзель ні чаць у твор чых кон-
кур сах і фе сты ва лях, ак цы ях.

(21.01. — 19.02.) Твае сло вы мо гуць 
моц на па ра ніць ці, на ад ва рот, даб рат вор на 
ўплы ваць на лю дзей. Та му ўзваж вай усе за 
і су праць, перш чым вы ка заць сваё мер ка ван-
не. Асаб лі вую ўва гу на дай па бу до ве мір ных 
уза е ма ад но сін з су се дзя мі, сва я ка мі. Час цей 
ус па мі най па зі тыў ныя мо ман ты су мес на га 
жыц ця і не ак цэн туй ува гу на не га тыў ных.

(20.02. — 21.03.) Ма еш усе шан цы на 
ўстой лі вы і псі ха ла гіч ны кам форт у пар т нёр-
скіх і ся мей ных спра вах. Пас ля 25 жніў ня твае 
ідэі і пры ваб насць здоль ныя пры цяг ваць ува гу 
вы со ка па стаў ле ных асоб. З та кой да па мо гай 
бу дзе знач на ляг чэй да сяг нуць выз на ча ныя 
мэты. Твор чы або ду хоў ны са юз мо жа ад-
крыць для ця бе но выя і па ваб ныя пер с пек ты-
вы ў пар т нёр стве, раск рыц ці пра фе сій ных 
та лен таў, за да валь нен ні сва іх ма тэ ры яль ных 
ам бі цый. Але не аб ход на кан т ра ля ваць праз-
мер ную ім пуль сіў насць.

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

скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. проз віш ча ня мец ка га кам па зі та ра, аў та ра „Бран дэн бур г скіх кан цэр таў” = 4 _ 11 _ 1 _;
2. да про та і е рэя = 6 _ 26 _ 23 _ 8 _ 9 _;
3. мэ та на кі ра ва на сфар ма ва ны воб раз ней кай асо бы, ima ge = 16 _ 12 _ 13 _ 10 _ 7 _;
4. пар т нёр кош кі = 15 _ 3 _ 2 _;
5. Ула дзі мір, бе ла ру скі гі сто рык (1878-1947) = 24 _ 20 _ 21 _ 22 _ 17 _ 25 _;
6. пласт = 14 _ 5 _ 18 _ 19 _.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ад ка зы, бу дуць 

ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 32 ну ма ра
Гу ля ка, Ку ры ты ба, бюст, га дзі на, Ял та, дач ка, за гон, Ева, ак но, Леў, ніз, Гю го, арэ ал, ю, 

ачаг, Якаў, ал маз, лад, лі па, дзік, Аме ры ка, дах, Азія, пра ца, Пе ла па нес, пах, ло таць, дзі да, са-
ван, адзі нец, дзю ба.

Ра шэн не: Як бы ла я дзе вач каю, ка мне 
ха дзі лі з га рэ лач каю, а як ста ла ма ла дзі-
цаю, не ста лі ха дзіць і з ва дзі цаю.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне Дэм’-
янюк з Бельска-Падляшскага.

Жы хар На раў кі Ра ман Ма лі ноў скі най перш з за па лак ра біў ма ке ты 
пры го жых вя ско вых драў ля ных да моў з ці ка вай ар хі тэк тур най раз вяз-
кай. Бы лі яны ўсе ўда лыя і пры го жыя. Па ка заў іх на вы стаў цы ў Га ле рэі 
імя Та ма ры Са ла не віч у На раў цы. На вед валь ні кам гэ тай уста но вы куль-
ту ры яны спа да ба лі ся. Пас ля склей ваў з пла на чак з фа не ры з лі ста вых 
дрэў не адзін мі ні я цюр ны ма кет ко ліш ня га драў ля на га кас цё ла ў На раў-
цы, у якім вер ні кі ма лі лі ся ад 1914 го да да лі пе ня 1965 го да.

На пра ця гу двух га доў ра біў вя лі кі ма кет даў ня га бе ла веж ска га цар-
ска га па ла ца. Ца ры пры яз джа лі ў пуш чу на вя лі кія па ля ван ні і ў Бе ла ве-
жы па бу да ва лі са бе па лац. Па іх за га дзе ў Бе ла ве жу бы ла прак ла дзе на 
чы гун ка.

У на раў ча ні на Ра ма на Ма лі ноў ска га вя лі кае за хап лен не да пра цы 
над ма ке та мі аб’ ек таў з ці ка вай ар хі тэк ту рай. Та ко му за нят ку прыс вя чае 
вель мі мно га ча су. Ча ста пра цуе ноч чу, не ад ной чы да са мой ра ні цы. 
За раз кан ст рук тар-са ма вук за кон чыў «па бу до ву» ма ке та па ра фі яль най 
цар к вы ў На раў цы. Сё ле та да кан ца жніў ня за кон чыць так са ма ра біць 
не вя лі кі ма кет ко ліш няй на раў чан скай сі на го гі. Мае для гэ та га не аб ход-
ныя ма тэ ры я лы і спе цы яль ныя пры ла ды. У яго так са ма да стат ко ва ах во-
ты да сва ёй лю бі май пра цы.

Вар та да даць, што ма ке ты бе ла веж ска га цар ска га па ла ца, на раў чан-
скай па ра фі яль най цар к вы, ко ліш ня га драў ля на га кас цё ла, сі на го гі (як 
ба чым, тут поў ны эку ме нізм) і ін шых аб’ ек таў за раз Ра ман Ма лі ноў скі 
мае ў сва ёй ха це ў На раў цы і да яго на вед ва юц ца ту ры сты і за ці каў ле-
ныя ма ке та мі асо бы.

Гляджу і ўспамінаю (2)
Баць кі на шы па мер лі даў ным-даў но, 

сё стры так са ма. З сям’і, якая на ліч ва ла 
шэсць ча ла век, у Ку за ве за ста лі ся мы двое 
— я і брат Вік тар, 73-га до вы пен сі я нер-чы-
гу нач нік. Су ро дзі чы па баць ку пра жы ва юць 
у Даб ры ва дзе (ад туль ён вы хо дзіў), а па 
ма ту лі — у Бе ла ру сі. Гэ тых астат ніх не ад-
ной чы пры хо дзі ла ся на вед ваць па раз дзя-
лен ні кра ін дзяр жаў най мя жою. Апош нім 
ра зам гас ця ваў я з пля мен ні цай Ла ры сай 
(па кой най ужо) у 2005 го дзе ў Юў сі чах 
у два ю рад най ся стры Олі Ра ма нюк. Та ды 

ра зам на ве да лі мы мо гіль нік у Вяр хо-
ві чах, дзе па ко яц ца астан кі дзядзь кі 
Кос ці, цёт кі Лі дзіі, іх ніх да чок з му жа мі 
— Ма рыі і Мі ка лая Па на сю коў ды 
Тац ця ны і Аляк сея Кан д ра цю коў. 
З сям’і Се ля хаў (ад туль вы хо дзяць 
ка ра ні ма ці) жы лі та ды ад но ся стра 
Оля ў Юў сі чах, што за Ка лін ка ві ча мі, 
ды бра ту ха Ва сіль у Вяр хо ві чах. Ад 
апош ня га на вед ван ня ся мей ні каў 
мі ну ла больш за дзе сяць га доў. Не 
ве даю, ці за ста юц ца яны ў жы вых. 

З Ва сі лём мне не прый ш ло ся су стрэц ца, па коль-
кі зна хо дзіў ся ў шпі та лі ў Брэс це. А за раз мя жа 
раз дзя ляе нас, як і шмат лі кія сем’і ў прыг ра ніч най 
зо не. І хоць у Ча ром се пра цу юць два паг ран пе-
ра хо ды — чы гу нач ны і да рож ны — брак да мо вы 
аб ма лым прыг ра ніч ным ру ху з Бе ла рус сю не 
даз ва ляе што дзень суст ра кац ца. За ста юц ца ад но 
ўспа мі ны па су ро дзі чах і па жаў це лыя фа та гра фіі 
з да маш ня га аль бо ма.

Вось чар го вы зды мак: дзядзь ка Кос ця Се лях 
(пер шы спра ва), по бач сын Аляк сандр з жон кай 
(імя не за ха ва ла ся ў па мя ці), за тым Ма рыя — ня-
вест ка з сы нам Ва сі лём. З Аляк сан д рам не пры хо-
дзі ла ся мне су стрэц ца, па коль кі быў ён вы ве зе ны 
ў Сі бір і там пра жы ваў з сям’ ёю. Быў хрыш чо ным 
сы нам ма ёй ма ці. У ся мі дзя ся тыя га ды на ка рот кі 
час за вя за ла ся ў нас пе ра пі ска, але хут ка абар ва-
ла ся. За тым за па мя таў ся ён мне ад но са ста ро га 
здым ка. А дзядзь ка Ка стусь быў вя до мым цес ля-
ром. У пас ля ва ен ны час бу да ваў не толь кі да мы 
ся ля нам, але і паг ран за ста вы ў прыг ра ніч най зо-
не. Быў доб ра зыч лі вым і спа гад лі вым ча ла ве кам 
і ка ры стаў ся па ша най у ад на вя скоў цаў. Та кім мне 
за ха ваў ся ў па мя ці, ка лі на вед ваў я Апа ку-Ма лую 
(Два рэц, як на зы ва лі) у ся мі дзя ся тыя га ды з па-
кой най сяст рой Яў ге ні яй. Ся дзеў та ды я по бач 
дзядзь ка вай ха ты ды спаг ля даў на ко мін ча ром хаў-
скай на сы чаль ні. Бо з Апа кі ў Ча ром ху — ру кой 
па даць. За паў га дзі ны пе ха тою мож на бы ло праш-
лё паць...

Та кі ўжо, ма быць, ча ла ве чы лёс. У ма ла дос ці 
мож на бы ло ўсе цяж кас ці пе ра а до лець. У ста лым 
уз рос це, пры не най ле шым зда роўі, пры хо дзіц ца 
ў адзі но це да жы ваць ста рас ці.

vУла дзі мір СІ да рУК

vТэкст і фо та Ян кі Це ЛУ ШЭЦ Ка га
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людзі, таленавітыя 
спевакі і іх продкі 
ды родная Валынь і 
Маці Украіна. Пасля 
прыйшла чарга на 
пажаданні. Пажаданні 
шчасця, дабра і міру 
былі накіраваны да ўсіх 
прысутных і да кожнага 
паасобку, нават да тых, 
што засталіся ў хаце 
глядзець тэлевізар. 
Менавіта, апрача 
песень, усе калектывы 
прывезлі пажадальныя 
рыфмаванкі. Той, хто 
найлепш пахваліў 
мясцовых і перабіў 
папярэдніка ў 
пажаданнях, атрымліваў 
бурныя апладысменты 
і вокліч:

– Маладзец! 
Мае “Прыданкі” 
выступалі перад 
сцэнай, з лазовымі 
плеценымі кошыкамі, 
прыаздобленымі 
кустамі чарніц. 

– Мы то на сцэну 
не хацелі, бо я ўжо не дам рады 
ўскараскацца на дошкі, – прызналася 
пасля баба Маня.

Ды і сцэна была мініяцюрнай, 
памерам як вароты ад клуні. Я з 
захапленнем глядзела на выкрунтасы 
і скокі жанчынак з Гуты-Баравенскай. 
Іх тэмперамент і галасістыя спевы 
заразілі спантаннай весялосцю ўсіх і 
ўсё навокал. Ну, проста жывы агонь! 
У думках я ўжо рыхтавалася, вядома 
з прыхаваным страхам, да музычнай 
сустрэчы ў бяседцы. Досвед падказваў, 
каб прыхаваць у кішэні круты і 
абавязкова рыфмаваны тост!

– А ў вас кажуць слова “бардзо”? 
– пытаю спадарыню Галю, працаўніцу 
Грудкоўскага дзіцячага садка.

– Кажуць, кажуць!
Пытанне ўспыхнула пасля 

выступлення спявачкі з сяла Варакомля, 
якая на архаічнай гаворцы свайго сяла 
выспевала песню пра злую свякруху і 
нявестку, што стала ў полі таполяй. Хоць 
песня ўзрушыла да слёз, спадарыня 
Галя ў напружанні чакала моманту, аж 
на сцэну выйдуць дашкольнікі. Разам 
будзе выступаць яе дачка, настаўніца.

Украінскія школьнікі на кожным 
этапе адукацыі праходзяць заняткі 
па фальклоры. Вядома, «Лэбскія 
забавы» не маглі абысціся без 
мастацкіх прэзентацый мясцовых 
дашкольнікаў і школьнікаў, якія 
паставілі тэатралізаваныя эцюды 
пра Купалле. На сцэне паказалася 
таксама Катруся Шэўчык, студэнтка 
факультэта фальклору, у прыватнасці 
дачка тэмпераментнай Марыі Шэўчык, 
загадчыцы калектыву з сяла Варакомля

– А ў вас пускалі вянкі і збіралі зёлкі 
на Купалле? – пытаю ў пані Галі.

– Не, не было такога.
Купальскія эцюды, калі б памяняць 

песні, смела маглі б рабіць за беларускі 
або і малдаўскі фальклор. Падобны 
стыль прэзентавалі каляровыя касцюмы 
фабрычнай вытворчасці. 

– Ці хто ў вас умее выткаць ручнік з 
ільну? – пытаю ў спадарыні Галі.

У адказ жанчына адмахваецца 
рукамі. Шчасце, што не трэба ўжо 
гэтым займацца, бо раней у іх калгасе 
вырошчвалі лён. Божа мілы, колькі 
пры гэтым было работы. Кожная сям’я 
атрымлівала надзел ільну, каб яго 
апрацаваць. 

– Прывязуць на падворак, скінуць 
на гурбу і хоць ты плач, – успамінае 
настаўніца.

Найгоршая была першая фаза 
апрацоўкі льну. Сушылі яго ў хаце на 
печы. Цэлы дом напаўняўся пылам. А 
ў хаце дзеткі малыя, кашляюць, вочы 
запухнуць як у кацянят. Пасля трэба 
было яшчэ церці і часаць драўлянымі 
часалкамі. Пакуль падрыхтуеш да здачы, 
дык ужо глядзець на лён не хочаш. А 
кажуць, што нашы бабулі вырошчвалі 
лён з чуллівасцю, а пасля яшчэ пралі і 
ткалі, ды кожная старалася, каб яе нітка 
была найбольш далікатнай і белай... 

– Калі перасталі вырошчваць лён?
– Калі ў Камені-Кашырскім перастала 

працаваць ільноапрацоўчая фабрыка. 
Больш за дзесяць гадоў з таго часу 
будзе. 

У згаданай ужо песні з Варакомлі 
лён паслужыў фонам для сямейнай 
трагедыі. Гэтую кранальную песню 
на падобную музыку спявалі ў часы 
майго дзяцінства на Падляшшы. У ёй 

вядомыя рэгіянальныя “скарбы”: чорная 
зайздрасць, ільняныя загоны, чары, 
прыгнёт і лячэбная прырода. У шчырым, 
уражлівым выкананні пажылой жанчыны 
з Варакомлі гэтая песня прамовіла як 
жывы працяг стагоддзяў. 

Мала маты сына
одным одіного
да вдала вжэныла 
бардзо молодо(го)

Да взяла нэвыстку
бардзо молодую
бардзо молодую
тай нэўдало(ю)

Вырадыла сына
в далэку дорогу
молоду нэвыстку
в полы до лён

Ой як выражала
той прыказывала
нэ выбырэш лёну
нэ прыходь до дом (у) 

Молода нэвыстыка
толькі розумала
нэ выбрала лёну
нэ прышла до дом(у)

Нэ выбрала лёну
нэ прышла до дому 
у в чыстому полю
стала за тополь

Як прыехав мылы
з далекой дорогы
пытае матэра
з любойіэ розмов(ы)

Матыр моя матыр
што ж то за прычына
што на нашом полю
роснэ тополынь

Нэ пытайся сынку 
про тою прычыну
бэры топорыну 
зрубай тополынь

Як ударыв пэршы
вона похылылась
як ударыв другы
слёзонкамі вмыл(ась)

Як ударыв трэті
дай заговорыла
ой нэ рубай мылы
я жэ ш твоя мыл(а)

Матыр моя матыр
што ж ты наробыла
што ж ты мэнэ маты
на віек розлучыла
(працяг будзе) 

vФота і тэкст ганны КаНдраЦЮК 

«Лэбскія забавы» можна параўнаць 
да беларускіх фэстаў у Рыбалах 
ці ў Трасцянцы, хоць яны здаліся 
весялейшымі за нашы. Па простай 
прычыне. На свята скаціла ўся 
кавалерка з наваколля і яшчэ хмара 
дзяцей. За плячыма публікі наладзілі 
яны сваю забаву, акрашаную колкімі 
каментарыямі, смехам і піскам. 
Старэйшыя цёткі што і раз грамілі іх 
позіркамі і суцішалі: 

– Не буянь, бо дастанеш у ср...! 
У іх папроках адчуваліся мацярынскі 

клопат і цеплыня.
Я таксама адчувала сябе як 

дзіцятка, карацей кажучы, інфармацыя 
і знаёмствы былі мне пададзены 
на элегантным падносе. Яшчэ да 
выступленняў я пазнаёмілася з чатырма 
калектывамі. Праспявалі яны па дзве-
тры песні, якія самі па сабе прадстаўлялі 
апрацаваны фальклор, звычайна з 
лёгкім гумарыстычна-сексуальным 
зместам.

– А ягадныя песні ведаеце? – спытала 
я ў жанчыны з “Прыданкоў” з сяла Гута-
Баравенская.

– Ог-го-го! – пачулася ў адказ.
Яшчэ больш звабілі мяне імёны 

спевакоў, тут былі баба Маня, Вера, 
Ніна, Насця, Іван, дзве Гандзі і двух 
Коляў. Паколькі “Прыданкі” першымі 
выступалі на сцэне, мы дамовіліся 
на песні ў спецыяльнай бяседцы ўжо 
пасля афіцыйнай праграмы. У якасці 
запрашэння прагучала пляменна-
бяседная песня. Яе змест падказваў, 
што няма жартаў з туземцамі. Тут трэба 
дацаніць палескае “шанаванне” і не 
згубіць фасону... да белага рання! 

Ой дай Божэ нэділю дождаты (2р)
Сюдытуды хоть куды
Нэділю дождаты

То яй піду до роду гуляты (2р)
Сюдытуды хоть куды
До роду гуляты

А ў мэнэ ўвесь род богаты (2р) 
Сюдытуды хоть куды
Увесь род богаты

Будут мэнэ добрэ шановаты (2р)
Сюдытуды хоть куды
Добрэ шановаты

Будут мэні повно налываты (2р)
Сюдытуды хоть куды
Повно налываты

А яй буду до дна выпываты (2р)
Сюдытуды хоть куды
До дна выпываты

Тодій буду до ранку гуляты (2р)
Сюдытуды хоть куды
До ранку гуляты

На здаровы розум, у краіне, дзе вайна 
і кожны дзень гінуць людзі, чакаеш 
ваеннага рэпертуару, спаборніцтваў 
па стральбе ці патрыятычных прамоў. 
З самых Грудкоў на вайне загінуў ужо 
адзін хлопец. Тым часам народ быццам 
спецыяльна пазбягаў мілітарнай тэмы. 
Праўда, тыя ваенныя кадры з усходняга 
фронту, якія паказвала ўкраінскае 
тэлебачанне, не надта палохалі. Пры 
цэлай сваёй прэзентацыі танкаў і 
мілітарыяў, узарваных на амерыканскі 
капыл, хутчэй вабілі, чым палохалі 
маладых. Я сама пасля тэлеперадач з 
фронту дайшла да недарэчнай высновы: 
у параўнанні з палескім светам, з 
састарэлай інфраструктурай і статкамі 
кароў, карцінкі з вайны здаваліся 
мадэрнымі і крутымі. Не менш уражваў 
спакой палешукоў, якія з’язджалі на 
заработак у Расію. Ніхто не наракаў 
на псіхалагічны кошт такой паездкі. 
Расія, для большасці маіх суразмоўцаў, 
явілася далей як “эльдарада”. Пра вайну 
яны гаварылі з дыстанцыяй, пэўным 
недаверам і па-руску. 

– Там неізвестно хто з кім ваюе!
Згодна з палескім этыкетам, фэст 

«Лэбскія забавы» пачаўся прыгожай 
рыфмаванкай, у якой славіліся чароўная 
палеская прырода, шчырыя і працавітыя 

* * *

* * *


