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XIII «Падляшша ў аб'ектыве»è8

Наша царква гарэла 
спакойна. Як свечка
У 1985 года на Кузьмы і Дзям’яна па

чала гарэць царква ў Ячне. Было ціха 
і бязветрана. Спакойна настолькі, што 
ніхто з жыхароў хатак, якія стаяць некалькі 
метраў ад царквы, нічога не падазраваў, 
не пачуў.

— Яшчэ ўладыка даехаў у Саколку ад 
нас і ўжо яму сказалі, што гарыць царква, 
— успамінае Зоя Беламызы.

— Пасля поўдня, а чацвёртай гадзіне па
чала гарэць, — дадаў Зоін муж, Мікалай.

Святой памяці айцец Рыгор Сасна ў сва
ёй кніжцы «Święte miejsca i cudowne ikony» 
пісаў, што першыя звесткі пра Ячанскую 
царкву паходзяць з ХVI стагоддзя: «W cza
sie pomiary włócznej za panowania królowej 
Bony wymieniono Jaczno z cerkwią (1540 r. 
wspomniany pop zasidrański)».

Да старой драўлянай царквы людзі 
былі вельмі прывязаныя. Тым больш, што 
паводле мясцовых, сама Божая Маці вы
брала гэтае месца. (пісалі аб гэтым: Ячна 
патрабуе падтрымкі, «Ніва» № 03 (3166), 
год LXIІ). Царква пачала гарэць унутры. Не 
было агню, не было відаць і дыму.

— Уявіце сабе, што дрэвы, якія навокал 
царквы, не згарэлі. Адно толькі асмаліла
ся, — кажа спадарыня Зоя. — Ніводнае. 
У нас так царква гарэла, як у найпрыга
жэйшую пагоду, або як у хаце запаліць 
свечку. Яна гарэла як свечачка. Ніводная 
іскра на бок не пайшла. І як вялікія пажа
ры, тады пераважна вецер. Не было ні вят
рынкі! Ані, ані...

— Толькі смальнякі засталіся... — сум
на дадае Мікалай Беламызы.

— Смальнякі, але таксама не згарэлі но
ты. Звычайныя сшытачкі ацалелі.

Будуючы спеў
Вельмі важным элементам літургіі, інтэг

ральнай часткай святых абрадаў з’яўляец
ца спеў. Мэтай літургічнай музыкі з’яўляец
ца таксма пабудова супольнасці вернікаў. 
Гэта аўтэнтычнае мастацтва, накіраванае 
на святасць і культ. Менавіта ў цэрквах 
прыхадскія хары ўчыняюць літургію непаў
торным зваротам да Бога. Тым больш, 
што найчасцей такія хары засяроджваюць 
сапраўдных энтузіястаў, якім традыцыя 
царкоўнага спеву перадавалася з пака
лення ў пакаленне. У Ячанскім прыходзе 
такой асобай з’яўляецца Зоя Беламызы.

— У мяне мама была пеўчай і мела 
вельмі добры голас. У нас, дзяцей, можа 
ўжо не так прыгожыя галасы як у маці, 
але таксама ўмеем спяваць, — кажа Зоя 
Беламызы. — У нас пасля Вілеі да самой 
Усяночнай мы спявалі калядкі. На цэлую 
вёску было чуваць! Людзі гаварылі, што 
хата амаль разрывалася ад спеву (смех). 
У нас у царкве файна спяваюць песню 
«Неба і зямля». На два галасы: дысканты 
пачынаюць, а пазней уваходзяць басы, 
але сходзімся разам на канец (смех).

Адзінства праз царкву
У Ячанскай парафіі, якая сёння аб’ядноў

вае перш за ўсё пажылых прыхаджан, аб
рад калядавання вярнуў малады бацюшка 
айцец Пятро Ганчарук. У мінулым годзе 
супольна з групай каляднікоў пайшоў па 
прыдуброўскіх вёсках з мэтай сабраць гро
шы на неабходны рамонт купалаў царквы.

— Адрамантавалі мы купалы царквы, 
якімі сёння можам цешыцца. Не цячэ на 
галаву. Арганізавалі мы шэраг мерапры
емстваў, у час якіх мы збіралі грошы на 
рамонт. Пачалося ўсё з дабрачыннага ба
лю, быў хрысціянскі з’езд матацыклістаў, 

Каб царква 
не была пустая

аўкцыёны, летнік для дзяцей... 
Удалося.

Дзякуючы рамонту, вада не 
працякае, не мочыць цікавых 
фрэсак, распісаных народным 
мастаком з Ружанастока Тадэ
вушам Мажэйкам.

Паколькі першая таго ты
пу акцыя прынесла карысць 

і задавальненне ўсіх прыхаджан, сёлета 
бацюшка Пятро Ганчарук хоча сарганіза
ваць падобную.

— У мінулым годзе мы арганізавалі 
дабрачынны баль, грошы ад якога былі 
адведзены на рамонт купалаў царквы. 

Сёлета 2 лютага такса
ма запрашаем на баль 
— гэтым разам хочам 
назбіраць грошы на ад
наўленне храма звонку. 
Гэтым разам супольна 
будзем бавіць час у Куз
ніцыБеластоцкай у зале 
«Бона».

Падаваць заяўкі на 
дабрачынны баль можна 
да канца студзеня. Кошт 
ад аднаго чалавека 
— 130 злотых. Ахвотныя 

могуць непасрэдна званіць на нумар пры
хода (85 712 81 81), або пакарыстацца 
фейсбукам, на якім можна знайсці старон
ку парафіі.

Клопат пра купалы ці фасад вызваліла 
пачуццё быцця Царквой. Напэўна гэта 
будзе перакладацца і на духоўнае жыццё, 
таму што рамонты маюць сэнс, калі яны 
абуджаюць, калі яны ствараюць суполь
насць. Тую напэўна будзе можна адчуць 
у час каляднай Усяночнай са спевам хору, 
які аб’ядноўвае людзей падобных Зоі Бе
ламызы.

З Калядамі і Новым годам!!!

vТэкст і фота Улі ШУбздЫ

Магло б здавацца, што невялікі Ячанскі прыход, які з аднаго боку адцінае рака 
Бобра, з другога — польска-беларуская мяжа, расплываецца на фоне тых бліжэй-
шых і зручнейшых для наведвання. Аднак як мінулы год, так і надыходзячы да-
казваюць, што клопат і памяць пра незвычайную гісторыю паўстання прыхода, 
мацнейшыя за дэмаграфічныя праблемы ці нязручную лакалізацыю. Жыхары не 
хаваюць гонару з аднаўлення купалаў царквы, таму што царква гаворыць таксама 
пра іх. Клапоцяцца не толькі, каб была рамантаваная, але таксама... жывая.

З Разджаством
Хрыстовым!
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Сваімі вачыма

Без 
кульмінацыі

Надзея 
на Каляды! 

Надзеі
і падзеі У тыя дні, ка лі я пра ца ваў у «Су час най 

га зе це», азар т на збі раў анек до ты пра лю
дзей і іх вы пад кі, ін шы раз дзіў ныя і ча сам 
аб сур д ныя, гра тэск ныя ды тра гі ка міч ныя. Іх 
за ла той кры ні цай бы лі па ве дам лен ні аген
цтваў з Поль ш чы і све ту. Яны з’яў ля лі ся на 
«дэ пеш ным» кам п’ ю та ры ад на за ад ной, ад 
сві тан ня да за ха ду і ад за ха ду да сві тан ня. 
Про ста бя ры і вы бі рай! Да ма іх улю бён цаў 
— за пэў ні ваю, што сап раў д ных — да сён ня 
на ле жыць ды рэк тар за а пар ка ў Гер ма ніі, 
які та ям ні чым чы нам знік з род на га го ра
да са сва ёй лю бі май сла ні хай Аль до най. 
Ня гле дзя чы на по шу кі па лі цыі не знай ш лі 
дзіў ную па рач ку. Ці гэ та бы ло звы чай нае 
вык ра дан не з мэ тай вы ку пу, або... ра ман
тыч ныя ўцё кі ка хан каў — не вя до ма. У рэш
це рэшт, па ве дам лен ні аген цтваў не даў
жэй шыя чым жыц цё ка ля ро ва га ма тыль ка. 
Зат ра пе чуц ца, як ён, і бу дуць ра да ваць або 
раз д раж няць, ля та ць над ін фар ма цый ным 
луж ком, ча сам дра ма тыч на зне ру хо ме юць, 
але заў сё ды, як рап там знай ш лі ся, рап там 
пра па дуць. Ужо на дру гі дзень ніх то іх не 
па мя тае. Я сха цеў за ха ваць, па мен шай 
ме ры, не ка то рыя з іх ад за быц ця, за піс ва
ю чы іх уруч ную ў тоў стым сшыт ку. Ка лі 
за поў ніў ся ён да вер ху, я за на тоў ваў гэ тыя 
«ма тыль кі» на асоб ных лі стах па пе ры, якія 
ўпіх ваў па між ста рон кі тоў ста га сшыт ка. 
Гэ ты ле та піс ны за пал не па кі даў мя не да 
апош ня га дня пра цы ў рэ дак цыі. Я з’е хаў 
з Бе ла сто ка ў ін шы го рад. За тым у ін шую 
кра і ну. Сшы так дзесь ці пра паў і без сле ду 
знік лі вест кі пра ды рэк та ра за а пар ка і сла
ні ху Аль до ну. Я пы таў ся пра сшы так у сва іх 
сва я коў і сяб роў. Сшы так быў фак тыч на 
Се за мам анек до таў, скар бон кай лі та ра тур
ных тэм, зак ва скай нез лі чо ных гі сто рый, 
якія шу ка юць свай го апа вя даль ні ка. Не а
цэн ная стра та! Без зва рот на стра ціў я лі та
ра тур ную прэ мію імя В. Ка за нэц ка га, у тым 
лі ку і лаўр «Ni ke» і Но бе леў скай лі та ра тур
най прэ міі... На жаль. Але, як ка заў Мі ха іл 
Бул га каў, «ру ка пі сы не га раць». З ве рай 
і на дзе яй я тры маў ся гэ тай дум кі. Не бес
пад стаў на, як вы свет лі ла ся ў апош ні час. 
Вось, ка лі я пе ра чыт ваў апош нія не каль кі 
дзён мой лю бі мы ра ман «Май стар і Мар га
ры та» та го ж веш чу на на дзеі — Бул га ка ва, 
спа між ста ро нак яго нес мя рот на га ра ма на 
вы паў скла дзе ны па па лам лі сток, шчыль на 
за пі са ны. Кра ну ты доб рай зда гад кай я рас
п ра стаў яго і пра чы таў з вя лі кім хва ля ван
нем. Гэ та быў «ма ты лёк», Бог ве дае ча му 
за ціс ну ты па між лі ста мі ге ні яль на га ра ма на. 

Я пры вя ду яго 
змест, не ўпу
ска ю чы ані 
сло ва, ані ко скі 
з та го, што на пі
саў на ас но ве 
аў тэн тыч най ін фар ма цыі аген цтва. Ідуць Ка
ля ды, так хай страш ныя фак ты аб ня даў нім 
мі ну лым сты му лю юць чы та чоў да глы бо кай 
рэф лек сіі.

І гэ та зда ры ла ся ў 2004 го дзе на Куц цю 
пад Бе ла сто кам. Спра ва жур на ліс ц ка пра
ве ра на і пац вер джа на ў па лі цый ных ак тах. 
Мой за піс вы гля дае на ступ ным чы нам: 
«Двое па лі цэй скіх пат ру лю ю чых пад бе ла
стоц кія да ро гі, вяр ну лі ся на ба зу ра ней ча
су і ад да лі ся ў ру кі па лі цэй ска га псі хі ят ра... 
Вось спы ні лі яны трох ча ла век, якія іш лі зіг
за гам або чы най ша шы. Спа чат ку абу ра ныя 
іх бе зад каз ны мі па во дзі на мі, яны па цяр пе лі 
не ча ка нае і глы бо кае рас ча ра ван не, ка лі 
ўба чы лі бліз ка тое, што ўба чы лі. Але гэ тую 
гі сто рыю трэ ба па чаць з са ма га па чат ку. 
Зат ры ма ныя муж чы ны, а дак лад ней, толь кі 
двух з іх, не паш ка да ва лі са бе моц ных ал ка
голь ных на по яў, якія спа жы ва лі на пра ця гу 
не каль кіх га дзін у пры да рож най піў нуш цы 
на аў та зап ра вач най стан цыі. Да ха ты, у вё
ску, што ля жыць по бач з ша шой, нап раст кі 
ме лі толь кі адзін кі ла метр. Іду чы па або чы
не ша шы трэ ба бы ло адо лець яш чэ два. 
А час пад ці скаў — бо ж бы ла Куц ця — дык 
вы бра лі больш ка рот кі шлях. Жон кі і дзе ці 
ча ка лі са свя точ най вя чэ рай, выг ляд ва ю
чы блуд ных му жоў і баць коў праз вок ны. 
Джэн т ль ме ны сыш лі з да ро гі, пе ра сек лі 
ля сок і па ка лы ва лі ся праз па лет кі і аб ла гі 
да бяз ме сяч най цём най но чы. У іх га ло вах 
за кі пе лі га ра чыя на поі, і заб лу ка лі. Пай ш лі 
так — кеп ска. У дру гі бок — дрэн на. І так, 
шу ка ю чы вы ха ду з ла бі рын та но чы, зва лі
лі ся ў глы бо кую яму. Мацмац — на ма ца лі 
адзін ад на го. Доб ра. Пад с мей ва юц ца з пры
го ды. Але на ма ца лі яш чэ ка гось ці. Ля жыць 
не ру хо ма, зна чыць, п’я ны ў тру па. Ве ра год
на, так, як і яны па ля цеў у яму і зас нуў ка
мен ным сном. А мо жа гэ та су сед? У цем ры 
не даг ле дзіш! Ра шы лі заб раць зем ля ка 
з са бой. Вы ка па лі ся з ямы, уха пі лі бе да ла гу 
і па ва лак лі. Смяр дзеў крыш ку, пэў на па пус
ціў. Або рыг нуў... А тут і па лі цыя. Уба чы ла 
трох нец вя ро зых дзядзь коў з ня бож чы кам 
не вя до мага по лу, без на гі і на дар ва най скі ві
цай!.. Па лі цы ян ты пат ра бу юць па ста ян най 
псі ха ла гіч най да па мо гі. З дзядзь ка мі ў па
рад ку, кі ну лі піць. vМі ра слаў ГРЫ КА

Ка та ліц кія ка ля ды ўжо за на мі. За па мя
та лі ся цеп лы нёю і пра ліў ны мі, сне жань скі
мі даж джа мі. Наг ля да ю чы за га рад скі мі 
га зо на мі ў час шпа цы ру спа ха піў ся я на 
дум цы, што ме на ві та ўжо зран ку із ноў 
ста нуць гур ка таць га зо на ка сіл кі, каб 
пад ст рыг чы тра ву да пат ра ба валь ных 
раз ме раў і та кім чы нам адаз вец ца чар го
вы бу дзіль нік, ад яко га толь кі трэп люц ца 
нер вы і псу ец ца ра ніш ні на строй. Цёп лы 
во дар па вет ра, які ка зы таў сва ім па хам 
мой нос, пры но сіў ад чу ван не, што вось, 
вось мы ў ча кан ні прад вес ня, а не Ка ляд. 
«Ну, што ж — гэ та го рад, у пуш чы пэў на 
дру гі па ра дак», — па ду ма ла ся мне. Як 
па ду маў, так і зра біў — па ехаў у род ную 
вё ску на ве даць баць коў і па на зі раць за 
пры ро дай. Ужо за ме жа мі Бе ла сто ка 
ста ла зра зу ме лым, што во сень скія даж
джы пе рай ш лі плаў на ў зі мо выя раз лі вы. 
Ра скіс лыя па лі, лу гі ў ва дзе і на віс лая 
ў па вет ры ту ман ная віль гот насць хут чэй 

на гад ва лі кла січ ныя ан г лій скія кра я ві ды, 
чым сь ці зі мо выя воб ра зы з Бе ла веж скай 
пуш чы. Мне, як пуш чан ска му дзі ку, ад па
ба ча на га і па чу тых баць ка вых слоў не ста
ла ляг чэй на ду шы. На маё пы тан не пра 
ця пе раш нія, пры род ныя зна кі над вор’я 
і свя точ ныя па вер’і мой баць ка ўсхва ля
ва на ад ка жа: «Ня ма ўжо ні дзе ні праў ды, 
ні па рад ку, сы нок, ні чо га не спраў дж ва
ец ца». Яму, ча ла ве ку ляс ной ду шы па на
ту ры і пра жы тым жыц ці, не ўклад ва ец ца 
ў ра зу мен не све ту раз бу рэн не ўжо на ват 
пра ві лаў ак ру жа ю чай ду хоў напры род най 
пра сто ры. У сва ёй стом ле нас ці не даў
ся ўга ва рыц ца на даў жэй шую пра гул ку 
ў лес. Яш чэ толь кі прыз на ец ца ў кан цы, 
што ад уся го гэ та га вель мі моц на ба ліць 
яму га ла ва і бяс сон ні ца ста ла яму спа да
рож ні цай но чы. І толь кі раз мо ва пра ча ка
ныя Ка ля ды вяр тае яму ўсмеш ку і на дзею 
на леп шыя дні ў на шым жыц ці. Мая ўсхва
ля ва насць у та кой сі ту а цыі наб ра ла яш чэ 
вель мі моц на га аса бі ста га ха рак та ру.

Кры ху пас па кай неў шы, праз не каль кі 
га дзін па чаў я вяр тац ца дум ка мі да гэ та га 
па ра док су пры ро ды і мо вы. Бо ж яш чэ 
за ма ёй па мя ці сне жань скія ма ра зы, за ві
ру хі, сне га па ды не бы лі ме тэ а ра ла гіч най 
ана ма лі яй, але звы чай ным зя мель ным 
кру газ ва ро там у гэ тым ку точ ку све ту. Да
рэ чы, і пры га жосць на зо ву гэ та га ме ся ца 
ў на шай бе ла ру скай мо ве вы лу чае яго 
сва ёй зі мо вай мяк кас цю ся род на зваў 
у дру гіх мо вах све ту. А тут з не ба не сып
люц ца бе лыя, бе лыя сня жын кі, а ўза мен 
гу дзе вят ру га з ба ра ба ні стым даж джом. 
У та кое, яш чэ за цяг ну тае, бяс со неч нае 
над вор’е коль касць неў ро заў і дрэн ных 
эмо цый не бяс печ на ўзра стае ў між ча ла ве
чых эмо цы ях. Мно гія лю дзі з па вы ша ным 
ад чу ван нем дэп рэ сіў нас ці ў та кіх аб ста ві
нах про ста абяс сіль ва юц ца і не ў змо зе 
суп раць ста яць на ват про стым вык лі кам 
жыц цё вай што дзён нас ці. А дзе тут га ва
рыць яш чэ пра пра фе сій ныя ці свя точ ныя 
ар га ні за цый ныя аба вяз кі. І каб пад няц ца 

з лож ка трэ ба на ся бе здо ра ва нак ры
чаць. Не ка то рыя мае зна ё мыя ў та кой 
сі ту а цыі не га во раць пра ніш то ін шае, як 
толь кі знік нуць рап там на не каль кі дзён 
у тыя кра і ны, дзе з сон цам змо гуць суст
ра каць ран кі і пры ход но чы. Толь кі хі ба 
цеп лы ня сэр цаў і душ, якая ста год дзя мі 
ідзе ад та ям ні цы ра дас ці з На ра джэн ня 
Хры сто ва га даз ва ляе нам пе ра а до лець 
у ду хоў ным пла не та кія змроч ныя пры род
набі я ла гіч ныя пе ры я ды, па коль кі чар тоў
ская ця лес нафі зіч ная спа ку са пра па ноў
ва ец ца нам у лю бым ку точ ку, у лю бую 
па ру, за лю бую ца ну да ступ нас ці. Та му 
так ад чу валь на і ві да воч на свя точ нае 
злі ва ец ца з буд ня мі, а сак раль нае з пра
фа на цы яй. Вось той мішмаш «су час на га 
ча ла ве цтва». Чар го вы крок, які ма рыц ца 
мно гім на гэ тай да ро зе, то як най боль шая 
дэх рыс ці я ні за цыя і ла і цы за цыя на ша га 
гра мад ства і на ступ ных па ка лен няў. 
Ад ным сло вам шлях да за су хі сва іх ка
ра нёў, на якіх хо чац ца ства рыць ней кае 
ідэ а ла гіч нае но вае жыц цё, без апі рыш ча 
ў дзвюх ты сяч най хрыс ці ян скай куль ту ры 
і та ям ні цы яе ве ры. А за су ша ныя ка ра ні 
і дрэ вы пры а та ку юць на пэў на ду хоў ныя 
ка ра е ды, спля жыў шы ўсё з не на сыт най 
за яд лас цю. Пуш чан ска му дзі ку та кое па
раў нан не най больш зра зу ме лае і ўяў ляль
нае. Але до сыць змроч нас ці. Ма ем жа ка
ляд ны цуд, На ра джэн не Хры сто ва і наш 
ся мей народ ны кут. З Раж джа ством, да ра
гія чы та чы «Ні вы».

vЯў ген ВА ПА

Но вы год — но выя на дзеі і праг но зы. 
Но вы год — но выя па дзеі і слё зы. Слё зы 
ад та го, што тыя на дзеі і ча кан ні не збу дуц
ца. Ча сам, ад нак, зда ра юц ца і слё зы ра
дас ці. Ка лі, пры кла дам, неш та пры ем нае 
ад бу дзец ца ў ва шай сям’і, ці пе ра мо жа 
ва ша лю бі мая ка ман да, ці ва ша кра і на 
выз на чыц ца не чым па зі тыў ным на між на
род най арэ не. Урэш це, та ды, ка лі ўдас ца 
выб рац ца ў ці ка вую ван д роў ку, па бы ваць 
на пры ро дзе, су стрэц ца са ста ры мі сяб
ра мі і вы піць ра зам пляш ку доб ра га ві скі 
з доб рай за ку скай і на сталь гіч ны мі ўспа
мі на мі. З га да мі гэ тых сяб роў ста но віц ца 
ўсё менш — ад ны ады хо дзяць у ін шы, 
бу дзем спа дзя вац ца, леп шы свет, ін шыя 
рас ця руш ва юц ца і губ ля юц ца праз час 
і ад да ле насць у пра сто ры, трэ ція з роз ных 
пры чын про ста пе ра ста юць быць сяб ра мі. 
З га да мі ста но віц ца і менш на іў нас ці і ве ры 
ў ча ла ве цтва. А стра та ве ры ў ча ла ве цтва 
— гэ та, ка неш не, моц ны ўдар па псі хі цы 
ча ла ве ка. З га да мі, ад нак, на ле жыць 
па ста лець і зра зу мець, што ча ла ве цтва 
з ро стам тэх ніч на га пра грэ су леп шым не 
ста но віц ца. Што мі ру на пла не це, та таль на
га даб ра бы ту і гла баль на га шчас ця ні ко лі 
не да сяг нуць. Што ніх то не да па мо жа нам, 
ак ра мя нас са міх. А звы чай нае ча ла ве чае 
шчас це скла да ец ца з ма лень кіх ра дас цей, 
пра яў даб ры ні, са лі дар нас ці, пад трым кі.

Ады шоў шы 2017 год не быў ка таст ра фіч
ным у па лі тыч ным пла не. Га ра чая трэ цяя 
су свет ная вай на, дзя куй Бо гу, не па ча ла ся. 
Хоць яе па гро за рэ аль на ві се ла, ды і ві сіць 
у па вет ры. Адзін пач вар ны паў ноч на ка рэй
скі рэ жым ча го вар ты! Аме ры ка сур’ ёз на 
ўзя ла ся за ра сей скую па лі тыч ную ма фію, 
пра цэс гэ ты пра цяг нец ца ў но вым го дзе 
і пры вя дзе да су пя рэч лі вых на ступ стваў. 
З ад на го бо ку Маск ва па він на бу дзе аб ме
жа ваць і змен шыць ад к ры тую знеш нюю 
аг рэ сію, з ін ша га — ра сей скае гра мад ства 
бу дзе ад чу ваць ся бе ўсё больш пак рыў джа
ным, не ра зу ме ю чы сап раў д най пры ро ды 
рэ чаў і фа шы за вац ца да лей пад кі раў ні
цтвам ста ро гано ва га пра ва ды ра, які афор
міць па жыц цё вае кі ра ван не. На на шай 
кра і не ра сей скія па дзеі, ка неш не, так са ма 
бу дуць ад бі вац ца вы раз на.

У Бе ла ру сі быў га ра чым ка нец зі мы 
— па ча так вяс ны ады шоў ша га го да. Ак цыі 
„не дар ма е даў” пасап раў д на му ўзру шы лі 
гра мад ства. Рэ ак цыя ўлад бы ла прад ка
заль най — зду шаль на сі ла вой і рэп рэ сіў
най. Ад нак раз мах гра мад ска га абу рэн ня 
быў до сыць моц ным, та му ўла да ўрэш це 
пай ш ла на пры пы нен не дзі кун ска га дэк
рэ ту. У эка на міч ным пла не на сель ні кі 
Бе ла ру сі пра цяг ва лі бяд нець, па куп ная 
здоль насць на сель ні цтва няў хіль на па
да ла, лю дзі па сут нас ці пра я да лі ста рыя 
ва лют ныя за па сы. Ад па вед на год быў 
над звы чай цяж кім для бе ла ру скіх прад п ры
маль ні каў, мно гія з іх уво гу ле спы ні лі сваю 
ка мер цый ную дзей насць у та кіх умо вах. 
Дзяр жа ва, якая пап ро сту няз доль ная на 
ней кія струк тур ныя рэ фор мы, пара ней
ша му пад мя ня ла іх пу сты мі мі фа ла ге ма мі 
і ста рым баль ша віц кім ло зун гам „Усё для 
ча ла ве ка!”. І гэ та га ча ла ве ка мы на ват 
ве да ем. У кан цы 2017 го да пры ду ма лі но
вую гуль ню — пры від крып та ва лю ты ўжо 
блу кае па пра сто рах сі ня во кай рэс пуб лі кі. 
Неў за ба ве бу дзе шмат ашу ка ных і рас
ча ра ва ных. Адзі ны па зі тыў ны вы нік го да 
ў гас па дар чым сэн се ў Бе ла ру сі — гэ та 
ўво дзі ны ў Га ра дзен скім рэ гі ё не бяз ві за
ва га рэ жы му для за меж ні каў на пэў ную 
коль касць дзён. У но вым го дзе гэ ты тэр мін 
па вя лі чыц ца да 10 дзён і рас паў сю дзіц ца 
так са ма на Бе рас цей ш чы ну.

2018 год — гэ та год зі мо вай алім пі я ды 
ў Ка рэі і фут боль на га чэм пі я на ту све ту 
ў Ра сеі. За доў га да свай го па чат ку яны аб
рас лі та кі мі скан да ла мі, што га ва рыць пра 
ней кія вы шэй шыя спар то выя ідэ а лы на ват 
смеш на. І яш чэ пы тан не, ці ад бу дуц ца гэ
тыя фо ру мы ўво гу ле? У кож ным ра зе тут 
да клад на мож на праг на за ваць да лей шыя 
кан фу зы і не да рэч нас ці. Мож на на ват 
пра вес ці па ра ле лі з ва кол с пар то вы мі па
дзе я мі 19801984 га доў, якія ўрэш це пас п
ры я лі і па лі тыч ным пе ра ме нам на пла не це 
Зям ля.

На шым чы та чам у Но вым го дзе хо чац ца 
па жа даць зда роўя, ап ты міз му, цёп лых ся
мей ных свя таў, пры ем ных су стрэч з сяб ра
мі, но вых ад к рыц цяў, ці ка вых па да рож жаў 
і тых ма лень кіх ра дас цей, якія і скла да юць 
смак жыц ця.

З Ка ля да мі і Но вым 2018 го дам!!!
vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Бе ла ру скае гра мад ска-куль-
тур нае та ва ры ства з’яў ля ец ца 
най ста рэй шай бе ла ру скай ар га-
ні за цы яй у пас ля ва ен най Поль ш-
чы. Дзей ні чае яно з 1956 го да. 
Гур та ва ла яно ад са мо га па чат ку 
чаль цоў з Бе ла сточ чы ны, Гай-
наў ш чы ны, Бель ш чы ны, Ся мя-
тыч чы ны, Са коль ш чы ны і ўсяе 
Поль ш чы, ме ла ад дзе лы так са ма 
ў Вар ша ве, Гдань ску. Шмат люд-
ныя бе ла ру скія гур т кі па мен шых 
і боль шых мя сцо вас цях зай ма лі-
ся, між ін шым, тэ ат раль най са-
ма дзей нас цю. Та ва ры ства ме ла 
так са ма свой эст рад ны ка лек тыў 
«Ля во ні ха», а быў час, ка лі маг ло 
вес ці сваю гас па дар чую дзей-
насць, як і ін шыя мен шас ныя ар-
га ні за цыі ў Поль ш чы. Зай ма ла ся 
вы да вец кай, на ву ко вай, ма стац-
кай твор час цю. Ця пер у ас ноў ным 
штан дар ным яго ме рап ры ем-
ствам з’яў ля ец ца агуль на поль скі 
фе сты валь бе ла ру скай пес ні. Та-
ва ры ства ла дзіць так са ма на род-
ныя фэ сты, аг ля ды бе ла ру скай 
на род най твор час ці і тра ды цый-
ных аб ра даў і свя таў, куль тур ныя, 
перш за ўсё пе сен ныя су стрэ чы 
ды на ву ко выя кан фе рэн цыі.

Ян ка Сы чэў скі, па пра фе сіі на ву ко вец 
(прый шоў у БГКТ з Бе ла стоц кай па лі тэх
ні кі) кі руе ар га ні за цы яй з 1992 го да. На 
XVIII Кра ё вым з’ез дзе дэ ле га таў БГКТ, 
які 23 снеж ня 2017 г. быў пра ве дзе ны 
ў ся дзі бе ГП БГКТ у Бе ла сто ку па ву лі цы 
Вар шаў скай, 11, быў ён пе ра аб ра ны 
стар шы нёй Га лоў на га праў лен ня БГКТ. 
Па вод ле яго, дзей насць ар га ні за цыі 
ў блі жэй шыя ча ты ры га ды най больш за
ле жыць ад фі нан са ван ня з бо ку Мі ні стэр
ства ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі 
Поль ш чы:

— Мы на столь кі мо жам раз ві ваць 
сваю дзей насць, на коль кі МУ СіА да зво
ліць, у сэн се да фі нан са ван ня. Та му што 
зу сім без да фі нан са ван ня мы не ў сі лах 
ар га ні зоў ваць вя лі кія ме ра пры ем ствы. 
Тым больш, што на тэ ры то рыі на ша га 
ва я вод ства заш мат ба га тых спон са раў 
ня ма.

На мес ні ка мі стар шы ні ў Га лоў ным 
праў лен ні БГКТ бу дуць Ва сіль Се гень 
і Да ну та Ты ма шэ віч. На па са ду сак ра та
ра Ва лян ці на Ла ске віч. Чле на мі ГП аб ра
ны яш чэ Ві таль Бон да, Іа лан та Гэць ман 
(з Са коль ш чы ны), Гра жы на Вал ка выц
каяТа ма шук, Лі дзія Мар ты нюк, Та ма ра 
Ру са чык, Ні на Бя лец кая, Яў ген Вал ка выц
кі, Ні на Аб ра мюк, Ан тон Се мян ко віч.

Ка мі сія пра па ноў выз на чы ла на ступ
ныя нап рам кі дзей нас ці БГКТ на 2018
2021 га ды:

— Рэ а лі за ваць і ўда ска наль ваць пра
ве ра ныя фор мы куль тур най і ас вет най 
дзей нас ці, вып ра ца ва ныя на пра ця гу 
дзе ся ці год дзяў БГКТ. Ра біць на ма ган
ні ў на прам ку па боль ш ван ня да та цыі 
з бо ку Мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў 
і ад мі ніст ра цыі, Мі ні стэр ства куль ту ры 
і на цы я наль най спад чы ны РП, а так са ма 
ўзба га чаць су пра цоў ні цтва з ор га на мі 
са ма кі ра ван ня на тэ ры то рыі Бе ла сточ
чы ны і Пад ляш ша. Звяр таць да лей шую 
ўва гу на раз віц цё куль тур най дзей нас ці 
ў на прам ку між куль тур на га ды я ло гу, 
а так са ма на пад трым ку ме ра пры ем
стваў, якія раз ві ва юць ды я лог куль тур на 
па меж жы, у тым лі ку між на род ная на ву
ко вая кан фе рэн цыя «Шлях да ўза ем нас
ці», Між на род ны фе сты валь поль скай 
і бе ла ру скай пес ні Бе ла сток — Грод на, 
Між на род ны фе сты валь на цы я наль ных 
куль тур «Куль ту ра без ме жаў». Раз ві
ваць су пра цоў ні цтва з пра ва слаў ны мі 
пры хо да мі Бе ла стоц каГдань скай і Вар
шаў скаБель скай епар хій і міт ра по лі яй 
у Вар ша ве. Пра цяг ваць су пра цоў ні цтва 
з пад ляш скім ад дзе лам і цэн т раль най 
уп ра вай Та ва ры ства Поль ш чаУс ход. 
Пра цяг ваць і ўзба га чаць су пра цоў ні цтва 
з Мі ні стэр ствам куль ту ры, Мі ні стэр ствам 
за меж ных спраў, Мі ні стэр ствам аду ка
цыі, упаў на ва жа ным па спра вах рэ лі гіі 
і на цы я наль нас цей Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
для раз віц ця бе ла ру скай ас ве ты і куль ту
ры. Раз ві ваць і ўзба гач ваць су пра цоў ні
цтва з па соль ствам Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

Ге не раль ным кон суль ствам РБ у Бе ла
сто ку і Куль тур ным цэн т рам Бе ла ру сі 
ў Поль ш чы, з мэ тай уз ба га чэн ня куль
тур най дзей нас ці. Пла на ваць су поль на 
ме ра пры ем ствы з Куль тур ным цэн т рам 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь у га лі не бе ла ру скай 
ас ве ты і куль ту ры, з мэ тай уз ба га чэн ня 
да лей шай дзей нас ці. Уз ба га чаць фор мы 
су пра цоў ні цтва з усі мі звен ня мі БГКТ, 
асаб лі ва з ад дзе ла мі БГКТ і са ма дзей
ны мі ка лек ты ва мі бе ла ру скай куль ту ры, 
якія ў гэ тай сі ту а цыі трак ту юц ца як гур т кі 
Бе ла ру ска га та ва ры ства. Уда ска наль
ваць су пра цоў ні цтва з Та ва ры ствам бе

ла ру скай куль ту ры ў Поль ш чы. Чы ніць 
да лей шыя спро бы нар ма лі за цыі ад но сін 
па між роз ны мі бе ла ру скі мі ар га ні за цы
я мі ў Поль ш чы і са срод ка мі ма са вай 
ін фар ма цыі, — ін фар ма ва ла Ва лян ці на 
Ла ске віч, стар шы ня ка мі сіі пра па ноў на 
з’ез дзе.

— Дзя ку ем усім бе ла ру сам, якія но
сяць у сэр цы ад да насць ма лой ай чы не, 
сва ёй род най бе ла ру скай куль ту ры, 
— пад вёў з’езд Ва сіль Се гень. — Гэ та 
вя лі кая ад каз насць пе рад ты мі, якія бы лі 
пе рад на мі, на шы мі прод ка мі, якія нас 
вы ха ва лі ў па ша не і лю бо ві да на шай 

род най куль ту ры. Але гэ та і вя лі кі аба вя
зак пе рад на шы мі нас лед ні ка мі. Дзець мі, 
уну ка мі, ты мі ма ла ды мі па ка лен ня мі, якія 
прый дуць пас ля нас. І вось гэ ты аба вя
зак вы кон ва ем як ма га най лепш. Каб 
пе ра даць ма ла дым усё тое, што нам да
ра гое, ад куль мы, каб гэ тыя ка ра ні ўзмац
ня лі ся. Ка лі яны аб рэ жуц ца, нас, як на
цыі, про ста не ста не! На на шай род най 
зям лі, дзе жы вем спа кон вя коў. Ніх то нас 
сю ды не пе ра ся ліў, на шы прод кі жы лі на 
на шай род най зям лі.

А но вы стар шы ня Ян ка Сы чэў скі:
— Вель мі дзя кую, што ака за лі вы да

вер гэ та му ча ла ве ку, які доў гія га ды быў 
на гэ тай па са дзе, ду маю, што не заў сё ды 
зас лу гоў ва ю чы на гэ та, каб яго па зі тыў на 
ацэнь ваць. Усе ра зам з ва мі бу дзем вы
кон ваць га на ро выя і звы чай ныя аба вяз кі, 
якія на ле жаць, дзе ля раз віц ця на шай бе
ла ру скай куль ту ры, паг лыб лен ня на шай 
бе ла ру скай то ес нас ці і, ка неш не, год на га 
за ха ван ня ў ад но сі нах так са ма да тых, 
якім не па да ба ец ца ў на шай кра і не бе ла
ру скасць, у якіх ня ма та ле ран т нас ці, і якія 
не раз і не два ар га ні зу юць ме ра пры ем
ствы пра ва ка цый на га ха рак та ру. Гэ та па
тра буе ад нас са праў ды і та ле ран т нас ці, 
і ра зу мен ня, і звы чай на га ро зу му ў ад но
сі нах да та кіх лю дзей і та кіх ася род дзяў. 
Я пе ра ка на ны, на ас но ве свай го дос ве ду 
да гэ тай па ры, бо ня ма ла га доў мне прый
ш ло ся стар шын ства ваць у Га лоў ным 
праў лен ні, што мы на да лей бу дзем умець 
па во дзіць ся бе год на і раз ві ваць сваю 
куль ту ру без ува гі на тое, ці гэ та ка му па
да ба ец ца, ці не па да ба ец ца.

— Ка лі мы тут па я ві лі ся з вё скі, — ус
па мі нае Лю ба Гаў ры люк з Коз лі каў, 
якая ра зам з Бе ла ру скім та ва ры ствам 
з 1961 го да, — Та ва ры ства нас яд на ла. 
Мы прый шлі сю ды, каб па слу хаць, як 
пасвой му га во раць. А на шы ўчы ця лі, 
якія пры ўла дах, — яны доб ра ўсё ар га
ні зу юць. Для гэ та га трэ ба ўме лас цей, 
і гро шы зда быць не ма лыя. А на на шых 
вы ступ лен нях — ма са на ро ду. Гэ та лю
дзям пат рэб нае. Ка лісь, дзе ся ці год дзі 
та му, ме лі мы па тры кан цэр ты ў дзень, 
на пры клад на Са коль ш чы не. За ад ной 
ка нап кай. Гэ та не за ле жыць ад та го, хто 
сак ра тар ці шэф ар га ні за цыі. Най больш 
нас це шыць, што ра дасць пры но сім, не
ка то рыя слу ха чы аж пла чуць. Ніш то так 
не ўсхва люе ча ла ве ка, як род ная пес ня. 
І ніш то не па ста віць на но гі, на ват па та
кой цяж кай хва ро бе, якую я пе рай ш ла, 
як род нае сло ва ў бліз кай кам па ніі, якая 
ад дае ду шу для род най спра вы.

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

Бе ла ру скае та ва ры ства — пра цяг
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Зла жу ў Бан да рах з не вя лі ка га аў то
бу са пуб ліч най ка му ні ка цыі і па да
ю ся ў бок дам бы, у бок ко ліш ніх вё

сак, што на лі та ру „Б”, быц цам сім ва лаў 
„Поль ш чы Б”: Буд, Боў т рык, Ба ху роў... 
Ко ліш няя ге э саў ская кра ма ў Бан да рах, 
якая да ўзвя дзен ня дам бы сла ві ла ся 
ў шы ро кім на ва кол лі шы ро кай та вар най 
пра па но вай у дзя руж ны час, за раз ка
ну ла ў тое ж ця чэн не, у тую Ле ту, што 
і на ва коль ныя вё скі. Школь ны бу ды нак 
у Ры ба ках, які з уз гор ка да стой на са чыў 
за се на жа ця мі ў да лі не вер х няй Нар вы, 
за раз зак рыў свае вок ны, быц цам во чы 
па кой нік. Яго быў ку піў ней кі ма стак, раз
ма шы ста пла ну ю чы на ла дзіць там вы гад
нае атэ лье, але і ча ла ве ка та го, за пар 
з яго ны мі пла на мі, адо леў Час.

На па рэн чах дам бы ма юць свае град
кі „се мя ноў скія” чай кі, якія прас лаў ляе 
ў нас пес ня на сло вы Мі ка лая Ва ра нец
ка га. Час ад ча су ўзмах нуць кры ла мі, 
каб па це шыц ца да ром лё тан ня, а пас ля 
зноў пры ся дуць па лю ба вац ца да ром 
пры род наан т ра па ген на га кра я ві ду. Ды 
і суб’ ек ты па ро ды an t h ro pos так са ма там 
пры сут ныя. На да лі кат ных ра ніш ніх хва
лях ва дас хо віш ча ка лы шац ца не каль кі 
ло дак з ву дзіль ні ка мі.

Афор міў я свае спра вы і пе ра да мною 
ўзвы сі ла ся гра да з не каль кіх га дзін ча су; 
аў то бус з Ялоў кі ў Бе ла сток мае быць 
ка ля чац вёр тай пас ля поў д ня. Ка лі б гэ
та бы ло цёп лае ле та, дык мож на бы ло б 
ад нос на бе стур бот на ска ры стаць той 
час. Але на во кал хо лад, та му ра шаю да
бі рац ца ў бок Нар вы, дзе аў то бу сы ў Бе
ла сток час цей за да валь ня юць шы рэй шы 
па са жыр скі па ток. Ці ка ва бы ло б заг ля
нуць у Ма цей ка ву Га ру, але ту ды трэ ба 
бы ло б да бі рац ца кру га лём мі на ю чы за
ба ло ча ную ця пер пой му ра чул кі Руд нік...

У Міх наў цы на во дзіць пе рад ха тай па
рад кі зна ё мая, якая шмат лі кія га ды „ста
я ла” ў ля шуц кай кра ме. Аб мень ва ем ся 
не вя сё лы мі на ві на мі, бо гэ та кія аста юц ца 
на най ста лей шы пе ры яд жыц ця. Да вед
ва ю ся, што кра ма ў Ле шу ках пра цуе на
да лей, да дру гой га дзі ны пас ля поў д ня.

У кра ме дзве асо бы, якіх не на за ву 
па куп ні ка мі, бо яны там у чы ста кам па
ней скіх мэ тах — каб не ся дзець са мот на 
ў ха це. І пе рад кра май тры асо бы, дзве 
з іх, жан чы на і муж чы на, па да юц ца мядз
ве джай па ход кай на вё ску, кры ху пе ра да 
мною. Муж чы на ады хо дзіць пад плот, 
жан чы на ас це ра гае яго:

— Гля дзі, бо Ма ру ня за ба чыць!
Але ка лі ў на ша га ча ла ве ка з’я ві ла ся 

па трэ ба, асаб лі ва ка лі яна „мен шая”, 
дык ча го ж яе, тую пат рэ бу, ня вы гад на 
ад тэр мі ноў ваць — дзе стаў, ту ды і нас
цаў. А ча ла век жа, гэ та ж та кая жы вая 
істо та, як ка ро ва ці са ба ка...

Да лей шы шлях — це раз пуш чу, Ляд
скую. Пра гул ка па ёй — быц цам сім фо
нія. Спяр ша на строй па ста раль ны, су па
кой ва ю чы. Але пас ля ме ло дыя кра я ві ду 
па сту по ва на бі рае рэз кас ці, жор ст кас ці, 
уз во дзіць ціск кры ві да вы шэй шых па ме
так...

Ка ра ед на кі нуў ся на Пуш чу быц цам 
са ран ча, бяз лі тас на яе ка ле ча чы. Па мер
лыя ел кі скі ну лі свае, вя сё лыя ка лісь, 
ігол кі, па кі да ю чы на са бе па чар не лыя, 
жа лоб ныя мес цы па іх. Шмат мёр т вых 
дрэў ужо ссе ча на і па се ча на, і скла дзе
на ў шмат лі кія тэ ры ко ны. Гэ та та ды, ка лі 
ства лы не над та тоў стыя. Але чым да лей 
у лес, тым больш жу дас ны кра я від. З’яў
ля юц ца цэ лыя пост’ е лач ныя па ля ны. 
І што раз таў с цей шыя ля жаць ства лы, 
якіх на ват не па сек лі на двух мет ро выя 
ка ло ды, толь кі па ко яц ца даў жэз ныя бяр
вен ні. Быц цам тут дзей ні ча ла сла ву тая 
Цэн ту ра. Ма ла та го — не ка то рыя све
жыя па лян кі выг ля да юць так, быц цам па 
іх прай ш ла ней кая драў нін ная сяч кар ня 
— і пянь кі там, і неп рыб ра нае гол ле, і ка
лод кі; та кі ляс ны апа ка ліп сіс...

Не ўсе ел кі з’е дзе ны ка ра е да мі; сям
там ста яць цу дам уца ле лыя сі рот кі, 
а ў не ка то рых мес цах мож на на ват па
ба чыць і зя лё ныя ша вя лю ры не вя ліч кіх 
елач ных ан сам б ляў.

Ка лі б та кі ле са па вал зда рыў ся сто 
га доў та му, то той нес па дзя ва ны вы сып 
тоў ста га бяр вен ня быў бы да стаў ле ны 
на не да лё кую вуз ка ка лей ку і па ёй у гай
наў скія тар та кі, або на ват па ехаў бы 

да лей — у Сі ле зію, Па ме ра нію ці Бран
дэн бур гію. Ка лі б гэ та зда ры ла ся пяць
дзя сят га доў та му, то так са ма зап ра ца
ва ла б вуз ка ка лей ка, але і ска ры ста ла б 
на ва коль нае на сель ні цтва, зда бы ва ю чы 
па лі ва для абаг ра ван ня пе чаў. Ад нак 
ця пер дэ маг ра фіч ны лан д шафт тут та кі, 
быц цам на тое на сель ні цтва на ва ліў ся не 
ка ра ед, толь кі са цы яль ны фе но мен нак
ш талт ней ка га ан т ра па фа га — на ро ду 
тут аста ло ся столь кі, што кот нап ла каў, 

пе ра важ на са ста рэ лыя сі рот кі. А на по
ры сты на род не дзе ў Сі ле зіі, Па ме ра ніі ці 
Ма зо віі, ма ю чы шмат воль на га ча су для 
роз ду маў над сва ёй не па хіс най бес па
мыл ко вас цю, да ма га ец ца, каб той драў
нін ны ма тэ ры ял астаў ся ста яць няк ра ну
тым, бо та ды там уз бу я ніць но вы бі я топ. 
Як па па га вор цы: „І сам не гам, і дру го му 
не дам”. Маг чы ма, што та му на по ры ста
му на ро ду зда ец ца, што ка лі спра вы 
пой дуць у ін шым на прам ку чым яму на
ду ма ла ся, то ні я кі бі я топ на пуш чан скую 
тэ ры то рыю ўжо не за ві тае, а за між яго 
па я вяц ца там бе тон, ас фальт, цэ зій, 
строн цый і смог...

Маг чы ма, што я па мы лю ся, ка лі з’я віц
ца ў мя не па даз рэн не, што не ча ла век, 
па вод ле мод ных за раз мер ка ван няў, але 
жу чок ка ра ед мае за гад ваць пуш чан скі
мі пры род ны мі пра цэ са мі, што ка ра ед 

przed s ta wia li słoń ce pod pos ta cią zna ku ska
ra be u sza, po nie waż owad ten le pi z wo le go 
gno ju kul kę i to czy ją przed so bą. Po wia da ją 
tak że, że prze by wa on sześć mie się cy pod 
zie mią, a dru gą po ło wę ro ku na zie mi. To 
wy cho dze nie ska ra be u sza z wnęt rza zie mi 
uz na wa no we wczes nym chrześ ci jań stwie 
za sym bol zmar t wych w s ta nia i ży cia wiecz
ne go. W opar ciu o tek s ty bib lij ne pow s tał 
wśród Oj cow Koś cio ła me ta fo rycz ny ob raz 
ska ra be u sza od no szo ny do Chrys tu sa...”. 
Хто ве дае, ці на ша аза ра нае ка ра е да пак
лон нае апал чэн не не мае ра цыі...

На пры пын ку ў Хра бу стоў цы ў мя не 
паў га дзі ны воль на га ча су для ча кан ня 
аў то бу са ў на прам ку Бе ла сто ка. З хра бу
стоў скай ву лі цы па каз ва ец ца ка ля ша шы 
кво лень ка ап ра ну тая па жы лая жан чы на. 
Уба чыў шы мя не стом ле ным кро кам пры
хо дзіць на пры пы нак. Крыш ку ра сказ вае 

Лан д шафт

мае быць та кім быц цам ге не раль ным 
ды рэк та рам Пуш чы. Гэ та дум ка не но
вая. Ужо ста ра жыт ныя егіп ця не ўзво дзі
лі ў сак раль ны ранг жуч ка ска ра бея. 
Ксёндз Ста ніс лаў Ка бе люс: „Ska ra be usz 
— sca ra be us sa cer — był żu kiem, któ ry 
w kul tu rze re li gij nej sta ro żyt ne go Egip tu sta
no wił świę te zwie rzę. Zna ne są po cho dzą ce 
z an ty ku licz ne je go wy ob ra że nia. Kle mens 
Alek san d ryj ski w Ko bier cach po dał, praw
do po dob nie za Plu tar chem, że Egip c ja nie 

пра ся бе, пра сваё скла да нае жыц цё. 
Ра на асі ра це ла. А ка лі вый ш ла за муж, то 
толь кі раз бы ла пас ля на вя сел лі — бо 
не бы ло гро шай на па да рак, не бы ло 
гро шай, каб у што пры стой нае ап ра нуц
ца. І ўсё жыц цё няс пын ная зем ля роб чая 
пра ца. А ця пер заг ля ну ла на пры пы нак, 
бо ў вёс цы ня ма з кім пе ра кі нуц ца ха ця 
сло вам...

vТэкст і фо та 
Аляк сан д ра ВЯР бІЦ КА ГА
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Ці со вы дрэн на 
ба чаць удзень?
Шы ро ка рас паў сю джа нае мер ка ван не 

аб тым, што со вы дрэн на ба чаць удзень. 
Быц цам яр кае свят ло ас ляп ляе іх і ро біць 
зу сім без да па мож ны мі. У до каз та кой 
дум кі сёйтой мо жа ра ска заць аб вы пад
ках, ка лі днём со вы пад вяр га лі ся на па
дам ма лень кіх пту шак са мых роз ных 
ві даў. Уба чыў шы са ву, якая вы ле це ла 
па ля ваць днём, птуш кі ўзні ма юць тры
вож ны крык, но сяц ца ва кол яе і, зда ец ца, 
восьвось уда раць яе сва і мі кры ла мі або 
дзю ба мі.

Па чуў шы ляс ны скан дал, сю ды зля
та юц ца ін шыя птуш кі, і са ва аказ ва ец ца 
ак ру жа най на тоў пам на да куч лі вых пе рас
лед ні каў. Та кое ня рэд ка зда ра ец ца ў на
шых ля сах.

Вы хо дзіць, што со вам — гэ тым ду жым 
і спрыт ным дра пеж ні кам — здо ра ва да
ста ец ца ад уся ля кай дра бя зы? Вы хо дзіць, 
што яны зу сім без да па мож ныя?

Гэ та не зу сім так.
Толь кі больш ду жыя дра пеж ні кі ад важ

ва юц ца рас па чаць з імі бой ку. Гэ тым са
мым птуш кі про ста ро бяць вы гляд, што 
хо чуць на пас ці, ад цяг ва юць ува гу дра
пеж ні ка ад свай го гняз да з пту ша нят ка
мі. У та кіх вы пад ках ра ша ю чае зна чэн не 
ма юць не сла быя ўда ры, да якіх спра ва 
так і не да хо дзіць, а моц ны крык мно ства 
пту шак.

Со вы доб ра ба чаць у лю бы час су так. 
Про ста ў іх вып ра ца ва лі ся на вы кі па ля
ваць уна чы, ка лі ім ляг чэй зда быць корм. 
Со вы кор мяц ца пе ра важ на дроб ны мі гры
зу на мі і зем ля рый ка мі, якія ўна чы вы хо
дзяць са сва іх нор. Зна чыць, у та кі час іх 
най лепш ла віць, ка лі толь кі даз ва ляе зрок. 
А ў со ваў ён вель мі доб ры. Нез дар ма яны 
ма юць та кія вя лі кія во чы. Васт ры ня зро ку 
ў іх па вя ліч ва ец ца тым, што абод ва во кі 
на кі ра ва ны на пе рад і су му юць зро ка выя 
ад чу ван ні, а не ўспры ма юць іх па а соб ку.

Як гэ та не дзіў на, але ў раз гар ле та со
вам да во лі цяж ка зда бы ваць корм. Усе 
птуш кі спя ша юц ца чым ра ней ад к лас ці 
яй кі, каб як най хут чэй вы вес ці па том ства. 
А со вы не спя ша юц ца. Яны ад к лад ва
юць ад но яй ка, на седж ва юць яго, за тым 
— праз не каль кі дзён — дру гое і на седж
ва юць ужо два яй кі. З ін тэр ва лам у не
каль кі дзён ад к ла да ец ца да вась мі яек. 
Та му ўсе пту ша ня ты ма юць роз ні цу ва 
ўзрос це. Ча сам у ад ным гняз дзе мо гуць 
зна хо дзіц ца ўжо амаль да рос лае са вя ня 
і зу сім ма лень кае, якое толь кі што з’я ві ла
ся на свет.

Але ча сам па ля ван не ўна чы со вам не 
пры но сіць уда чы. Што та ды ра біць? Па кі
нуць пту ша нят га лод ны мі на цэ лыя сут
кі? Не. Лепш ужо па спра ба ваць шчас ця 
ўдзень. І тут уз ні кае зна ё мая нам кар ці на 
— ляс ны скан дал пту шы най дра бя зы з са
вою.          (яц)

У Брэст 
з про пу скам 
на дзе сяць дзён
26 снеж ня 2017 го да кі раў нік Бе ла ру сі 

пад пі саў указ, па якім з 1 сту дзе ня 2018 
го да ту ры сты ся мі дзе ся ці ся мі кра ін све
ту, у тым лі ку Поль ш чы, змо гуць пра бы
ваць на тэ ры то рыі Брэ ста і Брэс ц кай 
воб лас ці на пра ця гу дзе ся ці дзён без ві
зы. Па асаб лі вым про пу ску мож на бу дзе 
пе ра ся каць мя жу праз паг ра ніч ныя пе
ра хо ды БрэстТа рэс паль, Да ма чэ ваСла
ва ты чы, Пяш чат каПо лаў цы, на ро ва ры 
або пе ха тою це раз пе ра ход Пе ра роўБе
ла ве жа, так са ма на цяг ні ку Та рэс паль
Брэст. Про пуск дзей с ны на тэ ры то рыі 
Брэ ста, Брэс ц ка га, Жа бін каў ска га, Ка мя
нец ка га, Пру жан ска га ра ё наў, а так са ма 
Свіс лац ка га ра ё на на Гро дзен ш чы не.

З 1 сту дзе ня 2018 го да мож на бу дзе 
па ка ры стац ца чы гу нач ным тран с пар
там без ві зы ў Грод на.

Указ быў пры ня ты з мэ тай эфек тыў
на га вы ка ры стан ня ту ры стыч най і тран
с г ра ніч най ін ф раст рук ту ры.

(ус)

Мін скі Па лац ма ста цтваў. Бу дзён ны во сень скі па каз.
Смех і грэх, горш выс ме яць ся бе ад на пар тый ная сі стэ ма не 

маг ла, чым на ла дзіў шы ў Маск ве, На ва сі бір ску, Ле нін г ра дзе цу
доў ную вы стаў ку вы дат ных са вец кіх пла ка таў. На рэш це па ка ці
ла ся вы стаў ка па пра він цый ных ад ста лых га ра доч ках — Кі е ве, 
Таш кен це, Ры зе, Тбі лі сі, Кі шы нё ве, Ду шан бе, Мін ску.

Ідэя вы стаў кі ак ту аль ная ў дзей ны пе ра бу доў ны час. Па
ка заць няс ціх ную праг рэ сіў ную ха ду са вец кай ула ды праз 
эле мен тар на про стае, нам га да мі па каз ва нае, на гляд нае, усім 
да ступ нае — пла ка ты, ло зун гі

Ад на вя скоў цы Ігар Ба да но віч і Аляк сей Бяль ко за гэ та ле
та трэ ці раз бы лі ў Мін скім па ла цы ма ста цтваў. На гэ ты раз 
спя ша лі ся за піс ваць, фа таг ра фа ваць. Пэў ні лі ся, мяс цо выя 
бе ла ру скія цэн за ры не пра ка пя лю шаць усе са юз ную і ма скоў
скую кра мо лу, прых лоп нуць ве рас нёў скую вы стаў ку. На трэ
цім го дзе пе ра бу до вы та кія пла ка ты ра на па каз ваць, асаб лі ва 
ў пра він цы ях гмах кай кра і ны. Мін скія цэн за ры свя цей шыя за 
па пу рым ска га.

Не па мы лі лі ся два сяб ры.
Ха ця, на цвя ро зы ро зум, вы стаў кам не бы ло што ха ваць, 

ча го та іц ца. Кож ны з вы ве ша ных пла ка таў і ло зун гаў ме ся ца мі, 
дзе там, га да мі выс веч ваў ся ў га зе тах, кні гах, на стэн дах, сцен
ках. За зыў ныя пок лі чы чы та лі мі льё ны, школь ні кі і сту дэн ты 
цы та ва лі ў кан т роль ных, на эк за ме нах, за лі ках.

ПЕ РА БУ ДО ВЕ ШЫ РО КУЮ ДА РО ГУ
Та ва ры шы! Бу дзем вер ныя ідэ а лам Каст рыч ні ка, ад ста ім 

імя і спра ву Ле ні на!
На род ныя дэ пу та ты — ка му ні сты! Па мя тай це аб вы со кім 

да ве ры вы бар ш чы каў, ума цоў вай це Са вец кую ўла ду! Сваю 
іні цы я ты ву, кан ст рук тыў ную і эфек тыў ную пра цу ў Са ве тах на-
кі роў вай це на ка рысць на ро да.

Гра ма дзя не на шай шмат на цы я наль най Ай чы ны! Бу ду чы ня 
СССР — у адзін стве су ве рэн ных рэс пуб лік! Так — но ва му Са юз-
на му да га во ру!

Бра тэр скае пры ві тан не ка му ні стам, пры хіль ні кам са цы я лі-
стыч най ідэі, усім праг рэ сіў ным сі лам пла не ты!

Гар ба чоў: на шым дзе цям трэ ба ма ла ко.

БУ ДЗЕМ ЖЫЦЬ ПРЫ КА МУ НІЗ МЕ
Ры нач ныя ад но сі ны пра цоў ным ка лек ты вам.
У па лі ты цы на ві ны не ас ноў нае.
Па вер нем паў ноч ныя рэ кі.
Бо лей та ва раў па леп ша най якас ці.
Эка но мі ка па він на быць эка ном най.
Пя ці год ку не сар ваць.
Не чар на зем’ю — кло пат пар тыі і на ро да.
БАМ на рэш це за вер шым.
Да лоў бес пер с пек тыў ныя вё скі.
Да ро гу ку ку ру зе — ка ра ле ве па лет каў.
Лік ві ду ем рэш т кі рэ лі гій на га дур ману.
Да го нім і пе ра го нім Аме ры ку.
Ця пе раш няе па ка лен не са вец кіх лю дзей 
бу дзе жыць пры ка му ніз ме.
Пры род ныя вы кап ні на шай Ра дзі мы бя скон цыя.
Да дзім тры пла ны па мя се і два па ма ла ку.
Пе ра вы сім звыш п ла на выя са цы я лі стыч ныя 
аба вя за цель ствы на 50%.
Ца лін ным зем лям глы бо кае во ры ва.

РА ДЗІ МА-МА ЦІ ЗА ВЕ
Бу дзем біць во ра га на яго тэ ры то рыі.
Вы я вім із вер гаў і па тай ных во ра гаў на ро да.
Скі нем лап ці, пе ра а бу ем ся ў гу ма ві кі і бо ты.
З няш час ных ху та роў у шчас лі выя кал га сы.
Зніш чым ху тар скую сі стэ му.
Жан чы ну з кух ні на п’е дэ стал.
Га зе ту ў кож ную ха ту-чы таль ню.
Га рэл ку піць толь кі пат рош ку.
Лі шэн цаў у ха ла ды Сі бі ру.

Раз вер нем ба раць бу з кла са ва чу жым эле мен там.
Рэ лі гія — опі ум на ро да.
Кам са мол кі ра зу мей це не ся мей ных кам са мо лак.
Жа но чы дзень — у сем’і пе ра да вых ра бот ніц і ся ля нак.
Да лоў рэ лі гію.
Па поў да сцен кі.
Няг ра мат насць вон з хат і да моў.
Ін тэ лі ген таў, афі цэ раў і па ноў — да сцен кі.
Ты за пі саў ся ў Чыр во ную Ар мію?
Рэ ва лю цыя — ла ка ма тыў гі сто рыі.

НАШ ЛО ЗУНГ — ТВА РАМ ДА ВЁ СКІ
Аб ла ма ем ла пы шкод ні кам і ін тэр вен там.
За ме нім ула ду рэў ко маў ула дай Са ве таў.
Уз моц нім ад пор ку ла ку.
Пы тан не ўсіх пы тан няў — ад но сі ны па між го ра дам і вё скай.
Да лей шы на ціск на ку ла ка — пра цяг на шай па лі тыч най лі ніі.
Уда рым па спе ку лян це, па ру шаль ні ку са вец кіх за ко наў.
Стой ка пра во дзіць кла са вую лі нію 
— зна чыць асадж ваць ку ла ка.
Ло зунг лік ві да цыі ку ла цтва стаў у нас га лоў ным.
За бяс пе чым згур та ва насць бат рац ка-бяд няц ка га яд ра.
Шы рэй вы ка ры стоў ваць ку лац кую ар га ні за ва насць 
у са цы я лі стыч ным бу даў ні цтве.
Вы раў няць фронт са цы я лі стыч на га бу даў ні цтва.
Вяр нуць ма ё масць няп ра віль на ра ску ла ча ным.
Не да пус ціць ку ла коў і лі шэн цаў у ка а пе ра цыю.

Вы бе рам бя скон ных і выз ва ле ных ад сель гас па дат ку.
У рай вы кан ка мы — пра ле тар скія пла сты.
«Не» ло зун гу вы зва ліць Са ве ты ад ка му ні стаў.
«Не» ут ры ман скім і ўраў няль ным тэн дэн цы ям бед ня коў.
«Не» стра ціць кан т роль над мяс цо вы мі Са ве та мі.
Ка лек тыў най ап ра цоў цы зям лі 
— ін тэн сі фі ка цыю і ма шы ні за цыю.
Са ма аб к ла дан не ў вёс цы па шы раць.
Вый г раць біт ву з кон т р рэ ва лю цый ны мі 
эле мен та мі ў вёс цы.
Ад ва я ваць се рад ня ка ў ку ла ка.
Хле ба на рых тоў кі вы ка наць! 
На ват кан фі ска цы яй збож жа ў се рад ня ка.
Не ба яц ца аб васт рэн ня кла са вай ба раць бы ў вёс цы.
Не да пус ціць раз ва лу бло ка бед на ты і се рад ня ка.
Ар га ні за ва нас ці за мож ні каў па ста віць ар га ні за ва насць 
бед ня ка і пра ле та ра.
Да па мо жам пра ле та ру вё скі ўзмац ніць кі роў ную 
ро лю бед ня коў у сель са ве тах.
Рас шы рыць аб к ла дан не дру га рад ных пры быт каў.
Рас шы рым са вец кую дэ ма кра тыю.
Паз баў ле ным вы бар чых пра воў ня ма доб рай пра цы.
Не ад но вім НЭ Паў ш чы ну.
Усе за ка лек ты ві за цыю сель скай гас па дар кі.
Вы я вім ку лац кія схро ны і за па сы.
Ку ла цтву — бой!
Смерць бур жу а зіі і яе прых вас ням.
Свя та жа но ча га дня толь кі для пе ра да вых ра бот ніц 
і ся ля нак. 
За ста віць ра бо ча га ад мо віц ца ад па поў.
Ство рым ан ты цар к ву і ан ты са бо ры.
Хры стос не за клі каў да ра ваць.

Смех і грэх, на ват ім, док та ру сель ска гас па дар чых на вук 
Іга ру Ба да но ві чу і слуц ка му ле ка ру Аляк сею Бяль ко, ня ма ла 
ас вет ным у па лі тыч най праў дзе/няп раў дзе род най кра і ны, саб
ра ныя куп на, уба ча ныя ў да лі ча су ло зун гі і пла ка ты за яс не лі 
вы род ствы, свя до ма тво ра ныя ня даў ні мі на чаль ні ка мі даб рач
ных, пра ца ві тых і ту пых прод каў.

Сяб ру кі аб з ва ні лі зна ём цаў, пе ра ка за лі су се дзям схо ду па
гля дзець цем ру шмат га до вых вы дат ных са вец кіх вы га ла скаў. 
На заў т ра пла на ва лі прый с ці на вы стаў ку. Не ў адзі ноч ку.

Прый шлі. Не ў адзі ноч ку. Па ца ла ва лі за мок. Па тэх ніч ных 
пры чы нах і зза ад сут нас ці на вед ні каў вы стаў ка тэр мі но ва за
чы ні ла ся: ста рыя пла ка ты ні ко га не за ці ка ві лі. Ка рыс ці ні ко му 
не пры но сі лі, му сі лі вы стаў ку ў Мін ску зак рыць ра ней ча су.

Лад на, зня лі пла ка ты. Дык даз воль це пра чы таць да дат ко
выя до пі сы на клас на вы ка на ных раз ма лёў ках і да дат ках мін
скіх ма ста коў да пры ве зе ных ма скоў скіх пла ка таў і ло зун гаў.

— Пра якія да дат кі і раз ма лёў кі вы га во ры це, ніх то іх не ба
чыў. Гэ та сту дэн ты нак рэм за лі неш та на шпар гал ках, на ля па лі 
ўзбоч.

Кні гу пра па ноў і скар гаў пат ра ба ва ла сім па тыч ная таў с ма
цень кая чар няў ка.

— Кні га вод гу каў бы ла тут ці не, не па мя таю, я ра да вая су
пра цоў ні ца.

Ёй і яш чэ не каль кім ча ла ве кам дру гі ша ра го вы су пра цоў нік 
Па ла ца ма ста цтваў сі ту а цыю гра мат на раст лу ма чыў. Вы стаў ка 
ўчо ра зак ры ла ся, за ты дзень на ве даць яе мог кож ны мін чук 
і госць ста лі цы, кні гу пра па ноў за бра лі ар га ні за та ры.

— У аб лас ных цэн т рах вы стаў ку па ка жуць?
— Жэн ш чы на, не смя шы це на род.
На ады хо дзе ас вет ны ста ры па сі ве лы су пра цоў нік ра зум на 

бур ко ча:
— Га да мі анек до ці лі ся, ця пер трош кі ага лі лі ся, а ўжо бе ла ру

скія ўлад ні кі са ро ме юц ца ўлас най шмат га до вай ту пас ці. Ні чо га 
пя ці год ка мі не ба чы лі, а тут за дзень пас вят ле лі, пла кат ная хму
рын ка заў ва жы ла ся...

vВа лер САНЬ КО, Ліда

Пла ка ты за вуць і клі чуць
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На зло ме ста ро га і но ва га га-
доў звы чай на пад во дзім вы ні кі 
пра цы. Га во рым пра тое, што 
ўда ло ся, ду ма ем пра на ступ ныя 
кро кі. Для нас заў сё ды най важ-
ней шай бы ла ак тыў насць дзя-
цей і ма ла дых чы та чоў, ва ша 
ан га жа ва насць у бе ла ру скія 
спра вы і па дзеі. Та кой ка ла рыт-
най па дзе яй лі чым спек так лі 
«Доб ры дзень Ярас лаў Ва сі лье-
віч». У ім вы сту па юць ма ла дыя 
ама та ры тэ ат ра з Бель ска. Боль-
шаць іх — вы пуск ні кі бель скай 
«трой кі». Спек такль апа вя дае 
пра ле ген дар на га бяль ш ча ні на 
Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча (ён у ніў-
скім ка лен да ры на 2018 год) 
і пат ро на бель скай «трой кі». 
Па ста ноў ка ўзнік ла на кан ве 
жы вых ус па мі наў, а фор му на да-
ла яму цу доў ная ак цёр ка і рэ жы-
сёр Іа ан на Стэль ма шук.

Ін шым, не за быў ным спек так-
лем лі чым «На род ны аль бом», 
які па ста ві лі бе ла стоц кія гім на-
зі сты пад кі рун кам Алі ны Ваў-

Год 2018 
бу дзе ці ка вы 
і плён ны!

ра нюк. У ім за хап ля юць 
ва каль ныя маг чы мас ці 
мо ла дзі, ураж лі васць 
і сцэ ніч ная прэ зен та цыя. 
Ка лі пра спе вы — дык 
вар та пры га даць і на ву-
чэн цаў бе ла ру скай мо вы 
з Бе ла ве жы. Тут по дых 
не толь кі ста ра жыт най 
пуш чы, але і све жасць.

Па ра да ва лі нас пос пе-
хі мо ла дзі і школь ні каў 
у лі та ра тур ным кон кур се 
«Дэ бют», проз віш чы 
На тал лі Вась ко, Маг ды 
Бя ляў скай, Ве ра ні кі Кар-
дзю ке віч, доб ра вя до мыя 
на шым чы та чам. На 
та кое прыз нан не трэ ба 
пра ца ваць доў гія га ды. Вя-
лі кім сюр пры зам быў для 
нас лі та ра тур ны дэ бют 
на стаў ні цы Ган ны Кан д-
ра цюк з На раў кі.

На пра ця гу го да мы 
пра вя лі 106 рэ дак цый ных 
кон кур саў «Поль ска-бе ла-

ру ская кры жа ван ка» і «За гад кі з род-
най хат кі». Зда ец ца, ня ма ў рэ гі ё не 
больш па пу ляр ных кон кур саў! Кож ны 
ты дзень мы ат рым лі ва лі больш за 
200 ад ка заў. Ся род кон кур с ні каў ёсць 
сяб ры, якія не пра пус ці лі ні вод на га 
вы пу ску — гэ та Вік то рыя Гаць, Дам’-
ян Кар ні люк, Маг да ле на Яку бюк і Ася 
Ні кі цюк.

Нам пры ем на па ве да міць, што 
па боль шы ла ся амаль на сто асоб 
коль касць пад піс чы каў «Ні вы». 
У гэ тым мес цы хо чам па дзя ка ваць 
на стаў ні кам за пад трым ку ў цяж кіх, 
«не ка ля ро вых» га дах. Як ад зна чы ла 
ле ген дар ная рэ дак тар Яні на Чар ня-
ке віч, «Ні ва» ад па чат ку раз ліч ва ла 
на пад трым ку свя до мых бе ла ру саў, 
ся род якіх на пер шым мес цы на шы 
на стаў ні кі...

На пэў на хо ча це ве даць, што ча кае 
нас у 2018 го дзе?

Як вя до ма 2018 год — гэ та ста год-
дзе БНР і так са ма ста год дзе Поль скай 
Рэ чы Пас па лі тай. З гэ тай зна ка мі тай 
на го ды мы пры ду ма лі шэ раг ад мыс-
ло вых ар ты ку лаў і кон кур саў. Хо чам 
так са ма ар га ні за ваць Су стрэ чы «Зор-
кі», якія ў гэ ты раз ад бу дуц ца нап ры-
кан цы мая. Вар та ўжо паз ма гац ца за 
свой удзел у гэ тых, творчых і нат хня-
льных, май стар-кла сах.

Як заў сё ды ча ка ем ва шых зап ра шэн-
няў на школь ныя свя ты. Мы так са-
ма заў сё ды га то вы су стрэц ца з ва мі 
ў рэ дак цыі «Ні вы». Га лоў нае, каб вы 
са ма стой на чы та лі і за ра жа лі сва ім 
эн ту зі яз мам сяб роў. Каб для ўсіх нас 
за ле жа ла на іс на ван ні і раз віц ці бе ла-
ру скай мо вы!

З Но вым го дам сяб ры!
Зор ка

Фо та: Мі ры Лук шы

Ся род ка ляд ных па да рун каў мы прыд ба лі 
кні гу Дар’і Ваш ке віч «Ба ваў ня ная дзяў чын-
ка»*. Яна рас па вя дае пра дзяў чы нак і хлоп-
чы каў ад двух да ста дзе вят нац ца ці га доў. Яе 
мож на чы таць удзень і ўна чы, наш ча ці толь кі 
што пад’ еў шы ба бу лі на га суп чы ку, ле жа чы пад 
коў д раю або ўска ра скаў шы ся на яб лы ню.

Праз усе ста рон кі, пры аз доб ле ныя ак ва рэль-
ны мі ма люн ка мі ма стач кі Але ны Ме дзя ко вай, 
пра соч ва ец ца ад на праў да — у жыц ці трэ ба 
ка гось ці лю біць. Інакш, ніш то не кле іц ца і не 

сма куе. А коль кі ра дас ці і цеп лы ні пры но сяць 
нам звы чай ныя аб дым кі, вя до ма, ка лі яны на 
сар дэч най но це. Кні га трак туе пра шчы расць 
па чуц цяў, ад якой сі ла і ра дасць.

А з гэ тым не про ста ў ма ла дым ды не толь кі 
жыц ці. Ва шай ува зе пра па ну ем ма лень кі фраг-
мент кні гі пра вя лі кае ка хан не ні бы та па пя ро-
вых ге ро яў:

«Праз не каль кі дзён Ба ваў ня ная дзяў чын ка 
спат ка ла ў пар ку та го са ма га Пля сты ко ва га 
хлоп чы ка, але ён зноў ку ад мо віў ся аб ды мац ца.

— Я ж та бе ўжо ка заў, што не на ві-
джу аб ды мац ца — гэ та мар на ван не ча су! 
Я лепш пай ду па гу ляю ў фут бол, — да даў 
хлоп чык і сы шоў, па кі нуў шы Ба ваў ня-
ную дзяў чын ку ад ну.

 Та кія су стрэ чы паў та ра лі ся не каль-
кі ра зоў. Але Ба ваў ня ная дзяў чын ка не 
зда ва ла ся, яна бы ла на стой лі вай спа да-
рыш няй. Ад ной чы, зда лёк па ба чыў шы 
Пля сты ко ва га хлоп чы ка (у Ба ваў ня най 
дзяў чын кі бы лі вель мі вост рыя во чы), 
яна неў п рык мет, на ды бач ках наб лі зі ла-
ся да яго — і аб ня ла зза ду! Пла сты ко вы 
хлоп чык за мёр, ага лом ша ны. Хві лю, ас ця-
рож на вы пус ціў шы яго з аб дым каў, Ба ваў-
ня ная дзяў чын ка за пы та ла ся:

— Ну як? Та бе спа да ба ла ся? Ты ад чу ва-
еш цяп ло?

— Не, — абы я ка ва сце па нуў пля чы-
ма...»

Кні гу Дар’і Ваш ке віч «Ба ваў ня ная дзяў-
чын ка» мож на вый г раць у зор чы ных кон-
кур сах.

* Дар’я Ваш ке віч, Ба ваў ня ная дзяў чын ка, 
Мінск «Га лі я фы» 2014. 

У жыц ці трэ ба ка гось ці лю біць!
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 01-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 14 студзеня 
2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Той узім ку лю туе —
Мост ня стом на бу дуе.
Гэ ты ло міць і гу дзе,
За ім ка ра ван ідзе.
М.... і Л......
  (У. Мац ве ен ка) Ад каз на за гад ку № 50: агонь.

Уз на га ро ды, кніж ку «Ка ляд ная ка-
ша» вый г ра лі Ка ра лі на По рац з Нар вы 
і Маг да Яку бюк з Бель ска-Пад ляш ска-

га. Він шу ем!

    

Czarodziej

Gen

Piec

Krasnal

Anioł

MarzenieMoc

Kokarda

Trzy

Norka

Siódmy Sanki
Waga

Liczba

Konie

Bak

Ob

Ona

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

Ад каз на кры жа ван ку № 50-17: 
Вяз, сказ, ка пу ста, Ас, Оля, след, ява, Ка ля ды, дар, 

сон, па на ра ма. Ток, як, аса, слон, па ля на, су сед, ды ба, 
сто, ка ляд ка, ява, ар ка.

Уз на га ро ды, кніж кі Мі ры Лу каш «Спеў дрэў» і «Па-
да рун кі» з аў тог ра фам, вый г ра лі Аляк сан д ра Ба кун, 
Аляк сан д ра Іва нюк з ПШ № 1 у Гай наў цы, Клаў дзія 
Каз лоў ская, Якуб Кар пюк з На раў кі, Юлія Шкля жэў-
ская з Нар вы, Гжэ гаж Гопш з Вэр сто ка, Па вел Сель-
вя сюк, Ве ра ні ка Га лён ка, Юлія Ба ле ста, Аме лія Ва-
сіль чук з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Разумнік і дрэвы
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Спы таў ад ной чы ра зум нік у дрэ ва:
— Ты ўсё рас цеш уга ру, дык ча му ад на ча со ва ўсё глы бей і глы бей за пу ска еш яш чэ ка ра ні 
ў зям лю?
А дрэ ва па ду ма ла і ад казвае:
— Як гэ та, та кі вя лі кі ра зум нік не ве дае про стай за леж нас ці. Без са лід ных ка ра нёў мы ні-
чо га не вар тыя, без апі рыш ча ў зям лі нас зніш чыць ве цер. Вось, паг ля дзі на на ша га бра та 
бу ка або на сяст ры цу сас ну. Яны не за пу ска юць глы бо ка ка ра нёў, та му іх ча ста пе ра кі дае 
і ка ло ціць бу ра лом.

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

Шкля ныя во чы
Што дзень ран кам ба чу мядз ве дзі ка
Гля джу яму ў во чы
У яго пры го жыя шкля ныя во чы
Во чы штуч ныя але сап раў д ныя
Во чы з ду шой але без жыц ця
Во чы якія заў сё ды зап люш ча ныя
Ха ця я іх ад к ры ваю
Заў сё ды там та ям ні ца
Ні ко лі не ра ска жуць што ве да юць
Ні ко лі не ра ска жуць што ад чу ва юць
Заў сё ды бу дуць та ям ні цай

Не каль кі пы тан няў
Ча му мы не да ска на лыя
Як бы вае ў філь мах?
Ча му ў кож на га не да хо пы
Якіх не пе ра ско чыш?
Ча му мы не спра вяд лі выя
Як гэ тыя по ста ці з каз кі?
Ча му не ба чым даб ра
Якое ва кол нас?
Ча му гэ так цяж ка асу джаць ся бе
Ка лі ін шым — усё роў на?
Ча му не па каз ва ем па чуц цяў
Якія ўсё пра нас ска жуць?
Ча му хва рэ ем
Ка лі столь кі ля кар стваў?
Ча му спра ча ем ся па між са бой
Ка лі мож на сяб ра ваць?
І чар го вае:
Ча му так цяж ка на гэ тым све це жыць?

Мар га ры та СА ДОЎ СКАЯ
Шым кі, ПШ у Мі ха ло ве

Але на ЦЕ РАШ КО ВА

Х 
Хамячок у краме быў, 
Поўны мех халвы здабыў. 
Мех у хаце прыхаваць – 
Раптам нехта скрадзе. 
Лепш за шчокі запіхаць, 
Так хоць не прападзе. 

Ц 
Сонца апусцілася, 
У раку скацілася, 
Цэлы дзень свяціла ў донца. 
Цешацца малькі на сонцы: 
У цёплай бухце цішыня. 
У ціхай бухце цеплыня. 

Ч 
Чапля чайку запрашала 
На вячэру ўвечары. 
Чапля чайку частавала 
Яблычкамі печанымі. 
– Ах, вячэра смачная! – 
Чайка чаплі ўдзячная! 

Ш 
Шэсць шашкоў гулялі ў шашкі 
З Пашкам, Сашкам ды 

Наташкай 
І шыпелі на мышэй: 
Шабуршыце вы цішэй! 
А шасцёра мышанят 
Шылі шорты для шчанят. 

Ы 
Мышка Пышка мые лыжкі, 
А мартышка лушчыць шышкі. 
Вожык высушыў грыбы, 
Сыр прынёс каток рабы, 
Тры вужы шыпяць з-пад

дзвераў: 
– Зачакаліся вячэры!
 

Э 
Эскімосу эскімо сёння 

недарэчы: 
Цэлы вечар эскімос грэецца 

на печы. 
Есць варэнне эскімос, 
Грэе пяты, грэе нос. 
Бо назаўтра зранку трэба 
На мароз ісці са стрэльбай!

Na Jan

Ф
ота М

іры ЛУКШ
Ы
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Да ХІ ІІ Фа та гра фіч на га кон кур су «Пад-
ляш ша ў аб’ ек ты ве» імя Вік та ра Вол-
ка ва, які ар га ні зуе Му зей і ася ро дак 
бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы, пры-
сту пі ла 55 ча ла век, якія дас ла лі 158 
фа таг ра фій. З іх лі ку ка мі сія вы лу чы ла 
41 фа таг ра фію на кон кур с ную эк с па зі-
цыю, якая бу дзе прэ зен та вац ца ў Гай-
наў скім бел му зеі ця гам го да. Вы ста ва 
ад к ры та бы ла 17 снеж ня, а па пя рэ дзі-
ла яе пад вя дзен не вы ні каў фо та кон-
кур су і ўру чэн не ўзна га род для яго пе-
ра мож цаў. За фа та гра фіі з тэ ры то рыі 
Бе ла сточ чы ны, дзе кам пак т на пра жы-
ва юць бе ла ру сы, іх аў та ры ат ры ма лі 
ўзна га ро ды і вы лу чэн ні.

Пра вы со кі ўзро вень фа таг ра фій тры
нац ца та га кон кур су «Пад ляш ша ў аб’ ек ты
ве», які ар га ні зу ец ца пад га на ро вым пат ра
на там мар шал ка Пад ляш ска га ва я вод ства 
і бур га міст ра Гай наў кі, рас па вёў член кон
кур с най ка мі сіі Ярас лаў Хы ра. Бур га містр 
Гай наў кі Ежы Сі рак і на мес нік ста ра сты 
Гай наў ска га па ве та Яд ві га Дам б роў ская 
пад к рэс лі лі важ насць ідэі ар га ні за ван ня 
фо та кон кур су, які па каз вае пры го жасць 
Пад ляш ша. Ды рэк тар Гай наў ска га бел му
зея Та маш Ці ха нюк за я віў, што кон кур с ная 
вы ста ва бу дзе так са ма па каз ва ц ца ў ін шых 
мес цах у Поль ш чы. Зга да ныя асо бы ўру чы
лі пе ра мож цам кон кур су ўзна га ро ды, а яго 
ўдзель ні кам дып ло мы. Кон кур с ная ка мі сія 
пер шую ўзна га ро ду прыс во і ла Мі ко лу Мен
д рыц ка му з Ся мя тыч, дру гую — Ярас ла ву 
Якуб ча ку з Кры нак, а трэ цюю — Мал га
жа це Па вэль чык з Бе ла сто ка. Вы лу чэн ні 
ат ры ма лі Бе а та Віль чын ская з Ва сіль ка ва, 
Кшыш таф Ба ра вік з Гай наў кі, Мая Аляк
сан д ра Ак сэн то віч з Ор лі, Бар таш Слі вэц кі 
з Бе ла сто ка, Ярас лаў Ялен скі з Быд гаш чы, 
Фран ці шак Клю чын скі з Лом жы, Мі хал 
Слен чэк з Быд гаш чы і Пётр Тар гон скі 
з Оль ш ты на. Ярас лаў Хы ра прыз на чыў 
спе цы яль ную ўзна га ро ду ад ся бе На тал лі 
Кныч з Ко заў. Ра шыў ся на та кі крок па каз
ва ю чы, што вар та ра біць зап ла на ва ныя 
ня вост рыя здым кі як раз на від насць фа таг
ра фа ван ня, чым сам так са ма зай ма ец ца. 
Да гай наў ска га фо та кон кур су ў мі ну лым 
пры сту па лі жы ха ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
якія вы кон ва лі здым кі на Пад ляш шы і та му 
стаў ён між на род ным ме рап ры ем ствам.

— Ра ней лёг ка бы ло нам выб раць леп
шыя фа та гра фіі, бо іх бы ло ням но га. Ад нак 
з го ду ў год да сы ла юц ца што раз ці ка вей
шыя здым кі і іх тэх ніч ны ўзро вень што раз 
вы шэй шы. Сё ле та мы вы лу чы лі дзя сят кі 
ці ка вых і вы ка на ных на вы со кім уз роў ні 
здым каў. Уз на га ро джа ныя фа та гра фіі 
— не вы пад ко выя. Ві даць, што бы лі вы ка
на ны па вод ле пла на і зроб ле ны на вы со кім 
тэх ніч ным уз роў ні. Бы вае, што нех та прыш
ле дзве фа та гра фіі ці ка выя і пра віль на 
вы ка на ныя, а трэ ці зды мак бы вае дрэн най 
якас ці і гэ та дыск ва лі фі куе та кую асо бу ад 
уз на га ро ды. Мы ад к ры тыя на роз ныя тэ мы 
на фа таг ра фі ях і на наш кон курс мож на 
да сы лаць здым кі, якія ўжо пуб лі ка ва лі ся. 
Праб ле мы па я ві лі ся б, ка лі мы на пад ста ве 
пуб лі ка цыі ак рэс лі лі б аў та ра фа та гра фіі, 
бо не па він ны яго ве даць. Пер шае мес ца 
пры зна чы лі мы Мі ко лу Мен д рыц ка му за 
здым кі вы ка на ныя ў не паў тор ных аб ста ві
нах у цар к ве і за ці ка вы кра я від, які аў та ру 
ўда ло ся за ха ваць ва кол цар к вы. Дру гое 
і трэ цяе мес ца мы пры дзя лі лі Ярас ла ву 
Якуб ча ку і Мал га жа це Па вэль чык за ці ка
выя фа та гра фіі вы ка на ныя ў не паў тор ных 
аб ста ві нах і ў ад па вед ным ча се. Ацэнь ва ю
чы фа та гра фіі звяр та лі мы ўва гу на кам па
зі цыю, свят ло, тэ му і ўсе ўзна га ро джа ныя 
здым кі ад зна ча юц ца вы со кім тэх ніч ным 
уз роў нем, а за ду ма іх вы ка нан ня бы ла ці ка
вая, — га ва рыў Ярас лаў Хы ра, што ацэнь
ваў кон кур с ныя фа та гра фіі ра зам з Ба жэ
най Ва лен цік (стар шы ня жу ры) і Та ма шам 
Кла соў скім.

— Га во рыц ца, што Пад ляш ша — асаб
лі вае і гэ та ві даць на ва шых фа таг ра фі ях. 
Тры нац ца ты вы пуск кон кур су ў свя до мас ці 
лю дзей ата я сам лі ва ец ца з няў да чай, але 
для ка гось ці бу дзе шчас лі вым, — за я ві ла 
пад час афі цый на га ад к рыц ця вы ста вы 
на мес нік гай наў ска га ста ра сты Яд ві га Дам
б роў ская.

— Фа та гра фіч ны кон курс «Пад ляш ша 
ў аб’ ек ты ве», гэ та не толь кі за хоў ван не па
мя ці аб вы дат ным фа тог ра фе Вік та ру Вол
ка ве, але пра мо цыя на ша га Пад ляш ша. 
Гэ та так са ма да ку мен та ван не змен, якія 

ад бы ва юц ца на Пад ляш шы, — ска заў бур
га містр Гай наў кі Ежы Сі рак.

На фа таг ра фіч нае ме ра пры ем ства 
пры бы лі ды рэк тар Пуб ліч най га рад ской 
біб лі я тэ кі ў Гай наў цы Ала Грыц і ды рэк тар 
Гай наў ска га до ма куль ту ры Рас ціс лаў 
Кун цэ віч. У гэ тых уста но вах так са ма ар га
ні зу юц ца фа таг ра фіч ныя вы ста вы. Яш чэ 
пас ля 17 снеж ня ў гай наў скай біб лі я тэ цы 
мож на бы ло па гля дзець вя лі кую фа таг
ра фіч ную вы ста ву Гжэ га жа Пет ра шэ ка 
«За ста лі ся толь кі ма цэ вы». Ня даў на ў ГДК 
бы ла прэ зен та ва на вя лі кая вы ста ва здым
каў Ула дзіс ла ва За вад ска га. З’яў ля ец ца 
ён пры хіль ні кам фа таг ра фіч ных кон кур саў 
па кан к рэт на наз ва ных тэ мах і не пры мае 
ўдзе лу ў кон кур се «Пад ляш ша ў аб’ ек ты
ве» як раз зза не ак рэс ле нас ці тэ мы фа таг
ра фій. Ды рэк тар бел му зея Та маш Ці ха нюк 
за я віў, што ра дуе яго па ста ян ны ўдзел 
у кон кур се асоб, якія доб ра фа таг ра фу юць 
і ха ця спа чат ку не да бі ва юц ца пос пе ху, то 
да сы ла юць фа та гра фіі на кон курс чар го вы 
і чар го вы раз. Лаў рэ ат трэ ця га мес ца Мал
га жа та Па вэль чык ска за ла, што да бі ла ся 
пос пе ху за чар го вым удзе лам у гай наў скім 
фа та гра фіч ным кон кур се, а ра ней ста ра ла
ся пап раў ляць свой вар ш тат пра цы.

— Я ра шыў ся фа таг ра фа ваць уся рэ дзі
не цар к вы і стаў гэ та ра біць у ма ёй пры хад
ской Уваск ра сен скай цар к ве ў Ся мя ты чах 
і ін шых хра мах. Я пра ва слаў ны вер нік і ма гу 
ра біць гэ та пад час роз ных мо ман таў ба гас
лужб, у якіх пры маю ўдзел. Тут на вы ста ве 
прэ зен ту ец ца мой зды мак, які вы ка наў я ва 
Уваск ра сен скай цар к ве ў Ся мя ты чах, ка лі 
дым з мно гіх све чак спа лу чыў ся з пра мен
ня мі сон ца з ак на. Гэ та ства ры ла не паў тор
ную ат мас фе ру ў хра ме, якую ўда ло ся мне 
за ха ваць на фа та гра фіі. Зды мак звон ку 
цар к вы зра біў я пад час за ха ду сон ца, ка лі 
яго пра мя ні пры го жа ас вя ці лі хма ры і ства
ры лі вель мі ці ка вы фон для фа таг ра фа ван

ня цар к вы. Трэ ці зды мак вы ка наў я ў цар к
ве на Га ры Гра бар цы, дзе хлоп чык ста іць 
пад па ні ка дзі лам, у яго ас вят лен ні. Я свае 
фа та гра фіі па каз ваў на вы ста ве «Ко ле ры 
пра ва слаўя», у ін шых мес цах і пры маў 
удзел у роз ных кон кур сах. Фа та гра фіі ра
біў я ў Ла о се і Ін дыі, але там вы кон ваў здым
кі па ін шых тэ мах, — ска заў лаў рэ ат пер
шай уз на га ро ды Мі ко ла Мен д рыц кі. Дру гое 
мес ца ка мі сія прыз на чы ла Ярас ла ву Якуб
ча ку з Кры нак, які ці ка ва сфа таг ра фа ваў зі
мо выя кра я ві ды з дрэ ва мі, ла ся мі і вы ка наў 
зды мак зуб ра ў нез вы чай ным ас вят лен ні. 
Ска заў, што доў га фа таг ра фуе і ста ра ец ца 
вы шук ваць і ра біць здым кі ці ка вых мес цаў 
у ад па вед ным ча се.

— Усе ўзна га ро джа ныя фа та гра фіі я вы
ка на ла апош ні мі га да мі. Уда ло ся тра піць на 
мо мант, ка лі муж чы на едзе на ве ла сі пе дзе 
ка ля Ма ло чак, вя дзе ад на час на ка ля ся бе 
ка ня, а збо ку бя жыць са ба ка. Я вы ка ры
ста ла гэ тую хві лі ну і вы ка на ла там ці ка вую 
фа таг ра фію. Гэ тае су жон ства, пад час 
май го ў іх ві зі ту заў сё ды бы ло вя сё лае і так 
уда ло ся іх сфа таг ра фа ваць ка ля ста рэнь
кай бу доў лі. Муж чы на, які пе рап раў ля ец ца 
з ка ро ва мі праз ра ку, гэ та так са ма ці ка вая 
сцэ наг ра фія для фа та гра фіі, але трэ ба бы
ло зра біць ад па вед ны зды мак, — га ва ры ла 
Мал га жа та Па вэль чык, лаў рэ ат ка трэ цяй 
уз на га ро ды.

— Фа таг ра фію бус лоў на стаў бах 
я вы ка на ла ў Гар ка ві чах, абяз лю дзе лай 
вёс цы, рас па ло жа най не пас рэд на ка ля 
мя жы з Бе ла рус сю. Ра ку сфа таг ра фа ва ла 
я з мо ста ка ля На вад вор цаў. Мы са ма ву кі 
ў га лі не фа таг ра фа ван ня. Спа ты ка ем ся 
ў сва ёй кам па ніі і адзін дру го му пад каз ва
ем, што трэ ба вы пра віць на здым ках і на 
што звяр таць ува гу пад час фа таг ра фа ван
ня. Мы за сна ва лі ва сіль коў скую гру пу, да 
якой на ле жаць, між ін шым, пе ра мож цы 
сён няш ня га кон кур су Ярас лаў Якуб чак 

і Мал га жа та Па вэль чык, а на на шы спат кан
ні пры яз джаў так са ма Мі ко ла Мен д рыц кі, 
— ска за ла Бе а та Віль чын ска з Ва сіль ка ва, 
якая ў мі ну лым го дзе на гай наў скім кон кур
се ат ры ма ла дру гую ўзна га ро ду, а ў гэ тым 
го дзе ка мі сія пры дзя лі ла ёй вы лу чэн не. 
Што год чле ны фа та гра фіч на га круж ка, які 
дзей ні чае пры Гмін ным ася род ку куль ту ры 
ў Ор лі, пры ма юць удзел у гай наў скім фа та
гра фіч ным кон кур се і ў гэ тым го дзе дзве 
дзяў чы ны з гэ та га круж ка пры сту пі лі да кон
кур су «Пад ляш ша ў аб’ ек ты ве».

— Я сфа таг ра фа ва ла сяб ро вак у ак не 
даў няй ха ты з аз даб ле ння мі і за гэ ты зды
мак ат ры ма ла вы лу чэн не. Раб лю здым кі 
ня доў га, але фа таг ра фа ван не ўцяг вае 
і маю на мер пра даў жаць ім зай мац ца, — га
ва ры ла Мая Аляк сан д ра Ак сэн то віч з Ор лі, 
якая пры е ха ла ра зам з баць ка мі, ды рэк тар 
Гмін на га ася род ка куль ту ры ў Ор лі Ан най 
Нес ця рук і сяб роў кай з фо так руж ка Вік то
ры яй Ле а нюк.

Кшыш таф Ба ра вік з Гай наў кі ат ры маў 
вы лу чэн не за фа таг ра фію зуб роў на фо не 
цар к вы ў Ла сін цы. Уда ло ся яму тра піць на 
та кі мо мант, ка лі зуб ры з Бе ла веж скай пуш
чы пас ві лі ся не па да лёк хра ма. Ка мі сія да ца
ні ла вы ка ры стан не ад па вед на га мо ман ту, 
каб зра біць ці ка вы зды мак.

На вы ста ве мож на, між ін шым, па ба чыць 
па на ра му Бе ла ве жы на фа та гра фіі Лу ка ша 
Бай ко, здым кі Суп рас ль скай лаў ры, ці цар к
вы ў Ду бі чахЦар коў ных.

— Пра ва слаўе, нез вы чай ная пры ро да 
Бе ла веж скай і Кны шын скай пуш ч, раз лі вы 
Боб ры і Нар вы, ар хі тэк ту ра — як у ка лей
да ско пе мож на за хап ляц ца Пад ляш шам. 
Не ка то рыя дас ла ныя фа та гра фіі ад на знач
на на па мі на лі ра бо ты Вік та ра Вол ка ва, 
на ша га пат ро на, па ка зан нем тэ мы, фор му
лай і клі ма там, — за я ві ла Аг неш ка Ці ха нюк 
з бел му зея, ар га ні за тар ка кон кур с най 
вы ста вы.

— Вік тар Вол каў быў най больш вя до
мым і прыз на ным фа тог ра фам на Бе ла сточ
чы не і за раз з’яў ля ец ца пат ро нам на ша га 
фа та гра фіч на га ме ра пры ем ства. Да ча ка лі
ся мы тры нац ца ці вы пу скаў і ўжо ўда ло ся 
саб раць звыш дзвюх ты сяч кон кур с ных 
здым каў. Ёсць на іх лю дзі, якія ўжо па мер лі 
і бу доў лі, што так са ма ўжо знік лі. На дас
ла ных да нам фа таг ра фі ях мно га пры ро
ды, ёсць вё скі і ін шыя мес цы, дзе жы вуць 
бе ла ру сы, пра ва слаў ныя цэр к вы, ча соў ні 
і хра мы ін шых кан фе сій. Удзель ні кі на ша га 
кон кур су фа таг ра фа ва лі даў няе і су час нае 
Пад ляш ша і роз ныя тэ мы ба чым на сён
няш няй эк с па зі цыі, — га ва рыў ды рэк тар 
бел му зея Та маш Ці ха нюк, а Ярас лаў Хы ра 
так са ма заў ва жыў, што ад чу ва ец ца пры сут
насць Вік та ра Вол ка ва пад час гай наў ска га 
фо та кон кур су праз здым кі вы ка на ныя ў яго 
сты лі. На кон кур с ных фа таг ра фі ях прэ
зен та ва ных на вы ста ве ў бел му зеі мож на 
ўба чыць пры го жыя кра я ві ды з пры ро дай, 
жы вё лай, людзь мі ў роз ных аб ста ві нах, рэ
лі гій ныя і ін шыя тэ мы.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО зА

ХІ ІІ Фо та кон курс 
«Пад ляш ша ў аб’ ек ты ве»

 Лаў рэ ат пер ша га мес ца Мі ко ла Мен д рыц кі 
з уз на га ро джа ны мі фа таг ра фі я мі

 Вы ні кі кон кур су пад вя лі і ад к ры лі эк с па зі цыю (зле ва) ды рэк тар Гай наў ска га бел му зея Та маш Ці ха нюк, на мес нік ста ра сты 
Гай наў ска га па ве та Яд ві га Дам б роў ская, фа тог раф Ярас лаў Хы ра і бур га містр Гай наў кі Ежы Сі рак
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Л
ег ка вы са ма ход мар кі „Сі рэ на”, якую та ды 
на зы ва лі „ка ра ле вай шос”, хут ка ім чаў ся 
ў на прам ку Няз буд кі і да лей на Юш каў 
Груд і На раў ку.

Спа дар Зыг мунт, афі цэрпа гра ніч нік, 
спраў на аб мі наў ямы ды кал до бі ны, уваж

лі ва ехаў, каб без праб лем да вез ці му зыч ны ка лек тыў „Га
рад ча не» і гу каў з мац няль ную апа ра ту ру ў Гуш чэ ві ну. Гэ та 
бы ла род ная вё ска на ша га ге роя і сяб ра Ге ні ка, рас па ло жа
ная на ўскра і не Бе ла веж скай пуш чы. Еха лі мы з за да чай 
сы граць на ка ва лер скім ве ча ры і вя сел лі на ша га зна ка мі
та га ка ле гі. З на ша га бо ку гэ та быў му зыч ны па да ру нак. 
Ге нік у гэ ты час у на шым Га рад ку быў вя лі кай „шыш кай”, як 
ка за лі ту тэй шыя, „пры ве зе ны ў тэч цы”. Зак ва та ра ваў ся ён 
у блё ку швей най фаб ры кі „Ка ро”, у якой у тым ча се пра ца ва
ла амаль 500 жан чын з усяе Бе ла сточ чы ны і Поль ш чы.

Мно гія на шы хлоп цы, па жа ні лі ся ча ста з пры чы ны ця
жар нас ці дзяў чат, якія пры е ха лі ў Га ра док за пра цай.

Га ра док раз ра стаў ся, бу да ва лі ся ў тым ча се два ра ё
ны „Ман ха тан” на за хад і „Пя скі” на ўсход. Пер шыя яго 
кро кі, як сам маў ляў, бы лі ў Га ра доц кі дом куль ту ры, дзе 
бы ла біб лі я тэ ка, ка вяр ня і збор мо ла дзі. Ад бы ва лі ся 
тан ца валь ныя за ба вы, па чы на лі ся ды ска тэ кі, пра ца ва лі 
ама тар скія ка лек ты вы — у гэ тым „ві ры” мо ладзь хут ка 
вя за ла ся ў па ры.

Іг ра ю чы на вя сел лі ў Лё ві ка, на якім быў наш Ге нік, 
у раз га ры ве ся лос ці пры ба га тым за стол лі яму „wpad
ła w oko” чар ня вая пры га жу ня, мая доб рая сяб роў ка, 
з якой я яго па зна ёміў у час за ба вы.

Яны хут ка па сяб ра ва лі, су стра ка лі ся, і пэў на ў ся бе за
ка ха лі ся, бо неў за ба ве за ру чы лі ся і за пра сі лі нас іг раць 
на вя сел лі. У на шым на ро дзе му зы кан таў ша на ва лі, як 
ка жа сяб ра пра фе сар Лё нік, які ў тым ча
се іг раў са мной на буб нах. Му зы кант быў 
нось бі там тра ды цыі і му зыч на га ба гац ця 
на ро ду і ася род дзя. Ка ва лер скі ве чар, 
раз ві тан не з воль ным ста нам і ўва ход у да
рос лае жыц цё — гэ та на го да каб су стрэц
ца і вы піць з ка ле га мі, з які мі пра хо дзі лі 
школь ныя і ка ва лер скія га ды.

Мы, ка лек тыў „Га рад ча не” ў скла дзе Юр
ка гар ма ніст, Ян ка гі та рыст, Ко ля ар га ніст 
і Лё нік буб нач, пас ля ба га тай вя чэ ры, уста ля
ваў шы ся на пля цоў цы ўкве ча най бя роз ка мі 
і стуж ка мі, „урэ за лі” вя сё лыя, бе ла ру скія, 
поль скія, ук ра ін скія і ру скія пес ні і тан цы.

Гу ля ла ўся вё ска і на ва кол ле, баць ка 
Ге ні ка ў час за ба вы пры но сіў нам па ес ці 
і вы піць. Пе ра пын ку на вя чэ ру му зы кан
там не бы ло.

Усе за хап ля лі ся на шы мі му зы кай і пес
ня мі, за ба ву цяж ка бы ло за кон чыць, усе 
пра сі лі і кры ча лі «яш чэ! яш чэ! яш чэ ад
ну!..». Пас ля за ба вы прык ле і ла ся да нас 
не каль кі вя ско вых дзяў чат, з які мі мы кры
ху па ці ска лі ся на лаў цы, па жар та ва лі ды 
пай ш лі спаць у гум но.

Ра ні цай зня чэў ку па чуў я зна ё мы го лас: 
«Хлоп цы, уста вай це! — трэ ба пап ра віц ца, 
так, так, ад ча го зах ва рэў, тым і ля чы ся!» 
Гэ та гас па дар нёс бу тэль ку га рэл кі, а Ге
ні ка ва ма ма за ку ску, на ліў шы нам па доб
рай чар цы, па жа да лі нам доб ра га зда роўя 
і каб доб ра мы зай г ра лі на вя сел лі.

Ужо пад абед мы спа кой на ча ка лі, ка лі 
бу дуць схо дзіц ца род ныя і гос ці з бо ку ма ла
до га, каб іх пры ві таць вя сель ным мар шам.

Ян КАР ПО ВІЧ / Га ра док

Вя сел ле Ге ні ка 
На па на двор ку мо ладзь уп ры гож ва ла фур ман кі бя

роз ка мі і квет ка мі, а ко ней стуж кам і зва ноч ка мі. Са мы 
пер шы з’я віў ся сватмар ша лак вя сел ля, дзядзь ка ма ла
до га, яко га гас па ды ня аб вя за ла руч ні ком, а гас па дар 
уру чыў ка чал ку — „сі но нім ула ды”.

Пры гэ тым мы ўра чы ста зай г ра лі пес ню „Прый шоў на 
вя сел ле наш сва ток”. Пас ля абе ду па ча лі схо дзіц ца гос ці 
з мяс цо вых Гру шак, На раў кі і Бе ла сто ка.

Аб ні ма лі ся, ві та лі ся, мар ша лак зап ра шаў да ста ла на 
ка рот кі па ча сту нак. Ма ла до га даг ля да ла стар шая друж
ба, каб як най лепш вы гля даў. Так і бы ло — Ге нік рос лы, 
строй ны, мог па да бац ца і пры ва біць не ад ну дзяў чы ну. 
Ка лі ўсе з’е лі і вы пі лі, мар ша лак за ка ман да ваў ся даць 
на фур ман кі і ехаць па ма ла дую. Для му зы кан таў па воз
ка бы ла асоб ная, за раз за ма ла дым і стар шай друж бай. 
Як на лі чыў, бы ло два нац цаць фу раў. «Па ка ням!» — крык
нуў сват і свіс нуў пу гай па па ры гне дых, якія рва ну лі і па
нес лі ся за імі ўсе.

З мар шам і вя сё лай му зы кай, са сме ха мі і жар та мі, це
раз ля сы і ба ло ты, да е ха лі да ма ла дой. Пры ві та лі рад ню 
ма ла дой і ад п ра ві лі ма ла дых да шлю бу ў трас ця ніц кую 
цар к ву (так уп ра сі лі баць кі ма ла дой).

— Му зы кан ты доб ра зай г ра лі, вя лі кі дзя куй! — крык
нуў сват са ста ра ны ма ла дой. — Му зы кан ці кі, ся дай це за 
стол, трэ ба вы піць за ма ла дых, хай ім доб ра вя дзец ца!

Сват на ліў па кі ліш ку — за пах ла цук роў кай, а наш 
най ма лод шы му зы кант кру ціць но сам: «Цё цю, мо жа, 
ма я це ма на па лёў ку?» — «А дэ яе ўзяць?» — ад бур к ну ла, 
а по тым ла ска ва ка жа: «Хлоп ці, бэ рэ тэ, бэ рэ тэ, во на 
з мэ дом». І праў да, да кан ца вя сел ля бы ло ўсё з мэ дом 
і мэ дом. У га ла ве як бы нар маль на, а не ўста іш — но гі як 
з ва ты.

Пе рад са май вё скай, пры ві таў шы ма ла дых са шлю бу, 
па чаў ся раз гар вя сел ля. Ма ла ды да рыў баць коў ма ла
дой, а ма ла дая баць коў і рад ню ма ла до га. То ста мі з па
жа дан ні мно гіх лет і сто га доў не бы ло кан ца. Му зы ка 
злі ва ла ся з го ма нам гас цей, якія пры ста лах вы пі ва лі, 

зна ё мі лі ся, гу та ры лі, хва лі лі ся коль кі ў па саг да лі, дзе 
хто пра цуе і коль кі за раб ляе.

Ка лі ўжо ўсе доб ра вы пі лі і па е лі, па ча ло ся да рэн не 
ма ла дых. Наш сват тут па ка заў свае фо ку сы. На кож
ную па ру су меў пры ду маць вер шык ці пры каз ку, што 
раз ве ся ля ла за стол ле.

«Да ру ду гою, каб не бе гаў за дру гою», — луп ца ваў ка
чал кай па бэль ках, аж па рах ня сы па ла ся, зак лі ка ю чы: 
„Да руй це! Не шка дуй це! На ма ла дое, на ка лы ску, на пя
люш кі і ра дзюж кі!”.

На „доб ры ве чар” зай г ра лі мы пас ля да рэн ня. Гэ та, 
мож на ска заць, быў наш эк за мен з рэ пер ту а ру. Бы ва ла, 
за каз ва лі пес ні, якіх мы яш чэ не чу лі, кры ча лі „грай або 
гро шы ад дай”. Але най час цей за каз ва лі та кія, якія мы 
доб ра вы кон ва лі, з мяс цо ва га фаль к ло ру, поль скія, бе ла
ру скія і пес ні пры ве зе ныя з бе жан ства.

Вя сель ная за ба ва ад бы ва ла ся ў вя ско вай свят лі цы. 
Па ча лі мы ад валь чы ка для ма ла дых „На хва лях Ду ная”. 
Пас ля іг ра лі мы ўсё, поль кі, тан га, ка зач ка, джайф. Вель
мі па пу ляр ныя бы лі ў той час Ля скоў скі, Па лом скі, „Чыр
во ныя гі та ры”, Пу га чо ва і гэ так да лей. На за ба ве лю дзей 
бы ло шмат, ап ра ча вя сель ных гас цей: збег ла ся ўся 
вё ска — за ба вы вя сель ныя бы лі без бі ле таў. Пры сце нах 
на лаў ках ся дзе лі ста рэй шыя жан чы ны, каб на лю ба вац
ца як гу ляе мо ладзь, і каб аца ніць ма ла дых як ра зам 
выг ля да юць і ці ма ла дой за ра нёў не вы рас жы вот. Зай
г раў шы на „доб ры дзень”, у па ня дзе лак, пас ля абе ду, 
ма ла ды з ма ла дой і гас ця мі еха лі гас ця ваць і ве ся ліц ца 
да ма ла до га. Сва ты і ста рэй шая друж ба вез лі пры да нае, 
па саг, і ўсё, што зда ры лі гос ці.

Пе рад са мой вё скай ма ла до га ад на вя скоў цы зра бі лі 
„бра му”. Ма ла дыя, пры няў шы па жа дан ні мно гіх лет, да лі 
гас ці нец — вя до ма, бы ла гэ та га рэл ка і каў ба са. У ма ла
до га вя сел ле бы ло ўжо ў вя лі кім за поі, мно гіх тры ма ла 
яш чэ ўча раш няе. За ба ва бы ла зноў на пля цоў цы, пас ля 
якой усе, па му ча ныя, па ля га лі спаць у гум не.

Нам цяж ка бы ло за снуць. Чу ваць бы ло ней кія стог ны, 
цмо кан ні і ро гат. Ра ні цай усіх моц на рэ за ла 
па цук роў цы з мэ дом. Ля чы лі ся тым са мым, 
што пі лі, а хто пад піў кам. Ка лі муж чы ны вый
ш лі на па на дво рак за ку рыць, наш Юр каму
зы кант ня стом на іг раў свае лю бі мыя ка вал кі, 
лан цуг рваў злы ве лі зар ны са ба ка. Хтось ці 
з іх ска заў: «Хто да яго па ды дзе, стаў лю лі
тар га рэл кі! Да вай це зас по рым!». Наш Юр ка 
толь кі гэ та га ча каў. Пе рак лю чыў шы рэ гістр 
гар мо ніі на най вы шэй шыя то ны, іг ра ю чы са 
сві стам і пі скам, па ма лу ішоў у на прам ку злос
на га са ба кі, які спяр ша па чаў ска вы таць і ску
го ліць, аж урэш це ўбіў ся ў буд ку, з якой не маг
чы ма бы ло яго да стаць. Юр ка, па ды шоў шы, 
нак рыў яго буд кай і так за ра біў літ роў ку.

Ра ні цай у аў то рак ужо аў то бу сам вяр та лі
ся мы ў Га ра док. Ку піў шы бі ле ты, усе лі ся на 
зад ніх ся дзен нях. Наш Юр ка з гар мо ні кам 
не раз лу чаў ся, яму ўжо ску ра злез ла з ле вай 
ру кі ад па ска. Усеў шы ся спе ра ду, іг раў свае 
най леп шыя пес ні. На ват кі роў ца яго пах ва
ліў: „Pa nie, jak pan gra, to ma szy na le piej ciąg
nie!”. За хо дзі лі ў аў то бус лю дзі, а Юр ка іг раць 
не пе ра ста ваў. Не да яз джа ю чы Мі ха ло ва: 
„Stop, bi le ty do kon t ro li”. Кан т ра лёр па чар зе 
пра вя рае бі ле ты, а тут рап там: „Sza now na 
pa ni, a cze mu nie ma bi le tu?!” — „Oj, pa nocz ku, 
— па ка за ла на Юр ку, — як ён зай граў, то я за
бы ла ся пра ўвесь свет, а вы мя не пра бі лет 
пы та я це?!». Аў то бус скруч ваў ся ад сме ху: 
„I kto tu wi nien — mu zy kant”. Наш то іг раў і жан
чы ну за ча ра ваў, што пра ўсё за бы ла ся.

Праз ты дзень іг ра лі мы на пад вя сёл ку 
і вяр ну лі ся з ін ст ру мен та мі.

По тым яш чэ мы не каль кі раз іг ра лі ў сям’і 
Ге ні ка з вя лі кім пос пе хам.
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

http://gymn23.minsk.edu.by
3 сту дзе ня 1918 го да 
Ра да Усе бе ла ру ска га 
з’ез да аб ра ла 
Вы ка наў чы ка мі тэт

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

Ло зунг Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі
кі  ўпер шы ню  пра гу чаў  яш чэ  ў 1917  го дзе, 
у пры ват нас ці  на  Усе бе ла ру скім  з’ез дзе 
(кан г рэ се) у Мін ску. Не за леж ніц кія наст роі 
ў бе ла ру скім  ру ху  ў знач най  сту пе ні  бы лі 
вык лі ка ны па лі ты кай Ча со ва га ўра да Ра сіі, 
які не ха цеў лі чыц ца з пат ра ба ван ня мі бе ла
ру скіх ар га ні за цый аб на дан ні Бе ла ру сі ста
ту су аў та но міі ў скла дзе Ра сій скай дэ ма кра
тыч най фе дэ ра тыў най  рэс пуб лі кі,  а так са
ма па лі ты кай Са ве та На род ных Ка мі са раў 
Ра сіі,  які  вёў  пе ра га во ры  з Гер ма ні яй  пра 
лёс Бе ла ру сі без удзе лу ў іх прад стаў ні коў 
бе ла ру ска га на ро да. Не за леж ніц кія тэн дэн
цыі ўзмац ні лі ся пас ля раз го ну ў са мым кан
цы  го да Усе бе ла ру ска га  з’ез да. З’езд быў 
ра заг на ны  ў ноч  з 30  на  31  снеж ня.  Член 
ча со ва га бю ро ВРК За ход ня га фрон ту Мі
ка лай Кры ва шэ ін (мно га паз ней, бо ў 1936 
го дзе  гэ ты ады ёз ны ча ла век рас ст ра ля ны 
быў  НКВД  як  „трац кіст”)  увар ваў ся  з пад
па рад ка ва ны мі  яму  сал да та мі  ў за лу,  дзе 
ад бы ва ла ся  па ся джэн не  з’ез да.  Усе бе ла
ру скі Кан г рэс быў ра заг на ны. Пас ля гэ та га 
рас ча ра ва лі ся ў па лі ты цы кі раў ні цтва баль
ша віц кай пар тыі на ват так зва ныя „аб лас ні
кі” (сяб ры Бе ла ру ска га аб лас но га ка мі тэ та 
з Пет раг ра да), якія пас ля раз го ну з’ез да ўво
гу ле спы ні лі ак тыў ную дзей насць.

Ня гле дзя чы на раз гон баль ша ві ка мі з’ез
да, ужо на на ступ ны дзень 18 (31) снеж ня 
а 10й  га дзі не  ра ні цы  дэ ле га ты  з’ез да,  не 
афі шу ю чы яго пра цяг,  саб ра лі ся  ў Мін скім 
дэ по Лі ба ваРо мен скай чы гун кі, дзе пад ахо
вай сва ёй мі лі цыі  і чы гу нач ні каў пра цяг ну лі 
па ся джэн не. Бы ла пры ня та но вая рэ за лю
цыя. У ёй па ста на ві лі: «Лі чыць, што Пер шы 
Усе бе ла ру скі  з’езд  ра заг на ны  сі лай.  Ра ду 
З’ез да ў скла дзе 67 ча ла век прыз наць вы ка
наў чым ор га нам з’ез да. Лі чыць Ра ду З’ез да 
вы шэй шай  уста но вай Краю  і да ру чыць  ёй 

усю паў на ту ўла ды ў Бе ла ру сі. Па поў ніць Ра
ду дэ ле га та мі зем стваў. Лі чыць рас пуш ча ны
мі ўсе бе ла ру скія ар га ні за цыі, што іс на ва лі 
да гэ та га, ак ра мя Цэн т раль най Вай ско вай 
ра ды, якая іс нуе як ор ган, пад па рад ка ва ны 
Ра дзе З’ез да».

Як  ле галь ны  ор ган  ула ды  пра цяг ва ла 
дзей ні чаць Ра да Усе бе ла ру ска га з’ез да на 
ча ле  з са цы я лі стам  Язэ пам  Лё сі кам,  спе
цы я лі стам у га лі не бе ла ру скай мо вы. Як вя
до ма, Язэп Лё сік — дзядзь ка бе ла ру ска га 
па э та Яку ба Ко ла са. Ра да пра цяг ва ла за ся
даць паў ле галь на ў па мяш кан нях дэ по пад 
ахо вай ра бо чых. Яна ста ла юры дыч най пе
ра ем ні цай усёй паў на ты ўла ды з’ез да.

22 снеж ня 1917 г. (3 сту дзе ня 1918 г.) ра
да ства ры ла Вы ка наў чы ка мі тэт Ра ды Усе бе
ла ру ска га з’ез да з 10 ча ла век на ча ле з Язэ
пам Ва рон кам. Яму да ру чы лі за няц ца бе ла
ру сі за цы яй са ве таў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, 
а ў зруч ны мо мант узяць ула ду ў свае ру кі. 
Гэ ты Вы кан кам стаў пра воб ра зам бе ла ру
ска га ўра да. Але ў па чат ку 1918 го да, ка лі 
ў Бе ла ру сі пе ра маг лі баль ша ві кі, ён дзей ні
чаў у паў ле галь ным ста но віш чы.

Ула да баль ша ві коў на той мо мант фак
тыч на  ўста ля ва ла ся  толь кі  ў га ра дах  і буй
ных  мя стэч ках,  і асаб лі ва  —  на  фрон це. 
Пры кла дам, у Мін ску баль ша віц кія ўла ды не 
пас пе лі да вяс ны на ват зак рыць Дом гу бер
н ска га два ран ска га схо ду  і гэ тая ўста но ва 
пра цяг ва ла іс на ваць.

Тым ча сам у БрэстЛі тоў ску, аку па ва ным 
ня мец кім  вой скам,  вя лі ся  пе ра мо вы  аб мі
ры па між дэ ле га цы яй РСФСР з ад на го бо
ку  і дэ ле га цы я мі кра ін Цэн т раль на га бло ка 
— Ня меч чы ны, Аў ст раВен г рыі, Тур цыі і Бал
га рыі, з ін ша га.

Да аб вяш чэн ня БНР за ста ва ла ся менш 
трох ме ся цаў...

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Коль касць школ з бе ла ру скай мо вай на ву
чан ня што год толь кі ска ра ча ец ца. У боль
шас ці буй ных га ра доў, та кіх, на пры клад, 
як Ма гі лёў, іх ня ма зу сім. Ста ла так аку рат 
пас ля пры хо ду да ўла ды ця пе раш ня га 
прэ зі дэн та, яко му бе ла ру ская мо ва бы ла 
кост кай у гор ле, бо ён не мог на ёй вы ка
заць ні чо га „вя лі ка га”. Праў да, і на ру скай 
мо ве, якой Лу ка шэн ку так не ха па ла, ён за 
амаль чвэрць ста год дзя ні чо га вя лі ка га не 
вы ра зіў, але час у яго яш чэ ёсць. А вось 
для бе ла ру скай мо вы ча су ста но віц ца ўсё 
ме ней, бо па даў ля ю чая боль шасць дзя цей 
у Бе ла ру сі яе ўжо амаль не ра зу мее і лі
чыць за меж най.
Бе ла ру ская мо ва, маг чы ма, за прай шоў шы 
час кі ра ван ня Аляк сан д ра Лу ка шэн кі ўво гу
ле б знік ла, ка лі б не па трэ ба ў ёй у не ка то
рай част кі гра мад ства, асаб лі ва та го, якое 
пра жы вае ў ста лі цы, дзе пра цэнт пад трым
кі дзе ю ча га пра ві це ля тра ды цый на ні жэй
шы, чым па ўсёй Бе ла ру сі. Зза гэ та га там, 
хоць і ў не вя лі кай коль кас ці, але іс ну юць 
на ву чаль ныя ўста но вы, дзе ўсе прад ме ты 
вык ла да юц ца пабе ла ру ску. Ад ной з та кіх 
уста ноў у Мін ску з’яў ля ец ца гім на зія № 23 
з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня.
Вар та ад ра зу ад зна чыць, што гім на зія ў Бе
ла ру сі гэ та не тое, што гім на зія ў Поль ш чы, 
тобок гэ та не кла сы па між па чат ко вай шко
лай і лі цэ ем. Гім на зі яй у Бе ла ру сі на зы ва
ец ца шко ла, дзе, як лі чыц ца, да юць больш 
глы бо кія ве ды.
Каб больш пад ра бяз ней да ве дац ца пра 
23ю мін скую гім на зію, вар та зай с ці на яе 
сайт у ін тэр нэ це, што мес ціц ца па ад ра
се http://gymn23.minsk.edu.by. Праў да, 
з пер шым по зір кам на сайт ста но віц ца 
зра зу ме ла, што най су час ней шых аз до б 
у сай та бу да ван ні тут мы не ўба чым. Хут чэй 
на ад ва рот — ней кія не да роб кі та го, што бы
ло ў мо дзе га доў дзе сяць та му.
Сайт мае дзя лен не на тры част кі. У пер

шай зле ва мес цяц ца „На ві ны гім на зіі”. 
Да тыч на да дзе най руб ры кі ні я кіх заў ваг ня
ма, але яны з’яў ля юц ца да лей — там, дзе 
ўла даль ні кі сай та вы ра шы лі рас па вес ці 
пра на ві ны ад чы ноў ні каў ад аду ка цыі. Гэ
тыя па ве дам лен ні ідуць ні жэй і па зна ча ны 
„На ві ны ўпраў лен ня аду ка цыі Са вец ка га 
ра ё на г. Мін ска” і „На ві ны ка мі тэ та па аду
ка цыі Мін гар вы кан ка ма”. Хто пад ка заў 
ства раль ні кам да дзе на га сай та змяс ціць 
на ві ны там, дзе да іх прак тыч на не маг чы ма 
даб рац ца, за ста ец ца толь кі зда гад вац ца. 
Так са ма за ста ец ца зда гад вац ца, на вош та 
ўво гу ле раз мяш чаць „На ві ны мі ні стэр ства 
аду ка цыі” амаль у са мым ні зе трэ цяй част
кі сай та.
Нез ра зу ме лас цей на сай це ха пае, ад нак 
ёсць і тое, на што вар та за ся ро дзіць ува гу. 
Гэ та „гі ста рыч ная” руб ры ка, якая ідзе пер
шай у пе ра лі ку ўсіх руб рык увер се цэ ла га 
вы яў лен ня. Ад туль ці каў ны ка ры сталь нік 
да ве да ец ца, што гім на зія мае до сыць 
нез вы чай ную гі сто рыю. Так, у кан цы ХІХ 
— па чат ку ХХ ста год дзяў у Мін ску па ву лі
цы Ня мі гаРа каў скай, 9 пра ца ва ла Тал муд
Та ра (яў рэй ская шко ла). „За раз гэ та ву лі ца 
не іс нуе, а пра хо дзі ла яна прыб ліз на ад 
су час ных скры жа ван ня ву ліц Ня мі га і Рэс
пуб лі кан скай да ву лі цы Адо еў ска га. У 1917 
го дзе Тал мудТа ра ат ры ма ла най мен не „46 
ні жэй шае па чат ко вае ву чы ліш ча”, а ў 1919 
го дзе — „46 Са вец кая пра цоў ная яў рэй
ская шко ла Ій сту пе ні”, — рас па вя да ец ца 
ў руб ры цы. По тым бы лая яў рэй ская шко ла, 
дзе вык ла дан не вя ло ся на іды шы, ста на ві
ла ся ся мі год кай, шпі та лем (пад час вай ны), 
ру ска моў най жа но чай ся рэд няй шко лай, 
бе ла ру ска моў най жа но чай ся рэд няй шко
лай. З 1959 го да ся рэд няя шко ла № 23 
ста ла шко лай з ру скай мо вай на ву чан ня, 
і толь кі з 2002 го да гэ та бе ла ру ска моў ная 
гім на зія.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

За ста лі ся 
ад но ўспа мі ны (33)

В
ё ска Кна ры ды Бель скай гмі ны 
ад да ле ная ад гмін на га цэн т ра 
ка ля два нац ца ці кі ла мет раў. Ся
ло раз дзя ляе на дзве част кі ас

фаль та ва ная да ро га БельскПад ляш скі 
— Ся мя ты чы. Вё ска вя лі кая з ме ша ным, 
пра вас лаў ным і ка та ліц кім, на сель ні
цтвам. Кі на філь мы дэ ман ст ра ва лі мы 
ў свят лі цы, якая зна хо дзі ла ся пе рад вё
скаю — на па шы пры да ро зе. У вёс цы 
ў па чат ках шас ці дзя ся тых га доў не бы ло 
элек т ра то ку. За пу ска лі мы та ды аг рэ гат. 
На кі на се ан сы пры хо дзі ла шмат лю дзей. 
Най горш бы ло зі мою. За ла вя лі кая — на 
дзе вя но ста гле да чоў, ад на з боль шых 
у на ва кол лі, не а баг рэ тая, хоць і бы ла 
там ка фель ная печ ка. Жы ха ры Кна
ры даў ста ноў ча ста ві лі ся да куль ту ры. 
У свят лі цы мо ладзь ча ста ар га ні за ва ла 
тан ца валь ныя ве ча ры ны і вы ступ лен ні 
ка лек ты ваў ма стац кай са ма дзей нас ці. 
На пры клад 19 сту дзе ня 1963 г., на Ва дох
рыш ча, Кна ры ды на ве даў ма стац кі ка лек

тыў з Са сін, які зап рэ зен та ваў «Паў лін
ку» Ян кі Ку па лы. Прый ш ло шмат пуб лі кі. 
Вы ступ спа да баў ся, аб чым свед чы лі 
бур ныя воп ле скі. Усё бы ло б доб ра, ка
лі б не пад піў шыя кна ры даў скія «джэн т
ль ме ны», якія пе раш ка джа лі ста рэй шым 
вя скоў цам гля дзець вя сё лую ка ме дыю. 
Вы ступ за кон чыў ся су поль най за ба вай. 
Пас ля свят лі ца па цяр пе ла ад па жа ру. 
Кі на се ан сы дэ ман ст ра ва лі ў му ра ва най 
шко ле на пра стор ным ка лі до ры. Кі раў
ні ком шко лы быў Пят ро Ры жык — сім па
тыч ны ча ла век, які дру жыў з кі нош ні ка мі 
і аку рат на ста віў ся да ар га ні за ва ных ра
ніш ні каў для школь ні каў. На кі на се ан сы 
ў Кна ры ды пры хо дзі лі жы ха ры Ста ро га 
Ся ла. Заў зя тым кі нош ні кам быў мяс цо вы 
кла даў ш чык, як не па мы ля ю ся, Ві цэк. 
Яго гас па дар ка зна хо дзі ла ся за вё скаю 
пад ле сам. Лі чыў ся ён на шым кам па ньё
нам. У ма шы не пра во дзі лі мы з ім раз мо
вы, а ён ін фар ма ваў нас аб мяс цо вых 
на він ках.

На Бель ш чы не за яз джа лі мы яш чэ 
ў Пят ро ваКшы ва ко лы Боць каў скай гмі
ны. Кі на се ан сы дэ ман ст ра ва лі ў шко ле. 
Вё ска ка та ліц кая — «шля хец кая» як 
у нас на зы ва юць. Там аба вяз ко ва пры 

пры ві тан ні трэ ба бы ло ска заць «пах ва пё
ны», інакш не бы ло раз мо вы. Шко ла ме
жа ва ла з ле сам. Ле там мы ха дзі лі па гры

бы, пас ля з іх ва ры лі суп, сма жы лі. На 
про ці лег лым ба ку ша шы зна хо дзі ла ся 
вё ска Пят ро ваТра я ны. Але няш мат лю
дзей пры хо дзі ла ад туль гля дзець кі но, 
пры тым школь ная за ла маг ла змес ціць 
ад но 35 гле да чоў. У Пят ро ваКшы ва ко
лы мы за яз джа лі раз на два, а на ват тры 
ме ся цы. Пас ля зу сім вык рас лі лі з мар ш
ру ту, па коль кі ў пла не бы лі сё лы з боль
шай пры сут нас цю гле да чоў на се ан сах.

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

Апош ні зва нок
31 снеж ня скон чыў ся тэр мін аб ме ну пла ста ма са вых паш пар тоў, вы да дзе ных 

у 2007 го дзе. Па вод ле Мі ні стэр ства ліч ба ві за цыі ў лі ста па дзе 2017 го да сап раў
д насць зат ра ці ла 552 ты ся чы паш пар тоў і 435 ты ся чы ў снеж ні. Хто не вы ка нае 
аба вяз ку аб ме ну, дык мо жа мець праб ле мы. Не змо жа, на пры клад, ат ры маць 
бан ка вы крэ дыт, афор міць служ бо выя спра вы ў дзяр жаў ных уста но вах ці па е
хаць за мя жу. Са май ба лю чай зат ра тай мо жа быць гра шо вы штраф у па ме ры 
пя ці ты сяч зло тых. Та кі са мы штраф наз на ча ец ца та му, хто прыт рым лі вае чу жы 
да ку мент. Па коль кі паш пар ты не вы да юц ца «ад ру кі», а ча каць трэ ба ме сяц ча
су, дык «не па ва рат ні» мо гуць мець сур’ ёз ныя праб ле мы. Каб гэ та га паз бег чы, 
хо піць па даць за я ву ў ад воль ную гмін ную або га рад скую ўпра ву, не а ба вяз ко
ва  ў мес цы пра жы ван ня. За явы мож на  прад’ яў ляць  так са ма  па  ін тэр нэ це. За 
паш парт ні чо га не пла ціц ца. Па вод ле да дзе ных Мі ні стэр ства ліч ба ві за цыі пас ля 
но ва га го да мо жа быць ка ля двух з па ло вай мі льё на не сап раў д ных паш пар тоў. 
Хто аб мя няў паш парт у 2007 го дзе і меў за кон ча ных 65 год, дык за раз да ку мент 
не пад ля гае аб ме ну, па коль кі паш парт быў вы да дзе ны на не аб ме жа ва ны тэр
мін, з ад ным вык лю чэ нем — ка лі да ку мент або фа таг ра фія бы лі паш ко джа ны, 
та ды можа за мя ніць на но вы

(ус)
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07.01 — 13.01

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
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 — кі тай скую па га вор ку.

1. пры бор ву дзіль ні ка = 3 _ 10 _ 9 _ 4 _;
2.  Шарль,  фран цуз скі  кам па зі тар  (1818

93),  м.інш.  опе ры  „Ра меа  і Джу лье та”  =  7  _ 
6 _ 1 _ 2 _;

3. трэ ці гук му зыч най га мы = 5 _ 11 _;
4. ура чы сты верш у... во да ры = 8 _ 17 _ 18 _;
5.  Ры гор,  бе ла ру скі фаль к ла рыст  і му зыч ны  дзе яч  (1892

1978) = 14 _ 13 _ 15 _ 12 _ 16.
(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 51 ну ма ра
Ацёк, Іўе, ма ма, ма ці, чын, яз мін.
Ра шэн не: Зі ма ўця кае цём ны мі на ча мі.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бельска

Падляшскага і Лявону Федаруку з Рыбал.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Не спры я юць та бе зор кі і на-
ват гля дзяць кры ва (дзве пер шыя дэ ка ды). Ця-
пер му сіш пад во іць ці на ват пат ро іць свае вы сіл-
кі. На вал пра цы. Але 5-11.01. уда ла пе ра мо жаш 
кан ку рэн цыю. 6-8.01. пра па но ва ат рак цый на га 
вы ез ду. Не ра бі ні чо га, да ча го на маў ля юць 
з 11.01. (да 15.01.); не зап ра шай сва я коў. Да 
10.01. час на пра фе сій ны раз вой — па да рож жы, 
ву чо ба, эк за ме ны. 6-11.01. аб мі най кур цоў.
(21.04. — 21.05.) 6-10.01. зда бу дзеш боль-
шую са ма стой насць, ка рыс на зме ніш пра цу. 
7-12.01. мо жаш ат ры маць па вы шэн не або не-
ма лую прэ мію. Больш жыц ця ра дас нас ці, за ба-
вы, ра дас ці. Леп шае па ра зу мен не з людзь мі. 
Удач лі васць! Ад 11.01 зда бы вай ве ды, пла нуй 
на доў гі час. Ма еш ця пер «дрыг» да за раб лян-
ня, а на ват вый г ран ня не ма лых гро шай — асаб-
лі ва 7-11.01.!
(22.05. — 22.06.) Не шу кай лёг кіх вы ра шэн-
няў. Па ста рай ся аб мі наць жыц цё выя паст кі. 
Праб ле мы з вы каз ван нем ду мак, па чуц цё выя 
тур бо ты. Не най леп шы час на на ладж ван не зна-
ём стваў. Зму чаць і зне ах во цяць на ват што дзён-
ныя аба вяз кі. З пра цай так са ма не ры зы куй, ка-
лі не ма еш поў най кар ці ны сі ту а цыі, най больш 
6-12.01., асаб лі ва ка лі ду ма еш пе рай с ці да кан-
ку рэн цыі. На раз мо ву з шэ фам ідзі 6-8.01., доб-
ра пад рых та ва ны.
(23.06. — 23.07.) Прый дзец ца пе ра маг чы та бе 
шмат пе раш код і во ра гаў, па куль дой дзеш да 
мэ ты. Але да сі ра ды — спры я юць та бе зор кі. 
Са мот ны Рак мо жа для ка гось ці стра ціць га ла ву. 
Бу дзе важ ная бяс пе ка — уз мац ні дзве ры, заст ра-
хуй ся. На пра цы па дзя лі за дан ні на эта пы, не пе-
ра там ляй ся. 12-14.01. усё спры яе доб рай ар-
га ні за цыі; не бя ры да сэр ца па чу тых прык рых 
слоў. Эмо цыі раз г ру жай фі зіч ным вы сіл кам.
(24.07. — 23.08.) Ня хай эмо цыі не зас ло няць 
та бе ро зу му! Сці шы ся, і зной дзеш спо саб на 
вы ра шэн не праб лем. Мо жаш, ад нак, апы нуц-
ца ў ня яс ных сі ту а цы ях. 6-10.01. паз ма гай ся за 
леп шую па са ду. З 8.01. (да 15.01) да ве да еш ся 
праў ды пра тваю па ру. 7.01. паг ра жа юць та бе 
кан ф лік ты з ата чэн нем. Бя ры ся за роз ныя за дан-
ні — бу дзеш у вый г ры шы. Іль вы з апош ніх дзён 
зна ка асаб лі ва ўдач лі выя. 7-9.01. будзь вель мі 
ўваж лі вым для свай го зда роўя і жыц ця.
(24.08. — 23.09.) 6-8.01. ад к ры еш для ся бе 
но выя за ці каў лен ні. Доб ры на строй. Ня цяж кае 
здзяй с нян не ма раў. Мно га сім па тыі і но вых зна-
ём стваў. 7-12.01. эра тыч ныя спа ку сы і за ба ва. 
Пры за хап ляль ным зна ём стве піль нуй ся, каб не 
бы ла гэ та асо ба па доб ная да твай го бы ло га ка-
хан ня. Тры май ся да лё ка ад эма цы я наль ных шан-
та жы стаў! 12-14.01. шчы ра па раз маў ляй, але 
не раз дзі ра ю чы ста рых ран. Бу дзеш пра ца ваць 
за двух і гэ та бу дзе ацэ не на. 6-8.01. ляг чэй шыя 
не га цы я цыі і па куп кі, асаб лі ва праз се ці ва. Сха-
дзі да цы руль ні ка, кас ме то ла га, дан ты ста.
(24.09. — 23.10.) Дзя ку ю чы трап ным вы ба рам 
зда бу дзеш боль шую сва бо ду дзе ян няў і ад к ры-
еш но выя пер с пек ты вы. 7-11.01. няб ла га за ро-
біш. 7-15.01. ра ды каль на вы ра шыш ад но сі ны 
ў па ры. Кры тыч на гля неш на шмат спраў; змо-
жаш шмат што змя ніць. 11.01. (да 15.01.) мо жа 
вы бух нуць па чуц цё. На пра цы зра бі спі сак «за» 
і «су праць». 7-11.01. мо жа на ра дзіц ца но вая 
фор ма су пра цоў ні цтва. Шчас це ў фі нан сах.
(24.10. — 22.11.) Мо жаш рэ а лі за ваць най ам біт-
ныя мэ ты. Доб рыя за ду мы (11-17.01.), пад трым-
ка сяб роў. Збя рэш ся з сі ла мі і па ка жаш тое што 
мо жаш. Але хтось ці ка ля 7.01. схо ча «пад к лас ці 
та бе свін ню». На пра цы будзь за ся ро джа ным. 
Схо чац ца ры зык нуць Скар пі ё нам з дру гой дэ ка-
ды і на ват за няц ца сва ім біз не сам (да 9.01.). Па-
я вяц ца боль шыя фі нан са выя пат рэ бы. 7-12.01. 
мо жа хо ра ша пап ра віц ца тваё зда роўе.
(23.11. — 22.12.) 7-9.01. твае тур бо ты ака-
жуц ца бес пад стаў ны мі. 7-11.01. мо жаш рэ ка-
мен да ваць ся бе з най леп ша га бо ку. З 11.01. 
(да 15.01.) паз бя гай па даз ро ных ін та рэ саў. 
З 12.01. маг чы мыя кан ф лік ты з ка ле га мі. Пра-
вя рай да ныя, ін фар ма цыі. Не ра бі ні чо га без 
пла на. Мо жаш у сту дзе ні больш за ра біць. Зню-
ха еш доб ры ін та рэс! Ад ка па еш ста рыя за ду мы. 
Цёп ла ап ра най ся.
(23.12. — 20.01.) 7-11.01. мо жаш ат ры маць ней-
кую боль шую су му; мо жа па чац ца но вы этап 
твай го па чуц цё ва га жыц ця. 7-12.01. мо жаш 
за ка хац ца, не вы пад ко ва. Не ля нуй ся, не ад к лад-
вай ні чо га на пас ля. Аж да 17.01. рас пеш ч вае 
ця бе Ве не ра. Шчас лі вы час за поў не ны суст рэ-
ча мі ў фай най кам па ніі. Доб рая кан ды цыя.
(21.01. — 19.02.) Усё пач не ла дзіц ца па тва ёй 
дум цы. 7-9.01. прый дзец ца паз ма гац ца за сваё. 
12-14.01. тры ва ласць і дыс цып лі на пры ня суць 
доб ры плён. Але кан т ра люй вы дат кі, не за леж-
на ад та го коль кі за раб ля еш. Будзь вель мі ўваж-
лі вым на да ро зе. І не мер з ні.
(20.02. — 21.03.) 6-7.01. не ры зы куй. Даб’ еш-
ся та го, да ча го ім к неш ся, пры тым за ха ва еш 
пры яз ныя ад но сі ны. Сі ла і ад ва га — не бу дзе на 
ця бе моц ных! Упар тасць, заў зя тасць. Але і да ро-
га да пры го жых, ра ман тыч ных пе ра жы ван няў. 
Доб ры час для ра ман тыч ных су стрэч. Шан цы 
на спан тан ныя га ра чыя хві лі ны (7-14.01.). Да сі 
ра ды з неп ры ем ны мі, цяж кі мі за нят ка мі. Ры бы 
з дру гой дэ ка ды 7-9.01. даб’ юц ца ўся го ча го 
хо чуць. Доб ра на я дай ся, пі сок з ма лі ны і чор-
най бу зі ны.

НА ВА ГОД НІЯ 
ПА ЖА ДАН НІ
Мі нуў чар го вы, бур лі вы год ХХІ ста год

дзя. Што пры ня се гра мад ству ў па да рун
ку Дзед Ма роз у на ступ ным го дзе, цяж ка 
ска заць. Ад но пэў на, ні чо га ап ты мі стыч
на га. Як вя до ма кра і на, рэ фар ма ва ная 
«доб рай зме най» на між на род най арэ не 
за ста ец ца ад но ў кам па ніі з Вік та рам 
Ор ба нам. Еў ра пар ла мент рых ту ец ца 
да пу ску ў ход 7 па раг ра фа Лі са бон ска
га да га во ра. Гэ та аба зна чае іза ля цыю 
ў еў ра пей кай сям’і. Як пі саў Кан стан цін 
Сі ма наў у «Жы вых і мёр т вых» — адзін 
у по лі не во ін. Га ла вою мур не праб’ еш. 
Ча го за тым мож на спа дзя вац ца ў блі жэй
шай бу ду чы ні? На маю дум ку, адзін ства 
ў на ро дзе. А та ко га не прад бач ва ец ца. 
Та таль ная апа зі цыя сла бень кая. Ня ма 
ва жа ка. Кож ны ў свой бок цяг не, як 
у бай цы Іва на Кры ло ва «Ле бедзь, шчу
пак і рак».

Там, дзе ед нас ці і зго ды
Ня ма шчы рых у лю дзей,
Пра ца іх няя заў сё ды
Лі ха, мар на пра па дзе.
У ка лё сы зап раг лі ся
Ле бедзь ды Шчу пак і Рак;
З усіх сіл вяз ці ўзя лі ся.
Дый не зру шаць воз ні як.
Пад ня бё сы Ле бедзь рвец ца,
Шчу пак цяг не у ва ду,
Рас пус ціў шы клюш ні, пхнец ца
Рак на зад, як на бя ду!
Хто з іх ві нен, хто ня ві нен,
Не нам гэ та раз’ яс няць,
Толь кі ж і да сюль ка лё сы
Як ста я лі, так ста яць!

Свя тая праў да. Ка лі ня ма па рад ку 
ў вяр хах, дык пас п ра буй ма з’яд нац ца 
ў на шых Ма лых ай чы нах. Тры май ма ся 
ло зун гу «ўсе ру кі на па лу бу» ў са маў
ра да вых вы ба рах. Не даз ва ляй ма даш
чэн ту зруй на ваць кра і ну Пра ву і спра
вяд лі вас ці, бо гэ та бу дзе для нас усіх 
крыш ка. За тым заў час на рых туй ма ся да 
са маў ра да вых вы ба раў. Та му ха це ла ся б 
па жа даць бе ла ру скай мен шас ці раз
важ лі вых ду мак у пры ман ні ра шэн няў, 
па ко ры і спа кою ду ха, ве ры, на дзеі і лю
бо ві, а жур на лі стам «Ні вы» і чы та чам ды 
сім па ты кам род на га ча со пі са — доб ра га 
зда роўя, пос пе хаў у пра цы і ся мей ным 
жыц ці, шмат со неч ных дзён, здзяй с нен
ня ма раў!

За тым спа кой ных і вя сё лых Ка ляд ды 
шчас лі ва га Но ва га 2018 го да!

vУла дзі мір СІ дА РУК

Сет ка ве ла сі пед ных сце жак

У Бе ла сто ку з кож ным го дам пры бы вае ве ла сі пед ных сце жакда ро жак. Ця пер 
ма ем іх больш ста кі ла мет раў. Не ка то рыя з іх ма юць даў жы ню да 35 кі ла мет
раў, гэ та, між ін шым, пя ці кі ла мет ро вая ве ла сі пед ная сця жын ка ўздоўж ву лі цы 

42 Пя хот на га пал ка (ра ней бы ла гэ та ву лі ца 27 Лі пе ня) на жыл лё вым па сёл ку Вы
го да. За раз з па сёл ка Вы го да ў цэнтр го ра да да е дзем 2кі ла мет ро вай сця жын кай 
ад алеі Піл суд ска га да ву лі цы ген. Ан дэр са. Но выя тра сы для ве ла сі пе ды стаў па бу
да ва лі па ву лі цах Вяр бо вай і Кан сты ту цыі 3 Мая. На не ка то рых ар тэ ры ях да рож кі 
бя гуць на ват па а ба пал ву ліц, між ін шым, на ву лі цы ген. Мач ка і ген. Кле бер га. Каб 
бы ло больш бяс печ на ехаць, па бу да ва лі да рож кі над ра чул кай Бе лай ды пад дву
ма ма ста мі ўздоўж алеі Піл суд ска га да ву лі цы Па ла цо вай (гэ та ў цэн т ры го ра да).

У 2017 го дзе па бу да ва лі но выя ве ла сі пед ныя шля хі, між ін шым, пры ву лі цы Бра
ніц ка га,  Ра дзы мін скай,  І Ар міі  Вой ска  Поль ска га,  Па год най,  Звя жы нец кай  і ген. 
Бер лін га ды яш чэ ў па чат ку снеж ня мі ну ла га го да рас па ча лі па бу до ву 3кі ла мет ро
вай сцеж кі з Бе ла сто ка ў Ва сіль каў. Так, так, сцеж кі з ад на го го ра да ў дру гі — з Бе
ла сто ка ў Ва сіль каў.

Вар та да даць, што для цык лі стаў вель мі важ на, каб ве ла сі пед ныя сцеж кі час
цей спа лу ча лі ся і бы ла маг чы масць спа кой на да е хаць па іх з пе ры фе рыі ў цэнтр 
Бе ла сто ка. 

У Мі ха ло ве

У Мі ха ло ве Бе ла стоц ка га па ве та мно гае што пла ну юць, але і ро бяць для даб ра 
ўсіх жы ха роў гэ та га ад нос на не вя лі ка га, бо ўся го амаль 4ты сяч на га го ра да. 
За раз усё на доб рай да ро зе і неў за ба ве пач нуць па бу до ву но ва га прад ш кол

ля ды возь муц ца за ўцяп лен не (тэр ма ма дэр ні за цыю) бу дын ка Па чат ко вай шко лы 
імя Ула дыс ла ва Сы ра ком лі ў Мі ха ло ве.

Ста ла не аб ход на і та му за раз раз бу доў ва юць во дап ра вод ную і сцё ка вую сет кі 
на ву лі цах Сас но вай і Ява ра вай ды ма дэр ні зу юць ачыш чаль ню сцё каў.

На дыш ла па ра пе ра бу до вы ву лі цы Клё на вай ды доб раў па рад ка ван ня пля цоў кі, 
рас па ло жа най па між ву лі ца мі Со неч най і Пя ско вай.

Мі ха лоў скія са маў ра даў цы ўхва лі лі да фі нан са ваць су май больш за паў мі льё на 
зло тых 50 улас ні каў да моў, у якіх жы ха ры згод ны па мя няць свае да сю леш нія ста
рыя пе чы на но выя. Мае гэ та спры чы ніц ца, між ін шым, да та го, што ў го ра дзе на 
ўскра і не Кны шын скай пуш чы па вет ра бу дзе больш чы стае. 

Заб ру джа ныя ру чай кі 

Вё ска Плян та На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та скла да ец ца з трох ча
стак: дзве раз дзя ляе чы гун ка, а трэ цяя — ад да ле ная ад чы гун кі ды за ле сам. 
У ся рэд няй част цы ся ла плы вуць це раз лес  і се на жа ці трыча ты ры пры го

жыя ру чай кі. Над імі ра стуць вя лі кія строй ныя воль хі  і ел кі ды пры са мой да ро зе 
пры го жы га лі на сты дуб. Ру чай кі збя га юц ца пе рад на сы пам па вя то вай ас фаль та
вай да ро гі, дзе ёсць ма сток. Тут ста іць двух па вяр хо вы бе лашэ ры му ра ва ны бу
ды нак для чы гу нач ні каў, якія пе ра во дзяць стрэл кі або за мы ка юць пе ра езд, ка лі 
бу дзе ехаць по езд.

Мне па да ба ец ца глы бо кі ру ча ёк, які плы ве це раз па лян ку, па рос лую лу га вой 
тра вой ды па край гу стой сця ны ле су. Ён убі рае ва ду з ін шых не вя ліч кіх пры то каў. 
Тут асаб лі ва пры го жы кра я від вяс ной і во сен ню. Я ча ста ез джу на ро ва ры па вы
шэй з га да най ас фаль та вай да ро зе і мой нос ула віў неп ры ем ны пах, які плы ве ад 
ру ча ёў. Ча са мі — а ўжо першна перш пад ве чар — бы вае ён асаб лі ва да куч лі вы. 
Гэ та не інакш — нех та з ту тэй шых жы ха роў спу скае ў роў не чы сто ты з пе ра поў не
на га пры да маш ня га сеп ты ка, якія трап ля юць да ру ча ёў. Вось ад туль той сму род.

Вар та да даць, што ў Плян це, якая на ліч вае 154 ча ла ве кі, ня ма ка на лі за цыі. Быў 
на ват зроб ле ны план ка на лі за цыі  гэ тай вё скі. Чы гу нач ныя ўла ды ПКП да зво лі лі 
пра біц ца з тру ба мі пад на сы па мі пу ці. Ды не да лі зго ды дватры гас па да ры, праз 
ага ро ды  якіх  ме лі  ка паць  ра вы  і клас ці  ка на лі за цый ныя  тру бы.  І зза  гэ та га  ўсё 
— як ка жуць — раз ва лі ла ся. Гмі на та ды ме ла гро шы і іх — каб дзене будзь не за
бра лі — неў за ба ве вы ка ры ста лі на па бу до ву ка на лі за цыі ў ін шай вёс цы — у Мік ла
шэ ве. І там ка ры ста юц ца ка на лі за цы яй.                                                                 (яц)
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Звыш са ра ка га доў та му Мі ко ла Гай дук 
быў пі саў: „Гэ тае ся ло ня цяж ка знай с ці на 
кар це; яно ля жыць у 45 кі ла мет рах на паў
ноч ны за хад ад мя стэч ка Нар вы ў Гай наў
скім па ве це, на пра вым бе ра зе ра кі Нар вы, 
зле ва ад ша шы Нар ва — Заб лу даў”. Гэ тым 
ся лом з’яў ля юц ца Ан цу ты, якія са зга да най 
ша шы выг ля да юць быц цам Ме сяц: ві даць 
толь кі адзін бок гэ тай вё скі...

Па даў ся я та ды на дру гі ка нец вё скі, 
слуш на прад бач ва ю чы, што вы хо дзіць ён 
на ра ку; там клад ка ў на прам ку Нар вы. 
Аку рат ста я ла па ра даж джа во га паў на вод
дзя, драў ля ная клад ка па ка за ла ся мне 
на столь кі сліз кай, што з яе лёг ка па ка тых 
до шак мож на бы ло па каў з нуц ца і бу ха нуць 
у ле да ві тае ця чэн не паў на вод най ра кі. Ды 
і се на жа ці за пар са сцеж кай у на прам ку 
Нар вы ста я лі пад ва дою; трэ ба бы ло аса
дзіць на зад.

По бач дзей най клад кі ля жа лі эле мен ты 
ра ней шай клад кі, якую ў кры га ход нае паў
на вод дзе згар ну ла рач ная сты хія. Клад ку 
збу да ва лі са мі жы ха ры Ан цу таў, а драў ні ну 
на яе па бу до ву да ла гмі на з гмін на га ле су. 
Клад ка вель мі вы гад ная жы ха рам Ан цу таў, 
бо па ёй у Нар ву толь кі адзін кі ла метр, ка лі 
па кру га лё вай ша шы ў пяць ра зоў больш...

Поль скі ге раль дык Кас пар Ня сец кі пі
саў у 1839 го дзе: „Le on An cu ta w r. 1394. od 
Wi tol da Kiej s tu to wi cza Ksią żę cia Li tew skie go 
ot rzy mał na da niem za wier ne swe wo jen ne us
łu gi, dob ra ziem skie An cu ta zwa ne, w po wie cie 
Biel skim, wo jew. Pod la skim nad Nar wą rze ką, 
tu dzież na Bia łej i na Wo ro no wiu grun ta w róż
nych no men k la tu rach: po śmier ci zaś te go Ksią
żę cia, brat je go ro dzo ny Zyg munt Kiej s tu to wicz 
wstą piw szy na to Księ stwo Li tew skie, na da nie 
to Księ cia Wi tol da, uro czyś cie bez na ru sze nia 
w r. 1432 na wiecz ne cza sy, dla nich, a ich po
tom ków i ca łe go imie nia, pot wier dził, któ rych to 
dóbr aż do dziś dnia po tom ko wie ich w dzie dzic
t wie uży wa ją”. А Зыг мунт Гло гер у сва ёй „Ста
ра поль скай эн цык ла пе дыі”: „An cu ta, herb. Na 
tar czy w po lu błę kit nem strza ła zło ta, skie ro wa
na w gó rę; obok strza ły z pra wej stro ny zło ta 
gwiaz da, z le wej — księ życ zło ty w no wiu, ro ga
mi zwró co ny ku strza le. Nad tar czą bez heł mu 
zwyk ła ko ro na szla chec ka. Wi told wiel ki ksią żę 
li tew ski herb ten wraz z dob ra mi miał na dać za 
wa lecz ność w r. 1394 Le o no wi An cu cie”.

„Спра воч ный эн цик ло пе ди че скій сло
варь” з 1847 го да: „Ан цу та — древ ній 
ли тов скій дво рян скій родъ. Изъ не го Левъ 
по лу чилъ въ 1394 г. это имя отъ по ме стій, 
дан ныхъ ему ли тов скимъ кня земъ Ви толь
домъ Кей сту то ви чемъ за во ин скія зас лу ги”. 
І там жа пра ад на го з прад стаў ні коў ро ду: 
„Ан цу та Ге ор гій Ка зи міръ — ре фе рен да рій 
ве ли ка го кня же ства Ли тов ска го, ка но никъ 
ви лен скій; об ла далъ не о бык но вен ны ми спо
соб но стя ми въ де лахъ го су дар ствен ныхъ. 
Его со чи не ніе Jus ple num re li gio nis cat ho li
cae in reg no Po lo niae et Mag no Du ca tu Lit hu
a niae etc., Vil na 1729 r. име ло та кое вли я ніе 
на По ля ковъ, что на грод нен скомъ сей ме 
не толь ко зап ре ще но всемъ ино вер цамъ 
при сут ство вать на сей махъ и сей ми кахъ, 
но во об ще они бы ли приз на ны нес по соб
ны ми къ от п рав ле нію го су дар ствен ныхъ 
дол ж но стей”. Пар тал spad chy na.net: „У гэ
тым тво ры А[нцу та] аб вяр гаў за кон насць 
тых ра шэн няў сой маў Рэ чы Пас па лі тай, 
якія ў пе ры яд уз ды му рэ фар ма цый на га ру
ху аб вяш ча лі ве ра цяр пі масць i пац вяр джа лі 
роз ныя пра вы ды сі дэн таў. Спа сы ла ю чы ся 
на Біб лію, пап скія бу лы i сой ма выя па ста
но вы 17 ст., ён ім к нуў ся да ка заць, што пра
ва слаў ныя i пра тэ стан ты па вод ле бо ска га, 
цар коў на га, цы віль на га i па лі тыч на га пра ва 
з’яў ля юц ца ерэ ты ка мі i та му па він ны быць 
паз баў ле ны ўсіх цы віль ных i па лі тыч ных 
пра воў. Ся лян скія ка зац кія паў стан ні, змо
вы i пад па лы ён лі чыў спра вай рук ды сі дэн
таў. Свой твор А[нцу та] за кан ч ваў зак лі кам 
да ка ра ля, се на та i шлях ты вес ці свяш чэн
ную ба раць бу з ды сі дэн та мі...”.

Не ка то рыя кры ні цы па да юць, што згад
ва ны Ля вон Ан цу та вы во дзіў ся з та та раў. 
Эн цык ла пе дыя Вя лі ка га Кня ства Лі тоў
ска га: „Асаб лі вую апе ку та та рам аказ ваў 
Ві таўт, які раз ліч ваў на іх як на ўме лых 
кон ні каў і ся ліў пе ра важ на на за ход ніх ме
жах дзяр жа вы і ў на ва кол лі буй ных зам каў. 
У 1395 ён пры няў раз бі та га Ці му рам ха на 
За ла той Ар ды Тах та мы ша. Шмат та та раў 
пе ра се ле на ў ВКЛ у вы ні ку су мес на га па
хо ду Ві таў та і Тах та мы ша пад Азоў (1397) 
і Крым (1398)”. Яны бы лі раз меш ча ны ў за
ход ніх па ве тах Вя лі ка га Кня ства...

Ежы Вісь неў скі, дас лед чык за ся лен ня 
ўсход няй Бе ла сточ чы ны, пі саў у 1977 го дзе: 
„Wład cy li tew s cy, aby umoc nić swe pa no wa nie 
na tych zie miach, osa dzi li pod gro da mi i na szla
kach głów nych dróg pew ną ilość wsi bo ja rów 
po cho dze nia li tew skie go i ru skie go, zo bo wią za
nych do służ by wo jen nej i zam ko wej. Pow s ta ły 
osob ne wy sep ki bo jar skie li tew skoru skie. Pod 
Miel ni kiem two rzy ła je wieś Mosz czo na, pod Dro
hi czy nem Put ko wi ce i Ton kie le, pod Biel skiem 
Hry nie wi cze i Bań ki, pod Brań skiem Kier s no wo, 
Po le ty ły, Szpa ki i mo że Szum ki. Na dro dze 
z Brześ cia do Brań ska Sa ki. Spo rą też gru pę 
sta no wi ły wsie po ło żo ne za Nar wią ko ło Su ra ża: 
Cho do ry, Sze re no sy, Zim no chy, Koś cia ny, Os ta
sze, Ok s tu le, Ho łów ki, Bo row skieMa ka ry, Leś na 
i mo że Ho rod nia ny. Mo że też w XV w. pow s ta ły 
na dro dze do Grod na przez Na rew Hwoz naAn
cu ty, Iwan ki, Sa ki, Ro ho zy i Żyw ko wo”.

Пры ве дзе ныя вы шэй да ты крыш ку роз
няц ца па між са бою, ды не ча му дзі ва вац ца, 
бо даў нія ле та піс цы за піс ва лі іх не на ас
но ве ней кіх ра ней шых да ку мен таў, толь кі 
на ас но ве па чу та га, а тыя чут кі, як то чут кі, 
не а ба вяз ко ва бы лі стро га дак лад ныя. Ад
нак мяс цо васць зас на ва на да во лі даў но 
і ей ныя жы ха ры за той час прай ш лі той жа 
шлях, што і ін шыя ба я ры ВКЛ.

Мі ко ла Гай дук: „Гэ тыя ба я ры з бе гам ча
су споль ш чы лі ся і ста лі дроб най поль скай 
шлях тай, як Гры ня вец кія, Ан цу ты, якая част
ко ва ўтва ра ла ма лень кія поль скія аст раў кі 
ся род ру ска га на сель ні цтва. І да лё кае рэ ха 
гэ та га фак ту знай ш ло ад бі так у Ан цу тах. 
По бач з вё скай не ка лі зна хо дзіў ся тут фаль
ва рак Гры ня віц кіх, а ў ся мей най тра ды цыі 
шмат лі ка га ту тэй ша га ро ду Га ла шэў скіх 
за ха ва ла ся ле ген да, што іх прод кі бы лі 
шлях ці ча мі. Але зу сім не шля хец кае жыц цё 
бы ло ў ко ліш ніх Ан цу тах. Лю дзі зі мою зай
ма лі ся вы ваз кай дрэ ва з ле су, а ўсю вяс ну 
і во сень, ка лі на Нар ве ста я ла вы со кая 
ва да, гна лі арэль ку. Вя за лі бяр вен ні ў па
сы не дзе ка ля На раў кі і спу ска лі па ра цэ 
аж у Ты ко цін. Шмат хто ў вёс цы ры ба чыў, 
але на ся лян скі стол ры ба трап ля ла над та 
рэд ка, хі ба роз ная дро бязь і то толь кі на 
ка ля ды ды ў па сты. Усё, што леп шае, пра
да ва лі на раў скім яў рэ ямган д ля рам. Ля 
вё скі на ра цэ зна хо дзіў ся пе ра воз і пе ра
воз ні ка мі на ім бы лі Ка то ві чы і Га ла шэў скія. 
Яш чэ пры ца ры лю дзі тут не ве да лі ін ша га 
свят ла, як толь кі лу чы ну. Для гэ та га кож ны 
гас па дар меў спе цы яль нае прыс па саб
лен не, зва нае дзе дам. Быў гэ та не вы со кі 
слу пок на нож ках зні зу і ў вер х няй част цы 
з раз рэ за мі, у якія ўты ка лі па ла ю чую лу чы
ну. Дзе да ста ві лі па ся род ха ты і ва кол яго 
пры мош ч ва лі ся жан кі з ве ра цё на мі і муж чы
ны з пля цен нем па ста лоўлап цяў ці ін шым 
за нят кам. Ед кі дым сна ваў па ха це, вы я даў 
во чы, клаў ся тоў стым сло ем са жы на сто лі 
і сце нах...”.

І яш чэ Мі ко ла Гай дук: „Да во лі гля нуць на 
жоў тыя на раў скія пяс ча ныя плё сы, на пак
ру ча стую стуж ку ра кі ды мі гат лі вую про сінь 
шы ро кай над рэч най да лі ны, каб пе ра ка нац

ца, які ж пры ем ны гэ та ку то чак — ста ра даў
нія Ан цу ты!”

Вяр та ю ся з Ан цу таў і па да ю ся ў суп
раць лег лы ад ра кі бок, у зга да ныя ра ней 
Са кі. Кар ці ла мя не здаў на па дац ца ў гэ тую 
не да лё кую ад Трас цян кі вё ску, якая, у ад
роз нен не ад ча ста згад ва ных Са коў, што 
ка ля Па сы нак ці Су ха воль цаў, пры ха ва ла
ся на або чы не га лоў ных мяс цо вых да рог. 
Ад куль наз ва Са кі? Ма ла ве ра год нае ей нае 
па хо джан не ад пра жы ва ю ча га ка лісь упе
ра меж ку з больш у нас вя до мы мі скі фа мі 
іран ска моў на га ка ча во га пле ме ні са коў. 
Больш праў да па доб нае па хо джан не наз вы 
вё скі ад воп рат кі, якую ка лісь ап ра на лі так 
жан чы ны, як і муж чы ны. Слоў нік поль скай 
мо вы: „Sak, mę ski płaszcz wio sen ny lub let ni. 
[...] Ro dzaj luź nej sza ty ko bie cej...”. Слоў нік 
бе ла ру скай мо вы: „Сак, жа но чая вер х няя 
воп рат ка ты пу ка рот ка га па лі то”. Са праў
ды, у на шых вё сках жан чы ны яш чэ ня даў на 
ап ра на лі свя точ ныя са чы кі...

Пе рад вё скай вы вад ны цэ мен т ны крыж 
пры да ро зе ў пры ход скую Трас цян ку 
з 1949 го да. У са мой вёс цы шы ро кая ву лі
ца, і тая шы ры ня ням но га мен шая ад даў
жы ні. Па ся рэ дзі не ву лі цы вы со кі крыж, а на 
ім вы се ча ны ма ла чы та бель ны над піс, зда
ец ца „Бла го дать крест ьянъ де рев ни Са ков 
1887 го да 8 мая”.

Ка лі я зма гаў ся з чы тан нем за ці ра на га 
Ча сам над пі су, з не да лё кай ха ты вый ш ла 
да мя не жан чы на з мы лі ца мі. За вя лі мы 
гу тар ку, з якой я да ве даў ся, што ў Са ках за
раз пра жы вае па ста ян на яш чэ тры нац цаць 
душ. Ёсць ад но дзі ця, па якое за яз джае 
школь ны аў то бус. А ка лісь з Са коў трэ ба 
бы ло ха дзіць пяш ком у шко лу ў Іван кі. 
Крыж аб на віў сол тыс, са лід на за ма ца ваў 
жа лез ны крыж на гон кім цо ка ле ды ад
вяр нуў яго фрон там на поў нач; з поў на чы 
ця пер пра яз ная па ла са бру ку. Ка лісь лю дзі 
ез дзі лі з паў д нё ва га бо ку кры жа і ў тым на
прам ку быў ён скі ра ва ны пе ра дам.

Ка лі кан ча лі мы раз мо ву, з ін шай ха ты 
цяж кай па ход кай вый ш ла ін шая па жы лая 
жан чы на, па ці ка віц ца, што за па дзея раз
гар ну ла ся ка ля кры жа ў іх няй пры ха ва най 
ад вон ка ва га све ту вёс цы; па дзея ад мет ная 
ў шэ рас ці за мі ра ю ча га вя ско ва га жыц ця. 
Ка лі я спы таў, ці дай ду ў Бял кі да ро гай нап
раст кі, жан чы ны па ра і лі мне па да вац ца жві
ро вым гас цін цам, па якім ням но га да лей.

Ка ля скры жа ван ня да рог між Са ка мі, Ага
род ні ка мі, Гоз най і Бял ка мі дзве ма гі лы фон 
Мод ляў, даў ніх улас ні каў ага род ніц ка га ма ён
т ка: баць кі Ота Фер ды нан да і сы на Люд ві ка 
Ста ніс ла ва. Пар тал Нар ваў скай гмі ны: „Von 
Mod lo wie by li właś ci cie la mi og rom ne go ma jąt
ku ziem skie go, a ich dwór znaj do wał się ko ło wsi 
Og rod ni ki. Ot to Fer dy nand von Modl ku pił w XVIII 
wie ku po siad łość skła da ją cą się z 4 fol war ków tj. 
Hoź na, Ci sy, Za i wan ki i Ką ty. Zmarł w 1904 ro ku 
i zos tał po cho wa ny na włas nej po siad łoś ci obok 

skrzy żo wa nia dróg Og rod ni kiBiał ki i Hoź naSa ki. 
Je den z je go sy nów sprze dał część ma jąt ku, 
a mia no wi cie fol wark Ci sy i za miesz kał w Grod
nie. Ma jąt kiem za rzą dzał dru gi syn Na po le on. 
W 1920 ro ku zos tał on zas t rze lo ny przez Ros jan. 
Wów czas wró cił z Grod na Lud wik (star szy syn) 
i za jął się gos po da ro wa niem. Zmarł on w 1928 
ro ku i zos tał po cho wa ny obok oj ca na roz s ta ju 
dróg... Dwór był oka za ły, po bu do wa ny z mod rze
wio wych ba li, kry ty gon tem... Po woj nie dwór zos
tał spa lo ny, a zie mię roz da no lu dziom...”. Аў та ры 
пар та ла крыш ку, зда ец ца, пе ра ста ра лі ся 
— Ота Фер ды нанд на ра дзіў ся ў 1828 го дзе, 
куп ля ю чы ма ён так дзя сят кі га доў ра ней?..

У Бял ках, у па чат ку вё скі, пры ла вач цы, 
зат ры ма лі ся тры па жы лыя жан чы ны. Аку
рат ад’ е ха ла аў так ра ма і яны знай ш лі хві лі
ну, каб па гу та рыць з са бою. Бо ця пер жа, 
зда ец ца, вя ско выя па жы лыя лю дзі ка ра та
юць са мот на свой час у сва іх ча ты рох сце
нах. І тая ла вач ка, ка ля якой за пы ня ец ца 
аў так ра ма, адыг ры вае ця пер ро лю вя ско ва
га схо ду, на якім аб мяр коў ва юц ца важ ныя 
гэ тай гра мад скас ці спра вы. Пры го жань кі 
аб ра зок вя ско ва га сей мі ка; на маю, ад нак, 
пра па но ву ўве ка ве чыць гэ ты аб ра зок на 
здым ку ўсе згод на ад нек ва юц ца, рэ ка мен
ду ю чы зды маць ма ла дых. Ад на з іх, маў к лі
вая, на ват пас пеш лі ва ады хо дзіць, бо ж ці 
вя до ма, ча го та кі вон ка вы ва ла цу га мо жа 
нат ва рыць... Але ма ла дых у Бял ках ня ма, 
шмат хат пу стуе, ма ла аста ло ся лю дзей. За
тое ў гэ тым кан цы вё скі шмат ка тоў. Едуць 
га рад скія ма шы най, за пы няц ца за вё скай 
і вы кі нуць тую жы вё лі ну, якая на о гул ла го
дзіць стрэс, ад нак зда ра ец ца, што да стаў
ляе роз ны кло пат. Вось за пло там па ка заў
ся ха ро шы ры жы кот — гэ та звя рок ад ной 
з ма іх су бя сед ніц.

— Ён з Грэ цыі, — па ве дам ляе. — Унуч ка 
жы ла там не каль кі га доў, а, з’яз джа ю чы 
ў Поль ш чу, пры ха пі ла і яго, у Бе ла сток. 
Ад нак унуч ка на ра дзі ла праў нуч ку і трэ ба 
бы ло за бяс пе чыц ца пе рад маг чы май алер гі
яй. Та ды ка та — ба бу лі. А кот той абыча го 
не хо ча ес ці: ні хле ба, ні бул кі, ні су пу, ні 
ма ла ка. Усё бан кі трэ ба куп ляць. А ад ной
чы па кар мі ла яго звы чай най кат ле тай, то 
рас х ва рэў ся і бы ло шмат тур бо ты і ўся ля кіх 
за ха даў.

Жан чы ны за ці каў ле ны ніў скім ка лен да
ром, але га зет, ні на шай, ні ін шых, не чы та
юць, бо ка лі кры ху па чы таць, то за раз у ва
чах усё раз мы ва ец ца. Да ле ка ра част ка 
з іх пра пі са на ў Нар ве, част ка ў Заб лу да ве. 
Каб да стац ца да та го ж ле ка ра, трэ ба най
маць не ка га з ма шы най...

Быў час, ка лі ў Бял кі, Ага род ні кі, Іван кі 
за яз джаў пэ ка э саў скі аў то бус, бы лі свае 
ге э саў скія кра мы. А ця пер свет ста но віц
ца і больш ма біль ным, і менш ма біль ным 
— усё за ле жыць ад рэ ля тыў на га пун к ту 
гле джан ня.
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