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«Ператоча–2018» è3

Маё Кіліманджараè12

У Міхалове над залівам нас чакае 
цудоўная хвіліна, калі ў сонцы і над 
вадою сустрэнемся народнаю сябры
най. Заспяваем песню, што ў сэрцы 
ад вякоў, сустрэнем суседзяў, свая
коў, і чарачку гарэлачкі кульнем, за 
вашае здароўе шчыра п’ем! Няхай 
жыве нам горад Міхалова, што тут 
сабраў сяброў нанова! Бурмістру, 
жыхарам жадаем удачы і да глыбо
кай ночы весела паскачам! 

Так і было — як у гэтым узнагароджаным 
на мерапрыемстве вершы пра чарговыя 
Беларускія фольк-сустрэчы ў Міхалове

Былі прывітанні, пажаданні, узнагароды. 
Нагоды не было лепшай — у час аргані-
заваных Гмінным асяродкам культуры 
ў Міхалове, пры падтрымцы Міністэрства 
адміністрацыі і ўнутраных спраў ды іншых 
дабрадзеяў — на беларускіх фолькавых 
сустрэчах. Мерапрыемства, як штогод, 
збірае тлумы аматараў беларускай 
традыцыі і было нагодай для падзякі за 
ангажаванне для міхалоўскай культуры 
Марыюша Харужага, і не толькі яго. Адно 
з самых вялікіх мерапрыемстваў у куль-
турным календары Міхалоўскай гміны 
пачалося пасля поўдня 4 жніўня, у суботу, 
і працягвалася да глыбокай ночы, сабраў-
шы тысячы людзей з акалічных гмін, Пад-
ляшша і ўсёй краіны. Выступіла агулам 
160 артыстаў з Польшчы, Беларусі і Латвіі 
(Народная студыя з Дагды) — 25 калекты-
ваў, у тым ліку 6 замежных. Вялі сустрэчу 
Марыюш Харужы і кіраўнік арт-гурта «Ба-
гач» з Менска Віктар Варонін, які не пер-
шы раз са сваім гуртом на Падляшшы:

— Вельмі цешыць тое, што нас запрасілі 
ў Міхалова на «Беларускія фольк-сустрэ-
чы». Мы супрацоўнічаем з Падляшшам 
здаўна. Тыя калектывы, якія выступаюць 
на гэтай пляцоўцы, таксама прыязджалі 
да нас у Мінск, выступалі ў Беларускай 
дзяржаўнай філармоніі. І мы з імі сёння 
на адной сцэне.

Публіка чуе беларускую музыку як 
у выкананні выдатных калектываў з Пад-

ляшша, так і зорак эстрады Беларусі 
— «Багача», «Гуды» і «Свята». «Белару-
скія фольк-сустрэчы» ўжо на пастаянна 
ўвайшлі ў каляндар мерапрыемстваў 
беларускай культуры, гэта сапраўдны 
фэст для душы. І «ручкі дагары» — пля-
скала а не «ляпала» шматпакаленная 
публіка, штораз гусцейшая пад вечар, 
калі ўжо пачала крыху зніжацца тэмпера-
тура (38 градусаў «цяпла» на лавачках 
амфітэатра).

Міхалоўскі фэст быў аглядам беларускіх 
калектываў, чарговым штогадовым фе-
стывалем беларускай песні, дзе выступі-
лі і традыцыйныя народныя калектывы, 
і чуліся маладыя галасы, перш за ўсё 
з Гарадоцкай гміны, дзе моцна стаіць бе-
ларускі фальклор, але і з Міхалоўскай, 
дзе вельмі шмат прафесійнай працы 
і запалу ўклаў у аднаўленне перш за ўсё 
беларускай музычнай культуры якраз 
малады музыка і дзеяч беларускай куль-
туры Марыюш Харужы.

— Ад імя Маршалкоўскай управы Пад-
ляшскага ваяводства перадаю вам 
цёплае прывітанне. Жнівень з’яўляец-
ца вялікім фолькавым святам у нашым 
ваяводстве, — сказаў пры ўручэнні 
найвышэйшай узнагароды Падляшска-
га ваяводства Марыюшу Харужаму на-
меснік маршалка Мацей Жыўна. — І за 
падтрымку гэтых традыцый я хацеў бы 
сардэчна падзякаваць. Файна, што ў нас 
ёсць пры чым інтэгравацца. Сёння разам 
з Валянцінам Карыцкім хочам на гэтай 
сцэне ў Міхалове падзякаваць выдатнай, 
незаўраднай асобе, якая робіць так вель-
мі шмат для падляшскай культуры. Гэта 
малады музыка, заснавальнік і вядучы 
многіх калектываў на Падляшшы, плён-
ны творца Марыюш Харужы. Nietuzinko-
wa osoba.

Можна сказаць, што ўсе ўдзельнікі 
— і выступоўцы, і гледачы, і іншыя — афі-
цыйныя — госці — «нетузінковыя» асо-
бы.

Фольк у МіхаловеvТэкст і фота Міры ЛУКШЫ
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Сваімі вачыма

Мяжа надзеі і грошай

Не на вяз лі вы 
сэр віс

Ой мя жа, мя жа. Коль кі ты нер ваў і пя-
чон кі вы я да еш ту ры стам і пе ра ся ка ю чым 
ця бе па ста ян на кан т ра бан ды стам, пра-
фе сі я наль ным ша фё рам. Коль кі слёз, 
кры ві і га рэл кі пра лі ло ся і пра лі ва ец ца 
за шчас лі выя пе ра ез ды па між су сед ні-
мі дзяр жа ва мі... Ці ж на ка на ва на быць 
веч на та ко му па рад ку па між Ус хо дам 
і За ха дам Еў ро пы? Пі саў я і пі шу пра мя-
жу з дум кай пра ша фё раў лег ка ву шак. 
Зу сім не раз бі ра ю ся ў сі стэ ме пра цы, 
ча кан ня і злос ці ша фё раў аў та фу раў. Ад-
нак ка лі ба чу і чую ка мю ні ке пра іх нія чэр-
гі і праб ле мы з пра ез дам, то хі ба на шы 
кло па ты пры іх ніх — уся го дро бязь. Ча-
са мі жах лі ва гля дзець на кі ла мет ро выя 
чэр гі, у якіх яны ста яць па кор лі ва ў ча кан-
ні да ез ду да мыт на га кан т ро лю. А по тым 
го няц ца як ша лё ныя, каб не згу біць ча су 
і гро шай, прыз на ча ных іх ні мі фір ма мі 
і за каз чы ка мі та ва раў. Поў нае ша лен-
ства, якое вя дзе да па вы ша най ры зы кі 

ў да рож ным ру ху. Кож ны, хто па да рож ні-
чае па аў та да ро гах, доб ра ве дае, у чым 
праб ле ма і не бяс пе ка з аў та фу ра мі. Тут 
гро шы нак руч ва юць кан’ юн к ту ру для пе-
ра во зак і бя ду для астат ніх удзель ні каў 
да рож на га ру ху. Пе ра воз аў та фу раў чы-
гу нач ным тран с пар там гэ та адзін з маг-
чы мых ва ры ян таў аб ляг чэн ня та кой скла-
да най сі ту а цыі ў еў ра пей скіх пе ра во зах, 
так са ма і ў эка ла гіч ным пла не. Але тут 
не мне гэ та ра шаць ці вы праў ляць. Ба-
чыў шы ад нак умо вы, у якіх пры хо дзіц ца 
пра во дзіць час на мя жы пра фе сі я наль-
ным ша фё рам, сло вы спа чу ван ня для іх 
— нар маль ная, ча ла ве чая рэ ак цыя.

Доб ра па ду маў шы, за раз для пра цу-
ю чых там па меж ні каў і мыт ні каў гэ та так-
са ма ня лёг кі ка ва лак хле ба. Яс на, гэ та 
яны ў на шым пер шым про стым ра зу мен-
ні з’яў ля юц ца ўла да ра мі і амаль ба га мі 
па меж най зо ны. Бо ж усё, што гор шае 
і дрэн нае нас там су стра кае, не паз беж-
на аса цы ю ец ца з іх пра цай і па во дзі на мі. 
Та му ні чо га дзіў на га, што мя нуш кі, якія 
ат рым лі ва юць яны ад пе ра ся ка ю чых мя-

жу, па доб ныя да ся бе на лю бым ад рэз ку 
ўсход няй мя жы. Ча сам на ват па даз раю, 
што ту ды пруц ца пра ца ваць асо бы з ней-
кі мі скры ты мі псі ха па тыч ны мі схіль нас-
ця мі, якім пры ем насць да стаў ляе здзек 
і пры ні жэн не ча ла ве чай год нас ці. Ці ка ва, 
ці ў псі ха тэ стах пе рад пры ё мам іх на 
служ бу дас ле ду ец ца так са ма іх стаў-
лен не і эм па тыя да дру го га ча ла ве ка ва 
ўмо вах стрэ са вай пра цы? Ма быць, ме на-
ві та тут спра цоў вае ад ва рот ны гу ман ны 
дэ віз: больш эм па тыі — менш шан цаў 
на пра цу. З ма іх шмат га до вых на зі ран-
няў вы ні кае, што, на жаль, прад стаў ні цы 
пры го жа га по лу з боль шай за яд лас цю 
не толь кі пра вя ра юць па да рож ні каў, але 
і вель мі ча ста сва і мі дзе ян ня мі і ка мен та-
ры я мі да во дзяць лю дзей да слёз. Са мае 
рас паў сю джа нае гэ та звяр тан не на «ты» 
да лю дзей па да рож ні ча ю чых з Ус хо ду. 
«Ты кан не» — гэ та та кое пан скае і ўла-
дар скае. «Я з Ва мі на тыч кі не ха дзіў», 
— не па чу е це ад ка зу на та кія па во дзі ны 
па меж ных служ боў цаў. Ніх то не пра-
тэ стуе, каб не на ра біць са бе кло па ту 

з пе ра ся чэн нем мя жы за раз і на бу ду чыя 
пе ра ез ды.

З дру го га бо ку за бы вем ча ста, што 
іх няя пра ца гэ та вы нік рас па ра джэн няў, 
хай і са бе най больш дур ных, бу ду чых вы-
ні кам па лі тыч ных і гас па дар чых вой наў 
і гуль няў у су час ным све це. А па меж ні кі 
і мыт ні кі на ту раль ным чы нам ста но вяц ца 
за лож ні ка мі та кіх рас па ра джэн няў, якія 
ча ста мя ня юц ца, лі та раль на што ме сяц. 
Па мя тай ма, што мя жа гэ та зо на па вы-
ша най ры зы кі ка руп цыі пра цу ю чых там 
лю дзей, якія не па він ны да зво ліць ся бе 
пе ра ку піць ама та рам вя лі ка га за роб ку ці 
аба ро ту та ва ра мі, ча ста на ват та кі мі, якія 
ня суць паг ро зу для жыц ця лю дзей ці з’яў-
ля юц ца вы ні кам ра баў ніц кай дзей нас ці 
зла чын ных гру по вак. Доб ра са бе ад нак 
ус ве дам ля ем, што маш таб ныя, фі нан са-
выя зла чын ствы на ме жах у рэ аль нас ці 
ўзні ка юць дзя ку ю чы перш за ўсё зла чын-
цам у бе лых каў не ры ках, якія дзя ку ю чы 
не да ска на лым мыт ным за ко нам і мі ні-
стэр скім рас па ра джэн ням ма юць маг чы-
масць гра біць дзяр жа ву на мі льё ны еў ра 
з на леж ных ёй па дат каў. Не трэ ба да лё-
ка шу каць, да стат ко ва па гля дзець, што 
дзе я ла ся на за ход няй поль ска-еў ра са юз-
най мя жы з мы там на роз ныя гру пы па-
лі ва ці ал ка го лю. Якія пат ра ты па цяр пеў 
бю джэт і хто на гэ тым на жыў ся да кан ца 
ні ко лі не да ве да ем ся. Бо мя жа гэ та та кія 
вя лі кія гро шы, пра якія нам, пас лух мя на 
там вы стой ва ю чым, цяж ка ўя віць.

vЯў ген ВА ПА

У Бе ла русь усё бо лей і бо лей едуць за-
меж ныя ту ры сты. Пра гэ та свед чаць і афі-
цый ныя ліч бы ста ты сты кі і ві зу аль ныя на зі-
ран ні ў на шых бе ла ру скіх га ра дах. Дзяр жа-
ва аца ні ла пе ра ва гі пры ез ду ін ша зем цаў 
у на шу кра і ну і цэ лы час спраш чае ві за вы 
рэ жым, па шы ра ю чы так зва ны бяз віз на 
боль шую коль касць дзён. І гэ та пра віль на, 
бо зак ры тасць ме жаў — гэ та іза ля цы я нізм 
і цем ра шаль ства. Ма сты трэ ба бу да ваць, 
а не раз бу раць. А ў Бе ла ру сі са праў ды 
ёсць што па ка заць і што па гля дзець. З сэр-
ві сам жа ку ды горш.

Да вя ло ся дня мі пра е хац ца мне рэй са-
вым дзяр жаў ным аў то бу сам па не каль кіх 
ра ён ных цэн т рах Га ра дзен ш чы ны. Люб лю 
я ван д ра ваць на шы мі да ро га мі ў роз ны 
спо саб — ад ро ва ра да цяг ні ка. Ці ка ва 
па гля дзець кра я ві ды, уба чыць пом ні кі ар хі-
тэк ту ры, ней кія мяс цо выя ад мет нас ці, па-
слу хаць ту тэй шых лю дзей. Вё скі і мя стэч кі 
на шы вы мі ра юць, не вя лі кія га ра ды так-
са ма — дэ маг ра фіч ны кры зіс каш ча ваю 
ру кой спак ва ля ро біць сваю чор ную спра-
ву. Пра пры чы ны та ко га ста ну за ня па ду 
ма лых на се ле ных пун к таў тут га ва рыць не 
бу ду. Зрэш ты, яны і так вя до мыя. Так што 
тым дзяр жаў ным пра па ган ды стам, якія 
скрозь тру бяць, што „мы сах ра ні лі ся ло”, 
хо чац ца плю нуць у во чы. А яш чэ лепш, па-
ся ліць іх са мых на заў сё ды ў пры ду ма ныя 
імі са вец кія „аг ра га рад кі”, якія кан чат ко ва 
сцер лі з тва ру зям лі куль ту ру і по быт на-
шых мя стэ чак.

Бе ла ру скую вё ску ўжо не ўра та ваць. 
Як ні прык ра гэ та асэн соў ваць, пра цэс фі-
зіч на га вы мі ран ня нез ва рот ны. Маг чы ма, 
праз дзе ся ці год дзі ўну кі і праў ну кі пач нуць 
вяр тац ца ў дзе даў скія ся дзі бы, ад бу доў-
ваць іх як ле ціш чы для ад па чын ку, ад ра-
джаць па се ліш чы ўжо ў ін шых фор мах.

Дык вось су бо та, аў та стан цыя да стат-
ко ва ўтуль на га ра ён на га цэн т ра. Ста іць 
ужо два ме ся цы спя ко та. На вак за ле не 
так шмат лю дзей, але ж піць у га ра чы ню 
хо чац ца. Яш чэ ня даў на не па да лёк стан цыі 
быў не вя лі кі бар, дзе мож на бы ло з аса ло-
дай вы піць ква су, мі не рал кі ці пі ва — за раз 
на яго мес цы ўжо ма га зін ры ту аль ных пас-
луг. По бач фун к цы я на ва ла дзяр жаў ная 

„за бя га лаў ка”, але яна за чы не на на ра-
монт. Га зет ны кі ёск, які ап ра ча па пя ро вай 
пра дук цыі, ган д люе і на по я мі, у ся рэ дзі не 
су бот ня га дня так са ма зак ра та ва ны. Доб-
ра, яш чэ, што пра цуе плат ная пры бі раль-
ня. І ка неш не дзе іць ша пік з цы га рэ та мі. 
Вось цы га рэ ты ў нас па да рож нік ку піць 
усю ды! Ку ры, хоць за ду шы ся, а вось ва ды 
— хві га з мас лам, як ка за лі не ка лі.

Едзем да лей. Яш чэ адзін ра ён ны цэнтр, 
слаў ны сва ім боч ка вым ква сам. Та кія боч кі 
ў Бе ла ру сі — гэ та сап раў д ная ат рак цыя 
і квас сап раў д на га сма ку, яко га ня ма ні дзе 
больш на све це. Дык вось гэ тыя боч кі, 
рас стаў ле ныя ў роз ных кроп ках го ра да, 
у гэ ты спя кот ны дзень усе бы лі на зам ку. 
На аў та стан цыі мяс цо вая за ку сач ная так-
са ма бы ла за чы не на — аказ ва ец ца яе 
пе ра нес лі ў ін шае мес ца. Бе гаць і шу каць 
гэ тае мес ца ча су не бы ло. На ступ ны га ра-
док — і вось ён цуд вы ход на га дня — на 
аў та стан цыі пра цуе ша пік з пра ха лод ны мі 
на по я мі. Але тут ужо ка тэ га рыч ны кі роў-
ца — ста ян ка аў то бу са ад на хві лі на, так 
што вы хо дзіць ня ма ка лі. Та кі вось ён, як 
ра ней ка за лі, не на вяз лі вы са вец кі сэр віс. 
У вы ні ку тры га дзі ны да ро гі без шан цаў на 
кроп лю ва ды.

Не леп шая сі ту а цыя і ў цяг ні ках-ды зе-
лях. Ра ней па іх сноў да лі ўвіш ныя ба буль кі 
і вёр т кія ма ла дзё ны, якія пра па ноў ва лі па-
са жы рам ма ро зі ва, чып сы, пі раж кі, ча сам 
на поі. Ця пер яны знік лі, на пэў на ўвя лі за ба-
ро ну. Ну, ка лі гэ та не ад па вя да ла ней кім 
са ні тар ным і ін шым нор мам, то па стаў це 
ў ся рэд нім ва го не ха ла дзіль ні чак і ган д люй-
це афі цый на! Ёсць жа і па зі тыў ныя прык ла-
ды — не ка то рыя між на род ныя бе ла ру скія 
цяг ні кі знач на па леп шы лі сэр віс і ста лі 
вель мі кам фор т ны мі для па са жы раў. Вар-
та толь кі кры ху па ду маць пра лю дзей і ўсё 
на ладж ва ец ца ні бы са мо са бой. Але для 
гэ та га трэ ба яш чэ га лоў ны фак тар — даць 
сва бо ду ма ло му біз не су і дроб на му ган д лю. 
А вось на гэ та дзяр жа ва „рын ка ва га са цы-
я ліз му” ні ко лі не пой дзе. Ба чы лі б вы, якая 
сва бо да пры ват на га ган д лю, пры кла дам, 
у гру зін скім Тбі лі сі — у нас бы да клад на 90 
ад сот каў тых кра мак ды ка вяр няў па за чы-
ня лі б з гле дзіш ча са ні тар ных „нор маў”. За-
ба ра няць у нас уме юць, а вось пра лю дзей 
ду ма юць у апош нюю чар гу.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

 
Не вя до мыя на нес лі над піс „За бой-

цы” і за ма ля ва лі проз віш ча Ра му аль да 
Рай са „Бу ра га” на пом ні ку ў го нар „вык-
ля тых жаў не раў” у гмі не Пос вен т нэ 
(Пад ляш скае ва я вод ства). Вя дзец ца 
след ства. Спра ва да ты чыць па мят най 
шыль ды, на якой раз меш ча ны над піс: 
„У па мяць пра жаў не раў 3-й Ві лен скай 
бры га ды На цы я наль на га вай ско ва га за-
дзі но чан ня”.

Пом нік у го нар „Бу ра га” вык лі кае не-
ад наз нач ную рэ ак цыю не толь кі ся род 
бе ла ру саў Пад ляш ша, ка жа стар шы ня 
Бе ла ру ска га гі ста рыч на га та ва ры ства 
Алег Ла ты шо нак:

— Гэ та па каз вае, што част ка поль-
ска га гра мад ства што раз раз бу доў вае 
гэ ты культ, але част ка гэ та му суп раць-
ста іць. Мы му сім па мя таць, што ня він-
ных ах вяр бы ло поў на не толь кі ў бе ла-
ру скіх вё сках, але так са ма ў поль скіх. 
Лю дзі па мя та юць, як па во дзі лі ся бе 
гэ тыя жаў не ры. Ця пер мо гуць ка заць, 
што гэ та бы лі слу жа кі ка му ніз му, але ва-
я ва лі яны з па ля ка мі.

15 лі пе ня ў гмі не Пос вен т нэ быў ад-
кры ты па мят ны абе ліск у па мяць пра 4 
„вык ля тых жаў не раў”: Ра-
му аль да Рай са „Бу ра га”, 
Ка зі мі ра Хме леў ска га „Рэ-
кі на”, Ула дыс ла ва Лу ка сю-
ка „Мло та” і Лю цы я на Мін-
ке ві ча. Пом нік быў ад кры-
ты пры ўдзе ле чы ноў ні каў, 
прад стаў ні коў Ін сты ту та 
на цы я наль най па мя ці ды 
ка та ліц ка га ду ха вен ства. 
Дзе ян ні Ра му аль да Рай са 
„Бу ра га” прыз на ны Ін сты ту-
там на цы я наль най па мя ці 
зла чын ствам з прык ме та мі 
ге на цы ду.

— Пра вя дзем рэ гіст-
ра цыю ўсіх пом ні каў на 
Бе ла сточ чы не, па стаў-
ле ных у го нар бяз він на 
за гі ну лых з рук поль ска га 
ўзбро е на га пад пол ля, 
у тым лі ку і пад ка ман да-
ван нем Ра му аль да Рай са 
(псеў да нім „Бу ры”). У пла-
нах і кні га ўспа мі наў пра 
пас ля ва ен ны пе ры яд на 
Бе ла сточ чы не — гэ та 
тое, што мо жам ра біць, 
каб за ха ваць па мяць пра 

на шу тут пры сут насць і ўша ноў ваць па-
мяць пра тых, хто зап ла ціў са мую вы со-
кую ца ну за сваю бе ла ру скасць і пра ва-
слаўе, — ка жа стар шы ня Бе ла ру ска га 
гі ста рыч на га та ва ры ства, пра фе сар 
Алег Ла ты шо нак. — Са мае важ нае 
для мя не як бе ла ру са, каб на рэш це 
ўзнік лі пом ні кі з бе ла ру скі мі над пі са мі. 
Гэ тых лю дзей мар да ва лі да клад на за 
тое, што яны бы лі бе ла ру са мі. Пра гэ та 
свед чаць лі стоў кі, якія за ста ва лі ся на 
мес цах спа ле ных вё сак. І та му, ду маю, 
му сяць уз нік нуць пом ні кі на бе ла ру скай 
мо ве, па коль кі мы — ду хо выя наш чад кі 
тых лю дзей, якія за гі ну лі як бе ла ру сы.

Сяб ры Бе ла ру ска га гі ста рыч на га 
та ва ры ства ла дзяць па да рож жа кры ва-
вым шля хам Ра му аль да Рай са (псеў да-
нім „Бу ры”), ад каз на га за смерць звыш 
80 мір ных жы ха роў бе ла ру скіх вё сак 
і па цы фі ка цыі Вуль кі-Вы га ноў скай, 
За ле шан, Шпа коў, За няў і Кан ца віз ны 
ў кан цы сту дзе ня — па чат ку лю та га 
1946 го да. У 2005 го дзе ІНП ква лі фі ка-
ваў дзе ян ні ат ра да Ра му аль да Рай са як 
зла чын ства з прык ме та мі ге на цы ду.

vВа лян ці на ЛА ЕЎ СКАЯ
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя

У Поль ш чы на пом ні ку 
за ма за лі імя „Бу ра га”
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П
ят нац цаць га доў на зад ад бы ло-
ся пер шае «Пе ра то ча», у час 
яко га прэ зен та ва ла ся куль ту ра 
на цы я наль нас цей, што ў мі ну лым 

пра жы ва лі на тэ ры то рыі Бе ла веж скай пуш-
чы і ў яе на ва кол лі. Па каз у ад ным мес цы 
мно гіх куль тур быў у нас на ві ной. З гэ та га 
ча су што год у лі пе ні ка ля сцэ ны бе ла веж-
ска га ам фі тэ ат ра збі ра юц ца жы ха ры 
Бе ла ве жы, Гай наў ш чы ны і ту ры сты — ай-
чын ныя і за меж ныя, каб па слу хаць пес ні 
і ін ст ру мен таль ную му зы ку ды па гля дзець 
тан цы роз ных на цы я наль нас цей. Пад час 
ХVІ Бе ла веж скіх ма стац кіх ін тэг ра цый «Пе-
ра то ча-2018», якія 27 і 28 лі пе ня бы лі на ла-
джа ны ў Бе ла ве жы Фон дам «Цар коў ная 
му зы ка» з Гай наў кі, у суп ра цы з Бе ла веж-
скім ася род кам куль ту ры і Ляс ным тэх ні ку-
мам у Бе ла ве жы, ці ка ва зап рэ зен та ва лі ся 
ка лек ты вы з Поль ш чы, Бе ла ру сі, Ук ра і ны, 
Літ вы і Ра сій скай Фе дэ ра цыі, а кан к рэт на 
з Рэс пуб лі кі Ады гея. Ужо тра ды цый на боль-
шасць вы сту поў цаў скла да лі прад стаў ні кі 
бе ла ру скай на цы я наль нас ці. Зап рэ зен та ва-
лі яны бе ла ру скія пес ні і на род ныя тан цы. 
Пад час ву чо бы тан цам роз ных на ро даў 
ад бы ва ла ся так са ма ін тэг ра цыя са шмат на-
цы я наль най пуб лі кай.

— Пе ра то ча — мес ца пе рад то кам у клу ні, 
на якім у нас ла дзі лі ся вя сель ныя і хрыс цін-
ныя гас ця ван ні і тан цы. На шае бе ла веж-
скае «Пе ра то ча» — сім вал гас цін нас ці 
і ад к ры тас ці на роз ныя на цы я наль нас ці, 
якія пра жы ва лі на тэ ры то рыі Бе ла веж-
скай пуш чы і ў яе на ва кол лі, іх куль ту ру, 
мо ву і тра ды цыі, — за я віў Мі ко ла Буш ко, 
стар шы ня Фон ду «Цар коў ная му зы ка» 
ў Гай наў цы, іні цы я тар і га лоў ны ар га ні за-
тар «Пе ра то ча». — Мы ста ра ем ся кож ны 
год зап рэ зен та ваць прад стаў ні коў роз ных 
на цы я наль нас цей, іх пес ні, тан цы і тра ды-
цыі, а так са ма іх су час ную куль ту ру. Ужо 
тра ды цый на вы сту пяць ці ка выя ка лек ты вы 
на ша га рэ гі ё на — з Ком п лек су школ з да-
дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо ве 
ў Гай наў цы, Сту дыі пес ні Гай наў ска га до ма 
куль ту ры і з Ла сін кі. Су час ную бе ла ру скую 
му зы ку зап рэ зен туе вя до мы бе ла ру скі гурт 
«Ilo&Friends» з Бе ла сто ка.

Бе ла веж скія ма стац кія ін тэг ра цыі «Пе ра-
то ча-2018» па чы на лі ся 27 і 28 лі пе ня пра-
гул кай на брыч ках па Бе ла ве жы му зыч ных 
ка лек ты ваў, якія зап ра ша лі пуб лі ку на 
прэ зен та цыю пе сень і му зы кі. Са сцэ ны 
ам фі тэ ат ра пра гу ча ла пес ня «Бе ла веж ская 
пуш ча», якая да ла па ча так «Пе ра то чу». 
Сё лет няе ме ра пры ем ства ад к ры лі Мі ко ла 
Буш ко і ды рэк тар Бе ла веж ска га ася род ка 
куль ту ры Ка та жы на Ту ра сень ская-Дур лік. 
Па коль кі ў Бе ла веж скай пуш чы і ў на ва кол-
лі па абод вух ба ках мя жы жы лі і жы вуць 
перш за ўсё бе ла ру сы, аж но шэсць вы сту-
па ю чых на бе ла веж скай сцэ не ка лек ты ваў 
зап рэ зен та ва ла бе ла ру скія пес ні і тан цы. 
Пад час «Пе ра то ча» вы сту пы за каз ва юц ца 
на дзвюх мо вах — поль скай і бе ла ру скай. 
Рэк лам ныя ма тэ ры я лы бе ла веж ска га ме-
ра пры ем ства так са ма вы да юц ца на дзвюх 
мо вах. Кан фе ранс уда ла па вёў жур на ліст 
Ра дыё Ра цыя Ра дас лаў Дам б роў скі. Пры-
ві таў ён на мес ні цу ста ра сты Гай наў ска га 
па ве та Яд ві гу Дам б роў скую і па дзя ка ваў 
Ста ра ству ў Гай наў цы за да фі нан са ван не 
«Пе ра то ча». Вы сту пы на сцэ не па чаў тан ца-
валь ны ка лек тыў Ком п лек су школ з да дат-
ко вым на ву чан нем бе ла ру скай мо ве ў Гай-
наў цы з бе ла ру скіх на род ных тан цаў у ап ра-
цоў цы ма стац ка га кі раў ні ка тан ца валь на га 
гур та Воль гі Ві люк. Ра зам з тан ца валь ным 
ка лек ты вам вы сту пі ла Ве ра ні ка Пта шын-
ская, са ліст ка бел лі цэй скай «Зніч кі», якая 
прас пя ва ла бе ла ру скія пес ні і на ват адзін 
та нец ка лек тыў стан ца ваў пад яе пес ню.

— Мы з бе ла ру скі мі на род ны мі тан ца мі 
вы сту па ем так са ма па-за на шай шко лай. 
Сён ня мы ра ды, што жы ха ры на ша га рэ гі ё-
на і ту ры сты так го ра ча нам ап ла дзі ра ва лі. 
Мы зап рэ зен та ва лі на род ныя тан цы «Ля во-
ні ха», «Вя нок бе ла ру скіх тан цаў», «Ча му ж 
мне не пець» і «Слуц кія па я сы», стан ца ва лі 
та нец пад бе ла ру скую пес ню «Вяс на», 
якую спя ва ла Ве ра ні ка Пта шын ская і ру скі 
та нец «Ба ры ня». Наш ма стац кі кі раў нік 
Воль га Ві люк умее пры цяг нуць што раз 
но вых асоб да на ша га ка лек ты ву і ства-
рыць ся мей ную ат мас фе ру. Яна так са ма 
пат ра ба валь ная ў ад но сі нах да нас і ўме ла 

ву чыць нас роз ным дэ та лям бе ла ру скіх 
на род ных тан цаў. Мы ха це лі аб’ я віць кон-
курс у на шай шко ле на вы бар наз вы для 
тан ца валь на га ка лек ты ву, які не ка то рыя 
на зы ва юць «Зніч кай», а гэ та ж ва каль ны 
ка лек тыў. Ар га ні за та ры «Пе ра то ча» наз ва-
лі наш ка лек тыў «Бе ла ру са мі», бо так тра-
ды цый на на зы ва юць наш лі цэй і гім на зію. 
Мо жа пры мем та кую наз ву, але для гэ та га 
пат рэб нае су поль нае ра шэн не, якое пры-
мем паз ней, — га ва ры лі Мар та Нес ця рук 
і Кар не лія Ба рэч ка.

— Я ра да, што пуб лі ка так пры хіль на 
ўспры ня ла вы сту пы на шых дзяў чат з тан ца-
валь на га ка лек ты ву. Я пад бі раю на шы на-
род ныя тан цы і ап ра цоў ваю ха рэ аг ра фію 
пры ста са ва ную для па трэб вуч нёў ска га 
ка лек ты ву.Сён ня мы зап рэ зен та ва лі так са-
ма ра сій скі на род ны та нец «Ба ры ня». Наш 
ка лек тыў дзей ні чае з лю та га мі ну ла га го да. 
З ка лек ты ву адыш лі вы пуск ні цы бел лі цэя. 
Я ра да, што адзін хло пец па чаў тан ца ваць 
ра зам з дзяў ча та мі. Наз ва «Бе ла ру сы», 
якую сён ня нам за пра па на ва лі ар га ні за-
та ры «Пе ра то ча», ад люст роў вае шко лу, 
у якой дзей ні чае наш ка лек тыў і клі мат бе-
ла ру скіх на род ных тан цаў, якія мы прэ зен ту-
ем. Ад нак наз ва па він на па ды хо дзіць перш 
за ўсё ўдзель ні кам на ша га ка лек ты ву, 
— ска за ла ма стац кі кі раў нік тан ца валь на га 
ка лек ты ву Воль га Ві люк.

Дам’ ян Да ні люк зая віў, што сам ха цеў 
стаць чле нам тан ца валь на га ка лек ты ву і не 
пе раш ка джае яму, што тан цуе як адзі ны 
хло пец ся род дзяў чат. Тан цор спа дзя ец ца, 
што за яго пры кла дам мо гуць пай с ці ін шыя 
хлоп цы і іх коль касць у тан ца валь ным ка-
лек ты ве па боль шае.

— Мы пра ца ва лі ра ней, каб пад рых та ваць 
гэ тае мес ца для пра вя дзен ня му зыч най 
ім п рэ зы. За раз усё ар га ні зуе Фонд «Цар-
коў ная му зы ка». Бе ла веж скія ма стац кія 
ін тэг ра цыі «Пе ра то ча» гэ та ці ка вая ім п рэ-
за, пад час якой прэ зен ту юц ца пес ні і куль-
ту ра роз ных на цы я наль нас цей. Жы ха рам 
Бе ла ве жы і ту ры стам ці ка ва па зна ёміц ца 
з му зы кай роз ных на ро даў. Школь ны ка-
лек тыў «Су ніч кі», якім зай ма ем ся су поль на 
з Ан джа лі най Ма саль скай, ра ней вы сту паў 
у час «Пе ра то ча», а сё ле та мы па ка за лі ся 
на «Ку пал лі», — ска заў Марк Зуб рыц кі, 
му зыч ны ін ст рук тар Бе ла веж ска га ася род-
ка куль ту ры. У якас ці ма стац ка га кі раў ні ка 
пра цуе ён яш чэ з бе ла ру скі мі ка лек ты ва мі 
«Ру ча ёк» у Бе ла ве жы і «Жа ва ран кі» ў Мах-
на тым, якія ў мі ну лых га дах так са ма вы сту-
па лі на «Пе ра то чы».

Дру гім па чар зе вы сту піў Ка лек тыў на род-
на га тан ца «Аст ра лэн ка» з Аст ра лэн кі. 
Ар га ні за та ры ме ра пры ем ства за пра па на-
ва лі пуб лі цы па ву чыц ца двум на род ным 
— бе ла ру ска му і поль ска му — тан цам. 
Пер ша па чат ко ва ўдзель ні кі тан ца валь ных 
ка лек ты ваў і пуб лі ка ву чы лі ся тан ца ваць 
бе ла ру скую «Ля во ні ху». Паз ней ах вот ныя 
ву чы лі ся тан ца ваць поль скі та нец «Фа ру-
ля». Ка рот кія май стар-кла сы па бе ла ру скім 
і поль скім тан цам ат ры ма лі ся па спя хо ва.

Пуб лі ку за ха піў сва ім вы сту пам бе ла ру скі 
гурт «Ilo&aFriends» з Бе ла сто ка.

— Я апош нім ча сам што год пры яз джаю 
з сям’ ёй на бе ла веж скае «Пе ра то ча». Мне 
па да ба ец ца ат мас фе ра шмат куль тур на га 
му зыч на га ме ра пры ем ства. Тут мож на па-
слу хаць ці ка выя на род ныя і су час ныя пес-

ні, ін ст ру мен таль ную му зы ку, па гля дзець 
на род ныя і су час ныя тан цы. Я ра да, што 
сён ня пад час «Пе ра то ча» ма гу вы сту піць 
з ка лек ты вам. Ці каў лю ся роз ны мі плы ня мі 
ў му зы цы і гэ та мож на бу дзе заў ва жыць 
пад час на ша га вы сту пу на сцэ не, — ска за-
ла ва ка ліст ка ка лек ты ву «Ilo&Friends з Бе-
ла сто ка» Іло на Кар пюк-Дам б роў ская.

Пуб лі ку «Пе ра то ча» за ха пі лі ка лек ты вы 
«Гар монь» з Ла сін кі і «Пульс» Сту дыі 
пес ні Гай наў ска га до ма куль ту ры, якія 
спя ва лі на бе ла ру скай і ін шых мо вах. 
Бе ла ру сам Бе ла сточ чы ны ўжо вя до мы Ва-
каль на-ха рэ аг ра фіч ны ка зац кі ка лек тыў 
«Баць ка Ата ман» з Мін ска (Бе ла русь), 
яко га эма цый ны вы ступ вель мі спа да-
баў ся бе ла веж скай пуб лі цы. Цы ган скую 
му зы ку і куль ту ру ці ка ва зап рэ зен та ваў 

ХVІ Бе ла веж скія ма стац кія ін тэг ра цыі 
«Пе ра то ча-2018»

ка лек тыў «Цы ган ская пад ко ва» з Кі е ва 
(Ук ра і на), а яў рэй скую му зы ку ўда ла 
па ка заў ка лек тыў «Fre y Lech Trio» з Бе-
ла сто ка. Поль скую му зы ку і куль ту ру 
ці ка ва зап рэ зен та ва ла па ла ній ная ка пэ ла 
«Су дэр вя не» з Су дэр вы ў Літ ве. Рэ гі ман-
тас Шы лін скас з Па не ве жа (Літ ва) зап-
рэ зен та ваў ін ст ру мен таль ную лі тоў скую 
му зы ку на «скра ба ляі» — ары гі наль ным 
драў ля ным ін ст ру мен це, які скла да юць 
драў ля ныя зван кі. Су сан на Яра на ра дзі ла-
ся ў Па ча е ве на Ук ра і не, ку ды як раз у час 
«Пе ра то ча» іш ло вя лі кае пе ша ход нае 
па лом ні цтва з Гай наў кі, каб там пры няць 
удзел у свят ка ван нях у го нар Па ча еў скай 
іко ны Бо жай Ма ці. З 1992 го да Су сан на 
Яра жы ве ў Поль ш чы і як прад стаў ні ца 
Кра ка ва зай маль на зап рэ зен та ва ла  са 
сва ім ка лек ты вам лэм каў скую му зы ку. 
Ці ка ва і ары гі наль на з му зы кай і тан ца мі 
вы сту піў Тан ца валь ны ка лек тыў з ка пэ-
лай тра ды цый ных ін ст ру мен таў «Ошад» 
з Май ко па, ста лі цы Рэс пуб лі кі Ады гея. 
Пры е хаў ён у Поль ш чу на фе сты валь 
«Пад ляш ская ак та ва куль тур» і гас цін на 
вы сту піў на «Пе ра то чы». Па-ак цёр ску вы-
сту піў і за ха піў пуб лі ку Зас лу жа ны ка лек-
тыў пес ні Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Цер ні ца» 
з Мін ска.

— Мы прэ зен ту ем бе ла ру скія на род ныя 
пес ні ў на шай ап ра цоў цы і аў тар скія бе ла-
ру скія тво ры. Мно га мы вы сту па лі за мя-
жой, дзе бе ла ру скія пес ні і куль ту ра вы со-
ка цэ няц ца. Перш за ўсё спя ва ем па-бе ла-
ру ску, але так са ма вы сту па ем на поль скай, 
ра сій скай, ук ра ін скай і яў рэй скай мо вах, 
— ска заў ма стац кі кі раў нік «Цер ні цы» Язэп 
Нес ця ро віч.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Ка лек тыў пес ні «Цер ні ца» з Мін ска
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Вар та ве даць...
З 25 траў ня 2018 го да аба вяз вае за-

кон RO DO, інакш ка жу чы рас па ра джэн не 
Еў ра пей ска га пар ла мен та і Ра ды Еў ра-
пей ска га Са ю за № 2016/679 ад 27 кра-
са ві ка 2016 го да аб ахо ве фі зіч ных асоб 
пры ап ра цоў цы пер са наль ных да ных 
і аб сва бод ным аба ро це та кіх да ных. Як 
гэ та ма ец ца да што дзён на га жыц ця звы-
чай на га гра ма дзя ні на? Па ка ры ста ю ся 
пры кла дам ам бу ла то рыі ў Ча ром се.

Ра ней, ка лі па цы ент па да ваў ся да ле-
ка ра, дык у рэ гіст ра цыі прад’ яў ляў сваё 
імя і проз віш ча, за тым ну мар кар та тэ кі. 
Мед сяст ра па ды ма ла кар ту, ад к ла да ла 
на бок, а пас ля ўсе выб ра ныя кар ты пе-
ра да ва ла ле ка ру. Па вод ле та кой чар го-
вас ці ле кар вык лі каў па цы ен таў на аб с-
ле да ван не. За раз спра ва інакш ма ец ца. 
Хво ры аба вя за ны прад’ я віць у рэ гіст ра-
цыі паш парт. Мед сяст ра вы кон вае кам п’-
ю тар ную рэ гіст ра цыю за но ся чы ну ма ры 
PE SEL і паш пар та, за тым пад няў шую кар-
ту ад к ла дае на бок. Пас ля ўсе ра зам за-
но сіць у ка бі нет ле ка ру, а гэ ты па чар зе 
вык лі кае па цы ен таў на аб с ле да ван не.

Па доб на спра ва ма ец ца з па цы ен та мі, 
якія хо чуць паў та рыць ле кі. Пас ля кам п’-
ю тар най рэ гіст ра цыі мед сяст ра вы піс вае 
ля кар ства, а рэ цэпт за но сіць ле ка ру для 
ак цэп та цыі. Гэ ты за вя рае рэ цэпт сва ім 
под пі сам і пя чат кай, за тым рэ цэпт пе-
ра дае па цы ен ту. Ка лі хво ры не ў змо зе 
аса бі ста пры ехаць у ам бу ла то рыю, дык 
пі ша за я ву і пе ра дае паў на мо цтвы ін шай 
асо бе. Дэк ла ра цыя за ста ец ца ў кар та тэ-
цы па цы ен та. На кві тан цыі пры ё му рэ цэп-
та рас піс ва ец ца асо ба з паў на мо цтва мі, 
якая прад’ я ві ла свой да ку мент. За ява аб 
паў на мо цтве за ста ец ца ў ак тах хво ра га 
і дзей ні чае на ін шыя асо бы, якія бу дуць 
паў та раць ля кар ства на та го ж хво ра га.

За раз трэ ба ве даць, што аба вяз ко ва 
трэ ба браць з сабою паш парт.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Ле ка выя зёл кі
Во сем га доў пра цуе пункт скуп кі ле ка-

вых зё лак су пол кі з а.а. „Ру но” ў Прэн тах 
На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та. 
Вя дзе яго Ве ра Лу ка шук. Яш чэ зёл ка вы се-
зон у раз га ры. Зёл кі збі ра юць і пры но сяць 
жы ха ры Аль хоў кі, Па сек, Прэн таў, Лес най, 
Се мя ноў кі, Ма се ва, Мік ла шэ ва і Баб’ яй Га-
ры.

Сё лет нія цэ ны за кі ла грам су ша на га 
зел ля: кра пі вы — 2,50 зл., сніт кі — 3 зл., свя-
та ян ні ку — 3,75 зл., амя лы — 2 зл., ма рэ ны 
— 25 зл., сум ні ку — 5 зл., бар ку ну — 4 зл., па-
лы ну — 6 зл., гла ду ну — 12 зл., кры ніч ні ку — 
14 зл., дзя рач кі — 4,50 зл., гу ся лап кі — 16 зл. 
і ся рэб ран ні ку — 11 зл.

Ця пер за кі ла грам су ша на га ліс ця блюш-
чу пла цяць 8 зл., бруш ні цы і тры пут ні ка 
— па 12 зло тых, кра пі вы — 8,40 зл., ма лі ны 
— 6,30 зл., ажы ны — 7 зл., бя ро зы — 4 зл., 
лі пы — 3 зл., мя дун кі — 15 зл., пад бе лу і су-
ні цы — па 10 зл., аду ван чы ка — 7 зл. ды за 
ка рэн не кра пі вы — 6 зл., пя цёр ні ку — 13 зл., 
ло пу ху і аду ван чы ка — па 12,60 зл. ды жы-
ва ко сту — 8 зл., а за цвет агат кі — 10 зл., 
дзі ван ны і фі ял кі — па 35 зл., чыр во най ка-
ню шы ны — 20 зл., кры ваў ні ку — 8,40 зл., лі-
пы — 35 зл., па ры ла — 12 зл., пя лёст кі ру жы 
— 30 зл. і — за вель мі ж дроб ны цвет глу хой 
кра пі вы — 180 зл.

За кі ла грам су ша най ка ры кру шы ны пла-
цяць 4 зл., вяр бы — 2,20 зл., ду ба — 2,50 зл., 
лі пы — 4,50 зл. і ка лі ны — 14 зл.

Дык збі рай ма зел ле, цвет, ліс це, ка ру і ка-
рэн не. 

Фэст у Се мя ноў цы
9 жніў ня гэ та га го да тра ды цый на ўжо 

ад бу дзец ца бе ла ру скі на род ны фэст у Се-
мя ноў цы На раў чан скай гмі ны Гай наў ска-
га па ве та. На сцэ не вы сту пяць ва каль-
на-му зыч ныя ка лек ты вы „Зор ка” з Бе ла-
сто ка, „Сэ вен” з Бель ска-Пад ляш ска га, 
„Цаг лін кі” са Ста ро га Ляў ко ва і „Гар монь” 
з Ла сін кі (Нар ваў ская гмі на). Па ча так ме-
ра пры ем ства а га дзі не 17-й.

Фэст ар га ні зу юць Гмін ная ўпра ва 
і Гмін ны ася ро дак куль ту ры ў На раў цы. 
Ар га ні за та ры вет лі ва зап ра ша юць. (яц)

Прай шоў кон курс на са мую ці ка вую ці-
шот ку з бе ла ру скі мі ўзо ра мі, якую шмат-
люд на вы кон ва лі і ма лод шыя ўдзель ні кі 
і да рос лыя роз ных пра фе сій (між ін шым 
ак цёр з Вар ша вы), па вод ле ўзо раў ды 
больш ад воль на, а так са ма кон курс 
на верш пра фэст на бе ла ру скай мо ве 
— пе ра маг ла ў ім Лю ба Са ко віч з Юш ка-
ва га Гру да. Па каз ва лі сваю твор часць 
вя до мыя ру ка дзель ні цы — Ан на Кузь ма 
з Мі ха ло ва і Га лі на Бі рыц кая з Плян ты, 
ся род прац якой па я ві ла ся так са ма воп-
рат ка з бе ла ру скі мі ўзо ра мі.

— Зор ка мі ме ра пры ем ства сё ле та лі чац-
ца перш за ўсё Бе ла ру скі дзяр жаў ны 
ан самбль на род най му зы кі «Свя та» з Бе-
ла ру сі і поль скі гурт «Рэд лін», — ка заў 
Ма ры юш Ха ру жы. — Заў сё ды зап ра ша-
ем зор ку з Поль ш чы. Ім п рэ за з’яў ля ец ца 

свя там перш за ўсё на шых бе ла ру скіх ка-
лек ты ваў. На шы зор кі — гэ та «Рас с пя ва-
ны Га ра док», «Асен ні ліст», «Ху тар» з Га-
рад ка, «Ла стаў ка» з Ры ба лаў, «Лай ланд» 
з Гра баў кі, но выя «Фе нікс» і «Чыр во ныя 
шпіль кі» з Мі ха ло ва, дзе спя ва юць ужо 
сем’ я мі перш за ўсё бе ла ру скі фаль к лор.

Гур ты, дзе спя ва юць сем’і і сяб ры — дзяў-
чат кі з ка лек ты ву сяс цёр Астап чук з Гра-
баў кі, доч кі Баг да на Астап чу ка з «Лай лан-
да», «Чыр во ныя шпіль кі» з Маг дай Юр чук 
і яе да чуш ка са ліст ка Ак са на Юр чук, Оля 
Яроц кая і бра ты Цэ зар і Ад ры ян Да ні лю кі 
ды На тал ля Алек ся юк ці Адзі Яго раў, або 
ся мя тыц кі «Амор фас», дзе спя ва юць ма ці 
з дач кой і сяб роў кі — са праў ды, вык лі ка лі 
фу рор і ат мас фе ру сяб роў ства, пры яз ні, 
свой скас ці. Яш чэ ад на «бя се да», «гас-
цёў ня», «па тан цоў ка» для рад ні, сва я коў, 
зем ля коў.

Свя та фаль к ло ру пад ло зун гам „Пад ляш ская ак та ва куль-
тур” пра хо дзі ла на Бе ла сточ чы не. На ім мож на бы ло за хап-
ляц ца спе ва мі, му зы кай, тан ца мі і аб ра да мі роз ных кра ін све-
ту. На Бе ла сточ чы ну пры е ха ла 28 фаль к лор ных ка лек ты ваў 
з адзі нац ца ці кра ін.

28 лі пе ня гэ та га го да пры цёп лым со неч ным над вор’і над 
ра кою ў ам фі тэ ат ры ў На раў цы Гай наў ска га па ве та вы сту пі лі 
два ва каль на-тан ца валь ныя ка лек ты вы „Дэт ва” са Сла ва кіі 
і „Ак та віс” з Бал га рыі — леп шыя з гэ тых кра ін све ту. У мі ну-
лым го дзе бы лі так са ма два з Літ вы і Бос ніі.

А скуль гэ ты «Мік рон», яко му па дыг ры-
вае Вік тар Ма лан чык? Но вы гурт, ды 
зна ё мыя тва ры! — ад ра зу зра зу ме ла: 
ві даць тут Алё шу Хар ке ві ча, юры ста 
і спар т с ме на ро дам з Ле шу коў, які дзей-
ні чае ў жыл лё вым ка а пе ра ты ве БСМ 
у Бе ла сто ку, у клу бе «Мік рон», які «апа-
на ва лі» бе ла ру сы і вя дуць там ак тыў ную 
куль тур ную, аду ка цый ную і вось спя вац-
кую дзей насць! Ад туль тут та кая энер гія 
— на ўсім ме ра пры ем стве: гу ля юць «не-
ту зін ко выя», а та кія звы чай ныя, для якіх 
і спя ваць род ную пес ню — як ды хаць на 
поў ныя гру дзі!

... Бы лі і шмат лі кія кон кур сы з уз на га-
ро да мі ад спон са раў ме ра пры ем ства, 
перш за ўсё ад выт вор цаў згуш ча на га 
ма ла ка і ін шых ма лоч ных пра дук таў з Го-
сты ні, якія прыс ла лі сваю за баў ляль ную 
му зыч ную пра гра му з вы дат ным ак цё-
рам, спе ва ком і ка ба рэт ні кам Ро бер там 
Роз му сам, што вык лі ка ла за хап лен не 
перш за ўсё най ма лод шых удзель ні каў 
фэ сту, якія шмат люд на пры ма лі ўдзел 
у кон кур сах. Кож ны ка лек тыў ат ры маў 
так са ма ад мыс ло вую па дзя ку за ўдзел 
у Бе ла ру скіх фольк-су стрэ чах у Мі ха ло-
ве ў выг ля дзе ке ра міч най ста ту эт кі з вы-
я вай сон ца, якая з’яў ля ец ца ла га ты пам 
ме ра пры ем ства (со ней кі вы раб ле ныя 
і спе ча ныя ў вёс цы Са ко ле). Со неч на, ра-
дас на, па-свой му!

vТэкст і фота 
Мі ры ЛУК ШЫ

Свя та фаль к ло ру 
ў На раў цы

Ме ра пры ем ства вя ла Ка ся Бя ляў ская, стар шая ін ст рук тар-
ка На раў чан ска га ася род ка куль ту ры. У На раў цы бы ло гуч на 
і ка ля ро ва ад раз на ко лер ных на цы я наль ных кас цю маў. На 
сцэ не зві не ла ці ка вая, нез вы чай ная для на ша га ву ха му зы ка 
ды ві ра ва лі ві ху ры стыя тан цы.

Ка лек ты вы пры го жа спя ва лі і тан ца ва лі (пес ні і тан цы 
ўвесь час пе рап ля та лі ся), а ўжо асаб лі ва звон кія моц ныя га-
ла сы ме лі са ліст кі з абедз вюх кра ін. Шка да, што слоў мы не 
ра зу ме лі. Мо жа толь кі не ка то рыя і то я няў пэў не ны. Кож ны 
ка лек тыў вы сту паў з га дзін най пра гра май. Асаб лі выя воп ле-
скі ат ры ма лі бал гар скія тан цо ры і тан цор кі. Яны апош ні та нец 
на на раў чан скай сцэ не вы ка на лі на біс.

Ім п рэ зу, як і ў па пя рэд нія га ды, ар га ні за ва лі Ва я вод скі 
ася ро дак ані ма цыі куль ту ры ў Бе ла сто ку ды Гмін ная ўпра ва 
і Гмін ны ася ро дак куль ту ры ў На раў цы.

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Фольк у Мі ха ло ве



5... СУМЕЖЖА, ДОПІСЫ12.08.2018              № 3212.08.2018              № 32

— На Ва шыя пле чы лег ла ас ноў-
ная пра ца па пад рых тоў цы Пер ша га 
з’ез да. Ра ска жы це, ка лі ла ска, пра ас-
ноў ныя вык лі кі, праб ле мы, якія дзе ля 
гэ та га да вя ло ся пе ра а до лець.

— Так, я ме ла вя лі кі го нар уз на ча ліць 
Пра цоў ную гру пу па пад рых тоў цы пра-
вя дзень ня Пер ша га зьез ду бе ла ру саў 
сьве ту. Та ды ўсе ў бе ла ру скім гра мадз-
т ве ад чу ва лі вя лі кі пат ры я тыч ны ўздым, 
сяб ры ЗБС „Баць каў ш чы на” га то выя 
бы лі пра ца ваць дзень і ноч. Не ста ла 
са вец кай ім пэ рыі, на ей ных аб лом ках 
трэ ба бы ло бу да ваць сваю не за леж ную 
кра і ну. Мы да ве да лі ся шмат праў ды з гі-
сто рыі Бе ла ру сі — пра па ста ян нае зма-
гань не на ша га на ро ду за сва бо ду, пра 
вы ніш чэнь не і рась сей вань не па сьве це 
бе ла ру скай на цыі. Тая гру па бе ла ру скай 
ін тэ лі ген цыі, якая зак ла ла зу сім но вую 
па сва ёй ідэі бе ла ру скую ар га ні за цыю 
— Згур та вань не бе ла ру саў сьве ту „Баць-
каў ш чы на” — ме ла на мэ це аб’ яд нань не 
бе ла ру саў, якія жы вуць на Ра дзі ме і па 
ўсім сьве це. Да гэ туль ніх то та кой мэ ты 
не ста віў. Гэ та быў вык лік ча су, ак ту аль-
ная праб ле ма: аб’ яд наць сі лы дзе ля ад-
ра джэнь ня не за леж нась ці на шай кра і ны. 
Трэ ба бы ло на рэш це пе ра а до лець гэ ты 
штуч на ство ра ны са вец кі мі ўла да мі ра-
скол, ка лі за меж ныя бе ла ру сы лі чы лі ся 
во ра га мі і з імі нель га бы ло пад трым лі-
ваць кан так ты, на ват ка лі гэ та бы ла бліз-
кая рад ня. Нам трэ ба бы ло да па маг чы 
за меж ным су ро дзі чам паз быц ца стра ху 
быць арыш та ва ны мі пры на вед вань ні 
Баць каў ш чы ны.

Дзе ля та го, каб бе ла ру сы маг лі су-
стрэц ца ра зам, не пас рэд на, на баць коў-
скай зям лі, па ціс нуць ру ку адзін ад на му, 
па гля дзець у во чы, усь міх нуц ца і ад чуць 
сваю на цы я наль ную ед насьць, — і бы ло 
за ду ма на пра весь ці гэ ты ўсе бе ла ру скі 
сусь вет ны фо рум — Пер шы зьезд бе ла-
ру саў сьве ту. І ён стаў ся ме на ві та та кім. 
Але ар га ні за та рам да вя ло ся шмат пап-
ра ца ваць: трэ ба бы ло ў роз ных кра і нах 
ад шу каць су ро дзі чаў, іх ад ра сы, дас лаць 
зап ра шэнь ні, пе ра ка наць, што яны бясь-
печ на мо гуць на ве даць Бе ла русь. Пры 
гэ тым ка лі мы да ва лі та кія абя цань ні, то 
са мі ад чу ва лі за не па ко е насьць: а рап там 
зда рац ца ней кія пра ва ка цыі? Пад ста вы 
так ду маць бы лі, бо да мя не аса бі ста зва-
ні лі ве тэ ра ны вай ны, вы га вор ва лі за тое, 
што мы зап ра ша ем „здрад ні каў” і на ват 
па гра жа лі.

Мы суп ра цоў ні ча лі з дзяр жаў ны мі струк-
ту ра мі, якія пад т ры ма лі ідэю пра вя дзень ня 
Зьез ду. Але поў на га па ра зу мень ня ў гэ тай 
спра ве быць не маг ло, бо ўла да ў Бе ла-
ру сі не бы ла яч шэ цал кам бе ла ру скаю. 
Улад ныя струк ту ры ме лі свае мэ ты ад нос-
на Зьез ду і са мі ім к ну лі ся кі ра ваць фо ру-

мам, ха ця гэ та бы ла цал кам гра мадз кая 
іні цы я ты ва. Фі нан са ваў ся Зьезд срод ка мі 
ЗБС „Баць каў ш чы на”, ха ця і з удзе лам 
дзяр жа вы, якая ап лоч ва ла пе ра важ на 
куль тур ніц кія ме ра пры ем ствы. Мы ме лі 
зась ця ро гу, што ўла ды пас п ра бу юць ар-
га ні за ваць на Зьез дзе пе ра да чу ман да таў 
БНР ура ду Ке бі ча (як па доб нае ад бы ло ся 
ва Ук ра і не), бо не ме лі да ве ру да та га-
час най ула ды, не ве ры лі што яна здо лее 
ад бу да ваць не за леж ную бе ла ру скую дзяр-
жа ву, што і пад ць вер дзі ла ся ў да лей шым. 
Зьезд пра хо дзіў у да во лі нес па кой най для 
ар га ні за та раў сы ту а цыі, ха ця гэ та не бы ло 
заў важ на гась цям. Пры нам сі, да зак люч-
най яго част кі, ка лі ўла ды бес пась пя хо ва 
па спра ба ва лі ра ска лоць Зьезд. У цэ лым 
— пра дуг ле джа ная на мі пра гра ма бы ла 
вы ка на ная. Фо рум пась пя хо ва ад быў ся 
і стаў ся зна ка вай па дзе яй у су час най бе ла-
ру скай гі сто рыі. І са мае га лоў нае тое, што 
рас па ча ты ім пра цэс яд нань ня бе ла ру саў 
сьве ту стаў разь ві вац ца, на бі раць моц 
і пра цяг ва ец ца да сёнь ня.

— З’езд прай шоў у вель мі спры яль-
ных для дзей нас ці Згур та ван ня ва рун-
ках, з ім бы ло звя за на і ім бы ло спа-
ро джа на шмат пла наў і на дзей. Што 
ат ры ма ла ся ажыц ця віць, а што — не?

Ат ры ма ла ся га лоў нае — ідэя аб’-
яд нань ня бе ла ру скай на цыі ў ме жах 
сусь ве ту па ча ла ўва саб ляц ца, ста ла 
не ад’ ем най част кай су час най гі сто рыі 
кра і ны. Мая кні га „Бе ла русь бязь ме-
жаў” ілюст руе сут насьць і вы ні кі гэ та га 
пра цэ су. Разь віць цё бе ла ру скай на цыі 
не аб мя жоў ва ец ца дзяр жаў ны мі ме жа мі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, яно ад бы ва ец ца 
ўсю ды, дзе жы вуць на шыя су ро дзі чы. 
Яны ця пер не іза ля ва ныя, не ад дзе ле ныя 
ад Баць каў ш чы ны. На цыя разь ві ва ец ца 
не са ма ў са бе, але так са ма пад уп лы-
вам агуль на цы ві лі за цый ных пра цэ саў, 
якія ад бы ва юц ца ў сьве це. Праз на шых 
су ро дзі чаў з роз ных кра і наў мы мо жам 
ву чыц ца, зда бы ваць во пыт ін шых на цый 
і пе рай маць леп шае.

Што не ажыць ця ві ла ся, дык гэ та тое, 
пра што мы ма ры лі і дзе ля ча го трэ ба 
бы ло аб’ яд ноў вац ца. Мы па куль што не 
ма ем бе ла ру скай па ду ху ўла ды, ма ем не-
за леж насьць дэ-юрэ, а дэ-фак то — па-
ра ней ша му за ле жым ад су сед няй Ра сеі. 
Мы не ма ем дэ ма кра тыі і сва бо ды ў Бе ла-
ру сі, дзе не за бясь печ ва юц ца эле мен тар-
ныя пра вы ча ла ве ка — пра ва на сва бо ду 
вы ба раў, сва бо ду го ла су, на эка на міч-
ную сва бо ду. Па ўсіх гэ тых пры чы нах Бе-
ла русь для сва іх сы ноў і да чок не ёсьць 
той Баць каў ш чы най, якая кла по ціц ца 
пра сва іх дзя цей. Не пад т рым лі ва юць 
сёнь няш нія ўла ды Бе ла ру сі і бе ла ру скую 
дыс па ру та кім чы нам, як гэ та ро бяць цы-
ві лі за ва ныя кра і ны.

— За раз Вы жы ве це ў ЗША. Якой 
сён ня ба чыц ца дзей насць Згур та-
ван ня зда лёк? Што, на Ваш по гляд, 
мож на бы ло б зра біць больш эфек-
тыў ным?

— Так, я жы ву ў Амэ ры цы — вы му ша-
ная бы ла стаць эміг ран т каю ме на ві та 
з наз ва ных вы шэй пры чы наў. Так што 
маю до сыць вя лі кі во пыт жыць ця як у мет-
ра по ліі, гэ так і ў ды яс па ры, ве даю сы ту а-
цыю знут ры і з абод вух ба коў. Гэ та да па-
ма гае мне сёнь ня ак тыў на ўдзель ні чаць 
у бе ла ру скім жыць ці на эміг ра цыі. Ця гам 
амаль двац ца ці га доў на чу жы не я ні вод-
на га дня не жы ла без ве стак з Бе ла ру сі, 
ні ко лі не пе ра пы ня ла сваю гра мадз кую 
бе ла ру скую пра цу і бу ду ёй зай мац ца 
па куль хо піць сі лаў і ча су жыц ця. Так са-
ма я не пе ра пы ня ла су вя зяў і пра цоў ных 
кан так таў з да ра гім мне Згур та вань нем 
бе ла ру саў сьве ту „Баць каў ш чы на”. Глы-
бо ка пе ра жы ваю за ўсіх, хто там пра цуе, 
спа чу ваю ва шым цяж кась цям і праб ле-
мам, якія мы тут усе доб ра ра зу ме ем.

Са мае га лоў нае: ад ча су Пер ша га 
зьез ду і ў блі жэй шай пер с пек ты ве пра-
ца з ды яс па рай — гэ та аба вя зак дэ ма-
кра тыч най гра мадз кась ці Бе ла ру сі. Бо 
дзяр жаў ныя ўла ды раз г ля да юць су вя зі 
з ды яс па рай ад на ба ко ва, жа да юць, каб 
яна іх пад т рым лі ва ла. Але ды яс па ра 
жы ве пе ра важ на ў цы ві лі за ва ным дэ ма-
кра тыч ным сьве це і не мо жа пры няць 
ан ты дэ мак ра тыч най, ан ты на цы я наль най 
па лі ты кі ўла даў Бе ла ру сі. Най перш пра-
ца ваць з ды яс па рай і на да лей па він на 
ЗБС „Баць каў ш чы на”, у гэ тым яе мі сія. 
Га лоў ная стра тэ гія — за хоў ваць ідэю 
і са му ар га ні за цыю. А так ты ка — ра біць, 
што маг чы ма, у гэ тых цяж кіх умо вах. 
Вы гля дае, што мож на шмат ча го ра біць 
праз ін тэр нэт, пра цяг ваць вы да ваць бю-
ле тэнь „Бе ла ру сы ў све це” — ён доб ра 
чы та ец ца ў за меж жы. Цяж ка ска заць 
неш та больш кан к рэт нае. Не бу дзем тра-
ціць на дзеі на леп шыя ча сы.

Ад ся бе вель мі ха чу па дзя ка ваць усім 
сяб рам ЗБС „Баць каў ш чы на”, асаб лі ва 
кі раў ні цтву і вы ка наў ча му пер са на лу, 
за кар пат лі вую пра цу, за ад да насьць 
на шай ідэі, на шай над звы чай важ най 
спра ве. З удзяч нась цю згад ваю ўсіх сва-
іх сяб роў і пап леч ні каў, з кім мы ла дзі лі 
той пер шы сусь вет ны фо рум бе ла ру саў. 
Іх імё ны зга да ныя ў кні зе „Пер шы зьезд 
бе ла ру саў сьве ту”, якую ў мя не ат ры-
ма ла ся пад рых та ваць і вы даць яш чэ да 
ад’ ез ду ў эміг ра цыю. У кні зе апі са ная ўся 
гі сто рыя гэ тай над звы чай най па дзеі.

vГу та рыў Сяр гей Кан д ра цен ка, 
прэссак ра тар ЗБС „Баць каў ш чы на” 
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Ган на Сур мач – У 1993 го дзе стар шы ня 
Ра бо чай гру пы па пад рых тоў цы З’ез ду 

і сяб ра Ра ды ЗБС „Баць каў ш чы на”

 Ган на Сур мач на Пер шым з’ез дзе бе ла ру саў све ту

25 гадоў таму адбыўся Першы з’езд беларусаў свету Ра чул кі па він ны 
плыс ці і плыс ці
За раз ма ем су хое ле та і ма ла ва ды 

ў рэ ках і ма лых ра чул ках у На раў чан скай 
гмі не Гай наў ска га па ве та. Не ка то рыя 
з іх ме лі я ра ва лі і на ме лі я ра цый ных ра-
вах па бу да ва лі мі ні-пла ці ны, каб пад час 
пра цяг лае су шы вяс ной і лет няю па рою 
част ку ва ды зат рым лі ваць і пас ля яе спу-
скаць. А бы вае і так, што г.зв. за по ры-за-
стаў кі апус ці лі, плынь ра чул кі за тры ма лі 
і ва ды ад сюль не ад пу ска юць.

Ні жэй за по раў за ста ец ца кры ху ва ды 
толь кі ў ямі нах і яна ста я чая ў не ка то рых 
мес цах. Ва да ў ра чул цы і яе пры то ках наг-
ра ва ец ца пад час лет няй спё кі. Рэ чыш ча 
ста но віц ца су хое, ра чул ка мя лее, мя лее 
і па чы нае за мі раць у ёй жыц цё вод ных 
рас лін, гі не не ба га тая фаў на. Да та кой эка-
ла гіч най ка таст ро фы нель га да пус ціць.

У На раў чан скай гмі не мно га га доў 
дзей ні чае Вод ная су пол ка „Ла зо вае” 
і яна па він на не ад клад на пра вя раць, 
у якіх мес цах на ра чул цы мяс цо выя ся-
ля не за тры ма лі ва ду на Баб роў цы (тут 
ка лі рэч ка бы ла рэч кай, а не ро вам, вя лі-
ся баб ры) і яе не ад пу ска юць праз увесь 
час су шы. Ро бяць яны так не ўпер шы ню, 
а што год, ка лі толь кі ўзро вень ва ды ў ра-
чул цы па мен шае. Але ця пер гэ та асаб-
лі ва ад чу ва ец ца. Ва да на ват у ма лых 
рэ ках па він на сва бод на плыс ці. Яны не 
чы ясь ці ўлас ная ма ё масць, а ўсіх нас.

Я пом ню та кое зда рэн не, а бы ло гэ та ня-
даў на, што адзін но ва ляў ко вец част ку Баб-
роў кі, там дзе меў сваю па шу, за га ра дзіў 
ка лю чым дро там. Ка лі блі жэй не вя до мыя 
ра бот ні кі аб кош ва лі бе ра гі, яны ра скі ну лі 
за га ра ду і вы цяг ну лі слуп кі з бе ра гоў. Ён 
ха дзіў са скар гай на кас цоў, між ін шым, да 
сол ты са, і та ды да ве даў ся, што ён зра біў 
не за кон на, бо так нель га. Гэ та га за ба ра няе 
вод нае пра ва. Ці хто пра ву чыць тых, як 
у нас на зы ва юць, „ба лот ных ін жы не раў”, 
якія ў лет нім се зо не тар мо зяць ва ду ў ра-
чул цы вы ключ на ў сва іх пры ват ных мэ тах? 
Ро бяць гэ так, каб іх се на жа ці не пе рат ва ра-
лі ся ў стэп або, каб бы ло вы гад на па іць ста-
так ка роў і ін шую хат нюю жы вё лу. 

Смец це на пры пы нку
Мы це шым ся, што да нас, у На раў-

чан скую гмі ну, пры яз джа юць ту ры сты. 
Іх з кож ным го дам больш. За раз не це-
шыць, ка лі яны зас меч ва юць нам вё скі. 
Ве ча рам у ня дзе лю, 22 лі пе ня гэ та га 
го да пры вез лі яны на аў то бус ны пры-
пы нак ПКС у Но вым Ляў ко ве смец це 
і ўся ля кую ін шую не пат рэб ш чы ну ў пры-
го жых упа коў ках. На гэ тым аў то бус ным 
пры пын ку (ён зна хо дзіц ца по бач скры-
жа ван ня ва я вод скай і па вя то вай да рог) 
ста іць пры го жы прыст рэ шак і па ма ля ва-
ны на аран жа вы ко лер бля ша ны кош на 
смец це. Пры ве зе ныя ўпа коў кі са смец-
цем у кош не змяс ці лі ся і іх от так па кі ну-
лі на бе тон ных пліт ках.

Ехаў я ўжо пры цем кам на ро ва ры, гля-
нуў у бок прыст рэш ка і ў пер шую хві лі ну 
па ду маў, што ней кі п’я ні ца ў бе лай ка шу-
лі зва ліў ся з ла вач кі і так са бе на ба ку 
ад па чы вае. Та кое тут ра ней не ад ной чы 
зда ра ла ся. Пад’ е хаў блі жэй і ўсё ста ла 
яс на. Пад вез лі нам смец це. А ў нас свай-
го ж хва тае. Да дам, гэ та не пер шы та кі 
вы па дак. Бы ло так і мі ну лай во сен ню, 
і зі мой. У Гмін най уп ра ве ў На раў цы пра 
гэ та ве да юць.

Смец це ля жа ла ды ля жа ла. На трэ ці 
дзень я, за ад но сол тыс і рад ны, паз ва ніў 
у Гмін ную ўпра ву ў На раў цы і па пра сіў 
прыб раць упа коў кі са смец цем у ма ёй 
род най вёс цы. Абя ца лі, што за бя руць 
як не сён ня, 25 лі пе ня, то заў т ра, 26 лі-
пе ня г.г. 25 лі пе ня смец ця не прыб ра лі, 
ма быць, зро бяць гэ та заў т ра. У гэ тым 
я ўпэў не ны.

Ту ры сты, ай чын ныя і за меж ныя, вы ж 
да рос лыя лю дзі, дык будзь це людзь мі. 
Дзе ж ва ша доб рае вы ха ван не? У тым 
вы пад ку вы ства ра е це нам, жы ха рам 
пры го жай На раў чан скай гмі ны, кло пат і, 
што не ка жы, да дат ко вы рас ход з гмін на-
га бю джэ ту. (яц)
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Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 19 жніўня 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Над лу га мі, над па ля мі,
пла чуць доў гі мі сля за мі.
Буль ба, тра вы і жы ты
Ча ста слёз ча ка юць тых.
Х.... і д....

(Мі хась Паз ня коў) 

Ад каз на за гад ку № 28-2018: гар ла чык. 
Уз на га ро ду, кніж ку На дзеі Яс мін скай 

„Сем ру жаў”, вый г раў Дам’ ян Кар ні люк 
з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

    

Смя шын кі га зе ты «Бу сел»
То лік упер шы ню па каш та ваў ба нан. На заў т ра дзед пры-

нёс ана нас, якія То лі ку спа да баў ся яш чэ больш.
На на ступ ны дзень ён спы таў:

— Дзя ду ля, ты пры нёс мне ба на нас?
* * *Ка ся ўба чы ла пры го жа га ма тыль ка і кры чыць:

— Гля дзі це, гля дзі це! Ма ты лёк рас ц віў!

Буль ба
Буль ба смач на
ля жыць на ста ле,
буль ба сыт на
рас п лы ва ец ца ў ро це.
Пе рад тым як на стол па па ла,
доў га яна ся бе рых та ва ла.
Спа чат ку яна буль бін кай бы ла,
по тым ка ра ні пус ці ла і яш чэ
кры ху па пі ла, пад рас ла.
Яе баб ка выр ва ла з зям лі,
по тым у гар ш чок пак ла ла,
і на абед для сям’і зва ры ла.

Іван Кар сун скі, 
«На раў чан ская ла стаў ка»,
НШ свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку

Спа бор ні цтва на жар ты 
і вя сё лыя гі сто рыі — гэ та бы-
ла за да ча для ўсіх рэ дак цый.

Па чат кі бы лі цяж кія, але 
ў рэш це рэшт неш та па ча ло 
кру ціц ца.

Па ся рэ дзі не пля цоў кі га рэ-
ла вог ніш ча. Мы пад рых та-
ва лі сцэн кі і пес ні. Рэ дак цыя 
«Бе ла га ле су» пры ду ма ла 
«Пад ляш скае вя сел ле»  
з тан ца мі. У ро лі ма ла дой 
вы сту піў Кан д рат. Ён рас с мя-

Вя сё лы ве чар
шыў усіх сва ёй іг рой і фры-
зам, вы ка на ным з ту а лет най 
па пе ры.

Дру гая рэ дак цыя па ка за ла 
скетч пра вуч ня-ін ды ві да. 
У гэ тай ро лі бліс нуў Мар цін, 
які да гэ тай па ры ба яў ся га-
ва рыць па-бе ла ру ску. Дзя ку-
ю чы скет чу, ён па чаў жар та-
ваць і да каз ваць,

Усе смя я лі ся і бі лі бра ва!

«Бе лы лес» у сваю чар гу 
па ка заў, сцэн ку пра шко лу. 
Тут пра я віў здоль нас ці най-
ма лод шы ўдзель нік Мі ко ла 
Аб ра мюк. Мі ко ла вы сту піў 
у ро лі вя ду ча га і без па мы лак 
га ва рыў доў гія і вя сё лыя ды-
я ло гі. У гэ тай ро лі ён на па мі-
наў сап раў д на га пра фе са ра.

Пас ля на шы тры сяб роў кі: 
Вік то рыя, Маг да і Паў лі на 
пра спя ва лі пат ры я тыч ныя 

і жар тоў ныя пес ні. Пад іх уп-
лы вам Мі ко ла з Кан д ра там, 
тан цо ры са сла ву та га «Пад-
ляш ска га вян ка», кі ну лі ся 
ў ско кі. Яны пад воп ле скі 
пуб лі кі ды на міч на стан ца ва-
лі «Ля во ні ху», аж но тра ва 
дры жэ ла. Усе, хто ха цеў, мог 
за спя ваць пес ню або ра ска-
заць анек дот.

Га лоў ны прыз ат ры ма ла 
пер шая гру па. «Пад ляш скае 
вя сел ле» жу ры ад на га лос на 
па лі чы ла са май смеш най 
і жыц ця ра дас най сцэн кай. 
Уз на га ро дай быў ана нас, які 
мы су поль на з’е лі.

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

Ад каз на кры жа ван ку № 28-2018: 
Ле та, мёд, Юры, кі но, як, тур, торт, факт, мэм, 

ды, па рык. Люкс, Фея, ты, там, ток, кур т ка, мірт, 
ды, дож джык.

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

«На раў чан ская ла стаў ка»: 
— Ці ў Вас ёсць мес цы, у якіх пі-
шац ца най лепш?

Мі ра Лук ша: — Цяж ка ска заць. 
Я ду маю, што мне доб ра пі шац-
ца ў рэ дак цыі «Ні вы», дзе 
ся дзім по бач з Ган най Кан д ра-
цюк-Свя руб скай. Мо жам пе ра-
ка заць адна ад ной дум кі. Гэ та 
мой ку то чак. Праў да, там мно га 
ма іх па пе раў, тэк стаў на шых 
ка рэс пан дэн таў, вер шы, што 
пры хо дзяць у «Ні ву», ней кія 
кніж кі. Мно га там па мя так, та-
му што я вель мі пры вы каю да 
рэ чаў. І ка лі мой ста ры доў га піс 
пі саў са мной верш і вы пі саў ся, 
я яго не вы кі даю. Мне яго шка-
да. Я пры вы каю да рэ чаў, да лю-
дзей, да мес цаў.

І тое мес ца, вось, у рэ дак цыі 
«Ні вы» доб рае. Там са праў ды 
мо гуць гар ма ты стра ляць, ка лі 
я пі шу, але я пра цую да лей...

І ў нас кож ны пра цуе, кля ко-
чуць кам п’ ю та ры, зво няць тэ ле-
фо ны. Ган на, ка лі пі ша, бы вае, 
што спя вае пес ні. Так, што та кі 
пры ем ны, я ду маю што твор чы, 
у нас на строй...

У ха це, ча сам прач ну ся ноч чу, 
пі шу. У ле се дзесь ці пры ся ду, ча-
сам штось на сур вэт цы ў ка вяр-
ні на пі шу. Ка лісь на вёс цы так са-
ма пі са ла. У та кім вя лі кі па коі, 
дзе бы ло мно га па вет ра і ві се лі 
іко ны. Так што гэ тыя мес цы 
бы ва юць роз ныя. Ка лі прый дзе 
нат х нен не, мес ца ста но віц ца 
менш важ ным.

«На раў чан ская ла стаў ка»: — 
Ка лі Вы па ча лі пі саць? Ці ў Вас 
бы ла асо ба, якая нат х ня ла да 
пі сан ня?

Мі ра Лук ша: — Я па ча ла пі саць 
у па чат ко вай шко ле ў Се мя ноў-
цы і па сла ла вер шы ў «Ні ву». 
Там дру ка ва лі ся яны ў «Пар-
на сі ку» — руб ры цы, дзе пуб лі-
ка ва лі тво ры ма ла дых аў та раў 
і дэ бю тан таў у роз ным уз рос це. 
Па мя таю, гэ та бы ло со рак пяць 
га доў та му. А нат х ня ла мя не 
мая на стаў ні ца, Ма ры ся Ві люк. 
Яна па ка за ла, што кож ны мо жа 
спра ба ваць сва іх сіл і па чаць пі-
саць.

«На раў чан ская ла стаў ка»: — 
Вы вяр та е це ся да сва іх род ных 
ку точ каў, у Ба ра выя? 

Мі ра Лук ша: — Вяр та ю ся, ха ця 
я ця пер ра дзей бы ваю. Пры хо-
дзяць у гэ тае мес ца ла ні, ла сі 
і дзі кі. Мая Баць каў ш чы на — ці-

Мае пер шыя ўспа мі ны звя за ныя з пры ро дай
Ін тэр в’ю з Мі рай Лук шай, 

жур на ліст кай «Ні вы», 
аў тар кай кніг па э зіі і про-
зы, лаў рэ ат кай Прэ міі прэ-

зі дэн та го ра да Бе ла сто-
ка імя Вес ла ва Ка за нэц ка-

га за 2017 год. 

ка вае мес ца. На раў чан ская гмі-
на поў ная ма гіі.

«На раў чан ская ла стаў ка»: — 
Ці Вы чы та лі вер шы ў на шым 
уз рос це?

Мі ра Лук ша: — Так, чы та ла 
я вер шы. Ап ра ча гэ та га я ме ла 
та кі сшы так і ў ім за піс ва ла вер-
шы, якія мне спа да ба ліч ся. Гэ та 
быў мой та ем ны сшы так. Я ні ко-
му яго не па каз ва ла.

«На раў чан ская ла стаў ка»: 
— А ці пры ро да, за па мя та ная 
з ча соў дзя цін ства, нат х ня ла 
Вас да пі сан ня ў да рос лым жыц-
ці вер шаў пра звя роў?Ці яна ад-
люст ра ва ная ў то ме «Жы він кі 
з глы бін кі»? 

Мі ра Лук ша: — Мае пер шыя 
ўспа мі ны звя за ныя ме на ві та 
з пры ро дай. Дзі ця ба чыць з мен-
шай ад лег лас ці, без ды стан цыі. 
Па мя таю, як ма ма за ві ха ла ся 
на по лі ка ля лё ну, а я ся дзе ла 
і гля дзе ла на му раш кі і роз ныя 
ку зач кі. Іх свет быў для мя не 
за гад ка вы. Мне ха це ла ся з імі 
па га ва рыць. Па мяць пра та кія 
мо ман ты жы вая і да па ма гае пі-
саць.

«На раў чан ская ла стаў ка»: 
— Пра што Вы ду ма лі, пі шу чы 

верш «Мядз ведзь з Мядз вя-
дзёў»?

Мі ра Лук ша: — Я са ма Мядз вя-
дзян ка. Мая ба бу ля з сям’і Мядз-
ведзь. У вёс цы ўсе ма юць проз-
віш ча Мядз ведь. Ка лі я ад кры ла 
гэ ты факт, та ды ака за ла ся, што 
там жы ве мой лі та ра тур ны 
«Мядз ведзь з Мядз вя дзёў». 
Гэ та ка рот кі вер шык, але ха це ла-
ся мне яго на пі саць.

«На раў чан ская ла стаў ка»: 
— Хто для Вас з’яў ля ец ца бе ла-
ру скім ге ро ем?

Мі ра Лук ша: — Роз ныя асо бы. 
Для мя не ге ро ем з’яў ля ец ца Ала-
і за Паш ке віч (Цёт ка), якая хва-
рэ ла на су хо ты і да лей ства ра ла 
і пі са ла тво ры. Бра ніс лаў Та-
раш ке віч, які ў поль скай тур ме 
пе ра кла даў «Па на Та дэ ву ша» 
на бе ла ру скую мо ву. З на шых 
тут вя до мых ге ро яў гэ та бу дзе 
Юстын Пра ка по віч. На стаў ні кі 
так са ма для мя не ге роі.

А перш за ўсё... ма ім ге ро ем 
з’яў ля ец ца мая ба бу ля Лю ба, 
якая ма лой дзяў чын кай адна з 
меншым братам вяр ну ла ся з бе-
жан ства на бацькаўшчыну.

«На раў чан ская ла стаў ка»: — 
Як Вы свят ку е це 25 Са ка ві ка?

Мі ра Лук ша: — Ду маю, што так 
як усе на шы лю дзі. Мы су стра-
ка ем ся, спя ва ем на шы гім ны. 
Сё ле та 25 Са ка ві ка я свят ка ва-
ла ра зам з сот ня мі бе ла ру саў 
у Бе ла стоц кай фі лар мо ніі. Гэ та 
бы ло ўзнёс лае, свет лае свя та. 
Ніх то не ду маў, што так мно га 
лю дзей прый дзе. Прай шоў цу-
доў ны кан цэрт.

«На раў чан ская ла стаў ка»: 
— А за раз дзе Вы ха це лі б жыць 
— у Бе ла сто ку ці ў Мін ску?

Мі ра Лук ша: — Я жы ву на 
ву лі цы Вя сё лай у Бе ла сто ку. 
А ці ў Мін ску ха це ла б жыць? 
Я Мінск ве даю, там жы вуць мае 
сяб ры, мой хрос ны сын. Маю 
там мно га зна ё мых, асоб, якіх 
люб лю і па ва жаю. Люб лю пра-
сто ры Мін ска. Са ма жы ву на 
скры жа ван ні пя ці ву ліц, та му 
ад чу ваю ся бе быц цам жы ву ў ву-
зень кім до ме. Пэў на ха це ла б 
кры ху па жыць у Мін ску.

«На раў чан ская ла стаў ка»: 
— Дзя ку ем за раз мо ву!

Мі ра Лук ша: — А я ха чу па да ра-
ваць вам са лод кае сэр ца, якое 
да лі мне ў Мі ха ло ве. Пі шы це 
і да сы лай це вер шы ў «Ні ву».

Ап ра ца ва ла Габ ры ся Віль до віч, 
ПШ у Га рад ку
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«Сяброўская бяседа 2018» 29.07.2018 Гарадок
Фота Дароты Сульжык, http://gckgrodek.pl/
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Заг ля даю ў Бе лую Страж, ад нак ні чо га 
ці ка ва га там не заў ва жаю. Ін фар ма цый-
ны стэнд пры да ро зе з Апа кі ў бок Гай-
наў кі ін фар муе, што па ча так вёс цы даў 
дзе дзіч Вой наў кі, які за га даў па бу да ваць 
драў ля ны дом, у якім па ся ліў дзве сям’і: 
лес ні ка дзе ля ахо вы пан ска га ле су і па-
сту ха, які ў тым ле се меў пас віць пан скі 
да бы так. Бе лы дом, у якім пан па ся ліў 
страж ні каў свай го ле су, і даў наз ву вёс-
цы, якая пас ля тут паў ста ла. У між ва ен-
ны час та дыш нія ўла ды па ся лі лі там 35 
ся мей вай ско вых асад ні каў. Па-роз на му 
склад ваў ся іх ні лёс. Пас ля Дру гой су-
свет най вай ны аста ло ся там толь кі шас-
нац цаць сем’ яў. Стэнд: „Za ję ciem miesz-
kań ców, po za pra ca mi po lo wy mi, by ło wyp-
la ta nie ko szy, na któ re po ja wi ło się og rom ne 
za pot rze bo wa nie w oko li cy. Ko lej ne zmia ny 
przy nios ły la ta 90. Wów czas zlik wi do wa no 
punkt bib lio tecz ny, lu dzie przes ta li wyp la tać 
ko sze, a dzie ci mu sia ły za cząć cho dzić na 
pie cho tę do szko ły w Po licz nej”.

Ві кі пе дыя: „Па ліч на — вё ска ў Гай наў-
скім па ве це Пад ля ска га ва я водз т ва Поль-
ш чы. Зна хо дзіц ца ў гмі не Кляш чэ лі. У Па-
ліч най з 2004 г. месь ціц ца цэнтр Гра мадз-
ка га аб’ яд нань ня Пач тоў ка, ар га ні за та ра 
Тэ ат раль на га фэ сты ва ля Вяр тэп. Вё ска 
Па ліч ная бы ла зас на ва ная над ад най мен-
най рэч кай у час ва лоч най па ме ры ка ля 
1560 г. як ся дзі ба асоч ні каў ахоў ва ю чых 
Бе ла ве скую пуш чу. У 1639 г. асоч ні кі 
пра жы ва лі тут у 40 ха тах, але ў вы ні ку 
зьніш чэнь ня пуш чы ў 1780 г. за ста ва лі ся 
тут ужо толь кі 9 сем’ яў асоч ні каў. Пад 
ка нец 18 ст. му жы кі з Па ліч най бы лі да-
лу ча ныя да фаль вар ку ў Аме лян цу, але 
ка ля 1796 г. быў тут зас на ва ны са ма стой-
ны фаль ва рак. На бе жан ства 1915 г. 
вы еха ла ўся вё ска (на мес цы за ста лі ся 
толь кі 3 сям’і). У між ва ен ны пэ ры яд Па-
ліч ная пры на ле жа ла да гмі ны Вяр хо ві чы 
Бе рась цей ска га па ве ту Па ле ска га ва-
я водз т ва. Па вод ле поль ска га пе ра пі су 
на сель ні цтва 1921 г. пра жы ва лі тут 192 
жы ха ры (усе пра ва слаў ныя бе ла ру сы). 
У вы ні ку пась ля ва ен ных вы ез даў бе ла ру-
саў з Поль ш чы ў Са вец кі Са юз Па ліч ную 
па кі ну лі 5 сем’ яў. Пась ля Дру гой сусь вет-
най вай ны Па ліч ная бы ла да лу ча ная да 
гмі ны Кляш чэ лі”.

Пас ля Дру гой су свет най вай ны ў Па-
ліч най ад бы лі ся і та кія зме ны, пра якія 
Ві кі пе дыя не ра сказ вае. Ме на ві та ў пер-
шай па ло ве 1950-х га доў за ві та ла сю ды 
за ду ма ная да лё кі мі ле ту цен ні ка мі „даб ра-
воль ная” ка лек ты ві за цыя. „Га зе та Бе ла-
стоц кая” ў 1952 го дзе ін фар ма ва ла: „By ło 
nas na po cząt ku w 1950 r. za led wie 11 człon-
ków, ale i z tych nie wszys cy wy cho dzi li do 
pra cy. Nie zab rak ło wśród nich i wro gów. Np. 
[X1] sta rał się wszel ki mi spo so ba mi roz bić 
spół dziel nię. W tym ce lu roz sie wał plot ki, że 
w spół dziel ni z gło du po u mie ra ją, że wyj dą 
wszys cy na dzia dów. Nie przes t ra szy liś my 
się, po mi mo, że na bar ki na sze spad ło wie-
le pra cy... [...] Ży je my wszys cy dziś dob rze, 
a prze cież w nas tęp nych la tach bę dzie my 
mie li jesz cze le piej, [...] bo ma my na szą wła-
dzę lu do wą i na szą par tię, na cze le któ rej 
stoi nasz uko cha ny Pre zy dent Bo les ław 
Bie rut”.

У 1955 го дзе: „Pier w sze plo ny spół dziel cze 
by ły tak ob fi  te, że nie ma ło tru du trze ba by ło 
wło żyć pod czas żniw, aby je zeb rać. Dzi wi ło 
wszys t kich chło pów to, że zbo ża in dy wi du-
al nych by ły sła be, jak zaw sze, a zbo ża na 
zes po ło wym by ły gęs te i wy so kie o buj nych 
kło sach. [...] Kil ka os tat nich zdań spra woz da-
nia mó wi ło o tym, że POM nie wy wią zał się 
ze swe go zo bo wią za nia i za miast 8 hek ta-
rów łą ki za o rał tyl ko 80 arów, a za miast 40 
hek ta rów or ki pod ży to wy ko nał tyl ko 7... [...] 
W Po licz nej, spół dziel ni, któ ra jest w po sia da-
niu sztan da ru prze chod nie go dla naj lep szej 
spół dziel ni w po wie cie, część człon ków no si 
się z za mia rem wys tą pie nia z gos po dar ki 
zes po ło wej. Nie dla te go, że ży ją w bie dzie, 
nie...”.

А ў 1957 го дзе тая ж га зе та па ве дам ля-
ла: „Pier w sze zeb ra nie po VIII Ple num. Czło-
nek par tii [X2] tłu ma czy zeb ra nym dla cze go 
spół dziel nia w Po licz nej po win na się ut rzy-
mać. Obok sie dzi ko men dant MO. Do [X2] 
pod cho dzi [X3] i ude rza go w twarz. [X1] do-

pin gu je: Sła bo bi jesz, ja bym tak przy ło żył, że 
wię cej już by pa ry z ust nie puś cił. [X5], człon-
ko wi par tii, po wy bi ja li ok na sy no wie [X1]. Za 
[X6], człon kiem par tii, [X4] rzu cał szta che ta-
mi. [X2] ma świe żą sze ro ką bliz nę na czo le 
i spo ro in nych ob ra żeń cia ła. Nie daw no o pół-
no cy [X7] i [X8] wtar g nę li do miesz ka nia [X2] 
i po bi li go do niep rzy tom noś ci. Oto niek tó re 
me to dy wy bi cia z dwóch człon ków par tii 
myś li o spół dziel czoś ci. A wszys t kim tym 
ek s ce som to wa rzy szą ok rzy ki: „sta li no wiec”, 
precz z nim, znisz czyć, zdep tać, spa lić...”.

Эма цы я наль ная гі сто рыя ка лек тыў на га 
гас па да ран ня ў Па ліч най маг ла б стаць 
тэ май для хва лю ю чай тэ ат раль най па ста-
ноў кі ў рам ках ме на ві та «Вэр тэ пу». Але 
та кія сцэ на рыі пі са лі ся, зда ец ца, га лоў-
ным чы нам са вец кі мі дра ма тур га мі, якія 
пад га ня лі ся ты мі ж са мы мі пры во да мі, 
што і па лі чан скія кал гас ні кі ці та дыш нія 
бе ла стоц кія жур на лі сты, ці та дыш няя 
«пра ле тар ская» пуб лі ка. А тэ ат раль ны 
фе сты валь «Вэр тэп», част ку пра гра мы 
яко га ўда ло ся мне ў гэ тым го дзе за ча-
піць во кам, за ся родж ва ец ца на раск ры-
ван ні ўні вер саль най праў ды.

На пэў на і ў Па ліч най шмат ча су лю дзі 
прыс вя ча лі ад веч ным по шу кам агуль-
най іс ці ны. Вось у цэн т ры вё скі, аку рат 
на суп раць бу дын ка кра мы, у ву ліч ным 
раз га лі на ван ні, ёсць неш та нак ш талт мі-
ні-ам фі тэ ат ра, нак шалт вя ско ва га клу ба, 

са ста лом і та бу рэт ка мі, 
дзе ў час бу да ван ня 
„Дру гой Поль ш чы” 
ў за се ні дрэў збі раў ся 
мяс цо вы „ак тыў” і, сіл ку-
ю чы ся раск ры ва ю чы мі 
ду шы вад кас ця мі са зга-
да най кра мы, аб мяр коў-
ваў роз ныя па дзеі не 
толь кі мяс цо ва га маш-
та бу. І цал кам маг чы ма, 
што тыя аб мяр коў ван ні 
кан ча лі ся над та эма-
цы я наль ны мі, на ват 
больш маш таб ны мі чым 
у тэ ат раль ных дра мах, 
фі на ла мі. Мож на на ват 
ска заць, што на ват бо-
лей дра ма тыч ны мі за 

той, якім за вяр шы ла сваё іс на ван не та-
маш няе сця га нос нае ка лек тыў нае гас па-
да ран не. Ці то жон ка маг ла там уруч ную 
аб вяс ціць му жу стро гі вы га вар, ці то са мі 
му жы кі ту са ва лі ся за свае ра цыі. Гэ та 
мая зда гад ка; зда гад ва ю ся так са ма, што 
і па лі чан скі „ам фі тэ атр” пры пы ніў сваю 
дзей насць за пар са спы нен нем дзей нас-
ці та маш няй кра мы. Але шкля ныя рэк ві зі-
ты ўсё яш чэ аста лі ся — мес ца ж вель мі 
вы гад нае...

У 1963 го дзе зга да ная бе ла стоц кая га-
зе та ін фар ма ва ла: „Miesz kań cy Po licz nej, 
w pow. haj now skim, bę dą w br. ob cho dzi li 
Świę to Od ro dze nia szcze gól nie uro czyś cie. 
W dniu lip co we go świę ta od da ne tu bo wiem 
zos ta ną do użyt ku: no wy bu dy nek szko-
ły pod s ta wo wej oraz re mi za ze świet li cą 
(w świet li cy te le wi zor)”. Бу ды нак па лі чан-
скай шко лы даў но аб рос мо хам, за тое 
ў дэ по ўсё яш чэ тлее жыц цё. Маг чы ма, 
дзя ку ю чы «Паш тоў цы»; у маю там пры-
сут насць пе рад гэ тай свят лі цай ста я ла 
ад мыс ло вая юр та для тэ ат раль ных рэ пе-
ты цый. Ка лі я спы таў жы ха ра не да лё кай 
ха ты пра тую юр ту, ён мне ні чо га кан к-
рэт на га пра яе не мог ад ка заць, ап ра ча 
та го, што па ста ві лі яе два дні ра ней, а за 
кан к рэ та мі кі ра ваў мя не дла па на Дар ка, 
ар га ні за та ра «Вэр тэ пу»...

Яш чэ пра ін шае па лі чан скае згад вае ін-
тэр нет: гэ та ўра джэ нец вё скі „Юры Сьце-

па нюк (1880 — 1918) — пра ва слаў ны 
сьвя ты му ча нік. Ка на ні за ва ны Ма скоў скім 
пат ры яр ха там”. І да лей: „Свя щен но му че-
ник Ге ор гий ро дил ся в 1880 го ду в се ле 
По лич на Брест ско го уез да Грод нен ской 
гу бер нии. С 1900 го да он был пре по да-
ва те лем в сель ской шко ле. Пос ле окон-
ча ния па стыр ских кур сов в Моск ве Ге-
ор гий был ру ко по ло жен во свя щен ни ка 
и в 1911 го ду нап рав лен слу жить в Тур ке-
стан скую епар хию в се ло Гли нов ка Леп-
син ско го уез да Се ми ре чен ской об ла сти; 
в 1913 го ду он был пе ре ве ден слу жить 
в храм в се ле Ан д ре ев ское то го же уез-
да и наз на чен в цер ков но-при ход скую 
шко лу за ко но у чи те лем и пре по да ва те лем 
ариф ме ти ки. В 1918 го ду зах ва тив шие 
власть в Рос сии без бож ни ки раз вя за ли 
в стра не граж дан скую вой ну. Суп ру га свя-
щен ни ка пред ло жи ла ему скрыт ь ся и пе-
реж дать смут ное вре мя. Но отец Ге ор гий 
ска зал: „Ско ро праз д ник Свя той Тро и цы. 
Что ска жет на род?” И остал ся. Вско ре 
при шед шим от ря дом Крас ной гвар дии 
в се ле бы ла уста нов ле на со вет ская 
власть. Отец Ге ор гий был аре сто ван 
и две не де ли со дер жал ся под стра жей; 
за тем его вы ве ли к на ро ду, что бы соб-
рать про тив не го сви де тель ства. Од на ко 
та ко вых не наш лось, и свя щен ник был 
ос во бож ден. 26 ию ня 1918 го да в се ло 
во шел дру гой от ряд крас ног вар дей цев, 
и не сколь ко крас ног вар дей цев сра зу же 
нап ра ви лись к до му свя щен ни ка. В тот 
же день пос ле по луд ня в соп ро вож де нии 
кон но го кон воя свя щен ни ка по ве ли на 
рас ст рел. Отец Ге ор гий поп ро щал ся 
с суп ру гой и дет ь ми и по шел по цен т раль-
ной ули це се ла. За страш ной про цес си-
ей шли жен щи ны и под рост ки. Дой дя до 
кру то го бе ре га ре ки, крас ног вар дей цы 
спе ши лись и вме сте со свя щен ни ком 
ста ли спу скат ь ся к ре ке. Отец Ге ор гий 
по до шел к во де, опу стил ся на ко ле ни 
и, воз дев ру ки к не бу, стал мо лит ь ся. 
За тем он по вер нул ся ли цом к па ла чам, 
кре сто об раз но сло жил ру ки на гру ди и, 
воз дох нув к Бо гу, ска зал: „При ми, Гос-
по ди, мою греш ную ду шу!” Крас ног вар-
дей цы выст ре ли ли и уби ли свя щен ни ка. 
Пог ре бе ние уби то го па сты ря со вер ши ли 
че ты ре свя щен ни ка из со сед них сел. Свя-
щен ник Ге ор гий Сте па нюк был пог ре бен 
на сель ском клад би ще. Мно го лет по том 
ве ру ю щие при хо ди ли тай ком на его мо ги-
лу по мо лит ь ся и поп ро сить его за ступ ни-
че ства пе ред Бо гом”.

Ёсць яш чэ ад на Па ліч на ў Поль ш чы, на 
поў д ні Ма за вец ка га ва я вод ства. Ме на ві-
та на тэ ры то рыі тае гмі ны, у Чар на ле се, 
жыў вя до мы поль скі хрэ ста ма тый ны па-
эт Ян Ка ха ноў скі. І ў па лі чан скім кас цё ле 
ўзяў шлюб вя до мы поль кі пісь мен нік Стэ-
фан Жа ром скі, а свед кам яму быў ін шы 
сла ву ты пісь мен нік Ба лес лаў Прус...

vТэкст і фо та 
Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Пра гул ка па па меж жы
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

Бе ла ру скі вай ско вы дзе яч, пісь мен нік, 
біб лі ёг раф Аляк сандр Ру жан цоў на ра дзіў ся 
12 жніў ня 1893 г. у Вязь ме (Сма лен ская гу-
бер ня). Скон чыў вя зем скую гім на зію, у якой 
упер шы ню з ге аг ра фіч на га пад руч ні ка да ве-
даў ся пра Бе ла русь. У 1911 г. па сту піў на гі-
сто ры ка-фі ла соф скі фа куль тэт Ма скоў ска-
га ўні вер сі тэ та, а ў 1914 г. — у Ма скоў скую 
Аляк се еў скую вай ско вую шко лу.

Удзель ні чаў у Пер шай су свет най вай не, 
слу жыў у IV пя хот ным пал ку. Быў па ра не ны 
ка ля Бя рэз ні каў (паб лі зу Сей наў). У 1918 г. 
у Сма лен ску ма бі лі за ва ны ў Чыр во ную 
Ар мію, пры зна ча ны ка ман дзі рам пал ка, 
што вёў ба я выя дзе ян ні ў Бе ла ру сі і Літ ве. 
У 1919 г. пе рай шоў на лі тоў скі бок, уз на-
ча ліў у ран гу ма ё ра Пер шую бе ла ру скую 
ро ту, што ва я ва ла су праць усіх ін шых сіл. 
За ге ра ізм у ба ях з чыр во на ла тыш скі мі вой-
ска мі 26-28 чэр ве ня 1919 г. 25 жаў не раў ро-
ты, у тым лі ку Ру жан цоў, бы лі га на ра ва ны 
лі тоў скім ор дэ нам „Крыж Па го ні”. У ве рас ні 
1920 г. Ру жан цоў уз на ча ліў ство ра ны Бе ла-
ру скі асоб ны ба та льён.

У 1918-1921 гг. за сна ваў і рэ да га ваў 
шэ раг бе ла ру скіх вай ско вых ча со пі саў 
(„Бе ла рус вай ско вы”, „Вар та Баць каў ш чы-
ны”), вы сту паў з ар ты ку ла мі па бе ла ру скай 
вай ско вай гі сто рыі. Як аў тар у 1920 гг. дру-
ка ваў ся ў га зе тах „Бе ла ру скі звон”, „Бе ла-
ру скія ве да мас ці”. Пі саў пад псеў да ні мам 
Алесь Сма ля нец. Па э зія пра сяк ну тая вай-
ско вай тэ ма ты кай. Пэў ны час пра ца ваў 
у бе ла ру скай ад мі ніст ра цыі Га ра дзен ска га 
па ве та. У лі тоў скім вой ску слу жыў да 1940 
го да, дзе пра ца ваў па жар ным ін с пек та рам, 
ар га ні за ваў 32 вай ско ва-па жар ныя бры га-
ды, пад рых та ваў служ бо выя ін ст рук цыі. 
Пай шоў у ад стаў ку ў ран гу пад пал коў ні ка. 
У гі сто рыю біб лі я тэк Літ вы ўвай шоў як пер-
шы спе цы я ліст па ар га ні за цыі спе цы яль-
ных біб лі я тэк. У 1921-1940 гг. — ды рэк тар 
Цэн т раль нае вай ско вае біб лі я тэ кі ў Коў не. 

1 2 5  г а  д о ў 
з дня нараджэння 

Аляксандра Ружанцова
У 1940 г. па чаў пра ца ваць за гад чы кам Ка бі-
не та біб лі я гра фіі ў Цэн т раль най біб лі я тэ цы 
Ака дэ міі на вук Літ вы.

У па чат ку Дру гой су свет най вай ны звя заў-
ся з ге не ра лам Ка сту сём Еза ві та вым і па яго 
рэ ка мен да цыі пры ня ты ў штаб бе ла ру скіх 
вой скаў, дзе ад каз ваў за суп раць па жар ную 
ахо ву. Ува хо дзіў у склад Бе ла ру ска га на цы-
я наль на га ка мі тэ та ў Віль ні. У 1944-1945 гг. 
ра зам Еза ві та вым пра ца ваў у Бер лі не ў шта-
бе „бе ла ру ска га выз воль на га вой ска”, по-
тым апы нуў ся ў Ме мін ге не (Ба ва рыя) у ла-
ге ры для пе ра меш ча ных асоб. Суп ра ца ваў 
з лі тоў скім і бе ла ру скім дру кам, быў сяб рам 
Лі тоў скай Эн цык ла пе дыі. Агу лам апі саў 16 
ты сяч лі тоў скіх вы дан няў.

З 1949 г. Ру жан цоў жыў у ЗША. Зай маў ся 
праб ле ма мі біб лі яг ра фіч най спра вы. Склаў 
і над ру ка ваў не каль кі па каз ні каў, у тым лі ку 
над ру ка ваў ана лі тыч ны па каз нік ча со пі са 
„Ве да”, што вы да ваў ся Бе ла ру скім (Кры віц-
кім) та ва ры ствам імя Фран ціш ка Ска ры ны, 
і па чаў ана лі тыч ны па каз нік дру каў Бе ла ру-
ска га ін сты ту та на ву кі і ма ста цтва („За пі саў” 
і „Ко над няў”). Спры чы ніў ся да ўвя дзен ня 
бе ла ру ска вед на га ма тэ ры я лу ў лі тоў скую 
эн цык ла пе дыю, так са ма вёў улік та го, што 
дру ка ва ла ся ў лі тоў скім дру ку пра Фран ціш-
ка Ска ры ну і бе ла ру скую спра ву на о гул, 
і пры сы лаў гэ тыя звест кі ў БІ НІМ.

Яш чэ пры жыц ці пад рых та ваў збор нік 
сва іх вер шаў, але пра лёс збор ні ка амаль 
ні чо га не вя до ма. Пі саў вер шы, якія Мак сім 
Га рэц кі ха рак та ры за ваў як „моц ны мі дум-
каю і ары гі наль ны мі фор маю”. У пост са вец-
кай Бе ла ру сі тво ры Ру жан цо ва ўпер шы ню 
з’я ві лі ся ў кні зе „Ту га па Ра дзі ме. Па э зія бе-
ла ру скай эміг ра цыі” (Мінск 1992). Вя до ма, 
што ра біў пе рак ла ды з бе ла ру скай мо вы на 
лі тоў скую.

Па мёр Аляк сандр Ру жан цоў 23 лі пе ня 
1966 го да ў го ра дзе Дэн віл (штат Ілі нойс, 
ЗША). vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Апош нім ча сам у роз ных га ра дах Бе ла-
ру сі па ча лі з’яў ляц ца рэ ста ра цыі, спе цы-
яль насць якіх — стра вы бе ла ру скай кух ні. 
Маг чы ма, гэ та пра яў лен не іс ну ю ча га ў не-
ка то рай част цы гра мад ства за пы це на бе-
ла ру скасць, а маг чы ма, дроб ныя прад п ры-
маль ні кі хут чэй за буй ныя прад пры ем ствы 
ра зу ме юць, што гэ тым мож на за ва біць ту-
ры стаў. Та му стаў ка на бе ла ру скасць ад на-
знач на вый г рыш ная.

Ад ным з прык ла даў та кой рэ ста ра цыі, 
якая па зі цы я нуе ся бе як вы ключ на бе ла ру-
ская, з’яў ля юц ца „Шпар кія віл кі”, што па ру 
га доў пра цу юць у Мін ску. Сайт „ві лак” мес-
ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се http://vіl kі.by. 
Ці ка ва, што сло ва „шпар кі” па ча лі вы ка ры-
стоў ваць і ін шыя бе ла ру ска моў ныя рэ ста-
ра цыі, тым са мым пад к рэс лі ва ю чы, што 
вы ка нан не за моў бу дзе цяг нуц ца не вель мі 
доў га. Да прык ла ду, у Ма гі лё ве іс нуе ка вяр-
ня „Шпар кі лось”, дзе ўсё зроб ле на па-бе-
ла ру ску.

„Шпар кія віл кі” — зда ро вая хат няя ежа 
ў леп шых тра ды цы ях бе ла ру скай на цы-
я наль най кух ні. Ка рон ная стра ва — тра-
ды цый ная бе ла ру ская буль бя ная баб ка. 
Пра дук ты га лоў ным чы нам фер мер скія, іх 
га да ва лі без уз мац няль ні каў ро сту і роз ных 
да ба вак. Асаб лі васць кух ні — ту шэн не, за-
пя кан не ў глі ня ных гар шэч ках і да стаў ка 
па куп ні ку. З ад на го бо ку, гэ та ары гі наль на, 
а з ін ша га — лепш за хоў ва ец ца цяп ло. Ап-
роч смач най ежы за каз чы ку за ста ец ца не-
вя лі кі су ве нір — ке ра міч ны гар шок”, — рас-
па вя да ец ца пра „Шпар кія віл кі” на сай це 
бе ла ру ска моў на га біз не су „Свае”.

Па вод ле гэ та га пар та ла, „Шпар кія віл кі” 
— гэ та най перш ін тэр нэт-да стаў ка ежы, 
але так са ма і рэ аль ная ка вяр ня ў цэн т ры. 
„Тут ідэй на-”на ша” кі раў ні цтва, але пер-
са нал ад стае. Дыс пет чар кі хоць і пра ін-
ст рук та ва ныя ад каз ваць на бе ла ру скай, 

але прак ты кі ма юць ма ла, та му мо гуць пе-
ра хо дзіць на са мі ве да е це якую мо ву. Пра 
кур’ е раў ка заць не вы па дае. Агу лам, кі раў-
ні цтва, як і шмат дзе, заз на чае праб ле мы 
з по шу кам бе ла ру ска моў ных су пра цоў ні-
каў”, — з прык рас цю рас па вя да ец ца на 
сай це.

Што ж ты чыц ца вір ту аль на га прад стаў-
ні цтва „ві лак”, то яно са праў ды пры цяг вае 
ўва гу. Аз доб ле нае ў сты лі бе ла ру ска га 
ар на мен ту вы яў лен не прад стаў ляе здым-
кі раз на стай ных страў з паз на чэн нем ца-
ны. Вы гля дае са праў ды да во лі апе тыт на. 
Што ж да сма ку, то пра яго кож ны мо жа 
рас па вес ці, па каш та ваў шы ежу. На пры-
клад, жур на лі сты ін тэр нэт-вы дан ня „Ку ку” 
ка жуць, што ў ме ню „Шпар кіх ві лак” ня ма 
страў для зда ро ва га ла ду жыц ця. „Тлу ма-
чыц ца гэ та тым, што бе ла ру ская кух ня ад 
па чат ку бы ла тлу стай і цяж кай”, — ро бяць 
яны выс но ву, па каш та ваў шы за моў ле ны 
абед, і да да юць, што аб са лют на ўся ежа 
кіс ла ва тая — „ад чу ва ец ца, што ро дам з ад-
ной пе чы”.

Па коль кі стра вы да стаў ля юц ца ў гар-
шэч ках, якіх ужо ніх то ні ку ды не за бі рае, 
то по тым іх мож на пры ста са ваць для га-
та ван ня ў сва ім до ме. Та кі па да ру нак, па 
за дум цы ку лі на раў са „Шпар кіх ві лак”, 
му сіць пры цяг нуць ува гу па тэн цый ных клі-
ен таў.

„На да дзе ны мо мант на ша асаб лі васць 
абы хо дзіц ца не каль кі зат рат на, бо па стаў-
ш чык па ста ян на па вы шае ца ну на гар ш кі. 
Ця пер пе рад на мі ста іць за да ча вый с ці на 
боль шы аб’ ём про да жу, пры якім мы змо-
жам ад крыць сваю вы твор часць. Та ды 
збан кі бу дуць і ці ка вей па ды зай не, і раз на-
стай ней”, — рас па вёў у кра са ві ку ін тэр нэт-
вы дан ню „Go od s tart” ула даль нік „Шпар кіх 
ві лак” Аляк сандр Жур ке віч.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

 — Якія жан ры, ап ра ча цар коў най му зы-
кі вы кон вае ваш хор?

— У нас вель мі мно га бе ла ру скай на род-
най ап ра цоў кі для хо ру. У прын цы пе наш 
рэ пер ту ар гэ та ду хоў ная му зы ка і на род-
ная бе ла ру ская. Мы ня сём, мы аба вя за ны 
нес ці куль ту ру сва ёй кра і ны. Мы бы ва ем 
на фе сты ва лях; мы бы лі ў Фран цыі, мы 
бы лі ў Поз на ні — Уні вер сі тэт Ада ма Міц ке-
ві ча ла дзіць та кі між на род ны фе сты валь 
сту дэн ц кіх ка лек ты ваў, ха роў і ар кест раў. 
У прын цы пе нам трэ ба бы ло прад ста віць 
куль ту ру сва ёй кра і ны, та му і ту ды мы 
ва зі лі ду хоў ны і бе ла ру скі рэ пер ту ар. Ну, 
і звы чай ныя пес ні за ру беж най і на шай 
кла сі кі. Але ў прын цы пе ў нас упор на ап-
ра цоў ку для хо ру бе ла ру скай на род най 
пес ні. Ну, і ка неш не, я пры ву чаю сту дэн-
таў да ду хоў най му зы кі, та му што гэ тая му-
зы ка вы хоў вае ду шу; у прын цы пе ха ра вы 
спеў вы хоў вае ду шу.

— Ці ва шы спе ва кі вы сту па юць у цэр к-
вах?

— Не. Вы зна е це, на жаль, мы ў хра мах 
свай го го ра да ні ра зу не спя ва лі, а спя-
ва ем толь кі, вось, у хра мах Фран цыі 
бы лі, у хра мах Поз на ні бы лі, і пе рад на мі 
кан цэрт у хра ме ў Бе ла ве жы. Так, мы не 
спя ва ем на клі ра се, не спя ва ем на служ-
бе. Спра ва ў тым, што гэ та сту дэн ты эка-
на міч ных, ін жы нер ных спе цы яль нас цей. 
Мо ладзь не ве дае нот най гра ма ты, у іх 
вель мі нап ру жа ны ву чэб ны пра цэс і ім 
ха пае ча су толь кі ве ча ра мі збі рац ца на 

хор. Ба чы це, як у мя не мно га мо ла дзі, 
не ўсе яш чэ сю ды пры е ха лі. І я га на ру ся 
тым, што на ша ха ра вая твор часць за-
ра жае на ша ма ла дое па ка лен не, якое, 

маг ло б зда вац ца, не ха це ла б спя ваць 
у хо ры. На шай жа пер шай за да чай ва 
ўні вер сі тэ це, дзе на ву ча ец ца мо ладзь, 
гэ та вы ха ван не ча ла ве ка. Та му я вель мі 
ра да, што мне ў 2013 го дзе ўда ло ся зас-
на ваць хор. Наш хор ма ла ды, яму толь кі 
пяць га доў, ма ем пос пе хі. Ка лі хор тра піў 
на та кі фе сты валь, зна чыць ён да сяг-
нуў ужо та кіх вы шынь і мы ма ем го нар 
мець лю дзей, якія вы кон ва юць ду хоў ную 
му зы ку. Сту дэн ты на ша га ўні вер сі тэ та 
мо гуць па слу хаць лю дзей, якія пра фе сі я-
наль на зай ма юц ца му зы кай. Мне вель мі 
па да ба ец ца, што гэ ты фе сты валь яд нае 
ўсе ўзроў ні, дае ўсім маг чы масць ад чуць 
ся бе сап раў д ны мі ар ты ста мі хо ру, па-
слу хаць лю дзей, якія спя ва юць пра фе сі-
я наль на, якія спя ва юць ама тар ска, якія 
спя ва юць у хра мах — гэ та для нас вель-
мі важ нае. Я ха чу ад зна чыць, што фе сты-
валь ка ры ста ец ца шы ро кай вя до мас цю 
ў Брэс це, пра яго мно гія ве да юць і ўра-
жа ны, што мы сю ды пры е ха лі, па жа да лі 
нам пос пе ху. Ха чу яш чэ заў ва жыць, што 
фе сты валь ад бы ва ец ца на вель мі вы со-
кім уз роў ні. Усе ар га ні за цый ныя праб ле-
мы — без праб лем. Усё бы ло вы дат на, 
лёг ка бы ло зга вор вац ца з ар га ні за цый-

Спеў вы хоў вае ду шу
Раз мо ва з Та ма рай АН ГА ЛЮК, ды ры жо рам Ака дэ міч на-
га хо ру „Бе лая ве жа” Брэс ц ка га дзяр жаў на га тэх ніч на га 
ўні вер сі тэ та, які ўдзель ні чаў у сё лет нім XXXVIII Між на род-
ным фе сты ва лі цар коў най му зы кі.

ным ка мі тэ там, з ды рэк та рам фе сты ва-
лю; агуль на — толь кі пры ем ныя ўра жан-
ні. Мы шчас лі вы быць на гэ тай сцэ не 
і мы бу дзем вель мі ра ды, ка лі нас яш чэ 
ка лі-не будзь сю ды зап ро сяць. Ін тэн сіў-
ная ра бо та, што дзён ная ра бо та дае та кі 
вы нік з мо лад дзю, якая не ве дае нот най 
гра ма ты, та му што вель мі мно га з го ла су 
— я спя ваю, яны паў та ра юць. Пра фе сі я-
на лаў у мя не ня ма, у мя не, так ска заць, 
толь кі чы стай ва ды лю бі це лі, толь кі тыя, 
што ў хо ры не ча му на ву чы лі ся.

— А як Вы іх на бі ра е це?

— На бі раю так: у нас пер шы курс пры хо-
дзіць для ву чо бы, мы пра во дзім ан кет нае 
апы тан не. Ка лі нех та са сту дэн таў не ка лі 
зай маў ся му зы кай, на пры клад, спя ваў 
у хо ры ці іг раў на му зыч ным ін ст ру мен це, 
або больш про ста — у нас пра во дзіц ца 
фе сты валь „Но выя зор кі БрДТУ”. Мы пра-
во дзім твор чае свя та, яны вы сту па юць, 
мы ба чым, што яны ўме юць, і тых, хто 
нам па трэб ны, мы про ста зап ра ша ем. 
Я зва ню, зап ра шаю, прас лу хоў ваю. Ка-
лі больш-менш не дзе ча ла век ін та ні руе 
так нар маль на, та ды мы яго бя рэм у хор. 
І пра цу ем, і ву чым уся му, што трэ ба ве-
даць для ха ра вой, ва каль най твор час ці.

— Дзя кую і жа даю да лей шых пос пе хаў.

vГу та рыў Аляк сандр ВЯР БІЦ КІ
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12.08 — 18.08

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 12.08., дзей ні ча ю чы без пла-
ну, мо жаш шмат стра ціць. Але Марс па ста ра ец-
ца, каб не стра ціў ты гро шай, на ват сха ваў шы 
та бе ка ша лёк ці кар ту. Вель мі доб рая фор ма, 
мо жаш на ват іс ці ў го ры. Уда чы, па пу ляр насць. 
Будзь ак тыў ным, з доб ры мі за ду ма мі ча ка юць 
ця бе пос пе хі.
(21.04. — 21.05.) 12.08. мо жа та бе здац ца, 
што ўсе сі лы ста лі су праць ця бе. Маг чы мыя 
рап тоў ныя зва ро ты ак цыі. Маг чы мы ба ла ган, 
асаб лі ва на пра цы. У па чуц цях са лод кая ну да. 
Але і спрэч кі з су се дзя мі. На пра цы маг чы мая 
рап тоў ная зме на пла наў. Ка лі пра цу еш на сва-
ім — не ты по выя пра па но вы. У вод пу ску стаў на 
на ту раль насць.
(22.05. — 22.06.) Ці ка вей у жыц ці. Не за няд боў-
вай аба вяз каў. Вы дат ная спраў насць ін тэ лек ту, 
дык пра цуй — мно га мо жаш ця пер зра біць, зап-
ла на ваць. Не шка дуй кам п лі мен таў. Най больш 
пры ем на ў хат нім за ціш шы. Вы дат ны на строй.
(23.06. — 23.07.) Ста рай ся не дзей ні чаць пад 
уп лы вам эмо цый. Ня лёг кія аба вяз кі і за дан ні. 
Мо жаш вы ра шыць важ ныя сар дэч ныя спра вы. 
Са мот ныя Ра кі ня хай не пе ра жы ва юць — сваю 
па ла він ку яш чэ суст рэ не це! На пра цы пат ра-
буй свай го. Не ад моў ся ад сва іх даў гоў, на ват 
мо жаш па даць у суд сва іх даў ж ні коў. Вар та та-
бе сес ці на ды е ту.
(24.07. — 23.08.) Чэр пай з кра сы ле та поў ны-
мі жме ня мі! Сон ца спры яе зме нам да леп ша га. 
Даз воль сяб рам і зна ё мым мець сваю дум ку, не 
пе ра кон вай іх сі лай да сва іх мер ка ван няў. Маг-
чы мыя хва ля ван ні ў наст роі, най больш з-за змен 
у над вор’і. 17-19.08. мо жаш ка мусь зак ру нуць 
у га ла ве!
(24.08. — 23.09.) На шка дуй са бе ад па чын ку. 
Ха ця трэ ба бу дзе ўпа рад ка ваць шмат спраў. 
Уда чы ў са мых важ ных ме ра пры ем ствах. У па-
чуц цях без сюр п ры заў, ха ця мо жаш рап там 
за су ма ваць па бы лой ка ха най асо бе. На пра-
цы дай са бе час на раз ва ру шэн не, ка лі аку рат 
вяр нуў ся з ад па чын ку. З 13.08. што раз леп шая 
фор ма, але не «да каз вай» як за ма ла дых га доў. 
У па да рож жа не бя ры цяж ка га ба га жу, дбай аб 
паз ва ноч нік.
(24.09. — 23.10.) Усе ця бе лю бяць, а твае за ду-
мы вык лі ка юць за хап лен не. 12-14.08. зной дзеш 
вы хад з ня лёг кай сі ту а цыі. 17-19.08. пе ра ка на-
еш бліз кіх да за ду мы, на якой даў но та бе за ле-
жа ла. На пра цы най леп шыя ла ды ў ка лек ты ве, 
што пры ня се пос пех для ўсёй фір мы; 17-19.08. 
мо жа це спраў на ўвай с ці на ры нак і доб ра за-
ра біць як фір ма і ўсе па а соб ку. Вель мі дбай аб 
зда роўе — ад 13.08. паг ра жа юць та бе пра сту-
да, кан ту зіі, нер во выя зры вы (пра бы вай толь кі 
ў мі лай кам па ніі).
(24.10. — 22.11.) Бу дзеш схіль ны да рэ лі гій-
ных, фі ла соф скіх по шу каў. Но выя маг чы мас ці, 
уда чы. Але 12-14.08. мо жаш ад чуць, быц цам 
ця бе ад ста ві лі на ба ка выя пу ці. Ад 13.08. бу-
дзеш прад пры маль ны і пас пя хо вы. Заст ра хуй 
сваё жыл лё. Ка лі шу ка еш пра цу, мо жа да ця-
бе ад к лік нуц ца фір ма з ін шай га лі ны, чым ты 
зай ма еш ся; ма еш шанц па чаць штось ці но вае. 
Не на туж вай ся пры фі зіч ных пра цах, каб не на-
дар вац ца.
(23.11. — 22.12.) Кан чай на ра каць на са мо ту 
і нуд ную ра бо ту! Па ба чыш — усё маг чы мае! 
Доб ры на строй, на го ды для доб рай за ба вы. Ад-
но вяц ца ста рыя зна ём ствы. 17-19.08. прач нуц-
ца ў та бе ма стац кія та лен ты. Здзей с няц ца ма ры 
пра га ра чыя па чуц ці ў Страль цоў з пе ра ло му 
дру гой і трэ цяй дэ ка ды. Сха дзі да зуб но га ўра-
ча. Ха вай во чы і га ла ву ад ліш ня га сон ца.
(23.12. — 20.01.) 12.08. мо жаш раз губ ляц ца 
(з-за заць мен ня Сон ца). Афар м ляй важ ныя 
спра вы. Бу дзеш мець сі лу і тры ва ласць, з усім 
спра віш ся, ха ця мо жаш быць не вель мі са маў-
пэў не ны. 17-19.08. вя лі кія шан цы на важ ныя зна-
ём ствы. Пад рых тоў кі да ме ра пры ем ства, якое 
ру шыць 22.08. Не тур буй ся за гро шы — у вы пад-
ку пат рэ бы да ста неш іх на ват з-пад зям лі!
(21.01. — 19.02.) Шан цы на па вы шэн не, ха ця 
да 19.08. цяж ка бу дзе та бе ву чыц ца но ва му 
і ду маць па-но ва му. Леп шыя вы ні кі бу дзеш мець 
пра цу ю чы адзін. Вя лі кая па пу ляр насць. Вый-
дзеш з ру ці ны. У па ры не ве ра год ныя жар с ці! Не 
па ры вай ста рых, доў гіх зна ём стваў. 17-19.08. 
да ска на лыя па да рож жы, за ба ва. Пра го ніш свае 
траў мы, бо я зі, вы ра шыш са мыя цяж кія ду шэў-
ныя праб ле мы. Доб ра вы сы пай ся, пра водзь як 
най больш ча су пад ад кры тым не бам.
(20.02. — 21.03.) Бу дзеш доб ра гу ляць і ад па чы-
ваць. Бу дзеш мець сі лу для пе ра мог. Схо чац ца 
па быць у ці хім, зна ё мым мес цы — там най лепш 
ад пач неш. На пра цы пад рых туй план дзе ян няў. 
Паз бя гай скраз ня коў, клі ма ты за ва ных па мяш-
кан няў, на сі на шыі ху стач ку. Вя дзі больш зда ро-
вы воб раз жыц ця, бо зда роўе ста не ця бе тур ба-
ваць пад ка нец жніў ня!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. ча ла век, які жы ве по бач, 2. між га ла вою і ту ла вам, 3. не мір, 4. 
вад касць у во зе ры, 5. жы вёль ны сім вал упар тас ці, 6. дзяр жа ва з Ма-
ра ке шам, 7. іс пан скі Іван, 8. кан ды тар скі вы раб са здоб на га це ста 
з крэ мам для важ ных ся мей ных ура чы стас цей, 9. да ляг ляд, які па чы-
на ец ца з... га ры, 10. плод для шар лот кі, 11. ма скоў скі ім пе ра тар, 12. 
пра сто ра, дзе ра стуць буль ба з жы там і грэч кай.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча ныя да рож кі, па чы на ю чы ад 
по ля з ліч бай. У свет лых па лях ат ры ма ец ца ра шэн не — яў рэй ская 
па га вор ка.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра-

віль ныя ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 29 ну ма ра
„Аі да”, Буш, вал, ве ер, ёд, укол, чы жык.
Ра шэн не: Доб ры ча ла век і жы вё лу шка дуе.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’я нюк з Бельска-
Падляшскага і Ля во ну Федаруку з Рыбал.
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На Джыль манс По інт (5685 мет-
раў) уска ра ска лі ся згод на 
з пла нам — да ўсхо ду сон-

ца. Іш лі ўверх шэсць га дзін, па ма лу, на га 
за на гой, дзе спа ты ка ю чы ся аб ка мень, 
дзе апаў за ю чы ра зам з вул ка ніч ным чор-
ным пя ском, дзе спы ня ю чы ся на глы ток 
гар ба ты, ка вы ці га ра чай ва ды з ім бі рам. 
У цем ры, у якой міль га це лі толь кі зор кі 
і на га лаў ныя лям пач кі. А ў га ла ве на зой лі-
ва пуль са ва ла ўка зан не кі раў ні ка гру пы, 
ле ген дар на га поль ска га гі ма ла і ста Леш ка 
Ці ха га: „На вы шы ні не спя шай це ся. За мест 
ад на го доў га га кро ку ра бі це тры ма лыя”. 
Кро кі са мі ра бі лі ся ўсё мен шы мі, но гі ця жэй-
шы мі, а да па а соб ных ча стак ар га ніз ма за-
га ды з моз гу да хо дзі лі па ма лей і па ма лей. 
Толь кі сэр ца бі ла ся хут чэй і хут чэй, як быц-
цам хтось ці пад к лю чыў да яго ма тор чык. Да-
ро га зда ва ла ся без кан ца, без краю...

...а ка лі чыр во нае сон ца па ча ло вы паў заць 
з-за не бак раю і мы на рэш це ста я лі на бе-
ра зе кра та ра, я не быў упэў не ны, ці яш чэ 
жы ву. З гэ тым све там звяз ваў толь кі пра-
ніз лі вы ве цер, які ўбі ваў ігол кі хо ла ду пад 
воп рат ку. І яш чэ лю тая злосць на ўсіх тых, 
хто пе рад вы ез дам пра сіў: толь кі там на вер-
се ра бі мно га зды мак. Вазь мі і зра бі! Па за-
бі ваў бы! Праў да, бы лі та кія, што фот ка лі 
сон ца, хма ры, ска лы, снег і ся бе на гэ тым 
фо не, але я не даў ра ды на ват зняць ру ка-
ві цы. Ап ра ча сто мы і хо ла ду па ра лі за ва ла 
свя до масць, што мэ та на ша га ўзы хо джан-
ня — Пік Угу ру — яш чэ дзвес це мет раў вы-
шэй. Ка ля паў та ры га дзі ны мар шу па сне зе 
і лё дзе.

* * *
Шэсць дзён на на гах, пры чым ужо пер ша га 
пад ня лі ся вы шэй за тры ты ся чы мет раў, 
а зыш лі ні жэй гэ тай план кі ў апош ні дзень. 
Пяць на чэй у па лат цы, з якіх толь кі ад на 
бы ла з плю са вай тэм пе ра ту рай. І толь кі 
пер шая без абяз боль ва ю чых срод каў. 
У цяж кія хві лі ны ад цяг ван ня та го мо ман ту, 
ка лі ча ла век ужо не мог тры ваць і му сіў вы-
паў з ці з цёп ла га спаль ні ка, у цем ры знай с ці 
кур т ку, а по тым па пас ці ў за мер з лыя ча ра-
ві кі, у га ла ву на зой лі ва лез ла пы тан не: што 
я, па ля шук з-над нар вен скіх раз лі ваў, з-пад 
Бе ла веж скай пуш чы, тут раб лю? На вош та 
мне гэ тая „пры го да жыц ця”? І чым больш 
ду маў, тым ві да воч ней ста на віў ся ад каз: ві-
на ва тая лі та ра ту ра.

Ki li ma dża ro to pok ry ta śnie giem gó ra, wy so-
koś ci 19 710 stóp, o któ rej po wia da ją, że jest 
naj wyż sza w Af ry ce. Szczyt za chod ni zna ny 
jest pod naz wą „Nga je Ngai” czy li Dom Bo ga. 
Tuż pod za chod nim szczy tem le ży wys ch nię ty 
i za marz nię ty szkie let lam par ta. Nikt nie pot ra fi ł 
do tąd wyt łu ma czyć, cze go mógł szu kać lam part 
na tak wiel kiej wy so koś ci. Так у поль скім пе ра-
кла дзе па чы на ец ца хрэ ста ма тый нае апа вя-
дан не Эр нэ ста Хе мін гу эя „Сня гі Кі лі ман джа-
ра”. Кла січ ная для поль ска га чы та ча кні га 
„49 opo wia dań”, якая пер шы раз па ба чы ла 
свет у 1964 го дзе ў вы да ве цтве Pol ski In s-
ty tut Wy daw ni czy, а по тым шмат к роць пе-
ра вы да ва ла ся — ад на з тых неш мат лі кіх, 
якую ўмею знай с ці на пол цы. Гэ та пер шая 
ві ноў ні ца, якую су стрэў на сва ёй да ро зе 
ў да лё кім дзя цін стве.

Дру гая — су час ная. На зы ва ец ца Ан на Ка-
мін ская, сё лет няя лаў рэ ат ка Лі та ра тур най 
прэ міі імя Вес ла ва Ка за нэц ка га. Па між 
дзвю ма бе ла веж скі мі кні га мі: „Białowieża 
szep tem” (за якую і бы ла ўзна га ро джа на) 
ды бі яг ра фі яй Сі мо ны Ко сак яна за хап-
ляль на апі са ла гі сто рыю Ван ды Рут ке віч, 
пер шай жан чы ны, якая па ка ры ла Джа ма-
лун г му (Эве рэст) і ў вы со кіх го рах іш ла 
ў на гу з муж чы на мі. Збі ра ю чы ма тэ ры ял 
для кні гі Аня па зна ёмі ла ся з цэ лым ася род-
дзем поль скіх гі ма ла і стаў. Пас ля афі цый-
най цы ры мо ніі ўру чэн ня прэ міі прэ зі дэн там 
Бе ла сто ка, лі та ра тур ная і ка ля лі та ра тур ная 
кам па нія пра цяг ва ла сім па тыч ную ве ча ры-
ну ў не а фі цый ных аб ста ві нах. „Хто хо ча пай-
с ці са мною на Кі лі ман джа ра? — зня нац ку 
спы та ла Аня. — За пра сіў мя не Ле шак Ці хы. 
Ёсць яш чэ ад но мес ца”.

Ваў! Су пер! Цу доў на! Ся род ахаў і во хаў за-
хап лен ня маё імя гу ча ла, ві даць, най час цей 
і най га лас ней, бо...

... праз па ру дзён, ка лі я са бе спа кой на 
леж ма ні то штось ці чы таў, ні то дра маў над 
кніж кай, адаз ваў ся зва нок тэ ле фо на і па-

чуў я ў слу хаў цы ніз кі, моц ны го лас: Dzień 
dob ry, na zy wam się Le szek Ci chy. Po dob no jest 
pan za in te re so wa ny wyp rawą na Ki li mandżaro.

* * *
Ра зам з Леш кам бы ло нас дзе вяць ча ла-
век. Спат ка лі ся ноч чу ў аэ ра пор це Акэн це, 
ад куль ад п раў ля лі ся спа чат ку ў Ам стэр дам, 
а за тым у Тан за нію. Най ма ла дзей ша му 
ўдзель ні ку эк с пе ды цыі бы ло трыц цаць сем, 
най ста рэй ша му — трыц цаць га доў больш. 
Не каль кі асоб ужо ве да лі адзін ад на го, бо 
ўдзель ні ча лі ў кам па ніі „Поль скія Гі ма лаі”, 
у ме жах якой па е дуць во сен ню ў Не пал, 
пой дуць да пер ша га ла ге ра аль пі ні стаў 
на Эве рэс це (вы шэй за 5 ты сяч мет раў), 
а не ка то рыя па бя гуць ву лі ца мі Кат ман ду 
ў эста фе це „100 кі ла мет раў на сто год не за-
леж нас ці Поль ш чы”. Яны прай ш лі пад рых-
тоў ку ў поль скіх го рах. Су жон ства ле ка раў 
з Кра ка ва (шас ці дзе ся ці год каў) кож ную 
сва бод ную хві лі ну пра во дзіць на гор ных 
шля хах. Не каль кі ра зоў па ка ры лі Ман б лан. 
Толь кі дзве асо бы ў гру пе бы лі на віч ка мі: 
Эва, са ра ка га до вая пра цаў ні ца вар шаў-
скай кар па ра цыі і я — 52 га ды, пят нац цаць 
кі ла гра маў ліш няй ва гі, спорт толь кі пе рад 
тэ ле ві за рам і час ад ча су пра гул ка на ро ва-
ры па на ва кол лі. Со рам на пры знац ца, але 
я ні ра зу не быў у За ка па нэ. Тат ры, праў да, 
ба чыў са сла вац ка га бо ку і то пе ра важ на 
зні зу. Най вы шэй, дзе я быў, гэ та вё ска Уш-
гу лі (2200-2300 мет раў) у гру зін скім рэ гі ё не 
Сва не ція, але я ту ды... уе хаў на па за да рож-
ні ку. Пра ўсё гэ та я, зра зу ме ла, па пя рэ дзіў 
Леш ка Ці ха га за га дзя. На што ён ад рэ а га-
ваў спа кой на: Hmm, no tak, nie szko dzi.

Як nie szko dzi, то не бы ло вы ха ду — му со-
ва рых та вац ца. Да вы ез ду за ста ва лі ся 

тры ме ся цы, а спіс рэ чаў, якія трэ ба бы ло 
ўкам п лек та ваць скла даў ся з трыц ца ці ся мі 
пун к таў. Рас пі са на бы ло ўсё, ад аку ля раў 
і крэ маў ад сон ца, праз тон кія і гру быя 
шкар пэт кі (коль кі пар), ру ка ві цы, бя ліз ну, 
май кі, па блу зы, кур т кі і шап кі. Най важ ней-
шыя — доб рыя бо ты, каб тры ма лі кост ку 
і цёп лы спаль нік. Не куп ляй Бог ве да ма ча-
го, ін ст рук та ваў Ле шак, да стат ко ва та кой 
воп рат кі як на лы жы. Толь кі ад куль ча ла ве-
ку, які ні ко лі не быў на лы жах, ве даць што 
да ча го?

Па куль узяц ца за па куп кі, трэ ба бы ло вы ра-
шыць больш важ ную спра ву. Пры знац ца 
пе рад са мім са бою, што на га, якая па боль-
ва ла не каль кі апош ніх га доў, а то і пры-
му ша ла час ад ча су пры а ста на віц ца „па-
чы таць рэк ла мы”, не дае ні я кіх га ран тый, 
што вы не се мя не на амаль шэсць ты сяч 
мет раў. Да вя ло ся прай с ці мне па ско ра ны 
курс ана то міі, па чуць ад фі зі я тэ ра пеў та, 
што ў ма ім уз рос це паз ва ноч нік не мо жа 
быць та кім як у ва сям нац ца ці год ка. У вы ні ку 
мая фі зіч ная пад рых тоў ка звя ла ся да га дзін 
у рэ а бі лі та цый ных ка бі не тах.

Па куп кі так са ма бы лі доб рай за ба вай. 
Пас п ра буй це ўлет ку ку піць, на пры клад, 
цёп лыя ру ка ві цы. А са спаль ні кам бы ло 
та кое, што ў кра ме De cat h lon не мог я ра-
шыц ца, ці ўзяць тан ней шы (сто зло тых), 
пра ду цэнт яко га абя цаў кам фор т ную ноч 
пры плюс пя ці гра ду сах Цэль сія, ці ўсё ж 
та кі ра ска шэ ліц ца і ку піць за тры ста, у якім 
мож на бы ло спаць і пры мі нус пя ці. Па тэ ле-
фа на ваў я Леш ку. У ад каз спа чат ку па чуў 
яго ха рак тэр нае „гмм”, а по тым: за тры ста 
зло тых доб ра га спаль ні ка не ку піш. Ужо 
на шля ху, ка лі мы смя я лі ся з ма ёй па куп-
ніц кай на іў нас ці, Ле шак Ці хы пат лу ма чыў, 
што ма юц ца на ўва зе пра ду цэн ты спаль ні-
каў для су пер мар ке таў, ка лі пі шуць на іх 
эк ст рэ маль ную тэм пе ра ту ру. „Гэ та тэм пе-

ра ту ра, пры якой бу дзеш у тым спаль ні ку 
бе гаць ва кол па лат кі і не за мер з неш”.

* * *
Не па ля цеў бы я, пэў на, у Аф ры ку без моц-
най пад трым кі сям’і. Бо хоць ра зу меў, што 
та кая пра па но ва больш не паў то рыц ца, 
што гэ та апош ні шанц на рэ аль ную кан ф-
ран та цыю з ма рай дзя цін ства, то мно га бы-
ло ў мя не сум нен няў. За тое і жон ка, і дач ка 
ад на знач на ска за лі: едзь! І на ват сын, які 
сар ка стыч на па ра іў мне зра біць зды мак 
жы ва та і выс лаць Ці ха му — „ду маю, што ад-
ра зу вык рас ліць ця бе са спі ска” — тры маў 
скры жа ва ныя паль цы за мой пос пех. І рэ гу-
ляр на на маў ляў мя не да больш ін тэн сіў най 
фі зіч най пад рых тоў кі.

Пі шу пра гэ та, бо як ака за ла ся — мне на вя-
лі кае здзіў лен не — та кі па ды ход да лё ка не 
нор ма. Па ра дак саль на, Аня Ка мін ская не 
змаг ла па е хаць, пе раш ко дзі лі ней кія ці то 
пра фе сій ныя, ці ся мей ныя спра вы. Зволь-
ні ла ся мес ца. Да вай я пы тац ца сяб роў 
і зна ё мых. Хтось ці ад к ры та прыз на ваў ся, 
што ба іц ца, хтось ці ка заў, што за до ра га, ка-
мусь ці не даз ва ля лі служ бо выя аба вяз кі, ін-
ша му — ся мей ныя. Не ка то рыя ка за лі, што 
яш чэ не га то выя, але ў на ступ ным го дзе, 
то яны на пэў на! І пра сі лі, ка лі што, звя заць 
іх по тым з Леш кам Ці хым. Але спат каў ся 
я і з та кой рэ ак цы яй жон кі: ня ма мо вы, я му-
жа не пуш чу!

Ніх то з тых, хто ахаў і вох каў, ка лі па чуў „Кі-
лі ман джа ра”, хто мне ка заў „зай з д рош чу”, 
хто амаль эк ста тыч на прыз на ваў ся ў лю-
бо ві да эк за тыч ных па да рож жаў — не ра-
шыў ся да нас да лу чыц ца. Ну што ж, ві даць 
у кож на га сваё Кі лі ман джа ра.

(пра цяг бу дзе)

vТэкст і фота Мі ко лы ВАЎ РА НЮКА

Маё Кі лі ман джа ра
част ка І

 Ра ні ца на вы шы ні 3700 мет раў — ла гер Га ром ба Хат (Ho rom bo Hut)

 Ма сіў Кі лі ман джа ра з го ра да Мо шы (ка ля 50 кі ла мет раў)

 Яш чэ лёг ка, але за спі наю ча кае вып ра ба ван не


