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С
ол тыс вё скі Вяс ла ва 
Ба кун, ся ля не і Га рад-
скі ася ро дак куль ту-
ры, спор ту і рэк рэ а-

цыі ў Кляш чэ лях 22 лі пе ня ўжо 
трэ ці раз на ла дзі лі ў Та пор ках 
аб ра да вае ме ра пры ем ства 
«Пе ра пя лі ца». Жы ха ры вё скі 
з дэ та ля мі зап рэ зен та ва лі 
пуб лі цы як ка лісь ці васт ры лі 
ко сы, за жы на лі жы та, жа лі 
сяр па мі і ка сі лі яго ко са мі. Вя-
скоў цы па ка за лі як ра бі лі ў мі-
ну лым пя рэ вяс лы, які мі вя за лі 
збож жа ў сна пы, а тыя са стаў-
ля лі ў мыд лі. Паз ней муж чы-
ны ма ла ці лі збож жа ца па мі, 
а жан чы ны ачыш ча лі зер не на 
рэ ша це. Ад нак га лоў ным мо-
ман там су стрэ чы бы ло вы ка-
нан не з не да жа та га збож жа 
ўпры го жа най квет ка мі і ра бі-
най пе ра пя лі цы. Пад час жні ва 
і са мо га пе ра пя ліч на га аб ра ду 
жнеі і жня цы спя ва лі жніў ныя 
пес ні, дзет кі збі ра лі ка ла скі 
жы та, якіх не па даб ра лі жнеі, 
а пас ля жы ха ры Та по рак па ча-
ста ва лі ўсіх саб ра ных стра ва-
мі, пад рых та ва ны мі па вод ле 
даў ніх рэ цэп таў.

У ня дзе лю пе рад свят лі цай у Та пор ках 
ста лі збі рац ца ся ля не, чле ны му зыч ных ка-
лек ты ваў і жы ха ры Кляш чэ леў скай гмі ны, 
Бель ска-Пад ляш ска га, Гай наў кі і на ват 
Бе ла сто ка. Жы та прыз на ча нае для жніў на-
га аб ра ду «Пе ра пя лі цы» рас ло не па да лёк 
ад свят лі цы, на ўчаст ку Сця па на Краў чу ка. 
Удзель ні кі ме ра пры ем ства пай ш лі ту ды, 
спя ва ю чы жніў ныя пес ні. На пе ра дзе кро чы-
лі чле ны бе ла ру ска га ка лек ты ву «Ар ля не» 
з Ор лі. Сол тыс Та по рак Вяс ла ва Ба кун, яе 
муж Мі ко ла, Ві та ліс Со ха і Зоя Май ст ро віч 
з Ру ду таў, якая ро дам з Та по рак, кі ра ва лі 
ўсі мі эта па мі жніў ных прац і прэ зен та цы яй 
аб ра ду «Пе ра пя лі цы». Да іх да лу чы ла ся Ва-
лян ці на Мар ці но віч з Крас на га Ся ла. Пе рад 
жні вом саб ра ныя па гля дзе лі як у мі ну лым 
жня цы кля па лі і васт ры лі ко сы. На за жын кі 
пер шы мі вый ш лі жан чы ны і па ча лі спя ваць 
жніў ныя пес ні. Паз ней на пе ра мен муж чы ны 
з Та по рак ста лі ка сіць жы та ка сой, а жан-
чы ны пад бі ра лі яго. Па каз ва лі яны як у мі-
ну лым вы кон ва лі ся пя рэ вяс лы, які мі жы та 
звяз ва лі ў сна пы. Паз ней са стаў ля лі сна пы 
ў мы даль, дзе дзе вяць сна поў па стаў ле-
ных вер ты каль на прык ры лі тры ма сна па мі 
пак ла дзе ны мі на іх га ры зан таль на. Та кім 
прык рыц цём з трох сна поў ка ры ста лі ся на-
шы прод кі, каб збе раг чы дзе вяць апош ніх 
сна поў ад не ка рыс на га ўздзе ян ня даж джу. 
Га лоў ным мо ман там жні ва бы ло вы ка нан не 
ўпры го жа най квет ка мі і ра бі най пе ра пя лі цы 
з не да жа та га збож жа. Усё гэ та спа лу ча на 
бы ло ў змя стоў на зап рэ зен та ва ны жніў ны 
аб рад. Пад час жні ва ка лек ты вы з Бе ла ру сі 
— «За ві ца» з Раз дзя ло ві чаў і «Па ва ля кі» 
з Об чы на — зай маль на спя ва лі жніў ныя 
пес ні. Паз ней пад мя ні лі іх «Ар ля не» з Ор лі 
і ка лек тыў «Даб ры на» з Бе ла сто ка.

— Наз ва аб ра ду вы во дзіц ца ад пе ра пёл-
кі — птуш кі, якая чы ры ка ла ў збож жы ў час 
жні ва, — ска за ла Зоя Май ст ро віч.

— Ка лек ты вы з Па лес ся «Па ва ля кі» 
і «За ві ца» — асаб лі выя. Раз дзя ло ві чы і Об-
чын — вё скі рас па ло жа ны на па ле скіх ба ло-

тах, жы ха ры якіх доў га жы лі ад рэ за ны мі ад 
ак ру жа ю ча га іх све ту і кан так та ва лі ся з ім 
рэд ка. Ства ры лі яны сваю не паў тор ную ма-
не ру спе ву, якую тут прэ зен ту юць. Іх аб ра-
да выя пес ні роз няц ца ад фаль к лор ных аб-
ра да вых тво раў су сед ніх рэ гі ё наў Бе ла ру сі 
і на ша га Пад ляш ша. Гэ тыя не паў тор ныя 
каш тоў нас ці мо жам тут па чуць. Ка лек ты вы 
«За ві ца» і «Па ва ля кі» ў рам ках Пад ляш ска-
Па ле скіх жніў ных су стрэч «Олень по бо ру 
хо діт» уда ла вы сту пі лі ў Кат лах, Да шах, Гра-
бар цы і Сы чах, бу дуць яш чэ спя ваць у Ягуш-
то ве. Іх па ле скі спеў ус п ры маў ся жы ха ра мі 
на шых вё сак з вя лі кай за ці каў ле нас цю, 
— ска за ла му зыч ны кі раў нік сту дзі вод скай 
«Жэ мэр вы» Ан на Фі ё нік, якая апе ка ва ла ся 
ка лек ты ва мі з Бе ла ру сі.

— Мы ў мо ла дас ці вы хо дзі лі за вё ску 
пас пя ваць. Ву чы лі ся спе ву ад сва іх мам, се-
дзя чы на ла вач ках і пад час ра бо ты ў по лі. 
На ша куль ту ра ба га тая. Хо чам зап рэ зен та-
ваць на шы пес ні як най боль шай пуб лі цы, 
— за я ві лі па ле скія спя вач кі.

Збож жа сох ла на па лях і ўжо су хім зво зі-
ла ся ў клу ні, а ка лі ў іх не мес ці ла ся, сна пы 
склад ва лі ў ста гі і во сен ню ма ла ці лі ца па мі, 
а паз ней кон ны мі ма ла тар ня мі. Пас ля зап-
рэ зен та ван ня цяж кай жніў най пра цы, якую 
ўруч ную вы кон ва лі ў Та пор ках яш чэ ў пя-
ці дзя ся тых і па чат ку шас ці дзя ся тых га доў 
мі ну ла га ста год дзя, Мі ко ла Ба кун і Мі ко ла 
Ба ро на па ка за лі, як дзве асо бы на пе ра мен 
ма ла ці лі збож жа ца па мі, што бы ло яш чэ ця-
жэй шым ад са мо га жні ва.

— Каб ма ла ціць цэ пам, трэ ба спа чат ку 
на лаў чыц ца, як пра віль на біць ім па ка лос-
сі, каб зер не доб ра ад дзя ля ла ся ад ка ла-
скоў, — га ва рыў муж чы на ста ла га ўзро сту.

На жаль, цэп Мі ко лы Ба ро ны раз ля цеў-
ся і прый ш ло ся ма ла ціць ад ным цэ пам. Як 
пас ля ака за ла ся, ма лаць бі ты на ма ла ці лі 
мна га ва та пры го жа га збож жа, якое Зоя 
Май ст ро віч па ча ла рас чыш ч ваць рэ ша там. 
Мі ко ла Ба кун са зма ло ча най са ло мы вы ка-
наў ку лі кі, які мі ў мі ну лым пак ры ва лі ха ты 
і ўсе гас па дар чыя бу дын кі. Дэ та лё вае па ка-

Трэ цяя «Пе ра пя лі ца» 

ў Та пор ках

Тэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА
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Сваімі вачыма

Чужы нечужы

Мя жа ўця кан ня 
і спа дзя ван ня

Роздум

За пра цай, за хле бам, за леп шым уця-
ка юць з ва ен най зо ны і рас па чы на юць 
вы бу доў ваць сваё жыц цё ча ста з ну ля. 
Тут усё з’яў ля ец ца вы ба рам кож на га дня, 
кож най га дзі ны. Вы ехаць за пра цай, за раб-
ляць гро шы, ці ін ве ста ваць іх на зад у сваю 
ўкра ін скую бу ду чы ню? Або толь кі за ра біць, 
каб пра кар міць сям’ю і жыць бя гу чым днём 
без вя лі кіх спа дзя ван няў на леп шае? Ці мо 
ле пей пай с ці па шля ху кла січ на га, эка на міч-
на га эміг ран та, які ўсі мі сва і мі сі ла мі, за ціс-
нуў шы зу бы, хо ча на заў сё ды стаць гра ма-
дзя ні нам ін шай кра і ны? Та ды рас п лыс ці ся 
і асі мі ля вац ца ў куль тур ным мо ры ін шых 
на ро даў? Які тут шлях пра віль ны, ка лі твае 
спа дзя ван ні на спра вяд лі выя пе ра ме ны 
ў кра і не на да лей за ста юц ца ілю зі яй? І не 
хо чаш ужо ду мак пра чар го вы Май дан, бо 
на кры ві і слё зах сум лен ных лю дзей свой 
па лі тыч ны і ка руп цый ны ка пі тал на да лей 
бу дуць на рош ч ваць пе ра фар ба ва ныя зграі 
тых жа са міх ша ка лаў. Не ваў коў, бо ваў кі 

га нар лі выя, за сваю бу ду чы ню і сва бо ду 
зма га юц ца да апош ня га. Ваў кі — са мы леп-
шы звя ры ны ва ры янт ра зу мен ня мі фіч най 
ка зац кай спра вяд лі вас ці.

Мо жа ме на ві та і та му ар га ніч нае пам-
к нен не бе ла ру саў да спра вяд лі вас ці 
спа ра дзі ла на на шых зем лях сін д ром ле-
ген дар на га бе ла ру ска га ваў ка ла цтва. Так 
раз ві та га і апі са на га кас міч на-пры род на га 
асо баў т ва рэн ня не зной дзеш у ін шых 
дзяр жа ва ства раль ных ле ген дах на цыі. На-
га даю, што ле ген дар ных зас на валь ні каў 
Ры ма пра кар мі ла ваў чы ца, але яны не ста лі 
ваў ка ла ка мі. А тут наш пра ва слаў ны князь 
Усяс лаў Ча ра дзей ці ж сваю ма гут насць і сі-
лу наў п рост не браў са сва ёй пра аб ра жэн-
скай воў ча ча ла веч нас ці? Бо ж ка лі гэ тай 
праў ды не зна хо дзіш у ча ла ве чым све це, 
у ад чаі ты згод ны яе шу каць у пры род на-
звя ры ным ро дзе. І гэ та не з’яў ля ец ца ані я-
кім да га во рам з чор там, а про ста дзей с ным 
спо са бам вы жы ван ня і ад ва ёў ван ня сва ёй 
зям ной і ду хоў най пра сто ры, каб не звар’-
я цець. Пра шу пра ба чэн ня за гэ тае ад ступ-
лен не ад га лоў най тэ мы, але ві даць поў ня 

і так рэд кае поў нае заць мен не Ме ся ца ў мі-
ну лую пят ні цу па кі ну лі заў ва жаль ны ад бі так 
і на ма іх роз ду мах. Ня бач ная пу па ві на ваў-
ка ла цтва спа лу чае хі ба на да лей нас у аст-
раль на-ляс ной бе ла ру скай ту тэй шас ці.

Вяр та ем ся ад нак да па меж най ту тэй-
шас ці. Аг ра мад ныя чэр гі на поль ска-ўкра-
ін скай мя жы ма юць і свае вы то кі ў за ка на-
даў чым ак це... поль скай дзяр жа вы, якая 
хо ча на амаль мі льён най ар міі тут пра цу-
ю чых ук ра ін цаў не толь кі за раб ляць, але 
роз ны мі спо са ба мі пры ваб лі ваць да па-
ста ян на га жы хар ства ў сва ёй кра і не. Наў-
п рост мож на на ват ска заць, што дзя сят кі 
ты сяч лю дзей з дня на дзень бу дзе ста на-
віц ца за лож ні ка мі сва ёй аш чад нас ці і хіт-
рун ства поль скай ад мі ніст ра цыі. Ну і зра-
зу ме ла, пры тым па паў нян ня поль ска га 
бю джэ ту. Ме на ві та гра ма дзя нам Ук ра і ны 
даз во ле на на бы ваць і рэ гіст ра ваць аў та-
ма шы ны ў Поль ш чы. У та кім вы пад ку ўкра-
ін цам не трэ ба пла ціць вы со ка га мыт на га 
збо ру, пры во зя чы ма шы ну на ра дзі му. 
Гэ та маг чы мае пры вы ка нан ні дзвюх умоў: 
саў лас ні кам аў то му сіць быць гра ма дзя нін 

Еў ра са ю за (вя до ма, най час цей бы вае ім 
поль скі ка ле га), дру гая ўмо ва, бу ду чая ўжо 
ад ка зам ук ра ін скіх мыт ных служ баў на 
склаў шу ю ся сі ту а цыю, гэ та аба вяз ко вае 
пе ра ся кан не та кой ма шы най поль скай 
мя жы раз на пяць дзён. Зра зу ме ла, што 
та кая юры дыч ная сі ту а цыя моц на ўплы вае 
на па меж ны рух і час ча кан ня на яе пе ра-
ся чэн не. Па вод ле ста ты стык у Поль ш чы 
ўжо за рэ гіст ра ва на звыш шас ці дзе ся ці 
ты сяч та кіх ма шын, а іх коль касць на да-
лей рас це, асаб лі ва ў ка му ні ка цый ных 
ад дзя лен нях Люб лін ска га і Пад кар пац ка га 
ва я вод стваў. У мно гіх вы пад ках зда ра ец-
ца і так, што са ма хо ды не рэ гіст ру юц ца 
па па ло ве, як ме ла быць на гра ма дзя ні на 
Ук ра і ны і Поль ш чы, а на пры клад па ляк 
ста но віц ца ўлас ні кам толь кі дзе ся ці ад сот-
каў ма шы ны, або яш чэ і менш. У та кім вы-
пад ку ад к ры тай та ям ні цай з’яў ля ец ца тое, 
што на та кіх да мо вах за раб ля юць поль скія 
пар т нё ры. А за ко нам гэ та за ба ро не на. Бе-
ру чы агуль на пад ува гу, што кож ная з ма-
шын му сіць пе ра ся каць мя жу раз у пяць 
дзён, не цяж ка па лі чыць, што дае гэ та ўжо 
як мі ні мум ча ты ры з па ло вай мі льё наў пе-
ра ез даў праз мя жу ця гам го да. Ста ты сты кі 
ра стуць, гро шы плы вуць, а лю дзі ў чэр гах 
пла чуць і прак лі на юць. І ча кан не асаб лі ва 
па два нац цаць га дзін у вы ход ныя з’яў ля ец-
ца ад ным з вы ні каў гу лян ня ў аб сур д ныя 
за ко ны быц цам так зва ных уза е мас п ры-
яль ных са бе дзяр жаў. Пра ін шыя па ра док-
сы па меж ных шля хоў у на ступ ным тыд ні.

Яў ген ВА ПА

Ці трэ ба мне ба яц ца Чу жо га? У шчас лі-
вым для мя не 2006 го дзе, ка лі я жыў у Нью-
Йор ку, мая доб рая зна ё мая, жур на ліст ка 
і па да рож ні ца да ве ры ла мне на год сваю 
трох па ка ё ваю ква тэ ру ды ад п ра ві ла ся 
ў па да рож жа ва кол све ту. Ап ла та за ўсю 
ква тэ ру, якая фі нан су ец ца ў знач най сту пе-
ні за кошт го ра да, бы ла про ста за баў ная 
— уся го 850 до ла раў ЗША, але для мя не 
ўсё ж за над та вы со кая. Та му я вы ра шыў 
здаць у су ба рэн ду па кой, па мен шай ме ры, 
за эк ві ва лент па ло вы ква тэр най пла ты. 
Неў за ба ве пе ра е хаў у сва бод ны па кой Мір-
за, му суль ма нін з Бу ха ры, вы пуск нік лі та-
ра ту раз наў ства Ма скоў ска га ўні вер сі тэ та 
ў са вец кі час і вы шэй шых ка ра ніч ных дас-
ле да ван няў у Са мар кан дзе пас ля рас па ду 
СССР. Му жык са ра ка га до вы, баць ка чац вя-
рых дзя цей, муж ад ной жон кі. Гэ та бы ло не-
звы чай нае спат кан не роз ных куль тур. Шок 
і ў той жа час зай маль ны каг ні тыў ны во пыт. 
Я за піс ваў свае заў ва гі і сён ня даз ва ляю 
зра біць іх зда быт кам гра мад скас ці.

«Мір за не пра ці рае мок рай пад ло гі пас-
ля ры ту аль ных ку пан няў, да якіх вы ка ры-
стоў вае пласт ма са выя бу тэль кі. Уліч ва ю чы 
іх вель мі ка рыс ны мі, ён вы ка ры стоў вае іх 
у час аб мы ван ня па ла во га чле на і ану су, 
як раз пе рад ма літ вай, аб чым апа вя даў мне 
без це ню збян тэ жа нас ці. Не менш азі яц ка-
га ха о су Мір за за вёў у кух ню. Мес ца для 
ежы на ста ле про ста не ха пае. За паў ня юць 
яго та лер кі і та ле рач кі з пе чы вам, фрук та мі, 
арэ ха мі і му суль ман скім сма коц цем. І ўсе 
гэ тыя па су дзей кі ста ран на пак ры тыя ануч-
ка мі, якія пас ля ад к рыц ця па каз ва юць сваё 
апе тыт нае змес ці ва. Я мяр кую, што яны 
гэ тыя прыс ма кі аба ра ня юць ад мух, якіх 
у Нью-Ёр ку ня ма на ват на ля кар ства, асаб-
лі ва вяс ной. Я па мя таю, як ле там гэ так жа 
ра бі ла мая ба бу ля, але і ў вёс цы, дзе яна 
жы ла, мух бы ло знач на больш, чым ежы на 
ста ле.

За роб ле ныя гро шы, ап ра ча 15 до ла-
раў на дроб ныя вы дат кі, Мір за дае ма ме, 
ды на міч най жан чы не, вель мі ра шу чай, 
якая кі руе яго фі нан са мі ў ад па вед нас ці 
з па гад нен нем па між імі па не вя до мым мне 
кан т рак це. Та му мой су сед па па коі, як пра-
ві ла, не тур бу ец ца ні пра што, усе кло па ты 
і спа дзя ван ні ад да ю чы доб ра му Бо гу і зна-
ход лі вай ма ме. Не тур бу ец ца аб што ме сяч-
ны кві ток на мет ро, пра адзен не і пра ежу. 
Усё гэ та куп ляе яго ма ці. Яна на вед вае Мір-
зу ў су бо ту, пры бі рае і ва рыць ежу, якую 
дзе ліць на част кі: сня да нак, ленч і вя чэ ру 
ў ха ла дзіль ні ку і вяр та ец ца да пра ца даў цаў, 

у якіх жы ве, ве ра чы ў сваё ку лі нар нае ма-
ста цтва і апе тыт сы на.

Мір за дзе ліц ца ежай са мной з ра дас цю, 
якую ве се ла, амаль рап там і ў вя лі кіх коль-
кас цях паг лы нае. А яго ма ра, каб па мер ці 
як ма га хут чэй і пе рай с ці ў Аб ра га ма вае 
ўлон не, дзе і гнут кія гу рыі, і вя лі кая, бя скон-
цая ра дасць ад пры сут нас ці Бо га — што 
для мя не па пах вае фа на тыч най ідэ яй 
— што тлу ма чыць яго спе цы фіч ныя ад но сі-
ны да ежы.

Му суль ма не мац ней шыя ў ве ры, і, маг-
чы ма, ідэ ях, якіх на За ха дзе па чы нае не 
ха паць. Мір за з’яў ля ец ца што дзён ным 
свя тым з не звы чай най кан цэн т ра цы яй ме-
та фі зіч най са ма свя до мас ці. Ба га тае хар ча-
ван не гэ та для яго ма літ ва па дзя кі; ма літ ва 
з’яў ля ец ца ве рай. А ве ра — абя цан нем пас-
мя рот на га, бя скон ца га іс на ван ня ў ча роў-
най аса ло дзе. Абя цан не, якое, не сум нен на, 
бу дзе здзей с не на

Ка лі я слу хаў вы каз ван ні Мір зы, у вы-
шэй шай сту пе ні мір ныя і па вы ша ю чыя 
каш тоў насць кож най ча ла ве чай асо бы, 
не за леж на ад яе рэ лі гіі, у рэш це рэшт на-
паў няў мя не страх. Зям ное жыц цё ні чо га 
не зна чыць для яго. З фа на тыч най ве рай 
ён ка жа, што ўзна га ро дай за па ку ты жыц-
ця бу дзе пас мя рот нае іс на ван не ў поў ным 
здзяй с нен ні ін ды ві ду аль ных па трэб і ў блас-
ла вен ні Бо жа га су па кою.

Мір за амаль ні чо га не ве дае пра фі зі я-
ло гію жан чы ны ды на о гул пра яе сек су аль-
насць. Мір за ту жыць па гу ры ях. Жон ку пас-
ва та лі яму баць кі. Пас ля не каль кіх су стрэч 
з чу жой дзяў чы най вы ра шыў ажа ніц ца 
з ёю. Ня ма і не бы ло ні я кай лю бо ві ў іх ад но-
сі нах, хоць іх уза ем най па ва гай мож на аб-
дзя ліць з дзя ся так стра ча ных у эма цый ных 
спрэч ках шлюб ных пар. Свед чаць пра гэ та 
лі сты, якія яны пі шуць адзін ад на му. Пра чыт-
ваў мне іх ус х ва ля ва ны Мір за. Бо яго жон ка 
і дзе ці за ста лі ся ў Бу ха ры. На маё пы тан-
не пра ка хан не ў му суль ман скіх шлю бах, 
Мір за грэб лі ва мах нуў ру кою, і з аса ло дай 
у ва чах стаў па жы раць смач ныя тво ры 
мір ска га све ту, усё тыя ара мат ныя мя скі, 
пі раж кі, са ла ці кі, як зга ла да лы пас ля по сту 
дэр віш. Дык сён ня я вып’ю ві но за тваё зда-
роўе, Мір за. Мі ра слаў ГРЫ КА

Сум на. І прык ра. Па мёр аў тар бес с мя-
рот на га тво ра „Жыц цё і не ве ра год ныя 
пры го ды сал да та Іва на Чан кі на” Ула дзі-
мір Вай но віч. Але прык ра не зу сім з тае 
пры чы ны. Мы ве да ем, што ўсе лю дзі 
па мі ра юць ра на ці поз на. Кож ны, хто на-
ра дзіў ся, аба вяз ко ва пам рэ. І па мер ці, 
пра жыў шы 85 год як Уда дзі мір Мі ка ла е-
віч, не вя лі кая не ча ка насць, тым больш 
тра ге дыя, уліч ва ю чы тое, з якой люд скай 
вар тас цю пра жыў ён сваё жыц цё, з якім 
го на рам прай шоў свой зям ны шлях. 
А прык ра та му, што за свае 50 з боль-
шым год я аса бі ста не змог знай с ці ча су, 
сіл, ад па вед на га псі ха ла гіч на га наст рою, 
про ста ча ла ве ча га аба вяз ку, каб ку піць 
кві ток на цяг нік, пра е хаць ней кіх паў та ры 
ты ся чы кі ла мет раў і аса бі ста вы ка заць 
сваю па ва гу і за хап лен не жыц цём і твор-
час цю гэ та га ча ла ве ка. А ха цеў.

І ез дзіў жа і па паў та ры ты ся чы кі ла мет-
раў, і па больш. І на ма шы не, і на цяг ні ку. 
І са ма лё та мі ля таў. І толь кі ў та кія хві лі ны, 
ка лі па мі рае вось та кі ча ла век, па чы на еш 
ра зу мець, што не заў сё ды ля таў ту ды, ку ды 
трэ ба. І не трэ ба за раз ап раў дан няў, кштал-
ту та кіх, што ўсю ды не пат ра піш. Бо яны не 
праў дзі выя, тыя ап раў дан ні. Не трэ ба ўсю-
ды. Трэ ба толь кі ту ды, ку ды трэ ба. А та кіх 
мес цаў не так ужо і шмат.

І но сім ся мы як уга рэ лыя. І не заў сё ды 
ту ды. Як быц цам хо чам сва ім улас ным жыц-
цём пац вер дзіць вя лі кую муд расць, на пі са-
ную ў най вя лік шай кні зе, што жыц цё ёсць 
мі тус ня мі тус ней і ін шая мі тус ня.

І так са ма спра ва не ў тым, што Ула дзі-
мі ру Мі ка ла е ві чу бы ла пат рэб на мая, ці 
ка го-не будзь яш чэ аса бі стая пад трым ка ці 
адаб рэн не яго най дзей нас ці і жыц цё вай па-
зі цыі. Як сцвяр джа юць тыя, хто быў зна ё мы 
з ім не пас рэд на, то спа дар Ула дзі мір быў 
над звы чай са ма да стат ко вы ча ла век. Яго 
аб вост ра нае па чуц цё спра вяд лі вас ці і ім г-
нен ная рэ ак цыя на фальш не за ле жа ла ад 
коль кас ці лю дзей, якія пры зна лі ся, што ней-
кім чы нам па дзя ля юць яго по гля ды. Ён про-
ста быў та кім, якім быў. Спра ва ў тым, што 
гэ та бы ло пат рэб на най перш мне са мо му. 
І спра ва ў тым, што ўсё ад но му шу па е хаць 
хоць па мяць уша на ваць.

Вось ка лісь ці пам ру, 
мы ка лісь ці заў ж ды па мі ра ем,

Як бы так пад га даць, 
каб не сам, каб у пле чы на жом,

А за бі тых ша ну юць, ад пя ва юць і це шаць іх 
ра ем,

Не ска жу пра жы вых, 
а ня бож чы каў мы бе ра жом.

Так на пі саў яш чэ адзін вя лі кі ча ла век, 
да яко га я не ка лі так са ма ха цеў па тра піць 
пер са наль на, Ула дзі мір Вы соц кі. Та ды 
я быў ма ла ды, не ад ва жыў ся. А каб узяў 
ды па ехаў, то як ка жуць у на ро дзе, за раз 
бы ло б што ўспом ніць. І не важ на што. Мо-
жа Ула дзі мір Ся мё на віч і на па рог свай го 
пад’ ез да мя не не пус ціў бы. Мо жа вы піх нуў 
бы з ква тэ ры ў шыю, як гэ та бы ло не ад ной-
чы з ня про ша ны мі гас ця мі. А мо жа ўзяў бы 
з ма іх рук бу тэль ку гор кай і за пра сіў бы за 
стол. І я пер шы раз у сва ім жыц ці на піў ся б. 
З Вы соц кім. А так той мо мант, ка лі я пер шы 
раз на піў ся і так на ды шоў. Толь кі гэ та бы ло 
без Вы соц ка га. Це шыць толь кі тое, што 
хоць пад яго пес ні.

І да Ва ле рыі На вад вор скай з сяб рам збі-
ра лі ся. На ват пра па но вы ёй пад рых та ва лі, 
каб пе рак ла даць яе неў мі ру чыя дум кі на 
на шу мо ву і дру ка ваць іх у Бе ла ру сі, на яе 
гі ста рыч най ра дзі ме. І так са ма знай ш лі ся 
ін шыя спра вы. І так са ма не пас пе лі.

Ка неш не ж, хо чац ца ска заць па ру не 
са мых леп шых слоў пра ра сій скую ўла ду. 
Яны не толь кі да іх жы вых не за віт ва лі, але 
ні сло вам не аб мо ві лі ся пра іх на ват у дзень 
іх смер ці. Як і бе ла ру скіх ула да та раў не бы-
ло, пры кла дам, на па ха ван ні Ва сі ля Бы ка-
ва. Але што пра іх га ва рыць. Наў рад ці на іх 
ма гі лы прый дзе столь кі ўдзяч ных су ай чын-
ні каў, коль кі бу дуць пры хо дзіць на ма гі лу 
Ула дзі мі ра Вай но ві ча. Адзін мой зна ё мы так 
не лю біць ма скоў скую ўла ду, што не як мне 
пры знаў ся, што каб у Маск ве не бы ло та кіх 
ма гіл, як ма гі ла Вы соц ка га, то жа даў бы раз-
бу рэн ня гэ та га го ра да як раз бу рэн ня Са до-
ма і Га мо ры. Але не мо жа жа даць та ко га 
з-за гэ тых вя лі кіх і сум лен ных лю дзей, якія 
там упа ко і лі ся. Тут усё як не ка лі ска заў той 
жа Ула дзі мір Вы соц кі.

Од них мы чтим пуб лич но, 
во всю ру коп ле ща,

К дру гим при хо дим лич но, на клад би ща.
Вось так. А за раз трэ ба хоць на мо гіл кі 

з’ез дзіць, раз да жы вых не здо леў. І не ад к-
лад ваць, а то і гэ та га мож на не пас пець.

Вік тар СА ЗО НАЎ
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— А ці ўме е це да іць ка роў? — спы та лі мя не 
ў па ле скім За рэч ным.

І гэ та пас ля та го, як па жа дан ні пуб лі кі я ра-
ска за ла пра іта льян скае Ба ры і ка ра ле ву 
Бо ну. Ці ка васць да сла ву тай ка ра ле вы ў гэ-
тым ба лот на-бур ш ты на вым ку точ ку све ту 
ака за ла ся ап раў да най і на мес цы. Як раз 
у на ва кол лі За рэч на га зна хо дзіц ца кур ган 
Бо ны. Па мяць пра ка ра ле ву-рэ фар ма тар ку 
за пі са ла ся чыр во ны мі ко ле ра мі ў па ле скіх 
вы шы ван ках. У та кі спо саб як раз праз узор 
на вы шы ван цы ці тка ні не ста ра жыт ныя 
куль ту ры фік са ва лі па мяць пра па дзеі і сла-
ву тыя асо бы...

У школь ным му зеі тка цтва і вы шы ван кі 
ў Мут ві цы ёсць руч нік з вы я вай жан чы ны 
з ка ро най у на гах. Апя кун ка му зея, спа да-
ры ня Ва лян ці на Ту маш-Ля ха вец пе ра ка-
на на, што на руч ні ку ад люст ра ва на Бо на 
Сфор ца. Ка ра ле ва вы шы та на ры ту аль най 
тка ні не, то-бок на ад мыс ло вым руч ні ку, які 
рых та ва лі на смерць і кла лі ра зам з ня бож-
чы кам у да ма ві ну. Та кім чы нам мяс цо выя 
па ле шу кі выз на ча лі ёй ро лю вя ду чай і апя-
кун кі ў за ма гіль ным све це.

Усё гэ та на па мі на ла пра цяг куль ту Дэ мет-
ры, у якой ста ра жыт ныя пра сі лі за ступ-
ні цтва для сва іх ня бож чы каў, пры но сі лі 
ах вя ра ван ні, ла дзі лі ў яе го нар гуль біш чы 
і тур ні ры. Пра па мі наль ныя трыз ны на тэ-
ры то рыі больш-менш су час най Ук ра і ны 
і Бе ла ру сі за яў ляе Ге ра дот у сва іх «Дзе ях» 
пяць ста год дзяў да на ра джэн ня Хры ста. 
Ста ра жыт ны ван д роў нік за ся ро дзіў ся на 
ме та фі зіч ных схіль нас цях жы ха роў вер х няй 
Пры пя ці. Са мы ча ра дзей ны за піс да ты чыць 
неў раў, якія на дум ку ні жэй пад пі са най не 
звя лі ся на зям лі:

« Гэ тыя неў ры зда юц ца ча ра дзе я мі. Скі фы 
і пра жы ва ю чы ў Скі фіі грэ кі апа вя да юць пра іх, 
што заў сё ды, раз у год, кож ны неўр на не каль-
кі дзён пе ра кі да ец ца ў ваў ка, пас ля ча го зноў 
вяр та ец ца да ра ней ша га вы гля ду. Я пап раў-
дзе ў іх бай кі не ве ру, — ад зна чае Ге ра дот, 
— ад нак яны так сцвяр джа юць і пры ся га юць». 

Яш чэ да су стрэ чы ў ра ён най біб лі я тэ цы, 
ка лі ра зам з Яў ге нам Ва пам і Вік та рам Са-
зо на вым мы пай ш лі ў ка вяр ню пас не даць, 
у ку точ ку не пры кмет на вы седж ва ла ста-
рая. Ха пі ла па ба чыць яе зрок, каб згу біць 
уся кую ўпэў не насць. Яе по зірк клі каў дзесь-
ці ў глы бі ню ча су, да лё ка-да лё ка за Ге ра до-
та і ўсе вя до мыя мі фы.

— Яна мо жа зра біць што заў год на з ча ла ве-
кам, — на сці ша най но це за я віў Вік тар.

— Ну! — зга дзі лі ся мы.

Ме та фі зіч ныя з’я вы Па лес ся не агуч ва-
юц ца на поў най но це. А ўжо на пэў на не 
бя руц ца за гэ та ту зем цы. Ды та му ўзні кае 
пад каз ка ў спра ве за пі саў Ге ра до та. Ка лі 
ён га во рыць пра ча ра дзей ныя та лен ты 
неў раў, дык ка ры ста ец ца ін фар ма цы яй 
з дру гой ру кі, ад грэ каў, скі фаў ды ін шых 
ван д роў ні каў. Гэ та яны «сцвяр джа юць 
і пры ся га юць». Са мі неў ры не пра яў ля юць 
ах во ты рас сак рэч ваць пле мян ныя тай ны.

Так са ма пы тан не пра да ен не ка роў я ад-
чы та ла не наў п рост, а як сво е а саб лі вую 
заг воз д ку...

Ды што ка заць!

Мне заў сё ды ра дас на ўспа мі наць ча сы 
вя ско ва га дзя цін ства, ім пэт, з якім ір ва лі ся 
да па ма гаць баць кам у гас па дар цы. Той, 
хто не лю біў пра ца ваць, лі чыў ся абі бо кам 
або раз лез лым лі на гу зам. Да іць ка роў я на-
ву чы ла ся пад уп лы вам ста рэй шай ся стры, 
дзесь ці ў сем-во сем га доў. Мы спа бор ні ча-
лі на спрыт насць у ру ках і ўме ласць прыд-
баць пры хіль насць ка ро вы, аб ла ска віць яе 
но ра вы і сты хій насць.

— У жыц ці ўсё мо жа пры га дзіц ца! — паў та-
ра ла ма ці. — Трэ ба ўмець кож ную ра бо ту.

На ву кі ма ці не пай ш лі ў лес, ха ця са праўд-
ны лес быў ці не най боль шым для мя не 
за хап лен нем і кры ні цай нат х нен ня. Гэ та 
да зво лі ла з’ез дзіць у Іта лію да ка ра ле вы 
Бо ны, за та піц ца ў «Дзеі» Ге ра до та, ці ад-

кры ваць для ся бе но выя пра сто ры ў све це 
і твор час ці.

Сло вам, да ен не ка роў — гэ та бе ла ру скі 
пад му рак!

* * *
Звы чай на ба ю ся вяр тац ца да апі са на га 
мес ца. Так бы ло з Но бе лем. Але ўпэў не нас-
ці пры да ва лі мае анё лы ахоў ні кі: ба цюш ка 
Па вел, рэ дак тар Яў ген Ва па і пісь мен нік-
гу ма рыст Ві ця Са зо наў. Пе рад бла кіт ным 
бу дын кам біб лі я тэ кі з дош кай у го нар Сяр-
гея Гра хоў ска га ча каў нас пры ві таль ны ка-
мі тэт. Гэ ты мо мант быў на столь кі кра наль-
ным, што аж но ра ста піў ся ў па мя ці. За па мя-
та лі ся доб рыя ўсмеш кі лю дзей і хва ля ван не 
ў го ла се дзе так, якія па чар зе дэк ла ма ва лі 
вер шы... Еду чы ў Но бель я ду ма ла пра 
ад но: а ці па ба чу ўсіх сва іх ге ро яў? А яны, 
ня гле дзя чы на ка ні ку лы і аба вяз кі, у свя точ-
ных стро ях, зла дзі лі мне па ві таль ны ка мі-
тэт. Хле бам і сол лю ві та ла са ма спа да ры ня 
Ва лян ці на Таш лы ко віч.

— Па мя таю, ка лі па ні Ган на пры е ха ла і іш-
ла па ву лі цы ў доў гай су кен цы, з рас пуш ча-
ны мі ва ла са мі... То мы па ду ма лі, што гэ та 
цы ган ка... што ку рэй трэ ба ха ваць, — ус-
па мі на ла ўжо на за ле, пад зда ро вы ро гат 
гра ма ды спа да ры ня Ва лян ці на.

Да во лі дзіў на ў ча сы вір ту аль най рэ ча іс нас-
ці ві тац ца з ге ро я мі кніж кі. Най ста рэй шая 
жы хар ка Но бе ля ба ба Ма ня пры тэ па ла 
з да па мо гай кі ёч ка з дру го га кан ца ся ла, 

аж но з Раж ка. Яна, та ле на ві тая спя вач ка, 
кры ні ца на род най муд рас ці, на род ная ле-
кар ка, паб лас ла ві ла на шу трой цу:

— Каб у зда роўі і доб рай сла ве ма іх га доў 
да жы лі... і яш чэ больш, — па жа да ла 94-га-
до вая ста ра жыл ка... (гэ тыя сло вы быц цам 
да бы тыя са ста ро нак кніж кі!).

Ра зам мае цу доў ныя ге ра і ні — ба бу ля Га ля 
Шклё да і Га ля Баг да но віч. І спа дар Ко ля 
Таш лы ко віч. За раз усе му жы кі зай з д рос-
цяць яму ша фёр скіх та лен таў (гэ та пра чы-
таў на су стрэ чы ба цюш ка Паў ло, які ар га-
ні за ваў і па вёў прэ зен та цыю). Мой ге рой 
пры го жа ад дзя чыў. Ён на ла віў уся кай ры бы 
з ле ген дар на га во зе ра і прыд баў мяс цо выя 
на поі. На ста ле кра са ваў ся пе ча ны язь 
ве лі чы нёй пар сюч ка! Быў фар шы ра ва ны 
шчу пак, рыб ныя кат ле ты па-но бель ску, сма-
жа ныя аку ні, лі ні і ка ра сі. Ра зам па да ва лі 
мёд з па се кі спа да ра Таш лы ко ві ча.

Яш чэ боль шым сюр пры зам бы лі му зыч ныя 
па да рун кі. Но бель скія спе ва кі і пя вун ні пра-
спя ва лі пес ню пра «Ган дзю». Ака за ла ся 
яш чэ, што ў мя стэч ку ве да юць «Ко ло млы-
на», якую на ля ту пад ха пі лі на га ла сы і за-
цяг ну лі з та кой мо цай і пры го жас цю, што 
не ра ска заць... Даў но ўжо не па бы ва ла 
я ў та кой пя ву чай, нат х няль най кам па ніі... 
Гэ та як на ра дзіц ца на но ва.

* * *
Не за быў ным за стаў ся і ві зіт у баць коў ба-
цюш кі Паў ла на ху та ры Ра до вэль. Па куль 

Ду маць 
па ле скім 
пад мур кам

мы аг ля да лі па на дво рак, на ста ле ім г нен на 
з’я ві ла ся за кусь і чар ка. Пры люд насць і ўва-
га для вы пад ко вых гас цей яш чэ раз пац-
вер дзі лі сла ву тую па ле скую гас цін насць. 
А са мае не звы чай нае ў тым, што мы не ад-
чу ва лі ся бе за меж ны мі гас ця мі. На ад ва рот, 
зда ва ла ся, што толь кі па вяр ну лі ся ў ча се 
і гас ця ва лі як ра ней у нас на Пад ляш шы. 
Ака за ла ся, што па ле шу кі, ня гле дзя чы ў якіх 
яны не жы лі б кра і нах, адзін на род.

У час па да рож жаў і прэ зен та цый я ўвесь 
час пры гад ва ла яш чэ ад ну ге ра і ню. Ба ба 
Лі да, у пры ват нас ці цеш ча ба цюш кі Паў ла, 
па бы ва ла ў шпі та лі. Уся сям’я жы ла па між 
пля ба ні яй і шпі та лем. Ба ба Лі да, ро дам з Бе-
рас цей ш чы ны, ча тыр нац цаць га доў пра-
жы ла з ды яг на за ва ным ра кам. Жан чы на 
за ха пі ла мя не па сі яй, з якой га ва ры ла пра 
тка цтва. Не хо піць за па мя таць і паў та рыць 
узор, — тал ка ва ла яна, — у тка цтве трэ ба 
ду маць і пе ра жы ваць ко ле ра мі і ўзо ра мі. 
Та ды ат ры ма ец ца ўсё на но ва, пры го жа, 
су цэль на.

Ба ба Лі да па мер ла на тыд ні пас ля на ша га 
вы ез ду. Не каль кі дзён ра ней, ка лі мы ся-
дзе лі за ста лом пры ма ра чан скай цар к ве, 
я пры гад ва ла яс ны твар ба бу лі Лі ды. Зда ва-
ла ся, як у час пер шай су стрэ чы, жан чы на 
вый дзе з пля ба ніі і ста не вы веш ваць на 
плот свае ра дзю гі і ход ні кі ў ар ха іч ныя ўзо-
ры. Яе сло вы зда лі ся па ле скім пад мур кам. 
Як тое пы тан не пра да ен не ка роў!

Тэкст і фота 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК
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1 лі пе ня ад зна ча ец ца Дзень са ба-
кі. У мі ну лым са ба ка быў пер шай 
пры ру ча най ча ла ве кам жы вё лай. 
Са ба кі вер ныя сва ім гас па да рам. 
На жаль, ча ста бы вае, што лю дзі 
гэ та га не да цэнь ва юць і вы кі да-
юць ад да на га са бе са ба ку зда лёк 
ад свай го до ма, як не пат рэб ную 
рэч. Та кія пад кі ды шы трап ля юць 
і ў Ар лян скую гмі ну, у тым лі ку 
і ў са мую Ор лю.

Гмі на не дба ла

Вя лі кай праб ле май для жы вё ла во даў, 
ся лян Ар лян скай гмі ны бы лі ў 2001 го-
дзе і ра ней ва та гі ва ла цуж ных бяз дом-
ных са бак (так са ма ваў кі ды ча ста 
і зла дзеі). Па кі ну тыя на па шы на нач, 
а ча сам і ўдзень, ця ля ты, жа ра бя-
ты і авеч кі ста на ві лі ся ах вя ра мі 
га лод най звя ры ны. Мно гія ся ля не 
на ча ва лі на па шах са сва ім да-
быт кам. Згод на за ко нам, спра-
вай па він на за няц ца гмі на, але 
та дыш нія ўла ды абы хо дзі лі 
яе бо кам. Ся ля не цяр пе лі 
стра ты, спра вы трап ля лі 
ў суд і гмі на пла ці ла кам-
пен са цыі. За кон аб ахо ве 
жы вёл сцвяр джае, што 
апе ка над бяз дом най 
жы вё лай і вы лоў лі ван-
не яе — гэ та ўлас ная 

за да ча гмі ны. 
Трэ ба ве даць, 
што стра ха вая 
кам па нія PZU не 
толь кі ад маў ля ец-
ца пла ціць ся ля нам 
кам пен са цыю за ўчы не ныя са ба ка-
мі шко ды, але на ват не стра хуе ад 
та кіх вы пад каў.

Кошт бяз дом нас ці са бак

З 2016 го да на тэ ры то рыі Ар лян-
скай гмі ны аба вяз вае Пра гра ма 
ахо вы бяз дом най звя ры ны ды пра-

ду хі лен ня бяз дом нас ці звя ры ны на тэ ры-
то рыі Ар лян скай гмі ны, пры ня тая 22 лю та-
га 2016 го да па ста но вай Гмін най ра ды.

За раз знач на менш гас па да рак зай ма-
ец ца га доў ляй ка роў ці ко ней. Ма ла дым 
зем ля ро бам больш дас па до бы рас лін ная 
пра дук цыя. Ням но гія ста рэй шыя ся ля не 
па ча лі га да ваць аве чак у су вя зі з дап ла та-
мі з ЕС. Праб ле ма бяз дом ных са бак ак ту-
аль ная ў гмі не, а гэ та «дзя ку ю чы» лю дзям 
звон ку, якія па ста ян на пад кід ва юць сю ды 
сва іх са бак. На вы лоў лі ван не бяз дом ных 

са бак рас хо ду ец ца шмат гро шай з гмін-
на га бю джэ ту. Кошт ад ло ву і ўтры ман ня 
ў пры тул ку бяз дом на га са ба кі гэ та 1880 
зло таў, а шча ню ка — 400 зло таў.

У 2016 го дзе на рэ а лі за цыю Пра гра-
мы прыз на ча на 36 ты сяч зло таў і ад лоў-
ле на 27 бяз дом ных са бак (у тым 9 шча-
нят); у 2017 го дзе ад ве дзе на на гэ та 44 
ты ся чы, а зрас хо да ва на 38 240 зло таў — 

ад лоў ле на 20 са бак і 5 шча нят (ап ра ча 
гэ та га двой ку са бак нех та адап та ваў без 
да мо вы з гмі най). На бя гу чы год так са ма 
ад ве дзе на 44 ты ся чы зло таў; да ме ся ца 
са ка ві ка ад лоў ле на 4 са ба кі і 10 шча нят, 
на што зрас хо да ва на 11 200 зло таў.

Хо ча мець свай го гас па да ра

Зда ры ла ся ў Ор лі, што ня кід кі без гас-
па дар ны са бач ка спа да ба ец ца лю дзям, 
яны яго лю бяць, пад кор м лі ва юць, але ня-
ма ах вот ных яго зас во іць. Ад куль узяў ся 
— не вя до ма. Зі му і па ча так вяс ны 2018 
го да пра ка ча ваў па ву лі цы Сян ке ві ча 
ма лы чор ны са бач ка. Не як вы жыў, а вяс-
ною што раз больш лю дзей ста ла яго пад-
кор м лі ваць. Мне ўда ло ся на мо віць свай-
го ка ле гу Сця па на Ку ба еў ска га каб яго 
адап та ваў, тым бо лей, што ра ней стра ціў 
свай го па доб на га з вы гля ду са бач ку. Так 
і ат ры ма ла ся. Са бач ка, а ў са праўд нас ці 

суч ка, быў вяс ною адап та ва ны, зад ба ны 
і пры ру ча ны. На жаль, гэ тую двух ме сяч-
ную друж бу спы ні ла не ча ка ная смерць 
гас па да ра. Са бач ка зноў стаў бес п ры-
туль ным і сам вяр нуў ся жыць на ву лі цу 
Сян ке ві ча і на не га ро джа ныя па над вор кі, 
па на чах чу ваць яго ны брэх, дня мі даз ва-
ляе не ка то рым на ват паг ла дзіць яго, але 
ніх то не хо ча яго адап та ваць. Ці ка вае, 
што гэ та га са бач ку («Фі ліп ка» — так 
на зы ваў яго гас па дар) ча сам мож на су-
стрэць на не да лё кіх мо гіл ках, дзе па ха-
ва лі яго на га гас па да ра. Лю дзі ка жуць: 
«Бе да ла га, а які ра зум ны». 

За ба ро на 
вы лоў лі ван ня

За раз бяз дом ныя са ба кі, якія 
ап ра ча па гро зы для мен шай 
гас па дар скай жы вё лы ды і для 
лю дзей (мо гуць па ку саць), асаб-
лі ва тыя, што ва ло чац ца па 
звал ках, мо гуць пры чы няц ца 
да раз но су ша лен ства ды 
ін шых хва роб; яны, у сі лу 
за ко наў, па кі ну тыя са мім 
са бе.

Згод на рас па ра джэн-
ню пад ляш ска га ва я во-
ды № 1/2018 ад 7 чэр-
ве ня 2018 г. на конт 
зніш чан ня аф ры кан-
скай сві ной чу мы, на 
тэ ры то рыі Бель ска га 
і Гай наў ска га па ве таў, 
на за ра жа ным аб ша-
ры за ба ра ня юц ца 

збор ныя па ля ван ні і ад-
лоў лі ван не звя ры ны.

Са ба кі ў па лі цыі

30 мая ар лян ская Гмін ная ўпра ва ат-
ры ма ла ад ра са ва ны вой ту ліст ад бель-
ска га па вя то ва га ка мен дан та па лі цыі, дзе 
ін фар му ец ца, што ў 2017 го дзе мно га 
служ бо вых са бак па пры чы не са ста рэ ла-
га ўзро сту вы ве дзе на са служ бы. Та му Ва-
я вод ская ка мен да ту ра па лі цыі ў Бе ла сто ку 
пла нуе куп лю но вых служ бо вых са бак 
для мяс цо вых участ каў. Бель скай па лі цыі 
не аб ход ны са ба ка для вы шук ван ня нар ко-
ты каў; кошт яго куп лі па рад ку ся мі ты сяч 
зло таў. Ка мен дант звяр нуў ся з прось бай 
за да па мо най вар тас цю ў ад ну ты ся чу 
зло таў; з та кой жа прось бай ён звяр нуў ся 
ў Бель скую, Брань скую і Боць каў скую гмі-
ны. Ар лян скія рад ныя гэ тай спра вай зой-
муц ца на жні вень скай се сіі Гмін най ра ды.

Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Сяб роў ская 
су стрэ ча
Ня дзе ля, 22 лі пе ня — апош ні дзень 

Фе сты ва лю шмат лі кіх куль тур і на ро-
даў «З вя ско ва га па над вор ка» ў Ча ром-
се. Сё ле та не ўда ло ся мне ўдзель ні чаць 
у гэ тым ме ра пры ем стве, па коль кі рых-
та ваў ся да су стрэ чы з сяб роў ка мі-жур-
на ліст ка мі Аняй Шай коў скай з Ра дыё 
Ра цыя ды Мі рай Лук шай з «Ні вы». А за-
пра сіў я іх на ча ром хаў скае ме ра пры ем-
ства. Адзі но ка му му жы ку, як вя до ма, 
не пад сі лу бы ло спра віц ца з ку лі нар ны-
мі спра ва мі і зра біць усё, каб на леж на 
пры ві таць гас цей. Та му да па маг ла мне 
спра віц ца з гэ тай спра вай да чуш ка 
Алін ка з Бе ла сто ка. Не за бы ваў я і аб 
ча ром хаў скім фе сты ва лі. Скру пу лёз-
на фік са ваў «на жы ва» фо та ка мер ныя 
тран с ля цыі пе ра дач. І за раз ёсць у мя-
не маг чы масць па гля дзець тое, што не 
ўда ло ся па ба чыць ува ча від кі.

З Аняй Шай коў скай па зна ёмі лі ся мы 
ў мі ну лым го дзе, ка лі бра ла ў мя не ін-
тэр в’ю аб Ку за ве. Па коль кі ме ла быць 
гэ та пер шая на ша су стрэ ча і зна ём ства, 
дык пра па на ваў я ўзяць з са бою Мі ру 
Лук шу. Су стрэ ча прай ш ла па спя хо ва. 
Аня зра бі ла мне ко пію ра ды ё пе ра да чы 
для май го да маш ня га ар хі ва. І за гэ та 
ёй вя лі кае дзя куй. Лі чу на да лей шае 
су пра цоў ні цтва. Ба чу — не ад ка за ла ся. 
До каз гэ та му — ні жэй п ры ве дзе ны зды-
мак і астат нія, змеш ча ныя на фей с бу-
ку. Ха чу ад зна чыць, што на ша су стрэ ча 
прай ш ла ў мі лай, сяб роў скай ат мас фе-
ры, пры сціп лым па ча стун ку (лі чу, смач-

ным). Ус па мі на лі мы мі ну лыя буд ні, 
пры га да лі су поль ных сяб роў, па дзя лі лі-
ся на він ка мі, за тым па да лі ся ў Ча ром-
ху. Аня з Мі рай па гля дзе лі тур нір між на-
род ных ка манд па ба лот ным фут бо ле, 
а я су стрэў ся са сва ім кам па ньё нам 
Здзіс ла вам Зак шэў скім, каб аб мер ка-
ваць нап рам кі дзей нас ці но ва ар га ні за-
ва на га Клу ба се ні ё ра.

Па чаў ся кан цэрт-пра мо цыя фоль-
ка вай кру жэл кі мяс цо вых ка лек ты ваў 
з аль бо ма «Пес ні не толь кі свя тыя» 
(Даб ры ва да, Ча ром ха-Вё ска, Вуль ка-Тэ-
ра хоў ская). Пе рад на мі прад бач ва лі ся 
яш чэ V Аг ляд вы ка наў цаў на губ ным 
гар мо ні ку, цы ры мо нія за кан чэн ня тур-
ні ру па ба лот ным фут бо ле ды кан цэрт 
Ка пэ лі Бро даў і ка лек ты ву «Паш тор 
Го ра». Па коль кі ма ім гас цям на ды шоў 
час збі рац ца да ха ты, дык мы па да лі ся 
ў Ку за ву. Там пра доў жы лі свя точ нае за-
стол ле, за тым раз ві та лі ся, жа да ю чы са-
бе ўза ем на: ДА ЧАР ГО ВАЙ СУ СТРЭ ЧЫ!

Ула дзі мір СІ ДА РУК
Фо та Ан ны Шай коў скай

Ча му 
не ін фар му юць?
За раз не вя до ма, у якія ня дзе лі не 

пра цу юць пра дук то выя кра мы ГС у На-
раў чан н скай гмі не Гай наў ска га па ве та. 
Я ўжо трой чы ў лі пе ні гэ та га го да не зра-
біў з-за гэ та га па ку пак у Ста рым Ляў ко-
ве і Плян це. Кра мы за кры ты, а ін фар ма-
цыі ні я кай. Па куп ні кі ха це лі б ве даць, 
у якую ня дзе лю не пра цу юць кра мы 
ўжо ў на ступ ным ме ся цы — у жніў ні.

Пра даў ш чы цы, на пі шы це і прык лей-
це ў ак не або на дзвя рах кра мы кар тач-
кі з ін фар ма цы яй! Бу ду вам удзяч ны не 
толь кі я. Па куп ні коў трэ ба ша на ваць. 

(яц)

Пас ля поў д ня ў ня дзе лю, 22 лі пе ня гэ та га го да, Га лоў нае 
праў лен не Бе ла ру ска га гра мад ска-куль тур на га та ва ры ства ў Бе-
ла сто ку і Гмін ны ася ро дак куль ту ры ў На раў цы тра ды цый на ўжо 
ар га ні за ва лі бе ла ру скі на род ны фэст. У на раў чан скі ам фі тэ атр 
пры хо дзі ла ўсё больш і больш лю дзей. Пры е ха лі не ка то рыя жы ха-
ры Аль хоў кі, Ле шу коў, Но ва га Ляў ко ва і Се мя ноў кі ды на ват Бе ла-
сто ка.

У па чат ку кан цэр та вы сту піў хор „Рос ні ца” з Грод на (Рэс пуб-
лі ка Бе ла русь). Ён доб ра ся бе ад рэ ка мен да ваў мі ла гуч ны мі 
га ла са мі і тан ца мі. Ха ры сты ме лі пры го жыя кас цю мы. Сло вы 
пе сень у іх вы ка нан ні нам, бе ла ру сам Бе ла сточ чы ны, ёсць вя-
до мыя. На шы мяс цо выя пе сен ныя ка лек ты вы не ка то рыя з іх 
ужо шмат га доў спя ва юць.

Пас ля „Рос ні цы” на сцэ ну на бе ра зе ра кі вый ш лі „Ку ран ты” 
з Бель ска-Пад ляш ска га. Пры го жа спя ва лі чле ны гэ та га хо ру 
— у ім усе муж чы ны. Пап лы лі пес ні „Будзь зда ро вы гас па дар, 
будзь зда ро ва гас па ды ня” (я па чуў яе ўпер шы ню), „Зо рач кі, зо-
рач кі” ды пес ні пра Бе ла русь. Хо рам кі руе Алі на Не гя рэ віч.

Ці ка ва бы ло па слу хаць спе ву юных са лі стаў з бель скай 
„трой кі” Вік то рыі Гаць, Бар т ка Кел зу і Ане лю Хмур. Пры го жыя 
пес ні вы бра ла ім і пад рых та ва ла іх да вы сту пу ін ст рук тар ка Ан-
на Вяр цін ская (яна пра цуе ў Бель скім до ме куль ту ры). Спя ва лі 
пес ні пра пры га жосць жыц ця на род най зям лі і пра ка хан не.

За тым пры го жа спя ва лі шы ро ка вя до мыя ка лек ты вы „Рэ ха 
пуш чы” з Гай наў кі (вя дзе яго Алі на Не гя рэ віч), „Чы жа вя не” 
з Чы жоў (кі руе ім Юрый Га не віч) і „Ва сі лёч кі” з Бель ска-Пад-
ляш ска га (кі раў ні ком яго Мі ка лай Фа дзін). Вы сту па лі яны 
ў пры го жых на род ных кас цю мах. Спя ва лі і тан ца ва лі пад гу кі 
акар дэ о наў.

Трох га дзін ны кан цэрт за кон чыў сва ім яр кім і за па мі наль-
ным вы сту пам ан самбль бе ла ру скай пес ні „Цер ні ца” з Мін ска 
(Бе ла русь). Кі руе ім су жон ства Га лі на і Іо сіф Нес ця ро ві чы. 
Як жа пры го жа зас пя ва лі ў На раў цы ча ты ры дзяў чы ны і трох 
ма ла дых муж чын! Вось ма юць га ла сы. Яны так са ма і тан чы лі. 
Гурт мае свой ар кестр. Удзель ні кі фэ сту бы лі ў за хап лен ні ад 
кан цэр та. Та кія як у гэ ты раз ка лек ты вы не бы ва юць у нас, 
у На раў чан скай гмі не, ча ста. Бы ла гэ та доб рая на го да пры ем-
на пра вес ці воль ны час і ўжы вую па слу хаць бе ла ру скія пес ні. 
За раз тут спя ва лі вы ключ на бе ла ру скія.

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГA

Лет ні фэст над ра кой На раў кай

(Не)па трэб ныя са ба кі
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Куль тур ныя 
ме ра пры ем ствы 
ў Ор лі

— Ці ўжо рых ту е це ся пе ра хо дзіць 
у но вы бу ды нак Гмін на га цэн т ра куль-
ту ры?

— Ду ма ем пра той дзень, ка лі ён пры-
дзе, бо час бя жыць, але тыя дум кі хут ка 
нам пра мі на юць, та му што ў нас шмат-
шмат паў ся дзён най ра бо ты. Пе рад на мі 
ўсе фэ сты, зап ла на ва ныя на 2018 год. 
У пла не юбі лей двац ца ці год дзя ка лек ты-
ву „Ма лін кі”, так са ма сё ле та дзе ся ці год-
дзе ка лек ты ву „Вэр воч кі”.

Су поль на з фон дам Fu tu rum ма туш кі 
Эвы Жу ха віц кай, які ня доў га дзей ні чае 
ў на шай гмі не, ла дзім два пра ек ты. Адзін 
мае за мэ ту ства рэн не та кіх убо раў дзе-
цям і мо ла дзі з на род ны мі ўзо ра мі, але 
— так бы ска заць — па вод ле су час на га 
ды зай ну. Гэ тыя крэ а цыі мы зап рэ зен ту-
ем на Ар лян скіх су стрэ чах.

Дру гі пра ект, на які фонд ат ры маў да-
фі нан са ван не, пла стыч ны і бу дзе рэ а лі-
за ва ны ле там — дзет кі ство раць вы стаў-
ку на шай ар лян скай ар хі тэк ту ры.

— Лет нік у Ор лі?

— Ска жу, што вель мі доб ра прай шоў 
ві зіт у Ор лю дзя цей з Бе ла сто ка — эт на-
гра фіч ныя май стар-кла сы, ла джа ныя аб’-
яд нан нем АБ БА. Ду маю, што яны вель мі 
за да во ле ны ві зі там у нас. Двац цаць трое 
дзя цей, у суп ра цоў ні цтве з ар лян скі мі Па-
чат ко вай шко лай і ГАК, пра вя лі шмат су-
стрэч. У ня дзе лю 24 чэр ве ня ГАК сар га ні-
за ваў ім суст рэ чу з Мі ха лам Мін цэ ві чам, 
які па зна ёміў іх ко рат ка з гі сто ры яй Ор лі 
і па ка заў ці ка выя гі ста рыч ныя мес цы. 
(Ат ры ма лі яны аў тар скую кніж ку „Ор ля. 
Сап раў д ныя гі сто рыі”, ар лян скія паш тоў-
кі ды гі ста рыч ныя ар ты ку лы дру ка ва ныя 
ў „Ні ве” — М.М.) Ма стак Юр ка Асен нік 
рас па вёў пра ма ля ван не му ра ляў і гра-
фі кі. У ГАК суст рэ лі ся яны так са ма 
з на род най май ст ры хай Зо яй Май ст ро-
віч з Ру ду таў, якая паз наёмі ла іх з са ло-
мап ля цен нем ды пра чы та ла не каль кі 
вер шаў са сва ёй кніж кі. Дзе ці суст рэ лі ся 
так са ма з вой там Пят ром Сэль ве сю ком, 
яко му ў па дзя ку зас пя ва лі пес ню. З’ез-
дзі лі ў Ма лін ні кі да Ве ры Ні чы па рук, якая 
па ка за ла ім ле ка выя зёл кі і за спя ва ла 
не каль кі пе сень, якія мо ладзь вы ву чы ла. 
Суст рэ лі ся так са ма з Ула дзі мі рам Сас-
ной з Паш коў ш чы ны, які пра чы таў ім 
не каль кі сва іх вер шаў; дзе ці па дзя ка ва лі 
яму пес няй. У Ор лі дзе ці на ве да лі яш чэ 
сі на го гу, у якой па ба чы лі філь мы ство-
ра ныя школь ным рэ гі я наль ным ко лам, 
з ус па мі на мі жы ха роў Ор лі пра яў рэ яў. 
Дзе ці зай ма лі ся так са ма на мес цы: ву чы-
лі ся тан цаў, вы шы ва лі, шы лі льня ныя мя-
шоч кі, ства ры лі гер ба рый на бе ла ру скай 
мо ве. Ста ноў ча ацэнь ваю ар га ні за цыю 
та ко га лет ні ка.

Тра ды цый на, наш ГАК з 16 лі пе ня 
ла дзіць та кі лет нік і на шым дзе цям, з па-
ез д ка мі, спар тыў ны мі і пла стыч ны мі 
за нят ка мі, вы ез дам у бе ла стоц кае кі но 
ды ін шы мі ат рак цы ё на мі. Дзе ці заў сё ды 
ра ды на ша му лет ні ку.

На дру гі ты дзень ве рас ня прад ба ча-
ны Еў ра пей скія дні спад чы ны. Сё ле та 
ў пар ку бу дуць ар га ні за ва ны роз ныя пер-
фор мен сы. Бу дзе маг чы масць на ве даць 
сі на го гу і цар к ву, дзе бу дзе вы стаў ка 
ікон. Май стар-кла сы даў ніх тан цаў зап рэ-
зен туе ка лек тыў „Гі ста ры ён” з Мін ска.

У Ар лян скай гмі не прад бач ва ец ца 
шмат ат рак цы яў, дзя ку ю чы суп ра цоў-
ні цтву і на шай пра цы, якая ўсіх вель мі 
ан га жуе.

Як што год, у па чат ку жніў ня за ві тае 
да нас між на род ны фе сты валь „Вэр тэп”. 
Ду маю, што гэ та вель мі пры ця галь ная 
пра па но ва і на шым жы ха рам, і ту ры стам. 
Ту ры сты мо гуць ся дзець са бе ў Бе ла ве-
жы, а на ме ра пры ем ствы ў лю бы ме сяц 
мо гуць пры яз джаць у на шу гмі ну. І гэ ты 
цэнтр, які мы неў за ба ве бу дзем ад кры-
ваць (ка нец ве рас ня — каст рыч нік), 
мяр кую, зла дзіц ца з дзей нас цю Бель ска, 
Гай наў кі і су сед ніх гмін. Бу дзем ад кры ты 
на ўсе пра па но вы су пра цоў ні цтва з ты мі, 

якія ў мен шас ці дзе ля пад трым кі гэ тай 
куль ту ры. Бу дзем так са ма за хоў ваць 
сваю га вор ку, уша ноў ваць сваю гі сто-
рыю. Мен шас ці, што тут, на Пад ляш шы, 
так са ма заў сё ды змо гуць звяр нуц ца да 
нас і сю ды пры ехаць. Бу дзе ў нас за ла, 
дзе мож на бу дзе ар га ні за ваць кан цэр ты 
і ў зі мо вы час. Мяр кую, што ў на ступ ным 
го дзе бу дзе ў нас больш ат рак цы ё наў 
чым сё ле та. Не за бы ва ем так са ма пра 
сваю су поль ную гі сто рыю, пра яў рэ яў, 
якіх у нас ужо ня ма, а ёсць бу ды нак сі-
на го гі. Бу дзем ла дзіць но вую вы стаў ку 
дзе ля ўзба га чэн ня па мя ці пра ар лян скіх 
яў рэ яў.

На шы ка лек ты вы пра цу юць, вы сту па-
юць. Ня даў на „Ар ля не” бы лі ў Грод не 
на фе сты ва лі мен шас цей, вы сту па лі на 
га лоў най сцэ не на плош чы Ле ні на, зас пя-
ва лі бе ла ру скую пес ню. А пас ля мы вы-
сту пі лі на поль скім пад вор ку ка ля до ма 
Элі зы Ажэш ка, дзе прэ зен та ва лі бе ла ру-
скія і поль скія пес ні.

У кан цы кра са ві ка ў Мін ску ця гам тыд ня 
бы лі ла джа ны ма й стар-кла сы для кі раў ні-
коў да моў куль ту ры, кі раў ні коў ама тар скіх 
ка лек ты ваў. Бы лі там удзель ні кі з Літ вы, 

Лат віі, Эсто ніі, Іта ліі, Ук ра і ны, Ра сіі і дзве 
асо бы з ар лян ска га ГАК. Да лі яны нам 
но выя кан так ты, зна ём ствы. Паз на лі мы, 
як пра цу юць ама тар скія ка лек ты вы, на пры-
клад у Іта ліі. Мы ча сам га во рым, што ў нас 
цяж ка, але мен шас ці, якія пра жы ва юць 
у вя лі кіх кра і нах, ма юць са праў ды цяж ка. 
Мы пры вез лі ад туль но выя ідэі на конт дзей-
нас ці на шых ка лек ты ваў, ідэі но вых ві даў 
пра цы ў но вым Гмін ным цэн т ры куль ту ры.

Сё ле та адз на ча ем юбі леі. Двац ца ці-
год дзе „Ма лі нак” бу дзем свят ка ваць 15 
лі пе ня, а юбі лей ка лек ты ву „Вэр вач кі” 
у во сень.

Вар та ад зна чыць, што на Між на род-
ным фе сты ва лі „Вэр тэп”, які ад бу дзец ца 
4 жніў ня ў Ор лі, упер шы ню вы сту пяць на-
шы дзе ці з тэ ат раль на га круж ка „Кор ні-
кі” і дзе ці са шко лы, якія цяж ка пра ца ва лі 
ў час тэ ат раль ных за нят каў і вы сту пяць 
у рам ках су пра цоў ні цтва з та ва ры ствам 
з Па ліч най. Вар та быць і па ба чыць пра цу 
на шых дзе так.

— Дзя кую за раз мо ву.

Раз маў ляў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Раз мо ва з ды рэк тар ар лян ска га Гмін на га ася род ка 
куль ту ры Ан най НЕС ЦЯ РУК.

 Анна Несцярук і Мі хал Мін цэ віч

Фота Аляксандра Вярбіцкага
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Квет кі на га рад скіх
ву лі цах
Ле там пап ры га жэ лі ву лі цы ў цэн т-

ры Гай наў кі. Зрок це шаць квет кі ў но-
вых вя лі кіх квет ні цах, па стаў ле ных на 
тра ту а ры ву лі цы 3 Мая. Кра су юц ца 
яны і ў ва зо нах па ве ша ных на бе тон-
ных слу пах ву ліч на га элек т ра ас вят-
лен ня.

Вель мі пры го жа выг ля да юць ук ве-
ча ныя скры жа ван ні з кру га вой раз-
вяз кай по бач ка та ліц ка га кас цё ла, 
дзе збя га юц ца ву лі цы 3 Мая, Бе ла веж-
ская і Вар шаў ская ды бап тыс ц ка га 
кас цё ла пры ву лі цы С. Ба то рыя (тут 
пры мы ка юць ву лі цы С. Ба то рыя, а. А. 
Дзе вя тоў ска га і Спар тыў ная).

Ува гу пра хо жых звяр та юць на ся бе 
квет кі на клум бах, між ін шым, у мі ні-
скве ры ку пе рад бу дын ка мі Га рад ской 
уп ра вы і Па вя то ва га ста ро ства ды 
пош ты. Гэ ты г.зв. зя лё ны ак цэнт зна-
хо дзіц ца ў трох ву голь ні ку ву ліц 3 Мая, 
Ю. Піл суд ска га і А. Зі на. Ле там Гай наў-
ка па та нае ў зе ле ні дрэў. Ра стуць тут 
лі пы, ду бы, бя ро зы, клё ны і ін шыя дрэ-
вы. Доб ра, што ўла ды го ра да не за бы-
ва юць, каб вяс ной, ле там і во сен ню 
рас лі ў ім так са ма квет кі.

Вар та да даць, што ў па пя рэд нія 
га ды — 1965-1970 — бы ло іх знач на 
больш. У го ра дзе не бы ло шы ро кіх 
тра ту а раў. Па а ба пал ма ста вых га-
рад скіх да рог са дзі лі мно га кве так. 
У прад п ры ем стве „га рад ская зе лень” 
пра ца ваў та ды, як мне яш чэ пом ніц ца, 
спа дар Хра бал, вель мі ад да ны спра ве 
ча ла век. Пас ля за мя ні ла яго пры го-
жая жан чы на па проз віш чы Ла па та, 
якая вель мі лю бі ла квет кі і ўквеч ва ла 
го рад. Я быў та ды ка рэс пан дэн там „Ні-
вы” і „Га зе ты Бе ла стоц кай” і браў у яе 
ін тэр в’ю. Тэкст май го до пі су меў за га-
ло вак „Гай наў ка па та нае ў квет ках”. 
Для мя не гэ та ўспа мін паў ве ка во га мі-
ну ла га з жыц ця Гай наў кі, яр кі ўспа мін 
пра ці ка вых доб рых лю дзей, руп ліў-
цаў. Я і та ды ўжо шмат пі саў у „Ні ву”. 
Ча ста ез дзіў з Но ва га Ляў ко ва ў Гай-
наў ку. Тут ву чыў ся ў агуль на а ду ка цый-
ным лі цэі, меў сяб роў-ад нак лас ні каў 
і не толь кі, ды па ру га доў пра ца ваў. 
Па зна ёміў ся я та ды з мно гі мі асо ба мі 
і роз ны мі ўста но ва мі. (яц)

Грыб ны біз нес
На шы лі січ кі пра да юц ца ўжо ў Ня-

меч чы не за ад на го фун та  (0,45 кі ла-
гра ма;) трэ ба зап ла ціць  26.50 до ла ра 
ЗША, што пас ля пе ра лі ку на за ла тоў-
кі аба зна чае ка ля 92,75 зло ты. А як 
у нас спра ва ма ец ца? У мі ну лых га дах 
на па чат ку пры ват ныя прап ры маль ні-
кі пла ці лі па 17 зло ты за кі ла грам. Як 
больш скуп ля лі, дык ца ну па ні жа лі. Як 
ся го ле та бу дзе, цяж ка ска заць. Мой 
сяб рук з Ма лін нік, Ва ло дзя Да ні люк 
ска заў, што ха дзіў у лес, але лі сі чак не 
ба чыў, Знай шоў ад но пры да ро зе ба-
ра ві ка пры ста рэ ла га. Ні чо га больш. 
Зна чыц ца, не па сту піў яш чэ грыб ны 
се зон. За су ха паш ко дзі ла. Бу дзем та-
ды ча каць леп ша га ча су. 

Ула дзі мір СІ ДА РУК
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 31-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 12 жніўня 2018 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Крыш та лё выя ка ра лі
Ран кам на тра ве ля жа лі.
Я саб раць ха це ла ўдзень,
Гля ну ла — ня ма ні дзе.
Р...
 Ула дзі мір Мац ве ен ка

Ад каз на за гад ку № 27-2018: ра мо нак.
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі 

Дам’ ян Кар ні люк і Вік то рыя Гаць 
з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

    
Мі ра ЛУК ША

Зя зюль чы ны слёз кі
На пя ці лі сточ ках пак ры тых ра ба цін нем

рас це на ша ар хі дэя, хай толь кі не згі не.

У ля сах свет лых, у мок рых лу га ві нах

рас це рэд кая квет ка з тым ці ка вым імем,

зва ная яш чэ стоп лям кай, Хры сто вай ру кою,

бо ка рэн не-буль бы — як паль цы пад зям лёю.

На са ка ві тай сцяб лі не квет ка ад мыс ло вая,

фі я ле та вая, бе лая або і ру жо вая,

саб ра ная ў ко лас, ят рыш ні кам ты по вы,

(дзе кож ная кве тач ка мае губ ку і шпо ру,

хоць тою шпо рай ні ко га не ўпо ра),

з яко га шмат на сен ня пас ля вы сы па ец ца.

І маг ло быць мно га но вых рас лін, ды не ма ец ца,

бо ко сяць лу гі, рвуць квет ку рэд кую ў све це,

а мог бы яе зер не ўсю ды се яць ве цер.

На квет ку ар хі дэі пчол ка не ся дае,

бо нек та ру звы чай на га ят рыш нік не мае,

толь кі муш кі ўся ля кія жва ва за пы ля юць

зя зюль чы ну слёз ку і свой доўг спаў ня юць.

Дзе рас це стоп лям ка — мес ца па мя тай це

ды аб тое мес ца пра віль на зад бай це,

і ў крыў ду зя зюль чы ну слёз ку не дай це!

«Жы ві нам, стоп лям ка!» — шчы ра зак лі кай це.

Ма кат кі 
— жы выя кар ці ны!
На Су стрэ чы «Зор кі» пры е ха лі да нас спа да ры ні Ка ся Бя ляў ская і Нэ ля 

Хар ке віч з На раў чан ска га до ма куль ту ры. Яны нам ра ска за лі пра ма кат кі, 
іх сім во лі ку і гі сто рыю. Мы да ве да лі ся, што ма кат кі вы шы ва лі не за муж нія 
жан чы ны. Гэ та быў іх па саг.

Ка лі б мы па гля дзе лі на сён няш нюю сі ту а цыю, ця пер жан чы ны не шы-
юць ма ка так. А шка да, та му што гэ та жы выя кар ці ны. Ха ты з ма кат ка мі 
пры га жэй шыя за ін шыя.

Ма ем не каль кі жан раў ма ка так: з квет ка мі, птуш ка мі, звя ра мі, з кра я ві-
да мі. Яны, па вод ле мя не, ча роў ныя!

На ка нец су стрэ чы спа да ры ня Нэ ля Хар ке віч па ча ста ва ла нас хат ні мі хру-
ста мі, або — як ка жуць пад На раў кай — «га на віч ка мі». Мы так са ма да ве-
да лі ся мяс цо выя наз вы кве так, на пры клад, лі леі тут на зы ва юць «сма лі но-
са мі», та му што ка лі іх па ню хаць, за мур за еш нос. Ад гэ тай су стрэ чы я зра-
зу меў, што ма кат кі ма юць у са бе тое «штось ці», што імі мож на бе зу пын на 
за хап ляц ца... Мне не ха пае слоў, каб ра ска заць пра іх пры го жасць.

Па вод ле мя не, не мож на прай с ці мі ма іх і не за ха піц ца.
Ко ля ЗДРАЙ КОЎ СКІ, 

Бу сел, ПШ № 4 у Бе ла сто ку 

Спадарыні 
Нэля Харкевіч 
і Кася Бялаўская
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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 № 27-2018: 
Сказ, міф, што, мі ска, ак ва лан гіст, Іва, Са кол ка, кіт, 

ток. Ма рак, клік, свіст, ка ва, ма ла ко, ох, фі нал, звук, 
шпі нат, бар т нік.

Уз на га ро ду, за піс ную кніж ку, вый г раў Дам’ ян Кар-
ні люк з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Гу тар ка з Мі ха сём 
Сце па ню ком, жур-
на лі стам і на стаў-
ні кам, ве тэ ра нам 
Су стрэч «Зор кі», 
які па вёў май стар-
кла сы і ства рыў ра-
зам з удзель ні ка мі 
ра ды ё пе ра да чу для 
Ра дыё Бе ла сток на 
тэ му «Мой ге рой-
бе ла рус».

«Бе лы лес»: — Ча му Вы ста лі 
жур на лі стам?

Мі хась Сце па нюк: — Не як 
так ат ры ма ла ся. Ду маю, у ней-
кай сту пе ні дзя ку ю чы Су стрэ-
чам «Зор кі».

«Бе лы лес»: — З Суст рэ ча мі 
«Зор кі» Вы звя за ны з 1995 го да, 
ад па чат ку. Як Вы па па лі на на шы 
май стар-кла сы?

Мі хась Сце па нюк: — Дзесь ці 
ў чац вёр тым кла се я выс лаў до-
піс у «Зор ку». Да гэ та га на мо ві-
ла мя не спа да ры ня Ва лян ці на 
Ба бу ле віч. А ка лісь, так як і ця-
пер, на Су стрэ чы «Зор кі» едуць 
тыя, якія неш та пі шуць. І я мно-
га пі саў, ад к ры ваў свет, у якім 
жыў, на ву чыў ся мо ве.

«Бе лы лес»: — За раз Вы пра-
цу е це ра ды ё жур на лі стам. Па мя-
та е це, як пер шы раз Вы тры ма лі 
ў ру ках мік ра фон і ра бі лі пер шую 
ра ды ё пе ра да чу?

Мі хась Сце па нюк: — Пер шы 
раз я тры маў мік ра фон на Су-
стрэ чах «Зор кі» ў Бан да рах, 
ка лі да нас пры е хаў жур на ліст 
Юры Ка лі на. І мы пры ду ма лі 
кан цэп цыю, што суст рэч ні кі бу-
дуць раз маў ляць з удзель ні ка мі 
і та кім спо са бам са мі за пі шам 
пе ра да чу пра ся бе, для тэ ле ба-
чан ня. Мы шмат пра ца ва лі, а ат-
ры ма ла ся не каль кі хві лін пе ра-
да чы. Гэ та мя не здзі ві ла.

Сваю пер шую ра ды ё пе ра да чу 
я за пі саў у бель скай «трой цы» 
для Ра дыё Ра цыя. Як вы пуск нік 
шко лы, я вель мі хва ля ваў ся, пе-
ра жы ваў.

«Бе лы лес»: — Ці і Вы са мі 
пры дум ва е це тэ мы, ці нех та Вам 
іх пра па нуе?

Мі хась Сце па нюк: — Гэ та па-
роз на му бы вае. Ча ста трэ ба зра-
біць пе ра да чу з ней кай па дзеі, 
ту ды па сы лае рэ дак цыя. Ад нак, 
най час цей, я вы бі раю тэ мы 
сам.

«Бе лы лес»: — Вы пра цу е це 
так са ма на стаў ні кам іс пан скай 
мо вы. Якая пра ца Вам больш па да-
ба ец ца?

Мі хась Сце па нюк: — Ду маю, 
што больш па да ба ец ца мне пра-
ца на стаў ні ка. Я люб лю пра ца-
ваць з мо лад дзю і ву чу іх мо ве, 
якую сам люб лю. Мае вуч ні 
— не вы пад ко выя, яны хо чуць 
шмат на ву чыц ца, пап рак ты-
ка вац ца. А ка лі ёсць ан га жа ва-
насць з бо ку мо ла дзі, та ды зу сім 
ін шы клі мат пра цы.

«Бе лы лес»: — Ад куль Ва ша 
за ці каў ле насць іс пан скай мо вай?

Мі хась Сце па нюк: — У лі цэі 
я быў лаў рэ а там па бе ла ру скай 
мо ве і атэ стат ста лас ці быў для 
мя не фар маль нас цю. У час, ка лі 

Мы па ві ны шу каць 
но вых спо са баў пат ры я тыз му!

сяб ры ву чы лі ся да эк за ме наў, 
я не меў што ра біць. Та ды па чаў 
вы ву чаць іс пан скую мо ву. Пас-
ля я за ці ка віў ся мо вай і кра і най 
і люб лю яе на да лей. Я на ват 
ча сам ма ру, каб з’е хаць і жыць 
у Іс па ніі.

«Бе лы лес»: — Вы фа нат Іс-
па ніі і пат ры ёт Бе ла ру сі. Ка лі пер-
шы раз па чу лі пра БНР?

Мі хась Сце па нюк: — Гэ та бы-
ло ў па чат ко вай шко ле, на ўро-
ках бе ла ру скай мо вы.

«Бе лы лес»: — Ці адз на ча е це 
25 Са ка ві ка?

Мі хась Сце па нюк: — Зра зу ме-
ла, ад зна чаю. Свя та пра во джу 
з сяб ра мі, або на пра цы, ства ра-
ю чы пе ра да чу аб гэ тай па дзеі.

«Бе лы лес»: — Ці ёсць у Вас ге-
рой-бе ла рус?

Мі хаь Сце па нюк: — Я пра ге-
ро яў мно га не ду маў, але ў мя не 
іх шмат. Гэ та пры стой ныя лю-
дзі, якім ма гу да вя раць, ка ры-
стац ца іх дос ве дам і во пы там.

«Бе лы лес»: — Чым для Вас 
з’яў ля ец ца су час ны 
пат ры я тызм? 

Мі хась Сце па-
нюк: — Па вод ле 
мя не, мы над та 
ча ста вяр та ем ся да 
пат ры я тыз му ХІХ 
ста год дзя, які зак-
лю чаў ся ў зма ган ні 
за на цы я наль ныя 
ідэі. Ду маю, што 
мы па ві ны шу каць 
но вых спо са баў 
пат ры я тыз му, а не 
вяр тац ца на зад. 
Я ду маю, што быць 
пат ры ё там — гэ та 
быць доб рым ча ла-
ве кам у ад но сі нах 
да ін шых лю дзей.

Ін тэр в’ю пад рых-
та ва лі і ўзя лі Кан д-
рат Кос цін, Ка ра лі на 

Ёд ла, Маг да Вай це шык, Мал гажа-
та Аст роў ская, Мі хал Пах ві цэ віч, 
Клаў дзія Ні кан чук, Дам’ ян Дміт-
рук, Мі ка лай Аб ра мюк.

Ап ра ца ваў Кан д рат Кос цін, 
пе ра пі са ла Мал га жа та 

Аст роў ская.

Smak
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Да юбілею 60-годдзя «Белавежы»

Я
н ку Чык ві на, на ро джа на га 18 траў ня 1940 го да 
ў Ду бі чах-Цар коў ных, ад крыў у Бель скім бел лі-
цэі га лоў ны рэ дак тар «Ні вы» і баць ка «Бе ла ве-
жы» Ге ор гій Вал ка выц кі. Пад яго цёп лай ру кой, 

стро гай ды не на зой лі вай, вы луп ля лі ся ў кан цы пя ці дзя-
ся тых і паз ней бе ла веж скія пту ша ня ты, якія васт ры лі 
свае пё ры на ста рон ках «Ні вы», на су стрэ чах-се мі на-
рах. Тра піў на ват на пер шую, зас на валь ніц кую суст рэ чу 
Бе ла ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня 8 чэр ве ня 1958 
го да ў Бе ла сто ку, 60 га доў та му. І так ма ла ды ле ту цен-
ны Ян ка, Іван, ха ваў шы ся ча сам пад вель мі па э тыч ны мі 
псеў да ні ма мі, як і звык ла ся ў бе ла ру скай лі та ра ту ры, бу-
ду чы вя до мы па эт, руп лі вы і нат х нё ны лі та ра ту раз на вец, 
рэ дак тар і вы да вец, па чаў ад про зы, дэ бю та ваў у 1957 
го дзе як Ян ка Ду біц кі. Та туль ка бе ла веж цаў мер ка ваў, 
што вы рас це з яго доб ры пра за ік. Але не да ча каў ся ра-
дас на га юбі лею, які спраў ля лі яго ўжо доб ра па сі ве лыя 
вуч ні і дзе ці. Пра іх і вя дуц ца лек цыі ва ўні вер сі тэ тах, 
між ін шым пра па э зію Ян кі Чык ві на і яго на ву ко вую дзей-
насць. А най боль шую ра дасць на пэў на га лоў на му Ле су-
ну Зуб рыц ка му пры нёс бы... кніж ны пра за тар скі дэ бют... 
78-га до ва га Яна Чык ві на, з 1989 го да стар шы ні БЛА «Бе-
ла ве жа», рэ дак та ра што год ні ка «Тэр ма пі лы» (вы да ец ца 
з 1998 г.), пра фе са ра Уні вер сітэ та ў Бе ла сто ку, чаль ца 
ПЭН-клу ба, Са ю за поль скіх пісь мен ні каў і Са ю за бе ла ру-
скіх пісь мен ні каў, аў та ра дзя сят каў па э тыч ных і дас лед-
чыц кіх та моў, між ін шым, «Іду» (1969), «Свя тая студ ня» 
(1970), «Нес па кой» (1977), «Свет лы міг» 
(1989), «Кру га вая ча ра» (1992), «Свет 
пер шы і апош ні» (1997), «Крэй да вае ко-
ла» (2002), «Жме ня пя ску» (2008), «Ад но 
жыц цё. Выб ра нае» (2009), «На бе ра зе 
Ду біч-Цар коў ных» (2010), «Зда ры ла ся 
быць» (2015)... Вый ш лі між ін шым дзве 
кні гі лі та ра тур на-кры тыч ных ар ты ку лаў 
Яна Чык ві на — „Да лё кія і бліз кія. Бе ла-
ру скія пісь мен ні кі за меж жа” (1997) і „Па 
прыз ван ні і аба вяз ку” (2005). Між ін шым 
з’яў ля ец ца аў та рам збор ні ка выб ра ных 
пе ра кла даў на бе ла ру скую мо ву з 54-х 
поль скіх па э таў ХХ ст., што аб’ яд на ны 
ў кні зе „Ліс це срэб най та по лі”... Жы ве ён 
у ста ра даў нім Бель ску-Пад ляш скім, яко га 
час спры яе хі ба ж спе лай, не та роп кай, 
ра зум най про зе, не толь кі па э зіі.

Але про за ўвесь час пі са ла ся. Збі ра-
лі ся ў па мя ці па ве вы крыл ля, згуш ча лі ся 
ко ле ры. Вось у 1976-1977 га дах:

Як мі ла чы та ец ца, што за сты лі стыч ная 
лёг касць. За ча роў вае сло ва. Глы бо ка 
эма цы я наль нае апі сан не мо гі лак. Ма гі-
ла Стра він ска га, Дзя гі ле ва ў Тар чэ ла». 
Як той цыкл «Трох к ры лыя птуш кі», якія 
па він ны ля цець хут чэй і вы шэй, з трэ цім 
пад ма цоў ва ю чым кры лом, ды ка му пат-
рэб нае трэ цяе кры ло? Як трэ цяя на га 
са май вы дат най ба ле ры не? Май стэр-
ства. Ня ма ў па э та-кніж ні ка ліш ніх слоў, 
і ў вер шах, і ў про зе. Усе яны на мо мант 
ха ва юц ца па між вок лад ка мі, каб ажыць, 
ка лі раск ры ліць кні гу. Каб на сту піў той 
мо мант ад к рыц ця та го хлоп чы ка з кні гай, 
фі ло ла га, што ста іць ка ля свай го та ты 
пад дрэ вам на па на двор ку ў Ду бі чах-Цар-
коў ных. Абое яны з кніж ка мі — баць ка 
Ар цём і Ян ка ўжо школь ні чак.

Ак ры ва ец ца збор нік апа вя дан нем пра 
лю боў да сло ва, да кні гі хва лю ю чым апа-
вя дан нем «Кніж ка ў зе ле на ва тых вок лад-
ках». На пі са на яно да рос лым аў та рам, 
які вель мі паг лы біў ся ў клі мат, тра пя тан-
не ма лой ду шы, зра зу ме тай ра зум ны мі, 
доб ры мі і лю біў шы мі кра су людзь мі. Та-

кія вы хоў ва юць дзя цей, не толь кі сва іх, 
не менш ураж лі вы мі ад ся бе на ве ды, 
пры ро ду, праў ду. Зна ё мім ся да лей з доб-
рым і бы ва лым дзядзь кам Іва нам, ін шы мі 
людзь мі і звя ра мі, пе ра жыў шы мі вай ну. 
Бо і Ян ка сам — дзі ця вай ны. Па мя тае: 
«Бы ло пер шае пас ля ва ен нае ле та». 
«Мы, на ро джа ны ў га дах лі ха лец ця, па-
сап раў д на му яш чэ не ве да лі ўсёй ве лі чы 
на шай вя ско вай ці шы ні, у якой, як во кам 
кі нуць на во кал, ад да лё ка га чор на га 
ле су аж да са мых вяр хоў сі ня вы не ба, 
ста я лі доў гія дні, на сы ча ныя няз на най 
нам веч нас цю быц ця». Дзе ці тыя ба чы-
лі не жы вых лю дзей, што ля жа лі пас ля 
пе ра хо ду фрон ту, шмат уся ля кай аму ні-
цыі, якую, да рэ чы, ча сам бра лі да до му, 
ха ця баць кі ўпрош ва лі: «Ой, за ста лі ся 
жы вы мі, сла ва Бо гу, — ка за лі, — то і трэ-
ба жыць». Аў тар лёг кім штры хом умее 
ўве ка ве чыць мо мант ра ні цы, тра пят ко га, 
сты ну ча га ад са ла дос ці со неч на га поў-
д ня, мо мант хла пе ча га жа дан ня во лі, 
ці каў нас ці, стра ху, спроб хла пе чай мо цы 
і муж чын скас ці, па пах ва ю чай дым ком. 
І ад чу ва ец ца на змак рэ лай спі не по дых 

вай ны, і сму род ад гак нуў-
шых яш чэ раз сна ра даў».

Ад чу ва ец ца раз мах аў-
та ра на «боль шую» про зу, 
але моц тут тае па э тыч най 
ня ліш няс ці. Апо весць «Вя-
сел ле» (ня хай спе цы я лі сты 
па лі та ра ту ры раз гад ва-
юць жанр), ка рот кая, ра-
ска за ная та роп ка, трап на 
за ма лёў вае лёс, ма ты вы, 
гі сто рыю як са ста ра жыт-
най тра ге дыі, ха ця про-
стую, свой скую. Та кіх мы 
ве да ем шмат з ра ска заў 
ста ры коў, «як то бы ло». Бо 
бы лі лю дзі, і ў вай ну, і мір, 
спра вяд лі выя, бы лі і зай з-
д рос ні кі, бы лі няш час ныя. 
Як і ў «До лі і Ма ры» (якія ж 
важ кія імё ны!), дзе ка хан-
не і смерць ру ка ў ру ку, 
а ве ра ў спра вяд лі васць 
не заў сё ды здзяй с ня ец ца. 
Але ж трэ ба ве рыць, бо 
мо жа праў да хоць на тым 
све це вып лы ве. А даб ры ня 
і лю боў ра ту юць ду шы.

Аб раз кі, мі ні я цю ры, ім г-
нен ні. І «ня скон ча нае маў-
чан не», доб рыя ка вал кі 
вы дат най про зы не толь кі 

з ва ко ліц та та вых па лет каў. Ван д роў кі 
па шля хах, ад кніг еў ра пей скай і су свет-
най куль ту ры — ад Гіль га ме ша да Ра мэо 
і Джу лье ты, да не чу ва най энер гіі-ін фар-
ма цыі ці да ку мен та, які за хоў вае спрад-
веч нае. Ус па мін ро біц ца як га лю цы на-
цыя, і ў аў та ра, і ў чы та ча, які схі ля ец ца 
над сло вам і якое вык лі кае ў ім тую фе-
е рыю ко ле раў, ду мак, спа сы лак на тое, 
што ад к ры лі ін шыя. Аж да не на пі са на га. 
Бо ж кан чат ко ва за ста ец ца МАЎ ЧАН НЕ. 
«Мая сцеж ка на ўсё ле та за фар ба ва-
ла ся не наз ва най туж лі вас цю і гар ка той 
— ні то бо лем за мар на стра ча ным ча-
сам, ні то спо ла ха мі ран няй няз ве да най 
воль нас ці, ні то но вай ці хай ра дас цю...». 
Не ха чу раск ры ваць пе рад чы та чом уся-
го, што вык лі ка лі ў мя не гэ тыя сло вы 
не вя лі кай па па ме ры кні гі, ня хай ён сам 
да яе дак ра нец ца і наб ры няе свят лом 
і ра дас цю до ты ку да Сло ва.

Мі ра ЛУК ША

Ян Чык він, Трох к ры лыя птуш кі, Біб лі-
я тэ ка БЛА «Бе ла ве жа», кні га 106, Бе ла-
сток 2018.

Спе лае ка лос се 
на або чы не ду біц кай да ро гі

«Прыс ні ла ся штось ці, ча го нель га 
ад ра зу зра зу мець. Ся джу на лож ку, як 
на бе ра зе рэч кі — і ўгля да ю ся ў сон. 
Зда ец ца, што пры сніў ся мне пер шы раз. 
Праз столь кі га доў, над звы чай вы раз на, 
гру кат у ак но... Гэ та бы ло ў 1956-ым, мо-
жа 57-ым або на ват 58-ым го дзе. Я быў 
та ды ў бра та. У вёс цы пай ш лі вя лі кія 
зме ны. Брат стаў стар шы нёю... Ля жаў 
пер шы, да лі кат ны, ба яз лі вы снег. Хтось-
ці збо ку Гра баў ца кі нуў ноч чу, шпур нуў 
з усёй сі лы, ка мень у ак но па коя, у якім 
я ўжо зас нуў. Та ды — на коль кі па мя таю 
— не вель мі я спа ло хаў ся. Усё пры ня ло 
на ся бе сэр ца. Але аказ ва ец ца, што 
ўдар ка ме ня ў шы бу, гук рас пыр ск ну та га 
шкла, гру кат ка ме ня па пад ло зе — усё 
гэ та за пі са ла ся ў маз гах. І сён ня ноч чу, 
ка лі быў да рэш ты зму ча ны фі зіч на, нап-
ру жа ны нер во ва, з ар хі ва па мя ці вып лыў 
ко ліш ні час, з яго неп рад ба ча ны мі гу ка-
мі... Я прач нуў ся рап тоў на, як та ды, са 
сту ка там сэр ца да бо лю. І ў ва чах з трох-
к ры лы мі птуш ка мі».

Гэ та па э зія. Але гэ та і рэ аль ны ўспа-
мін. Бо кні га, якая ўсё ж юбі лей на і ка-
ля ро ва пры зям ліц ца на ва шай па лі цы, 
пры ля жа на стол, пры ту ліц ца да па душ кі. 
Бо да кні гі пры ту ля еш ся ду хам, і чы та еш 
яе, на ват ка рот кую, на ват га да мі. Пак ры-
се, як глыт ка мі чы стай ва ды. Бы на пі ва-
еш ся ча гось ці га ю ча га ро зум і ра ны на 
ўраж лі вым це ле. Апі сан не мі гу са мо га 
аў та ра, які ўзно віц ца ў тва іх ва чах, чы та-
ю чых не жы выя лі та ры, на ват пра штось-
ці вель мі бы лое і няў лоў нае: «Чы таю 
кні гу „Ве не цыя” Ярас ла ва Іваш ке ві ча. 
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6 жніў ня 1915 го да ў 4 га дзі ны 
ра ні цы ня мец кае вой ска, што 
зай ма ла па зі цыі з бо ку Гра е ва 
і Шчу чы на, вы пус ці ла ат рут ны 
хлор у бок ра сій скай крэ пас ці 
Аса вец. Да та го ж быў за пуш ча-
ны ар ты ле рый скі аб ст рэл па ра-
сій скіх аба рон чых ума ца ван нях, 
а пас ля быў за гад ня мец кай 
пя хо це ата ка ваць ра сій скія па зі-
цыі. Га за вая ата ка на нес ла вя-
лі кія стра ты ра сій ска му вой ску, 
зу сім неп ры га та ва на му да аба-
ро ны пе рад но вым смер та нос-
ным срод кам. Ад нак агуль ны та-
дыш ні пос пех ня мец кіх войск не 
быў аша лам ляль ны. Част ка ня-
мец кіх войск тра пі ла пад свае ж 
ат рут ныя га зы, ін шыя час ці не 
маг лі спра віц ца з ра сій скі мі аба-
рон чы мі за га ра дзя мі і не ўсе ра-
сій скія час ці бы лі вы ве дзе ны са 
строю. Асаб лі ва згад ва ец ца тут 
пра кон т ра та ку рэш так аба рон-
цаў ра сій ска га фар по ста ка ля 
вё скі Сос ня, якая ў лі та ра ту ры 
пра гэ тую па дзею ат ры ма ла 
наз ву „ата кі мер ц вя коў”. Аса вец-
кая крэ пасць вы ста я ла...

Не бы ла гэ та пер шая ня мец кая ата ка 
па Аса вец кай крэ пас ці. На зло ме лю та га 
і са ка ві ка та го ж го да ня мец кая ар ты-
ле рыя ця гам тыд ня ін тэн сіў на бам бі ла 
ра сій скія па зі цыі. Ра ней ка ля чы гу нач най 
стан цыі Пад ля сак бы лі выг ру жа ны ма гут-
ныя ня мец кія гар ма ты, ка ліб рам ад 42 да 
15 сан ты мет раў. Агу лам 66 гар мат вы пус-
ці ла та ды на ўсе ўма ца ван ні Аса вец кай 
крэ пас ці ка ля двух сот ты сяч цяж кіх сна-
ра даў; з ра сій ска га бо ку бы лі за фік са ва-
ны ка ля трыц ца ці ты сяч ва ро нак — пад 
та кім пя кель ным гра дам скла да на бы ло 
зай мац ца дак лад ны мі пад лі ка мі. Са мыя 
вя лі кія сна ра ды вы ры ва лі ў зям лі ва рон кі 
ды я мет рам ка ля дзе ся ці мет раў і глы бі-
нёю да трох мет раў. Боль шасць ня мец кіх 
вог нен ных па зі цый бы ла па-за аб ся гам 
ра сій скай кра пас ной ар ты ле рыі, та му бы-
ла маг чы мая та кая бам бар дзі роў ка.

Спе цы яль най ува гі зас лу гоў ва юць 
42-сан ты мет ро выя мі на мё ты. Вы пу скаў 
іх за вод, зас на ва ны Аль ф рэ дам Кру пам 
у Эсэн, і наз ва ны яны бы лі „Тоў стай Бер-
тай” у го нар унуч кі зас на валь ні ка кан цэр-
на Бер ты Круп; ёсць так са ма мер ка ван-
не, што ма гут ныя мі на мё ты бы лі „ах рыш-
ча ны” ад ад мет най поў нас ці па цы фіст кі 
Бер ты фон Зут нер. Уся го бы ло вы пуш-
ча на ка ля трыц ца ці та кіх мі на мё таў, якія 
га лоў ным чы нам пры мя ня лі ся ў аса дзе 
бель гій скіх і фран цуз скіх крэ пас цей. 3 
лю та га 1915 го да ча ты ры та кія мі на мё ты 
бы лі за ве зе ны паб лі зу Гра е ва. У хо дзе 
пе раст рэл кі ра сій ская ар ты ле рыя вы бі ла 
са строю дзве „Тоў стыя Бер ты” і больш 
яны пад Асаў цом не пры мя ня лі ся. Вар та 
заў ва жыць, што сна ра ды ва жы лі ка ля 
то ны, а для аб с лу гоў ван ня ад на го та ко га 
мі на мё та пат ра ба ва ла ся ка ля 250 ар ты-
ле ры стаў...

Аса вец кая крэ пасць не бы ла ўзя та 
пра мой ата кай ня мец кай ар міі. Ра сій скае 
вяр хоў нае ка ман да ван не ра шы ла яе па кі-
нуць, фран таль на ад сту па ю чы на ўсход. 
Эва ку а цыя крэ пас ці па ча ла ся 18 жніў ня, 
ка лі ня мец кая ар мія ста ла па ды хо дзіць 
пад Бе ла сток з за ха ду; 22 жніў ня яна 
за ня ла чы гу нач ную стан цыю Кны шын. 
Эва ку а цыя цяж кіх гар мат у чар го вую 
крэ пасць, Грод на, ад бы ва ла ся па г.зв. 
Цар скай да ро зе, якая бы ла па бу да ва на 
ў кан цы ХІХ ста год дзя дзе ля спа лу чэн-
ня крэ пас цей Лом жа, Аса вец і Грод на. 
Кож ную гар ма ту цяг ну лі ўруч ную ноч чу 
па трыц цаць-пяць дзя сят ча ла век. Ін-
шыя гру зы бы лі вы ве зе ны на пад во дах. 
У Су ха во лі з аса вец ка га гар ні зо на быў 
сфар ма ва ны асоб ны кор пус, які па даў ся 
ў гро дзен скую крэ пасць, якая неў за ба ве 
так са ма бы ла па кі ну та.

Фар ты фі ка цыі крэ пас ці бы лі част ко ва 
ўзар ва ны ра сій скі мі са пё ра мі. Поў нас-
цю быў раз ру ша ны г.зв. За рэч ны форт, 
адзі ны на пра вым бе ра зе Боб ры. Нем цы 
за ня лі Аса вец кую крэ пасць 25 жніў ня 
1915 го да.

Пер шая га за вая ата ка бы ла здзей с не-
на ня мец кім вой скам 22 кра са ві ка 1915 
го да пад бель гій скім го ра дам Іпр. І зна ка-
мі тая боль шасць хі міч най зброі бы ла ска-
ры ста на нем ца мі на За ход нім фрон це. 
На Ус ход нім фрон це пер шая га за вая ата-
ка на ра сій скія вой скі бы ла здзей с не на 
ў кан цы мая та го ж го да ка ля Ба лі ма ва, 
што не дзе па ся рэ дзі не па між Вар ша вай 
і Лод дзю. Паз ней шыя хі міч ныя ата кі бы лі 
пра ве дзе ны ў 1916 го дзе ка ля Ко ве ля 
і ў на ступ ным ка ля Ба ра на віч. Спяр ша 
ат рут ныя га зы пры во зі лі на ба я выя па зі-
цыі ў ме та ліч ных ба ло нах і пры спры яль-
ным над вор’і вы пу ска лі газ у на прам ку 
пра ціў ні ка. Пад Асаў цом га за вая хма ра 
па цяг ну ла ся на шы ры ні ка ля вась мі кі ла-
мет раў на ад лег ласць дзе ся ці кі ла мет-
раў. Паз ней хі міч ны за рад раз мяш ча лі 
ў сна ра дах і стра ля лі імі па ты лах пра ціў-
ні ка, та кім чы нам пад вяр га ю чы мен шай 
не бяс пе цы ўлас нае вой ска.

Цар ская да ро га ад Асаў ца да Стрэн-
ко вай Га ры бы ла прак ла дзе на па ба ло-
ці стай тэ ры то рыі. Ра шэн не аб яе па бу-
до ве пры няў аса бі ста цар Мі ка лай ІІ, які, 
па вод ле анек до та, на ры са ваў на кар це 
пра мую лі нію, па якой яе і па бу да ва лі. 
Трэ ба бы ло з грун ту выб раць торф, пас-
ля за сы паць па лат но жві рам і шчэ бе нем. 
На гэ тае ме ра пры ем ства бы лі рас хо да ва-
ны вя лі кія гро шы. Бу да ва лі яе сі ла мі мяс-
цо ва га бед на га на сель ні цтва, якое пры 
на го дзе бай ка ва та за ра бі ла. Не абыш ло-
ся без дэф раў да цыі ка зён ных срод каў, 
у вы ні ку ча го не каль кі ві ноў ні каў па віс ла 
на шы бе ні цах... У сён няш ні час яе бу до-
ва, пэў на, бы ла б не маг чы май, бе ру чы 
пад ува гу пры род ную каш тоў насць рэ-
чыш ча Боб ры; Цар ская да ро га ўнес ла 
кры ху змен у боб ран скую эка сі стэ му.

Аса вец кая крэ пасць бы ла за ду ма на 
ў па ло ве ХІХ ста год дзя, як ад но з кра пас-
ных звен няў дзе ля аба ро ны Ра сій скай 

На ка на валь ны Аса вец

Ім пе рыі з за ха ду. Гэ тая крэ пасць ме ла 
ба ра ніць ін тэр’ ер цар скай ім пе рыі з бо ку 
Ус ход няй Пру сіі. За гад па бу до вы Аса вец-
кай крэ пас ці быў пад пі са ны ім пе ра та рам 
Аляк сан д рам ІІ у 1873 го дзе. Па бу до ва 
бы ла здзей с не на ў 1882-1887 га дах; 
у чар го вых га дах бы ла яна ма дэр ні за ва-
на згод на мя ня ю чым ся пат ра ба ван ням 
ва ен най стра тэ гіі і тэх ні кі. У чар го вых 
га дах, аж па сён няш ні час, здат ныя для 
ўжыт ку аб’ ек ты крэ пас ці зай ма ла і зай-
мае вой ска. У тым лі ку і га лоў ны, Цэн т-
раль ны форт.

Адзін з гмін ных га нён дз кіх пар та лаў: 
„Przez osiem lat po wo jen nych w Twier dzy 
Oso wiec nie by ło woj ska. Do pie ro w 1953  r. 
roz lo ko wa no tu stac jo nu ją cą do dziś Jed-
nos t kę Woj sko wą. 9.X.1998  r. Twier dza Oso-
wiec zos ta ła wpi sa na do re jes t ru za byt ków. 
W tym sa mym ro ku na te re nie for tu I (Cen t-
ral ne go) sta ra niem Oso wiec kie go To wa rzy-
stwa For ty fi  ka cyj ne go (OTF) zos ta ło ot war te 
Mu ze um Twier dzy Oso wiec. Bę dąc w Osow-
cu-Twier dzy za u wa ży my wie le obiek tów for-
ty fi  ka cyj nych. Jed nak nie po we to wa ną stra tę 
po nie sie my, gdy świa do mie lub w spo sób 
nie za mie rzo ny omi nie my Fort I. I to nie tyl ko 
z po wo du naj le piej za cho wa nych dzieł ob-
ron nych, Mu ze um Twier dzy Oso wiec, tra sy 
tu rys tycz nej, czy też zde cy do wa nie naj więk-
szej sie ci po dzie mi z du żym sku pi skiem nie-
to pe rzy. Po pros tu stra ci my moż ność uj rze-
nia uni ka to wej roś lin noś ci. Tak się skła da, że 
wśród tzw. sa mo sie jek roś nie coś, o czym 
zaz wy czaj nie ma my po ję cia. Je że li się dob-
rze wpat rzy my (bądź za su ge ru je prze wod-
nik) uka że się na szym oczom mię dzy in ny mi 
ka ra ga na sy be ryj ska i par cze li na trój lis t ko-
wa. Zna laz ły się one w Twier dzy Oso wiec za 
spra wą ro syj skich żoł nie rzy, któ rzy za sa dzi li 
je w ce lu ma sko wa nia wyb ra nych miejsc, 
bądź ja ko ele ment de ko ra cyj ny. Na for tach 
gniaz du je bie lik i wie le in nych pta ków. Na 
sta łe za do mo wi ły się ło sie, sar ny, bob ry, itd.” 
Пры го жа на пі са на, толь кі той зна ка мі ты 
Пер шы форт зна хо дзіц ца на тэ ры то рыі 
вар та ва най вай ско вай час ці...

Ві кі пе дыя: „В 1924 го ду ев ро пей ские 
га зе ты пи са ли о не ко ем рус ском сол да-
те по фа ми лии Ни ко ла ев, об на ру жен ном 
поль ски ми вла стя ми в кре по сти Осо вец. 
Как ока за лось, при от ступ ле нии са пё ры 
нап рав лен ны ми взры ва ми за сы па ли по-
дзем ные скла ды кре по сти с аму ни ци ей 
и про до воль стви ем. Ког да поль ские офи-
це ры спу сти лись в под ва лы, из тем но ты 
по-рус ски раз да лось: „Стой! Кто идёт?” 
Нез на ко мец ока зал ся рус ским. Не ся 
свою служ бу в стро гом со от вет ствии 
с во ин ским уста вом, ча со вой за я вил, что 
его мо жет снять с по ста толь ко раз во-
дя щий, а ес ли его нет, то „Го су дарь Им-
пе ра тор”. Ча со вой сдал ся лишь пос ле 
то го, как ему объ яс ни ли, что той стра ны, 
ко то рой он слу жил, уже дав но нет. 9 лет 
сол дат пи тал ся ту шён кой и сгу щён кой, 
не по те ряв счёт вре ме ни и прис по со бив-
шись к су ще ство ва нию в тем но те. Пос ле 
то го, как его вы ве ли, он по те рял зре ние 
от сол неч но го све та и был по ме щён 
в боль ни цу, а за тем — пе ре дан со вет-
ским вла стям. На этом его след в исто-
рии те ря ет ся”.

А ця пер хо чац ца кры ху „па ка лі баць”. 
Бо ка лі б ня мец кая ата ка Аса вец кай крэ-
пас ці ў лю тым-са ка ві ку 1915 го да да ла 
ста ноў чы нем цам вы нік, та ды ра сій скае 
ка ман да ван не не змаг ло б здзей с ніць 
эва ку а цыі мір на га на сель ні цтва з тэ ры-
то рыі бы лой Гро дзен скай гу бер ні. Маг-
чы ма, што ў той час яно пра та кую эва ку-
а цыю і не ду ма ла. І ка лі б на ват у жніў ні 
1915 го да нем цам уда ло ся ава ло даць 
Аса вец кай крэ пас цю і прар вац ца на 
ты лы ра сій ска га фрон ту, та ды так са ма 
цар скія ўла ды не змаг лі б так па спя хо ва 
праг наць на ша га на сель ні цтва са сва ёй 
ра дзі мы. Ра дзі мы, ад лег лай ад цар скіх 
ха ро маў, у якіх на ка на ва на ёй ро лю спа-
ле най зям лі.

У ад каз на ра парт ка ман ду ю ча га крэ-
пас цю ге не ра ла Бжа зоў ска га, цар Мі ка-
лай ІІ ад ка заў: „Вы ра жаю са мую го ря чую 
бла го дар ность все му со ста ву доб лест-
но го гар ни зо на Осов ца.” І ў вы ні ку гэ тай 
доб лес ці ты ся чы і ты ся чы на шых зем ля-
коў ча ка ла тра гіч ная бу ду чы ня...

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

 Фо та з се ці ва: Лі ней ка пе рад Аса вец кай кра пас ной цар к вой

 Фраг мент му роў цы та дэ лі
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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

зан не жні ва з пер шай па ло вы мі ну ла га ста-
год дзя, з вы ка нан нем пе ра пя лі цы і па ка зан-
нем ма лаць бы збож жа і ачыст кі зер ня, якое 
рых та ва лі для сяў бы, да зво лі ла мо ла дзі ўя-
віць, як цяж кай у мі ну лым бы ла пра ца ся лян 
і іх дзя цей у лет ні ка ні ку ляр ны пе ры яд.

— У на шай вёс цы ў мі ну лым збож жа жа-
лі сяр па мі. Паз ней муж чы ны ста лі ка сіць ко-
са мі. Та ды жан чы ны пад бі ра лі збож жа з па-
ко су, вя за лі ў сна пы і жні во пра хо дзі ла ўжо 
хут чэй. У шас ці дзя ся тых га дах на на шы 
па лі ўе ха лі кон ныя, а пас ля трак тар ныя ка-
сіл кі і зда ва ла ся, што аб ляг чэн не жніў ных 
прац вель мі вя лі кае. У на шых Та пор ках ка-
сіл ка мі мы ка сі лі збож жа яш чэ і ў дзе вя но-
стых га дах, а паз ней збож жа ста лі ад ра зу 
ма ла ціць на па лях кам бай на мі. Гэ та бы ло 
вя лі кае аб ляг чэн не, бо ўжо не трэ ба бы ло 
во сен ню ма ла ціць збож жа на па на двор ку 
і ха дзіць ма ла ціць у тых асоб, якія нам да-
па ма га лі ма ла ціць. Ад нак бы вае, што з-за 
даж джоў цяж ка да ча кац ца, аж но збож жа 
дас пее і доб ра на сох не, каб мож на бы ло 
яго ма ла ціць на по лі су хім, — ска за лі жы ха-
ры Та по рак.

— Жні во азі мі ны доў жы ла ся ка ля двух 
тыд няў і за вяр ша ла ся пе ра пя лі цай. Яры ну 
ка сі лі паз ней, але ў на шай вёс цы бы ло яе 
нам но га менш, — за я віў Ві та ліс Со ха.

Та пор кі на да лей за ха ва лі сель ска-
гас па дар чы ха рак тар. Ся ля не не толь кі 
ап ра цоў ва юць па лі, але зай ма юц ца жы вё-
ла га доў ляй, перш за ўсё ма лоч ных ка роў. 
Ра ні цай і пе рад ве ча рам ка ро вы ідуць праз 

вё ску ў стат ках па пяць або і дзе сяць штук. 
Жы вё ла га доў ля пе ры я ду ся мі дзя ся тых 
і вась мі дзя ся тых га доў мі ну ла га ста год дзя 
ў Та пор ках моц на ма дэр ні за ва ла ся. Мно гія 
жы ха ры вё скі прыд ба лі да іль ныя апа ра-
ты і се наў бо рач ную тэх ні ку. Ка лі жы ха ры 
Та по рак 22 лі пе ня за кон чы лі жні во, дзет кі 
збі ра лі яш чэ ка ла скі, так як гэ та ра бі лі 
ў мі ну лым. Та ды сол тыс Вяс ла ва Ба кун і Ві-
та ліс Со ха з хле бам пры ві та лі бур га міст ра 

Кляш чэ ляў Аляк сан д ра Ся ліц ка га. Гра да-
на чаль нік па дзя ка ваў жы ха рам Та по рак за 
ці ка вае па ка зан не ко ліш ня га жні ва і са мо га 
фаль к лор на га аб ра ду «Пе ра пя лі цы».

— У Та пор ках пе ра пя лі ца вы кон ва ла ся 
на не да жа тым жы це або пша ні цы. Не вя лі-
кае ка мен не або боль шы пло скі ка мень 
кла лі збо ку ўпры го жа на га збож жа, а на яго 
зас ці ла лі аб ру сак і кла лі «хлеб для зай чы-
ка». Ка лі зах ва рэ ла дзі цё, ма ці ха дзі лі па 

па лях і шу ка лі гэ ты хлеб, па коль кі ве ры лі 
ў яго ля чэб ныя ўлас ці вас ці ў ад но сі нах да 
дзе так. Пе ра пя лі цу кла лі пад збож жа ў но-
вую клу ню, а збож жа з за жы нак ас вя ча лі 
на Ус пен не Прас вя той Ба га ро дзі цы, — га ва-
ры ла на род ная па э тэ са Зоя Май ст ро віч.

Пас ля вы ка нан ня пе ра пя лі цы жан чы ны 
ка лек ты ваў «За ві ца» і «Па ва ля кі» пра цяг ну-
лі прэ зен та цыю фаль к ло ру Па лес ся. Ка лек-
ты вы «Ар ля не» з Ор лі і «Даб ры на» з Бе ла-
сто ка так са ма спя ва лі жніў ныя пес ні.

— Мы ўжо трэ ці раз у Та пор ках прэ зен-
ту ем аб рад «Пе ра пя лі цы», які па каз ва юць 
перш за ўсё жы ха ры Та по рак. Наш ася ро-
дак куль ту ры з’яў ля ец ца су ар га ні за та рам 
гэ та га ці ка ва га аб ра да ва га ме ра пры ем-
ства. Пла ну ем ар га ні за ваць у Та пор ках 
аб рад «Пе ра пя лі цы» так са ма ў на ступ ных 
га дах, — ска за ла ды рэк тар Га рад ско га ася-
род ка куль ту ры, спор ту і рэк рэ а цыі ў Кляш-
чэ лях Мал га жа та Клі мо віч.

Вяс ла ва Ба кун, Ві та ліс Со ха і ды рэк тар 
Мал га жа та Клі мо віч за пра сі лі ўсіх на па ча-
сту нак стра ва мі па вод ле даў ніх рэ цэп таў.

— Жы ха ры Та по рак пад рых та ва лі таў ка-
ні цу, ка шу, ва рэ ні кі з ка пу стай, буль бя ныя 
дра ні кі, ха ла дзец з агур коў і цы бу лі. Пак ро-
і лі мы агур кі і пад рых та ва лі па мі до ры з цы-
бу ляй, пад пі вак, кам пот і ін шыя стра вы, якія 
елі на шы баць кі ў жніў ны час. Нез жа тае на 
ўскра і не по ля жы та на шы жы ха ры ўпры гож-
ва лі квет ка мі і ра бі най. Ка ля та кой пе ра пя-
лі цы пак ла лі мы сён ня ка мень чы кі, па лат но 
і хлеб. Вель мі важ на, што гэ та му аб ра ду 
спа да рож ні ча лі жніў ныя пес ні, — ска заў 
Ві та ліс Со ха.

Тэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

1 працяг Трэ цяя «Пе ра пя лі ца» ў Та пор ках

 Ка лек ты вы з Бе ла ру сі — «За ві ца» з Раз дзя ло ві чаў і «Па ва ля кі» з Об чы на спя ва лі жніў ныя пес ні

Бе ла ру скі на ву ко вец-аг ра ном, жур на ліст, 
кра яз на вец, су час нік Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі Сяр гей Скан д ра коў на ра дзіў ся 
21 каст рыч ні ка 1876 г. у го ра дзе Мглін Чар-
ні гаў скай гу бер ні. Ця пер гэ ты ста ра жыт ны 
го рад на ліч вае ка ля 8 ты сяч жы ха роў, зна-
хо дзіц ца на тэ ры то рыі су час най Бран скай 
воб лас ці і ўва хо дзіць у склад Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі.

Сяр гей Скан д ра коў ву чыў ся спяр ша 
ў Слуц кай гім на зіі, пас ля за кон чыў Мін скую 
гім на зію. Да лей ву чыў ся ў Ма скоў скім сель-
ска гас па дар чым ін сты ту це, які за кон чыў 
у 1906 г. З бі яг ра фіі вя до ма, што Скан д ра-
коў удзель ні чаў у пра цы Мін ска га та ва ры-
ства ама та раў пры го жых ма ста цтваў. У час 
пер шай ра сій скай рэ ва лю цыі 1905-1907 
га доў Сяр гей Скан д ра коў быў сяб рам Мін-
ска га га рад ско га ка мі тэ та Бе ла ру скай са-
цы я лі стыч най гра ма ды. Так са ма вы да ваў 
і рэ да га ваў двух моў ную га зе ту „Го лос Бе ло-
рус сии”. Праў да, вый шаў толь кі адзін ну мар 
гэ тай га зет кі — 1 сту дзе ня 1906 г. у Мін ску, 
пас ля ча го бы ла яна за ба ро не на та га час ны-
мі ра сій скі мі ўла да мі. У га зе це Скан д ра коў 
змяс ціў свой „кра моль ны” рэ ва лю цый ны 
твор „Каз ка пра го лых і са ба лі ныя фут ры”, 
а так са ма вер шы на бе ла ру скай мо ве Фран-
ціш ка Ба гу шэ ві ча і Ян кі Лу чы ны.

Сяр гей Скан д ра коў — адзін з зас на-
валь ні каў кніж на га та ва ры ства „Мін чук”. 
У 1907-1910 гг. у роз ных мін скіх га зе тах ён 
дру ка ваў па лі тыч ныя каз кі. Пі саў пад псеў-
да ні ма мі Сяр гей Мглін скі і Ян ка з Вя лі ка га 
По ля. З 1911 г. быў на па са дзе ды рэк та ра 
дос лед на га по ля ў Пал таў скай гу бер ні на 
тэ ры то рыі су час най Ук ра і ны. З 1921 г. быў 
ды рэк та рам бе ла ру скай аг ра на міч най стан-
цыі ў Бан ца раў ш чы не. Меў па са ду пра фе са-
ра Бе ла ру ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, 
Бе ла ру скай сель ска гас па дар чай ака дэ міі. 
Паз ней пра ца ваў у Ін сты ту це бе ла ру скай 

куль ту ры — у 1923-1925 га дах быў там ад-
каз ным сак ра та ром Цэн т раль на га бю ро 
кра яз наў ства, ана ла гіч ную па са ду зай маў 
у Бе ла ру скім на ву ко ва-дас лед чым ін сты ту-
це сель скай і ляс ной гас па дар кі.

У час са вец кіх ста лін скіх рэ прэ сій Сяр-
гей Скан д ра коў так са ма пад іх пат ра піў. 6 
лі пе ня 1930 г. яго арыш та ва ла ДПУ БССР 
па спра ве так зва на га „Са ю за выз ва лен ня 
Бе ла ру сі”. На ву коў ца за су дзі лі па вод ле па-
ста но вы ка ле гіі АД ПУ СССР 10 кра са ві ка 
1931 г. з фар му лёў кай за „шкод ні цтва і ан ты-
са вец кую агі та цыю” да 5 га доў паз баў лен ня 
во лі. Ту рэм ны тэр мін ад бы ваў на тэ ры то рыі 
Ра сіі ў го ра дзе Ярас лаўль. Выз ва ліў ся 15 лі-
ста па да 1934 г. Пас ля выз ва лен ня з тур мы 
зай маў ся да лей на ву ко вай і пе да га гіч най 
ра бо тай. Пра ца ваў у роз ных га ра дах Са вец-
ка га Са ю за — у Ярас лаў лі, Мі чу рын ску, Ду-
шан бэ, Ал ма це, Ка ра ган дзе. Хут чэй за ўсё 
та му, што шмат пе ра яз джаў, паз бег паў тор-
на га арыш ту і ве ра год най гі бе лі.

Сяр гей Скан д ра коў — аў тар апа вя дан ня 
„Аг ра ном Сэ ра дэ ля” (1924), на ву ко ва-па пу-
ляр ных на ры саў па аг ра на міч най спра ве, 
ар ты ку лаў па кра яз наў стве. Вя до ма, што 
Скан д ра коў збя рог жы ва піс ныя тво ры Ка-
ру ся Ка ган ца „Тып бе ла ру са” і „Зі мо вы пей-
заж”. Быў аса бі ста зна ё мы з Ян кам Ку па лам 
і Яку бам Ко ла сам, пе ра піс ваў ся з ра сій скім 
пісь мен ні кам Ула дзі мі рам Ка ра лен кам. Сяр-
гей Скан д ра коў — пра та тып лі та ра тур на га 
Кан да ко ві ча ў зна ка мі тай тры ло гіі Яку ба Ко-
ла са „На ро ста нях”.

Звест кі пра аса бі стае жыц цё Скан д ра ко-
ва неш мат лі кія. Вя до ма, што быў жа на ты, 
меў дзі ця. Па мёр Сяр гей Скан д ра коў 2 жніў-
ня 1953 г. Быў рэ а бі лі та ва ны су до вай ка ле-
гі яй па кры мі наль ных спра вах Вяр хоў на га 
су да БССР толь кі пас ля смер ці — 15 лі ста-
па да 1957 г.

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

65 га доў з дня смерці 
Сяргея Скандракова

У кра са ві ку „Ні ва” пі са ла аб сай це Et h-
no.by — сво е а саб лі вай ан лайн-ме ды я тэ цы 
на тэ му эт на гра фіі. За гэ ты час з’я віў ся 
яш чэ больш ці ка вы сайт, за да ча яко га не 
толь кі рас па вес ці пра эт ніч ныя і эт на гра-
фіч ныя асаб лі вас ці бе ла ру саў, але і на ву-
чыць ін тэр нэт-ка ры сталь ні каў гэ тай са май 
эт на гра фіі. Да дзе ны пар тал мае наз ву „Эт-
на а ка дэ мія” і зна хо дзіц ца ў ін тэр нэ це па ад-
ра се https://aca de my.et h no.by.

На сам рэч, „Эт на а ка дэ мія” з’яў ля ец ца 
мі ні-пра ек там па эт на гра фіі, на род ных 
ра мё ствах і на род ным ма ста цтве, зрэ а лі-
за ва ным не каль кі мі ар га ні за цы я мі і на ват 
мін скі мі аб лас ны мі ўла да мі. Зра зу ме ла, 
без фі нан са вай пад трым кі з бо ку еў ра пей-
скіх струк тур тут не абыш ло ся. Як сцвяр-
джа юць ства раль ні кі сай та, мэ та пра ек та 
— па ве лі чэн не да сяж нас ці на ву чан ня ў га-
лі не на род най куль ту ры (тра ды цый ныя 
ра мё ствы, тра ды цый нае ма ста цтва і тэ а рэ-
тыч ныя ве ды па эт на гра фіі) для за ха ван ня 
і пе ра ем нас ці тра ды цый, а так са ма для іх 
прак тыч на га ўжыт ку.

Якім жа чы нам му сіць ад бы вац ца гэ тае 
па ве лі чэн не да сяж нас ці? Ка лі па ды хо дзіць 
з су час ных ве даў, то да во лі про ста, бо ат-
рым лі ваць ней кую ін фар ма цыю, у тым лі ку 
і на ву чаль ную, не вы хо дзя чы з улас най ква-
тэ ры, ужо не над та цяж ка. І ў да дзе ным вы-
пад ку рас п ра цоў ка праг рам і рэ а лі за цыя 
ды стан цый ных аў тар скіх лек цый да дат ко-
вай аду ка цыі для да рос лых і мо ла дзі ў сфе-
ры на род най куль ту ры (тра ды цый ныя ра-
мё ствы, тра ды цый нае ма ста цтва і тэ а рэ-
тыч ныя ве ды па тра ды цый най куль ту ры) 
пра хо дзіць з вы ка ры стан нем тэх на ло гій ма-
са вых ад кры тых ан лайн-кур саў. „У рам ках 
пра ек та рэ а лі зу юц ца 150 уро каў, згру пі ра-
ва ныя па мо ду лях і кур сах (адзін курс — ад 
не каль кіх да не каль кіх дзя сят каў уро каў, 
па пат рэ бе). Кур сы рэ а лі зу юц ца на MO OC 

(Mas si ve Open On li ne Co ur se) — плат фор-
ме ste pik.org”, — рас па вя да ец ца на га лоў-
най ста рон цы сай та.

„Эт на а ка дэ мія” мяр куе на ву чаць, пры-
цяг ва ю чы да суп ра цы вык лад чы каў. Гэ та 
ад бы ва ец ца спа чат ку шля хам кон кур су 
вык лад чыц кіх пра па ноў кур саў. По тым, 
у сё лет нім жніў ні-каст рыч ні ку зап ла на ва-
ны здым кі кур саў і, у рэш це рэшт, іх пуб лі-
ка цыя. За пі са ныя ў рам ках пра ек та кур сы 
бу дуць без аб ме жа ван няў да сяж ныя ан-
лайн на ste pik.org. „Кож ны ча ла век змо жа 
за пі сац ца на курс, прас лу хаць лек цыі, вы-
ка наць пра ве рач ныя за дан ні і ат ры маць 
элек т рон ны сер ты фі кат аб за кан чэн ні 
з паз на кай наб ра ных ба лаў”, — за пэў ні ва-
юць ства раль ні кі „Эт на а ка дэ міі”. Ад мет на, 
што пра цу вык лад чы каў і апе ра та раў, якія 
бу дуць рас п ра цоў ваць і зды маць кур сы, 
кі раў ні кі пра ек та аба вяз ва юц ца ап ла ціць. 
У сваю чар гу на ву чан не для тых, хто на яго 
за пі саў ся, аб са лют на бяс п лат нае. Пры та-
кіх умо вах, праў да па доб на, „Эт на а ка дэ мія” 
здо лее да сяг нуць сва ёй га лоў най мэ ты — 
па ве лі чэн ня да сяж нас ці на ву чан ня ў га лі не 
на род най куль ту ры.

Да рэ чы, кон курс вык лад чыц кіх кур саў 
пар тал аб вяс ціў зу сім ня даў на — нап ры кан-
цы лі пе ня. За яў кі ад кан ды да таў на ўдзел 
у пра ек це бу дуць ацэнь вац ца па са мых роз-
ных кры тэ ры ях — ад на ву ко вай і прак тыч-
най вар тас ці кур са ды яго ўні каль нас ці да 
фо та ге ніч нас ці і дык цыі вык лад чы ка, а так-
са ма яго ха рыз мы. Са 150 уро каў, па за-
дум цы „эт на а ка дэ мі каў”, 120 му сяць быць 
зроб ле ны вык лад чы ка мі, якія не пра жы ва-
юць у Мін ску ці Мін скім ра ё не Бе ла ру сі.

Па ўсім ві даць, ства раль ні кі „Эт на а ка дэ-
міі” па дыш лі да сва ёй спра вы да во лі сур’-
ёз на, і мо жа, са праў ды, у Бай нэ це з’я віц ца 
сайт, які на ву чае эт на гра фіі.

Аляк сандр ЯКІ МЮК
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя 

згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі 
рос пі су, скла дуць ра шэн не — пер сід скую 
па га вор ку.

пра вы пры ток Вол гі = 5 _ 13 _ 9 _;
біт ва, схват ка = 4 _ 17 _ 18 _;
абу рэн не, злосць = 21 _ 19 _ 20 _ 
15 _;
ста лі ца Ка та ра = 23 _ 3 _ 1 _ 22 _;
жон ка Ада ма = 25 _ 27 _ 26 _;
ра сій ская аў та но мія ў вяр хоў ях Ені-
сея = 16 _ 24 _ 10 _ 11 _;
пе ры яд па ла вой ак тыў нас ці ў са бак 
= 7 _ 28 _ 29 _ 31 _ 30 _;
Гер ман, дру гі са вец кі кас ма наўт = 8 
_ 6 _ 2 _ 14 _ 12 _.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

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

Ад каз на ад га дан ку з 28 ну ма ра
Ке біч, стог, бяз мен, ма туз, ніць, за ба-

ва, дзеж ка, яма, ку пал ле, ру да, ар, Мад-
рыд, цо каль, хрэн, ар ды на тар, ніз.

Ра шэн не: Ні чо га не за ва дзіць, як дур-
ны ра зум на му па ра дзіць.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне 
Дэм’я нюк з Бельска-Падляшскага і Ля во-
ну Федаруку з Рыбал.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Мно га энер гіі. Зна ка мі тая фор-
ма. Пос пе хі і па пу ляр насць. Дзя ку ю чы сва ёй ак-
тыў нас ці і доб рым за ду мам да сяг неш мэ ту сва іх 
ма раў. 5-8.08. не будзь ліш не са маў пэў не ны. 5-
9.08. твой па чуц цё вы ра дар пач не пры маць лю-
боў ныя сіг на лы. 8-10.08. змо жаш зрэ а лі за ваць 
твор чы пра ект. З 10.08. не дзей ні чай без пла на.
(21.04. — 21.05.) 5-8.08. тва ёй да па мо гі мо жа 
пат ра ба ваць сям’я; мо жа хтось ці ста рэй шы 
з рад ні. Рап тоў ныя па ва ро ты ак цыі мо гуць ця бе 
аша ра шыць, але ча со выя пе раш ко ды бу дуць 
мен шыя, чым ду ма еш. У фір ме мо жа прый с ці ся 
та бе за мя ніць ка лег або на ват і шэ фа. 8-12.08. 
мо жа агар нуць ця бе ме лан хо лія, з 10.08. мо жа 
та бе здац ца, што ўсё на све це ста ла су праць ця-
бе; не пе ра жы вай!
(22.05. — 22.06.) У жыц ці ці ка вей, у сэр цы 
цяп лей. Доб ра ў ня лёг кай пра цы, спа кой ду ха. 
5-8.08. ста рай ся не пад да вац ца сва ім зах ця вай-
кам. 5-9.08. ра ман тыч ная вя чэ ра са сня дан кам. 
8-10.08. усё тое, што да гэ тай па ры бы ло для ця-
бе цяж кім, пе ра мо жаш лёг ка і хут ка. 10-12.08. 
ста рай ся не ра біць ста рых па мы лак.
(23.06. — 23.07.) Не дзей ні чай пад уп лы вам 
эмо цый. Глянь на ўсе спра вы з ад лег лас ці, усё 
ста не ляг чэй шым. Ня лёг кія аба вяз кі і за да чы. Вы-
ра шыш сар дэч ныя ла ды. Апош ні зва нок, каб ра-
та ваць сваю па ру. У па ры, дзе ўсё доб ра, маг чы-
мыя ней кія скры га ты. 8-12.08. не за будзь це пра 
га да ві ны. На пра цы слу хай, што ва кол ро біц ца, 
пе раг лянь ста рыя да ку мен ты. 10-12.08. мо жаш 
стаць ах вя рай гне ву шэ фа. Гор шыя вы ні кі ме-
дыч ных аб с ле да ван няў — не пры чы на для па ні кі! 
Але вар та бу дзе змя ніць стыль жыц ця.
(24.07. — 23.08.) 5-8.08. кар ціць ця бе бу дзе не-
пат рэб ная ры зы ка. 8-10.08. най леп шы мо мант 
на раз мо вы аб пра цы, эк за ме ны і пуб ліч ныя вы-
ступ лен ні. Час спры яе зме нам у леп шы бок. Ва-
кол ця бе бу дзе поў на зна ё мых — не ўсіх вар та на-
зы ваць пры я це ля мі, асаб лі ва ся род зна ём стваў, 
на ла джа ных у час заць мен ня Сон ца (10-12.08.). 
10-12.08. мо жаш ат ры маць служ бо вае пісь мо, 
якое мо жа ця бе за не па ко іць (не нер вуй ся).
(24.08. — 23.09.) Ук лю чы ад па чы нак! На бі рай 
сі лы на на ступ ныя пры го ды і зна ём ствы. Ма еш 
час на ўпа рад ка ван не мно гіх спраў. Уда чы ў най-
важ ней шых ме ра пры ем ствах. Увесь ме сяц ка-
рыс ны для твай го ка шаль ка. 5-6.08. мо жаш апы-
нуц ца ў ня вы гад най сі ту а цыі. 8-10.08. на мо мант 
бу дзеш не аб’ ек тыў ны. Ас лаб лен не іму ні тэ ту; 
дбай асаб лі ва аб гор ла.
(24.09. — 23.10.) У жніў ні ад чу еш, што ўвесь 
свет лю біць ця бе, а твае за ду мы вык лі ка юць 
фу рор. З 10.08. зной дзеш вы хад з ня лёг кай сі ту-
а цыі. Але 8-12.08. мо жа быць мо мант, ка лі адзін 
аста неш ся са сва і мі праб ле ма мі. Са мот ныя Ша лі 
бу дуць па пу ляр ныя, ад чуў шы сваю сі лу і кра су. 
Апа гей сек са пі лю: 9-12.08. 10-12.08. ад на асо-
ба пап ро сіць аб прыс лу гу, за ду май ся ці ня ма 
ў тым «дру го га дна». На пра цы бу дуй ка лек тыў, 
доб ра на гэ тым вый дзеш; су пра цоў ні цтва ўда-
лае аж да 31.08.
(24.10. — 22.11.) Мо жаш да сяг нуць тое, што зда-
ва ла ся б быць не маг чы мым, па чаць дзей насць 
у зу сім ін шых га лі нах. Но выя маг чы мас ці, уда чы 
8-12.08. не паў та рай ста рых па мы лак у па чуц-
цях, не ра зы ходзь ся. 7-10.08. су сед мо жа за-
ліць тваю ква тэ ру, за бяс печ ся. 5-8.08., хоць не 
бу дзе лёг ка, па ка жы што пат ра піш на пра цы. 
10-14.08. мо жаш ад чуць ся бе ад су ну тым на ба-
ка выя пу ці. З 10.08. (да 25.08.) бу дзеш у рэ лі гій-
ных і фі ла са фіч ных по шу ках.
(23.11. — 22.12.) 5-8.08. мо жа па дар вац ца 
твой аў та ры тэт. 8-10.08. най леп шыя за ду мы. 
10-12.08. усе твае пла ны мо гуць кон чыц ца па-
ра зай. З 7.08. мо жаш на быць вель мі гу стоў ныя 
да дат кі на шлюб. Стра лец з пе ра ло му ІІ і ІІІ дэ ка-
ды за ка ха ец ца (10-25.08.). 10-14.08. ад но вяц-
ца ста рыя зна ём ствы. Сха дзі да дан ты ста.
(23.12. — 20.01.) 5-6.08. няп ро стыя, ня вы гад-
ныя ра шэн ні. 10-12.08. мо жаш стра ціць ары-
ен та цыю. Афар м ляй са мыя важ ныя спра вы, бо 
шмат ця пер мо жаш зра біць. Сі ла і тры ва ласць. 
8-12.08. мо жаш па ра біць вя лі кія па рад кі. Дзьму-
хай і ху кай на сваё зда роўе.
(21.01. — 19.02.) Усе ша ле юць за та бою! 5-
9.08. ра ма ны і лю боў ныя пры го ды. 5.08. маг-
чы мыя спрэч кі з ка ха най асо бай. Моц на пад к-
ру ча ны тэмп па дзей. 10-12.08. ака жац ца, што 
кам п лі мен ты і па да рун кі та бе не а ба вяз ко ва 
на ле жац ца. Не рві ста рых зна ём стваў. Цяж ка 
ву чыц ца но вых ве даў, ха ця бу дуць маг чы мас ці 
па вы шэн ня. Не ляп ні ліш ня га сло ва, асаб лі ва шэ-
фу. Піль нуй ся ад вы пад каў, ава рый, кан ту зій, апа-
ран няў, так са ма ад рас лін.
(20.02. — 21.03.) Бу дзеш доб ра гу ляць і ад-
па чы ваць. Зой меш ся до мам, сва і мі спра ва мі. 
Ас ця рож на з ра ма на мі. 10-12.08. трэ ба бу дзе 
пас вя ціц ца сям’і. 10-12.08. не пад дай ся ін г ры га-
нам. 9-12.08. хтось бліз кі мо жа ця бе пад вес ці, 
па ра ніць.
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Ці бе ла ста чан мо гуць нат х няць 
куль тур на ад мет ныя лю дзі? Што 
нам дае ўза ем нап ра ні кан не пад-
ляш скай на род най му зы кі з му зы-
кай з ін шых ча стак све ту? На пэў-
на гэ та ства рае но вую якасць, 
якая ру хае, ву чыць і ўмее за ці ка-
віць, — аб гэ тым мож на бы ло пе-
ра ка нац ца пад час ХІ Між на род на-
га фе сты ва лю му зы кі, ма ста цтва 
і фаль к ло ру «Пад ляш ская ак та ва 
куль тур». Як што год вы сту пі лі 
гур ты з Поль ш чы і за меж жа. Іх 
куль тур ныя ка ра ні пе рап ля та юц-
ца, а вы ні кам з’яў ля ец ца ці ка вая 
і раз на стай ная му зы ка.

— Дум ка на ла дзіць та кі фе сты валь 
на ра дзі ла ся двац цаць га доў та му, — ска-
заў іні цы я тар «Пад ляш скай ак та вы куль-
тур» Ан джэй Дыр дал. — З ка лек ты вам 
«Кур пе зя лё ныя» мы ез дзі лі на шмат лі кія 
фе сты ва лі. Мне зда ва ла ся, што і ў Бе ла-
сто ку вар та бы ло б сар га ні за ваць ці ка вы 
фольк-фе сты валь. У нас, на Пад ляш шы, 
сем на цы я наль ных мен шас цей. Дзе ж 
ар га ні за ваць шмат куль тур ны фе сты валь 
як не тут?

Ка ля 600 вы сту поў цаў, 28 ка лек ты ваў 
і рэ кор д ныя 27 мяс цо вас цей. У се ра ду, 
25 лі пе ня, стар та ваў ХІ Між на род ны фе-
сты валь «Пад ляш ская ак та ва куль тур». 
Бы лі тан цы і фаль к лор ная му зы ка. На 
сцэ не вы сту пі лі ка лек ты вы з Сер біі, 
Гру зіі, Ук ра і ны, Чэ хіі, Ма ке до ніі, Ал ба ніі 
і Поль ш чы. У час кан цэр таў у Бе ла сто ку 
вы сту піў бе ла ру скі ка лек тыў «Жэ мэр ва» 
ды эт на-трыо «Тро і ца».

— У нас бы ла та кая мэ та, каб зап-
ра шаць су се дзяў з-за ўсход няй мя жы, 
— ад зна чыў ды рэк тар Ва я вод ска га ася-
род ка ані ма цыі куль ту ры Цэ за ры Мель-
ка. — У гэ тым го дзе ма ем два бе ла ру скія 
гур ты. «Тро і ца» прэ зен туе фаль к лор, 
але ў су час ны спо саб. Гэ та нам вель мі 
па да ба ец ца! Так са ма ма ем ка лек тыў 
«Жэ мэр ва» з Бель ска-Пад ляш ска га.

«Куль ту рызм» 
па-пад ляш ску
Пер шы дзень ме ра пры ем ства сцяг нуў 

на бе ла стоц кую плош чу Кас цюш кі дзя-
сят кі гле да чоў. На сцэ не мож на бы ло па-
ба чыць гур ты з Поль ш чы, Гру зіі і Сер біі. 
У час інаў гу ра цыі фе сты ва лю дру гім па 
чар зе вы сту піў бе ла ру скі ка лек тыў «Жэ-
мэр ва» са Сту дзі во даў.

— Нам пры ем на, што мы тра пі лі ў пер-
шы дзень і што мо жам кры ху па ка заць 
на шу тра ды цый ную куль ту ру, якой го рад 
жыў так са ма, ды па ка заць яе шы рэй, 
— ад зна чы ла Ан на Фі ё нік, кі раў нік ка лек-
ты ву «Жэ мэр ва», — і па ба чыць ін шыя 
ка лек ты вы і ін шыя куль ту ры тут, на «Ак-
та ве куль тур».

Плош ча Кас цюш кі ў час ме ра пры ем-
ства за паў ня ец ца людзь мі. Сто лі кі ў блі-
жэй шых рэ ста ра нах ужо ра ней за каз ва-
юць за ці каў ле ныя му зыч ным ві до віш чам 
ама та ры фаль к ло ру.

— Я жы ву ў Чор най-Бе ла стоц кай. 
У нас так са ма бу дзе кан цэрт у рам ках 
«Ак та вы куль тур», але я не маг ла да ча-
кац ца і пры е ха ла, — ка жа Лю цы на, якая 
прый ш ла на фе сты валь з сяб роў ка мі 
з пра ва слаў на га хо ру. — Я на пен сіі 
ста ла та кой «куль ту рыст кай», пры маю 
ўдзел ва ўсіх ці ка вых ме ра пры ем ствах, 
якія пра хо дзяць у рэ гі ё не. Сён ня ха це ла-
ся мне па слу хаць «Жэ мэр ву». Гэ та наш 
фан та стыч ны ка лек тыў.

«Ак та ву куль тур» ад крыў вы ступ пад-
ляш ска га ка лек ты ву «Кур пе зя лё ныя». 
Гэ ты пад ляш скі ан самбль сё ле та ад зна-
чае 65-га до вы юбі лей.

— Я ду маю, што тая вя лі кая сцэ на 
перш за ўсё пат рэб на дзе ля та го, каб 
прэ зен та ваць на шы пад ляш скія жам чу-
жы ны. Та му на шу ім п рэ зу ад к ры ва юць 
вы сту пы гур тоў «Жэ мэр ва» і «Кур пе зя-
лё ныя», — пад к рэс ліў Цэ за ры Мель ка.

У час «Ак та вы куль тур» у Бе ла сто ку 
вы сту піў адзін з са мых па пу ляр ных бе ла-
ру скіх фольк-гур тоў «Тро і ца».

Кан цэр ты 
па ўсім рэ гі ё не
Фе сты валь «Пад ляш ская ак та ва куль-

тур» на ве даў двац цаць сем мяс цо вас цей 
на Пад ляш шы, між ін шым Бе ла ве жу, 
Гай наў ку, Бельск-Па для ш скі, Заб лу даў, 
На раў ку ды Га ра док. Кан цэр ты ад бы лі-
ся ў вя лі кіх і ма лых га рад ках. На сцэ не 
по бач з са бою вы сту па лі тан ца валь ныя 

«Ак та ва» ў ды я ло гу 
з га рад ской пра сто рай 

ка лек ты вы, ар кест ры, ха ры ці не вя лі кія 
ва каль ныя гру пы. Тра ды цый ная му зы ка 
да мі на ва ла, але сё ле та так са ма бы ло 
мож на па чуць шмат фаль к лор ных пе-
сень у су час ных аран жы роў ках.

— У лі пе ні ўсе да ро гі вя дуць на «Пад-
ляш скую ак та ву куль тур», та му што гэ та 
свя та, якое па лю бі лі як жы ха ры Бе ла сто-
ка, так і ту ры сты, — ад зна чыў у час ад-
к рыц ця ме ра пры ем ства ві цэ-мар ша лак 
Пад ляш ска га ва я вод ства Ма цей Жыў на. 
— Гэ та час, ка лі наш рэ гі ён ста но віц ца 
еў ра пей скім цэн т рам муль ты куль ту ра ліз-

му, і гэ та го нар, і ра дасць. Гэ та час, ка лі 
вар та на ве даць Бе ла сток, па ба чыць на 
свае во чы, што куль ту ра з’яў ля ец ца леп-
шай пло скас цю для фар ма ван ня агуль-
най па ва гі і сім па тыі, і ў той жа час мець 
маг чы масць для вя лі ка га за да валь нен ня.

У чац вер (26.07.) ад быў ся па рад 
на род ных тан ца валь ных і му зыч ных 
ка лек ты ваў з уся го све ту. Праз цэнтр 
Бе ла сто ка ўра чы ста прай ш ло больш за 
14 ка лек ты ваў. Упер шы ню на фе сты валь 
пры е ха лі гос ці з Ал ба ніі і Чэ хіі.

Уршуля ШУБЗДА

 «Жэ мэр ва» 

 «Тро і ца»
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