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Сустрэчы на Гагатуху і Вадох
рышча, якія арганізуе Музей 
малой айчыны ў Студзіводах, 
пачаліся калядаваннем 12 сту
дзеня ў Агульнаадукацыйным 
ліцэі з беларускай мовай наву
чання імя Браніслава Тарашкеві
ча ў БельскуПадляшскім і былі 
спалучаны са школьнымі каляд
нымі сустрэчамі, якія цяпер што
год арганізуе Бельскі белліцэй. 
Займальна калядавалі перад вуч
нямі і настаўнікамі прадстаўнікі 
ўсіх першых і другіх класаў, вы
ступаючы разам з выхавацеля
мі, і ліцэйскі калектыў «Спадчы
на». Сабраных таксама захапілі 
госці — Узорны фальклорны ка
лектыў «Калыханка» з Міханавіч 
каля Мінска і Студыя фальклору 
«Жэмэрва» са Студзіводскага 
музея, якія побач калядак зап
рэзентавалі таксама навагоднія 
спевы і гульні, характэрныя для 
Шчодрага вечара, у які моладзь 
нашых вёсак вітала ў мінулым 
Новы год паводле юліянскага ка
лендара.

Фальклорны дзіцячы калектыў «Калы
ханка», Калектыў традыцыйнага мужчын
скага спеву «Рада» з Мінска і калектыў 
«Жэмэрва» 13 студзеня калядавалі, 
гагаталі і рабілі фокусы ў Студзіводах 
падчас Шчодрага вечара, які называецца 
таксама Гагатухай. 14 студзеня выступілі 
з калядкамі і фальклорным рэпертуарам 
у Варшаве. Сустрэча ў Бельскім белліцэі 
адбылася 12 студзеня на калідоры на 
другім паверсе школы, дзе адбываюцца 
агульнашкольныя спатканні. Была добрая 
нагода, каб супольна славіць Хрыстовае 
Нараджэнне ў перадапошні дзень 2017 
года паводле юліянскага календара 
і апошні дзень вучобы ў старым годзе. 
Шматлікая публіка магла паслухаць ка
лядкі ў адборным выкананні і паглядзець 
фальклорныя выступы калектываў «Калы
ханка» з Беларусі і «Жэмэрва» са Студзі
водаў, да якога належаць таксама вучні 
Бельскага белліцэя. Сабраных прывіталі 
дырэктар Бельскага белліцэя Андрэй 
Сцепанюк і вядучыя каляднае мерапры
емства белліцэісткі. Дырэктар Сцепанюк 
вельмі сардэчна прывітаў архіепіскапа 
бельскага Грыгорыя, які прыбыў на каляд
нае святкаванне разам з благачынным 
Бельскай акругі мітрафорным протаіерэ
ем Лявонціем Тафілюком.

— «Хрыстос нараджаецца — слаўце 
Яго», — такімі словамі дырэктар беллі
цэя Андрэй Сцепанюк прывітаў сабра
ных і патлумачыў вучням, што так можна 
вітацца падчас святочнага перыяду Нара
джэння Хрыстовага. Дырэктар пажадаў 
сабраным здароўя і поспехаў у новым 
2018 годзе і выказаў задавальненне, 
што архіепіскап Грыгорый чарговы раз 
прыбыў у белліцэй. Паінфармаваў саб
раных, што апрача спявання калядак 
вучнямі паасобных класаў, можна будзе 
падчас спаткання паглядзець калядаван
не гасцей і прэзентацыю калектывамі 
«Калыханка» і «Жэмэрва» фальклорных 
традыцый святкавання Шчодрага вечара 
і Вадохрышча.

— Самае важнае падчас Куцці і свят
кавання Божага Нараджэння гэта любоў 
і станоўчы падыход да людзей, напатка
ных падчас святаў. Хрыстос родзіцца 
для нас, каб мы сталі сынамі Божымі і мы 
павінны любіць адзін аднаго. Трэба лю

біць не толькі тых, якія нас любяць, але 
і любіць асобы, якія варожа ставяцца 
да нас, — сказаў архіепіскап Грыгорый. 
Пажадаў, каб змест прэзентаваных каля
дак глыбока ўвайшоў у душы сабраных 
і заявіў, што народныя традыцыі таксама 
трэба захоўваць.

Студзіводскі калектыў «Жэмэрва» 
выходзіў перад публіку тры разы. Зай
мальна запрэзентаваў калядкі, каляда
ванне на Новы год і фокусы, якія рабіла 
моладзь падчас Гагатухі.

— У час Шчодрага вечара, які ў нас 
называлі Гагатухай ад воклічаў «гогого» 
падчас клікання Новага года, наша мо
ладзь сыпала дарожкі паміж хлопцамі 
і дзяўчатамі, лічыла штахеты ў плоце, 
хавала вароты і рабіла розныя іншыя 
фокусы. Мы цяпер паказалі толькі нека
торыя з іх, а будзем імі займацца заўтра 
ў Студзіводах, — гаварыла Анна Фіёнік, 
мастацкі кіраўнік «Жэмэрвы».

— Мы падчас Сустрэч на Гагатуху 
і Вадохрышча ходзім па хатах і даносім 
радасць ад Нараджэння Хрыстовага 
ў сем’і. Разам з дырэктарам Андрэем 
Сцепанюком рашыліся спалучыць ка
лядаванне белліцэістаў з нашымі суст
рэчамі. Разам з нашай «Жэмэрвой» 
прыехаў сюды калектыў «Калыханка» 
з Беларусі. Мы спяваем у белліцэі ка
лядкі і паказваем, як у мінулым моладзь 
адзначала Гагатуху і святкавала Вадох
рышча, раздаем жыхарам вёсак «хрыст
кі». Мы арганізуем нашы сустрэчы, каб 
захаваць нашы традыцыі каляднага 
перыяду, пазнаёміць з імі нашу моладзь 
і напомніць старэйшым жыхарам вёсак, 
як калісь калядавалі і рабілі фокусы пад
час Шчодрага вечара, — сказаў стар
шыня Аб’яднання Музей малой айчыны 
ў Студзіводах Дарафей Фіёнік. Паінфар
маваў ён, што Сустрэчы на Гагатуху 
і Вадохрышча арганізуюцца ўжо сёмы 

раз і патлумачыў, што вечар перад Но
вым годам трэба называць Шчодрым 
вечарам або Гагатухай.

— Называнне 31 снежня паводле 
юліянскага календара другім або правас
лаўным Сільвестрам і баляў у гэты дзень 
Маланкамі, не абапіраецца ні на нашых 
народных, ні на праваслаўных традыцы
ях. Рымскі папа Сільвестр лічыцца свя
тым таксама праваслаўнымі вернікамі, 
паколькі жыў яшчэ перад расколам на 
ўсходняе і заходняе хрысціянства, так 
як святая Меланія Рымлянка. Паводле 
юліянскага календара свята ў гонар Ме
ланіі адзначаецца 31 снежня, а ў гонар 
Сільвестра 15 студзеня. Шчодры вечар 
адзначаецца вечарам і ноччу на 1 студзе
ня, калі святкуем у гонар святога Васілія 
Вялікага. На гэты дзень запрасілі нас 
у Варшаву калядаваць у рамках Вялікага 
аркестра святочнай дапамогі, — заявіў 
Дарафей Фіёнік.

Падчас апошняга выступу члены «Жэ
мэрвы» спявалі тыя творы, што выконва
юцца ў час святкавання Хрышчэння Гас
подняга і раздалі гаспадарам сустрэчы 
«хрысткі».

— Мы раздалі «хрысткі» і будзем гэ
та рабіць 21 студзеня, на трэці дзень 
святкавання Вадохрышча, у Парцаве. 
У мінулым раздавалі «хрысткі» ў Арэшка
ве і Грабаўцы, бо ад жыхароў Арэшкава 
даведаліся аб гэтым абрадзе. Толькі 
пазней даведаліся, што ў Парцаве нават 
яшчэ ў шасцідзясятых і сямідзясятых 
гадах напярэдадні Вадохрышча разда
валіся «хрысткі» і пасля пры дапамозе 
гэтай дубовай галінкі гаспадар хрыш
чэнскай вадой асвячаў сваю хату. Гэтая 
традыцыя ў іншых вёсках даўно забытая 
і наша «Жэмэрва» з калектывамі «Рада» 
і «Калыханка» будзе калядаваць па Пар
цаве на Вадохрышча і напамінаць пра 
гэтую традыцыю, — удакладніў Дарафей 
Фіёнік.

Сустрэчы 
на Гагатуху і Вадохрышча 
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vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

n «Жэмэрва» і «Калыханка» злева Дарафей Фіёнік, Андрэй Сцепанюк і Анна Фіёнік)

n Узорны фальклорны калектыў «Калыханка» з Міханавіч
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Сваімі вачыма

Два пытанні

Сіла радасці 
калядавання

Пра Марс, 
Расію, Нямеччыну 
і іншых

Лю дзі па ля
цяць на Марс! 
Гэ та ўжо вы ра
ша на! Пры чым 

вы ра ша на не толь кі ней кім там ба га тым 
аген цтвам, якое не ве дае ку ды ўклас ці гро
шы і та му рас п ра цоў вае ідэі га лак тыч на га 
роў ню, але вы ра ша на і са мі мі людзь мі так
са ма. Ты мі са мі мі дзядзь ка мі і цёт ка мі, якія 
на той Марс па ля цяць. І па ля цяць яны толь
кі ў адзін ка нец, без вяр тан ня на Зям лю.

Па зі цыя аген цтва тут зра зу ме лая. Па лё
ты ў два ба кі вель мі да ра гія і на сён няш ні 
мо мант аб са лют на бес сэн соў ныя. Ну са
праў ды, на вош та ад п раў ляць ча ла ве ка на 
дру гую пла не ту каб ён вяр нуў ся на зад? 
Ук ла лі гро шы абыку ды, на зы ва ец ца. З та
кім жа пос пе хам мож на ад п ра віць ка ня. 
А вось ка лі ча ла век там за ста нец ца, раз бя
рэц ца што да ча го, што ма ла ве ра год на, 
ды яш чэ рап там мо жа вы жы ве. Вось тут 
ней кая ло гі ка пра ра за ец ца — у аген цтва.

Але і для ча ла ве ка, зям ля ні на, на ша га 
з ва мі су час ні ка, ло гі ку мае так са ма толь кі 
па лёт у адзін бок. І хоць тут ло гі ка цал кам 
ад ва рот ная аген ц кай, але ж так са ма зра
зу ме лая. Ну які сэнс ры зы ка ваць жыц цём, 
трэс ці ся ме ся ца мі ў цес ным кас міч ным 
ка раб лі, жэр ці ежу з цю бі каў і пра пус ціць 
мно ства ад ноль ка вых як бліз ню кі се рый 
лю бі май мыль най опе ры, каб зноў вяр нуц
ца ту ды ж са ма, ад куль з та кой цяж кас цю 
ўцёк?!!

Вось та му я пе ра ка на ны, што для доб
ра ах вот ні каў, якія вы ра шы лі рва нуць з цы
ві лі за цый натэх ніч на га зям но га раю на 
няз ве да ную пла не ту ў ні бы та ва ро жы для 
жыц ця ася ро дак у фра зе „па лёт на Марс 
толь кі ў адзін ка нец” клю ча вы мі і пры ваб
ны мі сло ва мі бы лі ме на ві та „толь кі ў адзін 
ка нец”. Вось так! Хоць ку ды! Хоць з якой 
ры зы кай! Абы толь кі па да лей ад сюль і каб 
ні ко лі не вяр тац ца!

Ну ёсць жа ж лю дзі, якіх ні чо га тут не 
тры мае. Боль шасць то не мо гуць са бе 
да зво ліць та кой ра ско шы, бо трэ ба за раб
ляць на дзя цей, ці здаць се сію, ці не спаз
ніц ца на пра цу... Ну ці ма ла ў нас тых аб ця
жар ва ю чых аб ста він? А вось уя ві це са бе, 
што вас тут ані што не тры мае! І што, вы 
не ўцяк лі б ад сюль, каб больш не ба чыць, 
што тут ро біц ца?

Ну ка неш не ж вы рва ну лі б ад сюль, 
каб не ба чыць і не чуць уся го гэ та га. Ну як 

мож на ўжо больш чым паў го да гля дзець 
на тое, як, пры кла дам, у ра сій скім не вя ліч
кім га рад ку Но вы Урэн гой мно ства да рос
лых лю дзей з вя лі кі мі дзяр жаў ны мі па са да
мі да ста юць ду шу з мяс цо ва га школь ні ка. 
І толь кі за тое, што ў ра сій скай дзі ця чай 
дэ ле га цыі, якая на вед ва ла Ня меч чы ну, 
ён са шка да ван нем у Дзень смут ку вы ка
заў ся пра ня мец ка га жаў не ра, які тра піў 
у са вец кі па лон. Нене. Хлоп чык асу дзіў 
ня мец кі фа шызм, але паш ка да ваў нем ца, 
ска заў шы, што не ўсе ня мец кія сал да ты 
ха це лі ва я ваць. Гэ та га ха пі ла, каб у Ра сіі 
яго аб ві на ва ці лі ў ап раў дан ні фа шыз му. 
І ця пер дзяў буць і яго, і яго шко лу ўсе тыя 
чы ноў ні кі, якія толь кі так і мо гуць па ка заць 
свой пат ры я тызм і толь кі та кім чы нам быць 
заў ва жа ны мі га лоў ным пат ры ё там. А коль
кі тых, хто ра зу мее гэ ты аб сурд, і маў чаць 
як мыш пад ве ні кам. І ў Ра сіі і за яе ме жа мі 
маў чаць. Ба яц ца па не па ко іць та го пат ры
ё та.

Ну пра сён няш нюю Ра сію ўсё яс на. 
А што ж Ня меч чы на? Ці за сту пі ла ся яна за 
та го хлоп чы ка, што паш ка да ваў нем ца? 
Па мя таю, як па ру дзя сят каў га доў та му 
ру ская жан чы на ха це ла зняць ан ты се міц кі 
над піс ля да ро гі. Над піс ака заў ся за мі ні ра
ва ны і яе доб ра па ка ле чы ла. Та ды Із ра іль 
ад ра зу зак ла па ціў ся і яе ля чэн нем, і яе рэ
а бі лі та цы яй. Але гэ та бы ло та ды!!! З та го 
ча су свет змя ніў ся. І за раз ру ска му хлоп
чы ку з мі ра лю бі вым сэр цам мес ца ня ма не 
толь кі ў род ным го ра дзе, але хі ба што на 
пла не це. Пры нам сі ня мец кія па лі ты кі ў яго 
праб ле му не асаб лі ва за ан га жа ва лі ся.

Гэ та ўся го адзін дроб ны пры клад пра 
сён няш ні свет. За астат ні мі ха дзіць да лё ка 
не трэ ба. Асаб лі ва нам, бе ла ру сам. І асаб
лі ва та ды, ка лі мы па раў ноў ва ем, як цы ві лі
за ва ны свет не ка лі пад трым лі ваў ад на дум
цаў той жа поль скай „Са лі дар нас ці”, ды 
і не толь кі поль скай апа зі цыі, і як ён сён ня 
ўспры мае бе ла ру скую.

І ка лі яш чэ ня даў на ча ла век у ан ты дэ
мак ра тыч ных кра і нах мог ха ця б ма рыць 
пра пад трым ку спра вяд лі ва га све ту, то 
сён ня ён спа дзя ец ца вы ключ на на па лёт 
на Марс, і толь кі ў адзін ка нец. І каб ён, 
ка лі з Зям лі з ім на ла дзяць пер шую тэ ле ві
зій ную су вязь, мог ад туль па ка заць сю ды 
ся рэд ні па лец. Усім па ка заць і ад к лю чыць 
ві дэ а су вязь.

vВік тар СА ЗО НАЎ

У ліс це, які прыс лаў мне ты дзень та му 
мой ся бар з Вар ша вы, уз няў ён не ка то рыя 
важ ныя пы тан ні. Ад сум нен няў, ці Поль ш
ча з’яў ля ец ца не за леж най, праз ука зан не 
па лі ты каў як но ва га са цы я ла гіч на га кла са 
дар ма е даў і за кан ч ва ю чы бя гу чай сі ту а цы
яй у Ка та ло ніі, іс пан скай пра він цыі, якая 
цяг нец ца да па лі тыч най не за леж нас ці. «Ці 
цяг нец ца яна да не за леж нас ці во ляй усіх ці 
боль шас ці ка та лон цаў, ці гэ та пад рыў ная 
ра бо та тро лін га, кі ра ва на га пу цін скі мі чы
ноў ні ка мі, жа да ю чых рас ст ро іць кра і ны ЕС, 
раз біць ад цэн т ра За ход нюю Еў ро пу і тым 
са мым ас ла біць яе па лі тыч на?» — пы таў ся 
мой ся бар. Ра сія мае ў тым без сум нен ня 
свой ім пер скі ін та рэс, — за я віў, за чы ніў шы 
кроп кай пер шы сказ. За тым, вы ка ры стоў
ва ю чы іс пан скі пры клад, ён уста наў лі вае 
сме лую гі по тэ зу аб тым, што са цы яль ны 
ан та га нізм, які раз дзя ляе ў ця пе раш ні час 
Поль ш чу на па ло ву, як брыт вай, на два ва
ро жыя па лі тыч ныя пля мё ны, ха ця не быў 
нат х нё ны ра сій скі мі тро ля мі, пад сіл коў ва ец
ца імі спад ціш ка. Гэ та бы ло змеш ча на ў дру
гім ска зе, якое ў пэў ным сэн се вя за ла ся 
з пы тан нем аб тым, ці Поль ш ча з’яў ля ец ца 
не за леж най, якім па чаў ён свае раз ва гі.

Ска заў у гэ тым ліс це, рас цяг ну тых на 
два лі сты, бы ло толь кі два. Па стаў ле ны ў іх 
бы лі ўсе гэ тыя пы тан ні, якія я цы тую вы шэй 
— вы ка за ны яс на, ла гіч на і ра зум на. Я пры
зна юся, што мой ся бар сва ім лі стом вык лі
каў маё за хап лен не. І што я ма гу ска заць, 
про ста зай з д расць. Та кая сціс ласць для 
мя не не да сяж ная, якую мож на па раў наць 
з май стэр ствам цыр ка во га шту ка ра, які вы
цяг вае і вы цяг вае — то тру сі ка з ка пе лю ша, 
то над ку ша ны яб лык, то паў го лую па нен ку. 
Я па спра ба ваў ка лісь, заб лы таў шы ся ў бяз
вы хад най сі ту а цыі, вы цяг нуць ся бе за ву шы 
і ве даю, як цяж ка гэ та шту ка. Факт, я сам 
не вы цяг ваў ся з ка пе лю ша, але з жыц цё
вай баг ны, але на ват мюн хаў зен ская штуч
ка зда ла ся б толь кі са ба ку на буд ку, та му 
што за мест та го, каб вы ва ла кац ца ўверх, 
я яш чэ мац ней паг ру жаў ся ў жыц цё вае г...
но. Пры кры шы не ін тэ лек ту аль на га вы сіл ку 
і ма раль най муж нас ці мож на бы ло з та го 
вы ка ра скац ца. Але нель га сум ня вац ца 
ў тым, што хтось ці, каб да па маг чы мне, 
цяг нуў мя не за ву шы. І гэ та му даб ра дзею 
я аба вя за ны па дзя ку, якую трэ ба бы ло б 
вы ка заць у ста ска зах. У столь кіх, коль
кі пры клад на ўклю чае ў ся бе ра ман Л. 
М.Тал сто га «Вай на і мір». Ну, дзе м не да 
Тал сто га! У рэш це рэшт я аб ме жа ваў ся 
ад ным сло вам «дзя куй», мяр ку ю чы, што 

яго шчы расць 
зба лан суе маю 
ар ты ку ля цый
ную неў да ло ту. 
А на конт ка пе
лю шоў, асаб лі
ва ілю зі я ні стаў, 
маю не да вер. Гэ так жа, як і да лю бых за яў, 
якія так са ма прэ тэн ду юць на зван не ін ды ві
ду аль най рэф лек сіі ды ад к ры тай іс ці ны.

Спа сы ла ю чы ся на ліст май го сяб ра, 
дык скар дзіц ца ён на сён няш ніх па лі ты каў. 
Не сам адзін. Я так са ма да лу ча ю ся да яго
на га ля ман ту. Фак тыч на, лі та раль на на на
шых ва чах фар му ец ца, ка лі не клас, дык 
пад к лас бяз дзей ні каў, які аба пі ра ец ца не 
столь кі на на быц ці срод каў вы твор час ці 
або пра ва ўлас нас ці на ка пі тал, як на пар
тый ным наз на чэн ні, што ў вы пад ку за хо пу 
ўла ды род най пар ты яй, даз ва ляе пры са бе
чыць дзяр жаў ныя прад пры ем ствы і іх ка
пі тал. Клас або сво е а саб лі вы пад к лас — 
няў стой лі вы, не ста біль ны, не су мяш чаль ны 
са цы я ла гіч на — та му што паз баў ле ны рыс 
кла са вас ці праз ах вя ра ван не дэ ма кра тыч
ным вы ба рам, які не паз быў ся сі стэм ных 
хі баў, якія яш чэ больш паг лыб ля юц ца. На
зы ва ю чы па лі ты каў кла сам, гэ тую кан цэп
цыю трэ ба ўзяць у зла мыс нае дву кос се, 
бо, вя до ма, не з’яў ля ец ца на ват па няц цем 
у мар к сіс ц кім сэн се. Маг чы ма, леп шым 
па раў нан нем бу дзе наз ван не яго пер ша
па чат ко вай ар дой або пач кам неп ра фе сій
ных ама та раў, якія ўсё больш усе ма гут ныя 
ў раз валь ва ю чай ся дзяр жа ве, тым больш 
ска ле ча ная дэ ма кра тыя. І чым больш яна 
не паў на вар тас ная, тым боль шы до ступ 
да ўла ды мае гэ тая дзі кая, праг ная ўла ды 
і гро шай ар да. Тут я ад зна чаю, што ан ты
дэ мак ра тыч нае ПіС прый ш ло да ўла ды 
ў вы ні ку стро га дэ мак ра тыч на га вы ба ру. 
Гэ так жа і Ор бан, і Эр да ган, і Лу ка шэн ка, 
а ра ней Гіт лер і іта льян скі ду чэ. І Пу цін. 
Уся за ка выч ка ў тым, што дэ ма кра тыю 
на о гул раз г ля да юць як ад на стай ную струк
ту ру, раз і на заў сё ды выз на ча ную, не 
ўспры маль ную да сі стэм ных дэ фар ма цый. 
На са мой спра ве, гэ та не так і ні ко лі так 
не бы ло. Мож на ска заць, што дэ мак ра тый 
столь кі, коль кі гра мад стваў, якія га на рац
ца сва ім дэ ма кра тыч ным ста ту сам. Толь кі 
што на гэ ты ста тус ма юць ве лі зар ны 
ўплыў эка на міч ныя, гас па дар чыя і па лі тыч
ныя ўмо вы. А яны з’яў ля юц ца не вя до мы мі 
і змен ны мі, як змен лі вым ёсць ад чу ван не 
гэ та га ста ту су.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Спрад ве ку вя до ма, што на дзея па мі
рае апош няй. Пі саў я пра яе і ў вы пад ку 
май го баць кі, якія ўсе спа дзя ван ні на прад
бач лі вы па ра дак гэ та га све ту ўскла даў 
яш чэ на свя та Раж джа ства Хры сто ва га. 
І са праў ды, без сне гу і ма ро зу, з ве лі код
ным над вор’ ем Ка ля ды мі ну лі ў ад чу ван ні 
на ра джэн ня Сы на Бо жа га, які ван д руе і па
ся ля ец ца так са ма ў са мым за бы тым і бес
пер с пек тыў ным у дэ маг ра фіч ным пла не 
кут ку зям лі, якім за раз ста ла мая род ная 
вё ска. Ме на ві та ўжо сю ды не за віт ва юць 
на ват ка ляд ні кі па пры чы не апус це лас ці 
і паў сюд най цем ры на вя ско вай ву лі цы. Не 
рас с вят ля юць ужо хат роз на ка ля ро выя 
агень чы кі і ўпры го жан ні прыб ра ных ёлак. 
Не чу ваць га ла сі стых гас цін са спе ва мі і ся
мей ны мі ра дас ця мі. На ват ня ма ўжо сі ня га 
свят ла, плы ву ча га ад ук лю ча ных тэ ле ві
за раў. Зас ло на апош ня га ак ту па мі ран ня 
пуш чан ска га лё су па ма лень ку на блі жа ец
ца да зак рыц ця ад веч най сцэ ны жыц ця. 

Ад чу ван не ве лі чы кас міч най ці шы ні па каз
ва ец ца ў рэз кім суп раць ста ян ні з мі зэр
нас цю ча ла ве ча га зям но га ван д ра ван ня. 
Але та ды, ме на ві та з дру го га бо ку, уз ні кае 
вель мі моц нае зра зу мен не і пе ра жы ван не 
на дзей, звя за ных з ка ляд ным цу дам. Неш
та па доб нае зда ры ла ся і са мною.

На пер шы дзень Раж джа ства пры нес
лі мы з га ры на шу ся мей ную гвяз ду. Пры 
печ цы, з баць ка мі і бра там, сто я чы ўсе 
ра зам за гвяз дай па ча лі мы ка ля да ваць. 
На ад ным ды хан ні лі лі ся з на шых сэр цаў 
і душ тыя ка ляд кі, што га да мі кру жы лі 
па род ным до ме і на ва кол лі. Ка ля да ва лі 
мы так га ла сі ста, быц цам зна хо дзі лі ся 
не ў ха це, а — як бы ло тра ды цы яй у дзя
цін стве — пад ак ном ве ча ро ваю па рою, 
ка лі прас лаў ля лі на ра джэн не Хры ста на 
сла ву Бо жую і ра дасць гас па да рам. Мы 
ка ля да ва лі так са ма для неп ры сут ных чле
наў на шай сям’і, для тых ад на вя скоў цаў 
і зна ё мых, што па да лі ся з зям но га све ту 
на суст рэ чу з Уся выш нім. А ха це ла ся нам 

про ста ўя віць іх ра дас ных і за да во ле ных 
тым, што ў іх нія да мы із ноў за ві та лі ка ля
доў ш чы кі. Ка лі га ва рыць яш чэ пра ка тэ го
рыі цу ду — то гэ тыя сем ці во сем ка ля дак 
мы пра спя ва лі без ані я кіх пе ра ры ваў, не 
па мы ліў шы ся і не збіў шы ся са слоў на ват 
у сла ву тай «Не бо і зем ля». Вы гля да ла гэ та 
большменш так, быц цам мы доб ра рых
та ва лі ся цэ лую пі лі паў ку, каб не пад вес ці 
са міх ся бе і не зра біць з ся бе пас ме шыш
ча пе рад гас па да ра мі, для якіх выс пеў ва лі 
тую ве ка пом ную па дзею і нез вы чай ную 
на ві ну. Пас ля ка ля да ван ня про ста нам 
усім па ляг чэ ла на ду шы, а ні жэй пад пі са ны 
ў пэў ны мо мант на ват прас ля зіў ся. Ін шыя 
ка ляд ні кі ў чар го выя свя точ ныя дні не з’я ві
лі ся ў пуш чан скай пра сто ры. Толь кі по тым 
ве ча ро вую па рою прый шлі ка ля да ваць 
тры ма наш кі аж з... Мін ска. Так, гэ та га 
бе ла ру ска га. Дзе Мінск, а дзе мой род ны 
Доў гі Брод?

Шля хі і да ро гі ла скі Бо жай нам, грэш ні
кам, цяж ка зра зу мець. Бо ка му ж па трэб

ныя ў сэн се ах вя ра ван няў і ка ля да ван ня 
толь кі пяць яш чэ аб жы тых хат, ра скі ну тых 
на ўскрай ку Бе ла веж скай пуш чы? Пе ра
ста лі сю ды за яз джаць бу даў ні кі пра ва слаў
ных цэр к ваў і ма на сты роў у Поль ш чы. Не 
той маш таб і не тыя спа дзя ва ныя гро шы. 
Шка да тра ціць час і срод кі на бен зін. Ра
ней дзве ры не за чы на лі ся ад шмат лі кіх 
ка ляд нацар коў ных груп. Але ка лі вер ні каў 
і га то вых ра ска шэ ліц ца ў ка ляд ны пе ры яд 
пен сі я не раў про ста не ста ла, усе пахрыс
ці ян ску за бы лі пра ма гі канадзі но чак. Ця
пер тут толь кі ад на рэ аль ная ка ля доў ш чы
ца — смерць. Гэ та яна не за бы ва ец ца пра 
свае стаў кі і яў кі на ват у ка ляд ны пе ры яд. 
Ей ная не на сыт насць і ка са ма юць па ста ян
ны час жні ва, іх ба га тыя ка ля ды. Пра тое 
шэп чуць вус ны апош ніх жы вых лю дзей. 
Пра тое свіш ча ве цер і пла чуць дрэ вы пры 
хат ніх ся дзі бах, асаб лі ва тых пу стых. Ус
лед за сва і мі гас па да ра мі най час цей яны 
за сы ха юць, або бу дуць па ва ле ны злы мі 
вят ра мі.

Згра шыў бы я ад нак, ка лі б за быў ся 
ўзга даць, што сю ды на «стары новы год» 
заг ля нулі ка ляд ні кі — пеў чыя з пры хад
ско га хо ру, якія тра ды цый на спя ва юць на 
пат рэ бы і ўпры го жан не вяр стоц ка га хра
ма. Не зда юц ца ўсё ж та кі вер ні кі з гэ та га 
ку точ ка Хры сто ва га ўла да ран ня, бо Ён 
— гэ та той адзі ны і рэ аль ны яш чэ Гас па
дар сэр цаў і душ ча ла ве чых. А зям ная ад мі
ніст ра цыя з’яў ля ец ца толь кі здзяй с нен нем 
Яго ня бес ных за дум і пла наў.

vЯў ген ВА ПА
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— Ужо ў Ха рош чы да нас пры вык лі, 
— ка жа Пшэ мыс лаў Ва шын скі, — хоць 
на па чат ку вы рача лі во чы і не ве да лі, што 
ска заць. На га рад скі пляж, ля ку паль най са
жал кі, дзе ад бы ва ла ся афі цый нае ад к рыц
цё, ска ці ла па ло ва мя стэч ка.

— І яш чэ столь кі на ро ду гля дзе ла на нас 
праз вок ны шпі та ля, — да дае з ус меш кай 
пан Пшэ мэк, — да шы бак пры ліп лі ўсе па
цы ен ты і пер са нал. О, гэ та бы ла сен са цыя! 
Мой су бя сед нік та ды пер шы раз па лез 
у па лон ку...

— А на два ры ста яў ма роз, 20 гра ду саў! 
Ва да ём ска ваў лёд на со рак сан ты мет раў, 
— пра цяг вае ўспа мін пан Пшэ мэк. — З да
па мо гай пас пя шы лі па жар ні кі, якія вы дзеў
б лі мес цы для ку пан ня... для ся мі дзе ся ці 
мар жоў!

Мар жы аба жа юць ку пац ца, ка лі на два
ры траш чыць ма роз. Вось і пан Пшэ мэк 
пе ра жыў ад ва рот ны шок. Ака за ла ся, што 
пры моц ным ма ро зе ў ва дзе цяп лей, чым 
на па вет ры. Гэ та бы ло над та прыем нае 
па чуц цё! І за лю біў ся ў мар жоў, як гэ та ка
жуць, з пер ша га ра зу...

Праў да, трыц ца ці га до вы Пшэ мыс лаў 
Ва шын скі, як ды рэк тар Цэн т ра куль ту ры 
і спор ту ў Ха рош чы, му сіў даць пры клад 
і пад тры маць ідэю. За ду ма прый ш ла зні зу, 
а больш да клад на ад ха раш чан ца Ма ры
ю ша Вру бэ ля, у пры ват нас ці стар шы ні 
Пад ляш ска га клу ба мар жоў. Ра зам ха це лі 
раз бу дзіць жыц цё над ва да ё мам у зі мо вы 
се зон. Дзе ля здзяй с нен ня за ду мы Га рад
ская ра да зня ла за ба ро ну ку пац ца і прыс
во і ла ва да ё му ста тус ба сей на для ку пан ня 
з ін ды ві ду аль най ад каз нас цю. Гэ та ад хі
лі ла фар маль ныя пе раш ко ды. Не трэ ба 
ле кар скіх пас вед чан няў і асоб ных аб с ле
да ван няў. Морж сам вы ра шае ці стан яго 
зда роўя даз ва ляе на та кі від ак тыў нас ці. Да 
гру пы мо гуць пад к лю чац ца ама та ры з лю бо
га за кут ка зям лі і лю бо га клу ба. Важ на, каб 
за га ра лі ся для зда ро ва га вык лі ку.

— Чым нас больш, тым цяп лей і больш 
па зі тыў на, — пад во дзіць усё пан Пшэ мэк. 
— Ча ла век хо дзіць све жы, ба дзё ры, усе 
хва ро бы аб мі на юць бо кам — ча го яш чэ трэ
ба да шчас ця?!

Праў да, ха раш чан скія мар жы не за ся ро
джа ны толь кі на сва ім шчас ці. 14 снеж ня па
ку па лі ся для Вя лі ка га ар кест ра свя точ най 
да па мо гі.

* * *
На пля жы ўжо па лае вог ніш ча і іг рае 

му зы ка ды скапо ла. Пан Пшэ мэк про сіць 
пра ба чэн ня. Пе рад ува хо дам у ва ду му со
ва пра бег чы ся, зра біць не каль кі пак ло наў, 
рас цяг нуць ру кі і пле чы. Усю ды зрух, ім пэт. 
На на гах мар жоў бо ты для ха джэн ня па ва
дзе. Муж чы ны ў плаў ках, жан чы ны ў ку паль
ні ках. На га ла ве цёп лая шап ка.

Пе рад тым як аку нуц ца ў ле дзя ной ва дзе 
— ма лень кі ры ту ал. Су поль ны зды мак на 
фей с бук. Пас ля — раз, усе ля цяць на глы
бо кую ва ду. Ны ра юць. На па вер х ні ва ды 

бліш чаць ус меш кі. Усе за да во ле ны! Пас ля 
хві лі ны... пра ры ва юц ца гуч ныя воп ле скі. 
Гэ та сяб роў скі жэст, якім мар жы ві та юць 
на віч ка Ка мі ля. А ён шы буе ўжо на бе раг, 
дзе з цёп лым руч ні ком ча кае спа да ры ня 
Пат ры цыя.

У пер шы раз морж мо жа аку нуц ца ў ва
ду да паў та ры хві лі ны. Са мыя спрак ты ка ва
ныя мо гуць ку пац ца двац цаць хві лін.

— І як ура жан не? — пы таю.
— Зі і і і і ім но о оо! — тэ ат раль на дры жыць 

но вас пе ча ны морж. — Але ду маю, што 
з кож ным тыд нем бу дзе ле пей...

 Ка міль Стан ке віч на во ка — ідэ ал 
зда роўя. У мар жы за цяг нуў ся, каб пад ма
ца ваць фор му. Як пра фе сій ны фут ба ліст 
шмат ува гі ад во дзіць зда роўю.

Пы таю як пат ра піў на бе раг ва да ё ма.
— А я ўжо даў но збі раў ся, але нейк не 

бы ло на гэ та ча су, — ка жа ў ад каз 29га до
вы спар т с мен. Да лу чыц ца да ха раш чан скіх 
мар жоў зва біў яго зды мак на фей с бу ку...

— Ду маю, што праз ты дзень зноў пры е
ду! — да дае.

Фей с бук пры цяг нуў так са ма 25га до вую 
жур на ліст ку Ка ця ры ну Лу жын скую, якая 
са ма ся бе ў кам па ніі мар жоў на зы вае świe-
ża kiem. Пер шы раз прый ш ла з сяст рой, 
каб тая зра бі ла ёй зды мак. Інакш сям’я не 
па ве ры ла б, што яна там бы ла.

— Мар жа ван не гэ та, ад нак, зда роўе! 
— ад зна чае. — А мне ха це ла ся ся бе кры ху 
па пра віць.

— А што яш чэ ў вас мож на па пра віць, 
— здзіў ля ю ся.

Ма ла дая да ма на во ка — ідэ ал пры го
жас ці і зда роўя.

— Гэ та бы ло пер шае ша лен ства ў ма ім 
жыц ці, — ад каз вае з ус меш кай па ні Ка ся. 
Ёй, як па чы на ю чай жур на лістцы, вель мі спа
да ба лі ся лю дзі: — Фай на з імі ба віць час, 
раз маў ляць, — пе ра ліч вае — ну, і пра сту ды 
жа ж паз бя гаю!

* * *
Пас ля дзе ся ці хві лін боль шасць мар жоў 

ужо ак ру жае вог ніш ча з ку бач кам гар ба ты 
ў ру ках. З маг ні та фо на пяе Зэ нэк Мар ты
нюк: Пжэc тэ очы зе лё нэ, оша ля ла....

— Пра шу хві лі ну ўва гі, — бя рэ го лас шэ
фі ха Аня Вась коў ская. — Ня даў на ха раш

чан скія мар жы за сна ва лі свой клуб Mroź ne 
stwo ry. У лю тым па е дуць на агуль на поль скі 
з’езд у Мель на. На ме ра пры ем ства за я ві ла
ся паў та ры ты ся чы мар жоў з усёй кра і ны. 
Яны бу дуць прад стаў ляць Ха рош чу, та му 
рых ту юць са бе кас цю мы: кур т кі«па ля ры» 
з ло гі нам і ад ноль ка выя шап кі.

Аня Вась коў ская — пра фе сій ны му зы
кант, вя до мы так са ма ў бе ла ру скім і цар
коў ным ася род дзі Бе ла сто ка. Мар жа ваць 
па ча ла ча ты ры га ды та му па пры чы не зда
роўя. За ах во ці ла рэ а бі лі тан т ка. Пер шы раз 
абедз ве па е ха лі на Дай лі ды. Ныр ну лі ў ва ду 
са мі, без гру пы. Па е ха лі дру гі раз, трэ ці... 
І гэ та па спры я ла...

Пас ля Аня на мо ві ла не каль кіх асоб і па
ча ла ез дзіць з імі на Дай лі ды. Праў да, да яз

джаць з Ха рош чы на дру гі ка нец Бе ла сто ка 
гэ та пэў ная скла да насць. Ка лі на мес цы 
ак ты ві за ва лі ся мар жы, пры сту пі ла да іх без 
аг ляд кі.

Больш чым пра афі цый ныя аба вяз кі 
лю біць га ва рыць пра пры ем насць мар жа
ван ня. Для яе най фай ней пра вес ці дзе сяць 
хві лін у ва дзе. Сён ня не ўяў ляе са бе ня дзе
лі без мар жа ван ня. Ад на ча со ва, як шэ фі
ха, даг ля дае ўсіх спраў. Каб кож ны раз 
бы лі дро вы на вог ніш ча і га ра чая гар ба та. 
Выг ле дзе ла ў ма га зі нах ужо ніт кі на шап кі 
і за раз ду мае як ап ра нуць усіх на агуль на
поль скі з’езд. Трэ ба ж ім па ка зац ца ся род 
лю дзей...

— А як у сям’і ўспры ня лі тваё мар жа ван
не?

— На па чат ку быў смех, але пры вык лі!
У ха раш чан скай гру пе ўжо больш за 

трыц цаць асоб. Але сі ту а цыя ды на міч ная, 
кож ны раз да хо дзіць нех та но вы. Трэ ба 
спя шац ца, бо се зон для мар жоў тры вае ад 
кан ца каст рыч ні ка па са ка вік.

* * *
«Ма роз ныя ство ры» суст ра ка юц ца па 

ня дзе лях, у ча тыр нац цаць га дзін.
— Для мя не гэ та не най леп шы тэр мін, 

— ка жа са ра ка га до вы ар хі тэк тар і бу даў нік 
Ан джэй Ста цэ віч, — бо гэ та час ся мей
ных абед каў. Ча ла век ха цеў бы заст раг
нуць у ха це, пры сям’і.

— А не ба і це ся, што пас ля ку пан ня 
ўспых не апе тыт?

— На ад ва рот, — пя рэ чыць спа дар Ан
джэй, — пас ля мар жа ван ня ча ла век сон ны 
і рас с лаб ле ны. Це ла і ду шу за лі вае цеп лы
ня і спа кой. Ня ма мо вы пра аб жор ства і па
доб ныя рэ чы!

Спа дар Ан джэй у пэў ным сэн се ве тэ
ран, па коль кі пер ша па чат ко ва мар жа ваў 
на Суп рас лі. Гэ та бы ла не фар маль ная гру
па з ча ты рохпя ці ча ла век.

— І толь кі я адзін з сяб роў кай выт ры ма
лі, — ка жа. — Усе ін шыя стра ці лі «ве ну». 
Ка жуць, што ёсць ужо інакш.

— Ці мар жа ван не мож на лі чыць фі ла со
фі яй жыц ця?

— Для мя не важ на за ха ваць фі зіч ную ду
жасць, — ка жа, — я ад чу ваю больш энер гіі.

На шай раз мо ве прыс лу хоў ва ец ца да
чуш ка па на Ан джэя.

— Яна так са ма ідзе ў мае сля ды, — ад
зна чае з го на рам баць ка.

На пля жы суст ра каю Ежы Дол кі на. 
Стат ны муж чы на энер гіч на пя рэ чыць га ла
вой, ка лі за во джу гу тар ку пра мар жоў...

— Гэ та не мае клі ма ты! — смя ец ца. 
— Мой ку паль ны се зон па чы на ец ца з 24 
чэр ве ня!

Што ро біць на пля жы?
— Я тут па ся мей най спра ве, — ад каз

вае з ус меш кай, — жон ка мар жуе!
Ся род мар жоў суст ра каю са мо га Ма ры

ю ша Вру бэ ля. Стар шы ня Пад ляш ска га 
клу ба мар жоў не ха вае го на ру за Ха рош чу:

— Я вель мі ха цеў, каб неш та дзе я ла ся 
ў нас у зі мо вы час. На Пад ляш шы мар жа
ва не ўжо ўпі са ла ся ў тра ды цыю рэ гі ё на. 
Са мы най ста рэй шы морж Ян Шум скі з Бе
ла сто ка прак ты куе ўжо паў ста год дзя. Ад 
пя ці га доў мар жа ван не ста ла вель мі па пу
ляр нае ў Поль ш чы, толь кі ў Пад ляш скім клу
бе зай ма ец ца 150 асоб (ку па юц ца ў Ва сіль
ка ве, На вад вор цах, Суп рас лі, дзве гру пы 
ку па юц ца на бе ла стоц кіх Дай лі дах). Свае 
клу бы ма юць мар жы ў Брань ску, Ся мя ты
чах, Бель ску, Гай наў цы. Мно гія ку па юц ца 
на ін ды ві ду аль ны ра ху нак. Ча му мар жа ван
не та кое па пу ляр нае і ка рыс нае? Спры яе 
яно ў ля чэн ні паз ва ноч ні ка, рэў ма тыз му, 
хва ро бы га лё нач ных ко стак, су ста ваў. Ад 
яго вы раў ноў ва ец ца ціск кры ві. Пры маў ка 
Zim na wo da zdro wia do da — чы стая праў да, 
— ка жа Ма ры юш Вру бэль.

— Праў да ці міф, што мар жа ван не 
спры яе сек су аль най ак тыў нас ці? — пы таю 
няс ме ла...

— Гэ та не міф, — рэз ка пя рэ чыць пан 
Ма ры юш, — гэ та чы стая праў да!

І каб за кон чыць на больш афі цый най 
но це да дае:

— Зім ныя ку пан ні вы дат на пап раў ля юць 
на строй. Ёсць эн дар фі ны, ёсць па зі тыў нае 
ба чан не све ту, так што ад ны плю сы. А лю
дзі пат ра бу юць бліз кас ці і цеп лы ні. Хо піць 
па ду маць пра пры го жую кам па нію, а ўжо 
на ду шы цяп лей. Я сам не ўмею ўжо жыць 
без мар жа ван ня!

vТэкст і фота 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК

Мар жа ван не 
гэ та, ад нак, зда роўе!



4  САМАКІРАВАННЕ, САМАФІНАНСАВАННЕ... 21.01.2018              № 0321.01.2018              № 03

Пун к ты  пра ка ту
У кра са ві ку гэ та га го да пач нец ца чар-

го вы се зон Бе ла стоц ка га ве ла сі пед на га 
тран с пар ту «Бі КеР». Ах вот ныя ка тац ца 
на ве ла сі пе дзе ма юць 500 ро ва раў. Ёсць 
так са ма 20 ве ла тан дэ маў і 20 ро вар чы каў 
для дзя цей. І ўзнік нуць но выя пун к ты пра-
ка ту. У го ра дзе іх 50. Бу дуць яны ад кры ты 
што дзень круг ла су тач на — да 30 лі ста па-
да. Гэ так са ма мае быць і ў 2019 го дзе. Ве-
ла сі пе ды бу дзе мож на аран да ваць так са-
ма ў Ха рош чы (тут 14 ве ла сі пе даў) і ў Юх-
ноў цы-Кас цель ным (20 ве ла сі пе даў).

Пун к таў пра ка ту шмат і яны ў зруч ных 
для ве ла сі пе ды стаў мес цах. Най больш іх 
у цэн т ры го ра да. Вя лі кай за ці каў ле нас цю 
ка ры ста ец ца, між ін шым, пункт пра ка ту ля 
скры жа ван ня алеі Піл суд ска га з ву лі цай 
Сян ке ві ча, ля скры жа ван ня ву ліц Вы шын-
ска га і Мон тэ-Ка сі на ка ля аў та вак за ла ды 
на Рын ку Кас цюш кі, на ву лі цах Бра ніц ка га 
і кс. Па пя луш кі. У сё лет нім бу ду чым се-
зо не ад к ры юць два но выя пун к ты пра ка-
ту: гэ та скры жа ван ні ву ліц 42 Пя хот на га 
пал ка (ра ней ву лі ца 27 Лі пе ня) — За ці ша-
Да лі стоў ка ды алея Кан сты ту цыі 3 Мая 
— ву лі ца Сту дзен на. Та кую ла ка лі за цыю 
вы бра лі жы ха ры го ра да ў га ла са ван ні. Тут 
ве ла сі пе ды най больш за пат ра ба ва ныя.

За раз у Бе ла сто ку на ліч ва ец ца ка ля 
100 кі ла мет раў ве ла да ро жак. Ве ла сі пед-
ныя сця жын кі ча ста бу ду юць на но вых 
ву лі цах, а так са ма на ву лі цах, якія пе ра бу-
доў ва юць і па шы ра юць. З кож ным го дам 
іх пры бы вае. Вар та да даць, што яз да на 
ве ла сі пе дзе гэ та аш чад насць і вель мі важ-
ны для зда роўя рух. 

Но выя ма ста выя
Ад наў лен не ву ліц у Гай наў цы з’яў ля ец-

ца пры я ры тэт най спра вай. Ула ды го ра да 
дба юць, каб ву лі цы бы лі роў ныя, пры го-
жыя. У мі ну лым 2017 го дзе пак ла лі но выя 
бар дзю ры і ас фальт на ву лі цах Но ва вар-
шаў скай, Жа ром ска га, Вя ско вай і Сар няй. 
Ма дэр ні за ва лі ву лі цы Яжэм бі но вую, Тар го-
вы За ву лак (тут пак ла лі брус чат ку) і Ма ла-
мей скую, а так са ма част ку ву лі цы Ма зу ры. 
Ас фаль та ван ня да ча ка лі ся ка рот кія „са лод-
кія” ву лач кі: Мя до вая, Са лод кая і Пча лі ная 
ды з пту шы ны мі наз ва мі: Кру чая, Скаў рон-
ка, Ку кул кі і Сі кор кі.

Ужо пад рых та ва лі тэх ніч ную да ку мен та-
цыю на пе ра бу до ву ма ста вых на чар го вых 
ву лі цах, між ін шым, Маг но лі е вай, Яз мі на-
вай, Ляш чы на вай, Сла неч ні ка вай і Ура-
джай най.

У Гай наў цы га рад скія ўла ды кла по цяц-
ца, каб ву лі цы ме лі шы ро кія тра ту а ры. Най-
больш за да во ле ныя з іх гай на вя не, якія 
жы вуць пры ву лі цах 3 Мая, Но ва вар шаў-
скай, кс. Ве ра бея, Ба то рыя, Піл суд ска га, 
Элек т рыч най, Лі па вай, 11 Лі ста па да, Пад-
доль най, Про стай, Пар ка вай, Ра ка вец ка га 
і Ар міі Кра ё вай. На ча ты рох з іх ста яць пры-
го жыя ла вач кі.      (яц)

Кар та зем ля ка
Дэ пу та ты бе ла ру ска га пар ла мен та рэ-

ка мен ду юць увес ці „па свед чан не зем ля ка” 
для бе ла ру саў, якія пра жы ва юць за мя жою 
і для су ро дзі чаў — даў ней шых жы ха роў Бе-
ла ру сі. Ва ле ры Ва ра нец кі, стар шы ня пар-
ла мен ц кай ка мі сіі па за меж ных спра вах 
па ін фар ма ваў аген цтва Бел та, што но вы 
да ку мент не бу дзе ко пі яй „Кар ты па ля ка”.

— За ду ма ў нас ін шая. Мэ тай пас вед чан-
ня з’яў ля ец ца ду хоў нае ўма ца ван не са ю за 
лю дзей, якія вы хо дзяць з Бе ла ру сі — гі ста-
рыч най ай чы ны, — пад к рэс ліў.

Дэ пу та ты не га во раць ад но аб прад стаў-
ні ках „ды яс па ры”, але аб тых, якіх да лё кія 
су ро дзі чы жы лі на тэ ры то рыі сён няш няй 
Бе ла ру сі. На па мі на юць, на пры клад, што 
бель гій ская ка ра ле ва Ма тыль да вы хо дзіць 
са ста ро га шля хец ка га ро ду Са пе гаў, які вы-
во дзіц ца з Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га.

— Ха це лі б мы аб’ яд наць гэ тых лю дзей 
ва кол Бе ла ру сі, каб з’я ві ла ся ў іх зра зу мен-
не фак ту, што ад туль вы во дзяц ца іх ка ра ні, 
— пры ба віў дэ пу тат.

Но вы да ку мент мае ад нак у за ду ме, па-
доб на як Кар та па ля ка, да ваць ней кія пры-
ві леі яго ўла даль ні кам, на пры клад, маг чы-
масць пры ез ду на Бе ла русь без ві зы.

Дэ пу та ты пе ра да лі свой пра ект да кан-
суль та цыі ў мі ні стэр ствы за меж ных спраў, 
тран с пар ту, куль ту ры, ін фар ма цыі і ў ін шыя 
за ці каў ле ныя ўста но вы.                             (ус)

— З Но вым го дам, з но вым 
шчас цем, — ві та лі ся ў ня дзель
ны ад вя чо рак 14 сту дзе ня шмат
лі кія на вед валь ні кі Клу ба вай ско
вай час ці № 3015 у Бе ла сто ку, 
што па ву лі цы Ка ва ле рый скай. 
Гэ тае мес ца вя до мае ама та рам 
бе ла ру скай пес ні і ме ра пры ем
стваў, ар га ні за ва ных Бе ла ру скім 
гра мад скакуль тур ным та ва ры
ствам. У гэ ты раз тлу мы са бра лі 
ХІХ Прэ зен та цыі ка ляд ных ка лек
ты ваў «Гвяз да і ка ляд ка», на якіх 
вы сту пі лі 23 вя до мыя ка лек ты вы 
род най пес ні, ся род якіх — два 
но выя: Ка лек тыў ус ход нес ла
вян скай му зы кі з Ага род ні чак 
Суп рас ль скай гмі ны (кі руе ім 
Мі рас ла ва Ці ха нюк) ды «Зем ля
кі» з пад бе ла стоц кіх Зас цян каў 
(кі раў нік Мі ра Ду даль). Зна ё мыя 
ўсе тва ры асоб, ха ця ап ра ну тых 
як ка ляд ні кі ван д ру ю чыя ў ма роз
ную свя тую ноч або ва ўра чы
стых га лакас цю мах (як «Ва сі лёч
кі», «Рас с пя ва ны Га ра док», «Рэ
ха пуш чы», Уні вер сі тэт за ла то га 
ве ку ці «Ку ран ты» з Бель ска або 
«Цаг лін кі»). Ся род сяб роўспе ва
коў ве лі ча ю чых Но ва на ро джа на
га, шчы рых пра даў жаль ні каў род
най, бе ла ру скай і пра ва слаў най 
тра ды цыі — не толь кі крэў ныя 
бе ла ру сы, і Хры ста пасвой му 
вых ва ля юць не толь кі ў цар к ве. 
Лі дзія Мар ты нюк з Ры ба лаў са 
сва ёй пра ця рэб ле най пра сту дай 
груп кай «Ла стаў ка» ня дзель ным 
днём вы сту пі ла бы ла ў заб лу даў
скім кас цё ле....

«За га рэ ла ся зо рач ка ў не бе, 
ці хі ве чар плы ве над зям лёй...» 
— не толь кі тра ды цый ныя ка ляд кі 
ў гэ ты ве чар пап лы лі над зям лёю.

«Не бо і зем ля ны не тор жэ
ству ют», — пра гу ча ла на сцэ не 
і з за лы, — спя ва лі ўсе ра зам 
усе най больш вя до мую ка ляд
ную пес ню.

— І мы як част ка гэ та га зям но га све
ту так са ма свят ку ем, — па чаў свя та 
ві цэстар шы ня БГКТ Ва сіль Се гень, у на
цы я наль ным бе ла ру скім строі. — Ка ля
да ван не гэ та вель мі важ ны і ад на ча со ва 
вель мі пры ем ны ат ры бут Бо жа га На
ра джэн ня. На ра джэн не Хры сто ва для 
кож на га хрыс ці я ні на гэ та вель мі важ нае 
свя та. А пра ва слаўе для нас, бе ла ру
саў, гэ та вель мі істот ны ат ры бут на шай 
бе ла ру скас ці. Я б ска заў, вель мі ад мет
ная ры са бе ла ру саў тут, на Пад ляш шы. 
Без пра ва слаўя нас, бе ла ру саў, тут, 
ка неш не, не бы ло б. «Во Віф ле е ме 
вя сё ла на ві на” — толь кі вя сё лых, ра
дас ных на він пры бу дзе нам у но вым го
дзе. Жа даю і доб ра га зда роўя. А яш чэ 
і ад ва гі — ад ва гі, каб быць бе ла ру сам. 
Прый ш ло ся нам жыць у вель мі скла да
ных ча сах, та ды ка лі нас лі чаць ней кім 

«гор шым сор там» лю дзей, а нам ёсць 
чым га на рыц ца. Так што не цу рай це ся 
бе ла ру скас ці, з го на рам гля дзі це ў во
чы на шым бра там па ля кам, ук ра ін цам 
і ін шым доб рым лю дзям, і га на ры це ся 
тым, што мы — бе ла ру сы. Гэ та наш аба
вя зак пе рад ты мі, ка го ўжо ся род нас 
ня ма, і пе рад ты мі, якія прый дуць пас ля 
нас. Мы на на шай зям лі жы вем спа кон 
вя коў, гэ та на ша зям ля і ў нас да стой
нае і важ нае пра ва жыць тут і раз ві ваць 
на шу куль ту ру. А за раз пе рад на мі свя
точ ны ве чар — ка ля да ван не.

«Ра дуй це ся ўсё лю дзіе» і «Ой на мо
рымо ры» — па чаў хор «Кры ні ца». Як 
тут не ха па ла най сап раў д най ка ляд ні цы, 
якая больш за шэс ць дзя сят га доў нес ла 
род ную пес ню з Бе ла сто ка і Га рад ка 
па ўсіх на шых ха тах — Ірэ ны Паў лю чук 

Ці хі ве чар над Бе ла сто кам
— яна пяе ця пер з анё ла мі. Як 
мно га тых най ста рэй шых неў
га мон ных нось бі таў род на га 
апы ну ла ся з та го бо ку вя сёл кі! 
Яны дзе ся ці год дзя мі ўзга доў
ва лі род ную ні ву, уз бі ра лі ся на 
сцэ ну і эст ра ду ча сам з цяж
кас цю, каб іх нія га ла сы пя я лі 
хва лу Зям лі і Не бу і та го, хто іх 
спа лу чыў, ад даў шы ў ах вя ру 
сваё зям ное жыц цё. А са мае 
ра дас нае, ка лі з га ла са мі дас
вед ча ных, па жы лых лю дзей 
гу чаць ма ла дыя га ла сы — дзі
ця так з «Вя сёл кі» з Са маў ра да
ва га сад ка № 14 у Бе ла сто ку, 
дзяў ча так Астап чу ча нак з Гра
баў кі, з «Ла стаў кі» з Ры ба лаў, 
юна коў і дзяў чат з ар лян скіх 
«Вэр ва чак», ад важ ных ма
лень кіх тэ ат ра лаў з бель ска га 
«Ан  трак та», ма ла до га «пад ле
ску» ма каў скай «Тры я ды»... 
Пад ім па зан т ны мі, ка ля ро вы мі, 
зі хат лі вама ту зя сты мі гвяз да мі 
— ка то рая сён ня са мая пры го
жая — цяж ка выб раць са мую 
пры го жую, якая пра цяг вае тра
ды цыю вы кон ван ня яе ра зам, 
пе ра да ю чы май стэр ства з па
ка лен ня ў па ка лен не — гур ты 
ка ляд ні каў. Пры шы ка ван ні 
гвяз ды раз вуч ва лі яны і ка ляд
кі. Асаб лі ва ці ка выя са мыя 
ста рыя, на па ру дзя сят каў 
строф, з ба гаг лас ні каў і з па мя
ці на род най. І так са ма но выя 
пес на пен ні Ма ло му Дзі ця ці, 
якія склаў, на пры клад, наш 
ста ра даў ні па эт Вік тар Швед, 
пра якія ска жаш, што ўжо гэ та 
на род ныя бе ла ру скія ка ляд кі 
— на столь кі яны па пу ляр ныя, 
свае, сар дэч ныя, праў дзі выя...

— Я толь кі трох каляд ніч коў 
пры вез ла, — уз ды хае Лі дзія 
Мар ты нюк. — Але ка лі зас пя
ва юць так як на рэ пе ты цыі, 
бу дуць ма лай цы. Сён ня вы сту
па юць Ку ба Фе да рук, На тал ля 
Са пы ла і Маг да лі на Ан д ра юк. 

На таль ка пры е ха ла з Со па та і ўклю чы
ла ся ў на шы спе вы. Яе баць кі пры е ха лі 
ў Коз лі кі, па бу да ва лі ся, яна пай ш ла 
ў шко лу ў Заб лу да ве. Пры е ха ла ў на шу 
біб лі я тэ ку, па чу ла, як на шы дзе ці га во
раць, спя ва юць. Спы та ла ся ў ма мы, ці 
мо жа ха дзіць на за нят кі да нас. Ма ці 
ка жа: «Nie znasz ję zy ka”. — „Na u czę się”. 
І ўжо дру гі год ву чыц ца. Ужо ўсё ра зу
мее... Сё ле та ўчацьвя рых яны ў ся мі мяс
цо вас цях вы сту па лі. А Мад га лі на Ан д ра
юк ужо вы сту па ла як са ліст ка... У нас 
у Ры ба лах ка ля да ва лі тры гру пы, бы ла 
на ват гру па мен шань кіх. Але ка лі б не 
яны, то і ка ляд ні каў амаль не бы ло б... 
Тры ма юць тра ды цыю ў Ры ба лах. Усе мы 
тут пад т рым лі ва ем тра ды цыю, род ную 
куль ту ру і ве ру!

vТэкст і фота 
Мі ры ЛУК ШЫ
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Спар тыў ная 
пля цоў ка тра піць 
у суд

У 1980-х га дах гру па ма ла дых ка-
ша лёў скіх эн ту зі я стаў гра мад скім чы-
нам па бу да ва ла ўзор ную, ха ця ня поў-
на га ба рыт ную фут боль ную пля цоў ку. 
У 2016-2017 га дах за гмін ныя срод кі 
і да фі нан са ван не (30%) з Мі ні стэр-
ства спор ту і ту рыз му кош там амаль 
у 480 ты сяч зло таў (у тым амаль 150 
тыс. з МСіТ) спар тыў ны аб’ ект у Ка-
ша лях по бач Ор лі быў пе ра бу да ва ны 
і ўста ноў ле на на ім лёг ка ат ле тыч нае 
аб ста ля ван не за пар з суп ра ва джаль-
най ін ф раст рук ту рай. Вы ка на на бы ла 
так са ма ага ро джа кош там у 42 100 зл. 
Ад нак фут ба лі сты ГКП (Gmin ny Klub 
Pił kar ski) ця гам го да не ра зыг ры ва лі 
мат чаў і на ват не трэ ні ра ва лі на сва-
ім ста ды ё не. На жаль, та кая сі ту а цыя 
праў да па доб на пра доў жыц ца да кан-
ца 2018 го да. Ста ды ён па бу да ва ны, 
але не ўжы ва ны. Ча му?

Як вы ні кае з ма тэ ры я лаў, прад стаў-
ле ных ар лян скім рад ным, вы ка наў ца 
бу даў ні чых ра бот з За бе ля па чаў у Ка-
ша лях ра бо ты на пад ста ве да мо вы ад 
11 лі пе ня 2016 го да. Пра цы бы лі вы ка-
на ны кош там звыш 436 ты сяч зл. Да 
30 чэр ве ня 2017 го да вы ка наў ца быў 
аба вя за ны за кон чыць рэ а лі за цыю 
ін ве сты цыі. 7 лі пе ня 2017 г. ка мі сія 
раз г ле дзе ла вы ка нан не ра бо ты. Бе-
ру чы пад ува гу не да хо пы, асаб лі ва 
не за да валь ня ю чы стан му ра вы, ра-
бо та не бы ла адоб ра на, а вы ка наў ца 
аба вя заў ся вы пра віць якасць тра вы 
шля хам фер ты лі за цыі і пад лі ван ня. 
19 лі пе ня 2017 г. вы ка наў ца паў тор на 
за я віў пра за вяр шэн не прац і вып раў-
лен не не да хо паў. 26 лі пе ня ка мі сія 
сцвер дзі ла, што тра ва на да лей за сох-
лая і скла ла пра та кол, што гмі на да ру-
чыць вы ка нан не спе цы я лі стыч най эк-
с пер ты зы дзе ля вы яў лен ня пры чын 
усы хан ня тра вы і выз на чэн ня дзе ян-
няў для пап ра вы якас ці му ра вы.

4 жніў ня 2017 го да гмі на пад пі са ла 
да мо ву на вы ка нан не эк с пер ты зы са 
спе цы я лі стам з Люб лі на за кво ту шас-
ці ты сяч зл. з тэр мі нам вы ка нан ня да 
31 жніў ня. Не зва жа ю чы на гэ та, вы ка-
наў ца пля цоў кі прыс лаў у гмі ну дзве 
фак ту ры — ад ну на кво ту амаль у 15 
ты сяч зл. як кан чат ко вае пад вя дзен-
не да мо вы і дру гую на кво ту амаль 
у 21 ты ся чу зл. за даг ляд пля цоў кі, на 
што не бы ло ні я кай да мо вы. Абедз ве 
фак ту ры гмі на вяр ну ла вы ка наў цу як 
не аб грун та ва ныя.

А што па ка за ла эк с пер ты за? Па ка-
за ла хі бы вы ка нан ня му ра вы пля цоў-
кі. Гэ тая эк с пер ты за бы ла нап раў ле-
на вы ка наў цу, але той ад мо віў ся вы-
пра віць за га ны. У су вя зі з тым гмі на 
аб’ я ві ла тар гі на за ступ ную нап ра ву 
і дог ляд ныя пра цэ ду ры. У наз на ча ны 
тэр мін за я ві ла ся ад на фір ма з Ду бен-
ка ка ля Люб лі на, якая зап ра па на ва-
ла вы ка нан не ра бот за амаль 24 ты-
сяч зл. бру та.

6 снеж ня 2017 го да гмі на выс ла ла 
вы ка наў цы па ве дам лен не, што кво-
та ў амаль 15 ты сяч зл. за кан чат ко-
вы раз лік да мо вы бу дзе вы лі ча на па 
пры чы не няп ра віль на га вы ка нан ня 
за да чы ды паз ва ла вы ка наў цу да зап-
ла ты гмі не да дат ко вай кво ты ў амаль 
12 ты сяч зл. як не да ста ю чай да ап ла-
ты за ступ на му вы ка наў цу дог ляд ных 
прац.

22 снеж ня 2017 го да на па ся джэн ні 
Са маў ра да вай ка мі сіі я спы таў ар лян-
ска га вой та Пят ра Сэль ве сю ка, што 
бу дзе са спар тыў най пля цоў кай і ка лі 
фут ба лі сты пач нуць там іг раць.

— Па бу да ваць па бу да ва лі, толь кі не 
ка ры ста ем ся, — ад ка заў войт. — Бы ла 
вы ка на на эк с пер ты за. Хто бу дзе рас-
п лач вац ца, вы ра шыць суд. Я не ма гу 
да зво ліць, каб спар тыў ная пля цоў ка 
ста я ла ня вы ка ры ста най. На во сень 
2018 г. фут ба лі сты бу дуць іг раць.

Мі ха л МІН ЦЭ ВІ Ч

У гэ тым го дзе тра ды цый на га Сіль вест
ра (31 снеж ня) і Шчод ры ве чар (13 сту
дзе ня) пра во дзіў я ў адзі но це на «бе лай 
за ле». На Сіль вест ра гля дзеў да поў на чы 
му зыч ную тэ леп раг ра му на тэ ле ка на ле 
ТVS. А Шчод ры ве чар пра вёў я з Ра дыё 
Ра цы яй. У 19 га дзін выс лу хаў ад но свя
точ ныя па жа дан ні па Бе ла стоц кім ра дыё, 
якія пе ра да ла мне дач ка Алі на з уну ка мі 
Кін гай ды Кшы сем з на го ды ста ро га Но
ва га го да і дня на ра джэн ня, які паз ней 
адз на чаў з сяб ра мі 19 сту дзе ня. Ве рыць 
не хо чац ца, што так хут ка сця кае час. 
Сем дзе сят во сем га доў пра ля це ла ма
лан ка ва, не заў важ на. І ўспом ні лі ся мне 
мі ну лыя буд ні з ма ла дос ці, ка лі суст ра ка лі 
мы Га га ту ху ў Ку за ве. У пя ці дзя ся тых га
дах ха дзі лі пе ра ап ра ну тыя дзед з ба баю, 
д’я бал ды смерць з ка сою. Д’я бал быў 
ап ра ну ты ў чор нае адзен не з раж ка мі на 
га ла ве і доў гім хва стом. Смерць з лу па ты мі 
ва чы ма і дзе ра вя най ка сой бы ла за ху та на 
ў бе лую прас ці ну. Дзе цю кі ба я лі ся блі жэй 
па ды хо дзіць да іх, каб не зра бі лі ім крыў
ды. Шту ка ры за хо дзі лі па чар зе ў кож ны 
дом ды ка за лі:

Го-гу, го-гу, дай це кіш кі на ра гу,
Кіш кі, каў ба скі на пе ра мот за вяз кі...

Ка лі гас па дар не пры маў, дык ка за лі:

Го го ту ха го го та ла
Ныг дэ кіш кі нэ ду ста ла.
Як ду ста ла то і з’і ла,
Под окэнь цём на пір ді ла.

У Ку за ве па пу ляр най бы ла бат лей ка. 
Зра біў яе Іван Мар ке віч, у яко га бы лі тры 
сы ны: Аляк сей, Мі хась і са мы ма лод шы 
Мі ка лай. Па мя таю, што на год ма лод шы 
за мя не Мі хась быў ма ім сяб рам. Ча ста 
мы збі ра лі ся ў Мар ке ві чаў і гля дзе лі бат
лей ку. Фі гур кі вы ра заў з дзе ра ва сам 
Іван. Хлоп цы ха дзі лі з бат лей кай на Ка ля
ды, Но вы год і Ва дох рыш ча. Пас ля смер ці 
баць кі бат лей кай за няў ся Аляк сей, са мы 

ста рэй шы. Ажа ніў шы ся ў Ві та ве, за браў 
бат лей ку з са бою. Пас ля Алё ша па мёр. 
Ня ма ў жы вых і апош ніх сы ноў Іва на — Мі
ха ся і Мі ка лая. У вёс цы аб іх і на ва год няй 
бат лей цы за ста ла ся толь кі па мяць.

Дзяў ча ты на ад вя чор ку ва ра жы лі. Збі
ра лі ся тай ком пе рад ка ва ле ра мі на ква
тэ ры. Вы лі ва лі на ва ду воск, кі да лі бо ты 
праз ага ро джу, лі чы лі па ле на (па раліш
ка) узя тыя з пад даш ка ней ка га ка ва ле ра. 
Па мя таю, як ма лод шая кам па нія дзяў чат, 
якая саб ра ла ся ў Ма ры сі і Олі Са лас цюк, 
з су сед ня га па над вор ка вы нес лі Мі ха сю 
Мар ке ві чу па ло ву дроў з пад даш ка. Ка ва
лер ка зай ма ла ся ін шы мі фо ку са мі. Па пу
ляр най гу лян кай бы ло зды ман не бра мак 
з ва рот. На дру гі дзень трэ ба бы ло шу
каць іх у гур бах сне гу, бо сне га па ды та ды 
бы лі вя лі кія. Мы сва ёй брам кі шу ка лі тры 
дні, а яна ля жа ла пад сне гам у су се да 
ў ага род чы ку. Не ка то рым мен шыя брам кі 
кі да лі ў ка ло дзеж. Пат ра пі лі на ват сан кі 
«суч кі» за цяг нуць на дах до ма.

На Га га ту ху ў вёс цы аба вяз ко ва пяк лі 
кіш кукры вян ку з гра ча ных круп. Па мя
таю, што яш чэ дзе сяць га доў та му я за я
даў ся гра ча най ка шан кай у сяб ру ка Мі ха
ся Біш чу ка. На ша кам па нія скла да ла ся 
з ча ты рох ча ла век: мы з Мі ха сём ды яго
ныя су се дзі Пят ро Са лас цюк ды Мі ка лай 
Пы тэль. Апош нія даў но адыш лі ў веч ны 
спа чын. Ня хай зям ля бу дзе для іх пу хам! 
А Мі ха сё ва жон ка, Ма ры ся, і паз ней зап
ра ша ла на гра ча ную кіш ку, бо мы лі чым ся 
не толь кі сяб ра мі па ра бо це, але і да лей
шы мі су ро дзі ча мі. У гэ тым ра мя стве не ме
ла яна са бе роў ных.

Аб даў ней шых тра ды цы ях Ба га та га 
ве ча ра я змог па слу хаць 13 сту дзе ня 
ў кан цэр це па жа дан няў на Ра дыё Ра цыя. 
Да ска на ла ў ро лі вя ду чых спра ві лі ся Юр
ка Ляш чын скі, Аня Шай коў ская і Мі хась 
Ан д ра сюк. За тым свае свя точ ныя він ша
ван ні па сы лаю вя ду чым Шчод ра га ве ча ра 
на Ра дыё Ра цыя ў гэ тым до пі се.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Я ўра джэ нец Но ва га Ляў ко ва На раў
чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та. Ка
ля да ваць ха дзіў, ка лі за кан ч ваў ву чо бу 
ў Па чат ко вай шко ле ў Ста рым Ляў ко ве. 
Та ды бы ла яна ся мі га до вая. І ка лі пас ля 
ву чыў ся ў гай наў скім лі цэі так са ма ка ля
да ваў.

Ка лі ўпер шы ню мы па ста на ві лі іс ці 
ка ля да ваць, бы ло нас шэсць асоб: трох 
юна коў (у тым я і мой ма лод шы брат) 
і тры дзяў чы ны з на шай вё скі. Мой баць
ка зра біў нам са мую пры го жую з ікон кай 
і ан ге ла мі (так нам зда ва ла ся) гвяз ду. 
І мы вель мі це шы лі ся, і ча ка лі Раж джа
ства Хры сто ва. Пад час зім ніх ка ні кул усе 
мы збі ра лі ся ве ча ра мі то ў на шай ха це, 
то ў ха тах на шых сяб ро вак або ад на го 
сяб ра. Як нам спя ваць, ву чы лі нас баць
кі. Мы ме лі на мер іс ці пер шы раз ка ля да
ваць і ах вот на ву чы лі ся слоў і ме ло дый 
свя тых пе сень.

І вось прый шоў той доў га ча ка ны 
дзень ка ля да ван ня. Вый ш лі з до му пад 
ве чар. Бы ла снеж ная і ма роз ная зі ма. 
На да ро зе га ла лё дзі ца. Гвяз ду нёс мой 
баць ка. Мы ёй вель мі да ра жы лі і ба я лі ся, 
каб яе не па бі лі нам ста рэй шыя ка ляд ні
кі. А ў тыя га ды не бра ка ва ла ху лі га наў. 
І ча ста бі лі гвяз ды ад ны дру гім, най час
цей ка лі спат ка лі ся ка ляд ні кі іду чыя ад ны 
з ад на го кан ца вё скі, а дру гія з дру го га 
(і ап ра ча та го ка лі, крый Бо жа, бы лі 

з ін шай вё скі) і вый ш лі на суп раць ся бе. 
Бы ва ла не ха це лі ад ны дру гім са сту піць 
з да ро гі і та ды да вай, хто ка го сіл ком пе
ра мо жа. Най перш вы ры ва лі гвяз ду з рук 
та го, хто яе нёс. Зда ра ла ся, што бі лі ся 
на ват без пры чы ны. Ху лі га ны і толь кі. Ну 
вось мы вам па ка жам, дзе ра кі зі му юць.

Ха ты паў ве ка та му бы лі драў ля ныя 
і нев вы со кія. Мы па ды хо дзі лі пад са мае 
ак но і „даз ва ля лі ся” кан ча ю чы сло ва мі: 
„пець ілі нет” (спя ваць ці не). Гас па да ры 
пры ма лі ка ляд ні каў ах вот на пе ра важ на 
або паў сюд на на два ры. Ка лі до ма бы лі 
ма лыя дзе ці, каб хо ла ду не на пус ці лі. 
Мы та ды спя ва лі пес ні толь кі з ба гаг лас
ні ка, між ін шым, „Но ва ра дасць ста ла”, 
„Дзіў ная на ві на”, „Я умом ха дзі ла”, „Бог 
пред веч ный”, „Скі нія за ла тая”, „Рож дже
ство Хры сто во”. У ха ту пу ска лі, ка лі гас
па дар меў мно га гас цей. Та ды спя ва лі 
ка ляд ні кі і за столь ныя гос ці. Ах вот на 
за хо дзі лі мы да ба цюш кі ў Ста рым Ляў
ко ве, спа дзя ю чы ся, зто за ро бім больш 
гро шай. У ба цюш кі вель мі ча ста бы лі 
гос ці. Яны так са ма нас да ры лі. Вя до ма, 
ка лі мы доб ра спя ва лі і наш спеў ім спа
да баў ся.

Ка лі пай ш лі мы ка ля да ваць у 1958 
го дзе, не ка то рыя гас па да ры да ва лі нам 
не гро шы, а бул ку пі ра га або каў ба су. 
Мы за га дзя бра лі з са бою тор бу. Як 
па мя таю, пай ш лі мы з гвяз дай пер шы 

раз і бы лі вель мі за да во ле ныя, бо ніш то 
са бе за ра бі лі. Гэ та за ах во ці ла нас, каб 
ка ля да ваць і ў на ступ ныя га ды. І мы ха
дзі лі. За гэ та хва лі лі нас на шы баць кі. 
Прай ш лі га ды. За раз не ка то рых на шых 
сяб роў і сяб ро вак, з які мі я і мой брат ха
дзі лі ка ля да ваць, ня ма ўжо ў жы вых. Мы 
на вед ва ем іх ма гі лы на но ва ляў коў скім 
па ра фі яль ным мо гіль ні ку. Не за бы ва ем. 
За хоў ва ем іх у па мя ці, як са мых бліз кіх.

Два га ды та му май му бра ту Ка сту сю 
Та ва ры ства „Ят рыш нік” вы да ла дру кам 
збор нік вер шаў „Ся род сва іх” — 70 вер
шаў з на го ды яго на га 70год дзя жыц ця. 
Ёсць у ім верш пад за га лоў кам „Раж джа
ство Хры сто ва”. Вось не ка то рыя яго 
рад кі:

А пад ве чар ка ляд ні кі
з гвяз дай ве се ла іш лі,
лю дзям ка ляд кі спя ва лі
мно гіх ле таў ім жа да лі.

Рэ ха ко ліш ня га на ша га ка ля да ван ня 
ўсё жы ве ў нас, но ва ляў коў цаў. І тра ды
цыя яго ў Но вым Ляў ко ве пра даў жа ец ца. 
Сё ле та ў мой дом пры хо дзі лі дзве груп кі 
ка ляд ні каў з гвяз да мі. Мы ім вель мі ра
ды. Пры ма лі іх, як ка лісь ці на шы баць кі, 
я і мой брат (жы вем у двух да мах, але 
на ад ным і тым са мым баць коў скім па на
двор ку).

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

На ва год ні ўспа мін

Як мы ка ля да ва лі 
60 га доў та му
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 03-18
Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 28 студзеня 2018 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Шмат на ім іго лак, 
але ўсе без ву шак.
В....

Ад каз на за гад ку № 52: 
Зі ма, вяс на, ле та, во сень. Уз на га ро ды, кніж кі Свэ на 

Нур д к ві ста «Як Фін дус згу біў ся, ка лі быў ма лень кі» вый-
г ра лі Вік то рыя Гаць з Бель ска-Пад ляш ска га, Кляўдзія 
Ніканчук з Нарвы і Гжэ гаж Гопш з Вэр сто ка. Він шу ем!

Філосаф на банкеце
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Ад на го фі ло са фа за пра сі лі ў цар скі па лац на бан кет. І ён сеў ра зам з гас ця мі за ста лом, 
і ча каў свай го то ста. Ка лі ві на чэрп пад нёс яму ві но ў за ла тым куб ку, фі ло саф устаў і ска-
заў:

— Доб ры цар, гэ тае ві но я п’ю та бе на сла ву!
І вып люх нуў ві но з за ла то га куб ка на зям лю.
Князь ад ка заў са сме хам:
— Што з та бой фі ло саф? Ці ты здур неў?
А той за я віў у ад каз:
— Доб ры цар, ёсць з ча го смя яц ца і ве ся ліц ца, што ві но вы лі ла ся на зям лю. А ка лі б я яго 

вы піў, то яно зва лі ла б на зям лю мя не!

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

У На раў чан скай гмі не Гай наў ска га па ве та тра ды цыя ка ля да ван ня не згі не. За раз 
мо жа не так мно га ка ляд ні каў (хлоп цаў і дзяў чат) ды гвяз даў, як бы ло ў мае 
юнац кія га ды, але ўсё ж яны ёсць. Не ка то рыя ха дзі лі ка ля да ваць з гвяз да мі, а ін-

шыя са свя той ікон кай (я за хоў ваю та кія фо таз дым кі, каб пе ра даць іх ма ёй дач цэ 
і ўнуч кам). Гвяз ды бы лі г.зв. 
ад на рад кі і двух рад кі (у іх 
бы ло два ра зы больш г.зв. 
ра гоў з пу шы сты мі ку та са мі 
з мяк кай кар ба ва най па пе-
ры) і, ка лі іх кру ці лі адзін рад 
ра гоў кру ціў ся ўле ва, а дру гі 
ўпра ва. Ця пер у рэ пер ту а ры 
ка ля доў ш чы каў ёсць зда вён-
даў на вя до мыя пры го жыя ка-
ляд ныя пес ні з ба гаг лас ні каў, 
але так са ма і но выя пес ні.

7 сту дзе ня гэ та га го да на пер-
шы дзень Ка ля даў (Раж джа-
ства Хры сто ва) у мой дом 
у Новым Ляў ко ве прый шлі 
дзве груп кі ка ля доў ш чы каў 
з пры го жы мі ка ля ро вы мі 
гвяз да мі-ад на рад ка мі з шас-
цю і ся мю ра га мі ды роз на ка-

Іш лі ка ляд ні кі з гвяз да мі

ля ро вы мі ку та са мі. Ад на гвяз да 
бы ла наў к руг г.зв. лі ца ды па ся рэ-
дзі не яго са шмат лі кі мі лям пач-
ка мі. Сё ле та ка ля да ва лі толь кі 
хлоп цы. Не спя ша лі, пес ні спя ва-
лі да кан ца. Ады хо дзя чы, спя ва лі 
«Мно гае ле та» і він ша ва лі гас па-
да ра з Ка ля да мі і Но вым го дам. 
Вя лі кае ім дзя куй за тое, што не 
цу ра юц ца свай го і год на пра даў-
жа юць даў нюю тра ды цыю ка ля да-
ван ня.

Тэкст і фо та Ян кі Це лу шэц ка га

Ан д рэй ХА ДА НО ВІЧ

Хто жы ве 
на дне ра кі?
Хто жы ве на дне ра кі?
Аку ні і шчу па кі,
Крас на пёр ка, ёрш і карп.
(Хто спай мае — мае скарб!)

Ёсць вуг ры і ёсць ляш чы,
І пад вод ныя кар чы,
І пра бі тыя мя чы.
(Ці ха, Та ня, не піш чы!)

Ка мя ні, пя сок і мул,
І бля шан ка ад «Red bull»,
Бо не ўсе яш чэ на све це
Пры бі ра юць сваё смец це!

Ёсць ру сал ка й ва дзя нік,
Што ў астат ніх мес цах знік.
Быў ка лісь ці на ват цмок,
Але вы жыць тут не змог.

Ёсць ма лень кія ма нет кі
З ка шаль ка вунь той бру нет кі,
Што пры е дзе зноў сю ды.

Ёсць вар таў ні кі ва ды —
Ра та валь нік з ва да ла зам,
Каб не па та ну лі ра зам
Усе тыя, хто да рэм на
Лі чыць, што та нуць пры ем на!
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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 № 52-17: 
Лінк, Ні ва, ка сач, сайт, га, мыш ка, мо ра, спіс, 

ста рон ка. Густ, лі га, іва, міс, мост, сыр, ка ша, 
лайк, но, стан, шчы лі на.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі На тал-
ля Пе тру чук з Нар вы, Дам’ ян Фі лі ман чук, 
Маг да Яку бюк з Бель ска-Пад ляш ска га, Мат-
вей Зы скоў скі, Вік тар Лінк з ПШ № 1 у Гай наў-
цы, Шы ман Іва но віч, Ян Лы сын ке віч з НШ 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Мі ша Аст-
ра вец кі з Мі ха ло ва, Зу зан на Міш чук з Арэш-
ка ва. Він шу ем!

Натал ля ВА СІЛЬ ЧЫК
ПШ у На раў цы

Ноч
Прый ш ла ноч.
Цём на ста ла.
Трэ ба спаць.
А я не сплю.
Та му што
Дум кі пра шко лу
Мне спаць не да юць.
Як на пі саць
Кан т роль ную па
Ма тэ ма ты цы.
Як вер шык ска заць.
А ка лі зас ну,
Уста ваць трэ ба.
І  так на но ва. . .

    

Лу каш АН ХІМ
ПШ у Мі ха ло ве

Бо бік
Бо бік гэ та са ба ка.
Лю біць вель мі ежу ён.
Ну а ка лі ўба чыць кост ку,
Ве се ла брэ ша: «Го!»

Ён хо дзіць за мной у шко лу,
І ў ма га зін па па куп кі,
Доў га мя не ча кае,
Але не ўця кае.

Вер ны гэ ты са ба ка.
Ка хае суп ес ці,
І каў ба су, і буль бу,
Лю біць усё, што яму да мо.

Ка лі сум на та бе,
Ён ця бе хут ка раз вя се ліць,
І ліз не па ру ках,
Пры ля жа на на гах.

Ка рот кія чор ныя ла пы,
Ма лы хвост,
Бе ла-чор ная пы ска.
Гэ та Бо бік на ўвесь рост!

    

В
уч ні трэ ціх і чац вёр-
тых кла саў прый шлі 
на суст рэ чу з Мірай 
Лукшай у школь ную 

із бу па мя ці. Най больш ве дае 
пра яе Оля Яроц кая — ужо 
ліцэіст ка — яе ма тэ ры ял пра 
Мі ру Лук шу ў кон кур се пра 
вя до мых бе ла ста чан за няў дру-

гое мес ца ў ва я вод стве! Гэ тую 
пра цу пра жыц цё і твор часць 
з вя лі кай за ці каў ле нас цю па гля-
дзе ла і аў тар ка, да ю чы ся дзі ву, 
ад куль Оля знай ш ла яе здым кі 
з за меж ных і ту тэй шых су стрэч, 
на ват ёй са мой не вя до мыя! Але 
— ці ха! — га ра доц кія вуч ні ма-
юць сва іх аген таў і ў Бру се лі, 
і ў Лон да не, і ў Брне, і ў са мім 
Га рад ку! Як, на пры клад, спа дар 
Адам Ся мен чык з Га рад ка, які 
гур туе па э таў у Лон да не! А і яе 
твор часць вуч ні ве да юць — вось 
амаль па га лоў на пры ня лі ўдзел 
у кон кур се пра «жы ві нак з глы-
бін кі» — ту тэй шых жы вё лак 
мен шых і боль шых. Удзель ні кі 
кон кур су, так са ма вуч ні, якія не 
хо дзяць на ўро кі бе ла ру скай мо-
вы, шка да ва лі, што не змо гуць 
пра чы таць са мі «Гра жын ку 
і Гра ка», «Па да рун каў» ну і вя-
до ма — «Спе ву дрэў». А кож ны 
ха цеў мець гэ тую ці ка вую кні гу 
вер шаў з ма люн ка мі, якія мож-
на са мо му раз ма ля ваць. І пра чы-
таць хоць наз ву рас лі ны, па куль 
па-поль ску, і па-ла цін ску. Але 
«Спеў дрэў» тра піць перш за 
ўсё ў ру кі вуч няў якія вы ву ча-
юць бе ла ру скую мо ву, чы та юць 
«Ні ву» з «Зор кай», дэк ла му-

У Га рад ку пра 
дрэ вы, па э зію і жыц цё

юць і спя ва юць — як ад мыс ло-
вая ўзна га ро да.

Вуч няў ці ка ві ла перш за ўсё 
тое, як па ча ла ся пры го да Мі ры 
Лук шы з лі та ра ту рай. Ка лі па ча-
ла пі саць? Так, ка лі бы ла ву ча ні-
цай, і ма ры ла стаць жур на ліст-
кай. А мо жа ма стач кай? А пра 
што бы лі тыя вер шы? Ка лі пер-
шы раз па я ві лі ся ў дру ку? А тут 
за да ла пы тан не і аў тар ка — хто 
з вуч няў пі ша для ся бе, ці па каз-
вае свае тво ры ка мусь ці? Мо жа, 
ма ме, на стаў ні цы?.. Ку ды мо жа 
пры нес ці свае тво ры ў Га рад ку? 
Так, на пры клад да па ні Хрыс ці-
ны Ге гель у біб лі я тэ ку — яна дэ-
бю та ва ла ў «Ні ве» ў 1976 го дзе, 
а пас ля сваё жыц цё прыс вя ці ла 
кні гам і вуч ням. Та кія раз мо вы 
за ста нуц ца ў па мя ці, і мо жа 

сло вы скла дуц ца ў вер шы, а вер-
шы ў кні гу? Са мой Мі ры Лук шы 
пры га да ла ся раз мо ва даў но та му 
ў Га рад ку, як на ву лі цы Ка ша ро-
вай раз маў ля ла ў со неч ны дзень 
та ды з дзе ся ці га до вым хлоп чы-
кам, Дар кам, вер шы яко га, вель-
мі пры го жыя і ра зум ныя, ця пер 
пе ра кла дае. І як тут не «лю біць 
Га ра доц кую зям лю» (шчы ры 
ад каз на пы тан не), як не ха цець 
па бе гаць па за вул ках ці вы га нах 
з фут боль ным мя чы кам? Так, бы-
ло пы тан не пра фут бол — аў тар-
ка іг ра ла ў фут бол і шчы рая яго 
заў зя тар ка. А сён ня ат ры ма ла за 
гэ та прыз нан не вя лі кія бра вы; 
вя до ма, най больш ад хлоп цаў. 
І за раз пас ля зас вяр бе ла ёй руч ка 
і на пі саў ся но вы верш!

(лук)

Om

Ara
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Умоў на кні гу вер шаў 
„Ра дас лоў” Мі ры Лук шы 
мож на па дзя ліць на тры 
раз дзе лы: сло ва, свет 
і ра дзі ма. Двац цаць га доў 
та му Ула дзі мір Юрэ віч 
вы даў сваю кні гу, якую 
ён на зваў „Сло ва жы вое, 
род нае, га вар кое...”. Якая 
цу доў ная кні га! „Сло ва на
зы ва юць адзен нем дум кі, 
ад нак яно не толь кі адзен не, а і са ма дум
ка ча ла ве чая, ад воль ная вы на ход ка, бо ад 
на шай во лі за ле жыць паў та рыць па чу тае 
ці пра чы та нае або пра маў чаць, каб спяр
ша па ду маць, ас во іць дум ку, а пас ля ўжо 
ка заць як сваё, над та ж аса бі стае...”, — пі
саў Ула дзі мір Юрэ віч. Вось вер шы і дум кі 
Мі ры Лук шы са збор ні ка „Ра дас лоў”, звя
за ныя са сло вам: „ля зо мо вы з лю боўю ра
ніць вы раз ае імя” (верш „Cло ва”); „і ўпа ла 
на сен не з ко ла са спе ла га поў на га і пад 
ка мень і па між асо ты і ў чор ную гле бу і на 
ўзбо чы ны ты ся чы сце жак і зак віт не ла рас
лі на і квет ку сваю ад да ла ван д роў ні кам” 
(верш „Сло ва”); „вы рас на ма ёй да ло ні 
вык лі ка ны сло вам кры ваў нік” (верш „Вы
рас на ма ёй да ло ні...”); „рэч жы ве ў сва ёй 
веч нас ці а не ў тва ім сло ве” (верш „Рэч 
жы ве...”) і г.д. У вер шы „Аб рад” па эт ка 
прыз на ец ца, што „я жы ву і ў гэ ты мо мант 
жы ве маё сло ва...”. Да рэ чы, як пра цяг доб
рай кні гі Ула дзі мі ра Юрэ ві ча — кні га Мі ры 
Лук шы „Жы він кі з глы бін кі” (Бе ла сток, 
2009). І ў „Жы він ках...”, і ў „Ра дас ло ве” ў Мі
ры Лук шы заў сё ды жы вое сло ва, лёг кае, 
зра зу ме лае. Са слоў скла да ец ца мо ва. Та
му ніш то так не жы ву чае, як мо ва баць коў 
і дзя доў, мат чы на мо ва. І з гэ тым па га джа
ец ца па эт ка і пра гэ та яна пі ша.

Ця пер пра свет. Свет у „Ра дас ло ве” 
— бе лы. Бе лы — зна чыць чы сты, свет
лы, шчы ры, доб ры, яс ны, да ра гі. Ха ця 
ёсць і той свет, які пра йгра лі зба ві це лі: 
„наш свет пра йгра лі зба ві це лі”. Так 
раз ва жае па эт ка, але ўсё ж свет у яе 
рад ках і дум ках за ста ец ца бе лым. На о
гул, я не раз пра гэ та ка заў і пі саў, што 
бе ла ру скія па э ты лю бяць бе лы ко лер 
— ко лер чыс ці ні. Па мя та е це, у Ана то ля 
Сер бан то ві ча рад кі:

Сня жын кі — бе лыя аг ні,
Ку сты ма лоч ныя, алеі —
І эта ло нам чыс ці ні
Мая ка ха ная бя лее.

Ці кла січ ныя рад кі Але ся Пісь мян ко ва:

Про ста ў вёс цы Бе лы Ка мень
Са мы бе лы ў све це снег.

А ў яш чэ ад на го па э та з Ма гі лёў ш чы
ны Вік та ра Бя ляц ка га, які жы ве ў Круг
лым, за пом ні лі ся і та кія рад кі:

Я бу ду жыць пад бе лы мі сня га мі
І не пам ру, па куль жы ве лю боў...

Мі ра Лук ша бе лы дзень уба чы ла па
свой му, ён тра пят кі, чул лі вы, але бе лы:

Бе лы бе раг бе лы дзень
Дзень сся ка лі ясень па даў
Бе лы ясень бе лы свет.
(Верш „Свет”)

Я на ват і не пры пом ню ні вод най кні гі 
Мі ры Лук шы, дзе б яна пра мі ну ла Ра дзі
му, Баць каў ш чы ну, яе лё сы, лё сы лю
дзей. У но вай кні зе ў яе па э зію за ві та лі 
Бра ніс лаў Та раш ке віч, Юр ка Ге ні юш, 
Ян Та ра се віч, Ала і за Паш ке віч, Мі хась 
Ша хо віч... Ка лі ў вер шы пра Мі ха ся Ша
хо ві ча па эт ка про сіць пра ба чэн ня: „...ты 
пра бач, Мі хась...”, а ў вер шы пра Юр ку 
Ге ні ю ша на га да ла, што „ты пры ту ляў 
лю дзей, ля чыў ле кам і сло вам, го жы 
па не ў ка пе лю шы...”, то ў вер шы пра 
Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча па эт ка ка жа: 
„... а праў ну кі з гэ та га і та го бо ку ча сам 
но сяць тваё імя ў шко ле не да вер лі ва, бо 
як жа ім ве рыць у тваё ве дан не доб ра
га і зло га, пра ва га і ле ва га, ка лі даў ты 
ся бе за біць ты мі для якіх і праз якіх твая 
ве ра”. Верш „Ала і за Паш ке віч” — сум ны. 
Па эт ка ўяў ляе Цёт ку ў бе лай су кен цы, 
якую ду шыць ка шаль су хо ты...

Верш „Ян Та ра се віч” на пі са ны ў рыф
му, гэ та не вер лібр. Ён лёг ка чы та ец ца, 
доб ра рыф му ец ца. Але і ў ім ад чу ва ец ца 
ней кі боль стра ты: „у Са кол цы во сень, 
а дом ча кае...”.

На дру ка ва ны ў збор ні ку і вер шы
прыс вя чэн ні Мі ха лу Ан д ра сю ку, На дзеі 
Ар ты мо віч і г.д. Ёсць прыс вя чэн ні ву лі
цам. Вось ву лі ца Млы но вая, Вы соц ка га, 
Жу раў лі ная... Ва ўсіх па э тыч ных рад ках 
па эт кі пры сут ні чае фі ла со фія жыц ця. 
Бач на, што аў тар ка хо ча жы вой, на ту
раль най ра дас ці жыц ця, і каб гэ та ра
дасць мно жы ла ся са ма са бой, як рэ ха 
ў ба ры, і бег ла са ма з са бой на пе ра гон
кі. І каб сі ла гэ та га ха цен ня ста на ві ла ся 
знач най па э тыч най сі лай, якая пе раў т ва
рае рэ аль ныя жыц цё выя па дзеі і лё сы 
ў па э тыч ныя воб ра зы і ў сап раў д ныя 
вер шы.

Збор нік „Спеў дрэў” Мі ры Лук шы 
— вель мі ары гі наль ны, як па за ду ме, так 
і па ма стац кім аз даб лен ні, па гра фіч ным 
пра ек це. Ча сам зда ец ца, што ма стак 
Мі ра слаў Здрай коў скі і ды зай нер Адам 
Паў лоў скі ў ней кай сту пе ні пе ра маг лі аў
тар ку. Ха ця з та кі мі во пыт ны мі кніж ны мі 
ма ста ка мі і ды зай не ра мі, як Мі ра слаў 
Здрай коў скі і Адам Паў лоў скі спа бор
ні чаць цяж ка. Во пыт ныя хлоп цы, на ад
ва рот, да па маг лі бе ла стоц кай па эт цы 

яш чэ больш па ка заць све та ад чу ван не, 
ча ла ве чы да вер, на ту раль насць і шчы
расць па чуц ця. А па чуц цё пры на пі сан ні 
та кой ары гі наль най кні гі вель мі бы ло пат
рэб на. Па эт ка апі са ла 42 дрэ вы і ку сты 
і ў ал фа віт ным па рад ку саб ра ла іх пад 
ад ну пры го жую вок лад ку і пус ці ла ў свет 
— да чы та чоў. Але гэ та не про ста го лая 
ры то ры ка (што ба чу, тое і пяю) у апі сан ні 
дрэў, а цэ лыя ма лень кія гі сто рыі, не бы лі
цы, ска зы, па ра ды. Вось што ра іць па эт
ка вы ка ры стоў ваць з аб ля пі хі:

Сок, ва рэн не, жэ ле і лі кё ры,
Чай, алей і на поі, на стой кі...
Ска ры стае ўсё зда ро вы і хво ры...

На о гул, „Спеў дрэў” Мі ры Лук шы 
— гэ та цэ лая ап тэч ная эн цык ла пе дыя: 
ажы ны — гэ та „бом ба ві та мін ная”, „тваё 
сэр ца як звон бу дзе біць, ка лі з гло гу 
ля кар ствы па піць”, грэц кі арэх „для сма
куспа жы вы, для зда роўя–сі лы”, „па рэч
касму ро дзі на, зда роўе дай, на цём ны бе
раг хвор вы га няй...”, а вяр ба „пра го ніць 
роз ныя ча ры”, „мно га ка рыс ных для нас 
ві та мі наў за ле та ўсё на за па сіць шып шы
на, ад ма лак роўя ці ад пра сту ды, ад за па
лен ня ма ем лек цуд ны...”, а шаў коў ні ца 
„ля чэб ная ад пят да га ла вы, а най больш 
у ды я бе це па мо жа...” і г.д.

„Спеў дрэў” Мі ры Лук шы — гэ та 
слоў нік пры ка зак і пры ма вак, звя за ны 
з дрэ ва мі і ку ста мі, яга да мі і ле ка мі: „яб
лы кі ў нас цу да дзей ныя, хто з’есць, той 
ад ра зу ма ла дзее”, „у вян чан ні ма ла дая 
за па зу хай арэ шак ляш чы ны тры мае, 
дык бу дзе це шыц ца, го жых сын коў на ра
джае”, „на цяг ну я стру ну на клё на га лі ну, 
каб не за быў ся на вер ну дзяў чы ну”, „ка лі 
не спе юць яга ды ра бі ны, лю дзі, доб ра га 
ле та, цёп лай во се ні вам не бу дзе...”.

„Спеў дрэў” Мі ры Лук шы — гэ та і вя
нок ка рыс ных па рад ад во пыт най па эт кі: 
„не бой ся ажы на вых шы поў у ага ро дзе, 
пры гар ні рас лі ну, як сяст ру ў пры ро
дзе”, „кал ком ара бі на вым ка лі ўда рыш, 
вер неш ваў ка ла ку воб раз яго тва ру”, 
„шып шы на цві це ру жо ва, пла дом ір дзее, 
лю дзям і птуш кам на зі му на дзея”, „над 
лож кам га лін ку ве ша лі кля но ву, каб мо
цы да да ла, яр кас ці, лю бо ві”...

„Спеў дрэў” Мі ры Лук шы — гэ та сво
е а саб лі вы пад руч нік для юных чы та чоў, 
якія лёг ка змо гуць па зна ёміц ца з дрэ ва мі 
і ку ста мі, пра чы таць пра іх ці ка выя рад кі 
і ўба чыць на ма люн ках. Ды і да рос лым 
кні га гэ та аба вяз ко ва спа да ба ец ца.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

Ур шу ля МАР ЧУК
 На раў ка
 Гай наў скі бел лі цэй

Пісь мо
Я на пі са ла Та бе пісь мо.
Пі са ла адзін дзень, дру гі,
Неў за ба ве агар ну ла мя не рос пач,
Мае во чы зай ш лі ся слязь мі.
Ты прый шоў да мя не,
Чы таў пісь мо як лі ры ку,
Ха ця вер шаў я не пі шу.
Для мя не гэ та тры ва ла веч насць,
Толь кі Ты не ве даў,
Што я пі са ла дум кай,
А ў ма ёй ру цэ не бы ло пя ра.

Гра ві та цыя
Гра ві та цыя.
Што гэ та? Гэ та штось ці,
што даз ва ляе нам сту паць па зям лі.
Гэ тае штось ці ўчы няе,
што мы мо жам жыць 

у ак ру жэн ні прад ме таў
і ніш то не лё тае.
Гра ві та цыя спа лу чае нас з зям лёю,
ка лі б не яна,
мы ўля це лі б у кос мас.

Мо ра
Плы ву,
ба чу штось ці на га ры зон це.
Я за чап ляю по зірк.
Рап там уцяг вае мя не вір.
Та ну.
Па каз ва юц ца мне зор кі,
цём нае не ба.
Уяў ляю са бе, што жы ву,
але інакш.
Я апы ну ла ся ў ін шым жыц ці.
На дру гім бе ра зе,
дзе ня ма лю дзей,
ня ма крыў ды і бя ды,
ня ма ні чо га.
Толь кі я.
Я і Бог,
які даў нам жыц цё і шчас це.

Но выя вы дан ні

Пра дзве кні гі 
Мі ры Лук шы

Ле тась з дру ку 
вый ш лі дзве 
кні гі па эт кі 
і жур на ліст кі 
Мі ры Лук шы. 
Гэ та кні гі вер-
шаў „Ра дас-
лоў” і „Спеў 
дрэў”. Пры ем-
ны па да ру нак 
для па эт кі, 
якая шмат пра-
цуе, пі ша, та му 
ёсць што вы да-
ваць. „Ра дас-
лоў” вый шаў 
па-бе ла ру ску 
і ў пе ра кла дзе 
на поль скую 
мо ву.
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У
 «Гай наў скіх су стрэ чах з пра ва
слаў най ка ляд кай — 2018», якія 
10, 11 і 14 сту дзе ня пра хо дзі лі 
ў Гай наў скім до ме куль ту ры, 

у 30 гру пах ка ля да ва лі пад 570 асоб. 
Сла ві лі яны Хры сто вае На ра джэн не 
і кож на га дня ўво дзі лі шмат лі кую пуб лі
ку ў свя точ ны на строй.

У Гай наў скім до ме куль ту ры ўжо ра ней 
ар га ні за ва лі ся па вя то выя і ва я вод скія аг
ля ды ка ляд ных груп, пад час якіх вы сту па лі 
да рос лыя ка ляд ні кі з му зыч ных ка лек ты
ваў. Ад 1998 го да ў Гай наў скім бел лі цэі 
па ча лі ла дзіц ца «Гай наў скія су стрэ чы 
з пра ва слаў най ка ляд кай» і ста лі сла віць 
там Хры сто вае На ра джэн не ка ляд ні кі з па
чат ко вых і ся рэд ніх школ ды да школь ні кі. 
Іх ар га ні за та ра мі бы лі бел лі цэй, гай наў скі 
гур ток Бе ла ру ска га гра мад скакуль тур на
га та ва ры ства. Да лу чыў ся да іх Гай наў скі 
дом куль ту ры. Кон кур с ныя аг ля ды ка ля

да ван ня ар га ні за ва лі ся ў бел лі цэі пяць ра
зоў, а пе ра мож цы аг ля ду ста лі вы сту паць 
у Гай наў скім до ме куль ту ры пад час га ла
кан цэр та. З 2003 го да кон кур с ныя слу
хан ні і га лакан цэрт «Гай наў скіх су стрэч 
з пра ва слаў най ка ляд кай» ста лі ла дзіц ца 
ўжо толь кі ў ГДК і так ад бы ва ец ца па сён
няш ні час. Іх га лоў ны мі ар га ні за та ра мі 
з’яў ля юц ца Дэ ка наль ны ін сты тут пра ва
слаў най куль ту ры і Аб’ яд нан не «Лю бі це лі 
цар коў най му зы кі», якія дзей ні ча юць пры 
Свя таТро іц кім са бо ры ў Гай наў цы, і Гай
наў скі дом куль ту ры, у кан цэр т най за ле 
яко га ад бы ва ец ца ка ля да ван не. Ад нак 
яш чэ з 2003 го да, праз не каль кі га доў, іх 
су ар га ні за та рам быў так са ма гай наў скі 
гур ток Бе ла ру ска га гра мад скакуль тур на
га та ва ры ства. Коль касць ка ля доў ш чы каў 
ста ла боль шаць, да іх да лу чы лі ся гру пы 
да рос лых ка ляд ні каў і по бач па дзе лу на 
ўзрост вуч няў па я ві лі ся но выя ка тэ го рыі, 
у якіх ацэнь ва юц ца ка ляд ні кі. Ад ны ка ляд
ныя гру пы ро бяць стаў ку на вяр тан не да 
тра ды цый і вы хо дзяць ка ля да ваць пе ра
ап ра ну тыя ў даў нюю зі мо вую воп рат ку 
і з пры го жа аб к ле е ны мі гвяз да мі. Ін шыя 
ка ляд ні кі зра бі лі стаў ку на як ма га най
вы шэй шы ма стац кі ўзро вень вы ка нан ня 
ка ля дак. У та кіх вы пад ках яны ча ста вы кон
ва юц ца пад наг ля дам ды ры жо раў, а ка ля
доў ш чы кі вы хо дзяць на сцэ ну ап ра ну тыя 
ў кас цю мы, у якіх прэ зен ту юц ца пад час 
кан цэр таў. Так бы ло так са ма пад час сё
лет ніх «Гай наў скіх су стрэч з пра ва слаў
най ка ляд кай». Пер шыя два дні пра хо дзі лі 
кон кур с ныя слу хан ні, а на пер шы дзень 
Но ва га го да па вод ле юлі ян ска га ка лен
да ра ад быў ся га лакан цэрт, у час яко га 
зап рэ зен та ва лі ся пе ра мож цы су стрэч. Ка
ляд ны га лакан цэрт уда сто і лі епі скап гай
наў скі Па вел, пра ва слаў нае ду ха вен ства, 

ста ра ста Гай наў ска га па ве та Мі ра слаў 
Ра ма нюк, бур га містр Гай наў кі Ежы Сі рак, 
войт Гай наў скай гмі ны Лю цы на Смак ту
но віч, шмат лі кія са маў ра даў цы і рад ныя. 
Кон кур с ная ка мі сія, якую ўзна чаль ваў 
ды рэк тар Між на род на га фе сты ва лю «Гай
наў скія дні цар коў най му зы кі» міт ра фор ны 
про та і е рэй Мі ха іл Не гя рэ віч, ацэнь ва ла 
ма стац кі ўзро вень спе ву, звяр та ла ўва гу 
на пад бор ку ка ляд на га рэ пер ту а ру, яго 
ін тэр п рэ та цыю і агуль ную прэ зен та цыю 
груп ка ля доў ш чы каў.

— Пад час «Гай наў скіх су стрэч з пра
ва слаў най ка ляд кай — 2018» ка ляд ні кі 
сла вяць Хры сто вае На ра джэн не, а мы 
ў свя точ ны пе ры яд ра ду ем ся і на но ва пе
ра жы ва ем гэ тую нез вы чай ную па дзею. 
Тут пад час ка ля да ван ня ад бы ва ец ца ін тэг
ра цыя трох па ка лен няў — дзе так, іх баць
коў, ба буль і дзя ду ляў. Прад стаў ні кі трох 
па ка лен няў так са ма ка ля ду юць на сцэ не. 

Пад час на шых су стрэч мы пад т рым лі ва ем 
на шы пра ва слаў ныя, на род ныя тра ды цыі. 
Ад бы ва ец ца так са ма ін тэг ра цыя мяс цо ва
га на сель ні цтва. Сло вы ка ля дак аб Хры
сто вым На ра джэн ні ўво дзяць у свя точ ны 
на строй і нат х ня юць да роз ду му аб сэн се 
на ша га жыц ця, у яко га цэн т ры зна хо дзіц
ца Хры стос, — ска заў про та і е рэй Па вел 
Стэр лін гаў, ды рэк тар Дэ ка наль на га ін сты
ту та пра ва слаў най куль ту ры ў Гай наў цы, 
які з’яў ля ец ца га лоў ным ар га ні за та рам 
ка ля да ван ня на сцэ не ГДК.

У час па пя рэд ніх ка ляд ных су стрэч вы
сту па лі так са ма ка ля доў ш чы кі з Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, пры яз джа ла ка ляд ная гру па 
з Ук ра і ны. Та му «Гай наў скія су стрэ чы 
з пра ва слаў най ка ляд кай» ста лі між на род
ным ка ляд ным ме рап ры ем ствам.

— Мы ста ра лі ся зап рэ зен та ваць як ма
га най дак лад ней ка ля да ван не, якое ад бы
ва ла ся ў на шых вё сках у мі ну лым. На шы 
вуч ні вый ш лі на сцэ ну ап ра ну тыя ў зі мо
вую воп рат ку, а дзяў ча ты за вя за лі на га ло
вы мод ныя ў мі ну лым хуст кі. Мы пры нес лі 
кар зін кі для каў бас, яек і ін шых пра дук таў, 
якія до ры лі ў мі ну лым мо ла дзі пад час ка
ля да ван ня, а так са ма ўзя лі тор бач ку на 
гро шы. Вы сту пі лі з гвяз дач кай, якая бы ла 
не аб ход най пад час ка ля да ван ня, нес лі 
ліх та ры, якія рас с вят ля лі да ро гу і спя ва лі 
тра ды цый ныя ка ляд кі пад гу кі акар дэ о на, 
што так са ма прак ты ка ва ла ся па на шых 
сё лах, — ска жа пас ля вы сту пу ка лек ты ву 
«Зван кі» з Гай наў ска га до ма куль ту ры яго 
ма стац кі кі раў нік Ве ра Ма сай ла.

«Зван кі» ў ГДК зай маль на зап рэ зен та
ва лі ся з ка ляд ка мі пад час кон кур с ных слу
хан няў і, так як ін шыя пе ра мож цы, у час 
га лакан цэр та. Так са ма паз ней Юлія Корх 
ска жа, што спя ва ла ка ляд кі ў ка лек ты ве 
«Зван кі» і яш чэ ў дзі ця чым і ма ла дзёж ным 

пры хад скіх ха рах, якія вы сту па лі адзін пас
ля дру го га, але ўда ло ся па спя хо ва спра віц
ца са спе вам. Усіх ка ля доў ш чы каў пад час 
кон кур с ных слу хан няў уво дзі ла на сцэ ну 
сня гу рач ка. Пас ля спя ван ня ка ля дак ін ды
ві ду аль ныя па да рун кі ка ля ду ю чым асо бам 
уру чаў Дзед Ма роз, а пад час га лакан цэр
та ўру ча лі ся ўзна га ро ды для пе ра мож ных 
ка ляд ных груп, ка лек ты ваў і ха роў. Про
та і е рэй Па вел Стэр лін гаў пах ва ліў вуч няў 
Гай наў ска га бел лі цэя і Ком п лек су пра фе
сій ных школ у Гай наў цы за да па мо гу пры 
ар га ні за ван ні ка ляд ных су стрэч. Кон кур
с ныя слу хан ні па чы на лі ся з вы сту паў да
школь ні каў, якія вель мі шчы ра і ад на час на 
зай маль на сла ві лі Бо жае На ра джэн не. 
Вы сту па лі яны ў сва іх свя точ ных убо рах, 
якія ў вы пад ку не ка то рых дзе так на па мі на
лі даў нюю на род ную воп рат ку. Баць кі або 
на стаў ні кі вы но сі лі на сцэ ну гвяз дач кі, што 
на па мі на ла тра ды цый нае ка ля да ван не. 

Пе рад гай на вя на мі ўда ла зап рэ зен та ва лі
ся дзве гру пы да школь ні каў, якія ву чац ца 
ў сва іх сад ках бе ла ру скай мо ве, на шым 
тра ды цы ям, тан цам і гуль ням — ка лек тыў 
«Ка леб ка» з Прад ш кол ля № 1 у Гай наў цы, 
які ня даў на так са ма ці ка ва вы сту піў пад
час Ма стац кіх су стрэч школь ні каў у Гай
наў скім бел му зеі з бе ла ру скай на род най 
пра гра май, і гру па ка ля доў ш чы каў з Прад
ш кол ля № 3 з ін тэг ра цый ны мі ад дзя лен ня
мі ў Бель скуПад ляш скім. Гай наў скі ка лек
тыў «Ка леб ка» ат ры маў пер шае мес ца, 
а бель скія дзет кі — трэ цяе. Пер шае мес ца 
за няў так са ма ка лек тыў «Звёз дач кі» 
з Прад ш кол ля № 5 у Гай наў цы, а дру гое 
мес ца ка мі сія прыз на чы ла ка лек ты ву «Зва
ноч кі» з Прад ш кол ля № 3 з ін тэг ра цый ны
мі ад дзя лен ня мі ў Гай наў цы. Вы лу чэн не 
ат ры ма лі ка лек тыў «Сун ду чок» з Не пуб ліч
на га прад ш кол ля свя тых Кі ры лы і Мя фо
дзія ў Гай наў цы і ка лек тыў «Жам чу жын кі» 
з Прад ш кол ля № 2 у Гай наў цы.

— У на шым бель скім прад ш кол лі 
я з на стаў ні цай Аляў ты най Ма ка цэ віч 
зай ма ем ся з гру пай дзе так, якія ву чац ца 
бе ла ру скім сло вам, зна ё мяц ца з на шы мі 
тра ды цы я мі, гуль ня мі, пес ня мі. Зап ра ша ем 
мы на на шы за нят кі асо б, якія рас па вя да
юць пра на шы тра ды цыі. Трэ ба дзет кам 
раст лу ма чыць зна чэн не роз ных слоў, 
а ў вы пад ку ка ля да ван ня зна чэн не цэ лай 
ка ляд кі. На шы дзет кі ах вот на ву чац ца 
но ва му, — ад зна чы ла на стаў ні ца Іа ан на 
Пет ру чук з Прад ш кол ля № 3 у Бель ску. На
мес ні ца ды рэк та ра гэ та га прад ш кол ля Да
ну та Зі ноў чык за я ві ла, што баць кі ах вот на 
па сы ла юць сва іх дзе так на ву чо бу ў сад ку 
сва ёй мо ве і бе ла ру скім тра ды цы ям.

У ка тэ го рыі па чат ко вых школ усе ка
ля доў ш чы кі зап рэ зен та ва лі ся ці ка ва. 
Пер шае мес ца за ня ла ма лод шая гру па 

бе ла ру ска га ка лек ты ву «Су ніч кі» са 
Школь надад ш коль на га ком п лек су ў Бе ла
ве жы, дру гое мес ца ка мі сія прыз на чы ла 
ста рэй шай гру пе ка лек ты ву «Су ніч кі» з Бе
ла ве жы і ка лек ты ву з Па чат ко вай шко лы 
ў Чы жах. Трэ цяе мес ца за ня лі хор Па чат
ко вай шко лы № 2 з ін тэг ра цый ны мі ад дзя
лен ня мі ў Гай наў цы і ка лек тыў «Гіптоп» 
з Па чат ко вай шко лы № 4 у Гай наў цы, які 
вы сту піў з ін ст ру мен таль ным ка лек ты вам. 
Па ра фі яль ныя ха ры вы сту пі лі зай маль на, 
а ў ка тэ го рыі пры хад скіх ха роў пер шае 
мес ца за ня лі Ма ла дзёж ны хор Свя таТро
іц ка га са бо ра ў Гай наў цы і хор «Гар монь» 
Пра ва слаў на га пры хо да ў Ла сін цы.

— У кам па ніі «Гар монь» хо дзім яш чэ 
ка ля да ваць па Ла сін цы і ба чым, што па мя
ня лі ся свя ты Ра ства Хры сто ва га на вёс цы. 
Ра ней амаль у кож ную ха ту пры яз джа лі 
дзе ці з га ра доў, ад бы ва лі ся гас ця ван ні. 
За раз гас цін што раз менш. Ка лі дзе ці жы
вуць да лё ка ад баць коў скай ха ты, то што
раз час цей свят ку юць Бо жае На ра джэн не 
ў сва іх га ра дах. Сё ле та ўжо і ка ля да ваць 
з гвяз да мі ха дзі ла па Ла сін цы ма ла груп, 
— ска заў Ра ман Паш ко з хо ру «Гар монь».

Дру гое мес ца ся род па ра фі яль ных 
ха роў за няў хор Пра ва слаў на га пры хо да 
ў Арэш ка ве, трэ цяе мес ца ка мі сія прыз
на чы ла Дзі ця ча му хо ру Свя таТро іц ка га 
са бо ра ў Гай наў цы і Дзі ця ча му хо ру 

«Шыш кін лес» пры хо да На ра джэн ня 
свя то га Іа а на Хрыс ці це ля ў Гай наў цы. 
Ка ляд ні кі ў ка тэ го рыі ма лод шыя гру пы 
ка ля доў ш чы каў так са ма за ха пі лі пуб лі ку 
сва ім май стэр ствам спе ву. Пер шае мес
ца за ня ла тут Сту дыя пес ні Гай наў ска га 
до ма куль ту ры, а трэ ція мес цы ка мі сія 
прыз на чы ла ка лек ты ву «Зван кі» з ГДК 
і ка лек ты ву «Мік сту ра» з Ася род ка куль ту
ры ў Кляш чэ лях.

Ста рэй шыя гру пы ка ля доў ш чы каў зап
рэ зен та ва лі перш за ўсё тра ды цый нае 
ка ля да ван не, якое па мя та юць яш чэ са сва
ёй мо ла дас ці і, ка неш не, та кі мі вы сту па мі 
асаб лі ва за ці ка ві лі пуб лі ку. Ся род іх пер
шае мес ца за няў ка лек тыў «Чы жа вя не» 
з Чы жоў, дру гое мес ца — «Жа ва ран кі» 
з Мах на та га, а трэ цяе мес ца — «Ве ра сы» 
з Чы жоў і гру па ка ля доў ш чы каў з Мо ра. 
У ка тэ го рыі ін шыя вы ка наў цы вы сту пы так
са ма бы лі зай маль ны мі, а пер шае мес ца 
за ня лі ка лек тыў «Зніч ка» Гай наў ска га бел
лі цэя і хор Гра мад скай му зыч най шко лы 
пер шай сту пе ні ў Гай наў цы.

— Мы пад рых та ва лі но выя ка ляд кі на 
сён няш ні кон кур с ны вы ступ і рых ту ем 
но вы бе ла ру скі рэ пер ту ар на фе сты валь 
«Бе ла ру ская пес ня», — за я ві ла Ба жэ на 
Він цо нак, му зыч ны кі раў нік «Зніч кі».

Дру гое мес ца ў гэ тай ка тэ го рыі за ня лі 
бе ла ру скі ка лек тыў «Рэ ха пуш чы» Гай наў
ска га до ма куль ту ры і ка лек тыў «Васк лік
на вен не» з Гай наў кі. Трэ цяе мес ца за няў 
Хор лес ні коў Бе ла веж скай пуш чы, а спе
цы яль ныя ўзна га ро ды жу ры прыс во і ла ка
лек ты ву ка ля доў ш чы каў са Спе цы яль на га 
школь навы ха ваў ча га ася род ка ў Гай наў
цы і ка лек ты ву Май стэр ні пра ца тэ ра піі, 
які дзей ні чае пры Свя таТро іц кім са бо ры 
ў Гай наў цы.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Су стрэ чы 

з ка ляд кай
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

www.fair-play.by
Нап ры кан цы ле таш ня га каст рыч ні ка 

ў сва ім 44м ну ма ры „Ні ва” ўжо пі са ла пра 
„Дзі ця чы фут боль ны клуб”, што дзей ні чае 
ў Бе ла ру сі на Аш мян ш чы не. Ці ка васць да 
яго вык лі каў у пер шую чар гу цал кам бе ла
ру ска моў ны сайт ар га ні за цыі, бо звы чай на 
спорт у Бе ла ру сі амаль увесь ру ска моў ны. 
Але бе ла ру ска моў насць сай та „Дзі ця ча га 
фут боль на га клу ба” мае сваю гі сто рыю, 
бо, як сцвяр джа ец ца на ім, улас на клуб 
стаў наш чад кам іс на ваў шай у Аш мя нах 
у 20122017 га дах фут боль най ака дэ міі Fa ir 
Play (сум лен ная гуль ня). Праў да, ка лі зай с
ці на сайт гэ тай ака дэ міі, які мес ціц ца па ад
ра се www.fa irplay.by, то ўзні кае сум неў 
у за кан чэн ні яе іс на ван ня, бо ў ад роз нен ні 
ад сай та клу ба, сайт ака дэ міі мае на ві ны, 
да та ва ныя 2018 го дам. Праў да па доб на, 
што Fa ir Play у Аш мя нах пара ней ша му 
дзей ні чае, а зна чыць вар тая та го, каб пра 
яе рас па вес ці.

Сайт фут боль най ака дэ міі па бу до ве па
доб ны на сайт „Дзі ця ча га фут боль на га клу
ба”. Так са ма як у клу ба ў ле вым вер х нім 
вуг ле мес ціц ца эм б ле ма. „Фут боль ная ака
дэ мія Fa ir Play” (да жніў ня 2014 г. на сі ла наз
ву пры ват ная фут боль ная шко ла „Нё ман” 
Аш мя ны) паў ста ла нап ры кан цы 2012 г. На 
да дзе ны мо мант мы за ста ем ся пер шай пры
ват най фут боль най шко лай у Гро дзен скай 
воб лас ці. У сва ёй пра цы мы ары ен ту ем ся 
на во пыт вя ду чых фут боль ных кра ін і ста вім 
са бе за мэ ту раз віц цё ма са ва га фут бо ла, 
які з’яў ля ец ца пе ра ду мо вай пас пя хо ва га 
раз віц ця фут бо ла пра фе сій на га”, — так 
прэ зен ту юць ака дэ мію яе ўла даль ні кі на га
лоў най ста рон цы сай та, дзе як і на сай це 
фут боль на га клу ба мес ціц ца адзін і той жа 
фо таз ды мак трэ не ра Аляк сан д ра Куш не ра 
і яго вы ха ван цаў.

Ка лі па раў ноў ваць абод ва сай ты, то заў
важ на, што Куш нер з’яў ля ец ца кі раў ні ком 
фут боль най ака дэ міі, а ў фут боль ным клу бе 
ён кі руе трэ ні ро вач ным пра цэ сам, раз вяз
вае ар га ні за цый ныя пы тан ні. Ак ра мя та го, 
на сай це ака дэ міі яск ра ва бач ны больш грун
тоў ны па ды ход да ідэй на га зме сту за нят каў 
дзя цей фут бо лам. „Дзі ця чы фут бол і да рос
лы фут бол з’яў ля юц ца цал кам суп раць лег
лы мі па нят ка мі. Пра ца з юны мі фут ба лі ста
мі па він на грун та вац ца толь кі на пат рэ бах 
дзя цей, іх за ці каў ле нас цях і пам к нен нях. 
Вы нік спа бор ні цтваў у дзі ця чым фут бо ле не 
мае зна чэн ня. На дан не над звы чай най ува гі 
кан чат ко ва му вы ні ку гуль ні аль бо спа бор ні
цтваў — не да пуш чаль на. Дзе ці не па він ны 
зна хо дзіц ца пад ці скам ча кан няў сва іх баць
коў, якія спа дзя юц ца, што іх дзі ця заў сё ды 
бу дзе пе ра ма гаць у спа бор ні цтвах. Дзі ця чы 
фут бол гэ та перш за ўсё за ба ва, якая па він
на аса цы я вац ца ў дзя цей з ат ры ман нем за
да валь нен ня ад за нят каў фут бо лам і спры
яць іх па сту по ва му фут боль на му раз віц цю”, 
— так апіс ва ец ца фі ла со фія дзі ця ча га фут
бо ла на сай це ака дэ міі. Гэ та га апі сан ня ня
ма на сай це фут боль на га клу ба.

Ін фар ма цыю, змеш ча ную на ста рон цы 
„Па мят ка для баць коў”, вар та бы ло б пе ра
нес ці і на ін шыя сай ты дзі ця чых фут боль ных 
ка манд. „Пры вёў шы сваё дзі ця ў фут боль
ную шко лу, на ват не спра буй це пат ра ба
ваць ад яго вы кон ваць тое, што ён за раз вы
кон ваць не ўмее, і, у прын цы пе, вы кон ваць 
не па ві нен. Гэ та як у агуль на аду ка цый най 
шко ле: пры вёў шы дзі ця ў 1ую кла су вы, 
на пэў на, не про сі це яго вык лад чы цу ці вык
лад чы ка аду коў ваць ва шае дзі ця ад ра зу па 
пра гра ме, на пры клад, 7ай кла сы?” — ад
зна чае Fa ir Play.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

20 сту дзе ня — дзень нараджэння 

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

Фабіяна Ярэміча
Бе ла ру скі гра мад скапа лі тыч ны дзе

яч Фа бі ян Ярэ міч на ра дзіў ся 20 сту дзе ня 
1891 г. у вёс цы Ду ляў цы ка ля Ро сі (Ваў ка вы
скі ра ён). Па хо дзіў з бе ла ру скай ка та ліц кай 
ся лян скай сям’і Ма цея і Юзэ фы з Мар шал
каў. За кон чыў шы цар коў напры хад скую 
шко лу, пай шоў у свет шу каць леп шай до лі. 
Ма ці яго па мер ла заў час на. Баць ка паў тор
на ажа ніў ся, меў яш чэ шас цё ра дзя цей. Фа
бі ян скон чыў элек т ра тэх ніч ную шко лу аж но 
ў Пе цяр бур гу. У 1912 г. пат ра піў у тур му за 
са цы ялдэ мак ра тыч ную пра цу і пра па ган ду 
ся род тэ лег ра фі стаў. Ат ры маў па са ду стар
ша га на зі раль ні ка на пі цер скай тэ ле фон най 
стан цыі, на якой пры ча каў Каст рыч ніц кай 
рэ ва лю цыі 1917 г. Та ды пе ра е хаў у Віль ню, 
з якой ро дам бы ла яго ная жон ка Апа ло нія 
(Поль дзя), дач ка аг ра но ма Ур ба на. У 1919 г. 
стаў там на чаль ні кам тэ ле фон натэ лег раф
най стан цыі. Быў ім да 1922 г. Быў стар шы
нёй Ві лен ска га бе ла ру ска га на цы я наль на га 
ка мі тэ та. Аб ра ны дэ ле га там і ўдзель ні чаў 
у пра цы Пер ша га Усе бе ла ру ска га з’ез да 
ў снеж ні 1917 г. Сяб ра прэ зі ды у ма Бе ла ру
скай ра ды Ві лен ш чы ны і Га ра дзен ш чы ны. 
Сяб ра Ра ды БНР у 1918 г. У 19191922 гг. 
пра ца ваў на чаль ні кам тэ ле фон най стан цыі 
ў Віль ні.

У поль ска моў ных кры ні цах, на пад ста ве 
ар хіў ных зве стак сцвяр джа ец ца, што Фа
бі ян Ярэ міч ва я ваў на поль скім ба ку ў час 
поль скабаль ша віц кай вай ны ў Бе ла ру скім 
пал ку страль цоў. За гэ та ў 1930я гг. ат ры
маў як вай ско вы асад нік зям лю на паў ноч
наўсход ніх крэ сах, быў чаль цом Аб’ яд нан
ня асад ні каў. Ад нак бе ла ру скія гі сто ры кі 
да во дзяць, што гэ та быў зу сім ін шы ча ла век 
з та кім жа проз віш чам.

Фа бі ян Ярэ міч трой чы абі раў ся дэ пу та
там сей ма Поль ш чы ў 19221935 гг. Стаў 
стар шы нёй Бе ла ру ска га па соль ска га клу
ба (19251930) пас ля вы ха ду ад туль Бра

ніс ла ва Та раш ке ві ча. Ак тыў на ўдзель ні чаў 
у пра цы Та ва ры ства бе ла ру скай шко лы. 
У 1925 г. быў ад ным з зас на валь ні каў і лі
да раў Бе ла ру ска га ся лян ска га са ю за, 
у 1926 г. — Бе ла ру ска га ін сты ту та гас па дар
кі і куль ту ры. Быў вы даў цом га зе ты „Ся лян
ская ні ва” (19251930). У 1926 г. у скла дзе 
поль скай пар ла мен ц кай дэ ле га цыі (у яе ўва
хо дзіў так са ма Пётр Мят ла) на ве даў БССР. 
У 1927 г. Ярэ міч ра зам з Ва сі лём Ра гу лям 
за ня лі прын цы по вую па зі цыю ў спра ве раз
г ро му Бе ла ру скай ся лян скара бот ніц кай 
гра ма ды. У лю тым на сей ме Ярэ міч, хоць 
і не па дзя ляў са цы яль ных і эка на міч ных 
по гля даў Гра ма ды і тым больш вель мі кры
тыч на ста віў ся да па лі ты кі ка му ні стыч на га 
кі раў ні цтва БССР, вы сту піў у пад трым ку гра
ма доў цаў і спра ба ваў не да пус ціць су ду над 
імі. А ў 1928 г. Фа бі ян Ярэ міч на ка рот кі час 
быў сам арыш та ва ны з фар му лёў кай „за ан
ты поль скую дзей насць”.

У час Дру гой су свет най вай ны Ярэ міч 
пра ца ваў у ор га нах ня мец кай аку па цый
най ад мі ніст ра цыі ў Мен ску і Ба ры са ве. 
Удзель ні чаў у Дру гім Усе бе ла ру скім кан г рэ
се ў 1944 г., быў у яго прэ зі ды у ме. У кан цы 
вай ны не з’е хаў на за хад і быў арыш та ва ны 
НКВД у 1945 г. Зня во ле ны ў са вец кі кан ц
ла гер, дзе быў аж но да 1956 г. Пас ля вяр
нуў ся ў Віль ню, дзе да жы ваў два апош нія 
свае га ды. Па мёр у сва ім до ме ў Ка ло ніі пад 
Віль няй (ця пер ра ён Па віль нюс) ад ін суль ту 
пас ля цяж кай пра цы ў ага ро дзе. Па ха ва ны 
на Па ві лен скіх мо гіл ках. Пом нік ня даў на зме
не ны, а проз віш ча на ім ця пер на пі са на на 
чу жы ка пыл — „Ере міч”.

Мож на ска заць, што лёс Фа бі я на Ярэ мі ча 
склаў ся як у мно гіх бе ла ру скіх дзе я чаў пер
шай па ло вы двац ца та га ста год дзя — з усі мі 
су пя рэч нас ця мі, по шу ка мі свай го, праб ле
ма мі, рэп рэ сі я мі няп ро ста га пе ры я ду.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Бе ла ру скі па соль скі клуб. Фа бі ян Ярэ міч зні зу ў цэн т ры

— «Хры сток» гэ та ду бо вая га лін ка 
з за су ша ны мі ліст ка мі. Ка лі мы бы лі дзет
ка мі, то пад час Хрыш чэн ня Гас под ня га, 
зас пя ваў шы ў па а соб ных ха тах з асаб
лі вым на пе вам пес ню «Пан на Ма рыя на 
пры сто лі сто я ла» і па він ша ваў шы гас па
да роў са свя там, до ры лі ім «хры сток». 
За гэ та мы ат рым лі ва лі алад кі, цу кер кі, 
ін шыя ла сун кі і іш лі ў чар го вую ха ту. Доб
ра, што Да ра фей Фі ё нік ад на віў аб рад 
ка ля да ван ня з «хрыст ком» пад час Ва дох
рыш ча ў Арэш ка ве, які мяс цо выя жы ха
ры пры за бы лі. Нам так са ма ці ка ва бы ло 
па слу хаць ка ляд кі ў вы ка нан ні ма ла дых 
ка ля доў ш чы каў з Бе ла ру сі і Бель ска, — 
ска за ла мне ра ней На дзея Гру шэў ская 
з Арэш ка ва, якая ў мі ну лым кі ра ва ла 
дзей нас цю сла ву тых «Арэш каў».

Пуб лі ку ў бел лі цэі за ці ка віў так са ма 
Узор ны фаль к лор ны ан самбль «Ка лы хан
ка» Мі ха на віц ка га цэн т ра куль ту ры, яко га 
ства раль ні цай і ма стац кім кі раў ні ком з’яў
ля ец ца Ла ры са Рыж ко ва. Ма ла дыя спе ва
кі з «Ка лы хан кі», ап ра ну тыя ў на род ныя 
ўбо ры, зай маль на зап рэ зен та ва лі ся з ка
ляд ным рэ пер ту а рам. Ад нак у рэ пер ту а ры 
ка лек ты ву «Ка лы хан ка» ёсць перш за ўсё 
аб ра да выя і ін шыя фаль к лор ныя пес ні, 
а ў лі ку іх раж джэ ствен скія і шчад роў скія 
тво ры, так са ма даў нія тан цы і на род ныя 

гуль ні дзе так з роз ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі. 
«Ка лы хан ка» — адзін з неш мат лі кіх ка лек
ты ваў у Бе ла ру сі, які збі рае дзі ця чую гуль
ня вую спад чы ну, а пад час сва ёй дзей нас ці 
больш за дзе сяць ра зоў вы сту па ла пад час 
ме ра пры ем стваў у Поль ш чы, па каз ва ла 
бе ла ру скі фаль к лор у Мал до ве, Ня меч чы
не, Ра сеі, Ук ра і не, Сер біі.

— Мы ву чым ся ад па жы лых лю дзей на
шым даў нім тра ды цы ям і мож на ска заць, 
што пе рай ма ем ад іх даў ні фаль к лор, 

а ма ла дыя ўдзель ні кі на ша га ка лек ты ву 
з па ва жан нем ста вяц ца да на шай на род
най куль ту ры. Я ства ры ла «Ка лы хан ку» 
яш чэ ў 1989 го дзе. За раз пры е хаў са 
мной ужо сё мы склад на ша га ан сам б ля, 
каб зап рэ зен та ваць не толь кі ка ляд кі, 
але і на шы даў нія ка ляд ныя гуль ні пад
час Шчод ра га ве ча ра, — ска за ла ма стац
кі кі раў нік «Ка лы хан кі» Ла ры са Рыж ко
ва. Паак цёр ску ка ля да ваў бе ла ру скі ка
лек тыў Бель ска га бел лі цэя «Спад чы на». 
Так са ма зай маль на вы сту пі лі з ка ляд ка мі 
прад стаў ні кі ўсіх пер шых і дру гіх кла саў 
ра зам са сва і мі вы ха ва це ля мі. Трэ ба 
бы ло за спя ваць па дзве ка ляд кі, а ад ну 
з іх на бе ла ру скай мо ве. Пер шак лас ні кі 
і дру гак лас ні кі пад час сва іх вы сту паў зап
рэ зен та ва лі вель мі ба га ты і ці ка вы ка ляд

ны рэ пер ту ар. Пры гэ тым уме ла спя ва лі 
ка ляд кі пад акам па не мент му зыч ных ін ст
ру мен таў, ча ста вы сту па ю чы з пры го жай 
гвяз дач кай. Мне асаб лі ва спа да баў ся 
вы ступ кла са І «б», у якім спя ва лі чле ны 
«Жэ мэр вы», што па ча лі ву чыц ца ў бел лі
цэі. З ма і мі на зі ран ня мі зга дзіў ся ды рэк
тар Ан д рэй Сце па нюк, які ска заў, што 
ка ля да ван не пе рад школь най пуб лі кай 
гэ та вык лік для вуч няў і іх вы ха ва це ляў, 
але ра зам з ін шы мі агуль наш коль ны мі 
ме рап ры ем ства мі бу дуе сво е а саб лі вую 
ся мей ную ат мас фе ру ў бел лі цэі. Су стрэ
ча бы ла ці ка вай не толь кі зза ба га та га 
ка ляд на га рэ пер ту а ру, але так са ма зза 
зна ём ства з но вым для бел лі цэ і стаў і ці
ка вым фаль к лор ным рэ пер ту а рам.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

1 Fпрацяг

n Клас І «б» n Ка лек тыў Бель ска га бел лі цэя «Спад чы на»
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21.01 — 27.01

СПАЧУВАННІ
Шчырыя словы 

спачування нашаму 
сябру спадару Міхалу 

Стэльмашуку і Яго сям’і 
з прычыны напаткаўшага 

Яго гора – смерці маці 
Анны.

рэдакцыя Нівы

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Па ма лу бу дзеш вы хо дзіць на 
про стую да ро гу. Сі ту а цыя сін г лаў яш чэ не зме-
ніц ца. Пе ра ста неш шка да ваць і за бу дзеш ся. Па-
я віц ца шанц на зна ём ства з кім сь ці пры ваб ным. 
Не пе рай май ся хат няй дра бя зой. Трэ ба бу дзе 
ак тыў на дзей ні чаць на пра фе сій ным по лі і брац-
ца за ры зы коў ныя ра шэн ні. Скон чац ца ін т ры гі 
на пра цы, што не зна чыць, што са пер ні цтва бу-
дзе зда ро вае і сум лен нае. 26-27.01. будзь так-
тыч ны і ні ко га не аб ра жай.
(21.04. — 21.05.) Жыц цё ідзе ў доб рым на-
прам ку. Прыт ра пяц ца доб рыя на го ды. Мо жа 
на за ляць та бе за ці каў ле насць ад ной асо бы, 
а паз быц ца за лёт ні ка бу дзе цяж ка і каш тоў на. 
Не дай ся бе ўцяг нуць у са пер ні цтва; ка лі на-
ват вый г ра еш, не па пра віць гэ та ат мас фе ры. 
Най лепш з пра цай ла дзіц ца ў Бы коў з дру гой 
дэ ка ды. Маг чы мыя пе раш ко ды ў пра цы, але пе-
ра мо жаш іх, ка лі зма бі лі зу еш ся. Про ста, трэ ба 
бу дзе паз ма гац ца за тое, што да сюль да ва ла ся 
лёг ка.
(22.05. — 22.06.) Сон ца па мо жа та бе ў рэ а лі-
за цыі на ме раў. Але 21-23.01. мо жаш не ўця чы 
ад па мы лак. 23-26.01. ра шы ся на ня лёг кую, 
але плён ную раз мо ву. Не вер у хут кія ба га тыя 
пры быт кі, бо мо жаш спаз наць цвёр ды су тык 
з рэ аль нас цю. Пас ля 26.01. на тваю сфе ру пар-
т нёр ства пач не ўздзей ні чаць Марс — па я вяц ца 
но выя шан цы і на го ды вар тыя спа ку сы.
(23.06. — 23.07.) Прый дзец ца паз ма гац ца з са-
бою са мім і пра ціў ні ка мі. Спра віш ся! Вар та та-
бе за ці ка віц ца не кан вен цы я наль ным ля чэн нем, 
асаб лі ва ма са жам ка мя ня мі. 24-26.01. ін тэ лі ген-
т на і злас лі ва па са дзіш на мес ца не ад на го бра-
ху на. 26-28.01. кан ку рэн цыя бу дзе ў ба я ві тым 
наст роі, дык піль нуй ся.
(24.07. — 23.08.) Мо жаш быць па стаў ле ны 
ў ня яс ных сі ту а цы ях, ка лі пра віль ная ацэн ка 
цьмя ная. Твой рэй тынг у кам па ніі ўзрас це; 
шмат зап ра шэн няў. Ма еш шанц су стрэць ка-
гось ці, хто на ця бе зас лу гоў вае. Ця пер ты вель-
мі дзей ні ча еш на ін шы пол. Не ад маў ляй ся ад 
су стрэч! На ро джа ныя ў апош няй дэ ка дзе зна-
ка бу дуць мець асаб лі вае шан ца ван не ва ўсім. 
Вель мі дбай аб сваё гор ла.
(24.08. — 23.09.) Ча ка юць ця бе но выя вык лі кі 
і за дан ні. Хут кі тэмп жыц ця. На строй ня кеп скі, 
без цяж кас цей зрэ а лі зу еш свае ма ры. 21-
23.01. гля дзі, каб хтось ці тва іх жар таў не ўспры-
няў усур’ ёз. 24-26.01. мо жаш па спя хо ва пе ра-
мя ніць мэб лю ў ха це, знай с ці но вае жыл лё. Не 
пад вя дзе ця бе ў гэ тым густ. Дзе ва з трэ цяй дэ-
ка ды ня хай ак тыў на ўдзель ні чае ў пра ек тах і су-
стрэ чах, асаб лі ва 23-26.01. — та ды заз зя еш, не 
па дда сі ся, ка лі ін шыя апус цяць ру кі. Шу ка ю чы 
пра цу, цвёр да не га цы юй умо вы. 26-27.01. трэ-
ба бу дзе ў апош нюю хві лі ну па мя няць пла ны.
(24.09. — 23.10.) Ад к ры еш пе рад са бою но-
выя пер с пек ты вы. Удас ца паз ма гац ца за боль-
шыя гро шы. У хат ніх і сяб роў скіх спра вах вый-
дзе на тваё. Сар дэч ныя тур бо ты сяб роў ужо 
та бе абрыд нуць і больш не бу дзеш пас рэд ні-
чаць у іх спра вах. Вы пі шы свае моц ныя ба кі 
і за ці каў лен ні, мо жа на ро дзіц ца ней кая ідэя 
на ўлас ны ін та рэс? Раз ве ся ляць ця бе па куп кі. 
А Ша лі з дру гой дэ ка ды ня хай гля дзяць што ма-
юць на та лер цы. Мо жа це вы рас ціць жы во цік!!
(24.10. — 22.11.) Вя лі кая энер гія. Не ад маў ляй-
ся ад ні я кай за ду мы, якая прый дзе та бе ў га ла-
ву 24-26.01. 20-21.01. змо жаш прад ста віць 
свае ра цыі ў раз мо ве. На пра цы за ся родзь ся 
на най важ ней шым. Шу ка ю чы пра цу, на ляж на 
рас пыт ван не і зна ём ствы 23-26.01. На ро джа-
ныя ў дру гой дэ ка дзе — пі це зя лё ную ці бе лую 
гар ба ту за мест ка вы.
(23.11. — 22.12.) У па чуц цях і пра фе сіі не най-
лепш, за тое мо жаш за ра біць са праў ды не ма-
лыя гро шы. Праў да, лепш у сар дэч ных спра-
вах. Пры ем на бу дзе пра ца ваць ра зам — пры 
ра мон це, пла ну ю чы ка ні ку лы. 24-26.01. вар-
та ад г рэб ці ста рыя за ду мы, па кі ну тыя пра ек-
ты — бу дзеш ве даць, як ім даць но вае жыц цё. 
Но вую пра цу ця пер хут чэй не зной дзеш. Але 
змо жаш пра даць на ват лёд эскі мо сам! Еж гор-
кі ша ка лад.
(23.12. — 20.01.) 20-21.01. па я віц ца шанц, які 
дасць та бе маг чы масць пе ра су нуц ца, па шы-
рыць дзей насць, вып лыс ці на шы ро кія во ды. 
Але 21-23.01. мо жаш апы нуц ца ў паст цы; кож-
нае ра шэн не мо жа быць бла гім. Але 24-26.01. 
— час спры яе раз вою тва іх ін та рэ саў і рэ а лі за-
цыі за дум. Гро шай — хоць за ва лі ся! 26-28.01. 
стры май злосць і вост рыя сло вы — не бу дзеш 
ча каць най гор ша га!
(21.01. — 19.02.) Не ба над та бой рас па го дзіц-
ца! Вель мі пры ем на, за баў на — аж да кан ца ме-
ся ца. Кры зі сы мож на раз вя заць пры доб рай 
во лі абод вух ба коў. Не за няд боў вай не ад к лад-
ных спраў. З тва іх ге ні яль ных за дум ні чо га не 
бу дзе, ка лі іх не пач неш ажыц цяў ляць. Ня хай 
да гэ та га хо піць та бе цяр п лі вас ці! І кан т ра люй 
вы дат кі!
(20.02. — 21.03.) 24-26.01. ча кае ця бе вель мі 
ці ка вая су стрэ ча. Сі ла, ад ва га, ра ман тыч насць. 
А бу дуць кру жыць ва кол ця бе лю дзі, якім схо-
чац ца па ка ры стац ца тва ім кош там, бо ча ста ты 
ўсту паў да ро гу. А ў ця бе бу дзе сі ла паз ма гац ца 
за сваё! Да сі ра ды кан ку рэн цыі. А бу дзеш яш-
чэ зай мац ца прак тыч ным бо кам свай го жыц ця. 
Пе ра мо жаш цяж кас ці, афор міш усе спра вы.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя 

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

1. нег лы бо кае мес ца на ўсю шы ры ню 
ра кі, зруч нае для пе ра хо ду або пе ра ез ду 
= 3 _ 4 _ 2 _ 1 _;

2. ма ці Ка і на і Аве ля = 6 _ 9 _ 10 _;
3. во бад, які кру ціц ца на во сі дзе ля пе

ра мяш чэн ня срод каў тран с пар ту = 7 _ 23 
_ 24 _ 8 _;

4. сла вян ская ба гі ня люб ві і кра сы, як па
пу ляр ная са вец кая лег ка вуш ка = 12 _ 13 _ 11 
_ 5 _;

5. яў рэй скія тон кія пас халь ныя прас на кі = 

22 _ 21 _ 20 _ 25 _;
6. бла кіт нае пры сон цы, зор нае без яго = 

14 _ 15 _ 16 _ 17 _;
7. Іо сіф Броз, югас лаў скі лі дар = 19 _ 18 _ 

26 _ 27 _.                                                 (ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 53 ну ма ра
Аса, вы рай, дзед, еў ра, ксёндз, 

мыс, Пі на, по за, Раг не да, шып.

Ра шэн не: Пер шы снег вы па дае за 
со рак дзён да сап раў д най зі мы.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэ
м ’ я нюк з БельскаПадляшскага і Лявону Фе
да ру ку з Рыбал.

Яў ген Смоль скі, жы хар Но ва га Ляў ко
ва На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве
та па ста ян на чы таў бе ла ру скі што тыд нё вік 
«Ні ва». Нап ры кан цы мі ну ла га го да я за вёз 
яму наш род ны ча со піс з бе ла ру скім ка
лен да ром на 2018 год. До ма бы лі Яў ген 
і яго ная жон ка Яў ге нія. Я, гмін ны рад ны 
і сол тыс Но ва га Ляў ко ва, а першна перш 
ад на вя ско вец, быў да во лі ча стым гос цем 
у іх ха це. Спа дар Яў ген заў сё ды ра ды 
быў май му пры хо ду, быў ці ка вы на він. Так 
і ў гэ ты раз мы ра ска за лі са бе, што но ва га 
ў вёс цы, а бы ло пра што, між ін шым, ад 1 
снеж ня 2017 го да па чаў ез дзіць аў то бус 
ПКС у Но вае Ляў ко ва (не бы ло яго два га
ды) ды якія ме ра пры ем ствы за раз ла дзяць 
пен сі я не ры ў На раў цы і ў Ста рым Ляў ко ве.

Я. Смоль скі — жыц ця ра дас ны ча ла век, 
гар нуў ся да лю дзей. Ён ак тыў ны член праў
лен ня на раў чан скай ра ён най пен сі я нер
скай ар га ні за цыі. Не пра мі нуў ён ні вод на га 
лет ня га бе ла ру ска га фэ сту ў На раў чан
скай і ў су сед ніх гмі нах, а так са ма ў Гай наў
цы і ў Бе ла ве жы. Не заб рак ла яго на ні вод
ным Ку пал лі. Лю біў бе ла ру скую му зы ку 
і спеў. Ук лю чаў ся ў ар га ні за цыю пен сі я нер
скіх за баў ляль ных ве ча рын. Па гу та ры лі мы 
і пра на дзён ныя спра вы жы ха роў вё скі.

Прый ш ла па ра раз ві тац ца. Спа дар 
Яў ген па даў мне ў ру ку і цу кер кі. Ён меў 
та кі звы чай. Не ады дзеш з яго до ма без 
цу кер каў. Най перш вазь мі, а та ды пой
дзеш. Ніх то не мог прад ба чыць, што бу
дзе гэ та на ша... апош няя су стрэ ча, што 
больш не па чую по ці ску яго ру кі.

Яў ген Смоль скі за ста нец ца ў ма ёй 
па мя ці як сар дэч ны, ураж лі вы і чу лы ча
ла век. Па ру га доў та му па тэ ле фа на ваў 
мне ў ха лод ны зім ні ве чар і па пра сіў, каб 
я, як сол тыс, па ці ка віў ся, ча му два, а то 
і тры дні ня ма сля доў на сне зе на па на
двор ку ад на го са мот на га ча ла ве ка. Ён 
ехаў і ба чыў за не се ныя, на ве я ныя мя це
лі цай су мё ты сне гу. Я на ве даў са мот на га 
муж чы ну. Ака за ла ся, што ён зах ва рэў 
гры пам. У ха це бы ла ха лод ная печ г.зв. 
сця ноў ка. Я ве даў, дзе скла дзе ны су хія 
дро вы ў ад на вя скоў ца. За па лі лі ў пе чы. 
За пы таў, што за раз яму пры нес ці з хар
чо вых пра дук таў. Прый шоў я ў свой дом 
і паз ва ніў Яў ге ну. А на заў т ра мы з ім 
па е ха лі на яго аў та ма шы не ў На раў ку 
і пры вез лі дзве г.зв. пач кі з роз ны мі хар
чо вы мі пра дук та мі. Дру гую пач ку мы за
вез лі ін ша му муж чы ну, які жыў са мот на 
на ка лё ніі за ле сам.

Спа дар Яў ген ні ко лі не ад мо віў пад вез ці 
на сва ёй аў та ма шы не. Між ін шым, па ру 
ра зоў пры вёз мя не з На раў кі або за вёз 
у На раў ку, ка лі там ад бы ва лі ся куль тур на
за баў ляль ныя ме ра пры ем ствы. Уба чыць 
іду ча га ў да ро зе, за бя рэ і пад вя зе да до му. 
Бы ва ла лю біў па жар та ваць. Ка заў мне: 
«Ты, Ян ка, не мо жаш быць сол ты сам, бо 
ты не гас па дар, не ма еш гек та раў, ка роў 
і ко ней ды і не ма еш аў та ма шы ны».

Пад час на шых су стрэч у яго ным до ме 
я да ве даў ся, што ён пі саў гі сто рыю сва
ёй род най вё скі Лу ка. Яе за лі лі ва дою 
і за раз тут Се мя ноў скае во зе ра. Част ку 
яго за пі саў на дру ка ва лі два га ды та му 
ў на раў чан скім шток вар таль ні ку «Над На
раў кай». Пра ба ваў ён пі саць вер шы (бы
лі яны ўда лыя), але ча мусь ці па кі нуў імі 
зай мац ца. Свае ўспа мі ны спі саў про зай.

Яў ген Смоль скі 2 сту дзе ня гэ та га го да 
па ехаў у свой лес па «жы вую» елач ку. 
На Ка ля ды. Пак лаў елач ку ў ба гаж нік 
са ма хо да. І тут, на пры ро дзе, яго сэр ца 
пе ра ста ла пра ца ваць. Ён ады шоў ад нас 
на 80м го дзе жыц ця. Ня хай зям ля бу дзе 
яму пу хам!

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Ус па мін пра Яў ге на Смоль ска га

Пры го жыя 
драў ля ныя да мы
У Но вым Ляў ко ве На раў чан скай гмі ны 

Гай наў ска га па ве та ёсць 43 драў ля ныя да
мы, не ка то рыя з іх з пры го жы мі га нач ка мі 
або ве ран да мі ды ўпры го жан немар на мен
там на вуг лах, з ака ні ца мі. Яны бы лі па бу
да ва ны з сас но вых бяр вён. Драў ля ныя 
да мы най больш пры яз ныя для ча ла ве ка. 
Свае да мы ад на ві лі, між ін шым, Кры сты на 
і Ян Грэ сі кі, Паў лі на і Юрый Су ха до лы, 
Ма рыя і Ві таль Хар ке ві чы, Ма рыя і Мі хал 
Са е ві чы, Ма рыя і Сяр гей Са е ві чы, Ма рыя 
і Мі ка лай Пу чын скія, Люд мі ла і Ба рыс Каз
лоў скія, Га лі на і Юрый Каз лоў скія, Га лі на 
Це лу шэц кая, Га лі на і Аляк сандр Скеп кі, 
Воль га і Ві таль Скеп кі, Ма рыя і Па вел 
Крас ноў скія ды Мі хал Ан то нюк.

Амаль усе яны ра ман та ва лі першна
перш да хі (пе рак ры ва лі іх на на ва па ма
ля ва най бля хай), паў стаў ля лі но выя вок
ны і дзве ры, па ма ля ва лі сце ны. У двух 
да мах сце ны аба бі лі бе лым сай дын гам. 
Пры трох да мах да бу да ва лі ве ран ды 
і ў ад ным га на чак. Во сем да моў аб га

Плі скі ў сту дзе ні? 
Гэ та маг чы мае!
Бы лі га ды, ка лі грыб ні кі збі ра лі ў ле се асен

нія гры бы — зя лён кі і па дзя лён кі ў кан цы лі
ста па да і ў па чат ку снеж ня. Мой брат, жы хар 
Но ва га Ляў ко ва, што ў На раў чан скай гмі не 
Гай наў ска га па ве та, па ехаў ад ной чы ра ні цай 
па зя лён кі ў снеж ні. А як жа і збі раў іх да тае 
па ры, по куль у ся рэ дзі не дня не раз гу ля ла ся 
мя це лі ца. Пад сне гам не да ло ся б шу каць 
гры бы і та ды ён вяр нуў ся да до му.

9 сту дзе ня гэ та га го да су стрэў я на да ро
зе ад на вя скоў ца з Но ва га Ляў ко ва Юр ку Каз
лоў ска га. Ён вя лі кі грыб нік, лю біць лес, у якім 

ра дзі лі но вы мі ча ста ко ла мі або сет кай. 
Пры трох па са дзі лі дрэў цы ды кус ці кі бэ
зу, ча ром хі і яз мі ну. Вё ска пап ры га жэ ла.

У 2016 го дзе двух жы ха роў Люб лі на 
ку пі лі не вя лі кі пляц на ка лё ніі Но ва га Ляў
ко ва і па ста ві лі но вы пры го жы драў ля ны 
дом. Пры яз джа юць ле там і во сен ню. Па
да ба ец ца ім на ша ва ко лі ца з ля са мі ды 
рэч ка мі На раў кай і Нар вай.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

най лепш ад па чы вае. Спа дар Юр ка нёс 
з ле су да до му... пры го жыя зда ра вень кія 
жоў тыя плі скі. Наз бі раў іх у хва ё вым ле се 
(у на шай гмі не і ва ко лі цы та кія пе ра ва жа
юць) не па да лёк Но ва га Ляў ко ва. Пай шоў 
у лес на пра гул ку, прай шоў ся да вя до
мых са бе грыб ных мес цах і быў вель мі 
здзіў ле ны, ка лі ўба чыў... плі скі. Плі скі 
ў сту дзе ні? Яш чэ гэ та га не бы ва ла! Ха ця, 
як вя до ма, да гэ тае па ры над вор’е бы ло 
ад нос на цёп лае і мок рае. Адзін раз вы
паў снег, але ля жаў ён ко рат ка. (яц)
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На чы гу нач ным пры пын ку 
Но вы Ну рэц ап ра ча мя не 
вы хо дзіць з по ез да яш чэ 
двое па са жы раў. Яны та-
роп ка ша га юць у вё ску Ну-
рэц, а я прыг ля да ю ся па-
ча каль ні. Пу стуе яна ўжо 
здаў на і ня се ў са бе за піс 
тых зніш чаль ных па дзей, 
якія ад бы лі ся з пра грэ-
сам абяз лю дзен ня чы гу-
нач на га па са жыр ства. На 
сця не кра су ец ца раск лад 
яз ды цяг ні коў двац ца ці га-
до вай даў нас ці...

У па чат ку вё скі жа лез ны крыж на 
ка мен ным па ста мен це, а на ім да та на пі
са на так, што мож на яе ад нес ці да 1977 
го да, а мож на так са ма па ду маць, што 
крыж па стаў ле ны сто га доў ра ней. І ве ра
год на, што гэ тая апош няя вер сія сап раў
д ная, бо крыж ла цін скі і ма быць па ста ві лі 
яго ко ліш нія ўлас ні кі ма ён т ка, што быў 
рас па ло жа ны за раз за вё скай.

Да ад ной з фор так вый ш ла жан чы на, 
ма быць па ба чыць, ка го пры вёз цяг нік у ей
ную вё ску. Пы таю яе пра за бу до ву ко ліш
ня га ма ён т ка. Яна ін фар муе мя не, пры вяз
ва ю чы ўсе ка ар ды на ты да свай го ўчаст ка, 
што рас па ло жа ны паб лі зу даў ня га два ра, 
по бач да ро гі ў Ра га чы. Па да ю ся ў пад ка за
ным на прам ку...

За Нур цом ба га тая гі сто рыя, якая за ха
ва ла ся ўжо толь кі ў ар хіў ных да ку мен тах. 
Тут ужо быў рух у XV ста год дзі. Пер шым 
улас ні кам шы ро кіх мяс цо вых зя мель быў 
ней кі Тур. Ча му ў яго та кое проз віш ча 
— за гад ка, але ж у хо дзе за піс ван ня ме на
ві та проз віш чаў па яў ляў ся ў да ку мен тах 
вя лі кі спі сак па са жы раў Но е ва га каў чэ га. 
Маг чы ма, што род Ту раў быў звя за ны 
з мяс цо вас цю на Пры пя ці, якая ў Ся рэд не
вя коўі бы ла цэн т рам Ту раў ска га кня ства 
і з якой вы во дзіў ся быў сла ву ты пра па вед
нік Кі ры ла Ту раў скі, яко га, як па ве дам ляе 
эн цык ла пе дыч ны да вед нік „Бе ла русь”, 
не ка то рыя дас лед чы кі даў ні ны лі чаць аў
та рам „Сло ва аб па хо дзе Іга ра вым”...

А пас ля Ну рэц пе ра хо дзіў пад па на ван
не ўла да роў, у якіх бы лі ін шыя проз віш чы, 
і амаль кож ны з ула даль ні каў тых проз віш
чаў унёс свой ук лад у іс ну ю чы ў Нур цы 
ма ён так. Не ад ным Нур цом ула да ры лі 
яны, але так са ма Клю ко ві ча мі, Зу ба ча мі, 
По лаў ца мі ці Лум най. У кан цы XVІ ІІ ста год
дзя ну рэц кі ма ён так так апіс вае ін фар ма
тар: „Pow s tał wte dy kla sy cys tycz ny park rep-
re zen tu ją cy wy so ki po ziom sztu ki og ro do wej. 
Ota czał on mod rze wio wy pa łac o 60 po ko-
jach, po łą czo ny ze sto ją cą obok oran że rią. Oś 
głów na łą czy ła ale ję do jaz do wą (od cho dzą cą 
od dro gi do wsi), grob lę mię dzy dwo ma lub 
trze ma sta wa mi na stru mie niu, dzie dzi niec 
przed pa ła cem, pa łac, par te ry og ro do we, 
krzy żo wy ka nał i ale ję za ka na łem. Par te ry 
zaj mo wa ły pół ko liś cie za koń czo ne wnęt rze 
oto czo ne szpa le ra mi gra bo wy mi i prze cię te 
by ły wzdłuż osi głów nej ale ją li po wą. Op rócz 
ka na łu i sta wów na stru mie niu w og ro dach 
znaj do wa ły się jesz cze in ne sta wy i sa dzaw ki, 
wy ko pa ne w pob li żu rze ki. Ka nał na zy wa ny 
krzy żo wym po sia dał tyl ko trzy ra mio na, z któ-
rych wschod nie (dłuż sze) prze ci na ła dro ga 
bieg ną ca wzdłuż wschod niej gra ni cy par te-
rów. Nad ka na łem prze rzu co ny był przy tej 
dro dze mos tek. Po za chod niej stro nie ka na łu, 
na usy pa nym wzgó rzu, stał pa wi lon og ro do-
wy (lub al ta na). Wzdłuż ka na łu i przez og ro dy 
bieg ły pros te dro gi spa ce ro we. Dwie lub trzy 
z nich zbie ga ły się na za koń cze niu alei li po-
wej, po sa dzo nej za ka na łem, wzdłuż osi głów-
nej. Nie wyk lu czo ne, że pół noc na, po ło żo na 
nad ka na łem część og ro du, mia ła cha rak ter 
leś ny i peł ni ła fun k c ję zwie rzyń ca”.

З гэ та га лан д шаф т на га ба гац ця на 
сён няш ні дзень не за ха ва ла ся па сут нас
ці ні чо га. Сён ня там ін шы лан д шафт, які 
ўста ля ва лі ўся ля кія гра мад скія пра цэ сы, 
што пра ка ці лі ся па на шых зем лях ця гам 
ХХ ста год дзя. Пры ро да так са ма ўнес ла 
свой ук лад у та маш ні кра я від. Улас ні ца 
Фла рэн ты на Нар бут „w 1915 r. ewa ku o wa-
ła się wraz z czte re ma sy na mi do Mosk wy 
zos ta wia jąc ma ją tek bez opie ki. W la tach 
1915-1922 nas tą pi ła dras tycz na de was tac ja 

kom po zyc ji. W 1920 r. spa lo ny zos tał dwór. 
W wy ni ku znisz czeń ok ro jo ny i za nied ba ny 
park stał się nie u żyt kiem, ale fun k c jo no wa ły 
jesz cze sa dy i og ro dy wa rzyw ne zaj mu ją ce 
wschod nią część za ło że nia. Do lat 30. XX w. 
sta ła jesz cze og rom na sto do ła pa ła co wa, 
któ ra os ta tecz nie zos ta ła znisz czo na przez 
wi chu rę”. Адзін з сы ноў за гі нуў у час Пер
шай су свет най вай ны; дру гі, ра не ны, жыў 
пас ля вай ны ў Мань ч жу рыі, дзе за кон чыў 
жыц цё са ма губ ствам; трэ ці сын тра піў 
у Ка тынь... Са ве ты, якія ўсту пі лі сю ды 
ў 1939 го дзе, вы сек лі сад і пар ка выя дрэ
вы. „W 1944 r. roz po czę to par ce lac ję ma jąt ku 
li czą ce go wte dy 93 ha — roz par ce lo wa no 
wów czas po mię dzy 27 chło pów 84 ha. Po zos-
ta łą część obej mu ją cą te ren za ło że nia dwor-
skie go prze ka za no Spół dziel ni Pro duk cyj nej 
w Ty mian ce, któ ra użyt ko wa ła obiekt jesz cze 
w la tach 80. XX w. Po par ce lac ji nas tą pi ła 
szyb ka lik wi dac ja kom po zyc ji og ro dów, któ-
rych te re ny przys to so wa no do ce lów rol ni-
czych lub za mie nio no na pa stwi ska. Oko ło 
1950 r. i w la tach nas tęp nych ro zeb ra no dwór 

(pier wot nie ofi  cy nę) i wszys t kie in ne za bu do-
wa nia dwor skie, ze sta wów spusz czo no wo-
dę i wy ła pa no z nich ry by, co spo wo do wa ło 
spły ce nie i za ras ta nie tych zbior ni ków szu wa-
ra mi i ol sa mi”.

А ця пер тыя ста вы ад бу доў ва юць баб
ры. За між пан скіх па ла цаў уз вя лі яны 
цал кам пры стой ную сваю хат ку, як но вы 
эле мент та маш ня га кра я ві ду. Зай ма юц ца 
яны так са ма вы сеч кай толь кі што зга да
ных воль хаў. Зыг мунт Гло гер пі саў, што 
баб ры „po dob no naj licz niej sze by ły na Pod la-
siu nad gór ną Nar wią i Bieb rzą, któ rą daw niej 
na zy wa no Bob rą od ob fi  toś ci tych zwie rząt. 
Os tat nie bob ry wy gi nę ły nad Nar wią w Ty ko-
ciń skiem i nad Bob rą — w pier w szej po ło wie 
XIX wie ku”. І да лей: „Naj wię cej by ło bob rów 
na Lit wie: w pusz czy Bia ło wie skiej i na Po-
le siu, na Bia ło ru si. Gdy w Pol s ce wy gi nę ły, 
uwa ża no li tew skie, ciem nej maś ci, za naj p-
rzed niej sze. Pięk na czap ka czy li koł pak z czar-
ne go bob ra, ja kie no si li se na to ro wie i pra ła ci, 
a z za ko nów je zu i ci, kosz to wał nie kie dy 300 

zło tych. „Sta tut li tew ski” zas t rze ga: „Gdy by 
kto miał w czy jej zie mi bob ro we go ny, mógł 
żą dać, aby właś ci ciel te go grun tu, ani sam, 
ani lu dziom poz wa lał po do ry wać po le, lub kar-
czo wać sia no żąć w od leg łoś ci rzu ce nia ki ja, 
ce lem aby nie by ły bob ry pło szo ne: gdyż raz 
wyp ło szo ny z go nu, tra cił ca ły prze mysł, któ ry 
spo łe czeń stwu bob rów czy ni go uży tecz nym. 
A jeś li by pod że re mia po do rał, a tym bob ry 
wy go nił, ma pła cić 12 rub li, a te mu że re mie-
niu prze cie ma dać po kój. A jeś li by bobr z te-
go sta re go że re mie nia wy szedł, a przy szedł 
w in sze że re mie na grunt in sze go pa na, te dy 
w czy im grun cie że re mię bę dzie, te mu też i ło-
wie nie bob rów na le żeć ma”.

Зда ец ца, што ка ля Нур ца за раз баб
роў ніх то не па ло хае. А ў мес цах, якія 
баб роў не ці ка вяць, рас це ма ла ды ля сок. 
Дзені дзе яш чэ від не юць ла пі кі вор най 
зям лі, дзе зня сі ле ныя наш чад кі бе не фі
цы ян таў аг рар най рэ фор мы 1944 го да 
пра даў жа юць унас ле да ва ны з дзя доўпра
дзе даў ры ту ал зда бы ван ня хле ба свай го 
на дзён на га. А хто ўжо зу сім зня сі ліў ся 
і пе ра ся ліў ся ў свет веч най па мя ці, та го 
не ка то рыя зда быт кі ўпры гож ва юць той 
мяс цо вы ня хіт ры кра я від, на пры клад вы кі
ну тыя на пры ро ду аджы тыя тэ ле ві за ры...

У Ну рэц тра піў я ў сум нае во сень скае 
над вор’е, а спа ро джа ны ім на строй 
уз мац няў вя ско вы ву ліч ны лан д шафт. 
Азы ва лі ся ад но ку ры ды пеў ні, не чу ваць 
бы ло ні мы кан ня ка роў, ні кві ку сві ней. 
Боль шасць па над вор каў не за се ле ная. 
Абым шэ лыя пла ты вык лі ка юць спа га ду, 
ба ля сы па во лі раз віт ва юц ца са зня воль
ва ю чы мі іх жэр д ка мі, быц цам рва лі ся на 
сва бо ду ад сва іх „кар мі ліц”, быц цам вы
рас лі ў да рос ласць, у сум ную спе ласць 
— спе ласць усе а гуль на паз на ча ную трэш
чы на мі і вы сы хан нем са ка ві тас ці. Каб 
ут ры маць на ка на ва ную ім ка лісь па зі цыю, 

Сле дам за два ром

яны, так як і зня сі ле ныя лю дзі, пад пі ра юц
ца па лач ка міба ля са мі. Яны, тыя пла ты, 
у не чым так са ма на гад ва юць аба ры ген
ных вы вад каў, якія вы ле це лі з род на га 
кут ка ў са ма стой ную бу ду чы ню. Ву лі ца 
ў Нур цы ўяў ляе са бою ары гі наль ны, 
але агуль ны эк с па нат пра мі нан ня. Вось 
даў няя хат ка, у якой дзве ры з ве ка вой 
ко ліш няй клям кай, пры чы не ныя, пры пы не
ныя лан цуж ком, быц цам з тае хат кі нех та 
вый шаў толь кі на хві лі ну, да су се дзяў, 
аб мя няц ца апош ні мі на ві на мі. З ся рэ дзі ны 
ві даць за саў ку, якою жы ха ры хат кі за соў
ва лі дзве ры на нач, каб ніх то не тры во жыў 
іх сну. Ця пер гэ та не пат рэб на, бо ў вёс цы 
быц цам уста лёў ва ец ца веч ная ці шы ня, 
дзе ўся ля кія су час ныя эфір ныя нось бі ты 
ін фар ма цыі не трап ля юць на ні якія рэ
цэп та ры, не вык лі ка юць ні я ка га вод гу ку. 
Вё ска Ну рэц па во лі па да ец ца сле дам за 
сва ім два ром...

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

n Баб ро вая хат ка


