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60 год 
літаратурнаму 

аб’яднанню 
„Белавежа”!

Дарагія сябры літаратурнага аб’яд
нання „Белавежа”!

Шчыра віншуем з 60годдзем ва
шай творчай арганізацыі!

Каб сцвердзіць уласную прысут
насць, заявіць пра сябе urbi et orbі, 8 
чэрвеня 1958 года беларускія літарата
ры Беласточчыны сабраліся разам у рэ
дакцыі газеты „Ніва”. Гэтая звязанасць 
у адно, лучнасць ідэалаў, заўсёдная 
повязь з роднай беларускай мовай, з лі
таратарамі Мінска, Гародні, Берасця, По
лацка, а таксама значна лепшая, чым 
у тагачаснай БССР, сітуацыя са свабо
дай слова дазволіла вашай арганізацыі 
трывала замацавацца ў гісторыі бела
рускай культуры. Аб’яднанне літарата
раў Беласточчыны несла за мяжу, на тэ
рыторыю Савецкага Саюза, праўдзіва 
беларускі погляд на свет, друкуючы тэк
сты, якія не маглі быць апублікаваныя 
ў падцэнзурным друку БССР. Ваша кніж
ная серыя „Бібліятэчка аб’яднання «Бе
лавежа»”, дзе выйшлі многія дзясяткі 
выдатных кніг, стала карыстаецца ўва
гай аматараў беларускай літаратуры.

Як і цяпер, так і тады, 60 год таму, у ва
шае аб’яднанне ўваходзяць пісьменнікі 
самых розных пакаленняў, многія з якіх 
з’яўляюцца сябрамі і ганаровымі сябра
мі нашага Саюза беларускіх пісьменні
каў. Сярод заснавальнікаў „Белавежы” 
былі і дзеячы заходнебеларускага выз
вольнага руху, і зусім маладыя людзі. Пе
раемнасцю традыцый і павагай да міну
лага прасякнуты і выдатны літаратурны 
часопіс вашай арганізацыі „Тэрмапілы”, 
які сёлета таксама святкуе свой юбілей 
— 20 год з дня выхаду першага нумару.

Рада грамадскага аб’яднання „Саюз 
беларускіх пісьменнікаў” шчыра віншуе 
вас, дарагія калегі, з гэтым агульным 
святам беларускай культуры — 60год
дзем „Белавежы”, і зычыць творчага 
натхнення для далейшай плённай пра
цы на карысць нашай роднай Бацькаў
шчыны.

Валянціна Аксак, Святлана Алек
сіевіч, Мікола Аляхновіч, Уладзімір 
Арлоў, Ірына Багдановіч, Раіса Бараві
кова, Анатоль Бароўскі, Алена Брава, 
Пятро Васючэнка, Анатоль Вярцінскі, 
Юрка Голуб, Леанід Дайнека, Генрых 
Далідовіч, Леанід ДранькоМайсюк, 
Валянцін Дубатоўка, Галіна Дубя
нецкая, Алесь Жук, Васіль Жуковіч, 
Віктар Жыбуль, Сяргей Законнікаў, 
Васіль Зуёнак, Віктар Казько, Віктар 
Карамазаў, Галіна Каржанеўская, Мак
сім Клімковіч, Анастасія Лазебная, 
Уладзімір Някляеў, Алесь Пашкевіч, 
Барыс Пятровіч (Сачанка), Вячаслаў 
Рагойша, Уладзімір Сіўчыкаў, Міхась 
Скобла, Аксана Спрынчан, Усевалад 
Сцебурака, Андрэй Федарэнка, Анд
рэй Хадановіч, Антаніна Хатэнка, Ка
стусь Цвірка, Мікола Яцкоў.

У апошнюю нядзелю 
мая ўжо 33 раз сабралі
ся аматары беларускай 
культуры на Свята, сар
ганізаванае Беларускім 
грамадскакультурным та
варыствам, найстарэйшай 
беларускай арганізацыяй 
у пасляваеннай Польш
чы. Фэст адбыўся пры 
падтрымцы Міністэрства 
ўнутраных спраў і адмініст
рацыі, Маршалкоўскай 
управы Падляшскага вая
водства і горада Беласто
ка ды Культурнага цэнтра 
Беларусі ў Варшаве.

На сцэне, усталяванай перад фантана
мі ў беластоцкім парку Плянты, выступілі 
дваццаць чатыры групы з усёй беларускай 

«Хутар» пад рукой Янкі Карповіча... Ну і ж 
«Рэчанька» з Козлікаў з бадзёрай Любай 
Гаўрылюк... Ужо пра эстрадны папулярны 
«Ас» не ўспамінаючы, які паюнацку кончыў 
чарговы фестываль беластоцкіх песень... 
Закончаны шматлюдна другім беларускім 
народным гімнам — «Люблю наш край».

— Пачалі мы свята з песні славутага на
шага паэта Алеся Барскага, якая стала гім
нам нашай дарагой Беласточчыны, — ска
заў намеснік старшыні БГКТ Васіль Сегень. 
— І для памяці пра нашу малую айчыну 
ладзім між іншым наша Свята беларускай 
культуры... Дакуль будзе жыць беларуская 
культура, датуль будзем жыць і мы.

— А як жа ж спявалася ад пачатку 
фэстусвята беларускай культуры, свята 
перш за ўсё роднай песні?

— Ну, мы старэем, і нашы сілы старэ
юць, — з усмешкай уздыхаюць сяброўкі 
з «Рэчанькі». — Стараемся.

— Ну, мы «не да здарця», — кажа Люба 
Гаўрылюк з Козлікаў. — Трэба трымацца 
да канца, не здавацца. Перш, як рабілі пер
шае наша беларускае свята, то выступіла 
я з Аляй, і Гарадок. Якраз тая «завіруха» 
была. Пачатак васьмідзясятых гадоў. Мае 
колішнія «Каласкі» баяліся выступіць, ка
залі, можа камянямі будуць у нас кідаць. 
Мы выступалі ў Звярынецкім парку, пасля 
каля «Далікатэсаў» на Рынку Касцюшкі, 
на ўсходках, два разы. Я ж ад першага ра
зу. А з «Рэчанькай» 23 гады ў лістападзе 
кончым! Адна наша сяброўка не выступае, 
якраз пасля аперацыі: сэрца ёй раманту
юць, пэўна вернецца ў калектыў з 30 гадоў 
маладзейшая. Але, ведаеце, мала нас, 
мала, бо такія што маглі б цяпер спяваць, 
работаю занятыя, бо кожны ж бяжыць за 
работаю, маладыя часу не маюць. А ў мяне 
ўсё жыццё для песні быў час. Нарабілася, 
і наспявалася. А спяваць буду, пакуль рук 
не складу.

— Трымайцеся, дзяўчаты! Добра выгля
даеце, губкі падкрашаны...

— А як, самі засмоленыя, а губкі падк
рашаныя. Сонца такое. Усе на агародах 
сядзяць, панасявалі, панасаджвалі. Але час 
на песню маем!

Са сваімі мастацкімі вырабамі сярод 
рукадзельніц сядзяць Анна Кузьма з Міха
лова і Галіна Бірыцкая з Плянты. Нястом

ная спадарыня Галіна акрыяла неяк пасля 
цяжкай дарожнай аварыі і адразу рушыла 
на творчыя выставы з вышыванкамі, ручні
камі, іконамі. Яна і вершы піша пасвойму, 
дзейнічае ў літаратурнай групе нараўчан
скіх народных пісьменнікаў. Да мастачак 
падыходзяць госці, зацікаўленыя народны
мі вырабамі, больш аглядаюць, чым набы
ваюць, захапляюцца. Да доўгага стала, дзе 
сядзіць групка «белавежцаў», дзе і «Ніва» 
ляжыць, разпораз падыходзяць слухачы, 
якім не сядзіцца пад асляпляльным сонцам 
на крэсельцах пад сцэнай. Сярод іх — асо
бы, у якіх дома ёсць цэлыя бібліятэкі свой
скай літаратуры, як прафесар Аляксандр 
Кірылюк з кафедры тэхналогіі і інжынерыі 
і аховы асяроддзя Беластоцкай палітэхнікі. 
Яны і цікавяцца навінкамі, свежымі выдан
нямі, распытваюць пра непрысутнага за 
сталом найстарэйшага актыўнага паэта 
Віктара Шведа (ён сёння сярод гледачоў), 
цікавяцца, адкуль родам самі пісьменнікі. 
А найбольш выданняў будуць купляць ужо 
пасля канцэрта.

— Вось я «Ніву» вазьму. — кажа пані 
Ірэна. — Там цікавы матэрыял пра Семяноў
скае возера і бацькаўшчыну, якую людзі 
маюць права вярнуць сабе. О, а тут ёсць 
і тэксты пра Сакольшчыну... Многа калісь 
пісала «Ніва» пра той наш бок... А я ведаю 
Міру Лукшу са Случанкі. Падпішыце кніжку 
проста «Ірэне з вёскі Масева». А і я пішу... 
Папольску і панашаму. Я з масеўскага ро
ду Леўшаў, жыву ў Станіславове. А мужык 
мой з Крынак, Кішкель. Сваяк Сакрата 
Яновіча. А была я настаўніцай беларускай 
мовы, у Грабаўцы.

— Гэта адтуль, што Васіль Петручук, 
— азываецца іншы чытач, а другі дадае: 
— А ён цяпер у Беластоку жыве.

— Я ў Варшаве кончыла беларускую фі
лалогію, пасля польскую... — дадае Ірэна 
Кішкель. — А я вам многа здароўя жадаю, 
каб мелі сілы пісаць, працаваць для бела
рускай культуры. Ага, у нас у Масеве была 
вялікая школа, у вайсковых кашарах. І туды 
прыязджалі Віктар Швед і Алесь Баршчэў
скі. Я да сёння маю зборнікі Шведа. Я вер
шы люблю. Гэта мая душа. О, бачыце, яны, 
старыя, — жывыя паэты, і трымаюцца, дзя
куй Богу, і мы разам з імі...

vМіра ЛУКША

Беласточчыны, сярод іншага з Беластока, 
Гайнаўкі, БельскаПадляшскага, Рыбалаў, 
Чыжоў, Орлі, Козлік і Гарадка ды, як кож
ны год, госці з Беларусі, у гэты раз — Ан
самбль народнай музыкі «Свята» з Мінска, 
з мастацкім кіраўніком, заслужаным арты
стам Рэспублікі Беларусь Анатолем Каш
талапавым. Заспявалі, завіравалі ў танцы 
перад вернай публікай, да якой з захаплен
нем далучаліся іншыя жыхары Беластока, 
учуўшы прыгожую песню, выпадкова апы
нуўшыся ў парку ці на суседніх з ім вуліцах. 
Асабліва заваражылі танцы, выкананыя 
з азартам і прафесійна, дзіцячага танца
вальнага ансамбля «Падляшскi вянок», 
які дзейнічае ў Беластоку пры Згуртаванні 
бацькоў дзяцей і моладзі, якія вывучаюць 
беларускую мову «AББА». А пачалі нецяр
плівыя і радасныя малечы — пасля песні 
«Мой Беластоцкі край» на словы Алеся 
Барскага — калектыў «Вясёлка» з самаўра
давага прадшколля № 14 у Беластоку, пад 
кіраўніцтвам настаўніц Эвы Гняздоўскай 
і Альжбеты Рудчук, а тыя заспявалі яшчэ 
з сяброўкамінастаўніцамі таго ж садка 
ў калектыве «Світанак». Што вельмі це
шыць: тое шматпакаленнае пяянне і ўдзел 
у роднай культуры — у імпрэзах ладжаных 
БГКТ — фестывалях, фэстах, канцэртах 
— у агульнай складанасці прымае ўдзел 
больш чым шэсцьдзясят пявучых і аматар
скіх калектываў. Гэта групы, якія працуюць 
дзесяцігоддзі, але з кожным новым годам 
узнікаюць новыя, сярод якіх дзіцячыя і мола
дзевыя, якімі займаюцца мастакі, што самі 
выхаваліся на гэтай ніве. Сярод настаўні
каў — Марта ГрэдальІванюк з Гайнаўкі 
(калектыў «Пульс» і «Малое ГДК» з Гай
наўскага дома культуры), Лідзія Мартынюк 
з Вясковага дома культуры ў Рыбалах 
(калектыў «Росы»), «Капрыз» з бельскай 
«тройкі» з Аннай Вярцінскай, «Фэрмата» 
з Орлі з Володымірам Рэвай, беластоцкія 
«Каласкі» з Алай Каменскай ды «старыя», 
усё ж вечна маладыя «Рэха Пушчы» 
з Гайнаўкі і «Куранты» з Бельска з Алінай 
Негярэвіч, «Крыніца» з Беластока з Гражы
най Валкавыцкай, «Чыжавяне» з Чыжоў 
з Юрам Ганевічам, «Лайланд» з Беластока 
з Багданом Астапчуком (ён жа і вядзе гурт 
сястрычакАстапчучанак), «Асенні ліст» 
з Гарадка з Галенай Бурай, і гарадоцкі 

Свята пад сонцам
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Сваімі вачыма

Імёны
пахаў

Зубны боль і нервы 
«вапняка»

Міс Амерыка
без бікіні

Ты дзень на зад, пі шу чы пра сво е а саб лі
вас ці ста ну зда роўя муж чын ска га по лу, які 
да сяг нуў пя ці дзе ся ці га до ва га ўзро сту, я не 
спа дзя ваў ся, што хі ба сам для ся бе вык лі
каў воў ка з ле су. Для мя не, пуш чан ска га 
дзі ка, ус па мін пра воў ка мо жа вык лі каць 
толь кі зуб ны боль. І то не толь кі ў пе ра нос
ным сэн се, але і ў рэ аль ным. Ме на ві та 
ўвесь мі ну лы ты дзень май го зям но га блу
кан ня прай шоў пад зна кам не вы нос на га 
зуб но га бо лю. Праз яго ўсе бо жыя дні 
з па ня дзел ка па ня дзе лю ме лі на мэ це ад
но: уці ха мі рыць ба лю чае ад чу ван не сва ёй 
не да ска на лай фі зіч нас ці. Блу кан не па між 
дан ты ста мі і абяз боль ва ю чы мі пі лю ля мі 
вык лі ка лі не толь кі фі зіч ную раз д раж не
насць ар га ніз ма, але і псі хіч ную, а ме на
ві та пры вя лі мя не да ней ка га ад чай на га 
ду ман ня пра ўвесь род ча ла ве чы і яго 
мя жу не па дат лі вас ці на та кія вып ра ба ван
ні. У ма ёй га ла ве, ач му рэ лай і ату пе лай ад 
усіх праг лы ну тых таб ле так, усё ж та кі на

ра джа лі ся воб ра зы і дум кі на конт гі сто рыі 
зуб но га бо лю ў яго гі ста рыч ным ці на род
ным вы мя рэн ні.

На хві лі ну мо жам сабе ўя віць ся рэд ня веч
ны га рад скі ба зар, на якім ба га та ап ра ну ты 
шар ла тан аб вяш чае крык лі ва, што па тра
піць бяз боль на вы ры ваць зу бы. Ка ры ста
ю чы ся ашу кан ствам, пры да па мо зе кам па
ньё надоб ра ах вот ні ка, які быц цам не ах вот
на вы сту пае з на тоў пу, сі му люе вы ры ван не 
яму за га дзя пад рых та ва на га, за пэц ка на га 
кры вёю зу ба і па каз вае яго по тым на тоў пу 
гле да чоў. Зму ча ныя зуб ным бо лем лю дзі, 
па ба чыў шы та кое бяз боль нае дзі ва, хут ка 
рых ту юць свае і ся мей ні каў гро шы і ў доў
гай чар зе ча ка юць збаў лен ня. Шар ла тан 
мае пры са бе і ашу кан скую гру пу тру ба чоў 
і буб на чоў, якія гуч най му зы кай про ста заг
луш ва юць кры кі на іў ных хво рых. Неш час
ліў цы за ста ва лі ся без зу боў, гро шай і ча ста 
са смя рот ным сэп сі сам. У мі ну лым бед нае 
гра мад ства най час цей ка ры ста ла ся пас
лу га мі цы руль ні каў ці звы чай ных ка ва лёў. 
Нез дар ма та кія пра цэ ду ры па кі ну лі нам 
у моў ную спад чы ну мя нуш кі вы ка наў цаў та

кіх пас луг, а на ват ле ка раў, якіх у на ро дзе 
і на да лей ча ста на зы ва юць зу ба лу па мі або 
шку ра дзё ра мі.

Боль зу боў спас ці гаў па роў ну і ба га тых, 
і бед ных — звы чай на га се ля ні на, і ма гут на
га ка ра ля ці маг на та. У ба га тых хва ро ба 
і пат ра та зу боў бы ла на ват хут чэй шай, бо 
звя за на яна яш чэ з ад ной прык ме тай ба гац
ця — са спа жы ван нем цук ру і са лод кіх вы
ра баў. Ме на ві та хут кае раз віц цё ка ры ё зу 
(próch ni cy) звя за нае перш за ўсё з праз мер
най коль кас цю спа жы ва ных пра дук таў з на
яў нас цю цук ру. Ра ней ду ма лі, што ў хва ро
бе зу боў ві на ва тыя ней кія та ем ныя чар вя кі, 
якія іх з’я да юць. Без зуб ной па сты і шчот кі 
гні лас ны пра цэс во кам г нен на не да зва ляў 
ус мі хац ца шы ро кім ро там да мам і па нам 
з мі ну лых эпох. Нез дар ма, ка лі гля дзім гі ста
рыч нае ма стац кае кі но, заў ва жа ем, што 
доб рыя гры мё ры заў сё ды па мя та лі, што 
вы гляд як пан ска га, так і ся лян ска га ро та 
амаль не ад роз ні ваў ся да ва сям нац ца та га 
ста год дзя. Бо толь кі та ды на па рыж скіх 
са ло нах з’я ві ла ся за пат ра ба ван не і мо да 
та дыш няй элі ты на штуч ныя зу бы. Та ды так

са ма з’я ві ла ся но вая ле кар ская спе цы яль
насць — ста ма то лаг.

Вы бя га ю чы на пе рад з ча соў ся рэд
ня веч ча ў ка нец двац ца та га ста год дзя, 
ус па мі на ец ца мне, як на пад ляш скіх 
вё сках і ў мя стэч ках пас ля раз ва лу Са
вец ка га Са ю за з’я ві лі ся ад туль дзя сят кі 
дан ты стаў, або мо жа і пад шы ван цаў, якія 
паз баў ле ным рэ аль най зуб ной да па мо гі 
вя скоў цам пра па на ва лі ўсё рваць і рваць, 
што яш чэ бы ло ў ро це, а на пу стое мес ца 
ста віць зу бы і пра тэ зы. Гэ тыя астат нія не 
выт рым лі ва лі ча ста на ват і паў го да. І еха лі 
на ро ва рах, а на ват яш чэ і на фур ман ках 
па жы лыя ся ля не, якім бы ло не да да лё кіх, 
пры ват ных, га рад скіх ка бі не таў, а про ста, 
не ло мя чы язык, пад му зы ку ўсход ніх су
се дзяў, пу ска най у пры ём ных, «ла дзі лі» 
не толь кі свае бяз зу быя ўсмеш кі, але 
вяр та лі ся ча ста і з за куп ле най у дан ты ста 
бу тэль кай га рэл кі ці спір ту, або з ін шы мі 
не пат рэб ны мі ку хон ны мі пры чын да ла мі. 
Бо ж на шым лю дзям не ад ка зац ца ад та кіх 
пра па ноў «ле ка раўча ра дзе яў».

Зай ма ю чы ся сва і мі зуб ны мі спра ва мі 
і гі ста рыч ны мі па ра ле ля мі, зу сім стра ціў 
я ці каў насць да па дзей у ме дый награ мад
скай пра сто ры. І ка лі ў мі ну лую ня дзе лю 
па чаў я ці ка віц ца тым, што за раз там ад бы
ва ец ца, так хут ка ад туль вый шаў, як і зай
шоў. Бо ад пра чы та на га і па чу та га ў лю
бую хві лі ну па гра жа ла мне вяр тан не не 
толь кі зуб но га, але і га лаў но га бо лю. А та
го са бе і ша ноў ным чы та чам не жа даю.

vЯў ген ВА ПА

Ну і чым ім „Міс Аме ры ка” не да га дзі
ла?!

Вось ча го ні ко лі не зра зу мею, дык гэ та 
та го, што не чым не ка му „Міс Аме ры ка” 
не да га дзі ла! Чорт бы іх за браў! І чорт бы 
іх усіх зжор з усі мі іх ван т ро ба мі, тых, хто 
ў кон кур се на са мую пры ваб ную жан чы ну 
ўба чыў зня ва гу для ка го б вы ду ма лі, пра
віль на, для жан чын! Для тых, пры ваб ных. 
І чым больш пры ваб ная, тым больш зня ва гі.

Шка да толь кі, што той чорт па да віц ца. 
Упер шы ню чор та шка да. Ды ўся ля кая 
пач ва ра та кім па скуд ствам па да віц ца, бо 
праг лы нуць та кое без не га тыў ных на ступ
стваў для зда роўя не маж лі ва. А вось лю дзі 
глы та юць. Гля дзяць тэ ле ві зар і глы та юць. 
Не ка то рыя на ват сма ку юць пры гэ тым 
увесь пра цэс ад па чат ку да кан ца. Яш чэ 
ўчо ра за хап ля лі ся пры га жос цю кан кур сан
так, а сён ня ка жуць, што гэ та зня ва га.

Ну што ім „Міс Аме ры ка” та ко га зра
бі ла, што яны вы ра шы лі і гэ ты даў ніш ні, 
за пат ра ба ва ны і прэ стыж ны кон курс „Міс 
Аме ры ка” пе рат ва рыць у ка зар мен ны 
ба ла ган і вар’ яц кае спа бор ні цтва лу зер б
лаз наў?! Ну быў кон курс як кон курс. Вы хо
дзяць пры го жыя мі ла від ныя дзяў ча ты, каб 
за ва я ваць прэ стыж ны ты тул. Заў важ це, са
мі вы хо дзяць. Ніх то іх у пле чы не пі хае. Ніх
то не пры му шае сі лай. Вось ім так хо чац ца 
за ва я ваць са бе та кі ты тул. Па доб ных ты
ту лаў і кон кур саў у той Аме ры цы як сне гу 
ў Ар к ты цы. Ад ны спа бор ні ча юць у аб’ ё ме 
бі цэп саў, дру гія ў цвёр дас ці ку бі каў на 
прэ се. І на муж чын скім прэ се, і на жа но
чым так са ма. Кон курс на са мы пры ваб ны 
аза дак ёсць. І не аб ра жае ні чы ёй год нас ці. 
Кон курс на са мы піў ны жы вот так са ма. 
Ёсць і та кія, хто спа бор ні чае ў тым, хто 
да лей плю не дох лым та ра ка нам. Пе ра
мож цы з го на рам і па ша най упіс ва юц ца 
ў кні гу рэ кор даў Гі не са і мно гія з іх яш чэ 
і пад піс ва юць шмат мі льён ныя кан т рак ты 
з буй ны мі фір ма мі на рэк ла му. А як жа ж! 
Пе ра мож цы ўсё ж! Ну і што, што пля вок 
быў дох лым та ра ка нам? А што, пля вок не 
дох лым неш та змя ніў бы?!

Ну дык вось — гэ та пе ра мож цы. Хай 
са бе ча са мі і ў аб сур д ных на мі на цы ях, 
але гэ та ж сва бод ны свет! Не па да ба ец ца 

— не гля дзі. Гэ тых кон кур саў у сва бод ным 
све це як са бак не рэ за ных. Ён та му і сва
бод ны свет, што сва бод ны. Не па да ба ец
ца гэ ты кон курс, зра бі са бе ін шы! Ніх то ж 
не пе раш ка джае. Але ж не. Не ўсе так ду
ма юць. Не ка то рым не ха пае са вец кай цэн
зу ры. Сва бо ды ім ста ла заш мат. То зброю 
трэ ба за ба ра ніць, то бі кі ні. Га лоў нае за ба
ра няць. За ба ра няць гэ та ж не ства раць. 
Як гэ та зна ё ма!

Ка лі я па чуў, што ра сій скія тро лі ўмя
ша лі ся ў аме ры кан скія вы ба ры, я ані кро
пель кі не за не па ко іў ся, бо аме ры кан скія 
вы ба ры пе рат руць усіх тро ляў ра зам з іх
ны мі траль ча ня та мі. А вось як пра чы таў, 
што кон курс на са мую пры го жую жан чы ну 
Аме ры кі больш не бу дзе пра хо дзіць у тым 
фар ма це, што ра ней, ад ра зу ад чуў паг
ро зу. Знай ш лі ся ж ма гут ныя плы ні, якім 
больш не бы ло ча го ра біць, як вы кі нуць 
з кон кур су пра ход дзяў чат у бі кі ні. Маў ляў, 
гэ та аб ра жае іх ча ла ве чую год насць. Чыю 
кан к рэт на, дзяў чат ці гэ тых кры ку ноў, 
я яш чэ не ра заб раў ся, але гэ та не мя няе 
сут насці. Га лоў нае, што ця пер удзель ні цы 
кон кур су бу дуць вы хо дзіць, хто ў чым хо
ча. Мож на ў каль чу зе, на бед ра най па вяз
цы, нач ной кам бі на цыі, хі джа бе, па ран джы 
і на ват ва ўсім ра зам. Ніш то не аб ра жае 
жан чы ну, толь кі бі кі ні.

Я ні чо га не маю су праць хі джа ба. Уво
гу ле, на мой густ жан чы ны ў ім мо гуць 
са праў ды вы гля даць пры ваб на. І хай са бе 
быў бы і та кі кон курс. Але пры чым тут 
„Міс Аме ры ка?”.

А міс Аме ры ка вось пры чым. Усё тра ды
цый нае ка мусь ці трэ ба зніш чыць. І ро біц ца 
гэ та ні бы та для та го, каб не аб ра жа ла ся 
год насць тых, ка го ніш чаць. Ну а ка лі 
хтось сум ня ва ец ца ў ма іх выс но вах, то хай 
зро біць свае. Толь кі на па чат ку хай уваж
лі ва па чы тае тыя зме ны, якія ўво дзяц ца 
ў пра вя дзен не кон кур су. Не аба вяз ко вым 
бу дзе не толь кі пра ход у бі кі ні. Аба вяз ко вы 
вы хад у вя чэр няй су кен цы так са ма ад мя
ня ец ца. Ве да е це, у та кой доў гай, эле ган
т най, ра ман тыч най су кен цы... Ну ў якой 
ка зач ных прын цэс звы чай на ма лю юць. Ма
ра кож най дзяў чын кі — вя чэр няя су кен ка, 
аказ ва ец ца, так са ма зне ва жае год насць 
жан чы ны. І я ду маю, што для мно гіх зне
ва жае на ват больш, чым бі кі ні. І хут чэй за 
ўсё ме на ві та ў ёй, у вя чэр няй су кен цы і ўся 
спра ва. А бі кі ні гэ та так, для ад во ду ва чэй.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Па хі, на ват най тан чэй шыя, не ад ля та
юць на заў ж ды. Не гі нуць. Праў да, пра рэдж
ва юц ца з ця гам ча су ў па вет ры, так што іх 
не зню ха еш, але яш чэ не цал кам. Зме ша
ныя з ма ле ку ла мі па вет ра, ру ха юц ца ра зам 
з ім над Зям лёй, ва кол Зям лі, але ад са мой 
Зям лі адар вац ца ні як не мо гуць. Перш за 
ўсё та му, што яны та кія ж ма тэ ры яль ныя, 
як дым з ко мі на, або даж джа вая хма ра, як 
шах та вы ву галь, як мар му ро вая ста туя ...

Хут касць, што даз ва ляе ўця чы ад гра ві
та цый на га по ля пла не ты на ліч вае для ўсіх 
ма тэ ры яль ных аб’ ек таў 11,2 кі ла мет ра 
ў се кун ду. Для та го, каб выр вац ца з гра ві
та цый най студ ні Сон ца, па він на яна ўзрас
ці да 42,1 кі ла мет ра ў се кун ду. Су час ныя 
па за зем ныя ра ке ты ледзь пе ра вы ша юць 
гэ тую пер шую хут касць. Так са ма на ват 
най мен шы пах не здоль ны, хммм, выст ра
ліць з су па стаў ным па ска рэн нем паза ме
жы Зям лі. Хоць сла ны мо гуць ні бы та «пук
нуць» з па чат ко вай хут кас цю су час най 
гаў бі цы, але гэ та ўсё яш чэ за ма ла, каб 
вы нес ла іх як най да лей ад бра ка нье раў. 
Ска жам, на Ме сяц. Ідэя не но вая ў лю бым 
вы пад ку. У не ка то рых змоў ных ко лах усё 
жы вая ідэя, але памой му моц на ба ла мут
ная тэ о рыя, тлу ма чыў шая цал кам, і што 
важ нае, не па кі да ю чая ні я кіх сля доў знік
нен ня ле ген дар ных цмо каў. Вя до ма, я не 
га ва ру тут пра на род ныя ба ян ні, ры цар скія 
эпа сы і г.д. Пры чым не маю на ўва зе звы
чай ных ды на заў раў. Іх кос ці пад лі ча ны! 
У той час цма чы ных ніх то ні ко лі не ба чыў. 
Пра тыя ства рэн ні мы ве да ем толь кі тое, 
што ах вот на жы лі ў ста ра жыт ным Кі таі, 
ча сам звед ва лі ся ў Еў ро пе, дзе ўпа да ба лі 
за ку ску з роз ных там прын цэс і ін шых ня
він ніц, а аб ад ным ве да ем на пэў на, паза 
ўся кім сум не вам, што пя чо ру пад кра
каў скім Ва ве лем змя ніў на мес ца свай го 
ча со ва га пра жы ван ня. Та кім чы нам, гэ тая 
тэ о рыя сцвяр джае, што цмо кі зжэр лі ўсіх 
ча ла ве чых ня він ніц і каб не па дох нуць ад 
го ла ду зга ва ры лі ся да гра мад ных уцё каў. 
Та ды, як бы ска заць... ад пус ці лі ма гут на га 
пу ка. Ну і ня ма ні я кіх дра ко наў! Або ні ко лі 
іх не бы ло. А мо жа, ве ра год на яны бы лі, 
і да гэ та га ча су іс ну юць... Але гэ та маё аса
бі стае мер ка ван не. Толь кі што зму та ва лі ся 
і прыб ра лі ся ў ча ла ве чую ску ру. Ня він ні цы, 
як я ска заў, бы лі цал кам з’е дзе ныя, та му 
цмо кі пе рак лю чы лі ся на больш лы ка ва тае 

ме ню, пра што свед чаць шмат лі кія ак ты 
ге на цы ду. І пры тым ад са ма га па чат ку ча
ла ве чай гі сто рыі. Ва ўся кім вы пад ку вост
ры сму род, які цмо кі па кі да юць па са бе, 
на ка нец стаў як ка мен ны ву галь з юр скіх 
па па ра цей, але зу сім не пад Тар ноб жа
гам, дзе ў нас ёсць ад ны з са мых вя лі кіх 
у све це ра до віш чаў се ры. Се ра се рай, 
а цма чы ны пах — па хам. Той жа, як і мі
льё ны ін шых, цу доў ных ці агід ных па хаў, 
зна хо дзіц ца дзесь ці пад зям лёй, і толь кі 
ча каць, аж зной дзец ца ад к ры валь нік, які 
бу дзе мець маг чы масць вы ка ры стаць іх 
для ча ла ве цтва.

Так што па хі не пра па да юць. Ска жам, 
Мао Цзэ дун, з яко га за га ду вы бі лі амаль 
усё на сель ні цтва кі тай скіх ве раб’ ёў, не ка
жу чы ўжо пра мі льё ны яго саб ра таў, за мо
ра ных го ла дам. Мао, ка жуць, не шка да ваў 
са бе прыс ма каў, але чыс ціць зу бы не ха
цеў. Па вод ле зга дак яго аса бі ста га ўра ча, 
за рас лі яны ва ла кон назя лё ны мі грыб ка мі, 
якія ўвесь час фер мен та ва лі яму ў ро це. 
Ак ра мя та го, ён гі дзіў ся ка ры стац ца ту а ле
там, еў ра пей скай вы дум кай, выб раў шы 
кі тай скі гар ш чок. Ез дзіў з ім усю ды. Так 
што быў той нач ны гар ш чок і ў Маск ве, 
і ў Ка рэі, і на дзя сят ках ін шых за меж ных ві
зі таў. Ста лін, у сваю чар гу, не лю біў мыць 
ног, та му рэд ка зды маў глян ца ва ныя афі
цэр кі. Ну, але ка лі б іх ра зуў, дык!.. Лю дзі 
па да лі б ва кол яго, як му хі. Не ўсе па хі неп
ры ем ныя. Возь мем пах наг рэ та га Сон цам 
сас но ва га ле су. Або ско ша на га лу гу. Або 
вя чэр ніх ту ма наў над Нар вай. Ка лі б ка го
не будзь спы тац ца пра са мы пры го жы пах, 
у кож ным ад к ры ец ца шмат ст ру мен ная кні
га ўспа мі наў. Во да ры ма юць у ёй бач нае 
мес ца. Там ня ма па ху без іме ні. Усе яны 
ма юць імё ны. Вось той з баць коў ска га до
му, дух мя насць ма мі ных страў. Але ёсць 
і пах па ра зы, аса бі стай сла бас ці... Толь кі 
адзін пах ані мі лы, ані ня мі лы. Перш за ўсё 
дай ма ю чы! Гэ та пах уся ноч на га раз ві тан
ня над па кой ні кам, вост ры во дар яло вых 
га лі нак і дым ку све чак. Пах смер ці пас ля 
жыц ця. І жыц ця пас ля смер ці. Сён ня ча кае 
мя не та кое тры ван не. Су стрэ ча. Раз ві тан
не. Ка нец. Бы вай, цё ця Ядзя!

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Пад паль ма мі 
ў Мі ко лы Цу дат вор ца (ч.5)

П
аўз граб ні цы з мош ча мі свя
ці це ля Мі ко лы, як на якім 
вак за ле, пе ра лі ва лі ся па то кі 
ту ры стаў. Іх вы му ша ны спех 

зда ваў ся быць пад шы ты ня чы стай сі лай. 
Га лоў нае — зай с ці, сфот каць сэл фі, 
па ха дзіць ту дысю ды з за дзер тай га ла
вой, кі нуць гра шак у фан тан на шчас це 
і хо ду! Ка лі з гру пай гід, ён сва ім па да печ
ным рас сы лае ў тэ ле фо ны лінк да ін фар
ма цыі пра мес ца і свя то га. Ня ма ча су на 
пы тан ні і ад ка зы. Пай ш лі!

Іна чай з па лом ні ка мі з Ра сіі, Бе ла ру сі 
ці Ук ра і ны. Зда ва ла ся, іх ап ра ча кап лі цы 
і мош чаў ніш то больш не ці ка ві ла ў го ра
дзе. Іра і ду з Еле най мы суст ра ка лі кож
ны дзень ля граб ні цы. Яны, як і ў пер шы 
дзень, уз но сі лі га ра чыя ма літ вы і ры да лі. 
Так дзей ні ча ла мес ца. Ха пі ла пры сес ці 
на пяць хві лін, каб за ліц ца ра дас ны мі, як 
у ма ім вы пад ку, сля за мі...

Ка лі 8 мая 1087 го да мош чы прып
лы лі ў Ба ры, у го ра дзе аб мяр коў ва лі 
план. Ура чы стае шэс це з ду ха вен ствам, 
га рад ской знац цю і проць май на ро ду, 
які раз ліч ваў на цуд, ар га ні за ва лі ўжо 
праз дзень. Та ды пер шы раз ба ры ча не 
ма лі лі ся пры свя ты нях. У па мяць гэ тай 
па дзеі ўжо амаль ты ся чу га доў што год 
у Сан таНі коль скім кас цё ле слу жаць 
ры мака та ліц кае і пра ва слаў нае на ба
жэн ствы. Дзень ра ней ву лі ца мі го ра да 
пра хо дзіць пра цэ сія з фі гу рай свя то га Мі
ко лы. Цу дат вор ца ў гэ ты раз пры аз до бі лі 
белчыр во набе лы мі вян ка мі і зя лё ны мі 
га лін ка мі. (Пас ля га лін кі раз бя руць па 
ха тах, іта льян цы ве раць у іх ахоў ную моц 
і ле ка выя якас ці).

Ра ніш няе шэс це пад ду ха вы ар кестр 
бы ло чу ваць на тры кі ла мет ры. Але да гэ
та га ін с цэ ні за цыя ад бы ва ец ца на мо ры. 
Сот ні ло дак і ры бац кіх суд наў, пры аз доб
ле ных квет ка мі і зе лен ню, спя ша юць да 
ка раб ля, на якім зна хо дзіц ца ні бы та пры
ве зе ная з Мір фі гу ра. Ры ба кі пе ра во зяць 
свя то га на бе раг, каб ад туль на пля чах, 
ура чы стым кро кам за нес ці яго ў кас цёл...

Усе, ап ра ча са бак, ча ка лі мо ман ту, 
ка лі фі гу ра ўжо апы нец ца на іта льян скай 
зям лі. Та ды на яс ным не бе ўспых нуць 
ты ся чы фе ер вер каў. Ра зам дры жаць 
не ба і мар му ро вы цэнтр. Стра ля юць з ка
раб лёў, са ма лё таў і він то вак. Жах лі вара
дас ная стра ля ні на за ва рож вае. Част ка 
на тоў пу гля дзе ла з пры ад к рытымі ра тамі 
ў не ба. Час ад ча су на род гу дзеў і біў 
бра ва. Толь кі даг ле джа ныя са ба кі дры жа
лі ад жа ху, зры ва лі ся з эле ган т ных пры
вя зей і сля пі цай уця ка лі ў вуз кія за вул кі...

* * *
Мы так са ма сха ва лі ся ад стра ля ні ны 

ў гуш ча ры вуз кіх ву ла чак і пры се лі на 
мар му ро вай ла вач цы. Як раз тут па зна
ёмі лі ся з Еле най і Іра і дай. Жан чы ны спа
жы ва лі сня да нак. Яны жа ва лі пша ніч ныя 
бул кі і па пі ва лі іх ва дой.

— Во, коль кі ты сяч еў ра пус ці лі з ды
мам! — пра ка мен та ва ла стра ля ні ну Іра і да.

— Але! — пад т ры ма ла Еле на. — Іх бы 
да нас, на Дан бас! Та ды аджаг на лі ся б 
ад гэ тае стра ля ні ны...

Ка лі жан чы ны па чу лі на шу пад ляш
скую мо ву, на якой я га ва ры ла з дач кой, 
жан чы ны спа чат ку за моў к лі. Ад ча каў шы 
хві лі ны тры, Еле на спы та ла:

— Вы са Сла ва кіі бу дзе це?

Ка лі мы ра ска за лі ад куль і на вош та 
сю ды пры е ха лі, па лом ні цы ў знак зра зу
мен ня па кі ва лі га ло ва мі:

— Я ж ба чу, вы як свае...

Еле на пяць га доў эка но мі ла гро шы на 
па лом ні цтва. Пры ля цець у Ба ры па ра іў 
ёй муд ры ба цюш ка Аляк сандр:

— Ра ней я аб’ е ха ла ўсе га дал кі ў Хар
ка ве і на ва кол лі. Але яны не ве да лі як мне 
да па маг чы, — гор ка ўзды хае жан чы на. 

— Едзь це да ка гось боль ша га, — ра і лі ёй 
эк ст ра сэн сы, — над та вя лі кая бя да ў вас ...

У Еле ны па мі ра юць му жы кі. Пер шы раз 
вый ш ла яна за муж у ва сям нац цаць га доў. 
Пра жы ла з му жам толь кі тры ме ся цы. Ма
ла ды, зда ро вы... лёг спаць і не прач нуў ся. 
На ват не за ця жа ры ла...

Дру гі муж ута піў ся ў Дняп ры. Вып ра віў ся 
на ры бал ку і зас нуў над бе ра гам. Ці сам 
упаў у ва ду, ці хто яго пхнуў? След ства ні чо
га не выс вет лі ла. Ад яго сын на ра дзіў ся, ён 
ін жы нер, кам п’ ю тар ш чык...

Трэ ці муж, а як жа, па мёр на рак пад
ст раў ні ка вай за ло зы. Гэ ты з усіх быў най
леп шы. За раз у Еле ны чац вёр ты муж. Не 
ве дае — жы вы ён, ці мёр т вы?! Ме сяц та му 
вый шаў з до му і ўжо не вяр нуў ся:

— Та му пры е ха ла па ма ліц ца, каб ён 
у жы вых за стаў ся, — ка жа. — Мне страш
на за яго. Лю дзі га во раць, што праз мя не 
гэ тыя ўсе няш час ці...

Ра сказ Еле ны, які пра гу чаў пад гру кат 
іта льян скай ар ты ле рыі, зда ваў ся яш чэ 
ад ной пра ніз лі вай но тай у свя точ ным гар мі
да ры.

Ка лі жан чы на скон чы ла свой фа таль ны 
ра сказ, усе на на шай ла вач цы ўжо пла ка лі. 
І свя та ве ры лі, што Цу дат вор ца, апя кун за гі
ну лых і пра паў шых, вер не апош ня га му жа 
Еле не.

(пра цяг бу дзе)
vФо та і тэкст 

Ган ны КАН Д РА ЦЮК

 Сан та-Ні коль скі кас цё л
 Мошчы св. Мікалая



4  САМАКІРАВАННЕ, САМАФІНАНСАВАННЕ... 17.06.2018              № 2417.06.2018              № 24

Даў но, даў но та му...
Доб рым лю дзям

16 чэр ве ня 2018 го да, у га дзі нах 
15.00-18.00 Ка ра лё вае Стой ла

Ра мэа! Ча му ж ты Ра мэа?
Ад ра чы ся ад ро ду свай го, кінь гэ тае імя!
Або, ка лі гэ та га не мо жаш учы ніць,
Пры сяг ні быць вер ным май му ка хан ню,
А я пе ра ста ну быць з кры ві Ка пу ле таў.

Я ні ко лі не быў у Ве ро не. Не ба чыў 
да моў сем’ яў Ка пу ле ці і Ман тэ кі. Не ста
яў пад бал ко нам Джу лье ты (да бу да ва
ным шмат га доў паз ней дзе ля ту ры стаў 
з уся го све ту). Не чы таў так са ма «Ра мэа 
і Джу лье ты» Уі лья ма Шэк с пі ра. Іх гі сто
рыя ка хан ня, якая ста ла стан дар там ра
ман тыч на га за хап лен ня, на са мой спра
ве не ад бы ла ся.

Ве ро не заў сё ды вяз ло, бы ла доб ра рас па ло жа на. 
Ка лісь го рад быў вуз ла вым пун к там на зем на га і вод на
га тран с пар ту паў ноч наўсход няй Іта ліі. У ста ра жыт ным 
Ры ме бы ла гэ та кроп ка су до ты ку ча ты рох рым скіх 
да рог: Вія Га лі ка, Вія Клаў дыя Аў гу ста, Ві кум Ве ра нен
сі юм і Вія Па сту мія. Так са ма сён ня Ве ро на ства рае 
важ ны ву зел сет кі аў та ма гіст ра ляў — дзя ку ю чы свай му 
раз мяш чэн ню на скры жа ван ні трох ас ноў ных мар ш ру
таў, вя ду чых ад цэн т раль най і паў ноч наза ход няй Іта ліі 
праз пе ра вал Бре нер.

«(...) ён быў зрэн кай ма іх ва чэй. Пуп ком май го це ла. 
Мо вай ма іх вус наў. Ад біт кам кож най лі ніі кон чы ка май
го паль ца. Гран ню жа ноц кас ці”.

Гэ та няп раў да, што час за ка ха ным пра хо дзіць у ад
но ім г нен не. Час ця чэ паін ша му, але не па ска ра ец ца. 
Во чы гля дзяць цяж ка і ўваж лі ва. Па ве кі ця жэ юць. Кож
ная хві лі на, пра ве дзе ная ра зам, зда ец ца быць больш 
пра цяг лай, боль шай і глы бей шай, чым год, пра ве дзе ны 
ў адзі ноч ку. О, так, кож ную на шу хві лі ну я да клад на 
па мя таю, маг ла б га дзі на мі ра сказ ваць, што та ды ад чу
ва ла, што ста на ві ла ся, што па ха це ла, што ку га ка ла, які 
са ба ка заб ра хаў у чы ім два ры, і ў якое мес ца ка зы та лі 
мя не сцяб лін кі. Кож ная хві лі на, пра ве дзе ная ра зам, 
бы ла ма лень кай веч нас цю, ідэ аль ным све там. Кож ная 
хві лі на, пра ве дзе ная асоб на, бы ла як кі ну тая ў бруд, 
пап са ва ная і ні чо га не вар тая.

Я ка ха ла так да кан ца, да мя жы, за якой ужо ні чо га 
больш ня ма. Мы лю бі лі ся бе так моц на, што час плыў 
толь кі та ды, ка лі мы бы лі ра зам. Як быц цам мы бы лі са
мім ча сам. Паза на мі час не іс на ваў, ані крыш ку”.

Гэ тая сцэ на на мос це маг ла вы гля даць так.

«Вось пры шэ лец з ін шап ла нет най цы ві лі за цыі, бо кім-
сь ці та кім быў той не мец, афі цэр СС, пад час Дру гой 
су свет най вай ны ў бе ла ру скай вёс цы. І яна, бе ла ру ская 
дзяў чы на. Гэ тая сі ту а цыя бы ла амаль не ве ра год ная, 
— ка жа Кар по віч. — Сонь ка га во рыць толь кі па-бе ла-
ру ску, Ёа хім толь кі на ня мец кай мо ве. Яна ту тэй шая, ён 
— афі цэр ня мец кай ра сы па ноў. Ад нак, да хо дзіць па між 
імі да па ра зу мен ня, яны ўлюб ля юц ца адзін у ад на го, ім 
не пат рэб ныя сло вы”.

«Гэ та быў час мно гіх вой наў, з якіх ні ад на не бы ла 
на шай».

Га лоў ныя ге роі гэ та Сонь ка і яе ка ха нак Ёа хім Ка
сторп.

Пра ект пра дуг ледж вае наз ван не мо ста на Суп рас лі 
імем Сонь кі і Ёа хі ма, ге ро яў ра ма на Іг на та Кар по ві ча.

Да та: 16 чэр ве ня 2018 го да, 
у га дзі нах 15.00-18.00. Суст рэ нем ся.

vДа ры юш ЖУ КОЎ СКІ

Мост імя Сонь кі і Ёа хі ма

Раз меш ча ны ў лу ка ві не ра кі Ады джэ го рад ва біць 
пры га жос цю рэ не сан с ных ка мя ніц, ага ро даў і мно
ствам ка мен ных ма стоў, на якіх суст ра ка юц ца за ка ха
ныя.

Я быў у Слу чан цы і Ка ра лё вым Стой ле. Чы таў «Сонь
ку» Іг на та Кар по ві ча. Шмат ра зоў ста яў на мос це праз 
ра ку Суп расль ка ля Слу чан кі.

Я не ве даю, ці іх няя гі сто рыя на са мой спра ве ад бы
ла ся. «Бы ла ў нас ад на та кая, што ў час вай ны ме ла 
ра ман з ня мец кім сал да там».

В
ы дан не ма ёй кніж кі „Ор ля. 
Сап раў д ныя гі сто рыі” аб сва іх 
лю дзях пры чы ні ла ся да та го, 
што суст ра каю асоб, якія за раз 

ах вот на зга джа юц ца на за піс сва іх ус па
мі наў пра сваё мі ну лае; суст ра каю так са
ма наш чад каў ге ро яў кніж кі, якія хо чуць 
ра ска заць пра сва іх прод каў.

Спа да ры ня Ірэ на Ма лі ноў ская з ро ду 
Каз лоў скіх з Мік ла шоў, 1944 го да на ра
джэн ня за раз пра жы вае ў Вар ша ве; яна 
за му жам за пра фе са рам, га бі лі та ва ным 
док та рам Люд ві кам Ма лі ноў скім, спе цы я
лі стам па на вей шай гі сто рыі і па лі та ло гіі. 
Яна, дач ка ад ной з ге ра інь кні гі — Оль гі 
Каз лоў скай, вель мі зас лу жа най на род
най май ст ры хі. Спа да ры ня Ірэ на ў гэ ты 
раз на ве да ла Мік ла шы каб су стрэц ца са 
мною...

Што асаб лі ва кі да ец ца ў во чы? Апус це
лыя ся мей ныя ха ты па вё сках га рад скія 
ўлас ні кі ча ста пра да юць. Але ёсць і вык
лю чэн ні. Вось, пас ля ады хо ду баць коў 
спа да ры ня Ірэ на кар пат лі ва ад ра ман та
ва ла драў ля ны дом у Мік ла шах. Дом за
ха ваў свой вон ка вы вы гляд, уся рэ дзі не 
за ста лі ся так са ма пе чы, а ма дэр ні за ва
ны бы лі сце ны. Ра монт быў не аб ход ны, 
у пер шую чар гу трэ ба бы ло па мя няць 
пад ру бы. Так са ма бы лі ад ра ман та ва ны 
гас па дар чыя бу дын кі. Спа да ры ня Ірэ на 
дбай на за хоў вае і эк с па нуе ма стац кую 
спад чы ну ма ці Оль гі. У яе быц цам у му
зеі, ха ця ў вёс цы не ка то рыя га во раць, 
што яна „па ла цы па ра бі ла”.

Па кой ная Оль га Каз лоў ская ця гам 35 
га доў па пу ля ры за ва ла бе ла ру скія тра ды
цыі, аб ра ды і на род ныя звы чаі ў на шым 
рэ гі ё не, у кра і не і ў за меж жы. У 1985 
го дзе бы ла ўзна га ро джа на Ся рэб ра ны 

кры жам за слу гі, у 1994 го дзе ўзна га
ро дай імя Оска ра Коль бер га, а ў 1996 
го дзе ўзна га ро дай мі ніст ра куль ту ры 
і ма ста цтва.

Мая ма ма
Ма ма Оль га вель мі ру пі ла ся аб сва ім 

до ме, на коль кі даз ва ля лі та дыш нія маг
чы мас ці. Ка лі быў мод ны шы фер, то шы
фер, паз ней бы ла зме на... Тры ма ла ся 

пра грэ су на коль кі ха па ла гро
шай, а з імі бы ло сціп ла. Кры ху 
ста ла лепш, ка лі лю дзі ста лі зай
мац ца са ло мап ля цен нем; вы ра
бам ка ро бак, та ле рак, збан коў. 
А ма ма бы ла заў сё ды іні цы я тар

кай но ва га. Па мя таю, як еха лі на 
вя сел ле ў Ду бі чыЦар коў ныя і ма
ма на рых та ва ла торт. У той час 
ніх то ў нас не ўмеў ра біць тар тоў. 
Усе бы лі здзіў ле ны.

Ма ма вы кон ва ла вель мі пры го
жыя да жын ка выя вян кі. Ка лісь не 
бы ло ёлач ных уп ры го жан няў, то 
ма ма са ма ра бі ла цац кі на ёл ку 
і ву чы ла гэ та му май стэр ству ма ла
дых дзяў чын. Ма ма ра шы ла так са
ма вып ля таць з са ло мы ко ні каў.

Ра бі ла мно га рэ чаў для Цэ пэ ліі 
і ад туль ат ры ма ла пен сію. Да па
ма гаў і баць ка Да ні ла — рых та ваў 
са ло му. А ра ней тка ла роз ныя ма
ты ды ка пы на лож кі і сце ны.

Мае школь ныя га ды
Прад ш кол ля ў мае даш коль ныя 

га ды ў Ор лі не бы ло. У ар лян скай 
шко ле ву чы ла ся я сем га доў. За
гад чы кам шко лы быў Ва сіль Лаш
ке віч. Вы ха ва цель кай у пер шым 
кла се бы ла яго ная жон ка Бар ба
ра. Асаб лі ва лю бі ла я ма тэ ма ты ку, 
якой да трэ ця га кла са на ву ча ла 
вы ха ва цель ка, а пас ля сам спа
дар Лаш ке віч. Заў сё ды ра ша ла за

да чы і заў сё ды да зва ля ла спіс ваць. У пар
це за мною ся дзе лі Ана толь Нес ця ро віч 
і Мі ка лай Па сеч нік; Ана толь га ва рыў, што 
ка лі б так бы ло ў лі цэі, то і ён ту ды ах вот
на па сту піў бы. Пом ню, што бы ла ад на 
скла да ная за да ча, якую я ра шы ла пас ля 
не каль кіх дзён, а сяб рам не пры зна ла ся, 
што яе ра шы ла — то яны паг не ва лі ся, 
што не да ла ім спі саць. А за гад чык быў 
здзіў ле ны, што я тую за да чу ра шы ла.

Пас ля сё ма га кла са ха це ла па дац ца 
ў эка на міч ны тэх ні кум, а за гад чык ра іў 
па дац ца ў агуль на а ду ка цый ны лі цэй, каб 
пас ля быў вы бар. І пай ш ла ў бель скі бел
лі цэй. Най ма ла пан сі ён, спяр ша ў на стаў
ні цы ма тэ мат ьы кі Ірэ ны Лу ка шэ віч, а ка лі 
яна вы еха ла ў Кві дзын, то жы ла ў спа
дар ства Ма зу ру коў па ву лі цы Аг ра до вай. 
У 1962 го дзе зда ла ма ту ру.

Ма му пад во дзі ла зда роўе і я ха це ла 
пай с ці ў двух га до вае мед сяс цёр скае 
ву чы ліш ча, або вы ву чыц ца на ме ды цын
ска га ана лі ты ка. Ды рэк тар Ка сты цэ віч 
за я віў, што не дасць мне школь на га 
пас вед чан ня, тлу ма ча чы, што мне і пяць 
га доў на ву кі за ма ла. Пак лі каў ма му на 
раз мо ву. І пай ш ла я на ле кар скую мік ра
бі я ло гію ў Лодзь. Ту ды бы ло вель мі мно
га кан ды да таў; мая сяб роў ка ме ла менш 
шчас ця і пай ш ла на фар ма цыю. Пас ля 
пя ці га доў шту ды яў ста ла я на пра цу 
ў мік ра бі я ла гіч ную ла ба ра то рыю.

Пра ца і за хап лен не 
аст ра ло гі яй
Пер шая пра ца бы ла ў бе ла стоц кай 

са нэ пі дэм стан цыі, пас ля ча ты ры га ды 
ў кан ды тар скім за во дзе Вэд ля, а пас ля 
ў фаб ры цы сы ва ра так і вак цын у Вар ша
ве пра ца ва ла да вы ха ду на пен сію.

У ся рэд няй шко ле а пас ля і ў ча се шту
ды яў вель мі ці ка ві лі мя не між ча ла ве чыя 
ад но сі ны. Пе ра піс ва ла роз ныя сон ні кі, 
ці ка ві ла ся ста ры мі кніж ка мі, хто ка лі на
ра дзіў ся. Пе ра пі са ла ўсю Кні гу до лі, аме
ры кан скую Кні гу імён з 1975 го да. У той 
час та кія тэк сты не пуб лі ка ва лі ся. Так 
мя не за ці ка ві ла аст ра ло гія.

У 1980х га дах муж пра ца ваў у Та ва ры
стве агуль ных ве даў. Та ды пай ш ла мо да 
на па рап сі ха ло гію, аст ра ло гію. І за пра па
на ваў мне вы даць бра шу ру па аст ра ло гіі. 
Рэ цэн зіі бы лі ста ноў чыя...

vТэкст і фо та 
Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

Мае ка ра ні з Мік ла шоў
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     Аўтог ра фы 
з Поль ш чы для 

Аляк сея Пят ке ві ча
У Га род ні вый ш ла з дру ку ўні каль ная кні га пра фе

са ра Аляк сея Пят ке ві ча „Аў тог ра фы — ра зам”. Пад 
ад ну вок лад ку пісь мен нік і пе да гог саб раў 577 аў тог
ра фаў пісь мен ні каў, ву чо ных, на ву коў цаў, якія яны 
ра зам з кні га мі па да ра ва лі Аляк сею Пят ке ві чу. Усе 
гэ тыя кні гі з аў тог ра фа мі зна хо дзяц ца ў аса бі стай 
біб лі я тэ цы га ра дзен ска га лі та ра та ра. Ця пер з імі 
мо гуць па зна ёміц ца ўсе жа да ю чыя, ка лі на бу дуць 
ары гі наль ную кні гу аў тог ра фаў, па чы на ю чы з 1951 
го да і да сён няш ніх дзён.

У прад мо ве да кні гі Аляк сей Пят ке віч шчы ра на пі саў: „Сён ня 
люб лю гля дзець на па лі цы сва ёй біб лі я тэ кі, якая збі ра ла ся, па 
сут нас ці, усё жыц цё. Мне пры ем на про ста спы ніц ца і па ста яць 
ка ля іх. Не ка жу чы ўжо пра тое, каб узяць у ру кі ней кі том, раз
гар нуць яго, пра чы таць не каль кі ста ро нак. Ка лі ж уз га даць пра 
свой не ма ла ды век, то тры во жыць дум ка пра бу ду чы ні гэ тых 
ха валь ніц муд рас ці і ха ра ства. Асаб лі ва шка дую вы дан ні з аў
тог ра фа мі. А іх у мя не мно га. Але пом ню кож ную пад пі са ную 
кні гу: да яе ж прык ла ла ся жы вая ча ла ве чая ду ша. Каб ска заць 
мне ней кае сваё сло ва і зла дзіць та кім чы нам па між на мі пэў
ную ду хоў ную су вязь”.

У Бе ла ру сі гэ та трэ цяя кні га аў тог ра фаў. Пер шая кні га 
аў тог ра фаў „Дзя куй та бе, кні га!” Соф’і Жы бу леў скай бы ла 
апуб лі ка ва на ў 2014 го дзе, дру гая кні га „Аў тог ра фы” Сяр гея 
Па нізь ні ка з’я ві ла ся ў 2016 го дзе. І сё ле та чы та чоў і біб лі я фі
лаў па ра да ва ла кні га Аляк сея Пят ке ві ча.

Ся род тых, хто па кі нуў свае аў тог ра фы на кні гах і па да ра
ваў Аляк сею Пят ке ві чу, ёсць і бе ла ру скія аў та ры з Бе ла сточ чы
ны. А так са ма поль скія лі та ра та ры і гі сто ры кі, якія дас ле ду юць 
Бе ла русь. Аў тог ра фы ў кні зе (ксе ра ко піі ты туль ных лі стоў на 
кні гах з аў тог ра фа мі) раз меш ча ны ў хра на ла гіч най пас ля доў
нас ці, па чы на ю чы з 1950х га доў.

У 1960 го дзе ў Мін ску вый ш ла кні га Аляк сея Кар пю ка (на ра
дзіў ся ў вёс цы Стра ша ва) „Да ну та”. Пісь мен нік па да ра ваў кні гу 
і Аляк сею Пят ке ві чу: „Аляк сею Пят ке ві чу на доў гую па мяць ад 
шчы ра га сэр ца. 12.01.1965. Аляк сей Кар пюк”.

Па эт Пят русь Ма каль (на ра дзіў ся ў вёс цы Кру шы ня ны) 
у 1967 го дзе вы даў доб ры збор нік вер шаў „Ак но”. Праз два 
га ды ён збор нік па да ра ваў Аляк сею Пят ке ві чу: „Да ра го му Аляк
сею Пят ке ві чу з глы бо кай па ша най. Пят русь Ма каль, 1969 г.”.

Сак рат Яно віч (на ра дзіў ся ў Крын ках) на сва ёй кні зе „За го
ны” (1969) на пі саў так: „Аляк сею Пят ке ві чу — жме ню бы ляў 
бе ла стоц кабе ла ру скіх ад С. Яно ві ча. 30.05.1965 г.”.

Кры тык Се ра фім Ан д ра юк (на ра дзіў ся ў вёс цы Гра да лі) на 
сва ёй кні зе „Жыц цё. Лі та ра ту ра. Ге роі” (Мінск 1973) па кі нуў 
та кі аў тог раф: „Аляк сею Пят ке ві чу са шчы рым па чуц цём пры яз
нас ці, най леп шы мі па жа дан ня мі. 1.11.73 г.”.

У 1976 го дзе ў Бе ла сто ку вы да ец ца кні га Сак ра та Яно ві ча 
і Юр кі Ге ні ю ша „Збор нік сцэ ніч ных тво раў”. Сак рат Яно віч па
кі дае на ёй свой аў тог раф: „Аляк сею Пят ке ві чу, сяб ру май му, 
у да паў нен не яго най яно ві ча ні я ны. Ад Сак ра та. Толь кі што 
з дру ку, 18 жніў ня 1976 г.”.

Ян Чык він (на ра дзіў ся ў вёс цы Ду бі чыЦар коў ныя) у 1976 го
дзе на пі саў на сва ім збор ні ку вер шаў „Нес па кой” так: „Па ва жа
на му Аляк сею Пят ке ві чу — Я.Чык він, 4.Х.1977, Бе ла сток”.

Гі сто рык Аляк сан д ра Бер г ман, якая на поль скай мо ве ў Вар
ша ве вы да ла вы дат ную кні гу, прыс ве ча ную Бра ніс ла ву Та раш
ке ві чу „Rzecz o Bro nis ła wie Ta rasz kie wi czu” (1977), на ру скай мо
ве для Аляк сея Пят ке ві ча па кі ну ла рад кі: „Грод нен ско му дру гу 
с чув ством ува же ния и бла го дар но сти. Алек сан д ра. War sza wa, 
12.01.78”.

На поль скай мо ве ў 1979 го дзе вы да ец ца „Сця на” Сак ра та 
Яно ві ча. На ёй аў тар на пі саў: „Аляк сею Пят ке ві чу за доб рае 
сэр ца да поль ска га — ПНРдзі ця ці бе ла ру скай лі та ра ту ры, 
Сак рат, 4.05.79 г.”

Ат ры маў га ра дзен скі лі та ра тар і аў тог раф на кні зе Мі ха ся 
Ша хо ві ча (на ра дзіў ся ў вёс цы Са кі) „Świę ta noc” (Бе ла сток 
1979): „Па ва жа на му Аляк сею Пят ке ві чу з вя лі кай ра дас цю пры
но шу ў да ры свой нач ны ма на лог. Мі хась Ша хо віч, Бе ла сток, 
10.01.1980”. А Іры на Ба ра вік (на ра дзі ла ся ў вёс цы Мо ра) на 
збор ні ку вер шаў „Су праць вет ру” (Бе ла сток 1979) на пі са ла: 
„Па ну Аляк сею Пят ке ві чу з сар дэч ным пры ве там. Іра Ба ра вік, 
Бе ла сток, 10.01.81 г.”.

На збор ні ку вер шаў „Смак яб лы ка” (Мінск 1981) Пят русь 
Ма каль на пі саў: „Да ра го му Аляк сею Мі хай ла ві чу Пят ке ві чу, тон
ка му знаў цу і стро га му кры ты ку па э зіі, — з лю боўю і па ша най 
Пят русь Ма каль. 15.11.85”.

Па ра да ваў аў тог раф і Сак ра та Яно ві ча на яго кні зе „Bia ło
ruś, Bia ło ruś”: „Ша ноў на му Аляк сею Пят ке ві чу гэ тае сваё лі та ра
тур нае дас ле да ван не пад піс ваю з на дзе яй сар дэч най на спа га
ду, Сак рат Яно віч, 18.04.1987”.

Па да ра ваў Мі хась Ша хо віч спа да ру Пят ке ві чу і свой збор нік 
тво раў „На пе вы” з та кім аў тог ра фам: „Па ва жа на му Аляк сею 
Пят ке ві чу з вя лі кай па ша най і прыз нан нем. Мі хась Ша хо віч, Бе
ла сток, 22.Х.1989”.

За хоў ва юц ца ў пры ват най біб лі я тэ цы га ра дзен ска га пра фе
са ра і кні гі з аў тог ра фа мі Вік та ра Шве да (на ра дзіў ся ў вёс цы 
Мо ра): „Да ра го му дру гу Аляк сею Пят ке ві чу на ўспа мін на шай 

Дзень ма ці 
У ка лен да ры Гмін на га ася род ка куль

ту ры ў Ча ром се Дзень ма ці на ста ла за пі
са ны як цык ліч ная ім п рэ за. Сё ле та ўра чы
стасць пра хо дзі ла ў су бо ту 27 траў ня ў 16 
га дзін. Ар га ні за та рам з’яў ляў ся ГАК на 
ча ле з ды рэк та рам Бар ба рай Ку зубСа ма
сюк, су ар га ні за та рам — Поль скі са юз пен
сі я не раў. У ме ра пры ем стве ў якас ці гас цей 
удзель ні ча лі войт гмі ны Мі хал Вруб леў скі, 
ксёндз Кшыш таф Да ма ра чэнь ка, стар шы
ня гур т ка пен сі я не раў Мі ка лай Ян чук, Пётр 
Яфі мюк са Стра жы гра ніч най, участ ко вы 
Па лі цыі Да ры юш Гай ду чэ ня, ды шы ро кае 
ко ла пен сі я не раў. З ад мыс ло вай пра мо вай 
і свя точ ны мі він ша ван ня мі вы сту пі лі войт 
Мі хал Вруб леў скі, ды рэк тар ГАК Бар ба ра 
Ку зубСа ма сюк, ксёндз Кшыш таф Да ма рач
энь ка і Мі ка лай Ян чук. У ма стац кай част цы 
з вер ша мі і пес ня мі, прыс ве ча ны мі Дню 
ма ці, вы сту піў вуч нёў скі ка лек тыў школь
надаш коль на га ком п лек су. Пра ба га ты 
па ча сту нак з ка вай, гар ба тай і роз на га ві ду 
на по я мі ды ла сун ка мі зад ба лі ар га ні за та
ры пры да па мо зе „улас на га ко шыч ка” з на
піт кам „штось ці для ду ха” ўдзель ні каў ме ра
пры ем ства. За ла бы ла за поў не на гас ця мі 
па апош няе мес ца. Бы лі спе вы і тан цы, як 
заў ж ды на ча ром хаў скіх ім п рэ зах бы вае. 
А за му зы ку зад баў ма эст ра Здзіс лаў Зак
шэў скі. Пры ем на бы ло па гас ця ваць у так 
вя сё лай і сяб роў скай ат мас фе ры.  (УС)

З квет ка мі праз жыц цё
Га лі на Бэд наж ма ры ла мець ва кол ся

бе мно га кве так, кож на га дня. І яна мае 
свой да во лі пра стор ны квет ка вы ма га зін 
«Ка сач» у Гай наў цы пры ву лі цы Пар ка вай. 
Вя дзе яго, ого, з 1974 го да. У пра цы да па ма
гае ёй Мал га жа та Стуль гіс. У квет ка вы ма
га зін най час цей пры хо дзяць жан чы ны. Хто 
як хто, а яны лю бяць квет кі, іх ча роў ную 
пры ваб насць. Ма юць іх у сва іх ква тэ рах 
круг лы год. Лю бяць, ка лі ім до раць квет кі 
муж чы ны. Не толь кі та ды, ка лі до ма ча сам 
бы ва юць свар кі. Квет кі сва ёй на ту раль
най пры га жос цю і па хам пап раў ля юць на
строй. Як вя до ма, гэ тыя цу доў ныя рас лі ны 
спа да рож ні ча юць нам у роз ныя жыц цё выя 
мо ман ты — у ра дас ныя і сум ныя.

Кве так у ма га зі не спа да ры ні Га лі ны 
столь кі, што мож на вы бі раць і вы бі раць. 
Тут чыр во ныя і жоў тыя ру жы (яны ка ра ле
вы кве так), чыр во ныя гваз дзі кі, гер бе ры, 
фрэ зіі, мар га рыт кі, па ху чыя лі ліі ды блюшч 
і ін шыя квет кі з эк за тыч ны мі наз ва мі, на
пры клад, ан ту ры юм і спа ці фі лум (skrzyd
łow ce). Ёсць у про да жы жы выя і штуч ныя 
квет кі. Ёсць у вя лі кіх і ма лых глі ня ных 
і пласт ма са вых па су дзі нах для ва зо наў ят
рыш ні кі, бя го ніі, пап рот кі і цык ла ме ны. Тут 
мож на ку піць га то выя або на за каз вян кі 
і бу ке ты з на ту раль ных і штуч ных кве так 
з ад воль ным уп ры га жэн нем.

У Гай наў цы іс нуе шэсць квет ка вых ма га
зі наў, у тым лі ку два пры ву лі цы 3 Мая. Адзін 
но сіць наз ву «Та ма ра» ад імя кве тач ні цы. 
Гай наў скія кве тач ні цы пры во зяць сва ім па
куп ні кам квет кі най час цей з вя лі кіх квет ка
вых ма га зі наў Бе ла сто ка. 4 чэр ве ня г.г. быў 
я ў Гай наў цы і ба чыў, што квет кі пра да ва лі 
так са ма ў кі ё ску по бач не вя лі ка га ба за ру ка
ля Му зея і ася род ка бе ла ру скай куль ту ры. 

Не бяс печ ная да ро га 
Ця пер вель мі не бяс печ на ехаць ва я вод

скай да ро гай № 687 на яе ад рэз ку з Но ва га 
Ляў ко ва ад мо ста на рэч цы Баб роў ка да 
чы гу нач на га пе ра ез да ў Плян це На раў чан
скай гмі ны Гай наў ска га па ве та. Ма ста вая 
на гэ тым ад рэз ку да ро гі па тра буе ра мон ту. 
Тут проць ма ўха бін уз доўж і ўпо пе рак ма
ста вой. Тут і ка ля і ны на ас фаль це ўздоўж 
ар тэ рыі. Па та кой да ро зе дрэн на ды так мо
віць, хра но ва, ехаць.

У кан цы кра са ві ка гэ та га го да да рож
ныя служ бы таксяк ра ман та ва лі ма ста
вую. Кі да лі ка мя кі бі ту міч най чор най ма сы 
ў вы бо і ны, кі да лі ды гэ ты за ня так, па ўсім 
ві даць, ім зну дзіў ся, то кі ну лі яго і па е ха лі 
абы да лей ад сюль. А ну яго! Уха бін у ас
фаль та вым па лат не яны і так не бы лі ў змо
зе за ля піць. Но гі і ім ад ту пан нясту кан ня 
за ба ле лі. А мо не ста ла ім бі ту міч най ма сы, 
хто яго ве дае. Але больш ужо не пры яз джа
юць сю ды ра ман та ваць. Не па каз ва юц ца 
на да ро зе. Хай трас ца іх бя рэ тыя «дзір кі», 
ка лі іх столь кі. А ва дзі це лі аў та ма бі ляў па
сы ла юць ма ты на та кую да ро гу, а яна не 
абыякая — яна ж лі чыц ца ва я вод скай ма
гіст рал лю з Юш ка ва га Гру да ў На ва са ды 
ка ля Гай наў кі. Вось яно як! (яц)

Но вае вы дан не

су стрэ чы ў гро дзен скім тэ ат ры на юбі леі Элі зы Ажэш ка. 
Вік тар Швед, Га род ня, 10.06.1991 г.” (збор нік „Род ны схоў”, 
1991). „Да ра го му дру гу Аляк сею Пят ке ві чу з сар дэч най па дзя
кай за пры го жую ацэн ку ма ёй па э тыч най твор час ці. Вік тар 
Швед” (збор нік „Wier sze wyb ra ne”, 1997). „Да ра го му дру гу 
Аляк сею Пят ке ві чу ад шчы ра га сэр ца. З най леп шы мі па жа дан
ня мі Вік тар Швед. Га род ня, 10.09.2011 г.” (збор нік „Ад п лы ва ем 
з Мо ра”, 2010). І ёсць аў тог раф Вік та ра Шве да на пі са ны рыф
ма ва ны мі рад ка мі:

„Да ра го му Пят ке ві чу Аляк сею
У Дзень Яго на га Юбі лею,
За ха валь ні ку на шай Ай чы ны
Прыс вя чаю свае ўспа мі ны. Вік тар Швед. Бе ла сток, 30 са ка

ві ка 2016” (збор нік „З Мо ра ў го рад”, 2015).
Ат ры маў аў тог раф з кні гаю Аляк сей Пят ке віч і ад Юры Ту

рон ка. На сва ёй кні зе „Wac ław Iwa now ski i od ro dze nie Bia ło ru si” 
(Вар ша ва 1992) аў тар па дзя ка ваў: „Ша ноў на му пра фе са ру 
Аляк сею Пят ке ві чу з па ва гай і па дзя кай за да па мо гу ў ап ра цоў
цы гэ тай кні гі. Юры Ту ро нак. Вар ша ва, 28.11.1992 г.”.

Пры вёз у Га род ню ў 1994 го дзе Сак рат Яно віч і па да ра ваў 
сваю кні гу Пят ке ві чам „Доў гая сьмерць Кры нак”: „Да ра го му 
спа дар ству Пят ке ві чам ад Яно ві чаў на сар дэч ную па мят ку і нес
мя рот насць. У Га род ні ў гас цін ным до ме. 23.11.1994 г.”.

Жон ка Юр кі Ге ні ю ша Ва лян ці на Ге ні юш на кніж цы „З ма ёй 
зва ні цы” Юр кі на пі са ла: „Сяб ру А. Пят ке ві чу на па мят ку аб Юр
цы, г. Бе ла сток, 12. 10.1994. Ва лян ці на Ге ні юш”.

Па да ра ва ла сваю кні гу з аў тог ра фам і Тэ рэ за За неў ская на 
кні зе „Straż ni cy pa mię ci. Po ez ja bia ło ru ska w Pol s ce po ro ku 1956” 
(Bia łys tok 1997): „Спа да ру пра фе са ру Аляк сею Пят ке ві чу з най
леп шы мі па жа дан ня мі і па дзя кай за да па мо гу. Тэ рэ за За неў
ская, Бе ла сток, 27.02.1998”.

На збор ні ку тво раў (плён III Агуль на поль ска га кон кур су бе
ла ру скай па э зіі і про зы) „Зноў чу еш сло вы” (Бе ла сток, 1998) 
свае аў тог ра фы і па жа дан ні Аляк сею Пят ке ві чу па ста ві лі Юр
ка Буй нюк, Ва ло дзя Саў чук, Ган на Яка нюк, Іво на Мар ці но віч, 
Ан на Са доў ская, Аг неш ка Га лім ская, Лю цы на Да ні люк і ін шыя 
ма ла дыя аў та ры.

Па эт ка На дзея Ар ты мо віч (на ра дзі ла ся ў вёс цы Аў гу сто ва) 
так са ма па да ра ва ла свой збор нік „Ла год ны час” (Люб лін 1998) 
з аў тог ра фам: „Май му сяб ру Аляк сею Пят ке ві чу — сар дэч на 
— на доў гую па мяць. На дзея Ар ты мо віч”...

Спіс аў тог ра фаў вы шэй наз ва ных аў та раў і ін шых мож на 
яш чэ доў га пра цяг ваць. Яны, як ка жа сам Аляк сей Пят ке віч, 
„вя лі кая і ду жая гра ма да, што не пра па дзе, не пад дас ца за быц
цю і зніш чэн ню”.

vСяр гей ЧЫГ РЫН



6  17.06.2018              № 24              

з        р  к  а
д л я    д з я ц е й    і    м о л а д з іГанна Кандрацюк (zorka@niva.bialystok.pl)
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І ў гэ ты раз не маг ло абыс-
ці ся без сюр п ры заў! Тан-
ца валь ны ан самбль «Пад-
ляш скі вя нок» па чаў 
з прэм’ е ры тан ца «Пту-

шы ны па на дво рак». У сва ёй 
ка ла рыт нас ці на па мі наў сцэ ны 
з «Ча ра дзей най флей ты» Мо-
цар та. Са ліст ка, Са ра Скаў рон-
ская, так ува со бі ла ся ў ро лю 
курач кі-ма мы, што лепш не 
пры ду маць. Ан самбль не вы пад-
ко ва за ва ёў вае пос пе хі, па коль кі 
вя ду чая Ак са на Прус умее да-
быць рух і эк с п рэ сію з кож на га 
дзі ця ці. У «Пад ляш скім вян ку» 
тан чаць не ад ны то нень кія дзяў-
чат кі. У дзя цей роз ныя фі гу ры, 
ад нак гэ та не збі вае іх з рыт му. 
Кож ны ра зу мее, коль кі тут ан га-
жа ва нас ці і эн ту зі яз му. У гэ ты 
раз ста рэй шыя і ма лыя як ні ко-
лі ба дзё ра стан ца ва лі «Ля во ні-
ху», а та нец «Юрач ка» з са лі-
стам Але сем Здрай коў скім раз-
ве ся ліў пуб лі ку да слёз. На шы 
сяб ры ця гам мі ну ла га школь на-
га го да шмат вы сту па лі, між ін-
шым, у бе ла стоц кай фі лар мо ніі 
ў со тую га да ві ну БНР. У най б лі-
жэй шых пла нах — па ез д ка на 
Між на род ны фе сты валь дзі ця-
чых тан ца валь ных ка лек ты ваў 
у Бал га рыі.

Як не ці ка ва, мно гія тан цо ры 
з пос пе хам зай ма юц ца ў школь-
ным гур т ку «Гуль ня ў тэ атр». 
У гэ ты раз гле да чы па ба чы лі два 
мю зік лы: «Стан цыя вар’ я таў» 
і «Ца цач ная кра ма». Вя ду чыя 
Ма ры ся Пя кар ская і Ка ся Іва-
нюк па ін фар ма ва лі, што ў тэ-
ат раль ным гур т ку зай ма ец ца 
больш за паў сот ню асоб. Зга да-
ныя па ста ноў кі з удзе лам дзя-
цей і гім на зі стаў па ста ві лі на-
стаў ні ца Алі на 
Ваў ра нюк і ак-
цёр Бэр нард Ба-
ня. Праў да, мю-
зік лы ме лі ўжо 
свае прэм’ е ры 
не каль кі га доў 
та му. А за раз 
яны пра гу ча лі 
но вы мі га ла са-
мі і пра я ві лі ся 
та кімі ж та лен-
та мі. У мю зік-
лах не толь кі 
цу доў ныя пес-
ні. Вя лі кі на-
ціск пак ла дзе-
ны ў іх на ра зу-
мен не лек сі кі  
і вы маў лен не. 
Пры го жым 
да паў нен нем 
свя та ста лі пес ні му зыч на га 
гур та «Ба ла му ты», якім кі руе 
Кі рыл Лі пай. Яш чэ сён ня ў ву-
шах зві ніць пе сень ка «Сён ня 
ў на шай ма мы свя та», «Ду-
наю-Ду наю», «Я дзяў чы нач ка, 
бе ла ру сач ка» ці «Тры ча ра па-
хі». Спа да ба ла ся іх ін тэр п рэ та-
цыя шэ дэў ра гур та «Brut to»; 
га ла сы ства ры лі ва кал і «ін ст ру-

мен ты». У хо дзе су стрэ чы бы лі 
так са ма агу ча ны вы ні кі ма стац-
ка га кон кур су «Мая ма лень кая 
ай чы на». Як не ці ка ва, шмат 
уз на га род за ва я ва лі дзе ці з пад-
бе ла стоц кіх Ага род ні чак...

Ды пра якое бе ла ру скае свя та 
мы так пры го жа пі шам? Гэ та 
ўжо тра ды цыя! Кож ны год вуч-
ні, якія ўдзель ні ча юць у ма стац-

Ма стац кае 
раз ві тан не са 
шко лай!

кіх пра ек тах аб’ яд нан ня АБ-БА, 
прэ зен ту юць свае да сяг нен ні 
баць кам і зап ро ша ным гос цям. 
У гэ ты раз ме ра пры ем ства зла-
дзі лі 4 чэр ве ня ў бе ла стоц кім 
ля леч ным тэ ат ры.

Так са ма, згод на з тра ды цы яй, 
на шы сяб ры, баць кі і на стаў ні кі 
суст рэ лі ся на па дзяч ным ма-
леб не. У ня дзе лю, 10 чэр ве ня, 

у бе ла стоц кай цар к ве Іа а на Ба га-
слова бы лі ад с лу жа ны лі тур гія 
і бе ла ру скі ма ле бен. Тут так са ма 
бы лі сюр п ры зы: дзі ця чы па ра фі-
яль ны хор, які вя дзе Ан на Вась-
коў ская, упер шы ню вы сту піў 
у гу стоў ных бе ла ру скіх вы шы-
ван ках.

Зор ка
Фо та Аляк сандр Ва сы люк
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№ 24-18
Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це 

ў „Зор ку” да 24 чэрвеня 2018 г., 
най лепш па элек т роннай пош це. 

Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Лёг кі, але не пад няць.
Сце лец ца, ды не ра го жа...
Бе раг,
лу жок
і ста жок –
кож ны сха вац ца ў ім мо жа.
Т....
  (Ва сіль Жу ко віч) 

Ад каз на за гад ку 
№ 20-2018: пча ла. 

Уз на га ро ды, ка ля ро-
выя алоў кі, вый г ра лі 

Зу зя Ге ра сім чук і Ана-
ста сія Шэ рэ мэ та з НШ 
свсв. Кі ры лы і Мя фо-

дзія з Бе ла сто ка.
Він шу ем!

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 № 20-2018: 

Ryba

Język

My

As

Nektar

Snob

Bukiet

LatoKlucz Poziomki

Torebka
Sęk

Niebo

Bank

Praca

KołoTy

LiterkaАк но, бо ты, каш тан, ста лі-
ца, сказ, мат, сто, кні гар ня. 
Смак, кра ска, штат, таз, бал, 
ко ні, тур, чы тач, ля.

Уз на га ро ды — ка пі ляр-
ныя аў та руч кі (cien ko pi sy) 
— вый г ра лі Юлія Клім чук, 
Ма ры на Мі ся юк, Ася Пят-
ке віч, Ле на Ха да коў ская, 
Да мі ні ка Жук з НШ свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе ла сто-
ка, Ма цей Пле ва, Ві я ле та 
Сма люк, Зу зан на Міш чук, 
На тал ля Ні кан чук з Арэш-
ка ва. Він шу ем!

Што та кое вы ці нан ка? Гэ та ажур ны ўзор вы-
ра за ны на па пе ры, вель мі па пу ляр ны ў Бе ла ру-
сі і на Пад ляш шы. На шы прод кі пры аз даб ля лі 
вы ці нан кай вок ны і іко ны, ка ляд ныя гвяз ды.

Вы ці нан ка з’я ві ла ся на Пад ляш шы ў ХІХ ста-
год дзі, ра зам з пра мыс ло вас цю і па пе рай. Най-
больш па шы ра ны мі бы лі ад на ко лер ныя вы ці-
нан кі; ча сам іх ра бі лі з не каль кіх пла стоў па пе-
ры роз на га ко ле ру. Узо ры бы лі ге а мет рыч ныя. 
Най больш рас паў сю джа ны мі бы лі ге а мет рыч-
ныя рас лін ныя ўзо ры. У ра ё не Бе ла веж скай 
пуш чы на вы ці нан ках прад стаў ля лі жы ха роў 
ле су, між ін шым, ка ра ля пуш чы — зуб ра!

Якуб Ко лас

Лес
Глу ха шэп ча лес зя лё ны,
І шу міць ён, і шу міць,
Го ман доў гі, не скан чо ны
Цэ лы дзень над ім ста іць.
Пе раб лы та ны га лі ны
У адзін ша лаш жы вы...
Лес, аб чым шу мяць вяр шы ны?
Лес, што шэп чаш, ве ка вы?
Толь кі ж лес гу дзе-ра ко ча
Цём най шап кай вер ха він,
Толь кі ж лес ска заць не хо ча,
Што ён ве дае адзін.

Ма лю нак на ас но ве вы ці нан кі 
«Бе ла веж скія зуб ры» На тал лі Га ма ю на вай.

Вы ці нан ка Размалюйце!

Ewa
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К
а лі ды рэк тар Гай наў ска га бел
му зея Та маш Ці ха нюк зап ра шаў 
мя не на ХІV Бе ла ру скі эт на гра
фіч ны фе сты валь «Куль ту ра на 
му зей ных схо дах», які 3 чэр ве ня 

прай шоў на плош чы Му зея і ася род ка бе
ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы, рас па вёў 
пра га лоў ныя ко зы ры ме ра пры ем ства. 
Звяр нуў ён ува гу на май старкла сы па ра
мё ствах, кан цэр ты бе ла ру скіх ка лек ты ваў 
з Бе ла сточ чы ны і Рэс пуб лі кі Бе ла русь ды 
гай наў скіх да школь ні каў, дэ гу ста цыю на
род ных страў. Ме рап ры ем ству спа да рож
ні чае так са ма шмат ці ка вых ат рак цы ё наў, 
дзе ля ча го вар та на ве даць фе сты валь 
«Куль ту ра на му зей ных схо дах» — вы нік 
аб’ яд нан ня па а соб ных фэ стаў у ад но вя лі
кае эт наг ра фіч нае ме ра пры ем ства.

Спа чат ку бел му зей ныя фэ сты пры мер
ка ва ныя бы лі ра мё ствам і ру ка дзел лю. Ад
бы ва лі ся яны ў па а соб ныя дні на па на двор
ку пе рад му зей ным бу дын кам, а вы сту пы 
ка лек ты ваў — на му зей ных схо дах. Ка лі 
бы ло дрэн нае над вор’е, ме ра пры ем ства 
ла дзі ла ся ў му зей ных па мяш кан нях. Паз
ней па а соб ныя фэ сты бы лі аб’ яд на ны ў Бе
ла ру скі эт на гра фіч ны фе сты валь «Куль
ту ра на му зей ных схо дах». 3 чэр ве ня на 
пры му зей ным па на двор ку саб ра ла ся мно
га пуб лі кі. Най ста рэй шыя асо бы за ня лі ся
дзя чыя мес цы на суп раць сцэ ны, астат нія 
гля дзе лі вы сту пы сто я чы. З за ці каў лен нем 
слу ха лі яны вя до мыя бе ла ру скія пес ні ў вы
ка нан ні гур тоў з Бе ла сточ чы ны і іх но выя 
тво ры. Зай маль на зап рэ зен та ва лі ся гос ці 
з Рэс пуб лі кі Бе ла русь з на род ны мі тво ра мі 
і су час най му зы кай. Дзет кі з баць ка мі пе ра
хо дзі лі з ад на го мес ца на дру гое, зна ё мя
чы ся з на род ны мі ра мё ства мі. Да школь ні кі 
і вуч ні ме лі маг чы масць кры ху па ву чыц ца 
даў нім за нят кам на шых прод каў.

Фе сты валь «Куль ту ра на му зей ных 
схо дах» ужо доб ра вя до мы гай на вя нам 
і жы ха рам на ва кол ля. Ме ра пры ем ства 
пры цяг ну ла так са ма жы ха роў Бель ска
Пад ляш ска га, Бе ла сто ка, Нар вы, Ду біч
Цар коў ных і ін шых мяс цо вас цей. Вя ду чая 
ім п рэ зы Ма ры ё ля Гер манПет ру чук спа
чат ку пры ві та ла прад стаў ні коў мяс цо вых 
улад, ві цэста ра сту Гай наў ска га па ве та 
Яд ві гу Дам б роў скую і ві цэбур га міст ра Гай
наў кі Ан д рэя Скеп ку, ды рэк та ра Гай наў
ска га бел лі цэя Іга ра Лу ка шу ка. Ды рэк тар 
бел му зея Та маш Ці ха нюк, ад к ры ва ю чы 
фе сты валь за я віў, што ча тыр нац ца ты вы
пуск ме ра пры ем ства прыс вя ча ец ца, між 
ін шым, яго баць кам, якія га да мі, так як 
і сё ле та, ня гле дзя чы на хва ро бы і па жы лы 
ўзрост, рых ту юць мяс ныя стра вы на бел
фе сты валь і ча сту юць імі яго ўдзель ні каў. 
Ды рэк тар пры га даў пуб лі цы гі сто рыю фе
сты ва лю, за пра сіў яго ўдзель ні каў зна ё міц
ца з бе ла ру скі мі ра мё ства мі, ру ка дзел лем 
і за клі каў да ак тыў на га ад па чын ку пры доб
рай бе ла ру скай му зы цы.

 — Мы аб’ яд на лі па а соб ныя фэ сты 
ў адзін фе сты валь, каб на даць яму боль
шае зна чэн не і пры цяг нуць больш пуб лі кі 
пад час лет ня га му зей на га ме ра пры ем
ства. Сён ня мож на ў нас па зна ёміц ца 

з даў ні мі ра мё ства мі і ру ка дзел лем. 
Май старкла сы — вель мі важ ная част ка 
на ша га ме ра пры ем ства. Тут мож на яш чэ 
па гля дзець га то выя вы ра бы на шых твор
цаў, прыд баць ру ка дзел ле і бе ла ру скую 
лі та ра ту ру, а так са ма па спра ба ваць на
род ныя бе ла ру скія стра вы, перш за ўсё 
сма жа ныя буль бя ныя дра ні кі і мяс ныя 
вы ра бы са сві ні ны. Важ на так са ма, што 
мож на па слу хаць бе ла ру скія пес ні, па гля
дзець бе ла ру скія на род ныя тан цы, а на ват 
па ста ноў ку пабе ла ру ску. Ві даць, што наш 
му зей — жы вая ўста но ва, а бе ла ру ская 
куль ту ра ўвесь час для нас жы вая, ці ка вая 
і вар тас ная, — ска заў ды рэк тар Та маш 
Ці ха нюк.

Эт на гра фіч ны фе сты валь фі нан са ва 
пад т рым лі ва юць Мі ні стэр ства ўнут ра ных 
спраў і ад мі ніст ра цыі, Мар шал коў ская 
ўпра ва Пад ляш ска га ва я вод ства, Па вя то
вае ста ра ства ў Гай наў цы, го рад Гай наў ка 
і пры ват ныя спон са ры. Эт на фэст ус па
маг лі так са ма Гмін ная ўпра ва ў На раў цы 
і Гай наў скі дом куль ту ры. Ві цэста ра ста 
Яд ві га Дам б роў ская і ві цэбур га містр Ан д
рэй Скеп ка ра ней са сцэ ны па дзя ка ва лі 
Гай наў ска му бел му зею за ар га ні за ван не 

бе ла ру скіх ме ра пры ем стваў у го ра дзе 
і па ве це, а так са ма Та ма шу Ці ха ню ку і яго 
ся мей ні кам за аса бі стую ан га жа ва насць 
у пра па ган да ван не бе ла ру скай куль ту ры 
і мяс цо вых тра ды цый. Мно га дзе так ха
це ла пап ра ца ваць за ган чар ным ко лам 
і вы ка наць з глі ны по суд. Ган чар ска му ра
мя ству ву чыў Мі ра слаў Пя хоў скі з Чор най
Вё скіКас цель най.

— Што раз но выя дзет кі пра цу юць за 
ган чар ным ко лам і пат ра пяць уля піць з глі
ны гар ш кі. Я тут так са ма пра даю глі ня ны 
по суд, сі ва кі, ма ля ва ныя і па лі ва ныя збан
кі, а так са ма чор ны по суд. Глі ня ны по суд 
апош нім ча сам стаў мод ным, — ска заў 
Мі ра слаў Пя хоў скі.

Ткаць на крос нах ву чы ла Ірэ на Іг на цюк 
з Ляў ко ва.

— Ткаць я не на ву чу, але дзет кі ма юць 
маг чы масць пра цяг нуць ніт ку і стук нуць па 
крос нах. Спро бы ткан ня вык лі ка юць у іх 
мно га эмо цый, — за я ві ла Ірэ на Іг на цюк.

Дзет кі за крос на мі заў ва жы лі, што 
тка цтва — вель мі скла да ная пра ца. Ка ля 
па лат кі, у якой ма ла дыя жан чы ны сма жы лі 
буль бя ныя дра ні кі, выст ра і ла ся чар га ах
вот ных па спра ба ваць буль бя ную стра ву. 

У бел му зей най кра ме мож на бы ло ку піць 
бе ла ру скую лі та ра ту ру і су ве ні ры.

— Лю дзі ча сту юц ца на шы мі мяс ны мі 
вы ра ба мі. Ра ней га да ва лі мы сва іх сві ней, 
а ця пер куп ля ем мя са, у якім ня ма па ляп
шаль ні каў. Та му і сма куе на ша вян д лі на, 
— за я віў Ула дзі мір Ці ха нюк, які ка ля 
му зей най кра мы ча ста ваў удзель ні каў 
фе сты ва лю вян д лі най, якую з жон кай вы
кон вае па вод ле сва іх рэ цэп таў. Іх ня вест ка 
Аг неш ка Ці ха нюк не па да лёк ву чы ла дзе так 
ра біць з па лос тка ні ны кру голь чы кі, якія 
ў вя ско вых да мах зас ці ла юць на пад ло гу. 
Дзет кам спа да ба ла ся гэ тае ру ка дзел ле, па
коль кі бы ло нам но га менш скла да ным, чым 
ткан не на крос нах. Прад стаў ні кі Май стэр ні 
пра ца тэ ра піі ў Гай наў цы пра па на ва лі ру ка
дзел ле, вы ка на нае ін ва лі да мі, якія зай ма
юц ца ў гэ тай уста но ве. Та ма ра Зуб рыц кая 
з На раў кі вы кон вае су ве ні ры для ту ры стаў, 
якія на вед ва юць Бе ла веж скую пуш чу. Яе 
па мят кі най час цей зроб ле ны ў драў ні не. 
Пра дае іх у На раў цы, Бе ла ве жы і пад час ме
ра пры ем стваў у ін шых мяс цо вас цях.

Вы сту пы на сцэ не па ча лі ся з бе ла ру
скіх пе сень у вы ка нан ні бе ла ру ска га ка лек
ты ву «Ка леб ка» з Сад ка № 1 у Гай наў цы. 
Да школь ні каў да вы сту паў пад рых та ва лі 
на стаў ні цы Мі рас ла ва Ні кан чук і Ала Суп
рун. Паз ней дзет кі сыш лі са сцэ ны і на 
тра ве ўда ла зап рэ зен та ва лі бе ла ру скія на
род ныя тан цы, якія раз ву чы лі ра зам з ін ст
рук тар кай тан цаў Воль гай Ві люк. Да школь
ні кі вы сту пі лі ў сты лі за ва най на на род ную 
воп рат цы. Ма ле чы за ха пі лі пуб лі ку так са
ма як ак цё ры, ка лі вы сту пі лі пабе ла ру ску 
ў па ста ноў цы «Ру ка віч ка».

— Мая дач ка Ана ста сія вель мі ра да 
спя ван ню пабе ла ру ску, на род ным тан
цам і тэ ат раль ным вы сту пам з бе ла ру скім 
сло вам. Мы, баць кі, да па ма га лі вы ка наць 
сцэ ніч нае афар м лен не для па ста ноў кі «Ру
ка віч ка», — за я ві ла Ан на Фран коў ская, 
у пры ват нас ці на стаў ні ца бе ла ру скай мо
вы ў Па чат ко вай шко ле № 1 у Гай наў цы.

— Мы з Алай Суп рун доў га рых та ва лі 
дзе так да вы сту паў у па ста ноў цы «Ру ка
віч ка». Да бі лі ся мы вя лі ка га пос пе ху, бо 
ат ры ма лі ўзна га ро ду Гранпры пад час 
тэ ат раль на га аг ля ду ар га ні за ва на га БГКТ 
для да школь ні каў і вуч няў. Сён ня на шы 
дзет кі ра ды, што маг лі вы сту піць пе рад 
так вя лі кай пуб лі кай. Вя лі кую пра цу вы кон
вае так са ма Воль га Ві люк, спе цы я ліст па 
тан цах, якая ву чыць у на шым прад ш кол лі 
бе ла ру скім на род ным тан цам і да па ма гае 
нам ар га ні за ваць гуль ні пабе ла ру ску, 
— рас па вя да ла на стаў ні ца ў Прад ш кол лі 
№ 1 у Гай наў цы Мі рас ла ва Ні кан чук.

Ад важ на і ці ка ва зап рэ зен та ваў ся 
пе рад фе сты валь най пуб лі кай ка лек тыў 
«Сун ду чок», які дзей ні чае ў Не пуб ліч ным 
прад ш кол лі імя свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
ў Гай наў цы.

— Зай ма ю ся з даш коль ні ка мі тры ме
ся цы. Ву чу дзе так спя ваць на шы пес ні 
без акам па не мен ту. Сён ня даш коль ні кам 
бы ло больш скла да на спя ваць, бо част ка 
іх зах ва рэ ла і не маг лі сён ня вы сту піць, 
— удак лад ні ла ін ст рук тар ка ка лек ты ву 
«Сун ду чок» Паў лі на Скеп ка.

Пас ля дзе так зай маль на зап рэ зен та
ваў ся гурт «АртПро нар» з Нар вы. Яго 
чле ны пад рых та ва лі бе ла ру скі рэ пер ту ар, 
які па ві нен быў спа да бац ца пуб лі цы ўсіх 
уз ро стаў. Так бы ло са праў ды. Пуб лі ка 
з вя лі кай ува гай са чы ла за пес ня мі ў вы ка
нан ні ка лек ты ву з Нар вы. Эма цый на і на 
вы со кім ма стац кім уз роў ні зап рэ зен та ваў
ся на род ны хор «Вер б ні ца» з Пру жан.

— Мы ўжо вы сту па лі ў Гай наў цы, з якой 
у нас на ла джа ны сяб роў скія ад но сі ны, але 
на гэ тым ме ра пры ем стве мы спя ва ем упер
шы ню. Тут гу чаць на шы бе ла ру скія пес ні 
і мы так са ма пад рых та ва лі ба га ты і ці ка вы 
рэ пер ту ар бе ла ру скіх ра дас ных, энер гіч
ных пе сень, якія пе рап ля та юц ца з больш 
лі рыч ны мі тво ра мі, — за я віў му зыч ны кі раў
нік «Вер б ні цы» Іван Гвоз дзік.

Зай маль на зап рэ зен та ва лі ся так са ма 
гай наў скія ка лек ты вы «Да від Шым чук 
Банд» і «Ret ro Be ats» ды бе ла стоц кая 
«Ама раль ная пра па но ва». Бе ла ру скі фе
сты валь доў жыў ся ад абе ду аж но амаль 
да ве ча ра і та му пуб лі ка мя ня ла ся. Ка лі 
апош нім зай маль на вы сту піў вя до мы гай
наў скай пуб лі цы бе ла ру скі гурт «Па лац» 
з Мін ска, вя лі кую част ку саб ра ных са стаў
ля ла мо ладзь, якая ча ка ла вы ступ лен ня 
куль та ва га ка лек ты ву з Бе ла ру сі.

ХІV 
«Куль ту ра на му зей ных схо дах» 

 Ткан не вык лі ка ла ў дзе так мно га эмо цый, — за я ві ла Ірэ на Іг на цюк з Ляў ко ва

 Чар га да буль бя ных дра ні каў

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА
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У
 рам ках XII Рэс пуб лі кан ска га фе сты ва лю на цы я наль ных куль тур 
1  і 2 чэр ве ня 2018 г.  у Грод не лі та ра та ры  і пе ра клад чы кі  з роз
ных кра ін упер шы ню суст рэ лі ся за круг лым ста лом. З іх удзе лам 
ад бы лі ся ме ра пры ем ствы — се мі нар „Ма стац кі тэкст у ары гі на ле 

і пе ра кла дзе”, круг лы стол „Ды я лог лі та ра тур — ды я лог куль тур”, а так
са ма су стрэ ча ў му зеі Мак сі ма Баг да но ві ча, дзе на роз ных мо вах пра гу
ча лі вер шы бе ла ру ска га па э та — пе рак ла ды больш чым на 15 моў.

ўдзель ні кі су стрэ чы. Ёсць ці ка васць і да 
су час ных аў та раў. Зай ма юц ца гэ тым 
у ас ноў ным са мі пісь мен ні кі, а ста сун кі 
і ці ка васць да тво раў ка лег па твор чым 
цэ ху ўзні ка юць у тым лі ку пад час та кіх 
су стрэч. Вя до мы су час ны пісь мен нік 
з Ра сіі Ва ле рый Ка за коў зга даў, што 
праз гро дзен ска га сяб ра па зна ёміў ся 
з пісь мен ні цай з Бе ла сто ка Мі рай Лук
шай, якая пе рак ла ла на поль скую мо ву 
яго ра ман. Жан Га ра ньён згад ваў пра 
свае пе рак ла ды на фран цуз скую мо ву 
ра ма наў су час ных бе ла ру скіх пра за і
каў. Та му кож ная між на род ная су стрэ ча 
— яш чэ адзін крок да ўма ца ван ня лі та ра
тур ных ста сун каў, а ў вы ні ку — па вы шэн
ня па пу ляр нас ці бе ла ру скай лі та ра ту ры 
ў све це, зна ём ства чы та ча з леп шы мі 
тво ра мі за меж ных аў та раў. На жаль, пе

рак ла ды тво раў аў та раў су сед ніх кра ін 
і іх вы дан ні не пад т рым лі ва юц ца дзяр жа
ва мі, а толь кі не ка то рыя вы да ве цтвы, як 
на пры клад вар шаў скі „IBIS”, ста ра юц ца 
зна ё міць чы та ча ў сва ёй кра і не з вар ты
мі ўва гі тво ра мі аў та раў з ін шай кра і ны 
— пра вы дан не вар шаў скагро дзен ска га 
збор ні ка з се рыі „Ма сты” і яго пра мо цыю 
ў Поль ш чы і на Гро дзен ш чы не ра ска за
ла па э тэ са і дзя яч ка Люд мі ла Ке біч (вы
дат на пабе ла ру ску, ха ця ім п рэ зы, зза 
пры сут нас ці за меж ных гас цей, вя лі ся на 
ру скай мо ве).

Га лоў ны рэ дак тар ча со пі са „Ма ла
досць” Свят ла на Во ці на ва пры ду ма ла 
зрэ а лі за ваць у сце нах му зея Мак сі ма 
Баг да но ві ча нез вы чай ны сцэ на рый. На 
прык ла дзе ад на го вер ша па э та „Я ха цеў 

Фэст 
круг лых слоў і ста лоў 

Ар га ні за та ра мі ме ра пры ем стваў вы
сту пі лі Гро дзен скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт 
імя Ян кі Ку па лы, Аб лас ная на ву ко вая біб
лі я тэ ка імя Яў хі ма Кар ска га, Дзяр жаў ны 
гі сто ры каар хе а ла гіч ны му зей, Са юз пісь
мен ні каў Бе ла ру сі, вы да вец кі дом „Звяз
да”, вы да ве цтва „Ма стац кая лі та ра ту ра”, 
Мі ні стэр ства ін фар ма цыі РБ, Гро дзен скі 
аб лас ны і га рад скі вы ка наў чыя ка мі тэ ты. 
Лі та ра тур ныя су стрэ чы са бра лі пісь
мен ні каў з Бе ла ру сі, Ка зах ста на, Літ вы, 
Азер бай джа на, Поль ш чы, Мал до вы, 
Фран цыі, Лат віі, Ра сіі і ін шых кра ін.

— Мы вель мі ўдзяч ныя ар га ні за та
рам фе сты ва лю за тое, што ў пра гра му 
свя та ўклю ча ны лі та ра тур ныя ме ра пры
ем ствы. Мне зда ец ца, та кі ка му ні ка тыў, 
звя за ны з пе ра кла дам і прад стаў лен нем 
бе ла ру скай лі та ра ту ры ў све це, спры яе 
раз віц цю знеш не па лі тыч ных су вя зей. 
Асаб лі ва, ка лі мы га во рым пра на род ную 
дып ла ма тыю, ста сун кі па між куль ту ра мі. 
Дзе, як не ў маш та бах та ко га фе сты ва
лю, які дэ ман ст руе па ша ну бе ла ру саў 
да роз ных на цы я наль ных куль тур, па
каз ваць гэ тую су поль насць і раз ві ваць 
гэ тыя су вя зі, — ад зна чыў мі ністр Алесь 
Кар лю ке віч. — Па чы на ю чы з 2007 го да, 
Мі ні стэр ства ін фар ма цыі Бе ла ру сі і вы да
вец кі дом „Звяз да” пра во дзяць між на род
ныя круг лыя ста лы пад агуль най ідэ яй 
„Ма стац кая лі та ра ту ра як шлях адзін да 
ад на го”. Ад бы ва лі ся яны і ў ме жах Дзён 
бе ла ру ска га пісь мен ства, у тым лі ку на 
Гро дзен ш чы не. А, па чы на ю чы з 2015 
го да, у Мін ску пра во дзіц ца між на род ны 
сім по зі ум лі та ра та раў „Пісь мен нік і час”, 
які так са ма збі рае прад стаў ні коў роз ных 
кра ін і роз ных на цы я наль ных лі та ра тур. 
Спа дзя ю ся, што лі та ра тур ныя ім п рэ зы 
на фе сты ва лі ста нуць тра ды цый ны мі. І, 
маг чы ма, у но вым фар ма це. Да прык ла
ду, пісь мен ні кі з роз ных кра ін бу дуць чы
таць вер шы га ра дзен скіх па э таў аль бо 
кла сі ку бе ла ру скай па э зіі на мо вах све
ту. Гэ та яш чэ адзін яр кі эпі зод шмат на
цы я наль на га свя та і яш чэ адзін крок да 
зблі жэн ня і зна ём ства з куль ту рай ін шых 
на ро даў.

Пад час се мі на ра лі та ра та ры і вы даў
цы дзя лі лі ся зда быт ка мі ў га лі не лі та
ра тур ных ста сун каў. З са мых ці ка вых 
пра ек таў, рэ а лі за ва ных апош нім ча сам, 
на зы ва лі ў тым лі ку вы дан не вер ша Ян кі 
Ку па лы „А хто там ідзе” на бе ла ру скай 
мо ве і ў пе ра кла дзе на сто моў све ту. 
Па ба чы лі свет вер шы па э та і на сла вац
кай мо ве асоб ным вы дан нем. За раз ідзе 
пра ца па пе ра кла дзе іх на ка рэй скую 
мо ву. А пабе ла ру ску за гу чаць тво ры 
ка рэй скіх аў та раў. У свой час па ба чы ла 
свет вы дан не са не таў Ян кі Ку па лы на 
ся мі мо вах све ту. Гэ ты пра ект мяр ку ец ца 
ўзна віць, і коль касць пе ра кла даў знач
на ўзрас це. Пе рак ла да юц ца сён ня не 
толь кі кла сі кі лі та ра ту ры — тлу ма чы лі 

бы спат кац ца з Ва мі на ву лі цы” рас па
вес ці пра пе рак ла ды на мно гія мо вы 
све ту. Лі рыч ная мі ні я цю ра, апуб лі ка ва
ная ў 1915 го дзе ў га зе це „На ша ні ва” 
(Віль ня) у фор ме воль на га вер ліб ра, 
на ле жыць да фі ла соф скай лі ры кі па э та. 
Прэ зен та цыя прай ш ла пад за га лоў кам 
„Мак сім Баг да но віч і ўвесь свет”. На 
ім п рэ зу пры е ха лі, між ін шым, Глеб Куд
ра шоў, фі ло лаг, пуб лі цыст, кра яз на вец, 
да цэнт ка фед ры жур на лі сты кі Пал таў
ска га на цы я наль на га пе да га гіч на га 
ўні вер сі тэ та імя В. Ка ра лен кі (Ук ра і на); 
Ма рыя Ко бец, па эт ка, пе рак лад чы ца, 
жур на ліст ка з Пін ска га ра ё на Брэс ц кай 
воб лас ці; Яро ні мас Ла у цюс, па эт, ды рэк
тар і га лоў ны рэ дак тар вы да ве цтва „Тры 
зо рач кі”, за сна валь нік Су свет най аса цы
я цыі лі тоў скіх дзя цей „Лі тоў ская дзі ця чая 
кні га”; Сан д ра Рат ні е це, член праў лен ня 
Са ю за пісь мен ні каў Лат віі, жур на ліст ка; 
Ма рат Га джы еў, га лоў ны рэ дак тар вы да
ве цтва „Каў каз скі эк с п рэс” і Каў каз скай 
лі та ра тур нама стац кай га зе ты „Гор цы”, 
ды рэк тар „Каў каз ска га до ма пе ра кла
даў”; ку ра тар да ге стан ска га кніж на га 
кір ма шу „Тар коТау” Са ід Ні на ла лаў, 
пісь мен нік, пуб лі цыст (Да ге стан). За гад
чы ца лі та ра тур на га ад дзе ла му зея Але на 
Ра пін чук пра вя ла для гас цей эк скур сію, 
рас па вя ла пра жыц цё і твор часць вы дат
на га бе ла ру ска га па э та, пра пер шыя яго 
дзі ця чыя га ды, пра ве дзе ныя ў Грод не.

Мі ка лай Трус, на мес нік га лоў на га рэ
дак та ра ча со пі са „По лы мя”, па зна ёміў 
гас цей з пра ек там, які ажыц ця віў хол
дынг „Звяз да” на ста рон ках сай та „Су-
гуч ча”. Ідэя пе рак лас ці адзін верш на 
шмат лі кія мо вы ўзнік ла як сво е а саб лі вы 
па да ру нак да юбі лею кла сі ка. У 2015 го
дзе верш „Я ха цеў бы спат кац ца з Ва мі 
на ву лі цы” знай шоў сваё ад люст ра ван не 
ў двац ца ці леп шых пе ра кла дах. Пра ек
там за ці ка ві лі ся пісь мен ні кі, сту дэн ты
фі ло ла гі, ма ла дыя па э ты, суп ра цоў ні кі 
лі та ра тур ных ча со пі саў, дып ла ма тыч ных 
мі сій у Мін ску, на стаў ні кі, ама та ры па э зіі. 
Верш пе ра вя лі на поль скую, ук ра ін скую, 
чар на гор скую, ру скую, іс пан скую, ня мец
кую, ан г лій скую, ідыш, фран цуз скую, кі
тай скую, япон скую, та тар скую, лак скай
скую, та ба са ран скую (Да ге стан) і ін шыя 
мо вы. У сне жань скім ну ма ры ча со пі са 
„Ма ла досць” за 2016 год да 125год дзя 
Мак сі ма Баг да но ві ча пад вя лі вы ні кі, апуб
лі ка ва лі ўсе пе рак ла ды вя до ма га вер ша. 
У му зеі Мак сі ма Баг да но ві ча га лоў ны 
рэ дак тар ча со пі са „Ма ла досць” прад
ста ві ла пе рад пісь мен ні ка мі вы ні кі ча со
піс на га пра ек та і ін тэр нэтак цыі „Мак сім 
Баг да но віч на мо вах на ро даў све ту”. 
Ва кол вер ша „Я ха цеў бы спат кац ца 
з Ва мі на ву лі цы” і вёў ся ўвесь сцэ на рый 
су стрэ чы.

Я ха цеў бы спат кац ца з Ва мі на ву лі цы/ 
У ці хую сі нюю ноч/ I ска заць:/ „Ба чы це гэ-
тыя буй ныя зор кі,/ Яс ныя зор кі Гер ку ле са?/ 
Да іх ля ціць на шае сон ца,/ I ня сец ца за сон-
цам зям ля / Хто мы та кія?/ Толь кі па да рож-
ныя, — па пут ні кі ся род ня бёс./ Наш то ж на 
зям лі/ Свар кі і звад кі, боль і го рыч,/ Ка лі ўсе 
мы ра зам ля цім/ Да зор?”

Хто мы та кія, Мак сі м?
v(лук)



10  WWW.БЕЛАРУСКІ-СВЕТ.NET 17.06.2018              № 2417.06.2018              № 24

http://corpus.by

Ф
от

а М
ір

ы 
ЛУ

КШ
Ы

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

60 гадоў з дня смерці 

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

Уладзіміра 
ПІГУЛЕЎСКАГА

Апош нія двац цаць га доў ча ла ве цтва ўсё 
больш жы ве пад уп лы вам ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій. Яны ўвай ш лі ў су час нае жыц цё 
і, праў да па доб на, не хут ка з яго вый дуць, 
і тое, што ра ней уяў ля ла ся як неш та фан
та стыч нае, ця пер ста ла звы чай най кам п’ ю
тар най фун к цы яй. Як, на пры клад, сэр віс, 
які пра па нуе сайт http://cor pus.by для ап
ра цоў кі тэк ста вай і гу ка вой ін фар ма цыі для 
роз ных тэ ма тыч ных да ме наў.

Ка лі ці каў ны ка ры сталь нік „зой дзе” на да
дзе ны сайт, то пе рад яго ва чы ма ад к ры ец ца 
тое, што мо жа вык лі каць ней кае не ра зу мен
не. На пры клад, наў рад ці ў звы чай ным жыц
ці лю дзям ча ста бы вае пат рэб най ідэн ты фі
ка цыя амог ра фаў, аль бо пад лік ча стот нас ці 
слоў, аль бо пра вер ка пра ва пі су „ў”. Але ка
лі вы пісь мен нік, лін г віст, праг ра міст ці спе
цы я ліст звя за най з маў лен нем пра фе сіі, то 
та кі сэр віс мо жа ў не чым аб лег чыць ва шу 
пра цу. Ак ра мя гэ та га, ён да па ма гае пры вы
ву чэн ні бе ла ру скай мо вы, бо пры заг руз цы 
ў яго бе ла ру ска моў на га тэк сту мы мо жам 
спраў дзіць, ці не мае на ша пі са ні на па мы
лак. Сайт за пэў ні вае, што ўсе ўве дзе ныя 
на ім да ныя бу дуць вы ка ры стоў вац ца толь кі 
ў на ву ко вых мэ тах для ўда ска на лен ня ал га
рыт маў.

Сэр віс ства ры лі суп ра цоў ні кі Ла ба ра то
рыі рас паз на ван ня і сін тэ зу маў лен ня Аб’
яд на на га ін сты ту та праб лем ін фар ма ты кі 
На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі. 
„Усё па ча ло ся з та го, што на ша ла ба ра то
рыя рас п ра ца ва ла аў та ма тыч ную сі стэ му 
сін тэ зу маў лен ня і вык ла ла яе ў ін тэр нэт 
для воль на га ка ры стан ня. Зге не ра ва нае 
маў лен не не са мае на ту раль нае, але ра
заб раць сло вы мож на. Сін тэ за тар звы
чай на вы ка ры стоў ва ец ца для та го, каб 
па ка заць сту дэн там і вык лад чы кам, як 
у прын цы пе лю бы бе ла ру ска моў ны тэкст 

мо жа пе рат ва рыц ца з пас ля доў нас ці элек т
рон ных сім ва лаў спа чат ку ў ар фаг ра фіч ны 
тэкст, а по тым — у фа не тыч ны, які ў вы ні ку 
пра га вор вае ма шы на. Гэ та вель мі важ на 
ра зу мець, каб бу да ваць ча ла ве кама шын
ны ін тэр фейс», — цы туе за гад чы ка ла ба ра
то рыі Юра ся Ге цэ ві ча бе ла ру ская га зе та 
„На ша ні ва”.

Па вод ле ства раль ні каў сэр ві су, ад на 
з най больш рас п ра ца ва ных на ім оп цый — 
«Пра вер ка пра ва пі су». Пра гра ма пра га няе 
тэкст і па бе ла ру скіх слоў ні ках, і па за меж
ных. Да рэ чы, ка ры сталь нік мо жа ства рыць 
і да даць свой улас ны слоў нік, якім ін шыя 
пры жа дан ні так са ма мо гуць ка ры стац ца. 
„Сэр віс па куль што не пра яў ляе ін тэ лект, 
не шу кае сэн са выя па мыл кі, а звя ра ец ца 
з усі мі ты мі ба за мі, што ў нас ёсць. На пры
клад, ка лі ў сло ве ёсць па мыл ка, але праз 
яе ўтва ра ец ца но вае сло ва, якое іс нуе, та
кую па мыл ку сэр віс не ўба чыць. Ка лі ж сло
ва не су стра ка ец ца ні ў ад ным слоў ні ку, 
пра гра ма аба вяз ко ва па ка жа гэ та”, — рас
па вя даў га зе це ма лод шы на ву ко вы су пра
цоў нік ла ба ра то рыі Ста ніс лаў Лы сы.

Ці ка ва, што сайт мае толь кі дзве моў ныя 
вер сіі — бе ла ру скую і ан г лій скую. Яш чэ вы
ка ры стоў ва ец ца для роз ных оп цый ру ская 
мо ва. Ак ра мя та го, Cor pus.by мо жа да па маг
чы пры вы ву чэн ні ан г лій скай мо вы, бо на ім 
ёсць оп цыя. Праў да, вы ву чэн не гэ та вя дзец
ца пару ску.

„Суп ра цоў ні кі ла ба ра то рыі зак лі ка юць ка
ры сталь ні каў за хо дзіць на ін тэр нэтрэ сурс 
Cor pus.by і зна ё міц ца з сэр ві са мі, амаль 
кож ны з якіх мае пад ра бяз нае апі сан не. 
А так са ма ўклю чац ца ў іх уда ска на лен не 
і па ве дам ляць пра тыя рэ чы, якія мож на па
леп шыць, а так са ма па мыл кі, што вар та вы
пра віць”, — сцвяр джае „На ша ні ва”.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Бе ла ру скі гра мад скі дзе яч Ула дзі мір Пі гу
леў скі на ра дзіў ся 10 са ка ві ка 1889 г. у Грод
не ў сям’і ка леж ска га сак ра та ра га рад ской 
уп ра вы. Неў за ба ве баць кі пе ра е ха лі ў Мінск. 
Там ён у 1907 г. скон чыў муж чын скую кла
січ ную гім на зію. Да лу чыў ся да рэ ва лю цый
на га гур т ка, удзель ні чаў у дэ ман ст ра цы ях. 
У 1908 г. па сту піў у Пе цяр бур г скі ўні вер сі
тэт на гі сто ры кафі ла ла гіч ны фа куль тэт. Ад
на час на пра ца ваў у Пра да ме це — вя ліз ным 
ме та лур гіч ным сін ды ка це.

З 1912 г. на вай ско вай служ бе ў Грод не, 
з па чат ку Пер шай су свет най вай ны ў рэ гу
ляр най ар міі. Ва ен ная кар’ е ра рас цяг ну ла
ся да 1917 г. За муж насць і ге ра ізм у ба ях 
уз на га ро джа ны ор дэ на мі Свя той Ган ны 
і Свя то га Ста ніс ла ва. Пас ля вай ны Пі гу леў
скі на не ка то ры час апы нуў ся ў поль скай 
тур ме, по тым цяж ка хва рэў, на ват быў пры 
смер ці, пе ра бі ваў ся вы пад ко вы мі за роб ка
мі. У гэ ты час да лу чыў ся да бе ла ру ска га 
на цы я наль наад ра джэн ска га ру ху, зай маў 
ад каз ныя па са ды пры кі раў ні цтве БНР, быў 
служ боў цам для спе цы яль ных да ру чэн няў 
пры Мі ні стэр стве за меж ных спраў, удзель ні
чаў у Бе ла ру скай на цы я наль напа лі тыч най 
кан фе рэн цыі ў Ры зе. Жыў у Мін ску, Віль ні, 
Коў не.

У 1922 г. па зап ра шэн ні ды рэк та ра Дзяр
жаў най бе ла ру скай гім на зіі ў Дзвін ску Іва на 
Кра скоў ска га Пі гу леў скі пры е хаў у Лат вію, 
пра ца ваў у Дзвін скай бе ла ру скай гім на зіі. 
З вяс ны 1924 г. зай маў па са ду ды рэк та ра 
Лю цын скай (Лу дзен скай) гім на зіі. У гэ ты ж 
час пе ра кла даў на бе ла ру скую мо ву ла тыш
ска га дра ма тур га Ру доль фа Блаў ма ні са. Па
ра лель на скла даў пад руч ні кі для бе ла ру скіх 
дзя цей у Лат віі. Рэ ак цый ныя ко лы лат вій ска
га ўра да, якія не жа да лі ба чыць бе ла ру саў 
са ма стой най на цы яй, пры ду ма лі так зва ную 
«бе ла ру скую спра ву». На су до вым пра цэ се 
1925 г. бе ла ру скіх на стаў ні каў зві на ва ці лі 
ў зно сі нах з Са вец кай Бе ла рус сю і на ме ры 

да лу чыць да яе част ку Лат віі. Быў арыш та
ва ны і Пі гу леў скі. Ві на не бы ла да ка за на, 
але не ка то рых бе ла ру скіх дзе я чаў выс ла лі 
за ме жы Лат віі, а част ку бе ла ру скіх школ, 
у тым лі ку Лю цын скую гім на зію, за чы ні лі. 
Пі гу леў ска га ап раў да лі, але паз ба ві лі пра
ва зай мац ца пе да га гіч най дзей нас цю. Ён 
пе ра е хаў у Ры гу, улад ка ваў ся ў Тран зіт ны 
ка а пе ра тыў ны банк. Пра цяг ваў куль тур на
ас вет ніц кую пра цу. Сем га доў (19271934) 
быў кі раў ні ком Бе ла ру ска га ад дзе ла пры 
Мі ні стэр стве ас ве ты Лат віі. У 1926 го дзе 
ўдзель ні чаў у ака дэ міч най кан фе рэн цыі па 
рэ фор ме бе ла ру ска га пра ва пі су, ар га ні за
ва най Ін бел куль там. Да лу чыў ся да са цы ял
дэ ма кра тыч най пар тыі, прай шоў у Сейм ад 
Лат га ліі.

Пры рэ жы ме Уль ма ні са ў Лат віі па чаў ся 
пе ры яд рэ прэ сій. За чы ня лі ся на цы я наль
ныя шко лы, прэ са. Пі гу леў ска га зволь ні лі 
з пра цы, по тым арыш та ва лі і выс ла лі ў Лі е
пай скі ла гер. Пас ля выз ва лен ня пра ца ваў 
у Мі ні стэр стве ас ве ты школь ным ін с пек та
рам. На па чат ку вай ны пе рап раў ляў у тыл 
дзя цей з Лат га ліі. У Са ра таў скай воб лас ці 
быў ды рэк та рам ся рэд няй шко лы, ін с пек та
рам РА НА, у Мян ге рах (Та тар стан) пра ца ваў 
вы ха валь ні кам у дзі ця чым до ме з ла тыш скі
мі дзець мі. Вяр нуў шы ся ў 1945 го дзе з эва
ку а цыі, Пі гу леў скі пра цяг ваў пе да га гіч ную 
дзей насць у Рыж скай ма ра ход най ву чэль ні. 
У 1950 го дзе пай шоў на пен сію.

Лі та ра тур ная спад чы на Ула дзі мі ра Пі гу
леў ска га ўклю чае спро бы ў га лі не про зы, 
па э зіі, дра ма тур гіі і пуб лі цы сты ку. Перш за 
ўсё яго та лент раск рыў ся ў га лі не ма стац
ка га пе ра кла ду. Гэ та му спры я ла доб рае 
ве дан не за меж ных моў (фран цуз скай, ла
тыш скай, чэш скай, поль скай, ук ра ін скай). 
У 1957 г. Ула ді мі ра Пі гу леў ска га пры ня лі 
ў Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі. Па мёр бе ла
ру скі дзе яч 17 чэр ве ня 1958 г.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У чым сі ла на ро да? У ад мет нас ці, сар
дэч нас ці, гас цін нас ці, я ду маю, што ў ад сут
нас ці фа на бэ ры стас ці і мыс лен ня, што мы 
— са мыя леп шыя. Сло вы, сло вы гэ та толь
кі азар т ная гуль ня і маг чы масць гуль бы імі.

На са мой спра ве, ня ма слоў да стат ко
вых для апі сан ня кра сы Гро дзен скай зям лі 
і го ра да Грод на. Я бы ла ў гэ тым го ра дзе 
гос цем, го ра дзе Ажэш кі, Міц ке ві ча, Ра дзе ві
чан кі. Ка лі я ста ла пер шы раз на бру ку гро
дзен ска га Ста ро га го ра да, про ста аня ме
ла. Пе рад ма і мі ва чы ма пра ка ці лі ся вы я вы: 
даў ніх габ рэ яў з пэй са мі, бе ла ру скіх ся лян, 
пла ва ю чых на чай ках па ра цэ Нё ман, ра за
дзе тых дам з кры на лі на мі, ба я раў, кня гінь, 
кня зёў... Цу доў ныя ка мя ні цы і хра мы гэ та 
ар хі тэк тур ныя жам чу жы ны і шэ дэў ры; аж 
дух зай мае, што ўсё тры ма ец ца ў та кім ста
не. Грод на гэ та го рад поў ны ча роў нас ці, 
дзе яму ўда ло ся аб’ яд наць гі сто рыю ста рых 
ча соў з су час нас цю.

У гэ тым го ра дзе раз на два га ды ад бы
ва ец ца Фе сты валь на цы я наль ных куль тур. 
На фе сты ва лі суст ра ка юць лю дзі куль ту ры 
роз ных на цы я наль нас цей Бе ла ру сі, якіх 
у кра і не пра жы вае 87.

На Цэн т раль най плош чы Ле ні на ве лі зар
ная дэ ка ра цыя. Яна прыз на ча на для вы ступ
лен ня пра фе сій ных му зы каль натан ца валь
ных ка лек ты ваў. Тут пак лон пра фе са рам 
Люд мі ле і Мі ко лу Фа дзі ным, якія прад ста ві лі 
на гэ тай прэ стыж най сцэ не два ама тар
скія ка лек ты вы з Поль ш чы: ка лек тыў пес ні 
«Ва сі лёч кі» (што пра цуе ў БДК у Бель ску

Пад ляш скім) і ка лек тыў пес ні «Ар ля не» 
(пра цуе ў ГДК у Ор лі). Трэ ба да даць, што 
вя лі кую пра цу ўкла лі ў гэ та так са ма ды рэк
тар ка БДК Аль ж бе та Фі ё нік ды ды рэк тар ка 
ГДК у Ор лі Ан на Не сцярук, кі раў нік «Ва сі
лёч каў» Ні на Бя лец кая і кі раў нік ка лек ты ву 
«Ар ля не» Аль ж бе та На за рэ віч. Ус па мі на
ем так са ма му зы каў з Му зыч най ака дэ міі 
ў Грод не: Ва лян ці ну — скры пач ку і Ся ро жу 
— клар не ты ста. Гэ та лю дзі, якія слу жаць 
сва і мі та лен та мі, ве да мі, во пы там і муд рас
цю ды заў сё ды га то вы для да па мо гі.

На Фе сты ва лі ар га ні за ва ны і ра скі да ныя 
па ўсім го ра дзе пад вор кі роз ных на цы я
наль нас цей: яў рэй скі, поль скі, ту рэц кі і мно
гія ін шыя, якіх не пе ра лі чыць. Грод на рас с
пя ва нае, ра стан ца ва нае, ма ляў ні чае, зі хо ча 
роз на ка ля ро вы мі кас цю ма мі, па ха ціць 
шмат лі кі мі во да ра мі ку лі на рыі роз ных на ро

даў. У пар ку су стра ка ем шмат ра мес ных 
кра мак роз ных на цы я наль нас цей. Вар та 
так са ма ад зна чыць, што Грод на з’яў ля ец ца 
чы стым го ра дам, ня ма ў ім ху лі ган ства, усю
ды аку рат насць і па ра дак. Чу ец ца го ман, 
му зы ка, на тва рах лю дзей ззяе ра дасць 
і вет лі васць. У гэ тым го ра дзе су стра ка ем ся 
са шчы рай гас цін нас цю. Жы ха ры го ра да 
— лю дзі з вы со кай аса бі стай куль ту рай.

У не вя лі кай ква тэ ры спа дар ства Фа дзі
ных, у якой жы вуць тры па ка лен ні, бы ла 
пры ня та і па ча ста ва ная моц ная гру па 
спе ва коў у трыц цаць асоб. Мі лыя гас па да
ры — ды ры жор і ха рэ ог раф ка лек ты ваў 
не толь кі пры ня лі, але і пра вя лі гас цей да 
аў то бу са. Ра ней яны нап ра ца ва лі ся, каб 
пад рых та ваць ха ры стаў і па ка заць ім го рад 
Грод на. Гэ тыя лю дзі зас лу гоў ва юць са май 
вы со кай па ва гі і за хап лен ня.

Мой пак лон так са ма ў бок спе ва коўвы
ка наў цаў, якія вы сту пі лі ў Грод не, за ар га ні
за ва насць і па каз ся бе ў ін шай кра і не з най
леп шы мі вы ка наў ца мі. Мы прад стаў ля лі 
ў Бе ла ру сі Поль ш чу і поль скую бе ла ру скую 
мен шасць. Гле да чы суст рэ лі нас бур ны мі 
ап ла дыс мен та мі.

Грод на... го рад вя лі кіх лю дзей з даў няй 
і вель мі здоль ных лю дзей су час най эпох. 
Го рад, ві зіт най кар т кай яко га з’яў ля ец ца вы
со кая аса бі стая куль ту ра жы ха роў, эстэ ты
ка, гас цін насць і чыс ці ня. Еду чы ў бок дзяр
жаў най мя жы не суст рэ неш на або чы нах 
смец ця, бу тэ лек і ін шых не чы стот. Шы ро ка 
ра скі нуў шы шы ро кія пле чы су стра кае гас
цей ра ка Нё ман.

У гэ ты го рад я ха це ла б вяр нуц ца, спа
кой на сес ці ў два ры ся дзі бы Элі зы Ажэш
кі, па ма рыць: пра тое, што бы ло і так хут ка 
прай ш ло, пра тое, як доб ра быць у ка лек
ты ве «Ва сі лёч кі», каб гля дзець у цёп лыя, 
сар дэч ныя тва ры бе ла ру саў і спа дар ства 
Фа дзі ных, ска заць дзя куй спа дар ству Фа
дзі ным за іх ня лёг кую пра цу і на ма ган ні, 
ук ла дзе ныя ў ка лек тыў, па ра да ваць ду шу 
раз мо ва мі з цу доў най кі раў ніч кай спа да
ры няй Ні най Бя лец кай, уце шыць ду шу 
лю бі мы мі сяб роў ка мі і сяб ра мі з ка лек ты ву 
і ат рым лі ваць аса ло ду ад та го, што мне 
вель мі па шан ца ва ла і паш час ці ла быць 
ся род іх.

Сён ня я ра зу мею Міц ке ві ча ву ту гу па кра
і не і яго ме лан хо лію.

Грод на гэ та го рад, які ро біць з ду шы 
рай, там про ста хо чац ца быць.

Я ў гэ ты го рад яш чэ вяр ну ся.
vАрын ка ПІ ВО ВАР

Грод на ва чы ма су час ні ка
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17.06 — 23.06

СПАЧУВАННІ
Сло вы шчы ра га 

спа чу ван ня док тар 
Воль зе Фран чук 

з Сед ль цаў з пры чы ны на пат-
каў ша га Яе го ра 

– смер ці му жа Ула дзі мі ра 

— вы каз ва юць 
Іво на і Адам Боб рык

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. пры ла да для ку рэн ня з цы бу ка і коў шы ка, 2. жон чы на 

або му жа ва ма ці, 3. рэ лі гій насць, 4. Ада ма ва спа ку шаль ні ца, 
5. шмат га до вы па ляр ны лёд, 6. со ці на гек та ра, 7. га ра док між 
По лац кам і Ле пе лем на рэч цы Уша ча, 8. ду га па доб ная па ло
ска ва ла соў над воч най ямі най, 9. блі ска ві ца, 10. ма лод шае 
за пад лет ка, 11. лік сім ва лі за ва ны ла цін скай лі та рай V.

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

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

цыю пра віль ныя ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га
ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 21 ну ма ра
Ва га, Друць, дэ по, Іўе, ка сач, Стыр.

Ра шэн не: Скры пу чае дрэ ва доў га ста іць.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з БельскаПадляшскага 
і Лявону Федаруку з Рыбал.

(22.03. — 20.04.) 19-23.06. бу дзеш кі пець 
энер гі яй, бу дзеш тры ва лы, выт ры ма еш стрэс. 
Мо жаш учы ніць штось ці вя лі кае! 18-22.06. 
не пад піс вай важ ных да ку мен таў і не ідзі на ні-
якія ўступ кі. Уме ла ба лан суй па між улас ны мі 
пат рэ ба мі і тым, ча го ча ка юць ад ця бе ін шыя. 
19-21.06. ці ка выя за ду мы, якія прый дуць та бе 
ў га ла ву, аб га ва ры з бліз кі мі.
(21.04. — 21.05.) 17-21.06. — мно га ап ты міз му, 
энер гіі. З да ве рам гля неш у бу ду чы ню, бо дзя-
ку ю чы свай му ад дан ню і шчас лі вым вы пад кам 
пач нуц ца ў ця бе не ма лыя пос пе хі. З 20.06. (да 
24.06.) му сіш аб дум ваць кож ны крок і кож нае 
сло ва. Не ўсе ця бе зра зу ме юць на пра цы. 
Зай мі ся больш сва ёй па рай. 18-22.06. доб ра 
слу хай тое, што ка жа пар т нёр; ня ма з ім ця пер 
жар таў. 19-21.06. зной дуц ца трап ныя ар гу мен-
ты за тваё па вы шэн не на пра цы.
(22.05. — 22.06.) 19-23.06. раз вя жаш усе 
най важ ней шыя спра вы, бу дзеш ра шу чы, кан-
к рэт ны і пе ра ка на еш ін шых. У па ры кон чац ца 
сва ры, пач нец ца маг чы масць леп ша га ды я ло-
гу. Ка лі з ва мі здаў на бла га, дык хоць у спа коі 
рас ста не це ся. Ця жэй, чым ду маў, бу дзе з вып-
ла тай па зык і аба вя за цель стваў. Але вель мі доб-
рая фор ма і сі ла.
(23.06. — 23.07.) Мо жаш спа дзя вац ца нес па-
дзе вак і не вель мі пры ем ных сі ту а цый. Усё ж 
штось ці вый дзе з тва іх няс ме лых пра ек таў. 
З 21.06. пры ток ажыў ляль най энер гіі. 18-
21.06. за ля цяць та бе ў га ла ву вель мі доб рыя за-
ду мы і твор чыя вы ра шэн ні праб лем. Доб ры на-
строй, эн ту зі язм, ве ра ў ся бе. Са мот на му Ра ку 
ўдас ца спат кац ца з кім сь ці ці ка вым, ды га вор ка 
бу дзе перш за ўсё пра служ бо выя спра вы. Да 
20.06. ста рай ся аш ча джаць.
(24.07. — 23.08.) 17-21.06. цяж кас ці, асаб лі-
ва пры важ ных раз мо вах і не га цы я цы ях. 18-
20.06. заз зя еш на схо дзе, су стрэ чы з клі ен та мі. 
Для бліз кіх бу дзеш за над та не ла ска вы. Кры ва-
душ ні каў рас сак рэ ціш ад ра зу. Хтось ці схо ча 
ціс нуць на ця бе, што да вя дзе ця бе ама ль да 
злос ці. Ды маг чы мыя шчас лі выя вы пад кі (як 
і ўвесь ме сяц). 18-23.06. мо жаш су стрэць ка-
гось ці, з кім бу дзе ў ця бе цу доў ны ін тым.
(24.08. — 23.09.) 18-20.06. заз зя еш у пуб ліч-
най ды ску сіі; уда лая су стрэ ча з вель мі важ най 
асо бай. 19-23.06. зноў пач нуць ця бе моц на 
тур ба ваць з-за та го, што бы ло ка лісь ці. Мо жаш 
даць доб рыя па ра ды ін шым дзя ку ю чы свай му 
во пы ту. 17-21.06. бу дзеш ад чу ваць сто му ад 
та го, што пры му шаць ця бе бу дуць да та го, на 
што не ма еш ах во ты. А спат рэ біш ся ты як кан-
суль тант у ней кіх фір мо вых спра вах. З 21.06. 
вель мі бу дуць та бе спры яць ака ліч нас ці і лю дзі. 
22-24.06. чы есь ці сло вы ця бе мо гуць ука лоць.
(24.09. — 23.10.) 18-20.06. мо жаш мно га му на-
ву чыц ца і па пра віць свае вы ні кі. 19-21.06. выс-
вет ліш за гад кі і зной дзеш згуб ле нае. 18-22.06 
га ра чыя жар с ці ў па ры. 22-24.06. на пра цы 
маг чы мыя ня лад ныя зда рэн ні, з якіх выб лы та еш-
ся пры да па мо зе сяб роў. Ма еш пры хіль насць 
ата чэн ня ад Ве не ры. На ла дзіш ка рыс ныя зна ём-
ствы. Асаб лі ва мо жаш раз ліч ваць на шчас лі выя 
вы пад кі 17-21.06.
(24.10. — 22.11.) 19-21.06. вя лі кія пах ва лы 
вель мі ця бе ўце шаць. З 19 да 23.06. твая во ля 
няз лом ная, упар тасць, сі ла — да сі ра ды кож-
най, на ват най ця жэй шай спра ве. Ды з 17.06 
да 21.06. ты ліш не ры зы коў ны, праг ны, з ах во-
тай да мі на ваць над ін шы мі. З 22.06. (да 24.06.) 
хтось ці мо жа пап рак нуць ця бе ў па мыл ках. 
У ежу да да вай ма я ран і кмен.
(23.11. — 22.12.) 17-21.06 — шчас це не па кі-
не ця бе ні на крок! Ма еш шанц на ла дзіць каш-
тоў ныя і ці ка выя за меж ныя кан так ты. 18-23.06. 
маг чы мая не за быў ная эра тыч ная пры го да. Ды 
з 22.06. маг чы мы кеп скі на строй шэ фа, але пас-
ля на строй цэ ла га ка лек ты ву пап ра віц ца. І не 
пат ра буй ад ін шых заш мат. Піль нуй рэ цэп ты.
(23.12. — 20.01.) Дум кі аб за вя дзен ні сям’і, 
мо жаш быць уцяг ну ты так са ма ў вір чы іх сь ці 
пад рых то вак да вя сел ля. Ах во та ўзяц ца з пос-
пе хам за ра монт ці грун тоў нае пры бі ран не 
до ма ці да чы. Ас ця рож на з фі нан са мі. Хай хат-
нія не ўла зяць та бе ця пер на ма золь! 19-21.06. 
пар т нёр бу дзе на сіць ця бе на ру ках! Ад 21.06. 
Сон ца ас вят ляе твой сек тар су вя зей, мо жаш 
знай с ці сваю па ла він ку. З 21.06. мо жаш не спа-
дзя ва на пе ра ся ліц ца. Але з 22.06. (да 24.06.), 
зда быў шы доб рыя ін фар ма цыі ў пад ва рот няй 
сі ту а цыі, мо жаш улез ці ў кеп скія ла ды.
(21.01. — 19.02.) Ака жаш сваю ра шу часць, 
а на ват ба я ві тасць у аба ро не сва іх по гля даў 
і сі стэ мы каш тоў нас цей. Вель мі доб ры час на 
ган д лё выя здзел кі. На пра цы пос пе хі, доб рая 
ат мас фе ра. Мо жаш блі жэй па зна ёміц ца з асо-
бай, якая ця бе здаў на ці ка ві ла. Ты ця пер твор-
чы і пры ця галь ны! 18-23.06. мо жаш эра тыч нае 
за хап лен не па мы ліць з са праўд ным ка хан нем. 
У фі нан сах ня кеп ска, пры здзел ках тар гуй ся.
(20.02. — 21.03.) Бу дзеш ад да ны без рэш ты 
пра цы, до му і ўся му, што са праў ды лю біш. 
18-20.06. доб ра зад ба еш пра свае ін та рэ сы. 
19-21.06. па чу еш ці пра чы та еш ра ман тыч ныя 
прыз нан ні. Сэнс і мэ та жыц ця — быць ся род 
бліз кіх. Аба вяз ко ва збе гай да ста ма то ла га!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

СПАЧУВАННІ
Шчырыя словы 

спачування нашаму сябру 
Вячаславу Харужаму 
і Яго сям’і з прычыны 
напаткаўшага гора 
– смерці бацькі.

рэдакцыя Нівы

Шмат га доў пра цуе пункт скуп кі ля чэб
ных зё лак су пол кі з аб ме жа ва най ад каз
нас цю „Ру но” ў Баб’ яй Га ры На раў чан
скай гмі ны Гай наў ска га па ве та. За раз 
зёл ка вы се зон у раз га ры. Зёл кі збі ра
юць і пры но сяць жы ха ры першна перш 
Се ме ня коў ш чы ны, Се мя ноў кі, Ба ра вых 
і Баб’ яй Га ры.

Сё лет нія цэ ны за кі ла грам су ша
на га зел ля па ры ла 3,75 зл., кра пі вы 
— 2,50 зл., сніт кі — 5 зл., свя та ян ні ку 

У чым 
я пра ві на ва ціў ся?
Чац вёр ты год зма га ю ся з хва ро бай 

ног. Шмат с ла ё вая дэ ге не ра цыя су ста ваў 
і паз ва ноч ні ка, вы віх пра вай сцег на вой 
куль шы ды звы шар тэ рый ны ціск да зво лі
лі мне па ха дай ні чаць за на кі ра ван не ў са
на то рыю. За ява бы ла адоб ра на Ва я вод
скім ад дзя лен нем На цы я наль на га фон ду 
зда роўя і мне пры зна чы лі трох тыд нё вае 
ля чэн не ў ку рор т ным ася род ку ў Гол да
пе. Не па ка ры стаў ся даб ра дзей нас цю, 
па коль кі пра жы ваю адзі но ка (ста рэй шая 
дач ка ад ка за ла ся ад апе кі). Без апе ку на 
я не ў змо зе быў ад быць так да лё кае 
па да рож жа. Звяр нуў за тым на кі ра ван не 
ў НФЗ з ар гу мен та цы яй і па пра сіў, каб 
мне да зво лі лі пра хо дзіць рэ а бі лі та цыю 
блі жэй мес ца пра жы ван ня, у Гай наў цы 
або Бе ла ве жы. І гэ тым ра зам мая за ява 
бы ла адоб ра на ме дыч ны мі служ ба мі, як 
НФЗ, так і шпі та лем у Гай наў цы. Ад ар та
пе да гай наў скай па лік лі ні кі я ат ры маў на
кі ра ван не на шпі таль нае ля чэн не. Тэр мін 
пры ё му быў наз на ча ны ар ды на та рам на 
28 траў ня. У гэ тым ча се я прай шоў двух
тыд нё ваю шпі та лі за цыю на ад дзя лен ні 
ўнут ра ных хва роб (1830 кра са ві ка), 
за тым апе ра цыю вя лі ка га паль ца ле вай 
ступ ні (79 траў ня). За ста ло ся ад но ча
каць пры ё му на рэ а бі лі та цый нае ад дзя
лен не. Вар та ад зна чыць, што з ра ней
шай шпі та лі за цыі я быў за да во ле ны, бо 
за кон чы ла ся яна па спя хо ва, пры тым не 
меў я праб ле мы з до сту пам да ін тэр нэ ту. 
Пер шыя скла да нас ці вы нік лі 28 траў ня. 
А бы ло гэ та ў па ла це пры ё му. Ка лі пас
ля пра вер кі да ку мен таў і кам п’ ю тар най 
рэ гіст ра цыі па тэ ле фа на ва лі на рэ а бі лі та
цыю і пап ра сі лі заб раць па цы ен та, дык 
па чу лі ў ад каз, што ня ма мес ца.

— Як гэ та ня ма мес ца? — за га ла сіў 
ме дык з па ла ты пры ё му. — У на кі ра

— 3,75 зл., амя лы — 2 зл., ма рэ ны — 
25 зл., мя дун кі — 15 зл., бар ку ну — 4 зл., 
гла ду ну і кры ніч ні ку — па 12 зл., ма ру ны 
— 4 зл., гу ся лап кі — 16 зл. і ся рэб ра ні ку 
— 9 зл.

Ця пер за кі ла грам су ша на га ліс ця 
бруш ні цы і тры пут ні ка пла цяць па 12 зло
тых, кра пі вы — 8,50 зл., пад бе лу і су ні цы 
— па 10 зл., аду ван чы ка — 7 зл. ды за 
ка рэн не па ры ла — 15 зл., пя цёр ні ку — 
13 зл., ло пу ху — 12,60 зл., кон ска га шча
ву ху — 7 зл. і жы ва ко сту — 6 зл., а за 
цвет чыр во най ка ню шы ны — 8,90 зл., 
па ры ла — 10 зл. і — за вель мі ж дроб ны 
цвет глу хой кра пі вы — 180 зл. (!)     (яц)

ван ні, чор ным па бе лым на пі са на: да та 
пры ё му — 28 мая, за ве ра на пя чат кай 
ар ды на та ра ад дзя лен ня... Не каль кі мі нут 
доў жы ла ся „пшэ пы хан ка” па між па ла тай 
пры ё му а ад дзя лен нем рэ а бі лі та цыі. На 
ка нец пап ра сі лі па даць проз віш ча па цы
ен та. Ка лі наз ва лі маё проз віш ча ды імя, 
дык... знай ш ло ся мес ца. Але гэ та быў па
ча так ма іх праб лем. Ас ноў ная ты чы ла ся 
ін тэр нэ ту. Я што дзень ка ры ста ю ся элек т
рон най пош тай ды ра хун кі рэ а лі зую праз 
пас рэд ні цтва ап лі ка цыі „iP KO”. За тым 
не аб ход ным ста ла пад к лю чыц ца да шпі
таль най сет кі ін тэр нэ ту. У мі ну лым я не 
меў з гэ тым праб ле мы. Меў зго ду кі раў ні
цтва шпі та ля. Гэ тым ра зам штось ці скры
га ну ла. Ар ды на тар рэ а бі лі та цый на га 
ад дзя лен ня за я віў: „З 25 мая аба вяз вае 
но вы за кон аб ахо ве да ных аса бо вых. 
Па цы ен там не даз ва ля ец ца пад к лю чац
ца да шпі таль най сет кі, бо па гра жае гэ та 
ўзло мам да ін фар ма цый най сі стэ мы ўста
но вы і пак ра жай аса бо вых да ных”. Я, 
ра зу ме ец ца, па даў пісь мо вую за я ву ды
рэк та ру шпі та ля з прось бай вы свет ліць 
спра ву. Спра ва за кон чы ла ся па спя хо ва. 
Шпі таль ны ін фар ма тык да па мог мне пад
к лю чыць ноў т бук і я за раз ма гу не толь кі 
рэ а лі за ваць уся ля кія ра хун кі, ка ры стац
ца элек т рон най пош тай, але і па сы лаць 
тэк сты ў рэ дак цыю. Вы каз ваю пры тым 
сар дэч ную па дзя ку кі раў ні цтву шпі та ля, 
а перш за ўсё ды рэк та ру Ры го ру Та ма
шу ку. Вя лі кае дзя куй Вам, спа дар ды рэк
тар, за на леж нае зра зу мен не жыц цё вых 
праб лем асоб з аб ме жа ван ня мі.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

PS. Не ма гу ад но зра зу мець неп ры яз-
ных ад но сін ар ды на та ра рэ а бі лі та цый на га 
ад дзя лен ня да ма ёй асо бы. Якія служ бо выя 
зас ця ро гі, як па цы ен ту, прад’ яў ля е це ў мой 
ад рас. Ска жы це пуб ліч на ў чым я пра ві на-
ва ціў ся ?

У.С.

Чэр вень скія 
зёл кі

Дэ маг ра фія 
Кляш чэ леў скай гмі ны
Кляш чэ леў ская гмі на Гай наў ска га 

па ве та мя жуе з пяц цю гмі на мі: Ду біц кай, 
Ча ром хаў скай, Мі лей чыц кай, Ар лян скай 
і Боць каў скай. Зай мае плош чу ў 14 262 гек
та ры і скла дае 9% тэ ры то рыі Гай наў ска га 
па ве та. У Кляш чэ леў скай гмі не пра жы вае 
2588 ча ла век у шас нац ца ці на се ле ных пун к
тах. Тры га ды та му бы ло 2966 асоб. Шчыль
насць на сель ні цтва 19 асоб на квад рат ны 
кі ла метр. На 100 муж чын пры па дае 103 
жан чы ны. Най бол б шыя мяс цо вас ці гэ та го
рад Кляш чэ лі — ён на ліч вае 1311 ча ла век 
ды вё скі Даб ры ва да — 231, Да шы — 217, 
Па ліч на — 147, Са кі — 126, Су ха воль цы 
— 120 і Та пар кі — 103. Ся рэд нія і ма лыя 
вё скі на ліч ва юць Паг рэ бы — 62, За ле ша ны 
— 51, Ку ра ша ва — 49, Груз ка — 46, Рэп
чычы — 40, Жу кі — 38, Бе лая Страж — 30 
і Пят роў ш чы на — 27 ча ла век. У Кось най 
жы вуць толь кі тры ча ла ве кі.

У па раў нан ні да коль кас ці жы ха роў 
у 2016 го дзе а ця пер дык па мен ша ла іх 
у Кляч ш чэ лях, Даб ры ва дзе, Па ліч най, Су
ха воль цах, Паг рэ бах, За ле ша нах, Бе лай 
Стра жы і ў Груз цы ды па боль ша ла ў Са ках. 
У вё сках што раз больш пен сі я не раў. Да 
за ла то га вя сел ля сё ле та рых ту ец ца сем 
пар. У мі ну лым го дзе бы ло шэсць та кіх пар 
і ат ры ма лі яны ме да лі „За шмат га до вае 
шлюб нае жыццё”. За раз у го ра дзе Кляш
чэ лі і ў вё сках ста га до вых жы ха роў ня ма. 
Най ста рэй шы мае 99 га доў. Коль касць жы
ха роў у гмі не з го ду ў год змян ша ец ца.

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ
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Не ду мал жить хо ро шо, но 
приш лось — гэ тую кры ла
тую фра зу пра чы таў я ка лісь 

у Сак ра та Яно ві ча. У агуль нас ці мож на 
яе па шы рыць і за рам кі згад ва на га даб
ра бы ту — мож на так ска заць пра кож
ную не ча ка насць...

Не ду маў я ўжо па да вац ца ў ні я кае 
за меж жа. На ват у блі зень кую Бе ла русь. 
Адзі ныя сва я кі, што жы лі ў Ці ха во лі, з’е ха
лі ней кіх двац цаць га доў та му ў Маск ву, 
а ўся ля кую ін шую ці ка васць да гэ та га 
блі зень ка га за меж жа зне ах во ці лі мне яе 
чы ноў ні кі, не толь кі ў бе ла стоц кім кон суль
стве...

Рэз кі жыц цё вы па ва рот мо жа ча ла ве
ка вы кі нуць на та кі ад хон, дзе зу сім но вы 
ан ту раж. Гэ так зда ры ла ся і са мною. 
І за пар з’я ві ла ся маг чы масць з’ез дзіць 
у Еў ро пу. Мо ва тут не пра ге аг ра фіч ную 
Еў ро пу, а пра гра мад скую, дзе чы ноў ні кі 
не бу дуць тэ ле фа на ваць у ста ліч нае мі ні
стэр ства і да пыт вац ца, і га дзі на мі ча каць 
ад ка зу, ці даць ма ёй асо бе да звол уе хаць 
у іх нюю дзяр жа ву...

У Азіі да вя ло ся мне па бы ваць амаль 
пяць дзя сят га доў та му, а ў па за ту тэй шай 
Еў ро пе — ні ко лі. На ват ка лі ў 1970я га ды 
бы ла маг чы масць з’ез дзіць бес паш пар
т на ў ГДР — не па ка ры стаў ся на го дай 
— не ха це ла ся ва ла чы ся це раз цэ лую 
Поль ш чу. А ў Вен г рыю за цяг ну лі зна ё мыя 
— не вы па да ла з імі тар ма сіц ца...

Гэ тае маё гуль тай ства да па да рож жаў 
пе ра маг ла ўсё ж та кі ці ка васць да тае ін
шае Еў ро пы, ку ды па да рож жы лёг кія як 
пя ро, бо аэ рап ла нам. Да та го ж у зу сім 
ін шы чым у нас кра я від, бо ў за сеў шую на 
аль пій скіх вяр шы нях на ша га кан ты нен та 
Швей ца рыю, а дак лад ней — у Цю рых. 
Вяр шы ні гэ тыя так лі та раль ныя, як і ме та
фа рыч ныя.

Эк за тыч ным для нас мо жа па дац ца 
гра мад скі строй; Ві кі пе дыя: „Швей ца
рыя — фе дэ ра тыў ная пар ла мен ц кая 
рэс пуб лі ка. Кі раў нік дзяр жа вы і ўра
да — прэ зі дэнт Кан фе дэ ра цыі, які на 
ас но ве ра та цыі вы бі ра ец ца на 1 год 
пар ла мен там з чле наў ура да — фе дэ
раль ных са вет ні каў; ён стар шын ствуе 
на па ся джэн нях Фе дэ раль на га са ве та 
і вы кон вае ў ас ноў ным прад стаў ні чыя 
фун к цыі. Кож ны кан тон мае сваю кан
сты ту цыю, пар ла мент і ўрад. Ка лек тыў
ным кі раў ні ком дзяр жа вы і вы шэй шым 
ор га нам вы ка наў чай ула ды з’яў ля ец ца 
Фе дэ раль ны са вет, у склад яко га ўва хо
дзяць 7 фе дэ раль ных са вет ні каў, што 
вы бі ра юц ца Фе дэ раль ным Схо дам на 
4 га ды. Усе фе дэ раль ныя са вет ні кі роў
ныя ў пра вах і пры ма юць ра шэн ні на 
ка ле гі яль най ас но ве. Кож ны з іх кі руе 
ад ным з 7 фе дэ раль ных дэ пар та мен таў 
(мі ні стэр стваў) і пры афі цый ных ві зі тах 
за мя жу прад стаў ляе Фе дэ раль ны са
вет у цэ лым”. Та ко му ў на шай „Еў ро пе” 
мож на толь кі дзі ва вац ца... Да лей у ін шай 
моў най вер сіі: „Каж дый год пар ла мент 
наз на ча ет пре зи ден та кон фе де ра ции 
и ви цепре зи ден та из чис ла чле нов 
Со ве та, без пра ва пе ре наз на че ния на 
сле ду ю щий год. На прак ти ке фе де раль
ные со вет ни ки прак ти че ски всег да пе
ре из би ра ют ся, так что со став Со ве та 
мо жет оста ват ь ся не из мен ным в те че ние 
не сколь ких сро ков пол но мо чий пар ла
мен та, и по обы чаю пост пре зи ден та 
за ни ма ют по о че ред но все чле ны Со ве
та”. У на шай, моц на яш чэ ін фан тыль най, 
част цы Еў ро пы дзяр жаў ныя кі раў ні кі або 
ін фан тыль на за хап ля юц ца хла пе чы мі 
гуль ня мі, або са мі аса бі ста ін фан тыль на 
пе ра ва роч ва юць роз ныя дзяр жаў ныя 
цац кі. Вось ка лі б на шым на ва коль ным 
стыр на вым даць у ру кі швей цар скія ру лі, 
то нап ра ца ва лі ся б яны не менш, чым 
мі фіч ны Ге рак л... „Все за ко ны, при ня тые 
пар ла мен том, мо гут быть ут вер ж де ны 
или от вер г ну ты на (фа куль та тив ном) все
на род ном ре фе рен ду ме (пря мая де мок
ра тия), для про ве де ния ко то ро го пос ле 
при ня тия за ко на в 100днев ный срок 
не об хо ди мо соб рать 50 ты сяч под пи сей. 
Из ме не ния Кон сти ту ции или вступ ле ния 
в меж ду на род ные ор га ни за ции тре бу
ют под т вер ж де ния на (обя за тель ном) 
все на род ном ре фе рен ду ме”. Тое ўсе на
род дзе не над та рвец ца ў між на род ныя 
хаў ру сы; для прык ла ду — у Ар га ні за цыю 
Аб’ яд на ных На цый Швей ца рыя да лу чы

ла ся ў 2002 го дзе з па да чы 52% сва іх 
га ла су ю чых. Да Еў ра са ю за швей цар цы 
не да лу чы лі ся, але да лу чы лі ся да Шэн
ген скай зо ны. І да та го ж: „Szwaj car ski 
kon ser wa tyzm pod k reś la fakt, że mi mo tak 
so lid nych tra dyc ji de mok ra tycz nych ko bie ty 
uzy ska ły pra wa wy bor cze do pie ro w lu tym 
1971 ro ku, a i to nie wszę dzie. Naj d łu żej opie
rał się kan ton Ap pen zell In ner r ho den, któ ry 
us tą pił przed wy ro kiem są du naj wyż sze go 
w ro ku 1990”.

Та маш няя рэ лі гій насць так са ма мо
жа нам па дац ца эк за тыч най; Ві кі пе дыя: 
„Szwaj ca rzy pod wzglę dem re li gij noś ci nie 
od róż nia ją się od więk szoś ci na ro dów Eu ro
py. Udział w prak ty kach re li gij nych, głów nie 
z okaz ji wiel kich uro czys toś ci i naj waż niej
szych świąt, og ra ni cza się do mniej szoś
ci. W za leż noś ci od kan to nu i wyz na nia, 
sys te ma tycz ny udział w na bo żeń stwach 
nie dziel nych wy no si 69% wśród pro tes tan
tów i 1014% wśród ka to li ków. Pa pie stwo, 
wa ty kań ski cen t ra lizm i dog ma tycz ność Koś
cio ła są pod da wa ne kry ty ce nie tyl ko przez 
wier nych Koś cio ła rzym sko ka to lic kie go, ale 
tak że przez hie rar chię ka to lic ką, któ ra żą da 
więk szej nie za leż noś ci Koś cio ła Szwaj ca
rii od Wa ty ka nu. Więk szość is t nie ją cych 
w Szwaj ca rii pa ra fi i ka to lic kich jest bar dzo 
li be ral na i ega li tar na: w wie lu koś cio łach, po
dob nie jak w koś cio łach re for mo wa nych, nie 
ma ob ra zów i fi  gur, naj wy żej wi szą ce na ścia
nach krzy że; księ ża wbrew na u ce Koś cio ła 
nie rzad ko ła mią ce li bat i zak ła da ją ro dzi ny, 
jak rów nież do ko nu ją wie lu zmian w tra dy
cyj nej li tur gii; na bo żeń stwa nie raz są pro wa

dzo ne przez świec kich 
ka te che tów lub pas to
rów czy na wet pas tor ki 
z Koś cio ła re for mo wa
ne go, gdy bra ku je księ
ży ka to lic kich”. Ці ка ва, 
ці ў на шай ту тэй шай 
„бра ціі ў Хрыс це” та
кое бы ло б маг чы ма. 
Швей ца рыя, гэ та як 
ні гля дзець — дзяр жа
ва эк за тыч ная... І на 
здзіў та ле ран т ная; 
Швей ца рыя ця гам 
сва ёй гі сто рыі да ва
ла пры ту лак мно гім 
па лі тыч ным бе жан
цам з праў ле ных аў та
ры тар на дзяр жаў...

Ста лі цай Швей ца
рыі з’яў ля ец ца Берн, 
ад нак яе най важ ней
шым, гас па дар чым 
цэн т рам, эка на міч
ным ру ха ві ком кра і ны 
з’яў ля ец ца Цю рых. 
Ві кі пе дыя: „Цю рых 
(ням.: Zürich), са мы 
вя лі кі го рад Швей ца
рыі, ад мі ніст ра цый ны 
цэнтр кан то на Цю
рых, раз меш ча ны на 
паў ноч ным ус хо дзе 

кра і ны, на ра цэ Лі мат і Цю рых скім во зе
ры. У го ра дзе пра жы вае ка ля 400 тыс. 
ча ла век, у аг ла ме ра цыі — ка ля 2 млн 
ча ла век”. І да лей: „От но сит ся к гло баль
ным го ро дам. В 2011 го ду Цю рих за нял 
вто рое ме сто в ми ре по ка че ству жиз ни, 
в 2012 го ду приз нан са мым до ро гим го
ро дом ми ра. Над исто ри че ским цен т ром 
воз вы ша ют ся ро ма ного ти че ские со бо ры 
Грос с мюн стер, Фра у мюн стер и цер ковь 
свя то го Пет ра. На ост ро ве рас по ло же на 
ра ту ша в сти ле ре нес сан са”.

Бы ло б чым за хап ляц ца, ка лі б ха пі ла 
ча су — мой эк скурс у гэ тую эк за тыч ную 
нам кра і ну быў толь кі ўікэн д ны. Ка лі 
мо ва пра час, а дак лад ней — пра яго 
ме ран не, то Швей ца рыя з’яў ля ец ца ме на
ві та сім ва лам та го ме ран ня дак лад нас ці. 
Не бы ло б гэ та га скар бу ў швей цар цаў, 
ка лі б ка лісь фран цуз скія рэ лі гій ныя 
ша ві ні сты не праг на лі са сва ёй кра і ны 
гу ге но таў, якія зай ма лі ся га дзін ні ка вым 
ра мя ством — гу ге но ты эміг ры ра ва лі та ды 
ў су сед нюю лі бе раль ную і та ле ран т ную 
Швей ца рыю.

Зза не да хо пу ча су не бы ло маг чы мас
ці па ба чыць мно гіх сла ву тас цей го ра да. 
Ве жу Пят ро ва га кас цё ла, на га дзін ні ку 
яко га най боль шы цы фер б лат у Еў ро пе 
— яму ў ды я мет ры амаль дзе вяць мет
раў — уда ло ся па ба чыць толь кі зда лёк. 
Пра Bah n hof s t ras se, na je le gantszą ulicę 
han d lową Szwaj ca rii i jedną z naj bar dziej 
pres tiżowych na świe cie, дзе sku piły się 
ma ga zy ny „ha u te co u tu re” i skle py ofe rujące 
naj bar dziej luk su so we to wa ry: biżute rię i ze

gar ki, fut ra, an ty ki i dzieła sztuki, згад ваць 
не бу ду. Так са ма пра Pa ra dep latz, дзе 
га лоў ныя швей цар скія бан кі. І пра му зей 
Kun s t ha us, і пра му зей FI FA, і пра ся дзі бу 
Між на род най фут боль най фе дэ ра цыі FI
FA так са ма згад ваць не бу ду — не бы ло 
ў мя не ка лі ту ды заг ля даць. За тое кры ху 
да лей пры га даю пра кас цё лы Грос мюн
стэр і Фраў мюн стэр, ку ды так са ма не ўда
ло ся заг ля нуць, але якія да лі кат на мож на 
аса цы я ваць з Бе ла рус сю...

І яш чэ пра Цю рых: „Sil ne gos po dar czo 
i po li tycz nie mias to w XVI wie ku za czę ło roz
wi jać się in te lek tu al nie, do cze go wy dat nie 
przy czy nił się kaz no dzie ja Hul d rych Zwin g li, 
gło szą cy na u ki re for mac ji. Przez pa rę ko lej
nych wie ków Zu rych ja ko oś ro dek li be ral nej 
myś li przy cią gał wie le oso bis toś ci ta kich jak 
Jo hann Wol f gang von Go et he, Ri chard Wag
ner, Tho mas Mann, Al bert Ein s te in, Ja mes 
Jo y ce, Le nin i Troc ki. Pod czas I woj ny świa to
wej w ka ba re cie „Vol ta i re” na Spie gel gas se na
ro dził się da da izm — mię dzy na ro do wy ruch 
ar tys tycz noli te rac ki w sztu ce XX wie ku, któ re
go głów ny mi has ła mi by ły do wol ność wy ra zu 
ar tys tycz ne go, zer wa nie z wszel ką tra dyc ją 
i swo bo da twór cza od rzu ca ją ca is t nie ją ce 
ka no ny. Je go człon ko wie, bę dą cy świad ka mi 
I woj ny świa to wej, w po czu ciu roz pa du cy wi li
zac ji ne go wa li pow szech nie przy ję te ide a ły es
te tycz ne i war toś ci”. Фраг мент да да і стыч на
га ма ні фе сту: „Вам дас па до бы сьмерць, 
ка лі па мі ра юць ін шыя. Да сьмер ці, да 
сьмер ці, да сьмер ці! І толь кі гро шы не 
па мі ра юць, яны толь кі па да рож ні ча юць. 
Гэ та — бог, яко га па ва жа юць, сур’ ёз ны 
пэр са наж — гро шы — фа міль ны го нар 
ся мей ства. Па ша на й сла ва гро шам; ча ла
век, у яко га ёсьць гро шы, — гэ та ча ла век 
ша ноў ны...”. Да да ізм за сна ва лі ўце ка чы 
ад Пер шай су свет най вай ны. І ў Дру гую 
су свет ную вай ну Швей ца рыя пры ня ла 
звыш пя ці дзе ся ці ты сяч бе жан цаў, у тым 
лі ку яў рэ яў; за раз у Цю ры ху ёсць жы
доў скі квар тал, на ву лі цах яко га шмат 
пат ры яр халь ных яў рэ яў з пэй са мі пад ка
пе лю ша мі...

У гі ста рыч ным цэн т ры Цю ры ха, на 
ле вым бе ра зе Лі ма та, вы сіц ца кас цёл 
Фраў мюн стэр, уз ве дзе ны ў ХІ ІІ ста год дзі. 
У 1970 го дзе пяць віт ра жоў у яго ных вок
нах вы ка наў вы ха дзец з Ві цеб ска Марк 
Ша гал.

Ад Фраў мюн стэр на дру гі бе раг Лі ма
та, у на прам ку Грос мюн стэр і Spie gel gas
se, вя дзе Ма на стыр скі мост, по бач яко га 
кас цёл Was ser kir che. У мой там час по бач 
та го кас цё ла ся дзеў гар ма ніст, які бес пе
раш код на спя ваў ча стуш кі і са вец кія пес
ні ва ен на га і пас ля ва ен на га пе ры я ду, па
пу ляр ныя і ў нас у час май го дзя цін ства. 
Ка лі мой тра ю рад ны брат па ру га доў 
та му за ехаў у Пру жа ны і там за спя ваў та
кія ж пес ні, яго хут ка пад ха пі лі руп лі выя 
мі лі цы я не ры і па са дзі лі на двое су так; 
што край то абы чай...

(пра цяг бу дзе)
vТэкст і фо та 

Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Пад Аль па мі
 Від з Ма на стыр ска га мо сту на Лі мат; на да лё кім пла не — Аль пы


