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Развітанне з Архімандрытамè3

Літаратурны Гарадокè8

У
 час апошніх самаўрадавых вы
бараў у Раду Гайнаўскага павета 
з 17 чалавек найбольш радных 
увёў Выбарчы камітэт выбаршчы

каў «Самаўрадавае паразуменне рэгіёна 
Белавежскай пушчы» — шэсць асоб, які 
быў створаны на падставе заснаванага 
ў 2014 годзе Выбарчага камітэта «Самаў
радавае паразуменне Гайнаўская зям
ля». Пяць асоб стала павятовымі раднымі 
ад Выбарчага камітэта Польскай сялян
скай партыі (PSL/ПСЛ). Гэтыя абодва ка
мітэты паразумеліся ў справе выбару па
вятовых улад. Падчас першай сесіі Рады 
Гайнаўскага павета, якая адбылася 20 
лістапада, старастам Гайнаўскага павета 
на пяцігадовы тэрмін быў выбраны радны 
ад ВКВ «Самаўрадавае паразуменне рэ

гіёна Белавежскай пушчы» Андрэй Скеп
ка, які з 2010 года быў віцэстарастам па
вета, а з 2014 года — віцэбургамістрам 
Гайнаўкі. Віцэстарастам была абрана 
прадстаўніца Выбарчага камітэта ПСЛ 
Іаанна Койла, якая ў папярэднім склікан
ні была павятовай раднай. Старшынёй 
Рады Гайнаўскага павета быў выбраны 
радны ВК «Самаўрадавае паразуменне 
рэгіёна Белавежскай пушчы» Яўген Сач
ко, шматгадовы дырэктар Гайнаўскага 
белліцэя, а зараз яго настаўнік. Віцэстар
шынямі Рады павета былі абраны радны 
ад Выбарчага камітэта ПСЛ Пётр Філіма
нюк і радны ад ВКВ «Самаўрадавае па
разуменне рэгіёна Белавежскай пушчы» 
Ян Корч. У склад управы Гайнаўскага 
павета апрача старасты і яго намесніцы 
былі выбраны яшчэ павятовая радная 
ад ВКВ «Самаўрадавае паразуменне 
рэгіёна Белавежскай пушчы» Вольга Ры
гаровіч і двух радных ад Выбарчага камі
тэта ПСЛ — Яраслаў Герасімюк і Раман 
Астапчук.

Першая сесія Рады Гайнаўскага паве
та пачалася з прысягі новаабраных 

павятовых радных і доўжылася звыш 
чатырох гадзін зза ўсіх працэдур, неаб
ходных падчас тайных галасаванняў. 
Згодна з новымі патрабаваннямі галаса
ванні, якія яўнай пастановай зацвярджа
лі тайныя галасаванні, мусілі адбывацца 
пайменна і кожны радны пасля тайнага 
галасавання мусіў яшчэ публічна выз
начыцца, ці ёсць за пастановай, якая 
зацвярджае выбар старасты, ці супраць 
такой пастановы, ці стрымліваецца ад 
голасу. Зараз усе самаўрадавыя сесіі 
запісваюцца на камеру і транслююцца 
ў інтэрнэце, што дае грамадзянам маг
чымасць сачыць за іх ходам ужо падчас 
пасяджэння. Адбылося ажно пяць асоб
ных тайных галасаванняў: на старшыню 
Рады Гайнаўскага павета, намеснікаў 
старшыні, старасту, намесніка старасты 
і трох членаў управы павета (на час гала
саванняў і падліку галасоў трансляцыя 
спынялася). Перад тайнымі галасаван
нямі на згаданыя пасады прапанаваліся 
толькі кандыдаты ад ВКВ «Самаўрада
вае паразуменне рэгіёна Белавежскай 
пушчы» і Выбарчага камітэта ПСЛ, якія 
раней паразумеліся ў справе супольных 
кандыдатаў. Амаль на ўсіх іх галасавала 

15 радных, а двух радных найчасцей бы
ло супраць такіх прапаноў або стрымлі
валіся ад голасу.

У Раду Гайнаўскага павета па двух рад
ных былі выбраны ад Выбарчага ка

мітэта выбаршчыкаў «Наш павет Гайнаў
ка» (між іншым былы стараста Міраслаў 
Раманюк), Выбарчага камітэта «Права 
і справядлівасць» (між іншым старшыня 
Рады Гайнаўскага павета папярэдняга 
склікання Лех Міхаляк) і Кааліцыйнага 
Выбарчага камітэта «Грамадзянская ка
аліцыя», якую састаўляюць у галоўным 
партыі Грамадзянская платформа і На
вачэсная. Ніхто з гэтых шасці радных не 
прапанаваў ад сваіх выбарчых камітэтаў 
контркандыдатаў на пасаду старасты, 
віцэстарасты, старшыні рады, яго намес
ніка, ці члена ўправы павета. Падчас сесіі 
радны Багуслаў Лабэндзкі ад Выбарчага 
камітэта «Права і справядлівасць» па
прасіў яшчэ тады кандыдата на старасту 
павета Андрэя Скепку распавесці, як ён 
бачыць будучыню Гайнаўскага павета. 
Раней пра кандыдата на старасту Гайнаў
скага павета Андрэя Скепку падрабязна 
распавяла павятовая радная ад ВКВ 
«Самаўрадавае паразуменне рэгіёна 
Белавежскай пушчы» Ала Грыц, а сам 
кандыдат расказаў пра свой прафесійны 

шлях, зацікаўленні і планы працы на паса
дзе старасты, калі будзе выбраны. У кан
цы сесіі старшыня Рады Яўген Сачко даў 
голас былому старасту Гайнаўскага паве
та, а цяпер павятоваму раднаму Мірасла
ву Раманюку, які падзякаваў за супрацу 
працаўнікам Гайнаўскага стараства. Міра
слаў Раманюк сказаў, што новаабраным 
уладам Гайнаўскага павета папярэднія 
ўлады пакідаюць для рэалізацыі пачатыя 
інвестыцыі, між іншым, устаноўку фота
вальтаічных панэляў на павятовых будын
ках і камасацыю палёў.

Старастам Гайнаўскага  
павета стаў Андрэй Скепка

— Буду рабіць стаўку на супрацу з гмі
намі нашага павета, з суседнімі паветамі 
і ваяводскімі ўладамі. Маючы гэта на ўва
зе, будзем маглі рамантаваць павятовыя 
дарогі і хадайнічаць за рамонт ваявод
скіх дарог у межах нашага павета. Буду 
сачыць за рамонтам ваяводскай дарогі 
з Навасадаў у Заблудаў, намагацца, каб 
пачалася мадэрнізацыя дарогі са Зва
дзецкага ў Юшкаў Груд, якая стала ўжо 
небяспечнай для транспарту, каб прак
ласці веласіпедную сцежку побач дарогі 
з Гайнаўкі ў Белавежу. У супрацы з су
седнімі паветамі буду намагацца давесці 

да мадэрнізацыі дарогі з Замбрава, праз 
БельскПадляшскі і Гайнаўку, у Белаве
жу, бо гэта важная для нашага рэгіёна 
ваяводская дарога. У супрацы з бурга
містрамі і войтамі маю намер стварыць 
рэйтынг перабудовы дарог у нашым паве
це і пасля працаваць на яго аснове. Маю 
намер пры дапамозе спецыялістаў разве
даць магчымасці рамонту чыгуначнага пу
ці з Гайнаўкі ў Белавежу. Хачу паставіць 
на супрацу з надлясніцтвамі і Дзяржаўны
мі лясамі ў цэлым. З самага пачатку пра
цы на пасадзе старасты буду ў супрацы 
з надлясніцтвамі Белавежскай пушчы, 
Белавежскім нацыянальным паркам, гмін
нымі ўладамі і Управай ваяводскіх дарог 
хадайнічаць за дазвол ліквідаваць небяс
пеку ад пахіленых дрэў і сухастояў пры 
дарогах у Белавежскай пушчы. Зараз 
такія дрэвы падаюць, між іншым, на да
рогу з Гайнаўкі ў Белавежу і ствараюць 

небяспеку для дарожнага руху, — сказаў 
Андрэй Скепка, адказваючы на пытан
ні перад выбарам на старасту. — Маю 
намер рабіць стаўку на інвестыцыі ў Са
мастойным публічным Комплексе аховы 
здароўя ў Гайнаўцы, буду намагацца 
здабываць сродкі на камасацыю палёў 
у паасобных гмінах павета. Калі я быў 
віцэстарастам, пачалі мы камасацыю ад 
вёскі Альхоўка і цяпер буду хадайнічаць, 
каб як найхутчэй зрабіць камасацыю ў Ду
бічахЦаркоўных і Істоку. На такія камаса
цыі зямель выкарыстоўваюцца вонкавыя 
сродкі і буду намагацца, каб атрымаць іх 
як найбольш.

Падчас размовы з новаабраным ста
растам Андрэем Скепкам папрасіў 

я ацаніць ход першай сесіі Рады Гайнаў
скага павета.

— Наш Камітэт «Самаўрадавае пара
зуменне рэгіёна Белавежскай пушчы» 
заключыў пагадненне з Выбарчым камі
тэтам ПСЛ і згодна яму былі выбраны 
ўлады павета. Мы вялі таксама размовы 
з Выбарчым камітэтам «Грамадзянская 
кааліцыя», але безвынікова. Я рады, што 
за нашымі кандыдатамі галасавалі рад
ныя гэтага камітэта і радныя Камітэта 
«Наш павет Гайнаўка». Я адкрыты на 
супрацу з усімі павятовымі раднымі дзе
ля развіцця павета і вырашэння розных 
спраў, — заявіў стараста Гайнаўскага па
вета Андрэй Скепка.

Аб супрацоўніцтве з суседнімі раёнамі 
Рэспублікі Беларусь стараста сказаў:

— З прыгранічнымі рэгіёнамі ў Рэс
публіцы Беларусь наш павет, горад 
Гайнаўка і гміны нашага павета супра
цоўнічалі, супрацоўнічаем і будзем гэта 
рабіць надалей. Робім стаўку на супра
цу ў галіне культуры, спорту і турызму. 
У час мерапрыемстваў у Гайнаўскім 
павеце выступаюць беларускія калекты
вы, а нашы калектывы выязджаюць на 
гастролі ў Беларусь. Наша стараства 
можа займацца каардынацыяй такога 
абмену з Беларуссю, калі будзе такая во
ля асяродкаў культуры. Ужо хутка нашы 
футбольныя і валейбольныя каманды 
паедуць на спаборніцтвы 

Новыя ўлады Гайнаўскага павета
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Сваімі вачыма

Без душы?

Веч ная па мяць 
Ар хі ман д ры ту!

Вочы, 
рукі і языкі 

Чор ны лі ста пад пры но сіць чар го выя бла
гія на ві ны. Ве ча рам 22 лі ста па да па ўсёй 
Бе ла сточ чы не і Поль ш чы ма лан ка ва пра ля
це ла сум ная на ві на пра заў час ную смерць 
на пя ці дзе ся ці шо стым го дзе жыц ця ай ца 
ар хі ман д ры та Гаў ры і ла, зас на валь ні ка 
скі та свя тых Ан то нія і Фе а до сія Пя чэр скіх 
ва ўро чыш чы Ку дак по бач вё скі Ад рын
кі. Бу ду чы ар хі ман д рыт, у свец кім жыц ці 
Юры Гі ба, на ра дзіў ся 24 лі пе ня 1962 го да 
ў Са кол цы, а яго род най вё скай з’яў ля ец ца 
Вяр х лес се Шу дзя лаў скай гмі ны. Бе ла ру
ская мо ва вё скі бы ла яму на ту раль най і не
за быў най на ўсё жыц цё. Та му па кой ны не 
меў ані я кіх кло па таў са сва ёй бе ла ру скай 
на цы я наль нас цю, а на ад ва рот, пуб ліч на 
і ад к ры та га на рыў ся ёю і за клі каў вер ні каў 
не ад ра кац ца ад сва ёй бе ла руш чы ны. 
Па мя таю як не каль кі га доў та му ў час на
ва год ня га кан цэр та па жа дан няў паз ва ніў 
ён на Ра дыё Ра цыя і аса бі ста па він ша ваў 
усіх слу ха чоў на сва ёй род най мо ве. Ён 

про ста лю біў лю дзей, ра да ваў ся і смут ка
ваў ра зам з імі. Што год у час жур на ліс ц кіх 
Су стрэч «Зор кі» Ган на Кан д ра цюк аба вяз
ко ва ар га ні за ва ла ма ла дым лю дзям эк
скур сію ў скіт ай ца Гаў ры і ла, каб па ка заць 
ім мес ца і асо бу вель мі важ ную ў ду хоў ным 
і ар га ні за цый ным жыц ці Пра ва слаў най цар
к вы не толь кі ў Поль ш чы. Ве даю так са ма 
коль кі ма іх сяб роў у раз мо вах і ма літ вах 
у яго ным скі це ад шу ка ла су па кой, су ці шэн
не і вяр тан не да хрыс ці ян скіх каш тоў нас
цей. Мно гія знай ш лі па ра ту нак ад хва роб 
це ла і ду шы ў яго ных ле ка вых зёл ках. 
Фільм Юрыя Ка лі ны «Ар хі ман д рыт» ад 
2012 го да па каз вае нам што дзён ную нез
вы чай насць гэ та га ча ла ве ка.

Зёл ка мі бу ду чы ма нах за хап ляў ся ўжо 
з са мо га дзя цін ства. У Вяр х лес сі яго най на
стаў ні цаймай ст ры хай у гэ тай га лі не бы ла 
Воль га Кі шук. Ву чы ла яго як рас паз на ваць 
зёл кі, ка лі іх збі раць. Тут важ ная не толь кі 
па ра го да, але і па ра дня. По тым трэ ба 
бы ло на ву чыц ца іх ад па вед на су шыць і да
ве дац ца, якія хва ро бы ле чаць. У ля чэн ні 
зёл ка мі вель мі важ ным з’яў ля ец ца ўме лы 

пад бор пра пор цый і спо саб пры мя нен ня. 
Усё жыц цё прыс вя ціў ён гэ та му за хап лен
ню. Мно га чы таў, раз маў ляў з ле ка ра міфі
та тэ ра пеў та мі. Ка лі быў прыз ва ны ў ар мію, 
так са ма і там зай маў ся тра ва ля чэн нем. 
Ця гам га доў стаў ад ным з вя до мых у Поль
ш чы і све це ма на хаў, зай ма ю чых ся фі та тэ
ра пі яй. За яго най да па мо гай пры яз джа лі 
лю дзі не толь кі з усёй Поль ш чы, але і зза 
мя жы. Гэ тай спра вы не па кі нуў, ка лі па сту
піў у Суп рас ль скі ма на стыр і слу жыў у ім 
пер ша па чат ко ва як ма нах, а по тым як ар хі
ман д рыт. Лю дзі з Суп рас лі, Бе ла сто ка, Са
коль ш чы ны на ват і па той пры чы не вель мі 
шка да ва лі яго на га ады хо ду з Суп рас ль ска
га ма на сты ра. Ка лі вы ра шыў пе ра ся ліц ца 
ў скіт, на да лей кож ную се ра ду пры маў 
лю дзей у Ася род ку пра ва слаў най куль ту ры 
ў вёс цы Кры вец, а по тым у са мім Ку да ку.

Ад нак не толь кі пах зё лак стаў яму 
жыц цё вым спа да рож ні кам. Знач на важ
ней шым быў вы бар сва ёй ду хоў най і жыц
цё вай ма на скай да ро гі. Пах ла да ну і ма лі
тоў ны ма на стыр скі па ра дак жыц ця ста лі 
яму лё са выз на чаль ны мі. Ад па чат ку сва ёй 

ма на скай да ро гі свой лёс звя заў з Суп рас
ль скім ма на сты ром. Там па чаў сваё пас лу
шан не, якое за вяр шыў 6 кра са ві ка 1986 
го да пры няц цем ма на скай ма лой схі мы, 
дзе ат ры маў сваё но вае імя Гаў ры іл. Ужо 
30 са ка ві ка 1999 го да быў па вы ша ны да 
зван ня ар хі ман д ры та. З 1 мая 2000 го да 
да кан ца са ка ві ка 2008 го да кі ра ваў Суп
рас ль скім Даб ра веш чан скім муж чын скім 
ма на сты ром і ад на час на быў на ста я це лем 
мяс цо ва га пры хо да. Да тай, якая па чы нае 
выз на чаць яму но вае мес ца, бы ло ра шэн
не Са бо ра епі ска паў Поль скай Аў та ке фаль
най Пра ва слаў най Цар к вы ад 1 кра са ві ка 
2008 го да, якое прыз на чы ла яго пры няць 
епі скап скую хі ра то нію і стаць ві кар ным 
Пя рэ мыш ль скаНа ва сан чаў скай епар хіі са 
зван нем епі ска па гор ліц ка га. Ар хі ман д рыт 
Гаў ры іл ад мо віў ся ад гэ та га са ну, бу ду ча га 
фак тыч на ссыл кай з яго лю бі май Бе ла сточ
чы ны. Пас ля доў нас цю та ко га суп ра ці ву 
бы ло ра шэн не пра ва слаў ных іе рар хаў 
па кі нуць яму зван не ар хі ман д ры та, але 
без пра ва на сіць міт ру ў час цар коў ных 
бо гас лу жэн няў. Пас ля та кіх гі сто рый ар хі
ман д рыт Гаў ры іл з 16 сту дзе ня 2009 го да, 
на пя рэ дад ні Хрыш чэн ня Гас под ня га, па чы
нае жыц цё ма на хапу стэль ні ка ў скі це ў Ку
да ку за Ад рын ка мі. Дзя ку ю чы Бо жай во лі 
і ар га ні за цый ным здоль нас цям на пра ця гу 
ня поў ных дзе ся ці га доў збу да ваў тое, што 
не ка то рыя бу ду юць ста год дзя мі. Ві даць, не 
ха пае та кіх рук у ня бес най пра сто ры, ка лі 
Уся выш ні пак лі каў яго да ся бе.

vЯў ген ВА ПА

Пач ну з цы
та ты: „Мі ні стэр
ства за меж ных 
спраў Бе ла ру сі 
не ва ло дае 

ін фар ма цы яй пра здзяй с нен не ўла да мі рэп
рэ сіў ных дзе ян няў у да чы нен ні да прад стаў
ні коў апа зі цыі” — так, не мір г нуў шы во кам, 
за я віў прэссак ра тар МЗС Ана толь Глаз 
23 лі ста па да на між на род най кан фе рэн цыі 
„Мін скі фо рум”. Маў ляў, гэ тыя пы тан ні да 
пра ва а хоў ных ор га наў, а я не ве даю, ці 
ёсць ней кія рэ прэ сіі ўво гу ле. Гэ тыя Гла зы 
ўжо на ву чы лі ся іл гаць пра фе сій на і не ад во
дзіць ва чэй. Лю дзі на па са дах менш знач
ных, асаб лі ва ў рэ гі ё нах, яш чэ са рам лі ва 
апу ска юць во чы, ка лі ўдзель ні ча юць у не
за кон ным пе рас ле дзе ак тыў ных суг ра ма
дзян. Ад нак, во чы ад во дзяць, а ру кі і язы кі 
га неб ную спра ву пас лух мя на вы кон ва юць. 
Со чаць за гра мад скі мі ак ты ві ста мі, ро бяць 
пра ва ка цыі, бес пад стаў на зат рым лі ва юць 
на роў ным мес цы, скла да юць фаль шы выя 
пра та ко лы, іл жэс вед чаць у су дзе, аб вяш
ча юць кар ныя па ста но вы. Ты ся чы чы ноў ні
каў, ты ся чы сі ла ві коў, сот кі су до вых і пра ку
рор скіх ра бот ні каў уцяг ну тыя ў сі стэм ны пе
рас лед ін ша дум цаў, тых, хто хоць на крок 
пас меў ад хі ліц ца ад ге не раль най, „адзі на 
пра віль най” лі ніі дзяр жаў най ідэ а ло гіі. Гэ
тая ідэ а ло гія спрэс за ме ша на на хлус ні, 
пад ма не і фаль сі фі ка цы ях. І адзі ныя спо
са бы яе ўка ра нен ня — гэ та пры мус, гвалт 
і рэ прэ сіі. Фор му ла про стая — мі лі цыя 
і ін шыя сі ла ві кі зат рым лі ва юць ці фік су юць 
лю дзей, пас ля скла да юць пра та ко лы пра 
ні бы та ад мі ніст ра цый ныя пра ва па ру шэн ні. 
Ну а да лей аба вяз ко ва кар ныя су ды.

Да вя ло ся апош ні мі тыд ня мі па бы ваць 
у та кіх су дах Бе ла ру сі на роз ных ад мі ніст
ра цый ных пра цэ сах. Тым, хто не быў на 
гэ тых „раз г ля дах” на пэў на цяж ка па ве рыць 
у той фарс, аб сурд, які ад бы ва ец ца на га
неб ных для сі стэ мы юсты цыі су дзі ліш чах, 
дзе тым, што вы но сяць пры су ды больш да 
тва ру бы ла б не су дзей ская ман тыя, а ней
кая ма ска. Хоць яны ўжо на ву чы лі ся не 
чыр ва нець, ча сам толь кі во чы апу ска юць. 
У якую толь кі нез га раль ную ша фу ха ва юць 
яны сваё сум лен не?!

Вось у Грод не ўжо трох ча ла век за су дзі
лі да вя ліз ных штра фаў за пе ра пост ін фар
ма цый ных ма тэ ры я лаў у ад ной з са цы яль
ных се так. Адзін — вя до мы ан ты фа шыст, 
яко га аш т ра фа ва лі ні бы та за пра па ган ду 

сва сты кі. Тое, што на той ка ры ка ту ры сва
сты ка ля ціць у ко шык, а са ма ка ры ка ту ра 
мае вы раз на ан ты фа шыс ц кі ха рак тар пад 
ува гу не бя рэц ца. Не ка то рыя па сты ў сац
сет ках бы лі раз меш ча ны за доў га да та го, 
як рэ сурс быў прыз на ны эк ст рэ міс ц кім, 
але ж якая роз ні ца — маў ляў, па він ны бы лі 
прад ба чыць, што нель га гэ тай ін фар ма цыі 
раз мяш чаць.

А вось у Свіс ла чы су дзяць на ша га сяб
ра Вік та ра Са зо на ва. Фак тыч на за тое, 
што меў на хаб ства пры ехаць у гэ ты го рад 
і фа таг ра фа ваць удзель ні каў Дня па мя ці 
на цы я наль ных ге ро яў. У ра пар тах яго 
проз віш ча ня ма, усе свед чан ні мі лі цы ян
таў на яго ка рысць, праг ляд доў га га ві дэа 
пац вяр джае, што Вік тар Са зо наў ні чо га не 
па ру шаў. А па ста но ва суд дзі Аляк сан д ра 
Шы лі на ўсё роў на кар ная — 15 ба за вых 
штра фу — 175 до ла раў.

Шчы ра пры зна юся, што да та ко га нель
га прыз вы ча іц ца, але гэ та мож на выт ры
ваць і на ват асэн са ваць пафі ла соф ску. 
Ку ды ця жэй выт ры ваць, ка лі не так рэд ка 
чу еш ад су се дзяў з Літ вы, Ук ра і ны ці Пад
ляш ша за хап ляль ныя вок лі чы на конт та го, 
які ў сён няш няй Бе ла ру сі па ра дак, лад 
і за кон насць. Звы чай на, гэ тыя лю дзі аль бо 
зу сім не бы лі ў Бе ла ру сі, аль бо бы лі дзень
два ў цэн т ры га ра доў як ту ры сты. Але 
ля па юць язы ка мі пра тое, ча го і бліз ка не 
ве да юць. Заў сё ды га то вы зап ра сіць та кіх 
лю дзей хоць на адзін су до вы пра цэс, каб 
на свае во чы па ба чы лі і на свае ву шы пас
лу ха лі. Але ж не пры е дуць...

Ад ным з узо раў для кі раў ні цтва сён
няш няй Бе ла ру сі з’яў ля ец ца Кі тай з яго 
ан ты дэ мак ра тыч най, зне ва жаль най па 
ўсіх кі рун ках лю дзей сі стэ май. Там ужо 
за ка на даў ча ўво дзяць ад каз насць за „са цы
яль ныя па во дзі ны”, афі цый на за раз ства ра
юц ца спі сы „зас лу жа ных” лю дзей і „чор ныя 
спі сы” ін ша дум цаў, тых, хто не зго дзен з іс
ным рэ жы мам. Уво дзіц ца на ват ад мыс ло
вая сі стэ ма на лі чэн ня ба лаў, па вод ле якой 
бу дуць ка раць ці ўзна га родж ваць (ці ка ва, 
ці ёсць шанц не па тра піць ні ку ды?). У Бе ла
ру сі дэфак та та кія спі сы даў но скла дзе ны 
і прак тыч на вы ка ры стоў ва юц ца. Пат ры ё
таў Бе ла ру сі цэ лы час ка ра юць, а сту ка чоў 
і пра па ган ды стаў рэ жы му ўзна га родж ва
юць.

Але коль кі б воўк ні ва лок, па ва ла куць 
і ваў ка.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Не ча ка на па мёр ар хі ман д рыт Гаў ры іл, 
мой, так ска заць, су сед зза ра кі. Ха це ла
ся б пе рай с ці кла дач кай да скі та, умя шац
ца ў на тоўп жа лоб ні каў, за па ліць све чач
ку, пап ла каць. А тут з’яў ля юц ца гос ці з да
лё ка га Кра ка ва, спя ша юц ца ехаць да лей, 
але ма юць да мя не тэр мі но вую спра ву. 
І так зыш ло ся... да на ступ на га дня. Трэ ба 
мне быць доб рым гас па да ром да кан ца. 
І ха це ла ся б быць і там, і там. І яш чэ ў ін
шым мес цы. У той жа са мы час. Дзесь ці 
там у Поль ш чы, як раз у дзень смер ці ай ца 
Гаў ры і ла, се ля нін вы а раў з зям лі вы со ка
э нер ге тыч ны ка бель. Цуд, што не за біў 
яго элек т ра шок. Апе ра тар сет кі элек т ра э
нер гіі мае на мер спаг наць з ах вя ры ней кія 
вы дат кі на ра монт. Ка бель па ві нен быць 
раз меш ча ны як мі ні мум 80 сан ты мет раў 
пад зям лёй. Се ля нін пра во дзіў плыт кае 
пе ра дзі мо вае ўзвор ван не. Дык хто ж ві
на ва ты? Для яго гэ та пы тан не аса бі стай 
шко ды. Для дру го га бо ку — прэ сты жу. 
Ха це ла ся б на воч на пра ве рыць, ці ў гэ тай 
спрэч цы гра ма дзя ні на з кар па ра цы яй звя
за най з ця пе раш няй ула дай пе ра мо гуць 
за кон і спра вяд лі васць.

У той жа час, ка лі ў скі це пас ля заў па
кой най лі тур гіі ад пя ва лі ар хі ман д ры та, 
ра сій скія ва ен ныя ка раб лі ад к ры лі агонь 
па ўкра ін скіх ка раб лях на Чор ным мо ры. 
Гэ та вам не пік нік! І ад ра зу ж там ха це ла
ся б пра тап таць жур на ліс ц кія сля ды. Ці 
Еў ро па, а на ват увесь свет ста лі на мя жы 
вай ны? Ад кры ты кан ф лікт, па мен шай 
ме ры на да дзе ны мо мант, не па дум цы 
ані Пу ці ну, ані эка на міч на ня поў наў лад най 
Ук ра і не — гэ так пе ра ка на ны эк с пер ты. Ад
нак той дру гі бок ужо даў но раз дзі рае па 
част ках ра сій скія ін т ры гі і яго па лі тыч ныя 
ўзур па цыі. Да гэ та га ча су вай на ні для ад
ной з гэ тых кра ін не з’яў ля ец ца вы гад най. 
Але для Ра сіі так са ма ня вы гад ны мір.

Так, ха це ла ся б заг ля нуць усю ды, ха
ця б на міг. Гэ та не маг чы ма. Хоць па ма ру 
са бе, што мож на бы ло б тэ ле пар та вац ца ... 
Тэ ле пар та цыя, ма лан ка вае пе ра мяш чэн
не ча ла ве ка або аб’ ек та з ад на го мес ца 
ў ін шае, гэ та не вы на ход ства су час най 
лі та ра тур най на ву ко вай фан та сты кі. Ча ла
ве ку, стом ле на му ван д ра ван нем, не раз 
прым рой ва ла ся ў га ла ве, каб умо мант 
тра піць да мес ца прыз на чэн ня. Тэ ле пар та
цыя, хоць тэ а рэ тыч на маг чы мая, у су час
най тэх на ла гіч най цы ві лі за цыі не да сяж
ная. Пра неш та па доб нае тэ ле пар та цыі 
згад вае на ват Ста ры За па вет. І ў кні зе 
Дзе яў Свя тых Апо ста лаў Но ва га За па ве ту 
мы чы та ем пра цу доў нае за хап лен не Пі лі

па Свя тым Ду
хам і не ад к лад
нае пе ра ня сен
не яго з Га зы 
ў Аш дод, «дзе 
[пра цяг ваў] 
пра па ве да ван
не Еван гел ля 
ад го ра да да го ра да, па куль не прый шоў 
у Ке са рыю».

Лепш за да ку мен та ва ны вы па дак 
мер ка ва най тэ ле пар та цыі ад быў ся 24 
каст рыч ні ка 1593 г. Апі са лі яго праз 
сто га доў, скру пу лёз на і ў ад па вед нас ці 
з прын цы па мі шмат ба ко вай пра вер кі. 
Ды да вай це па кі нем скеп ты каў са мім 
са бе. Нам трэ ба тро хі ап ты міз му. Вось 
ад ной чы муж чы на па іме ні Джыл Пе рэс, 
ахоў нік па ла ца гу бер на та ра Ма ні лы на Фі
лі пі нах ра ства рыў ся ў па вет ры, і ў той жа 
мо мант ма тэ ры я лі за ваў ся на Пла са Ма ёр 
у Ме хі ка. Аб ві на вач ва лі яго ў змо ве з са
та ной, ад ра зу арыш та ва лі і па ста ві лі пе
рад су дом мек сі кан скай ін к ві зі цыі. Пе рэс 
ска заў су ду, ад куль явіў ся, але не быў 
у ста не раст лу ма чыць, як ён апы нуў ся 
ў та кі ка рот кі пра ме жак ча су ў Мек сі цы, 
ка ля 13 400 кі ла мет раў ад Фі лі пін за час 
«мен шы чым за ку ка рэ каў пе вень». Я не 
ве даю, што зда ры ла ся по тым з Джы лем 
Пе рэ сам. Ві ну за не за вер ша ны анек дот 
аб ця жар ваю прыз на ны су свет ны аў та ры
тэт у га лі не кван та вай фі зі кі, пра фе са ра 
Мі чыо Ка ку, аў та ра кні гі «Фі зі ка рэ чаў 
не маг чы мых». Пра фе сар, раз мяш ча ю чы 
свае на ву ко выя ін та рэ сы ў шы ро кім куль
тур ным кан тэк с це і гу ма ні тар ных на ву ках 
у цэ лым, змаў чаў пра гэ та, на кі роў ва ю
чы сваю ўва гу на тон кую ба гас лоў скую 
праб ле му, звя за ную з тэ ле пар та цы яй. 
Ка лі тэ ле пар та цыя мак ра ска піч ных аб’ ек
таў, у тым лі ку ча ла ве ча га це ла, бы ла б 
маг чы май, трэ ба бы ло б спы тац ца пра 
ду шу. Ці тэ ле пар та цый нае пе ра мяш чэн
не ма тэ рыі, якой з’яў ля ец ца ча ла ве чае 
це ла або ша ка лад ка, так са ма ста віц ца 
і да сфе ры псі хіч най, ду хоў най? Вя до ма, 
ша ка лад ка не мае ду шы, і ёй усё роў на, 
як яна ру ха ец ца ў пра сто ры. Для ча ла ве
ча га це ла, якое скла да ец ца па сут нас ці 
з ад ных і тых жа ата маў, як ша ка лад ка, 
так са ма. Але што бы ло б, ка лі іх ата мы 
бы лі б тэ ле пар та ва ныя ра зам, заб лы та лі
ся «па шля ху»? І ша ка лад ку ста лі б тур ба
ваць пы тан ні аб іс на ван ні або не іс на ван ні 
ду шы? А як пры няць удзел у жа лоб най 
ім шы — без ду шы?

vМі ра слаў ГРЫ КА
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— Я на ра дзіў ся ў пра ва слаў-
най сям’і, але паз наў пра ва-
слаўе праз ай ца Гаў ры і ла. Каб 
не ён, я быў бы як той чар вяк 
на зям лі, — ска заў у час па ха-
ван ня адзін з вер ні каў. — Мож-
на ска заць, што дзя ку ю чы яму 
я стаў пра вас лаў ным ча ла ве-
кам.
Сот ні вер ні каў Пра ва слаў най цар к вы 
і мно га ін шых лю дзей пры бы лі 25 лі ста
па да ў скіт свя тых Ан то нія і Фе а до сія 
Пя чэр скіх у Ад рын ках, каб раз ві тац ца 
з зас на валь ні кам і гас па да ром скі та ар
хі ман д ры там Гаў ры і лам. Ай цец Гаў ры іл 
кі ра ваў адзі най пра ва слаў най пу стэль
няй у пас ля ва ен най Поль ш чы ў Ад рын
ках на Нар ве. Ком п лекс раз меш ча ны на 
цяж ка да ступ ным, ба ло ці стым уро чыш
чы Кудак. Ня гле дзя чы на гэ та, мес ца 
пры цяг ва ла па лом ні каў з уся го све ту. 
І не толь кі пра ва слаў ных, але так са ма 
ка то лі каў, і ўсіх, якія шу ка лі ці шы ні і ад
па чын ку, а ня рэд ка апош ня га па ра тун ку 
ў цяж кіх хві лі нах.

— Ён быў не толь кі ду хоў ным па сты рам, 
але так са ма сяб рам, які ўсім да па ма гаў, 
— ска заў праф. Ан тон Мі ра но віч. — Бе
зу моў на, у жыц ці кож на га з нас ёсць 
та кія дні, ка лі пат ра бу ем ду хоў най да па
мо гі. На ай ца Гаў ры і ла заў сё ды мож на 
бы ло раз ліч ваць.

Жа лоб нае на ба жэн ства слу жы ла трох 
пра ва слаў ных епі ска паў: бель скі ар хі
е пі скап Ры гор, ся мя тыц кі епі скап Вар
со но фій і суп рас ль скі епі скап Ан д рэй. 
Ме на ві та па чат кі ду хоў най да ро гі ай ца 
Гаў ры і ла бы лі звя за ны з Ма на сты ром 
Даб ра веш чан ня Бо жай Ма ці ў Суп рас лі.

— Ай цец Гаў ры іл быў ча ла ве кам доб
ра зыч лі вым, ад кры тым і пры яз ным лю
дзям. Да кож на га, не за леж на ад та го, 
у які ха дзіў храм, заў сё ды звяр таў ся 
«ся стра» і «бра це», — ад зна чыў у час 
жа лоб най цы ры мо ніі бур га містр Суп рас
ля Ра дас лаў Даб ра воль скі. — Я пры е
хаў, каб ад даць яму го нар як хрыс ці я нін. 
Я ве даў ай ца Гаў ры і ла шмат га доў. Ён 
па чаў ра ман та ваць Суп рас ль скі ма на
стыр. Ве даю, што лю дзі з усёй Поль ш чы 
пры яз джа лі да яго, шу ка ю чы тут апош ня
га па ра тун ку. Ве даю, што ён шмат ка му 
да па мог і мно га лю дзей бы ло яму ўдзяч
ны мі. Па ма гаў усім — пра вас лаў ным, 
ка то лі кам, усім, хто да яго звяр нуў ся. 
Веч ная яму па мяць!

Ай цец Гаў ры іл лю біў пра во дзіць час 
з ма ла ды мі людзь мі.

— Ча ста зап ра шаў нас у свой па кой чык 
пас ля лі тур гіі на та кую вя чэ ру. Па мя таю 
як я пры яз джаў сю ды, — ус па мі наў прыс
луж нік Гры ша Каз лоў скі. — Ай цец, ка лі 
нас уба чыў, ужо зда лёк кры чаў: «Ра дас
ці мая!». За па мя та лі ся мне мно гія гі сто
рыі, якія ра сказ ваў нам пас ля лі тур гіі. 
Шка да... у па мя ці за ста нец ца. Веч ная 
яму па мяць!

Ай цец Гаў ры іл так са ма пра сла віў ся 
ля чэн нем зёл ка мі, якія да па ма га лі па
лом ні кам на дзя сят кі зах вор ван няў. Яго 
зёл ка выя мя шан кі, вя до мыя як «зёл кі ай
ца Гаў ры і ла», бы лі так па пу ляр ны мі, як 
зёл кі рых та ва ныя ай ца мі ба ніф ра та мі. 
Ад нак боль шасць пры яз джа ла па ду хо
вую пад трым ку.

— Бы лі мы звя за ны з ай цом. За па мя таў
ся як ча ла век, які лю біць дру го га ча ла ве
ка, — ска за ла пры сут ная на ўра чы стас
цях Паў лі на. — Гэ та вя лі кая стра та. Бу
дзе ў на шых ма літ вах. Ча ла век вяр таў ся 
ад ай ца Гаў ры і ла мац ней шы, ра дас ны. 
Ча ла век пры ім ад к ры ваў ся, ста віў ся 
так ад к ры та, без не пат рэб най бо я зі. Дай 
Бо жа, каб Пра ва слаў ная цар к ва ме ла 
больш та кіх ай цоў.

У 2008 го дзе Свя ты са бор епі ска паў 
Поль скай Аў та ке фаль най Пра ва слаў най 

Страцілі нашага 
правадніка

Цар к вы пра па на ваў яму ру ка па ла жэн не 
ў епі скап скі сан і епар хію Пя рэ мышль 
— Но вы Сонч (ця пер Пя рэ мышль — Гор
лі цы). Ма нах, ад нак, ад мо віў ся, ка жу чы, 
што ёсць шмат ін шых год ных кан ды да
таў на гэ тую ка фед ру. Ён ха цеў за стац
ца звы чай ным ма на хам. За стац ца на 
Пад ляш шы.

— Для нас ай цец Гаў ры іл гэ та сім вал 
бе ла ру скас ці, пра ва слаўя. Ён ні ко лі не 
са ро меў ся, што ён бе ла рус, — ска заў 
пас ля жа лоб ных цы ры мо ній праф. Ан
тон Мі ра но віч. — Ён заў сё ды аб гэ тым 
га ва рыў. Ён пе ра жы ваў за на шу мо ву, 
куль ту ру, та му заў сё ды пад к рэс лі ваў, 
што мы, пра ва слаў ныя Пад ляш ша, заў
сё ды па він ны тры мац ца сва ёй мо вы, 
ка ра нёў, куль ту ры. Яго пас лу га ў Суп рас
лі, ці тут свед чы ла аб яго пры вя за нас ці 
да Пад ляш ша. Ён вель мі лю біў па ез д кі 
ў Бе ла русь — там ад чу ваў ся бе як до ма. 
І вель мі цёп ла пры няў бе ла ру саў, якія 
пры е ха лі да яго ў скіт на па лом ні цтва. 
Ай цец Гаў ры іл быў на шым пра вад ні ком. 
За раз мы пат ра ці лі не толь кі вы дат на га 
свя та ра, дзе я ча бе ла ру скай куль ту ры, 
але так са ма доб ра га пры я це ля.

Ар хі ман д рыт Гаў ры іл сы шоў з жыц ця 
ў чац вер 22 лі ста па да ва ўзрос це 56 
га доў. Па ха ва лі яго, так як ха цеў, у скі
це, дзе ар га ні за ваў ма на скае жыц цё 
з 2009 го да. У час жа лоб най цы ры мо ніі 
епі ска пы па раў на лі яго да мі ла сэр на га 
са ма ра ні на, а сло вы і дзей насць ай ца 
Гаў ры і ла наз ва лі «але ем і ві ном», якія 
нас уз мац ня лі.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

Асірацелы скіт
Памяці Архімандрыта Гаўрыіла

Святой памяці Гаўрыіл,
Дарагі Архімандрыт,
Аддаў людзям так многа сіл,
Асіраціў Ты родны скіт.

Жыццё з Богам Ты пражыў
І працаваў натужна так,
Каб скіт адзіны рос на здзіў
У вёсцы Адрынкі – Кудак.

І Цябе назначыў Бог, 
Гаўрыіл Архімандрыт,
Каб у далейшым тут сцярог
Услаўлены Табою скіт.  

Віктар Швед
Беласток, 25 лістапада 2018 года.

n Развітальнае слова праф. Ан тона Мі ра но віча
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Цэн т раль ны этап ХХV Прэ зен
та цый аб ра да вых ка лек ты ваў 
«Бе ла ру скі аб рад на сцэ не», 
які прай шоў 18 лі ста па да ў Гай

наў скім до ме куль ту ры, быў пад вя дзен
нем вы ні каў ра ён ных прэ зен та цый аб ра
да вых ка лек ты ваў, што ад бы лі ся ра ней 
у Бель скуПад ляш скім, Ду бі чахЦар коў
ных і два ра зы ў Бе ла сто ку. У Гай наў цы 
паак цёр ску вы сту пі лі ўдзель ні кі ра
ней шых прэ зен та цый і ўме ла па ка за лі 
вя ско вае жыц цё ў мі ну лым, якое бы ло 
ў мно гіх вы пад ках скла да ным і цяж кім, 
але ад на час на ра дас ным мо ла дзі і не
ад нак рат на лю дзям ста ла га ўзро сту, 
якія по бач з цяж кай пра цай уме лі ра
дас на пра во дзіць час. У гэ тым го дзе 
боль шасць вы сту па ю чых са ста ві лі 
дзет кі і школь ная мо ладзь, якія пад час 
рэ пе ты цый і прэ зен ту ю чы на сцэ не бе
ла ру скія аб ра ды, а ў тым лі ку ко ліш нія 
тан цы і пес ні, ву чы лі ся на прак ты цы тра
ды цы ям сва іх дзя ду ляў і ба буль. Ся род 
пуб лі кі ў Гай наў цы бы ло мно га ма ла дых 
баць коў, дзет кі якіх вы сту па лі на сцэ не. 
У дом куль ту ры за ві та лі так са ма сяб ры 
вуч няў, якія прэ зен та ва лі аб ра ды.

Фі наль ны аг ляд ХХV Прэ зен та цый аб
ра да вых ка лек ты ваў «Бе ла ру скі аб рад 
на сцэ не» ад к ры лі ды рэк тар ГДК Рас ціс
лаў Кун цэ віч і ві цэстар шы ня БГКТ Ва
сіль Се гень. На цэн т раль нае ме ра пры ем
ства пры бы лі бур га містр Гай наў кі Ежы 
Сі рак і стар шы ня БГКТ Ян Сы чэў скі. 
БГКТ з’яў ля ец ца га лоў ным ар га ні за та
рам прэ зен та цый, а ў Гай наў цы ла дзі ла 
іх у суп ра цы з ГДК.

— Прэ зен та цыі аб ра да вых ка лек ты
ваў «Бе ла ру скі аб рад на сцэ не» гэ та 
ме ра пры ем ства ў го нар на шых прод каў, 
прыс ве ча нае на шым тра ды цы ям, якія 
пе ра да ва лі ся з па ка лен ня ў па ка лен не. 
Яно асаб лі ва важ нае ма ла до му па ка лен
ню бе ла ру саў. Пад час вы сту паў з аб ра
да мі дзет кі і мо ладзь са мі дак ра на юц ца 
да на шых тра ды цый і зна ё мяц ца з іх раз
на род нас цю. Удзель ні кам прэ зен та цый 
у ста лым уз рос це па каз ва ныя тут тра ды
цыі ста но вяц ца ўспа мі на мі з мо ла дас ці, 
ка лі яны, жы ву чы ў вё сках, са мі пры ма
лі ўдзел у аб ра дах. Тут мож на бу дзе 
па гля дзець тэ ат раль нае май стэр ства 
вы ка наў цаў, якія бу дуць па каз ваць прад
стаў лен ні, пад рых та ва ныя на пад ста ве 
аў тэн тыч ных аб ра даў, — ска заў у час ад
к рыц ця ме ра пры ем ства ві цэстар шы ня 
БГКТ Ва сіль Се гень.

Прэ зен та цыі ўда ла вя ла Ан на Ба бік, 
якая ці ка ва рас па вя да ла пра па а соб ныя 
аб ра ды. Дзет кі і мо ладзь зай маль на зап
рэ зен та ва лі ся аж но ў шас ці ка лек ты вах. 
Ма ла дыя вы ка наў цы за ха пі лі саб ра ных 
ад важ ны мі вы ступ лен ня мі і ак цёр скі мі 
здоль нас ця мі. Да школь ні кі, ап ра ну тыя 
ў сты лі за ва ную на даў нюю, пры го жую 

воп рат ку, вы лу ча лі ся спан тан ны мі па
во дзі на мі на сцэ не. Я звяр нуў ува гу на 
дэк ла ма та раў «Род на га сло ва» і ра сказ
чы каў «Бе ла ру скай га вэн ды», якія вы лу
ча лі ся ад ва гай, во пы там і ўме лас ця мі вы
сту паць на сцэ не пе рад пуб лі кай. Ка неш
не, най больш дэ та лё ва зап рэ зен та ва лі 
аб ра ды чле ны ва каль ных ка лек ты ваў да
рос лых. Яны па ка за лі мо ман ты са сва ёй 
мо ла дас ці або з ра ска заў сва іх прод каў 
і за хоў ва лі аў тэн тыч ную ат мас фе ру мі
ну ла га. На асаб лі вую ўва гу зас лу гоў вае 
ба га тае сцэ ніч нае афар м лен не аб ра даў 
прэ зен та ва ных даш коль ні ка мі, ву чня мі 
і ак цё ра мі ў ста лым уз рос це.

Пер шы мі з аб ра дам «Вя чор кі» зай
маль на зап рэ зен та ва лі ся да школь ні кі 
з ка лек ты ву «Ка леб ка» Са маў ра да ва
га прад ш кол ля № 1 у Гай наў цы, якіх 
пад рых та ва лі на стаў ні цы Мі рас ла ва 
Ні кан чук, Ала Суп рун і Воль га Ві люк. 
Дзет кі ад важ на вя лі раз мо ву з пуб лі кай 
пасвой му, уме ла зап рэ зен та ва лі даў нія 
тан цы, уда ла га ва ры лі пры маў кі, вер шы
кі і гу ля лі ў ко ліш нія гуль ні.

— На шы дзе ці ву чац ца тра ды цы ям 
прод каў, а па ка за ны тут аб рад ство ра
ны на пад ста ве апо ве даў на шых мам, 
ба буль і дзя ду ляў. Мы так са ма ву чым 
на шых да школь ні каў роз ным ра мё ствам 
і яны ах вот на пры ма юць удзел у за нят
ках, ка лі мы ву чым бе ла ру скай мо ве і на
шай куль ту ры, — за я ві лі на стаў ні цы, якія 
пад рых та ва лі з даш коль ні ка мі аб рад 
«Вя чор кі».

— Я, ма ці даш коль ні цы, вель мі ра да, 
што мая дач ка сён ня ўда ла зап рэ зен та
ва ла ся пад час «Вя чо рак» як гас па ды ня. 
Мая Ана ста сія апош ні мі дня мі жы ла 
гэ тым прад стаў лен нем, паў та ра ла свае 
пар тыі і ці ка ва ёй бы ло вы сту паць па каз
ва ю чы, як лю дзі жы лі ў мі ну лым. Вель мі 
доб ра, што на шы дзе ці ўжо ў даш коль
ным уз рос це ма юць маг чы масць зна ё міц
ца з на шы мі тра ды цы я мі і пры гэ тым так 
доб ра гу ля юць. На шых дзе так да вы сту
пу рых та ва лі на стаў ні цы, а мы до ма толь
кі ву чы лі іх га ва рыць ды я ло гі і вер шы кі, 
— за я ві ла Ан на Фран коў ская.

З аб ра дам «Па нен скі ве чар» зай маль
на зап рэ зен та ва лі ся і ўме ла па ка за лі 
свае ак цёр скія здоль нас ці дзет кі, іх баць
кі і на стаў ні цы Са маў ра да ва га прад ш кол
ля № 14 у Бе ла сто ку.

— У нас са мыя важ ныя ак цё ры гэ та 
да школь ні кі, але вель мі важ ным быў так
са ма вы ступ баць коў. Пры ро дзі чах дзет
кі больш ад важ ныя. Вель мі важ най ёсць 
да па мо га на стаў ніц, — га ва рыў Кі рыл 
Ле пай, рэ жы сёр аб ра да ва га прад стаў
лен ня «Па нен скі ве чар».

— Я ра ды, што мая цэ лая сям’я сён ня 

вы сту пае. Гэ та дру гі наш вы ступ з аб ра
дам «Па нен скі ве чар», а па коль кі мно га 
баць коў гэ та поль ска моў ныя асо бы, 
ра зам з дзет ка мі ву чац ца га ва рыць і спя
ваць пабе ла ру ску. Рэ пе ты цыі і вы сту пы 
на сцэ не моц на нас усіх ін тэг ру юць і тут 
доб рая на го да за ці ка віц ца на шы мі тра
ды цы я мі, — ска заў Алег Ла ты шо нак, які 
вы сту паў ра зам з сы намдаш коль ні кам 
і жон кай.

Ці ка ва і з аў тэн тыч ны мі дэ та ля мі 
зап рэ зен та ва лі ся з аб ра дам «Юрыя на 
Бель ш чы не» вуч ні ка лек ты ву «Жэў жы
кі» з Па чат ко вай шко лы № 3 імя Ярас ла
ва Ка сты цэ ві ча ў Бель скуПад ляш скім. 
Пад рых та ва лі іх на стаў ні цы Ан на Фі ё нік 
і Ма ры ян на Ваў ру се віч.

— Нам ці ка ва вы сту паць і гу ляць на 
сцэ не, — за я ві лі дзет кі бель скай «трой
кі», а на стаў ні цы пах ва лі лі сва іх вуч няў 
за ўда лы вы ступ з аб ра дам «Юрыя на 
Бель ш чы не».

— Аб рад на сцэ не спрош ча ны, але за
ха ва лі мы ары гі наль ныя пес ні і пры маў
кі, — га ва ры ла на стаў ні цабіб лі я тэ кар ка 
і апя кун ка «Жэў жы каў» Ан на Фі ё нік.

Ін ст рук тар Гай наў ска га до ма куль ту
ры Ве ра Ма сай ла, ка ры ста ю чы ся аў тэн
тыч ны мі гі сто ры я мі з мі ну ла га, якія па
чу ла ад сва ёй ма ці і вя ско вых жан чын, 
пад рых та ва ла сцэ на рый аб ра ду «Каб 
не тыя ла ды». Ці ка ва зап рэ зен та ва лі іх 
гай наў скія вуч ні, якія пад яе наг ля дам 
зай ма юц ца ў ка лек ты ве «Зван кі». Яны 
пры го жа спя ва лі, па ка за лі свае ак цёр
скія здоль нас ці і іг ра лі на акар дэ о не.

— Я це шу ся, што мо ладзь ву чыц ца 
на шым тра ды цы ям і, раз маў ля ю чы па
бе ла ру ску, прэ зен та ваць іх на сцэ не. Мы 
так са ма спя ва ем і ця пер бу дзем рых та
вац ца да вы сту паў з ка ляд ка мі, — га ва
ры ла Ве ра Ма сай ла.

Ка лек тыў з Па чат ко вай шко лы ў Ор лі 
ці ка ва зап рэ зен та ваў ся з аб ра дам «Рэк
ру ты», які пад рых та ва лі на стаў ні кі Аль ж
бе та Цюль ке віч і Да ры юш Га ра дэц кі.

— Мы ня даў на пад рых та ва лі аб рад 
«Рэк ру ты» да прэ зен та цыі і вуч ні мно га 
нап ра ца ва лі ся, каб па ка заць як ка лісь ці 
вып раў ля лі ма ла дых хлоп цаў у вой ска, 
— за я ві ла Аль ж бе та Цюль ке віч.

Ды рэк тар Па чат ко вай шко лы ў Ор лі 
Ма рыя Там чук удак лад ні ла, што вуч ні 
і на стаў ні кі ар лян скай шко лы ак тыў на 
збі ра юць та по ні мы, а ня даў на за кон чыў
ся збор ко ліш ніх дзі ця чых ца цак.

Паак цёр ску вы сту пі лі вуч ні Школь на
даш коль на га ком п лек су 
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Бе ла ру скі аб рад 
на сцэ не 
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n Аб рад «Па нен скі ве чар» па ка за лі дзет кі, баць кі і на стаў ні цы Са маў ра да ва га прад ш кол ля № 14 у Бе ла сто ку

За ла тыя юбі ля ры
17 лі ста па да гэ та га го да ў На раў цы 

Гай наў ска га па ве та ад бы ло ся ўру чэн не 
ме да лёў „За шмат га до вае шлюб нае жыц-
цё”, прыс во е ных прэ зі дэн там РП. Войт 
На раў чан скай гмі ны Мі ка лай Па вільч 
і за га ды чы ца ЗАГС у На раў цы Зі на Лук-
ша за пра сі лі дзе сяць пар, у тым лі ку, між 
ін шым, па дзве па ры з Но ва га Ляў ко ва 
і Ста ро га Ляў ко ва.

Ім па зан т ная 
ву лі ца
Ад ной з важ ней шых ву ліц у Гай наў цы 

з’яў ля ец ца ву лі ца 3 Мая. Яна ў цэн т ры 
го ра да і ця пер най больш ім па зан т ная. 
За раз га рад скія ўла ды прыс вя ці лі ёй 
шмат ува гі. На ву лі цы най леп шая ма ста-
вая і пры го жыя роў ныя тра ту а ры. Тут 
бяс печ на ез дзіць і ха дзіць. Ёсць скры жа-
ван не з кру га вой раз вяз кай (улет ку на 
ім поў на кве так) і свят ла фо ры.

Ад па чат ку лі ста па да гэ та га го да ідзе 
вя лі кі ра монт доў га га і да во лі шы ро ка га 
тра ту а ра на ад ным ба ку ву лі цы 3 Мая, 
між ін шым, на суп раць кас цё ла. Тут кла-
дуць чор ную і цём на-сі нюю брус чат ку. 
На гэ тым ба ку ар тэ рыі пры бы ло — што 
не без зна чэн ня ў цэн т ры па вя то вай мет-
ра по ліі — ста я нак для лег ка вых аў та ма бі-
ляў. Доб ра, што ўша на ва лі пры ро ду і не 
ссек лі шы ра ка лі стых ліп, якія ра стуць 
па а ба пал ву лі цы. 

Но выя ма ста выя 
ў Гай наў цы
Ула ды Гай наў кі мно га ўва гі прыс вя ча-

юць, між ін шым, га рад скім ву лі цам, ад-
наў лен ню іх ма ста вых і тра ту а раў, а так-
са ма ву ліч на га элек т ра ас вят лен ня. Сё-
ле та пак ла лі ас фальт на ма ста вых трох 
па э тыч ных ву ліц імя поль скіх па э таў: 
Ка ха ноў ска га, Міц ке ві ча і Ту ві ма ды Цес-
най, Пша ніч най і Ура джай най, а так са ма 
на част цы ву лі цы Бе ла веж скай — на паў-
кі ла мет ро вым ад рэз ку ад ву лі цы Піл суд-
ска га да ву лі цы Пар ка вай. На ўскра і не го-
ра да, там дзе пры мы кае ён да Бе ла веж-
скай пуш чы, на ву лі цы Цэль най пак ла лі 
ас фальт 13 лі ста па да гэ та га го да.

У гэ тым го дзе пе ра бу да ва лі даж джа-
вую ка на лі за цыю на ву лі цах Бя ро за вай 
і Грун валь д скай да ра чул кі Лес най ды 
на ву лі цы Рэя. Вы ка на лі так са ма ма ні то-
рынг го ра да. (яц)

Пад час ура чы стас ці пры сут ныя выс лу-
ха лі вя сель ны марш Мен дэль со на, пра мо-
вы і він ша ван ні вой та ды верш, які з гэ тай 
на го ды на пі саў но ва ляў ко вец Кан стан цін 
Це лу шэц кі (ён па ста ян ны ўдзель нік лі та-
ра тур ных кон кур саў „Ні вы”). Па мят ныя 
ме да лі, дып ло мы і бу ке ты кве так ат ры ма-
лі Га лі на і Ана толь Ар тэ мю кі, Ірэ на і Юрый 
Ада мо ві чы, Га лі на і Сяр гей Бан да ру кі, Ма-
рыя і Кан стан цін Це лу шэц кія, Ірэ на і Мі-
ка лай Скеп кі, Ра і са і Ві таль Пры чы ні чы 
ды Ве ра ні ка і Ан д рэй Аў ла сю кі. Пас ля 
ўру чэн ня ўзна га род усе пра спя ва лі юбі-
ля рам тра ды цый нае „Сто” лят”. Для трох 
пар Эве Ма рыі і Ула дзі мі ру Вал ка выц кім, 
Ірэ не і Мі ха лу Фі лі но ві чам ды Ва лян ці не 
і Ула дзі мі ру Ха да коў скім ме да лі бу дуць 
пры ве зе ны да до му.

На за кан чэн не юбі лей на га ме ра пры-
ем ства ў На раў цы ар га ні за та ры за пра сі-
лі ўсіх на са лод кі па ча сту нак.

Рэ дак цыя „Ні вы” він шуе ша ноў ных юбі-
ля раў. Жы ві це нам сто га доў!
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Саб ра лі ся ад ной чы азер бай джан
цы, ар мя не і гру зі ны, маў ляў, мы 
хоць і гор дыя, але не вя лі кія на

ро ды, ма ла зна чым у све це, трэ ба нам 
аб’ яд нац ца. Та ды на ша агуль ная ва га 
знач на вы рас це, не толь кі су се дзі, але і ім
пе рыі нас за па ва жаць. Да вай це пач нем 
з та го, што вы бе рам су поль ную ста лі цу 
цэ ла га Каў ка за. Тут па ды ма юц ца ар мя не 
і ка жуць: а што тут вы бі раць, ка лі ёсць та кі 
пры го жы го рад Ерэ ван? На гэ та ўсха пі лі ся 
гру зі ны: ка кой Ерэ ван? Ка нэш но сто ли цей 
бу дэт Тбил иси! І толь кі азер бай джан цы 
маў чаць. Ды што тут га ва рыць, ка лі і так 
усё яс на — на за вуць Ба ку. І як та ды знай
с ці вы хад з гэ та га ад веч на га каў каз ска га 
роз на га лос ся? А азе ры па ду ма лі, па ду
ма лі і за я ві лі: Тбі лі сі! Як Тбі лі сі? Ча му? 
— ус ха дзі лі ся ар мя не, — лад на, не хо ча це 
пад трым лі ваць Ерэ ван, дык у вас жа ёсць 
свая ста лі ца, ча му вы яе не пра па ну е це? 
Усё про ста — ад ка за лі азе ры. — Ка лі ста
лі цай Каў ка за ста не Тбі лі сі, усе ар мя не 
лоп нуць ад зай з д рас ці, усе гру зі ны ад го
на ру. За ста нем ся ад ны мы.

Гэ ты анек дот, з ад на го бо ку, іг рае на 
стэ рэ а ты пах, з дру го га — па каз вае няп ро
стыя між на цы я наль ныя ад но сі ны на Каў
ка зе, але так са ма схіль насць да аў та і ро ніі 
там тэй шых жы ха роў. Ра сказ ваў нам яго 
Мал хаз Чэ мія, які сам са бою ўва саб ляе 
ўсю склад анасць і ўвесь ка ла рыт Тбі лі сі. 
Сам ён па па хо джан ні мін г рэл, што мож на 
паз наць па проз віш чы (так са ма як Гам са
хур дзія ці Бе рыя), але род ную зям лю на 
ўзбя рэж жы Чор на га мо ра па кі нуў ужо яго 
баць ка, а мо і дзед, а Мал хаз на ра дзіў ся 
і ўзга да ваў ся ў бед ным азер скім квар та ле 
Тбі лі сі, Аба на ту ба ні, не па да лёк сла ву тых 
сер ных лаз няў. У два ры, ак ра мя азе раў 
і гру зі наў, бы лі ру скія, ар мя не, кур ды, 
аб хаз цы, асе ці ны і ка лі дзе ці гу ля лі, у іх 
га ма не чу ла ся цэ лае гэ тае пя рэ стае шмат
моўе.

З азер скім квар та лам, да рэ чы, су сед ні
чае яў рэй скі — На хі лаў ка (у ім най больш 
ча су пра вёў іка ніч ны гру зін скі ма стакса
ма родк Ні ка Пі рас ма ні), а з мя чэ ці да сі на
го гі ру кой па даць. А на дру гім бе ра зе ра кі 
Мтква ры, за мо стам зас на валь ні ка гра да 
Вах та на Гар га са ла і цар к вой Ме тэ хія ра скі
нуў ся ар мян скі Аў ла бар з ко пі яй Эч мія дзін
скай цар к вы і кі пу чы мі дроб ным ган д лем 
ву лач ка мі (уз гад ва ец ца чар го вы гру зін скі 
стэ рэ а тып: дзе ар мя нін, там яў рэю ня ма 
ча го ра біць). Ка лі ў 1970ыя га ды праз гэ
ты квар тал пра бі ва лі Ка хе тын скую ша шу, 
якая вя дзе між ін шым у аэ ра порт, тбі ліс цы 
хут ка пры ду ма лі ёй наз ву: БАМ — Бол-
шой ар мян скій ма гіст рал.

Ка лі мы пер шы раз бы лі ў Тбі лі сі, як раз 
жы лі ў Аў ла ба ры ў га тэль чы ку, які на ле
жаў гру зі нам, а ку хар кай (вы дат най) бы ла 
ар мян ка. У та кіх не пас рэд ных кан так тах 
ча ла ве ка з ча ла ве кам, зда ец ца мне, у Тбі
лі сі на да лей ца рыць дух, які ўзга да ваў 
Сяр гея Па ра джа на ва. Гэ та га на ро джа на
га ў Тбі лі сі ар мя ні на сва ім лі чаць не толь кі 
гэ тыя два на ро ды, але і ўкра ін цы спра вяд
лі ва на зы ва юць яго баць кам свай го на цы
я наль на га кі но. Па ра джа наў рас пас цёр 
свае кры лы на ўскра і не ста ро га го ра да, 
не па да лёк Мтква ры, як быц цам ха цеў заб
раць з са бой у па лёт над лю бі мым го ра
дам, які зза па лі ты каў стра ціў, ку ды яму 
за са вец кім ча сам за ба ра ні лі вяр нуц ца. 
Па лі ты ка і сён ня не най лепш уп лы вае на 
жыц цё спрад веч ных су се дзяўтбі ліс цаў. 
На пры клад, са бор Свя той Трой цы, якім 
гру зі ны хва ляц ца як най боль шай цар к вой 
на Каў ка зе і які ві даць амаль з кож най 
кроп кі го ра да, па бу да ва ны ў Аў ла ба ры на 
мес цы ар мян скіх мо гі лак.

* * *
Ка лі гэ ты са бор, ха ця і праз мер на вя

лі кі на да во лі та кі ўтуль ны цэнтр Тбі лі сі, 
то ха ця ў сва ёй фор ме прыт рым лі ва ец
ца ар хі тэк тур най гру зін скай тра ды цыі. 
Ёсць ад нак но ва бу доў лі, якія не толь кі не 
спра бу юць упі сац ца ў мяс цо вы га рад скі 
кра я від, але пя рэ чаць па чуц цю эстэ ты кі 
і про ста зда ро ва му глуз ду. Па лі тык і мі
лья нер Бі дзі на Іва ніш ві лі, які ап ра кі нуў 
прэ зі дэн та Мі ха і ла Са а каш ві лі, па бу да
ваў са бе па лац са шкла і ме та лу, з пля

уні зе ка заў па бу да ваць дзве ве лі чэз ныя 
ме та лё выя тру бы. Ка жуць, ме лі ся ў іх ар
га ні за вац ца кан цэр ты, пра ца ваць рэ ста
ра ны, але да сён ня іх пры зна чэн не не да 
кан ца вя до мае. А по бач з імі пе ра кі ну тая 
над рэч кай ажур ная клад ка, якую зза 
ха рак тэр на выг ну та га даш ка тбі ліс цы 
праз ва лі жа но чай прак лад кай. Ін шая 
фа на бэ рыя прэ зі дэн таіз гоя Са а каш ві лі 
— ма ну мен таль ны ро вар з дву ма ру ля мі 
ў кан цы прас пек та Ру ста ве лі, на пля цы, 
які пе ра наз ваў у го нар Рэ ва лю цыі Ру жаў, 
якой сам кі ра ваў і якая за кон чы ла ба га
тую па лі тыч ную кар’ е ру срэб на га лі са 
Эду ар да Шэ вар д на дзе.

Уся го гэ та га, ка неш не, не маг чы ма не 
заў ва жыць, ка лі гля дзець аб’ ек тыў на. Як 
і паў сюд най раз ва лю хі ў ста рым го ра дзе 
ці ямаў у тра ту а рах мно гіх тбі лі скіх ву ліц. 
Інакш, ад нак, спра вы ма юц ца, ка лі ты 
за ка ха ны ў Тбі лі сі. Та ды мо жаш прай с ці 
ў ба та ніч ны сад лі та раль на пад сце на мі 
па ла ца Іва ніш ві лі і не звяр нуць на яго 
ўва гі. Мо жаш аб лі вац ца по там і сто ра
зоў спа ты кац ца на ня роў ных тра ту а рах 
стро мых ву ла чак ста ро га го ра да ці Мтац
мін ды, а ўсё роў на за па мя та еш не гэ та, 
а пах ла ва ша з не вя ліч кай пя кар ні, што 
сха ва ла ся ў пад ва ле ста ро га до ма. Не 
звер неш ува гі на тое, што бал кон мо жа 
зва ліц ца та бе на га ла ву, а на тое, што 
ён аз доб ле ны ба га тай разь бой у дрэ ве. 
Не на па ло хае ця бе так са ма кры вая, пат
рэ ска ная сця на, пад пер тая зар жа ве лай 
рэй кай, а за хо піць тым, што ма ляў ні ча 
па рас ло яе ві но.

У кан цы і так тра піш у ней кае „Па са
наў ры” ці „Са мі кіт но”, якія сва і мі сма ка мі 
кан чат ко ва ўвя дуць ця бе ў доб ры на
строй. Жаль, ня ма ўжо куль та вай за бя
га лаў кі „Ра ча” на ву лі цы Лер ман та ва, 
у якой бы ло і смач на, і тан на, і аб с лу га 
не ра зу ме ла ін шай мо вы за гру зін скую. 
А я з’еў там ба дай най леп шую ў све це жа
ра ную пя чон ку з кін зой і фрук та мі гра на
та. На шчас це, ёсць ін шыя мес цы, ку ды 
ра ней ці паз ней вя дуць нас но гі. Як ха
ця б він ны пад вал кня зя Ка ра ліш ві лі, сха
ва ны ад на тоў пу ту ры стаў на ву лі цы Ко тэ 
Аб ха зі (тбі ліс цы па пры выч цы на зы ва юць 
яе ра ней шым іме нем са вец ка га ге не ра ла 
Ле се лі дзе) у ці хім за вул ку, зу сім по бач 
са бо ра Сі ё ні. Вяр та ем ся ту ды кож ны раз 
пас ля та го як нас аса бі ста ўгас ціў наш ча
дак кня зёў ска га ро ду. Ня гле дзя чы на тое, 
што Мал хаз толь кі паў с мі хаў ся над яго 
па хо джан нем: с ка кой статьи он князь?

Пра не каль кі та кіх мес цаў у Тбі лі сі (і не 
толь кі), ку ды нас са мі но гі ня суць — праз 
ты дзень.

(пра цяг бу дзе)

vМі ко ла ВАЎ РА НЮК
Фо та Алі ны Ваў ра нюк і аўтара

Гру зія 
— мая лю боў 
(част ка 2)

цоў кай для па сад кі вер та лё таў, по бач 
пом ні ка Ма ціГру зіі, не па да лёк ру ін ста ра
жыт най крэ пас ці На ры ка ла і гру зін ска га 
пан тэ о на Ма ма да ві ці (цар к ва Свя то га Да
ві да і не вя ліч кі мо гіль нік на схі ле Свя той 
Га ры — Мтац мін ды). Фу ту ры стыч ная кан

ст рук цыя як быц цам ві сіць над цес ны мі, 
ра ман тыч ны мі ву лач ка мі ста ро га го ра да. 
Звер г ну ты прэ зі дэнт Са а каш ві лі так са ма 
ў гэ тым пла не не без гра ху. Ад ча ка ніў 
свой ма ну мен таль ны па лац упо пе рак ар
хі тэк ту ры су сед ніх бу дын каў, а ў да да так 

n Наш апякун Малхаз Чэмія з Алінай дзесьці ў прыгарадзе Тбілісі

n Манументальны ровар з двума рулямі на Плошчы Рэвалюцыі Ружаў.

n Сабор Святой Тройцы над начным Аўлабарам



6  02.12.2018              № 48              

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)

w w w . e - z o r k a . p l

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 48-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 9 снежня 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ста іць дуб у чы стым по лі,
а на ім два нац цаць гол ляў,
а на гол лях, як заў сё ды,
пяць дзя сят і два гняз ды.
Па сем яек там ля жыць.
Што гэ та за дуб ста іць?
(Г.., м....., т...., д..)

Ад каз на за гад ку № 45: мядз ведзь.
Уз на га ро ды, сшыт кі з бе ла ру скім ар на-

мен там, вый г ра лі Іа ан на Хом чык з Гай наў кі, 
Вік то рыя За леў ская, Дам’ ян Дміт рук, Рак са на 

Спо ра, Дар’я Нес ця рук з Ор лі. Він шу ем!

Най леп шая ба бу ля ва ўсёй га лак ты цы
Конкурс на 100 год БНР — мой ге рой бе ла рус!

Ма ёй ба бу лі Алі 62 га ды. Яна жы-
ве ў Ягад ні ках. Мя не за хап ляе 
ў ба бу лі тое, што яна доб ра 
спраў ля ец ца ў цяж кіх жыц цё-

вых сі ту а цы ях. Яна жы ве са ма на ма лой 
гас па дар цы. Ка лісь яна бы ла нам но га боль-
шая, бо жыў яш чэ дзя ду ля. Ён ужо па мёр. 
У іх та ды бы ло мно га ка роў. Ця пер у яе 
толь кі ку ры, два са ба кі і тры ка ты. Адзін 
з іх гэ та ба бу лін кот, а два прыб лу ка лі ся 
і тут жы вуць. Але яны вель мі пры го жыя.

Мая ба бу ля вель мі ўпар тая. Яна што-
дзень устае ў 5.30, каб не спаз ніц ца 

на пра цу. Яна пры мае ма ла ко ад ся лян.

Ба бу ля Аля вель мі ра дас ная, яна заў сё-
ды ўмее вы ра шыць кож ную праб ле му. 

Я з ба бу ляй у час ка ні кул ез джу на гры бы 
і яга ды.

Я люб лю маю ба бу лю. Яна най леп шая 
ба бу ля ва ўсё га лак ты цы. А на да да так 

яна мой ге рой, та му што яна ра дас ная. Ха-
ця яе му жа ня ма ўжо на гэ тым све це.

Якуб ВА СІЛЬ ЧЫК, 
7 клас ПШ у На раў цы

Сня жын ка
Упа ла сня жын ка
На шчо ку Ірын кі –
Ад ра зу ж ра ста ла,
Сля зін каю ста ла.
Смя ец ца Ірын ка,
Пла ча сня жын ка...

Але на Ко бец-Фі лі мо на ва

Ча раў ні ца
З да лё кай поў на чы, з краю веч на га сне гу 

і лё ду, па рай бе лых кас ма тых мядз ве дзяў, 
спа ві тая ў бе лыя пу хо выя тка ні ны, пры е-
ха ла да нас Ча раў ні ца. За ча ра ва ла во ды 
на шай мі лай Зя мель кі, і зра бі лі ся яны ка-
мя ня мі праз ры сты мі. За ча ра ва ла ля сы на-
шы, і зас ну лі яны сном глы бо кім. Пат рэс ла 
шы ро кі мі ру ка ва мі сва ёй пу хо вай воп рат кі, 
і пак ры лі ся па лі на шы снеж най бел лю. І лёг 
наш край пад на га мі Ча раў ні цы бе лы... ці хі... 
за ду ма ны. Ра да яна са сва ёй мо цы, ус міх ну-
ла ся сме хам яс ным, хоць і ха лод ным, і ад гэ-
та га ўсме ху за іск ры ла ся ўсё кру гом цэ лым 
мо рам бры льян таў шмат ко лер ных. І ста іць 
ся род гэ та га мо ра бе лі і бля ску, ма гут ная. 
Гроз ная, хоць пры го жая, ды бяз лі тас ная. 
Гос ця на ша што год няя з да лё кай поў на чы 
— Ча раў ні ца-Зі ма. Зось ка Ве рас
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Дыня і агурок
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

    

Ada

Ryż

Dar

Jar Jak

StruśAr

Czekolada

Szansa

Szkoła

Kotka

Meszka

Szakal

Sałatka

Nos

Rozpad
rozbicie

Szyszka

Bierz

Bierz

Stuk

OsaЗа 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 № 44-2018: 
Зрок, ява, клуб, рой, ру ка, ве ра бей, ге рой, 

фа нат, які, Мі, сан, мак рэль. Яр, звон, рай, га-
ма, ве нік, ка ме ра, рот, край, луб, Ясь, цу кер ка, 
бал, Іна.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Ма тэ вуш 
Ся мён чык, Пат ры цыя Ня він ская, Дам’ ян 
Да лі на-Су лі ма з Ор лі, Ак са на Юр чык з Мі-
ха ло ва, Дам’ ян Гжэсь, Шы ман Кар лаў, Ка-
ся Ра дал з За лук, Гу берт Кі яш ко, Эміль ка 
Анель ке віч з Шу дзя ла ва. Він шу ем!

Ра зам з на ды хо дам зі мы на на шы па лі і лу гі 
вый дуць стат кі зуб роў. Мы фа таг ра фу ем іх 
і ста вім у фей с бук, вы сы ла ем зна ё мым з да-
лё кіх га ра доў і кра ін. Кож ны з нас ад чу вае 

го нар за зуб роў, бо лі чыць іх не ад’ ем най част кай 
на шай Баць каў ш чы ны. Зубр — сім вал сі лы і неў мі ру-
час ці. Ён ад заў сё ды нат х няў па э таў і ма ста коў.

Прык ла ды ба чым што дзень.

Вось раз на ко лер ны зубр кра су ец ца на ла га ты-
пе Пад ляш ска га ва я вод ства. Пры ду маў яго бе ла-
ру скі ма стак су свет най вя до мас ці Ля вон Та ра сэ-
віч.

Сён ня пра па ну ем вам ма ля ван ку Але ны Ша лі-
мы і верш Ар ту ра Воль ска га, які звяр та ец ца 

да шэ дэў ра лі та ра ту ры ча соў Вя лі ка га 
Кня ства Лі тоў ска га 

— «Пес ні пра зуб-
ра».

(гак)

Агу рок ра на дас пя ваў і з-за гэ та га лі чыў ся бе над та важ ным:
— Я пер шы ся род пер шых! Ня ма для мя не роў ні ў цэ лым ага ро дзе. Хто з вас, — пап ра каў 

ён ага род ні ну на град ках, — мо жа пе ра біць мя не ко ле рам, са ка ві тас цю, сма кам?
Ды ня спа чат ку маў ча ла, пу ска ла між ву шэй усю хваль бу агур ка. А пас ля ска за ла:
— Ця бе цэ няць і прыз на юць па куль мя не ня ма, а пас ля...
— Як гэ та? — на яр шыў ся ка люч ка мі агу рок.
— А так! Пас ля як сас пею я, лю дзі ад ра зу пра ця бе за бы ва юць. Яны за хап ля юц ца ма ім 

кштал там, ко ле рам, са ка ві тас цю, сма кам. А ця бе пе рас пе ла га, жоў та га, гор ка га, без ка лю чак, 
па кі да юць на град ках, каб згніў. 

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

Спат кан не 
з веч нас цю
Сня гі сплы ва юць зноў у Бе ла ве жы.
Ці сне жань на два рэ, ці са ка вік?
Ні бы та веч насць, зблы таў шы ўсе ме жы,
згу бі ла дням і по рам го да лік.
Мы ту па ем — як но гі не зня ве чым! —
па нек ра ну тым ча сам гуш ча ры.
А ўсё — дзе ля ка рот кае су стрэ чы
з пас лом да гі ста рыч нае па ры.
І вось на суст рач нам сця жы най коў з кай
ідзе ха дой, упэў не най наў з дзіў,
той зубр, яко му не ка лі Гу соў скі
па э му на ла ты ні прыс вя ціў.
У ру хах ані кро пель кі зня мо гі,
хоць шлях яго пра лёг це раз вя кі.
На лбе кру тым зак ру ча ныя ро гі —
ні бы та ў хма ры два ма ла дзі кі.
Між со сен, што стаў пі лі ся наў ко ла,
ён пры пы ніў ся і за стыў на міг,
як ру ка піс Гу соў ска га Мі ко лы
у рэд кім ра дзе ве ка веч ных кніг.
Той ру ка піс, зу сім ужо за бы ты
пад тоў ш чай пы лу ста ра жыт ных схоў,
як зубр, да рэш ты зніш ча ны ні бы та,
у на шу рэ ча іс насць увай шоў.
У ру ча і нах сон ца за ла тое
га рыць, зі му паб лы таў шы з вяс ной.
А я гля джу. І дум кі ўсе пра тое,
што ўва ча від кі веч насць пра да мной.
Яны жы вуць і бу дуць жыць заў сё ды
як на ту раль най ед нас ці ўзор —
тва рэн не неў мі ру чае пры ро ды
і ча ла ве ча га нат х нен ня твор.

Ар тур ВОЛЬ СКІ

і ма стац кія тво ры

Kumys

Racuch
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В
ік тар Шал ке віч, ак цёр і бард, які 
вы сту піў пас ля цу доў най су стрэ
чы ў Га ра доц кім цэн т ры куль ту
ры на «ве ча ры пі са най і спя ва

най па э зіі» 29 лі ста па да, за жар та ваў: 
«і пла ці». Вый ш ла як раз кні га «Сло вы 
з сэр ца, з ду шы» аў та раў з Га ра доц кай 
зям лі, дру гая пас ля «Пі са на га жыц цём», 
са шчы ры мі і про сты мі, моц ны мі сло ва
мі. А і ён, Вік тар, з су сед няй Га ра дзен ш
чы ны, неў за ба ве бу дзе мець сваю кні гу 
пра «Мя стэч ка Г.», у пе ра кла дзе на 
поль скую мо ву. Але гэ та бу дзе не пра Га
ра док, з якім звяз ва юць яго сяб роў ства 
і ўспа мі ны (ён жа лаў рэ ат пер ша га «Ба
со віш ча»), а пра Грод на. Вя до ма. Як вя
до мыя яго ныя пес ні, якія спя ва лі ся ўсёй 
за лай, як «Га ра доц кі ра манс». Кан цэрт 
Шал ке ві ча быў му зыч налі та ра тур ны, 
з гу ма рам, жар там і дас ціп най про зай. 
А ся род аў та раў, чые сло вы змяс ці лі
ся ў збор ні ку — ёсць так са ма спе ва кі. 
Ад ны за се лі за пры го жа дра пі ра ва ным 
ста лом, пад асен нім кра я ві дам Ма ры сі 
Мя леш ка, як Ян ка Кар по віч, пры неп ры
сут ных Га ле не Ля хо віч, Ма рыі Вруб леў
скай (пры ёй на ра джа ла ся сён ня но вае 
па ка лен не!), і з па мяц цю аб не за быў най 
спя вач цы і лі дар цы куль ту ры Ні не Цы ва
нюк. «Апош няя вя чэ ра» — з ус меш кай 
спаг ля да лі гле да чы, якія за поў ні лі кі на за
лу (па ся род вы сіў ся Да рак Жу коў скі, яко
га да ро гі па вя лі бы лі ў ста лі цу). Пры го жа 
ба чы ла ся тая ма гут ная гра мад ка, якая 
нам но га шы рэй шая. Бо ёсць яш чэ твор
цы, што дзей ні ча юць на ні ве лі та ра ту ры 
і зда роўя ў да лё кім Лон да не (Мар та 
і Адам Ся мен чы кі), хтось ці не даў ра ды 
пры быць па пры чы не зда роўя і ўзро сту, 
як Ана толь Па рэм б скі са Стан цыі Ва
лі лы, ці Кры сты на Кан д ру сік, якая ўсе 
куль тур ныя і лі та ра тур ныя ім п рэ зы ўзры
вае сва ёй энер гі яй. А лі та ра тур ны стол 
мог быць яш чэ шы рэй шы, бо і мо ладзь 
на Га ра доц кай зям лі пі ша, і ёсць аў та ры, 
якія ў но вы збор нік тэк стаў не пас пе лі 
дас лаць. А іх тут двац цаць: Мар та Брас
сарт (Ся мен чык), Ні на Цы ва нюк, Га ле
на Да нік, Ра дэк Да нік, На дзея Ду дзік, 
Ра ман Іва нюк, Ян Фе дзю ке віч, Мі ка лай 
Ге гель, Янук Гры цук, Ка стусь Каз лоў скі, 
Ян Кар по віч, Кры сты на Кан д ру сік, Га ле
на Ля хо віч, Ана толь Па рэм б скі, Гу стаў 
Міш таль, Ан на Са доў ская, Адам Ся мен
чык, Зя нон Свян т коў скі, Ма рыя Вруб леў
ская і Да ры юш Жу коў скі.

Хоць збор нік збі раў ся вель мі доў га. 
А і тво раў за ста ло ся шмат не а пуб лі

ка ва ных — у Ве ры Та ра сэ віч, якая здаў
на збі ра ла і вы дае даў ні ну, за ха ва ная 
вя лі кая не а пуб лі ка ва ная спад чы на Ні ны 
Цы ва нюк, а яш чэ дой дуць усе вер шы На
дзеі Ду дзік, да ва ен най дзя яч кі Та ва ры
ства бе ла ру скай шко лы. Ба бу ля На дзя 
да жы ла амаль сот ні, пі са ла да кан ца. 
Заў сё ды са спа сыл кай на Сця па на Пя
тэль ска га «Ар ла» ды «Кар шу на» — Яну
ка Да раш ке ві ча з Ме ляш коў. А ў гняз дзе 
па э таў — ця пер і но выя — з Сі ле зіі пе ра
ся ліў ся Гу стаў Міш таль, і як рэ лік вію бе
ра жэ ён кні жач ку на ша ніў ца «Кар шу на», 
вы да дзе ную пас ля ста га доў пас ля як яе 
склаў у ві лен скае вы да ве цтва; ка жа жон
ка спа да ра Гу ста ва: «Мы тыя «Мар кот
ныя зор кі» не як пра чы та лі, з яе мы вы ву
ча ем но вую для нас бе ла ру скую мо ву!»

У збор ні ку ёсць і тыя «мар кот ныя 
зор кі», вер шы пра ўспа мі ны і пра 

кос мас, ад чу ва ны з ні зень кай зям лі, 
але ёсць і жар ты. Гу мар не па кі дае 
Ган куРыф ма ван ку — Ан ну Са доў скую 
з Ва лілДва ра, мож на ска заць, зор ку 
бе ла ру скіх фэ стаў, якой ма лы ўну чак Вік
тар так са ма цу доў на спя вае. Ган ка, якой 
твор часць плён на па лі ла ся не дзе ад 
ча ты рох га доў, мае ў збор ні ку вель мі ба
га тую і фай ную пад бор ку вер шаў перш 
за ўсё на бе ла ру скай мо ве, у тым лі ку 
і для дзя цей. Яна і пі ша пра тое, ча му 
пі ша. «Я ха чу па кі нуць тут, на зям лі мой 
ма лень кі след. Маг чы ма, ка ліне будзь 
хтось ці заў ва жыць ся род ста рых дат, 
што бы лі, што я на пі са ла, што ў шуф ля

Га ра док: Cей, зма гай ся, ка хай, гу ляй і пі шы!
ду скла ла — мае дум кікам па зі цыі. Як 
вы дат на быць па э там! Склас ці са слоў 
ня хай не вя лі кі верш. Ула віць штось ці 
та кое з бы ло га ле та, зза да лё кіх па лет
каў, зза ка мен ных му роў, у па ве ве гу
каў му зы кі ня бач на га му зы кан та. Ду ша 
па э та як зі хот кая пар ча. У шторм яна 
на ват у цём ных аб ло ках як ук ра пін кі зо
ла та. Па эт ма люе кар ці ну не пэн дз лем, 
а фар ба мі ду шы. І я ха це ла б ства рыць 
ары гі наль нае, не пад роб нае і не пад куп
нае, і каб яш чэ мя не па чуў той, што ло
віць свет на ма іх хва лях». З Аняй Са доў
скай на свя це быў яе фанклуб — «Але 
Баб кі» са Слу чан кі і ва ко ліц. Яны і на да
лі ўся му фэ сту му зы кі і лі та ра ту ры най
больш жа ру.

Ста ра даў няя Га ра доц кая зям ля на
ра джа ла гас па да роў і бу даў ні коў, 

ва я роў і спе ва коў, шу каль ні каў муд рых 
слоў і ўчын каў. З жар там папа ніб рац ку, 
са сля зой у чу лым во ку. Яны спя ва юць, 
як ды ха юць, пі шуць, та му што хо чуць. 
На па мят ку жыц ця. Быц ця ся род ад на
дум цаў, але ж якіх ад роз ных! Су час ных, 
і ту жыў шых па даў ні не, ка лі Га ра док быў 
вя лі кі. За па мяц цю аб тых, што бы лі тут. 
Што ара лі, се я лі, тка лі, му ра ва лі, на ву ча
лі, зма га лі ся, ля чы лі, кар мі лі. Бу да ва лі 
да мы, са дзі лі дрэ вы, на ра джа лі. Пі са лі. 
Як сто га доў та му ці больш, Сця пан 
Пя тэль скі («М. Арол») з Га рад ка і Ян Да

раш ке віч (Янук Д., «Ка ршун») з Ме ляш
коў, што дру ка ва лі ся ў Віль ні, так са ма 
цэн т ры на ша га све ту, як і ту тэй шы Га ра
док. Зда лёк мі га таў шы зо ла там цар к вы 
і срэб рам кас цё ла. На ро ста нях і злу чэн
нях да рог Вя лі ка га Кня ства і Ка ро ны, 
пер ша га Еў ра пей ска га Са ю за. Са ю за 
моў і ве ра выз нан няў. І пра гэ та пі са лі і пі
шуць усё жыц цё — не доў гае, як у Ка сту
ся, і вя ко вае, як у На дзі. Ра ман тыч нае 
і га ра чагра мад скае, як у Ні ны. Пі шуць 
з ра дас цю на поў ныя гру дзі, як Ма рыя 
і з пры ці ша ным су мам ды хан нем, як Га
лен ка. З пры ту пам і жва ва, з іск рын ка мі 
кпі нак як «зван лі вы» Ян ка. Як Ана толь, 
што быц цам бы ста ра даў ні ста рац рас
па вя дае пра ста ра жыт ныя бы лі, а ча сам 
гул лі ва, у ін ша ска зан ні, пра ро чыць бу
ду чы ню. Ча сам увесь «Га ра док» ве дае, 
што «хтось ці пі ша», бо ж ужо раз саб ра
лі ся бы лі ў сна пок «Ка ла сы», а хтось ці 
па ці ху скла дае свае сло вы ў сшы тач ку 
ў шуф ля ду ста ла, на пра ця гу мно гіх 
га доў, і рап там рас ц ві та юць яго ныя сло
вы на га ра доц кай сцэ не. Ад ва гі да дае 
кон курс з кры ху па цеш ным за га лоў кам 
„Кож ны пі саць мо жа». З усёй кра і ны 
па сы ла юць сю ды свае тво ры, не толь кі 
з су сед ніх мяс цо вас цей ці гмін. Гуч на 
аб Га рад ку як аб мяс цін цы «най гус цей 
на се ле най па э та мі». А мне аса цы ю ец ца 
мой да ра гі Га ра док з пес няй і вер ша мі, 
і «Куль ту рай» — так тут усё на зы ва юць 
Га ра доц кі цэнтр куль ту ры — Дом куль ту
ры імя Ка сту ся Ка лі ноў ска га, паў стан ца, 
вя до ма, так са ма па э та.

Плён з лі та ра тур най ні вы саб ра ла 
Та ва ры ства сяб роў Га ра доц кай зям

лі — «ма гут ная куч ка», якая рас ся вае 
на но ва жы вую ці каў насць да та го, што 
прай ш ло, і та го, што ства ра ец ца, рас це 
і це шыць!

vТэкст і фота
Мі ры ЛУК ШЫ
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За ду ма ла ся мне з’ез дзіць у Вой ш
кі ў дзень за ступ ні ка та маш няй 
цар коў кі, ар хан ге ла Мі ха і ла — 21 

лі ста па да. Сеў у аў то бус і па ехаў.

Да ро гу з Бе ла сто ка ў Вой ш кі не ка
то рыя ва дзі це лі на зы ва юць „аў таст ра
дай”. Бо гэ тая да ро га над та не ты по вая 
— з ад на го бо ку на ёй ас фаль та вы 
нас ціл, з дру го га — жві ро вы. Вя до ма, 
лепш ехаць па ас фаль це, чым па жві ры, 
та му ша фё ры, якія едуць з Бе ла сто ка, 
з’яз джа юць на ле вы бок „аў таст ра ды” 
і едуць та кім чы нам пабры тан ску. Але 
ка лі з суп раць лег ла га на прам ку едзе 
ней кая ма шы на, та ды яны пра во дзяць 
„bre xit” і з’яз джа юць на час мі нан ня на 
пра вы бок да ро гі; а пас ля вяр та юц ца 
ў „brin put”. Маг чы ма, што гэ ты 18кі ла
мет ро вы асаб лі вы ад рэ зак да ро гі ча кае 
ней кая пе раст рой ка, бо ста іць там шмат 
па ве дам лен няў пра бу ду чы ра монт. 
Якою тая да ро га бу дзе пас ля — скла
да на зда га дац ца; маг чы ма, што бу дзе 
на да лей за ха ва ны яе еў раб ры тан скі 
вы гляд як пом нік асаб лі вай да рож най 
ар хі тэк ту ры...

Ка лі свя та, та ды вы па дае заг ля нуць 
у мяс цо вы храм. Аку рат пра віў ся ака
фіст, але ў цар коў цы бы ло ўжо да во лі 
цес на — на ро ду бы ло ка ля трохча ты рох 
дзя сят каў. Каб не зай маць мес ца, на леж
на га мяс цо вым вер ні кам, па даў ся я на
вон кі, а па коль кі бы ло да во лі хо лад на, 
па даў ся грэц ца хадзь бою па вёс цы.

Вой ш каў ская цар коў ка бы ла ўзве дзе
на ў 1865 го дзе, як кап ліч ка пад за ступ ні
цтвам ар хан ге ла Мі ха і ла. Не вы пад ко ва 
— гро шы на яе па бу до ву ах вя ра ваў сам 
Мі ха іл Му раў ёў і гэ та ў яго го нар бы ла 
наз ва на кап лі ца. Пе цяр бур г скі тыд нё
вік „Kraj” так пі саў пра яго ў 1890 го дзе: 
„W nied łu gim prze cią gu cza su swe go za-
rzą du M. N. Mu raw jew nie tyl ko uś mie rzył 
pow s ta nie zbroj ne [Сту дзень скае — А. В.], 
ale i, w ca łem zna cze niu te go sło wa, od ro-
dził ten kraj do no we go ży cia i zap ro wa dził 
w nim pod wa li ny za rzą du, dzię ki któ rym kraj 
ten z pol skie go zro bił się na no wo ru skim. 
(...) Nie pop rzes ta jąc na stłu mie niu i uś mie-
rze niu ro ko szu, hra bia Mu raw jew skie ro wał 
wszys t kie swe sta ra nia ku te mu, iż by od-
ro dzić w tym kra ju spo lo ni zo wa nym ży cie 
ru skie i wyt wo rzyć ta kie wa run ki, w któ rych 
ży cie to mog ło by się stop nio wo roz wi jać, 
ut r wa lać, a tem sa mem sta no wić moc ne 
za bez pie cze nie prze ciw ko wszel kiej wro giej 
an ty ru skiej pro pa gan dzie”.

Ка ля Вой ш каў аб ды лі ся зброй ныя 
су тыч кі ў хо дзе Сту дзень ска га паў стан
ня. Вось пас ля гэ та га, дзе ля ўве ка ве
чан ня іх па мя ці, 7 лі ста па да 1864 го да 
бы ло пры ня та ра шэн не ўзвес ці ў вёс цы 
кап ліч ку. Ві лен скі ге не ралгу бер на тар 
Мі ха іл Му раў ёў вы дзе ліў на па бу до ву 
500 руб лёў пад умо вай, што збу да ван не 
мае быць му ра ва нае. Да па бу до вы да лу
чы лі ся жы ха ры вё скі і ўжо ў на ступ ным 
го дзе, 17 каст рыч ні ка, кап лі ца бы ла 
выс вя ча на. Кап лі цу пе рак ры та ў 1930х 
га дах і з та го ча су ра шэн нем гро дзен ска
га ар хі рэя мож на бы ло ў ёй ад п раў ляць 
лі тур гіі. З хо дам ча су ўво дзі лі ся дні, ка лі 
што га до ва ад п раў ля лі ся там на ба жэн
ствы, ад нак маг лі ў ёй змес ціц ца толь кі 
не каль кі ад п раў ля ю чых асоб, вер ні кі 
аста ва лі ся звон ку. У па чат ку 1980х 
га доў, ка ры ста ю чы ся ас лаб лен нем атэ і
стыч на га ці ску, быў да бу да ва ны неф для 
вер ні каў, а ра ней шая част ка кап лі цы 
пры ня ла ро лю ал та ра. А дзе сяць га доў 
паз ней бы ла чар го вая да бу до ва — зва
ні ца...

Ар хан гел Мі ха іл гэ та важ ная по стаць 
не толь кі ў хрыс ці ян стве; ён пры сут ны 
ў іу да із ме і ў іс ла ме. Ві кі пе дыя: „Мі ха
іл Ар хіст ра тыг — па вод ле Біб ліі, адзін 
з ся мі са мых вы шэй шых анё лаў, якія 
слу жаць Бо гу і з’яў ля юц ца вы ка наў ца мі 
Яго во лі. У «Апа ка ліп сі се» Іа а на Ба гас
ло ва ён па да ец ца аба рон цам хрыс ці ян 
і звяр галь ні кам з не ба цмо ка з яго по ча
там”. Цар коў ны да вед нік: „Ар хан ге лы 
— у хрыс ці ян скіх уяў лен нях ста рэй шыя 
анё лы; у сі стэ ме анёль скай іе рар хіі, рас
п ра ца ва най ві зан тый скім ба гас ло вам 

Псеў даДы я ні сі ем Арэ а па гі там, ар хан гел 
— вось мы з дзе ся ці чы ноў анёль скіх. 
Ста ра жыт нае па дан не, што ўзы хо дзіць 
да ста ра за па вет ных уяў лен няў, га во
рыць аб ся мі ар хан ге лах; з іх агуль на па
шы ра ная ар та дак саль ная тра ды цыя на
зы вае па імё нах тра іх: Мі ха іл — ня бес ны 
ар хіст ра ціг, пал ка во дзец вер ных Бо гу 
анё лаў і лю дзей у кас міч най вай не з во
ра га мі Бо га; Гаў ры іл, вя до мы пе ра важ на 
сва ім удзе лам у даб ра веш чан ні Ба га ро
дзі цы; Ра фа іл — ар хан гелле кар, спа
да рож нік То віі са ста ра за па вет най Кні гі 
То ві та. У поз на і у дзей скіх і хрыс ці ян скіх 
апок ры фах суст ра ка юц ца і ін шыя імё ны 
ар хан ге лаў: Уры іл, Са ла фі іл, Іе гу ды іл, 
Ва ра хі іл, Йе рэ мі іл”.

Ар хан гел Мі ха лі здзей с ніў, па вод ле тэ
о ла гаў, шмат цу даў, м.інш. аба ра ніў Вя
лі кі Ноў га рад ад на шэс ця ха на Ба тыя ды 
быў у лі ку га лоў ных па моч ні каў Жан ны 
д’Арк у яе зма ган ні за аба ро ну Фран цыі 
ад ан г лій ска га на шэс ця. У лі ку ўмя шаль
ні цтва ар хан ге ла Мі ха і ла не згад ва ец ца 
Сту дзень скае паў стан не, але, ві даць, 
граф Мі ха іл Му раў ёў быў дум кі, што 
ар хан гел Мі ха іл да па мог і яму зду шыць 
паў стан не ў Бе ла ру сі і Літ ве; ма быць, па 
гэ тай пры чы не ў Вой ш ках бы ла ад ра зу 
ўзве дзе ная ў яго го нар ча соў ня.

Ды не толь кі ў Вой ш ках уз во дзі лі ся 
хра мы пас ля Сту дзень ска га паў стан
ня. Ві кі пе дыя: „Му раў ёў кі — цэр к вы 
«Най сь вя цей ша га ўра да ва га сы но ду» 

Ра сей скай ім пэ рыі на тэ ры то рыі ко
ліш ня га Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га, 
ма са вае бу да вань не якіх раз гар ну ла ся 
па зду шэнь ні на цы я наль навыз воль
на га паў стань ня 18631864 га доў. 
На род ная наз ва па хо дзіць ад імя ге нэ
ралгу бэр на та ра Мі ха і ла Му раў ё ва па 
мя нуш ках «ве шаль нік» і «лю да ед», які 
рас п ра ца ваў пра гра му «за ха даў дзе ля 
ўвя дзень ня і пе ра ва гі ў Паў ноч наЗа
ход нім краі ра сей скай на род нась ці» 
і з гэ тай мэ тай за пра сіў у ра сей ска га 
ім пэ ра та ра Аляк сан д ра II 500 ты ся чаў 
руб лёў на ад наў лень не ста рых і бу
да вань не но вых цэр к ваў у Ві лен скай 
і Га ра дзен скай гу бэр нях. Яш чэ ра ней 
та кія ж срод кі вы лу чы лі Ві цеб скай, Ма
гі леў скай і Мен скай гу бэр ням. Сот ні 
цэр к ваўму раў ё вак уз во дзі лі ся па вод ле 
ты по вых пра ек таў і му сі лі ўва со біць пра
вас лаў нара сей скія і цар коў натра ды
цый ныя ры сы ар хі тэк ту ры Ма скоў ска га 
пат ры яр ха ту. Іх нае бу да вань не ме ла 
выз на чаль ную ідэй напа лі тыч ную ро лю 
ў спра ве ру сі фі ка цыі бе ла ру саў (згод на 
з аб веш ча най ра сей скім ца ром Мі ка ла
ем I тэ зай «са ма дзяр жаўе, пра ва слаўе, 
на род насьць»). У 1865 го дзе вый ш лі 
ад мыс ло выя «Пра ві лы, якія трэ ба вы
кон ваць пры бу да вань ні пра ва слаў ных 
цэр к ваў і пры чэт ніц кіх збу да вань няў 
у Паў ноч наЗа ход нім краі», у якіх гі сто
рыя бе ла ру ска га на ро ду тлу ма чы ла ся 
з ра сей скіх ма нар хіч ных і ім пэр скіх 
па зы цы яў. «Най сь вя цей шы ўра да вы сы
нод» і Мі ні стэр ства ўнут ра ных спра ваў 

Ра сей скай ім пэ рыі заць вер дзі лі сэ рыю 
ты по вых пра ек таў, згод на зь які мі трэ ба 
бы ло ўзво дзіць хра мы. Пры гэ тым за
ба ра ня ла ся ін ды ві ду аль нае цар коў нае 
бу да вань не ў зя мян скіх ма ён т ках, а так
са ма пра ек та вань не вя ско вых хра маў 
зем ля ме ра мі ў абы ход чы ноў ні каў гу бэр
н скіх бу даў ні чых ка мі сі яў. Та кім чы нам 
вы зна ча ла ся ад нос ная ад на род насьць 
і сты лё вае адзін ства цэр к ваў, што бу да
ва лі ся на тэ ры то рыі ко ліш ня га Вя лі ка га 
Кня ства Лі тоў ска га. Хра мы му сі лі мець 
ад ноль ка вы плян і зьмяш чаць ар хі тэк
тур ныя эле мэн ты, улась ці выя дой лідз
т ву Ма скоў скай дзяр жа вы: цы бу ле па
доб ныя ку па лы, шат ро выя за вяр шэнь ні, 
ка кош ні кі, дэ ка ра тыў ную ўзо ры стасьць 
і інш. У 2й па ло ве XIX ст. ажыць цяў ля
ла ся ма са вае зьніш чэнь не ста ра жыт
ных пра ва слаў ных цэр к ваў Вя лі ка га 
Кня ства Лі тоў ска га, а так са ма пе ра бу
до ва ў сты лі ар хі тэк ту ры Ма скоў скай 
дзяр жа вы ко ліш ніх рым скака та ліц кіх, 
уні яц кіх і на ват спрад ве ку пра ва слаў
ных (Кан стан ты но паль скі пат ры яр хат) 
сьвя ты няў. Па доб ным чы нам Ма скоў скі 
пат ры яр хат ім к нуў ся абаз на чыць «ка
на ніч ную» тэ ры то рыю. Фі нан са ва ла
ся гэ тая спра ва з срод каў, саб ра ных 
з удзель ні каў на цы я наль навыз воль
на га паў стань ня ў выг ля дзе штра фаў 
і кан т ры бу цы яў. У вы ні ку па доб ных рэ
кан ст рук цы яў ад бы ва ла ся зьня ве чань
не кам па зы цы яў і сты лё ва га разь вяз ку 
пом ні каў ар хі тэк ту ры, зьніш ча лі ся вы
со ка ма стац кія фрэ скі, ал та ры, ам бо ны 
і інш. Яш чэ ў са вец кі час збу да ва ныя на 
за гад ра сей скіх ула даў ад на тып ныя цэр
к вы ацэнь ва лі ся як ма тэ ры яль ны вы раз 
ка ля ні яль най па лі ты кі ца рыз му. Ма стак 
М. Ку па ва па каз вае на тое, што ў ча сы 
са вец ка га па на вань ня баль ша ві кі чась
цей руй на ва лі ня цэр к выму раў ёў кі, 
а ста ра жыт ныя бе ла ру скія сьвя ты ні. На
пры клад, у Вор шы адзі ная збу да ва ная 
ра сей скі мі ўла да мі цар к ваму раў ёў ка 
за ста ла ся нек ра ну тай, пры гэ тым са
вец кія ўла ды зьніш чы лі ча ты ры цар к вы 
і два кась цё лы, якія зьяў ля лі ся пом ні ка
мі ар хі тэк ту ры ба ро ка ча соў Вя лі ка га 
Кня ства Лі тоў ска га; у Шкло ве так са ма 
за ха ва ла ся толь кі цар к ваму раў ёў ка, 
а пад руй на вань не тра пі лі каш тоў ныя 
пом ні кі сак раль най ар хі тэк ту ры ма гі лёў
ска га ба ро ка і кля сы цыз му; у Ма гі лё ве 
за ха ва лі ся дзьве цар к выму раў ёў кі, 
пры гэ тым ме ста стра ці ла тры цар к вы 
і два кась цё лы, пом ні кі ар хі тэк ту ры ба
ро ка, а так са ма тры цар к вы і кась цёл, 
пом ні кі ар хі тэк ту ры кля сы цыз му. Па доб
ныя вы пад кі так са ма на зі ра лі ся ў Ла гой
ску, Кой да на ве, Дзісь не, Го рад ні і інш.” 
Гэ та з Ві кі пе дыі, дзе да па да дзе на га 
тэк сту да да ец ца пе ра лік пе рай на ча ных 
на ма скоў скі лад хра маў у ця пе раш няй 
Бе ла ру сі. У нас ад бы ва ла ся тое ж. Для 
прык ла ду, „му раў ёў кі” ста вілі ў Ся мя ты
чах (цар к ва Пят ра і Паў ла), Гро дзі ску, 
Кос най, Кляш чэ лях, Жэр чы чах, Па то
цы, Ры ба лах, Ва сіль ка ве, Ры га лоў цы, 
На раў цы, Бель ску (Васк рэ сен ская 
цар к ва), Фа стах, Вы со ка ма за вец ку, Це
ха ноў цы, Лом жы і ін шых мяс цо вас цях. 
Не ка то рыя з іх — у Вы со ка ма за вец ку, 
Ры га лоў цы, ці Лом жы — за раз з’яў ля
юц ца кас цё ла мі, якія сва ім вон ка вым 
ды зай нам аба вя за ны цар ска му гра фу 
Мі ха і лу Му раў ё ву. Не ка то рых з іх ужо 
і зу сім ня ма, на пры клад у Ліп ску ці Ла
пах...

Але ця пер мож на, у сваю чар гу, за няц
ца пы тан нем: а што бы ло б, ка лі б гра фу 
Му раў ё ву не ўзду ма ла ся ад дзя чыць ар
хан ге лу Мі ха і лу за яго ныя цу ды? Які быў 
бы ту тэй шы хра ма вы пей заж? Сколь кі 
даў ніх цэр к ваў і ў якім ста не за ха ва ла
ся б па сён няш ні дзень? Як вы гля да лі б 
за ха ва ныя?.. На пэў на наш лан д шафт 
вы гля даў бы знач на інакш...

За няў ся я апі сан нем хра маў, па бу да
ва ных цар скі мі ўла да мі, пры на го дзе 
па ез д кі ў Вой ш кі, а пра са мую вё ску не 
стае мне ўжо мес ца. За гэ та ка ю ся і мяр
кую, што пра Вой ш кі ўдас ца мне неш та 
на пі саць у най б лі жэй шым ча се.

vТэкст і фо та 
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р
80 га доў з дня забойства

Браніслава Тарашкевіча
Бе ла ру скі  гра мад скапа лі тыч ны  і ас вет

ны  дзе яч,  мо ваз на вец,  лі та ра ту раз на вец, 
пуб лі цыст Бра ніс лаў Та раш ке віч на ра дзіў
ся 20 сту дзе ня 1892 г. у зас цен ку Ма цю ліш
кі (ка ля 30 км ад Віль ні) у сям’і ка та ліц ка га 
се ля ні на. Да па ма гаў баць ку на гас па дар цы, 
быў па сту хом. У на род най ву чэль ні Бра ніс
лаў па ка заў вы дат ныя вы ні кі. У 1906 г. па
меш чы ца  Ге ле на  Стам б роў ская  заб ра ла 
яго да ся бе і да па маг ла па сту піць у 3 клас 
2й Ві лен скай гім на зіі. У 16 га доў Бра ніс лаў 
па чаў  за раб ляць  рэ пе ты тар ствам.  У гім
на зіі  па ка заў  ся бе доб рым вуч нем. Тра піў 
у сту дэн ц кія згур та ван ні, ад ным з та кіх бы
ла  ар га ні за цыя  з кле ры каль ным  кі рун кам 
„Выз ва лен не”.  Яна  дзе і ла  пад  ло зун гам: 
„На ву ка,  Цно та,  Ай чы на”  на  ўзор фі ла ма
таў. Та раш ке віч быў у ле вым кры ле гур т ка, 
ці ка віў ся па лі тыч най фі ла со фі яй  і эка но мі
кай. Та ды ён са ма выз на чыў ся як бе ла рус, 
пе ра стаў ха дзіць у кас цёл. У час на ву чан ня 
ў Віль ні па зна ёміў ся з бе ла ру скай ін тэ лі ген
цы яй, рэ дак цы яй „На шай ні вы”.

У жніў ні  1911 г.  пры ня ты  на  гі сто ры ка
фі ла ла гіч ны  фа куль тэт  Пе цяр бур г ска га 
ўні вер сі тэ та. Ця гам ча ты рох га доў ву чыў ся 
пад  кі раў ні цтвам  вя до мых  мо ваз наў цаў. 
На ву ко вым кі раў ні ком Бра ніс ла ва быў ака
дэ мік  Аляк сей  Шах ма таў.  У Пе цяр бур гу 
Бра ніс лаў ства рыў  і ўзна ча ліў на ву ко валі
та ра тур ны  гур ток.  Да во лі  бліз ка  сы шоў ся 
з Ян кам Ку па лам. У Пе цяр бур гу Та раш ке
віч пры хіль на ста віў ся да поль ска га на цы
я наль на га ру ху. У 1916 г. скон чыў гі сто ры
кафі ла ла гіч ны фа куль тэт  Пет раг рад ска га 
ўні вер сі тэ та,  пра ца ваў  там  пры ватда цэн
тамфі ло ла гам.

У 1917 г.  стаў  удзель ні кам  і ад ным  з лі
да раў  Бе ла ру скай  са цы я лі стыч най  гра ма
ды.  Быў  у Мін ску  ў час  аб вяш чэн ня  БНР. 
Па лі тыч ная па зі цыя на той час — хі стан не 
па між прыз нан нем рэ ва лю цыі, ла яль нас цю 
да  баль ша ві коў  і плат фор май  бе ла ру скіх 
не за леж ні каў. Ак тыў ны дзе яч у Бе ла ру скім 

на род ным ка мі са ры я це ў Пет раг ра дзе ў лю
тым  1918  г.,  за гад чык  ад дзе ла  куль ту ры 
і ас ве ты. Вык ла даў бе ла ру скую і ста ра жыт
наг рэц кую  мо вы  ў Мін скім  пе да га гіч ным 
ін сты ту це.  З на сту пам  баль ша ві коў  з’е хаў 
у Віль ню. У 1920 г. — за гад чык бе ла ру ска
га сек та ра дэ пар та мен та ас ве ты Ся рэд няй 
Літ вы, з 1921 г. — ды рэк тар Ві лен скай бе
ла ру скай гім на зіі. У 1922 г. аб ра ны пас лом 
у поль скі Сейм. Тры га ды стар шы ня Бе ла ру
ска га па соль ска га клу ба. Спра ба ваў знай с
ці аб’ яд наль ны век тар для поль ска га і бе ла
ру ска га на ро даў.

Рас п ра ца ваў пра ект аў та но міі Бе ла ру сі, 
кан суль та ваў ся  з ад ва ка там  Та дэ ву шам 
Уруб леў скім.  У лю тым  1924 г.  узяў  удзел 
у ства рэн ні  Бе ла ру скаполь ска га  та ва ры
ства ў Віль ні, за што быў ад хі ле ны ад стар
шын ства  ў Бе ла ру скім  па соль скім  клу бе. 
У 1925 г. вый шаў з БПК і за сна ваў па соль
скі клуб БСРГ. Стаў стар шы нёй клу ба, а пас
ля  і ство ра най  на  яго  ас но ве  па лі тыч най 
пар тыі. Шчыль на зблі зіў ся з лі да ра мі КПЗБ, 
быў  пры ня ты  ў пар тыю.  У сту дзе ні  1927 г. 
арыш та ва ны  ўла да мі  Поль ш чы,  у траў ні 
1928 г.  за су джа ны  на  12  год  зня во лен ня. 
У 1929 г.  тэр мін  змен ша ны  да  8  га доў, 
а ў траў ні 1930 г. да тэр мі но ва вый шаў з тур
мы. Ак тыў на да лу чыў ся да ка му ні стыч най 
вы бар чай кам па ніі ў поль скі пар ла мент, ува
хо дзіў у клуб  „Зма ган не”. Жыў у Гдань ску. 
У лю тым  1931 г.  арыш та ва ны  пры  спро бе 
пра е хаць праз поль скую тэ ры то рыю ў Бер
лін. За су джа ны да 8 га доў тур мы. У ве рас ні 
1933 г.  у вы ні ку аб ме ну па літ вяз ня мі,  вы е
хаў у СССР. Пра ца ваў за гад чы кам ад дзе
ла Поль ш чы  і Пры бал ты кі  ў Між на род ным 
аг рар ным ін сты ту це ў Маск ве.

6 траў ня 1937 г. арыш та ва ны. У сту дзе ні 
1938 г.  НКВД  пры га во ра ны  да  рас ст рэ лу. 
Па афі цый най вер сіі рас ст ра ля ны 29 лі ста
па да 1938 г. Ле а нід Ма ра коў вы ка заў вер
сію, што яго за ка та ва лі да смер ці.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Прай ш ло ўжо больш за 20 га доў з та го 
мо ман ту, як з па да чы няз мен на га пра ві це
ля ў Мін ску бе ла ру ская мо ва згу бі ла ста тус 
адзі най дзяр жаў най мо вы ў Бе ла ру сі. Ска
заць, што з тых ча соў па чаў ся яе су цэль ны 
за ня пад,  зна чыць,  не  ска заць  ні чо га.  На 
ву лі цах бе ла ру скіх га ра доў цяж ка су стрэць 
лю дзей,  якія  раз маў ля юць  пабе ла ру ску, 
у там тэй шых  кні гар нях  мож на  ўво гу ле  не 
ад шу каць кні гу на бе ла ру скай мо ве, а для 
мно ства дзя цей ця пе раш ніх бе ла ру саў нез
ра зу ме ла,  ча му  бе ла ру ская мо ва  ў шко ле 
на зы ва ец ца род най, бо ані там, ані ў до ме 
пабе ла ру ску  з імі  ніх то  не  раз маў ляе.  Па 
вя лі кім ра хун ку, не зай з д рос нае жыц цё бе
ла руш чы ны му сі ла б ужо скон чыц ца та кой 
жа не зай з д рос най смер цю, але па куль гэ та
га не ад бы ва ец ца на су пе рак тым, хто ка жа, 
што бе ла ру ская мо ва ні ко му не пат рэб ная.

Для та го, каб мо ва жы ла, яе трэ ба вы
ка ры стоў ваць не толь кі ў вер шах па э таў, 
тво рах пісь мен ні каў, ар ты ку лах жур на лі
стаў. Яна жы вая, ка лі на ёй раз маў ля юць 
у паў ся дзён ным  жыц ці.  А ў паў ся дзён
ным жыц ці лю дзей ці ка вяць звы чай ныя, 
мо жа не над та вя лі кія тэ мы, на пры клад, 
та кія  як  па куп кі  і про даж.  У ка му ні ка цыі 
па  та кіх  пы тан нях ла гіч ней вы ка ры стоў
ваць тую мо ву, якую мож на па чуць паў
сюль.  І ў Бе ла ру сі  гэ та  мо ва  не  бе ла ру
ская. Ад нак ня гле дзя чы на  та кую прык
рую рэ ча іс насць, зна хо дзяц ца апан та ныя 
бе ла руш чы най  лю дзі,  якія  спра бу юць 
і спра бу юць  зра біць  з бе ла ру скай  мо вы 
мо ву  паў ся дзён на га  ўжыт ку.  Ад ным  з  
прык ла даў та кой спро бы з’яў ля ец ца сайт 
аб ве стак,  які  лі та раль на  гэ тай  во сен ню 
з’я віў ся ў ін тэр нэ це.

Сайт  Doška ab ja vaú (наз ва  па да ец ца 
бе ла ру скай  ла цін кай)  зна хо дзіц ца  па  ад
ра се https://ab ja va.by/. Увер се вы яў лен ня 
га лоў най ста рон кі дзве вы я вы, якія мож на 

змя няць, клі ка ю чы на стрэ лач кі з пра ва га 
ці ле ва га бо ку. Ства раль ні кі  сай та аб ра лі 
для аз даб лен ня фо таз ды мак Мір ска га зам
ка  і ка лаж,  да тыч ны  Бе ла ру скай  На род
най Рэс пуб лі кі са сло ва мі Ба гу шэ ві ча „Не 
па кі дай це  мо вы  на шай  бе ла ру скай,  каб 
не ўмер лі”.  „Аb ja va.by ўяў ляе адап тыў ную 
ўні вер саль ную дош ку аб’ яў з тро хуз роў не
вым ка та ло гам, з уні вер саль ны мі філь т ра
мі,  ува хо дам праз Go og le,  ім пар та ван нем 
кур са $ для да вед чых мэт пры праг ля дзе 
аб’ яў, маг чы мас цю пра соў ван ня (вы лу чэн
ня і за ма цоў ван ня) аб’ яў — для гэ та га рас
п ра ца ва на  сі стэ ма  то ке наў  і про ма ко даў. 
Кож ныя сут кі кож ную аб’ я ву мож на ўзды
маць бяс п лат на”, — рас па вя да ец ца пра но
вы  рэ сурс  на  пар та ле  бе ла ру ска моў на га 
біз не су „Свае”.

Усе ка тэ го рыі та ва раў у ка та ло зе на га
лоў най ста рон цы па да юц ца вы ключ на па
бе ла ру ску. Праў да, змест аб’ яў не заў сё
ды бе ла ру ска моў ны, час цей яны на пі са ны 
пару ску. Пры чым част ка па ве дам лен няў, 
ві даць, бы ла  ім пар та ва на з ін ша га сай та 
— Oby a va.ua,  які  ёсць  ця пер  пар т нё рам 
бе ла ру ска моў на га пар та ла.

Па куль на Došcy ab ja vaú боль шая част
ка  раз дзе лаў  ка та ло га  не мае  ані вод на
га  па ве дам лен ня.  Пэў на  гэ та  та му,  што 
ў да дзе на га сай та ўсё толь кі па чы на ец ца, 
але  по тым ён  на поў ніц ца  раз на стай ны мі 
аб вест ка мі, пры чым пабе ла ру ску. За ста
ец ца спа дзя вац ца, што но ва му ам біт на му 
пра ек ту, як на зы ва юць яго „Свае”, удас ца 
не толь кі знай с ці па куп ні ка і пра даў ца, але 
і пра су нуць у шы ро кія ко лы гра мад скас ці 
бе ла ру скую мо ву. „У бя гу чы мо мант пры
мае  аб вест кі  пабел  і парус,  не ка то рыя 
аб вест кі  парус пе рак ла да юц ца на бе ла
ру скую. Жа да ем най хут чэй ша га раз віц ця 
і раск рут кі!” — пі шуць „Свае”.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

http://abjava.by

ў Нар ве, якія пад наг ля дам на стаў ні цы 
бе ла ру скай мо вы Ні ны Аб ра мюк пад рых
та ва лі сцэн ку «Вы ва ра жы ла».

— Мы лю бім вы сту паць пе рад пуб лі
кай, пе рад якой мо жам па ка заць свае 
ўме лас ці і ву чым ся ад ва гі, — га ва ры лі 
во пыт ныя ак цё ры са шко лы ў Нар ве 
Ула дзі мір і Марк Ку ту за вы, а іх ся стра 
Хрыс ці нія зап рэ зен та ва ла ся на сцэ не 
ўпер шы ню і моц на хва ля ва ла ся.

— Сён ня вы сту пі лі мае во пыт ныя 
ак цё ры і па чат коў цы, з які мі му сі ла 
я нам но га даў жэй пап ра ца ваць пад час 
рэ пе ты цый, каб на ву чыць іх вы сту паць 
на сцэ не. Сцэ на рый аб ра ду пад рых та ва
ла я на пад ста ве ра ска зу Юр кі Ге ні ю ша 
і ра ска заў ста рэй шых лю дзей, якім сол
тыс і баб кі бы лі вель мі важ ны мі асо ба мі. 
Выс но ва та кая, што не трэ ба слу хаць 
ба бак, якія ча ста да ва лі па ра ды пад 
сваю ка рысць. Мы мно га рых та ва лі ся да 
вы сту пу, але каб за ах во ціць да ву чо бы 
бе ла ру скай мо ве ў шко ле трэ ба так са ма 
мно га пра ца ваць паза ўро ка мі, — ска за
ла на стаў ні ца Ні на Аб ра мюк.

Пад час сё лет ня га вы пу ску «Бе ла ру
ска га аб ра ду на сцэ не» вы сту пі лі школь
ні кі з Гай наў кі, Бель скаПад ляш ска га, 
Бе ла сто ка, Нар ваў скай і Ар лян скай гмін. 
Вуч ні да клад на вы ву чы лі пар тыі сва іх 
ды я ло гаў, а ста рэй шыя вы ка наў цы, якія 

яш чэ па мя та юць аб ра ды са сва ёй мо ла
дас ці, кры ху ім п ра ві за ва лі на сцэ не.

Аб рад «Вя чор кі» паак цёр ску і з гу ма
рам прад ста віў Бе ла ру скі хор пес ні і тан
ца «Ва сі лёч кі» з Бель скаПад ляш ска га, 
сцэ на ры стам і рэ жы сё рам яко га бы ла ар
га ні за цый ны кі раў нік хо ру Ні на Бя лец кая.

— Мы ха це лі па ка заць як у мі ну лым 
лю дзі пра ца ва лі і ад па чы ва лі ў на шых 

вё сках. На шы жан чы ны ў час вя чо рак 
на сцэ не ро бяць на прут ках, вы шы ва
юць, пра дуць на ка лаў рот ку, муж чы ны 
вя жуць ве ні кі і ро бяць ін шыя пра цы, 
а пад час па ку дзел ля так са ма ёсць мно
га жар таў і гу ма ру, так як бы ва ла ў мі ну
лым, ка лі лю дзі спа ты ка лі ся ў кам па ніі, 
— за я ві лі яш чэ да вы сту пу на сцэ не Ні на 
Бя лец кая і Ула дзі мір Ве ся лоў скі з «Ва сі
лёч каў».

«Ма лін кі» з Ма лін нік ці ка ва і з дэ та
ля мі па ка за лі аб рад «Ка ля да ван не даў
ней», якіх пад рых та ва ла кі раў нік ка лек
ты ву Ве ра Ні чы па рук.

— Мы па каз ва ем аб ра ды, якія яш чэ 
па мя та ем з мо ла дас ці. Ця пер па каз ва ем 
ка ля да ван не ў ха це баць коў ма ла дой. 
Пад час пер ша га пас ля вя сел ля свят ка
ван ня Хры сто ва га На ра джэн ня ма ла дыя 
пры яз джа лі да баць коў ма ла дой і ту ды 
пры хо дзі лі жы ха ры вё скі і спя ва лі спе
цы яль ныя ка ляд кі і він ша ва лі ма ла да жо
наў. Гэ та га за раз амаль ня ма, а мы па
ка за лі, як бы ло ў мі ну лым, — га ва ры ла 
Ве ра Ні чы па рук.

Ка лек тыў Уні вер сі тэ ту трэ ця га ве ку 
ў Бель скуПад ляш скім дзей ні чае пад кі
раў ні цтвам Та ма ры Ру са чык і ўда ла зап
рэ зен та ваў аб рад «Асен нія вя чор кі».

— Сцэ на рый аб ра ду «Асен нія вя чор
кі» я пад рых та ва ла на пад ста ве да ступ
ных ін фар ма цый пра бе ла ру скія аб ра ды 
і на зі ран няў з на шых вё сак, — ска за ла 
стар шы ня Аб’ яд нан ня «Уні вер сі тэт трэ ця
га ве ку» ў Бель скуПад ляш скім Та ма ра 
Ру са чык.

Ад па чат ку прэ зен та цый ак цё ры бы лі 
ў жы вым кан так це з пуб лі кай, якая эма
цый на ўспры ма ла па ка за ныя на сцэ не 
аб ра ды ў вы ка нан ні па а соб ных ка лек ты
ваў, моц на ап ла дзі ра ва ла.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

ХХV Бе ла ру скі аб рад на сцэ не 

n Аб рад «Вя чор кі» прад ста ві лі «Ва сі лёч кі» з Бель ска-Пад ляш ска га



11ДОПІСЫ, КРЫЖАВАНКА, ГАРАСКОП02.12.2018              № 4802.12.2018              № 48

PL ISSN 0546-1960
NR INDEKSU 366714

Вы да вец: Праг рам ная ра да тыд нё ві ка „Ні ва”.
Стар шы ня: Яў ген Ва па.
Ад рас рэ дак цыі: 15-959 Białys tok 2, 
ul. Za men ho fa 27, skr. poczt. 84.
Тэл./факс: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.bialystok.pl/
E-ma il: redakcja@niva.bialystok.pl
Zre a li zo wa no dzięki dotacji Mi nis tra Spraw 
Wewnętrznych i Ad mi ni stra cji.
Га лоў ны рэ дак тар: Яўген Ва па.
На мес нік гал. рэ дак та ра: Віталь Луба.
Тэхнічны рэ дак тар: Адам Паўлоўскі.
Рэ дак тар „Зор кі”: Ган на Кан д ра цюк-Свя руб ская. 
Пуб лі цы сты: Мі ко ла Ваў ра нюк, Аляк сандр Вяр біц кі, 
Ган на Кан д ра цюк-Свя руб ская, Уршуля Шубзда, Міра  с-

ла ва Лук ша, Аляк сей Ма роз, Віктар Сазонаў, Уладзімір 
Хільмановіч, Юрка Ляшчынскі, Янка Целушэцкі.
Кан цы ля рыя: Га лі на Ра маш ка.
Дру кар ня: „Or t h d ruk”, Bia łys tok.
Tek s tów nie za mó wio nych re dak c ja nie zwra ca. Zas t rze ga 
so bie rów nież pra wo skra ca nia i op ra co wa nia re dak cyj ne-
go tek s tów nie za mó wio nych. Za treść og ło szeń re dak c ja 
nie po no si od po wie dzial noś ci.
Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą: kioski 
i punkty sprzedaży „RUCH” na terenie woj. podlaskiego oraz 
w War szawie (odbiór należy zgłosić u sprzedawcy wybranego 
kiosku lub punktu sprzedaży „RUCH”), placówki pocztowe 
i listonosze w woj. podlaskim, kioski i punkty sprzedaży 
„KOLPORTERA” oraz „GARMOND PRESS”, siedziba 
redakcji „Niwy”.
Pre nu me ra ta krajowa 
„POCZTA POLSKA”, „KOLPORTER”, „RUCH” — kwar-
talna 32,50 zł., półroczna 65 zł., roczna 130 zł. 

Redakcja „Niwy” — kwartalna 60 zł., półroczna 120 zł., 
roczna 240 zł. 
Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie 
województwa podlaskiego oraz oddziały „KOLPORTER” 
na terenie całego kraju.
Zamówienia na prenumeratę realizowaną przez 
RUCH S.A. można składać bezpośrednio na stronie 
www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: 
prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Te le fo-
nicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 
803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 700 – 1800. 

Wpła ty na wysyłkę z redakcji  przyj mu je: 
Ra da Prog ra mo wa Ty god ni ka „Ni wa”, 

BANK PEKAO S.A. O/Bia łys tok 
38  1240  5211  1111  0000  4929  0945

Nakład: 1 300 egz. 

02.12 — 08.12

СПАЧУВАННІ
Сям’і і ўсім пра вас лаў ным 

Пад ляш ша сар дэч ныя сло вы 
спа чу ван ня па пры чы не вя лі-

кай стра ты — смер ці
 

АР ХІ МАН Д РЫ ТА 
ГАЎ РЫ І ЛА 

вы каз ва юць бы лы ге не раль-
ны кон сул РБ у Бе ла сто ку 

Мі ха іл Аляк сей чык з сям’ ёй 
і пра ва слаў ны мі вер ні ка мі Бе-

ла ру сі. Веч ная па мяць!

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

ў Пру жа ны. Неў за ба ве бу дзем фі на лі за
ваць да мо ву з Брэ стам у спра ве суп ра цы 
з на шым па ве там. У рам ках Еў ра рэ гі ё на 
«Бе ла веж ская пуш ча» вы сту па лі мы ра
зам з прыг ра ніч ны мі рэ гі ё на мі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь за срод кі на цвёр дыя ін ве сты
цыі па абод вух ба ках мя жы, між ін шым, 
у ін ф раст рук ту ру і та кія срод кі ат рым лі ва
лі. Ця пер тэ ры то рыя, з якой мож на вы сту
паць за та кія срод кі, па шы ра на аж но пад 
Вар ша ву, а я лі чу, што гэ тая зо на па він на 
быць зве дзе на да са праў ды прыг ра ніч
ных ра ё наў.

Ста ра ста Ан д рэй Скеп ка звяр нуў ува гу 
на ін шыя ко зы ры суп ра цы з Рэс пуб лі

кай Бе ла русь:

— Мя жа пе ра рэ за ла пуш чан скую 
і на ва коль ную тэ ры то рыю, аб мя жоў вае 
раз віц цё Гай наў ска га па ве та. Ад нак 
я пры хіль нік шу кан ня ко зы раў прыг ра ніч
на га рас па ла жэн ня на ша га па ве та. З вы

Ба ран (22.03. — 20.04.) „Вя до ма, ёсць 
больш рэ чаў важ ней шых за гро шы, ды 
каб іх ку піць, гро шы па трэб ныя”. Ня ма 
асаб лі вых шан цаў на пос пе хі, звы чай-
ны, спа кой ны ты дзень. У ка хан ні — час 
пад ра хун каў. Сям’я і сяб ры — пос пех 
у ка лек ты ве.
Бык (21.04. — 21.05.) „Ча ла век ра зум-
ны мае пе ра ва гу над ін шы мі не так у вы-
ба ры доб рых рэ чаў, як у паз бя ган ні 
бла гіх”. Ты дзень вык лі каў. Ка хан не — не 
слу хай плё так. Пра ца і фі нан сы — най-
лепш з гэ тым ас ця рож на. Зда роўе — ад-
па чы нак і па чуц цё гу ма ру.
Бліз ня ты (22.05. — 22.06.) „Доб рае 
вы ха ван не — піль нае скры ван не та го, 
як мы доб ра ду ма ем аб са бе, а бла га 
аб ін шых”. Ты дзень пра цы і сур’ ёз ных 
ад но сін да зда роўя. Час раз важ лі вых ра-
ма наў. З сяб ра мі і сям’ ёй па пі гар ба ты. 
Піль ная пра ца і на ву ка. У зда роўі па зі-
тыў ныя зме ны.
Рак (22.06. — 23.07.) „Са мы шчас лі вы 
ча ла век гэ та той — хай ён ка роль, хай 
жаб рак — хто зна хо дзіць спа кой у сва ёй 
ха це”. Зор кі да да дуць та бе кры лаў. У ка-
хан ні со неч ныя дні. Ра дас ныя мо ман ты 
і но выя за хап лен ні ся род рад ні і сяб-
роў. Но выя шан цы ў пра цы і фі нан сах.
Леў (24.07. — 23.08.) „Ча ла век пя рой-
дзе свет шу ка ю чы шчас ця, а зна хо дзіць 
яго вяр нуў шы ся да ха ты”. Бля скі і це ні 
ў сям’і. Ас ця рож на з флір та мі. Важ ныя 
ся мей ныя ўра чы стас ці. Паз бя гай змен 
на пра цы. Змен ная фор ма і зда роўе.
Дзе ва (24.08. — 23.09) „Быць жан чы най 
гэ та са праў ды цяж кі за ня так, па коль кі 
спра ва ў тым, што га лоў ным чы нам ма ец-
ца да чы нен не з муж чы нам”. Вят ры спры я-
юць. Не флір туй заш мат. Су поль ныя іні цы я-
ты вы з сям’ ёй і сяб ра мі. На ву ка — ключ да 
ма гут нас ці. Да ска на лая фор ма зда роўя.
Ша лі (24.09. — 23.10.) „Не хо піць та го, 
што ты лю біш гро шы, гро шы па він ны лю-
біць ця бе!” Ты дзень фі нан са вых ана лізаў. 
Ра ман тыч ныя гуль ні. Пра ца і фі нан сы: ка-
ха ныя гро шы кі! Зда роўе ў нор ме (толь кі 
не пі літ ра мі ка вы ды вы сы пай ся!).
Скар пі ён (24.10. — 22.11.) „Жыц цё 
— як гуль ня ў брыдж. Тое, якія ты кар ты 
да ста неш, гэ та дэ тэр мі нізм. Тое, як іх 
вы ка ры ста еш — воль ная во ля”. Пла ны 
і на дзеі на леп шую бу ду чы ню. Ка хан не 
— жар с ці і не да хоп па мяр коў нас ці. Цяж-
ка ўсе дзець до ма. Час эк с пан сіі ў фі нан-
сах. У зда роўі ты — міс За ды я ка.
Стра лец (23.11. — 22.12.) „З га да мі так 
як з Сі ві лі ны мі кні га мі — чым больш іх зга-
рыць, тым ста но вяц ца да ра жэй шы мі”. 
Спа воль ні тэмп! У ка хан ні — без змен. 
Час аш чад нас ці і хат ня га ся дзен ня. Не 
ры зы куй не пат рэб на ў фі нан сах. Не най-
леп шая фор ма.
Ка зя рог (23.12. — 20.01.) „Во пыт — су-
ма па мы лак здзей с не ных і тых, якіх з жа-
лем мы не здзей с ні лі”. Ты дзень на дзей. 
Ка хан не — вы ез ды і вяр тан ні. Госць у ха-
ту — бог у ха ту. Пры хіль насць кі раў ні-
цтва. Зда роўе — фор ма ў клет ку.
Ва да лей (21.01. — 19.02.) „На дзея 
— сво е а саб лі вае шчас це і — ма быць 
— адзі нае шчас це, на якое свет мо жа са-
бе да зво ліць”. Кар’ е ра перш за ўсё! У ка-
хан ні нер во выя не па ра зу мен ні. Служ бо-
выя бан ке ты. Час ам біт ных на ме раў на 
пра цы. Ас ця рож на з ал ка го лем!
Ры бы (20.02. — 21.03.) „Ча ла век смя ец-
ца з ка хан ня так доў га, па куль тое яго не 
спас ціг не”. Сне жань скія ша лен ствы! У ка-
хан ні мі лыя хві лі ны. Ад кры ты дом. Час 
на ву чан ня, но вай дзей нас ці, асаб лі ва для 
пен сі я не раў. Зна ка мі тая фор ма (вар та 
па ла дзіць сваё зда роўе ў са на то рыі).

— Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1.  юры дыч ная  па ста но ва,  пра ві ла,  2. 
лёг кае  неп ра ма каль нае  па лі то,  3.  цэнтр 
Пад ляш ска га  ва я вод ства,  4.  зруч ны 
струн ны шчып ко вы му зыч ны  ін ст ру мент, 
5. шкля нач ка на нож цы для спір т ных на по
яў, 6. дум ка, 7. ад вар з мя са з да баў кай 
роз ных прып раў, 8. дзяр жа ва між Пар ту
га лі яй і Фран цы яй, 9. мя шо чак з да мат ка
най тка ні ны, 10. муж цеш чы.

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 44 ну ма ра
Войт,  ка са,  ур ду,  якут,  кун туш,  лёс, 

ана кон да,  рой,  дзі ра,  цырк,  ца ля,  рэ ха, 
пру ток, спі на, кам пот.

Ра шэн не: У якой шку ры асёл на ро-
дзіц ца, у та кой і пам рэ.

Кніж ныя  ўзна га ро ды  вы сы ла ем  Іаанне 
Хо мчук з Гайнаўкі і Анне Дэм’янюк з Бель 
скаПадляшскага.

Новыя ўла ды Гай наў ска га па ве та
ка ры стан нем паг ран пе ра хо даў рас це 
гас па дар чае раз віц цё па ве та. Ад бы ла ся 
раз бу до ва паг ран пе ра хо да для аў та ма
біль на га тран с пар ту ка ля По лаў цаў і фі та
са ні тар на га чы гу нач на га паг ран пе ра хо да 
ка ля Се мя ноў кі. Што раз больш ту ры стаў 
ка ры ста ец ца паг ран пе ра хо дам ка ля Бе
ла ве жы. У Су валь скай эка на міч най зо не, 
не па да лёк ад чы гу нач на га паг ран пе ра
хо да ка ля Се мя ноў кі, ад к ры лі дзей насць 
но выя су пол кі, якія зай ма юц ца ган д лем 
і ка ры ста юц ца чы гу нач ным тран с пар
там. Паў ста лі там но выя мес цы пра цы. 
Мно га ма ла дых асоб па е ха ла за пра цай 
у за ход нія кра і ны Еў ро пы, дзе за ра бот кі 
прыб ліз на ў ча ты ры ра зы боль шыя чым 
у нас, а ў на шым па ве це ця пер пра цуе 
ка ля ча ты рох сот ук ра ін цаў і бе ла ру саў, 
якія пры е ха лі да нас зза ўсход няй мя жы 
і ста лі пра ца ваць на гас па дар чае раз віц
цё на ша га па ве та, — за я віў ста ра ста Ан д
рэй Скеп ка.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

1Fпрацяг

На пя рэ дад ні ста год дзя ат ры ман ня 
не за леж нас ці Поль ш чы, 10 лі ста па да, 
у Гмін ным ася род ку куль ту ры чле ны Ча ром
хаў ска га клу ба «Се ні ёр+» гас ця ва лі бе ла ру
ска га пар т нё ра — прад стаў ні коў Ка мя нец
ка га тэ ры та ры яль на га цэн т ра са цы яль на га 
аб с лу гоў ван ня. У су бо ту зран ку дэ ле га цыя 
з шас ці жан чын па да ла ся на паг ран пе ра
ход у Пяш чат ку, а ад туль у кам па ніі пра вад
ні коў пра доў жы лі па да рож жа ў Ча ром ху. 
Гас цей раск ва та ра ва лі ў ГАК. За тым ар га
ні за ва лі ім эк скур сію ў БельскПад ляш скі. 
Няш мат бы ло ча су на аг ля дан не го ра да ды 
мяс цо вых пом ні каў. А 14й га дзі не пра дуг
ледж ва ла ся су поль ная су стрэ ча. Ме ра пры
ем ства па ча ло ся роў на ў наз на ча ны час. 
Пры сут ні чаў но ва аб ра ны войт гмі ны Юры 
Ва сі люк. Стар шы ня клу ба «Се ні ёр+» Здзіс
лаў Зак шэў скі пры ві таў бе ла ру скіх гас цей: 
Ма рыю Мі хай лаў ну Кузь міц кую (кі раў ні ка 
ўпра вы па пра цаў лад ка ван ні і са цы яль най 
аба ро не Ка мя нец ка га рай вы кан ка ма), 
На тал лю Ула дзі мі раў ну Цэ ка ла (кі раў ні ка 
ад дзе ла дзён на га зна хо джан ня лю дзей 

па важ на га ўзро сту), Зі на і ду Іва наў ну Мі ку
ліч, Ан ну Ва ляр’ я наў ну Гру шэў скую, Ан ну 
Пят роў ну Ак сё наў ну і Ма рыю Мі хай лаў ну 
Лу ка шэ віч ды пры сут ных чле наў клу ба «Се
ні ё ра+».

— Су стра ка ем ся ўпер шы ню з бе ла ру скі
мі пар т нё ра мі, — га ва рыў пра моў ца. — Лі
чу, што не апош ні. У рам ках су пра цоў ні
цтва бу дзем ар га ні за ваць куль тур ныя ме ра
пры ем ствы. Блі жэй зна ё міц ца, — а за тым, 
кры ху збян тэ жыў шы ся, пры ба віў: — Пра
бач це, да ра жэнь кія, я не най леп шай якас ці 
ара тар... Дык ска жу про ста: зап ра шаю да 
па ча стун ку і жа даю вя сё лай за ба вы.

Му зыч нае афар м лен не ў рытм гі тоў жан
ру ды скапо ла за бяс пе чыў сам Здзіс лаў 
Зак шэў скі. Ста лы бы лі ба га та за стаў ле ны 
роз на га ві ду мяс ны мі вы ра ба мі вян д ляр ні 
спа дар ства Ду ні коў скіх з Пра не ві чаў (доб
ра зыч лі вы спон сар), смач ным пя чэн нем 
з прыб ра ны мі бан ку хам«сэн ка чам» і тор
там ук люч на, на піт ка мі, фрук та мі, спір т
ным у між на род най поль скабе ла ру скай 
афар боў цы, не згад ва ю чы ўжо аб га ра чых 

стра вах і за ку сках. За гэ та пак ла па ці ла ся 
ды рэк тар ася род ка куль ту ры Бар ба ра Ку
зубСа ма сюк.

У час вы ступ лен ня кі раў нік Ма рыя Мі хай
лаў на Кузь міц кая ска за ла:

— У рам ках куль тур ных ме ра пры ем
стваў прад у гледж ва ец ца аб мен дэ ле га
цы я мі, ар га ні за ван не су поль ных су стрэч 
ды ім п рэз з на го ды дзяр жаў ных га да він, 
тан ца валь ных ве ча рын ды ін шае. Ка мя
нец кі цэнтр аб с лу гоў ван ня зай ма ец ца 
спра ва мі па важ ных лю дзей ды ін ва лі даў, 
так са ма сем’ яў дзе так з аб ме жа ван ня мі. 
Пры ўста но ве пра цуе ад дзя лен не дзён на га 
пра бы ван ня асоб па жы ло га ўзро сту, якое 
на вед вае трыц цаць ча ла век. У рам ках 
куль тур наас вет най пра цы дзей ні ча юць 
гру пы за ці каў лен няў, му зы каль ная сту дыя. 
Усё гэ та ро біц ца дзе ля та го, каб се ні ё ры не 
ад чу ва лі ся бе адзі но кі мі, за бы ты мі...

Адаз ва лі ся гу кі му зы кі. Зак ру жы лі ся 
ў тан цы па ры — ча ром хаў скія се ні ё ры з ка
мя нец кі мі пар т нёр ка мі. Я па ка ры стаў ся 
зап ра шэн нем пры я це ля Здзісь ка Зак шэў
ска га. Не спа дзя ваў ся па да вац ца на ім п
рэ зу, бо вы нік ла праб ле ма з тран с пар там. 
Але сяб ры не пад вя лі. Да чуш ка мяс цо ва га 
прад п ры маль ні ка Януша Лі пін ска га пад
вез ла да клу ба, а да моў ад п ра віў ся ў поў
ным раз га ры за ба вы ка ля шо стай ве ча ра 
з вой тамэлек там Юр кам Ва сі лю ком, які 
сам мне пра па на ваў пад вез ці. Шка да бы ло 
па кі даць вя сё лую кам па нію. Але ка му ў да
ро гу, та му час. А на ступ на га дня сяб рук 
Зак шэў скі па тэ ле фо не па ве да міў, што 
ім п рэ за доў жы ла ся да дзя вя тай ве ча ра. 
Ра ні цай бы лі «пап ра ві ны». Пе рад ад’ ез дам 
гас па да ры на ла дзі лі яш чэ гас цям ту ры стыч
накра яз наў чую эска па ду на Свя тую Га ру 
Гра бар ку, а пры вяр тан ні ў Ча ром ху на ве да
лі мо гіль нік са вец кіх сал дат у Мі лей чы чах. 
За тым у пас ля а бед ні час гос ці ад п ра ві лі ся 
ў Ка мя нец. Раз ві тан не бы ло сар дэч нае, 
сяб роў скае са... сля зін каю ў ва чах. Гэ та 
бы ла ўда лая поль скабе ла ру ская пар т нёр
ская су стрэ ча.

vТэкст і фота Ула дзі міра СІ ДА РУКА

Ча ром хаў ская су стрэ ча



12  РЭПАРТАЖ 02.12.2018              № 4802.12.2018              № 48

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

1
7

9

4
8

Пай ш ла 
па свя тых мес цах 
і аз да ра ве ла ч.ІІ

Да ро гу ў Груш ку ве дае з ча соў 
пас ля ва ен на га дзя цін ства. З Ра
дзе віч да бі ра лі ся з ма ці пеш шу 
нап раст кі. На во кал свя то га мес

ца ста я лі ва зы, пры іх ся ля не пра да ва лі 
яб лы кі і гру шы. Ве ра Кі ры люк за па мя та ла 
ба га служ бы і на строй неп ры му ша най па
ва гі. А пас ля, ве ча рам, ла дзі лі тан цы ў ся
ле. Та ды яш чэ не прад чу ва ла, што ў да
лё кай бу ду чы ні прый дзец ца ёй па ды маць 
з за ня па ду Груш ку.

Ад ра зу пас ля вы ха ду са шпі та ля пай
ш ла чыс ціць мо гіл кі ў Вяр хо ві чах.

— Лю дзі слу ха лі мя не, — ка жа, — да
вя ра лі.

Пас ля прый ш ла чар га на Груш ку. Па
бу до ва цар к вы спы ні ла ся на вы шы ні вок
наў. На пля цы ля жа ла ку ча цэг лы, якую 
бе зу пын на раск ра да лі. Не ха па ла гро шай, 
каб раск ру ціць па бу до ву. Пас ля Ка ляд 
жан чы ны пай ш лі са звяз дой па вё сках. 
Лю дзі да ва лі гро шы, але гэ та бы ла кап ля 
ў мо ры. Ве ра Мі ка ла еў на па ду ма ла, каб 
знай с ці на дзей на га спон са ра. Спа чат ку 
па ба я ла ся іс ці да Вік та ра Ар ка дзі ча. Ад на 
жан чы на з Буш міч па пя рэ дзі ла яе: — Ты 
лепш не ідзі да яго, бо ён вы кі дае лю дзей 
з ка бі не та!

— А як раз меў пры ехаць да нас стар
шы ня рай вы кан ка ма, — ус па мі нае мая 
су бя сед ні ца. — Праў да, за мест стар шы ні 
пры е хаў яго на мес нік. Я іду да яго і ка жу: 
— Та кое і та кое дзе ла... да па ма жы це пры-
хі ліць к нам вні ма ніе Вік та ра Ар ка дзі ча.

* * *
А мне вель мі ха це ла ся схі ліць ува гу 

ма ёй ге ра і ні да ся мей ных ра ска заў. У яе 
пры бра най ха це ўсю ўва гу зай ма юць 
пар т рэ ты муж чын. А най больш — да
ва ен ны зды мак баць кі. Гэ ты строй ны, 
з га рэз лі вай ус меш кай муж чы на пай шоў 
з жыц ця ра зам са сва і мі тай на мі.

— Я мно га ра зоў пы та ла ў яго пра ва
ен ныя га ды, — пры гад вае Ве ра Мі ка ла
еў на, — але ён толь кі пас мі хаў ся. Га ва
рыў: бы ло, мі ну ла, не вер нец ца. Ба яў ся 
па ру шыць хат ні мір, нер ва ваць ма ці.

— Але ён вель мі су ма ваў па жан чы не, 
— пры гад вае спа да ры ня Кі ры люк, — усё 
ду маў, як па е хаць у Поль ш чу, ад шу каць 
яе. Не ве даў, ці за ста ла ся яна ў Поль ш
чы, ці ра зам з хва ляй бе жан цаў пе ра е ха
ла ў Ня меч чы ну? І што ста ла ся з два і мі 
дзяць мі? Ці пе ра жы лі яны ва ен ны каш
мар, ці ўца ле лі? Баць ка ўсё пе ра жы ваў 
за іх, шка да ваў... Тут, за жа лез ным кар до
нам, трэ ба бы ло маў чаць, утай ма ваць па
ры вы сэр ца. Інакш, прый дуць, пры пі шуць 
здра ду, ста нуць клей ма ваць род ных...

У па чат ку вай ны баць ку ма ёй су бя сед ні
цы вы вез лі на пры му со выя ра бо ты ў Пру
сію. Па паў на гас па дар ку, якой кі ра ва ла 
ма ла дая жан чы на. Яе муж слу жыў у Вер
мах це. Пры га жун Мі ка лай па сяб ра ваў са 
сва ёй гас па ды няй, пас ля не ха цеў з ёй 
рас стац ца, па кі нуць ад ну з дзет ка мі... Але 
прый ш ла са вец кая ар мія і яго ма бі лі за ва лі 
на фронт, ад куль вяр нуў ся пры бі тым ін ва
лі дам. Усё, што зда ры ла ся ця гам ва ен ных 
га доў у Пру сіі, трэ ба бы ло вы кі нуць з га ла
вы, за быць...

* * *
За ду ма і дзе ян ні, каб пры цяг нуць 

ува гу Вік та ра Ар ка дзі ча, хоць каш та ва
лі мно га на стой лі вас ці і стра ху, па ча лі 
ажыц цяў ляц ца.

— Ха ра шо! — ад ка заў та ды Ве ры 
Мі ка ла еў не чы ноў нік. — Паз ва ні це мне 
праз не каль кі дзён...

Стры маў да дзе нае сло ва. Праз не
каль кі дзён Ве ра Кі ры люк да бі ла ся да 
«страш на га» ка бі не та. Пры ві таў яе сам 
Ар ка дзіч і вет лі ва за пра сіў уся рэ дзі ну: 
— За ха дзі це! За ха дзі це! 

Вік тар Ба бёр, стар шы ня кал га са 
ў Даў біз не не толь кі па а бя цаў вык лас ці 

гро шы на цэг лу і вап ну, але на кі ра ваў на 
бу до ву сва іх ра бот ні каў. Але та ды, у час 
пер шай су стрэ чы, ка лі ўжо за вяр шы лі 
дзе ла выя раз мо вы, ён над та ха цеў ве
даць, ча му ад ра зу Ве ра Мі ка ла еў на не 
прый ш ла да яго за да па мо гай. На вош та 
абі ва ла чу жыя па ро гі? Ці ж ён у не чым 
пад паў, пра ві ніў ся? І яна, пажа но ча му, 
яш чэ не да вя ра ю чы свай му пос пе ху, ад
ка за ла:

— Прас ці це мне, я про стая жэн ш чы
на. Пас ля ка таст ро фы, пас ля цяж кай 
апе ра цыі. Ба я ла ся! Ну ляп ну не тое, што 
трэ ба, ды рас х ва лю ю ся і не пе ра жы ву 
гэ та га ўся го. Пам ру на мес цы і яш чэ бя
ды на раб лю доб рым лю дзям... А ж трэ ба 
бу да ваць Груш ку!

З тае па ры ды рэк тар Ба бёр стаў не 
толь кі іх га лоў ным спон са рам. Пры яз
джаў на мес ца, ці ка віў ся кож най дро
бяз зю. Ча сам апя рэдж ваў іх жа дан ні 
і пла ны.

— Раз пры е хаў і ка жа, што ўжо ку піў 
сі нюю і га лу бую фар бу і пы тае ці не па
ды дзе та кі ко лер, — пры гад вае спа да ры
ня Кі ры люк. — А мы як раз з ба цюш кам 
ду ма лі, як па пра сіць у яго гро шы на та
кую фар бу.

* * *
Так, усё гэ та да лё кія ўспа мі ны. Ні бы

та ра бо та зроб ле на, усё даг ле джа на, 
лю дзі за да во ле ны. Ве ра Мі ка ла еў на 
ра да за па лом ні каў, якія бе зу пын на пры
бы ва юць у Груш ку па су ця шэн не. Са ма 
ад чу вае вя лі кую бла га даць:

— Я там на ча ва ла б дзень і ноч, — ка
жа. — Там лёг ка мне ды хаць, ду маць 
пра за да чы і спра вы, якія трэ ба яш чэ 
за вес ці ў па ра фіі. Вось за раз пры ду ма ла 
но вую ак цыю. Збі рае да па мо гу для ма
туш кіўда вы па ба цюш ку Ге ор гію.

— Лю дзі да юць, хто што мо жа, — ка
жа, — буль бу на зі му, бу ра кі. Хоць крыш
ку якая по мач бу дзе...

Па кой на га ба цюш ку, які па мёр рап
там на 39 го дзе жыц ця, у Вяр хо віц кай па
ра фіі на зы ва юць Юры ем Па кой ніч кам. 

— Ён быў бліз ка з на ро дам, — ка жа 
Ве ра Мі ка ла еў на, — гэ та пры ім ад бу да
ва лі Груш ку. Па мя тае як ба цюш ка ап ра
наў ся ў спар тыў ныя ап ра на хі і да цям на, 
ра зам з на ня ты мі ра бот ні ка мі, за ві хаў ся 
пры бу до ве. Як сам скруч ваў і ста віў 
іка на стас, як крок па кро ку ажыц цяў ляў 
кож ны сан ты метр но вай цар коў кі.

— А ён быў ад ным з най больш гра мат
ных ба цюш каў па епар хіі, — ад зна чае 
мая су бя сед ні ца. — Сам пры ду маў пра
ект цар к вы. Але ні ко лі не да ваў лю дзям 
ад чуць, што яны гор шыя... Пры ім мож на 
бы ло ўсё ска заць, аб мер ка ваць кож ную 
спра ву.

Па мя тае, як ад ной чы са ма пры вя ла 
ба цюш ку да па рад ку. У час, ка лі ўсе за ві
ха лі ся ля па бу до вы ў Груш цы, паз ва ні ла 
ма туш ка з Бе рас ця. На ра ка ла на праб ле
мы з дзяць мі. І ён, як звы чай ны му жык, 
ус х ва ля ваў ся. Нак ры чаў на яе...

— А я, як ста рэй шая жан чы на, — пры
гад вае з ней кім не да ве рам і чул лі вас цю 
Ве ра Кі ры люк, — адыш ла з ім на бок 
і ка жу, што так нель га! Каб паз ва ніў ма
туш цы, каб па га ва рыў з ёю як ча ла век. 
Яна ж там ад на з дзяць мі, пе ра жы вае...

І ба цюш ка пас лу хаў яе. Паз ва ніў, па
пра сіў пра ба чэн ня ў ма туш кі...

Пас ля, ка лі яго ха ва лі, ма туш ка і яе 
ма ці дзя ка ва лі Ве ры Кі ры люк, ца ла ва лі 
яе...

vФо та і тэкст 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК


