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Абрад яднаеè3

Св. Юры з Гарадкаè8

ХІV Мастацкія сустрэчы 
школьнікаў 25 лістапа
да ўдала прайшлі ў Му

зеі і асяродку беларускай культуры 
ў Гайнаўцы. У ходзе мерапрыемства 
запрэзентаваліся гайнаўскія дашколь
нікі, вучні падставовых школ, гімназій 
і белліцэя. Паказалі яны свае мастацкія 
ўмеласці перад гайнавянамі, якія шчыльна 
запоўнілі кіназалу белмузея, а нават і ка
лідор. Падчас сёлетніх сустрэч наймалод
шыя ўдзельнікі запрэзентавалі народны аб
рад «Вячоркі» і прадстаўленне пра восень 
у мінулым. У ходзе мерапрыемства можна 
было пачуць многа беларускіх песень, па
глядзець цікавыя інсцэніроўкі і народныя 
беларускія танцы.

Мерапрыемства вёў настаўнік белару
скай мовы Гайнаўскага белліцэя Ян Кар
чэўскі — галоўны арганізатар Мастацкіх 
сустрэч школьнікаў. Жартоўна заказваў 
ён паасобныя нумары і расказваў пра ка
лектывы. Сярод публікі былі бургамістр 
Гайнаўкі Ежы Сірак, дырэктар Пачатковай 
школы № 4 у Гайнаўцы Бажэна Маркевіч, 
намесніца дырэктара Гайнаўскага белліцэя 
Ніна Лукасік і дырэктар Гайнаўскага бел
музея Тамаш Ціханюк. Музей і асяродак 
беларускай культуры ў Гайнаўцы разам 
з Аб’яднаннем «Наша школа», якое дзей
нічае пры Комплексе школ з дадатковым 
навучаннем беларускай мове ў Гайнаўцы, 
з’яўляюцца суарганізатарамі Мастацкіх су
стрэч школьнікаў.

— Тут выступаюць гайнаўскія дашколь
нікі і вучні пачатковых школ, белліцэя і бел
гімназіі ды вучні школы ў Белавежы. Дзеткі 
і моладзь глядзяць выступленні сяброў 
і таксама знаёмяцца з цікавымі прадстаў
леннямі з беларускім словам. Я цешуся, 
калі бачу так многа публікі, бо гэта заахвоч
вае да арганізавання Мастацкіх сустрэч 
школьнікаў, якія патрэбныя для выступоў
цаў і публікі, — гаварыў Ян Карчэўскі.

Вядучы запрасіў перад публіку ўсіх апе
куноў школьных самадзейнікаў і разам 
з дырэктарам Гайнаўскага белмузея Тама
шам Ціханюком падзякавалі настаўнікам 
за падрыхтоўку дзетак і моладзі да высту
паў. Дырэктар Ціханюк уручыў апекунам 
падарункі. Першымі займальна выступілі 
дзеткі Самаўрадавага прадшколля № 1 
у Гайнаўцы. З цікавым прадстаўленнем 
пра восень запрэзентавалася малодшая 
група дашкольнікаў з беларускага калек
тыву «Калебка», якіх падрыхтавалі на
стаўніцы Эва Шыманская і Вольга Вілюк. 
Старэйшая група дашкольнікаў з калекты
ву «Калебка» паакцёрску паказала доўгі 
і багаты абрад «Вячоркі», які падрыхтавалі 
з дапамогай настаўніц Міраславы Нікан
чук, Алы Супрун і Вольгі Вілюк. Дашкольні
кі ўмела і адважна выказваліся на белару
скай літаратурнай мове і зацікавілі публіку, 
выступаючы ў касцюмах стылізаваных на 
колішнюю вопратку. Дзеткі прыгожа спя
валі, умела гаварылі вершыкі, прымаўкі 
і танцавалі, паказваючы, як у мінулым адпа
чывалі сяляне. Дашкольнікі рыхтаваліся на 
занятках беларускай мовы і на рэпетыцыях 
калектыву «Калебка».

— У нас шэсць поўных гадзін у тыдзень 
вучобы беларускай літаратурнай мове 
і культуры. Апрача гэтага ў нас вядуцца 
дадатковыя заняткі ў рамках калектыву 
«Калебка». На занятках па беларускай 
мове вучым дзетак гаварыць вершыкі і спя
ваць песні. Цяпер мы месяц часу інтэнсіўна 
рыхтавалі абрад «Вячоркі», які прэзентуем 
ужо трэці раз. Абрад доўгі, бо хацелі мы па
казаць розныя формы адпачынку нашых 
продкаў, пра якія даведваліся ад старэй

шых вясковых жанчын. Бацькі запісалі ў ка
лектыў «Калебка» многа дзетак. Падзялілі 
мы іх на старэйшую і малодшую групы. 
Малодшыя дзеткі запрэзентавалі прад
стаўленне пра восень, у якім паказваюць, 
што гаспадыні рабілі ў мінулым з фруктаў 
і агародніны. Малодшыя дзеткі ўжо ўмеюць 
называць пабеларуску паасобныя фрукты 
і агародніну, — распавядалі Міраслава 
Ніканчук і Ала Супрун, а настаўніца Эва 
Шыманская дабавіла, што малодшыя 
дзеткі вельмі ахвотна рыхтаваліся да высту
паў, якія былі для іх асаблівым здарэннем.

Першакласнікі Пачатковай школы № 4 
у Гайнаўцы займальна запрэзентавалі 
слоўнамузычны мантаж, падрыхтаваны 
настаўніцай беларускай мовы Людмілай 
Грыгарук.

— Здольныя вучні першых класаў «Б», 
«Ц» і «Д» за тры месяцы развучылі чатыры 
беларускія песні, вершыкі і саставілі слоў
намузычны мантаж, — сказала настаўніца 
Людміла Грыгарук.

Настаўніца беларускай мовы Беата Кен
дысь падрыхтавала з вучнямі пятага класа 
Пачатковай школы № 4 у Гайнаўцы танец 
«Полька беларуская».

— Мы супольна з вучнямі абмяркоўвалі, 
як станцаваць «Польку беларускую», каб 

зацікавіць публіку. Для гэтага мы супольна 
рыхтавалі сцэнічнае афармленне да танца. 
Сустрэчы школьнікаў — добрая нагода да 
гэтага, каб запрэзентаваць нашы песні, 
танцы, вершыкі, інсцэніроўкі. Цяпер дзеткі 
нашай школы вучацца беларускім народ
ным танцам пад кірункам прафесійнага 
інструктара па танцах Вольгі Вілюк, а мы 
падрыхтавалі сваю інтэрпрэтацыю танца, 
— сказала настаўніца Беата Кендысь.

— Я першы раз тут выступаю і мне па
дабаецца гэтая імпрэза, — заявіла Тацяна 
Байко.

Паакцёрску цікавую інтэрпрэтацыю 
«Васільковага танца» запрэзентавалі вуч
ні чацвёртага класа Пачатковай школы 
№ 3 у Гайнаўцы, апранутыя ў адмысло
выя касцюмы. Чацвёртакласніц падрыхта
вала настаўніца беларускай мовы Марыя 
Крук.

— Я заказвала і купляла паасобныя 
часткі касцюмаў, у якіх танцавалі нашы 
вучаніцы. Сінія колеры ў вопратцы гэта 
сімвал васількоў, а залацістыя — збожжа. 
Вучаніцам цікава было запрэзентавацца пе
рад бацькамі. З вучнямі восьмага класа мы 
рыхтавалі інсцэніроўку, але не можам пака
заць яе зза прастуды часткі выканаўцаў, 
— сказала настаўніца Марыя Крук.

— Нам вельмі падабаюцца нашы касцю
мы. Мы стараліся цікава запрэзентаваць 
паасобныя партыі нашага танца. Я люблю 
яшчэ спяваць. Мая бабуля Анна Хірко спя
вала ў калектыве «Тыневічанкі» ў Тыневі
чах, а я буду спяваць у школьным калекты
ве, — заявіла вучаніца Пачатковай школы 
№ 3 у Гайнаўцы Алівія Хірко.

Зося Філіпюк з гэтай жа школы захапіла 
сабраных выкананнем беларускіх песень. 
Яна ўдзельніца Студыі песні Гайнаўскага 
дома культуры, дзе навучылася спяваць 
у калектыве і сола, але на гэты раз падрых
тавала яе настаўніца Марыя Крук, якая 
ў школе апякуецца вакальным калекты
вам.

Публіка горача апладзіравала дзвюм 
групам беларускага калектыву «Сунічкі» 
са Школьнадашкольнага комплексу ў Бе
лавежы, якім на акардэоне акампаніяваў 
Марк Зубрыцкі. Калектывам апякуецца 
настаўніца беларускай мовы Анджаліна 
Масальская.

— Ужо ўзнікла трэцяя, наймалодшая 
група калектыву «Сунічкі», якая неўзабаве 
пачне спяваць перад публікай, — сказала 
настаўніца Анджаліна Масальская.

У канцы Мастацкіх сустрэч школьнікаў 
запрэзентаваліся вучні Комплексу школ 
з дадатковым навучаннем беларускай мо
ве ў Гайнаўцы. Выступалі яны ў беларускім 
калектыве «Знічка», танцавальным калек
тыве і ў дуэце. Калі было сказана, што са 
«Знічкай» не займаецца ўжо Бажэна Він
цонак, а толькі Паўліна Скепка, выклікала 
гэта ў многіх здзіўленне.

— Я стала займацца «Знічкай» з ве
расня. Пані Бажэна Вінцонак не працуе 
ўжо ў нашай школе і я вучу мастацкім 
заняткам. Адны вучні адышлі, а іншыя 
далучыліся да калектыву і зараз у «Зніч
цы» спявае 15 асоб. Сёння выканаем 
эстрадныя песні з ранейшага рэпертуару 
«Знічкі» і новаразвучаныя. Пачалі мы спя
ваць без музычнага акампанементу і так 
заспяваем сёння, — гаварыла яшчэ пе
рад выступам музычны кіраўнік «Знічкі» 
Паўліна Скепка.

— Пані Паўліна стварае добрую атмас
феру ў калектыве, мы яе любім і ўдала 
ў нас праходзяць рэпетыцыі. Я думаю, што 
так як добра спявалася нам з паняй Бажэ
най, таксама добра будзе нам спявацца 
з паняй Паўлінай, — заявіла Гося Галёнка 
са «Знічкі».

Да некаторых песень акампанемент на 
баяне саставіў белліцэіст Яцак Дружба, 
а паза раней падрыхтаванай праграмай 
выступіў Давід Ціханюк і ўмела зайграў 
перад публікай на акардэоне. Белліцэісты 
Вераніка Пташынская і Андрэй Бабулевіч, 
які таксама састаўляў акампанемент на 
гітары, займальна заспявалі ў дуэце патры
ятычны беларускі твор «Ліцвіны». Белліцэй
скі танцавальны калектыў, апрануты ў пры
гожыя касцюмы, стройна запрэзентаваў 
некалькі беларускіх народных танцаў. Яго 
інструктар Вольга Вілюк удакладніла, што 
з калектыву адышло некалькі выпускнікоў 
школы, якіх замясцілі новыя здольныя тан
цоры. Сустрэчы школьнікаў закончыліся 
выступамі белліцэістаў і белгімназістаў на 
высокім мастацкім узроўні і ва ўзнёслым 
настроі.

vТэкст і фота 
Аляксея МАРОЗА

Вучні з роднай мовай
n Калектыў «Знічка» 

n Калектыў 
«Калебка» паказаў 
абрад «Вячоркі»
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Не пытайся,
каму звоніць звон

Навіны 
з саміту G20

Сваімі вачыма

Вы бар чы 
ма ра фон (8)

У гэ тым ну ма ры «Ні вы» за вер шым на
шу ван д роў ку па вы ні ках са маў ра да вых 
вы ба раў у Пад ляш скім ва я вод стве. За
ся ро дзім ся на не ка то рых на шых гмі нах, 
у якіх ме лі мес ца най боль шыя нес па дзя
ван кі і зме ны на па са дах вой таў. Трэ ба 
ад нак ска заць, што ў мно гіх бе ла ру скіх гмі
нах ула да крэп ка да ла ад пор на сту па ю чай 
кан ку рэн цыі. Вель мі ці ка вым бы ло зма
ган не ў Га ра доц кай гмі не, дзе дзей с ны 
войт Вес лаў Ку ле ша пе ра мог вя до ма га 
жур на лі ста Ула дзіс ла ва Пра хо ві ча лі кам 
га ла соў 1452 да 1026. Так зда ры ла ся, між 
ін шым, і ў гмі нах Крын кі, Ду бі чыЦар коў
ныя, Нар ва, Кляш чэ лі, БельскПад ляш скі, 
Чы жы, дзе дзей с ныя вой ты ма юць пе рад 
са бою пяць га доў чар го ва га ўла да ран ня. 
За тое са праўд ным вяр тан нем на бе лым 
ка ні стаў вы бар бур га міст ра Мі ха ло ва. На 
пост гас па да ра Мі ха лоў скай гмі ны ба ла та
ва ла ся аж но пяць кан ды да таў і ў пер шым 
ту ры пе ра мож цам стаў Марк На зар ка, які 

стра ціў па са ду бур га міст ра ча ты ры га ды 
та му на зад. Ат ры маў ён 1909 га ла соў, 
а дру гі кан ды дат Ля вон Бар ш чэў скі ўзяў 
769 га ла соў. Апош нія трох ка ры ста лі ся 
яш чэ мен шай пад трым кай вы бар ш чы каў. 
А тыя, ві даць, за су ма ва лі па ін ве сты цый
ным бу ме мі ха лоў ска га шэй ха, бо і та кой 
мя нуш кай ка ры ста ец ца ён у на ро дзе. Ці 
ў гмі не на ды хо дзяць із ноў ча сы нес па дзя
ва ных кан ф лік таў — па жы вем, па ба чым.

Зу сім нес па дзя ва ным і не ча ка ным стаў 
вы нік вы ба раў у су сед няй гмі не На раў ка. 
Каб пе рад вы ба ра мі ска заць, што прай г
рае там Мі ка лай Па вільч, ніх то не даў бы 
ве ры та кім праг но зам. Ад нак та кое зда ры
ла ся. Ма ла ды кан ды дат Ярас лаў Га лу боў
скі з вы ні кам 1086 га ла соў пе ра мог ужо 
бы ло га вой та, за яко га пра га ла са ваў 831 
жы хар. Усе шу ка юць пры чы ны па ра зы 
гэ та га вя до ма га пад ляш ска га са маў ра даў
ца. Ад ны га во раць, што гмі на пат ра ба ва
ла змен ад даў гаў лад дзя вой та Па віль ча, 
дру гія ба чаць яго ную па ра зу ў тым, што 
не ба ра ніў за над та па мя ці за гі ну лых з рук 
поль ска га пад пол ля мяс цо вых бе ла ру саў 

пас ля Дру гой су свет най вай ны. Якія тут 
праў ды важ ней шыя, ве да юць перш за 
ўсё са мі вы бар ш чы кі, якія вы ра шы лі даць 
шанц ма ла до му па ка лен ню На раў чан скай 
гмі ны. Ад нак роз ні ца аж но 255 га ла соў па
між кан ку рэн та мі свед чыць пра тое, што 
лю дзі іш лі да вы бар чых скры няў ужо пе ра
ка на ны мі, на ка го ад даць го лас.

А сап раў д най сен са цы яй, бо так гэ та 
трэ ба наз ваць, ста лі вы ні кі га ла са ван ня 
ў гмі не Ор ля, дзе вой таў скі ка бі нет стра ціў 
Пётр Сэль ве сюк. Наб раў ён 777 га ла соў, 
а яго ны кан ку рэнт Ля вон Паў лю чук ат ры
маў пад трым ку 879 вы бар ш чы каў. Трэ цяя 
кан ку рэн т ка Хрыс ці на Юз вюк наб ра ла 
менш за 100 га ла соў і зу сім не лі чы ла ся 
ў вы бар чай гон цы. Што та кое зда ры ла ся 
што войт Пётр Сэль ве сюк, які на пя рэ дад ні 
га ла са ван ня ад крыў у Ор лі доў га ча ка ны 
ўсі мі ма дэр ны і шмат фун к цый ны цэнтр 
куль ту ры, не ат ры маў вы бар чай пе ра мо
гі? Не вя до мая ла ска вы бар ш чы каў і та
ям ні ца га ла са ван ня пры нес лі та кое, а не 
ін шае ра шэн не. Факт, што гмі на пад кі раў
ні цтвам ужо бы ло га вой та пад ня ла ся з фі

нан са вай бед нас ці дзя ку ю чы вя лі кім пра
мыс ло вым ін ве сты цы ям на яе тэ ры то рыі, 
гэ тым ра зам не паў п лы ваў на яго ка рысць 
Так са ма і ў са мой ра дзе гмі ны лю дзі 
з вой таў ска га ка мі тэ та Пят ра Сэль ве сю ка 
апы ну лі ся ў мен шас ці на ад на го рад на га. 
Усе за раз ста вяць пы тан не: ці пас ля пя ці 
га доў пе ра пын ку Пят ро Сэль вэ сюк стар та
не ў чар го вых вы ба рах, каб вяр нуц ца на 
стра ча ную па са ду? Ці рас ча ра ва ны прой
г ры шам і вы бар чым ра шэн нем жы ха роў 
гмі ны пой дзе зу сім дру гім пра цоў ным і гра
мад скім шля хам?

Два дру гія ту ры вы ба раў ад бы лі ся на 
поў д ні на ша га рэ гі ё на ў гмі нах Ча ром ха 
і Мель нік. Ча ром хаў скі войт Мі хал Вруб
леў скі ады шоў на пен сію і ад крыў да ро
гу для зма ган ня за сваю пе ра ем насць. 
У пер шым ту ры не быў аб ра ны пе ра мож
ца, а ў дру гім апы ну лі ся Юры Шы ку ла, 
які быў вой там адзін тэр мін во сем га доў 
та му на зад і Юры Ва сі люк. Зма ган не вя
ло ся да апош ня га дня, ка лі з не вя лі кім 
ад ры вам пе ра мог Юры Ва сі люк, які наб
раў 739 га ла соў, ка лі кан ку рэнт ат ры маў 
іх 697. Пасу сед ску ў Мель ніц кай гмі не 
лі да ру ю чы ў пер шым ту ры войт Яў ген 
Ві хоў скі ат ры маў па ра зу ў дру гім ту ры 
з Мар ці нам Ур бан скім лі кам га ла соў 624 
да 867.

Пе рад на мі пяць га доў да чар го вых вы
ба раў. Спа дзя ем ся, што лю бі мыя ло зун гі 
са маў ра даў цаў пра даб ро лю дзей не бу
дуць толь кі пу сты мі сло ва мі.

vЯў ген ВА ПА

Не, я аса бі ста 
на са міт двац
ца ці са мых 
моц ных эка но
мік пла не ты 
не пат ра піў. 

Ні эка но мі ка ма ёй кра і ны, ні мая аса бі стая 
не да лі мне ані вод на га шан цу ас вя ціць 
гэ тую па дзею ад туль. Але па рутрой ку 
кан т рас ных на він уда ло ся ўба чыць і праз 
акі ян.

Дык вось, у ста лі цы Ар ген ці ны Бу э нас
Ай рэ се прай шоў доў га ча ка ны двух дзён ны 
са міт лі да раў кра ін G20. Там жа, за 33 км 
ад Бу э насАй рэ са ад быў ся зем лят рус. Але 
га лоў най ін т ры гай пер ша га дня ста ла тое, 
што прэ зі дэнт Аме ры кі До нальд Трамп не 
па ціс нуў ру ку кі раў ні ку Ра сій скай Фе дэ ра
цыі Ула дзі мі ру Пу ці ну. Гэ та ў ад роз нен ні 
ад зем лят ру су заў ва жы лі аб са лют на ўсе 
і ад зна чы лі, што ру ка па ці скан ня не ад бы ло
ся не толь кі та му, што аме ры кан ска га і ра
сій ска га лі да раў па ста ві лі так, што яны і не 
маг лі да цяг нуц ца адзін да дру го га, а гэ та іх 
наў мыс на па ста ві лі так та му, што яны і не 
збі ра лі ся руч кац ца.

За тое Ула дзі мір Пу цін з эн ту зі яз мам па
ціс нуў да лонь спад чын на га прын ца Са у даў
скай Ара віі Му ха ме да бін Сал ма на, яко га 
ні бы та так са ма аб мі нуў прэ зі дэнт ЗША. Не 
вель мі ру ка па ці скаль ны на гэ тым са мі це 
ака заў ся прынц для аме ры кан ца зза та го, 
што вы со ка па стаў ле на га гос ця з Са у даў
скай Ара віі па даз ра юць ці то ў пра мым, ці 
то ва ўскос ным да чы нен ні да за бой ства 
свай го су ай чын ні ка жур на лі ста.

Што ты чыц ца ня мі лас ці да ра сій ска га 
лі да ра, то пры чы на кан ф лік ту ля жыць да лё
ка ад жур на лі сты кі. З жур на лі ста мі ў Ра сіі 
ўжо ўсё нар маль на. З гэ тым на вя лі поў ны 
па ра дак, пры ціс нуў шы да ног ця і жур на
лі стаў, і жур на лі сты ку. За раз у све це не 
мо гуць уця міць, на вош та ра сій скія ва ен ныя 
ка раб лі на па лі на ка раб лі Ук ра і ны?! І хі ба 
што не ўця мяць.

Там жа, на са мі це, ста ла вя до ма, што 
прад стаў ні ца са май ма гут най эка но мі кі 
Еў ро пы ня мец кі кан ц лер Ан ге ла Мер кель 
пры ля це ла ў ста лі цу Ар ген ці ны рэй са вым 
са ма лё там. Але не зза пры род най сціп лас
ці, а та му, што яе ня мец кі са ма лёт зла маў
ся. Гу чыць як анек дот, але факт за ста ец ца 
фак там. Пры чым фак там смеш ным. Бо 
хоць яе са ма лёт і не на зы ваў ся „Фоль к с ва
ген”, але ж ён усё ад но ня мец кі. Як гэ та ён 
мог зла мац ца?! Па ве рыць не маж лі ва! Да 

та го як Мер кель ста ла кі раў ні ком кра і ны, 
та ко га кан фу зу ў Ня меч чы не і ўя віць бы ло 
не маж лі ва! Ды мно га ча го не маж лі ва бы ло 
ўя віць у Ня меч чы не да Мер кель.

Да рэ чы Мер кель, як і яе фран цуз скі 
ка ле га Мак рон у ад роз нен ні ад аме ры кан
ска га лі да ра, ці ў пі ку та му, ці ў здра ду яму, 
уця каць ад ру ка па ці скан няў з ра сій скім 
і са у даў скім кі раў ні ка мі не ста лі. Ма ла та го, 
Мер кель доб ра па га ва ры ла з Пу ці ным. Мо
жа пап ра сі ла ся, каб той пад кі нуў яе па да
ро зе на зад на сва ім са ма лё це да Бер лі на, 
а мо жа каб пас ля за кан чэн ня кан ц лер ска
га тэр мі ну ўлад ка ваў на пра цу ў Газ п рам, 
як не ка то рых ня мец кіх па лі ты каў мі ну ла га, 
хто яе ве дае. Афі цый на за я ві лі, што га вор
ка іш ла пра ра сій скаўкра ін скі кан ф лікт 
у Кер чан скім пра лі ве. Не а фі цый на ка жуць, 
што пра га зап ра вод.

Мож на бы ло б пас мя яц ца з гэ тай сі ту
а цыі даў жэй, каб не прый ш ла і сум ная 
на ві на, што па мёр со рак пер шы прэ зі дэнт 
Злу ча ных Шта таў Джордж Бушста рэй шы. 
Той са мы кі раў нік Аме ры кі, які аб вяс ціў 
уся му све ту пра прыз нан не су ве рэ ні тэ ту 
Бе ла ру сі пас ля раз ва лу СССР. Той са мы, 
які пра доў жыў па лі ты ку слаў на га Ро наль да 
Рэй га на, якая і пры вя ла да раз ва лу ім пе рыі 
зла СССР, і як вы нік пры нес ла су вер ні тэт 
 м но гім па ня во ле ным на ро дам.

Гэ та бы ла лё са нос ная эпо ха, прас лаў ле
ная на ма ган ня мі Ро наль да Рэй га на з Аме
ры кі, і Мар га рэт Тэт чэр з Еў ро пы. Гэ тым 
вя лі кім дзе я чам хі ба і ў страш ным сне не 
маг ло прыс ніц ца, што неў за ба ве ім на за
ме ну прый дзе дру гі аме ры ка наеў ра пей скі 
тан дэм з Ба ра ка Аба мы і Ан ге лы Мер кель, 
пры якім ад ро дзяц ца не толь кі бы лыя са
вец кія ім пер скія ам бі цыі, але і ўзбро яц ца 
і ас мя ле юць дык та тар скія рэ жы мы, раск
віт нее тэ рор, зме няц ца ме жы ў Еў ро пе... 
І ўрэш це па ла ма ец ца ня мец кі са ма лёт, які 
му сіў да ста віць на са міт са мых буй ных эка
но мік све ту лі да ра эка но мі кі Еў ро пы.

Ну а ў Бе ла ру сі гэ ты мі дня мі ста ла вя
до ма, што па ды мец ца кошт на цы га рэ ты 
і хар ча ван не ў дзі ця чых са доч ках і шко лах, 
і што пра ін дэк са ва лі та ры фы на ка му нал
ку, і што зап ра цуе ба за „дар ма е даў”, дзе 
мож на бу дзе да ве дац ца дар ма ед ты ці 
ўсё ж не, і што для раз мяш чэн ня ка мен та
рыя на ін тэр нэтрэ сур сах трэ ба бу дзе ідэн
ты фі ка вац ца...

Праў да, на са мі це G20 гэ та га не аб мяр
коў ва лі.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Гэ та не жар тач кі, ані жур на ліс ц кая 
кач ка, не фе лье тон нае ка ме ды ян цтва, 
ані рэ ха шы заф рэ ніч ных фан та зій... Гэ та 
факт, які па цвяр джа ец ца ўсі мі сей с ма ла гіч
ны мі цэн т ра мі ў све це! 11 лі ста па да (як раз 
у Поль ш чы мы пе ра жы ва лі на цы я наль ны 
ўздым, за вер ша ны ў Вар ша ве шмат ты сяч
ным шэс цем, дзе ра зам іш лі не а фа шы сты, 
на цы я на лі сты, ле выя, ка му ні сты, ша ра го
выя гра ма дзя не і прэ зі дэнт Дзяр жа вы са 
сві тай), уз д ры га ну ла ся пла не та Зям ля, як 
звон. Пры нам сі, так па раў на лі сей с мо ла гі. 
Га вор ка ідзе пра гла баль ны зем лят рус, за
рэ гіст ра ва ны спе цы я лі за ва ны мі дат чы ка мі 
па ўсім све це. Не сум ня ва ю ся, што ў гэ ты 
дзень не бяз дзей ні ча лі дат чы кі так са ма 
ў Поль ш чы. Што ты чыц ца піль нас ці тых, 
якія ўста ноў ле ны да лей на ўсход, да прык
ла ду, на тэ ры то рыі Ра сіі, я ні чо га не ве даю. 
Але яны, ве ра год на, бу дуць ак ты ва ва ны 
толь кі та ды, ка лі прэ зі дэнт Пу цін па ста віць 
гла баль нае па ве дам лен не пра не аб ход
насць друж бы і бра тэр ства па між на ро да мі 
Ра сіі і астат ня га све ту. Вя до ма, на ра сій скіх 
умо вах. Са праў ды, гэ та быў бы цуд! Сут
ра сен не кас міч на га маш та бу!.. Што ты чыц
ца зем лят ру су ад 11 лі ста па да, на дум ку 
на ву коў цаў, быў ён кур’ ёз ны. Ка лі ёсць 
зем лят рус, пер шая па яў ля ец ца хва ля вы со
кай ча сто ты. За тым ідзе дру гас ная хва ля, 
і толь кі пас ля ўзні ка юць па вяр хоў ныя хва лі. 
На гэ ты раз ад нак сей с мог ра фы за пі са лі 
толь кі трэ цюю хва лю. І што дзіў на, гэ та не 
бы ла хва ля, як звы чай на, ад на стай ная, 
«сту ка ю чая», але пры ня ла «му зыч ную», 
гар ма ніч ную ча ста ту. Мож на ска заць, што 
ня бес ную, ка лі б гэ та не быў, ад нак, зем
лят рус.

Стэ фан, мой су сед, які мае па жыц цё
вую ам бі цыю, каб за вяр шыць са ма стой ны 
курс пе рад ук лю ча ным днём і ноч чу тэ ле ві
за рам, што раз больш сва бод на га во рыць 
на лю бую тэ му — дык пра той зем лят рус 
мае сваю тэ о рыю. Апа ка ліп сіс! Ма быць, ні
чо га ары гі наль на га не ад к ры вае Стэ фан. 
Толь кі што ка лі на 100 гра ма дзян пры хо
дзіц ца 78 та кіх ам бі цый ных тэ ле ві зій ных 
кур сан таў, то гэ тае пы тан не ста но віц ца 
сур’ ёз ным. Та му што, ка лі 78 ча ла век са 
100 да ся гае той жа выс но вы, на ват ка лі 
яна бы ла зас на ва на на іл жы вай пе ра ду мо
ве, яна ста но віц ца ўсё ж во ляйня во ляй 
— аба вяз ва ю чай тэ о ры яй. Пра та кіх, як 
Стэ фан, ка жуць, што яны праг лы ну лі ўсе 
ро зу мы. Ці ка ва, што 78 са 100 ча ла век 
скар дзяц ца на тур бо ты са страў ні кам. 
Гэ та ўжо эпі дэ мія! Гэ та пры во дзіць да 

выс но вы, што 
ча ла ве чы 
ро зум вар та 
раз г ля даць не 
столь кі з фі ла
соф ска га або 
тэ а ла гіч на га 
пун к ту гле джан ня, як гаст ра ном на га. Але 
гэ та, да рэ чы... У лю бым вы пад ку, апа ка
ліп тыч нае бур чан не 78 са 100 ча ла ве чых 
страў ні каў «рас стэ фа ні ла ся» на ўвесь свет 
з хут кас цю па вяр хоў най хва лі. Апа ка ліп
сіс! Про ста да ма га ем ся Апа ка ліп сі су. Так, 
на пра ця гу мно гіх ста год дзяў, ты ся ча год
дзяў... Ка нец све ту ад нак не мае кан ца. Мо
жа та му не сла бее по пыт на бес па мыл ко
вых пра ро каў, хто з дак лад нас цю да ад ной 
хві лі ны, на рэш це, абаз на чыць пэў ную да ту 
Апа ка ліп сі су? Суд на га Дня? Ско ну?

На пра ця гу ўсёй гі сто рыі ча ла ве цтва 
не бы ло ве ку, у якім не прас лаў ля лі ся мен
шыя або боль шыя пра ро кі. Іс нуе по пыт, 
ёсць пра па но ва! Асаб лі ва ба га тае ў іх 
дзе вят нац ца тае ста год дзе. Возь мем, да 
прык ла ду, Злу ча ныя Шта ты. Ча ла век па 
імі Уі льям Мі лер там аб вяс ціў, што Суд ны 
Дзень бу дзе ад бы вац ца ме на ві та 3 кра са
ві ка 1843 го да. Год да гэ та га нач ное не ба 
ўза раў эфек т ны ме тэ ор ны дождж, пра
ро цтва Мі ле ра пры цяг ну ла да ся бе ўва гу 
мі льё наў аме ры кан цаў. Са мы мі заў зя ты мі 
з іх фар му ец ца рух мі ле ры таў. Ка лі ста ла 
яс на, што пра ро цтва не да рэч нае, мі ле
ры ты раз бі лі ся на не каль кі кан ку рэн т ных 
са бе фрак цый. Ад на з іх ста ла ў 1863 г. 
кас цё лам ад вен ты стаў сё ма га дня. Сён ня 
ка ля 15 мі льё наў іх пас ля доў ні каў праг на 
вы гля дае кан ца све ту. Ін шая фрак цыя ў 
1914 г. пе рат ва ры ла ся ў кас цёл Све дак 
Іе го вы( ця пер 7 мі льё наў ча ла век). Яш чэ 
ад на фрак цыя, у 30х га дах двац ца та га 
ста год дзя наз ва ла ся Га лі най Да ві да. Праз 
60 га доў, ка лі гіп на тыч нае кі раў ні цтва над 
ду ша мі сва іх пас ля доў ні каў узяў ха рыз ма
тыч ны Дэ від Ко рэш, прад ра ка ю чы хут кі 
ка нец све ту, ад бы ла ся тра ге дыя. У вы ні ку 
су тык нен няў з вой ска мі ФБР, дай ш ло да 
па жа ру па се ліш ча, у якім за ба ры ка да ва лі
ся чле ны гэ тай гру пы. Жыў цом згрэ ла 76 
пас ля доў ні каў Пра ро ка, у тым лі ку 27 дзя
цей і сам Ко рэш. Або Ар хі стэ фан?!

Па ма іх скру пу лёз ных раз лі ках на Апа
ка ліп сіс раз ліч вае 78% ча ла ве ча га на сель
ні цтва! Ці для тае боль шас ці зва ніў у лі ста
па дзе зям ны звон? Для Стэ фа наў? Ці для 
не стэ фан скай мен шас ці?

vМі ра слаў ГРЫ КА
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У
жо 25 раз аг ляд «Бе ла ру скі аб
рад на сцэ не», апош няе га да вое 
ме ра пры ем ства Бе ла ру ска га 
гра мад скакуль тур на га та ва ры

ства збі рае вы ка наў цаў і гле да чоў з усёй 
Бе ла сточ чы ны. Па куль ад бу дзец ца га лоў
нае ме ра пры ем ства — сё ле та ў Гай наў
цы, пра во дзяц ца па вя то выя аг ля ды, але 
так са ма і гмін ныя. Я, ад чвэр ці ста год дзя 
шчы рая ама тар ка та кіх ме ра пры ем стваў, 
з пры ем нас цю аг ля даю і чую па ста ноў кі 
ста рых на шых аў та раў, як Ні на Цы ва нюк 
з Га рад ка, і но выя, пад рых та ва ныя і на пі
са ныя ма ла дзей шы мі твор ца мі. А на сцэ
не па каз ва ец ца і но вае па ка лен не, аж да 
ма ле чаў са сва і мі баць ка мі, як удзель ні кі 
з Бе ла ру ска га сад ка № 14 у Бе ла сто ку. 
Яны ме лі дзве цу доў ныя па ста ноў кі, дзе ля 
якой вы да лі на ват пла кат — са здым ка мі 
баць коў і дзя цей. І па чы на ец ца за ві ру ха 
— на ват з му кой, ка лі пя куць ка ра вай. 
Ма лым бы ва еш толь кі раз, але і ге роі, 
і баць кі, і ўся за ла, у якой на гэ тыя ме ра
пры ем ствы пры бы вае мно ства «ста рых» 
заў зя та раў та кіх зма ган няў — усе яны 
ў гэ тае свя та тэм пе ра мен т ныя ма лой чы кі. 
Про ста ра дасць све ціц ца на тва рах усіх. 
На дас ціп ныя тэк сты са сцэ ны ад гу ка юц ца 
гле да чы, смя юц ца, пад так ва юць: «О, так 
то яно і бы ло! О, даў жа ру! А му жык то ста
іць у дзвя рах, на вя чор кі так са ма пры бег! 
О, якая ха ро шая ма ла дая па рач ка! А ка
ра вай той та кі ра га ты ды цы ца ты! Ну, так 
і ў нас ка за лі! О, гэ та га дзядзь ку мы ж ве
да ем! Гэ та Ла ты шо нак, той вы со кі, а яго 
ма ма то з Лу кі!». Аказ ва ец ца, саб ра ныя 
гле да чы, якія, бы ва ла, здаў на, яш чэ ад 
па чат ку іс на ван ня та ва ры ства, пры хо дзі лі 
на свой скія за ба вы і са мі пры ма лі ўдзел 
у на род най твор час ці, у гуль нях, ар га ні
за ва ных ту та ка, ве да юць ся бе ў твар, 
ве да юць уся ля кае ку маў ствосва я цтва 
па між вы сту па ю чы мі. Па каз ва юць: «О, гэ
ты ча ла век зай ма ец ца ў свяч ным яш чы ку 
ў Заб лу да ве. А гэ тая цё тач ка то з ма ёй 
вё скі! А во тая дзяў чын ка, што ма ла дую 
іг рае, дык і на дэ кла ма тар скім кон кур се 
вы дат на вер шы ка жа!».

— Вы сту па ем мы ўжо тут з жон кай і сы
нам не пер шы раз, — ка жа Алег Ла ты
шо нак, гас па дар, які на сцэ не за ста лом 
чы тае «Ні ву». — Вель мі гэ та лю бім. Для 
не ка то рых гэ та ёсць так са ма і вы ву чэн не 
бе ла ру скай мо вы, па коль кі з бе ла стоц кіх 
баць коў боль шасць ужо поль ска моў ная, 
але вель мі ста ра юц ца пабе ла ру ску ска
заць свае ска зы, сваю ро лю. Вель мі так са
ма доб ра, што ся род баць коў знай шоў ся 
Кі рыл Ле пай, вель мі адо ра ны ар тыст, 
і так са ма мае пра ва дыр скую ха рыз му, вы
сту пае ў нас як рэ жы сёр, і дзя ку ю чы яму, 
у нас усё скла да ец ца.

І ба чым, перш за ўсё ся род гле да чоў, ба
буль і дзя ду ляў. Які го нар уба чыць свай го 
ба дзё ра га ўнуч ка, які яш чэ ня даў на тут 
ха ваў ся за ма мі най спад ні цай. А вя ду чыя 
ка лек ты вы, як Ве ра Ма сай ла з Гай наў кі ці 
Лі дзія Мар ты нюк з Ры ба лаў, ма юць ужо 
сва іх нас лед ні каў і па моч ні каў. Ха ця тут 
на пен сію не ідуць!

— Па куль уска ра ска ем ся на сцэ ну, бу
дзем іг раць! — ка жуць жан чы ны з га ра
доц ка га «Асен ня га лі ста». Сё ле та яны не 
па е ха лі ў Бе ла сток, усту пі лі мес ца «Рас 
спя ва на му Га рад ку» дзе ля прад стаў лен ня 
Га ра доц кай зям лі, а са мі яш чэ ў кан цы 
каст рыч ні ка з тэм пе ра мен там па ка за лі 
сваю зна хар ку і яе цу доў ныя дзе ян ні. 
Ге ні яль на сы гра ла зна хар чы на га му жа 
Мір ка Ан та но віч, ро дам з ме ля шоў скіх Ка
стэн ці каў. Ме ляш коў скія гас па ды ні яш чэ 
з шас ці дзя ся тых га доў ста ві лі на сцэ не 
на ват бе ла ру скую кла сі ку. Упа да ба лі са бе 
асаб лі ва са ты рыч ныя сцэн кі, што з іх ні мі 
vis co mi ca на ват без гры мі роў кі да во дзі ла 
пуб лі ку да зда ро ва га ро га ту і слёз. А спеў
ныя га рад чан кі вы дат на вы сту пі лі са сва ім 
«Ка пан нем буль бы», скла дзе ным яш чэ Ні
най Цы ва нюк, і на ват вог ніш ча за га рэ ла ся 
і за ды ме ла ў бу дын ку Га лоў на га праў лен
ня. У са мім Га рад ку вы сту пі лі яш чэ дзе ці, 
па ка заў шы п’е су аб тым, што жан чы ны 
з Ве не ры, а муж чы ны з Мар са, ха ця так са
праў ды ўсе са свой скай вё скі, дзе без жа
но ча га по лу ня ма па рад ку. І ня ма тэк стаў, 
ка лі іх не на пі ша та ле на ві тая на стаў ні ца. 
А пад ру кой аду ка ва на га рэ жы сё ра з на

шых ба коў (Мі хась Стан ке віч ро дам з Пяш
ча нік) на ват та кія ак т ры сы як «Але Баб кі» 
са Слу чан кі і ва ко ліц, ра зам з са ма ві тай 
і адо ра най мно гі мі та лен та мі Ган дзяй 
Са доў скай з Ва лілДва ра так не бу дуць 
вы дат на гля дзец ца на сцэ не, аз доб ле най 
мак рама люн ка мі Ма ры сі Мя леш кі. Га ра
док дзя ку ю чы ім — і ма люн кам, і тэк стам, 
і вы дат най іг ры ма ла дых і ста рэй шых ак цё
раў — вель мі ка ла рыт ны і не дае пра пас ці 
ту тэй ша му ду ху. І дае нат х нен не ін шым 
твор цам. Бо як жа пі шуц ца тэ сты пас ля 
гас ця ван ня ў Га рад ку ці ў Ме ляш ках, ма гу 
ска заць я са ма. :)

А што на «До пы тах», якую пад рых та ва ла 
з па ста ян най «збор най» Ве ра Ма сай ла? 
Яна і на пі са ла п’е су, і раст лу ма чы ла гле да
чам, што гэ та за аб рад «До пы ты». Вось:

Сцэ на ІІІ (Да ма ці Нас ці пры хо дзіць Ян ка, 
по тым цёт ка Ню ра).

Ма ці: — Нас ці ня ма до ма, ча го ты прый
шоў?

Ян ка: — Доб ры дзень вам. Доб ра, што яе 
ня ма. Я да вас, пра бач це, бу ду чая цеш ча.

Ма ці: — Да мя не? А што ты хо чаш ад ста
рой ба бы.

Ян ка: — Якія вы там ста рыя. Пра шу вас, 
ма лю: не ад да вай це Нас ці за муж за гэ та
га Ка рыт ля ні цу.

Ма ці: — А то ча му?

Ян ка: — Яму ж ка ля са ра коў кі! Вы хут чэй 
уз ро стам па са ва лі б яму на жон ку, чым 
ва ша дач ка!

Ма ці: — Бу дзе ша на ваць ма ла дую.

Ян ка: — Хут чэй не бу дзе, як бу дзе. Ён, як 
мне ка за лі — так як і яго баць ка — ля ні вы 
дар ма ед. Толь кі чу жы мі ру ка мі заг ра баў 
бы по пел. А я так Нас цю ка хаю, ду маю, 
што з уза ем нас цю. Па слу хай це мя не, пра
шу!

Рай чы ня: — Доб ры дзень. Доб ра, што вас 
абое ба чу. Ха чу пра сіць у вас пра ба чэн ня. 
Ха чу ра ска заць вам тым ра зам праў ду пра 
Ка рыт ля ні цу Сця па на і яго баць коў. Да лі 
мне яны кру чок га рэл кі і дзве праг ні лыя 

груш кі, каб я пад ка за ла ім на ня вест ку доб
рую, пра ца ві тую дзяў чы ну з чу жой вё скі.

Ян ка: — У сва ёй усе іх доб ра зна юць.

Рай чы ня: — А як! А я, дур ная, вы піў шы 
чар ку са ма гон кі, па ла ко мі ла ся на ніш то 
і ледзь вас у про пасць не зап х ну ла. Яны ж 
ля ну юц ца кур ку на яй ках па са дзіць, на ват 
на роз г ля дах яеч ня бы ла з яек па зы ча ных 
у су сед кі.

Ян ка: — Лю дзі га ва ры лі, што Сцё па ў сва
ты пры яз джаў па зы ча ным жа раб цом, 
а па зы ча ныя пад роз г ля ды ка ро вы ні як не 
хо ча ад даць су се дзям, ка жа, што ад дасць 
пас ля вя сел ля, каб вы ра ней не ра заб ра лі
ся ў чым спра ва.

Рай чы ня: — Са праў ды, так лю дзі га во
раць. Каб я з гэ та га мес ца не па ва ру шы ла
ся, ка лі няп раў ду ка жу!

Ма ці: — Та ды, цёт ка Ню ра, вы хва лі лі, 
ця пер гані це. Я ж бы ла ў роз г ля дах і на
заў т ра за пра сі ла баць коў Сцё пы да мя не 
ў ла ды. Ду ма ла — зраб лю гас ці ну. Зап ра
шу сва я коў — а ця пер са ма не знаю, што 
і ду маць...

Рай чы ня: — Ха дзі це на па на дво рак, больш 
ра ска жу, з хва ля ван ня за ды ха ю ся...

Трэ ба ўба чыць ра дасць гле да чоў, як тыя 
ла ды да вя сел ля Нас ці з на ра е ным ста
ра ва тым бам бі зам, ля но тай ды іл гу ном 
рас сы па лі ся! Быц цам бы ўлас ную дач ку ці 
ўнуч ку ўра та ва лі ад няў да ла га су жон ства! 
«Ой, доб ра тая Ве ра на пі са ла! А ма ла дыя 
як фай на сыг ра лі!». А пра па ста ноў ку вя
чо рак бель скіх «Ва сі лёч каў» ці мяш чан 
за ла то га ве ку, які саб ра ла і пад рых та ва ла 
ня стом ная Та ма ра Ру са чык: «О то то, жа ру 
да лі! І якім сма коц цем па ча ста ва лі!». Гас
цін цы з рук ма ста коў сло ва і аб ра ду це шы
лі так са ма. «Гэ та як быц цам бы мы ра зам 
з імі на сцэ не па ся дзе лі! — ка жа дзядзь ка 
Сяр гей. — Зу сім як ка лісь у бе ла ру скім клу
бе. Вар та бы ло б, каб та кі клуб у нас уз нік. 
Фай на так са ма, што пас ля па ста но вак ма
ем кан цэрт — быў «Ас», быў «Лай ланд». 
Усе мы спя ва лі. Па да ба ец ца мне вось тая 
гай наў ская па ста ноў ка, спра вяд лі ва кон
чыц ца»...

 Вось: Ян ка і Нас ця ідуць це раз сцэ ну тры-
ма ю чы ся за ру кі і спя ва юць пес ню «Толь кі 
з та бою», па ды хо дзяць да ма ці Нас ці, 
якая вы шы вае ма кат ку.

Нас ця: (Аб ды мае ма ці і га во рыць) — Як 
цу доў на! Дзя кую, ма ма, за та кі аба рот 
спраў. У нас ёсць пла ны.

Ян ка: — Слу хай це! Мне вель мі ха це ла ся б 
па е хаць на Пру сы — за ра біць гро шай пад 
вя сел ле, там, ка жуць, шмат доб ра плат
най ра бо ты, а ў мя не дзве зда ро выя ру кі, 
га ла ва так са ма доб ра ва рыць.

Ма ці: — Ці ка ва га во рыш, слу хаю да лей...

Ян ка: — А до ма ча ты ры бра ты і баць ка, 
да дуць са бе ра ды без мя не. Вяр ну ся, як 
дасць Бог, ажа ню ся з Нас цяй, да ку пім зя
мель кі, па стаў лю ха ту. Мо жа, да ча ка ем ся 
дзе так і бу дзем шчас лі ва з Нас цяй жыць 
і аб раб ляць сваю зя мель ку ў род най вёс
цы. З Нас цяй і толь кі з ка ха най Нас цяй. 
Ка лі бла гас ла ві це нас, ма ма.

Ма ці: — А ча му ж не?!

Нас ця: — А я ха це ла б, ма ма, па е хаць, Ян
ку да па маг чы. Даз во лі це?

Ма ці: — А ёсць вы бар? Нез дар ма ка жуць 
— мож на па жыць і ў ша ла шы, каб толь кі 
мі лы па ду шы.

(Ма ла дыя тан цу юць пры пес ні «Толь кі з та-
бою», якую іг рае Гар ма ніст і ха ва юц ца за 
сцэ най). 

— Ну, вось так і бы ло, — ка жа па ні Зі на. 
— Та му і пры хо дзім. Па ба чыць бы лое, 
па гля дзець на та ле на ві тых лю дзей. Не 
за бы ва ем. У сэр цы цяп лее, ка лі па бу дзем 
ра зам.

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ

Аб рад яднае! 

n Гарадок капае бульбу

n Садок н-р 14 пячэ каравай

n Гайнаўскія «Званкі» раскінулі нежаданае вяселле

n Вера Нічыпарук з Маліннік вітае каляднікоў
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Суп раць па жар ная 
ахо ва ў Ар лян скай 
гмі не
Што га до ва гмін ныя рад ныя ат рым-

лі ва юць ін фар ма цыю пра рэ а лі за цыю 
за дач па суп раць па жар най ахо ве. Як па-
ве да міў пра цаў нік Ра фал Куп тэль, на тэ-
ры то рыі Ар лян скай гмі ны дзей ні чае сем 
доб ра ах вот ных па жар ных ка манд; дзве 
з іх, ар лян ская і, з 15 снеж ня 2017 го да, 
ма лін ніц кая, ук лю ча ны ў кра ё вую вы ра-
та валь на-ту шыль ную сі стэ му.

Доб ра ах вот ная па жар ная ка ман да з’яў-
ля ец ца аб мун дзі ра ва най час цю, аб ста ля-
ва най спе цы яль най апа ра ту рай для зма-
ган ня з па жа ра мі, сты хій ны мі бед ства мі 
і ін шы мі мяс цо вы мі паг ро за мі. Да та го ж 
пад т рым лі вае раз на род ныя фор мы куль-
тур на-ас вет най пра цы ды па пу ля ры зуе 
спар тыў ную дзей насць. Кошт аб ста ля ван-
ня, ут ры ман ня, абу чэн ня і за ха ван ня бо е-
га тоў нас ці па жар ні каў ня се гмі на. Гмі на 
за пэў ні вае аб мун дзі ра ван не і стра ха ван-
не па жар ні каў ды ап ла ту іх пе ры я дыч ных 
ме ды цын скіх аб с ле да ван няў.

За раз у Ар лян скай гмі не 164 ак тыў-
ныя па жар ні кі (у 2016 го дзе бы ло іх 136, 
у 2008 — 145). У па а соб ных ка ман дах Ар-
лян скай гмі ны роз ныя лі кі чле наў: у Ор лі 
64 па жар ні кі (у 2016 го дзе — 50), у Ма лін-
ні ках 32 (28), у Ры го раў цах 18 (11), у Ру ду-
тах 17 (13), у Вуль цы-Вы га ноў скай 6 (8), 
у Гра да лях 16 (10) і ў Спіч ках 11 (16)

За пе ры яд з 1 сту дзе ня да 31 жніў ня 
2018 г. на ўтры ман не па жар ных ка манд 
вы дат ка ва на кво ту ў амаль 45 ты сяч 
зло таў у рам ках бя гу чых вы дат каў на ас-
наш чэн не і ўтры ман не ка манд, куп лю па-
лі ва і ра монт тэх ні кі амаль 14 ты сяч зл., 
на стра ха ван не па жар ні каў і бу дын каў 
дэ по звыш пя ці ты сяч, на пе ры я дыч ныя 
ме даб с ле да ван ні і абу чэн не па жар ні каў 
1210 зло таў, на эк ві ва лент па жар ні кам 
за ўдзел у ту шыль ных ак цы ях звыш вась-
мі ты сяч ды на бе за са бо вую пла ту звыш 
16,6 ты сяч зло таў.

На ас но ве па ста но вы Сей мі ка Пад-
ляш ска га ва я вод ства ва я вод скае са ма-
кі ра ван не прыз на чы ла фі нан са вую да па-
мо гу кво тай у во сем ты сяч зло таў, якую 
пры зна чы лі на па куп ку аб ста ля ван ня 
і эле мен таў аб мун дзі ра ван ня ка ман ды 
ў Ма лін ні ках.

У каст рыч ні ку г.г. у рам ках Фон ду да-
па мо гі пак рыў джа ным ды пост пе ні тэн-
цы яр най да па мо гі Ар лян ская гмі на ат ры-
ма ла да фі нан са ван не звыш 21,5 ты сяч 
на па куп ку не аб ход ных пры бо раў для 
аказ ван ня да па мо гі.

*  *  *
Па вод ле прад стаў ле най рад ным ін фар-

ма цыі ка мен дан та Дзяр жаў най па жар най 
ахо вы ў Бель ску-Пад ляш скім, ст. брыг. 
Валь дэ ма ра Куд рэ ві ча, у Бель скім па ве-
це ў 2017 го дзе на сту піў спад коль кас ці 
не бяс печ ных зда рэн няў на 2%; го дам ра-
ней быў рост на 44,7%. У ка тэ го рыі мяс цо-
вых паг роз так са ма на сту піў спад на 20 
ін тэр вен цый, г.зн. на 5%; го дам ра ней быў 
тут рост на 68 зда рэн няў, г.зн. на 26,7%. 
У ка тэ го рыі па жа раў коль касць зда рэн-
няў па мен ша ла на тры ін тэр вен цыі, г.зн. 
на 2%; го дам ра ней быў рост на 112 ін-
тэр вен цый, г.зн. на 69,1%. За тое фаль шы-
вых тры вог бы ло ў 2017 го дзе 18, г.зн. на 
шэсць больш чым го дам ра ней. Агу лам 
коль касць ін тэр вен цый у 2017 го дзе па-
ры тэт ная з коль кас цю вы ра та валь на-ту-
шыль ных ак цый у 2016 го дзе.

На тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны ў 2017 
го дзе за фік са ва на 40 зда рэн няў, а ў пер-
шыя во сем ме ся цаў бя гу ча га го да 42 
зда рэн ні.

У 2017 го дзе ў цэ лым Бель скім па ве-
це за фік са ва на 137 па жа раў, у тым 10 на 
тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны. У пер шыя 
во сем ме ся цаў бя гу ча га го да ў па ве це за-
фік са ва на 141 па жар, у тым лі ку 17 у Ар-
лян скай гмі не. Пры чы на мі іх бы лі не ас ця-
рож нае абы хо джан не з ад кры тым аг нём 
— 9, няп ра віль нае аб с лу гоў ван не абаг ра-
валь ных пры бо раў — 3, ат мас фер ныя раз-
ра ды — 2, няп ра віль нае ка ры стан не элек-
т рап ры бо ра мі — 1 і ін шыя — 2.

Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

«Ак рэс лен не „шмат куль тур ны” 
зас ла няе рэ аль ны воб раз Бе ла
сто ка», — ска заў пра фе сар Ан д
рэй Са доў скі (на здымку справа). 
На Уні вер сі тэ це ў Бе ла сто ку 29
30 лі ста па да прай ш ла на ву ко вая 
кан фе рэн цыя пад за га лоў кам 
«Аб ліч ча вя лі ка га го ра да: уста
но вы, ар га ні за цыі, пра цэ сы». Са
цы ё ла гі раз маў ля лі, між ін шым, 
аб шмат куль тур нас ці, ла каль
ным пат ры я тыз ме, ін ша зем цах. 
На дум ку пра фе са ра Ан д рэя 
Са доў ска га, на зы ва ю чы го рад 
шмат куль тур ным, прыс ла ня ец ца 
мно га важ ных праб лем з пун к
ту гле джан ня дэ мак ра тыч на га 
гра мад ства. Вя до мы са цы ё лаг 
ра ска заў «Ні ве» аб пры чы нах 
асі мі ля цыі бе ла ру саў і сён няш ні 
Бе ла сток. 

— Шмат куль тур нае аб ліч ча Бе ла-
сто ка — гэ та толь кі фа сад? 

— Я пра цую над тэр мі нам «шмат куль
тур насць» на Пад ляш шы, даў няй Бе ла
сточ чы не і гэ тую тэ ры то рыю трак тую 
як ла ба ра то рыю. Тут мож на паз на ваць 
мно га, а паз ней на ас но ве гэ та га раз
маў ляць аб шмат куль тур нас ці. Вы ка ры
стоў ван не тэр мі на «шмат куль тур насць» 
больш шко дзіць для Бе ла сто ка, чым 
па ма гае. Та му, што ка лі ска жам «шмат
куль тур ны», та ды лі чым, што спра вы 
эт ніч ных ад но сін у нас вель мі доб рыя, 
што ўсё ў па рад ку, што ў Бе ла сто ку цу
доў нае су іс на ван не на ро даў, эт ніч ных 
груп, ве ра выз нан няў, што мож на нас 
ста віць у пры клад. Я не су праць Бе ла
сто ка. Як у кож ным го ра дзе ў нас шмат 
праб лем. Сцвяр джэн нем та го, што ён 
шмат куль тур ны, прык ры ва ец ца да мі на
цыя поль ска га на ро да. Уста наў лі ва юц ца 
пэў ныя ме жы да мі на цыі, бе ла ру скасць 
і ўкра ін скасць пад т рым лі ва юц ца, але 
выз на ча юц ца пэў ныя ме жы іх іс на ван ня. 
На зы ва ю чы го рад шмат куль тур ным, зас
ла ня ец ца мно га важ ных праб лем з пун
к ту гле джан ня дэ мак ра тыч на га гра мад
ства. Для мя не шмат куль тур насць мо жа 
быць тэ май на ву кі, якая дас ле дуе, што 

зра біць, каб увес ці дэ ма кра тыю ў сфе ру 
куль ту ры. Аказ ва ец ца, што мы не да кан
ца ве да ем, што гэ та дэ ма кра тыя!

— Што гэ та дэ ма кра тыя ў сфе ры 
куль ту ры?

— Роў насць і сва бо да. Што гэ та зна
чыць роў ныя куль ту ры? Усе ма юць та кія 
са мыя шан цы. А сва бо да, гэ та сва бо да 
вы ба ру куль ту ры. Бе ла сток ха рак та ры
зу ец ца з’я ва мі, якія да каз ва юць, што 
мы змя ня ем ся. Мы ру ха ем ся на пе рад, 
але не да шмат куль тур нас ці, гэ та яш чэ 
доў гая да ро га, толь кі ў на прам ку плю ра
ліз му.

— Ад нак за раз у Бе ла сто ку ві даць, 
што мен шас ці ўплы ва юць у ней кай 
сту пе ні на куль тур нае жыц цё го ра да. 
Гэ та мо жа быць до ка зам, што прад-
стаў ні кі мен шас ных куль тур знай ш лі 
ся бе ў боль шас ным гра мад стве?

— Я заў ва жыў та кі 
ме ха нізм у Бе ла сто ку — 
ві даць фун к цы я на ван не 
мен шас ці, але па вод ле 
прын цы пу, што кож ны 
са бе ар га ні зуе неш та 
ат рак цый нае. Ёсць бе ла
ру скія фе сты ва лі — там 
вы сту па юць і гур ты 
з Бе ла ру сі, але ці пры
хо дзяць на іх эт ніч ныя 
па ля кі, якія ці ка вяц ца 
бе ла ру скай куль ту рай 
і ха це лі б яе паз наць? 
Мен шас ці ма юць ме ра
пры ем ствы для ся бе, на 
якія пры хо дзяць свае. 
Бе ла сток з’яў ля ец ца го
ра дам роз ных куль тур, 
якія ма юць маг чы мас ці 
па ва жаць свае вар тас ці, 
але ў сва ім ася род дзі. 
Увесь час не ха пае нам 
ве даў, як пры цяг нуць су
се да, які так са ма гэ тай 
куль ту рай за ці ка віў ся б 
і на ад ва рот. Гэ та вык лік 
для Бе ла сто ка.

— Вы так са ма звяр-
ну лі ўва гу на тое, што 
пас ля Дру гой су свет-
най вай ны з’я віў ся 

тэр мін «пра ва слаў ны па ляк». Аб чым 
гэ та свед чыць?

— Бе ла ру ская мен шасць асі мі лю ец ца. 
Але з ін ша га бо ку, не ад маў ля ец ца ад 
сва іх эт ніч ных асаб лі вас цей. Ад ной з іх 
з’яў ля ец ца іх няя рэ лі гія — пра ва слаўе. 
За раз пра ва слаўе ў прад стаў ні коў ін шых 
рэ лі гій ці ве ра выз нан няў у Бе ла сто ку не 
ўзбу джае ва ро жас ці. І за раз паў ста ла 
та кое дзіў нае сло ваз лу чэн не, якое ста ла 
зруч ным. Ка лі ска жу, што з’яў ля ю ся па
ля кам, та ды не ін фар мую аб скла да ным 
эт ніч ным аб ліч чы, а ка лі про ста на за ву 
ся бе пра вас лаў ным па ля кам, та ды ін шыя 
лі чаць мя не не ра ды каль ным па ля кам. Са
праў ды, «пра ва слаў ны па ляк», «му суль
ма нін па ляк» — гэ тыя тэр мі ны па ча лі фун
к цы я на ваць пас ля вай ны. Гэ та чар го вы 
до каз на пат рэ бу асі мі ля цыі бе ла ру саў.

— Дзя кую за раз мо ву.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

Шмат куль тур ны Бе ла сток 
— па між уяў лен нем і рэ ча іс нас цю

У Поль ш чы зноў узгадалі Бе ла сто к. 
Гэ тым ра зам ідзе пра тое, што бы лы 
тан цор поль скай пап са вай (dis co po
lo) гру пы «Bo ys» Ар тур Ко сіц кі стаў 
мар шал кам Пад ляш ска га ва я вод ства. 
У эфі ры са ма га па пу ляр на га ў Поль ш
чы ра дыё RMF жур на лі сты жартуюць, 
што Ко сіц кі бу дзе вы сту паць у гру пе 

Ра стан ца ва ны Бе ла сток 

«Bo ys Pis» і ра стан цуе ўвесь Пад ляш
скі сей мік. Смя юц ца, што па лы сеў ад 
нер ваў ад куль на ле жыць да пар тыі 
Пра ва і спра вяд лі васць та му, што як 
тан ца ваў у гру пе «Bo ys» з 1997 да 
2004 го да дык яш чэ меў ва ла сы. Я ду
маю, што ў Поль ш чы бы ло б нам но га 
ве ся лей, ка лі б з пар тыі «Dis co Po lo Li

ve» ба ла та ваў ся лі дар гру пы «Ак цэнт» 
Зэ нон Мар ты нюк дык на пэў на стаў бы 
прэ зі дэн там Поль ш чы. Прэм’ е рам Поль
ш чы ста ла б поль ская спя вач ка Shaz za 
з пар тыі «Dis co Re lax». На шы хлоп цы 
з гур та «АС» стар та ва лі» б з пар тыі 
«Гэй гоп бе ся да», «Пры ма кі» з пар тыі 
«Сяб роў ская бя се да», а гру па «Зор ка» 
з пар тыі «Бу ра кіса латка пу ста» і гэ так 
да лей і та му па доб нае. На пэў на яны 
да ста лі ся б у Сей мік Пад ляш ска га ва
я вод ства і нам бы ло б ве ся лей і яны 
ме лі б больш гро шай чым сь ці з па
дыг ры ван ня на вя сел лях. Пас мя яц ца 
мож на, але ўжо даў но ма ем у Сей ме 
пар тыю «Ку кіз15», якой лі да рам з’яў ля
ец ца рокму зы кант Па вел Ку кіз з гру пы 
«Ку кіз і Пер сі», а яш чэ ня даў на се на та
рам Пра ва і спра вяд лі вас ці быў лі дар 
поль скай рокгру пы «Буд ка суф ле ра» 
Кшыш таф Цу гоў скі. За тое бы лы лі дар 
гру пы «Top les» Мар цін Се гень чук стар
та ваў у вы ба рах да Ра ды го ра да Бе ла
сток з пар тыі «Ку кіз15». Дык хай му зы
кан ты пры ма юць удзел у вы ба рах, а бу
дзе ра стан ца ва нае на ша Пад ляш ша 
і ўся Поль ш ча. А нам, шэ рым лю дзям, 
бу дзе з ча го пас мя яц ца, на пры клад, 
ка лі ў ад ну пят ні цу Ку кіз «пап лыў» на 
тві та ры.

vЮр ка БУЙ НЮК
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Быў па ча так кра са ві ка 2015 го да. 
Мы збі ра лі ся пра е хац ца Гру зін
скай ва ен най да ро гай, але ў га рах 

вы паў снег, спы ня ю чы па ток фу раў пра
ма на або чы нах гэ тай най важ ней шай 
для За каў каз зя ма гіст ра лі, якім не пад сі
лу бы ло ўзаб рац ца на Кры жо вы пе ра вал 
(2400 мет раў). На ват бач ныя з Тбі лі сі не 
над та вы со кія вяр шы ні па бя ле лі.

— А якая ў вас тут у га рах зі ма? 
— спы таў я ма ла дую пра даў ш чы цу ў не
вя лі кай тбі лі скай кра ме.

— Праў ду ка жу чы, не ве даю, бо я ў га
рах ужо не каль кі га доў не бы ла.

Як гэ та, а Тбі лі сі што, да лі на? Здзі віў ся 
я моц на, але толь кі ў дум ках, бо тут жа 
да мя не дай ш ло, што вы каз ва ю чы гэ та 
ўго лас ма гу пак рыў дзіць дзяў чы ну, для 
якой го ры — су ро выя ска лы з паш то вак, 
па сту хі са стат ка мі аве чак на вы со кіх лу
гах і за бы тыя Бо гам і людзь мі ха цін кі ў да
лі нах, да якіх больш за паў го да не мож на 
даб рац ца. А яна ж не про ста га рад ская, 
а жы хар ка паў та ра мі льён най мет ра по ліі. 
Пры чым гэ та ста лі ца кра і ны з вель мі 
ад роз не ны мі адзін ад ад на го рэ гі ё на мі. 
Ды і сам го рад не ма на літ. Tbi li si to Gruz ja 
w mi nia tu rze. Ca ła gru ziń ska pstro ka ciz na 
— Ka che tia i Swa ne tia, chrześ ci jań stwo i is-
lam, Za chód i Wschód, Eu ro pa i Az ja — jest tu 
ściś nię ta na pa ru ki lo met rach kwad ra to wych, 
og ra ni czo nych zbo czem Świę tej Gó ry (Mta 
Cmin da) i twier dzą Na ri ka la na po łud niu oraz 
wzgó rza mi dziel nic Ku kia i Elia na pół no cy 
(mias to ciąg nie się jesz cze ki lo met ra mi, ale no-
we osied la — Wa ke czy Sa bur ta lo, nie mó wiąc 
o War ke ti li i Di di Di go mi — nie ma ją wpły wu 
na je go charаkter). Sta re Tbi li si moż na obejść 
w dwie, trzy go dzi ny, od wzgórz na po łud niu do 
wzgórz na pół no cy (Man del sz tam pi sał o „gar-
ba tym Tyfl  i sie”), oraz wzdłuż rze ki Mtkwa ri 
(Ku ry), któ ra pły nie z za cho du na wschód. (Woj-
ciech Gó rec ki, To ast za przod ków)

Прай с ці ста ры Тбі лі сі ў дзве, тры га
дзі ны? Хм, пэў на маг чы ма, але на вош
та ж так спя шац ца, ка лі на во кал столь кі 
ці ка ва га? Стра ка тая ар хі тэк ту ра з не
звы чай на ба га тай, ажур най драў ля най 
вы раз кай, кра мы з ды ва на мі, ке ра мі кай, 
воп рат кай, бі жу тэ ры яй, за бя га лаў кі з пі
вам, ві ном і ча чай, рэ ста ра ны з хін ка лі, 
ха ча пу ры і бак ла жа на вай па стай, лар кі 
з фрук та мі і чур ч хе лай — доў гі мі ле дзя
ша мі з асты лым ві наг рад ным со кам, 
у якім, бы ў бур ш ты не, роз ныя арэ хі. Ды 
і пры каз ка „пас пя шыш — лю дзей нас мя
шыш” тут як ні дзе адэк ват ная. Тбі ліс цы 
хо дзяць з год нас цю, ві та юц ца са зна ё мы
мі, ма юць час на аб мен на ві на мі пра ма 
на ву лі цы. А сам го рад вель мі доў га пра
чы на ец ца. „У нас да дзя ся тай на ват хле
ба не пры во зяць”, — рас с мя яў ся Мал хаз 
Чэ мія, яко му мы па скар дзі лі ся, што а гэ
тай га дзі не быў яш чэ за чы не ны па дзем
ны ры нак Мей дан. За тое доў га не спіць. 
Кор кі на ву лі цах да дзя ся тай ве ча ра.

А па спра ба ваў бы Вой цех Гу рэц кі прай
с ці ся па цэн т ры Тбіл сі ў свя та ві на! Ла рок 
ля лар ка і на кож ным мож на па спра ба
ваць ві на, а яно там з усіх кут коў Гру зіі. 
Да та го сві ныя і ба ра нія шаш лы кі, сыр 
з ка ра лём мяс цо вых ма лоч ных вы ра баў 
— са лё ным аве чым сул гу ні, ква ша ная 
га род ні на, све жая і су ша ная са да ві на, са
лод кас ці. І жы вая му зы ка, пры якой но гі 
са мі ідуць у ско кі, а ме ло дыю яш чэ доў га
доў га бу дзеш пад пя ваць у час ра ніш ня га 
ту а ле та. І гу кі, і сма кі, і па хі, і ко ле ры. І пя
ку чы як агонь ві наг рад ны ды сты лат — ча
ча. І гэ та не кан ча ец ца да ве ча ра, але 
ўва га, ка лі мы бы лі, за кон чы лі ся пласт ма
са выя ку бач кі, так што асо бам з моц най 
га ла вою раю ўзяць свой по суд.

Тое ж са мае ад бы ва ец ца на свя та 
го ра да — Тбі лі со ба. Па ру га доў та му 
ўла ды вы ра шы лі, што бу дзе яно пра хо
дзіць у пер шыя вы хад ныя каст рыч ні ка. 
Над вор’е ад па вед нае — не над та го ра ча 
і не над та хо лад на — га ра джа не вяр ну
лі ся з ад па чын каў і з ра дас цю суст ра ка
юць ту ры стаў. Мэ рыя, ра зам з ула да мі 
дзяр жа вы і куль тур ным ба мон дам 
гу ля юць на Свя той га ры, пад тэ ле ві зій
най выш кай. Па рад эле ган т ных сук няў 

і кас цю маў. По бач з ве лі чэз най бе лай 
па лат кай, на ас вет ле най пля цоў цы з шы
кар ным ві дам на ве ча ро вы го рад, у якім 
такса ма шум на і ка ля ро ва. Ня гле дзя чы 
на тое, што адзін бар мен стаў нам на ра
каць: „Э, то ўжо не тая Тбі лі со ба. На ват 
ро бяць яе не тбі ліс цы”. А хто? Іран цы.

Мо жа гэ та і „на род ная” муд расць, але 
іран цаў у Тбі лі сі са праў ды мно га, вя дуць 
біз не сы, пра цу юць у рэ ста ра нах і кра
мах. Ха ця Гру зія бяд ней шая за Іран, то 
ім у гэ тай ма лень кай кра і не валь ней ды
ха ец ца і пры яз джа юць ту ды не за вя лі кі
мі гра ша мі, а за сва бо дай. Гэ та чар го вы 
до каз на пры ваб насць гру зін скай зям лі 
і гас цін насць яе жы ха роў.

* * *
Я аса бі ста най больш люб лю ха дзіць 

ву лач ка мі Бет ле ем кі, На хі лаў кі і Мтац мін
ды. Пер шыя два квар та лы — яў рэй скія, 
мя жу юць з са мым цэн т рам ту ры стыч на га 
ста ро га го ра да, а іх ву лач кі пнуц ца ўга ру, 
да крэ пас ці На ры ка ла. Апош ні па ды ма ец
ца ўверх ад най важ ней шай ву лі цы — прас
пек та Шо ты Ру ста ве лі — да Свя той га ры, 
у па ло ве якой цар к ва св. Да ві да і не вя лі кі, 
як быц цам прык ле е ны да ска лы мо гіль нік, 
які ўсе на зы ва юць гру зін скім Пан тэ о нам. 
Апош нім па лі ты кам, яко га там не без кан т
ра вер сій, за тое з тлу мам пры хіль ні каў, па
ха ва лі, быў Зві яд Гам са хур дзія. Па коль кі, 
ад нак, на пом ні ках амаль вы ключ на пры
го жыя, але зу сім нез ра зу ме лыя гру зін скія 
лі та ры, то яго ма гі лы не ўда ло ся нам ідэн
ты фі ка ваць, ха ця па бы ва лі там не каль кі 
ра зоў. Мож на да Ма ма да ві ці ўзаб рац ца 
пе ха той, што і ро бяць школь ныя эк скур сіі 
з за ды ха ны мі на стаў ні ца мі, або ўе хаць 
ад рэ стаў ра ва ным фу ні ку лё рам, які збу да
ва лі бель гій цы ў 1905 го дзе.

Уні зе Прас пект Ру ста ве лі з усі мі важ
ней шы мі ўста но ва мі на паў та ра кі ла мет
ро вым ад рэз ку ад Плош чы Са бо ды да 

плош чаў Ру ста ве лі і Рэ ва лю цыі ру жаў. 
Праў да, пар ла мент ця пер у Ку та і сі, ку ды 
пе ра нёс яго Мі ха іл Са а каш ві лі, каб дэ цэн
т ра лі за ваць кра і ну, але тбі ліс цы ча ка юць 
яго вяр тан ня, па коль кі за кан ч ва ец ца 
ра монт ве лі чэз на га бу дын ка. Тут і опе ра, 
і На цы я наль ны дра ма тыч ны тэ атр, і На цы
я наль ны му зей з за ла тым Скар бам Кал хі
ды (вы ве зе ным ад баль ша ві коў у Па рыж 
і вер ну тым не за леж най Гру зіі) і ба гац цем 
свец ка га і сак раль на га ма ста цтва ад 
глы бо кай ста ра жыт нас ці, і Па лац Ва ран
цо ва, ад куль ра сій скія на мес ні кі кі ра ва лі 
За каў каз зем і дзе пра ца ваў пар ла мент 
Гру зін скай Рэс пуб лі кі з 1918 па 1921 год. 
Да рэ чы, усе гра ма дзян скія вой ны 1990х 
ад бы ва лі ся першна перш на Прас пек це 
Ру ста ве лі і су сед ніх ву лі цах, а ў больш ад
да ле ных квар та лах маг лі пра іх і не чуць.

З тых кры ху толь кі ад да ле ных квар та
лаў вар та на ве даць шум ны сту дэн ц кім 

Гру зія 
— мая лю боў 
(част ка 3)

жыц цём Ва ке, эле ган т ную ву лі цу Да ві да 
Бу даў ні ка па дру гі бок Мтква ры (пас ля 
грун тоў най рэ кан ст рук цыі), у ра ё не якой 
ка лісь ці гу ста ся лі лі ся нем цы, а по тым са
ве ты лі чы лі вель мі прэ стыж ным мес цам. 
Ця пер там шмат ам ба са даў. А нам пом
ніц ца смак бак ла вы з ад ной ту рэц кай 
цу кер ні. По бач рас па ло жа ны не вя лі кі, 
але эле ган т ны Парк Ру жаў, які ў не чым 
на гад вае Люк сем бур скі ага род у Па ры
жы. Ба та ніч ны сад, сха ва ны ад гул лі ва га 
цэн т ра за хрыб том На ры ка лы ле там ужо 
нас так не за ха піў, але ў па чат ку кра са ві
ка яго эк за тыч ная зе лень і вя лі кія раз ме
ры про ста нас за ва ра жы лі.

* * *
Раз на від насць Тбі лі сі зве да лі мы не 

раз. Апош нім ча сам так са ма дзя ку ю
чы ба буль цы, якая тры ма ла ад к ры тую 
да паз на кра му по бач на ша га хо стэ ла 
ў Мтац мін дзе. Па ру дзён ра ней скаш та
ва лі мы ў гас ці не ў гру зі наў фрук ты ўна
бі — з вы гля ду сліў кі, у сма ку мя шан ка 
яб лы ка з гру шай. У яе як раз іх не бы ло, 
бо ўжо се зон скон чыў ся, але па жы лая 
пра даў ш чы ца абя ца ла нам іх на на ступ
ны дзень. Так і бы ло. Ку піў я цэ лы кі ла
грам за 9 ла ры (ка ля 15 зло тых). По тым 
па ба чы лі, як на ту ры стыч най ву лі цы 
Ко тэ Аб ха зі ган д ляр за шклян ку про сіць 
5 лар, Алі на пах ва лі ла мя не: то быў твой 
бі нес жыц ця. Тва ры нам хут ка пас мут
не лі ў Аў ла ба ры, дзе ака за ла ся, што не 
толь кі се зон на гэ тыя фрук ты не кон чыў
ся, бо бы лі ў кож ным лар ку, а да та го 
кі ла грам каш та ваў 4 або 5 ла ры.

Так са ма пе ра жы лі мы (і не раз) дзіў
ныя гі сто рыі з кош та мі тран с пар ту, але 
пра гэ та ды пра па да рож жы па гру зін
скай пра він цыі — праз ты дзень.

(пра цяг бу дзе)

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

n Свята віна ў Тбілісі.

n Крывая вежа Лялечнага тэатра

n Дамы пад крэпасцю Нарыкала
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 49-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 23 снежня 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

У зя лё най су кен цы ўвесь год гу ляю:
ці со ней ка све ціць, ці па дае снег,
Іго лак мно га ўсю ды тры маю,
Толь кі не шыю і не вы шы ваю.
Е...

Ад каз на за гад ку № 45: мор к ва. 
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Габ ры е ла Крас на поль-

ская з На раў кі, Мо ні ка Су ро вец з Ба бік, Але ся Бут ке віч, Па-
вел Там чук з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Кар-
не лія Ра ма зе віч з Шу дзя ла ва, Дар’я Нес ця рук, Эды та Бо бік, 

Дам’ ян Да лі на-Су лі ма, Ка міль Ку ба еў скі з Ор лі. Він шу ем!

    

Вік тар Швед

Доб ры дзень!
Ка лі на ват дождж ця ру шыць
На пра гул ку вый с ці му шу.
Ле кар ра іць: „Хо чаш жыць —
Трэ ба як най больш ха дзіць!”

На сцеж цы ся род мок рых дрэў
Я бе ла ру сач ку су стрэў.
Дры жыць на вет ры кож ны пень,
А яна ка жа: „Доб ры дзень!”

Су стрэ ча з род наю ду шой
Сум ны раз ве я ла на строй.
Па ве ся леў нат ве лі кан,
Наш бе ла стоц кі Ман ха тан.

Бе ла сток, 
14 лі ста па да 2018 го да.

    

Ужо з 4 снеж ня, ад свя та 
Увя дзен ня ў Храм Прас вя той 
Ба га ро дзі цы, дзе ці па чы на лі вы-
ву чаць ка ляд кі. Гэ та быў пер шы 
этап, пры све ча ны вы ву чэн ню 
слоў і ме ло дыі. Доб ры ка ляд нік 
па ві нен ве даць мно га ка ля дак 
і спя ваць іх на пе ра мен ку, так 
каб ад чу ваць ся бе ўвесь час уз бу-
джа ным і ра дас ным. У на ро дзе 
хва лі лі ка ляд ні каў, якія зла джа-
на спя ва лі на га ла сы і зас во і лі 
но выя пес ні, скла дзе ныя з мно-
гіх строф. А тыя, што спя ва лі 
не а хай на і ту па, бы лі жор ст ка 
раск ры ты ка ва ныя. І, вя до ма, ат-
рым лі ва лі най мен шыя гро шы...

Су час ныя ка ляд ні кі спя ва юць 
па-роз на му. Мно гія з іх ад ба ра-
ба няць ад ну-дзве стра фы, да 
та го за мест чы таць з па мя ці, 
сло вы чы та юць са смар т фо наў. 
Та кая прак ты ка ні ко му не пат-
рэб ная, яна пры ві вае ней кую 
бэ ку ча роў най ка ляд най тра ды-
цыі.

Мы за ах воч ва ем вас раз ву-
чыць вя до мыя ка ляд кі на бе ла-
ру скай мо ве.

НЕ БА і ЗЕМ ЛЯ
Не ба і зем ля,
Не ба і зем ля,
Ра дас на спя ва юць.

Анё лы све ту,
Анё лы све ту
Дзі ва аб вяш ча юць.

Пры пеў:
Хры стос на ра дзіў ся,
Бог аб’ я віў ся,
Анё лы спя ва юць,
Па стуш кі іг ра юць,
Дзі ва-дзі ва аб вяш ча юць.

У Бэт ле е ме,
У Бэт ле е ме
Вя сё ла на ві на

Чы стая Дзе ва,
Чы стая Дзе ва
На ра дзі ла Сы на.

Бе ла ру скія 
ка ляд кі

Пры пеў.

А мы Дзі цят ку,
А мы Дзі цят ку
Бо гу пак лон дай ма.

Сла ву на вы шы нях,
Сла ву на вы шы нях
Яму зас пя вай ма.

Пры пеў.

PS. Ка ляд ку спя ва ем 
на агуль на вя до мую 
ме ло дыю

«Падляшскі вянок»

мал. Юстыны Бакуненка
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Разумны ваяр
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Адзін муд ры ва яр, куль га вы на дзве на гі, ішоў на вай ну. І нех та стаў да яго пры дзі рац ца, пап ра-
каць:

— Ку ды ж ты вып ра віў ся, не ба ра ка? Ці ты здур неў? Што бу дзе, ка лі трэ ба бег чы, уця каць ад во ра-
га? Ця бе ж ад ра зу заб’ юць. Лепш аду май ся і вяр тай ся да моў...

А муд ры ва яр толь кі заў с міх нуў ся і ка жа:

— Пас лу хай, бра ток! На вай не нель га ду маць пра ўцё кі і гон кі. На вай не трэ ба ста яць на сва іх па зі-
цы ях і зма гац ца. Інакш не бу дзе пе ра мо гі.

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

Hura!Okaz

Koloryt

As

Dwór

Krokodyl

Zmowa

Zwierz

    Zebra

Wzrok Tygrys

Prąd
Marynarz

Bo

Dywan

Gad

Żubr

Wir

Pokój BalastЗа 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 № 45-2018: 
Код, лі ста пад, мя док, бінт, ша ка лад, том, амя ла, 

таз, фо та, кот, як. Кам пот, шмат, ло жа, кат, га мак, сто, 
ля зо, бал, ідал, ба ян, ту пік.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Дам’ ян 
Дміт рук, Ма тэ вуш Ся мён чык з Ор лі, Аляк сан д ра 
Іва нюк, Ма ры юш Ра дзец кі з ПШ № 1 у Гай наў цы, 
Януш Чар нец кі з На раў кі, Ні ко ля Ко нік з Шу дзя ла-
ва, Мар та Зуб рыц кая, Зо ся Са ко віч з НШ свсв. Кі ры-
лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Мар та Та тар чук, Дам’ ян 
Кар ні люк, Алі вія Сноп з КШ з ДНБМ у Бель ску-Пад-
ляш скім. Він шу ем!

Ад га дан ка
Бе лы—ы + а + 
ру ка ві ца-ка ві ца 
+ Мі хась-Мі ха = 
Б.......

Та маш Ва сі люк,  
Фі ліп Ва ла сюк, 

7 кл. ПШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
ў Бе ла сто ку 

Ад да ны ўсім сэр цам: мой ге рой — брат Мі хал! 
Конкурс на 100 год БНР — мой ге рой бе ла рус!

Ма ім ге ро ем, якім я вель мі 
га на ру ся, з’яў ля ец ца мой 
ста рэй шы брат Мі хал. Ён 
заў сё ды мне да па ма гае 

і пад т рым лі вае доб рым сло вам, ка лі 
я гэ та га пат ра бую. Але га лоў ным чы-
нам ён вель мі ча ста ня се да па мо гу 
ін шым, бо ён член доб ра ах вот най 
па жар най ка ман ды.

Брат ад дае гэ та му ўсё сэр ца. Бо ка-
лі толь кі да стае па ве дам лен не, 

ён па кі дае пра цу і, не за леж на, дзе 
ён зна хо дзіц ца, ці гэ та дзень ці ноч, 
амаль ля ціць, каб з усёй ка ман дай 
ехаць на да па мо гу.

Я зра зу ме ла яго ах вяр насць і ад-
да насць пас ля вя лі ка га па жа ру, 

які ўспых нуў зі мой у ма ёй вёс цы 
Аль хоў ка. Мі хал ат ры маў па ве дам-
лен не пра па жар і ха ця гэ та бы ла 
вель мі поз няя ра ні ца, ён у ка рот кіх 
шта нах і ка шу лі па бег у дэ по. Мя не 
не бы ло ў тым мес цы, але ка лі я па-
ба чы ла здым кі з ак цыі ў ін тэр нэ це, 
адзін з іх моц на ўбіў ся ў маю па-
мяць. Мой брат ста яў на па жар най 
лес ві цы з па жар ным шлан гам у ру-
ках. А, са мае най гор шае, по бач яго 
стра ляў агонь.

Гэ тыя фа та гра фіі мя не на па ло ха-
лі, але я зра зу ме ла, што я па він-

на га на рыц ца тым, што мой брат 
Мі хал та кі ад важ ны і што ня се да па-
мо гу лю дзям у цяж кіх для іх хві лі-
нах.

Я жа даю ўсім, каб ме лі апо ру ў та-
кіх лю дзях, як мой брат Мі хал.

Мар ты на Лук ша 
- 8 клас Па чат ко вай шко лы ў На раў цы

Kwas

Śmiech
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А
як раз мяр коў ваў 
Пан Бог усіх сва іх 
свя тых і пра вед-
ні каў, і рым скіх, 
і кан стан ці но паль-
скіх, на апя кун-
чую дзей насць, 
і пры ма цоў ваў да 

па ра фі яў, да кас цё лаў ды цэр к-
ваў, да пры да рож ных кап лі чак, 
хат ніх ма лель няў і ча со вен каў, 
то ўсе свя тыя і пра вед ні кі да 
ад на го аку рат саб ра лі ся, і ра меі 
ві зан тый скія, і рым ля ны іта лій-
скія, фран цу зы з гіш па на мі 
ды лу і зі тан ца мі, жы доч кі з сі-
рый ца мі тай элі на мі, нем цы 
з ір лан д ца мі, і на шы, ус ход ні-
кі, з Літ вы і Ру сі, на ча ле з Еў-
ф ра сін няй з По лац ку і ма лым 
Гаў ры іл кам з Заб лу да ва, пас-
лух мя ныя ды па кор лі выя, на 
час па ста ві лі ся, хоць ме ла ся іх 
толь кі коль кісь асоб.

Ад на го Свя то га Юрыя па між 
усі мі саб ра ны мі не бы ло від но. 
Фран ці шак Асіз скі быў, Іа а ан За
ла та ву сты быў, свя ты Ва лен ты 
быў, два нац цаць апо ста лаў пры
бы ло, ня гле дзя чы на да лё кую 
не бяс печ ную да ро гу, Ма ці Бо
жая бы ла, ней кі ма лаз на ё мы пер
сід скі свя ты, Ануф рыка ра ле віч, 
і той не па ле на ваў ся дай с ці, а Юрыя 
не бы ло.

Зра зу ме ла, што Пан Бог, ба ча
чы пе рад са бою та кую да стой ную 
гор бу зас лу жа ных і па ва жа ных лю
дзей, ра зум ных ды ін тэ лі ген т ных, 
ай цоў і дак та роў Сус вет на га кас
цё ла, не цяг нуў з пра цэ ду рай, а ад
ра зу пры сту піў да спра вы — браў за 
ру ку яко гата ко га Та ма ша Ак він ска га 
ці Сы мо наСлуп ні ка, або Ма ка рыя 
Алек сан д рый ска га, пад во дзіў да вя
лі кае ма пы, якая на сця не ў яго ным 
ка бі не це ві се ла, і ла ска ва пра па ноў
ваў — а ці не за хо ча ша ноў ны Свя ты 
ўзяць на ся бе шля хет ную мі сію за а пе
ка вац ца та кім аль бо ін шым хра мам ці 
па ра фі яй?

Ка неш не, больш зас лу жа ныя 
і па цяр пе лыя ад во ра гаў Су свет най 
цар к вы за сваю глы бо кую ве ру і пе ра
ка нан ні свя тыя, жан чы ны ў пер шую 
чар гу, кштал ту Ма рыі, Ка ця ры ны ці 
Бры гі ды, да ста ва лі тро хі леп шыя мес
цы ў ста лі цах ды вя лі кіх га ра дах, дзе 
і вер ні каў бы ло най ліч ней, і па ра фіі ба
га цей шыя, і тол ку бо лей, а та кія кры
ху сла бей шыя свя тыя, ці сум неў ныя, 
то на кі роў ва лі ся ў якія там Шад ро ны, 
Дар до ні, Цім ка ві чы, Шыш чы цы, Па
цын кі аль бо Тры чы.

Але ніх то на ват не ака заў ся сло вам 
крыў д лі вым да Па на Бо га ці не пра сіў 
па мя няць гор шае на крыш ку леп шае, 
бо ве да лі — як пач неш упі рац ца ці 
ро гі за над та па ды маць, пат ра бу ю чы 
для ся бе важ ней ша га і знач ней ша га, 
цёп ла га мес ца, то доб ра, ка лі Пан Бог 
про ста пра маў чыць ці хмык не ў ба ра
ду і па кі не пы тан не без ад ка зу, а як, 
не дай Бо жа, заг не ва ец ца, — то мо жа 
на па ру лет па слаць на мі сію: на ва роч
ваць па кут ні каў у лім бе ці чысь цы, што 
яш чэ не так аж кеп ска.

Кеп ска, ка лі паш ле ў пек ла на ты
дзень на пра цоў нае пе ра вы ха ван не 
— сма лу ва зіць, ці ду бо выя дро вы або 
торф тач ка мі пад кат лы з грэш ні ка мі, 
але са мае кеп скаенай кяп с цэй шае 
— ка лі ця бе вык рас ліць улас наю ру
кою са спі су свя тых!

Быў ты ўчо ра свя ты, а сён ня ты 
— ужо ніх то, і след па та бе ў цар
коў ным ка лен да ры пра стыў, і ані я кі 
ксёндз ці ба цюш ка пра ця бе пад час 
служ бы на ват не ўспом ніць і за ця бе 
не пап ро сіць!

Так што дыс цып лі ну свя тыя тры
ма лі, хві лі на ўсё іш ло ў хві лі ну, анёл
скры ба за піс ваў у вя лі кай кні зе, хто 
ку ды ат ры маў на кі ра ван не, па кут ні кі 
і му ча ні кі аку рат на ў ёй рас піс ва лі ся 
кож ны на суп раць свай го імя і проз
віш ча, не пісь мен ныя за мест под пі су 
ста ві лі кры жы кі — і ад п раў ля лі ся на 
мес цы. І га дзі ны праз дзве ка бі нет Бо
жы спус цеў.

А свя то га Юрыя ня ма і ня ма. Ужо 
ў вы вед ку па та ем на па сы ла лі коль кі 
ра зоў ар ха нё лаў Мі ха ла і Гаў ры і ла, 
і да пыт ва лі яны па ўсіх кут ках зям лі 
ван д роў ных і ва ла чаш чых лю дзей 
— ці не ба чы лі вы свя то га Юрыя?

Не, ніх то ні дзе і не ба чыў, а бы
ва ла на ват, што ў кра ях ге рэ тыч ных 
і схіз ма тыч ных пра яго ўпер шы ню чу лі 
— во яно як!!!

Але ж на ка нец дня, пад са мы 
ве чар, шэ раю га дзі наю знай шоў ся 
та кі, пры тэ паў. Па рэ па ны ўвесь, абад
ра ны, ва ла сы на га ла ве — як су хія 
га лі ны на хвой цы, у роз ныя ба кі тыр
чаць, сам пры куль г вае, а на да да так 
смяр дзіць ад яго так зва ным „ру скім 
ду хам”, і доб рата кі смяр дзіць! Па чаў 
Пан Бог да пыт вац ца, што і як, ча му 
так ста ла ся, дзе быў і што ра біў?

І рас па вёў яму свя ты Юры, што 
зна хо дзіў ся ў чар го вай эк с пе ды цыі па 
ўпа ка рэн ні трох га ло ва га змея і выз
ва лен ні пры го жай па нен кі — змея 
пры ду шыў, па нен ку з ха лод най ве жы 
вы пус ціў, люд на ва коль ны аш час лі віў, 
і вяр таў ся са бе спа кой на ка нём да ха
ты, але ж ка ля мя стэч ка пад наз ваю 

Га ра док, там, дзе рэ кі раз бя га юц ца, 
ад на на Поў нач, да ха лод на га мо ра, 
а дру гая да цёп ла га, на Поў дзень, 
уба чы лі яго мяс цо выя жы ха ры, а як 
уба чы лі, то ўсе як адзін за вы лі, па ва
лі лі ся на ка ле ні, уха пі лі на ват ка ня за 
цуг лі і па ча лі ла скі пра сіць, а спра ва 
ўся бы ла ў тым, што ў іх ным ля ску 
пад наз ваю Ба рык, з’я віў ся зне куль 
аг ром ні сты дзі кі вяп рук і па чаў уся
му на ва кол лю жыц цё пса ваць — то 
кар тоф лі на по лі па рые, то ягад ніц 
на па ло хае, то ста так ка роў па по лі па
раз га няе!

„Я ім ка жу, што я б’ю ся толь кі 
з дра ко на мі ды цмо ка мі і выз ва ляю 
ка ра леў скіх і кня зёў скіх да чок, брыд
ка ва та мне не як са свін нёй з ле су зма
гац ца, а яны мя не слу хаць не хо чуць: 
«А збаў ца ты наш, а род ны, а за ла ты, 
а та кігэ та кі, а Бог нам ця бе па слаў, 
па ма жы ды па ма жы!». Ну, што мне 
бы ло ра біць — за га даў, каб па ка за лі 
да ро гу ў Ба рык, і па ехаў я, мо з га
дзі ну шу каў та го веп ру ка па ля ску, 
по тым га дзі ну за ім га няў ся, на рэш це 
выг наў яго на бе ра ста віц кі гас ці нец, 
даў дзі даю па ру ра зоў пад сра ку і за
га даў, каб ён больш ту та ка не з’яў ляў
ся! Па ля цеў той дзік, не аг ля да ю чы ся, 
як стрэ па ны, ту ды, ад куль прый шоў 
— у пуш чу! А яны, мес ці чы, як та кое 
ўба чы лі, дык сцяг ну лі мя не з ка ня 
і па ча лі па ха тах сва іх ва дзіць і ўсім 
леп шым, што ў іх бы ло, ча ста ваць 
— і на лі ва лі мне, і ў та лер ку нак ла да лі 
— ледзь ве я ад іх пад ве чар выр ваў ся 
і ўцёк. Так вось і дзень мі нуў!”.

Пас лу хаў Пан Бог, па маў чаў, по
тым пад вёў Юрыя да вя лі кае ма пы, 

і ка жа: «Ну што, ма лой ца, сла ба ва ты 
ў ця бе вы бар... Ка лі б пер шым ты 
сён ня прый шоў, то доб ра б са бе зра
біў, а так то та бе за ста лі ся толь кі два 
знач ныя мес цы — Ка па до кія і Ко вен т
ры... Вы ра шай!».

Па чу хаў свя ты Юры па ты лі цу і ка
жа: «Я ж ні ту рэц кай, ні ан гель скай 
мо вы не ве даю, пры тым жа гэ та та
кія да лё кія мяс ці ны... А каб ты мя не, 
Па не Бо жа, дзесь ці тут па кі нуў, то 
я та бе над та ўдзяч ны б быў, зноў жа 
— заў сё ды пад ру кою, ка лі якая бя да 
ці няск ла дзі ца!».

Тут ужо Пан Бог па чу хаў па ты лі цу, 
узяў па ве лі чаль нае шкло, доў га праз 
яго на ма пу ўзі раў ся, вы шук ваў там 
неш та...

Вы шу каў дый ка жа: «От та бе і на! 
Скуль пры е хаў, ту ды і вер неш ся! Там, 
у Га рад ку, у мяс цо вай цар к ве, пра вы 
ал тар за стаў ся не за ня ты, то я ду маю 
так са бе, што яны, жы ха ры, па мя та ю
чы пра твой па чын з веп ру ком, ах вот
на ця бе да ся бе пры муць! Мес ца мо
жа не най га на ро вей шае, але пры ем
нае... Так што пе ра на чуй у мя не ноч, 
а зран ку — з Бо гам у да ро гу!».

І так да гэ тае па ры свя ты Юры, 
пры го жы, у ла тах ды на ка ні, жы ве 
і квіт нее ў пра вым ал та ры га ра доц кай 
цар к вы.

І хто ні зой дзе, то ўсім ён па да ба
ец ца...

 16.10.2018

Апок рыф 
 пра свя то га Юрыя 

    і га ра доц кую 
   цар к ву

vВік тар ШАЛ КЕ ВІЧ
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 па чат ку лі ста па да бы ла част
ко ва зда дзе на ў ка ры стан не 
аб ноў ле ная да ро га з Бе ла сто
ка ў Суп расль. Бы ло гэ та не 
толь кі аб наў лен не ста ро га 

нас ці лу, але так са ма грун тоў ная пе ра бу
до ва яе глы бін на га па лат на і на не ка то
рых ад рэз ках прак лад ка ад ас ноў зу сім 
но вай да ро гі. Пе ра бу да ва на бы ло звыш 
ся мі кі ла мет раў да сю леш няй да ро гі 
і прак ла дзе на ка ля двух з па ло вай кі ла
мет ра зу сім но ва га да рож на га па лат на 
— уся го амаль дзе сяць кі ла мет раў.

З бе ла стоц кай ву лі цы Ра гі ні са но вы 
шлях прак ла дзе ны з раз ма хам. Гэ та 
па сут нас ці эк с п рэ соў ка. Ад нак толь кі 
ў ме жах воб ру бу На вад вор цаў, у ме жах 
Ва сіль каў скай гмі ны. Дзве асоб ныя 
па ла сы, а кож ная з двух па я соў ру ху, 
да ве дзе ны да рас хад ных да рог: на ле ва 
ў бок не да лё кай тра ды цый най ву лі цоў кі 
На вад вор цаў, нап ра ва ў бок не да лё кіх 
Ка ра ку ляў і наў п рост у бок не да лё кіх 
Ага род ні чак і да лей шай Суп рас лі.

Пе рад Ага род ніч ка мі да ро га мі нае вё
ску, знач на су ці ша ю чы аў та ма біль ную 
мі тус ню на вя ско вай ву лі цы. А да лей за 
Ага род ніч ка мі та кая на віз на, якой на гэ
тай да ро зе не бы ло, але якая па сту по ва 
ўво дзіц ца ў наш да рож ны кра я від. Гэ та 
эста ка да ў ме жах Лан д шаф т на га пар ку 
Кны шын скай пуш чы над ра чул кай Піль
ні цай. Ма быць, глы бо ка ду ма лі пла ні роў
ш чы кі но вай да ро гі, як пе ра сек чы той 
лан д шаф т ны парк.

Пра цы па ча лі ся пад во сень мі ну ла га 
го да. У кан цы снеж ня год та му ўжо бы лі 
вы лі ты бе тон ныя пад по ры пад эста ка ду. 
З та го ча су не заг ля даў я ту ды; заг ля нуў 
ня даў на, у лі ста па дзе, ка лі пай ш ла вест ка, 
што па но вай ма ста вой за пуш ча ны рух...

Не ха це ла ся мне ез дзіць аў то бу са
мі па но вай эста ка дзе, якой даў жы ню 
рас цэнь ваю на амаль паў кі ла мет ра. Аг
ля даць ад туль ахоў ны лан д шафт па ка за
ла ся мне менш ці ка вым, бо яго ў на шым 
на ва кол лі да стат ко ва, чым гля нуць на 
яго зні зу, зпад гэ тай эста ка ды. І ха ця 
ра бо чыя да ро гі, што аста лі ся яш чэ пад 
эста ка дай, бу дуць пас ля за кан чэн ня ўсіх 
там ра бот зне се ны — ма быць, каб лю дзі 
не су зі ра лі ад туль зу сім но ва га лан д
шаф ту — то я ўла віў мо мант заг ля нуць 
ад туль на ўсё гэ тае тва рэн не ча ла ве чых 
рук. А той но вы лан д шафт, які кра су ец
ца зпад эста ка ды, мож на наз ваць ан т ра

па ген ным, як і ўсё, да ча го дак ра ну лі ся 
тыя ж ча ла ве чыя ру кі, ад нак па ба ча нае 
ад туль гле дзіш ча мож на наз ваць так са
ма ін дуст ры ген ным кра я ві дам. Ме на ві та 
тая эста ка да прык ры вае пад са бою то на
мі бе то ну той кра я від, да яко га яна спры
чы ні ла ся, ха вае звер ху, ад Ня бё саў, быц
цам прык ры вае яго тым ле ген дар ным фі
га вым ліст ком, прык ры вае ўста ноў ле ны 
спрад веч на па ра дак пры ро ды.

Ну, да ро га яш чэ не за вер ша ная, яш чэ 
аста ец ца шмат да паў нен няў кас ме тыч
на га ха рак та ру. Бо ж і да ро га, па раф ра
зу ю чы Свят ла ну Алек сі е віч, мае неш та 
ў са бе з жан чы ны. З жан чы ны, якая 
пры ха рош ва ец ца ўся ля кі мі ма сач ка мі, 
крэ ма мі, пуд ра мі, бан ці ка мі, брош ка мі, 
ту ша мі, каб луч ка мі, ка пя лю шы ка мі з пёр
ка мі ды ўся ля кі мі ін шы мі фін цік люш ка мі, 
каб, так як вес на вая квет ка, пры цяг
нуць ува гу ўся ля кіх трут няў. З да ро гай 
быц цам кры ху ін шая спра ва, яна пры ха
рош ва ец ца да рож ны мі зна ка мі, пры ха
рош ва ец ца ахоў ны мі бар’ ер ка мі, пры ха
рош ва ец ца на ма ля ва ны мі на ас фаль це 
ін фар ма цый ны мі лі ні я мі. Так са ма ў гэ
тым пла не важ ную ро лю адыг ры ва юць 
і пры да рож ныя ра вы, якія пад паг ро зай 
раз мыц ця ва дзя ной сты хі яй; ця пер яны 

кво лень кія, як но ва на ро джа ныя не маў
ля ты, якія пат ра бу юць кры ху ча су, каб 
аб рас ці пёр ка мізёл ка мі, каб дзё ран з іх 
стаў іх на дзей ным ахоў ні кам.

Да ро га, ад ным сло вам, мае быць 
бяс печ ная для пра яз джа ю чых па ёй па
са жы раў уся ля ка га тран с пар ту. А то ж, 
у ін шым вы пад ку, мо жа зда рыц ца ней кая 
тур бот ная не ча ка насць, як гэ та бы ло 
ў кан цы лю та га 1822 го да ў Са кол цы. Ме
на ві та це раз гэ ты го рад з Вар ша вы це раз 
Бе ла сток, а маг чы ма што ра ней і праз 
Суп расль па раз г ля да най тут да ро зе, 
пра яз джа лі ў на прам ку Пе цяр бур га два 
ца рэ ві чы: Мі ка лай і Мі ха іл Паў ла ві чы; пер
шы з іх тры га ды паз ней стаў ра сій скім 
ім пе ра та рам. І ка лі іх ім пер скія сі я цель
ствы пад’ е ха лі пад са коль скую паш то вую 
стан цыю, пры ві та ла іх ар ты ле рый ская 
ро та. Ка лі за буб ні лі буб на ры, та ды зап рэ
жа ныя ў цар скі экі паж ко ні спа ло ха лі ся, 
спа ло ха лі ся не толь кі ба ра бан на га бою, 
але і сул та наў на ва яр скіх га ло вах, звяр
ну лі кры ху ўбок і экі паж за ча піў ся ко ла мі 
за двух сту пень ча тыя сход кі. Ка ля ска пе
ра вяр ну ла ся, ко ні спы ні лі ся, пры сут нае 
чы на вен ства кі ну ла ся да па ма гаць вы со
кім гас цям. Ца рэ ві чам ні чо га дрэн на га не 
ста ла ся, толь кі бу ду чы ім пе ра тар кры ху 

«У но вым 2019 го дзе ў Бель скуПад
ляш скім ча ка юц ца вя лі кія зме ны ад нос
на аў та ма біль на га і чы гу нач на га вак за
ла. Ме на ві та су пол ка «PKP SA» аб’ я ві ла 
аў к цы ён на бу до ву но ва га чы гу нач на га 
вак за ла ў Бель ску. Бу дуць ма дэр ні за ва
ныя аў та ста ян кі і цэ лая ін ф раст рук ту ра 
ва кол вак за ла. Но вы вак зал у Бель ску 
бу дзе шэ ры ўнут ры, а звер ху аз доб ле ны 
ка ля ро вай ма за і кай. Тэр мін па да чы за яў 
фірм на бу до ву скон чыў ся 17 мая, а га
лоў най спра вай бы ла ца на. Ра бо ты ме лі 
па чац ца ў III квар та ле 2018 го да (не па
ча лі ся да гэ туль — Ю. Б.) і ме лі тры ваць 
ня поў ны год (48 тыд няў).

Ця пе раш ні вак зал, уз ве дзе ны ў 1987 
го дзе, бу дзе раз бу ра ны. На час бу до вы 
жы ха ры бу дуць ка ры стац ца ча со вым аб’
ек там. Бу до ва но ва га вак за ла бу дзе пра
фі нан са ва ная са срод каў для Ус ход няй 
Поль ш чы. У рам ках та го са ма га пра ек та 
пе ра бу да ва ных бу дзе дзе сяць вак за
лаў» — па ве дам ляе пар тал ibielsk.pl.

Гэ тым пра ек там БельскПад ляш скі 

вяр та ец ца да зы ход на га пун к ту. Па мя таю 
як у 1980х га дах па са жы ры ціс ну лі ся 
ў цес най зя лё най бу дзе, якая мес ці ла ся 
прыб ліз на там, дзе за раз ця пе раш ні вак
зал. Вак зал быў зда дзе ны ў ка ры стан не 
на па чат ку 1990х га доў і на гэ ты час быў 
гэ та вель мі ма дэр ны аб’ ект. Унут ры бы
ла вя лі кая па ча каль ня з лаў ка мі, ка ме ра 
за хоў ван ня ба га жу, ту а лет, ста ло вая, кі
ёск з га зе та мі, кра ма з воп рат кай. Зза ду 
вак за ла бы ла пра дук то вая кра ма. У па
ча каль ні бы лі заў сё ды на тоў пы па са жы
раў, якія ў цяп ле ча ка лі свай го аў то бу са 
або цяг ні ка. Усё па мя ня ла ся пас ля 2006 
го да, ка лі ў цэн т ры го ра да па ра бі лі аў то
бус ныя пры пын кі ПКС. Так са ма вар та 
ад зна чыць, што ў гэ ты час знач на ска ра
ціў ся лік на сель ні цтва вё сак у на ва кол лі 
Бель ска. Боль шасць мо ла дзі і лю дзей 
у пра цаз доль ным уз рос це вы еха ла з Пад
ляш ша, а тыя, хто за стаў ся, па куп ля лі 
аў та ма шы ны, на якіх ез дзяць у Бельск на 
ра бо ту або за па куп ка мі. І та кім чы нам 
бель скі вак зал апус цеў.

На па чат ку 2005 го да раз маў ляў 
я з пра даў ш чы цай пра дук то вай кра мы. 
Яна мне ска за ла, што зак ры вае кра му, 
та му што ня ма клі ен таў. Ра ней на бель
скім вак за ле зак ры ла ся ста ло вая, а на 
яе мес цы ка рот кі час пра ца ва ла кра ма 
з бы та вой тэх ні кай, якая ў кан цы так са
ма зак ры ла ся. Пас ля зак ры ла ся кра ма 
з воп рат кай і абут кам. По тым прый шоў 
ка нец на кі ёск з га зе та мі. Вак зал у Бель
скуПад ляш скім быў для мя не ад ным 
з сім ва лаў 90х га доў — тут я з сяб ра мі 
ча каў аў то бу са ў на прам ку ма ёй вё скі. 
Тут бур лі ла жыц цё, за вяз ва лі ся зна ём
ствы з людзь мі з на ва коль ных вё сак. 
Так са ма ў 2000х га дах я ка ры стаў ся аў
та вак за лам.

Шка да, што раз бу раць бель скі 
аў та вак зал, які стаў не пат рэб ным. 
Боль шасць жы ха роў вё сак ез дзіць на 
ма шы нах, а ста рым лю дзям цяж ка іс ці 
з цэн т ра Бель ска аж на сам вак зал. Яны 
аў то бу са ча ка юць на пры пын ку ў цэн т ры 
го ра да — пры Мі хай лаў скай цар к ве. Доб
ра бы ло б, каб ула ды Бель ска па ста ві лі 
там па вет ку ад даж джу. Сен ты мент сен
ты мен там, але што зро біш, ка лі бель скі 
вак зал ад дзе ся ці га доў пу стуе.

«Ar ri va» кан чае дзей насць
2019 год гэ та так са ма зме ны ў кур са

ван ні аў то бу саў у Бель скім па ве це. Су
пол ка «Ar ri va Bus Tran s port Pol ska» кан
чае да га вор на па са жыр скую дзей насць 
у Бель скім па ве це (а так са ма ў па ве тах 
Вен га жэ ва, Кен т шын, Сен дзі шаўМа ла
поль скі, Пруд нік і Кен дзя жынКоз ле). 
Пры чы най гэ та му з’яў ля ец ца рост цэн 

па лі ва і стра хоў кі аў то бу саў, ма лая коль
касць па са жы раў, кан ку рэн цыя, ніз кія 
зар пла ты ша фё рам, а так са ма ад сут
насць пра ва вых норм. У та кіх умо вах «Ar
ri va» тра ціць, а не за раб ляе. Я б яш чэ 
да даў ад но, што так са ма ўла ды га ра доў, 
дзе «Ar ri va» вя дзе сваю дзей насць, маг
лі б дап лач ваць да бі ле таў, але ві даць 
яны гэ тым не за ці каў ле ны. «Ar ri va» ста
ра ла ся як маг ла эка но міць на вы дат ках, 
але, на жаль, гэ та не па маг ло. Ад дзе лы 
ў зга да ных га ра дах — у тым лі ку і ў Бель
ску — пры но сяць вя лі кія стра ты, якія 
паг лыб ля юц ца з го ду ў год — чы та ем 
у прэсрэ лі зе су пол кі «Ar ri va» — та му су
пол ка не мо жа цэ лы час дак лад ваць да 
дзей нас ці, якая ге не руе стра ты. Пе ра воз 
па са жы раў на Бель ш чы не су пол кай «Ar
ri va» за кон чыц ца 30 чэр ве ня 2019 го да.

Трэ ба ска заць, што «Ar ri va» мае вель
мі су час ны тран с парт, тан ныя бі ле ты, 
доб рых ша фё раў і вель мі шка да, што 
кан чае сваю дзей насць у Бель скім па ве
це. З та го, што ве даю, яе мес ца зой ме 
тран с пар т ная фір ма «PKS Bia łys tok». 
На пэў на із ноў ска ро цяц ца да мі ні му му 
кур сы па між Бель скам і Ча ром хай. З Бе
ла сто ка ці на ват Бель ска зу сім ня ма маг
чы мас ці да е хаць аў то бу сам па су бо тах 
ці ня дзе лях у маю вё ску Ма лін ні кі, якая 
рас па ло жа на па абод ва ба кі кра ё вай да
ро гі № 66. Так са ма з Ма лін нік у Бельск 
у су бо ту ня ма ні я ка га аў то бу са. Аб гэ
тым мог бы па ду маць но вы пе ра воз чык 
з Бе ла сто ка, які пя рой ме бель скі аб шар 
з 1 лі пе ня 2019 го да. Так са ма пры ват ны 
пе ра воз чык «Vo y a ger» мог бы пус ціць 
мар ш рут кі з Бель ска ў Ча ром ху, асаб лі
ва па су бо тах і ня дзе лях або ў 16 га дзін 
з па ня дзел ка да пят ні цы. Пі саць мож на, 
але, ду маю, наў рад ці так ста нец ца...

vЮр ка БУЙ НЮК

ўда рыў ся га ла вою. Ад нак пас ля гэ та га ні
якія эк ст ран ныя ме ры не пры ма лі ся, пас
ля ка рот ка га пе ра пын ку вя лі кія кня зі па
да лі да лей у Куз ні цу і Грод на. Мяс цо выя 
ўла ды ўсча лі рас с ле да ван не, ад нак яно 
не вы я ві ла ней кіх хі баў, цар скія ва за кі 
з бук ш таль скай паш то вай стан цыі Бар та
ла мей Рын ке віч і Мар цін Ан д руш ке віч бы
лі цвя ро зыя, гэ так жа як і апош нія чы ны. 
Дзе ля пра ду хі лен ня ў бу ду чы ні па доб ных 
вы пад каў, пра ві цель Бе ла стоц кай воб лас
ці граф Ва ло віч за га даў так за га ра дзіць 
пры ступ кі да паш то вай стан цыі, каб у бу
ду чы ні не маг чы ма бы ло на е хаць на іх 
ко ла мі экі па жа.

Мо жа ме на ві та і з та го ча су ахоў ны мі 
бар’ ер ка мі аб во дзяц ца не толь кі пад’ ез
ды да паш то вых стан цый, але і ўся ля кія 
не бяс печ ныя мес цы на да ро гах. Асаб лі
ва гэ та пат рэб на ў ме жах лан д шаф т ных 
пар каў. Ды і паза іх ме жа мі, бо ж, для 
прык ла ду, но вая да ро га край Ага род ні
чак пра ля гае ця пер па за гу мен ні вё скі, 
якое так са ма мае чым пры цяг ваць грэш
ную ці ка васць ва дзі це ляў. Мо жа і там, 
у да да так да ахоў ных бар’ е раў, пры даў
ся б ней кі фі га па доб ны лі сток...

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

Но вы вак зал у Бель ску-Пад ляш скім

Но вая да ро га
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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

100 га доў з дня выдан ня
4-й і 5-й Граматы БНР

Не пры кмет на на Бе ла сточ чы не 
і ў Поль ш чы мі ну лі 130ыя ўгод кі 
з дня на ра джэн ня (1 каст рыч ні ка 

1888 г.) Лу кі Дзе ку цяМа лея, бе ла ру ска
га на цы я наль на га і бап тыс ц ка га дзе я ча. 
Праў да, у «ніў скай» руб ры цы «Па дзеі 
і асо бы БНР» юбі лей быў адз на ча ны («Ні
ва» № 40 ад 7.10.2018 г.), але на гра мад
скім уз роў ні не — ні бе ла ру са мі, ні бап ты
ста мі. Ха ця на пра ця гу апош ніх 25 га доў 
Л. Дзе куцьМа лей стаў эн цык ла пе дыч най 
асо бай, але ж да лей пра яго лёс не ўсё 
да клад на вя до ма. На ват яго бліз кім. 
Жыц цё яго бы ло да во лі скла да нае і шмат 
у ім за га дак. Па чы на ю чы з сям’і — амаль 
ні чо га не вя до ма пра яго баць коў і рад ню. 
На ват да ня даў на бы лі сум нен ні на конт 
мес ца на ра джэн ня — раз быў гэ та Сло
нім, ін шы раз — вё ска Ша ста кі. Трэ ба 
мець на дзею, што не ка лі зной дзец ца мет
ры ка яго на ра джэн ня. Да ня даў на ў сям’і 
ду ма ла ся, што ад на ра джэн ня быў ён ка
та ліц ка га ве ра выз нан ня, але зной дзе ныя 
ў Брэс ц кім ар хі ве да ку мен ты ад на знач на 
па каз ва юць на ра ней шае пра ва слаў нае 
ве ра выз нан не.

Ду маю, не а бы я ка вы так са ма быў 
удзел Л. Дзе ку цяМа лея як ка мі са ра БНР 
у ак ру зе Крын кіЛун на ў ар га ні за цыі бе
ла ру ска га школь ні цтва на Бе ла сточ чы не 
ў 19181919 гг., у тым лі ку ў Крын ках. 
У 1999 г. Сця пан Пе кун з Брэ ста па ка
заў мне ўца ле лыя цу дам здым кі Л. Дзе
ку цяМа лея, на ад ным з якіх груп ка 19 

дзя цей з Л. Дзе ку цемМа ле ем і дву ма 
не вя до мы мі асо ба мі па ся рэ дзі не і под
піс пад ім «Крын кі 1918 г.». Дзіў на, але 
пад пуб лі ка цы яй гэ та га здым ка («Лу каш 
Дзе куцьМа лей і бе ла ру скія пе рак ла ды 
Біб ліі», Брэст 2011, па між с. 144 і 145) ча
мусь ці пад пі са на, што прад стаў ле ны на 
ім вы ха ван цы ней кай ня дзель най шко лы 
з 19201930ых гг.

Не мог быць Л. Дзе куцьМа лей выс
ла ны ў 1943 г. ня мец кі мі ўла да мі ў ла гер 
— як пі ша Ула дзі мір Хіль ма но віч у «Ні

ве», бо ў 1944 г. ак тыў на ўдзель ні чаў у ІІ 
Усе бе ла ру скім кан г рэ се ў Мен ску, а пас
ля яго, у па чат ку лі пе ня, раз ві таў шы ся 
з вер ні ка мі бап тыс ц кай цар к вы ў Брэс це 
з’е хаў у Ня меч чы ну. Ад туль толь кі пас ля 
за кан чэн ня вай ны апы нуў ся ў Лі пя нах 
на г.зв. Вер ну тых Зем лях. Вы я віў шы 
і па гар таў шы ар хіў ныя да ку мен ты, ака
за ла ся так са ма, што ў 19491952 гг. яго 
бап тыс ц кая дзей насць бы ла моц на звя
за на з Бе ла сто кам, што апош нім ча сам 
бы ло апі са на мною ў «Ні ве». Гэ та дае 

пад ста вы, каб не як уве ка ве чыць яго па
мяць у Бе ла сто ку, напр. наз ваць яго імем 
бе ла стоц кую ву лі цу. Та кая ву лі ца іс нуе 
з 2003 г. у Гдань ску.

Та кая пра па но ва пра гу ча ла так са ма 
25 каст рыч ні ка ў Брэс це. Там у Брэс ц
кай аб лас ной біб лі я тэ цы імя Мак сі ма Гор
ка га ад быў ся між на род ны круг лы стол, 
ар га ні за ва ны су поль на з Ін сты ту там 
гі сто рыі На цы я наль най ака дэ міі на вук 
Бе ла ру сі. Пры све ча ны ён быў 130ым 
угод кам на ра джэн ня Л. Дзе ку цяМа лея. 
Вель мі ра зум на і ўда ла вёў яго кан ды
дат гі ста рыч ных на вук Ан д русь Уну чак 
— за гад чык ад дзе ла Ін сты ту та гі сто рыі 
НАНБ. Асаб лі вы мі ўдзель ні ка мі круг ла га 
ста ла бы лі чле ны сям’і ге роя — яго ўнуч
ка Аль ж бе та Дзе куцьМа лей і праў нук 
Лу каш Дзе куцьМа лей. Рас па вя лі яны 
пра асо бу дзе да і пра дзе да ў ся мей ным 
ус па мі нах. Усё не бы ло так про ста. Бы
лі та кія ча сы, ка лі на ват у сям’і не ўсё 
га ва ры ла ся. Аль ж бе та Дзе куцьМа лей 
пры вез ла з са бой па мят кі па дзе ду і пе
ра да ла ў біб лі я тэ ку сваю ма гі стар скую 
пра цу пра дзей насць Л. Дзе ку цяМа лея 
ў бе ла ру скім на цы я наль ным і бап тыс ц
кім ру ху.

Пра ства рэн не эн цык ла пе дыч на га ар
ты ку ла пра Л. Дзе ку цяМа лея ў па чат ку 
1990ых гг. ра ска заў кан ды дат гі ста рыч
ных на вук Ула дзі мір Ля хоў скі. Пра бе ла
ру скі фон жыц ця і дзей нас ці Л. 
Дзе ку цяМа лея ў ІІ Рэ чы Пас

130-ыя ўгод кі з дня на ра джэн ня Лу кі Дзе ку ця-Ма лея ў Брэс це

n Беларуская школа ў Крынках, 1918 год.

Пас ля Лі ста па даў скай рэ ва лю цыі ў Ня
меч чы не са вец кі ўрад дэ нан са ваў Бе рас
цей скую мір ную да мо ву і ру шыў Чыр во ную 
Ар мію на за хад. З ся рэ дзі ны лі ста па да 2018 
го да час ці Чыр во най Ар міі па ча лі па сту по
ва зай маць тэ ры то рыю Бе ла ру сі ўслед за 
ня мец кі мі вой ска мі, якія яе па кі да лі. Але 
ў Літ ве і ў Га ра дзен скай гу бер ні па ўка зан ні 
вы шэй ша га ка ман да ван ня Ан тан ты, ня мец
кія вой скі зат ры ма лі ся, та му „чыр во ныя” 
ад ра зу сю ды не ўвай ш лі. Та му на гэ тых 
тэ ры то ры ях ад нос на воль на дзе і лі і фар ма
ван ні поль скай са ма а ба ро ны. На са вец кай 
жа тэ ры то рыі баль ша ві кі цал кам за ба ра ні
лі іх дзей насць. Та му кі раў ні цтва Мін скай 
са ма а ба ро ны 27 лі ста па да па ста на ві ла 
эва ку я ваць свае ат ра ды ў Поль ш чу. Так, 
5 снеж ня, за не каль кі дзён да ўступ лен ня 
баль ша ві коў, з Мін ска ў Зам б раў (Лом жын
ская гу бер ня) эша ло нам з’е ха лі 64 афі цэ ры 
і 922 жаў не раў з дзвю ма сот ня мі ко ней.

Не па спеў да кан ца сфар ма вац ца і Ка мі
тэт аба ро ны Крэ саў, у які ўвай ш лі прад стаў
ні кі Мін скай і Га ра дзен скай зя мель і адзін 
дэ ле гат ад Віль ні. Ці ка ва, што ад Га ра дзен
скай зям лі ад ным з дэ ле га таў быў князь Яў
стах Са пе га, пат ры ёт ВКЛ і бу ду чы мі ністр 
за меж ных спраў Поль ш чы. Яш чэ ад но фар
ма ван не — Лі тоў скаБе ла ру ская ды ві зія 
фар ма ва ла ся з ах вот ні каў — вы хад цаў з Ві
лен скай, Су вал каў скай, Га ра дзен скай і Мін
скай гу бер няў. Гэ ты пра цэс, які аса бі ста 
ку ры ра ваў Піл суд скі, да кан ца так са ма не 
за вяр шыў ся. Мі ні стэр ства бе ла ру скіх спраў 
са свай го бо ку ім к ну ла ся ства рыць на цы я
наль ныя ўзбро е ныя сі лы. Яно аба пі ра ла ся 
на па гад нен не бе ла ру скіх дзе я чаў з лі тоў
скім ура дам, зак лю ча нае ў лі ста па дзе 1918 
го да. З 1 снеж ня ў лі тоў скім мі ні стэр стве 
аба ро ны з’я ві ла ся бе ла ру ская сек цыя.

У аб ста ві нах ады хо ду ня мец кіх вой скаў 
і эва ку а цыі поль скіх фар ма ван няў Ра да на
род ных мі ніст раў БНР у 4й Гра ма це ад 29 

лі ста па да 1918 го ду за клі ка ла бе ла ру скі 
на род да за ха ван ня па рад ку, які ўста на ві
ла Ра да БНР. Па ста но ва Ра ды на род ных 
мі ніст раў БНР ты чы ла ся ўтва рэн ня ўста ноў 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня на роў ні во лас ці, 
па ве та і ме ста. У ёй га ва ры ла ся: „Ня хай усе 
гра ма дзя не Бе ла ру сі гур ту юц ца на ва кол 
Ра ды Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі і Бе
ла ру ска га Ура ду і тво раць на ўсёй Бе ла ру сі 
свае ва лас ныя, па вя то выя і мя сто выя Бе ла
ру скія Ра ды”.

Бы ла зроб ле ная спро ба ства рэн ня па лі
тыч на га цэн т ра без Ра ды, на ба зе зем стваў, 
са цы я лі стыч ных пар тый, пра фе сій ных ар га
ні за цый і фар ма ван ня на гэ тай пад ста ве 
ор га наў кра я вой ула ды. Але кі раў ні кі гэ тых 
ар га ні за цый не змаг лі раз вя заць пы тан ня 
ўла ды. Прад стаў ні кі ле вых ар га ні за цый 
тым ча сам схі лі лі ся да су поль най ра бо ты 
з са вец кай ула дай.

Вып раў ля ю чы ся ў спрад веч ную ста лі цу 
Віль ню, Ра да і ўрад БНР вы да лі 5ую Гра ма
ту. Яна бы ла аб веш ча на 9 снеж ня 1918 г. 
У ёй бе ла ру скі на род зак лі каў ся да вы ступ
лен ня су праць са вец кай ула ды, да аба ро
ны БНР, да „ўсе а гуль на га гра ма дзян ска га 
шчас ця” і ства рэн ня на мес цах „бе ла ру скіх 
Са ве таў”, якія му сяць пад па рад коў вац ца 
Ра дзе БНР. Але ўмоў для гэ та га, на жаль, 
не бы ло.

7 снеж ня за га дам Мін ска га вы шэй ша га 
са ве та ўсе мяс цо вас ці, якія бы лі выз ва ле
ны ад кай зе раў скіх ня мец кіх вой скаў, бы лі 
аб веш ча ны на ва ен ным ста но віш чы. А 10 
снеж ня 1918 г. Чыр во ная Ар мія за ня ла 
Мінск. Мін скі са вет аб вяс ціў пра ад наў лен
не са вец кае ўла ды.

Гер ман скія вой скі па кі да лі апош нія га
ра ды на тэ ры то рыі За ход няй Бе ла ру сі. Да 
ся рэ дзі ны лю та га 1919 г. амаль на ўсёй тэ
ры то рыі Бе ла ру сі зноў уста ля ва ла ся ўла да 
баль ша ві коў.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У Бе ла ру сі толь кі апош нім ча сам ста ла 
большменш раз ві вац ца ту ры стыч ная га лі
на. Праў да, раз віц цё гэ та больш, чым куль
га вае, зза та го, што са вец кая мен таль
насць ця пе раш ніх бе ла ру скіх на чаль ні каў 
не спры яе рэ стаў ра цыі і ад бу до ве каш тоў
ных ста ра жыт ных бу дын каў, пе рай ме на
ван ня ву ліц з мэ тай вяр тан ня гі ста рыч ных 
на зваў. Та му ад ра джэн не асоб ных бу дын
каў, ха ця б у якас ці мяс цо вых му зе яў, мож
на толь кі ві таць, бо гэ та так ці інакш, але 
спры яе за ма ца ван ню ў свя до мас ці бе ла
ру саў ра зу мен ня слаў най гі сто рыі свай го 
краю.

Ад ным з та кіх прык ла даў мо жа быць му
зейся дзі ба „Пру жан скі па ла цык”, сайт яко га 
мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се http://mu se-
um.pruz ha ny.by. Як вы ця кае з наз вы, гэ ты 
па ла цык зна хо дзіц ца ў мя стэч ку Пру жа ны, 
што на Бе рас цей ш чы не, і ёсць, як ад зна ча
ец ца ў рас по ве дзе пра яго на га лоў най ста
рон цы сай та, адзі най ад ноў ле най ся дзі бай 
сты лю ма дэрн у Бе ла ру сі.

Улас на сайт му зея вы гля дае да во лі сціп
ла. І гэ та ўсё зза та го, што на ім вель мі ма
ла раз на стай ных аз даб лен няў, пры чым ка
заць пра ней кую муль ты ме дый насць зу сім 
не вы па дае. Ад нак ства раль ні кі сай та сцвяр
джа юць, што на ім мож на па зна ёміц ца з мі
ну лым ся дзі бы, да ве дац ца, як ства раў ся 
му зей і чым ён жы ве, заг ля нуць у эк с па зі
цый ныя за лы і му зей ныя фон ды, аз на ё міц
ца з пра гра май вы стаў і ме ра пры ем стваў, 
ат ры маць звест кі аб пас лу гах му зея, а так
са ма знай с ці для ся бе шмат пат рэб ных зве
стак у га лі не му зей най спра вы і ту рыз му 
ў рэ гі ё не.

Зза та го, што элек т рон нае прад стаў ні
цтва му зея не мае су час ных спо са баў прэ
зен та цыі та го, што ён мае, ка заць пра ней
кія вір ту аль ныя ту ры па ім за ліш не. Больш 
та го, руб ры ка „Му зей”, дзе ні бы та му сіць 

зна хо дзіц ца най больш знач ная ін фар ма
цыя пра яго, зу сім ад сут ні чае, ха ця вый с
це на яе паз на ча на ў пе ра лі ку руб рык.

Най больш ка рыс ных зве стак пра „Пру
жан скі па ла цык” ці каў ны ка ры сталь нік зной
дзе на ста рон цы „Ся дзі ба”. Там змеш ча на 
ін фар ма цыя пра гі сто рыю і раз мяш чэн не гі
сто ры какуль тур най каш тоў нас ці. Гэ та най
больш змя стоў ная руб ры ка цэ ла га сай та. 
„Ся дзі ба пры ваб лі вае сва ёй на ва тар скай 
не паў тор нас цю форм. Га лоў ны ак цэнт тут 
зроб ле ны на не сі мет рыч насць. Роз ныя па 
па ме рах аб’ ё мы злу ча ны ў адзі ную кам па
зі цыю, якую ўвен ч вае ве жа ў цэн т ры га лоў
на га фа са да. Тут ува со бі ла ся ідэя ма ляў ні
ча га за га рад на га до ма за мож на га ўла даль
ні ка, які імі туе рэ не сан с ную сель скую ві лу. 
Раз на стай ныя дэ та лі аз даб лен ня на да юць 
яш чэ боль шую вы раз насць: роз ныя вок ны 
— ад не вя ліч кіх квад рат ных да шы ра чэз
ных «ве не цы ян скіх», бал ко ны, ган кі. У ба
ку ад пар ку мес ціц ца ра скош ная тэ ра са, 
якая ні бы не пас рэд на звяз вае «па ла цык» 
з кра я ві дам. Та кі збор ны ад мет ны від за
ча роў вае сва ёй не паў тор нас цю. Вя лі кая 
коль касць ко мі наў на да ху на гад вае зам кі 
ту ман най Ан г ліі, а ве жа — па ла цы Фла рэн
цыі. Ад ра зу і не маг чы ма ад ка заць, у які 
час «па ла цык» больш пры го жы: ра ні цай ці 
пе рад за ха дам сон ца, улет ку ці поз няй во
сен ню. Заў сё ды ён за ста ваў ся і за ста ец ца 
няз мен ным у сва ёй ка зач най за гад ка вас
ці”, — ад зна ча ец ца ў руб ры цы „Ся дзі ба”.

Ну а для тых, хто за хо ча ў рэ аль нас ці па
лю ба вац ца „Пру жан скім па ла цы кам”, ёсць 
руб ры ка „Пас лу гі”. Там па зна ча ны кош ты 
эк скур сій па му зеі, а так са ма ма ец ца маг чы
масць заб ра ні ра ваць іх. І та ды суп ра цоў ні кі 
„Пру жан ска га па ла цы ка” рас па вя дуць пра 
яго на бе ла ру скай, ру скай ці поль скай мо
вах на вы бар.

vАляк сандр ЯКІ МЮК
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

па лі тай рас па вя даў пра фе сар Брэс ц ка га 
ўні вер сі тэ та Аляк сандр Ва біш чэ віч, а пра 
рэ лі гій нае жыц цё Брэ ста ў між ва ен ны час 
— кан ды дат гі ста рыч ных на вук Тац ця на 
Лі соў ская.

Пра зна чэн не пе ра кла ду на бе ла ру
скую мо ву Біб ліі з 1931 г., зроб ле на га 
Л. Дзе ку цемМа ле ем з да па мо гай жон кі 
Се ра фі мы і Ан то на Луц ке ві ча, га ва ры лі 
рэк тар Мін скай ба гас лоў скай се мі на рыі 
Са ю за еван гель скіх хрыс ці ян бап ты стаў 
у Рэс пуб лі цы Бе ла русь Ле а нід Мі хо віч, 
па стар цар к вы ХВЕ «Ян Прад вес нік», 
пе рак лад чык Біб ліі на бе ла ру скую мо ву 
Ан то ній Бо кун, кан ды дат гі ста рыч ных 
на вук Юрый Ба чыш ча. Пра па мяць Л. 
Дзе ку цяМа лея ў ася род дзі бе рас цей скіх 
бап ты стаў ска заў Аляк сандр Ба ры сюк 
— па стар цар к вы ЕХБ «Збаў лен не». 
Гэ та ў яго пра дзе да зат ры маў ся Л. Дзе
куцьМа лей пас ля пры ез ду ў 1921 г. 
у Брэст. На о гул па ка лен не ця пе раш ніх 
бап ты стаў ус па мі на ла яго та кім, якім ён 
за ха ваў ся ў іх ніх сем’ ях — гэ та га хрыс
ціў, а ін шых прыз на чаў пра па вед ні ка мі 
як ак ру го вы прэс ві тар. Мож на ска заць, 
што здзіў ляе мя не тая па мяць пра Л. 
Дзе ку цяМа лея на Па лес сі і па ша на, 
з якой да яе ста вяц ца вер ні кі. Пра па на
ва ла ся, каб не як тры ва ла ўве ка ве чыць 
яго па мяць у Брэс це — ці то наз ваць яго 
імем ву лі цу, ці змяс ціць шыль ду на мес
цы яго пра жы ван ня, ці па ста віць пом нік. 
Гас па ды ня круг ла га ста ла — ды рэк тар 
Брэс ц кай аб лас ной біб лі я тэ кі Але на 
Стры жэ віч зап ра ша ла па гля дзець вы
стаў ку вы дан няў пра Л. Дзе ку цяМа лея 
і ар хіў ныя да ку мен ты.

На ка нец круг ла га ста ла вы сту піў гурт 
«Збаў лен не», які вы ка наў пес ню пра Л. 
Дзе ку цяМа лея на сло вы па ста ра Аляк
сан д ра Ба ры сю ка:

Мат чы ны сло вы з дзя цін ства бы ло га —
Род ная мо ва — раз мо вы пра Бо га.
І вель мі ча ста, праз во рах па дзей
Імя гу ча ла — Дзе куць-Ма лей.
Спад чы на Дзе куць-Ма лея
У сэр цы ма ім жы ве.
Еван гель ская на дзея
Да Бо га наш Брэст вя дзе.
Го рад над Бу гам — гі сто рыя Сло ва
І пе ра кла ду і Сло ва Жы во га,
Якое змя няе і сэр ца і лёс
Тых, хто паз нае, што Сло ва — Хры стос.

Мне прый ш ло ся ра ска заць так са ма 
пра свае ад к рыц ці, звя за ныя з Л. Дзе
куцьМа ле ем, якія пры вя лі мя не ў го рад 
дзя цін ства май го баць кі — у Бе рас це.

vЛе на ГЛА ГОЎ СКАЯ

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад

ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе
ла ру скую па га вор ку.

1. пра вад нік = 12 _ 33 _ 25 _;
2. хі міч ны эле мент нр 53 = 18 _ 19 _ ;
3. іль дзі на = 37 _ 39 _ 15 _ 22 _ 23 _;
4. птуш ка, якая ад на вяс ны не ро біць = 32 _ 13 _ 31 _ 41 

_ 43 _ 21 _ 42 _ 38 _;
5. ку хон ны пры бор з ля зом = 4 _ 40 _ 14 _;
6. „крэс ла” кон ні ка = 9 _ 27 _ 1 _ 26 _ 20 _;
7. гра шо вае вы ра жэн не вар тас ці та ва ру = 35 _ 36 _ 10 _ 

11 _;
8. свяк ру ха = 17 _ 24 _ 28 _ 29 _ 30 _;
9. ка роў ка = 16 _ 5 _ 2 _ 3 _;
10. дзі ка рос лая рас лі на з кіс ла ва тым ліс цем на смач ны 

суп = 6 _ 7 _ 8 _ 34 _ 44 _.
(ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 45 ну ма ра
Во сень, го ман, Ку ба, ку ча, мес ца, Рэ чы ца, Ты бет.
Ра шэн не: Ча го не ба чыць во ка, аб тым сэр ца не смут куе.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з БельскаПадляшскага 

і Ля во ну Федаруку з Рыбал.

(22.03. — 20.04.) На ла дзіш су вя зі з най б лі жэй-
шы мі, да ру е це са бе ста рыя па мыл кі. Не абя-
цай за мно га. 9-10.12. са ла мя ны за пал. Доб ры 
на строй. З пры ем нас цю бу дзеш аш час ліў лі-
ваць ін шых. На пра цы не вы скок вай з но вы мі 
за ду ма мі. 14-15.12. сам вы ра шыш, як рас пус-
ціць свае вет ра зі. Больш ад па чы вай.
(21.04. — 21.05.) 9.12. па чу еш сло вы, якіх доў-
га ча каў. 9-10.12. пе ра мо жаш ру ці ну ў па чуц-
цях. Пе рад та бою вель мі ін тэн сіў ны час. Шмат 
цяж кай пра цы, але яш чэ больш за да валь нен ня. 
Да 12.12. час спры яе ін та рэ сам. На пра цы моц-
на ўхо піш руль і не вы пус ціш да кан ца го да. 
Шан цы на ўда лае за вяр шэн не го да. Па ляп шэн-
не ад но сін з рад нёй і з сяб ра мі. Не за леж на ад 
над вор’я вы соў вай нос з до му!
(22.05. — 22.06.) Спра вы ідуць у цал кам доб-
рым на прам ку. На строй да пі ша, не за леж на ад 
лёг кіх за ві ра ван няў. Фан та зія. Без праб лем пап-
х неш на пе рад важ ныя спра вы. Бу дзеш у цэн т-
ры зда рэн няў. На ладж вай зна ём ствы. Раск віт-
нее кам па ней скае жыц цё з 13.12. Над стаў ляй 
ву ха на доб рую ра бо ту. Не еж цяж кіх страў.
(22.06. — 23.07.) 9-10.12. не стаў уся го на 
ад ну кар ту. Бу дзе шмат хва ля ван няў. Спра віш-
ся з най ця жэй шы мі аба вяз ка мі. Але ці му сіш іх 
браць на ся бе? Не дай са бой ма ні пу ля ваць. Да-
ча ка еш ся ўза ем нас ці за сваю да па мо гу. Хтось-
ці ад дзя чыць та бе і доб рым сло вам, важ ным. 
Мо жаш па шу каць да дат ко ва га за роб ку, асаб-
лі ва з-за тва іх ма ну аль ных уме лас цей. Знай дзі 
час на ад па чы нак, ля жы з прыў з ня ты мі на га мі.
(24.07. — 23.08.) Трап на ацэ ніш сі ту а цыю, усё 
аб ду ма еш, зной дзеш са юз ні каў для сва іх дзе ян-
няў. Зор кі піль ну юць тва іх ін та рэ саў, але стрэ-
лы Аму ра ця бе бу дуць па куль аб мі наць. Не 
му сіш пры па да бац ца сва я кам і сяб рам. Доб ра 
вы ра шыш пра фе сій ныя праб ле мы. Мо жаш пад-
п ра ца ваць, асаб лі ва Леў з пер шай дэ ка ды. За-
мест ка вы — ва ру шы ся.
(24.08. — 23.09.) Хо піць та бе сяб роў, гро шай 
і вель мі доб рых за дум. Але піль нуй ся, каб не 
пе ра ца ніць сва іх маг чы мас цей. Бу дзеш ад важ-
ны і энер гіч ны. Па я вяц ца вель мі вы гад ныя пра-
па но вы. Асаб лі ва 9.12. не вык лю чай ма біль-
ні ка, чы тай э-пош ту — бу дуць ці ка выя вест кі 
з за меж жа. 9-10.12. мо жаш су стрэць ка гось-
ці, з кім спа лу чаць ця бе не толь кі па чуц ці, але 
і сяб роў ства. Але 10-12.12. маг чы мы ава рыя 
аў то ці спаз нен не цяг ні ка. Вя лі кія здоль нас ці 
рэ ге не ра цыі.
(24.09. — 23.10.) Да сі ра ды ўсім аба вяз кам 
і ні я кі шанц не ўця чэ та бе з-пад но са. Але (аж 
да 18.12.) паз бя гай па ку пак, бо да сі ся бе на-
мо віць на абы-што. Сек сты лі Сон ца і Юпі та ра 
га ран ту юць та бе пос пех, але не а ба вяз ко ва хут-
кі. Шмат на ву чыш ся. Маг чы мая су стрэ ча праз 
га ды. Ха дзі на шпа цыр з кій ка мі.
(24.10. — 22.11.) Фар ту на асаб лі ва шчод рая 
для ця бе. Зор кі пад ла го дзяць кан ф лік ты; кож ны 
бу дзе та бе «ес ці з ру кі». Спа кой, упэў не насць. 
До сыць доб рае зда роўе. Пра ца ваць бу дзеш 
па ма лу, але сі стэ ма тыч на, доб рыя ад но сі ны 
з ка ле га мі і кі раў ні цтвам. Ха ця 10-12.12. мо-
жаш ад чуць, што не ма еш ні ад куль да па мо гі. 
З 14.12. уда ла афор міш юры дыч ныя спра вы; 
го ра ча ў спаль ні.
(23.11. — 22.12.) 9.12. мо жаш заз зяць на пра-
фе сій най ні ве; не вы кі нь ча гось ці важ на га, што 
та бе спат рэ біц ца. Ідэ аль ны час на эк за ме ны, 
па вы шэн не ква лі фі ка цыі. Не ад маў ляй ся ад зап-
ра шэн няў на ім п рэ зы. За ці ка віш ся но вы мі га лі-
на мі на ву кі. Цяж ка бу дзе та бе выб рац ца з ха ты. 
Сон ца і Юпі тар на тва ёй тэ ры то рыі па ста вяць 
ця бе за ўзор. На пра цы па ка жаш ся ў спра вах, 
дзе па трэб ныя хут кія, ін ту і тыў ныя ра шэн ні, крэ-
а тыў насць і ба я ві тасць — не бу дзе та бе роў-
ных! Пі мно га ва ды, ма лы мі глыт ка мі.
(23.12. — 20.01.) Не ўдас ца зра біць та бе на ват 
па ло вы та го, што пла ну еш. Але не пе рай май ся. 
Ад па чы вай. Няў пэў не насць. Ураж лі васць. Ін ту-
і цыя. Не прад бач ва юц ца зме ны ў па чуц цё вых 
спра вах (увесь сне жань). Пры тар мо зіш у гон-
цы па цу коў. Шпа цы руй. З 14.12. да сі ра ды вы-
ра шыць праб ле мы ў фі нан сах, ру шыш ся з важ-
ны мі пры ё ма мі.
(21.01. — 19.02.) 9.12. аба ро ніш сваю ра-
цыю. Да га во рыш ся з пар т нё ра мі. Па го дзіш ся 
з сям’ ёй. Пе ра ка на еш ся, як шмат мо жа зра-
біць шчы рая раз мо ва. 9-10.12. не бя ры ні я кіх 
па зык! 10-12.12. мо жаш апы нуц ца ў аг ні кры-
ты кі; не за будзь важ ных да ку мен таў. У фір ме 
да сяг неш уся го ча го хо чаш. Мо жаш паз быц ца 
кеп скіх звы чак.
(20.02. — 21.03.) Па ста віш на сва ім. Але не 
на ра бі са бе во ра гаў. Пры ліў энер гіі і ах во та 
да дзе ян няў. Спры яль ныя ака ліч нас ці га ран туе 
та бе кан’ юн к цыя Неп ту на. Ад ра шэн няў, якія 
ця пер здзей с ніш, не бу дзе ад ва ро ту. 9-10.12. 
мо гуць не ча ка на ўсклад ніц ца про стыя спра вы. 
На пра цы мно га за да валь нен ня, ка лі бу дзеш ра-
біць важ нае, з людзь мі або ў глы бін цы. З 14.12. 
мо жаш узяц ца на ват за спра вы, «якіх ніх то не 
зва рух не» (да 20.12.).

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Прац ві тан не Ча ром хаў ска га чы гу нач на
га вуз ла вы па ла на пас ля ва ен ны пе ры яд, 
па чы на ю чы з пя ці дзя ся тых га доў. На гэ ты 
час пра фе сія чы гу нач ні ка бы ла са май па
пу ляр най. Дзяў ча ты з пры пуш чан скіх вё
сак на ма га лі ся вый с ці за муж за чы гу нач ні
ка. Ка лі трап ляў ся ка ва лер у чы гу нач най 
фор ме, без аг ляд кі па га джа лі ся вый с ці за 
яго за муж. Вя до ма, у чы гу нач ні каў бы лі 
бяс п лат ная ме ды цын ская апе ка і та кія ж 
ля кар ствы, вась мі дзе ся ціп ра цэн т ныя іль
гот ныя пра ез ды чы гун кай, пры тым ча ты
ры бяс п лат ныя ся мей ныя бі ле ты па ўсёй 
кра і не ў год, бяс п лат ны са на то рый. Усё 
гэ та да ва ла спа дзя ван ні на бе стур бот ную 
бу ду чы ню. На ва коль ныя вё скі Ку за ва, 
Ста віш чы, кры ху да лей шая Ча ром хаСя
ло ці Вуль каТэ ра хоў ская лі чы лі ся чы гу
нач ны мі сё ла мі. У ма ёй, на пры клад, Ку за
ве з больш за сто гас па да рак на паль цах 
ад ной ру кі мож на бы ло па лі чыць ся лян 
ін шай пра фе сіі. Астат нія гэ та чы гу нач ні кі. 
На чы гун цы пра ца ва лі на ват па не каль кі 
ча ла век з ад на го до ма (у на шай сям’і 
трое: баць ка, ста рэй шая ся стра і ма лод
шы брат). З хо дам ча су ста ла не ха паць 
ра бот ні каў. Па моч ні каў ма шы ні ста і ра бот
ні каў май стэр ні най больш пат ра ба ва ла 
па ра воз нае дэ по. За пат ра ба ныя бы лі пра
цаў ні кі ру хо ваган  д лё вай служ бы: кан дук
та ры, стрэ лач ні кі, сцэп ш чы кі і звы чай ныя 

ра бо чыя. З на ва кол ля хлы ну лі лю дзі на 
пра цу ў Ча ром ху. Стан цыя, як ра бо чы па
сё лак, раз бу доў ва ла ся. Бу да ва лі ся і ся ля
не ў на ва коль ных вё сках. У ся мі дзя ся тых 
га дах чы гу нач ны цэнтр на ліч ваў больш 
за паў та ры ты ся чы ра бо чых. Вя ду чы мі 
служ ба мі бы лі па ра воз нае дэ по і ру хо ва
ган д лё вая служ ба. Ап ра ча зга да ных бы лі 
яш чэ да рож ная служ ба, ра ён бу дын каў, 
за бес пя чэн не, чы гу нач ная ам бу ла то рыя, 
энер ге ты ка, служ ба ахо вы чы гун кі (СОК). 
З на чаль ні каў стан цыі за па мя та лі ся мне 
Тур ке віч, На пюр коў скі, Клі мо віч, а ў ган
д лё вай служ бе Му дэль і Паш коў скі. 
Ча ром ха, хоць і рас па ло жа на ў Бе ла
стоц кім ва я вод стве, ад мі ніст ра цый на 
пад на ча ле на бы ла Ру хо ваган д лё ва му 
ад дзя лен ню ў Сед ль цах. Вя до ма, гэ тая 
ўста но ва ка ры ста ла ся леп шы мі пры ві ле
я мі ў Цэн т раль най ды рэк цыі ў Вар ша ве. 
Ча ром хаў скі ву зел пры я ры тэт ным лі чыў
ся та му, што стан цыя аб с лу гоў ва ла два 
чы гу нач ныя паг ран пе ра хо ды — Вы со ка
Лі тоўск і Свіс лач. Ча ром ха бы ла так са ма 
важ ным тран зіт ным цэн т рам у між на род
ным ган д лі па між ГДР і СССР, а так са ма 
стра тэ гіч ным пун к там на мар ш ру це вай
ско вых эша ло наў. Але аб гэ тым у на ступ
ных до пі сах.

(пра цяг бу дзе)
vУла дзі мір СІ ДА РУК

Як прац ві та ла Ча ром ха

Ма кат кі на вы стаў цы
23 лі ста па да гэ та га го да ў Га ле рэі імя Та ма ры Са ла не віч у На раў цы Гай наў ска

га па ве та ад к ры лі ба га тую вы стаў ку ма ка так. Не ка лі бы лі яны мод ныя і амаль паў
сюд ныя на Бе ла сточ чы не. Да на шых дзён за ха ва лі ся яны, між ін шым, у На раў чан
скай, Нар ваў скай, Гай наў скай, Бель скай і Мі ха лоў скай гмі нах. Ад ны з ці ка вей шых 
ма ка так ма юць у ся бе гас па ды ні, якія жы вуць у вё сках і пры сёл ках На раў ш чы ны. 
Та ва ры ства „Ят рыш нік” („Stor czyk”) і Аг ра ту ры стыч нае та ва ры ства „Бе ла веж ская 
пуш ча” па ста на ві лі част ку з іх выб раць — ар га ні за тар кі на ве да лі 20 сё лаў — і па
ка заць на вы ста ве. Пры вез лі яны аж но 150 са мых ці ка вых тво раў ру ка дзел ля. На 
ма кат ках вы я вы по ста цей, звя роў, пту шак, кве так і рас лін.

На ад к рыц цё вы ста вы прый
шлі і пры е ха лі на ват з да лё кіх 
вё сак першна перш жан чы ны. 
Саб ра ла ся шмат лю дзей. Удзел 
пры ня лі Ярас лаў Га лу боў скі — 
но вы войт На раў чан скай гмі ны, 
Ян Хом чук — сак ра тар гмі ны, 
не ка то рыя гмін ныя рад ныя і сол
ты сы. Пра ма кат кі і во пыт ных 
на раў чан скіх ру ка дзель ніцвы
шы валь ніц шмат што пры го жа 
рас па вя лі Га ле на Рэ ент, Ка ся 
Бя ляў ская і Аль ж бе та Кун цэ віч. 
На за кан чэн не ме ра пры ем ства 
быў па ча сту нак.
vТэкст і фо та Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ
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Лёс бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны

Сям’ю бе ла ру саў Ла ба сю коў вы ра та ва ла ка ро ва

П
а гу та рыць у Дзят ла ве з Яў ге
нам Ла ба сю ком не ўда ло ся. Ён 
хва рэе пас ля апе ра цыі, та му 
з лож ка на ват не па ды ма ец ца. 

Ад ве даць яго пры е ха ла дач ка з Ка лі нін
г ра да Іры на. Дзя ку ю чы Іры не я змог да
ве дац ца пра лёс сям’і Ла ба сю коў з вё скі 
Ля віц кія Лап ска га ра ё на Бе ла стоц ка га 
ва я вод ства, якія ў кан цы лі ста па да 1944 
го да па кі ну лі баць коў скія мяс ці ны.

З род ным кут ком дзед і ба бу ля Іры
ны Сця пан і Ка ця ры на Ла ба сю кі раз віт
вац ца не ха це лі. Тым больш пе ра жы лі 
вай ну, жыць і ра да вац ца, як ка за лі ў іх 
вёс цы. Але спа кой на жыць не да ва лі бан
ды. Сця пан Ла ба сюк у вёс цы быў да во лі 
аду ка ва ным ча ла ве кам. Ён ва зіў сак рэт
ную пош ту. Та му бан ды ты ве да лі та кіх 
лю дзей і ад ра зу іх на вед ва лі. Прый шлі 
да Сця па на і Ка ця ры ны ў ха ту, дзе жы лі 
не толь кі яны, а цеш ча Сця па на, Аляк
сан д ра Пят роў ская і чац вё ра дзя цей 
— тры сы ны і дач ка. Выг на лі іх на двор, 
па ста ві лі пад ства ла мі він то вак і аў та ма
таў ка ля пло та, і па ча лі ра ба ваць ха ту.

У сям’ і Ла ба сю коў бы ло не каль кі ка
роў, ад на ра гу ля бы ла вель мі не пас лух
мя ная: вы бе жыць з хля ва і пай ш ла ку ды 
во чы гля дзяць. Та му гас па да ры па ве сі лі 
ёй на шыю зва но чак, які звон ка зві неў 
і гас па да ры па ім выз на ча лі, дзе ка ро
ва хо дзіць і па сец ца. Па куль ра ба ва лі 
бан ды ты ха ту, а бе ла ру сы ча ка лі, ка лі іх 
ля пло та рас ст ра ля юць, зда лёк па чуў ся 
звон зва ноч ка. Бан ды ты спа ло ха лі ся, бо 
ду ма лі, што на ко нях едуць вай скоў цы, 
ху цень ка саб ра лі ся і ўцяк лі. А праз не
каль кі хві лін на па на дво рак за ві та ла іх 
не пас лух мя ная ка ро ва са зва ноч кам на 
шыі. Так іх ка ро ва і вы ра та ва ла.

Пас ля гэ та га вы пад ку за ста вац ца 
ў Ля віц кіх не бы ло сэн су. І Сця пан Вік та
ра віч Ла ба сюк ат ры маў эва ку а цый ны 
ліст за под пі са мі ра ён на га ўпаў на ва жа
на га па эва ку а цыі па Лап скім ра ё не Рэ
дзі на і ра ён на га прад стаў ні ка па Лап скім 
ра ё не Оль чал са. Ра зам са Сця па нам Ла
ба сю ком, 1904 го да на ра джэн ня, у Дзят
лаў скі ра ён эва ку і ра ва лі ся яго цеш ча 
Аляк сан д ра Ста ніс ла ваў на Пят роў ская, 
1860 г.н., жон ка Ка ця ры на Іва наў на 
Ла ба сюк, 1909 г.н., сы ны — Яў ген Ла ба
сюк, 1932 г.н., Мі ха іл Ла ба сюк, 1933 г.н., 
Яў ста фій Ла ба сюк, 1936 г.н., дач ка Іры
на Ла ба сюк, 1939 г.н.

З са бой сям’я Ла ба сю коў вез ла 1 
ка ня, 2 ка ро вы, 8 сві ней, 1 плуг, 1 воз, 
1 ба ра ну, 1 са ла ма рэз ку, 1 се ял ку, 1 
акуч нік, 1 цяр ноў нік. Хар чо вых пра дук
таў Ла ба сю кі вез лі 15 цэн т не раў, з іх 
— збож жа 10 цэн т не раў, хат ніх рэ чаў 
— 6 цэн т не раў.

Цеш ча Сця па на Ла ба сю ка, Аляк сан д
ра Пят роў ская, ме ла і свой аса бі сты эва
ку а цый ны ліст. Ро дам яна бы ла з вё скі 
Са ба ле ва Дой лід скай гмі ны. І так са ма 
эва ку і ра ва ла ся ў Дзят лаў скі ра ён. Але 
ў Ля віц кіх за ста лі ся тры ся стры Ка ця ры
ны Ла ба сюк — Ма рыя, Зо ся і Воль га, 
а так са ма брат Пят ро. Яш чэ ад на ся стра 
Фе а фі ла вый ш ла за муж за ру ска га вай
скоў ца і яны па е ха лі аж но ў го рад Уг ліч 
Ярас лаў скай воб лас ці. З са бой ту ды за
вез лі шмат яды. Па куль яда ра та ва ла іх 
— жыць мож на бы ло, а ка лі скон чы лі ся 
пра дук ты, яны хут ка вяр ну лі ся на Бе ла
русь да Ла ба сю коў на Дзят лаў ш чы ну.

Па кі нуць Ля віц кіх Сця па на Ла ба сю
ка за ста віў яш чэ і той факт, што яго 
брат быў дэ пу та там. Ад ной чы да бра та 
прый шлі бан ды ты і за бра лі яго з са бой. 
Больш род ны брат да моў не вяр нуў ся.

Унуч ка Сця па на Ла ба сю ка, Іры на, ра
ска за ла, што дзед, ка лі пры е хаў з сям’
ёй на Дзят лаў ш чы ну, стаў пра ца ваць 
стар шы нёй кал га са „8 са ка ві ка”. А ка лі 
кал гас аб’ яд наў ся, быў про стым кал гас

ні кам. Ак ра мя та го, што бы ло паз на ча на 
ў эміг ра цый ным ліс це, Сця пан Ла ба сюк 
пры вёз з Бе ла сточ чы ны два мя хі со лі. 
А со лі ў вё сках у пас ля ва ен ны час не 
ха па ла. Яна і ра та ва ла пэў ны час сям’ю, 
та му што за соль вель мі шмат ча го мож
на бы ло зра біць, пра неш та да мо віц ца, 
вы ра шыць шэ раг пы тан няў. І соль сям’ю 
кар мі ла.

Ка лі пры е ха лі Ла ба сю кі на Дзят лаў ш
чы ну, ім пра па на ва лі вя лі кі цаг ля ны дом 
у вёс цы Два рэц, а по тым яны пе ра е ха лі 
ў Дзят ла ва. За ха ваў ся „Акт опи си и оцен
ки № 746” ад 31 каст рыч ні ка 1947 го да, 
дзе па ве дам ля ец ца, што на ас но ве па
ста но вы Са ве та Мі ніст раў БССР № 1553 
ад 17 жніў ня 1946 го да аб кам пен са цыі 
бе ла ру ска му на сель ні цтву кош ту ма ё
мас ці, якая за ста ла ся на тэ ры то рыі Поль
ш чы, аб вы ка ры стан ні ма ё мас ці, якую 
па кі ну лі поль скія гра ма дзя не, што вы е
ха лі ў Поль ш чу, зроб ле ны во піс і ацэн ка 
ма ё мас ці, якая на ле жа ла гра ма дзя ні ну 
Ур ба но ві чу Пят ру Ада ма ві чу мя стэч ка 
Дзят ла ва. Спа дар Ур ба но віч па кі нуў 
у Дзят ла ве сві ран па ме рам 5 х 4 х 2 м, 
які ку піў за 210 руб лёў Сця пан Ла ба сюк. 
У Дзят ла ве на мес цы гэ та га сві ра на Ла
ба сю кі па бу да ва лі са бе дом і жы лі тут 
не да лё ка ад ра ён на га рын ку. На ры нак 
пры яз джа лі лю дзі з усіх ва ко ліц, ся род 
іх бы ло шмат рэ пат ры ян таўбе ла ру саў 
з Бе ла сточ чы ны. Яны спы ня лі ся ў ха це 
Ла ба сю коў. Там не да лё ка пры вяз ва лі 
ко ней, ста ві лі ве ла сі пе ды, кла лі рэ чы, 
каб не ця гаць па рын ку. Усе адзін ад на
го ве да лі і да па ма га лі. „Кож ную ра ні цу, 
асаб лі ва ў ба зар ны дзень, мая ба бу ля 
пяк ла драж джа выя блі ны і па сы па ла іх 
цук рам, а так са ма ва ры ла кам пот. Ка лі 
на ры нак пры яз джа лі пе ра ся лен цы, то 
яны спы ня лі ся ў дзе да вай і ба бу лі най 
ха це, ба бу ля іх заў сё ды ча ста ва ла гэ ты
мі блі на мі. І нас яна кар мі ла. Мы так іх 
лю бі лі! Ця пер не ве даю, як іх спя чы. Але 
доб ра па мя таю, што бы лі блі ны ду жа 
смач ныя”, — ус пом ні ла Іры на — унуч ка 
Ла ба сю коў.

Тое, што пры вез лі бе ла ру сы з са бой 
на Дзят лаў ш чы ну, Сця пан Ла ба сюк ад даў 
у кал гас. З га да мі пад рас лі дзе ці, жа ні лі ся, 
вый ш ла за муж дач ка. У кож на га ў Бе ла ру
сі пароз на му склаў ся іх лёс. Сён ня даў но 
ня ма Сця па на і Ка ця ры ны Ла ба сю коў, па
мер лі іх сы ны Мі ха іл і Яў ста фій. У Дзят ла
ве жы ве толь кі Яў ген Ла ба сюк, яко му ўжо 
86 га доў, а так са ма дач ка Сця па на Іры на 
Ла ба сюк, якая жы ве ў Ра сіі...

У Яў ге на Ла ба сю ка збе раг ло ся не
каль кі фо таз дым каў і да ку мен таў, якія 
сён ня пуб лі ку юц ца ўпер шы ню.
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