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«Купалінка» è5

Фэст у Дубінахè8

З 25 ліпеня па 3 жніўня дзеці 
з Польшчы, якія вывучаюць бе
ларускую мову, знаёміліся з куль
турай і традыцыямі Беларусі. 
У рамках летніка нашы вучні 
пабывалі ў Нацыянальным дзі
цячым адукацыйнааздараўлен
чым цэнтры «Зубраня», а такса
ма наведалі Менск, Нясвіж, Мір, 
Залессе ды Мядзел. Апрача таго 
рассмакаваліся ў беларускай 
кухні, а таксама пасябравалі 
з аднагодкамі з Беларусі. На Пад
ляшша прывезлі з сабою поўныя 
заплечнікі сувеніраў, цукерак 
ды ўсялякіх ласункаў. Ёсць што 
расказаць, многа здарылася, 
удзельнікі паездкі вярнуліся 
шчаслівымі, з новымі сяброў
ствамі, успамінамі і ўражаннямі. 
Яшчэ ў зваротным цягніку Гарод
ня Беласток абяцалі сабе, што 
ў Беларусь напэўна яшчэ не раз 
вернуцца.

Усе ўдзельнікі летніка вельмі стом
леныя, але шчаслівыя вярнуліся дамоў. 
Гэта былі дзевяць дзён уражанняў, пада
рожжаў, прыгод і пачатку новых сяброў
скіх сувязей. Вучні выкарысталі ўсе сто 
працэнтаў часу праведзенага ў Беларусі. 
Не было нуды ці ляноты, а таксама часу 
на бессэнсоўныя гульні ў тэлефоне.

Апошнім этапам летніка была экскур
сія па замках Беларусі. Пабыўка ў зам
ках у Нясвіжы і Міры выклікала настоль
кі большую цікавасць да беларускай 
гісторыі, што некаторыя абяцалі сабе 
больш дачытаць пра падзеі і славутыя 
беларускія роды.

— У гэтых мясцінах я была ўпершыню. 
Мяне ўразілі замкі, — сказала Вікторыя. 
— Пра Нясвіжскі замак недзе я чытала. 
І гэта было для мяне цудоўна, што я зараз 
тут. Мне спадабаўся адзін пакой з вялі
кай сіняй шафай і ложкам. Хацелася б 
у такім пакоі крыху пажыць. Трэба шу
каць нейкага князя на белым кані (смех).

Нясвіж мы наведалі днём, таму не 
сустрэлі «Чорнай дамы». І гэта добра, бо 
як адзначыў наш экскурсавод, пабачыць 
яе — вялікае няшчасце. Нясвіжскі замак 
занесены ў спісак спадчыны ЮНЕСКА. 
Гаворыцца, што калі ты не быў у Нясві
жы, то не пабачыў Беларусі. Больш чым 
дзвесце тысяч турыстаў наведвае гэты 
маленькі горад кожны год. Ён вельмі 
папулярны зза таго, што Радзівілы зра
білі Нясвіж сваёй рэзідэнцыяй. Сёння 
ў замкавых пакоях знаходзіцца музей, 
які толькі напамінае ранейшую калек
цыю Радзівілаў, але і так уражвае. Раней 
у замку змяшчалася, між іншым, вялікая 
калекцыя слуцкіх паясоў, аднак сёння 
мы можам назіраць толькі яе невялічкія 
фрагменты. Таксама тут ёсць спецыяль
ны пакой, у якім змяшчаецца зброя, што 
вельмі зацікавіла менавіта хлопцаў. Так 
мы ішлі з пакоя ў пакой, ад адной вы
стаўкі да другой, а дзеці былі ў захаплен
ні. Сапраўды былі зачараваныя.

— Мне вельмі спадабалася экскурсія. 
Вельмі цікава. Я даведаўся шмат ціка

вых рэчаў пра Мірскі замак, пра замак 
у Нясвіжы, — сказаў Міхал Вардэцкі 
з бельскай «тройкі». — Цікавая калекцыя 
зброі, але таксама мяне зацікавіла вы
стаўка дыяментаў.

— Мне найбольш спадабаліся партрэ
ты продкаў Радзівілаў. Але я не хацеў бы 
жыць у замку, — сказаў Мікалай Троц. 
— Мне лепш жыць у хаце. Бо быць кня
зем, або нейкай знатнай асобай, мне 
здаецца, цяжка. Гэта вялікая адказнасць 
прымаць рашэнні, якія вырашаюць лёс 
дзяржавы.

— Думаю, што часам ім было цяжка. 
Але паколькі яны мелі вельмі сучасныя 
замкі, жылося ім як у казцы, — падвяла 

Паўліна Ёдла з бельскай «тройкі». — Мы 
зараз можам аб гэтым толькі марыць.

Мірскі замак, хаця на думку вучняў 
бяднейшы, быў абвешчаны адным бры
танскім часопісам самым прыгожым 
замкам Еўропы. Дзвюх гадзін экскурсіі 
па кожным замку дастаткова, каб уба
чыць кавалак замка, паслухаць цікавыя 
гісторыі, адчуць кіламетры калідораў 
і сотні ступеняў мармуровай і драўлянай 
лесвіцы. А ўлічваючы, што фотаздым
кі Міра і Нясвіжа і іх інтэр’ераў, можна 
знайсці ў падручніках па гісторыі і бела
рускай мове, я думаю, што туды варта 
забраць дзяцей, каб пазней на занятках 
маглі ганарліва сказаць: «Я тут быў!»

Падарожжа лічанае 
ў новых сяброўствах

Паездка жыцця, экскурсія мараў, 
нечаканы маршрут... Можна было б напі
саць яшчэ некалькі падобных фраз, але 
проста варта сказаць, што школьнікі ска
рачаюць яе апісанне да двух слоў — не
забыўная і непаўторная. Самае галоўнае 
— новыя ўражанні: дзясятак новых мес
цаў, дзясяткі новых людзей, некалькі 
соцень новых успамінаў. Гэта тое, што 
застанецца назаўсёды.

— Я б хацела вярнуцца ў Беларусь, 
таму што гэта вельмі прыгожая краіна, 
і я хацела б наведаць іншыя гарады 
і мясціны, — сказала Юлька Грэсь з За
лук. — Цікава было паразмаўляць з бе
ларусамі, але таксама я была здзіўлена 
адкрытасцю і энергіяй моладзі з Японіі. 
Упершыню мела магчымасць пазнаць 
бліжэй іхнюю культуру.

Але не толькі дзеля сувязей вучням 
хочацца яшчэ адведаць Беларусь.

— Напэўна яшчэ туды паеду, — адзна

Падляшскія
зубраняты  
ў «Зубронку» (ч.3)

чыў Тымон Намотка з «тройкі». — Я быў 
зачараваны смакам беларускай кухні. 
Там неверагодна смачная ежа і прыго
жыя дзяўчаты.

На вуліцах Менска вучні часта гава
рылі адзін да другога: «О, глянь! Гэта не 
Руды з Гайнаўкі?» Наша моладзь дайшла 
да высновы, што хаця гэта далёка, тут 
сустракаюцца свае твары.

— Я вярнуся ў Беларусь. Было вельмі 
файна ў Менску. Мне вельмі падабаецца 
горад, — сказаў Пятро Міранчук з Орлі. 
— Мне вельмі спадабалася бібліятэка, 
яна высокая, са шкла, мы з яе даху змаг
лі пабачыць увесь Менск. Вельмі сучас
ны, большы за Варшаву.

Але не толькі ўражаннямі ад архітэкту
ры і прыгожых дзяўчат жыве чалавек.

— Такіх цукерак і жвачак нідзе не ку
піш, — далучыўся да расказаў пра ежу 
Бартэк Яканюк з «тройкі». — Толькі ў Бе
ларусі можна знайсці такі выбар смакаў. 
Мне таксама спадабалася супраца з кі
тайцамі і беларусамі. Я хачу ў наступным 
годзе яшчэ туды паехаць.

Хацелася б марыць, каб кожны, хто 
вывучае беларускую мову, змог апынуц
ца ў такіх мясцінах. Застаецца верыць, 
што гэтая паездка станоўча паўплывае 
на вучняў і іх вынікі працы як на занят
ках, так і на беларускай ніве.

У летніку прыняло ўдзел 36 дзяцей, 
якія вывучаюць беларускую мову на Пад
ляшшы. Гэты былі вучні бельскай «трой
кі», школ у Гайнаўцы, Орлі, Залуках і Ба
біках. З вучнямі цягам усяго адпачынку 
былі разам і настаўніцы, Беата Кендысь 
і Анна Франкоўская. Арганізатарам летні
ка быў Культурны цэнтр Рэспублікі Бела
русь у Польшчы.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

n Настаўніцы з Падляшша
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Сваімі вачыма

Усе ў Вы со кае 

Да доб ра га хут ка пры вы ка еш. Та кія 
дум кі на ту раль ным чы нам ле зуць у га ла
ву, ка лі ў апош нім ча се прый ш ло ся мне 
пе ра ся каць мя жу праз па гра ніч ны пе ра
ход По лаў цы — Пяш чат ка, што ў Ча ром
хаў скай гмі не. Зма дэр ні за ва ны ў апош ніх 
га дах пе ра ход на фо не ін шых паг ран пе ра
хо даў у Куз ні цы ці Баб роў ні ках зда ец ца 
вель мі ўтуль ным і спа кой ным. Зра зу ме
ла, гэ та толь кі пер шыя ўра жан ні. Бо, як 
здаў на вя до ма, на мя жы ні чо га не вя до
ма, ап ра ча ад на го, што ты там ста но віш
ся па кор лі вым і пас лух мя ным пра сі це
лем у ад но сі нах да ўсіх служ боў цаў, якіх 
суст ра ка еш на сва ёй да ро зе. Та му пры 
доб рым шан ца ван ні мож на абяр нуць 
у два ба кі з Гай наў кі ў Вы со кае і на зад 
праз трыча ты ры га дзі ны, але і звы чай на 
за сес ці ў ча кан ні і на дзе сяць га дзін, бо, 
на пры клад, па ве сіў ся ін тэр нэт. А без ад
соч ван ня і быц ця ў се ці ве ча ла ве ку про
ста за раз не пра су нуц ца праз мя жу. Та му 

час ча кан ня мож на са бе аб лег чаць раз мо
ва мі ўсіх з усі мі. Ад нак тыя, хто мае сва
бод ны цэ лы дзень, па тра піць так звес ці 
га дзі ны пе ра ся кан ня мя жы, што з вя лі кім 
праў да па да бен ствам мо жа та бе зда вац
ца, што ты про ста па ехаў на ве даць сва іх 
зна ё мых і, не за над та спя ша ю чы ся, ат ры
маў яш чэ за да валь нен не ад зроб ле ных 
пры на го дзе па ку пак.

Але да вай це па чар зе і без чэр гаў. Са
май вя лі кай па куль пе ра ва гай пе ра хо да 
ў По лаў цах з’яў ля ец ца ад сут насць аў та фу
раў. Аг ра мад ныя гру за выя ма шы ны і даў
жэз ныя іх чэр гі — не ад’ ем нае ві до віш ча 
на ўсіх пра пуск ных пун к тах на ўсход няй 
мя жы Поль ш чы, Літ вы і Ук ра і ны. А тут 
толь кі лег ка вуш кі. Ад нак што і раз з’яў
ля юц ца чут кі быц цам ма дэр ні за ва ная 
да ро га з Бель ска аж да са мой мя жы мае 
па цяг нуць сю ды за са бой рух аў та фу раў. 
А гэ та га тут ніх то не хо ча, бо да гэ туль на 
гэ тым паг ран пе ра хо дзе свае лю дзі і па
рад кі. Ані я кія тут кан т ра бан ды сты, але 
за ко на пас лух мя ныя гра ма дзя не, у тым 
лі ку і па ва жа ныя ўсі мі мяс цо выя свец кія 
лю дзі, ду хоў ныя, са маў ра да выя элі ты 

паў д нё вай част кі на ша га ва я вод ства. 
Ме на ві та, як га во раць не ка то рыя наг ля
даль ні кі мя жы, мяс цо выя па лі ты кі, ка лі 
хо чуць ат ры маць пе ра мо гу, усе па га лоў
на абя ца юць, што пас ля вы ба раў сва ім 
па ма га тым да па мо гуць у афар м лен ні 
бяс плат ных га да вых віз. Бе ла ру ская ві за 
ў паш пар це з’яў ля ец ца га ран там пос пе ху 
ў мяс цо вай са маў ра да вай па лі ты цы. Ці ж 
не знак ча су? Улас нік та кой ві зы ад ра зу 
па вы шае сваю прэ стыж насць і ста но віц
ца аб’ ек там зай з д рас ці з бо ку тых, хто не 
мае та кой пя чат кі ў сва ім паш пар це.

Жы ха рам Гай наў ска га, Бель ска га 
і Ся мя тыц ка га па ве таў паг ран пе ра ход 
у По лаў цах з’яў ля ец ца па шы тым па іх пат
ра ба ван ні і ўяў лен ні ак ном на свет бе ла ру
скай рэ ча іс нас ці. Бо ж ад ра зу на іх да ро зе 
пер шым го ра дам, які іх су стра кае, гэ та не 
ве лі ка ны кштал ту Га род ні, Бе рас ця ці ха ця 
Ваў ка вы ска, але пра він цый нае, кры ху сан
лі вае Вы со кае. Для жы ха роў Гай наў ш чы
ны, Бель ш чы ны ці Ся мя тыч чы ны па быў ка 
ў гэ тым га рад ку дае ім маг чы масць ад чу
ван ня ся бе як у сва ёй род най эка на міч на
эстэ тыч най пра сто ры. Пе ра сек шы мя жу, 

ты па во дзіш ся бе ру цін ным чы нам, так як 
што дзень едзеш зай мац ца сва ім спра ва мі 
ў су сед няе мя стэч ка, дзе мож на тан ней 
на быць та ва ры для не аб ход на га ка ры стан
ня. Ну і яш чэ тут адзін важ ны псі ха ла гіч ны 
мо мант у та кіх па ез д ках. Ты пры яз джа еш 
у Вы со кае яш чэ з боль шай мет ра по ліі. 
Для на ша га, бе ла ру ска га се ля ні на ад чу
ван не сва ёй важ нас ці ў якас ці га ра джа ні
на з’яў ля ла ся ці ж не ад ным з важ ней шых 
эле мен таў цы ві лі за цый на га ро сту і год нас
ці ча ла ве ка пос пе ху.

Тут не трэ ба ба яц ца ты сяч ма шын 
як на ву лі цах аб лас ных ці ва я вод скіх 
га ра доў. Доб ра ве даю мно гіх гай на вян 
і бяль ш чан, якія, пры е хаў шы ў Бе ла сток, 
на Дай лі дах, прад мес ці го ра да, ста ві лі 
свае ма шы ны, каб да лей зай мац ца сва і мі 
спра ва мі на га рад скім тран с пар це. Пра
ві лы да рож на га ру ху і сет ку тан ных крам 
рас п ра цу еш тут ужо праз дзве па ез д кі. 
Па чы на еш та ды ад чу ваць і па во дзіць ся
бе больш упэў не на. Бо ж ты пры е хаў па кі
нуць тут свае цяж ка за роб ле ныя гро шы. 
А іх аж не так і мно га ў пры пуш чан скім 
све це. Шка да толь кі, што пер шы мі сло ва
мі, якія пры хо дзіц ца заў сё ды слу хаць на 
мя жы ад бе ла ру скіх па меж ні каў і мыт ні
каў, з’яў ля ец ца ма гут нае «здрав ствуй те» 
за мест «доб ры дзень». І тое ж са мае ў Вы
со кім. Дзе ж тая Бе ла русь? — пы та юц ца 
не ка то рыя ў сва іх дум ках. Абы хут чэй 
ата ва рыц ца і да на ступ най па ез д кі ў тан
ней шыя мес цы Вы со ка га.

vЯў ген ВА ПА

Паш час ці ла 
мне зу сім ня
даў на суст ра
кац ца з уні вер

сі тэц кі мі ад на кур с ні ка мі. Не ча ста вы па да
юць та кія спат кан ні, ад та го і пры ем насць 
уба чыц ца з людзь мі, якіх вель мі даў но не 
ба чыў, ус пом ніць юна цтва, сту дэн ц кі час 
і роз ныя пры го ды. У та кіх су стрэч асаб лі
вы ха рак тар — заў сё ды зной дзец ца мес
ца і сяб роў ска му за стол лю, і ўспа мі нам, 
і шмат лі кім жар там, але і су му так са ма. 
На суст рэ чу праз трыц цаць га доў саб ра ла
ся амаль два дзя сят кі ча ла век. Маг ло б 
і больш, ад нак...З 24 хлоп цаў, якія ву чы лі
ся на на шым пер шым кур се, аж но дзе вя
ці ўжо ня ма на гэ тым све це. Баль шы ня 
з іх не да жы лі на ват да 45 га доў. Сум ная 
ста ты сты ка. Стра ты ні бы ў ва ен ны час. 
Сур’ ёз ныя хва ро бы, жыц цё выя ня го ды, 
ал ка голь ная за леж насць — усе гэ тыя фак
та ры моц на ска ра ці лі жыц цё на шых ад на
кур с ні каў.

Кож нае па ка лен не пры хо дзіць у гэ ты 
свет з но вы мі на дзе я мі, вя лі кі мі пла на мі, 
а за вяр шае свой жыц цё вы шлях не паз
беж ным урэш це рас ча ра ван нем. На ша му 
па ка лен ню ў знач най сту пе ні па шан
ца ва ла — мы зас пе лі ка нец Са вец ка га 
Са ю за, на ша ву чо ба пры па ла як раз на 
час гар ба чоў скай пе ра бу до вы. Час быў 
цу доў ны не толь кі тым, што мы бы лі ма
ла дыя, зда ро выя і на іў на ап ты мі стыч на 
наст ро е ныя. Ён быў за хап ляль ны тым, 
што вып лы ва ла гі ста рыч ная праў да, іш ла 
плынь праў дзі вай ін фар ма цыі, ад к ры ва
лі ся сап раў д ныя ста рон кі на цы я наль най 
мі нуў ш чы ны. Ха це ла ся жыць і тва рыць 
но вую гі сто рыю. Эпо ха пе ра мен не бы ла 
лёг кай, але ла гіч на за вяр шы ла ся аб вяш
чэн нем су ве рэ ні тэ ту Бе ла ру сі. Па ча так 
дзе вя но стых быў са праўд ным вып ра ба
ван нем на тры ва ласць, па коль кі лю дзі 
апы ну лі ся ў прын цы по ва но вай рэ ча іс нас
ці. Ка лі з ад на го бо ку з’я ві ла ся сва бо да, 
якой прод кі не ме лі ста год дзя мі, з ін ша га 
— знік лі ўсе са цы яль ныя га ран тыі і ра
ней шыя пра ві лы іс на ван ня ў дзяр жа ве. 
Спак ва ля, ад нак, усе па ча лі зна хо дзіць 
сваё мес ца ў жыц ці, мно гія з вы пуск ні коў 
на ша га ку па лаў ска га ўні вер сі тэ та пра ца
ва лі па спе цы яль нас ці, ста лі пе да го га мі 
аль бо на ву коў ца мі.

Ну а по тым, у змроч на па ва рот ным 

1994 го дзе два ста рэй шыя па ка лен ні вы
бра лі да ро гу „на зад у СССР”. На на ша ж 
па ка лен не вы па ла мі сія вяр нуць кра і ну на 
рэй кі нар маль на га раз віц ця. А зна чыць да
маг чы ся хут кай зме ны па лі тыч най ула ды. 
Мно гія пра цяг ва лі ве рыць, што зноў „заг ля
не сон ца і ў на ша ва кон ца”. Але час ішоў, 
а не а баль ша віц кая ўла да толь кі пра цяг ва
ла ўма цоў вац ца, зніш ча ю чы ўсе па раст кі 
і са джан цы на цы я наль на га ад ра джэн ня, 
якое не па спе ла наб раць моцы, увай с ці 
ў сі лу. Шэсцьсем га доў па пя рэд няй ас вет
ніц кай пра цы бы лі пе рак рэс ле ны но вай 
хва ляй „за ці скан ня шру баў” і пас ля доў най 
ру сі фі ка цыі. Мэ та на кі ра ва на зніш ча ла ся 
бе ла ру ская сі стэ ма аду ка цыі, з на ву чаль
ных уста ноў вы піх ва лі ся і зваль ня лі ся 
леп шыя вык лад чы кі, якіх па сту по ва за мя
ня лі пас рэд ныя аль бо вы раз на нік чэм ныя 
„кад ры” з гнут кі мі хрыб та мі і на са мі „па 
вет ры”. Так „маў чаль ні кі вый ш лі ў на чаль
ні кі”, так знік лі бе ла ру ска моў ныя шко лы 
і па чат кі бе ла ру ска моў най аду ка цыі ў вы
шэй шых на ву чаль ных уста но вах. Так усё 
за па ла ні ла шэ расць. Не ха цеў бы я ву чыц
ца ў сён няш нім га ра дзен скім уні вер сі тэ це, 
істот на змя ні ла ся на ша al mama ter.

Праз двац цаць га доў ста ла яс на, што 
іл бом му ру не праб’ еш. Ула да вы бу да ва ла 
жор ст кую ма на літ ную „вер ты каль” і пас
ля доў на ду шыць кож ную, на ват дроб ную, 
пра я ву ін ша дум ства. Пра ней кія пра тэ сты 
і ка заць ліш не — тут ад ра зу за дзей ні ча ны 
ўсе сі ла выя струк ту ры. Ас вет ніц кая пра
ца гра мад скіх ар га ні за цый зах лы ну ла ся 
ў хва лях рэ прэ сій і дыск ры мі на цыі. На ша 
па ка лен не прай г рае (ці ўжо без на дзей на 
пра йгра ла) не толь кі сён няш ні дзень, але 
і заў т раш ні. Ты ся чы ма ла дых гра ма дзян 
Бе ла ру сі што год па кі да юць род ную кра і ну 
і вы яз джа юць на За хад. Ся род ма іх зна ё
мых я не ве даю ані вод най сям’і, з якой ніх
то не вы е хаў на ву чо бу ці пра цу за мя жу. 
На ват пры ней кіх па зі тыў ных зме нах тут 
на зад вер нец ца мі зэр ны ад со так. „У гэ тай 
кра і не не маю я до му”, — як пі саў па эт.

Па вод ле ка но наў жан ру пат рэб на 
бы ло б скон чыць гэ тыя на тат кі не чым 
ап ты мі стыч ным. Аль бо на ад ва рот, без на
дзей ным. Бо „як прад ка за на свя ты мі, усё 
ві сіць на ва ла ску”. А мож на про ста па ста
віць шмат к роп’е. Жыц цё ка рот кае, на дзея 
веч ная...

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

На ша 
па ка лен не

Доб рая на ві на: па ля кі ўсё больш лю бяць 
бе ла ру саў. Гэ та вы нік ня даў ня га апы тан ня 
«Стаў лен не да ін шых на ро даў», пра ве дзе
на га CBOS — Цэн т рам дас ле да ван ня гра
мад скай дум кі. Не вя до ма толь кі, ка го ўсё 
больш лю бяць па ля кі — бе ла ру саўпад ля
шу коў, у знач най сту пе ні па ла ні за ва ных, ха
ця куль ты ву ю чых улас ную мо ву і куль ту ру, 
аль бо тых, што з са мой Бе ла ру сі, у боль шас
ці ру сі фі ка ва ных, стэ ры лі за ва ных з на цы я
наль най ідэн тыч нас ці ан ты бе ла ру скай пра
па ган дай рэ жы му Лу ка шэн кі і па лі тыч най 
і куль тур най ін філь т ра цы яй ра сей ш чы ны. 
Або ці лю бяць бе ла ру саў «ма ла дых», бы
ва лых у све це і аду ка ва ных не горш, чым 
су час ныя па ля кі ці нем цы, ці «ста рых», 
му мі фі ка ва ных скле ра тыч ным на ра ты вам 
ус ход ніх сен ты мен та лі стаў да по ста ці пры
дур ка ва та га ка ца па ў лы ка вых лап цях? Бо 
па ля кі на о гул не ве да юць бе ла ру саў. І гэ та 
дрэн ная вест ка. Іх ве ды пра іх грун ту юц ца 
на тэ ле ві зій ных стэ рэ а ты пах, таб ло ід най 
псеў да пуб лі цы сты цы аль бо па вяр хоў ных 
на зі ран нях у час вы пад ко вых гас ця ван няў 
зем ля коў у Бе ла ру сі. Сло ва «вы па дак» тут 
істот нае. Зна ём ства з Бе ла рус сю для боль
шас ці па ля каў вы пад ко вае, та му не пас ля
доў нае і не на дзей нае. Крыў д на ка заць, але 
на ват поль скія пад руч ні кі па гі сто рыі згад
ва юць аб Бе ла ру сі ўся го ў не каль кіх ска зах.

Ві да воч на, што для па ля каў гі сто рыя 
Поль ш чы са мая важ ная, а для бе ла ру саў 
— гі сто рыя Бе ла ру сі. Толь кі тое, што фар
муе гі ста рыч ную свя до масць па ля каў, зда
ец ца быць за над та ме га ла ман скім. Та кая 
«зруч ная» гі сто рыя, якую вык ла да юць у ра
сій скіх ці бры тан скіх шко лах, ад ноль ка ва 
ме га ла ман ская. Уся спра ва ў тым, каб не 
за ся родж вац ца на ўлас ным «гі ста рыч ным 
пуп ку». Без спа сыл кі на куль тур ны і цы ві лі
за цый ны кан тэкст, на агуль ную гі ста рыч
ную вось су сед ніх на ро даў, без кры тыч на га 
по гля ду на мі ну лае, нель га зра зу мець сваю 
ідэн тыч насць і яе ро лю ў фар мі ра ван ні 
бу ду чы ні на цыі. На жаль, са ма свя до масць 
па ля каў усё больш за ка руз лая. Ін шы мі 
сло ва мі, усё вы ра джа ец ца. Гу ма ні стыч ныя 
каш тоў нас ці, якія кі ру юць гі ста рыч най 
рэф лек сі яй, на ват на ўзроў ні ся рэд няй 
шко лы, ат ра фі ру юц ца, ма ле юць да фор мы 
пры мі тыў на га на цы я на ліз му, агі ста рыч
на га ле ген дар ства, аль бо раз г ром ле ных 
паў стан няў і на цы я наль ных зры ваў, аль бо 
ска мя не лых ад ча су сім ва лаў. За мест та го, 
каб раз ва жаць пра пат ры я тызм, яго фун
к цыі ў са цы я ло гіі дзяр жа вы, за мест та го, 
каб за ду мац ца над па лі тыч ным ста нам 

на цыі, гра мад
ства спа жы вае 
ло зун гі без зме
сту, уме ла пад
к ла дзе ныя ім 
пад рот пра фе
сій ны мі цы ні
ка мі. «Па лякка то лік», «Поль ш ча ста іць на 
ву га лі», «Поль ш ча — ап лот хрыс ці ян ства»... 
Яны пе ра вар ва юц ца доў га і ля ні ва. Хо піць 
тры мац ца ў бяз дум нас ці. Та кая на цы я наль
ная пу стэ ча ад к ры вае шы ро кае по ле для 
роз на га кштал ту ідэ о ла гаў і па лі тыч ных са
маз ван цаў. Ад нак лёг касць, з якой яны ма
ні пу лю юць эмо цы я мі боль шас ці па ля каў, 
не здзіў ляе, уліч ва ю чы той факт, што яны 
ад мо ві лі ся ад сва ёй гра мад скай мі сіі, звя
за най з су мес най ад каз нас цю за дзяр жа ву, 
за да валь ня ю чы ся бе по пы там на «хлеб 
і гуль ні». Пас ля пе ра на сы чэн ня сім па тыя 
мас кар ды наль на змя ня ец ца. Гэ та так як 
з ва ніль ным ма ро зі вам, яко га заш мат. Лю
бім мы бе ла ру саў сён ня, а заў т ра?

А ці бе ла ру сы лю бяць па ля каў? Уліч ва ю
чы тое, што мно гія з іх у ця пе раш ні час ча со
ва жы вуць у Поль ш чы, пра цу юць тут, ча ста 
не ле галь на, і, маг чы ма, суст ра ка юц ца кож
ны дзень ка лі не з дыск ры мі на цы яй, то, 
бе зу моў на, з поль скай ме га ла ма ні яй аль бо 
з ксе на фоб скай па гар дай да кож на га нез
на ём ца, дык не вя до ма, ці пас ля вяр тан ня 
ў сваю кра і ну мер ка ван не не бу дзе не да а
цэнь ваць па зі цыю па ля каў у бе ла ру скім 
рэй тын гу сім па тыі да ін шых на ро даў.

Ад к рыц цё CBOS пра тое, што па ля кі 
ўсё больш лю бяць бе ла ру саў, — як я ўжо 
ка заў, — доб рая на ві на. Гэ так жа доб рая, як 
тая, што па ля кі лю бяць ма ро зі ва. Сён ня, 
ска жам, хут чэй ва ніль нае. Заў т ра мо жа 
толь кі ма лі на вае. Яш чэ ад на на ві на, якая 
ўжо вель мі дрэн ная, — гэ та тое, што па ля кі 
ўсё менш лю бяць ук ра ін цаў. Не каль кі га доў 
та му яны па да ба лі ся ім знач на больш. Гэ та 
ра ды каль ная зме на сім па тыі зак ра ну ла 
так са ма нем цаў і фран цу заў. У ця пе раш ні 
час іх па ля кі лю бяць менш, чым не каль кі 
га доў та му. Але ця пер ім больш па да ба юц
ца ра сі я не. А па коль кі ра сі я ні нам з’яў ля
ец ца Ула дзі мір Пу цін, обермах ляр і цы нік 
ся род па лі ты каў, на яго так са ма сплы ло 
за хап лен не. Я пры зна юся, што гэ та да во лі 
су пя рэч лі вая сім па тыя — ка лі хтось ці не 
зра зу мее, што ён лю біць ды на міт з за па ле
ным кнотам. Але зра зу мее, ка лі зной дзе 
гэ ты ды на міт пад сва ім се да лам. Хай гэ та 
не бу дзе за поз на.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Ма ро зі ва 
для ас вя жэн ня
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n Камень на якім у 1520 г. зявілася Божая Маці

Жы ро ві чы: 
ад ды хац ца ў свя той ці шы ні (6)

Ка лі ў жніў ні 1999 го да я ўпер шы
ню па бы ва ла ў ма на сты ры, Алег 
Бем бель ужо тры га ды слу жыў 
пас луш ні кам. На жаль, та ды 

не па шан ца ва ла нам су стрэц ца. У ду ху 
я абя ца ла вяр нуц ца ў гэ тае мес ца ды ад
шу каць па э тады сі дэн та.

Фі ло саф, пісь мен нік Алег Бем бель — ге
рой май го па ка лен ня. Ён аў тар куль та вай 
кні гі «Род нае сло ва і ма раль наэстэ тыч ны 
пра грэс», вы да дзе най у Лон да не ў 1985 го
дзе. Спа чат ку кні га кру жы ла па ру ках у ліст
ках, пе ра пі са ных на ма шын цы. Яе змест 
— пра зна чэн не і мес ца бе ла ру скай мо вы 
ў БССР. На ста рон ках кні гі пра гу чаў го лас 
твор чай ін тэ лі ген цыі і звы чай ных гра ма
дзян, зак ла по ча ных дыск ры мі на цы яй і зні
кан нем род най мо вы. У прын цы пе ўсе пра 
гэ та ве да лі, га ва ры лі на кух ні, у да ве ра ным 
кру зе. Ад нак кніж нае вы дан не, да та го на 
ва ро жым За ха дзе, бы ло ўспры ня та як здра
да і ан ты са вец кая дзей насць. Кніж ка вык
лі ка ла са праўд ны зем лят рус у са вец кай 
Бе ла ру сі. Сам аў тар быў вы кі ну ты з кам
пар тыі, зволь не ны з Ін сты ту та фі ла со фіі 
Ака дэ міі на вук БСРР ды пры су джа ны на 
гра мад скае не быц цё. Пе рас лед і цка ван не 
доў жы лі ся га да мі аж но да вя лі да смяр тэль
най хва ро бы.

— І я пры е хаў па мі раць у Жы ро ві чы, 
— сён ня, без жа лю, ус па мі нае ма нах Іа ан. 
І пас ля кра са моў най паў зы да дае: — Ад нак 
Гас подзь за ха ваў мя не. Ужо трэ ці дзя ся так 
сту паю па свя той Жы ро віц кай зя мель цы. 
Знай шоў тут сэнс і мес ца для жыц ця.

Ма нах Іа ан гэ та той жа фі ло саф, вы пуск
нік кан сер ва то рыі і пісь мен нікды сі дэнт 
Алег Бем бель, ге рой май го па ка лен ня, аў
тар той жа куль та вай кні гі «Род нае сло ва 
і ма раль наэстэ тыч ны пра грэс». Сён ня яго 
ве да юць як па э та, які пад піс вае свае вер
шы псеў да ні мам «Зніч». Ён за сна валь нік лі
та ра тур нама стац ка га аб’ яд нан ня «Крэ сіа», 
якое дзей ні чае пры ма на сты ры, вы пу скае 
ін фар ма цый ны бю ле тэнь «Жы ро віц кая 
Абіцель», ла дзіць куль тур ныя ме ра пры ем
ствы ў па сёл ку ды ня се ду хо вую да па мо гу 
і су ця шэн не бе ла ру скім твор цам.

*  *  *
На суст рэ чу мы да мо ві лі ся ў аль тан

цы ля Свя таУс пен скай цар к вы. Пе рад 
гэ тым я на ве да ла ма гі лы жы ро віц кіх стар
цаў Ера мі на і Міт ра фа на, якія зна хо дзяц ца 
на ўзгор ку ка ля Уз дз ві жан скай цар к вы. 
Сціп лыя, ледзь прык мет ныя ма гі лы, ахі ну
ты нім бам свя тас ці. Да іх па лом ні ча юць 
лю дзі з усёй Бе ла ру сі ды з за меж жа. Як 
мяр куе ма нах Іа ан, яго шлях да вы ра та ван
ня па чаў ся як раз з гэ та га мес ца.

Ка лі сха пі ла хва ро ба, у Мен ску не да
ва лі ўжо на дзеі. Ды яг наз па стаў ле ны 
ле ка ра мі — яз ва два нац ца ці пер с най кіш
кі, зна чыў ад но, што зям ная ме ды цы на 
ўжо не да па мо жа. Але хто хо ча па мі раць 
у 57 га доў? Доб рыя лю дзі су ця ша лі, ра і лі 
шу каць да па мо гі ў цар к ве. Зна ё мы вык
лад чык се мі на рыі і сяб ра па ра іў з’ез дзіць 
у Жы ро ві чы, па ма ліц ца на ма гіл цы стар ца 
Ера мі на. Яш чэ пры жыц ці ста рац пра сла
віў ся мно гі мі цу да мі. Пе рад смер цю ён 
ска заў: Пры ходзь це на ма гі лу, пра сі це, бу ду 
да па ма гаць.

Алег Бем бель не як апош ні мі сі ла мі даб
раў ся ў Жы ро ві чы, ад шу каў ма гіл ку, ук лен
чыў і па пра сіў. Яш чэ ў той дзень ней кая 
сі ла па спры я ла су стрэць яму стар ца Міт
ра фа на, бы ло га кель ні ка стар ца Ера мі на. 
Маў к лі вы ма нах толь кі па гля дзеў і ска заў: 
Тры май ся ма на сты ра! Ты па на ту ры ма нах, 
які час ад ча су ўпа даў у цяж кія спа ку сы. 

Сло вы па цэ лі лі ў са мае сэр ца.

— І та кім чы нам у ма на сты ры па бо ле ла 
на ад на го грэш на га па э та, — пад во дзіць 
гу тар ку са свет лым гу ма рам мой су раз
моў ца.

Спа чат ку пры гар ну лі яго як па лом ні ка, 
по тым стаў «труд ні кам», жыў пры ма на
сты ры і ад п ра цоў ваў пос лу хі. Ка лі чэс на 
пра я віў ся бе ў ро лі «труд ні ка» і вы ка заў 

во лю астац ца за му рам, стаў кан ды да
там у пас луш ні кі. Быць пас луш ні кам — на
дзей ная спра ва! Толь кі та ды ўвай шоў 
у «бра цію», ат ры маў пад рас нік, ску фей ку.

Гэ ты са мы цяж кі этап, час вып ра ба ван
ня, цяг нуў ся аж но пяць га доў. Толь кі ў 2001 
го дзе май го су бя сед ні ка паст рыг лі ў іна кі. 
Згод на са звы ча ем па мя няў ся і ня бес ны 
за ступ нік да дзе ны пры хрыш чэн ні. З гэ та га 
ча су па эт Зніч стаў іна кам Мі ка ла ем.

*  *  *

З па э там Зні чам, ге ро ем май го па ка
лен ня, я па зна ёмі ла ся толь кі зі мой 2007 
го да, ка лі па служ бо вых спра вах па бы
ва ла ў Бе ла веж скай пуш чы і бы ла маг
чы масць па е хаць у ма на стыр. Суст рэ чу 
па пя рэ дзі ла дзіў нае зда рэн не. Дзя жур
ны, які піль на ваў ува ход на тэ ры то рыю 
ма на сты ра, ду жа ажы віў ся, па чуў шы маю 
бе ла ру скую мо ву.

— Я, ві джу, вы бе ла ру ска моў ны ча ла
век, — па чаў ён, — вам трэ ба пра чы таць 
ад ну кні гу!

За тым дзядзь ка вы нес кніж ку і пра па
на ваў мне «Род нае сло ва і ма раль наэстэ
тыч ны пра грэс».

І што тут ка заць, ад ура жан ня я за моў к
ла і зас мя я ла ся ў ду шы. Вось, хтось чы тае 
мае дум кі і ўсё ар га ні зуе за мя не.

Дзядзь ка не толь кі пра па на ваў кні гу:

— Вам на до су стрэц ца з ав то ром, іно ком 
Мі ко ла ем! — ска заў.

Усё гэ та ўзру шы ла мя не і пры га да ла 
сту дэн ц кія га ды, ка лі я са ма рас паў сюдж
ва ла гэ тую кніж ку ся род сяб роў і сту дэн ц
кай мо ла дзі. На той час яна бы ла за ба ро
не на ў Поль ш чы ды «кні га нош ная» мі сія 
ме ла прыс мак кан с пі ра цыі. І вось нех та 
па мя таў пра гэ та ў свя тым мес цы... Зна
чыць — ніш то не за бы та!

У той час па эт Зніч быў ужо іна кам Мі
ка ла ем. Яго ўва га кру жы ла ва кол но ва га 
то ма «За му рам». Я са ма пер шы раз у жыц
ці па ся лі ла ся ў ма на сты ры і на зі ра ла яго 
стро гі рэ жым. Са мым вя лі кім подз ві гам 
стаў удзел у ра ніш няй лі тур гіі. Ба га служ ба 
па чы на ла ся ў пяць га дзін ра ні цы (па поль
скім ча се), пры нач ным, ма роз ным не бе, 
за се я ным зор ка мі...

«Для свец ка га ча ла ве ка ма на стыр скае 
жыц цё явіц ца не чым як даб ра воль нае 
ад ра чэн не ад сва бо ды», — чы та ем у ліст ку 
«Жы ро віц кая Абі цель». Пап раў дзе яно так 
і ёсць. Дзень па чы на ец ца ў 5:30. З шо стай 
па вось мую га дзі ну слу жыц ца ют рань, 
пас ля ў 8:30 — сня да нак. Ад дзе вя ці га дзін 
да пя тай пас ля абе ду вы кон ва юць пас лу
шан ні (гэ та поў ны пра цоў ны дзень з пе ра
пын кам на абед). Та ды кож ны вы кон вае, 
згод на з блас лаў лен нем, ін ды ві ду аль ныя 
пра цы. Тут па ра дак як у вой ску, нель га ка
мен та ваць, а толь кі вы кон ваць за га ды. 
Ад 18 да 22 га дзі ны — ма лая і вя лі кая вя
чэр ня. Пас ля гэ та га вя чэ ра і хрэс ны ход 
ва кол цэн т раль най час ці ма на сты ра. 
І ўрэш це ў 23:00 — «от бой».

І так кож ны дзень, ап ра ча ня дзель кі 
і свя таў, якія поў нас цю пры све ча ны ба
гас луж бам, ін ды ві ду аль най ма літ ве і чы
тан ню ду хоў най лі та ра ту ры...

(пра цяг бу дзе)

vТэкст і фота Ган ны КАН Д РА ЦЮК

n Манах Іаан і паэт Зніч
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Пас ля поў д ня 9 жніў ня гэ та га го да 
(на св. Пан це ляй мо на) ка ля вя лі ка га 
му ра ва на га бу дын ка бы лой шко лы 
ў Се мя ноў цы На раў чан скай гмі ны 
Гай наў ска га па ве та плы лі бе ла ру скія, 
ру скія і ўкра ін скія пес ні. Над вор’е бы ло 
па-лет ня му цёп лае. Сю ды на на род ны 
фэст пры вез лі і па ста ві лі вя лі кую ма-
біль ную сцэ ну. Тут а га дзі не 17-й па чаў-
ся кан цэрт у вы ка нан ні пя ці ма стац кіх 
ка лек ты ваў: трох з Бе ла сто ка ды па 
ад ным з Маш чо ны-Ка ра леў скай Мель-
ніц кай гмі ны і На раў кі.

Пе рад кан цэр там войт На раў чан-
скай гмі ны Ярас лаў Га лу боў скі пры ві-
таў саб ра ную пе рад сцэ най пуб лі ку 
і зы чыў пры ем на га свя точ на га ад па-
чын ку і са мых леп шых ура жан няў ад 
кан цэр та. Се мя ноў скія жан чы ны з мяс-

цо ва га Гур т ка вя ско вых гас па дынь 
„Езё ран кі” па ча ста ва лі ўдзель ні каў 
куль тур на-за баў ляль на га ме ра пры ем-
ства са лод кім пе чы вам.

Усе ка лек ты вы доб ра ся бе ад рэ ка-
мен да ва лі. Спа да ба лі ся пес ні ў вы ка-
нан ні жа но ча га ка лек ты ву „На ві на” 

з Маш чо ны-Ка ра леў скай. У ка бет 
пры род ныя пры го жыя га ла сы. Та кі ж 
го лас і ў іх ня га гар ма ні ста. Вель мі 
пры го жы ад мен ны го лас у са ліст кі бе-
ла стоц ка га гур та „Вяс на”. Уво гу ле быў 
гэ та доб ры кан цэрт.

Пас ля кан цэр та ла дзі лі тан ца валь-

Се мя ноў ка 
гу ля ла

ную за ба ву. Граў і спя ваў гурт „Ак сель” 
з Нар вы. Но вае тое, што ар га ні за та ры 
ча ста ва лі кіл ба ска мі па даг рэ ты мі на 
вог ніш чы. У па пя рэд нія га ды так не бы-
ло. 9 жніў ня г.г. жы ха ры Се мя ноў кі і на-
ва коль ных вё сак ве ся лі лі ся, гу ля лі.
vТэкст і фо та Ян кі Це лу шэц ка га

У рэ пер ту а ры гур та «Ас» ся род 
па пу ляр ных бе ла ру скіх на род-
ных пе сень ёсць мно га аў тар-
скіх, для якіх тэк сты і му зы ку 
на пі саў Сла ва мір Тра фі мюк. 
Пра ака ліч нас ці іх паў стан ня 
з аў та рам гу та рыць Юр ка Буй-
нюк.

Юр ка Буй нюк: — Ся род Ва шых пе сень мно
га аў тар скіх тво раў. Асаб лі ва ў дру гім аль
бо ме «Едуць га рад скія» боль шасць скла да
юць аў тар скія пес ні. Ка лі бе ра це ней кую 
пес ню з Ус хо ду, заў сё ды на кам пактды
ску пі ша це, хто аў тар слоў і му зы кі. Гэ та 
мне вель мі па да ба ец ца. Якія пес ні пуб лі ка 
най лепш ус п ры мае — аў тар скія, на род ныя 
ці ка ве ры?

Сла ва мір Тра фі мюк: — Пуб лі ка мае ў па мя
ці, у ге нах ме ло дыі. На пры клад «За ла тое ка
леч ка» спя вае Вік тар Ка ра лёў, але аў тар му
зы кі не ён. А, на пры клад, больш вя до мую 
пес ню «Лёс» на пі саў Ула дзі мір Кас цюк для 
На дзеж ды Ка ды ша вай. Не ка то рыя га во
раць, што пес ня «Ві на ва та» — Ка ды ша вай, 
а гэ та ж на род ная пес ня. Я сам не ве даў, 
што пес ня «Кон фет киба на нач ки» гэ та пес
ня са вец кая, а ме ло дыя на пі са на ў 1905 
го дзе. Пры пес нях, якія мы вы кон ва ем як 
ка ве ры, пі шам хто аў тар — Ка ды ша ва ці 
Ка ра лёў. Мно гія пес ні жы вуць у на шым 
на ро дзе, але цяж ка пры пі саць да іх аў та ра. 
На пры клад, усе ду ма юць, што вя до мая 
ўкра ін ская пес ня «Рас п ра гай це хлоп цы ко
ней» на род ная пес ня, а гэ та аў тар ская пес
ня — сло вы і му зы ка Іва на Нег ра бец ка га.

З ма іх аў тар скіх пе сень лю дзям най больш 
па да ба юц ца «Едуць га рад скія». «Пес ня пра 
ма му» доб ра ўспры ма ец ца на вя сел лях 
і яна най лепш па ды хо дзіць да той аран
жы роў кі, якая бы ла. Але за год ці два мы 
ўзно вім ста рыя пес ні ў но вых аран жы роў
ках. Яны бу дуць для тан ца валь ных мэт, каб 
па да ба лі ся лю дзям. На кан цэр тах пуб лі ка 
най лепш ус п ры мае пес ні «Ты ля ці мая ду
ша», «Вый ду на ву лі цу», «За ла тое ка леч ка» 
ці «Бе лая ча ро муш ка». Апош нюю Сяр гей 
Сла вян скі вы кон вае пад за га лоў кам «Алё
нуш ка», а яе ме ло дыя вы во дзіц ца з поль
скай пес ні «Śpią ca kró lew na».

— Як паў ста ла пес ня «Дзяў чы нач ка»?

— Бы ла дзяў чы на, якая мне вель мі па да ба
ла ся. На схо дах сту дэн ц ка га бра цтва мы ба
чы лі ся ў кож ны аў то рак. Яна та ды ха дзі ла 
з пры го жым хлоп цам, які стаў ба цюш кам, 
а яна — ма туш кай. Яна мне па да ба ла ся, 
але па коль кі ўжо ха дзі ла з хлоп цам, я з ёю 
не спа ты каў ся. Мы про ста бы лі зна ё мы мі. 
Мы спа ты ка лі ся на брац кіх ды ска тэ ках ці 
бе ла ру скіх ат ра сі нах і ў та кіх аб ста ві нах паў
ста ла пес ня.

— «Пес ня пра ма му», так са ма Ва ша аў тар
ская, ста ла гім нам усіх ма туль на Пад ляш
шы. Ці ча ста яе спя ва е це на вя сел лях і як 
Ва ша ма ма ўспры мае гэ ту пес ню?

— На шы лю дзі вы е ха лі з Пад ляш ша ў Вар
ша ву, Гданьск ці ў Ня меч чы ну, Бель гію. На 
Бе ла сточ чы не за ста лі ся толь кі ста рэнь кія 
жан чы ны, вя до ма, на шы ма мы. Гэ та пес ня 
для іх, а перш за ўсё для ма ёй ма мы, якая 
са ма жы ве ў кан цы вё скі. Ужо мно га па ся
лі ла ся пры ез джых. У Вой ш ках так са ма за
ста лі ся ма мы, якіх дзе ці за бі ра юць на зі му 
ў Бе ла сток. Мая пес ня пра ма му гэ та вы нік 
ад чу ван ня та го, што ма ла ды ча ла век му сіў 
кі нуць сваю род ную вё ску і баць коў ды вы
ехаць у Бе ла сток. Ця пер уво гу ле я вель мі 
це шу ся, што ма гу быць аў та рам гэ тай пес ні, 
што яе лю дзі спя ва юць. Мы ча ста яе іг ра
ем на вя сел лях, так як і пес ню «Тост для 
баць коў». Ду маю, што мне «Пес ня пра ма
му» ўда ла ся та му, што гэ та пес ня ад ма ёй 
ду шы. Гэ та пес ня ма ла до га хлоп ца, які ішоў 
на аў то бус з Паў лаў у Бе ла сток. Пес ня — гэ
та мая аса бі стая гі сто рыя.

— Пес ня «Едуць га рад скія» ста ла гім нам 
усіх тых, хто на ра дзіў ся на вёс цы і жы ве 
ў Бе ла сто ку. Як уз нік ла пес ня?

— На Дай лі лах бы ла та кая кра ма з СBra dio, 
у якой я пра ца ваў. СіБіра ды ё стан цыі куп
ля лі так сі сты, ша фё ры. Я ўвесь час там на
гля даў, як у кож ную пят ні цу аў та ма шы ны 
еха лі з Бе ла сто ка на вё ску. У 1990я га ды 
лю дзі ста лі ма са ва куп ляць аў та ма шы ны 
і та ды з’я ві лі ся кор кі на да ро гах. Ка лі па ча
ло ся «dis co po lo», а я быў кры ху жар таў нік, 
на пі саў, што едуць «там на вё ску, дзе род
ныя за ка ло лі па ра ся» (та ды яш чэ сві ней 
ка ло лі на вё сках і ва зі лі ў го рад). Ця пер 
так «на пі лі ся, на е лі ся, аж ба ліць жо лон дэк, 
ка ля бру ха вель кі не по жон дэк» — та кія сло
вы га ва рыў мне мой та та. А сло вы «гнез да 
пе ра бег чы» за па зы чыў я ў ад на вя скоў ца 
Юр кі, які смя яў ся з сяб ры Фе дзі ка. Іду чы 

з на мі на аў то бус, Юр ка пы таў у яго: «Ну 
што, ты тор бу ўзяў?», а Фе дзік ка заў: «Не, 
яш чэ трэ ба гнез да пе ра бег чы». Я гэ тыя 
фра зы саб раў і ства рыў адзін цэ лас ны 
воб раз. Так спя ва ла сэр ца хлоп ца, які му
сіў кі нуць род ную вё ску і вы ехаць у го рад. 
Пес ня ад люст роў вае на шу эміг ра цыю ў га
ра ды. Гэ та ад сэр ца зас пя ва нае тое, што 
нас спат ка ла.

— А як уз нік ла «Пес ня пра ка хан не»?

— Гэ та пес ня пра дзяў чы ну, да якой я за ля
цаў ся. Яна бы ла з Трас цян кі, шэсць кі ла мет
раў ад ма ёй мяс цо вас ці. Ад ной чы я ехаў на 
аў та ма шы не і мне за бра лі ва дзі цель скае 
па свед чан не, та му што вы піў дзве пляш кі 
пі ва. Пас ля гэ та га я му сіў ехаць у Гай наў ку 
на аў то бу се. Гэ тая дзяў чы на ся да ла на аў
то бус у Трас цян цы. Та ды я яе па ба чыў і яна 
мне спа да ба ла ся. Я на ват не ду маў, што 
ў Трас цян цы та кія пры го жыя дзяў ча ты. 
Пас ля ў лі пень скую ня дзе лю мы з сяб рам 
еха лі ў Нар ву на аў та ма шы не. Па да ро зе 
ба чу, што гэ тая дзяў чы на пра цуе пры се
не. Ма ці дзяў чы ны та ды не бы ло, бы ла 
хво рая. Ся стра бы ла ўні зе, а тая дзяў чы на 
— на фу ры, баць ка пад’ яз джаў трак та рам. 
А мы ўдвух з сяб рам па дыш лі да іх і ка жам, 
што па мо жам клас ці се на. Яны гэ тую фу ру 
нак ла лі, а я да па ма гаў вы кі даць се на. І так 
я па зна ёміў ся з дзяў чы най, якая ста ла ге
ра і няй «Пес ні пра ка хан не». Мы ра зам з ёй 
бы лі ней кі час, а пас ля рас ста лі ся. Пас ля 
яе бы ла мая жон ка. Гэ тая гі сто рыя вель мі 
ці ка вая і я яе ні ко лі ні ко му не ра сказ ваў. 
«Пес ня пра ка хан не» звя за ная з дзяў чы най 
з Трас цян кі.

— Ся род аў тар скіх пе сень ма е це так са ма 
пес ню «Ай чы на». Вы на ка се це спя ва лі 
дзве стра фы. Ёсць так са ма трэ цяя стра
фа. Як яна гу чыць і ча му яе ня ма на аль бо
ме?

— Му зы ка гэ тай пес ні ўзя тая з ук ра ін скай 
пес ні «Два ко льо ри мої» (му зы ка: Олек
сандр Бі лаш, сло вы: Дмыт ро Пав ліч ко, 
1964 г. — Ю. Б.). Гэ та пес ня пра на шых бе ла
ру саў з Бе ла сточ чы ны, якія вы яз джа юць 
з вё сак у га ра ды ў Поль ш чы. Я не лю біў гэ
та га, што на шы хлоп цы спя ва лі поль скую 
пап су і са ро ме лі ся свай го. А я як раз не 
ба яў ся ска заць на ступ нае:

Ка лі я ў го ра дзе жы ву,
То дум кай ха чу па дзя ліц ца з ва мі,
Што ма ці і баць ка бе ла рус,
Сяб ры ўсты да юц ца
Ся бе на зы ва юць па ля ка мі.

Гэ та трэ цяя стра фа і я яе не ха цеў пу скаць; 
мо жа кры ху ба яў ся, што ска жуць, што 
хтось ці кеп ска ўспры ме. І я афі цый на гэ тай 
стра фы не за пі саў. Агуль на ў афі цый ным 
тэк с це я ха цеў ска заць, што ка лі мне бы ло 
сям нац цаць га доў, баць ка ха цеў пе ра пі
саць зям лю на мя не. Але та ды бы ла тэн
дэн цыя, што ўсе іш лі ў го рад і я так са ма 
вы е хаў ту ды. У тэк с це бы лі мае на зі ран ні 
на конт эміг ра цыі, сі ту а цыі на шых хлоп цаў 
і на шых лю дзей з Бе ла сточ чы ны, якія вы
яз джа юць за хле бам ці леп шым жыц цём 
у га ра ды.

Сло вы ўкра ін скай пес ні «Два ко ле ри мої» 
та кія:

Ме ні вій ну ла в очі си ви на,
Та я ні чо го не ве зу до до му,
Лиш гор то чок ста ро го по лот на
І ви ши те моє жит тя на ньо му.

Сло вы ўкра ін скай пес ні мя не нат х ні лі на пі
саць бе ла ру скую пес ню «Ай чы на» так са ма 
пра ту гу па ра дзі ме, та му змест абедз вюх 
пе сень вель мі па доб ны. Мне як раз тое 
прый ш ло ў га ла ву і я на пі саў.

— Вы так са ма вы сту па лі на «Ба со віш чы». 
Як ус п ры ма ла пуб лі ка Ва шу му зы ку і пес
ні? Якое ў Вас стаў лен не да бе ла ру скай 
рокму зы кі?

— Я больш люб лю му зы ку ме ла дыч ную, 
фольк, гар ма ніч ную. Ба чу, што ў рокму зы
цы ня ма гар мо ніі. Мо жа я не ра зу мею ўсю 
му зы ку і з гэ тым мне аса цы ю ец ца рок.

— Ге надзь Шэ мет мне ска заў, што ў мен
таль ным пла не рокму зы ка не сла вян
ская, але ан г ла сак сон ская. З Ан г ліі пай ш лі 
ў свет «The Be at les» ці паз ней «U2», «The 
Po li ce» і ін шыя рокгру пы.

— Так, яна ад люст роў вае ней кі пра тэст, 
бунт, а я як му зы кант не заў сё ды ха цеў 
бы пра тэ ста ваць сва ёй му зы кай. Я мог 
бы на пі саць тэкст пра па лі ты ку, дэ ма кра
тыю, ка му ну, але та кую пес ню я ні ко лі не 
ха цеў бы спя ваць. На пры клад, на ша пес ня 
«Ху лі га ны» гэ та ў пэў ным сэн се бунт, але 
яе не спя ваю ні на фэ стах, ні вя сел лях. Яе 
не пус цяць на Ра дыё Бе ла сток, та му што 
з якой мэ тай: каб вы кі нуць з па са ды вой та 
На раў кі ці вой та Мо нек? Гэ та не мае сэн су. 
Ха ця мне вель мі па да ба юц ца пес ні Сяр гея 
Тра фі ма ва (адзін з са мых па пу ляр ных ру
скіх вы ка наў цаў му зы кі шан сон — Ю. Б.). 
За дум ва ю ся, ці не ўзяць у яго да звол і за
спя ваць яго ад ну пес ню.

vГу та рыў ЮР КА БУЙ НЮК

 

Гурт «АС» 
— гі сто рыя аў тар скіх пе сень
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— вы ча ста бы ва е це ў Поль ш чы?

— Да во лі ча ста. Мы ў Поль ш чы бы лі ўжо 
35 га доў та му — у мі ну лым ста год дзі.

— ча ста пры яз джа е це да нас, на бе ла-
сточ чы ну?

— Па тры, па ча ты ры ра зы пры яз джа лі. 
На Ку пал ле, на Ра ство, і про ста на кан
цэр ты, ка лі ў вас ім п рэ зы, на кан цэр ты 
нас зап ра ша лі і мы так на пяцьшэсць 
дзён ез дзім тут, па Бе ла сточ чы не.

— а да лей па Поль ш чы вы бы ва е це?

— Бы лі ў Ло дзі, там нас ве да юць і зап ра
ша юць — тры ра зы бы лі ў Ло дзі. А бы лі 
так са ма і ў Гдань ску, і ў Гды ні, і ў Вар ша
ве — дзе мы толь кі не бы лі.

— а па-за Поль ш чу ку дысь вы яз джа е-
це?

— 1967 год — ЭК С ПА Ман рэ аль, чар го вы 
год — Са фія, за ла тыя ме да лі мы ат ры ма
лі, 1969 год — Фін лян дыя, 1970 — Швей
ца рыя... Мы ў мі ну лым го дзе ад зна чы лі 
пя ці дзе ся ці га до вы юбі лей твор чай дзей
нас ці.

— а як вы ацэнь ва е це на шу пуб лі ку?

— Мне ва ша пуб лі ка па да ба ец ца та му, 
што лю дзі пры хо дзяць і ат рым лі ва юць 
аса ло ду. Не ка то рыя лю дзі вель мі доб
рыя, та му што ка лі мы ез дзі лі па Бе ла
сточ чы не, то нам пры хо дзі ла ся, ка лі га тэ
ляў не бы ло, на ча ваць у лю дзей. Якія ж 
яны мі лыя, якія зыч лі выя, якія сар дэч

ныя, якія доб рыя — ну, цу доў ныя лю дзі. 
Як да сэр ца прык лад ваць.

— так як і вас, ва шу му зы ку так са ма 
да сэр ца прык лад ваць — не дзі ву ю ся.

— Вось гэ тая энер гія, ма ста цтва, уп лы
вае на ча ла ве ка і яна яд нае лю дзей...

— так-так — му зы ка яд нае лю дзей. 
а мо жа вы неш та хо ча це да даць яш чэ 
да ска за на га?

— Мне ўжо кры ху га доў, але я сён ня ў ра
дас ным наст роі, та му што со ней ка, квет
кі, усё пры го жа. Дзя куй лю дзям, якія 
ма юць да чы нен не да ар га ні за цыі вось 
гэ тых свя таў. Гэ тае куль тур нае ме ра пры
ем ства ўпры гож вае ва шу Бе ла сточ чы ну. 
І столь кі лю дзей, і столь кі збі ра ец ца вы
ка наў цаў. І ўсё гэ та іск ры стыя па чуц ці... 
Гэ та свя та ду шы.

— сар дэч на вам дзя кую.

* * *
Ка лек тыў „Ку па лін ка” вель мі ча ста гас
цюе на Бе ла сточ чы не, та му вар та пры
свя ціць кры ху больш ува гі гэ та му зна ка
мі та му ан сам б лю. Пра „Ку па лін ку” так 
пі са ла Тац ця на Уско ва во сем га доў та
му: „За га ды іс на ван ня фаль к лор ны гурт 
Бел дзяр ж фі лар мо ніі „Ку па лін ка” не раз 
здзіў ляў усё но вы мі пе раў т ва рэн ня мі 

— і ў сты лё вай па літ ры, і ў сва ім скла дзе. 
Няз мен ным за ста ло ся ад но: вы ка наў чае 
май стэр ства. Яно, быц цам бы ды я мент, 
з ця гам ча су ззяе но вы мі і но вы мі гра
ня мі. У вы ні ку — ка лек тыў Бе ла ру скай 
дзяр жаў най фі лар мо ніі за пат ра ба ва ны 
і ў кра і не, і ў за меж жы. Да рэ чы, твор чая 
бі яг ра фія „Ку па лін кі” па ча ла ся з на род
най пес ні „Ой, ра на на Іва на”. Ад сюль 
пай ш ла і наз ва ўні каль на га жа но ча га 
ва каль на га квар тэ та. Яго ства раль ні кам 
і ду хоў ным баць кам быў за сна валь нік 
і ма стац кі кі раў нік Дзяр жаў на га на род на
га хо ру БССР на род ны ар тыст Са вец ка га 
Са ю за Ге надзь Іва на віч Ці то віч. Но вым 
па ва ро там лё су для ка лек ты ву стаў 1986 

год. Зас лу жа ная ар тыст ка Бе ла ру сі Але
на Цяль ко ва прын цы по ва змя ні ла аб ліч
ча „Ку па лін кі”. Гэ та быў по шук ад мет най 
сцэ ніч най фор мы, рух да ма стац ка га ўда
ска на лен ня і паг лыб лен ня ў сут насць на
род най тра ды цыі. З ака пэль ных спе ваў 
вя лі кую кан цэр т ную пра гра му не зро біш. 
Та ды ў гурт прый шлі му зы кіўні вер са лы. 
Спе вы, му зыч нае суп ра ва джэн не, тан ца
валь ная лек сі ка — усё спля та ец ца ў адзі
ную ма ляў ні чую сю і ту на род на га свя та. 
Гэ тым, ба дай, і ад роз ні ва ец ца „Ку па лін
ка” ад ін шых ка лек ты ваўпап леч ні каў. 
Дра ма тур гія ну ма ра — ві зіт ная кар т ка 
гур ту. Кож ная пес ня — мі ніспек такль”.

У 1991 го дзе Але не Цяль ко вай прыс во
е на зван не Зас лу жа ная ар тыст ка Бе ла
ру сі, а ў 2012 го дзе — га на ро вае зван не 
На род ны ар тыст Бе ла ру сі.

Бук лет ка лек ты ву „Ку па лін ка” да дае: „Рэ
пер ту ар „Ку па лін кі” бяз меж ны: ад фоль ка 
да цар коў ных спе ваў. Ап ра цоў кі на род
ных, аў тар скіх пе сень з вы ка ры стан нем 
пла сты кі, тэ ат раль ных эле мен таў зні та
ва ны адзі най дра ма тур гі яй і злі ва юц ца 
ў ад но цэ лае — жы выя жан ра выя сцэн кі. 
Са ма быт ная твор часць „Ку па лін кі” ат ры
ма ла шы ро кае прыз нан не на ра дзі ме 
і ў кра і нах за меж жа. Гру па блі ску ча прад
стаў ля ла і прад стаў ляе на цы я наль нае 
ма ста цтва на ты ся чах кан цэр таў па Бе
ла ру сі, а так са ма на між на род ных ме ра
пры ем ствах у Ра сіі, кра і нах Пры бал ты кі, 
Ка на дзе, Люк сем бур гу, Гер ма ніі, Бель гіі, 

Фран цыі, Югас ла віі, Іта ліі, Сі рыі, Ка рэі, Фін
лян дыі, Вя лі каб ры та ніі, Швей ца рыі, Бал га
рыі, Аў ст рыі, Ін дыі, Япо ніі, Поль ш чы, Да ніі, 
Кі таі — амаль па ўсім све це. За ўдзел 
у рэс пуб лі кан скіх, усе са юз ных і між на
род ных кон кур сах, фе сты ва лях і знач ны 
ўклад у раз віц цё бе ла ру ска га ма ста цтва 
„Ку па лін ка” ўзна га ро джа на прэ мі я мі, 
дып ло ма мі і гра ма та мі. Праз вы со ка ду
хоў ную твор часць „Ку па лін ка” за хоў вае, 
ад ра джае і па пу ля ры зуе тра ды цыі, звы
чаі на ро да Бе ла ру сі і сва ім ма ста цтвам 
спры яе ду хоў на му ад ра джэн ню, уз вы ша
ным ад но сі нам да ўся го род на га”.

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

Свя та ду шы

Раз мо ва з Але най ЦЯЛЬ КО ВАЙ, ма стац кім кі раў ні-
ком фаль к лор на га гур та „Ку па лін ка” Бе ла ру скай дзяр-
жаў най фі лар мо ніі, які сё ле та ўдзель ні чаў у Пад ляш-

скай ак та ве куль тур.

Да рож ныя 
сюр п ры зы
На ша шы Бельск-Пад ляш скі — Кляш-

чэ лі вя дуц ца да рож ныя ра бо ты. Па 
гэ тай пры чы не рух на па а соб ных ад-
рэз ках аб мя жоў ва ец ца, а рэ гу ля ван не 
па то ку аў та ма бі ляў ад бы ва ец ца пры 
да па мо зе свят ла фо раў. У па ня дзе лак 
5 жніў ня з Бе ла сто ка ў Ча ром ху ў пас-
ля а бе дзен ны час (ка ля 13:30) па да-
рож ні ча лі на аў та ма бі лі дач ка Алі на 
з сы нам Кшы сем. І спас ціг іх не ча ка ны 
сюр прыз. За раз за ся лом Су ха воль цы 
(на ляс ным ад рэз ку ша шы) бы ла ўста-
ноў ле на свет ла вая сіг на лі за цыя. Ка лі 
пад’ яз джа лі да свят ла фо ра за га рэ ла ся 
зя лё нае шкель ца. За іх нім аў та ма бі лем 
па да ва ла ся яш чэ ад на ма шы на. Ка лі 
зна хо дзі лі ся ў па ла ві не да рож на га аб’-
ез ду, та ды ўба чы лі, што на суст рач ім 
едуць дзе вяць ма шын. На сту пі ла «заг-
воз д ка» на аб’ ез дзе. З суп раць лег ла га 
аў та ма бі ля вый шаў ма ла дзён у адзен ні 
ра бот ні ка да рож най служ бы і за га даў 
дач цэ ад сту паць на зад. Уз нік скан дал. 
Абод ва ша фё ры тлу ма чы лі, што па ча-
лі ехаць на зя лё ным свят ле. Спрэч ка 
доў жы ла ся не каль кі мі нут. Пас ля скан-
да ліст з суст рэч на га аў та ма бі ля зба віў 
тон і па пра сіў па дац ца на зад, бо двум 
аў та ма бі лям ляг чэй бы ло вяр нуц ца, 
чым для дзе вя ці. На шы ўсту пі лі.

Але гэ та не ад на за га на на гэ тай да-
ро зе. У Кляш чэ лях не а ку рат на па зна ча-
ны аб’ ез ды. У цэн т ры го ра да, на вы шы-
ні па жар на га дэ по, еду чы па пра мой 
у на прам ку чы гу нач на га пе ра ез да, вя-
лі ся да рож ныя ра бо ты. Зак ры та бы ла 
ву лі ца, але не бы ло ўка заль ні ка аб’ ез-
ду. Ша фёр, за е хаў шы па пра мой у ту пік, 
вы му ша ны вяр тац ца на зад да скры жа-
ван ня да рог і па дац ца нап ра ва (по бач 
кар ч мы «У Ва лен та га»), каб ба ка вы мі 
ву лач ка мі вы ехаць на чы гу нач ны пе ра-
езд. Ша фё рам цяж ка ра заб рац ца ў якім 
на прам ку ехаць.

А вяр та ю чы ся да свет ла вой сіг на-
лі за цыі пе рад Су ха воль ца мі, як пат лу-
ма чы ла мне пас ля дач ка, свят ла фо ры 
ад на ча со ва па каз ва лі чыр во нае свят-
ло з абод вух ба коў. Тэх ні ка, зна чыц ца, 
за ба рах лі ла. Ша фё ры са мі вы му ша ны 
бы лі ра шаць, ка му пер ша му ехаць. 
Та му мая прось ба ў ад рас да рож най 
служ бы на кляш чэ леў скім ад рэз ку: пак-
ла па ці це ся, да ра жэнь кія, аб на леж нае 
аз на чэн не да рож ных ука заль ных зна-
каў і сіг на лі за цыі, каб ша фё ры не тра ці-
лі дар ма каш тоў ны час на вы ра шэн не 
«да рож ных га ла ва ло мак».

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Бу дзе больш 
ка му наль ных 
ква тэр
У Бе ла сто ку, як ні дзе ў ін шым го ра-

дзе ў Поль ш чы, па бу да ва лі мно га ка-
му наль ных мен шых і боль шых ква тэр. 
Ква тэ ры тут ве лі чы нёю ад 23 да 73 
квад рат ных мет раў жыл п лош чы ў доб-
рым стан дар це. За пат ра ба ван не на ка-
му наль ныя ква тэ ры ў ва я вод скай мет-
ра по ліі вя лі кае.

За раз іх бу ду юць пры ву лі цы Ка мен-
ска га на па сёл ку Ба цеч кі. Тут ста вяць 
два шмат ся мей ныя бу дын кі на 113 ква-
тэр. Пры но вых бло ках бу дуць ста ян кі 
для аў та ма бі ляў — на 48 мес цаў ды пад 
ад ным з бло каў па дзем ны га раж на 65 
мес цаў.

Вар та да даць, што Ка му наль нае та-
ва ры ства са цы яль на га бу даў ні цтва 
ў Бе ла сто ку мае 49 жы лых бу дын каў, 
а ў іх больш за 2,5 тыс. ква тэр. Да КТСБ 
на ле жыць так са ма 328 га ра жоў. (яц)
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 33-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 2 верасня 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Лы сень кая ка был ка 
глі ны на ва зі ла, 
гняз до збу да ва ла, 
са ма жыць не ста ла.

(Л.......)

    

Ад каз на за гад ку № 29: ву лей і пчо лы.
Уз на га ро ду, аў та руч ку, вый г ра ла Маг да 

Яку юбк з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Ка лі цві це ве рас
Ве рас дух мя ны ча роў ным цві це,
Во да рам цяг не з ха ты дзяў чын ку.
Быц цам бур ш ты ны сля ды на ра се,
Ку ды за вя дзе яе стуж ка-сця жын ка?

У мох ас ця рож на сту пае на га,
Хвоі сяб роў ку з ба коў аб сту па юць.
Ме ло дыя льец ца се раб ром ад стаў ка
І це ні-га рэ зы ў лес ад сту па юць.

Дзяў чын ка тан цуе, а з ёй ка ра год
Зак ру цяць да ра ні цы жва выя зор кі.
«Ша ноў ная» — шэп ча здзіў лё на ча рот,
Пак ло няц ца ёй тра вя ні стыя зёл кі.

Ніх то не заў ва жыць — ту ман аб гар не,
Сха вае на доў га лес ды дзяў чын ку.
І знік лі рап тоў на сля ды на ра се,
Як знік ла вуз кая ляс ная сця жын ка.

Сяр гей Брандт, 20.06.2013

    
Даг ма ра КРАЎ ЧУК
Мі ха ло ва 

Ха чу
Я ча сам ду маю,
Як гэ та бы ло б ка том стаць,
Ці та ды бу ду пры го жая?
Мо жа я ця пер пры го жая,
Але ніх то не ба чыць мя не.

    
Аляк сан д ра АЛЕК СЯ ЮК
Та па ля ны, ПШ у Мі ха ло ве

Кот 
Быў са бе кот,
Які лю біў кла пот.
Што дзень про ста ча каў,
Са мых мы шэй спа ты каў.
Ад на го дня ён пра паў,
Дзе ён?
Ніх то не знаў.

Я на пі шу пра эк скур сію ў Бе рас це на Бе ла ру сі. У па да рож жа па е ха ла двац цаць вуч няў шо лы № 4 у Гай наў цы 
і столь кі ж вуч няў шко лы ў Ду бі нах, з якой у нас сяб роў скія ад но сі ны. Да мя жы з Бе ла рус сю мы да е ха лі 
вель мі хут ка і спраў на пе рай ш лі гра ні цу.

На па чат ку мы па ба чы лі ва ен ны ан самбль Брэс ц кая крэ пасць. Най больш ура зі лі мя не квет кі, якія лю дзі кла лі 
да пом ні каў жаў не рам. Чар го вы пункт па да рож жа — гэ та цырк на ва дзе. Мне вель мі па да баў ся па каз ак ра ба-

таў, але я бы ла стом ле на пас ля ўсіх ура жан няў і па да рож жа. Апош нім мес цам, ку ды мы па е ха лі, бы ла кра ма. Мы 
маг лі ку піць бе ла ру скія пра дук ты, якіх ня ма ў Поль ш чы. На дру гі дзень мы на ве да лі му зей чы гун кі. Ён зна хо дзіц-
ца пад ад кры тым не бам. У му зеі мы па ба чы лі цяг ні кі пе ры я ду Дру гой су свет най вай ны.

Ад нак са мае ці ка вае ча ка ла нас на ка-
нец. Мы па е ха лі на сла ву тую ву лі цу Са-

вец кую, дзе ка ла рыт ны га рад скі буль вар. 
Ра зам з сяб роў кай мы зай ш лі ў су ве нір-
ную кра му «Князь Ві таўт». Там бы ло шмат 
су ве ні раў, якія мя не про ста за ха пі лі.

Бе рас це, якое мы на ве да лі, вель мі пры-
го жы, ма ляў ні чы, ста ры го рад. Сё ле та 

тут ад зна ча юць 1000 га доў ад за ас на ван ня 
го ра да.

Для мя не гэ та бы ла ад на з най леп шых 
эк скур сій. Я пры вез ла мно га не за быў-

ных ус па мі наў.

Аляк сан д ра КОРЧ, 
«Бел-News»

Бе рас це — ста ра жыт ны, ма ляў ні чы го рад!

Аляк сан д ра КОРЧ, першая злева 
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка-
зы, з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра-
ця гу трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг-
ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 29-2019: 
Яг ня, інакш, смех, стан, іва, дождж, ар, жу-

жал ка, бык, смык, столь. Скунс, го рад, но жык, 
імідж, не, жарт, ха хі, ва кол, Шча ра.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Дам’ ян Кар-
ні люк і Маг да Яку бюк з Бель ска-Пад ляш ска-
га. Він шу ем!

Дзён нік 
Су стрэч «Зор кі»

(7)
11 чэр ве ня, 
аў то рак, 

га дзі на 19:00 

Сён ня мы суст рэ лі ся 
з вя до май па э тэ сай Мі-
рай Лук шай. Яна ад ка за-
ла на наш суст ра чан скі 
апы таль нік і па ча ла чы-
таць свае тво ры. Гэ та 
бы лі вер шы са збор ні-
каў «Спеў дрэў» і «Жы-
він кі з глы бін кі». Мя-
не най больш за ці ка віў 
верш пра ста рую яб лы-
ню. Ён быў вель мі шчы-
ры і сум ны. Гэ ты верш 
мя не моц на ўра зіў. Ка-
лі я вяр ну ся да ха ты, 
на пэў на пра чы таю ўсе 
тво ры з гэ тай кніж кі.
Мі ра Лук ша — муд рая, 

сім па тыч ная асо ба, сап-
раў д ная па э тэ са сус вет-
на га зна чэн ня.
(пра цяг бу дзе) 

Ева Іва нюк, Га лоў ны 
рэ дак тар «Бел-News»

«Шэп ты з ша фы»: (Пер-
шае пы тан не ста віць Мі ко ла 
Аб ра мюк з Бе ла сто ка, які 
пры стой на раз маў ляе на 
пя ці мо вах — рэд.) - Коль кі 
ве да лі Вы моў, бу ду чы ў на-
шым уз рос це?

Мі хась Сце па нюк: — З поль-
скай ук люч на я ве даў ча ты-
ры мо вы: ан г лій скую, бе ла-
ру скую і ру скую так са ма. 
На пэў на гэ та быў ні жэй шы 
ўзро вень, як у Ця бе. Бо за раз 
у вас, што мне па да ба ец ца, 
нам но га боль шыя маг чы мас-
ці. Вы ма е це між ін шым ін-
тэр нэт, роз ныя гуль ні, філь-
мы...

Шзш: — Ці Вы ў ха це га ва-
ры лі па-свой му?

М.С.: — Не, дэ-фак та па-
свой му на ву чыў мя не га ва-
рыць Да рэк Фі ё нік.

Шзш: — Якая ў Вас бы ла 
ма ты ва цыя да вы ву чэн ня 
за меж ных моў, асаб лі ва іс-
пан скай?

М.С.: — Гэ та ўсё, як не ці-
ка ва, па ча ло ся з бе ла ру скай 
мо вы. Я стаў лаў рэ а там па 
бе ла ру скай мо ве ўжо ў дру гім 
кла се лі цэя. За раз ве даю, што 
ся род вуч няў вель мі па пу ляр-
нае рэ пе ты тар ства. Ка лі нех-
та, ска жам, хо ча па сту паць 
на ме ды цын скі фа куль тэт, то 
ён пой дзе да рэ пе ты та ра на 
пры ват ныя ўро кі бі я ло гіі ці 
хі міі, а ка лі нех та хо ча іс ці на 
па лі тэх ні ку, ён возь ме да дат-
ко выя ўро кі ма тэ ма ты кі. І гэ-

так да лей... Дзя ку ю чы алім-
пі я дзе, я меў сва бод ны ўступ 
на вы шэй шыя на ву чаль ныя 
ўста но вы. Уз нік ла пы тан не 
— што ра біць з ча сам? Я, на 
жаль, не ўмею ся дзець і ні-
чым не зай мац ца. Я па ду маў, 
бу ду вы ву чаць ней кую за меж-
ную мо ву. У Бель ску, ад куль 
я ро дам, не бы ло вя лі кіх маг-
чы мас цей, та му я вы браў 
іс пан скую. Знай шоў на стаў-
ні ка, да рэ чы, гэ та муж ма ёй 
на стаў ні цы з лі цэя.

Заў сё ды са бе дак ла даю больш!

Шзш: — У якіх сі ту а цы ях 
Вы вы ка ры стоў ва е це за-
меж ныя мо вы?

М.С.: — Перш-на перш 
у ка му ні ка цыі з людзь мі ці 
ў па да рож жах. За раз яш чэ 
ў на ву ко вай пра цы. Я не 
люб лю мець ма ла за нят каў, 
та му заў сё ды дак ла даю са бе 
больш. За раз я пі шу ды сер та-
цыю на фа куль тэ це ібе ры сты-
кі ў Вар шаў скім уні вер сі тэ це.

Шзш: — Ча му вар та ста-
рац ца па пас ці на Су стрэ чы 
«Зор кі»?

М.С.: — Су стрэ чы «Зор кі» 
ад к ры ва юць іх удзель ні каў на 
шмат рэ чаў. Вы да ста лі чар-
го вую маг чы масць раз віц ця 
ўлас най асо бы. Доб ра, што 
ёсць смар т фо ны і ўся кія пры-
ла ды, трэ ба імі ра зум на ка ры-
стац ца. Але свет і маг чы мас ці 
ў ін шым мес цы не да дуц ца 
вам без пра цы і раз віц ця ўлас-
най асо бы. Вам трэ ба чы таць, 
мець свае ма ры і сі лу, каб іх рэ-
а лі за ваць. Су стрэ чы «Зор кі» 
да юць та кую сі лу, абу джа юць 
ці ка васць да све ту і но вых вык-
лі каў.
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Вё ска Ду бі ны, якая за раз 
спа лу ча на з го ра дам Гай-
наў кай, у вась мі дзя ся тых га-
дах мі ну ла га ста год дзя ста-
ла вя до май з-за бе ла ру ска-
га ва каль на-ін ст ру мен таль-
на га ка лек ты ву «Ду бі ны», 
яко га пес ні ка ры ста лі ся 
ў на ро дзе вя лі кай па пу ляр-
нас цю. Ця пер бе ла ру скія 
на род ныя фэ сты ў Гай наў-
скай гмі не най час цей ар-
га ні зу юц ца ў Ду бі нах, дзе 
ак тыў на дзей ні чае Гмін ны 
цэнтр куль ту ры. Па я ві ла ся 
пра па но ва ад на віць дзей-
насць сла ву тых «Ду бі ноў» 
з част кай чле наў даў ня га 
ка лек ты ву, ад нак рэ а лі за-
цыя гэ тай за ду мы на да лей 
за ста ец ца ад к ры тай. Дру гі 
ду бін скі ка лек тыў «Ло тас», 
які так са ма іг раў на вя ско-
вых за ба вах, ад на віў дзей-
насць і вы сту пае з дву ма 
муж чы на мі з даў ня га скла-
ду. Ці ка ва зап рэ зен та ваў ся 
ён у час бе ла ру ска га на род-
на га фэ сту, які 20 лі пе ня ар-
га ні за ва лі ў Ду бі нах Бе ла ру-
скае гра мад ска-куль тур нае 
та ва ры ства ра зам з вой там 
Гай наў скай гмі ны і Гмін ным 
цэн т рам куль ту ры.

Бе ла ру скі на род ны фэст ад быў ся на 
пля цоў цы Эку ме ніч наэт наг ра фіч на га 
цэн т ра, які змяш ча ец ца ў бу дын ку бы лой 
шко лы. У цэн т ры рых та ва лі ся да вы сту
паў са лі сты і ка лек ты вы, якія пры бы лі 
з Ду бін, Гай наў кі, Мах на та га, Бель скаПад
ляш ска га, Ся мя тыч, Бе ла сто ка і Пру жан. 
Цёп лая і со неч ная су бо та пры цяг ну ла 
шмат люд ную пуб лі ку перш за ўсё з на ва
коль ных вё сак і су сед няй Гай наў кі.

Пер шай зай маль на вы сту пі ла Ве ра ні
ка Пта шын ская з Гай наў кі, якая прэ зен
ту ец ца з бе ла ру скім рэ пер ту а рам у час 
мно гіх бе ла ру скіх ме ра пры ем стваў. Бе ла
ру скі ка лек тыў «Жа ва ран кі» з Мах на та га 
вы сту піў з рэ пер ту а рам, пад рых та ва ным 
з да па мо гай му зыч на га кі раў ні ка Мар ка 
Зуб рыц ка га. Ме ра пры ем ства ад к ры лі 
ві цэстар шы ня БГКТ Ва сіль Се гень і войт 
Гай наў скай гмі ны Лю цы на Смак ту но віч.

— Мы, ар га ні зу ю чы бе ла ру скія му
зыч ныя ме ра пры ем ствы, на ма га ем ся 
за ха ваць бе ла ру скія пес ні і куль ту ру. 
Па каз ва ем, што ёсць у нас свая бе ла ру
ская куль ту ра. Пад час ме ра пры ем стваў 
ства ра ем маг чы масць вы сту піць на шым 
бе ла ру скім ка лек ты вам, якім не аб ход на 
зап рэ зен та вац ца пе рад пуб лі кай. Мы 
ар га ні за ва лі ўжо бе ла ру скія на род ныя 
фэ сты ў Дуб ро веБе ла стоц кай, Са кол цы, 
Гай наў цы («Кры нач ка») і Ба ці кахБлі жэй
шых. Сён ня ла дзім фэст у Ду бі нах. Бу
дзем яш чэ ар га ні за ваць фэ сты ў Га ла дах, 
На раў цы, Ра га чах, Бель скуПад ляш скім 
і Ся мя ты чах. Пла ну ем на ла дзіць так са
ма кан цэр ты бе ла ру скай му зы кі ў Ду бі
чахЦар коў ных і Нур цыСтан цыі, якія па 
ха рак та ры па доб ныя да фэ стаў, — ска заў 
ві цэстар шы ня БГКТ Ва сіль Се гень.

На фэст пры бы лі так са ма стар шы ня 
БГКТ Ян Сы чэў скі, гмін ныя рад ныя і чы
ноў ні кі. Уда ла вя ла бе ла ру скае ме ра пры
ем ства Юлі та Сушч, а ар га ні за цый ны мі 
пы тан ня мі зай ма ла ся но вая ды рэк тар 
Гмін на га цэн т ра куль ту ры ў Ду бі нах Ма
ры ё ля Гер манПет ру чук. Пуб лі ка бе ла ру
скіх ме ра пры ем стваў доб ра ве дае яе як 
вя ду чую мно гіх бе ла ру скіх му зыч ных ім
п рэз, якія ар га ні за ва лі Му зей і ася ро дак 
бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы і гмін
ныя ўла ды на Гай наў ш чы не, а так са ма як 

ва ка ліст ку бе ла ру ска га ка лек ты ву «Арт
Про нар» у Нар ве.

— Спе вы і тан цы на сцэ не, со неч нае 
цёп лае над вор’е пас п ры я лі та му, што сён
ня на фэст саб ра ла ся мно га пуб лі кі. Гэ та 
ў мно гіх вы пад ках эн ту зі я сты бе ла ру ска
га сло ва, бе ла ру скай пес ні і бе ла ру ска га 
тан ца, — ска за ла ды рэк тар Гмін на га 
цэн т ра куль ту ры ў Ду бі нах Ма ры ё ля Гер
манПет ру чук. — Я ў цэн т ры куль ту ры 
ха чу ар га ні за ваць гур ток для дзе так, 
дзе маг лі б яны, між ін шым, раз вуч ваць 
пес ні на бе ла ру скай мо ве. Ха чу так са ма 
ла дзіць аў тар скія су стрэ чы з бе ла ру скі мі 
пісь мен ні ка мі і ці ка вы мі асо ба мі. У маі 
мы ар га ні за ва лі ін тэг ра цый нае ме ра пры
ем ства ў Ду бі нах і «Ма ё вы кан цэрт га ла
соў» у Тры ве жы, дзе вы сту піў, між ін шым, 
хор «Сві рэль» з Мін ска. Пад час спа бор ні
цтваў па жар ні каў пла ну ем ар га ні за ваць 
у Тры ве жы ме ра пры ем ства з бе ла ру скай 
му зы кай. У Гай наў скай гмі не пра цу юць 
гур т кі вя ско вых гас па дынь у На ва са дах, 
Лі пі нах, Но ва бе ра зо ве, Ста рым Бе ра зо ве, 
Ба ры саў цы, Лі пі нах, Хіт рай, На ва кор ні не 
і Тры ве жы, якія ла дзяць ім п рэ зы, у тым 
лі ку му зыч ныя. У па чат ку ве рас ня су поль
на з Аб’ яд нан нем «Кры ні ца» бу дзем ла
дзіць у Лі пі нах буль ба фэст з бе ла ру скі мі 
пес ня мі і шмат лі кі мі ат рак цы ё на мі. Яш чэ 
да гэ та га ча су бу дуць ар га ні за вац ца ў Лі
пі нах і Тры ве жы май старкла сы і за нят кі 
для дзе так і да рос лых.

Ча ста на сцэ ну вы хо дзіў ка лек тыў 
бе ла ру скай пес ні і тан ца «Спад чы на» 
з Пру жан, які прэ зен та ваў бе ла ру скія на
род ныя тан цы ў аран жы роў цы му зыч на
га кі раў ні ка ка лек ты ву Ва лян ці ны Іска лье
вай. Зай маль на і з ці ка вым рэ пер ту а рам 
вы сту піў бе ла ру скі хор «Ва сі лёч кі» з Бель
скаПад ляш ска га, які пад рых та ва лі да 
вы сту пу му зыч ны кі раў нік Мі ко ла Фа дзін 
і яго жон ка, ха рэ ог раф Люд мі ла Фа дзі на.

— Мы за раз амаль усе пес ні суп ра ва
джа ем дэ та ля мі бе ла ру скіх на род ных тан
цаў. Я ву чу спе ву і са стаў ляю акам па не
мент на акар дэ о не, а мая жон ка Люд мі ла 
ву чыць фраг мен там або толь кі дэ та лям 
бе ла ру скіх на род ных тан цаў. Гэ та зра бі ла 

вы сту пы «Ва сі лёч каў» больш ці ка вы мі, 
— пат лу ма чыў Мі ко ла Фа дзін.

— Хор «Ва сі лёч кі» пер шы раз пас ля зас
на ван ня вы сту піў як раз у Ду бі нах. Я па мя
таю, што мы моц на хва ля ва лі ся, як ат ры
ма ец ца на ша пер шае вы ступ лен не пе рад 
пуб лі кай. Ат ры мала ся яно ўда ла, — ус пом
ніў Ула дзі мір Ве ся лоў скі, які вы лу чаў ся 
на сцэ не пад час тан цаў, пе ра ап ра ну ты за 
бе ла ру ска га ка за ка з шаб ляй.

— У гэ тым го дзе мы рых ту ем ся да 
юбі лею. Сён ня наш хор «Ва сі лёч кі» зап рэ
зен та ваў ся з ці ка вым рэ пер ту а рам, звяр
та ю чы асаб лі вую ўва гу на тан ца валь ную 
пра гра му, — ска за ла ар га ні за цый ны кі раў
нік хо ру «Ва сі лёч кі» Ні на Бя лец кая.

Ці ка ва пабе ла ру ску за спя ва ла ву ча
ні ца Па чат ко вай шко лы № 3 у Гай наў цы 
Оля Мі лі шэў ская, а бе ла ру скія вер шы дэк
ла ма ва лі дзет кі Ган на і Ян Бал т ра мюк. 
З ці ка вым бе ла ру скім пе сен ным рэ пер ту
а рам зап рэ зен та ваў ся жа но чы ка лек тыў 
«Амор фас» з Ся мя тыч, які да вы сту паў 
рых туе Га ле на Шчы гал. Па ста ві ла яна на 
бе ла ру скія на род ныя і эст рад ныя пес ні, 
якія зай маль на гу ча лі ў Ду бі нах. У час 
бел фэ сту вы лу ча лі ся жан чы ны з гур т ка 
вя ско вых гас па дынь «Кар ні шон кі» з На
ва кор ні на, якія пра па на ва лі за не вя лі кай 
пла тай ча ста вац ца бу тэр б ро да мі і сма
коц цем, спе цы яль на вы ка на ны мі на фэст 
у Ду бі нах.

— Мы яш чэ толь кі па чы на ем сваю 
дзей насць. Наз ва лі мы наш гур ток «Кар
ні шон ка мі», па коль кі аса цы ю ец ца з наз
вай вё скі На ва кор нін, якую ў нас про ста 
на зы ва юць Кор ні нам. На ла дзі лі мы ар
га ні за цый ныя су стрэ чы, су ар га ні за ва лі 
Дзень дзі ця ці і ра шы лі ся пад рых та ваць 
па ча сту нак удзель ні кам сён няш ня га 
фэ сту і кры ху зда быць срод каў на сваю 
дзей насць, — га ва ры ла Ан на Шварц, якая 
кі руе гур т ком.

Ад ны асо бы ча ста ва лі ся, каб аца ніць 
смак па а соб ных страў, ін шыя пра га ла даў
шы ся, бра лі больш, каб пад’ ес ці. Мож на 
бы ло так са ма па зна ёміц ца з пра па но ва

мі Мяс цо вай гру пы дзей нас ці «Бе ла веж
ская пуш ча» ў Гай наў цы. Ка лек тыў «Лай
ланд» з Бе ла сто ка, яко га дзей нас цю кі руе 
Баг дан Астап чук, зап рэ зен та ваў ці ка вую 
пра гра му з бе ла ру скі мі пес ня мі. Ка лі на 
сцэ ну вый шаў ва каль наін ст ру мен таль
ны ка лек тыў «Ло тас» з Ду бін, які ўзна віў 
дзей насць пры Гмін ным цэн т ры куль ту
ры, вык лі каў ажыў лен не ся род ста рэй
шай пуб лі кі. Ця пер кі раў ні ком ка лек ты ву 
«Ло тас» з’яў ля ец ца Гра жы на Са хар чук, 
а ра ней спя ва ла ў ім, бу ду чы ўжо вой там 
Гай наў скай гмі ны, Лю цы на Смак ту но віч.

— Ка лек тыў «Ду бі ны» зда быў вя лі кае 
прыз нан не ў пуб лі кі, а «Ло тас», які так
са ма іг раў па за ба вах, быў пры за бы ты. 
Ад на віў ён сваю дзей насць пас ля са ра ка 
га доў пе ра пын ку, з удзе лам двух муж чын 
са ста ро га скла ду і жан чын, якім ці ка вы 
ста рыя пес ні, што спя ва лі ся ў мі ну лым на 
за ба вах. Я так са ма ста ла ха дзіць на рэ пе
ты цыі ка лек ты ву «Ло тас» і спя ва ла ў ім 
два га ды. За раз «Ло тас» вы сту пае ў час 
на шых му зыч ных ме ра пры ем стваў. Сён
ня я ра да, што саб ра ла ся мно га пуб лі кі. 
Фэ сты заў сё ды бы ва юць вя лі кім ме рап
ры ем ствам у на шай гмі не, — рас па вя ла 
ў час вы сту пу ка лек ты ву «Ло тас» войт 
Лю цы на Смак ту но віч.

Па коль кі ня даў на быў я ў Хіт рай на 
ад мі ніст ра цый най рас п ра ве ад нос на на
ме ру бу до вы па між Ду бі ча міАсоч ны мі 
і Хіт рай прад пры ем ства пі ро лі зу гу мы, 
спы таў я войт Лю цы ну Смак ту но віч пра 
ра шэн ні ў гэ тай спра ве.

— Гай наў ская са нэ під стан цыя ад моў на 
аца ні ла на мер бу до вы ка ля Ду бічАсоч
ных прад пры ем ства пі ро лі зу гу мы, але 
для мя не зна чэн не гэ тай ацэн кі толь кі да
рад чае. Са май важ най з’яў ля ец ца ад моў
ная па ста но ва Рэ гі я наль най ды рэк цыі 
ахо вы ася род дзя ў Бе ла сто ку. Яна да ла 
мне пад ста ву не да ваць зго ды на бу до ву 
прад пры ем ства пі ро лі зу гу мы ка ля Ду біч
Асоч ных, — па ін фар ма ва ла войт Гай наў
скай гмі ны Лю цы на Смак ту но віч.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

Пес ні і на род ныя тан цы ў Ду бі нах

n Жан чы ны з гур т ка вя ско вых гас па дынь з На ва кор ні на пра па на ва лі ча ста-
вац ца бу тэр б ро да мі і сма коц цем, спе цы яль на вы ка на ны мі на фэст

n Жа но чы ка лек тыў «Амор фас» з Ся мя тыч

n Ад ноў ле ны ва каль на-ін ст ру мен таль ны ка лек тыў «Ло тас» з Ду бін
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 Я
Ся джу ці хень ка,
Ва кол зя лё на,
Я па чы наю смя яц ца ве се ла,
Я ад на, а ва кол мно га сяб роў,
Я ка хаю гэ тую тра ву,
Я люб лю сяб роў, але яны мя не не,
Але я жы ву да лей,
Але смя ю ся гуч на,
Не за леж на ад праб лем,
Я люб лю сваё жыц цё.

Ча кан не
На не бе поў на бе лых кро пак,
Але ад на ін шая,
Не бе лая, не чыр во ная,
Про ста ко ле ру сон ца,
Яна гля дзіць на да рос лых і дзя цей,
На шчас лі вых і на сум ных,
Ча кае, мо жа яе ўба чаць,
Яна не про сіць,
Цяр п лі ва ча кае на сва ім мес цы,
Каб адар вац ца ад рэ ча іс нас ці,
І па ка заць, што ка лісь ці бу дзе лепш.

Сум
Ча сам мне сум на так,
Сум у ма ім жыц ці,
Я ча ста ўсё кі даю,
Я ча ста ўсё за бі раю,
Я ча ста губ ля ю ся,
А ця пер усё ў сло вы адзя ваю,
Чую, што ўсё кеп скае ўця чэ,
Як бур бал ка лоп не,
У мя не са мыя вы ба ры,
Але ўсе кеп скія, кеп скія,
Мо жа ка лісь ці мне па шан цуе,
Мо жа, ка лісь ці, але ця пер шу каю,
Шу каю, гэ та га шчас ця, якое ха ва ец ца,
Я ча каю,
Труд на,
Збаў лен ня ча каю,
Ця пер і труд на...

Толь кі ты
Твае вус ны –
Ха лод ны ме сяц
Аг рэю іх.
Збе ра гу зрэн кі
Тва іх ва чэй
Пе рад ра ніш нім ту ма нам.
Твае ва ла сы
Ла год нае мо ра
Ра скуд ла чу ў шторм.
У тва іх дум ках
Ся род па ля вых руж
На ма люю бла кіт сноў.
Пой дзем ра зам
За га ры зонт
Да бя скон цас ці
Пяш чот ных, ці хіх слоў.

Да ро га
Кос мас для нас не да ступ ны
Там ня ма ка хан ня
Акі ян — ха лод ная пра сто ра
Як уча раш няя сля за
На раз да рож жы жыц ця
Дзве да ро гі
Нап ра ва шчас це і ка хан не
На ле ва не быц цё
Да ро га рас сту па ец ца пад на га мі
Кас міч ная пу ста та
Ад бі рае ды хан не
Сэр ца б’е толь кі з тур бо ты
Адзі но кія во чы
Блу ка юць у пу стой да ле чы ні
Му чы цель-час
Спа лу чыў ся з бяз меж най пра сто рай
Ха чу ця бе ця пер і тут
Як крош кі на га лод ным ста ле
Па ка жы мне да ро гу нап ра ва
Па вя дзі шчас лі ва праз жыц цё

Доб ры ча ла век
Толь кі што на ра дзіў шы ся
Нап руж ваў ся як дуб
Рос па мяр коў на але зда ро ва
Як звы чай нае дрэ ва
Ле там на сон цы за га раў
Зі мы ў зда роўі тры ваў
А вяс ною?
А вяс ною рас ц ві таў

Як пад рос
Цяж ка пра ца ваў
Баць ку па ма гаў
Пас віў ка роў, зам лю араў
Ча ла ве кам быў
Для ўсіх
Сям’ю прыд баў (на жыў)
Ша на ваў сва іх і чу жых
Ад ной чы ся даў на ве ла сі пед
Ля свай го до ма
І ўпаў на зям лю
Як спе лы жо луд

Доб ры дзень
Заў т ра ўста не но вы дзень
На дзея бу дзе за па ро гам
Ра ні цай «доб ры дзень»
Усім ска жу
Пай ду да ро гай ма ры
Не ве ру ў пар шы вы лёс
Ха ця ка ло ды кі дае пад но гі
Упар та тку па лат но жыц ця
Мі ну та за мі ну тай
Ахоп ле ны прад чу ван нем крыў ды
Па ма гу та бе ўстаць з ка ле няў

Сла ва мір КУ ЛІК
Гай наў ка Мал га жа та CАДОЎ СКАЯ

Шым кі, Мі ха лоў ская гмі на
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365 га доў з дня бітвы

пад Шкловам

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

12 жніў ня 1654 г. ад бы ла ся біт ва кор пу
са Яну ша Ра дзі ві ла пад Шкло вам з ма скоў
скім вой скам кня зя Чар ка ска га, у вы ні ку 
якой вой ска Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га 
пе ра маг ло. Гэ та бы ла біт ва страш най у на
шай гі сто рыі Тры нац ца ці га до вай (1654
1667) вай ны з Ма ско ві яй.

У жніў ні 1654 г. пад ці скам коль кас на 
боль шых ма скоў скіх войск кор пус вя лі
ка га гет ма на лі тоў ска га Яну ша Ра дзі ві ла 
(68 тыс. ча ла век) ады шоў ад Ор шы на поў
дзень да Ба ра ні, пас ля да Ко пы сі і Шкло ва. 
12 жніў ня да Шкло ва па ды шоў аван гард 
вой ска ма скоў ска га ва я во ды Чар ка ска га 
(не менш за 20 ты сяч ча ла век) і на паў на 
вай ско вую вар ту Ра дзі ві ла, якая ба ра ні ла 
го рад.

Каб не да пус ціць злу чэн ня войск Яка ва 
Чар ка ска га і Аляк сея Тру бяц ко га (15 тыс. 
чал.) які па ды хо дзіў да Дняп ра, Ра дзі віл 
вы ра шыў даць бой. Для біт вы ён аб раў уда
лае мес ца — адзі ную да ро гу да Шкло ва за 
не каль кі кі ла мет раў ад го ра да, дзе два ра
вы зас ла ня лі кры лы вой ска ВКЛ. Гэ та не 
да зво лі ла б ма скоў цам вы ка ры стаць коль
кас ную пе ра ва гу. Да та го ж пе рад са бою 
ліц ві ны ме лі рэч ку Шклоў ку і маг лі біц ца 
з ты мі ад дзе ла мі ма скоў цаў, якія пе рап
ра ві лі ся праз брод. Чар ка скі так са ма не 
збі раў ся ата ка ваць Ра дзі ві ла ў той дзень 
— част ка яго ад дзе лаў бы ла рас цяг ну та 
па да ро зе і му сі ла пры быць толь кі праз не
каль кі га дзін.

Януш Ра дзі віл вы ра шыў уцяг нуць аван
гард ма скоў цаў у бой ку і по тым раз бі ваць 
іх ма лы мі гру поў ка мі. Не каль кі мі раз’ ез
да мі ліц ві ны за цяг ну лі част ку ма скоў скіх 
пал коў на аб ра нае по ле. Па чаў ся бой, які 
цяг нуў ся больш за 5 га дзін. Вой ска ВКЛ не 
маг ло ўзяць верх, бо да ма скоў цаў цэ лы 
час да лу ча лі ся но выя сі лы, што ру ха лі ся 
зпад Ко пы ся. Згад ва ец ца, што кож най лі
тоў скай ха руг ве да вя ло ся 56 ра зоў ата ка
ваць ма скоў цаў, а пас ля пад ці скам ады хо

дзіць да сха ва ных у за са дах у ра вах дра гун
скіх пал коў. Біт ва цяг ну ла ся да 9й ве ча ра. 
Януш Ра дзі віл аса бі ста ўдзель ні чаў у біт ве, 
што да да ва ла ўпэў не нас ці вой ску. Апош
няя ата ка кон ні цы ВКЛ здо ле ла зла маць 
шэ ра гі ма скоў цаў і амаль мі лю гнаць іх. Да 
та го ж ма скоў скі рэй тар скі полк у цем ры 
аб ст ра ляў сва іх.

У вы ні ку шмат га дзін на га бою ма скоў
ская кон ні ца ад сту пі ла да або зу і пя хо ты, 
па кі нуў шы по ле за вой скам ВКЛ. На той 
час гэ та лі чы ла ся пе ра мо гай. Але яна да
ста ла ся да ра гім кош там — ад дзе лы ВКЛ 
стра ці лі шмат важ ных жаў не раў. За гі нуў 
пад Шкло вам вай ско вы суд дзя Мар цін Ян 
Чу доў скі, адзі ны сын лі тоў ска га страж ні ка 
Ры го ра Мір ска га — Ге ра нім. Шмат па ра
не ных па мер лі, не ат ры маў шы ме ды цын
скай да па мо гі. Агуль ныя стра ты на ліч ва лі 
ад 200 да 700 ча ла век. Ма скоў скія стра ты 
кры ні цы Рэ чы Пас па лі тай ацэнь ва юць на 
70008000 ча ла век. А лі тоў скія жаў не ры 
пі са лі, што на лі чы лі за бі тых ка ля 3000 ма
скоў цаў і двух іх ва я во даў.

Стра ты, стом ле насць і неш мат лі касць 
вой ска Вя лі ка га Кня ства не да зво лі лі ска
ры стац ца пе ра мо гай. У ноч на 13 жніў ня 
Януш Ра дзі віл за га даў ады хо дзіць на за хад 
да Га лоў чы на і Ба ры са ва. Хоць па бі тыя ад
дзе лы Чар ка ска га і адыш лі да Ор шы, але 
ў іх за ста ла ся знач ная пе ра ва га ў коль кас
ці. Све жае вой ска Тру бяц ко га бы ло на па
ды хо дзе. Яго аван гард спаз ніў ся толь кі на 
га дзі ну да за кан чэн ня біт вы. Але но выя 
ма скоў скія сі лы цал кам з’я ві лі ся пад Шкло
вам толь кі 30 жніў ня. Ма скоў скія пуб лі ка
цыі аль бо не згад ва юць гэ тую біт ву, аль бо 
пры піс ва юць пе ра мо гу са бе.

13 жніў ня да ліц ві наў пры бы ла да па мо
га ад кня зя Ба гус ла ва Ра дзі ві ла і Юрыя 
Ня мі ры ча — 2500 жаў не раў. Але гэ та бы ло 
за ма ла і не вы ра та ва ла іх ад па ра зы 24 
жніў ня 1654 г. у біт ве пад Ша пя ле ві ча мі.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Се ра да, 15 траў ня. Доў жыц ца пра тэст 
фі зі я тэ ра пеў так. Не ўдзель ні ча юць 
Лу каш з Маць кам. Аб с лу гоў ва юць 

па цы ен таў у пра цэ дур ных за лах на пер
шым па вер се, ды і па су бо тах на рэ а бі лі та
цый ным ад дзя лен ні пас ля абе ду. Та кое 
ра шэн не пры ня лі ў раз мо ве з ды рэк та рам. 
Ка ап та ва лі нам но ва га па цы ен та. З на кі ра
ван нем ча каў у чар зе два ме ся цы. Вы хо
дзіць зпад Брань ска.

— Ча му не ў БельскПад ляш скі па даў ся? 
— пы таю. — Нам но га блі жэй.

— Чар га боль шая, ды і мне з Гай наў кі 
па тэ ле фа на ва лі, — га во рыць Ка зік. — Я не 
ўпер шы ню тут... У Гай наў цы леп шыя спе
цы я лі сты, за тым і больш пра цэ дур па цы ен
там за піс ва юць...

Су бо та, 18 траў ня. Со неч ная цеп лы
ня доў жыц ца ад пэў на га ча су. У па ла це 
ду ха та. Мае кам па ньё ны ка ры ста юц ца 
све жым па вет рам. Гу ля юць у цянь ку прыш
пі таль ных але ек. Я не ў змо зе ва рух нуц ца 
па пры чы не ба лю чых ног. Поз нім ве ча рам 
над го ра дам прай ш ла на валь ні ца з пе ру
на мі.

У па ня дзе лак, 20 траў ня, за кон чы ла рэ
а бі лі та цыю сар дэч ная сяб роў ка з па ла ты 
№ 13 Ва ля Гай дук з Хра бу стоў кі. Мы яе на
зы ва лі «на шай» шэ фо вай. Яна да па ма га ла 
мед сяст ры цам пры вы да чы хар ча ван ня 

і ку хар кам пры збор цы па су ды. За ду шэў
ная ды і га вар кая су бя сед ні ца шпі таль ных 
су стрэч. У той жа дзень на ве даў мя не 
школь ны сяб ра з Ча ром хі Коль ка Ра ман
чук. Пе ра даў све жыя на він кі. Наб лі жаў ся 
мой дзень вы пі су. Па ве да міў мне аб гэ тым 
док тар Адам.

— Вы піс бу дзе пад рых та ва ны да дзя ся
тай, — ска заў. — Рэ цэпт за пі ша ся мей ны 
ле кар.

У аў то рак 21 траў ня на на шым ад дзя лен
ні пра ца ва ла мая доб ра вя до мая мед сяст
ра, аб якой я і не ве даў.

— А мы зна ё мыя, — га ва ры ла па жы лая 
ся стра з вя сё лай ус меш кай.

— Ад куль са ма бу дзеш? — пы таю.

— Ты, пан Сі да рук, да май го баць кі 
ў Кляш чэ лі за хо дзіў. Доб ра па мя таю...

— Твой баць ка Ян Ба да вец?...

— Гэ ты сам. Я яго дач ка, Надзь ка.

Пак ры се я па чаў пры гад ваць. У май го 
сар дэч на га пры я це ля Яна Ба даў ца з Груз
кай, вя до ма га печ ні ка ў на ва кол лі, бы ло 
дзве дач кі — ста рэй шая Ма ры ся ды ма лод
шая На дзя. Па ма ту лі, зна чыц ца, ах рыс ці лі. 
За тым быў яш чэ сын Ян ка. Пра ца ваў вар

таў ні ком служ бы ахо вы чы гун кі на стан цыі 
ў Ча ром се. Ба даў цоў у Кляш чэ лях я амаль 
кож ны па ня дзе лак на вед ваў, па коль кі за
яз джаў на кір маш. Надзь ка та ды ву чы ла ся 
ў ме дыч най шко ле, у якой на стаў ні ча ла 
ста рэй шая ся стра Ма ры ся. Пры па мі наю 
за раз кво лень кую блан дзі нач ку. Суст ра каў 
яе га доў со рак та му.

— За раз я ўжо ста рая, — прыж му рыў шы 
во чы га ва ры ла су бя сед ні ца На дзея. — Пен
сі я нер ка ўжо. Але па пры чы не ня ста чы 
аку шэ рак у шпі та лі прый шлі і пап ра сі лі ў да
па мо гу. Па га дзі ла ся.

— А як там та туль тры ма ец ца? — ці каў
лю ся.

— Ня ма ўжо. У жніў ні мі ну ла га го да па
мёр. Ра ней сцяг но па ла маў. Пас ля апе ра
цыі ін фек цыя спас ціг ла. Не выт ры маў...

Ня хай зям ля Яму пу хам бу дзе. Па пры я
це лю па мят ка ў мя не за ста ла ся. Збу да ваў 
мне ад мыс ло вую су шыл ку для гры боў 
у лет няй кух ні. Па сён няш ні дзень ёю ка ры
ста ю ся.

Апош ні ты дзень ма ёй рэ а бі лі та цыі сця
каў на пад рых тоў цы да вы пі су. На Мі ко лу 
(22 траў ня, цар коў ны фэст у Свя таТро іц кім 
са бо ры ў Гай наў цы) на ве даў мя не Алё ша 
Бя леў скі, з якім па рад ні лі ся тры га ды та му 
ў гэ тым жа шпі та лі на рэ а бі лі та цый ным 

ад дзя лен ні і па сён ніш ні дзень тры ма ем 
сар дэч ныя ад но сі ны. Пры кож най на го дзе 
на вед вае мя не.

Ня дзе ля, 26 траў ня, за піс ва ец ца ў ма ім 
дзён ні ку як ад мыс ло вы дзень удзель ні ка 
еў ра пей скіх пар ла мен ц кіх вы ба раў. Я пра га
ла са ваў за «Еў ро пу».

У па ня дзе лак, 27 траў ня — дзень вы пі су. 
Па тэ ле фо не з бе ла стоц кай да чуш кай Алін
кай да мо ві лі ся, што за е дзе за мною пе рад 
абе дам. Вы піс зра бі лі мне ра ней. І зда ры
ла ся рэч не бы ва лая, якая не па він на бы ла 
зда рыц ца ў пуб ліч ным шпі талі. Не па спеў 
я пе ра жа ваць сне дан ня, як пе ра да лі мне 
«за гад» ле ка ра, каб вы браў ся з рэ ча мі з па
ла ты, бо на маё мес ца пры хо дзіць но вы 
па цы ент. Я ад ка заў ся, вя до ма, ар гу мен
ту ю чы, што дач ка за мною пры е дзе ка ля 
два нац ца тай га дзі ны. Вы нік ла спрэч ка. Пе
рад па ла тай саб раў ся на тоўп. Неп ры ем нае 
ві до віш ча. Я не ад сту паў, ка лі ле кар, апя кун 
на шай па ла ты, рэ ка мен да ваў да па маг чы 
пе ра нес ці мае рэ чы ў па кой ад па чын ку. 
Але тут жа з’я ві лі ся мед сяст рыч кі, дзя жур
ная па ад дзя лен ні, якія ра шу ча за га да лі:

— Ад па чы вай це, пан Сі да рук, на сва ёй 
пас це лі да пры ез ду ся мей ні каў.

Але ня доў га прый ш ло ся мне за ста вац
ца ў ня ём кай сі ту а цыі. Пас ля дзя ся тай ра
ні цы я раз ві таў ся са сва і мі кам па ньё на мі 
і сар дэч ны мі сяб роў ка мімед сяст рыч ка мі, 
якія жа да лі моц на га зда роўя і хут ка га аз да
раў лен ня.

На рэ а бі лі та цый ным ад дзя лен ні — 2019 (5)

vУла дзі мір СІ ДА РУК

У Зэль ве ўша на ва лі 
Ла ры су Ге ні юш

Уша на ваць бе ла ру скую па эт ку і зма
гар ку Ла ры су Ге ні юш (19101983) 10 жніў
ня ў Зэль ву пры е ха ла няш мат лю дзей, 
як і ле тась. Тым не менш уша на ва н не 
ад бы ло ся. Па ча ло ся яно ра ні цай у Зэль
вен скай Свя таТро іц кай цар к ве на ба
жэн ствам у го нар слаў най бе ла ру скі. На 
на ба жэн стве пры сут ні ча лі і зэль вен цы, 
і тыя, хто пры е хаў зга даць па эт ку з Га род
ні і Сло ні ма. По тым, ка ля пом ні ка Ла ры
се Ге ні юш, які зна хо дзіц ца на цар коў ным 
цвін та ры, пра па эт ку, яе твор часць і лёс 
ка за лі сяб ры Га ра дзен ска га ад дзя лен ня 
Са ю за бе ла ру скіх пісь мен ні каў Ва лян
цін Ду ба тоў ка, Ала Пет руш ке віч, Сяр гей 

Чыг рын і Мі ко ла Ка на но віч. Шчы ры мі 
сло ва мі пры га да ла су стрэ чы з Ла ры сай 
Ан то наў най і яе сяб роў ка, су сед ка Іры на 
Ту каль ская, якая так са ма да лу чы ла ся да 
пры сут ных. На Зэль вен скіх мо гіл ках пад 
белчыр во набе лым сця гам да ма гі лы 
Ла ры сы і Ян кі Ге ні ю шаў бы лі ўскла дзе
ны квет кі, а Ва лян цін Ду ба тоў ка ска заў, 
што ў на ступ ным го дзе Ла ры се Ге ні юш 
спаў ня ец ца 110 га доў з дня на ра джэн ня, 
та му гэ та да та бу дзе адз на чац ца ў Зэль
ве і ў Бе ла ру сі шы ро ка і ма са ва.

Ба рыс Баль, 
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя, Зэль ва 

Фо та аў та ра
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма

ра мі ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
па су дзі на для па лі ва ў са ма хо дзе = 3 _ 2 _ 1 _;
Аляк сандр, ра сій скі пісь мен нік, аў тар „Па я дын ка” = 7 _ 8 _ 4 _ 5 
_ 6 _ 21 _;
бры тан ская за бя га лаў ка = 13 _ 14 _ 26 _;
іта льян скі го рад з кры вой ве жай = 34 _ 32 _ 30 _ 27 _;
вы ра стае з пту шы най ску ры = 15 _ 16 _ 17 _ 18 _;
Кан д рат, ра сій скі па этдзе каб рыст = 9 _ 10 _ 28 _ 29 _ 22 _ 33 _;
ба ка вы ад ро стак ад ства ла дрэ ва = 19 _ 20 _ 36 _;
па між па ло вай і чвэр цю = 23 _ 24 _ 25 _ 11 _ 12 _;
па ра для ду шы = 31 _ 35 _ 37 _ 38 _.                                             (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.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Ад каз на ад га дан ку з 29 ну ма ра

Га дзю ка, Ева, Кі еў, лыч, Пу чы ні, ры ба, хан, юра, яз ва.
Ра шэн не: Не хва лі ка ня зап ра га ю чы, а дзеў ку вы бі ра ю чы.

Пры ма юц ца за яў кі на 15ы на цы я
наль ны фо та кон курс „Пад ляш ша ў аб’
ек ты ве імя Вік та ра Вол ка ва”. Тэ ма кон
кур су — Пад ляш ша з яго ар хі тэк ту рай, 
пры ро дай, людзь мі і ўсёй куль тур най ма
за і кай. Ар га ні за тар не нак лад вае тэ ма
тыч ных па дзе лаў, ства рае по ле для лю
бой ін тэр п рэ та цыі фа тог ра фа. У кон кур
се мо гуць удзель ні чаць фа тог ра фы як 
з Пад ляш ска га ва я вод ства, так і з усёй 
Поль ш чы, пра фе сі я на лы і ама та ры. Фа
та гра фіі ацэнь вае жу ры, прыз на ча нае 

з лі ку фа тог ра фаў і ма ста коў Пад ляш ска
га ва я вод ства. Ра бо ты на кон курс па він
ны быць па да дзе ны да 15 каст рыч ні ка 
2019 го да. Аб вяш чэн не вы ні каў, цы ры
мо нія ўзна га ро джан ня і вы ста ва пас ля 
за кан чэн ня кон кур су зап ла на ва ны на 
сне жань 2019 го да. Вы ста ва бу дзе вы
стаў ляц ца ў Му зеі і Ася род ку бе ла ру скай 
куль ту ры ў Гай наў цы ка ля го да, та му што 
з’яў ля ец ца вы дат ным да дат кам да эт наг
ра фіч ных вы стаў. Паз ней яна „па да рож
ні чае” па Пад ляш шы. У 2015 го дзе 10ы 

кон курс быў прад стаў ле ны ў Бе рас ці 
і Га род ні. Кон кур с ныя ра бо ты па да юц ца 
ў выг ля дзе фо тад ру каў у фар ма це A3 
з фо таз дым ка мі ў элек т рон ным ва ры
ян це (jpg, tif) на кам пактды ску. Ар га ні
за тар даз ва ляе ад п раў ляць фа та гра фіі 
элек т рон най вер сіі на ад рас kon takt@mu
ze um bia lo ru skie.pl (ра зам з за поў не най 
і пад пі са най ан ке тай у выг ля дзе ска на
ван ня). Кож ны ўдзель нік мо жа дас лаць 
на кон курс мак сі мум 3 фо та. Каб за поў
ніць ан ке туза яў ку, мож на аз на ё міц ца 
з узо ра мі ў офі се ар га ні за та ра аль бо на 
сай це:www.mu ze um bia lo ru skie.haj now ka.
pl, www.haj now ka.pl . Кон курс пра хо дзіць 
пад га на ро вым пат ра на там мар шал ка 
Пад ляш ска га ва я вод ства і бур га міст ра 
го ра да Гай наў кі. Ар га ні за тар фо та кон кур
са — Му зей і ася ро дак бе ла ру скай куль
ту ры ў Гай наў цы: ema il: ko ntakt@mu ze um-
bia lo ru skie.pl http://mu ze um bia lo ru skie.
haj now ka.pl/

XV фо та кон курс „Пад ляш ша ў аб’ ек ты ве імя Вік та ра Вол ка ва”

Вік тар ШВЕД

Свя та Ільі
Тваё Свя та, Дзед ка,
Бы ло сён ня ў Мо ры.
Не пры быў, на рэд касць,
Са праў ды быў хво ры.

Не змог па ма ліц ца
У цар к ве цвін тар най,
Та му хі ба сніц ца
Рэ жым па ву чаль ны.

Дзед ка мне і бра ту
Са мым ані ко лі
На ву лі цу з ха ты
Вый с ці не да зво ліў.

Бе ла сток, 2 жніў ня 2019 го да.

Не со рам на па мер ці
Жыц цё ўця кае і ўця кае,
Што раз бо лей стра таў.
Паў го да толь кі не ха пае
На дзе вя но ста пя ты.

Сяб ра Ба рыс ска заў пап ро сту:
„Пісь мен ні кі — па вер це,
Ка лі за кон чыў дзе вя но ста
Не со рам на па мер ці”.

Бе ла сток, 10 жніў ня 2019 го да.

Іво на Езё рэк ма ры ла мець ва кол ся бе 
квет кі кож на га дня. Яны пап раў ля юць 
дрэн ны на строй сва ім пры ем ным па хам, 
ра ду юць во чы сва ёй цу доў най пры га
жос цю. Квет кі — мая ра дасць, нат х нен не 
і за да валь нен не — ка жа яна і ра дас на 
ўсмі ха ец ца. Так і хо чац ца даў жэй па быць 
у яе ад ноў ле ным пры го жым квет ка вым ма
га зі не. Сю ды ча ста пры хо дзяць ма ла дыя 
жан чы ны. Хто як хто а яны — жан чы ны 
— лю бяць квет кі. Лю бяць, ка лі ім до раць 
квет кі муж чы ны. Не толь кі з на го ды дня 
на ра джэн ня, імя нін і Дня жан чын. Квет кі 
спа да рож ні ча юць нам у роз ныя жыц цё
выя мо ман ты.

Спа да ры ня Іво на пя ты год па спя хо ва 
вя дзе квет ка вы ма га зін у На раў цы Гай
наў ска га па ве та, па ву лі цы Гай наў скай. Яе 
кра ма адзі ная та ко га ро ду ў На раў чан скай 

гмі не. Кве так у яе столь кі, што вы бі раць ды 
вы бі раць. Тут і бе лыя, чыр во ныя і жоў тыя 
ру жы, і чыр во ныя гваз дзі кі, і мар га рыт
кі, і па ху чыя лі ліі, фрэ зіі і пап рот кі. Ёсць 
у ма га зі не ў про да жы жы выя і штуч ныя 
квет кі, у квет ні цах і без іх. У вя лі кіх і ма лых 
глі ня ных і пласт ма са вых па су дзі нах для 
ва зо наў пра да юц ца ят рыш ні кі (stor с zy ki) 
і бя го ніі. У кра ме ёсць так са ма эк за тыч ныя 
квет кі. Тут мож на ку піць га то выя вян кі і бу
ке ты кве так з уп ры га жэн нем. Іво на Езё рэк 
ах вот на дае па ра ды па дог ля дзе кве так. 
Яна — во пыт ная кве тач ні ца.

З ма га зі наў у Бе ла сто ку і Вы со кімМа за
вец кім кве тач ні ца пры во зіць сва ім па куп ні
кам па за ка зе так са ма квет кі на ра бат кі, дэ
ка ра тыў ныя кус ці кі, шмат га до выя рас лі ны 
ды роз ных ві даў ма ла дыя пла да нос ныя 
дрэў цы. (яц)

Іво на за ка ха ная ў квет ках

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) З 18.08. пач неш ліш не тур ба-
вац ца ўлас ным зда роў ем і на ват істэ ры за ваць. 
Апа скі звя за ныя з сі ту а цы яй ка гось ці бліз ка га 
20-22.08. раз вя жуц ца — спра віц ца з імі лепш, 
чым ты спа дзя еш ся. Шчас це ў лю бо ві. Доб ра 
на ма ца еш грунт пад на га мі, су ці шыш ся. 19.08. 
бу дзеш га то вы да ўсту пак і не га цы я цый. За дзі-
віш усіх сва ёй здоль нас цю да кам п ра мі су. Не 
ра бі ні чо га, што за ба ро не на.
(21.04. — 21.05.) У за роб ках па мо жа та бе Ве-
не ра. З 22.08. (да 27.08.) раз г ля дай ся — хтось 
зна ё мы, ды няс ме лы, толь кі ча кае твай го зна ка. 
20-22.08. бу дзеш аў та ры тэ там, вар тым уз на га-
ро джан ня; бу дзеш на стаў ні кам. 24.08. мо жаш 
ня ма ла вый г раць. Пас ля 21.08. мо жаш змя ніць 
імідж, сха дзі да цы руль ні ка, кас ме то ла га. Не 
згу бі клю чоў. Будзь так тыч ным у кан так тах з на-
чаль ствам. Па ляп шэн не ў фі нан сах.
(22.05. — 22.06.) 18-20.08. шчас лі выя вы пад-
кі, лёг касць на ладж ван ня кан так таў, доб ры час 
на па да рож жы. 20-22.08. не ча ка ная ўда лая су-
стрэ ча. Але 20-22.08. мо жаш да ве дац ца аб не 
вель мі пры ем ных спра вах. 22-24.08. мо жаш 
згу біц ца на ват у мес цы, якое доб ра ве да еш. 22-
22.08. ча кае ця бе абу чэн не або ві зіт за меж най 
дэ ле га цыі. Твая кан так т насць бу дзе вель мі каш-
тоў най. Ка лі вя дзеш біз нес, суст ра кай ся з клі ен-
та мі, мо жаш на ла дзіць вель мі доб рыя кан так ты, 
якія неў за ба ве пры ня суць пры быт кі; доб ра пра-
вя рай да мо вы. 22-24.08. знай дзі час толь кі для 
ся бе.
(23.06. — 23.07.) Вя лі кая до за па зі тыў ных 
ура жан няў. Мо жаш шмат зра біць і наб лі зіц ца 
да мэ ты, але маг чы мыя дроб ныя пе раш ко ды. 
З 21.08. (да 28.08.) мі лая лю боў ная нес па дзя-
ван ка — той, ка го ма еш по бач як пра цяг нуць ру-
ку, мо жа ака зац ца тва ёй жыц цё вай па ла він кай. 
На пра цы за ся родзь ся на бя гу чых спра вах.
(24.07. — 23.08.) 20-22.08. ат ры ма еш па зі тыў-
ны ад каз з уста но вы або ат рак цый ную пра па-
но ву за нят ку; тры май пры са бе тэ ле фон, заг-
ля дай у пош ту. Фір ма чу прый дзец ца за ін ве ста-
ваць у рэк ла му, па даб раць боль шы ка лек тыў. 
Цяж ка бу дзе выт ры маць на ды е це.
(24.08. — 23.09.) Да 20.08. больш ад па чы вай. 
20-22.08. мо жаш шмат да сяг нуць, пад пі саць ка-
рыс ны кан т ракт, здаць эк за мен. Але 22-24.08. 
мо жаш стаць ах вя рай не па ра зу мен ня. З 21.08. 
(да 27.08.) га ра чыя жар с ці. 23-25.08. раз ве дай 
факт, раз бя ры ся ў плёт ках, каб не паш ко дзіць 
у су вя зях. 20-22.08. пе ра ка на еш ся, што з не ка-
то ры мі людзь мі не ма еш аб чым га ва рыць. Піль-
нуй ся над ва дой і не дай са бе на ват за ліць ву ха.
(24.09. — 23.10.) Да 20.08. мно га ім п рэз, не ся-
дзі до ма. З 21.08. ня він ны флірт мо жа пе ра мя ніц-
ца ў га ра чае па чуц цё. На кам па ней скім га ры зон-
це па я віц ца мно га асоб. Ап ты мізм і ве ра ў свае 
маг чы мас ці. Шчас це да лю дзей і ін та рэ саў. Па-
то лю зной дзеш у кан так це з дзі кай на ту рай.
(24.10. — 22.11.) Бу дзеш тры ва лы і па ста віш 
на сва ім. З 21.08. за ма рыш пра па ста ян ную 
па ру, і як па за ка зе мо жа ака зац ца, што ёсць 
хтось ці хто схо ча даць та бе тое, ча го праг неш. 
Гуч ныя ім п рэ зы су се дзяў ця пер мо гуць дац ца 
та бе ў зна кі. 22-22.08. шчас це ў спра вах ва 
ўста но вах і су дах. Ка лі зма га еш ся за спад чы ну, 
кам пен са цыю або па га шэн не даў гу — па да вай 
да ку мен ты ў гэ ты час. На ля гай на трэ нінг, які лю-
біш. З 24.08. (да 28.08.) па ляп шэн не тва іх ад но-
сін на пра цы і до ма.
(23.11. — 22.12.) 22-24.08. бу дзе ця бе аба-
гаў ляць хтось ці ма ла дзей шы; на па ру мо жа не 
па ды дзе, але на га ра чы ра ман — ча му не. Эн ту-
зі язм, але не пе ра бор ш ч вай — на ўся кі вы па дак 
тры май ва ры янт Б. 20-22.08. мо жаш ат ры маць 
ці ка вую пра па но ву з за меж жа — мо жаш ры зык-
нуць. Ка рыс ныя ла ды з людзь мі. Твой вы сі лак 
на пра цы бу дзе ад па вед на ацэ не ны. За бу дзеш 
пра фі нан са выя праб ле мы.
(23.12. — 20.01.) Ад 18.08. хо піць та бе ра-
шу час ці, каб зад баць аб зда роўе і паз быц ца 
кеп скіх звы чак. У аба вяз ках па мо жа доб рая 
ар га ні за цыя. З 21.08. (да 27.08.) не спа дзя ва на 
мо жа тра піць ця бе стра ла Аму ра; не за леж на 
ад роз ні цы ва ўзрос це і ад лег лас ці. 22-24.08. 
не пра ва ронь важ най ін фар ма цыі, тэр мі ну. 
З 24.08. на строй па пра віць фай нае адзен не 
і пры чо ску. Ад злос ных зна ё мых тры май ся зда-
лёк 23-25.08. Доб ры час на ад па чы нак (хоць 
не му сіш ля жаць пад г ру шай).
(21.01. — 19.02.) 20-22.08. пап ра віц ца твой 
рэй тынг у фір ме. Бу дзеш на стаў ле ны на пос пех, 
але не за бы вай ся, што пра цу еш не адзін — та ды 
ўсё скла дзец ца па тва ёй дум цы. З 21.08. бу дзеш 
ліш не пат ра ба валь ны да пар т нё ра. Твая ця га да 
не за леж нас ці мо жа быць пе раш ко дай у бу да-
ван ні шчас лі вай су вя зі. Пры цяг ва еш ама та раў! 
Не стра ціш усяе ма ё мас ці на бяз г луз дзі цу. Рэ ге-
не руй сі лы.
(20.02. — 21.03.) Па раз дум вай, спа кой на заг-
лянь у сваё нут ро. З 21.08. мно га цу доў ных 
хві лін у па ры. Вы пад ко вая су стрэ ча з 24.08. 
(да 28.08.) мо жа ад мя ніць тваё жыц цё. Бу дуць 
ця бе на вед ваць ча ста гос ці. З 22.08. пач неш ат-
рым лі ваць до ка зы прыз нан ня. Ста рай ся менш 
ес ці. Ры бы на ро джа ныя ў ІІ па ло ве зна ка ня хай 
больш ва ру шац ца.
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Амаль год та му бы ла за пуш ча на 
пе ра бу до ва ад рэз ка ва я вод скай 
да ро гі № 685 ад Жыў ко ва да На-
ва сад. У той час не як не звяр нуў 
я ўва гі на пад ра бяз нас ці гэ тай 
ін ве сты цыі, а вось на ня даў ніх 
днях сам пра е хаў ся ў Гай наў ку 
і быў пры ем на здзіў ле ны па ба ча-
ным но вым.

Па куль што аў то бу сы з Бе ла сто ка 
ў Гай наў ку едуць у Нар ву па тра ды цый
най тра се, з Заб лу да ва ў Жыў ко ва па 
ўжо но вай, а да лей па ста рой ас фаль тоў
цы, спы ня ю чы ся дзені дзе пе рад свят ла
фо ра мі, што на во дзяць па ра дак яз ды на 
зву жа ных ад рэз ках. А ў Хра бу стоў цы то 
і зу сім з’яз джа юць на ін шую тра су: Хра бу
стоў ка — Ку та вая — Ла сін ка — Тры ве жа 
— Ка тоў ка — Ду бі ны. Гэ та аба зна чае, што 
ад рэ зак ад На ва сад да Хра бу стоў кі, які 
бу да ваў ся ў 1950х га дах, ця пер пад грун
тоў най ма дэр ні за цы яй.

Пе рад Трас цян кай, ка лі ехаць з бо ку 
Бе ла сто ка, ві даць па чат кі бу до вы аб’
яз ной да ро гі па паў ноч ных зак лу нях 
вё скі. І за Трас цян кай ёсць ужо кон ту ры 
бу ду чай но вай да ро гі, якая вяр та ец ца на 
тра ды цый ны шлях. А вось з па ва ро ту 
пе рад Ан цу та мі зноў ві даць па чат кі зу
сім но вай тра сы: тут яна пой дзе про ста 
ў на прам ку Нар вы, а не як да гэ туль, у на
прам ку Ва не ва, пе рад якім і так па ва роч
ва ла кру га ля ў Нар ву. І ў са мой Нар ве 
пра бі ва ец ца ёй на суст рач но вы шлях, 
які з’яў ля ец ца пра мым пра даў жэн нем 
аб’ яз ной да ро гі Нар вы, якою да гэ туль ка
ры ста лі ся ням но гія ша фё ры.

Па ехаў я на мес ца бу до вы прыг ля нуц
ца ёй блі жэй. Злез з аў то бу са ў Ан цу тах 
і пай шоў це раз вё ску на клад ку, што на 
ра цэ Нар ве, прыг ля нуц ца, як тая да ро га 
пе ра ся чэ ра ку. Але ні чо га яш чэ не па
ба чыў. Па куль што да рож ныя ма шы ны 
прак лад ва юць да ро гу да бу ду чай эста ка
ды, якая знач на спрос ціць да ро гу па між 
Бе ла сто кам і Гай наў кай. А ка лі ўжо бу дзе 
да ве дзе на да ро га на мес ца, то, ві даць, 
та ды і пач нец ца бу до ва мо ста над пой
май Нар вы.

Мя не да гэ тай па ры дзі ві ла, што ўвесь 
тран с парт з Нар вы ў на прам ку Заб лу
да ва ва ліць спа чат ку ў ад ва рот ным 
на прам ку, у на прам ку Ад ры нок, а пе рад 
ка та ліц кі мі мо гіл ка мі дае кру га ля на зад, 
у на прам ку Трас цян кі. Та кі тран с парт 
зда ваў ся мне не ла гіч ным, бо ж не толь кі 
спаль ва ла ся на тым кру га лі шмат па лі
ва, але і рас хо да ваў ся час ды зно сі лі ся 
са мі ма шы ны. І ка лі так крыш ку пры за
ду маў ся, то, зда ец ца, знай шоў выт лу ма
чэн не та ко га па ра док су...

Адзі ная грэб ля, якая з Нар вы пе ра ся
ка ла пой му ад най мен най ра кі, кі ра ва ла
ся, ме на ві та, у на прам ку Ад ры нок. І па 
ёй бы ла прак ла дзе на ша ша, якая паз ней 
за ва роч ва ла ся ў суп раць лег лым на прам
ку. А ча му так ста ла ся? Бо ка лі трэ ба 
бы ло па бу да ваць у па ло ве 1950х га доў 
да ро гу з но ва га па вя то ва га цэн т ра, якім 
ста ла Гай наў ка, у ва я вод скі цэнтр у Бе ла
сто ку, пус ці лі яе па ста рой грэб лі, бо но
вай, ма быць, не бы ло та ды маг чы мас ці 
па бу да ваць. А зга да ная грэб ля, ма быць, 
бы ла на сы па на ў сі вую даў ні ну, ка лі па 
на шым на ва кол лі бы лі тра сі ра ва ны зу
сім ін шыя чым ця пер мар ш ру ты. Гэ тая 
грэб ля, зда ец ца мне, бы ла эле мен там 
важ най даў няй ма гіст ра лі, якая злу ча ла 
Віль ню з Кра ка вам: це раз Га род ню, Га ра
док, Нар ву, Бельск, Мі лей чы чы, Бя рэс це. 
Гэ тая грэб ля бы ла эле мен там тае важ
нае да ро гі, па якой вя лі кія кня зі еха лі 
ста на віц ца вя лі кі мі ка ра ля мі. І ў паз ней
шы час яна іг ра ла мен шую, але ўсё ж 
та кі важ ную ро лю, злу ча ю чы важ ныя 
цэн т ры мяс цо ва га зна чэн ня. А пас ля 
ўста наў лен ня но вых гра ніц у вы ні ку Дру
гой су свет най вай ны да ро га дэг ра да ва
ла ся, але грэб ля аста ла ся; і аста ваў ся 
мост для яе...

Ну, а як жа, мож на спы таць, ад бы ваў
ся тран с парт з Нар вы ў Трас цян ку ды 
Заб лу даў? У мел ка вод дзе вель мі про ста, 

па бро дзе. І за раз жы ха ры Ан цут ка ры
ста юц ца бро дам, што з іх няй вё скі вя дзе 
ў Нар ву. Праў да, не ко ні кі цяг нуць гру зы 
па рач ным дне, але трак та ры; брод аку
рат по бач клад кі для пе ша хо даў. А ка лі 
бы ло больш ва ды ў Нар ве, то та ды мож
на бы ло па ка ры стац ца і мо стам, над даў
шы толь кі тры ці ча ты ры кі ла мет ры.

У ця пе раш ні час бу даў ні чыя маг чы
мас ці наб ра лі ма гут нас ці і мож на ўжо 
сме ла тра сі ра ваць і бу да ваць но выя мар
ш ру ты. Ну і з Гай наў кі, це раз Нар ву, пой
дзе но вая да ро га па выз на ча най но вым 
ге а па лі тыч ным па рад кам тра се.

* * *
У Нар ве прак лад ва ец ца не толь кі 

но вая ша ша, грун тоў на аб наў ля ец ца так
са ма та маш няя цар к ва. І мож на бы ло б 
толь кі ра да вац ца, але ж не ўсё зо ла та, 
што све ціц ца. Мо ва тут не пра цар коў
ныя ку па лы, бо іх аку рат у Нар ве не за
ло цяць, толь кі кры юць мед най бля хай. 

А по бач зап ра вач най стан цыі мяс цо ва га 
Про на ру па я ві лі ся ба я выя ма шы ны; шка
да толь кі, што яны не апі са ны...

Ча каў я аў то бу са на пры пын ку ў цэн
т ры Нар вы. Пра ма ву голь ны ры нак бы
ло га го ра да за ха ваў ся ў, зда ец ца мне, 
сва ім гі ста рыч ным кштал це. За раз там 
парк з па са джа ны мі ў пас ля ва ен ны час 
дрэ ва мі, па між імі алей кі, дзені дзе аку
рат ныя лаў кі. Стэнд з ін фар ма цы яй пра 
ту ры стыч ныя каш тоў нас ці на ва кол ля 
шчыль на зак ры ла ку стоўе. Не даб ра ла
ся яно яш чэ да стэн да пра мяс цо вую 
гі сто рыю: „Мя стэч ка вы рас ла ў мес цы 
пе рап ра вы це раз ра ку Нар ву важ на га ку
пец ка га шля ху з Віль ні і Га род ні ў Бельск 
і Бе рас це ды да лей у Люб лін і Кра каў. 
Спа чат ку ра ку пе ра ся ка лі іс ну ю чы мі тут 
бра да мі. У XVI ста год дзі па бу да ва ны 
быў мост. З хо дам ча су мяс цо васць ста
лі на зы ваць пор там, з яко га ад п раў ля лі 
драў ні ну і ін шыя та ва ры (як сма ла, па
таш, збож жа) у мар скія пор ты і да лей за 
гра ні цу. Пер шая згад ка пра мяс цо васць 
па хо дзіць з лі стоў ка ра ля Ягай лы, пі са

Сы ход 
з ка ра леў скай грэб лі

ных у 1421 го дзе. Куль м скае га рад ское 
пра ва Нар ва ат ры ма ла ў 1514 го дзе. 
Зас на валь ні кам го ра да быў Аль б рэхт 
Гаш тольд...”.

А ця пер пра сам аў то бус ны пры пы нак; 
пра яго згад кі на гі ста рыч ным стэн дзе 
ня ма. Але зда ец ца мне, што ён быў за ду
ма ны ў час, ка лі ўла да тур ба ва ла ся пра 
на род, у тым лі ку і пра па са жы раў. Яд ром 
пры пын ку стаў бу ды на чак па ча каль ні 
з дзвюх ча стак. У пер шай, з ча ты рох 
сцен, ма быць ме ла быць бі лет ная ка са, 
а ў дру гой, з трох сцен, ме ла быць па ча
каль ня, з якой па са жы ры маг лі ба чыць 
пры езд сва іх аў то бу саў. З хо дам ча су 
„ка са вая” част ка не спра ца ва ла і там 
ста лі ка рот ка тэр мі но ва гас ця ваць не вя
ліч кія біз не сы. За раз там „ке баб”, у які 
за хо дзяць, зда ец ца, толь кі зна ё мыя прад
п ры маль ні ка; маг чы ма, што гэ та спро ба 
прад п ры маль ніц кай ін ку ба цыі, якая неў
за ба ве са сту піць мес ца ін шай дзей нас ці. 
Сам бу ды на чак па стаў ле ны ў воб ру бе 
пар ку ў тую эпо ху, ка лі бы ло больш тур бо
ты пра на род, чым пра гі ста рыч ную пла
ні роў ку мяс цо вас ці, ка лі та го на ро ду на 
пры пын ках бы ло шмат. За раз па са жыр
ска га на ро ду лі ча ныя адзін кі... Аў то бу сы 
ў на прам ку Гай наў кі спы ня юц ца ме на ві та 
пе рад тою па ча каль няй, на сця не якой 
на ват пры пын ка вая шыль да. А вось аў то
бу сы ў на прам ку Бе ла сто ка спы ня юц ца 
на суп раць гэ тай па ча каль ні, дзе ня ма ні я
кай пры пын ка вай паз на кі. Тран с пар т ныя 
фір мы ця пер змя ня юц ца, ша фё ры яш чэ 
час цей. І мо гуць быць та кія но вень кія ва
дзі це лі, якія пра ва ро няць пры пы нак, ка лі 
па са жыр бу дзе ў па ча каль ні, а не на ву лі
цы. І ў Нар ве пры хо дзіц ца ах вот ным па да
рож ні чаць у Бе ла сток ста яць шмат ча су 
пад го лым сон цам або го лым даж джом, 
каб быць заў ва жа ны мі ша фё ра мі. Мож на 
бы ло б пры сес ці на пар ка вай ла вач цы, 
ад куль лепш ві даць ву лі цу Міц ке ві ча, што 
з на прам ку Гай наў кі, але парк аб га ро джа
ны лан цу гом...

Ка лі б за між та го бу ды нач ка, які быў 
за ду ма ны ў эпо ху бу даў ні цтва свет лай 
бу ду чы ні, на яго мес цы стаў звы чай ны 
да шок з ла вач кай, а аў то бу сы з Гай наў кі 
за яз джа лі па між та кую па вет ку і парк 
(аў то бу сы з Бе ла сто ка спы ня лі ся б там, 
дзе і ця пер), на пэў на бы ло б шмат вы
гад ней па са жы рам; та кая неск ла да ная, 
але ка рыс ная раз вяз ка пры ня та ў Чор
найБе ла стоц кай. А ка лі б хто меў ах во ту 
ла дзіць ней кі ша пік, то ёсць і для яго 
мес ца — по бач, дзе ка лісь быў бу ды нак 
пош ты, а за раз па ле так са зру дзе лы мі 
ў спё ку зёл ка мі. Ка ю ся, што з та кою пра
па но вай ле зу я не ў свае са ні, але, маг чы
ма, пла ні роў ш чы кі нар ваў ска га цэн т ра 
не ез дзяць пуб ліч ным тран с пар там 
і праб ле мы не заў ва жа юць...
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