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Віншуем Гайнаўку è3

Студзіводы Сегяневічаўè8

Над магілай айца Гаўрыіла

„Byłem z wami, jestem i zawsze bę
dę” — гэтыя словы святой памяці 
айца Гаўрыіла высечаны на магіль
най пліце ў Адрынках. Тут спачы
вае заснавальнік першай пустэльні 
ў Польшчы, харызматычны манах, 
які сваім жыццём паказаў, што не 
толькі аблачэнне робіць з чалавека 
манаха.

15 верасня Царква ўспамінае святога 
Антонія — аднаго з нябесных заступні
каў праваслаўнага скіта ў гонар святых 
Антонія і Феадосія КіеваПячэрскіх. Скіт 
ва ўрочышчы Кудак над ракой Нарвай 
заснаваў менавіта архімандрыт Гаўрыіл. 
Першую багаслужбу здзейсніў тут у чэр
вені 2009, а сёлета ў гэтым месцы быў 
асвечаны помнік на яго магіле.

У Адрынках 
не сціхаюць малітвы

Архімандрыт Гаўрыіл ад пачатку свай
го рэлігійнага шляху быў звязаны з ма
настыром Дабравешчання Прасвятой 
Дзевы Марыі ў Супраслі — адным з най
важнейшых цэнтраў манаскага царкоў
нага жыцця ў краіне. З траўня 2000 года 
айцец Гаўрыіл амаль восем гадоў быў 
таксама яго настаяцелем. У 2007 годзе 
абараніў доктарскую дысертацыю „Заб
лудаў, як культурны і рэлігійны цэнтр 
Праваслаўнай царквы”.

У красавіку 2008 г не прыняў епіскап
скага звання, не хаваючы, што хацеў бы 
застацца ў Супрасльскім манастыры. 
У канчатковым выніку яго адстаўка была 
прынята саборам епіскапаў Польскай Аў
такефальнай Праваслаўнай Царквы, а ён 
сам са студзеня 2009 года арганізаваў 
першы скіт ПАПЦ. На поўных буслоў лугах 
айцец Гаўрыіл заснаваў сваю пустэль
ню. Пачынаў з некалькіх калоў забітых 
у зямлю, якія былі яго хаткай. Аднак так 
патрабавальнае месца не было выпадко
вым. Стварэнне скіта ў Адрынках звязана 
з легендай. У 1518 годзе князь Іван Міхай
лавіч Вішнявецкі падчас паездкі ў Вільню 
ўбачыў святло перад іконай св. Антонія. 
Парушаны незвычайным відовішчам ён 
узвёў капліцу каля гарадзішча пад назвай 
Кудак. Вось так паўстаў манастыр Узня
сення Гасподняга каля вёскі Адрынкі ў Блу
даўскай пушчы, якая тады належала роду 
Хадкевічаў. Манастыр быў заснаваны 
манахамі Супрасльскай лаўры, дзе культ 
св. Антонія Пячэрскага заставаўся жывы 
зза кантактаў з КіеваПячэрскай лаўрай.

Гэтае месца ад пяці стагоддзяў упісва
ецца ў гісторыю праваслаўя, хаця мана
стыр спыніў існаванне ў ХІХ стагоддзі. 
Архімандрыт Гаўрыіл аднавіў традыцыю 
пустэльнага жыцця (праўда, з выкарыстан
нем цывілізацыйных здабыткаў) па ўзоры 
манахаў Супрасльскай лаўры шаснаццата
га стагоддзя. Ён таксама займаўся лячэн
нем зёлкамі, але таксама, паводле сведак, 
памагаў людзям звыклай размовай ці 
парадамі. Можна сказаць, што айцец Гаў
рыіл як манах паступова пачаў станавіцца 
чалавекам без радзімы, без дому, без 
сям’і, без дакументаў. Тут, на пустэльні, ён 
змог быць дастаткова вольным, каб стаць 
братам сваіх братоў, кім бы яны не былі, 
і стаць жабраком — «Божым жабраком».

Свята ў Адрынках

15 верасня адзначаецца свята за
ступнікаў скіта ў Адрынках над Нарвай 

— святых Антонія і Феадосія. Сёлета яно 
выпала ў нядзелю і было першым без 
архімандрыта Гаўрыіла. Святую літургію 
ўзначалілі супрасльскі епіскап Андрэй 

і сямятыцкі епіскап Варсонофій у саслу
жэнні шматлікіх святароў.

Як штогод на свята ў скіт прыбыло не
калькі соцень вернікаў, якія са слёзамі 
ўспаміналі архімандрыта.

— Бачыце, якое ў нас свята Антонія 
і Феадосія! Народ, дзякуй Богу, плыве 
сюды, таму што тут намоленае месца, 
— сказаў вернік. — І няма айца ў жывых, 
але памяць пра яго і ягоная магіла пры
цягваюць людзей. Людзі яго помняць, 
ведаюць і ніколі не забудуць.

Па сёння гэтае месца наведваюць лю
дзі розных веравызнанняў, якія прыязджа
юць сюды не толькі з усёй Польшчы, але 
і зза мяжы. Скіт надзвычай цэніцца за ці
шыню, спакой і прыгажосць. Самае галоў
нае, што прыцягвала вернікаў, гэта асоба 
айца Гаўрыіла, які заўсёды знаходзіў час, 
каб пагаварыць з кожным чалавекам.

— Ён вучыў сціпласці, веры ў Бога. Ён 
быў вельмі добрым чалавекам. Вельмі 
шмат людзей яго ўспамінае добрым 
словам. Я думала не ехаць, бо ўчора ўве
чары мне было цяжка, але сёння, калі 
пачула, што такое свята, то не дала рады 
ўседзець. Яшчэ прыязджаю на скутары, 
даю рады. Дзякуй Богу за ўсё!

У час урачыстасці быў асвечаны пом
нік на магіле святой памяці айца Гаўрыі
ла. Скіт быў месцам, які спалучаў атмас
феру праваслаўнай узвышанасці з цеплы
нёй айца Гаўрыіла. Гэтае месца давала па
чуццё духоўнага спакою і веры ў лепшае. 
І так застаецца па сённяшні дзень.

vТэкст і фота 
Уршулі ШУБЗДЫ
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Сваімі вачыма

Шанц 
на аў то бу сы

Пра тое, 
„ча го ня ма”

Не каль кі тыд няў на зад чар го вы раз 
я пі саў пра ка му ні ка цый нае, аў то бус нае 
вык лю чэн не ў на шай пра сто ры і шан цы 
ат ры маць гро шы на ад наў лен не мар ш
ру таў з дзяр жаў най пра гра мы пад ляш
ска га ва я во ды. Пад ляш скае ва я вод ства 
з ура да ва га Фон ду раз віц ця аў то бус ных 
пе ра во зак ат ры ма ла да кан ца 2019 го да 
су му 24,8 млн. зло тых. Па ста віў я та ды 
пы тан не, ці на шы са маў ра ды стар та нуць 
у гэ тай пра гра ме, каб даць шанц пры
ехаць і вы ехаць мяс цо вым аў тах то нам 
і іх нім ся мей ні кам, якія звыш дзя сят ка 
га доў не ню ха лі ўжо ды му рэй са ва га 
аў то бу са. Вы ні кі на бо ру бы лі аб’ яў ле
ны ва я во дам у кан цы мі ну ла га ме ся ца 
з па чат кам да фі нан са ван ня з пер ша га 
ве рас ня. Трэ ба ска заць, што пер шы этап 
пра гра мы ў маш та бе ва я вод ства не па
ка ры стаў ся асаб лі вай за ці каў ле нас цю 
з бо ку ла каль ных ула да роў. Ма быць, 

тут спра ца ва лі два фак та ры. Пер шы 
— ка рот кі тэр мін па да чы за яў: з дру го га 
па два нац ца тае жніў ня. Дзе сяць дзён 
для пад рых тоў кі пат рэб ных да ку мен таў 
ака за лі ся не пад сі лу мно гім са маў ра
даў цам. Ад нак, што та кая спра ва мае 
быць, вя до ма бы ло даў но і не ка то рыя 
за га дзя рых та ва лі ся да гэ тай пра па но
вы. Не менш важ ным зда ец ца і дру гі 
фак тар — гра мад скапа лі тыч най на ту ры. 
Са маў ра ды з вя лі кай нас ця ро жа нас цю, 
як са ба ка да во жы ка, па ста ві лі ся да 
но вай іні цы я ты вы. Спа чат ку хо чуць пра
ню хаць, чым гэ та пах не і ад со чыць пер
шап ра ход цаў, упэў ніц ца ў тым, як для іх 
за кон чыц ца гэ тая спра ва, першна перш 
у фі нан са вым пла не. Ка лі за тым у Пад
ляш скім ва я вод стве ма ем амаль сто 
двац цаць гмін, то ад важ ны мі ака за лі ся 
толь кі дзе вят нац цаць, якія і вы сту пі лі за 
гро шы, каб да па маг чы сва ім жы ха рам 

— у тым лі ку шас нац цаць гмін (Даб жы не
ваВя лі кае, Ду бі чыЦар коў ныя, Га ра док, 
Коль на, Лом жа, Мі ха ло ва, Мель нік, Монь
кі, Но выя Пе ку ты, Ор ля, Ста ві скі, Су раж, 
Ты ко цін, Ва сіль каў, Віз на, Заб лу даў), Лом
жын скі і Са коль скі па ве ты ды са маў рад 
Пад ляш ска га ва я вод ства — так са ма як 
ад мі ніст ра цый ныя адзін кі. Да фі нан са
ван не па да дзе ных пра па ноў скла дзе 
су му больш за во сем сот трыц цаць ты
сяч зло тых. Та кое бы ло за пат ра ба ван не 
з бо ку ха дай ні каў. За гэ тыя гро шы «пад
ляш скія са маў ра ды стар та нуць з 70 ка
му ні ка цый ны мі лі ні я мі даў жы нёю ў 2,6 
ты ся чы кі ла мет раў», — пра ін фар ма ваў 
пад ляш скі ва я во да Баг дан Паш коў скі. 
Боль шасць мар ш ру таў аб с лу гоў ваць бу
дзе су пол ка «ПКС Но ва», улас ні кам якой 
з’яў ля ец ца са маў рад ва я вод ства.

Це шу ся, што ў пер шым кон кур се стар
та ну лі і на шы бе ла ру скія гмі ны. Ад нак 

за пат ра ба ван не ёсць знач на боль шае 
і не ад к лад нае. Та му спа дзя ю ся, што ў аб’
яў ле ным за раз ва я во дам чар го вым на
бо ры за яў пры муць удзел ін шыя гмі ны 
і па ве ты. Да кан ца го да да ска ры стан ня 
за ста ло ся яш чэ больш за двац цаць тры 
мі льё ны зло тых. Нель га та ды ста ра стам 
і вой там на ра каць, але па а соб ку ці ра
зам трэ ба ім па ка ры стац ца пра па но вай.

Ка лі я прыг ля даў ся пра па но вам пер
шых бе не фі цы ян таў, то вель мі дас па
до бы прый ш ло мне кам п лі мен тар нае 
за пат ра ба ван не Са коль ска га ста ра ства, 
якое ў маш та бе ўся го па ве та скан ст ру я
ва ла не аб ход ныя аў то бус ныя шля хі для 
па трэб усіх жы ха роў па ве та. Спа дзя ю ся, 
што за раз не бу дуць спаць у шап ку гай
наў скі, ся мя тыц кі ці бель скі ста ра сты, 
якія памой му мо гуць ра зам ства рыць 
мар ш ру ты вы гад ныя жы ха рам, вуч ням, 
прад п ры маль ні кам, ра бо чым ці на стаў
ні кам. Ча ста па да рож ні ча ю чы з Бе ла
сто ка ў Гай наў ку, коль кі чую на ра кан няў 
на ад сут насць мар ш рут ных аў то бу саў, 
на пры клад, у Нар ву, дзе пра цу юць сла ву
тае прад пры ем ства „Про нар”, ці шко ла, 
да якой да яз джа юць на стаў ні кі так са ма 
з Бе ла сто ка. Тое ж са мае наг ля да ец ца 
і ў ін шых гмі нах. З’я віў ся шанц на рэ аль
нае вы ра шэн не зла ба дзён ных праб лем 
звы чай ных жы ха роў, а не толь кі кла па ціц
ца пра кам фар та бель насць ула ды, якая 
пе ра мяш ча ец ца звы чай на і так на сва ім 
пры ват ным ці служ бо вым тран с пар це.

vЯў ген ВА ПА

Сё лет ні ве ра сень у Бе ла ру сі — гэ та не 
толь кі тра ды цый ныя ка пан не буль бы, вы
бі ран не і це раб лен не бу ра коў, збор гры боў, 
вып раў лен не дзя цей у шко лу і да ста ван не 
цёп лых ап ра нах з шаф і шуф ляд. Не толь кі 
на ды ход во се ні з яе не паз беж най сла
той, ка лей да ска піч най зме най даж джоў 
і сон ца, ка рот кі мі змроч ны мі ве ча ра мі 
і ха лод ны мі да ма мі пе рад ацяп ляль ным 
се зо нам. Яш чэ на гэ ты ве ра сень пры па ла 
і так зва ная вы бар чая кам па нія ў ні бы та 
пар ла мент Бе ла ру сі. Усім даў но вя до ма, 
што ані я кіх вы ба раў у Бе ла ру сі ня ма, што 
даў но ство ра на сі стэ ма та таль ных фаль сі
фі ка цый — ад кож на га вы бар ча га ўчаст ка 
на до ле да са май вяр шы ні — Цэн т раль най 
вы бар чай ка мі сіі. Гэ тая Цэ Вэ Ка на ча ле 
з няз мен най і ады ёз най Лі дзі яй Яр мо шы
най (яна на па са дзе стар шы ні аж но з 1996 
го да!) як яр мо на шыі ка тар ж ні ка. Яе не 
змя ніць, не саг наць, не пе ра аб раць. Са ма 
та ва рыш кі раў нік ЦВК даў но ўжо пай ш ла б 
на пен сію, ад нак яе не ад пу скае Вяр хоў ны 
Га лоў на ка ман ду ю чы. Як лю біў га ва рыць 
яго даў ні ку мір — „Кад ры вы ра ша юць усё!”

Які мі толь кі сі но ні ма мі не на зы ва юць 
гэ тую дзяр жаў ную ак цыю па пра лан га
цыі на род ных паў на мо цтваў — і „вы ба ры 
ў па ла ту № 6”, і „вы ба рыду ры ба ры”, і „вы
ба рывы ра бы”, і ўрэш це „тое, ча го ня ма”. 
Дык вось вы ба раў ня ма, але ней кі вы бар
чы пра цэс усё ж ідзе. З дзяр жаў ны мі вы лу
чэн ца мі ў дэ пу та ты то ўсё яс на — кан ды да
ту ры ўзгод не ны, спі сы даў но скла дзе ны, 
за ста лі ся толь кі ры ту аль ныя фар маль нас
ці. Для чы ноў ні каў, якія трап ля юць у так 
зва ны пар ла мент — Па ла ту прад стаў ні коў 
— гэ та най вы шэй шая ўзна га ро да, сап
раў д ная сі не ку ра. Тра піць з „вер ты ка лі”, 
дзе кож ны дзень мож на ат ры маць „па 
шап цы” звер ху, з вы ка наў чай ула ды, ку ды 
пе ры я дыч на скі роў ва ец ца гнеў Зеў са Гра
ма вер ж ца, сап раў д нае шчас це бю рак ра та. 
Ка неш не ў „па лат цы” не тыя маг чы мас ці 
і хі ба ні жэй шыя за роб кі, але ж там цёп ла, 
утуль на і зу сім не страш на. Ся дзіш са бе 
беск ла пот на і толь кі со чыш, каб не пе раб
лы таць спра сон ня пат рэб ную кноп ку. Я б 
у та кім пар ла мен це, які прак тыч на заў сё
ды га ла суе ад на га лос на, уво гу ле ка ля кож

на га дэ пу тац ка га крэс ла і сто лі ка зра біў 
бы па ад ной кноп цы. Каб не нап руж ваць 
„на род ных аб ран ні каў”. А мо жа не трэ ба 
і ні я кай кноп кі. Хай бы ру кі па ды ма лі 
пры га ла са ван ні — пат рэб ная ж ней кая 
фі зіч ная за рад ка і гля дзе ла ся б ха ра шэй. 
Дзе ля паў на ты праў дзі вай кар ці ны му шу 
толь кі ўдак лад ніць, што не заў ж ды га ла са
ван не ў апош нім пар ла мен це бы ло ад на га
лос ным — пры га да ем эк с пе ры мент з про
пу скам у вы шэй шы за ка на даў чы ор ган 
дзвюх дэ ма кра тыч ных прад стаў ніц, якія 
пе ры я дыч на га ла са ва лі „су праць”.

А вось за прад стаў ні ка мі дэ ма кра тыч
най апа зі цыі, якія ўдзель ні ча юць у гэ тым 
вы бар чым спек так лі з за ра нёў прад ка
заль ным фі на лам, са чыць ку ды ці ка вей. 
Спектр гэ тых удзель ні каў, якія па вод ле 
ўлад на га сцэ на рыя па він ны вы ка наць 
ро лю ста ты стаў, вель мі шы ро кі. Ад штат
ных ле гі ты ма та раў пра цэ су да шчы рых 
і на іў ных лю дзей, якія зу сім ня даў на ан
га жа ва лі ся ў па лі ты ку, ад прай дзіс ве таў 
і ашу кан цаў — да сап раў д ных зма га роў, 
якія праз га ды да ка за лі сваю пат ры я тыч
ную па зі цыю. Та му аса бі ста я не схіль ны 
да ка тэ га рыч на не га тыў ных ацэ нак гэ та га 
ко ла ўдзель ні каў. Ха пае і без мя не тых, хто 
не шка дуе ў сва іх пуб лі ка цы ях і сац сет ках 
чор ных фар баў у да чы нен ні да дэ ма кра
тыч ных вы лу чэн цаў. Бо ўсё ж не ка то рыя 
з удзель ні каў пра цэ су са праў ды ім к нуц ца 
па ла маць за ган ны сцэ на рый ула ды.

Толь кі з мно гі мі пры хіль ні ка мі ўдзе лу 
ў гэ тых вы ба рах цяж ка па га дзіц ца ў не ка
то рых ар гу мен тах. Пры кла дам, з тым, што 
та кая вы бар чая кам па нія — адзі ная маг
чы масць пра ца ваць з людзь мі, да во дзіць 
ім свае по гля ды і па зі цыю. Бо раз маў ляць 
з людзь мі, збі раць под пі сы за неш та, ра
біць ка рыс ныя гра мад скія спра вы і та му 
па доб нае мож на ў кож ны час. Дру гі ар гу
мент, што на вы ба рах трэ ба „іс ці да кан ца” 
зу сім па да ец ца ні то хці вас цю, ні то ней
кай дзіў най цвёр да ло бас цю. Бо, ка лі б гэ
тыя прад стаў ні кі дэ ма кра тыч най апа зі цыі, 
пра вёў шы пра цу і агі та цыю вы бар ш чы каў, 
друж на зня лі свае кан ды да ту ры пе рад га
ла са ван нем, то гэ та бы ло б эфек т ным ла
ман нем улад на га сцэ на рыя. Але ж та ко га, 
на жаль, да клад на не ад бу дзец ца.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Апо ве ды пра кра і ну сы тас ці і даб ра бы ту, 
з якіх не ка то рыя скла лі ся ў ле ген ды, заў
сё ды сіл ка ва лі на род ную фан та зію. Гэ та 
бы ло мес ца, дзе лю дзі маг лі «ес ці і піць усё, 
што хо чуць, без не бяс пе кі», як свед чыць ся
рэд ня веч ны ле та пі сец. Гэ та ме на ві та там, 
дзе «чым больш спіш, тым больш за раб ля
еш». У гэ тай зям лі ця куць ма лоч ныя рэ кі 
з кі сель ны мі бе ра га мі, каў ба сы ра стуць 
на дрэ вах, тлу стая вян д лі на за мя няе ву ліч
ны брук, у студ нях пе ніц ца пі ва, а га ра чы 
хлеб сам вы скок вае з пе чаў... Са праў ды, 
фан та зія ча ла ве ка не па ва жае ані за ко наў 
фі зі кі, ані на ват звы чай най гра ві та цыі. Чым 
больш, тым боль шы не да хоп. Га лод ныя 
праг ну лі жыц ця ха ця б ва ўяў най сы тас ці. 
Гэ тая ту га пра я ві ла ся ў апо ве дах пра на ду
ма ную зям лю. У За ход няй Еў ро пе яе на зы
ва лі Ку ка ні яй або Шля ра фі яй. Маг чы ма, 
па доб ныя зем лі бы лі ство ра ны і ўяў лен нем 
сла вян, як у каз ках пра ча ра дзей ны сто лік, 
на якім цу дам з’яў ля ла ся роз нае сма коц це 
кож ны раз, ка лі яго зас ці ла лі, або пра ня вы
піт ную бік ла гу з мё дам, што да каз вае, што 
сла вя не ма са ва за ся ля лі свае ўяў ныя Ку ка
ніі. Гэ тую мрою, фан та зію, якая ла го дзі ла 
па ста ян ны го лад, асаб лі ва ў ся рэд ня веч чы, 
ка лі дэ фі цыт бял коў і тлуш чу быў рэз кім, не 
аба вяз ко ва мож на пры лі чыць у ма гіч ную 
сфе ру. У ся рэд ня веч чы не да я дан нем па
ку та ва ла амаль 90% та га час на га на сель ні
цтва. Ка лі не ка то рыя з іх жэр лі мя са і хлеб 
па сва ім жа дан ні, астат нія глы та лі на абед 
слін ку. Ула да, якую ажыц цяў ля лі пер шыя, 
бы ла эліт най і эга і стыч най. Не да я дан не 
апош ніх — эга лі тар нае і, зза фе а даль най 
іе рар хіч нас ці, пра віль нае. На сы ча насць 
ці на ват пе ра на сы ча насць бы лі пра я вай 
сі лы, ча со вай ра ско шы аб ран ні каў, што не 
аз на чае, што гэ та бы ло за ба ро не на ін шым 
у сфе ры фан та зіі. Га лод ныя фан та зіі бы лі 
за ме най сы тас ці і на дзеі на ад нос ную роў
насць усіх лю дзей, якія «ста нуць ад ноль
ка ва пе рад Бо гам». Най п ры га жэй ту гу па 
Ку ка ніі пра і люст ра ваў воб раз ма ста ка XVI 
ста год дзя Пі тэ ра Брэй ге ля Ста рэй ша га, 
у якім на пі тыя як бон кі ся ля не, мяр ку ю чы 
па воп рат цы — ба га тыя і бед ныя, ка ча юц
ца з наб рак лы мі жы ва та мі ў лу жы нах ал ка
голь ных бле ва коў пад ста ла мі з рэш т ка мі 
ежы і на по яў, якіх хо піць на шмат дзён нае 
ба ля ван не, а, мо жа, і на ўсё жыц цё. Ад нак, 
Брэй гель быц цам паза сва ёй кар ці най за
да ец ца пы тан нем: ці гэ та ме ра ча ла ве ча га 
шчас ця?

Але зда ры ла ся неш та дзіў нае — на род
ная фан та зія пе рай ш ла ме жы фан та сты кі, 
ува саб ля ю чы рэ ча іс насць і больш ні дзе, 
ак ра мя су час най Поль ш чы. Тут з’я ві ла ся 

ўла да, якая дзе
ліц ца з лю дам 
сы тас цю як 
па каз чы кам 
сва ёй ма гут
нас ці, кар міў
шы яго дар ма, 
а фак тыч на 
кар міў шы яго 
ўся ля кі мі «плю са мі», пам но жа ны мі на на
ступ ныя пе рад вы бар ныя «плю сы». Та кім 
чы нам Ку ка нія цал кам ма тэ ры я лі за ва ла
ся. Па най больш ві да воч ных пры чы нах, 
з не вы раз ны мі на ступ ства мі. Я лі чу, што 
ні я кая ўла да, на ват са мая нес п ра вяд лі вая, 
эга і стыч ная і аб ме жа валь ная, не мо жа 
іс на ваць для ўлас на га ўжыт ку ў та кой сту
пе ні, як не мо жа быць ула ды, на ват са май 
спра вяд лі вай і ах вяр най для кі ра ва ных, 
якая дзей ні ча ла б дзе ля іх ка рыс ці. Та кое 
фун к цы я на ван не ўла ды ні для ся бе, ні толь
кі для ін шых не маг чы ма ў доў га тэр мі но вай 
пер с пек ты ве. У пер шым вы пад ку ра на ці 
поз на ад бы ва ец ца рэ ва лю цыя ча ла ве чай 
рос па чы, і та кая ўла да аль бо рас па да ец ца, 
аль бо яе струк ту ра кар ды наль на мя ня ец
ца, тобок мя ня юц ца кі ру ю чыя элі ты і фі ла
со фія, якая выз на чае ме та ды іх кі ра ван ня. 
У дру гім — ка лі ўла да ме ла са праў ды доб
ра зыч лі выя фор мы, ар га нізм мас з ця гам 
ча су за ва ла чэ яе сва і мі крыў да мі, пат ра
ба ван ня мі, ча кан ня мі і, на рэш це, цал кам 
паг лы не яе як кры ва вы эк хі моз. Кож ны 
раз гэ та пры во дзіць да знік нен ня ўла ды 
і анар хі за цыі гра мад ска га іс на ван ня. Да цы
ві лі за цый на га рэг рэ су. Да ха о су. Іс на ван не 
гэ тых ут ва рэн няў грун ту ец ца на су іс на ван
ні, і гэ та бес па ва рот нае і ўза е ма за леж нае 
стаў лен не. Кож ны з іх мае роз ныя ас ноў
ныя мэ ты. Ула да — эфек тыў на кі ра ваць 
— ці то дзе ля ін та рэ саў ула ды, ці кі ра ва ных 
ёю, кі ра ва ныя — каб кі ра ва лі імі да во лі не
заў важ на. Што аз на чае про ста, каб ула да 
бы ла не за над та прыг ня таль най. Усё астат
няе з’яў ля ец ца пе ры фе рый ным, але ме на ві
та на іх няй сты коў цы па ста ян на іск рыц ца. 
На пі ра юць на ся бе, як тэк та ніч ныя плі ты, 
ін та рэ сы ўлад і гра мад скас ці. Ме на ві та 
там уз мац ня юц ца ад мыс ло выя кан ф лік ты 
па між ула дай і кі ра ва ны мі, што фак тыч на 
ста но віць аб іх як двух аб’ ек тах. Гэ та пы тан
ні ўза е ма су вя зі па між асоб ны мі асо ба мі, 
асо ба мі і ўла дай дзе ля раз мер ка ван ня 
та ва раў. Гэ та нар ма тыў ныя і звы чай ныя 
за ко ны, а так са ма спо са бы іх вы ка нан ня 
і мэ ты, якія ім трэ ба да сяг нуць. Гэ та пы тан
не кам пе тэн цыі і сі лы, гэ та пра ва на год нае 
жыц цё і на дзею на бу ду чы ню.

vМі ра слаў ГРЫ КА

На ша Ку ка нія
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Бе ла ру скае школь ні цтва ў Гай наў цы
ў час са вец кай ула ды (1939-1941)

Га во ра чы пра бе ла ру скае школь ні цтва 
ў Гай наў цы, нель га не ўспом ніць той факт, 
што гэ тае школь ні цтва ме ла ўжо пэў ныя 
тра ды цыі.

Ме на ві та ў 19391941 гг. на Бе ла сточ чы
не іс на ва ла да во лі шы ро кая сет ка так зва
ных поў ных і ня поў ных дзе ся ці го дак, у якіх 
бе ла ру ская мо ва бы ла мо вай на ву чан ня 
або вы сту па ла толь кі як прад мет. Ад но сіц
ца гэ та і да са мой Гай наў кі. Па ўспа мі нах 
ста рэй шых жы ха роў го ра да, стан школь ні
цтва ў той час у Гай наў цы быў на ступ ны. Ру
ская дзе ся ці год ка зна хо дзі ла ся ў бу дын ку 
сён няш ня га Бе ла ру ска га лі цэя. Бе ла ру ская 
дзе ся ці год ка бы ла ў су сед нім бу дын ку 
(шко ла № 1). У школь ным бу дын ку на „Пля
цоў цы” зна хо дзі ла ся так са ма поль ская 
шко ла. Ды рэк та рам ру скай дзе ся ці год кі 
быў Мі ка лай Рудзь ко, бе ла ру скай — спа чат
ку Ме чыс лаў Бай бор, а паз ней — Се мя неў
скі. Поль скай шко лай на „Пля цоў цы” кі ра
ваў Ско каў. Па тра буе вы яс нен ня на ступ ны 
факт: най больш шы ро ка ў Гай наў цы быў 
пры ня ты по гляд, што бе ла ру ская дзе ся ці
год ка зна хо дзі ла ся ў бу дын ку бе ла ру ска га 
лі цэя, а ру ская — у бу дын ку шко лы № 1. 
Та кі по гляд уз нік на пад ста ве ме ха ніч на га 
спа лу чэн ня пэў ных фак таў, а ме на ві та: ка лі 
ў гэ тым бу дын ку зна хо дзіц ца лі цэй, то ла
гіч ным бы ло ду маць, што тут і бы ла бе ла ру
ская шко ла ў ча сы са вец кай ула ды. Ад нак 
на пад ста ве ін фар ма цыі Га лі ны Ві люк, якая 
ў той час са ма бы ла ву ча ні цай, а яе ма ці 
— Ана ста сія Буй ноў ская — на стаў ні цай ру
скай мо вы ў ру скай дзе ся ці год цы, вы ні кае 
бяс с п рэч на, што бы ло зу сім на ад ва рот: 
у бу дын ку бе ла ру ска га лі цэя бы ла ру ская 
дзе ся ці год ка, а ў бу дын ку шко лы № 1 — бе
ла ру ская.

Бе ла ру скае школь ні цтва 
 ў час ня мец кай аку па цыі

22 чэр ве ня 1941 г. гіт ле раў ская Гер ма нія 
аб’ я ві ла вай ну Са вец ка му Са ю зу. Ужо 25 
чэр ве ня 1941 г. у Гай наў ку ўвай шоў ня мец
кі ба та льён пя хот най ды ві зіі. Так па ча ла ся 
ня мец кая аку па цыя, якая ў Гай наў цы пра
цяг ва ла ся звыш трох га доў, г.зн. да дня 
выз ва лен ня 17 лі пе ня 1944 г. У час ня мец
кай аку па цыі ўсе школь ныя бу дын кі бы лі 
за ня ты ня мец кім вой скам. У 1941/42 г. 
у Гай наў цы не дзей ні ча ла ні вод ная шко ла. 
На ву чан не ў ар га ні за ва най фор ме па ча ло
ся ў 1942/43 школь ным го дзе. Іні цы я та ра мі 
ар га ні за цыі бе ла ру скай шко лы ў Гай наў цы 
ў 1942 г. бы лі На дзея Мэль цэр, Тац ця на 
Саф ра нен ка і прад стаў нік Бе ла ру ска га 
ка мі тэ та Фе даш чэ ня. Ме на ві та гэ тая іні цы
я тыў ная гру па і па ста ві ла пы тан не аб ар га
ні за цыі бе ла ру скай шко лы ў го ра дзе пе рад 
ня мец кім бур га міст рам. Ня мец кія ўла ды 
хут ка да лі да звол. Во сен ню 1942 г. ар га ні
зу ец ца пер шая гру па дзя цей. Кі раў ні ком 
пер шай шко лы стаў Сця пан Тэ ле шэў скі 
(ура джэ нец, пэў на, вё скі Тры ве жа).

У су вя зі з тым, што ў бу дын ку на Лі по
вай бы ло ма ла мес ца, а вуч няў пры бы ва ла, 
шко ла пе ра мяш ча ец ца ў пры ват ны бу ды
нак сям’і Со кул (паз ней Ма цю кі) на ву лі цы 
Поль най (ця пер Грун валь д ская). З да ку мен
таў вы ні кае, што праз ка рот кі час ды рэк та
рам наз на ча ец ца В. Бу рак, які кі руе шко лай 
да кан ца 1942/43 школь на га го да. З па чат
кам 1943/44 школь на га го да шко лай кі руе 
Ва сіль Ба хар — ар га ні за тар бе ла ру скай 
гім на зіі і па чат ко вай шко лы ў Гай наў цы 
ў 1944 г. Афі цый на шко ла на зы ва ла ся: Бе
ла ру ская па чат ко вая шко ла ў Гай наў цы. 
На ву чан не пра хо дзі ла на бе ла ру скай мо ве, 
а ня мец кая мо ва вык ла да ла ся толь кі як 
прад мет. Пас ля за кан чэн ня школь на га го
да вуч ні ат рым лі ва лі па свед чан не, пер шая 
ста рон ка яко га бы ла на пі са на на ня мец кай 
мо ве, а дру гая — на бе ла ру скай. Шко ла пра
іс на ва ла да чэр ве ня 1944 го да.

Бе ла ру скае школь ні цтва 
ў пас ля ва ен ны пе ры яд

Га во ра чы пра бе ла ру скае школь ні цт
ва ў пер шыя пас ля ва ен ныя га ды, трэ ба 
ве даць, што і гэ ты пе ры яд быў так са ма 

да во лі скла да ным і ня лёг кім. Гэ та час, ка лі 
пра цяг ва лі ся яш чэ ва ен ныя дзе ян ні. Ле
там 1944 г. бы лі выз ва ле ны толь кі ўсход нія 
ру бя жы Поль ш чы. Зра зу ме ла, што ў пер
шыя ме ся цы пас ля выз ва лен ня не маг ло 
быць спраў най ад мі ніст ра цыі, не іс на ва лі 
яш чэ дзяр жаў ныя ор га ны ўла ды. Да стат ко
ва ўспом ніць, што цэн т раль ны ор ган ула ды 
— Поль скі ка мі тэт на цы я наль на га выз ва
лен ня — быў ство ра ны 21 лі пе ня 1944 г. 
У ад па вед нас ці з за ко на мі ва ен на га ча су, 
ула да на выз ва ле ных зем лях зна хо дзі ла
ся ў ру ках ва ен ных са вец кіх ка мен дан таў. 
Ла гіч на тое, што ар га ні за цыя гра мад ска га 
жыц ця на выз ва ле най ад ня мец кай аку па
цыі тэ ры то рыі бы ла ня лёг кай. Ня гле дзя чы, 
ад нак, на скла да нас ці ча су і на роз ныя 
аб’ ек тыў ныя і суб’ ек тыў ныя цяж кас ці і пе
раш ко ды, бе ла ру скае школь ні цтва на Бе ла
сточ чы не ў 1944 г. уз нік ла і ар га ні за ва ла ся 
да во лі хут ка. Най больш пе ра ка наў чым до
ка зам гэ та му з’яў ля юц ца ста ты стыч ныя да
ныя. Па вод ле гэ тых да ных, ужо ў пер шым 
школь ным го дзе (1944/45) на Бе ла сточ чы
не іс на ва ла звыш 90 па чат ко вых школ і 3 
ся рэд нія (у Бе ла сто ку, Бель скуПад ляш скім 
і Гай наў цы). Ся род гэ тых апош ніх са май 
вя лі кай бы ла шко ла ў Бель скуПад ляш
скім, бо ап ра ча 4га до вай гім на зіі іс на ваў 
2га до вы лі цэй. Га лоў ны мі ар га ні за та ра мі 
бе ла ру ска га школь ніц ты ва ў Бель ску пас
ля вай ны бы лі Ана толь Ты мін скі і Ярас лаў 
Ка сты цэ віч. Ужо ў пер шы год дзей нас ці 
ў бель скай гім на зіі і лі цэі ву чы ла ся ка ля 
280 вуч няў. Дру гой бе ла ру скай ся рэд няй 
шко лай бы ла гім на зія, вя до мая пад наз вай 
бе ла ру скару скай гім на зіі ў Бе ла сто ку. Яе 
ар га ні за та ра мі, па вод ле ўспа мі наў Ула дзі мі
ра Юз вю ка („Бе ла ру скі ка лян дар 1994 г.”), 
бы лі Дзміт рый Га ске віч і Ба рыс Су бо цін.

І ўрэш це, трэ цяя бе ла ру ская шко ла 
бы ла ар га ні за ва на ў Гай наў цы. Яна скла
да ла ся з па чат ко вых кла саў і трох кла саў 
гім на зіі.

Трэ ба звяр нуць ува гу і на той факт, што 
афі цый ная наз ва па чат ко вай шко лы бы ла 
без сло ва „бе ла ру ская” і вы гля да ла так: 
Пуб ліч ная па чат ко вая шко ла № 2 у Гай
наў цы. Та кая наз ва да ец ца ва ўсіх да ку
мен тах та го ча су. Ад нак на спра ве шко ла 
ме ла аб са лют на бе ла ру скі ха рак тар. Фак
ты свед чаць, што ка лі гім на зія дзей ні ча ла 
толь кі адзін школь ны год (1944/45), то па
чат ко вая шко ла пра іс на ва ла ў тым бу дын
ку аж да 1965 г. Пра тое, што на стаў ніц кі 
ка лек тыў гэ тай шко лы стой ка зма гаў ся за 
яе на цы я наль ны ха рак тар, свед чыць спра
ваз да ча ад 26 лю та га 1947 г. з ві зі та цыі 
бе ла ру скіх школ у Бель скім па ве це (Гай
наў ска га па ве та та ды яш чэ не бы ло), якую 
пра вёў ві зі та тар Вл. Ма ле віч. Вар та ўспом
ніць гэ ты ах вяр ны пе да га гіч ны ка лек тыў. 
Вось поў ны яго склад у 1946/47 школь
ным го дзе: Літвінчук Ва сіль, Ан та сюк 
Ці хан, Буй ноў ская Ва лян ці на, Саф ра нен ка 
Тац ця на, Ан та сюк Лі дзія, Мэль цэр На дзея, 
Стуль нюк Аляк сандр, ай цец М. Мі цэ віч.

Важ ны і той факт, што шко ла не ад чу
ва ла не да хо пу вуч няў. У 1946/47 шк. г. 
у ся мі кла сах ву чы ла ся 265 вуч няў, а гэ та 
зна чыць, што на кож ны клас пры па да ла 38 
вуч няў.

Ка лі га ва рыць пра гім на зію, то яна 
пры ня ла афі цый ную наз ву з пры мет ні кам 
„бе ла ру ская” — Бе ла ру ская дзяр жаў ная 
гім на зія ў Гай наў цы. Іс ну юць роз ныя 
вер сіі ад нос на кі раў ні цтва гім на зіі: ад ны 
вы каз ва юць по гляд, што ды рэк та рам быў 
В. Ба хар, дру гія — што Ні на Ні чы па рук. 
А вось што аў та ру гэ та га ар ты ку ла ра ска
за ла На дзея Мэль цэр, тая са мая, якая 
ў Гай наў цы ар га ні за ва ла бе ла ру скую шко
лу ў час ня мец кай аку па цыі, а пас ля вай
ны пра ца ва ла на стаў ні цай у бе ла ру скай 
па чат ко вай шко ле. Ін фар ма цыя ў пе ра ка
зе вы гля дае так:

30 ве рас ня 1944 г. Н. Мэль цэр свят ка
ва ла свае імя ні ны. На гэ тую ўра чы стасць 
за пра сі ла на стаў ні каў. Ся род іх бы лі Ба хар, 
Ні чы па рук, Саф ра нен ка і ін шыя. Рап там 
з рук Ні ны Ні чы па рук вы па ла лю стэр ка. 
Усе рас ца ні лі гэ та як дрэн ны знак. Ад нак 
ні я кіх вы каз ван няў не бы ло. Су стрэ ча 
пра цяг ва ла ся. Пад ка нец Н. Ні чы па рук ска
за ла: „Ну вось, у хут кім ча се з квет ка мі ўсе 
прый дзе це да мя не”.

Па сло вах Н. Мэль цэр, гэ та зна чы ла, 
што на ступ ная сяб роў ская су стрэ ча ад бу
дзец ца з на го ды афі цый на га прыз на чэн ня 
Н. Ні чы па рук на па са ду ды рэк та ра гім на зіі. 
З ін шых кры ніц вя до ма, што, са праў ды, 16 
ка стры ч ні ка 1944 г. Ні чы па рук вы еха ла па 
служ бо вых спра вах у Бе ла сток і па да ро зе 
за гі ну ла ў аў та ма біль най ка таст ро фе.

З вы шэй ска за на га вы ні кае на ступ нае: 
у па чат ку школь на га го да (1944/45) ды рэк
та рам па чат ко вай шко лы быў В. Ба хар, а на 
па са ду ды рэк та ра гім на зіі бы ла наз на ча на 
Н. Ні чы па рук. І фак тыч на яна вы кон ва ла 
гэ тыя аба вяз кі, але да па ло вы каст рыч ні ка 
не ме ла на гэ та фар маль на га да ку мен та. 
Пас ля тра гіч най смер ці Н. Ні чы па рук ды
рэк та рам гім на зіі ста но віц ца В. Ба хар, а па
чат ко вай шко лай кі руе В. Літвінчук, паз ней 
— ды рэк тар лі цэя (19491950).

Раз г ля да ю чы праб ле му бе ла ру ска га 
школь ні цтва ў пас ля ва ен ны пе ры яд, нель
га не па ста віць пы тан не: ча му школь ні
цтва, якое ў 19441945 га дах так па спя хо ва 
ар га ні зоў ва ла ся, у на ступ ных га дах (1946
1948) рап тоў на па ча ло зні каць? Ся род 
роз ных пры чын гэ тай з’я вы не ка то рыя 
лі чаць, што знік ла ас ноў ная ба за ў вы ні ку 
рэ пат ры я цыі бе ла ру ска га на сель ні цтва 
ў БССР; пра я ві ла ся ма лая за ці каў ле насць 
з бо ку баць коў; вы сту пі лі вя лі кія кад ра выя 
цяж кас ці; не да хоп пад руч ні каў, да па мож ні
каў і праг рам.

Бу дзе праў дай, ка лі ска жам, што ні вод
ная з гэ тых пры чын не маг ла стаць аб’ ек
тыў най пад ста вай лік ві да цыі бе ла ру ска га 
школь ні цтва. Тлу ма чэн не, на пры клад, 
рэ пат ры я цы яй на сель ні цтва мож на па лі
чыць за на іў насць па той про стай пры чы
не, што ка рэн ных бе ла ру саў з Бе ла сточ
чы ны ў БССР вы еха ла вель мі ма ла. І гэ та 
ўла дам бы ло вя до ма.

Нель га не па га дзіц ца і з тым, што не ха
па ла пад руч ні каў, праг рам. Гэ та факт. Але 
ці маг ло гэ та быць пад ста вай для та го, каб 
бе ла ру скае школь ні цтва знік ла з сі стэ мы 
бе ла стоц кай ас ве ты? І ўрэш це, быц цам 
бы не бы ло за ці каў ле нас ці з бо ку баць коў. 
Аб са лют ная не ла гіч насць. Зна чыць, у 1944 
го дзе, у най больш цяж кі час, маг ло быць 
ка ля 90 бе ла ру скіх школ, а праз год ці два 
за ці каў ле насць у іх знік ла? Ка лі так, то 
якія ж сап раў д ныя пры чы ны? Ду маю, што 
стан бе ла ру ска га школь ні цтва за ле жаў ад 
па лі тыч най во лі ўлад. Звер нем ся зноў да 
спра ваз да чы ві зі та та ра Ма леў ска га.

Прад стаў нік ас вет ных улад не тур бу
ец ца з’я вай за ня па ду бе ла ру ска га школь

ні цтва, але не па ко іц ца аб тым, што гэ ты 
за ня пад пра хо дзіць ма руд на. У кан цы спра
ваз да чы зна хо дзім дзе вяць ука зан няў. 
У апош нім з іх сцвяр джа ец ца, што раз мо ва 
з вык лад чы ка мі і баць ка мі не ма ты ва ва
ла мэ таз год нас ці ўтры ман ня бе ла ру скай 
шко лы.

У та кіх ме на ві та ўмо вах ад бы ва ец ца 
пра цэс лік ві да цыі ў 1945 г. Бе ла ру скай 
дзяр жаў най гім на зіі ў Гай наў цы, а год паз
ней — Бе ла ру скай гім на зіі і лі цэя ў Бель ску
Пад ляш скім.

Пра цэс лік ві да цыі ад но сіў ся і да па чат
ко вых школ, але ча ста меў ін шую фор му. 
На пры клад, Гай наў ская па чат ко вая шко
ла іс на ва ла ўвесь час, але па сту по ва тра
ці ла свой на цы я наль ны ха рак тар. Яш чэ 
ў 1946/47 школь ным го дзе бе ла ру ская 
мо ва зай ма ла важ нае мес ца ў пра гра ме 
шко лы. На ват пра та ко лы па ся джэн няў 
пе да га гіч най ра ды пі са лі ся на бе ла ру
скай мо ве. Але ўжо ў 1947/48 школь ным 
го дзе бе ла ру ская мо ва не вы сту пае на
ват як прад мет на ву чан ня. Но вы пе ры яд 
для бе ла ру ска га школь ні цтва па чы на ец
ца з 1949 г. 1949/50 школь ны год мож на 
сме ла наз ваць па чат кам ад ра джэн ня 
гэ та га школь ні цтва на Бе ла сточ чы не. 
Са ма праб ле ма па тра буе ад нак дак лад
ней ша га ана лі зу. Мож на мер ка ваць, што 
па трэб ны ім пульс ішоў ад цэн т раль ных 
па лі тыч ных улад. І са праў ды, вы то кі 
гэ тай но вай па лі ты кі ў ад но сі нах да на
цы я наль на га школь ні цтва зна хо дзім у па
ста но вах сак ра та ры я та ЦК ПАРП ад 28 
чэр ве ня 1949 г. Гэ тыя па ста но вы і ста лі 
пад ста вай для дзей нас ці ад мін іст ра цый
ных улад. І вы ні каў не трэ ба бы ло доў га 
ча каць. Ужо ў кан цы 1949/50 школь на га 
го да пра ца ва ла ка ля 50 бе ла ру скіх школ, 
а ся род іх дзве сярэднія (у Бель ску і Гай
наў цы).

Та кім чы нам, 1 ве рас ня 1949 г. па
чы на ец ца гі сто рыя Бе ла ру ска га лі цэя 
ў Гай наў цы. Па коль кі лі цэй спа лу ча ец ца 
з па чат ко вай шко лай, шко ле на да ец ца 
наз ва — Па чат ко вая шко ла і Агуль на а ду ка
цый ны лі цэй з бе ла ру скай мо вай на ву чан
ня ў Гай наў цы. 29 жніў ня 1965 г. ад бы ло ся 
не чар го вае па ся джэн не пед са ве та шко лы 
з удзе лам ін спек та ра Мі ха ла Са бе шу ка, 
на якім бы ла пры ня та па ста но ва аб ад дзя
лен ні па чат ко вай шко лы ад лі цэя. 1 ве рас
ня 1966 г. лі цэй пры мае наз ву — Агуль на
а ду ка цый ны лі цэй з бе ла ру скай мо вай 
на ву чан ня ў Гай наў цы.

vАляксандар ІВАНЮК

Наш ліцэй
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Тра пін каў цы дзей ні ча юць! У Двар
ку Ру со ў Сві на ро ях ка ля На раў кі 
гру па сяб роў Пуш чы, ама та раў 
пры ро ды і эн ту зі я стаў між куль

тур на га Пад ляш ша, жы ха роў На раў кі і яе 
ва ко ліц, гас цей з уся го рэ гі ё на і роз ных 
ча стак Поль ш чы і Еў ро пы ства ры лі «Тра
пін ку — Аса цы я цыю дзе ля ды я ло гу». Хо
чуць яны са дзей ні чаць між куль тур нас ці 
Пад ляш ша, спры яць раз віц цю гэ та га нез
вы чай на га рэ гі ё на, раз дум ваць над яго 
фе но ме нам і ства раць пра сто ру для су
стрэч і ды ску сій пра ўсё, што ім зда ец ца 
важ ным. Зап ра ша юць усіх да пад трым кі 
сва іх дзе ян няў. 19 снеж ня 2015 го да згур
та ван не за вяр шы ла ўсе фар маль нас ці 
і «Тра пін ка» бы ла за рэ гіст ра ва ная. Лю дзі 
згур та ва ныя ва кол ста лі пра ца ваць афі
цый на і за пра сі лі ўсіх пры хіль ні каў усту
паць у аса цы я цыю. Згур та ван не за рэ гіст
ра ва нае ў ста лі цы На раў чан скай гмі ны, 
але ёсць ся род іх лю дзі з усёй Поль ш чы 
і ін шых кра ін. Дні, ка лі збі ра юц ца тра пін
каў цы, вель мі ба га тыя. Ін вен та ры зу юць 
ста рыя са ды або асоб ныя дрэ вы, ра ту
юць цэ лыя алеі, ар га ні зу юць ме ра пры
ем ствы ў Сві на ро ях, да тыч ныя куль ту ры 
роз ных на ро даў, фэст «Па э зія ў Пуш чы»...

Пер шая ак цыя з се рыі # RÓB MYS WO JE, 
пра ве дзе ная ў суп ра цоў ні цтве з На раў чан
скай гмі най і До мам на Ры ка ві ску, ад бы
ла ся 12 ве рас ня 2019 го да ў вёс цы Па се кі. 
Ёсць там са жал ка, якая ка лісь ці бы ла суп
раць па жар ная, а ў па мя ці жы ха роў «шмат
фун к цы я наль ная», бо гэ та быў, між ін шым, 
ва да пой для ка роў і дзі кіх жы вёл, ба сейн, 
ля до вы ка ток. А по бач з са жал кай жыў 
бу сел, та му ва да ём і луг ва кол яго бы лі так
са ма ста лоў кай для бус лі най сям’і. Сё ле та 
бус лы ў род ныя Па се кі не пры ля це лі, мо
жа, за гі ну лі дзесь ці ад ку лі, бо бы вае, што 

пра ля та юць яны над ва ен ны мі аб ша ра мі, 
а ў не ка то рых кра і нах па лю юць на вяр та ю
чых ся з вы раю ці ля ту чых у вы рай бус лоў. 
А, мо жа, та му кі ну лі род нае гняз до, што 
амаль ніх то больш не ко сіць лу гоў, што на 
бы лых па лях з’я ві лі ся мо на куль ту ры, што 
ка над ская за ла тая роз га што раз смя лей 
ува хо дзіць на аб ло гі, вы цяс ня ю чы ўсе 
ін шыя рас лі ны, ства ра ю чы неп ра лаз ны 
гуш чар, у якім бус лы (і не толь кі яны) не 
мо гуць зда быць ежы.

«Тра пін каў цы» па сту ка лі ў дзве ры кож
на га до ма — дзя ку ю чы гэ та му ве да лі, што 
жы ха ры Па сек су му юць па бус лах, ба яц
ца, што пас ля са жал кі за ста нец ца толь кі 
па мяць, што яны зас му ча ныя ба чан нем 
лу гоў без кве так і траў, якія пе рат ва ры лі ся 
ў жоў тае мо ра за ла той роз гі. «Тра пін ка» 
звяр ну ла ся па да па мо гу ва Уп ра ву гмі ны. 
І ат ры ма лі яе, за што вель мі дзя ку юць.

У чац вер, 12 ве рас ня, Па се кі бы лі га
то выя да бою: пры е хаў му ні цы паль ны 
эк ска ва тар і ка сіл ка, прый шлі прак тыч на 
ўсе жы ха ры, у тым лі ку і пен сі я не ры! Ра
зам ачыс ці лі ва да ём — па ра дай слу жыў 
спе цы я ліст па зем на вод ных «тра пін ка віч» 
Ларс Брыгс. Усе ка сі лі луг ва кол ва да ё ма, 
жы ха ры жва ва граб лі ско ша ную тра ву 
і зел ле. За нак ры тым ста лом не бы ло 
кан ца ўспа мі нам пра ку пан не ў са жал цы, 
смак ры бы злоў ле най там, аб ке ра це, які 
слу жыў дзе цям за бе га вую да рож кука ру
сель, пра ка ня, які ў кам па ніі дзвюх коз вы
бі раў ся па яб лы кі да су се дзяў, пра бус ла, 
што сту каў дзю бай у заш к лё ныя ган кі, аб 
су сед скіх бя се дах. Бы лі пес ні, жар ты, пла
ны на бу ду чы ню...

— Мы хо чам ка сіць луг ва кол ва да ё ма 
на на ступ ныя тры га ды не каль кі ра зоў 
на год, — ка жа Ка та жы на Ляш чын ская, 
на якую ў Па се ках ка жуць про ста Ка
ця. — Бу дзем ду маць, ці мож на бы ло б 
ска сіць больш на ва коль ных лу гоў, пас п
ра бу ем ачыс ціць бус лян ку, на якой ужо 
вы рас лі дрэ вы, і вяс ной мы зноў суст рэ
нем ся ля са жал кі!

(лук)

Ма ла дзёж ны 
клі ма тыч ны 
пра тэст
У пят ні цу, 20 ве рас ня 2019 го да, пра-

хо дзіў су свет ны клі ма тыч ны пра тэст 
мо ла дзі. У ак цыі ўдзель ні ча лі ма ла дыя 
лю дзі з амаль 150 кра ін све ту. Агуль ны 
пра тэст меў звяр нуць ува гу сус вет ных 
пра ва ды роў і па тра ба ваў пра ду хі ліць 
клі ма тыч ную ка таст ро фу. Не па трэ ба 
шу каць да лё ка до ка заў, што пас ля доў-
нас ці дзей нас ці ча ла ве ка не пас рэд на 
ўплы ва юць на пе ра ме ны ў пры ро дзе. 
Ня хай кож ны з нас гля не на ся бе і пач-
не па рад кі на сва ім па на двор ку. Коль кі 
смец ця вы во зім у лес, вы кі да ем у пры-
да рож ныя ра вы, па кі да ем па са бе 
ў мес цах ад па чын ку на ўлон ні на ту ры! 
Страш на па ду маць! А коль кі па жа раў 
уз ні кае вяс ною ў час не раз важ лі ва га 
вы паль ван ня се на жа ці! Не толь кі руй ну-
ем струк ту ру гле бы, але зніш ча ем гнёз-
ды пту шак, у якіх во дзяц ца пту ша ня ты, 
ма лыя звяр кі. Ці па ду ма лі мы аб гэ-
тым, па куль зра бі лі зла мыс ны ўчы нак? 
А спаль ван не ад па даў ці смец ця ў печ-
ках, ліс ця ў час вес на вых па рад каў? Ці 
гэ тым не ат руч ва ем ася род дзе ды са-
міх ся бе? Вар та над тым за ду мац ца, да-
ра жэнь кія, ка лі хо чам яш чэ па жыць. Бо 
зда роўе, гэ та наш скарб. Ці ж не так?

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Асен нія зёл кі
Пункт скуп кі ля чэб ных зё лак гай наў-

скай су пол кі з аб ме жа ва най ад каз нас-
цю „Ру но” у Баб’ яй Га ры На раў чан скай 
гмі ны Гай наў ска га па ве та пра цуе 35 га-
доў. Вя дзе яго Яні на Зуб рыц кая. Зёл кі 
збі ра юць і пры но сяць жы ха ры перш-на-
перш Се ме ня коў ш чы ны, Се мя ноў кі, Ба-
ра вых і Баб’ яй Га ры.

Сё лет нія цэ ны за кі ла грам су ша на-
га зел ля на ступ ныя: ле бя ды бе лай (ko-
mo sy bia łej) — 8 зл., сум ні ку (naw ło ci) 
— 6 зл., спі рэі (ta wu ły) — 3 зл., кра пі вы 
— 2,50 зл., вы рач кі (po ziem ki) — 6 зл., 
па лы ну — 4 зл., ся рэб ра ні ку (sreb r ni ka) 
— 12 зл.

Ця пер за кі ла грам су ша на га зел ля 
бруш ні цы пла цяць 6 зл., кра пі вы — 
8,40 зл., за ка рэн не спі рэі — 10 зл. і жы-
ва ко сту — 6 зл., а за ка рэ ніш ча пыр ні ку 
— 4 зл. (яц)

На рэш це 
ад ра ман та ва лі
На пяс ча най пля цоў цы пе рад пра дук-

то вай кра май у вёс цы Плян та На раў-
чан н скай гмі ны Г ай наў ска га па ве та 
бы лі ямі ны, у якіх пас ля апад каў ста я лі 
глы бо кія лу жы. З-за іх цяж ка бы ло даб-
рац ца ў кра му су хой на гою. Ка ля і ны 
ра бі лі лёг кія аў та ма бі лі, які мі пры во зі лі 
пра дук ты ды гру за выя фу ры, ва дзі це лі 
якіх тут на ас вет ле най пля цоў цы зат-
рым лі ва лі ся на нач лег. І так пра хо дзі лі 
год за го дам. Стар шы ня на раў чан скай 
ГС не па ста ра ла ся. Быў я з гэ тай спра-
вай у бю ро ГС як рад ны з Но ва га Ляў ко-
ва і ні чо га не ат ры ма ла ся, ні я ка га зру-
ху, нуль за ці каў ле нас ці.

Спра вай за няў ся войт На раў чан скай 
гмі ны Ярас лаў Га лу боў скі. Пап ра сі ла 
яго пра даў ш чы ца Ба жэ на Нес ця рук. 
За раз пля цоў ка пе рад плян таў скай 
кра май роў ная і мож на па ёй прай с ці 
су хою на гой. (яц)

Гэ тую ста ра даў нюю пры са ду На
раў ка — Аль хоў ка вы ра за лі ў 2017 
го дзе. Быц цам бы мя ша ла яна 
жы ха рам, бо мож на бы ло б аў та

ма шы най урэ зац ца ў лю бое дрэ ва. А яны 
вя лі кія, тоў стыя, ста рыя, зас ла ня юць від 
на да ро гу. Мо жа і дуп ла ва тыя. Зрэ жаш 
— па ба чыш, ці тая та по ля або лі па са праў
ды дуп ла ва тая і не бяс печ ная...

Рэ кан ст ру я ваць «Тра пін цы» яе на ўда
ло ся, ха ця бы лі пад рых та ва ны са джан цы 
для па сад кі і лю дзі га то выя да пра цы. 
Па ча ла ся ін вен та ры за цыя кож на га дрэ ва, 
што рас це ў пры са дзе, абу чэн не, як гэ тым 
пра віль на за няц ца.

У су бо ту 28 ве рас ня ін вен та ры за цыі 
алеі На раў ка — Аль хоў ка — пра цяг. Вы мо
жа це пра чы таць пра сап са ва ную спро бу 
рэ кан ст ру я ваць вы ра за ную част ку ў рам
ках гра ма дзян скай кам па ніі і гі сто рыю 
на ма ган няў «Тра пін кі» і яе сяб роў па за ха
ван ні той част кі алеі, якая за ха ва ла ся да 
гэ та га ча су: http://www.tro pin ka.org/re kon s t
ruk c jaaleina rew kaol chowk.../ Зап ла на ва лі 
ўба чыць алею ад та го, дзе скон чы лі пер
шую част ку ін вен та ры за цыі з дэн д ро ла
гам Яку бам Да ля тоў скім. Ад нак вы пра ві лі 
пла ны — каб больш уваж лі ва па гля дзець 
на дрэ вы, якія бы лі ня даў на адаб ра ны для 
вы сеч кі... Так, во чы не ўво дзяць у зман — 
на ступ ная част ка алеі па він на знік нуць... 
Ды рэк тар уп ра вы па да ро гах у Гай наў цы 
Мі ка лай Яноў скі па сту люе вы ся кан не 
ўсіх та по ляў у рэ гі ё не (у той час як пы тан
не пра па сад кі на зрэ за най част цы алеі, 
якую па він на зра біць уп ра ва, за ста ец ца 
без ад ка зу) — і са праў ды яш чэ ў жніў ні не 
толь кі на гэ тай алеі, але і на мно гіх ін шых 
да ро гах у Гай наў скім па ве це бы ло жах лі ва 
шмат дрэў — у ас ноў ным та по ляў, але не 
толь кі. Ча му — гэ та га ніх то не ве дае. Шмат
лі кія дрэ вы так са ма пры зна ча ны для вы
сеч кі на ўчаст ку прас пек та, асаб лі ва лі пы 
(http://www.tro pin ka.org/szko le niein wen ta
ry zac jaalei/). Пад наг ля дам спе цы я лі стаў 
з Ін сты ту та дрэў са 162 дрэў ва лан цё ры 

ўба чы лі толь кі тры не аб ход ныя для іх вы
да лен ня. Агуль ная ацэн ка кош ту алеі, на 
якой пад пі саў ся м.інш. Ма ры юш Кры ніц кі, 
аб вяш чае: на ёй ра стуць дрэ вы, раз лі ко
вая пра цяг ласць жыц ця якіх пе ра вы шае 
40 га доў, «якія ма юць асаб лі вую ві зу аль
ную каш тоў насць і ро лю ў лан д шаф це» 
і дрэ вы з ары ен ці ро вач най пра цяг лас цю 
жыц ця не менш за 20 га доў, якія ма юць 
пры род нае і лан д шаф т нае зна чэн не. Гэ та 
алея, якую вар та аба ра ніць, ад на з ням но
гіх да рог з пры да рож ны мі дрэ ва мі ў гмі не 
На раў ка.

Ме на ві та та му тра пін каў цы за ся ро дзі лі
ся ў ас ноў ным на дрэ вах, адз на ча ных для 
вы сеч кі. Вы ні кі іх пра ве рак бу дуць апуб лі
ка ва ны ра зам з ка рот кім дак ла дам са жні
вень скай ін вен та ры за цыі ды на кі ра ва ны 
да ўлас ні ка алеі і ў На раў чан скую гмі ну.

Ня даў на ра зам з амаль са ра ка ар га ні за
та ра мі і пра мо та ра мі ту рыз му на Пад ляш
шы пад пі са лі «Ліст аб ахо ве пры да рож

ных і ся род па ля вых дрэў». Ту ры стыч ная 
га лі на сур’ ёз на ўспры мае пры да рож ную 
вы сеч ку ў пры лег лых му ні цы па лі тэ тах 
і знік нен не на са джэн няў дрэў ся род па лёў 
як збяд нен не лан д шаф ту і зні жэн не ту ры
стыч най пры ваб нас ці рэ гі ё на.

«Тра пін ка» дзя куе за пад трым ку 
праф. Еве Лэн тоў скай, Вік та ру Ка ба цу, Еве 
Сяд лец кай, Еве Звя жын скай, Ада му Шыш
коў ска му, Ра фа лу Ка валь чы ку, Сіль віі 
Хут нік, Кшыш та фу Гед рой цю, Мо ні цы Пла
тэк, Іры Дэк, Юсты не Ча хоў скай, Ма жэ не 
Су хоц кай, Пят ру Тыш коХме ляў цу, Кас пе ру 
Кэ чынь ска му, Са ры Са пёл цы, Да ві ду Ко за
ру, Мал го сі Сі ма нюк, Еве На тал лі Ма розКе
чынь скай, Ані Ма роз, Бар ба ры Бі рыц кай, 
Бар ба ры Ма зур, Ка та жы не Да ніл ка, Ані Бя
ляў скай і Мі ры Лук шы. «Нам усё яш чэ пат
рэб на ва ша да па мо га!!!!» — звяр та юц ца да 
гра мад скас ці тра пін каў цы. На здым ках ві
даць пра ну ма ра ва ныя дрэ вы ў На раў чан
скай гмі не — на алеі На раў ка — Аль хоў ка 
і на да ро зе ў Се мя ноў ку.                         (лук)

За бі тыя пры са ды

У Па се ках — да вай це ра біць сваё!
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Най п ры га жэй шыя 
ся дзі бы
Сё ле та пад час гмін на га да жын ка ва-

га свя та ў На раў цы Гай наў ска га па ве та 
бы лі ўру ча ны дып ло мы і гра шо выя ўзна-
га ро ды пе ра мож цам гмін на га кон кур су 
„Най п ры га жэй шыя ся лян скія ся дзі бы 
ў 2019 го дзе ў На ра чан скай гмі не”.

У ка тэ го рыі „пры хат ні квет ка вы ага-
род чык і па на дво рак” пер шае мес ца за-
ня ла Ірэ на Бі рыц кая, дру гое Іво на Скеп-
ка — абедз ве яны з Се мя ноў кі, а трэ цяе 
Зі на і Яў ген Рэ ен ты са Ску па ва. Вы лу чэн-
не ў гэ тай ка тэ го рыі ат ры ма ла Іво на Ко-
пэ рэк са Ску па ва.

У ка тэ го рыі „ся дзі ба” ўзна га ро ды ат-
ры ма лі Та і са Драў ноў ская з Мік ла шэ ва 
(пер шае мес ца), Ка ся Бель ская з Тар но-
па ля (дру гое мес ца) ды Юлія і Ана толь 
Ма ты сю кі з Се мя ноў кі (трэ цяе мес ца).

У ка тэ го рыі „аг ра ту ры стыч ныя да-
мы і па над вор кі” пер шае мес ца за ва я-
ва ла Ва лян ці на Гер ма нюк са Ску па ва. 

(яц)

Пры да рож ныя 
дрэ вы за сы ха юць
За раз па ва я вод скай да ро зе № 687 

з На ва са даў у Юш каў Груд це раз На раў-
ку ез дзіць мно га лег ка ву шак і гру за ві-
коў. Яш чэ 5-6 га доў та му па а ба пал яе 
рас ло шмат дрэў, пе ра важ на лі ста вых 
— та по ляў, бя роз, ліп, клё наў, вольх, 
вя заў, ясе няў, ра бін. Су стра ка лі ся там-
сям і ду бы. Ця пер яны ста яць су хія.

Ча му? Мае зна ё мыя ка жуць, што ві-
на ва тыя су ша, су хія ле ты, ма ла сне гу 
зі мой. І знач на па ні зіў ся ўзро вень грун-
та вых вод. Ін шыя мае су раз моў цы пры-
чы ну ба чаць у чым сь ці дру гім — у заб ру-
джа ным вых лап ны мі га за мі па вет ры. 
Дрэ вы за сы ха юць так са ма ад хва роб 
і па ста рас ці. Я ве даю, што не каль кі 
га доў та му ней кія на ся ко мыя, так бы 
мо віць, спля жы лі вя зы і не бы ло ад іх 
па ра тун ку. Быў я та ды на ад ным з ма-
зур скіх азёр і там бы ло тое са мае.

Пры да рож ныя су ха сто і ны трэ ба сся-
чы. Мно га іх ля ад рэз ка да ро гі № 687, 
між ін шым, на тэ ры то рыі са лэ цтва Но-
вае Ляў ко ва. Па він на гэ тым за няц ца 
Пад ляш скае праў лен не ва я вод скіх да-
рог у Бе ла сто ку. (яц)

Не бяс печ ная 
па вя то вая да ро га
Па вя то вая да ро га ў вёс цы Плян та 

На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па-
а ве та зноў ста ла не бяс печ най. Па ла-
маць ры со ры ў аў та ма шы не мож на на 
ўха бі нах у ас фаль та вай ма ста вой да ро-
гі, якая бя жыць па ра лель на з чы гун кай 
з Гай наў кі ў Се мя ноў ку. Ва дзі це лі аў та-
ма шын асаб лі ва ўва жай це, ка лі бу дзе-
це пра яз джаць ка ля мес ца скуп кі ме та-
ла ло му. Тут ас фальт выр ва ны аж но да 
бру ку, на якім ля жыць. Па пе ра джаль-
на га да рож на га зна ка ня ма. А шка да. 
Вось едзеш, да ро га роў ная а тут не ча ка-
на і не па жа да на — ба бах!

За стан да ро гі ад каз нае Праў лен не 
па вя то вых да рог у Гай наў цы. Ту ды на-
кі роў ва ем на шу кры ты ку. Не бяс печ ныя 
вы бо і ны не аб ход на „за ла таць”. Чым хут-
чэй, тым лепш. За раз для та кіх прац ма-
ем спры яль нае над вор’е. (яц)

Ла вач кі ў На раў цы
Мно га га доў на ву лі цах гэ та га гмін-

на га цэн т ра не бы ло ўжо ла ва чак. А за-
раз ёсць. Пра іх пак ла па ці лі ся гмін ныя 
ўла ды. Ла ва чак сем. Пры го жыя драў ля-
ныя, са спін кай, ка рыч не ва га ко ле ру. 
На ла вач ках мож на па ся дзець на ву-
лі цах Бе ла веж скай, Міц ке ві ча, Но вай 
і пры скры жа ван ні ву ліц Гай наў скай 
і Міц ке ві ча, а так са ма пры га ле рэі імя 
Та ма ры Са ла не віч, шко ле, гмін ным ася-
род ку са цы яль най да па мо гі і ам бу ла то-
рыі. (яц)

Юр ка Буй нюк: — Не ве даю ча му, але 
«Гра ма да» аса цы ю ец ца мне з пес няй 
«Не плач Іза бэ ла». Ці, пі шу чы пес ню, 
у Ва шым сэр цы бы ла ней кая Іза бэ ла? 
Гэ та ад на з мно гіх Ва шых аў тар скіх пе-
сень. Ра ска жы це як яна ўзнік ла. 

Ге надзь Шэ мет: — Пес ня паў ста ла 
ў Бе ла сто ку на ву лі цы Юра вец кай. 
Прый шлі дзяў ча ты на наш пра ма цый
ны кан цэрт, які быў на та маш нім ста
ды ё не. Та ды ва кол ста ды ё на пра ца ваў 
ба зар, ста я лі кра мы. У клі пе да пес ні 
«Ста ра ба ба» на ка на ле Yo u Tu be за ха
ва лі ся та дыш нія здым кі з Юра вец кай. 
Там дзяў ча ты ха дзі лі і ад на з іх бы ла 
Іза бэ ла. Я ёй ка жу: «Я на пі шу пес ню». 
Памой му дзяў чы на бы ла з Суп рас лі. 
Пес ня паў ста ла во сен ню 1991 го да, пас
ля «Ба со віш ча», а ў 1992 го дзе пес ня 
бы ла га то вая. Пер шы раз мы яе вы ка
на лі 25 са ка ві ка 1993 го да аку рат на 
Дзень Не за леж нас ці БНР у тэ ат ры імя 
Яку ба Ко ла са ў Ві цеб ску. На Yo u Tu be за
ха ваў ся кан цэр т ны за піс гэ тай пес ні.

— На вок лад цы ка се ты з пес няй 
«Не плач Іза бэ ла» кра су ец ца ску па ап-
ра ну тая дзяў чы на...

— Каб ка се та лепш пра да ва ла ся, яе 
бе ла стоц кі вы да вец ра шыў змяс ціць 
дзяў чы ну на вок лад цы. Я ва чам не па
ве рыў, што на ка се це та кая кар цін ка.

— У пес ні «Мо зыр — га ра док» спя-
ва е це пра род ны го рад. Як ус па мі на-
е це сваё дзя цін ства і ма ла досць у Ма-
зы ры? Якой та ды бы ла Бе ла русь? 

— Я пра Бе ла русь ра сказ ваць не бу ду, 
але Ма зыр за па мя таў ся мне як го рад на 
га рах. Ідзеш там то з га ры, то пад га ру. 
Там па чы на лі мы іг раць і спя ваць на ім
п рэ зах, свят ка ван нях і вя сел лях. Я та ды 
зай маў ся фаль к ло рам, збі раў вер шы, 
пес ні. Лю дзі на вя сел лі, ка лі вып’ юць кі
лі шак, ра сказ ва лі ці ка выя вер шы, спя ва
лі пес ні. Мы за піс ва лі і з гур том ап ра цоў
ва лі. Мо жа та ды я быў трош кі спа кай ней
шы, не бы ло той цы ві лі за цыі як ця пер. 
Ма зыр, то Ма зыр, гэ та Па ле скі край.

— У 1997 го дзе фір ма Gre en Star вы-
пу скае ка се ту «Гра ма да». Я да гэ тай 
па ры за хоў ваю яе ў сва ёй ка лек цыі. За-
па мя та ла ся мне на род ная пес ня «Ка ры-
та». Вы ча ста ка ры ста лі ся бе ла ру скі мі 
ці пад ляш скі мі фаль к лор ны мі пес ня мі? 

— «Ка ры та» я за пі саў у 1984 го дзе 
на Па лес сі, у вёс цы На та ча еў ка. Зда ец
ца, што пас ля Чар но быль скай ава рыі 
жы ха роў гэ тай вё скі вы се лі лі. Пес ня 
ўпа ла мне ў ду шу і я ра шыў ап ра ца ваць 
яе. Ка лі я пры е хаў сю ды і вы даў ка се ту 
з пес няй «Ка ры та», мне зда ва ла ся, што 
на Пад ляш шы ніх то яе не ве дае. Ад нак 
ака за ла ся, што і тут яе спя ва юць. Толь кі 
тэкст крыш ку ін шы. Куль тур ныя ме жы 
— бяз меж ныя. Мне вель мі пры ем на, што 
гэ тая пес ня па пу ляр ная і мае па зі тыў ны 
вод гук у лю дзей.

— Мі ра слаў Ка валь скі ска заў мне, 
што Вы на пі са лі «Яб лынь ку». Гэ та лю-
бі мая бе ла ру ская пес ня ма ёй ма мы. Як 
уз нік ла гэ тая пес ня?

— Яш чэ ў 19801990 га дах мы як гурт 
«Гра ма да» ез дзі лі па вё сках на про ва ды 
пры зыў ні коў у ар мію. Хлоп цаў ад п раў
ля лі ў вой ска на ма шы не. Та ды са ма ход 
убі ра лі ў бя ро за вае вец це і ма ла дых 
хлоп цаў вез лі ў ва ен ка мат. Паз ней тыя 
хлоп цы, для якіх мы іг ра лі про ва ды 
ў вой ска, жа ні лі ся і жы лі ў Бе ла сто ку. І та
ды па я ві ла ся ідэя на пі саць пес ню.

— «Яб лынь ка» гэ та Ва ша аў тар ская 
ка се та. Ёсць на ёй пес ня «Час» на сло-
вы Ар ка дзя Леў шу ка, якая пра гу ча ла 
ў рэ пар та жы пра гэ та га па э та. Як яго 
ўспа мі на е це? 

— Цар ства Яму Ня бес нае! Ар кадзь 
Леў шук з Ці ва ню коў — вель мі та ле на

ві ты ча ла век. Мы спа ты ка ем ся з яго 
сы нам Мір кам. Шка да, што Ар кадзь 
Леў шук та кой шы ро кай да ро гі не меў. 
Уво гу ле Га ра доц кая зям ля ба га тая на 
та лен ты. Ёсць штось ці ў све це, што ад
ны зем лі да юць па э таў, пісь мен ні каў, 
дру гія — му зы каў, кам па зі та раў, трэ ція 
— вы ка наў цаў, чац вёр тыя — ін жы не раў, 
пя тыя — на ву коў цаў і так да лей. З Ар ка
дзем пры ем на бы ло пра ца ваць. Пес ню 
«У су бо ту Ян ка гро шы ат ры маў» гэ та 
пе ра роб ле ная пес ня «Руч ні кі». Ка лі пры 
Са вец кім Са ю зе нас, сту дэн таў, у ве
рас ні выс ла лі збі раць буль бу на вё ску, 
там, на Ві цеб ш чы не, я пер шы раз па чуў 
пес ню са сло ва мі «У су бо ту Ян ка гро шы 
ат ры маў, / Еду чы да до му ён друж ка спат
каў». Паз ней я выс вет ліў, што яе на пі саў 
Ар кадзь Леў шук. Аказ ва ец ца, што ў яго 
тэк с це не бы ло Ян кі, толь кі Рыб ка: «У су
бо ту Рыб ка гро шы ат ры маў». Рыб ка гэ та 
мя нуш ка ча ла ве ка з Ці ва ню коў ці Бан да
роў. Пес ня хут ка ста ла на род най.

— І гэ тая пес ня бы ла па пу ляр ная на 
Бе ла ру сі? 

— Так. Са мае ці ка вае, што тэкст Ар ка
дзя Леў шу ка я ўпер шы ню па чуў і за пі саў 
на Ві цеб ш чы не. Адзін хло пец ка жа, што 
ве дае пес ню «У су бо ту Ян ка гро шы ат ры
маў». Усе ве да юць му зы ку Пят роў ска га, 
які жыў на По лач чы не і на пі саў му зы ку да 
вер ша Ве ры Вяр бы «Руч ні кі». Вель мі я быў 
здзіў ле ны, ка лі паз наў аў та ра Ар ка дзя Леў
шу ка. Ён ка лісь ці дру ка ваў ся ў «Ні ве».

— Я па мя таю тэ ле рэ пар таж пра Ар ка-
дзя Леў шу ка з пес няй «Час» у Ва шым 
вы ка нан ні. 

— Вель мі доб ры тэкст. Глы бо кі сэнс 
у ім: усё мо жа змя ніц ца: і па лі ты ка, і ўсё, 
але ча су не зме ніш. Хут ка жыц цё пра ля
ціць і не пас пе еш во кам мар г нуць. Так 
Ар кадзь Леў шук пі ша ў сва ім тэк с це.

— Вы на пі са лі му зы ку да пес ні «На-
валь ні ца ў Па ліч най» на сло вы Мі ры 

Лук шы. Як уз нік ла пес ня? Ці Вы бы лі 
ў вёс цы Па ліч ная? 

— Я ту дою пра яз джаў. Тое, што Мі ра на
пі са ла ў тэк с це пес ні, фак тыч на на ве я нае 
кан цэр та мі «Гра ма ды» на Бе ла сточ чы не. 
Мы вы сту па лі ў Бе ла сто ку, паз ней па ду ма
лі з’ез дзіць у Аў гу сто ва. Мы едзем, а тут 

«ма люх» нас апя рэдж вае. Та ды мы на 
«ла дзе» еха лі з апа ра ту рай. Зат рым лі вае 
іх па лі цы янт, быц цам хтось ці яго прыс лаў 
спы ніць, каб мы да лей не еха лі. За тым 
пай ш ла пра вер ка на шай аў та ма шы ны, 
стра хоў кі, тэх паш пар та і г.д. Пас ля мы 
ра ска за лі аб той па лі цыі, а Мір ка на пі са ла 
тэкст. Яна пад су ма ва ла тое, што ра бі ла ся 
на мя жы. Та ды на паг ран пе ра хо дах па 
трое су так ста я лі ў чар зе, каб пе ра ся чы 
мя жу. Вось Мір ка на пі са ла тэкст, да яко га 
я на пі саў му зы ку, а «Гра ма да» за пі са ла 
гэ тую пес ню.

— Пес ня бы ла вель мі па пу ляр най. 
У 1990-х га дах у эфі ры Ра дыё Бе ла-
сток ча ста гу ча ла ў пе ра да чы «Пад 
зна кам Па го ні». 

— Памой му яна бы ла ў пя тым ці 
шо стым аль бо ме «Гра ма ды». Мы та ды 
ву чы лі ся, што на рын ку пой дзе, а што 
не пой дзе. Хут ка прый ш ло тое, што мы 
іг ра лі пра ма цый ныя кан цэр ты, пры мер
ка ва ныя да вы ха ду чар го вых ка сет. 
У Мі ры Лук шы ў ха це па ву лі цы Вя сё
лай мы за піс ва лі пя ты і шо сты аль бо
мы. Там паў ста лі фай ныя кам па зі цыі, 
у тым лі ку і «На валь ні ца ў Па ліч най». 
Мі ра пі са ла тэк сты, а я — му зы ку. Ад ра
зу бы ло і вы ка нан не. Вель мі твор чая 

ат мас фе ра та ды бы ла.

— У ад ной пес ні спя ва е це пра трак-
тар з Нар вы. 

— Я пра ца ваў у фір ме «Про нар». Хтось
ці ска заў, што трак тар гэ та ўсё жыц цё 
і так па я ві ла ся пес ня. Паз ней і кліп 
паў стаў. Ад ной чы я па ехаў на ку ліг. Да 
трак та ра пры ча пі лі бер вя но і на ім ва зі лі 
ўсіх нас. Та ды я пер шы раз спя ваў гэ тую 
пес ню лю дзям. Мы ста лі раз маў ляць, каб 
за пі саць яе на ві дэ а ка ме ру. У сту дзе ні 
па е ха лі мы ў Су раж да Пап лаў ска га і там 
зня лі кліп. Ка лі ўста ві лі яго на Yo u Tu be, 
ма ла ды ча ла век, яко му па да ба ла ся «dis
co po lo», раск ры ты ка ваў нас. Гэ та яго 
спра ва.

— Але лю дзі ў ка мен та ры ях пад клі-
пам на о гул вель мі сім па тыч на ста вяц ца 
да пес ні «Trak tor» і клі па. 

— Ка лі я яе спя ваў у Бе ла ве жы, дык 
лю дзі га ва ры лі: «Чу ец ца, што гэ та ўсход
няя нот ка». Мо жа та му, што ме ла дызм 
та кі не «dis co po lo wy».

— Іс нуе бе ла ру ская вер сія пес ні пра 
трак тар з «Про на ру»... 

— Я на пі саў бе ла ру скі тэкст. Ён не дзе 
там ёсць, ля жыць яш чэ. Спы ні ла ся на 
тым, што астаў ся толь кі тэкст. З мо ва мі 
так ёсць, што ча сам пра тыя ж са мыя 
праб ле мы ад на пес ня гу чыць ле пей 
паполь ску, ін шая — пабе ла ру ску. На
пры клад, пес ня «Бе ла сток» паполь ску 
ча мусь ці не ідзе, не пі шац ца паполь ску. 
Ха ця бы лі не га тыў ныя ка мен та рыі: «А ча
му не паполь ску?» Пабе ла ру ску штось
ці дык та ва ла з не ба. Я па пра сіў Вік та ра 
Шве да пе рат лу ма чыць «Бе ла сток», і ка лі 
ён пе рат лу ма чыў на поль скую мо ву, дык 
штось ці не тое бы ло. Кож нае сло ва ёсць 
на ва гу зо ла та. Гэ та ёсць і твор часць.

vГу та рыў Юр ка БУЙ НЮК

Усё мо жа змя ніц ца, 
але ча су не зме ніш

Пра аўтарскія песні Ге надзя Шэ мета — размаўляе Юрка Буйнюк.
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 39-19

Раз га дай це за гад ку-пы тан не з жар там. Ад каз мо жа быць роз ны, 
ад нак дас ціп ны і на тэ му. Ра шэн ні даш лі це ў „Зор ку” да 13 каст-
рыч ні ка 2019 г., най лепш па элек т рон най пош це. Тут ра зыг ра ем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Ма лень кі са бач ка 
не брэ ша,
не ку сае
і ў ха ту не пу скае.
З....

Ад каз на за гад ку № 35: яб лык.
Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі 

Маг да Яку бюк і Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-
Пад ляш ска га. Він шу ем!

Ка лі пра тэ сту юць дзе ці — гэ-
та нез ра зу ме ла, тры вож на.

— За 15 га доў усе мо жам па-
мер ці, — ка жа Ма ры ся Скаў рон-
ская, — трэ ба ра та ваць жыц цё! 
Не за год-два — а сён ня, за раз. 
Інакш у нас ня ма ма раў, ня ма 
прыш лас ці. Усе за гі нем пад гур-
бай смец ця...

Ма ры ся — ву ча ні ца пя та га 
кла са Па чат ко вай шко лы «Ляс-
ны пуш чык» у Асо ві чах. На 
Клі ма тыч ны страйк, які ад быў-
ся 21 ве рас ня пад бе ла стоц кай 
ра ту шай, з’я ві ла ся з сяб ра мі, 
на стаў ні ка мі. Гру па з Асо віч, 
най ма лод шая ўзро стам, вы лу-
ча ла ся не толь кі ма дэр най сты-
лі за цы яй, ад ва гай і ра шу час цю.

— У на шай шко ле ўсе ра зу-
ме юць, на коль кі важ ная ахо ва 
пры ро ды, — ка жа Ма ры ся, 
— мно га пра гэ та га во рым. На 
жаль, не ўсе да рос лыя нас ра-
зу ме юць. Кож ны дзень пры бы-
вае смец ця ў акі я нах, на зям лі 
і ў па вет ры. Трэ ба гэ та аб ме жа-
ваць, спы ніць.

Ся род ма ла дзё ва га эка-пі ке-
ту суст ра каю на шых лі цэ і стак 
Аню Кар ні люк і Клаў дзію Га лі н-

Да рос лыя нас не ра зу ме юць!

скую. Аня — ар га ні за тар і ак ты-
віст ка Клі ма тыч на га ру ху.

— Нас сён ня мно га, — ка жа 
Аня, — і з кож ным днём нас 
усё больш і больш. Ня ма ча су ча-
каць. Ка лі за раз мы не ска жам: 
стоп, то ча кае нас ка таст ро фа. 
Я кож ны дзень ад чу ваю страх. 
Лю дзі не ба чаць, што свет гі не 
на на шых ва чах! Ча му пра гэ та 
не га во раць у шко ле?

Аня ве дае як важ ны аса бі сты 
пры клад. Ве дае, што га ва рыць 
пра шкод насць пра мыс ло вай 
га доў лі жы вёл на мя са брыдка 

пры тоў стай кат лет цы.

— Я са ма ад двух га доў не спа-
жы ваю мя са, — ка жа бе ла стоц-
кая лі цэ іст ка, — і ўсе па куп кі 
раб лю ў сэ кенд-хэн дах. Мно-
гія мае сяб ры тры ма юць та кі 
стыль. Гэ та дае нам сі лу, ад ва гу 
і пачуццё свабоды.

— Ча му пра тэ стуе ад на мо-
ладзь? — за дум ва ец ца ін шая 
ак ты віст ка, Маг да. — Бо мы 
ка ры ста ем ся ан г лій скай мо вай 
і ін тэр нэ там, ра зу ме ем, што ад-
бы ва ец ца ў све це. На шы на стаў-
ні кі гэ тым не ці ка вяц ца. Яны 

не ра зу ме юць на ша га стра ху. 
Ча му іх ня ма сён ня з на мі?

— А ча му так ма ла тут хлап-
цоў? — пы таю. Дзе вя но ста ад-
со ткаў дэ ман ст ран таў скла дае 
пры го жы пол, ін тэ лі ген т ныя 
дзяў ча ты.

— Не ве даю ча му так ёсць, 
— ка жа Аня. — У нас, у Бе ла сто-
ку, на паў сот ні ак ты ві стаў толь-
кі ча ты рох хлап цоў. Мо жа ка лі 
нас пач нуць слу хаць да рос лыя, 
яны так са ма да лу чац ца. Та му 
хо чам, каб па чу лі нас па лі ты кі 
і прад п ры маль ні кі, якія рэ аль-
на мо гуць паў п лы ваць на эмі-
сію CO2 у па вет ра.

20 ве рас ня Клі ма тыч ны 
страйк ад быў ся на ўсіх кан ты-
нен тах, ук люч на з Ан тар к ты-
дай. У Поль ш чы пра тэ ста ва ла 
аж но 71 га ра доў.

— Сён ня нас у дзе сяць ра зоў 
больш, чым бы ло год та му, 
— ка жуць з на дзе яй мае су бя-
сед ні цы.

Ма ла дзё вы клі ма тыч ны 
страйк пры ду ма ла швед ская 
ву ча ні ца Грэ та Тун берг. За тры 
га ды клі ма тыч ны рух стаў 
гла баль най з’я вай. Як раз, ка-
лі пі шам гэ тыя сло вы, у Нью 
-Йор ку пра хо дзіць са міт ААН, 
пры све ча ны клі ма тыч ным 
зме нам — зра зу ме ла, з удзе-
лам мо ла дзі. На на шых ва чах 
мя ня ец ца не толь кі клі мат, але 
і выс пя вае но вае, між на род нае 
эка-гра мад ства. Вось част ку 
сва іх ло зун гаў і пры пе вак бе ла-
стоц кая мо ладзь агу чы ла па-ан-
г лій ску.

А нам пры ем на, што ў гэ тай 
ка ла рыт най кам па ніі мы змаг-
лі па га ва рыць па-бе ла ру ску!

Фо та і тэкст: 
Ган ны Кан д ра цюк
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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 № 35-2019: 
Ба ла да, мо, акт, ар ляк, сон, яна, Ала, апы-

таль нік, яна, Ака, но чы. Ля зо, Аня, мал па, 
бор, ля тун, лі я на, ка лач, Ак са на, То лік, на каз.

Уз на га ро ды, аў та руч 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!

Размалюйце

    
Сіль вія ГРЫ КА
Мі ха ло ва

Бе ла сток
Пры го жы го рад Бе ла сток,

Тут зной дзеш усё,

Тут му зей, кі но, тэ атр,

Тут лаў кі ў пар ку.

Тут пры го жы пей заж ма ем,

Па лац Бра ніц кіх доб ра зна ем,

І рэч ку Бе лую ма ем.

Го рад з цэн ны мі пом ні ка мі,

Кас цё ла мі, цэр к ва мі,

Да мы тут і ка мя ні цы,

Но выя ву лі цы.

Ба гац це тут вя лі кае,

Фаў на і фло ра пры хіль ныя,

Пры го жая гэ тая кра і на,

Тут пры ем на і мі ла.

Пча лі ны 

рай
Ужо ў ста ра жыт ныя 

ча сы бе ла ру сы га-
да ва лі і раз во дзі лі 
пчол. Усё па ча ло ся 

з дзі ка га пча ляр ства. Мы 
ча сам ба чым у філь мах, як 
мядз ведзь ле зе на дрэ ва, каб 
даб рац ца да дзі ка га мё ду. Ён 
вы бі рае ад ной ла пай мя док 
з дуп ла, а дру гой ад га ня ец-
ца ад пчол. Пчол кі ба ро няць 
свой дом, ба лю ча джа ляць 
міш ку. А той не ад сту пае. 
Ён га то вы па цяр пець, каб 
толь кі ліз нуць са ло дзень кі 
мя док...

Лю дзі пры ду ма лі больш 
бяс печ ны спо саб. Яны з да па-
мо гай ды му і аг ню ад га ня лі 
пчол, пе ра но сі лі раі ў бор ці 
і кан т ра ля ва лі пра цэс на кап-
лен ня мё ду. Пер шыя ву леі 
на па мі на лі дрэ вы, яны бы лі 
вы дзеў ба ны ў тоў стых ка-
ло дах. Пча ляр ства лі чы лі 
сак рэт ным за нят кам, та му 
пча ля роў ча ста лі чы лі ча ра-
дзе я мі, якія ве да юць свае 
зак ляц ці і аб ра ды.

Бор т ні цтва бы ло раз ві тае 
на тэ ры то рыі і ўскра і нах 
Бе ла веж скай пуш чы. Не ка то-
рыя вё скі як Ку та вая, Ці мо хі 
ці Па сеч ні кі спе цы я лі за ва лі-
ся ў вы твор час ці мё ду. Дзе ля 
вы шэй шых вы ні каў бор т ні кі 
аб ся ва лі лу гі і ляс ныя «вы-
ха ды» ме да нос ны мі рас лі-
намі. Ця гам вя коў шмат 
пе ра мя ні ла ся, дзей ні ча юць 
но выя тэх на ло гіі. Толь кі 
на пры пуш чан скіх лу гах за-
ста лі ся рас лі ны, па се я ныя 
ста ра жыт ны мі бор т ні ка мі-
па сеч ні ка мі. Іх пах і пры го-
жасць на па мі нае, што быў 
у нас пча лі ны рай.

(гак)

Ма лю нак на ас но ве вы ці нан-
кі «Пча лі ны рай» аў тар ства 

В. Паў лю ніс.

Mat
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У Му зеі ма лой ай чы ны ў Сту дзі во
дах 14 ве рас ня па спя хо ва прай ш лі 
свят ка ван ні прад мес ця — IV Куль
тур ныя спат кан ні «Сту дзі во ды Се

гя не ві чаў», якія бы лі на ла джа ны ў рам ках 
Еў ра пей скіх дзён спад чы ны. На па на двор
ку Му зея ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах ад
бы ло ся ад к рыц цё і ас вя чэн не ба рэ лье фа 
«Сту дзі вод ская па на ра ма». Ці ка ва зап ра
ек та ваў па на ра му стар шы ня му зей на га аб’
яд нан ня Да ра фей Фі ё нік, а памай стэр ску 
вы ка наў ма стак Ана толь Тур коў з Ка мян ца. 
Пе рад саб ра ны мі вы сту піў пра фе сар Ан тон 
Мі ра но віч з Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку са змя
стоў ным дак ла дам пра род Се гя не ві чаў. 
Да ра фей Фі ё нік ра ска заў пра ня даў на ство
ра ную гі ста рыч нааду ка цый ную вы ста ву 
«Эмі лі ян Ада мюк і Юзаф Та ка жэ віч — сы ны 
ад на го мес ца і ча су», якая эк с па на ва ла ся 
на вон ка вай сця не вя ско вай ха ты му зея. 
Ро ланд Клос з Аў ст рыі ці ка ва рас па вёў пра 
свай го прод ка, вя до ма га аф таль мо ла га 
пра фе са ра Эмі лі я на Ада мю ка з Уні вер сі
тэ та ў Ка за ні і па ка заў ся мей ныя па мят кі. 
У час кан цэр та зай маль на вы сту пі лі му зыч
ныя ка лек ты вы «За ра ні ца», «Таў ка чы кі», 
«Маг да лі на» і «Жу ра ві ны» з Коб ры на.

Во сень скія куль тур ныя су стрэ чы 
«Сту дзі во ды Се гя не ві чаў» па ча лі ся ў мяш
чан скай ха це Сту дзі вод ска га му зея са 
спат кан ня з Ро лан дам Кло сам з Аў ст рыі, 
які чар го вы раз пры е хаў у Сту дзі во ды, дзе 
180 га доў та му на ра дзіў ся яго ны про дак, 
вя лі кі спе цы я ліст у га лі не аф таль ма ло гіі 
пра фе сар Эмі лі ян Ада мюк, вык лад чык 
Уні вер сі тэ та ў Ка за ні. Да ра фей Фі ё нік 
пры ві таў саб ра ных, ся род якіх бы лі сва я кі 
пра фе са ра Ада мю ка. Госць з Аў ст рыі рас
па вёў і па ка заў па мят кі па сва ім прод ку, 
між ін шым шыль ду ле кар ска га ка бі не та 
пра фе са ра Ада мю ка.

— Мой про дак Эмі лі ян Ада мюк пер ша
па чат ко ва стаў ву чыц ца ва Уні вер сі тэ це 
ў Ка за ні на фа куль тэ це фі ла со фіі. Пе рай с
ці ву чыц ца на ме ды цын скае ад дзя лен не 
хі ба пад ш тур х ну ла тое, што на ву чан не 
фі ла со фіі спа лу ча нае бы ло з грэ ча скай 
мо вай, а ра ней ву чыў ся ён ла ты ні. Зда быў
шы вы шэй шую ме ды цын скую аду ка цыю 
ў Ка за ні мой прап рап ра дзед стаў зай мац
ца на ву ко вай пра цай у га лі не аф таль ма
ло гіі і ад на час на ля чыў лю дзей. Не браў 
ён пла ты за ле кар скія пас лу гі ад бед ных 
асоб і сва іх сяб роў, — ра сказ ваў наш ча дак 
пра фе са ра Ро ланд Клос.

У кра са ві ку гэ та га го да ў якас ці спе цы
яль на га гос ця пры маў ён удзел у на ву ко
вай аф таль ма ла гіч най кан фе рэн цыі ў Ме
ды цын скім уні вер сі тэ це ў Ка за ні, у якой 
пры ня ло ўдзел звыш пя ці сот ле ка раў 
і на ву коў цаў. Пад час кан фе рэн цыі ўні вер сі
тэт уша на ваў па мяць пра фе са ра Эмі лі я на 
Ада мю ка, свай го вык лад чы ка, аў та ра мно
гіх ад к рыц цяў у га лі не ме ды цы ны. Там 
Ро ланд Клос ра зам з сяст рой Бар ба рай 
па ка за лі здым кі і ін шыя па мят кі па пра
фе са ры Ада мю ку, част ка з якіх па хо дзіць 
з аса бі ста га ар хі ва Ула дзі мі ра Ада мю ка 
з Маск вы. Пры е хаў Ро ланд Клос ра зам 
з жон кай Эвай, ура джэн кай Поль ш чы, 
якая тлу ма чы ла з ня мец кай на поль скую 
мо ву му жа вы вы каз ван ні. Ра ней су жон
ства Клос на ве да лі Агуль на а ду ка цый ны 
лі цэй з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня імя 
Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча ў Бель скуПад
ляш скім, спат ка лі ся з ды рэк та рам шко лы 
Ан д рэ ем Сце па ню ком. Бур га містр Бель
скаПад ляш ска га Ярас лаў Ба роў скі ў час 
спат кан ня з Ро лан дам Кло сам па ве да міў, 
што за раз рых ту ец ца пра ект па ста но вы 
аб прыс ва ен ні за вул ку ка ля Пра чыс цен
скай цар к вы ў Бель ску імя пра фе са ра Эмі
лі я на Ада мю ка.

Ад к рыц цё і ас вя чэн не ба рэ лье фа 
«Сту дзі вод ская па на ра ма» — гі ста рыч на
ма стац кай вы я вы Сту дзі во даў, ад бы ло ся 
на му зей ным па на двор ку з удзе лам шмат
лі кіх жы ха роў Бель ска. Ма літ вы і чын ас
вя чэн ня ба рэ лье фа здзей с ні лі про та і е рэй 
Сла ва мір Яра цэ віч і про та і е рэй Аляк сей 
Ку ры ло віч.

— На цэн т раль ным мес цы вя лі кай па на
ра мы ві даць сім ва ліч ную гі ста рыч ную кар
ту Сту дзі во даў Се гя не ві чаў ХVІ ста год дзя. 
На ёй бач ны ган д лё выя шля хі, што пра хо

дзі лі праз Бельск і спа лу ча лі Сту дзі во ды 
з гас па дар чы мі і куль тур ны мі цэн т ра мі 
Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га і Рэ чы Пас па
лі тай. На мен шых част ках гэ тай вя лі кай 
пра цы зна хо дзяц ца вы я вы ўла даль ні ка 
Сту дзі во даў ХVІ ІІ ста год дзя Фе лік са Тра я
ноў ска га і су свет най вя до мас ці аку лі ста 
Эмі лі я на Ада мю ка. Дзве чар го выя по ста
ці гэ та мая ба бу ля і дзя ду ля, Ана ста сія 
і Па вел Кан д ра цю кі, у якіх до ме пра цуе 
наш му зей. Па гэ тай пры чы не іх мож на 
наз ваць зас на валь ні ка мі Му зея ма лой ай
чы ны ў Сту дзі во дах, — ра ска заў пра «Сту
дзі вод скую па на ра му» іні цы я тар яе вы ка
нан ня і аў тар пра ек та Да ра фей Фі ё нік.

На па на ра ме бач ны вы я вы ін шых пер
са на жаў — епі ска па Іо ны, ігу ме на Паф ну
ція Се ге ня, му ча ні ка Ан то нія Суп рас ль ска
га, які так са ма мог быць вы хад цам са Сту
дзі во даў, і Ва сі лія Се гя не ві ча. Ба рэ льеф 
памай стэр ску вы ка наў вя до мы бе ла ру скі 
ма стак Ана толь Тур коў з Ка мян ца.

— Ча ты ры ба ка выя част кі «Сту дзі вод
скай па на ра мы» я вы кон ваў до ма, дзе меў 
больш ча су, каб дэ та лё ва вы ра заць гі ста
рыч ныя по ста ці. Ка ры стаў ся я так са ма 
ім п рэг на та мі, якія да зво лі лі больш пад ра
бяз на па ка заць дэ та лі тва раў на вы я вах. 
Гі ста рыч ную кар ту Сту дзі во даў і на ва кол
ля, з ган д лё вы мі шля ха мі і гі ста рыч ны мі 
мяс цо вас ця мі Пад ляш ша, я вы рэз ваў тут, 
на мес цы. Я па на ра му вы кон ваў аж но 
ка ля двух га доў, у воль ным ча се па між 
ін шы мі за нят ка мі. Па чаў я ра бо ту з вы ка
нан ня вы я вы Бель скай іко ны Бо жай Ма ці. 
Змеш ча на яна на ба рэ лье фе над «Сту дзі
вод скай па на ра май», на руч ні ку, які тры ма
юць два анё лы. Я разь бя рыў у ста рым ду
бе, што ўсклад ня ла ра бо ту. Вель мі доб ра 
ат рым лі ва ец ца ма ну мен таль ная разь ба 
ў ду бе, а вы кон ван не дэ та ляў у ста рым 
ду бе вель мі скла да нае, але за тое та кая 
скуль п ту ра вель мі тры ва лая, — ра ска заў 
пра сваю ра бо ту Ана толь Тур коў, стар
шы ня Гра мад ска га аб’ яд нан ня ама та раў 

ма ста цтваў рэ гі ё на «Бе ла веж ская пуш ча» 
і Брэст чы ны «Тур», якое су пра цоў ні чае 
са Сту дзі вод скім му зе ем. — Я вы ка наў 
так са ма част ку по ста цей, якія зна хо дзяц
ца на тэ ры то рыі му зея і прэ зен ту юц ца 
ў Ра ма ноў цы. У Пар ку ка ра ле вы Га ле ны 
ў Бель скуПад ляш скім зна хо дзіц ца мая 
скуль п ту ра, пры све ча ная 450год дзю Сой
му Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га, які ад быў
ся ў Бель скуПад ляш скім. Я пры маў удзел 
у мно гіх пле нэ рах, ар га ні за ва ных Сту дзі
вод скім му зе ем і ін шы мі ар га ні за цы я мі 
ў Поль ш чы, дзе зна хо дзіц ца больш за сто 
ма іх раз ных прац.

Ці ка вым вы ступ лен нем на фо не «Сту
дзі вод скай па на ра мы», рас па ло жа най 
у цэн т раль ным мес цы му зей на га па над
вор ка, быў змя стоў ны да клад «Сту дзі во
ды Се гя не ві чаў» пра фе са ра Ан то на Мі ра
но ві ча з Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку. Быў ён 
пры све ча ны пос пе хам ро ду Се гя не ві чаў, 
якіх да бі лі ся яго прад стаў ні кі і вя лі ка му 
зна чэн ню гэ та га ро ду для Пад ляш ша, 
Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га і Рэ чы Пас па
лі тай.

— Іван Се гя не віч — прад стаў нік ад на го 
з най больш вя до мых ро даў Пад ляш ша 
ХVІ ста год дзя. У 1514 го дзе ад ка ра ля Жы
гі мон та І ат ры маў ён ва ўла дан не Сту дзі во
ды. Род Се гя не ві чаў стаў вель мі ба га тым 
і мог раў няц ца з маг нац кі мі ро да мі ў Поль

ш чы. Ула дзі мір скаБрэс ц кі мі епі ска па мі 
бы лі Ва сьян, Іо на і Паф ну цій Се гя не ві чы. 
Апош ні ра ней быў ігу ме нам Суп рас ль ска
га ма на сты ра. Не дай шоў бы род Се гя не
ві чаў та ды да вя лі кай па лі тыч най і эка
на міч най па зі цыі без вя лі кай пад трым кі. 
Ма быць, бы ла яна ад ка ра ле вы Га ле ны, 
— ска заў пра фе сар Ан тон Мі ра но віч, які ад
шук вае што раз но выя ін фар ма цыі пра род 
Се гя не ві чаў у Лі тоў скіх хро ні ках.

Да ра фей Фі ё нік удак лад ніў, што звер ху 
па на ра мы Сту дзі во даў зна хо дзіц ца вы я ва 
Бель скай іко ны Бо жай Ма ці, якую па да
ры ла ў Пра чыс цен скую цар к ву ме на ві та 
ка ра ле ва Га ле на. Про та і е рэй Сла ва мір 
Яра цэ віч пах ва ліў Да ра фея Фі ё ні ка за тое, 
што ад даў дзей насць свай го му зея пад 
апе ку Бо жай Ма ці. Пры кан цы свят ка ван
няў ад бы ло ся ад к рыц цё гі ста рыч нааду ка
цый най вы ста вы «Эмі лі ян Ада мюк і Юзаф 
Та ка жэ віч — сы ны ад на го мес ца і ча су».

— Эмі лі ян Ада мюк і Юзаф Та ка жэ віч 
бы лі школь ны мі сяб ра мі пе ры я ду ву чо бы 
ў Бель ску і ў гім на зіі ў Бе ла сто ку, а паз ней 
іх да ро гі ра зыш лі ся. Пра Эмі лі я на Ада мю
ка, які на ра дзіў ся як раз 180 га доў та му 
і зда бы ваў вы шэй шую аду ка цыю ў Ка за ні, 
мы сён ня мно га ска за лі. Юзаф Та ка жэ віч, 
псеў да нім «Го ді», які па мёр як раз сто га
доў та му і яко му пры мер ка ва ная част ка 
вы ста вы, паз ней ву чыў ся ва Уні вер сі тэ це 
ў Маск ве. З ча сам стаў вя до мым пісь мен
ні кам і пуб лі цы стам, аў та рам звыш ты ся
чы ар ты ку лаў, рэ цэн зій і на ву ко вых прац. 

IV Куль тур ныя спат кан ні 
«Сту дзі во ды Се гя не ві чаў»

Мы ў на вей шым 59 ну ма ры «Бель ско го 
го стін ця» змяш ча ем тэкст пра фе са ра Ва сі
ля Бе ла ка зо ві ча аб Юза фе Та ка жэ ві чы, які 
ў 1963 го дзе быў апуб лі ка ва ны ў «Ні ве». 
Не стра ціў ён каш тоў насць і лі чыц ца ад
ной з са мых леп шых бі яг ра фіч ных рас п ра
цо вак аб Юза фе Та ка жэ ві чы. Пуб лі ку ем 
так са ма част ку апо вес ці Юза фа Та ка жэ
ві ча «Пан сля пыПа вел» як пры клад лі та
ра ту ры вы со ка га ўзроў ню. Пра доў жым 
пуб лі ка цыю гэ тай апо вес ці ў на ступ ным 
ну ма ры «Бель ско го го стін ця», — пат лу ма
чыў Да ра фей Фі ё нік.

У час кан цэр та на за вяр шэн не свят ка
ван няў у Сту дзі во дах саб ра ных за ха пі лі 
му зыч ныя ка лек ты вы з Коб ры на — «За
ра ні ца», «Таў ка чы кі», «Маг да лі на» і «Жу ра
ві ны», што суп ра цоў ні ча юць з Бель скім 
до мам куль ту ры, яко га ды рэк тар Аль ж бе
та Фі ё нік пры ма ла ўдзел у сту дзі вод скіх 
ура чы стасцх. Прад стаў ні кі ка лек ты ваў 
у па дзя цы за су пра цоў ні цтва ўру чы лі спе
ча ныя ў Коб ры не ка ра ваі Да ра фею Фі ё ні
ку, пра фе са ру Ан то ну Мі ра но ві чу і Ро лан ду 
Кло су. У свят ка ван ні пры ня лі ўдзел так
са ма чле ны бель ска га гур т ка Поль ска га 
са ю за не ві ду чых і сла ба ві ду чых, якія бы лі 
за про ша ны на суст рэ чу з на го ды ўша на
ван ня су свет най вя до мас ці аф таль мо ла га 
Эмі лі я на Ада мю ка.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

 Ро ланд Клос з Аў ст рыі на фо не вы ста вы «Эмі лі ян Ада мюк і Юзаф Та ка жэ віч — сы ны ад на го мес ца і ча су»
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Ве ча рам 21 ве рас ня, у свя-
точ ны дзень На ра джэн ня 
Свя той Ба га ро дзі цы, узя ла 

мя не на сталь гія. Мо жа та му, што 
вяр та ю чы ся з цар к вы я ўспом-
ніў 21 ве рас ня 2005 го да, ка лі 
быў я на Пра чы сту ў Бель ску-
Пад ляш скім. Та ды так са ма ішоў 
дождж, а я ў Пра чыс цен скай 
цар к ве па чуў про па ведзь на бе-
ла ру скай мо ве, якую га ва рыў 
сам ар хі е пі скап Сі ман. Як пры ем-
на бы ло па чуць про па ведзь не 
па-поль ску — як сён ня ў цар к ве 
ў Бе ла сто ку — але ме на ві та на 
бе ла ру скай мо ве. Гэ ты ўспа мін 
ажы віў ува мне на сталь гію па 
гэ тым ча се, які не паз беж на бя-
жыць і пра гэ та ме на ві та на пі шу.

Чы таю «Ні ву» што ты дзень і най больш 
це шаць мя не ар ты ку лы, якія вый ш лі 
зпад пя ра Ула дзі мі ра Сі да ру ка, Яна 
Це лу шэц ка га і Мі ка лая Пан фі лю ка. Іх 
я на зы ваю — толь кі не крыў дуй це — „на
шы мі «дзядзь ка мі»”, та му што лі чу іх 
сва і мі, бліз кі мі асо ба мі, якія „ві та юц ца” 
і яд на юц ца ў на шай «Ні ве», дзе час ад ча
су і я дру ку ю ся. Вель мі це шу ся, што вяр
нуў ся пі саць у «Ні ву» мой зям ляк Мі хал 
Мін цэ віч, які шмат пра цы ўкла дае ў свае 
тэк сты, што пуб лі ку юц ца ў «Ні ве». Асаб
лі ва це шыць мя не, што ў «Ні ву» вяр нуў ся 
Мі ка лай Пан фі люк. Ча каю ад яго но вых 
вер шаў і жа даю яму моц на га зда роўя. 
Ду біц кая зям ля — род ная зям ля ма ёй 
па кой най ба бу лі Ма рыі Буй нюк, у дзя во
цтве Са ма сюк, якая на ра дзі ла ся ў Ча
хахАр лян скіх. Ка лі жыў яш чэ брат ма ёй 
ба бу лі, дзед Ула дзі мір, дык мы вель мі 
ча ста на вед ва лі Ча хіАр лян скія, еду чы 
ме на ві та праз род ныя спа да ру Пан фі лю
ку Ду бі чы. Ха ця ба бу лі ўжо адзі нац цаць 
га доў ня ма ў жы вых, яе го лас за пі са ны 
на маг ні та фон ных ка се тах веч на жы вы. 
Час ад ча су ў бе ла ру скай элек т рон най 
біб лі я тэ цы ka mu ni kat.org гар таю ста рыя 
ну ма ры «Ні вы». У 1990х га дах у «Ні ве» 
бы ла руб ры ка «Пар на сік», дзе свае вер
шы дру ка ва лі Мі ка лай Пан фі люк, Мі ка
лай Лук’ я нюк, Ма рыя Пень і ін шыя. Ідэя 
гэ тай руб ры кі бы ла цу доў ная, та му што 
вер шы тых асоб бы лі вель мі на ту раль ны
мі, шчы ры мі і пі са ны мі про ста ад сэр ца, 
ад род ных іх ста ро нак. Па вод ле мя не 
най боль шыя лі та ра тур ныя та лен ты на
ра джа юц ца не ў га ра дах, але на на шых 
род ных вё сках Пад ляш ша. Сап раў д ныя 
па э ты там не толь кі на ра джа юц ца, але 
і жы вуць усё сваё жыц цё. Па вод ле мя не, 
са мы шчас лі вы ча ла век гэ та той, які ўсё 
жыц цё звя за ны з мес цам, у якім на ра
дзіў ся і вы рас, пра якое пі ша з лю боўю 
і шчы рас цю і гэ та ме на ві та зна хо джу 
ў тэк стах Мі ка лая Лук’ я ню ка, Ула дзі мі ра 
Сі да ру ка ці Ян кі Це лу шэц ка га. Ней кі час 
та му я на ве даў вя до ма га бе ла ру ска га 
кам па зі та ра Ге на дзя Шэ ме та і ён пы таў 
ці яш чэ ў «Ні ву» пі шуць Ула дзі мір Сі да
рук, Мі ко ла Лук’ я нюк і Ян ка Це лу шэц кі 
і ха цеў усім ім пе ра даць пры ві тан не. Са 
спа да ром Ге на дзем ус пом ні лі мы асо бу 
ін ша га вель мі ці ка ва га „ніў ска га дзядзь
кі” — Ар ка дзя Леў шу ка, які так са ма пі саў 
у «Ні ву». Ге надзь Шэ мет на верш «Час» 
аў тар ства Ар ка дзя Леў шу ка пак лаў му
зы ку і паў ста ла вель мі пры го жая пес ня. 
Па ру га доў на зад я па зна ёміў ся з уну кам 
Ар ка дзя Леў шу ка — Іга рам. Гэ ты ма ла
ды доб ра зыч лі вы хло пец па да рыў мне 
дыск з філь мам пра свай го слаў на га 
дзе да, а я яму ад к се рыў са збор ніч ка 
«Сва я кі» усе вер шы яго прод ка. Пес ня 
«Час» пра гу ча ла ме на ві та пад ка нец 
філь ма «Ужо з ко мі наў не сну ец ца дым 
кас ма ты». Ігар Леў шук так са ма вель мі 
ра зум ны хло пец і вель мі па ва жае свай
го дзе да, яко га ру ка пі сы вер шаў тры мае 
да гэ тай па ры. Вель мі пры ем на бы ло 
вы пад ко ва су стрэц ца на пра цы, дзе Ігар 
пра цуе ша фё рам. Ка лісь ці я ў рэ дак цыі 
«Ні вы» ку піў ка лек тыў ны збор нік вер шаў 
ніў скіх ка рэс пан дэн таў, з вер ша мі ме на
ві та Ар ка дзя Леў шу ка, Цёт кі Маль ві ны, 
Дзядзь кі Ква са. Коль кі ж ду шэў нас ці 
і пры га жос ці ў па э зіі лю дзей, якія на ра
дзі лі ся і ўсё жыц цё пе ра жы лі ў сва ёй 

род най вёс цы ці ў мя стэч ку. Ха чу ска
заць, што даў няе Пад ляш ша па мі рае не 
та му, што ней кі там ча лец Лі та ра тур на га 
аб’ яд нан ня па мёр, але ме на ві та та ды, ка
лі па мі рае на род ны па эт.

Вель мі мя не зас му ці ла смерць Мі ка
лая Лук’ я ню ка. Гэ та я яго збор нік «З нар
ваў ска га бо ку» па ру га доў та му ат ры маў 
у рэ дак цыі «Ні вы». Я вель мі доб ра ўспа
мі наю па кой на га спа да ра Лук’ я ню ка. Ад 
ча су да ча су ў 1990я га ды я яго ба чыў 
у Бель скуПад ляш скім і та ды пы таў:

— Як там, пі ша це ў «Ні ву»?

— А пі шу. Час ад ча су га на рар чык ат
рым лі ваю.

Не ста ла Мі ка лая Лук’ я ню ка і ў «Ні ве» 
ста ла не як сум на. Ка лісь ці з Мі ка ла ем 
Лук’ я ню ком і Мі ка ла ем Пан фі лю ком мы 
пры ма лі ўдзел у Агуль на поль скім кон кур
се бе ла ру скай па э зіі і про зы «Дэ бют».

Так са ма вель мі доб ра ўспа мі наю 
Воль гу Ана цік, якая вер шы пі са ла на пад
ляш скай га вор цы. У 2001 го дзе па да ры
ла яна мне свой збор нік, які пад пі са ла 
сло ва мі:

Вспо мы най тэ мэ нэ доб ры мі сло ва мі,
То я я бу ду ра зом з ва мы.

На вер шы па кой най спа да ры ні Воль гі 
Ана цік ка лісь ці гурт «Хлоп цыры ба лоў
цы» спя ваў свае пес ні. Па мя таю як пяць 
га доў та му пас ля на ша га вя сел ля (мая 
жон ка з Ры ба лаў) жон чын су сед з сяб
ра мі над ра кой Нар вай зра біў вог ніш ча 
і з аў та ма шы ны пус ціў ка се ту «Хлоп цаў
ры ба лоў цаў» з пес ня мі на сло вы Воль гі 
Ана цік. У гэ ты жні вень скі ве чар пры ем
на бы ло па слу хаць пес ні на пад ляш скай 
пры ро дзе. Я і да гэ тай па ры вель мі 
па ва жаю твор часць гур та «Хлоп цыры ба
лоў цы» і шка да, што за раз гэ ты гурт не 
іс нуе.

Шчы рыя, доб рыя лю дзі па мі ра юць, 
ады хо дзяць ад нас, але за ста ец ца іх 
след — вер шы ў «Ні ве», у «Пар на сі ку». 
Вель мі ча ста кла сі кі су час най лі та ра
ту ры — Адам Міц ке віч, Ян Бар ш чэў скі, 
Аляк сандр Пуш кін, Сяр гей Ясе нін, Іван 
Ме леж, Халь даўр Кі льян Лак с нес, Франс 
Эміль Сі лан пя, Труг ве Гуль б ран сен 
— чэр па лі сваё нат х нен не ме на ві та з вер
шаў і пе сень на род ных па э таў, та кіх як 
і на шы ніў скія па э ты, аў та ры руб ры кі 
«Пар на сік». Я на ват ха цеў пі саць ма гі
стар скую пра цу ме на ві та пра на шых 
на род ных па э таў з Пад ляш ша, а не да лё
ка га нам Страль цо ва...

Я за да во ле ны, што ў «Ні ве» на да лей 
мож на чы таць до пі сы асаб лі вых лю

дзей, без якіх «Ні ва» не бы ла б та кой 
ці ка вай. Ха ця на ша род нае Пад ляш ша 
пус цее, дык яш чэ жы вуць апош нія свед
кі на шай гі сто рыі і трэ ба іх выс лу хаць 
і за пі саць. Апош нім ча сам, еду чы на 
аў то бу се з Бель ска ў Бе ла сток, су стрэў 
я на стаў ні цу з бель скай шко лы Ма рыю 
Фе да рук з Ры ба лаў, якая мне ра ска за ла 
пра свай го па кой на га баць ку Ля во на, які 
па ста ян на вы піс ваў і чы таў «Ні ву». Спа
дар Ля вон вель мі ча ста вый г ра ваў кніж
ныя ўзна га ро ды за ра шэн не кры жа ван кі 
ў «Ні ве». Ён, на жаль, у траў ні гэ та га го да 
па мёр. Сям’я спа да ры ні Ма рыі вель мі па
ва жае кні гі і бе ла ру скае сло ва і да гэ тай 
па ры ў яе сям’і чы та юць «Ні ву».

Час ад ча су пі ша мне мой зям ляк, 
сяб ра Марк Грай ко з Паш коў ш чы ны, 
які ча ста ўзгад вае пра са ма га слаў на га 
ад на вя скоў ца па э та Ула дзі мі ра Сас ну. 
У Паш коў ш чы не жыў так са ма дру гі 
на род ны па эт, да рэ чы, брат вя до ма га 
бе ла ру ска га па э та Вік та ра Шве да — Ан д
рэй Грай ко, пра яко га спа дар Швед пі ша 
ў сва ёй аў та бі яг ра фіч най кні зе «З Мо ра 
ў го рад».

Я вель мі за да во ле ны, ка лі ад ніў скіх 
ка рэс пан дэн таў да вед ва ю ся, што ад
бы ва ец ца на вё сках на ша га род на га 
Пад ляш ша. Іх ар ты ку лы да да юць «Ні ве» 
сво е а саб лі ва га ка ла ры ту. Спа да рамка
рэс пан дэн там — Ула дзі мі ру, Ян ку і Мі ка
лаю — жа даю моц на га зда роў’я і, каб як 
заў сё ды, ме лі сі лу пі саць у «Ні ву» пра 
свае род ныя ста рон кі. Дай Бог усім вам, 
а так са ма га лоў на му рэ дак та ру і ўсім 
жур на лі стам «Ні вы» моц на га зда роў’я. 
Пі шы це, пі шы це, пі шы це і не крыў дуй це 
за маё ак рэс лен не «на шы дзядзь кі», 
та му што я так са ма ні я кі пан, па коль кі 
па хо джу з гэ тых жа ма іх дзядзь коў, дзя
доў, якія ара лі, се я лі, ка сі лі на шу род ную 
пад ляш скую зя мель ку і га на ру ся тым, 
што я — про сты вя ско вы хло пец, а не га
рад скі пан.

vЮр ка БУЙ НЮК

На шы „дзядзь кі”
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http://museum.by
110 га доў з дня на ра джэн ня

Лукаша Калюгі

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Цяж ка ўя віць су час нае ды і не толь кі су
час нае гра мад ства без му зей най спра вы. 
Му зеі — гэ та за ха валь ні кі ім г нен няў мі нуў
ш чы ны, які час ця ком вы па да юць з ча ла ве
чай па мя ці, але якія мож на вяр нуць у якас
ці пры лад, да ку мен таў, фо таз дым каў. Ча ла
ве цтва ўжо даў но зра зу ме ла, што про ста 
ства рыць му зей гэ та за ма ла, трэ ба яш чэ 
зра біць так, каб му зеі ўме ла раск ры ва лі 
пе рад на вед валь ні ка мі тыя эк с па на ты, 
якія яны за хоў ва юць. Гэ та му да па ма гае 
аб мен дос ве дам, на пры клад, па між му зе я
мі ад ной кра і ны. І сайт, які аку му люе та кія 
ве ды, у да дзе ным вы пад ку бу дзе зу сім не 
за ліш нім.

У бе ла ру скай кра і не ёсць як дзяр жаў ныя, 
так і пры ват ныя му зеі. Пер шыя фі нан су юц
ца з дзяр ж бю джэ ту і ма юць агуль ны сайт, 
які рас па вя дае пра не ка то рыя з іх. Та кі сайт 
мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се http://mu se-
um.by і мае наз ву „Му зеі Бе ла ру сі”.

З ін фар ма цыі на га лоў най ста рон цы мы 
мо жам да ве дац ца, што сё ле та „Му зе ям 
Бе ла ру сі” споў ні ла ся аку рат дзе сяць га
доў. „Дзе сяць год на зад, у 2009 го дзе, быў 
за пуш ча ны пар тал «Му зеі Бе ла ру сі» (www.
mu se um.by). Мы рас п ра ца ва лі гэ ты пра
ект, каб даць кож на му му зею, не за леж на 
ад яго про фі лю, пад на ча лен ня ці раз мяш
чэн ня, маг чы масць прад ста віць сваю дзей
насць у ін тэр нэ це. Мы ім к ну лі ся аб’ яд наць 
пра фе сій ную му зей ную су поль насць кра і
ны ў ра бо це над прэ зен та цы яй раз на стай
нас ці куль тур най спад чы ны Бе ла ру сі. За 
гэ тыя га ды пар тал стаў зруч най пля цоў кай 
для зно сін му зей ш чы каў і на вед валь ні каў, 
му зе яў і ту рыс ц кіх ар га ні за цый, для по шу
ку ад на дум цаў”, — ад зна ча ец ца ў тэк с це, 
прыс ве ча ным юбі лею.

Па вод ле там тэй шых зве стак, за прай
шоў шыя га ды на сай це з’я ві лі ся но выя 
раз дзе лы, мо ду лі і сэр ві сы. Сён ня «Му зеі 
Бе ла ру сі» аб’ яд ноў ва юць 154 дзяр жаў ныя 

му зеі, пры чым 87 з іх вя дуць свае сай ты на 
да дзе ным пар та ле. У го нар дзе ся ці год дзя 
сайт цал кам аб на віў ін тэр фейс. І ка лі па раў
наць з па пя рэд нім, то са праў ды мож на па
ба чыць як па леп ша ны вы гляд, так і больш 
ці ка вую на ві га цыю і фун к цы я нал.

Сайт „Му зеі Бе ла ру сі” мае тры моў ныя 
вер сіі — ру скую, бе ла ру скую і ан г лій скую. 
Праў да, ін фар ма цыі на апош няй знач на 
менш, чым на дзвюх па пя рэд ніх. У бе ла
ру скай вер сіі шмат ін фар ма цыі па да ец ца 
пару ску. З гэ та га мож на зра біць выс но ву, 
што пе рак лад чыц кай пра цай для сай та 
асаб лі ва зай мац ца ня ма ка му.

Ка лі за зір нуць у руб ры ку „На ві ны”, то 
з пры ем нас цю мож на ад зна чыць — па ве
дам лен ні аб наў ля юц ца рэ гу ляр на і апош
нія з іх бы лі апуб лі ка ва ны ўжо ў жніў ні. Ак
ту аль ная ін фар ма цыя мес ціц ца і ў руб ры
цы „Афі ша”, дзе мож на па ба чыць анон сы 
блі жэй шых ім п рэз, якія бу дуць пра хо дзіць 
у тым ці ін шым му зеі.

Ся род ін шых вар тых ува гі руб рык, да рэ
чы, не шмат лі кіх, мож на ад зна чыць „Сайт 
му зея на mu se um.by”. Вый с це на яго зна
хо дзіц ца ў пра вым вер х нім вуг ле цэ ла га 
вы яў лен ня на чор най па лос цы. „Пар тал 
«Му зеі Бе ла ру сі» (mu se um.by) зап ра шае му
зеі Бе ла ру сі да су пра цоў ні цтва! Мы пра па
ну ем вам маг чы масць ства рэн ня ўлас на га 
сай та ва ша га му зея на пар та ле Mu se um.
by, дзе вы змо жа це раз мяш чаць ак ту аль
ную ін фар ма цыю, пад трым лі ваць зно сі
ны з па ста ян ны мі і пры ваб лі ваць но вых 
на вед валь ні каў”, — рас па вя да ец ца там. 
Гэ тае су пра цоў ні цтва, па вод ле па да дзе най 
ін фар ма цыі, зу сім бяс п лат нае для му зе яў. 
„Га лоў ная ўмо ва су пра цоў ні цтва з на мі 
— ад каз на ста віц ца да на паў нен ня сай та 
зме стам і пад трым лі ваць ін фар ма цыю 
ў ак ту аль ным ста не”, — ад зна ча юць „Му зеі 
Бе ла ру сі”.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Бе ла ру скі лі та ра тар, пе рак лад чык Лу
каш Ка лю га (сап раў д нае проз віш ча Кан
стан цін Ва шы на) на ра дзіў ся 27 ве рас ня 
1909 г. у вёс цы Сквар цы Мін ска га па ве та 
(ця пе раш ні Дзяр жын скі ра ён). Па хо дзіў 
з ся лян скай сям’і. Быў яш чэ не маў лят кам, 
ка лі па мер ла ма ці, так што га да ва ла яго не
за муж няя баць ка ва ся стра. Ка лі ж па мёр 
баць ка, то ў пры мы да цёт кі прый шоў брат 
Ка сту сё вай па мер лай ма ці.

Яш чэ ў шко ле Ка стусь за хап ляў ся вель
мі па шы ра най у 1920я га ды кра яз наў чай 
пра цай, за піс ваў на род ныя пес ні і ін шыя 
фаль к лор ныя тво ры сва ёй мяс цо вас ці, 
асаб лі ва сло вы і зва ро ты на род нае мо вы. 
Саб ра ныя ма тэ ры я лы ад сы лаў у Мінск 
у Ін бел культ, дзе яны ат ры ма лі вы со кую 
ацэн ку як леп шыя з прыс ла ных. У 1925 
го дзе скон чыў Стань каў скую ся мі год ку. 
У 1926 г. па сту піў у Ма гі лёў скі пе да га гіч ны 
тэх ні кум, але ву чыц ца не стаў, вяр нуў ся да
до му. З 1928 г. — сту дэнт мін ска га Бе ла ру
ска га пе да га гіч на га тэх ні ку ма. Ад на час на 
з ву чо бай рэ да га ваў і пе ра кла даў роз ныя 
тэк сты для Бел дзяр ж вы да ве цтва, шмат пі
саў. З траў ня 1929 г. — сяб ра лі та ра тур на га 
аб’ яд нан ня „Уз выш ша”.

Дэ бю та ваў у дру ку апа вя дан нем „Вяс
на”, якое Кузь ма Чор ны ў чэр ве ні 1927 го
да змяс ціў у ча со пі се „Чыр во ны сей біт”. 
Кузь ма Чор ны так ха рак та ры за ваў ма ла
до га твор цу: „Бо гам да дзе ны та лент”. Псеў
да нім Лу каш Ка лю га, ве ра год на, узя ты ад 
вё скі, што ва Уз дзен скім ра ё не Мін скай 
воб лас ці. У 1928 го дзе ча со піс „Уз выш ша” 
змяс ціў апо весць „Ні госць, ні гас па дар”, 
пас ля якой пісь мен ні капа чат коў ца пры
кме ціў Мак сім Га рэц кі. У 1929 г. ча со піс 
„Уз выш ша” над ру ка ваў шэ раг апа вя дан
няў Лу ка ша Ка лю гі. У ча со пі се „По лы мя” за 
1931 год над ру ка ва на пер шая част ка апо
вес ці „Ня до ля Заб лоц кіх” — „Пры го ды і ле
ту цен ні”. Пе ра клаў апо весць Пят ра Пан ча 
„Бла кіт ныя эша ло ны” (ра зам з К. Чор ным, 

1930 г.), ра ман Юрыя Але шы „Зай з д расць” 
(1931), ра ман Ярас ла ва Га ша ка „Пры го ды 
ўда ла га ва я кі Швей ка” (1932).

У 1931 г. Лу каш Ка лю га вык лю ча ны 
з тэх ні ку ма як „уз вы шан скі ла зут чык 
і па чы на ю чы нац дэм”. Са сту дзе ня і да 
ся рэ дзі ны 1932 г. пра ца ваў сак ра та ром 
ча со пі са „Кни га мас сам”, які вы да ваў ся 
пры Бел дзяр ж вы да ве цтве, по тым стыль
рэ дак та рам у На ву ко вадас лед чым ін сты
ту це пра мыс ло вас ці Вы шэй ша га са ве та 
на род най гас па дар кі (да кан ца 1932 г.), на 
Бе ла ру скім ра дыё.

Арыш та ва ны Ка стусь Ва шы на са вец
кі мі кар ны мі ор га на мі 24 лю та га 1933 г. 
у Мін ску. Як „член кон т р рэ ва лю цый най 
нац дэ маў скай ар га ні за цыі” за су джа ны 
па вод ле па ста но вы ка ле гіі АД ПУ СССР 
4 лі ста па да 1933 г. да пя ці га доў са вец
ка га кан ц ла ге ра. Гэ тая рэ прэ сія бы ла за
ме не на ссыл кай на 5 га доў. Эта па ва ны 
на Урал, ад бы ваў ссыл ку ў Ір бі це (ця пер 
Крас на яр скі край, Ра сія). У ссыл цы яш чэ 
пра цяг ваў пі саць; част ка ру ка пі саў той па
ры за ха ва ла ся (у іх лі ку не за вер ша ны ра
ман „Пу ста дом кі”, апуб лі ка ва ны ў 1990 г.; 
апо вес ці „Дзе кос ці ме люць”, „Зо ры Вам 
Вя до ма га го ра да”, „Ут ра пен не”, апуб лі ка
ва ны ў 1989 г.). У 1974 г. вый шаў збор нік 
апа вя дан няў і апо вес цей „Ні госць, ні гас
па дар”. У 1992 г. у се рыі „Спад чы на” быў 
вы да дзе ны том тво раў.

Зноў арыш та ва лі пісь мен ні ка 6 лі ста
па да 1935 г., паў тор на за су дзі лі 22 лю та
га 1936 г. да пя ці га доў паз баў лен ня во лі. 
Рас ст ра ля ны НКВД 5 каст рыч ні ка 1937 г. 
па вод ле пры су ду Ча ля бін ска га су да. Дак
лад ную да ту смер ці, якая шмат дзе па да ец
ца па мыл ко ва, выс вет ліў бе ла ру скі дас лед
чык ста лін ска га ге на цы ду Ле а нід Ма ра коў. 
Рэ а бі лі та ва ны Ва шы на су до вай ка ле гі яй 
па кры мі наль ных спра вах Вяр хоў на га Су
да БССР у 1956 г.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Рэ чыш ча Нур ца па ра ста ла ба га він не, у якім 
ва дзі ла ся ры ба. Пры со неч ным над вор’і шчу-
пач кі вы хо дзі лі пад бе раг і выг ра ва лі ся на 
сон цы. Гэ та быў са мы зруч ны мо мант для 
ры ба коў, якія ла ві лі ры бу на «пэт лю» і «ос ці». 
У хмур ныя дні ры ба скры ва ла ся ў гу стой во-
да рас ці і на глы бей шай ва дзе пад на ве са мі 
па ра ста ю чай на бе ра гу але шы ны. Ку заў скія 
ама та ры ры бал кі ка ры ста лі ся «клом ляй» (трох-
ву голь ны від сет кі) і «ка лыш ка мі» пле це ны мі 
з ве так вер ба ло зу або гіб кіх ка ра нёў яд лоў цу. 
Пад драў ня ным маст ком, на да ро зе з ся ла на 
чы гу нач ную стан цыю, ва дзі лі ся хма ры не вя ліч-
кіх кел бі каў (печ ку роў), якія слу жы лі ву дзіль ш-
чы кам за пры на ду ў час ры бал кі на ста ве пры 
ва да кач цы. Дзе цю кі ла ві лі кел бі каў ко шы ка мі. 
Рэч ка чым да лей пра ця ка ла, дык па шы ра ла ся 
і ста ва ла глы бей шай. У ям ках пад на ве са мі 
але шы ны ва дзі ла ся больш ры бы. Ад ной чы 
мы з ма лод шым бра ту хай, Вік та рам, ра шы лі 
па каш та ваць сма жа най рыб кі. Там, дзе рэ чыш-
ча бы ло не над та шы ро кае ды глы бо кае, мы 
з двух ба коў зра бі лі за по ру з дзір ва ну, а ва ду 
з-пад на ве са вы лі ва лі вя дзер цам. Шмат ча су 
прай ш ло, па куль вы чар па лі ва ду, але зда бы ча 
бы ла вя лі кая — адзі нац цаць шчу пач коў. Пас ля 
вай ны ў мя жу ю чых з рэч кай ва рон ках з-пад 
бомб на суп раць па ра воз на га дэ по ва дзі лі ся 
ка ра сі. Гэ тыя шэ ра-за ла ці стыя рыб кі ха ва лі ся 
ў за му ле ных во дах і бы лі смач най зда бы чай 
для ры ба коў. Ла па лі іх клом ляй і ка лыш кай. Ап-
ра ча шчу па коў у Нур цы ва дзі лі ся мянь кі, пло ці, 
аку ні і ра кі. У не вя лі кай коль кас ці трап ля лі ся 
пад Рэп чы ча мі, най больш за Кляш чэ ля мі на 

Ку заў скі ўспа мін (3)
се на жа цях ва ўро чыш чы Пу ха ва. Ла па лі ра каў 
уруч ную ў нор ках, але най больш «на жа бу» 
ў ме сяч ныя но чы. Жы выя ра кі чор на га ко ле ру 
пас ля га та ван ня мя ня лі ко лер на чыр во ны. 
Най боль шае сма коц це змяш ча ла ся ў кляш чах 
і ў га ла ве. За Кляш чэ ля мі на Пу ха ве ра каў бы-
ла проць ма. Ку заў цы пры во зі лі іх мя шоч ка мі. 
Ку за ва ў пас ля ва ен ны час лі чы ла ся ся лом, яко-
га ас ноў най кры ні цай пры быт ку бы ла гас па дар-
ка. Толь кі шчас ліў чы кам уда ва ла ся афор міц ца 
на пра цу ў чы гу нач най Ча ром се. І то па бла це 
або за ха бар, які каш та ваў... ця лят ка. У Ку за-
ве толь кі ад на му паш час ці ла ся — Яну Рэп ку. 
Стаў ён пу ця вым май ст рам і лі чыў ся «фі гу рай» 
у ко ле чы гу нач на га на чаль ства. Баць ка наш 
пра ца ваў у тэ ле фон най су вя зі, якая зай ма ла ся 
наг ля дам лі ніі ад Ча ром хі па Ваў ка выск. Зям ля 
ў Ку за ве бы ла не най леп шай якас ці, та му по ле 
за ся ва лі ў ас ноў ным жы там, аў сом, яч ме нем 
і грэч кай. Са дзі лі буль бу і вы рош ч ва лі ага род-
ні ну. Ку заў цам нез дар ма прыш пі лі лі мя нуш ку 
«грэч ка се яў», бо на пяс ча ным по лі най больш 
се я лі грэч кі. Пры па мі наю пры маў ку на стаў ні ка 
ру скай мо вы Мі кі ты Кар по ві ча з Хле віш чаў, які 
на ву чаў у Ча ром се ў пя ці дзя ся тых га дах. Вуч-
ню з Ку за вы, які не на ву чыў ся ўро каў, ка заў: 
«Не вы ву чыў уро ка, дык па стаў Бо гу свеч ку, 
бя ры ся за цэп і ма ла ці грэч ку». Са школь ных 
га доў за па мя таў ся мне 1952 год, па коль кі спа-
лу чаў ся ён з ад ной важ ней шай па дзе яй — элек-
т ры фі ка цы яй ся ла. Я та ды ву чыў ся ў пя тым 
кла се...

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

З „Ні вай” еду ў вё скі
Кож ны з чы та чоў знай шоў са бе неш та ад па вед нае для пра чы тан ня. 

У кож най „Ні ве” дру ку юц ца ці ка выя рэ пар та жы, ар ты ку лы, фе лье то ны, 
до сле ды і до пі сы, кры жа ван ка, га ра скоп ды шмат фо таз дым каў. Заў сё ды 
ці ка выя ар ты ку лы на ак ту аль ныя тэ мы. Мно гія чы та чы лю бяць чы таць ус-
па мі ны, за пі сы. Тыя, што пі шуць па э зію, пра чы та юць но выя вер шы.

Вар та не за бы ваць, 
што „Ні ва” — ваш най-
леп шы пры я цель. Між 
ін шым, дзя ку ю чы ёй мы, 
бе ла ру сы, не за бы ва ем 
сва ёй род най мо вы. На ёй скла да ем вер шы і пес ні, між ін шым, пра пры-
го жую і лю бі мую на шу кра і ну-ра дзі му і пра на шы шчас лі выя га ды жыц ця 
на род най зям лі ў мі ры і ся род род ных. Яна гур туе ва кол ся бе да рос лых 
і дзя цей. Яны ўва хо дзяць быц цам у ад ну вя лі кую друж ную сям’ю. Па шы-
ра юц ца зна ём ствы і но выя кан так ты. Ляг чэй жыць, ка лі ёсць пад трым ка 
зна ё мых доб ра зыч лі вых лю дзей што дзень.

Мно гія чы та чы звя за ны з „Ні вай” ад па чат ку яе іс на ван ня. Ста рэй шыя 
ады хо дзяць ад нас, па мі ра юць, але ім на за ме ну пры хо дзяць ма ла дыя. 
Вель мі доб ра, што на ша бе ла ру ская га зе та ёсць. Яна пад т рым лі вае на шу 
бе ла ру скую ду хоў насць, на шу бе ла ру скую свя до масць. Дзя ку ю чы ёй мы 
больш ве да ем пра ся бе ды пра да лё кіх і бліз кіх нам лю дзей. Яна да па ма-
гае нам жыць. Дык не за бы вай ма яе. Бе ла ру скі што тыд нё вік трэ ба куп-
ляць і чы таць. Я за ах воч ваю да гэ та га.

Ка лі толь кі маю воль ны час, я еду з „Ні вай” да тых жы ха роў вё сак, якія 
чы та юць наш род ны ча со піс. На вед ваю 6-7 а то і больш сёл На раў чан скай 
гмі ны. Зда бы ваю но вых чы та чоў. Цяж ка мне па га дзіц ца з тым, ка лі змян-
ша ец ца лік чы та чоў па пры чы не хва ро бы — ад ін суль ту або ін фар к ту — ці 
смер ці. За раз у вё сках па ха ван ні ча стыя. Сё ле та „Ні ву” да вёз я для трыц ца-
ці чы та чоў. Ча му не больш? Ля чыў во чы. Але ўжо ўсё доб ра. Ма гу ез дзіць 
на ве ла сі пе дзе і пак ры се пі саць до пі сы ў род ную га зе ту.

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ
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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 — на род ную па га вор ку.

1. яе са ро кава ро на дзет кам ва ры ла = 6 _ 8 _ 1 _ 2 _ 3 _;
2. за пі са ныя ўспа мі ны = 17 _ 16 _ 24 _ 25 _ 18 _ 7 _ 10 _;
3. па се я ная тра ва або пра се я ная му ка = 9 _ 19 _ 14 _ 15 _ 12 _ 13 _;
4. па ка заль ны вы раб у... су зор’і = 23 _ 22 _ 21 _ 20 _;
5. ежа = 11 _ 4 _ 5 _.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ад ка зы, бу

дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 35 ну ма ра
Вяр ба, Зан, зяць, кій, луб, му зей, Пац, Туск, шыя, юр, яд.
Ра шэн не: Най ц вяр дзей шыя ку скі трап ля юць бяз зу ба му.

(22.03. — 20.04.) Уда ча та бе спры яе. Па-
вы сіц ца па зі цыя на пра цы і ў сям’і, а кам па ней-
скае жыц цё бу дзе квіт нець. 1-3.10. выс вет ліш 
спра ву, якая даў но не да ва ла та бе спа кою. Не 
бу дзеш на ра каць на ну ду. На пра цы зма гай ся за 
сваё, мо жаш раз ліч ваць на ла яль ных су пра цоў ні-
каў. Здо ра ва кар мі ся.

(21.04. — 21.05.) Лёс кі не та бе не адзін вык-
лік, але пры не вя лі кім вы сіл ку да сі ра ды пе раш-
ко дам. Больш аба вяз каў, але не за будзь пра 
пры ем нас ці. За ці ка вяць ця бе чу жыя спра вы 
і сак рэ ты. На пра цы аба вяз ко ва па а фар м ляй 
ад к ла дзе ныя спра вы, бо пас ля мо жа не ха піць 
та бе ча су. Каст рыч нік вель мі спры яе та бе ў фі-
нан сах. Пры ту лі са ба ку!

(22.05. — 22.06.) За ся родзь ся на най важ ней-
шым, бо ўся го не агор неш. Аб мі нуць ця бе сар-
дэч ныя рас ча ра ван ні. Да сі ра ды з жыц цё вы мі 
пе раш ко да мі і бу дзеш мець шмат лі кія на го ды. 
Пра фе сій ныя спра вы тры май па куль у сак рэ це. 
Зва жай на тое, што ясі.

(23.06. — 23.07.) З 4.10 (да 8.10.) — не най-
леп шы час на кам па ней скія ці ся мей ныя су стрэ-
чы. Але паз на ё міш ся з ці ка вы мі людзь мі, ат ры ма-
еш фай ныя пра па но вы. На строй та бе не пап су-
ец ца, ха ця бу дуць нер во выя сі ту а цыі. Ка хан не 
мо жа стаць пе рад вык лі ка мі. Пра ца пры ня се 
та бе мно га за да валь нен ня, але ка лі мо жаш па-
ка заць у ёй сваю ін ды ві ду аль насць. Каст рыч нік 
ак тыў ны, горш з фор май.

(24.07. — 23.08.) Ча ка юць ця бе вя лі кія пра-
фе сій ныя вык лі кі, а дроб ныя пе раш ко ды зро-
бяць іх ці ка вей шы мі. Пад вуч вай ся. Змо жаш 
вы ка ры стаць кож ную на го ду. Няў да лыя су вя зі 
і так січ ныя ад но сі ны зве ры фі ку юц ца. Мно ства 
за дан няў, асаб лі ва ін тэ лек ту аль ных, спа дзя вай ся 
кур саў, абу чэн няў, пра па ноў сту ды яў. Бу дуць 
па вы шэн ні ап лат або ча гось ці, што да гэ туль меў 
ты да рам. Не ад к лад вай ві зі ту ў ле ка ра.

(24.08. — 23.09.) Ста неш аў та ры тэ там і зной-
дзеш вый с це з кож най сі ту а цыі. За дзі віш спры-
там і ар га ні за ва нас цю. Лёг ка на ла дзіш кан так ты, 
за ва ю еш сім па тыю. На пра цы маг чы мы но вы 
шэф, но вая па лі ты ка, но вы на пра мак дзе ян ня. 
Шу ка еш но вую ра бо ту? Пад к рэс лі вай свае пе-
ра ва гі: ар га ні за ва насць, дак лад насць, уме ласць 
суп ра цы. Ста рай ся жыць ак тыў на. 1-3.10. мо жа 
вы я віц ца тое, што ты ха цеў бы сха ваць.

(24.09. — 23.10.) Ма еш энер гію, сі лу, ры суй 
сме лыя пла ны. У ка хан ні ка лі менш бу дзеш пат-
ра ба ваць, больш ат ры ма еш. Сон ца ця бе пад т-
рым лі вае, ляг чэй бу дзе вы ра шыць праб ле мы 
і спра віц ца з ра шэн ня мі. Шчы ра раз маў ляй у па-
ры. 1-3.10. не вы каз вай ся бяз дум на. На пра цы 
кі неш вык лік кан ку рэн цыі. Спра віш ся з са мы мі 
цяж кі мі сі ту а цы я мі, мо жаш на ват за няць мес ца 
шэ фа. Дбай аб сваю ску ру.

(24.10. — 22.11.) Леп шыя ад но сі ны з суп-
ра цоў ні ка мі, рад нёй блі жэй шай і да лей шай, 
су се дзя мі. Мо жа ака зац ца, што за сум ня ва еш ся 
ў ся бе, але спры яе та бе Ве не ра, жыц цё на бя рэ 
ко ле раў, па я віц ца шмат пад стаў для хва ля ван няў 
і ра дас ці. Вост рая ін ту і цыя. До ма шчас це і мі лыя 
што дзён ныя пры ем нас ці. На жаль, ніз кі ўзро-
вень тва ёй энер гіі. Сха дзі да доб ра га цы руль ні-
ка, кас ме то ла га — зро бяць цу ды!

(23.11. — 22.12.) Бу дзеш узо рам пра цаў ні ка, 
пар т нё ра. Толь кі не мя няй сва іх ду мак, бо вык лі-
чаш ха ос. Поў ная ма бі лі за цыя. Кры ні ца сі лы 
— Сон ца. Мо жаш рэ а лі за ваць ам біт ныя пла ны. 
На пра цы пра ек ты па ча тыя ў ве рас ні на бя руць 
тэм пу, не мя няй толь кі ўмоў. Не вы хіль вай ся з на-
він ка мі. Гро шай хо піць, але лепш іх за ін ве стуй. 
Вель мі піль нуй ся ад пра сту ды.

(23.12. — 20.01.) Жыць бу дзеш ве ся лей і ак-
тыў ней. Па куль апы неш ся на по ды у ме, трэ ба 
бу дзе пап ра ца ваць і зме раць свае сі лы з кан-
ку рэн цы яй. Бу дзеш па ды мац ца ўвысь. Мо жаш 
тра піць у ці ка выя мес цы. Бу дзеш пас ля доў ны 
і дбай ны. На пра цы ка нец з ту пан нем на мес цы. 
Зра бі сме лы рух, ха ця не ад ра зу бу дзе пос пех; 
будзь цяр п лі вым.

(21.01. — 19.02.) Мо гуць ця бе не зра зу мець. 
Маг чы мыя ся мей ныя спрэч кі, дык піль нуй ся, што 
ка жаш. Маў чан не — зо ла та! У ка хан ні і фі нан сах 
пой дзеш па сваё. Мно га энер гіі. Бу дзеш флір та-
ваць, але хут чэй праз ін тэр нэт. До ма спра віш ся 
з аба вяз ка мі і сар га ні зу еш сва я кам воль ны час. 
На пра цы дэ віз: што ма еш зра біць заў т ра, зра бі 
сён ня, праз ты дзень бу дзе пос пех. Пап ра віц ца 
зда роўе і іму ні тэт (зра бі прыш чэп ку ад гры пу).

(20.02. — 21.03.) Бу дзеш пры го жы і за хап-
ляль ны. Ад ва жыш ся на та кое, аб чым няс ме ла 
ма рыў. У час па да рож жа, эк за ме наў і важ ных 
раз моў раз ліч вай на Мер ку рыя. Заз зя еш кра-
сой. Га ран та ва ная па пу ляр насць! Мо жаш паз-
ма гац ца за най вы шэй шую стаў ку. На пра цы да-
ве да еш ся, на чым ста іш. Не пе ра нап руж вай ся, 
але не па кі дай ві зі таў на ба сей не. Ча ста пра вет-
ры вай ха ту.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

У па се цы
Па ста ян ны чы тач 

„Ні вы” Кан стан цін 
Яра шук з вё скі Но-
ві ны На раў чан скай 
гмі ны Гай наў ска га 
па ве та шмат га доў 
вя дзе па се ку. Сё ле та 
па вя лі чыў яе на сем 
вул лёў.

Фо та 
Ян кі Це лу шэц ка га

Убор ка 
буль бы 
Су бо та, 21 ве рас ня. Пра ва-

слаў ныя ад зна ча юць Пра чы сту. 
У сва ім дзён ні ку раб лю за на тоў кі 
аб над вор’і: «Хмур ны дзень. Ве цер 
сла бы і па мяр коў ны, за ход ні. Пе ра-
лёт ны дождж. Тэм пе ра ту ра + 12 
гра ду саў». Та кое над вор’е тры ма-
ец ца ўжо пяць дзён. З май го на зі-
ран ня за пры ро дай і з за на то вак 
у дзён ні ку ат рым лі ва ец ца, што пе-
рад Пра чы стай амаль што год паў-
та ра ец ца ха лод нае і даж джа вое 
над вор’е. У мі ну лым ста ра жы лы 
на зы ва лі гэ ты час „жы доў скі мі куч-
ка мі” (яў рэй скім свя там, ка лі аба-
вяз ко ва па він ны быць даж джы).

У гас па дар цы ве ра сень — час 
сяў бы. Усё з по ля прыб ра на, аку-
рат на за ха ва ны за пас на зі му 
ў свір нах і ста до лах. Зем ля ро бы 
за раз ра ней спраў ля юц ца з ра-
бо тай, та му што ка ры ста юц ца 
тэх ні кай. Ча ла ве ка вы ру ча юць 
ма шы ны: ка сіл кі, кам бай ны, 
буль ба ка пал кі. Даў ней усё ра бі лі 
ўруч ную. А са май цяж кай і кар пат-
лі вай з па ды хо дам во се ні ра бо-
тай бы ла ўбор ка буль бы. Ся ля не 
на ма га лі ся за кон чыць убор ку 
буль бы да Пра чы стай, па куль 
на ды дзе ха лод нае і даж джа вое 
над вор’е, час „жы доў скіх ку чак”. 
Пры па мі на ец ца мне аб ра зок з Ду-
бя жы на, ка лі ў цес ця ка па лі буль-
бу „на пе рад до мі”. Вы вор ваў ён 
зап рэж кай у па ру ко ней буль бу. 
Сле дам за ара тым па да ва ла ся 
цеш ча. Саг ну тая, на ка ле нях збі-
ра ла ў ко шык буль бу. Пра ніз лі вы 
вет рык сту дзіў, зро ша ны дож джы-
кам яе пле чы. За пэц ка ную буль-
бу збі ра ла яна з па вер х ні за го на 
дзе ру ка мі, дзе ма ты кай. Зям ля 
ў Ду бя жы не бы ла ўра джай ная, 
чар на зём ная. Так крок па кро ку 
па да ва ла ся на пе рад. У абед ні 
час абое спа жы ва лі пры ха ва нае 
ў тор бач цы хар ча ван не: лу сту са-
ла з ква ша ным агу роч кам, ку сок 
свой скай каў ба скі або ва ра на га 
кум пя ка, а на за ку ску пі рож нае 
па пі ва лі ма ла ком са збан ка. А ка-
лі дзень кан чаў ся, на ад вя чор ку, 
за бі ра лі па стаў ле ныя ў ра док 
мяш кі з буль бай на фур ман ку 
і па да ва лі ся да моў. Так кан чаў ся 
асен ні пра ца дзень се ля ні на пры 
ўбор цы буль бы.                                                                                     

                      vУла дзі мір СІ ДА РУК
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Тым, хто лю біць не ча ка нас ці, 
ця пер на на шай Бе ла сточ чы не 
про ста рай. Ну, хо піць выб рац
ца ў ней кае па да рож жа на шым 

пуб ліч ным тран с пар там і не ча ка нас цей 
ма еш удо валь.

Вось ня дзель ка, 22 ве рас ня. Пры
яз джаю ў наш ва я вод скі цэнтр 

за га рад ным аў то бу сам і зла жу з яго 
на пры пын ку ка ля Юра вец кай га ле рэі. 
Па да ю ся на пры пы нак га рад ской ка
му ні ка цыі на ву лі цы Сян ке ві ча, ча каю 
аў то бу саў у на прам ку Но ва га Ме ста. 
Спы ня юц ца ўсе, а пат рэб ных мне ня
ма; ча каю амаль паў га дзі ны. Ней кая 
жан чы на ін фар муе, што ез дзяць яны па 
алеі Піл суд ска га. Пе ра мяш ча ю ся ту ды 
і, са праў ды, едуць мне па да рож ныя. 
Не ча ка нас ці маг ло б і не быць, ка лі б 
ар га ні за та ры пуб ліч на га тран с пар ту 
за га дзя па ве сі лі на пры пын ках лі сточ кі 
з ад па вед най ін фар ма цы яй. За ка лот уз
нік у вы ні ку ар га ні за ван ня ў той дзень 
у Бе ла сто ку ма са вых бе гаў. Іні цы я ты ва 
доб рая, якая на мэ це ме ла пра па ган да
ван не зда ро ва га ла ду жыц ця, ба нэ ры 
пра ме ра пры ем ства з’я ві лі ся ў га рад
ской ін фар ма цый най пра сто ры шмат 
тыд няў за га дзя, ад нак ця гам тых тыд
няў ад па вед ныя чы ноў ні кі не па ду ма лі 
пра ка му ні ка цый ную ін фар ма цыю. Тая 
ін фар ма цыя, праў да, з’я ві ла ся ў се ці ве, 
але ж не кож ны па са жыр заг ля дае ў тое 
па ву цін не, а ка лі і заг ля не, дык не шту
дзі руе ўся го. А ка лі той па са жыр ра ней
ша га вы ва ду на гэ ты свет і з се ці вам не 
па ніб рац кія ў яго ад но сі ны, то і пас ля 
пры хо дзіц ца яму шпар ка рас хо да ваць 
свае но гі ды нер вы.

Вось су бо та, 21 ве рас ня. Збі ра ю ся 
ў чы гу нач нае па да рож жа, па лі ніі 

ў Ча ром ху. Тая лі нія вель мі руп лі ва ра
ман ту ец ца і цяг ні кі па ёй ез дзяць або 
ад па чы ва юць і та ды кур сі ру юць эр зац
ныя аў то бу сы — не па рэй ках, толь кі па 
су сед ніх ас фаль тоў ках. Пра шу ў кан дук
та ра бі лет у Леў кі і чую ў ад каз, што праз 
Леў кі аў то бус ны цяг нік не цяг нец ца, 
толь кі це раз Ор лю. А пры чы най гэ та му 
пе ра бу до ва чы гу нач на га пе ра ез ду ме
на ві та ў Леў ках. Але гэ тая пе ра бу до ва 
не ў рам ках чы гу нач ных ра мон таў, але 
ў рам ках грун тоў на га ра мон ту ша шы 
з Бель ска ў Кляш чэ лі. Той ра монт меў 
ад быц ца не каль кі га доў та му, ка лі за пу
ска лі за вод ІКЕІ ў Кош ках, але та ды не 
ат ры ма ла ся; ну, лепш і паз ней чым ні ко
лі. Спа дзя ваў ся я, што тая ша ша бу дзе 
ра ман та вац ца згод на з апош ні мі тэн дэн
цы я мі, зна чыць аб мі не дзве доў гія вё скі, 
праз якія яна да гэ туль пра хо дзі ла: Ма
лін ні кі і Су ха воль цы. Так, як ша ша з Гай
наў кі ў тыя ж Кляш чэ лі аб мі ну ла Елян ку. 
Але тут неш та не ат ры ма ла ся і ма шы ны 
з Бель ска ў на прам ку По лаў цаў на да лей 
бу дуць зай маць слых і зрок жы ха роў 
гэ тых дзвюх шмат люд ных ка лісь вё сак. 
Маг чы ма, што пе ра бу даў ні кі гэ тай да ро гі 
па лі чы лі ву лі цы ў гэ тых мяс цо вас цях на
столь кі шы ро кі мі, што хо піць на іх мес ца 
і больш ма дэр най да ро зе. Доб рае ў гэ
тым ме ра пры ем стве тое, што по бач га
лоў на га нас ці лу бу ду ец ца і ве ла да рож ка.

Пра но вую да ро гу з Са кол кі ў Дуб ро ву 
згад ваў я тут ня даў на, пра ад рэ зак 

з Са ка лян да Са кол кі. А як тая да ро га 
вы гля дае да лей; як яна абы хо дзіць тыя 
мяс цо вас ці, што па пра му сень кай лі ніі 
па цяг ну лі ся з Ся кер кі ў Ас ма лоў ш чы ну? 
Сеў я на цяг нік і па даў ся ў Сід ру, ад куль 
не да лё ка і да на васт рой кі. З чы гу нач на
га пры пын ку ў Сід ры паш па рыў я не па 
тра ды цый най там мне да рож цы ў гмін
ны цэнтр, але па ін шай, якая па цяг ну ла
ся по бач пу цей, мяр ку ю чы ска ра ціць 
са бе мар ш рут у Бяр ві ху, бо гэ тая вё ска 
зда ец ца быць най больш ці ка вай. Пе ра
да мною па той да рож цы па е ха ла лег ка
вуш ка, якая пас ля апы ну ла ся па дру гой 
ста ра не пу ці. Неў за ба ве і я дай шоў да 
пе ра ез ду, пе рад якім кра са ва ла ся ін
фар ма цыя, што гэ та пры ват ны пе ра езд 
вы ключ на для пры ват на га ка ры стан ня. 
Пе ра езд з абод вух ба коў быў за кры ты 
фор тач ка вы мі шлаг баў ма мі, звя за ны мі 
стра поч ка мі. На Са коль ш чы не мож на па
ба чыць мно га ці ка ва га...

Да лей пай шоў я па рэй ках аж да чар
го ва га пе ра ез ду, на які ні чо га не 

за ба ра ня ла ся. Па ля вой да ро гай па тэ паў 
я ў на прам ку Бяр ві хі. Рап там у шчы рым 
по лі з’я ві ла ся ас ця ро га, што за раз уезд 
на бу до ву. І за гэ тай ін фар ма цы яй па ка
за ла ся па ла са ас фаль ту па ся род чы ста
га по ля. Тактак, гэ та тая но вая да ро га, 
на якую мае неў за ба ве пе ра мяс ціц ца 
рух па між Са кол кай і Дуб ро вай; яна выт
ра сі ра ва на па ся рэ дзі не па між іс ну ю чай 
ша шой і чы гу нач най лі ні яй.

Кры ху да лей Бяр ві ха. Стаў я ўгля
дац ца ў тое мес ца, дзе ка лісь быў 

зво чыў за кі ну ты двух па вяр хо вы школь
ны бу ды нак. Уда ло ся мне яго яш чэ ўба
чыць; маг чы ма, што неў за ба ве трэ ба 
бу дзе ту ды пра дзі рац ца це раз ляс ны 
гуш чар. За рос той ас вет ны бу ды нак 
гу стым ля соч кам, ні ко му ён не ці ка вы. 
А ж па бу да ва ны ён быў раз ма шы ста, на 
ўзгор ку, два па вер хі...

Яш чэ со рак адзін год та му Мі ко ла 
Гай дук так быў пі саў пра тую шко лу: 

„А ў но вую пра стор ную і свет лую шко лу, 
што вы сіц ца як раз на па гор ку „мо гіл
кі”, хо дзіць уся го не вя ліч кая жмень ка 
дзе так”. А крыш ку ра ней: „Сён ня над 
Бяр ві хаю зрэд ку толь кі па чу еш звон кі 
дзя во чы ці юнац кі го лас. Мо ладзь, ат ры
маў шы вы шэй шую аду ка цыю (...) на заў
сё ды па кі ну ла род ную мяс ці ну. Тыя, хто 

астаў ся ў род най ха це, у ёй уся го толь кі 
гос ць мі: ве ча рам пры яз джа юць, а ра ні
цай вы яз джа юць з яе на ра бо ту ў ПГР 
Ма каў ля ны, мя шаль ню кар моў у Сід ры, 
фаб ры ку бу даў ні чай ста ляр кі ў Са кол цы, 
пе раг ру зач ную стан цыю ў Ге ні ю шах”.

Мі ко ла Гай дук лю біў заг лы біц ца ў гі сто
рыю, па шу каць там ка ра нёў для су

час на га гра мад ска га лан д шаф ту. Вось так 
ён та ды пі саў пра агуль нае мі ну лае тых 
мяс цо вас цей, якія мае мі нуць су час ная 
ша ша: „Над та ж ці ка выя сля ды па кі ну ла 
гі сто рыя на на шай зя мель цы. Возь мем 
хоць бы тую, най даў жэй шую на Бе ла сточ
чы не вё ску, што цяг нец ца кі ла мет раў 
з пят нац цаць ад са май Дуб ро выБе ла
стоц кай і аж да па ла ві ны да ро гі ў Са кол ку. 
Ву чо ныя мяр ку юць, што гэ тае бя скон цае 
ся ло — вы нік сла ву тай „Уста вы на ва ло
кі” з 1557 го да, якую вель мі пас ля доў на 
пра вя лі па за га дзе і пад піль ным наг ля
дам са мой ка ра ле вы поль скай і вя лі кай 
кня гі ні лі тоў скай Бо ны зем ля ме ры ў „гас
па дар скіх” ма ё мас цях Вя лі ка га Кня ства 
Лі тоў ска га. Па ра скі да ныя ў бяз лад дзі 
на за хад ад рэч кі Сід ры ся лян скія па се
ліш чы за га да лі яны сцяг нуць і па ста віць 
па а ба пал гас цін ца, што ўжо ў той час быў 
прак ла дзе ны ўскрай та дыш ніх Куз ніц кай 
і На вад вор скай пуш чаў па гра дзе над рэч
ных па гор каў. (...) І так з та го ча су ся дзяць 
на над сід ран скіх па гор ках, з Ас ма лоў ш чы
ны па чы на ю чы і на Ся кер цы кан ча ю чы, 

З да ро гі
не каль кі ча стак гэ та га ся лалан цу га. Ад на 
з гэ тых ча стак за вец ца Бяр ві ха. Та ям ні
чая, дзі вос ная наз ва. Але толь кі на пер шы 
по гляд. Аказ ва ец ца, як раз праз яе пра
ця кае з паў д нё ва га за ха ду на паў ноч ны 
ўсход, пе ра ся ка ю чы яе і кі ру ю чы ся ў бок 
рэч кі Сід ры пак ру ча стая ра чул ка Бяр ві ха. 
Ад наз вы рэч кі зай ме ла наз ву і част ка ся
ла. Але гэ та, вя до ма, не вы яс няе та ям ні цы 
наз вы, хоць знач на аб ляг чае яе раз гад ку. 
А гэ та та му, што „бер вай” на бе ла ру скіх 
зем лях на зы ва юць „клад ку з бяр вен няў 
ці тоў стых жар дзін на граз кім мес цы”, 
а рэч ка Бяр вен ка зна хо дзіц ца на су сед няй 
Гро дзен ш чы не (бя рэ свой па ча так ка ля м. 
Бер ш ты). Та кім чы нам наз ва „Бяр ві ха” ка
лісь ці аба зна ча ла граз кую рэч ку з мно гі мі 
на ёй клад ка мі”.

Са май асаб лі вай асаб лі вас цю Бяр ві хі 
з’яў ля ец ца ва лун по бач ша шы і зга да

най ра чул кі, звен ча ны жа лез ным кры жом. 
На ім вы ча са ны над піс: „A. D. 1655 Mo skal 
Lit wę spląd ro wał zła maw szy mir wiecz ny”. 
Мі ко ла Гай дук так пат лу ма чыў гэ тую да ту: 
„Ру скія вой скі на ча ле з ва я во дам Чар ка
скім і ўкра ін скія пад кі раў ні цтвам ата ма на 
За ла та рэн кі ў жніў ні 1655 го да ўзя лі Коў на 
і Грод на. Ві даць, імен на тут, на ба ло ці стых 
бе ра гах Бяр ві хі, ад бы ла ся ад на з іх біт ваў. 
Хоць по тым ту тэй шыя зем лі і па та ну лі 
ў кры ва вых па дзе ях „швед ска га па то пу”, 
ад нак па мяць аб біт ве на ра цэ Бяр ві се не 
за гі ну ла. Пом нік з ру жо ва га гра ніт на га 
ка ме нява лу на па чат ко ва, ма быць, быў 
па стаў ле ны на стром кім над рэч ным па гор
ку, які ту тэй шыя лю дзі і па сён няш ні дзень 
за вуць «мо гіл кі»”. Гэ та як раз той па го рак, 
на якім як раз за раз ста іць пры за бы ты 
школь ны бу ды нак.

Па вод ле ад ной з ле генд, зга да ны ва
лун рос, асаб лі ва ж та ды, ка лі ў 1939 

го дзе за ві та лі са ве ты. За га да лі яны 
сва ім са пё рам узар ваць ва лун. Але на 
той час з’я віў ся там ін шы ат рад, які праг
наў са пё раў. А пас ля тан кі сты сап х ну лі 
ва лун у ра чул ку. Чар го выя гас па да ры, 
нем цы, за га да лі вы цяг нуць яго ад туль 
і па ста віць по бач да ро гі. Маг чы ма, што 
неў за ба ве ён у чар го вы раз зме ніць сваё 
мес ца. Не каль кі мет раў да лей ві даць ня
даў на збу да ва ны пад му ра чак; маг чы ма 
што ту ды бу дзе па стаў ле ны гі ста рыч ны 
ва лун, бо ж за над та бліз ка ста іць ён пры 
да ро зе. Уся ляк бы вае — мо жа хто за хо
ча ра заг нац ца на ма шы не з гор кі ў рач
ны яр і не ўспее з ва лу ном раз мі нуц ца...

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

 Пры ват ны пе ра езд

 Ха та ў Бяр ві се


