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Валянціна Бабулевічè3

Барды ў Орліè12

У суботу, 26 кастрычні
ка, у Орлі пачаўся фе
стываль „Бардаўская 
восень” — двухдзённае 

свята бардаўскіх ды аўтарскіх 
песень, такіх, у якіх самым га
лоўным з’яўляецца асабісты, 
самабытны мастацкі пераказ, 
выказаны словамі і музыкай. 
З моманту свайго нараджэння 
ў 1993 годзе „Бардаўская во
сень” стала адной з найважней
шых музычных падзей на Пад
ляшшы і ў Беларусі. 

Шматгадовыя ўдзельнікі „Бардаўскай 
восені” сёлета былі няўцешныя, што не 
могуць сустрэць сваіх любімых выканаў
цаў у БельскуПадляшскім. Кацярына 
Бабулевіч і Караліна Ігнацюк, хаця Бельск
Падляшскі пакінулі ўжо даўно дзеля ву
чобы, штогод адмыслова прыязджалі на 
фестываль. Сёлета прыехалі ў Беласток 
у нядзелю 27 кастрычніка, хаця хапіла ім 
месца толькі на лесвіцы Еўрапейскага цэн
тра культуры — у камернай зале Падляш
скай оперы і філармоніі проста ўжо не ха
пала месца для ўсіх жадаючых паслухаць 
беларускіх бардаў.

— Вельмі цешуся, што так многа прый
шло людзей. Толькі шкада, што не кожны 
мог увайсці, хаця маглі слухаць з калідо
ра. Мы не спадзяваліся такой колькасці 
людзей, — адзначыў старшыня Звязу ў ка
рысць адукацыі і прамоцыі беларускай 
культуры «Шчыты» Лукаш Леанюк. — Бе
ласток гэта цэнтр ваяводства, а таксама 
культурны цэнтр. Сабраць трыста людзей 
не цяжка. Дзесьці ў іншых месцах Пад
ляшша напэўна было б цяжэй. Тут маем 
многа такіх, якія галодныя культуры і гэта 
не толькі беларусы. Я ў зале заўважаю 
шмат людзей, якіх ніколі не бачыў. Сёлета 
нашы плакаты былі пабеларуску, але і на 
лацінцы і думаю, што дзякуючы таму маем 
такую колькасць наведвальнікаў на сёлет
нім фестывалі.

Сёлета мерапрыемства адбылося ўжо 
дваццаць шосты раз. Бардаўская восень 
прыпамінае, што асабліва ў часы слоўнай 
банальнасці, якая нас залівае са СМІ, вялі
кае значэнне мае песня з амбітным, муд
рым, інтэлігентным тэкстам. Такая, якая 
дазваляе „задумацца”. Яшчэ адна важная 
рэч, што такія песні і такія артысты ўсё 
яшчэ сустракаюцца ў розных музычных 
жанрах. Менавіта таму на фестывалі су
стракаецца эстэтыка бардаўскай песні 
з рок ці фолькмузыкай. Разнавідных сты
лістычных спасылак не магло не хапаць 
і на сёлетнім фестывалі «Бардаўская во
сень», які прайшоў 2627 кастрычніка.

— Я, калі першы раз сюды з’ездзіў, усім 
сваім сябрам расказваў, што нават калі вы 
іграеце ў фармаце электрычнага гурта, вы 
паспрабуйце зрабіць нейкую акустычную 
праграму і паспрабаваць заявіцца і з’ез
дзіць на «Бардаўскую восень», — адзначыў 
лідар гурту „LEIBONIK”, Сяргей Башлыкевіч. 
— Гэта безумоўна вельмі круты досвед 
— ты знаёмішся не толькі з беларускімі му
зыкамі і ты выступаеш на харошай сцэне 
перад харошымі людзьмі. Усё сыходзіцца 
на плюс.

Менавіта канцэртам Сяргея Башлыкеві
ча ў Орлі пачалася сёлетняя „Бардаўская 
восень” (чытайце больш на стар. 12). 

Другі дзень фестывалю адкрыў выступ 
гурту «Іlo&Friends». — Гэта не толькі факт су
стрэчы з сябрамі, але мяне цікавіць, як ігра
юць і што іграюць нашы сябры, у асноўным 
з Беларусі. Бо гэта асноўная нагода, каб 
паглядзець тое, што зараз у бардаўскай, 
аўтарскай песні адбываецца і праходзіць 
у Беларусі, — сказала лідарка гурта Ілона 
Карпюк. —Тым больш, што ў нас сцэна не
багатая. Творчага музычнага беларускага 
крэатыву на Беласточчыне няма. І таму 
такія фестывалі нам патрэбныя, каб кантак
таваць з беларускай культурай.

Таму многія так разумеюць ідэю гэтага 
фестывалю — з самага пачатку прапаганда
ваць з’явы, калектывы і менш вядомыя імё
ны беларускай бардаўскай ды аўтарскай 
песні, хаця, безумоўна, гэта патрабуе паста
яннага пошуку залатой сярэдзіны паміж па
пулярнасцю і мастацкай альтэрнатывай.

— Мяркуючы па гэтым, што сёння поў
ная зала, людзі сядзяць на прыступках, 
бачна, што ёсць зацікаўленне фестывалем, 
— сказаў музыка Яўген Барышнікаў. — Вай
цюшкевіч заўсёды камбінуе склады музы

каў, а Башлыкевіч выступіў з віяланчэллю, 
з якой ніколі раней не выступаў. Бардаў
ская восень гэта вельмі добрая нагода дзе
ля таго, каб неяк узбагаціць свой выступ, 
паколькі ведаеш, якія тут выканаўцы і гукі.

Яўген Барышнікаў — шматгадовы 
ўдзельнік „Бардаўскай восені”. Дудар, вы
канаўца фолькмузыкі, які, выступаючы, 
уводзіць лірычны настрой. Сёлета Барыш
нікава можна было пачуць у час канцэрта 
ў Падляшскай оперы і філармоніі. Зараз 
пасля яго на сцэну выйшаў Сяргей Башлы
кевіч, які зачароўваў слухачоў гумарыстыч
нымі тэкстамі.

— Вельмі цёплы выступ, — сказаў пас
ля канцэрта Башлыкевіч. — Тут некалькі 
слаёў: першы — гэта тэхнічны. Сапраўды, 
і ў Орлі, і ў камернай зале Падляшскай 
оперы канцэрт праходзіць на высокім тэх
нічным узроўні. Падругое, прыемная і цёп
лая аўдыторыя. Мы адмыслова на сёлетні 
канцэрт падрыхтавалі больш сур’ёзную 
і ўдумліваю праграму. Мы адчуваем, што 
тут аўдыторыя, якая сапраўды слухае, та
му стараліся больш нагрузіць думкі.

„Бардаўская восень — 2019” завяршыла
ся выступам Зміцера Вайцюшкевіча, якога 
песні ведае ўсё Падляшша і не толькі, асаб
ліва слухачы Беларускага Радыё Рацыя.

Нягледзячы на праблемы з фінансавай 
падтрымкай, арганізатары фестывалю 
„Бардаўская восень” прыкладаюць усе 
намаганні для таго, каб ён не знік з карты 
культурных падзей на Падляшшы і не губ
ляў свайго маштабу.

— Неад’емнай часткай „Бардаўскай 
восені” з’яўляецца конкурс. Летась і сё
лета яго не было па розных прычынах 
— у мінулым годзе святкавалі 25годдзе 
„Бардаўскай восені”, а сёлета не атрымала
ся па фінансавых прычынах, — адзначыў 
старшыня Звязу «Шчыты» Лукаш Леанюк. 
— Усё такі абяцаю, што ў наступным го
дзе зраблю ўсё, каб конкурс адбыўся, каб 
«Бардаўская восень» таксама вярнулася 
на традыцыйныя для бардаў сцэны. Веру 
ў гэта і я ўпэўнены, што ў наступным годзе 
«Бардаўская восень» вернецца з цэлай 
моцай.

Двухдзённае свята 
бардаўскай песні

vТэкст і фота Уршуля ШУБЗДА

n Яўген Барышнікаў

n Зміцер Вайцюшкевіч

n Ілона Карпюк
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Дэпутаты
Каліноўскага

Ці раз біць 
лю стэр ка?

Сваімі вачыма

Выбарчыя гонкі (3)

Аў то бус на 
Свіс лач, каб 
га ра дзен цы 
маг лі да е хаць 
да мес ца, дзе 
саб ра лі ся тра

ды цый на ўша на ваць па мяць ге ро яў па лег
лых за Ра дзі му пад час паў стан ня Ка сту ся 
Ка лі ноў ска га, пры е хаў на мес ца збо ру 
сво е ча со ва. Пры сут ныя ўздых ну лі з па лёг
кай. Бо тое, што ён за ка за ны і да моў ле ны, 
у сён няш ніх бе ла ру скіх умо вах яш чэ не дае 
га ран тый, што пры е дзе. Больш чым за два 
дзя сят кі га доў што га до вай ак цыі пат ры ё
ты су тык ну лі ся з мно ствам ва ры ян таў з бо
ку ўлад, каб сар ваць да ез д ку. То аў то бус 
у іх ла маў ся, то ко лы спу ска лі ся пра ма па 
да ро зе, то мі лі цыя спы ня ла і штось ці па пя
рэдж ва ла... Уся го не пе ра лі чыш...

Але заў сё ды да яз джа лі, бо на кож нае 
дзе ян не, ёсць суп раць дзе ян не. На кож ную 
пры дум ку з та го бо ку, ёсць нап ру жа ная пра
ца ін тэ лек ту з гэ та га.

Вось і ў гэ тым го дзе, каб паз бег нуць так
са ма тра ды цый ных як і са ма гэ та ак цыя 
пе рас ле даў і па ка ран няў, адзін з кан ды да
таў у дэ пу та ты Мак сім Гу ба рэ віч па слаў 
свіс лац кім ула дам па ве дам лен не, што ён 
як кан ды дат бу дзе ў Свіс ла чы пра во дзіць 
су стрэ чы з вы бар ца мі. І на ма гі ле Вік та ра 
Ка лі ноў ска га бу дзе пра во дзіць, і ля пом ні ка 
Ка сту сю Ка лі ноў ска му, і ля іх ро да вай ся дзі
бы ў Яку шоў цы...

А што, доб рая ідэя. А дзе яш чэ ў та кіх 
умо вах як сён ня, ка лі пра цяг вае ві сець 
па гро за дзяр жаў на му су ве рэ ні тэ ту, ну дзе 
яш чэ па ві нен пра во дзіць свае су стрэ чы 
сум лен ны і праў дзі вы кан ды дат у дэ пу та
ты?! Яс на што тут!

Пе ра ка на ны, што прый дзе та кі час, ка лі 
вы бар ш чы кі і раз г ля даць сур’ ёз на не бу
дуць та го кан ды да та, які ні ра зу не па бы ваў 
на ўша на ван ні па мя ці сва іх на цы я наль ных 
ге ро яў на та кіх вось свя тых для кож на га 
пат ры ё та мес цах. Ды што там пат ры ё та! 
Для кож на га сум лен на га гра ма дзя ні на сва
ёй Кра і ны! Зрэш ты, гэ та ад но і тое. Сум лен
ны Гра ма дзя нін не мо жа не быць Пат ры ё
там. І на пэў на гэ та бу дзе неў за ба ве.

Ну а гэ ты год асаб лі вы. У Віль ні хут ка 
бу дзе пе ра за ха ван не па рэш т каў кі раў ні ка 
бе ла ру ска га паў стан ня Ка сту ся Ка лі ноў ска
га. З тае на го ды і з бо ку бе ла ру скіх улад 
пра гу ча лі за вя рэн ні, што і яны так са ма 
ні бы та ша ну юць гэ та га сла ву та га ге роя. 
Ча му ў та кім ра зе яны што год ха па юць 

удзель ні каў уша на валь на га ме ра пры ем
ства ў Свіс ла чы, ча му пе рас ле де юць і ка ра
юць іх, гэ та га прад стаў ні кі ўлад тлу ма чыць 
не ста лі. А што яны маг лі б пат лу ма чыць 
сва ім за меж ным ка ле гам, на ват ка лі б і ха
це лі?! Ні дзе ў све це ня ма та ко га со ра му, та
кой гань бы, каб ула ды кра і ны ка ра лі сва іх 
гра ма дзян за ўша на ван не па мя ці сва іх жа 
на цы я наль ных ге ро яў! Што тут пат лу ма
чыш?! Але, як ужо га ва ры ла ся, на кож нае 
дзе ян не ёсць суп раць дзе ян не.

А ма гі лай Вік та ра Ка лі ноў ска га ўла ды 
ўсё ж за ці ка ві лі ся. Хі ба не са мі за ці ка ві лі ся, 
су се дзі на пэў на на мо ві лі. На ват след чы ка
мі тэт пры яз джаў, ра скоп ваў ма гі лу. Ці ка ва, 
што яны больш ха це лі, знай с ці там штось, 
ці не знай с ці? Зрэш ты, кож ны зна хо дзіць 
тое, што шу кае. Та кая праў да жыц ця. І як 
ска заў на ма гі ле Вік та ра Ка лі ноў ска га 
Ула дзі мір Хіль ма но віч, які і пі саў пра гэ та 
ра ней і не ад ной чы, ма гі ла гэ тая не ўмоў
ная, а як мі ні мум прыб ліз ная, а мо жа і дак
лад ная.

Вось так! І мы збі ра ем ся тут не сан ты
мет ры ме раць, на якія яна маг ла ад су нуц ца 
ўпра ва ці ўле ва з га да мі. А збі ра ем ся, каб 
тут на бі рац ца пат ры я тыч на га ду ху на шых 
вя лі кіх і сла ву тых прод каў! Каб наб рац ца 
іх во лі і ве лі чы! Каб наб рац ца іх сме лас ці 
і ад ва гі! Тут, у Свіс ла чы, ля рэ аль на га пом ні
ка, на рэ аль ным мес цы па ха ван ня на шых 
ге ро яў...

А зя мель ка на ша ўся кас ця мі ге ро яў 
ды па кут ні каў за сы па ная. Уся іх кры вёй 
па лі тая. Ёсць ка го ша на ваць, ёсць дзе ша
на ваць, бы ло бы на тое жа дан не і во ля. 
І не трэ ба нам пры во зіць па рэш т кі на шых 
ге ро яў зза мя жы. Пры нам сі ця пер. Нам не 
мёр т вых кас цей бра куе. Нам жы вых кас
цей не ха пае, якія пры хо дзяць на ма гі лы 
мёр т вых ге ро яў, каб ад даць тым на леж ную 
да ні ну па ва гі.

Але га лоў нае, што яны на су пе рак уся му 
ёсць! Кан ды да таў Ка лі ноў ска га ста но віц ца 
ўсё больш. І ста но вяц ца яны ўсё мац ней
шыя ды муд рэй шыя. І лу на юць над ма гі
лай Вік та ра Ка лі ноў ска га бе лачыр во набе
лыя сця гі. Тра пе чац ца ў тых сця гах воль ны 
вет рык Зям лі Бе ла ру скай і це шыц ца... 
Це шыц ца, што не за бы ва юць наш чад кі 
сва іх сла ву тых прод каў. Што ста ра юц ца 
ўпа доб ніц ца да іх...

Гэ тым го дам над вор’е ў Свіс ла чы бы ло 
цу доў нае.

Ды ўсё там бы ло цу доў на.
vВік тар СА ЗО НАЎ

У гэ тым тыд ні па за ва роч ваю яш чэ га
ла ву Ша ноў ным Чы та чам за вер ша ны мі 
ў Поль ш чы пар ла мен ц кі мі вы ба ра мі. Мі
нае трэ ці ты дзень ад іх пра вя дзен ня, але 
на да ляг ля дзе не ві даць ней ка га па лі тыч
на га су па кою ці пе ра мір’я па між ва ра гу ю
чы мі ла ге ра мі. Про ста тэр мін прэ зі дэн ц
кіх вы ба раў у на ступ ным го дзе не даз ва
ляе па лі ты кам зняць на гу з вы бар чай пе
да лі. Тэр мін паў на мо цтваў ця пе раш ня га 
прэ зі дэн та Поль ш чы Ан джэя Ду ды мі нае 
ў жніў ні 2020 го да. Кан к рэт ная да та чар го
вых прэ зі дэн ц кіх вы ба раў яш чэ не прыз
на ча на. У ад па вед нас ці з кан сты ту цы яй 
пра яе ра шае мар ша лак Сей ма. Прэ зі дэн
ц кія вы ба ры мо гуць быць пра ве дзе ны не 
ра ней чым сь ці 100 дзён і не паз ней за 75 
дзён пе рад за кан чэн нем паў на мо цтваў 
кі ру ю ча га прэ зі дэн та. На прак ты цы гэ та 
аба зна чае, што вы ба ры па він ны ад быц ца 
ў кан цы кра са ві ка або ў маі 2020 го да.

Та кі хут кі тэр мін чар го вых вы ба раў 

аба зна чае, што на прак ты цы ма ем за раз 
у кра і не пер ма нен т ную па лі тыч ную кам
па нію пад за га лоў кам «наш прэ зі дэнт». 
У но ва аб ра ным Сей ме ўсе па лі тыч ныя 
гру поў кі сваю па лі тыч ную ак тыў насць 
і за ка на даў чыя пра па но вы бу дуць раз г
ля даць перш за ўсё і ў кан тэк с це шан цаў 
сва іх кан ды да таў на прэ зі дэн ц кае крэс ла 
ў Поль ш чы. Та кім чы нам не толь кі па лі
тыч ныя пар тыі, але і мы ўсе ра зам ста но
вім ся за лож ні ка мі чар го вай па лі тыч най 
гуль ні. Та кая сі ту а цыя, зда ец ца, ні чо га 
доб ра га не прад каз вае для што дзён на га 
су ці шэн ня. На ад ва рот, доб ра ві даць, што 
два ва ра гу ю чыя ла ге ры хо чуць пра вес ці 
бой на смерць і жыц цё, па коль кі вы бар
чыя шаб лі большменш у раў на ва зе. Та му 
ця гам блі жэй шай па ло вы го да з хвос ці
кам бу дзем мець да чы нен не са сво е а саб
лі вым па ра лі чам у фун к цы я на ван ні дзяр
жаў ных струк тур.

Вы ні кі пар ла мен ц кіх вы ба раў і па куль 
пе ра ва га апа зі цыі ў Се на це даз ва ля юць 
апа нен там ура да Пра ва і спра вяд лі вас
ці па ка заць свае па лі тыч ныя кіп цю ры 

і ў шы ро кім спек т ры пра во дзіць кры ты ку 
дзе ян няў ура да і пра па на ва ных сей ма вай 
боль шас цю за ко нап ра ек таў. Ад ным сло
вам — ін т ры гі, ін т ры гі і не раз бя ры ха.

Гэ та ўсё неў за ба ве пе рад на мі, па коль
кі пер шае па ся джэн не Сей ма но ва га 
склі кан ня прыз на ча нае на два нац ца та га 
лі ста па да. Шы рэй шы па лі тыч ны спектр 
поль ска га гра мад ства, ад люст ра ва ны 
ў гэ тым склі кан ні Сей ма, даз ва ляе прад
ба чыць, што сей ма вая па ла та бу дзе мес
цам яш чэ боль шай жор ст кас ці і за яд лас
ці вы сту поў цаў. Ды я па зон ад край не ле
вых па ўльтра пра вых ша ві ні стаў абя цае 
рост па лі тыч най тэм пе ра ту ры ў мес цы 
прад стаў ні цтва гра ма дзян Поль ш чы. Але 
хай ле пей б’юц ца яны на сло вы і по гля ды 
на фо рум сей ма, чым сь ці ў жор ст кіх уза
ем ных кон т р ма ні фе ста цы ях на ву лі цах 
на шых га ра доў. Хай там ле пей зы хо дзіць 
па вет ра з надзь му тых ідэ а ла гіч ных пра
ек таў.

Ужо за раз ві даць, што ся род но ва аб
ран ні каў ёсць, на жаль, гру па асоб, мэ тай 
якой з’яў ля ец ца ме на ві та рас паль ван

не па лі тыч най ва раж не чы і здзе ку над 
сва і мі па лі тыч ны мі апа нен та мі. Про ста 
— ня воль ні кі са цы яль ных се так, якія 
дзень у дзень му сяць рых та ваць ней кія 
пра ва ка цыі толь кі дзе ля та го, каб быць 
па ба ча ным і па чу тым. На коль кі гэ тыя 
но выя ваў кі і ваў чы цы зой муць тры ва лае 
і моц нае мес ца ў сва іх клу бах, сён ня цяж
ка прад ба чыць. Ра ней цяж ка бы ло са бе 
ўя віць іх з’яў лен не ўво гу ле на лю бых вы
бар чых спі сках, а за раз гэ та па трэб ныя 
«во і ны» для бруд на га зма ган ня. Усе толь
кі зап люш ч ва юць во чы і маў чаць, доб ра 
ве да ю чы, што праз ней кі час і так бу дзе 
чар го вы вы ступ та ко га аб ран ні ка. На о гул 
та кая блі за ру касць па лі тыч ных лі да раў 
і іх ніх спе цаў па вы бар чым мар ке тын гу 
што і раз боль шы мі кро ка мі вя дзе да паг
лыб ле ных унут рыг ра мад скіх па дзе лаў 
у поль скай дзяр жа ве. Па ра докс ас п рэч
ван ня і за пя рэч ван ня поль скіх па лі ты каў 
на бы вае ха рак тар пер ма нен т най хлус ні. 
З ад на го бо ку — поў ныя вус ны пу стас
лоўя пра пат рэ бу на цы я наль най зго ды 
і су пра ціў для лю бой фор мы па лі тыч най 
і ма раль най аг рэ сіі, а з дру го га — са мі 
лі да ры ледзь не зак лі ка юць да фі зіч на га 
зніш чэн ня сва іх кан ку рэн таў.

За раз у све це і Еў ро пе столь кі ге а па лі
тыч нагас па дар чамі лі тар ных вык лі каў, 
што та кое ўнут ра нае поль скае вы ніш чэн
не про ста мо жа зда вац ца бе зад каз нас цю 
з бо ку на шых па лі ты каў за лёс дзяр жа вы 
і яе гра ма дзян.

vЯў ген ВА ПА

Пі шу чы гэ ты тэкст, я час ад ча су паг ля
даю ў ак но. Ужо від но, але яш чэ не свет ла 
— ра ні ца ў вёс цы... Мой сад у жа лас най рас
х лі ста нас ці во се ні б’ец ца ў шы бу, як нач ны 
ма тыль, згуб ле ны ў свят ле лям пы. Па ве я
ла пе сі міз мам, стра хам ад хут ка цеч нас ці... 
Ге ній беск ла пот най ма ла дос ці, які не па
дзель на кі ра ваў ма ім ча сам, нез ва рот на 
ўпаў, ры ю чы кір па тым но сам у зям лю. Але 
ён устае, аба пі ра ю чы ся на кі ёк, каш ля ю чы, 
але ж і поў ны на дзеі. Ён яш чэ не пад даў ся, 
ён усё яш чэ хо ча ля цець — ужо вя лы, як 
апа лы лі сток. Дык я ап ты міст? Я не ма гу 
гэ та га ска заць пра ся бе. На пэў на, зза во се
ні. Гэ та не зна чыць, што ў мя не ёсць схіль
насць да пе сі міз му, да дэп рэ сіі во сень ска
га змяр кан ня, да ту гі ад за ка рот кіх га дзін 
дня і за доў гіх на чэй. Я ні ко лі не быў пе сі мі
стам, але ні ко лі не быў ап ты мі стам. Я про
ста су ты каў ся з кож най па дзе яй, доб рай ці 
дрэн най, вык лі ка най няў рым с лі вым ця чэн
нем ча су і якая па сут нас ці не з’яў ля ец ца ні 
доб рай, ні дрэн най. Яна ста но віц ца толь кі 
рэ зуль та там на ша га ін ды ві ду аль на га вы
ба ру, які мы ро бім у вы ні ку гэ тых па дзей. 
Яны дрэн ныя ці доб рыя? Ні ко лі са мі па дзеі 
і тыя амаль не заў важ ныя, як су стрэ ча доб
ра зыч лі ва га ча ла ве ка, і та кія ві до віш ч ныя, 
як, на пры клад, су сед ская свар ка аль бо не 
дай Бог, хва ро ба. Да рэ чы, мне па да ец ца, 
што ко рань «зда рэн ня» — гэ та «да рэн не», 
і ка лі так — та ды пра віль ным ко ра нем сло
ва быў бы «дар». У гэ тым вы пад ку ў на шых 
ва чах ад к рыў ся б пра віль ны сэнс па дзей, 
якія ў гэ тым но вым ра кур се па він ны быць 
за фік са ва ны ў пэў най се рыі бе ска рыс лі
вых да ра ван няў. Як шчод ра дае іх нам 
жыц цё! Звы чай нае жыц цё, рас паў сю джа
нае ў яго шмат мі льяр д ным ажыц цяў лен ні, 
як у пэў най фор ме быц ця. Жыц цё, якое, 
ак ра мя гэ та га па ста ян на га ста ну, дае і нам 
са мае вы со кае Ах вя ра ван не — са ма свя до
масць. Трэ ба бы ло б зра зу мець гэ та ка лі
не будзь, ка лі б толь кі ад ка заць на пы тан не, 
у чым сут насць на ша га са мас вя до ма га 
іс на ван ня. І на коль кі свя до ма га, бо мы не 
за да во ле ны ўсі мі да ра мі, якія выс ноў ва юц
ца з мот ка па дзей. Бо ме лан хо лія пры го
жая пасвой му, а ці смерць, хва ро ба ці боль 
так са ма пры го жыя? Трэ ба гэ та зра зу мець, 
каб упэў не на і кан чат ко ва ад ка заць на дру
гое пы тан не, ці Кра са пры го жая, а неп ры го
жае — брыд кае. І ад па вед на: усё астат няе 
за ра жа на ды ха та мі яй про ці лег лас цей і ін
ту і тыў на зда ец ца ней кім не аб ход ным заб
рудж ван нем, якое, па доб на вы пад ко ва му 
смец цю ку, які пры ліп да ідэ аль на чы ста га 

лю стэр ка, дае 
нам зра зу
мець, што мы 
не гля дзім на 
тое, што да дзе
на наў п рост, 
а на тое, што 
толь кі ад люст ра ва на ў лю стэр ку.

Дык што мы са праў ды ба чым? На што 
мы гля дзім? Хі ба толь кі на па жа рыш чы 
на шых на дзей, на ча ла ве чую жор ст касць 
і бяз дум насць. За пы ху і не ву цтва? Ці гэ та 
тое, што мы ба чым у ска жо ным лю стэр ку, 
ці гэ та на ша рэ аль насць? Ці мы, на рэш це, 
усе прад ка заль на раз бу раль ныя істо ты? 
Та кім чы нам та кія, які мі мы не хо чам 
быць? Бо ка лі мы не хо чам, ча му мы ўсё 
яш чэ та кія? Ці, у рэш це рэшт, мы зга джа
ем ся быць та кі мі... Бо мы хо чам быць пры
го жы мі перш за ўсё! Мы хо чам і, ад нак, 
па га дзіц ца з улас най пач вар нас цю. Мы не 
ў ста не ад дзя ліц ца ад сет кі не га тыў ных 
ма дэ ляў, якія так па ста ян на ўплы ва юць 
на на шы па во дзі ны і жыц цё. Гэ та ты чыц
ца ўсіх нас. Мы не як за ка ба лі лі ся ў звык
лай па вод ніц кай клет цы. Тое, што мы на
зы ва ем свя до мым вы ба рам — сва бо дай 
во лі, час цей за ўсё з’яў ля ец ца вы ні кам 
ім пуль су, ат ры ма на га ад гэ та га сха ва на га 
ўзо ру. Ме на ві та та му мы ўсё яш чэ ро бім 
тыя ж па мыл кі. І на ват ус ве дам ля ю чы гэ
та, мы няз мен на паў та ра ем іх. Гэ та ней кі 
страш ны дэ тэр мі нізм. Я кож ны дзень шпа
цы рую са сва і мі са ба ка мі па краю ле су, па 
нар ваў скіх лу гах. Да ня даў ня га ча су яны 
бы лі ак ру жа ны гас па дар скі мі пла та мі, 
якія ад дзя ля лі вор ныя па лі і лу гі ад дзі
кіх жы вёл. З ця гам ча су пла ты заг ні ва лі 
і ўпа лі. Па лі за рас лі бур’ я ном. Лу гі пай ш лі 
ў дзіч. Апош нім ча сам я толь кі заў ва жыў, 
што на мес цы ага ро джаў з’я ві лі ся но выя 
ме жы, но выя ва лы — па стаў ле ны зу сім не 
для аба ро ны па лёў і лу гоў ад жы вёл, а су
праць лю дзей. «Ня ма пра хо ду — пры ват
ная зо на!», «Ня ма пра хо ду для неў паў на ва
жа ных!». У ма ёй вёс цы та кія дош кі на ват 
пра бі лі ся па між бу дын ка мі. Яны па він ны 
па ве да міць мне — але не толь кі мне — што 
мя не тут не хо чуць ба чыць. Вон, гэ та маё, 
не гля дзі сю ды! Гэ та як быц цам хтось ці 
сум ня ва ец ца ў тым, што я ма гу па ва жаць 
чу жую ма ё масць, а я заў сё ды па ва жаў 
двор, луг, ля сок май го су се да. Я ўвесь час 
поў ны па ва гі да ін шых лю дзей. Толь кі ці 
яны па ва жа юць мя не? А, мо жа, трэ ба про
ста раз біць лю стэр ка?

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Я най больш ца ню прад мет ны кон курс 
Настаўнікі роднай мовы

— Ча му Вы ста лі на стаў ні цай бе ла ру
скай мо вы?

— Я ўжо ў дзя цін стве ма ры ла стаць на стаў
ні цай, пэў на та му, што заў сё ды лю бі ла дзя
цей, ні ко лі не лю бі ла адзі но ты, це шы ла ся, 
ка лі ва кол мя не бы лі лю дзі. А на стаў ні цай 
як раз бе ла ру скай мо вы я ста ла вы пад ко
ва. У мя не ўжо ад па чат ко вай шко лы бы лі 
два лю бі мыя прад ме ты — ма тэ ма ты ка 
і бе ла ру ская мо ва. Па сту піць на бе ла ру
скую фі ла ло гію Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та 
за ах во ціў мя не пра фе сар Аляк сандр Бар ш
чэў скі, які пра вёў з на мі суст рэ чу ў чац вёр
тым кла се лі цэя.

— Хто для Вас ідэ ал на стаў ні ка род най 
мо вы?

— На сва ёй да ро зе ў да рос лым жыц ці я су
стрэ ла двое цу доў ных лю дзей, якія бы лі 
і за ста юц ца для мя не ўзо рам на стаў ні ка 
і про ста доб ра га шчы ра га муд ра га бе ла ру
са. Гэ та мой шмат га до вы ды рэк тар Ва сіль 
Ляш чынь скі, які пры няў мя не на пра цу 
і з якім я пра ца ва ла 25 га доў. Ён шмат ад 
нас вы ма гаў, але ўмеў так са ма да ца ніць 
і за ах во ціць да пра цы, ства рыў цу доў ную 
ся мей ную ат мас фе ру ў шко ле, вель мі доб
ра ра зу меў бе ла ру скія праб ле мы на Бе ла
сточ чы не. Дру гая асо ба, гэ та зга да ны ўжо 
пра фе сар Аляк сандр Бар ш чэў скі. Ён ні ко лі 
не са ро меў ся сва ёй бе ла ру скас ці і гэ та му 
ву чыў нас — сва іх сту дэн таў. Ён заў сё ды 
і ў кож ным мес цы раз маў ляў з на мі на бе
ла ру скай мо ве.

— Ці суп ра цоў ні ча е це з на стаў ні ка мі 
бе ла ру скай мо вы ў ін шых шко лах? Ка лі 
так, на за ві це сва іх сяб роў.

— Вя до ма, што су пра цоў ні ча ла і суп ра цоў
ні чаю. За 32 га ды сва ёй пра цы шмат бы ло 
та кіх на стаў ні каў, з які мі я аб мень ва ла ся 
да па мож ні ка мі, су поль на ар га ні за ва лі кон
кур сы, у 1990х га дах су поль на ар га ні за ва
лі для вуч няў эк скур сіі на Бе ла русь.

— Якія ар га ні за цыі і ўста но вы, па вод ле 
Вас, най больш да па ма га юць?

— Я суп ра цоў ні чаю з мно гі мі ар га ні за цы
я мі. Вель мі ца ню су пра цоў ні цтва з Праг
рам най ра дай тыд нё ві ка „Ні ва”, а асаб лі ва 
з рэ дак та рам „Зор кі”. Гэ та яны ўжо шмат 
га доў ар га ні зу юць цу доў ныя май старкла
сы Су стрэ чы „Зор кі”, на якіх я са сва і мі 
вуч ня мі кож ны год. Мно га кон кур саў для 
вуч няў ла дзіць Бе ла ру скае гра мад ска
куль тур нае та ва ры ства. Шмат мне дае 
су пра цоў ні цтва з Му зе ем у Сту дзі во дах, 
Бель скім до мам куль ту ры, Ася род кам 
аду ка цыі і пра мо цыі бе ла ру скай куль ту ры 
ў Шчы тах, Бель скім му зе ем, бе ла ру скі мі 
гі сто ры ка мі з Пад ляш ша.

— Ці ве дзя це ў шко ле бе ла ру скія пра ек ты 
для сва іх вуч няў? Ка лі так, на за ві це іх.

— Я амаль кож ны год пра па ную для сва іх 
вуч няў ней кі пра ект. У апош нім школь
ным го дзе гэ та бы ла тэ ма „Да ты важ ныя 
ў на шай гі сто рыі”. Я так са ма ўклю чы ла ся 
ў між на род ны пра ект „Эраз мус”, да яко га 
пры сту пі ла ў мі ну лым го дзе на ша шко ла. 
Мы ў рам ках гэ та га пра ек ту па каз ва ем 
вуч ням з ін шых кра ін так са ма на шу бе ла
ру скую куль ту ру і шмат куль тур насць на ша
га рэ гі ё на

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— З усіх кон кур саў, у якіх пры ма юць 
удзел вуч ні, я най больш ца ню прад мет ны 
кон курс. Кож ны кон курс па трэб ны, ён 
раз ві вае вуч ня, па шы рае яго ве ды, але 
як раз прад мет ныя кон кур сы пат ра бу юць 
сі стэ ма тыч най пра цы вуч няў і да юць ім 
най боль шую ка рысць.

— Ці мо жа це раз ліч ваць на да па мо гу 
баць коў, ася род дзя? 

— У сва ёй пра цы я заў сё ды ста ра ла ся 
і ста ра ю ся ўклю чыць у аду ка цый навы ха
ваў чы пра цэс баць коў, асаб лі ва ў кла сах, 
у якіх з’яў ля ю ся вы ха ва цель кай. Больш 
за ан га жа ва ныя пе ра важ на баць кі вуч няў 
ма лод шых кла саў. Вель мі ча ста су поль на 
з баць ка мі ро бім клас ныя ме ра пры ем
ствы, на пры клад, ёл ку, куц цю, вог ніш чы. 
На жаль, бы ва юць і баць кі, якія зу сім не 
ўклю ча юц ца ў жыц цё шко лы. Вя лі кай 
да па мо гай у ма ёй пра цы з’яў ля юц ца су
стрэ чы, якія я ар га ні зую сва ім вуч ням, 
з бе ла ру скі мі жур на лі ста мі, па э та мі, мяс цо
вы мі гі сто ры ка мі, дзе я ча мі куль ту ры. Яны 
ўзба га ча юць уро кі.

— Ці на ву чан не на прын цы пе доб ра ах
вот нас ці для Вас скла да насць ці, мо
жа, ко зыр?

— На ша шко ла не мае ра ё на, да нас пры
хо дзяць дзе ці, якіх баць кі хо чуць, каб 
яны вы ву ча лі бе ла ру скую мо ву. Вель мі 
це шыць, што ў нас ву чац ца дзе ці роз ных 
на цы я наль нас цей і рэ лі гій. Вя до ма, трэ ба 
нам, на стаў ні кам, так пра ца ваць і ства
рыць та кую ат мас фе ру, каб баць кі за пі са лі 
да нас сва іх дзя цей.

— Ці мо жа це зра біць усё за тры га дзі
ны ў ты дзень, што ра ней зап ла на ва лі?

— Трох га дзін бе ла ру скай мо вы для мя не 
да стат ко ва, каб зрэ а лі за ваць пра гра му. 
Ад нак каб пры га та ваць вуч няў да шмат лі
кіх кон кур саў, асаб лі ва прад мет ных, трэ ба 
вес ці па заў роч ныя за нят кі, пра ца ваць 
з вуч ня мі на ват на свя точ ных і зі мо вых 
ка ні ку лах, мець ін ды ві ду аль ны па ды ход 
да кож на га вуч ня. У на шу шко лу кож ны 
год пры хо дзяць вуч ні ў ста рэй шыя класы, 
якія не вы ву ча лі бе ла ру скай мо вы і з імі 
трэ ба так са ма пра ца ваць ін ды ві ду аль на. 
Я лі чу, што шмат для вуч няў да юць за нят кі 
па рэ гі я наль най гі сто рыі і куль ту ры, якія 
пра во дзім па ад ной га дзі не ў пя тым і шо
стым кла сах.

— Ёсць у Вас лаў рэ а ты прад мет на га 
кон кур су? Ка лі так, на за ві це іх лік.

— У мя не кож ны год ёсць лаў рэ а ты прад
мет ных кон кур саў. Мае вуч ні пры ма юць 
удзел у кон кур сах ад па чат ку іх іс на ван ня. 
Я ні ко лі не па лі чы ла, коль кі іх наз бі ра ла ся, 
на пэў на больш за сто, але це шыць мя не 
пос пех кож на га вуч ня. У школь ным го дзе 
2011/2012 я ме ла 13 лаў рэ а таў, а ў апош

нім школь ным го дзе бы ло іх пяць. Вя до
ма, бы ло яш чэ так са ма шмат фі на лі стаў.

— Ці па вод ле Вас пад руч ні кі па бе ла ру
скай мо ве да па са ва ныя да су час нас ці?

— Перш за ўсё нам про ста не ха пае пад
руч ні каў, а не ка то рыя з іх вы да дзе ныя 20 
га доў та му. Каб пра ца ваць з та кі мі пад руч
ні ка мі, на стаў ні ку трэ ба ўме ла пад бі раць 
тэк сты і ка ры стац ца мно гі мі ін шы мі кры ні
ца мі. На шчас це ма ем ін тэр нэт, у ім я так
са ма ча ста шу каю тэк сты да пра цы.

— Ваш лю бі мы пад руч нік па бе ла ру
скай мо ве?

— Я ду маю, што ўсе пад руч ні кі ня дрэн ныя, 
толь кі яны вы да дзе ны так даў но, што цяж
ка, каб бы лі да па са ва ны да су час нас ці.

— Хто Ваш лю бі мы бе ла ру скі аў тар?

— Мой лю бі мы бе ла ру скі пра за ік Ва сіль 
Бы каў, а з па э таў най больш люб лю На тал
лю Ар сен не ву.

— Якую бе ла ру скую кніж ку Вы ак ту аль
на чы та е це?

— Як раз па ча ла чы таць апо весць Але ся 
Паш ке ві ча „Рух”.

— Ці пры ві ва е це ці ка васць да бе ла ру
скай прэ сы?

— Я па ста ян на чы таю „Ні ву” і „Ча со піс”. На 
„Ні ву” пад піс ва ец ца шмат ма іх вуч няў і мы 
з ёй ча ста пра цу ем на ўро ках. Ма лод шыя 
вуч ні лю бяць пра ца ваць з „Зор кай”.

— Якое, па вод ле Вас, са мае ці ка вае бе
ла ру скае ме ра пры ем ства?

— Усе бе ла ру скія ме ра пры ем ствы па трэб
ныя і ма юць сва іх гле да чоў; я аса бі ста 
най больш люб лю і кож ны год ча каю „Бар
даў скай во се ні”.

— Ці раз маў ля е це са сва і мі вуч ня мі па
бе ла ру ску паза ўро ка мі, шко лай?

— З не ка то ры мі вуч ня мі і абі ту ры ен та мі 
я раз маў ляю пабе ла ру ску і на ды я лек це 
ў кож ным мес цы, але ка лі ба чу, што вуч ні 
гэ та га хо чуць. Не пры му шаю, каб вуч ні 
раз маў ля лі са мной пабе ла ру ску, але мне 
пры ем на ка лі яны ўме юць сва бод на раз

маў ляць на мо ве, якая мне род ная.

— Ці ма е це прык рыя ўспа мі ны ў су вя зі 
са сва ёй пра фе сі яй?

— За 32 га ды пра цы на стаў ні ка бы лі, вя
до ма, і цяж кія хві лі ны, суст ра ка лі і прык
рас ці, але я люб лю дзя цей, люб лю сваю 
пра цу, та му ста ра ю ся па мя таць толь кі 
доб рыя рэ чы, пры ем ныя хві лі ны, а іх на 
шчас це ў мя не нам но га больш.

— Што Вас па ло хае, нак лі кае сто му?

— Па ло хае мя не, што вуч ні што раз менш 
чы та юць, а стам ляе мя не пра ца толь кі 
з та кі мі вуч ня мі, якія не ша ну юць сяб роў 
і на стаў ні каў.

— Ці ся род Ва шых вуч няў ёсць вя до
мыя вы пуск ні кі?

— Ся род ма іх вуч няў шмат вя до мых вы
пуск ні коў. Ся род іх дзве асо бы ста лі дак
та ра мі на бе ла ру скай фі ла ло гіі ў Вар ша ве 
і Бе ла сто ку. Мае вуч ні ёсць і вя до мы мі 
бе ла ру скі мі жур на лі ста мі, гі сто ры ка мі, гра
мад скі мі дзе я ча мі. Ся род іх ёсць і ле ка ры, 
ін жы не ры, доб рыя пе да го гі. Не бу ду ні ко га 
на зы ваць, бо пос пе хі ўсіх мя не ра ду юць, 
важ на, каб бы лі доб ры мі, шчы ры мі людзь
мі.

— Ці ат ры ма лі Вы ўзна га ро ды за сваю 
пра цу (гра шо выя, га на ро выя)?

— На пра ця гу сва ёй пра цы я ат ры ма ла 
шмат уз на га род і па дзяк. Усе яны для мя не 
важ ныя, не пра ўсе сён ня ўспом ню. Два 
ра зы я бы ла ўзна га ро джа на Прэ зі дэн там 
Поль ш чы: у 2005 го дзе ат ры ма ла Брон за
вы крыж за слу гі, а ў 2015 го дзе — Ся рэб ра
ны крыж за слу гі. У мя не так са ма ёсць уз
на га ро да Пад ляш ска га ку ра та ра і ча ты ры 
ра зы я ат ры ма ла ўзна га ро ду бур га міст ра 
го ра да. Амаль кож ны год ат рым лі ваю ўзна
га ро ду ды рэк та ра шко лы. У мя не шмат па
дзяк і га на ро вых гра мат за пры га та ван не 
вуч няў да шмат лі кіх кон кур саў і за пра цу 
ў ка мі сі ях прад мет ных кон кур саў. Вель мі 
да ра гое для мя не вы лу чэн не, якое я ат ры
ма ла ў Бе ла сто ку на Дзень Во лі. Ду маю, 
што та кой пер шай ма ёй уз на га ро дай за пе
да га гіч ную пра цу бы ла Га на ро вая гра ма та 
за ІІ мес ца ў кон кур се „Ні вы” і Бе ла ру ска га 
са ю за „Наш клас — наш го нар”.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— Сі лу да пра цы да юць мне пос пе хі вуч
няў, іх за да валь нен не і ўдзяч насць, ра
дасць баць коў.

— Са мы цу доў ны ўспа мін на стаў ні ка бе
ла ру скай мо вы? 

— Я кож ны год вель мі ра да, ка лі мае вуч ні 
з рук ку ра та ра ат рым лі ва юць зван не лаў
рэ а та прад мет на га кон кур су бе ла ру скай 
мо вы. Толь кі мы ся род на цы я наль ных 
мен шас цей ма ем свой прад мет ны кон курс 
і алім пі я ду, якія так мно га да юць вуч ням.

— Які на цы я наль ны сім вал уп ры гож
вае Ваш клас?

— У ма ім кла се ві сіць, вя до ма, герб Поль ш
чы, а по бач яго ві сіць Па го ня і белчыр во
набе лы сцяг. Я ў сва ім кла се маю так са
ма герб су час най Бе ла ру сі.

— Як ба чы це бу ду чы ню бе ла ру саў?

— На жаль, па сту пае па ла ні за цыя бе ла
ру саў. Я на ма га ю ся ха ця ў ма лень кай 
част цы яе спы няць. Я — ап ты міст, ду маю 
што част ка з нас, ня гле дзя чы на ўсё, не 
за бу дзе, хто мы і за ха вае сваю рэ лі гію і на
цы я наль ную то ес насць. Кім бу дуць на шы 
дзе ці, за ле жыць толь кі ад нас, да рос лых.

vАпы таль нік пра вя ла Ган на КАН Д РА ЦЮК

Ф
о т

а У
лі

 Ш
уб

 з д
ы

Ва лян ці на БА БУ ЛЕ ВІЧ (дзя во чае проз віш ча Гры га рук) на ра дзі ла ся ў вёс цы Кле ні кі 
на Гай наў ш чы не. У 1983 го дзе за кон чы ла Бель скі бе ла ру скі лі цэй і па сту пі ла на бе-
ла ру скую фі ла ло гію Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та. Ад ра зу пас ля за кан чэн ня ўні вер сі тэ та 
ў 1988 го дзе па ча ла пра цу ў бель скай „трой цы”, у якой пра цуе ўжо 32-і год. У 1991 
го дзе па ча ла вык ла даць бе ла ру скую мо ву, ра ней тры га ды пра ца ва ла ў школь най 
свят лі цы. У час пра цы ў шко ле па сту пі ла на пас ля дып лом ную аду ка цыю і за кон чы ла 
па ла ні сты ку і алі гаф рэ на пе да го гі ку. Праз 22 га ды бы ла чле нам Га лоў на га ка мі тэ та 
алім пі я ды бе ла ру скай мо вы пры Вар шаў скім уні вер сі тэ це. З 2011 го да з’яў ля ец ца эк-
с пер там Цэн т раль най эк за ме на цый най ка мі сіі ў Вар ша ве. Пра цуе ў Ак ру го вай эк за ме-
на цый най ка мі сіі ў Лом жы ма ту раль ным эк за ме на та рам па бе ла ру скай мо ве.
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Дэ маг ра фія 
Суп рас ль скай 
гмі ны
За раз у Суп рас ль скай гмі не Бе ла стоц ка-

га па ве та пра жы вае 15 248 ча ла век, у тым 
лі ку 7361 муж чы на і 7887 жан чын, у 29 на-
се ле ных пун к тах. Жан чын больш чым сь ці 
муж чын на паў ты ся чы. Гмі на зай мае плош-
чу ў 189 квад рат ных кі ла мет раў. Шчыль-
насць на сель ні цтва скла дае 76 ча ла век на 
квад рат ны кі ла метр. У вы шэй з га да най гмі-
не на 100 муж чын пры па дае 106 жан чын. 
Най боль шыя мяс цо вас ці: го рад Суп расль 
на ліч вае 4518 асоб (2146 муж чын і 2372 
жан чы ны, тут іх знач ная пе ра ва га), Гра баў-
ка — 3704 (1776 муж чын і 1928 жан чын), 
Зас цян кі — 2505 (1199 муж чын і 1306 жан-
чын) і Са ба ле ва — 1552 (774 муж чын і 778 
жан чын).

Да вя лі кіх вё сак на ле жаць Ага род ніч кі — 
820 ча ла век (тут 408 муж чын і 412 жан чын), 
Ка ра ку лі — 580 (275 муж чын і 305 жан чын), 
Саў ля ны — 448 (223 муж чын і 225 жан чын), 
Ген ры ко ва — 380 (186 муж чын і 194 жан чы-
ны) і Цяс нэ — 360 (тут па роў ну 180 муж чын 
і 180 жан чын). Ся род ма лых вё сак — 79 жы-
ха роў на ліч вае Це лі чан ка і 39 Са кал да ды да 
30 асоб на ліч ва юць Пад лаз ні — 22 асо бы, 
Пад са кал да — 21, Каз лы — 19 асоб, Коп ная 
Га ра, Крас ны Лес і Су раж ко ва — па 17, Ва ро-
ні чы і За ці ша — па 15 і Ма ёў ка — 13.

Ужо пе ра ста лі іс на ваць ра ней шыя па ся-
лен ні Дру коў ш чы на, Зя лё на, Ізо бы, Кон нэ, 
Кшэ мен нэ, Пя чон ка-Ка лё нія, Ста ры Май-
дан і Чал но ва. Уся го дзве жан чы ны пра-
жы ва юць у Здро ях і ўся го адзін муж чы на 
ў Пад’ я лоў цы. (яц)

Драў ля ныя да мы
У вёс цы Плян та На раў чан скай гмі ны 

Гай наў ска га па ве та ёсць больш за двац-
цаць драў ля ных да моў і не ка то рыя з іх 
з га нач ка мі. Во ка пры цяг ва юць пры го-
жыя да мы, між ін шым, Ле ны і Мі ка лая 
Хар ке ві чаў, Мал га жа ты Краў чык, Ярас ла-
ва Муч ко, Ян кі і Ма рыі Яне ляў, Ста ніс ла ва 
Яне ля, Ва лян ці ны Са мой лік, Аляк сан д ра 
Клі мю ка, Ула дзі мі ра Клі мю ка — ко ліш ня-
га ніў ска га ка рэс пан дэн та, Ве ры і Яў ге на 
Клі мю коў, Ба жэ ны Нес ця рук, Юрыя і Ні-
ны Лят коў скіх, Ні ны Ба рэч ка, Ні ны Кот ды 
Ма рыі і Мі ха ла Вась коў.

Гэ тыя жы ха ры дба юць пра свае да-
мы, ра ман ту юць іх, на бі ва юць ша лёў кі, 
пад ш чыт ні кі, на да кон ні кі, па да кон ні кі 
і на ву голь ні кі, ма лю юць. Ро бяць усё, 
каб у ха тах бы ло ўтуль на і цёп ла зі мой. 
І свой скі клі мат іх мне най лепш ад па вя-
дае. У іх цёп ла і зі мой. Не трэ ба мно га па-
ліць дроў у г.зв. печ ках-сця ноў ках.

Шмат га доў та му свае ха ты раз бу да ва лі 
для двух сем’ яў, між ін шым, Ва лян ці на Са-
мой лік і Ула дзі мір Клі мюк. Яны да ра ней 
іс ну ю чых хат да бу да ва лі дру гую част ку, 
спа лу ча ю чы абедз ве ў ад ну. Гэ тыя ха ты 
ма юць ці ка вую раз вяз ку. (яц)

Пап раў ка
У 43 ну ма ры „Ні вы” ад 27.10.2019 г. у тэк-

с це „Як га ла са ва лі ў Ча ром се” ўзнік ла па-
мыл ка. У руб ры цы „Кан ды дат ты ў Сейм” 
пры проз віш чы Сяр ге ла Аль до на-Ан на — 
Са ма а ба ро на бы ло на пі са на, што ат ры ма-
ла га ла соў 57 + 37 = 9, а па він на быць — 94. 
За па мыл ку пра шу пра ба чэн ня ў рэ дак цыі 
і чы та чоў.

Шлюб ныя пары
19 каст рыч ні ка гэ та га го да дзе вяць 

шлюб ных пар з На раў чан скай гмі ны Гай-
наў ска га па ве та ат ры ма лі ме да лі „За 
шмат га до вае шлюб нае жыц цё”. Паў ве ка 
пра жы лі ра зам не ка то рыя му жы і жон кі, 
між ін шым, з Аль хоў кі, Плян ты, Се мя ноў кі 
і Ста ро га Ляў ко ва.

Шчас лі выя тры ва лыя шлюб ныя па ры гэ-
та Тэ рэ са і Ян Бэр ці, Га ле на і Мі ка лай Хар ке-
ві чы, Ірэ на і Ула дзі мір Драз ды, Ні на і Та дэ-
вуш Нем цу но ві чы, Ва лян ці на і Мі ка лай Но-
ві кі, Ма рыя і Ула дзі мір Паў лю чу кі, Ма рыя 
і Юрый Ра ман чу кі, Лі дзія і Сяр гей Сач кі ды 
Лю цы на і Аляк сандр Зда ноў скія.

Віншуем юбілараў. (яц)

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Пер шым з па нэ лі стаў узяў го лас 
мі ністр МАР ЦІН ПШЫ ДАЧ. Ска заў 
ён, што мэ тай поль скай за меж най па
лі ты кі з’яў ля ец ца та кое фар ма ван не 
ася род дзя ва кол Поль ш чы, каб яно 
спры я ла гас па дар ча му і па лі тыч на
му ін та рэ су дзяр жа вы, рэ а лі за цыі 
кан сты ту цый ных за дач. Пры га даў ён 
апош нія фак ты, якія са дзей ні ча юць гэ
тым за да чам. Гэ та, м.інш. са міт НА ТА 
ў Вар ша ве і ра шэн не аб раз мяш чэн ні 
на таў скіх войск у Поль ш чы. Па лі ты ка 
Ра сіі ім к нец ца да дэ ста бі лі за цыі ў на
шым рэ гі ё не і мы па він ны прык лас ці 
ўсе вы сіл кі дзе ля спы нен ня гэ та га. 
Так са ма пры ма юц ца на ма ган ні дзе ля 
прыб лі жэн ня бал кан скіх дзяр жаў да 
еў ра пей скіх і еў ра ат лан тыц кіх струк
тур; у вы ні ку Чар на го рыя і Паў ноч ная 
Ма ке до нія пры цяг ну ты да на шых мэт. 
Бо лі чым, што га ран там бяс пе кі ў Еў ро
пе і ў све це з’яў ля ец ца НА ТА.

АГ НЕШ КА РА МА ШЭЎ СКА-ГУ ЗЫ: 
— Поль скабе ла ру скія ад но сі ны трэ ба 
раз г ля даць у ра кур се трох пы тан няў. 
Пер шае — між дзяр жаў ныя ад но сі ны; 
дру гое — су ад но сі ны з гра мад ствам 
і яго ак тыў ны мі элі та мі і трэ цяе 
— поль скабе ла ру скія ад но сі ны 
з улі кам вя лі кай поль скай мен шас ці 
ў Бе ла ру сі. Ад нос на пер ша га пы тан
ня: ін та рэс Поль ш чы пад каз вае нам 
лі чыць Бе ла русь пар т нё рам у між на
род най па лі ты цы; поль скім дзяр жаў
ным ін та рэ сам з’яў ляц ца іс на ван не 
не за леж най Бе ла ру сі — і гэ та бе за га
во рач на. Ас но вай гэ та му з’яў ля ец ца 
пры сут насць аг рэ сіў на га су се да, якім 
з’яў ля ец ца Ра сій ская Фе дэ ра цыя, яе 
заг рун та ва ны на шмат вя ко вай гі сто
рыі эк с пан сі я нізм. Су ад но сі ны з Бе
ла рус сю па він ны ўліч ваць поль скую 
па зі цыю на г.зв. Шы ро кім За ха дзе: 
па зі цыя Поль ш чы на За ха дзе грун ту
ец ца і на тым, як Поль ш ча пра во дзіць 
сваю па лі ты ку на ўсход нім на прам ку: 

без ак тыў най ус ход няй па лі ты кі Поль
ш ча аб мя жоў ва ец ца да ся рэд няй, не 
най ба га цей шай пе ры фе рый най дзяр
жа вы. Па він ны мы так са ма ім к нуц ца 
да шы ро ка га гас па дар ча га су пра цоў ні
цтва, бо Бе ла русь гэ та наш не пас рэд
ны су сед з неск ла да най ла гі стыч най 
бліз кас цю і па він на быць між на мі 
буй нае гас па дар чае су пра цоў ні цтва, 
ча го, ад нак, ня ма. Вось най боль шым 
на шым гас па дар чым пар т нё рам з’яў
ля ец ца Чэ хія з пры чы ны бліз кас ці 
гэ тай кра і ны. Куль тур ныя ад но сі ны 
вы хо дзяць з та го, што так Бе ла русь, 
як Поль ш ча ды Літ ва і Ук ра і на з’яў ля
юц ца спад чын ні ка мі Рэ чы Пас па лі тай 
Абод вух На ро даў — гэ та гі ста рыч ны 
факт. А поль ская куль ту ра і ду хо вая 
спад чы на ад туль вы во дзяц ца. І не 
мо жа быць нам абы я ка ва, што з тою 
спад чы най дзе ец ца. Тая спад чы на 
жа лю год ная, у ма тэ ры яль ным і ду хо
вым сэн се. І част ку гэ тай куль ту ры 
не маг чы ма ам пу та ваць. І ўсе гэ тыя 
эле мен ты ўза ем ных да чы нен няў па
ру ша юц ца ад ным прык рым фак там 
— у на шай су сед няй кра і не дык та тар
ская ўла да. І ас ноў нае пы тан не: ці ма
ем пад трым лі ваць бе ла ру ска га дык та
та ра, ці ма ем яму суп раць дзей ні чаць. 
І трэ ба тут уліч ваць той факт, што на
шым ас ноў ным ін та рэ сам з’яў ля ец ца 
іс на ван не су ве рэн най Бе ла ру сі. І ка лі 
Лу ка шэн ка дзей ні чае ў на прам ку су
ве рэ ні тэ ту Бе ла ру сі, та ды мы па він ны 
пад трым лі ваць Лу ка шэн ку. У ін шых 
спра вах не му сім яго пад трым лі ваць, 
асаб лі ва ка лі дзей ні чае су праць поль
ска га ін та рэ су. Па він ны мы тры мац ца 
на ша га ін та рэ су без ілю зій.

ЯЎ ГЕН МІ РА НО ВІЧ: — Гі сто рыя не 
мае вы ра шаль на га ўплы ву на між на
род ныя ад но сі ны, ха ця пры сут ні чае 
ў жыц ці бе ла ру ска га і поль ска га 
гра мад стваў. Ад нос на апош ніх га доў 
істот нае пы тан не: як ра зыш лі ся да ро

гі Поль ш чы і Бе ла ру сі. Агуль на мяр ку
ец ца, што ў па ло ве 1990х га доў, ка лі 
на стаў Лу ка шэн ка, але я мяр кую, што 
знач на ра ней. Ужо ў 1993 го дзе Поль
ш ча і Бе ла русь нап ра ві лі ся ў ад ва рот
ныя нап рам кі. Бе ла русь у дэк ла ра цыі 
не за леж нас ці з 27 лі пе ня 1991 го да 
за я ві ла, што вы бі рае ста тус ней т раль
най дзяр жа вы з той зда гад кай, што 
пра сто ра па між Ра сі яй і Гер ма ні яй па
він на быць ней т раль ная і бя за там ная; 
тут пад ра зу мя ва лі ся Літ ва, Лат вія, 
Ук ра і на і Поль ш ча. І ней кі час гэ та 
су гу ча ла з лі ні яй поль скай па лі ты кі. 
У маі 1992 го да вы кон ва ю чы аба вяз кі 
дзяр жаў на га лі да ра Бе ла ру сі Ста ніс
лаў Шуш ке віч не пад пі саў Таш кен ц ка
га да га во ра пра су мес ную аба рон ную 
па лі ты ку дзяр жаў СНД. У ва ен най 
дак т ры не са снеж ня 1992 го да на пі са
на, што Бе ла русь з’яў ля ец ца ней т раль
най дзяр жа вай і та кой за ста нец ца. 
Але ап ра ча афі цый ных за яў іс нуе 
што дзён нае жыц цё. А яно пас ля рос
пу ску СССР спа ра дзі ла пы тан не: што 
з аг ра мад ным ва ен ным ком п лек сам 
Бе ла ру сі, што з ім зра біць. Пат ра ча
ны рын кі збы ту, пат ра ча ны кры ні цы 
сы ра ві ны. 1992 год гэ та двух ліч бо вае 
па дзен не ВНП — про ста ка таст ро фа. 
Ін ф ля цыя звыш ты ся чы ад сот каў. 
Та дыш нія пра вя чыя Бе ла рус сю, па 
пры чы не та го, што ўвесь Ус ход быў 
у па доб ных аб ста ві нах, ра шы лі скі ра
вац ца на За хад. У Гер ма нію па ехаў 
Ста ніс лаў Шуш ке віч і вяр нуў ся з пу
сты мі ру ка мі. У Ві ску лях суст рэ лі ся 
стар шы ні ўра даў Поль ш чы і Бе ла ру сі 
і да мо ві лі ся на конт стра тэ гіч ных ра
шэн няў: Поль ш ча ўсту піць порт у Гды
ні для эк с пар ту бе ла ру скіх та ва раў на 
За хад і пад т ры мае бу до ву ско рай чы
гу нач най лі ніі між Грод нам і Гды няй, 
а энер ге тыч ныя праб ле мы Бе ла ру сі 
ме лі быць вы ра ша ны элек т ра стан цы
яй у Зэль ве, якая ме ла ат рым лі ваць 
ву галь з Люб лін ска га ба сей на. Поль

n Зле ва нап ра ва: То маш Гжы ва чэў скі, Януш Вдзен чак, Аг неш ка Ра ма шэў ска-Гу зы, Мар цін Пшы дач, Ан джэй Па чо бут, Яў ген Мі ра но віч

7 каст рыч ні ка ў бе ла стоц кай Ва я вод скай уп ра ве ад бы ла ся су стрэ ча, ла джа-
ная Рэ гі я наль ным ася род кам між на род най дэ ба ты, пад ло зун гам „Поль ш ча 
бра май на Ус ход — ус ход няя па лі ты ка”. Ме ра пры ем ства ме ла па нэль ны ха-
рак тар, вы сту поў ца мі бы лі: Мар цін Пшы дач — ві цэ-мі ністр за меж ных спраў 
РП, праф. Яў ген Мі ра но віч з Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку, Ан джэй Па чо бут з Са-
ю за па ля каў Бе ла ру сі, Аг неш ка Ра ма шэў ска-Гу зы — ды рэк тар ка тэ ле ка на ла 
Бел сат, д-р Януш Вдзен чак з Ло дзін ска га ўні вер сі тэ та ды То маш Гжы ва чэў-
скі — жур на ліст. Суст рэ чу ма дэ ра ва ла жур на ліст ка Ма рыя Пшэ ло мец. Дэ ба-
ту ад крыў пад ляш скі ва я во да Баг дан Паш коў скі.

Поль ш ча
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Ха раш чан ская 
дэ маг ра фія
Ха раш чан ская гмі на Бе ла стоц ка га 

па ве та на ліч вае 34 на се ле ныя пун к ты, 
у якіх пра жы вае 15 007 ча ла век, у тым 
лі ку 7517 муж чын і 7510 жан чын. Шэсць 
га доў та му ў гмі не пра жы ва ла 13 836 ча-
ла век — 6877 муж чын і 6969 жан чын. За-
раз най больш на се ле ным з’яў ля ец ца го-
рад Ха рош ча — 5705 ча ла век (2820 муж-
чын і 2885 жан чын). За апош нія га ды лік 
жы ха роў Ха рош чы па вя лі чыў ся.

Вя лі кія вё скі гэ та Кле па чы — у ёй 1885 
жы ха роў (тут муж чын на 55 больш чым-
сь ці жан чын), Зла то рыя — 871 жы хар (тут 
больш муж чын на 9), Па рос лае — 734 (тут 
муж чын больш на 4), Круп ні кі — 712 (тут 
жан чын больш на 32), Бар ш чэ ва — 506 
(тут жан чын больш на 10), Лы скі — 420 
(тут тут жан чын больш на 22), Жул т кі — 
390 (тут муж чын больш на 8), Пань кі — 330 
(тут больш муж чын на 2), Оліш кі — 303 (тут 
муж чын больш на 5), Па рос лае-Ка лё нія 
— 285 (тут жан чын больш на 3), Із біш ча 
— 284 (тут муж чын больш на 16), Ро га ва 
— 225 (тут муж чын больш на 9), Сян ке ві чы 
— 186 (тут больш жан чын на 22), Дзі кае 
— 173 (тут больш жан чын на 13), За чар ля-
ны — 158 (тут муж чын больш на 2), Га ёў ні кі 
— 152 (тут больш муж чын на 12).

Ся рэд нія сё лы: Сліў на — 150 жы ха-
роў (тут больш муж чын на 8), Ка на ва лы 
— 143 (тут больш жан чын на 7), Дзі кае-
Ка лё нія — 105 (тут жан чын больш на 3), 
Ра гу вэк — 102 (тут муж чын больш на 4) 
і Яро ні кі — 102 (тут муж чын больш на 2).

Да мен шых вё сак на ле жаць Ага род ні кі 
— 98 (тут жан чын і муж чын па роў ну), Жул-
т кі-Ка лё нія — 65 (тут муж чын больш на 1), 
Ро га ва-Ма ён так — 57 (тут муж чын больш 
на 1) і Тур чын — 21 (тут муж чын больш на 
3). Муж чы ны пе ра ва жа юць амаль ва ўсіх 
ха раш чан скіх вё сках ды ў агуль ным лі ку 
жы ха роў усяе гмі ны. Гэ та вар тае за ці каў-
лен ня.

Ніх то ўжо не пра жы вае ў Га ёў ні ках-Ка-
лё ніі, За чар ля нах-Ка лё ніі і ў Зла то рыі-Ца-
гель ні. У па ся лен ні Ка лё нія-Чап лі на жы-
ве адзі но кі муж чы на. (яц)

Во сень 
ідзе це раз парк
Ста яў пры го жы во сень скі со неч ны 

дзень 19 каст рыч ні ка гэ та га го да. Пай-
шоў я на пра гул ку ў га рад скі мі ні-парк 
пры ву лі цы Бе ла веж скай у Гай наў цы. Пі-
шу мі ні-парк, бо яго за ціс ну лі з двух ба коў, 
між ін шым, жы лы мі шмат ся мей ны мі бло-
ка мі, роз ны мі ўста но ва мі, ам бу ла то ры яй, 
пош тай, вы шэй шай на ву чаль най уста но-
вай, бан кам, гас ці ні цай, ся дзі бай па лі цыі. 
І з ра ней ша га да во лі вя лі ка га пар ку ат ры-
маў ся ўся го мі ні-парк. Яш чэ б каб у пар ку 
не па бу да ва лі вя лі ка га ам фі тэ ат ра і ас-
фаль та вых да ро жак да яго. А так зглу мі лі 
той не ка лі пры го жы бя ро за вы парк. Ця-
пер бе ла ство лых дрэў тут ма ла.

Я пры сеў на пры го жай чы стай ла вач-
цы на ўскрай ку ас фаль та вай сця жын кі 
па ся род лі ста вых рэд кіх дрэў. Тут так пры-
ем на па ха дзіць і па ся дзець у па год лі вы 
дзя нёк. Па вет ра бы ло на сы ча нае па хам 
дрэў і све жа апаў ша га ліс ця. З клё наў, 
бя роз і ду боў зля та лі на яш чэ зя лё ную 
тра ву жоў тыя і ка рыч не выя лі сточ кі. Рэд-
кія тут дрэ вы з каш та на мі ўжо без па ры 
„аб ма ла ці лі”. У парк прый шлі ма ла дыя вя-
сё лыя ды га вар кія жан чы ны з дзі ця чы мі 
ка ля ска мі, на ней кі час зай ш лі сю ды, а як 
жа, і па рач кі. Хлап чу кі-юна кі толь кі прам-
ча лі па да рож цы на сва іх ро ва рах-гу ра-
лях і паг на лі ся да лей.

У гу стыя ку пін кі дрэў пры ля це лі вёр-
т кія ляс ныя птуш кі (тут по бач Бе ла веж-
ская пуш ча), а ка ля мя не за мі ту сі ла ся ча-
род ка га лу боў (яны то ўжо ад га рад скіх 
га лу бят ні каў). У пар ку бы ло ці ха. Ся дзеў 
я, ся дзеў і рап там ба чу за кус ці кам гор-
бач ка су хо га ліс ця зва рух ну ла ся, а вет ру 
ня ма ж. Гэ та быў сці ша ны ра ней во жык. 
Ві даць, ад па чыў так як і я, ды па даў ся 
ў да ро гу ў са бе вя до мым на кі рун ку. Мне 
так са ма прый ш ла па ра іс ці да до му. Бы-
вай, во жык! (яц)

ш ча ме ла спры яць па шы рэн ню кан
так таў Бе ла ру сі з За ха дам. Паў та ра 
ме ся ца паз ней пры е хаў Ке біч у Вар
ша ву пад пі саць ад нос ныя да ку мен ты 
і ака за ла ся, што поль скі ўрад не змог 
за да во ліць тых вык лі каў, якія бы лі за
дэк ла ра ва ны прэм’ е рам Аль шэў скім, 
які ско ра пе ра стаў быць прэм’ е рам. 
Але ў кан цы 1992 го да ў Поль ш чы 
з’я ві лі ся пер шыя дэк ла ра цыі пра да лу
чэн не Поль ш чы да НА ТА. Але па куль 
гэ та на сту пі ла, вар та са бе ўсвя до міць, 
што 80% та ва ра аб ме ну Бе ла ру сі пры
па да ла на Ра сію, у тым 100% пры во зу 
энер га нось бі таў. Ка лі Ке біч вяр нуў ся 
з Вар ша вы, у Мін ску пры ві та ла яго 
ста ты сяч ная дэ ман ст ра цыя пра тэ
сту ю чых — та ко га ра ней не бы ва ла; 
на ват на пер ша май скія шэс ці столь кі 
не збі ра ла ся. Каб ра та ваць пра мыс ло
васць, пра цаў лад ка ван не, па лі тыч ны 
па ра дак Ке біч звяр та ец ца ў на прам ку 
Ра сіі і ра шае пад пі саць да мо ву пра 
су пра цоў ні цтва ў га лі не аба рон най 
пра мыс ло вас ці. У той час цэ лы За хад 
паў та раў, што мес ца Бе ла ру сі пры Ра
сіі; да 1994 го да па лі ты ка За ха ду выз
на ча ла Ук ра і не і Бе ла ру сі мес ца пры 
бо ку Ра сіі. У 1992 го дзе на сту піў зва
рот Бе ла ру сі ў на прам ку Ра сіі кош там 
зні жэн ня цэн энер га нось бі таў. Гэ та 
бы ло не маг чы ма, па куль прэм’ е рам 
быў Ягор Гай дар. На яго мес ца прый
шоў Вік тар Чар на мыр дзін і той ра шыў 
пры зна чыць част ку ра сій ска га бю джэ
ту на зат ры ман не Бе ла ру сі пры Ра сіі; 
на сту пі ла гэ та пас ля та го, як Поль ш ча 
за дэк ла ра ва ла, што бу дзе ін тэг ра вац
ца з ЕС і НА ТА. 27 лі пе ня 1993 го да 
ў Дзень Не за леж нас ці Бе ла ру сі ў бе ла
ру скім па соль стве ў Вар ша ве не з’я віў
ся ні во дзін поль скі мі ністр. 11 лі ста па
да 1993 го да ў поль скім па соль стве 
ў Мін ску не з’я віў ся ні во дзін бе ла ру скі 
мі ністр. Го дам ра ней ура ды абод вух 
ба коў амаль у кам п лек це гас ця ва лі 
ў па соль ствах. Бы лі гэ та сім ва ліч ныя 
па дзеі. А гэ та бы ло знач на ра ней чым 
па я віў ся Лу ка шэн ка на па са дзе прэ зі
дэн та.

ЯНУШ ВДЗЕН ЧАК: — Вы ра шаль
ны мі ў бе ла ру скаполь скіх ад но сі нах 
з’яў ля юц ца эка на міч ныя праб ле мы. 
Бе ла ру ская эка но мі ка з ча су рос пу ску 
Са вец ка га Са ю за мі ні маль на змя ні ла 
сваю струк ту ру. Ра сій ская гас па дар
ка па ча ла струк тур ныя пе ра ме ны 
ў ча сах Гай да ра, ук ра ін ская так са ма, 
поль ская прай ш ла жор ст кія рэ фор
мы, так са ма бал тый скія дзяр жа вы. 
Сек тар бе ла ру скай дзяр жаў най гас па
дар кі дэ фі цыт ны, а пры ват ныя прад
пры ем ствы ге не ру юць што раз мен шы 
пры бы так, пры быт ко васць па дае. 
Прэ зі дэнт Лу ка шэн ка вель мі пас ля
доў ны ў гэ тым пы тан ні — ён не раз ві
вае пры ват ных прад п ры ем стваў з па
лі тыч ных пры чын, па коль кі кі ру ец ца 
ах во тай за ха ван ня ўла ды ўсёй ца ной. 
Ства рэн не прас лой кі ўлас ні каў, ся рэд
ня га кла са, гэ та вы ход ны пункт да так
са ма па лі тыч най тран с фар ма цыі; гэ та 
і ба за для па лі тыч най апа зі цыі. За раз 
пер с пек ты вы та го, што прэ зі дэнт Лу
ка шэн ка вы бя рэ ін тэг ра цыю з Поль
ш чай ці ЕС — мі ні маль ныя. Праб ле ма 
ў тым, што ка лі б Лу ка шэн ка ці яго 
суп ра цоў ні кі ста лі раз ва жаць гэ тае 
пы тан не, то на ша ру ка за раз пу стая. 
Ні ЕС, ні Поль ш ча не ма юць пра па но
вы пла ну Мар ша ла для Бе ла ру сі. Ня
ма ў гэ тай спра ве зла джа най кан цэп
цыі, а мы па він ны яе мець, на ша ру ка 
не мо жа быць пу стая. Мы па він ны 
ўсве дам ляць, што мы мо жам зра біць 
у рам ках ган д лё ва га аб ме ну, які за раз 
ка ля 4% і над та ма лы ў па раў нан ні не 
толь кі з Чэ хі яй, Гер ма ні яй ці на ват Ук
ра і най. Лу ка шэн ка ха цеў ад к рыц ца на 
ды вер сі фі ка цыю энер га нось бі таў, та кі 

да ку мент па ві нен у нас быць, на ват ка
лі ён бу дзе ад хі ле ны. ПНРаў скі ўрад, 
ка лі ад кі нуў план Мар ша ла, то бы ла 
гэ та важ ная па дзея, мы стра ці лі ілю
зіі. Мы па він ны вый с ці з пра па но вай, 
толь кі ці мы ў змо зе. За раз ВНП Бе ла
ру сі мен шы за та кі ж па каз чык для 
Ма за вец ка га ва я вод ства. ЕС ства рае 
ў рам ках зла джа най па лі ты кі для кож
на га рэ гі ё на рэ гі я наль ныя апе ра тыў
ныя пра гра мы. Та кая пра гра ма для 
Ма за вец ка га ва я вод ства гэ та не вя лі кі 
вы да так у маш та бе Еў ра са ю за, а мог 
бы ра шыць вель мі мно гія гас па дар
чыя праб ле мы Бе ла ру сі. І та кая пра па
но ва па він на быць. Ка лі б бе ла ру скія 
ўла ды і раз ва жа лі та кую маг чы масць, 
то за раз на ша ру ка пу стая, а скла да на 
пра во дзіць па лі ты ку, ка лі ня ма кан к
рэт най пра па но вы. Ра сій ская гас па
дар ка вель мі моц на пе ра а цэ не ная, 
гэ та вя лі кі ка лос на глі ня ных на гах. 
Ра сія і Бе ла русь тры ма юц ца на ін ф
раст рук ту ры яш чэ з эпо хі Брэж не ва, 
на пры клад га зап ра во ды знош ва юц ца 
і яны бу дуць ства раць што раз гор шую 
эка на міч ную сі ту а цыю. ЕС, ка лі вый
дзе з доб рай пра па но вай, на пэў на па
ста віць Ра сію ў скла да най сі ту а цыі.

ТО МАШ ГЖЫ ВА ЧЭЎ СКІ: — Ёсць 
роз ні ца па між ус ход няй і за ход няй 
част ка мі Бе ла ру сі і тая мя жа су па дае 
з да ва ен най дзяр жаў най гра ні цай 
Поль ш чы. На за ха дзе за хоў ва ец ца гі
ста рыч ная па мяць як бы ло пры Поль
ш чы; гэ ты ўспа мін у прын цы пе ста ноў
чы. На за ха дзе пом ніц ца, што лю дзі 
ме лі ўлас ныя гас па дар кі, што не бы ло 
кал га саў, што мож на бы ло звы чай на 
жыць. А па мяць на ўсхо дзе ін шая 
— там пом няць толь кі Са вец кі Са юз. 
Ад нак лю дзі апа са юц ца ін тэг ра цыі 
з Ра сі яй, асаб лі ва ў буй ных га ра дах, 
за вык лю чэн нем тра ды цый на пра ра
сій ска га Ві цеб ска, асаб лі ва ма ла дыя, 
аду ка ва ныя лю дзі. Ра сія дрэн на аса
цы ю ец ца з паў сюд най ка руп цы яй, 
дрэн най ін ф раст рук ту рай, ха о сам на 
пра він цыі, дзе не жы вец ца доб ра. Ра
сія, асаб лі ва на за ха дзе Бе ла ру сі, не 
з’яў ля ец ца сі но ні мам леп ша га жыц ця.

АГ НЕШ КА РА МА ШЭЎ СКА-ГУ ЗЫ: 
— Апы тан ні ў Бе ла ру сі мож на пра
во дзіць і яны да юць да во лі ці ка вую 
кар ці ну та маш ня га гра мад ства. Яно 
вель мі ла біль нае, зна чыць да во лі лёг
ка мя няе свае ары ен ці ры і гра мад скія 
сім па тыі. Ця гам ме ся ца ад но сі ны да 
За ха ду і да Ра сіі мо гуць па мя няц ца 
там на дзе сяць ад сот каў, у за леж нас
ці ад па дзей. У Поль ш чы ад но сі ны да 
НА ТА ў прын цы пе ста біль ныя, яны 
мо гуць мя няц ца, але ў ме жах ад на го 
ад сот ка, а ў Бе ла ру сі гэ ты ды я па зон 
знач на боль шы. Бе ла ру скае гра мад
ства са ве ты за ва нае і дзе ля та го іс ну
юць та кія ўста но вы як тэ ле ба чан не 
Бел сат. Яно дзей ні чае з дзвюх пры
чын. Пер шая, гэ та суп раць дзе ян не 
ра сій скай пра па ган дзе, ці на ват ін фар
ма цый най аг рэ сіі. І дру гая пры чы на: 
Бе ла русь усё зна хо дзіц ца ў пра цэ се 
фар ма ван ня то ес нас ці. Вя до ма, як та
кая то ес насць фар ма ва ла ся ў на шых 
спад ка ем цаў ВКЛ, Ук ра і ны, а асаб
лі ва Літ вы, на чы ста эт ніч най ба зе 
не бы ла ка рыс ная Поль ш чы — яна 
ге не ра ва ла чар го вы кан ф лікт. Та му 
з на ша га пун к ту гле джан ня ка рыс на 
пад трым лі ваць тых, што на ма га юц ца 
фар ма ваць то ес насць на шы рэй шай 
ас но ве — на ас но ве ВКЛ, на ас но ве 
Рэ чы Пас па лі тай — гэ та ў жы вым 
ін та рэ се Поль ш чы. Та му мы ста ра ем
ся пад трым лі ваць тых, якія гэ та так 
ра зу ме юць, бо гэ та ма цуе мір у гэ тай 
част цы Еў ро пы. І па вод ле на шых ацэ
нак ка ля ся мі ста ты сяч асоб у Бе ла ру
сі су ты ка ец ца з гэ тай ідэ яй. Мы доў гі 

час пад трым лі ва лі гра ма дзян скую 
су поль насць, але фар ма ван не яе гэ та 
вель мі пра цяг лы пра цэс і яго вы ні кі 
ня ско рыя.

ТО МАШ ГЖЫ ВА ЧЭЎ СКІ: — Бе ла
ру скае гра мад ства не так са ве ты за ва
нае як, для прык ла ду, Прыд няст роўе 
ці Аб ха зія. У Бе ла ру сі ёсць па тэн цы ял 
для пра цы з гра мад ствам, гэ та не саў
кі, не са ве ты за ва ны бе тон.

ЯЎ ГЕН МІ РА НО ВІЧ: — Нель га га
ва рыць, што бе ла ру скае гра мад ства, 
пры нам сі яго элі ты, са ве ты за ва ныя. 
Ужо пры нам сі ад но па ка лен не вы рас
ла ў не за леж най Бе ла ру сі. І яно не хо
ча ні чо га ак ра мя та го, што ўжо ёсць. 
Скла да на спат каць у сту дэн ц кім ася
род дзі пры хіль ні каў ін шых ра шэн няў. 
Та му ма ла до му па ка лен ню Бе ла русь 
гэ та ўсё. Сха дзі це на ста ды ён, на фут
боль ны матч — да мі ну юць белчыр
во набе лыя сця гі, і вок лі чы свед чаць 
пра вы бар ба лель ш чы каў. Ка лі мо ва 
пра ме дыі: ця гам мно гіх га доў воб раз 
Бе ла ру сі ў поль скіх ме ды ях быў та кі, 
што не вя до ма бы ло ці тая кра і на су
ве рэн ная, ці з’яў ля ец ца част кай Ра сіі. 
Але і з дру го га бо ку Поль ш ча бы ла 
гэ так са ма апіс ва на. У кры зіс ных 
мо ман тах Поль ш чу прад стаў ля лі як 
кра і ну, якая рэ а лі зуе па лі ты ку ін шай 
дзяр жа вы. Бы ла гэ та та кая пра па ган
дыс ц кая рас пі хан ка па абод вух ба ках 
гра ні цы. Ад нак у апош ніх га дах зда ец
ца, што поль скабе ла ру ская пра па ган
дыс ц кая вай на спы ні ла ся.

АН ДЖЭЙ ПА ЧО БУТ: — Са праў ды, 
Поль ш ча ад ней ка га ча су пе ра ста ла 
быць га лоў ным пас ля ЗША во ра гам 
Бе ла ру сі. Ад нак за мно га ін фар ма цый 
пра Поль ш чу ня ма.

МАР ЦІН ПШЫ ДАЧ: — Мы, як 
поль скі ўрад, му сім са бе ста віць тое 
ле нін скае пы тан не: што ра біць у гэ тых 
аб ста ві нах? Трэ ба ска заць, што ня ма 
про стых ра шэн няў у бе ла ру скаеў ра
пей скіх ад но сі нах. Поль скабе ла ру
скія рэ ля цыі ў апош ніх трыц ца ці га дах 
на гад ва юць сі ну со і ду: ад за стою да 
ад к ры тас ці мя жу ю чай з на іў нас цю. 
На ма га ем ся тры маць з бе ла ру скі мі 
ўла да мі ад кры ты ды я лог. На шай даль
на бач най мэ тай з’яў ля ец ца воль ная, 
не за леж ная і ба га тая Бе ла русь. А на 
сён няш ні дзень каб бы ла са ма стой
най, а не част каю ін шай дзяр жа вы. 
Сён ня Бе ла русь гэ та ра сій ская зо на. 
Трэ ба заў ва жыць, што з усіх кра ін Ус
ход ня га пар т нёр ства толь кі Бе ла русь 
мае буй ней шы ган даль з Ра сі яй чым 
з ЕС; усе ін шыя дзяр жа вы пе ра а ры ен
та ва лі век тар сва іх гас па да рак у за
ход нім на прам ку.

АГ НЕШ КА РА МА ШЭЎ СКА-ГУ ЗЫ: 
— Я пе сі мі стыч на стаў лю ся да пер с
пек ты вы гас па дар чых змен у Бе ла
ру сі, сум ніў на, каб сі стэ ма за ха це ла 
ру шыц ца ў тым на прам ку. І ка лі не 
бу дзе га ран тый ін ве ста рам, то мо жа 
ні чо га не ат ры мац ца. Гэ та згуб нае для 
Бе ла ру сі, але мо жа так быць.

На су стрэ чы раз г ля да лі ся так са ма 
пы тан ні сі ту а цыі поль скай мен шас ці 
ў Бе ла ру сі, якая да во лі скла да ная, 
бе ру чы пад ува гу ціск улад на дзей
насць Са ю за па ля каў Бе ла ру сі. Ён 
грун ту ец ца яш чэ з не пас рэд на пас ля
ва ен на га ча су, ка лі па ля кі ў Бе ла ру сі 
ме лі нам но га больш аб ме жа ва ныя 
маг чы мас ці за хоў ван ня сва ёй куль
ту ры чым, для прык ла ду, у су сед няй 
Літ ве.

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

бра май на Ус ход
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 44-19

Раз га дай це за гад ку, ад каз даш лі це ў „Зор ку” да 
17 лі ста па да 2019 г., най лепш па элек т рон най пош-
це. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ка ля но са ўец ца, 
а ў ру кі ўзяць 
не да ец ца.
Д..

Ад каз на за гад ку № 40: Пад мок рым ку стом ся-
дзіць за яц, ка лі дождж ідзе.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Ве ра ні ка Па нік-
віц кая, Мар ты на Ба рэ віч, Дам’ ян Гор чак з Ба бік, 

Ма тэв уш Зы скоў скі з ПШ № 1 у Гай наў цы.
Він шу ем!

У но вым кла се — усё маг чы-
ма або не маг чы ма.

— Я так пе ра жы ваў, што не 
мог спаць, — прыз на ец ца Пят-
ро, — прач нуў ся ў ча ты ры ра ні-
цы і ледзь да ча каў ся мо ман ту, 
каб ехаць у шко лу. На мес цы 
быў у 7 га дзін 15 хві лін. І ўсё дзе-
ля та го, каб блі жэй па зна ёміц ца 
з но вы мі сяб ра мі...

З ве рас ня Пят ро стаў ву чыц ца 
ў пя тым «ц» кла се. Пе рай шоў, 
каб пад цяг нуц ца ў сва іх за ці каў-
лен нях. У ам біт ным кла се дзе ці 
ім к нуц ца ўга ру, як дрэ вы ў ле се. 
Чым больш за чэр п нуць свят ла, 
тым больш са мі зой муць мес-
ца, на бя руць сі лы і мо цы з не ба 
і зям лі. Дзе ці з пя та га кла са 
гэ та ўжо ра зу ме юць. Яны ве да-
юць, што трэ ба пнуц ца ўга ру, 
ву чыц ца, каб не згу біць сва іх ма-
раў і здоль нас цей.

— Пра нас ка жуць, што мы 
— шчы ры клас, — ад зна чае Ка-
ся, — што ўсе ня суць са бе да па-
мо гу.

І ўсе ра зам гу ля юць на пе ра-
пын ках.

Якія гуль ні ў пя тым «ц» кла-
се?

— На пе ра пын ках мы гу ля ем 
у хо ван кі, — ка жуць хлап чу-
кі, — у шко ле ёсць дзе сха вац-
ца. Ёсць за ка вул кі, што на ват 
школь ны сто раж не зда га да ец-
ца! Але пра гэ та не трэ ба га ва-
рыць, уся за ба ва як раз у сак рэ-
тах і тай нах. І ў спор це. Вось за 
адзін пе ра пы нак трэ ба аб лё таць 
усе па вер хі, аб ню хаць усе кут кі, 
пра ве рыць усе скрыт кі. Іх шко-
ла — бель ская «трой ка», пра-
стор ная, яна мо жа змяс ціць да 
ты ся чы вуч няў.

— У нас яш чэ ад на лю бі мая 
гуль ня, — за яў ля юць на жар тоў-
най но це хлап чу кі, — але пра гэ-
та лепш не га ва рыць. Дзяў чат кі 
пак рыў дзяц ца!

Сак рэ ты і тай ны ў пя тым «ц» кла се!

— Ці ка ва?

— На шы сяб роў кі вель мі пе-
ра жы ва юць за нас, — цяг нуць 
яны, — яны пра ўсе на шы пра-
ві ны і фо ку сы да но сяць на стаў-
ні кам. Пас ля нас ча ка юць па ка-
ран ні. І будзь ты шчы ры ў та кім 
кла се!

Уладзімір Караткевіч

Лісце
Восень прайшла пералескамі,
Па няголеным ржышчы ніў,
Чырвонымі арабескамі
Лісце лес ураніў.
Глянь на зямлю залатую,
Пяшчотную, сумную, чыстую,
Нехта па ёй вандруе,
У паветра ўзнімаючы лісце.
Струменьчыкам тонкім лісце.
Медзь на азёрах сплывае,
Сум у небе імглістым...
Як песня, з галін злятае
Лісце, лісце,
Залацістае лісце,
Сто лісцяў,
Дзесяць лісцяў,
Ліст.

Так ці інакш, усе на шы сяб ры 
пры зна лі ся ў шчы рай лю бо ві да 
бе ла ру скай мо вы. Па да ба ец ца 
ім, ка лі на стаў ні ца Ва лян ці на 
Ба бу ле віч кра нае сур’ ёз ныя тэ-
мы на ўро ках, ка лі пра па нуе са-
ма стой на ім чы таць «Зор ку». 
Гэ та крок да ду хо ва га ро сту 
і са ма стой нас ці. Дзе ці пры муць 

удзел у дэ кла ма тар скім кон кур-
се «Род нае сло ва». А тыя, най-
больш ам біт ныя, рых ту юц ца 
ўжо да прад мет на га кон кур су. 
Стаць лаў рэ а там — сур’ ёз ны 
пос пех у жыц ці!

— Я хоць не спаў і ўсё пе ра жы-
ваў, — ка жа Пят ро, — то хут ка 
знай шоў у кла се сяб роў. Мы ўжо 
ра зам гу ля ем у хо ван кі.

Пят ро — не вы пад ко вы наш 
ге рой. Ён ад важ на га ва рыў па-
бе ла ру ску і шмат ве даў пра «Ні-
ву». Дзя ку ю чы гэ та му ён яш чэ 
больш спа да баў ся но ва му кла су.

Зор ка
фо та Ган ны Кан д ра цюк

Клас пяты «ц» 
з настаўніцай 
Валянцінай Бабулевіч

Пятро (справа) і Павел
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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 № 40-2019: 
Ме ра, ва як, ты, авеч ка, па ва га, ула да, ка фэ, Яга, ват, шаль, Ада. Мэ та, кош, пуф, 

алень, са ва, Ва дзім, Ве га, Да ча, Ява, як, гад, кан та та.
Уз на га ро ды, сшыт кі з бе ла ру скім ар на мен там, вый г ра лі Маг да Яку бюк з Бель-

ска-Пад ляш ска га, Ка мі ля Ці люль ка, Ага та Пу ці лоў ская з Ба бік, Мат вей Зы скоў-
скі з ПШ № 1 у Гай наў цы, Ка ця ры на Су рэль, Да від Мас лоў скі з Арэш ка ва, Мая 
Ляў чук з Бе ла сто ка. Він шу ем!

Ве да ем мі фы ста ра жыт най Эла ды, Егіп та ці Ры ма. На іх збу-
да ва ны пад мур кі еў ра пей скай цы ві лі за цыі. Гэ та зра зу ме ла 
і пат рэб на. А ці ду ма ем пра бе ла ру скія мі фы?

Звы чай на не ўсве дам ля ем іх іс на ван ня.

Ды на ват ка лі пра іх не ве да ем, яны жы вуць у нас і по бач нас. 
Яны пра яў ля юц ца ў на шых па во дзі нах, па чуц цях, бо я зях і ра дас-
цях. Яны жы вуць у мо ве і на шым спо са бе ўспры ман ня све ту. Гэ та 
са праўд ны ключ да спаз нан ня са мо га ся бе. Та му з гэ-
та га ну ма ра пра па ну ем вам ван д роў ку па бе ла ру скіх 
мі фах па вод ле кніж кі Але ны Кор шак «Бе ла ру ская 
мі фа ло гія для дзя цей». У на шай пуб лі ка цыі мы пры-
вя дзем (у ме ру маг чы мас цей) прык ла ды з род на га 
Пад ляш ша. (гак)

Дым

На шы прод кі ўспры ма лі дым, які ішоў з ка мі-
на над ха тай, з ча ла ве чай ду шой, бо і дым 
і ду ша, па іх уяў лен нях, уз ды ма лі ся ў па вет-

ра. Па ды ме, які, як га ва ры ла ся ў на шай за гад цы, 
ка ля но са ўец ца, а ў ру кі ўзяць не да ец ца, ва ра жы лі 
і прад каз ва лі над вор’е, бу ду чы ню, ска ры стоў ва лі 
ў на род най ме ды цы не. Ка лі нех та цяж ка хва рэў, бра-
лі пер’е з яго най па душ кі, пад паль ва лі і гля дзе лі, як 
ра зы хо дзіў ся дым: ка лі па кут ках ха ты — гэ та бы ло 
зна кам на выз да раў лен не. Ка лі дым ішоў за па рог 

Генадзь Аўласенка

Конь і воўк
Неяк летам сярод дня
Шэры Воўк сустрэў Каня.
Каля лесу на траве,
Па зялёнай мураве
Конь хадзіў, траву шчыпаў,
Небяспекі не чакаў.
Ну а Воўк галодным быў,
Бо нікога не злавіў.
Зубы ў шэрага ляскочуць,
У Каня ўчапіцца хочуць,
Але Воўк пакуль трывае,
Толькі прагна пазірае.
Перад тым як учапіцца –
Трэба ж неяк прычапіцца, 
Трэба ж нейкая падстава,
Каб прайшла законна справа.
Ды нядоўга думаў Воўк,

На Каня зубамі шчоўк!
– Гэта мой, – крычыць, – мурог!
Для сябе яго бярог!
Ты яго мне загубіў,
Да зямлі траву прыбіў,
Калі ты на ёй валяўся...
Конь нясмела заспрачаўся:
– Не валяўся я ў траве!
Воўк не слухае, раве:
– За такую, за абразу
Зараз я табе адразу
Свой прысуд выносіць мушу
І яго я не парушу:
Або ў лес цябе завесці,
Або тут на месцы з’есці?
Конь падумаў, уздыхнуў,
Сумна грывай матлянуў.
– Добра! – кажа. – Што ж рабіць!
Значыць так і мае быць!
Пэўна лёс у нас такі – 
Каб з’ядалі нас ваўкі!
Так што выканай прысуд:

З’еш мяне на месцы, тут!
Толькі просьба ёсць адна,
Невялікая яна...
Што за просьба? – кажа Воўк,
І ізноў зубамі шчоўк: – 
Калі хочаш падмануць,
Час дарэмна працягнуць...
– Просьба дробная ў мяне,
Часу многа не міне.
На нагах маіх падковы,
І пачуў я выпадкова, 
Што адна з іх надпіс мае...
Ды ніяк не прачытаю!
І чаго я не рабіў:
Я і шыю ўбок круціў,
Я і ногі задзіраў – 
Але ж усё не прачытаў!
Ты ўжо мне не адмаўляй,
Гэты надпіс прачытай,
А ўжо потым – еш мяне!
Ну, дык згода альбо не? –
Конь спытаў, заплакаў горка.

Кажа воўк:
– Аб чым гаворка!
Дзве хвіліны пачакаю,
Покуль надпіс прачытаю!
Абышоў Каня, спыніўся,
Да падковы нахіліўся.
Ну а Конь як узбрыкне,
Як нагамі пекане!
Прама ў лоб Ваўку ўляпіў,
Той і вочы закаціў,
Пахіснуўся, пахіліўся
І без памяці зваліўся.
А калі ўжо ачуняў –
Не знайшоў нідзе Каня.
Той не стаў чакаць, вядома,
А пабег сабе дадому...
Воўк устаў, пакратаў лоб:
– Ах які ж я асталоп!
І чаму, хацеў бы знаць,
Надпіс я палез чытаць,
Вось чаго не разумею!
Я ж чытаць зусім не ўмею!

— аз на ча ла смерць. Па доб ны праг ноз ра бі лі з да па мо гай грам ніч-
най свеч кі.

На Пад ляш шы па сён няш ні дзень іс нуе звыч ка пад кур ван ня 
хво рых лю дзей і жы вё лы зёл ка мі ас ве ча ны мі на Трой цу 
і Яна, грам ніч най свеч кай (ад пе ра ля ку), іль ня ным па кул-

лем ці воў най (ад хва роб нак лі ка ных ча ра мі). Так са ма з да па мо гай 
ды му з ас ве ча ных зё лак пра га ня лі нач ніц ад ка лы скі не маў ля ці. 
Па ўяў лен нях прод каў, дым «раз маў ляў» з ду шой хво ра га, а яго 
рэз кі пах ад га няў хва ро бу і ўся кую не чысць, якая пры но сі ла боль 
і няш час ці. Усе хва ро бы і не чысці з да па мо гай ды му вы ду ваў ве-
цер па-за ме жы жыц ця, у свет па мер лых.

На шы прод кі ве ры лі, што ка лі ў сне па ба чыш дым, які ўзды-
ма ец ца ўга ру — зна чыць, бу дзе шан ца ваць. А ка лі ён ідзе 
ўніз — бу дзе няў да ча. На ват наш кла сік Якуб Ко лас, ка лі пі-

саў пра бе ла ру скае ад ра джэн не, па ка ры стаў ся фра зай ро дам з бе ла-
ру скай мі фа ло гіі: Пой дзе з ды мам усё лі хое, усё му чыць нас і гне...

Мі фы 
ста ра жыт ных бе ла ру саў

Chód

Oka

BatatWieża
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Ге не тыч ны ал фа віт
Ч а с т  к а  3— Та ды СССР да клад на раз ва ліц ца, як 

гні лы кал гас ны хлеў. От, гэ тыя кал га сы! 
Яны без на дзей на і пас ля доў на за ра ста
юць ма ляў ні чы мі вя ско вы мі пей за жа мі. 
Ці ж мож на ў та кой сі ту а цыі на ладж ваць 
ад но сі ны з аме ры кан ца мі? — за ду мен на 
пра мы каў са бе пад нос са вец кі спец с луж
бо вец. — Ды што тут га ва рыць! Вай на 
— і тая пры нес ла б менш шко ды, чым та
кая па лі ты ка.

А тут яш чэ кеп скае над вор’е зу сім не да
ва ла яму за ся ро дзіц ца, блы та ла дум кі, і та
му му ля ла ў яго раз ва гах, як ка мень чык 
у бо це. Ці як ма золь з ле ва га ме зен ца на гі, 
які ча мусь ці апы нуў ся на пра вай яга дзі цы.

— Ну няў жо ў та кой вя лі кай кра і не, як 
на ша, ні дзе ня ма доб ра га над вор’я? — не
ча ка на для ся бе стук нуў спец с луж бо вец 
ку ла ком па ста ле, ад ча го па пяль ніч ка, 
што так са ма, як дыск тэ ле фо на, бы ла 
з вы я вай гер ба Са вец ка га Са ю за, пе ра
вяр ну ла ся да га ры на га мі. Ка лі мож на 
так ска заць пра па пяль ніч ку „да га ры на
га мі”, вя до ма ж. Ці лепш ска заць — уніз 
гер бам.

Дзве ры ў ка бі нет ім г нен на ад чы ні лі ся, 
і ту ды ша лё най ку ляй уско чыў ма ла ды 
лей тэ нант у фор ме, з ва ско вым тва рам 
без яў ных прык мет хоць якіхне будзь ча
ла ве чых эмо цый.

— Даз воль це да ла жыць, — ба дзё рым, 
але роў ным го ла сам на леж най гуч нас ці 
ад ра пар та ваў ён. — Са мае леп шае над
вор’е за раз у Мін ску, ста лі цы Са вец кай 
Бе ла ру сі. І ў яго ва ко лі цах у ра ды у се ста 
кі ла мет раў па пра мой так са ма та кое ж. 
Праз дзве га дзі ны трыц цаць ад ну хві лі
ну сем з па ло вай се кунд там на сту піць 
цу доў ная ра ні ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
бу дзе да ся гаць 14 цэ лых і 5 дзя ся тых 
гра ду са па Цэль сію. На тра ве ра са ся рэд
няй зяр ні стас ці. Ве цер лёг кі, за ход ні...

— Эх, гэ ты Мінск, — пе ра біў яго на
чаль нік і сар ваў ся на крык. — Гэ та праз 
яго я не ма гу за снуць, як юнак пры 
дзеў цы. А ты ду ма еш, што я не ве даю, 
якое там над вор’е?! Гэ та гід ра мет цэнтр 
і ўсе астат нія сі ноп ты кі све ту мо гуць не 
ве даць пра над вор’е, зрэш ты і не ве да
юць. Іх аме ры кан цы заб лы та лі. А наш 
раз вед чык па ві нен ве даць усё і да клад
на, і за ра нёў! І па ві нен умець зра біць 
та кое над вор’е, якое яму трэ ба, ка лі яно 
да гэ та га не ад па вя да ла па стаў ле ным 
за да чам! Эх, мо ладзь пай ш ла! У бы лыя 
ча сы ця бе за гэ та рэ ва лю цый най трой
кай рас ст ра ля лі б з рэ валь ве ра „На ган” 
з пер ша га ж стрэ лу ў па ты лі цу, а пас ля 
ўса дзі лі б і астат нія ку лі! А за раз па лі ты
ка пай ш ла ня люд ская ней кая, мяк ка це
лая, слюн цяй ская. Но вы ген сек яш чэ 
больш сен ты мен таль ны за па пя рэд ні ка. 
Той да вёў кра і ну сва ёй па лі тыч най ад лі
гай да па лі тыч най пра сту ды і ледзь ве не 
да па лі тыч ных смар ка чоў. А смар ка чы 
заў ж ды пры ад лі зе, як пар т бі лет пры 
ка му ніс це. Мы ж пры та кой па лі ты цы 
маг лі дай с ці аж но да па чат каў ран няй дэ
ма кра тыі! Аж страш на па ду маць! І гэ та 
за мест та го, каб з Ку бы ўжо даў но ядзер
ныя ра ке ты за пус ціць ку ды трэ ба. Эх, бы
ла б па це ха! А?! Дык не, ядзер ны ба ланс 
пад т рым лі ва ем з Аме ры кай! Як ду рань 
дур ня. А ве да еш, што бу дзе, ка лі дур ні 
пад т рым лі ва юць адзін дру го га?

— Не ма гу знаць, — ад ка заў лей тэ нант 
усё тым жа го ла сам без эмо цый, але ба
дзё рым і на леж най гуч нас ці.

— Так і бу дуць ста яць аб няў шы ся! Гэ та 
нам трэ ба? Мы ніш чыць па він ны неп ры я
це ля, а не аб ды мац ца з ім. А ка лі і аб няц
ца, то толь кі дзе ля та го, каб зас ну ла піль
насць во ра га. Той ген сек, Мі кі та Сяр ге е
віч, дзі ва чыў, а гэ ты, Ле а нід Ільіч, яш чэ 
больш з глуз ду з’е хаў. На ват ды сі дэн таў 
бу дзе за мя жу вы кід ваць, за мест каб іх 
тут ду шыць пуб ліч на... А яш чэ Ільіч, як 
Ле нін. На ша праб ле ма ў тым, што лю дзі, 
якія па він ны пры маць ле кі, пры ма юць 
ра шэн ні. А тут яш чэ ў Мін ску праб ле мы 
на ма лёў ва юц ца. Ці, дак лад ней, у яго 
ва ко лі цах. А яш чэ і ве цер за ход ні ў тым 
Мін ску... Ра са то хай са бе, ся рэд няй зяр

ні стас ці... Не страш на... А вось ве цер... 
Эх, Мінск, Мінск!!!

Рап там кі раў нік са вец кай спец с луж
бы нер во ва сха піў ся ад ной ру кой за сэр
ца, а дру гой ня мог ла па ма хаў лей тэ нан
ту, як чор ны крум кач пе ра бі тым кры лом. 
Лей тэ нант ве даў, што ра біць. Пад ля цеў 
ку ляй да сей фа, у ім г нен не во ка да стаў 
ад туль бу тэль ку ар мян ска га ка нья ку 
„Двін”, спрак ты ка ва на на ліў чар ку і пад
нёс на чаль ні ку про ста да пад ба род ка. 
На чаль нік вы піў па ло ву, пры няў ад лей
тэ нан та скры лік лі мо на, уз дых нуў і пры
сеў на крэс ла.

— Ну вось, зноў сэр ца, — пра стаг наў 
ён. — Які не па трэб ны для ча ла ве ка ор
ган! Ад ны праб ле мы ад яго. Мы, ка му
ні сты, пра віль на ро бім, што не ве рым 
у ду шу. Трэ ба пай с ці да лей і пе ра стаць 
ве рыць у сэр ца. Яно нам аб са лют на не
па трэб нае, тое сэр ца. Асаб лі ва су пра цоў
ні кам спец с луж баў.

Так ска заў, як хвост ка сой ад рэ заў. 
За свае за со рак год, боль шасць з якіх 
быў спец с луж боў цам, ён на ву чыў ся рэз
кай, як мах шаб ляй па га ла ве, раз мо ве 
з пад на ча ле ны мі і не толь кі з імі. Тры
маць ад лег ласць і мар ку ва ўсім — вось 
яго дэ віз. І го лас, і воп рат ка (у пер шым 
ва ры ян це той воп рат кі — цём ны гар ні
тур, свет лая ка шу ля, кла січ ны галь ш тук, 
на чыш ча ныя туф лі і на ват ад па вед ныя 
чор ныя шкар пэт кі) усё гэ та важ ныя звё
ны ад на го лан цуж ка. Ці дру гі ва ры янт, 
як сён ня: ад п ра са ва ная і вы чыш ча ная, 
як сум лен не ма на ха, фор ма з ге не раль
скі мі па го на мі, якая ўлі тая ў фі гу ру так, 
ні бы та з ёй на ра дзіў ся і ні ко лі не зды
маў. Рос з ёй ра зам, ста леў, мыў ся, змы
ваў пля мы ад на час на з яе і сум лен ня... 
А яш чэ строй ная по стаць, мэт ны твар 
ка му ні ста, бяз лі тас ны по гляд... Усё па він
на пад к рэс лі ваць ха рак тар зма га ра за 
су свет ную ка му ні стыч ную рэ ва лю цыю. 
Та му і ска заў так рэз ка. А сам па ду маў 
пра ін шае:

„І што б я ра біў, ка лі б не гэ ты ка ньяк? 
Зу сім сэр ца ад мо ві ла ся б пра ца ваць. 
Толь кі ён і да па ма гае. Зна ка мі ты ар мян
скі ка ньяк „Двін”. Той са мы, што мы ад п
раў ля лі Уін ста ну Чэр чы лю аж да са май 
яго смер ці. Пяць дзя сят гра ду саў. Яш чэ 
з тых ка ньяч ных спір тоў, над які мі ча ра
ваў сам Мар кар Сар да кян. Не дзі ва, што 
Уін стан Чэр чыль пра цяг нуў на тым ка
нья ку больш за дзе вя но ста га доў”.

— Вам бы зда роўе па пра віць трэ ба, 
— заў ва жыў лей тэ нант. — Не ду ма е це вы 
пра ся бе. Усё пра кра і ну тур бу е це ся.

— А ты як ду маў? І не я адзін тур бу ю
ся! Вось за раз глы бо кая ноч, на валь ні ца, 
жах жах лі вы, а да мя не прый дзе сам ча
лец Па літ бю ро СССР. Так са ма не спіць, 
як га лод ны воўк у пу стым ле се. Ну, ёнто 
днём вы сы па ец ца, на па ся джэн нях Па
літ бю ро. Яны там усе спяць, як па цы ен
ты ін сты ту та Склі фа соў ска га ў ко ме, каб 
іх ха ле ра паб ра ла. Пры Іо сі фу Ві са ры ё на
ві чу Ста лі не то і не прач ну лі ся б за та кое. 
Усе ста рыя ма раз ма ты кі яш чэ хруш чоў
ска га і дах руш чоў ска га на бо ру. Што з іх 
узяць, ак ра мя ана лі заў? Ды і ана лі зы не 
ў кож на га ўжо вы ціс нуць мож на. А ма ла
дзей шыя ў тым Па літ бю ро ба яц ца го лас 
па даць. Як ры бы на ву дзе!

На чаль нік аж но за каш ляў ся як ста
рая ба бу ся ў су хот ным дыс пан се ры. Але 
толь кі на хві лі ну. Пас ля хут ка вып ра віў
ся і зноў пры няў зак ла по ча напра цоў ны 
вы гляд.

Ну і на га ва рыў ён. Га доў на ты ся чу 
без пра ва пе ра пі скі на Са лаў ках. Але 
ма ла ды лей тэ нант за ма ла ды, каб зра
зу мець, пра што ён плёў. І не гэ та га лоў
нае. Лей тэ нант то доб ра ве дае, ад ка го 

за ле жыць, каб ён хут чэй стаў ма ё рам. 
Ды і хто яго зра біў лей тэ нан там та кой 
служ бы?! Хоць га во раць, што та кі мі га да
мі і сва ла ча мі не ста но вяц ца, імі мож на 
толь кі на ра дзіц ца, але ўсё ж... На чаль нік 
пе рай шоў да спра вы:

— Вось мы з ім пра той Мінск вы ра
шаць і бу дзем. І пра яго ва ко лі цы з ра
сой ся рэд няй зяр ні стас ці так са ма. Гэ та 
аме ры кан цам доб ра. У іхто дзень. Яны 
там у пра цоў ны час ін т ры гі пля туць. 
А што ім? Ты ду ма еш бу дуць, як мы, пра
ца ваць ноч чу? Не, вя до ма ж. У іх і ахо ва 
пра цы, і праф са ю зы, і ін шыя сі стэ мы 
аба ро ны іх ча ла ве чых і пра цоў ных пра
воў... А нам па на чах пры хо дзіц ца... Як 
бан ды там. І ні я кай пад ле ня ма да гэ та га 
спра вы! Прак ля тая ра бо та! Прак ля тая 
ра бо та!! Прак ля тая ра бо та!!!

Не вя до ма, коль кі яш чэ ну дзеў бы 
звыш сак рэт ны на чаль нік, бо зла віў ку
раж, па раў наль ны толь кі з нат х нен нем 
па э таў, але ў ка бі нет уско чыў яш чэ адзін 
ма ла ды лей тэ нант у фор ме, і з та кім жа 
ва ско вым тва рам без на ват бляк лых 
прык мет хоць якіх эмо цый, як і ў пер ша
га.

— Ча лец Па літ бю ро СССР прый шоў на 
суст рэ чу, — ад ра пар та ваў ён ба дзё рым, 
але роў ным го ла сам на леж най гуч нас ці.

Яго ма не ры, го лас, гуч насць і вы маў
лен не бы лі на столь кі па доб ныя да ана
ла гіч ных якас цей і па во дзін пер ша га лей
тэ нан та, што на чаль нік заб лы таў ся, хто 
з іх двух га во рыць. Стаў у раз губ ле нас ці 
кру ціць га ла вой, як га ры зан таль ным 
ма ят ні кам, то да ад на го, то да дру го га, 
не ары ен ту ю чы ся, ка му ад даць чар го вы 
за гад. Так і не ад даў.

3. Крам лёў ская змо ва

Над Крам лём зноў бліс ну ла ма лан ка, 
грым нуў пя рун, зноў на ім г нен не па тух лі 
чыр во нару бі на выя крам лёў скія зор кі 
ды чар го вы раз ад кі ну лі жу дас ныя це ні 
па доб ныя на сек тан ц кія зна кі. А ў ка бі
нет, шор га ю чы ім пар т ны мі фін скі мі туф
ля мі па да ска на ла на цёр тым пар ке це 
па воль на зай шоў сам ча лец Па літ бю ро 
Са вец ка га Са ю за, або ней кі там ча лец 
Па літ бю ро Са вец ка га Са ю за, гэ та як ка
му больш па да ба ец ца. Про ста Ча лец Па
літ бю ро Са вец ка га Са ю за бу дзе больш 
пра віль на. (Сап раў д нае імя і проз віш ча 
за сак рэ ча ны спец с луж ба мі СССР).

— Ві таю, ге не рал, — па ма хаў ён ру кой 
і па воль на ўсеў ся на крэс ла. За ды хаў ся. 
Пе ра вёў шы дух, пра цяг нуў: — Як ты мя не 
ву чыў, у тва ім ка бі не це я па іме ні ні ко га 
не на зы ваю. А то гэ тыя прак ля тыя аме
ры кан цы мо гуць нас рас сак рэ ціць.

Лей тэ нан ты на лёг кі кі вок га ла вы 
на чаль ні ка ша лё ны мі ку ля мі вы ска чы лі 
з ка бі не та і так хут ка за чы ні лі за са бой 
дзве ры, што не па кі ну лі сум не ву ў тым, 
што доў га і ўпар та ад п ра цоў ва лі гэ ты 
рух. Ды так бяс шум на за чы ні лі, што дзве
ры на ват не рып ну лі. Поў ная ці шы ня. Як 
на но вым шлюб ным лож ку, на якім ня ма 
ня ве сты.

— Лепш і па зван ні не на зы ваць, — ад
гук нуў ся ге не рал. (Вось так з не аб ду ма
на га пра ко лу чаль ца Па літ бю ро СССР 
ста ла яс ным зван не звыш сак рэт на га 
спец с луж боў ца.) — Але гэ та бы ло ра ней, 
— за ду мен на пра цяг ваў га вор ку ён. — За
раз усё змя ні ла ся да гор ша га, каб яго 
трас ца! Усё да гор ша га! Мне зда ец ца, 
што ўсё ко ціц ца трамта рарам! Пас ля 
пра тое рас па вя ду. А ця пер да вай па па
рад ку, як на пар тый ным схо дзе. Я ві таю 
ця бе, ста ры пры я цель.

Тут ге не рал сам за лез у сейф, прык
рыў яго, як ад зло дзея, пля ча мі, каб 

госць не ба чыў, што ён там ро біць, на
поў ніў сваю чар ку з ужо ра скар ка ва най 
бу тэль кі ар мян скім ка нья ком „Двін”, 
а ў дру гую чар ку на ліў з дру гой па ча тай 
бу тэль кі, дзе так са ма бе стур бот на спа
чы ваў ка ньяк, толь кі з ін шай наз вай. 
Гэ та быў толь кі што за пуш ча ны ў вы
твор часць но вы ка ньяк „Крым”. Абедз ве 
на поў не ныя да кра ёў чар кі і бу тэль ка 
„Кры ма” раз мяс ці лі ся на ста ле, по бач 
з та ле рач кай, на якой улёг ся па рэ за ны 
лі мон, па ла ма ная ша ка лад ка і ку ска вы 
цу кар.

— Я паз ней. За раз бы чай ку, — стом ле
на ад мах нуў ся госць.

— Чаю, два! — ска ман да ваў гас па дар.

Дзве ры ім г нен на ад чы ні лі ся і ней кі 
з лей тэ нан таў тут жа па ста віў на стол 
дзве шклян кі га ра чай гар ба ты ў пад ш к
лян ні ках кла січ най фор мы на раз но се 
фі я ле та ва га ко ле ру. Бы ло бач на і без лу
пы, што пад ш к лян ні кі зроб ле ны са шля
хет на га ме та лу. У астат нім жа яны ні чым 
не ад роз ні ва лі ся ад тых, з якіх сёр бае 
гар ба ту са вец кі ра бо чы клас і пра цоў нае 
ся лян ства ў пе ра поў не ных цяг ні ках на 
бяск рай ніх аб ша рах сва ёй са цы я лі стыч
най ра дзі мы.

За тым лей тэ нант гэ так жа хут ка знік 
за дзвя ра мі як здань. Ні бы та і не бы ло 
яго. Па ра са шкля нак уз ды ма ла ся роў
ным слуп ком, што свед чы ла пра ад сут
насць скраз ня коў, але не тай на га пад с
лух ван ня. Та му ча лец Па літ бю ро яш чэ 
раз ся бе наст ро іў, што ліш ня га ў гэ тым 
ка бі не це лепш не га ва рыць. І не толь кі 
ў ка бі не це, але ўво гу ле ў гэ тай лю бай яго 
сэр цу кра і не, спра ве прас лаў лен ня якой 
ён прыс вя ціў усё сваё жыц цё. Ён, ка лі 
яш чэ быў ма ла дым ка му ні стам, зас во іў 
вя лі кую муд расць, што рот ра зяў ляць 
уво гу ле не рэ ка мен ду ец ца ані дзе і ані ко
лі. Як вык лю чэн не мож на толь кі ў дан ты
ста на пры ё ме.

Во дар гар ба ты свед чыў пра за меж
ную кры ні цу яе вы твор час ці. Ва да, хут
чэй за ўсё, бы ла ай чын най, та му ка бі нет 
не на паў ня ла ані я кім па хам. Ві даць, доб
ра ачыш ча ная.

— У та кую не па гадзь і зяць цеш чу па 
га рэл ку не вы пра віць. Ду маю, ты мя не 
без дай пры чы ны не бу дзеш па ды маць 
з лож ка ў та кое па скуд нае над вор’е, 
— вы ка заў упэў не насць вы со ка па стаў
ле ны госць. — Не ба як звар’ я це ла. Хі ба 
дождж бу дзе ліць со рак дзён і со рак 
на чэй, — па спра ба ваў ён па жар та ваць. 
— А што, ка жуць, так ужо бы ло ад ной чы. 
Мне ў дзя цін стве ма ма ў ней кай кніж
цы пра гэ та чы та ла. Не па мя таю толь кі 
ў якой. Рэ ва лю цыя там у іх на не бе, ці 
што? Эх, рэ ва лю цыя! Доб рыя бы лі ча сы.

— Кні жак шмат на све це, як дзяў
чат. Ды толь кі ад на з іх тры во жыць... 
— аджар та ваў ся гас па дар ка бі не та рад
ком з вя до май са вец кай пес ні. — Вось 
у на шай важ най кніж цы „Ка пі тал” Кар ла 
Мар к са пра гэ та ні чо га не на пі са на. І мы, 
як ка му ні сты і ма тэ ры я лі сты, му сім пра
віль на вы бі раць, якім кні гам ве рыць, 
а за якія ка раць...

vВіктар САЗОНАЎ
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У час інаў гу ра цыі ака дэ міч на га 
го да Уні вер сі тэ та за ла то га ве ку 
ў Гай наў цы, якая ад бы ла ся 16 
каст рыч ні ка ў Гай наў скім до ме 

куль ту ры, з дак ла дам «Мі ну лае Бе ла веж
скай пуш чы на ас но ве на вей шых дас ле
да ван няў» вы сту піў пра фе сар Ра фал Зап
ла та з Уні вер сі тэ та кар ды на ла Стэ фа на 
Вы шын ска га ў Вар ша ве. Зап рэ зен та ваў 
ён вы ні кі дас ле да ван няў пуш чы з пры
мя нен нем но вых тэх на ло гій. Пра фе сар 
Ра фал Зап ла та ўдак лад ніў, што ў Бе ла
веж скай пуш чы бы ло зной дзе на звыш 
трох ты ся ч ар хе а ла гіч ных аб’ ек таў, якія 
свед чаць аб пры сут нас ці ў мі ну лым 
у пуш чы лю дзей, якія вя лі ў ёй сель ска
гас па дар чую дзей насць. Стар шы ня Уні
вер сі тэ та за ла то га ве ку ў Гай наў цы Ана
толь Ах ры цюк па ве да міў аб раз мо вах на
конт больш шчыль на га су пра цоў ні цтва 
з прыг ра ніч ны мі ра ё на мі ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь, у рам ках яко га прад бач ва ец
ца маг чы масць ля чэн ня і ад па чын ку 
слу ха чоў УЗВ у са на тор ных уста но вах 
у прыг ра ніч най па ла се Брэст чы ны і Гро
дзен ш чы ны. Стар шы ня пад вёў вы ні кі 
дзей нас ці ўні вер сі тэ та ў апош нім го дзе 
і зап рэ зен та ваў пла ны дзей нас ці гай наў
ска га УЗВ на блі жэй шы ака дэ міч ны год. 
Пе рад слу ха ча мі ўні вер сі тэ та з му зыч
най пра гра май вы сту пі лі ка лек ты вы Гай
наў ска га до ма куль ту ры.

За про ша ных гас цей і саб ра ных слу
ха чоўпен сі не раў Уні вер сі тэ та за ла то га 
ве ку ў Гай наў цы пры ві таў яго стар шы ня 
Ана толь Ах ры цюк. На інаў гу ра цыю ака дэ
міч на га го да УЗВ пры быў пра фе сар Сла
ва мір Ба кер, ды рэк тар Ін сты ту та ляс ных 
на вук Ад дзя лен ня бу даў ні цтва і на вук 
аб ася род дзі По лі тэх ніч на га ін сты ту та 
ў Бе ла сто ку (1 каст рыч ні ка гэ та га го да 
Ін сты тут ляс ных на вук за мя ніў ра ней 
лік ві да ва нае За мяс цо вае ляс ное ад дзя
лен не ў Гай наў цы, яко га праф. Ба кер быў 
дэ ка нам і цес на су пра цоў ні чаў з УЗВ). На 
ўра чы стасць у ГДК прый шлі ды рэк та ры 
гай наў скіх школ і куль тур ных уста ноў, 
а так са ма стар шы ні гай наў скіх су по лак, 
якія суп ра цоў ні ча юць з УЗВ. Стар шы ня 
Ана толь Ах ры цюк па ін фар ма ваў, што 
вя дуц ца раз мо вы на конт больш цес на га 
су пра цоў ні цтва з прыг ра ніч ны мі ра ё на мі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, па коль кі па я ві ла ся 
маг чы масць бяз ві за ва га вы ез ду ў прыг
ра ніч ную зо ну Бе ла ру сі. Стар шы ня па ве
да міў, што вя дуц ца на ма ган ні, каб у рам
ках су пра цоў ні цтва гай наў скія слу ха чы 
УЗВ маг лі ля чыц ца і ад па чы ваць у са на
тор ных уста но вах у прыг ра ніч най па ла се 
Брэст чы ны і Гро дзен ш чы ны. Прад бач ва
юц ца так са ма гру па выя вы ез ды слу ха
чоў уні вер сі тэ та на эк скур сіі ў Бе ла русь.

Слу ха чы Уні вер сі тэ та за ла то га ве ку 
зай ма юц ца ў мно гіх сек цы ях. Стар шы ня 
УЗВ Ана толь Ах ры цюк пад вёў вы ні кі дзей
нас ці ўні вер сі тэ та і ак тыў нас ці ўсіх сек цый 
на пра ця гу па пя рэд ня га ака дэ міч на га 
го да. Пен сі я не ры з Гай наў кі, якія ра шы лі
ся ў рам ках УЗВ ак тыў на пра во дзіць час, 
ез дзі лі на ве ла сі пе дах і ха дзі лі з пал ка мі 
па Бе ла веж скай пуш чы і яе на ва кол лі, 
між ін шым, у час ад мыс ло вых эк скур сій. 
Ак тыў на дзей ні ча лі тэ ат раль ны ка лек тыў 
і ка ба рэ. Пен сі я не ры з Гай наў кі пры ма лі 
ўдзел у эк скур сі ях па Поль ш чы. У час эк
скур сій па Гай наў цы слу ха чыпен сі я не ры 
зна ё мі лі ся з гі сто ры яй го ра да, з бе ла ру скі
мі мес ца мі ў ім, рас лін нас цю, куль ту рай. 
Пен сі я не ры па сек цы ях бу дуць ву чыц ца 
ан г лій скай і ня мец кай мо вам, а так са ма 
ін фар ма ты цы. Мно га ах вот ных удзель ні
чаць у тан ца валь ных і гім на стыч ных за
нят ках, а так са ма ў за нят ках у гай наў скім 
вод ным пар ку. Пен сі я не ры хо чуць пры
маць удзел у пе ша ход ных і ве ла сі пед ных 
эк скур сі ях. Вя дуц ца на ма ган ні па ад к рыц
ці ў Гай наў цы Клу ба се ні ё ра.

На блі жэй шы ака дэ міч ны год прад
бач ва ец ца во сем да кла даў. З пер шым 
дак ла дам «Мі ну лае Бе ла веж скай пуш чы 
на ас но ве на вей шых дас ле да ван няў» вы
сту піў пра фе сар Ра фал Зап ла та з Уні вер
сі тэ та кар ды на ла Стэ фа на Вы шын ска га 
ў Вар ша ве, які з ка лек ты вам сва іх су пра
цоў ні каў апош ні мі га да мі дас ле да ваў 
Бе ла веж скую пуш чу.

— Пры ро даз наў чыя каш тоў нас ці Бе ла
веж скай пуш чы — асаб лі выя. Па гэ тай 
пры чы не пуш ча за не се на ў спіс аб’ ек таў 
Су свет най спад чы ны ЮНЕ СКА. Пуш ча 
зас лу гоў вае, каб за хап ляц ца яе нез вы
чай нас цю, але вар та гля нуць так са ма на 
яе зза вель мі ці ка ва га і раз на род на га 
мі ну ла га. Мы з 2016 го да дас ле ду ем 
Бе ла веж скую пуш чу перш за ўсё з вы ка
ры стан нем су час ных іна ва цый ных тэх на
ло гій, якія да юць маг чы масць зда быць 
мно га ін фар ма цыі аб куль тур най спад чы
не. Ар хе а ла гіч ныя дас ле да ван ні ў пуш чы 
вя лі ся здаў на і вя до мыя іх вы ні кі, да тыч
ныя дзей нас ці лю дзей у пуш чы. На шы 
на вей шыя дас ле да ван ні на бі лі ту юць 
і да дат ко ва ўзмац ня юць рэ гі ён Бе ла веж
скай пуш чы. Я па аду ка цыі ар хе о лаг і, на 
маю дум ку, вы ні кі на шых ар хе а ла гіч ных 
дас ле да ван няў Бе ла веж скай пуш чы 
асаб лі выя ў маш та бе ўсёй на шай кра і ны 
і на ват Еў ро пы, — за я віў пра фе сар Ра
фал Зап ла та. — На жаль ра ней не бы ло 
да стат ко вай ахо вы пуш чы і яна вель мі 
па цяр пе ла ў мі ну лым ста год дзі, асаб лі
ва ў час вой наў і ў між ва ен ны пе ры яд. 
Здым кі зроб ле ныя альян та мі і нем ца мі 
ў час Дру гой су свет най вай ны, якія мы 
ат ры ма лі з ар хі ваў Злу ча ных Шта таў 

Аме ры кі, па каз ва юць ка
таст ра фіч нае ста но віш ча 
пуш чы ў гэ ты час.

Да клад чык пра ін фар
ма ваў, што дас лед чыц кі 
пра ект, які рэ а лі за ваў ся 
ў Бе ла веж скай пуш чы, гэ та 
пер шая гэ та га ро ду іні цы
я ты ва ў Поль ш чы. Да ныя 
зда бы ва лі ся перш за ўсё 
з вы ка ры стан нем ла зер на
га ска на ван ня з са ма лё та.

— Дас ле да ван ні пуш чы 
вя дуц ца па іні цы я ты ве 
Ге не раль най ды рэк цыі 
Дзяр жаў ных ля соў з мэ тай 
ін вен та ры за цыі аб’ ек таў 
куль тур най спад чы ны. Гэ та 
пер шыя так ком п лек с на 
пра ве дзе ныя дас ле да ван
ні ў гі сто рыі Поль ш чы, 

вя лі кі рэ зуль тат. Ме ран не з па вет ра 
пра во дзі ла ся ў га лоў ным у бяз лі сты 
пе ры яд. Свят ло ад бі ва ла ся ад па вер х ні 
зям лі і ўзні каў трох вы мер ны воб раз. Ле
там так са ма пра во дзі лі ся та кія дас ле да
ван ні з са ма лё таў, каб ак рэс ліць пры ро
даз наў чыя аб’ ек ты. Паза Бе ла веж скім 
на цы я наль ным пар кам пра во дзі лі мы 
так са ма не вя лі кія ар хе а ла гіч ныя ра скоп
кі, якія толь кі ў не вя лі кай сту пе ні кра на лі 
па вер х ню зям лі. Яны бы лі не аб ход ныя 
для выз на чэн ня даў нас ці і зда быц ця 
ін фар ма цыі аб дас ле да ва ных на мі аб’
ек тах. Пад час ла зер на га ска на ван ня 
мы перш за ўсё рас паз на ва лі кур га ны 
і аб’ ек ты пад зям лёй, якія свед чаць аб 
пры сут нас ці лю дзей у пуш чы ў роз ных 
пе ры я дах мі ну ла га. Пра во дзі лі мы так са
ма ге а фі зіч ныя дас ле да ван ні, каб больш 
да клад на рас крыць тай ны пло скіх па вер
х няў і больш да клад на рас паз наць, што 
зна хо дзіц ца пад імі.

Да клад чык пра ін фар ма ваў, што да 
2016 го да бы ло вя до мых толь кі ка ля 
двух сот ар хе а ла гіч ных аб’ ек таў у поль
скай част цы Бе ла веж скай пуш чы. Бы лі 
гэ та, між ін шым, кур га ны і га ра дзіш чы.

— Пас ля пра вя дзен ня ла зер на га ска
на ван ня з са ма лё таў і дро наў ды ін шых 
ар хе а ла гіч ных дас ле да ван няў пуш чы мы 
вы лу чы лі звыш тры ты ся чы аб’ ек таў, якія 
свед чаць аб пры сут нас ці лю дзей у пуш
чы. На шы вы ні кі паз ней бы лі пац вер джа
ны дас ле да ван ня мі па вер х ні зям лі ў пуш
чы і ана лі зам гле бы. Та кім спо са бам знай
ш лі мы ў пуш чы кап цы, якія свед чы лі аб 
кур га нах або сма ла ку рэн ні — зда бы ван ні 
сма лы, шкі пі на ру, дзёг цю і ву га лю з драў
ні ны. Да ло гэ та маг чы масць са ста віць 
но вую кар ту для куль тур най спад чы ны 
тэ ры то рыі Бе ла веж скай пуш чы, — ска заў 
пра фе сар Зап ла та.

Дас лед чык да ба віў яш чэ, што Ляд
ская пуш ча бы ла асаб лі вым мес цам, дзе 
за ха ва ла ся мно га кур ган ных мо гі лак. 
Яны даз ва ля юць больш да клад на дас
ле да ваць сля ды пры сут нас ці лю дзей 
у пуш чы. Мно га кур ган ных аб’ ек таў бы ло 
зной дзе ных так са ма на тэ ры то рыі Гай
наў ска га над ляс ні цтва. Да клад чык па
ве да міў, што ў Бе ла веж скім на цы я наль
ным пар ку не пра во дзі лі ся ра скоп кі, але 
вя лі ся ге а фі зіч ныя дас ле да ван ні і бы лі 
пац вер джа ны аб’ ек ты, якія так са ма свед
чаць, што ў мі ну лым там жы лі лю дзі.

— На пад ста ве на шых дас ле да ван няў 
вя до ма аб вы ка ры стан ні ў больш ад лег
лым мі ну лым част кі Бе ла веж скай пуш чы 
для сель ска гас па дар чых мэт. Рас паз
на лі мы ў пуш чы звыш 300 кі ла мет раў 
не вы со кіх лі ней ных уз вы ша нас цей, якія 
свед чаць аб ме жах па між па ля мі і аб 
іх сель ска гас па дар чым вы ка ры стан ні 
ў мі ну лым. Ла ба ра тор ныя дас ле да ван ні 
гле бы пац вер дзі лі сель ска гас па дар чае 
вы ка ры стан не част кі Бе ла веж скай пуш
чы ў прош лым. Пас ля па лет кі бы лі аб ле
се ны, — удак лад ніў пра фе сар Ра фал Зап
ла та і па ка заў ко піі сель ска гас па дар чых 
пры лад пра цы, а так са ма ка вал кі ке ра мі
кі і ма не ты, зной дзе ныя ў Бе ла веж скай 
пуш чы. Са мыя ста рэй шыя аб’ ек ты зной
дзе ныя ў час апош ніх дас ле да ван няў 
Бе ла веж скай пуш чы пра фе сар Ра фал Зап
ла та да туе на дзве ты ся чы га доў, а ма лод
шыя ад нёс да пе ры я ду ся рэд не вя коўя.

— Мы не ўяў ля лі са бе, што так мно
га ар хе а ла гіч ных аб’ ек таў зна хо дзіц ца 
ў Бе ла веж скай пуш чы, а мы па іх хо дзім, 
— за я ві ла слу хач ка ўні вер сі тэ та пас ля 
дак ла да.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

Мі ну лае Бе ла веж скай пуш чы 
на ас но ве на вей шых дас ле да ван няў

якія ўда ло ся рэ а лі за ваць дзя ку ю чы 
пры мя нен ню на вей шых тэх на ло гій, вы
ка ры стоў ва ных для гэ та га ро ду дас ле да
ван няў. На шы пі ла таж ныя дас ле да ван ні 
пуш чы з’яў ля юц ца па чат кам грун тоў ных 
дас ле да ван няў ля соў у Поль ш чы, — удак
лад ніў пра фе сар Ра фал Зап ла та.

Дас ле да ван ні ў рам ках пра ек та «Ін
вен та ры за цыя куль тур най спад чы ны» 
па за ка зе Ге не раль най ды рэк цыі Дзяр
жаў ных ля соў рэ а лі за ва лі ся кан сор цы у
мам, у якім га лоў ны мі вы ка наў ца мі бы лі 
Ін сты тут ар хе а ло гіі і эт на ло гіі Поль скай 
ака дэ міі на вук, а пас ля Фонд «He re di tas», 
а лі да рам быў Дас лед чы ін сты тут ляс ні
цтва. Боль шасць Бе ла веж скай пуш чы 
ў Поль ш чы зна хо дзіц ца ў ад мі ніст ра цыі 
мяс цо вых струк тур Дзяр жаў ных ля соў. 
Ня поў ныя дас ле да ван ні пра во дзі лі ся 
так са ма на тэ ры то рыі Бе ла веж ска га на
цы я наль на га пар ку.

— Дас ле да ван ні пуш чы бы лі свай го 
ро ду рэ ва лю цы яй у рас паз нан ні ар хе а
ла гіч ных аб’ ек таў у роз ных мес цах на 
све це. Бе ла веж ская пуш ча вель мі на
сы ча на ма тэ ры яль ны мі до ка за мі дзей
нас ці тут ча ла ве ка ў мі ну лым. Збі ра лі 
мы ін фар ма цыю пра пом ні кі пры ро даз
наў чай і куль тур най спад чы ны пуш чы 
з мэ тай пра ду хі ліць іх зніш чэн не ў хо дзе 
гас па дар чай дзей нас ці ў ля сах. Ма тэ
ры яль ная спад чы на ра зам з люд скі мі 
астан ка мі пат ра бу юць асаб лі вай ахо вы, 
— га ва рыў пра фе сар Ра фал Зап ла та. 
— На шы дас ле да ван ні Бе ла веж скай 
пуш чы па ча лі ся ў 2016 і 2017 га дах з ла
зер на га ска на ван ня з са ма лё таў і да лі 

n Пра фе сар Ра фал Зап ла та з Уні вер сі-
тэ та кар ды на ла Стэ фа на Вы шын ска га 
ў Вар ша ве

n Слу ха чы Уні вер сі тэ та за ла то га ве ку ў Гай наў цы пад час інаў гу ра цыі ака дэ міч на га го да
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150 га доў з дня на ра джэн ня

Язэпа Стаброўскага

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Ар хе о лаг, кра яз на вец, гі сто рык, фі ло
саф, вай ско вец, вы на ход нік, за сна валь
нік Сло нім ска га ра ён на га кра яз наў ча га 
му зея Язэп Стаб роў скі на ра дзіў ся 2 лі ста
па да 1869 г. у Сло ні ме.

Баць ка Язэ па Стаб роў ска га — Іо сіф 
удзель ні чаў у вен гер скай, ту рэц кай і се ва
сто паль скай вой нах. Па ха ва ны ў род най 
вёс цы Ор ла ві чы (Сло нім скі ра ён). Ма ці Язэ
па Стаб роў ска га — Люд ві ка ро дам з кня зёў 
Ма саль скіх. Па мер ла ў 1902 г., па ха ва на по
бач з му жам. Баць ка Люд ві кі Стаб роў скай 
— Адольф Ма саль скі ак тыў на ўдзель ні чаў 
у паў стан ні 1863 го да. За гэ та Му раў ёўве
шаль нік выс лаў яго ў Нер чын скія руд ні кі. 
Род ны брат ма ці — Карл Ма саль скі так са
ма ўдзель ні чаў у паў стан ні. Ён быў ка ман
дзі рам ад на го з ат ра даў Ка сту ся Ка лі ноў
ска га. Яго сха пі лі, па са дзі лі ў клет ку і ва зі лі 
па ву лі цах Сло ні ма, а пас ля рас ст ра ля лі...

У 1888 г. Язэп Стаб роў скі стаў кур сан
там Аляк сан д раў скай ва ен най ву чэль ні. 
Скон чыў По лац кі ка дэц кі кор пус, Ма скоў
скі ар хе а ла гіч ны ін сты тут і Вы шэй шыя 
ар хе а ла гіч ныя кур сы пры Са мар скім уні
вер сі тэ це. Быў сяб рамка рэс пан дэн там 
Ві лен ска га ад дзя лен ня Ма скоў ска га ар
хе а ла гіч на га та ва ры ства і сяб рам Ярас
лаў ска га ар хе а ла гіч на га та ва ры ства.

Пер шую су свет ную вай ну Язэп Стаб роў
скі за кон чыў у чы не пал коў ні ка. Але з ця
гам ча су на ву ко выя ін та рэ сы ўзя лі верх 
над пра фе сій нава ен ны мі. І ў 1921 г. ён вяр
та ец ца на род ную Сло нім ш чы ну, усе свае 
сі лы і ве ды ад дае дас ле да ван ню род на га 
краю. Стаб роў скі збі рае ўсё, што, на яго по
гляд, уяў ля ла гі ста рыч ную каш тоў насць. 
У ка лек цыі Язэ па Стаб роў ска га бы лі та кія 
эк с па на ты, якія маг лі б уп ры го жыць стэн
ды і за лы най леп шых му зе яў Еў ро пы: ба
га тая ка лек цыя кра мя нё вых і ка мен ных 
вы ра баў ча соў ме за лі ту і не а лі ту, га ла ва 
ста ра жыт насла вян ска га іда ла, аў тог ра фы 
Мі ка лая Ка рам зі на, Гаў ры і ла Дзяр жа ві на, 

Льва Тал сто га, два лі сты Аляк сан д ра Пуш
кі на да яго жон кі На тал лі Ган ча ро вай, гі ста
рыч ныя ру ка пі сы XVIXVII ста год дзяў і мно
гіямно гія ін шыя рэ чы.

Во сен ню 1924 г. Язэп Стаб роў скі ар га
ні за ваў у Сло ні ме вы ста ву ста ра даў ніх 
да ку мен таў і кніг, якія збі раў шмат га доў. 
Вы ста ва вык лі ка ла вя лі кую ці ка васць 
у на вед валь ні каў, асаб лі ва ся род мо ла
дзі. Пас ля яе зак рыц ця ўвесь саб ра ны ар
хе а ла гіч ны ма тэ ры ял і каш тоў ную ка лек
цыю вы ра баў ка мен на га ве ку Стаб роў скі 
пак лаў у ас но ву гі сто ры какра яз наў ча га 
му зея. Ён рас чы ніў дзве ры пе рад на вед
валь ні ка мі 20 ве рас ня 1929 го да. У ад
к рыц ці му зея пры маў удзел та га час ны 
прэ зі дэнт Поль ш чы Іг на цы Мас ціц кі.

Язэп Стаб роў скі быў не толь кі вы дат
ным ар хе о ла гам і кра яз наў цам, але і та
ле на ві тым гі сто ры кам і вы на ход ні кам. 
Ім дас ле да ва на больш за 150 кур га ноў 
на Га ра дзен ш чы не, на пі са ны і на дру ка ва
ны дзя сят кі ар ты ку лаў па кра яз наў стве 
і гі сто рыі. Ён за ха ваў ус па мі ны з Пер шай 
су свет най вай ны і аль бом з 300 фо таз
дым ка мі. У свой час знай ш лі пры мя нен
не яго шрап нель уда ска на ле на га ўзо ру 
(зац вер джа ны ў 1907 го дзе Га лоў ным 
ра сей скім ар ты ле рый скім уп раў лен нем) 
і тэ ле фонпры ём нік уда ска на ле най кан
ст рук цыі (поль скі па тэнт № 18 728).

Апош нія свае га ды Стаб роў скі шмат 
чы таў і пі саў, сі стэ ма ты за ваў свае ве ды, 
ства рыў шэ раг тво раў, якія раск ры ва юць 
яго ўяў лен ні па аст ра но міі, пры ро даз наў
стве, гі сто рыі і ар хе а ло гіі. Па мёр Язэп 
Стаб роў скі ў бед нас ці ў вёс цы Ор ла ві чы 
15 сту дзе ня 1968 го да, ма ла не да жыў шы 
да ста га доў. Па ха ва ны ў Ор ла ві чах. Сло
нім скі ра ён ны кра яз наў чы му зей но сіць 
яго імя. У 2002 го дзе на бу дын ку му зея 
ўста ля ва на ме ма ры яль ная дош ка (скуль
п тар Ле а нід Бог дан).

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Фі нан са вая сі стэ ма — вель мі важ ны 
чын нік жыц ця су час на га ча ла ве ка, у тым 
лі ку бе ла ру ска га. Ад нак бе ла ру ская мо ва 
ў фі нан са вых ста сун ках вы ка ры стоў ва ец ца 
на столь кі рэд ка, што мож на ска заць, не вы
ка ры стоў ва ец ца зу сім. Праў да, у кож ным 
пра ві ле бы ва юць вык лю чэн ні, якія ства ра
юць лю дзі, ад чу ва ю чыя пат рэ бу ў тым, каб 
бе ла руш чы на не бы ла чу жой і ў фі нан са вых 
ста сун ках. Як, на пры клад, ула даль ні кі сай
та стра ха во га бро ке ра Exins.

Бе ла ру ская вер сія вір ту аль на га прад стаў
ні цтва ўдзель ні ка бе ла ру ска га фі нан са ва га 
рын ку мес ціц ца на ста рон цы https://exins.
by/be/. Яна мае да во лі пры ваб ны вы гляд, 
бо змяш чае пры ем ныя фо таз дым кі за да во
ле ных лю дзей, і гэ та ні бы та ажыў ляе і ас вя
жае га лоў ную ста рон ку. Так са ма лаш чыць 
во ка і пры цяг вае ўва гу бе лачыр во насвет
лашэ рае вы яў лен не.

„Стра ха вы бро кер, гэ та зна чыць, кам па
нія, якая збі рае пра па но вы ад роз ных стра
ха вых кам па ній, кан суль туе і пра па ноў вае 
най леп шы ва ры янт пад ва шы пат рэ бы. 
Па коль кі пра па но вы і да мо вы ад роз ных 
кам па ній, бланк да мо вы пабе ла ру ску не 
га ран та ва ны, але кан суль та цыю пабе ла ру
ску (і да стаў ку, ка лі не зу сім дроб ная за мо
ва), ат ры ма е це”, — тлу ма чыць ма ла дас вед
ча ным у стра ха ван ні лю дзям сайтка та лог 
бе ла ру ска моў на га біз не су „Свае”.

„Шу ка е це стра хоў ку на аў та ма біль, ква
тэ ру, зда роўе? Не ве да е це як па даб раць на
дзей ны і вы гад ны ва ры янт стра ха ван ня? 
Спра бу е це ра заб рац ца ў тон кас цях і ню ан
сах роз ных кам па ній? Зап ра ша ем у Цэнтр 
стра ха ван ня Exins!” — зак лі ка юць ула даль
ні кі стра ха во га бро ке ра на га лоў най ста рон
цы сай та.

Ся род мно ства руб рык сай та для аз на
ям лен ня з ім лю дзей, якія маг чы ма не збі
ра юц ца ска ры стац ца пас лу га мі да дзе на га 
стра ха во га бро ке ра, най больш ці ка вы мі 

па да юц ца „На ві ны”. Праў да, аб наў ля юц ца 
яны не вель мі ча ста. Так, апош ні за піс да
та ва ны чэр ве нем бя гу ча га го да. Па да ец ца, 
што з та го ча су да ся рэ дзі ны во се ні яш чэ 
штось ці на бе ла ру скім стра ха вым рын ку 
ад бы ва ла ся, пра што вар та бы ло б на пі
саць.

З ле ва га бо ку цэ ла га вы яў лен ня мес цяц
ца руб ры кі, да тыч ныя ві даў стра ха ван ня, 
які мі мо гуць ска ры стац ца клі ен ты да дзе
най фір мы. Гэ та звы чай ны стра ха вы на бор, 
у якім між ін ша га ёсць стра ха ван не аў та ма
бі ляў „ка ска”, да дат ко вых ме дыч ных пас луг, 
жыц ця і зда роўя ван д роў ні каў, хат няй ма ё
мас ці і гэ так да лей. Кож ны від стра ха ван ня 
мес ціц ца на асоб най руб ры цы, дзе пра яго 
да ец ца пад ра бяз ны рас по вед. Вось, на пры
клад, як рэк ла му ец ца та кое стра ха ван не 
як да дат ко выя ме дыч ныя пас лу гі: „Усім 
нам ра на ці поз на да во дзіц ца звяр тац ца 
да ўра ча. І вя до ма, кож на му з нас хо чац ца 
быць упэў не ны мі ў тым, што нам ака жуць 
ква лі фі ка ва ную да па мо гу, пра вя дуць усе ба
ко вую ды яг но сты ку, сво е ча со ва прый дуць 
на да па мо гу ў вы пад ку неп рад ба ча ных уск
лад нен няў і спра вяц ца з імі. Каб ат ры ман не 
ме ды цын скай да па мо гі не ста на ві ла ся да
дат ко вай праб ле май, мож на на быць по ліс 
доб ра ах вот на га стра ха ван ня ме ды цын скіх 
вы дат каў”.

З пра ва га бо ку га лоў най ста рон кі зна хо
дзяц ца каль ку ля та ры раз лі каў на кож ны 
пра па на ва ны від стра ха ван ня. Та му кож ны 
на вед валь нік сай та мо жа раз лі чыць, коль
кі ён мо жа ат ры маць, ка лі з ім, крый Бо жа, 
зда рыц ца стра ха вы вы па дак.

Руб ры кі, вый с ці на якія мес цяц ца ўні зе 
вы яў лен ня, да юць маг чы масць да ве дац ца 
аб пар т нё рах стра ха во га бро ке ра Exins і на
пі саць вод гук. Праў да, на не ка то рых ста рон
ках сай та яго ўла даль ні кі, ві даць, за бы лі ся 
змяс ціць ін фар ма цыю.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Га лі на Слі жэў ская з Дзят
ла ва бы ла за му жам за 
Мі ха і лам Слі жэў скім. 
І хоць Мі ха іл за яе быў 

на два га ды ма ла дзей шы, ён 
моц на за ка хаў ся ў ма гі лёў скую 
дзяў чы ну, якая пры е ха ла ў Дзят
ла ва па раз мер ка ван ні пас ля 
за кан чэн ня Ма гі лёў ска га пед ву
чы ліш ча. Спа чат ку пра ца ва ла 
ў дзі ця чым до ме, по тым вы ха
ва цель кай у дзі ця чым сад ку і за
гад чы цай дзі ця ча га сад ка.

У Дзят ла ве ма ла дыя па зна
ёмі лі ся і ўзя лі шлюб. Па сло вах 
Га лі ны Слі жэў скай, муж ужо 
па мёр, а ёй сё ле та споў ні ла ся 
80. На вы гляд і не ска жаш, што 
гэ тай жан чы не шмат га доў, бо 
вы гля дае яна знач на ма ла дзей. 
Гэ та да во лі шчы рая, пры го жая 
і ад к ры тая жан чы на.

Муж Га лі ны, Мі ха іл Слі жэў скі, 
так са ма быў не дзят лаў скі хло
пец, а з Бе ла сто ка. Ён на ра дзіў
ся ў Бе ла сто ку 14 лі пе ня 1941 
го да ў сям’і бе ла ру саў Мі ха і ла Іва на ві ча 
і На дзеі Іг на таў ны Слі жэў скіх. Пра гэ та 
свед чыць і па свед чан не аб на ра джэн ні, 
якое за ха ва ла і па ка за ла мне Га лі на Іо сі
фаў на Слі жэў ская.

У сям’і Слі жэў скіх бы ло трое дзя цей 
— Іры на, 1939 го да на ра джэн ня, Мі ха іл 

— 1941 го да на ра джэн ня і Га лі на — 1947 
го да на ра джэн ня. Іры на і Мі ха іл на ра дзі
лі ся ў Бе ла сто ку, а вось Га лі на — у Дзят ла
ве. Пы та ю ся ў спа да ры ні Га лі ны: а ча го 
па кі ну лі Бе ла сток ва шы свё кар і свяк роў? 
„Не пы тай це ся лепш. Як рас па вя да ла мне 
свяк роў, а яна бы ла вель мі доб рая жан

чы на, што спа кою ім не да ва лі спа чат ку 
са ве ты, якія прый шлі ў 1939 го дзе, по тым 
— нем цы, а пас ля вай ны ад ра зу ста лі да ку
чаць па ля кі. Жыць там ста ла не вы нос на. 
Та му Слі жэў скія па кі ну лі род ны Бе ла сток”, 

Лё сы Бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны

Свяк роў бы ла доб рая, свё кар — не вель мі
— па ча ла рас па вя даць Га лі на Слі жэў ская.

— А кім там пра ца ва лі баць кі ва ша га 
му жа?

— Не ве даю, мы пра гэ та ма ла гу та ры
лі, ды і мя не не ці ка ві ла тое, дзе яны жы
лі, што ра бі лі. Нас хва ля ва лі жыц цё выя 
праб ле мы тут, у Дзят ла ве.

— Вы ска за лі, што ва ша свяк роў бы ла 
вель мі доб рая жан чы на, а свё кар, як да 
вас ад но сіў ся?

— Свё кар Мі ха іл Іва на віч быў май стар 
на ўсе ру кі, але ака заў ся вель мі жор ст
кім ча ла ве кам. Мы па ча лі бу да ваць са бе 
ха ту. Ён, вя до ма ж, да па ма гаў. За лі лі 
фун да мент. Не як ра бо чыя мне ка жуць, 
ска жы Мі ха і лу Іва на ві чу, што фун да мент 
ат ры маў ся тро хі ня роў ны. І, праў да, ён 
быў не вель мі роў нень кі. Я ўзя ла і ска за
ла яму. А ён, як крык не: „Знай ш ла ся мне 
тут — ар хі тэк тар!”. Больш я яму ні чо га 
не ка за ла. Але ў жыц цё вых праб ле мах, 
па гас па дар цы ён, са праў ды, доб ра раз
бі раў ся.

— А ці да бу да ва лі свой дом?
— Так, мы за раз з ва мі тут гу та рым, на

ва сел ле спра ві лі ў 1981 го дзе.
— А муж ваш кім пра ца ваў у Дзят ла

ве?
— Муж свой лёс звя заў з па жар най ін с

пек цы яй. Ён не ка лі скон чыў Хар каў скае 
па жар нае ву чы ліш ча.

— Ці за ста лі ся сва я кі ў Слі жэў скіх на 
Бе ла сточ чы не?

— Ёсць, мы на ват не ка лі ез дзі лі да іх 
у Бе ла сток. Яны жы лі на ву лі цы Ба цеч кі. 
Але даў но ўжо ні я кіх су вя зей не ма ем.

vСяр гей ЧЫГ РЫН
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. дач ка ца ра, 2. нез вы чай насць да лё

кіх кра ін, 3. лоў кае вя дзен не мя ча фут ба
лі стам між са пер ні ка мі, 4. да ляг ляд, га лі
на дзей нас ці, 5. дру жа люб насць, 6. знеш
насць, вон ка вае аб ліч ча, 7. ча ла век, які 
мно га кры чыць.

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

(ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 40 ну ма ра
Баж ко, сцяг, Буш ко, на рыў, дру кар ня, 

се ні, Роў да, кан вой, дуб, Сач ко.

Ра шэн не: Кож ны цяг не коў д ру ў свой 
бок.

Су сед ская да па мо га
Урэш це ча рам ша не, ды не толь кі яны ад-

ны, да ча ка лі ся за ла той во се ні і сап раў д на га 
грыб но га се зо на. Яш чэ ня даў на гля дзеў 
я па тэ ле ві за ры, як грыб ні кі на поў д ні кра-
і ны це шы лі ся пас пя хо вым на быт кам. Вяр-
та лі ся з ка ша мі поў ны мі маж ных ба ра ві коў 
ды ін ша га ві ду гры боў. За раз і ў на шых ля-
сах шмат іх мож на наз бі раць. Перш-на перш 
па ка за лі ся мас ля кі, за тым ба ра ві кі, ка зя кі, 
апень кі. Гэ тых проць ма рас це не толь кі ў на-
ва коль ных ля сах, але і ў ага род чы ках пад 
фрук то вы мі дрэ ва мі. У па сёл ку на стан цыі 
па ча лі ўжо пра цу пун к ты скуп кі гры боў.

Ад ма ёй за бу до вы да ле су як ру кой 
па даць. Даў ней шае вор нае по ле за мя ні-
ла ся ў аб лог. За раз вы рас лі на ім ма ла ды 
сас няк і бя рэ зі на. Два га ды та му, упер шы-
ню пра хо дзя чы па па лет ку, тра піў я на 
не каль кі ба ра ві коў. З та го ча су што і раз 
заг ля даю пад га лін кі ма ла дых са со нак, ці 
не вы рас ней кі грыб. Так і бы ло ў су бо ту 
26 каст рыч ні ка. Пас ля сне дан ня саб раў ся 
я на шпа цыр па па лет ку. За ага ро джай, пад 
бя ро за вы мі па жаў це лы мі лі сточ ка мі знай-
шоў я не каль кі ма ла дых ка зяч коў, за тым 
да лей пад са сон ка мі рас лі пух кія мас ля кі. 
Тра піў ся і адзін ба ра ві чок у наг рэ тым сон-
цам пя соч ку. Ка лі збі раў ся вяр тац ца да моў, 
на су сед нім участ ку за ага ро джай з сет кі 
пры кме ціў я су сед ку На дзю, якая збі ра ла 
ў бя рэ зі не і арэш ні ку гры бы. Яна так са ма 
мя не заў ва жы ла. Штось ці га ва ры ла да 
мя не, але я не раз бі раў слоў. Здзі віў ся 
я па во дзі на мі жан чы ны, бо мы спрад ве ку 
з са бою не га ва ры лі, хоць жы лі па мя жы 
больш за со рак га доў. Спат ка лі ся пры ага-
ро джы. Ста рая кво лая жан чы на ў ад ной 
ру цэ тры ма ла ча ты ры мас ля кі, а ў дру гой 
— поў ны па кет бэ так.

— Вазь мі, Ва ло дзя, я са бе вы хап няў-каў-
па коў наз бі ра ла, — за тым пры ба ві ла. — Та-
бе ж цяж ка пры хо дзіц ца. У суп пры кі неш... 
А тых бе лых бэ так шмат ба чы ла. Куч ка мі 
ра стуць за арэш ні кам...

Па дзя ка ваў шы вет лі вай су сед цы, я пай-
шоў да до му. Пас ля абе ду пры сеў за ха тай 
на ла вач цы чыс ціць мас ля кі. На ват не пры-
кме ціў як ці ха чом пры лаў цы апы ну ла ся 
цёт ка На дзя.

— А што гэ та за гры бы? — спы та ла па-
даў шы па кет з бэт ка мі.

— Гэ та апень кі.
— А я ду ма ла што вы хап ні.
— Гэ та мне ўсё? — не да вер лі ва за пы таў 

я су сед ку.
— Я за раз яш чэ пры ня су... — і шпар кім 

кро кам адыш ла.
Праз чвэрць га дзі ны пры нес ла ў пад вя-

за ным фар туш ку па ла ві ну за па я скі апе нек 
і дзве вя лі кія ка ні. Пе ча ныя ка ні сма ка ва лі 
быц цам сві ная гру дзін ка. А з апе нек зра-
біў я ма ры над. Бу дзе за пас на зі му. Та кім 
чы нам доб ра зыч лі вая су сед ка да па маг ла 
мне апень ка мі, за што ёй вы каз ваю сар дэч-
ную па дзя ку.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

У Но вым Ляў ко ве спы ні лі ра чул ку
Як вя до ма, сё ле та ле та і во сень за суш лі выя. Даж джу бы ло як на ля кар ства. Без 

па ры вы сы ха ла тра ва на лу гах, па шах і се на жа цях. Так ёсць на г.зв. зя лё ных угод-
дзях у да лі не ра чул кі Баб роў ка, між ін шым, на тэ ры то рыі са лэ цтва Но вае Ляў ко ва 

На раў чан скай гмі ны Гай наў-
ска га па ве та.

Не ка то рыя жы ха ры Но-
ва га Ляў ко ва па ча лі тар ма-
зіць ды спы няць бег ра чул кі 
Баб роў ка, ма ю чы пад ру кой 
мі ні-пла ці ны. Зра бі лі гэ та 
ад мыс ло ва. 27 каст рыч ні ка 
гэ та га го да я зра біў фо таз-
дым кі ра чул кі з трох мос ці-
каў на Баб роў цы. Ні жэй трэ-
ця га мос ці ка ў са мой вёс цы 
ва ды мо жа толь кі дзе-ні дзе 
ў ма лых ямач ках. Больш не 
рас піс ва ю ся. Я з гэ тай вё-
скі. Хто гэ та ро біць з вы га-
дай для ся бе, ад на сяль ча не 
ве да юць. Да дам, што рэч ка 
па він на плыс ці і плыс ці. Яна 
для нас усіх.

А ска жы це вы мне, хто 
лю біць кры ты ку. Ві на ва ты 
бу дзе той, хто на пі саў. Бо на-
вош та на пі саў ды яш чэ якім 
пра вам і гэ так да лей. Ня-
даў на ж мя не клей ма ва лі 
— да дам, што не ўсе пра чы-
та лі тэкст у ары гі на ле — за 

кры ты ку на ста рон ках „Ні вы”. Хто чы тае род ную га зе ту, той ве дае. Ня хай та ды пра 
спы не ную рэч ку зас вед чаць здым кі.

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Ла вач кі над Лес най
У Гай наў цы ства ры лі мі ні-скве рык над 

ра чул кай Лес най. Ка ля скры жа ван ня ву ліц 
Ба то рыя, Спар тыў най і а. Дзе вя тоў ска га 
здаў на быў г. зв. зя лё ны ак цэнт над ра чул-
кай. Гу ста рас лі тут вы со кія лі ста выя дрэ-
вы ды ку сты і пыш ная тра ва. Шмат га доў 
тут у за се ні дрэў ста я лі тры ма ке ты зуб роў. 
Бы лі яны як жы выя. Пас ля бы ло іх два 
і апош нім ча сам адзін. Пер ша па чат ко ва ху-
лі га ны збі ва лі ім ро гі ды раз бі ва лі ба кі.

Га ра джа не вы тап та лі шы ро кую сця-
жын ку, іду чы нап раст кі ад ад на го да дру го-
га мос ці ка. Тут Лес на ро біць та кі па ва рот, 
што спат рэ бі лі ся два мос ці кі. Яна пе ра ся-
кае ву лі цы Ба то рыя і Спар тыў ную.

Ула ды го ра да як па ста на ві лі, так і зра бі-
лі тут мі ні-парк. За раз тут прак ла лі да во лі 
шы ро кі тра ту ар з брус чат кі, па ста ві лі тры 
пры го жыя ка рыч не ва га ко ле ру драў ля-
ныя ла вач кі і дзве аран жа выя смет ні цы.

25 каст рыч ні ка гэ та га го да я быў у Гай-
наў цы. Ста яў цёп лы со неч ны дзень і ў вы-
шэй з га да ным скве ры ку пас ля поў д ня 
ад па чы ва лі дзве ста рэй шыя жан чы ны 
з дзяць мі. Доб ра, ка лі ў го ра дзе ёсць ха-
ця б та кія ма лень кія скве ры кі для пра гул-
кі не па да лёк ад жы лых шмат ся мей ных 
бло каў. А тут яш чэ і не абы-які ат рак цы ён 
— ра чул ка. (яц)

Бар 
„На Бель скай”
Пры го жы і ўтуль ны бар пра цуе 

па ву лі цы Бель скай у Гай наў цы. 
Мае ён наз ву „На Бель скай”. У ім 
ча ты ры сто лі кі і пры іх 16 крэ сел. 
Бар пра цуе пяць дзён у тыд ні : з па-
ня дзел ка да пят ні цы ўключ на. На-
вед валь ні каў шмат. Мно гія бя руць 
абе ды на вы нас.

Абе ды тут доб рыя, смач ныя 
і не да ра гія: суп і дру гая стра ва 
— уся го 14 зло тых, кам пот да 
абе ду бяс п лат ны. 25 каст рыч ні ка 
гэ та га го да я пер шы раз еў тут 
абед, за ка заў суп з ага род ні ны ды 
сма жа ную ры бу з буль бай і са лат 
з ква ша най ка пу сты і мор к вы.

Бар „На Бель скай” пра па нуе 
перш-на перш буль бя ную кіш ку, 
дра ні кі, ка шан ку, ва рэ ні кі, кра ке ты. 
Да вы ба ру ёсць шмат ін шых страў, 
у тым страў з мя сам. Бу дзе це 
ў Гай наў цы, на ве дай це бар па ву лі-
цы Бель скай. У ім тан ныя абе ды 
(тан ней шых у го ра дзе не зной дзе-
це) ды вет лі вае і хут кае аб с лу гоў-
ван не клі ен таў. Та му рэ ка мен дую 
гэ ты бар. (яц)

(22.03. — 20.04.) Аг ра мад ная энер гія. Ра дасць 
жыц ця, крэ а тыў насць. 3-7.11. пап су ец ца та бе 
густ — ку піш ней кі кіч! Мо жаш па чаць гнац ца за 
тым, што не рэ аль нае. Бу дзеш злос ны, нес па-
кой ны. Кеп ска мо жаш на кі ра ваць сваю энер-
гію, ан га жу ю чы ся ў дзе ян ні, якія не пры ня суць 
вы ні каў. Па чуц цё бяс сіль нас ці мо жа адаб раць 
та бе во лю зма гац ца. За тое мо жаш па ху дзець. 
З 7.11. (да 11.11.) мо жаш вяр нуць са бе стра-
ча ныя гро шы.
(21.04. — 21.05.) Шы ку ец ца больш аба вяз каў, 
але не за бы вай ся аб сва ёй дру гой па ла він цы. Ка-
лі твая пра ца зак лю ча ец ца на кан так тах з людзь-
мі, шы ку ец ца та бе вя лі кі пос пех. Кож на га пе-
ра ка на еш да сва іх за дум, на ват вель мі сме лых. 
7-11.11. не ўва ходзь у бес сэн соў ныя ды ску сіі 
і фір мо выя ін т ры гі. Тваё стра ва ван не ця пер вель-
мі ўраж лі вае, гля дзі што ясі, асаб лі ва піль нуй ся 
пры жоў це вых ка мя нях.
(22.05. — 22.06.) 3-8.11. бу дзеш раз д раж не ны 
і нер во вы. У па ста ян ных па рах мо жа не ха паць 
да ве ру. 3-7.11., ка лі ты да маў ляў ся з не каль кі мі 
асо ба мі, урэш це вы ра шыш. Ніх то не пе раш-
ко дзіць та бе ў вя дзен ні кам па ней ска га жыц ця, 
асаб лі ва ка лі яно пра хо дзіць у ін тэр нэ це. Сха дзі 
на гру па выя за нят кі фіт нэс.
(23.06. — 23.07.) Пап ра віш па мыл кі, па ка жаш, 
коль кі ты вар ты. 6-10.11. удас ца та бе са мо му 
зра біць або ку піць ма стац кі твор. Ёсць ры зы ка, 
што 3-8.11. за дзя рэш з не ад па вед най асо бай. 
З 7.11. (да 11.11.) мо гуць ця бе вы кі нуць з ней-
кай кам па ніі. Кі неш мроі, ад кі неш ля но ту і не бу-
дзеш ад к лад ваць ні чо га на паз ней.
(24.07. — 23.08.) Вазь мі ся за ся бе і афор мі са-
мыя важ ныя спра вы. На пра цы за ха вай ха лад-
нак роўе. Па ляп шэн не ў праб лем ных па рах. На 
пра цы, дзя ку ю чы пра ца ві тас ці і дыс цып лі не, да-
сяг неш мно га. Вазь мі ся за сваё це ла, сха дзі на 
трэ на жо ры, зай мі ся гім на сты кай.
(24.08. — 23.09.) 3-7.11. не пар ві з-за бла гой 
пры чы ны важ ную рэ ля цыю. Вый дзі з це ню, твае 
за ду мы ча ка юць хут кай рэ а лі за цыі. На пра цы 
мно га аба вяз каў, не раз гу бі ся, не на ра бі па мы-
лак. Аг ра мад ная моц у рэ а лі за цыі пла наў свай го 
жыц ця. Асаб лі ва па мо жа та бе хтось ці з сям’і.
(24.09. — 23.10.) Вя лі кая энер гія. Шчас лі выя вы-
пад кі. До ма ўвя дзеш но выя па рад кі. На пра цы 
гэ та ты раз да еш кар ты. Мо жаш стаць вы дат ным, 
змя ніць за ня так (да 18.11. дзей ні чай на ўсю ка-
туш ку!). Ха ця 3-8.11. мо жа та бе цяж ка ўтры маць 
бу дзе ўнут ра ную раў на ва гу і мо жаш вы бух нуць 
без пры чы ны. 7-11.11. мо жаш вяр нуць стра ча-
ныя гро шы. Не куп ляй са бе абы-ча го.
(24.10. — 22.11.) Лі шак пра цы та бе не па гра-
жае. Больш ад па чы вай, ра бі са бе пры ем нас ці. 
Не бу дзеш мець ах во ты на ры зы кан ц кія ак цыі 
і зма ган ні з кан ку рэн цы яй. За тое па а фар м ля еш 
усе ад к ла дзе ныя спра вы. Маг чы мыя сар дэч ныя 
скла да нас ці, мо жаш не ары ен та вац ца, што хто 
ад чу вае да ця бе. Мо жаш ляп нуць штось ці ці 
прай г раць у кам па ніі; лепш сха вай свае нер вы. 
Ся род зна ё мых зной дзеш сяб роў. 2-8.11. уво-
гу ле бу дзеш рэ а га ваць нер во ва, ста рай ся не 
пас п ра чац ца. На пра цы менш спеш кі. Бу дзеш 
стом ле ны, сан лі вы, мо жа, сха дзі да ле ка ра.
(23.11. — 22.12.) 3-7.11. не трап у не ад па вед-
ныя аб дым кі. Трэ ба бу дзе пры тар ма зіць ці змя-
ніць курс жыц ця аж да 18.11. Сім па тыя ата чэн ня, 
ха ця не ўсе бу дуць ця бе ра зу мець. За тое ін шы 
пол аша лее на тва ім пун к це. Мно га на год да зна-
ём стваў з фай ны мі людзь мі. Трэ ба бу дзе за няц-
ца на пра цы спра ва мі, якія не а ба вяз ко ва лю біш. 
Усе за куп кі і ін ве сты цыі спы ні да 26 лі ста па да. 
Звяр тай ува гу на свае жы лы.
(23.12. — 20.01.) Ма еш час на ад па чы нак. Зой-
меш ся тым, што ня лёг кае, але бу дзе му со ва. 
Не пап раў ляй доб ра га (да 19.11.). Лю боў ныя 
за хап лен ні ў лі ста па дзе мо гуць ака зац ца па мыл-
кай. Ся род сяб роў не будзь як сця жок на вет ры. 
Па куль не вы ра шай спраў ін ве сты цый, боль шых 
па ку пак. Стры май эмо цыі, вый дзеш на сваё.
(21.01. — 19.02.) Бу дзеш гу ляць, флір та ваць 
і ні чо га не шка да ваць. Шы ку юц ца ка рыс ныя 
на го ды — не пра ва ронь іх. Выс вет ліш важ ныя 
спра вы. Бу дзеш у цэн т ры за ці каў лен ня, бу дуць 
та бе га ва рыць кам п лі мен ты і за хап ляц ца та бою. 
Роск віт кам па ней ска га жыц ця! На пра цы тры май 
ру ку на пуль се, дзве пер шыя дэ ка ды ме ся ца бу-
дуць аб са лют на спры яць тва ёй кар’ е ры. Пад ву-
чыш ся мо вам. Ата чай ся ко ле ра мі і ара ма та мі.
(20.02. — 21.03.) Ад 3.11. (да 13.11.) зда бу дзеш 
тое, ча го да гэ тай па ры та бе не ха па ла. Сон ца 
да дасць та бе ап ты міз му і па зі тыў на га мыш лен ня. 
Не ад мо віш ся ад флір та ван ня. Скла дзі план дня 
так, каб апы ну ла ся ў ім мес ца для тва іх па сій. Дзя-
ку ю чы доб рай ар га ні за ва нас ці спра віш ся з аба-
вяз ка мі. Цяр п лі вас цю пе ра мо жаш пе раш ко ды. 
Мо жаш па чаць рэ а лі за цыю но вых ме ра пры ем-
стваў, за чы ня ю чы ста рыя спра вы. На ра бо це 
прый дзец ца за ка ціць ру ка вы, але бу дзеш за да-
во ле ны но вы мі аба вяз ка мі. 6-10.11. ат ры ма еш 
ці ка вую пра па но ву, якая бу дзе пат ра ба ваць 
боль шай крэ а тыў нас ці і ад да нас ці; вар та яе раз-
ва жыць і не ка заць ад ра зу «не» — вы дат на з ёю 
спра віш ся. Мо жа хтось ці зах ва рэць з рад ні, 
прый дзец ца та бе яму да па ма гаць.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ
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ХХVІ Фе сты валь бе ла ру-
скай бар даў скай і аў тар скай 
пес ні «Бар даў ская во сень 
— 2019» Звяз у ка рысць 
аду ка цыі і пра мо цыі бе ла-
ру скай куль ту ры «Шчы ты» 
па спя хо ва ар га ні за ваў 26 
каст рыч ні ка ў Гмін ным ася-
род ку куль ту ры ў Ор лі і і 27 
каст рыч ні ка ў Пад ляш скай 
опе ры і фі лар мо ніі ў Бе ла сто-
ку. Пуб лі ку за ха пі лі Сяр гей 
Баш лы ке віч, Змі цер Вай цюш-
ке віч, «ILO&friends» і Яў ген 
Ба рыш ні каў.

Сё лет ні вы пуск «Бар даў скай во се ні» 
быў, так як юбі лей ны мі ну ла год ні, ня кон
кур с ным. Уда ло ся яго ар га ні за ваць дзя ку
ю чы са маў ра да вым срод кам, ат ры ма ным 
з бю джэ ту Мар шал коў скай уп ра вы Пад
ляш ска га ва я вод ства і го ра да Бе ла сто ка. 
Су ар га ні за та ра мі сё лет ня га вы пу ску 
фе сты ва лю бы лі Пад ляш ская опе ра і фі
лар мо нія ў Бе ла сто ку і Гмін ны ася ро дак 
куль ту ры ў Ор лі.

— Це шу ся, што «Бар даў ская во сень» як 
што год за ві та ла ў Ор лю. Ра ней кан цэр ты 
ад бы ва лі ся ў сі на го зе, а ця пер ма ем вель
мі пры го жую гля дзель ную за лу. Вы сту піць 
Сяр гей Баш лы ке віч, які ўдзель ні чае ў на
шым фе сты ва лі з 2014 го да, — за я віў са 
сцэ ны Гмін на га ася род ка куль ту ры ў Ор лі 
стар шы ня Звя зу «Шчы ты» Лу каш Ле а нюк, 
ад к ры ва ю чы ХХVІ Фе сты валь бе ла ру скай 
бар даў скай і аў тар скай пес ні «Бар даў ская 
во сень — 2019». Вы ка наў цаў «Бар даў скай 
во се ні» і пуб лі ку пры ві та ла так са ма ды
рэк тар Гмін на га ася род ка куль ту ры ў Ор лі 
Ка ры на Яра шэ віч.

— Мне ў 2014 го дзе па шан ца ва ла тра
піць на «Бар даў скую во сень» у якас ці 
кан кур сан та. Мя не та ды тут, на Бе ла сточ
чы не, ура зі лі бе ла ру скі рух і сяб роў ская 
ат мас фе ра ся род му зы каў, якія вы сту па лі 
на фе сты ва лі. Ха це ла ся пры яз джаць так
са ма паз ней. Сён ня я прас пя ваю пес ні, 
пра якія бу ду рас па вя даць; я на ват люб лю 
больш па га ва рыць, чым пас пя ваць. Спа
чат ку прас пя ваю больш сур’ ёз ныя пес ні, 
а пас ля бу ду спя ваць больш ду рац кія. 
Нель га заў сё ды быць вя сё лым або заў
сё ды — сум ным, па коль кі і жыц цё та кое, 
— за я віў у па чат ку свай го вы ступ лен ня 
ў Ор лі Сяр гей Баш лы ке віч.

Сяр гей Баш лы ке віч, які паак цёр ску спя
ваў, іг раў на гі та ры і ці ка ва ра сказ ваў, за ха
піў пуб лі ку, вы сту па ю чы з дву ма Ган на мі 
— Ган най Лу ка шык, якая іг ра ла на ві я лан
чэ лі, а ў кан цы яш чэ за спя ва ла і Ган най 
Рэз нік, якая за ха пі ла моц ным го ла сам у лі
рыч ных тво рах.

— На ша «Бар даў ская во сень» гэ та са мы 
ста рэй шы фе сты валь бе ла ру скай аў тар
скай пес ні і спя ва най па э зіі, які ад люст
роў вае су час ны стан бе ла ру скай пес ні 
і спа лу чае роз ныя сты лі і на кі рун кі. Ад нак 
ар га ні за цыі ма юць свае леп шыя і гор шыя 
пе ры я ды дзей нас ці, а ме ра пры ем ствы, 
якія яны ар га ні зу юць — свой зор ны час 
і час ні жэй ша га лё ту. У на шым вы пад ку 
не да хоп срод каў да вёў да та го, што му сі лі 
мы аб ме жа ваць фе сты валь і та му сё ле та 
ла дзім толь кі два кан цэр ты — у Ор лі і Бе
ла сто ку. У мі ну лым го дзе не ла дзі лі мы 
кон кур с най част кі фе сты ва лю, та му што 
ад зна ча лі юбі лей 25год дзя «Бар даў скай 
во се ні». У гэ тым го дзе ня ма кон кур су па 
пры чы не ня ста чы срод каў. На ад бо рач ны 
тур у Мін ску і на кон кур с ную част ку фе сты
ва лю пат рэб ны мі бы лі боль шыя срод кі, 
чым са бра лі мы ад спон са раў. Сё ле та не 
ат ры ма лі мы гро шай з Мі ні стэр ства ўнут
ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі, та му што 
не змаг лі за да во ліць фар маль ных пат ра
ба ван няў мі ні стэр ства. Мен шыя срод кі 
ат ры ма лі мы з Мар шал коў скай уп ра вы 
Пад ляш ска га ва я вод ства і го ра да Бе ла
сто ка ў па раў нан ні з па пя рэд ні мі га да мі. 
Па пры чы не грун тоў най ма дэр ні за цыі 
бу дын ка Бель ска га до ма куль ту ры наш 

ке ві ча пу ска юць 
на Ра дыё Ра цыя 
ў час Пад ляш ска
га кан цэр та па жа
дан няў, які я вель
мі люб лю слу хаць, 
— ска заў Яў ген 
Ёд ла з Мік ла шоў, 
які па ка ры стаў ся 
маг чы мас цю па
раз маў ляць з бар
да мі з Бе ла ру сі.

— У 2014 го дзе 
на сцэ не «Бар даў
скай во се ні» я спя
ва ла з Сяр ге ям 
Баш лы ке ві чам. 
Быў з на мі наш 

гі та рыст Мі ха іл Мі ха лоў скі. Мы та ды ат ры
ма лі спе цы яль ную ўзна га ро ду Ра дыё Ра
цыя. На фе сты ва лі я дру гі раз. У нас быў 
пе ра пы нак у суп ра цоў ні цтве з Сяр ге ем. Ця
пер мы ад наў ля ем на шу су поль ную дзей
насць. Пра бу ем роз ныя ва ры ян ты і ў нас 
за раз аку стыч ны склад з ві я лан чэл лю. 
А ёсць яш чэ ін шы элек т рыч ны склад з гур
там «Le i bo nik», з басгі та рай, элек т рагі та
рай і ба ра ба на мі. З Сяр ге ем вы сту па ем 
так са ма ўдва іх, — за я ві ла фолькспя вач ка 
Ган на Рэз нік, якая ў Ор лі па ка за ла моц 
свай го го ла су. Ган на Лу ка шык уме ла са
стаў ля ла акам па не мент на ві я лан чэ лі для 
част кі тво раў і ў кан цы кан цэр та так са ма 
за спя ва ла.

— У 2014 го дзе мы вый ш лі на сцэ ну 
ў Мін ску, зап рэ зен та ва лі ся бе і ат ры ма лі 
зван не «Ад к рыц цё го да». Ад нак ра ней мы 
ат ры ма лі спе цы яль ную ўзна га ро ду Ра дыё 
Ра цыя ў час «Бар даў скай во се ні» і гэ та 
па са дзей ні ча ла зда быц цю вя до мас ці 
і ў Бе ла ру сі. Мы тут, на Пад ляш шы, па ба
чы лі яш чэ, як тут ро біц ца му зы ка. «Бар
даў ская во сень» пад ш тур хоў вае неш та 
ра біць, асаб лі ва ў аку стыч ным на кі рун ку. 
У нас, у Бе ла ру сі, ня ма та ко га на прам ку 
раз віц ця для му зы каў, якія хо чуць быць 
бар да мі, але бар да мі не ў са вец кай тра ды
цыі, а про ста ра біць аку стыч ную му зы ку. 
«Бар даў ская во сень» як раз за ах воч вае 
да по шу каў і вы ка наў ца па ві нен на сцэ не 
ла віць ат мас фе ру і неш та вы нес ці з ёй. 
У час «Бар даў скай во се ні» мож на ат ры
маць моц ны твор чы штур шок. У Бе ла ру сі 
ма ла кон кур саў у аку стыч ным фар ма це. 
У на шым вы пад ку мы з’ез дзі лі на «Бар
даў скую во сень» і аку стыч на ся бе за я ві лі. 
По тым да фар ма ва лі ся да элек т рыч на га 
скла ду і з’ез дзі лі на «Ба со віш ча» ў 2016 
го дзе як «Le i bo nik». За раз пай ш ло, што 
гурт «Le i bo nik» гэ та больш вя сё лыя, пры

дур ка ва тыя пес ні і му зы ка больш цяж кая. 
Аку стыч на вы сту па ем су поль на ў скла дзе 
Сяр гей Баш лы ке віч і Ган на Рэз нік, а да лу
чы ла ся да нас Ган на Лу ка шык і ў та кім 
скла дзе мы зап рэ зен та ва лі ся сён ня, 
— ра ска заў пас ля вы сту пу бард і шоў мен 
Сяр гей Баш лы ке віч і ўспом ніў зда рэн не 
з сяб рам па бар даў скім фе сты ва лі. — Ка лі 
мы з Жэ нем Ба рыш ні ка вым еха лі на «Бар
даў скую во сень», ад ста лі ад цяг ні ка, каб 
па піць пі ва ў Куз ні цы. Цяг нік па ехаў і нас, 
двух бар даў, на вы сту пы да вез лі сяб ры 
з Бе ла сто ка. Я та ды спя ваў у На раў цы, 
а Яў ген у Гай наў цы, а бы лі гэ та суп ра ва
джаль ныя кан цэр ты пе рад па чат кам ас
ноў най част кі фе сты ва лю.

— Я ўзна га ро ду Гранпры «Бар даў скай 
во се ні» ат ры маў у 2010 го дзе. Пас ля 
мно га ра зоў пры яз джаў на «Бар даў скую 
во сень» і вы сту паў з кан цэр та мі. Сяр жук 
Баш лы ке віч — мой сяб ра і я пра яго толь кі 
доб рае ма гу ска заць, — за я віў Яў ген Ба
рыш ні каў, які пры е хаў у Ор лю спе цы яль на 
на вы ступ Сяр гея Баш лы ке ві ча. Пас ля 
ад па чын ку бар дам трэ ба бы ло на дру гі 
дзень даб рац ца з Ор лі ў Бе ла сток на вы
ступ у Пад ляш скай опе ры і фі лар мо ніі.

— Сяр гей Баш лы ке віч — энер гіч ны, гу
ма ры стыч ны вы ка наў ца. Мы па ду ма лі, 
што доб ра бу дзе яго зап ра сіць на сё лет ні 
вы пуск фе сты ва лю. Яў ген Ба рыш ні каў са 
сва ёй лі ры кай і па чуц ця мі па ды хо дзіць 
нам да фе сты ва лю як лі рыч ны бард. То
дар Вай цюш ке віч доб ра вя до мы на Пад
ляш шы. Яго пес ні лю дзі ў нас ве да юць 
і ах вот на пры хо дзяць на яго кан цэр ты. 
«ILO&friends» ад мно гіх га доў пад т рым
лі вае су пра цоў ні цтва з на мі. Важ на, што 
«ILO&friends» — гурт з Пад ляш ша, які вы сту
пае на вы со кім уз роў ні, а нам за ле жыць, 
каб і з Пад ляш ша бы лі вы сту поў цы на 
на шым фе сты ва лі, — ска заў стар шы ня 
Звя зу «Шчы ты» Лу каш Ле а нюк пра вы
ка наў цаў ХХVІ Фе сты ва лю бе ла ру скай 
бар даў скай і аў тар скай пес ні «Бар даў ская 
во сень 2019». — Бе ла ру скай ня дзе ляй 
наз ва лі мы пра гул ку 27 каст рыч ні ка па 
вы ста ве «Да па ба чэн ня пас ля рэ ва лю цыі! 
Вы ста ва да 100год дзя Баў гаў су» ў Га ле рэі 
«Ар се нал» у Бе ла сто ку, якую пабе ла ру ску 
па вя дзе Алі на Ваў ра нюк і кан цэрт бар даў 
у Бе ла сто ку. Ах вот ныя, іду чы з Га ле рэі «Ар
се нал» у Пад ляш скую опе ру і фі лар мо нію 
бу дуць маг лі прай с ці ся па бе ла ру скіх сля
дах у Бе ла сто ку, па вод ле спе цы яль на са
стаў ле най дзе ля гэ тых сля доў кар ты, якую 
бу дзем раз да ваць за ці каў ле ным.
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фе сты валь ад бы ва ец ца ў ін шых мес цах. 
Пер шы кан цэрт ад бу дзец ца ў Гмін ным 
ася род ку куль ту ры ў Ор лі, у гмі не, у якой 
зна хо дзіц ца на ша ся дзі ба. Дру гі кан цэрт 
прой дзе ў ка мер най за ле Пад ляш скай 
опе ры і фі лар мо ніі ў Бе ла сто ку. Абедз ве 
ўста но вы з’яў ля юц ца су ар га ні за та ра мі на
шых кан цэр таў, — ска заў стар шы ня Звя зу 
«Шчы ты» Лу каш Ле а нюк. — Раз ліч ва ем, 
што на на ступ ны год ат ры ма ем поў ную 
мі ні стэр скую да та цыю і больш срод каў ад 
спон са раў і вер нем «Бар даў скай во се ні» 
ра ней шы фар мат — з кон кур с най част кай 
і по шу кам ма стац кіх та лен таў. Два га ды 
без кон кур су гэ та мно га ча су. У Бе ла ру сі 
з’яў ля юц ца та ле на ві тыя ма ла дыя спе ва кі 
і мно гія з іх ха це лі б па ка зац ца пуб лі цы 
на пра фе сій ным уз роў ні. Хо чам вый с ці 
на суст рач гэ тым пат рэ бам. У на ступ ным 
го дзе бу дзе зда дзе ны ў ка ры стан не ад
ра ман та ва ны бу ды нак Бель ска га до ма 
куль ту ры і пла ну ем у ім на ступ ныя «бар
ды» пра вес ці з «пры ту пам». Вер нем у БДК 
кон кур с ную част ку, на ла дзім кан цэр ты 
ў Бе ла сто ку і ін шых мяс цо вас цях.

Пуб лі ка вель мі цёп ла і эма цый на 
ўспры ня ла вы ка нан не ўсіх тво раў Сяр ге
ем Баш лы ке ві чам і акам па ну ю чым яму 
ві я лан чэ ліст кай і фолькспя вач кай. Пас ля 
кан цэр та і пра цяг лых ап ла дыс мен таў 
ды рэк тар ГАК у Ор лі ўру чы ла бар ду бу кет 
кве так.

— Але фай на зас пя ва лі. Тото спеў. 
А якія моц ныя га ла сы, — за я ві лі жан чы ны 
з Ор лі пас ля кан цэр та.

— Су пер вы сту піў Сяр гей Баш лы ке віч. 
Мне вель мі спа да баў ся яго спеў. Я і ў мі ну
лым го дзе пры яз джаў на «Бар даў скую во
сень», па коль кі мне вель мі па да ба юц ца бе
ла ру скія пес ні пад гі та ру. Змі це ра Вай цюш

n Ві я лан чэ ліст ка Ган на Лу ка шык, Сяр гей Баш лы ке віч і Ган на Рэз нік


