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XXІ 
Агульнапольскі 
конкурс беларускай 
паэзіі і прозы

Рэдакцыя „Нівы”  і Беларускі саюз 
у Польшчы аб’яўляюць XXІ Агуль
напольскі конкурс беларускай па
эзіі і прозы «ДЭБЮТ». У конкурсе 
будуць разглядацца працы грама
дзян Польшчы на беларускай мове.

ПрынцыПы ўдзельніцтва

1. Конкурс праводзіцца ў дзвюх 
узроставых групах:

— I група: дзеці і моладзь пачат
ковых школ і гімназій,

— II група: астатнія ўдзельнікі 
(выключна аўтары, якія не з’яўля
юцца членамі літаратурных твор
чых саюзаў).

2. У рамках груп конкурс право
дзіцца ў дзвюх катэгорыях: паэзіі 
і прозы.

3. Конкурсныя працы, набраныя 
на камп’ютары або разборлівы ру
капіс у двух экземплярах (паэтыч
ныя творы — 35 вершаў, іншыя 
літаратурныя формы — аб’ёмам 
да 22 старонак стандартнага ма
шынапісу) трэба падпісаць крып
танімам, пазначыць нумарам узро
ставай групы і паслаць на адрас: 
Redakcja „Niwy”, ul. Zamenhofa 27, 
15959 Białystok 2, skr. poczt. 84 з 
прыпіскай на канверце: XXІ  Ogól
nopolski Konkurs Poezji i Prozy Bia
łoruskiej.

4. Прозвішча, імя і дакладны ад
рас аўтара дасланых конкурсных 
прац трэба памясціць у асобным 
заклееным канверце, падпісаным 
звонку такім нумарам групы і крып
танімам, як і конкурсныя працы.

5. На конкурс трэба дасылаць 
творы, якія дагэтуль нідзе не дру
каваліся і не ўзнагароджваліся на 
іншых конкурсах.

6. Арганізатары не вяртаюць 
дасланых твораў.

тэрміны

1. Тэрмін дасылання да 31 кас
трычніка 2018 г. (вырашае дата 
паштовага штампа).

2. Вынікі конкурсу будуць аб’яў
лены ў лістападзе 2018 г.

3. Уручэнне ўзнагарод адбу
дзецца на адмысловай сустрэчы. 
Аб тэрміне мерапрыемства лаўрэ
аты і астатнія ўдзельнікі конкурсу 
будуць паінфармаваны і запроша
ны прыняць у ім удзел.

Конкурс праводзіцца дзякуючы фінансавай 
падтрымцы Міністра ўнутраных спраў  

і адміністрацыі.

Узнагароды Маршалкаè3

Кузніцаè8

Пра чарнарусаў, рэгіяналь
ныя культуры і пагранічча 
з Яўгенам Кабатцам 
размаўляе Уля Шубзда.

— Лічыце сябе чалавекам пагранічча 
— чарнарусам. Наколькі месца нара
джэння — беларускі Ваўкавыск паўплы
ваў на Ваш лёс?

— Месца нараджэння безумоўна мае 
ўплыў на лёс чалавека. Я тут не надта 
арыгінальны. Рака Рось, у якой я вучыўся 
плаваць і лавіць рыбу, уліваецца ў Нёман, 
а з Нёманам ужо плыве да Чорнай і Белай 
Русі. Ваўкавыск для мяне заўсёды быў 
асаблівым месцам. Там фарміраваўся 
мой характар чалавека мяжы, там адкры
ваў я чарнарускія карані і культуру Ваўка
выскай зямлі ад Гродна па Навагрудак. 
Важны таксама той факт, што менавіта 
там, на мой дзень нараджэння, хоць не
калькі стагоддзяў раней — 11 студзеня 
1386 года — быў на замку падпісаны 
дакумент інкарпарацыі Літвы, падзея, 
якая змяніла ход гісторыі Польшчы. Гэтай 
падзеі я прысвяціў некалькі гадоў вучобы, 
што давяло мяне да напісання кніжкі, якая 
парушае афіцыйную польскую гістарыяг
рафію.

— Натхніла Вас месца, якое Вам прый
шлося даволі рана пакінуць.

— Мой бацька быў чыгуначнікам. Жалез
ныя дарогі ў першай палове ХХ стагоддзя 
былі вялікай махінай, дзякуючы якой лю
дзі маглі зведаць свет. Мая цікавасць жыц
ця крыху падвяла: калі ў рэпатрыяцыйным 
цягніку я назаўсёды пакідаў Ваўкавыск, 
і калі я прыехаў у Варшаву, каб вучыцца 
і затрымаўся, здавалася, назаўсёды...

— Можна сказаць, што жыццё Вы поў
насцю прысвяцілі літаратуры. Наколькі 
Вы засталіся пры беларускіх справах?

— Я ў вялікай ступені лічу сябе рэнегатам. 
Я чалавек, які адышоў ад актыўных дзеян
няў наконт беларускай культуры. Аднак 
я гэтага не адкінуў. Зараз працую над кніж
кай і заўважаю, што выступаюць у маёй 
працы так званыя звароты. Калі занадта 
засяроджуся на польскасці, тады — СТОП! 
Больш немагчыма. Калі я працаваў у «Су
часнасці», я часта перакладаў беларускую 
літаратуру, пісаў пра яе. Пазней у «Літара
туры на свеце» таксама, нават прысвячаў 
цэлы нумар беларускай творчасці. Наогул 
беларускія і чарнарускія справы былі для 
мяне заўсёды блізкімі. Гэта сапраўды для 
мяне вельмі важнае. І шкадую, сапраўды 
шкадую, што не магу гэтага сказаць пабе
ларуску.

— Вы часта прымалі ўдзел у літаратур
ных сустрэчах «Трыялог», арганізата
рам і ініцыятарам якіх з’яўляўся святой 
памяці Сакрат Яноыіч. 

— Я нават калісьці абяцаў Сакрату 
Яновічу, што калі прыеду на чарговыя 
«Трялогі», буду ўжо размаўляць пабела
руску. Таксама да гэтага намаўляў мяне 

Лявон Тарасэвіч. Я паўтараў Сакрату: 
«Ты — кароль Чарнарусі». Ён пытаўся: 
чаму? Тады я яму адказваў, што чарна
рус, гэта беларус з чорным паднябеннем 
(смех).

— Пра падзеі 1386 года ў Ваўкавыску, 
калі Ягайла аддае Літву Польшчы, мож
на прачытаць у адной з Вашых важней
шых кніг — у аповесці «Czarnoruska kro
nika trędowatych» («Чарнаруская хроніка 
пракажоных»). Тут зноў паяўляецца 
паняцце Чорнай Русі. Як Вы разумееце 
гэтае паняцце?

— У маіх кніжках заўсёды выступае нешта 
такое — калі не пытанне беларускасці, то 
напэўна паняцце памежжа і праваслаўя. 
Я наогул часта карыстаюся паняццем 
«рускі паляк». Гэта не месціцца ў галовах 
некаторых людзей. Часта таксама смяюц
ца з мяне ці крытыкуюць. Я гэтым не пе
раймаюся. Відавочна ёсць ува мне нейкая 
палавінчатасць.

— Ці Чорная Русь з’яўляецца толькі Ва
шым міфам, які можа некаторых шакі
раваць? Для Вас чарнарус гэта чалавек 
памежжа?

— Так, гэта трапнае акрэсленне. Паколькі 
Беларусь гэта вялікая дзяржава, то Чор
ная Русь з’яўляецца яе пагранічнай част
кай, якая мае свае моцы і немачы, якая 
змагаецца сама з сабою. У маёй кніжцы 
«Чарнаруская хроніка пракажоных» гэта 
ўсё дакладна апісанае. Чорная Русь для 
мяне гэта Ваўкавыск, Навагрудак, Гродна 
і землі на польскім баку.

— Якія Вы бачыце моцы і немачы па
межжа, Чорнай Русі?

Моц — гэта ўклад беларускай культуры 
ў польскую. Беласточчына знаходзіцца 
на скрыжаванні візантыйскага ўсходу 
з міжземнамор’ем. Тут ствараецца еўра
пейская культура, якая з’яўляецца част
кай сусветнай культуры. Немач — гэта 
немагчымасць справіцца з самімі сабой. 
Увогуле, беларусы крыху хаваюцца. І я ка
жу: «Давайце ганарыцца тым, што мы бе
ларусы, а не казаць, што я тут тутэйшы». 
У гэтым я бачу пэўную немач, якая, між 
іншым, паўстае праз акалічнасці, праз гі
сторыю. Доўгі час мы не мелі дзяржавы. 
Зараз яна ёсць. Вядома, не ўсім нам яна 
падабаецца, але ёсць. Спадар Аляксандр 
Лукашэнка зусім мне не падабаецца, 
але ён мае свае рацыі. Гэта такое наша 
ўсходняе, але мы глядзім на гэта ўсё з на
дзеяй, што ўдасца нам калісьці гэта вып
раставаць. Гэта невялікая надзея. Але тое 
самае тычыцца палякаў. Менавіта Норвід 
сказаў: Polacy są wspaniałym narodem i bez
wartościowym społeczeństwem.

— А мы, людзі пагранічча, чарнарусы, 
якія часта маюць праблему з акрэслен
нем сябе?

— Найбольш магчымасці маюць рэгіяналь
ныя культуры ў сваіх шматлікіх кампанен
тах матэрыі і духу. Тут можна гаварыць 
аб карысці, якая бярэцца з уступчывасці 
і дружбы, ад якіх заўсёды больш выгады, 
чым з заўзятасці і нянавісці.

— Дзякую за размову.

Яўген Кабатц — празаік і перакладчык, нарадзіўся ў 1930 годзе ў Ваўкавыску. Вучыўся 
ў Варшаўскай школе планавання і статыстыкі. Дэбютаваў у 1949 годзе. Працаваў у часопісах 
«Współczesność» («Сучаснасць») і «Literatura na Świecie» («Літаратура ў свеце» - быў намеснікам 
галоўнага рэдактара). У 1968-1974 гадах быў дарадцам па пытаннях культуры пры пасольстве 
Польшчы ў Рыме. З 1975 года звязаны з Таварыствам еўрапейскай культуры (SEC). Па сёння 
застаецца старшынёй польскай секцыі SEC. Аўтар дзясяткаў раманаў.

Моцы і немачы 
ўсходняга памежжа
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Сваімі вачыма

Вы бар чы 
ма ра фон (2)

Тэктанічны
зрух

Ты дзень у вы бар чым ка лен да ры гэ та 
про ста са ма ме ней год у па лі тыч ным за
ціш шы. Коль касць абя цан няў, кан фе рэн
цый, пры ез ду больш ці менш важ ных гас
цей ураж вае сва ёй маш таб нас цю. Да гэ та
га трэ ба аба вяз ко ва да лі чыць і вы бар чую 
зброю ў выг ля дзе лі сто вак, ра дыётэ ле ві
зій ных рэк лам, ве лі зар ных ба не раў з вы я
ва мі кан ды да таў, ін тэр нэт ных ро лі каў, пра
мо цыі ў сац сет ках і та му па доб ных пры ё
маў. Уся го ба гац ця рэк лам ных пра па ноў 
кан ды да таў у мяс цо вую па лі ты ку не пе ра
лі чыць і не пры ду маць. З пэў ным здзіў лен
нем заў ва жаю, што коль касць вон ка вай 
рэк лам най пра дук цыі, якую пры хо дзіц ца 
ба чыць у ад к ры тай га рад ской пра сто ры 
Бе ла сто ка, ураж вае сва ёй гран ды ёз нас
цю і коль кас цю. Бу ду чы за раз у Вар ша ве, 
не заў ва жыў я та ко га ша лен ства ві зу аль
най пра па ган ды як у нас. Там про ста не 
ад чу ва еш пе ра на сы ча нас ці вы бар чай 
рэк ла май. А тут, у ста лі цы Пад ляш ска га 

ва я вод ства, па нуе ат мас фе ра па лі тыч на
га ве стэр ну з ус ход нім спо са бам ду ман ня. 
Най важ ней шае — да біць кан ку рэн таў, 
пры нам сі ве лі чы нёй рэк лам ных стэн даў, 
а за тым ук ла дзе ных срод каў. Бе ла стоц кія 
каў боі — кан ды да ты на прэ зі дэн та го ра да 
— стра ля юць да ся бе ва чы ма і з ка мен ны
мі тва ра мі ме ра юц ца по зір ка мі як пе рад 
бак сёр скім зма ган нем за чэм пі ён скі по яс. 
Ві сяць, вы со ка рас пя тыя на скры жа ван
нях пе ра бу доў ва ных ву ліц і дэ ве лё пер скіх 
но ва бу доў лях, па каз ва ю чы ўскос на, хто 
сён ня ў Поль ш чы хрос ны баць ка мно гіх 
са маў ра да вых ра шэн няў. І ўсе яны, кан ды
да ты, — стаў ле ні кі па лі тыч ных пар тый і іх 
ін та рэ саў. Гра ма дзян скія вы бар чыя іні цы я
ты вы гля дзяц ца як бед ныя сі ро ты пры ба
га тых дзядзь ках і цёт ках. От та бе і ма еш 
роў ныя шан цы са маў ра да вай гон кі. Трэ ба 
спа дзя вац ца, што праз мер ная рэк лам ная 
па лі тыч ная крык лі васць вык лі ча пат рэ бу 
ды стан цыі і рэф лек сіі над праг ра ма мі, 
а не бяз дум нае за хап лен не кі ну ты мі гра
шы ма. Не да стат ко ва гля дзець і га ла са
ваць, ні над чым і не над кім не ду маць, бо 

га лоў ны во раг усіх па лі тыч ных дэ ма го гаў 
і па лі тыч ных прай дзіс ве таў — ду ма ю чы 
элек та рат.

Не менш важ най пад рыў ной збро яй, 
асаб лі ва ў са маў ра да вай кам па ніі, з’яў ля
ец ца плёт ка. Як ад моў ны і па зі тыў ны пі яр, 
мае яна за за да чу ўзвы шаць кан ды да та 
і яго якас ці, або зу сім аб са ба чыць і пры су
дзіць на гра мад скае зніш чэн не ў вы бар чы 
дзень. З плёт кай не на ва ю еш, бо най час
цей нель га знай ці аў та ра пер ша па чат ко
вай яе вер сіі. І ка лі плёт ка пры ліп не да 
ча ла ве ка, то аб вер г нуць яе і раз біць усе 
фаль шы вас ці та кой на ві ны — спра ва доў
гая і амаль без на дзей ная. Сам па мя таю 
вель мі доб ра тыя плёт кіфаль шыў кі ў свой 
і Бе ла ру ска га вы бар ча га ка мі тэ та ад рас. 
Асаб лі вае зна чэн не мае яна ў мен шых га
ра дах і гмі нах, дзе ўва га да све ту плё так 
з’яў ля ец ца свай го ро ду спо са бам по шу ку 
са ма га про ста га ад ка зу на най больш 
скла да ныя гра мад скія і жыц цё выя праб ле
мы. Кла січ ным пры кла дам та кой уда лай 
і тры ва лай па лі тыч най плёт кі на поль скабе
ла ру скім па меж жы бы ло прыс ва ен не поль

ска му па лі ты ку Вла дзі ме жу Ці ма шэ ві чу бе
ла ру скіх ка ра нёў і зван ня «наш Ва ло дзя». 
Як во пыт ны па лі тык бы лы прэм’ ер та кой 
на ві ны не ас п рэч ваў і не пац вяр джаў. Фе
но ме нам баць кі па ка ры стаў ся яш чэ і яго ны 
сын, які за раз з’яў ля ец ца пас лом Сей ма 
ад бы лой кі ру ю чай пар тыі. Мой сяб ра рас
па вёў мя не, што за раз у Бе ла сто ку ся род 
яго пра ва слаў ных жы ха роў па шы ра ец ца 
плёт ка пра пра ва слаў ныя ся мей ныя су вя зі 
ад на го з кан ды да таў і яго ні бы та лю боў да 
вер ні каўар та док саў. Зра зу ме ла, што сам 
кан ды дат пуб ліч на ні дзе і не за ік нуў ся з та
кі мі за я ва мі.

Ад не каль кіх га доў наг ля да ец ца яш чэ 
адзін спо саб прыд бан ня са бе вы бар ш чы
каў. А ме на ві та трэ ба на кар міць іх умоў на 
і рэ аль на гэ так зва ным вы бар чым мя сам 
і аб да рыць ней кай дро бяз зю, якая мо жа 
быць пры дат най у што дзён ным ка ры стан
ні. Та му кан ды да ты кор мяць нас га ра чы мі 
су па мі, ча сту юць ка вай і гар ба тай з пі рож
ным. За ві ха юц ца яны пры гэ тым быццам 
са мыя леп шыя ку ха ры з тэ ле ві зій ных 
праг рам. Пры на го дзе аба вяз ко ва ўру ча
юц ца роз на га ві ду вы бар чыя ма тэ ры я лы. 
Кла січ ныя ка лян дар чы кі на на ступ ны год 
з’яў ля юц ца ўжо ней кай ака мя не лас цю, 
ха рак тэр най яш чэ для вя ско вай пра сто ры. 
Ця пер у пад руч ным сэр ві се вы бар ча га гуль
ца зна хо дзяц ца за піс ныя кні жач кі, цу кер кі, 
ме дыч ныя срод кі і Бог ве дае што яш чэ. Та
му выб раць доб ра га са маў ра даў ца з мо ра 
рэк лам ных эк с па на таў — спра ва са праў ды 
ня лёг кая. Яў ген ВА ПА

Па дзея, якая ад бы ла ся на мі ну лым 
тыд ні, па сва ёй знач нас ці для пра ва слаўя, 
а мо жа і ўся го хрыс ці ян ства, маг чы ма ўвой
дзе ў гі сто рыю рэ лі гіі як па дзея ста год дзя. 
Уся лен скі пат ры яр хат у Кан стан ці но па лі 
на Свя цей шым сі но дзе ска са ваў ра шэн не 
сва іх па пя рэд ні каў аж но з 1686 го да. 11 
каст рыч ні ка па ста но ва больш чым трох сот
га до вай даў ні ны бы ла ад ме не на. Па вод ле 
но ва га ра шэн ня пе ра да ча Кі еў скай міт ра по
ліі ў кі ра ван не Ма скоў скай цар к вы прыз на
ная не за кон най. Ра шэн не гэ тае пры ня тае 
ў рэ чыш чы прад стаў лен ня Ук ра і не то ма са 
аб пра ве на аў та ке фа лію пра ва слаў най 
цар к ве.

Ак ра мя гэ та га прад ста я це ля Ук ра ін скай 
пра ва слаў най цар к вы Кі еў ска га пат ры яр ха
ту Фі ла рэ та і прад ста я це ля Ук ра ін скай аў та
ке фаль най пра ва слаў най цар к вы Ма ка рыя 
Сі нод Уся лен ска га пат ры яр ха ту ад на віў 
у ка на ніч ным са не. Пры га да ем, што Ру ская 
пра ва слаў ная цар к ва ў 1997 го дзе аб вяс ці
ла ана фе му пат ры яр ху УПЦ КП Фі ла рэ ту 
(Дзе ні сен ку). У 1992 го дзе Ма скоў ская 
пат ры яр хія паз ба ві ла яго са ну міт ра па лі та, 
зві на ва ціў шы ў ра сколь ні цтве. Так са ма 
РПЦ не пры зна ла УАПЦ, якую з 2015 го да 
ўзна чаль вае міт ра па літ Ма ка рый (Ма ле
ціч). Пас ля гэ та га і вы сіл кі пра ва слаў ных 
іе рар хаў Ук ра і ны і дып ла ма тыч ныя за ха
ды кі раў ні цтва кра і ны бы лі скі ра ва ны на 
ат ры ман не аў та ке фа ліі. Яш чэ па ру га доў 
та му прад стаў ні кі РПЦ пуб ліч на смя я лі ся 
са спроб ук ра ін цаў да маг чы ся юры дыч най 
не за леж нас ці ад Ма скоў ска га пат ры яр ха
ту. І вось яна но вая рэ аль насць! У ёй, між 
ін шым, ук ра ін цам за ста ла ся фар маль ная, 
хоць і не зу сім про стая рэч — пра вя дзен не 
аб’ яд наў ча га са бо ра дзвюх рэ аль ных ук
ра ін скіх пра ва слаў ных цэр к ваў. Ня ма сум
не ву, што да яго да лу чыц ца і част ка, хоць 
і мен шая, іе рар хаў і свя та роў, якія да гэ туль 
за ста ва лі ся ў пад па рад ка ван ні РПЦ.

Са мае га лоў нае для бе ла ру саў у гэ тай 
сі ту а цыі тое, што за раз дэюрэ і Бе ла ру
ская пра ва слаў ная цар к ва не аба вя за на 
ка на ніч на пад па рад коў вац ца Ма скоў ска му 
пат ры яр ха ту. І хоць да рэ аль най аў та ке фа
ліі бе ла ру сам яш чэ да лё ка, але, воб раз на 
ка жу чы, ад быў ся тэк та ніч ны зрух, які ўжо 

ў бліз кай гі ста рыч най пер с пек ты ве мае 
нез ва рот ны ха рак тар. Не аба вя за ны пад па
рад коў вац ца Маск ве за раз і пра ва слаў ныя 
Літ вы, а так са ма не каль кіх рэ гі ё наў, якія 
ўва хо дзяць ця пер у склад са мой РСФСР (!) 
— гэ та зем лі бы лой Рэ чы Пас па лі тай сям
нац ца та га ста год дзя.

Маск ва за гэ ты пе ры яд „ха лод най вай
ны” „з усі мі і за ўсё” ат ры ма ла ад Уся лен
ска га пат ры яр ха ту за раз па ра зу боль шую, 
чым ад усіх па лі тыч ных аб’ яд нан няў і дзяр
жаў За ха ду і Ус хо ду, з які мі яна кан ф лік
туе, ра зам. Нез дар ма ўзнік ла сап раў д ная 
па ні ка і Пу цін на ват тэр мі но ва склі каў па
ся джэн не Са ве та бяс пе кі, на якім пры сут ні
ча лі ўсе га лоў ныя сі ла ві кі дзяр жа вы. І гэ та 
пры тым, што за ка на даў ча цар к ва ў Ра сеі 
ад дзе ле на ад дзяр жа вы! Але гэ та толь кі 
за ка на даў ча. На сам рэч жа яна даў но пры
ва ты за ва на гэ тай дзяр жа вай і па стаў ле ная 
ёй на служ бу. Слу жыць гэ тай дзяр жа ве ве
рай і няп раў дай.

Ра шэн не Уся лен ска га пат ры яр ха ту па 
сва ім змес це апы ну ла ся ку ды ця жэй шым 
за про ста прад стаў лен не Ук ра і не аў та ке
фа ліі. Яно кан чат ко ва раз бу рае ідэю так 
зва на га „рус ско го ми ра”. Не вы пад ко ва 
па ста но ва Кан стан ці но паль ска га сі но да 
вык лі ка ла сап раў д ную па ні ку ў ра сей скіх 
дзяр жаў ных ко лах. За раз Ма скоў скі пат ры
яр хат апы нец ца ў іза ля цыі. Маг чы ма яму 
ўдас ца пе ра цяг нуць на свой бок ад нудзве 
з ін шых ча тыр нац ца ці Па мес ных цэр к ваў, 
але і гэ та пад вя лі кім сум не вам. Так што 
ме на ві та РПЦ за раз бу дзе вы гля даць як 
га лоў ны ра сколь нік су час на га сус вет на га 
пра ва слаўя. Так, як яно ўлас на і ёсць.

Та му мож на зра зу мець тую лі ха ман ка
васць, з якой ма скоў скі пат ры ярх Кі рыл 
яш чэ па га ра чых сля дах Пу ці на па ля цеў 
у ста лі цу Бе ла ру сі. Не вы пад ко ва тут прой
дзе сі нод РПЦ, на якім бу дуць і ана фе мы 
і роз ныя па лі тыч ныя за явы. Ужо пер шы 
дзень зна хо джан ня Кі ры ла ў Мін ску ад зна
чыў ся скан да лам — за кры ты ку ма скоў ска
га іе рар ха ад вя дзен ня служ бы ад хі ле ны 
адзін з аў та ры тэт ных бе ла ру скіх свя та роў. 
Маск ва і тут га то вая за ду шыць у сва іх „бра
тэр скіх аб дым ках” усіх няз год ных з яе па лі
ты кай. Бе ла русь — гэ та яе апош няя пад па
рад ка ва ная міт ра по лія, апош няя на дзея.

Але „тэк та ніч ны зрух” ужо ад быў ся.
Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Тры маць мем 
свай го бе ра га
На пі са ная ў ньюйор к скі час, дзя ся так 

га доў на зад: «Не вя до ма ча му, нас ні лі ся 
мне га дзю кі. Ці аз на чае гэ та штоне будзь? 
Ты дзень пра цую на гма ху, які пры мы кае да 
Trump To wer. Ман хэ тэ нэн скія вят ры моц на 
тра суць клад кай, на якой ві сім з ма ім мек
сі кан скім спа да рож ні кам Хе су сам. У сця не 
хма ра чо са вы коў ва ем цаг ля ную аб лі цоў ку. 
Не каль кі дзя сят каў па вер хаў над зям лёй. 
Але ў нас ёсць вы дат ны від на Цэн т раль ны 
парк. Па азер цы пла ва юць ло дач кі. Ча ла
веч кі не боль шыя чым ку зур кі шпа цы ру
юць па да рож ках зві лі стых як Нар ва па між 
лі лі пуц кі мі куп ка мі дрэў. Пап ра ца ваў шы, 
су поль ная тра пе за з Хе су сам на плош чы 
Union Squ are. — Эх, — уз дых нуў я над 
не да пі тай шклян кай ко како лы, — каб 
ты яш чэ мог пе рат ва рыць яе ў... тэ кі лу, 
Хе сус! Мы рас ста лі ся на стан цыі мет ро 
ля Грандстрыт. Хе сус спя шаў ся да сва ёй 
чы кі ты, а я, як пра ві ла, ні ко лі не ў спеш цы, 
з пе ра ка нан нем, што ўсё мае свой час. 
Уда ле чы ні ад стан цыі, на аў то бус ным пры
пын ку Q59 ней кі вар’ ят, а, маг чы ма, п’я ны 
ча ла век жор ст ка ла яў ся бе са мо га. Ён быў 
ве лі зар ны ро стам, і што дзіў на, у рас х ры
ста ным плаш чы зда ваў ся та кі ра ста пы ра
ны, як жах лі вае пту шыд ла з апаў шы мі кры
ла мі. — Трэ ба піль на вац ца! Сце ра жы ся! 
Сце ра жы ся! — віш чаў. Не звяр таў ува гі на 
ін шых лю дзей, не за ча паў ні ко га, не шу каў 
з кімне будзь зва ды. Клы паў ся род па са жы
раў, якія ча ка лі аў то буса, і сур’ ёз на ас це ра
гаў — ка го? Ча му? Ка лі ча ла век па ды шоў 
да мя не, са сва ім гор кім «Сце ра жы ся!», 
я мі ма во лі ўцёк ад яго ва чы ма — заб лы
та ны, без да па мож ны, спа ло ха ны. У до лю 
се кун ды на шы во чы суст рэ лі ся. Яго — пу
стыя, не ві душ чыя. Mае — ве ра год на, спа ло
ха ныя, хоць змя ша ныя са здзіў лен нем і па
дзя кай. Але ша лё ны абы я ка ва ад вяр нуў ся 
ад мя не, да лей уск лік ва ю чы.»

Шмат га доў та му, у ма ёй над нар ваў
скайпад на раў скай ва ко лі цы га дзюк бы ло 
хоць ад баў ляй. Да во дзі ла ся быць вель мі 
ас ця рож ным, тым больш, што ле там звы
чай на хо дзіш ба са нож. Іду чы сцеж кай па ся
род по ля трэ ба бы ло ўзі рац ца ў со неч ныя 
пля мы на жві ры. На выг рэ тым сон цам жвір
ку ко ле ру ір жы, поў ных ге ма ты ту ка мяч коў 
дзёр ну, га дзю кі грэ лі ся най больш ах вот на 
ра ні цай. Во сен ню па каз ва лі ся ў гэ тых мес
цах вя лі кія ры жы кі. Ка за лі, што вы ле жа лі іх 
га дзю кі. Сён ня за рас лі тое мес ца пыр ні ко
вы дзё ран і ўпар ты сум нік. Пра паў мі цэ лі ем 
ры жы каў. Га дзюк, ве ра год на, не ба чыў 

я га доў трыц
цаць. Ву жы кі 
(Nat rix nat rix, 
zask ro niec) 
ёсць, і ў вя лі кіх 
коль кас цях. 
У ма ім са дзе на пра ця гу не каль кіх га доў 
ва ла да рыць Вя лі кая Ка ла сты на, ву жы ца, 
якая пад пад мур кам ха ты ад к лад вае яй кі 
што год. У яе ёсць шнар ва кол га лоў кі, та
му яе паз наю. Хто ве дае, ці яе шмат лі кае 
наш чад ства рас паў з ло ся аж да бе ра гоў 
Нар вы.Ча ста я су тык нуў ся гэ тым ле там 
з ма ла ды мі ву жы ка мі на пяс ча ных рач ных 
вод ме лях, дзе па ля ва лі на жаб. У апош нія 
га ды шы ро ка рас паў сюдж ва юц ца мя дзян
кі. Гэ та пры го жыя, не я да ві тыя, быц цам 
сфар ма ва ныя з глян ца вай ме дзі, ву жы кі. 
Час цей за ўсё я зна хо джу іх раз’ е ха ных 
на ас фаль та ва най да ро зе. Лю дзі ў сва іх 
пра но сяш чых ся аў та ма бі лях не ў ста не 
на да ваць мі ні маль ную ўва гу сва бод на му 
ства рэн ню. Ніш то не мо жа спы ніць ра заг на
най ча ла ве чай цы ві лі за цыі. На ват эко ла гі, 
якія аба ра ня юць Пуш чу, што кла дуц ца ніц
ма пе рад раз’ я ра ны мі хар ве ста ра мі. Гэ та 
гу се ніч ныя ма шы ны, над звы чай ка рыс ныя 
ў бу даў ні чых ра бо тах і ляс ной гас па дар цы. 
Але і аб са лют ная бе стыя, ка лі яе пра цай 
кі руе ду рань, які не ра зу мее на ступ стваў 
сва іх не ас ця рож ных ра шэн няў.

Ну, із ноў жа, прыс ні ла ся мне га дзю ка. 
Па ру дзён та му. Маг чы ма, пад уп лы вам 
чы тан ня Ана лаў, Хро нік Ка ра леў ства Поль-
ска га, пра цы ша ноў на га Яна Длу га ша? 
У пер шым то ме ён амаль 600 га доў та му 
на пі саў: «... [цём ных] вод Нар вы яда ві тыя 
істо ты не пе ра но сяць. Га дзю кі, як толь кі 
да ся га юць яе ва ду, якія тры ма лі ся плы ту, 
ад да ля юц ца з шы пен нем, ні бы та ўця ка юць 
ад смя рот най для ся бе ва ды (...)». Аб цём
ным ко ле ры Нар вы, як я пра чы таў у заў
ва зе ў ніж няй част цы ста рон кі, так са ма 
згад ваў у дзе вят нац ца тым ста год дзі Ан то ні 
Рэг ман, па да рож нік і ге а ба та нік, пра фе сар 
Львоў ска га ўні вер сі тэ та, «што ... гэ тыя ўлас
ці вас ці ра кі Нар вы да гэ та га ча су мож на 
ўба чыць ля вус ця ў Віс лу ка ля Мод лі на, дзе 
мут ная і па ло вая вісь ля ная ва да тры ма ец
ца ле ва га, а цём насі няя ва да Нар вы — яго 
пра ва га бе ра га. Та кім чы нам, па ток ва ды 
плы ве по бач адзін з ад ным, змеш ва ю чы ся 
адзін з ад ным вель мі па воль на». Ну, ба
раць ба за са маў ра ды ідзе! Тры май ма ся, 
га ла су ю чы, свай го бе ра га. І будзь ма ас ця
рож ны мі. Мі ра слаў ГРЫ КА
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Уз на га ро ды мар шал ка 
Пад ляш ска га ва я вод ства 
за да сяг нен ні ў га лі не 
ма стац кай твор час ці, рас
паў сюдж ван ня і за хоў ван
ня куль ту ры бы лі ўра чы
ста ўру ча ны 13 каст рыч
ні ка ў Пад ляш скай опе ры 
і фі лар мо ніі.

Вес лаў Ста ніс лаў Дам б роў скі, Вой цех 
Адам Шрэ дар, Та маш Віс неў скі, Ежы 
Ні кі та ро віч, Ста ніс ла ва Ева Ско выш
Му ха і Шы ман Га лоў ня ат ры ма лі прэ міі 
мар шал ка за свой ук лад у куль ту ру за 
ма стац кі се зон 2017/2018, ха ця іх ук лад 
у яе — да сяг нен не ўся го іх жыц ця. Прэ
міі мар шал ка з’яў ля юц ца рэ а лі за цы яй 
па ста но вы Мар шал коў скай уп ра вы Пад
ляш ска га ва я вод ства. Кож ны з пе ра мож
цаў ат ры маў 8000 зло тых

Ста ніс лаў Вес лаў Дам б роў скі 
— ха рэ ог раф, пе да гог — ат ры маў уз
на га ро ду за ма стац кую дзей насць для 
пад т ры ман ня і пра соў ван ня куль тур най 
спад чы ны Пад ляш шая як на агуль на
поль скай, так і на між на род най арэ не, 
у пры ват нас ці, за дзей насць у ан сам б лі 
пес ні і тан ца «Кур пе Зя лё нэ». «Я пра вёў 
42 га ды з гэ тым ка лек ты вам, мы нес лі 
на шу куль ту ру па ўсім све це, — ска заў 
ён ус х ва ля ва ны да слёз. — Як не па мя
таць пры няц ця нас на Гро дзен ш чы не!»

Адам Вой цех Шрэ дэр — ані ма тар 
куль ту ры, адзін з зас на валь ні каў фон
ду «Pog ra ni cze» і Ася род ка «Па гра ніч
ча — ма ста цтваў, куль тур, на ро даў» 
у Сей нах — ат ры маў уз на га ро ду за ўсе 
ані ма цый ныя і аду ка цый ныя дзе ян ні, 
ук лю ча ю чы ства рэн не і кі ра ван не Клез
мер скім ар кест рам Сей нен ска га тэ ат ра: 
«Гэ тая ўзна га ро да аба вяз вае мя не яш чэ 
да больш руп лі вай пра цы на Сей нен ш
чы не».

Та маш Вісь неў скі — куль ту раз наў
ца, жур на ліст, гі сто рык, кі не ма таг ра фіст 
— уз на га ро джа ны за ўсю яго дзей насць 
у рас паў сюдж ван ні і ахоў ван ні куль ту ры, 
за са дзей ні чан не раз вою і рэ гіст ра цыю 
гі сто рыі рэ гі ё на, па пу ля ры за цыю тра
ды цыі муль ты куль ту ра ліз му Пад ляш ша 
і ахо ву па мя ці яго жы ха роў: «Свед кі 
што раз хут чэй ады хо дзяць, я ў па го ні за 
імі, ве ра год на, та му, што я ні ко лі не пе ра
стаў быць жур на лі стам. На ма ім ка на ле 
«Bag nów ka» ёсць ка ля дзвюх ты сяч філь
маў пра лю дзей і мес цы, між ін шым пра 
Сак ра та Яно ві ча і Крын кі; пра бую рэ кан
ст ру я ваць све ты, якія пра па лі».

Ста ніс ла ва Ева Ско выш-Му ха 
— пі сан кар ка, на род ная ма стач ка — уз
на га ро джа на за цэ ласць дзей нас ці і да
сяг нен ні ў га лі не ахо вы і пра ця гу спад
чы ны Ліп скай зям лі і ўся го Пад ляш ша: 
«Я пе ра ня ла ад сва ёй ма ці здаб лен не 
яек, і зай ма ю ся гэ тым амаль сем дзе сят 
га доў. Зап ра шаю на вед ваць Му зей ліп
скай пі сан кі, і ўпра ве ва я вод ства ўру чаю 
свя точ ную бе лачыр во ную вя лі кую пі сан
ку».

Шы ман Га лоў ня — пісь мен нік, жур на
ліст, пуб лі цыст, дзе яч даб ра дзей нас ці 
— уз на га ро джа ны за цэ ласць жур на ліс
ц кай дзей нас ці, у ду ху та ле ран т нас ці 
і ўраж лі вас ці да ін ша га ча ла ве ка.

Ежы Ні кі та ро віч — ро дам з Мель ні
ка, пе да гог, вык лад чык, пра фе сар гу ма
ні тар ных на вук, ства раль нік Ка фед ры 
між куль тур най аду ка цыі ва Уні вер сі тэ це 
ў Бе ла сто ку — уз на га ро джа ны за дзе ян
ні і іні цы я ты вы, на кі ра ва ныя на мір нае 
су іс на ван не і су пра цоў ні цтва раз на стай
ных у куль тур ным пла не гра мад. У ляў да
цыі, на пі са най Кшыш та фам Чы жэў скім 
з «Па гра ніч ча», пра фе са ра хва ляць за 
па бу до ву пад ляш скай шко лы дас ле да
ван няў па гра ніч ча і між куль тур ных дас
ле да ван няў па меж жа. Ні кі та ро віч да даў, 
што для яго са мае га лоў нае, каб лю дзі 
ста ра лі ся зра зу мець і па ва жаць адзін 
ад на го.

— Як ак рэс ліць сваю ідэн тыч насць на 
шматкуль тур най Бе ла сточ чы не?

Ежы Ні кі та ро віч: — Я лі чу, што ў ця пе
раш ніх умо вах муль ты куль ту ра ліз му мы 
су ты ка ем ся з не аб ход нас цю прыз наць 
роў ныя пра вы для ін шых куль тур, а так
са ма не аб ход насць ад кі нуць ме та куль
ту ру ды мо на куль ту ру, і не аб ход насць 
нам вый с ці за ме жы пер шых гру па вых 
су вя зей, су вя зей пры род на га эт на цэн т
рыз му, паза аб са лю ты зу ю чы аў та мат. 
Ства рыць ін тэг ра ва ную ідэн тыч насць. Гэ
та фе но мен у раз вою, ды на міч ны, ад кры
ты для па ста ян на га ства рэн ня і ста наў
лен ня, скла да ная з’я ва, змен ная, якая 
злу чае эле мен ты бло ка пер са наль най 
сі стэ мы з цэн т раль ны мі каш тоў нас ця мі 

куль ту ры гру пы, да якой на ле жыць ін ды
від і свя до ма га ўдзе лу ў каш тоў нас цях 
ін шых груп, так са ма ў па за ча са вых каш
тоў нас цях еў ра пей скай і су свет най куль
ту ры. Ас ноў най праб ле май аду ка цыі з’яў
ля ец ца не аб ход насць ар га ні за цыі та кіх 
сі ту а цый і ўмоў, якія даз во ляць ад ка заць 
на на ступ ныя пы тан ні: Як пе рай с ці ад 
ма на ло гу да ды я ло гу куль тур, уза ем на га 
спаз нан ня і ра зу мен ня ад роз нен няў, вес
ці раз мо ву, з ува гай да каш тоў нас цей 
тран с на цы я наль най су свет най куль ту
ры? Як змяк чыць і ас ла біць стэ рэ а ты пы 
і пра ду зя тасць і рэ а лі за ваць ус п ры ман не 
«ін ша га» як ці ка ва га, пры яз на га, а не 
паг роз лі ва га ды ва ро жа га. Каб свя до ма 
за хоў ваць сваю ідэн тыч насць у но вай 
куль ту ры. Каб выз на чэн не ідэн тыч нас ці 

Уз на га ро ды 
мар шал ка 
2017/2018

ў ад ной куль ту ры не вык лю ча ла, і на ват 
пад т рым лі ва ла ідэн ты фі ка цыю з ін шай, 
на пры клад, з ад на ча со вым выз на чэн
нем: Я — бе ла рус і па ляк, я тое, што 
я ад чу ваю, і кім ха чу быць, а не так, як 
ін шыя абаз на ча юць мя не. Асаб лі ва на 
па меж жах. Мо жаш быць ад на ча со ва 
чэш скім і поль скім, лі тоў скім і поль
скім, габ рэй скім і поль скім, бе ла ру скім 
і поль скім. Лі чу, што чым вы шэй шая 
свя до масць куль тур най спад чы ны, пер
ша га све ту ўка ра нен ня, тым час цей 
на бы тая то ес насць мае шы рэй шы аб сяг 
і вы шэй шы ўзро вень. Куль тур ная дэ за
ры ен та цыя з’яў ля ец ца так са ма вы ні кам 
ра ско лу па між па ка лен ня мі і ад сут нас цю 
асоб, якія мо гуць на кі роў ваць. Не су мяш
чаль насць ідэй і каш тоў нас цей мо жа 
пры вес ці ў куль ту ры па ка лен няў да 
са ма раз бу рэн ня, ка лі ня ма пе ра да чы па
во дзін у гру пе. Ча ла век адзі но кі не дае 
ра ды спра віц ца з ад чу жа ным све там. 
Тэн дэн цыя да вы ра шэн ня праб лем, якія 
ўзні ка юць, у най больш про сты спо саб 
— фар ма ка ла гіч ны (таб лет кі ад спа ло ху, 
стрэ су, смут ку, ат лус цен ня, ту гі, тры во гі, 
стом ле нас ці і г.д.) прак тыч на мя няе ча
ла ве ка і цэ лае па ка лен не, што ро біць іх 
не пад рых та ва ны мі пе ра но сіць цяж кас ці, 
пе ра а доль ваць праб ле мы і ды ле мы.

По шу кі род нас ці, гру пы пры но сяць го нар 
і ра дасць, пап раў ля юць іму ні тэт і да юць 
сі лу ды па чуц цё ўлас най год нас ці, па
ва гу да ін шых... Ста ро му па ка лен ню, 
якое пра буе вы хоў ваць ма ла дое, ча ста 
зда ец ца, што эфек тыў ная ін куль ту ра
цыя ад бы ва ец ца та ды, ка лі бу дзе та кая 
адап та вац ца да са цы яль на га жыц ця, 
ка лі за сво ены бу дуць та кія са цы яль
ныя па во дзі ны, ка лі ты — кан фар міст. 
Та ле ран т насць у та кім вы пад ку раз г ля
да ец ца як сла басць, абы я ка васць; яна 
та ды не цно та, а за га на. Та ле ран т насць 
у гэ тым кан тэк с це — са ступ ка, зго да на 
ады ход ад прын цы паў, ад мо ва ад сва
іх каш тоў нас цей. Да мі на ван не тэ о рыі 
ра цы я наль на га вы ба ру мож на наз ваць 
ка мер цы я лі за цы яй ідэн тыч нас ці, у гэ тым 
вы пад ку ідэн ты фі ка цыя гру пы ў ас ноў
ным ін ст ру мен таль ная і раз г ля да ец ца як 
пры дат ная для афар м лен ня па лі тыч ных 
і эка на міч ных ін та рэ саў. Та кім чы нам яе 
мэ тай бу дзе не фар мі ра ван не то ес нас ці 
на пад ста ве кан к рэт на га куль тур на га 
зме сту, куль ты ва цыі тра ды цыі, але ўла
да, эка на міч нае і па лі тыч нае па на ван не.

Тэкст і фота 
Мі ры ЛУК ШЫ

 Віктар Швед і Та маш Вісь неў скі

 Ежы Ні кі та ро віч
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Дэ маг ра фія Бе ла сто ка
За раз Бе ла сток на ліч вае 297 ты сяч 

жы ха роў. Пяць га доў та му бы ло іх 284 
ты ся чы. Лік на ро дзін боль шы на 400 за 
па хо ві ны. Го рад на дэ маг ра фіч ным плю-
се. Да лей шыя праг но зы — менш ап ты мі-
стыч ныя. Пас ля 2022 го да лік бе ла ста чан 
бу дзе змян шаў ся. Ёсць мно га па жы лых 
жы ха роў. 7 каст рыч ні ка гэ та га го да прэ зі-
дэнт го ра да ўру чыў ме да лі «За шмат га до-
вае шлюб нае жыц цё» для 80 пар.

Ра ней го рад быў ма лод шы. Бы ло мно га 
ма ла дых жан чын, якім лёг ка бы ло знай с ці 
пра цу. На ра джа ла ся больш дзя цей. Ця пер 
ма ла дыя і аду ка ва ныя жы ха ры Бе ла сто-
ка вы яз джа юць у Вар ша ву або за гра ні цу, 
між ін шым, у Вя лі каб ры та нію, Шве цыю, 
Бель гію і Гер ма нію. Там шу ка юць са бе 
пра цу і зна хо дзяць. Ап ра ча та го жы ха ры 
вё сак — як праг на зі ру юць — ужо не бу дуць 
так ма са ва як бы ло да гэ туль пе ра ся ляц ца 
ў Бе ла сток.

Не ка то рыя жы ха ры ва я вод скай мет-
ра по ліі па ся ля юц ца ў вё сках у пад бе ла-
стоц кіх гмі нах. Ста рэй шыя лю дзі, перш-на-
перш пен сі я не ры, усё час цей вяр та юц ца 
на вё ску. Куп ля юць там драў ля ныя да мы, 
каб жыць без стрэ су, спа кай ней, блі жэй 
на ту ры, мець свой не вя лі кі сад, ага род чык 
з ага род ні най і квет ка мі, свой па на дво-
рак. Ле там і во сен ню ў ляс ным ста рон ні 
бу дуць ха дзіць па яга ды і гры бы. Дзе як 
дзе, але та кія прык ла ды маю ў сва ёй род-
най вёс цы Но вае Ляў ко ва На раў чан скай 
гмі ны. Тут ку пі лі тры ха ты і адзін пры го жы 
драў ля ны дом па бу да ва лі. З Бе ла сто ка 
ў баць коў скі дом пры е ха ла да жы ваць ад-
на асо ба. Шэсць пу сту ю чых баць коў скіх 
драў ля ных хат час ад ча су на вед ва юць 
дзе ці. (яц)

Ба рыс ад будаваў 
мі ні я цю ру 
цар ска га па ла ца
Тры га ды з не вя лі кі мі пе ра пын ка мі 

Ба рыс Каз лоў скі з Но ва га Ляў ко ва На-
раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та 
бу да ваў мі ні я цю ру ко ліш ня га цар ска га 
па ла ца ў Бе ла ве жы. За раз гэ ты ат рак цы-
ён ста іць у за се ні во сень скіх пе ра важ на 
лі ста вых дрэў ды аб га ро джа ны драў ля-
ным пло ці кам на па на двор ку аг ра ту ры-
стыч най ква тэ ры «Бо ра-Здруй» Люд мі-
лы і Ба ры са Каз лоў скіх.

Ма кет ка ры ста ец ца вя лі кай за ці каў-
ле нас цю ту ры стаў і ін шых на вед валь-
ні каў. Ня даў на (22 ве рас ня г.г.) сю ды 
пры яз джа лі на аў то бу се сла ба ві ду чыя 
і не ві ду чыя з Гай наў кі і Бель ска-Пад ляш-
ска га і тут свят ка ва лі г.зв. Дзень бе лай 
па лач кі. Сё ле та на фо не гэ та га ці ка ва га 
па ар хі тэк ту ры аб’ ек та ра бі лі са бе па мят-
ныя здым кі, між ін шым, удзель ні кі «зор-
чы ных» су стрэч.

«Каб па бу да ваць вя лі кі ма кет па ла ца, 
спат рэ бі ла ся шмат на ма ган няў і... больш 
за 10 ты сяч цэг лаў, — ска заў на раз ві тан-
не спа дар Ба рыс. — Каш та ва ла мя не ня-
ма ла». Але спа да ру Ба ры су ўда ло ся! Ма-
ры яго збы лі ся.

Тэкст і фо та Ян кі цЕ ЛУ ШЭц Ка Га

ДЗЯ ЦІН СТВА

Па хо джу з Ка ша лёў, дзе пра жыў 
пер шыя 25 га доў. Дзя цін ства пом ню 
ўжо з шо ста га го да жыц ця. До ма бы

ло нас чац вё ра дзя цей, бра ты 
і ся стра. Брат Ко ля, ка лі да рос, 
пай шоў у вой ска ў Гай наў ку, 
ста рэй шы на два га ды Ва ло дзя 
стаў на пра цу ў ца гель ню, а ся
стра, 1926 го да на ра джэн ня, 
у час вай ны бы ла на пры му
со вых ра бо тах ва Ус ход няй 
Пру сіі.

Ка лі бы ло мне шэсць га доў, 
фронт па да ваў ся на за хад. Да 
нас, у Ка ша лі, прый шлі 20 лі пе
ня 1944 го да. Пер шы мі еха лі 
ня мец кія тан кі, якія спы ні лі ся 
на ўзгор ку, дзе за раз ста яць 
вет ра кі. І тут фронт спы ніў ся на 
во сем дзён, а на дзя вя ты дзень 
нем цы ўцяк лі. Най перш яны 
спа лі лі Тап чы ка лы, пас ля Ка
ша лі і част ку Ор лі. А нас ма ма 
за вя ла ў Та пар кі, бо там жыў та
таў два ю рад ны брат. На во кал 
Та пар коў быў лес і там ба ёў не 
бы ло; бы лі мы там ты дзень.

У Ка ша лях бы ло мно га за бі тых 
сал дат. Са ве ты за на шай клу няй па ста ві
лі гар мат ку. А з Сіт коў ш чы ны (уро чыш ча 
ка ля Спіч коў) нем цы на вя лі на яе агонь 
з тан ка і ад ра зу раз бі лі тую гар мат ку. 
Два сал да ты за гі ну лі на мес цы, а ад на
му адар ва ла на гу. Той ра не ны пра сіў 
у баць кі ва ды, а са схо віш ча не маг чы ма 
бы ло вы су нуць га ла ву. Ле мя шо ва вый ш
ла нар ваць свін ням зел ля, то ў яе ад ра зу 
тра піў снай пер; ся дзеў не дзе на гру шы 
ў по лі.

Па мя таю, як нем цы пры е ха лі ў Ка ша
лі, да сол ты са, тры ха ты за на шай. Па
ста ві лі вя лі кі са ма ход з бу дай, вы ска чы
ла з яго хі ба з ча ты рох нем цаў і пай ш лі 
ў сол ты са ву ха ту.

Ці пом ню жы доў? Ад на го жы да пом
ню, які прый шоў да нас у ха ту; ужо іх ме
лі вы во зіць. На зы ваў ся Шло ма, а мя нуш
ку яму да лі Бяз ву хі, бо не меў ад на го ву
ха. І ка жа баць ку: „Дэ мян, у тэ бэ е ді е ті, 
а ў мэ нэ тро ху ест одэ жы. Штось нэ будь 
да сі мне на до ро гу”. Пра сіў, каб зва рыць 
яму яй кі на кру та, бо ма ма тры ма ла ку
рэй. Ма ма да ла яму тое, што бы ло. То 
жыд даў доб ры ка жу шок, у якім я тры 
зі мы ха дзіў у шко лу.

ШКО ЛА

У пер шы клас пай шоў я ў 1947 го дзе. 
Дзе ці бы лі роз на га ўзро сту. Мне бы ло 
ня поў ных во сем га доў, а Шу ры ку Ку ба
еў ска му больш за два нац цаць. Та кі быў 
пас ля ва ен ны час. Пас ля за вяр шэн ня 
ся мі год кі год ву чыў ся яш чэ на ста ля ра 
ў гай наў скай „за ва доў цы”, але па кі нуў, 
бо не бы ло ка му па ма гаць у гас па дар цы 
па жы ло му баць ку — ста рэй шыя бра ты 
адыш лі. Я знаў і ва ша га баць ку, тал ко ва
га ста ля ра.

ВОЙ СКА

Меў ад тэр мі ноў ку і пай шоў слу жыць 
21га до вым ка ва ле рам уво сень 1959 
го да. Слу жыў спяр ша ў Маль бар ку, 
а пас ля ў Ар нэ це. Вар та ваў рэ ак тыў ныя 
са ма лё ты. У эскад ры бы ло 12 ма шын, 
а дзве бы лі на па га то ве. Са ма лё ты бы лі 
ад на мес ныя і не каль кі двух мес ных для 
ме тэ а ра ла гіч ных мэт. У ан га ры быў яш
чэ са вец кі „Як”, які за бі раў на борт звыш 
дзя сят ка ча ла век.

Ці я ся дзеў у ка бі не лёт чы каў? Нам, 
сал да там, па ка за лі толь кі адзін раз. 
Вель мі скла да ная апа ра ту ра. У мя не 
зван не стар ша га ра да во га. Пас ля пя ці 
га доў, у 1968 го дзе, ха це лі мя не прыз

ваць у за пас на тры ме ся цы, ка лі на 
Шлён ску бы лі за ба стоў кі. Але не ўзя лі, 
бо я ажа ніў ся і бы ло ма лое дзі ця.

СУ ЖОН СТВА

Ажа ніў ся я ў 1964 го дзе. У цар к ве 
шлю бу не бра лі, бо хто быў у пар тыі, 
то на чаль ства кры ва гля дзе ла на та кіх. 
Жон ку паз наў та му, што быў трак та ры
стам. Прый ш ла ей ная ма ці са Спіч коў, 
каб я за а раў по ле. Я та ды паз наў Ма ры
сю, спа да ба ла ся мне, па жа ні лі ся. І доб ра 
жы лі, раз жы лі ся.

Пер шыя шэсць га доў жы лі з цяс ця мі. 
Бу да ва лі ся мы з жон кай ад ас ноў і па бу
да ва лі бу дын кі. Пры бу до ве най больш 
па ма га лі мне Фе дзя і Пе ця Хур сы з Ка
ша лёў.

Каб стаць трак та ры стам, трэ ба бы ло 
прай с ці курс у бель скім ПО Ме. У Ка ша
лях быў сель ска гас па дар чы гур ток, стар
шы нёй быў Ко ля Ле меш. Бы лі два трак
та ры „28”, сла бень кія. На ад ным ез дзіў 
я, а на дру гім Ва ло дзя Хур са; яго дру гі 
раз прыз ва лі ў за пас і за гі нуў. Пры чэ пы 
бы лі няг нут кія, без ры сор, ат ры ма лі сно
па вя зал кі.

СПОРТ

Я ў вой ску гу ляў у фут бол у вай ско
вай ка ман дзе, на зы ва ла ся „Бла кіт ныя” 
Ар не та. Вы сту па ла ў Акла се, я быў аба
рон цам. Пом ню, што абыг ра лі мы „Езя
ра ка” з Іла вы 1:0. Быў і „Со кал” Аст ру да. 
Тут быў эль зэ тэс, але тры маў ся сла ба, 
бо не бы ло пад трым кі з гмі ны.

ЯК ЖЫ ЛІ Ў ПНР?

У эпо ху ПНР бы ло мно га змен. Най
лепш жы ло ся пры Эд вар дзе Гер ку. Бо 
бы лі і Бе рут, і Га мул ка, і Охаб, і Яру зель
скі... Ге рэк да ваў крэ ды ты, а яны бы лі па
трэб ны, ка лі нех та бу да ваў ся. Гэ та раз; 
і ану лёў ваў іх. Трэ ба бы ло прад ста віць 
кві ты і мож на бы ло ат ры маць льго ты.

Гер ка хва лі лі не толь кі ся ля не, але 
і шах цё ры так са ма; яш чэ да сён ня мае 
ён аў та ры тэт. Быў не за леж ны ад Ус хо
ду, а сва ім лю дзям ра біў даб ро.

Аба вяз ко выя па стаў кі? Меў я на са бе 
1,62 гек та ра „па поў ш чы ны”, то аба вяз ко
выя па стаў кі яш чэ мя не аха пі лі; гэ та бы
ло пры Га мул цы і Оха бе. Охаб ад мя ніў 
ма ла ко, а Га мул ка рэш ту.

— Вы бы лі пер шым сак ра та ром пад
ста во вай пар тый най ар га ні за цыі ў Спіч
ках...

— Ар га ні за цыя бы ла 
ў Спіч ках. Ка лі я прый
шоў, то бы ло толь кі пяць 
асоб, а я раз бу да ваў да 
1011 асоб. Хто да па мог? 
Най больш да па мог мне 
Мі ха люк, па вя то вы сак ра
тар, яко га пас ля пе ра вя лі 
ў Лом жу.

— Ці лю дзі ах вот на 
ўсту па лі ў тую ар га ні за
цыю?

— У Спіч ках не вель
мі, але пас ля не каль кі 
асоб адыш ло на пра цу 
ў Бельск, ад на ў ПЗУ...

— Бы ла ка рысць ад 
пры на леж нас ці да пар тыі?

— Зна чыць, так над та 
пры ві ле яў не ме лі. Толь кі 
як я бу да ваў ся, то ма тэ ры
ял мог ку піць, ляг чэй бы ло 
ат ры маць. Бо мно га ча су 
тра ціў, у тыд ні адзін дзень 
ез дзіў у гмі ну. Быў так са
ма дзе сяць га доў гмін ным 
рад ным; адзін тэр мін доў
жыў ся ча ты ры га ды, але 
ва ен нае ста но віш ча пра

доў жы ла да шас ці. На чаль ні кам гмі ны 
быў та ды Мі ка лай Кад лу боў скі, а пас ля 
шмат га доў Мі ка лай Зі не віч і ён мне най
больш да па мог.

— Ці бы лі ў ПРОН (Pat rio tycz ny Ruch 
Od ro dze nia Na ro do we go)?

— Быў да пі са ны да ПРОН, то ін шыя 
смя я лі ся, што гэ та ВРОН (Woj sko wa Ra
da Oca le nia Na ro do we go).

— Як да Вас ад но сі лі ся вя скоў цы, ка лі 
Вы толь кі на жы ва лі ся і пас ля, ка лі ўжо 
раз жы лі ся?

— Бед на му то ніх то і па зы чыць не хо
ча. Ка лі раз жы лі ся, то лю дзі па ча лі не 
толь кі інакш ад но сіц ца, але і зай з д рос
ціць. Лю дзі плят ка ры лі, на ват да сён ня, 
што гэ та пар тыя мне да па ма га ла, пар
тыя па бу да ва ла. А гэ та няп раў да, трэ ба 
бы ло пра ца ваць. Жон ка доб ра пра ца ва
ла, і я. І яш чэ мя не па ста віў на но гі Янак 
Пра ка пюк, ён быў у па ве це ад каз ным за 
на дзел ма шын, пры дзя ліў мне трак тар 
„трыц цат ку” з кул ка ў Шар нях. І та ды 
мне гас па дар ка ста ла рас ці про ста ў ва
чах. Пас ля ку піў леп шую „трыц цат ку” ад 
Са шы Стэ па ню ка за 12 ты сяч зло тых, то 
на ім і па сён ня ез джу.

— Ці яш чэ пра цу е це ў по лі?
— Так, ха ця ў мя не зла ма ны ле вы 

клуб. На ве ла сі пе дзе не ма гу ехаць, але 
на трак та ры так. Маю трак тар „шас ці дзя
сят ку” (пры дзя ліў Зі не віч), але ў ім цяж
ка пра цуе счап лен не, а ў „трыц цат цы” 
лёг ка.

— У Спіч ках вель мі пра ца ві тыя лю дзі...
— Пра ца ві тыя лю дзі і зай з д рос ныя. 

Тут па ста ян на та кая кан ку рэн цыя, што 
адзін пе рад дру гім; і ба га цей ша му зай з д
рос цяць. Пом ню пас ля ва ен ныя га ды і та
ды не бы ло так. Спіч кі змя ні лі ся, ста рыя 
па ўмі ра лі, а не ка то рых па за бі ра лі дзе ці 
да ся бе ў Бельск ці Бе ла сток.

— Як Вы па раў ноў ва е це эпо ху ПНР 
з ця пе раш няй дэ ма кра ты яй?

— Ёсць та кія, якім за раз лепш, а ёсць 
і та кія, якім пры ка му не бы ло лепш. 
А ча му? Бо за адзін метр пша ні цы мог 
ку піць 23 мет ры са лет ры на ўгна ен не, 
а за раз на ад ва рот. Па пя ро сы бы лі та ды 
тан ней шыя, бы лі за ня цэ лыя тры зло ты, 
а за раз 1012 зло тых. Але ця пер лепш 
на столь кі, што пен сія ёсць. На пен сію 
пай шоў роў на ў 60 га доў; за раз маю 
1200 зло тых. Мно га ідзе на ля кар ствы. 
Маю па ста ян ную льго ту, бо мне больш 
за 75 га доў, але не ўсе ле кі бяс п лат ныя.

— Дзя кую за раз мо ву.

Раз маў ляў і фа та гра фа ваў 
Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Быў трак та ры стам
Сваё жыц цё ўспа мі нае Сяр гей ПЫЖ ,  пен сі я нер са Спіч коў 
у Ар лян скай гмі не, на ро джа ны ў 1938 го дзе.
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Г
э та га ле та здзей с ні ла ся ад на з ма
іх мар, а ме на ві та дзя ку ю чы ма ёй 
жон цы мы на лет ні сва бод ны час 
па ста на ві лі з’ез дзіць у За ка па нэ. 

Напа чат ку я ду маў, што з’ез дзім по ез
дам, але ра шы лі больш за 700 кі ла мет
раў з’ез дзіць на аў та ма шы не. Ку пі лі мы 
са мыя па трэб ныя хар чо выя пра дук ты, 
ха ла дзіль нік для аў та ма шы ны ды ін шыя 
па трэб ныя рэ чы, не аб ход ныя ў доў гім 
па да рож жы. З Бе ла сто ка мы вы е ха лі 8 
жніў ня ў 5 га дзін ра ні цы. Ра ней наст ро і лі 
GPS у тэ ле фо не і ру шы лі ў на прам ку Вар
ша вы. У ста лі цы Поль ш чы мы бы лі між 
7:15 a 8:00 ра ні цы, ру ха ю чы ся ў ран няй 
проб цы. Лю дзі ў Вар ша ву еха лі ра біць 
кар’ е ру, а мы — у на прам ку поль скіх гор.

За Вар ша вай у Мак До наль д се з’е лі 
сня да нак і ру шы лі ў на прам ку Ло дзі. Як 
з Бе ла сто ка ў Вар ша ву, так і з Вар ша вы 
ў Лодзь да ро гі бы лі вель мі доб рыя і паза 
Вар ша вай про бак не бы ло. З Ло дзі мы 
па да лі ся ў на прам ку Шлён ска це раз Чан
ста хо ву. Трэ ба ска заць, што Чан ста хо ва 
не на ле жыць да най п ры га жэй шых га ра
доў Поль ш чы, а да ро гі з Чан ста хо вы да 
Бы та ма і Ка та віц сла бей шыя, чым пе рад 
і за Вар ша вай і Лод дзю. Лёг ка еду чы це
раз Шлёнск, мы на кі ра ва лі ся на Кра каў. 
Пе рад Кра ка вам мы ўе ха лі на плат ную 
аў таст ра ду A4 (20 зло тых у адзін бок на 
За ка па нэ). За Кра ка вам ка рот кі пе ра пы
нак на бу тэр б ро ды і да лей у да ро гу.

«ЗА КА ПЯН КА» 
— ДА РО ГА Ў ЗА КА ПА НЭ

За Кра ка вам па ча ла ся сла ву тая «за ка
пян ка» — да ро га ў За ка па нэ, якая мае 
больш за 70 кі ла мет раў. І тут па я ві лі ся 
пры го жыя кра я ві ды і па ча лі ся вя ліз
ныя проб кі. Ту ры сты з усіх ста рон 
Поль ш чы, а так са ма аў та ма шы ны 
з Ня меч чы ны, Аў ст рыі, Чэ хіі — усе 
едуць у За ка па нэ.

Наш GPS у тэ ле фо не ста раў ся вес ці 
нас па ву лач ках, дзе мен шыя проб кі, 
але проб кі бы лі ўсю ды. Больш за 70 
кі ла мет раў мы еха лі больш як дзве 
га дзі ны! У час на ша га ма руд лі ва га 
па да рож жа «за ка пян кай» мож на 
бы ло ўжо за хап ляц ца вель мі пры го
жы мі кра я ві да мі ча роў ных поль скіх 
гор, якія зда ва лі ся восьвось ру кой 
па даць, а трэ ба бы ло цяр п лі ва пра
ці скац ца праз вуз кія гор ныя да ро гі. 
У да лі нах бы лі бач ны вё скі гу ра ляў. 
На да ро зе трэ ба бы ло быць вель мі 
ўваж лі вым, та му што тут мож на спа
дзя вац ца ўся го. На пры клад, не спа
дзя ва на да ро гу за ехаў нам трак тар 
з фу рай се на. На шчас це да аў та ка таст ро
фы не дай ш ло, але мы з жон кай на е лі ся 
стра ху. На «за ка пян цы» трэ ба быць вель мі 
ас ця рож ным, па коль кі гор ныя да ро гі вуз
кія, кру тыя, трэ ба ехаць або пад га ру або 
спу скац ца з га ры. Цяж ка мі наць дру гую 
аў та ма шы ну, бо тут амаль ня ма тра ту а раў! 
Пры «за ка пян цы» шмат біл бор даў з вя ліз
ны мі рэк ла ма мі: най леп шыя ка жу хі толь кі 
ў За ка па нэ, афі ша кан цэр та Сла ва мі ра, 
аў та ра хі та «Ка хан не ў За ка па нэ», які цэ лы 
год кру цяць ва ўсіх поль скіх ра ды ё стан
цы ях, най леп шыя пла стыч ныя апе ра цыі 
толь кі ў За ка па нэ, гу раль скае рэ гі я наль нае 
пі ва «Цю па га» мож на ку піць у мар ке тах 
у За ка па нэ. Па да ро зе ў За ка па нэ ві даць 
шмат бу даў ні чых прац — бу ду юц ца но выя 
да ро гі, каль ца выя, ма сты і та му так шмат 
аў та ма шын ста іць у проб ках. Шмат бу ду ец
ца так са ма пры го жых гу раль скіх хат — ква
тэр для ту ры стаў. Ма шы ны пе ра важ на на 
ну ма рах з ра ё на Ма ла поль ш чы, Вроц ла ва, 
за ха ду Поль ш чы, Гдань ска, а ма шын з бе
ла стоц кі мі ну ма ра мі амаль ня ма. Ка лі мы 
з жон кай па ба чым «бе лую ва ро ну» — BI, 
BIA або BBI — дык у іх на прам ку ма ха ем ру
ка мі на пры ві тан не, як якія дзі ва кі.

НА ША ВЁ СКА — ЦЫР Х ЛЯ

Дзя ку ю чы GPS, едзем у вё ску Цыр х ля, 
дзе бу дзем зды маць па кой. На мес цы 
зна хо дзім ся ка ля га дзі ны 16:30. Сем сот 

кі ла мет раў амаль у 12 га дзін за ру лём аў та
ма шы ны. Ві тае нас вет лі вая гас па ды ня на 
па ро зе пры го жай двух па вяр хо вай ква тэ ры. 
Ад ра зу раск ва та роў ва ем ся і заў ва жа ем, 
што пры кож ным лож ку на сто лі ку ля жыць 
Біб лія. Вы дан не на трох мо вах: поль скай, 
ан г лій скай і ня мец кай. Пра вя раю і аказ ва
ец ца, што гэ та Свя тое Пі сан не Кас цё ла 
Ге дэ о на вых бра тоў. Па вод ле Ві кі пе дыі 
Ге дэ о на вы бра ты гэ та пра тэ стан тыеван
ге лі кі. Іх аб ш чы на паў ста ла ў 1899 го дзе 
ў ЗША і гэ та яны зай ма юц ца рас паў сюдж
ван нем сва ёй Біб ліі ў гас ці ні цах, ін тэр на тах, 
баль ні цах. Рас паў сю дзі лі яны ўжо мі льярд 
асоб ні каў Свя то га Пі сан ня ва ўсім све це, 
а ў Поль ш чы мі льён эк зем п ля раў. Але мы 
тут не пры е ха лі пе рах рыш ч вац ца ў пра тэ
стан ты ці чы таць Біб лію, але про ста з той 

са май мэ тай як усе ту ры сты: доб ра гу ляць 
і на вед ваць на шы пры го жыя го ры. Кры ху 
пра вё ску Цыр х ля — Cyr h la — там дзе мы 
зат ры ма лі ся. На га вор цы поль скіх гу ра ляў 
«cyr h lo wać» аба зна чае «пас віць». І гэ та 
нас не здзіў ляе. На вёс цы як раз ад бы ва ец
ца се на кос. Ма лыя трак та ры — так са ма 
вя до мыя на Пад ляш шы ру скія T25 Ула дзі
мі рац або поль скія Ur sus 330 тут вель мі 
па пу ляр ныя — то ко сяць тра ву, то зво зяць 
се на ў ста до лы. Зна чыць, ка лі ў нас на Пад
ляш шы ад мі ра юць ма лыя гас па дар кі, дык 
тут ма юц ца яны вель мі доб ра. Пра «cyr h
lo wa niе» так са ма свед чаць стат кі аве чак, 
ка зуль ды ка роў, якія пас вяц ца на зя лё ных 
лу гах, якіх тут мно га. Як пры ем на па гля
дзець на хат нюю жы вё лу, якой на на шым 
род ным Пад ляш шы што раз менш. Ідзем 
з жон кай у по шу ках вя ско вай кра мы. Па 
да ро зе су стра ка ем шмат аг ра ту ры стыч ных 
ква тэр і мяс цо вую гас ці ні цу. Ка лі ў вёс цы 
гас ці ні ца, дык якая гэ та вё ска — гэ та ж 
мет ра по лія! Трап ля ем у мяс цо вы бар, дзе 
вы пі ва ем пі ва, а пас ля зна хо дзім вя ско вую 
кра му «У Мал га жат кі». Пас ля па ку пак вяр
та ем ся ў ква тэ ру. Трэ ба ад па чыць пе рад 
заў т раш нім днём.

ЗА КА ПА НЭ 
— O (K) TO UR DE PO LOG NE!

Чы стае вост рае па вет ра не даз ва ляе нам 
доў га спаць і 9 жніў ня па чы на ем дзень у 7 

ра ні цы. Пас ля сня дан ку ідзем на аў то бус
ны пры пы нак у Цыр х лі і ча ка ем бу са ў За
ка па нэ. Бус спаз ня ец ца амаль паў га дзі ны. 
«Гэ та нор ма» — су ця шае нас сім па тыч ны 
ша фёр, які цэ лую да ро гу на ра кае на проб кі 
на да ро гах у ва ко лі цах За ка па нэ. Да За ка
па нэ ўся го па ру кі ла мет раў. Вы хо дзім у цэн
т ры, ро бім здым кі пры над пі се «Za ko pa ne». 
На мес цы да вед ва ем ся, што ад га дзі ны 
10 да 16 за кры ты ўсе ву лі цы і не бу дуць 
ез дзіць аў то бу сы, та му што це раз За ка па
нэ едзе сла ву ты To ur de Po log ne. «O kur de 
з ва шым Po log ne!» — з нас меш кай га ва ру 
сам са бе. Што ро бім? А хо дзім там, дзе 
ўсе ту ры сты: па Кру пуў ках — ган д лё вым 
цэн т ры За ка па нэ. А тут пра да ец ца ўсё 
— рэ гі я наль ная воп рат ка, цац кі, па мят кі 
і сла ву тыя гор ныя сы ры — «os cyp ki», якія 

я каш тую ў пра даў цоў. Да та го пра да
юц ца рэ гі я наль ныя на піт кі, кам пакт
ды скі з гу раль скай му зы кай і ўсё, што 
заў год на. На ву лі цах Кру пу вак на тоў пы 
ту ры стаў, асаб лі ва ара баў, іс па нцаў, 
нем цаў, чэ хаў, швей цар цаў і, вя до ма, 
па ля каў. Еду чы ў поль скія го ры, меў 
я сфар ма ва ны, дзя ку ю чы поль скім мас
ме ды ям, стэ рэ а тып поль ска га гу ра ля як 
свой ска га, сім па тыч на га ча ла ве ка, а тут 
на мес цы пе ра ка наў ся, што на сам рэч 
ёсць зу сім інакш. Гу ра лі не лю бяць тар
га вац ца, ста ра юц ца здзер ці з ту ры стаў 
як най больш гро шай за свае пра дук ты. 
Пры кла дам мо жа быць ца на ма лень ка
га рук зач ка для жон кі, які на Кру пуў ках 
каш та ваў 75 зло тых, а паза За ка па нэ 
я знай шоў та кі самы за 25 зло тых! На 
ву лі цах Кру пу вак ад чу ва ец ца ін тэн сіў ны 
пах жы вёль на га по ту. Гэ та ко ні. Ме на ві
та іх най больш жаль, бо гу ра лі во зяць 
імі ту ры стаў. У гэ тым вя ліз ным на тоў пе 

ды яш чэ ў га ра чы, со неч ны дзень ко ні 
вель мі стам ля юц ца. За га дзі ну яз ды кон
най брыч кай трэ ба зап ла ціць 100 зло тых. 
У на тоў пе мно ства лю дзей кру ціц ца, шмат 
ашу кан цаў і жу лі каў, якіх шмат у За ка па нэ. 
На пры клад, цы га ны пра бу юць пра да ваць 
ту ры стам ру жы або про ста хо дзяць ад рэ
ста ра на да рэ ста ра на і, іг ра ю чы на гар мо
ні ках, хо чуць звяр нуць ува гу ба га тых ту ры
стаў. І так мы ад кра мы да кра мы топ чам ся 
ў на тоў пе, больш аг ля да ю чы, а ча сам куп
ля ю чы неш та на па мят ку для ся мей ні каў.

Па абод вух ба ках ву ліц на Кру пуў ках зна
хо дзяц ца кар ч мы — рэ ста ра ны з гу раль
скай ежай і на піт ка мі. У ад ну з іх за хо дзім, 
ха ва ю чы ся ад даж джу, які па дае га дзі ну. 
Нез дар ма ра ні цаю моц на пяк ло сон ца, каб 
у два нац цаць га дзін дня пай шоў дож джык. 
Пры го жыя ма ла дыя афі цы ян т кі ў тра
ды цый ных гу раль скіх стро ях раз но сяць 
стра вы ў са праў ды эк с п рэс ным тэм пе. 
Мы свай го абе ду ча ка лі ня цэ лых 10 хві лін. 
Смач ны абед з дзвюх страў, да та го па два 
пі ва на дзве асо бы каш та ваў нас толь кі 
90 зло тых, а на е лі ся дасы та. Афі цы ян т ка 
вет лі ва пы та ец ца нас як нам па да ба юц ца 
поль скія го ры. Мы ка жам, што ў іх цу доў
ныя кра я ві ды і нам усё па да ба ец ца. Афі
цы ян т ка з гор дас цю сцвяр джае, што яна 
гу раль ка і сва ёй ай чы ны не за мя ні ла б на 
ін шае мес ца жы хар ства. Мы ста ра ем ся 
як най даў жэй па ся дзець у кар ч ме, ад куль 

За ка па нэ ма і мі ва ча мі (ч.1)

ві даць ву лі цу, па якой хо дзяць на тоў пы 
ара баў — са праўд ны на езд з Ус хо ду на 
27ты сяч ны го рад! На зі ра ем як су се ду пры 
дру гім сто лі ку аж скры ві ла твар. От, што ро
біць з лю дзей адзін кі лі шак моц най гу раль
скай га рэл кі «Слі ва ві цы»! Мы спа кой на 
п’ем пі ва. Пас ля пла цім ра ху нак і збі ра ем ся 
ў цэнтр, дзе са сцэ ны вя дзец ца пра мая 
тран с ля цыя для поль ска га тэ ле ба чан ня. 
На сцэ не пад такт фолькму зы кі тан цу юць 
ма лень кія дзет кі ў гу раль скай воп рат цы, 
якіх пад ба дзёр ва юць жур на ліст тэ ле ба чан
ня і на тоўп ту ры стаў. Пас ля на ве ла сі пе дах 
едуць ве ла гон ш чы кі. Пас ля га дзі ны мож на 
прай с ці на дру гую ву лі цу. Там у кра ме рэ гі
я наль ных на піт каў куп ля ем рэ гі я наль ную 
са ма гон ку для май го цес ця. Пас ля, ка лі 
вер нем ся ў Бе ла сток і доб ра раз г ля нем бу
тэль ку, ака жац ца, што яе вы раб ля юць у... 
Ста рым Ляў ко ве на Пад ляш шы!

По тым ідзем з жон кай на пош ту і вы сы ла
ем ся мей ні кам паш то выя кар т кі. У 15 га
дзін на вед ва ем на ступ ную кар ч му, каб вы
піць пі ва. У 16 мы ўжо на аў то бус ным пры
пын ку. Аў то бус за мест у 16:30 пры яз джае 
ў 17:10! А 18й га дзі не мы на ква тэ ры.

Тэкст і фота Юркі БУЙ НЮКА

... там у кра ме 
рэ гі я наль ных 
на піт каў куп ля-
ем рэ гі я наль-

ную са ма гон ку для май-
го цес ця. Пас ля, ка лі 
вер нем ся ў Бе ла сток 
і доб ра раз г ля нем бу-
тэль ку, ака жац ца, што 
яе вы раб ля юць у... Ста-
рым Ляў ко ве на Пад-
ляш шы!

Дэ маг ра фія 
Мі лей чыц кай гмі ны
Мі лей чыц кая гмі на ў Ся мя тыц кім па ве-

це зай мае плош чу ў 152 квад рат ныя кі ла-
мет ры. Гэ та дзя ся тая част ка тэ ры то рыі 
па ве та. Яна мя жуе з Боць каў скай, Ча ром-
хаў скай, Дзяд ко віц кай, Кляш чэ леў скай 
і Ну рэц кай гмі на мі. Шчыль насць на сель-
ні цтва — 13 ча ла век на квад рат ны кі ла-
метр.

У Мі лей чыц кай гмі не пра жы вае 1 999 
ча ла век у 21 на се ле ным пун к це. На 100 
муж чын пры па дае 115 жан чын. Як вя-
до ма, жан чы ны на о гул даў жэй жы вуць 
ад муж чын. У 2012 го дзе ў гмі не бы ло 
2 015 асоб. Най боль шыя вё скі ў гмі не: 
Мі лей чы чы — 815 жы ха роў, Па ка не ва 
— 170, Вал кі — 133, Па ка не ва-Ка лё нія 
і Са бя ты на — па 114 ды Ра га чы — 103 
ча ла ве кі.

Ад двац ца ці да ста жы ха роў на ліч ва-
юць вё скі Ха раш чэ ва — 77, Ха раш чэ ва-Ка-
лё нія — 70, На ва сёл кі — 61, Мі ку лі чы — 56, 
Клім ко ві чы — 45, Гра бар ка — 36, Ля во шы 
— 35, Мядз ве жы кі — 34, Бел кі — 33, Ба ра-
ві кі — 31 і Лю бей кі — 23. Са мыя ма лыя вё-
сач кі гэ та Ял туш чы кі — уся го 7 жы ха роў, 
Кас цю ко ві чы — 10, Га лу боў ш чы на — 15 
і Хань кі — 17.

Сё ле та 19 ве рас ня ў Мі лей чыц кай гмі-
не со тую га да ві ну з дня на ра джэн ня свят-
ка ва ла Се ра фі ма Мі ка ла е віч з Мі лей чыч. 
Ад імя рэ дак цыі зы чым юбі ляр цы зда роўя 
і шчас ця. 

У Бе ла сто ку  боль ш 
но вых ква тэр
У Бе ла сто ку наг ля да ец ца вя лі кае за-

пат ра ба ван не на жы лыя ква тэ ры. І дзе 
як дзе, але тут — у ва я вод скай мет ра по-
ліі — ста вяць і ста вяць но выя жы лыя бу-
дын кі. У 2016 го дзе зда лі ў ка ры стан не 
69 жы лых ква тэр у бло ку пры ву лі цы Ка-
мі сіі на цы я наль най аду ка цыі на па сёл ку 
Ба цеч кі. Кошт гэ тай ін ве сты цыі склаў су-
му ў 13 мі льё наў зло тых. У гэ тым шмат-
ся мей ным бу дын ку 69 ква тэр ве лі чы нёй 
ад 36 да 64 квад рат ных мет раў жыл п-
лош чы.

Ня даў на — 8 каст рыч ні ка гэ та га го да 
— на гэ тым па сёл ку зда лі ў ка ры стан не 
на ступ ны не вя лі кі бу ды нак на 24 жы-
лыя ква тэ ры ад 36 да 64 квад рат ных 
мет раў жыл п лош чы, ап ра ча та го во сем 
га ра жоў і ста ян ку для аў та ма бі ляў. Бу ды-
нак каш та ваў 3,8 млн. зло тых. У дру гім 
квар та ле 2019 го да за кон чаць па бу до ву 
бло ка з 38 ква тэ ра мі і ста ян ку на 38 аў-
та ма бі ляў. На па сёл ку Ба цеч кі па ву лі цы 
Ка мі сіі на цы я наль най аду ка цыі бу дзе па-
бу да ва ных шэсць ка му наль ных жы лых 
бло каў, у якіх бу дзе 322 ква тэ ры, бу дуць 
пра дук то выя кра мы, ча тыр нац цаць пас-
лу го вых пун к таў і шас нац цаць га ра жоў 
для лег ка вых аў та ма бі ляў. (яц)
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 42-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 28 кастрычніка 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

З га лін кі збі ты вет рам
Ён на зям лю не лёг.
А кру жыц ца ў па вет ры,
Як жоў ты ма ты лёк.
Л...

Ад каз на за гад ку № 38: крот. 
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі 

Ра фал Шу мін скі, Мар ты на Іг на то віч, 
Мо ні ка Су ро вец, Мар ты на Ба рэ віч 

з Ба бік. Він шу ем!

Асёл на вя сел лі
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

За пра сі лі ас ла ў па лац на вя сел ле цар ска га сы на.
Топ ча ён кру га ля і ло міць га ла ву.
— Я ж не му зы кант і не тан цор! Як за ра ву — на род па па дае. Ды дзе мне з ка пы та мі на іх нія пар-

ке ты?
Тап таў асёл і паў та раў сваю пес ню:
— Я ж не му зы кант, не тан цор! На вош та мя не пак лі ка лі? Го ра, бя да мне!
А пас ля аду маў ся і ка жа сам да ся бе:
— А мо жа трэ ба, каб ім ва ды хто на на сіў, — па ве ся леў асёл, — або ней кі ба гаж на спі не ў па лац 

за ва лок!
А вы як ду ма е це? Ча му за пра сі лі ас ла ў па лац на вя сел ле цар ска га сы на?

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

    

Ко ле ры 
во се ні 
Па фар ба ва ла во сень
Клё ны
У ко лер жоў ты
І чыр во ны.

На спе лых грон ках
Ара бі ны —
Бя лют кіх ні так
Па ву ці на.

А за сця жын кай
Паг ля дзі ты —
Зя лё най ру ні
Ак са мі ты.

І не маг чы ма
На дзі віц ца
На во сень —
Цу да-ча раў ні цу...

Вік тар Шы мук

Ся мац ца ці га до вы Іры-
ней Бі рыц кі жы ве ў Гай-
наў цы. За раз ву чыц ца 
ў дру гім кла се Сель ска-
гас па дар ча га тэх ні ку ма 

ў Бель ску-Пад ляш скім. У шко лу 
да яз джае з Гай наў кі. Шмат ча-
су пра во дзіць у дзя ду лі і ба бу лі 
Юрыя і Аляк сан д ры Ляш чын скіх 
у Но вым Ляў ко ве На раў чан скай 

Сё ле та Іры ней Бі рыц кі вы рас-
ціў на пра ця гу ад 5 кра са ві ка да 
29 ве рас ня ад на го га бу за-ве лі ка-
на ва гою 536 кі ла гра маў ды дру-
го га 335-кі лаг ра мо ва га. У мі ну-
лым го дзе яго гар бу зы ва жы лі: 
адзін 520 кг, дру гі 150 кг. На сен-
не ві ду гар буз At lan tic Gi gant рас-
лі на вод мае ад за меж на га сяб ра. 
У гэ тым го дзе пры мя ніў ён на-
він ку — кро пель нае аб ра шэн не 
гар бу зоў. За раз юнак з’яў ля ец ца 
чле нам Поль ска га та ва ры ства 
се лек цы я не раў вя лі кай ага род-
ні ны. Пла нуе вы рас ціць гар бу за 
ва гою 700 кі ла гра маў. Гэ ты рэ-
кор д ны вы нік пры спры я ю чых 
ат мас фер ных умо вах маг чы мы 
да ат ры ман ня. Гар бу зы лю бяць 
перш за ўсё цяп ло. Іры нею жа да-
ем выт рым кі і пос пе хаў у аб ра-
ным на кі рун ку.

Тэкст і фо та 
Ян кі Це лу шэц ка га

гмі ны. Ён ужо трэ ці год зай ма-
ец ца вы рош ч ван нем вя лі кай 
ага род ні ны — перш-на перш 
вя лі кіх гар бу зоў і па мі до раў. Да 
гэ та га мае вя лі кую схіль насць, 
за хап лен не. А ка лі так, то мае 
ў гэ тай га лі не не абы-якія пос пе-
хі. Це шыць гэ та яго ных баць коў. 
Ага род ні ну вы рош ч вае на па лет-
ку ў Но вым Ляў ко ве.

гар бу зы-гі ган ты
Іры ней вы рош ч вае 

Тэатр з Гайнаўскага Дому Культуры
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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 № 382018: 
Спорт, вуж, ар, да ма, ка ме та, ве рас, ве жа, тры, морж, рот, ціш, ад ва га. 

Вы рай, ну, вош, да вер, за меж жа, ме ра, пла та, аст ра, рог, тры, жы та,
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Ка ра лі на ва лен ты но віч, ага-

та Пу ці лоў ская, Ка міль ці люль ка, Ка раль Гел да з Ба бік, дам’ ян 
Кар ні люк з Бель скаПад ляш ска га. Він шу ем!

Бал га рыя
Тан ца валь ны ан самбль «Пад-

ляш скі вя нок», хоць во сень, 
цві це! Шмат за дум тан цо ры 
пры вез лі з Бал га рыі. Ме на ві та 
мі ну лы школь ны год на шы 
сяб ры за вяр шы лі са ма ві тай па-
ез д кай. Яны вы сту пі лі на XVI 
Між на род ным мо ла дзе вым 
фаль к лор ным фе сты ва лі ў Пры-
мор ску. Там прэ зен та ва лі ся ка-
лек ты вы з 11 кра ін све ту:

— І мне зда ец ца, што мы 

не бы лі гор шы мі, чым ін шыя 
ка лек ты вы, — ка жа Ак са на 
Прус, ма стац кі кі раў нік і ду ша 
«Пад ляш ска га вян ка». І да дае: 
— Ка неш не, ха це ла ся б яш чэ 
па шыць для нас но выя строі. Бо 
там бы лі ка лек ты вы, якія пра цу-
юць ужо 45 га доў, ды яны што 
і раз змя ня лі строі...

Ка лі дзе ці збі ра лі ся ў да ро гу, 
ду ма лі, што бу дуць пла ваць 
у мо ры. На мес цы ча ка ла вя лі-
кая пра ца: шэсць дзён пра цы 
— шэсць кан цэр таў. І «Ве ча ры 
сяб роў ства». Дзень па чы на лі 
з рэ пе ты цыі. Праў да, быў час 
для ку пан ня, але пас ля трэ ба 
бы ло ап ра нуц ца ў кас цюм і пра-
ца ваць цэ лы ве чар. У час «Ве ча-
роў сяб роў ства» юныя тан цо ры 
прад стаў ля лі бе ла ру скія і поль-
скія тан цы ды вы ву ча лі тан цы 
ін шых на ро даў.

Ор ля — Вэн га жэ ва 
На сцэ ну вы бег лі, так ска заць, 

про ста з ка ні ку лаў:
— Не ка то рыя про ста з са ма лё-

та вы хо дзі лі. І трэ ба бы ло ўсё... 
хут ка-хут ка! Мы лі кас цюм, пра-
са ва лі і бя гом на кан цэрт — але 
да лі ра ды, — ус па мі нае спа да ры-
ня Ак са на.

Пер шую рэ пе ты цыю пра вя лі 
ве ча рам, дру гую ўжо на мес цы, 
пе рад вы ступ лен нем.

Хоць ад чу ва лі яш чэ ў кас цях 
по дых лет няй ля но ты, спра ві лі-
ся. На пуб лі цы га ва ры лі пра іх: 
пра фе сі я на лы!

Праз во сем дзён вы сту па лі 
ў Вэн га жэ ве. Спа да ры ня Прус 
прык ме ці ла вя лі кую зме ну: дзе-
ці бы лі ўжо ў доб рай фор ме!

«Пад ляш скі  вя нок»: 
Каб сту піць да лей — нель га ся дзець на мес цы!

Лю бі мая Га род ня! 
У Га род ні, род ным го ра дзе 

спа да ры ні Ак са ны, ад чу ва юць 
ся бе як до ма. Неў за ба ве да дуць 
га дзін ны кан цэрт у шко ле з ха-
рэ аг ра фіч ным ухі лам. За мо ві лі 
так са ма для ся бе кан цэрт дзяр-
жаў на га ан сам б ля пес ні і тан ца 
«Бе лыя ро сы». Зор кі бе ла ру-
скай сцэ ны для іх вы сту пяць 
з бе ла ру скай пра гра май. Пас ля 
па ка жуць як ап ра на юць свае 
строі, у што абу ва юц ца, як пад-
рых тоў ва юц ца да кан цэр таў. На 
ка нец зро бяць агуль ны фо таз ды-
мак.

Ма стац кія вы ступ лен ні спа-
лу чаць з эк скур сі яй. На дру гі 
дзень на ве да юць Ка ло жу, са мую 
ста ра жыт ную цар к ву Бе ла ру сі 
на бе ра зе Нё ма на. За мо ві лі тэ ат-
раль ную эк скур сію ў Му зей Мак-
сі ма Баг да но ві ча. Там бу дуць 
суст ра каць іх по ста ці з эпо хі 
па э та.

Са мі збі ра лі гро шы 
Пос пех «Пад ляш ска га вян-

ка» зак лю ча ец ца ў ан га жа ва-
нас ці і вы на ход лі вас ці баць коў. 
Вы езд у Бал га рыю каш та ваў 
іх вя лі кія гро шы. На сам тран-
с парт трэ ба бы ло наз бі раць 8 
ты сяч зло тых. Боль шую част ку 
гро шай вык ла лі са сва ёй кі шэ ні. 
Яны так са ма знай ш лі спон са-
раў. Пад т ры ма лі іх Мі ні стэр ства 
ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра-
цыі, Уп ра ва Пад ляш ска га ва я-
вод ства, Над ляс ні цтвы Жэд ня 
і Крын кі, вой ты Заб лу да ва і Суп-
рас ля ды фір ма «МP Tra de».

Част ку срод каў са бра лі ў час 
кан цэр таў.

— Але вар та бы ло! Мы пры-
вез лі дып лом лаў рэ а таў фе-
сты ва лю, — ад зна чае спа да ры-
ня Прус. — Гэ та пер шы наш 
між на род ны дып лом, дзе на 
ан г лій скай і бал гар скай мо вах 
на пі са на, што мы лаў рэ а ты фе-
сты ва лю.

Вель мі кра наль на і пры го жа 
прай ш ла цы ры мо нія ўру чэн ня 
дып ло маў. На шы сяб ры вый ш лі 
ў на цы я наль ных стро ях, са сця-
га мі — бел-чыр во на–бе лым і бе-
ла-чыр во ным.

 Пла ны на бя гу чы год
У час зі мо вых ка ні ку лаў чле-

ны ка лек ты ву хо чуць на ла дзіць 

тан ца валь ныя май стар-кла сы. 
У пла нах вы ступ лен ні на трох 
між на род ных ме ра пры ем ствах. 
Хо чуць па е хаць на фе сты валь 
у Вэн га жэ ве, вы сту піць на Пад-
ляш скай ак та ве куль тур і на 
Між на род ных ма стац кіх су стрэ-
чах «Грод на — Бе ла сток». Праз 
год зноў з’ез дзяць у да лё кае, эк-
за тыч нае па да рож жа.

Трэ ба да даць, што ў «Пад ляш-
скім вян ку» ўжо 41 тан цор. 
У ста рэй шай гру пе 12 пар. Гэ та 
гім на зі сты і стар шак лас ні кі. 
І хоць рэ пе ты цыі і вы ступ лен ні 
зай ма юць шмат ча су, ніх то з іх 
не кі нуў тан ца ваць!

ЗОР КА

Wczoraj

Nie

Brat

Matka
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Куз ні цу на ве даў я лет
няй па рою, а здым кі да 
апуб лі ка ва на га ня даў на 
тэк сту бы лі аж са жніў ня 
2010 го да. Так спаз ніў
ся мой тэкст, а здым кі, 
лі чыў я, не стра ці лі ак ту
аль нас ці. Але ж, як заў ва
жы лі ста ра жыт ныя грэ кі 
— усё плы ве...
Вось на ды хо дзі ла сё лет няе свя та Уз дз ві
жан ня і ра шыў я на ве даць ней кую цар к
ву, дзе зга да нае свя та пры ход скае. Заг
ля нуў я на цар коў ны пар тал па пат рэб
ную мне да вед ку. А там па ве дам лен не, 
што свя та ад зна ча ец ца ў Ан д ры ян ках, 
Нар ве, Вэр сто ку, Фа стах, Ка жа нах, Ялоў
цы, Куз ні цы, Пя цен цы ка ля Заб лу да ва 
і яш чэ ў не каль кіх над та ад нас ад лег
лых мяс цо вас цях. За ці ка ві ла мя не ме на
ві та Куз ні ца, а дак лад ней — коль кі яш чэ 
вер ні каў ус ход ня га аб ра ду збі ра ец ца 
там на цар коў ны фэст. Бо ж та маш нія вё
скі, дзе та кія вер ні кі мо гуць пра жы ваць 
— Даў га сель цы, Мі лін каў цы, Кус цін цы, 
Выз гі ці Ста раў ля ны — моц на апус це лі. 
Ка му ні ка цыя ў Куз ні цу яш чэ да во лі пры
стой ная — ез дзяць ту ды не толь кі цяг ні
кі, але і аў то бу сы: зруч на ту ды за е хаць 
і так са ма без боль шых кло па таў зруч на 
ад туль вяр нуц ца. Гэ ты апош ні фак тар 
і вы ра шыў пра вы бар май го мар ш ру ту.

У Куз ні цу еду на аў то бу се. У Ва сіль ка
ве, як і ў шмат лі кіх на шых мяс цо вас цях, 
за раз пе ра бу доў ва юц ца ка му ні ка цыі. 
Яш чэ не каль кі га доў та му цэн т рам гэ
та га даў ня га го ра да ка ці лі ка ра ва ны аў
та фур. За раз вя лі кі вон ка вы тран с парт 
вы не се ны за ме жы го ра да на вы гад ную 
для аў та ма біль на га ру ху „эк с п рэ соў ку”. 
Ця пер у Ва сіль ка ве спа кай ней. Ад нак 
даў нюю да ро гу, якая злу ча ла ка лісь 
Бе ла сток з Грод нам, ка лі яна пас па кай
не ла, ста лі па сту по ва пе ра бу доў ваць, 
увёў шы там ад ну кру га вую раз вяз ку, 
а за раз па яў ля ец ца і дру гая — аку рат
нень ка пе рад та маш няй цар к вою. За 
Ва сіль ка вам хві лін ка яз ды па зга да най 
„эк с п рэ соў цы”, а да лей па тра ды цый най 
у нас ас фаль тоў цы, якая чор нень кай ас
фаль та вай па ла сой пад ні мае і спу скае 
ма шы ны па та маш ніх уз гор ках.

У Куз ні цы зла жу з аў то бу са на ву ліч ным 
пры пын ку. На суп раць чы гу нач на га вак
за ла стрэл ка да рож на га па ка заль ні ка 
ін фар муе, што там так са ма і аў то бус ная 
стан цыя. Але та го аў то бус на га пры пын
ку ўжо коль кі га доў там ня ма, ад нак да
рож ная ад мі ніст ра цыя ма быць пра гэ та 
не ве дае; маг чы ма, што і гмін ныя ўла ды 
не над та тур бу юц ца па каз ван нем праў
ды на сва ёй тэ ры то рыі.

Кі ру ю ся ў бок та маш няй цар к вы, што на 
аб рос лым дрэ ва мі ўзгор ку, які ўжо ў воб
ру бе вё скі Вой наў цы. І ба чу на цар к ве 
на віз ну — рыш та ван ні ва кол ку па лаў. 
Ка лі пры хо джу на мес ца, ба чу, што тыя 
ку па лы ўжо но выя, зу сім ін шыя чым да
сю леш нія, прос цень ка кры тыя бля хай. 
Но выя ку па лы пак ры ты не мод най апош
нім ча сам у на шых пры хо дах па за ло тай, 
але цём нашэ ры мі лу ска ва ты мі плас
цін ка мі. Куз ніц кія ку па лы выг ля да юць 
ця пер вель мі ары гі наль на — я на ват 
пас меў па ду маць пра агуль нае па да бен
ства іх да ку па лаў сла ву тай цар к вы Ва сі
лія Бла жэн на га, што по бач ма скоў ска га 
Крам ля. Праў да, маш та бы тут ін шыя, і ін
шыя вы ка наў чыя маг чы мас ці, усё ж та кі 
куз ніц кая за ду ма за хап ляль ная.

Ка лі я дум кай ужо зва ла чыў ся ў Маск ву, 
то вар та там кры ху за пы ніц ца пе рад той 
за хап ля ю чай цар к вой на Чыр во най плош
чы. Яе ар хі тэк ту ра да ва ла нат х нен не ін
шым хра ма бу даў ні кам, гэ так са ма як мне 
па ду ма ла ся пра аб наў ляль ні каў куз ніц кай 
цар к вы. Ва кол пе рай ман ня гэ тай ары гі
наль най ар хі тэк тур най за ду мы паў ста лі 
асаб лі выя ле ген ды. Ме на ві та па Ма ско віі 
пай ш ла бы ла вест ка, што цар Іван Жах лі
вы, пры па на ван ні яко га бы ла ўзве дзе на 
цар к ва Ва сі лія Бла жэн на га, за га даў ас
ля піць бу даў ні коў нез вы чай на га хра ма, 

бо дай ш ла да яго чут ка, што хо чуць яны 
збу да ваць храм яш чэ пры га жэй шы. Маг
чы ма, што гэ та і бы ло зроб ле на, але не 
ўсім, бо га лоў ны ар хі тэк тар бу да ваў паз
ней крэ пасць у Ка за ні... Ра сказ ва ец ца 
так са ма, што На па ле он Ба на парт, па ба
чыў шы пас ля за хо пу Маск вы гэ тую цар к
ву, за жа даў пе ра нес ці яе ў Па рыж, а ка лі 
бу даў ні кіспе цы я лі сты пат лу ма чы лі яму, 
што та кое не маг чы ма, за га даў пад па ліць 
храм. Ужо ва я кі за па лі лі ква чы, але пай
шоў лі вень і цар к ва ўра та ва ла ся... Баль ша
ві кі так са ма ха це лі за мах нуц ца на гэ тае 
ар хі тэк тур нае цу да і да ру чы лі ра скі даць 
цар к ву, ад нак ча ла век, які меў вы ка наць 
гэ ты за гад за я віў, што лепш пой дзе ся
дзець у ссыл ку, а ру кі на гэ тае збу да ван не 
не пад ні ме; сас ла лі яго на пяць га доў, але 
цар к вы больш не ча па лі...

Шмат ку паль ная цар к ва Ва сі лія Бла жэн
на га бы ла ўзве дзе на ў 1550х га дах, неў
за ба ве пас ля за хо пу Маск вой Ка за ні. За
хоп лі ва ю чы ста лі цу Ка зан ска га Хан ства 
за ва ёў ні кі спу сто шы лі яе, у тым лі ку 

вы сек лі ўсіх аба рон цаў ды раз бу ры лі та
маш нюю га лоў ную мя чэць КулШа рыф, 
якая бы ла за вер ша на вась мю ку па ла мі. 
Мяр ку ец ца ме на ві та, што па ба ча ная 
за ва ёў ні ка мі тая мя чэць і ста ла пра та ты
пам уз ве дзе на га ў Маск ве хра ма. А ад
куль бы ла на ве я на за ду ма па бу до вы тае 
мя чэ ці? Мож на мер ка ваць, што прый ш
ла яна з та го бо ку, з яко га вол ж скія та
та ры пры ня лі іс лам; зна чыць з Бліз ка га 
Ус хо ду, най ве ра год ней з Баг да да... Гэ та 
да во лі сва бод нае мер ка ван не, бо дак
лад ныя вест кі пра па бу до ву ад мыс ло вай 
цар к вы не за ха ва лі ся, а зда гад кі да пу
ска юць на ват тое, што ар хі тэк та рам яе 
мог быць ней кі іта льян скі май стар, бо та
кія ме на ві та за ход не еў ра пей скія га стар
бай та ры пра ца ва лі ў Маск ве ў той час...

Та га час ныя вой ны бы лі раз ру шаль ныя, 
та му пра раз ру ша ныя імі аб’ ек ты не за
ха ва лі ся ні якія ні кар ці ны, ні эскі зы, на 
іх тэ му маг лі паў стаць ад но ма стац кія 
ўяў лен ні, якія з рэ кан ст рук цы яй мі ну лай 
рэ ча іс нас ці маг лі не мець ні чо га су поль

на га. Вось на зло ме ХХ і ХХІ ста год дзяў, 
ужо ў пост са вец кі час, бы ла ўзве дзе на 
ў Ка за ні мя чэць, якую наз ва лі гі ста рыч
най наз вай КулШа рыф. Гэ та цал кам 
ма дэр ніс ц кае збу да ван не з ча тыр ма гон
кі мі мі на рэ та мі, якія вель мі агуль на мож
на аса цы я ваць з ве жай бе ла стоц ка га 
кас цё ла свя то га Ро ха. І так са ма вель мі 
агуль на мож на ска заць, што ма стац кае 
ўяў лен не ко лам ко ціц ца.

Пра ар хі тэк тур ныя вы то кі ма скоў скай 
цар к вы Ва сі лія Бла жэн на га шмат што 
мяр ку ец ца, не толь кі пра імі та ван не ка
зан скай мя чэ ці. Ме на ві та ёсць зда гад ка, 
што яна ме ла быць сім ва лам ня бес на га 
Іе ру са лі ма, які, на па да бен ства зям но
га, вы сіц ца на ся мі ўзгор ках. Як Рым, 
які так са ма на ся мі ўзгор ках, як і „трэ ці 
Рым” — Маск ва — так са ма на ся мі... 
Ад нак цар к ва па стаў ле на на пла не двух 
пе ра ся ка ю чых ся квад ра таў, на вуг лах 
ад на го з іх вы шэй шыя ку па лы, а на вуг
лях дру го га — ні жэй шыя. Тыя ку па лы 
з хо дам ча су мя ня лі вы гляд, на бы ва лі 
ары гі наль ную афар боў ку. Цэн т раль ны 
ку пал па за ло ча ны, але ба ка выя роз ныя 
— яны сім ва лі зу юць той ня бес ны Іе ру
са лім у выг ля дзе са ду, дзе ад ны дрэ вы 
ў цве це, ін шыя ў лі стве, а яш чэ ін шыя 
ў спе лых пла дах...

Ку па лы куз ніц кай цар к вы не раз ма ля
ва ны ў са да выя ко ле ры, яны па куль 
што шэ рань кія. І ў та маш нім „са дзе” іх 
толь кі два. Ха ця Куз ні ца, так як Іе ру са
лім, Рым ці Маск ва, так са ма ра скі ну та 
на ўзгор ках. На ад ным з іх вось і тая 
цар к ва. А пра ін шы 37 га доў та му так 
пі са лі а. Ры гор Сас на і Мі ка лай Гай дук: 
„У га дах 18611864 тут прак ла лі лі нію чы
гун кі Пе цяр бург — Вар ша ва. Бу даў ні кі, 
а ся род іх бы лі і пра дзе ды сён няш ніх вой
наў цаў, са ма туж, тач ка мі пе ра вез лі аг ра
мад ную Шы бе ніч ную га ру, што вы сі ла ся 
над Куз ні цай, і за сы па лі ёю дрыг ву над 
Ла са сян кай, каб ту дою змаг ла лег чы чы
гу нач ная ка ляя ў ін шы свет. Ра скоп ва лі 
га ру ах во ча. Яна больш за тры ста год 
бы ла смя рот ным на па мі нам усім тым, 
хто спра ба ваў су пра ці віц ца па ну ю ча му 
ла ду, — на ёй ве ша лі бун та роў...”.

У ін шым мес цы тыя ж аў та ры пі са лі: „... 
наз ву Куз ні цы да ла руд ня на ра цэ Ла са
сян цы (ле вым пры то ку Нё ма на), у якой 
не толь кі вып лаў ля лі з ба лот най ру ды 
жа ле за, але і вы раб ля лі з яго роз нае 
аб ста ля ван не, пры ла ды і ва ен ны рыш
ту нак для ад лег ла га ўся го на двац цаць 
кі ла мет раў гро дзен ска га зам ка. Рас па
ло жа ная ў двух кі ла мет рах на поў нач ад 
Вой наў цаў вё ска з наз вай Ка ва лі гэ та му 
па цвяр джэн не”.

Яш чэ пра адзін куз ніц кі ўзго рак вар та 
пры га даць. На ім рас па ло жа ны ка та ліц
кія мо гіл кі. Па коль кі яны не аб са джа ны 
дрэ ва мі, то з іх рас пас ці ра ец ца цёп лая 
па на ра ма Куз ні цы і на ва кол ля. З паў ноч
на га бо ку мо гіл ка ва га ўзгор ка га лоў ная 
куз ніц кая ву лі ца, з за ха ду Са коль ская, 
з ус хо ду Гро дзен ская, за раз да во лі 
ці хень кая пас ля не каль кіх га доў па меж
на га бу му. На ват сла ву тая кра ма, ба дай 
„Бяд рон кі”, дзе ка лісь пра да ва лі тэ ле ві
за ры па куп ні кам зза ўсход няй мя жы, за
раз спаг ля дае на вон кі зак ры ты мі ака ні
ца мі. З дру го га бо ку мо гі лак доў гая чар
га аў та фу раў на збу да ва най у апош ніх 
га дах аб’ яз ной ша шы няс пеш на ча кае 
пе ра ся чэн ня гра ні цы, якая вы рас ла тут 
74 га ды та му. Не ўсім мяс цо вас цям уда
ец ца ра скі нуц ца на ся мі ўзгор ках, але ж 
і ў та кіх мож на неш та ці ка вае ства рыць 
для за хап лен ня мяс цо вых і пры ез джых.

Ра монт куз ніц кай цар к вы па чаў ся ў кан
цы жніў ня бя гу ча га го да, ас ноў ныя пра
цы, у тым лі ку пе рак рыц цё хра ма, бу дуць 
вы ка на ны сё ле та; за вяр шэн не ра мон ту 
ў бу ду чым го дзе. А на пры ход скае свя та 
Уз дз ві жан ня саб ра ла ся ў куз ніц кай цар к
ве да во лі пры стой ная коль касць на ро ду 
— паў та ра, а мо жа і дзве сот кі. Спа дзя
ваў ся я, што бу дуць у яго лі ку і ней кія ста
ра жы лы, але ўсе свят ка валь ні кі па ка за лі
ся мне на ро дам пас ля ва ен на га вы ва ду...

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

К у з  н і  ц а 
між уз гор ка мі
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«У зда ро вым це ле — зда ро вы дух», 
— з та кім ло зун гам яш чэ ў цёп лую 
ве рас нёў скую ня дзе лю гай наў скае ад
дзя лен не Пра ва слаў на га бра цтва свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ар га ні за ва ла ў га рад
скім ам фі тэ ат ры ў Гай наў цы «Фэст зда
роўя». Жы ха ры Гай наў кі і на ва коль ных 
мяс цо вас цей пры бы лі ў ам фі тэ атр, дзе 
з да па мо гай ле ка раў і мед сяс цёр маг лі 
спраў дзіць стан зда роўя, да ве дац ца аб 
пра фі лак тыч ных пра цэ ду рах, якія мо
гуць пра ду хі ліць мно га хва роб, ку піць 
зёл кі, ля кар ствы на ту раль най ме ды цы
ны, зда ро вае хар ча ван не, пры нам сі так 
рэк ла ма ва нае, і ду хоў ную лі та ра ту ру. 
На сцэ не ам фі тэ ат ра вы сту пі лі му зыч
ныя ка лек ты вы, пра гу ча ла мно га бе ла
ру скіх пе сень. Мед ра бот ні кі па каз ва лі 
як ра та ваць жыц цё ў вы пад ку стра ты 
пры том нас ці і рас па вя да лі пра дзе ян ні, 
дзя ку ю чы якім мож на пра ду хі ліць цяж кія 
хва ро бы. Мно га лю дзей шпа цы ра ва ла 
па пар ку па між па лат ка мі і га рад ком 
гуль няў для дзе так. У кан цы ме ра пры ем
ства ам фі тэ атр за поў ніў ся на ро дам і на 
сцэ ну вый шаў сла ву ты бе ла ру скі ка лек
тыў «Пры ма кі», які не толь кі зай маль на 
вы сту піў пабе ла ру ску, але і су меў за
ах во ціць гай на вян да ак тыў на га ўдзе лу 
ў кан цэр це.

Гай наў скія брат чы кі пра па ган да ва лі 
зда ро вы лад жыц ця, зах валь ва лі рух 
на све жым па вет ры, спа жы ван не зда ро
ва га хар ча ван ня, пра фі лак тыч ныя пра
вер кі зда роўя ў ле ка раў і пра па на ва лі 
чы тан не ду хоў най лі та ра ту ры. У Гай наў
цы і яе на ва кол лі жы ве мно га лю дзей 
пен сі ён на га ўзро сту, якія ча ста хва рэ
юць і пат ра бу юць ме ды цын скай да па мо
гі. Што раз час цей па чы на юць ле чыц ца 
так са ма асо бы ся рэд ня га і ма ла до га 
ўзро сту і та му з кож ным го дам што раз 
больш лю дзей пры бы вае на гай наў скі 
фэст зда роўя. Тут пе ра кон ва юц ца, што 
вар та за га дзя дбаць пра сваё зда роўе, 
каб пас ля паз бег нуць пры нам сі част кі 
хва роб. Фэст зда роўя ад к ры лі стар шы ня 
Пра ва слаў на га бра цтва свя тых свя ці
це лей Кі ры лы і Мя фо дзія ў Поль ш чы 
Ва сіль Піў нік і стар шы ня гай наў ска га 
ад дзя лен ня бра цтва Лю цы на Ру шук. За 
хо дам фэ сту на гля даў ду хоў ны апя кун 
гай наў ска га ад дзя лен ня бра цтва ай цец 
Марк Юр чук. Да зда ро ва га ла ду жыц ця, 
фі зіч най ак тыў нас ці і спа жы ван ня зда
ро вых хар чоў за клі каў вя ду чы ме ра пры
ем ства, ура джэ нец Гай наў кі, спе цы я ліст 
па ві зан тый скай му зы цы Мар цін Абій скі. 
Най ста рэй шыя асо бы ад па чат ку ме ра
пры ем ства ста я лі ў чэр гах да па ла так, 

у якіх пра вя ра лі стан свай го зда роўя. 
Ма лод шыя больш ці ка ві лі ся зда ро вым 
ла дам жыц ця і пра фі лак ты кай. Са сцэ ны 
ам фі тэ ат ра пра гу ча ла мно га бе ла ру скіх 
пе сень. Вы кон ва лі ся так са ма тво ры на 
ін шых мо вах і прэ зен та ва лі ся тан цы ды 
ін ст ру мен таль ная му зы ка.

У па лат ках пра цаў ні кі Са ма стой на га 
пуб ліч на га прад пры ем ства ахо вы зда
роўя ў Гай наў цы пра вя ра лі ціск кры ві 
і ўзро вень цук ру. Мож на бы ло так са ма 
спраў дзіць зрок. Гай на вя не па ды хо дзі
лі да дэр ма то ла га, хі рур га, пе ды ят ра 
і агуль на га ле ка ра, ат рым лі ва лі ад ка зы 
на пы тан ні па роз ных хва ро бах і пра па но
вы, як іх ля чыць. Жы ха ры Гай наў ш чы ны 
так са ма га на ро ва зда ва лі кроў і ву чы лі
ся, як аказ ваць пер шую да па мо гу асо бе, 
якая стра ці ла пры том насць. Вы ра та валь
ні кі пе ра кон ва лі, што ве дан не, як ака
заць пер шую да па мо гу асаб лі ва важ нае, 
ка лі няш час це зда рыц ца ў мяс цо вас цях 
ад лег лых ад га ра доў, ад куль вы яз джае 
хут кая да па мо га.

Пер шым на сцэ не ам фі тэ ат ра вы сту
піў хор Па чат ко вай шко лы № 2 у Гай
наў цы, яко га да вы сту пу пад рых та ва ла 
апя кун ка хо ру і на стаў ні ца му зы кі Алі на 
Са е віч. Вуч ні вы сту пі лі са спе цы яль най 
пра гра май і ра зам з на стаў ні цай зап ра
ша лі рэ гіст ра вац ца ў Бан ку до на раў кас
ця во га моз гу, каб мож на бы ло знай с ці 
до на ра для ву ча ні цы іх шко лы Олі, якая 
хва рэе зла я кас най пух лі най.

— Ар га ні зу ю чы фэст зда роўя, мы 
пра па ган ду ем зда ро вы лад жыц ця і прэ
зен ту ем куль ту ру ды тра ды цыі на шых 
прод каў. Пра па ну ем дбаць пра зда роўе 

ду шы і це ла су мес на. Пра па ну ем за няц
ца спор там, пра фі лак тыч на пра вя раць 
стан зда роўя з да па мо гай ле ка раў і чы
таць ду хоў ную лі та ра ту ру. Та му ло зунг 
на ша га фэ сту гу чыць «У зда ро вым це ле 
— зда ро вы дух», — ска за лі чле ны гай
наў ска га ад дзя лен ня Пра ва слаў на га бра
цтва свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія.

— Гэ та цу доў ная іні цы я ты ва, якая 
пра па ган дуе дбаць пра сваё фі зіч нае 
і ду хоў нае зда роўе, — га ва рыў муж чы
на з Гай наў кі. — Тут за ах воч ва юць нас 
дбаць пра це ла і ду шу.

— Мы ра шы лі ся вый с ці да лю дзей, 
а па коль кі ў бра цтве дзей ні ча юць пра
цаў ні кі ахо вы зда роўя, та му нам ляг чэй 
ла дзіць фэст. Звы чай на лю дзі не ах вот на 
хо дзяць да ле ка раў, каб спраў дзіць стан 
свай го зда роўя, та му пра па ну ем пра вер
ку зда роўя пад час фэ сту. Ста ра ем ся, 
каб кож ны на вед валь нік фэ сту знай шоў 
для ся бе неш та ці ка вае на конт фі зіч на га 
і ду хоў на га зда роўя, — за я ві лі чле ны гай
наў ска га бра цтва.

— Пра па ну ем ля чэб ныя зёл кі, на ту
раль ныя баль за мы, мы ла, кас ме ты ку. 
На шы мі ма зя мі мож на ле чыць хва ро бы, 
— удак лад ні ла ма на хі ня Жа но ча га ма на
сты ра свя той Аль ж бе ты ў На він ках ка ля 
Мін ска, дзе да па ма га юць хво рым так са
ма не каль кі ма на хінь ро дам з Гай наў кі.

Пад час фэ сту мож на бы ло ку піць гар
бат кі, са стаў ле ныя па вод ле рэ цэп таў 
ай ца Гаў ры і ла з пу стэль ні на паў вост ра
ве Ку дак. Вы да ве цтва «Брат чык» з Гай
наў кі пра да ва ла ду хоў ную лі та ра ту ру. 
Дэ кан бель скай ак ру гі і на ста я цель Мі
хай лаў ска га пры хо да ў Бель скуПад ляш

скім міт ра фор ны про та і е рэй Ля вон цій 
Та фі люк зап рэ зен та ваў са сцэ ны кніж ку 
Сяр гея Буб ноў ска га «Сто га доў ак тыў на
га жыц ця».

— Ка лі я зах ва рэў, на ве даў адзін з ін
сты ту таў Сяр гея Буб ноў ска га ў Маск ве 
і там пад ра бяз на да ве даў ся, як жыць 
у ад па вед нас ці са зда ро вым ла дам жыц
ця і на ву чыў ся, якія прак ты ка ван ні і як 
вы кон ваць, каб вяр нуць са бе зда роўе. 
Ка лі стаў я жыць і зай мац ца па вод ле 
ўка зан няў Сяр гея Буб ноў ска га, выз да ра
веў і за раз прыт рым лі ва ю ся гэ та га ла ду 
жыц ця і на ват зі мой іду на па на дво рак 
і цэ лы аку на ю ся ў ле дзя ную ва ду, каб 
з пры мя нен нем вод най тэ ра піі за хоў
ваць зда роўе. Пе ра клаў я на поль скую 
мо ву кніж ку Сяр гея Буб ноў ска га «Сто 
га доў ак тыў на га жыц ця», якую вы да ла 
гай наў скае вы да ве цтва «Брат чык». Ця
пер ах вот ныя мо гуць па чаць вы кон ваць 
неск ла да ныя і да ступ ныя на ват лю дзям 
у вась мі дзе ся ці га до вым уз рос це прак ты
ка ван ні і та кім чы нам па мя няць свой лад 
жыц ця на згод ны з ука зан ня мі Сяр гея 
Буб ноў ска га, — рас па вя даў а. Ля вон цій 
Та фі люк.

На сцэ не зай маль на зап рэ зен та ваў ся 
ду ха вы ар кестр, якім кі ра ваў яго апя кун 
і ды ры жор Кшыш таф Ра ма нюк. Ар кестр 
дзей ні чае пры Дзяр жаў най па жар най 
ахо ве ў Гай наў цы. Саб ра ным спа да ба лі
ся так са ма вы ступ лен ні хо ру «Васк лік на
вен не» з Гай наў кі, вуч няў Сту дыі пес ні 
ГДК і су час ныя тан цы. Ці ка вым быў 
«Кон курс ве даў аб ва дзе», у якім гай на
вя не ад каз ва лі на пы тан ні аб зна чэн ні 
ва ды ў жыц ці ча ла ве ка. Уз на га ро ды пе
ра мож цам уру чыў ста ра ста Гай наў ска га 
па ве та Мі ра слаў Ра ма нюк, які звяр нуў 
ува гу на вя лі кае зна чэн не ва ды ў пры ро
дзе. Да Кон кур су «Ма ста цтва з ага род
ні ны і фрук таў» пры сту пі лі асо бы, якія 
здаў на вы кон ва юць та кі від пра дук таў.

— Пра дук ты вы ка на ныя на кон курс 
з ага род ні ны і фрук таў — ары гі наль ныя. 
Са бра лі мы ўжо ка ля 20 та кіх пра дук таў, 
якія бу дзе ацэнь ваць кон кур с ная ка мі
сія. На шы жан чы ны пры нес лі так са ма 
пра дук ты з ага род ні ны і фрук таў для 
пас п ра ба ван ня, — ска за ла на мес ні ца ды
рэк та ра Па чат ко вай шко лы ў Нар ве Ма
рыя Ляш чын ская. Уз на га ро ды пе ра мож
цам кон кур су «Ма ста цтва з ага род ні ны 
і фрук таў» уру чыў бур га містр Гай наў кі 
Ежы Сі рак.

Пе рад пуб лі кай уда ла спя ва ла Юлі та 
Кіч кай ла з Май стэр ні пра ца тэ ра піі ў Гай
наў цы. На фэст пры е ха ла яе на стаў ні ца 
Аг неш ка Ан д ра юк, якая са сцэ ны зап ра
ша ла да лу чыц ца да іні цы я ты вы «Па зі
тыў на зак ру ча ныя» і пры няць удзел у вя
лі кім ме ра пры ем стве, ар га ні за ва ным 
у рам ках гэ тай іні цы я ты вы ў Гай наў цы.

— Я за ха пі ла ся іні цы я ты вай «Па зі тыў
на зак ру ча ныя» дзя ку ю чы Лаў ры Ка зоў
скай, якая здо ле ла пад няц ца з вель мі 
дрэн ных аб ста він жыц ця, у якіх апы ну ла
ся. Мы ў рам ках іні цы я ты вы зак лі ка ем 
не зда вац ца, ка лі спас ціг не нас няш час
це і, тры ма ю чы ся ло зун гу «Маё жыц цё 
ў ма іх ру ках», заў сё ды ста ноў ча ду маць 
на пе рад і ве рыць, што дзя ку ю чы роз ным 
іні цы я ты вам заў сё ды змо жам пе ра мя
ніць сваё жыц цё на леп шае. У Гай наў цы 
бу дзем пра па на ваць жы ха рам роз на га 
ро ду ак тыў насць, каб тыя па ве ры лі, што 
мож на пе ра мя ніць жыц цё — аса бі стае 
і на ва коль нае — на леп шае, — рас па вя
да ла Аг неш ка Ан д ра юк.

У час фэ сту да школь ні кі і най ма лод
шыя вуч ні гай наў скіх школ бе га лі за 
зда роўе на вы пе рад кі, з па дзе лам на 
хлап чу коў і дзяў чат. Тром пе ра мож цам, 
якія пер шы мі пры бег лі ў ам фі тэ атр, сам 
сла ву ты гай наў скі ма ра фо нец і апош
нім ча сам ха дун Аляк сандр Пра ка пюк 
уру чыў ме да лі. Ін шыя бе гу ны ат ры ма лі 
па мят ныя ме да лі і ап ла дыс мен ты ад пуб
лі кі. Да рос лыя гай на вя не пры ня лі ўдзел 
у «Кон кур се ве даў аб зда роўі», а дзет кі 
пры ня лі ўдзел у ма стац кім кон кур се 
«Ус па мі ны з ка ні ку лаў» і зай ма лі ся з ані
ма та ра мі ў пар ку. Са мым зай маль ным 
ат рак цы ё нам для най ма лод шых дзе так 
быў га ра док гуль няў, з яко га баць кам 
скла да на бы ло ад цяг нуць сва іх да чу шак 
і сын коў на ват пе рад на ды хо дам ве ча ра.

Тэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

У зда ро вым це ле 
— зда ро вы дух

 Па лат ка Жа но ча га ма на сты ра св. Аль ж бе ты ў На він ках ка ля Мін ска

 Чар га ах вот ных за рэ гіст ра вац ца ў Бан ку до на раў кас ця во га моз гу
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

100 га доў з часу стварэння Беларускай
пар тыі са цы я лі стаў-рэ ва лю цы я не раў

Бе ла ру ская пар тыя са цы я лі стаўрэ ва лю
цы я не раў ут ва ры ла ся ў час БНР і дзе і ла да 
1924 г. Яна па ча ла фар ма вац ца яш чэ ў кра
са ві ку 1918 г. Іні цы я та рам ства рэн ня БПСР 
бы ла на род ніц кая гру па на ча ле з Та ма шам 
Гры бам і Па лу тай Ба ду но вай, якая вы сту пі ла 
су праць пра ва га кры ла ЦК Бе ла ру скай са цы
я лі стыч най гра ма ды (БСГ) за яго пад трым ку 
гер ман скай ары ен та цыі Ра ды БНР і за я ві ла 
пра сваю аў та но мію ў рам ках БСГ.

Прад стаў ні кі гру пы вый ш лі з На род на га 
сак ра та ры я та БНР і ў траў ні 1918 г. за я ві лі 
пра ства рэн не БПСР. Кі ру ю чае яд ро пар тыі 
скла лі вы хад цы з БСГ: Марк Ас вя цім скі, Па
лу та Ба ду но ва, Та маш Грыб, Ля вон За яц, 
Аляк сандр Ка рач, Яў ген Лад ноў, Язэп Ма
монь ка, А. Мар ке віч, Сця пан Нек ра шэ віч, 
М. Паш ке віч, У. Ру сак, Я. Тра фі маў, Ян ка 
Ча ра пук, Фа бі ян Шан тыр, Мі ко ла Шы ла ды 
ін шыя. Паз ней да іх прым к ну лі Вац лаў Ла
стоў скі і Аляк сандр Цві ке віч.

Дру ка ва ны мі ор га на мі пар тыі БПСР бы лі 
«Бе ла ру ская дум ка», «Гра ма дзя нін» (Віль
ня), «Род ны край» (Грод на), «На ша ка ля і
на» (Слуцк), «Зма ган не» (Мінск). У Мін ску, 
Грод не і Віль ні дзе і лі гу бер н скія ка мі тэ ты 
БПСР. У лі пе ні 1920 го да пар тыя на ліч ва
ла больш за 20 ты сяч сяб роў, у тым лі ку 5 
ты сяч пар тый ных фун к цы я не раў. Кі ра ва ла 
дзей нас цю Гра ма ды мо ла дзі (10 ты сяч чле
наў), Су вя зі бе ла ру ска га ся лян ства (20 ты
сяч), кан т ра ля ва ла Усе бе ла ру скі на стаў ніц
кі са юз, Гро дзен скую ся лян скую ра ду.

З са ма га па чат ку свай го іс на ван ня БПСР 
па ча ла прэ тэн да ваць на аван гар д ную ро лю 
ў бе ла ру скім гра мад скапа лі тыч ным ру ху. 
У ас но ве так ты кі БПСР бы ла пра гра ма 
БСГ. У на цы я наль ным пы тан ні БПСР ад мо
ві ла ся ад ідэі БСГ пра тэ ры та ры яль ную аў
та но мію Бе ла ру сі ў ме жах Ра сій скай дэ ма
кра тыч най фе дэ ра тыў най рэс пуб лі кі і ад на
знач на вы ка за ла ся за ажыц цяў лен не пра ва 

воль на га са ма выз на чэн ня за ўсі мі на ро да мі 
бы лой цар скай ім пе рыі, пры якім ас ноў ныя 
за ко ны і фор мы ўла ды вы зна чыў бы Усе бе
ла ру скі ўста ноў чы з’езд. Хоць пар тыя да пу
ска ла на ладж ван не фе дэ ра тыў ных ад но сін 
Бе ла ру сі з Ра сі яй, вы ра шэн не гэ та га пы тан
ня яна раз г ля да ла ў кан тэк с це пе ра мо гі су
свет най рэ ва лю цыі і ўтва рэн ня су свет най 
фе дэ ра цыі.

Да во се ні 1918 г. БПСР знач на па шы
ры ла свой уп лыў на ся лян скія ма сы, за ма
ца ва ла па лі тыч ныя па зі цыі на аку па ва най 
гер ман скі мі вой ска мі тэ ры то рыі Бе ла ру сі. 
ЦК пар тыі прым к нуў да паў стан ц ка га ру ху, 
спра ба ваў уста на віць кан т роль над пар ты
зан скі мі ат ра да мі ў Мін скай і Гро дзен скай 
гу бер нях. Тут дзе і лі «ся лян скія дру жы ны», 
якія паз ней бы лі зве дзе ны ў Су вязь бе ла
ру ска га пра цоў на га ся лян ства. Яны ў ас
ноў ным вы кон ва лі фун к цыі ат ра даў са ма а
ба ро ны — зма га лі ся су праць бяс чын стваў 
ня мец кіх аку па цый ных улад.

У каст рыч ні ку 1918 г. ЦК БПСР вы даў 
адоз вы «Час пра біў — да лей ча каць нель
га» і «Што ра біць». У іх ён за клі каў бе ла ру
скіх ся лян, ра бо чых і на род ную ін тэ лі ген
цыю пра вес ці на ўсёй тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
вы ба ры ў мяс цо выя ва лас ныя, па вя то выя 
і гу бер н скія Са ве ты і па ме ры іх фар ма ван
ня пе ра даць ім усю паў на ту ўла ды. ЦК за
клі каў так са ма пра вес ці Дру гі Усе бе ла ру скі 
з’езд, які і па ві нен быў ад імя бе ла ру ска га 
на ро да за ма ца ваць не за леж насць БНР. 
Ад нак ажыц ця віць за ду ма нае не ўда ло ся. 
У час ады хо ду ня мец кіх войск з тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі кі раў ні цтва БПСР вы су ну ла ло зунг 
ба раць бы су праць двух аку пан таў — Гер ма
ніі і Ра сіі. Да лей па лі тыч ная сі ту а цыя раз ві
ва ла ся не на ка рысць пар тыі і ўво гу ле Бе ла
ру сі. Паз ней мно гія лі да ры пар тыі пат ра пі лі 
пад са вец кія рэ прэ сіі.

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У той час, ка лі лу ка шэн каў скія ўла ды па
ча лі но вы на ступ на бе ла руш чы ну, наз ваў
шы бе ла ру скі го рад Ма гі лёў ру скім і тым 
са мым пад бух тор ва ю чы аг рэ сіў на га су се
да да за хо пу бе ла ру скай зям лі, у Бе ла ру
сі ро бяць сваю бе ла ру скую спра ву лю дзі, 
якія не з’яў ля юц ца са вец кі мі выч ва рэн ца мі 
і ман кур та мі. Да іх без пе ра боль ш ван ня 
мож на ад нес ці тых, хто спра буе прыш ча
піць бе ла руш чы ну ма лым дзе цям. Ро бяць 
гэ та ства раль ні кі дзі ця ча га клу ба „Зо рач
кі”, што іс нуе ў Мін ску.

„Га ду ем ма лень кіх бе ла ру саў і бе ла ру
сак”, — та кі над піс мес ціц ца на га лоў най 
ста рон цы сай та клу ба, які мож на знай с ці 
ў ін тэр нэ це па ад ра се http://zo rach ki.by. 
І гэ та па цвяр джа ец ца тым, што, як да лей 
пі шуць ула даль ні кі клу ба і вы ха ва це лі, усе 
іх за нят кі пра хо дзяць на род най мо ве. „І на
ват тыя дзет кі, што яш чэ не ва ло да юць бе
ла ру скай, да во лі хут ка зас вой ва юць яе, па
чы на юць ка ры стац ца ў што дзён ным жыц ці. 
У на шым са доч ку дзет кі па вя ліч ва юць свой 
слоў ні ка вы за пас, зас вой ва юць чы тан не, 
пісь мо, ства ра юць свае пер шыя сшыт кі і кні
гі”, — ад зна ча ец ца на га лоў най ста рон цы.

Па вод ле па да дзе най на сай це ін фар
ма цыі, дзя цей так са ма на ву ча юць і ан г лій
скай мо ве, бе ла ру скім пес ням, зай ма юц ца 
з імі ма тэ ма ты кай, ку лі на ры яй, арттэ ра пі
яй, спор там і ін шым. Ці ка ва, што дзе цям 
яш чэ рас па вя да юць пра Біб лію. „Гэ ты курс 
(Біб ліі — заўв.) зас на ва ны на даб ра чын нас
цях. Тут мы гу та рым пра па ва гу да баць
коў, лю боў да ўся го жы во га, ад каз насць, 
мі ла сэр насць і сме ласць. Як нам, лю дзям, 
жыць на Зям лі, па кі да ю чы за са бой толь кі 
доб ры след”, — ад зна ча юць вы ха ва це лі.

Шмат ка му мо жа па дац ца, што дзе ці 
роз на га ве ку не му сяць зай мац ца ў ад ной 
гру пе. У „Зо рач ках” лі чаць паін ша му, спа

сы ла ю чы ся на пе да га гіч ную сі стэ му Ма рыі 
Ман тэ со ры. Гэ тая сі стэ ма зас на ва на на ідэ
ях воль на га вы ха ван ня, дзе знач нае мес ца 
ад да дзе на раз віц цю ор га наў па чуц цяў пры 
да па мо зе ды дак тыч ных за нят каў і ад мыс
ло ва ар га ні за ва на му ася род дзю. „Дзе ці, 
якія зай ма юц ца ў зме ша най уз ро ста вай 
гру пе, вель мі та ва ры скія, са цы яль на ак тыў
ныя і ад каз ныя лю дзі. Бо ме на ві та ў дзя
цей роз на га ўзро сту, ёсць ша нец ву чыц ца 
так шмат адзін ад ад на го. Дзе ці не скан
цэн т ра ва ны вы ключ на на ад ной ро лі, што 
ка рыс на ў фар мі ра ван ні іх асо бы, і мак сі
маль на наб лі жа ны да рэ аль на га со цы у му. 
Та кім чы нам зні кае па трэ ба быць ва ўсім 
пер шым, кан ку рэн цыя па між ад на год ка мі 
ска ра ча ец ца, праб ле мы, ха рак тэр ныя для 
гру пы ад на го дак у нас амаль не з’яў ля юц
ца”, — сцвяр джа юць вы ха ва це лі.

Ра зам з тым у клу бе ўсё ж іс нуе па дзел 
дзя цей па ўзрос це. Там ство ра ны ча ты ры 
ўзро ста выя гру пы: гру па „Ра зам з ма май” 
(13 га ды), роз наў з ро ста вая ін к лю зіў ная 
гру па, ма лод шая гру па (34 га ды) і ста рэй
шая гру па (57 год).

Зра зу ме ла, што на сай це дзі ця ча га клу
ба, які за ці каў ле ны ў пры цяг нен ні но вых 
вы ха ван цаў, бу дуць вод гу кі баць коў тых 
дзе так, што там на ву ча юц ца ці на ву ча лі ся. 
Ка неш не, гэ тыя вод гу кі спрэс ста ноў чыя 
— рэк ла ма ёсць рэк ла ма. Па зна ёміц ца 
з імі мож на ў ад най мен най руб ры цы „Зо ра
чак”.

А вось з чым нель га па зна ёміц ца на сай
це, то гэ та з кош та мі на на ву чан не дзя цей. 
Сён ня ў Бе ла ру сі дзі ця чыя даш коль ныя 
на ву чаль ныя ўста но вы плат ныя, і ма ла ве
ра год на, што ў „Зо рач ках” пла ціць не трэ
ба. Ад нак ін фар ма цыя аб ап ла це ча мусь ці 
ад сут ні чае.

Аляк сандр ЯКІ МЮК

У Дзят ла ве па ву лі цы Фрун зе жы ве з сям’ ёй На
дзея Мя лей ка. Жан чы не толь кі 57 га доў. Але яна 
па мя тае яш чэ свай го дзе да Тра хі ма Хом ку і ба бу лю 
Фёк лу. У дзя ду лі з ба бу ляй бы лі два сы ны — Ан д рэй 
і Ва ло дзя, і дзве дач кі — На дзя і Ва ля. Усе яны бы лі 
пра ва слаў ныя бе ла ру сы з Бель скаПад ляш ска га. 
А Ан д рэй Хом ка — гэ та баць ка На дзеі.

Лёс бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны

Унуч ка Тра хі ма Хом кі пры гад вае

— Я доб ра па мя таю дзе да Тра хі ма, які быў ро дам 
з Бе ла сточ чы ны. Ба бу лю Фёк лу па мя таю хво рую, 
яна ля жа ла ў лож ку, — пры гад вае ў Дзят ла ве На
дзея Мя лей ка. — Як рас па вя даў мне мой баць ка, 
пас ля вай ны іх па ля кі выг на лі з Бель ска. Што пас пе
лі, усё паг ру зі лі ў ва гон і пры е ха лі ў На ва ель ню на 
Дзят лаў ш чы ну. А по тым па ся лі лі ся ў вёс цы Нар бу та

 Сям’я Тра хі ма Хом кі. Тра хім Хом ка ў цэн т ры з уну кам Мі кол кам. Дзят ла ва, 1950-я га ды. На сця не вы ве ша ны ра дзюж кі, пры ве зе ныя з Бе ла сточ чы ны

 На дзея Мя лей ка (Хом ка) рас па вя дае  На дзя Хом ка з му жам у Ар хан гель ску

працяг11
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

ві чы Дзят лаў ска га ра ё на. З ця гам ча су пе
ра е ха лі ў Дзят ла ва, дзе па бу да ва лі свой 
улас ны дом.

— Што за ха ва ла ся і што яш чэ па мя та
ец ца з пры ве зе на га з Бе ла сточ чы ны?

— Па мя таю вя лі кую, чор ную, ра га тую 
ка ро ву. Яе так са ма пры вез лі з Бе ла сточ
чы ны. Ка ро ва заў сё ды на ра джа ла двое 
ця лят.

— Як склаў ся лёс ва шых цё так і дзядзь
кі Ва ло дзі? — пы та ю ся ў спа да ры ні На
дзеі.

1. проз віш ча аме ры кан скіх прэ зі дэн таў 
з кан ца ХХ і па чат ку ХХІ ста год дзяў, 2. мес
ца для ган д лю, 3. ра ён ны го рад на поў д ні 
Ві цеб скай воб лас ці, 4. пра дукт раз мо лу 
збож жа, 5. фран цуз скі паў вост раў, у які... 
Ан ды, 6. па ра вы ла ка ма тыў, 7. цві це ў Ку
паль скую ноч, 8. цві це ў лі пе ні, 9. адзін ка 
чхан ня, 10. ле вы пры ток Аму ра, 11. пеў чая 
птуш ка ат ра да ве раб’ і ных, 12. строй ная 
жы вё лі на ся мей ства але не вых, 13. вы а ра
лі яго хлоп цы ў по лі, 14. круг лае збу да ван
не для нак лей ван ня афі шаў, 15. дзі ця чае 
ру халь нае пры ста са ван не ў выг ля дзе план
кі на двух кол цах з ру лём, 16. част ка ру кі 
ад за пяс ця да кан ца паль цаў, 17. ко ліш няя 
мэб ля для ся дзен ня ў выг ля дзе шы ро кай 
дош кі на нож ках.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча

ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. 
У свет лых па лях ат ры ма ец ца ра шэн не 
— бе ла ру ская па га вор ка.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца 

да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ра шэн ні, 
бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 39 ну ма ра
Вет ка, вяр ба, ды на, ке сон, ніць.

Ра шэн не: Ад на квет ка не ро біць вяс ны.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне 

Дэм’я нюк з БельскаПадляшскага і Ля во ну 
Фе даруку з Рыбал.

Дзень за ру чын за ста нец ца ў ма
ёй па мя ці як дзень раз ві тан ня 
з ка ва лер скім ста нам, бо да ва лі 

яны мне ін шы по гляд на жыц цё. Мне 
пай шоў двац цаць дзя вя ты год і трэ ба 
бы ло за ду мац ца над сва ёй бу ду чы няй. 
Баць ка па кі нуў нас на шэс ць дзя сят 
трэ цім го дзе жыц ця. Паў та ра го да кан
ц ла ге раў ад моў на паў п лы ва лі на яго 
зда роўе. У час яго ад сут нас ці за ста ва лі
ся мы пад апе кай па ра не най ма ту лі ды 
ста рэнь кай ба бу лі — баць ка вай ма ці 
Ма рыі. Мно га на цяр пе лі ся мы го ла ду 
ды хо ла ду. А свет лай па мя ці та туль 
маў ляў: «Хто не спаз наў бя ды, не ве
дае, што гэ та го ра». І я, ся дзеў шы за 
ба га та за стаў ле ным ста лом у Ду бя жы
не, ус пом ніў сваё дзя цін ства ды юнац
кія га ды. А трэ ба ска заць, што мая пер
шая су стрэ ча з гас па да ра мі і бу ду чай 
ня ве стай да ва лі від, што яны — ста ноў
чыя і раз важ лі выя лю дзі. І гэ та неў за
ба ве вы я ві ла ся. Ка лі я на мяк нуў, што 
не ба га та нам вя дзец ца і цяж ка ва та 
прый дзец ца з пад рых тоў кай вя сел ля, 
баць ка Га ну лі, Сця пан Іва на віч, ска заў: 
«Пра гэ та не хва люй це ся. Кош ты з гэ
тым звя за ныя нам па кінь це». Та кой жа 
дум кі і бы ла ма ту ля, Ан на Сця па наў на, 
якую ду бя жын цы на зы ва лі Га ну ляй 
Крас на сель скай: «Мы за ўсё пак ла по
цім ся».

Ка лі я на па мя нуў, што цар коў на га 
шлю бу не бу дзе, ад но «цы віль ны», 
а ры ту ал цар коў на га вян чан ня адз на
чым на Юр’е, 6 траў ня, у дзень шлю бу 
бра та Вік та ра, са сва і мі гас ця мі, дык 
і на гэ та дру гі бок па га дзіў ся.

— А да нас гас цей пры сы лай це, ка го 
ба чы це па трэб ным, — ска заў «баць ка 
вя сель ны». — Мы па даш лем фу ры на 
пры пы нак у Пад бел ле. Не тур буй це ся...

Пе ра га во ры за кон чы лі ся. За ста ва ла
ся пак ры се рых та вац ца да ас ноў най ім
п рэ зы — рас пі скі ў ЗАГ Се. А гэ та ра шы
лі зра біць у Кляш чэ лях. Ка лі я вяр нуў ся 
з ка ман дзі роў кі да моў і аб вяс ціў на ві ну 
ся мей ні кам, дык ніх то не вы я віў здзіў
лен ня. Ма ту ля ад но це шы ла ся.

— На рэш це штось ці кан к рэт нае пры
ду маў, — ска за ла з ус меш кай.

Раз ві тан не з ка ва лер скім ста нам лі
чу ад ной з важ ней шых па дзей у сва ім 

жыц ці кі нош ні ка. Але і яш чэ ад на не
звы чай на па дзея за ста ла ся ў ма ёй па
мя ці з та го ча су. Бы ло гэ та пад во сень 
1965 го да. У час нап ру жа ных ад но сін 
па між Поль ш чай і Ня меч чы най 34 поль
скіх бі ску паў па сла ла ліст да ня мец кіх 
бі ску паў. У лі ку пад пі сан таў бы лі кар
ды нал Стэ фан Вы шын скі ды бі скуп Ка
раль Вай ты ла. Бі ску пы на пі са лі: «пра ба
ча ем і про сім пра ба чэн ня». Па слан не 
бы ло ўру ча на 18 лі ста па да 1965 го да 
ў дзень Ва ты кан ска га са бо ра. Гэ та бы
ла пер шая гі ста рыч ная іні цы я ты ва на кі
ра ва на дзе ля па гад нен ня ды на ла джан
ня на ас но ве праў ды ста ноў чых ад но сін 
па між дзяр жа ва мі пас ля Дру гой су свет
най вай ны. Па мя таю, што ў Дра гі чын 
меў пры ехаць кар ды нал Вы шын скі. 
Су стрэ ча бы ла наз на ча на на гра ні цы 
Бу га ка ля вё скі Тан ке лі. Ва я вод скі ка мі
тэт пар тыі ў Бе ла сто ку ра шыў зра біць 
за ка лот у гра мад стве і па мен шыць 
пры сут насць на ро ду ў час су стрэ чы 
кар ды на ла ў Дра гі чы не. Дзе ля та го ВК 
за га даў Ва я вод ска му праў лен ню кі но 
па слаць дзе вяць кі на пе ра со вак у на ва
кол ле Дра гі чы на, якія тры дні бяс п лат
на ме лі дэ ман ст ра ваць ха да выя кі на
кар ці ны для лю дзей. Вар та ад зна чыць, 
што ў гэ тым ча се мі лі цыя кан т ра ля ва ла 
ўсіх, хто па да ваў ся ў ра ён Дра гі чы на. 
Ад но дзе вяць аў та ма бі ляў кі на пе ра со
вак мар кі «Люб лін» лі чы лі ся пры ві ле я
ва ны мі ма шы на мі. На ша бры га да бы ла 
на кі ра ва на ў Тан ке лі. Па мя таю, што 
ка ло на з дзе вя ці аў та ма бі ляў, з ка мін
кам над да хам, вык лі ка ла не звы чай нае 
ві до віш ча для ці каў ных лю дзей па ўсім 
мар ш ру це.

Спы ні лі ся мы по бач Клу ба се ля ні на. 
Па коль кі да гэ та га ча су кі на пе ра соў ка 
не за яз джа ла ў ся ло, дык лю дзі пер шы 
дзень не да вер лі вым во кам паг ля да лі 
на нас. На ват чу лі ся з’ед лі выя на мё кі: 
«Ве да ем, з якім на ме рам вас пас ла лі». 
Мы гэ ты за кід аб вяр га лі, ка за лі, што 
бу дзем за яз джаць што ме сяч на. А на 
дру гі дзень на ша га пра бы ван ня па рач
ка за ка ха ных па ча ста ва ла нас «ура дзі
но вым па ча стун кам». Але мы больш 
у Тан ке лі не па е ха лі ды не суст рэ лі ся 
са зна ё мы мі. Вы ка на лі ад но па лі тыч ны 
за гад ВК ПАРП і ВПК. Гэ та кі ўспа мін за
ста ец ца па сён няш ні дзень у ма ёй па мя
ці, так са ма як і ду бя жын скія за ру чы ны.

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

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (45)

— Цёт кі за ста лі ся жыць у Бе ла ру сі, 
а дзядзь ку Ва ло дзю лёс за кі нуў аж но 
ў Ар хан гельск у Ра сію. Там ён ажа ніў ся, 
але дзя цей не бы ло. По тым дзядзь ка шка
да ваў, ён ка заў: „І ча го мя не заг на ла ў той 
Ар хан гельск?”.

— А ці за ста лі ся ў вас сва я кі на Бе ла
сточ чы не?

— За ста лі ся. Стры еч ныя брат і ся
стра баць кі — Воль га і Юрась Па ла ню кі. 
У 1980х га дах мы ез дзі лі да іх, гас ці лі там 
ты дзень. Праў да, ця пер іх ужо ня ма ў жы
вых.

— А ці за ха ва лі ся ў вас фо таз дым кі 
з Бе ла сточ чы ны?

— Ня ма, ёсць толь кі ся мей ныя фо таз
дым кі та го ча су, як толь кі мы па кі ну лі 
Бельск і пры е ха лі на Дзят лаў ш чы ну.

На дзея Мя лей ка да ста ла з шуф ляд кі 
не каль кі ста рых здым каў іх сям’і, якія 
я пе раз няў на фо та а па рат і пра па ную чы
та чам „Ні вы”.

Сяр гей ЧЫГ РЫН

 Тра хім Хом ка з жон кай Фёк лай, дач ка Ва ля і сын Ан д рэй. 
Дзят лаў ш чы на, 1950-я га ды

Унуч ка 
Тра хі ма Хом кі...

Ба ран (22.03. — 20.04.) Будзь ас-
ця рож ны, не па лі за са бой ма стоў, 
бо яш чэ не раз прый дзец ца та бе 
праз іх пра хо дзіць. У ха це хут ка апа-
ну еш сі ту а цыю, на ват ка лі трэ ба бу-
дзе на ка гось ці нак ры чаць.

Бык (21.04. — 21.05.) Не спры яль-
ны ўплыў Ве не ры ў апа зі цыі да Ура-
на пры ня се не цяр п лі васць, не да хоп 
зра зу мен ня, ліш няя ўзбу джа насць, 
схіль насць да ры зы кі. Шы ку ец ца спе-
лае па чуц цё, хоць без фе ер вер каў.

Бліз ня ты (22.05. — 22.06.) Ас лаб-
ле ная чуй насць. Ста рай ся быць аб’ ек-
тыў ным, бо мо жа зас ля піць ця бе ней-
кая ідэя, што стра ціш зда ро вы ро зум. 
Са мот ны Бліз нюк пе ра ка на ец ца, што 
за люб ля ец ца толь кі ў та кі са мы тып ча-
ла ве ка, што не дае яму шчас ця.

Рак (23.06. — 23.07.) Пра бу дзяц-
ца ў та бе твор чыя сі лы. Бу дзеш піль-
ны, да клад ны, пра зор лі вы. Ніш то не 
ўця чэ тва ёй ува зе. Мо жаш зма гац ца 
з па чуц ця мі — ад га ра ча га ка хан ня, 
да пал кай ня на віс ці.

Леў (24.07. — 23.08.) Бу дзеш кап-
рыз лі вы і праз мер на ўраж лі вы. Гай дан-
ка наст ро яў. Больш ад па чы вай, больш 
ча су ад дай бліз кім. 26.10. пра фе сій-
ныя спра вы абяр нуц ца ў ін шы бок. 
Не бу дзеш за да во ле ны, над шмат які мі 
спра ва мі мо жаш не мець кан т ро лю.

Дзе ва (24.08. — 23.09.) Мо жаш 
тра піць на во ка ка мусь ці, хто і та-
бе спа да ба ец ца. Мо жаш шмат што 
зда быць, ды не ідзі нап раст кі. Будзь 
па-над тры ві яль ны мі кан ф лік та мі, ста-
рай ся да га ва рыц ца з людзь мі.

Ша лі (24.09. — 23.10.) Маг чы-
мы стрэс, праб ле мы да га ва рыц ца 
з людзь мі, пры ста са ван нем да ата-
чэн ня. Маг чы мас ці пад за ра біць. 
У ка хан ні не ўсё мож на зап ла на ваць, 
а тое, што суст рэ не ця бе, пя рой дзе 
ўсе маг чы мыя ча кан ні.

Скар пі ён (24.10. — 22.11.) Да 
22.10. твая ха рыз ма мае вя ліз ную 
моц! 26.10. пе ра лёт ныя не па ра зу-
мен ні ў па ры. У нер вах мо жаш ска-
заць пар т нё ру штось ці прык рае, ды 
пас ля бу ры зас ве ціць зноў сон ца. 
Гра шы ма ша ста еш нап ра ва і на ле ва.

Стра лец (23.11. — 22.12.) Рас-
пус насць мо жа пад вер г нуць ця бе 
плёт кам і фі нан са вым стра там. Вя лі кі 
апе тыт на жыц цё і пра гу па на ван ня 
пад ма цу еш ка шаль ком і но вай элек т-
ры зу ю чай лю боўю.

Ка зя рог (23.12. — 20.01.) Па чуц-
цё ста біль нас ці, спа кой. Ін ту і цыя 
і доб рыя вы пад кі пры ня суць пос пе-
хі. Зай г рай у Муль ці лё так-плюс. Вар-
та выб рац ца ў па да рож жа. Сяб роў 
мо жаш уба чыць у но вым свят ле.

Ва да лей (21.01. — 19.02.) Аг ні-
сты ра ман мо жа кон чыц ца дра ма тыч-
ным рас стан нем. Не выт ры ма еш зай-
з д рас ці, край ніх наст ро яў пар т нё ра 
і ўрэш це ска жаш «хо піць!». Што раз 
боль шае зна чэн не ма юць для ця бе 
ду хо выя спра вы. Звы ша пя кун ства 
баць коў, асаб лі ва ма ці.

Ры бы (20.02. — 21.03.) Пла на ва-
ная за меж ная эк скур сія вель мі ўда-
лая. Бу дзеш ад кры ты на муж чын ска-
дам скія кан так ты. Пад трым ка хат ніх, 
ды не ў ры зы кан ц кіх ідэ ях. Доб рыя 
вы ба ры з мі ну ла га пры ня суць ця пер 
плён. Кры ты ка ны бу дуць зай з д рос-
ціць та бе ад ва гі і ары гі наль нас ці.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ
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Пла ка лі, 
што ў не бе бы ло чут на! (2)

Цуд ёсць цуд.

Ня ма сэн су ў ім ка лу пац ца, тлу ма чыць. 
На ват ка лі пе рад ва чы ма ба чыш га то
вы пра ект зніш чэн ня, у якім ві да воч ны 
ма тэ ры яль ны пры бы так зла чын цаў, 
і з не да ве рам па ду ма еш пра ве ру і цу
доў ныя з’я вы. Вось на пра ця гу дзвюх 
га дзін па лі цаі за бра лі ў баць коў дзя цей, 
саг на лі з хля воў ко ней, ка роў, сві ней, ку
рэй. Усё ад бы ло ся глад ка, ма шы наль на. 
Лю дзі і жы вё ла бы лі за ра нёў да клад на 
спі са ны і пад лі ча ны, наз на ча ны ліч бы 
і коль касць ах вяр, скаль ку ля ва ны і па
сар та ва ны. Пра мо ві ла дак лад насць, гас
па дар насць, па ра дак...

Усё гэ та пра маў ля ла як ка муф ляж ная 
зас лон ка, за якой ха ва лі ся ня мы боль 
і рос пач пры га во ра ных на смерць лю
дзей, браз гат раз бі тай па су ды і шкла, 
со кат лоў ле ных ку рэй, плач не маў лят, 
жа лас нае ска вы тан не са бак...

— І я пра сі ла ся на гэ ты бо жы свет, 
— ска жа з пэў ным не да ве рам Воль га 
Са е віч.

Ма ці па ча ла на ра джаць на сві тан ні, 
ра зам з брэ хам са бак, якія пер шы мі 
зню ха лі на ды ход аку пан таў. Неў за ба ве 
яны ўвар ва лі ся на па над вор кі, па вы га
ня лі з хат лю дзей і саг на лі на сход. Ша
кі ра ва ны на род стоў піў ся на не вя ліч кім 
вя ско вым пля цы. Ця гам чар го вых хві лін 
па чу лі смяр тэль ны пры га вор. Аб ві на ва
ці лі іх у да па мо зе са вец кім пар ты за нам, 
якія ў па чат ку ве рас ня 1942 го да спус ці
лі ся на па ра шу тах не па да лёк Раж коў кі. 
З іх ру кі за гі ну ла двух нем цаў. Згод на 
з аку па цый ным за ко нам, смерць ад на
го нем ца каш та ва ла жыц цё сто мір ных 
жы ха роў. Праў да, у каш ма ры та таль най 
пом сты пра соч ваў ся пра мень чык змі ла
ван ня. Ад рас ст рэ лу ад хі лі лі дзя цей ва 
ўзрос це ад 1 да 11 га доў і мо ладзь, наз
на ча ную да вы ваз кі ў Ня меч чын ну. За іх 
аца лен не баць кі му сі лі ад п ла ціц ца наз на
ча най коль кас цю жы вё лы. На вы ка нан
не за га даў да лі дзве га дзі ны...

І за раз кож ны кі нуў ся на свой па на дво
рак, уві хаў ся як апа ра ны, спя шаў ся ра та
ваць дзя цей. Ма ці спа да ры ні Воль гі не 
пас пя ва ла з ра бо тай. Не вы нос ны боль 
жы ва та і схват кі аб мя жоў ва лі ха ду, па
ра лі за ва лі кро кі, пе ра кі да лі з ног. Ду шу 
му ціў крык двух га до вай ся стры, якая 
за лі ла ся неў тай ма ва ным, гор кім пла чам. 
Ага лом ша ная бо лем па ра дзі ха ту лі ла яе 
да наб ры ня лых гру дзей, шап та ла сло вы 
су ці шэн ня, гуш ка ла на ру ках...

У ся мей ных ра ска зах ча ста згад ва лі ба
лю чы мо мант раз ві тан ня. Пе рад тым, як 
па го няць баць коў на рас ст рэл, па лі цай 
сіл ком вы ха піць сяст рыч ку з рук аба ле
лай ма ці. А яе, за не да хоп на леж на га 
пас лу шэн ства, да кры ві спі ша на гай кай. 
Абі тая, па ра лі за ва ная схват ка мі па ра дзі
ха ўсё ж та кі даб ры дзе на сва іх на гах да 
мес ца рас ст рэ лу. У роў най, як пад лі ней
ку, ка ло не!

* * *
Ка лі кар ні кі на сві тан ні ўвар ва лі ся ў Раж
коў ку, ад ра зу на зна чы лі гру пу з двац ца
ці муж чын і за га да лі ка паць роў. У ім, ка
лі тры мац ца ар хіў най ста ты сты кі, ме ла 
па мес ціц ца 264 асобы. Усе тыя жы ха ры 
вё скі, што за ста ва лі ся паза наз на ча ны
мі ка тэ го ры я мі, бы лі пры су джа ны да рас
ст рэ лу. У на ро дзе гэ тае мес ца за вуць ла
ска ва — ям ка. Яно няцэ лы кі ла метр ад 
вё скі, пры да ро зе, што вя дзе да ша шы 
Ка мя нец — Аме ля нец — Пяш чат ка.

— Мая цёт ка ра сказ ва лі, як нем цы гна лі 
да ям кі, — пра цяг вае ра сказ Лю ба Лу ка
шэ віч з Ку стаў ца. — А во ны ста рэнь кі 
бы лі, — жан чы на па ста рой звыч цы 
на зы вае сва яч ку ў множ ным лі ку, з па
ша най.

І той па лі цай, што за бег у ха ту, стаў 
гер ге таць, вы га няць на ву лі цу. Цёт ка не 
сха це ла іс ці. То ён уда рыў пры кла дам, 
аж но ру ку ёй пе ра біў. Да ма гі лы дач ка 
па цяг ну ла. Ну, ужо іх прыг на лі, выст ра і лі 

над ма гі лай, ста яць, ча ка юць. Кру гом 
ку ля мё ты, нем цы. І лю дзі па ста ва лі, ста
яць. Ніх то ні чо га не ка жа, не пла ча, не 
кры чыць. Ніц! Усе ста яць, ча ка юць. Ці
шы ня. Коль кі ча су яны пра ста я лі над ям
кай — адзін Бог ве дае. Усё пра па ла. Усё 
сціх ла. Слё зы ад стра ху вы сах лі...

— А мой баць ка бу тэль ку га рэл кі з са
бой у ям ку за хі ліў, — пры во дзіць ся мей
ны ра сказ Лі да Лад ра та ва.

І як наб лі зі ла ся тая па ра, што бу дуць 
ужо стра ляць, ён ад крыў бу тэль ку, хліс
нуў і па даў да лей. Кож ны куль нуў па 
глыт ку, пе ра даў да лей, па чар зе... А да
лей, по бач, не мец ста іць. Дык муж чы ны 
спы та лі ў яго: А вы бу дзе це? — Да! 
— ад ка заў ён. І так са ма хліс нуў ка пель
ку, пе ра даў да лей... А пас ля са ма лёт 
пры ля цеў...

— Я гэ та га афі цэ ра, як сён ня, паз на ла б, 
— за яў ляе ба ба Лю ба. За па мя та ла яго 
ў час ас вя чэн ня но вай цар к вы, як пад па
рад ным эскор там ішоў з іко най...

На са ма лё це, як па ка за лі ар хіў ныя за пі

скі, з’я віў ся Аль берт Эміль Хербст, ма ёр 
Люф т ва фэ.

Ён за га даў па ча каць яш чэ дзве га дзі ны 
з рас ст рэ лам.

— Во ны штось там по го во ры лі, — пра
даў жае ўспа мін ба ба Лю ба, — і вун об-
рат но на лі эс по лі тев. А чэ рэз два ча са 
вэр нув ся і ка жэ чэ рэз пер вод чы ка: вы 
ос во бо джо ны! Ён, як ля цеў пер шы раз, 

па ба чыў у па вет ры 
Ма до нэ... Ну, Бо жую 
Ма ці, — па яс няе Лю ба. 
— І тая Ма дон на, на кі
ра ва ла яго ў Раж коў ку, 
каб аца ліў ад смер ці лю
дзей. Ска за ла, што мы 
не ві на ва ты!

Цуд у Раж коў цы ад
люст ра ваў ся ў эй фа рыі 
і кас міч ных страс цях 
лю дзей. Ад вя чор кам 
у ся ло вяр ну лі ся дзе ці, 
раз мер ка ва ныя ўжо па 
чу жых сем’ ях у на ва кол
лі. Вяр ну ла ся мо ладзь, 
наз на ча ная на пры му со
выя ра бо ты ў Гер ма нію. 

І вяр ну лі ўвесь кан фі ска ва ны да бы так.

— У вёс цы за па на ва ла та кая ра дасць, 
што не ра ска заць, — пры гад вае тыя эмо
цыі Лю ба Лу ка шэ віч. — Лю дзі так пла ка
лі, што ў не бе бы ло чут на!

* * *
У эй фа рыі цу ду за ста лі ся неп рык мет ны мі 
смяр тэль ныя ах вя ры зда рэн ня, якое ад
бы ло ся 28 ве рас ня 1942 го да. Яш чэ ў той 
дзень сем ча ла век, якіх па даз ра ва лі ў суп
ра цоў ні цтве з пар ты зан кай, бы лі вы ве зе
ны ў Бе ла веж і рас ст ра ля ны. У са мой Раж
коў цы пай ш лі но выя па рад кі. Праз не каль

кі тыд няў у вё ску зноў за ві таў Эміль Аль
берт Хербст з вы я вайба рэ лье фам Бо жай 
Ма ці. Свя ты аб раз, як пат лу ма чыў афі цэр, 
уз нік на ас но ве яў лен ня. Ба рэ льеф Ма дон
ны вы ра заў ма стак, які апы нуў ся ў ня мец
кім шпі та лі. Ён з дак лад нас цю ажыц ця віў 
сло вы Хер б ста, ула віў сут насць і ўсе дэ та
лі цу доў на га яў лен ня. Па да ру нак ня мец
ка га ма ё ра спры чы ніў ся да ідэі па бу до вы 
но вай цар к вы. Уз вя лі яе во кам г нен на, 
лі та раль на на пра ця гу не каль кіх ме ся цаў. 
У якас ці ма тэ ры я лу пас лу жы ла драў ні на 
са ста рой ся дзі бы лес ні ка.

— І лю дзі, хто што меў, да ва лі, да па ма
га лі, — ка жа ба цюш ка Ігар. — Нех та 
ах вя ра ваў ма тэ ры ял на свой но вы дом, 
нех та аб ру чаль ны пяр с цё нак...

Цар к ву ас вя ці лі 22 сту дзе ня 1943 го да 
ў го нар Ка зан скай Бо жай Ма ці. На ар хіў
ных здым ках ад люст ра ва на ат мас фе ра 
свя та. Пе рад сціп лай цар коў кай з тоў
стых бяр вён мо ра на ро ду. Част ка з іх 
за топ ле ная ў спе вах і сло вах лі тур гіі, 

якія да хо дзяць з нут ра бу дын ка. Боль
шасць ад нак — і гэ та ў ас ноў ным муж чы
ны і дзе ці — па вер ну ты да фа тог ра фа, 
па зі ру юць. Ува гу пры коў вае драў ля ная 
кан ст рук цыя са зво нам, якая на пер шы 
по гляд на па мі нае шы бе ні цу... Пра га ды 
аку па цыі за яў ляе ня мец кі жаў нер у доў
гім шы ня лі, зу сім не за ці каў ле ны па дзе
яй. Ён раз маў ляе з ша фё рам вай ско вай 
ма шы ны, што част ко ва пат ра пі ла ў пра
вы рог фо таз дым ка...

— А тут бу дзе сам Хербст, — ай цец Ігар 
па каз вае га лоў на га гос ця ў ак ру жэн ні 
вай скоў цаў і ду ха вен ства.

Ма ёр Люф т ва фэ — вя лі кая фі гу ра не 
толь кі ў мі фа ла гіч ным сэн се. На здым
ках ён пе ра вы шае ро стам на га ла ву ўсіх 
муж чын...

— Як за ра я бы поз на ла то го шэ фа, 
— ус па мі нае з ус меш кай Лю ба Лу ка шэ
віч, — як нэ се іко ну в ру ках. А по бо ках 
по тры по лі цы ян ты кра сі во оді ты, а вун 
са мы від ны, по сэ рэ ді ны ідэ...

Лю ба з рад нёй прый шлі да цёт кі ў гос ці 
ад вя чор кам, дзень пе рад ас вя чэн нем. 
Па мя тае, як ба са нож пе ра хо дзі лі ўброд 
ле да ві тую ра ку, бо мост ужо сар ва лі нем
цы. Баць кі бра лі на пле чы ма лых і пе ра
но сі лі на дру гі бе раг...

Ра ні цай Лю ба ра зам са сва я ка мі і на ро
дам суст ра ка ла га на ро ва га гос ця.

Вы я ва Бо жай Ма ці, па куль збу да ва лі 
цар к ву, зна хо дзі ла ся ў ха це ста ра сты, 
а афі цый ная пе ра да ча свя ты ні ад бы ла ся 
ў дзень ас вя чэн ня цар к вы. Ра зам з ма
ё рам Хер б стам з’я ві лі ся ка пі тан Дэ кер 
і ўнтэрафі цэр, пе рак лад чык і ча ла век 
СД От та Хан не ман.

Лю бе Лу ка шэ віч па шан ца ва ла да стац ца 
ў ся рэ дзі ну цар к вы. Ба чы ла як нем цы 
наб лі зі лі ся да цар скіх ва рот, пак ла ні лі ся. 
Хербст па ста віў Бо жую Ма ці на па лі цу 
ля клі ра са. Пас ля ўсе вяр ну лі ся, ста я лі 
за пры лаў кам, дзе пра да юц ца свеч кі. 
Лю дзі ад ра зу пры нес лі ім крэс лы:

— Но во ны нэ ся да лі. Всі вы сто я лі служ-
бу, — ус па мі нае з прыз нан нем ста ра
жыл ка.

За па мя та ла яш чэ як пас ля ба га служ бы 
Хербст ста яў на па ро зе ха ты ста ра сты. 
І як раж коў цы, тыя што за ста лі ся ў жы
вых, дзя ка ва лі. Яны кла ня лі ся яму да 
ног і кі да лі гро шы і па дзяч ныя кар т кі 
з імё на мі аца ле лых ся мей ні каў...

(пра цяг бу дзе)
Фо та і тэкст Ган ны КАН Д РА ЦЮК


