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Хадуны ў Гайнаўцы è3

Між сяброў...è8

У Сацах, што ў Нарваўскай 
гміне, 15 верасня адбылося 
мерапрыемства, прысвеча
нае спадчыне гэтай вёскі. 
Падзея была адной са шмат
лікіх ініцыятыў у рамках адз
начаных у гэты час Еўрапей
скіх дзён спадчыны.

Выбраўся я туды на публічным транс
парце, значыць, на аўтобусе. Такі аўтобус, 
якім было б мне выгадна дабрацца ў Жыў
кова, ад якога каля трох кіламетраў хады 
ў Сацы, пазначаны быў у раскладах на 
гадзіну 9.51 з прыпынку каля старой бе
ластоцкай электрастанцыі, што па вуліцы 
Браніцкага. Чакаў я, чакаў таго аўтобуса, 
а ён неяк не хацеў з’явіцца на прыпынак. 
Пазваніў я тады ў бюро фірмы „Ваяжор” 
высветліць справу. Інфарматар з другога 
боку тэлефоннай лініі паінфармаваў мяне, 
што таго аўтобуса ўжо ў новым раскладзе 
няма, а калі я згадаў, што нідзе таго новага 
раскладу няма, ён парэкамендаваў мне 
ўзяць яго ў вадзіцеля. Толькі калі той ва
дзіцель прыязджае цяпер на прыпынкі?.. 
Гэта свайго роду таксама элемент нашай 
ментальнай спадчыны, гэтая неахайнасць 
у адносінах да пасажыраў, асабліва да тых, 
якія не карыстаюцца сваімі машынамі, якія 
па ўсёй верагоднасці, не надта важныя, 
якіх патрэбамі можна вось так сабе не ду
рыць галавы...

Прыйшлося стаць крыху важнейшым 
і выбрацца на сваім транспарце, балазе, 
што такім магу яшчэ сяктак карыстацца. 
І нават удалося так трапіць у Сацы, што не 
трэба было пятляцца па гэтай арыгіналь
най тапаграфіі прамавугольнай вёсцы. Бо 
Сацы, гэта дзве паралельныя вуліцоўкі, 
што праляглі на абодвух берагах рэчкі Руд
ні, якую раней называлі Міліцінай. Вуліцу 
за паўднёвым берагам рачулкі прынята 
было называць Макранамі, а з супрацьлег
лага — Сухлянамі. Бо да часу, калі каля 
паўстагоддзя таму рачулку перакапалі, то 
з боку Макран было макрэй, ад крыніцы 
ў недалёкім урочышчы Жарло.

Заехаў я ў месца фэсту нават пункту
альна і чакаў нейкіх арганізаваных падзей. 
Але неяк усё адбывалася даволі аўтаном
на. Да маіх вушэй дайшла спачатку вестка, 
што мае там з’явіцца маршалак Падляш
скага ваяводства, а крыху пазней, што па 
вёсцы мае прайсціся нейкі мастацкі калек
тыў з песнямі.

З’явіліся яны аўтаномна, спярша марша
лак, пасля і калектыў. Маршалак Ежы Ляш
чынскі элегантна прывітаўся з усімі прысут
нымі, а пасля ў суправаджэнні гаспадыні 
мерапрыемства, Тамары Ляшчынскай, 
солтыскі Сацоў, наведаў гаспадарства, 
якое выконвае ролю вясковага музея. Мар
шалак пачаставаўся, уручыў гаспадыні 
кош з падарункамі, пахваліў вёску і, спасы
лаючыся на абавязкі, неўзабаве пакінуў 
мерапрыемства. Афіцыйныя госці меншага 
рангу з’явіліся значна пазней...

Неўзабаве пачалася і мастацкая част
ка. Але спярша пра яе месца. Сцэнай для 
выступоўцаў было месца перад варотамі 
стадолы. А ў стадоле той можна было па
бачыць прылады для даўняга вясковага 
гаспадарання — так для палявых работ, 
як і для хатніх. На платах панадворка паве
шаны былі саматканыя радзюжкі, далей 
была мясцовая старая хата з даўнім ін
тэр’ерам. На панадворку былі таксама па
латкі, у якіх свае прапановы прадстаўлялі 
таварыства аховы птушак, гмінная ўправа 
ды Яраслаў Тапалянскі з Трасцянкі заах

вочваў пазнаваць дабрату збіранага ім 
мёду...

Мастацкая частка пачалася з выступаў 
нарваўскіх школьнікаў, дзе наймалодшыя 
з іх праспявалі некалькі песень. Пасля іх 
старэйшыя калегі паказалі спектакль пра 
Трэцямайскую канстытуцыю 1791 года. 
А пасля выдатнае шоў даў іх крышку ста
рэйшы калега, Крыстыян Паскробка. Прад
ставіў ён вясёлую гавэнду пра суседства... 
Не быў гэта адно вывучаны маналог, але 
мастак весела і тактоўна адгукаўся на 
заўвагі публікі, выклікаючы агульнае захап
ленне.

Пасля на суд публікі выйшлі госці, ка
лектыў „Гаманіна” з Беларусі. У праграме 
мерапрыемства яго не было, таму было 
цікава даведацца пра нечаканых гасцей 
больш. Пацікавіўся я ў кіраўнічкі ансамбля, 
Наталлі Сазановіч; вось што яна мне раска
зала:

— У нас зараз тут два калектывы: гэта 
ансамбль „Гаманіна” з Беларускага дзяр
жаўнага ўніверсітэта інфарматыкі і радыё
электронікі і вось тры цудоўныя жанчынкі, 
гэта калектыў „Церабяначкі” з вёскі Цера
бень Пінскага раёна Брэсцкай вобласці. 
Мы з імі сябруем ужо некалькі гадоў і вось 
у гэтым годзе Дарафей Фіёнік зрабіў такую 
нам добрую нагоду — запрасіў нас у гэтыя 
выхадныя прыехаць у Бельск. У нас быў 
такі добры настрой, мы сустрэліся з нашы
мі любімымі бельскімі сябрамі. Да Сацоў 
прыехалі мы, паглядзелі, усе тут нас так 
радасна сустракалі, што вось здалося, 
што мы ўжо тут былі, хаця мы тут яшчэ не 
былі. Наш ансамбль „Гаманіна” многа раз 
ужо быў у Бельску — мы сябруем з 2011 
года з Дарафеем Фіёнікам і вось колькі 
разоў у год мы прыязджаем у госці. Пры
язджаюць студэнты і тыя, хто ўжо скончыў 
універсітэт. І вельмі любім прыязджаць, бо 

настолькі цудоўна сябе тут адчуваем — як 
дома. І наш ансамбль у гэтым годзе адзна
чаў сваё 27годдзе, а зімой будзе 28 гадоў. 
Шмат паездзілі, але вось самыя любімыя 
паездкі гэта ў Бельск, гэта праўда. А жан
чынкі самі сябе весяляць у Церабені, бо вё
сачка маленькая, яна ўжо ўміраючая, хаты 
стаяць пустыя...

— Так як у нас...
— Мы ехалі, жанчынкі глядзелі ў акно 

і кажуць: Польшча жыве, вёскі жывуць 
тут. Праязджаеш і амаль што межаў няма: 
вёска за вёскай. І бачна, што людзі нешта 
робяць у сваіх хатах, аднаўляюць хаты 
— і прыемна гэта. А ў Церабені, на жаль, 
засталося ўжо там няшмат зусім жыхароў 
і яны збіраюцца, вось, па некалькі чалавек 
іх, і самі сябе вось так весяляць, успаміна
юць і спяваюць тыя песні, што калісь з імі 
выраслі. Вось Арына Сямёнаўна, бабуля 
яе вывучыла, хадзіла яна з бабуляй сваёй, 
а бабуля ёй усё спявала і яна ўпітвала. 
Еўдакія Антонаўна такі завадатар, яна іх 
так арганізавала. Яна чула песні, але так 
спецыяльна не вучыла. А вось Яўгенія Міка
лаеўна, у яе такое сапрана. І ад іх вучымся 
добрай традыцыі. Прыязджаем з такім за
давальненнем. Збіраемся, збіраемся ў ка
торы раз прыехаць і не можам. Але ж мы 
тут ад Дарафея Фіёніка навучыліся куста 
вадзіць, калі нас запрашаў, і прыехалі ў Це
рабень і там куста вадзілі таксама. Адсюль 
ужо бярэм такую традыцыю, звычаі, што 
занава аднаўляем; і ўжо такім ланцужком 
пацягнулася традыцыя туды. І мы прыехалі 
і з задавальненнем будзем тут спяваць.

— А ў Фіёніка зараз мерапрыемства ад
бываецца, а вас там няма...

— Мы там будзем увечары, заўтра ў Ра
манаўку паедзем. Мы ўжо ў Раманаўцы 
аднойчы выступалі і нам прыемна. Мы былі 
на пятнаццацігоддзе „Жэмэрвы”. Дарафею 

споўніўся ўжо такі залаты юбілей і нам пры
емна, што такія святы ўсётакі праводзім 
разам.

Усяго добрага добрым госцям, якія не 
толькі радавалі публіку песнямі і танцамі, 
але таксама запрашалі мясцовых гледачоў 
да супольнай забавы. Было вельмі сардэч
на. Публікі сабралася акурат столькі, колькі 
было нарыхтавана месца. На мой погляд, 
мерапрыемства прайшло вельмі ўдала.

Крыху пытанняў паставіў я і галоўнай ар
ганізатарцы свята, Тамары Ляшчынскай:

— У вас такое свята першы раз?
— Так, першы раз, у рамках Еўрапей

скіх дзён спадчыны. Я падумала, што на
пішам мы да маршалка ваяводства, каб 
нешта такое сарганізаваць разам з Нарваў
скім асяродкам культуры. Ну і мы напісалі 
маленькі праект і атрымалі ад маршалка 
дзве тысячы злотаў, за што купілі гэтыя 
палаткі. Я наварыла, напякла, памагла мне 
мая мама з сяброўкаю напячы яшчэ хле
ба. Вельмі добра. І наведаў нас маршалак 
Падляшскага ваяводства — гэта нам вялікі 
гонар.

— А як гэта атрымалася, што мела быць 
інакш, мела быць прэзентацыя, мелі быць 
расказы пра мінулае, а тут прыехаў калек
тыў; як Вы той калектыў прыпрасілі сюды?

— Гэта была неспадзяванка; мы ў пра
граме напісалі, што будзе неспадзяванка 
— бо мы не ведалі: будзе ці не будзе.

— І з кім Вы дамаўляліся?
— З Агатай Смактуновіч, нашай дырэк

тар Нарваўскага асяродка культуры.
— А як Вы ацэньваеце: удалае мерапры

емства?
— Вельмі добра; людзі прыехалі з Трас

цянкі, і з Сацоў. Мы плахты паказалі, якія 
ў нас ёсць. Няма тут такога чагось бліскуча
га, але ўсё як жыццё. Такое было жыццё: 
на лавачках людзі сядзелі, аглядалі, калісь 
спявалі і так далей, і так далей.

— Як доўга Вы рыхтаваліся да гэтага 
свята?

— Варыла тры дні, бо вэндзіла каўба
скі...

— А калі Вы задумалі такое мерапрыем
ства?

— Так два месяцы таму.
— І то за два месяцы такое зладзілі?
— Так.
— О, то я шчыра захапляюся Вашым 

дасягненнем. Мне ваша свята вельмі па
дабаецца, а, ад сябе, вельмі Вам за гэта 
ўдзячны.

— І я хачу гэта далей паўтарыць. Бо 
ёсць дзе, ёсць месца, можа яшчэ атрыма
ем крыху грошай, то зробім лавачкі, нейкі 
дашок ці сцэнку для калектываў; нашы 
дзеткі са школы так прыгожа выступілі. Гэ
та сапраўды радасць.

Прадбачвалася, што ў ходзе мерапры
емства будуць успаміны мясцовых стара
жылаў, але гэта не атрымалася. Прысеў 
я да адной пажылой жанчыны, якая прый
шла падпіраючыся мыліцамі. І даведаўся, 
што ў ейнай частцы вёскі жыве яшчэ чаты
ры такія ж жанчыны, каля дзевяносткі, якім 
ужо вельмі цяжка. Жывуць яны адзінока. 
Мая субяседніца прабавала жыць у дзя
цей, але ж найлепш у сябе...

Бо такое пражыванне ў цяперашніх га
радскіх умовах падобнае на рэкруцтва, дзе 
чалавек жыве ў не сваёй хаце, да таго ж 
пад чужым камандаваннем. А каму ж гэта 
па душы? Спадчына шматпакаленнай сям’і 
з разгонам прагрэсу застанецца толькі ва 
ўспамінах; пакуль будзе каму яе ўспамі
наць...

vТэкст і фота 
Аляксандра ВЯРБІЦКАГА

Вясковая 
спадчына

n Тамара Ляшчынская 
і Ежы Ляшчынскі
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Сваімі вачыма

Дзікі ў Беластоку

Дзяржынскі
і карова

Уда лым ака заў ся ў нас ве ра сень 
у гэ тым го дзе. Над вор’е лет няе, але не 
спя кот нае. Для ўбор кі буль бы, га род ні
ны і са да ві ны леп ша га і не пры ду ма еш. 
Пла дат вор ная зям ля ба га та ўзна га ро дзі
ла руп ліў цаў сва ім ура джа ем. Асаб лі ва 
ў са дах яб лы ні гнуц ца і ло мяц ца пад 
ця жа рам пыш на ка ля ро вых і са ка ві тых 
круг лас цей. На ага ро дах усе тык вен ныя 
ра стуць як ша лё ныя да ім па зан т ных па
ме раў. Ся род іх роз ных ко ле раў, кштал
таў, сма каў у блас лаў лё ным за да валь
нен ні вы стаў ля юць ся бе да со неч ных 
пром няў са мі ка ра ле вы ды ні. Вяр та юц ца 
із ноў яны да ла скі ча ла ве чых сма каў. 
Ра ней доў гі мі га да мі бы лі толь кі кор мам 
для ка роў і сві ней. Ад чу валь ная цеп лы ня 
да зво лі ла мно гім ама та рам дач най га
доў лі вы рас ціць спе лыя па ве лі чы ні і сма
ку аб ры ко сы і пер сі кі. Пад ма ім бло кам 
гэ тую сма ка ві тую са да ві ну з бе ла стоц кіх 
ага род чы каў пра да ва лі дзе ла ві тыя ўлас

ні цы дач ных участ каў. Ну і жоў тыя па мі
до ры ад ной з ба бу лек пры во дзі лі мае 
сма ка выя рэ цэп та ры ў та кі стан за да
валь нен ня, што інакш чым сь ці кай фам 
гэ тых па чуц цяў не на за веш.

Ад нак ад свай го бе ла стоц ка га дзядзь
кі па чуў я гі сто рыю, якая па каз вае, што 
пры ро да ўвесь час зна хо дзіц ца ў змен
лі вым ван д ра ван ні. Ме на ві та тут, у Бе
ла сто ку, у цэн т ры го ра да яго ную да чу 
і па са джа ную там буль бу вель мі ўпа да ба
лі са бе дзі кі, якія для мно гіх бе ла ста чан 
ста лі не па жа да ны мі гас ця мі. І не бы ло 
вы ха ду, трэ бы бы ло іс ці на нач ную вар
ту і піль на ваць сва ю ага род ні ну пе рад 
кан чат ко вым зніш чэн нем. Ка лі паз ва ніў 
я баць ку і за пы таў ся як там у нас з дзі
ка мі, то ў ад каз па чуў, што іх амаль усіх 
тут пе ра бі лі. Не ві даць і не чу ваць, каб 
ней кі дзік увар ваў ся ў вя ско выя ага ро
ды, каб хтось ці пра гэ та рас па вя даў. 
Ві даць, і са мі дзі кі сва ім пуш чан скім ін
стын к там ад чу лі, што ў ляс ных і лу га вых 
пра сто рах іх мо гуць ча каць толь кі кан
цы. Та му ў ад па вед нас ці з уся ля кай ло

гі кай сён няш няй пар ты зан ш чы ны дзе ля 
вы жы ван ня і са ма за ха ван ня дзі чы на га 
га тун ку трэ ба пе ра но сіц ца ў го рад. Вось 
як спра цоў вае ін стынкт. Мой зна ё мы ра
ва рыст, яко му зна ё мая кож ная бе ла стоц
кая сця жын ка, аб са лют на пе ра ка наў ча 
сцвяр джае, што так па ры та га дзі ка мі Бе
ла сто ка як за раз ні ко лі не ба чыў. За тое 
мой баць ка пад с мей ва ец ца са свай го 
бра та, га во ра чы яму: «Ба чыш, уця каў 
з вё скі, каб між ін шым не ха дзіць і не 
піль на ваць пуш чан скіх па лёў ад ляс ной 
звя ры ны. А тут на ста рыя га ды ма еш 
тое, ча го я ў абяз лю джа най вёс цы даў
но не суст ра каю». Мно гім не спа дзя ва на 
жыц цё зво дзіць і та кія ся мей ныя гі сто
рыі. Але, ві даць, на да е лі гэ тыя нач ныя 
вар ты май му дзядзь ку, бо па тэ ле фо не 
паў та рае, што на во сень за сее толь кі 
тра ву і хай дзі кі ры юць у ка го ін ша га. 
Пэў на на ступ най вяс ной усё вер нец ца 
ў сваю ка ля і ну, але па куль ва яў ні часць 
і злосць на дзі коў у яго не мі нае.

За тое на род ных за го нах сла неч ні кі 
па вы ра ста лі вы со кі мі пад два мет ры і не 

пу сты мі. Тут жа і за раз з’я ві лі ся мі тус лі
выя ве раб’і, каб за ва ліц ца ў свае зер не
выя сма коц ці. Так яны за да во ле ны, што 
шча бе чуць і чы ры ка юць бе зу пын на. У вя
ско вай пра ніз лі вай ці шы ні сва ім пры лё
там гу дзяць так, быц цам над да ха мі пра
ля це ла не каль кі вай ско вых вер та лё таў 
аб ця жа ра ных тэх ні кай і жаў не ра мі. Так, 
як над Бе ла веж скай пуш чай па ча лі ся 
ней кія за сак рэ ча ныя вай ско выя ма неў
ры, дзе із ноў бе зу пын на прак ты ку юць 
ла ба вое су тык нен не Ус хо ду і За ха ду. 
Ад на з на род ных пры ма вак ка жа, каб 
не вык лі каць ваў ка з ле су. А то не дай 
Бо жа, каб за чар го вым ра зам не бы ло 
па доб на га ў рэ аль нас ці. Тэ о рыя збы
валь нас ці вык лі ка ных па дзей лепш каб 
не спра ца ва ла.

На мо мант зда ец ца мне, што жы во му 
ча ла ве ча му і жы вот на му гар ма ніч на му 
су жыц цю не ві даць кан ца. Пе рад на мі 
ад нак даж дж лі вая во сень, зі ма і ка су ха, 
што кро чыць ус лед за ча ла ве чы мі га ло
ва мі і ду ша мі. Ад на пі са на га лё су не ўця
чэш, але пры нам сі па чы на еш ра зу мець, 
што трэ ба ўмець лю ба вац ца тым, што 
аб до ра нае пры га жос цю і даб ром. Ра
да вац ца і на чам зор ным, цёп лым і шпа
цыр ным. Ідэ аль ны час, каб без той усёй 
ка ні ку ляр най мі тус ні ўваб раць у ся бе 
во дар во сень скіх па хаў і воб ра заў. Час 
роз ду маў і асэн са ван няў, час заг ля нуць 
у ся бе праз не да сяж насць ня бес ных пра
сто раў.

vЯў ген ВА ПА

Не раз да во дзі ла ся пі саць пра са вец
кака му ні стыч ныя пом ні кі, які мі за поў
не на ўся по ста са вец кая Бе ла русь. Але 
тэ ма гэ тая цэ лы час мае свой пра цяг. 
Больш чвэр ці ста год дзя прай ш ло з та го 
ча су, як ска наў Са вец кі Са юз, Бе ла русь 
на мі наль на ста ла су ве рэн най дзяр жа
вай, а чу жын скія, пе ра важ на кры ва выя, 
ку мі ры і іда лы да гэ туль за паў ня юць пля
цы і ву лі цы на шых га ра доў. І каб толь кі 
плош чы га ра доў. У Грод не, пры кла дам, 
пом нікбюст „жа лез на му Фе лік су” па ву лі
цы яго ж — Дзяр жын ска га, ста іць про ста 
ля са ма га ўва хо ду ў школь ную гім на зію. 
За ўсе га ды ста ян ня гэ та га іда ла ані вод
ны на стаў нік, ці кі раў нік гэ тай шко лы, ні 
ра зу не пад няў пы тан не пра дэ ман таж 
і хоць бы яго пе ра нос. Бо ла гіч на бы ло б 
па ста віць гэ ты пом нік ля бу дын ка КГБ, 
струк ту ры, якая наў п рост з’яў ля ец ца 
пе ра ем ні цай спра вы Дзяр жын ска га, 
і су пра цоў ні каў якой з го на рам да гэ туль 
на зы ва юць чэ кі ста мі. Так што ча му мо
жа на ву чыць та кая гім на зія школь ні ка 
з Дзяр жын скім на ўва хо дзе, да яко га 
аба вя за ны клас ці квет кі, — зра зу ме ла.

Тлу ма чэн не та кой сі ту а цыі вель мі про
стае і ля жыць на па вер х ні — у Бе ла ру сі 
не толь кі не ад бы ла ся дэ ка му ні за цыя. 
У на шай на мі наль на са ма стой най, але 
фак тыч на пара ней ша му за леж най ад 
Маск вы дзяр жа ве, уся ляк на садж ва ец
ца культ са вец кіх пра ва ды роў, роз ных 
ге ро яў „граж дан ской” вай ны, сум ніў ных 
чыр во ных ка ман дзі раў і ге ро яў са цы я
лі стыч най пра цы. Культ гэ ты ад ра джа
ец ца пу цін скай ула дай у Ра сеі і ўся ляк 
пе ра но сіц ца, тран с лю ец ца, эк ст ра па лю
ец ца на Бе ла русь.

А вось і апош няя на ві на — па аса бі
стым рас па ра джэн ні на чаль ні ка дзяр жа
вы ў Ві цеб скай воб лас ці па ві нен быць 
уста ля ва ны пом нік ка ро ве. Па вод ле 
па пя рэд ніх раз лі каў на гэ та з аб лас но га 
бю джэ ту мяр ку ец ца вы дат ка ваць як мі ні
мум 127 ты сяч до ла раў. Ну а што ў гэ тым 
кеп ска га, ска жа це вы. У тых жа Ні дэр
лан дах, ці Ня меч чы не шмат дзе мож на 
ўба чыць на ву лі цах га ра доў аб’ ём ныя вы
я вы тых жа хат ніх жы вёл. Роз ні ца толь кі 

ў тым, што там та кія тан ныя скуль п ту ры 
ўста наў лі ва юц ца эка ла гіч ны мі ці фер мер
скі мі, а то і дзі ця чы мі ар га ні за цы я мі сва ім 
кош там, яны выг ля да юць як эле мент 
су час на га га рад ско га стры тарту і не 
больш. Тут жа гэ тым зай ма юц ца сур’ ёз
ныя дзядзь кічы ноў ні кі, ды і су ма, якая бу
дзе вы дат ка ва ная на гэ тую ка роў кукар
мі цель ку для Бе ла ру сі вя ліз ная. І што вы 
ду ма е це — не сум ня вай це ся, неў за ба ве 
гэ ты пом нік уста лю юць. Гэ та ж не ней кі 
Леў Са пе га, яко му вось ужо двац цаць 
га доў не мо гуць па ста віць пом нік у Сло
ні ме. І не Ка стусь Ка лі ноў скі, пом ні ка 
яко му ня ма ні ў ста лі цы, ні ў ані вод ным 
аб лас ным цэн т ры Бе ла ру сі.

А мо жа яш чэ аб вес цяць кон курс для 
скуль п та раў на леп шую вы я ву гэ тай 
шчас лі вай ка ро вы. Пад кі ну та ды ма стац
кую ідэю і я — пом нік ка ро ве па ві нен 
быць не ста тыч ным, а аба вяз ко ва ў ру ху. 
Ра га тая і пар на ка пыт ная, яна па він на іс
ці, вы гля даць мэт на і па кі даць за са бой 
„ля пёш кі”. І доб ра, што пом нік ка ро ве, 
а не ска жам ка ню. Бо конь жы вё ла ўсё ж 
ней кая мі лі тар ная і аса цы ю ец ца з ка ва
ле рый скім вой скам, а мы ж „бе ла ру сы — 
мір ныя лю дзі”. А мо жа той ка ро ве да даць 
яш чэ кры лы — і бу дзе сім вал нат х нен ня 
на ўдар ную пра цу — гэт кая ка ро ваПе
гас. Праў да, ка лі з кры ла мі, то бю джэт на 
пом нік трэ ба істот на па вя лі чыць.

Да рэ чы, яш чэ па ру слоў пра га рад скі 
стры тарт. У го ра дзе над Нё ма нам апош
нім ча сам знач на ак ты ві за ва лі ся мяс цо
выя ка му наль ні кі. Ву ліч ных скуль п тур 
у Грод не ста ла больш. Але іх ма стац кая 
вар тасць да стат ко ва сум ніў ная. Чар го вая 
драў ля ная скуль п ту ра да Дня го ра да з’я ві
ла ся ў цэн т ры. Гэ та скуль п ту ра ту ры ста
па да рож ні ка. Са ма ідэя неб ла гая, толь кі 
вы я ві ла ся, што гэ ты бал ван са скла дзе
ны мі ча мусь ці на ка ле нях ру ка мі — звы
чай ны пла гі ят — дак лад ная ко пія ста туі, 
якая ўжо не каль кі га доў уп ры гож вае 
да лё кі ад нас Ір куцк, што ў Ра сей скай Фе
дэ ра цыі. З той роз ні цай, што там скуль п
ту ра вы ка на на з ме та лу, а ў Грод не вы ра
за на з дрэ ва. Та кі вось кан фуз і чар го вая 
дру гас насць. Як ня ма свай го све таг ля ду, 
то аба вяз ко ва цяг нуц ца за чу жым. Як не 
ша ну юц ца свае на цы я наль ныя ге роі, то 
бу дуць клен чыць пе рад за хоп ні ка мі. Паін
ша му не мо жа быць.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Аха пі лі мя не ў апош ні час бла гія прад чу
ван ні. Бе ла русь ля жыць толь кі на ва ла сок 
ад... Кры ма, жор ст ка вы дзер та га пас ля
май да на вай Ук ра і не пу цін скай Ра сій. А як 
да лё ка Поль ш ча? На ніш то не зда лі ся між
на род ныя са ю зы, па лі тыч ныя і ва ен ныя, 
пам пез ныя за явы пра са лі дар насць і эка
на міч ныя сан к цыі, на кі ра ва ныя су праць 
Ра сіі. Фак тыч на, што па лі тыч на Крым 
па ды шоў да ме жаў Бе ла ру сі ка лі не на ад
лег ласць ва ла ска, дык не боль шую, чым 
не за над та ўраж ва ю чы рост Пу ці на. Ад
нак, уліч ва ю чы эга Пу ці на, зна чэн не яко га 
не па раў наль нае з мет рыч най шка лой, усе 
ме жы ён ужо даў но пе ра сек. Мож на на ват 
ска заць, што Пу цін ёсць усю ды. На пра ця
гу доў га га ча су рас ся да ец ца ў Бе ла ру сі, 
не ка то ры час поў на бы ло яго ў Поль ш чы. 
І па ўсёй Еў ро пе. І на ват у Злу ча ных Шта
тах, якіх толь кі з вет лі вас ці не па раў ноў
вае з Сі ры яй.... дзе Пу цін так са ма ёсць. 
Што пра гэ та ду ма юць бе ла ру сы? Кож ны 
з іх пе ра бі ва ец ца з буль бы на квас. Не 
па лі ты ка лю дзям у га ло вах, а ба раць ба 
за вы жы ван не. Мі ні маль ны пра жыт ко вы 
ўзро вень быў ня даў на пад ня ты бе ла ру
скім ура дам да 214 руб лёў — 380 зло тых. 
Ме сяц за менш чым гэ ты мі ні мум му сяць 
вы жыць 540 ты сяч бе ла ру саў — 5,7 ад сот
ка на сель ні цтва. Гэ та аз на чае, што мно гія 
гра ма дзя не жы вуць ва ўмо вах край няй га
ле чы, а па ло ва, або на ват тра ці на іх кра на
ец ца эк зі стэн цы яль най бед нас ці. Ускос на, 
да рэ чы, гэ та ўплы вае на ўсіх.

Ча ла ве чае гра мад ства з’яў ля ец ца свай
го ро ду сі стэ май з лу ча ных са су даў. На пэў
на, на ўзроў ні ін фар ма цыі. Ня гле дзя чы на 
пра па ган дыс ц кую ма ну лу ка шэн каў ска га 
рэ жы му і зніш чэн не не за леж най жур на
лі сты кі, ін фар ма цыя аб па ста ян на глы
бе ю чым эка на міч ным спа дзе гас па дар кі 
пра ніз вае ўсе са цы яль ныя пла сты. Рас це 
рас ча ра ван не і агуль ная не за да во ле
насць. Ула да мо жа ча со ва яе на кі ра ваць, 
на пры клад, ві на ва ціў шы за ўсё ўнут ра ных 
і знеш ніх во ра гаў, ці на ват ча со ва спы ніць, 
кі да ю чы га лод ным ней кую мор к ву. Гэ та 
бы ло, як па мя та ем, чар го вае абя цан не сі
стэм ных рэ форм так ры нач ных, як і са цы
яль ных. Уза мен бе ла ру скія ўла ды ча ка лі 
эк ст ран най фі нан са вай да па мо гі з бо ку 
за ход ніх ін сты ту таў. Гра мад ства спа дзя
ва ла ся на леп шыя ча сы. Ад нак кі ра ва ны 
дэк рэ та мі прэ зі дэн та бе ла ру скі ўрад не 
мае на ме ру ад мо віц ца ад аў та ры тар най 

Заўсёды 
ў трусах

ма дэ лі ўла ды, 
та му што на 
гэ тым зас на
ва на яе ло гі ка 
і сэнс, і сы тае 
іс на ван не. Та му Еў раАзі яц кі фонд раз віц
ця (EAFR) спы ніў ра ней дэк ла ра ва ны пла
цёж у па ме ры 800 мі льё наў до ла раў фі нан
са вай да па мо гі. Та кім чы нам, Бе ла русь 
знач на наб лі зі ла ся да Кры ма. Або пу цін скі 
Крым пад су нуў ся яш чэ блі жэй да Бе ла ру
сі. Гэ та да каз вае адзін мі льярд до ла раў 
ра сій ска га крэ ды ту для ўра да Лу ка шэн кі. 
Гэ та вя лі кі, смач нень кі пер нік для... Лу ка
шэн кі і яго сві ты. Штось ці пад скуб не з яе 
са мое бе ла ру скае гра мад ства. Але ня хай 
хтось ці спра буе ес ці пер ні кі кож ны дзень 
на сня да нак, абед, вя чэ ру... Ак ра мя та го, 
вя до ма, — за пер ні кам ідзе бі зун. Ні чо га 
доб ра га не прад вяш ча юць сло вы Пу ці на, 
якія ён вы ка заў на кра са віц кай су стрэ чы 
з Лу ка шэн кам: «Мы бу дзем іс ці да лей, 
ума цоў ваць на шы са юз ніц кія ад но сі ны 
ў рам ках са юз най дзяр жа вы...». Эх, Крым 
ужо трэц ца бо кам аб Бе ла русь. Прад чу
ваю бла гое.

Са зда гад ка мі так бы вае, што не 
заў ж ды здзяй с ня юц ца. Ня даў няя хва ля 
га ра чы ні пры вя ла мя не да за ду мы, каб 
па ку пац ца ў рач ной ван не. Яна доў гая, 
зві лі стая і не за над та шы ро кая — рых тык 
для мя не, даў гу на. Ад крыў я ра ней пяс
ча ны пля жык у вы гі бе Нар вы і там па чаў 
го лень кі плю хац ца. Пту шач кі пыр ха юць 
у ча ра тах, над ва дой стра ко зы, пя лё
ска ец ца ра ка, ва кол ня люд скі спа кой... 
і мыль ца, што ўпар та выс ліз г ва ец ца 
з ру кі. Я больш шу каў у цём ных глы бі нях 
та го мыль ца, чым на мыль ваў ся. Мой аза
дак знад ва ды пры са ром лі ваў Сон ца. 
Ну, вя до ма ж, у гэ ты мо мант тут як тут 
мае прап лыс ці бай да рач ны па ход. З хі ха
тан нем дзеў чу коў ... Ну, ку пель у рэч цы 
мае неш та з эк ст рэ маль ных ві даў спор ту. 
Але па ход не прап лыў. Але ж як я на та
міў ся і на па ло хаў ся! Пас ля па гля дзеў на 
You Tu be фільм Мі хал ко ва «Стом ле ныя 
сон цам 2», даў жэз ны, у дзвюх част ках. 
У агуль най скла да нас ці неп ры ем ныя пе
ра жы ван ні. Столь кі га доў пас ля вай ны, 
а Ра сія да гэ туль уз га доў вае этас «ра дзі
ма га» ге ра із му і на да лей ста лін скай ідэ а
ло гіі ра сій ска га на цы я на ліз му. Гэ та так са
ма не прад вес ціць даб ра све ту. 

vМі ра слаў ГРЫ КА
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З
выш ся мі сот пя ці дзе ся ці ча ла
век з Поль ш чы, Бе ла ру сі, Ра сіі, 
Гер ма ніі і Злу ча ных Шта таў Аме
ры кі спа бор ні ча лі ў фі на ле Куб

ка Поль ш чы па скан ды наў скай хадзь бе, 
які 8 ве рас ня ў час цёп ла га і со неч на га 
над вор’я быў на ла джа ны Поль скай фе дэ
ра цы яй «Nor dic Wal king», Па вя то вым ста
ра ствам у Гай наў цы і Гай наў скім над ляс
ні цтвам па сця жын ках Бе ла веж скай пуш
чы ў Гай наў цы і яе на ва кол лі. У гэ тым 
го дзе з Рэс пуб лі кі Бе ла русь не пры е хаў 
на гай наў скія спа бор ні цтвы ба скет ба ліст 
з Грод на Ан д рэй Дзя дзе віч, які два га ды 
і год на зад ста на віў ся агуль ным пе ра мож
цам Куб ка Поль ш чы па скан ды наў скай 
хадзь бе на са май прэ стыж най ды стан
цыі, паў ма ра фо не, зда бы ва ю чы пер шае 
мес ца ў Гай наў цы і амаль ва ўсіх ін шых 
мяс цо вас цях, дзе ад бы ва лі ся зма ган ні за 
ку бак Поль ш чы. У мі ну лым го дзе за сна
ваў ён Бе ла ру скую фе дэ ра цыю скан ды
наў скай хадзь бы і ўжо ў гэ тым го дзе як 
стар шы ня фе дэ ра цыі стаў ар га ні за ваць 
спа бор ні цтвы па скан ды наў скай хадзь бе 
ў Бе ла ру сі. Мае су раз моў цы з Поль ш чы 
пах ва лі лі доб рую ар га ні за цыю ў Мін
ску спа бор ні цтваў па скан ды наў скай 
хадзь бе за Ку бак Еў ро пы, якія паз ней 
пра хо дзі лі ў Поль ш чы і ін шых еў ра пей
скіх кра і нах. За тое ў гай наў скім фі на ле 
пры ня ла ўдзел жон ка Ан д рэя, На тал ля 
Дзя дзе віч, якая пры е ха ла ў Бе ла веж скую 
пуш чу з ка ман дай з Бе ла ру сі. Жы ха ры 
Гай наў ска га па ве та іш лі перш за ўсё на 
ды стан цыі 5 кі ла мет раў і да бі лі ся кан к рэт
ных пос пе хаў. У ка тэ го рыі 1829 га доў 
гай наў ская бел лі цэ іст ка Пат ры цыя Дзе
дзік за ня ла дру гое мес ца і апы ну ла ся на 
дзя ся тым мес цы ў агуль най кла сі фі ка цыі 
куб ка Поль ш чы, па коль кі зма га ла ся толь
кі ў Гай наў цы. Пя тае мес ца ў сва ёй уз ро
ста вай ка тэ го рыі за няў гай наў скі бя гун, 
а ў свой час ма ра фо нец Аляк сандр Пра
ка пюк. Спа бор ні цтвы па скан ды наў скай 
хадзь бе за Ку бак Поль ш чы ар га ні зу юц ца 
ў Гай наў цы і на ва кол лі з 2012 го да і ста лі 
ўжо тра ды цы яй.

На мар ш ру ты спа бор ні цтваў з пля цоў
кі Гай наў ска га над ляс ні цтва спа чат ку вы
хо дзі лі ама та ры хадзь бы на ды стан цыі 21 
і 10 кі ла мет раў. Афі цый нае ад к рыц цё ме
ра пры ем ства ад бы ло ся пе рад стар там са
май шмат лі кай гру пы ўдзель ні каў на ды
стан цыі 5 кі ла мет раў. Са сцэ ны пра маў ля
лі ста ра ста Гай наў ска га па ве та Мі ра слаў 
Ра ма нюк, прад стаў ні кі Дзяр жаў ных ля соў 
і Поль скай фе дэ ра цыі скан ды наў скай 
хадзь бы. Удзель ні кі спа бор ні цтваў ра заг
ра ва лі ся з трэ не рам па скан ды наў скай 
хадзь бе Эды тай Кэн дзер скай і ак цё ра мі 
Та ма рай Ар цюх і Бар та шам Кас п шы коў
скім. На ды стан цыю 5 кі ла мет раў вый ш
ла мно га мо ла дзі гай наў скіх школ. Бы лі 
так са ма па да печ ныя Май старкла саў па 
пра ца тэ ра піі і До ма са цы яль най да па мо гі 
ў Гай наў цы. Пе рад са мым стар там мож
на бы ло яш чэ па зы чыць пал кі, у хо дзе 
спа бор ні цтваў раз да ва ла ся ва да для аха
ло ды, а пас ля пры хо ду на мэ ту мож на бы
ло з’ес ці спе цы яль нае хар ча ван не дзе ля 
ўзмац нен ня ар га ніз ма.

— Ужо трэ ці раз у Бе ла веж скай пуш
чы пра хо дзіць фі нал Куб ка Поль ш чы па 
скан ды наў скай хадзь бе. Фі нал — гэ та 
пра мо цыя Гай наў ска га па ве та на ўсю 
кра і ну і за меж жа, а так са ма пра па ган да
ван не зда ро ва га ла ду жыц ця. Ама та ры 
гэ та га ві ду спор ту з роз ных рэ гі ё наў Поль
ш чы і за меж жа да юць ста ноў чы пры клад 
на шым лю дзям, як, дба ю чы пра сваё зда
роўе, мож на ха дзіць з пал ка мі ў ру ках. 
Мно га ўдзель ні каў сён няш ня га фі на лу 
гэ та ўжо жы ха ры на ша га рэ гі ё на, якія па
ча лі ха дзіць з пал ка мі па на шай пуш чы, 
Гай наў цы і ін шых мяс цо вас цях, — за я віў 
ста ра ста Гай наў ска га па ве та Мі ра слаў 
Ра ма нюк.

Мно гім мяс цо вым удзель ні кам спа
бор ні цтваў важ ным бы ло пры нам сі спа
кой на прай с ці ся з пал ка мі па пуш чан скіх 
сця жын ках і ад па чыць пад час со неч на га 

і цёп ла га дня. Мае пры ез джыя су раз моў
цы за хап ля лі ся пры го жас цю Бе ла веж
скай пуш чы. Вы дат на зап рэ зен та ва лі ся 
ў гай наў скім фі на ле сяб ры Ан д рэя і На
тал лі Дзя дзе ві чаў — Пётр Нях вей чык 
і Ма ры ё ля Па сі коў ская, якія ў сва іх ка тэ
го ры ях зда бы лі пры за выя мес цы на ды
стан цыі 10 кі ла мет раў. Пос пе хаў да бі лі ся 
яны так са ма ў Мін ску пад час пер шых 
спа бор ні цтваў па скан ды наў скай хадзь бе 
за Ку бак Еў ро пы.

— Ан д рэй Дзя дзе віч — нез вы чай ны ча
ла век з не звы чай на моц ным ар га ніз мам. 
Ён пры яз джаў у мі ну лых га дах з Бе ла ру сі 
і пе ра ма гаў на ды стан цыі 21 кі ла мет ра 
амаль ва ўсіх спа бор ні цтвах па скан ды наў
скай хадзь бе ў Поль ш чы. У мі ну лым го дзе 
за сна ваў ён Бе ла ру скую фе дэ ра цыю скан
ды наў скай хадзь бы і ўжо ў гэ тым го дзе як 
стар шы ня фе дэ ра цыі стаў ар га ні за ваць 
спа бор ні цтвы па скан ды наў скай хадзь бе 
ў Бе ла ру сі. Я ў гэ тым го дзе пры маю ўдзел 
так са ма ў спа бор ні цтвах па скан ды наў
скай хадзь бе за Ку бак Еў ро пы на ды стан
цыі 10 кі ла мет раў, якія па ча лі ся ме на ві та 
ў ста лі цы Бе ла ру сі Мін ску. Паз ней та кія 
спа бор ні цтвы пра хо дзі лі ў Поль ш чы і ін
шых еў ра пей скіх кра і нах. Я раз ліч ваю на 
пе ра мо гу на гэ тай ды стан цыі ў зма ган ні 
за Ку бак Еў ро пы, — ска заў сяб ра Ан д рэя 
Дзя дзе ві ча, Пётр Нях вей чык са Свен тах
ло ві цаў. — Тут вель мі доб рыя сця жын кі, 
пры год ныя для фі на лу Куб ка Поль ш чы 
па скан ды наў скай хадзь бе. Бе ла веж ская 
пуш ча нас усіх за хап ляе.

— Мы, па ста ян ныя ўдзель ні кі спа
бор ні цтваў па скан ды наў скай хадзь бе, 
ве да ем адзін ад на го. Ан д рэя Дзя дзе ві ча 
сён ня ня ма з на мі, але пры е ха ла яго жон
ка На тал ля з ка ман дай з Бе ла ру сі. Я да
бі ла ся дру го га мес ца на ды стан цыі 10 
кі ла мет раў. Раз ліч ваю так са ма на пры за
вое мес ца на спа бор ні цтвах за Ку бак Еў
ро пы, — ска за ла Ма ры ё ля Па сі коў ская.

Пя тае мес ца ў сва ёй уз ро ста вай ка тэ
го рыі за няў гай наў скі бя гун, а ў свой час 
ма ра фо нец Аляк сандр Пра ка пюк. Ра ней 
да бі ваў ся ён доб рых вы ні каў бе га ю чы на 
роз ных ды стан цы ях, на ват 100 кі ла мет
раў.

— Ня даў на я з доб рым вы ні кам пры
бег на мэ ту ў час бе гу ка тар ж ні ка, які 
пра хо дзіў у Люб лін цы, дзе трэ ба бы ло 
бе гаць у вель мі дрэн ных умо вах. Апош
нім ча сам у мя не сап са ва ла ся зда роўе 
і хі ба трэ ба бу дзе ад мо віц ца ад доў гіх 
ды стан цый, але ха дзіць з пал ка мі маю 
на мер на да лей. Сён ня пяць са пер ні каў 
у ма ёй ка тэ го рыі ад ско чы ла ад мя не 
ўпе рад, але свай го сяб ра я даг наў пе рад 
мэ тай і яш чэ апя рэ дзіў, — за я віў ма ра
фо нец Аляк сандр Пра ка пюк з Гай наў кі, 
яко га род вы во дзіц ца з пад гай наў скай 
Ка тоў кі.

Мар ш рут даў жы нёй 5 кі ла мет раў прай
ш лі вуч ні Гай наў ска га бел лі цэя ра зам са 
сва і мі на стаў ні ца мі Ірэ най Гры га рук і Ба
жэ най Ша ка лаЕфі мюк.

— З на ша га лі цэя пры бы лі з на мі 26 
ву ча ніц, якія пой дуць з пал ка мі. Ся род 
ва лан цё раў сён няш ня га ме ра пры ем ства 
ёсць так са ма вуч ні на шай шко лы, — ска
за лі яш чэ пе рад стар там на стаў ні цы 
фіз куль ту ры Ірэ на Гры га рук і Ба жэ на Ша
ка лаЕфі мюк.

— Не ка то рыя з нас ха дзі лі з пал ка мі 
ўжо ра ней, ін шыя пры бы лі сю ды ўпер шы
ню. Сён ня пры го жае над вор’е і хо чац ца 
прай с ці ся па Бе ла веж скай пуш чы, — за я
ві лі гай наў скія бел лі цэ іст кі.

Ва ўзро ста вай ка тэ го рыі 1829 га доў 
гай наў ская бел лі цэ іст ка Пат ры цыя Дзе
дзік за ня ла дру гое мес ца і апы ну ла ся на 
дзя ся тым мес цы ў агуль най кла сі фі ка
цыі куб ка Поль ш чы, па коль кі зма га ла ся 
толь кі ў Гай наў цы, а яе школь ная сяб роў
ка Кар не лія Ба рэч ка за ня ла ў Гай наў цы 
дзя ся тае мес ца. У ка тэ го рыі юні ё рак гай

наў скія бел лі цэ іст кі за ня лі так са ма доб
рыя мес цы: Юлія Іва нюк — 7, Ан на Са ха
рук — 8, Габ ры е ля Не па го да — 9, а На
тал ля Да ні люк — 10. Уда ла 5 кі ла мет раў 
прай шоў сё ле та Бар таш Яка нюк, ву чань 
сё ма га кла са Па чат ко вай шко лы № 4 
у Гай наў цы, ча сты пе ра мож ца дэ кла ма
тар ска га кон кур су «Род нае сло ва».

— Я да спа бор ні цтваў спе цы яль на не 
рых та ваў ся, але ха цеў спраў дзіць свае 
маг чы мас ці і ра ды, што ў сва ёй ка тэ го рыі 
за няў дзя ся тае мес ца ў Поль ш чы. У мя не 
ёсць мно га за ці каў лен няў, між ін шым ці
ка віць мя не сель ская гас па дар ка, — ска
заў Бар таш Яка нюк, а яго ма ма да ба ві ла, 
што яш чэ гэ та га са ма га дня па е дзе ў Ду
біц кую гмі ну, дзе баць ка бу дзе пры вуч
ваць Бар т ка араць по ле.

Най ма лод шым дзет кам бы лі на ла джа
ны мі ніспа бор ні цтвы на ды стан цыі 400 
мет раў. Пас ля спа бор ні цтваў пе рад спар
т с ме на мі і пуб лі кай вы сту пі лі ка лек тыў 
«Ча рам шы на» з Ча ром хі і хор Па чат ко
вай шко лы № 2 у Гай наў цы. Пе ра мож цы 

Фі нал Куб ка Поль ш чы па скан ды наў скай 
хадзь бе ў Гай наў цы 

ўзна га родж ва лі ся куб ка мі і па да рун ка мі. 
Ад бы ла ся так са ма жа раб’ ёў ка па да рун
каў, якіх фун да та ра мі бы лі спон са ры, 
у тым лі ку мяс цо выя са маў ра ды. Ама та
ры скан ды наў скай хадзь бы маг лі пра е
хац ца чы гун кай па Бе ла веж скай пуш чы, 
што бы ло асаб лі вым ат рак цы ё нам пры
ез джым спар т с ме нам, якія ўпер шы ню 
па бы ва лі ў пуш чы. Част ка ўдзель ні каў 
спа бор ні цтваў пры ня ла ўдзел у ін тэг
ра цый ных гуль нях на ўскра і не пуш чы. 
Шмат гай на вян і жы ха роў су сед ніх мяс
цо вас цей да па ма га лі ар га ні за та рам гэ та
га вя лі ка га спар тыў на га ме ра пры ем ства 
ў якас ці ва лан цё раў. Асаб лі ва важ ным 
бы ло ад па вед на пад рых та вац ца пад час 
трэ ні ро вак, каб бяс печ на прай с ці ды стан
цыі 21 і 10 кі ла мет раў. Больш рэк рэ а цый
ным быў 5кі ла мет ро вы мар ш рут, але 
і тут да ін тэн сіў най пра цы пры му ша лі ся 
ва ўдзель ні каў спа бор ні цтваў мыш цы 
ног, рук, пля чэй і ін шых ча стак це ла. 
Гай наў скія ле ка ры ін фар му юць, што бе
гаць не ўсе мо гуць зза роз ных хва роб, 
а з пал ка мі рэ ка мен ду юць ха дзіць па цы
ен там роз ных уз ро стаў.

— Вель мі пры го жая Бе ла веж ская 
пуш ча і ха дзіць па ёй вель мі пры ем на, 
— за я ві ла жан чы на, якая прай ш ла 10 кі
ла мет раў.

Мно га ўдзель ні каў фі на лу Куб ка Поль
ш чы па скан ды наў скай хадзь бе на ча ва лі 
і хар ча ва лі ся ў аг рак ва тэ рах Гай наў ска га 
па ве та. Нач ле гі не бы лі да ра гі мі і да лі 
пры бы так мяс цо ва му на сель ні цтву. Мо да 
ха дзіць з пал ка мі па вод ле стан дар таў па 
скан ды наў скай хадзь бе пры ня ла ся ўжо 
ў Гай наў цы і бач на гэ та на ву лі цах пры
пуш чан ска га го ра да. Ра ней спат каў я на
ват вя ско вую жан чы ну га доў ся мі дзе ся ці 
пя ці, якая ад вя чор кам ха дзі ла з пал ка мі 
ў ру ках.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

n Ды стан цыю 5 кі ла мет раў прай ш лі так са ма вуч ні гай наў скіх па чат ко вых школ

n Пётр Нях вей чык са Свен тах ло ві цаў — пе ра мож ца ў ка тэ го рыі 40-49 га доў 
на ды стан цыі 10 кі ла мет раў 

n Пя тае мес ца за няў ма ра фо нец Аляк сандр Пра ка пюк
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Нар ваў ская дэ маг ра фія
У Нар ваў скай гмі не Гай наў ска га па ве та 

47 вё сак і вё са чак, у тым лі ку 39 са лэц кіх. 
Най боль шыя гэ та Нар ва (пра жы вае ў ёй 
1435 ча ла век), Трас цян ка (204), Ла сін ка 
(179), Ты не ві чы-Вя лі кія (128), Кры вец (127), 
Ма каў ка (116), Га ра дзі ска (86), Ад рын кі (84), 
Са цы (73), Ага род ні кі (67), Ля хі і Ан цу ты (па 
64), Вась кі (58), Га род чы на (48), Хра бу стоў-
ка (47), Ты не ві чы-Ма лыя (44) ды Пры буд кі 
і Но ві ны (па 43). Ва ўсёй гмі не пра жы ва юць 
3532 ча ла ве кі, а ў 2016 го дзе бы ло 3618. 
Лік жы ха роў Нар ваў скай гмі ны — як аў та-
ры тэт на сцвяр джа юць у та маш нім ЗАГ Се 
— з кож ным го дам мен шае і мен шае. Вё скі 
Нар ваў ш чы ны да во лі хут ка ста но вяц ца 
бяз люд ны мі.

Да мен шых і най мен шых вё сак на ле-
жаць Ва не ва — 40 жы ха роў, Ка ве ла і Пух лы 
— па 39, Кат лоў ка — 38, Да ра тын ка — 36, 
Коз лі кі, Ла пу хоў ка, Ра го зы і Пух лы — па 35, 
Ры ба кі — 33, Істок і Ку та вая — па 32, Бял кі 
— 30, Гра доч на — 29, Са кі — 23, Яно ва і Пад-
ба ра ві ска — па 20 жы ха роў, Радзь кі — 17, Ці-
ма хі і Іван кі — па 15, Га рэн ды і Ска ры шэ ва 
— па 12, Гра мат нае — 9, Ус нар ш чы на — 8, 
Паш коў ш чы на — 7, Бруш коў ш чы на — 5, Ці-
сы, За ба лац це і Гай ду коў ш чы на — па 2 ды 
Ка ча лы — толь кі 1 жы хар.

Ад 30 чэр ве ня 2017 го да да 20 мая 2018 
го да па боль ша ла жы ха роў у Нар ве, Га род-
чы не, Пух лах, Са ках і ў Трас цян цы ды па-
мен ша ла ў тры нац ца ці вё сках — най больш 
у Ага род ні ках, Вась ках, Ка вя ле, Ла сін цы, 
Ля хах, Хра бу стоў цы, Ты не ві чах-Вя лі кіх, Ты-
не ві чах-Ма лых, Пры буд ках, Ра го зах, Ры ба-
ках і ў Яно ве.

Нар ваў ская гмі на зай мае плош чу ў 24 
ты ся чы гек та раў. На сель ні цтва раз меш-
ча на па тэ ры то рыі гмі ны не раў на мер на. 
Ні жэй шая шчыль насць — 15 ча ла век на 1 
квад рат ны кі ла метр — там, дзе зна хо дзяц-
ца дзяр жаў ныя ля сы (зай ма юць яны 35,2 % 
усёй тэ ры то рыі), ба ло ты. У на цы я наль ных 
ад но сі нах на сель ні цтва гмі ны не ад на род-
нае: жы вуць тут бе ла ру сы і па ля кі.

Сё ле та сем пар ат ры мае ме да лі „За 
шмат га до вае шлюб нае су жыц цё” (у мі ну-
лым го дзе ат ры ма лі іх дзе вяць пар). У гмі-
не на 100 муж чын пры па дае 105 жан чын. 
За раз тут ста га до вых жы ха роў ня ма.

Гро дзі ская дэ маг ра фія
Гро дзі ская гмі на Ся мя тыц ка га па ве та 

зай мае плош чу ў 20 331 гек тар. Пра жы вае 
тут 4 500 ча ла век (у 2000 го дзе пра жы ва ла 
4 700). У са мім Гро дзі ску жы ве ка ля 600 
асоб. Шчыль насць на сель ні цтва скла дае 
21 ча ла век на квад рат ны кі ла метр. На 100 
муж чын пры па дае 95 жан чын. Ва ўзрос це 
85 і больш га доў жан чын ёсць тры ра зы 
больш чым сь ці муж чын.

Cё ле та ў Гро дзі скай гмі не во сем пар 
свят ка ва ла 50-год дзе шлюб на га су жыц ця. 
Ула ды гмі ны за пра сі лі іх на ўра чы стасць 
у Гро дзіск. На яе пры е ха лі Зо ся і Фран ці шак 
Ан гель чы кі, Рэ гі на і Ан тон Фаль коў скія, Ма-
рыя і Ула дзі мір Глу хоў скія, Зо ся і Ста ніс лаў 
Ка раль чу кі, Яд ві га і Фран ці шак Клім ке ві чы, 
Ста ніс ла ва і Ула дыс лаў Кап чэў скія, Га ле на 
і Ян Му хі ды Ма рыя і Люд вік На у мя кі. Усе 
яны ад прэ зі дэн та РП ат ры ма лі ме да лі „За 
шмат га до вае шлюб нае су жыц цё”. Юбі ля-
рам зы чым пра жыць су поль на чар го выя 
га ды ў шчас ці і зда роўі.

Ла вач кі
Ле там мно гія жы ха ры Гай наў кі, перш-

на перш пен сі я не ры, хо дзяць з ма лы мі 
дзяць мі, а не ка то рыя з са бач ка мі на шпа-
цыр у парк, ад па чы ва юць на ла вач ках на 
скве ры ках. У Гай наў цы ла ва чак шмат. Пра 
гэ та пак ла па ці лі ся га рад скія ўла ды. Мно гія 
ла вач кі зна хо дзяц ца пад даш ка мі. Та ды 
і дождж не страш ны, ёсць дзе сха вац ца ад 
яго.

Пры го жыя драў ля ныя (гэ та важ на, яны 
пры яз ныя ча ла ве ку) ка рыч не ва га ко ле ру 
ла вач кі суст рэ нем на ву лі цах 3 Мая, Піл суд-
ска га, Ба то рыя, Ве ра бея, Лі па вай, Ра ка вец-
ка га і ін шых. На іх мож на па ся дзець у га-
рад скім пар ку, на скве ры ках ля га лоў най 
ву лі цы 3 Мая, ды ка ля скры жа ван ня з кру-
га вой раз вяз кай ву ліц 3 Мая, Вар шаў скай, 
Пар ка вай і Ве ра бея. Сё ле та шмат лі кія з іх 
ад на ві лі, па ма ля ва лі. (яц)

Док тар Ірэ на Ма тус, гі сто рык — ка лек цы я нер ка пад ляш скіх руч ні коў. На кан фе рэн цыі пра 
еў ра пей скія куль тур ныя мар ш ру ты, якія ўжо  іс ну юць  і ра з віва юц ца, зап ра па на ва ла мар ш
рут, яко га яш чэ ня ма. Ка нфе рэн цый ныя ста лы ў Пад ляш скім му зеі на род най куль ту ры, які 
ўзнік з Бе ла стоц ка га му зея вё скі і ад дзе ла эт на гра фіі Па для ш ска га му зея ў Бе ла сто ку — пад 
Ва сіль ка вам — аз до бі ла част ка яе ка лек цыі  (мае па куль 200 асоб ні каў гэ тай ад мыс ло вай 
і ры ту аль най аз до бы). За ду ма ла яна шлях пад ляш ска га руч ні ка, які пры цяг нуў бы, не сум нен
на, шмат дас лед чы каў і ама та раў на род най куль ту ры.

Шля хам руч ні ко вым...

— Мой да клад ін шы, чым ін шых дак
лад чы каў. Яны ра сказ ва лі пра шля хі, 
якія спра ца ва лі, якія на вед ва юць ты ся чы 
ту ры стаў. Мой пра па на ва ны ту ры стыч ны 
мар ш рут меў бы наз ву Шлях пад ляш ска га 
аб ра да ва га руч ні ка. Ча му руч нік? Руч нік 
на ле жыць да тых прад ме таў, вы ра баў 
тра ды цый най на род най куль ту ры, які 
з’яў ля ец ца сво е а саб лі вым фе но ме нам, 
вель мі важ ным. Я лі чу, што гэ ты прад мет 
вар ты за ня сен ня на ват у спі сак ЮНЕ СКА. 
Гэ та рэч нез вы чай ная, ха ця паў ся дзён ная. 
Аб ра да вы руч нік з’яў ля ец ца рэч чу ха рак
тар най ус ход нім сла вя нам, але на на шым, 
шмат куль тур ным Пад ляш шы, з ’яў ля ец ца 
ён так са ма фе но ме нам пра ні кан ня куль
тур. Ха чу вам па ка заць так са ма та кія руч
ні кі са сва іх збо раў, з вё сак, дзе пра жы вае 
так са ма поль скае на сель ні цтва. Я спа дзя
ю ся на пад трым ку ма ёй за ду мы ства рэн
ня та ко га шля ху, на ацэн ку яе на ву коў ца мі 
і прак ты ка мі, ці вар та та кі куль тур ны мар
ш рут на Пад ляш шы ства рыць.

Пра аб ра да вы руч нік мож на га ва рыць 
га дзі на мі ці на ват дня мі. Ча му ён та кі 
важ ны? Спа чат ку адз на чу, што руч ні кі роз
ныя. Ёсць звы чай ны руч нік, што дзён на га 
ўжыт ку. Я па вя ду свой ра сказ аб дэ ка ра
тыў ным руч ні ку, аб ра да вым, сім ва ліч ным. 
Руч ні к заў сё ды быў ці ка вай кры ні цай ін
фар ма цыі, быў ад біт кам гі сто рыі на ро да. 
У дэ фі ні цыі руч ні ка змяш ча ец ца спе цы
фіч нае ба чан не аў тар кай ака ля ю чай пры
ро ды і яе ўя ва аб све це. Руч нік на па мі наў 
так са ма пра ня бач ныя су вя зі з прод ка мі. 
Быў пас рэд ні кам па між гэ тым, на шым све
там, све там лю дзей жы вых, і па той ба ко
вым све там. Вы сту паў вы ключ на ў па зі тыў
ных аса цы я цы ях. Па ма гаў ад чы таць на ка
на ва нае. Па каз ваў на пра сто ру з ры са мі 
бо скас ці. На па мі наў аб Бо гу. Руч нік быў 
так са ма сво е а саб лі вым злу чаль ні кам з сі
ла мі най вы шэй шы мі. Быў сім ва лам Ро ду. 
Фор ма руч ні ка сім ва лі за ва ла да ро гу. Быў 
вы ка ры стоў ва ны ў тыя мо ман ты жыц ця, 
ка лі ча ла век пе ра ся каў да ро гу. На па мі наў 
ад няў моль най смер ці. Меў так са ма сціс
лую су вязь з сім во лі кай хле ба, хле ба, які 
быў сак ра лі за ва ны. Быў сво е а саб лі вым 
пры кла дам блас лаў лен ня, сім ва лі за ваў 
па рог, які ча ла век пе ра сту паў. Аб ра да вы 
руч нік на Пад ляш шы спа да рож ні чаў ча ла
ве ку ад мо ман ту на ра джэн ня, аж да кан ца 
яго жыц цё вай ван д роў кі. Руч нік — су поль
ны для ўсёй ус ход няй Сла вян ш чы ны, але 
мае ка рот кую пі са ную гі сто рыю. Толь кі 
на пе ра ло ме ХІХ і ХХ ста год дзяў ста лі 
аб ім ус па мі наць. Але ма ем і ра ней шыя 
ін фар ма цыі аб руч ні ках. У 1886 го дзе сла
ву тая зна ход ка ка ля 200 срэб ных ма нет, 
за вя за ных у руч нік, які па хо дзіў яш чэ са 
ста ра ру скіх ча соў. Пер шы ілюст ра цый ны 
ма тэ ры ял аб руч ні ку — Біб лія Фран цы ска 
Ска ры ны, — сто лік прык ры ты руч ні ком. 
Той руч нік не пры па мі нае паз ней шых ХІХ
веч ных руч ні коў, але вель мі ці ка вы. Ёсць 
на ім са ляр ны эле мент — Сон ца, і доў гія 
фрэн з лі. Толь кі та ды, ка лі крыш та лі зу ец
ца га лі на куль ту ры, якой бу дзе эт на гра
фія, — та ды ўжо ма ем пер шыя апі сан ні 
і ілюст ра цый ны ма тэ ры ял — гэ та пе ра лом 

ХІХ і ХХ ста год дзяў. А пі са ная гі сто рыя 
руч ні ка — гэ та ўжо ХХ ста год дзе.

Пры зна чэн не звы чай на га руч ні ка 
— што дзён нае, а аб ра да ва га — дэ ка ра тыў
нае, аб ра да вае, руч нік у цар коў най тра ды
цыі, у аб рад нааг рар ным цык ле, вы ка ры
стоў ва ны ў ма гіч ных аб ра дах, як абя рэг, 
у аба рон ных мэ тах, і руч нік як па да ру нак. 
Руч нік быў дэ ка ра тыў ным эле мен там хра
маў, на ве ша ны быў на іко ны прак тыч на 
ўва ўсіх вя ско вых цэр к вах, асаб лі ва на фе
рэт ро ны, якія вы но сі лі ся, на ве ша ны быў на 
Гал го фу, пе ра вяз ва лі так са ма рас пя та га 
Хры ста — у гэ тай фор ме за ха ваў ся най
даў жэй. У жыл лі руч нік быў аба вяз ко вым 
эле мен там свя то га ку та — по куц ця. На 
іко ны ве ша лі яго ў роз ных фор мах — або 
адзін доў гі, які ак ры ваў іко ну; ка лі па я ві лі ся 
дру ка ва ныя іко ны вя лі кіх раз ме раў, та ды 
ча ста на вяз ва лі на іх не каль кі руч ні коў, на
пры клад тры, як у Свя той Трой цы — адзін 
па ся рэ дзі не і два па ба ках. Пас ля, асаб лі ва 
пас ля Дру гой су свет най вай ны, руч нік ста
но віц ца дэ ка ра тыў ным эле мен там на «вя
лі кай ха це» — ве ша лі яго на люст рах, на 
іко нах, на пар т рэ тах, а так са ма на ве шал кі, 
для аз до бы сця ны. Руч нік вы ка ры стоў ваў
ся так са ма ў ма лой ар хі тэк ту ры кра я ві ду. 
Дэ ка ры ра ва лі руч ні ком кры жы на кан цы 
і па чат ку вё скі, кры жы ва тыў ныя, а так са
ма пры да рож ныя і мо гіль ні ка выя кры жы. 
На кры жы на ма гі ле муж чы ны ве ша лі руч
нік, на ма гі лах жан чын ча ста гэ та бы лі хвар
туш кі. Ця пер най час цей на пра ва слаў ных 
мо гіл ках на кры жах за веш ва юц ца стуж кі.

Аб ра да вая ро ля руч ні ка, які спа да рож
ні чаў ча ла веку ад са ма га на ра джэн ня. 
У вы пад ку на ра джэн ня і хрыш чэн ня руч нік 
вы кон вае ро лю абя рэ гу і ачыш чэн ня. Ужо 
па ра дзі ха ўжы ва ла руч нік, якім пры ад к
ры ва лі або нес лі свян цон ку — та кі руч нік 
ве ша лі на круч ку на бэль цы і па ра дзі ха 
тры ма ла ся за яго кан цы, ве рыў шы, што 
пры ня се гэ та шчас лі вае на ра джэн не і зды
ме боль. Но ва на ро джа нае дзі цят ка ату ля лі 
ў аб ра да вы руч нік, по тым баб ка, якая пры
ма ла ро ды, чы ні ла роз ныя ры ту а лы над 
руч ні ком, вель мі важ ным у іх эле мен там. 
Ка лі пры хо дзі лі ў ад вед кі, у да ры пры но сі лі 
руч нік, ку ма і кум так са ма аба вяз ко ва нес
лі руч нік і хлеб. Руч нік ку мы быў пас ве ча ны 
ў час хро сту. У ста ра даў нім пад ляш скім 
звы чаі ўвя дзен ня не маў ля ці ў род ба ба, 
пры ма ю чая ро ды, у сві це баць коў або ку
моў аб но сі ла дзі ця па ха це, кла ня ю чы ся 
по ку цям. Яш чэ не так даў но та кі звы чай 
ба чыў ся ў Ду бя жы не.

Ні ад но вя сел ле на Пад ляш шы не 
маг ло абыс ці ся без руч ні ка. Ужо два нац
ца ці га до выя дзяў ча ты шы ка ва лі руч ні кі, 
бо бы лі яны вель мі важ ныя ў па са гу. Ужо 
зап ра ша ю чы гас цей бу ду чая ма ла дая 
іш ла з руч ні ком, які быў сво е а саб лі вым 
блас лаў лен нем. Ка лі сва та лі ся, нес лі хлеб, 
га рэл ку і руч нік. Не пас рэд на ў вя сель ным 
аб ра дзе руч нік вы кон ваў ро лю блас лаў лен
ня. На руч ні ку нес лі іко ну, руч нік рас с ці ла лі 
ў хра ме, на ім ста ва ла ма ла дая, на руч ні ку 
вы но сі лі ка ра вай. Руч нік быў сім ва лам і ка
заў пра пры на леж насць да ро ду. Ма ла дая 
па він на бы ла прэ зен та ваць руч ні кі ста рэй

ша му друж бан ту, вя сель на му мар шал ку, 
ста рас ці се. Быў ён так са ма сім ва лам, які 
спа лу чаў — вя за лі або аб к руч ва лі руч ні ком 
ру кі ма ла дых... За ха ваў ся вель мі ці ка вы 
звы чай, апі са ны Ке ляс ці нам Брэ нам, ду хоў
ні кам, які апіс ваў за ру чы ны — руч нік тут 
вя за лі на за ру чы нах, а пас ля вы сту пае ён 
у фор ме па да рун ка. Ма ці ма ла дое не каль
кі ра зоў прэ зен туе та кі руч нік вя сель на му 
ста ро сту, а ма ла дая дае руч нік у па да рун ку 
бу ду чым сва ім свёк рам — па руч ні ку на 
іко ну. Так са ма па саг, які ўно сі ла ма ла дая, 
змяш чаў ад па вед ную коль касць руч ні коў. 
Па іх ацэнь ва ла ся май стэр ства гас па ды ні, 
яе пра ца ві тасць. Ка лі ўва хо дзі ла ў дом 
му жа, на сця не на спе цы яль ным цві ку прэ
зен та ва ла свае руч ні кі. Руч нік вы ка ры стоў
ваў ся так са ма пас ля пер шай но чы пас ля 
вян ца. Ка лі свяк ру ха ві та ла сваю ня вест ку 
ў сва ім до ме, нес ла ры ту аль ную стра ву 
— яеш ню, і аба вяз ко ва — руч нік. Ма ла дая, 
у фор ме ўкуплян ня ў но вую сям’ю — тут 
так са ма пак лон у бок языч ніц кіх ве ра ван
няў, да ма ві коў, — за веш ва ла та кі руч нік 
у жыт ле, сы па ла пад яго збож жа.

І апош няя да ро га... У кож най сям’і гас па
ды ня тры ма ла руч нік на «чор ную га дзі ну». 
Ка лі па мі раў сем’ я нін, мы лі яго і вы ці ра лі 
руч ні ком, які пас ля ад па вед на ўты лі за ваў
ся. Ад ва ко ліц Ор лі да Кляш чэль да сён ня 
за ха ваў ся звы чай за веш ван ня руч ні ка на 
іко ны. Лі чы ла ся што не бу дзе здзей с не ны 
вель мі важ ны ры ту ал, ка лі за раз пас ля 
мо ман ту смер ці не па ве сіц ца на іко ну но
ва га чы ста га руч ні ка. Згод на з на род най 
тра ды цы яй, ве ры ла ся, што го лая ду ша там 
зна хо дзіць схоў. Яна пра бы вае за гэ тым 
руч ні ком, ён з’яў ля ец ца яе адзен нем. Ка лі 
гэ та не вы ка на ец ца, тая ду ша мо жа не 
тра піць у цар ства ня бес нае... Руч нік ча ста 
кла лі ў тру ну, руч ні кі прык ры ва лі па кой ні ка. 
Ка лі па мі ра ла дзяў чы на, як яе па саг кла лі 
ў тру ну руч ні кі. Трун кі ма лых дзе так нес лі 
на руч ні ках. На руч ні ках апу ска лі тру ну 
ў ма гі лу. Руч нік ве ша лі на крыж, пры не се
ны з хра ма, за якім іш лі ў час па хо він.

Роз ныя бы лі ме та ды аз даб лен ня руч ні
коў. Най ста рэй шы руч нік — гэ та руч нік тка
ны, у ко ле рах чыр во начор ных — жыц ця 
і смер ці. Па яў ляў ся ча сам ко лер бла кіт ны 
— ко лер бо скас ці, на дзеі. На пе ра ло ме 
ХІХ і ХХ ста год дзяў па яў ля ец ца вы шыў ка 
кры жы кам, у ге а мет рыч ныя, за а мор ф ныя 
ўзо ры, па яў ля юц ца над пі сы. Ко ле ры та кія 
ж, як пры тка ным руч ні ку — у пе ра бо рах, 
а пад ка нец двац ца тых га доў па яў ля юц ца 
но выя ўзо ры, узор ат лас ны, пло скі. Кры
жык за ні кае. Руч нік ста но віц ца роз на ка ля
ро вым, раз бу доў ва ец ца яго за кан чэн не 
— ка рун кі. І най боль шы фе но мен руч ні ка 
— у пас ля ва ен ныя га ды. Пас ля Дру гой су
свет най вай ны на сту пае рэ не санс, не ве ра
год ны роск віт руч ні ка, ужо ка ля ро ва га. Руч
нік ста но віц ца шы рэй шым, даў жэй шым, 
з ба га ты мі ка рун ка мі...

Уя ві це са бе — ся род двух сот руч ні коў 
не паў та ра ец ца ані адзін узор! Якая бы ла 
ма стац кая твор часць, уя ва на шых мам, ба
буль, пра ба буль.

Лё сы руч ні коў — са мыя роз ныя. Шмат 
з іх зніш ча на, асаб лі ва тыя най ста рэй шыя, 
— быц цам яны брыд чэй шыя, бо не ка
ля ро выя. Та му не аб ход на іх ра та ваць. 
Трас цян ка, Стры кі, Лок ні ца, Кляш чэ лі, Даб
ры ва да... І поль скія вё скі, якія пры ня лі ад 
пра ва слаў ных спо саб за веш ван ня руч ні коў 
на кры жах. Пры во зі лі ся так са ма кры жы 
з бе жан ства... І між ва ен ны пе ры яд, калі 
па яў ля юц ца на вышыўцы квет кі, яш чэ не за
поў не ныя, дроб ныя.

Маю та кую пра па но ву, — ска за ла док
тар Ірэ на Ма тус, — каб ства рыць шлях пад
ляш ска га руч ні ка. Спа дзя ю ся, што да лу чац
ца да ма ёй пра па но вы пад ляш скія му зеі, 
ад Бель ска — да Бе ла сто ка. І ў Ры ба лах 
ёсць вя лі кая ка лек цыя. Лі чу, што пат рэб
нае тут і тран с г ра ніч нае су пра цоў ні цтва. 
Гэ та наш еў ра пей скі скарб.

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ

n Пер шая зле ва д-р Ірэ на Ма тус
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Як нас ба чаць...
Даў но я не быў на ча ром хаў скім ры-

нач ку. Пры ка му не кож ную пят ні цу і су-
бо ту я аба вяз ко ва «пад піс ваў спі сак 
пры сут ных». Проць ма на ро ду та ды збі ра-
ла ся. А гэ та дзя ку ю чы ту ры стам з-за мя-
жы. Шмат та ва ру яны пры во зі лі, тан на 
пра да ва лі. А ча ром хаў скія куп цы ра да ва-
лі ся, па ці ра лі ру кі. Біз нес квіт неў. І ад ны, 
і дру гія бы лі за да во ле ны. Па да рож жа 
лі чы ла ся да стат ко ва зруч ным. Кур сі ра-
ва лі пра мыя цяг ні кі Бе ла сток — Брэст, 
за тым Ча ром ха — Вы со ка-Лі тоўск. Не да-
лё ка ад чы гу нач най стан цыі пра ца ваў 
да рож ны паг ран пе ра ход По лаў цы-Пяш-
чат ка. Ка тай ся па ўсёй Іва наў скай. Ві зы 
бы лі не па трэб ны, за мя ні лі іх ваў ча ры 
— за адзі ныя дзе сяць зло тых ту ды і на-
зад. Ды і за пра езд чы гун кай ня до ра га 
пла ціць пры хо дзі ла ся. Са сля зін кай у ва-
чах ус па мі на юць ча рам ша не та дыш нія 
га ды. Што бы ло, не вер нец ца, — ка жуць 
у на ро дзе. Так як і ў пес ні спя ва ец ца: «...

а мо ла дасць не вер нец ца, не вер нец ца 
на зад».

Праг ры меў цы ві лі за цый ны пра грэс, 
мно гае пе ра мя ні ла ся ў кра і не, так са ма 
і ў квіт не ю чым ка лісь чы гу нач ным цэн т-
ры Ча ром ха. За ня па ла чы гун ка, апус це лі 
но ваз бу да ва ныя стан цый ныя бу дын кі. 
Ад мі ніст ра цый ны па ві льён па па дае ў ру-
і ну. Га вор ка ідзе аб «ма дэр ні за цыі» вак-
за ла. Усё пад ма ла ток. Астан кі, пом ні кі 
ка му ны трэ ба лік ві да ваць, каб след не 
за стаў ся. Та кі вось ця пе раш ні на пра мак 
ула ды.

Ад нак ёсць штось ці су поль нае для мі-
ну лых буд няў і су час най рэ ча іс нас ці. Як 
пры па мі наю, пры ча ром хаў скім ры нач ку 
не бы ло пуб ліч на га ту а ле та. Ка лісь ці на 
ага ро джы су сед няй бу доў лі, на даў ней-
шым бу дын ку ЗДЗ бы ла на ма ля ва на 
«стра ла» ў бок гмі ны з над пі сам «у ту а-
лет». Мяс цо вым спра ва бы ла вя до май, 
іш лі про ста ў ту а лет за гмі най. А пры ез-
джыя? Ды і за раз праб ле ма за ста ец ца 
ад к ры тай. Пра чы таў я за піс на фей с бу ку 
жы хар кі па сёл ка. Спра ва ад к ры тая, пуб-
ліч ная: ад сут насць «нуж ні ка» ў ган д лё-
вым цэн т ры. Хто вы ра шае? Ці не вар та 
пры га даць ла каль най гра мад скас ці, на 
ка го ста ві лі «кры жык» у час апош ніх вы-
ба раў? Ды і мяс цо выя аб ран ні кі на ро да 
маг лі б узяць го лас у гэ тай спра ве. Усё ж 
та кі на род ім да ве рыў. Час раз лі чыц ца 
пе рад чар го вы мі вы ба ра мі.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Во сень над во зе рам
Прый ш ла во сень. Ста ла ці ха над Се-

мя ноў скім во зе рам. Аня меў пры го жы 
ары гі наль ны ам фі тэ атр у Ста рым Два-
ры На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па-
ве та на бе ра зе вя лі ка га ва да ё ма.

Ле там ла дзі лі тут куль тур на-за баў-
ляль ныя ме ра пры ем ствы і спа бор ні-
цтвы во да-лёт ных ма шын. Пры яз джа ла 
мно га мо ла дзі. Ад па чы ва лі тут жы ха ры 
Бе ла сто ка, Мі ха ло ва, Бель ска-Пад ляш-
ска га, Гай наў кі і ін шых га ра доў. Ёсць тут 
па ла тач нае по ле і шмат ста я нак для аў-
та ма бі ляў. Пры во зі лі сю ды спа жы вец кія 
пра дук ты, ма ро жа нае і аха ла джаль ныя 
на піт кі.

За раз па во зе ры пла ва юць на лод ках 
ры ба ло вы і доб ра ах вот ныя вы ра та валь-
ні кі. Ту ры стаў ужо няш мат. Во сень скія 
дні што раз ка ра цей шыя. Ве ча рам і ноч чу 
хо лад на. Ва да ў во зе ры так са ма па ха ла-
дзе ла. Ад ля це лі ўжо не ка то рыя вод на-ба-
лот ныя птуш кі.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

У
 34 ну ма ры «Ні вы» пра чы таў 
я рэ цэн зію зна ка мі та га бе ла ру
ска га кры ты ка Сяр гея Чыг ры на 
на кні гу кры тыч ных ар ты ку лаў 

Алы Пет руш ке віч «Бе ла ве жа. Аў та ры, 
по ста ці і ге роі», якая з’я ві ла ся пад сам 
юбі лей «Бе ла ве жы». Кні га мя не ме на ві
та па це шы ла не тым, што там ёсць рэ
цэн зія на мой збор нік але ўво гу ле, што 
яна з’ яві ла ся. Гэ та вя нок, які ў фор ме 
кні гі др Ал а Пет руш ке віч скла ла ўсім 
«бе ла веж цам» і гэ тым вель мі вя до мым, 
і гэ тым апош нім, як мая скром ная асо ба. 
На гэ ты час ёсць толь кі дзве доб ра зыч
лі выя асо бы кры ты каў з Бе ла ру сі, якія 
рэ гу ляр на пі шуць рэ цэн зіі на кні гі па э таў 
і пісь мен ні каў з Бе ла сточ чы ны — а ме на
ві та др Ала Пет руш ке віч і Сяр гей Чыг
рын. Яны заў сё ды пра нас па мя та юць, 
за што вя лі кае ім дзя куй. Кні га др Алы 
Пет руш ке віч мне вель мі хут ка пра чы та
ла ся та му, што на пі са на вель мі ці ка ва 
і трап на. Аў тар ка вель мі доб ра ра зу мее 
тво ры «бе ла веж цаў». Сяр гей Чыг рын 
пы тае, ча му не на пі са на пра Юсты ну Ка
роль ка, пра Ві я ле ту Ні кі цюк ці Ка сю Сян
ке віч. Не мне ацэнь ваць та лент ма ла дых 
лі та ра та раў та му, што як га во рыць ста
рая пры каз ка — дзе ці і ры бы го ла су не 
ма юць а так нас, дзя цей «Бе ла ве жы», 
ба чаць у на шым бе ла ру скім бе ла стоц
кім ага род чы ку. Ча му ў ага род чы ку? 
Та му, што ў ага ро дзе рас це пат рэб ная 
ага род ні на, але і шмат пу ста зел ля, якое 
не надта вар тас нае, а пнец ца вы со ка. 
Пад сло вам пу ста зел ле не маю на дум
цы ма іх сяб ро вак, але тэ мы ў на шых 
бе ла стоц кіх бе ла ру скіх мас ме ды ях, якія 
вы сы са юць зда ро выя со кі ў на шай «бе
ла веж скай» ага род ні не — лі та ра ту ры, 
якой у бе ла ру скім ра дыё ці бе ла ру скіх 
га зе тах ёсць што раз менш мес ца. Пу ста
зел лем з’яў ля ец ца пра він цы яль ная па
лі ты ка ага ро да — рваць не зел ле, якое 
за ра стае ага род няд бай на га гас па да ра, 
але рваць і ніш чыць са мую ага род ні ну. 
Я не бу ду на зы ваць проз віш чаў, хто тым 
зай ма ец ца ў нас на Бе ла сточ чы не, але 
пры вя ду ба лю чы пры клад.

1990Я ГА ДЫ 
— «НІ ВА» НАС З’ЯД НА ЛА

Тры маю пе рад ру кою збор нік «Воб ра
зы ду мак», вы да дзе ны «Ні вай» у 1999 
го дзе як плён IV Агуль на поль ска га кон
кур су бе ла ру скай па э зіі і про зы. У ім 
змеш ча ны тво ры 23 ма ла дых аў та раў 
з Бе ла сточ чы ны з бе ла ру скіх па чат ко
вых школ ды бел лі цэ яў і 14 да рос лых 
аў та раў, так са ма з Бе ла сточ чы ны. Ра
зам 37 та ле на ві тых па э таў і пісь мен ні каў 
з Бель ш чы ны і Гай наў ш чы ны. На ша 
па ка лен не мо ла дзі з 90х га доў бы ло зу
сім ін шае, чым сь ці ця пе раш няя мо ладзь. 
Мы шмат чы та лі кніг, пі са лі бе ла ру скія 
вер шы і про зу. За ах воч ва лі нас да гэ та
га на стаў ні кі. Ад нак «Ні ва» най больш 
нас з’яд на ла. Ме на ві та ў 1996 го дзе 

«Ні ва» ўпер шы ню сар га ні за ва ла Агуль
на поль скі кон курс бе ла ру скай па э зіі 
і про зы. Та ды дзе ці, мо ладзь і да рос лыя, 
у ас ноў ным з Бель ш чы ны і Гай наў ш чы
ны, прыс ла лі на кон курс свае бе ла ру скія 
лі та ра тур ныя тво ры. На ад ным з кон кур
саў паз наў я Юсты ну Ка роль ку та ды, яш
чэ Гры цюк. «Ні ва» нас з’ яд на ла, «Ні ва» 
за ах воч ва ла нас пі саць. Боль шасць з іх, 
на пры клад, Ма жэ на Жмень ка, Жа нэ та 
Ро ля, Ірэ на Ку лік, Іа ан на Ма сай ла, Ад
ры ян Лук ша, Марк Ру ба шэў скі і мно га 
ін шых пі са лі нам но га на вы шэй шым уз
роў ні чым я. Ча му яны не ўвай ш лі ў «да
рос лую» лі та ра ту ру, цяж ка ска заць. За
раз мно гія з іх пра цу юць — хтось ці стаў 
юры стам, хтось ці ле ка рам ці пра вас лаў
ным ма на хам. Цяж ка ска заць, ча му яны 
за раз не пі шуць. Са мі бе ла стоц кія дзе я
чы так са ма за ах воч ва лі, зап ра ша лі мя
не ў свае ха ты, да ры лі кні гі. А за раз на 
ву лі цы ў Бе ла сто ку ці Бель ску, ка лі я іх 
мі наю тва рам у твар, пры кід ва юц ца, што 
не ве да юць ма ёй асо бы і мі на юць мя не 
як па вет ра. А за раз пы таю: што з імі ста
ла ся, што іх ма ем мы, 45 ма ла дых па э
таў, (стан на 2018 год) ра та ваць?!

Мо жа ўрэш це скон чыць ус па мі наць 
тых, што ства раў «Бе ла ве жу» або даў
но ад рок ся ад яе (аб чым свед чыць, 
хто быў на юбі леі і та му ка му са праў ды 
за ле жыць на бе ла ру скай лі та ра ту ры), 
а па ду маць пра бу ду чы ню. Па мер лых не 
ўваск рэ сім, пра бу ду чы ню ма ла дых трэ
ба зад баць.

БЕ ЛА РУ СКІ АГА РОД ЧЫК

Сябе ў ага ро дзе з усёй на шай лі та ра
тур най сям’і «Бе ла ве жы» я па раў наў бы 
да цы бу лі. Усе гор ка пла чуць, ка лі яе 
абі ра юць, яна вель мі пя чэ, ка лі яе ядзім, 
а з ро та стра шэн на смяр дзіць. Але цы бу
ля ле чыць ад пра сту ды, ха ця ко ле ў во
чы як гор кая праў да. Ад нак са ма цы бу ля 
не сма ка ва ла б доб ра з да дат кам ін шай 
ага род ні ны. І та му кні га др Алы Пет руш
ке віч «Бе ла ве жа. По ста ці. Тво ры. Ге роі» 
гэ та та кі сма ка ві ты са лат, вель мі смач
ная стра ва, па да дзе на на юбі лей ны стол 
«Бе ла ве жы». А хто ў гэ тым твор чым 
са ла це з’яў ля ец ца цы бу ляй, буль бай, 
ка пу стай ці мор к вай, ня хай кож ны са бе 
вы бя рэ. У вы дан ні др Алы Пет руш ке віч 
ці ў кні гах Сяр гея Чыг ры на (на пры клад 
«Ро дам з Бе ла сточ чы ны» і мно гія ін шыя) 
мы сма ку ем най лепш ацэ не ных са мы мі 
вы дат ны мі кры ты ка мі з Бе ла ру сі. Так са
ма дзя кую ўсім бе ла ру скім кры ты кам, 
якія бы лі на юбі леі «Бе ла ве жы» ў Бе ла
сто ку і га ва ры лі, а так са ма пі шуць пра 
ма іх сяб роў з «Бе ла ве жы» кры тыч ныя 
дак ла ды. Бе ла ру скай лі та ра ту ры пат рэб
ная толь кі праў да, — як ска заў кла сік 
бе ла ру скай про зы Ва сіль Бы каў, яко га 
ў гэ тым го дзе з’я ві ла ся пас мя рот на кні га 
«Мая вай на. Ус па мі ны пе ха цін ца». Пра
чы таў шы гэ тую кні гу я зра зу меў, ча му 

яна вый ш ла ў гэ тым го дзе, а не пры жыц
ці аў та ра. У ёй змеш ча на гор кая праў да, 
за якую я Бы ка ва па ва жаў і па ва жаю. 
Праў ду так са ма пі ша дру гі па ва жа ны 
бе ла ру скі пат ры ёт Юры Ве сял коў скі 
з Вя лі каб ры та ніі. У кні зе «Дух ча су» Ве
сял коў скі пі ша пра тое, што ад бы ва ла ся 
з бе ла ру скай мен шас цю ў Ан г ліі ў пас ля
ва ен ны час, што за раз ак ту аль нае нам, 
бе ла ру сам з Бе ла сточ чы ны.

МА ЛА ДЫЯ ЗА РАЗ

Ка лі гля джу на па ка лен не су час най 
мо ла дзі і дзя цей на Бе ла сточ чы не дык 
цяж ка ска заць ці яш чэ бу дуць ма ла дыя 
бе ла ру скія пісь мен ні кі на Бе ла сточ чы не. 
Сён няш нія ма ла дыя вуч ні не ці ка вяц ца 
бе ла ру скай лі та ра ту рай. Усё ідзе да та го 
як у кні зе ру скай пісь мен ні цы Юліі Ваз ня
сен скай «Па да рож жа Ка сан д ры або Пры
го ды з ма ка ро нам» — вір ту аль ны свет 
апа ноў вае жыц цё ма ла дых лю дзей і за
бі рае ім час на чы тан не кніг, са ма стой
нае ду ман не ці твор часць. Ад нос на ма іх 
сяб ро вакпа э тэс дык яны, на маю дум ку, 
ма юць яш чэ боль шыя да сяг нен ні ў га
лі не лі та ра ту ры чым сь ці я. На пры клад 
Ка ся Сян ке віч, ха ця ад мя не ма лод шая 
на дзе сяць га доў, вы да ла тры збор ні кі 
па э зіі (адзін на Бе ла ру сі!) і ду маю, што 
ёсць больш вя до мая за мя не. А Юсты на 
Ка роль ка за раз мае важ ней шыя за нят кі, 
чым лі та ра ту ра. У яе свая сям’я — муж 
і дзве ма лыя да чуш кі, пра якія най час
цей кла по ціц ца. Ад нак не бы ло б мяне, 
не бы ло б Ка сі, Юсты ны ці Ві я ле ты, ка
лі б не асо бы пра фе са раў Яна Чык ві на 
і Га лі ны Тва ра но віч, якія нас з пер шых 
дзён ву чо бы на ўні вер сі тэ це ахі ну лі сва і
мі твор чы мі кры ла мі і па кі ра ва лі на шым 
лі та ра тур ным лё сам. Я на ват не ма рыў, 
што бу ду ў «Бе ла ве жы», што «Бе ла ве
жа» мне вы дасць кні гі з ма і мі вер ша мі, 
што слаў ныя чле ны лі таб’ яд нан ня — Ян 
Чык він, Га лі на Тва ра но віч, Ула дзі мір 
Саў чук, Вік тар Швед, Жэ ня Мар ты нюк, 
Ге ор гій Вал ка выц кі, Мі хась Ан д ра сюк, 
Юры Ба е на, Мі ра Лук ша, Вік тар Стах
вюк, Але на Ані шэў ская, Дзміт ры Ша ты
ло віч, Ва сіль Пет ру чук, Сак рат Яно віч 
і мно гіямно гія ін шыя — ста нуць мне 
бліз кі мі, што іх суст рэ ну ў сва ім жыц ці, 
па раз маў ляю з імі, па ціс ну іх ру ку. Я на
ват не ма рыў, што ка лісь ці бу ду мець 
аў тар скія су стрэ чы на Бе ла сточ чы не ці 
ў Бе ла ру сі. За гэ та ўсё я вель мі ўдзяч ны 
пра фе са ру Яну Чык ві ну і пра фе сар Га лі
не Тва ра но віч, за што ім шчы ра дзя кую. 
Гэ та яны з нас, ма ла дых лю дзей, ства ры
лі лі та ра та раў. А што да лей бу дзе з на мі 
дык па ка жа час.

Ча го жа даю май му па ка лен ню? 
Больш чы тай це, больш ду май це ў адзі
но це, са ма стой на пі шы це ў «Ні ву» свае 
роз ду мы, то мо пра вас ін шыя на пі шуць.

vЮр ка БУЙ НЮК

ВЯ НОК УСІМ «БЕ ЛА ВЕЖ ЦАМ»

Да юбілею 60-годдзя «Белавежы»
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 38-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 30 верасня 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Пад зям лёй бу дуе дом
і вя дзе ту нэ лі.
Не ві душ чым маў чу ном
Ён жы ве век цэ лы.
К...

(М. Паз ня коў) 
Ад каз на за гад ку № 34-2018: па мі дор. 

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Вік то-
рыя Гаць, Маг да Яку бюк, Дам’ ян Кар ні люк 

з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Малпа і рыбак
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

У мал пы та кая пры выч ка, каб паў та раць усё, што зро біць ча ла век. Уба чы ла раз як ры бак 
за кі дае сет ку на ры бы. Ры бак паш чы ра ваў і пай шоў да ха ты. Са ско чы ла мал па з дрэ ва, сха-
пі ла сет ку і так, як ра ней ча ла век, пас п ра ба ва ла за кі нуць на ва ду. Але за мест та го са ма за-
пу та ла ся ў се ці. Ся дзіць мал па ў ня во лі, пла ча і да ка рае ся бе:

— Во та бе ўда ча! На вош та ты лез ла ў чу жую спра ву! Ця пер цяр пі, па кут ні чай, дур ні ца!

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

    

* * * 
Як птушкі, 

Склалі крылы 

Паходныя палаткі, 

І нас паклікаў верасень 

У школу на заняткі. 

Бывайце зноў да лета, 

Азёры і бары. 

Дзень добры, 

Школа родная, 

Настаўнікі, 

Сябры! 

Васіль Вітка 

Вяр гі ня — ка ра ле ва ся род 
во сень скіх кве так. І што ці ка-
вае — са мыя пры го жыя вяр-
гі ні ў ага ро дзе ба бу лі. Са дзіць 
і даг ля даць вяр гі ні — вель мі 
да лі кат ны за ня так. Каб за-
ха ваць шмат га до вую жыц-
цяз доль насць кве так, трэ ба 
мно га цяр п лі вас ці і люб ві. 
Ве ды пра вы рош ч ван не кве-
так — гэ та шмат па ка лен ны 
пе ра каз і на ву ка, якія ат ры-
ма лі мы ад сва іх прод каў. Ды 
сме ла мо жам ска заць, што 
вяр гі ні — ся мей ныя квет кі.

У ве рас ні і каст рыч ні ку, 
ка лі ня ма за ма раз каў, за хап-
ля ем ся ха ра ством кве так. Ад-
нак вар та ўжо па ду маць пра 
бу ду чы ню. Вяр гі ню са дзім 
з ка рэн ня, а ўвесь пра цэс па-
чы на ец ца з во се ні. За раз трэ-
ба піль на ваць мо мант, каб 
вы ка паць ка рэн не да на ступ-
лен ня моц ных за ма раз каў. 
Звы чай на гэ та ад бы ва ец ца 
нап ры кан цы каст рыч ні ка. 
Трэ ба аб рэ заць се ка та рам 
сцёб лы рас лі ны, па кі да ю чы 
15 см. Вы коп ваць трэ ба аку-
рат на, каб не ска ле чыць ка-
ра нёў. Пе рад гэ тым мож на 
зра біць пад ко пы, на пры клад, 
ві ла мі зру шыць зям лю. Ка-
рэн не па кі нуць на 2 тыд ні 
ў ха лод ным мес цы, а пас ля 
змяс ціць у скры ні і за сы паць 
зям лёй (або пя ском з тор-
фам) і за хоў ваць у скле пе. 
Каб ка рэн не не пе ра сох ла, 
трэ ба час ад ча су апыр скаць 
ва дой. Ад хва роб най лепш ап-
ра ца ваць іх вап най або по пе-
лам. Пас ля гэ та га ёсць га ран-
тыя, што вяс ной бу дуць яны 
жы выя і на ступ най во сен ню 
зноў зац ві туць у на шым ага-
ро дзе.

Мы не вы пад ко ва зга да лі 
пра «ся мей насць» кве так. 
Пап ра сі це сва іх ба буль або 
сва я коў ка рэн ня ўжо гэ тай 
во сен ню. Пас ля, ка лі за ро-
дзяц ца і зац ві туць у ва шым 
ага ро дзе, бу дзе це доў гі мі га-

да мі ўспа мі наць да ра гіх вам 
лю дзей.

На Пад ляш шы яш чэ ве раць 
у тое, што са мыя пры го жыя 
вяр гі ні гэ та як раз тыя, якіх 
ка рэн не ат ры ма лі мы ад лю-
бі мых лю дзей. Яш чэ ад нос на 

Вяр гі ні — квет кі, якія да раць лю боў!

ня даў на гэ та быў са мы ад па-
вед ны па да ру нак, якім аб да-
роў ва лі ся між са бой на шы 
дзяў ча ты і жан чы ны.

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

Ад каз на кры жа ван ку № 34-2018: 
Бал, дрон, мы сы, мо да, сме лы, ды я мент, та-

та, арэ на, ак но. Бам бі за, ла сы, мя та, смех, ле та, 
ры нак, но гі, но.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Дам’-
ян Кар ні люк, Маг да Яку бюк, Вік то рыя Гаць 
з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Бе ла ру скі 
тай на піс

Ар на мент — ста ра жыт-
ны від ма стац кай твор час ці 
на шых прод каў. Ён вы яў ля-
ец ца ў тка цтве, ган чар стве, 
вы шыў цы, а ў су час ны час 
у бі жу тэ рыі, а на ват на му-
ра лах. Кож на му, хто хо ча 
хоць крыш ку ра заб рац ца ва 
ўзо рах, трэ ба зра зу мець, што 
кож ны эле мент ар на мен ту, 
гэ та свай го ро ду тай на піс, 
шыф роў ка. Бе ла ру скі ўзор не 
про ста кры жы кі, квад ра ці кі 
і пту шач кі, а кан к рэт нае па-
слан не.

Усе ўзо ры пры зна ча ны 
для роз ных на год. Воб ра зы 
ўра джаю і ўрад лі вас ці, ма ці, 
род най зям лі, свя таў, пе-
сень, ста ра жыт най мі фа ло-
гіі, ка хан ня, ча ла ве ка, сям’і 
і дзяр жа вы, ве ры і праў ды 
— амаль уся го, што звя за на 
з мі ну лым і су час ным жыц-
цём бе ла ру саў.

Асен ні 
ве чар
На лі сто це — кроп лі,
на тра ве — ра сін кі,
па да юць з ня бё саў
дроб ныя даж джын кі.

То ж асен ні ве чар —
на ды хо дзіць ра на,
ме ся чык сха ваў ся,
у ня бё сах хмар на.

Паг ля дзі ў акен ца,
ме сяц сі ня во кі!
Пра га ні з ня бё саў
шэ рыя аб ло кі!

Міль га цяць хай зо ры
ды на цём ным не бе
бу дуць хай узо ры:
у вы рай птуш кам трэ ба.

Вый ду па гля дзець я
бе лы шлях пту шы ны,
зо рак міль га цен не,
ме ся чык мой сі ні...

Га лі на Ду бо вік

З на род на га ка лен да ра
На шы прод кі на зі ра лі за з’я ва мі 

ў пры ро дзе і па іх праг на за ва лі бу ду-
чае над вор’е.

Па на зі рай це і вы! Бу дзе від но, ці 

ста рыя ме та ды па ды хо дзяць да на ша-
га ча су. Ап ра ча гэ та га па ба чы це, як 
пры ем на на зі раць і ду маць пра род-
ную пры ро ду!

* * *
Ка лі на пра ця гу ве рас ня лі сты на 

дрэ вах тры ма юц ца моц на — зі ма не 
хут ка прый дзе.

* * *
Ка лі кот ка ча ец ца на спі не — доб-

рае над вор’е бу дзе.
(з-ка)

Miarka
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У аса бі стай біб лі я тэ цы асаб лі ва да ра
гія кні гі з аў тог ра фа мі. Як за ха ваць іх, 
каб не згу бі лі ся, бо, на жаль, ма ла хто 
мае на ступ ні каў, крэў ні каў, якім ці ка ва 
спра ва на ша га жыц ця. Аляк сей Мі хай ла
віч Пят ке віч вы ра шыў саб раць гэ тыя зна
кі аў тар скай пры сут нас ці ў яго най біб лі я
тэ цы пад ад ной вок лад кай. Пад рых та ваў 
і вы даў кні гу „Аў тог ра фы — ра зам”, дзе 
ад фа таг ра фа ва ны 577 ты туль ных лі стоў 
па да ра ва ных яму вы дан няў за не ма лы 
час: 19512018 га ды. Чым з’яў ля юц ца 
для А. М. Пят ке ві ча аў тог ра фы аў та раў? 
Пра гэ та ён пі ша ў прад мо ве: „Над піс на 
кні зе, пе ра да дзе най та бе, — не толь кі 
след ча ла ве чай ру кі. Ску пыя сло вы дар
ча га над пі су га во раць мно гае пра асо бу, 
якая зра бі ла ла ску гэ тым да рун кам і вы
ка за ла з та кой на го ды штось ці знач нае 
на твой ад рас”. Прад мо ва да гэ тай кні гі 
— праў дзі вы ма стац кі твор, на пі са ны 
ду шою.

Шмат ска жа чы та чу эк с ліб рыс Аляк
сея Пят ке ві ча, ство ра ны Вяч кам Це ле
шам. Тут ад люст ра ва ны ас ноў ныя зна кі 
яго жыц ця: кор пус уні вер сі тэ та, кні гі, сон
ца ма ла дзі ко вае — сім вал ТБМ, пом нік 
Ян ку Ку па лу і на столь ны пе ра кід ны кра
яз наў чы ка лян дар, які ўжо шмат га доў 
рых туе наш ша ноў ны кра яз наў ца.

Боль шасць под пі саў на ты ту лах кніг 
стан дар т ныя: ша ноў на му — ад аў та ра. 
А. М. Пят ке віч зва жае і на гэ та: „Вы каз
ван не тут мо жа нес ці і до сыць тры ві яль
ны, дзя жур ны змест. Так бы вае та ды, 
ка лі асо ба не бліз кая та бе”. Але і та кія 
аў тог ра фы шмат ка жуць чы та чу, свед
чаць пра ча ла ве чыя ста сун кі. Бо А. М. 
Пят ке віч і са праў ды ша ноў ны, па ва жа
ны, да ра гі ўсім (мяр кую, не па мы ля ю ся), 
хто ве дае гэ та га ча ла ве ка. Са мы вя до
мы дас лед чык лі та ра ту ры на Га ра дзен ш
чы не, кан ды дат фі ла ло гіі, пра фе сар, руп
лі вы кра яз наў ца. Над звы чай да лі кат ны, 
ка рэк т ны, пры стой ны ча ла век. Ску пыя, 
„дзя жур ныя” над пі сы ён так са ма ша нуе, 
бо „і та кі тэкст аў тог ра фа да ра гі для ад
ра са та, бо ён, аў тог раф, заў сё ды — го
нар, вы ка за ны та бе. І яш чэ гэ та знак 
па мя ці пра ча ла ве ка, якую ён па кі нуў 
сва ім за пі сам і якую трэ ба бе раг чы. Так 
ці інакш, аў тог раф — час цін ка ду ху ча ла
ве ка, які за пі саў ся ў гэ тай кні зе. Гэ та час
цін ка асаб лі ва вар тас ная, ка лі ча ла ве ка 
ўжо ня ма на гэ тым све це. І мы су стра ка
ем ся з ім, ад гор т ва ю чы ты тул кні гі”.

Ад гор нем жа і мы пер шую ста рон ку 
гэ та га вы дан ня. Чы сты ліст. Увер се 
— прыс вя чэн не. Вель мі кра наль нае: 
„Свет лай па мя ці Іга ра Жу ка, док та ра 
фі ла ла гіч ных на вук, май го леп ша га 
сяб ра”. Кні га вый ш ла амаль праз год, 
як не ста ла Іга ра Ва сі лье ві ча Жу ка, які 
і са праў ды быў для Аляк сея Мі хай ла ві
ча леп шым сяб рам. Згад ва ю чы са мых 
та ле на ві тых вык лад чы каў фі ла ла гіч на га 
фа куль тэ та, іх заў сё ды ста вяць по бач. 
Бо так і бы ло: ра зам пра ца ва лі на ка
фед ры бе ла ру скай лі та ра ту ры, якое ўжо 
ня ма ў на шай вну, ства ра лі фа куль тэт 
бе ла ру скай фі ла ло гіі і куль ту ры, які 
ўжо даў но зніш ча ны. Гэ та ад гук ну ла ся 
вя лі кім бо лем для абод вух. Ра зам ад ра
джа лі Ку па лаў скія чы тан ні, пат ра бу ю чы, 
каб яны бы лі са праў ды Ку па лаў скі мі, 
а не раз на тэм’ ем, ра зам пра ца ва лі над 
тэ май „Ма тыў ная пра сто ра бе ла ру скай 
лі та ра ту ры”. Ды і жы лі по бач, па ву лі цы 
Гор ка га, ча ста су стра ка лі ся не толь кі на 
пра цы. Усе вы дан ні І. В. Жу ка ў свой час 
бы лі па да ра ва ны ста рэй ша му ка ле гу. 
У кні зе су стра ка ем аў тог ра фы, у якіх вы
ка за на глы бо кая па ша на і ўдзяч насць. 
Так, на ты ту ле лі та ра ту раз наў чых эцю
даў „Суст рэч ны рух” чы та ем: „Да ра го му 
Аляк сею Мі хай ла ві чу, чыя ду хоў ная моц 
і кра наль нае баць коў скае апя кун ства 
даз ва ляе тры мац ца ў ня пэў нас ці хіст ка
га ча су”. Яны бы лі праў дзі вай ра дзі най 
па ду ху. Та му і дзя куе І. В. Жук, пад піс
ва ю чы да па мож нік „Бе ла ру ская лі та ра ту
раз наў чая шко ла”, най перш за ду хоў ную 
пад трым ку. Ігар Жук ва ло даў сло вам 
вір ту оз на. Але, як са праўд ны май ст ра, 
ве даў, што мо ва ча ста ня мее, не стае 
ў яе мо цы, каб пе ра даць са мыя важ ныя 

па чуц ці. Пра тое чы та ем на аў та рэ фе ра
це док тар скай ды сер та цыі „Пра за іч ны 
тэкст: Ды на мі ка рыт ма ва га іс на ван ня”: 
„Да ра го му Аляк сею Мі хай ла ві чу, ад чу ва
ю чы брак пат рэб ных слоў, каб вы ка заць 
усю глы бі ню па ва гі да Вас, за хап лен не 
і лю ба ван не Ва мі. Усім, што ў мя не ёсць 
ста ноў ча га, я Вам аба вя за ны най пер
шым чы нам”. Гэ та апош ні аў тог раф сяб
ра. Пра яго ны зы ход Аляк сей Мі хай ла віч 
ска заў не як: „Пас пя шаў ся, пай шоў, па ру
шыў шы чар гу”. Ды ніх то з нас не ве дае, 
ка лі тая чар га на ды дзе.

На о гул, у кні зе ба га та аў тог ра фаў 
га ра дзен цаў, ка лег па пра цы ва ўні вер сі
тэ це, на ні ве куль тур най, лі та ра тур най. 
Мі ла су стрэць між над пі саў да бо лю 
зна ё мы ка ліг ра фіч ны по чырк пра фе са
ра Іва на Якаў ле ві ча Ле пе ша ва, на ша га 
да ра го га на стаў ні ка, ка ле гі. Ён ні ко лі не 
быў шмат с лоў ным, та кія ж і аў тог ра фы. 
Але заў сё ды вы каз ваў тое, што ду маў, 
што ад чу ваў, з усёй праў дзі вас цю, шчы
рас цю, „з най леп шы мі па чуц ця мі”.

На роз ных вы дан нях па кі ну лі свае над
пі сы Т. Сцяш ко віч, М. Ян коў скі, А. Цы хун, 
К. Лец ка, Т. Та ма шэ віч, М. Бяс па мят ных, 
П. Сцяц ко, С. Му сі ен ка, М. Да ні ло віч і Н. 
Па мець ка, Я. Тра цяк і інш. Гэ та тое ася
род дзе ад на дум цаў, асоб па ва жа на га ве
ку, з кім по бач пра ца ваў мно гія га ды, і ма
ла дзей шых, ка го ву чыў не толь кі ве даць, 
ра зу мець лі та ра ту ру, але за ста вац ца ча
ла ве кам пры стой ным, год ным. Мно гіх ужо 
ня ма, але яны за ста лі ся ў ду хоў най пра сто
ры на ша га го ра да. І на заў сё ды за ста нуц
ца ра зам у кні зе „Аў тог ра фы — ра зам”. 
І хоць Ра дзі ма аў та ра да лё ка ад Га род ні, 
ля вы то каў Нё ма на, але столь кі гэ та му 
краю ад да дзе на, што даў но стаў А. М. Пят
ке віч га ра дзен цам. В. Адам чык на кні зе 
„Год ну ля вы” так паз на чае ге аг ра фію жыц
цё вых сця жын: „Мін чу ку, ці на ват слу ца ку, 
які стаў на ват па том ным га ро дзен цам...”. 
А. Лой ка вы каз вае зай з д расць, мо кры ху 
з гу ма рам: „Да ра го му Аляк сею Пят ке ві чу 
— гро дзен цу, яко му я падоб ра му зай з д
рош чу з гэ тай на го ды”.

Мно гія аў тог ра фы вы сту па юць свед
чан нем ці ка вых су стрэч. Вы каз ва ец ца 
ўдзяч насць пра фе са ру Пят ке ві чу за 
за пра шэн не ў сту дэн ц кую аў ды то рыю, 
згад ва юц ца лі та ра тур ныя ім п рэ зы, на
ву ко выя кан фе рэн цыі, якія ад бы ва лі ся 
ў мно гіх га ра дах. Пра гэ та на пі са лі А. 
Вяр цін скі, А. За рыц кі, А. Гра ча ні каў, 
А. Пы сін, А. Гар дзіц кі, Г. Бу раў кін, М. 
Страль цоў, Я. Усі каў, У. Ко нан, В. Шы
мук, В. Швед, В. Жу ко віч, А.Ту ро віч 
і інш.

Асоб на вы лу чым аў тог ра фы Зось кі 
Ве рас і Ла ры сы Ге ні юш, бо яны — праў
дзі вая каш тоў насць для тых, хто ра зу
мее ве ліч гэ тых асоб, твор цаў, гра мад
скіх дзя я чак. Сло ва, па кі ну тае ру кою 
жан чы ныле ген ды. З абедз вю ма А. М. 
Пят ке віч шчы ра сяб ра ваў, доў гі час пе
ра піс ваў ся, не ад ной чы су стра каў ся. На 
адзі най кні зе „Ка ла скі” Зось кі Ве рас яе 
мі лым пту шы ным по чыр кам вы ве дзе на: 
„Да ра го му Аляк сею Мі хай ла ві чу і Яго 
Сям’і на па мят ку зна ём ства, суст рэ чаў”. 
Толь кі вый ш ла кні га Ла ры сы Ге ні юш, 

аў тар ка ад ра зу ж пад піс вае асо бам, якія 
заў сё ды пад трым лі ва лі і за ста лі ся вер ны
мі сяб ра мі да яе апош ня га дня: „Са мым 
вер ным і ма я му сэр цу да ра гім Бе ла ру
сам — ся мей цы Пят ке ві чаў”.

Вось жа, пра сяб роў ства. Аляк сей Мі
хай ла віч умее сяб ра ваць. Вель мі мно гія 
ў аў тог ра фах пі шуць пра гэ та. Тыя, што 
за ста ва лі ся сяб ра мі праз усё жыц цё, 
чые над пі сы так і све цяц ца пры яз нас цю. 
Гэ та А. Лой ка, Н. Гі ле віч, В. Бы каў, А. 
Кар пюк, С. Гра хоў скі, А. Маль дзіс, М. 
Аў рам чык, П. Місь ко, У. Да ма шэ віч, А. 
Шыд лоў скі і інш. Цу доў ная сяб ры на! Не
да рэм на ж А. М. Пят ке віч прыз на ец ца: 
„Асаб лі ва да ра жу аў тог ра фа мі да ра гіх 
мне сяб роў, з які мі да вя ло ся доў га кро
чыць па жыц ці, ха ця з мно гі мі і на ад лег
лас ці ў пра сто ры... Га на ру ся шмат лі кі мі 
аў тог ра фа мі па э таў май го па ка лен ня, 
з які мі быў злу ча ны дзе ся ці год дзя мі 
цёп лых су стрэч і ду шэў най бліз кас ці”. 
А між сяб роў і „бе ла веж цы”. Зна ка мі ты 
пісь мен нік з Поль ш чы Сак рат Яно віч, 
пад піс ва ю чы „Збор нік сцэ ніч ных тво раў”, 
вы да дзе ны су мес на з Юр кам Ге ні ю шам, 
вы каз вае і шчы рыя сло вы сяб роў ства, 
і згад ку пра мно гія кры тыч ныя ар ты
ку лы, ка лі зпад пя ра га ра дзен ска га 
дас лед чы ка паў ста ла ўжо праў дзі вая 
„яно ві ча ні я на”: „Аляк сею Пят ке ві чу, сяб
ру май му, у да паў нен не яго най яно ві ча ні
я ны”. Не ад ной чы да во дзіц ца чуць пы тан
не: „Як ус п ры маць лі та ра ту ру бе ла ру скіх 
пісь мен ні каў Поль ш чы?” Роз ныя ад ка зы 
гу чаць з вус наў роз ных дас лед чы каў, 
са міх пісь мен ні каў, сяб роў „Бе ла ве жы”. 
У аў тог ра фе на кні зе „Сця на”, пе рак ла
дзе най на поль скую мо ву Ежы Плю то ві
чам, Сак рат Яно віч па дае і сваё ра зу мен
не гэ та га фе но ме на: „Аляк сею Пят ке ві чу 
за доб рае сэр ца да поль ска га — ПНР, 
дзі ця ня ці бе ла ру скай лі та ра ту ры”, тым 
са мым пад к рэс лі ва ю чы род насць „Бе ла
ве жы” з лі та ра ту рай Бе ла ру сі.

Толь кі бліз ка му сяб ру мож на да ве
рыць та ям ні цу. А та ям ні цу цэ лай да лі ны 
лё су — толь кі аб ра ным. Ві даць, та кім 
і быў для Сак ра та Яно ві ча га ра дзен скі 
лі та ра ту раз наў ца. Пра тое свед чыць над
піс на кні зе „Do li na peł na lo su”: „Да лі ну 
свай го лё су до рыць Аляк сею Сак рат: 
у кож на га свая да лі на”. 23.11.1994. Ві
даць, гэ та быў па мят ны дзень су стрэ чы 
сяб роў. Пра тое свед чыць пры пі ска: 
„У Га род ні, у гас цін ным до ме”.

На о гул, А. М. Пят ке віч заў сё ды плён
на су пра цоў ні чаў з пісь мен ні ка мі Поль ш
чы, зна ё міў з іх твор час цю бе ла ру ска га 
чы та ча. Су стра ка ем шмат лі кія аў тог
ра фы бе ла веж цаў, у якіх вы каз ва ец ца 
шчы рая ўдзяч насць за ўва гу да на пі са на
га імі. Ста рэй шы па эт „Бе ла ве жы” Вік тар 
Швед на ты ту ле „Выб ра ных вер шаў” 
на пі саў: „Да ра го му дру гу Аляк сею Пят ке
ві чу з сар дэч най па дзя кай за пры го жую 
ацэн ку ма ёй па э тыч най твор час ці”. Аў
тог ра фаў гэ та га аў та ра, у якіх заў сёд ная 
пры яз насць, ба га та ў кні зе. Апош ні на 
ты ту ле кні гі „З Мо ра ў го рад”, якую пад пі
саў у дзень, ка лі ў Га род ні ад зна ча лі 85
год дзе з дня на ра джэн ня пра фе са ра Пят
ке ві ча. Аў тар на ват зрыф ма ваў под піс:

Да ра го му Пят ке ві чу Аляк сею
У Дзень Яго на га Юбі лею,
За ха валь ні ку на шай Ай чы ны
Прыс вя чаю свае ўспа мі ны.
А зна ная лі та ра ту раз наў ца Тэ рэ за 

За неў ская, якая шмат зра бі ла дзе ля 
па пу ля ры за цыі бе ла ру скай лі та ра ту ры 
ў Поль ш чы, так са ма вы каз вае шчы рыя 
сло вы ўдзяч нас ці, свед чан ня, што і для 
яе пра цы га ра дзен скі ка ле га так са ма па
спры яў: „Спа да ру Пра фе са ру Аляк сею 
Пят ке ві чу з най леп шы мі па жа дан ня мі 
і па дзя кай за да па мо гу”.

Згад кай пра суст рэ чу во сен ню 1998 
го да ў ба га тым на та лен ты Бель ску 
за ста ла ся кні га На дзеі Ар ты мо віч „Ła-
god ny czas”. Бель ская па эт ка так са ма 
з сяб ры ны Аляк сея Мі хай ла ві ча, пра што 
свед чыць па кі ну ты над піс: „Май му Сяб
ру Аляк сею Пят ке ві чу — сар дэч на — на 
доў гую па мяць”. Ад мет ны аў тог раф 
па кі нуў Мі хась Ша хо віч, які дроб ным по
чыр кам, па э тыч на паз на чае жанр свае 
кні гі „Свя тая ноч”: „З вя лі кай ра дас цю 
пры но шу ў дар свой нач ны ма на лог”. Кні
га Юр кі Ге ні ю ша „З ма ёй зва ні цы” вый ш
ла ў Бе ла сто ку праз во сем га доў пас ля 
зы хо ду аў та ра. Пад пі са ла яе А. М. Пят ке
ві чу жон ка Ва лян ці на, так са ма паз на чыў
шы аў тог раф зна кам сяб роў ства: „Сяб ру 
А. Пят ке ві чу на па мят ку аб Юр цы Г.”.

Ёсць тут ці ка вы аў тог раф — су гуч ча 
імён ма ла дых твор цаў з Бе ла сточ чы ны: 
Юр ка Буй нюк, Лю цы на Да ні люк, Аг неш
ка Га лім ска, Ірэ на Ку лік, Іво на Мар ці но
віч, Юсты на Ка роль ка, Ган на Яка нюк, 
Ва ло дзя Саў чук і інш. Па кі ну ты гэ ты 
над піс на збор ні ку „Зноў чу еш сло вы”, 
з пад ты ту лам „Плён ІІІ Агуль на поль ска
га кон кур су бе ла ру скай па э зіі і про зы”. 
І ня хай не ўсе ўдзель ні кі та го кон кур су 
за ста лі ся ў лі та ра тур най ка гор це, усё ж 
іх сло вы бы лі пра моў ле ныя, на пі са ныя, 
пра чы та ныя. А зна чыць, след па кі ну лі.

Іры на Ба ра вік — імя на паў за бы тае, 
а ў кні зе Аляк сея Мі хай ла ві ча за ста нец
ца, бо сар дэч на ві та ла яго ў Бе ла сто ку 
ў 1981 го дзе сва ёй кні гай „Су праць вет
ру”. У тыя ча сы ён ча ста бы ваў у Поль
ш чы, на Бе ла сточ чы не, та кой бліз кай 
га ра дзен цам. І ўсё гэ та бы лі ці ка выя 
ім п рэ зы, кан фе рэн цыі, лі та ра тур ныя ве
ча ры ны. Су стрэ чы з сяб ра мі, ра дзі най 
па ду ху.

Зрэш ты, пер шыя кні гі з аў тог ра фа
мі так са ма ад сяб роў. Са мая пер шая 
ад ад на кур с ні каў у дзень на ра джэн ня. 
Ра ман Г. Мя дын ска га „Мар’я”. Па ду ма ла
ся, ча му ме на ві та гэ тая кні га? Вя до мы 
ў тым ча се твор. За яго аў тар ат ры маў 
Ста лін скую прэ мію. Аляк сей Мі хай ла віч 
пры знаў ся, што паз ней пра чы таў усё
ткі гэ тую кні гу. Не чы тэль ная. Подз віг 
здзей с ніў, не ад кі нуў шы, за кон чыў шы. 
Га лоў ная ге ра і ня — стар шы ня кал га са 
ў га ды вай ны... А мне па да ец ца, выб ра
ны ра ман быў не вы пад ко ва. З да лі кат
ным на мё кам, бо імя ге ра і ні тое ж, што 
і пры го жай ад на кур с ні цы, ка хан не да 
якое ўспых не неў за ба ве, каб доў жыц ца 
ўсё жыц цё.

Ста ла б ча су і маг чы мас ці, каб тыя 
згад кі (ка лі, дзе, з якое на го ды, у ча се 
якое су стрэ чы) з’я ві лі ся аў тог ра фы ды 
бы лі змеш ча ны по бач, на ста рон ках 
но вае кні гі. Якое б гэ та бы ло ці ка вае вы
дан не! Але і за раз ма ем вель мі важ кую, 
ажыц цёў ле ную А. М. Пят ке ві чам вя лі кую 
за ду мупра цукні гу: „А каб саб раць усіх 
ра зам, хто па кі даў мне па мят ку на ты ту
лах кніг? Гэ та ж бу дзе вя лі кая і ду жая 
гра ма да, што не пра па дзе, не пад дас ца 
за быц цю, зніш чэн ню. Та кое ра шэн не 
з’я ві ла ся не ча ка на і па да ло ся вель мі 
слуш ным. Яны ж і мя не та кой ка гор тай 
моц на пад т ры ма юць у ма ім ця пе раш нім 
ста рэ часа мот ным лё се. Дык па гур ту ем
ся, ша ноў ныя паб ра ці мы і пап леч ні кі па 
бе ла ру скай спра ве! Па чу ем ся кам фор т
на пад ад ной вок лад кай гэ та га вы дан ня, 
ні бы ў адзі ным до ме — пра воб ра зе та го 
вя лі ка га до ма, пра які са ма ад да на кла па
ці лі ся тыя, хто ўжо не па кі не на ты ту ле 
свай го за па вет на га сло ва, і тыя, хто сён
ня нат х нё на пра цуе, пі ша і ма рыць”.

v Аль ж бе та КЕ ДА

Між сяб роў — да ра гія „бе ла веж цы”
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n Аляксей Пяткевіч і аўтарка на сустрэчы з Уладзімірам Арловым (справа)
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Да юбілею 60-годдзя «Белавежы»

***
— надзень мне каханы
  сукенку 
  вытканую тваiмi марамi

— звяжы у вузел 
  нашыя рукi
  на супольную будучыню

— расчынi шырока 
дзверы нашай душы
  у веру, надзею, любоў

— падары мне каханы
  сябе.

***
Непаваротлiвы час
вядзе ўспамiнамi у мiнулае,
боль сцякае слязьмi у вачах.

Тая адзiная хвiлiна 
зачаравала мяне 
на ўсё жыццё.

Бягучы ўспамiнамi
да маладосцi
паддаюся ёй
пад цяжарам 
салодкага болю.

***
Бурлiвы ручаёчак 
 бурлiць,
веснавой песняй
 шумiць.
Праснулася матуля зямелька,
адгукаецца рэхатам жаб,
птушынай сiмфонiяй.

Святкуй святло, 
святкуй жыццё
падараванае Усявышнiм!

А ў адкрытым сэрцы
мяняецца свет 
i ўзыходзяць парасткi надзеi.

***
Сэрца
 сэрцам
  жыве,
жыццядайнай
  крынiцай
   б’e,
адно 
 другое
  кахае,
вулканiчным 
  уздыханнем 
   палае.
Сэрца за сэрца памiрае.
У чым фiласофiя 
iх iснавання?

***
Калi кахаць
то маўчаннем вачэй,
трапятаннем сэрц
тужлiвым...
Калi верыць
то з разбуджанай надзеяй,
неспакуслiвым падманам.
Калi чакаць 
то з ап’янеласцi ад шчасця
на вечнасць 
пакуль не станем
адным целам.

Сон
Мiтусiцца ноч
ахiлiць усю зямлю
i пад зорным небам 
запрасiць да сну,
аднiмае стому,
дарыць спакой,
блажэнны сон
плыве ракой.
Сярод нябеснай цiшынi
плывем у сне
як караблi.

***
Пад зорыстым 
плашчом ночы
у таямнiцы
перад светам
мы стаялi,
месяц усмiхаўся
з-за хмар,
цвыркуны
вяселле нам 
iгралi.
Букетам прызнанняў
мяне ты абсыпаў
у тым непаўторным
iмгненнi
што завецца 
раем.

***
Iду 
 плыву
  лячу.
Вырвалася багiнi ночы
са сну.
У каляiнах дзён
лаўлю непрыкметную 
хвiлiну
што кожным 
календарным лiстком
запiсваецца 
на маiх сiвых валасах
балючым прамiнаннем.
Хаця б адзiн дзянёк
павярнуць назад!
Уваскрэснi мiнулае!
Перада мною
безлiч дарог,
за мною 
пожня.

Вершы Жэні Мартынюк

***
Пiшуць паэты вершы,
хто горшы,
хто лепшы,
пiшуць летам i зiмой 
натхнёнай душой.
Думкi прадуць як кудзелю,
пiшуць сэрцам 
днём надзённым, нядзеляй.
Вiруюць у бязмежнай прасторы
пакланiўшыся 
сонцу i зорам,
крылатым ангелам
спадарожнiкам палёту.
Зямны сусвет
паэтаў стварае.

***
Як смакаваць здраду
i не чуць болю
— cтупаць па ружах 
   цернямi не калечачы ног
— гаварыць маўчаннем
знаходзячы словы
— узяць тое
  што немагчыма браць
— як плакаць 
  без слёз,
  выпрасiць старасцi
  недадзенае маладосцю.

***
Кручу жыцця рулём,
калi памылкова,
калi ад шчасця
хлопаю у далонi.

Каб толькi
не выпасцi мне 
з каляiны.

А нада мною
проста у вочы
мне хiхоча
наканаваны Усявышнiм
мой лёс.
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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

120 га доў з дня на ра джэн ня
Паўла Крынчыка

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (42)

Бе ла ру скі гра мад скакуль тур ны дзе яч, 
ак ты віст Та ва ры ства бе ла ру скай шко лы Па
вал Крын чык на ра дзіў ся 17 ве рас ня 1898 г. 
у вёс цы Ед на чы (Сло нім скі ра ён). Па хо дзіў 
з ся лян скай сям’і. У 1910 г. сям’я пе раб ра ла
ся на ху тар ля вё скі Вост ра ва (Зэль вен скі 
ра ён). У 19101912 гг. ву чыў ся ў на род най 
ву чэль ні ў вёс цы Клі ма ві чы (Зэль вен скі ра
ён). У 19121915 гг. Крын чык аду коў ваў ся 
ў Сло нім скай вы шэй шай па чат ко вай ву
чэль ні. У час Пер шай су свет най вай ны ру
скія ка за кі выг на лі сям’ю ў бе жан ства. Крын
чы кі вы е ха лі аж но ў го рад Ека це ры нас лаў 
(Ра сія). Там Па вал пра цяг ваў ву чо бу ў вы
шэй шай па чат ко вай ву чэль ні (19151917). 
З 1917 г. ву чыў ся на бу даў ні чым ад дзя лен ні 
Ека це ры нас лаў ска га па лі тэх ні ку ма шля хоў 
зно сін. Скон чыў тэх ні кум у 1921 г. Неў за ба
ве сям’я вяр ну ла ся ў род ныя мяс ці ны, дзе 
пра ца ва ла на гас па дар цы.

У 1920я гг. Па вал Крын чык ук лю чыў ся 
ў бе ла ру скі рух, ак тыў ны ўдзель нік Та ва ры
ства бе ла ру скай шко лы. З 1927 г. — ві цэ
стар шы ня Сло нім скай ак ру го вай уп ра вы 
ТБШ, з траў ня 1929 г. — сяб ра Га лоў най 
уп ра вы ТБШ. У лю тым 1929 г. Па вал Крын
чык аб ра ны дэ пу та там поль ска га Сей ма па 
спі се бе ла ру скіх ар га ні за цый. У Вар ша ве 
ат ры маў па соль скі ман дат, які га ран та ваў 
яму не да ты каль насць. Адзін з ар га ні за та
раў і сяб ра Га лоў на га сак ра та ры я та клу ба 
„Зма ган не”. Ува хо дзіў у за ход не бе ла ру скі 
ар г ка мі тэт па пад рых тоў цы Еў ра пей ска га 
ся лян ска га кан г рэ са ў Бер лі не. Быў дэ ле га
там гэ та га кан г рэ са.

Па лы мя ны го лас пас ла Крын чы ка гу чаў 
на шмат люд ных мі тын гах у Дзя рэ чы не, 
Аш мя нах, Віль ні, Во ра на ве, Смар го ні, Ка рэ
лі чах, ін шых га ра дах і мя стэч ках. Ня гле дзя
чы на дэ пу тац кую не да ты каль насць, Крын
чы ка ча ста аб ра жа лі, а ча сам і бі лі на гэ тых 
мі тын гах па лі цы ян ты і шпі кі. А ле там 1929 г. 

у Ка рэ лі чах у яго на ват выст ра лі лі з пі ста ле
та. Ку ля тра пі ла ў га ла ву, Крын чы ка хут ка 
пак ла лі на воз і па вез лі да док та ра. Ле кар 
да стаў ку лю і жыц цё ма ла до га пас ла бы ло 
ўра та ва нае. Крын чы ка з за бін та ва най га ла
вой за вез лі на чы гу нач ную стан цыю На ва
ель ня, а ад туль пе рап ра ві лі ў Віль ню.

У час да дат ко вых вы ба раў у Сейм, якія 
пра хо дзі лі вяс ной 1930 г. у Лід скай вы бар
чай ак ру зе Крын чык ра зам з не ка то ры мі 
ін шы мі пап леч ні ка мі зноў бы лі аб ра ныя 
па спі се кан ды да таў „Зма ган ня”. Але ўжо 
ў жніў ні 1930 г. Крын чык до ма арыш та ва
ны ўла да мі Поль ш чы. Ра зам з ін шы мі сяб
ра мі па соль ска га клу ба „Зма ган не” быў пе
ра ве зе ны ў Віль ню, дзе ў па чат ку 1931 г. 
за су джа ны да 8 га доў тур мы. З ве рас ня 
1932 г. у вы ні ку аб ме ну па лі тыч ны мі вяз ня
мі апы нуў ся ў Са вец кім Са ю зе. Пра ца ваў 
на гас па дар чай ра бо це, так са ма лек та
рам.

Паў ла Крын чы ка арыш та ва лі 26 лі ста
па да 1935 г. 1 кра са ві ка 1936 г. „трой кай” 
НКВД з фар му лёў кай „за су вязь з раз вед
кай бур жу аз най Поль ш чы” за су джа ны да 5 
га доў са вец ка га кан ц ла ге ра. Неў за ба ве эта
па ва ны ў адзін з Ка лым скіх ла ге раў — Эль
ге н (Ма га дан ская воб ласць).

Толь кі ў 1956 г. Па вал Крын чык вяр нуў
ся на ра дзі му, пра ца ваў на гас па дар цы. 
Быў жа на ты з Але най Ля бец кай, вя до май 
дзя яч кай ТБШ, якая так са ма пе ра жы ла 
арышт і са вец кі кан ц ла гер. Сям’я пе ра е ха
ла ў Сло нім, дзе Крын чык пра ца ваў вар таў
ні ком. Афі цый на яго рэ а бі лі та ва лі ў са ка ві
ку 1956 г.

Па мёр Па вал Крын чык 22 ве рас ня 
1975 г. у Сло ні ме, дзе і па ха ва ны. Яш чэ 
пры жыц ці ён над ру ка ваў ус па мі ны, у якіх 
ра ска заў пра пад рых тоў ку еў ра пей ска га ся
лян ска га кан г рэ са ў Бер лі не.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У па пя рэд нім ну ма ры „Ні ва” пі са ла пра 
ства ра ны лі та ра тур ны ча со піс „Мін культ”. 
Ён мо жа з’я віц ца ў па пя ро вым выг ля дзе, 
ка лі іні цы я та ры збя руць на яго пат рэб ную 
су му гро шай на краў д фан дын га вай плат
фор ме ў ін тэр нэ це. Зас на валь ні кі та го 
вы дан ня, хоць і ства ры лі сайт, але лі чаць, 
што ча со піс му сіць быць па пя ро вым. Та му 
на іх сай це мож на толь кі па ба чыць анон
сы пла на ва ных да дру ку тво раў.

Але па куль нех та толь кі збі рае гро шы 
на па пя ро вае вы дан не, ін шыя да во лі па
спя хо ва ро бяць сваю пра цу ў ін тэр нэ це. 
На пры клад, вір ту аль ны ча со піс „Літ раж”, 
які мес ціц ца ў су свет най па ву ці не па ад ра
се https://lit razh.org.

Пра ект вэбча со пі са ўзнік у 2008 го дзе. 
Але ў ін тэр нэ це яго з’яў лен не да ту ец ца 
2013 го дам. А зу сім ня даў на, у лі пе ні 2018 
го да яго ная ста рон ка ў ін тэр нэ це бы ла 
аб ноў ле на. З гэ тай на го ды рэ дак цыя на
ват вы да ла прэсрэ ліз, які быў раз меш ча
ны на роз ных куль тур ніц кіх сай тах. „Гэ та 
вель мі важ ная для нас вя ха, доў га ча ка ны 
па да ру нак са бе і чы та чам. Су час нае твор
чае вы каз ван не му сіць мець ад па вед ную 
тэх ніч ную пад трым ку, та му ця пер у нас 
ёсць ма біль ная вер сія, ка нал у Тэ лег ра ме 
і маг чы масць ка мен та ван ня праз фэй с
бук. Няз мен ны мі за ста юц ца рэ дак цыя і яе 
па лі ты ка: сва бо да твор чай дум кі, дэ цэн т
ра лі за цыя літ п ра цэ са і плю ра лізм мер ка
ван няў”, — ка заў адзін са ства раль ні каў 
пра ек та Макс Шчур.

Сайт вэбча со пі са вы гля дае да во лі 
пры ваб на і змя стоў на. Ня ма за ліш ніх аз
даб лен няў — толь кі тэкст, пар т рэ ты лі та
ра та раў, маг чы мы ма лю нак да тво ра. Пад 
за га лоў камназ вай сай та мес цяц ца вый с
ці на сем руб рык — „Га лоў ная”, „На ві ны”, 
„Па э зія”, „Про за”, „Пе рак ла ды”, „Ін шае” 
і „Аў та ры”. Пры чым га лоў ная ста рон ка 

змяш чае анон сы тэк стаў амаль усіх руб
рык, за вык лю чэн нем той, дзе рас па вя да
ец ца пра твор цаў.

З пра ва га бо ку мес ціц ца зак лік „Пад т
ры май Літ раж, зра бі свой унё сак у су час
ную лі та ра ту ру”. „Дзе сяць га доў вэбча со
піс ства раў ся на ва лан цёр скіх па чат ках, 
але ця пер з’я ві ла ся маг чы масць ра біць ра
за выя ці рэ гу ляр ныя ах вя ра ван ні на плат
фор ме Pat re on, якая пад т рым лі вае лю быя 
ты пы бан каў скіх кар так. Няз мен ны мі пат
рэ ба мі рэ сур са за ста юц ца хо стынг і тэх
ніч ная пад трым ка, для якіх важ ны кож ны 
чы тац кі ру бель”, — тлу ма чыц ца ў прэсрэ
лі зе, вы да дзе ным з на го ды аб наў лен ня 
сай та.

Ня гле дзя чы на тое, што „Літ раж” — ча
со піс вір ту аль ны, ён на поў ні цу жы ве рэ
аль ным жыц цём, бо яго рэ дак цыя аказ
вае ін фар ма цый ную пад трым ку чы тан ням 
бе ла ру скай лі та ра ту ры. „Ак ра мя ан лай ну, 
ча со піс за бяс печ вае ін фар ма цый ную пад
трым ку жы вым ак цы ям у рам ках пра ек ту 
Be lo ru tion@Mist — чы тан ням бе ла ру скай 
лі та ра ту ры ў Пра зе, пе ра важ на з удзе лам 
аў та раў. Сё ле та ў ка вяр ні Mist ужо вы сту
пі лі Валь жы на Морт, Дзміт ры Плакс, Дзміт
ры Дзміт ры еў, бы лі прэ зен та ва ныя пе рак
ла ды Эмі лі Ды кін сан на бе ла ру скую мо ву 
і Мак сі ма Баг да но ві ча на чэш скую, ад бы
ла ся ад мыс ло вая ве ча ры на да ста год дзя 
БНР. Ар га ні за та ры абя ца юць па поў ніць 
су зор’е імён на пля цоў цы ўжо ў ве рас ні. 
Са чы це за аб вест ка мі”, — рас па вя да юць 
пра сваю дзей насць нат х няль ні кі спра вы 
вір ту аль най лі та ра ту ры.

Вар та прыз наць, што ўла даль ні кі гэ та
га лі та ра тур на га сай та да бі лі ся мно га га, 
бо ў ця пе раш ніх умо вах так доў га тры
мац ца на ад ным эн ту зі яз ме мо гуць лю дзі, 
вель мі апан та ныя сва ёй спра вай.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

З Ды дуль у Ду бя жы на як ру кою па
даць. З ПГР праз Гра да лі да бель скай 
ша шы пра ля гае шы кар ная ас фаль
тоў ка. На скры жа ван ні да рог пе рад 
Алек ша мі ў Ду бя жын у па чат ках шас ці
дзя ся тых га доў, ка лі я па чы наў ез дзіць 
з кі на пе ра соў кай, бы ла пяс ча ная да ро
га. За раз за мо гіль ні кам, ад Ду бя жы на 
ў на прам ку Алек шаў, трэ ба бы ло пе ра
а до лець ка ля 150мет ро вы пра ме жак 
груз кай да ро гі. Вяс ною ці во сен ню цяж
ка бы ло пра е хаць фу рай, не ка жу чы 
пра ма шы ну. У гра зі мож на бы ло ўта
піц ца. За тым мно гія аб’ яз джа лі то пель 
гас па дар скі мі па сяў ны мі па ля мі. Крыў
д на бы ло ўла даль ні ку ўчаст ка, бо па
се вы руй на ва лі, але ін ша га вы ха ду не 
бы ло. Па доб ны ад рэ зак груз кай да ро гі 
пра ля гаў ад чы гу нач на га пры пын ку па 
скры жа ван не да рог Пад бел ле — Мок
рае, якая пра хо дзі ла по бач цар к вы. Та
кі мі да рож ка мі трэ ба бы ло да бі рац ца 
ў Ду бя жын. А ў ся ле быў не най леп шай 
якас ці брук.

Ду бя жын — вё ска вя лі кая, ба га тая. 
Зям ля тут ура джай ная, да ва ла ба га
ты плён. Ас ноў най кры ні цай да хо ду 
бы ла сель ская гас па дар ка і вы раб 
са ла мя ных мат. Амаль у кож най ха це 
ра мя ством тым зай ма лі ся ўсёй сям’
ёю. Муж чы ны і дзе ці чыс ці лі са ло му, 
а гас па ды ні на крос нах тка лі про стыя 
і ўзо ры стыя цы ноў кі. Пры бы так ад та
го быў вя лі кі. Боль шасць ра мес ні каў 

бы ла чле на мі ка а пе ра ты ва «Цэ пэ лія», 
які змяш чаў ся ў Бе ла сто ку пры ву лі цы 
Аст роў ска га. У Бель скуПад ляш скім 
пра ца ваў пункт пры ё му са ла мя ных 
вы ра баў. Кі раў ні ком скла да быў 
Аляк сандр Са хар чук, кла даў ш чы ком 
— Стась Ве ся лоў скі, а спе цы я лі стам 
па якас ці — Ян Ка мар з Ко шак. Чле ны 
ка а пе ра ты ва пла ці лі га да выя ўзно сы, 
удзель ні ча лі ў агуль ных схо дах, вы бі
ра лі ся рад ны мі. Та кі го нар у Ду бя жы не 
вы паў на до лю Ган дзі Фе дзі най. Ме ла 
яна па ша ну ў ад на вя скоў цаў і блат 
у на чаль ні каў. Па коль кі чле нам ка а пе
ра ты ва наз на ча лі ся ме сяч ныя нор мы 
па стаў кі мат, рад най за кон не аба вяз
ваў. Коль кі вы ра бі ла, столь кі пра да ла. 
Ду бя жын цы па стаў ля лі ма ла ко ў су сед
няе ся ло Мок рае. Па стаў ш чы коў шмат 
бы ло. Што дзень гру зі лі ма ла ко на дзве 
пад во ды і ад п раў ля лі ся на пункт скуп кі 
ў Мок рае. Праб ле май для ла каль на га 
на сель ні цтва бы лі брак элек т ра то ку, 
свят лі цы і школь на га бу дын ка. Ся мік
лас ная шко ла пра ца ва ла ў не вя ліч кім 
драў ля ным бу ды нач ку. На ву чан не пра
во дзі ла ся паз мен на. Кі раў ні ком шко лы 
быў ста рэнь кі на стаў нік з Гра да лёў 
спа дар Шур бак (імя не за па мя та ла ся). 
З на стаў ні каў за па мя таў яш чэ па ню 
Ма лі ноў скую. І тут я знай шоў жыц цё
вую пры стань. Ажа ніў ся.

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

Гэ та ўжо гі сто рыя...
За раз ма ла хто па мя тае, як жы ло ся мо ла дзі ў Ку за ве пяць дзя сят га доў та му. Пас п ра

бую за тым ус пом ніць мі ну лыя буд ні на ас но ве за на то вак з да маш ня га ар хі ва. Та ды ў Ку за
ве бы ло шмат мо ла дзі, якая гур та ва ла ся ў свае «кам па ніі»: ста рэй шыя, ся рэд нія і пад лет кі. 
У пер шай бы ла ка ва лер ка і дзяў ча ты га то выя да за муж жа. Яны ар га ні за ва лі за ба вы, 
дзя во чыя вя чор кі, якія зво дзі лі ся да роз на га ві ду гуль няў, па ку дзел ля ці ру ка дзель ных ра
бот. Па мя таю, што па ня дзе лях і ў дні цар коў ных фэ стаў збі ра ла ся кам па нія «ста рэй шых» 
(19281933 га доў на ра джэн ня) у сяст ры цы Ге ні. Баць ка наш, вяр нуў шы ся з кан ц ла ге раў, 
пры вёз з Аў ст рыі гра ма фон з плас цін ка мі. «Па ці фон», як мы яго на зы ва лі, быў на спру жы
ну і за во дзіў ся руч кай. Ка лі спру жы на рас хо дзі ла ся, та ды руч кай пад к руч ва лі. А плас цін кі 
бы лі «ча ра пя ныя», хут ка ла ма лі ся. У ас ноў ным тан ца ва лі фак ст ро ты, бо та кія ад но бы лі 
плас цін кі. У на шым до ме бы ло заў ж ды ве се ла і га ман лі ва. А дзяў ча ты і хлоп цы ха дзі лі па ра
мі, як на ра чо ныя. Па мя таю, як на пра дзіль ным вя чор ку Ся ро жа Рэп ка пад па ліў на ра чо най 
ку дзе лю. Быц цам жар там пад су нуў па пя ро су пад льня ную ніт ку і тут жа ўся ку дзе ля ўспых
ну ла, быц цам по рах, толь кі по пел за стаў ся. Пе ра па ло ха лі ся ўсе. Неў за ба ве Ся ро жа з На
дзяй па жа ні лі ся. Ня ма іх ужо ў жы вых. «Ся рэд няя» кам па нія гур та ва ла мо ладзь 19341937 
га доў на ра джэн ня. Гэ та бы ла апо ра ста рэй шых. Ка ва лер ка, па мя таю, най больш збі ра ла ся 
ў Ся ро жы Кар па ва га. Там гу ля лі ў кар ты, ар га ні за ва лі за пу сты. Най больш люд най лі чы ла
ся кам па нія «пад лет каў» (19381942 га доў на ра джэн ня). Гэ тыя бы лі ва жа ка мі куль тур най 
дзей нас ці ў свят лі цы, гур та ва лі ся ў ма ла дзёж ных ар га ні за цы ях: Са ю зе вя ско вай мо ла дзі, 
Лі зе сяб роў сал дат і Гур т ку вя ско вых гас па дынь. У свят лі цы пра ца ваў клуб «Рух» , які пад
па рад ка ва ны быў Бель скай, за тым Гай наў скай дэ ле га ту ры «Ру ху». Пат ра нат над клу бам 
тры ма ла мо ладзь СВМ. Лі га сяб роў сал дат што год ар га ні за ва ла Кас цюш каў скія па хо ды, 
спар тыў ныя гуль ні. Апе ку ном з па ве та быў Ан джэй Се ка ноў скі з Ба ры саў кі — ста ры ка ва
лер, як мы яго на зы ва лі. Пры свят лі цы пра ца ваў драм гур ток. Па мя таю, што 17 кра са ві ка 
1960 го да, на Вя лік дзень, па каз ва лі поль скую па ста ноў ку «Огень на мне». У ро лю ар ты
стаў за мя ні лі ся То лік Фра лоў, Вік тар Мі сюк, Мі хась Мар ке віч і ні жэй пад пі са ны. За раз ма іх 
ка лег ня ма. Даў но адыш лі ў веч ны спа чын (усе трох бы лі 1941 г. н.). Вай ско выя мун дзі ры 
па зы чы лі на за ста ве Войск ахо вы па гра ніч ча ў Ча ром се, а він тоў кі ў Гай наў скім праў лен ні 
Лі гі сяб роў сал дат. У 14 га дзін ку заў скія са ма дзей ні кі вы сту пі лі пе рад школь най мо лад дзю, 
а ўве ча ры — пе рад да рос лы мі. Пас ля ад бы ла ся агуль ная за ба ва. Доў га га ва ры лі ад на вя
скоў цы аб ме ра пры ем стве: «Вось, гэ та бы ла за ба ва. Ні вод на га п’я на га. Ні вод на га ў шап цы 
і з па пя ро сай у зу бах». А Гур ток вя ско вых гас па дынь ар га ні за ваў ку лі нар ныя кур сы — ву
чыў жан чын рых та ваць мяс ныя вы ра бы, ва рэн не і пя чэн не, ву чыў так са ма кра вец кай спра
ве... Але гэ та ўжо ін шая гі сто рыя. vУла дзі мір СІ ДА РУК
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23.09 — 29.09

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) 25-29.09. ве лі чэз ная энер гія, 
жыц ця ра дас насць, сі ла. Будзь га то вы ўвай с ці 
ў но вы раз дзел жыц ця. Доб ры час на сар дэч-
ныя за ва ё вы. 24-25.09. збя рэц ца шмат аба вяз-
каў, не за гу бі ся і не на ра бі па мы лак. Мно га энер-
гіі ад да сі на зда бы ван не гро шай, не толь кі каб 
за ра біць, але і па ка заць, што мо жаш. Леп шая 
фор ма, іму ні тэт.
(21.04. — 21.05.) Не ры зы куй. Ахо піць ця бе 
ля но та. Ад дай хоць кры ху ча су на гра мад скую 
дзей насць. Не будзь хат нім скна рай, даз воль 
штось ці ку піць рад ні для ра дас ці. Тры май зда ро-
вую ды е ту, зай май ся фі зіч ны мі прак ты ка ван ня мі. 
Ма ла дыя Быч кі бу дуць ру ха вы мі, не пас лух мя ны-
мі, мо гуць на біць са бе гу за ка. Кеп скія эмо цыі вы-
па цей у трэ на жор най за ле.
(22.05. — 22.06.) До ма ўсё вер нец ца да нор-
мы. Спа кой, пры ем на за дзі вяць ця бе сяб ры. 
Ка лі шу ка еш сваю па ла він ку, не рас х валь вай 
ся бе, бо вы нік мо жа быць ад ва рот ны. Шу кай 
пры хіль ні каў, ра зам рэ а лі зу й це ам біт ныя пла ны. 
25-29.09. Сон ца не па ску піц ь та бе энер гіі, кан-
ку рэн цыя па він на ця бе ба яц ца. Мо гуць хут ка ра-
сплавіцца фі нан сы, лепш не бя ры па зык. Знай дзі 
час на ад па чы нак, пра вер, ці не ма еш алер гіі на 
ней кую ежу.
(22.06. — 23.07.) Но выя лю дзі, сін г лам — но вае 
ка хан не. Больш чым пра ца зой ме ця бе плят кар-
ства і зна ём ствы ў се ці ве, але піль нуй ся — ці куе 
кі раў нік, а твае пра ціў ні кі толь кі ча ка юць, ка лі 
пад вер нец ца та бе на га! 22-24.09. ніш то ця бе 
не аба ро ніць пе рад прык ры мі пас ля доў нас ця мі 
тва іх па мы лак. 24-26.09. — час на раз мо вы аб 
бу ду чы ні. 24-28.09. — доб ры час на ка пі та лаў-
к ла дан ні, куп лю не ру хо мас цей ці стра хоў кі. 
Мо гуць па боль ваць та бе су ста вы, ка ле ні. Ра кам 
з пер шай дэ ка ды мо гуць ад тэр мі на ваць апе ра-
цыю.
(24.07. — 23.08.) Бу дзеш ба я ві ты і са маў пэў не-
ны. Жыц цё ці ка вае. 25-29.09. ад ва га для пра вя-
дзен ня важ ных змен. Але 24-28.09. твае пла ны 
мо жа моц на заб ла ка ваць квад ра ту ра Сон ца 
з Са тур нам. Тры май ся за ка ша лёк. Але мо жа ака-
зац ца, што ка лі ў ім за ста нец ца ад на за ла тоў ка, 
рап там хтось ці аш час лі віць ця бе вя лі кай су май 
гро шай або мно га вый г ра еш. Ста рай ся з га дзі-
ну ў дзень па ме ды та ваць.
(24.08. — 23.09.) Ці ка выя су стрэ чы і пра фе-
сій ныя пра ек ты. Ча ка юць ця бе ці ка выя па да-
рож жы, якія па шы раць твае га ры зон ты і ко ла 
сяб роў. Але 22-24.09. Са турн у квад ра ту ры да 
Мер ку рыя ста не ўпо пе рак тва ім пла нам і па ка-
жа ў іх пра бе лы і хі бы.
(24.09. — 23.10.) 24-26.09. леп шыя мо ман ты 
ў па ры, час мо жа пры нес ці вя лі кае за хап лен не, 
мо жа на ват лю боў. Пас ля 22.09. спа дзя вай ся 
доб рых ве стак, на ват ка лі на ней кай спра ве 
па ста віў ты ўжо кры жык. Дзя цей за пі шы на да-
дат ко выя за нят кі, лю бі мыя. Не бой ся цяж кіх раз-
моў, абу чэн няў ці прэ зен та цый. Штось ці доб-
рае на бу дзеш з дру гой ру кі. Спра вы да вя дзеш 
да шчас лі ва га фі на лу. Але 24-28.09. мо жаш ад-
чуць неп ры ем ныя пас ля доў нас ці сва іх дзе ян няў 
з больш ад лег ла га ча су.
(24.10. — 22.11.) Ры зык неш у ка хан ні. На пра-
цы мо гуць вы я віц ца кан ф лік ты і спрэч кі; шэф па-
ве рыць та бе. Тры май язык за зу ба мі. Ста рай ся 
не вы да ваць усіх гро шай, бо бу дзеш ра біць гэ та 
з пры ем нас цю! Пас ля 23.09. зволь ніць твой ме-
та ба лізм, бу дзеш сан лі вы; не пап раў ся. У Скар-
пі ё наў з дру гой дэ ка ды праб ле мы са ску рай. 
Час цей еж га род ні ну і са да ві ну. 23-29.09. мо жа 
да вя дзец ца праг лы нуць та бе гор кую пі лю лю.
(23.11. — 22.12.) 22-24.09. ма еш шан цы на 
вы дат ныя вы ні кі ў пра цы ці ў шко ле. 25-29.09. 
мо жаш быць рас ча ра ва ны сва ёй дру гой па ла-
він кай, але дай ёй дру гі шанц — пас ля пас ме я це-
ся. 24-26.09. мо жаш апы нуц ца ў сі ту а цыі, якая 
бу дзе пат ра ба ваць дып ла ма тыі; па куль ка гось ці 
пак ры ты ку еш, па стаў ся бе на яго мес цы. Не ра-
скід вай ся гра шы ма.
(23.12. — 20.01.) Прык ме ціш най леп шыя на го-
ды. 24-26.09. ад к ры юц ца твае во чы на спра вы, 
якіх ты не ха цеў ба чыць, але будзь па мяр коў-
ным, без до ка заў не ацэнь вай. Ка лі шу ка еш пра-
цу, з-за за вя лі кіх пат ра ба ван няў не страць за нят-
ку ма раў. 24-28.09. сне жань скі Ка зя рог хай не 
пра сту дзіц ца; мо жа ад на віц ца ста рая хва ро ба. 
22-24.09. не дай ся бе ўцяг нуць у не па трэб ны 
кан ф лікт.
(21.01. — 19.02.) Мо жаш зда быць па са ду ма-
раў. А 22.09. ідзі на раз мо вы, ква лі фі ка цыі, вя лі-
кая сі ла пе ра кон ван ня, на ват ка лі ма еш не вя лі кія 
кам пе тэн цыі. Са мот ныя Ва да леі ад 25.09. мо-
гуць су стрэць ка гось ці ваб на га; не прыс пеш вай 
тэм пу ў зна ём стве. Сяб ры пап ра вяць на строй. 
25-29.09. зной дзеш у са бе сі лы, каб па кі нуць 
мес ца, дзе ця бе не цэ няць ці вы ка ры стоў ва юць, 
ды не па лі за са бой ма стоў.
(20.02. — 21.03.) Твае здоль нас ці і та лен ты 
ўраж ва юць. Ад к ры ва ец ца пе рад та бой свет. 
У па чуц цях ка нец з ру ці най! Но выя кан так ты. 
У пра фе сіі ўзна га родж ван не. Нес па дзя ва ныя 
гро шы. Сядзь на ды е ту, ачыш чай ся, ва ру шы ся 
на пры ро дзе.

PROGRAM
26 września (środa)

10:00 i 12:00 „Ajciec Kanstancin Bajko” Teatr z Muzeum Białoruskiego w Hajnówce, 
miejsce: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku

27 września (czwartek)
18:00 „Ajciec Kanstancin Bajko” Teatr z Muzeum Białoruskiego w Hajnówce, 

miejsce: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku

28 września (piątek)
10:00 i 12:00 „Vovčok Movčok” Teatr Czrevo, 

miejsce: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

29 września (sobota)
18:00 „Pozory” Teatr Czrevo/Laboratory Figures Oskar Schlemmer, 

miejsce: Uniwersyteckie Centrum Kultury w Białymstoku

30 września (niedziela)
18:00 „Pozory” Teatr Czrevo/Laboratory Figures Oskar Schlemmer, 

miejsce: Uniwersyteckie Centrum Kultury w Białymstoku
18:00 „Ki, moj miły Ki” Teatr Kartonka, miejsce: Gminne Centrum Kultury w Dubinach

1 października (poniedziałek)
10:00 i 12:00 „Ki, moj miły Ki” Teatr Kartonka, 

miejsce: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

2 października (wtorek)
10:00 i 12:00 „Ki, moj miły Ki” Teatr Kartonka, 

miejsce: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku

3 października (środa)
9:00 i 10:30 „Mara vusienia” Teatr Horada siabroŭ, 

miejsce: Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim

4 października (czwartek)
9:00 i 9:30 „Kazki po-svojomu” Teatr Czrevo, czytanie performatywne + warsztaty + promocja 

książki, miejsce: Niepubliczna Szkoła im. św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku
12:00 i 13:30 „Nie chaču być PryncesAj!” Teatr Horada siabroŭ, 

miejsce: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku

5 października (piątek)
10:00 i 12:00 „Nie chaču być PryncesAj!” Teatr Horada siabroŭ, 
miejsce: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

13:00 i 18:00 „Sąsiedzi których nie ma. Opowieści mieszkańców Białowieży o swoich żydowskich 
sąsiadach” Grupa Teatralna „Wiejskaja dziatwa” działająca przy Teatrze w Teremiskach, 

miejsce: Bielski Dom Kultury
Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.

1. Ра дас лаў, бе ла ру скі па лі тык, стар шы ня Бе ла ру скай цэн т
раль най ра ды (18871976), 2. го рад на поў на чы Чы лі, 3. вост рае 
пра яў лен не адз нак хва ро бы, дзе... рыс, 4. ча ла век, які вя дзе сад, 
5. вай ско вы служ бо вы раз рад, 6. са лод кая стра ва з ту шо най мор
к вы, 7. шы ро кая па пя ро вая аб гор т ка для паш то вых пе ра сы лак, 
8. эк за мен, 9. част ка ту ла ва ад шыі да кры жа.

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

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю 

пра віль ныя ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 35 ну ма ра
Авёс, вяс на, ды ня, іней, По, поўх, сас на, тын, чай, шар, шчыт.
Ра шэн не: Той са праў ды няш час ны, хто няш час ны 
па сва ёй ві не.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк 
з БельскаПадляшскага і Лявону Федаруку з Рыбал.

Te at ral ny „Kie ru nek Wschód”
Te atr Dra ma tycz ny im. Alek san d ra Wę gier ki 

zap ra sza na dru gą edyc ję fes ti wa lu „Kie ru nek 
Wschód”. W tym ro ku wszys t kie spek tak le bę-
dzie moż na obej rzeć za dar mo! 

„Kie ru nek Wschód” to przeg ląd te at ral ny pre-
zen tu ją cy kul tu rę pog ra ni cza. Wy da rze nie jest 
ko lej nym pro jek tem Te at ru Dra ma tycz ne go, któ-
ry ma słu żyć za cieś nia niu współ p ra cy z par t ne-
ra mi z zag ra ni cy oraz z in ny mi te at ra mi z Pol ski. 
Ce lem fes ti wa lu jest upow szech nia nie mię dzy na-
ro do wej idei Par t ner stwa Wschod nie go oraz pre-
zen tac ja spek tak li te at ral nych par t ne rów z tych 
kra jów, a tak że te at rów z Pol ski, któ re po dob nie, 
jak bia łos toc ka in s ty tuc ja, ulo ko wa ne są na pog-
ra ni czach kul tu ro wych i stąd czer pią in s pi rac ję 
do dzia łań twór czych. Wy da rze nie fi  nan so wa ne 
jest ze środ ków Mi nis t ra Kul tu ry i Dzie dzic t wa 
Na ro do we go oraz Urzę du Mar szał kow skie go 
Wo je wódz t wa Pod la skie go.

Te go rocz na edyc ja przeg lą du od bę dzie się 
w dniach od 22 do 30 wrześ nia. Łącz nie wi dzo-
wie bę dą mog li obej rzeć aż sie dem róż nych 
przed s ta wień.

— Cie szę się, że Mi nis ter stwo Kul tu ry po now-
nie do ce ni ło nasz po mysł i zde cy do wa ło się na 
do fi  nan so wa nie fes ti wa lu „Kie ru nek Wschód 
II”. Chcąc wyjść nap rze ciw pot rze bom i ocze ki-
wa niom na szych wi dzów, pos ta no wi liś my, że 
wstęp na te go rocz ny fes ti wal bę dzie bez p łat ny. 
Ma my na dzie ję, że za chę ci to do przyj ś cia na 
spek tak le oso by, któ re na co dzień rza dziej in te-
re su ją się te at rem. Tym bar dziej, że zap ro si liś my 
bar dzo dob re te at ry za rów no z Pol ski, jak i z zag-
ra ni cy — mó wi Piotr Adam Pół to rak, Dy rek tor Te-
at ru Dra ma tycz ne go.

W trak cie fes ti wa lu wys tą pią ar tyś ci z Bia-
ło ru si, Lit wy, Uk ra i ny oraz z Biel ska-Bia łej i Rze-
szo wa. 22 wrześ nia o godz. 19.00 wy da rze nie 
za i na u gu ru ją gos po da rze, spek tak lem „Opo-
wieś ci o zwy czaj nym sza leń stwie” w re ży se rii 
Grze go rza Chrap kie wi cza. 23 wrześ nia, tak że 
o godz. 19.00 na Sce nie Ka me ral nej bę dzie 
moż na obej rzeć przed s ta wie nie „Po lo wa nie na 
szczu ry” Te at ru Dra ma tycz ne go z Grod na. We 
wto rek, 25 wrześ nia na Sce nie Du żej Te at ru 
ak to rzy Te at ru im. Wan dy Sie masz ko wej z Rze-
szo wa zag ra ją „Po go rze li sko”. Dzień póź niej (26 
wrześ nia, tak że o godz. 19.00) Re pub li kań ski 
Te atr Bia ło ru skiej Dra ma tur gii z Miń ska na Bia-
ło ru si zag ra spek takl „Trzy Gąśle”. 28 wrześ nia 
(godz. 19.00) fes ti wa lo wa pub licz ność obej rzy 
na Du żej Sce nie „Św. Idio tę” Te at ru Pol skie go 
w Biel sku-Bia łej. W so bo tę, 29 wrześ nia (godz. 
19.00) bę dzie okaz ją do spot ka nia z ak to ra mi 
ze Lwo wa. Ar tyś ci z Na ro do we go Uk ra iń skie go 
Te at ru Dra ma tycz ne go im. M. Zań ko wiec kiej 
zag ra ją „Re wi zo ra” Ni ko la ja Go go la. Fes ti wal 
za koń czy się 30 wrześ nia mo nod ra mem „Ko ba/
Sta lin” w wy ko na niu li tew skie go ak to ra Alek san-
d ra Ru bi no va sa. Spek takl na Sce nie Ka me ral nej 
roz pocz nie się o godz. 18.00.



12  РЭПАРТАЖ 23.09.2018              № 3823.09.2018              № 38

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

1
7

9

3
8

Груш ка 
— свя тое дрэ ва 
Ка мя нец кай зям лі (4)

Ра ні цай, 27 жніў ня 1960 го да, на ву лі цы 
раз даў ся тры вож ны крык:

— Дев ча та, нэ ма вжэ Груш кы!

У Буш мі чах вы га ня лі ка роў на па шу. Ра
ней пай ш лі чут кі, што ў дзень пры хад ско га 
свя та пры е дуць раз бі ваць кап ліч ку.

На вок ліч ад ра зу збег лі ся жан чы ны. 
Яны кі ну лі ўсю ра бо ту і шчыль най гру пай 
ру шы лі да Груш кі. Але за вё скай на маст
ку ста я ла ўжо мі лі цыя і па меж ныя вой скі. 
Ці баб скае шэс це прар ва ла ся да мес ца? 
Ар хіў ныя за пі скі па да юць ску пую ін фар ма
цыю, што зда рэн ню са дзей ні чаў су пра ціў 
вя ско вых жан чын. Ве ра год на, іх не пус ці лі 
на мес ца, за вяр ну лі. Усе гэ тыя ра ска зы 
пра скры гат не ба і плач свя то га дрэ ва быц
цам вы ня ты з вус най на род най твор час ці. 
Ці не пры ду ма лі іх з мэ тай спра вяд лі вай 
пом сты?

Зніш чэн не кап лі цы і дрэ ва ўла ды пад
рых та ва лі за ра нёў. Яш чэ да сум на па мят
най ра ні цы іко ны бы лі пе ра ве зе ны ў цар к ву 
ў Вяр хо ві чах.

Гру шу аб вя за лі тоў стым шнур ком і пад
ча пі лі да трак та ра. Та ды, як пры ся га лі 
ві да воч цы, на не бе з’я віў ся крыж. Ва ўспа
мі нах пра бі ва ец ца ад на важ кая дэ таль: той 
трак тар быў крас на га ко ле ру. Трак та рыст, 
які па га дзіў ся вы ры ваць гру шу, не па паў 
у спі сак ге ро яў. У на ро дзе ска жуць, што 
да сяг нуў яго гнеў і прак лё ны бе за ба ро ных 
душ. Неў за ба ве пас ля зда рэн ня муж чы на 
за гі нуў пад ко ла мі та го ж чыр во на га трак та
ра. Ра хун кі вы раў ня лі ся.

* * *
Ра ска зы пра цу ды і спра вяд лі выя па ка

ран ні — соль ста ра жыт най Бе рас цей скай 
зям лі.

— Я то та го не ба чы ла, бо свеч кі пра
да ва ла, — ка жа Ве ра Мі ка ла еў на, — але 
та кія га вор кі бы лі, бы лі...

Мо ва пра апош няе з’яў лен не Бо жай Ма
ці ў 2007 го дзе. У Груш цы як раз ад п раў ля лі 
служ бу. Воб раз Ба га ро дзі цы ў бла кіт ным 
адзен ні па ка заў ся на не бе, від неў хві лі ну
дзве і рап там знік. Цуд нат х ніў да па бу до вы 
но вай, му ра ва най цар коў кі, якую ас вя ці лі 
ў 2012 го дзе.

Мая пра вад ні ца ад кры ла дзве ры цар коў
кі і па кі ну ла мя не ад ну ўся рэ дзі не. У пер шы 
мо мант ату лі ла га ю чая, быц цам да бы тая 
з ін ша га ча су, ла год насць. Так па дзей ні чаў 
аске тыч ны ін тэр’ ер, рас пі са ны ў мо ры бла
кі ту, якім па ма ля ва ны сце ны звон ку і ўся
рэ дзі не. Так са ма ал тар і пра сто лы бы лі 
нак ры ты шаў ко вай бла кіт най тка ні най. Бла
кіт ахі наў вы я вы апо ста лаў у мі ні я цюр ным 
іка на ста се, лу наў з ха руг ваў. На ват свят ло, 
якое шчод ры мі жме ня мі ўлі ва ла ся праз мі
ні я цюр ныя вок ны, зда ва ла ся бла кіт ным.

— Па стаў це сва ёй ру кой свеч ку, — пад
ка за ла спа да ры ня Ве ра, — як бу дзе 
пра віц ца ў блі жэй шую су бо ту, та ды лю дзі 
за па ляць...

Цар коў ку ў го нар Яў лен ня Бо жай Ма ці 
ўвесь час па паў ня юць іко на мі. Са ма ста рас
ці ха шмат ра зоў едзі ла за па куп ка мі ў Луцк 
і Роў на на Ук ра і не. Там тан ней. Не ка то рыя 
зроб ле ны пад за каз, на пры клад, іко на на 
га лоў ным пра сто ле. На ёй рас пі са нае ў ві
зан тый скім сты лі з’яў лен не Бо жай Ма ці 
пад дрэ вам.

— Апош нім ча сам па ча лі тут вян чац ца, 
— да дае з го на рам жан чы на.

Праз не каль кі дзён пас ля на шай раз
мо вы Груш ку на ве дае сам ула ды ка Іа ан, 
епі скап брэс ц кі і коб рын скі ды ў сас лу жэн ні 
11 свя та роў і ар хі рэй ска га хо ру здзей с ніць 
свя тую лі тур гію.

* * *
А вось і са ма Груш ка! Ап ра ну тая ў раз на

ко лер ныя лен ты і руч ні кі, зда лёк на па мі на
ла жыц ця ра дас ную жан чы ну. Ве ра Мі ка ла
еў на пак ла ні ла ся мес цу.

— Мне тут так доб ра, хо ра ша, — уз дых
ну ла яна, — пра ўсе кло па ты і хва ро бы за
бы ваю. І ве да е це, як служ ба, тут дождж не 
па дае. Хма ры як за на ве скі рас соў ва юц ца. 
На во кал вят ры ска, лі вень — а тут па го да. 
Як я тут, за ўсе га ды адзін раз пак ра пі ла. 
Та кая тут бла га даць.

Груш ка — цар к ва пад ад кры тым не бам. 
Да яе мож на прый с ці ў лю бую па ру дня 
і лю бую па ра ві ну го да. Ка лі спы таць у вя
скоў цаў пра вы то кі куль ту, яны аба вяз ко ва 
рас цяг нуць іх аж но за ме жы сі вых ле генд:

— Тут моя ма тэр хо ды ла, і ба ба хо ды ла 
і шчэ ба бы ба ба хо ды ла...

Сён ня па лом ні кі да бі ра юц ца на ма шы
нах ды не толь кі з пры пуш чан скіх вё сак. 
У час ма ёй дру гой па быў кі пры да ро зе за

тар ма зі ла шы коў ная ма шы на. З ся рэ дзі ны 
вы ска чы лі дзве строй ныя эле ган т кі. Ад на 
з іх вя ла за руч ку двух га до вую дзяў чын ку. 
Жан чы ны рас ца ла ва лі іко ны пад дрэ вам 
і ру шы лі за вя заць стуж ку на га лін цы. Але 
яш чэ да гэ та га ма ці пры ка за ла да чуш цы:

— Ма шень ка! Что на до ска зать Груш ке?

— На до поб ла го да рить Груш ку, — заш
ча бя та ла дзі цят ка. — За то, что ма ма здо-
ро ва.

— Да, ма ма тя же ло боле ла, — да да ла 
жан чы на. — Спасибо те бе Груш ка за по-
мочь. 

Да лей па чар зе ўсе па ца ла ва лі ў ствол 
дрэ ва і на вя за лі на га лін ку аран жа вую 
стуж ку. У зва рот най да ро зе па лом ні цы 

за ві та лі яш чэ да гід ран та пад бла кіт ным 
пад ст рэш кам, каб на піц ца свя той ва
ды. Ды з’е ха лі па глад кай як шклян ка 
ша шы. Усё тры ва ла адзін міг. Але на іх 
мес ца пад’ е ха лі ўжо чар го выя га рад скія 
на вед валь ні кі. У гэ ты раз пры е ха лі ма ці 
з да рос лай дач кой. Баць ка, ве ра год на 
скеп тык баб скіх па вер’ яў, за стаў ся ча
каць у ма шы не. Жан чы ны ад ра зу пай ш лі 
рас ца ла ваць іко ны.

Пад Груш кай ста іць жа лез ная скрын ка 
на ах вя ра ван ні. Але па лом ні кі не над та ах
вот на кі да юць ту ды гро шы.

— Ужо не каль кі ра зоў нас абак ра лі, 
— ска жа мне ста рас ці ха. — Мяс цо выя па
ца ны за мок зла ма лі. Ды лю дзі апа са юц ца 
кі даць у скрын ку гро шы. А ка лі служ ба, 
та ды ўспа ма га юць, ве да юць, што іх ах вя ра
ван ні тра пяць у доб рыя ру кі.

Ма ці з дач кой так са ма не пры е ха лі 
з пу сты мі ру ка мі. Яны па ста ві лі пад іко на
мі гу стоў ны бу кет з кве тач на га ма га зі на. 
Іх ско ра ныя по ста ці ў ху стач ках вы яў ля лі 
маў к лі вую па дзя ку і неш та ад веч нае. Да 
Груш кі, ка лі прыс лу хац ца ра ска зам пры
пуш чан скіх ся ля нак, вып раў ля лі іх ма ту лі, 
доб рыя свёк ры і во пыт ныя су сед кі.

* * *
— Мая свяк роў Га ле на з Арэш ка ва бы

ла. Яна хоць і ка ле ка, шка да ва ла мя не, 
— ус па мі нае 89га до вая Лю ба з За на ві наў. 
— Яна даг ля да ла дзя цей, а я ў кал га се ра
бі ла. Ка па ла торф, гру зі ла. З усёй ра бо тай 
спраў ля ла ся. Кал гас, дзет кі, — зак лі на ец
ца ста ра жыл ка, — каб вы яго з ро ду не 
ба чы лі! Усё ў нас за бра лі:

— Оста лі ся го лы як со кул! 

Ад го ла ду, сто мы і стра ху цяж ка хва рэ лі. 
Ба ба Лю ба за сваё доў гае жыц цё 32 ра зы 
ля жа ла ў баль ні цы. Але най горш, ка лі дзе
ці хва рэ лі.

— То я ўсё пад Груш ку ха дзі ла, — ус па
мі нае ста ра жыл ка, — і крэс ці кі на сі ла.

У па ло ве пя ці дзя ся тых у Лю бы рас х ва
рэ ла ся да чуш ка. На це ле з’я ві лі ся на ры вы. 
Што не ра бі лі, ра ны не гас лі. Та ды свяк роў 
па ра і ла іс ці пад Груш ку. Ад За на ві наў да 
Буш міч семво сем кі ла мет раў.

— По са джу доч ку на ру ках і крэс цік, і пі-
шо од сю ля іду.

Ужо пас ля пер ша га ра зу це ла дзі ця ці 
аз да ра ве ла, за га і лі ся ра ны. Ад той па ры 
Лю ба ва зі ла аба роч ныя кры жы з над пі сам 
«ЗА ЗДРА ВІЕ».

Праў да, муж спа да ры ні Лю бы, ка лі ў яго 
з’я ві лі ся ску лы на на гах, ля чыў ся ў ін шым 
мес цы. Дак та ры ля чы лі, пе ра лі ва лі кроў 
— ніш то не да па ма га ла. Ён не сха цеў іс ці 
пад Груш ку.

— Дык я яму ка жу, — пры гад вае ста рую 
гі сто рыю ба ба Лю ба, — ідзі на рэч ку.

У За на ві нах „на рэч ку” ха дзі лі ў Чы сты 
чац вер пе рад Вя лі кад нем. Трэ ба бы ло 
ўстаць пе рад ус хо дам сон ца і моў ч кі сха
дзіць да кры ні цы або ра кі.

— То мой ха зя ін сха дзіў ра нень ка да 
рэч кі, пра мыў ра ны і паз да ра веў. А так дах
та ры, без па ры ў ма гі лу яго заг на лі б!

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


