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С
тудыя фальклору падляшскіх 
беларусаў «Жэмэрва» была 
заснавана восенню 2003 года 
і 15 верасня гэтага года ў Музеі 

малой айчыны ў Студзіводах урачыста 
адзначыла свой 15-гадовы юбілей. Публі-
ка, сабраная ў музейнай клуні і вакол яе, 
слухала песень і глядзела народныя тан-
цы ў выкананні «Жэмэрвы» і калектываў 
з Рэспублікі Беларусь — «Церабяначак» 
з вёскі Церабень і «Гаманіны» Беларуска-
га дзяржаўнага ўніверсітэта інфарматыкі 
і радыёэлектронікі ў Мінску. Жывапісцы 
з Беларусі раней прыехалі на пленэр 
у Раманаўку, у якой Студзіводскі музей 
16 верасня наладзіў святкаванні. Прынялі 
яны таксама ўдзел у семінары «Студзіво-
ды Сегяневічаў», які адбыўся 15 верасня 
перад святкаваннем юбілею «Жэмэрвы» 
ў мяшчанскай хаце Музея малой айчыны 
ў Студзіводах. Зачытаныя на семінары 
даклады тычыліся гісторыі нашых малых 
айчын і лёсаў выхадцаў з іх. У мяшчанскім 
доме прэзентаваліся таксама пленэрныя 
карціны, намаляваныя ў Раманаўцы. Усе 
названыя мерапрыемствы Аб’яднанне Му-
зей малой айчыны ў Студзіводах ладзіла 
ў рамках Еўрапейскіх дзён спадчыны.

— Мы ў 2003 годзе ў Студзіводскім 
музеі спаткаліся на летніку для дзетак 
і моладзі, прысвечаным нашым традыцы-
ям, і там пачалі спяваць нашы песні. Наш 
калектыў заснаваны быў восенню 2003 
года і яго членамі сталі ўдзельнікі летніка. 
Тады мы раздумвалі, як назваць калек-
тыў. Я ў «Слоўніку мовы вёскі Храбалы» 
Міколы Врублеўскага знайшла слова 
«жэмэрва», што тлумачылася як кампанія 
вясёлай моладзі. Гэтае слова нам падыхо-
дзіла і мы калектыў назвалі «Жэмэрвой». 
Пазней я пачала працаваць у бельскай 
«тройцы» і там з сяброўкай заснавала 
калектыў «Жэўжыкі», якім апякуюся па 
сённяшні дзень. Члены гэтага калектыву 
папаўняюць састаў «Жэмэрвы». Мы дзей-
нічаем ужо 15 гадоў і за гэты час у пяці 
саставах калектыву спявала каля 50 чала-
век. Сёння я цешуся, што прыбылі да нас 
асобы, якія раней спявалі ў «Жэмэрве», 
— яшчэ да пачатку мерапрыемства сказа-
ла Анна Фіёнік, мастацкі і арганізацыйны 
кіраўнік «Жэмэрвы» з моманту яе засна-
вання.

— Я спявала ў «Жэмэрве» з самага 
пачатку на працягу дзесяці гадоў. Рэпеты-
цыі, выступы на месцы і шматлікія выезды 
засталіся ў маёй памяці. Спяванне ў «Жэ-
мэрве» стала маім стылем жыцця, у якім 
вельмі важнай была памяць аб мінулым, 
гісторыі і традыцыях. Мы сабралі многа 
песень, якімі папоўнілі свой рэпертуар, 
развучвалі старадаўнія танцы. Мой род 
з Пашкоўшчыны. Ад маёй сваячкі з Малін-
нік, Надзеі Сахарчук, мы запісалі многа 
фальклорных песень і гэта абавязвала 
мяне захоўваць іх ад забыцця. Фальк-
лорныя песні я люблю спяваць таксама 
цяпер. Маю намер навучыць гэтых песень 
таксама маіх дзетак, — сказала Паўліна 
Майстровіч (у дзявоцтве Глінка), якая пры-
ехала на юбілей «Жэмэрвы» разам са сва-
ім сынам (той з цікаўнасцю слухаў спеву 
выступоўцаў).

Павіншаваць юбіляраў прыйшлі такса-
ма былыя члены «Жэмэрвы», для якіх час 
запісвання і спявання даўніх песень застаў-
ся незабыўным перыядам у іх жыцці. Калі 
яны спатыкаюцца, яшчэ і цяпер спяваюць 
неапрацаваныя даўнія песні. Наймалод-

шай удзельніцай «Жэмэрвы» на сцэне бы-
ла Таіса, дачка Дарафея Фіёніка.

— Мы любім спяваць свае даўнія 
традыцыйныя песні. Зацікаўленасць імі 
прыйшла ўжо ў «Жэмэрве», дзе мы па-
любілі наш родны, беларускі фальклор, 
— сказалі бельскія белліцэісткі, члены 
«Жэмэрвы».

— Я «Жэмэрву» ўбачыў на Тройцу 
2016 года і яна мяне захапіла. З гэтага ча-
су ахвотна прыязджаю сюды з Вілінава на 
рэпетыцыі і выступы нашага калектыву. 
Стаў я яшчэ мацней любіць нашу гісто-
рыю, традыцыі і беларускую культуру і не 
ўяўляю праводзіць вольны час без «Жэ-
мэрвы», — заявіў Данілка Саўчук.

— У рэпертуары нашага калектыву 
«Жэмэрва» ад пачатку дзейнасці было 
многа абрадавых песень — калядных, 

вясенніх, летніх, вясельных і іншых. З на-
шымі абрадамі мы амаль ад пачатку 
дзейнасці знаёміліся ў час сустрэч «Там 
по маёвуй росі», якія праходзяць з нашым 
удзелам. Мы спявалі абрадавыя песні, 
вадзілі карагоды, знаёмілі публіку з нашы-
мі абрадамі, якім спачатку самі вучыліся. 
Пазней мы сталі спяваць пазаабрадавыя 
песні, якія выконваліся ў час вечарынак 
і іншых сустрэч, — гаварыла Анна Фіёнік.

У час музычнага спаткання перад саб-
ранымі выступіла капэла «Жэмэрвы», з яе 
заснавальнікам Дарафеем Фіёнікам, які 
іграе на акардэоне, і ўдала прэзентавала 
даўнюю інструментальную музыку. Анна 
Фіёнік са сцэны вяла гутарку з публікай 
і распавяла, што капэла «Жэмэрвы» ства-
ралася з дапамогай вядомага ў Польшчы 
народнага скрыпача з Познані Мацея Фі-

ліпчука, які ахвотна наладзіў супрацу са 
студзіводскім калектывам. У капэле сталі 
іграць тры скрыпачкі — Ніка Юрчук, Уля 
Алексяк і Віёля Боцюк, а бубначом ёсць 
Ілья, сын Дарафея Фіёніка. Другі яго сын, 
Максім, таксама часта выступаў у Студзі-
водскай студыі фальклору «Жэмэрва». 
Капэла зайграла ў Студзіводах музычныя 
творы, пад якія ў мінулым танцавала мо-
ладзь, а цяпер затанцавалі члены «Жэмэр-
вы» і асобы з публікі.

— Я спяваю і іграю на скрыпцы ў «Жэ-
мэрве» шэсць гадоў і рада супольным 
выездам і выконванню народнага рэпер-
туару. Я вучылася іграць на скрыпцы 
ў Музычнай школе першай ступені ў Бель-
ску-Падляшскім, але многаму навучылася 
таксама іграючы ў «Жэмэрве», дзе ўдаска-
нальваю свой музычны варштат, — сказа-
ла Ніка Юрчук.

Студыя фальклору «Жэмэрва» спя-
вала займальна, а публіка што і раз 
узнагароджвала выступоўцаў гарачымі 
апладысментамі. Яе захапілі таксама 
калектывы з Рэспублікі Беларусь — «Це-
рабяначкі» з вёскі Церабень, з якімі 
супольна спявала таксама «Жэмэрва», 
і «Гаманіна» Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлект-
ронікі ў Мінску. Аб’яднанне Музей малой 
айчыны ў Студзіводах нядаўна выдала 
чарговы кампакт-дыск «Год у Пінскім 
павеце», падрыхтаваны Студыяй фальк-
лору падляшскіх беларусаў «Жэмэрва». 
Дыск Студзіводскага музея далучаны  да 
57 нумара «Бельского гостінця».

— У «Жэмэрве» зараз выступае мно-
га нашых белліцэістаў, якія 

15 гадоў Студыі фальклору 

«Жэмэрва»

n Студыя фалькло
ру падляшскіх бела
русаў «Жэмэрва» 
ўрачыста адзначыла 
15гадовы юбілей. 
Справа стаіць ма
стацкі кіраўнік Анна 
Фіёнік

n «Церабяначкі» з вёскі Церабень (стаяць злева) спявалі 
з «Жэмэрвой»

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА
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Сваімі вачыма

Дзве хуткасці мяжы
ў Кузніцы

Прычыны
і наступствы

Пас ля не каль кіх ме ся цаў ад сут нас ці 
мне із ноў уда ло ся на не каль кі дзён вып ра-
віц ца ў ту ры стыч ную па ез д ку ў Бе ла русь. 
Так як і па пя рэд нім ра зам ад п ра віў ся я на 
цяг ні ку Бе ла сток-Грод на. Ца на бі ле та 
ўжо да ступ ная для кож най кі шэ ні і пэў ныя 
га дзі ны пра ез ду ў па меж ны го рад, а гэ та 
важ ныя ар гу мен ты ў пла на ван ні па ез д кі. 
Ну і мес ца ў цяг ні ку знач на больш, чым сь-
ці ў мар ш рут цы, і но гі мож на рас п ра стаць 
на ва гон ным ка лі до ры. Цяг нік з Бе ла сто ка 
ў Куз ні цу-Бе ла стоц кую ім чыць без ані я кіх 
пры пын каў па мар ш ру це толь кі со рак хві-
лін. У Куз ні цы да ад п раў лен ня ў гро дзен-
скім на прам ку па са жы раў ча кае аж га дзін-
ны пе ра пы нак. У тым ча се пас ля паў га дзін-
на га су ціш ша за віт ва юць да нас поль скія 
па меж ні кі і мыт ні кі. Усё ад бы ва ец ца ў сан-
лі вай ат мас фе ры, без нер во вас ці з бо ку 
па да рож ных і служ баў. Па да рож ныя гэ та 
ў мно гім ту ры сты, якія ка ры ста юц ца бяз-
ві за вым рэ жы мам, і бе ла ру сы, якія ўжо 

ў Поль ш чы ці Еў ро пе знай ш лі свае мес цы 
пра цы і, хі ба, па ста ян на га жы хар ства. 
З на мі ў ку пэ еха лі ма ла дыя лю дзі, звя-
за ныя з Кра ка вам, і жан чы на, што даў но 
з’е ха ла на пра цу ў Іта лію. У су сед ніх ку пэ 
бы ло мно га сем’ яў, што з дзець мі пры яз-
джа юць ужо толь кі на ве даць сва іх бліз кіх 
у род най Бе ла ру сі. Эка на міч ныя га стар-
бай та ры вяр та юц ца най час цей з поль скі мі 
паш пар та мі як паў нап раў ныя гра ма дзя не 
гэ тай кра і ны. Гэ та вы раз на па каз ва юць 
і поль скія ста ты сты кі, з якіх вы ні кае, што 
ў апош ніх трох га дах коль касць бе ла ру-
саў, якія ат ры ма лі да звол на пра цу над 
Віс лай і поль скае гра ма дзян ства ско чы ла 
ўжо за во сем ты сяч што га до ва. Зна чыць, 
бе ла ру сы пас ля ўкра ін цаў з’яў ля юц ца той 
пра цоў най сі лай, якой ча ка юць поль скія 
ра бо та даў цы і дзяр жаў ныя служ боў цы. 
Ба чаць яны ў абедз вюх на цы ях лю дзей, 
якія най хут чэй асі мі лю юц ца ў куль тур ным, 
моў ным і дзяр жаў ным пла не.

Чы гу нач ны вак зал у Куз ні цы пе ры яд 
сва ёй кан т ра бан д най прас пе ры ты зда ец-

ца мець за са бою. Ва кол вак за ла знік лі 
пра дук то выя кра мы, на ват лік ві да ва на 
па са да ка сір кі ў са мім бу дын ку. Ня ма тых 
дзя сят каў лю дзей-му ра шак, што пе ра во зі лі 
ўсё, па чы на ю чы з ма біль ні каў, воп рат кі ці 
ца цак для дзя цей. Пе ра а ры ен та цыя рын ку 
і шля хоў кан т ра бан д най пе ра воз кі пры нес-
ла зме ну ў га тун ку пе ра ся ка ю чых тут мя жу 
па са жы раў. Адзі най рэ аль най кан то рай 
з’яў ля ец ца мыт ны пункт, які зай ма ец ца вы-
піс ван нем квіт коў на зва рот ПДВ ад за куп-
ле ных у Поль ш чы та ва раў. Мо жа та му той 
пры му со вы пе ра пы нак у па да рож жы за цяг-
ва ец ца ме на ві та і па той «ва таў скай» пры-
чы не. Кан т ра бан д на-ган д лё вы пульс біз не-
су пе ра нёс ся зу сім у не па да лё кі да рож ны 
пе ра ход у ма шы ны, мар ш рут кі і аў то бу сы. 
Там ме на ві та мож на па ба чыць і ад чуць 
на ўлас най ску ры ўсе неп ры ем ныя і нес-
па дзя ва ныя сюр п ры зы, бу ду чыя вы ні кам 
па даз ро нас ці і па вы ша най коль кас ці кан т-
ро ляў ад роз ных служ баў, якім даз во ле ны 
та кія дзе ян ні ў да чы нен ні да гра ма дзян 
Бе ла ру сі і Поль ш чы. Ча ка ю чы за нуд лі ва 

да лей ша га па да рож жа, пе рад ва чы ма про-
ста паў ста ва лі чэр гі, эмо цыі і страс ці, якія 
ад бы ва юц ца на па ра лель ным пе ра хо дзе 
ў той жа са май Куз ні цы. Не га во ра чы ўжо, 
што заст раг нуць на паг ран пе ра хо дзе на 
ча ты ры га дзі ны ў ча кан ні пе ра ся чэн ня мя-
жы гэ та не ней кая нес па дзя ва ная прык рая 
не ча ка насць, але што дзён ш чы на, якую, 
зда ец ца, у рам ках па ша ны сва ёй пра цы, 
ах вот на рэ гу лю юць та кім тэм пам служ бы 
абедз вюх дзяр жаў. Жур на ліс ц кае апі сан не 
ад на го і дру го га па меж на га пун к ту гэ та два 
роз ныя све ты.

Еду чы цяг ні ком, на зда ро вы ро зум, час 
та ко га па да рож жа мо жа быць яш чэ ска ро-
ча ны кош там аб ме жа ван ня га дзін на га пе-
ра пын ку, бо з Куз ні цы ў Грод на гэ та так са-
ма со рак хві лін яз ды. Ча са мі на гад вае яна 
па да рож жа ту ры стыч най вуз ка ка лей кай, 
а не між на род ным цяг ні ком.

Апіс ва ю чы па пя рэд нюю па ез д ку, пі саў 
я, што вя лі кай няз руч нас цю для ту ры стаў 
з’яў ля ец ца аба вя зак за паў няць міг ра цый-
ныя кар ты, сто я чы ў чар зе да бе ла ру скіх 
па меж ні каў на кан т роль. Ця пер урэш це гэ-
ты бю рак ра тыч ны і ні ко му не па трэб ны аба-
вя зак цал кам ад ме не ны тым, хто не едзе 
да лей у Ра сію. Пра ін фар ма ва ла пра гэ та 
яш чэ ў цяг ні ку бе ла ру ская па меж ні ца, што 
на пэў на не толь кі на ма ім тва ры, але і ўсіх 
ту ры стаў вык лі ка ла не толь кі ўсмеш ку, але 
і па лёг ку. За ста ец ца толь кі спа дзя вац ца, 
што гэ та доб ры крок да цал кам бяз ві за ва-
га рэ жы му па між Поль ш чай і Бе ла рус сю.

vЯў ген ВА ПА

Бе ла русь 
мно гія лі чаць 
вып ра ба валь-
ным па лі го нам 
Ра сіі. Маў ляў, 
мно гія рэ чы 

на па чат ку Маск ва вып ра боў вае на бе ла ру-
скім гра мад стве, а пас ля, ка лі эк с пе ры мент 
пра хо дзіць так, як трэ ба, яго ста вяць там, 
у Ра сіі. Ка лі ж штось ці пай ш ло не так, то 
ўно сяць пэў ныя ка рэк ты вы і ад п раў ля юць 
у Бе ла русь на пе раз да чу. Ка лі і дру гі раз 
не пра хо дзіць, зноў дап ра цоў ва юць, але 
ў ся бе эк с пе ры мен та ваць не ры зы ку юць. 
Вось, пры кла дам, як гэ та бы ло з дэк рэ там 
пра дар ма ед ства. Гу ча ла гэ тая тэ ма і ў ра-
сій скай Ду ме да во лі вост ра, але пас ля 
бе ла ру скіх пра тэ стаў пра яе як бы і за бы-
лі ся зу сім, і ніх то не па мя тае хто яе там 
па ды маў.

Та му вель мі здзіў ляе, што пен сій ную 
рэ фор му Крэмль не мал пуе з раз важ-
лі ва га бе ла ру ска га дос ве ду, а та ра нам 
пра соў вае як ма га хут чэй, не зва жа ю чы 
на ма са выя пра тэ сты сва іх гра ма дзян і яе 
та таль ную не па пу ляр насць. Кі раў нік Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі га то вы сва ім рэй тын гам 
ах вя ра ваць, абы яна хут чэй бы ла зац вер-
джа на. А зво дзіц ца тая рэ фор ма ў ас ноў-
ным да ба наль на га па ве лі чэн ня пен сій на-
га ўзро сту гра ма дзян і толь кі.

У Бе ла ру сі за раз мно гія не па пу ляр ныя 
ме ры ўка ра ня юць хоць дроб ны мі до за мі 
ды ча ста. Ма лы мі пор цы я мі, як да ат ру ты, 
пры ву ча юць гра мад ства. Вось па лі ва да ра-
жэе хоць і ча ста, але толь кі на ад ну ка пей-
ку. І ўжо пра тыя па ліў ныя пра тэ сты, якія 
бы лі ра ней, гра мад ства даў но за бы ла ся. 
Ну хто бу дзе бун та ваць з-за ад ной ка пей-
кі. А што іх на ка пае ў хут кім ча се на круг-
лую су му, дык гэ та і не заў важ на. І з па вы-
шэн нем пен сій на га ўзро сту ўсё па кры се. 
І па тро ху мож на наз бі раць не аб ход ную 
ліч бу. Ча му б Крам лю гэ ты дос вед не пе-
ра няць? Ча го яны фар сі ру юць па дзеі?! Ну 
па він ны ж быць ней кія пры чы ны!

А ча го яны толь кі не ро бяць, каб гэ тая 
так зва ная рэ фор ма ад бы ла ся ад ра зу і як 
ма га хут чэй. На пра па ган ду яе мэ таз год-
нас ці хі ба больш пат ра ці лі гро шай, чым 
яна мо жа зэ ка но міць бю джэт ных срод каў. 
На пэў на та му, што га лоў ны ар гу мент 
гра мад ства ха вае як грач нё вую ка шу 
з мас лам. Хоць ка лі па ду маць, гэ ты ар гу-
мент і вы е дзе на га яй ка не вар ты. Бо ён 
сцвяр джае, што пен сі я не раў ста ла больш, 

чым пра цаў ні коў. Але ж ча ла ве цтва для 
гэ та га і ра бі ла тэх на ген ную рэ ва лю цыю, 
каб за мест ча ла ве ка ма шы ны пра ца ва лі, 
а на ват ро ба ты. І ка лі ра ней, каб ап ра ца-
ваць дзе сяць гек та раў зям лі, сто ча ла век 
ця га лі за вя роў кі дзе сяць сох і га ла да лі, то 
паз ней ужо дзе сяць ко ней ця га лі дзе сяць 
плу гоў, і ўся го дзе сяць ча ла век іш лі за ты мі 
плу га мі. І ўжо ўсе сто ча ла век не га ла да лі. 
А пас ля гэ тае по ле ап ра цоў ваў адзін трак-
тар з ад ным трак та ры стам. Яш чэ ў ча сы 
май го дзя цін ства амаль да кож най ка ро вы 
трэ ба бы ла да яр ка. За раз з фер май у не-
каль кі ты сяч га лоў уп раў ля юц ца не каль кі 
ча ла век і са мі тых ка роў на ват за вы мя не 
ця га юць, а толь кі на гу зі кі ці ска юць. Ча ла ве-
ка за мя няе ма шы на. І не трэ ба да кож на га 
пен сі я не ра пры стаў ляць пра цоў на га.

Тэх ніч ны пра грэс для та го і за дум ваў-
ся, каб жыц цё вы ўзрост усё па ды маў ся, 
а пен сій ны ўзрост апу скаў ся. У ад ва рот-
ным вы пад ку ён не мае ані я кай вар тас ці. 
І ча ла век ужо ў наш час му сіць ад п ра ца-
ваць не больш па ло вы ад сва іх баць коў, 
каб да сяг нуць та го ж ма тэ ры яль на га 
вы ні ку, што і мі ну лае па ка лен не. А да лей 
хай зай ма ец ца ча ла век твор час цю, па да-
рож жа мі, гра мад скі мі спра ва мі, чым за хо-
ча. А паз ней і гэ та га ча су не спат рэ біц ца. 
Тэх на ла гіч ная рэ ва лю цыя ж не ста іць на 
мес цы. І ра бот ні каў у тым выг ля дзе, як мы 
прыз вы ча і лі ся, у ад ну ча ла ве чую сі лу, пат-
рэб на бу дзе ўсё менш і менш.

Але ка лі для пра цы лю дзей пат рэб на 
ўсё менш, то для вай ны яны па-ра ней ша-
му па трэб ныя ў не аб ме жа ва най коль кас-
ці. Бо на вай не лю дзі гі нуць. І ка лі ма ла-
дых за бі раць на вай ну, то ста рым хо чаш 
не хо чаш а трэ ба вяр тац ца на пра цу. Бо 
хоць на той фер ме і не шмат ра бот ні каў 
пат рэб на на гу зі кі ці скаць, але яны ўсё ж 
па трэб ныя. Ро ба ты яш чэ не ўсё вы ра ша-
юць ні ў мір най ра бо це, ні ка лі з кім вай ну 
па чы наць. А шка да.

Зрэш ты, ча го зра зу пра вай ну ду маць. 
Пры чы ны па вы шэн ня пен сій на га ўзро сту 
мо гуць быць знач на больш пра за іч ныя. 
Ма ла дыя з усёй пас ля са вец кай пра сто ры 
ўця ка юць хто ку ды шэ ра га мі і ка ло на мі. 
Мо гуць ча го доб ра га і ўсе паў ця каць. Яны 
на За ха дзе мо гуць спат рэ біц ца. А вось 
іх ная ця пе раш няя ўла да не. Ні ў якім ва ры-
ян це. Вось і ду мае тая ўла да пра на ступ-
ствы свай го кі ра ван ня. І без па ве лі чэн ня 
пен сій на га ўзро сту не абы дзец ца.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Закавычка
Вы пад ко ва, іду чы ў кам па ніі ма іх са ба-

чак вя ско вай ву лі цай у бок пры нар ваў скіх 
сель ска-іды ліч ных пей за жаў, я су стрэў 
даў но ня ба ча на га сяб ра. Як жа гэ та зда-
ры ла ся, што жы ву чы па-су сед ску, мы 
амаль не ба чым адзін ад на го? Не чу ем, не 
раз маў ля ем адзін з ад ным... Ней кія птуш кі 
спра ча лі ся ў кро нах ве ка вых дрэў. Да рэ чы, 
толь кі або аж но ў трох кро нах двух сот га-
до вых ліп і ясе няў — та му што ін шыя, якія 
шэ ра гам ста я лі ўздоўж ву лі цы, бы лі ра дас-
на ссе ча ны. Боль шая част ка з іх пад час 
элек т ры фі ка цыі вё скі, яш чэ ў трэ цяй чвэр ці 
ХХ ста год дзя. Іх не да бі тую рэш т ку — па сту-
по ва, не ду ма ю чы, аб са лют на — та му што 
зас ла ня лі вок ны хат, та му што трэ ба бы-
ло гар таць апа лае ліс це, та му што ве цер 
мо жа зва ліць іх на жыл лё... Ці па лю бых 
ін шых ра цы я наль ных, мне не вя до мых пры-
чы нах. Час цей, ад нак, іра цы я наль ных.

Але вяр ну ся да пер ша га ма ты ву. На 
драў ля ным пло це, не да лё ка ад нас, па віс 
наш су сед, так як кож ны дзень у лю бым 
вы пад ку, ці ка вя чы ся аб све це і лю дзях, 
пе ра кі нуў шы ру кі це раз плот. У кож най 
вёс цы мож на ўба чыць та ко га «ві сель ні-
ка». Я та кі «на віс» зваў бы «пад ляш скай 
за ка выч кай». «Вось мая спад чы на, — зда-
ец ца, па ве дам ляў наш су сед. — За спі най 
у мя не аб рос лая за па ка лен ні ха лу па, а пе-
рад са бою — увесь свет!». Кіў ну лі мы га ло-
ва мі адзін да ад на го. Няд бай на, каб не ска-
заць абы я ка ва. Але мае са бач кі пад бег лі 
да яго, ві ля ю чы пры яз на хва ста мі. «Да 
бу ды!» — толь кі раў нуў ён на іх і за стаў ся, 
сам як шты ке ці на ў гні лым пло це — абым-
шэ лы не ах во тай, пе рак рыў ле ны і не па руш-
ны... Пас ля ка рот ка га пры ві тан ня і мы... 
па віс лі ра зам. Змаў ча лі, як гэ та бы вае, 
ка лі вы пад ко вая су стрэ ча па тра буе дру-
жа люб на га пра ця гу, але жыц цё ча ка ю чае 
свай го пра ця гу — няў хіль на га раз ві тан ня. 
І мы за ва га лі ся. Што ра біць? Не ад клад на 
ра зыс ці ся, кож ны ў сва ім кі рун ку, ці па га-
ва рыць хві лі ну. Абод ва па він ны бы лі хут-
ка вы ра шыць сур’ ёз ную праб ле му — як 
ру хац ца па сва іх спра вах, але зва жа ю чы 
на тон кія пра ві лы вет лі вас ці. Гэ та так, як 
прай с ці па няк ра ну тым лу зе, за лі тым сон-
цам і жаў ру ко вы мі спе ва мі, не кра на ю чы 
яго на га мі. І як раз у той мо мант ва ган ня, 
мне зда ва ла ся, што ка ле га звяр нуў ся да 
мя не з сум не вам, ці дзір ка ў аба ран ку 
выз на чае яго змест ці фор му? Пы тан не 
ў яго вус нах пра гу ча ла аб сур д на. Ня гле-
дзя чы на свае шмат лі кія доб рыя ры сы, не 
вы яў ляе ён тэн дэн цыі да аб ст рак т ных мер-
ка ван няў. Мае во чы, пэў на, бы лі асаб лі ва 
здзіў ле ны, та му што ка ле га не як со рам на 

і хут ка раз ві-
таў ся са мной. 
Толь кі праз 
не ка то ры час 
я зра зу меў, 
што пад час на-
ша га снап шо-
ту не пра мо віў 
ён ні вод на га 
сло ва, ап роч ка рот ка га пры ві тан ня і яш чэ 
больш ка рот ка га раз ві тан ня. А тое аб ст-
рак т нае пы тан не пра гу ча ла ў ма ёй га ла ве 
не каль кі дзён ра ней, і толь кі ў той мо мант 
вы пад ко вай су стрэ чы вып лы ла з ма ёй свя-
до мас ці вы раз на і рэ а лі стыч на. У сне за-
даў яго мне не зна ё мы яга мосць, на яко га 
я на ткнуў ся ў та кіх жа ўмо вах: на сель скай 
ву лі цы рас с вір га та най спрэч ка мі пту шак. 
Та ды так са ма той су сед ві сеў на пло це, 
і мае са бач кі ра дас на па бег лі да яго. Але 
ў сне не гыр к нуў ёй ім «Да бу ды!», але 
пры яз на пра цяг нуў ім ру ку. Як быц цам 
плот быў для яго толь кі сім ва ліч най мя-
жой і на столь кі мя жой, на коль кі ста на ві ла 
яна ўсе а гуль нае прыз нан не і па ва гу да ча-
ла ве чай ін тым нас ці, а не пры му со ва ўста-
ноў ле ны як мя жа ва ро жас ці ка лю чы дрот. 
Суст рэ ты ча ла век ус міх нуў ся, гле дзя чы 
на гэ тую кар ці ну, а за тым, па вяр нуў шы ся 
да мя не з тры во гай у го ла се, па ста віў мне 
гэ тае фун да мен таль нае: ці дзір ка ў аба-
ран ку выз на чае яго змест ці фор му?

Мне бы ло ці ка ва, што ад ка заў бы на 
яго мой ка ле га, ады хо дзя чы ад мя не спеш-
ным кро кам. Што б не ад ка заў, я не па чуў 
бы ска за на га. Ён быў ужо за да лё ка. Праз 
не ка то ры час знік з май го по ля зро ку. За-
стаў ся ад яго толь кі след, не рэ аль ная, як 
быц цам са сну сат ка ная сму га яго кро каў. 
Я азір нуў ся на пу стой ву лі цы. Су сед усё яш-
чэ ві сеў на сва ім пло це. Птуш кі да лей спра-
ча лі ся ў кро нах ста рых цу дам аца леў шых 
трох ста рых дрэў. Я пак лі каў сва іх са ба чак 
і мы пай ш лі да ха ты. Не сум нен на, і мы па кі-
ну лі за са бой сму гу ад на шых кро каў у нек-
ра ну тым, без да кор ным лу зе. Та ды я ўспом-
ніў вя до мую ды ле му ві ны, па стаў ле ную 
ня мец кім фі ло са фам Кар лам Яс пер сам. 
Асаб лі ва дак ра на ла ся яна праб лем пас ля-
ва ен ных нем цаў — на коль кі кож ны з іх нёс 
ві ну за зла чын ствы на цы стаў. У цэ лым, 
ад нак, гэ тае пы тан не пе ра нёс ён на ўсе 
па во дзі ны ча ла ве ка. І тое пы тан не аха піў 
у ба наль ным пы тан ні, «ці ві на ва ты толь кі 
той, хто пер шы, ня гле дзя чы на за ба ро ну 
тап тан ня даг ле джа на га луж ка, пра хо дзіць 
праз яго, ска ра ча ю чы свой шлях, ці хтось ці 
ін шы, хто бу дзе іс ці па яго сля дах?».

vМі ра слаў ГРЫ КА
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«Не будзь це ма ла ды мі ла бі рын-
ту, але ма ла ды мі ў да ро зе», — 
ска заў Па па Фран ці шак у час 
су стрэ чы з мо лад дзю ў Віль ні. 
Тут, 22 ве рас ня, на Ка фед раль-
ную плош чу пры бы ло ка ля 30 
ты сяч ча ла век, з якіх больш за 
паў ты ся чы — з Бе ла ру сі.

Віль ня на вы хад ных жы ла ча кан нем Па-
пы Рым ска га. Пра важ ную па дзею свед-
чы лі не толь кі рэк лам ныя пла ка ты з вы-
я вай Па пы і за га дзя аб га ро джа ныя ву лі-
цы ў цэн т ры го ра да — пра ві зіт га ва ры лі 
най перш лю дзі. Ужо ў су бо ту з ра ні цы 
бе ла ру сы-ка то лі кі суст рэ лі ся на свя той 
ім шы ў кас цё ле св. Ра фа ла Ар хан ге ла. 
Ся род па лом ні каў са шмат лі кіх па ра фій 
Бе ла ру сі бы лі так са ма бе ла ру сы Літ вы.

— Гэ та вель мі зна ка вая па дзея та му, 
што Ян Па вал ІІ пры яз джаў 25 га доў та-
му і 25 га доў не бы ло Пан ты фі ка. Па па 
Фран ці шак для шмат ка го стаў та кім 
бліз кім род ным. Та му па быць, па слу-
хаць, па гля дзець яго ўжы вую, я ду маю, 
для лю дзей вель мі шмат ча го зна чыць, 
— ска за ла прад стаў ні ца бе ла ру скай 
меншасці ў Віль ні Люд ві ка Кар дзіс.

Су стрэ ча 
з ду хоў ным лі да рам

Перш за ўсё ма ла дыя пі ліг ры мы з Бе-
ла ру сі пры бы лі са сва і мі спа дзя ван ня мі 
і ча кан ня мі.

— Гэ та не звы чай на. Не кож ны дзень 
суст ра ка еш Па пу. І не кож ны год, — мяр-
ку юць па лом ні кі з Ма ла дзеч на і Лі ды. 
— Гэ та рэд кая па дзея, якая ад бы ва ец-
ца, ма быць, адзін раз у жыц ці. Вель мі 
ча ка ем.

На Ка фед раль най плош чы ся род сця гоў 
з уся го све ту лу наў так са ма бел-чыр во-
на-бе лы сцяг ма ла дых пі ліг ры маў з Мен-
ска.

— Па па Фран ці шак вель мі бліз кі ўсім лю-
дзям, не толь кі мо ла дзі. Ён на ма га ец ца 
прыб лі зіць хрыс ці ян ства для сён няш ня га 
све ту, мо ладзь пры цяг нуць у Кас цёл. 
Мы гэ та пры ма ем, пад т рым лі ва ем. Мы 
яго лю бім, — ска за ла мін чан ка, тры ма ю-
чы бе ла ру скі сцяг. — А сця гам па каз ва-
ем сваю гра мад скую па ста ву (смех).

— Я лі чу, што га лоў ны прын цып Хры ста, 
гэ та тое, каб ча ла век па ва жаў ся бе, як 
дзі ця Бо жае, — да да ла Ма ша. — І я гэ та 
ба чу, што ка лі бе ла ру сы па ва жа юць ся-
бе як бе ла ру сы, як лю дзі, як сум лен ная 
на цыя, як доб ры ча ла век, то і ін шыя бу-
дуць іх па ва жаць.

Оля з Ві цеб ска да да ла, што для яе Па па 
гэ та пры клад даб ры ні і спра вяд лі вас ці.

— На яго вар та раў няц ца. Ча ка ем Па пу 
ў сва ёй кра і не, але па куль што не ма ем 
маг чы мас ці яго пры няць, та му дзе ёсць 
маг чы масць су стрэць яго, туды і едзем. 
Вель мі ўце шы лі ся, што Па па пры е хаў 
у Літ ву, гэ та та кая бліз кая кра і на і та кая 
не паў тор ная маг чы масць, каб па ба чыць 
Па пу.

Па лом ні цтва Па пы Рым ска га Фран ціш-
ка ў Віль ню ўзбу дзі ла на дзеі на яго ві зіт 
у Бе ла русь. Ся род ма ла дых пі ліг ры маў 
з Бе ла ру сі, якія суст ра ка лі Пан ты фі ка на 
ві лен скай Ка фед раль най плош чы, быў 
так са ма і міт ра па літ мін ска-ма гі лёў скі ар-
цы бі скуп Та дэ вуш Кан д ру се віч.

— На пэў на кож ны вер нік ха цеў бы па ба-
чыць свай го ду хоў на га лі да ра. І та кая 
маг чы масць толь кі ад на — у Віль ні, або 
ў Коў не. На жаль, Па па яш чэ не мо жа 
пры ехаць у Бе ла русь. Мы яго ча ка ем. 
Па па ўжо дру гі раз за 25 га доў пры яз-
джае ў Бал тый скія кра і ны. Але ка лі мы 
ча ка ем, то мо жа пры е дзе так са ма і да 
нас.

Дэ ві зам пап ска га ві зі ту ў Літ ву бы ло: 
«Езус Хры стус — мая на дзея». Так са ма 

Бе ла ру ская мо ладзь: 
«Чака ем Па пу 

ў сва ёй кра і не!»

свед чан не ве ры двух ма ла дых лі тоў цаў 
бы лі звя за ны з по шу кам на дзеі.

— Гэ та ма тыў ві зі ту Па пы, што Хры стус 
— на ша на дзея. Вель мі важ ны не толь кі 
для Літ вы, а так са ма і для Бе ла ру сі. Бо 
ўсе гэ тыя вык лі кі ча су сён ня ад но сяц ца 
і да на шай кра і ны, — ад зна чыў ар цы бі-
скуп Та дэ вуш Кан д ру се віч. — Ма ла ды 
ча ла век у Бе ла ру сі так са ма ча ста не 
ве дае, на якім фун да мен це ён бу дуе дом 
свай го жыц ця. І сён ня важ на па ка заць 
нап рам кі як бу да ваць на шу бу ду чы ню.

«Мы не з’яў ля ем ся людзь мі 
без ка ра нёў»

Ма ла дыя жы ха ры Віль ні, якія пры ма лі 
ўдзел у су стрэ чы з Фран ціш кам на Ка-
фед раль най плош чы пад к рэс лі ва лі, што 
маг чы масць па ба чыць Па пу збліз ку бы-
ла важ ным ду хоў ным мо ман там. А яго 
пра мо ва з’яў ля ец ца сты му лам, каб шу-
каць Бо га і ак тыў нас ці ў па ра фіі.

— Лі тоў цы це шац ца, што ме на ві та на-
шу дзяр жа ву вы браў з лі ку трох кра ін 

Бал тыі на мес ца су стрэ чы з мо лад дзю, 
— ска заў Лі нас на Ка фед раль най плош-
чы. — Не ка то рыя па раў ноў ва юць гэ ту 
суст рэ чу да Сус вет ных дзён мо ла дзі!

Па па част ку сва ёй пра мо вы прыс вя ціў 
пы тан ню то ес нас ці. Фран ці шак ска заў для 
мо ла дзі, што «на ша сап раў д ная то ес насць 
ас ноў ва ец ца на пры на леж нас ці да на ро да, 
а не на штуч най то ес нас ці. Кож ны з нас ве-
дае пры га жосць, але так са ма цяж кас ці і не-
ад ной чы боль пры на леж нас ці да на цыі. Мы 
не з’яў ля ем ся людзь мі без ка ра нёў».

Па па Фран ці шак у час су стрэ чы з мо лад-
дзю на плош чы пе рад ві лен скай ка фед-
рай спас лаў ся на два свед чан ні ве ры, які-
мі пе рад усі мі па дзя лі лі ся Мо ні ка і Ёнас. 
Пад к рэс ліў, што іх жыц цё вы во пыт упіс-
ва ец ца ў ця жар гэ тых, якія ад бу да ва лі ка-

фед ру і не пад да лі ся тэ ро ру і пе рас ле ду 
ў змроч ны ка му ні стыч ны час.

Свя ты Ай цец за клі каў ма ла дых да муж-
нас ці, іс ці за пры кла дам Ісу са. Гэ та на-
дае най г лы бей шы сэнс жыц цю, ро бя чы 
нас людзь мі да ро гі, якія ідуць на пе рад, 
а не кру цяц ца ва кол, як у ла бі рын це. 
«Ка лі ад да дзім жыц цё Па ну, доб рае 
зер не дасць плён», — за вяр шыў сваё вы-
ступ лен не Па па Фран ці шак.

vТэкст і фота 
Уршулі ШУБЗДЫ

n Папа Францішак каля Музея акупацыі і барацьбы за свабоду, які змяшчаецца ў даўняй сядзібе КГБ у Літве – развітваецца з прэзідэнтам Літвы Даляй Грыбаўскайце
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Б
е ла ру скі на род ны фэст „Ар лян-
скія су стрэ чы” ад быў ся ў Ор лі 
1 ве рас ня і пры цяг нуў, па вод-
ле мя не, не бы ва лую да гэ туль 

коль касць гле да чоў; вя лі кую част ку якіх 
скла да лі лю дзі звон ку Ар лян скай гмі ны. 
Ад куль яны на е ха лі, я не ці ка віў ся, ад нак 
на пэў на бы лі гэ та шчы рыя лю бі це лі бе ла ру-
скай куль ту ры.

Га лоў ная ма стац кая част ка ад бы ла ся 
на плош чы пе рад сі на го гай. У ад па чын ка-
вым пар ку бы лі лар кі з на род ным ру ка дзел-
лем, стэнд Клу ба се ні ё ра з Ор лі (кан ды тар-
скія вы ра бы), стэн ды паб ра цім скіх Боць каў-
скай і Чы жоў скай гмін ды ін фар ма цый ны 
стэнд КРУ Су, які пра во дзіў вік та ры ны 
з уз на га ро да мі. Быў так са ма стэнд гмін най 
біб лі я тэ кі, які, ап ра ча са ста рэ лых вы дан няў 
па за ла тоў цы, пра па на ваў вы дан ні мяс цо-
вых аў та раў Зоі Май ст ро віч, Сця па на Ко пы 
і Мі ха ла Мін цэ ві ча. Упер шы ню быў ла рок 
аж з Бе лай-Пад ляш скай з шап ка мі па шы-
ты мі з лі сі ных шкур. Для най ма лод шых 
бы лі шмат лі кія ат рак цы ё ны: з’яз джаль ня 
(гор ка), пу скан не ша роў, ма ля ван не тва-
раў, вік та ры ны...

Свой стэнд ад кры ла так са ма — ка ля 
18-й га дзі ны — Па вя то вая ка мен да ту ра па-
лі цыі з Бель ска, дзе мож на бы ло па ме ціць 
ве ла сі пе ды, дзе ля ча го пат рэб ная бы ла 
кві тан цыя куп лі. Ах вот ных бы ло так мно га, 
што па лі цы ян там не ха пі ла ней кіх квіт коў. 
На ага ро джы ка ля сцэ ны прэ зен та ва лі ся 
дзве вы ста вы: фа та гра фіі Вік та ра Вол ка ва 
ды „Ма кат кі і ін шыя шмат кі”.

Му зыч ная част ка фэ сту па ча ла ся ка ля 
трэ цяй га дзі ны пас ля поў д ня — пес няй 
„Ор ля, Ор ля” ў су мес ным вы ка нан ні ка лек-
ты ваў, якія дзей ні ча юць пры Гмін ным ася-
род ку куль ту ры і ў шко ле. Пер шую част ку 
фэ сту вя ла ды рэк тар ГАК Ан на Нес ця рук. 
На сцэ не прай ш ла прэ зен та цыя дзі ця чай 
мо ды ў рам ках ла джа на га ад чэр ве ня пра-
ек та ET NOkre ac je, рэ а лі за ва на га фон дам 
Fu tu rum з ГАК і ар лян скім пра вас лаў ным 
пры хо дам. Бы лі гэ та тра ды цый ныя ўзо ры 
ў ма дэр най ап ра цоў цы на ўлас на руч на па-
шы тай дзець мі і мо лад дзю воп рат цы.

За тым бы лі пра мо вы гас па да ра гмі ны 
і не ка то рых за про ша ных гас цей.

Войт Пётр Сэль ве сюк пры ві таў гас цей 
а за тым ска заў: «Два нац ца ты раз маю го-
нар ра зам з ва мі раск ры ваць пры га жосць 
фаль к ло ру і тра ды цыі. Ця гам тых га доў на 
на шай сцэ не вы сту пі ла мно ства лю дзей, 
якія бе ра гуць на шу тра ды цыю, куль ту ру 
і аб ра ды ад за быц ця, а іх ба гац це і раз-
на род насць за хап ляе і поў ніць го на рам. 
Я ўпэў не ны, што ап ра ча вы дат на га ма ста-
цтва, якое неў за ба ве па ба чым, важ ная так-
са ма по вязь з жы ха ра мі Ар лян скай гмі ны 
ды сы хо дзя чыя ад гэ та га ра дасць і энер гія. 
Та му дзя кую зап ро ша ным гас цям, твор цам 
і пра даў жаль ні кам ба га тай куль тур най 
спад чы ны Ар лян скай гмі ны. Ра ду ю ся, што 
не губ ля ем, а раз ві ва ем і ма дэр ні зу ем, ча-
го пры кла дам уз ве дзе ны по бач нас но вы 
ар лян скі цэнтр куль ту ры. Мі ну лыя га ды бы-
лі пе ра лом ны мі ў на шай гмі не і ня ма пат рэ-
бы пе ра ліч ваць усе тыя ін ве сты цыі, якія бы-
лі за той час вы ка на ны. Ніш то так не пра вя-
рае да сяг нен няў як час. Мно гія за да чы пат-
ра ба ва лі ад важ ных ра шэн няў, якія вя дуць 
нас з ду хам ча су, ра шэн няў пра ду ма ных 
і на ва тар скіх. На ша гмі на праг рэ сіў на мя ня-
ец ца, дзя ку ю чы пра цы ўсіх за ан га жа ва ных 
і спры я ю чых нам лю дзей. Вель мі мя не ра-
ду юць сло вы прыз нан ня і пах вал ад на шых 
жы ха роў ды звон ку. Гэ та вы нік су поль най 
пра цы, за якую сар дэч на дзя кую. Мне 
важ нае мер ка ван не ўсіх жы ха роў. Доб рае 
кі ра ван не па тра буе гля дзець у бу ду чы ню, 
а не толь кі рас хо да ван ня на яў ных гро шай. 
Пла ну ем да лей шую раз бу до ву вет ра вой 
элек т ра стан цыі ды вя ду раз мо вы з но вым 
ін ве ста рам. Дзя кую жы ха рам Ар лян скай 
гмі ны за тое, што з’яў ля ю ся част кай ва шай 
гра мад скас ці. Су поль най пра цай бу ду ем 
на шу ма лую ай чы ну. Яш чэ раз дзя кую ўсім 
і жа даю мі лых і доб рых ура жан няў ды пры-
ем най за ба вы».

Да пры сут ных звяр нуў ся так са ма Юрый 
Ку ла бу хаў, са вет нік Па соль ства Бе ла ру сі 
ў Поль ш чы. Ска заў ён, м.інш.: «Мне вель-
мі пры ем на чар го вы раз пры няць ва ша 
за пра шэн не і быць ра зам з ва мі на так 
фай ным і важ ным ме ра пры ем стве, як фэст 
бе ла ру скай куль ту ры „Ар лян скія су стрэ чы”. 
З гэ та га мес ца ха чу ўсім вам пе ра даць 
пры ві тан не, сло вы прыз нан ня і най леп шыя 

па жа дан ні ад ам ба са да ра Бе ла ру сі ў Поль-
ш чы Аляк сан д ра Авяр’ я на ва. Па жа дан ні 
ўся го най леп ша га, уда ла га фэ сту і ўда лых 
чар го вых га доў жыц ця і рас паў сюдж ван ня 
бе ла ру скай куль ту ры тут, у Ор лі. Ша ноў-
ныя ар ля не! Ка лісь хтось на пэў на вель мі 
трап на на зваў гэ тае ме ра пры ем ства „Ар-
лян скі мі суст рэ ча мі”. Ка лі я сю ды ехаў, дык 
так са ма па ду маў, што са праў ды гэ та не 
толь кі кан цэрт, не толь кі кір маш, але перш 
за ўсё гэ та су стрэ ча з ты мі бліз кі мі людзь-
мі, з які мі я ўжо зна ё мы, з ты мі но вы мі сяб-
ра мі, якіх тут паз наю; та му вель мі важ на 
за ха ваць гэ ты дух су стрэ чы, ка лі лю дзям 
хо чац ца сю ды пры яз джаць. Я заў сё ды пад 
вя лі кім ура жан нем ад та го, як жы ха ры Ор-
лі і кі раў ні цтва гмі ны пяш чот на збе ра га юць 
спад чы ну сва іх прод каў. Не толь кі збе ра га-
юць, але раз ві ва юць і па ста ян на ўно сяць 
неш та но вае. Тут ха чу вам вы ка заць сло вы 
вя лі кай удзяч нас ці за тое што мы ба чым, 
што ад бы ва ец ца і як мя ня ец ца Ор ля. Ужо 
ўзве дзе ны но вы бу ды нак цэн т ра куль ту ры, 
неў за ба ве дзет кі пой дуць у шко лу, дзе так-
са ма бу дуць вы ву чаць бе ла ру скую мо ву. 
А гэ та аба зна чае, што Ор ля жы ве, раз ві ва-
ец ца, тры ма ец ца свай го і з гэ тым аста нец-

Бе ла ру скі фэст 
у Ор лі

ца. Вель мі яш чэ важ на, ша ноў ныя сяб ры, 
што сён ня мы ўсе тут ра зам. Тут ёсць мяс-
цо выя бе ла ру скія ка лек ты вы, ёсць ка лек-
ты вы з Рэс пуб лі кі Бе ла русь, а гэ та аба зна-
чае, што тра ды цыю трэ ба за хоў ваць, каб 
мы збі ра лі ся ра зам, ра зам ад зна ча лі свя та 
бе ла ру скай куль ту ры і ра зам гэ тым га на ры-
лі ся. Вя лі кае вам дзя куй, dzię ku ję bar dzo!».

Ві цэ-ста ра ста Бель ска га па ве та Пётр 
Бож ка ска заў м. інш.: «Ор ля гэ та нез вы-
чай ная зям ля, але Ор ля гэ та га лоў ным 
чы нам лю дзі. Ор ля гэ та так са ма яе гі сто-
рыя і мес ца для той гі сто рыі асаб лі вае. Але 
асаб лі вая і да та 1 ве рас ня — 79-я га да ві на 
вы бу ху Дру гой су свет най вай ны. За на мі 
за ста ло ся свед чан не та го тра гіч на га ча су, 
бо боль шасць жы ха роў та дыш няй Ор лі тае 
вай ны не пе ра жы ла — аб гэ тым трэ ба па-
мя таць. Той дзень быў тра гіч ным для кож-
най сям’і. Заў сё ды, ка лі ра на пра чы на ю ся, 
ду маю, што ра біў мой дзед ка ў той дзень, 
бо слу жыў ён у 9 пал ку цяж кай ар ты ле рыі 
ва Вла да ве; вай ну ён пе ра жыў. Мі нае час, 
усё змя ня ец ца, змя ня ец ца так са ма Ор ля. 
Ця гам два нац ца ці га доў пра цы вой та Пят-
ра Сэль ве сю ка з ад ста ю чых у маш та бе 
кра і ны гмін Ар лян ская гмі на ста ла ад ной 

з най леп шых у Поль ш чы. І маю на дзею, 
што дом куль ту ры, які рос на ва шых ва чах, 
бу дзе ад ным з най леп шых на куль тур най 
кар це Пад ляш ска га ва я вод ства, бу дзе 
ад ным з най леп шых да моў бе ла ру скай 
куль ту ры, а так са ма куль ту ры поль скай. 
Бо гэ та ро бяць лю дзі, якія тут жы вуць і тут 
пра цу юць».

Войт Чы жоў скай гмі ны Юры Ва сі люк 
пад к рэс ліў, што Ар лян ская гмі на змя ня ец-
ца ў эк с п рэс ных тэм пах, што мае доб ра га 
гас па да ра. І вы ка заў глы бо кае спа дзя ван-
не, што гэ ты гас па дар бу дзе вы кон ваць 
гэ тую фун к цыю ў чар го вы тэр мін, што жы-
ха ры гмі ны пад т ры ма юць яго ўсі мі сі ла мі.

Ма стац кую част ку фэ сту, вель мі ба га-
тую, вя ла Эды та Ру сі но віч з Ор лі. На сцэ не 
чар го ва вы сту пі лі ка лек ты вы: „1/3” са шко-
лы ў Ор лі, „Ар ля не”, гру па „Гай” з са ліст кай 
Эды тай Су хар з Ор лі. За імі вы сту піў ка лек-
тыў „Пад ляш скі вя нок”, які вя дзе аб’ яд нан-
не АБ-БА з Бе ла сто ка.

У хо дзе вы ступ лен ня войт Пётр Сэль-
ве сюк аб’ я віў вы ні кі кон кур су на най п ры га-
жэй шую ся дзі бу. Вы лу чэн не і 300 зло таў 
ат ры маў Ле ан Гры ня віц кі з Ор лі, трэ цяе 
мес ца і 700 зло таў Ва лян ці на Юр чук з Ко-
шак, дру гое мес ца і 800 зло таў Януш Бо бік 
з Кры вя тыч, а пер шае мес ца і ты ся чу зло-
таў Ур шу ля і Яў ген Бэ дэ ні чу кі са Шчы тоў-
Дзен ця ло ва.

Паз ней вы сту пі лі пеў чая гру па з Мо ра, 
„Ма лін кі” з Ма лін нік ды „Бе лыя ро сы” з Бе-
ла ру сі. А яш чэ паз ней „Фэр ма та”, „Чы жа-
вя не”, „Асен ні ліст”, „Вэр вач кі” ды „Гу ляй 
ка зак” і „Ку па лін ка” з Бе ла ру сі. Гле да чы 
ся дзе лі, ста я лі, тан ца ва лі, спя ва лі... У дзе-
вяць га дзін ве ча ра ў не ба выст ра лі лі раз на-
ко лер ныя фе ер вер кі...

Усё пай ш ло па дум цы ар га ні за та раў, 
а на ват яш чэ лепш, бо пуб лі кі бы ло вель мі 
мно га. Па спры я ла на ват над вор’е. І цяж ка 
на ват уя віць, каб у Ор лі не бы ло фэ сту. 
Бе ла ру ская му зы ка пры цяг вае (але не хо-
дзяць на фэст ка то лі кі і на ва сё лы). Пры ваб-
лі ва ла так са ма тан ца валь ная за ба ва, якая 
за кон чы ла ся ка ля пер шай га дзі ны но чы.

vТэкст і фо та 
Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

n Войт Арлянскай гміны Пётр Сэльвесюк 

n Калектыў «Падляшскі вянок» з Беластока 

n Палатка народных мастакоў Арлянскай гміны. Сурветку прэзентуе Вольга Несцярук з Крывятыч

n Паказ мод у рамках праекта «ETNOkreacje» 
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Пра выбары
Хоць да са маў ра да вых вы ба раў яш чэ 

за ста ец ца кры ху ча су, у Ча ром се вя дзец ца 
ўжо шы ро ка за ду ма ная кам па нія. Не а фі-
цый на га во рыц ца, што за па са ду вой та збі-
ра ец ца са пер ні чаць пя ця рых кан ды да таў 
— трох муж чын і дзве жан чы ны. Усе яны 
ча рам ша нам доб ра вя до мыя. Ча ты ры кан-
ды да ты з Ча ром хі-Стан цыі, пя ты — з прыг-
ра ніч най Баб роў кі. Астат ні — пры ез джы, 
хоць ка ра ні мяс цо выя. Га вор ка пра Стэ фа-
на Аляк се ю ка. Па даю проз віш ча та му, бо 
ён сам афі цый на за яў ляе, што ба ла ці ру ец-
ца на па са ду вой та. Яго вы бар чым упаў на-
ва жа ным з’яў ля ец ца Кляў ды юш Вэ со лэк, 
які ня даў на па ся ліў ся на па ста ян нае жы-
хар ства ў су сед ніх з Баб роў кай Зу ба чах. 
Вар та ад зна чыць, што абод ва — ад бор ныя 
агі та та ры. Кан ды дат на вой та моц ны ў пра-
мо вах, упаў на ва жа ны кан ды да та вя до мы 
як ін тэр нэт ны фо та ка ме рыст. За піс вае ён 
раз мо вы з мяс цо вы мі жы ха ра мі і змяш чае 
на сай це «Ча ром ха і на ва кол ле».

Ці з гэ тай му кі бу дзе хлеб? Цяж ка ска-
заць. На маю дум ку Ча ром се па трэб ны 
са праўд ны гас па дар, які су мее да ка заць 
сваю пры год насць не глад кай га вор кай 
і зман лі вы мі абя цан ня мі, але да гэ туль зда-
бы ты мі ве да мі, во пы там у кі ра ван ні і да сяг-
нен ня мі ў мі ну лым. З та го, што мне вя до ма, 
дык на ад на го мяр кую. Але гэ та мая та ям ні-
ца. Ча рам ша нам раю сур’ ёз на за ду мац ца, 
пры якім проз віш чы па ста віць кры жык. Бо 
ад та го бу дзе за ле жаць не толь кі бу ду чы ня 
па сёл ка, на ва коль ных вё сак, усёй гмі ны, 
але і лёс пен сі я не раў ды ма ла до га па ка лен-
ня. Ад но ма гу пад ка заць: не даз ва ляй ма 
звес ці ся кра са моў ным вы бар чым абя цан-
ням і да пус ціць па мыл ку з апош ніх са маў-
ра да вых вы ба раў.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

У рам ках Еў ра пей скіх дзён спад-
чы ны 9 ве рас ня ў Суп рас лі па ча-
ла ся вы ста ва ма ла дых ма ста коў 
«Сва бо да ства ран ня! Ства ран не 

сва бо ды». Чац вё ра ма ла дых ма ста коў 
з Бе ла сточ чы ны вы во дзяц ца з не да лё-
ка га ма на сты ру Ма стац ка га лі цэя імя Ар-
ту ра Грот ге ра ў Суп рас лі, і та кім чы нам 
звя за ны яны з гэ тым го ра дам. Іх ся мей-
ныя да мы ра скі да ныя па ўсім рэ гі ё не паў-
ноч на-ўсход няй Поль ш чы. Іх мяс цо выя, 
ся мей ныя тра ды цыі, якія паў п лы ва лі на 
раз віц цё іх твор чай свя до мас ці і ідэн ты фі-
ка цыі па каз вае ад бор тво раў, вель мі раз-
на стай ных, у той жа час, на да ю чы яму 
фор му роз на ка ля ро вай ма за і кі. Так са ма 
ін ды ві ду аль ныя ры сы аў та раў, іх нія тэм-
пе ра мен ты і аса бі стыя страс ці вы яў ля юц-
ца не толь кі ў сю жэ тах, але і ў шы ро кім 
ды я па зо не тэх нік і ма стац кіх дыс цып лін. 
Гля дач мае кан такт з тра ды цый ны мі ра-
шэн ня мі ма стац кай тка ні ны, і з су час най 
фор май пе ра да чы — пла ка там. Усе гэ-
тыя ас пек ты да юць глы бо кае свед чан не 
аб твор чай сва бо дзе, якая з’яў ля ец ца 
на ту раль ным вы ні кам аса бі стай сва бо ды 
кож на га з аў та раў, да ю чай маг чы масць 
раз ві вац ца, спаз на ваць ся бе, куль ты ва-
ваць спад чы ну мі ну лых па ка лен няў, але, 
перш за ўсё, фар ма ваць на ва коль ную 
рэ ча іс насць у сва бод най кра і не. Ар ты-
сты: Мар га ры та Баў т ру чук (Гай наў ка) 
— сту дэн т ка Ака дэ міі ма ста цтваў у Ло дзі 
(фа куль тэт гра фі кі і жы ва пі су), Ка ця ры на 
Глі ва (Хра ба лы) — сту дэн т ка АМ у Гдань-
ску — фа куль тэт скуль п ту ры і ін тэр ме-
ды яў, Мар та Ян коў ская (Су валь ш чы на) 
— сту дэн т ка АМ у Ло дзі — фа куль тэт 
тка ні ны і адзен ня, Якуб Саб чак (Алец ка) 
— сту дэнт фа куль тэ та ма ста цтваў Уні вер-
сі тэт імя М. Ка пер ні ка ў То ру ні, гра фіч нае 
пра ек та ван не.

Ідэя вы стаў кі ма ла дых ма ста коў, якія 
пра цу юць так са ма ў іко не (Саб чак і Баў-
т ру чук) выс пе ла ў дум ках кан ц ле ра Суп-
рас ль скай ака дэ міі а. Ярас ла ва Юз ві ка.

— Я прыг ляд ваў ся та му, што яны ро-

бяць, як ства ра юць, і прый шоў да выс но-
вы, што вар та па ка заць пра цы гэ тых ма-
ла дых, та ле на ві тых ма ста коў. У на шай 
вы ста вач най за ле ў ака дэ міі па каз ва ем 
твор часць на шых вы дат ных ма ста коў, 
якія вы во дзяц ца з на ша га ста рон ня. 
Хтось ці тут на ра дзіў ся, хтось жы ве, 
хтось ву чыў ся, ства рае, на бі рае нат х нен-
ня. Так са ма па каз ван не твор час ці ма ла-
дых аў та раў, іх каш тоў нас ці. На ша ака-
дэ мія — клі ма тыч нае мес ца, пры цяг вае 
шмат за хоп ле ных лю дзей. Суп рас ль ская 
ака дэ мія — так са ма та кое мес ца сва бо-
ды ў хрыс ці ян скі мі, ад каз ным, ра зум ным 
ра зу мен ні. Сва бод ны ча ла век у сва ёй 
сва бо дзе ства рае даб ро, пры га жосць. 
Фё дар Да ста еў скі ска заў, што «кра са 
ўра туе свет». Пры га жосць вы зва ліць ча-
ла ве ка, ма ста ка. А гэ тай чац вёр кі я б не 
паз наў, ка лі б не мая жон ка, ма туш ка Да-
мі ні ка, якая бы ла іх няй на стаў ні цай у лі-
цэі... Ка за ла, яны ге ні яль ныя, ураж лі выя 
ма ста кі, ро бяць ці ка вае. Ма ем тут роз-
ныя тэх ні кі, так са ма дву хас ноў ную тка ні-
ну, ма ем скуль п ту ры, гра фі ку, жы ва піс, 
пла кат. Ду маю, што не адзін раз па чу ем 

пра твор часць гэ тых ма ста коў, для якіх 
важ нае так са ма тое, што ў гэ тай за ле 
меў сваю вы ста ву так са ма іх ста рэй шы 
ка ле га з лі цэя, су свет ны май ст ра ма ста-
цтва Ля вон Та ра сэ віч.

— Мы, як ві даць, ма ла дыя лю дзі, 
— ска за ла Маг ра ры та Баў т ру чук, — якія 
толь кі па чы на юць свой твор чы шлях, 
сваю пры го ду з ма ста цтвам. Мы вый-
ш лі з гэ та га мес ца, ця пер мы на роз-
ных ву чэль нях, але спа лу чае нас ад но 
— ма ста цтва, і сво е а саб лі вае ба чан не 
све ту. У ма ёй твор час ці я звяр та ю ся 
так са ма да мі ну ла га ма ёй сям’і, мен таль-
нас ці май го ро ду, на ро ду. Ха ця на ша 
твор часць — гэ та сва бод ная бу ду чы ня. 
Бе ла ру скай мо ве ву чы ла мя не спа да ры-
ня Люд мі ла Гры га рук... Ка ся Глі ва мае 
так са ма за ду мы ў сва ёй скуль п тур най 
твор час ці на тэ му Рай ска.

Вы ста ву мож на гля дзець у вы ста вач-
най за ле Суп рас ль скай ака дэ міі, на тэ ры-
то рыі Бла га веш чан ска га ма на сты ра, да 
31 каст рыч ні ка.

v(лук) 
Фо та Мі ры Лук шы

Тра ды цый ная пад ляш ская кух ня — 
кух ня дух мя ная ад зё лак — раз ма ры ну 
і ча бо ру, якія ах вот на да да юць да мя са, 
мя ты, з якой мож на пры га та ваць не толь-
кі ас вя жаль ны на пой, але і дух мя ныя 
дэ сер ты і со у сы, лю бі стай (люб чы кам) 
— зна ка мі тай прып ра вай для су поў. Вар-
та пе ра ка нац ца, як, уме ла да да ныя, уз-
ба га ча юць смак і пах ежы, або ля чэб ных 
на сто ек. Тра вы, якія вы ка ры стоў ва юц ца 
на пра ця гу мно гіх ста год дзяў у на род най 
ме ды цы не, мо гуць па лег чыць зда роўе 
пры лю бых хва ро бах. На шы пра ба бу лі 
для ля чэн ня праб лем са страў ні кам вы-
ка ры стоў ва лі па лын. Скур ныя зах вор-
ван ні за жы ва лі ад кам п рэ саў з ра мон ку. 
Ра ны пра мы ва лі на стой кай з кра пі вы. 
Не дзіў на, што з та кой коль кас цю пе ра-
ваг, тра вы ста лі важ най част кай на род-
най тра ды цыі. На шы прод кі пры піс ва лі 

ім ма гіч ныя сі лы. Ста лі яны част кай 
ры ту а лаў. Рас лі ны, ас вя чо ныя свя та ром 
пад час Трой цы, ме лі аба ра няць ха ту ад 
уда ру ма лан кі, збож жа — ад аб жор ства 
гры зу ноў, хат ніх жы вёл і ні ву — ад злых 
ду хаў.

9 ве рас ня 2018 г. Пад ляш скі му зей 
на род най куль ту ры — скан сэн у Юраў-
цах яш чэ раз за пра сіў усіх па зна ёміц ца 
з зёл ка мі Пад ляш ша і іх вы ка ры стан нем. 
Пад час фэ сту «Пад ляш ша дух мя нае 
зёл ка мі» мож на бы ло па спра ба ваць тра-
вя ныя і ле ка выя на стой кі, па слу хаць лек-
цыі па іх вы твор час ці, па гля дзець жы вую 
па се ку, па поў ніць за па сы мё ду, зё лак 
і пра дук таў з іх, ку піць ра са ду зё лак, кве-
так і ага род ні ны, па каш та ваць стра вы 
рэ гі я наль най кух ні і на быць іх у хат нюю 
ка мор ку для за па су.

Фэст, які з’яў ляў ся част кай Дзён еў-

ра пей скай спад чы ны, у гэ тым го дзе суп-
ра ва джа лі вы ста ва, пры све ча ная млы-
нам-вет ра кам, аў тар ства Ар ту ра Гаў ла 
і аг ляд фаль к лор ных ка лек ты ваў і вы ка-
наў цаў Пад ляш ша «У по шу ку і пе ра да чы 
фаль к ло ру», ар га ні за ва ны Ва я вод скім 
цэн т рам ані ма цыі куль ту ры.

Пе ра мож цы аг ля ду ка пэл і на род ных 
спе ва коў па е дуць на Агуль на поль скі 
фе сты валь ка пэл і на род ных спе ва коў 
у Ка зі ме жы-Доль ным. Вы сту пі ла ка ля 150 
спе ва коў, у ка тэ го ры ях: ва каль ныя ка лек-
ты вы, на род ныя спе ва кі, на род ныя ка пэ лы, 
ка лек ты вы і са лі сты «май стар-ву чань» 
ды ка лек ты вы і са лі сты рэ кан ст ру я ва на га 
фаль к ло ру. «Муж чын ская кам па нія» з Ка лі-
ноў кі-Кас цель най зда бы ла бы ла «Баш ту» 
на мі ну ла год нім, 52 вы пу ску та го фе сты ва-
лю. Вель мі ці ка вы ў іх фаль к лор — пес ні 
спя ва юць з «ма зу рэн нем», але і з ту тэй-
шы мі бе ла ру скі мі ўплы ва мі — «пры сэд до 
дзеў цы ны»). Ся род бе ла ру скіх ка лек ты ваў 
пры го жа вы сту пі лі «Тры я да», і асоб на са-
ліст кі — у ка тэ го рыі «май стар і ву чань» 
— Ан на і Ка лі са Пят роў скія. Кры ху ў мен-
шым скла дзе, але зла джа на і спраў на, 
зас пя ва лі «Ве ра сы» з Ві лі на ва і «Ма лін кі» 
з Ма лін нік. На жаль, на аг ляд не пры е ха лі 
ка лек ты вы з Га рад ка, якія заў сё ды з пос пе-
хам прад стаў ля лі на шу ва ко лі цу на гэ тым 
фэс це. Фэст за кон чыў кан цэрт Ка лек ты ву 
пес ні і тан ца «Кур пе зя лё не».

У гэ ты раз над вор’е бы ло ад мет нае 
— со неч нае, з ве цяр ком. Най лепш хі ба ад-
с вят ка ваў ба ран чык з Суш ча га Бар ка ў На-
раў чан скай гмі не, які пры е хаў з аг ра-гас па-
да ром Улад кам Гры кам, і не ад ры ваў ся ад 
дух мя най, све жай квет на-лу га вой траў кі. 
Вар та з’ез дзіць у Скан сэн (з Бе ла сто ка 
едзе аў то бус № 102, у бок Юроўцаў), на-
ве даць гэ ты ці ка вы му зей са ма стой на або 
ў гру пах, так са ма на па доб ныя фэ сты, якія 
ар га ні зу юц ца тут ча ста. Мож на тут на ват 
пе ра на ча ваць. Неў за ба ве ў скан сэ не — 
«ка пан не буль бы» і ін шыя асен нія аб ра ды.

v(лук)
Фо та Мі ры Лук шы

У Суп рас лі сва бо да ства ран ня

n Мар та Ян коў ская, Ка ця ры на Глі ва, Мар га ры та Баў т ру чук, Якуб Саб чак, а. Ярас лаў Юз вік

Скан сэн дух мя ны і спеў ны

n«Тры я да»

Пат ры ярх 
Алек сан д рый скі Фе а дор ІІ 
з ві зі там на Пад ляш шы

З 19 па 24 ве рас ня пра хо дзіў ка на ніч ны 
ві зіт Фе а до ра ІІ у Поль скай Аў та ке фаль-
най Пра ва слаў най Цар к ве, перш за ўсё на 
Пад ляш шы. Алек сан д рый скі Пат ры яр хат 
— дру гі па вод ле іе рар хіі ў су свет най Пра-
ва слаў най цар к ве. 21 ве рас ня пра ва слаў-
ныя ўспа мі на лі На ра джэн не Прас вя той 
Ба га ро дзі цы. Гэ та пер шае з два нац ца ці вя-
лі кіх свят у цар коў ным ка лен да ры. Ра зам 
з На ра джэн нем Ба га ро дзі цы ў гэ ты дзень 
уз гад ва юць так са ма Яе баць коў — Яа хі ма 
і Ган ну. Як што год ура чы стыя, га рад скія 
свят ка ван ні прай ш лі ў Пра чыс цен скай 
цар к ве ў Бель ску-Пад ляш скім. Уз на чаль-
валі іх міт ра па літ вар шаў скі і ўсёй Поль ш-
чы Са ва ды Па па і Пат ры ярх Алек сан д рый-
скі і ўсёй Аф ры кі Фе а дор ІІ.

— Гэ та гі ста рыч ная па дзея, — ка жа ай цец 
Ан д рэй Мінь ко. — На ра джэн не Прас вя той 
Ба га ро дзі цы — асаб лі вае свя та ў на шым 
го ра дзе Бель ску. У ста ра жыт ным го ра дзе 
са мы ста ра даў ні храм — Пра чыс цен скі. 
І ў наш го рад пры быў і слу жыў Бо скую Лі-
тур гію Па па і Пат ры ярх Алек сан д рый скі 
і ўсёй Аф ры кі Фе а дор ІІ.

Ап ра ча Бель ска-Пад ляш ска га Па па 
Фе а дор слу жыў ба гас луж бу ў Бе ла сто ку і 
наведаў манастыр у Звяр ках (фота). Ві зіт 
су паў з чар го вай га да ві най пе ра но су мош-
чаў Гаў ры і ла Заб лу даў ска га з Грод на ў Бе-
ла сток.

Ф
ота Аляксандра Вярбіцкага

На ас но ве ra cy ja.com
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КОНКУРС!
№ 39-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 7 кастрычніка 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

З ча ла ве кам ён сяб руе,
Ноч чу двор яго вар туе,
Слу жыць шчы ра не ба ра ка,
Хоць і ка жуць: «Злы с.....».

(Н. Па ру каў) 

Ад каз на за гад ку № 35: шам пі-
ньён. Уз на га ро ду, нак лей кі, вый г-

раў Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-Пад-
ляш ска га. Він шу ем!

Так, так! Ты дзень та му яш чэ 
па на ва ла ле та. Па на ва ла як трэ-
ба, да апош ня га ка лян дар на га 
лет ня га дня! Гэ ты час бу дзем 
ус па мі наць не толь кі з-за со-
неч на га над вор’я. У се ра ду, 19 
ве рас ня, у «Ні ву» за ві та лі чац-
вёр так лас ні кі з Не пуб ліч най 
шко лы свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
з на стаў ні цай Іа ан най Мар ко. 
Дзет кі пры нес лі ў па да рун ку 
каш та ны, жа лу ды і він ша валь-
ную кар т ку з аў тог ра фа мі і па-
жа даль ны мі сло ва мі.

Як ака за ла ся ў хо дзе су стрэ-
чы, бе ла ру ская мо ва ім не чу-
жая. На ад ва рот, з ёй спа лу ча-
лі ся цёп лыя па чуц ці да ба буль 
і дзя ду ляў, вя ско вых сва я коў. 
Да та го мно гія з іх вы ву ча юць 
бе ла ру скую мо ву, па чы на ю чы 
з сад ка. Та му, ка лі ад к ры ва лі 
мы ста рон кі «Зор кі», дзе ці ўго-
лас чы та лі за га лоў кі і ху цень ка 
раз га да лі над та скла да ную за гад-
ку. Яны так са ма пас лу ха лі верш 
пра ла ся ня з Ла сі нян у вы ка нан-
ні са мой аў тар кі, Мі ры Лук шы. 
На ас но ве гэ та га вер ша ўзнік ла 
ма ля ван ка, якую мы пра па на ва-
лі на шым сяб рам.

Але не гэ та за ха пі ла най-
больш!

Ужо на па чат ку дзе ці пры зна-
лі ся ў лю бо ві да кні жак. Ды бе ла-
ру скія кніж кі іх не па ло ха лі, на-
ад ва рот, на шы гос цей кі вель мі 
эма цый на ўспры ня лі прэ зен та-
цыю «Аз бу кі» Ры го ра Ба ра ду лі-
на. А То лік Адзі е віч, ка лі па чуў, 
што па э тыч ны том «Жы він кі 
з глы бін кі» па чы на ец ца вер-
шам «Ар лы з Ор лі», увесь час 
да пыт ваў ся, як вый г раць гэ тую 
кніж ку.

Пры зна лі ся ў лю бо ві 

— Бо я там жы ву, — за я віў 
хла пец.

Пап раў дзе, хла пец наш бе ла-
стоц кі су сед, ён жы ве па ву лі-
цы За мен го фа, дзе змяш ча ец ца 
рэ дак цыя «Ні вы». Ад нак пры-
ем на, ка лі бе ла стоц кія дзе ці 
ата я сам лі ва юц ца з мес цам на-
ра джэн ня баць коў.

— А мая цё ця пі са ла ў «Зор-
ку»! — за ві ла ад на дзяў чын ка.

— А як за вец ца цё ця?

— Эве лі на Ці ма ша віч.

— Доб ра па мя таю!

Цё ця Эве лі на, ка-
лісь ву ча ні ца бель-
скай «трой кі», 
пі са ла ар ты ку лы і вер-
шы ў «Зор ку». Яна 
так са ма пры яз джа ла 
на май стар-кла сы 
Су стрэ чы «Зор кі», 
дзе гу ля ла ў тэ атр 
і па зна ёмі ла ся з сяб-
ра мі. Гэ тыя ўспа мі ны 
па ка за лі як тры ва лыя 
су вя зі і сяб роў ствы 
за вяз ва юць між са-
бой аў та ры «Зор кі». 
Мно гія дзе ці ад ра зу 
сха це лі быць на шы-
мі ка рэс пан дэн та мі. 
Яны па а бя ца лі ста ран-
на вы ву чыць бе ла ру-
скую мо ву і на ву чыц-
ца са ма стой на чы таць кніж кі і га зе ты.

І ве да е це — ра дас на на ду шы!

Ніх то ра ней не прад ба чыў, што бе ла стоц кія дзе ці з ці ка вас цю 
і лю боўю ста нуць пра даў жаць род ную спад чы ну. І га ва рыць, што 
вё скі іх сва я коў — іх род ныя вё скі.                                         Зор ка 

да кні жак!

фо та Га лі ны Ра маш кі

Пес ня пра во сень
Гэ ты ча роў ны верш на па мі нае кар ці ну па рыж скіх ім п рэ сі я ні стаў. Не вы пад-

ко ва Якуб Ко лас ства рыў яго ў па чат ку ХХ ста год дзя. Тут на ма ля ва ныя сло вы 
і на строй на ды хо дзя чай во се ні. На сло вы кла сі ка ад гук нуў ся бе ла ру скі кам-
па зі тар Ян Та ра се віч з Са коль ш чы ны. У 1918-1919 га дах ён пра ца ваў на стаў ні-
кам му зы кі ў бе ла ру скай шко ле ў Грод не. Ён на пі саў му зы ку для сва іх вуч няў 
ме на ві та на сло вы кла сі ка. І што тут ка заць — му зыч ны шэ дэўр па сён няш ні 
дзень не мае са бе роў ных!

Яго мо жа па шу каць у се ці ве, па коль кі ён 
гу чаў у мін скіх ра ды ё пе ра да чах і кан цэр-
тах, прыс ве ча ных Яну Та ра се ві чу.Во сень

Пу ста ў лу зе. Толь кі сто гі
Па ры жэў шыя ста яць,
Ды шпа кі ка ля да ро гі
Цэ лы дзень ад но кры чаць.
Грэч ка зжа та. Го ла ў по лі.
Жы та зве зе на даў но.
Толь кі пла ва юць на во лі
Ку чы хмар, як ва лак но.
Дож джык сее бес п ра стан ку;
Ве цер свіш ча так, як звер...
Коль кі лу жын ка ля ган ку!
А гра зі, гра зі ця пер!
Ссох лі тра вы, ўсё па вя ла.
Слоць, плю хо та, хо лад, цьма.
Эх, ска рэй бы зак ры ва ла
Зям лю чор ную зі ма!

Якуб Ко лас
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Цудоўны ложак
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Адзін зна ка мі ты чы ноў нік у слаў ным го ра дзе Кан стан ці но па лі за ві на ва ціў ся так, што не ве даў 
ужо коль кі ў яго даў гоў і коль кі ў яго даў ж ні коў. Ніх то пра гэ та не ве даў і ён сам не па да ваў ві ду, што 
ў яго фі нан са вы крах. І за мест неш та ра біць, шу каць па ра тун ку чы ноў нік бе зу пын на спаў. А ка лі ён 
па мёр, ака за ла ся, што ў яго кру гом во ра гі. І ке сар, ка лі пра гэ та па чуў, ска заў сва ім служ кам: «Пры-
ня сі це да мя не гэ ты ло жак, бо ён цу да дзей ны».

І да даў:
— Са праў ды, вар ты най боль шай па ша ны ло жак, які да ваў сон за ві на ва ча на му па ву шы мах ля ру!

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

Tak
Trawa

Manda-
rynki

Montaż

Szpak

Marzenie

Mat

La

Pora-
nek

Wzrost
Siano

Ina
Wieś Bierz

Osłona

Fundacja

Dekret

Start

Kolonia

Siedem

Żyła
Ewa

Mazidło

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

Ад каз на кры жа ван ку № 35-2018: 
Шум, сфе ра, пар т рэт, гі та ра, ка ра вай, фот ка, 

на, крок. Шанс, кош, га ра, спірт, ата ка, спра ва, 
рай, но, аў то рак.

Уз на га ро ды, аў та руч 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!

Лу каш АН ХІМ
ПШ у Мі ха ло ве

Пой дзем у гры бы
Сён ня су бо ту ма ем,
У гры бы вы бі ра ем ся.
Тры ко шы кі, вя дзёр шэсць.
Ну і едзем у лес.

Шу ру, бу ру, шух, шух, шух!
Лі стоў тут цэ лы луг.
Гры бы пад імі ра стуць.
Як іх уба чыць?

Гэ та твой труд.
Пад бя ро зай які грыб!
Ён ка рыч не вы,
Смач ны вель мі ён.

Гэ та ба ра вік!
Ра дасць бы ла вя лі кая,
Ка лі знай шоў я ба ра ві ка,
Але ка лі я яго ў ру кі ўзяў -
Чар вяк яго ўжо па каш та ваў!

Сум на мне вель мі бы ло,
Але праз хві лі ну ўба чыў,
Не да лё ка пад сас ной -
Сем ба ра ві коў!

На шы прод кі на зі ра лі з’я вы 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 бач на, 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!

* * *
У каст рыч ні ку гром — зі ма без 

сне гу.

* * *
Чор ныя воб ла кі ідуць на не бе ніз-

ка і хут ка — дрэн нае над вор’е бу дзе 
пра цяг лы час.

(з-ка)

З на род на га 
ка лен да ра

Малюнак Марк Кутузаў
школа ў Нарве

Вучні бельскай «тройкі»

Sok

Para
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— Вы не про ста з Іс па ніі, а з са ма га 
яе поў д ня, з Ма ла гі. Гэ та, вы ба чай це, 
для нас ка лі не ка нец све ту, то Еў ро-
пы да клад на.

— Яно так і ёсць — ка нец Еў ро пы. У нас 
ёсць на ват бал кон Еў ро пы ў го ра дзе Нэр-
ха ка ля Ма ла гі. У прын цы пе я па він на 
быць да лё кай ад уся го бе ла ру ска га.

— Дык ад куль у дзяў чы ны з поў д ня 
Іс па ніі за ці каў ле насць Бе ла рус сю, бе-
ла ру скай мо вай?

— Ка лі мне бы ло пят нац цаць га доў я ат-
ры ма ла вель мі ці ка вую сты пен дыю па 
дып ла ма тыі ад Дзяр жаў на га сак ра та ры-
я та ЗША. Я бы ла адзі най іс пан кай на гэ-
тай пра гра ме. Там бы лі лю дзі з роз ных 
кра ін Еў ро пы, Азіі, ка неш не, з роз ных 
шта таў. Я там упер шы ню па чу ла сла-
вян скія мо вы. Я не чу ла роз ні цы між імі, 
не ве да ла, дзе ад на сла вян ская мо ва 
кан ча ец ца, а па чы на ец ца дру гая. Гэ тыя 
мо вы мя не за ін т ры га ва лі, спа да ба лі ся 
па гу чан ні. Да мі на ва ла, ка неш не, ру ская 
мо ва, але бы ла па ра па ля каў, якія раз-
по раз пе ра кід ва лі ся поль скі мі сло ва мі, 
быў ук ра і нец, бы лі бе ла ру сы...

— Бе ла ру сы, якія раз маў ля лі па-бе ла-
ру ску?

— Адзін хло пец стаў аб мяр коў ваць ней-
кую спра ву з ук ра ін цам і яны пе рай ш лі 
на род ныя мо вы. Ха ця ён быў на о гул 
ру ска моў ным, то ў спрэч цы пе рай шоў 
на бе ла ру скую. Ін шыя лю дзі з бы ло га 
СССР ста лі на ра каць, што яны ні чо га не 
ра зу ме юць. Я на ват спы та ла ся: «А ча му 
вы не ра зу ме е це? Яны не па-ра сей ску 
га во раць?» Не, яны на сва іх мо вах, па-
бе ла ру ску і па-ўкра ін ску. Мне бы ло вель-
мі ці ка ва. А праз год я бы ла на су стрэ чы 
ў Бал га рыі, дык мне вель мі спа да ба ла ся 
бал гар ская. Я ўжо кі ры лі цу чы та ла. Пла-
на ва ла вы ву чыць ру скую мо ву. Але так 
скла ла ся, што я там па сяб ра ва ла з бе ла-
ру са мі. Яны па ча лі мя не зна ё міць з бе ла-
ру скай куль ту рай, му зы кай, лі та ра ту рай 
у пе ра кла дах. У 2010 го дзе я на пі са ла 
ар ты кул пра прэ зі дэн ц кія вы ба ры...

— Тыя, ка лі лю дзей моц на бі лі...

— Бы ло та кое. Та му я не стры ма ла ся 
і вы ра шы ла апі саць іс пан цам тое, што 
ад бы ва ла ся ў Бе ла ру сі.

— Дзе быў апуб лі ка ва ны гэ ты тэкст?

— У рэ гі я наль най га зе це ў Ма ла зе. Мо-
жа яш чэ дзе, бо я па рас сы ла ла ў роз ныя 
рэ дак цыі. Яны мне ні чо га не ад ка за лі і, 
ад па вед на, не за пла ці лі га на ра ру (смех). 
Мне бы ло сям нац цаць га доў, я не ха це-
ла ні я кіх га на ра раў. Я ха це ла, каб іс пан-
цы да ве да лі ся, што ў Еў ро пе ёсць та кая 
кра і на Бе ла русь і што ў ёй ад бы ва ец ца, 
ка лі яны, ска жам, за кан ч ва юць ра біць 
ка ляд ныя па куп кі. Гэ та для мя не бы ло 
важ на.

— Для іс пан цаў, зда ец ца, важ ней бы-
ло тое, што ад бы ва ла ся та ды ў араб-
скіх кра і нах. Там па чы на ла ся рэ ва лю-
цыя.

— Ну так, жур на лі стам, якія зай ма юц ца 
між на род ны мі пы тан ня мі, бы ло не да Бе-
ла ру сі. Ця пер я гэ та ра зу мею, але та ды 
моц на зла ва ла ся. Як бы там не бы ло, 
усё ж та кі мой тэкст апуб лі ка ва лі, бы лі 
на яго вод гу кі. Пра бе ла ру скія вы ба ры 
за га ва ры лі ў элек т рон ных смі, хай са-
бе адзін дзень, але тэ ма з’я ві ла ся. Мая 
сяб роў ка пры му сі ла мя не дас лаць гэ ты 
тэкст на кон курс „Бе ла русь у фо ку се”, ар-

га ні за ва ны ў на ступ ным го дзе ў Вар ша-
ве. І я ней кім цу дам пе ра маг ла ў гэ тым 
кон кур се. Мя не за пра сі лі ў Вар ша ву, 
дзе я пер шы раз апы ну ла ся ў бе ла ру ска-
моў ным ася род дзі. Там бы лі бе ла ру скія 
жур на лі сты, па лі тыч ныя і куль тур ныя 
дзе я чы. Мне вель мі моц на спа да ба лі ся 
і лю дзі, і мо ва. Я на той час ужо кры ху 
пад ву чы ла ру скую мо ву, ста ла вы ву чаць 
ук ра ін скую на вер шах Лі ны Ка стэн ка, 
поль скую ме ла ся вы ву чаць ва ўні вер сі-
тэ це. Ужо бы ла кры ху аз на ём ле ная са 
сла вян скі мі мо ва мі. Вель мі мне спа да ба-
ла ся бе ла ру ская, як толь кі яе па чу ла. Ну 
і я зра зу ме ла, што ка лі мне па да ба ец ца 
Бе ла русь, ка лі я ха чу быць у кур се бе ла-
ру скіх спраў — мне трэ ба вы ву чаць бе ла-
ру скую мо ву.

— Ці ве да лі Вы, што бе ла ру ская мо ва 
ў Бе ла ру сі вель мі ма ла за пат ра ба ва-
ная?

— Я ве да ла ад сяб роў, што бе ла ру ская 
мо ва ў Бе ла ру сі гэ та мо ва мен шас ці. 
Але з дру го га бо ку гэ та мо ва куль ту ры, 
мо ва элі ты і пэў ных плы няў, якіх без ве-
дан ня мо вы не зра зу ме еш. Я ха це ла па-
тра піць у гэ тую элі ту. Ну, чым я гор шая 
(смех)?

— Вас тут трэ ба па він ша ваць, бо Вы 
не толь кі тра пі лі ў гэ тую элі ту, але ста-
лі важ най яе част кай. Вас ста лі на зы-
ваць бе ла ру скай па эт кай.

— Мя не да гэ туль гэ та моц на здзіў ляе.

— Тым не менш, Вы не ад ра зу па па лі 
ў Менск, а ста лі вы ву чаць бе ла ру скую 
мо ву ў Вар ша ве.

— Ву чыц ца ў Мен ску за меж ні кам вель мі 
до ра га. Та му я ста ла шу каць ва ры ян ты 
ў Еў ра са ю зе. Уба чы ла, што ёсць бе ла-
ру ская фі ла ло гія ў Бе ла сто ку, на пі са ла 
ім, але мне ад ка за лі, што ўжо не каль кі 
га доў яны не вя дуць на бо ру. Ду ма ла пра 
Літ ву, але там у ЕГУ так са ма бы лі ней-
кія праб ле мы з бе ла ру скай фі ла ло гі яй. 
Та му я ра шы ла ся на Вар ша ву. І зра бі ла 
вель мі доб ра. Там вык ла да юць мно гія 
бе ла ру сы, на пры клад, мой на ву ко вы 
кі раў нік Мі ка лай Хаў сто віч ра ней шмат 
га доў пра ца ваў у БДУ. Ка фед ра — не вя-
лі кая ўста но ва, але гэ та мае свой ста ноў-
чы бок — там усе як сям’я.

— Да рэ чы, а як Ва ша сям’я ад рэ а га-
ва ла на тое, што Вы ста лі вы ву чаць 
сла вян скія мо вы, а да та го яш чэ з лі-

ку іх вы бра лі не са мую прэ стыж ную? 
Мо ву, якую са мі бе ла ру сы не хо чуць 
ву чыць.

— Спа чат ку бы ло скла да на. Я не ха чу 
хва ліц ца, але я бы ла адо ра ным дзі цём. 
Ме ла та лент і да моў, і да ін шых школь-
ных прад ме таў. Мае баць кі ха це лі выб-
раць мне пер с пек тыў ную пра фе сію, юры-
ста, дып ла ма та, ка неш не, не фі ло ла га. 
Ка лі я ста ла вы ву чаць мо вы, то два га ды 
кан ф лік та ва ла з ма май. З баць кам не, 
бо ён не ву чыў ся ва ўні вер сі тэ це і па ды-
хо дзіў да гэ та га больш спа кой на. Ка заў, 
я та бе да вя раю, ду маю, што ты са ма най-
лепш ве да еш, што да ча го. Ну, ка неш не, 
бы ло б лепш, каб ты вы бра ла пра ва або 
ме ды цы ну, але ка лі ты вы бра ла гэ та, 
то ідзі. А ма ма гэ та ця жэй ус п ры ма ла. 
Яна бы ла з не ба га тай сям’і, пры Фран ка 
бы ла сі ра той і жы ло ся ёй цяж ка. Та му 
яна ха це ла, каб я жы ла лепш за яе. Ка лі 
ста ла яс на, што я бу ду зай мац ца фі ла ло-
гі яй, яна ка за ла, вы бе ры ты ан г лій скую, 
ня мец кую ці кі тай скую мо ву. Ну лад на, 
хоць ра сей скую. У кан цы яна змі ры ла ся, 
бо для яе бы ло так са ма важ на, каб я зай-
ма ла ся тым, што люб лю. У ма ёй сям’і 
заў сё ды ве ры лі, што ча ла век, ка лі моц-
на хо ча, моц на ста ра ец ца, мо жа стаць 
кім заў год на. Про ста мае баць кі не ўяў-
ля лі, што я за ха чу стаць бе ла ру скай па-
эт кай. Тым не менш, ка лі я за я ві ла, што 
па е ду ву чыц ца на ма гіст ра ту ры ў Вар ша-
ву, яны ўжо гэ та ўспры ня лі спа кой на.

— А ка лі Вы пер шы раз па па лі ў Бе ла-
русь?

— Саб ра ла ся на ка фед ры не вя ліч кая 
гру па сту дэн таў і мы па е ха лі. З на мі бы-
ла дас вед ча ная ў бе ла ру скіх спра вах 
сяб роў ка Ган на Пя кар ская (у мі ну лым 
стар шы ня Бе ла ру ска га аб’ яд нан ня сту-
дэн таў — М. В.), без якой мы там про ста 
не вы жы лі б. Цу доў ная дзяў чы на, яна 
вель мі да па маг ла ва ўсіх ад мі ніст ра цый-
ных спра вах і ў ар га ні за цыі па быў кі. 
Ап ра ча мя не і Ган ны ў гру пе бы лі ад ны 
па ля кі. Мне бы ло ці ка ва на зі раць, якія 
яны ма юць стэ рэ а ты пы пра Бе ла русь. 
Яны, на пры клад, шу ка лі прык мет дык-
та ту ры, шу ка лі до ка заў, што бе ла ру сы 
п’юць мац ней за па ля каў (ну, я тут пас п-
ра ча ла ся б).

— А ча го Вы шу ка лі?

— Я ні чо га не ча ка ла, ні на што не спа-
дзя ва ла ся. Я про ста ха це ла ўба чыць, як 
вы гля дае Бе ла русь. Я ха це ла ўба чыць 

тую кра і ну, якая мя не так моц на ці ка-
віць, якую я люб лю. І яна мя не не рас ча-
ра ва ла, ха ця мае бе ла ру скія сяб ры гэ та-
га ба я лі ся. Ка за лі, мо жа не едзь, мо жа 
лю бі Бе ла русь зда лёк.

— Па ез д ка Ва шай лю бо ві не паш ко-
дзі ла.

— На ад ва рот. Вель мі доб рыя лю дзі, ці-
ка вая ар хі тэк ту ра, цу доў ная пры ро да. 
Мне на ват Менск спа да баў ся, ха ця мя не 
ас це ра га лі, што ён та кі са вец кі. А мне 
ён па даў ся вель мі ці ка вым. На да да так 
дзя ку ю чы Мен ску я ста ла пер шай у сям’і 
мі лья нер кай, чым я моц на га на ру ся. 
У 2015 го дзе я бы ла на прэ зен та цыі пер-
ша га збор ні ка сва іх вер шаў, за які я за-
ра бі ла тры мі льё ны бе ла ру скіх руб лёў.

— Што больш ура зі ла Ва шых 
сямейнікаў, тое, што Вы пі ша це вер шы 
на нез ра зу ме лай ім мо ве, ней кі мі дзіў-
ны мі лі та ра мі, ці Ва шы пе рак ла ды Мак-
сі ма Баг да но ві ча на іс пан скую мо ву?

— Дзіў ная рэч, але я ад чу ваю, што вя ду 
та кое пад вой нае жыц цё. Для ма ёй сям’і 
я за ста ю ся той ма лой дзяў чын кай, якая 
пры яз джае да іх на ка ні ку лы. Яны ве да-
юць, што я пі шу, што вы да ла не каль кі 
збор ні каў, але не на да юць гэ та му вя лі-
кай ува гі. А ся род бе ла ру саў я быц цам 
бы ін шая асо ба. Бы ло та кое, што ў мет-
ро ў Мен ску пап ра сі лі зра біць ра зам са 
мною сэл фі. Бы з ней кай зор кай. У вы-
ні ку баць кі га на рац ца мною. Ве да юць, 
што я не бла гі фі ло лаг, што мя не ў Бе ла-
ру сі цэ няць як па эт ку.

— А чым ця пер зай ма е це ся і якія Ва-
шы блі жэй шыя пла ны?

— Я па сту пі ла ў ас пі ран ту ру ў мад рыд скі 
ўні вер сі тэт Кам п лу тэн сэ. Пі шу ды сер та-
цыю „Ма ты вы фаль к лор на га па хо джан-
ня ў Яна Бар ш чэў ска га і Гу ста ва Адоль-
фа Бэ ке ра” (іс пан скі па эт, ра ман тык). 
Яны ма юць шмат па доб на га і шмат ці ка-
вых ад роз нен няў. Блі жэй шыя ме ся цы, 
да снеж ня, я пра вя ду ў Вар ша ве на на ву-
ко вым ста жы.

— З Вар ша вы ў Менск не да лё ка. Ду-
маю, што бе ла ру сы ў блі жэй шыя ме-
ся цы бу дуць мець маг чы масць не раз 
зра біць з Ва мі сэл фі ў мен скім мет ро.

— Ка неш не. Я заў сё ды ра да!

vГу та рыў Мі ко ла ВАЎ РА НЮК

Як іс пан ская дзяў чы на 
ста ла бе ла ру скай па эт кай

Раз мо ва з АН ХЕ ЛАЙ ЭС ПІ НО САЙ РУ ІС была праведзеная МІКОЛАМ ВАЎРАНЮКОМ у студыі Беларускага Радыё Рацыя ў Беластоку.

Ф
от

а 
ra

cy
ja

.c
om



9... ГІСТОРЫЯ, КУЛЬТУРА, АСВЕТА30.09.2018              № 3930.09.2018              № 39

З
аг ля даю ў куз ні кую біб лі я тэ ку, 
ці каў лю ся кніж ны мі вы дан ні пра 
гмін ную мяс цо васць, але ў ад каз 
да вед ва ю ся, што та кіх ня ма, 

за тое пра цаў ні цы ўста но вы па каз ва юць 
мне пап ку, у якой саб ра ны неш мат лі кія 
прэ са выя вы раз кі пра сам гмін ны цэнтр 
і не ка то рыя ін шыя мяс цо вас ці ў гмі не.

У пап цы зна хо джу не толь кі вы раз кі 
з га зет, але і ма шы на пі сы мяс цо ва га 
аб ся гу, кра на ю чыя куз ніц кую гі сто рыю. 
Та му лі чу па трэб ным сіл ка вац ца па гэ-
тай тэ ме ін шы мі кры ні ца мі. Ге аг ра фіч ны 
слоў нік Ка ра леў ства Поль ска га з кан ца 
ХІХ ста год дзя ня се та кое агуль нае сцвяр-
джэн не: „Kuź ni ca, naz wa osad pow s ta łych 
przy zak ła dach że laz nych, licz niej szych 
o wie le daw niej niż obec nie, po nie waż przy 
ni skiej war toś ci drze wa mo żeb ną by ła eg zys-
ten cya fab ryk na ma łą ska lę urzą dzo nych. 
Stąd dziś naz wa tyl ko świad czy o is t nie niu 
zak ła dów w miej s cach nie po sia da ją cych 
dziś wa run ków po myś l nej eg zys ten cyi te go 
ro dza ju prze mys łu”. А ўжо пра кан к рэт ную, 
„на шу” Куз ні цу на пі са на там так: „Kuź ni-
ca, mko, pow. so kól ski, nad Ło soś ną, gm. 
Kruh la ny, w pięk nem po ło że niu, o 22 w. od 
Grod na, o 216 od War sza wy, o 15 od So kół ki. 
Daw niej był tu klasz tor ba zy lia nów, za ło żo ny 
przez moż ny dom Ma ciu tów, któ rzy klasz to-
ro wi na da li i dob ra K., re zer wu jąc w na da niu, 
że, w ra zie upad ku klasz to ru, dob ra wró cą do 
ro dzi ny. To nie nas tą pi ło, włoś cia nom dob ra 
K. roz da no. Na miej s cu klasz to ru stoi dziś 
cer kiew pra wos ław na. Dru gi koś ciół ka tol. za-
ło żo ny przez Zyg mun ta I w 1545, wznie sio ny 
był z drze wa mod rze wio we go. R. 1860 miej-
s co wy pro boszcz ks. Pi san ko wy mu ro wał 
tu przy spó łu dzia le pa ra fi an pięk ny koś ciół; 
pa ra fi a ma dusz 4200. Jest tu też st. dr. żel. 
pe tersb.-warsz., na przes t rze ni Bia łys tok 
— Wil no, mie dzy So kół ką a Grod nem, o 24 w. 
od Grod na. Do mów 191, mk. 1083 t. j. 445 ka-
tol., 438 izr., 38 pra wosł. Za rząd po lic. (stan) 
dla 4-ch gmin wiej skich i za rząd gm. krug lań-
skiej. Cer kiew, 3 dm. modl. Han del bar dzo 
niez nacz ny: 10 skle pów. W oko li cy po ła wia ją 
się pstrą gi. Ot rzy ma ła K. pra wo miej skie od 
kró lo wej Bo ny 1546 r.; r. 1588 za li cza ła się 
do dóbr sto ło wych kró lew skich. W XVIII w. 
by ła w po sia da niu Ty zen ha u za. 1796-1808 
ko ron ne mias to pru skie”.

Адзін з бе ла ру скіх пар та лаў ня се 
і звест ку пра зга да нае ра ней Грод на 
з на ступ ны мі выт рым ка мі: „18 ста год дзе 
зна мя наль нае для Гро дзен скай мыт най 
служ бы тым, што ў II-й па ло ве ста год дзя 
Грод на ста но віц ца фак тыч на ста лі цай 
Вя лі ка га кня ства Лі тоў ска га. Тут у Но-
вым зам ку зна хо дзіц ца рэ зі дэн цыя Ка ра-
ля Поль ска га і Вя лі ка га кня зя Лі тоў ска га 
Ста ніс ла ва Аў гу ста Па ня тоў ска га, пра-
цу юць цэн т раль ныя дзяр жаў ныя ор га ны 
ўла ды і кі ра ван ня: Ка мі сія Скар бо вая 
ВКЛ, якая з’яў ля ла ся вы шэй шым кі ру-
ю чым мыт ным ор га нам, Асэ сар скі суд, 
Ка мі сія Вай ско вая, Тры бу нал Лі тоў скі. 
У снеж ні 1819 г. ім пе ра тар Аляк сандр 
I пад піс вае «Мыт ны Ста тут па Еў ра пей-
скім ган д лі», згод на з якім уста наў лі ва лі-
ся мыт ныя за ста вы, мыт ні і мыт ныя ак ру-
гі на за ход няй мя жы Ра сій скай ім пе рыі. 
Гро дзен ская мыт ная за ста ва бы ла пе-
раў т во ра на ў га лоў ную мыт ню Гро дзен-
скай мыт най ак ру гі. У склад ак ру гі, якая 
ста ла сё май, ак ра мя Гро дзен скай мыт ні 
2-га клас са, ува хо дзі лі і мыт ні 4-га кла-
са: Брэс ц кая, Ус ці луж ская, Га ні он ц кая, 
Ха рош чэн ская, Це ха на вец кая, Ну рэц кая 
і Прэ ба роў ская. Пас ля выз ва лен ня 16 
лі пе ня 1944 го да го ра да Грод на вой ска-
мі 2-га і 3-га Бе ла ру ска га фран тоў лі нія 
фрон ту пе ра мяс ці ла ся на за хад, і пра-
цоў ныя го ра да пры сту пі лі да ад наў лен ня 
пра мыс ло вас ці, ка му наль най гас па дар-
кі, на ладж ван ня тран с пар ту і су вя зі, уз вя-
дзен ню аб’ ек таў сац куль т бы ту, жыл ля. 
Ад наў ля ла ся дзяр жаў ная мя жа, ства ра лі-
ся мыт ні і мыт ныя па сты, ку ды прый шлі 
дэ ма бі лі за ва ныя фран та ві кі — афі цэ ры 
і сал да ты. Уво сень 1944 го да на стан цыі 
Ла сос на быў ад кры ты мыт ны пост, штат 
яко га скла даў ся з 2-х ча ла век. За га дам 
па На род на му ка мі са ры я ту знеш ня га 
ган д лю СССР № 215 ад 27 снеж ня 1944 
го да бы лі ад кры ты ча со выя мыт ні ў Брэс-
це і Бе ра ста ві цы. 10 лю та га 1945 го да 
згод на з за га дам № 20 па На род на му 

ка мі са ры я ту знеш ня га ган д лю СССР 
(у тыя га ды Га лоў нае мыт нае Уп раў лен-
не ўва хо дзі ла ў склад На род на га Ка мі са-
ры я та знеш ня га ган д лю), бы ла ад к ры та 
ча со вая мыт ня ў го ра дзе Грод на”.

А што та кое мы та? Гэ та ўста ноў ле ны 
здаў на гра шо вы збор з ін ша зем цаў за 
пра ва ган д лю пры ве зе ным імі та ва рам 
ды так сама збор за ка ры стан не з на-
яў най на да дзе най тэ ры то рыі ін ф раст-
рук ту ры: з да рог, ма стоў і г.д. Зыг мунт 
Гло гер: „W XVII w. my to pry wat ne za prze-
je cha nie dróg na bag nach, mos tów, gro bel, 
zat wier dzo ne by ło zwyk le po gro szu od ko-
nia fur mań skie go”.

Бы ло пра Грод на і гэ тую ін фар ма цыю, 
асаб лі ва пра пас ля ва ен ныя га ды, трэ ба 
прыб ліз на эк ст ра па ля ваць і на поль скі 
бок, на Куз ні цу ме на ві та. Бо пра ро лю 
Куз ні цы як па меж най мяс цо вас ці да во-
лі кво ла ў вы раз ка вых фон дах гмін най 
біб лі я тэ кі. У ад ным з па ка за ных мне ма-
шы на пі саў чы таю, што ў час Ты зен гаў за 
бур лі ва раз ві ва лі ся Са кол ка і Крын кі, дзе 
паў ста ва лі роз ныя ма ну фак ту ры, за тое 
Куз ні ца не ска ры ста ла праг рэ са ва га 
штур ш ка. З мэ тай гас па дар ча га ўзды му 
Ты зен гаўз бу да ваў бро ва ры, ві на кур ні, 

ца гель ні, тар та кі, сук на-
валь ні, млы ны, асу шаў 
ба ло ты. Чы ноў ні кі бы лі 
аба вя за ны пра во дзіць 
суп раць па жар ны дог-
ляд, а жы ха ры — дбаць 
пра ага ро джы, са дзіць 
дрэ вы. Быў за гад ра біць 
пла ты з ла зы і менш вар-
тас най драў ні ны. Кож ны 
гас па дар му сіў што га до-
ва па са дзіць дзве віш ні 
і дзве яб лы ні. У той час 
у Куз ні цы быў уз ве дзе ны 
ча ты рох па вяр хо вы бу ды-
нак млы на, у якім бы лі 
так са ма сук на валь ня 
і тар так. Чар го вы шанс 
раз віц ця заг ля нуў у Куз-
ні цу ў 1862 го дзе, ка лі 
праз мяс цо васць бы ла 
прак ла дзе на чы гу нач ная 
Вар шаў ска-Пе цяр бур г-
ская лі нія. Але ў ад ным 
з па ка за ных мне ма тэ ры-
я лаў бы ла заў ва га, што 
прак ла дзе ная там чы гу-
нач ная лі нія „znisz czy ła 
roz p la no wa nie i za bu do wę 
za chod niej częś ci mias ta 
stwa rza jąc jed no cześ nie 

próg pow s t rzy mu ją cy roz wój przes t rzen ny 
osa dy w tym kie run ku”.

Да лей ра ней шы ма шы на піс сцвяр-
джае, што пер шы мі асад ні ка мі на тэ-
ры то рыі Куз ніц кай гмі ны ў па чат ку XVI 
ста год дзя бы лі пад да ныя ру скіх і лі тоў-
скіх па ноў. А ўплыў па ля каў да ту ец ца 
з ча су праў лен ня ка ра ле вы Бо ны, ка лі 
рас це тут зна чэн не Ка та ліц ка га кас цё-
ла. Роз ныя кры ні цы па-роз на му згад ва-
юць пра ўзвя дзен не пер ша га кас цё ла 
ў Куз ні цы: не ка то рыя па да юць 1518 год, 
ін шыя — 1545 год. Да мі на ва ла тут Цар-
к ва, а пер шая згад ка пра яе зной дзе на 
пад 1556 го дам, ды ёсць зда гад кі пра 
та га час ныя цэр к вы ў Воў ку шы і Кус ці не 
— маг чы ма пры ват ныя іх ула даль ні каў. 
Ка лі куз ніц кая цар к ва пры ня ла па ста но-
вы Бе рас цей скай уніі — не вя до ма, так са-
ма не вя до ма, ка лі зга рэў та маш ні храм 
ус ход ня га аб ра ду. У 1721 го дзе на яго 
мес цы па ча ла ся па бу до ва ба зы льян ска-
га кляш та ра, які ў на ступ ным ста год дзі, 
пас ля ска са ван ня ор дэ на ба зы лья наў, 
быў пе ра ве дзе ны ў Пра ва слаў ную цар-
к ву. У той жа больш-менш час драх леў 
і бу ды нак ка та ліц ка га кас цё ла, які аб-
ва ліў ся ў 1816 го дзе: тры га ды паз ней 
быў уз ве дзе ны но вы, так са ма драў ля ны. 

У 1863 го дзе ў Куз ні цы быў зму ра ва ны 
но вы кас цёл, які та га час ныя ўла ды ха це-
лі зак рыць, але та кое ра шэн не не бы ло 
адоб ра на вяр ха мі і храм за ха ваў ся да 
на ша га ча су.

Да ўся го гэ та га вар та да даць, што 
ў хо дзе ба ёў за Куз ні цу, якія прай ш лі 21 
і 22 лі пе ня 1944 го да, быў моц на паш ко-
джа ны та маш ні кас цёл і зу сім зга рэ ла 
драў ля ная цар к ва. Кас цёл быў ад ра-
ман та ва ны, а но вую цар к ву зму ра ва лі 
ў 1947 го дзе. У 1957 го дзе быў за пуш ча-
ны чы гу нач ны паг ран пе ра ход для цы віль-
на га ка ры стан ня.

І пра „наш час”. Вось на ад ным з па ка-
за ных мне ліст коў па да ец ца спі сак „ці ка-
вых асоб звя за ных з гі сто ры яй Куз ніц кай 
зям лі”. Ёсць там чы ны з ча соў Пер шай 
і Дру гой Рэ чы Пас па лі тай. Але ня ма, 
для прык ла ду, най больш хі ба „ці ка вай” 
асо бы куз ніц ка га вы ва ду, ме на ві та ня ма 
там згад кі пра Мі ха і ла Ка я ло ві ча, ад на го 
з най больш вя до мых ру са філь скіх гі сто-
ры каў. Вар та тут, зда ец ца мне, пры вес ці 
выт рым ку з эн цык ла пе дыі Брок хаў за 
і Эф ра на пра ха ва на га ця пер у Куз ні цы 
ўра джэн ца гэ тай мяс цо вас ці: „Из ре чей 
К., про из не сен ных в тор же ствен ных соб-
ра ни ях спб. слав. бла гот вор. об ще ства, 
осо бен но за ме ча тель на речь на те му: 
„Исто ри че ская жи ву честь рус ско го на ро-
да, и ее куль тур ные осо бен но сти” (1883). 
Здесь он от ме ча ет, в чис ле осо бен но стей 
на ро да лю бовь к зем ле де лию, лю бовь 
и спо соб ность к про мыш лен но сти и тор-
гов ле, стрем ле ние к об ла да нию луч ши ми 
зем ля ми, уме нье ов ла де вать реч ны ми 
и вод ны ми пу тя ми и бе ре га ми при ле-
га ю щих мо рей. (...) На ко нец, глав ную 
ха рак тер ную осо бен ность рус ско го на ро-
да пред став ля ет ран нее соз на ние „не об-
хо ди мо сти го су дар ствен но го стро е ния, 
го су дар ствен ной объ е ди ня ю щей вла сти”, 
ко то рая и воп ло ти лась в мо сков ском 
еди но дер жа вии, „с зем ски ми со бо ра ми 
и с зем ским все на род нов ласт ным ца рем 
во гла ве”. В воп ро сах об щес ла вян ских К. 
сто ял за воз мож но тес ное об ще ние меж-
ду сла вян ски ми пле ме на ми, и при том 
не с од ной толь ко по ли ти че ской точ ки 
зре ния: он же лал объ е ди не ния сла вян-
ских пле мен под зна ме нем св. Ки рил ла 
и Ме фо дия, дав ших сла вя нам еди ную 
гра мо ту и об щий для всех пле мен пись-
мен ный язык”. Вось гэ тае расійскае ім к-
нен не к об ла да нию луч ши ми зем ля ми, 
уме нье ов ла де вать реч ны ми и вод ны ми 
пу тя ми и бе ре га ми при ле га ю щих мо рей 
асаб лі ва ві доч нае ў наш час; Ка я ло віч 
ака заў ся бес па мыл ко вым пра ро кам. 
І да лей, у Брок хаў за і Эф ра на, Ка я ло віч 
сцвяр джаў, што „в исто рии об ласть объ-
ек тив ных истин весь ма не ве ли ка, а все 
осталь ное не из беж но субъ ек тив но, не-
ред ко да же в об ла сти про стей ших го лых 
фак тов...”. І вось гэ тую суб’ ек тыў насць 
аж над та вы дат на ві даць у па ка за най 
мне пад бор цы га лоў ных пер са на жаў Куз-
ніц кай зям лі. Чар го вым до ка зам гэ та му 
— ад сут насць у ёй Язэ па Ва рон кі...

Важ ная так са ма аг ляд ка ў той бок, 
з яко га дзьме ве цер. У Ка я ло ві ча ён быў 
з ін ша га чым у наш час бо ку. Ды важ-
нае, каб той ве цер быў цёп лень кі. Бо ж 
быў час, ка лі не над та бы ло вя до ма, 
ад куль той ве цер цяп лей шы — 1950-я 
га ды. Вар та бы ло б за фік са ваць, як гэ-
тыя спра вы вы гля да лі ў Куз ні цы, ад нак 
пра гэ та ці ха. Ма быць ад каз на пы тан не, 
ча му так там ці ха, даў ка лісь-ка лісь зна-
ка мі ты поль скі па эт Аляк сандр Фрэд ра: 
„O Le ni stwo! Bó stwo mo ie! Dla cie bie lut nię 
nas t ro ię, Lecz by twych uszów nied rę czyć, 
Ci cho stru ny bę dą brzę czyć, Ci cho bę dą 
spie wać, Ale głoś no zie wać! Za pa mię ta łe 
sza leń ce, Któ rych łu dzą sła wy wień ce, Któ-
rych dą żą wszys t kie chę ci, By po zgo nie żyć 
w pa mię ci, Ja kąż ko rzyść ztąd od no szą Że 
ich imie wie ki no szą?!”

Да гэ тай рэф лек сіі па э та вар та да кі-
нуць і заў ва жа ную ў Куз ні цы — Ка я ло ві-
чам? — се лек тыў насць-суб’ ек тыў насць: 
не ўсіх імё ны за хоў ва юц ца ў даў жэй шай 
пер с пек ты ве, у тым лі ку і Ка я ло ві ча...

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

Куз ні ца
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

125 га доў з дня на ра джэн ня
Паўліны Мядзёлкі

Шмат ка го ў дзя цін стве баць кі ад да ва-
лі ў му зыч ную шко лу, спа дзе ю чы ся, што 
іх сын ці дач ка ава ло дае нот най гра ма-
тай, пра я віць му зыч ны слых і бу дзе це-
шыць ро дзі чаў, сяб роў ці зна ё мых сва і мі 
га ма мі ці ва ка лам. Мо да на му зыч ную 
аду ка цыю не прай ш ла да гэ туль і наў рад 
ці прой дзе, бо спе вы і му зы ка з’яў ля юц ца 
спрад веч ны мі спа да рож ні ка мі ча ла ве ча-
га жыц ця. Згод на з гэ ты мі рэ а лі я мі ра зу-
ме еш тых лю дзей, якія праз на ву чан не 
му зы кі дзя цей зра бі лі біз нес. Пры кла дам 
та кой сва ёй му зыч най спра вы з’яў ля ец-
ца сет ка на ву чаль ных му зыч ных уста ноў 
пад агуль най наз вай Bra i nin Mu sic Scho ol. 
Іс нуе та кая шко ла і ў Поль ш чы, і ў Бе ла-
ру сі. Пры чым у бе ла ру скай кра і не гэ тыя 
му зы каль ныя вык лад чы кі не цу ра юц ца 
бе ла ру скай мо вы, што з сён няш нім за ган-
ным стаў лен нем да бе ла руш чы ны да во лі 
не звы чай на.

Ка лі ці каў ны ка ры сталь нік за зір не на 
сайт http://bra i nin.by, то на па чат ку ён 
ма ла што з яго зра зу мее. „Эфек тыў нае 
му зыч нае на ву чан не з кур сам тэ о рыі па-
вод ле В. Брай ні на”, — та кі мі сло ва мі су-
стра кае яго пар тал. Маг чы ма для му зыч-
най гра мад скас ці імя Ва ле рыя Брай ні на 
зна чыць вель мі мно га, але для боль шас-
ці на сель ні цтва, якая не спе цы я лі зу ец ца 
ў му зыч най тэ о рыі, пат лу ма чым. Брай нін 
— па эт і пе рак лад чык, эсэ іст, куль ту ро-
лаг, му зы каз наў ца, му зыч ны пе да гог, вы-
на ход нік, куль тур-ме не джар, кам па зі тар. 
Але ў вы пад ку на ву чан ня му зы цы важ на 
тое, што ён аў тар му зы каль на-пе да га гіч-
най сі стэ мы „Раз віц цё му зыч на га ін тэ лек-
ту ў дзя цей”. Згод на з гэ тым, му зыч ны 
клас у Мін ску пра па нуе да лу чыц ца да 
му зыч на га вы ха ван ня, якое пра дуг ледж-
вае раз віц цё му зыч на га мыс лен ня, то-бок 

ра зу мен ня му зы кі за па тэн та ва ны мі срод-
ка мі, якія да лі і да юць доб рыя вы ні кі як 
у пра фе сій най, так і ў ама тар скай аду ка-
цыі. Праў да, для зна ём ства з са мап рэ зен-
та цый з вы шэй аз на ча на га сай та трэ ба пе-
рай с ці па спе цы яль най гі пер с па сыл цы на 
„га лоў ны” сайт мін скай шко лы, які па сут-
нас ці з’яў ля ец ца пра ця гам-да паў нен нем 
пер ша га з боль шай коль кас цю руб рык.

„Зна ём ства з му зыч най куль ту рай так 
ці інакш му сіць стаць част кай агуль най 
аду ка цыі дзі ця ці. У на шай шко лы ня ма 
мэ ты га да ваць вун дэр кін даў. Му зыч на 
да ра ві тыя дзе ці, гэ так са ма, як і „звы чай-
ныя”, ма юць пат рэ бу ў ці ка вым і пас ля-
доў ным на ву чан ні — дзе ля та го, каб не 
толь кі на ву чыц ца граць, але прыш ча піць 
лю боў да му зы кі, зра біць да ступ ны мі для 
ра зу мен ня на шых ма лень кіх су ай чын ні-
каў най леп шыя ўзо ры су свет най кла сі кі, 
ства рыць ас но ву для ўлас ных твор чых 
эк с пе ры мен таў”, — рас па вя да юць пра 
сваё пры зна чэн не му зыч ныя пе да го гі, 
адз на чы ю чы, што яны з да па мо гай фі ло-
ла гаў пе рак ла лі на бе ла ру скую мо ву ме-
та дыч ныя ма тэ ры я лы. „Мы спа дзя ем ся, 
што наш клас бу дзе оп цы яй для тых, хто 
жа дае ву чыц ца па-бе ла ру ску”, — ка жуць 
яны. Ад мет на, што для жа да ю чых на ву-
чан ня на бе ла ру скай мо ве ў шко ле пра-
дуг ле джа ны зніж кі па ап ла це.

„Па ло ва вык лад чы каў ці прын цы по ва 
бе ла ру ска моў ныя, ці не ма юць з бе ла ру-
скай праб лем. Бо ну сы для бе ла ру ска моў-
ных на ву чэн цаў, у тым лі ку па ап ла це”, 
— рас па вя да ец ца пра шко лу на сай це-ка-
та ло гу бе ла ру ска га біз не су „Свае”.

У сваю чар гу му зыч ныя пе да го гі за пэў-
ні ва юць, што да юць паў на вар тас ную му-
зыч ную аду ка цыю на бе ла ру скай мо ве.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Ак тор ка, дзя яч ка бе ла ру скай куль ту ры 
Паў лі на Мя дзёл ка на ра дзі ла ся 24 ве рас ня 
1893 г. у мя стэч ку Буд с лаў (ця пе раш ні Мя-
дзель скі ра ён). Яе баць ка Він цэнт Мя дзёл-
ка быў кас цель ным ар га ні стам. У 1898 г. 
сям’я пе ра е ха ла ў Глы бо кае. Там Паў лі на 
скон чы ла цар коў на-пры ход скае ву чы ліш-
ча. З 1907 г. ву чы ла ся ў Ры зе на вя чэр ніх 
кур сах для да рос лых.

З 1909 г. Мя дзёл ка бы ла ў Віль ні, зай ма-
ла ся ў пры ват най жа но чай гім на зіі Няз дзю-
ра вай і Рай с мі лер. Зблі зі ла ся з ві лен скім 
бе ла ру скім і са цы я лі стыч ным ру ха мі. Уво-
сень 1912 г., пас ля скан чэн ня гім на зіі, на-
кі ра ва ла ся ў Пе цяр бург на Вы шэй шыя ка-
мер цый ныя кур сы, якія скон чы ла ў 1914 г. 
У 1913 г. вы ка на ла ро лю Паў лін кі ў пе цяр-
бур г скай прэм’ е ры п’е сы Ян кі Ку па лы. 
У час Пер шай су свет най вай ны бы ла ў эва-
ку а цыі ў ра сій скім Ца ры цы не. З во се ні 
1916 г. у Пет раг ра дзе ста ла сак ра тар кай 
Бе ла ру ска га ка мі тэ та да па мо гі ах вя рам 
вай ны. У 1917 г. пра ца ва ла ў Кі е ве ў так 
зва ным Са ю зе га ра доў. У каст рыч ні ку 
1917 г. па да моў ле нас ці з кня гі няй Маг да-
ле най Ра дзі віл ар га ні за ва ла бе ла ру скую 
шко лу ў вёс цы Жор наў ка Ігу мен ска га па ве-
та. Пас ля та го, як у са ка ві ку 1918 го да шко-
ла бы ла зак ры та, пе раб ра ла ся ў Мінск.

Мя дзёл ка пра ца ва ла на стаў ні цай, 
удзель ні ча ла ў па ста ноў ках Пер ша га та-
ва ры ства бе ла ру скай дра мы і ка ме дыі. 
На вед ва ла Віль ню і Грод на. З 1918 го да 
вы сту па ла ў дру ку з вер ша мі. З вяс ны 
1919 г. — ін с пек тар ка бе ла ру скіх школ, 
кі раў ніч ка Гра ма ды бе ла ру скай мо ла дзі 
і дра ма тыч на га гур т ка ў Грод не. 20 лі пе ня 
1919 г. арыш та ва на ўла да мі Поль ш чы за 
ўдзел у вы дан ні га ра дзен скай га зе ты „Род-
ны край”, дзе яна і дру ка ва ла ся.

З па чат ку 1920 г. жы ла ў Мін ску, кі ра-
ва ла бе ла ру скай жа но чай шко лай. Зноў 

арыш та ва на ра зам з му жам Та ма шам 
Гры бам поль скі мі ўла да мі ў траў ні 1920 г. 
Пе рад на сту пам Чыр во най Ар міі вы ве зе на 
ў Вар ша ву, ся дзе ла ў тур ме го ра да Врон кі, 
што на Паз нан ш чы не. Пас ля выз ва лен ня 
на кі ра ва на на жы хар ства ў Лодзь з за ба ро-
най пе ра яз джаць на „ўсход нія крэ сы”. Па 
пад роб ле ных да ку мен тах вы еха ла ў Віль-
ню, паз ней у лю тым 1921 г. тра пі ла ў Літ ву. 
У Коў не зай ма ла ся вы дан нем агі та цый най 
лі та ра ту ры за ход не бе ла ру ска га выз воль-
на га ру ху. Дру ка ва ла ся ў га зе це „Ся лян-
ская до ля”. З во се ні 1921 г. па пра па но ве 
Ціш кі Гар т на га пра ца ва ла ў вы да вец кім ад-
дзе ле пры са вец кім па соль стве ў Бер лі не.

У 1922 г. пе ра е ха ла ў Лат вію, вык ла да-
ла ў бе ла ру скай гім на зіі ў Дзвін ску. У траў-
ні 1924 г. арыш та ва на ла тыш скі мі ўла да мі 
ра зам з ін шы мі вык лад чы ка мі. Ап раў да на 
су дом у кра са ві ку 1925 г. У траў ні ра зам 
з бра там пры е ха ла ў БССР. Пра ца ва ла 
ў сек та ры ма ста цтва Ін бел куль та. У 1927-
1930 гг. вык ла да ла бе ла ру скую мо ву ў Бе-
ла ру скай ака дэ міі сель скай і ляс ной гас па-
дар кі ў Гор ках.

Паў лі ну Мя дзёл ку арыш та ва лі са вец кія 
кар ныя ор га ны 18 лі пе ня 1930 г. па спра ве 
„Са ю за выз ва лен ня Бе ла ру сі”. Неў за ба ве 
яе выс ла лі ў Ка зань. З во се ні 1932 г. вык-
ла да ла ру скую мо ву і лі та ра ту ру ў ад ной 
з ма скоў скіх школ. Ле там 1947 г. пе ра е-
ха ла ў Буд с лаў, дзе да 1958 г. пра ца ва ла 
на стаў ні цай. У Буд с ла ве на пі са ла свой 
най больш знач ны твор — ме му а ры „Сцеж-
ка мі жыц ця”, якія ў фраг мен тах па ча лі дру-
ка вац ца з 1958 г. (асоб ным вы дан нем вый-
ш лі ў 1974 г., дру гая част ка над ру ка ва ная 
ў 1993 г.).

Па мер ла Паў лі на Мя дзёл ка 13 лю та га 
1974 г. Па ха ва ная на ста рых ка та ліц кіх мо-
гіл ках у Буд с ла ве.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

па поў ні лі ка лек тыў яш чэ 
бу ду чы вуч ня мі бель скай «трой кі». На шы 
вуч ні вы сту па юць на школь ных ура чы стас-
цях, спя ва ю чы і іг ра ю чы на му зыч ных ін ст-
ру мен тах. Уся «Жэ мэр ва» ах вот на вы сту-
пае так са ма ў на шай шко ле. Я прый шоў 
па гля дзець вы сту пы «Жэ мэр вы», якая 
сён ня шы кар на прэ зен ту ец ца, — за я віў 
ды рэк тар Бель ска га бел лі цэя Ан д рэй Сце-
па нюк, у мі ну лым бур га містр Бель ска-Пад-
ляш ска га на пра ця гу вась мі га доў.

Юбі лей уда сто і лі ва я вод скі рад ны Ва-
лян цін Ка рыц кі, бур га містр Бель ска-Пад-
ляш ска га Ярас лаў Ба роў скі, ды рэк тар 
Бель ска га до ма куль ту ры Аль ж бе та Фі ё-
нік і бы лы ды рэк тар БДК Сяр гей Лу ка шук. 
Чле ны ка лек ты ву і іх ма стац кі кі раў нік 
Ан на Фі ё нік ат ры ма лі па да рун кі, уз на га-
ро ду, мно га кве так і перш за ўсё мно га 
сар дэч ных, цёп лых па жа дан няў да лей шай 
пас пя хо вай дзей нас ці.

Пе рад свят ка ван нем юбі лею стар шы ня 
Аб’ яд нан ня Му зей ма лой ай чы ны ў Сту дзі-
во дах Да ра фей Фі ё нік ар га ні за ваў у му-
зей най мяш чан скай ха це се мі нар «Сту дзі-
во ды Се гя не ві чаў», пры све ча ны ма лым 
ай чы нам. Удзель ні кі се мі на ра па зна ёмі лі-
ся з гі сто ры яй вё скі Кат лы і ру ка пі сам кніж-
кі «Кат лы ўчо ра і сён ня», якая рых ту ец ца 
да дру ку. Яе аў та ры Ян Мін ке віч і Ула дзі-
мір Кі ры люк рас па вя да лі пра мі ну лае Кат-
лоў і вы хад цаў з гэ тай вё скі.

— У цэн т ры на шай гі ста рыч най дзей-
нас ці зна хо дзяц ца ма лыя ай чы ны, што ад-

люст ра ва на ў наз ве му зея. Я ра шыў ся яш-
чэ раз ус пом ніць пра су свет най вя до мас ці 
аку лі ста з Ка за ні (Ра сія), зас на валь ні ка 
ра сій скай шко лы аф таль ма ло гіі Эмі лі я на 
Ада мю ка, які ро дам з на шых Сту дзі во-
даў, дзе жыў у дзя цін стве. Хут чэй за ўсё 
яго баць ка быў эка но мам у сту дзі вод скім 
ма ён т ку. Эмі лі ян вель мі доб ра ву чыў ся, 
ат ры маў на ву ко вую сты пен дыю і па сту піў 
у Ка зан скі ўні вер сі тэт. У 57 ну ма ры «Бель-
ско го го стін ця» змеш ча ны ма тэ ры ял пра 
Эмі лі я на Ада мю ка і кам пакт-дыск «Год 
у Пін скім па ве це» з аб ра да вы мі пес ня мі 
Пін ш чы ны, — ска заў у час се мі на ра Да ра-
фей Фі ё нік.

З но ва га ну ма ра «Бель ско го го стін ця» 
мож на так са ма да ве дац ца, што Но ва бе ра-
зо ва, у якім я пра вёў дзя цін ства і юнац кія 
га ды, з 1861 го да ста ла ся дзі бай во лас ці, 
якая ахоп лі ва ла Но ва бе ра зоў скі і Ста ра-
кар нян скі пра ва слаў ныя пры хо ды. А жы-
хар Но ва бе ра зо ва Ці ма фей Та ра се віч, які 
ў 1910-1912 га дах быў мяс цо вым вой там, 
у 1912-1917 га дах быў дэ пу та там ра сій ска-
га пар ла мен та — Дзяр жаў най ду мы.

Пас ля гі ста рыч на га се мі на ра яго 
ўдзель ні кі па гля дзе лі кар ці ны на ма ля ва-
ныя ў час ма стац ка га пле нэ ру ў Ра ма наў-
цы, з якой ро дам баць ка Да ра фея Фі ё ні ка.

— Мы пад час пле нэ ру ў Ра ма наў цы ста-
ра лі ся пе ра ліць на па лот ны клі мат ста рой 
за бу до вы вё скі і яе кра я ві даў з уз гор ка мі. 
На ма ля ва лі дом, які мае знік нуць, кры жы 
і дзядзь ку Да ра фея, да яко га вель мі па-

доб ны Мак сім Фі ё нік. Дзядзь ка быў ка ва-
лём і быў вель мі вы со кі, што мы ад зна чы-
лі. Я ра ней тут вы рэз ваў гі ста рыч ныя по-
ста ці, якія прэ зен ту юц ца ў му зеі, — ска заў 
ма стак Ула дзі мір Чык він з Коб ры на.

Ма стак Ана толь Тур коў з Ка мян ца пе-
рад вя ско вай ха тай Сту дзі вод ска га му зея 
ства рае ба рэ льеф з вы я вай сту дзі вод скай 
па на ра мы, а ра ней вы кон ваў ін шыя скуль-
п ту ры. На гэ ты раз пра ца ваў як жы ва пі сец 
ра зам з жы ва піс ца мі Воль гай і Іга рам 
Ра ман чу ка мі з Брэ ста. Ма ста кі ста ноў ча 
аца ні лі па быў ку ў Ра ма наў цы і клі мат гі ста-
рыч ных і му зыч ных ме ра пры ем стваў, ар га-
ні за ва ных Сту дзі вод скім му зе ем.

16 ве рас ня Му зей ма лой ай чы ны су ар-

га ні за ваў Свя та вё скі Ра ма наў кі. Па ча ло-
ся яно ма леб нам ка ля ча соў ні ра зам з епі-
ска пам ся мя тыц кім Вар са но фі ем і свя та ра-
мі. Паз ней ад к ры ла ся вы ста ва пле нэр ных 
кар цін ма ста коў з Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
якая дзень ра ней прэ зен та ва ла ся ў мяш-
чан скай ха це Сту дзі вод ска га му зея. Свя та 
за вяр шы ла ся кан цэр там «Жэ мэр вы» і ка-
лек ты ваў з Бе ла ру сі і Пад ляш ша, якія вы-
сту пі лі пе рад пуб лі кай ка ля свят лі цы.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

15 га доў «Жэ мэр вы»

n Стар шы ня Аб’ яд нан ня Му зей ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах 
Да ра фей Фі ё нік ар га ні за ваў се мі нар «Сту дзі во ды Се гя не ві

чаў», пры све ча ны ма лым ай чы нам; зле ва: аў та ры кніж кі «Кат
лы ўчо ра і сён ня» Ян Мін ке віч і Ула дзі мір Кі ры люк
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30.09 — 06.10

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

ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. асоб ная лі нія ў сі стэ ме чы гу нак, якая ады хо дзіць убок ад ас ноў най 

чы гу нач най ма гіст ра лі = 6 _ 7 _ 8 _ 9 _ 10 _;
2. дрэ ва для Вер б ні цы = 19 _ 20 _ 13 _ 15 _ 4 _;
3. адзін ка сі лы = 2 _ 23 _ 3 _ 1 _;
4. во да неп ра ні каль ная ка ме ра для пад вод ных ра бот = 5 _ 12 _ 21 _ 14 
_ 22 _;
5. цяг нец ца за ігол кай = 11 _ 16 _ 17 _ 18 _.

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

ныя ад ка зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 36 ну ма ра

Тай га, ка ло да, зер не, Сыс, Ніл, квант, Лу тан, ха рак тар, па га-
лоўе, чы гун, Нік сан, Ялоў ка.
Ра шэн не: Га лод ны страў нік не слу хае па ву чан няў.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бельска-Пад-
ля шскага і Лявону Федаруку з Рыбал.

(22.03. — 20.04.) Го ніш астат кам сі лы; 
мо жаш тра піць у хан д ру або зах ва рэць 
на ля но ту. А, пап раў дзе, пры даў ся б та-
бе са лід ны ад па чы нак. Больш ча су прыс-
вя ці аса бі стым спра вам. Не па зы чай без 
пац вер джан ня.
(21.04. — 21.05.) Зва жай, бо мо жаш 
стаць за ліш не зай з д рос ным! Не пе ра-
бор ш ч вай! Доб ры час на вы ка ра стан не 
ўя вы, ма стац кіх та лен таў, ін ту і цыі. Мо жа 
су стрэць ця бе штось ці вель мі мі лае.
(22.05. — 22.06.) Зра біць на кім сь ці ўра-
жан не, якое яго зва ліць з ног — ця пер та бе 
як плю нуць! За тое ба ла ган у роз ных спра-
вах. У фі нан сах не раз ліч вай на ня бес ную 
ман ну. Вест кі аб за ла тых го рах — звы чай-
ная лух та, а стра таў, якія мо гуць ча каць 
з-за ліш ня га да ве ру, ніх то та бе не кам пен-
суе. Няп ро стыя за да чы, ра шэн не якіх за-
пат ра буе мак сі маль ных на ма ган няў. Будзь 
цяр п лі вы, да ўсіх праб лем па ды ходзь без 
ліш ніх эмо цый і з ха лод най га ла вой!
(23.06. — 23.07.) Зна ка мі ты час, каб 
раск ру ціць ін та рэс. Доб рая фі зіч ная 
і псі хіч ная фор ма ды шчо паць шчас ця. 
Зад бай аб раз вой сва ёй кар’ е ры. Вар-
та ін ве ста ваць, раз гар нуць кры лы. На сі 
з са бой зо ла та (лепш сха ва нае!) — па-
пра віць яно та бе на строй і пры ня се па-
пу ляр насць ся род но вых асоб.
(24.07. — 23.08.) Зра зу ме еш, ад куль 
у ця бе бя руц ца праб ле мы. На строй кры-
ху ме лан ха ліч ны. Не на ра кай на лёс, бу-
дзеш мець маг чы масць зра біць у жыц ці 
па зі тыў ныя зме ны. Ад но не бя ры но вых 
па зык! Прый шоў час зно сін, і ён ака жац-
ца вель мі роз ным — як пры ем ным, так 
і не вель мі. Але, ка лі з’я віц ца жа дан не 
вяр нуц ца ў сваё мі ну лае, то леп ша га ча-
су та бе не знай с ці.
(24.08. — 23.09.) Ска жы пар т нё ру, што 
ця бе це шыць, што нер вуе. Ця пер доб ра 
да га во ры це ся аб усім. Ма еш не да лё ка 
маг чы мас ці няб ла га за ра біць (ку пі боль-
шую скар бон ку!).
(24.09. — 23.10.) Ка лі ад чу еш, што аж ця-
бе раз но сяць энер гія ці нер вы, вазь мі ся 
за пад ло гу! Пра ца ві ты ты дзень. Ка лі рых-
ту юц ца ней кія зме ны, будзь ас ця рож-
ным, бо мо жа пры гэ тым дай с ці да кан-
ф лік ту. Ка ры стай ся ўсі мі зап ра шэн ня мі 
— вы хад з ха ты па пра віць та бе на строй.
(24.10. — 22.11.) Спа кой на спра віш ся 
з праб ле ма мі, за ха ва еш доб рыя ад но сі-
ны з ін шы мі. Нап ні ся, па дзей ні чай, кі ру-
ю чы ся ін ту і цы яй — змо жаш па пра віць 
свой бю джэт. Зва жай, каб не тра піць 
у аб дым кі не ад каз най асо бы! Не пап раў-
ся — спа воль ніў ся твой ме та ба лізм. Каб 
да сяг нуць пос пе хаў не аб ход на та бе 
дзей ні чаць упэў не на і ды на міч на, па жа-
да на пры цяг ваць да сва іх спраў і пла наў 
но вых пар т нё раў і па моч ні каў.
(23.11. — 22.12.) На пра цы не па чы най 
зва ды, ды ску сіі, зва жай на ін т ры гі. Не 
рас ся вай плё так! Пры цяг ва еш да ся бе 
ары гі наль ных, пры го жых, ці ка вых асоб. 
На сі адзен не бэ за ва га ко ле ру — спры-
яць бу дзе гэ та мі лым ад но сі нам ата чэн-
ня.
(23.12. — 20.01.) Ад к ла дзі на бок каль-
ку ля тар; па ра па ве рыць ін ту і цыі, прад чу-
ван ням і ўя ве. Час спры яе ма тэ ры яль ным 
і аса бі стым спра вам. Мо жа пап ра віц ца 
ўзро вень жыц ця. Ап ра най адзен не ма лі-
на ва га ко ле ру — да па мо жа та бе ў прак-
тыч ных дзе ян нях!
(21.01. — 19.02.) Ве не ра пас п ры яе та-
бе ў вы ба ры пар фу мы, пры чо скі, но вых 
зас лон у ха це... Бу дзеш пры го жы, поў ны 
энер гіі, па пу ляр ны ў ася род дзі. Ды не 
суст ра кай ся з асо бай ужо звя за най. Ся-
рэд ні ты дзень у фі нан сах, дык не пла нуй 
вы дат каў з раз ма хам. Каст рыч нік доб ры 
для да сяг нен ня тва іх мэт, ума ца ван ня па-
зі цый і ста ноў ча га ра шэн ня заб лы та ных 
пра фе сій ных пы тан няў.
(20.02. — 21.03.) Зап ра сі на гас ці ну 
ўсіх, ка го лю біш; гэ та пры ня се та бе 
шчас це. Ка лі на пра цы з та бой не лі чац-
ца, па ці каў ся но вы мі пра па но ва мі. Твая 
жы вая ін тэ лі ген т насць і но выя ідэі ад ра-
зу звер нуць на ця бе ўва гу; бу дзеш мець 
не ма лыя шан цы. На сі фі ял ка вы ша лік ці 
хуст ку — па ве ся ле еш, лю дзі бу дуць лю-
біць тваю кам па нію. Мо гуць ад чу вац ца 
ад га ло скі цяж кас цей мі ну лых ме ся цаў. 
На пра цы і ў жыц ці пе ра ме ны пра цяг нуц-
ца, з-за ча го не вык лю ча ны фі нан са выя 
цяж кас ці.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (43)
У Ду бя жы не на суп раць шко лы, праз 

ву лі цу, змяш ча ла ся ГСаў ская кра ма. 
Пра даў ш чы цай пра ца ва ла Ма ры ся Том-
чук. Бу ды нак му ра ва ны, доб ра за бяс пе-
ча ны та ва ра мі. Гэ та быў збор ны пункт 
ама та раў пі ва ды ві на, бо га рэл кі тут не 
пра да ва лі. Амаль што дзень на ад вя чор-
ку збі ра ла ся кам па нія хлоп цаў, ся да ла 
по бач кра мы і ча ста ва ла ся ал ка голь ны-
мі на піт ка мі. А ў ня дзе лю ці пры хад ское 
свя та ся да лі на зя лё ную тра ву за кра-
маю. І так бя се да доў жы ла ся да ад вя-
чор ка. У ня доў гім ча се я хут ка з’яд наў 
сяб роў ся род ду бя жын скай ка ва лер кі. 
Перш-на перш я на ла дзіў сяб роў скія кан-
так ты з хлоп ца мі, якія пра жы ва лі ў мя жу-
ю чых са шко лай да мах. Гэ та бы лі Ся ро-
жа Яў ге нін і бра ты Мар ка вы (так клі ка лі 
іх па баць ку) — Ся ро жа і Сцё па. Сяр гей 
пра ца ваў ў Бе ла сто ку на чы гун цы, ка-
ва лер. Ста рэй шы Сця пан гас па да рыў 
на баць каў ш чы не, жа на ты з Клаў дзі яй. 
Ча ста мы там спа ты ка лі ся пры абед-
нім па ча стун ку. Да Ся ро жы Яў ге ні на га 

пры яз джаў яго ны сва як Мі ша Брэнь ка 
з Гра да лёў, вя ско вы му зы кант. Ча ста 
па ды гры ваў ён ду бя жын скім ка ва ле рам 
пры вы піў цы. У Ся ро жы бы ла ма лод шая 
ся стра Ва ля, пры го жая дзяў чы на. Праў-
ду ска заў шы, ёй па доб ных шмат бы ло 
ў Ду бя жы не.

Ас ноў най праб ле май ду бя жын скай 
мо ла дзі быў брак свят лі цы. У вёс цы 
іс на ваў ма стац кі ха ра вы ка лек тыў пад 
кі раў ні цтвам Пят ра Ня він ска га. Цу доў на 
спя ва лі ду бя жын скія дзяў ча ты. Рэ пе-
ты цыі пра во дзі лі ў мяс цо вай шко ле. 
Па су бо тах вы яз джа лі на рэ пе ты цыі 
ў Бельск-Пад ляш скі. Ко ла ма іх сяб роў 
ста ла хут ка па вя ліч вац ца. Да кам па ніі 
да лу чыў ся Фе дзя Ваў жэ нюк, яко га я паз-
ней рэ ка мен да ваў кі раў ні ку тран с пар ту 
Бя ле ві чу на ша фё ра на шай кі на пе ра-
соў най бры га ды, ка лі Скеп ка па да ваў ся 
ў вод пуск. Чар го вы мі не раз луч ны мі ка ле-
га мі ста лі Ся ро жа Суп рун, Алесь Мат фе-
еў ды То лік Дуб. Ся ро жа з Але сем цу доў-
на спя ва лі. Асаб лі ва Алесь, які не каль кі 

ра зоў быў лаў рэ а там кон кур су «Бе ла ру-
ская пес ня». А То лік Дуб зап ра шаў мя не 
на свя точ ны па ча сту нак на Ілью. Пас ля 
су стра ка лі ся мы з ім у Рай ках, ка лі мы 
за яз джа лі з кі на пе ра соў кай. Неў за ба ве 
То лік у Рэй пі чах (так у на ва кол лі на зы ва-
лі Рай кі) ажа ніў ся.

А мне ў га ла ве не блу ка лі ся дум кі 
па кі даць ка ва лер скі стан. Але, як у пры-
маў цы га во рыц ца, дзе д’я бал не змо жа, 
туды ба бу паш ле. У ма ім вы пад ку па-
дас лаў мне фак та ра. Ака заў ся ім Алік 
Чар ня нін, наш кі на ме ха нік. Не каль кі 
ме ся цаў ра ней, а бы ло гэ та ў 1967 го дзе 
нап рад вес ні, ка лі пра яз джа ю чы праз 
Гай наў ку вы пад ко ва на мяк нуў пра жа-
ніць бу, па жар та ваў: «Па ра скон чыць 
бі бі кі біць». І тут жа пры ба віў: «Ха ро шую 
дзяў чы ну маю. У швей ным ін ва лід ным 
ка а пе ра ты ве швач кай пра цуе». Я пра-
па но ву сяб ры пры няў за жарт і па пра сіў 
кам па ньё на, каб больш не вяр таў ся да 
гэ тай тэ мы. Але гэ ты не ад пус ціў. Па чаў 
над ма ёю га ла вою сна ваць па ву цін ку. 
І зра біў сюр прыз. А бы ло гэ та ў Вой ш ках 
пас ля за кан чэн ня ве ча ро вых се ан саў...

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

Су хія дрэ вы 
пры да ро зе 
— не бяс пе ка

Яны ста яць па а ба пал па вя то вай ас-
фаль та вай да ро гі з Ле шу коў у Ста рое 
Ляў ко ва ў На раў чан скай гмі не Гай наў-
ска га па ве та. Па ру дзя сят каў тоў стых 
ста рых-ста рых та по ляў па зна ча ны чыр-
во най фар бай. Ужо даў но па ра іх сся чы. 
А так не ка то рыя з іх на по ры сты ве цер 
зва ліў на ма ста вую вы шэй з га да най да-
ро гі і іх сцяг ну лі на або чы ну ша шы. Так 
і ля жаць яны ме ся ца мі. А за раз пры да лі-
ся б на дро вы. На два ры ўсё ха лад ней 
і ха лад ней. Апал для пе чаў па трэб ны.

З су хіх та по ляў га лі ны па да юць дзе 
па па ла. Гал лё па дае і на ша шу. Ехаць 
сю дою кож на му па да рож на му не бяс-
печ на. Праў лен не па вя то вых да рог 
у Гай наў цы па він на як ма га най хут чэй 
уп ра віц ца з за сох лы мі дрэ ва мі пры да-
ро зе з вы со кай ін тэн сіў нас цю ру ху. 17 
ве рас ня гэ та га го да пад час се сіі Гмін най 
ра ды ў На раў цы га ва рыў пра гэ та рад-
ны са Ста ро га Ляў ко ва Ігар Бі рыц кі. Ён 
па пра сіў вой та гмі ны на кі ра ваць пісь мо 
ў гэ тай спра ве ў Праў лен не па вя то вых 
да рог у Гай наў цы, што і бу дзе зроб ле на. 

v(яц)

Ад ноў ле ныя ву лі цы ў На раў цы
За раз у На раў цы Гай наў ска га па ве та пак ла лі но вую ка ля ро вую брус чат ку на 

ву лі цах Во дап ра вод най і Кры ніч най ды на ад рэз ках ву ліц Міц ке ві ча і Но вай. Там, 
дзе за раз ма ста вая з брус чат кі, па бу да ва лі но выя тра ту а ры і ўез ды на па над вор кі, 
а на суп раць Гмін на га ася род ка куль ту ры — вель мі тут пат рэб ную да во лі пра стор-
ную ста ян ку для аў та ма бі ляў.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА
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Груш ка 
— свя тое дрэ ва 
Ка мя нец кай зям лі (5)

І
дэ а ла гіч ная за яд ласць і па гро зы ка-
му ні стаў не спы ні лі лю дзей. Пас ля та-
го як кап лі цу і дрэ ва зніш чы лі ў 1960 
го дзе, су ця шэн не прый ш ло ад пры-

ро ды. Дрэў ца са мо па са бе пус ці ла па-
сын кі і ад рас ло. Гэ тую на ві ну пе ра да ва лі 
з вус наў у вус ны, ідэ а лі за ва лі. Цу доў нае 
ад наў лен не дрэў ца пад ма ца ва ла сва бо-
да лю бі вы пуш чан скі на род, за го не ны 
ў кал га сы. Да Гру шы зноў цяг ну лі па лом-
ні цтвы, мес ца зноў паз на чы лі аба роч ны-
мі кры жа мі. Ідэ а ла гіч ныя служ бы спа чат-
ку іг на ра ва лі з’я ву і з не да ве рам са чы лі 
за хо дам зда рэн няў. Най больш хва ля ва-
ла іх на по ры стасць жа но ча га ро ду, які 
поў нас цю іг на ра ваў па гро зы і штра фы. 
І каб не сум ня вац ца ў пра віль нас ці сва іх 
кро каў, ка му ні сты зноў пры мя ні лі на сіл-
ле. У 1970 го дзе свя тое дрэ ва і кры жы 
яш чэ раз зніш чы лі. Мес ца за а ра лі і па са-
дзі лі буль бу. Вы ка ра ніць звыч кі і лю боў 
да мес ца ад нак не па шан ца ва ла. На ад-
ва рот, той ка нец стаў но вым, на дзей ным 
па ча та кам.

Груш ка... ад рас ла трэ ці раз.

Сён ня ўжо не маг чы ма ад дзя ліць два 
жу дас ныя зда рэн ні, два жы выя па то кі па-
мя ці злі лі ся ў ад ну бяс с п рэч ную праў ду. 
А праў да, як ве рыць пуш чан скі на род, не 
па то не ў акі я не хлус ні, яна заў сё ды вып-
лы ве на верх.

* * *
Спа чат ку я абыш ла дрэ ва і пры се-

ла ў яе ла год ным ця ні. Свя тая гру ша 
здзіў ляе раз га лі на вас цю, у якой мно гія 
па лом ні кі ба чаць фор му кры жа. Ад ні зу 
яна вы ра стае ў два ства лы, з якіх адзін 
раз дзя ля ец ца яш чэ на дзве част кі. У на-
ро дзе ве раць, што кшталт дрэ ва па каз-
вае ўсе тры гру шы, што пас ля 1970 го да 
зрас лі ся ў ад но дрэ ва.

— Ча стуй це ся на шы мі груш ка мі! — за-
ах во ці ла мя не спа да ры ня Ве ра.

Як раз сас пе лі дзіч кі, част ка іх ужо 
асы па ла ся на зям лю і зра бі ла ся сма ка ві-
ты мі гніл ка мі.

— І всэ во на ро дыт, — ад зна чы ла мая 
пра вад ні ца, — всэ на го лі груш кы. Шчэ 
нэ бу ло, коб во на нэ ро ды ла...

Апош нія сло вы пра гу ча лі як уступ 
да тэ о рыі пра сім ва ліч ную ро лю гру шы 
ў сла вян скай мі фа ло гіі. Гэ тае дрэ ва спа-
лу ча лі з жа но час цю і рас п ло дам. Каб 
па ва ра жыць пра за муж на пя рэ дад ні 
но ва га го да, дзяў ча ты за кі да лі на гру шу 
аб ру чы. Уда ча аба зна ча ла хут кае за муж-
жа. Су ша ныя гру шы да баў ля лі да ка ляд-
най куц ці, каб у сям’і на ра джа лі ся дзе ці. 
Дрэ ва да па ма га ла так са ма ў на род най 
ме ды цы не. Каб су па ко іць плач не маў ля-
ці, ма ці за но сі ла дзі цят ка да гру шы. Яна 
пра сі ла ў дрэ ва, каб яно зня ло іх боль 
і тры во гу. Пры тым да гру шы (а так са ма 
да бя ро зы) на сі лі дзяў чы нак, хлоп цаў 
— да ду ба.

Гру ша-дзіч ка — ма тыў на род ных сі-
ро чых пе сень, а ад на з іх пры га да ла ся 
мне пе рад па да рож жам на Брэст чы ну. 
І за раз, ка лі я ся дзе ла пад гру шай, сло-
вы пад ляш скай, над та жа лас най пес ні, 
да паў ня лі па ба ча нае і пачу тае.

Ой са ма я груш ка
Ой са ма я ў по лі
Ой нэ ма нэ бу дэ
По жа ло ва ті ко му.
Та ту лень ко ўмэр
Ма ту лень ка ста рая
Бра ті шок на вой ніэ
А сэст ро унь ка ма лая.
Ой прып лынь прып лынь жэ
Мой бра тіш ку з во дою
Возь мі мэ нэ возь мі
Сі ро тонь ку з со бою
Ой як жэ я бу ду
Тэ бэ сі ро ту бра ті
Обі цав ся Пан Бог
Шчас це і до лю да ті.

Су час ныя па лом ні кі зры ва юць ліст кі 
з дрэ ва і прык ла да юць іх да ран і ба-
ля чак. Бя руць у мя шэч кі зям лю. І як 
у цар скія ча сы сі ра ты Па ра скі Паў лю чук 
па кі да юць ах вя ра ван ні — аб рок. Дзесь ці 
да пя ці дзя ся тых га доў са мым цэн ным 
аб ро кам бы ла воў на і іль ня ная ку дзель. 
Лю дзі пры но сі лі ў якас ці да роў пе ча ны пі-
рог і хлеб, а так са ма яб лы кі і гру шы. На 

дрэ ва і кры жы ве ша лі па дзяч ныя руч ні кі. 
Сён ня, ка лі на во кал за па на ва ла сель-
ска гас па дар чая пра мыс ло васць, кры ху 
змя ні лі ся ві ды ах вя ра ван няў. Воў ну 
і па лат но за мя ні лі гро шы, ад нак да лей 
ста вяць аба роч ныя кры жы і аз даб ля юць 
іх ка ля ро вы мі стуж ка мі і руч ні ка мі. Іх 
ад наў ля юць і ўпры гож ва юць кож ны год 
сем’і ах вя ра валь ні каў. Лю дзі пры но сяць 

яб лы кі і гру шы са сва іх са доў і вык ла да-
юць іх на пры цар коў ных лаў ках.

* * *
У зва рот най да ро зе ў Вяр хо ві чы ў на-

шай ма шы не за па на ва ла маў чан не. 
Мне ха це ла ся ду маць пра ду хо вую сі лу 
мяс цо вых жан чын, якія пад груш кай 
за сна ва лі сваю цар к ву пад ад кры тым 
не бам. У га ды лі ха лец ця мес ца яві ла ся 
ду хоў ным, нез ніш чаль ным па ра со нам. 
Па сён няш ні дзень дрэ ва ахі на юць іко ны 
ў на род ным сты лі, з рас пі са ным цу дам 
яў лен ня. Прад стаў ле ная на іко нах гі сто-
рыя рас чуль вае ла скай і даб ры нёй. На-
род ны культ са ста ра жыт ны мі ка ра ня мі 
і вя ско вай эстэ ты кай стаў агуль на на род-
най свя ты няй. Да яе пры яз джа юць жы ха-
ры Брэ ста, Пін ска, ту ры сты з Ра сіі.

— Вы на вер но лю бі це бе ло ру скій 
язык, — ні з пуш чы ні з по ля пра мо віў 
спа дар сак ра тар, які ўва са біў ся ў ро лю 
ша фё ра.

Па чуць та кое пы тан не ў Бе ла ру сі 
— дзі ва, ад яко га зай мае мо ву.

Яш чэ ў між ва ен ныя га ды, ка лі Брэст-
чы на яві ла ся су поль най ай чы най, жан чы-
ны з-пад Гай наў кі ці Ча ром хі па лом ні ча лі 
да Груш кі як да род най свя ты ні. Яны, як 
жы хар кі Буш міч, Вяр хо віч, За на ві наў ці 
Ка пы лоў, іш лі па су ця шэн не. Ве ра год на, 
ад іх па лом ні цтваў аз да ра ве ла мно га 
дзя цей, наш чад кі якіх за раз пра жы ва-
юць у Гай наў цы, Бель ску ці Бе ла сто ку.

vФо та і тэкст 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК

У рэ пар та жы ска ры ста ны кры ні цы:
В. В. Шэй бак, Асаб лі вас ці фар мі ра ван ня 

куль тур ных аб’ ек таў і звя за ных з імі ўяў лен няў 
на прык ла дзе ла каль най тра ды цыі ўша на ван ня 
Груш кі ў Ка мя нец кім ра ё не Брэс ц кай воб лас ці. 

Го су дар стве ный ар хив Брэст ской об ла сти, 
ф. 1482, оп. 2, д. 14, ст. 81-88.

Пра ва слаў ныя хра мы Ка мя неч чы ны, РИА 
«Ве чер ний Брэст», 2012.

Рэ пар таж уз нік дзя ку ю чы твор чай сты-
пен дыі Мар шал ка Пад ляш ска га ва я вод ства 
за 2018 год. 


