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Падляшша ў аб’ектывеè3

Штогод маем такі вечар, 
калі ў мільёнах дамоў ва 
ўсім свеце думкі хрысці
ян (католікаў два тыдні 
раней чым праваслаў
ных) кіруюцца ў Святую 
Зямлю і Віфлеем, дзе 
звыш дзвюх тысяч гадоў 
таму збылася тайна пры
ходу на свет Збавіцеля 
— Дзіцяткі Ісуса.

Традыцыя калядных святкаванняў 
— гэта гісторыя людзей, якія заўсёды 
цешацца, што Бог з’явіўся між імі. Чака
юць яны першай зоркі на небе — сімва
ла нараджэння Месіі.

Амаль у кожным доме ўпрыгожваюць 
ёлку — сімвал райскага дрэва, дрэва 
жыцця. Калядны стол, сена пад абру
сам і дванаццаць страў. Аплатка і куц
ця — знак Бога, які ёсць хлеб радасці, 
прымірэння і пажаданняў. Спяваныя ка
лядкі ўводзяць нас у радасць Ражджа
ства Хрыстова. Збываецца гімн нябес
нага воінства „Слава Богу ў вышніх і на 
зямлі мір, а ў чалавеках прыхільнасць 
і добрая воля”.

Расказвае Галіна КУЛІК, 1946 года 
нараджэння з Орлі, родам з Сухініч 
Сакольскага павета. Успамінае трады
цыю свята Каляд з гадоў свайго дзяцін
ства пры бацьках і ў сваёй сям’і ў Орлі.

Свята Каляд у бацькоўскай сям’і было 
вельмі традыцыйнае; добра яго помню 
з дзесяці гадоў. У сям’і было нас пяцё
ра — чатыры дзяўчыны Надзя, Зося, 
Антаніна і я ды наймалодшы брат Кан
станты. Куццю рыхтавала мама Ніна; 
бабуля Вольга вельмі коратка жыла 
пры нас.

З дзіцячых гадоў запамяталася мне 
наступнае. Дзедка Барыс быў цяжка 
хворы. Пасля вяртання з бежанства 
зрабіў сабе такі драўляны вазок для 
перамяшчэння, бо адняло яму ногі. Слу
жыў у войску, не ведаю ў якой арміі. 
Цэлая дывізія была заперта ў падвале. 
Адтуль выйшла толькі некалькі чала
век. Вывезлі потым на „цёплыя воды”, 
пазавязвалі вочы, каб не аслеплі.

Мама нарадзілася ў дарозе з бежан
ства. Бабуля хадзіла араць у поле. Калі 
вярнуліся, нічога не было, усё было спа
лена, жылі ў ацалелым у хаце склепе.

Пасля мы, дзеці, ужо апекаваліся 
дзедкам. Дзядзькі былі музыкальныя 
і ў нашым доме быў цэлы аркестр. І ўся 
мясцовасць сходзілася да нас. Адзін 
дзядзька, Ян, іграў на педальным гар
моніку, другі, Мікалай, на скрыпцы, 
а Аляксандр бубніў. Было вельмі фай
на.

Свята рыхтавалі бацькі. Мама ўсё пяк
ла ў хлебнай печы. А дзеці прыбіралі. 
Ёлку мы самі ўпрыгожвалі — ватай, 
рабілі ланцужкі з саломы і паперы, і на
верх звязду самі рабілі. Вешалі яблыкі, 
пячэнне. А свечкі ўстаўлялі ў спецыяль
ныя аправы. Калі гарэлі, трэба было 
пільнаваць.

Былі яшчэ такія грушкі. Тата да таго 
клаў іх некуды ў сена. А мы пыталі, 
адкуль ён узяў такія смачныя. А гэта 
нашы, — адказваў, — вы не хацелі есці 
бо былі цвёрдыя.

Мама сушыла многа садавіны — яблы
кі, грушы, слівы ды варыла варэнне 
і кампоты. І выпякала з сушаных груш 
булку з начынкай — адварвала суша
ныя грушы і малола іх. Пячэнне было 
такое смакавітае, што запомніўся той 
смак на ўсё жыццё. Пякла на патэльні 
блінчыкі і пасля залівала іх макам з мё
дам. Пякла дражджавое печыва, вары
ла кампоты.

Для куцці варылі панцак, а мы, дзеці, 
малолі мак і кожны дадаваў яго па
водле свайго смаку. Бацька прывозіў 
з крамы рыбу. Рыбы тады было многа: 
белая траска (дорш), макрэль, селядцы 
— і ўсё перараблялі на свой лад. Былі 
таксама рыбныя кансервы.

І яшчэ мусіла быць чырвонае віно доб
рага сорту. Не ведаю, адкуль тата яго 

браў і яшчэ дазваляў — мяне гэта здзіў
ляла — даваць крыху дзецям.

І мы, дзеці, чакалі таго ўсяго і ўсё нам 
вельмі смакавала. Мама старалася, 
каб было як найменш смажанага, каб 
выпечы ўсё ў хлебнай печы.

Тата прыносіў сена на цэлы стол. Сена 
было многа, каб пасля было што даць 
каровам.

Перад пачаткам вячэры трэба было 
ўстаць і згаварыць малітву „Ойча наш” 
і заспяваць калядку.

Падарункаў пад ёлкай не было. Але 
пад свята мама заўсёды нешта нам, 
дзецям, рыхтавала — новую сукенку ці 
што. Каб пад свята было нешта новае.

Каляднікі ў нас, на Сакольшчыне, па 
вёсках хадзілі толькі на Вялікдзень. 
А ў Орлі дзеці, калі падраслі, то хадзілі 
на Каляды.

Куцця заўсёды была з бацькамі ў ся

мейным доме, а калі адышлі, то брат, 
які застаўся ў сямейным доме, нават 
калі быў сам, бо не хацеў ехаць у госці, 
стаўляў пустую пасуду.

— А калі Вы кончылі школу і выехалі 
на працу ў Орлю, то ўжо на Куццю не 
ездзілі да бацькоў?

— Былі малыя дзеці і выязджалі мала, 
бо і маразы, і складана было даехаць. 
Але ездзілі ўжо на Вялікдзень. Да нас 
бацькі прыязджалі на Куццю.

— Вы ў Орлі працавалі загадчыцай 
„Практычнай пані”. Як гэта выглядала 
ў той час?

— Працавала з паловы 1960х гадоў. 
Выязджалі ў вёскі па ўсёй гміне. Тады 
нават пральных машын не было. Трэ
ба было вазіць прыборы і паказваць. 
Пераважна збіраліся ў Колах вясковых 
гаспадынь у Крывятычах, Крывой, Шар
нях, Рудутах, ВульцыВыганоўскай, 
Тапчыкалах, Малінніках. Такія гурткі 
былі амаль у кожнай вёсцы. Збіраліся 
па хатах, бо святліцы былі ў дрэнным 
стане. І паказвалі як даныя прыборы 
працуюць.

Паказвалі таксама кулінарныя навінкі. 
Для прыкладу, у крамах было многа 
рыбы, але людзі мала яе спажывалі. 
Не ведаю чаму. То мы паказвалі як 
зрабіць, напрыклад, пагрэцку ці ў сту
дзіне. Прагрэс прыходзіў з прыборамі 
— калісь не было міксераў...

— А што з бацькоўскай традыцыі Вы 
прынеслі ў сваю сям’ю?

— Традыцыя захоўваецца, стравы па
добныя. Купляем рыбу, селядцы, але 
ўсё трэба самім перарабіць. Усе дапа
магалі ўключна з мужам Міхалам.

— У Вас, калі ёлка, то ўжо пэўна і па
дарункі пад ёю?

— Так. А як дзеці былі малыя (чацвёра 
дзяцей, тры дачкі і сын, ужо пажэне
ныя), то і Дзед Мароз прыходзіў — зап
рашалі жыхара Орлі Яна Дэмбарука. 
А цяпер то мае дарослыя дзеці пера
апранаюцца для сваіх дзяцей — маіх 
унукаў.

— Як выглядае Вігілія ў Вашых дзя
цей?

— Да гэтай пары мае дзеці прыязджалі 
на кожную Куццю да мяне. Аднойчы ад
на з дачок не прыехала, бо акурат на
радзіла. Мая дачка не купляе гатовага, 
а ўсё сама рыхтуе на Куццю. На нашай 
сямейнай Куцці ў Орлі было найбольш 
дзевятнаццаць асоб, самі свае. Маем 
сямёра ўнукаў.

— Падарункі?

— І дзедкі атрымліваюць, і ўнукі такса
ма наколькі магчыма. Але радасці мно
га. І кожны мусіць выкупіць падарунак, 
заспяваць калядку.

— Дзякую за размову.

vРазмаўляў і фатаграфаваў 
Міхал МІНЦЭВІЧ

На Куццю

n Галіна Кулік: Нашы дзеці наведваюць нас на кожную Куццю

З Разджаством 
Хрыстовым!
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Сваімі вачыма

Свят куй ма, 
а не на ра кай ма

Прадказанне
на 2019 год

Ох і лю бяць лю дзі ра біць прад ка зан ні 
на на ступ ны год. Дак лад ней лю бі лі ра ней. 
У мі ну лыя га ды ад гэ та га за нят ку іх за 
ву шы нель га бы ло ад цяг нуць. Як толь кі 
год за кан ч ваў ся, то праг но зы на на ступ ны 
сы па лі ся як снег за па ляр ным ко лам. Іх 
бы ло столь кі, што ха пі ла б для вы ка ры стан
ня ў якас ці за баў ляль най лі та ра ту ры на 
цэ лы на ступ ны год. А якія се ры я лы мож на 
бы ло б па ста віць па вод ле тых праг но заў, 
а якія фан та стыч ныя поў на мет раж ныя 
стуж кі! Гэ та ж га то выя сцэ на рыі.

А вось у кан цы гэ та га го да прад ка зан
няў на на ступ ны не тое што зу сім ня ма, але 
іх на столь кі ма ла, што склад ва ец ца ўра жан
не ні бы та зноў ад ра дзі ла ся ін к ві зі цыя і ўсіх 
прад ка заль ні каў спа лі лі на цэн т раль ных 
плош чах як шар ла та наў. Ну ней кія праг
но зы то ёсць. І з боль ша га, ча мусь ці, яны 
эка на міч на га кштал ту. І вель мі та кія прад
ка заль ныя. Пры кла дам, што наф та па тан
нее, Аме ры ка па ба га цее, Ра сія паг лы біц ца 
ў сан к цыі, Ук ра і на ў ка руп цыю, Еў ро па 
ў бю рак ра ты за цыю, дар ма е ды не ўра ту
юць эка но мі ку Бе ла ру сі, зап ра цуе пер шы 
блок Аст ра вец кай атам най элек т ра стан цыі 
і яш чэ па рутрой ку на столь кі ві да воч ных рэ
чаў, што пад сум не вам толь кі Аст ра вец кая 
АЭС і за ста ец ца. Ну і гла баль нае па цяп лен
не, ка неш не, хоць гэ та не зу сім з эка но мі
кай звя за на.

Ну а на па лі тыч ныя тэ мы прад ка заль ні кі 
са сва і мі праг но за мі ста лі знач на больш 
ас ця рож ныя, чым у мі ну лыя га ды. Больш 
не прыз на ча юць кан к рэт ную да ту ім піч мен
ту До наль ду Трам пу, а на ад ва рот, ця пер 
ужо га во раць пра яго маж лі вы дру гі тэр мін. 
І з Брэк сі там ста лі больш раз важ лі выя, як 
і з бу ду чы няй Еў ра са ю за ў цэ лым. Што ты
чыц ца Ус ход няй Еў ро пы, дык пра гэ та маў
чаць зу сім, ні бы та нех та зор кі на гэ тай част
цы не ба за ве шаў цём ны мі фі ран ка мі і паз
ба віў уся ля кай маж лі вас ці раз г ле дзець іх 
лё са нос ны ход. Хоць тут і на зор кі гля дзець 
не трэ ба, каб пра вес ці пэў ныя ана ло гіі з гэ
тай част кі све ту. Вось ра ней каб Ула дзі мі ру 
Пу ці ну пад няць свой рэй тынг у Ра сіі, трэ ба 
бы ло па чаць зма ган не су праць Ук ра і ны за 
Крым. Ну больш не бы ло яму чым пах ва ліц
ца пе рад сва і мі вы бар ца мі. А за раз ва ўкра

ін ска га кі раў ні ка Пят ра Па ра шэн кі вы ба ры 
на но се. І яму асаб лі ва чым пах ва ліц ца 
пе рад сва і мі вы бар ца мі ня ма. І вось ці пой
дзе ён шля хам свай го ўсход ня га ка ле гі ні 
адзін прад ка заль нік ад га даць не бя рэц ца. 
А да вы ба раў на Ук ра і не лі ча ныя ме ся цы 
за ста юц ца. Ну што за прад ка заль ні кі та кія 
пай ш лі неп рад ка заль ніц кія?!

Што да Бе ла ру сі, то тут ужо даў но за бы-
лі ся сло ва рэй тынг. Ён тут ні ко му не па трэб
ны, як зай цу стопсіг нал. Ды каб і быў ка му 
па трэб ны, то яго ўсё ад но ні ў ка го ня ма 
даб ра та ко га, ні ва ўла ды, ні ў апа зі цыі. Бе
ла ру сы на рэш це ста лі жыць па вод ле прын
цы пу „не ства ры са бе ку мі ра” і з ці ка вас цю 
на зі ра юць, ка лі гэ тая біб лей ская муд расць 
дой дзе да астат ніх. Што ты чыц ца пе ра мен 
у ся бе на ра дзі ме, то зда ец ца бе ла ру сы вы
ра шы лі не іс ці на ра ды каль ныя кро кі, а да
ча кац ца, ка лі іх неп ры я це лі, і вон ка выя, 
і ўнут ра ныя, ады дуць на ту раль ным чы нам 
выз на ча ным пры ро дай. Неш та па доб нае 
на кан фу цы ян ства. Хоць мо гуць і пе ра ду
маць. Хто іх ве дае. На род неп рад ка заль ны.

Мно гія скеп ты кі, для та го каб па ка заць, 
што сэн су ў прад ка зан нях ня ма, пры во
дзяць пры клад з Са вец кім Са ю зам. Маў
ляў ніх то не прад ба чыў раз ва лу СССР. 
А я вам ска жу так, што там той СССР 
у па раў нан ні з па дзе я мі гэ та га го да! Ну хто 
мог прад ба чыць, што ў гэ тым го дзе на кон
кур се пры га жос ці, дзе вы бі ра лі са мую пры
го жую жан чы ну пла не ты, з жу ры вы га няць 
усіх му жы коў. Вось ён ген дар у за вер ша
най фор ме. І пік роск ві ту фе мі ніз му. А вы 
ка жа це Са вец кі Са юз! Хі ба ён вяр нуў ся, 
той Са юз, толь кі з ін шай наз вай.

Ці вось, хто мог прад ба чыць, што пач
нец ца пра цэс ад маў лен ня ад ка ляд ных 
ялі нак, бо яны, ні бы та, аб ра жа юць па чуц ці 
вер ні каў з ін шых кан фе сій. Гэ та ўжо пік 
роск ві ту па літ ка рэк т нас ці. І што там у тых 
вер ні каў за па чуц ці та кія?! Ну хто мог та кое 
прад ба чыць! Ха ця ка лі па ка пац ца ў спад
чы не вя лі ка га Мі шэ ля Наст ра да му са... Ды 
і ін дзей цы майя прад каз ва лі, што на ша му 
све ту ха на прый дзе... І ад куль яны ўсе ве
да лі пра той кон курс пры га жос ці і пра цэс 
ад маў лен ня ад ка ляд ных ялі нак?!

Та му на 2019ты год у мя не ўся го ад но 
прад ка зан не — гэ ты год усіх пры ем на здзі
віць. Ну про ста вель мі хо чац ца, каб так бы
ло. Даў но мы пры ем на не здзіў ля лі ся.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Ка та ліц кія ка ля ды ўжо за на мі. У па
раў нан ні з мі ну ла год ні мі, ка лі та дыш няе 
ан г лій скае над вор’е і зе лень тра вы на
гад ва лі ін шую па ру го да, то за раз усё 
прай ш ло пабо жа му. Быў і снег, і не вя
лі кі пры ма ра зак, на ват сон ца ла ска ва 
пра бі ла ся праз хмар кі. Ад ным сло вам не 
мож на бы ло за над та на ра каць, бо здаў
на ві да воч на, што на ра кан не про ста ста
ла не ад’ ем най част кай на шай што дзён ш
чы ны. Як не гля нем, ва кол нас што дзён
на пра соў ва юц ца ак цыі ты пу дзень без 
ма шы ны, дзень без па пя ро сы, ме сяц без 
ал ка го лю і та му па доб нае. А вось я пра
па ную ўста на віць дзень без на ра кан няў 
— най лепш мі ні мум раз у тыд ні. Дзень 
без на ра кан няў мо жа не ка то рым уда ло
ся б пе ра вес ці плаў на ў ты дзень, а на ват 
і больш. Больш ра дас на га па ды хо ду да 
жыц ця пат ра бу ем мы ўсе, каб не звар’ я
цець зу сім. І не толь кі мы са мі, але тыя 
ўсе лю дзі ва кол нас, якія хо чуць ці не хо

чуць, але пры му ша ны выс лу хоў ваць на
шы на ра кан ні. Ту пое на ра кан не про ста 
ад роз ні ва ец ца ад рэ аль най рэф лек сіі 
і кры тыч най заў ва гі над па рад кам гэ та
га све ту. Ве даю та кіх лю дзей, якія як не 
па на ра ка юць, то га во раць, што па ча лі 
ся бе дрэн на ад чу ваць. На ра кан не — ха
рак тэр ная з’я ва ў боль шых збо рыш чах 
лю дзей, якая да во лі ча ста за кан ч ва ец ца 
між ча ла ве чай аг рэ сі яй. І то не толь кі 
слоў най, але ча ста про ста фі зіч най. Га
во ра чы наў п рост, ма ем да чы нен не да 
кла січ на га мар да бою ў са мым леп шым 
вы пад ку.

Пі шу не вы пад ко ва пра на ра кан не 
аку рат пе рад пра ва слаў ны мі ка ля да мі, 
бо ме на ві та ў лю бы свя точ ны пе ры яд 
на ра кан не па чы нае на бі раць ха рак та ру 
ней кай за раз най хва ро бы. Про ста не 
стры маць усіх са сва і мі на ра кан ня мі. Ад 
ма лых да ста рых, ад муж чын да жан чын, 
усе як адзін да ад на го па чы на юць аб вяш
чаць свае крыў ды пе рад жыц ця ра дас

ным свя там Раж джа ства Хры сто ва га. 
Зда ец ца, усе быц цам на вы пе рад кі ста ра
юц ца пры сту піць да ней кай, няў лоў най 
са бор най спо ве дзі. Ві даць, хо чуць з ся бе 
вы кі нуць тое, ча го не пас пе лі, або не за
ха це лі ска заць у цар к ве пе рад аб ліч чам 
Уся выш ня га. Тут яш чэ раз пры гад ваю 
сло вы ма іх баць коў, якія паў та ра лі, што 
са мым га лоў ным злом з’яў ля ец ца не 
тое, што ў рот мы бя рэм, але тое, што 
з яго ад да ем у выг ля дзе сло ва. Ка лі ме
на ві та на сту пае вул кан, та кіх між ча ла ве
чых ці між ся мей ных слоў, то са мае вя лі
кае свя та мно гім ста но віц ца ча сам бо лю 
і цяр пен ня. У га ла ве, сэр цы і ду шы ня ма 
мес ца на ра дасць і пры га жосць.

Свят ка ван ні На ра джэн ня Хры сто ва га 
і пад рых тоў ка да іх без ду хоў на га вы мя
рэн ня пры во дзяць нас да заблу джэн ня 
ў бяз дон най спа кус лі вас ці кан зу ме
рыз му. Ужо ад пер шых дзён лі ста па да 
па чы на ем жыць у све це ка ляд ных ме ло
дый, рэк лам ных воб ра заў свя точ на га 

кштал ту. Быц цам чорт, дзя ку ю чы на шай 
не на сыт нас ці, хо ча аб дзер ці нас з усёй 
ве лі чы ні і зна чэн ня рэ аль на га цу ду Гас
под ня га. Па пры чы не крык лі вай і на хаб
най праз мер нас ці рэк ла мы, ча са мі на
хо дзіць ах во ту пра сіць пра ад но: каб як 
най хут чэй усё бы ло ўжо за на мі. Про ста 
не маг чы ма дзень у дзень слу хаць, што 
ты му сіш ку піць тое і тое, па да рыць та кія 
і та кія пры чын да лы, на быць сма коц ці 
і ўвесь час грэц ца ў аг ні ёлач ных лям па
чак. Не стры маць уся го гэ та га.

З ад на го бо ку свет ба гац ця, а з дру го га 
што раз боль шая коль касць ар га ні за ва ных 
ка ляд ных вя чэ раў для бяз дом ных і са мот
ных. Што раз больш пра па ноў свя точ на га 
за стол ля і ад па чын ку, а менш ка ляд ні каў 
і ра зу мен ня свет лас ці ад пры хо ду Хры ста 
на зям лю. Ці ў змо зе яш чэ хрыс ці я не пра
яў ляць і аба ра няць сваю хрыс ці ян скасць? 
Вель мі доб ра, што лю дзі яш чэ ся бе ўза
ем на пад т рым лі ва юць, ка лі не стае ўжо 
ся мей ні каў, ці род ных. Але, бы вае і так, 
што за ка ляд ным ста лом ста іць пу стое 
мес ца для гос ця, але ня ма мес ца ў на шых 
сэр цах для дзі цят ка Бо жа га.

Та му, Ша ноў ныя Чы та чы «Ні вы», ня
хай ра дасць, шчас це і ап ты мізм за гас цю
юць у Ва шых ха тах са свя там Раж джа
ства Хры сто ва га! Ня хай ся мей ная зго да 
бу дзе ў Ва шых па ро гах, а ка ляд кі і род
нае сло ва хай гу чаць і да лё ка ля цяць, 
каб Гас под няе на ра джэн не вых ва ляць! 
Уся го гэ та га жа дае Вам на ша рэ дак цыя.

vЯў ген ВА ПА

Ме та фі зі ка 
сма ку 
дзя цін ства

Сён ня мы не ямо, а жа рэм — што дзён
на мя са, і не толь кі на свя та да лі ка тэ сы, 
ана на сы. Для ма ла до га па ка лен ня гэ та 
нор ма — яно стом ле нае ад сы тас ці. 
Але ча му гэ та так са ма ўплы вае на ста
рэй шыя па ка лен ні? У дзя цін стве, а гэ та 
бы ло паў ста год дзя та му, я ні ко лі не быў 
га лод ны. І ду маю, што толь кі хтось ці па 
су па дзен ні нес п ры яль ных аб ста він у та
га час най Поль ш чы га ла даў. У леп шым 
вы пад ку, ён мо жа быў не да еў шы. І ме на
ві та аб гэ тым мой фе лье тон. Аб ня до сы
ці. Не аб пе ра на сы ча нас ці.

Ба бу лі най кар тап лян кі з клёц ка мі 
я не лю біў. Бед на па сы па най сква рач
ка мі і кар ме лі за ва най цы буль кай, за бе
ле най ма ла ком ад ра ніш ня га да ен ня, 
якую ба бу ля да ва ла на вя чэ ру. Я еў яе 
тро хі, і клаў ся спаць з па чуц цём не на сы
ча нас ці. Але мой стры еч ны брат Ге нё 
змог вых леб таць яе дзве ці на ват тры 
мі скі. Ка лі ка ціў ся пас ля ў ста до лу, дзе 
ле там спа лі ўсе дзе ці, ён буль ка таў, як 
на хі ле ны гар лач поў ны яб лыч на га ві на. 
Эх, тое ба бу лі на ві но! Мут нае, са лод кае 
і зваль ва ю чае з ног. Як свя ці лі ся на яго 
дзя ду ле вы во чы... Асаб лі ва па ня дзе лях, 
пас ля вяр тан ня з кас цё ла. Але для нас, 
мно гіх яго ўну каў, ка лі мы кры ху пад рас
лі, бы ло яно ма гіч най мік сту рай, якая 
іні цы я ва ла від ныя па дзеі мо ла дас ці і яе 
пер шыя кан фу зы. Ды гэ та ўжо ін шая гі
сто рыя.

Амаль усе ка ні ку лы пра во дзіў я ў ба
бу лі і дзя ду лі. У ся ле. У па ло ве ка та ліц
кай, у па ло ве пра ва слаў най. У цэ лым 
— ту тэй шым, су поль намоў ным, ні поль
скім, ні бе ла ру скім, про ста са масва ім. 
Так як мая ся стра і ін шыя ўну кі. Ча сам 
мы зваль ва лі ся ім на га ла ву ўсе адзі
нац цаць свар лі вых, не пас лух мя ных, паў
сюд ных па ца ноў. Дак лад ней, гэ та на шы 
баць кізя зю лі пад кід ва лі нас у ста рое 
гняз до, ад маў ля ю чы ся ад сва іх не а пе
ра ных пту ша нят, па кі да ю чы на дзя доў 
кар м лен не, ап ра нан не і мыц цё сва іх наш
чад каў. Я да гэ та га ча су па мя таю кры ва
душ ны ля мант на шых ма ці і баць коў, як 
гэ та яны выт ры ма юць так доў га без дзя
цей у пу стым до ме! Ба бу ля раз віт ва ла ся 
з імі са сля за мі на ва чах. Дзя ду ля толь кі 
моў ч кі кру ціў га ла вой. Са праў ды гэ так 

жа, як і яго вя лі ка га ло вы конь — па кор лі
ва. Дзя ду ля, на пэў на, ужо вы лі чаў у сва
ім ро зу ме ма тэ ры яль ныя стра ты, звя за
ныя з гі пе рак тыў нас цю ўну каў, а конь 
коль касць са ка ві тай тра вы, якой не 
па жуе на со неч ным лу гу ў той час, ка лі 
бу дзе ім чац ца ту ды на зад па ляс ной да
рож цы да да лё ка га аў то бус на га пры пын
ку, ад куль на шы баць кі раз’ яз джа лі ся па 
га ра дах. Для сня дан ку ба бу ля сма жы ла 
блі ны. Або буль бя ныя, або «со да выя», 
з бе лай му кі. Да гэ та га быў пад са ло джа
ны чай з мя ты, што рас ла пад пло там. 
Рэд ка з’яў ля ла ся на ста ле спе ча ная 
з абод вух ба коў яеч ня, вы пе ча ная амаль 
на ка мень. Час цей таў ка ні ца з абе ду, 
па кі ну тая на нач у га ра чай ду хоў цы, так
са ма за пе ча ная на су хі чып. Я не люб лю 
гэ тых страў. На шчас це, таў ка ніч ка, са 
сква рач ка мі, за пі ва ла ся так зва ным 
ква сам. Квас ба бу ля ра бі ла са жмень кі 
зя лё най цы буль кі і ха лод най ва ды, за бе
ле най смя та най, але хут чэй ма ла ком (бо 
шко да бы ло смя та ны!), а гэ та мы з’я да лі 
да апош няй кры шын кі. А та ды най больш 
пэў ным гра шом бы ло яй ка, устой лі вае 
пе рад ін ф ля цы яй і па ста ян на да ступ нае, 
хоць і ў аб ме жа ва най сту пе ні. Але не 
ра ша ла аб гэ тым коль касць га да ва ных 
ку рэй, але кар ма выя рэ сур сы для іх, 
перш за ўсё, заў сё ды дэ фі цыт на га аў са. 
Та му ба бу ля шка да ва ла яек і са бе, і дзя
ду лю, і нам, уну кам. Саб раў шы ка пу яек, 
куп ля ла за іх у кра ме соль, цу кар і га зу. 
На га зу ў ас ноў ным у асен незі мо вы 
пе ры яд. Ах, якім жа бы ло зор нае не ба, 
ка лі нач ную цем ру рас с вят ля лі толь кі 
га за выя лям пы! Мой тэ ле скоп, праз які 
сён ня я ім к ну ся гля дзець зор ныя су зор’і, 
ледзь пра ні кае сва ім во кам праз сяй во 
ву ліч ных ліх та роў. Ма ла лу чыць яго 
сён ня з кас міч ным сак ру мам дзі ця чай 
ці каў нас ці. Ён больш дэ ка ра тыў ны, чым 
пры дат ны.

У дзя цін стве, ап ра ча бяз меж ных ма
лень кіх мар кож на га дзі ця ці, у мя не бы лі 
дзве ўні каль ныя і ма гут ныя. Ад ной з іх 
з’яў ля ла ся пра га мець аст ра на міч ны тэ ле
скоп. Здзей с ні ла ся ў ма іх спе лых га дах. 

vМі ра слаў ГРЫ КА



3РЭПАРТАЖ, РАЗМОВА, ДОСЛЕД06.01.2019              № 0106.01.2019              № 01

В
ы ста ву здым каў 14 вы пу ску 
Агуль на поль ска га фа та гра фіч
на га кон кур су імя Вік та ра Вол
ка ва «Пад ляш ша ў аб’ ек ты ве» 

мож на бу дзе на вед ваць да во се ні 2019 
го да ў Му зеі і ася род ку бе ла ру скай 
куль ту ры ў Гай наў цы, які з’яў ля ец ца га
лоў ным ар га ні за та рам фо та кон кур су. 
Ра ней ста на віў ся ён на ват між на род ным 
кон кур сам, па коль кі пры сту па лі да яго 
жы ха ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У гэ тым 
го дзе да кон кур су «Пад ляш ша ў аб’ ек
ты ве» пры сту пі ла 85 асоб, якія прыс ла лі 
больш за 230 фа таг ра фій. Га лоў ны мі пе
ра мож ца мі сё лет ня га вы пу ску ста лі жы
ха ры на ша га ва я вод ства, але пры ма лі 
ў ім удзел, так як і ра ней, жы ха ры ін шых 
ва я вод стваў. Да кон кур су пры сту па юць 
гай на вя не, а сё ле та іх бы ло мно га, па
коль кі ацэнь ва лі ся здым кі гру пы дзе так 
Прад ш кол ля № 5 у Гай наў цы.

Ме ра пры ем ства ад крыў 16 снеж ня 
2018 го да ў кі на за ле ды рэк тар Гай наў
ска га бел му зея Та маш Ці ха нюк, а чле ны 

жу ры Ярас лаў Хы ра і Мі хал Косць пад вя лі 
вы ні кі кон кур су, ар га ні за ва на га пад га на
ро вым пат ра на там мар шал ка Пад ляш
ска га ва я вод ства і бур га міст ра Гай наў кі. 
Ды рэк тар Та маш Ці ха нюк, Аг неш ка 
Ці ха нюк і прад стаў ні кі ка мі сіі ўру чы лі пе ра
мож цам дып ло мы і ўзна га ро ды. Пры бы лі 
на ме ра пры ем ства ды рэк тар Гай наў ска га 
до ма куль ту ры Рас ціс лаў Кун цэ віч і ды рэк
тар Па чат ко вай шко лы № 4 у Гай наў цы 
Ба жэ на Мар ке віч, а так са ма гай наў скія 
да школь ні кі з баць ка мі і на стаў ні ца мі. 
У гэ тым го дзе пер шы раз аў та ры са мых 
ці ка вых здым каў ся род да школь ні каў 
Ма рыя Грыц, Мі ко ла Кел ба шэў скі, Алі вія 
Ма цей чук і Мі ко ла Друж ба бы лі вы лу ча ны 
і ўзна га ро джа ны. Пас ля ўзна га родж ва лі ся 
пе ра мож цы з лі ку да рос лых удзель ні каў, 
на вя лі кім эк ра не прэ зен та ва лі ся кон кур с
ныя здым кі. За тым саб ра ныя пе рай ш лі на 
дру гіх па верх бел му зея, дзе тра ды цый на 
прэ зен ту юц ца шы ро ка фар мат ныя пра цы 
на фо та вы ста ве «Пад ляш ша ў аб’ ек ты
ве». Ка неш не, спа чат ку са мую вя лі кую 
за ці каў ле насць вык лі ка лі здым кі, якіх аў та
ры зда бы лі тры пер шыя ўзна га ро ды.

Кон кур с нае жу ры, у якім пра ца ва лі Ба
жэ на Ва лен цік, Та маш Кла соў скі, Ярас лаў 
Хы ра і Мі хал Косць, пер шую ўзна га ро ду 
прыз на чы ла Кшыш та фу Рыш ке ві чу з Дуб
ро выБе ла стоц кай за фа таг ра фію роз на
ка ля ро ва га па вет ра на га ша ра. На здым ку 
бы ло ві даць, што шар, які па ды маў ся да 
ўзлё ту, быў вель мі вя лі кі ў кан т рас це да 
лю дзей і перш за ўсё роз на ка ля ро вы.

— Я фа та гра фа ваў ра ку Боб ру і яе на
ва кол ле, а так са ма зра біў здым кі ша ра 
пе рад уз лё там, з яко га ра біў фа та гра фіі 
і ме на ві та пе ра мож ным стаў зды мак ша
ра. Фа таг ра фа ван не ства рае маг чы масць 
ча ста га кан так ту з пры ро дай, на вед ван ня 
ці ка вых мес цаў і дае мно га ра дас ці. Я не 
раз ліч ваў на пе ра мо гу ў кон кур се, а тым 
бо лей, што пе ра мож ным ста не зды мак 
з ша рам, — ска заў пе ра мож ца кон кур су 
Кшыш таф Рыш ке віч з Дуб ро выБе ла стоц
кай.

Член жу ры Ярас лаў Хы ра пат лу ма чыў, 
ча му ка мі сія ра шы ла ся вы лу чыць на пер
шае мес ца ме на ві та гэ ты зды мак.

— Бы лі вы пу скі гай наў ска га кон кур су, 
пад час якіх чле ны ка мі сіі ад ра зу ба чы лі 
пе ра мож ныя здым кі, за якія іх аў та ры ат
рым лі ва лі пер шыя ўзна га ро ды. У гэ тым го
дзе мы знай ш лі звыш дзе ся ці зроб ле ных 
доб ра ў тэх ніч ным пла не і ці ка вых здым
каў, з якіх кож на му мож на бы ло б даць 
пер шае мес ца. Та му скла да на бы ло нам 
вы лу чыць сё лет ніх пе ра мож цаў кон кур су. 
Я быў пры хіль ні кам пры зна чыць пер шае 
мес ца за фа таг ра фію, на якой не ві даць 
не пас рэд на Пад ляш ша. Ад нак роз на ка ля
ро вы па вет ра ны шар гэ та сім вал на ша га 
Пад ляш ша — раз на род на га ў куль тур
ным, на цы я наль ным, кан фе сій ным і пры
род ным пла не, што бы ло ві даць на фа таг
ра фі ях прэ зен та ва ных пад час па пя рэд ніх 
кон кур саў. Раз на род насць Пад ляш ша, 
па ка за ная праз ма гут ны роз на ка ля ро вы 

шар, які па во лі ўзды ма ец ца, каб паз ней 
уз ля цець у па вет ра, — ска заў член ка мі сіі 
Ярас лаў Хы ра.

Ці ка вы мі бы лі тры фа та гра фіі Мал га жа
ты Па вэль чык з Бе ла сто ка, за якія ка мі сія 
пры су дзі ла ёй дру гое мес ца. На чор на
бе лых здым ках не стан дар т на па ка за на 
раз на род насць Пад ляш ша, а пры гэ тым іх 
аў тар ка му сі ла мно га нап ра ца вац ца, каб 
рэ а лі за ваць сваю ці ка вую, але скла да ную 
за ду му.

— Я ра шы ла ся па ка заць у выг ля дзе ад
біт ка на шы бах тры хра мы, ха рак тэр ныя 
для трох ве ра выз нан няў, якія ў мі ну лым 
да мі на ва лі на Пад ляш шы. Мне вель мі пры
го жая цар к ва ў Ста рым Кор ні не і та му яе 
сфа таг ра фа ва ла. Знай ш ла та кі мо мант, 
што доб ра бы ло ві даць яе ад бі так на шы
бе бу ды нач ка, які ста іць яш чэ на цар коў
най тэ ры то рыі і за раз пу стуе. Ста рое ак но 
і фі ра нач ка за ім да юць фан та стыч ны 
рэ зуль тат. На шы бе пу сту ю ча га бу дын ка 
ў Ор лі знай ш ла я ці ка вы ад бі так сі на го гі, 
а ста рыя кра ты на ак не доб ра ўзмац ня
юць рэ зуль тат май го фа таг ра фа ван ня. 
У Ты ко ці не знай ш ла я ад бі так кас цё ла 
ў ак не, дзе ста яў воб раз Хры ста. Фі ра нач
ка, кра ты і воб раз уз мац ні лі мой трып ціх, 
— пат лу ма чы ла Мал га жа та Па вэль чык 
з Бе ла сто ка. — Мы, асо бы, якія па ста ян на 
фа таг ра фу ем Пад ляш ша, ве да ем адзін 
ад на го. Пад час фа таг ра фа ван ня на шы да
ро гі кры жу юц ца. У нас ёсць маг чы масць 
па раз маў ляць твар у твар і вя дзем ды ску
сіі на сац сет ках. Тут у Гай наў цы роз ныя 
асо бы з на ша га ася род дзя пе ра ма га юць 
на кон кур сах.

Трэ цяе мес ца ка мі сія пры су дзі ла Ярас
ла ву Клею з Са кол кі за ці ка вы зды мак 
з зуб ра мі ў Кны шын скай пуш чы.

— Я здаў на раб лю здым кі зуб рам. Ве
даю, па якіх сця жын ках яны хо дзяць, дзе 

кор мяц ца і ад па чы ва юць. Па ды хо джу блі
жэй да іх і ста ра ю ся зра біць не паў тор ныя 
фа та гра фіі. Трэ цяе мес ца зда быў зды мак, 
на якім ві даць зуб роў на фо не па ры, якая 
ўзды ма ец ца ад зям лі пас ля пры ма раз ку 
і гэ та дае та кі ці ка вы рэ зуль тат, — ска заў 
Ярас лаў Клей з Са кол кі.

— Фа та гра фіі на вы ста ве — ці ка выя і па
каз ва юць пры го жасць Пад ляш ша. Ап ра ча 
ўзна га ро джа ных фа таг ра фій ува гі зас лу
гоў ва юць, між ін шым, тры здым кі, зроб
ле ныя гу мо вай тэх ні кай, якіх вы ка нан не 
па тра буе мно га ча су і цяр п лі вас ці. Іх аў тар, 
Ба гус лаў Ле бя дзін скі, ат ры маў вы лу чэн не, 
— ска заў член жу ры Ярас лаў Хы ра, які 
за клі каў удзель ні каў кон кур су яш чэ больш 
пра ца ваць у на прам ку шу кан ня ці ка вых 
тэм да фа таг ра фа ван ня і на ма гац ца ці ка ва 
па ка заць за ду ма нае на здым ках. Ад на
час на пах ва ліў ар га ні за та раў гай наў ска га 
кон кур су за вя лі кую ар га ні за цый ную пра цу 
ўкла дзе ную ў яго пра вя дзен не. Член кон
кур с най ка мі сіі Мі хал Косць за клі каў больш 
фа таг ра фа ваць у ду ху Вік та ра Вол ка ва.

Част ку эк с па зі цыі са ста ві лі фа та гра фіі 
з тэ ры то рыі кам пак т на га пра жы ван ня бе
ла ру саў. Сё ле та вы лу чэн не ат ры маў, між 
ін шым, Мак сім Фі ё нік са Сту дзі во даў, які 
здаў на да ку мен туе ме ра пры ем ствы, ар га
ні за ва ныя Му зе ем ма лой ай чы ны ў Сту дзі
во дах.

— Я мно га фа таг ра фую, перш за ўсё 
пад час ім п рэ заў, якія ар га ні зуе Сту дзі
вод скі му зей. Вы лу чэн не ат ры ма лі дзве 
фа та гра фіі з фаль к лор ных су стрэч «Там 
по ма ё вуй ро сі» і «Олень по бо ру хо діт», 
— ска заў Мак сім Фі ё нік.

Вы лу чэн ні ат ры ма лі так са ма Адам Вы
соц кі з Гай наў кі, Бе а та Віль чын ская з Ва
сіль ка ва (уз на га родж ва ла ся ў па пя рэд ніх 
га дах), Баг дан Бял чак з Но вай Вё скі, 
Ба гус лаў Ле бя дзін скі з Бе ла сто ка, Ро берт 

Ал да коў скі з Зом бак і Ярас лаў Якуб чак 
з Кры нак. Яны пасвой му па ка за лі Пад
ляш ша, яго ці ка выя мес цы і зай маль насць 
і зра бі лі гэ та ўда ла.

— Аў та ры фа таг ра фій, якія прэ зен ту юц
ца на кон кур с най вы ста ве, су ме лі ці ка ва 
па ка заць Пад ляш ша і ат мас фе ру на ша га 
рэ гі ё на. На па пя рэд нія вы пу скі кон кур су 
да сы ла лі ся фа та гра фіі асоб, бу дын каў 
і мес цаў, якіх ужо не ўба чым. Мно гія ця
пе раш нія кра я ві ды так са ма пра мі нуць, 
але мо гуць за стац ца на фа таг ра фі ях. Мы 
вель мі ра ды, што наз ва лі наш кон курс іме
нем Вік та ра Вол ка ва, які быў най больш 
аў та ры тэт ным фа тог ра фам на Пад ляш
шы. Пра ца ваў ён у жу ры на ша га кон кур су 
і пах ва ліў наш кон курс, за яў ля ю чы, што 
ён адзін з са мых леп шых ся род тых, у якіх 
пры маў удзел, — ска заў ды рэк тар Гай наў
ска га бел му зея Та маш Ці ха нюк і да ба віў, 
што част ка прэ зен та ва ных у му зеі кон кур
с ных фа таг ра фій за хоў ва юць клі мат здым
каў Вік та ра Вол ка ва.

— Пад ляш ша гэ та куль тур ная раз на
род насць, якую ві даць на прэ зен та ва ных 
на вы ста ве фа таг ра фі ях. Пра ва слаўе, 
нез вы чай ная пры ро да Бе ла веж скай і Кны
шын скай пуш чаў, раз вод дзе рэк Нар вы 
і Боб ры, ці ка вая ар хі тэк ту ра па ка за ны на 
вы ста вач ных здым ках сё лет ніх удзель ні
каў кон кур су. Не ка то рыя дас ла ныя на сё
лет ні кон курс фа та гра фіі тэ май, клі ма там 
і фор му лай уда ла спа сы ла юц ца на пра цы 
на ша га пат ро на Вік та ра Вол ка ва, — за
я ві ла Аг неш ка Ці ха нюк, ар га ні за тар ка 
фо та кон кур су, спон са ра мі яко га вы сту пі лі 
Га рад ская ўпра ва ў Гай наў цы, Па вя то вае 
ста ра ства ў Гай наў цы, Мар шал коў ская 
ўпра ва ў Бе ла сто ку і Рэ гі я наль ная ды рэк
цыя Дзяр жаў ных ля соў у Бе ла сто ку.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

Пад ляш ша ў аб’ ек ты ве

n Пер шую ўзна га ро ду ат ры маў Кшыш таф Рыш ке віч за фа таг ра фію 
роз на ка ля ро ва га па вет ра на га ша ра

n Здым кам Мал га жа ты Па вэль чык (на пер шым пла не цар к ва ў Ста рым Кор ні не) 
ка мі сія прыз на чы ла дру гое мес ца
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За ста лі ся 
ад но ўспа мі ны (50) 
Зу ба ва, што зна хо дзіц ца за раз у Бель-

скай гмі не, даў ней на ле жа ла да гра ма ды 
Па сын кі. Вё ска не ма лая. Па мя таю, што 
кі на се ан сы ар га ні за ва лі ў шко ле. Бу ды нак 
школь ны — драў ля ны. Гля дзель ная за ла 
маг ла па мес ціць па суп раць па жар ных пра-
ві лах не больш чым со рак ча ла век. Кі раў ні-
ком шко лы быў Ян ка Се мя нюк з Крас на га 
Ся ла. З пер шых па чат каў мы з ім пад ру жы-
лі. Сім па тыч ны ка ва лер, сар дэч ны кам па-
ньён. Ка лі мы за яз джа лі з кі на пе ра соў кай, 
дык ле там пе рад се ан са мі ча ста гу ля лі 
ра зам у ва лей бол на школь най пля цоў цы. 
З ар га ні за ван нем школь ні кам ра ніш ні каў 
не бы ло праб ле мы. Пры сут насць на ве ча-
ро вых се ан сах, як і школь ні каў на ра ніш ні-
ках, заў ж ды бы ла знач ная. Та му мы ў ся ло 
за яз джа лі што ме сяч на. Сім па тыч ныя ад-
но сі ны ла дзі лі мы з вя ско вай мо лад дзю. 
Па мя таю, што ад ной чы Вя зоў скі за пра сіў 
нас на свя точ ны па ча сту нак ар га ні за ва ны 
з на го ды Ка ляд. Ка лі кам па нія ся да ла за 
стол, дык з па над вор ка па чуў ся гуч ны вок-
ліч «га рыць, га рыць...». Не дзе пры кан цы ся-
ла лу на ла по лы мя па жа ру. Га рэ ла ста до ла. 
Не па мя таю за раз, чым гэ та за кон чы ла ся. 
Пас ля ад но да ве даў ся, што ў Зу ба ве спрад-
ве ку доў жы ла ся звыч ка ня сен ня пом сты 
на су се дзях шля хам пад паль ван ня.

З Зу ба ва пе ра яз джа лі мы ў су сед няе Ко-
жы на. Ся ло раз дзя ля ла ся на дзве част кі 
— Ко жы на Ма лое і Ко жы на Вя лі кае. Філь-
мы па каз ва лі ў му ра ва ным бу дын ку шко-
лы на ка лі до ры. Пры сут насць пуб лі кі бы ла 
па мяр коў ная. Не сім па тыч ны ўспа мін за ха-
ваў ся з гэ тай вё скі. Ад ной чы на ве ча ро вым 
кі на се ан се ўзнік скан дал. Нех та з гле да чоў 
за ку рыў па пя ро су. Ка лі я звяр нуў ува гу пра-
ха дзім цу, дык уз нік ла спрэч ка. Ку рэц зга сіў 
па пя ро су. Неў за ба ве пас ля гэ та га ін цы дэн-
ту, ка лі ша фёр ішоў у ма шы ну, якая ста я ла 
пад ра скі дзі стым дрэ вам, нех та з кал ком 
на кі нуў ся на яго. Скеп ка па спеў ад ной ру-
кою зак рыць га ла ву, як па чуў вост ры боль 
у лок це вым су ста ве. На па да ю чы ху цень-
ка скрыў ся ў цем ра дзі. У Ко жы не мы ме лі 
ад на го спры яль на га ча ла ве ка — Ка сту ся 
Вя зоў ска а га. Яго ная жон ка бы ла на стаў ні-
цай, а ён пра ца ваў у Бель ску-Пад ляш скім 
ін ст рук та рам на ву кі яз ды. Ка лі мы яму ра-
ска за лі пра вы па дак, дык Ка стусь абя цаў 
вы свет ліць спра ву. Але на абя цан цы ад но 
скон чы ла ся. Пас ля гэ та га зда рэн ня я вык-
рас ліў Ко жы на з мар ш ру ту.

З Ко жы на мар ш рут быў пра пі са ны 
ў Страб лю. Свят лі ца зна хо дзі ла ся не па да-
лёк чы гу нач най стан цыі. З та го, што пры-
па мі наю, дык мы ня доў га там за яз джа лі. 
Пуб лі кі няш мат пры хо дзі ла і ра ніш ні каў 
не ар га ні за ва лі. Пры бы так быў не вя лі кі. 
За па мя таў ся мне ста лы гля дач са Страб-
лі, мяс цо вы ксёндз, наш су поль ны кам па-
ньён па ва лей боль ных гуль нях.

Да кан ца апо ве ду за ста ло ся на ве-
даць мне ча ты ры вё скі: Кнара зы, Паў лы, 
Да ві да ві чы і Ця луш кі. Але гэ та ўжо на-
ступ ным ра зам.

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

Яш чэ ад на свят лі ца
У вё сках На раў чан скай гмі ны Гай наў-

ска га па ве та пры го жыя свят лі цы перш-
на перш драў ля ныя. Яны най лепш да па са-
ва ныя да ту тэй шай вя ско вай ар хі тэк ту ры 
і пуш чан ска га кра я ві ду. Та кія пры го жыя 
вя ско выя да мы куль ту ры ёсць, між ін шым, 
у Ах ры мах, Гуш чэ ві не, Міх наў цы, На раў цы, 
Но вым Ма се ве, Плян це, Се мя ноў цы і Тар-
но па лі. Не ка то рыя з іх з га нач ка мі. Па бу да-
ва ла іх гмі на.

За раз ужо га то вая да зда чы ў ка ры стан-
не свят лі ца ў Ску па ве. Бы лы войт На раў чан-
скай гмі ны Мі ка лай Па вільч з гэ тай мэ тай 
ку піў та маш ні бу ды нак за кры тай кра мы 
ГСа і зра біў вя лі кі ра монт (між ін шым, му ра-
ва ныя сце ны ма юць драў ля ную ша лёў ку). 
За раз бу ды нак пры го жа вы гля дае звон ку. 
Свят лі цу неў за ба ве ад к рые но вы войт Ярас-
лаў Га лу боў скі. Жы ха ры Ску па ва це шац ца, 
што бу дуць мець сваю свят лі цу на куль тур-
на-за баў ляль ныя і ін шыя ме ра пры ем ствы. 

(яц)

Ур шу ля Шуб з да: — Пер шы раз Су ха
во ля ў пісь мо вых кры ні цах згад ва ец
ца ў 1599 го дзе як вё ска, ак ру жа ная 
пуш чай. Ха ця Су ха во ля гэ та сён ня 
цэнтр гмі ны, усёта кі доў гі час Ха да
роў ка бы ла больш знач ным на се ле
ным пун к там на гэ тай тэ ры то рыі. 
Ча му за раз ма ем вё ску Ха да роў ку і го
рад Су ха во лю?

Ры гор Ры жэў скі: — Так, пер шыя пісь мо
выя кры ні цы га во раць нам аб 1599 го дзе 
і гэ та да ку мент, які не да ты чыў Су ха во лі, 
але су сед ня га Крас на га Бо ру, ка лі яго 
ўлас нік Адам Храп то віч згад вае, што 
ўжо іс нуе Су ха во ля. Ка ла ні за цыя пра
хо дзі ла па за га дзе ка ра ля, які бу да ваў 
двор і гэ ты двор вёў ка ла ні за цыю тэ ры
то рыі, якая яму пад ля га ла. Бы лі асо бы 
ад каз ныя за тое, каб тут па ся ля лі ся ад па
вед ныя лю дзі, каб на дзя ляць іх зям лёй. 
Паз ней гэ тыя лю дзі ме лі свае аба вяз кі 
ад нос на два ра — на пры клад, пла ці лі 
па дат кі. Пер шым два ром на тэ ры то рыі 
гмі ны Су ха во ля быў двор у Ха да роў цы. 
Вель мі доў га, да кан ца ХVІ ІІ ста год дзя, 
гэ тыя зем лі пад ля га лі ха да роў ска му клю
чу. Та му пер шы кас цёл быў па бу да ва ны 
ў Ха да роў цы і пер шая па ра фія ўзнік ла 
так са ма ў Ха да роў цы. У ска ра чэн ні — 
пер шым ар га ні за та рам на гэ тых зем лях 
быў двор у Ха да роў цы. Тут, што так са ма 
з’яў ля ец ца ці ка він кай, бы ва лі ка ра на ва
ныя асо бы, на пры клад, Ян ІІІ Са бе скі. Гэ
та быў важ ны двор і ён ахоп лі ваў зем лі 
аж да Боб ры.

— Ці пра Су ха во лю як го рад мож на 
га ва рыць з ча су, ка лі там па ся лі лі ся 
яў рэі?

— Так, так бы ло. Я па сён ня не ра зу мею 
не ка то рых гі сто ры каў, якія не ад роз ні ва
юць ас ноў най рэ чы, а дак лад ней тэ ры
то рыі Ка ро ны і зя мель, якія ўва хо дзі лі 
ў склад Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га. Са
ма Су ха во ля і зем лі на ўсход ад Су ха во лі 
ўвесь час ува хо дзі лі ў склад ВКЛ. У нас, 
на тэ ры то рыі ВКЛ, уз нік ла пра меж ка вая 
фор ма па між го ра дам і вё скай. Мой вя лі
кі на стаў нік пра фе сар Ста ніс лаў Алек сан
д ро віч на зы ваў яе мя стэч кам. Мя стэч ка 
не ме ла свай го са маў ра да, бур га міст ра, 
гер ба, але вы сту па лі тут га рад скія фун
к цыі.

— Та кі штэтл?

— Не да кан ца, бо мя стэч ка маг ло іс на
ваць і без яў рэ яў.

— Ад нак го ра дам на зы ва лі ме на ві та 
гэ тую част ку Су ха во лі, якую на ся ля лі 
яў рэі. Ці так?

— У гэ тым вы пад ку так, бо вы сту па лі тут 
га рад скія фун к цыі. Якія? Ган даль, ра мё
ствы, аб с лу га жы ха роў вё сак. Ме на ві та 
яў рэі ў ВКЛ вы кон ва лі аб с лу го вую ро лю. 
Яны не маг лі зай мац ца зем ля роб ствам, 
ар га ні за ва лі ган даль, та му ўсе га рад скія 
фун к цыі ажыц цяў ля лі яў рэі. У Су ха во лі 
паз ней бы лі кір ма шы, на якіх ад бы ваў ся 
ган д лё вы аб мен, але не ха па ла ася род
ка куль ту. У Су ха во лі ён паў стаў вель мі 
поз на, а са мі яў рэі бы лі ў лі ку фун да та
раў су ха воль ска га кас цё ла, бо ха це лі 
ў Су ха во лю сцяг ваць лю дзей. Ме на ві та 
та ды, ка лі Су ха во ля ат ры ма ла да звол 
на кір ма шы, ка роль на зваў гэ тую част ку, 
дзе жы лі яў рэі, га рад ком. Яў рэі ат ры ма лі 
мес ца на кір кут, да ста лі пры ві лей на вы
твор часць га рэл кі, зас на ван не бро ва раў. 
У ха да роў скім клю чы не бы ло та ко га мес
ца, ані та ко га на сель ні цтва, якое маг ло 
гэ тым зай мац ца. Яў рэі па ча лі па ся ляц ца 
ў Су ха во лі пас ля Паў ноч ных вой наў і та
ды па ча ла раз ві вац ца Су ха во ля. Да ку
мент з 1713 го да, гэ та той да ку мент, які 
пац вяр джае га рад скія фун к цыі Су ха во лі.

— Ча му Ва ша кніж ка пра гі сто рыю Су
ха во лі кан ча ец ца на 1939 го дзе?

— Я кры ху пі шу аб гэ тым у ма ёй но вай 
кніж цы, якая неў за ба ве вый дзе дру кам. 
Ад нак, на маю дум ку, гэ та яш чэ за ма ла 
дас ле да ва ная тэ ма, каб ад на знач на 
пра яе пі саць. Тым больш, што я не 
спе цы я ліст па ХХ ста год дзі. Зай ма ю ся 
ра ней шы мі эпо ха мі. Я не ха цеў кра наць 
ды ску сій ных тэм і ўва хо дзіць у так цяж
кую гі сто рыю.

— Тым больш, што Ва ша кніж ка вый ш
ла з на го ды 300год дзя Су ха во лі — ра
дас на га юбі лею.

— Кніж ку я на пі саў жы ха рам Су ха во
лі. Мя не са мо га нер ва ва ла праб ле ма 
з выз на чэн нем да ты ме стач ко вас ці 
Су ха во лі. Трэ ба бы ло па яс ніць, што 
та кое га ра док, чым бы лі поў ныя га рад
скія пра вы... Вось, іс нуе ка ра леў скі 
да ку мент ад 1713 го да. Ін шых не бы ло! 
У 1713 го дзе Су ха во ля бы ла наз ва на 
мя стэч кам.

— Неў за ба ве мае вый с ці Ва ша су поль
ная кніж ка пра гі сто рыю Су ха во лі 
і Каль ва рыі, што на Літ ве. Як вя до ма, 
гэ та пра цяг су пра цоў ні цтва, дзя ку ю
чы яко му ў Су ха во лі паў стаў Цэнтр 
трох куль тур. Як бу дзе вы гля даць 
кніж ка? 

— Ма ёй за да чай з’яў ля ец
ца на пі сан не гі сто рыі гмі ны 
Су ха во ля. За раз мне ўда ло
ся раз гар нуць не ка то рыя 
тэ мы. Ду маю, што для жы
ха роў Су ха во лі ці ка вы мі бу
дуць змеш ча ныя ў кніж цы 
спі сы жы ха роў.

— Які бу дзе за га ло вак 
кніж кі?

— Пер ша па чат ко вая вер сія 
за га лоў ка — «Су ха во ля 
— го рад трох куль тур». 
Я па дзя ліў на шу Су ха во лю 
на тры част кі — тры куль
ту ры. На па чат ку апі саў 
най ста рэй шую куль ту ру 
— хрыс ці ян скую, паз ней 
яў рэй скую, якая адыг ра ла 
вя лі кую ро лю. А на ка нец 
— та тар скую, гэ та бы ла най
мен шая су поль насць.

— Ра ней, ка лі раз маў ля ла 
я з бур га міст рам Су ха во лі 

Мі ха лам Ма ты ске лем, або 
пра цаў ні ком Цэн т ра трох 
куль тур Да ві дам Гу дэ лем, 
так са ма не па чу ла сло ва 
пра бе ла ру скую куль ту ру. 
Ра зу мею, што Вы так са ма 
ўкі ну лі яе ў хрыс ці ян скую?

— Тут уз ні кае праб ле ма. Мы 
ча ста гля дзім на мі нуў ш чы
ну праз прыз му сён няш ня га 
дня. Сён няш няя на цы я наль
ная свя до масць, на шы 
ма раль ныя ацэн кі хо чам 
пе рак ла даць на гэ та, што 
ад бы ва ла ся дзвес це га доў 
та му. Вя до ма, што на шы 
прод кі ў Ха да роў цы раз маў
ля лі на бе ла ру скай га вор цы. 
Ад нак іх ні ка та лі цызм, бо на 
тэ ры то рыі гмі ны Су ха во ля 
не бы ло цар к вы...

— ...пі ша це ў сва ёй кніж
цы, што ве ра год на бы ла 
ў Кар по ві чах?

— Так, але ка лі бы ла, то 
вель мі ра на — не дзе ў ХVІ 
ста год дзі. У му жы коў поз на 

сфар мі ра ва ла ся на цы я наль ная свя до
масць. Мне зда ец ца, што на на шай тэ
ры то рыі яш чэ да ран ня га ХІХ ста год дзя 
іс на ва ла пе ра ка нан не аб ту тэй шас ці. 
Зна чыць, я — ту тэй шы ка то лік. А ве ра 
адыг ры ва ла аг ра мад ную ро лю. Цар 
па дзя ліў лю дзей на заб ра ных зем лях: 
ка то лі кі — па ля кі, пра ва слаў ныя — бе ла
ру сы або ра сі я не. Лю дзі па лі чы лі, што па
коль кі яны ка то лі кі, та ды на пэў на па ля кі. 
Пер шы пе ра піс на сель ні цтва 1921 го да 
ў гмі не Су ха во ля вы ка заў амаль ад ных 
па ля каў, якія га во раць на ды я лек це бе ла
ру скай мо вы. Ці ка вая спра ва, што ра ка 
Бя ро заў ка па сён ня з’яў ля ец ца моў най 
і куль тур най мя жой.

— Дзя кую за раз мо ву і ча каю кніж ку.

Ры жэў скі Ры гор — гі сто рык, га лоў ны 
спе цы я ліст у На цы я наль ным ін сты ту-
це спад чы ны, дас лед чык гі сто рыі Пад-
ляш ша і Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га. 
Аў тар 11 кні жак, дзя сят каў ар ты ку лаў, 
прыс ве ча ных гі сто рыі, пом ні кам і куль-
тур най спад чы не. У 2017 го дзе вый ш-
ла яго кніж ка „300 lat miej skoś ci Su cho-
wo li: za rys dzie jów mias ta do 1939 ro ku” 
(«300 га доў ме стач ко вас ці Су ха во лі: 
на рыс гі сто рыі го ра да да 1939 го да»). 
Член праў лен ня Та ва ры ства ахо вы 
пом ні каў у Бе ла сто ку, ві цэ-стар шы ня 
Фон ду ахо вы пом ні каў «На ру бя жы».

Яў рэі і бе ла ру сы 
- няз руч ныя ў гі сто рыі са коль скіх мя стэ чак 

Раз мо ва 
з Ры го рам Ры жэў скім 
— аў та рам кніж кі пра 
гі сто рыю Су ха во лі. 
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Гру зія — мая лю боў 
(заканчэнне)

Za sied liś my przy sto le nad ka wał ka mi sło ni-
ny (te raz za czą łem się zas ta na wiać, co na Bo-
ga dzia ło się z resz tą za bi tej świ ni) i kub ka mi 
z cza czą (...) To ny An der son, Proch i chleb. 
Węd rów ki przez gó ry Gruz ji.

А
н г лій скі пісь мен нік і па да рож нік 
ха дзіў па га рах Гру зіі ў бур ныя 
і бед ныя 1990ыя. Суст рэч ныя 
па сту хі і жы ха ры гор ных вё сак 

ча ста ва лі яго чым ме лі, най час цей сы рам 
і са лам. А кан к рэт на пра гэ тае сціп лае 
за стол ле пі саў яш чэ і ў злос ці, бо яго ную 
кам па нію ноч чу на па лі сва ны, па рэ за лі 
па лат кі і — паг ра жа ю чы на жа мі ды пі ста
ле та мі — абак ра лі. Гэ та быў, да рэ чы, 
адзі ны та кі вы па дак, які з ім зда рыў ся, 
а час на Каў ка зе быў вель мі нес па кой ны.

Мы па Гру зіі ез дзі лі двац цаць га доў 
паз ней і ма гу з поў най ад каз нас цю за
пэў ніць, што на пад кан т роль най Тбі лі сі 
тэ ры то рыі (па мя тай ма, што чвэрць Гру зіі 
адар ва ла Ра сія і ства ры ла там неп рыз
на ныя прак тыч на ні кім кі шэн ныя дзяр
жа вы: Аб ха зію і Паў д нё вую Асе цію) бяс
печ на. Ня гле дзя чы на тое, што, па еў ра
пей скіх мер ках, гэ та на да лей не ба га тая 
кра і на, то чым як чым, але кух няй мо жа 
па спя хо ва спа бор ні чаць з Фран цы яй, Іта
лі яй ці Тай лан дам. У ад роз нен ні ад То ні 
Ан дэр са на, са ла — ха ця ў прын цы пе 
мы бы лі б не су праць — нам там ес ці не 
прый ш ло ся. За тое ча чу, тобок пя ку чую 
ві наг рад ную са ма гон ку, па каш та ва лі не
каль кі ра зоў з пры ем на сю. Бы вае, што 
суст ра ка юць ёю гас цей ула даль ні кі не вя
лі кіх ся мей ных га тэ ляў.

* * *
Ка ха, гас па дар пан сі ё на ў Ку та і сі, пад
вёз нас да пе ша ход на га Бе ла га мо ста 
і па ка заў на да во лі сціп лую ка вяр ню на 
ра гу з не звы чай най для гэ та га мес ца іс
пан скай наз вай El De po: Тут най леп шыя 
хін ка лі не толь кі ў Ку та і сі, але і ў цэ лай 
Гру зіі. Тактак, мы ўжо ве да лі, што ў кож
на га гру зі на му сіць быць неш та са мае
са мае, яго вё ска най ста рэй шая, рэ гі ён 
най п ры га жэй шы, ві но най с мач ней шае 
і гэ так да лей. Спра чац ца ж у гас цях не 
бу дзеш. Та му пас луш на, хоць і без вя
лі кіх спа дзя ван няў, пе ра сту пі лі па рог 
ка фэш кі. Амаль усе сто лі кі бы лі за ня
ты, пры чым звы чай най та кой пуб лі кай 
про ста з ву лі цы. Шмат бы ло мо ла дзі, 
якая аб’ я да ла ся ке ба бам, за пі ва ю чы 
яго пі вам або па пу ляр ным са лод кім 
лі ма на дам. Хін ка лі ча ка лі ня доў га, ска
ра ча ю чы час мяс цо вым чор ным ві ном. 
Доб ра, што ра ней прай ш лі ін ст рук цыю 
Мал ха за, як ес ці гэ тыя вя лі кія кал ду ны, 
на поў не ныя мяс ным фар шам і да лі кат
ным, па ху чым спе цы я мі бу лё нам. Інакш 
El De po па кі ну лі б у моц на зап лям ле най 
воп рат цы. Фарш як фарш, але це ста бы
ло вы дат нае, вель мі тон кае, прый ш ло ся 
яго над звы чай ас ця рож на над кус ваць, 
каб не ра зар ваць і не раз ліць бу лё ну на 
шта ны ці ка шу лю. Зболь ша га ўда ло ся.

Ні як не ма гу за па мя таць, коль кі скла
дак па ві нен мець адзін пі ра жок хін ка лі. 
Зда ец ца, што ку ха ры ста лі менш стро га 
гэ та га прыт рым лі вац ца. Не мя ня ец ца ад
но — хін ка лі трэ ба ес ці ру ка мі і па кі даць 
на та лер цы за вяз ку з це ста, за якую яго 
тры ма ем.

Най больш па пу ляр ная ежа ў Гру зіі, не 
шаш лык (мцва дзі), а ха ча пу ры, інакш вя
лі кі пі рог, на чы не ны сы рам (у Сва не тыі 
— мя сам; за вец ца там куб да ры). Мож на 
яго вель мі хут ка спя чы, ка лі ў ха ту з’я віц
ца нес па дзя ва ны госць. Ні чо га дзіў на га, 
што на ват пес ні пра гэ тую не да ра гую 
і сыт ную стра ву спя ва юць. Ад ну з іх мы 
па чу лі ў мя стэч ку Джва ры на мя жы Сва
не тыі і Мін г рэ ліі ад хлап чу кага рэ зы, 
ка лі ра зам з Ірак лі Джу ла кі дзе на ве да лі 
— не спа дзя ва на, а як жа — яго баць коў 
у зва рот най да ро зе з Ме стыі ў Ку та і сі. 
Най больш вы тан ча ным лі чыц ца ха ча
пу ры з Аджа рыі — аджа ру лі ха ча пу ры 
— па доў жа сты бы ло дач ка, з раз бі тым 
уся рэ дзі не на паў сы рым яй кам. Ес ці яго 
так са ма трэ ба ўмець, каб з ад на го бо ку 
не аб пыр скац ца, а з дру го га — не да пус
ціць, каб яй ка асты ла.

Ха лод ныя за ку скі ў Гру зіі так са ма вы дат
ныя. Першна перш па сты з бак ла жа на 
і грэц кіх арэ хаў, па сы па ныя фрук та мі гра
на та. Або мяс цо вая зе ля ні на з па ху чым 
тар ху ном — каў каз скім ві дам эст ра го ну, 
які да баў ля ец ца так са ма ў лі ма над (ад на 
са слаў ных во даў Ла гі дзе мае зя лё ны ко
лер і смак тар ху на). Я аба гаў ляю гру зін скі 
са лё ны гар нір, а пер шае мес ца ся род так 
пад рых та ва най га род ні ны і са да ві ны зай
мае па доб ная на квет кі ака цыі джан джо лі 
(паполь ску kłokocz ka). Прак тыч на да ўся
го па ды хо дзіць слі вач ны соўс тке ма лі, які 
кож ны гру зін ро біць до ма, та му на рын ку 
пра да ец ца ў бу тэль ках па ко како ле ці бар
жо мі. Яш чэ адзін соўс мне за па мя таў ся: 
са цы ві. Гэ та су месь грэц кіх арэ хаў, ка ры
цы, шаф ра на, час на ку, кін зы і пер цу. Так 
са ма на зы ва ец ца ку ры ца або ін дык у гэ
тым соў се. Ядуць гэ тую стра ву ха лод най.

Най леп шая га ра чая ку ры ца, як па мне, 
шкме ру лі. Рых ту юць яе на пер шы по гляд 

про ста: раз ра за юць ку ры цу на не каль кі 
вя лі кіх ку скоў ра зам з кост ка мі, кі да юць 
у ма ла ко з час на ком і ва раць. По тым ду
шаць на чы гун най па тэль ні са спе цы я мі 
аж пры пя чэц ца. Увесь цы мус у тым, каб 
ве даць, коль кі ча су ва рыць, а коль кі ту
шыць, ды коль кі ча го ту ды да ба віць. Ад
но пэў нае, за ра нёў яе пад рых та ваць не 
мож на, та му ка лі за каз ва ем шкме ру лі, 
да во дзіц ца па ча каць ка ля га дзі ны.

Мы так ча ка лі ле там 2016 го да ў ба ры 
ў ад ным з мік ра ра ё наў Ку та і сі. За вёз 
нас ту ды Вах танг, сяб ра і за ад но кі роў ца 
Ірак лі. Тым ча сам пад сеў да нас пад пі
ты муж чы на з цы га рэ тай — ака за ла ся, 
гас па дар гэ та га мес ца. Сло ва за сло вам 
і не толь кі ра ска заў нам пра ся бе і сваю 
сям’ю, але і па зна ёміў нас з цэ лай аб с лу
гай гэ та га мес ца. Алі ну за вёў на кух ню, 
дзе ку хар ка мі бы лі яго жон ка і бра та вая. 
Вар та бы ло слу хаць ра ска зы і глы таць 
на зме ну чыр во нае ві но і ты ту нё вы дым! 

Шкме ру лі ра ста ва ла ў ро це, мя са лёг ка 
ад дзя ля ла ся ад ко стак, прыс ма жа ная 
скур ка хра бус це ла на зу бах. А які быў 
ара мат! Сма ка та!

Год ра ней вы пад ко ва па па лі мы ў Тбі лі сі 
ў ка фэ Ра ча. Спу ска лі ся ўніз ад Свя той 
Га ры ву лі ца мі На хі лаў кі, ка лі рап там 
пай шоў дождж. Доў га не ду ма ю чы сха ва
лі ся ў пер шы ад чы не ны пад вал з шыль
дай пагру зін ску. Мес ца бы ло ма гіч нае. 
Хіст кія драў ля ныя сто лі кі без аб ру саў на 
ня роў най цаг ля най пад ло зе, за стой кай 
дзве лёг ка пад пі тыя бар мен кі, якія вель
мі сла ба ра зу ме лі пару ску. З за лы праз 
вя лі кае арач нае ак но бы ло ві даць кух
ню, па ся род якой ста яў вя лі кі ка цёл, а ка
ля яго дра ма ла ба бу ля, уся ў чор ным.

Ежа, якую мы бра лі наў з да гад з гру
зін ска га ме ню, бы ла тан ная і смач ная. 
І не гор шае хат няе ві но, якое на лі ва лі 
ў пласт ма са выя бу тэль кі па мі не рал цы. 
Вый ш лі мы ад туль на столь кі сыт ныя і за
да во ле ныя, што на ват не па ці ка ві лі ся 
наз вай мес ца.

Якое бы ло на ша здзіў лен не, ка лі праз 
ней кі час па ба чы лі да клад на наш сто лік 
у кніж цы Ан ны Дзе вітМе лер і Мар ці на 
Ме ле ра „Гаў мар джос”. Дзя ку ю чы гэ та му 
да ве да лі ся наз ву ба ра і ўста на ві лі яго ад
рас. На жаль, ма ла нам гэ та да ло, бо Ра-
чу за чы ні лі. Доў га грэ лі ся мы на дзе яй, 
што толь кі на ра монт, але прай ш лі два 
га ды, а бу дын ка ніх то так і не ра ман туе. 
А ка лі пра цэс пой дзе, ба ю ся, што бу дзе 
там ужо неш та ін шае.

* * *
У Ку та і сі мы вяр ну лі ся за дзень да вы
ле ту. Як раз, каб няс пеш на па ха дзіць 
зна ё мы мі ву лі ца мі, узаб рац ца да ад бу
да ва на га з ру ін са бо ра Баг ра ці і тоесёе 
пры ку піць на мяс цо вым ба за ры. А за 
мною ўвесь час ха дзіў смак та го шкме ру-
лі. Зноў жа, як і ў Тбі лі сі, не ве да лі ні наз
вы ба ра, ні ву лі цы, ні на ват мік ра ра ё на. 
Тэ ле фа ную Ірак лі. Праз дзе сяць хві лін 
адз вань вае і дае поў ную ін фар ма цыю 
з ука зан ня мі, як ту ды тра піць.

Паз на ем мес ца ўжо на па ды хо дзе. Уся
рэ дзі не менш на ро ду. Сямтам ві даць 
над пі сы з пе рак рэс ле най цы га рэ тай. Той 
сам гас па дар — цвя ро зы і паб ры ты — 
аб рэз вае ней кія ку сты пад пло там. Так 
са ма як і за пер шым ра зам ня ма раз д ру
ка ва на га ме ню. Пы та ем пра шкме ру лі. 
Ёсць. За каз ва ем і ча ка ем, пры кус ва ю чы 
ла ваш з па ста мі, сыр і са лё ную га род ні
ку. Урэш це пры но сяць... ку ры ца не ў ма
ла цэ, а ў ней кім праз ры стым ра со ле... 
Ві даць, менш ка ла рыч ная. Смач ная, не 
ска жу, але... каб жа я не еў яе там ра
ней...

vМі ко ла ВАЎ РА НЮК
Фо та Алі ны ВАЎ РА НЮК і аўтара

n У Кахі ў Кутаісі не толькі можна пераначаваць, але і добра пасядзець з гасцінным гаспадаром

n Джанджолі

n Імерэцінскі хачапуры
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КОНКУРС!
№ 01-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 20 студзеня 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

З гры вай, а не конь,
З ра га мі, а не бык,
З ба ра дою, а не ка зёл.
Гуч на-гуч на за роў
Цар пуш чан скіх звя роў.
З...

Ад каз на за гад ку № 49-2018: ел ка.
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Ні ко ля Ко нік, 

Габ ры е ла Кі яш ко, Аня Ха ры та нюк з Шу дзя ла ва, 
Ка ра лі на Кан д рат з На раў кі, Аляк сан д ра Анісь ке-

віч, Аляк сан д ра Які мюк з ПШ № 1 у Гай наў цы, 
Дам’ ян Дміт рук, Са ра Мар ці но віч, Дам’ ян Да лі на-

Су лі ма з Ор лі, Іа ан на Ні кі цюк з КШ № З у Бель ску-
Пад ляш скім. Він шу ем!

    

Яна вярнула мне радасць жыцця!
Конкурс на 100 год БНР — мой ге рой бе ла рус!

Час, ка лі ста ры год пе ра-
хо дзіць у но вы, на поў не ны 
но вы мі ма ра мі, пла на мі, но-
вы мі спа дзя ван ня мі. Та ды 
вы каз ва ем па жа дан ні бліз кім 
і лю бі мым сяб рам. У эй фа рыі 
шчас ця аб дор ва ем іх па да рун-
ка мі, ста вім ім пра па но вы, 
да ем абя цан кі...

Ця гам мі ну ла га тыд ня мы 
ат ры ма лі шмат па жа дан няў 
і пры го жых кар ці нак. Най-
перш ад вер ных чы та чоў 
і ўдзель ні каў кон кур саў. Част-

Я не па мя таю як яе за-
вуць, але гэ та для мя не 
важ ная асо ба, мая ге ра-
і ня.

Не каль кі га доў та му я бы ла 
вель мі хво рая. У мя не пай-

ш ло за па лен не пра ва га і ле ва га 
ву ха. Ле кар пры пі саў мне ля-
кар ствы, але яны не да па маг лі. 
Стан май го зда роўя па гор шыў ся 
і я тра пі ла ў баль ні цу. Ка лі мя-
не там аб с ле да ва лі, ска за лі што 
я аг лух ну.

Я вель мі ба я ла ся.

І та ды з’я ві ла ся па ні док тар, 
якая ска за ла, што мя не дрэн-

на ля чы лі і я па він на тра піць 
сю ды знач на ра ней. Праз ты-
дзень у мя не бы ла апе ра цыя, 
якая прай ш ла па спя хо ва. Най-
леп шая ў све це док тар вы ра за ла 
ў ма іх ву шах гэ так зва ныя «кі-
шэ ні».

Я вель мі ўдзяч ная спа да ры-
ні ле кар цы, бо яна вяр ну ла 

мне зда роўе і ра дасць жыц ця. 
Ця пер я чую, што шэп ча мне на 
ўро ку сяб роў ка.

На тал ля КІН ДЗЮК, 
7 клас, ПШ у На раў цы

На тал ля КІН ДЗЮК
Ле шу кі, ПШ у На раў цы

Ву чань
Ву чань — як зер не,
Вы ра стае,
Раз ві вае свае квет кі.
З іх ка лісь ці бу дзе са да ві на.
Але ка лі бу дзеш збі раць пла ды,
Звя не і бу дзе ку соч кам зям лі.

Ліст
Ліст на дрэ ве,
Ча ла век на зям лі.
Ліст ка ля ро вы,
Ча ла век вя сё лы.
Ліст чор ны,
Ча ла век ня год ны.
Ліст апа дае,
Ча ла век ля тае.
І толь кі тым ад роз ні ва ем ся,
Што лі сток апа дае, а ча ла век па мі рае.

Сям’я
Мая сям’я гэ та мая сі ла.
Ка лі хтось ці кло пат мае,
Усім сэр цам яму да па ма гае.
Ад ра зу па мо жа, су це шыць.
Мы моц на тры ма ем ся за ру кі
І не бу дзе ў нас раз лу кі.

ку за га дак, рэ бу саў і моў ных 
ад га да нак да сы ла юць са мі вуч-
ні. Пас ля іх ра ша юць у шко-
лах і ўдзель ні ча юць у чар го-
вых жа раб’ ёў ках з уз на га ро-
да мі. Ча ста на шу рэ дак цыю 
пад т рым лі ва юць спон са ры 
(баць кі, бе ла ру скія ар га ні-
за цыі, сяб ры) за што ім вы-
каз ва ем — Шчы рае Дзя куй! 
Ра дасць ад су поль най гуль ні 
— бяз мер ная...

Вось вуч ні з Ор лі, якія ця-
гам апош ня га го да па ча лі 

ак тыў на суп ра цоў ні чаць 
з рэ дак цы яй, дас ла лі зды мак 
клас най ёл кі. Пад ёй, — а як 
жа, — пак ла лі ўзна га ро ды ад 
«Зор кі». Та кія пры го жыя мо-
ман ты па ды ма юць твор чы 
дух на шай рэ дак цыі і ак тыў-
насць чы та чоў.

Дзя ку ем сяб ры!

ЗОР КА

Ра дасць ад су поль най гуль ні
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Гняздзечка
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

На да е ла ла стаў цы ха вац ца ад па ляў ні чых і яна зля пі ла гняз дзеч ка пад стра хой. Доб ра і ўтуль на 
жы ло ся б ёй у гас па да ра, ка лі б не ад на бя да...

«Што за бя да та кая?», — па ду ма е це.

А вось за на дзі лі ся мы шы і ста лі пад бі раць ма лень кіх пту ша нят. І не бы ло ад іх ра тун ку! Доў га ду-
ма ла ла стаў ка, як аба ра ніць дзя цей, аж но пры ду ма ла адзін спо саб.

— І што да па маг ло? — спы та лі ў ла стаў кі птуш кі.

— Як ру кой ад няць! Мы шы больш не па лез лі ў гняз дзеч ка.

— А што яна та ко га пры ду ма ла?

— А ні чо га! Яна ўзя ла ва ла сок ад кош кі і пак ла ла ў сваё гняз до.

— Ды што, ха пі ла ад на го ва ла ска?

— Гэ та га ха пі ла! Мы шы не пе ра но сяць ка шэ ча га па ху. А ён вель мі моц ны ў ва ла сах, пё рах, шэр с-
ці. Не ве ры це? Та ды па ню хай це свае ва ла сы.

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

Ach!

Nie

Nora

As

Sad

As

SukcesTaras

Pragnienie Lodowisko

SzlafrokOgon

KtoChata

Koszyk

Ty

Przecinek

Kosmos

Zupa

Etat

Kudły

Duma

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 № 49-2018: 
Зеб ра, смех, тыгр, змо ва, кра ка дзіл, двор, ура, 

аказ, Ас, ка ла рыт. Звер, квас, зрок, ма рак, ток, за, 
ды ван, гад, мір, зубр, вір, ба ласт.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, выг й ра лі На тал-
ля Кас цюк, Вік то рыя За леў ская з Ор лі, Аляк-
сан д ра Ба кун з ПШ № 1 у Гай наў цы, Ма ры ся Які-
мец з За лук, Аляк сан д ра Ка лі ноў ская з На раў-
кі, Іа ан на Ні кі цюк, Вікторыя Се ме нюк, Юля 
Ваўтанюк з КШ з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш скім, 
Са ра Дар пен ская, Мая Та па лян ская з Нар вы, 
Га ле на Шу мар ская, Мал га жа та Се ле ва нюк 
з ПШ № 4 у Гай наў цы, Кін га Ра ма зэ віч з Шу дзя-
ла ва. Він шу ем!

Гэ тую бу доў лю ве да-
юць усе вуч ні ў Поль ш-
чы і ў Бе ла ру сі.

Мо ва пра Мір скі за-
мак. Сён ня гэ та адзін 
з най больш вя до мых 
ту ры стыч ных ат рак-
цы ё наў Бе ла ру сі, за не-
се ны ў спі сак ЮНЭ СКА. 
Мір скі За мак спа лу чае 
ў са бе ры сы го ты кі, ба-
ро ка і рэ не сан су. Яго 
сла ву ў вя лі кай ме ры 
збу да ва лі кня зі Ра дзі-
ві лы і апош ні ўлас нік, 
князь Мір скі, вя лі кі 
эк с цэн т рык і му зей-
нік. Яш чэ ў па чат ку 
ХХ ста год дзя ён па чаў 
ства раць у му рах гі ста-
рыч най бу доў лі Му зей 
асаб лі вас цей.

За ду му кня зя пра-
доў жы лі су час ныя жы-
ха ры Бе ла ру сі. Сён ня 
ў зам ку пра цуе гі ста-
рыч ны му зей, шмат 
там раз на від най 
зброі, ста ра жыт ных 
пры лад і гі ста рыч ных 
да ку мен таў. На мес цы 
так са ма мож на за на-
ча ваць у гас ці ні цы, 
на ла джа най у част цы 
зам ка. Мес ца ахі ну тае 
ле ген да мі ад заў сё ды 
вык лі ка ла ці ка васць 
лі та ра та раў і ма ста коў.

Ме на ві та — поль скія вуч ні ве-
да юць Мір скі за мак дзя ку ю чы лі-
та ра ту ры. За мак су стра ка ем у на-
цы я наль най па э ме Ада ма Міц ке-
ві ча «Пан Та дэ вуш». Гэ та ся дзі-
ба Га рэш каў. Трэ ба вам ве даць, 
што ў ча сы Міц ке ві ча за мак быў 
част ко ва зруй на ва ны, але ён да-
лей слу жыў гра мад ству. У му рах 
ад бы ва лі ся шля хец кія з’е зы і су-
ды, у якіх пры маў так са ма ўдзел 
баць ка па э та, юрыст. Мы спа-
дзя ем ся, што дзя ку ю чы на шай 
пад каз цы вы на но ва ад чы та е це 
«Па на Та дэ ву ша». І зра зу ме е це, 
які ён важ ны для бе ла ру саў!

(гак)

Вік тар Шніп

БА ЛА ДА 
МІР СКА ГА ЗАМ КА
У Мір скім зам ку сён ня свет ла,
У Мір скім зам ку сён ня ле та,
І лёт стра лы, як лёд, ра стаў,
Бо за мак со неч на паў стаў
На скры жа ван ні ўсіх шля хоў,
На скры жа ван ні ўсіх вят роў
У гэ тым све це, дзе ёсць мы
І на шы род ныя да мы,
З якіх гля дзім і ба чым свет,
Які лю біць нам і ства раць,
Ні бы та за мак бу да ваць
Ся род шля хоў, ся род вят роў,
Ся род раз бу ра ных му роў,
Што ба ра ні лі нас, каб мы
Ся род аг ню, ся род зі мы
Свой ме лі шлях, свой ме лі сцяг
І ро ду слаў на га пра цяг
На скры жа ван ні ўсіх шля хоў,
На скры жа ван ні ўсіх вят роў,
Як Мір скі за мак, не зні каў.
І ча су лёт, як лёд, сця каў
На гэ ты край жы вой ва дой,
Каб мы суст рэ лі ся з та бой
У Мір скім зам ку ў гэ ты час,
Які стра лой ля ціць праз нас...
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У
 ня дзель ную ра ні цу шэ ра га пах мур на га 
снеж ня Ян ку не ха це ла ся ўста ваць, але 
жон ка, якая яго раз бу дзі ла, за я ві ла, што 
мае паў га дзі ны на тое, каб вы піць ка ву, 

з’ес ці сня да нак і пай с ці ў цар к ву.

— Як хо чаш, але не бу ду ча каць ця бе.

Ян ка да ска на ла ве даў, што яго пры го жая, ра зум
ная жон ка як заў сё ды па ду ма ла аб усім. На ста ле 
ча ка ла па ху чая ка ва, дух мя ныя пі раж кі з са сі ска мі, 
якія ён усе з’еў, за тым ап ра нуў но вы кас цюм, ча ра ві
кі, па лі то і шап ку.

Тра ды цый на кож ную ня дзе лю іш лі моў ч кі ў цар к
ву. Ува хо дзя чы ў цар к ву, пра пус ціў пер шай жон ку, 
а пас ля Сціп лую Ад ва кат — зям ляч ку, якая стры
ма най ус меш кай пры ві та ла ся з ім. Жон ка пай ш ла 
куп ляць свеч кі, а ён ста яў у доў гай чар зе да іко ны. 
Пас ля жон ка да лу чы ла да яго і ста ла пе рад ім. 
Ка лі пак ла ні лі ся і па ца ла ва лі іко ну, жон ка пай ш ла 
ста віць свеч кі, а яго по зірк мі нуў ся з Пра ва слаў най 
Сту дэн т кай, якая па сла ла яму спа кус лі вы по зірк 
з няс ме лай ус меш кай. Ён да ска на ла ве даў, што гэ
та зна чыць, па коль кі ад гэ тых няс ме лых ус ме шак 
па чы на лі ся ты ся чы ня він ных флір таў, пра якія ве да
ла яго жон ка, але гэ тым ра зам яна гэ та га не ба чы
ла. Іду чы на мес ца, дзе ста яць, па даў ру ку Мі ка лаю 
Гуш чы ку, яго на му най леп ша му сяб ру з Аб’ яд нан ня 
апош ніх ма гі кан. Стаў па ру мет раў ад Пра ва слаў
най Сту дэн т кі, уг ля да ю чы ся ў яе зграб ны стан. Во ка 
Ян кі пе ра нес ла ся на ал тар, дзе Вождь На ро дов 
— на ста я цель хра ма ай цец Аляк сандр Шэш ка ўзно
сіў вы со ка ру кі, а ра зам свой вы со кі тэ нар. Ян ка 
ду маў, што сён ня не пой дзе да спо ве дзі, та му што 
ўчо ра да поз ня га ве ча ра вы пі ваў з Ан д рэ ем, сва ім 
ра вес ні кам. З ім у су бо ту свят ка ваў дзень свя то га 
Ан д рэя, які пра доў жыў ся з чац вяр га да су бо ты. 
У су бо ту Ан д рэй пры знаў ся яму з гра ху, што трах
нуў дзве на раз сту дэн т кі — ад ну 21 год, а дру гую 
— 25. «У ма ла дых сі ла!» — пад к рэс ліў Ан д рэй, 
яко му як і Ян ку бы ло пад со рак га доў. «Мо ло дёжь 
про е бёшь», — заў сё ды паў та раў Ян ка, які меў сла
басць да ма ла дых дзяў чат. Але Ян ка тым роз ніў ся 
ад Ан д рэя, што ад ча су, як паз наў жон ку, не тра хаў 
дзяў чат, але меў шмат ін шых граш коў на сва ім сум
лен ні. Што дзень пра ца ваў у тран с пар т най фір ме ся
род ма ла дых жан чын, з які мі вёў ня він ныя флір ты, 
а ўсё па чы на ла ся з по зір каў і ўсме шак, а кан ча ла ся 
тым, што ма ла дая дзяў чы на га ва ры ла «Але ты ма
еш жон ку». Ян ка пра ўсё гэ та ду маў гле дзя чы, на 
Вож дя На ро дов і ахі на ю чых яго ба цюш каў — су ро
ва га ай ца Сця па на, у яко га Ян ка не лю біў спа вя дац
ца, ла год на га ай ца Пят ра, які паў та раў «але гэ та не 
грэх». Бра ка ва ла ай ца Ан д рэя, сі ве ю ча га чар ня ва га 
50га до ва га ба цюш кі, яко му Ян ка да вя раў усе гра хі, 
а сён ня яго не бы ло. Ян ка ў ай ца Ан д рэя заў сё ды 
спа вя даў ся пана ша му і мо жа та му яго най больш 
лю біў, што па між імі бы ла ней кая ніт ка па ра зу мен
ня. Ад нак ся род іх ад ве рас ня бра ка ва ла ай ца Мі ко
лы, які па мёр на Пра чы стую ва ўзрос це 95 га доў. 
Ай цец Мі ко ла вель мі рэд ка спа вя даў лю дзей, але 
Ян ку прый ш ло ся быць у яго не каль кі ра зоў так, 
што на ўсё за па мя таў гэ та га ціх мя на га, па кор лі ва га 
і асаб лі ва сціп ла га свя та ра. І та му ха ця Вождь На
ро дов не ўспа мі наў ужо ай ца Мі ко лу, дык Ян ка ў па
мя ці сва ёй меў яго веч ныя сло вы: «Ве да е це, мно га 
жа на тых гэ тым грэ шыць. Раю Вам больш чы таць 
тую а тую ма літ ву а той і той пса лом». І ма літ вы Ян
ку ча сам ра та ва лі ад яго скры тых граш коў. Пас ля 
спо ве дзі ў ай ца Мі ко лы ад чу ваў як вя ліз ны ка мень 
гра хоў спа даў з яго пля чэй. Дух ай ца Мі ко лы, апош
ня га спра вяд лі ва га, быц цам дух бе ла га пта ха яш чэ 
вы шэй уз но сіў ся чым сь ці вы со кі тэ нар ай ца Шэш кі. 
У цар к ву ўвай шоў най ма лод шы ай цец Сіль вестр. 
«Гля дзі, прый шоў Сіль вестр, неў за ба ве бу дзе Но вы 
год!» — кі нуў з ус меш кай жон цы. «Ду рак», — ска за
ла жон ка Ян ку і ці ха рас с мя я ла ся. Ян ка ду маў, што 
ха ця ўжо па ру ме ся цаў не быў у спо ве дзі дык сён ня 
так са ма не збі раў ся іс ці. Мо та му, што не толь кі еў 
сня да нак або ўчо ра ве ча рам вы пі ваў з Ан д рэ ем, 
але про ста не быў на гэ та пад рых та ва ны ў гэ тую шэ
рую ня дзе лю снеж ня... Пас ля прыс луж ні кі вы нес лі 
ана лой для Біб ліі, якую зда ро вым ба сам пра чы таў 
ды я кан Паф ну цій. Пас ля вый шаў на ам вон Вождь 
На ро дов і па чаў га ва рыць про па ведзь, ад на ча со ва 
за хап ля ю чы ся «сво им прек рас ным рус ским сло
вом». Ян ка аг ля нуў ся на зад і су стрэў ся з по зір кам 
Мі ко лы Гуш чу ка, які, мір г нуў шы во кам, даў знак, 
што га то вы на ван д роў ку ва кол цар к вы.

Моў ч кі вый ш лі з цар к вы, шпа цы ру ю чы ў час 
про па ве дзі Вож дя На ро дов. Раз маў ля лі пра свае 
лі та ра тур ныя спра вы, што вы чы та лі ў «Бе ла ру скім 
ме ся цы» ці «На цы я наль ным аг ля дзе». Абод вух, як 
і Ян ку, так і Мі ко лу, хва ля ва ла тое, што абод ва бы лі 

— Як Вы за па мя та лі Ка
ля ды пе ры я ду свай го 
дзя цін ства?

— Дзень пе рад ка ля дой 
(ві гі лі яй), баць ка ішоў 
у хля вы і выт ра саў са ло
му з сен ні коў. У на шай 
ха це бы лі два та кія лож
кі з сен ні ка мі. На пі ха лі 
све жай са ло май, а ма ці 
льня ной ніт кай за шы ва
ла сян нік. А як па ха це ла 
са ло май у ха це! Спа лі на 
са ло ме, а па душ кі бы лі 

з ку ры на га пер’я, бо гу сі нае пер’е бы ло для на рых тоў кі 
доч кам па са гу. А мне ма ма не па спе ла зра біць пас це лі, 
бо па мер ла 25 сту дзе ня 1982 го да, а баць ка 15 лі пе ня 
1985 го да. Страў на куц цю рых та ва ла ся мно га. Трэ ба бы
ло пры нес ці ў ха ту сна пок жы та і па ста віць у ку це.

(Сноп буй но га ка лос ся, які яш чэ дзені дзе за но сяць у ха
ту, аба зна чае, што Бог на ра дзіў ся ў Віф ле е ме — го ра дзе 
хле ба, а так са ма што Бог ста но віц ца не толь кі ча ла ве
кам, але і хле бам. Аб рад гэ ты змяш чае ў са бе глы бо кі 
сэнс, свед чыць пра важ насць хле ба ў на шай куль ту ры. 
Та му трэ ба пры ві ваць на шым наш чад кам па ша ну да хле
ба на ша га што дзён на га — М. М.)

Пад аб рус кла лі се на, а да та го ж яш чэ кла лі ка піч ку се на 
пад стол. (Се на на гад вае нам убо ства віф ле ем скай пя чо
ры і Ма рыі, якая пак ла ла на ро джа нае Дзі цят ка на се на 
ў яс лях — М. М.)

Бы ва ла, што аку рат на Руз д во і авеч кі ка ці лі ся; у хля ве бы ло 
не вы нос на хо лад на. Та ды за бі ра лі авеч ку ў ха ту „пад стол”. 
Так бы ло! Не каль кі дзён авеч ка з яг ня та мі бы ла ў ха це.

— Бы лі па да рун кі?

— Не бы ло.

— Ка ля да ва лі?

— Ка ля да ва лі і ў Та пар ках, і ха дзі лі ў ін шыя вё скі. Ве ча
рам іш лі па ўсёй вёс цы, ха та ў ха ту, а бы ло ў нас во сем
дзе сят хат. У шмат лі кіх сем’ ях бы ло мно га дзя цей да 18 
га доў; бы ло па 10, 9 ці 6 дзя цей. У нас бы ло ся мё ра дзя
цей. І ця пер хо дзяць ка ляд ні кі, так з пяць пар.

— А ка лі Вы аста лі ся сам до ма, як пра во дзі лі Ка ля ды?

— Трэ ба бы ло ёл ку ўпры гож ваць. А я сам быў до ма, 
і ў кра ме. Трэ ба бы ло іс ці і пра да ваць ры бу, бо я быў ула
даль ні кам і пра даў цом. Трэ ба бы ло і лю дзям да га дзіць 
і, вяр нуў шы ся поз нім ве ча рам, са бе ёл ку ўпры го жыць. 
Стаў ляю ёл ку штуч ную і што га до ва яе ўбі раю. Але на свя
та за бі рае мя не сям’я ў На раў ку, ад куль вяр та ю ся на дру
гі дзень Ка ляд; мя не ўжо там зна юць. Там іду ў цар к ву на 
вя чэр ню да ба цюш кі Су рэ ля; ня даў на ба цюш ка з ма туш
кай ад зна ча лі са ра ка год дзе служ бы.

— Ці ў Та пар ках лю дзі аз даб ля юць свя точ ным ас вят
лен нем па над вор кі, да мы?

— У мі ну лым го дзе бы ло толь кі шэсць та кіх. Лю дзі ста рэ
юць. На сва ім до ме склаў я з лям па чак лі та ры „РХ”; ка бе
лі аста юц ца і ўлет ку. А ка лі не ку ды вы яз джаю, то пра шу 
су се да, каб ук лю чаў на нач і вык лю чаў удзень.

— Якія сён ня Та пар кі?

— За раз ёсць 75 асоб, а ка лісь бы ло тры ста жы ха роў, 
во сем дзе сят хат. А за раз 26 хат пу стуе. Ад ну з іх ку піў на 
ле та вар ша вяк, на суп раць мя не. Дае мне клю чы да ха ты, 
а я апя ку ю ся па над вор кам. Дру гі ку піў пры кан цы вё скі.

— Не ка то рыя гмі ны ла дзяць куц цю адзі но кім, я сам 
быў за дум ні кам і іні цы я та рам та ко га ме ра пры ем ства 
ў Ар лян скай гмі не...

— Зап ра ша лі мя не ў Кляш чэ лі, але ад двух га доў куц цю, не 
толь кі адзі но кім, ар га ні зу ем мы са мі ў Та пар ках. Су стра ка
ем ся кры ху паз ней. Год та му бы ло нас ка ля трыц ца ці асоб 
— ад нас і пяць з Даб ры ва ды, не ка то рыя з Кляш чэль і Ру дут. 
Кож ны штось ці на рых туе і пры ня се. Пас ля за ста лом спя ва
ем ка ляд кі — на цэ лую свят лі цу. Ды рэк тар Гмін на га ася род
ка куль ту ры ў Ор лі, спа да ры ня Ан на Нес ця рук, над ру ка ва ла 
нам вя лі кі мі лі та ра мі роз ныя ка ляд кі і мы іх спя ва ем. Ха чу 
ад зна чыць, што з ка лек ты вам „Ар ля не”, дзе я вы сту паю, 
прад ста ві лі мы сцэн ку куц ці, і яе зня лі на кі на стуж ку.

— А ці ней кі ба цюш ка ўдзель ні чае ў ва шай куц ці?

— Пра сі лі мы ма на хаў, але ніх то не прый шоў пас вя ціць 
на шу вя чэ ру.

— Дзя кую за раз мо ву.

vРаз маў ляў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Ка ляды 
ў Та пар ках
Раз мо ва з Ві та лем СО ХАМ, 
1949 го да на ра джэн ня з Та пар коў.

заў сё ды на кан цы хва ста бе ла ру скай лі та ра ту ры. 
Жур на лі сты бра лі ін тэр в’ю ва ўсіх пісь мен ні каў, але 
не ў Мі ка лая ці Ян кі, а стар шы ня Апош ніх ма гі кан 
лі та ра ту ры ўжо ад па ру га доў не зап ра шаў іх на аў
тар скія су стрэ чы. Спа лу ча ла іх па гар да да тых, што 
іх з’я даў на кан цы хва ста бе ла ру скай куль ту ры.

— А ве да е це як дру кую ў поль скіх ча со пі сах свае 
апа вя дан ні дык і ад ра зу нех та з рэ цэн зі яй ад гук нец
ца, а ў нас як га ро хам аб сця ну.

— Ве дай Ян ка ад но, што ўсё гэ та пам рэ і прый
дзе час, што ўсе на шы га зе ты і ра ды ё стан цыі, тэ
ле пе ра да чы зак рые поль ская ўла да. Да гэ та га ўсё 
ідзе...

Ня гле дзя чы, што Мі ко ла быў ва ўзрос це ма ці 
Ян кі, дык яд на ла іх ня на вісць да тых, хто іх з’я даў, 
хто іх най больш рас ча ра ваў сва ім не ву цтвам і па
гар дай. Абод ва ад доў гіх га доў бы лі ў за быц ці, ха ця 
абод ва ме лі вы да дзе ны свае кні гі і цэ лы час дру
ка ва лі ся, дык дзе я чам бе ла ру скай куль ту ры бы ло 
нап ля ваць на іх да сяг нен ні, та лент, лю боў да бе ла
ру скай мо вы. Ян ку це шы ла, што Мі ко ла вы я віў, што 
пра цуе над па э май, якой па ча так за чы таў з па мя ці, 
а Ян ка ска заў, што гэ та прад каз вае вы дат ны твор. 
Мі ка лай з ува гай выс лу хаў як яго ма лод шы ся бар 
пра цуе над ра ма нам. «Як доб рае дык па ля кі над ру
ку юць ды яш чэ га на рар за кні гу зап ла цяць, — аб
на дзей ваў Ян ку Мі ко ла. — А ў нас — за пі ва дою!» 
Абод вух яд на ла ня на вісць да све ту, які з бо лем па мі
раў у іх на ва чах, а ві на ва ты мі бы лі тыя, у якіх бра лі 
ін тэр в’ю на тэ ле ба чан ні ці на ра дыё. Абод ва ўспа мі
на лі як у 1990я га ды мно га мо ла дзі пі са ла на бе ла
ру скай мо ве, а за раз усіх пі шу чых мож на па лі чыць 
на паль цах ад ной ру кі. Гэ та ві на тых, хто зак ры вае 
пе рад на мі дзве ры.

У той час Вождь На ро дов за кон чыў сваю кра
са моў ную про па ведзь і Мі ко ла кіў нуў, што па ра 
вяр тац ца ў цар к ву. Із ноў стаў пры жон цы На тал лі 
слу ха ю чы «Иже хе ру ви мы», «Ве рую», «От че наш». 
Па ды хо дзі лі да кры жа з жон кай. Вы хо дзя чы з цар к
вы су стрэў Поль ска га Пра ва слаў на га Па э та, які як 
заў сё ды ма ру дзіў, што даў но не пі ша вер шаў, та му 
што ніх то іх не чы тае, а сам да ска на ла ве даў, што 
Поль скі Пра ва слаў ны Па эт па ста ян на пі ша, дру ку
ец ца і мае аў тар скія су стрэ чы. Заў сё ды Ян ка праз 
зу бы стрым лі ваў сло вы, якія ха цеў ска заць Поль
ска му Пра вас лаў на му Па э ту, якія за ста ва лі ся ў яго 
дум ках: «Толь кі не ра бі з мя не дур ня, я ўсё ве даю». 
Вы хо дзя чы з цар к вы су стрэў Вож дя Ук ра і ны, дзе я
ча ўкра ін скіх на цы я на лі стаў, які раз да ваў га зет кі, 
пі шу чы што з Ук ра і ны пач нец ца Трэ цяя Су свет ная 
Вай на. Ян ка га зе так не браў ад ук ра ін ска га агі та та
ра. Іш лі з жон кай да ха ты. Раз маў ля лі пра абед і Пе
цю, сяб ру Ян кі, які сён ня ў іх бу дзе на абе дзе. Пе ця 
быў ці хім спа кой ным юры стам, яко га лю біў і Ян ка 
і яго жон ка На тал ля. Хло пец ха ця быў вы со ка а ду ка
ва ны, меў сваю юры дыч ную кан цы ля рыю дык бы ло 
яму пад со рак як і Ян ку і На тал лі. Пят ро ха ця жыў 
у Бе ла сто ку так як і яны дык не меў ча су на су стрэ
чы та му, што быў над та за ня ты пра цай. Ня дзе ля бы
ла адзі най на го дай су стрэ чы двух сяб роў. Ня дзе ля 
ака за ла ся вель мі ці ка вай.

vЮр ка БУЙ НЮК

Ня дзе ля ў Бе ла сто ку
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Са ро кава ро на каш ку ва ры ла, 
дзе так кар мі ла; гэ та му да ла, 
гэ та му да ла, а гэ та му не да ла, 
— так га во рыць па пу ляр ная 
дзі ця чая за баў лян ка. Пры ву
чае яна ма лы на род да спе ла
га жыц ця, дзе неш та да юць, 
дзе ляць між сва і мі дзет ка мі 
баць кіса ро ківа ро ны. Вось 
і „баць ка на ро даў”, Іо сіф Ві са
ры ё на віч Джу гаш ві лі, які ка ры
стаў ся рэ ва лю цый ным проз
віш чам Ста лін, па дзя ліў па між 
сва і мі на ро да мі вы дзе ле ную 
яму ін шы мі са ро ка міва ро на мі 
тэ ры то рыю ра зам з яе на сель
ні цтвам.

Вось і ў нас пра ляг ла мя жа з доб рай 
ла скі „вя лі ка га Іо сі фа”. Па дзя лі ла 

яна і Бе ла веж скую пуш чу. Як з усі мі 
дзяль ба мі бы вае, па дзя лі ла тая мя жа 
не па роў ну, па кі да ю чы Бе ла ве жу з яе 
вак за ла мі і ўся ля кі мі ін шы мі важ ны мі 
аз даб лен ня мі на на шым, поль скім ба ку. 
А са бе Ста лін узяў ма лень ка, сціп лень
ка, так жа як і на свой мун дзір не чап ляў 
ён амаль ні я кіх аз даб лен няў. Ча му так 
ста ла ся, да клад на не вя до ма і ўся ля кія 
заў зя та ры гі сто рыі толь кі зда гад ва юц ца, 
толь кі зда гад ва юц ца...

На пад ме ну Ста лі ну ў яго цяж кай 
пра цы па дзяль бе, па дыст ры бу цыі 

шо стай ці трэ цяй част кі зям ной су шы, 
сту піў Мі кі та Сяр ге е віч Хруш чоў. Ха рак
та рам ён быў крыш ку ін шы чым Ста лін: 
та кі ха рак тар так са ма да стаў ся яму ў вы
ні ку ней кай ці то ге не тыч най, ці ін шай 
дзяль бы. Па коль кі Ста лін амаль увесь 
час пра во дзіў у сва ім бю ро, ці сва ім па
літ бю ро, то ўжо Мі кі та Сяр ге е віч лю біў 
па гу ляць на пры ро дзе. У час гас ці ны 
Хруш чо ва ў Югас ла віі, ба дай у 1956 го
дзе, та маш ні дзя лок — ма быць апош няе 
сло ва вы во дзіц ца ад сло ва „дзя ліць” 
— Іо сіф Броз, які ка ры стаў ся рэ ва лю цый
ным проз віш чам Ці та, за пра сіў Хруш чо
ва на па ля ван не ў свае ля сы. Хруш чо ву, 
вы рас ла му ў стро гі ста лін скі час, так 
спа да ба ла ся тая рас пу ста, што за ха цеў 
за па ля ваць і ў ся бе, у сва ім Са вец кім Са
ю зе. Ды не абыдзе, не ў якойсь звы чай
най тай зе, а ў тых па ляў ні чых угод дзях, 
у якіх па ля ва лі ца ры — яго ныя ра ней
шыя вяр хоў ныя па пя рэд ні кі.

Ад ным з та кіх мес цаў бы ла Бе ла веж
ская пуш ча. Ды вось з са вец ка га бо

ку яна ака за ла ся не над та на рых та ва най 
да па ба ча най у Ці та рас пу сты. Зню ха лі 
гэ та блі жэй шыя Мі кі це Сяр ге е ві чу па 
іе рар хіі чы ны, Бул га нін, Ка сы гін, Бай ба
коў, да та го ж і тыя, якім бы ла да ру ча на 
ад мыс ло вы мі дзяль ба мі і тэ ры то рыя Бе
ла ру сі. І яны ра шы лі неш та та кое, вы гад
нень кае, ства рыць і ва ўсход няй част цы 
Пуш чы. Пра ца пай ш ла ма лан ка вы мі, ста
ха наў скі мі тэм па мі і ўжо ў снеж ні 1957 го
да ва ўро чыш чы Ві ску лі быў зму ра ва ны 
ад мыс ло вы па ляў ні чы па ві льён. Гра ніт 
для ас наш чэн ня па ла ца за во зі лі з Ура ла 
і Каў ка за. По бач меў быць уз ве дзе ны 
цэ лы па ла ца вы ком п лекс, са стай ня мі 
і ры сор ны мі ка рэ та мі...

5 сту дзе ня 1958 го да за ві таў у Ві ску лі 
сам Мі кі та Сяр ге е віч. Не без пе ры пе

тый. Кры ху ра ней, пе рад са мым пры ез
дам вы со ка га гос ця з чы гу нач най стан
цыі Аран чы цы ка ля Пру жан, на да ро гу, 
па якой меў ехаць Хруш чоў, па ва лі ла ся 
ве ка вая сас на. Ад та кой пры род най наг
лас ці ў ад но сі нах да ўла да ра ма гут най 
дзяр жа вы, апош ні ўскі пеў і за га даў рас
чыш чаць Пуш чу і бу да ваць у ёй да ро гі. 
І та ды са мыя вы со кія мін скія чы ны за мі
ту сі лі ся, ста лі спеш на са стаў ляць пла ны 
вы сеч кі Пуш чы ста ха наў скі мі тэм па мі. 
Але за гад чы ку пуш чан скіх ля соў Ула
дзі мі ру Ра ма на ву не як уда ло ся ўці ха мі
рыць ускі пе ла га Хруш чо ва і ўжо на дру гі 
дзень яго ны пыл вы сеч кі аб сеў і на ват 
пах ва ліў Ра ма на ва за ўзор ную ка му ні
стыч ную стой касць. А зга да ныя чы ны, 

якіх та бель най за да чай бы ла ахо ва Пуш
чы, яш чэ доў га га ра чы лі ся за вы сеч ку...

Хруш чо ву му ра ва ны па лац не спа да
баў ся, ён на ват у ім не пе ра на ча ваў; 

пер шую ноч на ча ваў ён у бра ні ра ва най 
ма шы не, на якой яго пры вез лі з Аран
чыц, а апош нія сем на чэй сва ёй пер шай 
па быў кі ў Пуш чы ён пра вёў у спец ва го не 
на той жа стан цыі Аран чы цы. Да та го 
ўся го зму ра ва ны ста ха наў скі мі тэм па мі 
па лац яш чэ не ўспеў вы сах нуць і ўра чы 
па ра і лі Хруш чо ву не на ча ваць у ім. І неў
за ба ве по бач му ра ва на га па ла ца бы ло 
ўзве дзе на не каль кі драў ля ных ка тэ джаў, 
па доб ных на ся лян скія ха ты; яны прый ш
лі ся Хруш чо ву па ду шы.

Па ля ван ні вы со кіх гас цей заў сё ды нес
лі ў са бе неш та анек да тыч нае. Та му 

даз во лю са бе і я пра цы та ваць ад нос ны 
фраг мент вы да дзе най у Мін ску ў 2009 
го дзе кні гі „Бе ла веж ская пуш ча”... „Па
ра дак пад час па ля ван ня быў „жа лез ны”: 
ніх то не меў пра ва стрэ ліць ра ней за пер
ша га сак ра та ра. Ка лі ж пад час пер ша га 
па ля ван ня Мі кі ты Сяр ге е ві ча адзін з яго 
ўдзель ні каў А. Ба ры сен ка (з рэс пуб лі кан
ска га ўпраў лен ня за па вед ні ка мі) да зво
ліў са бе стрэ ліць ра ней за зна ка мі та га 
гос ця, то быў не ад клад на адас ла ны К. 
Ц. Ма зу ра вым [пер шым сак ра та ром 
ЦК КПБ] у Бя рэ зін скі за па вед нік на 
пад ста ве не аб ход нас ці ар га ні за цыі там 
па ля ван ня на мядз ве дзя. Больш удзе лу 
ў па ля ван нях з пер шым сак ра та ром ён 
не пры маў. Та га час ны стар шы ня Са ве та 
Мі ніст раў БССР Ц. Я. Кі ся лёў не як рас па
вя даў пра ад но з па ля ван няў ра зам з М. 
С. Хруш чо вым: „Стаю ў за са дзе ў ад ным 
лан цу гу з ін шы мі па ляў ні чы мі, а да мя не 
та кі ка бан прый шоў! — ву ха як вяд ро. 
Я яму: — сы ходзь, Мі кі та яш чэ не стра

ляў”. Ві да воч цы ўзгад ва юць і ін шы вы
па дак, звя за ны з па ля ван нем Хруш чо ва 
ў пуш чы. Не як ён пры е хаў на па ля ван не 
ра зам з мар ша лам С. К. Ці ма шэн кам і, 
сто я чы по бач з ім у ад ным лан цу гу, уба
чыў вы бег лую з ле су сам ку дзі ка з 4 па
ра ся та мі. М. С. Хруш чоў ускі нуў стрэль
бу, але не стрэ ліў. Та ды С. К. Ці ма шэн ка 
крык нуў яму: „Мі кі та Сяр ге е віч, ты ча го? 
Стра ляй!” Сам жа, ад нак, так са ма не 
стрэ ліў, па ба яў шы ся гне ву „гас па да
ра”. Але пер шы сак ра тар зу сім апус ціў 
стрэль бу і стро га ад ка заў: „Дзя цей хі ба 
стра ляць бу ду, ма ці тваю?! Я дзя цей не 
стра ляю!” Маг чы ма, пас ля гэ та га вы пад
ку і з’я ві ла ся ле ген да аб даб ры ні М. С. 
Хруш чо ва. Ні бы та пад час ад на го з па ля
ван няў у Бе ла веж скай пуш чы ў па чат ку 
1960 гг. хтось ці злёг ку па ра ніў яго ў ру
ку. Пе ра пу джа нае ак ру жэн не ўжо рых та
ва ла ся да са май су ро вай рас п ра вы, але 
Мі кі та Сяр ге е віч рас па ра дзіў ся ні ко га не 
ча паць і ў той жа дзень з’е хаў у са на то
рый у Крым...”

Хруш чоў быў пер шым са вец кім пра ва
ды ром, які стаў па ля ваць у Бе ла веж

скай пуш чы. Ён зап ра шаў сю ды не толь
кі сва іх вы со ка па стаў ле ных ма скоў скіх 
та ва ры шаў, зап ра шаў так са ма і пра ва
ды роў ва саль ных яму кра ін. Не ўсе яны 
бы лі мет кі мі страл ка мі. Для прык ла ду, 
ус ход не ня мец кі лі дар Валь тар Уль б рыхт 
сот ню пат ро наў выст ра ліў да ка чак і ні
вод най не тра піў. А Хруш чо ву ўда ло ся 
ад ной чы з трох ствол кі па ла жыць ад ра зу 
трой ку дзі коў.

Хруш чоў бы ваў у Пуш чы сем ра зоў, 
яго ны нас лед нік на вы со кай крам

лёў скай па са дзе Ле а нід Ільіч Брэж неў 
толь кі тры. Па ля ван ні апош ня га, як ча
ты рох к рат на га ге роя Са вец ка га Са ю за, 

пры но сі лі ба га ты плён. 
Брэж неў заў сё ды стра ляў 
з ма шы ны. І па ля ваў ён 
да той па ры, па куль не 
скон чы лі ся яму пат ро ны 
або па пя ро сы.

І яш чэ ад на цы та та са 
зга да най кні гі: „Што 

ты чыц ца апош ня га Ге не
раль на га сак ра та ра ЦК 
КПСС М. С. Гар ба чо ва, 
то ён па ля ван ня не лю біў, 
але ў Бе ла веж скай пуш
чы ўсё ж па спеў зра біць 
пры цэль ны стрэл. Бы ло 
гэ та яш чэ ў быт насць яго 
ў пра цы ў сель га сад дзе ле 
ЦК КПСС. Ц. Я. Кі ся лёў, 
які сяб ра ваў з ім, за пра
сіў Мі ха і ла Сяр ге е ві ча на 
па ля ван не на дзі ка. Бы лі 
ство ра ны ўсе не аб ход ныя 
ўмо вы для пас пя хо ва га 
вы ні ку: пры кор м ле ныя 
да выз на ча на га мес ца 
веп руч кі, аб ра ная зруч
ная для страль бы выш ка. 
І хоць у ап тыч ным пры
цэ ле ка ра бі на дзі кі бы лі 
бач ны як на да ло ні, нес п
рак ты ка ва ны ў страль бе 
М. С. Гар ба чоў не здо леў 
на леж ным чы нам пры ціс
нуць пры клад да пля ча пе
рад стрэ лам. Зза ад да чы 
ка ра бі на бу ду чы рэ фар
ма тар ат ры маў не толь кі 
моц ны ўдар у пля чо, але 
і сі няк пад во кам ад уда
ру ап тыч ным пры цэ лам. 
Та му не каль кі дзён Мі ха іл 
Сяр ге е віч вы гля даў, пра

ма ска жам, не зу сім фо та ге ніч на, даў шы 
за рок ні ко лі больш не па ля ваць. Сло ва 
ён стры маў. Больш за тое, для ўсіх эко
ла гаў све ту ён ат ры маў сла ву „зя лё на га 
№ 1”, стаў шы прэ зі дэн там су свет най 
ар га ні за цыі „Зя лё ны крыж”, якая зай ма
ец ца ахо вай дзі кай пры ро ды. У го нар 
яго на ват наз ва ны ра ней не вя до мы від 
дзі кай ар хі дэі, якая рас це ў тра піч ных 
ля сах Ба лі віі”. Гэ та пала цін ску Ma xil la ria 
gor bas cho wii...

У бе ла ру скай част цы Пуш чы па ля ва лі 
не толь кі ма скоў скія вяр хоў ныя чы

ны, па ля ва лі ў ёй мін скія і кры ху ні жэй
ша га ран гу на чаль ні кі. Пер шы сак ра тар 
ЦК КПБ Пётр Мі ро на віч Ма шэ раў спа чат
ку пры яз джаў у Пуш чу толь кі дзе ля ад па
чын ку, але та маш нія еге ры ўцяг ну лі яго 
ў па ляў ні чы азарт. І ён са праў ды за ха піў
ся но вай рас пу стай. Яш чэ ад на цы та та: 
„Пос пе хі Пят ра Мі ро на ві ча ў зда бы чы 
па ляў ні чых тра фе яў бы лі вя лі кія. Так, 
толь кі ў 1980 г. ён за біў у Бе ла веж скай 
пуш чы 18 дзі коўсе ка чоў, 14 са мак і 6 
але няўсам цоў. У 1981 го дзе ат ры ма ла
ся пад ст рэ ліць 22 дзі кісе ка чы, 1 ка зу лю, 
38 са мак і 1 але нясам ца”. Аляк сандр 
Ры го ра віч Лу ка шэн ка па ляў ні чай рас пу
стай па куль не зай ма ец ца; ён на вед вае 
Пуш чу толь кі па лю ба вац ца ёю...

Та кой вось каш кі на ва ры лі вя лі кія са
ро ківа ро ны ў на шай пуш чы. Ка лі б 

дзяр жаў ная гра ні ца пра ляг ла інакш, ка
лі б не постюгас лаў скі кап рыз Хруш чо
ва, то ра сказ пра бе ла веж скія па ля ван ні 
са вец кіх чы ноў вы гля даў бы мо жа кры ху 
больш ад лег лым, а, маг чы ма, і больш 
свой скім... А Ві ску лі — хто б пра іх у све
це ве даў; мо жа толь кі на ва коль ныя дзя
ду лі і ба бу лі...

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

В І  С К У  Л І
n Мі кі та Сяр ге е віч Хруш чоў 
пасля палявання
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

150 га доў з дня на ра джэн ня

Ядвігіна Ш.
Адзін з па чы наль ні каў бе ла ру скай ма

стац кай про зы, лі та ра ту раз на вец, пуб лі
цыст Яд ві гін Ш. (Ан тон Ля віц кі) на ра дзіў ся 
ў ма ён т ку До бас на (ця пер Кі раў скі ра ён 
Ма гі лёў скай воб лас ці) у сям’і Яна і Воль гі 
Ля віц кіх. Вя до мы як аў тар ба ек у про зе, 
лі рыч на га апа вя дан ня, са ты рыч най за ма
лёў кі, да рож ных на та так, фе лье то на, ма
стац кай пуб лі цы сты кі, ме му а раў. Вя лі кае 
зна чэн не для пра за іч най фор мы бе ла ру
скай лі та ра ту ры меў яго ра ман „Зо ла та”.

Ка лі сям’я пе ра е ха ла ў Кар пі лаў ку пад 
Ра даш ко ві ча мі, у 18771878 гг., Ан тон ву
чыў ся ў не ле галь най шко ле ў Лю цін цы, 
якую ар га ні за ва ла дач ка Він цэн та Ду ні на
Мар цін ке ві ча Ка мі ла. Па спя хо ва скон чыў 
Мін скую гім на зію і па сту піў на ме ды цын скі 
фа куль тэт Ма скоў ска га ўні вер сі тэ та. 8 са
ка ві ка 1890 г. за ўдзел у сту дэн ц кіх хва ля
ван нях Яд ві гін Ш. арыш та ва ны, зня во ле ны 
на не каль кі ме ся цаў у Бу тыр скую тур му, 
пас ля ча го вык лю ча ны з уні вер сі тэ та.

Пас ля тур мы Яд ві гін Ш. не да ма га ец ца 
ад наў лен ня ва ўні вер сі тэ це. Здае эк за мен 
на ап тэ ка ра, прак ты ку ец ца і вы яз джае 
ў Бе ла русь у Кар пі лаў ку. Ад цяж кай хва
ро бы па мі рае баць ка, а неў за ба ве зда ра
ец ца па жар, які зніш чыў дом. Яд ві гін Ш. 
бу дуе для сям’і не вя лі кую хат ку, а сам 
вып раў ля ец ца ў Мінск і здае эк за мен на 
ап тэ ка ра. Пас ля ка рот кай прак ты кі пе ра
во дзіц ца ў Ра даш ко ві чы, пра цуе па моч ні
кам пра ві за ра. У Ра даш ко ві чах Яд ві гін Ш. 
стаў сяб рам гур т ка мяс цо вай ін тэ лі ген цыі, 
браў удзел у лі та ра тур ных ве ча ры нах. 
У 1892 го дзе на пі саў ка ме дыю „Зло дзей”. 
Рых та ваў ся спек такль, але ён не прай шоў 
цэн зу ру. Пас ля па пя рэ джан ня пра ку ро ра 
спек такль не ад быў ся. Ка ме дыю не на дру
ка ва лі, а ру ка піс не за ха ваў ся.

У 1894 г. Ля віц кі паб раў ся шлю бам 
з ра даш ко віц кай швач кай Лю цы яй Гна
тоў скай. У іх на ра дзі ла ся чац вё ра дзя
цей: Ван да, Ля вон, Вац лаў і Ка зі мір. Ля

віц кі за гад ваў кра май за пас но га на сен
ня зем леў лас ні каў, бо па ста не зда роўя 
ад мо віў ся ад ап тэ кар ства. Пра га рэў шы 
на но вай спра ве, вяр нуў ся ў Кар пі лаў
ку. Пер шае апа вя дан не Яд ві гі на Ш. па
бе ла ру ску, якое ме ла наз ву „Суд”, бы ло 
над ру ка ва нае ў 3ім ну ма ры га зе ты „На
ша до ля”. У 19031904 гг. су пра цоў ні чаў 
з мін скі мі і ві лен скі мі вы дан ня мі. У 1909
1910 гг. жыў у Віль ні, пра ца ваў сак ра та
ром, за гад чы кам лі та ра тур на га ад дзе ла 
„На шай ні вы”. Шмат пі саў і дру ка ваў ся. 
У 1913 г. пра ца ваў у рэ дак цыі га зе ты „Бе
ла рус”. Увес ну 1910 г. пісь мен нік ван д ра
ваў пеш шу па Бе ла ру сі, з Віль ні да Кар пі
лаў кі прай шоў больш за 500 км. У сва іх 
па да рож ных на тат ках у „На шай Ні ве” пад 
наз ваю „Лі сты з да ро гі”, ра ска заў пра мя
стэч кі і вё скі, ці ка вых лю дзей.

Ма ён так Яд ві гі на Ш. ча ста на вед ваў 
сын су се дааран да та ра Да мі ні ка Луц ке ві
ча — Ян ка Ку па ла. У 1912 г. у пісь мен ні ка 
вый шаў збор нік „Бя роз кі”, у 1914 — „Ва
сіль кі”. Апош ні вы да дзе ны ў дру кар ні Мар
ці на Кух ты за гро шы Маг да ле ны Ра дзі віл. 
У лі ста па дзе 1913 г. Ля віц кі пе ра е хаў 
з Віль ні ў Мінск, быў тэх ніч ным рэ дак та
рам бе ла ру скіх ча со пі саў: сель ска гас
па дар ча га „Са ха” і для дзя цей і мо ла дзі 
„Лу чын ка”. У час Пер шай су свет най вай
ны ар га ні за ваў бе ла ру скае та ва ры ства 
да па мо гі ах вя рам вай ны, дзе па зна ёміў ся 
з Мак сі мам Баг да но ві чам, ста віў спек так
лі. У Кар пі лаў цы пра ца ваў бе ла ру ска моў
ны пры ту лак для дзя цей бе жан цаў.

У час вай ны Яд ві гін Ш. зах ва рэў на су
хо ты. У 1918 г. яго стан рэз ка па гор шыў
ся, што зму сі ла лег чы ў Мін скі шпі таль, 
а по тым вы ехаць у Кар пі лаў ку. Уво сень 
1920 г. вяр нуў ся ў Віль ню і рых та ваў да 
вы дан ня свае „Ус па мі ны”. Па мёр у Віль ні 
ў шпі та лі 24 лю та га 1922 г. Па ха ва ны на 
мо гіл ках Ро сы на лі та ра тур най гор цы.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ёсць на кар це бе ла ру скай кра і ны не вя
лі кі, але ста ра даў ні го рад Жо дзі на. Мес ціц
ца ён не па да лёк ад Мін ска. Пры гэ тым ад
ной з яго асаб лі вас цей з’яў ля ец ца роў ная 
ад лег ласць ад ста ліц трох су сед ніх кра ін 
— пры клад на па 650 кі ла мет раў ад Жо дзі
на да Вар ша вы, Кі е ва і Маск вы.

Хоць го рад і ста ра жыт ны, а гэ та зна
чыць, ма ю чы даў нюю гі сто рыю, якая па чы
на ец ца ад ся рэ дзі ны XVII ста год дзя, улас
ны кра яз наў чы му зей у ім з’я віў ся толь кі 
ў на шы дні. Аб гэ тым свед чыць ін фар ма
цыя на сай це му зея, які мес ціц ца ў ін тэр
нэ це па ад ра се http://zhkm.by. Так, толь кі 
ў 1999 го дзе бы ла ство ра на ра бо чая гру па 
па яго ства рэн ні. Але толь кі праз дзе вяць га
доў, у чэр ве ні 2008 го да кра яз наў чы му зей 
ад чы ніў свае дзве ры. „У 2014 го дзе ў Жо
дзін скім кра яз наў чым му зеі бы ла ад к ры та 
эк с па зі цыя „Гі сто рыя Жо дзі на са ста ра жыт
ных ча соў да 1941 го да”. Дзя ку ю чы гэ та му 
кож ны на вед валь нік му зея ат ры мае для 
ся бе ста ноў чае ўра жан не і ці ка вую ін фар
ма цыю”, — рас па вя да ец ца ў пад руб ры цы 
„Гі сто рыя му зея” на ста рон цы „Пра нас”.

Улас на сайт му зея мае да во лі про стае, 
але пры ваб нае вы яў лен не. На га лоў най 
ста рон цы мес цяц ца апош нія на ві ны, да
тыч ныя му зей най спра вы ў гэ тым не вя лі
кім га рад ку. Вар та ад зна чыць, што сайт 
цал кам ад люст роў вае ця пе раш нюю сі ту а
цыю ў бе ла ру скіх ан лайнвы дан нях і срод
ках ма са вай ін фар ма цыі, ка лі ра зам з бе
ла ру ска моў ны мі тэк ста мі пуб лі ку юц ца 
ру ска моў ныя. Пры гэ тым цэ лы ін тэр фейс 
сай та на бе ла ру скай мо ве.

Як ад з’яў лен ня ра бо чай гру пы па ства
рэн ні му зея мі ну ла дзе вяць га доў, так і ад 
пер шых яго на вед валь ні каў да прад стаў
ні цтва гэ тай уста но вы ў ін тэр нэ це спат рэ
біў ся пры клад на та кі са мы час. Та кую выс

но ву ро біш, ка лі зой дзеш у пад руб ры ку 
„Ар хіў”, дзе зна хо дзяц ца ста рыя па ве дам
лен ні, якія толь кі за 2018 год.

Ра зам з тым за мі ну лыя дзе сяць га доў 
му зей саб раў да во лі лад ную ка лек цыю 
эк с па на таў. „Му зей ныя фон ды на ша га му
зея (ра зам з пад раз дзя лен ня мі) на ліч ва
юць 10 020 му зей ных прад ме таў ас ноў на
га фон ду і 2358 — на ву ко вада па мож на га 
(на 01.01.2018 г.). Прад ме ты ўва хо дзяць 
у му зей ныя ка лек цыі, якіх на ліч ва ец ца ка
ля двац ца ці. Са мыя шмат лі кія ка лек цыі: 
фо та да ку мен ты, дру ка ва ныя вы дан ні, фа
ле ры сты ка, да ку мен ты”, — рас па вя да ец
ца ў пад руб ры цы „Му зей ныя ка лек цыі” на 
ста рон цы „Пра нас”.

Пра тое, якія эк с па зі цыі ёсць у му зеі, 
мож на да ве дац ца, за зір нуў шы на ста рон
ку „Пас лу гі”. Най боль шую ці ка васць, ка лі 
не лі чыць вы шэй з га да ную па ста ян ную эк
с па зі цыю, вык лі ка юць ча со выя вы ста вы. 
За раз гэ та „Пры ро да на ша га краю”, „Ка
ляд ныя су стрэ чы” і му зей на ву кі „Эле мен
та ры юм”. Кра яз наў чая ўста но ва ла дзіць 
так са ма па ка зы сва іх ка лек цый на вы ез
дзе. Гэ та вы ста вы „Зна ка мі тыя жо дзін цы”, 
„Птуш кі на ша га краю”, „Ка лек цыі ну міз ма
ты кі і ба ні сты кі з фон даў му зея” і „Ка лек
цыя фа ле ры сты кі з фон даў му зея”. На 
жаль, па гля дзець іх на сай це не маг чы ма, 
бо там па зна ча ны толь кі наз вы гэ тых вы
яз ных эк с па зі цый.

Так са ма ў да дзе най руб ры цы па ве дам
ля ец ца, што му зей мае дзве струк ту ры. Гэ
та домму зей На стас сі Куп ры я на вай, якая 
ста ла пра воб ра зам ма ну мен та ма ціпат
ры ёт кі, і га рад ская вы ста вач ная за ла.

Ап роч вы стаў і лек цый му зей аказ вае 
пас лу гі па по шу ку ін фар ма цыі з аса бі стых 
ар хі ваў.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Ма рыя Ада маў на Рай дзюк жы ла ў вёс
цы Ля во на ві чы на Дзят лаў ш чы не. Але 
ця пер у ста рэй шай дач кі Ган ны ў вёс цы 
Дра ба ві чы. Ка лі са Сло ні ма ехаць на 
Дзят ла ва, то гэ та вё ска ад ра зу па чы на ец
ца за па сёл кам Каз лоў ш чы на, а гэ та 25 
кі ла мет раў ад Сло ні ма і 20 ад Дзят ла ва. 
У вя лі кім до ме ся род сва іх род ных пры
ту лі ла ся і Ма рыя Ада маў на, ха ця су муе 
па Ля во на ві чах і ча ста ўспа мі нае ху тар 
Ля віц кія Юх на вец ка га сель ска га са ве та 
Заб лу даў ска га ра ё на. У ад ным з па ко яў 
до ма ві сіць у рам цы вя лі кі зды мак яе 
сям’і. Там Ма рыя ма лень кая тры мае ў ру
ках мя чык, а по бач — брат, ся стра, ма ма 
і та та. Зды мак быў зроб ле ны ў Бе ла сто ку 
ў 1937 го дзе.

Дзя во чае проз віш ча спа да ры ні Ма рыі 
— Ве рам чук. На ра дзі ла ся яна на ху та ры 
Ля віц кія ў 1934 го дзе. Яе баць кі — Адам 
Іва на віч і Ага фія Мі хай лаў на Ве рам чу кі бы
лі ро дам з Бе ла сточ чы ны. Баць ка скон чыў 
ча ты ры кла сы, шмат у чым раз бі раў ся, 
да апош ніх дзён за ста ваў ся да во лі аду ка
ва ным ча ла ве кам і па ва жа ным не толь кі 
ў Ля віц кіх, але і ў на ва коль ных вё сках і ху
та рах. Яго вя скоў цы во сен ню 1939 го да 
ад на га лос на аб ра лі дэ ле га там на На род
ны сход За ход няй Бе ла ру сі.

У сям’і Ве рам чу коў бы ло трое дзя цей: 
сын Мі ка лай і тры дач кі — Со фія, Яў ге нія 
і Ма рыя. Сын Мі ка лай і дач ка Яў ге нія ўжо 

па мер лі, жы вуць Ма рыя на Дзят лаў ш чы не 
і Со фія ў Мін ску.

Па ўспа мі нах Ма рыі Рай дзюк (Ве рам
чук), ка лі па ча ла ся Дру гая су свет ная 
вай на і дай ш ла яна да іх ху та ра, ад ной чы 
нем цы прый шлі на ху тар і па ча лі арыш тоў
ваць баць ку Ада ма Ве рам чу ка за тое, што 
быў ка му ні стам. Уся сям’я і су се дзі па ча лі 
пра сіць нем цаў не за бі раць Ада ма, бо ён 
ні ко лі ка му ні стам не быў, ён быў дэ ле га
там на з’езд, яго вы бра лі зем ля кі. А адзін 
не мец на дрэн най поль скай мо ве ска заў, 
каб не хва ля ва лі ся і не пла ка лі, ні чо га 

дрэн на га з Ада мам не бу дзе, яго ад пус
цяць. І праў да, праз дзень ад пус ці лі. Але 
на дру гі дзень, ка лі Адам Ве рам чук ма ла
ціў збож жа, пры е ха лі нем цы і ўсё ж за бра
лі гас па да ра зноў. Гэ та бы ло ле там 1941 
го да. Муж чы на быў ад п раў ле ны ў кан ц ла
гер і да моў ні ко лі больш не вяр нуў ся.

Жон ка Ада ма Ве рам чу ка Ага фія за муж 
больш ні ко лі не вы хо дзі ла, яна ўсё жыц цё 
ча ка ла свай го Ада ма і не ве ры ла, што ён 
за гі нуў. Пра па ноў бы ло шмат, але Ага фія 
ча ка ла Ада ма і ад на га да ва ла сва іх дзя
цей. І пра за муж ні ко лі не ду ма ла.

Сям’я Ве рам чу коў у 1934 го дзе па бу да
ва ла вя лі кі дом, бы ла свая ўлас ная гас па
дар ка. Але жыць спа кой на не да ва лі вой
ны, а пас ля вай ны — роз ныя бан ды. „Не як 
пры хо дзіць да іх ча ла век, — па ча ла рас па
вя даць Ма рыя Ада маў на, — проз віш ча яго 
бы ло ці то Гер да ці то Гел да, і ка жа, што 
сы на яго за бра лі ў бан ду. Заў т ра прый дуць 
за бі раць ва ша га хлоп ца, а ка лі не пой дзе, 
то заст рэ ляць”.

Усе Ве рам чу кі спа ло ха лі ся і ска за лі, каб 
сын і брат Мі ка лай больш до ма не на ча ваў. 
Хло пец так і зра біў. Ён па чаў ха вац ца ў сва
я коў. Але так тры ваць бы ло не маг чы ма. 
І сям’я Ве рам чу коў за сут кі па кі ну ла род
ную Бе ла сточ чы ну і вы еха ла на Га ра дзен
ш чы ну. Тым больш та ды, па сло вах Ма рыі 
Ве рам чук, іш ла вя лі кая агі та цыя, каб бе ла
ру сы па кі да лі Бе ла сточ чы ну і еха лі на Бе
ла русь, дзе ім да дуць та кое са мае жыл лё 
і зям лю — усё тое, што бу дзе стра ча на тут. 
І Ве рам чу кі па е ха лі ту ды, ку ды вы еха ла 
ўжо шмат сва я коў і зем ля коў. Але тут, на 
Бе ла ру сі, та кіх умоў не бы ло. За ся ля лі лю
дзей ту ды, дзе бы лі пу стыя ха ты ці про ста 
па мяш кан ні. А пе ра ся лен цы з ця гам ча су 
са мі іх да бу доў ва лі і пе ра бу доў ва лі, а з га
да мі бу да ва лі ўлас нае жыл лё.

Сям’я Ве рам чу коў спа чат ку пры е ха ла 
на На ваг руд чы ну, а по тым пе ра е ха ла на 
Дзят лаў ш чы ну. Ма рыя Ве рам чук (Рай
дзюк) скон чы ла Ваў ка вы скі пед тэх ні кум 
і 33 га ды ад п ра ца ва ла на стаў ні цай ма лод
шых кла саў. Ця пер на пен сіі даў но...

Ка лі я за ві таў да Ве рам чу коў да моў 
у вё ску Дра ба ві чы, Ма рыя Ада маў на пах
ва лі ся, што ў яе на ра дзі ла ся пер шая прап
раў нуч ка. З чым я яе і па він ша ваў.

За сут кі па кі ну лі ху тар Ля віц кія
Лёс бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны

n Ма рыя Ве рам чук 
(Рай дзюк) з фо таз-
дым кам сва іх род ных, 
сям’ёй Ве рам чук (зле ва 
нап ра ва) сын Мі ка лай, 
дач ка Ма рыя, Ага фія 
(ма ці), Адам (баць ка), 
дач ка Со фія ў Бе ла сто-
ку, 1937 г.

vСяр гей ЧЫГ РЫН
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prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Te le fo-
nicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 
803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 700 – 1800. 

Wpła ty na wysyłkę z redakcji  przyj mu je: 
Ra da Prog ra mo wa Ty god ni ka „Ni wa”, 

BANK PEKAO S.A. O/Bia łys tok 
38  1240  5211  1111  0000  4929  0945

Nakład: 1 300 egz. 

06.01 — 12.01

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. звя за ны пу чок га лі нак для пад мя тан ня = 4 _ 3 _ 2 _ 28 _ 29 _;
2. цві це лі ло вару жо вы мі квет ка мі ў ве рас ні = 25 _ 24 _ 19 _ 20 _ 21 _;
3. вод б ліск па жа ру або за ха ду сон ца = 1 _ 33 _ 32 _ 18 _ 17 _ 30 _;
4. ра ка, што ўлі ва ец ца ў во зе ра Бал хаш = 9 _ 6 _ 7 _;
5. го рад Сак ра та Яно ві ча = 11 _ 12 _ 13 _ 14 _ 34 _ 15 _;
6. 2,54 сан ты мет ра = 16 _ 35 _ 27 _ 26 _;
7. буй ная цэн т раль на а зі яц кая жвач ная жы вё лі на = 5 _ 8 _;
8. лод ка з вет ра зем = 31 _ 10 _ 22 _ 23 _.

(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 49 ну ма ра
Гід, ёд, кры га, ла стаў ка, нож, сяд ло, ца на, цеш ча, ця ля, шчаўе.
Ра шэн не: Для няш час на га жыц цё доў гае, для шчас ліў ца ка рот кае.

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

За раз шы ро ка пай ш ла гу тар ка пра 
ад ра джэн не гур т коў вя ско вых гас па
дынь (КГВ). Быў за ня пад і пра іх бы ло 

ці ха. Я па мя таю КГВ, якія ак тыў на дзей
ні ча лі ў вё сках На раў чан скай гмі ны і пра 
якія пі саў у «Ні ву».

Быў ак тыў ны гур ток, між ін шым, у Плян
це. Ён ла дзіў роз ныя кур сы і су стрэ чы 
з людзь мі ці ка вых пра фе сій. Жан чы ны 
пры хо дзі лі на вя чор кі ў чы гу нач ную свят
лі цу (ін шай у вёс цы не бы ло). У гэ тым 
шум на наз ва ным до мам куль ту ры ПКП 
ад бы ва лі ся роз ныя кур сы, у тым лі ку на ват 
на ва дзі цель скія пра вы, ці ка выя куль тур
наас вет ныя і за баў ляль ныя ме ра пры ем
ствы з на го ды зна мя наль ных га да він і дзяр
жаў ных свя таў. Ла дзіў іх та дыш ні кі раў нік 
свят лі цы і за ад но наш ніў скі ка рэс пан дэнт 
Ула дзі мір Клі мюк.

У свят лі цы быў тэ ле ві зар (пер шы 
ў ту тэй шай ва ко лі цы) і пры яз джа ла раз 
у ты дзень кі на пе ра соў ка з На раў кі. Бы ло 
ці ка ва. Ез дзі лі па са жыр скія цяг ні кі, у чы гу
нач най па ча каль ні быў бу фет. У свят лі цу 
пры хо дзі лі жы ха ры на ват да лё кіх су сед ніх 
вё сак.

І вось нап ры кан цы 2018 го да ў но вай 
свят лі цы ў ад ноў ле ным — ра ней школь
ным — бу дын ку ў Плян це зноў па чаў сваю 
дзей насць Гур ток вя ско вых гас па дынь 
«Ка лі на». На ліч вае ён 20 асоб з Плян ты, 
Га ра дзі ска і Но ва га Ляў ко ва. КГВ уз на ча лі
ла Мал га жа та Краў чык. Най больш да па ма
га юць ёй, між ін шым, Лю цы на Зда ноў ская, 
Га лі на Бі рыц кая (яна пі ша вер шы і вы шы
вае), Іры на Вась ко, Кры сты на Мэ ер, Ба жэ
на Паў лю чук, Зі на Руб чэў ская і дру гая Га лі
на Бі рыц кая тут (яны абедз ве з Плян ты).

Гас па ды ні з Плян ты да ве да лі ся, што 
дэ пар та мент сель скай гас па дар кі Мар шал
коў скай уп ра вы ў Бе ла сто ку ар га ні зуе кон
курс на тра ды цый ны стол з на го ды куц ці 
(stół wi gi lij ny), як ка жуць, про ста з хо ду пры
сту пі лі да яго і па ду маць толь кі — за ня лі 
дру гое мес ца! Тра ды цый ныя стра вы плян
таў скіх гас па дынь бы лі дас па до бы кон кур
с на му жу ры. Кон курс быў пад су ма ва ны 
20 снеж ня 2018 го да ў рэ ста ра не «Пяць ду
боў» у Суп рас лі (удзель ні ча лі ў ім 14 КГВ). 
Войт На раў чан скай гмі ны даў тран с парт.

КГВ «Ка лі на» з Плян ты пры вёз дып ло
мы і рэ ча выя ўзна га ро ды, між ін шым, ба
га ты кам п лект су час най ку хон най па су ды, 
кам п лек ты ста ло вых пры бо раў — лы жак, 
на жоў, ві дэль цаў і лы жа чак. Гас па ды ні 
ак ры ле ны пос пе хам наб ра лі ах во ты да 
да лей шай плён най дзей нас ці. За раз зі мой 
мае быць на ва год няя за ба ва і ін шыя ме ра
пры ем ствы. 

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Плян та

Вя ско выя гас па ды ні гур ту юц ца

За раз зі мой ма ла хто з вя ско вых жы
ха роў ду мае пра да па мо гу дзі кім 
птуш кам. А ця пер поў на сне гу і яна 

пат рэб ная. За раз на вёс цы не тое, што ка
лісь ці. Ма ла хто з ся лян зай ма ец ца жы вё ла
га доў ляй. Толь кі не ка то рыя яш чэ га ду юць 
ма лоч ных ка роў. У 2018 го дзе ў Но вым 
Ляў ко ве На раў чан скай гмі ны пе ра ста лі 
гэ тым зай мац ца трох гас па да роў. Астаў ся 
адзін. На ват у да во лі вя лі кім тым ці ін шым 
ся ле ўжо не ўба чым ко ней. Гас па ды ні не хо
чуць га да ваць ку рэй, гу сей і ка чак. Яны на 
пен сіі, і, як са мі ка жуць, ста рыя. На вош та 
ім пра ца ваць. Толь кі тэ ле ві за ры све цяц ца 
і гу дуць амаль круг ла су тач на ў ха тах, дзе 
яш чэ хто жы ве. Вось у снеж ні 2018 го да па
мёр 95га до вы жы хар і яго драў ля ная ха та 
ста іць пу стая. Не за паль ва юц ца элек т ра
лям пач кі ў двац ца ці ха тах.

А, вя до ма, ка лі ня ма га доў лі хат няй 
жы вё лы і птуш кі, як та ды жыць зі мой ку ра
пат цы ці ве раб’ю. Дзе пад ха піць зяр нят ка 
ці ін шы корм. На пра стор ных ся лян скіх 
па над вор ках пу ста як на бяск рай няй су хой 
пяс ча най пу сты ні. Чым тая шэ рая пту шач
ка мо жа па жы віц ца? Ды і не мае дзе сха
вац ца ў снеж ную мя це лі цу ды ма роз. Ня ма 
пры яз ных дзі кім птуш кам драў ля ных поў
ных сна поў жы та або пша ні цы ста до лаў, 
і хля воў нак ры тых са ло май, і ста гоў са ло
мы ці се на. У ста до лах ня ма се на і гу ляе ве
цер. Та му ця пер так ма ла вера б’ ёў, са рок, 
ва рон, ку ра па так і ін шых пту шак. Рэд ка ка
лі пры ля та юць у вё ску сне гі ры і сі ні цы, якія 
за раз тры ма юц ца блі жэй ле су. Суст рэ нем 
іх, між ін шым, у ра скі ну тай па шы ро кай тэ

ры то рыі ды пад ле сам, вёс цы Плян та. Там 
іх не ка то рыя гас па ды ні пад кор м лі ва юць.

Ка лі мы з бра там бы лі даш коль ні ка мі, 
ча ка лі пры лё ту сне гі роў і сі ніц у наш зас
не жа ны ага род ка ля ха ты. А ве раб’ ёў, 
ва рон, амя лу шак і са рок бы ло та ды мно га. 
Мы ча ка лі ля ак на, ка лі ў зім ні дзень або 
най час цей пад ве чар да нас пры ля цяць ка
ля ро выя птуш кі. Яны нас раз ве ся ля лі. Наш 
баць ка зра біў для іх кар муш кі і бы лі яны 
пры вя за ныя на дзвюх яб лы нях пе рад вок
на мі на шай ха ты.

Ка лі я ха дзіў у Па чат ко вую шко лу ў Ста
рым Ляў ко ве, мы ра бі лі кар муш кі і пры но сі
лі зер не для на шых кры ла тых сяб роў на ват 

Дзі кія птуш кі зі мой пад час зім ніх ка ні ку лаў. Птуш кі ж ча ка лі 
кор му кож на га зі мо ва га дня. Кар муш кі бы
лі та ды так са ма пры шко лах у Ах ры мах, 
Ле шу ках і ў Плян це.

Ці ка ва мне бы ло ба чыць як за раз па
ста ян най пад кор м кай пту шак зай ма ец ца 
Кан стан цін Яра шук (ён лю бі цель пры ро ды, 
са да вод і шмат га до вы пча ляр) з ма лой ляс
ной вё сач кі Но ві ны На раў чан скай гмі ны. Да 
спа да ра Кан стан ці на пры ля та юць роз ныя 
птуш кі, якія ў нас зі му юць і дзят лы, якія 
ў нас па ста ян на жы вуць. Яны — мі тус лі выя 
ды шуст рыя кры ла тыя гос ці — са мот на му 
па жы ло му ча ла ве ку пры но сяць ра дасць. 

(яц)

(22.03. — 20.04.) Шан цы на ўдзел у но вым ці ка-
вым пра ек це. 7-9.01. ава рыі, ка таст ро фы і проб-
кі. Боль шая до за ўра жан няў. Кры ты куй кан ст рук-
тыў на, не мар нуй ча су на ба раць бу з кан ку рэн-
цы яй. Не ха вай га ла ву ў пя сок, ста вай да са пер ні-
цтва. Праб ле мы вы ра шай сі стэ ма тыч на.
(21.04. — 21.05.) Ад чу еш ся бе ўпэў не ным, 
вер неш раў на ва гу і спа кой. Уз ро вень тва ёй 
энер гіі не вы со кі, за тое ін тэ лек ту аль на ты на 
вяр хах. 7.01. зра зу ме еш, што ў па чуц цях жы-
веш ілю зі я мі. Пой дзеш упе рад ба га цей шы 
ўра жан ня мі. До ма за вя дзеш па рад кі і спра вяд-
лі ва раз дзе ліш аба вяз кі. Ма еш ка рыс ны час на 
зме ну пра цы, зас на ван не ўлас на га біз не су. Ма-
еш шанц пай с ці вы шэй, зда быць уз на га ро ду, 
вый г раць кон курс, зор кі спры я юць асаб лі ва 
9-13.01. Піль нуй ся ад ін фек цый.
(22.05. — 22.06.) Дзя ку ю чы рэф лек су ма лан-
ка ва за ры ен ту еш ся ў сі ту а цыі і га ран ту еш са бе 
не ма лыя ка рыс ці. 7-9.01. не спя шай ся, ду май 
тал ко ва, каб са бе не заш ко дзіць. Пра ца і аба-
вяз кі. Уме ласць пра цы пад на ці скам ча су і дзе-
ян ні на не каль кіх фран тах пры да дуц ца та бе 7-
9.01. Вар та ва ру шыц ца на ад кры тым па вет ры.
(23.06. — 23.07.) 5-7.01. па ра на ме ды та цыі, 
афір ма цыі і вяр тан не сі лы. За ім па ну еш бліз кім 
спа ко ем і стры ма нас цю. Твая да па мо га ака-
жац ца не а цэн най, але не за бы вай пра ся бе. 
Бу дзеш мець ах во ту па быць у са мо це. Ха ця 
шы ку юц ца флір ты. Не бя ры на ся бе но вых за-
дан няў. Не вы ходзь на пе рад, зай май ся «бя гуч-
кай». 7-9.01. мо жаш сцяг нуць на ся бе ла ві ну 
кры ты кі. Але твае ве ды і дос вед пры да дуц ца 
пры шу кан ні но ва га за нят ку. 9-13.01. ас ця рож-
на са спа ку сай за ра біць хут кія і лёг кія гро шы, 
бо мо жаш не даць са бе ра ды і на ро біш страт.
(24.07. — 23.08.) Бу дзеш да цэ не ны, да ча ка еш-
ся ўзна га ро ды. Лю дзі бу дуць пра ця бе доб ра 
ду маць і яш чэ лепш га ва рыць. Паз бя гай ін т рыг 
і плё так, асаб лі ва ў мес цы пра цы 9-13.01. Бу-
дзеш браць на ся бе ам біт ныя за дан ні. Са мот ны 
Леў па зна ёміц ца з кім сь ці вар тым ува гі. Кра са 
і аса бі стая пры ваб насць. На пра цы ам біт насць 
і эн ту зі язм па мо гуць та бе да сяг нуць пос пе ху. 
Леп шы на строй, а за тым і вы гляд.
(24.08. — 23.09.) Не пе рай май ся дроб ны мі 
праб ле ма мі і не пад да вай ся зі мо вай дэп рэ сіі. 
Неў за ба ве ад чу еш па ляп шэн не. Не бу дзе лёг-
кіх пе ра мог. На шчас це бу дуць доб рыя за ду мы 
і энер гія для іх рэ а лі за цыі. 7-9.01. на бя рэш ах во-
ты на лю боў ныя гуль ні. На пра цы мно га аба вяз-
каў і піль ных спраў; пат рэб ная са ма дыс цып лі на. 
7-9.01. маг чы мыя не па ра зу мен ні з бліз кі мі.
(24.09. — 23.10.) Свет бу дзе та бе пры хіль ным. 
Шмат мо жаш зда быць дзя ку ю чы зыч лі вым лю-
дзям і зна ём ствам. Бу дзе больш пра цы. Здзей-
с няц ца ней кія твае ма ры. Піль нуй ся ад ава рый 
і ра нен няў. Па ду май, па куль пач неш дзей ні чаць. 
Марс па ка жа вы бу хо вы бок тва ёй на ту ры. Ад 
гро шай важ ней шы бу дзе для ця бе ду хо вы раз-
вой. Ка лі шу ка еш пра цу, ідзі ту ды дзе бу дзеш 
мець кан такт з ці ка вы мі людзь мі і маг чы мас цю 
на ву кі но ва га. Але не ра бі да рам! Тваю кар’ е-
ру мо жа пры тар ма зіць праз мер ная сціп ласць 
і няс ме ласць. Не бой ся ба ра ніць сва іх ідэй і ра-
цыі (асаб лі ва 7-9.01.)!
(24.10. — 22.11.) Шмат спраў бу дзе пат ра ба-
ваць твай го моц на га ўдзе лу. Спа дзя вай ся доб-
ра га іх за вяр шэн ня. 9-13.01 цяж кую сі ту а цыю 
апа ну еш і абер неш на сваю ка рысць. Не на 
ўсё хо піць та бе энер гіі, за ся родзь ся на най важ-
ней шым. Ума цу еш ся ду хоў на. 9-13.01. шу кай 
но вых да рог раз вою і са ма рэ а лі за цыі. Цяж ка 
змя ніць стыль жыц ця, асаб лі ва на ро джа ным у ІІ 
дэ ка дзе.
(23.11. — 22.12.) Ты ця пер на хва лі — ка ры стай-
ся шан ца мі і пры ем нас ця мі, але па мяр коў на! 
Аш ча джай. Боль шы тэмп жыц ця, афор міш не-
каль кі важ ных спраў. Доб рая за ду ма на біз нес. 
На пра цы прык лад вай ся да ўся го на 100 пра-
цэн таў. Будзь піль ны, на ват ка лі ўсё доб ра.
(23.12. — 20.01.) 5-7.01. шанц выз ва ліц ца ад 
аб мя жоў ва ю ча га. Но выя, сме лыя але рэ аль-
ныя мэ ты на 2019 год. Піль нуй сва іх ра цый. 
Будзь раз важ лі вы і ра ман тыч ны. Не страч вай 
па на ван ня. 7-9.01. не ска жы ліш ня га сло ва. Ра-
бо та га рыць у ру ках. 9-13.01. но выя за ду мы, 
ха рыз ма і сі ла. Паб’ еш кан ку рэн цыю.
(21.01. — 19.02.) Вя лі кія за ле жы маг чы мас цей. 
Возь меш спра вы ў свае ру кі. Зда бу дзеш прыз-
нан не і сім па тыю. Апош ні зва нок да па зі тыў ных 
змен, асаб лі ва на пра цы. Удас ца мі ну ла год ні 
пра ект. Зад бай аб фор му, мо жаш па ху дзець.
(20.02. — 21.03.) Доб рыя вы ні кі ў ву чо бе 
і пра цы, ха ця бу дзеш схіль ны бу да ваць зам кі на 
лё дзе. Мо жаш ад чу ваць сто му. Не пад да вай ся 
наст ро ям. У па ры маг чы мыя праб ле мы і рас ча-
ра ван ні. Воль ная ру ка ў рэ а лі за цыі пра фе сій-
ных пла наў. Ма ла ва та энер гіі, дык яе не мар нуй 
на дра бя зу. 7-9.01. ча кае ця бе кан ф ран та цыя 
з не лю бі май асо бай. А твая ах вя ра ад 8.01. мо-
жа пай с ці дар ма.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ
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«БЯЗМЕЖЖА» пад т ры малі фі нан са ва 
мі ністр унут ра ных спраў і ад мі ніст ра-
цыі і Мар шал коў ская ўпра ва Пад ляш-
ска га ва я вод ства.

«Бяз меж жа» 
— бі яг ра фіч ная з’я ва! 

Но вае Ляў ко ва 

14-16.12.2018

«Бяз меж жа» — рэд кая на го да для аб
мер ка ван ня но вых з’яў і по шу каў у бе ла
ру скай лі та ра ту ры па абод вух ба ках мя
жы. Гэ тыя дзве род ныя лі та ра ту ры ідуць 
асоб ны мі шля ха мі і толь кі зрэд ку іх да ро гі 
пе ра ся ка юц ца. Аў та ры Пад ляш ша ад па
чат ку пры су джа ны на свае сі лы і срод кі. 
Ра ней ад ш тур х ва ла ка му ні стыч ная ідэ а
ло гія, якая ім к ну ла ся пад па рад ка ваць са
бе лі та ра тур ны пра цэс. Тыя ідэ а ла гіч ныя 
тво ры, які з’я ві лі ся ў шас ці дзя ся тых і ся мі
дзя ся тых га дах і ў нас, сён ня са рам лі вая, 
пры ха ва ная тэ ма. Бе ла ру скапад ляш скія 
аў та ры ад па чат ку кра на лі пат ры я тыч ныя 
і аса бі стаэк зі стэн цы яль ныя тэ мы. Узо ры 
ў вя лі кай ме ры чэр па лі з поль скай і еў ра
пей скай (у тым лі ку ру скай) лі та ра ту ры. 
Так за ста ло ся па сён няш ні дзень. Тым не 
менш рэд кія кан так ты з Мін скам — над та 
важ ныя і прэ стыж ныя для на шых аў та
раў. Іх заў сё ды не да стат ко ва...

Што та ды спра цоў вае на рэ аль ную іза ля
ва насць?

На гэ тае пы тан не ад ка заў Ці хан Чар
ня ке віч, які пра ана лі за ваў школь ныя 
пад руч ні кі ад пя та га па дзя ся ты кла сы 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Там бе ла ру сы 
за меж жа не іс ну юць як на цы я наль ная 
мен шасць. Усе за меж ні кі — цьмя ная ды
яс па ра, лю дзі, якія па роз ных пры чы нах 
з’е ха лі з Бе ла ру сі. Аў та ры пад руч ні каў 
ха рак та ры зу юць іх ад моў на, на зы ва ю чы 
«бес п ры туль ны мі ба дзя га мі», «служ ка мі 
чу жых ін та рэ саў»...

Бе ла ру сы Поль ш чы згад ва юц ца ўся го 
адзін раз у пад руч ні ку па ге аг ра фіі. Яны, 
па вод ле аў та раў, ды яс па ра, тобок лю дзі, 
якія ка лісь з’е ха лі з тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

* * *
У Рэс пуб лі цы Бе ла русь за моў ча на 
не толь кі тэ ма бе ла ру саў Пад ляш ша. 
З край няй іг на ран цы яй ус п ры ма ец ца імя 
Свят ла ны Алек сі е віч. Кніж кі лаў рэ ат кі 
Но бе леў скай прэ міі не пры ма юць у біб
лі я тэ кі, не за пу ска юць у пра цэс на ву чан
ня. Хоць яе кні гі пе рак ла дзе ны ўжо на 
75 моў све ту (у тым лі ку на мо ву пад па
ле най вай ной Сі рыі), да рэм на шу каць іх 
пабе ла ру ску. У мен скіх ці га ра дзен скіх 
кні гар нях ня ма кні жак Алек сі е віч ні на 
ру скай, ні на бе ла ру скай мо ве. Пры
чы на іза ля ва нас ці та ле на ві тай аў тар кі 
— ба наль ная. Лаў рэ ат ка Но бе леў скай 
прэ міі кры тыч на ста віц ца да асо бы Аляк
сан д ра Лу ка шэн кі. Ню ан сы кан ф лік ту 
ас вет ле ны ў зна ка мі тай кні зеін тэр в’ю 
«У по шу ках сэн су», скла дзе най Сяр ге ем 
Шап ра нам. Змест кні гі скла да юць ін тэр
в’ю і ды я ло гі са Свят ла най Алек сі е віч, 
вы да дзе най да яе 70год дзя.

— А як раз у маі, у Мін ску, пра хо дзіў 
З’езд стар шы нёў еў ра пей скіх лі таб’ яд
нан няў і ўсе ха це лі з ёй су стрэц ца, — ус
па мі нае Ба рыс Пят ро віч, стар шыя Са ю
за бе ла ру скіх пісь мен ні каў.

Ра зам з прыз нан нем прэ міі Алек сі е віч 
уз рас ла ці ка васць да бе ла ру скай лі та ра
ту ры ў све це.

— На шы гос ці, якія прад стаў ля лі за трыц
цаць кра ін све ту, дай шлі да ад ной выс
но вы — што бе ла ру ская лі та ра ту ра ад на 
з са мых ці ка вых і са мых не вя до мых у Еў
ро пе, — пад вёў усё Ба рыс Пят ро віч.

Пра тое, што іс нуе шанц на ад к рыц цё, па
каз ва юць на вей шыя з’я вы. У су час ны мо
мант най больш кніг бе ла ру скіх аў та раў 
пе рак ла дзе ны на ан г лій скую і ня мец кую 
мо вы.

Доб рай на ві ной па ра да ваў гас цей «Бяз
меж жа» бе ла стоц кі вы да вец Ан д рэй 
Ка лі ноў скі. Ужо ў са ка ві ку 2019 го да 
вый дуць поль скія пе рак ла ды кніг Змі
це ра Бар то сі ка «Быў у па на ве ра бей ка 
га ва руш чы» і гро дзен ска га па э та і бар да 
Вік та ра Шал ке ві ча «Мяст эч ка Г.».

— Я ду маю пра асоб ную па лі цу бе ла ру
скіх аў та раў, — па дзя ліў ся пла на мі вы да

вец Ка лі ноў скі. — Трэ ба най менш шэсць 
аў та раў, каб го лас ма ла вя до мых у нас 
проз віш чаў пра мо ві ў з боль шай сі лай. 
Та ды дзей ні ча юць ужо ін шыя ме ха ніз
мы. Ёсць кан тэкст, ёсць што пра па на
ваць. А ўжо на сён няш ні мо мант па трэб
ныя рэ цэн зіі зап ла на ва ных кніг, каб яны 
не ад клад на тра пі лі да чы та ча. Ча каю 
да па мо гі з бе ла ру ска га бо ку!

* * *
Рэ цэн зіі — са мае кво лае звя но ў бе ла
ру скім лі та ра тур ным све це. На ста рон
ках са ма га прэ стыж на га лі та ра тур на га 
ча со пі са «Дзе яс лоў» аз на ча ны толь кі 
кні гі прыз на ных пісь мен ні каў. На «Бяз
меж жы» шмат мес ца бы ло ад ве дзе на 
ме на ві та ча со пі су «Дзе яс лоў». Па вод ле 
Ана то ля Іваш чан кі, ча со піс, які вы да ец
ца з 2002 го да (вый шаў ужо 97 ну мар), 
стаў люст рам лі та ра тур на га пра цэ су.

— У нас так са ма за ха ва ны прын цып 
«ген дар», — га ва рыў Іваш чан ка.

Вя лі кая коль касць лі та ра та раў вый ш ла 
са «Школ ма ла до га лі та ра та ра». У іх вык
ла да юць вя до мыя пісь мен ні кі, у тым лі ку 
са ма Свят ла на Алек сі е віч. Па пу ляр насць 
аду ка цый нама стац ка га пра ек та, пры ду
ма на га Са ю зам бе ла ру скіх пісь мен ні каў, 
пе рай ш ла ўсе спа дзя ван ні:

— Сё ле та мы ме лі 184 кан ды да таў на 20 
мес цаў, — ад зна чыў Ба рыс Пят ро віч. — 
Та кой за ці каў ле нас ці ня ма на фі ла ла гіч
ных і жур на ліс ц кіх фа куль тэ тах. На ву ка 
за вяр ша ец ца пад рых тоў кай і вы дан нем 
кні гі для шас ці кур сан таў.

Но вая, над та на дзей ная з’я ва ва кол бе ла ру
скай лі та ра ту ры для дзя цей. Штур шок для 
раз віц ця пай шоў са Шве цыі. Шве ды, якія 
здаў на ў аван гар дзе су свет най дзі ця чай 
лі та ра ту ры, шмат пас п ры я лі ў здзяй с нен ні 
пе ра кла даў на бе ла ру скую мо ву. Дзя ку ю
чы кні гам Аст рыд Лін д г рэн ці над та па пу
ляр на га ў апош ні час Све на Нур д к ві ста, 
з’я ві лі ся цэ лыя па ка лен ні бе ла ру скіх чы та
чоў. Трэнд пад ла ві лі і бе ла ру скія аў та ры 
і ма ста кі, якія ра зам з лі та ра ту рай прэ зен
ту юць юна му чы та чу фан та стыч ны ды зайн 
і ка зач ныя ілюст ра цыі:

— Дзе ці і мо ладзь, — га ва ры лі гос ці 
з Бе ла ру сі, — на шы най леп шыя чы та чы.

Каб у ней кай ме ры ска ра ціць да ро гу да 
чы та ча, Са юз бе ла ру скіх пісь мен ні каў 
ла дзіць лі та ра тур ныя фе сты ва лі ў рэ гі ё
нах. Адзін з са мых вя до мых літ фе сты ва
ляў пра хо дзіць на ра дзі ме па э та Ана то
ля Сы са ў Га рош ка ве на Го мель ш чы не 
(аў тар ка гэ тых рад коў сё ле та ме ла го
нар прэ зен та ваць там свае кні гі, а да па
ма гаў ня стом ны рэ дак тар Яў ген Ва па). 
Па доб ныя ме ра пры ем ствы ад бы ва юц ца 
ў Бе ла а зёр ску ў го нар Ні ны Ма цяш на 
Брэст чы не. Ся род но вых з’яў — Фе сты
валь Та ця ны Са пач, які ўжо два ра зы 
прай шоў у Мар ка ве на Ма ла дзе чан ш чы
не. Неў за ба ве чар го вы вы пуск Фе сты
ва лю імя Мі ха ся Страль цо ва — «Вер шы 
на ас фаль це». На гэ тым прэ стыж ным 
па э тыч ным ме ра пры ем стве пры сут ны 
бе ла ру скія па э ты Пад ляш ша. У 2018 
го дзе з пос пе хам вы сту піў Ан д рэй Сце
па нюк, а за раз збі ра ец ца чы таць свае 
вер шы Мі ра Лук ша. Так са ма СБП вы дае 
лі та ра тур ныя аль ма на хі ў рэ гі ё нах і пра

во дзіць во сем лі та ра тур ных кон кур саў, 
якія вы дат на ажыц цяў ля юць лі та ра тур ны 
пра цэс. У іх усё час цей пры ма юць удзел 
бе ла ру скія лі та ра та ры Пад ляш ша.

* * *
Лі та ра тур ныя чы тан ні і прэ зен та цыі ХХІ 
«Бяз меж жа» па ча лі ся з до ты ку да гі ста
рыч ных, ба лю чых тэм. Ярас лаў Іва нюк 
прад ста віў пра ект Бе ла ру ска га гі ста
рыч на га та ва ры ства «На ша па мяць». 
Гі сто ры кі і ва лан цё ры ра шы лі вы пра віць 
фак таг ра фіч ную ка ла муць ва кол сум
на вя до мых па дзей 1946 го да. Ідзе пра 
пом ні кі ах вяр «Бу ра га», дзе свя до ма пе
рай на ча ны да ты і лік ах вяр.

Дру гая тэ ма — «Га ла сы рас ст ра ля ных 
тэ чак» — кра наў твор чую спад чы ну Ула
дзіс ла ва Ах ро мен кі, жур на лі ста і пісь мен
ні ка, якія па мёр 9 лі ста па да 2018 г. у Бе
ла сто ку. Ах ро мен ка, на ас но ве кі еў скіх 
ар хі ваў КДБ, па ка заў ня бач ны, зніш чаль
ніц кі пра цэс бе ла ру саў як на цыі. Яў ген 
Ва па, які вы со ка ца ніў пра цу жур на лі ста, 
па а бя цаў, што да чар го ва га «Бяз меж
жа» ў 2019 го дзе «Га ла сы рас ст ра ля ных 
тэ чак» вый дуць асоб най кні гай.

Гэ та крок у на прам ку та го, каб хоць кры
ху раз мяк чыць тую жа лез ную іза ля ва
насць з Рэс пуб лі кай Бе ла русь.
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