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«Ператоча – 2019» è3

Новыя вершы Жэніè8

Калі сонца само пачало пера
бівацца праз высокія сосны, 
нашы дзеці ўжо рыхтаваліся да 
ранішняй зарадкі. Пазней карот

кая размова ў крузе пра планы і задачы 
на цэлы дзень, а гэты канчаўся а гадзі
не 21 сустрэчай пры вогнішчы. Святло 
ў пакойчыках вучняў гарэла часта нават 
і да трэцяй гадзіны ночы — гэта хлопцы 
з Бельска працягвалі зацятыя гульні 
ў Кэнта, другія карысталіся інтэрнэтам, 
да якога доступ быў магчымы толькі 
вечарамі, а яшчэ іншыя заходзілі ў па
койчыкі дзяўчат. Нават калі на пачатку 
чуліся нараканні, што ў «Зубронку» строгі 
рэжым дня, пазней было відаць, што дзе
ці папрывыкалі, а нават такі рытм добра 
на іх уздзейнічае. Дзеці падобныя на аку
мулятары. Калі яны ў адзіноце, яны хут
ка „падаюць” і маюць патрэбу ў доўгай 
рэгенерацыі. Аднак, калі яны знаходзяц
ца ў „звязку”, яны працуюць доўга без 
бачных прыкмет разраду і нават невялі
кі перапынак можа эфектыўна зарадзіць 
іх для далейшых кіламетраў вандроўкі.

Жывыя месцы людзей  
з падручнікаў

Паколькі часам урокі беларускай мовы 
асацыююцца нам з занудлівымі заняткамі 
і расказамі аб даўняй гісторыі, або аб класі
ках беларускай літаратуры, то вучні ў „Зуб
ронку” паспрабавалі альтэрнатыўнай фор
мы навучання — ездзілі па слядах самых 
выдатных творцаў беларускай літаратуры 
і культуры. Літаратуразнаўчыя экскурсіі 
спалучалі прыемнае з карысным. Дзякую
чы таму вучні прайшлі экспрэспаўтор па 
літаратуры і гісторыі, дабраўшыся аўтобу
сам да месцаў звязаных з Янкам Купалам, 
Максімам Танкам, Міхалам Агінскім ці са 
славутым родам Радзівілаў. Усё пачалося 
з паэтычнай вечарыны, прысвечанай Мак
сіму Танку. Дзеці зачыталі вершы паэта, 
а пра яго жыццё і дзейнасць расказала 
супрацоўніца «Зубронка», выпускніца фа
культэта гуманітарных навук. Вечарыны, 
прысвечаныя пісьменніку, праводзяцца 
перыядычна.

— У «Зубронку» кожную змену ладзіц
ца акцыя «Максім Танк. Чытаем разам», 
— сказала працаўнік НДЦ «Зубронак» 
Таццяна Куцко. — Максім Танк з’яўляец
ца нашым земляком, ён апісваў гэту пры
гажосць, нашы маляўнічыя краявіды, 
пісаў пра возера Нарач. Таму, калі да нас 
прыехалі госці з Беласточчыны, якія ва
лодаюць беларускай мовай, мы прапана
валі і ім паўдзельнічаць у гэтай акцыі.

Наступнага дня выехалі мы на камфор
тным аўтобусе ў напрамку Мядзела, дзе 
знаходзіцца адзіны ў Беларусі помнік пісь
менніку. А наша падарожжа пачалося ўжо 
з аўтобуса, аглядаючы з акон край азёраў, 
лясоў і бязмежных палёў. Наш маршрут 
вёў берагам найбольшага возера Беларусі, 
Нарач, у якім Танк у юнацтве лавіў рыбу. 
Пазней гэтае возера таксама стала натх
неннем для напісання чарговых вершаў, 
з якіх відаць, што Танк быў уважлівым на
зіральнікам навакольнага свету.

На самой справе развітальны баль 
у «Зубронку» крыху нагадваў тыя коліш
нія на замках у Міры ці Нясвіжы, якія 
мы таксама наведалі. Вучні пад вокам 
прафесійнага харэографа вучыліся тан
цаваць беларускія танцы, у тым ліку 
паланэз. Спадарыня Таццяна Куцко 

прынесла дзяўчатам прыгожыя сукенкі, 
а хлопцам белыя кашулі. Паколькі адк
рыццё летніка было таксама шумным, 
але расейскамоўным, развітальны баль 
прайшоў пры беларускай музыцы, тан
цах і слове. Вучні з Падляшша і на разві
танне зноў здзівілі публічнасць.

— Я на фартэпіяна грала „Развітанне 
з радзімай” Міхала Клеафаса Агінскага. 
Гэта такі твор, які мне вельмі падабаецца. 
Яго тэма падышла, таму што мы наведа
лі сядзібу Агінскага ў Залессі, — сказала 
Ева Іванюк. — Гэта неверагоднае шчасце 
пабываць у Залессі і яшчэ зайграць цудоў
ны твор у Беларусі перад публічнасцю.

Ева ў маёнтку Агінскага захаплялася 
музычнымі інструментамі, Міколку спа
дабаліся партрэты, а старэйшыя хлопцы 
пазайздросцілі Агінскаму залы гульняў, 
у якой знаходзіўся стол з шахматамі і бі
льярдны стол.

З’язджаючы з «Зубронка» ў напрамку 
Мінска, заехалі мы яшчэ на бацькаўшчыну 
Янкі Купалы ў Вязынку. Менавіта тут, у ко
лішнім маёнтку, нарадзіўся Ясь Луцэвіч, бу
дучы народны паэт Беларусі Янка Купала. 
Вучні зайшлі ў хату, якая была рэстаўрава

ная паводле архіўных дакументаў і ўспа
мінаў старажылаў Вязынкі, у якой у 1882 
годзе нарадзіўся будучы паэт. Будынак са
праўды стары, акружаны вербамі і ракой 
Вязынкай, выпраменьвае непаўторную ат
масферу, якая дазволіла нам адчуць сябе 
будучымі ўладальнікамі папарацікветкі, 
якую тут штогод шукаюць і, як адзначыла 
дырэктарка «Зубронка» Надзея Ануфрые
ва, у Беларусі заўсёды знаходзяць.

маладыя гульцы,  
сусветны спорт

Паколькі Цэнтр «Зубронак» лічыцца 
таксама санаторыем, прапануе шырокі 
спектр аздараўленчых паслуг. Дзеці 
хадзілі на масажы, у саўну, на ароматэра
пію, пілі гарбату на зёлках і гранатны как
тэйль з кіслародам. Кожнага дня было 
таксама шмат спартыўных заняткаў.

— З мэтай фармавання здаровага ладу 
жыцця і развіцця спартовых магчымас
цей і здольнасцей нашых выхаванцаў, 
якія прыязджаюць да нас у цэнтр, нашы
мі інструктарамі праводзіцца сістэматыч
ная праца, — сказаў адзін з апекуноў, Ула
дзіслаў Жаўняровіч. — Гэта, напрыклад, 
спартыўныя спаборніцтвы па футболе.

Менавіта вялікія эмоцыі выклікаў 
матч, які згулялі нашы хлопцы з каман
дай з Японіі. Хаця былі вялікія спадзя
ванні на перамогу, гэтым разам мацней
шымі аказаліся хлопцы з краіны саму
раяў. Таццяна Куцко, кіраўнік дэлегацыі 
з Польшчы ў «Зубронку», на суцяшэнне 
сказала, што апошнім часам паразу ад 
кволых сірыйцаў (на першы погляд) ат
рымала добра абсталяваная каманда 
масквічоў. Але нават гэта не папсавала 
сяброўскіх адносін паміж дзяцьмі, якія 
папоўнілі круг сяброў у фейсбуку і інстаг
раме, разлічваючы на чарговыя сустрэ
чы на беларускай зямлі.

малымі крокамі ў беларушчыну

Беларусь вачыма дзяцей гэта цу
доўная прырода, файныя сяброўствы, 
смачная кухня, сапраўднае марожанае 
і прыгожыя дзяўчыны. Згэтуль нашы 
дзеткі завезлі дамоў поўныя заплечні
кі ласункаў, якіх, паводле іх слоў, няма 
ў Польшчы, і сувеніраў з усіх месцаў, якія 
мы наведалі ў Беларусі. Магчыма, гэта 
сувеніры, якіх не рэкамендуюць купляць 
вопытныя вандроўнікі, але напэўна яшчэ 
доўга будуць прыносіць ім радасць. Не 
думаю тут толькі пра кілішкі з надпісам 
«Нясвіж», але таксама саламяныя кветкі, 
якія вытыркаліся з заплечнікаў у час вяр
тання, скураныя бранзалеты, магніты ці 
завушніцы, якіх не пасаромелася б самая 
Барбара Радзівіл.

У летніку ў «Зубронку» прыняло ўдзел 
36 дзяцей, якія вывучаюць беларускую 
мову на Падляшшы. Гэта былі перш за 
ўсё вучні бельскай «тройкі», школ у Гай
наўцы, Орлі, але таксама адна асоба з не
вялікай школы ў Залуках і адна са школы 
ў Бабіках. З 25 ліпеня па 3 жніўня знаёмілі
ся яны з культурай і традыцыямі Белару
сі. Дзякуючы такім паездкам вучням хо
чацца ў Беларусь вярнуцца. У чарговым 
і апошнім ужо адрэзку даведаемся пра 
36 прычын трыццаці шасці дзяцей, дзеля 
якіх варта і трэба вярнуцца ў Беларусь.

(працяг будзе)
vТэкст і фота 

Уршулі ШУБЗДЫ

Падляшскія зубраняты  
ў «Зубронку» (2)

n Побач помніка Максіму Танку

n Развітальны баль у «Зубронку»
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Сваімі вачыма

Вык лі кі 
са маў ра да вай рэ фор мы

Як Ча па еў

Ка лі ты дзень на зад пі саў я пра ка му
ні ка цый ныя кло па ты і шан цы на да фі
нан са ван не па са жыр ска га тран с пар ту 
з бю джэ ту дзяр жа вы, то ака за ла ся, што 
са маў ра ды ма юць тэр мін на па да чу 
пра па на ва ных аў то бус ных мар ш ру таў 
толь кі ця гам гэ та га ме ся ца. Зна чыць, ужо 
ў ве рас ні да ве да ем ся хто ат ры маў пад
трым ку і ці ў лі ку ах вот ных ат ры маць яе 
бу дуць са маў ра ды з на шых вык лю ча ных 
у ка му ні ка цый ным пла не гмін і па ве таў. 
Ме на ві та гэ та на шы вой ты, бур га міст ры, 
ста ра сты і мар шал кі са сва і мі ра да мі з’яў
ля юц ца за раз на шы мі прад стаў ні ка мі, 
якія рэ а лі зу юць свае пла ны і на шы гра
ма дзян скія пат рэ бы. Рэ аль насць, ад нак, 
вель мі ча ста пры но сіць рас ча ра ван не.

Пі шу пра ро лю са маў ра даў цаў не вы
пад ко ва, бо ў гэ тым го дзе пры па дае 
двац ца тая га да ві на ўвя дзен ня з 1 сту
дзе ня 1999 го да ад мі ніст ра цый напа лі

тыч най рэ фор мы ў Поль ш чы. Рэ фор ма 
ўвя ла трох сту пен ную сі стэ му ад мі ніст
ра цый на га дзя лен ня кра і ны, ства ра ю чы 
па ве ты, якія ра зам з гмі на мі і са маў ра
да вымі ва я вод ствамі ства ры лі но вую 
гра мад скапа лі тыч ную рэ ча іс насць 
кра і ны. Уз нік ла шас нац цаць ура да ва
са маў ра да вых ва я вод стваў і тры ста 
пят нац цаць па ве таў. Ад на час на па мен
шы ла ся коль касць ва я вод стваў з са ра ка 
дзе вя ці да шас нац ца ці. Зда ва ла ся б, што 
та кая круг лая да та і тыя два дзя сят кі 
га доў з’яў ля юц ца доб рай на го дай для 
ды ску сіі па лі ты каў пра пос пе хі і па ра зы 
та кой ма дэ лі са маў ра да ва га жыц ця. 
Ад са мо га па чат ку най больш спрэч ным 
бы ло ад наў лен не па ве таў — звя на, якое 
ста ла чар го вым мес цам пра цы перш 
за ўсё для са міх пар тый ных ак ты ві стаў 
ла каль на га маш та бу. Пры тым па ве ты пе
ра ня лі важ ныя кам пе тэн цыі гмін, на пры
клад у га лі не ас ве ты ці ахо вы зда роўя. 
Вы бар чая кам па нія, якая пра хо дзіць 
за раз у Поль ш чы, на ту раль ным чы нам 

па він на пра гэ та га ва рыць, а ўсе пар тыі, 
на маю дум ку, па він ны зра біць ацэн ку 
са маў ра даў і вы ка заць сваё стаў лен не 
на гэ ты конт. А тут поў ная ці шы ня, за тое 
ў са мым раз га ры ідэ а ла гіч ныя свар кі. 
Ві даць, усім пар ты ям не па трэб ны ані я кі 
за ка лот з са маў ра да вы мі зме на мі. Не 
трэ ба быць вя лі кім зна та ком гэ тай сі стэ
мы, бо про стым во кам ві даць, што гмі ны 
і па ве ты, не толь кі ў маш та бе Пад ляш
ска га ва я вод ства, але і ўсёй Поль ш чы, 
жы вуць у даў гах, якія не даз ва ля юць на 
ані я кія іні цы я ты вы з улас ны мі гра шы ма. 
Так са ма дэ маг ра фіч ная сі ту а цыя па каз
вае вы раз на, што абяз лю дзен не на шай 
ус ход няй сця ны ра ней ці паз ней пры
му сіць ула ды да аб’ яд нан ня не ка то рых 
гмін і па ве таў у боль шыя адзін кі. Але 
ка лі пра тое за раз не па ду маць, то ў бу ду
чы ні кло па ты бу дуць яш чэ боль шы мі.

Ка лі над са маў ра да мі ці шы ня, то лі та
раль на ў апош ніх днях з’я ві ла ся ін фар
ма цыя, што, ма быць, праз дзе сяцьдвац
цаць га доў мо жа бу дзе па трэ ба ў лік ві да

цыі аж ча ты рох ва я вод стваў. У чым жа 
тут уся ін т ры га?

Ад каз зу сім про сты — у дэ маг ра фіі. 
Па вод ле Га лоў най ста ты стыч най уп ра вы 
ў 2019 год Поль ш ча ўвай ш ла з 38,4 млн. 
на сель ні цтва. Най больш лю дзей пра жы
вае ў Ма за вец кім ва я вод стве — 5,4 млн. 
і Шлён скім — 4,5 млн. Най менш на сель
ні цтва на ліч вае Аполь скае ва я вод ства 
— 986,5 ты сяч і Лю буш скае — 1,014 млн. 
З праг но заў ста ты стыч на га ве дам ства 
вы ні кае, што праз трыц цаць га доў коль
касць на сель ні цтва на шай кра і ны змен
шыц ца аж на 4,5 млн. і ў 2050 го дзе скла
дзе прыб ліз на 33,7 млн. гра ма дзян. А лік 
на сель ні цтва ў ча ты рох ва я вод ствах зы
дзе ні жэй мі льё на. Зга да нае Аполь скае 
ва я вод ства зы дзе да 745 ты сяч, а Лю
буш скае — да 879 ты сяч. Да іх да лу чац
ца Свен так шы скае (977 ты сяч) і на ша 
Пад ляш скае (982 ты сяч) ва я вод ствы.

Ад ным сло вам, па лі ты кі ад праб ле мы 
не ўця куць. Хо чаш не хо чаш, але на но ва 
трэ ба праг ле дзець дэ маг ра фіч наэка
на міч ную сі ту а цыю кож най ад мі ніст ра
цый наса маў ра да вай адзін кі, бо мно гім 
па гра жае не толь кі ка му ні ка цый нае, але 
і эка на міч награ мад скае вык лю чэн не. 
Мож на ра зу мець нер вы на шых са маў ра
даў цаў, якія на ват слу хаць не хо чуць пра 
паг ро зу і пат рэ бу дзе ян няў на конт ін тэг
ра цыі ва ўзбуй не ныя адзін кі. Але ча каць 
у ма раз ме зак рыц ця дзяр жаў ны мі ор га
на мі гэ та ж так са ма не вы хад.

vЯў ген ВА ПА

— Ва сі лій Іва
на віч, — пы тае 
Пець ка ў Ча па
е ва, — а ты ды
ві зі яй ка ман да
ваць змог бы?

— Ма гу, — ад каз вае ў за ду мен ні Ча па еў. 
— І ар мі яй ма гу, і цэ лым фрон там.

— А ін тэр на цы я наль ны мі вой ска мі сус
вет на га пра ле та ры я ту? — кры чыць у за хап
лен ні Пець ка.

— Не, Пець ка, не ма гу. Моў я іх ных не 
ве даю, — сціп ла і з жа лем тлу ма чыць Ча
па еў.

Гэ та ды я лог з філь ма пра Ча па е ва. Яш
чэ раз да вя ло ся па гля дзець гэ тае ста рое 
слаў нае кі но. Я про ста моц на зах ва рэў, 
і дак тор ка ўла жы ла мя не ў ло жак. Ска за ла, 
каб ля жаў як не маў ля, толь кі за мест со скі 
ў вус нах тры маў тэр мо метр пад па хай. Доб
рая дак тор ка. Але за раз не пра яе.

Паў ста ла чар го вы раз пы тан не, што 
ра біць ля жа ча му хво ра му, каб кры ху раз
ве яць дум кі пра няз руч насць свай го ста но
віш ча і пры ту піць неп ры ем ныя ад чу ван ні 
ад са мой хва ро бы і яе ля чэн ня. Яш чэ з па
пя рэд ня га па доб на га дос ве ду я ве даў, што 
ся род роз на га ты пу да па мож ні каў, як ад цяг
нуць ува гу ад свай го га рот на га ста ну, важ
нае мес ца зай мае тэ ле ві зар. І зноў жа з па
пя рэд ня га во пы ту не за быў ся, што аса бі ста 
для мя не гэ та яш чэ ад на па ку та ў да да так 
да хва ро бы, бо бе ла ру скае тэ ле ба чан не 
ніш чы ла маю нер во вую сі стэ му мац ней 
чым ал ка голь. Праў да, знач на больш чым 
той ал ка голь і да па ма га ла ад вес ці дум кі ад 
хва ро бы. Та му вы ра шыў ры зык нуць яш чэ 
ра зок і пры свя ціць праг ля ду пра па на ва
ных на ша му на ро ду тэ ле ка на лаў цэ лы дзя
нёк без ад ры ву ад бла кіт на га эк ра на.

Але не ча ка на для ся бе прыс вя ціў я гэ та
му за нят ку кры ху больш ча су чым пла на
ваў, бо з тэ ле ві за рам не каль кі га до вай даў
нас ці ўба чыў пэў ныя ад роз нен ні і вы ра шыў 
іх пра а на лі за ваць. Ну хво ры ж! Што яш чэ 
ха цець ад хво ра га?!

Пры ем на ўра зі ла ад на ака ліч насць, 
якую я па пя рэд нім ра зам прад ка заў. Я та
ды яш чэ ар ты кул пра тое на пі саў у „Ні ву”. 
Ну так шмат у той час скор м лі ва лі на ро ду 
праз бла кіт ны эк ран ідэ а ла гіч ных воб ра заў 
і пры му ша лі лю дзей ве рыць у пад ман, ве
да ю чы, што гэ та пад ман, што аж эк ран чыр
ва неў і не быў ужо та кі бла кіт ны. Цэ лыя сут
кі за пар так атуп ля лі, аж но ста ла страш на, 
што мож на раз ву чыц ца чы таць.

Ну вось, та ды я раст лу ма чыў та кі стан 
рэ чаў вя лі кай коль кас цю ідэ о ла гаў у Бе
ла ру сі. Ну неш та ж трэ ба ім ра біць. А прад
ка заў тое, што ў хут кім ча се гэ тая істэ рыя 
пой дзе на спад і на бу дзе больш дэ біль ныя 
фор мы, якія звы чай ным гле да чом не бу
дуць зас вой вац ца. І раст лу ма чыў гэ та тым, 
што ідэ а ло гіі то ані я кай ня ма! Ідэ о ла гі ёсць, 
а ідэ а ло гіі ня ма. Гэ та на шае ай чын нае вы
на ход ні цтва. Вось та му тыя ідэ о ла гі вы пус
цяць увесь пар, а што пас ля ра біць са мі ба
яц ца па мы ліц ца. Ня ма ад ча го ад піх нуц ца.

Ва ўсіх на шых су се дзяў моц ныя ідэ а
ло гіі — і ў па ля каў, і ў лі тоў цаў, і ў ла ты шоў, 
і ў ук ра ін цаў, ну і ў ру скіх, вя до ма ж. Яны 
там вель мі роз ныя, ча ста суп раць лег лыя, 
але ёсць. А тут ня ма. Вось ідэ о ла гі і ба яц ца. 
Не ве да юць ку ды па вер не флю гер заў т ра. 
Та му ўсё сціп ла. Кры ху кі раў нік кра і ны 
зай мае час ва ўсіх тэ ле па ке тах. Але не так 
як ра ней. Вось даў ука зан ні зем ля ро бам, 
коль кі трэ ба саб раць зер ня, і са сту піў мес
ца філь мам. Філь мы і ста рыя, і за меж ныя, 
і на ват пра Ча па е ва па гля дзець мож на. 
З бе ла ру скай мо вай толь кі за ста ло ся як 
і ра ней. Ні як. Ну дык ужо пі саў, што ідэ а ло гіі 
бра куе.

А вось за сіл ля ра сій скіх ка на лаў то 
хоць ад баў ляй. Там усё, і Ча па еў, і ідэ а ло
гія. Га лоў ная тэ ма там пра тое, як па га на 
за раз на Ук ра і не. Ну, а што ў са мой Ра сіі ро
біц ца, гэ та не як не асаб лі ва рас паў сю джа
ная тэ ма ты ка. Пры кла дам, тэ ле дык та ры 
про ста плю юць на та кую праб ле му, што 
га рыць тай га, а ту шыць ня ма ка му і ня ма 
за што. Пры чым плю юць так моц на, што 
каб пля ва лі ў пра віль ным кі рун ку, то тай гу 
па ту шы лі б.

Але агуль нае ўра жан не та кое, што гля
дзець ня ма ча го ўво гу ле. Боль шую част ку 
ча су я ту па пе рак лю чаў ка на лы і ўспа мі наў 
дзя цін ства, ка лі быў толь кі адзін ка нал 
і гля дзець так са ма не бы ло ча го. І я ма рыў 
та ды, у зам к ну тых ме жах СССР, хоць раз па
бы ваць на За ха дзе, дзе ка на лаў так мно га, 
што мож на вы бі раць.

Ну вось за раз іх мно га і ў нас, а вы ба ру 
як не бы ло, так і ня ма. І зноў, як у дзя цін
стве, з’я ві ла ся на іў нае жа дан не пра а на лі за
ваць за ход нія тэ ле па ке ты. Ці там ёсць той 
жа да ны вы бар? Я то мно га ра зоў быў у за
ход ніх кра і нах, але тэ ле ві зар не гля дзеў. Ін
шыя за нят кі бы лі, та му і не пра ана лі за ваў. 
І, на жаль, не пра а на лі зую. Моў я іх ных не 
ве даю. Як Ча па еў.

vВік тар СА ЗО НАЎ

У ін тэр нэт вяр ну ла ся не бяс печ ная ідэя 
як па поў ніць дэ фі цыт жа ле за. «Про ста 
на бі це ме та ліч ныя цві кі ў яб лык і па кінь
це іх на не каль кі дзён, по тым з’еш це 
яб лык — без цві коў», — пі шуць жан чы ны, 
асаб лі ва на фо ру мах для бу ду чых мам. 
Ле ка ры ха па юц ца за га ло вы! Цві кі мо гуць 
ут рым лі ваць пры меш кі цяж кіх ме та лаў, 
та кіх як кад мій, сві нец, ні кель, якія вель мі 
шкод ныя для дзі ця ці. Ак ра мя та го, жа ле за 
ў выг ля дзе ір жы, выт раў ле най яб лыч най 
кіс ла той, дрэн на зас вой ва ец ца ча ла ве
чым ар га ніз мам. Ад нак па пя рэ джан ні ле
ка раў ні чо га не зна чаць про ціў ал хі міч най 
ме ды цы ны на шых ба буль. Мы, зда ец ца, 
да вя ра ем больш улас ці вай ча ла ве чай 
ма гіч най куль ту ры, не ад дзель най ад ары
гі наль най ля чэб най тэ ра піі, чым на ву цы, 
якой усё больш гер ме тыч ная мо ва гу чыць 
у на шых ву шах як за га во ры злых ша ма
наў. Бе лая ма гія і чор ная ма гія ... Пер шая 
зас на ва на на не да ка за най ін ту і цыі, дру гая 
зас на ва на на стро гіх ве дах, але ўсё больш 
абы я ка вая для не аз на ём ле ных. Ка лі 
ў пер шым вы пад ку да стат ко ва па ве рыць 
сар дэч ным аў та ры тэ там ма ці і ба буль, 
то ў дру гім трэ ба прай с ці няп ро сты шлях 
шмат сту пен ных паз на валь ных іні цы я цы й.

Ін ту і тыў нае ве дан не све ту са праў ды 
эга лі тар нае, хоць і аб ця жа ра на ня ве дан
нем і ча ста на хаб ствам. Ве да, як пра ві ла, 
элі тар ная, та му што па тра буе ін тэ лек ту
аль ных на ма ган няў, якіх боль шасць з нас, 
зза пры ро джа най мля вас ці лю дзей, не 
хо ча рас па чаць, ха ця до ступ да элі тар ных 
ве даў ця пер най больш эга лі тар ны. Са праў
ды той жа ме ха нізм пе рак ла да ец ца ў ін
шыя, не ска заць «усе» сфе ры рэ ча іс нас ці. 
Эга лі та рызм і элі тар насць ха рак та ры зуе 
па лі ты ку, ад но сі ны да спад чы ны мі ну ла га 
і прак ты кі бу ду чы ні, да пры ро ды і, на рэш
це, да са мо га ча ла ве ка. Абедз ве гэ тыя 
фар ма цыі ад на ча со ва фар му юць на шу рэ
аль насць. У той жа час яны ад к ры ва юць 
но выя пра сто ры ўза ем ных не па ра зу мен
няў. Са мае га лоў нае не па ра зу мен не — тое, 
што пры на леж насць да элі ты ка мусь ці 
пры ро джа на. Дзя ку ю чы ліч ба вым тэх на
ло гі ям мы ўсе мо жам быць ад на ча со ва 
элі тар ны мі або эга лі тар ны мі. Шмат што 
за ле жыць ад на шых ін ды ві ду аль ных 
по гля даў, вы ба раў і га тоў нас ці. І перш за 
ўсё, ад таго як мы вы каз ва ем свае пе ра ка
нан ні або по гля ды. Та му спра ва не ў тым, 
што ад на з гэ тых форм — эга лі та рызм і элі
тар насць — нак лей ва юць мет ку «не паў на

вар тас нас ці» 
ці «пе ра ва гі», 
а ў тым, што 
іх тон кая 
раў на ва га 
пад т рым лі вае 
ра цы я наль ную ас но ву. У кан чат ко вым 
ра хун ку, ніх то не ха цеў бы, каб па лі ты кай 
кі ра ва лі вы ключ на эга лі тар ныя з «ву лі цы» 
аль бо элі тар ныя фі ло са фы вы шэй шыя ад 
ча ла ве чых мас. Гі сто рыя пра вя рае шмат 
та кіх вы кі дыш ных вы пад каў — ад ідэ а лі
стыч ных кан цэп цый Пла то на да дос ве ду 
фран цуз скай ці баль ша віц кай рэ ва лю цый.

Толь кі гэ тыя прык ла ды па каз ва юць 
над звы чай ны ан та га нізм абедз вюх гэ тых 
фар ма цый. Ра цы я наль най ас но вай іх 
уза ем на га фун к цы я на ван ня ў ча ла ве чым 
све це, зда ец ца, з’яў ля юц ца ... зно сі ны. Ка
му ні ка цыя: аб мен сло ва мі, дум ка мі, сум не
ва мі, пры я ры тэ та мі і мэ та мі. Гэ та дрэн ная 
ка му ні ка цыя па дзя ляе лю дзей на элі ты 
і эга лі тар ную боль шасць. Ка лі ця пе раш
няя элі та за чы ня ец ца ў ве жах сла но вай 
кос ці, аль бо ў гер ме тыч най, не да ступ най 
звы чай най мо ве, ча ла ве чыя ма сы ін
стын к тыў на ад маў ля юць свой аў та ры тэт 
і звяр та юц ца да сва ёй пры мі тыў най ін ту і
цыі. Гэ та пры во дзіць да іх аг рэ сіі су праць 
элі таў і іх лік ві да цыі. З ча сам з эга лі тар на
га на тоў пу вы хо дзяць но выя элі ты. І так 
кру га ля.

Па лі ты ка з’яў ля ец ца част кай ча ла ве
чай рэ ча іс нас ці. Яна зас на ва на на люд скіх 
ма сах, але не без уп лы ву ак ту аль ных 
элі таў. Ін шая спра ва, ці яны ас ве ча ныя, 
аў так ра тыч ныя, су пе ра жы валь ныя, ад
к ры тыя для лю дзей ці ін т ра вер тыў ныя, 
са ма на дзей ныя, нар цыс ц кія. Бы вае, што 
па лі тыч ныя элі ты не змо гуць іс ці ў на гу 
з ма са мі. Гэ та да ты чыц ца і «ву чо най» ме
ды цы ны, якая зак ры ва ец ца сва ёй гер ме
тыч най мо вай.

Ме ды цын ская ме то ды ка ву ду мне не 
чу жая. Па коль кі я быў ане міч ным дзі цём, 
мае баць кі ча ста ад п раў ля лі мя не да ба
бу лі ў вё ску. Ма ла ко ад ка ро вы, све жае 
па вет ра, све жасць зда ро вай пры ро ды 
ўзмац ня лі маю сла бую сі лу. Яны не ве да
лі, ад нак, што мая ба бу ля, па пра па но ве 
мяс цо вых шап тух, штод ня па да ва ла мне 
на стой ку з ір жа вых цві коў. Ка неш не, у сак
рэ це пе рад ма ім дзя ду лем, які трос ся над 
кож ным цві ком, якіх та ды бы ло ма ла. 
І я паз да ра веў. Але ж хі ба не ад цві коў!

vМі ра слаў ГРЫ КА

Тэх ні ка цві ка
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У час ХVІІ Між на род на га 
фе сты ва лю Бе ла веж скія 
ма стац кія ін тэг ра цыі «Пе-
ра то ча-2019», які 26 і 27 
лі пе ня ў Бе ла ве жы ар га-
ні за ваў Фонд «Цар коў ная 
му зы ка» з Гай наў кі, у суп-
ра цоў ні цтве з Бе ла веж-
скім ася род кам куль ту ры 
і Ляс ным тэх ні ку мам у Бе-
ла ве жы, ка лек ты вы прэ-
зен та ва лі бе ла ру скі, поль-
скі, яў рэй скі, цы ган скі, лі-
тоў скі, ра сій скі і ўкра ін скі 
рэ пер ту ар.

— У час фе сты ва лю «Пе ра то ча» прэ
зен ту ем куль ту ру на цы я наль нас цей, 
якія жы лі ў рэ гі ё не Бе ла веж скай пуш чы. 
У га лоў ным жы лі тут бе ла ру сы і ў час «Пе
ра то ча» заў сё ды мно га мес ца ад во дзім 
бе ла ру скай куль ту ры. Сё лет нія ўдзель ні кі 
фе сты ва лю прэ зен ту юць бе ла ру скую, 
поль скую, яў рэй скую, цы ган скую, лі тоў
скую, ра сій скую і ўкра ін скую куль ту ры. 
Да ўдзе лу ў фе сты ва лі зап ра ша ем што
раз но выя ка лек ты вы, — ска заў стар шы
ня Фон ду «Цар коў ная му зы ка» ў Гай наў
цы Мі ко ла Буш ко.

ХVІІ Між на род ны фе сты валь Бе ла веж
скія ма стац кія ін тэг ра цыі «Пе ра то ча2019» 
ад к ры лі Мі ко ла Буш ко і стар шы ня Ра ды 
Бе ла веж скай гмі ны Ула дзі мір Вал ка выц
кі. Га на ро вы пат ра нат над фе сты ва лем 
ажыц цяў ляў мар ша лак Пад ляш ска га ва я
вод ства Ар тур Ка сіц кі. Сё лет ня му фе сты
ва лю па спры я ла цёп лае над вор’е, дзя ку
ю чы ча му саб ра ла ся мно га пуб лі кі. Ра ней 
удзель ні кі «Пе ра то ча» на ад мыс ло вых кон
ных ва зах ез дзі лі па Бе ла ве жы са спе вам 
і му зы кай і та кім чы нам зап ра ша лі жы ха
роў на кан цэр ты. Так бы ло і на дру гі дзень 
ме ра пры ем ства. Жур на ліст Ра дыё Ра цыя 
Ра дас лаў Дам б роў скі ўда ла вёў «Пе ра то
ча» на поль скай і бе ла ру скай мо вах, які мі 
ка ры ста ец ца мяс цо вае на сель ні цтва і на 
якіх дру ку юц ца фе сты валь ныя пла ка ты. 
На дру гі дзень пер шым вы сту піў бе ла ру скі 
ка лек тыў «Ру ча ёк» з Бе ла ве жы, якім кі руе 
Марк Зуб рыц кі, ды рэк тар Бе ла веж ска га 
ася род ка куль ту ры.

— Бе ла веж скі ася ро дак куль ту ры з’яў
ля ец ца су ар га ні за та рам «Пе ра то ча», якое 
ці ка вае не толь кі ту ры стам, але і жы ха рам 
Бе ла веж скай гмі ны. Наш «Ру ча ёк» па вя
ліч ва ец ца і ця пер на ліч вае 17 ча ла век. 
Пад рых та ва лі мы но вы рэ пер ту ар, па коль
кі рых ту ем ся вы даць дру гі кам пактдыск. 
Ас но ва на ша га рэ пер ту а ру — бе ла ру скія 
на род ныя пес ні ў ма ёй аран жы роў цы, пры
ста са ва ныя для вы кон ван ня пад му зы ку 
на шай не вя лі кай ка пэ лы. Я са стаў ляю 
акам па не мент на акар дэ о не, Эва Кот іг
рае на скрып цы, Се ба сты ян Бай ко — на 
гі та ры, а Ма ры ян Ру ско — на там бу ры не. 
Рых ту ю чы ся да вы дан ня но вай кру жэл кі, 
я за пра па на ваў Паў лі не Скеп ка (ды ры жо
ру хо ру лес ні коў Бе ла веж скай пуш чы), каб 
пап ра ца ва ла над эмі сі яй го ла су на шых 
спе ва коў. Рэ зуль та ты гэ тай ра бо ты ўжо 
бач ны, — ска заў Марк Зуб рыц кі.

Пер шым вы ка наў цам фе сты ва лю быў 
бе ла ру скі дзі ця чы тан ца валь ны ка лек
тыў «Пад ляш скі вя нок» з Бе ла сто ка. Ка
лек тыў іс нуе з 2015 го да і дзей ні чае пры 
Аб’ яд нан ні «АББА» ў Бе ла сто ку.

— Наш ка лек тыў пра цуе ўжо чац вёр
ты год. Ця пер у ім зай ма ец ца 47 дзе так 
у дзвюх гру пах — ма лод шых і ста рэй шых 
тан цо раў. Дзей ні ча ем з вя лі кай пад трым
кай і да па мо гай баць коў. Мы ця пер ства
ры лі сваю па ста ян ную пра гра му. Сён ня 
мы стан ца ва лі жар тоў ны та нец «Юрач
ка», дзі ця чы та нец «Ду да ры кі», а так са ма 
сла ву тую бе ла ру скую «Ля во ні ху», — ра
ска за ла ма стац кі кі раў нік тан ца валь на га 
ка лек ты ву «Пад ляш скі вя нок» Ак са на 
Прус, ха рэ ог раф і ін ст рук тар бе ла ру ска га 
на род на га тан ца і ба ле та.

Вуч ні Па чат ко вай шко лы № 4 імя Сі бі ра
коў у Бе ла сто ку, якія зай ма юц ца ў тан ца

валь ным ка лек ты ве «Пад ляш скі вя нок», 
вы ка за лі ўдзяч насць свай му ма стац ка му 
кі раў ні ку Ак са не Прус за ат мас фе ру ў ка
лек ты ве і вы я ві лі ра дасць, што на ву чы лі
ся мно гім на род ным бе ла ру скім тан цам, 
з які мі вы сту па юць пе рад пуб лі кай.

— Мы здаў на ха це лі ства рыць пры на
шай шко ле тан ца валь ны ка лек тыў і бы лі 
вель мі ра ды, ка лі Ак са на Прус прый ш ла да 
нас і са ма зап ра па на ва ла, што мо жа зай
мац ца з на шы мі дзяць мі ў тан ца валь ным 
ка лек ты ве. Наш ка лек тыў пры мае ўсіх 
ах вот ных вуч няў шко лы № 4 і да школь ні
каў сад ка № 14 у Бе ла сто ку, якія ву чац ца 
бе ла ру скай мо ве. Дзя ку ю чы Ак са не Прус, 
за ча ты ры га ды на шы дзе ці вы ву чы лі мно
га бе ла ру скіх на род ных тан цаў і па ка за лі іх 
на 55 кан цэр тах, — за я ві ла стар шы ня Аб’ яд
нан ня «АББА» Ур шу ля Іва нюк.

Зай маль на і на пра фе сій ным уз роў ні 
тан ца ва лі чле ны ка лек ты ву пес ні і тан
ца «Сла вян кі» Яге лон ска га ўні вер сі тэ та 
ў Кра ка ве, удзель ні кі Пад ляш скай ак та вы 
куль тур.

— Ка лек тыў «Сла вян кі» быў зас на ва ны 
ў 1959 го дзе Здзіс ла вам Ваг не рам і дзей
ні чае пры Ка фед ры сла вян скай фі ла ло гіі 
Яге лон ска га ўні вер сі тэ та. У на шым рэ пер
ту а ры по бач поль скіх на род ных пе сень 
і тан цаў ма юц ца пес ні і тан цы ўсход ніх 

і паў д нё вых сла вян. Мы ў Бе ла ве жы ўпер
шы ню і нас за ха пі ла Бе ла веж ская пуш ча. 
Ці ка ва бы ло па гля дзець вы ступ лен ні тан
ца валь ных ка лек ты ваў дзе так і мо ла дзі. 
Наш рэ пер ту ар з пес ня мі і тан ца мі сла
вян су гуч ны з ідэ яй сён няш ня га ме ра пры
ем ства, — рас па вя ла кі раў нік «Сла вя нак» 
Мар та ВольфЗдзе ніц кая.

Яў рэй скі хор «Цліль» з Вар ша вы вы сту
піў з рэ пер ту а рам на мо вах іў рыт і ідыш, 
якія да вай ны бы лі пры сут ныя ва ўсход
няй част цы Рэ чы Пас па лі тай, дзе по бач 
сла вян скіх на цый жы лі яў рэі. Зай маль на 
поль скія пес ні і тан цы прэ зен та ваў ка лек
тыў пес ні і тан ца «Пад ляш скія зя зю лі» 
з Бель скаПад ляш ска га, якім кі руе Мі ко
ла Тур ко віч. Ці ка ва вы сту пі лі так са ма 
ін шыя ка лек ты вы з Поль ш чы, лі тоў ская 
ка пэ ла «Клюм пэ» з Пунь ска і ка лек тыў 
«Цы ган скія сэр цы» з Іг ры лаў. Зай маль на 
бе ла ру скія пес ні пра спя ва лі дзяў ча ты з ка
лек ты ву «Амор фас» з Ся мя тыч, якім кі руе 
Га ле на Шчы гол. У рэ пер ту а ры ка лек ты ву 
«Не ма раль ная пра па но ва» з Бе ла сто ка 
так са ма бы лі бе ла ру скія тво ры. Ка зац
кую пра гра му па ка заў ка лек тыў «Ра да» 
з Грод на (Бе ла русь). Ка лек тыў сла вян скай 
му зы кі «Гай» з Бе ла сто ка спя ваў пес ні на 
бе ла ру скай і ін шых сла вян скіх мо вах.

— Я ра ней пры яз джаў на «Пе ра то ча» 
з ка лек ты вам «Ка лін ка», у якім толь кі 

бе ла ру скі рэ пер ту ар. Ха ця «Гай» гэ та 
ка лек тыў сла вян скай му зы кі, то ў нас 
най больш пе сень на бе ла ру скай мо ве, 
якія бу дзем тут вы кон ваць. У Бе ла ве жы 
вель мі доб рая ат мас фе ра да вы сту паў. 
Нам ці ка ва за спя ваць пе рад пуб лі кай, 
якую ў вя лі кай сту пе ні са стаў ля юць ту ры
сты роз ных на цы я наль нас цей, — за я віў 
му зыч ны кі раў нік ка лек ты ваў «Гай» і «Ка 
лін ка» Ма ры юш Ха ру жы.

Ары гі наль ным ат ры маў ся вы ступ 
гу цуль скай ка пэ лы «Сэр па нок» з вё скі 
Пе ча ні жын Ка ла мый ска га ра ё на Ук ра і
ны. Яны ўда ла прэ зен та ва лі ін ст ру мен
таль ную му зы ку, а так са ма акам па на ва лі 
спя вач кам.

— Мы з жон кай ар га ні зу ем куль тур ную 
дзей насць у до ме куль ту ры ў Пе ча ні жы
не, які аб слу гоў вае жы ха роў вё сак, у якіх 
за раз жы ве сям нац цаць ты сяч ча ла век. 
Мы па пу ля ры зу ем гу цуль скую куль ту
ру, якая з’яў ля ец ца част кай ук ра ін скай. 
За раз нам ці ка ва па гля дзець вы сту пы 
ін шых ка лек ты ваў, — рас па вя лі кі раў нік 
до ма куль ту ры ў Пе ча ні жы не і за ад но 
му зыч ны кі раў нік ка пэ лы Іван Яў дош няк 
і яго жон ка, му зыч ны кі раў нік ва каль най 
гру пы ка пэ лы і яе спя вач ка Ма ры на Яў
дош няк.

vТэкст і фота Аляк сея МА РО ЗА

«Пе ра то ча-2019»
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На рэ а бі лі та цый ным 
ад дзя лен ні — 2019 (4)

Пят ні ца, 10 траў ня, на рэ а бі лі та цый ным 
ад дзя лен ні, ап ра ча ві зі ту бры га ды Бе ла-
стоц ка га тэ ле ба чан ня, бы ла ба га та ў ін шыя 
па дзеі. У на шай па ла це № 11 па ся ліў ся 
но вы па цы ент, Мар’ ян. Ён за няў мес ца да-
тэр мі но ва выз ва ле нае Улад кам з Бель ска. 
А на па вер се аб ста лёў ва лі ка бі нет но ва му 
ар ды на та ру. Ста ры не да зва ляў па ся ліц ца 
ў сва ім ка бі не це нас лед ні ку. Ад мі ну ла га го-
да па та ем на шап та лі аб зме не ар ды на та ра. 
Гай наў скі шпі таль па паў ня юць ква лі фі ка ва-
ныя кад ры. Да гэ туль па са ду ар ды на та ра 
вы кон ваў ле кар-спе цы я ліст па ме ды цын-
скай рэ а бі лі та цыі. За раз наз на ча ны док тар 
ме ды цын скіх на вук, спе цы я ліст-неў ро лаг.

У су бо ту, 11 траў ня, а 3:40 ра ні цы раз бу-
дзіў мя не звон кі го лас: «Ува га, ува га — суп-
раць па жар ная тры во га». Не ра зу ме ю чы 
ў чым спра ва, зас па ным зро кам акі нуў 
па ла ту. Ні чо га не пры кме ціў — ні ды му, ні 
аг ню. Кам па ньё ны бе стур бот на пра даў жа-
лі ра ніш нюю дры мо ту. У па ла ту заг ля ну ла 
дзя жур ная мед сяст ра.

— Дзе па жар? — пы таю.
— Хтось ці на ка лі до ры па пя ро су не па-

га сіў, — па чуў ся ці хень кі го лас мед сяст ры. 
— Фаль шы вая тры во га...

«А што бы ло б, ка лі б са праў ды ўзнік па-
жар», — міль га ну ла дум ка.

Пас ля сне дан ня па даў ся я на пра цэ-
ду ры. За нят кі ў гэ ты дзень пра во дзі лі ся 
з вось май да дзя ся тай га дзі ны для шпі таль-
ных па цы ен таў. Прыш лым з го ра да па су бо-
тах пра цэ дур не пра піс ва лі. Пас ля за нят каў 
Мі рак з Рысь кам па да лі ся на пе ра да бе-
дзен ны шпа цыр, а мы з на віч ком за ста лі ся 
ў па ла це. Да на шай кам па ніі да лу чы ла ся 
дзя жур ная ле кар-неў ро лаг. Аб с ле да ва ла 
Мар’ я на, за тым па дыш ла да мя не. Са спа-
да ры няй неў ро лаг я на ла дзіў сар дэч ныя 
між люд скія ад но сі ны. Заў сё ды, ка лі за хо-
дзі ла ў па ла ту і за ся ка ла мя не пры кам п’ ю-
та ры, ка за ла: «Па кінь це кам п’ ю тар. Шка да 
зда роўя». Я ша на ваў спа да ры ню док тар 
і як ме ды цын ска га спе цы я лі ста, і за люд-
скую спа гад лі васць і доб ра зыч лі васць. Су-
бот ні пас ля а бе дзен ны ад па чы нак пра вёў 
я з Ірэ най, аг ля да ю чы аль бом кам п’ ю тар-
ных здым каў.

У ня дзе лю на ве да лі мя не дач ка Алі на 
з унуч кай Кін гай. Па поў ні лі маё шпі таль нае 
хар ча ван не, па мя ня лі бя ліз ну і па да лі ся 
ў Ку за ву. Неў за ба ве адаз ваў ся ма біль нік. 
«На вёс цы ад ва ша га до ма ад к лю чы лі элек-
т ра ток, — ус х ва ля ва на га ва ры ла Алі на. — 
Ха ла дзіль нік з пра дук та мі раз ма ро жа ны. 
Ку ды дзя ваць?». Пас ля Алі на па ве да мі ла: 
«Доб ра зыч лі выя лю дзі да па маг лі». Доч кі 
раз мер ка ва лі пра дук ты да сва яч кі дач кі 
Ірэ ны. Да маш нія праб ле мы зва рух ну лі 
маю нер во вую сі стэ му. Бяс сон ныя но чы, 
па вы ша ны ціск кры ві.

У се ра ду, 15 траў ня, быў пра ве дзе ны дзя-
жур ны ме даг ляд з но вым ар ды на та рам 
у пры сут нас ці ста ро га ар ды на та ра і мед-
пер са на лу. Ці штось ці зме ніц ца ў пра цы кі-
раў ні цтва рэ а бі лі та цый на га ад дзя лен ня?.. 
На гэ тае пы тан не цяж ка за раз ад ка заць.

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

Пры пы нач ныя на ве сы
За раз у Гай наў цы па бу да ва лі пры го жыя 

на ве сы на пры пын ках аў то бу саў гра мад-
ска га тран с пар ту. Яны на ву лі цы 3 Мая. 
У са мым цэн т ры го ра да збі ра ец ца най-
больш па са жы раў і тут — не па да лёк кас цё-
ла — пры да ло ся б іх больш — па два по бач 
ся бе на ад ным і дру гім ба ку да ро гі. Мес ца 
для та кіх ма лых ін ве сты цый па а ба пал ву-
лі цы 3 Мая да стат ко ва. А якая бы ла б вы-
га да па са жы рам. Ця пер ма ла мес цаў на 
ла вач цы пад даш кам.

І дру гая спра ва. Ужо па ра пак ла па ціц ца 
пра заб ру джа ны пры пы нач ны на вес на 
ву лі цы Стэ фа на Ба то рыя. Ён пе рад маст-
ком на ра чул цы Ляс ная. Тут ка лі ху лі га ны 
не паб’ юць ад ну, а то і дзве сцен кі, то паб-
ру дзяць яго кле ем або фар бай. А па мыць 
ня ма ка му. Ра ней тут жа на дру гім бе ра зе 
ра чул кі не ад на му ма ке ту зуб ра збі ва лі ро-
гі. Ста я лі тры зуб ры. Астаў ся адзін. Над ім 
па куль што не здзе ку юц ца. Па мі ла ва лі? Ма-
быць, ад пуж вае іх ма ні то рынг. (яц)

Якія ж бы лі ма ляў ні чыя ка лісь ці Та пар кі, 
аб се я ны збож жам раз ма і тым, — пі шуць яш
чэ на роз ных сай тах пра вё ску. Да лей яны 
ма ляў ні чыя, аб се я ны збож жам, пад ста
ра даў ні мі дрэ ва мі. І сён ня Та пар кі не зда
юц ца. Тут даў но зра бі лі стаў ку на га доў лю 
ка роў і яш чэ ця пер ра ні цай і пе рад ве ча рам 
гас па да ры го няць іх та бу на мі праз вё ску. 
Гас па дар кі ў ся мі дзя ся тых і вась мі дзя ся
тых га дах ма дэр ні за ва лі ся тут хут кі мі тэм
па мі дзе ля аб ляг чэн ня пра цы пры га доў лі 
ка роў і вы твор час ці ма ла ка. Ся ля не куп ля
лі да іль ныя апа ра ты і тэх ні ку для ме ха ні
за ва най убор кі се на. Яш чэ і ў дзе вя но стых 
га дах збож жа ў Та пар ках ка сі лі перш за ўсё 
ка сіл ка мі і вя за лі яго ў сна пы тра ды цый ны
мі пе ра вяс ла мі — пі саў Алік Ма роз, які па
рад ніў ся з Та пар ка мі — згэ туль яго жон ка. 
І сён ня на ўспа мін та го га ра ча га жніў на га 
ча су ар га ні зу юц ца да жын кі, ка лі на за кан
чэн не жні ва ста ві лі «квет купе ра пя лі цу», 
з апош няй жме ні ка ла соў, аз доб ле ную 
па ля вы мі і ага род ны мі квет ка мі, грон ка мі 
спе лай ара бі ны, з хле бам ды сол лю — «для 
зай чы ка». Са мы смач ны быў той хля бок, 
які пры но сі лі ма лым дзет кам, па ча ста вац
ца — і яны бу дуць рас ці здо ра ва, як тая 
зба жы на ў по лі. На ім п рэ зу пры хо дзяць усе 
пры ха джа не, гос ці і ўсе, хто мо гуць сю ды 
пры быць, так са ма но выя жы ха ры вё скі, 
якія тут ку пі лі і ад ра ман та ва лі хат кі. На по лі 
ста яць апош нія ляш кі і мэн д лі сна поў. Тыя, 
хто пры яз джае сю ды жыць, да вед ва юц ца 
пра гі сто рыю, бы лое вё скі, і ста ра юц ца 
ўклю чыц ца ў жыц цё вер ных зям лі і сва ёй 
тра ды цыі лю дзей. І пры сут ні ча юць на роз
ных «івен тах» — свят ка ван нях вя ско вых 
і ся мей ных. І ха ты ў іх не ад роз ні ва юц ца 
ад ста рых, пад які мі як раз рас ц ві та юць 
квет кі, якія тут ра стуць ад дзе ся ці год дзяў. 
Хі ба што па яў ля юц ца ін шыя, па доб ныя на 
ста ра даў нія азі яц кія лі леі, як свой скія «сма
лі но сы» — вось тыг ра вая, ра бая лі лея пад 
ха тай з ну ма рам 32. Пад ха тай та кое ж ра
бое ка ця ня, по бач ху дзень кай, ці ка ва амаш
ча най мам кі. Яны ця пер вель мі за дба ныя 
— жы вуць тут усё ле та гас па да ры.

— Знай ш лі мы бы лі ў ха це дош ку «Сол
тыс», яш чэ з да ва ен на га ча су, — упу скае 
нас у ха ту гас па ды ня Іво на. Вар ша вян ка 
— так пра яе ка жуць та пар ча не. — Ад на ві лі 
яе. А «Ві та ем у Та пар ках у Алёш кі» зра біў 
нам су сед. Тут мы ця пер Алёш ка і Ілён ка. 
Аляк сандр і Ілё на. Фай не. Пек на. Вось ува
хо дзім на вя лі кую ха ту. Так як па він на. Ка
жуць, тут свая ма гія мес ца.

— І ма гія лю дзей, якіх пры цяг ва юць та
кія лю дзі, — ка жа Юр ка Ра ец кі, ро дам з Шы
мак, ка то лік, які ўжо ўмее га ва рыць на ўсіх 
га вор ках Пад ляш ша. Пра цуе ён у Дзі ця чым 
клі ніч ным шпі та лі, мно ства з жыц ця пе рап
ра ца ваў у тэ ле ка му ні ка цыі, і вось на гэ тых 
«спа лу чэн нях» пра цуе як фа тог раф «Ма гіі 
Пад ляш ша». Так і зды мае лю дзей, да мы, 
звя роў, лю дзей, і ба чыць тую кас міч ную 
луч насць па між імі. І вось з ім прый шлі мы 
да ха ты, якая ча ка ла і нас, ча ка ла і Алёш ку 
з Ілё най, якія жы вуць тут, на ста рым, пры
жы тым пе рад імі бе ла ру са мі, на мо ле ным 
пра вас лаў ем мес цы...

— І квет кі па са дзі ла я та кія, якія тут ра
стуць у су се дзяў, якія рас лі тут мо жа і сто 
га доў. Толь кі мы ўвай ш лі на пад во рак і ад
чу ла я ней кія па зі тыў ныя хва лі. Так як у род
ным мес цы, быц цам мы тут бы лі ад заў ж
ды. А ты што ад чу ла? Мо жа што я «зол за» 
і «ведзь ма», — смя ец ца гас па ды ня. — Вось 
мы па бы лі на «пе ра пя лі цы», ра ней бы лі на 
«пя чэн ні хле ба». Быц цам дак ра ну лі ся да 
ста ра даў нас ці ту тэй шай, у гас цях у сва я коў. 
І вель мі лю бім усе пес ні ту тэй шыя, зра зу
ме лыя яны для нас, і так кра на юць сэр ца. 
Ча сам та ко га сло ва ў поль скай мо ве і ня
ма. Ду хоў насць, ураж лі васць. Тра ды цыя. Я, 
знай шоў шы з ма ім ча ла ве кам ха ту, па ча ла 
ка пац ца і ў сва іх ка ра нях. І дай ш ла да та го, 
што мя не сю ды цяг ну ла — у ліку ма іх сва я
коў з’яў ля юц ца лю дзі з Гай наў кі.

— Вель мі па да ба юц ца ім п рэ зы, якія ла
дзяць жы ха ры ў Та пар ках і ва ко лі цы. Якія 
цу доў ныя жан чы ны дзей ні ча юць у Гур т ку 
вя ско вых гас па дынь, — заў ва жае Аляк
сандр, аба роч ва ю чы ў да ло нях таб ліч ку 
з «сол ты сам». — А ты па чы тай свой верш, 
ка жаш, тут та кое нат х нен не на лю дзей на
хо дзіць.

— «У Та пар ках з ха ты Алёш кі і Ілё ны 
ніх то не вый дзе на за хап лё ны. Бо тут ат мас
фе ра і нат х нен не ча кае кож нае ства рэн не. 
Тут на ват ко ці кі шмат ка лёр ныя ві та юць 
на па ро зе лю дзей не паў тор ных». Ба чу, што 
ва ша хат ка ад ноў ле ная з вя лі кім сэр цам, 
з дог ля дам кож най дэ та лі. Вы про ста ні
чо га ў ёй не пап са ва лі. Мог бы ваш дом 
як узор ны пры маць удзел у кон кур се на 
най лепш за ха ва ны пом нік пад ляш ска га 
драў ля на га дой лід ства. А но выя на быў цы 
ста ра даў ніх хатпом ні каў, рых ту ю чы іх для 
жыл ля ці для лет ня га ад па чын ку, свя до
ма ці не свя до ма руй ну юць іх, за мя ня ю чы 
вок ны пла сты кам, пе ра стаў ля ю чы сце ны, 
зніш ча ю чы печ кі...

— Ой, да кон кур су мы не за мах ва ем ся... 
Не пас ме ем. І не ду ма лі, што маг лі б пры
няць удзел у та кім прэ стыж ным кон кур се. 
Мы толь кі шчы ра ха ту ад на ві лі, за хоў ва ю
чы ўсе яе каш тоў нас ці.

— Алё ша сам вок ны ла дзіў, счыш чаў з іх 
слоі ста рой фар бы. Вя до ма, ві даць, што 
яны не ма ла дыя, але як пры го жа! — ус мі ха
ец ца Ілё на. — Вок ны ары гі наль ныя, свя ці лі 
лю дзям шмат па ка лен няў. Мы на гэ тую 
хат ку тра пі лі зу сім вы пад ко ва. Але, ві даць, 
трэ ба бы ло, каб мы за ня лі ся ёю, зад ба лі, 
і каб ста ла яна на шым до мам.

— Праў ду ка жу чы, мы шу ка лі до му дзе
сяць га доў, — ка жа Аляк сандр. — Столь кі 
га доў. Бы лі роз ныя пра па но вы, па ўсёй 
Поль ш чы. Шу ка лі мы свай го мес ца на зям
лі. Ме лі ўжо амаль «да бі ты торг», у Быст
рым. Вяр ну лі ся мы з ка ні кул, бы лі ўжо 
наст ро е ны, што ма ем но вую ха ту, што вось 
зап ла цім, але паз ва ні ла ка бе та, якая за а пе
ка ва ла ся ха тай, і ска за ла, што што хтось ці 
быў хут чэй шы і ма быць ба га цей шы. І ад ра
зу ён зап ла ціў гро шы. Мне ў гэ ты мо мант 
апус ці лі ся ру кі. Але ўвай шоў у ін тэр нэт: 
вось па ба чу яш чэ. І ўба чыў Та пар кі. Ка жу 
Ілё не, якая да ўся го па дыш ла скеп тыч на, 
што бу дзе на ша но вая ха та. Па мя таю, над
вор’е ста я ла та ды па га нае, ма ра сіў па ну ры 
дождж. Але толь кі пе рак ро чы лі мы бро нач
ку, гля ну лі, і ста лі як уму ра ва ныя. Ха та нас 
ча ка ла! Гэ та бы ла яна, не ін шая! Спа чат ку 
ду ма лі ку піць ха ту дзесь ці ў бяз люд ным 
мес цы, у ле се, каб мець ад па чы нак ад мі
тус лі ва га жыц ця. Але тут яно, тое жыц цё: 

як раз ка ля ро вае і кры ху мі тус лі вае, ся род 
жы вых, ак тыў ных, пры го жых лю дзей. Сяб
роў, су се дзяў, як сва я коў. Вель мі пры го жых 
лю дзей, ся род якіх жы веш так са ма пры га
жэй, больш асэн са ва на.

— Мая су сед ка Вер ка зво ніць да мя не, 
ка лі мы ў Вар ша ве: «Як у вас спра вы? Усё 
доб ра. Ха та ста іць. Ні ку ды не пой дзе ад 
нас, і вы ад нас не пой дзе це». Я тут свая. 
Мая ба бу ля Ра чын ская бы ла з Пад ляш ша. 
У Гай наў цы жы ве сям’я з бо ку ба бу лі. Цёт
ка Ра чын ская па му жу Зі но ва. Зна чыць, усе 
свае. Быў у мя не час по шу каў і ства ран ня 
свай го ге не а ла гіч на га дрэ ва, па ча ла я ка
пац ца ў сва іх ка ра нях. Знай ш ла, па е ха ла. 
Бы ва ла ў ма ён т ку ў Вай то ве ка ля Ла сіц яш
чэ як дзі ця, па мя та ла як усё тое вы гля да ла, 
па мя та ла імё ны дзядзь коў і стры яў.. Знай
ш ла ў ін тэр нэ це цёт ку і ўсё спраў на скла ла
ся, улег ла ся. Я ад чу ла, скуль я, ад куль мой 
род. З Ус хо ду. Ка лі я пры е ха ла ў Та пар кі, 
зра зу ме ла, што гэ та вось маё мес ца на 
зям лі. У гэ тым драў ля ным до ме з ду шой, 
з іко най, якая яго піль на ва ла для нас. І ўсё. 
Гас па дар даў нам ты дзень для роз ду му, ці 
хо чам гэ ты дом. Бы лі ў чац вер, а ў ня дзе лю 
пры е ха лі тар га ваць ца ну. У Ча ром ху. Афор
мі лі ўсе да ку мен ты. Бы ла праб ле ма — тут 
бы ло трох улас ні каў. Але згод ных. Бы ла 
ма ма і двое дзя цей. Мы ім так са ма спа да
ба лі ся.

— Ка лі мы іш лі да на та ры у са, я па ма гаў 
Ню ры (гас па ды ні) вый с ці з са ма хо да, бо 
гэ та ста рэй шая жан чы на. Узя ла мя не яна 
пад ру ку і ка жа: «Ну, дык мы ўжо амаль 
рад ня». Па рад ні ла нас ха та з вель мі доб
ры мі, люд скі мі, сар дэч ны мі людзь мі, якія 
ве да лі, што мы да мо імя ёй як род най, што 
пра цяг нем яе жыц цё. Ця пер мы сю ды пры
яз джа ем ка лі толь кі мо жам, ле там, зі мой, 
ва ўікэн ды. Кож ны ты дзень. Пра цу ем 
у Вар ша ве. Ды ні якія ма ра зы і за вей кі нам 
не страш ныя. Да бі ра ем ся да ся бе.

— «То пім» у печ цы, у плі це, — ка жа ўжо 
пату тэй ша му Ілё на. — І цёп лы дух ідзе па 
ха це, грэе. Доб ра ка жу пасвой му?? А та бе 
доб ра пі саў ся верш?

Упі са лі ся Аляк сандр і Ілё на ў Та пар кі. Ха
та ста іць, як но вая. Але ані мі лі мет ра ў ёй 
не змя ні лі лю дзі, якія ў ёй не чу жыя.

v Тэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

Ча ка ла ха та ў Та пар ках
Та пар кі — вё ска ў Пад ляш скім 

ва я вод стве, у Гай наў скім па ве це, 
у Кляш чэ леў скай гмі не. Пра ва-
слаў ныя жы ха ры на ле жаць да 
па ра фіі свя то га Дзміт рыя ў Са-

ках. Жы ха роў 111 ча ла век.
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Пак рыў джа ныя 
лё сам
Да вы ба раў за ста ец ца няш мат ча су. Па-

лі тыч ныя гру поў кі мі ту сяц ца і зак лі ка юць 
вы бар ш чы каў, каб на іх пра га ла са ва лі. За-
тым рэ ка мен ду юць гра ма дзя нам, кож ны 
сваю, ра зу ме ец ца, «вы бар чую каў ба ску». 
Вя ду чую ро лю ў гэ тай спра ве вя дзе Пра-
ва і спра вяд лі васць. Па коль кі ў апош ніх 
пар ла мен тар ных вы ба рах сця га нос ным 
ло зун гам бы ла пра гра ма «Сям’я 500+», 
якая да ла маг чы масць са ма стой на га праў-
лен ня, дык за раз ПіС рэ ка мен дуе па тэн-
цы яль на му вы бар ш чы ку ад ны «плю сы». 
Для прык ла ду, у траў ні, пе рад еў ра пар ла-
мен ц кі мі вы ба ра мі стар шы ня ПіС Ка чын-
скі «ах вя ра ваў» пен сі я не рам у па да рун ку 
тры нац ца тую пен сію. Гэ тай даб ра дзей нас-
цю па ка ры ста ла ся 9 мі льё наў 700 ты сяч 
ча ла век. Дзяр жаў ны бю джэт вы даў на 
гэ та 10,7 мі льяр да зло тых. Па коль кі не 
аба вяз ва лі пры тым кры тэ рыі па да ход на-
га пры быт ку, дык па луч ку ўзя лі най больш 
пат ра бу ю чыя, як і гэ тыя з вы со кі мі пен сі-
я мі. Чар го вым пры кла дам пі саў скай ры-
то ры кі з’яў ля ец ца пра гра ма «500+ на пер-
шае дзі ця», якая аба вяз вае ад лі пе ня. Для 
гэ тай спра вы прыз на ча на больш за 31 мі-
льяр даў зло тых, а па ка ры ста юц ца баць кі 
6,8 мі льё на дзе так. І ў гэ тым вы пад ку не 
аба вяз ва юць ні якія кры тэ рыі. Но ва на ро-
джа нае дзі цят ка хо піць за рэ гіст ра ваць 
у заг се, ды прад’ я віць па свед чан не ў Гмін-
ным ася род ку са цы яль най да па мо гі і зра-
зу вып лач ва юць 500 зло тых. А для жмень-
кі асоб з аб ме жа ван ня мі, няз доль ных да 
са ма стой на га іс на ван ня, каб ат ры маць 
«500+» ста віц ца кры тэ рый па да ход на га 
пры быт ку да 1100 зл. У ка го пен сія або па-
да ход ны ме сяч ны пры бы так пе ра вы шае 
наз на ча ную кво ту, гэ ты да па мо гі не ат ры-
мае. Ці гэ та спра вяд лі ва? ПіС га на рыц ца, 
што да па ма гае най больш пак рыў джа ным 
лё сам, хва ра ві тым і няз доль ным да са ма-
стой на га іс на ван ня ста рэч. Ці гэ та не кры-
ва душ насць?..

У пят ні цу, 19 лі пе ня, пра хо дзі ла ў пар-
ла мен це га ла са ван не над пра гра май 
«500+ для няз доль ных да са ма стой на га 
іс на ван ня се ні ё раў». Се на та ры Гра ма-
дзян скай плат фор мы ў час па ся джэн-
ня прад’ я ві лі пап раў ку, каб кры тэ рый 
з 1100 зл. па вы сіць да 2250 зл. — да мі ні-
маль най кра ё вай пла ты. Пап раў ку пі саў-
ская боль шасць ад кі ну ла. У Сей ме пап-
раў ка Гра ма дзян скай плат фор мы «па-
мыл ко ва» бы ла адоб ра на га ла са мі 173 
за і 133 су праць. ПіС за раз тлу ма чыць, 
што со рак іх ніх дэ пу та таў па мы лі лі ся. 
Мар ша лак Сей ма Кух цін скі зра зу аб’ я віў 
трох мі нут ны пе ра пы нак у па ся джэн ні. 
За раз ста віц ца пы тан не: ці Пра ва і спра-
вяд лі васць за ста нец ца пры адоб ра най 
дэ пу та та мі пап раў цы ГП, ці вер не да паў-
тор на га раз г ля ду ў Се нат? Ка лі браць 
пад ува гу дру гі ва ры янт, дык што мож на 
бу дзе ска заць вы бар ш чы кам аб пі саў-
скай ве ра год нас ці, на якую за раз спа сы-
ла ец ца на су стрэ чах з вы бар ш чы ка мі 
лі дар ПіС Ка чын скі?

Уладзімір СІДАРУК

Бе ла сток 
у квет ках
У Бе ла сто ку шмат ма ла дых дрэў цаў 

і кве так. У мі ну лым го дзе па са дзі лі 200 
са джан цаў, у тым лі ку най больш ліп, ча-
ты ры ты ся чы бы лін і 5,5 тыс. ку стоў роз-
ных рас лін.

Ця пер на скры жа ван нях ву ліц з кру-
га вой раз вяз кай і ў пар ках ды ў сто я чых 
па су дзі нах для ва зо наў у цэн т ры го ра да 
на ра бат ках цві туць брат кі, стак рот кі і ін-
шыя квет кі. У па чат ку чэр ве ня па са дзі лі 
150 ты сяч лет ніх кве так, між ін шым, сур-
фі ній, бя го ній заў сё дык ві ту чых і баль за мі-
ну. У квет ка вым ага род чы ку ў пар ку Бра-
ніц кіх цві туць гі я цын ты, нар цы сы і ін шыя 
квет кі. У пар ку Плян ты па са дзі лі мно га 
брат каў і жоў тых нар цы саў.

У цэн т ры го ра да, між ін шым, па ву лі-
цы Лі па вай і на рын ку Та дэ ву ша Кас цюш-
кі ў ва зо нах, за ве ша ных на слу пах ву ліч-
на га элек т ра ас вят лен ня цві туць бя го ніі, 
фук сіі, сур фі ніі і пе лар го ніі. (яц)

— ска жы це крыш ку пра ваш ан-
самбль; ба чу ў ім вель мі ма ла дых лю-
дзей, ад куль іх на бі ра е це?

— Кі рую я ка лек ты вам бо лей дзе ся ці 
га доў. Да рэ чы, на ша му ка лек ты ву сё ле
та спаў ня ец ца со рак пяць га доў; ка лек
тыў быў ство ра ны з мо ман ту іс на ван ня 
ву чэб най уста но вы. У на шым ка лек ты ве 
ў прын цы пе на ву чэн цы і на стаў ні кі на
ша га Лід ска га му зы каль на га ка ле джа. 
Мы вы сту па ем у мно гіх кра і нах, удзель ні
ча ем у роз ных між на род ных кон кур сах. 
Вось, для прык ла ду, лі та раль на ты дзень 
на зад мы ўдзель ні ча лі ў між на род ным 
кон кур се ар кест ра вых ка лек ты ваў 
у СанктПе цяр бур гу, дзе ат ры ма лі пер
шае мес ца, ста лі лаў рэ а та мі пер шай прэ
міі ся род усіх удзель ні каў.

— він шую.

— Дзя кую. У лі ку гэ тых ар кест раў бы
лі не толь кі ар кест ры на род ныя, бы лі 
сім фа ніч ныя, бы лі ду ха выя і ін шыя. Бы лі 
прад стаў ні кі роз ных кра ін — Із ра і ля, Ра сіі, 
Ук ра і ны і г.д. І сю ды нас за пра сі лі даў но, 
ужо ў са ка ві ку. У Падляшскай актаве 
культур мы пры ма ем удзел упер шы ню. І, 
да рэ чы, у Поль ш чы мы ўпер шы ню, ха ця 
з’ез дзі лі мы ўжо па ло ву Еў ро пы. Мы бы
лі ў Іта ліі не каль кі ра зоў, бы лі ў Ох ры дзе 
ў Ма ке до ніі, у Бу да пеш це, бы лі ў Ал ба ніі, 
у Бель гіі. У Фран цыі шмат ра зо ва пры ма лі 
ўдзел у сту дэн ц кім фе сты ва лі ў го ра дзе 
Бель фур. [Ві кі пе дыя: „Што год у Бель фу
ры пра во дзіц ца між на род ны фе сты валь 
уні вер сі тэц кай му зы кі Fes ti val In ter na tio-
nal de Mu si que Uni ver si ta i re (FI MU). У маі 
з роз ных кра ін у го рад з’яз джа юц ца да 
2500 вы ка наў цаў, га лоў ным чы нам сту дэн
таў”.]. Ар кестр вель мі мно га кан цэр туе. 
Мы, вя до ма, вы сту па ем і ў ся бе до ма, мы 
мно га іг ра ем на шым жы ха рам. Вя лі кае 
мес ца ў на шай пра цы зай ма юць вы ступ
лен ні ў шко лах і па ла цах куль ту ры на шай 
Гро дзен скай воб лас ці, бо мы лі чым, што 

гэ та быц цам на шы 
кад ры, якія да нас 
прый дуць і та му мы 
іх змал ку зна ё мім 
з на шым ка лек ты
вам, каб да нас 
пры хо дзі лі ма ла ды 
та ле на ві тыя лю дзі, 
з які мі вось так мож
на вы сту паць і кан
цэр та ваць.

— а ва шы тво-
ры ба зі ру юц ца на 
тво рах якіх кам па зі-
та раў, хто ро біць іх 
аран жы роў ку для 

ва ша га ад мыс ло ва га ар кест ра?

— У рэ пер ту а ры на ша га ка лек ты ву 
вель мі мно га раз на стай ных тво раў. 
У нас і кла січ ныя тво ры, мы вы кон ва ем 
і му зы ку за меж ных кам па зі та раў 1718 
ста год дзяў; і Вер дзі ў на шым рэ пер ту
а ры, і ру скія кам па зі та ры, і Чай коў скі, 
і Грыг, ну — мно га роз ных. Ап ра ча гэ та га 
аг ром ную стра ні цу ў на шым рэ пер ту а ры 
зай ма юць тво ры ме на ві та на шых бе ла
ру скіх аў та раў, на шых бе ла ру скіх кам па
зі та раў, бо я лі чу, што на ша бе ла ру ская 
шко ла з’яў ля ец ца ад ной з са мых яр кіх, 
са ма быт ных школ. Та кія кам па зі та ры 
як Ге надзь Ер ма чэн каў гэ та ўво гу ле 
ад к рыц цё для Еў ро пы; ка лі мы ўпер шы
ню вы ка на лі яго „Па э му”, слу ха чы не 
маг лі ак рэс ліць што гэ та за аў тар, дзе 
мы ўзя лі — на столь кі быў ці ка вы гэ ты 
твор. У тво рах кам па зі та раў на шай бе
ла ру скай шко лы як бы пе рап ля та юц ца 
на род ныя ма ты вы, як і су час ныя кам па
зі тар скія зна ход кі, ней кія нез вы чай ныя 
на ла жэн ні ад ных ін ст ру мен таў на дру гія, 
тэм б раль ныя су ад но сі ны; зда ва ла ся б 
тэм б ры ней кіх ін ст ру мен таў не мо гуць 
су гу чаць, а тут яны злу ча юц ца. І, ка неш
не, са мае га лоў нае, што на шы бе ла ру
скія пес ні, на шы тан цы жы выя ў нас, 
на род ныя ін та на цыі заў сё ды чут ны, які б 
бы кам па зі тар су час ны не быў. Та му гэ та 
зай мае асоб нае мес ца. Ап ра ча гэ та га 
мы ма ем ін шых кам па зі та раў — вось вы 
чу лі ў вы ка нан ні на ша га са лі ста твор 
кам па зі та ра Ула дзі мі ра Зу біц ка га, пра
жы ва ю ча га ў Іта ліі, ура джэн ца Ук ра і ны. 
Яго ны твор мае за га ло вак „Пас вя чэн не 
Пі я цо ле”. Пас ля смер ці Пі я цо лы ён на
пі саў гэ ты твор — фак тыч на ён з трох 
ча стак: спа чат ку быў кан цэрт, пас ля 
ён ства рыў спе цы яль на та кую п’е су 
дзе ля та го, каб мож на бы ло зай граць. 
Ну, мно га роз най му зы кі іг ра ем, м.інш. 
ап ра цоў кі на род ных ру скіх тан цаў. Са
мае ці ка вае вось, што вы чу лі ў на шым 
вы ка нан ні „Ба ры ню”; яе ап ра ца ваў наш 

бе ла ру скі кам па зі тар Вік тар Ма лых. Мы 
іг ра ем роз ную му зы ку, нам усё ці ка ва, 
усё што іск ры ста, яр ка, што ці ка ва і для 
мо ла дзі, і для пуб лі кі.

— ну, але кан чат ко вая ап ра цоў ка 
ўсё ж та кі ва ша, бо ў вас ад мет ны 
склад ін ст ру мен таў.

— Ну, не заў сё ды. Вя до ма, аран жы роў
кі, ка неш не, я раб лю са ма або ро бяць гэ
та на шы сту дэн ты ра зам з вык лад чы ка
мі, для прык ла ду не каль кі тво раў з тых, 
што мы іг ра лі. Гэ та тво ры, якія на ша мо
ладзь рых туе як дып лом ныя пра цы, ка лі 
яны кан ча юць на шу ву чэль ню і ат рым лі
ва юць ква лі фі ка цыю ды ры жо ра.

— ад куль у вас бя рэц ца столь кі 
энер гіі, столь кі цеп лы ні, як вы гля дае ва-
ша пра ца з ка лек ты вам?

— Я ма гу ска заць, што мо ладзь на
столь кі ўжо ве дае мя не, што мне неск
ла да на імі кі ра ваць, та му што ней кі мой 
по гляд, ней кае вы ра жэн не тва ру — яны 
ўжо ра зу ме юць, што я ха чу ска заць, што 
яны па він ны зай граць, та му ў нас та кая 
як бы ўза ем ная твор чая пра ца. Мне зда
ец ца, што ім так са ма ці ка ва ра зам са 
мною ства раць тво ры нез вы чай ны мі, 
яр кі мі, ці ка вы мі. Я лі чу, што дзя ку ю чы на
шым вы ступ лен ням яны ма ла та го, што 
аб’ ез дзі лі Еў ро пу, мы пра во дзім ма су 
эк скур сій, каб да ве дац ца мно га но ва га. 
Мы між са бою — та кая вя лі кая і друж ная 
сям’я, у якой, як га во рыц ца, бы ва юць 
і скла да ныя мо ман ты. І ў вы ні ку, ка лі мы 
вы хо дзім на сцэ ну, мы ад но цэ лае.

— як вам па да ба ец ца поль ш ча?

— Вель мі нам Поль ш ча спа да ба ла
ся. Я і не ве да ла, што Бе ла сток та кі 
вы дат ны го рад. Ха ця мы не да лё ка, але 
я тут упер шы ню. Мя не ўра зі ла тое, што 
тут вель мі мно га зе ле ні, вель мі мно га 
кве так, пры го жы парк по бач па ла ца. 
І бу дын кі. Мне асаб лі ва спа да ба ла ся 
тое, што па ля кі лю бяць сваю гі сто рыю, 
лю бяць сва іх прод каў, ша ну юць і за хоў
ва юць сваю куль ту ру; я ў за хап лен ні ад 
іх. І пры ём зна ка мі ты — ар га ні за та ры на
столь кі ўсё пра ду ма лі да дро бя зей, што 
ні пра што не трэ ба тур ба вац ца. Мне трэ
ба на рэ пе ты цыю — у мя не ку ра тар, якая 
ўжо ў па ру ста іць і ча кае; усё рас пі са на, 
усё зроб ле на ў па ру, ну, ар га ні за цыя про
ста аша лам ляль ная. Ад на з са мых леп
шых, з які мі я ме ла да чы нен не.

— вель мі вам дзя кую.

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

Друж ная 
сям’я
Раз мо ва з Але най СЯЧ КО, ма стац кім 

кі раў ні ком і ды ры жо рам Зас лу жа на га 

лю бі цель ска га ка лек ты ву Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

— Ар кест ра на род ных ін ст ру мен таў Лід ска га 

дзяр жаў на га му зы каль на га ка ле джа.
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 32-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 25 жніўня 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Нап ха на пу хам, 
ля жыць пад ву хам.

(П......)

Ад каз на за гад ку № 28: во ка.
Уз на га ро ду, ка шуль ку з ла га ты пам 32 
Су стрэч «Зор кі», вый г ра ла Маг да Яку-
бюк з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Дзён нік 
Су стрэч «Зор кі»

(6)
11 чэр ве ня, 
аў то рак, 

га дзі на 18:00 

Наш ся бар Мат вей 
з бель скай «трой кі» 
ра ска заў нам пра свой 
вы езд на пра ект «Eras-
mus+ He ri ta ge of us», 
які ла дзі лі ў Са фіі, 
ста лі цы Бал га рыі. На 
суст рэ чу пры е ха лі 
школь ні кі і на стаў ні-
кі з Пар ту га ліі, Лат-
віі, Тур цыі і, вя до-
ма, з Поль ш чы. Увесь 
ты дзень яны зай ма лі ся 
— тан ца ва лі, спя ва лі, 
ма ля ва лі ве лі код ныя яй-
кі, ра бі лі на цы я наль-
ныя бран за ле ты і ляль-
кі. Яны ме лі так са ма 
на го ду на ве даць гэ ты 
пры го жы го рад. Для Мат-
вея най больш спа да ба ла-
ся цар к ва Аляк сан д ра 
Неў ска га. Гэ та са мая 
вя лі кая цар к ва ў Бал-
га рыі з пры го жы мі фрэ-
ска мі і іко на мі ХІХ 
ста год дзя. Мы спы та лі 
ў яго пра но выя сяб-
роў ствы. Для Мат вея 
най больш спа да ба лі ся 
дзяў ча ты з Лат віі. Ён 
ска заў, што ха цеў бы 
чар го вы раз па е хаць на 
«Eras mus».

(пра цяг бу дзе) 

Ева Іва нюк, Га лоў ны 
рэ дак тар «Бел-News»

Ад ной чы ў «Ні ве» я пра чы та ла пра кон курс «Мой 
ге рой бе ла рус» з на го ды ста га до ва га юбі лею БНР. Я па-
ду ма ла тро хі і ра шы ла на пі саць. У кож на га з нас свой ге-
рой. Хто для мя не ге рой бе ла рус?.. Я ад ра зу па ду ма ла аб 
Та ма шу Су лі ме і аб ро лі, якую ён адыг раў у ма ім жыц ці.

Ка лі я бы ла ма лень кай дзяў чын кай, збі ра ла га зет ныя 
здым кі з Та ма шам. Я га на ры ла ся, што ён та кі слаў ны, 
што пра яго пі шуць у га зе це. Та маш ха дзіў на цар коў ны 
хор, дзе і я спя ва ла. Па ся дзе ла тро хі, пап ра ца ва ла, на пі-
са ла, зра бі ла фо та аль бом аб Та ма шу Су лі ме.

У ве рас ні ад бы ло ся ўру чэн не ўзна га род. Я за ня ла пер-
шае мес ца і вель мі гэ та мя не ўсце шы ла. Якое бы ло маё 
здзіў лен не, ка лі ака за ла ся што ўзна га ро да гэ та... ро вар!

Я на гэ тым ро ва ры ез джу на эк скур сіі з вет рам у ва ла-
сах.

Вік то рыя ГАЦЬ, 
Бельск-Пад ляш скі

«З вет рам 
у ва ла сах»

Вяс ной мы пі са лі пра рас-
лін на-эка ла гіч ны пра ект 
квіт не ю чых лу гоў у Бе ла сто-
ку. За ду ма ажыц ця ві ла ся 

і цу доў на змя ні ла го рад. Праў да, 
спа чат ку, ка лі тры ма ла за су ха, рас-
лі ны не ха це лі вы хо дзіць з зям лі. 
Усё ад мя ні ла ся ра зам з даж джа мі 
і цёп лым ле там.

Пры кож ным га зо не таб лі ца з ін-
фар ма цы яй і хат ка для на ся ко мых.

Там між ін шым чы та ем:
Дзі кія лу гі — дом і ста лоў ка для 

со цень рас лін, на ся ко мых, жы ві-
нак. Лу гі так са ма да па ма га юць зма-
гац ца са смо гам, дзя ку ю чы сва ёй бу-
до ве дзі кія рас лі ны ле пей чым га зо-
ны філь т ру юць па вет ра, пры ма юць 
яго заб ру джа насць. Да па ма га юць 
так са ма з пар ні ко вым эфек там, 
які з кож ным го дам ста но віц ца ўсё 
больш на ба ле лай праб ле май. Квіт-
не ю чыя лу гі вы дат на па ляп ша юць 
вы гляд го ра да і пад но сяць на строй 
у ша фё раў ма шын, пе ша хо даў, ра ва-
ры стаў. Гэ та так са ма доб рая на го да 
для вы ву чэн ня дзі кіх ві даў рас лін, 
якія апы ну лі ся пад паг ро зай знік-
нен ня.

Квіт не ю чы луг мя ня ец ца ця гам 
го да, з вяс но вых да лі кат ных ко ле-
раў пе ра хо дзяць у цёп лыя лет нія, 
каб у кан цы за ру мя нець, сас пець, 
пры сох нуць. А ка лі ўсе ад ц ві це 

і сас пее, луг пой дзе пад ка су, ад нак 
у зям лі за ста нец ца на сен не і ён сам 
ад ро дзіц ца вяс ной.

У Бе ла сто ку шмат квіт не ю чых лу-
гоў. Па вод ле нас са мыя пры го жыя 
і ві таль ныя вы рас лі ў квар та ле 

Квіт не ю чы Бе ла сток! Zie lo ne Wzgó rza (Зя лё ныя ўзгор кі). 
Яны раз на від ныя, ад ны з дзі кіх кве-
так, (маль ва, на гот кі, ва сіль кі, мак, 
ра мо нак, мя доў нік, ка ню шы на), са 
збож жа (авёс, яч мень, жы та, пша ні-
ца), сла неч ні каў і рап су. У цэн т ры 
так са ма аб са джа ны рас лін нас цю 
да хі і сцен кі шкля ных пры пын каў. 
Яны жы выя, па ху чыя. Про ста, гля-
дзіш і не мо жаш адар ваць ва чэй ад 
іх звы чай най пры го жас ці!

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

Ад каз на кры жа ван ку 
№ 28-2019: 
Ка лі на, апа лон, мі, грып, са зан, птах, 

та та, ох, ма тор, лаўр. Карп, ка пыт, ла па, 
Ніл, хор, нос, фа нат, за, ма тыў, слі на.

Уз на га ро ду, аў та руч ку, вый г раў 
Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-Пад ляш-
ска га.

Мі ра Лук ша

Кра пі ва 
жгуч ка
Та та тра піў у кра пі ву,
За дур ма ніў га ла ву:
У сон цы ён ха дзіў без шап кі,
Сту піў у зел ле без аг ляд кі.
Та ту за пяк ло ў ка лен кі.
Та та сеў у кра піў ку з ен кам.
Та ту за пяк ло ў лыт кі,
Бо жы гуч ка лю біць збыт кі!
Ані баб кі, ані дзед кі,
Ні баць кі, ні іх ні дзет кі,
Вы без ша пак не ха дзі це,
У Сон ца пра ма не гля дзі це,
Не ча пай це Кра пі вы:
З імі ле пей быць на «Вы»!

4 чэр ве ня вуч ні са шко лы ў За лу ках па е ха лі на эк скур сію ў Га-
род ню. Ад нак па е ха лі толь кі тыя асо бы, якія ме лі доб рыя 
ацэн кі па бе ла ру скай мо ве, або пры ма лі ўдзел у жур на ліс ц-

кім гур т ку.

Мы ўсе бы лі за хоп ле ны го ра дам. Па каш та ва лі смач ных бе ла ру-
скіх дра ні каў і пель ме няў. Га род ню па ка заў нам гід Рус лан, які ра-
ска заў пра гі сто рыю го ра да і па ка заў нам ста рыя здым кі, на якіх 
бы лі пры го жа ап ра ну тыя га ра дзен цы.

Ніх то не ча каў, што трэ ба прай с ці 20 кі ла мет раў, каб зве даць 
Га род ню. На шы но гі ўжо моц на ба ле лі, але мы друж на па га дзі лі-
ся, каб сха дзіць яш чэ на ад ну суст рэ чу. Мы вель мі хва ля ва лі ся, 
ка лі да ве да лі ся, што з на мі суст рэ нец ца лі дар гур та «Дзе цю кі» 
Алесь Дзя ні саў. У кра ме «Ад мет насць» мы ку пі лі ка шуль кі з ла га-
ты пам гэ та га гур та. Спа дар Алесь пра спя ваў нам не каль кі пе сень. 
Та ды ад чу ва ла ся, што тое, пра што ён спя вае, ад бы ва ец ца тут 
і ця пер. Аж но ў нас бе га лі дры жы кі па спі не...

На ступ на га дня на стаў ні цы пад рых та ва лі нам сюр прыз і за вя-
лі нас у за а парк.

Вяр та ю чы ся, мы зай ш лі ў кра му і ку пі лі бе ла ру скія ла сун кі, 
у тым лі ку смач ныя сыр кі.

Я ах вот на яш чэ вяр ну ся ў Га род ню.

Пат ры цыя Ка ран ке віч, 
«Шэп ты з ша фы»

Лі сты з нью сам
Да ра гі Мі ша!
Я на Су стрэ чах «Зор кі» ў Но вым Ляў ко ве 

ад ня дзе лі 9 чэр ве ня г.г. На па чат ку мы ху-
цень ка вы бег лі з ма шы ны і па бег лі за няць 
наш лю бі мы па кой № 5. Гэ та адзін з са мых 
вя лі кіх па ко яў і да та го з ку паль няй і ду шам. 
Ад вя чор кам мы пай ш лі на луг наз бі раць 
кве так і спля лі з іх вян кі. А ве ча рам саб ра-
лі ся ў свят лі цы і спя ва лі, аж но пе ра сек лі 
нач ную ціш. Ра ні цай мы пры ві та лі гос цю 
з Вар ша вы. Да нас пры е ха ла рэ дак тар На тал-
ля Кан д ра цюк-Свя руб ская, якая пі ша пра 
па да рож жы. У на ступ ны дзень за ві таў да 
нас Мі хась Сце па нюк. Ён ці ка ва апа вя даў 
пра па да рож жы і іс пан скую мо ву. Яш чэ ў гэ-
ты дзень мы па е ха лі ў На раў ку. Усю да ро гу 
мы спя ва лі бе ла ру скія пес ні. Мэ тай на шай 
па ез д кі быў ві зіт у ма стац кую га ле рэю імя 
Та ма ры Са ла не віч. Там пра цу юць вы стаў кі 
ікон Мі ха ла Пя кар ска га і фа та гра фіі Яку ба 
Смоль ска га. На зад вяр та лі ся но вай да ро гай 
праз па лі і ля сы. У пэў ны мо мант нас па ча лі 
джа ліць ка ма ры. Мы па вы ма лі свае спрэі 
і моц на апыр ска лі адзін ад на го, а пас ля пі са-
лі вер шы пра ка ма роў і мош ку. Праз не каль-
кі дзён я пры е ду і ўсё та бе ра ска жу.

Ца лую,
Паў лі на Ёд ла, «Бел-News»

За лу кі ў Га род ні

 
Мі хась Сце па нюк — жур на ліст, на стаў-
нік, на ву ко вы су пра цоў нік.

1. Су стрэ чы «Зор кі», гэ та для Вас:

 — Па ла ві на жыц ця.

2. Лю бі мае сло ва на бе ла ру скай мо ве:

 — «Ес ці».

3. Най п ры га жэй шае мес ца на све це:

 — Мад рыд.

4. Га лоў нае пра ві ла жур на лі ста:

 — Доб ра сум лен насць.

5. Най ця жэй шая пра ца для вас гэ та:

 — Ні чо га не ра біць.

6. Што вас нат х няе:

 — Лю дзі.

«Бел-News»

С у с т  р а  ч а н  с к і 
а п ы  т а л ь  н і к
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Новыя вершы
Жэні МАРТЫНЮК

Да ро гі
На све це зям ным да рог без лі ку,
усе прай с ці — сіл не ха пае,
кож ная ін шая ад дру гой
і да ся бе нас зак лі кае.

На ад ных заў сё ды сон ца све ціць,
да мы з ба га ты мі ста ла мі,
ма мо на во чы лю дзям сле піць,
кла дуц ца квет кі пад на га мі.

На тых да ро гах чу жыя лю дзі
лі чаць ма ё мас ці заў зя та
і ў ві рах тых даў но за бы лі,
ка лі бу дзён ны дзень, а ка лі свя та.

Ёсць і та кія да ро гі ў свет,
дзе пож ня нам ка ле чыць но гі,
пя ском у во чы ве цер дзьме
і лю дзі ў воп рат цы ўбо гай.

На ро ста нях крыж пры да рож ны
пры па мі нае нам, каб па ма ліц ца,
па ду маць, ка му ку ды трэ ба пай с ці,
а, мо жа, на мо мант пры пы ніц ца?

На све це зям ным да рог без лі ку.
Тую адзі ную знай ш ла я ўчо ра.
Без кве так, без бо лю яна па вя дзе
да віф ле ем скае пя чо ры.

Да ра гі госць
Пры е хаў у гос ці ўну чак да ба бу лі.
Ба бу ля аб ды мае яго, ту ліць.
Ця пер ка ні ку лы і ле та –
да вай па гу та рым пра гэ та.
Та бе кам п’ ю та ра ўжо ха пае.
Тут я дру гую дум ку маю:
ты мне па мо жаш у ага ро дзе,
абе даць бу дзем мы ў поў дзень,
на кор мім ко ці ка, ка роў ку,
у ня дзе лю пой дзем у цар коў ку.
Сіл у мя не ўжо ням но га.
Будзь ты мне, мі лы, да па мо гай.
Ах вот на з ёю ўнук зга дзіў ся.
Так пра ца ваў, аж пры та міў ся.
Ба бу ля вя чэ раць за пра сі ла,
на стол свя тое па ла жы ла.
Уну чак збо ку прыг ля даў ся
і ў ба бу лі за пы таў ся:
— Кла дзеш ты сён ня, кла ла ўчо ра,
ці ж гэ та цар коў ная прас фо ра?

Ча кан ні
На бель скім
чы гу нач ным вак за ле
зат ры ма ла ся сон ца.
Лет ні ве цер
то зап ля тае,
то рас п ля тае
мае ва ла сы.
Да гэ туль
у да ло нях тры маю
цяп ло тва іх рук,
дум ка мі ад мер ваю
хві лі ны ча кан ня.

Па прак ла дзе ных
лё сам рэй ках
ад ной да ро гай
ад’ е дзем у бу ду чае.

Цёп лае 
і вер нае
Із ноў вяр ну ла ся во сень
на мой ху тар,
з больш па сі ве лы мі
 ва ла са мі,
з маў к лі вы мі, за ду ма ны мі
 ва ча мі,
пла ку чы мі дня мі,
за ха дам сон ца,
што па сы ла ла мне
ўсмеш ку дзя цін ства.
Неп рык мет ным це нем
за род най ха тай
 праш мыг ну ла.
На зой лі вай са мо тай
паб лы та ла мае дум кі.
За су ма ва лі во чы-вок ны,
хат нія ня бач на ў веч насць адыш лі.

А цёп лае і вер нае па-над усім.

Сяб ру
Не для мя не
су кен ку бе лую
пры нёс мой свет лы сон
і пад вя нец
не вёў рас х ва ля ва ны май.
За ру чаль ны пяр с цё нак
шчас цем для дру гой.

І мар шам зак рыў дзве ры
ма ла дос ці ма ёй
ма эст ра Мэн дэль сон.

* * *
Пад ня бес ным бла кі там
ду шою ў род ную ха ту ім к ну ся,
ды не ў тую з дзя цін ства,
бо даў но ўжо пу стуе.

У да ло нях
з баць коў скіх за го наў
жмень ка род най зям лі,
а зрок усё ж ца луе
да гэ туль бліз кія сля ды.

* * *
Як смакаваць здраду
i не чуць болю
— cтупаць па ружах 
цернямi не калечачы ног
— гаварыць маўчаннем
знаходзячы словы
— узяць тое
што немагчыма браць
— як плакаць 
без слёз,
выпрасiць у старасцi
недадзенае маладосцю.
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Заб лу даў ская 
дэ маг ра фія

У Заб лу даў скай гмі не пра жы вае 
9245 ча ла век у 58 на се ле ных пун к тах. 
Най больш у го ра дзе Заб лу да ве — 2414 
асоб. Гмі на зай мае плош чу ў 340 квад-
рат ных кі ла мет раў. Шчыль насць на-
ся лен ня скла дае 27 ча ла век на адзін 
квад рат ны кі ла метр.

Най боль шыя вё скі ў гмі не гэ та Даб-
жы нёў ка — 690 жы ха роў, Кур’ я ны — 643, 
Ра фа лоў ка — 498, Ры ба лы і СКР Ры ба-
лы — 390, Га ліц кія — 297, Звер кі — 270, 
Пра та сы — 238, Кры ніц кія — 232, Заб-
лу даў-Ка лё нія — 204, Скры бі чы — 202, 
Луб ні кі — 194, Заг ру ша ны — 165, Фаль-
вар кі-Ма лыя — 164, Ка мён ка — 161, Паў-
лы — 153, Фаль вар кі-Тыль віц кія — 149, 
Бе ла сто чак — 137, Фаль вар кі-Вя лі кія 
і Рэп ні кі — па 128, Куд ры чы — 117, Ку ха-
роў ка — 105, На ва са ды — 99, Па сын кі 
— 96, Коз лі кі — 92, Ка ва лёў цы — 88, Це-
луш кі і Пло скія — па 79, Жу кі — 75, Баб-
ро ва — 69 і Аст раў кі — 66.

Да ся рэд ніх вё сак на ле жаць Гне цю-
кі — тут пра жы вае 63 ча ла ве кі, Да ві да-
ві чы — 61, За е зер цы і Соль ні кі — па 55, 
Ма лын ка — 54, Ах ры мо ві чы — 45, За ці-
ша — 43, Аль шан ка — 42, Ка ню кі і Та та-
раў цы — па 40, Сесь кі — 39, Ляш кі — 36, 
Алек сі чы — 35, Крас нае — 32, Каў па кі 
— 30 і Жыў ко ва — 29.

Са мыя ма лыя па ся лен ні ў гмі не гэ та 
Мі не ві чы — 15 жы ха роў, Сла мян ка — 13, 
Лук’ я ны — 10, Тэ а до ра ва — 5, Руд ні ца — 4 
ды Баг да нец, Ба ра ві кі і Кас цю коў ка — 
у кож ным з іх уся го па ад ным жы ха ры.

На пра ця гу двух апош ніх га доў лік 
жы ха роў па боль шаў у Звер ках і Крас-
ным — па 20, Кур’ я нах — на 17, Пра та-
сах на 11, Ка мён цы і Та та раў цах па 
10, Ка ва лёў цах — на 9, Заб лу да ве, За-
е зер цах і Коз лі ках — па 6, На ва са дах, 
Па сын ках і Ры ба лах — па 5, Аль шан цы, 
Бе ла сточ ку і Фаль вар ках-Вя лі кіх — па 
4 ды ў Ку ха роў цы і Луб ні ках — па 3.

Па мен ша ла жы ха роў у Ра фа лоў-
цы — на 10, Куд ры чах — на 6, Паў лах 
— на 5, Кры ніц кіх і Скры бі чах — па 4 ды 
Алек сі чах, Даб жы нёў цы, Фаль вар ках- 
Ма лых, Фаль вар ках-Тыль віц кіх, Рэп ні-
ках і Сесь ках — па 3.

У Заб лу даў скай гмі не ка ва ле раў 
знач на больш чым сь ці іх ра вес ніц-
дзяў чат, так са ма знач на больш удоў 
чым сь ці ўдаў цоў. (яц)

Дэ маг ра фія 
Кляш чэ леў скай 

гмі ны
Кляш чэ леў ская гмі на зай мае плош-

чу ў 14 262 гек та ры і скла дае 9% тэ-
ры то рыі Гай наў ска га па ве та. Ця пер 
у Кляш чэ леў скай гмі не пра жы вае 2489 
ча ла век у шас нац ца ці на се ле ных пун-
к тах. Тры га ды та му бы ло 2966 асоб. 
Шчыль насць на сель ні цтва скла дае 19 
асоб на квад рат ны кі ла метр. На 100 
муж чын пры па дае 103 жан чы ны.

Най боль шыя мяс цо вас ці гэ та го рад 
Кляш чэ лі — ён на ліч вае 1261 ча ла ве ка 
ды вё скі Даб ры ва да — 230, Да шы — 208, 
Па ліч на — 133, Са кі — 123, Су ха воль цы 
— 117 і Та пар кі — 98. Ся рэд нія і ма лыя 
вё скі на ліч ва юць Паг рэ бы — 57, За ле-
ша ны і Ку ра ша ва — па 49, Груз ка — 35, 
Рэп чы чы — 37, Жу кі — 33, Бе лая Страж 
— 31 і Пят роў ш чы на — 26. У Кось най 
жы вуць толь кі тры ча ла ве кі.

У па раў нан ні да коль кас ці жы ха роў 
у 2017-2018 га дах і ця пер дык па мен ша-
ла іх у Кляш чэ лях — на 16, у Па ліч най — 
на 14, у Да шах і Груз цы — па 9 ча ла век, 
у Паг рэ бах — на 5, у Са ках і Су ха воль-
цах — па 3 ды ў За ле ша нах і Рэп чы чах 
— па 2. Па боль ша ла на ад на го жы ха ра 
ў Бе лай Стра жы. За раз у гмі не ня ма 
ста га до вых жы ха роў.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Ля сцен Мір ска га зам ка, пом ні ка 
Ся рэд ня веч ча, 13 і 14 лі пе ня 

2019 го да ў чар го вы раз прай ш лі ме ра
пры ем ствы пра гра мы жы вой гі сто рыі 
Мі ра. На гэ ты раз — III Ва ен нагі ста рыч
ны фе сты валь «Мір1812». Ла дзіў ся ён 
Гро дзен скім аб л вы кан ка мам і Ка рэ ліц
кім рай вы кан ка мам пры не пас рэд ным 
удзе ле ва ен нагі ста рыч ных клу баў Бе
ла ру сі на пра ця гу двух вы хад ных дзён 
13 і 14 лі пе ня. Пра ца ва лі тэ ма тыч ныя 
пля цоў кі Ва ен напат ры я тыч на га цэн
т ра «Ка за чы Спас» і Пра ва слаў на га 
бра цтва Пра аб ра жэн ня Гас под ня га 
Няс віж ска га бла га
чын ня.

І ка лі ў пер шы 
дзень ва ен нагі ста
рыч на га фе сты ва
лю гле да чоў ра да ва
лі не толь кі кан цэрт 
ка лек ты ву ка зац кай 
пес ні і тан ца «Ма ме 
па да ба ец ца», рэ кан
ст рук цыя «Бою за 
за мак», ган д лё выя 
ра ды, але і на ват 
паў ста ла са ма ат
мас фе ра та го ча су 
ў раск ва та ра ва ным 
у Мір скім пар ку і за 
яго ме жа мі Бе лым ла ге ры.

У дру гі дзень даж дж лі вае над вор’е 
не спа ло ха ла рэ кан ст рук та раў, якія 
прад стаў ля лі во і наў ру скай і на па ле
о наў скай ар мій, а так са ма шмат лі кіх 
гле да чоў і ўда ла бы ла пра ве дзе на рэ
кан ст рук цыя «Біт вы пад Мі ром».

У рам ках ва ен нагі ста рыч на га фе
сты ва лю «Мір 1812» прай ш лі II Між на

род ныя спа бор ні цтвы па ва ло дан ні 
шаш кай (шаб ляй) «Мір скія Шэр мі цыі
2019».

І хоць, усё так ці інакш у Мі ры ў гэ
тыя дні на гад ва ла аб па дзе ях 1812 го
да, да рэ чы бы ло і па ка заль нае вы ступ
лен не шат лан д скіх во і наў, сво е а саб
лі вы тэ атр шат лан д скай пя хо ты. Бо 

ры цар скія тур ні ры ў дво ры ку Мір ска га 
зам ка заў ж ды да па ма га юць уз на віць 
па дзеі та го ча су і дух сі вой мі нуў ш чы
ны, свед кам якіх стаў Мір скі за мак, гэ
ты вы дат ны пом нік дой лід ства.

vПят ро ЖЭБ РАК
Фо та аў та ра

Рэ кан ст рук цыя біт вы 1812 го да ля Мі ра

Пад цар к ву-пом нік у За ле ша нах 
зак ла лі кра е ву голь ны ка мень

Цар к ва свя той Ка ця ры ны і му ча ні каў 
пад ляш скіх і хол м скіх, у якой га лоў нае мес
ца бу дзе зай маць Іко на За ле шан скай Бо
жай Ма ці, уз нік не ў За ле ша нах. Міт ра па літ 
вар шаў скі і ўсяе Поль ш чы ар хі е пі скап Са
ва ра зам з ду ха вен ствам ас вя ці лі кра е ву
голь ны ка мень пад но вую цар к вупом нік. 
Цар к ва паў стае ў мес цы, дзе пра лі ла ся 
ня він ная кроў тых лю дзей, якіх сён ня на
зы ва ем му ча ні ка мі за ве ру:

— Та ко га дня яш чэ не бы ло, як сён ня. 
Як ска заў міт ра па літ Са ва, гэ та гі ста рыч
ная да ні на. Бо зак лад ка цар к вы — гэ та 
да ні на па мя ці тым, хто быў за му ча ны за 
ве ру. Кроў му ча ні каў зло не адо лее, — ка
за лі жы ха ры За ле ша наў.

У За ле ша ны ў су бо ту пры е ха лі сот ні 
лю дзей. Ужо не каль кі га доў у апош нюю 
су бо ту лі пе ня тут ад зна ча ец ца свя та За
ле шан скай Іко ны Бо жай Ма ці. Сё лет нія 
ўра чы стас ці ўзна чаль ваў міт ра па літ Са ва, 
а так са ма бель скі і гай наў скі епі ска пы. 
Цар к ва бу дзе на гад ваць па дзеі, якія ад бы
лі ся ў За ле ша нах 29 сту дзе ня 1946 го да, ка
лі ад рук поль ска га ўзбро е на га пад пол ля 
за гі ну лі 16 ча ла век, а вё ска бы ла спа ле на.

vВа ля ЛА ЕЎ СКАЯ
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя
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105 га доў з дня на ра джэн ня

Міхася Рагулі

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі гра мад скапа лі тыч ны, куль
тур ніц кі дзе яч Мі хась Ра гу ля на ра дзіў ся 6 
жніў ня 1914 г. у вёс цы Ачу ке ві чы на На ваг
рад чы не. Гэ тая вё ска да ла для бе ла ру ска
га ру ху ад ра зу не каль кі ак тыў ных дзе я чаў, 
нось бі таў гэ та га проз віш ча. Мі хась Ра гу ля 
— сын вя до ма га па лі тыч на га дзе я ча Ва
сі ля Ра гу лі. Ужо з дзя цін ства Мі хась зма
гаў ся з цяж кас ця мі і пе раш ко да мі. Пра 
яго ран нюю бі яг ра фію мож на кры ху да ве
дац ца з кніж кі „Ус па мі наў” як раз баць кі 
Ва сі ля Ра гу лі. Сын вы даў яе ў НьюЙор ку 
ў 1957 г. У прад мо ве да кні гі ўспа мі наў 
Мі хась Ра гу ля вы яў ляе пат ры я тыч ныя по
гля ды і асу джае ўсе за хоп ніц кія рэ жы мы, 
якія пры хо дзі лі ў Бе ла русь.

Мі хась Ра гу ля на ву чаў ся ў На ваг рад
скай бе ла ру скай гім на зіі, а пас ля яе зак
рыц ця ў 1933 г. ву чыў ся на ін жы не ра 
ў Вар шаў скай па лі тэх ні цы. У Вар ша ве 
ўва хо дзіў у кі раў ні цтва Ас вет на га та ва ры
ства бе ла ру саў. Да лей, у 19401941 гг., быў 
пра цяг ву чо бы ў Львоў скай па лі тэх ні цы.

Ле там 1941 г. Мі хась Ра гу ля вяр нуў
ся ў Бе ла русь, пра ца ваў за гад чы кам 
ад дзе ла куль ту ры і ас ве ты Ві цеб скай 
га рад ской уп ра вы. Дбаў пра бе ла ру скія 
вы да ве цтвы, школь ні цтва, тэ атр, ін шыя 
бе ла ру скія спра вы. Та ды ж стаў ра зам 
са сва ім ма лод шым сяб рам Усе ва ла дам 
Родзь кам ды ін шы мі ад на дум ца мі зас
на валь ні кам пад поль най Бе ла ру скай 
не за леж ніц кай пар тыі, мэ тай якой бы ло 
зма ган не за не за леж насць Бе ла ру сі ад 
усіх, у тым лі ку ад нем цаў. Мі хась Ра гу ля 
ўдзель ні чаў так са ма ў пад рых тоў цы пар
тый най пра гра мы і ста ту та но вай пар тыі. 
Быў рэ дак та рам пад поль на га „Бю ле тэ ня 
БНП”. Па вод ле свед чан няў Ба ры са Ра гу
лі пер шы „Бю ле тэнь БНП” вый шаў у Ві
цеб ску, але рас паў сюдж ваць яго па ча лі 
ў На ваг рад ку. Мес ца вы дан ня пер ша га 
ну ма ра бы ло выб ра на не вы пад ко ва. Ме

на ві та ў Ві цеб ску зай маў па са ду бур га
міст ра го ра да стар шы ня ЦК БНП Усе ва
лад Родзь ка. Тут пра ца ваў ва ўпра ве і Мі
хась Ра гу ля, які меў пад поль ную мя нуш
ку „Чор ны”. Пер шы ну мар пад поль на га 
„Бю ле тэ ня...” быў наб ра ны на дру кар скай 
ма шын цы і пам но жа ны на ша пі рог ра фе 
або ра та та ры. У ім бы лі змеш ча ны пра
гра ма і ста тут Бе ла ру скай не за леж ніц кай 
пар тыі, а так са ма ін фар ма цыя пра зас на
валь ніц кі з’езд БНП. Уся го ж вый ш ла 6 
ну ма роў бю ле тэ ня, з якіх два ў Бе ла ру сі, 
а ін шыя ў Ня меч чы не.

У 19421943 гг. Мі хась Ра гу ля рэ да га
ваў да га зе ты „Но вый путь” бе ла ру ска
моў ны да да так пад наз вай „Бе ла ру ская 
ста рон ка”. Да да так вы хо дзіў што тыд нё
ва з вяс ны 1942 г. У жніў нікаст рыч ні ку 
1944 г. Ра гу ля — вык лад чык у ва ен най 
шко ле „Даль віц”. Пас ля вай ны ву чыў ся 
ў ня мец кім Мар бур гу, ува хо дзіў у склад 
уп ра вы Цэн т ра лі бе ла ру скіх сту дэн ц кіх 
ар га ні за цый. По тым скон чыў па лі тэх ні ку 
ў ба вар скім Мюн хе не, ат ры маў шы дып
лом ін жы не ра. У кан цы 1948 г. вык лю ча
ны з БНП. Ства рыў „улас ную” пар тый ную 
ар га ні за цыю (пры хіль ную да Ра ды БНР), 
стар шы нёй якой не каль кі га доў з’яў ляў
ся.

У 1950 г. Мі хась Ра гу ля пе ра е хаў у ЗША. 
Зра біў там вы дат ную кар’ е ру ў га лі не бу
даў ні цтва фаб рыч ных пе чаў. У 1950х гг. 
браў удзел у бе ла ру скім гра мад скім жыц
ці, быў сяб рам рэд ка ле гіі га зе ты „Бе ла
рус”. Паз ней ады шоў ад ак тыў най гра мад
скай дзей нас ці. Па вод ле ўспа мі наў Ян кі 
Зап руд ні ка быў га ра чым пат ры ё там Бе ла
ру сі, ча ла ве кам ла год най на ту ры і доб рых 
звы чак.

Па мёр Мі хась Ра гу ля 6 лі пе ня 2002 г. 
Па ха ва ны на бе ла ру скай част цы мо гі лак 
у ІстБран с ві ку (штат НьюДжэр сі).

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Пры клад на год та му „Ні ва” пі са ла пра ка
вяр ню „Шпар кія віл кі”, якая пра цуе ў Мін ску. 
У ну ма ры ад 12 жніў ня 2018 го да ўзгад ва ла
ся і ма гі лёў ская ка вяр ня з па доб най наз вай 
— „Шпар кі лось”. У той час гас па да ры апош
няй не ме лі сай та, але за прай шоў шы год ён 
усё ж та кі з’я віў ся ў ін тэр нэ це.

Зра зу ме ла, што наз вы са сло ва мі „шпар
кі”, „шпар кія” му сяць наст ро іць па тэн цый
на га клі ен та на ўсве дам лен не та го, што яго 
вель мі хут ка аб с лу жаць. Так гэ та ці не так 
спраў дзіць мож на толь кі пры фі зіч ным на
вед ван ні кож най ка вяр ні. Што ж ты чыц ца 
вір ту аль на га на вед ван ня, то як і ў вы пад
ку „Шпар кіх ві лак”, сайт „Шпар ка га ла ся”, 
які мес ціц ца па ад ра се http://shpar kі los.by, 
вык лі кае за ці каў лен не. І гэ тае за ці каў лен не 
грун ту ец ца на бе ла ру ска моў нас ці як спо са
бе пры цяг нен ня клі ен таў.

„Хат ка смач най ежы” — так па зна ча ны 
„Шпар кі лось” на яго сай це. Праў да, ня гле
дзя чы на бе ла ру ска моў насць, яе ўла даль ні
кі за мест сло ва „ка вяр ня” ча мусь ці вы ка ры
стоў ва юць „ка фэ”, якое ат ры ма ла шы ро кі 
рас паў сюд ме на ві та ў ру скай мо ве за са вец
кім ча сам і та ды ж прый ш ло ў бе ла ру скую 
мо ву.

„У гас цях у ла ся вы зной дзе це: аў тар скія 
бур ге ры, пі цу, дра ніквеж кі, за вяр то ны, ве
ган скія стра вы, га ра чыя і ха лод ныя стра вы 
і шмат ча го ін ша га”, — сцвяр джа ец ца на га
лоў най ста рон цы „ла сі на га” сай та.

Улас на вы гляд вір ту аль на га прад стаў ні
цтва ка вяр ні да во лі пры ваб ны, лёг кі ў на ві
га цыі, а ін фар ма цыя, што на ім змеш ча на, 
да ступ ная для ра зу мен ня. У той жа час ён 
да во лі звы чай ны, не моц на ад роз ны ад 
сай таў ін шых ка вяр няў. І адзі нае, што яго 
ро біць нез вы чай ным у спрэс зру сі фі ка ва
най Бе ла ру сі, гэ та вы шэй з га да ная бе ла ру
ска моў насць. „Тут усё доб ра з аб с лу гоў ван
нем пабе ла ру ску, ад мі ніст ра цыя аб тым 

со чыць і пра цаў ні коў шу кае ад па вед ных”, 
— ад зна ча ец ца на сай цека та ло зе бе ла ру
ска моў на га біз не су „Свае”.

„Як тэ атр па чы на ец ца з ве шал кі, так 
„Шпар кі лось” па чы на ец ца з ган ку. Усе 
шыль дач кі і ін шая пат рэб ная ін фар ма цыя 
вы ключ на пабе ла ру ску. Ін тэр’ е ры да во лі 
ці ка выя. Увесь час гра ла бе ла ру ская му зы
ка”, — пі ша вод гук на тым жа сай це нех та 
Аляк сей Ман ке віч, які на ве даў ка вяр ню 
ў 2017 го дзе.

Не вель мі кам п лі мен тар ны вод гук па
кі нуў у маі 2018 го ду на вед валь нік Па вел 
Ко лас. „Афі цы ян та трэ ба бы ло ла віць, і пра
бя га ю чы по бач, у наш бок ён ста раў ся не 
гля дзець, каб ліш ні раз не пак лі ка лі. Па ні 
за ба рам яму да па ма га ла, але да ступ насць 
пер са на лу гэ та не вы ра тоў ва ла. Усё гэ та 
кам пен са ва ла ся бе ла ру скай мо вай без 
праб лем і смач най ежай”, — пі ша ён.

Бе ла ру скасць „Шпар ка га ла ся” ў го ра
дзе, які бяз з мен ны бе ла ру скі пра ві цель, 
ві даць, дрэн на вы ву чыў шы гі сто рыю, на
зваў ру скім, ад ра зу пры цяг ну ла ўва гу не за
леж най прэ сы. Так, у ве рас ні 2017 го да на 
сай це „Ра дыё Сва бо да” з’я віў ся ма тэ ры ял 
пра ка вяр ню. Ад туль мож на да ве дац ца, 
што яе ад чы ні ла лі тоў ка з Віль ні Да ля Анісь
ко ва, якая вый ш ла за муж за бе ла ру са. Яна 
лі чыць свай го му жа бе ла ру скім пат ры ё там 
і ву чыць бе ла ру скую мо ву. Праў да, ма гі лёў
скія рэ а ліі гэ тай ву чо бе не спры я юць. «Бе ла
ру скай мо вы не чу ваць, та му і вы ву чаць яе 
няп ро ста. Ка лі б усе ту тэй шыя га ва ры лі па
бе ла ру ску, то я б ужо доб ра раз маў ля ла на 
ва шай мо ве», — ад зна чае жан чы на з Літ вы. 
«А так за пы та еш у не ка га, як пабе ла ру ску 
бу дзе ней кае сло ва, — ад ка жуць, а па коль кі 
ня ма дзе яго ўжы ваць, дык яно і за бы ва ец
ца», — ка жа ўла даль ні ца бе ла ру ска моў най 
ка вяр ні.

vАляк сандр Які мюк

h t tp ://shpar  k і  l os .by

Вар та ве даць, што ў XVI ста год дзі 
ў Ляў ко ве быў па меш чыц кі двор 
аба рон ча га ха рак та ру. Ён зна
хо дзіў ся на ўзгор ку, на пра вым 

бе ра гу дзі кай пуш чан скай ра кі На раў кі. 
На во кал ак ру жа лі яго баг на. Ад сюль ад
к ры ваў ся вя лі кі пра стор лу гоў ад вё скі 
да Бе ла веж скай пуш чы. Двор быў аб га
ро джа ны вя лі кім гу стым ча ста ко лам. 
Це раз ба ло ты з паў ноч наўсход ня га бо ку 
вя ла ад наадзі ная вуз кая да рож ка і на 
яе граз кім мес цы быў ма сток. У вёс цы 
пра жы ва ла 35 ся лян скіх сем’ яў.

Князь Ян Ма саль скі ў XVII ста год дзі 
фаль вар кі Ляў ко ва і Лу ку даў у арэн ду 
Ка зі мі ру Хлу се ві чу. Двор скі ан самбль 
са стаў ля лі тры част кі: жы лы бу ды нак 
з вок на мі на ра ку ды дзве гас па дар чыя 
част кі. У га лоў ным аб жы тым бу дын ку 
бы лі два вя лі кія па коі, ба ка вы па кой, 
у якім бы ла спаль ня, ды ка мор какла
доў ка, кух ня. По бач га лоў на га бу дын ка 
зна хо дзі лі ся бу дын кі для ксян дза і двор
скай служ бы. У яш чэ ін шых бу дын ках 
пе ра хоў ва лі хар чо выя пра дук ты, дро вы 
на апал.

Гас па дар чая част ка бы ла за ча ста
ко лампло там. Там бы лі дзве стай ні, 
ад ры на, пя кар ня, ка роў нік, два свір ны 
і ва зоў ня. Блі жэй ра кі зна хо дзі ла ся стай
ня для ва лоў, пі ва вар ня і сла доў ня. Над 
да во лі глы бо кай у гэ тым мес цы ра кою 
(у ёй бы ла чы стая ва да) ста я ла лаз ня 

з па мо стам. По бач лаз ні ў глы бо кай яме 
з ва дой тры ма лі злоў ле ную ры бу.

Не па да лёк ад двор скіх бу дын каў пры 
вы со кім драў ля ным мос це на Баб роў цы 
(яна пра вы пры ток На раў кі) па бу да ва лі 
ва дзя ны млын з вя лі кім ко лам ды фо
люш. Тут быў глы бо кі стаў, ва кол яко га 
рас лі воль хі. Кры ху да лей за ста вам Баб

роў ка ўпа дае ў ра ку На раў ку. На бе ра гах 
На раў кі рас лі вы со кія шэ рыя воль хі ды 
тоў стыя га лі на стыя вер бы. Ста рыя дрэ
вы па да лі ў ра ку і ля жа лі счар не лыя на 
дне. На пра ва бя рэж ным лу зе на сы па лі 
грэб лю і част ку ва ды з рэч кі На раў кі на
кі ра ва лі ў Баб роў ку, на млын.

29 са ка ві ка 1668 го да на ляў коў скі двор 

зра біў на пад су до вы вы ка наў ца Тэ о дар 
Дэн гоф. У той дзень увар ва ла ся па ру со
цень уз б ро е ных лю дзей на ко нях. Яны 
за бра лі 10 фран цуз скіх пі ста ле таў, шмат 
ся рэб ра ных прад ме таў, зваль кі сук на. 
Вык ра лі ко нейар га ма каў, двац цаць ва лоў, 
дзе вя но ста яла віц, двац цаць ця лят, два нац
цаць веп ру коў і сто аве чак.

За на бег князь Ста ніс лаў Ма саль скі 
па даў на Дэн го фа ў суд і спра ву вый г раў. 
Ад нак кам пен са цыі не ат ры маў. У сту дзе ні 
1669 го да Дэн гоф па мёр і вы со ка га штра
фу не зап ла ціў.

У пер шай па ло ве XVIII ста год дзя князь 
Ян Ка зі мір Ма саль скі па чаў ра біць ін ве сты
цыі ў Ляў ко ве. Па ра лель на да рэ чыш ча 
ра кі На раў кі быў вы ка па ны ка нал, на сы па
лі грэб лю, на ёй па са дзі лі дэ ка ра тыў ныя 
дрэ вы і ку стоўе. Пры го жая алея вя ла да но
ва па бу да ва най цар к вы ў ад лег лас ці двух 
кі ла мет раў ад пан ска га два ра. А млын 
мог амаль бес пе ра пын на пра ца ваць, бо 
ва да з ра кі На раў кі плы ла і плы ла ка на лам 
у са жал ку, на якой ста яў млын. Чар го вы мі 
аран да та ра мі фаль вар ка ў Ляў ко ве бы лі 
Ян Вян гер скі і да 1890 го да ка пі тан Юльян 
Ка мен скі.

Пас ля ме лі я ра цыі Баб роў кі па ча ла вы
сы хаць глы бо кая са жал ка, на якой ка лісь ці 
ста яў ва дзя ны млын. Ад нак там, дзе быў 
па меш чыц кі двор, за ха ва лі ся ў пад мок лай 
да лі не пры го жыя са жал кі. Мы, хлап чу кі 
з Но ва га Ляў ко ва ве ча рам, ка лі лу гі па та на
лі ў ім г ле, пад к ра да лі ся да са жа лак і ла ві лі 
ры бу сет кай. Я тры маў тор бу і апе ка ваў ся 

У Ляў ко ве жыў ба га ты па меш чык

чытайце11
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

ўло вам ды са чыў зза ку стоў, каб не па пас
ці ся нам у ру кі Мі ка лаю Леў чу ку, жы ха ру 
до ма на ўзгор ку.

Ад па меш чы ка зям лю ку пі лі ся ля не 
пуш чан скіх і больш ад да ле ных вё сак, між 
ін шым, Ку ра ша ва, Ла сін кі і Луп лян кі (яна ка
ля Ялоў кі). У Но вым Ляў ко ве 25 гек та раў ку
піў мой дзед, які ра ней жыў у вёс цы Лі пі ны 
ка ля Гай наў кі. Тра ву на лу гах па між ра кой 
На раў кай і Баб роў кай ка сі лі (гэ та за ма ёй 
па мя ці) Ва сіль Тру се віч, На дзея Бол бат, 
Ула дзі мір Це лу шэц кі, Кан стан цін Це лу шэц
кі, Мі хал Бол бат (пас ля сын Мі хал), Ва сіль 
Гры га рук, Мі ка лай Са хар чук, Ян Са хар чук, 
Пар фен Крас ноў скі, Мі ка лай Скеп ка, Па вел 
Га лу боў скі (пас ля сын Кан стан цін), Ан д
рэй Га лу боў скі (пас ля сын Мі ка лай), Аляк
сандр Леў чук, Па вел Іг на цюк (пас ля сын 
Аляк сандр), Ці ма фей Іг на цюк (пас ля сын 
Мі ка лай), Ілья Пу чын скі і ін шыя. Пом ню не 
адзін год се на ко су на ляў коў скіх се на жа
цях. Той пры ем ны пах се на не за быў ны.

Да 1990 го да част ка се на жа цяў на г.зв. 
дво ры ску на ле жа ла, між ін шым, Мі ка лаю 
Леў чу ку і Кі ры лу Куч ко з Но ва га Ляў ко ва. 
Апус це лая, з за бі ты мі дош ка мі вок на мі 
драў ля ная ха та, нак ры тая чыр во най ча ра
пі цай, Мі ка лая Леў чу ка ста іць на не ка лі 
пан скім уз гор ку (на здым ку). Улас нік яе 
па мёр у кан цы мі ну ла га ста год дзя. Ка ля ха
ты рас це вя лі кая куп ча стая сас на. У лет ні 
спя кот ны дзень на апус це лым ху та ры я на 
хві лі ну зат ры маў ся і па чуў яе ці хі і сум ны 
шум. Я па мя таю тыя га ды, як тут яш чэ бур
лі ла жыц цё.

Сын Кі ры лы Куч ко, Аляк сандр, на ско не 
жыц ця вяр нуў ся з ва ко ліц Гдань ска, дзе 
пра ца ваў ве тэ ры на рам і быў во пыт ным 
пча ля ром, да жы ваць у баць коў скі дом 
у Но вым Ляў ко ве. Ён быў доб рым ма ім су
се дам. Ля чыў хат нюю жы вё лу ў Ляў ко ве 
і су сед ніх вё сках. Па мёр спа дар Аляк сандр 
у лю тым 2012 го да на 92 го дзе жыц ця. Па
ко іц ца на но ва ляў коў скіх мо гіл ках. Яго ная 
баць коў ская ха та ста іць пу стая. Ка ля яе 
дзі чэе за пуш ча ны сад, у ім пад яб лы ня мі 
ста яць па чар не лыя ву леі. Ка лі не ста ла 
гас па да ра дык ця пер без пчол. Ста до ла, 
кры тая са ло май, раз ва лі ла ся і яе ра за бра лі 
два га ды та му.

vТэкст і фота Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КАГА

1. ста лі ца з Крам лём, 2. не со неч
ная па ра су так, 3. тур ма, 4. ра ка ў Па
кі ста не, 5. ра ка ў Ча ву сах, 6. ста лі ца 
з Гайдпар кам, 7. жы хар Ма ла дзеч на, 
8. бла кіт над зям лёю, 9. ста лі ца з Сей
мам, 10. пры род ная мі не раль ная сы ра
ві на са злу чэн ня мі ме та лаў, 11. пух лі на 
з вад кас цю, 12. дзяр жа ва з Афо нам.

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

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

Ад каз на ад га дан ку з 28 ну ма ра
Бра га, боршч, абед, Бра зі лія, трак

тар, ман тыя, та бу, ху тар, па ле на, ара
мат.

Ра шэн не: Ба га ты брат бед на му 
бра ту не рад.

8  жніўня  2019  года  
спаўняецца 75-я  гадавіна 
з дня нараджэння нашага 

рэдакцыйнага супрацоўніка           
Янкі  ЦЕЛУШЭЦКАГА. Жадаем 

яму здароўя, творчага пяра, 
бяспечных дарогаў і вяртанняў 

у родны дом.  
(рэдакцыя)

На Бе ла сточ чы не пад ло зун гам „Пад
ляш ская ак та ва куль тур” пра хо дзі ла свя
та фаль к ло ру. Бы ла на го да за хап ляц ца 
спе ва мі, му зы кай, тан ца мі і аб ра да мі 
роз ных кра ін све ту. На Бе ла сточ чы ну 
пры е ха лі 22 фаль к лор ныя ка лек ты вы 
(600 асоб) з два нац ца ці кра ін.

27 лі пе ня гэ та га го да пры цёп лым 
со неч ным над вор’і ды над ра кою ў ам
фі тэ ат ры ў На раў цы Гай наў ска га па ве та 
вы сту піў ва каль натан ца валь ны ка лек
тыў „Чар ні ца” са Сла ва кіі — леп шы ў гэ
тай кра і не. Ме ра пры ем ства ад крыў войт 
На раў чан скай гмі ны Ярас лаў Га лу боў скі, 
які цёп ла і сар дэч на пры ві таў за меж ных 
ар ты стаў і пуб лі ку ды зы чыў гле да чам 
пры ем ных ура жан няў ад кан цэр та. На 
сцэ не бы ло ка ля ро ва ад сла вац кіх на цы
я наль ных кас цю маў, зві не ла ці ка вая для 
на ша га ву ха му зы ка (ін шая ад на шай бе
ла ру скай ці поль скай), ві ра ва лі і ві ра ва лі 
тан цы. Усе ар ты сты ка лек ты ву пры го жа 

Свя та фаль к ло ру ў На раў цы

Вік тар ШВЕД

Мі ну ла эра вет ра коў
Быў тут вят рак праз шмат га доў,
Ся ля нам зер не ён ма лоў.
За чор ны хлеб і пі рог бе лы
Бы лі ў зма ган ні аня ме лым.

І пом ніц ца, з якою сі лай
Ім к ну лі вет ра ко вы кры лы.
І не за бу ду ся ні ко лі,
Як вят ры нам му ку ма ло лі.

Ай чын нае Мо ра
Маё Мо ра, вё ска слаў ная,
Яна поў нас цю пра ва слаў ная.
Лю дзі доб рыя, гас цін ныя,
З мо ваю ста рой, ай чын наю.

Юзік Чар няў скі, ка та лік адзі ны,
Ажа ніў ся з мяс цо вай дзяў чы най.
Абе ла ру сіў ся ён па ўлас най во лі,
Пе рай ма ю чы вя скоў цаў до лю.

Бе ла сток, 29 лі пе ня 2019 го да.

Дзе пе ра на ча ваць 
і з’ес ці ў Гай наў цы
Пры ез джыя мо гуць у Гай наў цы пе

ра на ча ваць у гас ці ні цах, пан сі я на тах 
і пры ват ных ква тэ рах пры ву лі цах 3 Мая, 
Вар шаў скай, Пар ка вай, Ю. Піл суд ска га, 
Ю. Ту ві ма, Ар міі Кра ё вай і Лі па вай ды 
пры ма лых ву лач ках Боч най, Ма сто вай 
і Сеў най. Най больш мес цаў у пры ват ных 
гас ці ні цах, між ін шым, пры ву лі цы Вар
шаў скай ды ў До ме са ма ра ні на і До ме 
на стаў ні ка.

За раз у Гай наў цы пра цуе два нац цаць 
рэ ста ра наў і ба раў, у тым лі ку дзе вяць 
з рэ гі я наль ны мі стра ва мі. Яны пры ву
лі цах 3 Мая, кс. I. Ве ра бея, Вар шаў скай, 
Бе ла стоц кай, Бель скай, Лі па вай і Ю. 
Піл суд ска га. Ся род вы шэй з га да ных 
гаст ра на міч ных аб’ ек таў вы лу ча ец ца, 
між ін шым, бар „Ба буш ка” з бе ла ру скі мі, 
ру скі мі і поль скі мі стра ва мі (ён у цэн т ры 
го ра да, пры ву лі цы 3 Мая). (яц)

спя ва лі і тан ца ва лі. „Чар ні ца” вы сту пі ла 
з га дзін най пра гра май.

Ім п рэ зу ар га ні за ва лі Ва я вод скі ася ро
дак ані ма цыі куль ту ры ў Бе ла сто ку ды 
войт гмі ны і Гмін ны ася ро дак куль ту ры 
ў На раў цы. На кан цэрт прый шлі жы ха ры 
На раў кі ды пры е ха лі жы ха ры з на ва коль
ных вё сак, між ін шым, Ле шу коў, Но ва га 
Ляў ко ва, Пад ляў ко ва, Плян ты і Тар но па ля.

vТэкст і фо та Ян кі Це лу шэц ка га

(22.03. — 20.04.) 10-13.08. мо жаш ад чуць 
абы я ка васць да тва ёй асо бы і ад сут насць ад 
кам па ніі. Пра па но ва ат рак цый на га вы ез ду. Ка-
лі стра ціш пра цу, доў га не бу дзеш без за нят ку. 
Ка лі знай шоў ты сваю па ло ву, у дру гой па ло ве 
ме ся ца шы куй ся на аб ру чы ны або на ват шлюб-
ныя пла ны. У зда роўі важ ная пра фі лак ты ка.
(21.04. — 21.05.) 11-15.08. не ўблы тай ся ў не-
бяс печ ны ра ман. 14-16.08. апы неш ся пад аб ст-
рэ лам, пры тым са шмат якіх ба коў. За раб лян не 
гро шай па лег чыць та бе квад ра ту ра Ве не ры. 
Сін г лы не бу дуць спя шац ца да на ладж ван ня 
но вых зна ём стваў. З 14.08. па ка жуц ца та бе 
маг чы мас ці вы ка зац ца та лен та мі. Мо ман та мі да-
ку чаць бу дзе та бе про за жыц ця.
(22.05. — 22.06.) Заз зя еш кем лі вас цю. Ад к ры-
еш у са бе жыл ку да ін та рэ саў і за ро біш шмат 
гро шай. 11-17.08. мо жаш пер шы пра цяг нуць 
ру ку да зго ды. Ад чу еш смак ка хан ня, а пар т-
нёр і ўсё што з ім звя за нае да да дуць та бе кры-
лаў. На пра цы прый дуць у га ла ву най леп шыя 
ідэі на ро джа ным у І дэ ка дзе; мо жаш тра піць на 
фан та стыч ную раз вяз ку фі нан са вых праб лем. 
Або з 15.08. па лі чыш, што та бе вар та ра біць 
штось ці ін шае. Сядзь на ляг чэй шую ды е ту.
(23.06. — 23.07.) 12-16.08. мо жаш быць пры-
му ша ны да ра шэн няў, з якіх да кан ца не бу дзеш 
за да во ле ны. 14-16.08. твае ча кан ні мо гуць ака-
зац ца не рэ аль ны мі ці ліш не вы со кі мі. Але зор-
кі пра му юць ад ва гу і пе рак роч ван не ўлас ных 
аб ме жа ван няў. Рак з І дэ ка ды 15-17.08. мо жа 
пад уп лы вам ім пуль су ра шыц ца на пе ра ся лен-
не, на пры клад у мес ца, у якім быў у ад па чын ку. 
Дбай аб свае ныр кі і пі мно га ва ды.
(24.07. — 23.08.) 14-16.08. не бой ся ад важ-
ных пры ё маў і не ад к лад вай ні чо га на пас ля. 
15-17.08. не ра бі ні чо га абы-як і на апош нюю 
хві лі ну. 11-17.08. у тва ім жыц ці мо жа па я віц ца 
тая асаб лі вая асо ба, толь кі не на кід вай ся ёй, 
ус мі хай ся і ча кай. Ад чу еш ся бе, быц цам тра піў 
«6» у ла та рэю! На пра цы не рас ста вай ся з тэ-
ле фо нам, пра вя рай элек т рон ную пош ту. Зной-
дзеш час і гро шы.
(24.08. — 23.09.) Бу дзеш моц на за ня ты, каб 
мар на ваць час на ран дэ ву. Пры тым твой лю-
боў ны ра дар бу дзе дзей ні чаць на вель мі вы дат-
на. На пра цы бу дзе мо мант, што сам не па ве-
рыш у сваю кам пе тэн т насць. Ні чо га, у кож на га 
мо гуць па я віц ца па мыл кі, неў за ба ве ніх то не 
пас мее ця бе кры ты ка ваць. Сам лепш не кры ты-
куй кі раў ні цтва, у во чы і па-за во чы, бо не вя до-
ма хто мо жа да нес ці. Ад па чы вай, вы сы пай ся, 
паз бя гай стрэ са вых сі ту а цый.
(24.09. — 23.10.) 11-13.08. хтось ці мо жа злоў-
жы ваць тва ім да ве рам ці сла бас цю. 11-15.08. 
не дай са бе ўга ва рыць, што да ча гось ці не 
на да еш ся. Бу дзе ў та бе мно га цяп ла і сар дэч-
нас ці. Больш ім п рэз і су стрэч. Ша лі з І дэ ка ды 
15-17.08. мо гуць ат ры маць пра па но ву вы ез-
ду-кур саў; бя ры — спры яе та бе ўсё, што звя за-
на з за меж жам; вар та ас вя жыць ве дан не моў. 
11-17.08 зор кі хо чуць ця бе адо рыць вя лі кі мі 
гра шы ма! Хо піць апы нуц ца ў ад па вед ным мес-
цы і ча се або заз на чыць на ку по не 6 ліч баў, 
якія та бе прый дуць у га ла ву!
(24.10. — 22.11.) Нес па кой на і мі тус лі ва, але 
змо жаш вы ра шаць аб сва іх спра вах. Ма са вы аб-
ст рэл зо рак. Але бу дзеш моц ны і тры ва лы. 14-
16.08. не на стаў ляй ся на ад па чы нак, бу дзе як 
за вя заць, не хо піць та бе на ўсё ча су. 11-15.08. 
твая су вязь мо жа за віс нуць на ва ла ску (пры чы-
на — хтось ці трэ ці). Най лепш не ўклю чай ся ў ка-
ні ку ляр ныя флір ты. Скар пі ё ны без па ры бу дуць 
ра ман са ваць на ўсю ка туш ку. Скар пі ё ны з ІІ дэ-
ка ды, ка лі шу ка юць пра цу, ня хай ро бяць гэ та па-
ці ху. Сі стэ ма тыч на дбай аб фі гу ру.
(23.11. — 22.12.) 14-16.08. мо жаш ук ру нуц ца 
ў эліт ную кам па нію. Але 12-16.08. мо жа ў та-
бе прач нуц ца гнеў, зай з д расць і згуб ная схіль-
насць да ры зы кі. Лепш да ўся го па ды ходзь 
з ус меш кай і «лю зам». На го да па ка заць уза ем-
насць пар т нё ру 11-17.08. Не траць эн ту зі яз му 
і жыц ця ра дас нас ці. Ня кеп ская фор ма. На ра-
бо це ін ве стуй у рэк ла му.
(23.12. — 20.01.) Па ра зу мен не з ты мі, на кім 
та бе за ле жыць. Са мот ныя Ка зя ро гі бу дуць на-
ладж ваць зна ём ствы без асаб лі ва га пос пе ху. 
Ся род сяб роў і рад ні не ма рудзь. На пра цы 
мно ства за дач, але спра віш ся, за ся родзь ся на 
са мым важ ным. 15-17.08. не ўклю чай ся ў «пы-
скоў кі» і спрэч кі. Цеш ся тым, што ма еш, а сціп-
ласць — твой най боль шы ко зыр.
(21.01. — 19.02.) У да сяг нен ні мэт да па мо жа 
та бе Марс. 15-17.08. мо жа быць нер во вая 
ат мас фе ра і не ма лое за мя шан не. 14-16.08. 
час цей вы ходзь са сва ёй па рай. Са мот ны Ва да-
лей: 11-17.08. будзь вель мі ас ця рож ным з ача-
ра валь най асо бай, якая бу дзе стра шэн ным 
эга цэн т ры кам ды нар цы сам, а ты ж не хо чаш 
быць фо нам для сэль фі. Твой ар га нізм па тра-
буе рэ ге не ра цыі — не па ры вай ся на цяж кія 
за дан ні, доб ра вы сы пай ся. Ван д роў кі пла нуй 
з га ла вой. Будзь ас ця рож ны не толь кі ў го рах, 
але і на про стай да ро зе.
(20.02. — 21.03.) 11-13.08. маг чы мае рас ча-
ра ван не ў ка хан ні. 11-15.08. прыг лянь ся та му, 
хто бу дзе кру ціц ца ка ля твай го пар т нё ра; тры-
май ру ку на пуль се. У ха це больш аба вяз каў; 
спра віш ся з імі да ІІІ дэ ка ды. Ры бы на ро джа ныя 
ў ІІ дэ ка дзе зна ка ня хай піль ну юц ца, каб не па-
таў с цець. Больш ва ру шы ся!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ
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У тэ ле ба чан ні па ба чыў я, што ў Ра
га чах ад бу дзец ца бе ла ру скі фэст 
— у аў то рак. Звы чай на та кія 
фэ сты ла дзяц ца па ня дзе лях... 

Але ж пры пом ні ла ся мне, што ў аў то рак, 
23 лі пе ня, ма ец ца свя та Ан то нія.

Мой па кой ны дзед абу раў ся ка лісь, 
што ў Нар ве ня ма па ра дач на га свя та, як 
у ін шых пры хо дах, толь кі там ад зна ча ец
ца ме на ві та Ан то нія. Ка лі б ад зна ча лі там 
Юрыя, Пят ра, Ілью ці Пра чы стую, то бы ло б 
прэ стыж на, а Ан то ній гэ та не тое...

Ра шыў я та ды па е хаць у Ра га чы, у якіх 
ужо даў на ва та не быў, і дзе ад зна ча ец ца 
цар коў нае свя та Ан то нія, і за ад но па ба
чыць анан са ва ны бе ла ру скі фэст. Сеў у цяг
нік і па ехаў. З Бе ла сто ка ў Ча ром ху, а да лей 
„Ча рам ша ком” Ма за вец кіх чы гу нак да пры
пын ку Ба ра ві кі. Пры пы нак той пер шы за 
Ча ром хай, цяг нік жа шпа рыць аж у Вар ша
ву. Па са жыр ска га на ро ду кры ху ў той цяг
нік наз бі ра ла ся і ста ла чар га да пра вад ні ка 
за бі ле та мі. Шмат яш чэ мне аста ва ла ся 
ча каць у той чар зе, ка лі цяг нік спы ніў ся на 
пры пын ку Ба ра ві кі. Та кім чы нам пра е хаў 
я гэ ты ад рэ зак па да рож жа зай цам...

На пры пын ку Ба ра ві кі быў я ка ля двух 
га доў та му і та ды бы ла там зроб ле на пад
сып ка пад пе рон у но вым мес цы — блі жэй 
да ро гі ме на ві та ў Ра га чы. Спа дзя ваў ся 
я та ды, што ўжо той пры пы нак бу дзе вы
гля даць інакш, да та го ж у но вым мес цы. 
Ад нак ця гам двух га доў ні чо га там не змя ні
ла ся — кра я від быц цам ста бі лі за ваў ся, цяг
нік спы ніў ся пры ста рым пе ро не, блі жэй 
Ба ра ві коў.

І так шпа ру я праз сас но вы лес, што 
вы рас на мес цы по ля ця гам апош ня га 
паў ве ка, даў няй па ля вой, а за раз ляс ной да
ро гай. Ка ля кі ла мет ра ад пры пын ку ста іць 
у драў ля най ага ро джы са шты ке цін цэ мен
т ны крыж, які быў „со ру жон огу лом 1970 
го да”; зна чыць меншбольш у той час, ка лі 
та маш нія зем ля ро бы раз віт ва лі ся з ад веч
най сва ёй зя мель кайкар мі лі цай, ад п раў
ля ю чы чар го вае па ка лен не за ляг чэй шым 
га рад скім хле бам.

За раз па ка за ла ся і жві роў ка ў Ра га чы, 
і па чу лі ся цар коў ныя зва ны. У цар к ву за ві
таў я ка ля дзя ся тай га дзі ны, ма ле бен ужо 
пра віў ся; уз на чаль ваў яго ар хі е пі скап Гры
го рый. На род па ста ян на пры бы ваў, у цар
к ве ста на ві ла ся што раз цяс ней і я ра шыў 
са сту піць сваё мес ца мяс цо вым вер ні кам, 
ады хо дзя чы ў прыт вор. На стаў час про па
ве дзі і шмат на ша га цар коў на га на ро ду 
тут жа па да ла ся ў „бе жан ства” з цар к вы. 
А тыя, што ха це лі на да лей пры сут ні чаць 
у цы ры ма ні я ле, аста лі ся — га лоў ным чы
нам каб аб мя няц ца сва і мі на ві на мі. Бо ж 
пры ход скае свя та гэ та не так уша ноў ван не 
ней ка га свя то га, як на го да для кам па ней
скай су стрэ чы. За мною та кім ін фар ма
цый ным аб ме нам за ня лі ся дзве га вар кія 
жан чын кі і го ла су пра па вед ні ка зу сім не 
бы ло чу ваць...

Па даў ся і я ў „бе жан ства”, азір нуц ца па 
цар коў ным на ва кол лі. Але спяр ша слоў 
па ру пра за ступ ні ка цар коў на га фэ сту ў Ра
га чах, свя то га Ан то нія, яко га ўша ноў ва юць 
так са ма ў Ку ра ша ве і ў зга да най ужо ра ней 
Нар ве. У гэ тых пры хо дах ад зна ча ец ца па
мяць свя то га Ан то нія Пя чэр ска га. Цар коў
ны да вед нік: „Ан то ній Пя чэр скі (9831073) 
— адзін з зас на валь ні каў Кі е ваПя чэр скай 
лаў ры і па чы наль ні каў ру ска га ма на ства. 
На ра дзіў ся і жыў у го ра дзе Лю бе чы (паб лі
зу Чар ні га ва). Па вод ле па дан ня, ма на ства 
пры няў на Афо не, по тым вяр нуў ся ў Кі еў, да
мог ся ў кі еў ска га кня зя да зво лу ад крыць 
ма на стыр на ўзор афон ска га. Ка на ні за ва
ны Ру скай пра ва слаў най цар к вой”.

Прас ла ві лі ся і ін шыя ма на хі па іме ні 
Ан то ній. Хра на ла гіч на пер шым з іх быў 
Ан то ній Вя лі кі. Ві кі пе дыя, пабе ла ру ску: 
„Ан то ній Вя лі кі, вя леб ны (ка ля 251, Ко ма, 
Егі пет — 356, ДэйрМа ры) — ран нех рыс ці
ян скі падз віж нік і пу стэль нік, за сна валь нік 
пу стэль на га ма на ства. Дзень па мя ці — 30 
сту дзе ня (17 сту дзе ня па ста рым сты лі)”. 
Паполь ску: „Ab ba An to ni uz na ny zos tał przez 
his to ry ków za re wo luc jo nis tę du cho woś ci 
chrześ ci jań skiej, bo wiem w cza sach, kie dy 

sta ło się ono re li gią pań stwo wą i przes ta ła 
is t nieć pot rze ba od da wa nia ży cia za wia rę, 
wyp ra co wał on no wy mo del mę czeń stwa po le
ga ją cy na do ży wot niej kon tem p lac ji na pus ty ni 
w cał ko wi tym wy rze cze niu się sie bie i su ro wej 
as ce zie”. Пара сій ску: „Из мно гих ви зан тий
ских и за пад но ев ро пей ских изоб ра же ний, 
свя зан ных с аске ти че ски ми доб ро де те ля
ми, це леб ны ми си ла ми и при ро дой, с XV 
сто ле тия вы де ля ет ся на и бо лее по пу ляр
ный мо тив — иску ше ние свя то го Ан то ния. 
Мно го об ра зие изоб ра же ний свя то го 
Ан то ния свя за но с тем, что его счи та ют пок
ро ви те лем мно гих про фес сий: крест ьян, 
всад ни ков, зво на рей, кор зин щи ков, щё точ
ни ков, мяс ни ков, гро бов щи ков. На Во сто ке 
Ан то ния по чи та ют как от шель ни ка и от ца 
мо на хов, на За па де, нап ро тив, — как чу дес
но го це ли те ля, ко то ро му при пи сы ва ет ся 
спо соб ность ле чить. По пу ляр ность Ан то
ния до стиг ла вер ши ны в Сред ние ве ка в за
пад ной цер к ви”.

Чар го вым свя тым быў Ан то ній Па ду ан
скі. Ві кі пе дыя, паполь ску: „Świę ty An to ni 
jest pat ro nem osób i rze czy za gi nio nych, Liz bo
ny, Pad wy, fran cisz ka nów, an to ni nek, licz nych 
pa ra fi i, koś cio łów i bractw; dzie ci, gór ni ków, 
mał żeństw, na rze czo nych, po łoż nic, ubo gich, 
pod róż nych. Pat ro nu je ok. 150 pa ra fi om na 
te re nie Pol ski. Św. An to ni Pa dew ski pat ro nu
je tak że his to rycz nej sto li cy wo je wódz t wa 
pod la skie go — Dro hi czy no wi. W koś cie le pof
ran cisz kań skim znaj du je się ła ska mi sły ną cy 
ob raz świę te go. Moż na tam us ły szeć rów nież 
skła da ją cy się z bli sko 30 zwro tek Kant do Św. 
An to nie go Pa dew skie go, któ ry jest w os tat nich 
la tach śpie wa ny w skró co nej do 11 zwro tek 
wer s ji. Co rocz ny Od pust św. An to nie go cie szy 
się więk szą po pu lar noś cią ani że li rocz ni ca 

poś wię ce nia koś cio ła ka ted ral ne go pw. Trój cy 
Prze naj ś więt szej w Dro hi czy nie”. З’яў ля ец ца 
ён так са ма за ступ ні кам па ра фіі ў пад бе ла
стоц кай Не вад ні цыКас цель най. У ад ной 
са сва іх про па ве дзей Ан то ній Па ду ан скі 
пры мяр коў ваў ча ла ве чае жыц цё да пра бы
ван ня ў грэш ным ко ле, з яко га скла да на 
выр вац ца. На бож ны ча ла век па ві нен наб лі
зіц ца да ак руж нас ці гэ та га ко ла, каб ад туль 
су зі раць бяз г рэш ную па кор лі васць пе рад 
Твор цам...

І яш чэ адзін Ан то ній, так са ма бліз кі нам, 
ту тэй шым; гэ та Ан то ній Суп рас ль скі, які 
жыў у XVXVI ста год дзях. У мо ла дас ці бу я
ніў, за біў ча ла ве ка. Жа да ю чы ра ска яц ца за 
свой грэх, стаў ма на хам Суп рас ль ска га ма
на сты ра, а за тым ра шыў па ку та ваць за ве
ру, пры няў шы смерць з му суль ман скіх рук. 
Апы нуў ся ён у Са ло ні ках, дзе ў час му суль
ман скай ма літ вы га ніў вер ні каў, за што быў 
збі ты і кі ну ты ў цям ні цу, а пас ля спа ле ны, 
а яго ны прах рас се я ны, каб не да пус ціць 
пак ла нен ня но ва му ча ні ку хрыс ці я на мі...

Ва кол ра га чоў скай цар к вы, тра ды цый
на, ста я лі лар кі з роз най дро бяз зю. На 
ву ліч ным элек т рас лу пе ўба чыў я афі шу пра 
„Бе ла ру скі на род ны фэ стын”; скле е на яна 
бы ла клей кай праз ры стай стуж кай. Фэст 
меў па чац ца ў пяць га дзін пас ля поў д ня 
на пля цы пе рад па жар ным дэ по. Вы сту
піць ме лі „Чы жа вя не”, „Ху тар”, „Ва сі лёч кі”, 
„Рас с пя ва ны Га ра док” і „Лай ланд”. У поль
ска моў най вер сіі на ме ра пры ем ства зап ра
ша лі мі лей чыц кія войт і Гмін ны ася ро дак 
куль ту ры, у бе ла ру ска моў най вер сіі да іх да
лу ча ла ся Га лоў нае праў лен не Бе ла ру ска га 
гра мад скакуль тур на га та ва ры ства. Ка ля 
зга да на га дэ по ін фар ма цыі пра ме ра пры

ем ства не бы ло, а пе рад бу дын кам ра га чоў
скай кра мы бы ла афі ша пра па дзею, але 
без зме сту...

Га доў ча ты ры ці пяць та му заў ва жыў 
я гэ тую хі бу ў Бе ла сто ку — афі шы пра 
ла джа ныя Бе ла ру скім гра мад скакуль тур
ным та ва ры ствам ім п рэ зы скла да лі ся 
з двух ар ку шаў па пе ры: ба за ва га з эм б ле
май БГКТ і вер х ня га з ін фар ма цы яй пра 
кан к рэт нае ме ра пры ем ства, які прык лей
ваў ся на ба за вы. Ад но клей не заў сё ды 
быў аку рат ны і ін фар ма цый ны ар куш ад к
лей ваў ся, па кі да ю чы толь кі пу стое мес ца. 
У Бе ла сто ку ар га ні за та ры фэ стаў ста лі дру
ка ваць афі шы на ад ным ар ку шы і ця пер 
там ін фар ма цыя аку рат ная. Але што зра
біць з на рых та ва ны мі двай ны мі ар ку ша мі? 
А што ро бяць вя ско выя вы хад цы ў го рад 
са ста рой мэб ляй, ка лі ў сва іх ква тэ рах 
мя ня юць яе на но вую? Вы во зяць яе „на вё
ску”. Тое ж са мае бы ло зроб ле на і з двай ны
мі афі ша мі — па ван д ра ва лі яны „на вё ску”. 
І не вы гля дае гэ та на па ва гу да ад ра са таў 
куль тур най пра па но вы. У Мядз ве жы ках на 
вя ско вым стэн дзе спра ва вы гля дае лепш: 
ня ма там аз доб най пад к лад кі, а ін фар ма
цый ны ар куш прыш пі ле ны пап ро сту кноп
ка мі да до шак...

Са стэн да пе рад ра га чоў скай цар к вой: 
Цар к ва па хо дзіць ве ра год на з пер шай па ло
вы ХІХ ста год дзя. Як па ве дам ляе пры ход
скі ле та піс, вель мі на бож ны ча ла век, Ма ту
шэ віч, знай шоў на гру шы на бу гар ку по бач 
да ро гі між Ра га ча мі і Мі ку лі ча мі іко ну свя то
га Ан то нія Пя чэр ска га. Мяр ку ю чы, што гэ
та Бо жая пад каз ка, ра шыў на гэ тым мес цы 
ўзвес ці цар к ву. Пень ссе ча най гру шы вы
кон ваў ро лю ал та ра; зда ры ла ся гэ та па між 
1725 і 1754 га да мі. Іко на свя то га Ан то нія 
хут ка ста ла мес цам куль ту на ва коль на га 
на сель ні цтва; мно гіх св. Ан то ній аз да ра віў. 
Са ма іко на так са ма цу доў на ўца ле ла ў час 
па жа ру, які ў 1872 го дзе ўспых нуў у цар к ве. 
На мес ца зга рэ лай цар к вы быў пе ра ве зе
ны храм з Ду бін ка ля Гай наў кі.

У Ра га чах бы ла ка лісь не ад на кра ма, 
а за раз не пра цуе ні вод ная; му ра ва ны бу ды
нак, які тры маў ся най даў жэй, ча кае но ва га 
ка ры сталь ні ка. Не да лё ка школь ны бу ды
нак, які зда ец ца, тра піў у той бы та вы ўні
сон, які ўлас ці вы ўсёй пры ро дзе. Па доб ны 
той бу ды нак на гні ю чае зяр нят ка, з яко га 
вы рас ла сцяб лі на з но вы мі зяр нят ка мі ў ко
ла се; ра га чоў скія но выя зяр нят кі ра стуць 
не дзе ў Ся мя ты чах, Вар ша ве, Бель гіі...

На на род ны фэст не да вя ло ся мне астац
ца — не бы ло б чым вяр нуц ца ў Бе ла сток. 
Та му і паш па рыў я на сва іх два іх у ад лег
лую ка ля вась мі кі ла мет раў ад Ра га чоў 
Ча ром ху...

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

У Ра га чах

n Афі ша пе рад бу дын кам кра мы

n У па лом ні цтва...


