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Янка Карчэўскіè3

З малака раблю ўсё...è4

Да юбілейнага ХV выпуску 
Агульнапольскага фатагра
фічнага конкурсу імя Вік
тара Волкава «Падляшша 
ў аб’ектыве» прыступіла 
ажно 102 удзельнікі, якія 
даслалі каля 300 фатагра
фій выкананых на Падляш
шы. Падвядзенне вынікаў 
конкурсу і адкрыццё кон
курснай выставы адбыло
ся яшчэ ў снежні ў Музеі 
і асяродку беларускай куль
туры ў Гайнаўцы, які з’яў
ляецца арганізатарам фа
таграфічнага мерапрыем
ства. Пры нагодзе юбілею 
былі ўспаміны, але сабра
ных перш за ўсё цікавілі 
ўзнагароджаныя фатагра
фіі на конкурснай выставе, 
якая будзе працаваць да 
восені 2020 года.

— На Агульнапольскі фатаграфічны 
конкурс «Падляшша ў аб’ектыве», яко
му пасля смерці Віктара Волкава было 
прысвоена яго імя, на працягу 15 гадоў 
паступіла каля трох тысяч здымкаў, 
што захоўваюцца ў нашым архіве. Ідэя 
конкурсу ўзнікла, калі я яшчэ жыў у Вроц
лаве і рэалізавалася ад патрэбы сэрца, 
паколькі рашыліся мы паказваць роднае 
Падляшша. Большае колькасць удзель
нікаў і павышаецца ўзровень дасланых 
фатаграфій. Часткі таго, што адлюстра
вана на фатаграфіях, ужо няма, паколькі 
мяняюцца краявід, прырода, архітэктура, 
паміраюць людзі. Конкурсныя выставы 
паказваюцца не толькі ў нашым музеі, 
але прэзентаваліся ў Беларусі — у Гродне 
і Брэсце, — сказаў дырэктар Гайнаўскага 
белмузея Тамаш Ціханюк.

Фотаконкурс «Падляшша ў аб’ектыве» 
адбываецца пад ганаровым патранатам 
Маршалка Падляшскага ваяводства і бур
гамістра горада Гайнаўка. Узнагароды 
і дыпломы пераможцам конкурсу ўручы
лі дырэктар Гайнаўскага белмузея Тамаш 
Ціханюк і намеснік бургамістра Гайнаўкі 
Ірыней Кендысь. Звярнуў ён увагу на ад
люстраваную на здымках прыгажосць 
Белавежскай пушчы і пушчанскага рэгі
ёна, яго разнароднасць і на прамоцыю 
Гайнаўкі і Гайнаўскага павета ў краіне 
і замежжы, паколькі ў конкурсе прымалі 
ўдзел таксама жыхары Рэспублікі Бела
русь. На некаторых фатаграфіях можна 
было заўважыць стыль фатаграфавання 
Віктара Волкава, патрона белмузейнага 
конкурсу.

— У 2010 і 2011 гадах Віктар Волкаў 
быў членам журы конкурсу «Падляшша 
ў аб’ектыве». Члены журы, фатографы Ба
жэна Валенцік, Тамаш Класоўскі, Яраслаў 
Хыра і Міхал Косць добра ведалі Віктара 
Волкава. Ён іх таксама знаў і цаніў, — зая
віла Агнешка Ціханюк з Гайнаўскага бел
музея. Звярнула яна ўвагу, што актыўны 
ўдзел у конкурсе апрача гайнавян і жыха
роў Гайнаўскага павета прымаюць фатог
рафы Беластоцкага і Бельскага паветаў.

На ХV Агульнапольскім фатаграфіч
ным конкурсе імя Віктара Волкава «Пад
ляшша ў аб’ектыве» першую ўзнагароду 
атрымаў Яраслаў Клей з Саколкі за зды
мак статка зуброў у Кнышынскай пушчы.

— Фатаграфію зрабіў я, калі статак 
зуброў збягаў з узгорка ў даліну. Тады 
ў паветра ўзняўся пыл. Разам з захадам 

сонца зрабіла гэта цікавы фон для зуброў 
на здымку. Я стаяў на ўзгорку і злавіў 
у аб’ектыў цікавую панараму. Я многа фа
таграфую зуброў, ведаю іх месцы і часта 
заязджаю туды, каб зрабіць здымкі. Люб
лю фатаграфаваць прыроду не толькі дзе
ля ўдзелу ў конкурсах, але каб захаваць 
яе прыгожасць для сябе на фатаграфіях. 
Раблю здымкі архітэктуры і Белавежскай 
пушчы. Перш за ўсё фатаграфую птушкі. 
У гайнаўскім фатаграфічным конкурсе 
прымаю ўдзел ужо дзясяты раз, — заявіў 
Яраслаў Клей з Саколкі.

— Я таксама атрымаў вылучэнне за 
здымак з зубром. Хаця фатаграфаваў зда
лёк, зрабіў збліжэнне і пры адпаведным 
асвятленні паказаў магутнасць жывёлы. 
Сёлета камісія прызначыла мне спецы
яльнае вылучэнне Падляшскай акругі Са
юза польскіх фатографаў прыроды. Я так
сама зрабіў здымак статка зуброў, якое 
збягала з узвышша ў гэтым самым часе 
і на гэтым самым месцы, што і Яраслаў 
Клей. Я гэтай фатаграфіі яшчэ не высы
лаў на конкурсы, але такая магчымасць 

у мяне застаецца, — сказаў Яраслаў Якуб
чак з Крынак.

Анджэй Гаінскі з Торуня атрымаў дру
гую ўзнагароду за фатаграфіі выкананыя 
ў Жаночым манастыры на Грабарцы, якія 
адлюстроўваюць малітоўную атмасферу 
Праабражэння Гасподняга. Аднак не пры
быў ён на падвядзенне вынікаў конкурсу, 
так як і лаўрэат трэцяй узнагароды Вой
цех Лісінскі з Ольштына. Апошні атрымаў 
узнагароду за фатаграфію мужчыны з са
бакам на лодцы, якія перапраўляюцца 
праз разліў ракі, а побач плыве або ідзе 
па дне карова.

Тэматыка сёлетніх узнагароджаных 
здымкаў паўтаралася таксама ў мінулых 
выпусках конкурсу «Падляшша ў аб’екты
ве», што пацвердзіў член конкурснай камі
сіі Тамаш Класоўскі.

— Я раблю стаўку на паказанне эмо
цый на фатаграфіях і звяртаю асаблівую 
ўвагу на здымкі, якія выконваюцца ад 
сэрца, каб паказаць прыгажосць акру
жаючага нас свету, — заявіла член журы 
Бажэна Валенцік.

— Наша Падляшша паказваецца фатог
рафамі такім, якім яно ёсць, з цікавай пры
родай, культурай і этнаграфіяй. Здымкам, 
якія ўзнагароджваюцца і трапляюць на 
конкурсную выставу, характэрны высокі 
ўзровень іх выканання, — сказаў член жу
ры Міхал Косць.

— Падляшша моцна мяняецца і таму 
варта фатаграфаваць тое, чаго ў будучыні 
можа ўжо не быць. Напрыклад, калісь 
стагі з сенам і табуны кароў былі паўсюд
нымі элементамі краявіду, а зараз гэтага 
амаль няма і таму варта нават для сябе 
фатаграфаваць тое, што хутка можа знік
нуць. Здымкі з турыстычных падарож
жаў мала прыдатныя для конкурсаў. Каб 
зрабіць мастацкі здымак, трэба добра пе
радумаць, што хочам на ім паказаць і як 
гэта маем намер зрабіць, а таксама выб
раць адпаведную пару дня і адпаведнае 
надвор’е. Важныя ўмеласці і вопыт, каб, 
фатаграфуючы, вылавіць асаблівасці. Ка
нешне, ёсць фатаграфіі людзей, птушак, 
ці звярыны, зробленыя ў зручны момант, 
які пасля мог не паўтарыцца, але тут 
таксама патрэбныя ўмеласці фатографа, 
— гаварыў член камісіі Тамаш Класоўскі.

Бажэна Валенцік звярнула ўвагу на 
фатаграфіі прыроды, вылучаныя на кон
курсную выставу. На іх відаць блізкую ёй 
Белавежскую пушчу, паколькі спадарыня 
Валенцік зрабіла ў ёй многа фатаграфій. 
У архіве конкурсу захоўваецца многа 
здымкаў, на якіх паказаны месцы кампак
тнага пражывання беларусаў Беласточ
чыны. На сёлетняй экспазіцыі таксама 
можна ўбачыць такія здымкі і месцы.

Камісія вылучыла здымкі Малгажаты 
Капанскай з Чаромхі.

— Фатаграфію падсветленага моста на 
Нарве каля Плёсак я зрабіла выпадкова, 
калі мы вярталіся ноччу дамоў. Здымак 
атрымаўся цікавы і я вельмі рада, што ат
рымала вылучэнне, — заявіла Малгажата 
Капанская.

На выставу быў вылучаны таксама 
здымак Кацярыны Чурак з Гайнаўкі. Яго 
аўтарка ў нестандартны спосаб паказала 
краявід з чыгуначным абсталяваннем 
у Нараўчанскай гміне.

— Я здаўна прымаю ўдзел у конкурсе 
«Падляшша ў аб’ектыве», здабывала ўзна
гароды, а сёлета мой здымак з бусламі на 
старым ветраку атрымаў вылучэнне, — за
явіла Беата Вільчынская са Студзянак.

Фатаграфія яе мужа Славаміра Віль
чынскага з коньмі на фоне Супрасльска
га мужчынскага манастыра таксама бы
ла вылучана на выставу.

У аб’ектывы фотаапаратаў удзельнікаў 
конкурсу трапілі не толькі краявіды Бела
вежскай і Кнышынскай пушчаў, але такса
ма поймы рэк Нарвы і Бобры ды сельскія 
ландшафты.

— Я асабліва захоплена краявідамі. 
Вялікае ўражанне робяць шырокафар
матныя здымкі, на якіх адлюстраваны 
цікавыя месцы нашага рэгіёна, — заявіла 
жыхарка Гайнаўкі.

На конкурснай выставе можна такса
ма ўбачыць архітэктуру, выявы цэркваў і, 
між іншым, будынка Падляшскай оперы 
і філармоніі ў Беластоку.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

Юбілейны фотаконкурс 
«Падляшша ў аб’ектыве»

n Першую ўзнагароду атрымаў Яраслаў Клей з Саколкі за здымак статка зуброў

n На конкурснай выставе можна ўбачыць краявіды, даўнюю і сучасную архітэктуру 
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Анекдот
2020 Вось і ўсё

Са мы све жы 
анек дот! І ў да
да так бе ла ру
скі! Вось гэ та 
ўда ча! І па чуў 
я яго ў са мыя 

пер шыя хві лі ны Но ва га 2020 го да за свя
точ ным ста лом, з ба ка лам шам пан ска га 
ў ру ках і сві ной ад біў ной у зу бах...

А ўсё бы ло так. Мне паз ва ні лі сяб ры, 
аку рат як ад кі раў ні ка кра і ны він ша ван ні 
іш лі па тэ ле ба чан ні ды га дзін нік ужо сту каў 
за кан чэн не ста ро га го да. Сяб ры па він ша
ва лі мя не з Но вым го дам і па жа да лі мно га 
ча го доб ра га. Ды так мно га, што каб усё 
пе ра лі чыць, за ня ло б плош чу не ад ной га
зе ты. І яш чэ звер ху па жа да лі та го, ча го рас
па вя даць на лю дзях, і тым больш у га зе це, 
нель га. (Так са ма доб ра га). І ў да да так, як 
бы мо віць на дэ серт, ра ска за лі са мы но вы 
анек дот у гэ тым но вым го дзе...

Ну не пас пе лі пе тар ды да га рэць, са лю
ты ад ст ра ляць, шам пан скае паз ба віц ца 
сва іх бур ба лак, а све жы як свя точ ная за ку
ска анек дот быў па да дзе ны ў леп шай на ва
год няй упа коў цы па ад ным з ін тэр нэт ных 
ме сэн джа раў май го ці то ма біль на га тэ ле
фо на, ці то га джэ та, не ве даю да клад на як 
гэ тая шту ка за раз на зы ва ец ца пра віль на. 
І яш чэ гэ ты анек дот быў агу ча ны з ад па
вед най за гад ка вай і та ям ні чай ін та на цы яй, 
што ме ла на мэ це яск ра ва пад к рэс ліць 
глы бі ню і не паў тор насць бе ла ру скай на цы
я наль най са ты ры...

Не ма гу сцвяр джаць, што ра ска за ны 
ў свя точ ную поў нач гэ ты кан к рэт ны ва ры
янт на род най твор час ці мне моц на пад няў 
на строй. Не. Не бу ду хлу сіць. Але і не па гор
шыў. Анек дот усё ж, а не ней кае страш нае 
пра ро цтва. Гу мар, ха ле ра яго бя ры, гэ ты 
гу мар!

Ну мне то гу мар дас па до бы ў кож ным 
ва ры ян це. Я даў но зра зу меў, што ка лі ча
ла век, або, на ват, увесь на род, не мо жа 
гля нуць на ся бе, ці на ней кі пе ры яд сва ёй 
гі сто рыі праз прыз му гу ма ру і не зло га 
сме ху над са бой, то ні гэ ты ча ла век, ні гэ ты 
на род, так і не змо жа выр вац ца з кан к рэт
на га гі ста рыч на га ко ла. Ну а анек дот то 
ўво гу ле та кім му сіць ства рац ца. На тое ён 
і анек дот...

А сут насць та го но ва га анек до та 2020 
го да па ля га ла на тым, што кі раў нік кра і
ны, на шай Кра і ны, меў ся ў він ша валь най 
на ва год няй пра мо ве па дзя ка ваць бе ла ру
скай апа зі цыі... Ужо смеш на!!! Бо, ні бы та, 

толь кі дзя ку ю чы ёй, апа зі цыі, і ўда ло ся 
ад ста яць Не за леж насць! Бо штра фы, 
якія вып ла цяць апа зі цы я не ры за тое, 
што вый ш лі на ак цыі „За Не за леж насць”, 
з за па сам пак ры ва юць стра ты ад па вы
шэн ня кош таў на наф ту і газ, якія Бе ла ру
сі ў гэ тым го дзе як свя точ ны па да ру нак 
за лу пі ла Ра сія...

Як па мне, дык ужо аб ха хо чыш ся! Але 
гэ та яш чэ не ўсё! Бо аказ ва ец ца, бе ла ру
скія тэ лег ле да чы так і не па чу лі гэ тых слоў 
удзяч нас ці для апа зі цы я не раў з бла кіт ных 
эк ра наў сва іх тэ ле ві за раў, бо з на ва год ня га 
він ша ван ня яны бы лі вы ра за ны цэн зу рай...

Ну няў жо яш чэ не смеш на?! У мя не дык 
сві ная ад біў ная з зу боў вы ва лі ла ся про ста 
ў ба кал шам пан ска га. Хоць і гэ та яш чэ быў 
не ка нец! Кан цоў ка анек до та, ці як пра віль
на па за ко не жан ру на зы ваць куль мі на цыя, 
пра гу ча ла неў за ба ве — цэн зу ра, аказ ва ец
ца, ажыц цяў ля ла ся з Крам ля...

Ну, тут і шам пан скае з рук вы па ла... Ды 
я і не шка да ваў та го шам пан ска га. Са сві
ной ад біў ной у ба ка ле яно ўжо гля дзе ла ся 
не так эстэ тыч на. Ды і на за па сіў я яго, та го 
шам пан ска га, цэ лую скры ню на свя ты. І не 
толь кі яго... Ды і гос ці яш чэ пры ва лак лі, 
хоць за лі ся...

Спра ва не ў шам пан скім. Са праў ды, 
штра фы, які мі па ка ра лі ўдзель ні каў ак цыі 
„За Не за леж насць”, дак лад ней іх не рэ аль
ныя су мы, нар маль на ўспры маць нар маль
ны ча ла век не мо жа. Тым больш ка раць 
та кі мі. Іх мож на ўспры маць толь кі або 
з жа хам, або з жар там. І бе ла ру сы вы бра
лі дру гі ва ры янт. Бо як ка жуць у на ро дзе, 
у кож ным жар це, ёсць кры ху жар ту. Вось 
і тут так. Га лоў ны па сыл то быў, што на чаль
нік кра і ны апа зі цыі ха цеў па дзя ка ваць... 
Але вось цэн зу ра... Ха ле ра яе бя ры, тую 
цэн зу ру...

Ну а апа зі цыя, на рэш це, за ня ла сваё 
на леж нае мес ца ў гэ тай вус най на род най 
твор час ці. Дзя ку ю чы ёй Не за леж насць 
ёсць. Вось яе га лоў ная спра ва. То хай гэ
тым і зай ма ец ца, а не раз мень ва ец ца на 
дро бя зі...

Ну то вы пі лі ў Но вы год за тых, хто ў гэ
ты свя точ ны мо мант, ка лі пра гу чаў но вы 
бе ла ру скі анек дот, ся дзеў за кра та мі за 
Не за леж насць. І тост „За Не за леж насць” 
вы гук ну лі. І ве даю, што за мно гі мі ін шы мі 
ста ла мі ён пра гу чаў так са ма... Та кая на ша 
рэ ча іс насць...

Ну, а якая рэ ча іс насць, та кія і анек до ты.
vВік тар СА ЗО НАЎ

Сваімі вачыма

Уладны хаос

Па ма лень ку ка ляд ны ха ос на Пад ляш
шы на блі жа ец ца да за вяр шэн ня. Ад с вят
ка ван не пра ва слаў ны мі Трох ка ра лёў бу
дзе са мым апош нім акор дам ме сяч на га 
цык ла хрыс ці ян ска га ка ра го ду, звя за на га 
тут з на ра джэн нем Ісу са Хры ста. Жыц цё 
ў той пе ры яд мае ў са бе неш та з ней ка га 
не рэ аль на га све ту, які по тым у су тык
нен ні з жор ст кай што дзён нас цю мно гім 
з нас пры ня се ад ра зу ней кія неў ро зы 
і дэп рэ сіў ныя наст роі. Але ча му здзіў ляц
ца, ка лі ме на ві та на ват з бо ку, зда ец ца, 
«ра зум ных лю дзей і ад каз ных уста ноў» 
ат рым лі ва ем та кія ка ляд ныя па да рун кі, 
ад якіх про ста ха па еш ся за га ла ву, чу ха
еш па ты лі цу і ба іш ся, каб з тых нер ваў 
не за вя лі ся во шы. Вось вам пер шы пры
клад з бе ра гу: 30 снеж ня 2019 го да стар
шы ня Сей ма вай ка мі сіі на цы я наль ных 
і эт ніч ных мен шас цей Ван да На віц кая 
рас сы лае, у тым лі ку прад стаў ні кам на цы
я наль ных мен шас цей, па вест ку аб склі

кан ні на 7 сту дзе ня па ся джэн ня ка мі сіі 
— у пер шы дзень пра ва слаў ных свя таў 
— та ко га вось зме сту:

Prze wod ni czą ca Ko mis ji Mniej szoś ci Na
ro do wych i Et nicz nych up rzej mie za wia da
mia, że po sie dze nie Ko mis ji od bę dzie się 7 
stycz nia 2020 r. (wto rek), w sa li nr 05 (bud. 
U) w gma chu Sej mu w War sza wie, przy ul. 
Wiej skiej 1. Po czą tek po sie dze nia o godz. 
12.00.

Porządek dzien ny:
Roz pat rze nie In for mac ji Mi nis t ra Spraw 

Wew nęt rz nych i Ad mi nis t rac ji na te mat ak
tu al nej sy tu ac ji mniej szoś ci na ro do wych 
i et nicz nych w świet le „VI Ra por tu do ty
czą ce go sy tu ac ji mniej szoś ci na ro do wych 
i et nicz nych oraz ję zy ka re gio nal ne go w Rze
czy pos po li tej Pol skiej — 2018 r.”

Roz pat rze nie In for mac ji Mi nis t ra Spraw 
Wew nęt rz nych i Ad mi nis t rac ji na te mat prio
ry te tów po li ty ki wo bec mniej szoś ci na ro do
wych i et nicz nych na la ta 20202024.

Ван да На віц кая — край не ле вая дэ
пу тат ка Сей ма і, ві даць, не ў га ла ве ёй 
па ша на да лю бой хрыс ці ян скай тра ды
цыі. Але ў скла дзе ка мі сіі пра цуе Яў ген 
Чык він, яко му пра па но ва та кой да ты 

па ся джэн ня ка мі сіі на пэў на з’яў ля ец ца 
пры кла дам не ву цтва і зня важ лі вас
ці. Ад нак яго пра тэ сту ў ме дый най 
пра сто ры на конт гэ тай спра вы я не 
чуў. Ка мі сія пра вя ла пра цоў нае па ся
джэн не ў наз на ча ны дзень, до ка зам 
ча му з’яў ля ец ца ві дэ а за піс тран с ля цыі 
па ад ра се: http://sejm.gov.pl/Sejm9.
nsf/tran s mis je_arch.xspu nid=27FB99FE
ABD9AF5AC12584E0003E0DA0. Важ ныя 
спра вы, якія кра на юць кож на га гра ма
дзя ні на Поль ш чы не бу ду ча га на цы я
наль най боль шас цю, раз г ля да юц ца 
ў тэр мі не, ка лі част ка з іх у ся мей ным 
ко ле свят куе Раж джа ство Хры сто ва. 
На га даю толь кі, што Сейм пра ца ваў з 7 
па 10 сту дзе ня і суст рэ чу ка мі сіі мож на 
бы ло б пры зна чыць на ін шыя дні пра цы 
пар ла мен та.

А ця пер спра ва з на ша га ла каль на га 
па над вор ка. Мар шал коў ская ўпра ва 
Пад ляш ска га ва я вод ства аб’ я ві ла ўрэш
це доў га ча ка ны кон курс на рэ а лі за цыю 
куль тур ных пра ек таў у 2020 го дзе:

Ot war ty kon kurs ofert na za da nia pub-
licz ne w sfe rze kul tu ry, sztu ki, och ro ny 
dóbr kul tu ry i dzie dzic t wa na ro do wego

 Ro dza je za dań z zak re su kul tu ry w 2020 r.:
re a li zac ja fes ti wa li i wy da rzeń ar tys tycz
nych o za się gu ogól no pol skim i mię dzy
na ro do wym;
re a li zac ja za dań w zak re sie edu kac ji 
kul tu ral nej dzie ci i mło dzie ży;
re a li zac ja przed sięw zięć ar tys tycz nych 
o za się gu re gio nal nym słu żą cych upow
szech nia niu róż nych dzie dzin kul tu ry 
i sztu ki;
re a li zac ja za dań w zak re sie pro duk c ji 
i pre zen tac ji spek tak li te at ral nych w kra
ju i po za je go gra ni ca mi;
re a li zac ja za dań ma ją cych na ce lu och
ro nę pol skoś ci, pie lęg no wa nie i upow
szech nia nie tra dyc ji na ro do wej m.in. 
pop rzez och ro nę ję zy ka, tra dyc ji, waż
nych rocz nic his to rycz nych, pat rio tyz
mu oj czyz ny oraz wzrost świa do moś ci 
na ro do wej.

У па раў нан ні з мі ну лы мі га да мі ця пе
раш няй Мар ша лоў скай уп ра вай уво гу ле 
лік ві да ва ны «kon kurs w sfe rze dzia łal-
ności na rzecz mniej szoś ci na ro do wych 
i et nicz nych oraz ję zy ka re gio nal ne go». 
А ў вы шэй пе ра лі ча ных куль тур ных прын
цы пах 2020 го да не знай ш ло ся мес ца 
для тра ды цый на га і важ на га для ха рак
та ру на ша га ва я вод ства за пі су: «Wspie
ra nie inic ja tyw kul tu ral nych mniej szoś ci 
na ro do wych i et nicz nych za miesz ku ją cych 
na te re nie wo je wódz t wa pod la skie go». Ці ж 
із ноў нас не мае быць у ся бе?

vЯў ген ВА ПА

•

•

•

•

•

З г.зв. „праў дай” бы вае пароз на му. 
Хтось ці ад ной чы ска заў, што „ёсць столь
кі іс цін, коль кі лю дзей на Зям лі”. У гэ
тым ёсць неш та, та му што ў кож на га ча
ла ве ка свая праў да — мая, твая, на ша... 
іс ці на. Час цей за ўсё гэ та аказ ва ец ца 
на па ло ву праў дай, чвэр ць п раў дай і не
дап раў дай, якую яш чэ на зы ва юць пе ра
ка нан нем. Пе ра ка нан не ў тым, што „мая” 
праў да праў дзі вей шая, чым ін шая праў
да, з’яў ля ец ца пры чы най спрэ чак, сур’ ёз
ных кан ф лік таў і на ват вой наў. Я зга даю 
толь кі між п ле мян ныя рас п ра вы, эт ніч
ныя ці рэ лі гій ныя раз бор кі, якіх ня ма ла 
і ў ХХІ ста год дзі. Так ці інакш, уся су свет
ная гі сто рыя на пі са на не ат ра ман там, 
а ча ла ве чай кры вёй. Па чы на ю чы з Тра
ян скай вай ны, праз ман голь скія на шэс ці 
і кры жо выя па хо ды, і, на рэш це, жор ст кія 
вой ны ў ХХ ста год дзі, і за кан ч ва ю чы 
ня даў ні мі вар вар скі мі кан ф лік та мі — у Сі
рыі ці Са ма лі. Усе яны па ча лі ся, зда ва ла
ся б, з ня він ных пы тан няў, якія за да ва лі 
ан та га ні за ва ныя пар тыі: хто мае ра цыю, 
чыя праў да? Але ж мая, та му што ча му 
яна па він на быць тва ёй? Рэд ка бы вае, 
што гэ тыя на іў ныя пы тан ні не вык лі ка лі 
ва ен на га па жа рыш ча. Не раз і не два, 
а пап раў дзе яны заў сё ды пе ра но сі лі ся 
ў рэ аль ны свет, дзе ў вы ні ку трэ ба бы ло 
пра ліць ча ла ве чую кроў, а ма тэ ры яль
ныя зда быт кі мно гіх па ка лен няў бы лі 
зніш ча ны. Та кім чы нам раз бу ры лі ся вя
лі кія цы ві лі за цыі і квіт не ю чыя куль ту ры 
адыш лі ў ня быт. І ўсё гэ та ў імя праў ды. 
Толь кі чы ёй? А мо жа, іл жы вай праў ды? 
Не сум нен на, каб па ста віць ра зум нае 
пы тан не, вар та ра ней ве даць штоне
будзь пра тое, што яно да ты чыц ца. Дзе ці 
ста вяць шмат на іў ных, каб не ска заць 
дур ных, пы тан няў. Ус пом нім, ад нак, што 
яны бу ду юць свае ве ды пра свет з ну ля. 
Паг лыб ля ю чы ся, пы тан ні, якія яны за да
юць, ста но вяц ца ўсё больш да пыт лі вы мі 
і муд ры мі. Ка лісь ці мой пля мен ні к бы ў 
ўра жа ны, зда ва ла ся б, ла гіч най су пя рэч
нас цю, што для та го, каб да ка заць іс ці ну, 
трэ ба да ка заць, што гэ та не іл гун ства. 
Для яго праў да і хлус ня бы лі та кія ж ад
дзель ныя, як ноч і дзень. Та кім чы нам, 
праў да ў яго ра зу мен ні па він на быць да
ка за на іс ці най, а іл жы васць — хлус нёй. 
І толь кі праз не каль кі ме ся цаў ён зра зу
меў сваю фік са цый ную па мыл ку. Ад нак 
да гэ та га ча су па між на мі не абыш ло ся 

без ха ла стых 
спрэ чак і на
ват сва рак. 
Мне зда ец ца, 
што на та кіх 
са мых фік са цы ях грун ту юц ца су пя рэч
лі вас ці ў больш сур’ ёз ных пы тан нях. 
Спрэч ка, у якую ўсту па юць най больш 
ву чо ныя га ло вы па між крэ а цы я ні ста мі 
і эва лю цы я ні ста мі, ні ко лі не скон чы ла
ся. І яна, ве ра год на, не мі не, па куль іс нуе 
ча ла ве чы від. Ці зям ны шар іс нуе не
каль кі мі льяр даў га доў, ці ўся го не каль кі 
ты сяч? Аса бі ста я раз маў ляў з не каль
кі мі людзь мі, у тым лі ку з дву ма пас ля 
ас пі ран ту ры ў гу ма ні тар ных на ву ках, 
якія з поў най упэў не нас цю ска за лі, што 
Бог ства рыў Зям лю і ўсё жыц цё на ёй 
роў на 7000 га доў та му. Ня гле дзя чы на 
ві да воч ныя до ка зы ар тэ фак таў з яе ар
ха іч на га мі ну ла га. 7000 га доў і ні на год 
менш! Ак ра мя та го, адзін з гэ тых двух 
ча ла ве каў ста яў су праць усіх ар гу мен
таў, якія пац вяр джа юць сфе рыч насць 
пла не ты. „Зям ля пло ская, як блін, і гэ та 
праў да!” У па лі тыч най пра сто ры так са ма 
ад бы ва юц ца веч ныя вой ны; не за леж на 
ці ў поль скай, ці ін шай. І гэ та так, ка лі ўсе 
на стой ва юць на сва ёй праў дзе. Толь кі 
праў дзе, ці на сва ім пе ра ка нан ні ў сваю 
праў ду? На жаль, у кан цэп цыі мно гіх лю
дзей па лі тыч ная пра сто ра та кая ж вір ту
аль ная, якая ге не ру ец ца ў кам п’ ю тар ных 
гуль нях. „Ня хай па лі ты кі ту за юц ца па
між са бою, гэ та нас не да ты чыць”, — ка
жуць яны. Больш ні чо га дрэн на га не мо
жа быць. На ват ка лі па лі тыч ныя вой ны 
да ты чац ца толь кі па лі ты каў і вы ключ на 
ідэ а ла гіч ных аль бо ідэ а ла гіч ных праб
лем, яны ўсё роў на да хо дзяць да сва іх 
ка ра нёў у ніж няй част цы ўрад лі вай рэ
аль нас ці, дзе звы чай нае, паў ся дзён нае 
ча ла ве чае жыц цё пра цяг ва ец ца з улас ці
вы мі яму спрэч ка мі за праў ду, за ра цыю. 
Толь кі на гэ тым уз роў ні га вор ка ідзе пра 
су сед скую аль бо кам па ней скую, аль бо 
гру бую бой ку, а на па лі тыч ным уз роў ні 
— пра са цы яль ны па ра дак, мір і бяс пе ку. 
У кан чат ко вым ра хун ку гэ та не па лі ты кі 
ня суць ад каз насць за на ступ ствы вой
наў, якія вык лі ка лі, а тыя, хто іх аб раў. За
бі ва юць адзін ад на го ў кро вап ра літ ных 
вой нах не па лі ты кі, а звы чай ныя Яны 
Ка валь скія.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Най больш пры ем ная не ча ка насць, 
ка лі та кі вы пуск нік, які ў лі цэі га ва рыў толь кі 

па-поль ску, рап там па чы нае «рэ заць» «па-свой му»!

Настаўнікі роднай мовы

— Ча му Вы ста лі на стаў ні кам бе ла ру-
скай мо вы?

— Паў п лы ва ла на гэ та ву чо ба ў Гай наў
скім бел лі цэі, у якім рас кры лі мне во чы 
на мно гія бе ла ру скія спра вы. Пры яз джа
лі да нас на прак ты ку сту дэн ты з бе ла ру
скай фі ла ло гіі ў Вар ша ве, якія ра сказ ва лі 
шмат ці ка ва га і за ах воч ва лі па сту паць 
на гэ ты кі ру нак. Мя не гэ тае ўсё за ін т ры
га ва ла і па я ві ла ся ідэя, каб стаць у бу ду
чы ні на стаў ні кам бе ла ру скай мо вы.

— Хто для Вас ідэ ал на стаў ні ка род най 
мо вы?

— Гэ та мой на стаў нік з лі цэя спа дар Ва
сіль Са коў скі, які меў ін ту і цыю і да ска на
лы па ды ход да вуч няў. Так са ма вель мі 
пры ем на ўспа мі наю са сту ды яў за нят кі 
з пра фе сар Ні най Бар ш чэў скай, якая з’яў
ля ец ца вы дат ным мо ваз наў цам.

— Ці суп ра цоў ні ча е це з на стаў ні ка мі 
бе ла ру скай мо вы ў ін шых шко лах? Ка лі 
так, на за ві це сва іх сяб роў.

— Суп ра цоў ні чаю амаль з усі мі на стаў
ні ка мі бе ла ру скай мо вы пры ўся ля кіх 
ме ра пры ем ствах, а най больш з Ан джа лі
най Ма саль скай і Ма ры яй Крук.

— Якія ар га ні за цыі і ўста но вы, па вод ле 
Вас, най больш да па ма га юць?

— У ма ім вы пад ку гэ та Куль тур ны цэнтр 
Бе ла ру сі ды гай наў скія ар га ні за цыі 
і ўста но вы: Му зей і ася ро дак бе ла ру скай 
куль ту ры, Па вя то вае ста ра ства, Га рад
ская ўпра ва.

— Ці ве дзя це ў шко ле бе ла ру скія пра ек-
ты для сва іх вуч няў? Ка лі так, на за ві це 
іх.

— Пра ек ты не толь кі для сва іх, але і вуч
няў з ін шых школ: Кон курс бе ла ру скай 
га вэн ды, куль тур нааду ка цый нае ме ра
пры ем ства «Пік нік з бе ла ру сам», «Ма
стац кія су стрэ чы школь ні каў (су поль на 
з Гай наў скім бел му зе ем).

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Алім пі я да па бе ла ру скай мо ве, «Сцэ
ніч нае сло ва», «Па э тыч нае трох га лос се».

— Ці мо жа це раз ліч ваць на да па мо гу 
баць коў, ася род дзя?

— Зра зу ме ла, без доб ра га су пра цоў ні
цтва з баць ка мі цяж ка бы ло б вес ці 
аду ка цый навы ха ваў чую пра цу. Баць кі 
да па ма га юць у ар га ні за цыі ўся ля кіх 
школь ных ме ра пры ем стваў, а най больш 
у пад рых тоў цы школь на га ба лю, зва на га 
«ста дзён кай».

— Ці на ву чан не на прын цы пе доб ра ах-
вот нас ці для Вас скла да насць ці, мо-
жа, ко зыр?

— Як раз я зна хо джу ся ў та кой доб рай 
сі ту а цыі, што ўсе вуч ні на шай шко лы 
вы ву ча юць бе ла ру скую мо ву. Гэ та не 
аба зна чае, што ня ма скла да нас цей. На 
на стаў ні ку ад каз насць у тым, каб кож на
га вуч ня доб ра пад рых та ваць да ма ту
раль на га эк за ме ну.

— Ці мо жа це зра біць усё за тры га дзі-
ны ў ты дзень, што ра ней зап ла на ва лі?

— Тры га дзі ны ў ты дзень ха пае на тое, 
каб рэ а лі за ваць праг рам ныя ас но вы. Ка

лі хо чаш ра біць бо лей, а хо чаш, дык аста
ец ца па заў роч ная пра ца і час воль ны ад 
ву чо бы і пра цы.

— Ёсць у Вас лаў рэ а ты прад мет на га 
кон кур су? Ка лі так, на за ві це іх лік.

— Як раз вя ду та кую ста ты сты ку. У мя не 
30 лаў рэ а таў і 70 фі на лі стаў Алім пі я ды 
па бе ла ру скай мо ве ды 15 лаў рэ а таў і 4 
фі на лі стаў Ва я вод ска га кон кур су па бе ла
ру скай мо ве. Мае на ву чэн цы з’яў ля юц ца 
пе ра мож ца мі кон кур су «Паз най Бе ла
русь», Пад ляш ша — ма за і ка шмат куль тур
нас ці, Кон кур су бе ла ру скай па э зіі і про зы 
«Дэ бют», Кон кур су бе ла ру скай га вэн ды 
ды дэк ла ма тар скіх кон кур саў: «Род нае 
сло ва», «Сцэ ніч нае сло ва», «Па э тыч нае 
трох га лос се», «Па э зія і про за на ўсход ад 
Бу га», пра ва слаў най рэ лі гій най па э зіі, не

каль кіх поль ска моў ных кон кур саў.

— Ці, па вод ле Вас, пад руч ні кі па бе ла ру-
скай мо ве да па са ва ныя да су час нас ці?

— На ўзроў ні лі цэя та кія пад руч ні кі па 
куль тур най і лі та ра тур най аду ка цыі ёсць, 
не ха пае нам цал кам ак ту аль на га пад
руч ні ка па мо ве.

— Ваш лю бі мы пад руч нік па бе ла ру-
скай мо ве?

— Вы дат ным лі чу пад руч нік «Са сло вам 
праз ста год дзі» Воль гі Сян ке віч.

— Хто Ваш лю бі мы бе ла ру скі аў тар?

— Ула дзі мір Ка рат ке віч, Ба рыс Пят ро віч, 
Вік тар Шніп.

— Якую бе ла ру скую кніж ку Вы ак ту аль-
на чы та е це?

— «Ліс це каш та наў» Ула дзі мі ра Ка рат ке
ві ча.

— Ці пры ві ва е це ці ка васць да бе ла ру-
скай прэ сы?

— Зра зу ме ла, па ста ян на чы таю «Ні ву» 
і «Ча со піс», заг ля даю ў элек т рон ныя вы
дан ні «Сва бо ды» і «На шай ні вы».

— Якое, па вод ле Вас, са мае ці ка вае бе-
ла ру скае ме ра пры ем ства?

— Фе сты валь «Бар даў ская во сень» 
у Бель скуПад ляш скім і свят ка ван не 
Дня Во лі ў Бе ла сто ку

— Ці раз маў ля е це са сва і мі вуч ня мі па-
бе ла ру ску па-за ўро ка мі, шко лай?

— Раз маў ляю, як з вуч ня мі, так і з вы
пуск ні ка мі і хі ба най больш пры ем ная не
ча ка насць, ка лі та кі вы пуск нік, які ў лі цэі 
га ва рыў толь кі паполь ску, рап там па чы
нае «рэ заць» «пасвой му».

— Ці ма е це прык рыя ўспа мі ны ў су вя зі 
са сва ёй пра фе сі яй?

— Ёсць і та кія, але яны хут чэй звя за ны 
з вы ха ваў чай пра цай, чым на стаў ні ка бе
ла ру скай мо вы.

— Што Вас па ло хае, нак лі кае сто му?

— Бю рак ра тыя і ка лі штось ці трэ ба зра
біць «на ўчо ра».

— Ці ся род Ва шых вуч няў ёсць вя до-
мыя вы пуск ні кі?

— Ёсць іх вель мі мно га і пра цу юць у роз
ных пра фе сі ях ды га лі нах.

— Ці ат ры ма лі Вы ўзна га ро ды за сваю 
пра цу (гра шо выя, га на ро выя)?

— Ме даль Ка мі сіі на цы я наль най аду
ка цыі, Брон за вы крыж за слу гі, зван не 
«На стаў нік го да бе ла ру скай мо вы», Уз на
га ро да Гай наў ска га ста ра сты, шмат лі кія 
ўзна га ро ды ды рэк та ра шко лы.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не?

— Пос пе хі ма іх на ву чэн цаў, плён твор чай 
пра цы.

— Са мы цу доў ны ўспа мін на стаў ні ка бе-
ла ру скай мо вы?

— Ка лі ў час ней ка га ме ра пры ем ства 
на зы ва юць маё проз віш ча і чую бур ныя 
воп ле скі вуч няў.

— Які на цы я наль ны сім вал уп ры гож-
вае Ваш клас?

— Белчыр во набе лы сцяг і герб «Па го
ня».

— Як ба чы це бу ду чы ню бе ла ру саў?

— Пра цэс асі мі ля цыі ўвесь час на сту пае 
і трэ ба ўзяць пад ува гу тое, што на ша сі
ла не толь кі ў коль кас ці, але перш за ўсё 
ў якас ці. Вы со ка а ду ка ва ных, здоль ных 
і та ле на ві тых ма ла дых бе ла ру саў у нас 
да во лі мно га і ў іх на ша на дзея.

Апы таль нік пра вя ла 
vГан на КАН Д РА ЦЮК

Янка КАРЧЭЎСКІ. Шмат га до вы на стаў нік бе ла ру скай 
мо вы ў ІІ Агуль на а ду ка цый ным лі цэі з да дат ко вым на ву-
чан нем бе ла ру скай мо вы ў Гай наў цы. Стар шы ня Аб’ яд-
нан ня «На ша шко ла», якое дзей ні чае пры бел лі цэі. Член 
уп ра вы Аб’ яд нан ня му зей і ася ро дак бе ла ру скай куль ту-
ры ў Гай наў цы. Ар га ні за тар шмат лі кіх куль тур на-аду ка-
цый ных ме ра пры ем стваў, апя кун школь на га тэ ат раль-
на га гур т ка «Дра ма». Аў тар двух пад руч ні каў для лі цэя. 
У сва бод ным ча се лю біць па бе гаць.
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— З ма ла ка раб лю ўсё, што маг чы мае! 
Мне вель мі сма ку юць тыя ўсе пра дук ты, 
якія яш чэ па мя таю з дзя цін ства, — ка жа 
спа да ры ня Ак са на і з па над вор ка ад ра
зу зап ра шае ў ха ту. — «Лат ка» і «Ру ды», 
вы не ўва хо дзі це! — звяр та ец ца да са
бак. — Яны та кія кам па ней скія, на крок 
мя не не ад сту па юць.

На гас па дар цы спа дар ства Та ма шэў
скіх, дзя ку ю чы Ак са не, паў ста ла не вя
лі кая сы ра вар ня. Яна яе пры ду ма ла, 
аб мер ка ва ла з цеш чай, а муж пры няў да 
ве да ма і да па мог пры ста са ваць па мяш
кан не на сы ра вар ню ў ад па вед нас ці з ве
тэ ры нар ны мі рэ ка мен да цы я мі.

— Сюды я пры яз джа ла на ган даль і так 
па зна ёмі ла ся з му жам. Я — бе ла ру ска. 
Мая ма ма ро дам з Но вай Ру ды, што пад 
Га род няй, баць ка — з На ваг руд ка. Яны па
зна ёмі лі ся ў Дру ске ні ках і там ужо за ста лі
ся. І я там да ра ста ла, — ра сказ вае Ак са на, 
ад на ча со ва рых ту ю чы ка ву. — Я, бу ду чы 
ма лой дзяў чын кай, заў сё ды ез дзі ла на 
ка ні ку лы да сва іх ба буль. Мне больш па да
ба ла ся на вёс цы, у Но вай Ру дзе. За вяр шы
ла я ся рэд ную шко лу ў Дру ске ні ках, гэ та 
бы ла му зыч ная шко ла, паз ней па сту пі ла 
ў кан сер ва то рыю ў Віль ні, але мя не гэ та 
не ці ка ві ла. Я про ста ха це ла з’е хаць з до
му, — смя ец ца Ак са на і пры но сіць та лер ку 
з раз на від ны мі пі ра га мі. Усе спяк ла са ма. 
— Ма ма га во рыць, што я та кая, як ба бу ля 
Га ле на з Но вай Ру ды. Яна ўсё ўме ла са
ма зра біць. І до ма, і ў по лі. Са ма свін ню 
ўме ла ра заб раць і ўсе вян д лі ны па ра біць. 
Я так са ма раб лю свае вян д лі ны. Па мя таю 
смак ван т ра бян кі — раб лю так са ма. Раю 
прый с ці ў кра са ві ку на плош чу Кас цюш кі, 
дзе ад бу дзец ца ве лі код ны кір маш. Там лі
тоў цы пры во зяць вы дат ную ван т ра бян ку. 
Не зной дзе це смач ней шай!

Сы ры Ак са ны бы ва юць роз ныя: све
жыя, сас пе лыя, вэн джа ныя, на ту раль
ныя, з сол лю, час на ком... І цэ лы час 
Ак са на пры дум вае но выя ва ры ян ты па
вод ле гу сту па куп ні коў. Ак са на так са ма 
ро біць тва рог ле там, а зі мой мас ла.

— У бу ду чы ні ха чу за рэ гіст ра ваць фір
му пад наз вай «Аль шан скі смак». За раз 
я яш чэ ўвесь час са ма ву чу ся і ха чу ўсё 
ра біць як ма га лепш. Я ўжо так са ма ва зі
ла свае сы ры ў Літ ву, каб і там па спра ба
ва лі на шых пра дук таў. Ма гу толь кі ска
заць, што ім пас ма ка ва лі, — ус мі ха ец ца 
Ак са на і ста віць на стол ка ву ў ка рыч не
вых шклян ках з ду ра лек су. Ка ва сма куе 
вы дат на. — Смач на? Я знаю, я так са ма 
на ват да су сед кі пай ду, ну, вып’ю, але 
яна не та кая як мая. На о гул мне сма ка
ва ла ка ва толь кі ў ад ным рэ ста ра не ў Ва
сіль ка ве. Там та кая як і ў мя не.

У сы ра вар ні Ак са на пра во дзіць па ру, 
ча сам не каль кі га дзін у дзень, бо ма ла ко 
ча каць не бу дзе. Гэ та пра дукт, які трэ ба 
хут ка пе ра ра біць.

— Я вель мі ўдзяч на на ша му бур га міст
ру (Мі ха лу Ма ты ске лю — У. Ш.). Ме на ві та 
ён мя не за ах во ціў да та го, каб зай мац ца 
ма лоч ны мі вы ра ба мі. Ад ной чы па пра сіў 
мя не пры вез ці свае сы ры на гмін ную 
ўра чы стасць. З та го ча су пад т рым лі вае 
мя не і хва ліць, — ус мі ха ец ца Ак са на, гла
дзя чы ка та, які ўвесь час ся дзіць по бач 

ін ша му, — ка жа Ак са на і пе ра пы няе раз
мо ву, бо зво няць па куп ні кі. За час на шай 
раз мо вы двой чы бе гае ў сы ра вар ню, 
каб пры нес ці пра дук ты клі ен там. — Я ве
даю, што ўмею з’яд наць са бе лю дзей. 
Я ад к ры тая і заў сё ды ста ра ю ся з ус
меш кай суст ра каць дру го га ча ла ве ка, 
на ват ка лі мне са мой цяж ка. Лю дзі гэ та 
ад чу ва юць, ве раць, што ня ма ні вод на га 
фаль шу ў мя не і ў ма ім пра дук це, та му 
куп ля юць. Вя до ма, я са ма ад трох га доў 
зай ма ю ся біз не сам, але па куль што не 
раз ліч ваю на пры бы так. Мой му жык ужо 
інакш. Вось, за пра сі лі мя не на свя точ ны 
кір маш у Бе ла сток. Я што дзень ез дзі ла 
са сва і мі пра дук та мі. Ча сам зда ра ла ся, 
што спа ла толь кі дзве га дзі ны! Му жык 
пы та ец ца: «На вош та ты туды ез дзіш? 
Больш гро шай ад да сі на бен зін, чым за
ро біш». Мо жа і так, але ка лі б не па е ха ла, 

што б я ра бі ла? Ся дзе ла до ма. А што з гэ
та га? Ай, так пап раў дзе не вя до ма, што 
ў гэ тым жыц ці ап лач ва ец ца. Ча ла век 
пра цуе, на ват ка лі зап ра цуе на доб рае 
жыц цё, пры хо дзіць ста расць... і ўсё.

З Ак са най раз маў ля ем 31 снеж ня. Яна 
ўжо на пяк ла пі ра гоў і збі ра ец ца ве ча рам 
з му жам да су се дзяў. Не ці ка вяць яе ба лі 
і шум ныя свят ка ван ні, ха ця ў Су ха воль
скай гмі не та кія ад бы ва юц ца ў не так 
даў но па бу да ва ным «Pen s jo na cie Po nia
tow skim».

— У пяць ра ні цы трэ ба пад няц ца і па
да іць ка роў, — смя ец ца. — Ча го са бе 
жа даю? Перш за ўсё ха це ла б зда роўя, сі
лы і та го, каб ні ко лі не па мя няць свай го 
ла ду жыц ця.

Аль шан ка — не вя лі кая вё ска ў гмі не 
Су ха во ля. Яш чэ за ста ло ся тут мно га 

Жыц цё 
ў го ра дзе? 
Не, ні ко лі!

«Як не бы ло б цяж ка, на вёс цы 
ўсё прас цей шае», — га во рыць. 
Ха ця вес ці гас па дар ку гэ та 
за раз не та кая про стая дзей
насць. Яна па тра буе доб ра га 
пла на ван ня пра цы, ка ар ды на
цыі роз ных ві даў дзей нас ці, 
здоль нас ці вы ка ры стан ня су час
най тэх ні кі. Як эфек тыў на кі ра
ваць гас па дар ствам, на ват тым 
не вя лі кім, ве дае спа да ры ня 
Ак са на з Аль шан кі. Для яе гэ
та не толь кі біз нес, але і сап раў
д нае за хап лен не, для яко га па кі
ну ла сваю ай чы ну і го рад. 

яе на лаў цы за ста лом. — «Каў ба ска» на
зы ва ец ца. Ён з на мі ўжо дзе сяць га доў. 
Я вель мі люб лю жы вёл. Са бак так са ма 
ўзя ла з пры тул ку. Яны ўсё ра зу ме юць, як 
лю дзі, а ча сам на ват больш.

Ма лоч ныя пра дук ты Ак са ны вя до
мыя ўжо не толь кі на Пад ляш шы, але 
і ў Поль ш чы. Ак са на мае сва іх па ста ян
ных па куп ні коў, якія за сы ра мі пры яз
джа юць ад мыс ло ва ў Аль шан ку. Яе біз
нес раз ві ва ец ца з го ду ў год.

— Не ідзе пра гэ та, што я та кая прад п
ры маль ная. Я ні ко лі не лі чу коль кі сы роў 
раб лю ў ты дзень, але ка ля двац ца ці на
пэў на! Я пра цую ад на і раб лю ўсё з на ша
га ма ла ка, а яно вель мі смач нае. У нас 
ка ро вы не ядуць сі ла су, толь кі сваё се на, 
му ку. І, па вер це, ма ла ко зу сім сма куе па

драў ля ных хат. Ме на ві та ў ад ным з та кіх 
утуль ных да моў жы вуць Ак са на з му жам. 
За ва сям нац цаць га доў вель мі ўрас ла 
ў гэ тае мес ца і звя за ла ся з людзь мі.

— Бу ду чы ма лень кай дзяў чын кай, 
я вель мі лю бі ла ез дзіць на вё ску да ба бу
лі. Вё ска для мя не ні вод ны вык лік. Я тут 
вель мі доб ра ся бе ад чу ваю і це шу ся, 
што жы ву ў мес цы, дзе доб рыя лю дзі 
на во кал. Гэ та вель мі важ нае. Для мя не 
так са ма не бы ло лёг ка пры ехаць сюды 
з дру гой кра і ны, але з людзь мі з вё скі я, 
дзя ку ю чы ба бу лі, заў сё ды ме ла кан такт. 
Я ад к ры тая. Ма гу ся бе пак лас ці на та
лер ку. Ка лі я па ба чы ла, што ва кол мя не 
та кія лю дзі, я зра зу па ду ма ла, што доб ра 
тра пі ла. Маю шчас це.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ
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Гай наў ка 
раз бу доў ва ец ца
Гай наў ка — го рад на ўскра і не Бе-

ла веж скай пуш чы. У ім нап ры кан цы 
2000 го да „вы рас лі” но выя жыл лё выя 
па сёл кі, між ін шым, Ма зу ры і Паш кі. 
Адзін з іх зай меў да во лі вя лі кую плош-
чу па між ву лі ца мі Пад доль най, Элек т-
рыч най, Про стай і Паў д нё вай. Тут па бу-
да ва лі ка ля двух сот ад на- і двух па вяр-
хо вых драў ля ных і му ра ва ных да моў 
са мі жы ха ры. Яны вы ра ста лі хут ка, як 
улет ку гры бы пас ля дроб на га і цёп ла-
га даж джу. За раз па бу да ва лі но выя 
ву лі цы, між ін шым, Доў гую, Ка рот кую, 
Сеў ную, Ва жыў ную, Квя то вую, Са до-
вую, Ка ла со вую і Збож жа вую. З ча сам 
пак ла лі на іх ас фальт і на не ка то рых 
ха ця па ад ной ста ра не прак ла лі тра ту-
а ры. Яш чэ ў 1997-2003 га дах у па чат ку 
ву лі цы Ка ла со вай пас ля даж джу ста я лі 
вя лі кія ды да во лі глы бо кія лу жы. Там, 
дзе ад ву лі цы Доў гай па чы на ла ся Ка-
ла со вая вяс ной і ле там ква ка лі жа бы. 
Нап рад вес ні, ка лі ра ста ваў снег, трэ ба 
бы ло аб мі наць лу жы на ву лі цы Доў гай 
ды на ба ка вых. Шмат га доў мя сі лі бо та-
мі і ка ля сі лі ба ло та жы ха ры да моў пры 
ву лі цы Элек т рыч най, па чы на ю чы ад 
Пад доль най. На Пад доль най та ды быў 
яш чэ ўха бі сты брук, не бы ло тра ту а ра.

Да 1960 го да ў гэ тым паў д нё ва-за-
ход нім ра ё не го ра да бы ла вя лі кая па-
ша, на якой пас ві лі мно га ка роў. Вы пас 
пе ра ся ка ла вы тап та ная пе ша хо да мі 
сця жы на. Жы ха ры Элек т рыч най ска-
ра ча лі са бе да ро гу да до му. З ад на го 
бо ку вы па су бы лі па сяў ныя па лет кі. На 
вор най зям лі се я лі жы та і са дзі лі буль-
бу. Гэ тую част ку го ра да наз ва лі Паш кі. 
Ма быць, наз ва ад па шы, на якой ста ві-
лі ўсё больш і больш да моў і ў вы ні ку 
гэ тай дзей нас ці ат ры ма лі ся ма лыя арэ-
а лы паш — уся го паш кі.

У 1958-1962 га дах я ву чыў ся ў агуль-
на а ду ка цый ным лі цэі ў Гай наў цы і ча-
ста на вед ваў сем’і бра та і ся стры ма ёй 
ма мы, якая жы ве па ву лі цы Элек т рыч-
най. На ват ко рат ка ў іх жыў. На па шы 
бы ла „дзі кая” спар тыў ная пля цоў ка. 
У цёп лую па ру го да пас ля поў д ня хлап-
чу кі гу ля лі тут у фут бол. На па шы я на-
ву чыў ся ез дзіць на муж чын скім ро ва-
ры, пад г.зв. ра май. Пер шы раз ехаў, 
ехаў і зат ры маў ся па-за гэ так зва ны мі 
зя лё ны мі ўгод дзя мі ў вя лі кім жы це, 
а пап раў дзе я там з вуз ка га за го на пе-
ра ку ліў ся ў глы бо кую ра зо ру. У ко лы 
ве ла сі пе да зак ру ці лі ся жыт нё выя сцяб-
лі ны з ка лос сем. Вось та кі не за быў ны 
юнац кі ўспа мін. Ка тац ца на ро ва ры 
ўсё ж на ву чыў ся. За раз мне гэ тая на-
ву ка спат рэ бі ла ся. У мя не два ро ва ры 
і мно га ез джу, амаль кож ны дзень. Хто 
мя не ве дае, пац вер дзіць.

Ця пер на ко ліш нім тра вя ні стым вы-
па се кра су ец ца да во лі вя лі кі, пры го жы 
жыл лё вы па сё лак. Усе да мы і па над-
вор кі аб га ро джа ныя. Пла ты і бра мы 
вель мі пры го жыя жа лез ныя і звы чай-
ныя драў ля ныя, гу стоў на па ма ля ва-
ныя. Пры да мах ра стуць ма ла дыя дрэў-
цы ды вяс ной і ле там цві туць роз на ка-
ля ро выя квет кі.

Ста рыя та по лі 
пры да ро зе
Ста рыя ды з вя лі кі мі ды цяж кі мі 

гнёз да мі амя лы та по лі як ста я лі га да-
мі, так і ста яць пры да ро зе-гра вій цы 
з Га ра дзі ска ў Плян ту ў На раў чан скай 
гмі не Гай наў ска га па ве та. З су хіх дрэў 
па да юць у ра вы і на да ро гу га лі ны. Не-
ка то рыя дрэ вы пе ра ла маў на по ры сты 
ве цер. Гэ тых ста рых дрэў ча мусь ці не 
ся куць. Плян таў скі сол тыс і рад ны па-
ве дам ляў гмін ныя ўла ды, але да гэ туль 
ні чо га не ат рым лі ва ец ца.

Але ўсё бы вае да па ры. У вет ра ны зі-
мо вы дзень ці та кую ж ноч су хія та по лі 
мо гуць упас ці на ма ста вую да ро гі. Перш 
за ўсё гэ та не бяс пе ка для пра жы ва ю чых 
тут лю дзей, якія ез дзяць і хо дзяць у На-
раў ку. Вар та да даць, што вё ска Плян та 
на ліч вае больш за 150 жы ха роў. (яц)

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

«Гвяз да і ка ляд ка» ў двац-
цаць пер шы раз — у Бе-
ла сто ку. Двац цаць шэсць 
ха роў і ка лек ты ваў, якія 
на ліч ва лі ка ля ча ты рох-
сот вы ка наў цаў, сла ві лі 12 
сту дзе ня Но ва на ро джа на-
га Хры ста ў Гар ні зон ным 
клу бе ў Бе ла сто ку. Свае 
ва каль ныя, ак цёр скія і сцэ-
наг ра фіч ныя маг чы мас ці 
па каз ва лі ўдзель ні кі з усёй 
Бе ла сточ чы ны. Прэ зен та цыі 
ка ляд ных ка лек ты ваў бы лі 
ар га ні за ва ны Бе ла ру скім 
гра мад ска-куль тур ным та ва-
ры ствам пры пад т рым цы Мі-
ні стэр ства ўнут ра ных спраў 
і ад мі ніст ра цыі Поль ш чы 
і Куль тур на га цэн т ра Бе ла-
ру сі ў Вар ша ве.

Не пра па дае на род ны тра ды цый ны 
звы чай ха джэн ня ка ляд ні каў па ха тах на 
Ка ля ды з вы ка нан нем ве лі чаль ных ка
ляд ных пе сень, тэ ат ра лі за ва ных сцэ нак, 
пе ра ап ра нан нем у «ка зу», «мядз ве дзя», 
«ка бы лу», «жо ра ва». За спе вы ка ляд ні
кам да ва лі да рун кі. У ас но ве ка ля да ван
ня так са ма ста ра жыт ная аг рар ная аб
рад насць, агуль ным прыз на чэн нем якой 
бы ло па ска рэн не на ды хо ду цяп ла («ад 
Ка ляд сон ца па ва роч ва ла на ле та») і за
бес пя чэн не доб ра га ўра джаю ў но вым 
гас па дар чым го дзе.

Гэ тае куль тур нае свя та ча ка ла ся так
са ма шмат лі кі мі бе ла ста ча на мі, якія яш
чэ ня даў на ві та лі ка ляд ні каў у сва іх ха
тах, а і са мі ха дзі лі з ка ляд кай і гвяз дай.

Ва сіль Се гень: ві цэстар шы ня БГКТ, 
спа сы ла ю чы ся на чар го вы — ХХІ вы пуск 
аг ля ду, ад к ры ва ю чы сё лет ні цыкл куль
тур ных ме ра пры ем стваў Та ва ры ства, 
ска заў:

— Нам вель мі пры ем на, што мы гэ
тым аг ля дам мо жам пра цяг нуць яш чэ 
свя точ ны час, ра зам спя ваць ка ляд ныя 
пес ні, каб на ду шы ў нас бы ло вель мі 
ра дас на, ве се ла з на го ды На ра джэн ня 
Гас под ня га. Це шыць тое, што мы збі ра
ем вя лі кую коль касць і ўдзель ні каў, і пуб
лі кі. Ак ра мя на шых ста лых удзель ні каў 
— ха роў, ка лек ты ваў — вы сту па юць тыя, 
хто толь кі ў гэ тым ме ра пры ем стве пры
мае ўдзел. Вя до ма, ка ля да ван не на сцэ
не з’яў ля ец ца кры ху штуч ным. Вя до ма, 
што ў ад па вед нас ці з тра ды цы яй, яно 
ўклю чае ў ся бе пе ра ход ад ха ты да ха ты 
з він ша ван ня мі і жа дан ня мі даб ра бы ту 
і зда роўя для гас па да роў у но вым го дзе. 
Тра ды цыя ка ля да ван ня вы во дзіц ца яш
чэ з дах рыс ці ян скіх ча соў, ка лі яна ты чы
ла ся звы ча яў звя за ных з урад лі вас цю, 
каб быў доб ры ўра джай у на ступ ным 
го дзе і гас па да ры жы лі ў да стат ку. Мэ
тай на ша га ме ра пры ем ства з’яў ля ец ца 
за ха ван не тра ды цыі ка ля да ван ня і па
ка зан не, што яна іс нуе. Сён ня не кож ны 

мо жа ўдзель ні чаць у яго тра ды цый ным 
вы мя рэн ні. Та кім чы нам маг чы масць 
па чуць ка ляд кі на сцэ не з’яў ля ец ца за
мен ні кам аса бі ста га ўдзе лу мно гіх з нас 
у вель мі пры ем ных звы ча ях. З та го, што 
я ве даю пра ка ляд кі, у па раў нан ні з улас
ным во пы там, ска жам, з дзя цін ства, то 
на ша бе ла ру ская мен шасць уво дзіць 
у гэ ты звы чай чы ста бе ла ру скія ка ляд кі, 
да якіх сло вы на пі са лі ці пе рак ла лі на 
бе ла ру скую мо ву ту тэй шыя су час ныя аў
та ры, на пры клад, Вік тар Швед.

Ра дас най ка ляд кай па дзя лі лі ся на 
аг ля дзе ма лень кія ка ляд ніч кі з Дзі ця
ча га хо ру пра ва слаў на га пры хо да Усіх 
Свя тых у Бе ла сто ку (дэ бют), які вя дзе 
ма туш ка Ан на Пят роў ская. З ка ляд ка мі 
вы сту пі лі так са ма да школь ні кі Са маў
ра да ва га прад ш кол ля № 14 у Бе ла сто ку 
пад апе кай Да ну ты Ты ма шэ віч, Ан ны Ба
бік, Эве лі ны Кур ган і Эмі ліі Кен дысь, вуч
ні з Пра ва слаў най шко лы свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія, хор мо ла дзі пра ва слаў на га 
пры хо да Свя то га Ду ха ў Бе ла сто ку (кі раў
нік Ві та Ка цю бай ла), ка лек тыў «Зван кі» 
з Гай наў ска га до ма куль ту ры (кі раў нік 
Ве ра Ма сай ла), як і ста рэй шыя, «вя ко
выя» ка лек ты вы — хор «Кры ні ца» (кі раў
нік: Гра жы на Вал ка выц каяТа ма шук, 
акам па не мент: Мі хал Вар шыц кі), «Рас
с пя ва ны Га ра док» (му зыч ны кі раў нік 
Вік тар Ма лан чык), «Ар ля не» (Мі ка лай Фа
дзін), га ра доц кія «Ху тар» (Ян Кар по віч) 
і «Асен ні ліст» (Га ле на Бу ра), за луц кая 
«Ка лі на» (Ма ры ян на Апа но віч), ляў коў
скія «Цаг лін кі» (Га ле на Бан да рук), «Чы жа
вя не» (Юры Га не віч), «Ма лін кі» з Ма лі нік 
(Ве ра Ні чы па рук), коз ліц кая «Рэ чань ка» 
з Лю бай Гаў ры люк і Алай Ка мен скай, 
бель скія «Ва сі лёч кі» і дру гі «Асен ні ліст», 
які вя дзе Та ма ра Ру са чык з Уні вер сі тэ та 

за ла то га (трэ ця га) ве ку — ён за спя ваў, 
між ін шым, «Ан ге лы спі ва ют, Бо га прос
лав ля ют». Бель скі «Ан т ракт Плюс», 
тра ды цый на ў якім вы сту па юць ма ле чы 
і спе лыя спе ва кі, у вы дат най рэ жы су ры 
Аль ж бе ты Фі ё нік на ту раль на і вель мі па
свой ску па ка заў пад ляш скае ка ля да ван
не ў ха це гас па да ра. Мі ха лоў скія «Сла
вян ская но та» і «Чы рво ныя шпіль кі» 
(Ма ры юш Ха ру жы), звы чай на вя до мыя 
з ляг чэй ша га і за баў ляль на га рэ пер ту а
ру, больш на ва мод на зас пя ва лі свае пес
ні на хва лу Но ва на ро джа на га. Ка лек тыў 
з Вя ско ва га до ма куль ту ры ў Ры ба лах 
пры вез ла з ка ляд ка мі ўжо но вая кі раў
ніч ка — Ад ры я на Бя ліц каяСкаў рон ская 
(да ча ка ла ся Лі да Мар ты нюк вар тых 
за сту пін каў на род най ні ве). Па я ві лі ся 
но выя ка лек ты вы, якія вя дзе Ві та Ка
цю бай ла — на пры клад, фолькка лек тыў 
«Су сед кі»; ра зам ве ліч на вы сту пі лі хор 
го ра да Гай наў ка і хор Свя таДу хаў ска га 
пры хо да; пя ву чая гру па «Зем ля кі» з Зас
цян каў, якую вя дзе Мі рас ла ва Ду даль 
— з ся мей най чац вёр кай Астап чу коў ды 
іх сва я коў і сяб роў — про ста як ад ка ляд
на га ста ла. Ка ляд кі амаль не паў та ра
лі ся, ап ра ча ўлю бё най «Ці хай но чы над 
Па лес ці най» і хва лю ю чай «Спі, Ісу се», 
у якой, ап ра ча ра дас ці ад на ра джэн ня 
Зба ві це ля, прад бач ва юц ца яго па ку ты 
на Кры жы і боль Ма ці — дзе ля на ша га 
вы ра та ван ня. Ка лек тыў «Ас» (Сла ва мір 
Тра фі мюк) за вяр шыў больш паэст рад на
му — вось так і мож на — ка ля да ван не пе
рад вя лі кай за лай паў нют кай свя точ на 
ап ра ну тых і ў ка ляд ным наст роі гас цей 
з сэр цай ка мі за ах вя ра ван ні на Вя лі кі 
ар кестр свя точ най да па мо гі. «Дай Бо жа 
дож да ті ро ку но во го!» і на ступ ных род
ных свят!

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ

Вя сё лая нам на ві на...
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 03-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 2 лютага 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Хто ма люе 
без рук і алоў ка?
  М....

Ад каз на ад гад ку № 51: фут боль ны матч.  
Уз на га ро ды — аў ды ёк ні гі «Су пер к ні га пра Бі ла 

з Бо лаю» Гу ні лы Бэр г ст рэм — вый г ра лі Та ця на Цяс-
ноў ская з Бель ска-Пад ляш ска га, Ра фал Ва ку люк 

з Гай наў кі, Та маш Ваў ра нюк з Нар вы. Він шу ем!

Чор ны ко лер - са мы 
ча сты ў вы шы ван ках 
і тка ні нах. На шы прод кі 
звяз ва лі яго з зям лёй 

і не бяс пе кай. Ён быў па шы ра ны 
ў ры ту а лах звя за ных са смер-
цю, з раз бу раль най сі лай. Ад нак 
чор ны ко лер лі чыў ся так са ма 
абя рэ гам. З яго да па мо гай мож-
на бы ло аба ра ніц ца ад дэ ма ніч-
ных сіл. Лю дзі ве ры лі, што чор-
ны ка зёл да па мо жа паз ба віц ца 
ад да куч лі ва га да ма ві ка. Да во лі 

па шы ра ны по гляд пра чор на га 
ка та, які пе ра хо дзіць да ро гу. 
Та кі знак аба зна чаў дрэн ныя 

на ві ны, па ра зу, няш час це. Але 
ўжо чор ны кот ра зам з чор ным 
пеў нем і чор ным са ба кам ме лі 

спры яць у гас па дар цы, у жы лы 
бу ды нак ні ко лі не стрэ ліць пя-
рун, а зло дзеі бу дуць абы хо дзіць 
ха ту.

Чор най сі лай ча ста на зы ва лі 
ня чыс ці каў, ле са ві ка, па ле скіх 
ру са лак.

Чор ны ко лер да мі нуе ў па ха-
валь на-ры ту аль ных аб ра дах. На-
шы прод кі ве ры лі, «што чор нае 
ад га няе чор нае». Чор ны быў 
так са ма ко ле рам спе лас ці і ба-
гац ця. Лі чы лі, што грэч ка, па се-
я ная з бруд на га і чор на га фар ту-
ха, хут ка пас пее. Пры да па мо зе 
чор ных ва лоў-бліз нят аб вор-
ва лі вё ску, з якой з да па мо гай 
ма гіч ных аб ра даў «вы га ня лі» 
эпі дэ мію. Лю дзі ве ры лі, што 
пры да па мо зе чор на га ка мень-
чы ка, пры не се на га праз чор на-
га крум ка ча, мож на зра біц ца 
ня бач ным, а з яй ка, зне се на га 
чор ным пеў нем, мо жа вы вес ці 
змея, які бу дзе пры но сіць да ха-
ты гро шы.

(Ад рэ зак ад рэ да га ва ны на ас но ве 
кніж кі Але ны Кор шак «Бе ла ру ская 

мі фа ло гія для дзя цей»)
(гак)

Вы ве да е це, што та кое 
эт на ды зайн? Гэ та 
ўсё больш па пу ляр-

ная мо да, каб спа лу чаць фаль к лор-
ныя эле мен ты і ра мё ствы з су час ны-
мі трэн да мі. Ды зай не ры ўсё час цей 
нат х ня юц ца на род най куль ту рай 
і зна хо дзяць уні каль ныя, ары гі наль-
ныя ўзо ры для сва іх ра бот. Та кім 
чы нам мож на ства рыць прак тыч на 
ўсё: юве лір ныя вы ра бы, адзен не, 
мэб лю і на ват цэ лыя бу дын кі.

У За лу ках ужо са мыя ма лень кія 
вуч ні звяр ну лі ўва гу на асаб лі выя 
ўзо ры і вы шыў кі на тка ні нах, якія 
ха ва юць па ша фах іх ныя ба бу лі. Мал-
го ся і Вік то рыя на ват пры нес лі ма-
кат ку ў шко лу, каб па га на рыц ца пе-
рад сяб ра мі пры го жым па ла цен цам. 
Кац пэр сва ім смар т фо нам па ра біў 
здым кі руч ні коў, якія ўпры гож ва юць 
па коі сва ёй ба бу лі Ірэ ны. Усе з ці ка-
вас цю гля дзе лі ў ма біль нік сяб ра і, 
кі ва ю чы га ло ва мі, сцвяр джа лі, што 
неш та та ко га зной дзец ца і ў іх ных 
ха тах. Та му вы ра шы лі мы па зна ёміц-
ца з на род ны мі бе ла ру скі мі ўзо ра мі 
і та ды па спра ба ваць ад чы таць за фік-
са ва ную ў па лат не муд расць.

Бе ла ру скія ар на мен ты — моц ныя 
і та ям ні чыя, і ха ця бы лі з на мі ад 
ста год дзяў, на да лей нат х ня юць ужо 
са мых ма лень кіх. Та му ўзнік ла ідэя, 
каб зра біць свой руч нік! Вя до ма, гэ-
та вель мі скла да ная пра цэ ду ра, якая 

па тра буе шмат ча су і здоль нас ці. Та-
му мы аб ме жа ва лі ся да бе лай па пе-
ры ды чыр во на га і чор на га алоў ка. 
Кож ны вы браў свой ар на мент, які 
раз ма ля ваў на па ла се па пе ры. Пры 
гэ тай ра бо це вуч ні стаг на лі і скры-
га та лі зу ба мі. Па вер це, не так лёг ка 
на ма ля ваць бе ла ру скі на род ны ар-
на мент! Цяж ка па ве рыць, што на шы 

У по шу ках за луц ка га сты лю

ба бу лі бы лі та кі мі май ст ры ха мі і вы-
шы ва лі та кія скла да ныя ўзо ры. Кож-
ную па ло ску, над якой пра ца ваў кан-
к рэт ны ву чань, мы прык ле і лі да вя-
лі кай ар ку шы па пе ры. Та кім чы нам 
пас ля двух за нят каў цяж кай пра цы 
паў стаў наш руч нік. Ён вя лі кі і пры го-
жы, але перш за ўсё ці ка вы тым, што 
скла дзе ны з два нац ца ці па ло сак 

два нац ца ці вуч няў. Мы ўжо ве да ем, 
што з’яў ля ем ся част кай боль шай 
бе ла ру скай су поль нас ці. І толь кі 
ра зам выг ля да ем пры го жа і ці ка ва 
— так як наш руч нік! А вас зап ра-
ша ем яго па гля дзець у Рэ гі я наль ны 
ку то чак, які зна хо дзіц ца ў на шай 
шко ле ў За лу ках. Да су стрэ чы!

Уля ШУБЗДА 
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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 № 51-2019: 
Гру па, кі шэнь, ва ро ты, ба нан, пя ро, алень, 

шмат, ру та, рык ша, ма на, га нак, жа ба, Ас. Ба-
ран, ва лун, пла не та, ра на, конь, га, раб, шып-
шы на, ям ка, раш ка, льго та.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Оля 
Ма дза леў ская з Нар вы, Па ша Пах ві цэ віч, 
Ма тэ вуш Крот, Дар’я Нес ця рук, Вік то рыя 
За леў ская з Ор лі. Він шу ем!

Ка зі нае ка зі но
Мі лей чыц кая ка за Мі ха лі на
шпа рыць на «Аў дзі» про ста да Бер лі на.
Аку ля ры, газ з ка пы та,
сон ца, ве цер, дах ад кры ты.
А ў Бер лі не, як у кі не,
толь кі жыць так Мі ха лі не –
смач ны стра вы про ста з тра вы
тут ужо тан цы і за ба вы.
Ко зы, коз лі кі, каз ля ня ты
з лан цу гоў зу сім ад пя ты,
ро гі гор да па ды ма юць,
ў кож ну кра му заг ля да юць.
Вось цы руль ня і пас лу гі:
стрыж ка шэр с ці і ба род кі,
фар ба ва ны хвост ка рот кі.
Па-су сед ску клі чуць ко зы:
«Ка пы ты зро бім пры го жы,
ма кі яж кла дзем пад во чы».
Дык гу ляй ка за ўно чы!
Ка лі ад рэ на лі ну
бы ло за ма ла,
ў ка зі но ка за па па ла,
дзе і шчас це ёй пра па ла.
Не па спе ла аг ля дзец ца
і ў даў гах ужо за ста ец ца.
Каб з па лі цы яй не раз бі рац ца,
трэ ба з «Аў дзі» раз ві тац ца.
З са мой ра ні цы, зу сім не мі ла
ка за Мі ха лі на ўця ка ла з Бер лі на.
Бя гу чы па чы гу нач най шы не,
за лі ва ла ся сля за мі
па сва ёй ма лень кай ай чы не.
    Ста ры Дзік

28-ы Вя лі кі ар кестр свя точ най да-
па мо гі — як ні ко лі быў вя лі кім і на ват 
яш чэ боль шым...

І важ ны для нас, бе ла ру саў Пад ляш-
ша.

Мы не толь кі кі да лі гро шы кі ў скры-
нач ку, але пра ца ва лі як ва лан цё ры, 
вы сту па лі на сцэ не, ку па лі ся як мар-
жы ў ха лод ных про лам ках, ка ля да ва лі 
і па сы ла лі эсэ мэ скі. Усё для та го, каб 
пад тры маць ідэю да па мо гі хво рым 
і пат ра бу ю чым....

Ужо чар го вы раз для «Ар кест ра» 
тан ца ваў наш цу доў ны «Пад ляш скі 
вя нок». Тан цо ры, то-бок бе ла стоц кія 
на ву чэн цы бе ла ру скай мо вы пры Аб’-
яд нан ні АБ-БА, як заў сё ды ўзру шы лі 
пуб лі ку ад мыс ло вым кан цэр там, які 
прай шоў ва Уні вер сі тэц кім цэн т ры 
куль ту ры. Так са ма на ша ка рэс пан дэн т-
ка Вік то рыя Гаць (за раз ву ча ні ца Бель-
ска га бел лі цэя) вы сту пі ла на сцэ не 
з бе ла ру скі мі пес ня мі. А га ра доц ка-мі-
ха лоў скія «Пры ма кі», якія па дар ва лі 
пуб лі ку пры бе ла стоц кай ра ту шы, 
нак лі ка лі кар на валь ную ат мас фе ру 
гуль ні і ра дас ці. Ка лі на шы «Пры ма кі» 
агуч ва лі свае шэ дэў ры, лю дзі ска ка лі 
і аб ды ма лі ся ў ра дас ных він ша ван нях.

— А ця пер за іг ра ем так, — га ва рыў 
лі дар гур та Юр ка Астап чук, — каб нас 
у Мі ха ло ве па чу лі...

І са праў ды грым ну лі так, што аж но 
цэнтр ра ска лы хаў ся... І рас па лі лі та-
кую ра дасць, што не ра ска заць...

Пры пес нях «Пры ма коў» ра зам 
з сяст рой Га ляй, шваг рам Ан д рэ ем 
і пля мен ні цай Аг неш кай мы ха дзі лі са 
скры нач кай і тэр мі на лам. Бы лі та кія 
мо ман ты, ка лі лю дзі ча ка лі ў чар зе, 

каб укі нуць гро шы ў на шу скры нач ку і ат ры маць чыр-
во нае сэр цай ка. І як ні ко лі, ся род пуб лі кі бы ло мно-
га-мно га дзя цей. Іх шчы рыя, ра дас ныя ўсмеш кі бліш-
чэ лі на пе ра мен ку са сту дзень скім со ней кам, быц цам 
аб вяш ча лі ка ляд ную ра дасць «на не бе і на зям лі».

Мы па ду ма лі, што гэ та са праўд ны «ага нёк да не-
ба», які яш чэ раз здзей с ніў ся ад люд скай пры го жас ці 
і даб ры ні.

І праў да, як па да юць кры ні цы, ва лан цё ры зноў 
са бра лі рэ кор д ную су му, прыз на ча ную на ле ка ва не 
хво рых дзя цей і се ні ё раў.

А клас і шчод расць бе ла ру саў па ка за лі жы ха ры 
Га ра доч чы ны, якія ах вя ра ва лі ў скры нач кі, амаль 25 
ты сяч зло тых!

Зор ка
фо та: Ган ны Кан д ра цюк

Агень чы кі 
да не ба

Спадарыня Альжбета 
Рудкоўская з сынкамі

Cud
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Ге не тыч ны ал фа віт
Ч а с т  к а  1 1

А хло пец не зда ваў ся:
— Мо жа, ты ўжо з кім бы ла?! — спы таў.
Зноў гор лам спы таў.
Тут ужо і ве цер за ціх, і птуш кі, і квет кі 

пры ціс ну лі ся да зям лі...
— Што?! Што ты га во рыш?!
У дзяў чы ны аж но дух пе ра ня ло. У ва чах 

па цям не ла. Штошто, а гэ та га па чуць яна 
не ча ка ла. Ад яго не ча ка ла.

— Мо жа, ты ўжо з кім бы ла і ба іш ся, што 
я гэ та зра зу мею? Та му і цяг неш да шлю бу, 
— да біў ён яе.

Ця пер да клад на да біў, як абу хом па га
ла ве ву ша ста га ан гор ска га тру сі ка. Да біў 
— ма ла ска заць. Да біў у са мае сэр ца. Як 
свін ку за ка лоў. З ад на го ўда ру. Раз — і кран
ты...

Вось гэ та і быў той ар гу мент для пры
стой ных жан чын. Неп ры стой ныя то ве да
юць, як на гэ та рэ а га ваць, і зро бяць ві на ва
тым та го, хто за дае та кія не так тоў ныя пы
тан ні. Гэ та для іх — раз плю нуць і рас цер ці 
пят кай, для тых неп ры стой ных. Той, хто так 
спы таў, бу дзе пас ля ў на гах ва ляц ца, як га
ну ча, і пра ба чац ца, як нік чэм ны раб, які без 
да зво лу з’еў не да ед кі гас па да ра... Ну, гэ та 
з неп ры стой ны мі так...

А вось пры стой ныя заў сё ды па па да юц
ца на та кое, як ма лень кія мыш кі ў хіт ра па
стаў ле ную паст ку з пры на дай. Ды і хлоп цы 
та кое га во раць толь кі та ды, ка лі на ўсе сто 
ўпэў не ныя, што гэ та няп раў да. Га во раць 
дзе ля шан та жу. Каб дзяў чы на за ха це ла да
ка заць, што гэ та не так. Але на ват у гэ тым 
вы пад ку ўсё мо жа пай с ці не па пла не. Дзяў
чы на мо жа так пак рыў дзіц ца, што ра ды 
не бу дзеш. Па ля ціш шу каць у род най ха це 
пя ты кут. І мо жа так стац ца, што зной дзеш. 
А мо жа, та кая не дас вед ча ная і пры стой ная 
дзяў чы на і са сту піць. Пры стой насць пад
вя дзе. І не дас вед ча насць. Пяць дзя сят на 
пяць дзя сят. Не так і кеп ска. Хлоп цу вар та 
ры зык нуць. У та кім уз рос це на ват трыц
цаць на сем дзе сят зда ец ца доб рай раск
лад кай. А тут па ло ва на па ло ву...

Эх, ма ла досць, ма ла досць!!!
Але на на ней кі час за сты ла, ас лу пя неў

шы, як ма ну мент у по лі. Пас ля кры ху адыш
ла ад не ча ка на га шо ку. Па ду ма ла. Зу сім 
ма ла па ду ма ла. Пры ня ла ра шэн не:

— Ка лі так ду ма еш, то бя ры, пра вя рай, — 
ска за ла яна га на ро ва пад няў шы нос уго ру, 
хоць усё яе аб ліч ча свед чы ла пра вя лі кую 
ўнут ра ную крыў ду на ка ха на га.

Пра ца дзі ла гэ тыя сло вы праз зу бы 
з выг ля дам пак рыў джа най Кле а пат ры. Спа
дзя ва ла ся, што хло пец за са ро ме ец ца сва іх 
па даз рэн няў і ад мо віц ца ад за ду ма на га.

Эх, ма ла досць, ма ла досць! Ма ла досць 
не дас вед ча ная!

Ва сіль быў доб рым хлоп цам. Вель мі доб
рым, асаб лі ва як з ім доб рыя. Але не джэн
т ль ме нам. І не пат ра буй це ад кал гас на га 
хлоп ца джэн т ль мен ства. Гэ та Але на на чы
та ла ся ра ман тыч ных кні жак, вось і пра ка
ло ла ся. Бо свет ус п ры ма ла праз іх уз вы ша
ныя ма ты вы. А Ва сі лю толь кі гэ та і бы ло 
пат рэб на, каб яна зда ла ся. Яго ма раль ны 
ком пас меў толь кі ад ну стрэл ку, і за раз яна 
ўказ ва ла зу сім не на ма раль, а на не аб ход
насць пра вя дзен ня хут кай і бяз лі тас най 
ата кі. Да звол быў. А ўсе крыў ды пас ля заг
ла дзяц ца! Ён так ду маў. Ён больш не губ ляў 
ча су на пу стас лоўе. Узяў дзяў чы ну на ру кі 
і па нёс у ста жок се на як сваю ўлас насць, 
якой мо жа ка ры стац ца ця пер, ка лі за хо ча, 
дзе за хо ча і коль кі за хо ча.

Яна пас лух мя на аб ня ла яго за шыю 
і больш не пя рэ чы ла. Як ма лень кая мыш ка 
ў кіп цю рах крум ка ча. Се на яш чэ бы ло не 
се нам. Гэ та бы ла яш чэ толь кі ўчо ра ско ша
ная тра ва, на якой у пром нях ра ніш ня га 
сон ца бліш чэ ла ра са ся рэд няй зяр ні стас ці. 
Але гэ та ўжо не важ на...

Ва сіль скі нуў свой пін жак і ка шу лю, 
зас лаў іх для Але ны і бе раж лі ва, як вы раб 
з тон ка га праз ры ста га крыш та лю, з пяш чо
тай і ла скай пак лаў яе на іх. Ён чуў яе ды хан
не. Як пры ем на яна ды ха ла, яго ўлас насць!

Яна чу ла стук яго сэр ца. Туттуктук... 
І так бя скон ца, з па ска рэн нем. Ёй бы ло ўжо 
ўсё роў на. І на ват не. Не ўсё роў на. Яна цяг
ну ла ся да яго са ма. Яна на ват па ду ма ла:

„Ну і ча го я ра ней яму не да зва ля ла, дур
ная. Ну, да клад на дур ная. Да ла б — і ўсё на 
гэ тым. Та кая баб ская до ля не ка лі па га дзіц

ца. Дык ча му не ця пер, ка лі я з ім? Ці ж ра
зум на бу дзе ад маў ляць свай му ка ха на му, 
які і яе ка хае ў да да так?!”

Яна ўжо ад чу ва ла яго ру кі ў ся бе пад су
кен кай. Неп рыз вы ча е ныя да жан чы ны ру
кі. Няў ме лыя. Яна ад чу ла, які ён няз г раб ны 
ў рас п ра нан ні дзяў чы ны. Як ка ця нё, у яко га 
яш чэ во чы не рас п люш чы лі ся. Усё на воб
ма цак. Хоць ты па ка жы яму са ма, што і як 
трэ ба рас ш пі ляць і ў якой пас ля доў нас ці. 
Яна па ду ма ла:

„Ну, хут чэй бы ўжо ўсё скон чы ла ся! Ці 
хоць хут чэй бы ўжо па ча ло ся...”

З ёй жа яе лю бы, ка ха ны! Усё ад но не ка
лі да гэ та га дой дзе, дык ча го цяг нуць? Ён 
мае ра цыю! Ча му не ця пер? Хай бу дзе ця
пер! Яна са ма гэ та га жа дае...

І рап там над яе тва рам на віс ней кі жу
дас ны цень... О не ба! Гэ та бы ла ка ро ва. 
З чор набе лы мі пля ма мі. Адзін рог зла ма
ны. Дру гі кры вы. Во чы вя лі кія, пры го жыя, 
як у ка ро вы... Гэ та ка ро ва яе су се дзяў. Зор
ка. Але на паз на ла яе. Ка ро ва хі ба што так
са ма паз на ла Але ну, та му і пад су ну ла да яе 
сваю мор ду. Ва сіль хут ка даў той Зор цы па 
той мор дзе на гой, і яна тут жа пас лух мя на 
адыш ла ся. Але ўсё бы ло сап са ва на нез ва
рот на. Але на ўжо ад піх ну ла хлоп ца ад ся бе.

— Ну, ба чыш? — пра шап та ла яна. 
— Дзень ужо. Ка ро вы ў по ле выг на лі. За раз 
і па стух тут як тут бу дзе. Я ж ка за ла. Пра шу 
ця бе, да вай сён ня ве ча рам. Пра шу ця бе. 
Я абя цаю.

У Ва сі ля яш чэ бы ла кво лая на дзея на 
вып раў лен не сі ту а цыі. Ды і дзяў чы ну не 
ад пу ска лі сум не вы, ці вар та ад цяг ваць. 
Хло пец саб раў ся з но вы мі псі ха ла гіч ны мі 
сі ла мі і зноў пай шоў у ра шу чую ата ку, моц
на аб няў шы прад мет свай го ім к лі ва га ба я
во га на лё ту, але тут пе рад іх ва ча мі ледзь
ве не сал дац кім кро кам вый шаў з ку стоў 
па сту шок. У вя лі кіх гу мо вых бо тах, з пу гай, 
і сон ны, як пе рас пе лая браж ка для са ма
гон кі. Ён не ба чыў за ка ха ных. Ён ні чо га не 
ба чыў. Про ста кро чыў за ка ро ва мі і на ха ду 
да сы паў свой не дас па ны час. Але, хоць 
і дра маў, цвёр да так кро чыў, ра шу ча, як ма
ла ды сал да цік. І гэ так жа ба дзё ра і ра шу ча 
ту па нуў сва і мі вя лі кі мі бо та мі пра ма ў све
жы, яш чэ цёп лы ка ро він блін. Хі ба што той 
Зор кі. Аж но пыр скі пай ш лі ва ўсе ча ты ры 
ба кі. Як са лют у го нар Вя лі кай Каст рыч ніц
кай рэ ва лю цыі ат ры ма ла ся.

Па сту шок на ват не заў ва жыў гэ та га. 
Усту піў, ку ды не трэ ба, і пай шоў да лей ус
лед за стат кам, ку ды трэ ба. Але гэ та быў 
апош ні цвік у ма гіль ную нак рыў ку Ва сі лё
вых спа дзя ван няў.

— Якая га дасць, — па ка за ла паль цам 
Але на свай му ка ха на му на па стуш ка. — Ты 
ба чыш, па чым тут хо дзяць лю дзі?! Фууу! 
А ты ў вёс цы хо чаш рэш ту жыц ця пра мы
кац ца. А ад жыц ця без ка ро ві на га дзяр ма 
дык ад маў ля еш ся.

— І што? — сум на ад гук нуў ся Ва сіль. 
— Што тут та ко га?

Ён зра зу меў, што яго най мац ней шы ар
гу мент, ар гу мент ар гу мен таў, які мож на вы
ка ры стаць толь кі ад ной чы, пра паў мар на. 
Пра паў на заў ж ды, як гро шы ў піў ной. Вось 
жа няў да ча! Хоць вый ваў ком! Хоць бра шы 
са ба кам! Хоць ржы жа раб цом... Не, жа раб
цом тут не да мес ца і не да ча су. Які з яго 
жа ра бец, ка лі так ат ры ма ла ся. Лепш па шу
каць ін шую ана ло гію ці ўво гу ле пе ра вес ці 
дум кі на ін шую тэ му.

— Мож на па ду маць, ты ні ко лі ў ма лен
стве не ўсту па ла, ку ды не трэ ба, — ска заў 
ён хоць што, пер шае, што прый ш ло ў га ла
ву, бо не ве даў, што тут мож на ска заць у та
кой без на дзей най сі ту а цыі.

На строй зва ліў ся ў тра ву ні жэй за ка ра
ні. Вось усё ўжо бы ло ў яго ру ках. І на та бе, 
ней кая ка ро ва... Ней кі па сту шок... Ней кі 
ка ро він блін... Са лют ней кі... Ну што гэ та та
кое! Ну ча му так не шан цуе?! Хоць ты плач!

— І што, ты хо чаш, каб і на шы дзе ці 
ў дзяр ме тап та лі ся? — Але на ўжо бы ла ў ін
шай тэ ме. — Та му я і ка жу та бе, што пас ля 
шлю бу па е дзем у Мінск. У мя не там цёт ка 

Ган на. На стаў ні цай пра цуе. Пра пі ша нас 
у ся бе. Ты пой дзеш пра ца ваць ша фё рам 
га рад ско га тран с пар ту. А пас ля нам да дуць 
ін тэр нат. Як бу дзе доб ра! А я пай ду ву чыц
ца. Ой, як я ха чу ву чыц ца!

— Вы кінь гэ та з га ла вы, — Ва сіль плю нуў 
са бе пад но гі. — Цяр пець не ма гу го ра да. 
Ну што той Мінск? Кал гас ная ка нюш ня, 
толь кі з лю дзей! Не раз вяр нуц ца, не выс
мар кац ца палюд ску, ні дых нуць, ні вы дых
нуць. Лю дзей — як му ра шак. І ўсе ля туць не
ку ды. Не! Ку ды заў год на, толь кі не ў Мінск!

— Ну, Ва сіль!
— Хо піць! Пас ля па га во рым. Ве ча рам. 

Паг ля джу як ты дат ры ма еш сваё сло ва. 
Пом ніш, што абя ца ла?! А то не па ко іш ся, 
каб на шы дзе ці чы сты абу так ме лі, а спра
ва да дзя цей і бліз ка не да хо дзіць. Мне ўжо 
трэ ба на ра бо ту. Чу еш: на шы ша фё ры ўжо 
за вя лі ма то ры.

Ля сель са ве та са праў ды ўжо раз но сі лі
ся ба дзё рыя га ла сы ша фё раў, якія жар та ва
лі з жан чы на мі, што кро чы лі на фер му. Тыя 
з імі мі ла і юр лі ва аджар тоў ва лі ся. Пяш чот
на так. У такт іх флір ту па чы на ла па скуд на, 
як жа ле зам па шкле, та рах цець кал гас ная 
тэх ні ка.

— То ідзі, — пап ра сі ла дзяў чы на.
— Ідзіідзі! Не пай ду, па куль ты цвёр да 

не па а бя ца еш, што ве ча рам не бу дзеш мне 
пя рэ чыць, — на стой ваў юнак.

— Доб ра, — ім г нен на сха ва ла яна па чыр
ва неў шыя шчо кі за яго шыю.

— Што доб ра? „Доб рае” яна тут мне. Га ва
ры: „Абя цаю!”. Цвёр да га ва ры.

— Абя цаю, — ска за ла яна і са ма не па ве
ры ла што ска за ла.

Аж но во чы зап люш чы ла ад стра ху.
— Дык да клад на да сі? — ста раў ся саб

раць як ма га больш абя цан няў юнак.
— Ну, ска за ла ж, — дзяў чы на пры ціс ну ла 

паль цам яго вус ны, каб за моўк.
І да да ла:
— Толь кі да вай суст рэ нем ся дзе да лей 

ад вё скі. Я тут ба ю ся.
— Да вай. Вы бі рай дзе.
— Да вай у Ка са буц кім ле се. Па мя та еш, 

на той па лян цы, дзе так спя ва лі са лаўі, як 
ты мя не пер шы раз пра во дзіў да ха ты.

— Па мя таю. Я той ве чар ні ко лі не за бу ду.
— Але і пра вёў ты мя не та ды! Тры кі ла

мет ры іш лі цэ лую ноч. Праз Ка са буц кі лес 
ча мусь ці пап ля лі ся, хоць ён не па да ро зе, 
— зас мя я ла ся дзяў чы на.

— Ка са буц кі лес заў сё ды па да ро зе, — ад
ка заў хло пец, які так лю біў той лес. — Не за
леж на ад та го, ку ды ты ідзеш, ён усё ад но 
па да ро зе, — да даў.

І яш чэ да ба віў:
— Я ўсё жыц цё суп ра ва джаць ця бе бу ду, 

— і па ца ла ваў яе ў вус ны.
І так цёп ла ста ла аба ім, што дум кі пра 

раз ві тан не бы лі не вы нос ныя, як са мо раз
ві тан не.

Яны яш чэ па ста я лі аб няў шы ся ў яе са
дзе, не маг лі на це шыц ца ад но дру гім. Як 
па ра ле бе дзяў, як за ка ха ныя га луб кі... Як 
Але на і Ва сіль. Вось так больш да клад на, 
як Але на і Ва сіль!

Эх, ка хан не, ка хан не...
— Я абя цаю, ве ча рам, — пра шап та ла яна, 

па чыр ва не ла да ўзроў ню на сы ча нас ці ко
ле ру ня бес на га свя ці ла і кі ну ла ся да ха ты.

— У Ка са буц кім ле се, — кі нуў ён наў з да
гон.

І так са ма пай шоў. На пра цу. Шчас лі вы, 
ба дзё ры, энер гіч ны, аб на дзе е ны, моц на 
аб на дзе е ны... Ні бы та і бліз ка не бы ло тых 
бяс сон ных на чэй і нер ваў. Яна ж па а бя ца
ла. І не па ду маць па а бя ца ла, як ра ней, а па
а бя ца ла кан к рэт на.

Эх, Ва сіль, Ва сіль! Ма ла ды і дур ны, як 
дзі ра вы ва лё нак з ле вай на гі. Жан чы на 
па а бя ца ла, а ён ве рыць. Ну не, мо жа так 
стац ца на сам рэч, як жан чы на па а бя ца ла. 
Ча са мі зда ра ец ца. Але ж гэ та не та му, што 
па а бя ца ла. Су па дае про ста яе жа дан не 

з яе ж абя цан нем. Час цей за ўсё вы пад ко
ва су па дае.

Пра хо дзя чы ля ам бу ла то рыі Ва сіль 
заў ва жыў, што ў ка бі не це іх ле ка ра ад чы не
ныя дзве ры. Але не на даў гэ та му зна чэн ня. 
І дар ма. Ён паз ней бу дзе яш чэ ўспа мі наць 
гэ ты мо мант. Праў да, не хут ка. Праз доў гія 
га ды. А за раз толь кі па ду маў:

„І што гэ та наш ле кар сён ня так ра на на 
пра цу вый шаў? Вось жа ал ка го лік ста ры! 
Ві даць, учо ра не знай шоў га рэл кі ні дзе, то 
сён ня мае бяс сон ні цу і по шук. А хут ка па
бі рац ца пой дзе, як апош ні жаб рак. А яш чэ 
док тар! Ён жа без га рэл кі сут кі не пра цяг не. 
Мо жа, знай с ці дзе і на ліць яму сто грам? 
Але ча су ня ма на по шук. Не здох не. Мо жа, 
так хто на лье. Свет не без доб рых лю дзей”.

І са праў ды, доб рыя гэ та лю дзі ці не 
доб рыя, а ўжо пад па лік лі ні кай ней кія 
нез на ё мыя кру ці лі ся, як во шы на грэ бе ні. 
На вёс цы нез на ё мыя не за ста юц ца не
заў ва жа ны мі. Адзін над та ж за га рэ лы ці 
ўчар не лы, ні бы та бяз бож на піў гор кую на 
сон цы і ды яш чэ го лы. А дру гі — пух лы, вы
со кі і агід ны та кі, як здох лы ша шок. Усё да 
сва ёй ма шы ны „Па бе да” то пад ля ціць, то 
ады дзец ца.

Ну, як шпі ё ны. Ды за раз не да іх. На пра
цу трэ ба.

— Зда роў, дзядзь ка Ля вон! — пры ві таў ся 
ён па да ро зе з ко ню хам.

— Зда роў, дзядзь ка Язэп! — крык нуў 
праз да ро гу ка ва лю.

І па бег.
А Але ну няш чад на нап руж ва лі дум кі пра 

сён няш ні ве чар і пра яе абя цан не. Яна ўжо 
не бы ла так упэў не ная ў яго вы ка нан ні, як 
паў га дзі ны та му. Усё вяр ну ла ся на ко лы 
свае, як са ба ка на свае ва ні ты. Ну, праў да, 
ча го ён спя ша ец ца? Да шлю бу тут за ста ло
ся зу сім кры ху! Ле та ж заў сё ды хут ка пра ля
тае. Гэ та зі ма ма ру дзіць. А ле та як ку ля пра
міль г не. Ды і во сень так са ма. Яе ўво гу ле 
не заў ва жа еш, тую во сень. Усе за пра цай 
так ду шац ца, што, па куль снег не вы па дзе, 
і спі ны ня ма ка лі ра заг нуць. Гля дзіш — і вя
сел ле ад гу ля юць. А пас ля хай ро біць што 
хо ча! А за раз па цер піць. Не здох не. Яш чэ 
ніх то не здох ад гэ та га.

„І ча му я па а бя ца ла?! — да ка ра ла яна 
ся бе. — Не ма гу зра зу мець. Не ве даю, што 
ця пер ра біць. Ад моў лю, то ён пак рыў дзіц ца 
яш чэ больш. Вунь які страш ны быў. Чор ны, 
як зя мель ка, ад злос ці. Як чар на зём. Як 
здань у хля ве. Па га джу ся — зна чыць ха рак
та ру не маю. Усё жыц цё бу ду без ха рак та
ру, як га ну ча. Не! Не па га джу ся! Што я яму, 
ву ліч ная дзеў ка, ці хто?! А яш чэ што ска заў, 
па га нец! Што я з кім сь ці бы ла ўжо! Але ж 
гад які! Скот бяз ро гі! Як ён мог! Ні за што не 
па га джу ся! Хай ду мае што хо ча. Не, не і не! 
Але ж і яго шка да. Як пра сіц ца па чы нае 
аж но сэр ца раз ры ва ец ца. Ну, паг ля дзім 
там. Што тут ужо зро біш. Бу дзе як бу дзе. 
Мо жа, усё абы дзец ца не як? Усё не як са мо 
ўтра сец ца”.
А со ней ка ўжо пад ня ло ся на на леж ны для 
гэ та га ча су ўзро вень і спа кой на за віс ла 
над за сак рэ ча най вё скай. Ла ска вае, цяр п лі
вае, доб рае... Свя ці ла для ўсіх. Для доб рых 
і злых, для за ка ха ных і раз з ла ва ных, для 
руп лі вых і гуль та ёў, для п’я ных і цвя ро зых, 
для вя скоў цаў і для пры ез джых...

(працяг будзе)
v Віктар САЗОНАЎ
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Вера РУСІНОВІЧ
Нарва

 На руодной ніві
За рыэчкой, за лугом доліна
Там квіеткі пухушчы ростут
Усланы дыван як карціна
І днём і ночу жывут
На бэрэгу пташка сідзіела
І  свіркала гожэ вона
А вецер квіеткі тут укладае
Од тэплоты сонца, дожджа
У гору ростут і говорат
Для нашуой душы
А запах гуляе ў поветры
Усем хто проходзіт
– Жывэ коло іх
Слова сіэты богаты
Усе мілы на руоднуй ніві жывут
Вяжут пучок – сказы
З якога тэмат об родзіне
У далёком  сьвіеце нэсут
Чужые народы познают 
Подляску нашу зэмлю
Слоў родную нашу мову
Якую на картцы пішу
Якою дзісь говору

2
Холодным, колючым ветром
Пузьняя осэнь госьціт на зэмліе
Паўціна стэлеццэ ўсюды
Як нічэніцы на кроснах
За сухую траву зачэпілась
Порвала гожу сукенку
І пошла далей
У рыэчцы бэрэг з бэрэгом сплела
Сухі лісток упаў з дэрва
І прорваў рубіж сорочкі
Прадзяны паўком – паўціна сховалась
Сьнігом мокрым плягою накрылась
Усё на дворыэ сырое – хмурнэ нэбо
Дэнь короткі, вэчэром шаруга
Доўгіе тэмные ночы, зороў, міесяца нэма
Смуток жывэ, а туман стэле ему дорогу
Нэма відного дня, пузьня осэнь прышла
Смутком выпускае душа поветро  на двуор
Цяжко сказаці слова
Молітву прочытаці ешчэ лёкшэй
У хаці душы моей
Дзісь  слёза потэкла умыла шчокі
І зэмлю промочыла
А ў сэрцы кіпіт смуток, дыхаці
А лёгко, цяжко сказаці ўсё, што на душы лежыт
Бо туолькі поняція осталось для нас
З которого хто хочэ чэрпаці, учыцісь
Як по дорозе віечной праўды ісьці
Узаўтра узнают усіэ.

3
Богородзіца Царыца
Маці міра любові і тэпла
Сохрані народ наш православны
От нешчасьця, буры гневу і огня
У той хвіліне глянь своім воком
На родные нашы полі і ліесы
Розложы  свуой амофор над нівою
Сохрані од улевы, граду і дожджа
Сограшаем мы прэд Богом
Заступіся, Царыца, Ты за нас
І помілуй у молітве на ўсякі час
Бо нэ знаем чым мы, грыэшны,
Заповедзь нарушаем дану нам
Богородзіцэ, Царыцэ,
Ты одна надзея на Зэмлі людзям.

4
Сіла потрыэбна душы
Слова молітвы говорат у любові
Пламень возносіццэ ўгору
Пэрэз аблакі сіне Нэбо
Хвалямі ў повіетры жывэ
Спокуойно ціхо ўсэ
За морэ нэ глянэш...
За гору нэ ступіш...
А словом молітвы накорміці усэ можна
Вэліка награда чэкае людзі
За труд у молітве з верой прыбудэ
Усіх од сна будзіт вона
І кажэ, што сонцэ ўстало
Нагрыэло зэмлю
Аромат з пахушчой квіеткі
Ступіў кроком на двуор
А пташка  дзюбнула лісток
 зэлёной травы
Дзісь гожэ засьпівала
Голосом пробудзіла вэсну
Дрымучы ліес заговорыў
З пучкуоў лісьцямі голі покрыў
І рыэчцы сказала
Ціхо плыві до мора
Кінь хвалю тэплой воды
На бэрэг ёго
Усё словом молітвы жывэ
І сілу мае ўсэ
Бог слово дае

5
О Сьвяціцель Отец Ніколай
Нам у жыцю помогай
Мы ў сэрцы імя Твое носім
А душы молітвой  о здороўе просім
На снігові сліеды остаўляем
У Дом Божы мы сьпішаем
Душа хочэ помоліцісь
Прэд іконой поклоніцісь
Кнуот у свіечцы запаліці
На подсьвечніку стоіт
Тэплэ слово говорыт
Ты Сьвяціцель Ніколай 
Здороўе і сілу од Бога нам подай
Мы ў молітве Тэбэ просім
Праз Твое ў цэркву слова прыносім
Нас у маю сонцэ грэе
Од Сьвята Ніколая на дворыэ тэплее
Квіетка на травіе цьвітэ
Запах вітром усюды рознэсэ
Будэм Сьвятого ўспомінаці
Отца Ніколая почытаці
Імя Его велічаці

Нарва
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

Тэ ат раў, якія ста вяць свае спек так лі 
вы ключ на на бе ла ру скай мо ве, у Бе ла ру
сі зу сім ням но га. Рэ пер ту ар боль шас ці тэ
ат раль ных ка лек ты ваў ру ска моў ны з рэд
кі мі па ста ноў ка мі пабе ла ру ску. Та му аб 
бе ла ру ска моў ных тэ ат рах, як сво е а саб лі
вых пер лі нах бе ла ру ска га тэ ат раль на га 
ма ста цтва, вар та ка заць асоб на.

Ад ным з іх з’яў ля ец ца тэ атр „Ляль ка”, 
які зна хо дзіц ца ў вя лі кім і ста ра даў нім 
го ра дзе Ві цеб ску, што на паў ноч ным ус хо
дзе Бе ла ру сі. Яго сайт мес ціц ца ў ін тэр нэ
це па ад ра се https://lial ka.by і мае да во лі 
пры ваб лі вы вы гляд.

Увер се цэ ла га вы яў лен ня зна хо дзіц
ца ла га тып тэ ат ра, яго афі цый ная наз
ва — Бе ла ру скі тэ атр „Ляль ка” і вый с ці 
на шмат лі кія руб ры кі. „Бе ла ру скі тэ атр 
„Ляль ка” — гэ та дзя сят кі спек так ляў, 
дзе маш таб ныя, скла да ныя і спрэч ныя 
фі ла соф скія пы тан ні раз г ля да юц ца 
ў пры ваб най, лёг кай фор ме, зра зу ме лай 
на ват трох га до вым дас лед чы кам све та
бу до вы. Спек так ляў, у якіх ас ця рож ны, 
няс пеш ны за чын ім к лі ва зак руч вае спру
жы ну эмо цы яў і цяг не за са бою да не ве
ра год на га фі на лу”, — рас па вя да ец ца на 
ста рон цы „Аб тэ ат ры”. Там жа мож на па
ба чыць фо таз дым кі са спек так ляў тэ ат
ра, яго бу дын ка, фо та рас по ве ды аб удзе
ле ў раз на стай ных ме ра пры ем ствах пад 
ад кры тым не бам.

Пра гі сто рыю тэ ат ра апа вя да ец ца на 
ад па вед най ста рон цы. Згод на раз меш ча
най там ін фар ма цыі, яна па ча ла ся з та го, 
як у 1985 го дзе пры Бе ла ру скім дзяр жаў
ным дра ма тыч ным тэ ат ры імя Яку ба Ко
ла са, які так са ма зна хо дзіц ца ў Ві цеб ску, 
па ча ла пра цу тру па ар ты стаўля леч ні каў. 
„20 кра са ві ка 1986 го да ад бы ла ся пер шая 
прэм’ е ра ка лек ты ву — спек такль «Дзед 
і Жо раў» Ві та ля Воль ска га. Гэ ты дзень 
тра ды цый на свят ку ец ца як Дзень на ра

джэн ня Бе ла ру ска га тэ ат ра „Ляль ка”, 
— па ве дам ля ец ца на да дзе най ста рон цы 
і ад зна ча ец ца, што „Ляль ка” ада со бі ла ся 
ад драм тэ ат ра толь кі ў 1990 го дзе.

Вір ту аль на па зна ёміц ца з ка лек ты вам 
тэ ат ра мож на на ста рон цы „Ка лек тыў”, 
якая па дзе ле на на ча ты ры пад руб ры кі 
— „Ма стац кі кі раў нік”, „Тру па”, „Твор чы 
склад” і „Ад мі ніст ра цыя”. „Гэ та зас лу жа
ны ка лек тыў Рэс пуб лі кі Бе ла русь — су
поль насць ад на дум цаў, дзе пра цу юць 
май ст ры, здат ныя пры ду маць і змай ст
ра ваць не вя до мы да гэ туль ме ха нізм, 
па шыць су кен ку для ляль кіпрын цэ сы 
і за ад ну хві лі ну пе рат ва рыць звы чай ны 
дзень у свя та”, — з го на рам рас па вя да ец
ца пра ка лек тыў на тэ ат раль ным сай це. 
Няз мен ным ма стац кім кі раў ні ком тэ ат ра 
з’яў ля ец ца зас лу жа ны дзе яч ма ста цтваў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Вік тар Клім чук, 
„дбан нем яко га з ма лень кай ля леч най 
тру пы вы рас ад мет ны тэ атр, лю бі мы ві
цяб ля на мі і вя до мы да лё ка паза ме жа мі 
Бе ла ру сі”.

Тэ атр са праў ды ак тыў на ўдзель ні чае 
ў раз на стай ных тэ ат раль ных фе сты ва
лях як у Бе ла ру сі, так і за яе ме жа мі. Пра 
гэ та свед чыць ста рон ка „Фэ сты”. Па вод
ле раз меш ча най там ін фар ма цыі, удзел 
у фе сты ва лях „Ляль ка” пры мае ад 1986 
го да — з та го ча су, як ак то ры вы сту пі лі са 
сва ёй пер шай прэм’ е рай — спек так лем 
„Дзед і Жо раў”. Вель мі ча ста ві цеб скі ля
леч ны тэ атр ста но віц ца ўла даль ні кам 
раз на стай ных дып ло маў і ўзна га род.

На сай це „Ляль кі” ёсць та кая ста рон
ка як „Аду ка цыя”. Ка неш не, улас на тэ атр 
ней ка га на ву чан ня не вя дзе, але ўдзель ні
чае ў не ка то рых пра ек тах, звя за ных с па
пу ля ры за цы яй тэ ат раль на га ма ста цтва 
для дзя цей і рас паў сю дам бе ла ру скай 
мо вы.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Бе ла ру скі ма ста цтваз на вец, куль ту ро
лаг, ды сі дэнт Сця пан Мі ско на ра дзіў ся 18 
сту дзе ня 1930 г. у вёс цы Ча мя ры Сло нім
ска га па ве та. Ву чыў ся ў мяс цо вай па чат
ко вай шко ле, пас ля скон чыў бе ла ру скую 
шко лу № 1 у Сло ні ме і Мін скі ін сты тут за
меж ных моў. Пас ля за кан чэн ня ін сты ту та 
Сця пан Мі ско вяр нуў ся ў Сло нім. У мя стэч
ку Аль бяр цін (ця пер мік ра ра ён Сло ні ма) 
у ся рэд няй шко ле шэсць га доў вык ла даў 
фран цуз скую, ня мец кую, бе ла ру скую і ру
скую мо вы.

У 1958 г. Мі ско па сту піў у ас пі ран ту ру 
Ін сты ту та ма ста цтваз наў ства, эт на гра фіі 
і фаль к ло ру. Пас ля пра ца ваў у гэ тым ін
сты ту це (за воч на ву чыў ся ў дак та ран ту
ры на ка фед ры тэ ат ра на ро даў СССР у Ма
скоў скім ін сты ту це тэ ат раль на га ма ста
цтва). У 1962 г. у Кі е ве ў Мак сі ма Рыль ска
га аба ра ніў кан ды дац кую ды сер та цыю на 
тэ му „Вы то кі бе ла ру ска га на род на га тэ ат
ра”. Апуб лі ка ваў больш за сот ню ар ты ку
лаў у роз ных га зе тах, ча со пі сах, збор ні ках 
і аль ма на хах, прыс ве ча ных бе ла ру ска му 
тэ ат ру, лі та ра ту ры, жы ва пі су, му зы цы. На
пі саў док тар скую ды сер та цыю на тэ му 
„Бе ла ру скі тэ атр ад вы то каў да пер шай 
па ло вы XVIII ста год дзя”. Але аба ра ніць яе 
Сця пан Мі ско не па спеў.

У 1974 г. Мі ско зволь ні лі з пра цы з Ака
дэ міі на вук БССР, дзе ён пра ца ваў стар
шым на ву ко вым су пра цоў ні кам. Ён ка заў 
у ін тэр в’ю паз ней: „Нас выг на лі та ды за 
„неп ра виль ные взгля ды по на ци о наль но
му воп ро су”. Выг на лі мя не, Мі ко лу Праш
ко ві ча з Ін сты ту та лі та ра ту ры, Вя ча сла ва 
Раб ке ві ча з Бел СЭ, Але ся Каў ру са з Ін сты
ту та мо ваз наў ства, Мі ха ся Чар няў ска га 
з Ін сты ту та гі сто рыі. Пат рас лі не ка то рых 
хлоп цаў і ў Га род ні. Мя не тры ма лі ў КДБ 
роў на шэсць дзён і ўсё вя лі до пыт. Зрэд ку 
ад пу ска лі па ес ці, а пас ля зноў да пыт ва лі. 
А пас ля, як п’я ні цу, ад п ра ві лі на 10 дзён 
спа чат ку ў мед выц вя рэз нік, а пас ля — 

пры бі раць смец це і пра ца ваць на Мін скім 
ма тор ным за во дзе. А по тым ад пус ці лі”.

„Ві на” Сця па на Мі ско бы ла ў „на цы я на
лі стыч най па зі цыі” (фак тыч на ў тым, што 
ў сва іх пуб лі ка цы ях у пе ры я дыч ным дру
ку і ў пуб ліч ных вы ступ лен нях на з’ез дах 
твор чай ін тэ лі ген цыі, ён ба ра ніў пра вы 
бе ла ру скай мо вы, ка заў пра яе прыг не ча
нае ста но віш ча ў БССР). Мі ско ак тыў на 
дру ка ваў ся на ста рон ках га зе ты „Лі та ра ту
ра і ма ста цтва” і ча со пі са „Нё ман” у ды ску
сі ях пра лёс на цый і моў, дзе прак тыч на 
раск ры ты ка ваў афі цый ную дзяр жаў ную 
кан цэп цыю пра зліц цё моў як бес пад стаў
ную і псеў да на ву ко вую. Сця пан Мі ско 
раск ры ты ка ваў га лоў ных ар ты стаў Бе ла
ру ска га Ака дэ міч на га тэ ат ра імя Ян кі Ку
па лы, якія дрэн на раз маў ля юць пабе ла
ру ску на сцэ не пад час спек так ляў. А для 
КДБ важ на бы ло ар га ні за ваць „на цы я на лі
стыч ную” гру поў ку.

Сця па на Мі ско вык лі ка лі на бю ро ЦК 
КПБ пе рад пле ну мам 1974 го да. Пер шы 
сак ра тар ЦК КПБ Пётр Ма шэ раў га ва рыў 
Мі ско пра „адзі ны са вец кі на род”, пра 
„ад ну мо ву” і г.д. А по тым па чаў кры чаць 
на яго. Гэ ты факт яск ра ва раз бу рае міф 
пра ні бы та „пат ры я тыч на га” Пят ра Ма шэ
ра ва. Ня гле дзя чы на ціск, Сця пан Мі ско 
прын цы по ва за стаў ся на сва іх бе ла ру
скіх па зі цы ях. Пас ля раз мо вы з Ма шэ ра
вым два га ды ён не мог улад ка вац ца на 
пра цу. Пас ля ўлад ка ваў ся ў Дзяр жаў ны 
му зей БССР. А пе рад пен сі яй пра ца ваў 
на мес ні кам га лоў на га рэ дак та ра ў вы
да ве цтве „Уні вер сі тэц кае”. У 2000 го дзе 
асоб ным вы дан нем вый ш ла з дру ку кні
га Сця па на Мі ско „Школь ны тэ атр Бе ла
ру сі XVIXVIII стст.”. У ёй дас ле ду ец ца тэ
ат раль нае ма ста цтва Бе ла ру сі пе ры я ду 
ся рэд ня веч ча.

Па мёр на ву ко вец у Мін ску ў 2010 го дзе, 
па ха ва ны ў ста лі цы.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

(ч. 3)
Гэ тую цар коў напры хад скую шко лу, 

а пас ля двух к лас нае на род нае ву чы ліш ча 
па кон чы лі та кія лю дзі, як Тра фім Пан фі люк 
і пэў на яго бра ты, у тым лі ку і мой дзя ду ля 
Ляр ка (пі шац ца Гі ля ры), Па вел Дзям’ я на віч 
Анап ры юк, Ра ман Ста ра сель нік, Кан стан
цін Та пор з Таф лі лаў цаў, Ар цём Сця па на віч 
Чык він, Аляк сей Ге ра сі мюк, Ля вон Ма цы
е віч, Мі рон Ге ра сі мюк з Бах ма таў і ін шыя. 
Боль шасць з гэ тых вы шэй з га да ных асоб 
пас ля па кан ча лі ся рэд нюю аду ка цыю 
ў роз ных кут ках ве лі зар най Ра сій скай ім пе
рыі. А на пры клад Ар цём Чык він (баць ка 
на ша га па э та, на ву коў ца і пра фе са ра Іва на 
Чык ві на) ся рэд нюю аду ка цыю зда быў пры 
Са ве тах у 19391941 га дах і ў той час на стаў
ні чаў у вёс цы Гра ба вец. І ў той час лю дзі 
жы лі, пра ца ва лі, ра дзі лі ся ім дзе ці. Жы лі 
на пэў на бед на, але за тое друж на, не так, як 
сён ня, дзе ма тэ ры я лізм і ба гац це го ніць за 
ма тэ ры яль нас цю і са ма губ ствам...

Але на ды хо дзі лі чор ныя хма ры, і як 
заў сё ды — з за ха ду. Бо 1 жніў ня вы бух ну
ла Пер шая су свет ная вай на ў 1914 го дзе 
па між цар скай Ра сі яй ды Пру сі яй і Аў ст ра
Вен г ры яй. Ад на, як і дру гая дзяр жа ва ме ла 
сва іх са юз ні каў і рас па ча лі ся па ўсёй Еў
ро пе кры ва выя біт вы. Спа чат ку ру скім ня
дрэн на вя ло ся і ме лі свае пе ра мо гі, але ско
ра іх хры бет па хіс нуў ся і па ча лі ад сту паць 

на лі ні фрон ту. І тут нам бе ла ру сам улет ку 
1915 го да над ля цеў чор ны во ран — тра ге
дыя бе жан ства. Трэ ба бы ло па кі даць свае 
гнёз ды і ехаць у бяз меж ную Ра сію. Цар скі 
ўрад раз нёс фаль шы вую пра па ган ду аб 
дзі кас ці і жор ст кас ці нем цаў, што, маў ляў, 
яны вы рэз ва юць цыц кі на шым жан чы нам 

і за коп ва юць у зям лю жы вы мі. На бя ду 
цар к ва пад т рым лі ва ла і лі чы ла за праў ду 
гэ ты фальш. І мно гія лю дзі ве ры лі ў гэ тыя 
бай кі, ха ця не ўсе. А хто не ха цеў ехаць, дык 
ка за кі па лі лі іх нія вё скі.

Ду бі чы не бы лі спа ле ны, бо амаль усе 
жы ха ры вы е ха лі ў бе жан ства ў Ра сію. Але, 
на пры клад, сям’я Ар цё ма Чык ві на не па е ха
ла ў Ра сію і ёсць два мер ка ван ні: або яны 
ве да лі (гэ та най хут чэй), што ра сей цы іл гуць 
як з нот, або Чык ві ны бы лі та кія бед ныя, 
каб вы ру шыць у та кую да лё кую да ро гу.

І ле там гэ та га 1915 го да мая ба буль ка 
Ага фія ат ры ма ла смут ную вест ку з фрон
ту, што яе муж Ляр ка ў ба ях ка ля крэ пас ці 
Мод лін за гі нуў як ге рой, ат ры маў шы Крыж 
Св. Ге ор гія І сту пе ні. Ён як доб ра ах вот нік 
пай шоў на вай ну ба ра ніць ца ра і чэсць Ра
сіі, як ад да ны пат ры ёт, па кі нуў шы вя лі кую 
гас па дар ку, ма ла дую жон ку Ага фію і пя
цё ра ма ла лет ніх сы ноў. Най ста рэй шы, Фе
дзя, меў во сем га доў, а най ма лод шы Іван 
(Вань ка) меў ня поў нае паў го да. Бы лі яш чэ 
Ва ло дзя (мой баць ка), Мя фо дзій і Мі хал 
(Міш ка). Хтось мо за дасць мне пы тан не: 
ча му я зноў вяр та ю ся да бе жан ства ма іх 
прод каў, ка лі я ў свой час пі саў аб гэ тым 
і бы ло гэ та на ста рон ках «Ні вы», а пас ля 
ў каш тоў най кні зе п.з. «Бе жан ства»? А пі шу 
та му, што бу дзе больш да ба вак і тут яны 

па трэб ныя, а іх ня ма ў пер шай вер сіі. І гэ та 
ўсё. І вось рас пач ну.

Мая ба буль ка, як уда ва з пя ця ры мі ма
ла лет ні мі сын ка мі так са ма вы бра ла ся на 
тэ ры то рыю бяз меж най Ра сіі, як у той час 
яе зва лі. Па ду маць, як ехаць з пя цёр кай 
дзя цей у та кую даль і які лёс ча кае кож на
га бе жан ца! Ехаў і Тра фім, і на пэў на быў ён 
па моч ні кам і да рад чы кам ма ёй ба буль кі. 
Еха лі фур ман ка мі са сва ім на бы тым за га
ды ба гац цем і на пэў на не бы ло яно вя лі кім, 
бо лю дзі жы лі бед на. А Ра сія з ня даў ня га 
фе а да ліз му пе ра сту пі ла па рог ка пі та ліз
му і ён бур на па чаў дзей ні чаць, пры тым 
па спя хо ва. Пры кла дам та му з’яў ля ец ца 
амаль усю ды прак ла дзе ная чы гу нач ная 
ма гіст раль і да ро гі, якія ў нас за вуць жа
лез ны мі. А так са ма ра зум ны ча ла век Ра сіі 
прэм’ ер і мі ністр унут ра ных спраў пра вёў 
у кра і не сла ву тую аг рар ную рэ фор му на 
ка рысць му жы коў і, на жаль, не па спеў яе 
за кон чыць, бо баль ша ві кі пак ла па ці лі ся, 
каб яго за мар да ваць і гэ та ўчы ні лі во сен
ню ў 1911 го дзе ў тэ ат ры ў Кі е ве; за бой цам 
быў ней кі Баг роў, жыд. Баль ша ві кі ба я лі ся 
як аг ню даб ра бы ту ў Ра сіі і ў пер шую чар гу 
даб ра бы ту ра сій ска га му жы ка; бо хто та ды 
пой дзе ба ра ніць іх нюю дур ную кры ва вую 
рэ ва лю цыю?..

(пра цяг бу дзе)
vМі ка лай ПАН ФІ ЛЮК

Мае ўспа мі ны і тое, што па чуў, ба чыў, ра зу меў... 
і свае по гля ды, рэф лек сіі, выс но вы
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19.01 — 25.01

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Не абы дзец ца без праб лем, 
але аба ро ніш сваю па зі цыю. Вы рас це твой 
прэ стыж і фі нан сы. Бу дзеш вост ра рэ а га ваць 
на дра бя зу. З 24.01. (да 26.01.) вя лі кая пас пя-
хо васць. 21-25.01. паз на ё міш ся з кім сь ці, хто 
пад фар буе зі мо выя дні і ве ча ры. Паб’ еш во ра-
гаў і пра го ніш энер ге тыч ных вам пі раў са свай-
го ата чэн ня. 24-26.01. шан цы на па дза ра бо так 
або ка рыс ную ін ве сты цыю; не да бі вай ся ця-
пер па вы шэн ня, сі ту а цыя ў фір ме нап ру жа ная. 
Сха дзі да цы руль ні ка!
(21.04. — 21.05.) За кан чэн ню ста рых спрэ чак 
у сям’і спры яе час 18-22.01. Але 21-25.01. не 
спя шай ся і будзь ас ця рож ным — маг чы мыя ава-
рыі, асаб лі ва ў да ро зе. З 25.01. удас ца вы ра-
шыць праб ле мы ў па рах. Ста біль ная сі ту а цыя 
ў фір ме, су пра цоў ні цтва ў ка лек ты ве, доб рая 
ат мас фе ра. З 24.01. кеп скія эмо цыі раз г ру жай 
фі зіч ным вы сіл кам.
(22.05. — 22.06.) 23-25.01. ма ла дзік Ме ся ца 
ў Ва да леі га ран туе та бе ўда чы ў ін та рэ сах і аса-
бі стым жыц ці. Пас ля 20.01. ад чу еш га тоў насць 
да рэ а лі за цыі сме лых за дум. Праб ле мы, якія 
пра моў ч ва лі або за мя та лі пад ды ван 24-28.01. 
мо гуць зат рэс ці ва шым жыц цём. Шчы расць 
бы вае ба лю чая, але ча сам ня ма вы ха ду чым 
раз мо ва з пар т нё рам. 24-26.01. не кам бі нуй, 
не пад ліз вай ся, шчы ра па раз маў ляй з кі раў ні-
цтвам. 19-22.01. аб мяр куй свой бю джэт; спа-
чат ку роз ныя ап ла ты, а ка лі што аста нец ца — на 
мі лую «рас пу сту». З 25.01. не пе ра цэнь вай сва-
іх маг чы мас цей.
(23.06. — 23.07.) Фі нан са вы да ста так. Аб мі-
нуць ця бе праб ле мы на пра цы. Не пла нуй ве ча-
ры пра во дзіць до ма. З 24.01. (да 28.01.) не раз-
ліч вай на ўда лыя ран дэ ву і лю боў ныя за ва ё вы. 
На пра цы бу дзеш не аб ход ны і не за мен ны. Ка лі 
ма еш сваю фір му, бу дуць боль шыя да та цыі на 
раз вой або за ня так для пра цаў ні коў. Вар та ад с-
вя жыць кан так ты. Зай дзі да дан ты ста.
 (24.07. — 23.08.) 19.01. нер вы і праб ле мы са 
сном. За ба вы 23-25.01. на пэў на ця бе не рас-
ча ру юць. Бу дуць про ста ша лё ныя ат рак цы ё ны! 
21-24.01. бу дзеш поў ны кра сы і ваб нас ці — за-
ча ру еш кож на га! 21-25.01. мо жа выз на чыц ца 
но вы на пра мак кар’ е ры; мо жа па ка зац ца не ча-
ка ная пра па но ва пра цы з нес па дзя ва на га мес-
ца. Ка лі ты на ра дзіў ся ў І дэ ка дзе, не за дум вай-
ся — ха пай на го ду!
(24.08. — 23.09.) Не тур буй ся тым, на што не 
ма еш уп лы ву. Зой дзеш ту ды, ку ды ха цеў зай с-
ці. Но выя эмо цыі. Але і спа ку са ры зы коў ных 
па во дзін. Ін ве стуй у ся бе. Но выя ін ве сты цыі 
ма быць не пры ня суць хут кіх пры быт каў, але 
бу дуць бяс печ ным ка пі та лаў к ла дан нем. Не ры-
зы куй у спор це. З 24.01. бу дзеш ліш не га ра чы 
і схіль ны да скан да лаў.
(24.09. — 23.10.) 19-22.01. на бу дзеш штось ці 
фай нае ў ха ту. 21-25.01. да ска на лы час на ін ве-
сты цыі. 23-25.01. ін с пі ру ю чыя су стрэ чы і раз-
мо вы. Не бу дзеш ста яць на мес цы. 19-22.01. 
не пра ва ронь шан цу на шма та бя цаль нае зна-
ём ства. З 24.01. (да 28.01.) у па рах кры ху не-
па ра зу мен няў у Ша ляў з ІІІ дэ ка ды. 24-26.01. 
кон чыш ся мей ныя спрэч кі, важ ная раз мо ва. 
Ка лі ня ма сне гу, ха дзі з кій ка мі.
(24.10. — 22.11.) Бу дзеш ам біт ны і ба я ві ты. 
Твае пла ны ма юць пад трым ку не ба. Вык лі чаш 
вя лі кі ўплыў на ін шых. Ня кеп скі на строй, які 
пя рой дзе на ін шых. Скар пі ёны з І дэ ка ды 23-
25.01. суст рэ нуц ца з кры ты кай з бо ку ста рэй-
шых ся мей ні каў; пры мі гэ та да ве да ма, і ра бі 
сваё. Праб’ еш ся са сва і мі за ду ма мі. Доб рая 
па са да як ру кой па даць — азір ні ся, глянь на аб’-
я вы, пе ра ка най бу ду ча га шэ фа, каб па ста віў на 
ця бе. 21-25.01. вы бе ры ся на боль шыя па куп кі, 
не вы дай толь кі заш мат. Піль нуй ся: з 23.01. (да 
29.01.) хтось ці мо жа та бе раз біць сэр ца!
(23.11. — 22.12.) 21-25.01. мо жа здзей с ніц ца 
твая ма ра пра ка хан не і да ста так! 24-26.01. на-
го да да да лё ка га па да рож жа або ці ка вых кур-
саў. Ад чу еш, што ўвесь свет — твой, а ма ры як 
ру кой па даць. 19.01. маг чы мая ава рыя хат ня-
га аб ста ля ван ня. 23-25.01. усё ўдас ца, толь кі 
спра буй. Вель мі піль нуй ся з ка сай з 24.01. (да 
28.01). З 22.01. кеп скі ўплыў Неп ту на на зда-
роўе, асаб лі ва для на ро джа ных на пе ра ло ме 
ІІ і ІІІ дэ ка ды; апе ра цыі ці на ват дроб ныя пра цэ-
ду ры мо гуць уск лад ніц ца, маг чы мыя па мыл кі, 
а аз да раў лен не пра цяг лае.
(23.12. — 20.01.) Вы ра шыш праб ле мы і да сяг-
неш від на га пос пе ху. Са мот ныя ня хай бя руць 
стыр но ў свае ру кі — усё за ле жыць ад вас. 21-
25.01. пры бу дзе та бе гро шай. Ка лі ты з І дэ ка-
ды — мо жаш на быць жыл лё. Менш чор най ка-
вы, больш свят ла.
(21.01. — 19.02.) Маг чы мыя стра ты змі ні ма лі-
зуе Ве не ра ў сфе ры фі нан саў. Пры ліў энер гіі 
ад чу еш 20.01. поз на ўве ча ры. 21-25.01. вы бу-
хі зай з д рас ці і рас сак рэ чан не «ско ку ў бок»! 
23-25.01. суст рэ неш брат нюю ду шу; зна ём-
ства мо жа стаць ка хан нем. На пра цы пас ля 
20.01. больш не за леж нас ці. 24-26.01. хут ка 
прыс во іш на ват най больш скла да ныя ве ды. Но-
ва га біз не су не па чы най пе рад 24.01.
(20.02. — 21.03.) 18-22.01. сім па тыч ныя су-
стрэ чы і ўда лыя ім п рэ зы. 21-25.01. боль шыя 
гро шы, маг чы ма што з вый г ры шу! З 24.01. 
(да 28.01.) зор кі ас це ра га юць ця бе ад «ско ку 
ў бок». З 25.01. не заш кодзь са бе сам. 25.01 
(да 29.01.) мо жаш су стрэць асо бу на заў ж ды; 
не ся дзі до ма. У ста рой па ры ства рай це но выя 
ры ту а лы, за хап ляй це ся ад но ад ным, не за леж на 
ад ста жу.

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

пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
якуц кая ра ка, ле вы пры ток Ле ны = 15 _ 29 _ 1 _ 2 _ 6 _;
вон ка вы ор ган слы ху = 28 _ 22 _ 10 _ 16 _;
вы хо дзіць з ко мі на = 3 _ 27 _ 25 _;
па ра го да з Ры ба мі = 21 _ 17 _ 18 _ 13 _;
ан то нім даб ра = 4 _ 8 _ 20 _;
імя Сяд нё ва, бе ла ру ска га лі та ра та ра (19132001) = 23 _ 24 _ 14 _ 5 _ 12 _;
ся рэд ня веч ны го рад на Нар ве між Бель скам і Ты ко ці нам = 7 _ 9 _ 19 _ 11 _ 26 _.

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

бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 51 ну ма ра
На маз, пе он, сон нік, ур ду.
Ра шэн не: Дур но му за кон не пі сан.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Міхалу Байко 
з Беластока.

7 сту дзе ня гэ та га го да ў Но вым Ляў ко ве На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та. 

Яны ка ля да ва лі...
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Мар нат раў ства 
хар ча ван ня
Свя та, свя та і... па свя це. Ча ла век заў ж ды рых ту ец-

ца да свя та быц цам да вя лі кай на го ды, вы дае шмат 
гро шай на пра дук ты і па да рун кі, гас цей спа дзя ец ца. 
А вы хо дзіць на пе ра кор. Па да рун кі не ўсім ака за лі-
ся трап ны мі. Гос ці не пры е ха лі, за тым і хар ча ван ня 
шмат за ста ло ся: пя чэн не, каў ба скі і мяс ныя вы ра бы, 
са ла ты, роз на га ві ду ві нег рэ ты. Адзін Гас подзь ад но 
ве дае, якіх ла сун каў жан чы ны не пры ду ма лі.

Па ка ры ста ю ся сва ім пры кла дам. Да мя не гос ці 
за ві та лі ў ня дзе лю 5 сту дзе ня. Дач ка Алі на з Кшы сем 
ды ма ла да жо ны Кін га з Да не лем. Дру гая дач ка, Ірэ на, 
гас ця ва ла са сва і мі дзець мі ў Ча ром се. Бе ла стоц кая 
да чуш ка, як га ва ры ла, ра бі ла за куп кі і рых та ва ла Куц-
цю на пяць душ. У кан чат ко вым вы ні ку ў аў та ма біль 
ледзь усё змяс ці лі. І так пас ля кож най на го ды бы вае, 
што за ста ец ца шмат хар ча ван ня. На вёс цы з гэ тым 
мен шая праб ле ма. Рэш т кі ў гас па дар цы пры да дуц ца. 
Свін ка мі, авеч ка мі ці птуш ка мі — кур ка мі ды гу ска мі 
скор мяць.

А ў го ра дзе? Па вод ле ста ты сты кі 42% па ля каў 
прыз на ец ца, што зда ра ец ца ім вы кі даць хар чо выя 
пра дук ты, 35% ро біць гэ та не каль кі ра зоў у ме сяц. 
Най час цей вы кі да юц ца хле ба бу лач ныя і мяс ныя вы-
ра бы, га род ні на і фрук ты. Па вод ле да ных Фе дэ ра цыі 
поль скіх хар чо вых бан каў мар ну ец ца 235 кі ла гра маў 
хар чо вых пра дук таў на ад на го ча ла ве ка ў год. У га да-
вым пад лі ку скла дае гэ та 9 мі льё наў тон хар чоў.

Ар га ні за цыя аб’ яд на ных на цый уста на ві ла Су свет-
ны дзень хар ча ван ня. Яго мэ та — па вы шэн не гра мад-
скай свя до мас ці на тэ му гла баль ных праб лем хар-
ча ван ня, за тым пад ма ца ван ня свя до мас ці па чуц ця 
са лі дар нас ці ў зма ган ні з го ла дам, не да я дан нем і бя-
до тай. Гэ та над та істот ныя праб ле мы, па коль кі два 
мі льяр ды лю дзей па ку ту юць ад не да я дан ня. Па вод-
ле да ных ста ты стыч ных ААН па спра вах хар ча ван ня 
і сель скай гас па дар кі (ФАО) у год мар ну ец ца 1,3 мі-
льяр да тон хар ча ван ня. Гэ та зат ра та 1/3 вы твор час ці 
хар ча ван ня ў час, ка лі 821 мі льён лю дзей све ту па ку-
туе ад го ла ду. У Еў ра са ю зе ўзні кае 88 мі льё наў тон 
пра дук то вых ад па даў вар тых 143 мі льяр ды еў ра.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Будзь ма з „Ні вай”
Па све це ша гае 2020 год. Мы, чы та чы бе ла ру ска га што тыд нё ві ка, ат-

ры ма лі род ную га зе ту з бе ла ру скім ка лен да ром на 2020 год. „Ні ва” з ук-
ла ды шам ёсць яш чэ ў про да жы, між ін шым, у кі ё сках на пер шым і дру гім 
па вер се шпі та ля ў Гай наў цы, на пош це ў На раў цы, у пра дук то вай кра ме 
ў Плян це, рэ дак цыі „Ні вы” ў Бе ла сто ку і ў ні жэй пад пі са на га ў Но вым Ляў-
ко ве (дом № 20).

Я ўзяў у Но вае Ляў ко ва 50 эк зем п ля раў „Ні вы” з ка лен да ром. Па ла ві-
ну ўжо пра даў. Ку пі лі не ка то рыя жы ха ры Но ва га Ляў ко ва, Ста ро га Ляў-
ко ва, Плян ты і Но він На раў чан скай гмі ны ды мае зна ё мыя з Гай наў кі. 
Па куп ні коў па даб раў мне на раў чан скі лі ста но ша. Ён пры вёз га зе ты ды 
па сыл кі і пры та кой на го дзе пра да ваў „Ні ву” на дзень ра ней ад мя не. Ужо 
ў чац вер, ка лі я як раз па ехаў па га зе ту ў Бе ла сток. Ап ра ча та го ён даў 
яе ў про даж у пра дук то выя кра мы ГС. З пош ты ў На раў цы я выс лаў 1 эк-
зем п ляр „Ні вы” з ка лен да ром на 2020 год бра ту Мі ха сю ў Шчыт на Вар мін-
ска-Ма зур ска га ва я вод ства.

Но выя мае па жы лыя па куп ні кі з Но ва га Ляў ко ва бу дуць ран няй вяс-
ной, ка лі вер нуц ца ў сваю вё ску з „зі моў кі” у го ра дзе ад сва іх дзя цей, 
бра тоў і сёст раў. Зва ні лі мне па тэ ле фо не і пра сі лі, каб мець для іх „Ні ву” 
з ка лен да ром. Для мя не гэ та не на ві на. Так бы ло і ў па пя рэд нія га ды. Я іх 
ні ко лі не пад вёў.

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

„Дзі кі За хад”
Ад ну ва ко лі цу над Баб роў кай 
(пры то кам На раў кі) у На раў-
чан скай гмі не Гай наў ска га 
па ве та на зы ва юць „Дзі кім За-
ха дам”. На во кал пу стэ ча, глу-
ха мань. Ва ко лі цу пе ра ся кае 
жа лез ная да ро га з Гай наў кі 
ў Се мя ноў ку. Тут шы ро кія, за-
раз мок рыя, над рэч ныя лу гі 
і се на жа ці, дзі кая за ві лі стая 
рэч ка, раз’ ез джа ная трак та ра мі ба ло ці стая да ро га і аба ро гі, з якіх ця пер, 
зі мой, дух мя нае се на з’я да юць... зуб ры.

Я ра біў фо таз ды мак аб ску ба на га буй ны мі дзі кі мі ра га ты мі жы вё ла мі 
аба ро га, ка лі яны пай ш лі шу каць са бе за ціш ку ў мік ла шоў сім або плян-
таў скім ле се, бо ў апош нім дні мі ну ла га го да ве яў ха лод ны сне жань скі 
ве цер ды ім жэў дроб ны дождж. Я кры ху змёрз у ру кі і но гі. Па е ду зноў на 
„Дзі кі За хад”, ка лі, ма быць, на ста не снеж ная і ма роз ная зі ма.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА



12  РЭПАРТАЖ 19.01.2020              № 0319.01.2020              № 03

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

1
7

9

0
3

Так мне скла ла ся, што ў апош ні 
час не ўда ва ла ся мне на ве дац
ца ў на шу глы бін ку. То ля но та 
апа ноў ва ла, то крыш ку пра сту да 

пры ча пі ла ся. А вось у ка ляд нае свя та 
зда ло ся мне, што аку рат трап ля ец ца 
на го да выр вац ца не ку ды з Бе ла сто ка. 
Ну, не ад ра зу, бо ж ча ла век я звы чай
на грэш ны і ў ві гі лію трэ ба пры стой на 
па вя чэ раць, два нац цаць страў асі ліць. 
У пер шы дзень пас не даць пры стой на 
трэ ба бы ло, а ў дру гі так жа па а бе даць. 
А ў трэ ці дзень мож на па ду маць і аб за га
рад ным ад па чын ку. За ду маў ад п ра віц ца 
ў Дра гі чын, бо даў на ва та там быў. Да 
та го ж мер ка ваў, што ў трэ ці дзень, пас
ля свай го грэш на га раз ві тан ня з по стам, 
на ве даю та маш нюю цар к ву, у якую мне 
яш чэ не пры хо дзі ла ся заг ля нуць.

І так, па даг ра ва ю чы ся бе дум кай пра 
тра ды цый нае ў нас трох дзён нае ка ляд
нае свят ка ван не, па даў ся я ў най больш 
ба дай гі ста рыч ную мяс цо васць на ша га 
ва я вод ства. У Ся мя ты чах зас ціг ла мя не 
не ча ка насць — на та маш няй аў то бус най 
плош чы за няў мес ца кар кас но ва га збу
да ван ня. Тое збу да ван не за ду ма на пры
свя ціць на бі ра ю ча му што раз больш куль
ту ган д лю. Ней кі муж чы на з не ка то рай 
нот кай за дзіў лен ня за ча піў мя не ўва гай, 
што ця пер так хут ка ўсё бу ду ец ца — ме
на ві та той храм ган д лю па ча лі ўзво дзіць 
у жніў ніве рас ні. Та кі пра грэс, ця пер люд
ское ма хан не ла па тай у ру ках за мя ні лі 
ма шы ны ма хан нем аг ра мад ны мі каў ша
мі. І бу даў ні чы се зон у вы ні ку клі ма тыч
ных змен рас цяг нуў ся на цэ лы год...

У Дра гі чы не пер шыя свае кро кі скі ра
ваў я ў бок та маш няй цар к вы. У го ра дзе 
пу ста ва та, над вор’е ту ман нае. Пе рад 
цар к вою ста я лі тры ці ча ты ры лег ка вуш
кі, по бач якіх ста я ла столь кі ж муж чын. 
Дзве ры цар к вы бы лі за кры ты, ні я ка га 
на мё ку на пры сут насць там вер ні каў не 
бы ло бач на. На ціс нуў я на цар коў ную 
клям ку і дзве ры пад да лі ся. За імі чар го
выя дзве ры, з ме та ліч ных пла нак — як 
у шмат лі кіх кас цё лах, дзе вер ні кі ма юць 
маг чы масць па ма ліц ца ў прыт во ры, не 
за хо дзя чы ўся рэ дзі ну. У ся рэ дзі не хра ма 
не бы ло ні ко га бач на. Няс ме ла на ціс нуў 
я чар го вую клям ку і чар го выя дзве ры 
пад да лі ся. Увай шоў я ў, зда ва ла ся б, 
пу стую цар к ву. Але за ды я кан скі мі дзвя
ры ма ста яў муж чы на, спаг ля даў у мой 
бок, але не па ці ка віў ся заб лу каў шай 
у храм ма ёй асо бай. Я раз г ля нуў ся па 
цар к ве. Ін тэр’ ер уп ры гож ва лі свя точ ныя 
ёл кі, рос піс сцен па ды хаў да ста ен ствам, 
ад чу ва ла ся ве ліч насць хра ма. Але... На 
пер шым пла не ста яў нак ры ты ды ва ном 
ка та фалк... Па даў ся я блі жэй ал та ра. 
На суст рач мне вый шаў ста ра ста, у яко
га я да ве даў ся, што ў та маш няй цар к ве 
пра віц ца толь кі ў пер шыя два дні Ка ляд. 
Ну а ка та фалк быў на рых та ва ны для ча
ка на га па кой ні ка. Спы таў я, ці ма гу зра
біць зды мак ін тэр’ е ра. У ад каз ста ра ста 
па ве да міў, што та кі да звол мо жа даць 
на ста я цель. Па ка заў ся на ста я цель і па ці
ка віў ся, дзе ля ча го ха чу зра біць зды мак.

— Для „Ні вы”, — ка жу.

— Ка лі для „Ні вы”, то ка лі ла ска. Ад но 
толь кі каб бы ло гэ та пры стой на.

Шчоў к нуў я зды мак і па даў ся на вон кі. 
Па даў ся я ў бок ка фед раль на га кас цё ла, 
мяр ку ю чы, што мо жа і ту ды маг чы ма бу
дзе заг ля нуць. Не. За тое пе рад гэ тым жа 
кас цё лам з’я віў ся ця пер па ля вы ал тар, 
за якім вы со кі крыж з ха рак тэр най для 
дра гі чын ска га эку ме ніз му вер ты каль
най трэш чы най. Тая трэш чы на быц цам 
мае сім ва лі за ваць ра скол на ўсход нюю 
част ку хрыс ці ян ства і за ход нюю. Ад нак 
за сваю двух ты ся ча га до вую гі сто рыю 
ў хрыс ці ян стве на ра бі ла ся столь кі трэш
чын, як, ма быць, мар ш чын у Ма фу са і ла. 
Як у кож ным на бі ра ю чым га доў бы це. 
Ад нак мар ш чы ны не так кра са моў
ныя як ад на нап ра лёт ная трэш чы на... 
А з гэ ты мі трэш чы на мі, ма быць, спра ва 
ма ец ца так жа, як і з ле ген дар най ва ві
лон скай ве жай, з якой ці каў ныя ра зя ва кі 
ха це лі заг ля нуць, што ў Цар стве Ня бес
ным ад бы ва ец ца. Ну, і ў вы ні ку на ра бі

ла ся ўся ля кіх моў, ды я лек таў, га во рак... 
Гэ так жа са ма, ма быць, і з тэ а ла гіч ны мі 
спро ба мі заг ля нуць не ў сваё цар ства 
— на ра бі ла ся ўся ля кіх тэ а ла гіч ных трэш
чын і мар ш чын...

Вяр нуў ся я на га лоў ную плош чу го ра
да, пра бу ю чы заг ля нуць у бы лы фран
цы скан скі кас цёл; але і тут ат ры ма ла ся 
асеч ка. Ну то ха ця на яго зад вор кі, дзе 
на ад мыс ло вым ва лу не таб лі ца з ін фар
ма цы яй пра ка ра на цыю кня зя Да ні лы 
Ра ма на ві ча. У не вя ліч кай ма наг ра фіі 
Дра гі чы на Кры сты на Мой санЯб лон ская 
на пі са ла: „Pod la skie mias tecz ko, op le cio ne 
nie bie ską wstąż ką Bu gu, zos ta ło wcześ niej 
niż Kra ków i War sza wa wy róż nio ne przez 

his to rię ko ro na cyj nym przy wi le jem, jed no
cześ nie sta jąc się w ro ku 1253 świad kiem 
za war cia pier w szej unii Koś cio ła rzym skie
go ze wschod nim chrześ ci jań stwem. Ha lic
kowo łyń ski ksią żę Da ni ło (Da niel) Ro ma no
wicz zos tał ko ro no wa ny na kró la Ru si przez 
ar cy bi sku pa Opi zo na — le ga ta pa pie ża 
In no cen te go IV — oraz kra kow skie go bi sku
pa Pran do tę. Za nim kró lew ska ko ro na spo
czę ła na skro niach Da nie la, ksią żę wyz nał 
wia rę ka to lic ką. Dro hi czyń ska unia re li gij na 
za pew nia ła no we mu po ma zań co wi i je go 
pod da nym za cho wa nie li tur gii wschod niej. 
Uro czys tość od by ła się w So bo rze Naj ś
więt szej Ma rii Pan ny w obec noś ci licz nych 
ksią żąt ru skich i bo ja rów ki jow skich oraz 
pol skie go ry cer stwa”.

Пе рад Кра ка вам 
і Вар ша вай

Дра гі чын скі Пра чыс цен скі са бор 
ста яў на мес цы, дзе за раз зна хо дзіц ца 
пост ф ран цы скан скі кас цёл. Да рэ чы, у ся
рэд ня веч чы ў Дра гі чы не бы ло шмат цэр
к ваў, ад нак з хо дам га доў іх лік мен шаў 
не толь кі ў вы ні ку кан фе сій ных кан вер
сій, але і ў вы ні ку сты хій ных бед стваў, 
асаб лі ва па во дак, за лі ва ю чых „ру скую”, 
ле ва бя рэж ную ста ра ну го ра да. Пра ва бя
рэж ны, „ляц кі” бок го ра да вы сіц ца ва кол 
аб ры ву, зва на га Зам ка вай га рой. Бы ло 
ў Дра гі чы не шмат хра маў; зноў цы та та 
са зга да на га да вед ні ка: „W cią gu wie ków 
po obu brze gach rze ki znaj do wa ły się licz ne 
cer k wie. Po pra wej stro nie, po mię dzy Gó rą 
Zam ko wą a obec ną cer k wią św. Mi ko ła ja 
Cu dot wór cy, sta ła cer kiew Na ro dze nia Naj
ś więt szej Ma ryi Pan ny. Wspo mi na o niej do
ku ment z po cząt ku XVI stu le cia. Na wscho
dzie mias ta zbu do wa no cer kiew Zmar t wych
w s ta nia (Wosk re sień ską). Is t nia ła tak że 
cer kiew Świę tej Trój cy na Kram sz czew skiej 
Gó rze, upo sa żo na przez li tew skie go księ cia 
Alek san d ra. In na pra wos ław na świą ty nia 
św. Mi ko ła ja spło nę ła pod czas po ża ru mias
ta 27 ma ja 1805 ro ku. (...) Na „Ru skiej Stro
nie” wznie sio no w XIII wie ku cer kiew Spa sa 
(Prze mie nie nia Pań skie go). Obok niej znaj
do wa ła się cer kiew św. Elia sza. Na le wym 
brze gu is t nia ła tak że cer kiew św. Je rze go 
i kap li ca św. Pa ra sko wii...” І, маг чы ма, пра 
ста лі цу гі ста рыч на га Пад ляш ска га ва я
вод ства і пі саў Іг на цы Кра сіц кі ў сва ёй 
„Ма на ха ма хіі”: „W mieś cie, któ re go naz wi
ska nie po wiem,/ Nic to al bo wiem do rze czy 
nie przy da,/ W mieś cie, po nie waż zbiór 
pus tek tak zo wiem,/ W god nem sied li sku 
i chło pa, i Ży da,/ W mieś cie (gród, ziem stwo 
trzy ma ło al bo wiem/ Sta re zam czy sko, pus
to ty ohy da)/ By ły trzy kar cz my, bram czte ry 
ułom ki,/ Klasz to rów dzie więć i gdzie nieg
dzie dom ki”.

Над го ра дам да мі ну юць сак раль ныя 
збу да ван ні. Але быў час, ка лі пла на ва
ла ся ін шая да мі на цыя. У 1960х га дах 
быў ап ра ца ва ны план пра сто ра ва га 
доб раў па рад ка ван ня Дра гі чы на; ін шых 
мя стэ чак так са ма. План той прад бач ваў 
у Дра гі чы не не каль кі га рад скіх квар та
лаў для роз най за бу до вы, у тым лі ку 
і квар тал пад шма тэ таж ныя бло кі: „Pro
jek tan ci wy raź nie po dzie li li mias tecz ko na 
kil ka częś ci. W cen t rum, na ob sza rze sześ
ciu hek ta rów, pow s ta wać mo gą w przysz
łoś ci tyl ko bu dyn ki wy so kie, li czą ce po kil ka 
pię ter (pro jek tan ci nie pre cy zu ją ile)...” — пі
са ла ў 1963 го дзе „Ga ze ta Bia łos toc ka”. 
Толь кі той квар тал ахоп лі ваў участ кі, дзе 
дра гі чын скія ся ля не пла на ва лі бу да ваць 
свае ся лян скія гас па дар чыя збу да ван ні, 
са ста до ла мі і хля ва мі, бо 70 ад сот каў 
та га час на га дра гі чын ска га на сель ні цтва 
скла да лі зем ля ро бы. І з тых вы са ка моў
ных пла наў ні чо га не ат ры ма ла ся...

Га рад ская ра ту ша сціп лень кая, толь
кі два па вер хі. Пе рад бу дын кам сціп ла 
прыб ра ная ел ка, а ва кол яе два не о на
выя апа ка ліп тыч ныя анё лы вяш ча ю чыя 
тру ба мі на ды ход Страш на га су да. Та кая 
біб лей ская кар цін ка зда ец ца быць ад па
вед най го ра ду, які ка лісь мог ве се ла нат
х ніць бі ску па Іг на цы Кра сіц ка га...

Заг ля нуў я і ў та маш нюю біб лі я тэ ку, 
ці ка вя чы ся ней кай са лід най ма наг ра
фі яй ба га та га гі ста рыч ным мі ну лым 
го ра да. Вет лі выя біб лі я тэ кар кі толь кі 
раз вя лі ру кі — яш чэ ніх то не пры ду маў 
на пі саць та кой ма наг ра фіі — ёсць толь кі 
не вя ліч кія бук ле ты пра Дра гі чын і на ва
кол ле. Зна чыць — пе рад дра гі чын скай 
гі ста ры яг ра фі яй ба га тая бу ду чы ня, так 
як за дра гі чын скай гі сто ры яй ба га тая мі
нуў ш чы на...

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