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Фэст у Новым Беразовеè3

n Калекцыя Магдаліны Петрук

Чаму павыязджаліè8

працягF2

Сёлетні, восьмы выпуск Міжнароднага 
фестывалю музыкі, мастацтва і фаль

клору «Падляшская актава культур» 
асабліва была папярэджана падзеямі на 
некалькі дзён да традыцыйнага параду 
адкрыцця ўсіх каманд. Можна было пры
няць удзел у шоў адзення ў беларуска
палескім дызайне кампаніі «Xoroshe» 
Магдаліны Петрук і прычосак, натхнёных 
фальклорам «Этна мода», выставе бы
тавых прадметаў «Пакахай фальклор», 
на якой таксама хапала беларускіх эле
ментаў, або вывучэнні народных танцаў. 
У рамках фестывалю ў гэтым годзе быў 
толькі адзін ансамбль з Беларусі — «Ля
лечкі» з Абухава Гродзенскай вобласці. 
На жаль, з чыстым беларускім фалькло
рам яго выступ меў мала агульнага.

Актава арганізавана падначаленым 
Маршалкоўскай управе Падляшска

га ваяводства Ваяводскім асяродкам 
анімацыі культуры і з задумы яго былога 
дырэктара Анджэя Дырдала, надалей 
старшыні Міжнароднай мастацкай рады 
фестывалю. На гэты раз дваццаць пяць 
калектываў з трынаццаці краін (найда
лей з Індыі) адрэкамендавалася ў дзевят
наццаці мясцовасцях ваяводства. Спе
цыяльная камісія вылучыла выканаўцаў 
з васьмідзесяці заяўленых калектываў. 
У ходзе прэсканферэнцыі, якая папя
рэднічала Актаве, падляшскі маршалак 
Мечыслаў Башко пераконваў:
— Гэта культурная падзея мае вялікае 
значэнне для нашага ваяводства, паколь
кі падтрымлівае яго мультыкультуралізм.

Адказны за культуру віцэмаршалак 
Мацей Жыўна дадаў, спасылаючыся 

на яе восьмы выпуск:
— Калі адвернем гэтую «васьмёрку», 
атрымаецца знак бесканечнасці, і мы 
хочам, каб гэты мультыкультуралізм быў 
роўны бясконцасці.

А ў гэтым годзе Актаву ў Беластоку (21 
ліпеня) адкрыў парад груп, якія прай

шлі са сцягамі сваіх краін ад плошчы 
каля каталіцкай кафедры на плошчу пе
рад ратушай, дзе на працягу шасці дзён 
натоўпы гледачоў маглі любавацца іх вы
ступамі на адмыслова збудаванай сцэне. 
У рамках спадарожных мерапрыемстваў 
некалькі дзён да Актавы ў гэтым месцы 
сваю калекцыю прадставіла Магдаліна 
Петрук. На спецыяльна падрыхтаваным 
праменадзе мадэлі ў стылізаваных на 
народныя прычосках з’явіліся ў арыгі
нальных кашулях і спадніцах. У размове 
з «Нівай» Магдаліна Петрук сказала пра 
прэзентацыю:

— Я паказала адзін помнік — арыгіналь
ную сарочку, спецыяльна вышытую 
для мяне жанчынай з Лельчыцкага ра
ёна ў Беларусі. Жанчыны ходзяць там 
у амаль ідэнтычных. Прадставіла такса
ма сукенкі, вышытыя ўжо ў Беластоку, 
натхнёныя вышыўкай беларускага Па
лесся і выцінанкамі. Народныя матывы, 
якія тут былі, заўсёды стараюся перанес
ці на сучасны грунт. Этна зараз вельмі 
моднае, асабліва выкарыстоўваюцца 
ўсходнеславянскія матывы. Імі карыста

юцца найбуйнейшыя сусветныя дызайне
ры, як Valentino.

Некаторыя з аўтарскай калекцыі 
адзення і аксесуараў Магдаліны Пет

рук можна ўбачыць таксама ў галерэі 
ВААК, дзе адкрылася выстава, прысвеча
ная прыкладному мастацтву на Падляш
шы. Сярод твораў трыццаці мастакоў, 
побач, між іншым, круглага дывана зроб
ленага на аснове ловіцкай выцінанкі па 
праекце Дароты Банашак (дызайнерку 
Дывановай фабрыкі «Agnella»), ровар 

у стылізацыі зачэрпнутай з дызайну дву
хасноўнага дывана Адама Здановіча ці 
фатэляў, абабітых у плыні перапрацоўкі 
з выкарыстаннем кантрастных каляро
вых спалучэнняў па ідэі Малгажаты Ва
раксы, былі таксама прадметы адзення, 
цацкі, ювелірныя вырабы і ўнікальныя 
прадметы, зробленыя традыцыйным 
метадам валяння Даротай Сульжык. 
Непадалёк ад іх можна паглядзець тут 
сумачку, пастаўленую тут як рэкламны 
гаджэт Падляшскай маршалкоўскай 
управы аўтарства Маргарыты Дмітрук 
і беларускі вясельны набор (запрашэнні 
і візітоўкі ў народным стылі) аўтарства 
Таццяны Сулімы з Гродна. Натхненнем 
для вясельнага набору былі беларускія 
ручнікі. Наведвальнікі падчас цырымоніі 
адкрыцця таксама мелі магчымасць па
глядзець і нават узяць асобнікі ўжо дру
гога выдання мастацкай кнігі для дзяцей 
на падляшскім дыялекце з ваколіц Дубро
выБеластоцкай і Саколкі «Po prostu... od 
A do Z» Монікі Гадлеўскай.

Згодна з выбарам Міжнароднай ма
стацкай рады на чале з Анджэем 

Дырдалам, адзіным калектывам з Бела
русі, выступаючым сёлета ў рамках Акта
вы, была дзіцячая група «Лялечкі», якія 
працуюць пры доме культуры ў мясцо
васці Абухава. Прыняты яны былі горача 
ў першы дзень фестывалю ў Беластоку, 
а праз некалькі дзён на гарадоцкай 
«Сяброўскай бяседзе» і ў Заблудаве. 
І хоць падчас інаўгурацыйнага выступ
лення на фестывалі на прыратушнай сцэ
не публіка не шкадавала апладысментаў 
старанна падрыхтаваным у харэаграфіч
ным плане дзецям, многія гледачы зада
валіся пытаннем, чым гэты паказ быў 
звязаны з беларускім народным маста
цтвам. Паказ «Лялечак» быў падзелены 
на некалькі частак, пераплеценых імпа
зантна выкананымі песнямі пяці бандуры
стак украінскага калектыву «Амабіліс», 
які дзейнічае пры Нацыянальнай акадэ
міі музыкі імя Міколы Лысенкі ў Львове, 
быў у значнай ступені непаразуменнем. 
У большасці паказаныя сцэнкі не адпавя
далі формуле Актавы, нават калі тая так 
шырока трактуе народную творчасць як 
сёлета (напрыклад, калектыў Гавайска
га танца «Гуля»). Дзеці з задзіўляючай 
шчырасцю паказвалі харэаграфічныя 
эцюды, падрыхтаваныя, здаецца, для ін
шага мерапрыемства: пра пчолак, яблыч
кі чарвячкі, і ўжо ўсмешкі шкадавання 
выклікала харэаграфія да рытмаў і кас
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Некалі вялікі Альберт Эйнштэйн ска
заў, што сапраўднае вар’яцтва, гэта калі 
рабіць увесь час адно і тое ж, і пры гэтым 
спадзявацца атрымаць розныя вынікі ад 
сваёй дзейнасці. Здавалася б, што гэта 
зразумела і без выказвання вядомага на
вукоўца. Але ж не. Не туды тое. Каб было 
так усё проста, то геніяльны аўтар тэорыі 
адноснасці не губляў бы часу і паперы, 
каб напісаць на першы погляд такое віда
вочнае сцвярджэнне. Аказваецца, не ўсім 
гэтая простая ісціна даходзіць да мазгоў 
з першага разу. Ну, а некаторым не дахо
дзіць ніколі.

За прыкладамі далёка хадзіць не трэ
ба. Дастаткова проста заставацца ў Бе
ларусі і паўглядацца на ўсё, што тут ад
бываецца. Пра ўладу ўжо і гаварыць не 
хочацца. Тое, што яна дваццаць год з дня 
ў дзень робіць адно і тое ж, спадзяючыся 
атрымаць розныя вынікі, вядома ўсім, як 
і тое, што вынікі стабільна аднолькавыя. 
І гэта прыводзіць да простай высновы, 
што яна, улада, і не хоча аніякіх іншых вы
нікаў. Яе задавальняюць гэтыя вынікі, што 
ёсць зараз. Яна проста дэкларуе, што 
вынік шукаецца іншы. Дэкларуе не нам, 
а тым, хто дае крэдыты і пазыкі вось пад 
гэтыя галаслоўныя дэкларацыі пра зме
ны. Яна так заўсёды рабіла. Такая ў нас 
нацыянальная забава — дэклараваць не 
тое, што будзеш рабіць, а тое, што хочуць 
пачуць. Так весялей. І больш прыбыткова. 
Нашмат больш. А насамрэч улада непако
іцца толькі пра тое, каб ён, вынік, заста
ваўся ранейшым і быў нязменным як мага 
даўжэй. Зрэшты, гэта даволі лагічна. Га
лоўная задача ўлады — захаваць уладу. 
Тут усё проста, даходліва і зразумела.

Значна больш складана зразумець 
тыя сілы ад апазіцыі, якія дэкларуюць, 
што змагаюцца за ўладу, але выбіраюць 
для гэтага той самы сцэнарый, робяць 
тыя самыя дзеянні, якія ўжо неаднойчы 
прыводзілі да поўнага правалу іх нама
ганняў. Так, так. Я пра выбары. Пра тыя 
самыя выбары, на якія і ўлада, і яе супра
ціўнікі ідуць правераным старым сцэнары
ем, што непазбежна прывядзе да гэтакіх 

жа правераных і старых вынікаў. Тут і да 
бабкі хадзіць не трэба. І калі ўладу старыя 
вынікі выбараў цалкам задавальняюць 
і ў адсутнасці абдуманых ды лагічных дзе
янняў яе не западозрыш, то дзеянням яе 
апанентаў лепшага вызначэння, чым вы
казаўся для падобных выпадкаў Альберт 
Эйнштэйн, і не прыдумаеш.

Гэта ж яшчэ з пачатковых класаў, з пер
шых урокаў малявання ўсе ведаюць, што 
калі перамяшаць, прыкладам, сінюю і жоў
тую фарбу паміж сабой у прапорцыі 50 на 
50, то атрымаецца зялёны колер. І колькі б 
разоў, ці тысяч разоў мы не паўтаралі б 
гэтае дзеянне, колер будзе атрымлівацца 
зялёны. З разу ў раз адзін і той жа. Спадзя
вацца на тое, што на нейкі стомільённы раз 
колер атрымаецца, прыкладам, белчырво
набелы, паводле Эйнштэйна называецца 
вар’яцтвам. Каб атрымаць белчырвона
белы вынік, трэба ад пачатку памяняць 
усё. Трэба ўзяць белую і чырвоную фарбу 
ў прапорцыі два да аднаго, і не змешваць 
іх, а акуратна намаляваць дзве белыя і ад
ну чырвоную палоскі. Гаворачы прасцей, 
дзеянні падганяюцца пад жаданы вынік.

Але ж не. Дзеянні застаюцца старымі, 
апрабаванымі, з даўно вядомымі выніка
мі: выйгрышнымі для ўлады і пройгрыш
нымі для апазіцыйных кандыдатаў. Бо 
ўсё застаецца па старому, пачынаючы 
ад заканадаўства, асобы старшыні Цэнт
ральнай выбарчай камісіі, і канчаючы ты
мі ж самымі камісіямі. Далей за камісіі ўжо 
і разважаць няма пра што. З усіх змен кі
даецца ў вочы толькі адна. І на гэтую зме
ну пайшла не ўлада, а акурат наадварот. 
Гэта апазіцыйныя кандыдаты больш не 
заклікаюць людзей на плошчу. Ну, то ла
гічна меркаваць, што на плошчу людзі і не 
пойдуць. А пойдуць на выбарчыя ўчасткі, 
куды іх заклікае і ўлада, і апазіцыя.

У выніку, зыходзячы з такой змены 
ў дзеяннях, мы можам атрымаць і невяліч
кую змену ў выніку, а менавіта легалізава
ны рэжым. Той самы, які і быў два апош
ніх дзесяцігоддзі, толькі легалізаваны. 
І ўсе яго рашэнні з кропкі гледжання між
народных стасункаў таксама набудуць ле
галізаваны характар. У тым ліку, прыкла
дам, і рашэнне ўвайсці Беларусі ў склад 
Расійскай Федэрацыі цалкам або частка
мі, калі такое рашэнне мажлівае ў прын
цыпе. А мы ж то ведаем, што немажлівага 
ў прынцыпе то і не бывае.

vВіктар САЗОНАЎ

Вар’яцтва

Галоўная праўленне Беларускага гра
мадскакультурнага таварыства вырашыла 
перадаць Падляшскаму музею ў Беластоку 
два двухбаковыя тэатральныя праспекты 
(элемент тэатральных дэкарацый, якія з’яў
ляюцца сцэнічным фонам — запаўняючым 
гарызонт сцэны, які, як правіла, называюць 
заднікамі) намаляваныя вядомым белару
скім мастаком першай паловы ХХ стагод
дзя Язэпам Драздовічам (18881954). Двой
чы я ў гэтай рубрыцы пісаў пра размову аб 
гэтых планах. Высветлілася, што дзякуючы 
рашэнню ГП БГКТ і папярэдняй дамоўле
насці паміж яго старшынёй Янам Сычэўскім 
і дырэктарам Падляшскага музея Анджэем 
Ляхоўскім, перадача здзейсніцца ў верас
ні. У канчатковым рахунку заднікі будуць 
афіцыйна перададзены і больш не будуць 
ляжаць, нішчэючы, на гарышчы Тавары
ства. Затым будуць яны падданы спецыялі
заванай кансервацыі і стануць агульнада

ступнымі. Не выключана, што будуць прад
стаўлены таксама ў Беларусі, дзе памяць 
аб Язэпе Драздовічу культывуецца (у цэнт
ральным рэгіёне Мінска стаіць пом
нік яму), хоць у бягучым успрыняцці 
ён крыху забыты, а ў Польшчы не
вядомы наогул, нават многім спецы
ялістам па мастацтве. Я падумаў, 
што ў сувязі з планаванай перада
чай заднікаў, варта нагадаць крыху 
больш падрабязнай інфармацыі аб 
іх гісторыі. Кожны з бакоў праспек
таўзаднікаў гэта свайго роду твор 
мастацтва сам па сабе. На першым 
намаляваная беларуска вёска з ад
наго боку і пейзаж з бярозамі на 
другім. Гэтая праца мае памеры 
440 на 225 сантыметраў. На другім 
можна ўбачыць замак (верагодна, 
у Міры) і пейзаж з елкамі. Гэты мае 
памеры 400 на 270 сантыметраў. 
Нагадаю, што абодва былі створа
ны ў 1933 годзе, калі аўтар прабы

сцэне ў зале адной з яўрэйскіх арганізацый 
па вуліцы Кілінскага. Замест на паперы, ма
стак вырашыў зрабіць гэта на тоўстым па
латне, значна больш даўгавечным. Мабыць 
потым — нягледзячы на праблемы ТБШ каб 
разлічыцца ўжо за першую працу мастака 
— Язэп Драздовіч сам па сабе маляваў 
чарговыя палотны. Першыя заднікі — як 
вынікае з размоў сабраных Уладзімірам 
Юзвюком, меў ён маляваць у двары дамоў 
вядомых беларускіх дзеячаў Беласточчыны 
Кастуся Сідаровіча і Піліпа Кізевіча.

Без сумневу, вераснёвая перадача бе
ластоцкіх твораў Язэпа Драздовіча і пасля 

абнаўлення іх публічны паказ бу
дуць нагодай не толькі для больш 
падрабязнага і глыбокага зведан
ня іх гісторыі, але і даваеннага 
беларускага тэатра ў Беластоку 
ў цэлым, у тым ліку, напрыклад, 
дзейнасці, якую вёў тут Белару
скі тэатральны кааператыў «По
лымя» (19371939). Калі казаць 
пра мультыкультурныя карані Бе
ластока, дык матывы звязаныя 
з дзеяннем у цяперашняй сталі
цы Падляшша ТБШ ці «Полымя» 
з’яўляюцца гэтага доказамі, на 
жаль, непрысутнымі ў агульнабе
ластоцкай свядомасці, а вынікі 
творчага прабывання ў ёй Язэпа 
Драздовіча — рэчыўнымі доказа
мі гэтага.

vМацей ХАЛАДОЎСКІ

«Заслоны» 
ў музеі з верасня

Вачыма еўрапейца ваў у Беластоку па запрашэнні Беластоцка
га аддзела Таварыства беларускай школы, 
які заснаваны быў у 1927 годзе і за сем 
гадоў свайго існавання паставіў 167 аматар
скіх спектакляў розных відаў. Драматычная 
секцыя таварыства мела трынаццаць паста
янных самадзейных артыстаў (харавая для 
параўнання — трыццаць восем). Як вынікае 
са справаздачы, апублікаванай у «Белару
скім календары» ў 1998 годзе Уладзімірам 
Юзвюком, памерлым ужо былым сакрата
ром ГП БГКТ, якраз у 1933 г. ТБШ вырашы
ла даручыць Язэпу Драздовічу падрыхтоўку 
дэкарацыі на рыхтаваны галаканцэрт на 

цюмаў прама з карнавалу ў РыодэЖа
нейра. Толькі ў апошніх дзвюх частках, 
і асабліва ў апошняй, была спасылка на 
беларускія традыцыі і звычаі, у тым ліку 
праз рэквізіты і касцюмы, якіх было мно
ства; дзеці ў прамежках ледзь паспявалі 
пераапранацца. Паказалася гэта ў ха
рэаграфічным ладзе, хоць часам і сюды 
ўдзіраліся эстрадныя амбіцыі апекуноў 
ансамбля, і нават тут больш са спасыл
кай на расійскую, а не беларускую тан
цавальную спадчыну, што скрыгатала 
асабліва ў кантэксце выступаючага 
адразу пасля «Лялечак» і «Амабіліса» 
надзвычай прафесійнага, сапраўды 
фальклорнага калектыву з Літвы — «Lie
tuva» ці іншых груп, якія прадстаўлялі 
сябе ў першыя дні пасля іх, напрыклад, 
з Арменіі, Македоніі, Балгарыі, Малдовы, 
Славакіі, Латвіі, Украіны і Польшчы, як 
быдгашчскія «Płomienie». Бо на нішто не 
здаваліся выступы ў рамках «Лялечак» 
юных вакалістак, удараючых у песнях, 
галоўным чынам, у беларускапатрыятыч
ную ноту. Мікола Сергіенка, культурны 
аніматар родам з Украіны, пражываючы 
ў Краснадары ў Расіі, член Міжнароднай 
мастацкай рады фестывалю, назіраючы 
выступы «Лялечак», спытаўся ў «Нівы» 
рытарычна:
— Ну, ці гэта фальклор? Мне здавала
ся, што, асабліва тут, у Беластоку, на 
Падляшшы, дзе так многа беларускай 
меншасці, ад беларускага калектыву ча
каецца ў першую чаргу паказання бела
рускай культуры ў поўным яе выданні.

У сваю чаргу сяброўка рады, прафе
сар каледжа пры Акадэміі музыкі 

ў Мінску Яўгенія Гарбунова прызналася:
— «Лялечкі» з’яўляюцца групай адносна 
добра вядомай і цэненай у Беларусі. Ма
юць вельмі багаты рэпертуар. Чаму яны 
выбралі якраз гэтую частку, я не ведаю.

Анджэй Дырдал, у якога мы спыталіся, 
чаму толькі адна каманда з Беларусі 

выступіла ў гэтым годзе на Актаве, ска
заў:
— Проста калектывы з Беларусі не заяў
ляюцца. У мінулым годзе быў выпадак, 
што адзін калектыў не прыехаў, хаця ўсё 
было дамоўлена, і нават не папярэдзілі 
нас. Таксама з прыездам «Лялечак» 
у нас былі праблемы. Яны заявіліся, а по
тым паведамілі, што ў іх няма грошай, 
і не прыедуць. Такім чынам, каб яны былі 
ў стане дабрацца і не было сітуацыі, што 
ніхто з Беларусі не будзе, мы адправілі 

з ВААК у Беларусь аўтобус і прывезлі 
іх. Аказваецца, што там ёсць сур’ёзныя 
праблемы па фінансавых пытаннях. Мы 
адкрытыя і хочам, каб добрыя, «раса
выя» гурты з Беларусі прыязджалі. У гэ
тым годзе з Беларусі на Актаву, апрача 
«Лялечак», заявіўся толькі адзін калек
тыў, але ён быў у ацэнцы Рады вельмі 
слабы. Пастараемся знайсці нейкі спо
саб, каб калектываў з Беларусі было 
больш.

Пасля выступлення мастацкі кіраўнік 
«Лялечак» Надзея Урукіна расказа

ла нам пра гурт:
— Я не ведаю, чаму ў праграме гэтага 
фестывалю напісалі і сказалі са сцэны, 
што наш калектыў працуе 25 гадоў. Мы 
існуем ужо 38 гадоў. Працуе ў ёй больш 
за шэсцьдзесят дзяцей ва ўзросце ад 6 
да 18 гадоў. Калектыў шматразовы пе
раможца міжнародных і рэспубліканскіх 
конкурсаў. Двойчы ўдастоены яму грант 
ад прэзідэнцкага фонду падтрымкі тале
навітай моладзі. Сардэчна запрашаем 
у калектыў нашых сельскіх дзяцей без 
адбору, кожнае ахвотнае. Найбольш 
важным крытэрыем для прыёму з’яўля
ецца жаданне працаваць у калектыве. 
Заняткі вядуцца ў чатырох групах: пад
рыхтоўчая, малодшая, сярэдняя і ста
рэйшая. Малодшыя наведваюць заняткі 
два разы на тыдзень, старэйшыя — тры. 
Перад выступленнямі рэпеціруем па ча
тырыпяць разоў на тыдзень. Самі апра
цоўваем нашы танцы. Кожны з нумароў, 
паказаных намі, мае сваю тэму. Дапама
гае мне мая дачка, харэограф Таццяна 
Урбановіч, а песні, якія тут заспявалі 
нашы дзяўчаты, нашы народныя, толькі 
адна з рэпертуару Ксеніі Сітнік (белару
скай пераможцы Еўрабачання для дзя
цей з 2005 года — М. Х.).
vТэкст і фота Мацея ХАЛАДОЎСКАГА

Падляшская 
актава культур

1 Fпрацяг

n Анджэй Ляхоўскі (злева) і Ян Сычэўскі над праспектам-заднікам
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Падчас адкрыцця адра
мантаванай святліцы 
ў Новым Беразове 

выступалі ў ёй беларускія ка
лектывы, але беларускі фэст 
пад адкрытым небам аргані
заваўся ў гэтай вёсцы даўно. 12 ліпеня, 
калі ў нядзелю адбывалася святкаванне 
ў гонар апосталаў Пятра і Паўла, на 
прышкольнай пляцоўцы ў Беразове саб
ралася многа людзей, каб паслухаць 
беларускія песні і музыку падчас белару
скага фэсту, які арганізавалі Галоўнае 
праўленне БГКТ і войт Гайнаўскай гміны. 
Падчас фэсту можна было падысці да 
лекара і медсястры ды праверыць сваё 
здароўе, аддаць кроў для патрабуючых, 
а ў іншым месцы купіць сувенір.

Па колькасці жыхароў вёска Новае 
Беразова займае ў Гайнаўскай гміне 

другое або трэцяе месца і першае — па 
колькасці помнікаў сакральнага будаў
ніцтва. На тэрыторыі вёскі і яе палёў 
стаяць дзве драўляныя і адна мураваныя 
цэрквы, мураваная і драўляная часоўні. 
Дзейнічае вясковы асяродак здароўя 
і кааператыўны магазін. Гадуюць у Бера
зове звыш ста пяцідзесяці кароў, многа 
цялят і некалькі тысяч свіней у год. Спро
ба павялічыць свінагадоўлю выклікала 
пратэст мясцовага насельніцтва, якое 
вымушана ўдыхаць смурод ад вялікай 
свінафермы. Калі ў канцы чэрвеня аказа
лася, што войт Гайнаўскай гміны Люцына 
Смактуновіч дала адмоўную ацэнку пра
екту будовы вялікай новай свінафермы, 
жыхары Беразова абрадаваліся такому 
рашэнню. У мінулым жыхары Беразова 
не пратэставалі, бо яе ўласнік завяраў, 
што ад свінарніка не будзе вялікага сму
роду. Атрымалася інакш і цяпер жыхары 
Беразова вымушаны былі пратэставаць, 
аказалася — паспяхова. Людзі з Беразо
ва пратэставалі таксама супраць будовы 
ветравой электрастанцыі паміж Новым 
Беразовам і Старым Беразовам. У выні
ку рэалізацыя гэтай інвестыцыі таксама 
спынена. Зараз у Беразове жыве штораз 
больш інтэлігенцыі. Селяцца лекары, пра
цаўнікі гайнаўскага шпіталя, настаўнікі, 
працаўнікі розных устаноў, якія даязджа
юць на працу ў распаложаную ў чатырох 
кіламетрах ад вёскі Гайнаўку, далейшую 
Белавежу і іншыя мясцовасці. У мясцовых 
агракватэрах адпачываюць турысты. Ад
нак сельскагаспадарчы характар Беразо
ва застаўся. Абрабляюцца ўсе палі і хаця 
асоб, якія жывуць тут толькі з сельскай 
гаспадаркі, мала, некалькі гаспадароў 
разгарнула гадоўлю да вельмі вялікіх па
мераў.

На вялікай прышкольнай пляцоўцы, 
на якой адбываецца фэст, стаіць 

вялікая сцэна, якую гмінная ўправа ат
рымала ў рамках культурнага праекта. 
Падрыхтаваныя для публікі лавачкі заня
лі перш за ўсё мясцовыя шматлікія пен
сіянеры. Пасля частка старэйшых асоб 

пачала пераносіць лаўкі ў цянёк, а перад 
самой сцэнай некалькі асоб пачалі гу
ляць пад гукі беларускай музыкі.

Беларускі фэст адкрылі войт Гайнаў
скай гміны Люцына Смактуновіч і на

меснік старшыні ГП БГКТ Васіль Сегень, 
які прыбыў у Беразова з працаўніцай 
ГП Кацярынай Філіпік і вядучай канцэрт 
Юлітай Сушч (пад канец мерапрыемства 
даехаў старшыня ГП БГКТ Ян Сычэўскі, 
які раней пабываў на беларускім фэсце 
ў Саколцы). Мерапрыемства ўдастоілі 
вікарны святар Праваслаўнага прыхода 
Узнясення Гасподняга ў Новым Беразо
ве, протаіерэй Анатолій Ярмоцік, стар
шыня Гміннай рады Гайнаўскай гміны 
Яраслаў Кот, радная з Новага Беразова 
Валянціна Бірылка, гмінныя самаўрадаў
цы, працаўнікі гміннай управы і солтыс 
Беразова Марыя Храсцялеўская.
— У Новым Беразове даўно не было бе
ларускага фэсту пад адкрытым небам. 
Мы вырашылі, што ў такой вялікай вёс
цы трэба арганізаваць беларускае мера
прыемства і ладзім яго супольна з БГКТ, 
— сказала войт Гайнаўскай гміны Люцы
на Смактуновіч.

Першымі на сцэне выступілі «Жава
ранкі» з Махнатага (кіраўнік Пётр 

Скепка). Былі яны рады, што могуць вы
ступіць у Новым Беразове, дзе жыла іх 
былая салістка, шматразовая лаўрэатка 
фестывалю «Беларуская песня» Марыя 
Мароз, якая памерла пасля кароткай 
хваробы. Нядаўна ў Махнатым адзначаў
ся юбілей Добраахвотнай пажарнай ка
манды і там калектыў «Жаваранкі» ўдала 
запрэзентаваўся перад сваёй публікай.
— У чэрвені святкаванні Дня пажарніка 
былі арганізаваны ў Махнатым, а ў маі 

ў Арэшкаве ладзілася музычнае мерапры
емства. Падчас летніх канікулаў мы прад
бачваем выйсці з рознымі прапановамі да 
дзетак, моладзі і дарослых жыхароў роз
ных мясцовасцей. Па вясковых святліцах 
хочам арганізаваць майстаркласы, напры
клад, дзеткі будуць выконваць аздабленні, 
танцаваць, гуляць у тэатр, а жанчыны 
будуць займацца кулінарыяй, рыхтаваць 
стравы. У ліпені плануем арганізаваць 
музычныя мініфэсты ў Трывежы і Бары
саўцы, спалучаныя з іншымі прапанова
мі, падчас якіх выступяць «Жаваранкі» 
з Махнатага. Кулінарнае мерапрыемства 
прадугледжваем наладзіць у Арэшкаве, 
а ў верасні ў Ліпінах згуртаванне «Крыні
ца» сарганізуе бульбафэст. У Навасадах 
заснавалі фонд «Падляшша», які хоча пра
пагандаваць беларускую культуру. Дзей
насцю фонду стаў кіраваць Рыгор Скепка 
з вёскі Звадзецкае і яны плануюць арга
нізаваць мерапрыемства ў жніўні. У На
васадах мерапрыемства будзе ладзіць 
гайнаўская арганізацыя «Яны, гэта Мы». 
Усё гэта будзе адбывацца ў Гайнаўскай 
гміне, каб нашыя жыхары менш сядзелі пе
рад тэлевізарамі, — сказала войт Люцына 
Смактуновіч.

Алімпія Балтрамюк з Ліпін раздабыла 
сродкі і ў рамках рэалізаванага пра

екта арганізуе ў сваёй вёсцы «Ліпінскую 
тэатральную алімпіяду», у якой дзеткі бу
дуць удзельнічаць бясплатна.
— Сёння мы арганізуем тры беларускія 
фэсты. Першы распачаўся ў Саколцы, 
другі праходзіць тут, у Новым Беразове, 
а трэці будзем яшчэ адкрываць у Чаром
се. Прадаўжаем мы ўдалае супрацоўні
цтва з Гайнаўскай гмінай і спадзяемся 
на цеснае супрацоўніцтва ў будучыні. 

Беларускі фэст у Новым Беразове
Зараз мы ў палове арганіза
вання беларускіх фэстаў, 
бо раней арганізавалі іх 
у Гайнаўцы і ДубровеБела
стоцкай. Ёсць яшчэ сродкі на 
правядзенне пяці беларускіх 

фэстаў, — заявіў намеснік старшыні Га
лоўнага праўлення БГКТ Васіль Сегень.

Беларускія фэсты карыстаюцца фінан
савай падтрымкай Міністэрства адмі

ністрацыі і лічбавізацыі, арганізацыйнай 
дапамогай Культурнага цэнтра Беларусі 
ў Варшаве і вялікім заангажаваннем мяс
цовых асяродкаў культуры. У гэтым го
дзе Гмінны асяродак культуры ў Дубінах, 
які быў суарганізатарам фэсту ў Беразо
ве, быў перайменаваны на Гмінны цэнтр 
культуры. Дырэктарам цэнтра стала 
Наталля Кос, у якой ёсць ужо планы яго 
дзейнасці.
— Я хацела б арганізаваць больш бела
рускіх фэстаў і запрашаць калектывы 
з Беларусі. Апрача музычных мерапры
емстваў мы прадбачваем у час канікулаў 
мастацкія і танцавальныя заняткі. Мы 
хацелі б заснаваць вакальны беларускі 
калектыў у Дубінах, бо ў нас ёсць трады
цыі дзейнасці такога калектыву, — заяві
ла дырэктар Гміннага цэнтра культуры 
Наталля Кос, якая дзяцінства правяла 
ў Ласінцы, а зараз жыве ў Збучы.
— Мы ахвотна прыязджалі ў Беразова 
ў святліцу на танцы. Дабіраліся сюды на 
розным транспарце, а нават і пяшком. 
Зараз мы, «Чыжавяне», выступаем каля 
гэтай святліцы і бачым, што тут добрая 
атмасфера. Раней мы спявалі ў Вульцы, 
у сваёй гміне, дзе сёння адбываецца бе
ларускі фэст «І тут жывуць людзі», арга
нізаваны Беларускім музеем з Гайнаўкі. 
Сёння яшчэ едзем выступаць у Чаромху, 
— сказалі жанчыны з калектыву «Чыжа
вяне» з Чыжоў (кіраўнік Юры Ганевіч).

Галена Васілюк дадала, што выступае 
на сцэне ўжо з часоў сярэдняй шко

лы, калі ў Бельску танцавала ў калекты
ве «Зязюлькі», разам з пазнейшым намес
нікам маршалка Падляшскага ваяводства 
Валянцінам Карыцкім. Перад публікай 
удала выступіў калектыў «Лайланд» з Бе
ластока, якога дзейнасцю кіруе Багдан 
Астапчук. Цікава запрэзентаваўся дуэт 
з Вясковага дома культуры ў Рыбалах і ка
лектыў «Росы» з гэтага ж дома культуры, 
якімі апякуецца Лідзія Мартынюк.

Прыгожа прэзентавалася прышколь
ная пляцоўка, абсаджаная дрэвамі. 

Абапіраецца яна аб вялікі будынак бы
лой школы, які прадбачаны да зносу, 
і вясковую святліцу. У святліцы ладзяцца 
вясковыя сходы і сямейныя ўрачыстасці, 
сустракаецца моладзь, якой у Новым Бе
разове яшчэ многа.

Выступы завяршыў калектыў «Белы 
птах» з Мінска (кіраўнік Вольга Жыш

кевіч), якога прафесійны спеў і танцы 
асабліва спадабаліся публіцы.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

n «Белы птах» з Мінска 
(кіраўнік Вольга Жышкевіч)
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На жаль, цяжка мне справіцца з фі
нансавымі праблемамі па прычыне 
вельмі нізкай пенсіі і шматлікіх хвароб 
дае неабходнасці купляць лякарствы. 
Таму калі я атрымаў медыцынскае зак
лючэнне аб ступені інваліднасці, хаце
лася мне даведацца на якую дапамогу 
з боку ўстаноў сацыяльнага забеспя
чэння магу разлічваць. У старастве, 
у Цэнтры дапамогі сям’і, я даведаўся 
толькі, што маю права прайсці на дру
гі бок вуліцы пры чырвоным святле. 
Але гэта мяне не ўзрадавала, паколькі 
адзінае ў Сямятычах скрыжаванне са 
святлафорамі знаходзіцца даволі да
лёка ад месца, да якога давозіць мяне 
аўтобус. Спытаў я пра магчымую прапа
нову Гміннага асяродка сацыяльнай да
памогі, але мне параілі самому пайсці 
ў асяродак і там спытацца. Пацягнуўся 
я тады (у мяне праблемы з нагамі) да ся
дзібы ГАСД па вуліцы 11 Лістапада, не
падалёку цэнтра горада. Калі я ўжо там 
дайшоў, прачытаў картку на дзвярах, 
што асяродак перанесены на вуліцу 
Касцюшкі, 88. А гэта абазначае, што ця
пер знаходзіцца ён у будынку гміннай 
гімназіі, на канцы вуліцы, практычна 
паза горадам. Моладзь завозяць туды 
на аўтобусе, але даросламу трэба дай
сці самому. А гэта абазначае шпацыр 
амаль праз увесь горад Сямятычы, на 
дадатак па вуліцы, пры якой няма ні ма
газінаў, ні лавачак, каб можна было зра
біць закупы і адпачыць. Значыць, пустая 
хадзьба на вельмі доўгай дыстанцыі.

Адмовіўся я ад візіту ў Гмінным ася
родку сацыяльнай дапамогі і ніякіх ве
даў на тэму магчымай дапамогі ў мяне 
няма. Затое ўзнікла ў мяне пытанне да 
сямятыцкіх улад: каму мае служыць та
кая дапамога, калі стары, хворы чала
век сам там не давалачэцца. А менаві
та ён найчасцей патрабуе дапамогі.

М. Ц.

Гайнаўскія гарадскія ўлады дбаюць 
пра вуліцы, каб былі яны бяспечныя, 
роўныя ды прыгожыя. Кожны год пера
будоўваюць некаторыя з іх ды будуюць 
новыя маставыя. Сёлета пакладуць ас
фальт на вуліцах у чатырох жыллёвых 
пасёлках.

Лета — найлепшая пара для мадэр
нізацыі маставых вуліц. 4 ліпеня гэтага 
года хадзіў я па гайнаўскіх вуліцах, на 
якіх пачаліся вялікія і малыя рамонтныя 
работы. У той дзень найбольш рамонт
ных брыгад працавала пры грунтоўнай 
перабудове доўгай вуліцы Простай на 
пасёлку Пашкі. Тут пакладуць брусчат
ку або асфальт яшчэ на вуліцы Граніч
най (усё для гэтага падрыхтавана, між 
іншым, новыя бардзюры і роўны грунт 
пад пракладку новай маставой).

У пасёлку Пляцоўка (гэта там, дзе ра
ней працавала буйная хімічная фабры
ка) на 250метровай вуліцы Руткоўска
га я ўбачыў новыя бардзюры і ўжо па
чалі класці каляровую брусчатку. На гэ
тым жа пасёлку яшчэ ўзяліся за рамонт 
ухабістай вуліцы Фабрыка хімічная. На 
адрэзку гэтай вузкай вуліцы бардзюры 
пакладзены раўнюсенька і толькі. Яшчэ 
невядома, з чаго будзе маставая.

Затым паехаў я на аўтобусе гарад
ской камунікацыі 3кіламетровай ву
ліцай Ліпавая на пасёлак Падлясе, там 
дзе новая бальніца на ўскраіне горада 
пад лесам. Напрыканцы Ліпавай ад яе 
бяруць свой пачатак вуліцы з назвамі 
лясных і дамашніх птушак. Сёлета тут 
маюць пабудаваць новую маставую на 
невялічкай ды вузкай вулачцы Івалгі. Па
абапал яе ўжо праклалі бардзюры.

На гайнаўскім пасёлку Старая Юдзян
ка будзе адноўленая аднайменная вулі
ца.

(яц)

Каму гэта
мае служыць?

Рамонты вуліц

Без беларускіх фэстаў, 
у тым ліку і „Бандароў
скай гасцёўні”, цяжка ўя
віць культурны ландшафт 
усходняй Беласточчыны. 
Родныя песні, музыка, 
сустрэчы з беларускімі 
мастакамі спрыяюць за
хаванню і ўмацаванню на
цыянальнай свядомасці 
мясцовых беларусаў.

нацыі. Артысты, апранутыя ў народныя 
касцюмы, падаравалі публіцы прыгожыя 
задушэўныя песні і дынамічныя народ
ныя танцы. Прыемна было тое, што 
песні, якія плылі са сцэны, ведалі многія 
прысутныя.

Адным з самых жаданых пунктаў кан
цэртнай праграмы было выступленне ка
лектыву з братняй Беларусі — Народна
га ансамбля беларускай песні „Гарадні
ца”. Ансамбль спявае з 1988 года, а два 
гады пазней абараніў ганаровае званне 
„народны”. Заснавальнікамі і мастацкімі 
кіраўнікамі калектыву былі Алесь і Сафія 
Лойкі. Асноўнай мэтай дзейнасці ансам
бля з’яўляецца выяў’ленне і захаванне 

— Мы родам з Белай Русі і таму мы бе
ларусы. Вы чулі як гудзе дуда, як звіняць 
цымбалы, як пералівамі рэжа гармонік, 
як пяюць галасістыя чарнабровыя дзяў
чаты і вясёлыя хлопцы? Вы ведаеце як 
пахне чабор, як гамоняць на світанку 
галінкі пушчанскіх дрэў, як лагодна хва
люецца наш бацька — сінявокі Нёман? 
Не? У такім разе сардэчна запрашаем 
на канцэрт народнага ансамбля „Гарад
ніца”, — запрасіў мастацкі кіраўнік Алесь 
Лойка. — Шчыра спадзяемся, што,  
на нашым канцэрце вы пачуеце голас 
Беларусі.

І сапраўды ўсе пачулі. Са сцэны па
плылі мілагучныя беларускія песні, якія 

Юбілейная 
„бандароўская гасцёўня” 
з „Гарадніцай”

Юбілейны, пятнаццаты па ліку, фэст 
„Бандароўская гасцёўня”, які адбыўся 
ў Бандарах 18 ліпеня г.г., парадаваў пуб
ліку канцэртам беларускіх айчынных і за
межных калектываў. Прыехалі ў Бандары 
„Маланка” і „Куранты” з БельскаПадляш
скага, „Ас” і „Калінка” з Беластока, „Пад
ляшская капэла” з Сямятыч ды „Гарадні
ца” з Гродна.

Усе ўдзельнікі „Бандароўскай гас
цёўні” — як гледачы, так і выканаўцы 
— пацвердзілі, што шануюць роднае і га
нарацца прыналежнасцю да беларускай 

ўзрушылі слухачоў, напоўнілі іх сэрцы 
радасцю.

У тых, хто трапіў на сёлетні XV фэст 
„Бандароўская гасцёўня”, засталіся са
мыя прыемныя ўражанні. Тым жа, хто 
там не быў ніколі, хочацца пажадаць пры
ехаць сюды, каб адчуць ягоную непаўтор
ную атмасферу, калі людзі становяцца 
больш радаснымі. Пасёлак Аседле ў Бан
дарах цяжка ўявіць без фэсту і белару
скай песні.

vВіктар БУРА
Фота Міры ЛУКШЫ

n Народны ансамбль беларускай песні „Гарадніца”

фальклорнай спадчыны Панямоння, 
выхаванне любові да народнай песня
творчасці, вакальнахаравога мастацтва, 
стварэнне дасканалых умоў для развіцця 
мастацкіх здольнасцей удзельнікаў сама
дзейнага калектыву.

Сёння каманда Алеся Лойкі налічвае 
26 творчых асоб розных прафесій, якіх 
аб’ядноўвае гарачая любоў да народнай 
творчасці і магчымасць творчай самарэа
лізацыі. За 26 гадоў творчай працы, праз 
„творчае сіта” ансамбля прайшло не 
менш за 150 асоб.

n На архіўных здымках з беларускіх фэстаў гледачы пазнавалі сябе (Янка Бірыцкі)n Ніна Леўчук і Марыя Хлабіч паказалі сваё рукадзелле
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У лютым гэтага года карыстаўся 
я артапедычнай парадай у Гайнаўскім 
ЗОЗ. Папрасіў затым лекара, каб выпі
саў мне заказ на артапедычныя боты. 
І з таго часу пачаліся мае мучэнні пры 
афармленні заказу ў НФЗ. Чыноўніца 
адмовіла праштампаваць заяўку на рэ
фундацыю, паколькі лекар няправіль
на запісаў код «медычнага вырабу». 
Не стаў я прапісвацца паўторна ў чар
гу да гайнаўскага спецыяліста, паколь
кі набліжаўся тэрмін візіту, назначаны 
ў артапедычнай клініцы Ваяводскага 
шпіталя ў Беластоку. Было гэта 24 чэр
веня г.г. Атрымаўшы станоўчы дыяг
наз хваравітай нагі, папрасіў я доктара 
выпісаць новы заказ на артапедычныя 
боты. Гэтым разам панечка з НФЗ ска
зала: «На адзін бот праштампую заказ 
на рэфундацыю. На другі бот код за
пісаны правільна, але абгрунтаванне 
недастатковае. Да напісанага лекарам 
«but wyrównujący” патрэбна дапісаць: 
«do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym 
na chorą stopę». Затым паўторна выму
шаны я быў ставіцца ў беластоцкую 
клініку, каб доктар запісаў правільную 
клаўзулу. Ці гэта не бюракратычная 
выдумка чынушы НФЗ ганяць 75га
довага чалавека, прытым інваліда няз
дольнага да самастойнай экзістэнцыі? 
У разуменні гандлёвай сістэмы назву 
тавару або рэчы заступае код. Кода
мі касір карыстаецца пры запісванні 
рахунка «для заплаты». Няўжо правіль
нага кода «медычнага вырабу», запіса
нага лекарам, недастаткова для праш
тампавання заяўкі на рэфундацыю? 
Хачу прытым адзначыць, што такі сюр
прыз робіць мне Нацыянальны фонд 
здароўя ў Беластоку ўпершыню, хоць 
штогод прад’яўляю такія заказы і кары
стаюся асабістым рахункам у Ваявод
скім аддзяленні НФЗ. Там мая хвароба 
апісана дэталёва. Ці гэтага нельга пра
верыць у камп’ютары? Вышэйпаказа
ны прыклад — доказ гэтага, што НФЗ 
прытрымліваецца абсурдных запісаў 
хваравітай медычнай сістэмы або... 
бюракратычных пастак панечак з Вая
водскага аддзялення НФЗ. Ці так быць 
павінна? — пытаю дырэктара ўстано
вы аховы здароўя.

Уладзімір СІДАРУК

Хваравітая 
сістэма

Дзікі абед
Запяканка 

са сніткі

Пучок лісткоў сніткі з хвосцікамі (ка
ля 200 г), 12 кг бульбы, 300600 мл 
смятаны, некалькі зубкоў часнаку або 
цыбулек мядзведжага часнаку, больш 
дзясятка лісця вадзянога перцу (Poly
gonium hydropiper), насенне дзягілю 
(баршчу звычайнага).

Бульбу пачысціць, пакроіць у кру
жочкі і варыць каля 5 хвілін. Снітку па
чысціць, адцяць самыя хвастцы лісткоў 
(пачырванелыя). Лісце і рэшту хваст
цоў дробна парэзаць. У жараўстойлі
вы посуд наліць крыху тлушчу (напр., 
алею). Пакласці ў яго падвараную буль
бу і снітку (перамешаныя) і вадзяны пе
рац. Заліць смятанай, пасыпаць дзягіль 
(калі яго ў нас няма, можам прымяніць 
аніс або правансальскія зёлкі). Нак
рыць посуд покрыўкай, паставіць у печ
ку (тэмпература 150180 градусаў). 
Дастаць, калі смятана зверху зрумяніц
ца (недзе праз 3040 хвілін).

Ясюк СТРУК

У першай палове ХХ стагоддзя ў За
ходняй Беларусі жылі два таленаві
тыя юнакі — Адольф і Язэп Зянюкі. 

Іх заўсёды блытаюць даследчыкі нашай 
літаратуры. Творчасць і справы Адоль
фа Зянюка прыпісваюць Язэпу Зянюку 
і наадварот. Але гэта розныя хлопцы
беларусы, якія шмат зрабілі для белару
скай культуры. Праўда, звестак пра іх 
захавалася мала. Калі пра Адольфа 
Зянюка прыгадвае ў сваіх успамінах 
пісьменніца Зоська Верас (1892
1991), то пра Язэпа Зянюка звестак 
захавалася дужа мала. Нават не ўда
лося адшукаць ягонага фотаздымка. 
Цікава, а чаму ж пра Язэпа Зянюка 
ніколі не згадвала гэтая ж Зоська Ве
рас? Яна ж яго добра ведала, чыта
ла яго выдатныя артыкулы, найперш 
прысвечаныя нашай гісторыі?.. 
Язэп Зянюк быў земляком Адольфа 
Зянюка, таксама родам з мястэчка 
Сухаволя Сакольскага павета. І, маг
чыма, гэта быў блізкі сваяк Адоль
фа. Язэп Зянюк, як і Адольф Зянюк, 
з’яўляўся дзеячам Беларускага сту
дэнцкага саюза, быў сябрам рэдка
легіі часопіса «Беларуская думка», 
які рэдагаваў пэўны час і Адольф Зя
нюк. На старонках гэтага часопіса 
Язэп Зянюк апублікаваў два вялікія 
артыкулы: «Аб польскім студэнцтве 
У.С.Б. і яго адносінах да беларуска
га студэнцтва» (1929 г.) і «Па поваду 
святкавання Вітаўтавага юбілею» 
(1930 г.). Выдатныя артыкулы.

Друкаваўся Язэп Зянюк і ў іншых 
віленскіх выданнях, найперш у «Но
вай варце». Артыкулы яго, напіса
ныя ў першай палове ХХ стагоддзя, 
не састарэлі і сёння. Таму іх трэба 
збіраць па ўсіх старых выданнях і вы
даваць асобнай кніжкай.

У 1909 годзе ў Гародні быў ство
раны гурток беларускай 
моладзі, які праіснаваў да 
пачатку Першай сусвет
най вайны. Арганізатарам 
гэтага гуртка быў ксёндз 
Францішак Грынкевіч, які, 
як пісаў Аляксей Пяткевіч, 
будзіў беларускі дух. Актыў
нымі сябрамі гуртка ў асноў
ным была моладзь з Саколь
шчыны. Актыўнымі сябрамі 
Гарадзенскага гуртка бе
ларускай моладзі (ГГБМ) 
з’яўляліся Адам Бычкоўскі, 
Зоська Верас, Янка Ляўко
віч, Язэп Лявіцкі, Уладыслаў 
Чаржынскі, Янка Чарапук, 
Марыся Бобрык, Баляслаў 
Грабінскі, Адольф Зянюк 
і іншыя юнакі і дзяўчаты. 
Сярод іх не прыгадваецца 
Язэп Зянюк. Значыць, ён 
быў намнога маладзейшы 
за свайго земляка і сваяка 
Адольфа Зянюка.

Сябры гуртка, «стараю
чыся развіваць беларускую 
свядомасць і годнасць лю
дзей, ладзілі традыцыйныя 
для таго часу грамадска
культурныя акцыі: на сваіх 
сходах чыталі беларуса
знаўчыя рэфераты, ставілі 
спектаклі на роднай мове, 
дэкламавалі вершы беларускіх паэтаў, 
прэзентавалі музычныя праграмы на на
цыянальным матэрыяле з удзелам струн
нага аркестра, хору, салістаў, дуэтаў. 
Неаднаразова выязджалі са спектаклямі 
і канцэртамі на вёску, распаўсюджвалі 
беларускія кнігі» (А. М. Пяткевіч, Старон
кі спадчыны, Мінск 2006, с. 55).

Апошнім старшынёй Гарадзенскага 
гуртка беларускай моладзі быў Адольф 
Зянюк (18951938). У лісце да Зоські Ве
рас ад 19 кастрычніка 1913 года Адольф 
Зянюк пісаў: «Неяк паклікаў нас да сябе 
кс. Ф. Грынкевіч і радзіў нам змяніць кры
ху статут гуртка. Лепш сказаць, дапоў
ніць. Апрача напрамку самаасветнага 
дадаць пункт аб самавыхаванні. Мы зга

дзіліся. Адначасова пазнаем нашу мову, 
вывучаем гісторыю, геаграфію Беларусі, 
як і раней...».

Але вясной 1914 года сябры гуртка 
раз’ехаліся па хатах, каб болей у Гарод
ню не вяртацца, бо пачалася Першая 
сусветная вайна.

У 1916 годзе Адольфа Зянюка мабі
лізавалі ў войска. Ён трапіў у Кіеў, дзе 

нават паспеў скончыць нейкую ваенную 
вучэльню. Потым сухавольскі юнак 
трапляе ў Петраград. Там паступае на 
юрыдычны факультэт мясцовага ўнівер
сітэта. Акрамя вучобы, ён прымае актыў
ны ўдзел у працах беларускіх студэнцкіх 
арганізацый, а таксама ў агульнагра
мадскім беларускім руху. Як успамінае 
Зоська Верас, Адольф Зянюк, «як сталы 
сябра сабранняў у прафесара Б. Эпі
махШыпілы, у курсе ўсіх петраградскіх 
беларускіх падзей, і таму з’яўляецца як 
бы сувяззю паміж Петраградам і Мен
скам. Яго лісты да мяне адбіваюць увесь 
беларускі рух у Петраградзе, і таму чы
талі іх супольна з усімі менскімі белару
самі, якія збіраліся ў Беларускай хатцы 

Згадка пра адольфа і язэпа Зянюкоў
(Захараўская, 18). І, наадварот, мае лі
сты аб нашай працы ў Менску чыталі на 
сабраннях у прафесара ЭпімахШыпілы» 
(Зоська Верас, Я помню ўсё, Гародня 
— Wrocław 2013, с. 24).

Пасля Петраграда Адольф Зянюк вяр
таецца ў Вільню. Працягвае вучобу ў Ві
ленскім універсітэце і актыўна займаец
ца грамадскай дзейнасцю. Ён становіцца 

сябрам Беларускага студэнцкага са
юза (БСС), уваходзіць у рэвізійную 
камісію ўрада БСС. Разам з іншымі 
сябрамі БСС наладжвае тэматычныя 
вечары, сустрэчы, дыскусіі. Сам вы
ступае з дакладамі. Напрыклад, 17 
студзеня 1926 года Адольф Зянюк 
перад сябрамі БСС прачытаў лек
цыю «Крызіс парламентарызму», 
а 4 сакавіка БСС ладзіў тэматычны 
вечар, на якім з рэфератам «Адра
джэнне Беларусі» выступіў таксама.

Дзейнасць Беларускага студэн
цкага саюза асвятлялася ў газеце 
«Змаганне», а пасля ў «Беларускай 
крыніцы», дзе БСС была адведзена 
цэлая паласа («Студэнцкая трыбу
на»). З 1924 года па 1935 год друка
ваным органам Беларускага студэн
цкага саюза і ўсяго руху становіцца 
грамадскапалітычны, навуковы і лі
таратурны часопіс «Студэнцкая дум
ка». Першым рэдактарамвыдаўцом 
становіцца Адольф Зянюк.

Рэдакцыя «Студэнцкай думкі» 
разам са сваім рэдактарам імкну
лася, каб на старонках часопіса 
быў прадстаўлены «агульны ідэйны 
кірунак адраджэнскай беларускай 
моладзі». Часопіс друкаваў хроніку 
найважнейшых падзей грамадска

Родам з Беласточчыны

палітычнага і нацыянальнакультур
нага жыцця насельніцтва Заходняй 
Беларусі, БССР, Чэхаславакіі, Пры
балтыкі. Падрабязна асвятляў дзей
насць БСС. Змяшчаў таксама паве
дамленні аб працы разнастайных 
арганізацый Вільні. Друкаваліся на 
яго старонках разнастайныя публі
цыстычныя артыкулы і мастацкія тво
ры. Чытачы знаёміліся з літаратур
нымі творамі Наталлі Арсенневай, 
Віктара Вальтара, Франука Грыш
кевіча, Ігната Дварчаніна, Хведара 
Ільяшэвіча, Аўгена Бартуля, Міхася 
Тулейкі і іншых аўтараў. Змяшчаліся 
даследчыя працы Антона Луцкевіча, 
Яна Станкевіча, Ігната Сланеўскага, 
Аляксандра Цвікевіча і г.д.

У 1927 годзе Адольф Зянюк закан
чвае Віленскі ўніверсітэт і з дыпло
мам магістра права едзе працаваць 
на Палессе. Але ненадоўга. Хутка 
яго прызначаюць кіраўніком белару
скага аддзела пры Віленскім радыё. 
І ён вяртаецца ў Вільню. Кожны ты
дзень беларус выступае па радыё, 
чытае лекцыі, запрашае ў студыю 
іншых таленавітых беларусаў. Гэта 

n Сябры Гарадзенскага гуртка беларускай моладзі 
Людвіка Сівіцкая і Юзя Грынкевіч; стаяць (злева 
направа): Ян Раманскі, Адольф Зянюк, невядомы, 
крайняя справа — Марыся Бобрык, 1913 г.

n Адольф Зянюк

дзякуючы Адольфу Зянюку, вельмі часта 
па радыё гучаць песні ў выкананні хору 
Беларускага студэнцкага саюза пад кі
раўніцтвам Рыгора Шырмы, а таксама 
песні ў выкананні іншых беларускіх спе
вакоў і кампазітараў. Аб прызначэнні на 
працу на радыё Адольфа Зянюка, «Сту
дэнцкая думка» (1928 г., № 2) паведамля
ла: «Трэба зазначыць, што гр. Адольф 
Зянюк з’яўляецца зусім адпаведнаю 
асобаю кіраваць беларускім аддзелам 
у радыё, дзеля чаго аддзел беларускі вя
дзецца зусім добра».

Пражыў Адольф Зянюк усяго 44 гады. 
Яго не стала ў 1938 годзе ў Вільні, дзе 
яго і пахавалі сябры.

vСяргей ЧЫГРЫН
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 31-15

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы 
даш лі це ў „Зор ку” 
да 9 жніўня 2015 г., най лепш 
па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад кі 
№ 24-15: ка ня, ра сін кі.
Уз на га ро ду, бе ла ру-
скую кніж ку, вый г раў 
Адам Мат вя юк з Бель-
ска-Пад ляш ска га. 
Він шу ем!

Сто адзе жын
Ап ра ну ла,
Твар
Ад сон ца
За зір ну ла,
Як ста рэнь кая
Ба бу ля,
Дрэм ле,
Се дзя чы,
Ц.....
 (Авяр’н Дзе ру жын скі)

Ры жая дзяў чын ка
За лез ла ў двор —
Ку рэй пера лі чы ла
І ўсіх па нес ла ў бор.
Л...
  (Ніл Гі ле віч)

На шую ба бу лю за вуць Ірэ на Лаў ра шук. Яна жы ве ў Но вым 
Ляў ко ве. Ба бу ля 19 га доў пра ца ва ла ў кра ме ў Ста рым Ляў-
ко ве пра даў ш чы цай і ад на ча со ва пра ца ва ла на гас па дар цы, 
зай ма ла ся до мам і вы хоў ва ла трое дзя цей. Ця пер ба бу ля на 

за сіл ку пе рад пен сі яй.
Да вы шы ван ня, вя зан ня на прут ках і круч ком цяг ну ла ба бу лю ўжо 

з ма лых га доў. За раз вы шы ван не кры жы кам гэ та ба бу лі нае хо бі.
Пер шыя ўзо ры ба бу ля па зы ча ла ў су се дак і ў ся мей ні каў. За раз яна за-

каз вае іх з ка та ло гаў. Сва іх тво раў ма ста цтва ба бу ля не пра дае, па кі дае 
іх са бе і сва ёй сям’і. Па душ кі кла дзе на ло жак, а кар ці ны і іко ны ве шае 
на сце нах. Сваё за хап лен не вы шыў кай пе ра да ла дач цэ Асі, якая жы ве 
ў Лон да не і вель мі мно га вы шы вае. Кры жы ка ваць ба бу ля на ву чы ла так-
са ма нас, свае ўнуч кі — Кар не лію і Вік то рыю. Мы так са ма ма ем ужо свае 
пер шыя кры жы ка ва ныя ма люн кі. Гэ та вель мі ці ка вы за ня так, асаб лі ва 
та ды, ка лі ві даць пры го жы эфект сва ёй пра цы.

Кар не лія і Вік то рыя Ба рэч ка
Гім на зія Ў На раў цы

Каб не знік ла 
тра ды цыя

Дзя куй Та бе, 
ба бу ля
Дзя куй Та бе, ба бу ля,
за кож ную гі сто рыю,
за лёг кую,
за страш ную.
І за тую, ра ска за ную
са сля за мі ў ва чах,
і з ус меш кай...
Я ўсё пе ра жы ва ла,
бы ла з Та бой
і неш та зра зу ме ла.
Я вель мі ра да,
што Ты са мной,
што між на мі
га ра чая лю боў.
 На тал ля Вась ко 
 — «Суст ра чан скія на ві ны» 

Кам па нен ты: 
— Разрэзаныя ўпоперак па ла він кі са сі сак.
— Сы рое раз вал ка ва нае фран цуз кае це ста.
— Жоў ты сыр.
— Се зам.
— Раз боў та нае яй ка.

Спо саб пры га та ван ня: 
За ві нуць са сі ску ў скры лік сы ру, а пас ля ў фран цуз скае це ста. 

Зма заць верх це ста яй кам і па сы паць се за мам. Пя чы 30 хві лін 
у ду хоў цы наг рэ тай да 200 гра ду саў Цэль сія.

Смач на ес ці!
Рэ цэпт за пі са ла Ве ра ні ка Кар дзю ке віч — „Вок ны Бе ла ру сі”

Са сі скі 
ў фран цуз скім пі раж ку

Уля Пад га ец кая

Дэ бют
Жы вем хут ка, рап тоў на,
Не зва жа ем на ніш то.
Гля дзім на свет
І што ба чым? Ні чо га.

Трэ ба ла віць хві лі ну,
Як най больш уся го браць.
На зі раць за хад сон ца.
Ве цер пад ру кі ўзяць.

Бо бы вае і так,
Што жыц цё як лі сты,
Апа дае на ніз
У час вес на вой па ры.
  „Шпа коў ня»

Унікальны рэцэпт 
Людмілы Казлоўскай
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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 № 27:
Зо лак, дух, ват, ах, тра са, трус рот, Ян, ры нак. 

Да та, зух, ох, тры, трон, ру та, квас, Ас, стай ня.
Уз на га ро ду, за піс ную кніж ку, вый г ра лі Ан на 

Ру шук з Чы жык. Він шу ем!

У кніж ках Мі ха ся Ан д ра сю ка мы 
суст рэ нем зна ё мыя воб ра зы ад 
Бе ла веж скай пуш чы.

Мы ме лі на го ду су стрэц ца з пісь-
мен ні кам. Пас ля ін тэр в’ю, якое 
ў гос ця ўзя ла рэ дак цыя га зе ты «Вок-
ны Бе ла ру сі», спа дар Мі хась пра чы-
таў нам фраг мент сва ёй но вай кніж-
кі, якая на днях вый дзе з дру ку. 
Ідэя кніж кі — раз віц цё бе ла ру ска га 
апа вя дан ня «Кры жы» з «Ву лі цы Доб рай 
На дзеі».

Ся род нас мно га ама та раў па э зіі. У рам ках па дзя кі мы пра чы та лі на ша му гос-
цю свае тво ры, якія бы лі на дру ка ва ны ў «Зор цы». Гэ та не бы ла про стая за да-
ча. Нас аха пі ла хва ля ван не і страх. Зна ка мі ты пісь мен нік выс лу хаў на шыя чы-
тан кі, пас ля ла ка ніч на ска заў:
— Мне ха це ла ся вас па слу хаць!

На тал ля Вась ко — «Суст ра чан скія на ві ны»

„Вок ны Бе ла ру сі”: — Вы не каль-
кі ра зоў бы лі на Су стрэ чах „Зор кі”. 
Вы лю бі це суст ра кац ца з ма ла ды мі 
людзь мі?

Мі хась Ан д ра сюк: — Вя до ма, вель-
мі люб лю. Я сам не дзі ця чы пісь мен-
нік, дзет кі ад нак вы ра ста юць вель мі 
хут ка і яны бу дуць ма і мі чы та ча мі. 
А ча му люб лю суст ра кац ца?

Мо ладзь дае но вую, доб рую энер-

гію. Хо чац ца яш чэ неш та ра біць і пі-
саць.

ВБ: — Што дае Вам нат х нен не 
для пі сан ня?

МА: — Нат х нен не пры хо дзіць ад 
на шых наст ро яў, ад раз моў з людзь мі, 
ад пры ро ды. Ча сам хо піць адзін сказ, 
ад на дум ка, каб на іх ас но ве збу да ваць 
цэ лы твор. Я не ве даю ці ёсць неш та 
та кое як нат х нен не. Све жасць дум кі 

Заў сё ды я ве даў, што бу ду пі саць кні гі...
Ін тэр в’ю з пісь мен ні кам Мі ха сём Ан д ра сю ком, аў та рам зна ка мі тых кніг „Мясцовая 
гравітацыя”, „Фір ма”, „Бе лы конь”, „Ву лі ца доб рай на дзеі”, „Po ciąg dru giej kla sy”, „Krzyżyk” .

— гэ та неш та важ нае. Мне най-
лепш пі шац ца ра ні цай. З ра ні цы 
ча ла век све жы. Я вель мі люб лю 
пі саць ле там, на вёс цы, ка лі па-
чы на ец ца дзень. Та ды ў мя не „ад-
чы ня юц ца” дум кі. Гэ та мож на 
бы ло б наз ваць нат х нен нем.

ВБ: — Мы ве да ем, што Вы 
пі ша це тво ры на поль скай і бе-
ла ру скай мо вах. На якой мо ве 
ляг чэй пі шац ца?

МА: — Хут чэй мне пі саць на 
поль скай мо ве, та му што на бе-
ла ру скай ча сам трэ ба шу каць 
слоў. Лі та ра ту ра па тра буе шмат 
слоў. Поль скія сло вы зна хо джу 
хут чэй. Мо ва гэ та, ад нак, толь-
кі ін ст ру мент. На бе ла ру скай 
мо ве пі шац ца даў жэй, але за тое 
паў ста юць леп шыя, больш глы-
бо кія тво ры. Пра са мыя бліз кія 
спра вы мож на на пі саць толь кі 
на сва ёй род най мо ве.

ВБ: — Ча му ў Ва шых тво рах так 
ча ста вы сту пае Бе ла веж ская пуш-
ча і лю дзі, звя за ныя з гэ тай тэ ры-
то ры яй?

МА: — Я на ра дзіў ся на ўскра і не Бе-
ла веж скай пуш чы і по бач яе пра жыў 
жыц цё. Лю дзі, пра якіх я пі шу, доб ра 
мне зна ё мыя. Пі саць мо жаш пра тое, 
што доб ра ве да еш. Ка лі я не на пі шу 
пра свой свет, дык хто пра яго на пі-

ша? Гэ ты свет вар ты, каб знай с ці сваё 
мес ца ў лі та ра ту ры.

ВБ: — Што нам трэ ба ра біць, каб 
на пі саць доб ры і ці ка вы твор?

МА: — Ка лі я ха дзіў у па чат ко вую 
шко лу, я ўжо ве даў, што ха чу быць пісь-
мен ні кам. Ве даў, што бу ду пі саць кніж-
кі. Гэ та бы ла дзі ця чая ма ра. Я спра ба-
ваў пі саць пра вай ну. Я аг ля даў філь-
мы пра вай ну, гу ляў з сяб ра мі ў вай ну 
— я гэ тым жыў. Ад нак на стаў ні ца 
поль скай мо вы, якая па ба чы ла мае 
апа вя дан ні, па ра і ла, каб я пі саў пра 
свой свет, а не пра тое, ча го не ба чыў. 
Мая на стаў ні ца ве да ла ў чым сэнс лі та-
ра ту ры. Яна за ах во ці ла мя не да чы тан-
ня кні жак. Да ла мне кніж кі, якія чы-
та лі на ват сту дэн ты. Я не шмат яш чэ 
з гэ тых кні жак ра зу меў, але зра зу меў, 
што лі та ра ту ра гэ та неш та больш ад 
та го, што на пі са на на па пе ры. Я шмат 
чы таў у ва шым уз рос це, пра чы таў усе 
кніж кі са школь най біб лі я тэ кі. Па мя-
таю, што ка лі не ха пі ла лі та ра ту ры, 
я ўзяў ся чы таць кніж ку „Up ra wa bu ra-
ków”... (Смех!) Каб доб ра пі саць, трэ ба 
са мо му чы таць ін шых аў та раў. З ча го 
па чы наць? Вам трэ ба па чы наць з про-
стых рэ чаў, за піс ваць свае дум кі, свае 
ўра жан ні, апіс ваць тое, што зда ец ца 
вам важ ным...

ВБ: — Дзя ку ем за раз мо ву!
МА: — Дзя кую!

Пер шае ка хан не
Ба чыш яе твар,
Бла кіт ныя во чы, гуч ны смех.
Ве да еш, ты ве да еш на пэў на,
Што вель мі лю біш яе.

Ад нак яна 
— толь кі тва ёй сяб роў кай.

Не бу дзе на ця бе так гля дзець.
Ты чу еш боль,
Боль, які раз ры вае ду шу тваю!
Ты паз наў пэў на, што та кое
Пер шае ка хан не.

Юсты на Мар чук, «Шпа коў ня»

Ла ка ніч ная 
ацэн ка 
МІ ХА СЯ 

АН Д РА СЮ КА 

Малюнак «Міхась Андрасюк» - элізы Матус
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— Ці гэта вайна была ці што... — раз
думвае жыхарка Паўлаў Вера Яканюк, 
народжаная ў 1932 годзе.

— Неабходна было, гэта ж не адна 
вёска, усе павыязджалі, — тлумачыць 
ёй субяседніца, сяброўка з вясковай 
лавачкі Марыя Садоўская 1928 года на
раджэння.

Вольга — маці спадарыні Веры Яка
нюк, нарадзілася ў 1914 годзе ў Сацах, 
а ўжо год пазней прыйшлося ёй блу
дзіць па шырокім свеце. На дарогу баба 
Марфа насушыла сухароў. Пазапрагалі 
коней і паехалі, ніхто не застаўся. Калі 
вазы парассыхаліся, а коні паздыхалі, 
Марфа, яе муж Андрэй і дзеткі Вольга, 
Валодзя і Надзя пераселіся на чыгунку, 
якая завезла іх у далёкую Калугу. Далё
кую і галодную. Запыніліся ў хаце бара
датага дзеда, які цэлымі днямі на печы 
сядзеў, а яго жонка сама сеяла, арала, 
прала, ткала. Доўга яны там не вытрыма
лі. Неўзабаве, у пошуках лепшага жыц
ця, адправіліся на Украіну. Дарога была 
надта цяжкай і доўгай. Ваду кубкамі з лу
жын чэрпалі і праз шматку працэджвалі, 
але пражылі, даехалі. Даехалі ў сапраўд
ны рай — адна пшаніца, свежы хлеб 
штодзень, пірагі, пячэнне, мяса. Добрыя 
людзі там былі, на працу іх не ганялі, усё 
пад нос падстаўлялі. Праўда, мясцовы 
царкоўны стораж наняў маленькую Воль
гу прадаваць крыжыкі. Ці плаціў ёй за гэ
та, невядома. Заехаўшы пад указаны ім 
раней адрас, пачулі ад гаспадара:

— Ой, не прыходзьце да нас, нявест
ка надта кепская, нас з хаты ганяе і вас 
пагоніць, — смяецца, успамінаючы бабі
ны гісторыі, спадарыня Вера.

Тут жа запыніў іх іншы гаспадар.
— Пойдзем да нас, у нас нявестка 

добрая, будзе вас даглядаць.
Так і было. Нявестка карміла іх, па

куль не настала рэвалюцыя.
— Вяртайцеся туды, адкуль прыехалі. 

Нам самім хлеба ўжо не хапае, — сказа
ла ім на развітанне.

Вярнуліся, але не ўсе. Надта прыго
жая Надзя, пра якую марылі ўсе ўкра
інскія кавалеры, памерла ад нейкай 
заразы званай іспанкай, мабыць выпітай 
з вадой з лужыны. Пахавалі яе як трэба, 
з бацюшкам, на могільніку, на ўкраінскай 
зямлі. Спачыў там таксама хварэўшы на 
тыф Валодзя.

Чаму павыязджалі

Назад везлі іх чыгункай. Андрэй, гала
ва сям’і, на адным з прыпынкаў выйшаў 
з вагона і не вярнуўся.

— Дзе ён дзеўся, ці пад колы папаў, 
ці што... Калі б застаўся жывы, напэўна 
дабраўся б дахаты, — мяркуе яго ўнучка 
спадарыня Вера.

 З бежанства прывезлі некалькі кні
жак. Не ведаю дзе яны цяпер знаходзяц
ца, мабыць, толькі дзед іх чытаў. Адну, 
вялікую Біблію мне хацелі аддаць, але ча
мусьці Дамініся Дзям’янчына яе ўзяла.

Марфа вярнулася з бежанства так як 
стаяла і толькі з адной дачкой Вольгай.

Рэчка Баброўка — правы ціхі прыток 
ракі Нараўкі. Плыве яна па плоскай 

даліне (і, між іншым, таму яна ў многіх мес
цах завілістая) побач даволі доўгай вёскі 
Новае Ляўкова і ўплывае ў Нараўку ў кан
цы гэтага сяла. На ўзгорку побач ракі ды 
пры ажыўленай дарозе з Нараўкі ў Новае 
Ляўкова быў вялікі драўляны вятрак Зыг
мунта і Люцыяна Закшэўскіх. Вятрак пас
ля Другой сусветнай вайны ўжо не малоў 
збожжа. А стаяў ён яшчэ доўгі час. Відаць 
яго было здалёк.

Баброўку я бачу з акна свайго дома. 
У далі за ёй плыве рака Нараўка і яш

чэ крыху далей на гарызонце віднее ма
гутная Белавежская пушча. Шэсцьдзесят 
гадоў таму прыгожая была гэтая ціхаплын
ная рэчка. Вада ў ёй была чыстаячыстая. 
Рэчка была натуральная і нават дзікая. 
Плыла павольна. Яна ўбірала ваду са 
шматлікіх равоў і раўчукоў. Нялёгка ак
рэсліць, дзе яна бярэ свой пачатак. Адно 
адгалінаванне вядзе зпад Лазовага ды 
іншыя даўжэйшыя з ваколіц Леснай і Мік
лашэва. Усе яны цякуць на тэрыторыі На
раўчанскай гміны.

Дзесьці 60 гадоў таму дно ракі густа 
зарастала, між іншым, эладэя канад

ская. Мабыць, вадзяныя птушкі яе сюды 
прынеслі. На невысокіх берагах раслі куп
частыя кусты вярбы, алешніку, чаромхі, 
каліны ды вялікія старыя вольхі. Месцамі 
раслі кусцікі парэчак. У маі ў надрэчных 

зарасніках выводзіў свае чароўныя трэлі 
сціплы начны спявак — салавей. Ён тры
маецца вільготнай мясцовасці з густымі 
кустамі.

Хаця не была гэта вялікая рэчка, але 
мела яна свае тайны. Мела глыбокія 

ямы і віры. Між іншым, велізарнага шчупа
ка ў глыбокай яме на рацэ каля хаты Ма
кара Марчука злавіў бродняй мой аднавя
сковец Андрэй Пучынскі са сваім калегам 
(ён расказаў мне пра гэта 8 ліпеня г. г.). 
А Саша Несцярук лавіў вялікіх ментузоў 
рукамі ў норах або зпад навіслых бера
гоў. У берагах з зараснікамі былі норы 
і ў іх хавалася вялікая рыба. Вялося ў Баб
роўцы сама менш семвосем відаў рыб. 
Уюноў і печкуроў было процьма. А колькі 
было ракаў!

Даўнымдаўно тут пасяліліся прыроджа
ныя вадзяныя жыхары — бабры. Яны 

мелі свае хаткі. Будавалі гаці і грэблі. Пад
носілі ўзровень вады і набярэжныя лугі 
былі яшчэ больш падмоклымі. Не ўсюды 
можна было дабрацца на бераг ракі. Ча
ста не дазваляла на гэта глыбокая твань. 
Бывала, танулі ў ёй каровы. Пераважна 
тады, калі пускалі іх на пашу, як у нашай 
вёсцы кажуць, спутанымі або яшчэ інакш 
стрыножанымі. А яшчэ іншыя з ланцугом 
на шыі. Мой субяседнік, той жа Андрэй 
Пучынскі, успомніў трагічнае здарэнне. 
Раку хацеў пераехаць фурманкай селянін 
з суседняй вёскі Плянты. Ён любіў выпіць. 

Вяртаўся пад вечар дадому. Памыліў 
плыткі брод з глыбокім ды гразкім і тады 
ўтапіўся запрэжаны ў воз конь і мужчына, 
які і намагаўся яго ратаваць.

Над Баброўкай былі і ёсць шырокія 
стракатаквяцістыя сенажаці. Тут 

прасторная маляўнічая аколіца. Ранняй 
вясной цвілі жоўтыя лотаці. Летам касцы 
касілі лугі і ў пагодлівыя дні паветра было 
настоенае прыемным пахам сена. Лугі 
касілі летам і восенню. Уборка атавы 
не кожны год удавалася. Калі прайшлі 
праліўныя падвосеньскія дажджы, рэчка 
выступала з берагоў і залівала сенажаці. 
Скошаную траву вынасілі на драўляных 
насілках на грудочкі. Дасушвалі на панад
ворках. Бывала і так, што атава так і па
плыла з цячэннем ракі.

Сена з абарогаў забіралі зімой, калі 
рака і вада на лугах замярзала. Дзе

ці мелі дзе катацца на каньках. Лёд быў 
ад Баброўкі да грэблі, якую пабудавалі, 
каб накіраваць цячэнне ракі Нараўкі 
ў бок існуючага ў пачатку мінулага ста
годдзя вадзянога млына. Тут на рацэ быў 
глыбокі стаў, акаймаваны зараснікамі. 
Над ставам раслі вялікія вольхі. Не было 
смельчака, які згадзіўся б яго пераплысці 
з аднаго берага на другі.

Першыя масты і мосцікі цераз раку бы
лі драўляныя і паабапал з балясамі. 

Тоўстыя палі пад іх забівалі ў дно пры да
памозе гэтак званай «бабы». Старэйшыя 

людзі ведаюць, як яны выглядалі. Часта 
летам на мастках моладзь дамаўлялася 
на вечаровыя сустрэчы ды прастойвала 
да позняй ночы. На адным з мастоў з бяр
венняў я сядаў з вудай ды лавіў плотак 
і акунёў. Мы лавілі шчупакоў і ментузоў ко
шыкам або калыскай, у якой нас — калі 
мы былі малечамі — калыхалі бацькі. Не
каторыя вяскоўцы мелі прыхаваныя сеці 
або невады. Лавіць рыб імі было забаро
нена. Таму цягнулі сеці і сачкі пад вечар 
ды далей ад ажыўленай дарогі. Вудзіль
шчыкаў таксама кантралявалі стражнікі, 
ці выкупілі яны г. зв. карты вудзільшчыка 
і якога размеру рыбы ловяць (малых рыб 
не дазвалялася).

Баброўка жыве ў маіх успамінах і таму, 
што я з калегамі часта прыходзіў сю

ды купацца . Аднойчы летам пасля вяліка
га дажджу ў рэчцы прыбыло шмат вады. 
Яе ўзровень быў мне па шыю. Я захацеў 
навучыцца плаваць і навучыўся.

Паўвеку таму Баброўку меліяравалі. 
Змяніўся не толькі пейзаж і характар 

навакольнай мясцовасці, змяніўся клімат. 
Паменшыўся ўзровень вады не толькі 
ў меліярацыйным рове, на які замянілі 
Баброўку. Не хапае яе таксама ў калодзе
жах маіх аднавяскоўцаў. Паменшалі нако
сы травы на сенажацях. Зніклі шматлікія 
лугавыя кветкі. Над сенажацямі не чуваць 
кнігавак. Зараз сяляне пачалі сеяць менш 
мінеральных угнаенняў на сенажацях. 
Падчас нечастых невялікіх паводак яны, 
як гэта бывала, не сплываюць у меліяра
цыйны роў і ў ім зноў усё смялей і смялей 
разводзіцца рыба.

vЯнка ЦеЛУШэЦКІ

Помню дзікую Баброўку

Вясковыя агароды рака пазалівала, 
бульбу прыйшлося садзіць ёй пад самым 
лесам.

— Выбралася баба агарод палоць, 
бачыць, а там мама зелечка рве і есць, 
зелечка рве і есць, — хвалюецца да 
слёз спадарыня Вера. — Пайшла на 
Польшчу, у Заблудаў жабраваць. Давалі 
няшмат, пару картопляў, кусочак хлябца. 
А Вольга толькі ў кучачкі сядзе і выгля
дае, калі мама вернецца.

— Нашы казалі, што крапіву сушылі, 
церлі і з гэтага хлеб пяклі. Мукі жа ж не 
было, — плача спадарыня Марыя. — Яш
чэ ў бежанстве ў жніво за трактарамі 
з торбачкамі, мяшочкамі хадзілі, калоссе 
збіралі. Тыя каласочкі потым сюды па
прывозілі. Так яны зажылі.

— У мяне ёсць сястра Надзя і брат 
Коля, — кажа спадарыня Вера. — Ба
ба заўсёды намі апекавалася, маме за 
працай не было калі. Яшчэ ў старой 
хаце, бывала, залезем на вялікую печ, 
баба гароху з аўсом пасцеліць і правіць 
нам казкі. Яе муж Андрэй быў шаўцом 
і шмат грошай зарабляў, да таго трымаў 
200 пчаліных вулляў. Перад выездам 
у бежанства пад грушай закапаў ён тры 
сундукі палатна і два гаршкі золата. На 
жаль, Марфа, падумаўшы што дахаты 
ўжо ніколі не вернецца, выгаварылася 
перад прабываючымі разам з ёю ў бе
жанстве аднавяскоўцамі. У выніку галод
ная, халодная і аўдавелая застала пад 
сваёй грушай толькі пустую яму. Пасля 
бабіных аповедаў Коля няраз адпраўляў
ся туды з лапатай скарб шукаць.

Так і не ведаю чаму гэта яны павыяз
джалі, ці гэта вайна была ці што...

vТэкст і фота Іаанны ЧАБАН

Мая баба цэлы 
год невядома 
дзе падзявала

ся, — тлумачыць спа
дарыня Марыя Садоў
ская. — Сышла з воза 
вады зачэрпнуць і знік
ла, а чацвёра дзяцей 
з бацькам паехала да
лей. На шчасце пасля 
розыскам яе знайшлі.

n Вера Яканюк з Паўлаў
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Еду ў ЛідзбаркВармінскі, у будні 
паўсядзённы дзень. Непасрэднага 
пасажырскага спалучэння з Бе

ластока туды няма і трэба дабірацца 
этапамі. Спярша поездам у Кентшын. 
Злажу ў Кентшыне на перон, а там неча
канасць: на вакзальным будынку апрача 
польскай назвы горада віднее і яе раней
шая, нямецкая назва Rastenburg, акры
леная з двух бакоў інфармацыяй, што 
ў Koenigsberg адтуль 102,8, а ў Prostken 
92,3 кіламетраў. Калі глянуць на карту 
Еўропы, то не зважаючы на адлегласць 
паміж рэйкамі, відаць чыгуначную лінію 
быццам задуманую для злучэння згадана
га Кёнігсберга цераз Просткі, Берасце 
і Львоў з Адэсай — такую транс’еўра
пейскую між Балтыкай і Чорным морам. 
Цалкам магчыма, што ўлады ў Берліне 
ўжо тады думалі пра сваю экспансію на 
Бліскі Усход, пра чарговы OrientExpress, 
а вакзальны надпіс у Растэнбургу быў 
толькі такой ціхай прэлюдыяй...

Знаходжу адпраўны пункт майго чарго
вага транспарту, аўтобус, а паколькі 

да яго адпраўлення астаецца амаль 
гадзіна, выходжу на горад. Выглядае 
ён інакш ад падобных гарадоў у нашай 
частцы Беласточчыны — захавалася 
там шмат будынкаў узведзеных паводле 
іншых чым у нас архітэктурных стыляў. 
Горад вельмі чысты, вельмі дагледжа
ны. Колішнія будынкі, узведзеныя ў час 
нямецкага там панавання, а захавалася 
іх вельмі многа, уражваюць сваёй адмет
насцю, сваёй індывідуальнасцю. Крыху 
жылых блокаў узведзена і ў не так даўні 
час, але красы гарадскому краявіду яны 
не прыдаюць, ідуць яны ў нейкі разрэз 
з закладзеным дызайнам горада. Нават 
уніяцкая царква, што недалёка вакзала, 
са сваімі акуратнымі цыбулінкамі выгля
дае там неяк штучна. Перад гожанькім 
будынкам польсканямецкага цэнтра 
культуры стаіць фігура асла натураль
най велічыні, размаляванага ў такую 
самую „масць”, як і гербавы падляшскі 
зубр.

Вяртаюся на вакзал, заходжу ў сярэ
дзіну будынка — там таксама чысцю

сенька, працуюць дзве білетныя касы: 
чыгуначная і аўтобусная. Чакаючых 
пасажыраў нямнога. У адным з анексаў 
пачакальні восем стэндаў з дэталёвай 
інфармацыяй пра гісторыю будавання 
чыгункі вакол Растэнбурга — на поль
скай, англійскай і нямецкай мовах. За 
вакзальным будынкам чатыры паветкі 
аўтобусных прыпынкаў фірмы Arriva. Той 
самай фірмы, якая дзейнічае і ў нашым 
Бельску. Толькі пра бельскі вакзал не 
прыходзіцца напісаць таго, што пра кен
тшынскі...

Чарговая перасадка ў Барташыцах. 
Там вакзал выглядае ўжо зусім 

інакш, быццам ён быў на тэрыторыі ін
шай краіны. Чыгуначны транспарт ужо 
там не працуе, рэйкі пазарасталі пуста
зеллем, амаль усё шкло ў выхадных па
ветках на пероны разбітае. Вакзальны 
будынак шчыльна закрыты. На прыпын

Нечаканая сустрэча króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III. 
Do budowy kościoła wykorzystano projekt 
budowli murowanej przygotowany w Wyż
szej Deputacji Budowlanej w Berlinie, kiero
wanej ówcześnie przez Karola Fryderyka 
Schinkla. Uważa się, że projekt kościoła 
był bezpośrednio inspirowany twórczością 
Schinkla. W projekcie można dopatrzyć się 
wyznawanej przez tego architekta idei łącze
nia historycznych form zaczerpniętych z róż
nych stylów i epok, w nowatorskie struktury 
pod względem kompozycji i estetyki”. Карл 
Шынкель запраектаваў мноства адмыс
ловых будынкаў, у іх ліку і цэрквы ў Пач
даме і Пецергофе.

Арыгінальны будынак сённяшняй лідз
барскай праваслаўнай царквы быў 

узведзены каля двухсот гадоў таму. Але 
вось згаданы раней велізарны pałac 
biskupi w stylu gotyckim, dawniej zamek 
krzyżacki быў збудаваны ў ХІІІ стагоддзі. 
Неяк прычапілася да мяне думка, што 
той замак, як і іншыя замкі ва Усходняй 
Прусіі, будавалі тагачасныя прымусовыя 
работнікі, значыць тадышняе карэннае 
прускае насельніцтва, якое ў выніку тако
га тагачаснага гулагу і спыніла сваё існа
ванне, як і шмат якія іншыя плямёны пад 
уладараннем новых заваёўнікаў.

Ды не цікавасць да гістарычных пом
нікаў прывяла мяне ў Лідзбарк. На 

тамашніх савецкіх ваенных могілках сем

з героем
кавых раскладах не знаходжу таго пэка
эсаўскага курса, які падказваў інтэрнэт, 
але ў куточку вакзальнай плошчы заўва
жаю групку чакаючых пасажыраў; пад’яз
джае прыватная маршрутка ў Ольштын, 
акурат цераз Лідзбарк, набіраецца камп
лект пасажыраў...

Słownik geograficzny Królestwa Polskie
go i innych krajów słowiańskich з 1883 

года так пісаў: „Lidzbark na Warmii, właśc. 
Licbark, niem. Heilsberg, u Zarańskiego 
Święta Góra. Mieszk. 5770 przeważnie kato
lików (14,8% ewang., 2,8% żydów). Miasto 
założone 1320 roku; dnia 10 czerwca 1807 
r. zaszła tu bitwa między Francuzami i Ros
syanami, w której Rossyanie zwyciężyli. 
Znaczniejsze budowle są: pałac biskupi 
w stylu gotyckim, dawniej zamek krzyżacki, 
około 1240 zbudowany, w którym od 1243
1772 rezydowali biskupi dyecezyi warmiń
skiej; kościół katolicki murowany w stylu go

tyckim 1315 i kościół ewangielicki, bazylika 
zbudow. 1823 r.” Варта тут дадаць, што 
з 1766 года вармінскім біскупам у Лідз
барку быў вядомы польскі паэт Ігнацы 
Красіцкі; служыў там да 1795 года, калі 
быў пераведзены на пасаду гнезненска
га арцыбіскупа...

Дэмаграфічныя паказчыкі Лідзбарка 
карэнна змяніліся пасля Другой су

светнай вайны. Колішнія жыхары горада 
пакінулі яго новым пасяленцам. У іх ліку 
найбольш, вядома, было католікаў і яны 
перанялі спадчыну ранейшых сваіх адна
вернікаў. З’явілася ў Лідзбарку і крыху 
праваслаўных і гэта ім быў прызначаны 
былы пратэстанцкі касцёл; сёння гэта 
царква апосталаў Пятра і Паўла. Інфар
мацыйны стэнд на яе сцяне: „Kościół 
stanowi wybitne dzieło architektury protes
tanckiej na Warmii. Został wybudowany 
w latach 18181823, sfinansowany przez працягF10

n Грэка-каталіцкая царква ў Кентшынеn Грэка-каталіцкая царква ў Лідзбарку n Праваслаўная царква ў Лідзбарку
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Кароткі век паэта

95 гадоў з дня смерці 

Алеся Гаруна
http://represii.net

Беларускі паэт, празаік, публіцыст, вядо
мы дзеяч беларускага Адраджэння пачат
ку XX стагоддзя Алесь Гарун нарадзіўся 
11 сакавіка 1887 году ў фальварку Новы 
Двор (цяпер у межах Мінска) у сям’і чорна
рабочага. Сапраўднае яго імя Аляксандр 
Прушынскі. У 1897 г. будучы паэт скончыў 
гарадскую прыходскую вучэльню ў Мінску, 
далей вучыўся ў рамесніцкай вучэльні. 
З 1902 г. працаваў сталяром у розных май
стэрнях і на мэблевай фабрыцы ў Мінску.

У 1904 г. Гарун уступіў у партыю эсэраў 
і актыўна ўключыўся ў падпольную рэвалю
цыйную дзейнасць. У 1907 г. арыштаваны. 
У лютым 1908 г. Віленская судовая палата 
прыгаварыла Алеся Гаруна да чатырох га
доў астрога, як непаўналетняга. Аднак пра
курор апратэставаў пастанову судовай па
латы і ў ліпені таго ж года ён быў асуджаны 
на катаргу. 6 лістапада 1908 г. катарга бы
ла заменена на дзевяцігадовую высылку 
ў Сібір. Высылку паэт адбываў у Кірэнскім 
павеце Іркуцкай губерні, дзе займаўся ста
лярнай і цяслярнай працай. У 1914 г. пра
цаваў на Лене вадалівам. З 1915 г. — на 
залатых капальнях у Бадайбо. Якраз тады 
надышла Лютаўская рэвалюцыя 1917 г.  
і Гарун быў абраны дэпутатам Савета Ле
нінскай золатапрамысловай акругі.

У Мінск Гарун вярнуўся ў верасні 1917 г. 
У 1918 г., у час нямецкай акупацыі, рэдага
ваў газету «Беларускі шлях». У 1919 г., пас
ля заняцця Мінска палякамі, стаў сябрам Бе
ларускай вайсковай камісіі. У жніўні 1919 г. 
узначаліў Часовы беларускі нацыянальны 
камітэт, у які ўваходзілі радныя Рады БНР.

У ліпені 1920 г., пасля паразы палякаў 
на Бярэзіне, БВК з’ехала з Мінска ў Ваў
кавыск. Там Алесь Гарун разам з сябрамі 
БВК з’еў вішняў, якія прадавалі мясцовыя 
сяляне, пасля выпіў некалькі кубкаў халод
най вады. Увечары яму стала блага. Лекар 

вызначыў крываўку і параіў перадаць хво
рага на бліжэйшы санітарны цягнік. Фран
цішак Кушаль і Антон Аўсянік завезлі на 
фурманцы Гаруна на станцыю. Санітарны 
цягнік вывез яго ў Кракаў.

Увосень 1920 г. БВК, якая знаходзіла
ся ў Лодзі, атрымала польскі ўрадавы ліст 
з вайсковага шпіталя, у якім паведамляла
ся, што Аляксандр Прушынскі памёр ад 
дызентэрыі і падавалася дакладнае месца 
яго пахавання. Памёр ён 28 ліпеня 1920 г. 
Пахаваны ў Кракаве на вайсковых Рака
віцкіх могілках. БВК выправіла ў Кракаў 
Паўліну Мядзёлку, якая атрымала ў Кракаў
скім вайсковым шпіталі ўсю інфармацыю 
і бачыла месца магілы Гаруна, якая была 
пазначана простым драўляным крыжыкам 
з таблічкай.

У 1947 г. у СССР Алесь Гарун быў сярод 
іншых беларускіх літаратараў абвешча
ны «здраднікам беларускаму народу», да 
1980х гадоў яго творы не выдаваліся.

Пісаць Гарун пачаў з дзяцінства. У дру
ку дэбютаваў вершам «МаціБеларусі» 
ў 1907 г. у «Нашай ніве». Шмат вершаў ды 
апавяданняў публікавалася ў газетах «На
ша ніва», «Беларус», «Вольная Беларусь», 
у калектыўных зборніках і календарах. Ат
рымалі яны станоўчыя водгукі з боку Мак
сіма Багдановіча і Янкі Купалы. Выйшлі 
зборнікі паэзіі «Матчын дар» (меўся быць 
выдадзены ў Вільні ў 1914 г., але зза вай
ны выйшаў толькі ў 1918 г.; факсімільнае 
выданне было ў 1988 г.) і «Жывыя казкі» 
(1920). Выступаў у друку як публіцыст.

У 1980я гады закінутую магілу на Рака
віцкіх могілках адшукаў беластоцкі гісто
рык Алег Латышонак. 24 верасня 1988 г. 
на месцы пахавання Гаруна быў усталява
ны надмагільны помнік. У Мінску адна з ву
ліц названа яго імем.
vПадрыхтаваў Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

Тэма сталінскіх рэпрэсій у Беларусі 
знаходзіцца на ўзбоччы грамадскіх заці
каўленняў. У адрозненні ад іншых гіста
рычных тэм, такіх як Другая сусветная 
вайна, яна не лічыцца гістарычным эта
пам, які прадвызначыў не толькі хаду гісто
рыі, але і значна адбіўся на менталітэце 
савецкіх, а потым беларускіх грамадзян. 
Праўда, нягледзячы на фактычнае дзяр
жаўнае замоўчванне сталінскіх рэпрэсій, 
грамадскія актывісты не пакідаюць гэтай 
тэмы без увагі.

У студзені 2010 года „Ніва” пісала пра 
сайт „Пакаянне”, які быў своеасаблівым 
віртуальным рэквіемам бязвінна загінуў
шым беларусам у гады сталінскага цем
рашальства. Цяпер гэтага сайта ўжо ня
ма. Невядома, што стала прычынай яго 
закрыцця, але, як кажуць, святое месца 
пустым не бывае. У сусветным Сеціве ад
крыўся так званы „Віртуальны музей са
вецкіх рэпрэсій у Беларусі”, які месціцца 
па адрасе http://represii.net.

Нягледзячы на тое, што сайт прысвеча
ны даволі змрочнай тэме, ён, у адрозненні 
ад свайго папярэдніка, выглядае больш 
прывабна па меншай меры сваёй каляро
вай гамай. На ім пераважае шэрае і свет
лашэрае выяўленне. Будова сайта адлюст
роўвае тэндэнцыі, якія з’явіліся не так даў
но, але ўжо пачынаюць пераважаць у сай
табудаўніцтве — усе рубрыкі падаюцца не 
праз выйсці, размешчаныя ўверсе ці злева, 
а ідуць зверху ўніз. Разам з тым асобныя 
выйсці на рубрыкі знаходзяцца і ўверсе вы
яўлення, дублюючы тое, што ўнізе.

Што ж тычыцца ідэйнай накіраванасці 
сайта, то яна вызначана ў рубрыцы „Му
зей”, якая ідзе першай. „Савецкі Саюз 
можна ўзгадваць парознаму: можна за
хапляцца дасягненнямі індустрыялізацыі, 
святкаваць перамогу ў Вялікай Айчыннай 
вайне, радавацца першаму палёту чала

века ў космас... але ёсць і іншая гісто
рыя — гісторыя людзей, для каго жыццё 
ў СССР стала трагедыяй”, — распавяда
юць стваральнікі сайта.

Працяг тлумачэння ідэйнага складніка 
сайта можна знайсці на старонцы „Пра 
праект”. „У Беларусі ахвярамі рэпрэсій 
сталі прадстаўнікі ўсіх пластоў грамад
ства, пачынаючы з культурных і палітыч
ных элітаў, якіх абвінавачвалі ў буржуаз
ным нацыяналізме, і сканчаючы рэпрэ
сіямі супраць сялян у перыяд калекты
візацыі. Аднак у нашай краіне дагэтуль 
не аддадзеная даніна памяці ахвярам 
рэпрэсій, гісторыя рэпрэсій у БССР не 
дастаткова асветленая ў гістарыяграфіі, 
у сучаснай Беларусі няма ні агульнанацы
янальнага музея, ні асобнай экспазіцыі, 
якая б комплексна і аб’ектыўна распавя
дала пра гісторыю савецкіх рэпрэсій”, 
— распавядаецца там і падкрэсліваецца, 
што асноўнай мэтай ініцыятыўнай групы 
„Віртуальнага музея” з’яўляецца захаван
не памяці пра савецкія рэпрэсіі.

Сайт змяшчае расповеды сямі чала
век, якія трапілі пад сталінскую машыну 
катаванняў. Аб гэтым ходзіць на старон
цы „Лёсы”. На старонцы „Публікацыі” 
можна азнаёміцца з навуковымі тэкстамі, 
прысвечанымі савецкім рэпрэсіям. Ула
дальнікі сайта прапануюць наведвальні
кам таксама дасылаць свае тэксты па 
данай тэме.

„Віртуальны музей” прадстаўляе магчы
масць знайсці сярод рэпрэсаваных сваіх 
блізкіх. Для гэтага трэба ўвесці прозвішча 
на беларускай мове ў спецыяльнае акен
ца.

Да ўсяго іншага сайт мае, акрамя бела
рускай, рускую і англійскую версіі. Праў
да, паанглійску можна толькі прачытаць 
пра праект.

vУладзімір ЛАПЦэВІЧ

дзесят гадоў таму спачылі астанкі майго 
дзядзькі, татавага брата. Могілкі тыя 
знаходзяцца побач дзейных вайсковых 
казармаў; каля ўваходнай брамы пабачыў 
я карціну, ад якой зрабілася гарачавата 
ў грудзях... На могілкі тыя мала хто загля
дае, у каля дваццаці брацкіх магілах спа
чыла амаль дзве тысячы пакойнікаў. За 
ўваходам знаходзіцца мемарыяльная таб
ліца, далей брацкія магілы ў двух радах, 
а на канцы барэльефны помнік воінам. На 
магілах каля дзесяці індывідуальных нама
гільных таблічак — адна з іх на латвійскай, 
адна на беларускай і апошнія на рускай 
мове. Перад помнікам пад пяць вянкоў са 
штучных кветак; адзін з іх у колерах Расій
скай Федэрацыі, на іншым стужка з руска
моўным надпісам ад школьнікаў...

А перад могілкамі згаданыя казармы; 
побач уваходнай брамы свежань

кія эмблемы тамашняга 9 Вармінскага 
разведачнага палка. Фрагмент навін 
з палкавога партала: „W sobotę, 20 czer
wca w garnizonie 9 Warmińskiego Pułku 
Rozpoznawczego, odbyły się uroczystości 
związane z przyjęciem dziedzictwa tradycji 
i przyjęciem imienia patrona mjr. Zygmunta 
SZENDZIELARZA ps. „ŁUPASZKA”. Nowy 
patron pułku major „Łupaszka” był dowódcą 
oddziału partyzantów, o której powiadano, 
że jest brygadą śmierci. Oddział uchodził 
za najlepiej wyszkolony w całym okręgu 
wileńskim. „...współcześni różnie oceniają 

dzieło, jak i osobę samego Łupaszki, lecz 
nam zwiadowcom szczególnie imponował 
jego spryt [падкр. А.В.], zmysł dowódczy, 
działanie w nieznanym terenie, otoczonym 
ze wszystkich stron wrogiem. Oddział Łu
paszki reprezentował to, czym powinien 
cechować się każdy oddział rozpoznawczy, 
dlatego z dumą 9 pułk rozpoznawczy prze
jął jego tradycję...” — powiedział Dowódca 
pułku płk dypl. Tomasz ŁYSEK”. Такая 
вось цалкам свежанькая навіна. У парта
ле знаходзіцца таксама апісанне постаці 
новага патрона жаўнераў. Мы, тут у ся
бе, маем сваё пра яго ўяўленне, а вось, 
мяркую, цікава заглянуць у вытрымкі 
пра яго на сайце нашых разведчыкаў: 

„Głównym zadaniem oddziału było likwido
wanie funkcjonariuszy NKWD i UBP oraz 
żołnierzy Armii Czerwonej, WP i KBW. (...) 
Komuniści podtrzymywali w raportach, że 
partyzanci „Łupaszki” byli bezdusznymi 
mordercami. (...) Rozprawie przewodniczył 
mjr Mieczysław Widaj, o którym mówiono, 
że zostawił za sobą mnóstwo krzyży. „Łu
paszkę” bronił adwokat z urzędu Edward 
Rettinger. Szendzielarz zeznawał w drugim 
i trzecim dniu rozprawy, która zakończyła 
się 2 listopada. Spośród postawionych mu 
zarzutów „Łupaszka” przyznał się, że był 
członkiem nielegalnej organizacji, prowadził 
walki z partyzantami sowieckimi i uważał 
Sowietów za stronę atakującą. Potwierdził 

także, że jego brygady atakowały funkcjona
riuszy UBP, NKWD, PPR i MO, zaznacza
jąc przy tym, że wykonywał rozkazy przeło
żonych. Zaprzeczył współpracy z Niemca
mi”. Магчыма, што бравы падпольнік не 
супрацоўнічаў з немцамі, але ж ваяваў 
ён у тым жа напрамку, супраць тых жа 
саміх сіл, што і яны, у тым ліку супраць 
польскіх жаўнераў. І па сутнасці быў 
нямецкім альянтам у змаганні супраць 
чырвонаармейцаў і іх саюзнікаў, якія за
ваявалі палову Усходняй Прусіі для Поль
шчы. Дзе знаходзіцца полк, spryt[nie] 
удастоены імені новага героя...

Героі патрэбныя для нацыянальнай ці 
дзяржаўнай міфалогіі. Балюча, што 

для гэтай мэты не ўдалося нашым міфа
творцам знайсці асобы з адназначнай 
станоўчай характарыстыкай. Але калі 
так разглянуцца навокал, напрыклад 
на ўсход, дык міфалагічная карціна там 
зусім не лепшая. Хто ведае, можа без ге
рояў такога складу грамадзянская міфа
логія была б і зусім немагчымай — можа 
такія героі папросту неабходныя.

З цяжкаю душою пабрыў я ў напрамку 
вакзала. Здалёк паказаўся каўтун 

няскошанай травы — эмблема зараста
ючай чыгуначнай станцыі. Перад чыгу
начным вакзалам, як і, здаецца, ва ўсіх 
былых нямецкіх гарадах, аўтобусныя 
стаянкі. На іх было даволі пуста, а на ад
праўных табліцах не віднеў ніводзін курс 
у напрамку Ольштына. Толькі ў вугалку 
вакзальнай плошчы чакала некалькі 
асоб; неўзабаве пад’ехала туды прыват
ная маршрутка...
vТэкст і фота Аляксандра ВЯРБІЦКАГА

9Fпрацяг Нечаканая 
сустрэча з героем
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02.08 — 08.08
(22.03. — 20.04.) 2-8.08. будзеш дзейнічаць 

паспяхова, адважна, дысцыплінавана і трывала. 
Дасягнеш усіх мэт, справішся з перашкодамі. 
Увесь месяц ты пераможца. Хтось схоча намя-
шаць паміж табой і тваім партнёрам — пільнуй-
ся! Добрая форма. Жнівень — добры час на 
далёкія планы. З 7.08. (да 27.08.) адна асоба, 
па якой ты гэтага не спадзяешся, паспрыяе та-
бе і ахвяруе дапамогу ў вельмі важнай справе 
— абавязкова пакарыстайся.

(21.04. — 21.05.) 3-7.08. не пачынай но-
вага. У трывалых парах можа быць бурлівы 
месяц — перачакай. Дробныя спрэчкі і сярод 
сяброў. Добры час на фізічную актыўнасць, 
але не сядай на дыеты. Выконвай пільна свае 
абавязкі — час адрабляння хвастоў і папраўлян-
ня памылак, не пераймайся. 7-27.08. твае пры-
ёмы будуць абдуманыя. Маеш шанц узяцца за 
выклікі, якіх звычайна баяўся б. Увесь месяц аш-
чаджвай і пільнуйся ад злодзеяў.

(22.05. — 22.06.) Найлепшыя задумы. Бу-
дзеш пабуджаны да дзеяння і рэалізавання 
нават шалёных ідэй. Маеш шанц пазнаёміцца 
з кімсьці вельмі цікавым. 4-8.08. не паддавайся 
мінорным настроям, сітуацыя сама высветліц-
ца. 7-27.08. акажацца, што твае старанні не 
пайшлі дарма і будзеш ад гэтага чэрпаць нема-
лыя карысці. Добры час шукаць працу ўвесь 
жнівень.

(23.06. — 23.07.) 1-5.08. не кідайся ў глыбо-
кую ваду; хтосьці схоча падцяць табе крылы. 
5-9.08. вельмі канфліктныя дні. Будзь вельмі 
разважлівым у размове. Ажыўленне ў сямей-
ных справах, будуць неадкладныя справы для 
высвятлення паміж сваякамі. Не адмаўляйся ад 
дапамогі. Нічога не прапускай у здароўі. До-
сыць добрая псіхічная форма, добра пераня-
сеш дробныя праблемы. Вельмі сачы за сваімі 
фінансамі.

(24.07. — 23.08.) Пазнаёмішся з кімсьці ці-
кавым, але мусіш узяць справы ў свае рукі. Вы-
датны адпачынак з каханай асобай. У першай 
палове жніўня адчуеш стому, галаўныя болі 
і праблемы са страваваннем. Адпачывай. Не-
абавязкова пра ўсё расказвай Быку. Шалі да-
дуць табе добрую параду.

(24.08. — 23.09.) Слухай партнёра і будзь 
памяркоўны, а ўсё вернецца да нормы. Цяпер 
ты ўсё хочаш рабіць паспешліва, не перанося-
чы крытыкі ані абмежаванняў, а станеш перад 
тым, чаго найбольш не любіш. Як найбольш ад-
пачывай. Ад 7 аж да 27.08. — добры час для 
наладжвання новых знаёмстваў.

(24.09. — 23.10.) Найлепшы час на сустрэ-
чы з сябрамі. Будзеце знакаміта гуляць, пера-
жывеш фантастычную прыгоду. Навучыся раз-
гружаць схаваную злосць, тады пазбегнеш не-
патрэбных канфліктаў і лепш сябе адчуеш. Не 
прамоўчвай праблемаў, бо вернуцца ўдвайне. 
Размаўляй! 3-7.08. не раскашэльвайся на па-
купках, бо сцягнеш на сябе праблемы.

(24.10. — 22.11.) 4-8.08. будзеш памяркоў-
ны для сваіх блізкіх, дакажаш сілу сваіх пачуц-
цяў. У пастаянных парах спакой. Спалучаючая 
вас сувязь яшчэ больш узмоцніцца і будзеце 
разумець адзін аднаго без слоў. Блізкія знаё-
мыя цябе не падвядуць. Не ўключайся ў спра-
вы, якіх не ведаеш. Лішак энергіі разгружай 
актыўнасцю, але не фарсіруйся і не паказвай-
ся. Не сядай на радыкальную дыету. На працы 
даб’ешся свайго. 2-6.08. — вельмі ўдала ў фі-
нансах!

(23.11. — 22.12.) 2-6.08. цяжка будзе табе 
дастасавацца да абмежаванняў. Добры на-
строй цябе не пакіне, паявяцца таксама шмат-
лікія прыемнасці. Поўнымі жменямі карыстай 
з жыцця, трымай вочы шырока адкрытыя. Але 
паводзь сябе прыстойна! У першыя дні жніўня 
не ўсе планы зрэалізуеш. Дбай аб свой кроваз-
варот, асабліва ў спёку.

(23.12. — 20.01.) 4-8.08. лёгка парвеш 
з руцінай у кампанейскіх кантактах. Увядзеш 
усе змены без радыкальных вырашэнняў. Доб-
ры момант на карпатлівую працу. Не рабоце 
штораз лепш. У пары старайся не дамінаваць. 
Энергія, моцная воля і здольнасці. Хаця патра-
баванні кіраўніцтва стомяць цябе.

(21.01. — 19.02.) Маеш шанц пазнаёміцца 
з кімсьці вельмі цікавым. Будзе так як любіш, не-
стэрэатыпна. Пры нагодзе адкрыюцца перад 
табою новыя магчымасці. Добрыя кантакты 
з дзецьмі. Але дзве першыя дэкады будзе табе 
штосьці дакучаць — а то пячонка, а то кішкі. Не 
пераядайся. Не выдавай зашмат, бо будуць вы-
даткі ў верасні. 5-9.08. зменнасць настрою.

(20.02. — 21.03.) Будзеш мець сто задум 
на хвіліну. Праўда, не ўсе зрэалізуеш, але спра-
вішся з неспадзяванымі праблемамі. На тваёй 
дарозе стане вельмі каштоўная нясмелая асо-
ба. Добры час у сям’і і з далейшымі сваякамі. 
У пачуццях турботы, кіруйся больш розумам, 
не сэрцам. 4-6.08. спакойна ідзі на аперацыю, 
медычныя працэдуры.

Агата АРЛЯНСКАЯ

Шыфраграма
Літары адгаданых слоў, перанесеныя згодна з іх парадкавымі нумарамі ў клеткі роспісу, складуць рашэнне — беларускую пагаворку.
1. кустовая калючая ягадная расліна, падобная на маліну = 23 _ 26 _ 27 _ 28 _ 29 _;
2. у бярозы белая = 22 _ 21 _ 5 _ 6 _;
3. антонім верху = 2 _ 1 _ 7 _;
4. грузінскі порт = 17 _ 16 _ 19 _ 18 _;
5. грашовы дакумент у... чэкіста = 12 _ 11 _ 13 _;
6. форменнае паліто = 3 _ 4 _ 8 _ 9 _ 24 _ 20 _;
7. мангольская хата = 25 _ 10 _ 15 _ 14 _.
     (ш)
Сярод чытачоў, якія на працягу месяца дашлюць у рэдакцыю 
правільныя адказы, будуць разыграны кніжныя ўзнагароды.
Адказ на адгаданку з 28 нумара
Дзеяслоў, Луга, вайна, Польшча, ток, Амур, аналітыка, юнкер, Іна, 
Іўе, грыб, Пяндж, Друць, былое.
Рашэнне: Дзе гультай на полі, там ураджаю не быць ніколі.
Кніжную ўзнагароду высылаем Лявону Федаруку з Рыбал.

На Купаллі ў Нарве падыходжу да 
ларка з акуратнымі вышыўкамі. 

Гаспадыняй тут Анна Кузьма з Міхалова; 
разам з ёю Ірэна Палецкая. Даведваю
ся, што спадарыня Анна з’яўляецца чы
тачкай нашага штотыднёвіка. Цікаўлюся, 
як даўно стала яна чытаць „Ніву”.

— З самага пачатку, бо тата мой 
падпісваўся на „Ніву”. І калі я стала вы
вучаць беларускую мову, бадай у чацвёр
тым класе, то і палюбіла наш тыднёвік.

— Вы родам з Міхалова?
— Не, з Сушчы, а ў Міхалова выйшла 

замуж, у 1966 годзе. І „Ніву” купляю па 

сённяшні дзень. Было так, 
што купляла час ад часу, 
а цяпер штотыдзень.

— А, вось, гэтыя вышы
ванкі: усе яны Вашыя?

— Мае, я іх люблю 
рабіць, вышываю іх з дзе
вяці гадоў. Не было тады 
такіх нітак, як цяпер, не 
было такіх канваў — маг
чыма, што недзе і былі, 
але не ў нас на вёсцы. 
А ніці былі, аставаліся, 
калі хтось ткаў дываны, 
нейкі воўны кусочак ці 
трыкатажу; і да сёння 
тады вышытыя братачкі 
захаваліся.

— А ў каго Вы падгля
далі вышыўку: у мамы ці 
ў каго іншага?

— Мама мая мела 
блузку, а бабуля фартух 
і блузку вышытыя па кан
ве. А мне, малому дзіцяці, 

было цікава, што гэта такое — па канве. 
Мне патлумачылі, як гэта робіцца і так 
я стала вышываць. Вельмі люблю гэтае 
рукадзелле.

— У Вас бежнікі...
— Абрусы, бежнікі, сурвэткі, маю так

сама іконы — усё люблю вышываць.
— То і іконы вышываеце?
— То ж бачыце: тут тры іконы.
— А як жа такую вытанчаную ікону 

вышыць?
— Вельмі проста: ёсць узор, там ёсць 

абазначэнні нумароў ніцей, такіх нума

роў як на мотачках, бярэцца гэта ўсё 
і вышываецца.

— А адкуль узоры?
— А ёсць „Hafty Polskie” ў крамах, 

толькі ў іх вельмі мала іконаў. А так то на 
рынку ад рускіх купляю ўзоры ікон. Ця
пер яны рэдка да нас прыязджаюць, але 
яшчэ можна ўзоры здабыць. І вышываць 
буду, дакуль буду жыць, бо вельмі люб
лю гэтую работу.

— Мне вельмі падабаюцца гэтыя Ва
шыя вышыўкі на белым палатне.

— Усё харошае, хто гэта любіць — рука
дзелля брыдкага няма. А тут, у Нарве, нас 
прыемна ўразілі, бо далі такую выгадную 
палатку, адно толькі надвор’е не вельмі 
спрыяе, але на гэта мы не маем уплыву.

— З гэтым не пашанцавала, бо калі б 
была пагода, то і людзей сабралася б 
шмат. Крыху прыйшло народу, але яны 
цяпер аглядаюць змаганні касцоў.

— Усё было б добра, толькі шкада, 
што ўсё гэта занікае, маладыя людзі за 
гэта не бяруцца.

— Бо маюць гатовае.
— Але такога ў крамах не купляць. Ма

ладыя людзі заняты цяпер камп’ютарамі 
ці мабільнікамі.

— Свет змяніўся і новае пакаленне 
займаецца іншымі справамі, чым калісь.

— Але ўсё ж такі і „Ніва” магла б неш
та зрабіць дзеля гэтай справы: чаму вы 
не друкуеце ўзораў для гафтавання? Та
ды і шмат больш людзей яе чытала б...

— Магчыма, толькі сумняваюся, ці 
ў рэдакцыі ёсць адпаведныя спецыялі
сты па вышыўцы, якія маглі б кампетэнт
на настаўляць спрактыкаваных майстоў 
рукадзелля. Дзякую Вам за заўвагу і за 
змястоўную размову ды жадаю ўсяго 
Вам добрага.
vТэкст і фота Аляксандра ВЯРБІЦКАГА

свет маляваны іголкай

Вечарам 18 ліпеня гэтага года ў Гмін
най галерэі ў Нараўцы адбылася 
вечарына, прысвечаная памяці на

раўчанкі Тамары Саланевіч (з нагоды 15й 
гадавіны смерці кінарэжысёркі). Сабраліся 
першнаперш Тамарыны сябры і сім
патыкі з Нараўкі, Грушак, Новага Ляў
кова, Семяноўкі, Скупава і са Старога 
Ляўкова. Сярод іх былі Пётр Нестаро
віч, блізкі сябра Тамары і дзве акцёркі 
г.зв. „натуршчыцы” (не мелі яны прафе
сійнай падрыхтоўкі), якія выступілі ў кі
нафільме „Крэсавая балада” („Ballada 
kresowa”). На вечарыну прыехалі жур
налісты Радыё Рацыя, штотыднёвіка „Ні
ва”, двухтыднёвіка „Падляшскія весці” 
і часопіса „Над Нараўкай”.

Прысутныя цёпла і сардэчна ўспамі
налі Тамару, агледзелі два кінафільмы 

ВечАрыНА ПАмяці 
ТАмАры САлАНеВіч

пад загалоўкам „Тамара” Катажыны Пап
лаўскай і „Крэсавая балада” Тамары Сала
невіч. Варта дадаць, што Т. Саланевіч зняла 
больш дваццаці кінафільмаў, між іншым, 
„Возера поўнае слёз”, „Ці чуеш як плача 

зямля...”, „Жэртва”, „З глыбіні сэрца”, 
„Матачнік” („Лясныя нетры”), „Горад на 
ўскраіне пушчы”, „Візантыя ў Гайнаўцы”, 
„Крык пушчы”, „Мелодыя душы” і „Нар
ваўскі трыпціх”. Пасля дэманстрацыі кі
нафільмаў слухалі ігры на гітарах Пятра 
Карпюка і Кшыштафа Паўлючука.

На заканчэнне быў салодкі пачасту
нак ды кава і гарбата для ўсіх. Старшы
ня Таварыства сяброў Нараўчанскай 
зямлі Тамара Крышань сказала, што 
Тамару Саланевіч будзем успамінаць 
яшчэ не на адной вечарыне.
vТэкст і фота Янкі ЦеЛУШэЦКАГА
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П
а ні, а ча му са ма спа ла? Трэ ба бы
ло мя не пак лі каць! — за га ва рыў 
на доб ры дзень дзядзь ка ў сі нім 
фір мен ным адзен ні. Му жык раз ма

шы ста ма хаў мят лой. Ён на во дзіў па рад кі 
ва кол гас ці ні цы «Ва даг рай», у якой да 
поў на чы спраў ля лі вя сел ле. Хоць у ад каз 
я злос на сцяг ну ла бро вы, дзядзь ка не згу
біў упэў не нас ці:

— Ду жэ е што шко до ва ты! — пад мар г
нуў мне.

Не як так з хо ду, ма шы наль на сы гра ла 
я ро лю на пыш лі вай «поль скай па ні». Мяс
цо выя жан чы ны на па доб ныя пры ві тан ні 
ра го чуць. Ніх то ў га ла ву не бя рэ эра тыч
ных пад тэк стаў, не крыў дуе. На са мой 
спра ве ідзе пра дру гое. Важ на, каб пад
тры маць жы вую раз мо ву, гу мар.

Хоць усё гэ та я ве да ла з ко ліш ня га вя
ско ва га жыц ця, тут не ўме ла ад ба ра ба ніць 
папа ніб рац ку.

* * *
У Шац ку най больш за па мя та лі ся мо гіл кі 

з пра ніз лі вым кры кам ва ро ні ных гра мад. 
У ня дзе лю, пас ля поў д ня, ка лі за ві та ла 
я ў гэ тую азёр напа ле скую жам чу жы ну, 
тобок мяс ці ну, па двух ба ках па сёл ка гры
ме ла вя сель ная му зы ка. На маё здзіў лен
не цэн т раль ная ву лі ца «50 га доў Пе ра мо
гі» бы ла абяз лю джа на. У пер шую хві лі ну 
мне па ду ма ла ся: «Ці не пе ра е ха ла я мя жы 
з Бе ла рус сю?» Па ло ва аў та ма бі ляў на 
ста ян ках ме ла бе ла ру скія ну ма ры. Каб 
рас пы тац ца пра нач леж ныя мес цы, я зай
ш ла ў ся рэ дзі ну буд кі, паз на ча най над пі
сам «Су ве ні ры». Зак ла по ча ныя жан чы ны 
за пры лаў кам на ват не пры кме ці лі май го 
ўва хо ду. Яны да лей га ва ры лі пра бу ра кі 
і цы бу лю, на ра ка лі на за су ху.

— Каб толь кі го ла ду не бы ло, — паў та
ра лі і гор ка ўзды ха лі.

На па лі цах, за мест спа дзя ва ных су ве
ні раў, ца ры ла раз на ко лер нае кі тай скае 
шмоц це, у дру гой част цы ган д ля ва лі пад
руч ні ка мі і пры ла да мі для шко лы.

— Мо жа да ста ну да вед нік пра Шац кія 
азё ры?

— Што, што?
— То мо жа пад ка жа це, якія тут у на ва

кол лі ат рак цы ё ны?
Апош няе пы тан не не пры ста ва ла да ча

су — усе ат рак цы ё ны Шац ка ад но сі лі ся да 
ту ры стыч на га се зо на, які цяг нуў ся ад па
ло вы чэр ве ня да па ло вы жніў ня. Та ды ў мя
стэч ку, дзень і ноч суст ра ка лі га рад скіх 
ту ры стаў, пра да ва лі ім дро вы, па ру ба ныя 
на па ле ны (пад шаш лы кі), хат нія пон чы кі, 
пе ча ную і вэн джа ную ры бу, саб ра ныя ў ле
се чар ні цы і лі січ кі, дух мя ную, па вя за ную 
ў пу чоч кі баг ну, каб пра га няць моль, мёд, 
вы шы ван кі.

І за раз, каб не ад п ра віць мяне з ні чым, 
жан чы ны па ра і лі:

— Мо жа пад’ едзь це ў ма на стыр, у Сві
цязь?

— Гэ та да лё ка?
— Пяць кі ла мет раў бу дзе.
Да ро гі, які мі я да бі ра ла ся ў Шацк, ату

ляў лес. У са мым ра ё не зна хо дзі ла ся 
за трыц цаць азёр, част ка з якіх бы ла 
сха ва ная за трыс ня гом, дрыг вой, ле сам. 
Зда ва ла ся, тут як ні дзе ідэ аль нае мес ца 
для дзі кай звя ры ны. Мне вель мі ха це ла ся 
пяш ком сха дзіць у Сві цязь і я абач лі ва спы
та ла:

— А ваў кі ў вас ёсць?
У ад каз па чуў ся іра ніч ны смех, які га ва

рыў большменш та кое: Заха це ла ся ба бе 
мё ду!

* * *
Так як ні ко лі ха це ла ся мне ча гось ці дзі

каса лод ка га. Па быў ка ў Ко ве лі рас ст ро і
ла нер вы, прыг ня та ла. У па мя ці заст раг лі 
воб лі кі жан чын, якія неп ры сут ным зро кам 
гля дзе лі дзесь ці ў няз ве да ную даль. Вы бі
тыя з тран су, ус пых ва лі аг рэ сі яй. Усе на ра
ка лі на аб рэ за ныя ў два ра зы зар пла ты. 
Гэ та быў вы нік ка таст ра фіч на га па дзен ня 
грыў ны. На стаў ні кі, пен сі я не ры, пра цаў ні
кі ад мі ніст ра цыі га тэ ляў за раз за раб ля лі 
ня цэ лыя пяць дзя сят до ла раў. Каб звес ці 
кан цы з кан ца мі кож ны, хто меў ка ва лак 
зям лі, вы рош ч ваў га род ні ну. Але тут так са
ма не шан ца ва ла. Вяс но вая за су ха не абя
ца ла спа дзя ва на га ўра джаю і нак лі ка ла 
са мы вя лі кі ўкра ін скі жах — пры від го ла ду. 
Па мяць га ла да мо ру, які ўспых нуў у 1931
1932 га дах, ад яко га па мер ла ад 

2 да 7 мі льё наў гра ма дзян, да лей за ста ва
ла ся не да стат ко ва ас вет ле най, на цы я наль
най траў май. Хоць я з усіх сіл ста ра ла ся 
тры маць фа сон, пад уп лы вам паў сюд ных 
на ра кан няў, жаб ра коў, якія на вак за лах 
ха па лі за ру кі, пры дзір лі вара ман тыч ных 
зла чын цаў і не да ва ра ных страў у бу фе це, 
па ча ла губ ляць ап ты мізм. Мя не здзіў ля ла 
на коль кі хут ка ча ла век пад да ец ца ат мас
фе ры мес ца. Ра зам з па дзен нем наст рою, 
пад к ра да ла ся пра сту да, му чыў ка шаль, 
свяр бе ла ску ра. Я ра зу ме ла, што ў пры гнё
це і хва ро бе нель га пер ці ся ў да лей шае па
да рож жа. Мой дэп рэ сіў ны на строй дэ фар
ма ваў бы па ба ча ныя па да ро зе воб ра зы, 
ад піх ваў бы су раз моў цаў або нак лі каў бы 
яш чэ боль шую бя ду на га ла ву...

Мя стэч ка Шацк яві ла ся ад па вед ным 
мес цам дзе ля рэ ві та лі за цыі ду ху. Па вод ле 
мяс цо вых, наз ва аба зна ча ла неш та «най 
пры га жэй шае».

* * *
Ад спа дзя ван няў і зда га дак я ледзь не 

па па ла пад фур ман ку, якая ка ці ла ся рэ дзі
най ву лі цы Та ра са Шаў чэн кі. Шацк, хоць 
афі цый на лі чыц ца го ра дам, да лей за ста
ецца ха а тыч най ры бац кай вё скай, ра скі ну
тай па між ся мю азё ра мі. На па над вор ках, 
ля ніз кіх ха так пад шы фер ны мі да ха мі, 
ха дзі лі ко зы, гу сі, ку ры, ін ды кі, ца цар кі. 
На ват раз ма ля ва ныя на бра мах і шчы тах 
ха так ле бе дзі і со ней кі, вы гля да лі як жы
выя. Не менш жы вой зда ла ся мне наз ва 
гас ці ні цы «Ва даг рай» — мес ца дры жа ла 
ад рыт міч най му зы кі і вя сель на га за ка ло ту. 
На шчас це, у га тэ лі бы лі воль ныя ну ма ры. 
Я зня ла па кой чык за адзі нац цаць до ла раў 
і ад шчас ця грым ну ла на ло жак.

— Га лю, моя Га лю, дай 
во ди на пит ь ся, ти ж та ка хо
ро ша, дай хоч по ди вит ь ся... 
— гу ча ла праз пры ад к ры тае 
ак но ў ма ім па кой чы ку.

Вя сель ныя пес ні жыў цом 
на па мі на лі кан цэрт па жа дан
няў на Ра дыё Ра цыя. Шацк, 
ка лі азір нуц ца ў глыб вя коў, 
меў больш су поль на га з Бе
ла сто кам, чым з Кі е вам. 
Мяс ці на на бы ла зна чэн не 
нап ры кан цы ва сям нац ца та га 
ста год дзя, дзя ку ю чы гет ма ну 
Фран ціш ку Кса ве рыю Бра ніц
ка му. Га лоў ная ся дзі ба гра фа 
зна хо дзі ла ся ў не да лё кім Лю
бом лі. Шацк вы кон ваў ро лю 
лет няй ся дзі бы, як на ша Ха
рош ча. Ве ра год на, — ду ма ла 
я вы леж ва ю чы ся ў двух с паль
ным лож ку, — ці на іды ліч ную 
«най п ры га жэй шасць» Шац ка 
не спра ца ваў пад ляш скі ана
лаг. Яш чэ за ча соў Ягай лы, 
ка лі ў на ва коль ных ля сах ка
ра леў ская дру жы на па ля ва ла 
на дзі чы ну, гэ тая ры бац кая 
мяс ці на, пра сяк ну тая вост

рым па хам су ша най ры бы, на зы ва ла ся 
«Шэч ко». З нес ла вян скіх на зваў па сён
няш ні дзень тут аста лі ся Сві цязь, Пуль мо, 
Ві лі ца, Пер мут, Пры пяць... Ніх то не ўмеў 
ад на знач на па яс ніць іх сэнс. Мя не здзі ві ла 
яш чэ ад на не ча ка насць — ва да ў кра не 
пах ла як Бал тый скае мо ра.

* * *
Ка лі ў рэ ста ра не на ні зе ста лі іг раць 

ка зац кія мар шы, я па дар ва ла ся на но гі, 
ра шы ла па дзей ні чаць. Трэ ба бы ло аб
мер ка ваць план да лей ша га па да рож жа, 
сха дзіць на аў та вак зал. Шэ ры бе тон ны 
бу ды нак зна хо дзіў ся ў кан цы ву лі цы «Пяць
дзя сят га доў Пе ра мо гі», да лей іш ла да ро
га на Бя рэс це.

— Коль кі аў то бу саў хо дзіць у Бя рэс це? 
— спы та ла я ў ка сір кі за мі ні я цюр ным акен
цам.

— Ра ней ез дзі лі два аў то бу сы, а за раз 
не ска жу...

— Ча му?
— Бо мо жа быць, мо жа не быць, — жан

чы на, каб кам пен са ваць прык рую на ві ну, 
бліс ну ла за ла той ус меш кай.

— Ад ча го гэ та за ле жыць?
— Ка лі наз бі ра ец ца ад па вед ная коль

касць па са жы раў, та ды аў то бус ад п раў
ля ец ца ў да ро гу. А за раз, ве да е це, лю дзі 
збяд не лі. Ня ма за што ў гос ці па е хаць...

Апош няя вест ка зда ла ся цэн най, па
коль кі шмат на ва коль на га на ро ду ез дзі ла 
пад за ра біць у Бе ла русь.

— Тыя, што ез дзяць на пра цу, ма юць 
свае ма шы ны, — па чу ла я за акен цам. 
— А вы ба чы лі, коль кі ў Шац ку ма шын на 
бе ла ру скіх ну ма рах?

Я не ве да ла што ду маць. Тая коль касць 

«бе ла ру скіх» ма шын, на ват ка лі ўлі чыць 
най боль шае бес п ра цоўе, вы гля да ла пе
ра боль ша най. І тут спа да ры ня ў акен цы, 
хоць адзі но ка дзя жу ры ла на абяз лю джа
ным аў та вак за ле, ака за ла ся най лепш па
ін фар ма ва най асо бай. Я не ме ла сум нен
няў: у Шац ку ўсе пра ўсіх усё ве да лі.

— Ве да е це, — тал ка ва ла мне праз акен
ца ка сір ка, — сён ня мно га лю дзей з Бе ла
ру сі пры е ха ла на вя сел лі. Тут кру гом усе 
сва я кі. І мо жа хто яш чэ ад туль пры е хаў да 
нас за пра дук та мі, па мя са, па га рэл ку, па 
ту а лет ную па пе ру.

Для ма ёй су бя сед ні цы не іс на ва ла ні я
кіх пе раш код звя за ных з пе ра ся чэн нем 
мя жы, ін ша моў ем. Рэс пуб лі ка Бе ла русь 
яві ла ся ёй да ступ най, сва яц кай кра і най. 
Усё ад мя ні ла ся, ка лі я спы та ла пра пры гра
ніч ныя сё лы, рас па ло жа ныя ў су сед нім ра
ё не, ней кія двац цацьтрыц цаць кі ла мет раў 
на паў ноч ныўсход ад Шац ка. У той бок, 
зза ба лот, не бы ло прак ла дзе най не пас

У па ле скай глы бін цы (7)
рэд най да ро гі. Гэ тыя мяс ці ны для ма ёй 
су бя сед ні цы зда ва лі ся кас міч на ад лег лы мі 
і дзі кі мі, чу жы мі.

— Ну, пе ра стань це! Не трэ ба ту ды 
ехаць, — го ра ча пе ра кон ва ла мя не цёт ка. 
— Там за бы тыя вё скі. Ніх то ту ды не ез
дзіць. Там ні чо га ня ма...

* * *
Ка бе ці на на ра бі ла мне сма ку. Яе ан ты

рэ ка мен да цыя па дзей ні ча ла як най боль
шая рэк ла ма. Я са ма ду ма ла бе ла ру скім 
ана ла гам — «за бы тыя» сё лы яві лі ся мне 
ад мі ра ю чы мі мяс ці на мі, паз на ча ны мі рос
пач чу і ша лен ствам.

Але па куль, я па вяр ну ла на мяс цо выя 
мо гіл кі. Нек ра по лія за яў ля ла пра ся бе 
ўжо зда лёк. Ад туль да но сіў ся пра ніз лі вы 
крык гра коў, якіх у на ро дзе па мыл ко ва 
за вуць ва ро на мі. Штось та кое па мя та ла 
я з да лё ка га мі ну ла га, ка лі на на шых вя ско
вых мо гіл ках рас лі ду бы, сос ны, арэш нік 
і ясе ні, рэд кія ві ды рас лін і кве так, ва кол 
якіх кру жы лі рэд кія ві ды ма ты лёў. Цу доў ны 
эн дэ мізм мо гі лак ахоў ва лі па вер’і. Кож
ная сар ва ная рас лін ка маг ла паш ко дзіць, 
нак лі каць хва ро бы. Па та кіх ня пі са ных 
пра ві лах у вы сі на дрэ вах зна хо дзі лі ся 
ка ло ніі гра коў. Іх пра ніз лі вы крык па ло хаў 
і наклікаў роздумы. Раз на па мі наў ён дзі
ця чы плач, то зноў смех і гру бую свар ку, 
ча сам ша ман скі шэпт і хрып. Усё ра зам 
скла да ла гу ка вую сцеж ку да апо ве ду пра 
за ма гіль нае жыц цё ро дзі чаў. Смерць у та
кім мес цы зда ва ла ся толь кі ўмоў ным пе ра
хо дам. Тое ж са мае я чула і ба чы ла ў Шац
ку. Ды яш чэ «му зы ка» мо гіль ні ка дзіў на 
пе рак лі ка ла ся з вя сель ны мі ра ман са мі 
і мар ша мі, якія гры ме лі над мя стэч кам. 
Спа лу чэн не дзей ні ча ла як жы вая ме та
фа ра су час най Ук ра і ны, ка лі ад на ча со ва 
ад ны па мі ра лі на вай не, ін шыя жа ні лі ся ды 
спеш на пра цяг ва лі жыц цё... Мо гіл кі пры
цяг ва лі яш чэ гу стоў най раз на ко лер нас цю. 
Бла кіт ныя пом ні кі аз даб ля лі вы шы ва ныя 
руч ніч кі і пласт ма са выя квет кі. Я ха дзі ла 
па мо гіл ках і, за мест стра ху, ад чу ва ла свя
точ ную ўзру ша насць. Пры га даў ся на ват 
Ку па ла, які ў сва ёй «Спад чы не» ўве ка ве
чыў «Крык ва ро ні ных гра мад на мо гіл ка
вым кладзь біш чы» як уну шаль ны брэнд 
род на га краю...

За пло там мо гіль ні ка зна хо дзі лі ся да мы, 
гу ля лі дзет кі, пас ві лі ся ко ні. Тут як раз най
больш пра маў ляў сім бі ёз све ту жы вых і па
мер лых. За ча ра ва ная «гу ка вой сцеж кай» 
з мо гі лак, я са ма тра пі ла ў раз гар вя сел ля, 
якое ад бы ва ла ся ў ма ёй гас ці ні цы. Вя
сель ні кі як раз ства ры лі круг для ма ла дой 
па ры. У во чы кі нуў ся іх ма ла дзень кі ўзрост 
і пры го жасць. Чар на во кая са ліст ка, пад 
акам па не мент гар мо ні ка і скрып кі, выс пеў
ва ла шчым лі вую пес ню пра ма му. Вя сель
ныя цёт кі ў хуст ках, якія па рас ся да лі ся на 
ла вач ках, кі ва лі са зра зу мен нем га ловамі 
і ўці ра лі слё зы...

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


