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Бура ў СямятычахУ цені амаль скандалу прайшоў сё
лета  IV  Міжнародны  фестываль 

«Культура  без  межаў»,  які  ад  пачатку 
спадарожнічае Міжнароднаму сямятыц
каму  кірмашу  памежжа.  На  сцэне  фе
стывалю выступілі калектывы з Латвіі 
(«Sprigultis»),  ромскі  («Цыганскае  сэр
ца» з вёскі Ігрылы пад Саколкай), сямя
тыцкі  з польскім  рэпертуарам  («Małe 
Podlasie»),  але  ў асноўным беларускія 
з Беларусі («Бяседа», «Песняры», «Бе
лыя  росы»)  і беларускія  з Беласточ
чыны  («Калінка»  і «Ас»  з Беластока, 
«Оморфос»  з Сямятыч).  Да  гэтага 
прадстаўнік  арганізатара  фестывалю, 
віцэстаршыня  Галоўнага  праўлення 
Беларускага  грамадскакультурнага 
таварыства Васіль Сегень у катэгарыч
ным тоне абвінаваціў улады Сямятыц
кага  павета:  «Арганізацыя  Фестывалю 
прадугледжвала таксама падтрымку па
вятовага  староства.  Аднак  павятовыя 
ўлады ў гэтым годзе праігнаравалі пат
рэбы  нацыянальных  меншасцей,  хоць 
яны абавязаныя рабіць гэта па законе». 
Тут ён спаслаўся на закон аб нацыяналь
ных  і этнічных  меншасцях  і рэгіяналь
най мове, які накладвае на дзяржаўныя 
органы абавязак падтрымліваць культу
ру нацыянальных меншасцей.

Гэта выклікала буру. Нягледзячы на 
супраціў старшыні ГП БГКТ Яна Сычэў
скага, на сцэну ўвайшоў урэшце (паміж 
выступленнямі чарговых калектываў) ста
роста Ян Залеўскі, разам са старшынёй 
Сямятыцкага кансорцыума эканамічных 
ініцыятыў Мечыславам Свайдам, аргані
затарам сёлетняга Х Міжнароднага сямя
тыцкага кірмашу памежжа. Незадоўга да 
выхаду на сцэну староста заявіў у размо
ве з «Нівай»:

— Пан старшыня Сегень схлусіў, таму 
што староства выдала 5 тысяч злотых 
праз Кансорцыум эканамічных ініцыятыў 
у рамках тэндару па правядзенні культур
ных мерапрыемстваў. Я гэтым абураны. 
Калі гэтак далей будзе, у наступным го
дзе, верагодна, грошай для гэтага мера
прыемства не будзе. Не папрасілі мяне 
сюды, каб узяць голас, і нават не дазволі
лі выправіць хлуслівую інфармацыю.

Са сцэны Ян Залеўскі асцерагаў:
— Калі хтонебудзь хоча весці тут ней

кія рэлігійныя і нацыянальныя войны з бо
ку БГКТ, я гэта не прымаю. Я заўсёды 
хацеў супрацоўнічаць і супрацоўнічаю 
з рэлігійнымі і нацыянальнымі меншасця
мі. Гэта я як сямятыцкі староста ўпершы
ню падпісаў пагадненне з Камянецкім ра
ёнам у Беларусі і Злочаўскім ва Украіне. 
Я — самы адкрыты на супрацоўніцтва. 
Я таксама шырока звязаны як у сямей
ным, так і ў культурным плане з правас
лаўным асяроддзем. Такім чынам, гэтыя 
справы для мяне вельмі блізкія. Я пава
жаю мультыкультуралізм і шматканфесій
насць нашага любімага Падляшша.

Адразу ж пасля гэтага на сцэну вый
шаў старшыня ГП БГКТ Ян Сычэўскі:

— Мы не гаворым пра дрэнныя дасяг
ненні павятовага староства ў Сямятычых. 
Абсалютна не так. Мы сказалі, што ані 
граша на праект, які называецца «Культу
ра без межаў» у гэтым годзе староства 
не дало (у папярэднія гады грошы для гэ
тай мэты былі назначаны — М. Х.). Вось 
і ўсё. Не жадаю сабе публічнага абвінава
чання мяне ў хлусні.

У сваю чаргу старшыня Кансорцыу
ма, тлумачачы, на што пайшлі пяць ты
сяч злотых, выдзеленых староствам, 
сказаў «Ніве»:

— У адпаведнасці з дамовай са ста
роствам мы прызначылі іх на прамоцыю 
кірмашу ў прэсе, на радыё, тэлебачанні. 
Наш абавязак — адзначыць, што задача 
была выканана пры падтрымцы павятова
га староства.

Не хапіла экспанентаў 
з Беларусі

26 ліпеня ў рэкрэацыйнай зоне сямя
тыцкага заліва наведвальнікі мерапры
емства перш за ўсё гулялі і наведвалі 
размешчаныя ў пярэдняй частцы амфітэ
атра стэнды малых і сярэдніх прадпрыем
стваў, галоўным чынам з галіны будаўні
цтва, турызму і харчовай прамысловасці, 
пастаўшчыкоў паслуг і рамеснікаў менш 
вядомых на рынку, як і буйных фірм такіх 

як «Саколаў» ці «Пронар». Старшыня 
Кансорцыума Свайда патлумачыў нам 
ідэю кірмашу:

— Яна нарадзілася дзесяць гадоў та
му на Семінарах мясцовага эканамічна
га ажыўлення. Прыцягнулі яны шырокае 
кола жыхароў: і прадпрымальнікаў, і мо
ладзь, і святароў, і чыноўнікаў, якія хаце
лі зрабіць нешта для развіцця рэгіёна. 
Год яны працавалі ў групах. У тайным 
галасаванні абрана была ідэя арганіза
вання менавіта такога кірмашу не толькі 
зза таго, што ў нас ёсць блізка да Бела
русі ці Украіны, але было ўжо на адзін 
крок да ўступлення ў сілу пагаднення 
аб малым памежным руху з гэтымі краі
намі. Мы бачылі гэта як магчымасць пры
цягнення партнёраў да супрацоўніцтва 
і з другога боку. Але, на жаль, гэтае па

гадненне з Беларуссю да гэтага часу не 
ўступіла ў сілу (блакуе яго беларускі бок 
— М. Х.).

Падкрэсліў:
— Кірмаш служыць у асноўным таму, 

каб паказаць патэнцыйных прадпрымаль
нікаў, пастаўшчыкоў паслуг з Сямятыцка
га павета.

У агульнай складанасці, сёлета зарэ
гістраваліся 92 удзельнікі. З прынцыпу 
і назвы сямятыцкі кірмаш мае служыць 
для трансгранічнага польскабеларуска
га супрацоўніцтва. Але сёлета не было ні 
адной фірмы з Беларусі. Старшыня Кан
сорцыума Свайда:

— І гэта праблема. Я быў асабіста 
ў Генконсульстве Беларусі ў Беластоку. 
Мы адправілі запрашэнне ў амбасаду РБ 
у Варшаве. У красавіку і траўні рушылі 
ўслед запрашэнні ў адпаведныя ўстано
вы ў Тарэспалі, Брэсце і Мінску. З белару
скага боку, аднак, быў недахоп цікавасці. 
Раней беларускія кампаніі былі прадстаў
лены тут, і нават падпісаны двухбаковыя 
пагадненні. Хоць я не ведаю, ці ўтрымала
ся тое супрацоўніцтва.

Прадстаўнікі прысутных на кірмашы 
большых фірм не змаглі распавесці аб 
супрацоўніцтве з Беларуссю. Адсылалі 
нас у свае цэнтральныя ўстановы з пы
таннямі ў пісьмовай форме.

— Адразу ж пасля кірмашу назіраецца 
некаторае павелічэнне продажу нашых 
прадуктаў на гэтай тэрыторыі, — дадавалі.

Адным з самых малых удзельнікаў кір
машу была кампанія з Беластока з галіны 
цепла і сантэхнікі. Ад яе шэфа мы даве
даліся, як ацэньвае ён супрацоўніцтва 
з беларускімі кліентамі:

— Слаба. Мае калегі, якія наставіліся 
выключна на экспарт у Беларусь, цяпер 
маюць толькі праблемы. Лукашэнка моц
на абмежаваў магчымасць прыезду бела
русаў у Польшчу, а асабліва імпарт у Бе
ларусь тавараў і пачаў трактаваць tax 
free як паўлегальны экспарт, а не толькі 
як здзелкі асобных асоб, але беларускія 
фірмы карысталіся ім. Куплялі тут тавар 
без ПДВ і без такога падатку, як правіла, 
прадавалі. Трохі Лукашэнку разумею, 
таму што ў гэтых адносінах беларуская 
дзяржава не мае даходу.

Прысутны на сямятыцкім мерапрыем
стве дырэктар Культурнага цэнтра Беларусі 
ў Варшаве Эдуард Швайко запэўніў «Ніву»:

— Неабходна ў наступным годзе па
шырыць дзелавую частку пагранічнага 
кірмашу, арганізаваць удзел беларускіх 
прадпрыемстваў з Брэсцкай і Гродзен
скай абласцей. Спадзяемся, што імі бу
дзе прадстаўлена беларуская сучасная 
сельскагаспадарчая тэхналогія і іншыя 
сектары, якія ўяўляюць цікавасць на гэ
тым памежжы. Сёлета занадта позна дай
шла ў наша пасольства інфармацыя аб 
кірмашы.

З супрацоўніцтвам ненайлепш

На імпрэзе мы сустрэлі ўпаўнаважана
га падляшскага ваяводы па нацыяналь
ных і этнічных меншасцях, былога сямя
тыцкага старосту Мікалая Мантура:

„Бяседа”
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Лёс паэтаў

Пытанні 
да маршалак Сейма

Вачыма эўрапейца

1 Fпрацяг
— Я рады, што цяперашні староста 

і яго намеснік працягваюць гэтую ідэю, 
якую распачалі падчас майго знаходжан
ня на пасадзе — спалучэння Кірмашу 
памежжа і Фестывалю «Культура без ме
жаў». Шкада, што, хоць кірмаш мае ў наз
ве «памежны», сёлета няшмат мае з па
межнасцю супольнага. Можа, гэта вынік 
польскабеларускіх адносін? Аднак, ня
гледзячы на гэта, варта было б прыняць 
некаторыя меры, якія прывялі б да супра
цоўніцтва.

Бургамістр Сямятыч Пётр Сіняковіч 
ацаніў у размове з «Нівай»:

— З нашага пункту гледжання экана
мічнае супрацоўніцтва з Беларуссю не 
выглядае найлепш, але культурнае ідзе 
значна лепш. Развіццё Сямятыч абумоў
ленае адкрыццём польскабеларускай 
мяжы. Увядзенне малога памежнага 
руху з Беларуссю, які ахапіў бы і Сямя
тычы, было б для нас выдатнай магчы
масцю развівацца. Спадзяюся, што гэта 
адбудзецца.

— Хочам, каб у ваяводскі кантракт 
з урадам уключыць інвестыцыю звязаную 
з дарогай № 19 (аб’ядноўвае агламерацыі 
Беластока, Любліна і Жэшава і з’яўляецца 
калідорам, які злучае Славакію з краінамі 
Балтыі — М. Х.), — прадбачыў у сваю чар
гу са сцэны ПСЛаўскі член Падляшскае 
ўправы Ежы Ляшчынскі, які нарадзіўся 
ў Цеханоўцы, а вырас у Перляеве.

Васіль Сегень, спасылаючыся на 
«Культуру без межаў» і агулам на сітуа

цыю беларускай меншасці ў Сямятыцкім 
павеце, сказаў нам:

— Раэлізацыя патрэб беларускай мен
шасці ў дачыненні да яе патрэб на гэтай 
тэрыторыі ў маёй ацэнцы нездавальняль
ная. Як БГКТ арганізоўваем кожны год 
дзве значныя падзеі: фестываль «Куль
тура без межаў» і беларускі народны 
фэст. Тут таксама адбываюцца раённыя 
адборачныя канцэрты фестывалю «Бела
руская песня». Мы рады, што мясцовыя 
беларусы арганізуюцца знізу. Узнікаюць 
новыя калектывы, якія спяваюць пабела
руску, такія як адносна нядаўна створаны 
«Оморфос», што дзейнічае пры Сямятыц
кім асяродку культуры. Вельмі актыўная 
«Падляшская капэла», якая спрыяе не 
толькі беларускай культуры, ды калекты
вы ў Вілінаве — «Верасы» і ў Машчоне
Каралеўскай. Я не ведаю, як з групамі 
беларускага дыскапола, але яны такса
ма тут ёсць. Маем тут таксама заўзятых 
аматараў беларускай культуры, такіх, як 
солтыс вёскі БацікіБліжэйшыя, які што
год арганізуе беларускі фэст, даючы яму 
ўсё сваё сэрца. Толькі што гэта лічаныя 
асобы. На жаль, мы жывем у свеце ары
ентаваным на спажыванне, у якім без гро
шай не абысціся.

І дадаў, трохі ўбаку ад фестывалюкір
машу:

— З прадпрымальнікамі так ёсць, што 
не кожны з іх ахвочы кінуць капейку на 
культуру. Гэта так, як відаць тут па дзеян
нях старшыні Сямятыцкага кансорцыума 
эканамічных ініцыятыў.
vТэкст і фота Мацея ХАЛАДОЎСКАГА

Бура ў Сямятычах

З даволі нечаканым візітам прыбы
ла ў Беласток 23 ліпеня на фестываль 
«Падляшская актава культур» маршалак 
Сейма Малгажата КідаваБлонская (Гра
мадзянская платформа). У гэты дзень 
раней наведала татараў у Крушынянах, 
а на Актаве з’явілася якраз своечасова, 
калі да выхаду на сцэну рыхтаваўся ка
лектыў татараў Беласточчыны «Бунчук».

— Мы не павінны баяцца некалькіх со
цень або некалькіх тысяч новых людзей, 
якія прыедуць у Польшчу. Можа быць, 
праз 100, 150 гадоў нехта скажа, што 
гэта былі выдатныя людзі, — сцвердзіла 
ў Крушынянах спадарыня маршалак, спа
сылаючыся на тое, што ў Польшчы павін
ны знайсці прытулак дзве тысячы бежан
цаў з мусульманскіх краін. — Польшча 
заўсёды была адкрытай краінай, мы заў
сёды адкрытыя для сяброўскіх людзей, 
якія хочуць з намі змяняць нашае нава

кольнае асяроддзе. Я прыехала сюды 
спецыяльна сказаць, каб мы не баяліся 
іншых людзей.

Я пакарыстаўся нагодай візіту спада
рыні маршалак у Беласток, каб задаць 
ёй некалькі пытанняў датычных непасрэд
на беларусаў, хоць ані яна, ані суправа
джаючыя яе дэпутат і лідар Падляшскай 
ГП, старшыня парламенцкай камісіі па 
замежных справах і парламенцкай групы 
па Беларусі Роберт Тышкевіч ды падляш
скі ваявода Анджэй Мэер яе сустрэчы 
з прадстаўнікамі беларускага асяроддзя 
не прадбачылі. Я спытаўся, сярод іншага, 
ці ёсць шанц, каб яшчэ ў гэтым скліканні 
Сейма (парламенцкія выбары назначаны 
на 25 кастрычніка) парламент прыняў пап
раўкі да Закона аб нацыянальных і этніч
ных меншасцях і рэгіянальнай мове. Рых
туецца чатыры такія праекты, але я меў 
на ўвазе, галоўным чынам, парламенцкі, 

які прадугледжвае цэлы шэраг змяненняў. 
Яшчэ ў лютым падчас прэсканферэнцыі 
з нагоды пасяджэння парламенцкай ка
місіі па меншасцях, прымеркаванага да 
10й гадавіны яе стварэння, дэпутаты, якія 
прадстаўлялі ўсе парламенцкія клубы, бы
лі ўпэўненыя, што навелізацыя закона ад
будзецца (больш пра планаваныя змены 
мы тады пісалі). Значыць, ці пройдзе аб
меркаванне ва ўсіх парламенцкіх камісіях 
і будзе накіраваны да маршалка, а затым 
да чытанняў на пленарных пасяджэннях. 
На дадзены момант ён перададзены на 
разгляд у спецыяльна прызначаную падка
місію. Цяпер маршалак КідаваБлонская 
адказала адназначна:

— У гэты тэрмін больш ужо ніякі закон, 
які не знаходзіцца ў маршалка, не зможа 
быць прыняты. Да канца тэрміну Сейма 
засталося каля чатырох пасяджэнняў і ка
ля ста актаў да завяршэння. Трэба аб ім 
думаць на наступны тэрмін, таму што на 
самой справе свет мяняецца, і некаторыя 
законы, як гэты, маюць патрэбу ў паляп
шэнні, новым поглядзе. Гэта заданне для 
новага Сейма. Падобны лёс чакае папраў
ку да закона аб ветэранах, згодна з якім 
беларусы, сем’і ахвяр атрадаў Рамуальда 
Райса «Бурага» маглі б разлічваць на кам
пенсацыю і нічога тут не паможа заява, 
якую ў другой палове ліпеня падаў у кан
цылярыю маршалка падляшскі дэпутат 
Яўген Чыквін (СЛД), у якой просіць унес
ці праблему — як мне гэта назваў — пад 
агульнапарламенцкія дэбаты.

Маршалак Сейма, у якой я спытаўся, 
у сваю чаргу, як ацэньвае ўзровень су
меснага фінансавання з боку парламен
та мінаючага склікання арганізацыі нацы
янальных і этнічных меншасцей у Польш
чы — якая з году ў год рэальна застаецца 
на тым жа ўзроўні або ніжэйшым, калі не 
бярэцца пад увагу рэальнай фінансавай 
даражэючай рэчаіснасці, а часам і не ад
павядаючай элементарным патрэбам для 
іх функцыянавання, не кажучы ўжо пра 
развіццё, адказала:

— Гэта не так, што грошы зніжаюцца. 
Ніколі не ёсць так, што ўсе задаволены 
бюджэтамі і грошай магло б быць больш. 
Але яны ёсць, і гэта не так, што іх ёсць 
менш, але ў апошнія гады яны былі такія 
як былі, і дадатковага росту не было. Я ду
маю, што дзяржава надае важнае значэн
не падтрымцы нацыянальных і этнічных 
меншасцей. Важна, каб развіваць трады
цыі, каб былі карані. Людзі адчуваюць ся
бе добра ў грамадстве, калі яны ўмацава
ныя ў сваіх каранях. Таму меншасці павін
ны мець адчуванне таго, што яны жывуць 
у Польшчы, што яны палякі, але маюць 
сваю традыцыю і для таго ёсць дзяржаў
ная праграма, якая падтрымлівае іх.

Дадала:
— Грошай рашуча недастаткова, але 

ў гэты час і пры гэтых магчымасцях, іх ёсць 
столькі, колькі ёсць, і мы павінны іх дзяліць 
справядліва. Няма ў Польшчы асяроддзя, 
якое не хацела б мець большых грошай.

 vМацей ХАЛАДОЎСКІ

За заслонай сусветнай карупцыі і пра
дажнай рэалпалітык, за тупой маскоў
скай агрэсіяй і нянавісцю крамлёўскай 
прапаганды, за псеўдавыбарамі ў Бе
ларусі, ад якіх цягне на ваніты, хочацца 
паразважаць пра нешта больш вечнае, 
а менавіта пра паэтаў. Лёс паэтаў ніколі 
не быў просты — гэта асаблівая дарога, 
фатальнасць, наканаванасць. Напэўна 
гэта з кожным чалавекам, але лёс паэтаў 
— заўсёды больш наглядная ілюстрацыя 
нашага быцця на гэтай зямлі.

Самы яскравы прыклад — найвялікшы 
талент у гісторыі беларускай паэзіі Мак
сім Багдановіч, якому Бог адвёў толькі 25 
гадоў. Ад сухотаў і тыфу тады згаралі мно
гія. Алаіза Пашкевіч памерла ў 40, а Паў
люк Трус, як і Багдановіч, у 25 гадоў. Не 
цяжка, аднак, уявіць, што было б з вялі
кім Максімам ды іншымі, каб яны пажылі 
яшчэ гадоў пятнаццацьдваццаць. Яны 
былі б дакладна знішчаны антычалаве
чым сталінскім рэжымам. Як бязлітасна 
былі закатаваныя, забітыя сотні іншых 
беларускіх паэтаў і пісьменнікаў у зас
ценках НКВД і сібірскіх лагерах. Пясняр 
Вільні і рэдкі талент Уладзімір Жылка, 
не вытрымаўшы пераследу і здзекаў, 
памёр у ссылцы ў 1933 г., маючы няпоў
ныя 33 гады. Полацкі паэт Мікола Гваз
доў загінуў у савецкім канцлагеры пад 
Варкутой каля 1937 г. У 1938 г. у лагеры 
загінуў паэт і драматург Леапольд Родзе
віч, у перасыльным пункце памёр Міхась 
Багун. У зняволенні ў снежні 1939 г. не 
стала Макара Краўцова. У 1940 г. у са
вецкім канцлагеры пад каменнымі глы
бамі загінуў Уладзімір Хадыка. У 1942 г. 
на лесапавале загінуў Сяргей Ракіта. 
У 1943 г. у савецкім канцлагеры загінуў 
Сяргей Дарожны. Змітрок Астапенка, 
беларускі паэт і перакладчык у пачатку 
Другой сусветнай вайны ўцёк з лагера 
на фронт, але загінуў у баі ў Карпатах 
у кастрычніку 1944 г. Тут ужо сапраўды 
фатум і непазбежнасць. Але на розных 
франтах загінулі адзінкі беларускіх па
этаў і пісьменнікаў. А вось так званымі 

„сваімі” у засценках НКВД (гэтую жудас
ную абрэвіятуру нельга перакладаць з ру
скай на іншыя мовы) былі расстраляны 
дзясяткі. Сяргей Астрэйка, Алесь Дудар, 
Тодар Кляшторны, Юрка Лявонны, Алесь 
Салагуб, Юлі Таўбін, Валеры Маракоў, 
Анатоль Дзяркач, Янка Туміловіч, Міхась 
Чарот... Адзін пералік прозвішчаў заняў 
бы тут цэлую старонку. Для параўнання 
— гітлераўскімі фашыстамі быў расстра
ляны адзін беларускі паэт — Алесь Дуб
ровіч, сталіністы ж вынішчылі практычна 
цэлую генерацыю.

Уладзімір Дубоўка выжыў ва ўмовах, 
калі яго кідалі з ссылкі ў ссылку, але аж
но 27 гадоў быў пазбаўлены магчымасці 
пісаць, а пасля быў змушаны да канца 
жыцця асцерагацца ўсяго. Янку Купалу 
скінулі ў пралёт лесвіцы ў Маскве, факт 
забойства Песняра энкавэдыстамі фак
тычна даказаны. Якуб Колас неяк ацалеў 
і нават перажыў Сталіна, але да канца 
сваіх дзён мусіў прыстасоўвацца пад са
вецкі рэжым. А вось Ларыса Геніюш ніко
лі не падладжвалася пад акупантаў, таму 
і стала сапраўдным гонарам нацыі.

Паэтам было няпроста і раней. Адна
го з пачынальнікаў нашай літаратуры 
Альгерда Абуховіча за тое, што хацеў 
раздаць зямлю сялянам, сваякі хацелі 
абвесціць вар’ятам. Сяргея Палуяна род
ныя, але не блізкія, давялі да самагубства 
ў дзевятнаццаць гадоў. Найбольш шчаслі
ва склаўся лёс сучасніка Абуховіча — на
шага класіка Францішка Багушэвіча. 
Паэт змагаўся са зброяй за вольнасць, 
навучаў дзяцей, бараніў людзей як адва
кат, меў сваю сям’ю і гняздо, садзіў дрэ
вы, працаваў на зямлі. Быў годна і з вялі
кай павагай праведзены ў апошні зямны 
шлях, і нават годна ўшанаваны сёння. 
Але гэта нейкі выключны лёс.

А вось сучасныя паэты, звязаныя 
юным лёсам з Гародняй — Андрэй Пят
кевіч, Едрусь Мазько, Юры Гумянюк, Ян 
Збажына. Усе адышлі заўчасна, кожны 
са сваёй трагедыяй, надломам, раздвое
насцю асобы. Трагічнай была канцоўка 
жыцця найбольшага паэтычнага талента 
нашага часу Анатоля Сыса.

Ды ўсё ж нараджае наша зямля но
вае пакаленне паэтаў. Бо пакуль жыве 
беларускае паэтычнае слова — жыве 
і Беларусь.

vУладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

„Springulitis”
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Дванаццаць  гадоў  таму  назад  было 
арганізаванае  першае  «Ператоча», 

падчас якога прэзентаваліся песні і культу
ра розных нацыянальнасцей. Ідэя Белавеж
скіх мастацкіх інтэграцый — прэзентаваць 
культуру,  песні  і мову  нацыянальнасцей, 
якія пражывалі ў Белавежскай пушчы  і яе 
наваколлі. 24 і 25 ліпеня ў белавежскім ам
фітэатры  сабраліся  жыхары  Гайнаўшчы
ны, айчынныя і замежныя турысты, каб па
слухаць музыку розных нацыянальнасцей 
і паглядзець танцы ў выкананні прадстаў
нікоў  розных нацый.  Так,  як  бывала  ў мі
нулых гадах, сярод выканаўцаў найбольш 
было беларускіх калектываў. Побач іх уда
ла выступілі палякі, літоўцы, немцы, укра
інцы, расіяне, яўрэі, караімы і цыгане.

— Ператоча — месца перад дзвярамі 
ў клуню і токам, на якіх на гэтых тэрыто
рыях ладзіліся прыёмы гасцей падчас 
вяселляў, хрысцін і іншых сямейных ме
рапрыемстваў. Нашае «Ператоча» — сім
вал гасціннасці і адкрытасці на розныя на
цыі і культуры, якія пражывалі на тэрыто
рыі Белавежскай пушчы і ў яе наваколлі, 
— сказаў Мікола Бушко, старшыня Фон
ду «Царкоўная музыка», ініцыятар і арга
нізатар белавежскага «Ператоча», якое 
ладзілася сёлета пад ганаровым патрана
там маршалка Падляшскага ваяводства 
Мечыслава Башко. — Стараемся, каб 
кожны год выступалі цікавыя прадстаў
нікі розных нацыянальнасцей, з песнямі 
і танцамі. Прэзентуем цікавыя калектывы 
з нашага рэгіёна і так ёсць сёлета.

Адкрыў «Ператоча» выбраны восенню 
мінулага года войт Белавежскай гміны 
Грыгорый Каспровіч. Сабраныя выслу
халі песню пра Белавежскую пушчу (ра
ней выканаўцы пракаталіся на брычках 
па Белавежы, дзе віталі іх жыхары пуш
чанскай мясцовасці). Першымі на сцэне 
запрэзентаваліся Люба Гаўрылюк і Ала 
Каменская з Козлікаў. Іх выступленне пе
рапляталася са спевам «Хору леснікоў 
Белавежскай пушчы» з Гайнаўкі.

— Тут добрая атмасфера і прыемна 
нам спявалася ўсярэдзіне Белавежскай 
пушчы. Мы рады, што публіка нас тут так 
цёпла ўспрыняла, а мне асабліва спада
балася сцэнічнае афармленне — пры
гожыя дзверы ад клуні, якія ствараюць 
уражанне, што мы сапраўды спяваем на 
ператочы, — гаварыла Люба Гаўрылюк.

— Тут калектывы спяваюць ад сэрца 
і можна пазнаёміцца з рознымі культура
мі. Нам спадабаўся выступ «Хору лесні
коў», якога спевакі заспявалі на высокім 
узроўні, — заявіла Ала Каменская і пахва
ліла добрую арганізацыю «Ператоча».

«Хор леснікоў Белавежскай пушчы» вы
ступаў некалькі разоў, а апошні раз удала 
запрэзентаваўся пад інструментальную 
музыку калектыву народных інструментаў 
«Камянецкія музыкі» з Камянца (Рэспублі
ка Беларусь). Гайнаўскія харысты пахва
лілі інструментальны калектыў з Камянца, 
з якім выступілі пасля кароткіх рэпетыцый.

— Мікола Бушко творча ставіцца да 
сцэнарыя «Ператоча» і на гэты раз пе
рад самым мерапрыемствам рашыўся на 
супольны выступ леснікоў і музыкантаў 
з Камянца, — сказаў Радаслаў Дамброў
скі, журналіст Радыё «Рацыя», які чарго
вы раз спраўна вёў «Ператоча».

— Музыкі з Камянца іграюць вельмі 
ўдала і прыемна нам з імі спявалася. 
Мы рашыліся наладзіць супрацоўніцтва 
з «Камянецкімі музыкамі», — завіў Марк 
Анішчук, харыст «Хору леснікоў Белавеж
скай пушчы» і заадно харыст беларуска
га хору «Рэха пушчы» з Гайнаўкі. — «Хор 
леснікоў» дзейнічае з 2008 года і спява
юць у нас у галоўным працаўнікі Гайнаў
скага і Белавежскага надлясніцтваў, але 
таксама іншыя асобы, так як я.

— Мы выступаем як інструментальны 
калектыў «Камянецкія музыкі» і вакальная 
група «Гармонія» з Камянца. У адным і дру
гім калектыве іграюць і спяваюць настаўні
кі Дзіцячай школы мастацтваў з Камянца, 
— сказаў Мікола Громік, кіраўнік аддзялен
ня ідэалагічнай працы, культуры і па спра
вах моладзі Камянецкага райвыканкама, 
які ў «Камянецкіх музыках» выступіў бубна
чом. — Мы супрацоўнічаем з Міколам Буш
ко здаўна і выступалі ўжо на «Ператочы». 
Цяпер дабіраліся на мерапрыемства праз 
веласіпедны пагранпераход «Белавежа
Перароў». Праз яго сталі ў нашую частку 

Белавежскай пушчы прыязджаць турысты 
з Польшчы. Можа ў будучыні пачне дзейні
чаць малы памежны рух, які дазволіў бы 
выязджаць нам і вам за мяжу з памежнай 
зоны. Зараз у нас вядзецца абмен паміж 
Гайнаўскім паветам і Камянецкім раёнам 
у галіне культуры і спорту. Нашы спартс
мены выступаюць у Гайнаўцы, а спартс
мены з Гайнаўкі спаборнічаюць у нас. Мы 
ў Камянецкім раёне і ў Гайнаўскім павеце 
рэалізуем вялікія інвестыцыі з прыцягнен
нем еўрасаюзных сродкаў. Зараз вядзец
ца вялікая воднасцёкавая інвестыцыя 
ў Камянцы, а такая ж інвестыцыя закончы
лася ў Гайнаўцы.

«Камянецкія музыкі» ўдала выступалі 
самастойна, іграючы на народных і больш 
сучасных інструментах. Займальна запрэ
зентаваліся таксама жанчыны з Камянца, 
з народнай вакальнай групы «Гармонія», 
пад музыку «Камянецкіх музыкаў».

— Тут добрая атмасфера для выступаў. 
Нам цікава было выступіць і цікава пагля
дзець выступленні іншых калектываў, — 
гаварыла Анна Грушэўская з калектыву 
«Гармонія», які дзейнічае з 2004 года.

Цікава паказаўся нямецкі фальклорны 
калектыў «Masurenklang» з Мрангова.

— Мы заснавалі калектыў, арганізуем 
нямецкія мерапрыемствы, падчас якіх 

спяваем і танцуем, а нашыя дзеткі ў шко
ле вучацца нямецкай мове. Тут у нас ёсць 
магчымасць пазнаёміцца з беларускімі 
і іншымі песнямі і гэта нас цікавіць, — ска
зала Бажэна Бонгарц з фальклорнага 
гурта «Masurenklang».

Сваімі спевамі і танцамі захапіў сабра
ных караімскі танцавальнамузычны ка
лектыў «Бірлік» з Трок (Літва).

— Нашыя продкі, караімы, прыбылі 
ў Трокі з Каўказа падчас войнаў і пася
ліліся тут. Мы — хрысціяне і стараемся 
па сваіх магчымасцях захоўваць нашую 
культуру. Я яшчэ крыху размаўляю па
караімску, а дзеткі толькі пачалі вучыц
ца роднай мове. Яны вучацца ў літоўскіх 
школах, а сваёй мове вучацца ў сваім 
коле. Мы заснавалі дзіцячамаладзёжны 
калектыў, каб паказваць караімскія пес
ні, танцы і нашую культуру, — гаварыла 
апякун гурта «Бірлік» з Трок Маргарыта 
Раецкене, а Мікола Бушко ўдакладніў, 
што прадстаўнікі караімаў жылі таксама 
на тэрыторыі Белавежскай пушчы.

Літоўскую праграму запрэзентаваў 
фолькавы калектыў «Inkstiliuks» з Таўро
гаў (Літва), які ўзяў сваё названне ад ад
найменнай рэчкі.

— Мы выступаем з народнымі песнямі, 
танцамі і народнымі музычнымі інструмен
тамі, — заявіла спадарыня Раса з гурта 
«Inkstiliuks».

Беларускія песні запрэзентаваў ва
кальнаінструментальны калектыў «Ху
тар» з Гарадка, які выступіў у прыгожых 
народных уборах.

— Наш калектыў быў заснаваны па 
маёй ініцыятыве і я кірую яго дзейнас
цю. Спачатку я сабраў музыкантаў, якія 
са мной ігралі на вяселлях у сямідзяся
тых гадах, а пасля далучыліся да нас ма
лодшыя асобы. Я і мая жонка спяваем, 
а апошнія іграюць на народных інстру
ментах, — расказаў кіраўнік «Хутара» Ян
ка Карповіч. — Я зараз на пенсіі і ў мяне 
ёсць больш вольнага часу. Раней праца
ваў я культработнікам у гміне, але знахо
дзіў час на рэпетыцыі і выступы. Люблю 
чытаць «Ніву», бо ў ёй можна даведацца 
пра нашыя беларускія справы і белару
скія культурныя мерапрыемствы, на якіх 
мы выступаем.

Чарговым калектывам, які прыехаў на 
«Ператоча» з Літвы і цікава выступіў, быў 
народны расійскі калектыў «Арынушка» 
з Вільні. Цыганскі калектыў «Sare Roma» 
таксама прыбыў з Вільні і ўдала запрэ
зентаваўся перад публікай са сваёй пра
грамай. Асабліва цёпла быў успрыняты 
падчас «Ператоча» выступ беларускага 
калектыву «Ручаёк» з Белавежы.

— Мы, як белавежскі калектыў, што
год прэзентуемся падчас «Ператоча». 
Публіка добра ўспрымае нашыя высту
пы, а нам падабаецца гэтае мерапрыем
ства, — сказаў Марк Зубрыцкі, музычны 
і арганізацыйны кіраўнік «Ручайка», які 
таксама састаўляе акампанемент для 
школьнага калектыву «Сунічкі» з Белаве
жы (запрэзентаваўся падчас «Ператоча» 
ў мінулым годзе). — Я выступіў з праек
там, у рамках якога мы сёлета пашылі 
касцюмы для «Сунічак». Можа спевакі 
са школьнага калектыву ў будучыні ўсту
пяць і ў наш «Ручаёк».

Займальна выступіла «Сямейнае 
трыо» з Макаўкі. Карпацкі калектыў «Га
лыцкія музыкі» прыехаў з Цярнаполя (Ук
раіна) і сваёй музыкай здабыў прыхіль
насць публікі. Цікава на розных музычных 
інструментах іграў Клезмерскі калектыў 
«Klezmaholics» з Любліна. Зоркай «Пе
раточа» стаў самадзейны калектыў бела
рускай песні «Маланка» з БельскаПад
ляшскага, які выступіў цудоўна. Нядаўна 
«Маланка» адсвяткавала 25годдзе дзей
насці. За чвэрць стагоддзя калектыў пад 
кіраўніцтвам мастацкага апекуна Сяргея 
Лукашука выступіў ажно больш чым пяць
сот разоў. Свае творы першапачаткова 
выдаваў на аўдыякасетах, а пасля на 
кампактдысках. Апошняя кружэлка «Мы 
вам жадаем» з песнямі «Маланкі» была 
выдадзена да юбілею.

— Мы рады, што нас тут так добра 
ўспрымаюць і напамінаюць пра нядаўна 
адсвяткаваны намі юбілей, — заявілі спе
вакі «Маланкі», якія чарговы раз запрэ
зентаваліся на «Ператочы».

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

ХІІІ Белавежскія мастацкія інтэграцыі

Белавежская публіка

«Ператоча»

Калектыў народных інструментаў «Камянецкія музыкі» з Камянца (Рэспубліка Беларусь)

Народная вакальная група «Гармонія» з Камянца

Караімскі танцавальна-музычны калектыў «Бірлік» з Трок (Літва)
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Узорны клуб аматараў фальклору 
«Катрынка» (горад Высокае, Беларусь) 
28 чэрвеня 2015 г. быў запрошаны 
ў Кляшчэлі на раённы Дзень пажарніка 
і 90-годдзе мясцовай Добраахвотнай 
пажарнай каманды. Дзеці і дарослыя 
— 31 чалавек выступілі з канцэртам, 
які складаўся з двух частак: народнай 
і эстраднай. Канцэрт пачаўся з «Пры-
вітальнай песні». Дзеці вынеслі тры 
беларускія караваі і пачаставалі ўсіх 
прысутных на свяце. Разам з намі вы-
ступалі члены «Клуба юных пажарных» 
з Мілейчыч. Дзяўчынкі спявалі вельмі 
добра. Пасля канцэрта дзеці адпачыва-
лі на гульнявой пляцоўцы, частаваліся 
смачнымі стравамі.

Катрынка зноў 
у Кляшчэлях

Працягваюцца працы па праекце 
«Паляпшэнне трансгранічнай сістэмы 
аховы навакольнага асяроддзя мясцо-
васцей Чаромха і Высокае па сродках 
пашырэння каналізацыйнай інфраст-
руктуры».

У рамках працы 12 чэрвеня 2015 г. 
у Чаромсе адбылося пасяджэнне Ка-
ардынацыйнай рады па выкананні пла-
на праекта. Беларускую дэлегацыю 
ўзначаліў дырэктар камянецкага Каму-
нальнага ўнітарнага многагаліновага 
вытворчага прадпрыемства Жыллё-
ва-камунальнай гаспадаркі Аляксандр 
Галавач. У склад дэлегацыі ўваходзілі 
таксама Мікалай Сачык — старшыня 
Высокаўскага гарвыканкама, Людмі-
ла Дудар — каардынатар праекта, ды-
рэктар Цэнтра дадатковай адукацыі 
дзяцей і моладзі г. Высокае і дэпутат 
Камянецкага раённага Савета дэпута-
таў Віталь Лазеба. У склад дэлегацыі ад 
гміны Чаромха ўваходзілі войт гміны 
Міхал Врублеўскі, сакратар гміны Ма-
рыя Іванюк, бухгалтар Міраслава Канд-
рацкая-Найбук, каардынатар праекта 
Ірыней Леанюк.

Пасля абмеркавання рабочых мо-
мантаў у гміне, удзельнікі семінара пра-
ехалі па маршруце будаўнічых работ. 
Праект для польскага боку пашыраны. 
За выдзеленыя грошы яны здолеюць 
пабудаваць яшчэ ачышчальныя збуда-
ванні ў Чаромсе. У ліпені намячаецца 
сустрэча ў Высокім.

Людміла ДУДАР
Старшыня Праўлення Камянецкага 

PГKAA «Спадчына»

Праект працуе

Фота Аляксандра Шчурава

Вельмі прыемна было пачуць словы 
падзякі з вуснаў бургамістра Кляшчэль 
Аляксандра Сяліцкага, а таксама стар-
шыні пажарнай каманды Кшыштафа 
Лянге. У сваю чаргу прадстаўнікі ка-
лектыву «Катрынка» выказваюць вялікі 
дзякуй членам аб’яднання «Прыяцелі 
Кляшчэлеўскай зямлі», з якімі супрацоў-
нічаем на працягу ўжо доўгага часу, за 
падвоз членаў беларускага калектыву 
ў Польшчу, асабіста дырэктару мясцо-
вага Дома культуры Марыі Клімовіч за 
добразычлівую апеку.

Спадзяемся на далейшае супрацоў-
ніцтва.

Гаспадаром «Сяброўскай бяседы» 
ў Гарадку зноў з’яўляюцца «Пры

макі»  і яе лідар Юрка Астапчук, цяпер, 
пасля  вяртання  з Міхалова,  дырэктар 
гарадоцкага Гміннага цэнтра культуры. 
Такім чынам да мінулага года арганіза
ваная  ў Міхалове  галоўным  чынам  ім 
«Прымацкая бяседа» перайшла ў гісто
рыю. Пачынаючы сёлетні, шаснаццаты 
выпуск  гарадоцкага  мерапрыемства, 
арганізаванага  з размахам  разам  з Бе
ларускім  грамадскакультурным  тава
рыствам і пры ўдзеле Культурнага цэн
тра  Беларусі  ў Варшаве,  зараз  перад 
адспяваннем  яе  гімна  Юрка  Астапчук 
спытаў  аўдыторыю  пра  песню:  „Хто 
памятае, як разам мы спявалі са сцэны 
«Гэй,  Сяброўская  бяседа»?”  Надалей 
на дадзены момант наплываючая пуб
ліка адказала гучным: «Я!»

У рамках шматгадзіннага канцэрта 
25 ліпеня выступілі на сцэне па паляне 
Барык зоркі беларускай сцэны вялікага 
фармату: культавыя «Песняры», «Бясе
да», «Купалінка», але і госці закончанай 
дзень пазней Падляшскай актавы культур 
— «Лялечкі» з Абухава ці вядомыя хаця б 
з фестывалю Беларуская песня «Белыя 
росы» з Гродна, і, вядома, цэлы шэраг бе
ларускіх калектываў, якія працуюць пры 
гарадоцкім ГЦК, ды гурты з Орлі, Нарвы 
ці Беластока. Вядома, рэй вялі «Прыма
кі», якія паміж сваімі выступамі традыцый
на заселі за шырокім сталом на сцэне на 
фоне каляровага ландшафту з вясковай 
хатай і сярод дэкарацый, прыгадваючых 
падворак. Акрамя таго, сарганізаваны 
былі таксама конкурсы, між іншым на бе
ларускі верш аб «Сяброўскай бяседзе». 
Былі феерверкі і пачастунак традыцыйна 
печанымі перад публікай парасятамі. Гле
дачы, назіраючы за выступленнямі, раз
мясціліся побач з лаўкамі на пледах. Да 
змроку музыка захапіла ўсіх да танцаў. Ся
род чыноўнікаў гулялі сам Мечыслаў Баш
ко, падляшскі маршалак, і шэраг гасцей 
з Беларусі з былым міністрам культуры 
Беларусі і паслом Беларусі ў Польшчы, 
а ў цяперашні час у Францыі і ў ЮНЕСКА 
Паўлам Латушкам і заканчваючым працу 
ў Генеральным консульстве ў Беластоку 
консулам Аляксандрам Берабенем, які, 
папрошаны намі падвесці сваю працу, ко
ратка сказаў: «Успаміны аб Падляшскім 
ваяводстве пакіну як найлепшыя».

Новы генеральны консул у Беластоку 
Ала Фёдарава (раней консул у Варшаве) 
ужо мае дазвол на ўезд у Польшчу, хоць 
да гарадоцкай імпрэзы пакуль не мела ві
зы, выдадзенай польскім Міністэрствам 
замежных спраў.

Спасылаючыся на «Сяброўскую бясе
ду» — падобна як шмат мясцовых жыха
роў, з якімі мы гаварылі — войт Гарадоц
кай гміны Веслаў Кулеша не хаваў гонару 
ў размове з намі:

— Гэта нашае найбуйнейшае і най
больш важнае пленэрнае мерапрыем
ства, якое ўжо назаўсёды запісалася на 
карту мерапрыемстваў не толькі мясцо
вага, але і міжнароднага ўзроўню. Усё 
больш і больш гледачоў прыбывае на яе, 
значыць, пашыраецца супольнасць сяб
роў Гарадоцкай зямлі і ўсё паказвае на 
тое, што вельмі яна патрэбная. «Прыма
кі», як часам дзеці, вылецелі з сямейнага 
гнязда і цяпер вярнуліся, і я думаю, што 
надоўга застануцца.

Сваімі ўспамінамі і меркаваннямі пра 
«Сяброўскую бяседу» падзяліліся з намі 
некаторыя члены беларускіх калектываў 
Беласточчыны, у тым ліку Галена Бура, кі
раўнік гарадоцкага «Асенняга ліста», які 
ў наступным годзе адзначыць сваё двац
цацігоддзе:

— Мы выступалі на працягу многіх га
доў у многіх месцах, але «Сяброўская бя
седа» вельмі важная для нас, таму што 
прыязджаюць сюды іншыя калектывы, 
з якімі можам пазнаёміцца, пагаварыць, 
разам пабяседаваць. Сакрэт гэтай па
дзеі заключаецца ў тым, што ў дадатак да 
выступленняў можна проста пасядзець 

разам і распавесці адзін аднаму пра сваё 
жыццё, разам трохі паесці і выпіць, як у ад
ной вялікай сям’і, і Юрка Астапчук добра 
гэта арганізуе, і гэта ўсім падабаецца.

Марыя Врублеўская з «Расспяванага 
Гарадка»:

— «Сяброўская бяседа» з’яўляецца 
для нас заўсёды вялікай радасцю і вялі
кім святам. Людзі тут сабраліся, каб су
стрэцца і даведацца аб творчасці іншых, 
таксама беларусаў з Беларусі...

Адна яе калега з групы ўставіла:
— Можа толькі шкода, што няма ней

кай польскай знакамітасці, як папярэднім 
разам — «Эней».

Адной з самых маладых выканаўцаў 
была Наталля Алексяюк з Тапалян. Пас
ля выступлення падкрэсліла:

— Выдатна я адчувала сябе тут, на сцэ
не. У мяне не было страху сцэны наогул. 
Гэта вельмі выдатны і цікавы фестываль. 
Я спяваю пабеларуску, таму што мне па
дабаецца беларуская мова. Юрка Астап
чук яшчэ ў Міхалове рыхтаваў мяне да 
розных конкурсаў.

Песні, таксама з апошніх сваіх двух 
альбомаў, выканала група «Песняры». 
Цяпер у Беларусі дзейнічае пяць калекты
ваў, якія выкарыстоўваюць назву, але та
варны знак быў выдадзены Дзяржаўнаму 
беларускаму ансамблю «Песняры» пад 
кіраўніцтвам Вячаслава Шарапава і гэтая 
каманда лічыцца афіцыйным спадчынні
кам легендарнага стваральніка групы 
Уладзіміра Мулявіна і гэтая група высту
піла на «Сяброўскай бяседзе». Вячаслаў 
Шарапаў сказаў «Ніве»:

— Іншыя калектывы пад гэтым брэндам 
— самазванцы. Яны ўзнікаюць і знікаюць. 
Стылістычна мы вельмі блізкія «Песня
рам» Мулявіна. Калі справа даходзіць да 
якасці, гэта не мне судзіць. Адно можна 
сказаць напэўна: мы спрабуем абараніць 
традыцыі, і гэта мы хочам паказаць тут.

Песні ансамбля «Бяседа» як «За мала
дых», «Маруся», «Запрагайка, бацька, 
коней» ці «Звіняць звончыкі» добра вядо
мыя шматлікім жыхарам Беласточчыны. 
Іх даўні мастацкі кіраўнік Леанід Захлеў
ны, які з’яўляецца стваральнікам многіх 
песень у выкананні ансамбля або іх расп
рацаваў, у размове з «Нівай» сказаў:

— За год мы будзем адзначаць 25ю 
гадавіну і святкаваць юбілей 14 студзеня 
ў мінскім Палацы культуры. Аб песнях наў
рад ці можна сказаць словамі, не толькі 
пра тыя, якія рыхтаваў я і наш таленавіты 
кампазітар і баяніст Мікалай Алешка. Нат
хненнем для нас з’яўляецца беларуская 
мова, беларуская традыцыя і культура. 
Без песні людзі не будуць мець душы, ска
заў вялікі Рыгор Шырма (харавы дыры
жор, фалькларыст, грамадскакультурны 
дзеяч — М. Х.), які, дарэчы, быў маім на
стаўнікам.

Юрка Астапчук у размове з журналі
стамі не хаваў:

— Мы блукалі, блукалі, пакуль не вяр
нуліся на сваё месца, дадому. Людзі тут 
і калектывы, якія тут спатыкаюцца, цудоў
ныя, спяваюць ад сэрца. Кожны беларус, 
які жыве тут, на польскай зямлі, можа 
ганарыцца, што можа мець такі фэст. 
Дзякуючы яму беларусы ажываюць, яны 
хочуць спяваць, танцаваць, паліць вогніш
чы... падтрымліваць беларускую культуру 
і шчыра прымаць усіх, хто да іх прыяз
джае.

Сярод гледачоў мы прыкмецілі Марка 
Назарку, былога бургамістра Міхалова, 
які месяц таму адмовіўся ад пасады стар
шыні ПКС у Беластоку, і ў цяперашні час 
ён дырэктар Варшаўскага філіяла заво
да Польскай газавай кампаніі ў Мінску
Мазавецкім:

— Ну, мне шкода як былому бургаміст
ру Міхалова, што «Прымацкая бяседа» 
зараз зноў стала «Сяброўскай бяседай» 
і няма яе ў Міхалове, таму што гэта най
лепшая беларуская імпрэза ў Польшчы. 
Прыход Юркі Астапчука ў Міхалова гэта 
быў добры ход. Яго мерапрыемства пры
цягвала шматтысячную аўдыторыю. Для 
мяне прыярытэт заключаўся ў садзей
нічанні Міхалову, садзейнічанні белару
скай культуры, каб у Міхалова прыязджа
лі людзі.

Роўна праз тыдзень пасля «Сяброў
скай бяседы», як быццам у дадатак да 
культурнага календара пасля «Прымац
кай бяседы», у Міхалове праводзіліся 
«Беларускія фолькавыя сустрэчы». Аб іх 
— праз тыдзень.
vТэкст і фота Мацея ХАЛАДОЎСКАГА

Вярнуцца да гнязда

На сцэне «Купалінка»

Прымацкі стол
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Фольга зручная не толькі для падрых-
тоўкі страў у духоўцы, яна яшчэ і лечыць! 
Калі вас турбуе шыйны астэахандроз 
або болі ў паясніцы, ці баліць пятачная 
шпора, што немагчыма наступіць на пят-
ку? Ёсць такія праблемы? Калі ёсць, бяры-
це фольгу і бліскучай паверхняй прыкла-
дзіце да хворага месца. Да вашага здзіў-
лення і радасці, болі праз некаторы час 
пройдуць!

Справа ў тым, што біятокі, выпусканыя 
нашым арганізмам у біялагічна актыўнай 
кропцы, будуць адлюстроўвацца і вяр-
тацца назад у мерыдыян, адкуль і вый-
шлі. Гэта вельмі дабратворна ўплывае 
на хворы орган, з якім гэты мерыдыян 
звязаны. Такім лёгкім спосабам можна 
прыбраць праблемы, прыбраць боль, 
які вас ужо дастаў. Такому ўздзеянню 
паддаюцца нават калоідныя рубцы, тыя, 
што застаюцца пасля аперацый на мес-
цы хірургічнага разрэзу, якія нічым не 
прыбіраюцца, акрамя як лазерам або 
вадкім азотам. Вельмі цікавы спосаб ля-
чэння фольгай практыкуюць кітайскія 
лекары. Лячэнне фольгай паспяхова 
ўжываў і апісаў у сваіх працах Вільгельм 
Рэйх, лекар-псіхатарапеўт, вучань Фрэй-
да. У якіх жа выпадках рэкамендуецца 
фольга і якая фольга?

Фольгу бярэм звычайную харчовую 
алюмініевую (хоць у літаратуры апісаны 
спосабы выкарыстання меднай фольгі 
і іншых відаў), можна ўзяць фольгу ад ша-
каладу альбо ад гарбаты.

Эфектыўна лячэнне фольгай пры пра-
студзе: для гэтага трэба абгарнуць ступні 
ног некалькімі — ад 3 да 7 — пластамі 
фольгі, прычым паміж кожнымі сусед-
німі пластамі павінна быць пракладзена 
папера або баваўняная тканіна. Трымаць 
фольгу на ступнях на адзін раз можна 
ў сярэднім 40 хвілін, але не больш за 
2 гадзіны. Працэдуру можна будзе паў-
тарыць гадзіны праз дзве. Пры кашлі пак-
ласці трыкутныя кавалкі фольгі на грудзі 
і спіну. Пры болі зубоў трымаць на сківі-
цы 5-20 хвілін невялікі кавалак фольгі.

На працягу дня можна зрабіць 2-3 
працэдуры. Працягласць лячэння — да 
1 тыдня.

Лячэнне фольгай ужываецца таксама 
і пры іншых захворваннях: радыкуліце, 
шыйным астэахандрозе, міязіце, шпоры. 
Пры гэтым фольгу накладваюць на балю-
чае месца і замацоўваюць. Ёсць добрыя 
вынікі па лячэнні падагры з дапамогай 
фольгі. Вялікі палец трэба абгарнуць 
фольгай і замацаваць павязкай. Лечаць 
і хваробу Бехцерава з дапамогай мед-
най фольгі. Балючыя костачкі на вялікіх 
пальцах ног (падагру) лечаць проста аб-
кручваючы вялікі палец фольгай (бліску-
чай паверхняй на балючае месца) і зама-
цоўваючы бінтом.

Кітайскія лекары рэкамендуюць пра-
водзіць курс лячэння фольгай на праця-
гу 10-12 дзён. Затым зрабіць перапынак 
адзін-два тыдні, і можна курс паўтараць.

Але не заўсёды зручна на целе зама-
цаваць фольгу, напрыклад для лячэння 
печані ці сэрца. Для гэтага выкарыстоўва-
ецца «срэбны масток», які зручна наклас-
ці на балючае месца.

Бярэм кавалак лейкапластыру паме-
рам 10 х 15 см і наляпляем вертыкальна 
палоскі фольгі шырынёй 1 см праз 1,5 
см, пакідаючы па ўсіх баках пластыру да 
1,5 см для прылепкі да цела. Пры нак-
лейванні палоскі фольгі на целе павінны 
быць размешчаны вертыкальна.

Такі масток можна прыляпіць на лю-
бую частку цела.

Выкарыстоўвайце фольгу і пазбаўце-
ся ад доўга мучыўшых вас боляў. Лечы-
це сябе і блізкіх! Сам я праверыў і рэка-
мендую!

Ясюк СТРУК

Лечымся... 
фольгай!

Шукаю найстарэйшага жыхара Кру
шынян Анатоля Кірмуця 1930 года нара
джэння. Вячэрняй парой у хаце яму не 
сядзіцца.

— Напэўна пайшоў да Ніны, — кажа 
яшчэ не стары, але змораны сусед. 
Гэтую інфармацыю на польскабелару
скай трасянцы пацвярджае таксама па
жылая жанчына з сабачкам.

Пазітыўнае здзіўленне. Застукаўшы 
ва ўказаныя дзверы, чую некалькі гала
соў, якія шчыра запрашаюць увайсці 
ў сярэдзіну. На кухні, побач з прыгожа 
адноўленай старой печкай, быццам свя
точнае застолле з удзелам двух мужчын 
і жанчыны, у іх ліку спадар Кірмуць.

— Нічога спецыяльнага не святкуем, 
— тлумачаць, — от любім спаткацца, па
гаварыць.

Наша бяседа пачынаецца з пытанняў 
адкуль я, чыя, чым займаюся, чаго хачу 
і ці я праваслаўная. А далей усё пайшло 
як па масле.

Энергічны, вясёлы, адзеты ў зялёныя, 
мабыць вайсковыя, штаны на шлейках 

кі, выйшаўшы касіць сена, пачынаюць 
біцца. Немцы ў смех, а партызаны бомбу 
пад чыгунку падкладаюць. Я сам ім вінтоў
кі вазіў. Гэта было зімой. Аднойчы паеха
лі мы з бацькам у лес. Бачу, падыходзіць 
да нас двух незнаёмых мужчын. Пытаю
ся ў бацькі хто яны, але той не хоча мне 
нічога сказаць. Не заспакоіўшы цікавас
ці, вяртаюся дахаты. Даехаўшы, бацька 
кладзе нешта на гэтыя сані, прыкрывае 
снапом саломы, загадае не заглядаць ту
ды і ехаць назад у лес. Я падымаю сноп, 
а там вінтоўка. У лесе падыходзяць да мя
не раней убачаныя мужчыны, забіраюць 
вінтоўку і паруску прыказваюць: «Смот
ри, никому не говори». Потым уначы чуў, 
як мама бацьку папракала: «Нашто ж ты 
дзіця туды паслаў, як выгаварыцца, не 
дай Бог, перад дзецьмі, прыйдуць немцы 
і ўсіх нас пазабіваюць».

Праз мяне і крушынянскі солтыс 
— татарын — Талькоўскі аднойчы гу
май па спіне дастаў. Паслаў ён бацьку 
з вінтоўкай на начную варту. Бацька за 
вінтоўку, а я за патроны, і давай у гракоў 
страляць. Потым аднашу я гэтую вінтоў
ку да солтыса і чую за сабой стук конскіх 
капыт. Адварочваюся, а там немцы. Ду
маю, куды мне цяпер уцякаць, але ж гэта 
немагчыма, немцы зразу застрэляць. 
Дагналі мяне, а тоўсты немец сядзіць на 
брычцы і смяецца:

— Вось табе і партызан. Што б ты 
зрабіў бы, калі б ад цябе хацелі забраць 
зброю? — пытаецца праз тлумача немец.

— Уцякаў бы да солтыса.
— Ставай на брычку, — загадаў.
Запыніліся насупраць солтысавай 

хаты.
— Солтыс!!! — закрычаў камісар і да

вай яму нагайкай па спіне.
Я думаў, што ад страху здурэю. На

заўтра солтыс прыйшоў да нас з піста
летам. Нацэліўся ў бацьку... Людзі... Мы 
з мамай і сястрой з хаты паўцякалі... Але 
не забіў. Надта любіў ён хабары. Хто 
ведае, ці і ў гэты раз бацька ў яго не вы
купіўся.

Ад немцаў мы таксама цудам вырата
валіся. Усе мы спалі, як пад хатай разда
ліся гукі аўтамабіля. Надта прыгожы ам
тскамісар праз свайго тлумача загадаў 
збірацца на вывазку. Сястра ўхапілася 
за ногі амтскамісара і пачала ляманта
ваць на цэлую вёску. Смерць заглянула 
ў вочы. Я падумаў, што прыйшла ўжо 
пара развітацца з гэтым светам. У амт
скамісара, мабыць, таксама былі дзеці, 
таму што пашкадаваў ён нас.

— Бяры вінтоўку і ідзі бандытаў піль
наваць, — загадаў Косці солтыс.

Партызан пільнавалі разам з Вараб’
ём. Калі б не паслухаўся, немцы яго б 
забілі.

У 1942 годзе ў вёску ўвайшла група 
адзетых у нямецкія мундзіры партызан 
з Папоўкі. Сустрэў іх жыхар Крушы
нян Варабей і сказаў, што злавіў пар
тызан і ведае дзе яны. Пераадзетыя 
партызаны загадалі ісці да солтыса. 
Той прабаваў уцякаць. Знайшлі яго за 
хлявом і забілі. Потым цэлую серыю 
пусцілі ў Вараб’я, у яго ўласнай хаце. 
Астатнія вясковыя мужчыны, убачыўшы 
здарэнне, схаваліся ў кузню. Партыза
ны Косцю забіваць не хацелі, паслалі 
яго дахаты быццам па пашпарт. Але 
бацька, чалавек з вёскі, не паслухаўся, 
рашыўся надалей сачыць за жахлівым 
відовішчам.

— Мы коней пасвілі, калі прыйшоў да 
нас нейкі чалавек і сказаў, што забілі 
Кірмуця, Вараб’я і солтыса. Я не ведаў, 
што са мной робіцца. Прыходжу дахаты, 
а там бацька ляжыць на кухні, на падло
зе крыві поўна, матка лямантуе. Прый
шоў хрышчоны і забраў мяне на начлег. 
Я не ведаў хто я, дзе я. У сям’і пачаўся 
голад. Маці з мяшочкам да сястры ў Кле
пачы за хлебам хадзіла.

Зараз пасля вайны Аляксей Карпюк 
напісаў ёй ліст, каб падалася ў Варшаву 
па кампенсацыю па Косці за дапамогу 
партызанам. Але беднай, вясковай жан
чыне ехаць туды было немагчыма.

vТэкст і фота Іаанны ЧАБАН

Ваенны лёс Кірмуцёў

За плотам новазбудавана
га, суперсучаснага мусуль
манскага цэнтра ў Крушыня
нах час затрымаўся.

Вясковую вуліцу перася
каюць аўтамабілі з усяго 
свету і такія ж людзі з фота
апаратамі на шыі. Безліч чу
жынцаў. Мясцовыя жыхары 
адчуваюць сябе мабыць так, 
быццам перасялілі іх з хатай 
і панадворкам недзе ў Вар
шаву ці Познань. Баюся, што 
мяне, абутую ў бліскучыя 
«дызлі», успрымуць як адну 
з абрыдлых турыстак.

Кірмуць зусім не выглядае на сваіх во
семдзесят з лішнім гадоў.

— Калісь мамін брат — высокі чы
ноўнік, палкоўнік думаў паслаць мяне 
ў школу. Я страшэнна не хацеў вучыцца, 
марыў стаць машыністам альбо ісці ў мілі
цыю. Купілі мне каня і я — машыніст, але 
на ўласных гектарах. Рабіў шмат і ў лесе, 
і на крушынянскай гідрафорні, паспаць 
не было калі. Жонка маўляла: «Працуй, 
працуй, а на старыя гады ложку ў рот не 
сунеш». А тут бабе рукі трасуцца, а я як 
працаваў, так і працую, — смяецца мой 
суразмоўца.

Запытаны пра найважнейшыя ў жыцці 
падзеі, думкамі вяртаецца да часоў Дру
гой сусветнай вайны.

Бацька Косця — рослы, здаровы муж
чына — узяў сабе жонку з аддаленых на 
18 км ад Крушынян, цяпер беларускіх, 
Клепачоў. Вера ўнесла добры грашовы 
пасаг, за які можна было купіць 20 кароў. 
Потым свайго рашэння шкадавала.

Бацька не любіў рабіць, асабліва на 
гаспадарцы. Таму за першых саветаў 
пакарыстаўся магчымасцю і пайшоў у мі
ліцыю. Быў здаровы, вялікі, таму прынялі 
яго з ахвотай. Пасяліліся мы на беластоц
кіх Баярах. Пайшлі ў школу, я ў расій
скую, якая знаходзілася ў будынку сён
няшняй пошты па вуліцы Варшаўскай, 
а сястра ў беларускую. Добра і весела 
там жылося, пакуль немцы не прыйшлі. 
Як пачалі страляць, так усе шыбы з вок
наў павыпадалі. Я з сястрой і маткай 
былі вымушаны вярнуцца ў Крушыняны, 
бацьку забралі на фронт. Служыў у цяж
кай артылерыі, з якой дайшоў да Маск
вы. Падмаскоўская вялікая рака стала 
чырвонай ад нямецкай крыві. Сталін раз
бамбіў мост, усіх немцаў патапіў і пазабі
ваў. Пасля бацька вярнуўся да нас. Над
та дапамагаў савецкім партызанам з ат
рада Аляксея Карпюка, прысутным між 
іншым у Крушынянах. Аддаваў ім усё, 
нават свой міліцэйскі плашч. Чуў я пра 
іх баявыя акцыі. Гэта было пры мосце за 
Валіламі. Немцы вартуюць, а побач мужы

n Анатоль Кірмуць
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ЧАМУ КОТ ПАСВАРЫЎСЯ З МЫШКАЙ
(літоўская каз ка)

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 32-15
Раз га дай це за гад кі, ад ка-
зы даш лі це ў „Зор ку” 
да 16 жніўня 2015 г., 
най лепш 
па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Адказ на за гад кі 
№ 26/27-15: гу сі, баб ры.
Уз на га ро ду, сум ку з ла-
га ты пам Ра дыё Ра цыя, 
вый г раў Ку ба Іва нюк 
з Гай наў кі. Він шу ем!

З ву са мі,
а не ста ры.
Зай з д рос ныя во чы.
За што-не будзь на два ры
уча піц ца хо ча.
Хо піць хіт рас ці на трох,
Ну на тое ж ён...
Г....
Не сы дзе з мес ца
Ні на крок,
За рыў шы ся ў пя ры ну.
Ця рэ біць ці хі ве ця рок
Яго ную чуп ры ну.
А возь муць за чуп ры ну
Ды вы цяг нуць з пя ры ны —
Па чыр ва нее, ні бы рак.
Вя до ма хто гэ та...
Б....
 (Ры гор Ба ра ду лін) 

Ад ной чы цар жы вёль на га све ту пак лі каў да ся бе ўсіх звя роў. У той час кот 
і мыш ка жы лі ра зам і сяб ра ва лі. Іх так са ма за пра сі лі. Усе ве да юць, што ка ты 
лю бяць пас паць. Кот так са ма пра гэ та ве даў і ён па пра сіў у мыш кі:

— Абу дзі мя не, ка лі прый дзе час іс ці ў па лац на сход.
Мыш ка на гэ та:
— Спі спа кой на, дру жа, абу джу!
Кот зас нуў. Ра ні цай на дру гі дзень мыш па дар ва ла ся з пас це лі, пас не да ла 

і па шы ба ва ла ў па лац. Ка лі яна ад туль вяр ну ла ся, прач нуў ся кот і пы тае:
— У коль кі га дзін сён ня сход звя роў?
Мыш зас мя я ла ся і ка жа:
— Ка лі ты спаў, усё скон чы ла ся.
Здзі віў ся кот і пы тае:
— А ча му ты мя не не абу дзі ла?
— За бы ла ся! — ад ка за ла спа кой на мыш.
Кот заз ла ваў ся і крык нуў:
— Та ды на вош та ты абя ца ла мя не абу дзіць? Ты ашу кан ка! Нель га та бе ве-

рыць!
Ён уха піў мыш і з’еў яе. З гэ тай па ры ка ты пе ра ста лі сяб ра ваць з мы ша мі.

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

Дэ бют
* * *
Пуш ча, ты мая пуш ча.
Ты — зя лё ная зе лень.
Шум тва іх ліс цяў
Пі ша тво ры для мя не
* * *
Му зы ка — гэ та вя лі кі шэ дэўр.
Шэ дэўр 

— не заў сё ды доб рая му зы ка.

* * *
Да ха ты,
Да ха ты,
Да ха ты трэ ба іс ці,
Хут ка да ха ты іс ці,
Ка пу сту ква сіць.
Ква сіць.
Ква сіць.
Ква сіць.

Мі хась Са хар чук - лаў рэ ат ІІІ мес-
ца ў Агуль на поль скім кон кур се бе ла-
ру скай па э зіі і про зы, Гім на зія свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку

Маг ду Бя ляў скую, лаў рэ ат ку сё лет ня га кон-
кур су „Паз най Бе ла русь”, спа ты каю ў Гмін най 
біб лі я тэ цы ў На раў цы. Маг да ат ры ма ла вы лу чэн-
не ў на мі на цыі «Са чы нен не „Бе ла русь і бе ла ру-
скасць у гі сто рыі ма ёй сям’і”». Пы таю пра змест 
вы лу ча най пра цы.

— Я на пі са ла не вя лі кае апа вя дан не пра шлюб 
ма ёй ся стры — пра вы езд з ха ты і ей ны бе ла ру-
скі на род ны ўбор. Бы лі гэ та са ян, вы шы ва ная ка-
шу ля, без ру каў ка і вя нок.

Маг да за кон чы ла пер шы клас на раў чан скай гім-
на зіі. Ёсць і план да лей шай ву чо бы — гэ та Гай наў-
скі бел лі цэй. Маг да лю біць пі саць і чы таць, асаб лі-
ва ці ка віц ца па э зі яй. Пі ша ў „Зор ку”, удзель ні ча ла 
ў Су стрэ чах „Зор кі”; сё ле та пра ца ва ла ў рэ дак цыі 
га зет кі „Вок ны Бе ла ру сі”.                                          (ав)

Ф
о та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

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

Ад каз на кры жа ван ку № 28:
Шум, грош, мэ та, ле та, ар, ры ба, аса, ак но, арт. Шаг, сад, ме ра, гэ-

ты, та бар, акт, штур шок.
Уз на га ро ды, сум кі з ла га ты пам Ра дыё Ра цыя, вый г ра лі Вік то рыя 

Гаць з Бель ска-Пад ляш ска га і Са ра Скаў рон ская з Бе ла сто ка. Він-
шу ем!

„Суст ра чан скія на ві ны”: — Кім Вы 
ха це лі стаць у дзя цін стве?

Ва лян ці на Ба бу ле віч: — Я заў сё ды 
ха це ла стаць на стаў ні цай. А ча му? Та му, 
што я лю бі ла дзя цей. У Кле ні ках, ад куль 
я ро дам, ва кол бы лі ма ла дыя сем’і, якія 
ме лі дзя цей. Ка лі іх баць кі еха лі ў по ле, 
я толь кі ча ка ла, каб мя не пак лі ка лі піль-
на ваць дзе так. Так са ма да ад ной ба бу лі 
пры яз джа лі ўнуч кі з Бе ла сто ка. Я лю бі ла 
з імі гу ляць, апе ка вац ца імі. Ба бу ля гэ тых 
дзя цей прад ка за ла маю пра фе сію. Яна 
ча ста паў та ра ла: — Ты, Ва ля, бу дзеш на-
стаў ні цай! Гэ та бы ло та ды, ка лі я яш чэ 
ў шко лу не ха дзі ла.

У ча сы дзя цін ства мы ўсе лю бім гу-
ляць у шко лу. Я ўвесь час ха це ла быць на-
стаў ні цай. Па мя таю яш чэ на стаў ні цу ру-
скай мо вы, якая жы ла на суп раць на шай 
ха ты. Мы ха дзі лі ра зам у лес за гры ба мі 
і яна мне мно га ра сказ ва ла пра пра фе сію 
на стаў ні ка. І пэў на па гэ тых пры чы нах 
я ста ла на стаў ні цай.

... Але му шу вам ска заць, што ні ко лі 
я не ду ма ла, што бу ду на стаў ні цай бе ла-
ру скай мо вы. На ад ва рот, мя не ці ка ві ла 
ма тэ ма ты ка, а тое, што я пай ш ла ву чыц-
ца на бе ла ру скую фі ла ло гію, гэ та за слу га 
пра фе са ра Аляк сан д ра Бар ш чэў ска га. Ён 
пры е хаў да нас у лі цэй. І про ста так ці ка-
ва ра ска заў пра бе ла ру скую фі ла ло гію, 
што аж ча ты ры асо бы з на ша га кла са вы-
бра ла гэ тую спе цы яль насць.

Сн: — Як Вы ўспа мі на е це сва іх на-
стаў ні каў бе ла ру скай мо вы з дзі ця-
чых га доў?

ВБ: — Бе ла ру скую мо ву ў нас, у Кле ні-
ках, вя ла спа да ры ня Краў чук. Яна бы ла 
так са ма ма ёй вы ха ва цель кай. У нас усе 
ву чы лі ся бе ла ру скай мо ве. Я гля дзе ла 
на бе ла ру скую мо ву як на кож ны ін шы 
прад мет. Вя до ма, у га ды ма ёй ву чо бы, 
усе вуч ні га ва ры лі на мо ве, на якой усе 
раз маў ля лі ў вёс цы. Больш праб лем бы-
ло з поль скай мо вай, мы ка ры ста лі ся ёй 
толь кі на ўро ках. А бе ла ру скую мы ўспры-
ма лі на ту раль на.

Сн: — Ці Ва шы вуч ні ах вот на вы ву-
ча юць бе ла ру скую мо ву?

ВБ: — На гэ тае пы тан не му сі лі б ад ка-
заць мае вуч ні. Бы вае па-роз на му. Я не 
на ра каю. Так як і вы, не ка то рыя лю бяць 
ма тэ ма ты ку, ін шыя лю бяць поль скую 
мо ву. У нас ня ма праб ле мы — хо чаш ці 
не хо чаш — у „трой цы” ўсе вы ву ча юць бе-
ла ру скую мо ву. За нят кі бы ва юць роз ныя, 
так як на строй у лю дзей. По тым ча ла век 

Вы ха ваць лю дзей 
леп шых 
за ся бе!
Ін тэр в’ю з Ва лян ці най 
Ба бу ле віч, на стаў ні цай 
бе ла ру скай мо вы  ў бель-
скай „трой цы”, звя за най 
ад па чат ку з Суст рэ ча мі 
„Зор кі”.

ста но віц ца да рос лым. Ка лі ён за ста ец ца 
з бе ла ру скім сло вам, я вель мі за да во ле-
ная. У мя не быў ву чань, у яко га бы ла цяж-
кая ся мей ная сі ту а цыя і праб ле мы з на-
ву кай. Яго за бра лі з на шай шко лы і ён 
быў вы му ша ны па бы ваць у не ці ка вым 
мес цы. Ад нак на Дзень на стаў ні ка ён 
заў сё ды пе ра дае мне па жа дан ні і квет кі. 
Та кі жэст больш це шыць чым уз на га ро да 
ку ра та ра ці ме даль ад са мо га прэ зі дэн та. 
Пра ца на стаў ні ка цяж кая. Я не ўмею ад-
дзя ліць пра цы ад хат ніх спраў. Я му шу 
ў ха це вы га ва рыц ца, ад рэ а га ваць. Ча сам 
і муж на мя не кры чыць, — на вош та пры-
но шу праб ле мы шко лы да ха ты! А на дру-
гі дзень ён пры хо дзіць са шко лы і па чы-
нае тое ж... Мы абое на стаў ні кі, так што 
мы адзін ад на го ра зу ме ем. Толь кі шка да 
мне ма іх дзя цей. Ка лісь ці мая дач ка ска-
за ла мне ў злос ці: „Ты ме ла час на чу жыя 
дзе ці, а для нас не!”. І гэ та па сут нас ці пэў-
ная част ка праў ды. У нас вя лі кая шко ла 
і ча сам бы лі та кія дзе ці, якіх трэ ба бы ло 
ра та ваць. Ча сам трэ ба бы ло паз ва ніць на 
па лі цыю. Я пе ра жы ва ла праб ле мы сва іх 
вуч няў. Ве да ла, што трэ ба ім да па маг чы.

Сн: — Як па ча ла ся Ва ша пры го да 
з Суст рэ ча мі „Зор кі”?

ВБ: — Гэ та вель мі ці ка вая спра ва. Я зу-
сім вы пад ко ва тра пі ла на пра цу ў „трой-
ку”. Ды рэк та рам быў спа дар Ва сіль Ляш-
чын скі, яко га лю дзі вель мі лю бі лі і ша-
на ва лі. Спа чат ку я пра ца ва ла ў свят лі цы. 
Спа дар Ляш чын скі ца ніў ан га жа ва насць 
на стаў ні каў, ба чыў, ка лі нех та пра ца ваў 
пас ля ўро каў. Пас ля я ста ла на стаў ні цай 
бе ла ру скай мо вы і мае вуч ні пі са лі ў „Зор-

ку”. Ка лі па ча лі ся Су стрэ чы „Зор кі”, спа-
да ры ня Ган на Кан д ра цюк паз ва ні ла мне 
ў шко лу і пап ра сі ла выб раць здоль ных 
вуч няў. На пер шыя Су стрэ чы па ехаў, 
між ін шым, Мі хась Сце па нюк, той са мы 
жур на ліст Ра дыё Бе ла сток, які за раз пра-
ца ваў з на мі на 29 Су стрэ чах. Ды рэк тар 
Ляш чын скі ад па чат ку нас за ах воч ваў 
і пад трым лі ваў. Га ва рыў, што Су стрэ чы 
„Зор кі” гэ та фай ная і важ ная ідэя. По тым 
Ган на за пра сі ла мя не ў якас ці апя кун кі. 
Ды рэк тар ска заў: „Ва ля, для та кой спра вы 
трэ ба ехаць!”. А мне вель мі спа да ба лі ся 
пер шыя Су стрэ чы ў Бан да рах. Яш чэ ра-
зам са мной па е ха ла ста рэй шая дач ка. Пас-
ля на Су стрэ чы ста ла ез дзіць і ма лод шая. 
Му шу вам ска заць, што мае дзяў ча ты, сён-
ня ўжо да рос лыя лю дзі, за па мя та лі гэ тыя 
па ез д кі як са мыя фай ныя ў жыц ці. Ста-
рэй шая дач ка пе ра хоў вае раз ма ля ва ную 
ка шуль ку з над пі сам „Зор ка”. Так што на 
Су стрэ чы я пры яз джаю з вя лі кай ах во тай. 
Не ве даю толь кі ча му спа да ры ня Ган на вы-
бра ла як раз мя не.

Сн: — Ці пас ля Су стрэч дзе ці 
інакш да Вас ста вяц ца? 

ВБ: — Не. Я ду маю, што не. Я на Су-
стрэ чы не вы бі раю вы пад ко вых вуч няў.

Сн: — А як Вы ад чу ва е це ся бе, ка лі 
чу е це сва іх вуч няў па ра дыё або чы та-
е це іх до пі сы ў „Зор цы”?

ВБ: — Я та ды шчас лі вая. Я га на ру ся пос-
пе ха мі ма іх вуч няў. І ду маю, што доб ры на-
стаў нік гэ та та кі, які ўмее вы ха ваць лю дзей 
леп шых за ся бе. У мя не ёсць та кія вуч ні.

Гу тар ку пра вя ла і ап ра ца ва ла 
рэ дак цыя „Суст ра чан скіх на він”.

Кры сты ян СТОЦ КІ
Гім на зія ў Мі ха ло ве

Верш
Эй! Ты! Чы та еш вер шы?
Ве даш, ка лі яны най п ры га жэй шыя?
Ка лі чы та еш іх для пры ем нас ці,
Каб мець но выя вар тас ці.
А не ка лі іх Та бе чы таць ка жуць,
Гэ тая асо ба — вя лі кі лось.
Пом ні ча ла ве ча! Лю біш чы таць?
Дык чы тай вер шы!

Клаў дзія Га лін ская 
— „Суст ра чан скія на ві ны” 

Я люб лю чы таць
Я люб лю чы таць.
Ка лі чы таю, у мя не мой свет,
Толь кі мой.
У мя не пры го ды та кія,
Што я ў гэ тым све це
Імі жы ву.
А ка лі я за кон чу кніж ку,
На во кал так брыд ка і сум на.
Я люб лю чы таць
Усё та ды вя сё лае, цу доў нае,
Як у ма іх ма рах.

Малюнак «Валянціна Бабулевіч» Элізы Матус
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Юбілейны фестываль шматлікіх куль
тур і народаў „З вясковага панадворка”, 
які праходзіў 2426 ліпеня ў Чаромсе, 
паза намі. Арганізатарамі гэтай цыкліч
най імпрэзы былі фолькавы гурт „Чарам
шына” і Таварыства любіцеляў народнай 
культуры, а дакладней кажучы — лідары 
фолькавай групы Барбара і Міраслаў Са
масюкі. Мерапрыемства пачалося ў пятні
цу ў 12 гадзін з канферэнцыі „Культура 
— народ — этнічнасць на памежжы Еўро
пы і свету”. Суарганізатарам канферэн
цыі быў Універсітэт у Беластоку. У 18:30 
адкрылася выстаўка „Бежанства. Нез
вычайная гісторыя звычайных людзей”. 
Выстаўку падрыхтаваў Белавежскі нацы
янальны парк у супрацоўніцтве з парта
лам bіezanstwa.pl.

Ужо зранку пляцоўка перад Гмінным 
асяродкам культуры бурліла жыццём. 
Купцы ставілі латкі з цацкамі, ласункамі, 
марожаным, пражанай кукурузай, выра
бамі народных майстроў. Прылаўкі пад 
парасонамі з лагатыпам піва маркі „Зубр” 
расставіў піваварны завод. Дзве трыбу
ны з лаўкамі для сядзення чакалі публі
ку. А гэтая сёлета не падвяла. Задбалі 
пра гэта арганізатары мерапрыемства. 
„Чарамшына” ў сацыяльнай сетцы „Фейс
бук” загадзя змясціла праграму юбілейна
га фестывалю і інфармацыю аб начлеж
най базе. Мазавецкая чыгунка пяты год 
прывяла ў рух адмысловы цягнік для фе
стывальных гасцей (бясплатны праезд) 
з ВаршавыУсходняй у Чаромху. Цягнік 
адправіўся з Варшавы ў пятніцу ў 15:20, 
а з Чаромхі вярнуўся ў нядзелю а 23:00. 
Да афіцыйнага адкрыцця фестывалю пля
цоўка запоўнілася да апошняга месца. 
Так шматлікага натоўпу наведвальнікаў 
імпрэзы Чаромха не бачыла.

Канцэрт пачаўся на адвячорку з невя
лічкім спазненнем — пятнаццаць хвілін 
перад восьмай. Вядучы Станіслаў Яскул
ка, гураль у народным касцюме, перш
наперш запрасіў на сцэну войта Міхала 
Врублеўскага, дырэктара Гміннага ася
родка культуры Барбару КузубСамасюк, 
падляшскага ваяводу Анджэя Мэера, ві
цэмаршалка Падляшскага ваяводства 
Мацея Жыўну ды члена праўлення Пад
ляшскага ваяводства Ежы Ляшчынскага, 
затым перадаў голас Міхалу Врублеўска
му. Войт пасля прывітання гасцей сказаў 
наступнае:

— Сёння адзначаем незвычайнае 
свята — юбілей ХХгоддзя Фестывалю 
шматлікіх культур і народаў „З вяскова
га панадворка”. А ўсё пачалося з 1993 
года, калі двое амбітных чарамшан Бася 
і Мірак Самасюкі заснавалі гурт „Чарам
шына”. З цягам гадоў калектыў дабіўся 
значных поспехаў. Выдаў шэсць дыскаў. 
У 2004 годзе альбом „Hulaj pókі czas” ін
тэрнаўтамі быў абраны фолькавым кам
пактдыскам года ў плебісцыце „Віртуаль
ныя гуслі”, а кампактдыск „Uśmіechnіj 
sіę” ў 2009 годзе, у час такога ж галаса
вання, заняў другое месца і першае мес
ца за найлепшую вокладку. У 2004 годзе 
„Чарамшына” рэалізавала музычны пра
ект з беларускім музыкантам Тодарам 
(Зміцерам Вайцюшкевічам), прысвечаны 
Белавежскай пушчы, а ў 2010 годзе выда
лі яны дыск „што на сэрцы...”. Калектыў 
канцэртаваў у Італіі, Нямеччыне, Фран
цыі, Швецыі, Бельгіі, Галандыі, Расіі, Венг
рыі, Літве, Латвіі і ў Непале. Прэзентаваў
ся ў шматлікіх радыё і тэлеперадачах. 
Ад дзевятнаццаці гадоў „Чарамшына” 
з’яўляецца арганізатарам і заадно гаспа
даром фолькавых сустрэч „З вясковага 
панадворка”. Мерапрыемства дасягнула 
рангу міжнароднага фестывалю. Сёння 
адзначаем дваццацігадовы юбілей. З гэ
тай нагоды пераказваю юбілярам святоч
ныя віншаванні ды жадаю самых лепшых 
поспехаў на культурнай ніве.

Падобныя пажаданні (і падарункі) на 
рукі дырэктар Гміннага асяродка культу
ры Барбары КузубСамасюк перадалі: 
ад Ваяводскай управы — падляшскі вая
вода Анджэй Мэер, ад Маршалкоўскай 

управы — віцэмаршалак Мацей Жыўна 
і член управы Ежы Ляшчынскі. Адмысло
вы падарунак шматгадоваму вядучаму 
Станіславу Яскулку ўручыў Мацей Жыў
на, а Міраславу Самасюку, прадстаўніку 
каманды „Др Туш” уручыў вялікі Кубак 
чэмпіёна свету па балотным футболе.

— Чаромхаўскай гмінай упраўляю 
з першых дзён заснавання „Чарамшыны”, 
— сказаў пазней войт Міхал Врублеўскі. 
— І ганаруся тым, што выпала мне на до
лю разам з калектывам адзначаць сёння 
юбілей. За гэты давер выказваю чаромхаў
скай грамадскасці шчырае дзякуй!

Першым на сцэне выступіў гурт з Бе
ларусі „Todar & WZ Orkіestra”. У амаль га
дзінным канцэрце прэзентаваліся песні 
вядомага чэшскага барда Яраміра Нагаві
цы, зразумела, на беларускай мове. У рэ
пертуары былі даўнейшыя фальклорныя 
песні: „Маланка”, „Дансмакабр”, „Як бра
лі мяне ў салдаты”, „Камета”, „Песня аб 
старасці” і народныя напевы. Гэтаму жан
ру дала пачатак песня запісаная ў ходзе 
майстаркласаў у час вывучання белага 
спеву на фолькавых сустрэчах „А чыі то 
волы”, а закончыўся вядомай песняй „Бы
вайце здаровы”. Канцэрт успрымаўся 

публікай бурнымі апладысментамі пасля 
кожнага нумара. Развітваўшыся з публі
кай, Зміцер Вайцюшкевіч, прыкмеціўшы 
фанаў з Беларусі і Украіны, прывітаў іх 
воклічам: „Жыве Беларусь! Слаўся Укра
іна!”. У далейшым ходзе фестывальнага 
канцэрта выступілі айчынныя гурты: „Da
ab”, „dj Woj” і „Чарамшына”.

У суботу ад 9й да 18й гадзіны ва ўро
чышчы Каганка былі арганізаваны спа
борніцтвы лігі чэмпіёнаў па балотным фут

боле. У 11 гадзін на фестывальнай пля
цоўцы пачаліся майстаркласы па брэтон
скіх танцах (вучыў калектыў „Ślіvo Vіtsǎ”), 
лірычным спеве (Яцэк Галас), вырабах 
з лямцу (Дарота Сульжык), саломапля
ценні (Ніна Яфімюк), ганчарстве (Анна 
Маркевіч і Юрка Федарук). Адбыліся так
сама мастацкарукадзельныя заняткі для 
дзетак — ткацкія і арыгамі — вядучымі 
былі аніматары з Беларусі. У 16:30 прэ
зентаваўся дакументальны фільм Юрыя 
Каліны „Сейбіт”, героем якога з’яўляецца 
студзіводскі сейбіт беларускай традыцыі 
і культуры Дарафей Фіёнік.

Суботні канцэрт пачаўся ў 18 гадзін вы
ступам гуртоў „Yoksel Moksel” (Францыя), 
„Йорий Клоц” (Украіна), „Boban і Marko 
Markovіć Orchestra” (Сербія) і „Addіctіve 
TV” (Вялікабрытанія). У час суботняга 
канцэрта вечарам прайшоў лівень і ў вы
ніку атрымаўся перапынак у выступах. 
Такі сюрпрыз натура дарыць удзельнікам 
фолькавых сустрэч у Чаромсе амаль што
год. Пасля гадзіннага перапынку канцэрт 
доўжыўся далёка за поўнач.

У нядзелю, 26 ліпеня, пасля суботняга 
ліўню, стаяла цёплае надвор’е. У завяр
шальны дзень фестывалю арганізатары 
падрыхтавалі ўдзельнікам фолькавых су
стрэч багатую ды разнародную прагра
му. У 11 гадзін пачаліся майстаркласы. 
Зацікаўленне — памяркоўнае. У 13 гадзін 
прэзентаваліся стравы падляшскай рэ
гіянальнай кухні. У конкурсе змагалася 
14 каманд, якія рэкамендавалі 37 страў. 
Адмысловае журы, узначальванае Янам 
Куранем, унукам светлай памяці Яцка Ку
раня — ганаровага члена „Чарамшыны”, 
і Збышкам Кмецам, 1е месца прызначы
ла камандзе „Спадчына” з Высокага (Бе
ларусь) за посныя марынаваныя галубцы, 
2е — сужонству Марыі і Юрку Сульжыкам 
за рысавы суп, 3е — Лукашу Леанюку за 
ядлоўцавае піва. Вылучанымі былі стравы 
Уршулі Савіцкай — квашанае малако, Гра
жыны Астапковіч — палачкі „ценьцякі” ды 
Монікі Алексяюк — пірожнае „Марцінэк”. 
Кожнаму ўдзельніку ўручаны былі пада
рункі, прызначаныя Гміннай управай.

У 14 гадзін адбылася аўтарская сустрэ
ча з Пётрам Нестаровічам, аўтарам кніж
кі „Цудоўная”. З таго, што я прыкмеціў, 
у сустрэчы ўдзельнічалі прыезджыя фа
ны фолькавых сустрэч і яны вялі спрэчкі 
з аўтарам, які ставіў ім свой аўтограф на 
кніжцы. Даволі вялікае зацікаўленне (так
сама сярод гасцей), выклікаў другі фільм 
Юрыя Каліны „Архімандрыт” аб пустэльні
ку з Адрынок. Зала была набітая бітком. 
У час дэманстрацыі фільма царыла цішы
ня. Сядзячая побач мяне жанчына запыта
ла проста: „А што гэта за вёска і дзе яна 
знаходзіцца?”

У мастацкай частцы ў 17 гадзін право
дзіўся конкурс ігры на губных гармоніках. 
Удзельнічала пяць музыкантаў — двух 
з Беластока і па адным з Прушкова, Оль
штына і ЛуковаЛюбельскага. Кожны 
з удзельнікаў прэзентаваўся па 10 хвілін. 
Варта адзначыць, што прэзентаваныя 
творы выконваліся на майстэрскім узроў
ні. Журы пад старшынствам вядомых му
зыкаў Бартоша Лэнчыцкага і Лукаша Віш
неўскага 1е месца прызначыла Анджэю 
Войтасю з Лукова, 2е — Мечыславу Бар
коўскаму з Беластока і 3е — Станіславу 
Салецкаму з Прушкова. Затым выступілі 
два айчынныя гурты: „Zawołany Skład We
selny” і „Kraków Street Band”. Выступы пра
ходзілі пры памяркоўнай прысутнасці пуб
лікі. Значная група прыезджых вярнулася 
ўжо дамоў. Затым прысутнічалі чарамша
не. Маім кампаньёнам найбольш спада
баліся выступы музыкантаў, якія ігралі на 
губных гармоніках, і калектыў „Zawołany 
Skład Weselny”. Варта адзначыць, што 
вялікім зацікаўленнем у суботу і нядзелю 
карысталіся майстаркласы па брэтон
скай і інданезійскай кухні. У нядзельным 
канцэрце ўдзельнічаў гайнаўскі стараста 
Міраслаў Раманюк з жонкай.

Афіцыйна юбілейны ХХ Фестываль 
шматлікіх культур і народаў „З вяскова
га панадворка” закончыўся (апрача май
старкласаў, заняткі якіх закончыліся 
з канцом ліпеня). Варта было пабываць 
у Чаромсе на сёлетніх „фольках”. Шмат 
было атракцыёнаў ды вясёлай забавы. 
Затым да чарговай сустрэчы!
vТэкст і фота Уладзіміра СІДАРУКА

Юбілейны фестываль

Ганаровыя госці фестывалю

Адкрыццё фестывалю. Выступае войт Мікалай Врублеўскі

„Спадчына” — лаўрэат кулінарнага конкурсу

Вялікім прызнаннем публікі карыстаўся „Zawołany Skład Weselny”
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К
аля аўтобуснага прыпынку ў Ры
балах тройка вяскоўцаў сядзіць 
на вулічнай лавачцы, перад імі 
мікраларок з агароднінай. Пы

таю іх пра нядаўнюю буру, што пранесла
ся і каля іхняй вёскі. Ах, так, навальніца 
была такая, што суседняй хаты не 
было відаць. А па дарозе ў Паўлы 
вырвала ўсе бярозы.

Кіруюся на згаданую дарогу 
ў бок Паўлаў. Сапраўды, шмат 

там паваленых дрэў, і то даволі ма
гутных, па метры ў абхваце. Не ўсе 
бярозы, ды і не толькі бярозы. У не
каторых дрэў не вытрывалі напору 
буры ствалы — яны пераламаны на 
розных вышынях, пад некаторымі 
зямля не ўтрымала дзесяцігоддзямі 
зжытых з ёю каранёў, а ў некато
рых не вытрымалі карані. Час ад 
часу лес выглядае так, быццам 
ахапіла яго нейкая паніка і дрэвы, 
так як і ў такіх абставінах людзі, 
кінуліся захіліцца ад стыхіі, прыгня
таючы пад сябе суседзяў у нядолі, 
кладучы іх і сябе покатам. Некато
рыя дрэвы выстаялі напор буры, 
але страцілі сваю стройнасць — па
хіліліся. І выглядаюць так, быццам 
аплаквалі сваіх таварышаў нядолі, 
што сталі ахвярай стыхійнага гвал
ту. Найбольш пацярпелі бярозы 
і сосны; „партызанскія сёстры” 
ў папулярнай калісь песні, пакіда
ючы пад сваімі каранішчамі ямы 
— амаль гатовыя зямлянкі... Гэта 
побач дарогі, бо дарога ўжо расчышча
на. Далейшы ад дарогі лес выглядае так, 
быццам яго бура не кранула, быццам 
зрабіла толькі такую прыдарожную пака
зуху. Хаця дзенідзе паказваюцца і ў сця
не лесу пагнутыя ствалы бяроз ці хвоек.

Перад Паўламі надта рэдкая карціна: 
высокі крыж, а на ім прыпыніўся бу

сел, мо задумаўся над сваім бусліным лё
сам, а мо — як арол ці сокал — выглядаў 
адтуль нейкага куска свайго буслінага 
„насушчнага” хлеба ў траве. Непадалёк 
паветка аўтобуснага прыпынку з раскла
дзенай у ёй неабнаўляльнай пасцеллю 
— няўжо нейкая бяда выгнала каго ту
ды?..

У Паўлах два дрэвы ляжалі на абочы
не вуліцы. Перад адной з хат тройка 

вяскоўцаў. Падыходжу да іх, цікаўлюся 
слядамі нядаўняй стыхіі. Гэта яна менаві
та тут нанесла свой галоўны ўдар — сар
вала з хаты дах. Марыя Галубоўская, 
уласніца хаты:
— Двойчы быццам затрашчала нешта 
зверху. Сарвала пэўна дах, кажу мужу. 

Ён выглянуў з хаты, але кажа, што ўсё 
на месцы. А я заглядаю ў кухню, а там 
ужо поўна вады. Дах сарвала з аднаго 
боку, з поўначы, а з поўдня крыху не 
стала ветру сілы, адно лёгка мацуючыя 
кроквы цвікі паддаліся. То людзі прынес

лі нам пакрывалы і пажарнікі накрылі 
імі хату ды больш змацавалі тую палову 
даху, што асталася. Пажарнікі мясцовыя, 
іх пяцярых у нашай камандзе. А звонку 
пажарнікі не маглі прыехаць — дарогі 
былі завалены дрэвамі ды і тэлефоны не 
працавалі, не было святла. Мая дачка 
ў Беластоку, не магла да мяне дазваніц
ца, села ў машыну і рушыла ехаць, але 
не было праезных дарог. Цяпер чакаю 
страхавога таксатара, які, аднак, не спя
шае...

У Паўлах толькі хата спадарыні Марыі 
пацярпела, іншыя хаты ўстаялі. Кры

ху паднішчаны некаторыя гаспадарчыя 
будынкі, аднак у іх нічога каштоўнага не 
захоўвалася — іх гаспадары гаспадарак 
ужо не абрабляюць. Мае суразмоўцы 
дадалі, што значныя знішчэнні пацярпелі 
недалёкія Стральцы...

Кіруюся ў бок могілак, што за вёскай, 
раней даведаўшыся, што стыхія на

несла там вялікія шкоды. У канцы вёскі, 
што з боку могілак, крыж, а на ім надпіс: 
„Господи силою Твоего креста сохра

ни нас Господи от всякой болезни и от 
всякого зла” — добранька было б жыць 
у раю; без усялякага зла... А на могілках 
адбылося нешта накшталт Страшнага су
да. Шмат магутных дрэў павалілася — па
валіліся яны на намагільнікі, пашкоджва

ючы іх у рознай ступені. Ды што там 
намагільнікі — яны ж на зямлі, але 
стыхія сягнула і найвышэйшага пун
кту могілак — адно з дрэў упала на 
толькі што абноўлены купал тамаш
няй царквы, зачапляючы новенькі 
крыж і загінаючы яго з вертыкаль
най пазіцыі ў гарызантальную; сам 
даволі вялікі медны купал здаецца 
быць непашкоджаным...

Вікіпедыя: „Inicjatorem wzniesienia 
wolnostojącej cerkwi na cmentarzu 

w Pawłach był proboszcz parafii w Ry
bołach ks. Lew Markiewicz. Budynek 
został wzniesiony w 1824 jako świąty
nia unicka. Początkowo jej patronem 
był św. Jozafat Kuncewicz, jednak 
w prasie cerkiewnej z 1858 znajduje 
się informacja o nowym wezwaniu 
— św. Jana Teologa. Wcześniej, w la
tach 40., budynek został wyremontowa
ny, wymieniono wówczas znajdujący 
się w nim ikonostas. Remont kapitalny 
budynek przeszedł w 1869, za pienią
dze parafian. W 1883, po kolejnej prze
budowie, cerkiew została ponownie 
poświęcona. Znalazły się w niej nowe 
dzwony, zaś nad wejściem usytuowa
no cebulastą kopułę. Wzbogacane 
było również wyposażenie obiektu 

o świeczniki, zaś w 1901 o ikony św. Pante
lejmona i Matki Bożej, napisane w monas
terze św. Pantelejmona na Górze Athos. 
W 1911 obiekt został pokryty blachą cynko
wą. W okresie bieżeństwa cerkiew została 
porzucona, co doprowadziło do zupełnej 
dewastacji jej wnętrza. Staraniem prawos
ławnych mieszkańców okolicy została jed
nak odnowiona w kolejnych latach. W 1964 
Katalog zabytków sztuki w Polsce odnoto
wał istnienie w niej zespołu zabytkowych 
ikon z XVIII i XIX wieku, w tym wizerunków 
Pantokratora, św. Jana Teologa, Matki 
Bożej, św. Pantelejmona, św. Izydora, św. 
Jerzego, św. Rozalii i św. Katarzyny Alek
sandryjskiej. W latach 80. obiekt został ze
lektryfikowany, zaś w latach 90. przeszedł 
kolejny remont. W 1993 cerkiew padła ofia
rą kradzieży, tracąc 9 ikon”. Цяпер царква 
праходзіць чарговы рамонт і выпадае 
спадзявацца, што не ўнясе ён істотных 
змен у вышэйпрыведзеную даведку.

Каля Паўлаў пацярпелі не толькі могіл
кі; па дарозе ў напрамку Стральцоў 

бура паклала таксама абшырны пале

Пранеслася стыхія

так залацістай пшаніцы, але не абыяк 
— роўнымі палосамі. Там наперамен ця
пер палосы ляжачага і стаячага збожжа, 
быццам колеры на амерыканскім сцягу. 
Дагэтуль здавалася, што толькі такія як 
у Амерыцы знішчальныя тарнада прыхо
дзяць да нас, але ж, здаецца, і некато
рая сімволіка; пра іншыя захапленні не 
згадваючы...

У Стральцах, якія афіцыйна называюц
ца Давідавічамі, спатыкаю пажылога 

мужчыну. Даведваюся, што ў канцы 
вёскі з аднаго гаража сарвала дах: 
бляху з кроквамі. На вуліцы побач бура 
адламала рала ад немаладога каштана; 
парадак там навялі пажарнікі. Вуліца 
ў Стральцах брукаваная...
— Жонд не хоча нам даць асфальту, 
— наракае мой суразмоўца. — Залілі ас
фальт на дарозе ў Паўлы, далей трэба 
ў Рыбалы. Але ў Астраўкі, адкуль проста 
ў гмінны Заблудаў, дарогі не асфальта
валі.

На канцы вёскі сапраўды ляжыць 
бляха, сарваная з даху драўлянага 

гаража. Крыху далей стары вывадны 
каменны крыж і заліты фундамент пад 
новы. Акурат шпацыравала там вельмі 
пажылая бабулька, слабенькая ўжо:
— Прыйшла сюды, пакуль яшчэ крыху 
сіл асталося, бо можа ўжо больш не зма
гу, — прызнаецца. Інфармуе мяне, што 
неўзабаве, „на Барыса і Глеба”, паста
вяць там новы крыж і на ўрачыстасць з’е
дуцца бацюшкі з Гайнаўкі і Бельска...

Ад Стральцоў аж да Сацоў жвіроўка 
ў шпалеры паламанага голля ад 

прыдарожнай драўніны. Нейкі кіламетр 
перад Сацамі палетак ушчэнт палама
нага трыццацігадовага сасновага лесу, 
быццам па тым палетку пракаціўся нейкі 
лясны каток. Каля саміх Сацоў быццам 
навальніца прайшла крыху цішэй, нават 
не сарвала ўсіх даховак са стаячай за 
вёскай стадолы. І між Сацамі і Жыўковам 
лесапавалу быццам менш.

Навальніца прайшла з нядзелі на па
нядзелак, на 20 ліпеня, калі Касцёл 

адзначае памяць старазапаветнага пра
рока Ільі. Вікіпедыя: „Согласно славян
ским народным легендам, опирающимся 
на книжную традицию, Илья был взят 
живым на небо. Святой ездит по небу на 
огненной колеснице. По украинским по
верьям, солнце — колесо от колесницы 
Ильипророка, Млечный путь — дорога, 
по которой ездит пророк, запряжённой 
огненными конями, или на белом коне, 
отчего и происходит гром. Зимой Илья 
ездит на санях, поэтому грозы и грома 
не бывает. Сила Ильигромовержца 
столь велика, что её приходится сдер
живать: Бог возложил на голову Ильи 
камень в 40 десятин, сковал ему одну ру
ку и ногу; сестра Ильи Огненная Мария 
скрывает от него день его праздника, 
иначе он от радости побьёт молниями 
весь свет; у св. Ильи есть только левая 
рука; если бы он имел обе руки, то пере
бил бы всех дьяволов на земле...”. Хто 
ведае, ці прарок Ілья ўсё ж такі неяк не 
даведаўся пра сваё свята і адзначыў яго 
паводле славянскай народнай міфало
гіі...
vТэкст і фота Аляксандра ВЯРБІЦКАГА
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Альгерда Абуховіча
Адзін з пачынальнікаў нашай літаратуры

http://www.philology.by Адзін з першых беларускіх пісьменнікаў 
Альгерд Абуховіч, ён жа граф Бандынэлі, 
нарадзіўся 6 жніўня 1840 г. у мясцовасці Ка
лацічы Бабруйскага павета (цяпер Глускі ра
ён, Магілёўшчына). Паходзіў са шляхецкай 
сям’і Рышарда і Караліны Абуховічаў, маці 
была з італьянскага графскага роду Бан
дынэлі, адсюль і псеўданім паэта. У 1852
1854 гг. вучыўся ў Слуцкай кальвінскай гім
назіі. Прыкладна ў 1855 г. выехаў за мяжу. 
Спачатку жыў у Жэневе, дзе ўзмацнілася 
яго цікавасць да кальвінісцкага вучэння. 
Пасля перабраўся ў Францыю. Сустракаў
ся з вядомымі палітычнымі дзеячамі. У гэты 
час Абуховіч шмат падарожнічаў, пабываў 
амаль ва ўсіх еўрапейскіх краінах, удаска
наліў валоданне англійскай, французскай, 
нямецкай і італьянскай мовамі. Пазней гэта 
вельмі дапамагло ў яго працы перакладчы
ка.

У канцы 1862 ці пачатку 1863 г. Альгерд 
Абуховіч вярнуўся ў Беларусь. Удзельнічаў 
у нацыянальнавызвольным паўстанні. За 
гэта расійскай уладай быў высланы ў Сібір. 
Пасля вяртання імкнуўся раздаць сваю зям
лю сялянам, але супраць узнялася ўся рад
ня і пагражала абвесціць паэта вар’ятам. 
Зза гэтага пакінуў свой маёнтак, родны 
дом, парваў адносіны са сваякамі, забраў
шы толькі кнігі з бібліятэкі, і з’ехаў. Нейкі 
час жыў у свайго сябра Расудоўскага ў ма
ёнтку Курганы, а пасля пасяліўся ў Слуц
ку. Там займаўся рэпетытарствам, вакол 
яго ўтварыўся гурток беларускай моладзі. 
З гэтай творчай плыні выйшла некалькі вя
домых асоб, удзельнікаў беларускага неза
лежніцкага руху, у іх ліку Язэп Дыла і Пётр 
Карповіч.

Альгерд Абуховіч нароўні з Францішкам 
Багушэвічам — адзін з пачынальнікаў жан
ру байкі ў беларускай літаратуры. Вядомыя 

яго творы „Ваўкалак”, „Старшына”, „Сход”, 
„Суд”, „Воўк і ліса”. Першыя дзве з іх над
рукаваныя ў „Беларускім календары” на 
1915 г. Пісаў Абуховіч у рэчышчы крытыч
нага рэалізму, часам у рамантычнай мане
ры. Пры жыцці не меў магчымасці друка
вацца, таму захавалася толькі невялікая 
частка твораў. У байкі ўкладаў сатыру на 
паслярэформенную Расійскую імперыю, 
уздымаў праблемы свабоды чалавечай 
асобы. Шмат перакладаў з рускай, поль
скай, заходнееўрапейскіх літаратур. Як пе
ракладчык Абуховіч узбагаціў беларускую 
літаратуру творамі Гётэ („Фаўст”), Шылера 
(„Разбойнікі”), Байрана, Дантэ, Гюго, Пушкі
на, Лермантава, Міцкевіча і іншых. Пакінуў 
пасля сябе мемуары, якія былі надрукава
ныя ў газеце „Гоман” у 1916 г. Вёў дыску
сію з Францішкам Багушэвічам пра дыялек
тную аснову беларускай мовы і пурызм.

Час ад часу Абуховіча ў Слуцку навед
валі доктар Янушэвіч, Расудоўскі, Машэў
ская, Узлоўская. Сваю бібліятэку і рукапі
сы Абуховіч аддаў Казіміру Аколаву, які 
жыў тады ў Слуцку і часта наведваў яго 
ў час хваробы. Пазней Аколаў пераехаў 
у Варшаву, а рукапісаў Абуховіча ніхто так 
і не знайшоў. За 18 гадоў сваркі паміж Абу
ховічам і роднай сястрой не было сустрэч, 
і толькі калі ўжо Альгерд цяжка захварэў, 
яна два разы наведала яго. Цяжкая хваро
ба абарвала жыццё паэта заўчасна. Памёр 
Альгерд Абуховіч 22 жніўня 1898 г. у Слуц
ку. Пахаваны на мясцовых могілках. Жонка 
яго памерла ў Пецярбургу ад сухотаў знач
на пазней. Глуханямая дачка пісьменніка 
жыла ў цёткі ў Пецярбургу.

Лекар Тодар Кулеша ва ўспамінах даў 
арыенціры магілы Абуховіча — яна непада
лёк ад уваходнай брамы слуцкіх каталіцкіх 
могілак з краю злева.
vПадрыхтаваў Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

У адным з папярэдніх нумароў, што вый
шаў 5 ліпеня, „Ніва” пісала пра філолагаў, 
якія неабыякава ставяцца да беларускай 
мовы і стварылі сайт philology.by. Акрамя 
той, зробленай аматарскім чынам, вэбста
ронкі да беларускай філалогіі мае адносі
ны і сайт, што згодна свайму статусу, му
сіць быць прывабным і насычаным самай 
апошняй інфармацыяй па данай тэматыцы. 
Гэта сайт філалагічнага факультэта Бела
рускага дзяржаўнага ўніверсітэта (БДУ). 
Месціцца ён па адрасе http://www.philolo
gy.bsu.by.

Першае, што кідаецца ў вочы, калі ад
крываеш на сваім камп’ютары інтэрнэт
прадстаўніцтва філалагічнага факультэта 
БДУ, гэта тое, наколькі пасучаснаму і пра
фесійна яно зроблена. На прыцемненым 
фоне выявы па чарзе з’яўляюцца абвесткі 
пра факультэт і вучобу на ім. Тут жа ў асоб
ным акенцы размяшчаюцца навіны. Праў
да, апошняя з іх датуецца чэрвенем, што 
даволі дзіўна, бо лета гэта гарачая пара 
ўступных экзаменаў і навін, вартых публіка
цыі, мусіць быць дастаткова.

Філалагічны сайт, як і мае быць, змяш
чае падрабязную інфармацыю пра фа
культэт, прычым на галоўнай старонцы. 
Тэкст носіць назвузапэўніванне альбо 
назвукатэгарычнае сцвярджэнне: „Дып
лом філолага запатрабаваны!” Там ідзе 
апісанне гісторыі факультэта, паданае 
ад імя яго дэкана Івана Роўды. Адтуль мы 
можам даведацца, што філалогія ў БДУ 
з’явілася разам з адкрыццём універсітэта 
ў жніўні 1921 года. „Асновай філалагічна
га факультэта на працягу ўсіх год яго дзей
насці з’яўляліся два аддзяленні — белару
скай мовы і літаратуры і рускай мовы і лі
таратуры. З 1947 г. па 1967 г., перш, чым 

стаць самастойным факультэтам, у склад 
філфака ўваходзіла яшчэ і аддзяленне 
журналістыкі. З сярэдзіны 90х гадоў фа
культэт пачаў актыўна развівацца, даба
віліся новыя спецыяльнасці: славянская, 
класічная, раманагерманская, усходняя, 
філалогія”, — распавядаецца ў тэксце, 
дзе таксама адзначаецца, што ў розныя 
часы на філалагічным факультэце вучылі
ся такія зоркі беларускай літаратуры як 
Іван Мележ, Ніл Гілевіч, Іван Навуменка, 
Рыгор Барадулін.

Сёння на факультэце навучаецца больш 
як дзве тысячы студэнтаў, магістрантаў, 
аспірантаў з Беларусі і іншых краін, ёсць 
спецыялізаваныя кабінеты беларускай, ук
раінскай, польскай, кітайскай і італьянскай 
філалогіі.

Што тычыцца непасрэдна вывучэння 
беларускай мовы, то пра гэта найбольш 
падрабязна распавядаецца ў рубрыцы 
„Кафедры”, выйсце на якую знаходзіцца 
ўверсе цэлага выяўлення. Так, на факуль
тэце дзейнічаюць кафедры сучаснай бела
рускай мовы, гісторыі беларускай мовы, гі
сторыі беларускай літаратуры, беларускай 
літаратуры і культуры, вучэбнанавуковая 
лабараторыя беларускага фальклору.

Варта адзначыць, што на факультэце га
нарацца сваёй гісторыяй. Таму, акрамя рас
поведу пра яе ў тэксце ад дэкана, асобны 
гістарычны артыкул месціцца ў рубрыцы 
„Факультэт”. Менавіта там распавядаецца, 
што ў 2006 годзе ў БДУ з’явіўся кабінетму
зей беларускай народнай культуры.

Сайт філалагічнага факультэта БДУ мае 
дзве моўныя версіі — рускую і беларускую. 
Але здаецца, што менавіта для такой уста
новы гэтая колькасць замалая.

vУладзімір ЛАПЦЭВІЧ

У 19201930х гадах у Вільні выдаваўся 
цікавы грамадскапалітычны, навуковы 

і літаратурны часопіс Беларускага студэнц
кага саюза «Студэнцкая думка». Часопіс вы
ходзіў на беларускай мове. Яго рэдагавалі 
Ігнат Гагалінскі, Янка Шутовіч, Мікола Шкя
лёнак, Станіслаў Станкевіч, Міхась Якімец, 
а таксама Адольф Зянюк (18951938), які 
быў родам з Беласточчыны з мястэчка Су
хаволя Сакольскага павета. 
Дарэчы, Адольф Зянюк быў 
першым рэдактарам і выдаў
цом «Студэнцкай думкі».

Часопіс друкаваў хроніку 
найважнейшых падзей 

грамадскапалітычнага і на
цыянальнакультурнага 
жыцця ў былой Заходняй Бе
ларусі, БССР, Чэхаславакіі, 
Латвіі, падрабязна асвятляў 
дзейнасць саюза, змяшчаў 
паведамленні аб працы Та
варыства прыяцеляў бела
русаведы, пра ўдзел вучняў 
Віленскай беларускай гімна
зіі ў нацыянальнавызваленчай барацьбе. 
Шмат увагі аддаваў Аб’яднанню беларускіх 
студэнцкіх арганізацый у Празе, гісторыі бе
ларускага студэнцкага руху, зберажэнню 
і папулярызацыі гісторыкакультурнай спад
чыны Беларусі.

Часопіс узнімаў праблемы філасофіі, 
культуралогіі і паліталогіі, нацыянальна

культурнага адраджэння, псіхалогіі. Змяш
чаў таксама літаратуразнаўчыя і навуковыя 
працы, лекцыі, успаміны, паэтычныя творы, 
запісы вуснай народнай творчасці, апавя
данні, рэпрадукцыі карцін. З друку выйшла 
15 нумароў, з іх адзін быў канфіскаваны.

На старонках «Студэнцкай думкі» шмат 
гадоў друкаваўся Франук Грышкевіч 

(19041946) — беларускі паэт, публіцыст, пе
ракладчык, педагог, доктар філасофіі. Ён, 
як і Адольф Зянюк, быў родам з мястэчка 
Сухаволя. Скончыў Віленскую беларускую 
гімназію і літаратурны факультэт Карлавага 

ўніверсітэта. З 1940 года загадваў белару
скімі школамі Віленскай школьнай акругі. 
Падчас нямецкай акупацыі працаваў дырэк
тарам Віленскай беларускай гімназіі. У 1944 
годзе ўдзельнічаў у ІІ Усебеларускім кангрэ
се, за што быў арыштаваны ў Вільні, пасля 
заняцця яе Чырвонай Арміяй.

Франук Грышкевіч актыўна друкаваўся на 
старонках многіх беларускіх выданняў. 

У другім нумары «Студэнцкай думкі» 
(студзень 1925 год) Франук Грышкевіч 

публікуе свой новы пераклад з польскай 
мовы артыкула Антона Навіны (Антона Луц
кевіча) «Падсведамае і сведамае ў «душы 
беларускай» Сыракомлі». Ён апублікаваны 
з падзагалоўкам «Паводле Антона Навіны 
«Przegląd Wileński» № 181924 год». Гэта 
адзіны вядомы нам прыжыццёвы пераклад 
польскамоўнага арыкула Антона Луцкеві
ча. Хаця Луцкевіч з’яўляецца таксама аўта
рам публікацыі «Аб беларускай душы Сы
ракомлі»: (Уражанні з ушанавання 55год
дзя смерці паэта)», які быў апублікаваны 
ў штотыднёвіку «Przegląd Wileński» ў 1937 
годзе (№ 9).

У гэтым самым нумары змешчаны і верш 
Франука Грышкевіча «Пяльгрым», які, 

дарэчы, не ўвайшоў у кнігу «Вяртанне да 
сваіх» (Беласток 1999).

Сакавіцкі нумар «Студэнцкай думкі» за 
1926 год адкрываецца патрыятычным 

вершам Франука Грышкевіча «З народу 
мы...». У гэтым вершы аўтар заклікае быць 
заўсёды з народам, бо разам з народам 
«церпім мы адны за волю і свабоду». А тых, 
хто супраць народу, аўтар адганяе «проч 
ад нас». Дарэчы, у кнізе «Вяртанне да сва
іх» (Беласток 1999), якую мне пашанцавала 
складаць, падборку вершаў Франука Грыш
кевіча я назваў «З народу мы...». Верш па
чынаецца радкамі:

З народу выйшлі і ў народ
Мы пойдзем поўны веры...

З народам пойдзем мы ўпярод,
Як верныя жаўнеры...

Першы нумар «Студэнцкай думкі» за 1928 
год публікуе артыкул Франука Грышкеві

ча «Думкі», які аўтар напісаў у Празе ў снежні 
1927 года. Гэта студэнцкі роздум пра чалаве
чае жыццё, пра беларусаў. У сваім артыкуле 
ён пытаецца: «Дакуль гэта ў беларускіх газе
тах і літаратуры будуць пісаць, што славянскі 
апостал Кірыл стварыў і пісаў «кірыліцаю»? 
Чаму працы Беларускага Дзяржаўнага ўні
версітэта ў Менску выдаюць парасейску? 
Чаму Беларускае навуковае таварыства не 
выдае, хаця б у год адзін раз, свае часопісы? 
Чаму аб ім мала хто чуе, калі аб украінскім, 
славацкім і сербалужыцкім усюды чытаць 
можна? Чаму нашыя школьныя падручнікі 
выдаюцца паводле перажытае сістэмы, калі 
мы ўжо ў Вільні маемо людзей, якія добра зна
юць педагагічны метад школы нашых дзён?.. 
Чаму ў нас няма камітэту апекі над магіламі 
памёршых Апосталаў нашага Адраджэння?.. 
Чыя тут віна? Хто тут вінен?.. Няма адказу, бо 
няма згоды...», — піша Франук Грышкевіч. 
Эх, дзядзька Франук! Гэтыя Вашы пытанні, 
хоць прайшло ўжо 88 гадоў, на Беларусі акту
альныя і сёння. І сёння на іх мы адказаць не 
зможам. Таму, што, сапраўды, сярод белару
саў няма згоды і сёння!..

У 1929 годзе «Студэнцкая думка» апуб
лікавала невялікую справаздачу аб 

чацвёртым з’ездзе Аб’яднання беларускіх 
студэнцкіх арганізацый (АБСА), які адбыўся 
ў 1928 годзе ў Празе. Сярод выступоўцаў 
быў і Франук Грышкевіч. Часопіс таксама 
паведаміў, што Франук Грышкевіч абраны 
сакратаром АБСА.

vСяргей ЧЫГРЫН

Спадчына

Франук Грышкевіч на старонках «Студэнцкай думкі»

Асабліва актыўна ён супрацоўнічаў з часопі
сам «Студэнцкая думка». Ужо ў першым ну
мары «Беларускай думкі» (снежань 1924 г.) 
юнак з Сухаволі друкуе пераклад артыкула 
Аляксандра Ельскага «Адам Міцкевіч на Бе
ларусі» з польскай мовы на беларускую. 
Гэты артыкул быў апублікаваны ў кніжцы, 
якая выйшла да 100годдзя Адама Міцкевіча 
ў 1898 годзе.

У гэтым самым нумары часопіс публікуе 
і верш Франука Грышкевіча «Музей Іва

на Луцкевіча», напісаны аўтарам да пятых 
угодкаў смерці заснавальніка музея. Аўтар 
шчыра прызнаецца:

Ты люстра нашых часаў волі,
Галоснай славы у сусвеце.
Ты сведак слаўных бойкаў ў полі,
Святым будзь, мёртвы! — просяць дзеці...

n Урад Аб’яднання беларускіх студэнцкіх арганізацый. Злева 
направа: Франук Грышкевіч, Васіль Русак, Вячаслаў Лаўскі, 

Адольф Клімовіч, Тамаш Грыб, 1926 г.
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Адгаданка Адгаданка Адгаданка

09.08 — 15.08

1. брытанская грашовая адзінка, 2. горад 
пры ўліцці Сажа ў Дняпро, 3. злакавы конскі 
ласунак, 4. востры край брытвы, 5. самец ка
ровы, 6. горад у Латвіі каля пяцідзесяці кіламет
раў на паўднёвы захад ад Рыгі, 7. адсутнасць 
асвятлення, цемра, 8. прыхільнік цынізму, 
9. агароднінная расліна з ядомай цыбулінай 
з вострым смакам і рэзкім характэрным па
хам, 10. галандская сталіца, 11. доўгі высокі 
земляны насып, 12. абласны горад на захадзе 
Расіі на рацэ Вялікая, 13. прылада, якою церлі 
лён, 14. ручная „мера” даўжыні, карацейшая 
за локаць, 15. Платон, беларускі пісьменнік 
(19031937).

Адгаданыя словы запісаць у вызначаныя да
рожкі, пачынаючы ад поля з лічбай. У светлых 
палях атрымаецца рашэнне — беларуская па
гаворка.

(ш)

Сярод чытачоў, якія на працягу месяца дашлюць у рэдакцыю правільныя рашэнні, будуць 
разыграны кніжныя ўзнагароды.

Адказ на адгаданку з 29 нумара
Вета, кісць, куду, мак, муць, пава, соль, уява, ціс, чад, шыя.
Рашэнне: Тады чалавек падумаць мусіць, як свая вош укусіць.
Кніжную ўзнагароду высылаем Міхалу Байко з Беластока.

(22.03. — 20.04.) Пакажаш сваю бравур
насць. Смела дойдзеш да сваіх мэт. Хопіць табе 
самаўпэўненасці, справішся з канкурэнцыяй. 
Добрая форма. Дома добрыя весткі. 1115.08. 
вельмі пільнуйся, з кім размаўляеш. Не кожны бу
дзе абманшчыкам, але можаш няхоцькі ўкрунуц
ца ў інтарэс, і будзеш пасля шкадаваць. Слухай 
свайго розуму.

(21.04. — 21.05.) Адзінокаму Быку: каханне 
ўпадзе на цябе тады, калі перастанеш яго чакаць 
(можа, праз месяц, два, тры). Затое хтось з міну
лага жыцця будзе табе дапякаць. Дома таксама 
не пазбегнеш дробных спрэчак. Кампанейскае 
жыццё набярэ новых колераў. Пасля 14.08. змя
ні спосаб лячэння — спрабуй новых тэрапій, ля
карстваў. Ашчаджай і пільнуйся ад зладзюг.

(22.05. — 22.06.) З 11.08. рэйтынг асобы, на 
якую ты пакладаў надзеі, моцна ўпадзе. Можа, не 
ўсё акажацца страчаным, але напэўна не будзе 
гэта тое, што ты раней уяўляў. Сямейныя справы 
набяруць тэмпу. Выявіцца твая аператыўнасць. 
Можа падвесці цябе нейкая блізкая асоба, вы
явіць твае таямніцы. Добры час шукаць працу. 
1115.08. пастаў на розум і абавязковасць.

(23.06. — 23.07.) 913.08. лёгка будзеш на
ладжваць кантакты. Удасца спалучыць прыем
нае з карысным. Справішся з нялёгкімі абавяз
камі. У пары не шукай зачэпак. Сачы за сваім 
арганізмам — нейкі цяпер прапушчаны запаль
ны стан пакладзе цябе ў ложак праз месяц. Рэгу
лярна варушыся.

(24.07. — 23.08.) Будзеш яшчэ санлівы, стом
лены, падакучае табе стрававальны шлях, мігрэ
ні і суставы. Але знакаміты час на сустрэчы з са
мім сабой, чытанне, развіванне хобі. З 11.08. 
схочацца табе параскідвацца грашыма; твая 
вера, што будзе не горш, дазволіць табе такса
ма добра зарабіць. А будуць вельмі карысныя 
нагоды! Ільвы, хацеўшыя змяніць працу, будуць 
мець добрую нагоду. З 13.08. пачнуцца ў цябе 
пазітыўныя змены

(24.08. — 23.09.) 1216.08. нялёгка будзе 
цябе да чагосьці пераканаць. Хаця будзеш мець 
нагоды да наладжвання цікавых знаёмстваў ся
род людзей з кантактамі і адкрытымі галовамі. 
1516.08. добры час для прагнуўшых зачаць па
томка. Зафундуй сабе як найбольш адпачынку, 
бо не будзе найлепш з тваёй формай. Не адмаў
ляйся ад візіту ў лекара. На працы будзь сумлен
ны і абавязковы, каб не чапляліся.

(24.09. — 23.10.) Не патрактуй цікава ідучага 
здаёмства як эксперыменту, бо страціш штосьці 
каштоўнае. Прабудзі ў сабе цёплыя пачуцці і да
кладна прыгледзься асобам з якімі сустракаеш
ся. З новых знаёмстваў прынамсі з аднаго будзе 
трывалае сяброўства. На працы, калі не плану
еш павышэння, не стамляйся. На рабоце будзе 
ляніва і ніхто нікога не будзе паганяць, але не пе
раборшчвай, бо шэф можа мець горшыя дні.

(24.10. — 22.11.) Не пераборшчвай у спор
тах і разгружванні энергіі — цяпер то ты будзеш 
рызыкант! Не сядай на радыкальныя дыеты. 
1115.08. шмат раптоўных разваротаў сітуацыі 
і нечаканых парываў сэрца. Пакуль не плануй 
будучыні ў пары. Пацікаўся натуральнай меды
цынай. 14.08. не разлічвай на ўдзячнасць тых, 
каму ты нядаўна дапамог.

(23.11. — 22.12.) Будзеш атракцыйны і са
маўпэўнены, што паможа пазнаёміцца з кімсь
ці цікавым. Але нікому не давай надзеі, калі не 
спадзяешся нічога па кантакце. Нікому нічога не 
абяцай, бо са здзяйсненнем абяцанняў у жніўні 
будзеш мець праблемы. Слухай парад, асаблі
ва сяброў, каб не страціць аднаго з іх, для цябе 
важнага. Не выдавай грошай 1115.08.

(23.12. — 20.01.) Бізнесменаў на гэтым тыдні 
чакаюць непрыемныя сюрпрызы з боку дзела
вых партнёраў. Каб даведацца пра ўсе таемныя 
задумы вашых партнёраў і праціўнікаў, схадзіце 
ў поле і знайдзіце там зелле капытнік. Намалюй
це на зямлі вакол яго кола, пасля чаго сарвіце 
і прамоўце: «Народ гэтую траву не саджаў, люд 
гэтую траву не паліваў, зямля яе ўзгадавала, ва
дою яе напаіла, для тайных спраў назначыла». 
Добра высушыце зелле і ўкладзіце яго ў малень
кі мяшочак з сіняй тканіны. Калі будзеце займац
ца справамі або бізнесам, трымайце яго каля 
сэрца.

(21.01. — 19.02.) З 9.08. рушаць твае пра
фесійныя справы. Чакае цябе шмат турбот. 
У канчатковым выніку ўсе справы пойдуць на 
карысць, аднак трэба будзе прыняць дапамогу 
з боку. Калі ў цябе маюцца далёка ідучыя пла
ны, не бойся задзейнічаць уплывовых сяброў 
і сваякоў, якія дапамогуць тваім праектам ажыц
цявіцца.

(20.02. — 21.03.) 1115.08. нічога не рабі 
праз сілу; балаган, спешка. Нічога не рабі праз
мерна, таксама ў здароўі. Цікуюць пасткі. Не 
падпісвай важных, абавязваючых дамоў, бо 
выйдуць на святло новыя, некарысныя для цябе 
факты. Прыкладзіся да абавязкаў і падгані пра
пушчанае.

Агата АРЛЯНСКАЯ

ІХ «Кірмаш зубра», арганізаваны 19 
ліпеня ў гарадскім парку і амфітэатры 
ў Гайнаўцы, быў вельмі багатым па коль
касці і разнароднасці прапанаванага ру
кадзелля, сувеніраў, харчавання і музыч
ных выступленняў. Некаторыя народныя 
творцы наладзілі майстаркласы па рука
дзеллі, у якіх прымалі ўдзел перш за ўсё 
дзеткі. На ўдзел у гайнаўскім кірмашы 
падалі свае заяўкі каля 130 арганізацый 
і прыватных асоб (амаль удвая больш, 
чым у мінулых гадах). Прыбылі яны з роз
ных рэгіёнаў Падляшша і зпаза нашага 
ваяводства. Народныя майстры прыбылі 
таксама з Пружанскага раёна Рэспублікі 
Беларусь. Кераміку прадаваў жыхар Укра
іны, а харчаванне — грамадзяне Літвы.

«Кірмаш зубра» пачаўся ў абед і за
кончыўся ноччу. Гайнавяне прыходзілі 
за пакупкамі і ахвотна глядзелі выступы 
народных калектываў. Спачатку выступа
лі яны, стоячы паміж прадаўцамі, а пасля 
ўсе выканаўцы запрэзентаваліся на сцэ
не амфітэатра. Паколькі падчас кірмашу 
было вельмі цёпла, мужчына, пераапрану
ты за гаспадара Белавежскай пушчы — 
зубра, не мог доўга хадзіць у сваім вельмі 
цёплым касцюме. Тыя, што хацелі сфата
графавацца з «зубром», прыходзілі ў па
чатку кірмашу. У палатцы Белавежскага 
нацыянальнага парку можна было даве
дацца многа пра зубра, які атаясамліваец
ца на свеце перш за ўсё з Белавежскай 
пушчай. Дзеткі ўдзельнічалі ў конкурсах, 
падчас якіх даведаліся, між іншым, чым 
корміцца зубр, дзе ён жыве і да чаго пат
рэбная «зуброўка».

— Я карыстаюся «зуброўкай», каб 
адпуджваць моль у хаце, але мужчыны 
прыпраўляюць ёю гарэлку, якая тады 
лепш смакуе, — заявіла Ева МарозКэ
чынская з Новага Беразова, працаўніца 
Белавежскага нацыянальнага парку.

Ужо традыцыйна кавальскаму рамяству 
вучыў Васіль Галёнка з Гайнаўкі, які паказ
ваў як калісь рабілі падковы і іншыя жалез
ныя вырабы неабходныя ў гаспадарцы. 
Прэзентацыю і вучобу праводзіў Музей ка
вальства з Гайнаўкі, якога ўласнік Станіс
лаў Мяжвінскі паказваў, як выплаўлялі жа
леза ў сярэднявеччы. Тут затрымліваліся 
перш за ўсё мужчыны і маладыя хлопцы, 
якім цікавым было кавальскае рамяство. 
Пётр Леанюк з Руткі прадаваў каробкі, 
шкатулкі і іншыя вырабы з саломы.

— Выкананыя ўручную вырабы я пра
даю тут штогод і крыху людзі купляюць, 
бо вырабы, якія выконваліся ў мінулым, 
сталі цяпер моднымі. На фэсты езджу 

рэдка, а вырабы найчасцей купляюць 
у мяне оптам гандлёвыя суполкі, — удак
ладніў Пётр Леанюк.

Далей ад амфітэатра, які з трох бакоў 
быў акружаны прадаўцамі, можна было 
падвучыцца саломапляценню, ганчар
скай справе і паспрабаваць вязаць круч
ком. Карункавае рукадзелле прадавала 
Малгажата Краўчык з Плянты, лаўрэатка 
конкурсных аглядаў рукадзелля «Гафт 
і карунка», арганізаванага Гайнаўскім до
мам культуры.

Восем народных майстроўрукадзель
нікаў прыехалі ў Гайнаўку з Пружанскага 
раёна. Дырэктарка Пружанскага дома 
культуры Ірына Гадуйка прывезла сваю 
разьбу па дрэве.

— Побач маёй разьбы, якой можна, на
прыклад, упрыгожваць кватэры, мы пра
даем вышыўку, пляценне з газетных тру
бак і вязаныя кручком вырабы. Гэты пры
гожы роспіс на шкле, кветкі і сакральныя 
матывы выконвае наш народны майстар 
Марыя Кулецкая, а далей прадаецца вы
шыўка нашай Людмілы Паўлючук, — рас
казвала дырэктарка Ірына Гадуйка.

Сваё саломапляценне прадавала Ра
іса Баюра з Новых Засімавічаў Пружан
скага раёна.

— Я, выконваючы саламяныя вырабы, 
карыстаюся народнымі і сучаснымі маты
вамі і сваімі аўтарскімі распрацоўкамі, 
— сказала Раіса Баюра, якая прыязджа
ла на «Кірмаш зубра» ў мінулых гадах. 
— Мы рады, што можам прыехаць у Гай
наўку. Адзін год можна прадаць больш 
сваіх вырабаў, а іншым разам менш, 

але можам паказаць мясцовым жыхарам 
сваё беларускае рукадзелле.

Наўскос ад увахода ў гарадскі амфітэ
атр свае карціны прадаваў Мікола Яноў
скі са Старога Беразова. Яго вялікімі 
алейнымі палотнамі захаплялася многа 
асоб, але куплялі толькі адзінкі. У выпад
ку мастака, які многа часу і энергіі ўклад
вае ў выкананне адной карціны, продаж 
адной або дзвюх работ, гэта поспех.

— Тыя шматлікія гайнавяне, што сёння 
толькі паглядзелі на мае карціны, можа 
схочуць у будучыні купіць нейкую працу 
ў якасці падарунку для сямейнікаў або 
знаёмых, бо так бывала ўжо ў мінулым, 
калі гайнавяне прыязджалі да мяне, у Ста
рое Беразова, за карцінамі, — заявіў Мі
кола Яноўскі.

— Мы выступалі ўжо на Гайнаўшчыне 
раней і нам тут падабаецца. Сёння вельмі 
добрая атмасфера і мы рады запрэзента
вацца перад так вялікай публікай, — гава
рылі дзяўчаты з танцавальнага калектыву 
«Капрыс».

Год назад амфітэатр быў яшчэ раскры
ты, прыкрытая была толькі сцэна, а выка
наўцы маглі пераапранацца ў мураваным 
будынку, што абапіраецца аб сцэну. Сё
лета публіка сядзела ўжо пад вялікім да
хам, які засланяў сядзячыя месцы падчас 
праліўнога дажджу пад канец мерапры
емства. Дах выкананы быў з выкарыстан
нем еўрасаюзных і гарадскіх сродкаў, 
у рамках міжнароднага супрацоўніцтва. 
Прачакаўшы навальны дождж, людзі з па
купкамі пачалі разыходзіцца дамоў.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

«Кірмаш зубра» з народнымі творцамі і музыкай

Дырэктарка Пружанскага дома культуры Ірына Гадуйка прэзентуе рукадзелле майстроў Пружаншчыны
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У па ле скай глы бін цы (8)

Шацк у мен таль ным пла не па даў ся 
свой скім і пат ры яр халь ным. Ка ра цей, 
мая жа но чая не за леж насць зноў апы ну
ла ся пад зна кам ін т ры гу ю чых зда га дак.

Жыл лё выя ўмо вы ў гас ці ні цы „Ва даг
рай” не роз ні лі ся ад пры да рож ных га тэ
ляў у Поль ш чы, ад нак, пас ля ко вель скай 
„Ляс ной пес ні”, зда лі ся ка ра леў скі мі. Тут 
на ват аб мі ну ла мя не бю рак ра тыя, звя за
ная з рэ гіст ра цы яй. У рэ ста ра не пра ца
ваў кан ды цы я нер і ўві ха лі ся вет лі выя афі
цы ян т кі ў вы шы ван ках. Ся род ку лі нар ных 
пра па ноў я выг ля дзе ла стра вы з вуг ра. 
У ме ню бы лі сма жа ныя ка ра сі ў смя та не 
і ва ра ныя ра кі. Я за ка за ла яш чэ ўкра ін скі 
боршч, са ла цік з ма ла дой ка пу сты і да лі
кат нае пша ніч нае пі ва „Бе лы леў”.

У рэ ста ра не ба ля ва лі вя сель ні кі, та му 
абед па а бя ца лі да нес ці мне ў ну мар.

Ця гам двац ца ці хві лін яда бы ла га то
вая.

На пад но се з абе дам бы лі па да дзе ны 
дзве лыж кі, два на жы і дзве шклян кі. Рас
стаў ля ю чы та лер кі на сто лік, афі цы ян т ка 
сак рэт на на зі ра ла па кут ках ці не пры ха
ва ны там які ка ва лер або вя сель ны сват. 
Ад пад вой ных лы жак і ві дэль цаў я са ма 
па чыр ва не ла быц цам ва ра ныя ра кі на 
пад но се. І ад чу ла ся бе ві на ва тай. На вош
та за ка за ла аж но два піў ца?

* * *
На доб рую спра ву я не па він на ка кет

ні чаць і са ро мец ца. Шацк быў жы вым ад
люст ра ван нем Пад ляш ша. Та кая ўва га да 
не пі ту час ці жан чын нес ла ў са бе за сак рэ
ча ны ка му ні кат: мяс цо выя му жы кі лю бяць 
на піц ца. Ва Ук ра і не як раз іш ла гу тар ка 
аб па вы шэн ні на со рак пра цэн таў ца ны 
ал ка голь ных на піт каў. У прэ се дру ка ва лі 
стэ наг ра мы ву ліч ных апы тан няў. Усе жан
чы ны спа чат ку дэк ла ра ва лі не пі ту часць 
і ўсе па га джа лі ся з па вы шэн нем ца ны, 
бо ж гэ та — га ва ры лі яны — дзе ля ра
та ван ня дзяр жа вы. „Ча ла ве чыя”, тобок 
муж чын скія, ад ка зы ша кі ра ва лі анар хі яй 
і эга із мам. Му жы кі за яў ля лі, што пас ля па
вы шэн ня ца ны спір т ных на по яў, яны пе ра
ста нуць за хо дзіць у ма га зін і са мі бу дуць 
гнаць са ма гон ку. Каб выг наць якас ны са
ма гон, па трэб ны дос вед і та лент. Ад нак 
жур на лі сты, ве ра год на, тры ма ю чы бок 
бу ду чых са ма гон ш чы каў, не ста ві лі да дат
ко вых пы тан няў.

Куль ту ра спа жы ван ня ал ка голь ных на
піт каў ва Ук ра і не зда ва ла ся нар ма лё вай. 
Тыя што вы стой ва лі ў ма га зі не пры ал ка
голь ных пры лаў ках, най час цей на бы ва лі 
пі ва. Шмат ма ла дзё наў і му жы коў ся рэд
ня га ўзро сту вы стой ва лі ў паў к ру зе з па
пя ро вы мі ку бач ка мі ў ру ках ды па пі ва лі 
са бе «эс п рэ са». Мо да на ка ву прый ш ла 
з Тур цыі, ку ды шмат гра ма дзян ез дзіць 
пад за ра біць. Мя не це шы ла, што ў Шац ку 
па куль не пе рак лю чы лі ся на ка ву сю. На 
вя сел лі, што ад бы ва ла ся ў ма ім га тэ лі, 
пад вы піў шыя муж чы ны пама лай цоў ску 
за во дзі лі пес ні і сві ста лі. Тыя, што не лі
чы лі ся бе тан цо ра мі і спе ва ка мі, гу ля лі 
ў кар ты, да каз ва лі і ра га та лі. Уве ча ры, 
ка лі я чар го вы раз пе ра хо дзі ла праз вя
сель ны на тоўп у свой ну мар, да ро гу пе ра
сту піў вя сё лы дзядзь ка з ву са мі:

— Лю ба, да вай за тань цу ем!
Я ўжо ха це ла наз ваць сваё імя, ка лі 

май го няз дзей с не на га пар т нё ра ад тан
цаў сха пі ла за ру кі жон ка і паг роз лі ва вы
гук ну ла:

— На піў ся, ду рак, ды лю дзей ужо не 
паз нае! Пай ш лі да ха ты! А вы не гне вай
це ся, — апош ні, над звы чай ла ска вы зва
рот, быў на кі ра ва ны ў мой бок.

* * *
Апоў на чы, ка лі ў мя стэч ку па чы на ла ся 

так зва ная нач ная ціш, вя сел ле рап тоў на 
су ці шы ла ся. За раз праз маё пры ад к ры
тае акен ца трэ лі ліза лі ва лі ся са лаўі. Я ад
чу ва ла ся бе эміг ран т кай, якая з да лё ка га 
за меж жа вяр ну ла ся ў ча сы дзя цін ства. 
Ды апа на ва ла мя не штось ці быц цам на
сталь гія. Я рас чуль ва ла ся ад гру ка ту 
кон скіх ка пы тоў на ас фаль це, са лаў і ных 
трэ ляў на тры га ла сы, п’я ных муж чын скіх 
бя сед на ву лі цы. Хоць апош ня га шчас ця 
шмат у Бе ла сто ку, мя не це шы лі раз бор
кі на па ле скай га вор цы. Хоць най больш 
пра маў ля лі воб лі кі лю дзей. Для мне кож
ны тут быў па доб ны да ка гось ці з Ла сін кі, 
Чы жоў, Арэш ка ва, Ор лі...

Ра ні цай я па зна ёмі ла ся з улас ні цай 
гас ці ні цы большменш та кім спо са бам.

— Доб ры дэнь! Я Ган на!
— А я Ва ля! Доб ры дэнь! Як спа ло ся 

на но вым місь цы? 
Сім па тыю да гэ тай поў най бру нет кі я ад

чу ла на ад лег ласць — фі зіч ным выг ля дам 
на па мі на ла зна ё мую на стаў ні цу з Нар вы. 
У мя не не бы ло сум нен няў, што ўсе сма
коц ці ў «Ва дар гаі» — за слу га доб ра га 
гу сту гас па ды ні. На сня да нак я за ка за ла 
яеч ню, саск ва ра ную на тоў стых скры лях 
па ле скай са ла ні ны. Яда ў «Ва даг раі» бы
ла са май леп шай, якую я ця гам апош ніх 
адзі нац ца ці га доў сма ка ва ла ва Ук ра і не. 
За ўсе сма коц ці, ра зам з нач ле гам, я зап
ла ці ла ка ля трыц ца ці до ла раў. Ва ля ўру
чы ла мне ві зіт ную кар тач ку, на якой від
не ла яе афі цый нае проз віш ча: Ку ра геў 
Ва лян ці на Ва сі льеў на.

— У вас та кое проз віш ча? — я пе рак
ла ла ў дум ках проз віш ча на ла цін скі ал
фа віт і шу ка ла ад па вед няй кра і ны.

— Мой чо ло вік з Мал да віі.
— Вы там ву чы лі ся, ці як?
— А дзе там, ён слу жыў у вой ску, тут 

не па да лёк, у Яга дзі не. А я пра ца ва ла 
мед сяст рой. Ад ной чы ён ска ле чыў па
лец і прый шоў да мя не на пе ра вяз ку. 
Я раб лю пе ра вяз ку, а ён заг ле дзеў ся 
так дзіў на на мя не, але ні чо га не ска заў. 
А пас ля, зноў прый шоў... Так мы і па зна
ёмі лі ся.

Гэ ты про сты ра сказ пра гу чаў як выс
ма ка ва ны лі рыч ны твор. Пад яго ўплы вам 
я па ду ма ла тое ж са мае сло ва, якім за вяр
шы ла свой ра сказ Ва ля:

— Ві даць, до ля та кая!
Я ха це ла рас пы тац ца яш чэ пра біз нес, 

ад нак мая дзе ла вая су бя сед ні ца зноў мя
не аша ла мі ла:

— То трэ ба да чо ло ві ка. Муж неў за ба
ве пры е дзе і ўсё вам ра ска жа. Па ча кай
це кры ху!

* * *
За мест ча каць, я ра шы ла сха дзіць 

у кра яз наў чапры род ны му зей. За пар
кам, які на па мі наў фраг мент на ту раль
на га ле су, я ад шу ка ла бу ды нак Ляс но га 
ка ле джа. Пе рад ува хо дам пра ца ва лі сту
дэн ты ў па зі цыі «на дыб ках», з па пя ро
ска мі ў ру ках. Воль най ру кой вы цяг ва лі 
пу ста зел ле з га зо наў. Здзі ві ла мя не вя лі
кая коль касць пры га жунь, якія за лёт на 
пе ра кід ва лі ся слоў ца мі з хлоп ца мі. Зда ва
ла ся, за мо мант кам па нія шмыг не ў парк 
на школь ны пра гул. Я не пат ра пі ла ўя віць 
гэ тых раз ма ля ва ных дзе вак у ро лі ра шу
чай лес ні чы хі са стрэль бай.

— Яны най час цей ідуць пра ца ваць у ад
мі ніст ра цыю, — па яс ніў Ва сіль Ма рот чак, 
ві цэды рэк тар ко ле джу.

Му зей зна хо дзіў ся ў асоб ным кор пу се 
бу дын ка. У ся рэ дзі не пах ла мо хам, пы
лам і са вец кай мі нуў ш чы най. Уз нік му зей 
у 1974 го дзе па іні цы я ты ве та дыш ня га 
ды рэк та рафран та ві ка Ва лян ці на Суль

ко. Эк с па на ты, хоць даў но не кан сер ва
ва ныя, жы ва ад люст роў ва лі «лёг касць» 
Па лес ся. У цэн т ры зна хо дзі ла ся ба га тая 
ка лек цыя ба лот на га пта ства і ляс ных 
звяр коў. Не ча ка нас цю для мя не бы ло па
ба чыць тут гар на стая і ар лабер ку та.

— Ці праў да, што ў Поль ш чы пры да ро
зе пас віц ца дзі кая жы вё ла? — па ці ка віў ся 
спа дар Ва сіль.

— А ў вас та ко га ня ма?
У ад каз спа дар Ма рот чак толь кі заў с

міх нуў ся. Тай най, пра якую ўсе ве да юць 
ва Ук ра ін не, з’яў ля ец ца раз бу ха нае бра
ка ньер ства. Мой су бя сед нік ра ска заў 
гі сто ры ю па ра не на га ла ся, які не каль кі 
тыд няў на зад з’я віў ся ў на ва кол лі Шац
ка. Сле дам яго во кам г нен на на ла дзі лі 
па го ню на ма шы нах, як на аф ры кан скім 
са фа ры.

— І што? — мне скла да на бы ло ўя віць 
па го ню па дзі ра вых, раз ры тых ук ра ін скіх 
да ро гах.

— Вя до ма што. Заг на лі на смерць!
Толь кі ця пер я звяр ну ла ўва гу на чу ча

лы зуб роў і але няў, якія год на вы стой ва лі 
ля па ро га, ды пры пту шы най да лі кат най 
ка лек цыі яві лі ся ве лі ка на мі.

— Яны пры е ха лі да нас з Бе ла веж скай 
пуш чы, — ад зна чыў ды рэк тар, — гэ та па
да ру нак ад бе ла ру саў.

У гру дзях я па чу ла цёп лы пры ліў го на
ру за род ных але няў і зуб роў.

* * *
Пе рад ад’ ез дам з Шац ка я на бы ла 

ў ма га зі не «Ук ра ін скія су ве ні ры» скіф скія 
(ці мо жа гун скія) за вуш ні цылю нэ лы з ма
ла дым ме ся чы кам. Яны па ды хо дзі лі да 
нес ла вян скіх на зваў азё ра Сві цязь і ра кі 
Пры пяць. І рас по ве ду, які ў час раз ві тан ня 
я па чу ла ад Ва лян ці ны Ку ра геў. Мя не ці ка
віў Сві цяз скі муж чын скі ма на стыр. А мая 
су бя сед ні ца бы ла яго най па ра фі ян кай.

— Лю дзі пры яз джа юць да нас зда лёк, 
— па ча ла Ва ля. — Асаб лі ва да на ша га 
ар хі ман д ры та Ар се ня. Ён да па ма гае су
жон ствам, у якіх праб ле мы з на ра джэн
нем дзя цей. Ды не толь кі з гэ тым. Як 
якая бя да, ці хва ро ба, то ўсе да яго ідуць 
па па ра ды...

Я ча ка ла пра ця гу гэ та га ра ска зу ў най
боль шай нап ру жа нас ці. Ён гу чаў як свет
лы ўка заль нік у ма ім за ім г лё ным сум нен
ня мі і жа ха мі па да рож жы.

— Мне са мой да па мог ар хі ман д рыт, — 
га ва ры ла спа да ры ня Ва лян ці на. — Штось 
зда ры ла ся са мной. Праз доў гі час сніў ся 
адзін цяж кі сон. Ад гэ та га ста ла сох нуць 
га ла ва. Я не ве да ла што ра біць, як ле чыц
ца. Ні якія пі люль кі тут не да па ма га лі. Та ды 
я пай ш ла да ар хі ман д ры та. А ён па ду маў 
і ка жа: „Дам та бе ма літ ву, пра чы тай яе пе
рад сном”. І ве да е це, лі хі сон ад ча піў ся, 
пра паў з га ла вы...

Апо вед па дзей ні чаў як най леп шая пра
мо цыя мес ца, я не ве да ла што му со ва па
е хаць у Сві цязь...

(пра цяг бу дзе)
Тэкст і фо та Ган ны КАНДРАЦЮК

Васіль Маротчак


