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«Збор», або Піянерскі рывок мастакоў

Арлянскія сустрэчыè3

Беласток-Гроднаè8

працягF5

З інфармацый даступных на экспазіцыі 
(адкрытай 28 жніўня ў сядзібе «Арсена
ла» па вул. Міцкевіча), можна даведацца 
м.інш. што «беларускае мастацтва ў апош
нія дзесяцігоддзі перажыло некалькі пе
раўтварэнняў. У той час адбыліся важныя 
мерапрыемствы мастакоў і груп мастакоў, 
якія паўплывалі на развіццё культуры. Тым 
не менш, розныя колы прафесіяналаў, 
якія ўдзельнічаюць у мастацкай крытыцы, 
не стварылі сумеснай ацэнкі з’яў, тэндэн
цый і працэсаў, што прывяло да знікнення 
і маргіналізацыі інфармацыі аб сучасным 
мастацтве апошніх дзесяцігоддзяў». І так
сама: «У дзяржаўных калекцыях у Бела
русі, з аднаго боку, практычна няма неза
лежнага, непадпарадкаванага афіцыйнай 
праграме ідэалагічнага мастацтва, з друго
га — цалкам ігнаруюцца думкі крытычныя 
ў адносінах да стану палітыкі і культуры. 
У Беларусі, у адрозненне ад іншых краін, 
няма школьных праграм, каталогаў і ка
лекцый, у якіх зарэгістраваны ключавыя 
падзеі, імёны, творы і тэндэнцыі ў маста
цтве Беларусі. Дзяржаўныя даследаванні 
твораў мастацтва ахопліваюць перыяд да 
сярэдзіны 90х ХХ ст., што знайшло ад
люстраванне ў школьных праграмах. Паз
нейшыя мастацкія з’явы — ад сярэдзіны 
90х да сёння — не ўключаны ў праграмы 
дзяржаўных даследаванняў, што прыму
шае незалежных даследчыкаў заняцца 
мастацтвам дадзенага перыяду».

Гэта першы крок

«Калектар» быў заснаваны ў 2014 го
дзе па ініцыятыве беларускіх мастакоў, 
куратараў выставы ў Беластоку Сяргея 
Кірушчанкі (нарадзіўся ў 1951 г.) і Сяргея 
Шабохіна (1984 г. нар.), рэдактара парта
ла аб мастацтве «ArtAktivist», а таксама 
даследчыка мастацтва Аляксея Барысён
ка (1992 г. нар.) для «збору і архівавання 
матэрыялаў і захавання пераемнасці 
ведаў аб сучасным мастацтве Беларусі». 
Каардынатарам выставы з’яўляецца Па
вел Праабражэнскі, менеджар у культур
най сферы. У групе спецыялістаў праекта 
«Збор» былі мастакі, крытыкі і даследчыкі 
мастацтва: Таццяна Арцімовіч, Аляксей Ба
рысёнак, Андрэй Дурэйка, Валянціна Кіся
лёва, Аляксей Лунёў і Лена Прэнц.

Дырэктарка Галерэі «Арсенал» Моніка 
Шэўчык пераканана:

— Гэты праект зачароўвае тым, што ма
стакі і група экспертаў і тэарэтыкаў маста
цтва сустракаюцца адзін з адным і спра
буюць запоўніць прабел, які знаходзіцца 
ў культурным жыцці Беларусі. Культурныя 
ўстановы на Усходзе — гэта феномен не 
толькі беларускі, калі займаюцца сучас
ным мастацтвам, робяць гэта паверхнас
на, не аналітычна. У гэтым выпадку ўзнікла 
даследчая група, якая вырашыла замяніць 
далёка недасканалы Беларускі музей 

сучаснага мастацтва (заснаваны ў 1997 
годзе — М. Х.). Яны вырашылі зрабіць 
свайго роду віртуальны музей. Я адчуваю, 
што і мы дакладваемся да чагосьці вельмі 
важнага. Я не знаходжу іншай крыніцы, 
якая забяспечыла б мне поўныя веды пра 
беларускае сучаснае мастацтва, каб я маг
ла ўвайсці на адзін вэбсайт і даведацца 
больш дастаткова. Нават наш польскі пар
тал «Культура», які прыбліжае веды пра 
польскіх мастакоў, вядзецца не так мета
дычна як «Калектар».

Сяргей Кірушчанка расказвае:
— Ідэя гэтага праекта спела вельмі доў

га. Гэта мастакі ў нашай краіне павінны 
ўзяць на сябе адказнасць за распрацоўку 
такіх праектаў. Раней зборам архіва сучас
нага мастацтва займаўся Андрэй Дурэйка 
(1971 г. нар. — М. Х.), які сабраў працы 
прыкладна дзевяноста мастакоў. Я пад
крэсліваю, наш архіў, што прадстаўляе 
сорак з’яў у беларускім сучасным маста
цтве, з’яўляецца толькі першым крокам 
да стварэння рэальнага музея сучаснага 
мастацтва. Я думаю, што нам гэта ўдасца 
на працягу трохчатырох гадоў, каб пака
заць поўную карціну гэтага мастацтва. Гэ
ты архіў патрэбны, каб ісці наперад, таму 
што мы павінны ведаць, дзе знаходзімся 
ў дадзены момант. Вядома, хоць выбар 
быў вызначаны з дапамогай шасці членаў 
рады экспертаў, выбар і так суб’ектыўны.

Сяргей Шабохін:.
— Мы б хацелі гэты праект паказаць 

не толькі ў заходняй і ўсходняй Еўропе, 
але і ў Беларусі. Рада экспертаў на пра
цягу трох месяцаў абрала творы так, каб 
праз іх можна было прадэманстраваць як 

найбольш розных стратэгій у нашым ма
стацтве. Прадстаўлены розныя пакаленні 
мастакоў, і што важнае, таксама тыя ра
боты, у якіх гаворыцца пра важныя падзеі 
ў нашым грамадскім і палітычным жыцці, 
якія мелі месца з пачатку 80х да сённяш
няга дня. З вялікай колькасці тэкстаў на 
выставе можна даведацца не толькі пра 
гісторыю тых жа мастацкіх стратэгій, дэ
талёвых твораў і мастакоў, але таксама 
і пра больш шырокія падзеі ў Беларусі 
ў апошнія дзесяцігоддзі. Гэтая выстава мо
жа быць створана толькі пры падтрымцы 
Галерэі «Арсенал», якая здаўна супрацуе 
з мастакамі з Беларусі, і адзін з твораў, які 
змяшчаецца ў яе калекцыях, групы «Рэві
зія», таксама паказаны на нашай выставе. 
Беласток як такі невыпадкова выбраны на 
месца першага паказу.

Мастак і куратар, член групы «Рэвізія» 
Андрэй Дурэйка, ад пятнаццаці гадоў жы
ве ў Нямеччыне:

— Характэрным для гэтай выставы, ва 
ўсім праекце «Збор» і для функцыянаван
ня мастацтва ў Беларусі, з’яўляецца тое, 
што мастакі бяруць на сябе тыя функцыі, 
якія ў іншых краінах адпавядаюць тэарэ
тыкам і мастацтвазнаўцам. Шэфам фесты
валю перформенсу «Навінкі» з’яўляецца 
мастак Віктар Пятроў, часопіса прысве
чанага сучаснаму мастацтву «pARTisan» 
таксама мастак Артур Клінаў, партала 
займаючагася ім «ArtАktivist» Сяргей Ша
бохін. Нашай спробай было паказанне на 
выставе «Збор» таксама тых мастакоў, 
якія не жывуць у Беларусі, але ўсё яшчэ 
ідэнтыфікуюцца з ёю. У маім архіве ёсць 
больш за сто работ мастакоў, якія не 

жывуць у краіне, але прадстаўляюць бе
ларускае мастацтва. Паказваем таксама 
вельмі маладых мастакоў, якія толькі па
чынаюць вызначаць перспектыву нашага 
мастацтва, і многія з іх з’язджаюць за мяжу 
для вывучэння сучаснага мастацтва.

Ніхто ў свеце 
не ведае

Сяргей Шабохін адзначае:
— Да тых дзяржаўных устаноў, якія існу

юць і з назвы маюць справу з беларускім 
сучасным мастацтвам мы адносімся до
сыць крытычна.

Андрэй Дурэйка:
— Асноўная праблема сучаснага маста

цтва, мадэрнага, зводзіцца да палітычнай 
сітуацыі ў Беларусі. Афіцыйнаму Саюзу 
мастакоў яно не падабаецца. Былы ды
рэктар Музея сучаснага выяўленчага ма
стацтва ў Мінску, мастакакадэмік Васіль 
Шаранговіч ненавідзеў яго, і цяпер, калі 
ён сышоў у адстаўку, яго дачка стала яго 
дырэктарам. Лозунг гэтай выставы ўзяты 
з працы «Нічога няма» Аляксея Лунёва. 
Гэта таксама адлюстроўвае той факт, што 
ніхто за межамі нашай краіны не ведае, 
што такое беларускае мастацтва. У ад
ной толькі Нямеччыне ёсць каля трыццаці 
нашых мастакоў. Улада Беларусі хоча 
кантраляваць фарміраванне сучаснага 
мастацтва. Такім чынам заснаваны быў 
у 2012 годзе Цэнтр сучаснага мастацтва, 
але праз месяц указам прэзідэнта Музей 
і Цэнтр аб’ядналі. Дырэктарка музея яна 
і дырэктарка Цэнтра.

Выстава «Збор» складваецца з рэп
радукцый і арыгінальных работ. Ёсць тут 
карціны, фатаграфіі, прасторавыя творы, 
устаноўкі і відэа. Важнымі элементамі з’яў
ляюцца супольны тэкст і шэраг дадатко
вых тэкстаў, падрабязна распавядаючыя 
пра мастакоў, работы і кірункі. Сярод груп 
і асобных мастакоў на выставе і ў архіве 
апынулася таксама дакументацыя аднаго 
з твораў Лявона Тарасэвіча. Гэта роспіс 
на калонах, выкананы ў якасці пастаянна
га элемента ў 1995 г. з нагоды канцэпту
альнага віцебскага артфестывалю «In
Formation» у новаадкрытым тады ў гэтым 
горадзе Музеі сучаснага мастацтва. Праз 
дванаццаць гадоў без ведама аўтара быў 
ён зафарбаваны падчас рамонтных прац. 
Падчас адкрыцця «Збору» мастак сказаў 
«Ніве»:

— Ніхто ў свеце не ведае нічога пра 
беларускае мастацтва. Нават няма адбо
ру важных мастакоў ад менш важных, як 
гэта ўжо зрабілі ва Украіне. Цяжка нават 
гаварыць аб ім, таму што нас усё чакае 
такая панарама. Гэтая выстава — вельмі 
цікавы перагляд. Гэта самае сур’ёзнае 
ў Польшчы дагэтуль прадстаўленне бела
рускага сучаснага мастацтва. Вы не бачы

Выстава «Збор. Канструяванне архіва» ў беластоцкай Галерэі «Арсенал», несумненна, увойдзе ў гісторыю не толькі 
беларускага мастацтва, але і еўрапейскага. З’яўляецца яна дакументацыяй сарака самых важных мастацкіх выразаў 
беларускага сучаснага мастацтва 1991-2015 гадоў. Выстава стала магчымай дзякуючы матэрыялам, сабраным Дас-
ледчыцкай платформай беларускага сучаснага мастацтва «Калектар» (kalektar.org) для патрэб спецыяльна створа-

нага праекта «Збор». Гэта першыя ў такім абсягу, надалей дапаўняныя, абнаўляныя і даступныя ў інтэрнэце рэсурсы 
інфармацыі пра найбольш важныя работы беларускіх мастакоў ад 80-х гадоў ХХ стагоддзя. Мае ён таксама функцыя-
наваць у якасці асновы для далейшага дэталёвага даследавання ў гэтай галіне. Выстава была задумана як своеасаб-

лівы, агульнадаступны падручнік беларускага мастацтва апошніх дзесяцігоддзяў.

n Злева: Моніка Шэўчык, Сяргей Шабохін, Жанна Гладко, Сяргей Кірушчанка, Андэй Дурэйка



2  АД А ДА Я — ФЕЛЬЕТОН, ПОГЛЯД, АНАЛІЗ 13.09.2015              № 37

Гарэлка
як каталізатар крызісу

Зноў 
Вачыма еўрапейца

Д’яблаў

баданне

На  вылучэнне  кандыдатаў  у дэпутаты 
і сенатары  выбарчыя  камітэты маюць  час 
да  поўначы  15  верасня.  Таксама  і на  сё
летніх,  восеньскіх  парламенцкіх  выбарах 
(25 кастрычніка) беларусы на Падляшшы 
не  пойдуць  пад  сцягам  свайго  камітэта. 
Атаясамляючыся  з беларускасцю,  канку
руюць за месцы ў парламенце са спіскаў 
камітэтаў,  фармаваных  палітычнымі  пар
тыямі, а на выбарах у Сенат Яўген Чыквін 
будзе  старацца  за  галасы  выбаршчыкаў 
пад сцягам свайго камітэта. Калі я нядаўна 
быў у парламенце, дэпутат Рышард Галя, 
які  прадстаўляе  ў ім  нямецкую меншасць, 
расказваў: «Таксама і на гэтых выбарах на
ша меншасць будзе балатавацца ў рамках 
незалежнага выбарчага камітэта. Гэтак бы
ло ад першых парламенцкіх выбары ў Трэ
цяй Рэчы Паспалітай. Нямецкая меншасць 
з усяго Апольскага ваяводства звольнена 

ад пяціпрацэнтнага парога на краёвым уз
роўні. Колькасць мандатаў, якія з выбараў 
на выбары дасягаем, аднак, скарачаецца. 
У мінаючым  скліканні  парламента  я быў 
адзін. На маючых адбыцца выбарах мы мяр
куем, што здабудзем два дэпутацкія манда
ты і адзін сенатарскі».

Заўважыў:  «Варта  было б  у будучыні 
разгледзець пытанне аб стварэнні  такога 
выбарчага заканадаўства, якое дало б так
сама і іншым меншасцям рэальную магчы
масць  прэтэндаваць  на  месцы  ў Сейме, 
але не са спіскаў іншых камітэтаў, напры
клад, палітычных партый».

Чаму беларусы зноў не ідуць пад сваім 
імем?  Несумненна,  адказаў  вельмі  шмат, 
але я папрасіў адказаць на гэтае пытанне 
двух вядучых актывістаў беларускіх аргані
зацый: Васіля Сегеня, віцэстаршыню Бе
ларускага грамадскакультурнага тавары
ства і Яўгена Вапу, старшыню Беларускага 
саюза ў РП. Васіль Сегень:

— Напэўна, таму, што папярэднія спро
бы не далі чаканага выніку. Я думаю, што 
асяроддзе беларусаў у Польшчы, на жаль, 

занадта  фрагментаванае  (што  не  з’яўля
ецца сакрэтам), каб з аптымізмам глянуць 
на нашае магчымае прадстаўніцтва ў поль
скім парламенце. Ніхто не прадстаўляе, ці 
інакш, не ў стане звярнуцца да шырокага 
«беларускага» электарату. На мой погляд, 
гэта сельскі электарат, а там ёсць шмат па
тэнцыйных нашых выбаршчыкаў, на праця
гу многіх гадоў левы. Скарыстаў на гэтым 
Ян  Сычэўскі,  калі  левыя  былі  сур’ёзнай 
сілай.  Выкарыстоўваў  гэта  дасюль  Яўген 
Чыквін. З іншага боку, спробы прыклеіцца 
да Грамадзянскай платформы, на мой по
гляд, нічога добрага нам не маглі прынесці, 
а нашы «саюзнікі» атрымлівалі падтрымку 
для  сваіх  спіскаў.  У сваю  чаргу,  стварэн
не  камітэта/камітэтаў  «славянскіх»  было 
накіравана на прыцягненне галасоў права
слаўнага  насельніцтва,  якое  вельмі  часта 
не  лічыць  сябе  беларусамі,  украінцамі... 
Эфекты, наколькі я ведаю, былі мізэрныя. 
Каб дамагчыся поспеху, па меншай меры 
хаця б  як  немцы,  неабходна  аб’яднацца 
і вылучыць аднаго, максімум двух лідараў. 
Варта  таксама  звярнуцца  да  так  званага 
люду. Калі мы адкрыта будзем адмаўляць 
папярэднюю  сістэму  ў Польшчы  ці  моцна 
крытыкаваць Беларусь, Расію, дык думаю, 
што сельскага насельніцтва не заахвоцім 
да сябе. Гэта нязгоднае з афіцыйнай палі
тыкай, але ў адваротным выпадку белару
скай картай будуць іграць Платформа, ПіС, 
ПСЛ, Левыя. А нашым так званым лідарам 

раю: менш асабістых амбіцый  і інтарэсаў, 
а больш дзеянняў для агульнага дабра.

Яўген Вапа:
— У сённяшнім палітычным свеце, у якім 

пануе  жорсткая  палітычная  канкурэнцыя, 
самастойны  ў арганізацыйным  і фінанса
вым сэнсе камітэт вельмі цяжка арганіза
ваць. Даходзяць яшчэ да таго гульні паміж 
палітычнымі партыямі, якія хочуць любой ца
ной, у якасці выбарчай прынады, мець бе
ларусаў на сваіх спісках, таму тым цяжэй 
было б самастойнаму беларускаму камітэ
ту вытрымаць такую канкурэнцыю. У такую 
самастойнасць, на жаль, беручы пад увагу 
ўваход у Сейм, беларусы Беласточчыны пе
расталі верыць, аб чым таксама сведчаць 
папярэднія  спробы  самастойнага  ўдзелу 
ў парламенцкіх выбарах, якія не былі паспя
ховымі. Калі ў цяперашні час беларускія ар
ганізацыі спрабуюць усімі сродкамі, перш 
за ўсё, выжыць, цяжка сарганізаваць неза
лежны камітэт. Я прызнаюся, некаторыя та
кія планы былі. Калі, аднак, высветлілася, 
што ў канчатковым выніку войт Арлянскай 
гміны Пётр Сэльвесюк будзе балатавацца 
ў Сенат, Беларускі саюз у Польшчы выра
шыў  не  рабіць  яму  канкурэнцыі,  а затым 
калі раптам зняў сваю кандыдатуру, вяртан
не да гэтых планаў па прычыне выбарчага 
графіка немагчыма было ўжо рэалізаваць.

Прыгадаем, што на Падляшшы выбіра
ем 14 дэпутатаў і 3 сенатараў.

vМацей ХАЛАДОЎСКІ

без 
камітэта 

Расія Пуціна бадае Польшчу, як толькі 
можа. Часам забаліць. Найбольш, калі ўла
ды вялікага суседа абвяшчаюць забарону 
на  імпарт  польскіх  прадуктаў.  Пытанне 
толькі ў тым, каму гэта найбольш балюча. 
Нам, ці ім? Вядомы факт, што, калі з адна
го боку бадаюць,  з другога нешта  (нена
лежна) уцякае. Гэта праўда, што з выра
зам балючасці на тварах ходзяць ужо ся
ляне з Польшчы, вытворцы лекаў, касме
тыкі і мэблі. Нечакана, расійскае баданне 
таксама  штурханула  ў польскія  шпроты. 
Расійская Федэральная служба па нагля
дзе ў сферы абароны правоў спажыўцоў 
і дабрабыту чалавека (Расспажыўнагляд), 
увяла іх эмбарга ды ў імгненным рэжыме. 
У афіцыйнай заяве федэральныя следчыя 
пішуць, што пасля неаднаразовага “дасле
давання прадукту «шпроты ў алеі» кампа
ніі  Грааль  С.  А.  з Вейгерова»  прызнана 
нязгоднасць  з «арганалептычнымі  паказ
чыкамі» і «фактычным станам даных з эты
кеткі аб пажыўнай каштоўнасці і энергіі»”. 
Толькі  што  —  як  паінфармавала  фірма 
Грааль — «апошні продаж (нашых шпро
таў)  у Расійскую  Федэрацыю  адбыўся 
больш за два гады таму». Гэта ў афіцый
ным  камюніке.  Неафіцыйна,  уладальнікі 
вейгероўскай фірмы турбуюцца здароўем 
санітарных  інспектараў  Расспажыўнаг
ляду.  Бо  хаця  баданулі  тыя  ў добрае  імя 
іхняй фірмы,  пэўна,  чарапы  ад  гэтага  ім 
не разбалеліся. Але гэта толькі адзін бок 
праўды. Таму што тэрмін прыгоднасці для 
спажывання на паказаныя шпроты — не 
больш за два гады. І гэта той іншы бок.

Садоўнік, заводчык свіней ці перапра
цоўшчык рыб можа дазволіць сабе самае 
балючае  месца  пацерці,  калі  хтосьці  яго 
бадане.  Палітык,  мабыць,  таксама  будзе 
ў стане зрабіць гэтак, толькі з вялікай ас
цярогай.  У святле  тэлевізійных  юпітараў 
не  выпадае яму адбадануць.  Толькі шка
да, што ні  адзін  з палітыкаў ані  кіруючых 
партый ГП і ПСЛ, ані ніякай ад апазіцыі, не 
бадануў каго трэба і куды трэба ў абаро
не гонару польскіх шпротаў. Яны аддаюць 
перавагу бадаць адзін аднаго. Пачынаец
ца, як у гіце Каі, давай правы да левага... 
Але  далікатнае  спачатку  стуканне  чэра
пам у чэрап, якое, каб не было заўважна, 
завецца  палітычнымі  дэбатамі,  з часам 
ператвараецца  ў агульнае  баданне.  Так 
вось  палітык  з партыі  ПіС  бадае  ззаду 

палітыка з ГП. Той у сваю чаргу бадае та
го і таго з ПіС,  і на ўсякі выпадак і з СЛД. 
А той зноў жа  таго  з ПіС.  Трэба  таксама 
адзначыць, што ў кожнай з гэтых партый 
адбываецца ўнутранае баданне паміж роз
нымі іх гурткамі, фракцыямі і лагерамі. Для 
таго, каб не быць галаслоўным... Год таму 
ў ГП бадалі адзін аднаго Схетына з Тускам 
і іх прыхільнікі, паасобку і разам усе з усі
мі. Хто ў цяперашні час бадае старшыню 
ГП  і ў той  жа  час  прэм’ерміністр  Копач, 
змаўчу, таму што гэта жанчына,  і ў гэтым 
кантэксце  гэта можа  гучаць неадназнач
на, але не ў гэтым справа. У СЛД нядаўна 
Мілер  бадаў Напяральскага,  а іх  злавес
ны цень, Чажасты, сузаснавальнік так зва
най «фракцыі Ардынацкай», і аднаго, і дру
гога. І хіба з кожнага, хто не з ім. А хто не 
з ім, ці хто з ім, Бог ведае! У любым выпад
ку, польскай лявіцы прыдаліся б сур’ёзныя 
экзарцызмы. Але не толькі лявіцы. Д’яблаў 
у Польшчы, і асабліва ў палітычных колах, 
назбіралася ўжо даволі шмат. Невядома, 
наколькі  палітычныя  колы  перакрываюц
ца з касцельнымі коламі, таму і не вядома, 
колькі д’ябальства пранікае з кола ў кола. 
Затое можна быць упэўненым, што Ката
ліцкі касцёл усё больш мацуе шэрагі. Ак
рамя таго, цікава, што чым больш д’ябаль
ства шырыцца ў народзе, тым больш яно 
расце ў сілу. Прыкладам гэтага з’яўляецца 
яго прафесійная армія заклінальнікаўэк
зарцыстаў.  Саміх  экзарцыстаў,  напэўна, 
не больш, чым д’яблаў, але ёсць ужо так 
шмат, што варта спытацца пра лік д’яблаў 
у цяперашні час у краіне. Магчыма, выра
шыць  гэта  дэмаграфічныя  праблемы  па
лякаў. Але я нічога не сказаў пра баданне 
ўнутры ПіС. Вось у ПіС баданне амаль не 
адбываецца.  І гэта пэўна ад часу, калі лі
дар ПіС Качынскі выкінуў з партыі некаль
кі авалоданых прагай улады малойчыкаў. 
Вось, хаця б такога Курскага або Гофма
на. Асоба лідара партыі Права і справяд
лівасць — як непарушная вось кола. Усё 
круціцца  вакол  яго.  І ўсе.  Як  вагонікі  ці 
не чартоўскага кола... Ну, але я пачаў са 
шпротаў і на іх трэба было б кончыць. Як 
вядома,  ім цесна ў банцы. А мне на маёй 
радзіме, у Польшчы.

vМіраслаў ГРЫКА

У Беларусі  знялі  забарону  на  начны 
продаж алкаголю. Гэта не жарт, як  і тое, 
што такая забарона была. А вось тое, што 
з гарэлкай жарты кепскія, у Беларусі веда
юць усе. Гэтаму бацькі вучаць дзяцей з са
мага маленства.  Замахне бацька  за  каў
нер  кілішак  горкай  ды  давай  настаўляць 
маленькага  сынка. Маўляў,  гарэлка  гэта 
атрута.  Ды  вось  адна  ёсць  з ёй  базавая 
праблема: без яе нельга, жыццё, нібыта, 
такое. Таму, тлумачыць бацька свайму ма
ленькаму  нашчадку,  трэба  ведаць  меру. 
І кажа гэта так пераканаўча, што пачына
еш верыць, што сам то ён меру ведае да
кладна, нават калі ўжо і мычэць не можа.

Штошто,  а з гарэлкай  эксперымента
ваць сапраўды нельга — нікому, ніколі  і ні 
пры  якіх  умовах.  Усе  ведаюць,  чым скон
чыўся  сухі  закон  у Амерыцы.  Добра, што 
своечасова  схамянуліся.  Ды  і бальшавікі 
ў нас спрабавалі рабіць з гарэлкай свае эк
сперыменты.

Ну,  з бальшавіцкімі  прыдумкамі  людзі 
даўно разабраліся. Усё, што рабілі баль
шавікі,  вызначалася  толькі  адной  мэтай 
— захаванне ўлады шляхам абалваньван
ня  суайчыннікаў.  Звычайная  задача  для 
кожнай  класічнай  дыктатуры.  Сучасныя 
дыктатуры — не выключэнне. Прыкладам, 
перамаглі  камуністы  непісьменасць.  Так 
ужо гэтым хваліліся, што многія паверылі, 
што  яны  пра  людзей  клапаціліся.  Але ж 
тыя навучылі людзей чытаць толькі для та
го, каб людцы савецкія газеты чыталі. Гэ
та значыць, каб спажывалі савецкую пра
паганду.  Бо  пакуль  савецкія  грамадзяне 
вучыліся чытаць, бальшавікі знішчылі ўсё, 
што можна было чытаць, усю альтэрнатыў
ную прэсу, акрамя іхнай прапаганды.

І з гарэлкай эксперыменты таксама ра
біліся з гэтай адной мэтай. Толькі там у су
пярэчнасць увайшлі две важныя прабле
мы. З аднаго боку трэба было загнаць усіх 
людзей  на  працу  ў імя  ідэй  сацыялізму, 
каб гарбацілі як робаты дзеля выжывання 
камуністычнай дыктатуры. Ну, а што з п’я
нога за работнік? Таму гарэлку спрабава
лі  забараніць  пад  выглядам  клопату  пра 
здароўе  працоўных.  Але  з другога  боку 
іх  бязглуздая  сацыялістычная  эканоміка 
аніяк казну не магла напоўніць.  І ратаваў 

сітуацыю  толькі  продаж алкаголю,  які  ва 
ўмовах дыктатуры для бюджэту з’яўляец
ца істотнай падтрымкай, а вось для чала
века працы гэта амаль адзіны шлях да пер
санальнай свабоды.

Галоўнае, каб той свабоды не было заш
мат. Вось і балансавала бальшавіцкая ўла
да паміж гэтымі дзвюмя задачамі. Гарэлка 
была  таннай  і даступнай,  але  кантроль 
таксама не адставаў. Пі колькі хочаш, але 
зранку  кожны  мусіць  быць  цвярозы  і на 
працы. Як хто выбіваўся з гэтага балансу, 
то для такіх быў вынайдзены цэлы шэраг 
метадаў уздзеяння. Ад выцвярэзнікаў, паз
баўлення прэміі, публічных грамадскіх су
доў да прымусовага лячэння ў адмыслова 
зробленых установах.

Усталяваны  баланс  разбурыў  Гарба
чоў.  Ён  хіба  што  ад  настаўлення  свайго 
бацькі запомніў толькі першую частку, што 
гарэлка гэта зло. А вось тое, што без яе 
нельга,  па нейкай прычыне не даслухаў. 
Узяў  і забараніў. Ну  то  ўсё  і пасыпалася. 
Людзі ўпершыню за семдзесят год глянулі 
на  сваё жыццё цвярозымі  вачамі  і яно  ім 
не спадабалася.

А зараз і да Беларусі дайшла чарга па
эксперыментаваць з алкаголем падарос
ламу. Не на жарт. Напачатку то ўсё было 
лагічна для такой эканамічнай і палітычнай 
мадэлі. Пры захаванні паўсацыялістычнай 
эканомікі  захоўваўся  такі ж  падыход  і да 
гарэлкі.  Папаўняць  бюджэт  трэба.  Таму 
піце на здароўе. Толькі зранку каб на пра
цу і цвярозымі. Таму і савецкія схемы адна
віліся. Такія як забарона продажу горкай 
позна вечарам.

Ды  вось  зараз  сістэма  трэснула.  Сам 
начальнік  краіны,  славуты сваёй  прыхіль
насцю да здаровага ладу жыцця, звярнуў 
увагу на яго вялікасць алкаголь.  І паслух
мяныя чыноўнікі адмянілі на яго ўсе забаро
ны.  І сталі  ім  гандляваць  і ўдзень,  і ўночы. 
Відаць,  п’яны  гультай  у Беларусі  значна 
больш  карысны  для  бюджэту,  чым  абса
лютна цвярозы работнік. Такая вось экано
міка.

Зразумела, што фельетон жартаўлівы. 
Але як кажуць у народзе — у кожным жар
це ёсць крыху жарту. Ну, а калі  сур’ёзна, 
то зараз, пасля таго як бюджэт пачалі рата
ваць не проста „тунеядцы”, але „тунеядцы” 
п’яныя, то пра эканамічны крызіс можна па
чынаць пісаць ужо без аніякіх жартаў.

vВіктар САЗОНАЎ
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Б
еларускі народны фэст «Ар
лянскія сустрэчы» — галоўнае 
беларускае мерапрыемства, 
арганізаванае войтам і Гмінным 
асяродкам культуры ў Орлі — адзі

най гміне ў Польшчы, у якой дарожныя 
ўказальнікі перад усімі мясцовасцямі напі
саны на польскай і беларускай мовах. 29 
жніўня перад сінагогай у Орлі сабраліся 
людзі, каб паслухаць беларускую музыку, 
купіць рукадзелле ды пачаставацца мясцо
вымі стравамі.

Да Другой сусветнай вайны ў Орлі жылі 
яўрэі, якія маліліся ў вялікай мурава

най сінагозе. Пасля вайны бажніца нішчэ
ла. Калі сінагога была адрамантаваная, 
стала месцам арганізавання культурных 
мерапрыемстваў. Ладзіліся ў ёй часовыя 
выставы, арганізаваліся канцэрты. Падчас 
«Арлянскіх сустрэч» Цэнтр імя Людвіка За
менгофа з Беластока прэзентаваў у сінаго
зе выставу «Драўляныя бажніцы».

Беларускі фэст пачаўся ў дзве гадзі
ны пасля абеду. Першымі выступілі 

супольна беларускі калектыў «Арляне» 
з Орлі і дзеткі з мясцовай школы з дадат
ковым навучаннем беларускай мовы. Войт 
Арлянскай гміны Пётр Сэльвесюк прыві
таў гасцей — паслоў Сейма РП Роберта 
Тышкевіча і Аляксандра Сасну, дырэктара 
Культурнага цэнтра Рэспублікі Беларусь 
у Варшаве Эдуарда Швайко, бельскага 
старасту Славаміра Снарскага і яго намес
ніка Пятра Божку, а таксама бургамістраў 
і войтаў суседніх гмін. У фэсце ўдзельні
чалі бургамістр БельскаПадляшскага 
Яраслаў Бароўскі, бургамістр Кляшчэляў 
Аляксандр Сяліцкі, войт Гайнаўскай гміны 
Люцына Смактуновіч і войт Чыжоўскай 
гміны Юры Васілюк. За запрашэнне падзя
каваў і перадаў прывітанні ад маршалка 
Падляшскага ваяводства Мечыслава Баш
ко ваяводскі радны Валянцін Карыцкі, які 
дабавіў, што прыехаў бы на арлянскі фэст 
і без запрашэння. На мерапрыемства 
прыбылі старшыня ГП БГКТ Ян Сычэўскі, 
святары, гмінныя і павятовыя радныя, прад
стаўнікі мундзірных службаў.
— Мы ганарымся нашай беларускай 
культурай і таму ладзім беларускае ме
рапрыемства, падчас якога прэзентуем 
нашыя песні і мясцовую традыцыю. Дбаем 
пра тое, што атрымалі з мінулага, памята
ем пра нашую гісторыю і традыцыі. Мы 
супольна ствараем нашую станоўчую 
рэчаіснасць, а Арлянская гміна развіваец
ца. У нас былі збудаваны фабрыка «Ікея» 
і ветраныя электрастанцыі, — сказаў войт 
Арлянскай гміны Пётр Сэльвесюк.

Перад сабранымі адважна і цікава 
запрэзентаваліся дзеткі з калектыву 

«1/3» Комплексу школ з дадатковым наву
чаннем беларускай мовы ў Орлі.
— Калектыў «1/3» дзейнічае ў арлянскай 
школе з 2002 года, але сённяшні састаў 
новы, — заявіла музычны кіраўнік калекты
ву Альжбета Цюлькевіч.

Другім на сцэне выступіў найстарэйшы 
беларускі калектыў на Беласточчыне 

«Арляне».
— Мы зараз хвалюемся перад выступам, 
бо будзем прэзентавацца перад сваёй 
публікай, якая можа нас пахваліць або 
адмоўна ацаніць і гэтая ацэнка пойдзе па 
Орлі, — заявілі жанчыны з «Арлян». — Мы 
запісваліся ў калектыў, калі былі маладымі 
дзяўчатамі. Пасля павыходзілі замуж, вы
хоўвалі дзетак і тады спынялі музычную ак
тыўнасць. Адны вярталіся ў калектыў пад
час прафесійнай актыўнасці, а другія, калі 
перайшлі ўжо на пенсію. Зараз у нас, пен
сіянераў, многа вольнага часу. Можа ёсць 
яшчэ больш энергіі да спеву і выступаў, 
у параўнанні з нашай моладасцю, бо тады 
мы многа энергіі трацілі на працу і сям’ю. 
Зараз думаем ужо пра святкаванне наша
га круглага юбілею. 70годдзе дзейнасці 
калектыву «Арляне» будзем адзначаць 
у наступным годзе. Ужо 25 гадоў займаюц
ца з намі Мікола і Людміла Фадзіны з Грод
на, якія патрапілі многаму нас навучыць.

За ходам беларускага мерапрыемства 
наглядала дырэктар Гміннага асярод

ка культуры ў Орлі Анна Несцярук.
— Калі я прыйшла на працу ў Гмінны ася
родак культуры ў Орлі, «Арлянскія сустрэ
чы» ладзіліся ў пачатку лета. Мы працяг
ваем арганізаваць гэтае мерапрыемства 
і спачатку назвалі яго Фэстам беларускай 
культуры «Арлянскія сустрэчы», а пасля 

перайменавалі на Беларускі народны 
фэст «Арлянскія сустрэчы». Пра народны 
характар мерапрыемства сведчаць песні, 
рукадзелле і стравы з нашай і суседніх 
гмін (Нарваўскай, Гайнаўскай, Дубіцкай, 
Боцькаўскай, Міхалоўскай і Белавежскай), 
адкуль прыбылі прадаўцы рукадзелля і су
веніраў, — сказала дырэктар ГАК Анна 
Несцярук.

Перад выхадам на сцэну жартавалі 
спевакі калектыву «Жаваранкі» з Мах

натага.
— Нас у Орлю запрасілі ўпершыню. У мі
нулым Махнатае належала да Арлянскай 
гміны. Мы цяпер прыехалі ў наш былы гмін
ны цэнтр, — сказаў Аляксей Герасімюк 
з махнацкіх «Жаваранкаў». — Мы ўжо 
падрыхтаваліся да выезду на Ваяводскія 
дажынкі ў Саколцы, нашыя жанчыны спля
лі прыгожы дажынкавы вянок. Ад нейкага 
часу ў нас спяваюць новыя маладыя асо
бы. Асабліва сумуем па Марыі Мароз з Но
вага Беразова, якая памерла. Яна спявала 
сола і была вялікай апорай для нашага 
калектыву.

Падчас фэсту неапрацаваны фальклор 
паказалі «Малінкі» з Маліннік, цікава 

запрэзентаваліся «Вэрвачкі», «Fermata» 
і «Тры пальцы» — усе з Орлі.
— Мы тут прэзентуем неапрацаваны фаль
клор, якія спявалі ў моладасці. Мы яшчэ 
пад уражаннем нашага выступу падчас рэ
канструкцыі бежанства ў Студзіводах. Мы 
аўтэнтычна адчулі тое, што было сто гадоў 
таму і самі плакалі так, як плакалі нашы 

продкі падчас выезду ў бежанства, — зая
віла Вера Нічыпарук, кіраўнік «Малінак».

Падчас фэсту былі абвешчаны вынікі 
ІХ Гміннага конкурсу на самы лепшы 

панадворак у Арлянскай гміне. Перамож
цам стаў Андрэй Жаброўскі з Рыгораўцаў, 
другое месца занялі Валянціна і Сяргей 
Лукашукі з ЧахоўЗабалотных. Раней Сяр
гей Лукашук (былы дырэктар Бельскага 
дома культуры) гаварыў мне, што многа 
часу праводзіць на жончынай бацькаўшчы
не, дзе займаецца, між іншым, сталярскімі 
працамі на свае патрэбы. Трэцяе месца 
заняла Хрысцінія Ваўранюк з ВулькіВыга
ноўскай. Пераможцы конкурсу ўпрыгожы
лі дамы і іншыя будынкі, пасадзілі дрэўцы 
і многа расліннасці.

Падчас выступаў калектываў на сцэне, 
пра якіх удала расказвала вядучая 

фэст Марыёля Герман, людзі падыходзілі 
да прадаўцоў рукадзелля, частаваліся мяс
цовым харчаваннем.
— Вы можаце пачаставацца вяндлінай, 
паштэтам, сальцісонам, агуркамі і іншымі 
мясцовымі стравамі, — сказалі кулінары 
з палаткі Арлянскай гміны. Тут затрымліва
лася найбольш запрошаных гасцей.

Харчаванне прапанавалі таксама ў па
латцы Нарваўскай гміны, дзе прадава

лася таксама рукадзелле і можна было 
пазнаёміцца з матэрыяламі наконт туры
стычных атракцыёнаў Нарваўскай гміны. 
З гэтай гміны прыехалі і ўдала выступілі 
перад арлянскай публікай два вядомыя 
на Падляшшы калектывы «АртПронар» 

і «Нарва». Падчас белфэсту ўдала запрэ
зентаваліся таксама «Верасы» з Вілінава 
Мельніцкай гміны, «Ручаёк» з Белавежы, 
«Калінка» з Беластока. На вечар заплана
ваны былі выступ зоркі мерапрыемства 
— калектыву «Купалінка» з Мінска і танцы 
пад гукі гурта «Зорка» з Беластока.

Падчас фэсту была магчымасць аддаць 
кроў для патрабуючых, ці купіць выра

бы людзей з абмежаванымі магчымасцямі.
— Мы штогод запрашаем на фэст калек
тыў з Беларусі. У гэтым годзе гасцюем 
славуты калектыў «Купалінка» з Мінска. 
Мы супрацоўнічаем з калектывамі са Свіс
лачы, але сёння ў Свіслачы свае святка
ванні, — патлумачыла дырэктар ГАК Анна 
Несцярук.

Вышываныя іконы і ручнікі прадавала 
Галіна Бірыцкая з Плянты, а Пётр Леа

нюк з Руткі прывёз плеценыя вырабы з са
ломы. Працаўнікі Гміннай бібліятэкі ў Орлі 
прадавалі кніжкі за сімвалічную залатоўку. 
Было выдзеленае месца для Музея малой 
айчыны ў Студзіводах.
— Мы запрасілі рукадзельніц з Арлянскай 
гміны. Зоя Майстровіч з Рудутаў прывез
ла саломапляценне, Хрысцінія Грыгарук 
з Орлі прадае свае вырабы з папяровай 
ракіты, а Анна Несцяровіч з Орлі прапа
нуе абрусы. У палатцы Арлянскай гміны 
можна пачаставацца галушкамі з макам, 
праснакамі, салам, шмальцам, каўбасой, 
— пералічыла дырэктар Анна Несцярук.
— Я прэзентую тканне на кроснах. Нашыя 
мамы ткалі многа. Мы ў мінулым таксама 
карысталіся кроснамі, калі ткалі палавікі, 
— успамінала Вера Прыступюк з Гайнаўкі. 
Побач яе свае вырабы прадавалі жанчы
ны з Гуртка вясковых гаспадынь у Дубінах 
Гайнаўскай гміны.
— На кожным фэсце мне ўдаецца пра
даць карціну і я гэтаму рады. Я таксама ра
ды, што ў сваім Старым Беразове прадаў 
ажно 9 карцін. Некаторыя мастакі не маглі 
прадаць ніводнай сваёй карціны ў сваёй 
мясцовасці, а толькі пасля смерці сталі 
вядомымі ва ўсім свеце, — сказаў Мікола 
Яноўскі са Старога Беразова, які са сваі
мі працамі размясціўся на агароджаным 
месцы побач самой публікі. З другога боку 
агароджы прэзентавалася фотавыстава 
«Ах, што гэта быў за шлюб» — вялікія 
здымкі старэйшых сужонстваў, якія тры
малі ў руках свае шлюбныя фатаграфіі 
з моладасці. Здымкі выканала арлянская 
моладзь у рамках рэалізаванага ў Гмінным 
асяродку культуры ў Орлі праекта фонду 
«Opus Verde» пад наглядам Пятра Неста
ровіча з Орлі.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

Беларускі народны фэст 
«Арлянскія сустрэчы»

n Супольлна выступілі «Арляне» і дзеткі са школьнага калектыву «1/3» з Орлі 
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Адказ на крытыку

Вырашылі 
праблему

У 34 нумары «Нівы» ад 23 жніўня дру
каваўся мой допіс «Пакінулі ў дурнях». 
Справа тычылася жыхаркі вёскі Малін
нікі, 92гадовай Надзеі Сахарчук, якая 
стала ахвярай несумленных тэлеапера
тараў «Нэтыя» і «Тэлестрада». У выніку 
неакуратна аформленых дамоў «Нэ
тыя» абцяжарыла Надзею Сахарчук, 
як абанента, штрафным рахункам на 
суму 184 зл. за датэрміновае парванне 
дамовы, а «Тэлестрада» дапамінаецца 
заплаціць двухмесячны абанамент за тэ
лефон, якім старэча не карысталася.

27 жніўня, як аўтар тэксту і карэспан
дэнт «Нівы», паслаў я ў «Нэтыю» тэкст 
публікацыі «Пакінулі ў дурнях» (у пе
ракладзе на польскую мову), затым 
папрасіў аб каментарый наконт кры
тычных заўваг, прад’яўленых Надзеяй 
Сахарчук у адрас фірмы. Копію пісьма 
з дадаткам адпаведных дакументаў па
слаў я да ведама Павятоваму заступні
ку кансуменцкіх правоў у БельскПад
ляшскі і войту гміны ў Орлі.

28 жніўня патэлеванавала мне прэс
сакратар «Нэтыі» Лідзія Марцінкоўская, 
якая аднеслася да ніўскай публікацыі.

— Зараз не маем доступу да дакумен
таў з 2009 года, — паясніла прэссакра
тар. — Пагаджаюся з тым, што дамова 
з абанентам павінна быць чытабельная 
і акуратна аформленая. Паколькі дамо
ва на выкананне тэлекамунікацыйных 
паслуг была з намі парвана, дык немаг
чыма зараз яе вярнуць. Таму ў гэтай 
спрае не можам дапамагчы. Аднак уліч
ваючы пажылы ўзрост абанента і жыц
цёвыя абставіны, у якіх знаходзіцца 
Надзея Сахарчук, можам дараваць ёй 
штрафны рахунак на 184 зл. Рашэнне 
на паперы дашлем поштай, — заявіла 
ў заканчэнні прадстаўнік тэлеаперата
ра «Нэтыя» Лідзія Марцінкоўская.

Цешыцца трэба, што «Нэтыя» так хут
ка і станоўча паставілася да крытычнай 
ніўскай публікацыі. Хай бы так далей 
было... Уладзімір СІДАРУК

Беларускі 
фэст у Нараўцы

У нядзелю, 2 жніўня гэтага года 
ў амфітэатры над рэчкай у Нараўцы 
(Гайнаўскі павет) адбыўся беларускі 
народны фэст. Адкрыў яго і прывітаў 
сабраных Мікалай Павільч, войт На
раўчанскай гміны. Канцэрт вяла Каця
рына Бяляўская, інструктарка Гмінна
га асяродка культуры ў Нараўцы.

У Нараўку прыехалі мастацкія ка
лектывы з Беласточчыны і з Рэспуб
лікі Беларусь: „Рэха пушчы” (кіраўнік 
Аліна Негярэвіч) і „Retro Beats” (кіраў
нік Анэта Снарская) з Гайнаўкі, „Расс
пяваны Гарадок” (кіраўнік Віктар Ма
ланчык) з Гарадка, „Куранты” (кіраў
нік Аліна Негярэвіч) з БельскаПад
ляшскага і „Купалінка” (кіраўнік Алена 
Цялькова) з Мінска (Беларусь).

Стаяў пагодлівы і цёплы вечар. Ля 
сцяжынак каля амфітэатра прадаўцы 
паставілі шмат гандлёвых будак. На на
роднае святкаванне прыйшлі не толькі 
нараўчане, але і прыехалі жыхары на
вакольных вёсак ды нават з Гайнаўкі. 
Са сцэны дзве з паловай гадзіны плылі 
прыгожыя беларускія і толькі белару
скія песні. Прыемна і радасна было 
іх слухаць. Беларускія танцы паказала 
мінская „Купалінка”. Канцэрт зняў на кі
наплёнку стараляўкоўскі дакументаліст 
Юрый Равінскі. Ён ахвотна запрашае да 
сябе на дэманстрацыю кінафільмаў.

Янка ЦелУшэЦКІ

Полаўцы — невялічкае сяло ў Чаром
хаўскай гміне. Размяшчаецца яно на мя
жы з Беларуссю. Непадалёк ад вёсачкі, 
яшчэ пры савецкай уладзе, з 24 студзеня 
1986 года функцыянаваў польскасавецкі 
пункт спрошчанага перасякання мяжы. 
Перасяканне мяжы дапускалася на асно
ве пропускаў, калі ўзнікалі неспадзява
ныя здарэнні, такія як шлюб, пахаванне 
або хрысціны. Такімі пропускамі маглі па
карыстацца суродзічы жыхароў паграніч
най зоны па абодвух баках мяжы пасля 
прад’яўлення адпаведных дакументаў (тэ
леграмаў). Пашпартнамытны кантроль 
выконвалі пагранічнікі.

У гэтым жа месцы 6 снежня 1993 го
да, на аснове дзяржаўнай дамовы паміж 
Польшчай і Рэспублікай Беларусь, быў 
адкрыты пагранічны дарожны пераход 
Полаўцы — Пяшчатка. Гэта быў адзіны 
двухбаковы пагранпераход на ўсходняй 
мяжы. Да 2007 года пашпартнамытны 
кантроль праходзіў на беларускім баку. 
Пасля ўваходу Польшчы ў зону Шэнген, 
гэтую дзейнасць перанеслі на польскі 
бок.

Больш дзесяці гадоў чаромхаўскі са
маўрад хадайнічаў за перамену статусу 
перахода на міжнародны. І зерне ўпала 
на падатлівы грунт. Да ідэі чарамшан 
станоўча паставіўся тадышні падляшскі 
ваявода Мацей Жыўна, які затым стаў 
інспіратарам і куратарам шматмільённай 
інвестыцыі — мадэрнізацыі і разбудовы 
пагранічнага перахода Полаўцы — Пяш
чатка. Інвестыцыя доўжылася больш пяці 
гадоў. І ўрэшце дачакаліся свята...

4 верасня стаяла пахмурнае халоднае 
надвор’е, затым выпаў дождж. Пачаткова 
дробны, пасля перайшоў у лівень. Нягле
дзячы на гэта, у кампаніі сужонства Зак
шэўскіх, падаемся па дарозе № 66 у на
прамку дзяржаўнай мяжы. Сёння здача 
ў карыстанне пагранперахода Полаўцы 
— Пяшчатка. Пачатак мерапрыемства, 
назначаны на 11 гадзін, „пакаўзнуўся” на 
паўгадзіны, паколькі спазніўся... міністр 
Анджэй Галіцкі.

Перад адміністрацыйным будынкам 
новазбудаванага комплексу пагранпера
хода згуртавалася шматлюдная публіка 
і госці: пасол Рэспублікі Беларусь Аляк
сандр Авяр’янаў, падляшскі ваявода 
Анджэй Мэер, кіраўнікі Міністэрства 
інфраструктуры і развіцця Польшчы, на
меснік старшыні Брэсцкага выканаўчага 
камітэта Міхаіл Сяркоў, таксама кіраўнікі 
брэсцкай групы пагранічнікаў, прадстаў
нікі ваяводскіх, павятовых і гмінных са
маўрадаў, жыхары навакольных сёлаў. 
Непадалёк, у ліўнях дажджу, „на смірна” 
чакалі сцяганосцы пагранічнай аховы 
і мытнай палаты. І раптам натоўп зварух
нуўся. У бок пагранічнага шлагбаўма на 
прывітанне міністра падаўся камандзір 
сцяганосцаў пагранічнай аховы.

Цырыманіял прывітання са сцяганосца
мі праходзіў у ліўнях дажджу, таксама як 
і чарговы ход святочнага мерапрыемства. 
Першнаперш слова далі міністру.

— Каб больш такіх інвестыцый, якія 
даюць гаспадарчы імпульс. Гэта адзін 
з суперсучасных пагранічных пераходаў 
у Польшчы. Гэта паўплывае на развіццё 
ўсяго рэгіёна і яго жыхароў, — сказаў мі
ністр Анджэй Галіцкі.

Пагранічным службам здадзены былі 
ў карыстанне новазбудаваны адмініст
рацыйны будынак, будынак дэталёвага 
кантролю, павільёны пашпартнамытных 
адправак, павільёны вартаўнікоў, паветкі, 
дарожная інфраструктура і сістэма мані
торынгу. Пераход, як адзіны на вонкавай 
мяжы Еўрасаюза, карыстаецца рэнтге
наўскай устаноўкай для прасвечвання па
сажырскіх аўтамабіляў. Дзякуючы гэтаму 
абсталяванню палепшацца сацыяльныя 
ўмовы працы функцыянераў пагранічных 
службаў, таксама скароціцца час чакання 
падарожных.

Міжнародны 
пагранпераход 
„Полаўцы”

— Заўжды лічылі мы, што нашая су
польная мяжа будзе прасторай для супра
цоўніцтва, абмену і развіцця, — гаварыў 
Роберт Тышкевіч, старшыня парламенц
кай камісіі замежных спраў, заадно шэф 
беластоцкай ГП. — Сённяшняя здача 
ў карыстанне перахода прыблізіла нас да 
гэтага ўяўлення.

Падляшскі ваявода Анджэй Мэер 
падзякаваў усім тым, хто садзейнічаў 
у рэалізацыі інвестыцыі. Заявіў пры тым, 
што ў ходзе інвестыцыйных дзеянняў у пе
рыядзе васьмі гадоў у Падляшскім ваявод
стве было расходавана 250 мільёнаў зл., 
у тым ліку 100 млн. еўрасаюзных сродкаў 
на разбудову і мадэрнізацыю пагранічных 
пераходаў. Кошт разбудовы пагранпера
хода ў Полаўцах склаў суму 178 млн. зл., 
у гэтым ліку 92,7 млн. з дзяржаўнага бю
джэту, 61 млн. са ШвейцарскаПольскай 
праграмы супрацоўніцтва, 21 млн. з Пра
грамы трансгранічнага супрацоўніцтва 
20072013 Польшча — Беларусь — Ук
раіна, затым апошнія з Фонду вонкавых 
граніц.

Намеснік падляшскага маршалка 
Мацей Жыўна, які інспіраваў і займаўся 
інвестыцыяй, узнагародзіў намесніцу ды
рэктара аддзялення інфраструктуры Пад
ляшскай ваяводскай управы Еву Стаховіч 
«Ганаровым значком Падляшскага вая
водства». Ганаровыя граматы былі ўру
чаны прадстаўнікам пагранічнай аховы 
і мытнай палаты. У заканчэнні афіцыйнай 

часткі адбылося асвячэнне адміністрацый
нага будынка, якое здзейснілі капеланы 
пагранічнай аховы і мытнай палаты. За
тым прысутныя, на чале з міністрам адмі
ністрацыі і лічбавізацыі Анджэем Галіцкім, 
падаліся наведаць новазбудаваны комп
лекс пагранперахода. Пасля арганізата
ры запрасілі ўдзельнікаў урачыстасці на 
супольны банкет пры шведскім стале.

Магчымая кругласутачная прапускная 
здольнасць Міжнароднага пагранічнага 
перахода Полаўцы — Пяшчатка гэта: 
2000 легкавых аўтамабіляў, 50 аўтобусаў 
і 200 грузавых машын грузападымальнас
цю да 7,5 тоны.

Здача ў карыстанне міжнароднага су
персучаснага пагранперахода Полаўцы 
— Пяшчатка гэта магчымасць цывіліза
цыйнага прагрэсу для Чаромхаўскай гмі
ны, новыя месцы працы, адкрытае акно 
на свет.

Больш бы такіх інвестыцый для занепа
даючага чыгуначнага пасёлка.
vТэкст і фота Уладзіміра СІДАРУКА

n Міністр Анджэй Галіцкі

n Пасол Рэспублікі Беларусь 
Аляксандр Авяр’янаў
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це тут нейкіх мастацкіх комплексаў і прад
стаўленыя тут мастакі могуць спакойна 
прадстаўляцца побач іншых еўрапейскіх 
мастакоў. Чакаю каталога, паказваючага 
ўсе гэтыя мастацкія тэндэнцыі, у тым ліку 
і перформенс, які можа паказаць свету, 
каб на пачатку зацікавіць беларускім 
мастацтвам. І Беласток у цэлым мог бы 
быць такім фарпостам беларускага ма
стацтва.

Перформенс 
у электрастанцыі

Адкрыццё выставы было спалучана 
з перформенсам групы «Бергамот» (Воль
га Маслоўская, Раман Трацюк), узніклай 
у 1998 годзе ў Брэсце. Дзень да адкрыц
ця іншыя мастакі з Беларусі (Наталля 
Лісоўская, Аляксандр Краўчанка, Сяргей 
Ждановіч) прадставілі свой перформенс 
у памяшканні электрастанцыі, якая нале
жыць да Галерэі «Арсенал». Куратарам 
выставы быў Віктар Пятроў, які таксама 
паказаў свой перформенс, легенду такіх 
дзеянняў у беларускім мастацтве, саініцы
ятар арганізаванага з 1999 года Міжнарод
нага фестывалю перформенсу «Навінкі» 
(назва паходзіць ад назвы псіхіятрычнай 
установы пад Мінскам). Гэты фестываль 
з’яўляецца адзіным штогадовым фесты
валем перформенсу ў краінах былога Са
вецкага Саюза. Зза палітычнай сітуацыі 

ў Беларусі сутыкаецца з арганізацыйнымі 
цяжкасцямі. Таму перформеры сёлета 
вырашылі паехаць з дэманстрацыямі ў роз
ныя еўрапейскія краіны. Віктар Пятроў:

— Польшча з’яўляецца нашай сусед
кай, і мы знаходзімся ў абсягу ўплыву 
яе культуры, таксама як перформеры. 
Памойму, гэта класічны беларускі пер
форменс. Гэта азначае, што мы павінны 
разглядаць яго з пункту гледжання кан
цэптуальнага мастацтва. Яшчэ гадоў пят
наццаць таму ў Беларусі мастацтвам пер
форменсу займалася двое ці трое людзей. 
Зараз іх пад сорак з маладога і сярэдняга 
пакаленняў. Калі, аднак, не будзе палі
тычных змен у Беларусі, можа быць, што 

Цэлы год чакалі, карміліся дум
камі, асабліва на фейсбуку. Іх 
мара збылася дзякуючы Лене 
Рагоўскай, старшыні варшаў

скага Аб’яднання практыкаў культуры, 
стваральніцы праекта „Памежныя”. Сар
ганізаваць і правесці тыднёвую паездку 
гімназістам справа надта складаная 
і адказная. Дабівае бюракратыя, страх 
перад праверкамі санэпідэмстанцыяй 
і кураторыяй, а перш за ўсё пагроза 
нешчаслівых выпадкаў. Лена вельмі 
старалася выбраць месца далёка ад 
вады, каб не патапіліся. У прошлым го
дзе першы, толькі трохдзённы кангрэс 
„Памежных” прайшоў у прэстыжнай і, 
мабыць, адзінай гасцініцы ў Міхалове. 
Блізка, бяспечна, утульна. Захацелася 
рызыкнуць, вывезці іх далей ад хаты, 
пазнаёміць з іншай часткай памежжа. 
Выбрала ўзгоркі пад Сейнамі на мяжы 
з Беларуссю (16 кіламетраў), Літвой (12 
кіламетраў) і Расіяй (40 км). З лясной ла
гернай базы да Герэта — возера ў Гібах 
было ўсяго 200 метраў. Дзякаваць Богу, 
не патапіліся. Папраўдзе, купацца не 
было калі, не дазваляў напружаны план 

кангрэса. Моладзь з Крынак, Міхалова 
і прыўкраінскага Даўгабычава настолькі 
ўцягнулася ў філасофію практыкаў, што 
пра возера нават не ўзгадала. Ужо другі 
год запар інтэнсіўна разбуджала сваю 
паблажлівасць і акцэптацыю існуючых 
і неіснуючых меншасцей, асабліва нацы
янальных, перш за ўсё ўласнага рэгіёна. 
Арганізатараў і ўдзельнікаў з’езда звязаў 
і абавязаў асноўны лозунг: Нянавісці не!

— Ёсць два сарты паблажлівасці 
— добрая і кепская, — тлумачыць нам, 
зусім сур’ёзна, ксёндз у дзвярах сейнен
скай кафедры. Халодны пот сплыў па 
плячах.

— Найважнейшае — не хто ты, але 
які ты чалавек, — кажа найстарэйшая 
з трох, вяртаючыхся з кафедры пад руч
ку, жанчын.

Супрацоўніцтва ўсіх кангрэсменаў 
праходзіла ва ўмовах ўзаемнага даве
ру. Перш за ўсё даверу моладзі ў яе 
дабрыню і бязмежна багаты патэнцыял. 
Ніякага прымусу, ні спартыўнаваеннай 
дысцыпліны — адзіныя, чыстыя і зразуме
лыя прынцыпы. Беручы пад увагу поўнае 
фінансаванне паездкі арганізатаркай, 

магчымасці ўдзельніцтва адкрыліся для 
ўсіх ахвотных, незалежна ад іх сацыяль
нага ці эканамічнага статусу.

— Я б хацеў нечаму новаму тут наву
чыцца, — прызнаецца ў час першай кан
грэсавай сустрэчы лепшы вучань Лукаш 
Анікей з Крынак.

— А мне дайце больш вольнага часу, 
— просіць нехта з менш удалай сям’і.

Стрэл у дзясятку. Усе мэты дасягнуты, 
сто працэнтаў нормы. Працавалі ахвотна 
ў адвольна выбраных гуртах ад сняданку 
да абеду, ад абеду да вячэры, ад вячэры 
да начной цішыні. Падалі ад стомы, але 
хапала сіл і на начныя лясныя падыходы, 
ці начное калядаванне ў аўтарска запра
ектаваных і выкананых пераапранашках.

Шэсць дзён сур’ёзнай працы над 
інтэрактыўнай, сімвалічнаканкрэтнай 
выстаўкай, якая неўзабаве будзе вандра
ваць па цэлай Польшчы. Паўставала яна 
на базе соцень гадзін гуказапісаў гута
рак удзельнікаў праекта з найстарэйшы
мі жыхарамі іх мясцовасцей. Веравызнан
не, мова, вясковыя забавы, калыханкі, 
праца — гэта толькі некаторыя з выбра
ных моладдзю тэм.

— Мяшаліся, — сказаў нехта з Даў
габычава, — сыны пераймалі рэлігію ад 
бацькі, дочкі — ад маці. Святкавалі двой
чы. А ці існуюць нейкія розніцы паміж яў
рэямі і праваслаўнымі?

— У Крынках хрысціяне трымаліся ра
зам, жыды аддзяляліся, татары таксама 
арганізавалі ўласныя забавы, — дабавіў 
крынскі гімназіст.

— У школу хадзілі ахвотна, там адпа
чывалі ад цяжкай працы на гаспадарцы, 
— сказаў хтосьці, а іншы пералічыў усе 
прафесіі, якія выконвалі крынскія яўрэі.

— Дачка спявала калыханкі сваёй ма
ме, — узгадаў нехта. — Мама не была 
ў змозе, безупынна плакала над цяжкім 
лёсам.

Сабраныя матывы пераўтвараліся 
ў прастору выстаўкі, у якой апынуліся, 
між іншым:

— лавачка, на якой праходзілі сусед
скія сустрэчы. Зрабілі лавачку і кавалак 
сапраўднага драўлянага плота, памаля
валі зялёнай фарбай, будзе стаяць пры 
ўваходзе на выстаўку. У фармаце mp3 
запісаныя размовы ў вёсцы на сапраўд
най лавачцы.

— дзіцячыя гульні — колішнія, якіх 
ужо няма.Тут інфаграфіка з поўным ін
структажом узноўленай гульні. Фільм 
— двое крынскіх школьнікаў б’юць па 
мячы, пашытым з ануч. Гульня будзе 
прадэманстравана менавіта на гэтым 
мячы.

— шафа страхаў і казак. У падвеша
най да столі калысцы — калыханка. Бе
ларуская — „Ой дуду, ой дуду, сядзіць 
голуб на дубу” запісаная ад Марыі Кула
коўскай з дому Краскевіч з Крынак.

— Калі хочаце, можам перакласці на 
польскую мову, — прапаную.

Рашаюцца застацца пры арыгіналь
най версіі. Не здаецца нават Рут — 19
гадовая, жыццярадасная валанцёрка 
з афрыканскага Конга. У яе выкананні 
сольныя партыі рэпу „... на дубу, на дубу, 
...сініцу, сініцу, ...на Пятра, на Пятра”. 
Дапамагла экспрэсавая лагапедычная 
падрыхтоўка. Атрымалася на 5 з плю
сам. Фанаткі моцнага ўдару з Даўгабы
чава зрэпавалі асноўны тэкст калыхан
кі. Крынчанкі і міхалавянкі аказаліся 
спецыялісткамі па дзявочых, салодкіх 
хорках. Каб разагрэцца — танцы проста 
з падкрынскіх Ласінян. Акардэаністка, 
выпіўшы кубак ранішняй кавы, не можа 
запаволіць рытм. Танцуюць як шалёныя, 
асабліва „лысага”.

Крынскія здымаюць фільм пра паслява
енную дзіру. Аўтарскія біяграфіі створаны 
фільмавымі героямі — жыхарамі даваен
ных Крынак. Апавядаюць пра свае сем’і, 
захапленні, падзеі. Некаторыя з маладых 
акцёраў гучаць настолькі верагодна, 
быццам гавораць пра саміх сябе, пра 
ўласнае жыццё. Гурток жыдоў некалькі 
палякаў, адзін татарын. А што з белару
самі? Узнікае праблема прадстаўлення 
жыхароў Крынак беларускага паходжан
ня. Адкуль яны ўзяліся, ці прыехалі сюды 
з Беларусі? Ці перад вайной існавала 
нейкая Беларусь? А калі скажаш права
слаўны, нехта падумае што гэта паляк? 
Як назваць чалавека, які гаворыць пабе
ларуску? Ці гаворыць ён пабеларуску ці 
папросту? Крах.

— Калі не баішся, скажы беларус, 
але ці нехта з іх адважыцца, хаця б для 
фільма?

Пабачым неўзабаве.
vТэкст і фота Іаанны ЧАБАН

многія з гэтых людзей спыняць гэты від 
мастацкай дзейнасці. Наш перформенс 
пачаўся ў Польшчы, тут мы пачалі яго спаз
наваць. Спачатку, у часы перабудовы, мы 
збіраліся невялікімі групамі ў прыватных да
мах. Калі ў пачатку 90х запрасіў нас Ула
дзіслаў Казьмерчак да сябе на свой Міжна
родны фестываль перформенсу «Замак 
уяўлення», падумалі мы, што і ў Беларусі 
павінны зрабіць так, нават без грошай. 
Я паслаў запрашэнні мастакам з дзесяці 
краін з Еўропы, ЗША і Канады. Пазней 
высветлілася, што пераняў гэта КДБ і да 
атрымальнікаў яны не дайшлі. Такім чынам 
мы адправілі іх іншым шляхам і ў выніку 
на першыя «Навінкі» прыбыло зза мяжы 

Нянавісці не !

«Збор», 
або Піянерскі 
рывок 
мастакоў
1Fпрацяг

больш дзясятка мастакоў. Але затым на 
наступны дзень улады забаранілі працяг
ваць фестываль, але ў наступныя гады 
адбылося іх пятнаццаць запар. Паявіўся 
таксама часопіс «Навінкі». У цяперашні 
час штогод у фестывалю ёсць праблемы 
з уладамі з яго арганізацыяй пад любой 
падставай. У гэтым годзе я вырашыў не ар
ганізаваць яго ў Беларусі і адпачыць. І гэта 
добра, што маем побач Польшчу.

«Збор» і паказ перформенсу былі сар
ганізаваны ў рамках фестывалю «Усход 
культуры. Іншае вымярэнне». Выстава 
будзе працаваць да 8 кастрычніка. Уваход 
вольны.
vТэкст і фота Мацея ХАЛАДОЎСКАГА

n Пэрформенс «Game over» Сяргея Ждановічаn Злева: Лявон Тарасэвіч, Сяргей Кірушчанка
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СПРЭЧКА НА ГОНАР!
(руская каз ка)

Пас п ра ча лі ся з са бой пан і се ля-
нін: хто ка го ашу кае?! Пан ка жа се ля-
ні ну:

— Ка лі та бе ўдас ца мя не аб ма нуць, 
дам та бе сто руб лёў. А ка лі я ця бе аб-
ма ну, бу дзеш у мя не пра ца ваць дар ма 
год ча су.

— Згод ны!
Пан ка жа:
— Я быў у Ан г ліі, у Лон да не!
— Маг чы ма, — ад ка заў се ля нін, 

— гэ та, маг чы ма.
— Я быў у Фран цыі, у Па ры жы!
— Я ве ру вам, — ад ка заў му жык, 

— маг ло та кое зда рыц ца.
— Я там твай го баць ку ду бін кай па-

На ша шко ла — вя сё лая
Яна ўсіх да ся бе клі ча
Ву чыц ца тут вя лі кі і ма лы
Мы яе лю бім*

Мы так са ма ра шы лі сха дзіць на 
ад к рыц цё школь на га на ву чаль на-
га 2015/2016 го да ў Не пуб ліч ную 
шко лу свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
ў Бе ла сто ку. 1 ве рас ня па на ва ла 
спя кот нае над вор’е, аж но 35,5 гра-
ду са цяп ла. Тэм пе ра ту ру пад бі ва лі 
вя лі кі зрух і эмо цыі школь ні каў. 
Ад к рыц цё па ча ло ся ўра чы стай 
лі тур гі яй і ма леб нам у школь най 
кап лі цы. Ця гам апош ніх двух га-
доў шко ла раз рас ла ся ўдвая. За раз 
пра цу юць два пер шыя і дру гія кла-
сы ПШ і тры кла сы гім на зіі. Нас 
це шыць, што ра зам з коль кас цю 
вуч няў знач на па боль ша ла на ву-
чэн цаў бе ла ру скай мо вы, іх за раз 
150 асоб (на 170 вуч няў). Усе яны 
— доб ра ах вот ні кі, за хоп ле ныя 
бе ла ру скай куль ту рай. Тут так са-
ма шмат на шых чы та чоў і аў та раў 
«Зор кі». Што і раз нех та з вуч няў 
або баць коў ві таў ся па-бе ла ру ску.

— Як ка ні ку лы? — пы таю ў зна-
ё мых гім на зі стак Ве ра ні кі, Зу зі 
і Габ ры сі.

— Ка рот кія! — чую ў ад каз.
На за га рэ лых тва рах дзяў ча так 

свя то ча ня ўзру ша насць. За раз 
яны гім на зіст кі-пер шак лас ні цы. 
У клас дой дуць но выя сяб ры. Ра-
зам з мо лад дзю іх вы ха ва цель ка, 
на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы Іа ан-
на Мар ко. Пы та ем пра но выя ідэі 
ў 2015/2016 го дзе. Іаан на Мар ко пе-
ра ліч вае шмат бе ла ру скіх ма стац-

Доб рыя вест кі 
з Бе ла сто ка

кіх і на ву ко вых кон кур саў. Пры го-
жай і муд рай тра ды цы яй шко лы 
з’яў ля ец ца бе ла ру ская дык тоў ка, 
ар га ні за ва ная 21 лю та га — у Дзень 
на цы я наль ных моў. У ёй удзель ні-
ча юць амаль усе вуч ні. Што но ва-
га?

— Мы ма рым пра эк скур сію 
«Шля хам бе ла ру скіх свя тых», — 
прыз на ец ца на стаў ні ца. — Спа чат-
ку хо чам па е хаць на поў нач Бе ла ру-
сі, да Еў ф ра сін ні По лац кай...

Не мен шы свя точ ны зрух па на-
ваў у бе ла стоц кай «чац вёр цы», ку-
ды ра зам з пер шак лас ні кам Вік та-
рам ад п ра віў ся наш рэ дак цый ны 
сяб ра Адам Паў лоў скі. Як і год 
ра ней, тут бу дуць пра ца ваць два 
бе ла ру скія пер шыя кла сы. Па ча-

Ф
о т

а 
Ад

ам
а 

Па
ўл

оў
ск

аг
а

Клас 1 ц з беластоцкай «чацьвёркі»

Ва ле рыя ЛЮ ЛЯК
ПШ у Мі ха ло ве

Ле та
Ле там усё зя лё нае,
У ля сах больш але няў.
Квет кі пры го жыя і па ху чыя
Ра стуць на лу гах.
Сон ца грэе,
Ма ты лёч кі лё та юць,
Дзет кі гу ля юць
І ў мо ры пла ва юць.
А баць кі за га ра юць,
У ру ках ма ро жа нае 

тры ма юць!
Усе ў доб рым гу ма ры!
Гэ та ле та!
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ы
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Ра дзі ма
Зям ля каш тоў ная,
Мая ра дзі мая!
Бе ла русь мая ай чы на,
Мая пры го жая ра дзі ма.
Та бой га на ру ся я,
Зям ля мая, ла ска вая!

Бе ла русь
Бе ла ру ская
Адзі ная
Ла ска вая
Аз бу ка
Ра дзі ма
Ус меш ка
Сон ца
Квет кі
Ад шу каць ця бе!

так школь на га го да вуч ні пры ві та-
лі ма стац кай па дзе яй. Мо ва пра 
кам пакт-дыск з за пі сам „Аб бы-
ар кест ра”, дзе на ву чэн цы бе ла ру-
скай мо вы спя ва юць най боль шыя 
шэ дэў ры з ле ген да мі бе ла ру скай 
рок-му зы кі. Пра бе ла ру скія пра ек-

ты і пра цу з мо лад дзю чы тай це на 
7 ста рон цы ў ін тэр в’ю з на стаў ні-
цай бе ла ру скай мо вы Алі най Ваў-
ра нюк. ЗОР КА
* Бе ла ру скі верш пра Не пуб ліч ную 
шко лу свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія на пі са-
ла ву ча ні ца Аляк сан д ра Ла шэў ская.

біў, — ка жа пан.
— Гэ та вы маг лі, — ка жа се ля нін, 

— я ў гэ тым не сум ня ва ю ся.
Пас ля па чаў га ва рыць се ля нін:
— Я быў у Маск ве і ў Вар ша ве.
— Так, так, — ка жа пан.
— Там мой баць ка ва ша га баць ку 

ду бін кай па біў...
— Не маг ло быць та ко га, — зак ры-

чаў пан і туп нуў на гой, — не, гэ та не-
маг чы ма!

Та ды се ля нін яму га во рыць:
— Ка лі гэ та не маг чы ма, да вай це 

мне сто руб лёў!
(пе ра клад з ру скай мо вы 

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

Ад каз на кры жа ван ку № 33: Агат, ёд, па зёр, міс, лар-
нет, вя сёл ка, ва ла сы, кус, код, на. Дзі вак, ся ло, сад, Ас, 
лёс, па лын, парк, знак, ар тыст.

Уз на га ро ды, нак лей кі «з ус меш кай», вый г ра ла Са ра 
Скаў рон ская з Бе ла сто ка. Він шу ем!

«Шпа коў ня»: — Спек такль «Ой, 
даў но-даў но» ўзнік на ас но ве раз моў 
са ста рэй шы мі людзь мі. Пад ка жы це 
нам, як раз маў ляць са ста рэй шы мі 
людзь мі? 

Алі на Ваў ра нюк: — Па куль мы па-
ча лі збі раць раз мо вы, вы яз джа лі са 
сва і мі дзець мі на май стар-кла сы ў Тэ-
рэ мі скі. За нят кі вя лі Іло на Кар пюк 
і Ко ля Ваў ра нюк. Там га ва ры лі пра 
тое як раз маў ляць з людзь мі і як гэ та 
за пі саць. Ска за лі што мож на ра біць, 
а ча го нель га.

Ш: — Ча го нель га?
Мі ко ла Ваў ра нюк: — Перш за ўсё 

нель га прый с ці да ка гось ці і ска заць: 
«ра ска жы мне штось ці ка вае». Та ды 
ча ла век ні чо га нам не ска жа. Трэ ба 
ста рэй шым лю дзям даць маг чы масць 
вы га ва рыц ца. Яны пе ра жы лі сваё 
доў гае жыц цё і ні бы та лепш за нас 
ве да юць што та кое ці ка вая раз мо ва. 
Гу тар ка мо жа тры ваць і дзве га дзі-
ны. Праз гэ ты час мо жам не па чуць 
ні чо га ад мет на га. Але ўжо ў трэ цяй 
га дзі не ча ла век мо жа за ці ка віць нас 
ней кім дзіў ным, нез вы чай ным зда-
рэн нем. Трэ ба слу хаць і не пе ра ры-
ваць, гэ та га лоў ны спо саб на ці ка выя 
гі сто рыі.

Ш: — Вы вы сту па лі са спек так-
лем пяць га доў. Ці за гэ ты час Ва-
шыя дзе ці змя ні лі ся?

МАЕ ВУЧ НІ МОЦ НА ПА СЯБ РА ВА ЛІ!

Ін тэр в ’ю з  твор чым су жон ствам Алі  най і  Мі  ко лам Ваў ра ню ка мі ,  шмат га  до вы мі  ўдзель ні  ка  мі  і  сяб ра мі  Су-
стрэч «Зор кі».  Яш чэ да раз  мо вы мы па гля дзе лі  фільм Мі  ко лы Ваў ра ню ка «Га во раць бе ла ру сы Пад ляш ша», 
у  якім вы сту па юць ге  роі  куль та  ва  га  спек так ля «Ой,  даў но-даў но» ,  які  па ста ві  ла  Алі  на Ваў ра нюк,  на стаў ні  ца 
бе ла ру скай мо вы,  аў тар ка бе ла ру скіх  пад руч ні  каў ,  ар га  ні  за  тар ка тэ  ат  раль ных за  нят каў у  ПШ № 4 ,  на мес ні-

ца стар шы ні  Аб ’  яд  нан ня баць коў у  ка рысць бе ла ру скай мо вы.

Едзе цяг ні ком 
жан чы на
Едзе цяг ні ком жан чы на,
Каб пра даць на рын ку кач ку.
Ся дзіць ля яе хлап чы на
І жуе сваю ён жвач ку.

— Дзя кую та бе, дзі цят ка,
Што раз мо вай за баў ля еш.
Я, пры знац ца, не ў па рад ку,
Як пя нёк ужо глу хая.

Што лю дзі 
ду ма юць?
— Што ду ма юць, — пы тае
Унук свай го дзя ду лю, —
Пра муж чы ну, што не мае
Гу зі каў пры ка шу лі?

— Лю дзі ду ма юць, 
што, быц цам,

Най да ра жэй шы Здзі сё,
Ён па ві нен ажа ніц ца,
Або ўжо ра зыс ці ся!

Алі на Ваў ра нюк: — Так, змя ні лі ся. 
Ка лі мы па ча лі рых та ваць спек такль, яны 
бы лі ў шо стым кла се, а за раз кан ча юць 
лі цэй. Усе яны моц на па сяб ра ва лі. Усе 
хлоп цы і дзяў ча ты на ву чы лі ся з са бой га-
ва рыць па-свой му. Ця пер яны ства ра юць 
ад ну «бан ду» і да па ма га юць ра біць «Ба со-
віш ча».

Ш: — Вы шмат га доў пры яз джа лі на 
Су стрэ чы «Зор кі». Якія Су стрэ чы Вам най-
больш за па мя та лі ся?

Алі на Ваў ра нюк: — На Су стрэ чах 
я зай ма ла ся тэ ат рам. З мо ла дзі за па мя таў-
ся мне Мі хась Сце па нюк. Па мя таю Аню 
з Нар вы, якая ста я ла з за па ле най свеч кай 
у ак не і спя ва ла. Бы ла так са ма Уля Та ра сэ-
віч, якая пры го жа спя ва ла, хоць не зу сім 

чы ста... Па мя таю Су стрэ чы ў Ста ры не. Там ста ві лі 
спек такль «ОЙ», бо па ду ма лі, што боль шасць бе ла-
ру скіх пе сень па чы на ец ца са сло ва «ой». Мы там 
зра бі лі так са ма спек такль «Куль». Пас ля ў бель-
скай «трой цы» іс на ва ла ка ба рэ пад та кой наз вай. 
Яго ра бі лі вуч ні, якія бы лі на Су стрэ чах: Жа нэ та 
Ро ля, Мі хась Сце па нюк, Ча рэк Хі лі ма нюк...

Ш: — Ці пра ца на Су стрэ чах ака за ла ўплыў на 
ця пе раш нія Ва шыя за нят кі?

Алі на Ваў ра нюк: — На Су стрэ чах я зра зу ме ла 
коль кі мож на зра біць з вуч ня мі, ка лі нас, на стаў ні-
каў, не аб мя жоў вае час уро ка. Эт на гра фіч ныя лет-
ні кі «Я на ра дзіў ся тут», якія ар га ні за ва ла АБ-БА 
для сва іх вуч няў, зроб ле ны на прык ла дзе Су стрэч 

«Зор кі». Су стрэ чы за се я лі вель мі мно-
га ідэй у на шым ася род дзі, бы лі пры-
кла дам для ін шых. Ты, Мак сім (ува га 
скі ра ва ная да рэ дак та ра «Шпа коў ні» 
Мак сі ма Фі ё ні ка), так са ма дзі ця Су-
стрэч «Зор кі». Гэ та на Су стрэ чах 
твой баць ка на пі саў му зы ку для спек-
так ля на верш Яў ге ніі Яніш чыц Ты 
пак ліч мя не, па за ві. Мы заб лу дзім ся 
ў хмель ных тра вах...», які ста ві ла 
твая ма ма.

Ш: — Дзя ку ем за фільм і раз мо ву!
Алі на і Мі ко ла Ваў ра ню кі: 

— Дзя ку ем!

 
Мі хал ХА РЫ ЛА,

 Па то ка, ПШ у Мі ха ло ве

Клас
Ка лі я ў кла се сва ім?
Што дзень!
Гу ляю і ву чу ся, чым га на ру ся,
З сяб ра мі га ва ру:
Што мы джэн т ль ме ны,
Дзяў чат кам зап леч ні кі но сім,
І па дзя кі не про сім.

Ar
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Дваццаць першы раз прайшоў фесты
валь польскай і беларускай песні «Бе

ластокГродна». На гэты раз у Беластоку. 
Выступіла чатырнаццаць ансамбляў, у тым 
ліку пяць з Гродна. Канцэрт адкрыла шоў, 
без сумневу зоркі, у апошні час даволі 
часта гасцюючага на Падляшшы мінскага 
ансамбля «Купалінка». Былі шапікі з рамя
ством з абодвух бакоў мяжы і з музычнымі 
дыскамі. Свае кнігі падпісвалі беларускія 
пісьменнікі Беласточчыны, у тым ліку Вік
тар Швед, якога адзін з вядомых вершаў 
быў зачытаны на прывітанне сувядучай 
мерапрыемства Аннай Бабік з гурта «Сві
танак», які пачынаецца словамі «Прываб
насць кожнай кветкікраскі/ І сэрца кожна
га раскоша / Ёсць у звароце: / Калі ласка, 
/ На польскай мове: / Bardzo proszę».

У поўны кветак і ўвогуле багаты ў зелень 
парк Планты, як звычайна на мерапры

емствы на свежым паветры, арганізава
ныя Беларускім грамадскакультурным та
варыствам, таксама на сёлетні фестываль 
«БеластокГродна» (30 жніўня) прыйшлі 
натоўпы гледачоў. У гэты час можна было 
трохі адчуць блізкую выбарчую кампанію. 
Прысутнічалі кандыдат у дэпутаты ад пад
ляшскай Аб’яднанай лявіцы, дэпутат Сей
ма цяперашага склікання Аляксандр Сас
на і старшыня мясцовых структур увахо
дзячага ў яе склад Саюза дэмакратычных 
левых сіл Кшыштаф БільЯрузельскі, які 
таксама змагаецца за дэпутацкі мандат. 
Упершыню на публічным мерапрыемстве 
можна было сустрэць тут новую генераль
ную консул РБ у Беластоку Алу Фёдараву, 
якая некалькі дзён раней нанесла свой 
першы візіт у Маршалкоўскую ўправу Пад
ляшскага ваяводства:
— Я яшчэ не буду адказваць на ніякія пы
танні журналістаў, таму што надалей няма 
ў мяне афіцыйнай акрэдытацыі. Думаю, 
што на працягу месяца польскае Міністэр
ства замежных спраў дасць мне яе, — ска
зала яна коратка на спробу «Нівы» паста
віць пытанні, між іншым, пра лёс пагаднен
ня аб малым памежным руху паміж Польш
чай і Беларуссю. Нагадаем, што беларускі 
бок да гэтага часу не адправіў адпаведнай 
дыпламатычнай ноты, каб магло яно ўсту
піць у сілу, хоць даўно пад пагадненнем 
стаяць подпісы прэзідэнтаў абедзвюх кра
ін. Консул Фёдарава не ўспомніла, што 
беларускі бок стрымліваецца са згодай 
на прызначэнне новага пасла РП у Мінску 
і генеральнага консула ў Гродне.

Сярод гасцей паявіўся таксама віцэ
прэзідэнт Беластока Рафал Рудніцкі 

(у цяперашні час адказвае ён м.інш. за 
культуру ў горадзе; улады Беластока суфі
нансавалі Фестываль побач з Культурным 
цэнтрам Беларусі ў Варшаве). У гэтай 
і іншых ролях, напрыклад, як беластоцкі 
радны, раней не бачыўся ён на мерапры
емствах БГКТ. У прывітальнай прамове 
віцэстаршыня БГКТ Васіль Сегень звяр
нуўся да яго дыпламатычна:
— Запрашаем таксама Вас на іншыя мера

прыемствы, якія арганізуюцца БГКТ.

Сам намеснік прэзідэнта ў размове 
з «Нівай» упэўніваў:

— Раней я таксама бываў на мерапры
емствах БГКТ, але ніколі так як цяпер не 
сядзеў у першым шэрагу. Генеральна, 
я думаю, што трэба супрацоўнічаць з пар
тнёрамі з Захаду і з Усходу. Гродна знахо
дзіцца недалёка Беластока і нармальным 
з’яўляецца тое, што мы стараемся супра
цоўнічаць разам, прымаючы пад увагу, вя
дома, палітычную сітуацыю.

Віцэстаршыня Сегень звяртаючыся да 
аўдыторыі сказаў:

— Мерай чалавека: беларуса, паляка, 
прадстаўніка той ці іншай нацыі з’яўляецца 
тое, як ён адносіцца да свайго роднага, 
што ён носіць у сваім сэрцы. І калі ў гэтым 
сэрцы вялікая любоў да бацькаўшчыны, 
да малой айчыны, да ўсяго роднага, та
кога чалавека можна сапраўды назваць 
вялікім.

Пасля, у гутарцы з журналістамі, ён ад
значыў:

— Гэты Фестываль з’яўляецца часткай 
больш шырокай дзейнасці нашай арга
нізацыі. Гэтая праява дзейнасці нашых 
калектываў доказ таго, што трымаецца бе
ларуская меншасць у Польшчы і польская 
ў Беларусі. Я думаю, што гэта для нашай 
публікі з’яўляецца вельмі важным. Унікаль
насць гэтага фестывалю, які праводзіцца 
па чарзе ў Гродне і Беластоку, у Беласто
ку, у першую чаргу палягае на тым, каб па
казаць нашай публіцы польскую культуру 
ў Беларусі, польскія песні і танцы, а не ўсе 
нашы гледачы, якія наведваюць нашы ме
рапрыемствы, маюць такую магчымасць.
— Ніколі я свайго меркавання не змяняла 
і паранейшаму ўпэўнена, што такі фесты
валь вельмі патрэбны, і прытым з кожным 
годам усё больш і больш. Нам усё цяжэй 
арганізаваць такія мерапрыемствы, а ка
лектывам усё цяжэй прыязджаць. Адносі
ны паміж нашымі краінамі з’яўляюцца нап
ружанымі, і гэта не зза творчых людзей, 
— сцвярджала «за кулісамі» канцэрта 
Ірына Дземянчук, дырэктар Гродзенскага 
абласнога метадычнага цэнтра народнай 
творчасці ў Гродне. — Трэба, аднак, усё 
рабіць, ад каго гэта залежыць, каб фесты
валь працягваўся. Я кажу гэта з некато
рым шкадаваннем, таму што засталося 
мала людзей, якія былі ім «апантаныя», 
а ён вельмі патрэбны, перш за ўсё, выка
наўцам і людзям, якія прыходзяць сюды на 
Плянты і ў нас у Гродне як публіка. Песні, 
танцы, сяброўства немагчыма раздзяліць 
мяжой.

Сярод беларускіх ансамбляў выступілі 
беластоцкія калектывы, «Оморфос» 

з Сямятыч, «Маланка» з БельскаПадляш
скага, «Росы» з Рыбалаў, «Прымакі» з Га
радка ці парываючая да забавы сямятыц
кая «Падляшская капэла». Яўген Матвяюк 
з хору «Крыніца»:
— Такі фестываль, вядома, патрэбны. 
Вельмі цікавым з’яўляецца той абмен на

шымі беларускімі песнямі і польскімі з ка
лектывамі з Беларусі. Хтосьці сказаў, што 
песня аб’ядноўвае народы, і гэта так. Пес
ня вядзе да добрых спраў, не да дрэнных. 
Калі б я не спяваў, не наведаў бы шмат 
месцаў, дзе мог пазнаёміцца з іншай куль
турай і паказаць сваю.
«Купалінка» на Плянтах выступіла пасля 
паказаў, якія адбыліся дзень раней на 
фэсце ў Орлі, і перад вячэрнім канцэртам 
у Элку. Спецыяльна побач трох беларускіх 
песень выканалі польскую «Марыся, бузі 
дай». Польскімі танцамі можна было заха
піцца, у сваю чаргу, у выкананні «Крэсо
вых забаў» з Ліды. Быў і паланэз, і крака
вяк, і горская танцавальная сюіта, і танец 
«Подлясе». Калектыў «Стакроткі» з мяс
цовасці Макараўцы Бераставіцкага раёна 
прыняў удзел у фестывалі не першы раз. 
На гэты раз прадставіў дзве песні. Яго сяб
роўка Вікторыя Башко:
— Наш калектыў спявае не толькі польскія 
песні, але таксама ўкраінскія, рускія і бела
рускія. У нас жывуць амаль самі палякі, так 
што мы маем у рэпертуары трохі больш 
польскіх песень. Трохі цяжка, таму што 
ўсе людзі тут ведаюць польскую мову, але 
не размаўляюць выдатна. Песні бярэм, ад
куль гэта магчыма, таксама ад старэйшых 
жыхароў. Гэты фестываль цікавы тым, 
што можна падзяліцца сваім вопытам.

Ва ўражваючых касцюмах польскай крэ
совай шляхты — як сказала адна з яго 

сябровак — выступіў хор «Крэда» са Сло
німа, які складаецца з выканаўцаў старэй
шага ўзросту. Ён апроч, між іншым, «Па
ланэза Касцюшкі» заспяваў, на радасць 
гледачам, «Niech żyje wolność, wolność 
i swoboda... ». Найстарэйшая з удзельні
каў, легенда беларускай Палёніі Леанарда 
Рэўкоўская на чыста беларускай мове 
сказала нам:
— Шляхта на нашых Крэсах, пачаўшы 
ад Радзівілаў, так багата выглядала. Яна 
была нават багацейшая, чым польскі ка
роль. Яны маглі нават зрабіць скульптуры 
дванаццаці апосталаў з чыстага золата 
памерам з рэальнага чалавека. На жаль, 
дзесьці яны былі скрадзены. Ніхто не 
ведае, дзе і хто. Слонім гэта горад Агін
скага. Была адноўлена ў нас польская 
традыцыя: кожны год у другой палове 
траўня адбываецца фестываль паланэза. 
У гэтым годзе ад 23 мая з пажарнай вежы 
штодзень гучыць паланэз Агінскага, як 
у польскія часы. А наш калектыў існуе на 
працягу больш за дваццаць гадоў. Мы бы
валі ў многіх польскіх гарадах ад Катавіц 
да Шчэціна, ад Жэшава да Лодзі. Прыма
ем удзел у буйных мерапрыемствах ва 
ўсёй Беларусі. Выконваем таксама бела
рускія песні, але мала, як гэта «Ой, буль
бачка, мая бульбачка...».

На канец сёлетняга фестывальнага кан
цэрта ўжо традыцыйна ўсе выканалі 

пабеларуску «Люблю наш край», і па
польску «Piękna nasza Polska cała».
vТэкст і фота Мацея ХАЛАДОЎСКАГА

XXI Фестываль «Беласток-Гродна»

Віктар ШВЕД

Бежанства
У сотую гадавіну 
злачынства

Першая сусветная вайна
У бежанства народ пагнала,
Каб выпаліць усё датла,
Каб след зарос быллём трывала.

Сялян страшылі казакі:
Вы выязджайце ўглыб Расіі,
Вас знішчаць немцы-чужакі,
Азвярэлыя, ліхія.

Паўтара мільёна землякоў
Сілай выгналі з радзімы.
Яны пыталі зноў і зноў:
Ці будзе паварот магчымы?

Незразумела гэта ім:
Чаму і тут вайна бушуе,
І бальшавіцкі ўжо рэжым
Падрыхтаваў разню такую?

Надышоў нарэшце слых
Аб павароце на радзіму.
Ужо там не чакалі іх,
Сталіся зусім чужымі.

А бежанства крывавы шлях,
Гінулі старэчы, дзеці.
Страты грамадныя ў людзях,
Не вярнуўся кожны трэці.

Васільковае 
поле
Наталлі Герасімюк
і Яраславу Іванюку

Мяне калісьці азадачыў
Мой лёс надзвычай 

важнай роляй,
Каб у сваім жыцці убачыць
Мог васільковае я поле.

Былі вы, васількі, надзеяй
І запаветнай маёй марай.
Калі вас тут сам Бог пасеяў
На тым арэшкаўскім папары.

А як жа многа ў вас блакіту,
Які садзейнічае з небам
І цешыць вока каларытам
Людзей, якіх пацешыць трэба.

Стаю прад вамі на каленях
У надзвычайную маёўку
І прыгартаю я ў квітненні
Да сэрца вашыя галоўкі.

Беласток, 11 мая 2015 года

Барыс РУСКО

 Эгаізмы
Плывуць эгаізмы праз эпохі,
Не ведаюць бар’ер.
Па дарозе гасяць блікі розуму.
Будуюць крэпасці пагарды.
Сляпыя, а бездань побач.

Пераклаў з польскай мовы
Віктар ШВЕД

n Хор «Крыніца»
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Задумалася мне сёлета пабачыць як 
выглядае прыходскае святкаванне 

Спаса ў Сасінах. Бо пра Грабарку шмат 
вядома, у апошнім часе крыху вядомасці 
набыло і святкаванне ў Саках. А пра Сасі
ны ціхаціхенька. Бо ж гэтая мясцовасць 
быццам схавалася ад вонкавага свету 
і нялёгка да яе дабрацца, асабліва ў пе
рыяд канікул. І як я не круціў галавою, не 
ўдалося мне ўкеміць такога транспарту, 
на якім можна было б у прыстойную пару 
дабрацца з Беластока ў закінутую на па
межжа Боцькаўскай, Мілейчыцкай і Кляш
чэлеўскай гмін мясцовасць. І так, заміж 
у Сасіны, даволі няпышна павалокся я на 
Грабарку. Чыгункай.

З’явіўся я там каля гадзіны да пачат
ку галоўнага набажэнства і той час 

скарыстаў на разгляданне напоўненых 
народам вулачак і завулачкаў. І калі так 
кіраваўся да галоўнай манастырскай бра
мы, парадкавыя валанцёры ўзнялі гаману, 
каб сысці на абочыну дарогі. Неўзабаве 
паказаўся невялікі картэж з невялікім 
белачырвоным сцяжком на адной з ма
шын. Самога Прэзідэнта Анджэя Дуды за 
зацемненымі вокнамі машыны не ўдалося 
пабачыць, але гэта не праблема, бо ж яш
чэ шмат разоў пакажацца ён на электрон
ных экранах...

Дарэчы, сёлета не ўдалося мне паба
чыць не толькі Прэзідэнта, але нават 

хаця б нейкага звычайнага знаёмага. Зда
лося мне, што зараз народу там быццам 
менш, чым у ранейшыя гады. А ўжо напэў
на менш таго святкуючага на Грабарцы 
народу карыстаецца публічнай камуніка
цыяй. Яшчэ ў канцы 1950х гадоў, калі по
бач Грабаркі курсіравала шмат паяздоў, 
адзін мой сваяк, каб забрацца на цягнік 
у напрамку Гайнаўкі, спярша ехаў у Ся
мятычы і адтуль пачынаў вяртанне, бо на 
прыпынку ў Сычах не ўсе ахвотныя маглі 
забрацца ў поезд. Такі быў тады час, 
а цяпер настаў іншы. Цягніка ў напрамку 
Чаромхі чакала раптам каля дваццаці 
чалавек. Гэта ў люднае свята, бо ў будні 
час той лік пэўна блізкі нулю...

У Чаромсе аставалася мне каля гадзі
ны чакання да адпраўлення чарговага 

поезда, у Беласток. Той час вырашыў 
я прысвяціць той чыгуначнай будоўлі, 
якая зараз вельмі нагадвае беластоцкую 
Оперу. Мова тут пра чыгуначную вадакач
ку. Звычайна пасажыры не звяртаюць 
на такую „дробязь” увагі, але гэтага роду 
аб’екты часта з’яўляюцца найбольш знач
нымі ў архітэктурным краявідзе шматлікіх 
мясцовасцей. І быў час, калі яны адыгры
валі значна важнейшую ролю, чым самі 
вакзалы. Вакзальнага будынка магло 
і зусім не быць, так як гэта на працягу 
шматлікіх гадоў было і ў Чаромсе, і ў Бель
ску, і ў Гайнаўцы, але вадакачка была 
тады неабходнай на вузлавых станцыях. 
Бо ж тады па нашых чыгуначных рэйках 
ездзілі паравозы, якія не запраўляліся 
бензінам ці саляркай, толькі менавіта ва
дою, кіпучая пара ад якой была тых пара
возаў цяглавой сілай. Вадакачкі будавалі 
побач чыгуначных станцый у адлегласці 
каля трыццацісарака кіламетраў адна ад 
адной. Варта сабе ўявіць, колькі ў эпоху 
паравозаў трэба было пабудаваць такіх 
вадакачак, напрыклад, на транссібірскай 
чыгуначнай магістралі. А колькі ў цэлым 
свеце — не асмельваюся здагадвацца. 
Яны ці не ва ўсіх вузлах сусветнага чыгу
начнага павуціння... І кожная з іх іншая, 
задуманая ў іншай галаве; колькі ж галоў 
працавала, каб той даўні чыгуначны тран
спарт запраўляўся звычайнай, здавалася 
б, вадою.

Чыгунка ў Чаромху завітала ў 1867 го
дзе, калі цераз мясцовасць пралягла 

лінія Граева — Берасце. Сорак гадоў паз
ней, у 1907 годзе цераз Чаромху адкрыва
ецца чарговая лінія — з Седльцаў у Ліду 
і Полацк; Чаромха становіцца важным 
чыгуначным вузлом. Гэтыя даты здаюцца 
быць рарытэтамі ў чарамшанскай гісто
рыі, бо іншыя падзеі адлюстраваны да
волі агульна. Касцельны партал згадвае 
пра эпоху караля Жыгімонта Старога, 
але згадка тая адносіцца бадай да неда
лёкай вёскі Чаромха, якая ў тую эпоху ме
ла называцца Ажаровам. У чаромхаўскім 
гмінным партале і зусім няма зноскі на 
гісторыю мясцовасці, як гэта прынцыпова 
бывае ў парталах іншых гмінных цэнтраў. 

А вельмі шкада, бо гісторыі чыгуначных 
вузлоў набіралі асаблівага зместу ў час 
войнаў. І асабліва важнымі ў той час ста
навіліся менавіта вадакачкі, без якіх ход 
паравозаў амаль гібернаваўся.

Удалося мне назбіраць крыху крышын
кавых інфармацый пра ваенныя лёсы 

Чаромхі. Вакзальны будынак і вадакачка 
былі ўзведзены ў Чаромсе ў пачатку ХХ 
стагоддзя, калі тут скрыжаваліся згада
ныя раней лініі. Адносна Першай сусвет
най вайны — няма згадак пра знішчэнне 
чыгуначных аб’ектаў. Затое ў Другую 
сусветную вайну Чаромха апынулася на 
першай лініі фронту. Дзмітры Шатыловіч: 
„Найбольш жахлівым было 8 верасня, ка
лі на станцыю Чаромху каля гадзіны 15.30 
прыляцела 36 нямецкіх самалётаў... (...) 
Тады адна з бомб папала ў вельмі прыго
жы чаромхаўскі вакзал і разбурыла адну 
яго частку, у якой быў рэстаран. Бомба 
папала і ў другую частку вакзала, але не 
разарвалася; пасля яе абясшкодзілі сапё
рычырвонаармейцы. Другая палова вак
зала ацалела і служыла да ліпеня 1944 го
да, калі адступаючыя немцы яго ўзарвалі. 
Пашкоджаны былі вадакачка, многія да
мы, вагоны, рэйкі. Пад бомбамі загінула 
многа салдат і мірных жыхароў, асабліва 
бежанцаў, уцякаючых ад вайны, якія жылі 
ў вагонах. Пасля гэтага налёту чыгуначны 
вузел перастаў дзейнічаць...”.

Гэта было ў верасні 1939 года. У чэрве
ні 1941 года Чаромха, здаецца, пацяр

пела значна менш. Дзмітры Шатыловіч: 
„Сяляне з Чаромхі і навакольных вёсак 
кінуліся грабіць усё, што знаходзілася 
ў вагонах на станцыі Чаромха. Немцаў 
яшчэ не было і ніхто не перашкаджаў 
у рабунку. А на пуцях стаялі эшалоны поў
ныя тавараў, якія мелі ехаць у Германію. 
Сяляне вазамі везлі скрынкі маскоўскай 
гарэлкі. Навезлі яе столькі, што хапіла 
яе на некалькі гадоў нямецкай акупацыі. 
Апрача таго ў вагонах было поўна сал
дацкай бялізны, якую савецкія фабрыкі 
прыгатовілі нямецкім салдатам. Стаяла 
некалькі вагонаў белай ангорскай поўсці, 
якую пасля дзяўчыны пралі і з нітак вязалі 
світэры і іншыя рэчы. Стаяла многа ваго
наў запоўненых белай чыстай бавоўнай, 
якую дзяўчаты таксама пралі, ткалі і шылі 
вопратку...”. І ў студзені 1946 года, пасля 
вяртання з вайны: „Я заўважыў, што няма 
вакзала, а толькі пустое месца, а побач 

пры дарозе стаіць барак з надпісам «Cze
remcha»...”.

Барак той стаяў вельмі доўга, бо новы 
вакзальны будынак быў здадзены 

ў карыстанне на восені 1989 года. Акурат 
з таго часу стала згортвацца савецкая 
прысутнасць у краінах Варшаўскага дага
вора. І стала таксама згортвацца станцыя 
ў Чаромсе, якая была важным вузлом для 
транзіту савецкай ваеннай тэхнікі ў Гер
манію. Што вазілі цягнікі на закрытых бры
зентам платформах — пэўна астанецца 
ваеннай тайнай, хаця некаторыя сакрэты 
няспешна ўсплываюць наверх, напры
клад, цераз Беласток і Чаромху адбываў
ся транспарт радыеактыўных матэрыялаў 
для атамных электрастанцый у ГДР; хто 
ведае, ці не ездзіла і іншая атамная тэх
ніка... І няма ўпэўненасці, што і цяпер па 
нашым адрэзку колішняй лініі з Полацка 
ў Седльцы не ездзяць склады з апаснымі 
рэчамі... Дарэчы, з адбудаваннем чыгунач
ных вакзалаў у нашай частцы Беласточ
чыны стала згортвацца і прысутнасць у іх 
нашых пасажыраў — цягнікі ўспелі на той 
час вывезці маладое вясковае пакаленне 
ў гарады...

А цяпер зноў вярнуся да чаромхаўскай 
вадакачкі. Гэта не тая, што з’явілася 

над Чаромхай у 1907 годзе, бо ж яна 
канула ў Лету ў час апошняй вайны. 
Цяперашняя вадакачка пасляваеннага 
радаводу. І хаця яна адносна новая, то яе 
час таксама набліжаецца да Леты. Пара
возы саступілі месца наперадзе вагонаў 
дызельным лакаматывам. Нават быў час, 
калі ў напрамку Чаромхі рванулася была 
нават электрыфікацыя, але недалёка яна 
даскочыла і ўжо згарнулася. Вось і вада
качка ў Чаромсе даўно перастала качаць 
ваду для запраўкі паравозаў і зараз пасіў
на спаглядае на навакольны свет быццам 
легендарны стараславянскі Святавіт. 
Спаглядае яна як і пастарэлая пенсіянер
ка, бо ж і чалавек, які, у прынцыпе, амаль 
з самой вады, падобны на тую вадакач
ку. І як пенсіянерка ў парку сузірае яна 
павольнае адміранне таго транспарту, 
які яна, як руплівая маці малаком, паіла 
вадзічкаю...

Калі наблізіўся я да чаромхаўскай ва
дакачкі і шчоўкнуў здымак, праязджа

ючы побач веласіпедыст паінфармаваў 
мяне, што з вадакачкі абвальваюцца на 
аўтамабілі цэглы і ніхто не хоча плаціць 

Чыгуначны рэквіем

кампенсацыі... Чаромхаўская вадакач
ка састарэлася не толькі маральна, як 
гавораць дызайнеры новай тэхнікі, але 
і матэрыяльна, калі з яе ўжо сыплецца 
друз. Побач яе вагоннае дэпо, куды здаў
на ўжо не заязджаюць вагоны, а рэйкі 
зараслі травою. А быў час, калі там была 
майстэрня для двухэтажных вагонаў; быў 
такі час... З другога боку пуцей красуецца 
і лакаматыўнае дэпо, перад якім стаяць 
цяпер у шарэнзе выслужаныя „стонкі”; 
раней стаяла шмат дэмбельных „гагары
наў”. Каб у тым дэпо споўніўся наканава
ны Пісаннем лакаматыўны лёс: з металу 
паўсталі і ў металалом абернецеся...

А вакол вадакачкікрасуні многія гады 
круціўся непаседны вецер, усё тан

цаваў з ёю, усё ахутваў яе далікатнай 
абдымкай. І ў актах тае парывістае любві, 
як ухажор кветак, пананосіў сваёй парт
нёрцы і ўсялякіх семечак, і грунту пад іх. 
І падняліся тыя семечкі ў высакароднае 
патомства антрапагеннай, белай як нявін
ная дзева кругленькай прыгажуні і пры
роднага, крылатага як арханёл ветру...

Паілі вадакачкі вадзічкаю паравозы, 
якія разносілі па свеце непаўторнае 

рытмічнае порханне сваіх рухавікоў — та
кі зачатак музыкі тэхна. У паравозным 
выкананні была гэта прыемная для вуха 
нясмелая і далікатная — па сучасных мер
ках — мелодыя; не тое, што сённяшняе 
фур’ёзнае тэхна. І тыя порханні соцень 
і тысяч паравых рухавікоў ды гудкі пара
вых свісцёлак неслі ў свет своеасаблі
вую сімфонію з кіпучай вады. Як духавы 
аркестр у оперы. Бо ж менавіта таму 
я супаставіў чаромхаўскую вадакачку 
з беластоцкай Операй... І з прычыны вель
мі падобнай расліннасці, якая красуецца 
наверсе абодвух будынкаў...

Гадамі цягалі паравозы ўсялякі груз, 
як працавітыя мурашкі. І сённяшнія 

лакаматывы, якія тэхналагічным гвалтам 
захапілі ад іх рэйкі, таксама цягнуць груз, 
толькі непамерна лягчэйшы. Магчыма, 
што ўжо і нічога не вазілі б, калі б чыгунка 
апынулася ў прыватных руках. Але яна 
яшчэ астаецца пад уладай чыноўнікаў, на 
якіх народ паўсюдна наракае. А чыноўнік 
жа ад транспарту хоча пад сабою нешта 
мець — калі не рэгіянальныя аэрадромы, 
то хаця б кволенькі чыгуначны рэгіяналь
ны мурашнік...
vТэкст і фота Аляксандра ВЯРБІЦКАГА

n Сычоўскі прыпынак на Спаса

n Чаромхаўская вадакачка
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Шляхам змагання і пакут

Палуты Бадуновайhttp://3sektar.tumblr.com
130 гадоў з дня нараджэння

Звычайна,  калі  людзі  хочуць  узгадаць 
сваіх  славутых  землякоў,  то  яны  часцей 
за ўсё кажуць пра знакамітыя постаці міну
лых часоў. Тут, зразумела, ёсць свая логіка 
— калі пра чалавека помняць праз некаль
кі  стагоддзяў  ці  дзесяцігоддзяў  пасля  яго 
смерці, то ён сапраўды зрабіў у сваім жыц
ці нешта вартае памяці ўдзячных патомкаў. 
Але адметных і таленавітых людзей сярод 
беларусаў не бракавала ніколі — папросту 
аб іх, можа, распавядалі меней, чым яны та
го вартыя. Таму, магчыма, каб людзі ведалі 
пра  сваіх  выдатных  сучаснікаў,  у Гродне 
быў створаны адмысловы сайт, які і распа
вядае пра славутых землякоў, што жывуць 
побач.

На  старонках  „Нівы”  пра  гродзенскую 
грамадскую  арганізацыю  „Трэці  сектар”, 
а дакладней пра яе сайт, пісалася двойчы 
— у лістападзе 2005  і студзені 2011 г. Ар
ганізацыя не толькі даказала сваю жыцця
здольнасць, але і надалей генеруе і ўвасаб
ляе ў рэчаіснасць разнастайныя праекты, 
у тым  ліку  і накіраваныя  на  стварэнне  на 
гродзенскім  абшары  большменш  трыва
лай  грамадзянскай  супольнасці.  Таму  не 
выпадкова, што менавіта дзеячы „Трэцяга 
сектара”  зрэалізавалі  праект  „Постаці”, 
аналагі якому цяжка знайсці, у прыватнас
ці,  у Беларусі. Менавіта  ў ім  і вядзецца  гу
тарка пра славутыя асобы сучаснай Гара
дзеншчыны.

Каб  бліжэй  пазнаёміцца  з праектам, 
варта зазірнуць на адмысловы сайт у інтэр
нэце.  Гэта  можна  зрабіць  як  непасрэдна 
з сайта „Трэцяга сектара”, на якім месціцца 
банер „Постацей”, так і адразу, набраўшы 
на сваім камп’ютары яго адрас http://3sek
tar.tumblr.com.

На  першы  погляд  сайт  даволі  сціплы. 
І гэтаму  ёсць  тлумачэнне,  што  месціцца 

ў яго правым верхнім вугле, дзе даная  ін
тэрнэтбачына акрэслена як відэаблог. „Ві
дэаблог, прысвечаны асобам, якія зрабілі 
вялікі ўнёсак у захаванне і папулярызацыю 
беларускай гісторыі і культуры”, — распавя
даецца там. Праўда, нягледзячы на такую 
сціпласць,  нельга  не  адзначыць  вялікай 
працы яго стваральнікаў, аб чым, дарэчы, 
сведчыць прамацыйны відэаролік  „Поста
цей”, змешчаны пад назвай сайта. У роліку, 
акрамя вызначэння  ідэйнай накіраванасці 
праекта, адлюстроўваецца „працэс збору 
матэрыялаў пра людзей, якія зрабілі вялікі 
ўнёсак у захаванне і папулярызацыю гіста
рычнай і культурнай спадчыны Беларусі”.

Згодна  пададзенай  на  сайце  інфарма
цыі,  рэалізацыя  праекта  пачалася  ў 2010 
годзе. У выніку былі створаны 14 відэасю
жэтаў пра славутых людзей Заходняй Бела
русі. Уласна дыск „Постаці” быў прэзента
ваны ў Гродне і Брэсце ў 2011 годзе.

„У 2014  годзе  стартавала  другая  част
ка  праекта  —  „Постаці  2”.  Гэтым  разам 
аўтары  абмежаваліся  толькі  Гарадзенш
чынай.  Падчас  другой  часткі  было  знята 
13  інтэрв’ю  з вядомымі  дзеячамі  культуры 
і актывістамі грамадскага руху Гродна і Га
радзеншчыны.  У межах  праекта  выйшаў 
дыск „Постаці 2”, які ўтрымлівае ў сабе ўсе 
13 інтэрв’ю”, — распавядаецца на старон
цы „Пра праект”, выйсце на якую месціцца 
з правага боку.

Што ж тычыцца тых асоб, на якіх засяро
джана ўвага рэалізатараў праекта,  то ся
род іх многа вядомых не толькі на Гарадзен
шчыне ці Берасцейшчыне, але і ў цэлай Бе
ларусі. Гэта, у прыватнасці, спевакі Зміцер 
Вайцюшкевіч  і Віктар  Шалкевіч,  гісторык 
Алесь  Краўцэвіч,  пісьменнік  Сяргей  Чыг
рын, тэатральны рэжысёр Алег Жугжда.

vУладзімір ЛАПЦЭВІЧ

У бежанства  выязджалі  двойчы:  у 1915 
годзе і пасля заканчэння Другой сусвет

най вайны, — тлумачыць народжаны ў 1931 
годзе ў Белагорцах Віталь Гарбуз.

Ягоны дзед, Уладзімір Гарбуз, 1871 года 
нараджэння, жыў у Маскве аж да рэвалю
цыі.  Родную  хату  ў падбераставіцкіх  Паў
люшках  пакінуў  халасцяком,  шмат  гадоў 
раней, чым бежанцы. Ехаць туды ніхто яго 
не  прымушаў.  Проста  вырваўся  з вёскі 
ў сталіцу  ў пошуках  шчасця.  Адправіўся 
як  стаяў,  голы  і босы,  з мяшочкам  матулі
ных  сухароў.  Так,  так,  Масква  была  тады 
сапраўды  яго  сталіцай,  а Варшава  толькі 
правінцыяльным горадам вялікай расійскай 
імперыі. Папаў да надта багатага жыда Цы
геля.  Пасяліўся  ў яго  маскоўскім  квартале 
разам з больш чым тысячу  іншымі працаў
нікамі фабрык і офісаў. Атрымаў талончыкі 
на касцюм, хлеб  і нешта да хлеба. Тады ж 
пенсій не было, але Цыгель карміў і адзяваў 
сваіх падапечных да самой смерці. Уладзі
мір  працаваў  бухгалтарам.  Спярша  пяць 
разоў падумаў як выдаткаваў кожную зароб
леную капейку. Зберажэнні разумна мяняў 
на золата, за якое ў 1905 годзе выкупіў ад 
Карыцкага з Белагорцаў 24 дзесяціны зям
лі  з вялікай  хатай  і гаспадарчымі  будынка
мі.  У Белагорцах  з часоў Яна  ІІІ Сабескага 
жылі дзве татарскія сям’і: на адным канцы 
вёскі Карыцкія на другім — Бараноўскія. Яш
чэ  стаіць  кусок  каменнай  сцяны  канюшні 
Бараноўскага,  ёсць  таксама старое  гумно 
Карыцкага. Кожны з іх меў па 100 дзесяцін 
зямлі, а да рэвалюцыі служылі ў царскай ар
міі. Што цікава, штодзень карысталіся яны 
не польскай, як некаторыя думаюць, а вы
ключна расійскай мовай. Вучаныя, начыта

ныя, добра ведалі, што неўзабаве іх раску
лачаць, вывезуць на Сібір альбо павесяць. 
Уладзімір Гарбуз выкупіў апошнія дзесяціны 
Карыцкага.

—  Генерал  Карыцкі  добра  жыў  з маёй 
бабай Вольгай Дзядэль з дому Зелянкевіч, 
—  успамінае  спадар  Віталь. —  Прасіў  ён 
бабу аддаць старэйшую дачку Любу яму на 
выхаванне,  каб адзіны сын Коля меў з кім 
гуляць.

Люба хадзіла ўжо не да сена, не да гною, 
а з кухні  да пакою. Усётакі  тужыла за ма
май і вярнулася дахаты. Баба Вольга расказ
вала сваім унучкам як генерала Карыцкага 
—  павятовага  дэпутата  —  вазілі  брычкай 
з Белагорцаў у Саколку. Спярша займаўся 
гэтым  Пятэльскі  —  крушынянскі  прымак. 
Аднойчы пазычыў генералу сто рублёў. Ге
нерал грошы аддаў, але той праз нейкі час 
сказаў, што  грошай  не  атрымаў.  Генерал 
— чалавек гонару — аддаў яму яшчэ раз. 

Потым  прыйшоў  да  бабы  Вольгі  прасіць, 
каб дзед вазіў яго ў Саколку. Сказаў тады:

— Сто рублей пацяраў, але совесць уз
наў.

Бацькі  спадара  Віталя,  Івана,  не  было 
тады яшчэ на свеце. Іван нарадзіўся ў Маск
ве ў 1907 годзе. Уладзімір прывёз у Маскву 
Насцю, дзяўчыну з родных Паўлюшак. Па
чаткова будучы дзевер не хацеў аддаваць 
сваёй  багатай  дачкі  за  бедняка  без  зямлі 
— маскоўскага бухгалтара. Гэта было яш
чэ да закупу белагорскай генеральшчыны. 
У Маскве раней нарадзіліся таксама сястра 
Івана — Шура, браты Андрэй і Дзмітры. Шу
ра і Андрэй закончылі маскоўскую гімназію, 
наймалодшы  Іван  паспеў  справіцца  толькі 
з 5 класамі пачатковай школы. Дзіма памёр, 
будучы ўжо халасцяком. Пайшоў на Іардан. 
Як  кожны  праваслаўны  мужчына,  стаяў 
у царкве без шапкі. Моцна прастудзіўся, не 
вытрымаў маскоўскага холаду. Найстарэй
шы з братоў, Андрэй, закончыўшы маскоў
скую  адукацыю,  вярнуўся  ў Белагорцы  на 
генеральшчыну. За жонку ўзяў суседку На
дзю. У 1915 годзе мабілізавалі яго ў белую 
армію.  Калі  чырвоныя  сталі  перамагаць, 
уцёк у Балгарыю. Там пражыў цэлых 13 га
доў. Тым часам Надзя на хвалі бежанства 
адправілася ў Маскву да цесця Уладзіміра. 
Працавала ў шпіталі. Наладзіла новыя, сур’
ёзныя суадносіны са смяротна ў яе закаха
ным паўнакроўным грузінам. Усё было б доб
ра,  калі б  не  карэспандэнцыя  з Балгарыі. 
Грузін падхапіў лісты, а даведаўшыся, што 
любая Надзюша замужняя, выстраліў спяр
ша ў яе, а потым у сябе. Моцна параненая 
Надзюша выжыла, але дахаты ўжо ніколі не 
вярнулася. У саракавых гадах толькі наведа

ла белагорскую радню. Андрэя бачыць не 
хацела. Сустрэлася толькі з цесцем, якога 
заўсёды называла харошым чалавекам.

Уладзіміра выгнала з Масквы рэвалюцыя. 
Праўда,  чырвоныя  хацелі  яго  затрымаць, 
зрабіць высокім чыноўнікам, але пабаяўся, 
не верыў камуністам. Бачыў, як багатых на 
тачках вывозілі на вуліцу, не хацеў, каб і яго 
вывезлі.  Голад  быў  настолькі  вялікім,  што 
адзін з сяброў Уладзіміра прадаў двухпавяр
ховую хату за 4 пуды мукі.

— За 4 пуды паўгода пражывём, — маў
ляў дружок, — а калі хаты не прададзім, з го
ладу памром.

У Белагорцы Гарбузы вярнуліся ў 1920 го
дзе. Івану было тады 13 гадоў. На генераль
шчыне, калі Андрэя забралі ў армію, гаспа
дарыў Чарнецкі — паляк з Малых Азяран. 
Убачыўшы на парозе законных гаспадароў, 
неадкладна адступіў. Нават бульбу і збожжа 
ім аддаў. Жонка Уладзіміра, Насця, пайшла 
на заробкі ў непадалёкія Кундзічы. Коні кру
цілі  манеж,  у малатарні  не  было  тормаза, 
фартух укруціўся, Насця засталася з адной 
рукой. Уладзімір наняў служанку — Аўдоц
цю  з Ласінян.  Мог  сабе  гэта  дазволіць  за 
маскоўскае  золата.  Хапала  і на  кабылку 
купленую  ў жыдоў.  Цягнула  плуг  разам 
з трыма парабкамі. Разгарнуў гадоўлю. Доб
рых коней меў, у армію іх прадаваў. Хаця за 
Пілсудскага  праваслаўным  набыць  зямлю 
было немагчыма, хіба што перайшоўшы на 
каталіцтва, не наракаў. Кепскага слова на 
ўладу не сказаў. Разам з Іванам чыталі Свя
тое Пісьмо і гутарылі пра канец свету. А Іван 
заўсёды яму паўтараў:

— Жаль, што Маскву пакінулі.
vТэкст і фота Іаанны ЧАБАН

Беларуская палітычная дзяячка Палута 
(Пелагея) Бадунова нарадзілася 7 верасня 
1885 г. у мястэчку Навабеліца (цяпер адзін 
з раёнаў  Гомеля).  Яе  бацька,  Аляксандр 
Восіпавіч, арандаваў невялікі маёнтак, што 
і было асноўным прыбыткам сям’і, у якой га
давалася сямёра дзяцей. Палута скончыла 
двухкласную школу ў Буйнічах каля Магілё
ва, а потым здала іспыты на хатнюю настаў
ніцу  расійскай  мовы  і геаграфіі.  З 1905 г. 
пачала  працаваць  у школах  Гомельскага 
павета. У 19141917 гг. вучылася на гісторы
калітаратурных курсах у Петраградзе, дзе 
і адбылося знаёмства з асяродкам белару
скай інтэлігенцыі. У чэрвені 1917 г. абраная 
сябрам  ЦК  Беларускай  сацыялістычнай 
грамады. Была дэпутаткай Петраградска
га  Савета  рабочых  і сялянскіх  дэпутатаў.  
З 5 жніўня 1917 г. — сябра рэвізійнае камі
сіі Цэнтральнай рады беларускіх арганіза
цый у Мінску. Брала ўдзел у працы І Усебе
ларускага з’езда.

21  лютага  1918 г.  увайшла  ў Народны 
сакратарыят БНР, заняла пасаду народна
га сакратара апекі. Удзельнічала ў адкрыцці 
беларускіх дзіцячых прытулкаў і школ. Стар
шыня арганізаванага ў Мінску дабрачынна
га беларускага таварыства „Цётка”. Сябра 
Беларускай партыі сацыялістаўрэвалюцыя
нераў. 12 лістапада 1919 г. абраная намесні
цай старшыні Народнай Рады БНР.

17  лістапада  1919 г.  разам  з Язэпам 
Мамонькам  і Вацлавам  Ластоўскім  была 
арыштавана польскімі ўладамі. У красавіку 
1920 г. вяла перамовы з ЦК РКП(б) у Маск
ве.  На  з’ездзе  БПСР  25  снежня  1920 г. 
у Мінску выступала за лавіраванне ў дачы
ненні да савецкай улады, спадзяючыся на 
трансфармацыю БССР у суверэнную нацы
янальную дзяржаву.

У лютым 1921 г. у час акцыі па прымусо
вай „ліквідацыі БПСР” Палута сярод іншых 
была арыштавана бальшавікамі. Ёй інкры

мінавалі сувязь з падпольнымі арганізацы
ямі  ў Віцебскай, Смаленскай,  Гомельскай 
губернях, а таксама з арганізацыямі па  ін
шы бок савецкапольскага фронту.  У час 
арышту  значна  пагоршыўся  стан  яе  зда
роўя. 16 жніўня 1921 г. была вызвалена.

У канцы  1922 г.  нелегальна  перайшла 
польскую  мяжу  і накіравалася  ў Вільню. 
Праз месяц арыштаваная польскай жандар
мерыяй  з мэтай  вяртання  ў СССР.  Толькі 
ў жніўні яе вызвалілі з патрабаваннем неад
кладна пакінуць Польшчу. Палута яшчэ па
спела сустрэцца і выступіць перад дзеячамі 
беларускага  нацыянальнага  руху  ў Вільні, 
Гданьску.

У 19231925 гг.  жыла  ў Празе.  Тут  па
ступіла  ва  Украінскі  вышэйшы  педагагіч
ны  інстытут  імя М. Драгаманава. Але зза 
хвароб  вучоба  была  перапынена.  Пачалі 
праяўляцца  нервовапсіхічныя  захворван
ні. У 1923 г. урад БССР абвясціў амністыю 
дзеячам беларускага руху, якія не змагалі
ся са зброяй у руках. Гэта ўсё суправаджа
лася  палітыкай  беларусізацыі,  узбуйнен
нем тэрыторыі БССР, пераходам да НЭПу. 
Чарговы раз, даверыўшыся бальшавікам, 
у сярэдзіне 1925 г. пачалі масава вяртацца 
эмігранты. Палута вярнулася ў СССР. На
ступныя пяць  гадоў жыла ў сястры Марыі 
ў Мінску, спрабавала наладзіць супрацоўні
цтва з Інбелкультам.

Першая хваля рэпрэсій супраць белару
скай  інтэлігенцыі,  што  пачалася  ў 1930  г., 
Палуту не закранула, магчыма быў улічаны 
стан  яе  здароўя.  У 1930 г.  яна  вярнулася 
ў Гомель.  Працавала  настаўніцай.  Летам 
1937 г.  пачалася  новая  хваля  рэпрэсій.  
3  верасня  1937 г.  Бадунова  арыштаваная. 
Спярша быў прысуд — 10 гадоў лагераў. 25 
траўня 1938 г. прыгавораная да расстрэлу. 
Расстраляная 29 лістапада 1938 г. у Мінску.

Рэабілітаваная толькі ў 1989 г.
vПадрыхтаваў Уладзімір ХІЛЬМАНОВІЧ

Туга па Маскве



11ДОПІСЫ, КРЫЖАВАНКА, ГАРАСКОП13.09.2015              № 37

PL ISSN 0546-1960
NR INDEKSU 366714

Выдавец: Праграмная рада тыднёвіка „Ніва”.
Старшыня: Яўген Вапа.
Адрас рэдакцыі: 15-959 Białystok 2, 
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 84.
Тэл./факс: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.bialystok.pl/
E-mail: redakcja@niva.bialystok.pl
Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji  
i Cyfryzacji.
Галоўны рэдактар: Яўген Вапа.
Намеснік гал. рэдактара: Віталь Луба.
Тэхнічны рэдактар: Адам Паўлоўскі.
Рэдактар „Зоркі”: Ганна Кандрацюк-Свярубская. 
Публіцысты: Мікола Ваўранюк, Аляксандр Вярбіцкі, 
Ганна Кандрацюк-Свярубская, Уршуля Шубзда, Мі-

раслава Лукша, Іаанна Чабан, Аляксей Мароз, Мацей 
Халадоўскі, Віктар Сазонаў, Уладзімір Хільмановіч, 
Юрка Ляшчынскі, Янка Целушэцкі.
Канцылярыя: Галіна Рамашка.
Друкарня: „Orthdruk”, Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega 
sobie również prawo skracania i opracowania redakcyjne-
go tekstów nie zamówionych. Za treść ogłoszeń redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności.
Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą: kioski  
i punkty sprzedaży „RUCH” na terenie woj. podlaskiego oraz 
w Warszawie (odbiór należy zgłosić u sprzedawcy wybranego 
kiosku lub punktu sprzedaży „RUCH”), placówki pocztowe 
i listonosze w woj. podlaskim, kioski i punkty sprzedaży 
„KOLPORTERA” oraz „GARMOND PRESS”, siedziba 
redakcji „Niwy”.
Prenumerata krajowa 
„POCZTA POLSKA”, „KOLPORTER”, „RUCH” - kwar-

talna 32,50 zł., półroczna 65 zł., roczna 130 zł. 
Redakcja „Niwy” - kwartalna 50 zł., półroczna 100 zł., 
roczna 200 zł. 
Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie 
województwa podlaskiego oraz oddziały „KOLPORTER” 
na terenie całego kraju.
Zamówienia na prenumeratę realizowaną przez  
RUCH S.A. można składać bezpośrednio na stronie  
www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: 
prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefo-
nicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 
803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 700 – 1800. 

Wpłaty na wysyłkę z redakcji  przyjmuje: 
Rada Programowa Tygodnika „Niwa”, 

BANK PEKAO S.A. O/Białystok  
38  1240  5211  1111  0000  4929  0945

Nakład: 1 000 egz. 

13.09 — 19.09

Адгаданка Адгаданка Адгаданка
Шыфраграма
Літары  адгаданых  слоў,  перанесеныя  згодна  з іх  парадкавымі  нумарамі 

ў клеткі роспісу, складуць рашэнне — беларускую пагаворку.
1. лічыльная дошка ў старажытных грэкаў = 15 _ 8 _ 64 _ 6 _;
2. сталіца Бангладэша = 27 _ 28 _ 2 _ 26 _;
3. верхняе прыкрыццё будынка = 50 _ 55 _ 54 _;
4. партнёр бабы = 19 _ 20 _ 21 _ 44 _;
5. выхадны ствол агнястрэльнай зброі = 10 _ 9 _ 14 _ 11 _;
6. снарад дыскабола = 16 _ 17 _ 61 _ 18 _;
7. асоба, якая выконвае смяротны прыгавор = 40 _ 33 _ 39 _;
8. жарснае песнапенне ў выкананні двух царкоўных хароў = 24 _ 23 _ 22 _ 

32 _ 12 _ 13 _ 65 _ 67 _ 34 _;
9. буйная марская жывёла = 52 _ 53 _ 62 _;
10. ільдзіна на рацэ = 35 _ 63 _ 51 _ 25 _ 60 _;
11. каўтун валакна для праллі = 57 _ 58 _ 36 _ 37 _ 38 _ 31 _ 1 _;
12. падбор фарбаў у карціне = 42 _ 43 _ 66 _ 41 _ 56 _ 45 _ 46 _;
13. садовае дрэва, якое родзіць падоўжныя костачкі абведзеныя сакавітым 

мякішом = 47 _ 48 _ 49 _ 29 _ 30 _;
14. адасобленая сялянская сядзіба = 3 _ 7 _ 5 _ 4 _ 59 _.

(ш)
Сярод чытачоў, якія на працягу месяца дашлюць у рэдакцыю правільныя ад

казы, будуць разыграны кніжныя ўзнагароды.
Адказ на адгаданку з 34 нумара
Карбон, паліца, Дарданелы, гаць, яда, жэтон, папараць, друк, выгада, капа, 

ява, дойна, губа, Кобрын, бык, шпак.

Рашэнне: Ад добрага цяжэй адвыкаць, як да добрага 
прывыкаць.

Кніжную ўзнагароду высылаем Лявону Федаруку з Ры
бал.

Каля 12 катоў з вёскі 
Старая  Камёнка, 
што на Сакольшчы

не, шукае  новых  гаспа
дароў. Жывёлкі засталі
ся без апекі пасля таго, 
як  пры  нявысветленых 
абставінах  загінуў  іхні 
гаспадар. Амаль тры месяцы, безвыніко
ва,  працягваюцца  пошукі  сямідзесяціся
мігадовага  мужчыны.  Каты  засталіся б 
пакінутыя самім сабе, калі б не дапамога 
суседкі Марыі.

У траўні гэтага года з сакольскай баль
ніцы  выйшаў  77гадовы  спадар  Уладзіс
лаў, жыхар Старой Камёнкі. Меў гіпсавую 
павязку на правай ключыцы, якую пала
маў у час прыбірання хаты. Вяртаўся да
моў з малодшым сябрам, аднак у пэўнай 
хвіліне  іх  дарогі  разышліся  і кожны  пай
шоў сваім шляхам. Спадар Уладзіслаў не 
вярнуўся ў вёску таго ж дня. Не вярнуўся 
і наступнага. Паліцыя, памежная служба, 
жыхары вёскі пачалі пошукі, аднак безвы
нікова. Адным следам была інфармацыя, 
што  спадар Уладзіслаў  на  калёніі  адной 
з падсакольскіх  вёсак  прасіў  вады.  Да 
сёння невядома, дзе знаходзіцца Уладзіс
лаў Жултко. Людзі гавораць, што прапаў, 
быццам праваліўся пад зямлю. Ніхто нічо
га не ведае.

Па  прапаўшым  засталіся  каты.  Дзе
вяць звяркоў рознага ўзросту і колераў. 
Усімі  цяпер  займаецца  спадарыня  Ма
рыя, суседка па вуліцы.

— На пачатку я насіла яду да хаты на
супраць. Аднак відавочна яны зразумелі, 
што  дом  пусты  і ўсе  перайшлі  да  мяне, 
— распавядае Марыя. Тая апрача, як  іх 
называе,  „выхаванкаў”,  мае  яшчэ  тры 
свае каты. — Не ведаю, што з імі ўсімі ра
біць, але маю такі характар, што не магу 
пакінуць галоднай жывёлы.

Спадарыня Марыя падрабязна апіса
ла мне пухнатых коцікаў, якія  тэрмінова 
шукаюць  новых  гаспадароў.  Два  сівыя 
братыблізнюкі, чорнабелая кошка, якая 
сарамліва хавалася ад фотаапарата, пля
містая кошка, якая адважна, нават пагас

Якраз мінула сотая гадавіна вялікай бітвы за 
БельскПадляшскі,  якая  разыгралася  падчас 
прускага  наступлення  на  ўсход  у жніўні  1915 
года.  Бітва  сапраўды была  вялікая,  калі  толькі 
саміх  прусакоў  змагалася  тады  больш  за  300 
тысяч. Нямала іх пакоіцца на вясковых ваенных 
могілках на Бельшчыне і Гайнаўшчыне. Дастат
кова сказаць, што на паасобных могільніках ля
жыць па тысячы і больш салдат абедзвюх армій 
(Арэхвічы,  Ягуштова,  Райск,  Праневічы  і г.д.). 
У спякотную  нядзелю,  23  жніўня,  грамадства 
БельскаПадляшскага  і наваколля  з годнасцю 
ўшанавала  гадавіну  гэтай самай вялікай  ваен
най падзеі на Падляшшы.

Арганізатарамі  святкаванняў  былі  гарадскія 
і гмінныя ўлады Бельска, Аб’яднанне „Музей ма
лой айчыны ў Студзіводах”  і праваслаўны пры
ход у Ягуштове. Спярша ў ягуштоўскай царкве 
была адслужана заўпакойная літургія  і паніхіда 
на  мясцовых  ваенных  могілках.  Да  супольнай 
малітвы былі запрошаны духоўныя іншых вера
вызнанняў, але з’явіўся толькі рымскакаталіцкі 
ксёндз.

Пасля малітваў удзельнікі святкаванняў пе
раехалі  ў Студзіводы,  дзе  адбыліся  галоўныя 
ўрачыстасці.  Была  пераклічка,  а таксама  наг
лядны  ўрок  гісторыі  для  шматлікіх  гледачоў. 
Рэканструкцыйнае відовішча, беручы пад ува
гу  вернасць  дэталяў  выканання,  прыгадала 
прысутным лёс іх продкаў у час трагічнага бе
жанства,  а таксама  прадэманстравала  фраг
менты баявых дзеянняў падчас бітвы прускага 
і рускага войскаў. У цэлым быў гэта знакаміты 
ўрок гісторыі для тых, якія да нядаўна не мелі 
ніякага паняцця аб падзеях стогадовай даўнас
ці. Замацаванню гэтай памяці сярод асоб, якія 
чытаюць кніжкі, паспрыяюць прадаваныя ў час 
мерапрыемства выданні: зусім свежая публіка
цыя Марціна Томкеля  „Вайна вялікіх дзяржаў. 
Падляшша 19141915”, а таксама вядомая, і мо
жа таму ўсё хадавая, мемуарная кніжка Барба
ры Гаральчук. Бясплатна можна было дастаць 
вельмі карысную карту шляху Усходняга фрон
ту Першай сусветнай вайны, а таксама незвы
чайную, беручы пад увагу спосаб яе ўзнікнен
ня,  „Бежанскую  газету”,  створаную  незамен
ным Дарафеем Фіёнікам  і моладдзю, якая з ім 
супрацоўнічае.

У цэлым была гэта вельмі ўдалая  і вельмі ка
рысная ініцыятыва, якая ў знакаміты спосаб сы
грала сваю ролю і згуртавала натоўпы гледачоў.

І гэта нягледзячы на адсутнасць латкоў з пі
вам і каўбасой! vМарк ЦЫБРТ

Ушанавалі з годнасцю

падарску,  стала  качацца  па  дыване, 
гучна мурлыкаючы, пухнаты раскошны 
кот і некалькі маленькіх кацянят.

Спадарыня Марыя сядзіць на крэс
ле, трымаючы ката на руках.

— Гэта мая любімая кошка. Яна заў
сёды  папільнуе  хату.  Старэнькая  ўжо 
і вельмі мудрая. Неаднойчы прыносіла 
для  мяне  на  парог  ці  мыш,  ці  нейкую 
птушку, — пяшчотна пра катоў расказ
вае спадарыня Марыя.

Некаторы  час  я слухала  жанчыну 
і раптам  рассмяялася  ад  таго,  як  яна 
вельмі прыгожа, з гумарам апісвае ка
тоў і так шчыра за іх перажывае. Вядо
ма,  я ад  усяго  сэрца  ёй  паспачувала, 
бо ўтрымліваць дванаццаць катоў — за
дача няпростая.

— Літр малака на дзень гэта мала! 
Купляю заўсёды ў мабільным магазіне, 
які ездзіць па вёсцы. Да таго вару буль
бу і купляю корм „Kitekat”.

Справай  катоў  пацікавіліся  мясцо
выя сродкі масавай інфармацыі, прыту
лак для жывёл у Саколцы, які перадаў 
некалькі кілаграмаў кармоў, дапамагло 
таксама некалькі людзей. Спадарыню 
Марыю наведаў солтыс. Усё ж такі яш
чэ патрэбныя сродкі для стэрылізацыі 
кошак, ці пакупкі ежы,  і, перш за ўсё, 
патрэбныя новыя дамы для коцікаў, якія 
выглядаюць здаровымі і шчаслівымі.

Кожны, каму неабыякавы лёс 12 ка
тоў са Старой Камёнкі, можа дапамагчы, 
робячы  грошавы  перавод  на  рахунак 
Фонду дапамогі жывёлам VITA CANIS.

Нумар рахунку: 13 2030 0045 1110 
0000 0404 5450

З прыпіскай: Каты спадара Уладзіс
лава.
vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

(22.03. — 20.04.) Актыўна праводзь час. 
Будзь разважлівым у адносінах да няшчы
рых. Цяпер можаш аддыхнуцца і перастаць 
жыць з заціснутым поясам. У службовых 
справах дзейнічай хутка, не чакаючы, што 
праблема сама развяжацца. Вадалей пры
нясе табе добрыя весткі, а Скарпіёна пера
можаш.

(21.04. — 21.05.) У сардэчных справах 
будуць незвычайныя атракцыёны. Паслу
хай Сатурна, дамаўляйся 17.09. на сустрэ
чу, варта! Еж лёгка і варушыся, старайся 
не стрэсавацца. Ажыццяўляй планы, думай 
аб памнажэнні капіталу (пасля можа быць 
горш). Не ашчаджай на адзенні і падарож
жах — многаму навучышся.

(22.05. — 22.06.) Аператыўнасць, сіла 
волі і працавітасць. Справішся з абавязка
мі, здабудзеш прызнанне асабліва ў вачах 
шэфа, а ў фінансах — адны поспехі. Кары
стайся натуральнымі тэрапіямі. Леў запра
пануе табе штосьці, ад чаго не адмаўляй
ся. З’ездзі за мяжу.

(23.06. — 23.07.) 13.09. настойлівасць 
і пільнасць прынясуць табе мураваны пос
пех. Але лішняя самаўпэўненасць можа 
быць кепска ўспрынята і хтосьці палічыць 
цябе непрыемнай асобай. Адчуваць ся
бе будзеш бадзёра і молада. Калі вядзеш 
свой бізнес, зробіш інтарэс на чымсьці, на 
чым не спадзяешся.

(24.07. — 23.08.) Не сядай на вострую 
дыету, а проста еж рэгулярна. На працы 
важныя падвядзенні. Выйдзеш на плюс. Ка
лі будуць да цябе чапляцца, дык гэта зза 
твайго поспеху, які камусьці заколе ў во
чы. Можаш да некаторых спраў падысці 
лішне амбітна, і з пэўнымі справамі цяжка 
будзе справіцца і разлічыцца.

(24.08. — 23.09.) Будзеш мець сілу і ад
вагу для здзяйсняння сваіх мараў. Пачнеш 
выкарыстоўваць моманты і лавіць нагоды. 
Варта цяпер пачаць рэалізацыю новых за
данняў. Бык акажацца быць тваім добрым 
дарадчыкам. Знайдзі спосаб, каб разгру
зіць эмоцыі і псіхічнае напружанне. Зоркі 
асцерагаюць цябе ў верасні перад кантузі
ямі, аварыямі, пашкоджаннем цела.

(24.09. — 23.10.) З 18.09. здасца табе, 
што людзі хочуць табе рабіць на злосць, 
а звычайныя рэчы будуць цябе раздраж
няць; старайся быць памяркоўным. Але 
вельмі добра пойдуць твае інтарэсы, атры
маеш важныя інфармацыі. Намячай новыя 
мэты, шляхі і іх рэалізацыю, але хутчэй не 
ў кампаніі — рабі ўсё адзін, калі можаш. Ха
ця цяжка будзе ўтрымаць табе таямніцы, 
якія могуць легчы табе на сэрцы.

(24.10. — 22.11.) Схочацца табе пашу
каць новых знаёмстваў. Захопіць цябе 
хтосьці падобны на цябе, кемлівы, з но
вымі задумамі. Прыліў энергіі і добрых 
думак, загружай акумулятары. Не дурэй 
з ежай і пільнуй дазіравання лякарстваў. 
У прафесійных справах будзеш мець мно
ства моцнай волі. Прымі прапанову знаё
мых наконт працы.

(23.11. — 22.12.) Адкладзеныя старыя 
справы стануць больш канкрэтнымі. Наме
ціш сабе амбітныя мэты, а дысцыпліна ста
не тваёй другой натурай. Рабі ўсё па чарзе. 
У пары зноў станеце «надаваць на адной 
хвалі». 1519.09. станеш перад дылемай 
— схочацца прысвяціць час сям’і, а і лепш 
выкарыстаць прафесійныя шанцы.

(23.12. — 20.01.) Адчуеш сілу і матыва
цыю для рэалізацыі нават шалёных задум. Ма
еш шанцы зрэалізаваць даўно адкладваныя 
планы. Час лаяльнасці і вернасці ў пары. Доб
ры настрой і здароўе дасць табе гарачая га
роднінная дыета — нават калі да кожнай стра
вы дадасі штосьці з сырой гародніны.

(21.01. — 19.02.) Знакаміты час на зас
ноўванне сям’і, вызначанне дэталяў наконт 
супольнага жылля, паразуменне з далей
шымі сваякамі. Не азірайся ў мінулае! Не 
абмяркоўвай былога. Знойдзеш прыязных 
людзей, якія будуць інспіраваць цябе да но
вых дзеянняў. На пошукі працы ідэальны 
момант — 1519.09.

(20.02. — 21.03.) Не замятай праблем 
пад дыван, кажы адкрыта, што цябе турбуе. 
Хаця будзе цябе штосьці гнясці. Таксама на 
пячонцы. Не рабі ніякіх эксперыментаў з ды
етай; адкладзі худзенне на наступны месяц. 
1519.09. будзеш мець ахвоту падурэць, 
папарушаць прынцыпы і законы, пашакіра
ваць іншых — глядзі, бо нарвешся! Можаш 
з Быком пачаць рабіць штосьці сумесна, 
а і Дзева цябе не падвядзе.

Агата АРЛЯНСКАЯ
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У па ле скай 
глы бін цы (13)

У
ла дзі мір па даў у ру кі ку бак ха лод
най ва ды, толь кі што да бы тай 
з ка ло дзе жа. Ён ча каў, па куль 
праг лы ну сколь кі глыт коў.

— І як? Мо жа быць? — спы таў.
— Яш чэ та кой смач най не пі ла!
— Да мя не аж но з Шац ка па ва ду пры

яз джа юць, — пах ва ліў ся Ула дзі мір, — ка
жуць, у ёй доб ра гур кі кіс нуць.

Я са ма, ка лі каш та ва ла ва ду, пры га да
ла смак пад ляш ска га „ха лад ку”, дзе ас ноў
ным пра дук там бы ла све жая ва да про ста 
з ка ло дзе жа, з мі не ра ла мі і жы вы мі куль
ту ра мі мік ра ар га ніз маў. Ха лод най ва дой, 
про ста з ка ло дзе жа за лі ва лі раз д роб ле
ную зя лё ную цы буль ку з кро пам і гур ком, 
дап раў ля лі ва ра ны мі яй ка мі, смя та най, 
сол лю і чор ным пер цам. Ха ла дзец з па тоў
ча най буль бай, ак ра ша най шквар ка мі, спа
жы ва лі ў час жа ры, ня рэд ка ця гам уся го 
ле та. Ні чо га ін ша га не ха це ла ся ес ці...

У Сві ця зі са ро ме лі ся ўжо про ста га ха
лад цу. Для пры ез джых пра па на ва лі за пя
кан кі і пі цу, ча бу ра кі з мяс ной на чын кай, 
ва рэ ні кі з сы рам, пам пуш кі з буль бай, 
гры ля ва ную ку ра ці ну і буль бу фры. Больш 
пат ра ба валь ныя гур ма ны маг лі на быць дзя
сят кі ві даў вэн джа най, пе ча най і сма жа най 
ры бы, злоў ле най у Ра сіі, Кі таі і Бе ла ру сі. 
Так са ма яду мож на бы ло на быць, ле жа
чы пад па ра со нам на пля жы. Бе ра гам 
во зе ра пра ці ска лі ся вя ско выя гас па ды ні 
з ро ва рам „Ук ра і на”, аб чэп ле ным па ла са
ты мі тор ба мі з хат ні мі абе да мі: ад біў ны мі 
кат лет ка мі з буль бай, са ла та мі з га род ні
ны, пон чы ка мі і здоб ны мі бул ка мі з ма кам 
і чар ні ца мі.

Та му жэст Ула дзі мі ра, які па ча ста ваў 
жы вой ва дой са свай го ка ло дзе жа, па
даў ся амаль біб лей скім. Каш тоў насць сту
дзё най ва ды, ва ўмо вах пра цяг лай за су хі, 
якая за па на ва ла ў ку рор т най Сві ця зі, зда
ва ла ся ары гі наль най і бяс цэн най.

* * *
У дом Ула дзі мі ра і Ве ры пат ра пі ла 

я не ча ка на, дзя ку ю чы люд скай спа га дзе 
і між су сед скай са лі дар нас ці. Ве ча рам у су
бо ту ўсе нач леж ныя мес цы ў Сві ця зі бы лі 
за ня ты, толь кі ў ад ным мес цы бы ла маг
чы масць зняць ква тэ ру ў ца не ме сяч най 
зар пла ты на стаў ні ка, тобок, пя ці дзе ся ці 
до ла раў. Та му без аг ляд кі я па да ла ся да 
зна ё мых лю дзей, дзе ўжо зні ма ла ква тэ ру 
па доб рай ца не. У іх ха це так са ма ўсе мес
цы бы лі за ня ты.

— Пай ш лі да су се дзяў, — пра па на ва ла 
гас па ды ня, — мо жа яны пры муць?

На шчас це ў ха це Ула дзі мі ра быў яш чэ 
адзін воль ны па кой. Ужо на па чат ку ўра зі
ла мя не іх на род нае стаў лен не да біз не су 
— тут не іш ло пра за ро бак, лю дзі хут чэй 
аказ ва лі да па мо гу ў да ро зе. За нач лег у іх 
ха це я зап ла ці ла ўся го сім ва ліч ныя 2,5 до
ла ра.

Ужо з па ро га ўра зі ла прак тыч нае аб ста
ля ван не ха ты. Тут не бы ло ні я кіх фін цік лю
шак і блі ску чых аз до баў. Адзі най «цац кай» 
пен сі я нер кі Ве ры быў ноў т бук з вы я вай 
Юліі Ці ма шэн кі на эк ра не. Чы стую пра сто
ру кух ні пры аз даб ля лі цы та ты з Біб ліі: «Не 
су дзі це і не бу дзе це асу джа ныя», «Лю бі це 
адзін ад на го»...

Хоць цэ лы дом быў му ра ван кай, яго 
ся рэ дзі на яві ла ся драў ля най і выс ма ка ва
най у эстэ тыч ным сэн се. У во чы кі да ла ся 
вы со кая столь, па доў жа ныя дзве ры і вок
ны тра ды цый най ста ляр скай ра бо ты. Усё 

гэ та па шы ра ла пра сто ру і пры да ва ла 
ёй да стой нас ці. У ма ім па коі сце ны бы лі 
раз ма ля ва ны на бэ за вы ко лер, іх бе ра гі аз
даб ля лі шаб лон ныя ўзо ры з рас лін нас цю, 
ха рак тэр ныя так са ма для на шых вя ско вых 
да моў у 1980я га ды. Кам па зі цыю ін тэр’ е
ра па паў ня лі па ла са тыя па ла ві кі, да па са ва
ныя за на ве скі і про стыя ка на пывер саль кі. 
Хоць цэ лы дом быў за се ле ны лет ні ка мі, 
— у су сед ніх па ко ях жы лі дзве сям’і з ма
лы мі дзет ка мі, — паў сюд на па на ва лі сці ша
насць і па ра дак. Штось ці па доб нае бы ло 
і ў ха рак та ры Ве ры і Ула дзі мі ра.

* * *
На са мой спра ве дом Ула дзі мі ра і Ве

ры па ву лі цы Са вец кай быў сха ва ны ад 
на ва коль на га ар хі тэк тур на га вэр ха лу. 
Га лоў ная ву лі ца ся ла на па мі на ла па стаў
ле ны ў спе ху абоз ка чэў ні каў. По бач 

шкля ных па ла цы каў з бля ша ны мі да ха мі, 
ста я лі бля ша ныя бу да ны і вык рыў ле ныя 
пан сі я на ты з фа не ры і цэг лы, прыг не ча
ныя звер ху шап кай так січ на га шы фе ру. 
Усю ды ха дзі лі гу сі, ін ды кі, ца цар кі. Ля за
бу доў пе ра лі ва лі ся на тоў пы паз баў ле ных 
вы гля ду лет ні каў. З гэ та га цэ ла га ка ля ро
ва га па то ку за па мя таў ся адзін дзядзь ка 
па доб ны на Дзміт рыя Мядз ве дзе ва. Ра
зам з на тоў пам ён сон на кро чыў ву лі цай 
Над бя рэж най у бок кі на тэ ат ра «Ма як». 
У Сві ця зі пры вык лі да з’яў з па меж жа рэ
аль нас ці і ле ген ды.

— Ка жуць, у на шым ся ле па чаў бу да
ваць па лац сын Яну ко ві ча, — па чаў Ула дзі
мір, — ад нак, пас ля зме ны ўла ды, пра даў 
свой ня кон ча ны хо рам.

Сам Ула дзі мір ні ко лі на во чы не ба чыў 
алі гар ха, ні яго па ла ца, ні бы та сха ва на га 
за вы со кай ага ро джай. Ды на ват не ве

дае, ці спра ва да ты чыць ста рэй ша га ці 
ма лод ша га сы на. Ці гэ та не бу дзе той не
ба ра ка, што ў Бай ка ле ўта піў ся? Бо за раз, 
усе слы хі па ім заг лух лі.

У на ро дзе ве раць, што ме на ві та сын 
Яну ко ві ча ас фаль та ваў да ро гу са Сві ця зі 
ў ся ло Пуль мо. Глад кае па лат но ас фаль ту 
сце лец ца ця гам 12 кі ла мет раў ад Сві ця зі 
да кан ца ся ла Пуль мо, да лей ідзе дзі ра вая 
гра вій ка з ка ля і на мі. Ля ся ла аг ром ні стае, 
яш чэ паў дзі кае во зе ра. Па вод ле чу так, тут 
так са ма меў па бу да ваць па лац сын экс
прэ зі дэн та.

Пы таю Ула дзі мі ра, ча му ён, ча ла век ста
рой да ты, сціп лы пра тэ стантбап тыст, на 
ста рыя га ды за няў ся аг ра ту рыз мам.

— Дзе ці на мо ві лі! — чую ў ад каз.
Ап ра ча ча ты рох па ко яў у ха це Ула дзі мір 

зні мае яш чэ два до мі кі ў глы бі па над вор ка.
— А за раз хо ча па ста віць яш чэ два до

мі кі, — да дае, — яна так са ма хо ча па дза
раб ляць на ту ры стах.

* * *
З Ве рай і Ула дзі мі рам пра ся дзе лі мы 

амаль да сві тан ня на іх ган ку, сну ю чы апо
ве ды і ўспа мі ны пра ко ліш ную Сві цязь. 
Час ад ча су ўзры ва ла ся му зы ка на ле ціш
чах, бра ха лі са ба кі.

— Ад куль у вас та кое проз віш ча Ма лі
ноў? — спы та ла я ў гас па да ра.

— Я — бай ст рук, — па жар та ваў гас па
дар.

Яго ны баць ка па хо дзіў аж но зза Ура ла. 
Як раз у Ра сію па е ха ла па пра цу ма ці, там 
і па зна ёмі ла ся з баць кам Ула дзі мі ра. Ён за
гі нуў на фрон це і ма ці вяр ну ла ся ў Сві цязь. 
Ад на год кі ад нак да ку ча лі яму, пра зы ва лі 
бай ст ру ком. Ула дзі мір не лез за сло вам 
у кі шэ ню:

— Ка лі мя не нас меш лі ва пы та лі дзе 
баць ка, я га ва рыў та кое: Мой баць ка на во-
зе ры ў пят роў ку па іль ду ка таў ся, лёд пра-
ла маў ся і баць ка ўта піў ся. Усе смя я лі ся, 
бо ж у пят роў ку раз гар ле та, ні я ка га іль ду 
не бы вае... Па зі цыю ся род ад на сяль чан 
да па маг ла збу да ваць гра ма да бап ты стаў, 
якая нес ла ма раль ную пад трым ку. Што лі
чыць сва ім най боль шым пос пе хам?

— Гэ та сям’я. Сын стаў па ста рам бап
тыс ц кай су пол кі ў Шац ку, — ад зна чае з го
на рам Ула дзі мір.

— Усё жыц цё мы лю бі лі пра ца ваць, 
— да дае Ве ра.

Яна, хоць са ма пра ца ва ла ў дзі ця чым 
сад ку, пас ля пра цы зай ма ла ся сям’ ёй і гас
па дар кай. Ка лісь у лет нія ме ся цы лю дзі 
шчы ра ва лі на ба ло це.

— Усё су шы лі тра ву «ры зух», каб бы ло 
чым ка роў зі мой пра кар міць. А за раз ужо 
ўсё менш і менш ка роў пры яс лях.

— Лю дзі спа не лі, — ка жа гас па ды ня.
У ак ту аль ны мо мант Ула дзі мір зай маў ся 

яш чэ пча ла вод ствам. Ён так са ма пры ду
маў ары гі наль ны на пі так на ба зе бя ро за
ва га со ку з да дат кам пча лі ных со таў зпад 
мё ду, якім па ча ста ваў мя не і трох сяб роў, 
якія бы лі са мной.

— Яш чэ ха цеў бы пры ехаць у Поль ш чу 
і кры ху пад за ра біць, — ка жа на раз ві тан не 
гас па дар.

На вош та яму, аб жы та му пен сі я не ру, та
кі кло пат?

— Як ча ла век жы ве, то хо ча да па маг чы 
дзе цям, — чую ў ад каз, — а мне ча ты ры 
ра ты на кар міць трэ ба...

(пра цяг бу дзе)
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